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وعي العاملني مبؤسسات االيتام باداره التغيي وعالقته بالكفاءه  
 الذاتية للطفل اليتيم 

 **  انتصار عبد العزيز زكى احمدد/  *شيرين عبد الباقي محمد فرحاتأ.م.د/ 
 د/ إيمان أحمد سيد أحمد *** 

 
 الملخص 

العس طبيعي  الكشف     إل   أساسيي  ءبفي  الحالم  البحث  ءي   يهدف  قي 

الوغييا ءالاره  اسيواا  ءلؤساات  العامةي   االار     م  )ااءداع    -ءلحا ر ا 

الفاليي اله نيي(    -اا وباريي  البهرة  الهاايءنال  اليوي   يالكفاله  ءلحا ر ا    لة ف  

)اسولارة    .ااجولا يي(  -اانفعاليي-اللعاايي) ا بيق  خسل  م   البيانات  اسويفال  ا  

إسالعاميالبيانات   الوغييااله    وبياأ     الهاايي   ءإلارة  الكفالة     ةم  يني   (إسوبياأ 

 .ءلحااوي الشاقيي  ( طف  يوي  ءلؤساات األيواا166 ام    )(78قهامها )    لديي

 ااحبائيي   األساليب    اسو داا  البيانات    ابهيب اللنهج الهصفم الوحةيةم    ءإاباع  

 :  اآلتية  لنتائجلالبحث  توصل. Spss21 ءانامج   با  اللناسبي

أأ   م العامةي  ءلؤساات األيوناا ءلحنا ر إلارة الوغيينا موهسنط ءنانبي   

محنا ر ءني   محهر اله   ءااءنداع االارض الوااينب األ ل  حو      إ%79,5ءةغت  

أ مانوهض الكفنالة الهاايني لندض األطفنال األيوناا  أ   ماوهض اله   ءنإلارة الوغيينا  

الكفنالة اسجولا يني ان  مقدمني محنا ر      جال محنهر%72,9موهسط ءنابي ءةغت  

 جنهل  سقني اراباطيني مهجبني لالني   لنا ابني   .  الكفالة الهاايي لندض األطفنال األيوناا  

ماوهض     العامةي  ءلؤساات األيوناا  ينني  ءي     0,001   0.01   0.05إحبائياً  ند  

ل األيونناا  ماننوهض الكفننالة الهااينني لنندض األطفننا  ءنني     البحننث ءننإلارة الوغييننا  محا ر ننا  

 ا. ءلحا ر  

العنامةي  ءلؤسانات   جهل اا ب لالني إحبنائياً ءني  موهسن ات لرجنات    

األيواا  يني البحث ا  اله م ءإلارة الوغييا ءلحا ر ا ابعاً لةنهع لبالح العنامست 

(   لاننهات سةنة  40>  -  30مةن  العنامةي  ان  الفةني العلايني )لبنالح  ااناث   لةعلنا  

 سنننهات  10العننامةي  ذ ض سنننهات خبنناة )لبننالح سانني ال بنناة انن  العلنن  ءاللؤ

العننامةي  ذ ض ماننوهض اعةيلنن  ماافننت )اننهب لبننالح (   لةلؤ نن  الوعةيلنن  انن  را

 
 اسواذ الارة اللنزل اللاا د.. قا  اسقوبال اللنزلم..  ةيي الواءيي النه يي.. جامعي اللنبهرة  *

  ةيه الواءيه النه يه حامعه الزقازيق اللنزل   اسقوبالءقا  مدر، الاره اللنزل  اللؤساات ** 

 زقازيق الايف   ةيي الزرا ي جامعي الاللنزل   اسقوبالإلارة اللنزل ءشعبي *** مدر، 
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ً  لا أ ضحت نوائج الدراسي جامع (.   ءني  موهسن ات   جنهل انا ب لالني إحبنائيا

  األطفال األيواا  يني البحث ا  الكفالة الهاايي ءلحا ر نا ابعناً لننهع ال فنلرجات  

لبالح األطفال ااناث   لابب االوحاب ءاللؤساي لبنالح ااسوضنااي   لاننهات 

 سننهات  3من   طفنال النهي  منا  ةنيه   ندل سننهات )ااقامي ءاللؤساي لبالح األ

ذ   الوحبنني  الدراسننم (   للاننوهض الوحبنني  الدراسنن  لبننالح األطفننال اننا را

 . اللاافت

األ رنا ال البنهرة اله نيني  نه اللحنهر محهر ءن لا أشارت نوائج الدراسي إل  أأ  

ً ا ثيااً  الكفالة الهاايي لدض األطفنال األيوناا ءنانبي ءةغنت ام افايا الوباي  ام     معنهيا

32,6%.   

البحث    أ ص   األيواا  ا ب   ء   قد  ر ايي  مؤساات  ءي   اافاقيي  عقد 

ال  الو  يط  لةعل   ة   اللنزلم  ااقوبال  ءكةيات  اللنزل  اللؤساات  يد إلارة 

لعلةيي الوغييا م  خسل  ضت خ ي مفبةي طهيةي اللد  لونفيه ذلك الهدف ءكفالة 

 اليي ملا ينعكس طالياً  ة  الكفالة الهاايي لألطفال األيواا  قياا الل ةس القهمم  

لة فهلي ءإطسب ل رات ارقيفيي  إرشاليي لأليواا ءلؤساات الا ايي لونليي   يه   

الوغييا   يف  إلارة  األطفال ءلقهمات  ينعكس  ة   اللؤساات ملا  ءوةك  ا بيقها  يي 

 األيواا  ينلم قدرات  مهارات الهات لديه . 
 

 . مؤساات األيواا  الكفالة الهاايي  إلارة الوغييا  اله  : الكلمات اإلسترشادية
  مقدمة ومشكلة الدراسة: 

إليها   ااجولا يي   ؤساات الل اعد  انولم  الوم  البيةي  مفوهحي  ة   أنولي 

انشط ايها  اهم ام حيااها اوفا    اوعام  معها ا ثيااً  ا ثااً   نوااً للا اوليز   

ام  ااي أءعال ا أصبحت اللؤساات أءعد ما اكهأ ءه  هه البيةي م  اغييا مواارع  

الربات  ااسوقاار   ا نب        ااو يت  حو   الوغييا  الوحديث  إل   حاجي   أشد 

صبري محمدب  )  سوفالة م  الفا  اللواحيالل اطا الوم اهدل ا ءلا يعو  م  اا

 الا ايي  شكالاللؤساات اللعنيي  ء  هه   أحد  اايهائيي اللؤساات   اعوبا .(2015

ءهدف    لألطفال البديةي   العاطفيي  النفايي اللاليي  حاجااه  إشباعاأليواا 

  يو  ادار أأ ينبغم  اللؤساات   هه اإأ لهلك  الا حيي   األخسقيي  اسجولا يي

اشباع  هه   الداات الحااز لديه   مدرءي  مهظفي  طايق      ةيها ااشااف

 . (Vasudevan,2014) أليوااألطفال االحاجات ل

العدل الاسلم لأليواا اللا ةي  ءد ر األيواا ام مبا   ال ديا ءاله ا أأ  

منه   4   ه   يعيش  يوي     طف   يوي   100500اقايباً  مسيي     مؤساات ا     طف  

ال ءن  الا ايي  يقدر  دل ا  ينووا أ ااصي       ألف لار  30و        ؤسل األطفال 
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دليل األسرة للكفالة في مصرب لةحياة ام ءيةي إي اءيي اشبت له  حاجااه  الل وةفي )

   (2020الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاءب   2020

ءكااي  ناصا ا     ءبفي  امي  ال يايي  اللؤساات  احديات  دة  اهاجه 

ات  الو هرات العالليي  اللحةيي الوم ءاات جليعها اشك   اقعاً جديداً نوي ي الوغيا

يفاض ضا رة  حوليي إ الة النوا ام  ااي مكهنااها  أساليب ملارسوها لعلةها  

لوهايق   الوغييا   ا بيقها  إلارة  ملارسات  ابنم  ل   الحاجي  أمس  ام  اهم  لهلك 

 ( الل وةفي  البيةيي  الوغياات  مت  الجعأ ضا ها  الغفارب محمد  عبد  وعلى  فري 

الوم شكةت    (.2019 الوحديات  الوغييا    هه  اللؤساات اقهض  إلارة  اوهجب م  

اللاليي  البشايي  اامكانيات  اللواحي  اسورلار  ااي  الفا   الوكيف  اسوغسل 

 الوكنهلهجيي احداث الوغيياات السزمي الوم اها ب اللاو دات الحديري لةلؤساي 

   .(2015غازيب بو  ةفريد)

الديناميكيي  الو هر    لا أأ  هه الوغياات جعةت اللؤساات ام حالي م  

القيالة  ااءوكار  الو ديد  قالرة  ة   إلارة  إل   حاجي  ام  جعةها  ملا  الاايت 

لها  يحقق  ملا  أ را  فالة   ءشك   اللوغياات  اةك  مت  اي اءم  ءشك    الوعام  

اا الوحديات   دا  ظ   راة  ام  أصبح   ااسولااريي  الوليز  سوقاار   ءالوالم 

( الوغييا  إلارة  ابنم  نحه  الوهجه  جمعةب  لزاماً  ةيها  يو   (.  2017رانيا  لهلك 

ءغاض   الل وةفي  ذلك  اللؤساات  ام  حوليي  االاريي  لةيي  ال اب  ام  الوغييا 

خ ط  ام  ا هيا  يحدث  ءلا  الداخةيي  ال ارجيي   البيةي  اغياات  مت  الوكيف 

اللؤساي  ملا ) اسواااي يات  ب    عبدالكريمرسااها  شنشونة  ومحمد  بوبرطل 

ااالارة اعوبا أسا، ن اح أيي مؤساي حكهميي  انت أ  غيا حكهميي   (.  2020

الكريا    الفال مدخسً ثاياً لوعة   لكهنها الر  األلاة لوحقيق األ داف اللنشهلة   لكهنها  

ال باات  اللهارات  اا الحياة  انفيه ام   ءلهاقف  اللااب ي  ء سةهب   ا ا ات 

سةي     اللبالئ  ال اب يااكز  ة    ةلم  اللبوكاة  البعد     ال اب  األساليب 

 (. 2020بلطيفة يوسف وأحمد العنزيب 2016وفاء شلبي وآخرونب ةيديي ) الوق

األاض    نحه  ل ماً  ااع   الوم  اللوقدمي  الل ولعات  سلي  الوغييا   يعد 

الل ثقااي  مت  اللوهااقي  الحديري  اللاو دات  مو ةباً  ءلها بي  أصبح   ولت    اله  

 يو  الوم الاا ي مهضه ات  اجباً س منا   نه لةل ولت  لهلك ابدر  ها اللفهها  

 االار   ال هاز ا هيا    ءالحديث  اللعنيي الباامج م  العديد   انوي  مناقشوها

  ال اصي منها الحكهميي الق ا ات  م وةف ام العامةي   فالة  رات لةد لي

   (2019مالك حسين بب 2018إيمان المستكاويب ) يي ال دميي  ال يا

ام   يوحو  ملارسااها  الوم  األساسيي  اللهارات  الوغييا م   إلارة  ا صبحت 

البيةي اللوغياة  الو هر  اللؤساات الوم ااع  إل    )إيمان رزقب     البقال  مها بي 
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أساليب  ةليي    شلهلممنهج    لكهنها    .(2018 ااباع  قائ   ة   مودرج     لة  

اللاغهب  لوع الوغييا  ءهلك  زيز  اللؤساي  محدثاً  الحالي    م  نق   إل   الاا ني  الحالي 

أ   لةيي يا إلارة الوغييا إل    اش (.  2010قنديلب  عالء    بسامح عامر  الل مهلي )

اللؤساات    ابدي  أ  إلغال أ  إضفي م  ط لها ام  ءعا أ داف  سياسات أاعدي  

ال األااال  ال لا ات  قي   اا ا ات  اامكانيات  اللهارل  يول نلأ   إليها  ام  هأ 

اللواحي  لها أ  ام أساليب  طاب العل  لغاض زيالة اا ةيي   فالة  هه اللؤساي  

( لها  اللنولي   وعلي   يشيا     .(2009اللوزيب  موسى   األااال  الجعفري  محمد 

( الوغييا  إل   (  2019عبدالغفار  م   ء نها  إلارة  م له ي  قائلي  ة    لةيي 

اق إل  اللدخست  اهدف  الوم  الل اجات  م   م له ي  لينوج  نها  االارة  ءها  ها 

زيالة اا ةيي اللاساي  نقةها م  ماوهض إل  ماوهض أاض  ام ظ  خ ي موكامةي. 

الفا    إسوغسل  ش نها  م   محا لي  أ   لوشل   الوغييا  إلارة  جهانب   اوات 

لةلهارل   الن اح  الونليي  احقيق  ام  منها  البشايي  اللاليي   اامكانيات  اسسوفالة 

 (. 2013شرف الهاديب )

الوغييا   لوبنم إلارة   اشيا  دة لراسات أنه ي ب  ة  أ  مؤساي ااع  

االار    ااءداع  ءينها  م   جهانب  اا ز  ة   دة    (Sharma, & Kodali, 2008).أأ 

 ا سيس صهرة ذ نيي  اعولد  ة  ءنال  انليي العسقات ااجولا يي مت األطااف  

ا ءألخاض  الل ولعيي  البةي     يضيف  .  (Meyer, 2005)اللؤساي  ذات 

) عبدالرزاق   الفاليي    (2018الخليف  الفا ب  ماا اة  ام  اولر   الوغييا  أءعال  أأ 

سةه م   نلهذج  اقدي   الفاليي   ءاا وباريي  يعاف  ايلا  ءاللؤساي  العامةي   لدض 

االار      ااءداع  اله نم  ة   الوحفيز  ءه   العس  يحوهض  قات  انليي  احاي  

  يكةي الوغييا  اهيةي البنيي الوحويي لد   الو هيا احاي  ءيةي العل . ااجولا يي   

موغياة   اعيش ظا ااً  اللعاصاة  اللؤساات  أأ  االارة  ة   ي لت  ةلال 

اللدياي    يوعي   ة   إذ  مةحي  حاجي  االار   ااءداع  إل   حاجوها  ي ع   أأ  ملا 

العامةي  قدرات  انليي  ا هيا  اللشكست    يحاصها  ة   ح   ام  لةلاا لي 

 اللشار ي ام اا اذ القاارات  اهليد األاكار ال ديدة  العل  ءا ح الفايق الهاحد  

  نا يش ت مديا    (Sharma, & Kodali, 2008). ال ال ايلا يعاف ءاس  اسءداع االار 

 ااءداع م  خسل البحث    األاكار ال ديدة  الوحفيز  ة  الوفكيا الناقد اللؤساي  

ء ساليب  العامةي  يوبد أ لةلشكست    ملا ي ع  ح  اللشكست ء ايقي إءدا يي   

إي ال مبوكاة  جديدة   إل   احواج  مشكست  ءهصفها  البعهءات  مهاجهي   اعةيله  

   (.Tso-Jen &Chi-Min,2020مداخ  لحةها ء اب جديدة مبوكاة )

لراسات    م     رغدة    Masa'd & Aljawarneh (2020) اؤ د 

( القالرة  ة   2020اللاا في  االاريي  اللداخ   أحد  يعوبا  االار   ااءداع  اأ   )

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211973619301199#!
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ءاللؤساات   الوغييا  العبايي   زيالة  لإلارة  اللاو دات  لةوكيف مت  قاءةيوها  زيالة 

(ب  2012أسامة خيري ).  لا يؤ د    م   االاريي  الفنيي    اللا ني ام  لةيااها

Msallam& et.al (2018)  ءداع االار  اولر  ام قدرة ال هاز  اأأ  ناصا ا

أءعال ا   هامةها   جليت  لةلشكست  إلرا ها  حااب  الحااسيي  االار   ة  

األاكار  الوبهرا م   سي   بيا  انواج  القدرة  ة   ام  اللولرةي  ت  ال سقي 

ااءدا يي الوم اغييا م  الهضت الحالم لألاض   اللا ني اللعولدة  ة  الوكيف مت  

اللولرةي ام  الفكا   االار     األصالي  ال لهل  اللوغياة  الوحار م   اللهاقف 

  انواج أاكار مبوكاة اوا  ءالو ديد  اانفاال  راا األاكار الل لهف.

الوغييا  الو  ءعلةيي  اللؤساي  اقها  اا ولاا  لكم  يو ةب  ذلك  اإأ  هيا 

ءاللؤساي   لألااال  الفاليي  اا وباريي  البشا   ماا اة  ءالعنبا 

(Çekmecelioğlu & Özbağ ,2016) الفاليي الفا ب  ي خه  اله   االلديا   .

ءإ وباره  يش عه   ة  الهصهل إل  األ داف الوم ااا د اللؤساي  ة  الوغييا    

لح خاصاً  ا ولاماً  اال  يع م     ءلاوهض  حيث  لو هياه  اسراقال  اال  اجات    

اال  مت     ايوعام   الوقديا  ااطاال   اسواااي يي  ابنم  خسل  م   ألائه   فالاه 

إليه   يقها  يوحدث  م   إل   ءااصغال  مشا ةه   ح   ام  اياه   ماوقةي  ءبفي 

( الحاجي  الوهجيه  الد    ند  القدرات  اقدي   لونليي  مهامه  ءعا  سعد ءوفهيا 

حيث يقها اللديا ءاا ولاا الفال  ألااال اللؤساي م  خسل    (.2020المطيريب  

ءولكينه   ا هيا قدرااه  أل ة    اقدي  الد   ااجولا م  العاطفم له    اا ولاا 

 . (Antonakis, 2012)ماوهض 

خاصي   اللؤساات   سلعي اله نيي البهرة ءنال أأ ءاله ا ال ديا  م 

 اللؤسام اسابال  با او  الوم الحديري اللفا ي  أ   م   اعد  الاءحيي غياال يايي 

 اللوعامةي  جلههر ا ع  الوم لةدرجي  لةلؤساي  طيبي سلعي لوكايس اللاولا

خسل   ذلك  صالحي   طنيي  مؤساي ءا وبار ا إليها ينوا  م  اقدمه ما م  

يعبّا مفهها البهرة اله نيي      ال لههر أماا مكانوها يعزز ما  خدمات  ااهيست 

م  حهله  ءلكهنااه الل وةفي     الوبهرات الوم يحلةها أااال الل ولت    العال     

اللباشاة  غيا اللباشاة الوم    اعد البهرة نواًجا طبيعيًا لل لهع خباات األااال 

أأ سههلي الوغييا أ  صعهءوه   يوةقهنها  با افا ساه  اساباليي الل وةفي   س شك

أ     (.2020بسام خليفب  )    نيي لدض ال لههريعولد  ة  مدض رسه  البهرة اله 

أنها ان باع ش بم أ  مفهها  قةم مدرك لةبهرة الوم  ضعت ام أذ اأ األااال  

 ينوج ذلك جزئيا     ( .   2019نجيب كاملب  )  لاخ  أ  خارج اللؤساي  نها  

    ها أنش وهااهاص  اللؤساي ءش أ  نوي ي  ات صنت اللعن  اله  يقها ءه أ ضا 

 . (Phillippe, 2016)  لبهرة الوم أنو وها  الوم اعاضهاا يعنم
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إل  أأ البهرة اله نيي  م    (2003ويوسف محمود )   علي عجوة يشيا  

لألااال أ  ال لا ات إزال منولي ما   اوكهأ  هه  النااج النهائم لسن با ات الهاايي

م    ءعهاط   الو ارب   خسلاسن با ات  اللباشاة   ااابط  غيا  أ   ف  اللباشاة 

اهم  األااال  اا ا ااه    قائد   الهاايي .  اسن با ات  إجلالم  لة لا يا        م 

آخا    م    اللنولي    م إل   اال  م   ا وةف  مةلهسي  غيا  ان با ات  قةيي 

ا ةقها الوم  منو ات   ما    اللشا ا  م   اقدمه  ما  ءو ثيا  ال لا يا  لدض  اللنولي 

مت العسقات  اسجولا يي  ال لا يا  الل ولت   اسسو   افاضه  النهاحم  ام  رلار 

اةك اسن با ات الفاليي لوكهي  البهرة اله نيي الكةيي     موها ا االار    اندمج

 (.2006شريفة سليمانب )لةلنولي

  ( 2020مسفر الوادعي ) (ب  2020نجية الدليمي )    قد أ ضحت لراسي  

اقب    ماا داه   ل لعيات  ل ر األيواا ل ر  مه  ام ا هيد حياة اسيواا    أأ ة  

نوااً للا يقها ءه    ذااه   إ ااءه  الكفالة  اللهارة السزمي لكااي م اساه  الحياايي

 مديا  ال لعيات م  ملارسات م  ش نها احاي  البهرة اله نيي له .  

ءقدرااه   ة    نا    إ وقالات األااال ذات البةي  إل   الهاايي  الكفالة  اشيا 

لوحق  العقةيي  الل   اب  الل ةهءي  انوي   ا بيق  األ داف   ,Abdel Azziz)يق 

لةاةهك  الوعزيز  (2010 ألائه   ام  األااال  اهقعات  الهاايي  ة   الكفالة  .  ااوند 

الهاايي   الكفالة  م   ماوهض  ال  يلوةكهأ  الهي   األااال  أأ  الهاام  نسح    الد   

الحياة   إل   نوااه   ألأ  اللحي ي  البيةي  م وةف ظا ف  الاي اة  ة   ياو يعهأ 

ف ءالوشاتا  الضعف   دا الرقي اهها مؤشا ء أ األااال يوليز أ ءكفالة ذاايي  اوب

حيث   ,(Schunk, 2003) اليي  أأ لديه  إرالة قهيي  قدرة  ة  اسورلار طاقوه  

ام  الوحك   ملارسي  قدراه  ة   ام  الفال  معوقدات  اؤ د  ة   الهاايي  الكفالة  أأ 

هاايي اللدر ي س يهو  اقط ءاللهارات الوم األحداث الوم اؤثا  ة  حيااه  االكفالة ال

قطاميب  يوسف  يلوةكها الفال   إنلا ما ياو يت  لةه ءوةك اللهارات الوم يلوةكها) 

2004 .) 

