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الشكروالتقدير

ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما ... قال تعالى:  َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلٰى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأِريُد ِإالا اإلِْ

ْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيبُ َتْوِفيِقي ِإالا بِ   .(88)سورة هود: آية  اَّللاِ َعَلْيِه َتَوكا

نعمه  وعلىوالشكر هلل على تيسر كل الخطوات، هذا العمل  إتمامهلل الذي وفقني على  الحمد

شرف أوالصالة والسالم على بإكمال هذه الرسالة.  ، ومن ذلك امتنانه علي  كبرى العظمى ومننه ال

 .سلمو يدنا محمد صلى هللا عليه الخلق والمرسلين س

 أتوجهفإني  َمْن لْم يْشُكر النااَس َلْم يْشُكر هللا :وسلمه علي هللا صلى النبي قول من قا  وانطال

 جامعة)أحب دراسة التخصص الذي الفرصة ل أعطانياحتواني و بالشكر للصرح العلمي الذي 

 .الخليل(

الذي على رسالتي و  مشرفالمصري، ال إبراهيمخص بالذكر وبالشكر والتقدير للدكتور أكما و 

كان المعلم والمشجع وكان ، فة النفستحلى بسعة الصدر وسماح، فمن وقته وجهده أعطاني

 .العظيم إلتمام هذه الرسالة األثرلتوجيهاته 

والدكتور عمر  ،إبراهيم المصري وهم، الدكتور األفاضل  ويسعدني التوجه بالشكر للمناقشينكما 

وتعديله ليصل لصورته الفضلى  ،وتقويمه ،للعمل همعلى توجيهوالدكتور كامل كتلو،  ،الريماوي 

 .والنهائية

 .الدراسة أداة بجزيل الشكر إلى السادة المحكمين لما بذلوه من جهد في تحكيم  وأتقدم



 و  
 

شحذ همتي منذ الصغر وكان المؤكد االمتنان لوالدي كمال القواسمة الذي الحب و عظيم  قدمكما وأ

 أحاطتنيالتي  أمل الدتيو و  ،سأنجز رسالتي في الدراسات العلياول على أني وفي يوم من األيام األ

 .بوسعي اإلكمالن كا بحبها ودعائها وبحنان قلبها والذي بدونهم ما

 .في دعمي لمواجهة الصعوبات والتقليل منهازوجي الحبيب لما بذله من جهد وأشكر  كما

 .ني ولو نفسيا للوصول لهذه اللحظةوكل من ساعدوصديقاتي  زميالتيخوتي و إو  أخيشكر أكما و 

الوقوف بجانبي واالستمرار بالدعم في مركز مهارات الحياة على خص بالذكر زميالتي وصديقاتي أو 

تقديم  عن توقفنيلم  لتانال ومي إيمانوصديقتي  ،ورفعهم لمعنوياتي في لحظات دراستيالنفسي 

 .راسةالمشورة والنصيحة طوال فترة الد

 .البحثي إلجراءات تطبيق أثناء المساعدة يد ليّ  مّدوا الذين والزمالء ألصدقاءا كللى وإ

 يتقبل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم. أنهللا  أدعو، ختاماً 

 الباحثة
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عن الحياة لدى درجة إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية وعالقتها بالرضا 
 الطلبة األيتام في مدارس األيتام في مدينة الخليل

 : رغد القواسمهإعداد الباحثة

 المصري  إبراهيم: إشراف الدكتور

 الملخص 

االجتماعية وعالقتها بالرضا ات النفسية و شباع الحاجدرجات إ علىلتعرف الحالية هدفت الدراسة 
في مدارس األيتام في محافظة الخليل، استخدمت الباحثة المنهج  ،عن الحياة لدى الطلبة األيتام

( 313االرتباطي في تطبيق الدراسة وتم اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من )الوصفي 
تمع الدراسة، حيث تكون مجتمع الدراسة من ( أنثى من مج144( ذكر و)169ة منهم )\مبحوث

لبيانات  ةاإلحصائي وبعد إجراء المعالجاتالطلبة األيتام في مدارس األيتام في محافظة الخليل، 
 تم التوصل للنتائج التالية : المقياس 

وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية إلشباع الحاجات النفسية واالجتماعية 
 طلبة األيتام في محافظة الخليل.لدى الدرجة الكلية للرضا عن الحياة وال

النفسية لدى الطلبة سطات إشباع الحاجات االجتماعية و وجود فروق ذات داللة إحصائية في متو 
األيتام في مدارس األيتام بمحافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس على الدرجة الكلية وبعد ) 

في حين تبين عدم وجود فروق على بعد )الحاجات  ،إلناثالحاجات النفسية( لصالح ا
على الدرجة الكلية  حيث كانت الفروق تبعا  لمتغير حالة الفقدان/جنس المتوفى، االجتماعية(، 

إلشباع الحاجات وبعد )الحاجات االجتماعية(، في حين تبين انه ال توجد فروق على بعد 
  األيتامالطلبة طلبة األيتام الذين فقدوا )األب( وبين بين ال الفروق حيث كانت  )الحاجات النفسية(،

 (.، وكال الوالدين)األمالذين فقدوا  األيتامالطلبة ذين فقدوا )األم، وكال الوالدين( لصالح ال
فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية لدى  ال توجد
، ومتغير األسرةمحافظة الخليل تبعا  لمتغير ترتيب الطالب في ب األيتامفي مدارس  األيتامالطلبة 

 الصف الدراسي.



  
 

وجود درجات متوسطة من الرضا عن الحياة لدى الطلبة األيتام في مدارس األيتام في محافظة 
 الخليل.

 في األيتامفروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الرضا عن الحياة لدى الطلبة ال توجد 
ترتيب  ومتغير ، متغير حالة الفقدانو  ،الجنس الخليل تبعا  لمتغير بمحافظة األيتاممدارس 

 .ى وباقي أبعاد األخر  ،عن الحياة للرضاعلى الدرجة الكلية  األسرةالطالب في 
 

 كما وخرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات ومنها : 
مع االهتمام اة لأليتام دعوة الباحثين للبحث عن الحاجات النفسية واالجتماعية والرضا عن الحي

 بأخذ متغير العمر في تطبيق الدراسة.
زيادة اهتمام المجتمع المحلي بمساعدة اليتيم وتوفير احتياجاتهم النفسية واالجتماعية وعدم صب 

 االهتمام على الحاجات المادية.
 

 ياة.الكلمات المفتاحية : األيتام، الحاجات النفسية، الحاجات االجتماعية، الرضا عن الح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

The Level of Satisfaction of Psychological and Social Needs and 

Their Relationship to the Satisfaction of Life among Orphans in 

Orphanage Schools in Hebron Governorate. 

Abstract 

The study aims to identify the degree of satisfaction of the psychological 

and social needs and their relation to the satisfaction of life among 

orphans in orphanage schools in Hebron city. The researcher has used the 

correlation method in the application of the study, and a random sample 

has been chosen from 313 respondents, including 169 males and 144 

females from orphanage schools in the city of Hebron. Upon the 

statistical analysis of the scale data, the following results have been 

obtained: 

There is a statistically significant positive relation between the total 

scores of satisfaction with life and the overall grades of satisfying the 

psychological and social needs of the orphans in Hebron governorate. 

There have been statistically significant differences in the averages of 

satisfaction of the social and psychological needs of the orphans in the 

schools in Hebron governorate due to the gender variable on the overall 

score. When it comes to psychological needs, the results are in favor of 

females. However, there have been no differences when it comes to social 

needs among males and females. According to the variable of the loss / 

gender of the deceased or lost person, there have been differences in the 

total score of need satisfaction and social needs. It should be noted that 

there have been no differences in psychosocial needs. The social needs 

show a favor of orphaned students who lost either their mother or both 

parents to those who lost only their father.  

There have been no statistically significant differences in the average 

satisfaction of the social and psychological needs of the orphaned 



  
 

students in the schools of orphans in Hebron governorate, depending on 

the variable order of the student in the family, and the variable grade. 

There is a moderate degree of satisfaction with the life of the orphans in 

the orphanages in Hebron. 

There have been no statistically significant differences in the average life 

satisfaction of the orphaned students in the schools in Hebron governorate 

according to variables of gender, loss status, and birth order on the total 

score of satisfaction with life and other dimensions.  

