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  الفصل األول

  وأهميتهاالدراسة خلفية 

  خلفية الدراسة  1.1

إن األسرة هي المحضن األول والرئيسي للطفل في بداية حياته إذ يقع على 

عاتقها المسؤولية في اكتشاف ورعاية وتنمية قدرات طفلها فهي التي تشكل سلوكه 

تغرس البذور وقدراته العقلية وشخصيته المستقبلية، وفيها تتشكل شخصية الطفل و

األولى لمكونات تكوينه االجتماعي،  وتحدد فيها مسارات نموه العقلي، والجسمي، 

 ). 1999أحمد، (والنفسي وذلك طبقاً لما توفره البيئة المحيطة به 

كساب األطفال قيمهم فهي التي تحدد ما ينبغي إ كما أن لها الدور المؤثر في 

حياتهم، وبالتالي فإن غياب أحد الوالدين وما ال ينبغي منذ المراحل المبكرة في 

إلخ يعد من ...الموت، أو السفر، أو السجن، أو االنفصال: وألسباب عديدة أهمها

أسباب حرمان األطفال من إشباع حاجاتهم إلى األمن والرعاية والحب والحنان 

 الكافي خاصةً عندما يبقى الطفل مع الطرف اآلخر الذي غالبا ما يعاني من الضغوط

؛ ألن هذا الطرف محروم عدم االستقرار النفسي واالجتماعيوالتوتر وثقل الكاهل و

   ).1998الخطيب، (من السند مما يجعل دوره غير مكتمل 

 مجموعة من الحاجات تتطلب اإلشباع، وتختلف قوة هذه الحاجات          طفلولكل  

لدى األطفال من حيث الدرجة ومستوى مطالبتهـا باإلشـباع والوقـت المناسـب              

إلشباعها، فهناك الحاجات الجسمية األساسية كالحاجـة إلـى الغـذاء والـشراب،             

والحاجات النفسية كالحاجة إلى الحب والنجاح، وكلما تمكن الطفل من إشباع حاجاته            

حقق درجة جيدة من التكيف والصحة النفسية، في حين يؤدي عدم إشـباع الطفـل               

. )2002الليل،  ج(ه للقلق والتوتر  ، إلى شعوره باإلحباط وتعرض    "ألي سبب "لحاجاته  

أكدت كارين هورني على أهمية خبرة الطفولة المبكرة في نمو الشخصية، ولكنهـا             و

وكانت ترى  . لم تقبل ما ذهب إليه فرويد من أفكار عن مراحل النمو النفسي الجنسي            

أن كل طفل يعتمد في الحقيقة على الوالدين وعاجز بالنسبة لهما في سنواته األولى،              

  ).2012أبو أسعد وعربيات، (ال أن هذه الحاجة ال تخلق بالضرورة مشكلة نفسية إ
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قة المالزمة داخلها لإلنسان والتي تساعده تؤمن هورني بالقوة البنّاءة الخالو

، وأن طبيعته تنزع )(self- realizationعلى تحقيق مواهبه الطبيعية وتحقيق ذاته 

اته الداخلية، ويشكل ذلك هدفاً لتطور البشر، لتحقيق الذات أي التطور الذاتي إلمكان

  ).2006عباس، (ويحدد اتجاهاته الشخصية ويسهل عملها وأشكال سلوكها 

 شائعة المصطلحات الحياة من بجودة الشعور الرضا الحياتي أو ويعد مصطلح

 والبحوث الدراسات من وحاولت العديد, اليومية حياتنا في كثيراً تتكرر االستخدام والتي

 الدراسات من تعد بها اهتمت التي فالدراسات ذلك لها، ومع المحددة العوامل عن لكشفا

 هذه تناولت هذا المجال في الدراسات وغالبية ,القليلة وخاصة لدى المراهقين

أو  جسمية، أو نفسية، مشكالت من تعاني التي كتلك معينة فئات لدى المتغيرات

  . (Nadalet., Kohl., Pringuey & Berthier, 2005)اجتماعية 

المتغيـرات  : ويرتبط الرضا الحياتي بعوامل عديدة في حياة المـراهقين مثـل          

الديموغرافية كالجنس، والعوامل االجتماعية، والعالقـات مـع الوالـدين، وزيـادة            

 ,Proctor, Linley & Maltby)التواصل بين أفراد األسرة واألصـدقاء والمجتمـع   

2008).  