ً  ر ل  لها الهاايي  الكفالة  إل  يؤل  ش نه م    ها ااي اءم  الد   ام مهلا

 العال  ام يات احد  م  يهاجهه ما ءي  الوهازأ  احقيق لةفال  الاةبم  ال انب  اقهيي

اهم  (Al-A’sar,2010)  ال ارجم  ح  ا لال   ة  ءقدراه الفال  ا وقال  الر    

  ةليي  ا اءي أ  ا لال  يلكنه  ال   ءإنه الفال  ا وقد  اإذا اللاوقب   ام اللهلي

 ام  الو اءي انفيه   ة  ءقدراه ا وقاله العة  ام   اليي ذاايي  فالة لديي  يكهأ  ااهف

 ءه   اايلاأ  اا وقال  ذلك ام االله  خاطةا  أا صحيحا  لكذ  أ اأ سهال اللاوقب 

 ام الفش  أ   الن احات   األاعال األ داف   ة  اؤثا أأ يلك  الهاايي  الكفالة

 . (franzoi, 2016) اللوعدلة الحياة مهاقف
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م    يشيا       ( بنات  نصار وسهيلة  أءعال   (2017محمد  إل  مضلهأ 

جليعاً   موفقي   الهاايي  رئيايي   م   الكفالة  أءعال  اوضل   دة  أأ  ي ب  أنها  ة  

األ اليلم   البعد   اللعاايي   اانفعالم  ااجولا م.اللعاام   الهاايي  الكفالة   اشيا 

ءه إل    اللنهطي  األ اليليي  اللهاا  إن از  ءقدراه  ة   ال الب  ام   إ وقال  سياا د 

  ة  البعهءات الوماشكي   إثارة الداات لديه م  أج  القياا ءههه اللهاا  الوغةب  

الهاايي  الكفالة  اهليةها   لهلك  دت  الوعة   العل   ة   أثنال  لةيي  اعواضه 

أحد  ال يد     األ اليليي  الوحبي   احقيق  ام  ال الب  يلوةكها  الوم  الن اح  مفاايح 

     .(Alci, 2015) احقيق الوهااق اللنشهل 

ااجولا   Satici, etal (2013)  ه ا   ي الهاايي  الكفالة  ام أأ   يي اوضح 

ثقي األااال ءقدراه   ة  اسنهلاك ام مهلي الوهاص  اسجولا م   الوم اعوبا ذات 

أ ليي  بياة ام الحفاظ  ة  العسقات الش بيي لألااال  إلاموها. إأ األااال ذ   

الحفاظ  ة    ءالقدرة  ة   يلواز أ  اسجولا يي  الهاايي  ءالكفالة  اللاافت  ااحاا، 

يي   قدراه   ة  إي ال  سقات اجولا يي جديدة.  اوشك  الكفالة   سقااه  ااجولا 

اسجولا م    اسجولا يي   ااقناع  النلهجي  خسل  م   األااال  لدض  اسجولا يي 

اللوقني   الااءقي  ً  ال باات  الوم    .  أيضا اللهاقف  مت  الفال  اكيفه  نضج  ماوهض 

اسجولا يي    اللهاقف  مت  اهااقه  لرجي  ءها  احدل  لةقهاني  يوعام   اسمورال  مر  

اآلخاي     اسجولا يي   مشار ي  اللاؤ ليي  اللعاييا  اسابال   احل      مهارة 

 (. 2018عفاف الفريحاتب )

الهاايي    Chaturvedi&Chander( 2010) يؤ د   الكفالة  مفهها  أأ 

الش بيي  العديد م  موغياات  القدرة  ة  ضبط  ياابط ءشك   ثيق مت  اانفعاليي 

نفعاست  اللشا ا للا لها م  أ ليي  بياة ام حياة الفال  حيث   خاصي ضبط اس

ملا   الحياايي  موزني  موكامةي الراك مشا اه  مشكساه  ا هيا طايقي  يلكنه م  

الحك    يعيشه   قدراه  ة   اله   الهاقت  نحه  اللهجه  الوفكيا  ا هيا  ياا ده  ة  

أ األااال ذ   الكفالة إ م  ث  ا ة  اآلخاي   اقيي  اللهاقف الوم يوعاض لها.   

أاض    لا  اللاافعي    اانفعاليي ءشك   لها  اآلخاي   ياو يبهأ  انفعاست  يحدل أ 

ام   اا يزاً  ن احاً  أ را  اضسً     هنه   أاض    نفايي  ءبحي  يولوعهأ  إنه  

يكبا أ ن احاً ش بياً  مهنياً  الياً  ندما  الفريحاتب )اللدرسي   يحققهأ  عفاف 

يوعة  (.2018 الهاايي   ايلا  الكفالة  م   اللن فا  اللاوهض  ذ    ءاألااال  ق 

انوي   القدرة  ة   إل   ذ ااه    يفوقا أ  حهل  مولا ز أ  اإنه   اسنفعاليي  

ءااحباط   الشعهر  ينواءه   معه    لا  اآلخاي   الوعام   مت  الوعاطف  أ   انفعاساه  

ءينه   ءي  انش   اللشكست  الوم  ح   قدراه   ة   لعدا  نوااً  م    القةق  أنفاه     

جهي   ءينه   ءي  اآلخاي  م  جهي أخاض    ها ءد ره يؤل  إل  ظههر الاةهك  
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)   اسنداا م الغبب  الوحد   النويران ومحمد  اضس    ظههر مشا ا  فرحان 

 (.  2013بحمدي

ام    لقد  الوغييا  إلارة  اه   حا لت  الوم  الدراسات  م   العديد  أجايت 

بشا  ءها    اأ م   ؤساي   فالة العنبا الاللؤساات  ل ر ا الهاا ام اقدا الل 

 الوم خةبت إل  ضا رة  (  2010زين الدين بروش )ءي   هه الدراسات لراسي  

ءهل اللؤساات اللزيد م  ال هد م  أج  إحداث اغييا إي اءم ءها ملا يش ت  ة   

البشايي. مهارل ا  اللوباللي   فالة  أ دت  الرقي   Clepper   (2018)  لراسي لا 

الحديري  االار األسةهب  ا هيا    أ ليي ة    اسا ا ات  مت  الاشياً  مؤساي   ء   

   لضلاأ ا هيا اللؤساات  احقيق الونليي اللاودامي لها.

م      أ د   )شرف       Gaubtaz&Ensminger  ب(  2013الهادي 

اللوسحقي    (2015) العبا  لوغياات  نوااً  مؤساات  أنه  يو ةب  جهل  األما  اإأ 

الوغييا   ا الفكا  ا هر  اوبن   احداث  اللاوقب   نحه  اسوشااايي  رتيي  ذات  كهأ 

لدض   اللهارات  القي   اللعاام  الرقاام   الل ولعم  ا هيا  الل ال  ام  شام  

ءاللؤساي. أ صت    اللهجهلي   )لراسي   لا  وأخرون  عبدالجواد   ( 2019نجوى 

ءلاوها ا مت   ااراقال  أج   الوغييا م   إلارة  ال دميي  اللؤساات  ا بيق  ءضا رة 

وا يز  ة  العسقات ااناانيي  النوائج ااي اءيي لةوغييا حو  يضل  ن اح الوغييا  ال

 ءاللؤساي.

  ( 2020ب خالد نصر )  Hlatywayo et al (2015) لا أ ضح    م   

ااجولا م  اللشكست  الوفا    الهات  ضعف  اقديا  موا ا  ان فاض  نوااً  أنه 

الو اللوعدلة  اللشكست  لههه  ءاللؤساات  الاةه يي   نوي ي  األطفال  منها  يعانم  م 

إي اءم   اغييا  إحداث  اعل   ة   الد ل  موزايدة م   أ دال  اايهائيي أصبحت  ناك 

 ام نو   مؤساات ر ايي اسطفال   

مبالرة حياة  ايلي الوم أطةقوها الد لي اللبايي لوهايا أ جه   ان سقاً م   

اللهلشي لةفةات  الل وةفي  اعد   الحلايي  الوم    أ رام     اااأليواةي     الوم  الفةات 

مت    الوكيف مؤساات األيواا م    ا سيااً  ة  ما ينبغم أأ اقها ءه      ذلك   ااوهجب 

اللواار ي  اللوسحقي   العبا  م    لواو يتموغياات  الوم  الونليي  ءا ب  الةحاب 

  احاي   ا هيا العنبا البشا   خاصي إذا  اأ ذلك العنبا م  األطفال أ دااها  

الوم الهي        األيواا الكفالة  اكابه   مبوكاة   إلاريي  أساليب  أل   الحاجي  أشد  ام 

اللؤساات   لهلك اإنه يوهجب  ةمالكنه  م  خهض معارك الحياة  الوغةب  ةيها   

اغييا   إحداث  اااكز  ة   إلارة  الوقةيديي  الاع  سنوهاج  إلاراها  ام  النوا  إ الة 

أاض    ما  ه  إل   لةلؤساي  الحالم  الهضت  يح ابدي   الهاايي ملا  الكفالة  م   ا  

: اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي  فيالبحث    تكمن مشكلة  من هنا  لة ف  اليوي .
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العاملين بمؤسسات األيتام بتدارة التغيير بمحاورها )اإلبداع    وعيبين  ما العالقة  

بناء الصورة الءهنية(ب والكفاءة الءاتية للطفل اليتيم   -اإلعتبارية الفردية   -ياإلدار

( من اإلجتماعية(     -اإلنفعالية-المعرفيةبمحاورها  مجموعة  منه  ينبثق  والءي 

 :األسئلة الفرعية علي النحو التالي

م   جهي نوا   الوغييا ءلؤساات األيواا  إلارةللقهمات  األ ليي النابيي  ما      .1

 العامةي ؟ 

النابيي  ما      .2 الوغييااأل ليي  إلارة  األيواا    لوحديات  م   جهي ام مؤساات 

 ؟ نوا العامةي  

لألاض    .3 اللؤساي  ايها  اغيات  الوم  ال هانب  أ را  نوا ما     م   جهي 

 األطفال األيواا ) يني البحث(؟ 

ء   ماوه   ما  ه .4 البحث(  العامةي  ) يني  ءالاره    م    م  اسيواا  لؤساات 

الهااي    ءلحا ر ا  الوغييا البحث(  ءلحا ر ا  يالكفاله  ) يني  األيواا    لألطفال 

 ؟  ليي النابيي لةلحا راألما     

ءالاره  ءي     راباطيياسالعسقي    طبيعي  ما    .5 اسيواا  ءلؤساات  العامةي     م 

االار   الوغييا )ااءداع  الفاليي-ءلحا ر ا  اله نيي(  -اا وباريي  البهرة  ءنال 

   ؟ااجولا يي( -اانفعاليي-اللعااييءلحا ر ا ) لة ف  اليوي  يالكفاله الهااي 

اهجد  .6 ء      العامةي اا ب  لرجات   م  موهس ات  البحث(    ي    ة لارإء) يني 

ال باة-العلا  –النهع )  البحث لنلوغياات    ءلحا ر ا  اقا  الوغييا -سنهات 

 ؟ بي ال ف  ام البقال ءاللؤساي(رغ -اللا ز الهظيفم -اللؤ   الوعةيلم 

األطفال األيواا ) يني البحث( ءالكفالة  اا ب ءي  موهس ات لرجات     اهجد   .7

ء ءاللؤساي  –النهع)  البحث لنلوغياات    لحا ر ا  اقاالهاايي  االوحاب    -سبب 

ءاللؤسااي  سنهات  الدراسم  -ااقامي  الوحبي   الودريبيي   -ماوهض  الد رات 

 ؟ لةعامةي ( 

ااجولا يي  ااقوباليي  ما     .8 )اللوغياات  اللدر سي  اللوغياات    -أ را 

الوغييا  إلارة  ام محا ر  الوباي   لنابي  ا ثيااً  افايااً  لة ف    (  الهاايي  الكفالة 

 ؟ اليوي 

 

 هدف البحث:  

بين   العالقة  طبيعة  عن  الكشف  إلى  أساسية  بصفة  الحالي  البحث  يهدف 

التغيير باداره  االيتام  بمؤسسات  العاملين  اإلداري  وعي  )اإلبداع   -بمحاورها 

بمحاورها    للطفل اليتيم  ةالكفاءه الءاتيبناء الصورة الءهنية( و  -اإلعتبارية الفردية 

 ب وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية: اإلجتماعية(  -اإلنفعالية -المعرفية)
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م   جهي نوا    الوغييا ءلؤساات األيواا  إلارةللقهمات  األ ليي النابيي  احديد   .1

 . العامةي 

النابيي  احديد   .2 إلارةاأل ليي  م   جهي   الوغييا  لوحديات  األيواا  مؤساات  ام 

 . نوا العامةي 

ال هاحديد   .3 اللؤساي لألاض أ را  ايها  اغيات  الوم  األطفال  منوهر  م     انب 

 . ) يني البحث(األيواا 

ماوه   .4 م     احديد  البحث(    العامةي   م      ءالاره ء) يني  اسيواا  لؤساات 

لألطفال األيواا ) يني البحث(    ءلحا ر ا  يالكفاله الهااي   ءلحا ر ا    الوغييا

 . النابيي لةلحا ر  األ ليي

طبيعي .5 ءالاره ءي     راباطيياسقي  العس  احديد  اسيواا  ءلؤساات  العامةي     م 

االار   الوغييا )ااءداع  الفاليي  -ءلحا ر ا  البهرة    -اا وباريي  ءنال 

الهااياله نيي(   اليوي   يالكفاله  )  لة ف     -اانفعاليي  -اللعااييءلحا ر ا 

 ااجولا يي(.  

لرجات  احديد   .6 موهس ات  ءي   العامةي الفا ب   ةلارإءالبحث(    ) يني    م 

ال باة  -العلا  –النهع )  البحث لنلوغياات     اقاءلحا ر ا    الوغييا  -سنهات 

 .(اللا ز الهظيفم -اللؤ   الوعةيلم 

ءي  موهس ات لرجات  لراسي   .7 البحث(  الفا ب  األيواا ) يني  ءالكفالة األطفال 

  -سبب االوحاب ءاللؤساي  –النهع )  البحث لنلوغياات    ءلحا ر ا  اقا  الهاايي

 (.ماوهض الوحبي  الدراسم-ااقامي ءاللؤسااي ات سنه

محا ر  -احديد أ را اللوغياات اللدر سي )اللوغياات ااجولا يي  ااقوباليي .8

 . الكفالة الهاايي لة ف  اليوي ( ا ثيااً  افايااً لنابي الوباي  ام إلارة الوغييا
 أهمية البحث: 

 أ سً: أ ليي البحث ام م ال الو ب  
ال .1 أ ليي  للهاجهي  او ة   الحديري  الوغياات   الو هرات  مها بي  ام  بحث 

ءبفي   األيواا  ءبفي  امي  مؤساات  اللؤساات  ابنم  اللاوقب   حوليي 

اللاو دات  مت  الوكيف  الو قة   م   الكنها  الوم  الوغييا  إلارة  إل   خاصي 

 العبايي ملا ينعكس إي اءاً  ة  العامةي  ءها  م  ث  األطفال األيواا. 

ات ام إثاال إضااي  ةليي لةلعااي  مكوبي الو ب  ايلا يوعةق  ا م  الباحر .2

الوغييا  الكفالة   ءإلارة  األيواا  العامةي  ءلؤساات  ءي    م  اللباشا  ءالاءط 

الدراسات  ة  حد   ام أغةب  ذلك غائباً  يكهأ  قد  اليوي   اله   لة ف   الهاايي 

  ة  الباحرات. 
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 ءقضيي   اا ولاا   األيواا  اةي  ة  الضهل ااةيط م   ها البحث  أ ليي  بتن ا .3

لديه  ش بيوه  ءنال ام جه ايي الهاايي  الكفالة  ماوهض    الهقهف  ة  

 ً    ل ر إلارة الوغييا ام  ءها يلا أ الوم الكبياة الوحديات  ظ  ام  خبهصا

 اسراقال ءها  احاينها. 

 ثانياً: أ ليي البحث ام م ال خدمي الل ولت 

اا ول .1 إطار  ضل   الدراسي  أ ليي  العقدي  ا ام  ام  العاللم  اللحة   اا 

الهي األيواا  ءقضايا  مشكست ال فهلي   ءبفي خاصي األطفال     اآلخاي  

إي ا لللارسات  ماسي  حاجي  ام  ملا      األيواا  ءد ر  العامةي   قب   م   ءيي 

 ياات  فالاه   قدراه  الهاايي .

ولوت  ما ي مؤساات األيواا الارة الوغييا    رصد الهاقت الحالم للدض ا بيق .2

يواا م   فالة ذانيي نوي ي لهلك  ملا قد يفيد القائلي   ة   هه  ءه األطفال األ 

اللؤساي  ك  ءااي اب  ة   انعكس  ا هيايي  خ ط  ءهضت   اللؤساات 

 .  هاحدة م  أ   اللؤساات اللعنيي ءال فهلي

از يد صانعم القاار    اضعم ال  ط  اسسواااي يات اللعنيي  ءا ايي   .3

ءاللؤس الحياة  األيواا  اهايا  ام  ااه   قد  الوم  الوهصيات  م   ءعدل  ااات 

 .   الكايلي الوم الكنه  م  احقيق الكفالة ام حيااه   الش بيي 
 

 الفا ض البحريي: 

    العامةي  ءلؤساات األيواا ءإلارة اهجد  سقي اراباطيي لالي إحبائياً ءي    .1

الفاليي   -ااءداع االارض)الوغييا ءلحار  ا   اله نيي  -اا وباريي    -ءنال البهرة 

)الكفالة   ءلحا ر ا  األيواا  األطفال  لدض  الهاايي    -اللعااييااجلال (   الكفالة 

 ااجلال   –الكفالة اسجولا يي   -الكفالة اانفعاليي

لرجات   م  اهجد   .2 موهس ات  ءي   إحبائياً  لالي  ءلؤساات  اا ب  العامةي  

  -النهع) البحث لنلوغياات  ا(  اقاإلارة الوغييا )ءلحا ر ءاأليواا ) يني البحث( 

 (.اللا ز الهظيف  -اللؤ   الوعةيل -سنهات ال باة -العلا

) يني البحث(   األطفال األيواااهجد اا ب لالي إحبائياً ءي  موهس ات لرجات  .3

الهاايي  ام   الكفالة  )  اءلحا ر ماوهض  البحث  لنلوغياات  سبب    -النهع اقا 

 ماوهض الوحبي  الدراس (.-ءاللؤساي سنهات ااقامي -االوحاب ءاللؤساي

-اللوغياات اسجولا يي  اسقوبالييا وةف نابي مشار ي اللوغياات اللاوقةي ) .4

الوغييا( ءإلارة  الواءت  محا ر اله    الهاايي) مت اللوغيا  األطفال ( لد   الكفالة 

طبقاً أل زاأ معام  اانحدار  لرجي ااراباط مت اللوغيا  األيواا  يني البحث  

 واءت ال
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 األسلوب البحثي: 

 : أ سً: مب ةحات البحث  اللفا ي  ااجاائيي

 Awareness اله م: -

إلراك   احدل  الوم  ااا ا ات  اللشا ا  األاكار  اللفا ي   الوبهرات  م له ي 

له   الاا ني  اللاوقبةيي  له  ابهرااه  ءه  اهله  اللحيط  لةهاقت  نجم  )الفال  طه 

 ( 153: 2014ب

بأنه الوعي    الباحثاتوتعرف   اللعارف  ااا ا ات   إجرائياً  م له ي 

العامةي  ءلؤساات أل ليي الوغييا   يفيي إلاراه  إلراك اللااب ي ء الللارسات 

 . ءبهرة منولي ااه  ام ااراقال ءاللؤساي 

 The Management Of Change : إلارة الوغييا   -

 Luscher et   حيث اافق ام اعايفها    م  التغيير إدارة  مفاهيم اوعدل 

al. (2008)   بStephen P. & Timothy A.( 2011)   مهجه  انوقال  اء نه 

  الوحهل  يضل  ءلا مت البيةي الداخةيي  ال ارجيي  الوكيف احقيق إل  ياع    الف

 العسكري الدين  بهاء   ااه .اللشا   ح   ةم قدرة أ را انويليي حالي إل 

    ناجلي  ماوحدثي   أساليب  طاب ءإاباع   ليناميكيا  احا ا ء نه  (2010)

 اآلخا  لةبعا   إحباطا لةبعا  آماس ثنياه ءي  ليحل   الفكايي  اللاليي ت ااسءوكار

 اعااوهض (2016) صادق مروة  أما .ا نبها يبعب  ظا اة  ه األحهال جليت  ام

 ي ع   اله  ءالشك  له م  ط ماوقبةم  ضت إل  الحالم الهضت م  اسنوقال ء نه 

 . ال ارجيي البيةي تم  اكيفا أ را اللنولي

)   هااعاا   لا وأخرون  عبدالجواد  الفعالي    ( 2019نجوى  اللعال ي  ء نها 

اللوغياة نوي ي الوقدا  الو هر ام جهانب الحياة ءهدف إحداث إخوسف     لألحداث 

اغييا إي اءم ام اا ا ات  سةهك األااال لةوغةب  ة  الضغهطات اللونه ي الوم  

الوا ف.  ماولاة منولي   لةيي ء نها  (2019)  ظاهر عبدهللا  ها يعاا   افاضها 

 أ لاله   ألال  ام م وةفي أساليب  اسو داا  نحه  الفال  سةهك  لوغييا  اللنولي اوبعها

 ام   اغييا  قدرااه  مهاراه  ا هيا ام ااا د   ادريبيي لباامج ال ضهع ءعد 

 يوسف  يعااها    .العبا ا هرات   مها بي  لةلنولي  له  األاض  نحه اا ا ااه 

( مديا     اء نه  ( 2020العنزي  يوبعها  الوم  األنش ي  ااجاالات  م له ي 

 . اغييا مؤساااه   ا هيا االلؤساات ام 

ً   وتعرف إجرائيا التغيير  الباحثات  إل  نهج    اء نه  إدارة  يهدف  حديث  إلار  

 ضت آخا ماغهب ايه م  خسل إل     الهضت الاا  م    مؤساات األيواا  احهل

أءع إل   دة  الداخةيي  ال ارجيي  ااحوكاا  البيةي  اغياات  مهاجهي  اعولد  ة   ال 
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الفاليي   العل   الفا ب  ماا اة  مت  ءاسءداع  اسءوكار   اوا   إلاريي  ءللارسات 

ذات البةي     ة  احاي  البهرة اله نيي لد  األااال لاخ  أ  خارج اللؤساي  

  .ءها

 وتتمثل أبعاد إدارة التغيير فيما يلي: 

اإلداري ▪ ءه:  اإلبداع  أساليب  آليات  أاكار    يقبد  اسوحداث  القدرة  ة  

اقةيديي  اءوكار  غيا  ءبهرة  لإلمكانات    اميي  اسو دامها  األمر   الوهظيف 

ملك  اكةفي  أساع  قت  ء ق   لةهدف  الهصهل  أج   م   ءهلك   اللواحي    محدثاً 

 .اغييا  ا هيا إي اءم ءاللؤساي

الفردية ▪ الاةه يات  الللارس :  اإلعتبارية  م   م له ي  اللديا  يقدا  الوم  ات 

خسلها اا ولاا ش بياً ءك  م  األيواا  العامةي  ءاللؤساي م  خسل الوعاف  

الد     اقدي   قدرااه   إحوياجااه   رغبااه   ظا اه     ماوهض   ة  

  ااجولا م  العاطفم له    اا ولاا ءولكينه   ا هيا قدرااه  أل ة  ماوهض

 ءينه . مت ماا اة الفا ب الفاليي ايلا 

الءهنية  ▪ الصورة  طيبي  بناء  ان باع  ةم  سلعي  ءنال  نحه  الاعم  ام  اولر    :

جههل   ءهل  خسل  م   ااي اءيي  القي   اللهاقف  اآلرال  م   م له ي  احل  

م    الكنها  ء ايقي  ءاللنولي  ال اصي  اللعةهمات  معال ي  إل   اهدف  ااباليي 

   إي اءم. الو ثيا  ة  اا ا ات األااال لاخ   خارج اللؤساي ءشك 

 Self-Efficacy الكفاءة الءاتية:  -

)يعااها   يعقوب  للاوهض  فالاه   (2012نافء  الفال  ا وقال  إلراك  ء نها 

 قةيي  معاايي     اا ةيوه   إمكانااه  قدرااه الهاايي   ما ين هض  ةيها م  مقهمات 

أ    اللهاقف  اللهاا  للعال ي   انفعاليي  لااعيي  حايي  اايهلهجيي   ببيي  

األحداث  ال م   األ اليليي  الو ثيا  ظ  لشكست  األ داف  ام  ما  إن از  لوحقيق 

القائلي. البيةيي   يعااها    اللحدلات  )  لا  حمد  الفال    (2020منيرة  أحكاا  ء نها 

 اهقعااه    ألائه لاةهك ام مهاقف معيني  انعكس  هه الوهقعات  ة  األنش ي  

 .هك ال هد اللبه ل  مهاجهي البعهءات  إن از الاة

بأنها  و إجرائياً  ال ف   تعرف  يلوةكها  الوم  القدرات  اللهارات  م له ي 

ام  انفعاساه  ل ااعه  سةه ه  إلارة  ام  اللنو   الوحك   الفكا  م   اليوي    الكنه 

اآلخاي    مت  ااجولا م  الوفا    الوهاص   ياا ده  ة   ملا  الل وةفي  اللهاقف 

ءاتية من خالل ثالثة محاور متمثلة في وتناول  الباحثات الكفاءة ال  .ء دارة  اليي

 اآلتي: 
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المعرفية  ▪ الءاتية  القدرات  اللهارات  الكفاءة  ءها  الوم    اللعاايي:  يقبد 

اللهاقف  ال باات  اللقارات الدراسيي    خسل    م   ا هرت لدض ال ف  اليوي   

قدراه  ة  اسويعاب   با اهاجده ءلؤساي األيواا ملا يحا  م   الوم ا وابها  

األ اليليي  انوي    اللشكست  ح   ام  اللعانم  األاكار   اسو دامها     ابهيب 

  الحياايي الوم اهاجهه. 