Key words: Orphans, psychological needs, social needs, satisfaction with 

life
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 الفصل األول

 المقدمة:

ينمو وهو ينتمي ألسرة ل يكبر و فالطف ،رئيسية لنمو الطفلمنذ بداية الخلق تعد األسرة البيئة ال

من الحاجات الفسيولوجية حتى  ابدءً على تلبية احتياجاته األساسية  األسرةوتعمل  ،محددة

غيرها، فاألسرة هي مثل حاجة الحب واألمن واالنتماء و  ،الحاجات النفسية واالجتماعية

 أسرةمو الطفل في ن ن  إكما . مجاالت حياته كافةاألول الذي ينطلق منه الطفل إلى  األساس

 ،لاألو  األساستنمية شخصيته سيكون و  ،وتهتم بتحقيق احتياجاته ،ومتقبلة ،متفهمة

 .سليما   القوة العظمى في نمو شخصيته نموا  و  ،والدعامة األولى

فهي التي تشكل  ،تنمية قدرات طفلهاو  تق األسرة المسؤولية في اكتشاف ورعايةيقع على عاو 

ألولى لمكونات تكوينه وفيها تغرس البذور ا .وشخصيته المستقلة ،قدراته العقليةو  ،سلوكه

 .(2014أبو اسعد، التخاينة،) االجتماعي

 إشباع فيتعمل على مساعدة الطفل  األبو  األملمكونة من وا المنظمة االجتماعية األسرةف 

قدراته  الحماية والمأوى، كما وتعمل على تنميةو  ءالدفيوية المباشرة كالتغذية و الحاجات الح

التي الجتماعية حتى يستطيع بذلك التعامل مع البيئة االجتماعية او  ، والعقلية ،الجسمية

 .(2012)العطاس،  يعيش بها وتحيط به

حاجاته النفسية  إشباعو  عامل مؤثر في توافق الطفل واستقراره األسرة ال شك في أن  ف 

، التي يؤكدها الباحثون  ألساسيةامن المسلمات  أصبحتهذه الحقيقة  أن  وكما  ،واالجتماعية

 األسرةكان نموه في  إنالمراهق من النادر تعرضه ألزمة ما خالل مراحل النمو  أوفالطفل 

 ، والحنان ،شعر األبناء بالحببين والديه ي  و  أسرة، لذلك فوجود الطفل في طبيعيا   نموا  
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بنة في اإل أو بناالورة لنمو يؤدي بالضر مما والقدوة  ،واالنتماء ،والتقبل، والحماية ، منواأل

 (. 2000بالتالي نمو نفسي سليم )عبد القادر، و  ،سري سليمأجو 

كالهما له تأثير كبير على الطفل ألنه يمنعه  أوالوالدين  ألحدفإن فقدان الطفل  ،من هناو 

مما ينعكس  .غيرهاوالرعاية و  ،والحنان ،االحتياجات بشكل كافي كالحب أدنىمن تحقيق 

تنمو معه من الطفولة حتى الرشد وألبعد من ذلك، وجود حاجات غير مشبعة  بذلك على

التي تؤثر والقلق و  ،يؤدي إلى وجود حالة من التوتر إشباعهاعدم و فقدان هذه الحاجات و 

 تطوره.على الفرد و  بآخر أوبشكل 

م العشرين تزايد االهتمام بعلم النفس االيجابي على يد العالمنذ مطلع القرن الحادي و 

 ،مثل السعادة اإلنسانإذ ركز على الجوانب االيجابية في حياة   Seligman سيلجمان

 وصحته النفسية ،وتوافقه ،اإلنسانمما يؤثر على سعادة  .غيرهاو  األملو  ،ةالرضا عن الحياو 

 ،عن الحياة ليشمل الصحة الجسميةفقد ظهر مصطلح الرضا  .(2008)عبد الخالق، 

 اإلحساسبيتمثل  الرضا عن الحياةيمكن القول بأن و  تفاؤل بالمستقبل،الو  ،والتوافق، والنفسية

رتفاع مستوى رضا الفرد عن نفسه وعن حياته تدل المؤشرات السلوكية على او ، بحسن الحال

العظمى  أهدافهالخاصة و  أهدافهمحاوالته المتواصلة للسعي للوصول لتحقيق بشكل عام، و 

 .(2015)حنتول،  ذات القيمة بالنسبة له

 إشباعلمدى الفرد  إدراك الرضا عن الحياة على أنهKorff" (2006 )"كورفوقد عرف 

. في حين قام بعض لنوعية الحياة خالل فترات حياته إدراكهبالتزامن مع  األساسيةحاجاته 

واسع يمكن تحديده بمصطلح الرضا عن الحياة مفهوم  أن خالصة مفادها بتقديم الباحثين



3 
 

الرضا  اأم   ،السعادة حالة انفعالية أن  على  أكدوا إذقام بتمييزه  اآلخر ، لكن البعضالسعادة

 ((Tsou&liu, 2001وحكم الشخص للموقف إدراكعن الحياة فهو حالة معرفية تعتمد على 

فئة مهمة من فئات المجتمع وعلى المجتمع السعي  األيتامومن هنا يمكن القول بأن 

لفقدانهم إياها بسبب غياب األقرب للكاملة نتيجة احتياجاتهم بالطرق  والمحاولة لتوفير

كالهما، حتى ينعكس تحقيق  أواألم  أوفي تكوين األسرة وهو األب  األساسي العنصر

 . التكيف النفسية في التوافق و يادبالتالي ز ى زيادة درجات رضاهم عن الحياة و احتياجاتهم إل

 مشكلة الدراسة

إشباع الحاجات  نقص فيالنفسية ناتجة عن ة و لطلبة األيتام من مشاكل سلوكييعاني ا

، فكما هو ، بدرجة كافيةواالجتماعية ،النفسيةالحاجات و  كالحاجات الفسيولوجية، األساسية

 كالهما يؤدي إلى خلل في المؤسسة االجتماعية األولى أوحد الوالدان أمعروف فإن فقدان 

مسبب ا  سيصيب األبناء بالدرجة األولى، هذا الخلل بالتالي فإن  و  ،)األسرة(التي يعيشها الفرد 

 .المشكالت النفسيةو  ،واالضطرابات ،هائال  من الصراعات كما  

ما يترتب و  ،وجود االحتاللفي المتمثلة و لخصوصية الشعب الفلسطيني قد تكون النتيجة و 

على ذلك من تقديم تضحيات جسيمة تشمل التضحية باألرواح سببا كبيرا لوجود الكثير من 

وجود األيتام في من  عن ذلك أوما ينش، كالهما أواألب  أوسر التي فقدت فيها األم األ

 كليهما.  أوفاأليتام هم ضحايا لظروف ال ذنب لهم فيها بسبب فقدانهم ألحد الوالدين  .األسرة

وجدت ضرورة وعملي وتفاعلي معهم، على حياة هذه الفئة اطالعي من هنا ومن خالل و 

مساعدة القد تلعب دورا في تقديم  نتائجل في محاولة مني للوصول إلى لمجاللبحث في هذا ا

وتكمن مشكلة الدراسة في سؤال جاءت الدارسة  فئة المهمة من فئات المجتمع، حيثلهذه ال
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هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة  الدراسة الرئيس:

ماعية وبين استجاباتهم على مقياس الرضا عن على مقياس الحاجات النفسية واالجت

 الحياة في مدارس األيتام في محافظة الخليل؟

 أسئلة الدراسة

 السؤال الرئيس: 

على مقياس عينة الدراسة أفراد استجابات هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

في  الرضا عن الحياةعلى مقياس استجاباتهم بين الحاجات النفسية واالجتماعية و 

 محافظة الخليل؟ مدارس األيتام في 

  -اآلتية:األسئلة الفرعية  يويتفرع من السؤال الرئيس

الطلبة األيتام في مدارس األيتام  لدىما درجة إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية  .1

 ؟محافظة الخليلفي 

 ؟لمحافظة الخلياأليتام في مدارس األيتام  لدى الطلبةما درجة الرضا عن الحياة  .2

على مقياس بين استجابات أفراد عينة الدراسة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .3

محافظة الخليل تعزى لمتغيرات في مدارس األيتام في الحاجات االجتماعية والنفسية 

 جنس المتوفى، وترتيب الطالب في األسرة(؟ \)الجنس، الصف الدراسي، حالة الفقدان

 على مقياسبين استجابات أفراد عينة الدراسة ة هل توجد فروق ذات داللة إحصائي .4

لمتغيرات )الجنس، الصف لمحافظة الخليل تعزى في مدارس األيتام في  الرضا عن الحياة

 جنس المتوفى، وترتيب الطالب في األسرة(؟ \الدراسي، حالة الفقدان
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 فرضيات الدراسة

 الفرضية الرئيسية 

استجابات عينة بين  ( 05.0)توى الداللة عند مس توجد عالقة ذات داللة إحصائيةال 

الرضا  على مقياساستجاباتهم بين الحاجات النفسية واالجتماعية و  على مقياسالدراسة 

 محافظة الخليل؟مدارس األيتام في عن الحياة في 

 

استجابات  في( 05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

االجتماعية في مدارس األيتام بمحافظة و اجات النفسية حال الدراسة على مقياسأفراد عينة 

 لمتغير الجنس.تعزى الخليل 

استجابات  في( 05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

اعية في مدارس األيتام بمحافظة االجتمو اجات النفسية حال أفراد عينة الدراسة على مقياس

 لمتغير الصف الدراسي.تعزى الخليل 

استجابات  في( 05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

مدارس األيتام بمحافظة في االجتماعية و اجات النفسية حال على مقياسأفراد عينة الدراسة 

 لفقدان.لمتغير حالة اتعزى الخليل 

استجابات  في( 05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

االجتماعية في مدارس األيتام بمحافظة و اجات النفسية حال على مقياسأفراد عينة الدراسة 

 .تعزى لمتغير ترتيب الطالب باألسرةالخليل 
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استجابات  في( 05.0)ى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  .5

لمتغير تعزى في مدارس األيتام بمحافظة الخليل  الرضا عن الحياة على مقياسأفراد العينة 

 الجنس.

استجابات  في( 05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6

لمتغير تعزى في مدارس األيتام بمحافظة الخليل  لحياةالرضا عن ا على مقياسأفراد العينة 

 .الصف الدراسي

استجابات  في( 05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7

لمتغير تعزى في مدارس األيتام بمحافظة الخليل الحياة الرضا عن  على مقياسأفراد العينة 

 حالة الفقدان.

استجابات  في( 05.0)روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد ف .8

لمتغير تعزى في مدارس األيتام بمحافظة الخليل  الرضا عن الحياة على مقياسأفراد العينة 

 ترتيب الطالب باألسرة.