 أو كليهما والطفل يتيم األب فقط أو هفقد أحد والديمن  أنه ب الطفل اليتيميعرف

 اسمأما الطفل يتيم األبوين فيطلق علية  ،)اليتم المنفرد(يتيم األم فقط يطلق علية 

بأنهم األطفال الذين  )2010أحمد، (كما عرفته ). 1998البحيري، ) (اليتيم المزدوج(

ة وتتزايد عليه ضغوط التربية؛ ألنهم يفقدون أحد والديهم بالموت مما يسبب لهم العزل

يفتقرون إلى السند أو النموذج المناسب التخاذ الخيارات التربوية الصحيحة البعيدة 

  . عن العنف

 الحرمان من األم يتأخر الطفل دائما عن النمو الجسمي والعقلي بسببو

, نسانويالحظ على الطفل المحروم أنه ال يستطيع أن يبتسم في وجه إ, واالجتماعي

كما أن الحاجة المتزايدة في طلب األم . أو أنّه ال يستجيب للمداعبة، وقد ال ينام جيداً

باإلضافة إلى االنسحاب بال , يزيد في الرغبة الشديدة في التملك وشراسة الطبع

بولبي، (مباالة من جميع الروابط االنفعالية المرتبطة بتحريك الجسم حركات نمطية 

1980 .(  
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االهتمام في اآلونة األخيرة مشكلة الدراسة من خالل زيادة ولقد ظهرت 

بدراسة الفئات الخاصة وتقديم الخدمات النفسية واالجتماعية المتنوعة لها، نظراً لما 

ال يمكن تجاهلها، ومن هنا فإن الدراسة  ترافقها من اعتبارات تربوية ونفسية خاصة

نفسية واالجتماعية التي يحتاجها الحالية تتجه للتعرف والكشف عن أبرز الحاجات ال

، وقد برزت مشكلة الدراسة الحالية من  ومستوى هذه الحاجات لديهمالطلبة األيتام

خالل عمل الباحث في إحدى مدارس محافظة الكرك مرشداً تربوياً، فقد الحظ أن 

الطلبة األيتام يعانون من مشكالت نفسية واجتماعية مختلفة، وقد تكون تلك 

 حاجاتهم، ومن هنا فقد قام بإجراء مقابالت ارتفاع في مستوىابعة من المشكالت ن

فردية مع طلبة أيتام في مدرستين واحدة للذكور وأخرى لإلناث، حيث الحظ الباحث 

 لديهم مستوى  فمنهم من كان يعتقد بأنحاجاتهم، مستوى وطبيعة نتيجة ذلك تنوع في

  . الحاجاتمرتفع من الحاجات ومنهم من انخفض لديه مستوى 

وتعد محافظة الكرك من المحافظات التي تنتشر بها العديد من القرى النائية 

والتي يشكل غياب أحد الوالدين فيها معضلة كبيرة لتلك األسرة، حيث يعد المصدر 

 ومن هنا تأتي مشكلة الدراسة في ، والرعاية، والتربيةاألولي واألساسي في الدخل،

  .محافظة الكرك

 مستوى وطبيعة الحاجاتباحث إجراء الدراسة الحالية للتأكد من وقد ارتأى ال

 ما تفسره تلك الحاجات النفسية مستوىالنفسية واالجتماعية لدى هؤالء الطلبة، و

  .واالجتماعية في الرضا الحياتي لديهم

  : أسئلة الدراسة

مستوى وطبيعة ما : بناء على مشكلة الدراسة فإن السؤال الرئيسي هو

استناداً لنظرية كارين هورني وعالقة للطلبة األيتام  نفسية واالجتماعيةالحاجات ال

ذلك برضاهم الحياتي وبعض المتغيرات؟ ويشتق من السؤال السابق األسئلة الفرعية 

  :التالية

 طلبة األيتام في مدارس محافظة الكرك؟للما هي الحاجات النفسية واالجتماعية  .1

 األيتام في مدارس محافظة الكرك؟ للطلبةما هو مستوى الرضا الحياتي  .2
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 األيتام في مدارس للطلبة الحاجات النفسية واالجتماعية مستوى ما تفسرهما  .3