اإلنفعالية ▪ الءاتية  م له ي الكفاءة  ءها  يقبد  الش بيي  :   القدرات  اللهارات 

ءها   الاي اة  ة    مشا اه  الوحك   اه   اليوي   ة   ال ف   ااا د  الوم 

 الوم يوعاض لها.داث الضاغ ي إنفعاساه  الوعام  ءإي اءيي مت األح

اإلجتماعية  ▪ الءاتية  ءن اح  الكفاءة  الوفا    اليوي   ة   ال ف   قدرة  ءها  يقبد   :

 اا ةيي  اكهي   سقات إي اءيي مت إخهاه م  األطفال األيواا    هلك العامةي  

 ءاللؤساي  احواامه لةقهاني  اللنولي لها.

   Orphans Institutions:  مؤسسات األيتام -

م   ااف اعايفها     ام  )ق  حنتول  بنات  2015أحمد  وسهيلة  نصار  محمد  (ب 

ء نها أض لار م  ل ر الا ايي اايهائيي اللعنيي ءا ايي األطفال م ههلم   (2017)

الناب أ  ااقد  أحد الهالدي  أ   س لا أ  ءابب الوفكك األسا  م   لا الليسل  

م بأنها مؤسسة خيرية غير  وتعرف الباحثات مؤسسات األيتاحو  الرامني  شا.   

نشأة  نشأتهم  يضمن  بما  شاملة  رعاية  اليتيم  الطفل  ورعاية  بكفالة  تعنى  ربحية 

 طيبة تتمتع بأعلى درجات الكفاءة الءاتية. 

يقبد ءه  العامةي  م  اله هر  ااناث ء اق     العاملين بمؤسسات األيتام :  ▪

االا اللؤساي  النهاب  رتسال  مديا  م   االار   الل وةفي ال هاز  رات 

  اماً. 60 اللهظفي  اسلاريي   الهي  س يزيد  لا       

: يقبد ءه  ام البحث األطفال م  اله هر  ااناث   اللقيلي   الطفل اليتيم ▪

الهالدي   قب   إسوضااي م   إما  ءالدار  األيواا  اللهل ي   ءلؤساات ر ايي 

  اا.  12-9أ  م ههلم الناب  اللواا ح أ لار   م   

 

 ً النهض يعولند    البحةث المةنهج الوصةفي التحليلةياابت ام  نها    :: منهج البحثثانيا

 ة  لراسي الوا اة  لا اهجد ا  الهاقت   صفها  صفاً  ثيقاً   الوعبيا  نهنا 

اعبيًاا  يفيًا م  خسل اهضيح خبائبها   اعبيااً  ليًا رقلياً ءوهضنح مقندار 

خناض ا ا الل وةفني األ نهه الونا اة أ  ح لهنا  لرجنات اراباطهنا منت الونه

 (.2020ذوقان عبيدات وآخرونب )

 اوحدل الدراسي ايلا يةم:   :ثالراً: حد ل البحث 
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 كالتالي: تانموضح عينتانتمثل  الحدود البشرية للبحث في الحد ل البشايي:  -

من  ال هناز االار  اقنط    امن (  30ءةند  ندل ا ):   يني البحنث ااسنو س يي  -أ

 ملن  ( طف  يوي  ءلؤساات األيواا 30)  اللهظف االار ( -نائبم اللديا-)اللديا

ءهندف ءلحااوني الشناقيي   اخويات ء ايقي  لديني   اماً    12-9اواا ح أ لار    

 .اقني  أل ات البحث 

 ا  اخويار  يني   طف  يوي  (  166) (  ام    78)ءةغت :  يني البحث األساسيي -ب

م    ء ايقي  لديي  ءلؤساالبحث  األيواا  األيواا  األطفال  ذ ا    ات  الوالم 

الشاقيي الو   ءلحااوي  الشا ط  نفس  ان بق  ةيه   ءالعيني  مل   ذ ا ا  م سبق 

   .اسسو س يي

والمكانية  - الجغرافية  لةبحث  :  الحدود  ال غااام  الن اب  محااوي  ام  يوحدل 

ا  الو بيق  ة    البني   الشاقيي   قد  لار ءالي     واءعي لقا  ثاأالمؤساي ااءيي 

ءالزقازيق    لإلءهال  أيواا "ااقه،"جلعيي  فالي األيواا ءشنبارة الليلهني  لار       

العاشا م  رمضاأ   ءلديني  اللنهرة  اللديني  الشاقييءمؤساي  مؤساي     لحااوي 

األيواا  ءاللنبهرة )لار  البنات  ءاللقاءةي       )ااءيي  البحث  أل ات  ا  ا بيق  حيث 

الاس اللهااقات  أخه  ءعد  البحث  ال هات  الش بيي  ة   يني  م   ليي  األمنيي 

 الل وبي. 

الزمنيي  - صهراها البحث  أل ات طمبقت  :  الحد ل  البحث  النهائيي ام     ة   يني 

   .ا2019سبولبا  أ وهءا م   اا    خسل شها  م  األساسيي

 : راءعاً: إ دال  ءنال أل ات البحث  اقنينها: اشولةت أل ات الدراسي الحاليي  ةم

  قد اشولةت  ة  جزأي   لا: :  ياسولارة البيانات العام  -1

اسجولا يي  اسقوباليي  الوعةيليي   خاصي ءيانات  (أ) ةعامةي  لءال بائ  

األيواا   ا   ءلؤساات  ال باة  -العلا  -ال نس)الرةت  سنهات  اللؤ      - دل 

)النهع-العةل  ا   األيواا  الرةت  ءاألطفال  خاصي  الهظيف (  ءيانات  -اللا ز 

ءاللؤساي االوحاب  ءاللؤساي  سنهات   -سبب  الوحبي     -  ااقامي  ماوهض 

 رغبي ال ف  ا  البقال ءاللؤساي(.  -الدراس 

 :   اوضل  الهصفيياألسةةي   دل م  (ب )

نوا أسةةي     - م   جهي  األيواا  ءلؤساات  الوغييا  إلارة  مقهمات  احديات 

 . العامةي 

لألاض   - اللؤساي  ايها  اغيات  الو   ااسو اءات  ةيها  اق ال هانب   اوحدل 

 . (1  2   3) ءواقي ( غيا مهااق  مهااق لحد ما  مهااقثي إخويارات )ثس
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ااسو اءات    أسةةي      - الوغييا  اوحدل  الارة  مؤ ةي  ل رات  الحبهل  ة  

  (.1  2 اق اخوياري  )نع   س( ءواقي  ) 

 : (الباحرات )إ دال العامةي  ءإلارة الوغييا  محا ر ا     إسوبياأ    -2

االستبيان  -أ( ااسوبياأ    :  بناء  إ دال  ااجاائم  ءلحا ره  ا   لةوعايف  ءعد  اقاً 

ءهال العاكا    مولرةي ام لراسي    م ااطسع  ةم  دل م  الدراسات الااءقي   

(2010 )   ( رزب  ) 2018إيلاأ  اللاوكا    إيلاأ  ن هض  بدال هال    ( 2018(  

( )  بد  ال عفا     ة  محلد (   2019 أخا أ  سامم   ( 2019الغفار 

)  ( 2019) الزءيد  الق ز  ءهءاطم  (   2020إءاا ي   شنشهني   بدالكاي      محلد 

(2020) . 

 : وصف اإلستبيان-ب(  

 ( النهائيي  ةم  صهراه  ام  ااسوبياأ  اقيس  46اضل   خبايي  (  بارة 

الوغييا        ماوهض   ءإلارة  األيواا  ءلؤساات  ااسوبياأ  العامةي   ثسث  اضل  

رئيايي    االارض)  محا ر  الفاليياا -ااءداع  اله نيي- وباريي  البهرة  (   ءنال 

س(  ةم   أحيانا   )لائلاً   اسو اءات  ثسث  اسو اءااه   ةيها  اق    مقيا،  اوحدل 

( ااي اءم   )1   2   3موب   العبارة  الاةبم   3   2   1( اا اه  العبارة  ( اا اه 

البغا   الدرجي  حيث  انت  العيني   أااال  سسو اءات  لرجات  ليي    ضعت 

)ا (  46) العولم  اقاي     ( 138لدرجي  ء ايقي     ا   ءلحا ره  اسسوبياأ  ماوهيات 

الل ةقي  اللةهيي  م   :  الناب  )أق   اللن فا  العول  %50اللاوهض  الدرجي  م    )

( م  الدرجي العولم %70أق  م   -  %50(  اللاوهض اللوهسط )م   69)أق  م   

(69-<96( اللاافت  اللاوهض    )70%   ( العول   الدرجي  م   لرجي    96ا  را( 

اسسوبياأ  ااجلالم ءناًل  ة    اقاي  ماوهيات محا ر ( 11جد ل )ا  را(  يهضح 

   .ذلك

تفصيلياً   عرضاً  يلي  بتدارة  وفيما  األيتام  بمؤسسات  العاملين  لوعي 

 :  التغيير

األول اإلداري:  المحور  خبايي  (  بارة  17)اللحهر  ة     ااشول   ه :  اإلبداع 

سةبم  إي اءم  اآلخا  )  ا  ءعضها  العولم  الدرجي  )51نت    ( 17(   البغا  

العبارات:  ت   انلرجي    اسراقال    م   هه  ام  ااه   الوم  ااءدا يي  األاكار  اابن  

عل   خهااً م  مهاجهي أيي  أالاك ءاألساليب اسلاريي الوقةيديي ام ألال ال    ءاللؤساي

البدايي   مشكست  أطاح     أانب  ءهقهع اللشكست  أضت خ ط موعدلة  لو نبها م  

أاالل ام اغييا خ ي العل   ند ظههر    أاكار مونه ي لوغييا حياة األيواا لألاض 

ماو دات   مشكست    أيي  مت  الوعام   معةهماام  خبااام  ند  اسود ال  يلكننم 
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أش ت اللحي ي  ءم ام الدار  ة  حضهر الند ات  الد رات لنق  األاكار    اسيواا

لةلؤساي ح   ااءوكاريي  آليات  مر   أابن   العامةي   األيواا  ألال   احاي   ام  ديري 

اسطسع( لدض    –اسع  لونليي ال انب الش بم)ر ح الوقد     ء اقي اسلال اللوهازأ

)مشااي  ا ءالدار  جديدة  مو هرة اجاال    ايواا(-للهجهلي   ءدائ   أساليب  اءوكا 

ءاللؤساي الوغييا  أاكار     لةيي  م   لديه   ما  األطفال  ألطسب  ااصي   اايح 

ءاللؤساي لإلراقال  ا      مبالرات  اا اذ  قب   م وةفه  ز ايا  م   األمهر  ال   انوا 

الوم    قاار اللشكست  معةهمات     لةحبهل  ة   موعدلة  مبالر  أ ولد  ة  

ءاللؤساي ءاللؤساي   اهاجهنم  األ لال  ألال  ام  الاقليي  الوكنهلهجيا     أ ظف 

أخ ط لعل      ح  لةيي الوغييايلكننم انوي  ءيةه العل  مت زمسئم ءشك  جيد ان ا 

الهاام الوعة   لأليواا  ة   احفيزيي  اللحي ي     ءاامج  الفا   الواهيست  أرصد 

 . ءاللؤساي  أخ ط سسورلار ا

خبايي   بارة  (  14)اللحهر  ة     ااشول   ه :  اإلعتبارية الفردية:  المحور الثانى 

سةبم  إي اءم  اآلخا  )  ءعضها  العولم  الدرجي  )(   البغا42  انت    14 )  

العبارات:  ت   انلرجي    ءاللؤساي     هه  لةعامةي   ااجولا يي  الوا ف     أرا م 

أشعا    اال ء  ليه ل ره    أرا م الفا ب الفاليي ءي  األيواا  ظا ف    منه 

  أاهض األيواا ام ألال ءعا اللهاا ءلا يوناسب مت قدرات    منه    ام اللؤساي

اللاتسي   اق مهارات  انليي  منه أحا   ة   احوياجات     لوةبيي    اً  أسع  

اللواحي اسمكانات  لةلاتسي   لأليواا  اق  الفاليي  م     ااحوياجات  أل      

 ً اللوليزي  معنهياً  ماليا األيواا  الدراسم    اللاتسي   األطفال  أ و  ءلواءعي األلال 

اللوعرا ال ف   قدرات  األيواا  اعزيز  اللاتسي   األطفال  ة     لألطفال   أش ت 

اللاةهليي ملا   احل   اللؤساي  له   اد    الله ةي  لةبسحيات  اال  أضت  رسي    

ليات طبقاً  أ زع اللاؤ اس وبار  ند افهيا اللهاا     ال باات العلةيي لةعامةي  ا 

أ ل   ة   ضت خ ي ادريبيي ألطفال األيواا لةعل  لقدرات  خبائ     اال   

 ً لقهة ام ألال العامةي  حو  أالك  أحا   ة  معااي نقاط ا    ة  ا هيا   ذاايا

 . م  اهظيفها جيداً 

خبايي  (  بارة  15)اللحهر  ة     ااشول   ه :  بناء الصورة الءهنية:  الثالثالمحور  

سةبم  إي اءم  اآلخا  )  ءعضها  العولم  الدرجي  )45  انت    ( 15(   البغا  

العبارات:  ت   انلرجي    ءاللبال ل     هه  ءاالوزاا  حاني  قد ة  أل هأ  أسع  

ءالدار اسااال  مت  اعامسام  ام  األخ ال  وغهيي     األخسقيي  اللهنيي  م   أسوفيد 

أحا   ة  ءنال    راجعي لوعزيز البهرة اله نيي لدض أااال الل ولت    اللؤساي

ءالدار اللهجهلي   جليت  مت  الرقي  لألااال    جاهر  اللعنهيي  اللاليي  الحهااز  أقدا 
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إي اءيي   ء  لال  القياا  ءاللؤسايءالدار  ند  الدار    اااقم  اوحة   أأ  أحا   ة  

انشاه ايلا  العامةي   اسيواا     ءاللبداقيي  ءي   ااناانيي  العسقات  لوهطيد  أسع  

أضت     أنل  لدض العامةي  الرقي ءالنفس لوبنم الوغييا الل ةهب    اللهجهلي  ام الدار

اللؤساي سلعي  لةحفاظ  ة   الل اطا  األزمات  لإللارة  اسوباقيي  أسع      خ ط 

طيبي  إي اءيي اللؤساي  اللعةهمات  األخبار     م لهع  ليشعا     لوكهأ  أجوهد 

الدار ام  ءالااحي  األماأ  اليوي   الفضائيي     ال ف   القنهات  مت  لةوهاص   أسع  

أسو دا     لةواهيق اسجولا م لةلؤساي م  خسل األنش ي الوم نقدمها لة ف  اليوي 

ءفا ةيي ام احاي  صهرة اللؤساي  ءاامج الوهاص  اسجولا م  العسقات   العامي 

اوسئ   اوهااق أنش ي اللؤساي مت إحوياجات األطفال األيواا اللهل ي     الل ولعيي

معبا        ءها إي اءيي  صهرة  ليكهنها  األيواا  األطفال  لوحاي   فالة  أخ ط 

 .أحاا   ة  سايي  خبهصيي األطفال األيواا  اللؤساي

 :(الباحثات)إعداد ية لدى األطفال األيتام الكفاءة الءاتإستبيان   -3

 اقاً لةوعايف ااجاائم ا  إ دال ااسوبياأ ام صهراه النهائيي  :  بناء االستبيان  -أ(

نااه يعقهب  مولرةي ام لراسي  ً  م  ءعد ااطسع  ةم  دل م  الدراسات الااءقي  

لنا2012) ) (2013)   العلا   (   حنوهل  أحلد  الفايحا(   2015   ت  فاف 

(2018   )( محلد  العةم   بدالل ةب  ءنات  2016ماجد  نبار  سهيةي  محلد    )

(2017( حلد  منياة    )2020( الديةلم  ن يي  حااني   اخا أ  2020(   ( أحلد 

(2020   ) ( نبا  ) 2020خالد  الهال م  مافا  مقاءةي    ( 2020(      ءنالاً  ة  

مااي    األيواا  مت  أءعال ءهدف  الباحرات  ام  ضت  ءلا  الكفا  اللاا دة  الهاايي  لة 

 يولاشم مت األطفال األيواا. 

 : وصف اإلستبيان -ب( 

( النهائيي  ةم  صهراه  ام  ااسوبياأ  خبايي     أرءعهأ  ثلان (  48اضل    بارة 

ماوهض   الهاايياقيس  األيواالدض    الكفالة  اسو اءااه   ةيها  اق األطفال     اوحدل 

( اا اه العبارة  1   2   3)  موب   مقيا،ثسث اسو اءات )لائلاً  أحياناً  س(  ةم  

( لرجات  ليي سسو اءات 3   2   1ااي اءم   الاةبم    ضعت  العبارة  اا اه   )

العيني  حيث  انت الدرجي البغا  )  ا   (   144الدرجي العولم ) (   48أااال 

الل ةقي   اقاي   اللةهيي  الناب  ء ايقي  ءلحا ره  اسسوبياأ  ا     ماوهيات    الوهضيح لا 

 -72(  موهسط ) 72أق  م   ث ماوهيات  الوالم: ماوهض من فا )مابقاً  إل  ثس

<100 ( ماافت  )   ا  را(.  100(   جد ل  ماوهيات    (12 يهضح   محا راقاي  

   .اسسوبياأ  ااجلالم ءناًل  ة  ذلك
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 : الكفاءة الءاتية لدى األطفال األيتاموفيما يلي عرضاً تفصيلياً لمحاور 

األول:   )  :ةالمعرفي الكفاءة  المحور  اللحهر  ةم  خبايي     بارة (  17اشول   ها 

إي اءم   سةبم ءعضها  الكفالة  اعبا         اآلخا  األطفال   اللعااييماوهض  لدض 

)األيواا العولم  الدرجي  ) 51    انت   هه   ت   ان   لرجي   (17(   البغا  

لدض القدرة  ة  انوي      أاكا ام أ را م  ح  لةلشكست الوم اهاجهنمالعبارات:  

أراض أأ قدراام الكننم     أحضا الحب  ءالهقت اللحدل لها    ل الدراسي قوم أثنا

إليها أطلح  الوم  الوعةيلم  إ لال مشهار   اللهلي    م   األاكار  أل    أأ  أسو يت 

حياام   ءالدر، ام  معارف  ملارسات   م   ءالدار  أاعةله  ما  م      أطبق  أالك  

هاقف الل وةفي م  ز ايا أجيد قاالة الل   طاح أاكار مهلي لةدر، أثنال شاح اللعة 

أجلت معةهمات  اايي        أااض  ءي  ال يارات اللوعدلة قب  اا اذ القاار   موعدلة

طاب اءوكاريي غيا م لهاي    اعةلت م  الدار   اللهضهع اللاال اا اذ القاار ءش نه

ءه اقها  ا   ل   لر سم   لوحاي   للااجعي  زمنم  جد ل  أضت  خ ط    أضت 

الوزا ءالال ما ياند اليه م  ا لال  اكةيفات ام    اوقبةيه ا داف لوحاي  حياام الل

ءوقدي  ا لالم ءشك    الهقت اللحدل  يضيت  ريا     سئق  مليز الم ال هلة    ا و  

احا   ة  اقيي     م   قوم ا  البحث    أغااضم )أ رقم   مسءام   ...الم(

 . نفام ءاسولاار

الثانى:    اإلنفعاليةالمحور  )اشول   ه :  الكفاءة  اللحهر  ةم  خبايي     بارة (  15ا 

سةبم  إي اءم  اآلخا  ماوهض  اعبا     ءعضها  األطفال      لدض  اانفعاليي  الكفالة 

)األيواا العولم  الدرجي  ) 45    انت   هه   ت   ان   لرجي   (15(   البغا  

أثيا    اغضب ألافه األسباب    ااا  ءضبط النفس أثنال اللهاقف الغاضبي  العبارات:

لةونفيس    غضبم   النقد ءبدر رحب   أاقب    غضب زمسئم اوها     أءك  ءشدة 

لاخاي  مشا ا   اهضح  زمسئم  ندما    اعبياات  ة   جهم  ملوةكات  أاةف 

أخه حقم مل  يغضبنم     ياافت صهام ء لفاظ قبيحي ا   قت غضبم    يضايقهنم

أضاءه أأ  ايها   ل أ  مبالد  ءبهرة  ااحوم  سعالام  أسوعيد  د ئم     أ با    

اابف ءي      جت نفام  ندما يعاقبنم مديا اللؤساي  ة  خ   اراكبوهأرا   ءاا ي

ءالبدب  األماني الدار  ام  معه   األااال  يغضبنم  أاشاجا  م   ا   جه     أصا  

 .انقبنم الرقي ءالنفس

خبايي     بارة (  16اشول   ها اللحهر  ةم ):  الكفاءة االجتماعية  المحور الثالث:

سةبم  إي اءم  اآلخا  ماوهض   اعبا     ءعضها  األطفال    لدض  ااجولا يي  الكفالة 

)   األيواا العولم  الدرجي  ) 48  انت   هه   ت   ان   لرجي   (16(   البغا  

أشعا انم أق  ش ناً م      يلكننم إلقال  ةلي ا  طاءهر البباح ل أ حاج  العبارات:
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اسخاي    اسخاي  مت  الحديث  ءدل  جيدا     يلكننم  حديره   اصغم  أثنال  لألخاي  