 أهمية الدراسة

 بيقي:الجانب التطفي جانبين وهما الجانب النظري و  تكمن أهمية الدراسة

 األهمية النظرية

 :رية فيما يليتكمن األهمية النظ

 .فئة األيتام وهين فئات المجتمع تظهر أهمية الدراسة بتركيزها على فئة مهمة م

النفسية واالجتماعية  حاجاتسات التي اهتمت بدراسة التظهر أهميتها بسبب قلة الدرا

 ، على حد علم الباحثة.تام()األين الحياة لهذه الفئة الرضا ع وبينبينها  والعالقة
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ثر أكالهما و  أوتهتم بإلقاء الضوء على ظاهرة الفقدان الناتج عن سبب الوفاة ألحد الوالدين 

درجات الرضا عن الحياة عند النفسية واالجتماعية و  حاجاترجات إشباع الذلك على د

 .األبناء )األيتام(

 األهمية التطبيقية

 تكمن األهمية التطبيقية فيما يلي:

 به. والتعمقتساعد هذه الدراسة على فتح المجال للباحثين لدراسة هذا الموضوع  .1

حاجاتهم جاءت هذه الدراسة لمساعدة العاملين في مدارس األيتام للتعرف على  .2

 .لحاجاتأجواء تساعد على إشباع هذه االعمل على توفير بيئة مناسبة و  وبالتالي

برامج األيتام على وضع خطط و لين مع تساعد نتائج هذه الدراسة في مساعدة العام .3

 جات اإلرشادية الخاصة بهم وزيادة درجات الرضا عن الحياة لفئة األيتام لحااإلشباع 

 هداف الدراسةأ

االجتماعية عند إشباع االحتياجات النفسية و  درجة علىتعرف إلى التهدف الدراسة  .1

 .محافظة الخليلالطلبة األيتام في مدارس األيتام في 

مستوى درجات الرضا عن الحياة عند الطلبة األيتام  على تعرفإلى الهدف كما ت .2

 محافظة الخليل.في مدارس األيتام في 

عالقتها واالجتماعية و  الحاجات النفسية إشباعتهدف إلى التعرف على درجات  .3

 في محافظة الخليل. األيتامفي مدارس  األيتامبالرضا عن الحياة للطلبة 
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جات النفسية اويات إشباع الحتعرف على الفروق في مستإلى التهدف الدراسة  .4

، ومتغير ترتيب كليهما(أو األب  أواألم  )فقدانحالة الفقدان االجتماعية وفقا  لمتغير الجنس و و 

 . الطالب في األسرة، ومتغير الصف الدراسي

ضا عن الحياة وفقا تعرف على الفروق في مستويات درجات الر إلى الهدف الدراسة ت .5

، ومتغير الصف الدراسي، كليهما(أو األب  أواألم  )فقدانالفقدان  ةوحال الجنسر لمتغي

 .وترتيب الطالب في األسرة

 الدراسةـدود ح

عالقتها بالرضا ية و االجتماعدرجة إشباع الحاجات النفسية و  :الموضوعيةالحدود  ▪

 .محافظة الخليلعن الحياة لدى الطلبة األيتام في مدارس األيتام في 

   .مدارس األيتام الخاصة في محافظة الخليل لمكاني:االحد  ▪

 .(2019-2018)الفصل الدراسي الثاني لعام  ني:الزماالحد  ▪

 .في محافظة الخليل األيتامفي مدارس  الطلبة األيتامعينة من  البشري:الحد  ▪

 مصطلحات الدراسة

 اليتيم: ❖

اليتيم  وإطالقى يتيم هو من فقد أباه قبل أن يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم لم يعد يسم •

 .( 241، 2002 عليه بعد البلوغ مجازا وليس حقيقة )أيوب،

مات أبواه فهو لطيم،  ومناليتيم هو الذي يموت أبوه، والعجي هو الذي ماتت أمه،  •

 كليهما. أوإال أن اسم يتيم يطلق تجاوزا على كل من فقد أحد والديه 

 )سدحان،أنثى أمكليهما سواء كان ذكرا  أوويعرف اليتيم بأنه هو من فقد أحد الوالدين 

2003 ،7). 



9 
 

 الحاجات النفسية:  ❖

التكامل والنمو و هي عبارة عن مطالب نفسية فطرية وأساسية للوصول إلى السعادة  •

 االنتماءالحاجة إلى حاجة إلى االستقالل والكفاءة و تتمثل في الو  النفسي

(Deci&Ryan:229.2000). 

 االجتماعية:الحاجات  ❖

إشباعها، إلى من خالل  اء التي ال يستطيع اإلنسان بمفرده أن يكون اجتماعيا  هي األشي

وذلك حسب سلم واألمن  الفسيولوجيةوهي الطبقة الثالثة التي تظهر بعد إشباع الحاجات 

اكتساب قات األسرية و العالتي تشمل على العالقات العاطفية و الماسلو لالحتياجات و 

 .(2017، )حرارة األصدقاء

الحاجات النفسية واالجتماعية إجرائيا  على انه متوسط الدرجة التي يحصل عليها  وتعرف

يتام على مقياس الحاجات والمكون من بعدين: بعد الحاجات النفسية وبعد الطلبة األ

 الحاجات االجتماعية.

 الحياة:الرضا عن 

ير يعرف الرضا عن الحياة على أنه تقدير عام لنوعية حياة الفرد حسب المعاي  •

 والتقديراالجتماعي،  واالستقرار، والطمأنينةالتالية: السعادة، العالقات االجتماعية، 

 .(480، 2007 ،)علواناالجتماعي

شعوره و  لآلخرينتقدير الفرد لنوعية حياته، وتقبله لذاته و  ة:الحياالرضا عن  •

 .(61 ،2015، )الزعبيتفاؤلو ادة وإقباله على الحياة بحيوية بالسع

يقيم األفراد فيها حياتهم من وجهة نظرهم الحياة هو الكيفية التي يحكم و ن الرضا ع •

في إدراك األفراد وتقييمهم  ويتمثل األول معرفيهذا التقييم من جانبين  ويكون الخاصة. 
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جوانب محددة في الحياة مثل الرضا عن العمل أو الدراسة،  متقيي أولحياتهم بشكل عام 

على تكرار األحداث  ية تقييم األفراد لحياتهم بناء  في كيف يتمثلو  الثاني تقييمي والجانب

ر بالرضا أو الشعو  بالتاليتوتر، و من  وأتسببه سواء من سعادة  وماسارة الالسارة أو غير 

 .((Diener&Pavot,1993 رخكون بدرجات مختلفة من فرد آلوالذي يعدم الرضا 

جة التي يحصل عليها الطلبة االيتام نه متوسط الدر أويعرف الرضا عن الحياة إجرائيا  على 

على مقياس ارضا عن الحياة والمكون من ثالث مجاالت وهم: مجال الطمأنينة النفسية، 

 رضا عن الحياة االقتصادية.، والاالجتماعيةومجال الرضا عن العالقات 
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 الفصل الثاني

 ي:اإلطار النظر 

مفصال  لمفاهيم الدراسة،  الذي يقدم تعريفا  و يشمل هذا الفصل من الدراسة على األدب النظري 
، من مفاهيم موما يرتبط به ومفهوم الرضا عن الحياة، مفهوم الحاجات النفسية واالجتماعيةوهم 

إضافة إلى التطرق بشكل مفصل ألبرز النظريات التي اهتمت بتفسير هذه ، أبعاد، و وخصائص
السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة  أبرز الدراساتالمفاهيم، كما وينتهي هذا الفصل بعرض 

 بموضوع الدراسة.

 واالجتماعية: الحاجات النفسية أوال  

من المواضيع الهامة في مجال ( Psychological Needيعد موضوع الحاجات النفسية )

. سة للطاقة المحركة لسلوك اإلنساني دراألن دراسة الحاجات النفسية تعن ،البحوث النفسية

 .وبالتالي فهي تفسر السلوك اإلنساني ويشحنه ،فالحاجة ينبع عنها دافع يحرك السلوك

حتى أنهم تعدو ذلك ، لتربية بمفهوم الحاجات النفسيةعلماء اومن هنا جاء اهتمام علماء النفس و 

ة الفرد تعد األساس لتحقيق حالة نفسية ، ففهمنا لشخصيسويا   أم لدراسة السلوك سواء كان مرضيا  

تتأثر به شخصية الفرد و  ( واجتماعيا  )نفسيا   فإشباع الحاجات النفسية يعد مطلبا نمائيا   ،مستقرة

 .(2013، )األسطل ها المختلفةبمقدار إشباعها في مراحل نمو  بالغا   تأثرا  

ومطالبه  ،الفرد العضوي  يحقق توازن ، و يأمر أساسبأن الشعور بالحاجة  (2004) ويرى داوود

بذل  أوفهو قوة تدفع الفرد ليشبع هذه الحاجة من خالل العمل  ،استقراره النفسيو  ،هورغبات

نتيجة لذلك ظهور مشكالت تكون ال إشباعهافي حالة عدم  أما ،المجهود حتى يحدث التوازن 

 .وسلوكيةانفعالية، 
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 إشباعشخصية تظهر من درجات الكثير من الخصائص ال أن ى( عل2001) كما ويؤكد زهران

ساعدنا في الوصول إلى مستوى ي إشباعهاطرق فهمنا لحاجات الفرد و  أنحتى هذه الحاجات و 

 .بالتالي الصحة النفسيةو  ،النفسي والتوافق ،من النمو عال  

 (The Needالحاجة )

ر، والحوج حوجا  " بمعنى افتق –" حاج  كما تم توضيحها في المعجم الوسيط فهي لغوياً الحاجة 

ى يطلب ما يحتاج إليه بمعن ويتحوجأحوج إليه بمعنى جعله محتاجا إليه،  يقال:و تعني االفتقار 

 .(2004الوسيط،  )المعجممن معيشته

 :فهي اصطالحاً  الحاجة أما

، الجراح عالونة، ،)العتومنقص أو زيادة في حالة العضوية التي تسبب حالة من التوتر أوتغيير  •

2005). 