 محافظة الكرك في رضاهم الحياتي؟

  واالجتماعية  الحاجات النفسيةمستوى وجد فروق ذات داللة احصائية بينهل ي .4

وع االجتماعي الن: ما يليل تبعا األيتام في مدارس محافظة الكرك للطلبة

 التحصيل األكاديمي، )أساسية عليا، وثانوية(، المرحلة الدراسية )ذكور، إناث(

 ؟)األب، األم، كليهما(، نوع الفقدان )ممتاز، جيد جداً، جيد،  متوسط وأقل(
 

 :أهمية الدراسة 2.1

يعد األطفال األيتام ضحايا لظروف ال ذنب لهم فيها؛ بسبب فقدانهم ألحد 

ا، حيث يعيشون حياة تختلف عن أقرانهم وخاصة في الوقت الحالي والديهم أو كليهم

الذي يتصف بتزايد االحتياجات والتحديات، فتتضاعف حاجاتهم إلى الحب والحنان 

والمواساة، والرعاية والتوجيه، وتزداد مشكالتهم مقارنة بالعاديين، فيتعرضون 

ى ذلك تكمن أهمية وبناء عل. لصعوبات واضطرابات سلوكية ووجدانية في حياتهم

  :الدراسة الحالية في جانبين نظري وتطبيقي

  :الجانب النظري: أوال

تسليط الضوء على األطفال األيتام كفئة من الفئات التي تحتاج إلى رعاية  .1

 .واهتمام خاص

يؤمل أن تكون الدراسة الحالية قاعدة علمية بحثية لالنطالق منها الى بحوث  .2

 .مقادمة لرعاية األطفال األيتا

يؤمل أن تسهم الدراسة الحالية في توجيه األنظار لحاجات األطفال األيتام  .3

 .والعمل على تلبيتها

  :الجانب التطبيقي: ثانيا

تساعد الدراسة الحالية المرشدين التربويين في رعاية األطفال األيتام استناداً  .1

 .إلى معرفة حاجاتهم
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رشادية توعوية ووقائية يمكن من خالل الدراسة الحالية االنطالق ببرامج إ .2

 احتياجاتهم النفسية، خفض مستوىلألطفال األيتام من أجل العمل على 

 .وبالتالي التقليل من مشكالتهم

يمكن أن توجه نتائج الدراسة الحالية لكل من المدراء والمشرفين والمسؤولين  .3

في الجمعيات الخيرية المعنية باأليتام؛ من أجل االهتمام بحاجات األطفال 

  .أليتام والعمل على تلبيتهاا

  

   أهداف الدراسة 3.1

  : تهدف الدراسة الحالية لما يلي

 النفسية واالجتماعية التي يحتاجها الطلبة  مستوى الحاجاتالتعرف على .1

 .األيتام في المرحلتين األساسية العليا والثانوية في محافظة الكرك

المرحلتين األساسية  األيتام في للطلبةالتعرف على مستوى الرضا الحياتي  .2

 .العليا والثانوية في محافظة الكرك

 األيتام في المرحلتين للطلبةكشف ما تفسره الحاجات النفسية واالجتماعية  .3

   .األساسية العليا والثانوية في محافظة الكرك في الرضا الحياتي

 األيتـام فـي     للطلبـة  النفسية واالجتماعيـة      مستوى الحاجات  التعرف على  .4

النـوع  :  األساسية العليا والثانوية في محافظة الكرك حسب ما يلي         المرحلتين

ممتاز، جيـد جـداً، جيـد،         (التحصيل األكاديمي ،  )ذكور، إناث (االجتماعي  

، ونـوع الفقـدان     )أساسية عليا وثـانوي   (، المرحلة الدراسية    )متوسط وأقل 

  ).األب، األم، كليهما(

  :تتحدد الدراسة الحالية بما يليو

 . الطلبة األيتام في المرحلة األساسية العليا والثانوية:ضوعيةحدود مو. 1

  .محافظة الكرك: حدود مكانية. 2

 ).2014-2013(الفصل الدراسي الثاني : حدود زمانية. 3
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مقياس الحاجات النفسية واالجتماعية : ، وهيحدود متعلقة بأدوات الدراسة .4