اءالر ءالوعاف  ة  األش ا      لو ثيا ام اآلخاي ة  ة  اسقناع  اقدر  لد    مع 

الدار  يرق     ال دل  ام  سساار  اخهام  ام    ءم  يعوبا نم  اا   زمسئم  أشارك 

الل وةفي األنش ي  الل لهاي   ملارسي  غيا  اللهاقف  ام  الوباف  أشارك     أجيد 

ام حزنه   ااحه  نلهذجاً  قد    اآلخاي   أ هأ  أأ  يقود   أحا   ة    ة حاني 

ايها   ءها أ يش  الوم  لةدار  اسجولا يي  ءاللعاييا  اذا     ألوزا  ءلبةحوم  أضحم 

اآلخاي  مبةحي  مت  س    اعارضت  حو   لةعالة  م الف  ءوباف  اقها  اأ  اخاف 

اآلخاي  زمسئم   يةهمنم  أماا  رأيم  ءحايي     ام    أ با  الودخ    م   أخش  

 . البةح ءي  أصدقائم اللو اصلي 

 :  ات البحث: ويقصد به حساب صدق وثبات اإلستبيان أدو تقنين  

في التحقق من صدق االستبيان  الباحثاتاعتمدت    أوالً : حساب صدق اإلستبيان:

   طريقتين: على

لةو  د م  صدب اللحوهض ان   ناض : validity content)صدب اللحوهض ) -)أ(

حكلني  أ ضنال ( من  األسنااهة الل11ااسوبياناأ ام صهراهلا األ ليي  ة   ندل )

ااقوبال اللنزلم   الزرا ي  الواءيني   ات  يةي الودريس ام م ال إلارة اللنزل ءكةي

افاب  ةم ااسنوبياأ اسالنه يي ء امعات الزقازيق  اللنهايي  حةهاأ   ءةغت نابي  

 قند ان  إجنناال ءعنا الوعنديست  ةنن  صنياغي ءعننا  %98إلننم  %93.7منا ءني  

  ةعبارات  لا  ه.العبارات   ظ  الل لهع الكةم ل

الداخةم-)ب( اااااب  الش بيي  ةم  يني    :صدب  ءاللقاءةي  ااسوبياناأ  ا بيق  ا  

م    األيواا   األطفال  العامةي اسو س يي  )    ءلؤساات      ام (  30ءةد  دل   

حااب معام  ااراباط ءياسهأ ءي  اللحا ر  الدرجي  ا      ( طف  يوي 30  دل )

 ءال د ل الوالم:    لا  ه مهضح  الكةيي لك  م  ااسوبياني 
العاملين  وعى  ( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية إلستبيان  1)  جدول

 ( 30ن= )  بمحاوره الكفاءة الءاتيةوإستبيان ب  بمؤسسات األيتام بتدارة التغيير بمحاوره

 اإلستبيان  المقيا  
عدد  

 العبارات 
 معامل االرتباط 

  مستوى 

 الداللة 

لدى   الوعى بتدارة التغيير

 العاملين 

 0,001 ** 0,875 17 اإلبداع اإلدارى

 0,001 *** 0,875 14 اإلعتبارية الفردية 

 0,001 *** 0,835 15 بناء الصورة الءهنية 

لألطفال   الكفاءة الءاتية

 األيتام

 0,001 *** 0,791 17 المعرفية الكفاءة 

 0,001 ** 0,858 15 الكفاءة االنفعالية 

 0,001 *** 0,707 16 الكفاءة االجتماعية 
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لالي إحبائياً  ند    معامست إراباط ءياسهأ  أأ جليت(  1م  جد ل )  وبي ي  انت 

ااسوبياني    يالح    0,001ماوهض   لعبارات  الداخةم  اااااب  يدل  ة   ملا 

 .لةباحري ءاسو دامهلا ام البحث الحالم

اللقاييسثانيا:   ثبات  معام     :  قد Reliabilityحااب  إسو داا  كرونباخ ا   ألفا 

Alpha-Cronbach     الربات  لا  ه معام   لحااب  النبفيي  الو زئي   معام  

 مهضح ءال د ل الوالم: 
  ( إلستبيان  2جدول  الثبات  معامل  قيم  بمحاورهوعى  (  التغيير  بتدارة  األيتام  بمؤسسات  ب  العاملين 

 ( 30ن= )  حاورهبم الكفاءة الءاتية لألطفال األيتاموإستبيان 

 اإلستبيان  المقيا  
عدد  

 العبارات 

معامل  

ألفا  

 كرونباخ 

معامل ارتباط التجزئة 

 النصفية 

  -سبيرمان

 براون
 جتمان 

الوعى بتدارة  

التغيير لدى  

 العاملين 

 0,763 0,774 0,785 17 اإلبداع اإلدارى

 0,794 0,796 0,824 14 اإلعتبارية الفردية 

 0,796 0,797 0,800 15 بناء الصورة الءهنية 

 0,844 0,844 0,907 46 اإلجمالى 

الكفاءة الءاتية  

 لألطفال األيتام 

 0,823 0,853 0,858 17 المعرفية الكفاءة 

 0,892 0,893 0,829 15 الكفاءة االنفعالية 

 0,679 0,725 0,734 16 الكفاءة االجتماعية 

 0,793 0,795 0,893 48 اإلجمالي 

الو زئي    –ت ثبات ألفا  ا نبا   قي  معامس  جليت  أأ  (2يوضح م  جد ل )

معام  جولاأ( لةلحا ر  ااسوبياني   انت ماافعي  ملا  -النبفيي )معام  سبياماأ

 .يؤ د ثبات ااسوبياني   صسحيوهلا لةو بيق ءالبحث الحالم

اإلحصائية :األساليب  ااحبائيي      :خامساً  اللعال ات  البيانات  إجاال  احةي   ا  

ءانامج  ءاس ااحبائيي     ءااباع  (Spss.21)و داا  العسقي   الواليياألساليب  لكشف 

الهزأ   اللةهيي   العدل  الناب  الفا ض:  صحي  الدراسي  اخوبار  موغياات  ءي  

اللعيار  الحااءيي  اانحااف  ءياسهأ  ألفا    النابم   اللوهس ات  معام  

)ت(      ا نبا  ا     T-testاخوبار  أحال   الوباي    One Way)  اا اهاحةي  

ANOVA)   ف"  ا" قيلي  اللوعدلة    LSDاخوبار     ي ال  معام    –لةلقارنات 

 اللوعدل الودري   البا د. اانحدار 

 لنتائج والمناقشة ا
العينة أوال: خصائص  ب  نتائج  واإلجتماعية  لمتغيرات  االمتعلقة  باإلقتصادية 

 : لعاملين بمؤسسات األيتامل
   ( التوزيع  3جدول  و (  األيتام  لالنسبي  التكراري  بمؤسسات  للخصائص  لعاملين  وفقا  البحث  عينة 

   االجتماعية واالقتصادية
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 % العدد  عدد سنوات الخبرة   % العدد  العمر  % العدد  الجنس 

 38,5 30 ذكر 
 9 7 سنوات 5أقل من  10,3 8 سنة 30أقل من 

 70,5 55 سنوات 10-5 35,9 28 سنة   40ألقل من-30

 61,5 48 أنثى
أكثر من  48,7 38 سنة 50ن ألقل م-40

 سنوات 10
16 20,5 

 5,1 4 سنة فأكثر  50

 % العدد  المركز الوظيفى  % العدد  المؤهل العلمى 

 (78)ن=
 69,3 54 موظف إدارى 24,4 19 متوس  

 23,0 18 نائب المدير  73,1 57 جامعى 

 7,7 6 رئيس المؤسسة  2,6 2 فوق جامعى 

ء د ل  القي أ ضحت   األيواا  (  3)  الهارلة  ءلؤساات  العامةي   ثةر   م   أ را  أأ 

اقد علا  لة ءالنابي     امةي  ذ هر.  %38,5  مقاء   %61,5 يني البحث إناث ءنابي  

األ ة    النابي  العلايي  إا هت  الفةي  ا   م     40لةعامةي   ءنابي  سني    50ألق  

ه  سني نح   40ألق  م     30ا  حي  ءةغت نابي العامةي  ا  الفةي العلايي     48,7%

  50    سني  30العلايي أق  م   ات  نابي العامةي  ا  الفةإن فضت    ءينلا  35,9%

ا  را   الوهال   %5,1   %10,3نحه  سني  اقد    . ة   ال باة  سنهات  لعدل   ءالنابي 

سنهات( ءنابي    10-5إرافعت نابي العامةي   يني البحث ذ ض  دل سنهات خباة )

سنهات(  10اة )أ را م   ذ ض  دل سنهات خب   %20,5  مقاء  أأ  %70,5ءةغت  

م  العامةي  ءلؤساات األيواا  يني البحث  دل سنهات خبااه     %9ءينلا ابي  أأ  

م    اهزعسنهات(.  5)أق   الوعةيل    لا  ةعامةي  ل  %73,1ءي   لةعامةي     اللاوهض 

ا  مقاء  ماوهض اعةيل  موهسط     له ض  %24,4   جامع ذ ض ماوهض اعةيل   

ابي     لةلا ز الهظيف  ءالنابي  .  اهب جامع عةيل   ذ ض ماوهض اةعامةي   ل  2,6%

الهظيف    ما ز    البحث  العامةي   يني  غالبيي  إلار   أأ  ءةغت مهظف  ءنابي 

 انها ا  ما ز  ظيف     %7.7  ءينلا  نائب مديا    %23  ا  حي  ابي  أأ  69,3%

  رئيس اللؤساي. 
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 ً العينة :ثانيا خصائص  ب  نتائج  واإلجتماعية    باإلقتصاديةلمتغيرات  االمتعلقة 

 :لألطفال األيتام
    ( التوزيع  4جدول  و (  األيتام  النسبي  التكراري  االجتماعية  لألطفال  للخصائص  وفقا  البحث  عينة 

   واالقتصادية

 % العدد  رغبة الطفل فى البقاء بالمؤسسة  % العدد  الجنس 

 97,6 162 ال أرغب  17,5 29 ذكر 

 2,4 4 أرغب 82,5 137 أنثى

 % العدد  سنوات اإلقامة بالمؤسسة  % العدد  مؤسسة سبب اإللتحاق بال

 3,6 6 سنة  2أقل من  28,9 48 مجهول النسب 

 53 88 سنوات 3إلى أقل من  2 71,1 118 إستضافة 

 43,4 72 سنوات فأكثر 3 % العدد  التحصيل الدراسى 

 65,7 109 ضعيف

 27,7 46 متوس   ( 166)ن=

 6,6 11 مرتفع

أأ الغالبيي العول  م  األطفال األيواا  (  4)  الهارلة ء د ل  القي أ ضحت  

ءنابي   إناث  البحث  مقاء   %82,5 يني  ذ هر.  17,5%   ل   انها  ابب   ءالنابي 

لألطفال الهي  إلوحقها ءاللؤساي م   اقد إا هت النابي األ ة   االوحاب ءاللؤساي  

ااسوضااي   أأ  %   %71,1ءنابي  أج   مقاء   م ههلم   هامنه   ان   %28,9ا  

أأ    .الناب  ابي   ءاللؤساي  البقال  ا   ال ف   لاغبي  إجلال     %97,6 ءالنابي  م  

واا  م  األطفال األي  %2,4األطفال األيواا س ياغبهأ ا  البقال ا  اللؤساي  ءينلا  

ءاللؤساي    البقال  ا   بالقصور  ياغبهأ  ينبأ  مؤشراً  النسبة  هءه  تكون  وقد 

المؤسسة ممارسات  في  ال.  والتجاوز  نوائج  ءينت  نبف  لا  م   أ را  أأ   د ل 

سنهات( 3ألق  م   -2األطفال األيواا  يني البحث  دل سنهات إقاموه  ءاللؤساي )

ءةغت   ءينلا  %53ءنابي  إقاموه     43,4%   مدة  ا ا زت  األيواا  األطفال  م  

منه  ان فا مدة إقاموه  ا  اللؤساي   %3,6ءاللؤساي ثسث سنهات  ا  حي  أأ  

الدراس  ابي  أأ أ را م  ثةر  األطفال األيواا  يني     سنوي .  ءالنابي لةوحبي   

 انهأ  %27,7  ا  حي  أأ %65,7البحث ضعيف  اللاوهض الدراس  ءنابي ءةغت 

ءينلا   الدراس    اللاوهض  األيواا  انها    %6,6موهس    األطفال  ماافعم  م  

 .الوحبي  الدراسم
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 الوصفية:  األسئلة  استمارة علي عينة البحث استجاباتنتائج ثانياً: 

 الحصول على دورات مؤهلة إلدارة التغيير:  -
 ( التوزيع  5جدول  و(  األيتام  لالنسبي  التكراري  بمؤسسات  وفقا  لعاملين  البحث  على  عينة  للحصول 

 (78)ن= دورات مؤهلة إلدارة التغيير

 % العدد  الحصول على دورات مؤهلة إلدارة التغيير 

 12,8 10 نعم

 87,2 68 ال 

ء د لال  القي أ ضحت   ءلؤساات (  5)  هارلة  العامةي   م   العول   الغالبيي  أأ 

  %87,2األيواا  يني البحث غيا حاصةي   ة  ل رات مؤ ةي الارة الوغييا ءنابي  

الوغييا.  %12,8مقاء    الارة  مؤ ةي  ل رات  حاصةي   ة   هءه    منه   تسهم  وقد 

ألهمية الدورات النسب في انخفا  مستوى إدارة التغيير بمؤسسات األيتام نظراً  

الفكر   تبني  والمستجدات وضرورة  التطورات  المديرين على  إطالع  في  التدريبية 

لراسي     التغييري مت  ذلك  ) عبدهللا يوفق  ل ر 2019ظاهر  أ ضحت  الوم   )

  مها بي  األاض   نحه اا ا ااه   اغييا ام ماا دة العامةي   ة  ودريبييالباامج ال

أ   العبا ا هرات  ما  مت  لراسي   أيضاً  الطقز  ضحوه  ام (  2020)  ابراهيم 

 ضا رة  جهل ل رات ادريبيي ا هيايي لنشا ثقااي الوغييا  ال هلة معاً.

 :مقومات إدارة التغيير بمؤسسات األيتام من وجهة نظر العاملين-

( النسبي  6جدول  التوزيع  األيتام  ل (  البحث وفقا  لعاملين بمؤسسات  الوغييا   إلارةللقهمات  عينة 

 ( 78)ن=  األيوااءلؤساات 

 المقومات 
المتوس    غير موافق  موافق لحد ما  موافق 

 المرجح 
 الترتيب

 % عدد  % عدد  % عدد 

 1 33.7 5,1 4 30,8 24 64,1 50 توافر الموارد المالية -1

توافر كوادر بشرية مؤهلة    -2

 ومدربة 
46 59 26 33,3 6 7,7 32,7 2 

 3 32.2 7,7 6 37,2 29 55,1 43 االقتناع بأهمية التغيير -3

تنظيمية  -4 مقومات  توافر 

للتغيير  الجيد  للتخطي  

 ومواجهة المشاكل المتوقعة 

43 55,1 27 34,6 8 10,3 31.8 4 

الرقمية  -5 التقنيات  إدخال 

التغيير   تحقيق  على  المساعدة 

 بالمؤسسة 

47 60,3 19 24,4 12 15,4 31.8 5 

) يبي    أ6جد ل  أأ  الع(  يحواجها  الو   اللقهمات  الوغييا    الارةامةي      

ءلوهسط   اللاليي  اللهارل  اهااا  اللاجح     لةلوهسط  األيواا ماابي  اقاً  ءلؤساات 

ماجح   33,7ماجح   ءلوهسط  مؤ ةي  مدرءي  ءشايي  اهااا  هالر  يةيها  لرجي  

ر  خارجها لرجي  يةيها اهايا أساليب اابال اعالي ءي  اللهجهلي  ا  الدا  32.7
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ماجح   نوائج    .لرجي  32,2ءلوهسط  ل ر (  2019)ظاهر   عبدهللا اشيا  إل  

العامةي   ة  ودريبييال  الباامج  ام   اغييا  قدرااه  مهاراه  ا هيا ام ماا دة 

 يوفق أيضاً مت   .العبا ا هرات   مها بي  لةلنولي  له  األاض  نحه اا ا ااه 

)  لراسي العنزي  ءلن ق    (2020يوسف  العامةي   اقوناع  أأ  نوائ ها  اهصةت  الوم 

 الوغييا  أ ليوه يعوبا م  أ   اللداخ  اللو ةبي احداث الوغييا.  

 : م   جهي نوا العامةي  الوغييا ءلؤساات األيواا إلارة تحديات - 
( النسبي  7جدول  التوزيع  األيتام  ل (  بمؤسسات  وفقا  لعاملين  البحث  التغيير  عينة  إدارة  لتحديات 

 ( 78)ن= بمؤسسات األيتام 

 المعوقات 
المتوس    غير موافق  لحد ما موافق  موافق 

 المرجح 
 الترتيب

 % عدد  % عدد  % عدد 

باستراتيجيات  -1 الفهم   قلة 

 التغيير
23 29,5 47 60,3 8 10,3 28,5 1 

المالية  -2 الموارد  نقص 

 واإلمكانات الفنية للمؤسسة 
23 29,5 47 60,3 8 10,3 28,5 2 

المصالح  -3 على  الخوف 

 الشخصية 
20 25,6 51 65,4 7 9 28,2 3 

مع -4 التكيف  عدم  من  الخوف 

 الوضع الجديد بعد التغيير
23 29,5 44 56,4 11 14,1 28 4 

م  مؤساات األيواا  ا     الوغييا  احديات إلارة    ( أأ أ 7) رق   جد ل  يبي   

العامةي  ءها   اللاجح   جهي نوا  لةلوهسط  الفه  ءإسواااي يات  ماابي  اقاً  قةي     

الفنيي لةلؤساي ءلوهسط ماجح  الوغييا   نق  اللهارل اللال   28,5يي  اامكانات 

لرجي   جال    28,2لرجي  يةيها ال هف  ة  اللبالح الش بيي ءلوهسط ماجح  

ا  الواايب األخيا ال هف م   دا الوكيف مت الهضت ال ديد ءعد الوغييا ءلوهسط 

طبيعياً      لرجي.  28ماجح   أمراً  األفراد  قبل  من  التغيير  مقاومة  من  خوفاً  تعتبر 

حياتهم.   أسلوب  يهدد  الءي  المتوقع  التحديات   الخطر  هءه  لمواجهة  فتنه  ولءلك 

األحداث  لمجريات  قراءة  ولديها  مدربة  بشرية  كوادر  توافر  الضروري  من  فتنه 

نتائج  أوضحته  ما  على  بناءاً  وهءا  معها  والتكيف  لتغييرها  استراتيجيات  وتبني 

( رقم  السابق  أن  6الجدول  أوضح   والتي  موافقتهم     59%(  أبدوا  العاملين  من 

المدربة  البشرية  الكوادر  توافر  ضرورة  على  مصطفى   يشيا  .  بشدة  أحمد 

)  ب(2011ب نوف الحربي )(2005) أأ أسباب مقا مي   (2010رافدة الحريري 

الارة الوغييا   دا    دا  جهل رتيي  اضحيالوغييا اولر  ام القبهر ام الفه   

ماللا ني.   النوي ي  لراسي   يوفق  هه  نوائج   Gaubtaz&Ensmingerت 

)أحمد  و    (2015) م   (  2014دودين  م له ي  أأ  ناك  إل   أشارت  الوم 
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الوغييا   مقا مي  مر   الوغييا  اعاق   لةيي  الوم  ءالاضا       الشعهراللعهقات 

 . لبالح الش بييالاضار  ال هف م  اقد مكزايا مكوابي أ   الهضت الاا     

األطفال األيتام م   جهي نوا ت فيها المؤسسة لألفضل أكثر الجوانب التي تغير - 

   )عينة البحث(:
  التى تغيرت فيها المؤسسة   ألكثر الجوانبعينة البحث وفقا  لألطفال األيتام  ( التوزيع النسبي  8جدول ) 

 ( 166)ن= لألفضل

 الجوانب 
المتوس    غير موافق  موافق لحد ما  موافق 

 المرجح 
 الترتيب

 % عدد  % عدد  % عدد 

زادت من تنمية مهاراتنا في  -1

تقوم   بما  اآلخرين  مع  التعامل 

 به من أنشطة 

4 2,4 59 35,5 103 62 38,8 1 

التي -2 االنشطة  من    زادت 

اكتساب   على  أكثر  تساعدنا 

وتحسين   بأنفسنا  ثقتنا 

 تصوراتنا عن ذواتنا

9 5,4 46 27,7 111 66,9 38,3 2 

لنا  -3 واإلهانة  الضرب  قل 

 بصورة واضحة 
 3 37,5 64,5 107 35,5 59 صفر صفر

في  -4 المشرفين  فوضني 

التي   االحتياجات  بعض  شراء 

 أرغب في شراؤها 

3 1,8 52 31,3 111 66,9 37,3 4 

يومياً  -5 ساعة  لنا  خصص  

الكمبيوتر   على  للجلو  

التواصل   ومواقع  واالنترن  

 االجتماعي 

2 1,2 53 31,9 111 66,9 37,2 5 

على  -6 تدريبنا  من  زادت 

 امل مع المشكالت الحياتيةالتع
10 6 35 21,1 121 72,9 36,8 6 

ال هانب الو  اغيات ايها اللؤساي لألاض   را  ( أأ أ8) رق   جد ل  يبي   

نوا   اللاجح   م   جهي  لةلوهسط  ماابي  اقاً  البحث  األيواا  يني  أأ    األطفال 

قها ءه م   ام الوعام  مت اآلخاي  ءلا ا   اللؤساي زالت م  انليي مهارات اسيواا

ماجح    م ولعيي  أنش ي يةيها    38,8ءلوهسط  اللؤساي  لرجي   م   أأ  زالت 

     ابهرااه  احاي     ثقوه  ء نفاه أ را  ة  ا وااب    ااا د  أ  اسنش ي الوم

رة  اضحي  لرجي  يةيها ق  الضاب  اا اني لنا ءبه  38,3ذ اانا ءلوهسط ماجح  

ماجح   ل لرجي.    37,5ءلوهسط  نوي ي  مت  أبوالعز  راسي   يوفق  ها  عواطف 

الوم أ ضحت أأ الوغيا ام األنش ي  األساليب الوم الارسها اللؤساي    (2010)

ال هانب  مقدمي  ام  ءوغييا ا   اأ  اهو   اللهاا  األل ار الوم  ام  الوغييا  ث     

  الاياسات  منه يي اا اذ القاارات.
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 ً م بتدارة التغيير  بمؤسسات األيتا)عينة البحث(    العاملينوعى    مستوى: نتائج  ثالثا

البحث(ب وومحاورها )عينة  األيتام  لألطفال  بمحاورها  الءاتية  واألوزان الكفاءة  ب 

 النسبية للمحاور: 