وارتقاءه ، وتطوره اإلنسانيحالة الفرد الناجمة عن احتياجه لألشياء الجوهرية لوجوده  يه: الحاجة •

إذا لم يقم بإشباعها، وذلك لدى الفرد ر تحدث حالة توت انهأعادة حتى وتكون هذه الحاجة قوية 

 للوصول إلى الهدف.

حصول على موضوع بال وهذا التوتر سلوك الشخص نحو إعادة توازنه النفسي الذي ال يتحقق إال

هذا نتيجة لما تم له من و  ،نه قد استقرأمجرد وصوله إلى هدفه الذي حدده، نالحظ و الحاجة 

  (. 160، 2001مختار،ال) التوتر الناشئ من نقصان هذه الحاجةوإزالة اإلحساس باأللم و  إشباع

 االرتياح للكائنو  ،والرضا ،اإلشباعوجد حقق  إذا ،افتقار إلى شيء ما والحاجة •

 (165 ، 2002)زهران،الحي
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قوة  ويمثلم ركب فرضي يمثل القوة في منطقة المخ،  أنهاالحاجة على  Murrayويعرف موراي •

 (58، 2004)الرشيدي، .الحاجات إلشباعالفهم و  اإلدراكتعمل على تنظيم 

 بالحاجات:مفاهيم مرتبطة 

في بعض و  والحافز(عث، ، البا)الدافععدة أهمها  سيكولوجيةيرتبط مفهوم الحاجات بمصطلحات 

مساره بحيث تصبح هذه المصطلحات ذات مفهوم لط المفاهيم في تفسيرها للسلوك و األوقات تخت

 باآلتي:يمكن تعريف هذه المصطلحات على األدبيات المختلفة  االطالعمن و ولكن  ،واحد

 Motiveالدافع ويعرف  •

سلوكا معينا في العالم الخارجي،  التي تدفعه ليسلكالطاقة الكامنة في الكائن الحي و  على انه

تكيف ممكن في بيئته  أحسنغاياته لتحقيق و  أهدافهوهذه الطاقة هي التي ترسم للكائن الحي 

 (143 ،2006حويج،  )أبوالخارجية 

 جسمية تحرك سلوك الكائن الحي. أوفهو حالة داخلية نفسية 

  Incentive الباعثأما  •

ر أو وك عندما تكون خارج الكائن الحي، فالباعث هو المثيالقوة التي تحرك السلويعرف على انه 

      ( 283 ،1997، )كفافي.المنبه في حالة كونه خارجيا

 Driveالحافز و  •

ئة المحيطة للفرد، فهي عوامل خارجة موجودة في البيوالخارجية المؤثرة العوامل ال هو مجموعة

ارج الفرد الموجود خالعائد  أوالنتيجة  بأنه أيضاويمكن القول  .(2012)الغامدي،عن الفرد ذاته 

 والذي يود الحصول عليه.
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 :Need and motivationالحاجة والدافع 

قاموا من العلماء  فالكثير ،الدافع من المفاهيم التي تتداخل العلماء في تفسيرهايعد مفهوم الحاجة و 

استخدمه  اآلخرالبعض خلط بين المفهومين، فقد استخدم البعض مفهوم الحاجة مكان الدافع و بال

المناهج التي يسلكها علماء النفس في تفسير الظواهر  الختالفوبالعكس، وقد يرجع ذلك 

 ، او قد يكون ذلك نتيجة إلى االختالف اللفظي بينهم. النفسية

جال، في حين ومفهوم الحاجة مفهوما  واحدا  مثل نظرية الم  فهناك نظريات رأت في مفهوم الدافع

وتها تبعا ( عن ذلك ففسر الدافع على انه حالة مؤقتة تتذبذب في ق1986حطب، اختلف )أبو

 (.1999لحاجة النقص )أحمد،

بين المفهومين من خالل عودتهم لتعريف الحاجة   (2010ندي والنعيمي،كما وفرق )الجق

ال والتي تزول بزو  ،والعوز، وحالة من عدم التوازن  ،واالفتقار ،والمتمثل بأنها حالة من النقص

 تحريك السلوك تجاه هدف معين.الدافع فهو منبه داخلي يؤدي إلى  أماالحاجة، 

 الحاجاتخصائص 

 اآلتي:عن الحاجات في  أدقيمكن تحديد مجموعة من الخصائص الهامة التي تعطينا مفهوما 

ففي  .تظهر باستمرارو  فالحاجات تبقى مستمرة  أبداال تنتهي  أنهابمعنى  :النهائيةالالحاجات  ❖

 .إشباعهاتظهر حتى يتم  أخرى فإن حاجة  ،حاجة ما إشباعالة ح

إلى الطعام يتم  اإلنسانال تزول بل تتجدد فمثال حاجة  أنهاويعني ذلك  :متجددةالحاجات  ❖

 .ولكنها تعود للتجدد فيما بعد األكلعند  إشباعها

جتماعية بل اال أوالحاجات ال تقتصر فقط على الحاجات النفسية  أنبمعنى  :متنوعةالحاجات  ❖

 .وغيرها فسيولوجيةتتعدى ذلك لوجود حاجات 
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كالماء والطعام  األساسيةفمثال الحاجات  :أخرى الحاجات من حاجة إلى حاجة  أهميةتختلف  ❖

كالحاجة إلى  وهناك حاجات ثانوية،طبيعي للحياة  أساسفهي ، الهواء ال يمكن االستغناء عنهاو 

 .(2010النصر، أبو)مثال المكانة االجتماعية 

 : اإلنسانيةمصادر قوة الحاجات 

 هما:لدى الفرد بعاملين  اإلنسانيةتتأثر قوة الحاجات 

نه كلما زادت درجة الحرمان أبمعنى  منها:مستوى الحرمان  أوالحاجة  إشباع ودرجةمستوى  أوال:

ته، دافعيو ة قوة هذه الحاجات كموجه لسلوكه من حاجة معينة عند الفرد يؤدي ذلك بالضرورة لزياد

 .قوة تلك الحاجة لدى الفردو وذلك يعني وجود عالقة طردية بين الحرمان 

كلما زادت  ،منبهات خارجيةحاجات الفرد بفعل مثيرات و  إثارةقوة المثير فكلما زادت درجة  :ثانياً 

الحاجات الكامنة في داخل  إلحاحالمثيرات تلعب دورا في زيادة  أنالحاجات، أي  إلحاحدرجة 

 .(2003صالح، مكاري، قاسم،  ،)منسيثارتها إالفرد قبل 

 الحاجات النفسية واالجتماعية

 (Psychological Needالحاجات النفسية ) ▪

والحب واالنتماء  األماناجتماعي كالحاجة إلى هي افتقار الفرد لشيء نفسي و  ة:النفسيالحاجات  -

ور بالتوتر مما يدفعه يؤدي به إلى الشعوتقدير الذات واالنجاز واالستقالل وحب االستطالع و 

، )كالبالتوازن النفسيحاجاته وخفض التوتر وتحقيق االستقرار و  إلشباع ،للقيام بسلوك معين

2014، 7). 

ثانوية لها شحنتها االنفعالية  الحاجات النفسية هي عبارة عن حاجات ن  أ (2003)الفقي  ويرى  -

 .معهالفرد من خالل العيش في مجتالتي يكتسبها  السلوكية آثارهاو 
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أساسية أنها مطالب نفسية فطرية و الحاجات النفسية على Decl& Ryan (2000 )عرف و  -

إجمالها بالحاجة إلى االستقالل والكفاءة والحاجة يمكن و  ،للوصول إلى السعادة والتكامل النفسي

 لالنتماء.

  needsSocialالحاجات االجتماعية  ▪

فتبرز كحاجات مؤثرة على السلوك  ا  عياجتما كائنا   اإلنسانهي الحاجات التي تظهر لكون  -

القدرة على التوافق من البيئة المحيطة و  ،بما يحقق التوازن االجتماعي أهميتها وتزداد، اإلنساني

 .(2010،م)عبد السالمطالب بيئته كائن الحي للموائمة بين مطالبه و بال

والتعرف  ،جتماعي بهمواالختالط اال ،اآلخرينخبرات جديدة من مهارات و  اكتسابفي رغبة الفرد  -

 .(2012)أبو دوابة،  العالقات الجديدةو  ،والصداقات ،واكتساب المهارات ،عليهم

 االجتماعية:وتصنيف الحاجات النفسية 

وقد  .آلخرمجتمع  نوم ،البيئةفي الحاجات يرجع الختالف هناك اختالف كبير  يمكن القول بأن  

موها بظروف التنشئة بذلك فيتأثر نالقتصادية و وا ،واالجتماعية ،لثقافيةيعود ذلك للعوامل ا

تزداد و  ،في الصغر أبناءهاتشبعها عند ستواها في البيئات التي تربيها و تنخفض ماالجتماعية و 

فال يمكن تعميم حاجات مجتمع معين على  (2008 ،) نويري  ،في البيئات التي ال تشبعها

 .(2017، )حرارة آخرفرد وال يمكن أيضا تعميم حاجات فرد معين على  آخرمجتمع 

 أنواع الحاجات 

  غير عضوية أخرى حاجات باألساس إلى حاجات عضوية و تصنف ال

 بيولوجي يؤدي أو ،أو خلل فسيولوجي ،هي الحاجات التي تنشأ نتيجة لنقصفالحاجات العضوية 

ن هذا الخلل ع إصالحسد النقص و لسعي إلى ال اإلنسانمما يدفع  ،إلى عدم وجود اتزان داخلي

 .غيرهاى الجنس والراحة و الحاجة إلمثل الحاجة إلى الطعام و  إشباعهاطريق 
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من  إشباعهايختلف من البيئة و  اإلنسان مكتسبة يتعلمهافهي حاجات عضوية الغير الحاجات  أما