الحياتي المبني من  استناداً لنظرية كارين هورني، ومقياس الرضا المبني

  .خالل نظرية المقارنة االجتماعية
                                  

  :ويمكن تعريف المصطلحات الواردة في الدراسة على النحو األتي

 بأنه الطفل الذي مات والده ولم يبلغ مبلغ )2009،إسماعيل( يعرفه :الطلبة األيتام

 لم يعد يتيماً، إال إذا كان في عقله سفه أو ، فإذا بلغ الصبي الرشد) سنة18(الرجال 

تى تتزوج، جنون، فيظل في حكم اليتيم وتستمر كفالته، والبنت تظل في الكفالة ح

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا : "مصداقا لقوله تعالى

  ).6(النساء " فادفعوا إليهم أموالهم

ذي فقد أحد والديه أو كليهما، وفي المرحلة يعرف إجرائيا بأنه الطالب ال

  .في محافظة الكركوالثانوية األساسية العليا 

يمكن تعريف ) Psychological and Social Needs(الحاجات النفسية واالجتماعية 

الحاجات النفسية واالجتماعية كما رأتها هورني بأنّها االتجاهات العصابية العشر في 

  )2013ألن، : (ثالث فئات

وهذا النمط يشتمل على التعاطف واالستحسان، ويحتاج هذا : تحرك نحو الناس  -أ 

النمط أن يكون محبوباً من قبل اآلخرين ومطلوبا ومرغوبا فيه، وأن يشعر بأن 

اآلخرين يتقبلونه ويرحبون به، ويوافقون عليه ويقدرونه ويحتاجونه وأن له 

 .أهمية عندهم

تغالل اآلخرين والشهرة ولإلنجـاز     هذا الشخص يميل الس   : تحرك ضد الناس    -ب 

الشخصي، وهو نمط عدائي، فإذا توافرت له السلطة أو القوة فسوف يـستغلها             

هو ينظر إلى كل موقف وكل عالقة مـن زاويـة           . في إلحاق األذى باآلخرين   

  . فائدتها له، سواء أكانت هذه الفائدة ماالً أو شهرة أو أفكاراً

 النمط على االكتفاء الـذاتي واالسـتقالل        ويشتمل هذا : تحرك بعيداً عن الناس     -ج 

والكمال وعدم التعرض للهجوم، وتسمي هورني هذا النمط بالمنعزل، ويبـدو           

، وهـؤالء   .إذا انسحبت فإن شيئا ال يمكن أن يـؤذيني        : أنّه يحدث نفسه قائال   
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 ينغمسوا انفعاليا مع اآلخرين بأية طريقة سواء أكان         الاألفراد مصممون على أ   

 أو العراك أو في التعاون أو في التنافس، إنهم يحيطون أنفـسهم             ذلك في الحب  

  .بنوع من الدوائر السحرية التي تحول دون اختراق أي فرد

الدرجة التي يحصل عليها : وإجرائيا تعرف الحاجات النفسية واالجتماعية بأنها

 يشمل الطالب اليتيم على المقياس المعد مستنداً إلى اتجاه نظرية كارين هورني بحيث

  .األبعاد الثالثة

   live satisfaction :الرضا الحياتي

التقييم الموضوعي لدى الفـرد، حـول درجـة         : يعرف الرضا الحياتي بأنه   

األهمية لمتطلباته، واحتياجاته، وأمنياته، وأهدافه المـستقبلية، وقيمـه التـي مـن             

زل، والمجتمع الضرورة إشباعها في كافة مجاالت الحياة، وفي قطاعات العمل، والمن       

(King, 2005) .  

 لهذا المبنيإجرائيا هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب اليتيم في المقياس 

  .الغرض استناداً للجمعية األمريكية للعلوم النفسية
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