ب  العاملين  وعى   مستوى  -1 البحث(  التغيير  )عينة  بتدارة  األيتام  مؤسسات 

 : ومحاورها
 ( النسبي    ( 9جدول  األيتام ل التوزيع  بمؤسسات  ومحاورهاب بتد الوعى  ى  لمستو   وفقاً   لعاملين  التغيير    ارة 

 (. 78ن= ) محور  والوزن النسبي لكل  

العاملين بمؤسسات األيتام بمحاور  أن وعي    (9ل )القيم الرقمية بجدو  أظهرت

اإلدارى )اإلبداع  التغيير  الفردية-إدارة  الءهنية(  -اإلعتبارية  الصورة  متوس   كان  بناء 

بلغ  وعي    %87,2ب  %76,9ب  %87,2  بنسب  بتجمالي  يتعلق  وفيما  التوالي.   على 

بينما  ب المتوس وى  للمست %79,5بنسبة بلغ  العاملين بمؤسسات األيتام بتدارة التغيير 

ب  إنعدم نسبة مستوى الوعى المرتفعفى حين  ب  المنخفض الوعى  لمستوي    %20,5  كان 

إلدارة   مؤهلة  تدريبية  دورات  على  حصلوا  لم  من  نسبة  انخفا   إلى  هءا  يرجع  وقد 

من العاملين بالمؤسسة.  إضافة    %87.2  (5)التغيير حيث بلغ  نسبتهم بالجدول رقم  

من   الخوف  ذاتهاتبعات  إلى  حد  في  التغيير  من  فكرة  أسلوب    لخوفهم  على  تأثيرها 

المهني. دراسة    حياتهم  النتيجة مع  )وتتعار  هءه  أحمد  التي أوضح     (2014خالد 

 . بمؤسسات المجتمع  وجود اتجاه إيجابي نحو إدارة التغيير 

الوعى بتدارة  

 التغيير
 العدد  الوعى مستوى 

النسبة  

 المئوية 

الدرجة  

الكلية  

 للمجال 

المتوس   

 الحسابى 

% للوزن  

 النسبي 
 الترتيب

 اإلبداع اإلدارى

 11,5 9 (25أقل من) منخفض

 األول  57,6% 29,4 51
 87,2 68 (35>-25متوس  )

 1,3 1 فأكثر( 35مرتفع )

 % 100 78 اإلجمالي 

اإلعتبارية  

 الفردية 

 23,1 18 (21أقل من ) منخفض

 الثالث  55,5% 23,3 42
 76,9 60 (29 >-21متوس  )

 صفر صفر فأكثر( 29مرتفع )

 % 100 78 اإلجمالي 

الصورة  بناء 

 الءهنية 

 12,8 10 (22أقل من ) منخفض

 الثانى  57,3% 25,8 45
 87,2 68 (31>-22متوس  )

 صفر صفر فأكثر( 31مرتفع )

 % 100 78 اإلجمالى 

 20,5 16 (69أقل من ) منخفض اإلجمالى  

138 78,4 56,8% 
 79,5 62 (96>-69) متوس 

 صفر صفر فأكثر( 96مرتفع )

 % 100 78 اإلجمالي 
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اله    حو   إ   لا  االارضمحهر  األ ل    ءااءداع  محا ر  ءي   الواايب 

ء اله    الوغييا  إل ماوهض  ناب   ارة  ءنال    %57,6ءهزأ  ءلحهر  اله    يةيه 

ناب    ءهزأ  اله نيي  محهر    %57,3البهرة  األخيا  الواايب  ا   جال  حي   ا  

الفاليي ءاا وباريي  ناب     اله    وآخرون   يؤ د    .%55,5ءهزأ  ودان  عبدهللا 

لوكهأ   (2016) لائلا  ااع   البدارة  ام  لها  مكاأ  ابحث     اللؤساات  أأ 

 ة  مهاجهي الوغيياات اللحي ي  احقيق أاض  النوائج  م الوم اكهأ أ ل     قالرة

 خ هااها ابنم ااءداع االار .

ءها    ينعدا  لةغايي  الوم  محزني  اللهضحي  الناب  اعد  هه   ءبفي  امي 

اللاوهض اللاافت  يعةه ا اللاوهض اللوهسط للا الارسه اللؤساي  م  ملارسات 

    هه الناب  اةي أنهكوها األحداث  الوا ف القاسيي  اغييايي  ا هيايي خاصي مت

م  األطفال أنه     %97,6( حيث أشار  4الااءقي اله ا  اؤ د ما جال ءال د ل رق  ) 

ءاللؤساي    البقال  ام  ياغبهأ  البحريي  س  ال ههل  اكااف  إل   يحواج  اله   األما 

االار   الفكا  اغييا  ام  ااه   أأ  الل مهل  م   الوم  الدراسات  م   العديد   إجاال 

   .الوقةيد  للديا   هه اللؤساات  ابنم الفكا االار  الوغييا  الو هيا 

 : األطفال األيتام )عينة البحث( لدىالكفاءة الءاتية بمحاورها ى وصف مستو -2
والوزن النسبي لكل    الكفاءة الءاتية ى  لمستو   وفقاً عينة البحث  طفال األيتام  أل ل التوزيع النسبي    ( 10جدول ) 

 (. 166ن= محور ) 

مستوى الكفاءة  

 الءاتية 
 العدد  الكفاءة الءاتية مستوى 

النسبة  

 المئوية 

الدرجة  

الكلية  

 للمجال 

المتوس   

 الحسابى 

% للوزن  

 النسبي 
 الترتيب

 المعرفية الكفاءة 

 19,3 32 (25أقل من) منخفض

 الثالث  58,03% 29,6 51
 63,3 105 (35>-25متوس  )

 17,5 29 فأكثر( 35مرتفع )

 % 100 166 اإلجمالي 

 الكفاءة اإلنفعالية 

 17,3 29 (22أقل من ) منخفض

 الثانى  58,2% 26,2 45
 62,2 103 (31>-22متوس  )

 20,5 34 فأكثر( 31مرتفع )

 % 100 166 اإلجمالى 

الكفاءة  

 االجتماعية 

 9,6 16 (24أقل من ) منخفض

 األول  62,1% 29,8 48
 69,3 115 (33>-24متوس  )

 21,1 35 فأكثر( 33مرتفع )

 % 100 166 اإلجمالي 

   جمالىاإل

 18,7 31 (72أقل من ) منخفض

144 85,6 59,4 
 72,9 121 (100>-72) متوس 

 8,4 14 فأكثر( 100)مرتفع 

 % 100 166 اإلجمالي 
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( ء د ل  الهارلة  النوائج  ماوهض    (10أ ضحت  الهاايي  أأ  لدض الكفالة 

األيواا   )األطفال  الرسثي  اللحا ر  اانفعاليي -اللعااييالكفالة  ام  الكفالة  -الكفالة 

الوهالم  اسجولا يي ءةغت  ة   ءناب  .    %69,3   %62,2   %63,3(  اأ موهس اً 

ء ايلا   الهاايي    ضماوه إجلالم  يوعةق  األيواا  لدض  الكفالة  البحث األطفال  اقد    يني 

األيواا   اأ   األطفال  ماوهض  غالبيي  الهااييموهسط  لديه   ءةغت   لةكفالة  ءنابي 

ام حي  أأ نابي    من فا ذ   ماوهض    منه   %18,7ءينلا  انت نابي     72,9%

وتعزي الباحثات هءه النسب إلى ما  كفالة الهاايي. ماافت لةماوهض   اأ لديه  8,4%

الجدو نتائج  )  لأسفرته  رقم  لدى 9السابق  التغيير  إدارة  انخفا  مستوى  من   )

تدني   في  بالتأكيد  الءي ساهم  األمر  اإلداري  والتي   الءاتية  الكفاءةالجهاز  لأليتام 

الءا إنعدام  إلى  المنخفض  المستوى  هءا  تحول  من  بخطر  ينءر  مؤشر  ت تعد 

زين    نوائج لراسات    م      يوفق ذلك مت.    واإلتجاه نحو الممارسات المنحرفة 

 ( بروش  ال هد   ( 2010الدين  اللزيد م   اللؤساات  ءهل  الوم أ ضحت ضا رة 

مهارل ا   اللوباللي   فالة  الرقي  يش ت  ة   ملا  ءها  إي اءم  اغييا  إحداث  أج   م  

لراسي  البشايي.   ) أيضا  بنات  وسهيلة  نصار  أأ   (2017محمد  أ ضحت  الوم 

أ ضحت  .  لا  موهس اً  الا ايي  اأ  ءد ر  األيواا  لدض  الهاايي  الكفالة   ماوهض 

الوم أ ضحت أأ األطفال األيواا  ريااً ما يشعا أ    (2020دعاء عصر )لراسي  

   ءالعزلي ااجولا يي الوم اعهب اندام ه  مت األخاي   احد م   فالاه  ااجولا يي.

الكفالة الهاايي  جال ا  مقدمي محا ر    لكفالة اسجولا ييا لا يوبي  أأ محهر  

األيواا األطفال  محهر  لدض  الرانيي  اللاابي  ام  اسه  اانفعاليي   ام  الكفالة     جال 

محهر   الرالث  األخيا  الوهالم   اللعااييالكفالة  الواايب  قدره  ة   ناب   ءهزأ 

أأ    .  58,03%   %58,2%   62,1% إل   ذلك    األطفال  م  %71.1 رءلا ياجت 

األيواا  يني البحث مهل ي  ءالدار  إسوضااي أ  أأ لديه   الدي  أ  أقارب ملا قد  

ياه  ام إ ااءه  القدرة  ة  الوعام  مت اآلخاي  ل أ خ    الوفا   معه   حيث  

أحاسياه   مشا ا    الوعبيا     معه   ياو يعهأ  الوهاص   جاا  األ    يلر  

ا إي اءياً  يؤثا  ملا  اسجولا يي مشكساه   لراسي  م  فالاه   مت  ذلك  محمد . يوفق 

بنات ) ااجولا يي  اأ    (2017نصار وسهيلة  الكفالة  أأ ماوه   الوم أ ضحت 

 اللحهر األ ة  ءي  محا ر الكفالة الهاايي لدض األيواا ءد ر الا ايي. 

 . النتائج فى ضوء فرو  البحثرابعاً: 

الفر    ضوء  في  ارت " :  األولالنتائج  بين  توجد عالقة  إحصائياً  دالة  وعى  باطية 

بمحاروها  التغيير  بتدارة  األيتام  بمؤسسات  اإلدارى )   العاملين  اإلعتبارية    -اإلبداع 

الءهنية   -الفردية  الصورة  و   -بناء  األيتام  اإلجمالى(ب  األطفال  لدى  الءاتية  الكفاءة 

اإلنفعالية   -المعرفية الكفاءة  )   بمحاورها  االجتماعية   -الكفاءة  جمالى(".  اإل   –  الكفاءة 
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 Correlation   لةوحقق م  صحي الفاض إحبائياً ا  اسو داا معام  اراباط ءياسهأ 

 Pearson . 

بين  11)  جدول االرتباط  معامالت  األيتام    العاملين وعى  (  البحث  بمؤسسات  عينة 

 . يتام بمحاورها الكفاءة الءاتية لدى األطفال األ و بتدارة التغيير بمحاورها ب

 الءاتية الكفاءة              

 

 الوعى بتدارة التغيير

 ( rقيمة معامل إرتباط بيرسون )

 الكفاءة اإلنفعالية  المعرفية الكفاءة 
الكفاءة  

 االجتماعية 

إجمالى الكفاءة  

 الءاتية 

 ***0.465 **0.270 ***0.317 ***0.473 اإلبداع اإلدارى

 ***0.541 ***0.413 ***0.353 ***0.492 اإلعتبارية الفردية 

 ***0.571 * 0.252 ***0.397 ***0.630 ورة الءهنية الص بناء

 ***0.607 **0.361 ***0.410 ***0.613 اإلجمالي 

 ( 0,001*** دالة عند مستوي داللة )(         0.01(    **دالة عند مستوى داللة )0.05*دالة عند مستوى داللة ) 

 ( ء د ل  اللهضحي  النوائج  مهجبي  11اشيا  اراباطيي  إل   جهل  سقي  لالي  ( 

 يني  العامةي  ءلؤساات األيواا  ماوهض      ءي     0,001   0.01   0.05إحبائياً  ند  

الوغييا  محا ر ا     البحث  االارض )   ءإلارة  الفاليي -ااءداع  البهرة  -اا وباريي  ءنال 

األيواا  ماوهض  ااجلالم(  ءي   -اله نيي  األطفال  لدض  الهاايي  الكفالة  )   ا ءلحا ر  الكفالة 

 .  ااجلالم( -الكفالة اسجولا يي -لة اانفعاليي الكفا -اللعاايي 

العاملين بمؤسسات األيتام بتدارة التغيير زاد مستوى وعى  أي أنه كلما  

وكلما انتهج  ممارسات إدارية إبداعية ووضع  في إعتباراتها الفروق الفردية  

ذهنية   صورة  بناء  إلى  سع   وكلما  بالمؤسسة  البشرية  الموارد  فئات  كل  بين 

إلى      إيجابية ذلك  أدى  األيتام  كلما  األطفال  لدى  الءاتية  الكفاءة  مستوى  زيادة 

المؤسسة  داخل  لراسي  . الموجودين  )   اؤ د  وأخرون  عبدالجواد    (2019نجوى 

اسااال  ءلاوها ا  ماوهض  ااراقال  ام  ااه   الوغييا  إلارة  اللؤساات  ا بيق  أأ 

لها.   م   اللنولي   أ ضح     نصر      Hlatywayo et al (2015) لا  خالد 

اسطفال  (  2020) نو   مؤساات ر ايي  ام  إي اءم  اغييا  إحداث  إل أأ   يؤل  

الاةه يي ااجولا م  اللشكست  الوفا    الهات  ضعف  اقديا  موا ا  .  إن فاض 

لراسي أ ضحت  )   قد  الوادعي  )2020مسفر  الدليمي  نجية  أأ   (2020(ب 

 ماا داه   ة  اقب   يواا  األيواا ل ر  مه  ام ا هيد حياة اس    مؤساات ل لعيات  

الحياايي م اساه   لكااي  السزمي  الكفالة  اللهارة  يمكن .  ذااه   إ ااءه   وبالتالي 

 ً  .قبول الفر  األول كليا

الفر    ضوء  فى  متوسطات توجد  "   : الثاني النتائج  بين  إحصائياً  دالة  فروق 

البحث(  وعي  درجات   )عينة  األيتام  بمؤسسات  التغييبالعاملين  ر  تدارة 

الخبرة  -عمرال  -النوع)  البحثلةمتغيرات    وفقا)بمحاورها(   المؤهل   -سنوات 
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ا  إجاال اخوبار )ت(  المركز الوظيفى(.  -التعليمى  لةوحقق م  الفاض إحبائياً 

لرجات   موهس ات  ءي   الفا ب  لسلي  ءلؤساات      لةهقهف  ةم  العامةي  

)ءلحار  ا(   الوغييا  ءإلارة  )األيواا  لن  الوباي       (النهعابعاً  احةي   اسو داا  ا  

اللؤ     -سنهات ال باة-علا ال)ات لدراسي موغياأحال  ااا اه اي ال قيلي )ف( 

الهظيف (   -الوعةيل  اخوبار     اللا ز  الفا ب    LSD ا بيق  لسلي  اا اه  لبياأ 

 اهضح ذلك :   ( 19( ال  ) 12م  )  ال دا ل 

 :النوع -
تدارة التغيير  ب عينة البحث العاملين بمؤسسات األيتام وعى جات ( داللة الفروق بين متوسطات در 12جدول ) 

 (. 78ن= ) نوع  لل   تبعاً (  اورها )بمح 

 البيان

 

 الوعى بتدارة التغيير

 ذكور 

 30ن = 

 إناث

الفروق بين   48ن =

 المتوسطات 
 مستوى الداللة  قيمة ت 

المتوس   

 الحسابى 

اإلنحراف  

 المعيارى

المتوس   

 الحسابى 

اإلنحراف  

 المعيارى

  0,05 2,543- 2,27- 3,4 30,3 4,1 28,03 اإلبداع اإلدارى

ص
ل

ا 
ح
ل

 
ث 
نا
إل
ا

 

 0,01 3,539- 2,8- 3,3 24,3 3,4 21,5 اإلعتبارية الفردية 

  0,01 3,200- 2,4- 3,2 26,7 3,2 24,3 بناء الصورة الءهنية 

  0,001 3,648- 7,9- 8,3 81,8 9,3 73,9 اإلجمالى  

ً    جهل   ( 12يوضح م  جد ل )  العامةي   لرجات  ءي  موهس ات    اا ب لالي إحبائيا

األيواا   اله    ءلؤساات  ام  البحث  الوغييا  محا ر ا  ء يني  ااءداع )إلارة 

الفاليي  -االارض اله نيي  -اا وباريي  البهرة  ابعاً    -ءنال   ند نهع  لةااجلال ( 

  .ااناث  لبالح العامست  0,001  0,01  0,05ماوهض معنهيي  

لةوغييا           لائلا  إل  مي  ااناث  ذلك  الباحرات   البحث    ما  ءالعل    اعز  

إل     إضااي إل  أأ اهلم اللاأة أض منبب قيال  ي عةها امراءا  ااع      ه أاض 

  ملا ينعكس إل  أسةهب إلاراها أل  مؤساي اوهل  قيالاها.ام العل   إثبات ذااها  

م    لراسي     مت  النوائج  عبي اوفق  هه   Lenn, Ash(ب   2009)   دعوني 

E(2016)   ءإلارة اله م  ام  اله هر  ااناث  ءي   اا ب  أ ضحت  جهل  الوم 

لراسي   نوائج  مت  اوعارض  ها  حي   ام  ااناث.  لبالح  أحمد الوغييا  خالد 

(2014 ( وأخرون  عبدالجواد  نجوى  اله هر       ( 2019(ب   أأ  أ ضحت  الوم 

  (2018عبدالرزاق الخليف )سي  .  لا اوعارض مت لرااأل را سعياً نحه الوغييا  

 ال نس.  الوم أ ضحت  دا  جهل اا ب ام إلارة الوغييا  أءعال ا ابعاً للوغيا

  : عمرال-
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( درجات  13جدول  متوسطات  بين  للفروق  اإلتجاه  أحادي  التباين  تحليل  األيتام  (  بمؤسسات  العاملين 

ً  ( اروهابمح)تدارة التغيير فى الوعى ب عينة البحث   (. 78ن=عمر ) لل  تبعا

 البيان

 

 الوعى بتدارة التغيير

 مجموع المربعات  مصادر التباين 
درجات  

 الحرية 

متوس  مجموع  

 المربعات 
 مستوى الداللة  قيمة ف 

 اإلبداع اإلدارى

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

171,311 

985,368 

1156,679 

3 

74 

77 

57,104 

13,316 
4,288 0,01 

 اإلعتبارية الفردية 

 موعات بين المج 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

131,370 

875,502 

1006,872 

3 

74 

77 

43,790 

11,831 
3,701 0,05 

 بناء الصورة الءهنية 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

121,745 

781,550 

903,295 

3 

74 

77 

40,582 

10,561 
3,842 0,05 

 اإلجمالي 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

1254,376 

5574,804 

6829,179 

3 

74 

77 

418,125 

75,335 
5,550 0,01 

العامةي     (  جهل اباي  لال احبائياً ءي  موهس ات لرجات 13يوضح م  جد ل )

األيواا   ءءلؤساات  اله    ا   البحث  ءلحا ر ا يني  الوغييا  ااءداع  )  إلارة 

الفاليي  -االارض اله نيي  -اا وباريي  البهرة   ند  لا  عةلابعاً  ااجلال (    -ءنال 

اختبار  .  0,05   0,01 تطبيق  تم  الفروق  داللة  اتجاه  للمقارنات   LSDولبيان 

 ( ذلك:14ويوضح جدول )  بالمتعددة 

 (  جهل اا ب لالي إحبائياً ءي  موهس ات لرجات 14يوضح م  جد ل ) 

العامةي  ءلؤساات األيواا  يني البحث ا  اله م ءإلارة الوغييا ءلحا ر ا )ااءداع  

الفاليي اا   -االارض اله نيي- وباريي  البهرة  لبالح  لةعلا  ابعاً  ااجلال (    -ءنال 

إلى أن ذلك السن    هءاوقد يعزى  سني(.  40> -  30العامةي  ا  الفةي العلايي )م   

يجمع بين حما  الشباب  وخبرة السنوات الماضية في العمل والتي توجد لدى  

إل الحالي  بالوضع  والنهو   للتغير  قوي  اتجاه  بكثير  العاملين  أفضل  وضع  ى 

للمؤسسةو والخارجي  الداخلي  المجتمع  بين  إيجابية  ذهنية  صورة  .  يترك 

الوم أ ضحت  دا    Goud G & Puranik(2018) يوعارض ذلك مت لراسي  

 .   جهل اا ب ام ا بيق ملارسات إلارة الوغييا  اقاً للوغيا العلا
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( داللة    L.S.Dاختبار  (  14جدول  متوللتعرف على  بين  درجات الفروق  سطات 

البحث  العاملين بمؤسسات األيتام   التغيير بمحاورهافى الوعى بعينة  ً   تدارة   تبعا

 ( 78ن=عمر )لل

 العمر بتدارة التغيير  الوعي
 سنة  30أقل من 

 (29,5)م=

 سنة  40> - 30من 

 (33,7)م=

 سنة 50>-40 

 (29)م=

 سنة فأكثر 50

 (28,8)م=

 اإلبداع اإلدارى 

 

 - - - - سنة  30أقل من 

 - - - ** 4,75 سنة40>-30

 - - 0,236 ** 4,98 سنة50>-40

 - 0,736- 0,500- 4,25 سنة فأكثر 50

 اإلعتبارية الفردية 

 

 العمر
 سنة  30أقل من 

 (27)م=

 سنة  40> - 30من 

 (23,1)م= 

 سنة 50>-40 

 (22,5)م=

 سنة فأكثر 50

 (23)م=

 - - - - سنة  30أقل من 

 - - - ** 3,82 سنة40>-30

 - - 0,625 ** 4,44 سنة50>-40

 - 0,447- 0,178 4,00 سنة فأكثر 50

 بناء الصورة الءهنية

 العمر
 سنة  30أقل من 

 (25,4)م=

 سنة  40> - 30من 

 (29,4)م=

 سنة 50>-40 

 (25,2)م=

 سنة فأكثر 50

 (26,5)م=

 - - - - سنة  30أقل من 

 - - - ** 3,91 سنة40>-30

 - - 0,280 ** 4,19 سنة50>-40

 - 1,315- 1,035- 2,87 سنة فأكثر 50

 اإلجمالي 

 العمر
 سنة  30أقل من 

 (77,6)م=

 سنة  40> - 30من 

 (90,1)م=

 سنة 50>-40 

 (79)م=

 سنة فأكثر 50

 (76,5)م=

 - - - - سنة  30أقل من 

 - - - ** 12,48 سنة40>-30

 - - 1,14 *** 13,62 سنة50>-40

 - 2,500- 1,35- *11,1 سنة فأكثر 50

 (   0,01( **دال عند مستوى داللة )0,05*دال عند مستوى داللة )
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  : فى العمل بالمؤسسة سنوات الخبرة -
عينة البحث العاملين بمؤسسات األيتام  ( تحليل التباين أحادي اإلتجاه للفروق بين متوسطات درجات  15جدول )