 .الحاجات االجتماعيةكل من: الحاجات نفسية و  لوتشم ،آلخرمجتمع 

وإثبات  ومهاراتهاقدراتها  وتنميةلى حماية الذات : هي الحاجات التي تهدف إفالحاجات النفسية

 :وتشملواستقالليتها  اكفاءته

 .الحاجة إلى الشعور باألمن .1

  .الحاجة إلى حب االستطالع .2

 .والتفوق نجاز الحاجة إلى اإل .3

 .إلى االعتماد على النفس والحاجة .4

رة من الناس مع غي اإلنسانهي التي تهدف بشكل أساسي إلى شعور  االجتماعية الحاجات أما

 والترابط مثل: االنتماءب والتقدير و بالح

 .ي حبيحب و  أنالحاجة إلى  -1

 .االنتماءالصحبة و  إلىالحاجة  -2

 .الحاجة إلى الدين -3

 .(2005،)فريحاتاالستحسان إلى التقدير و  والحاجة -4

 إلى:فيصنف الحاجات ( 2005) أما زهران

 .ات النفسية الالزمة لصحة الفردالتي يعتبرها من أهم الحاجو : المحبةو الحاجة إلى الحب  •

بمعنى الحاجة إلى الشعور الفرد بأن بيئته االجتماعية بيئة صديقة  األمن:الحاجة إلى  •

 التوافق.السوي و  النفسيوهذه الحاجة مهمة للنمو  ،يتقبلونهيحترمونه و  اآلخرينوأن 

إلى  أيضا   دفعهوتهذه الحاجة اإلنسان إلى تحسين الذات،  تدفع الذات:الحاجة إلى تأكيد  •

 .والتحصيل والنجاح االجتماعي لإلنجاز ستمراربا السعي
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 لأليتاماالجتماعية تصنيف الحاجات النفسية و

الف عوامل كثيرة منها من مجتمع ألخر وذلك نتيجة الختألخرى و  تختلف الحاجات من بيئة

 .(2008،)النويري يرها غالثقافية واالجتماعية واالقتصادية و 

وريا لتحقيق الشخصية المتوافقة والمتوازنة االجتماعية لأليتام ضر حاجات النفسية و ال إشباعيعد و 

أكثر لكنها تكون  ،فحاجات الطفل اليتيم مماثلة لحاجات الطفل العادي صحيا،و نفسيا واجتماعيا 

شدة وذلك ألن الطفل اليتيم يرى بأنه وحيد لفقدانه والده فيبدأ بمحاولة ملئ الفراغ  أكثرو  اإلحاح

لفة مختحاجياته بطرق  إلشباعمحاوالته و  األعذارالذي تركه والده من خالل خلق 

 .(2011،)يونس

هناك مجموعة من الباحثين قاموا  أناألدبيات المختلفة تبين و   خالل العودة للدراساتومن 

  -تي:يتيم باآلجيات البإيجاز حا

كالهما فهو بذلك قد فقد  أوالديه و  ألحدفالطفل اليتيم عند فقده  :والحنانالحاجة إلى المحبة  ❖

يعامله  ولمنوالعطف الحقيقي لذلك فهو بحاجة لمن يأخذ بيده إلى بر األمان  ،منبع المحبة

 .بكل لطف

يسمع شكواه  ولمن ،فالطفل بطبيعته بحاجة لمن يستمع آلالمه :والرحمةالحاجة للمواساة  ❖

حرم اليتيم من الرحمة فلن  وإلى من يخفف عنه شدة الفقد الذي تعرض له فلو ومعاناته

 .(2002،)سدحان لغيره عندما يكبر إعطائهايستطيع 

به خاصة عند  ويعتنيفالطفل اليتيم بحاجة إلى من يخالطه  :والمخالطةالحاجة إلى التبعية  ❖

يمتلك الطفل من  أنيلبي بعض احتياجاته فيجب  منن عالنوم فهو يبحث  وأثناء ،المرض

على المخالطة االجتماعية من خالل التودد  اإلسالمديه، كما حث ويحنو عليه كوال ،يهتم به

 ودمجهم بالمجتمع. ،ظروفهم ومراعاة ،ومخالطتهم نفسيا   ،لأليتام
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بنفسهم  وثقتهم ،على المربي مساعدتهم على بناء شخصيتهم أنبمعنى  التأكيد:الحاجة إلى  ❖

هنا  ومن ،ل فقدانهم لثقتهم واردةفإن احتما ،كالهما أووالديهم  أحدلفقدان  فاأليتام وكنتيجة

 الثقة بذاتهم. إلعادةبناء المناخ المناسب  إعادةفهم بحاجة للتأكيد و 

رأي في تأديب  وسلمفقد كان للرسول الكريم صلى هلل عليه  :والسيطرةالحاجة إلى الضبط  ❖

بالعطف لليتيم  فقال " أدبوا األيتام كتأديبكم ألبنائكم " فمن المهم ان ال تصبح معاملتنا األيتام

 يراقبه أو ،حد يمنعهأال  أنو  ،سببا ألن يشعر بأنه قادر على القيام بأي شيء يريده والحنان

 .(2016)خموين،

 واالجتماعية:نظريات تناولت الحاجات النفسية 

 ]Maslow1908-1970 [نظرية ❖

اسلو بأن حيث يفترض م ،تصنيفهات و تعد نظرية ماسلو من أشهر النظريات التي اهتمت بالحاجا

الجسمية فيفترض بأن الفرد في حال لصحة الفرد النفسية و  الزما   أساساالحاجات وإشباعها يعد 

 .(2013) مبروك، توترا   أكثرو  قل توازنا  أ حاجاته سيكون حتما   نشأ في بيئة ال تشبع

أسبقية  أساسبشكل هرمي يتم على  جاءتعملية انتظام الحاجات  أنيؤكد ماسلو على كما و  

( فالحاجات في الهرم  Maslow,1970 )سيطرتها على السلوك.إشباعها، و ضرورة و  ،حاجةال

متسلسل ومتصاعد من حيث األولوية ومن حيث شدة التأثير، تعد حاجات والدية، تتدرج بشكل 

تتطلب و  تبرزإلحاحا فإن الحاجات التالية و قوة  واألعظمالحاجات األكثر أولية  إشباععندما يتم و 

 المستوى للتفكير في  التهيؤدنى من الحاجات يساعد في المستوى األ إشباع أنبمعنى . ا  إشباع

 (.2004الوصول إلى قمته )أمين، حتىوهكذا  ،من سلم الحاجات األعلى



21 


 اإلنسانيةالحاجات  أسمىتحقيق الذات فتعد  أما ،قاعدة الهرم الفسيولوجيةتمثل الحاجات فمثال  

من الحاجات وهي الحاجة لألمن،  يتوسط الهرم مجموعةهرم، و ال قمةفي  فهي الحاجة التي تقع

 (Roeckelein,1998)والحاجة للحب واالنتماء، والحاجة إلى تقدير الذات. 

 

 :الهرميمستويات الحاجات النفسية في التنظيم 

فال  اإلنسانالتي تعد ضرورة لحياة و  الفسيولوجيةوهي الحاجات  الحاجات األساسية أوال •

 .والتنفس ،اإلخراجو  ،والجنس ،والشراب ،يش بدونها مثل الحاجة للطعاملعيستطيع ا

 ،المكافآتمثال كحاجة الفرد لألجر و  ،العمل تتمثل هذه الحاجات بالبعد المادي فيو 

تمتاز هذه الحاجات تمام بظروف العمل المادية. كما و هإلى اال إضافة ،الحوافزو 

 دخلهم أو ،جنسياتهم وأ ،مارهمأعض النظر عن غبعموميتها لدى الناس جميعا ب

 .(2009،وبارون  )جرينبرج
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في الرغبة في الحماية من الخطر والتهديد والحرمان، والرغبة  وتتمثلثانيا حاجات األمن  •

 نصر الدين،) المزمنة األمراضفي التأمين االقتصادي والحماية من الكوارث الطبيعية و 

 .(2006،الهاشمي

تتمثل بالحاجات ذات البعد حاجات الحب واالنتماء و  وهياالجتماعية  اجاتثالثا الح •

فالفرد بحاجة ، الفرد باالنتماء إلى جماعة منظمةيشعر  أنمثل الحاجة إلى  ،االجتماعي

في  أو ،أو الحي ،اجتماعي يشعر فيه باأللفة مثل العائلة إطاريوجد في  أنإلى 

 .النشاطات االجتماعية

  ترامحواال والتقديررابعا حاجات المكانة  •

 سأو اإلحساالنوع كما يراه ماسلو له جانبان فالجانب األول متعلق باحترام النفس  وهذا

  .بالقيمة الذاتية

التقدير من خارج النفس فهو يشمل م و الثاني متعلق بالحاجة إلى اكتساب االحترا والنوع

لوضع وا ،الطيبة والسمعة ،والنجاح ،وتقديرهم ،اآلخرينالحاجة إلى اكتساب احترام 

النضج يؤدي إلى شعور التطور الزمني و  أنيؤكد ماسلو على و  ،االجتماعي المرموق 

 .(2008،)القحطاني وأهميتهبقيمة  اإلنسان

التعبير لذواتهم و  األفرادتشير هذه الحاجة إلى تأكيد خامسا الحاجة إلى تحقيق الذات و  •

