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عينة  ( طفال  14منهم ) ،الموجودين في شوووارع مدينة المنيا األطفال من . وذلكمثل الدبابيس وغيرها ،البسوويطة
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داف تحقيق أهفي وذلك لمناسوووووبت  ؛ اسوووووتادمت الباحثة المنهص الوأوووووفي )أسووووولوح الدراسوووووات المسوووووحية(
مة المه من المعروف أنو  .ن  مناسووووووووووووح لكشووووووووووووب طبيعة العالقات القائمة بين الظواهر الماتلفةفإ ؛الدراسووووووووووووة

جابة والمنهص الوأفي يحاول اإل ,ا أف ل للظاهرة مو ع الدراسةالجوهرية للوأب هي أن يحقق الباحث فهم  
ويتطلح ذلك تحليل  .أي ما هي طبيعة الظاهرة مو ووووووع الدراسووووووة (،ماذا؟)على السووووووسال األسوووووواسووووووي في العلم 

منها اهات نحوها وكذلك العمليات التي يت ووالظاهرة والتعرف على العالقات بين مكوناتها واآلراء حولها واالتج
 (2002واآلثار المترتبة عليها. )إاالص عبد الحفيظ، مأطفى باهي، 
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 دالة إحأوووووووائي ا بين البيئة األسووووووورية والدوافع النفسوووووووية واالجتماعية لدي أطفال  عكسوووووووية ارتباطية عالقة توجد

 الشوارع.

                                           
 جامعة المنيا -تخصص صحة نفسية للطفل -مدرس بكلية رياض األطفال  .  



  رية في اتجاه األسوووو للبيئة الكلية بين الذكور واإلناث في العالقات األسوووورية والدرجةتوجد فروق دالة إحأووووائي ا
 اإلناث، بينما توجد فروق غير دالة إحأائي ا في النمو الشاأي والحفاظ على النظام.

 فروق غير دالووة إحأوووووووووووووووائيووا  بين الفئووات الثالثووة قيوود البحووث )األطفووال العووائوودين للمن ل ليال ، األطفوال  توجوود
ائدين للمن ل على فترات، األطفال غير العائدين للمن ل( في كل من البيئة األسوووووووووووورية والدوافع النفسووووووووووووية الع

 واالجتماعية.

 .إمكانية البيئة األسرية التنبس بالدوافع النفسية لدى أطفال الشوارع 

 الشوارع. أطفال لدى االجتماعية بالدوافع التنبس األسرية البيئة إمكانية عدم 

 واالجتماعية لدي أطفال الشوارع.  النفسية والدوافع األسرية البيئة بين مباشرة سببية عالقة توجد 

Abstract 
The Family Environment and Its Relation to the Psychological and Social 

Incentives. (Field Study) on Sample of Street Children 

This Research aims to study the relations between the family environment and 

the psychological and social incentives in the phenomenon of street children, 

probing the differences between the male and female children in the family 

environment dimensions and the psychological and social incentives of the street 

children phenomenon, probing the differences between the three categories of street 

children by the family environment and psychological and social incentives 

measures, and identifying the most effective dimension of the family environment 

on the psychological and social incentives for the phenomenon of the street children. 

The research sample composed of (54) of street children who work in selling 

some simple merchandise such as pins. Etc.,in Miniya city streets, including (15) 

primary sample and (39) children of the basic sample. 

The research tools include: 

1- The psychological and social incentives measure- (prepared by the research). 

2- The family environment measure (prepared by Nabil El-said Hassan, 1990) 

The research used the descriptive approach (survey approach), as it is 

considered the most appropriate style for attaining the research objects, also it is 

appropriate for probing the nature of the relations between the different phenomena 

the main task description is to make the researcher formulate comprehensive under-

standing of the phenomenon of the research and the descriptive approach aims to 

answer the basic scientific question. Meaning explain the nature of the phenomenon 

of the study, which needs analyzing and probing the relationship between the 

components of the phenomenon and the its points of view and the attitudes about it 

including its process and its results.  

(Ekhlas Abd El- Hafiz, Mustapha Bahi, 2002) 



The results of the study included: 
1- There is a statistically significant contradictory associative relation between the 

family environment and the psychological and social incentives of the street 

children. 

2- There is a statistically significant difference between male and female children in 

the family relations and the total points of the family relations in female while 

there is a statistically non-significant differe-nces in the personal growth and 

order keeping. 

3- There is a non-significant differences between the three categories under research 

(children returning to home at night, children returning home often, homeless 

children) in every family environment, psychological and social incentives. 

4- Possibility of family environment to predict the psychological incentives of street 

children. 

5- The impossibility of family environment prediction of the social incentives of the 

street children. 

6- There is causative relation between the family envi-ronment and the 

psychological and social incentives of the street children.  

 