ً  (بمحاروها)فى الوعى بتدارة التغيير   (. 78ن=) عمل بالمؤسسة فى ال  لسنوات الخبرة تبعا

 البيان
 

 الوعى بتدارة التغيير 
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات  

 الحرية 

متوس  مجموع  

 المربعات 
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 اإلبداع اإلدارى 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

181,448 

975,231 

1156,679 

2 

75 

77 

90,724 

13,003 
6,977 0,01 

 الفردية اإلعتبارية 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

137,248 

869,623 

1006,872 

2 

75 

77 

68,624 

11,595 
5,918 0,01 

 بناء الصورة الءهنية

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

74,238 

829,057 

903,295 

2 

75 

77 

37,119 

11,054 
3,358 0,05 

 اإلجمالي 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 ى الكل

1141,419 

5687,761 

6829,179 

2 

75 

77 

570,709 

75,837 
7,525 0,01 

العامةي     (  جهل اباي  لال احبائياً ءي  موهس ات لرجات 15يوضح م  جد ل )

األيواا   ءءلؤساات  اله    ا   البحث  ءلحا ر ا يني  الوغييا  ااءداع  )  إلارة 

  انهات ال باة لابعاً  لال (  ااج   -ءنال البهرة اله نيي  -اا وباريي الفاليي   -االارض

اختبار  .   0,05   0,01 ند   تطبيق  تم  الفروق  اتجاه داللة  للمقارنات   LSDولبيان 

 ( ذلك:16ويوضح جدول )  بالمتعددة 
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( داللة    L.S.Dاختبار  (  16جدول  درجات للتعرف على  متوسطات  بين  الفروق 

البحث  العاملين بمؤسسات األيتام   بمفى الوعى بعينة  التغيير  ً   حاورهاتدارة   تبعا

 ( 78ن=) لسنوات الخبرة فى العمل بالمؤسسة

 سنوات الخبرة  بتدارة التغيير الوعي
 سنوات  5أقل من

 (28,7)م=

 سنوات 5-10

 (29,5)م=

 سنوات 10أكثر من 

 (34,1)م=

 اإلبداع اإلدارى

 

 - - - سنوات 5أقل من 

 - - *** 5,39 سنوات 5-10

 - 0,817- ** 4,58 سنوات 10أكثر من 

 تبارية الفردية اإلع

 

 سنوات الخبرة 
 سنوات  5أقل من

 (22,7)م=

 سنوات 5-10

 (23,2)م=

 سنوات 10أكثر من 

 (27,4)م=

 - - - سنوات 5أقل من 

 - - ** 4,70 سنوات 5-10

 - 0,522- ** 4,18 سنوات 10أكثر من 

 بناء الصورة الءهنية 

 سنوات الخبرة 
 سنوات  5أقل من

 (25,4)م=

 سنوات 5-10

 (25,7)م=

 سنوات 10ثر من أك

 (28,8)م=

 - - - سنوات 5أقل من 

 - - *3,45 سنوات 5-10

 - 0,350- *3,11 سنوات 10أكثر من 

 اإلجمالي 

 سنوات الخبرة 
 سنوات  5أقل من

 (76,8)م=

 سنوات 5-10

 (78,5)م=

 سنوات 10أكثر من 

 (90,4)م=

 - - - سنوات 5أقل من 

 - - *** 13,55 سنوات 5-10

 - 1,68- ** 11,86 ت سنوا10أكثر من 

 (    0,01( **دال عند مستوى داللة )0,05*دال عند مستوى داللة )

العامةي     (  جهل اا ب لالي إحبائياً ءي  موهس ات لرجات 16يوضح م  جد ل ) 

األيواا ء  ءلؤساات  اله م  ا   البحث  الوغييا   يني  ااءداع )ا ر ا  ءلح إلارة 

انهات ال باة لابعاً  ااجلال (    -اله نيي  ءنال البهرة-اا وباريي الفاليي   -االارض

ءاللؤساي   العل   )العامةي   لبالح  ا   سنهات(    10م   أ را    ذ ض سنهات خباة 

العاملين   أن  األعلىأى  الخبرة  سنوات  التغيير    ذوي  بتدارة  وعى  لديهم  من  هم 

لتجارب الكثيرة التي مروا بها  للخبرات واب نتيجة  بالمؤسسة وتطويرها لألفضل

ي والخارجية  فتنهم  الداخلية  البيئة  تغييرات  قراءة  على  قدرة  أكثر   صبحون 

دارة  الممارسات التي من الممكن انتهاجها إلللمؤسسة ومن ثم فهم أكثر وعياً ب

ابداعي على الوجه األمثلوالتغيير ومتطلباتها   بأسلوب   يوفق  ها   .  القيام بها  

لراسي    نوائج   & Senge&Simon(2002)    Goud Gمت 

Puranik(2018)     ( واخرون  حمادة  الخل(ب  2017محمد  ف  يعبدالرزاق 

الوم أ ضحت  جهل اا ب ام إلارة الوغييا    (2020ب شهد العزايزة ) (  2018)
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ابعاً للوغيا سنهات ال باة لبالح     الاةهك ااءدا م لةعامةي    ملارسات ا بيقها

م    مو   10أ را  لةوغييا  احديد  مهلي  ال باة  أأ  حيث  خباة  ةبااه.   سنهات 

الوم أ ضحت    (2014ابو سمرة )أسماء     اوعارض  هه النوائج مت نوائج لراسي

  دا  جهل اا ب ذات لسلي إحبائيي ابعا لانهات ال باة.

 

 : المؤهل التعليمى -
( درجات  17جدول  متوسطات  بين  للفروق  اإلتجاه  أحادي  التباين  تحليل  األيتام  (  بمؤسسات  العاملين 

ً  ( اروهابمح)تدارة التغيير ب فى الوعى عينة البحث   (. 78ن=)للمؤهل التعليمى   تبعا

 البيان

 

 الوعى بتدارة التغيير

 مجموع المربعات  مصادر التباين 
درجات  

 الحرية 

متوس  مجموع  

 المربعات 
 مستوى الداللة  قيمة ف 

 اإلبداع اإلدارى

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

190,372 

966,307 

1156,679 

2 

75 

77 

95,186 

12,884 
7,388 0,01 

 اإلعتبارية الفردية 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

312,372 

694,500 

1006,872 

2 

75 

77 

156,186 

9,260 
16,867 0,001 

 بناء الصورة الءهنية 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

209,031 

694,264 

903,295 

2 

75 

77 

104,515 

9,257 
11,291 0,001 

 جمالي اإل

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

2105,665 

4723,514 

6829,179 

2 

75 

77 

1052,833 

62,980 
16,717 0,001 

العامةي     (  جهل اباي  لال احبائياً ءي  موهس ات لرجات 17يوضح م  جد ل )

األيواا   ءءلؤساات  اله    ا   البحث  ءلحا ر ا يني  الوغييا  ااءداع  )  إلارة 

الفاليياا  -االارض اله نيي  - وباريي  البهرة  لةلؤ    ابعاً  ااجلال (    -ءنال 

تم تطبيق اختبار  .  0,001   0,01 ند    الوعةيل   LSDولبيان اتجاه داللة الفروق 

 ( ذلك: 18ويوضح جدول ) بللمقارنات المتعددة 

 (  جهل اا ب لالي إحبائياً ءي  موهس ات لرجات 18يوضح م  جد ل )

ااءداع  )ا ر ا  ءلحإلارة الوغييا   يني البحث ا  اله م ء  وااالعامةي  ءلؤساات األي

ةلؤ   الوعةيل   لابعاً  ااجلال (  -ءنال البهرة اله نيي-اا وباريي الفاليي   -االارض

 العامةي  ذ ض ماوهض اعةيل  ماافت )اهب جامع (. لبالح 

حامله   يكسب  المرتفع  التعليمي  المؤهل  أن  إلى  ذلك  الباحثات  وتعزي 

للتغيير    القدرة المستقبلية واالستشرافية  الرؤية  وامتالك  المستجدات  قراءة  على 

من الوضع الحالي إلى المامول تماشياً مع هءه المستجدات نظراً لما يكسبه للفرد  
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إلجراء   الضرورية  بالمتطلبات  وفهماً  وعياً  أكثر  تجعله  ومهارات  معارف  من 

 .   التغيير وإدارته بصورة منظمة

 Goud G( ب  2018عبدالرزاق الخليف )وي ي مت لراسي   اوفق  هه الن 

& Puranik(2018)    ا بيق الوغييا  إلارة  ام  اا ب  أ ضحت  جهل  الوم 

األ ة .   العةلم  اللؤ    ذ    لبالح  الوعةيلم  اللؤ    للوغيا  ابعاً  ملارسااها 

لراسي   مت  ذلك  ) يوعارض  أحمد  ام    (2014خالد  اا ب  أ ضحت  جهل  الوم 

ل الوغييا  لراسي  إلارة  مت  ذلك  اللوهسط.  يوفق  الوعةيلم  اللاوهض  نجوى بالح 

الوم أ ضحت  جهل اا ب لالي إحبائياً ام إلارة   (2019عبدالجواد وأخرون )

 الوغييا لبالح اللاوهض الوعةيلم اللاافت 

( داللة    L.S.Dاختبار  (  18جدول  درجات للتعرف على  متوسطات  بين  الفروق 

بالبحث    عينةالعاملين بمؤسسات األيتام   الوعى  التغيير بمحاورهافى  ً   تدارة   تبعا

 ( 78ن=) للمؤهل التعليمى

 المؤهل التعليمى  بتدارة التغيير  الوعي
 متوس 

 (26,9)م=

 جامعى

 (30,1)م=

 فوق جامعى 

 (34)م=

 اإلبداع اإلدارى 

 

 - - - متوس 

 - - ** 3,15- جامعى

 - 3,89- *7,05- فوق جامعى 

 اإلعتبارية الفردية 

 

 ل التعليمى المؤه
 متوس 

 (20)م=

 جامعى

 (24,2)م=

 فوق جامعى 

 (28)م=

 - - - متوس 

 - - *** 4,25- جامعى

 - 3,75- ** 8,00- فوق جامعى 

 بناء الصورة الءهنية

 المؤهل التعليمى 
 متوس 

 (23,1)م=

 جامعى

 (26,5)م=

 فوق جامعى 

 (30)م=

 - - - متوس 

 - - *** 3,42- جامعى

 - 3,42- * *6,85- فوق جامعى 

 اإلجمالي 

 المؤهل التعليمى 
 متوس 

 (70,1)م=

 جامعى

 (80,9)م=

 فوق جامعى 

 (92)م=

 - - - متوس 

 - - *** 10,82- جامعى

 - 11,07- *** 21,90- فوق جامعى 

 (    0,01( **دال عند مستوى داللة )0,05*دال عند مستوى داللة )
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 : المركز الوظيفى -
عينة البحث العاملين بمؤسسات األيتام  دي اإلتجاه للفروق بين متوسطات درجات  ( تحليل التباين أحا19جدول )

ً  (بمحاروها)فى الوعى بتدارة التغيير   (.78ن=) للمركز الوظيفى تبعا

 البيان

 

 الوعى بتدارة التغيير 

 مجموع المربعات مصادر التباين
درجات  

 الحرية 

متوس  مجموع 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 ع اإلدارى اإلبدا

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

16,458 

1140,221 

1156,679 

2 

75 

77 

8,229 

15,203 
 غير دالة 0,541

 اإلعتبارية الفردية 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

38,987 

967,885 

1006,872 

2 

75 

77 

19,493 

12,905 
 غير دالة 1,511

 بناء الصورة الءهنية

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

15,165 

888,130 

903,295 

2 

75 

77 

7,582 

11,842 
 غير دالة 0,640

 اإلجمالي 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

183,416 

6645,764 

6829,179 

2 

75 

77 

91,708 

88,610 
 غير دالة 1,035

 ( جد ل  م   موهس ات  دا  (  19يوضح  ءي   احبائياً  لال  اباي    جهل 

 إلارة الوغييا ءلحا ر ا يني البحث ا  اله   ءعامةي  ءلؤساات األيواا  ال  لرجات 

االارض) الفاليي-ااءداع  اله نيي-اا وباريي  البهرة  لةلا ز ابعاً  ااجلال (  -ءنال 

هؤالء    .الهظيف  بها  يعمل  التي  المؤسسة  حساسية  إلى  ذلك  يرجع  وربما 

درجاته انتهاج ممارسات من الموظفين والتي تتطلب من الجهاز اإلداري ككل بكل 

شأنها التغيير من حال المؤسسة حتى ينعكس ذلك باإليجاب على األطفال األيتام 

(ب 2017محمد حمادة واخرون )راسي  .  ما يؤ د ذلك  ما أسفات  نه نوائج ل بها

( الخليف  أ ضحت   (2018عبدالرزاق  الدرجات   الوم  اللدياي   مهظفم  أأ 

تحقق صحة  مما سبق  و.إلارة الوغييا    م ءلار    ااأل ل     م  لديه  إءداع ا 

 . اً جزئيالفر  الثاني 

الفر    فى ضوء  درجات    : الثالث النتائج  متوسطات  بين  إحصائياً  دالة  فروق  توجد 

األيتام  البحث(    األطفال  الءاتية  في  )عينة  الكفاءة  لةمتغيرات    ا بمحاوره مستوى  وفقا 

 ( بالمؤسسة   -النوع البحث  اإللتحاق  بالمؤسسة سنو   -سبب  اإلقامة  مستوى    -ات 

لةهقهف  التحصيل الدراسى(.   اخوبار )ت(  إجاال  ا   إحبائياً  الفاض  م    لةوحقق 

ماوهض  ا    يني البحث  األطفال األيواا   ةم لسلي الفا ب ءي  موهس ات لرجات  

 ( الهاايي  ابعاً  ا ءلحا ر الكفالة  ءاللؤساي  -النهع)(  االوحاب  اسو داا      ( سبب  ا  

الوب )ف(  احةي   قيلي  اي ال  ااا اه  أحال   موغياات اي   ااقامي  )  لدراسي  سنهات 

الدراس (  -ءاللؤساي الوحبي   اخوبار    ماوهض  لسلي    LSD ا بيق  اا اه  لبياأ 

 اهضح ذلك :   ( 25ل  ) إ (  20م  ) الفا ب   ال دا ل 
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 : نوع الطفل   -
 ( درجات  20جدول  متوسطات  بين  الفروق  داللة  األيتام (  الب   األطفال  مستوى  عينة  فى  الءاتية حث    الكفاءة 

 (. 166ن= ) نوع الطفل  ل   تبعاً )بمحاورها(  

 البيان

 

 الكفاءة الءاتية 

 ذكر 

 29ن =

 انثي 

الفروق بين   137ن=

 المتوسطات 
 مستوى الداللة  قيمة ت 

المتوس   

 الحسابى 

اإلنحراف  

 المعيارى

المتوس   

 الحسابى 

اإلنحراف  

 المعيارى

  0,01 2,966- 2,9- 5,6 30,1 4,7 27,2 المعرفية الكفاءة 

ح
ال
ص
ل

ث   
نا
إل
ا

 

  0,001 5,910- 4,4- 4,7 26,9 3,3 22,5 الكفاءة اإلنفعالية 

  0,001 7,701- 4,9- 3,9 30,6 2,8 25,7 الكفاءة االجتماعية 

  0,001 6,129- 12,2- 10,8 87,7 9,4 75,5 اإلجمالى  

ً   (20يوضح م  جد ل )    لرجات هس ات  ءي  مو   جهل اا ب لالي إحبائيا

الكفالة  -اللعااييالكفالة  ءلحا ر ا )  الكفالة الهاايي يني البحث ام    األطفال األيواا

اسجولا يي-اانفعاليي ابعاً  -الكفالة  ال ف   لااجلال (  معنهيي  نهع  ماوهض   ند 

ااناث لبالح    0,001   0,01 ااناث     .األطفال  أأ  إل   النوي ي  ااجت  هه   قد 

صهرا حاصاً  ة   ا د  ا وهد  أ را  ما  ل ماً  اهم  ث   اآلخاي   م   أماا  ها 

انفعاساها   ضبط  حاصها  ة   إل   إضااي  اللعااي  لرجات  أ ة   لوحب   ة  

 يوفق   اااامها ءالهد ل أماا اآلخاي  ملا يكابها  فالة انفعاليي  اجولا يي أيضاً.  

-Zuling, Tiole &Valois(2011)   Afaf, Alج لراسي    م    ها مت نوائ

Frihat, Maqableh, Nasr (2018).    تفوقن اإلناث  أن  النتائج  أظهرت  حيث 

ب  (2013لنا العمري )كل من  بينما يتعار  مع دراسة    على الءكور في الكفاءة الءاتية.

حيث أظهرت عدم وجود فروق بين الءكور    (2018حاج شتوان ومنصور بوقصاره )

الءاتية. الكفاءة  في  دراسة    واالناث  مع  يختلف  )أحكما  واخرون  حسانين   ( 2020مد 

 الءكور  عن االناث في فاعلية الءات. االطفال من التي أوضح  تفوق 
 سبب اإللتحاق بالمؤسسة:   -

 ( درجات  21جدول  متوسطات  بين  الفروق  داللة  األيتام (  مستوى    األطفال  فى  البحث  الءاتية عينة    الكفاءة 

 (. 166ن= ) سبب اإللتحاق بالمؤسسة  ل   تبعاً )بمحاورها(  

 يانالب

 

 الكفاءة الءاتية 

 مجهول النسب 

 48ن =

 إستضافة 

الفروق بين   118ن=

 المتوسطات 
 مستوى الداللة  قيمة ت 

المتوس   

 الحسابى 

اإلنحراف  

 المعيارى

المتوس   

 الحسابى 

اإلنحراف  

 المعيارى

  0,01 4,833- 3,9- 5,7 30,7 4,1 26,8 المعرفية الكفاءة 

ح
ال
ص
ل

فة   
ضا
ست
ال
ا

 

  0,001 4,202- 3,3- 4,6 27,1 4,5 23,8 ية الكفاءة اإلنفعال

  0,01 2,721- 1,9- 4,1 30,3 4,1 28,4 الكفاءة االجتماعية 

  0,001 4,915- 9,1- 10,8 88,2 10,7 79,1 اإلجمالى  
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ً   (21يوضح م  جد ل )    لرجات ءي  موهس ات     جهل اا ب لالي إحبائيا

الكفالة  -اللعااييالكفالة  ءلحا ر ا )  ييالكفالة الهاا يني البحث ام    األطفال األيواا

 ند ماوهض    لابب االوحاب ءاللؤسايااجلال ( ابعاً -الكفالة اسجولا يي -اانفعاليي

أن الحرمان   وترجع الباحثات ذلك إلى  .ااسوضاايلبالح    0,001   0,01معنهيي  

يخلق شخصية   يكبرب حيث  أن  بعد  الطفل حتى  بصماته على  يترك  الوالدين  من 

المعرفي  متو واإلنفتار  اإلبداع  على  إقداماً  وأقل  إنفعالية  منضبطة  غير  جسة 

وأيضاً التفاعل اإلجتماعي على العكس من األطفال الءين تم إيداعهم بالدار على  

هاماً   عامالً  السن  ذلك  في  يعد  كليهما  أو  الوالدين  فوجود  اإلستضافةب  سبيل 

كفاءتهم   لتحسين  ما  حد  إلى  ومحفزاً  لهم  واإلنفعالية  بالنسبة  المعرفية 

م   واإلجتماعية لراسي     مت  ذلك  نانسي   ب  Johns and Ramidas(2004).  يوفق 

الوم أ ضحت أأ األءنال م ههلم الناب يعانهأ مشا   سةه يي   (2013مرقص )

األءنال   يعانيها  الوم  اللشا    م   أضعاف  إل   اب   قد    اطفيي  أ اليليي 

 ,Biehal لا أ ضحت لراسي    .ي  اسب  اسا  اللهجهلي  ءد ر الا ايي  اللعةهم

N and Wade, J. (2005)  ( العمري  م ههلم    (2013ولنا  األطفال  أأ 

ااجولا يي  اندماجه   اللهارات  لديه   ان فا  لهااه   لا  اقديا    يودن   الناب 

 مت اآلخاي  مقارني ءل  غيا   م  األطفال ام ل ر الا ايي.