ضمن هذه  األفرادسعى في .وإبداعاتهم ،االستفادة من قدراتهمو  ،وتميزهم ، أنفسهمعن 

 ،وتوفر لهم فرص التقدم ،ومهاراتهم ،البحث عن مهمات تتحدى قدراتهم الحاجة إلى

 .(2016، )محمود والنمو الذاتي

نمو والنضج فالمستوى تابع وفقا لليظهر ويكما ويؤكد ماسلو على أن ترتيب الحاجات 

ثم  ا يكون في الصدارة،ودائما م ،) الحاجات الفسيلوجية( يظهر مع بداية الحياةاألول
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مستوى تحقيق حتى تصل إلى  تلو أخرى  حدهوتظهر بشكل متوالي وا ،الحاجاتتتالى 

 .(2004الذات لدى الفرد الناضج )المالكي،

 ]Murray ]1893-1988نظرية موراي ❖

أهم الموضوعات كانت و في ميادين الشخصية،  إسهاماتله  ،أمريكيموراي هو عالم نفس هنري 

على استعراض  نظريته قائم أساسموضوع الدوافع أو الحاجات، فقد كان ا، التي اهتم به

 البدايةالحاجة نقطة  أن، حيث يعتبر أساسيبشكل بمفهوم الحاجة الديناميات الشخصية، واهتم 

يسعى دائما  فاإلنسان ،ط بالحاجةأن السلوك اإلنساني مرتبسلوك موجه، فيرى واالنطالق في أي 

 .(2010الدرديري،في حياته اليومية ) اسيةاألسالحاجات  إلشباع

يمثل قوة تعمل رضي يمثل القوة في منطقة المخ، و م ركب ف أنهاموراي الحاجة على  كما وعرف

 .(58،  2004الحاجات )الرشيدي،  إلشباعالفهم و  اإلدراكعلى تنظيم 

توتر يؤدي هذا ال إذ أن ،يدافع داخلي لضغط خارجاستجابة  الحاجة تنشئ عن أن فيرى موراي

من هذا االفتراض توصل موراي إلى وضع قائمة و  ،إلى سعي الفرد إلشباع الحاجة حتى يزول

أو الفرد في حال تعرض لحاجتين  أنأكد على و  ،في نظره أساسية حاجة تعدتتكون من عشرين 

 إلى عمل حتى يتم وتترجم فإن الحاجة ذات األولوية هي التي تظهر اوال   ،في الوقت نفسه رأكث

 (2008،والطائي )الغماري  .إشباعها

 هي: (2011) هي واردة عن القطناني وكما موراي التي حددها والحاجات

 )بمعنى تقليل شأن الذات( الحاجة إلى اإلذالل •

 )التغلب على العقبات وزيادة تقدير الذات(. الحاجة إلى االنجاز •
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 .وإقامة العالقات الحاجة إلى االنتماء •

 المعارضة بقوة() الحاجة إلى العدوان •

 )التصرف وفق الدافع حتى إن كان مخالفا  للعرف( الحاجة إلى االستقالل الذاتي •

 )الدفاع عن النفس، كبت الخوف والتغلب عليه(. الحاجة إلى المضادة •

 )تدعيم قوة األنا(. حاجة دفاعية •

 .واإلذعان واالنصياعالحاجة إلى االنقياد  •

 ة البشرية(.)التحكم في البيئ الحاجة إلى السيطرة •

 الحاجة إلى النظام. •

 ) إحداث االنطباع أو ترك األثر(. الحاجة إلى االستعراض •

 )الهروب من المواقف الخطيرة(. الحاجة إلى تجنب األذى •

 الحاجة إلى الفهم. •

 .الحاجة للعب •

 )الهروب من المواقف المحرجة(. الحاجة لتجنب المذلة •

 اآلخرين.الحاجة إلى العطف على  •

 الجنس.الحاجة إلى  •

 الحاجة للكسب. •

 الحاجة إلى العطف من اآلخر.  •

 الحاجة إلى النبذ )عدم االكتراث وعدم المباالة(. •

لنفسية، حيث ترتبط المصاحبة للعمليات ا الفسيولوجيةالنظرية على العمليات  وأكدتكما 

 على طبيعة أكدتظرية بالفرد في جميع معتقداته، و كما اهتمت الن ،زمنيا  و  معها وظيفيا  
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يعيش حياته في عزلة  أنال يمكن و  ،الفرد اجتماعي أنعلى  أكدتو سلوك العضوي لديه ال

 .(2017)حرارة، اآلخرينعن 

 ]Fromm  ]1900-1980 فروملنظرية الحاجة   ❖

يسعى دائما  ،كائن اجتماعي بطبعه اإلنسان أنيرى فروم ( 2014) ورد عن كحيل وكما

 اآلخرينحمايته من و  ،ويستمد قوته ،فيهيش حاجاته ضمن سياق المجتمع الذي يع إلشباع

 .انتماءه لهمو 

أساسية خمس حاجات  لإلنسانأن  يرى  فروم إنف( 2013)،ري والظفي العانوكما ورد عن 

 وهي:

واالقتراب من الناس  ،للجماعة باالنتماءحاجة الفرد للشعور  وتعني :لالنتماءالحاجة  .1

 .الحب لهمو  ،وإظهار الود

وق مستوى الكائنات غير حاجته لالرتقاء فالفرد و  ةتعني رغب: و ليوالتعاالحاجة للسمو  .2

 .المنتجةلوصول لدرجة المخلوقات الحيوية و او  ،البشرية

وواعي  ومنفصل عن غيره ،: تعني رغبة الفرد في أن يصبح قائما بذاتهاإلحساس بالهوية .3

 .مميزو 

ينتمي و  ،ة يرتبط بهاد بين جماعتتمثل بالحاجة لوجود الفر و  :الحاجة لالرتباط بالجذور .4

 إليها.

جود مرجع ينظم من خالله إدراكه حاجة الفرد لو تعني و  ثابت: مرجعي إلطارالحاجة  .5

 أفكاره.و 

 ]Horney ]1885-1952نظرية هورني  ❖
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 ،هناك صراع أنهورني على  حيث أكدت، تعتبر كارن هورني من الفرويديين الجدد

ويكون  ،نتيجة لشعور الفرد بخطر ما هذا القلق ، ويكون اإلنسانفي حياة  أساسيوقلق 

، و القلق األمان، فشعور الفرد بعدم في الشخصية األساسيةالخطر موجه للمكونات 

هورني إلى عدد من الحاجات  وأشارتكما  .تشكيل شخصية الفرداألساسي يؤدي إلى 

 صابيةوسميتها بالحاجات الع ،الحلول لمشاكله إليجادالفرد في محاوالته  يكتسبهاالتي قد 

 وهي:

تؤدي هذه الحاجة إلى قيام الفرد بمحاولة إلرضاء : و الحبالعصابية للتقبل و الحاجة  •

 وعمل ما يتوقعونه. ،اآلخرين

جة عصابية للبحث عن شريك : فقد تظهر عند الفرد حاشريك الحاجة العصابية إلى •

 .يتحمل المسؤوليةو  ،مسيطر

نسحب فيصبح الفرد مدود ضيقة: الحاجة العصابية إلى تقييد الفرد لحياته داخل ح •

 .يقبل بالقليلو 

سعيه ضعفه بإظهار القوة و  إلخفاءالحاجة العصابية إلى القوة: فالفرد يسعى  •

 .للسيطرة

 .اآلخرينالحاجة العصابية الستغالل  •

وألن  ن يكون معروفا  : فيسعى الفرد ألموقةلمكانة المر االتقدير و الحاجة العصابية إلى  •

 .واحترامهم اآلخرين تقديرينال استحسان و 

ون محط صي: و تتمثل في رغبة الفرد ألن يكالشخ اإلعجابالحاجة العصابية إلى  •

  .اآلخرين أنظار
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أو  باآلخرين: تتمثل في الرغبة بتجنب االرتباط ء الذاتيإلى االكتفاالحاجة العصابية  •

 بأي التزام.االرتباط 

: من خالل محاولة الفرد مالكمال واستحالة التعرض للهجو الحاجة العصابية إلى  •

 (1998الذي يعرضه للنقد من اآلخرين )زيود، للخطألعدم التعرض 

 الرضا عن الحياة :ثانيا  

لكن وفي  ،يعد مفهوم الرضا عن الحياة من المفاهيم التي تم تداولها بشكل حديث في علم النفس

باالهتمام في تحظى  التي لم المتغيراتالرضا عن الحياة من  مفهوم، يعد ةحدود علم الباحث

 .اليتيمات، و الدراسة لدى األيتام

حياته في ضوء ما لدى الفرد من خالل تقييمه ل وتتشكلتتكون  ،يعد الرضا عن الحياة سمة نفسية

قدرات في التعامل مع البيئة، فهو تقييم ذاتي يعطيه و  ،اتجاهاتو  ،أحاسيسو  ،لديه من مشاعر

 هما:الفرد عن حياته وفق جانبين 

أو تقييمه لجوانب محددة مثل  ،ويتمثل في تقييم الفرد لحياته بالمجمل معرفي:نب األول الجا

 ز.اإلنجا أوالمجتمع  أو األسرة

السارة  األحداثعلى درجة حدوث أو تكرار  تمد على تقييم الفرد لحياته بناء  يع :الثاني والجانب

 عدم الرضاأو رضا التوتر لدى الفرد والتي بذلك تسبب ال أوالتي تسبب السعادة 

 .(2012،)الحميدي

الرضا عن الحياة مفهوم نسبي، ألن الفرد يقوم بمقارنة ظروفه بالمستوى  أنفبذلك يمكن القول 

 .المحيطةاستجاباته للمثيرات و  ،الفرد على سلوك آثارهداخلي تظهر  إحساسالمثالي، فهو 
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 الرضا عن الحياة

ل تنبع هذه الحالة من خالو  .الفرد اتجاه نواحي الحياةديها التي يب ،السعادةهو حالة من التقبل و 

 .(16 ،2013عبيد، )ابوهللا بعدل  إيمانهرضا الفرد بما قسمه هللا له و 

لسعادة با والشعورالهناء  إلى( على أن مفهوم الرضا عن الحياة يشير 2013وكما أورد الطبيب )

 أوعلى الرضا بالحياة ودة الحياة مؤشرا  الفرد من التوتر والقلق واهتمامه بالحياة، وتعد ج وتخلص

 السعادة في الحياة.