 سنوات اإلقامة بالمؤسسة:   -
عينة   األطفال األيتام( تحليل التباين أحادي اإلتجاه للفروق بين متوسطات درجات 22دول )ج

ً )بمحاورها( الكفاءة الءاتية البحث في   (.166ن=) بالمؤسسة لسنوات اإلقامة تبعا

 البيان 

 

 الكفاءة الءاتية 

 درجات الحرية  مجموع المربعات  مصادر التباين 
متوس  مجموع  

 المربعات 
 ى الداللة مستو قيمة ف 

 المعرفية الكفاءة 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

444,791 

4708,299 

5153,090 

2 

163 

165 

222,396 

28,885 
7,699 0,01 

 الكفاءة اإلنفعالية 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

404,709 

3479,899 

3884,608 

2 

163 

165 

202,355 

21,349 
9,478 0,001 

 تماعية الكفاءة االج

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

198,281 

2735,551 

2933,831 

2 

163 

165 

99,140 

16,783 
5,907 0,01 

 اإلجمالى 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

3018,961 

19065,183 

22084,145 

2 

163 

165 

1509,481 

116,964 
12,905 0,001 

( جدول  من  احصائ22يتضح  دال  تباين  وجود  درجات  (  متوسطات  بين  األطفال  ياً 

فى    األيتام البحث  الءاتيةعينة  اإلنفعالية-المعرفيةالكفاءة  )  ابمحاوره  الكفاءة  الكفاءة  -الكفاءة 

ولبيان  .    0,001ب  0,01مستوى  د  عن  سنوات اإلقامة بالمؤسسةلتبعاً  اإلجمالى(    -االجتماعية

 ( ذلك: 23ويوضح جدول )  ب متعددة للمقارنات ال LSDاتجاه داللة الفروق تم تطبيق اختبار 
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( درجات  للتعرف على داللة    L.S.Dاختبار  (  23جدول  بين متوسطات  األيتام عينة  الفروق  األطفال 

ً البحث في الكفاءة الءاتية بمحاورها   (166ن= لسنوات اإلقامة بالمؤسسة )تبعا

 سنوات اإلقامة بالمؤسسة  المحاور 
 سنة  2أقل من  

 ( 26,7)م=

 سنوات 3ألقل من  -2

 ( 28,3)م=

 سنوات فأكثر 3

 ( 31,5)م=

 المعرفية الكفاءة 

 - - - سنة 2أقل من

 - - 1,65- سنوات 3ألقل من  -2

 - *** 3,14- * 4,79- سنوات فأكثر  3

 الكفاءة اإلنفعالية 

 سنوات اإلقامة بالمؤسسة 
 سنة  2أقل من  

 ( 26,7)م=

 سنوات 3ألقل من  -2

 ( 28,3)م=

 سنوات فأكثر 3

 ( 31,5)م=

 - - - سنة 2أقل من

 - - 2,14- سنوات 3ألقل من  -2

 - *** 2,91- * 5,05- سنوات فأكثر  3

 الكفاءة االجتماعية 

 سنوات اإلقامة بالمؤسسة 
 سنة  2أقل من  

 ( 26,7)م=

 سنوات 3ألقل من  -2

 ( 28,3)م=

 سنوات فأكثر 3

 ( 31,5)م=

 - - - سنة 2أقل من

 - - 0,159 سنوات 3ألقل من  -2

 - ** 2,21 ** 2,21- سنوات فأكثر  3

 اإلجمالى 

 سنوات اإلقامة بالمؤسسة 
 سنة  2أقل من  

 ( 26,7)م=

 سنوات 3ألقل من  -2

 ( 28,3)م=

 سنوات فأكثر 3

 ( 31,5)م=

 - - - سنة 2أقل من

 - - 3,63- سنوات 3ألقل من  -2

 - *** 8,26- * 11,90- سنوات فأكثر  3

 (  0,001( ***دال عند مستوى داللة )0,01**دال عند مستوى داللة )

ءي  موهس ات لرجات   (  جهل اا ب لالي إحبائياً 23)  يوضح م  جد ل  

األيواا ا     األطفال  البحث  الهاايي يني  اللعاايي )  اءلحا ر   الكفالة  الكفالة -الكفالة 

اسجولا يي-اانفعاليي ءاللؤساي    ااجلال (  -الكفالة  ااقامي  لانهات  لبالح  ابعاً 

فأكثرسن3األطفال الهي  ما  ةيه   دل سنهات ) وتعزي الباحثات ذلك إلى أنه    (.وات 

أكثر   يصبح  أنه  كما  معها  الطفل  ويتأقلم  يتكيف  بالمؤسسة  االقامة  فترة  بطول 

إذا   خاصة  النفس  ضب   على  قدرة  وأكثر  بالمؤسسة  الموجودين  مع  إندماجاً 

وتنمية اإلتجاهات اإليجابية القيم  للتعزيز  الداعمة والمهيأة  الثرية  البيئة   توافرت 

الحسنة وال السلوكية  لراسي  عادات  أ داه  للا  )    ذلك  اقاً  حنتول    (2015أحمد 

لد    اعزيز   السزمي  البيةي  اهيةي  ام  اايهائيي  اللؤساات  ل ر  أ ضحت  الوم 

 .  لك  ءشاط إذا حانت  طهرت م  ملارسااها قدرات األطفال األيواا

 مستوى التحصيل الدراسى:   -
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( التباين أحادي اإل24جدول  تحليل  بين متوسطات درجات  (  األيتامتجاه للفروق  البحث في    األطفال  الكفاءة عينة 

ً )بمحاورها( الءاتية   (.166ن=) لمستوى التحصيل الدراسى تبعا

 البيان
 

 الكفاءة الءاتية 
 مجموع المربعات  مصادر التباين 

درجات  

 الحرية 

متوس  مجموع  

 المربعات 
 مستوى الداللة  قيمة ف 

 المعرفية الكفاءة 

 المجموعات بين 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

902,233 

4250,857 

5153,090 

2 

163 

165 

451,117 

26,079 
17,298 0,01 

 الكفاءة اإلنفعالية 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

564,243 

3320,366 

3884,608 

2 

163 

165 

282,121 

20,370 
13,850 0,001 

 الكفاءة االجتماعية 

 بين المجموعات 

 موعات داخل المج

 الكلى 

156,438 

2777,393 

2933,831 

2 

163 

165 

78,219 

17,039 
4,591 0,05 

 اإلجمالى 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات 

 الكلى 

4271,351 

17812,794 

22084,145 

2 

163 

165 

2135,675 

109,281 
19,543 0,001 

( جدول  من  درجات  24يتضح  متوسطات  بين  احصائياً  دال  تباين  وجود  األطفال  ( 

الكفاءة    -الكفاءة اإلنفعالية  -المعرفيةالكفاءة  )  ابمحاوره  الكفاءة الءاتيةعينة البحث فى    األيتام

ولبيان  .    0,001ب  0,05مستوى  د  عن مستوى التحصيل الدراسى  لتبعاً  اإلجمالى(    -االجتماعية

 ( ذلك: 25ويوضح جدول )  ب للمقارنات المتعددة  LSDاتجاه داللة الفروق تم تطبيق اختبار 
 ( داللة    L.S.Dاختبار  (  25جدول  على  درجات  للتعرف  متوسطات  بين  األيتامالفروق  في   األطفال  البحث  عينة 

ً  ابمحاورهالكفاءة الءاتية   (166ن=)مستوى التحصيل الدراسى  ل تبعا

 (38,2)م=مرتفع (29,7متوس )م= (28,6ضعيف)م= التحصيل الدراسى  المحاور 

الكفاءة  

 المعرفية 

 - - - ضعيف

 - - 1,09- متوس  

 - *** 8,39- *** 9,49- مرتفع

الكفاءة  

 اإلنفعالية 

 (32)م=مرتفع (27,3متوس )م= (25,1ضعيف)م= التحصيل الدراسى 

 - - - ضعيف

 - - ** 2,24- متوس  

 - ** 4,67- *** 6,91- مرتفع

الكفاءة  

 االجتماعية 

 (33)م=مرتفع (30,3متوس )م= (29,2ضعيف)م= التحصيل الدراسى 

 - - - ضعيف

 - - 1,06- متوس  

 - 2,67- ** 3,73- مرتفع

 اإلجمالى 

 (103,2)م=مرتفع (87,4متوس )م= (83ضعيف)م= التحصيل الدراسى 

 - - - ضعيف

 - - * 4,39- متوس  

 - *** 15,74- *** 20,14- مرتفع

 (   0,001( ***دال عند مستوى داللة )0,01**دال عند مستوى داللة )
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ءي  موهس ات لرجات   (  جهل اا ب لالي إحبائياً 25)   ليوضح م  جد   

الكفالة    -اللعااييالكفالة  )  ا ءلحا ر   الكفالة الهاايي يني البحث ا     األطفال األيواا

اسجولا يي  -اانفعاليي الدراس     ااجلال (-الكفالة  الوحبي   للاوهض  لبالح ابعاً 

وى الدراسي يزيد من قدرة فاإلرتقاء بالمستماافعم الوحبي  الدراسم   األطفال  

من  يزيد  مما  ب  لإلستءكار  الدافعية  لديه  ويولد  المءاكرة  في  المثابرة  على  الطفل 

اهتمامه بالنواحي المعرفية والعالقات والمشاركات اإلجتماعية ويجعله أكثر اتزاناً 

.  وقدرة على التحكم في االنفعاالت مما يسهم في رفع الكفاءة الءاتية بصفة عامة

الوم أ ضحت أأ    (2016)   وعبدالمطلب محمدماجد العلي  ذلك مت لراسي     يوفق

ءغيا   مقارني  ذاايي  أ را  فالة  العةليي  انها  الوحبي   القيلي  ماافعم  .  ال سب 

لراسي   مت  أأ   Sagone & De caroli(2016) اوفق  هلك  أظهات  الوم 

شتوان ومنصور    حاج يوعارض مت لراسي    .األااال األ ائ  يولوعهأ ءكفالة  اليي  

حيث أظهات  دا  جهل ا ثيا لةوحبي  الدراسم  ة  الكفالة   (2018)   بوقصاره

 الفر  الثالث كلياً.  تحقق صحةومما سبق يتضح .الهاايي 

الرابع  الفر   ضوء  في  المستقلة :  النتائج  المتغيرات  مشاركة  نسبة  تختلف 

ال ب الوعى  محاور    -المتغيرات االجتماعية واالقتصادية)  مع المتغير   ( تغييرتدارة 

الءاتية) التابع  األيتام  لدي    (الكفاءة  البحث  األطفال  معامل عينة  ألوزان  طبقاً 

لةوحقق م  صحي الفاض ا  اسو داا   اإلنحدار ودرجة اإلرتباط مع المتغير التابع. 

اسماا   ال   اللودرجي  )ال  هة  طايقي  ءاسو داا  اللودرج  اسنحدار  احةي   اسةهب 

Stepwise) . 
 ( االنحدار26جدول  معامالت  المستقل    (  للمتغير  االمام  الى  المتدرجة  الخطوة  طريقة  باستخدام 

واالقتصادية) االجتماعية  التغيير ب الوعى  محاور    -المتغيرات  التابع تدارة  المتغير  مع  الكفاءة  ) ( 

   عينة البحثاألطفال  لدى (  الءاتية

 المتغيرات 

معامل  

 االرتباط 

R 

نسبة 

 المشاركة

R2 

 قيمة )ف(
عامل  م

 االنحدار 
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

ءة الءاتية
الكفا

 

ت  
المتغيرا

عية  
جتما

ال
ا

صادية
القت

وا
 

مستوى التحصيل 

 الدراسى 
0,403 0,162 25,029 *** 7,516 5,003 *** 0,001 

سنوات اإلقامة 

 بالمؤسسة 
0,505 0,132 31,758 *** 7,593 5,635 *** 0,001 

ى  
ع
و
ور ال

حا
م

 

بناء الصورة 

 الءهنية 
0,571 0,326 36,771 *** 1,837 6,064 *** 0,001 

االعتبارية 

 الفردية 
0,621 0,292 31,417 *** 1,648 5,605 *** 0,001 

 0,001 *** 4,576 1,321 *** 20,944 0,216 0,624 االبداع االدارى 
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 ( جد ل  اله نيي  محهر    أأ  (26يهضح  البهرة  ا ثيااً اللحهر     هءنال   األ را 

 ً افايا    معنهيا ام  ام  األيواا  الوباي   األطفال  لدض  الهاايي  قيلي  الكفالة  ءةغت  حيث 

لسلي    (36,771)ف( ) لالي إحبائياً  ند ماوه   قي   ءةغت   0.001  م     لا 

( اللشار ي  نابي  أأ  0,326قيلي  يعنم  ملا  اله نييمحهر  (  البهرة   ءنال 

الوباي  الكةم الحالث ام    %32,6فاا ي الهاايي لدض األطفام   أ     ل األيواا.الكفالة 

أنه  ةلا سعت اللؤساي إل  ءنال صهرة ذ نيي إي اءيي    ملارسااها اللؤسايي مت  

لأليواا. الهاايي  الكفالة  ام  ذلك ءبهرة  بياة  أثا  ذ نيي  ا ةق    اسيواا  ةلا  صهرة 

للنوج   الوا ف  اللناسب  اهيةي  اللنا   خةق  ام   ءالو  يد  ااا    إي اءيي  حاني 

األطفال األيواا حيث ااات م  اقديا   له ااه   ا عةه  أ را  اللؤساي  اللولر  ام

ذاايي. يةعب ل ري     (2013أمينة كلفار ) اؤ د       فالة  اله نيي  ءنال البهرة  أأ 

ام آأ  احد  ال  جهي ااا   ام صنا ي  ءنال البهرة اله نيي ال يدة  اللناسبي  

ج لها ملا ينعكس  لةلؤساي  م  جهي أخاض اعل   ة  نشا  هه البهرة  الوا ي

محمد الجعفري وعلى عبدالغفار   ءشك  إي اءم  ة  اللنولي  لةلؤساي.  لا يهضح

الوغييا    (2019) لعلةيات  اللحيط  ال لههر  مشار ي  م   اللؤساي  ءه  اقها  ما  أأ 

أسفا     فالة   الل ولعيي   ةلا  اللشار ات  زيالة  إل   ألت  ءها  ةلا  اقها  الوم 

 اللنولي  لها. 

 ه أ را اللوغياات اللاوقةي  ماوهض الوحبي  الدراس   موغيا   لا ابي  أأ  

 ً معنهيا ام    ا ثيااً  الوباي   افايا  األيوااام  األطفال  لدض  الهاايي  ءةغت   الكفالة  حيث 

 ( )ف(  لسلي    (25,029قيلي  ماوه   إحبائياً  ند  لالي  قي      لا   0.001  م 

يفاا    وحبي  الدراس ماوهض ال( ملا يعنم أأ  0,162ءةغت قيلي نابي اللشار ي ) 

ام    16,2% الحالث  الكةم  الوباي   األيواام   األطفال  لدض  الهاايي  فكلما    .الكفالة 

وشعر   لءاته  تقديره  زاد  كلما  اليتم  الطفل  لدي  الدراسي  التحصيل  ارتفع مستوى 

الءاتية.  كفاءته  في  مباشر  بشكل  يؤثر  مما  بهب  ومكانته  المجتمع  في   بأهميته 

   لفر  الرابع كلياً.وبالتالي يمكن قبول ا

 

 : ملخص ألهم النتائج 

حاصةي    -1 غيا  البحث  األيواا  يني  ءلؤساات  العامةي   م   العول   الغالبيي  أأ 

منه  حاصةي   %12,8  مقاء   %87,2 ة  ل رات مؤ ةي الارة الوغييا ءنابي  

  ة  ل رات مؤ ةي الارة الوغييا.

يي الوغييا ءلؤساات األيواا     اللقهمات الو  يحواجها العامةي  لن اح  لةأأ أ -2

ءشايي مؤ ةي  مدرءي     اهااا  هالر  يةيها  اللاليي    اللهارل  اهااا  ماابي    

   جال ا   ءي  اللهجهلي  ا  الدار  خارجها  يةيها اهايا أساليب اابال اعالي



 والنوعية تربوية للدراسات ال تربية النوعيةالة كلية مجل 2021فبراير  (15د ) العد 
 

  
557 

 
  

الواايب األخيا    م  اهااا مقهمات انويليي لةو  يط ال يد لةوغييا  مهاجهي  

اللوهق الوغييا  اللشا    احقيق  اللاا دة  ة   الاقليي  الوقنيات  عي   إلخال 

 ءاللؤساي.

ا  مؤساات األيواا م   جهي نوا العامةي  ءها    قةي    الوغييا  احديات     أأ أ -3

الفه  ءإسواااي يات الوغييا   نق  اللهارل اللاليي  اامكانات الفنيي لةلؤساي  

 .  يةيها ال هف  ة  اللبالح الش بيي 

أ -4 اللؤساي لألاض  م    را  أأ  ايها  الو  اغيات  األطفال    جهي نواال هانب 

األيواا  يني البحث   : زالت م  انليي مهاراانا ام الوعام  مت اآلخاي  ءلا  

ء نفانا   ثقونا  ا وااب  أ را  ة   ااا دنا  أصبحت  يةيها  أنش ي    م   ءه  اقها 

زالت   األخيا  الواايب  ا   ذ اانا    جال  ابهراانا     ادريبنا   احاي   م  

  ة  الوعام  مت اللشكست الحياايي.  

ءةغت   -5 ءنابي  الوغييا موهسط  إلارة  ءلحا ر  األيواا  العامةي  ءلؤساات  أأ   م 

األ ل  حو      إ79,5% الواايب  االارض  ءااءداع  اله    محا ر  ءي   محهر 

 ماوهض اله   ءإلارة الوغييا .  

األيواا   -6 األطفال  لدض  الهاايي  الكفالة  ماوهض  ءةغت  أأ  ءنابي     %72,9موهسط 

لدض  الهاايي  الكفالة  محا ر  مقدمي  ا   جال  اسجولا يي  الكفالة  محهر   جال 

 . األطفال األيواا 

لالي إحبائياً  ند   -7 اراباطيي مهجبي  ءي     0,001   0.01   0.05 جهل  سقي 

 ماوهض     العامةي  ءلؤساات األيواا  يني البحث ءإلارة الوغييا  محا ر ا 

  ا.ءلحا ر  ض الكفالة الهاايي لدض األطفال األيواا ماوه  ءي  

لرجات  -8 موهس ات  ءي   إحبائياً  لالي  اا ب  األيواا     جهل  ءلؤساات  العامةي  

العامست  لبالح  لةنهع  ابعاً  ءلحا ر ا  الوغييا  ءإلارة  اله م  ا   البحث   يني 

)لبالح  ااناث   لةعلا   العلايي  الفةي  ا   (  سني  40>  -  30م   العامةي  

  10العامةي  ذ ض سنهات خباة ) لبالح  نهات ال باة ا  العل  ءاللؤساي   لا

العامةي  ذ ض ماوهض اعةيل  ماافت  لبالح  (   لةلؤ   الوعةيل   ا  را  سنهات 

 )اهب جامع (.  

لرجات  دا   -9 موهس ات  ءي   احبائياً  لال  اباي   ءلؤساات     جهل  العامةي  

ءلح  الوغييا  ءإلارة  اله    ا   البحث  الهظيف ابعاً  ا ر ا  األيواا  يني   لةلا ز 

   لةعامةي .

10-  ً إحبائيا لالي  اا ب  لرجات     جهل  موهس ات  األيواا  يني  ءي   األطفال 

ااناث   األطفال  لبالح  ال ف   لنهع  ابعاً  ءلحا ر ا  الهاايي  الكفالة  ا   البحث 

ءاللؤساي   ااقامي  ااسوضااي   لانهات  لبالح  ءاللؤساي  االوحاب   لابب 
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ال األطفال  )لبالح  سنهات  ما  ةيه   دل  (   للاوهض  ا  را  سنهات   5هي  

 .  ذ   الوحبي  الدراسم اللاافتلبالح األطفال الوحبي  الدراس  

اللحهر   -11 اله نيي  ه  البهرة  ءنال  ا ثيااً محهر  ً األ را  معنهيا افايا      ام 

 . %32,6الكفالة الهاايي لدض األطفال األيواا ءنابي ءةغت الوباي  ام 

الوح -12 ماوهض  ا ثيااً  موغيا  اللاوقةي  اللوغياات  أ را  الدراس   ه  بي  

 . %16,2الكفالة الهاايي لدض األطفال األيواا ءنابي  ام افايا الوباي  ام   معنهياً 

 :التوصيات

 قد اافاقيي ءي  مؤساات ر ايي األيواا   ا ب  إلارة اللنزل  اللؤساات  -1

الوغييا م  خسل ءكةيات ااقوبال اللنزلم لةعل   ة  الو  يط ال يد لعلةيي  

ينعكس   ملا  ءكفالة  اليي  الهدف  ذلك  لونفيه  اللد   مفبةي طهيةي   ضت خ ي 

 طالياً  ة  الكفالة الهاايي لألطفال األيواا.

احاي    -2 إل   اهدف  ءحريي  مشا  ات  ء طسب  لة امعات  األ ة   الل ةس  قياا 

ءلؤساات   الوغييا  ءإلارة  العامةي   لأليواا   رات   م  الهاايي  الا ايي الكفالة 

الل وةفي ملا ياه  م  اسورلار  ها اللهرل البشا  الض    احهيةه م  قنبةي  

 مهقهاي إل  رأسلال ءشا . 

لأليواا  -3 ارقيفيي  إرشاليي  ل رات  ءإطسب  لة فهلي  القهمم  الل ةس  قياا 

ءوةك   ا بيقها  الوغييا   يفيي  إلارة  ءلقهمات  لونليي   يه   الا ايي  ءلؤساات 

ينعكس ملا  الهات    اللؤساات  قدرات  مهارات  األيواا  ينلم  األطفال   ة  

 لديه . 

األساة  ال فهلي   -4 مؤساات  إلارة  ءو ب   الباحري   ءاامج    ءإ دال قياا 

لاتسال العل  ءلؤساات ر ايي األيواا ا ااءه  الوهجه ااي اءم نحه   إرشاليي

اسراقا م   الكنه   الوم  الوغييا  إلارة  نحه  لةيات  ءلؤساااه   اغييا ا    ل 

 األاض .

ءضا رة   -5 ااجولا م  الوضام   األيواا  اا يزحث  زارة  ءالوغييا    مؤساات 

ام ال يد  العامةي   األخبائةي     النه م  الودريب  الوحفيز  ءها    له م  خسل 

  يفيي انوهاج أساليب مبوكاة ام الوعام  مت األيواا لوغييا  إلارة اؤ ةه  لوبنم  ي

  نيي أماا اآلخاي .  اسراقال ءاللؤساي  احاي  صهراها اله 

األيواا  -6 مؤساات  لد    الشاقيي  محااوي  قب   م   الل ببي  اللبالد  زيالة 

اللناسبي   الوهيةي  اللاا دة  ة   اللاليي  الفنيي  الوقنيي  الواهيست   اهايا 

 لو بيق إلارة الوغييا ءها. 
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 : المراجع

الدي  ال قز )  .1  ات اللؤسا ام  الوحديث  الوغييا إلارة"(  2020اءاا ي   ز 

 . 26الحكهميي. الل ةي العاءيي لةنشا العةلم  ع

 معاصاة رتيي : الونويلم الاةهك إلارة (.2005)  مب ف  سيد  أحلد  .2

 . مبا  القا اة العل  ام النا، لاةهك

ليةم أحلد  محلهل  أحلد  .3 اءاا ي     بد  الحليد   بد  حااني    الحاا  محلهل 

 ( النفايي  2020 بدالعزيز  ءالبسءي  األم    سقوه  لدض (.  الهات   اا ةيي 

 . 35اللاا قي  األيواا. الل ةي العةليي  جامعي الهال  ال ديد  ع

(. لراسي جهلة الحياة اللدر ي لدض األيواا  2015أحلد مهسم محلد حنوهل )  .4

ءاا وةاب   اايهائيي   سقوها  ءاللؤساات  اللهل ي   األءهي   م ههلم 

 . 61نفس  ع الضغهط النفايي. لراسي  اءيي ام الواءيي   ة  ال

5. ( ل لي   يهسف  الونويلم  ط2014أحلد  الوغييا  الو هيا  إلارة  لار 2(.    

 الياز ر    لاأ.

(. إلارة ااءداع  ااءوكارات . لار الاايي لةنشا 2012أسامي محلد خيا  )  .6

  الوهزيت  القا اة. 

 ءقيالة   سقوها القاار اا اذ  اا ةيي  .ا( 2014 ) سلاة أءه  نعي  أسلال .7

رتساللد  الوغييا  رسالي  .الفةا ينيي ال امعات  ام األ اليليي األقااا ض 

 .الواءيي  ةيي .غزة .ااسسميي  ال امعي .ماجاويا

)  أميني  .8   نوايي  إسهاا   مدض  لةلؤساي  اله نيي  البهرة  (.2013 ةفاح 

  14  الل ةد   ااسسميي     الحضارة  م ةي  ذلك   ام   اللو ثاة  اللؤثاة  األطااف

 .18العدل   

(. مقهمات إلارة الوغييا   سقوها ءوحقيق 2018اءاا ي  رزب )إيلاأ صسح   .9

األمهر.   أ ليال  يدر ها  األطفال  لا  رياض  مؤساات  ام  الونااايي  الليزة 

 . 4  ع 28م ةي ااقوبال اللنزلم جامعي اللنهايي  مج 

(. مقهمات الوغييا   سقوها ءالوحبي  2018إيلاأ  بده الايد اللاوكا   ) .10

  28ال امعي. م ةي ااقوبال اللنزلم جامعي اللنهايي  مج  األ اليلم لشباب  

 . 4ع

-األ لال  منولات   ام  الوغييا   إلارة"  (.2010العاكا  )  اللن     الدي    ءهال .11

  األ اليليي  االاريي   العةها   قا   ماجاويا   رسالي   "اللاليزيي  الو اءي  نلهذج

 اللفوهحي ءالدنلارك. 

)   ال هاز .12 لةوعبةي  ااحبال  الاقليي  (2020اللا ز   ااحبائيي  النشاة   .

 الاسليي  مبا.
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شوهاأ   .13 الهاايي  الكفالة معوقدات   سقي (.2018)ءهقباره  منبهر حاج 

 ي يااءه   يينفا  لراسات  م ةي .الرانهيي اسميه  لدض    الدرا، ءالوحبي 

 . 2 ع 11مج

14. ( نبا  الدي   صفم  اهز   اللهنيي  2020خالد  الونليي  ءي   العسقي   .)

ااجو ألائه   لإلخبائيي   لألطفال  احاي   اايهائيي  ءاللؤساات  لا ييي 

 يياسجولا   ال دمي ام لراسات  اللهنم  ة  ماوهض الهحدات الكباض. م ةي

 .50  ع3ي  مج ي ااناان  العةها

نلهذج ) 2014 ) أحلد  الاحل   بد  محلد  خالد  .15  األنلاط ايلو ث مقواح . 

  ة  قي ءالو ب اييالوغ ةإلار خسل م   لةيي الو هيا الونويلم  ة  ييال يالق

 الو ارة  يي ة  ل وهراه رسالي    يالبحا ءللةكي العل  لاهب اللنولي ةات ياله

 .شلس  ي   جامعي

) الل يد   بد  جال  ل ال .16  الاةه   اللعاا  العسج (. ملارسي2020 با 

 اسجولا يي ال دمي  ةيي  األيواا. م ةي لةلاا قي  اسجولا    األغوااب  ل فا 

 . 21الفيها  ع جامعي - اسجولا يي حهث  الب لةدراسات 

  مؤساي  ءيوك   ا   طف   ا ف .  (  2020  مبا)  ا   لةكفالي  األساة  للي  .17

FACE . 

18.  ( العةلم  2020ذ قاأ  بيدات   بدالاحل   د،   اءد  بدالحق  (.البحث 

ط جدة  19"مفههمه  أل ااه  أساليبه".  لةنشا  الوهزيت   أسامي  لار    

 الاعهليي. 

19. ( الحايا   الواءهيي. ط2010راادة  اللؤساات  ام  الوغييا  إلارة  لار 1(:    

 الرقااي لةنشا  الوهزيت   لاأ.

20. ( اللاا في  يهسف  ءااءداع  2020رغدة  ااسواااي يي   سقوها  الايالة   .)

االار  لدض مديا  اللدار، الرانهيي الحكهميي ام محااوي العاصلي  لاأ  

ماجاويا   ة رسالي  اللدياي .  ماا د   نوا  الواءهيي   م   جهي  العةها  يي 

 جامعي الشاب األ سط  األرلأ.

21.  ( ءا ء  الدي   ام 2010زي   الوغييا  إلارة  ام  الونويليي  الرقااي  ل ر   .)

ااحات  با،   جامعي  ل وهراه   رسالي  ال زائايي.  ااقوباليي  اللؤساي 

 س يف  ال زائا.

22.  ( قندي   محلد  الونويلم   2010سامح  بدالة يف  اما   سل  الو هيا   .)

 الفكا   األرلأ.  لار
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ا  (.  2019)   سامم أحلد سعد الزءيد  .23 لوغييا   سقوها  لرجي ملارسي إلارة 

ءلاوهض ااءداع االارض لدض قالة مدار، اللاحةي الرانهيي ءلحااوي الل هاة 

 4  العدل 107الل ةد   م   جهي نوا اللعةلي 

24. ( الل يا   جبا  م عد  ا هيا2020سعد  ام  الوحهيةيي  القيالة  ل ر  ألال   (. 

رسةي  اللعةلي .  نوا  م   جهي  الكهيت  ءد لي  اللوهس ي  اللدار،  مديا  

 ماجاويا  جامعي مؤاي  األرلأ.

(. إلارة اغييا مؤساات الوعةي  العالم العاءم  2013شاف إءاا ي  الهال  )  .25

الوعةي    جهلة  لضلاأ  العاءيي  الل ةي   األلال.  النه يي  اليز  جهلة  نحه 

 . 11  ع6ال امعم  مج

  البهرة   اشكي   ام  العامي  العسقات   ل ر  (.2006سةيلاأ )  هللا  رحلي  شايفي .26

اسلكوا نيي  منوهر  م   الحكهميي  لةلؤساات   اله نيي  حالي  لراسي.  ال دمي 

 القا اة.  جامعي اا سا  ةيي ماجاويا  رسالي لءم  إمارة  ة 

  ياالاري  الونلييم ةي  الوغييا  إرالة الوغييا إلارة .( 2015 ) .صبا  محلد  .27

   14 ع 32 مج   اسلارة لةونوي  اللبا  اللا ز  ال هاز

) محلد  الازاب  بد  .28 معهقات 2018ال ةيف   ام  الوغييا إلارة ا بيق  (. 

األساسم  مدار، رسالي    مو ةبات  لمشق محااوي ام الوعةي   ا هيا ا. 

 لمشق. الواءيي  جامعي ماجاويا   ةيي

ءهءاطم   .29 شنشهني      بدالكاي   )  محلد    اللهارل  إلارة   رل (.    2020. 

ءاللؤساات   الوغييا   إلارة  ام  البشايي   م    م له ي  لراسي:  الونويلم 

 2ع,  32  مج ااناانيي  العةها م ةي.قان يني ءهسيي اللؤساات 

الودريبيي  ةم   2019  )  ظا ا   خةيف   بدهللا .30 الباامج  اسواااي يات  أثا   .)  

   العةها   اسقوبال   يي ة  ماجاويا   رسالي   "األرلنيي   ال لارك  ام  ألال العامةي 

 .األرلأ البيت  آل جامعي:االاريي

(. اسواااي يات ءنال الفكا  2016 بدهللا  لاأ  حياة ءاا يلم  راشد يهسفم) .31

 . 3  ع 5 . مجااءدا م لدض اللنولات الاياليي. م ةي الونوي   العل

32. ( الفايحات  أحلد  موعب  الوهاص   2018 فاف  ألنلاط  الونبؤيي  القدرة   .)

ءاللا ني  األسا     ااجولا يي  اانفعاليي  األ اليليي  الهاايي  الكفالة 

 اللعاايي لدض طةبي البف العاشا. رسالي ل وهراه  جامعي اليامهك  األرلأ. 

العامي مكوبي   العسقات    ا  يط  إلارة  (.2003محلهل )  يهسف    هة    ةم .33

 القا اة.  ةيي اا سا   جامعي

https://maed.journals.ekb.eg/?_action=article&au=296096&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D8%B9%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://maed.journals.ekb.eg/issue_19737_19824.html
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ي  أسةهب إلارة الوغييا لدض مديا   (. مو ةبات افع2010 هاطف أءهالعز ) .34

الواءيي    م ةي  ةيي  العالليي   اللوغياات  ام ضهل  العامي  الرانهيي  اللدار، 

 . 74  ع 1جامعي اللنبهرة  مج 

35. ( خةي   بيد  اوحم  ألال 2009 هنم  الوغييا  أثا ا  ة   إلارة  (.  اقت 

الفةا ينيي   البحي  ام  زارة  ال   –العامةي   لشفال  م لت  حالي  بم   لراسي 

 رسالي ماجاويا    ةيي الو ارة  ال امعي ااسسميي   اةا ي . 

 إل    ماوند   إرشال   ءانامج  اا ةيي   (2013. )محلد حلد    النهيااأ  ااحاأ .36

  طسب  لدض  الهات   اقديا   احاي   العد اأ  سةهك  خفا   ام  اسنفعاليي  الكفالة

.  أءاألرل   الغاءم  الحسءات   مدرسي  ام   العاشا   الواست  الرام   البفهف

 . 2  ع34مج. الدراسات   لألءحاث  اللفوهحي  القد، جامعي م ةي

37.  ( الوغييا  أثا ا  ة  ن احها  2015اايدة ءهغاز   إلارة  (. احد  معهقات 

البحث   ما ز  لةبحهث  الدراسات   رماح  م ةي  اللينائيي    ءاللؤساات 

 . 15 ا هيا اللهارل البشايي  األرلأ  ع 

يهسف   سيد  شايف ل يفي .38 العنز  أحلد    محلد   ل ر .( 2020 ) .سسمي 

 م   الوعةيليي الكبيا مبارك من قي ام الونويلم الوغييا ام الوحهيةيي القيالة

ع   اللعااي القاالة م ةي.اللعةلي  نوا  جهي  اللبايي ال لعيي   229  

 . شلس  ي  جامعي  الواءيي  ةيي   اللعااي لةقاالة

ال(2013)  العلا    ليد   لنا .39 الوكيف  ام  الفا ب  الهاايي  .   نفام  الكفالة 

اللدر ي ءي  خاي م ل ر ر ايي اسيواا اايهائيي  غيا اايهائيي ام اآلرلأ  

 رسالي ماجاويا  ال امعي األرلنيي  األرلأ. 

40. ( محلد  العةم   بدالل ةب  بدالقالر  مب ف   ة   الكفالة  2016ماجد   .)

الرانهيي ءد لي الهاايي   سقوها ءالقي   الوحبي  الدراسم لدض طةبي اللاحةي  

 . 3  ع1الكهيت.مج  

)  بد  القالر  بد  ال عفا     ة  الناجم محلد  .41 ل ر  2019الغفار   .)

مهاجهي   ال يايي  ة   اللنولات  قدرة  زيالة  ام  الوغييا  إلارة  اسواااي يي 

ااسسميي  منولي  الاحلي  منولي  ا بيقيي  ة   لراسي  البيةيي  الوحديات 

اسناانيي  مج    الدراسات  لالاب  العاءيي يالد هة ااسسميي ءالاهلاأ. الل ة

 . 10  ع3

معوز الدي  جلال محلد  .42 أءهال يا  ةم حلالة   طه   الوهاب   بد  حا   

ااءداع2017)  ءبنم  الاياضي الشباب  مديايي قيالات  لد  االار   (. 

الل ةي لراسي" سهيف     الاياضي   ةها البدنيي لةواءيي العةليي احةيةيي. 

 . 81  ع 1مج
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العزيز .43 اهزض  بد  سنهسم ضمحلد  محلهل  الوغييا  (.  2018)   لبنم  إلارة 

  سقوها ءاأللال اللؤسام لد  القيالات الهس م ءهزارة الشباب  الاياضي  

 ي الاياضيي جامعي اللنيا الواءيي   ةيي م ةي  ةها الاياض  31  ع31  مج 

) محلهل  سهيةي نبار  محلد  .44 اا ةيي2017ءنات    جلعم  إرشال   ءانامج  (. 

األيواا  اللدر ي  الهاايي  الكفالة  احاي    ام  معاام   سةه م   ل ر  ام   لدض 

 . 3  ع 10األرلأ   الل ةي األرلنيي لةعةها ااجولا يي  مج ام الا ايي

 الرقااي    الوغييا  ءي   ياللوبالل  العسقي"  (.2016  )  صالب   جعفا  ما ة .45

 جامعي  ماجاويا   رسالي   "الونويلم  الهيك   أءعال   ام   ا ثيا ا  الونويليي

 . ءغدال 

 ا هيد  ام األيواا ر ايي جلعيات  (. ل ر2020الهال م ) مافا أحلد  مافا .46

م ةي  2030الاعهليي   العاءيي الللةكي رتيي خسل اسجولا يي م  حيااه   .

 . 192الواءيي  جامعي األز ا  ع 

أثا2019حاي )  سعيد  صالح مسك .47  اللنولات   فالة  ة  الوغييا إلارة (. 

 . الل ةي2018-2013 م  لةفواة "لأللباأ شا ي ااءم  ة  ا بيقيي لراسي"

 . 8اسناانيي  ع  الدراسات  لالاب  العاءيي

48. ( حلد  محلد  لدض 2020منياة  الهاايي  ءالكفالة  النفايي   سقوها  اللا ني   .)

ءالللةكي العاءيي الاعهليي. م ةي   طالبات اللاحةي الرانهيي ءلحااوي القايات 

 . 34  ع4العةها الواءهيي  النفايي  مج 

الةهز )   .49 لار 2009مهس   حديري   أساسيات  مفا ي   الونويلم  الو هيا   .)

 الراال لةنشا   لاأ. 

نايف رشيد يعقهب ) .50 ءالدااعيي لإلن از  2012نااه  الهاايي   سقوها  (. الكفالة 

العةها   الوحب  م ةي  خالد.  اللةك  جامعي  طسب  ةيات  لدض  األ اليلم  ي  

 .3 ع 13الواءهيي  النفايي  مج 

(. أزمي الههيي   سقوها ءالبنال النفام لدض  يني م   2013نانام ماق  ) .51

الا ايي  رسالي  الا ايي األسايي  اللقيلي  ءد ر  اللحا مي  م   اللاا قي  

 ل وهراه  جامعي  ي  شلس  مبا.

ال هال   .52 سيد  بد  أءهصيا    ن هض  الايد  محلد  اوح     حناأ  أحلد  ساميي 

اا ةيي ا بيق إسواااي يات  (.  2019)   مم أحلد الشحات محلد  هال     فيف 

کلدخ    اللشا  ات  إقامي  ا   الوغييا  العل  إلارة  نحه  الشباب  لوهجه 

االحا الواءيي النه يي  جامعي اللنهايي     العدل  6لل ةد   الل ةي العةليي لكةيي 

 . الرام   شا

https://sja.journals.ekb.eg/?_action=article&au=217331&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%89++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://sja.journals.ekb.eg/?_action=article&au=217332&_au=%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://molag.journals.ekb.eg/?_action=article&au=333390&_au=%D9%85.%D9%85+%D9%85%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://molag.journals.ekb.eg/?_action=article&au=333391&_au=%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%89+%D8%B3%D9%8A%D8%AF++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://molag.journals.ekb.eg/?_action=article&au=333392&_au=%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF++%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://molag.journals.ekb.eg/?_action=article&au=333393&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%89++%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%89
https://molag.journals.ekb.eg/?_action=article&au=333393&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%89++%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%89
https://molag.journals.ekb.eg/article_153222.html#au3
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  لةشا ات  اله نيي  البهرة أزمي الارة نوا   (. مدخ 2019)   ام   ن يب  .53

 .61 العدل    66 الل ةد  اسقوباليي  البشائا م ةي

54. ( الديةلم  محلد  إءاا ي   اللاحةي (.  2020ن يي  ام  األيواا  لدض  الحياة  جهلة 

 . 4  ع16اللوهس ي  م ةي أءحاث  ةيي الواءيي األساسيي  مج 

رشا  بد   .55 خضا    الاحل   ءديا  منار  بد  ما ا  شةبم  اينا،  اؤال   اال 

 ( راغب  رق  2016العاطم  العبا.  موغياات  ظ   ام  اللهارل  إلارة   :)

 العاءيي.    م بعي الن اح ءالدقم  جلههريي مبا22530ايداع/ 

لار 2004)   ق امميهسف   .56 ااجولا يي  ا بيقااها   اللعاايي  النوايي   .)

 الفكالة با ي  النشا   لاأ.

(. إلارة الوغييا  ل ر ا ام احاي   2020يهسف ناجم حليد   ة  العنز  )  .57

اللعةلي    الكهيت م   جهي نوا  ل لي  اللدار، ام  للديا   القياليي  االارة 

 يا  جامعي مؤاي. اللدياي    رسالي ماجاو 

58. Abdel Azziz, Meftah. (2010). An introduction in health 

psychology. Jordan: Dar Wael Publishing 

59. Afaf, Al-Frihat, Maqableh, Nasr (2018). The Predictive 

Ability of Family Communication Environment and So-

cial, Emotional and Academic Self Efficacy Among the 

10th Graders in Ajloun, Unpublished PH. D dissertation, 

Yarmouk University. 

60. Al-A’sar, Safa’ (2010). Resilience from the Perspective of 

Positive Psychology, Egyptian Journal of Psychological 

Studies, 20 (66), 29-52. 

61. Alci, B.(2015). The Influence of Self- Efficacy and Moti-

vational Factors on Academic Performance in General 

Chemistry Course: Amodeling Study. Educational Re-

search Reviews, 10 (4), 453-461. 

62. Antonakis, J (2012). Transformational and Charismatic 

Leadership, (I. Sage Publications, éd), January. 

63. Biehal, N and Wade, J. (2005). Looking Back, Looking 

Forward: Care Leavers,  Families and Change; Children 

and Youth Services Review, vol.  24, no. 1. 



 والنوعية تربوية للدراسات ال تربية النوعيةالة كلية مجل 2021فبراير  (15د ) العد 
 

  
565 

 
  

64. Çekmecelioğlu, H. G., & Özbağ, G. K. (2016). Leadership 

and creativity: The impact of transformational leadership 

on individual creativity. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 235(24), 243-249. 

65. Chaturvedi M, Chander R.(2010). Development of emo-

tional stability scale. Ind Psychiatry J;19:37-40 

66. Franzoi, S.L. (2016) Social Psychology. 7th Edition, BVT 

Publishing, Redding, CA. 

67. Goud G, V., & Puranik, V. (2018). A Study on Exploring 

the Diversified Stakeholder’s Response in Adopting 

Change Management Practices to Implement Privatiza-

tion Policy. The Journal of Institute of Public Enterprise, 

41(1&2), 23-38. 

68. Hlatywayo,L et al(2015) Challenges of Copying with Or-

phans and Vulnerable Children at Household Level:A 

Caregivers Perspective, International Journal of Scientific 

and Research Publications, Vol 5 

69. Johns, G. and Ramidas, K. (2004). Untying the knot: Ideal 

and Reality in Asian Marriage. NUS Press 

70. Lenn, Ash E.2016): National Culture and Failure to Im-

plement Change Management Projects, . Northcentral 

University, ProQuest Dissertations Publishing. 

71. Luscher, L.S., & Lewis, M, (2008), "Organizational 

change and managerial sense making", Working through 

paradox, Academy of Management Journal,vol.21,no. 2 

72. Masa'd, Fawzieh & Aljawarneh, Nader Mohammad 

(2020): Administrative creativity and job performance: 

An Empirical Study at Jadara University", International 

Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.(24), Issue. 

(8), PP 9574- 9584 

73. Meyer, E. (2005) . Administrative excellence: revolution-

izing our value in the workplace. Beaver’s Pond Press. 



 والنوعية تربوية للدراسات ال تربية النوعيةالة كلية مجل 2021فبراير  (15د ) العد 
 

  
566 

 
  

74. Phillippe Boistel (2016). Peut-on définir l’image 

d’entrepriseau regard de la théorie du signal ?, Interna-

tional Management, Issue 01,Volume 21, Automne- 

75. Sagone.Elisabetta; De Carol. Maria Elvira. (2016).“YES 

… I CAN”: Psychological Resilience And Selfefficacy In 

Adolescents. International. Journal of Developmental and 

Educational Psychologyvol. VOL 01, (01) ,pp. 141-148 

76. Satici, S., Kayis, A. & Akin, A. (2013). Investigating the 

Predictive Role of Social Self-Efficacy on Authenticity in 

Turkish University Students. Europe's Journal of Psy-

chology, 9(3), 572-580. 

77. Schunk, D. (2003). Self- Efficacy for Reading and Writ-

ing: Influence of Modeling, Goal Setting, and Self- Eval-

uation. Reading and Writing Quartely 19 (2). 

78. Senge & Simon (2002) .The change and change manage-

ment in Educational Management 

79. Sharma, M. & Kodali, R. (2008) . Development of the 

framework for manufacturing excellent. Measuring Busi-

ness Excellent, 12 (4) , 50M 66 

80. Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, 

(2011),"Organizational Behavior", 14 ed Pearson Edition, 

Inc., Prentice Hall, One Lake Street, Upper Saddle River, 

New Jersey 

81. Tso-Jen C. &Chi-Min W..  (2020).Can newcomers per-

form better at hotels? Examining the roles of transforma-

tional leadership, supervisor-triggered positive affect, and 

perceived supervisor support”, Tourism Management 

Perspectives, Vol. 33 . 

82. Vasudevan,V(,2014) Child Care Institutions as Quality 

Family, Surrogat (alternative) Care Services in Sri Lanka 

, National Institute of Social Development, Sri Lanka 



 والنوعية تربوية للدراسات ال تربية النوعيةالة كلية مجل 2021فبراير  (15د ) العد 
 

  
567 

 
  

83. Zuling, K., Tiole, D &Valois, R (2011).Evaluiting A Brief 

Measure of Social Self –Efficacy among U.S Adolescents 

, Psychological Reports ,109(3). 907-920 

 

Awareness of workers in orphan institutions in man-

aging change and its relationship to the self-efficacy of the 

orphan child 

Abstract 
The current research aims mainly to reveal the nature of the rela-

tionship between the awareness of workers in orphan institutions in 

managing change with its axes (administrative creativity - individual 

legality - building a mental image) and the self-efficacy of the orphan 

child with its axes (cognitive - emotional - social). The data were com-

pleted by applying (general data form, change management awareness 

questionnaire, self-efficacy questionnaire) on a deliberate sample of 

(78) workers, and (166) orphaned children in orphan institutions in 

Sharkia Governorate. By following the descriptive analytical approach, 

tabulating the data and using the appropriate statistical methods through 

the Spss21 program. The research reached the following results: 

The awareness of workers in orphan institutions about the axes of 

change management is average at a rate of 79.5%, and the axis of 

awareness of administrative creativity ranked first among the axes of 

the level of awareness of change management, and that the level of self-

efficacy among orphaned children averaged at 72.9%, and the axis of 

social efficiency came in Introduction to the axes of self-efficacy 

among orphaned children. It was also found that there is a positive, sta-

tistically significant correlation at 0.05, 0.01, 0.001 between the level of 

awareness of workers in orphan institutions, the research sample, about 

managing change and its axes, and the level of self-efficacy among or-

phaned children with its axes. 

There are statistically significant differences between the average 

scores of workers in orphan institutions in the research sample in 

awareness of change management with its axes according to gender in 

favor of female workers, and for age in favor of workers in the age 

group (from 30 - <40 years), and for years of experience working in the 

institution in favor of workers with years of experience (10 years or 
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more), and for the educational qualification in favor of workers with a 

high level of education (above university). The results of the study also 

showed that there were statistically significant differences between the 

average scores of orphaned children in the research sample in self-

efficacy in its axes depending on the type of the child in favor of female 

children, the reason for joining the institution in favor of hosting, the 

years of residence in the institution in favor of children who have 

passed a number of years (from 3 years and more), and the level of Ac-

ademic achievement in favor of high achieving children. 

The results of the study also indicated that the axis of building the 

mental image was the most significant axis in explaining the discrepan-

cy in self-efficacy among orphaned children, with a percentage of 

32.6%. 

The research recommended the conclusion of an agreement be-

tween orphan care institutions and the specialization of home manage-

ment and institutions in the faculties of home economics to work on 

good planning for the change process by developing a detailed long-

term plan to implement that goal with high efficiency, which is directly 

reflected on the self-efficacy of orphaned children. The National Coun-

cil for Childhood launched educational courses And guidance for or-

phans in care institutions to develop their awareness of the elements of 

change management and how to apply them in those institutions, which 

is reflected on orphaned children and develops their abilities and self-

skills. 

 

Key words: awareness, change management, self-efficacy, orphan 

organizations. 
 