هو مفهوم الرفاهية، حيث يرى للرضا عن الحياة و  فقد وضع مرادفا  Korrf (2006 )ف كور  أما

 إدراكهباالمتداد مع  األساسيةالفرد لحاجاته  إشباعشخصي لدرجة  إدراكالرضا عن الحياة  أن  

 .لنوعية الحياة طول فترة حياته

وإقباله  ،والطمأنينة ،والراحة ،والسعادة ،شعور الفرد بالفرح أن ه:على  (2012ه المجدالوي )وعرف

 .حاجاته إشباعورضاه عن  ،ولعالقاته االجتماعية ،نتيجة لتقبله لذاته ،على الحياة بحيوية

اد نه عبارة عن كيفية تقييم األفر أبتعريف الرضا عن الحياة على  Diener (2000) وقام دينر

 تتأثر هذهصية والفروق الفردية، و السمات الشخادها المختلفة، من خالل الصفات و لحياتهم بأبع

االستقاللية و  ،لواقعيةاو  ،والنضج ،والظروف البيئية، والعوامل الثقافية ،األبعاد بالعوامل الديمغرافية

 . يكون ذاتيا   والتقييمالتي يتمتع بها الفرد 

 ونظرتهالحياة هو حكم شخصي يطلقه الفرد على حياته وفقا لتفكيره  الباحثة بأن الرضا عن وترى 

 .وفقا لرضاه عن الجوانب حياته المختلفةالتي تدور من حوله و  لألحداث
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 :الرضا عن الحياة وجودة الحياة

الكثير من  أنالرضا عن الحياة، كما راسات كل من مفهوم جودة الحياة و تناولت الكثير من الد

بتعميم المفهومين بحيث جعلتهم بمعنى واحد فمن الدراسات ما عرفت الرضا عن الدراسات قامت 

هذا المصطلح  أصبحلها وقد  ،أساسيا   مكونا  من مصادر السعادة و  أساسيا   نه مصدرا  أالحياة 

لم النفس االيجابي مثل الهناء، والهناء النفسي، وجودة يستخدم بشكل مترادف مع مكونات ع

 .(2013)عيسى،  االيجابيةالسلبية و  الحياة، واالنفعاالت

( تعريفا لجودة الحياة حيث عرف بأنه رضا الفرد 2006)عند عبد الفتاح، وحسين ونجدكما 

 الشعور الداخلي بالراحة وقدره و  ونصيبهه بحيات

كما  ،ره تعبر عن التوافق النفسي( فقد وضح بأن جودة الحياة من وجهة نظ2010) حالوة أبو أما

 اإلدراكهذا  أنالرضا عن الحياة كنتيجة إلدراك الفرد الذاتي للحياة حيث و  ،سعادةوتعبر عن ال

 ،والعالقات االجتماعية ،والعمل ،المختلفة كالتعليم يؤثر على تقييم الفرد للجوانب الحياتية

 العوامل.لهذه  إجماليةيؤثر على رضاه عن نفسه كنتيجة والمستوى االقتصادي و 

التي تحدثت  والمقاالت ،على العديد من الدراسات واطالعها وبحثهاراضها الباحثة بعد استع وترى 

الكثير من الباحثين عمدوا إلعطاء  أنفي المعنيين، كما  وتشابه ،تداخل بوجودعن الموضوع 

 .الحياةمرادف لمفهوم جودة الحياة وهو الرضا عن 

 والسعادةالرضا عن الحياة 

( فقد قاال بأن 2006)رشوانكما ذكر عيسى و  و السعادةو النسبة لكل من الرضا عن الحياة ب أما

ما يهدف لتحقيقه وما حققه غيره من و الرضا عن الحياة يعد دالة للمقارنة بين ما حققه الفرد 

مصطلح السعادة كبديل للرضا عن الحياة،  الستخدامالدراسات القديمة عمدت  أن، كما نياآلخر 
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يتضمن المكون المعرفي  نهأل ،طلح الرضا عن الحياةزت على مصالدراسات الحديثة فقد رك أما

 .والذي يتضمنه مفهوم السعادة لذلك ،مع المكون الوجداني

إلى  أدىهو ما و  ،مترادفين أنهمعلى  المفهومينتم في الكثير من الدراسات التعامل مع كما و  

 .البحوث السابقة  إليهاتداخل في تفسير الكثير من النتائج التي توصلت 

 اد الرضا عن الحياةأبع

 أما عن أبعاد الرضا عن الحياة فتتمثل باالتي : ❖

 اآلخرينالتواصل مع الفرد على االندماج االجتماعي والتفاعل و  : بمعنى قدرةالتفاعل االجتماعي

 ومعهم. ،والثقة بينهم ،وشعوره باالنتماء ،والتأثير عليهم ،من خالل التأثر بهم

قبوله و  ،الخصائص الشخصيةو  ،وقبوله لذاته ،ساعدة المقدمة لهبول الفرد للمق وتعني: القناعة

 .لآلخرين

 .استبشاره بالخيرتفاؤل الفرد بالمستقبل القادم و  يوتعن :التفاؤل

 ،المزاجيةواستقرار الحالة  ،المواقفو  ،ة الفرد على التكيف مع األحداثقدر  :االنفعاليالثبات 

 .ولوجيةالبيو  الحاجات النفسية إشباعاالعتدال في و 

 ، وتحقيق احتياجاته ،قدم له وشعور الفرد باألمانالفرد لحجم الرعاية التي ت إدراك: الحماية

 . المختلفة األزمات والمواقفساندته في مو 

فرد بالمشاركة السماح للو  ،واالعتراف به ،والحب ،معنى شعور الفرد بالتقبلب :االجتماعيالتقدير 

 .(2009)تفاحة، عليه به والثناءتقدير ما يقوم و  رأي بحرية،ال عن والتعبير ،في صنع القرارات
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 :وهيلمفهوم الرضا عن الحياة  أبعاد ةفقد حددت ثالث (2012)نعيسة  أما ❖

والتي يقوم المجتمع  : وتشتمل هذه الفئة على الجوانب االجتماعية في حياة الفردالموضوعية

 .تشمل المستلزمات الماديةبتوفيرها و 

 .شعوره بجودة الحياةرضا الفرد الشخصي عن حياته و  وتعني: الذاتية

ة الفرد على العيش بتوافق روحي ونفسي قدر حد المثالي إلشباع حاجات الفرد و ال وتمثل: الوجودية

 .مع المجتمعمع ذاته و 

 التالية: األبعادفترى أن الرضا عن الحياة يتضمن  (2009) رجيعة أوردتكما و  Raif رايفأما 

 والنضج ،واإلمكانات ،بذلك االتجاه االيجابي نحو الذات، بما يشمل القدرات نيوتع :تقبل الذات

 .الشخصي

 إقامةالفرد على التكيف مع المحيط به و تشير إلى قدرة و  :اآلخرينالعالقات االيجابية مع 

 .العطاء معهمو  األخذالقدرة على ، و دت االيجابية القائمة على الثقة والتوادالعالقا

القدرة على تنظيم و  ،االعتماد على ذاتهو  ،رير مصيرهتشير لقدرة الفرد على تقو  االستقاللية:

 .ضبط سلوكهو 

درة الفرد على تخيل البيئة قو  ،ة الشخصية في البيئات المختلفةتعني المرون: و البيئية الكفاءة

 .المناسبة

مثابرة  تصرفاته اتجاهه مع وجوديوجه و  إليه: بمعنى وجود هدف للفرد يسعى الحياة ةهدفي

 .إصرارو 
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 .تنمية اتجاهاته وقدراته الشخصيةقدرة الفرد على إلى تشير و  :الشخصيالنمو 

 يوه أساسيةللرضا عن الحياة وفق ثالث اتجاهات  وينظركما 

 االتجاه االجتماعي  •

الفرد االجتماعية في المجتمع، والمتطلبات  عالقاتو  ،ث يركز هذا االتجاه على األسرةحي

 .غيرهال و قات في العمالعالو  ،الحضارية

 االتجاه الطبي •

لم يحدد تعريف واضح لهذا االتجاه ولكن يهتم هذا االتجاه برفع جودة الحياة لدى المرضى من 

 .خالل الدعم االجتماعي لهم

 االتجاه النفسي •

الحاجات وتحقيق  إشباعلمفهوم الرضا وعالقة المفاهيم به و  أساسيالفرد كمحدد  إدراكبمعنى 

 .(2015، )جاللة غيرهاح و وى الطمو مستالذات و 

 النظريات المفسرة للرضا عن الحياة

من خالل مراجعة التراث التربوي خاصة في مجاالت علم النفس يمكن تلخيص بعض نظريات 

 الرضا عن الحياة:

 :واالنجازنظرية الفجوة بين الطموح  •

عندما يحقق الفرد  عن حياته يكون بأعلى درجاته اإلنسانرضا  أنهذه النظرية  أصحابيرى 

 أصحاب ، كما ويدعوإمكاناتهقريبه من قدراته و  أهدافهو  أعمالهعندما تكون  أو وأهدافهطموحاته 

لفرد بوضع طموحات ، حتى يقوم اتواإلمكاناالطموحات  التوازن بينتحقيق  إلىهذه النظرية 

 .(2007،)عبد الوهاب الرضا عن الحياةتناسب قدراته وبالتالي يؤدي ذلك للنجاح و 

 ,Festinger [1954]فستنغر  االجتماعيةنظرية المقارنة  •
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ممن هم ضمن الثقافة  اآلخرينمع  أنفسهمبمقارنة  يقومون  األفراد أنهتم هذه النظرية بفكرة ت

من ظروف المحيطون بهم،  أفضلكانت ظروفهم  إنسعادة  أكثريكونون  أنهمالواحدة، كما 

فالرضا عن الحياة يكون من  ،مجتمع والثقافة الواحدةبالرضا ضمن ال فالمقارنة تعطي شعورا  

االجتماعية من اتجاه  أوالثقافية  وأة الفرديالمعايير  أوخالل المقارنة بين المعايير الموضوعية 

، فبذلك فان الرضا عن الحياة يختلف وفق آخرض الواقع من اتجاه أر ما تم تحقيقه على و 

 .(2003ادية )سليمان، االقتصواالجتماعية و  الذاتيةالمعايير 

 :والمعاني واألهدافنظرية القيم  •

الفرد يرضى عن حياته عندما تكون الظروف  أنهي  أساسيةتقوم هذه النظرية على فرضية 

يتزوج  وعندمايريد  وما ،أهدافهيحقق  وعندما ،والنجاحيشعر باألمان  وعندما ،الحياتية طيبة

 ،الحصول على عمل جيد وعندمتماسكة، وقوية و  ،سعيدة أسرةلتكوين  ويسعىالمرأة الصالحة 

 أنعلى  كما وأكدت النظرية النفسية، وللصحةيؤدي ذلك للرضا  وبالتالييكون بصحة جيدة  وأن

يتمتعون بصحة بدرجات عليا من الرضا عن  وطموحاتهم أهدافهمالذين يقومون بتحقيق  األفراد

 .(2013،لتحقيقها )عيسى ال يسعون و  أهدافهمال يدركون  بآخرينالحياة مقارنة 

 والتعود:نظرية التكيف  •

في  ومختلف ،يتصرفون بشكل مغاير فرادأن األوهي  ،تقوم هذه النظرية على فرضية مهمة

في  وأهدافهم أفعالهم وردودالجديدة التي تمر في حياتهم، وذلك حسب نمط شخصيتهم  األحداث

عليها قبل  كانواالتي  األساسيةقطة الن إلىعودتهم  إلىيؤدي  والتكيفالحياة ولكن التعود 

 األحداثتكفيهم مع  وطريقةتكيفهم  وسرعةفي درجة تكيفهم  األفراد ويختلفالجديدة،  األحداث

 .(2012شقورة،المحيطة بهم ) والظروف
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التي تعرضت لظرف خارج عن المألوف بسبب األيتام من الفئات الهامة و وترى الباحثة: بأن فئة 

الل استعراضي ألبعاد الرضا عن الحياة وبالتالي ومن خ  ذويهم،فقدانهم ألحد أو كال

فهناك بعد التفاعل االجتماعي على سبيل  ،قد تتأثر نتيجة لحالة اليتم فهناك أبعاد وخصائصه 

 التأثيرمن خالل  اآلخرينفهو يعني قدرة الفرد على االندماج االجتماعي والتواصل مع  ،المثال

الحاجة ، و رر هذا البعد بسبب حالة اليتم، فيشعر الفرد بالنقصبهم، فقد يتض والتأثربهم 

انه من  إال اإلشارة، ولكن ومن المهم قدرته على مجارات زمالئه وأقاربه، وأقرانه وعدم ،للحماية

 األيتام.تعميم هذه النتيجة على كل الممكن غير 

وعالقتها  واالجتماعيةخالل العرض السابق يتضح أهمية دراسة الحاجات النفسية  من هنا ومنو 

 بالرضا عن الحياة لدى الطلبة األيتام في مدارس األيتام في محافظة الخليل.
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 الدراسات السابقة

الحاجات النفسية  وهي:الدراسة يتناول هذا القسم مجموعة من الدراسات التي لها عالقة بمتغيرات 

 .األيتامو الرضا عن الحياة و 

 ات العربيةالدراس األول:القسم 

تناول هذا القسم مجموعة من الدراسات منها من له عالقة مباشرة بموضوع الدراسة بما يشمل 

من كان بعيد بشكل جزئي عن الدراسة  ومنهارتباط المتغير بعينة الدراسة المعتمدة وهي األيتام 

 كاآلتي:بإعدادها وهي قمت  التي

 عن األيتام  وتحدثت تماعيةواالجالدراسات التي تحدثت عن الحاجات النفسية 

للتعرف على أكثر المشكالت السلوكية انتشارا لدى األيتام  هدفت بدراسة (2019العطار )قام 

في محافظة مسقط. من وجهة نظر المشرفات في ضوء بعض المتغيرات في مركز رعاية الطفولة 

 وتوصل. ومشرفةرفا ( مش44عدد العينة ) وبلغالمنهج الوصفي، كما  باستخدامحيث قام الباحث 

هي مشكلة الكذب ثم مشكلة  األيتامالمشكالت السلوكية انتشارا عند األطفال  أكثرإلى أن البحث 

الدراسة عدم وجود فروق  أظهرتمشكلة السرقة كما  وأخيرافرط الحركة ثم مشكلة السلوك العدوان 

 .ر فترة الحرمان الوالديعدم وجود فروق في متغي، و في المشكالت السلوكية واإلناثبين الذكور 

جئين االجتماعية لدى الالإلى معرفة أهم الحاجات النفسية و هدفت دراسة  (2017)حرارة أجرى 

 ومعرفةاالجتماعية لديهم ة مستوى إشباع الحاجات النفسية و معرفالسوريين في محافظات غزة، و 

جودة الحياة االجتماعية، و النفسية و  مستوى جودة الحياة باإلضافة لمعرفة العالقة بين الحاجات

جودة الحياة و  واالجتماعيةالحاجات النفسية  المتغيرات الديمغرافية على إثرباإلضافة إلى معرفة 
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أهم  تسوري. وكان( الجئ 103)لدى الالجئين السوريين في محافظات غزة. بلغت عينة الدراسة 

سية الحاجات النف إشباعوى : لوحظ أن مستقة بالحاجات النفسية واالجتماعيةالنتائج المتعل

االجتماعية لدى الالجئين السوريين في محافظات غزة جيدة فقد احتل في المرتبة األولى تحقيق و 

في المتربة األخيرة إشباع حاجات األمان كما و  ات االجتماعية ثم تقدير الذاتالذات ثم الحاج

لمقياس إشباع الحاجات النفسية لوحظ وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية 

رجة و االجتماعية و أبعادها التالية )إشباع حاجات األمان، تقدير الذات، تحقيق الذات، و بين الد

أبعاده التالية )جودة الحياة النفسية، جودة الحياة البيئية، جودة الحياة الكلية لمقياس جودة الحياة و 

 الجئين السورين في محافظات غزة.الجسمية، جودة الحياة االجتماعية( لدى ال

إلشباع بعض  إرشاديالتعرف على فاعلية برنامج  بدراسة هدفت إلى (2016كرم الدين، )وقام 

منهج الدراسة التجريبي،  استخدام، تم يوائيةاإلالحاجات النفسية لدى عينة من أطفال المؤسسات 

تجريبية  األولىار مجموعتين حيث تم اختي سنوات( 10-8)نما بياألطفال  أعماروقد تراوحت 

 )ذكورأطفال  (8)من  وتتكون مجموعة ضابطة  والثانية إناث(–)ذكورأطفال  (8)من  وتتكون 

 كاآلتي:النتائج  وكانت( وإناث

 إجراءفروق بين متوسطي رتب درجات الحاجات النفسية بين المجموعتين في التطبيق بعد  وجود

 .التجريبية المجموعةالبرنامج في اتجاه 

وجود فروق بين متوسطي رتب درجات الحاجات النفسية لدى المجموعة التجريبية من أطفال 

القياس البعدي، ال  اتجاهفي  وبعدهفي القياسين قبل تطبيق إجراءات البرنامج  اإليوائيةالمؤسسات 

توجد فروق بين متوسطي رتب درجات الحاجات النفسية لدى المجموعة الضابطة من أطفال 

 .وبعدهالبرنامج  إجراءاتفي القياس قبل تطبيق  اإليوائية المؤسسات
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عدم وجود فروق بين متوسطي رتب درجات الحاجات النفسية لدى المجموعة التجريبية من أطفال 

 .التتبعي البرنامج والقياسفي القياس بعد تطبيق  اإليوائيةالمؤسسات 

حاجات  إشباعسرة البديلة في دور األ علىإلى التعرف بدراسة هدفت ( 2016) حواوسةوقام 

الحاجات  إشباعدورها في البديلة و  األسرةتعرف على مفهوم بالالطفل اليتيم كما اهتمت 

المنهج الوصفي واستخدمت هذه الحاجات المختلفة. كما  وأنواعللطفل اليتيم،  والنفسيةاالجتماعية 

عن  أهميةالحاجات ال يقل  إشباعالبديلة في  األسرةدور  أنالدراسة إلى  وتوصلت ،التحليلي

في داخل مؤسسات  إيداعهمن  أفضلبديلة  أسرةرعاية الطفل اليتيم داخل  وأن ،الطبيعية األسرة

تهتم بإشباع الحاجات األولية فقط، مما يترتب عليه العديد من المشكالت النفسية  والتي ،إيوائية

 .واالجتماعية

البناء المعرفي الخاص بالصمود  إثراءاولة تهدف إلى محفقد كانت ( 2016)ابليشدراسة أما 

النسبي لكل منهما في التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى  اإلسهامعلى مدى  والتعرف واالمتنانالنفسي 

نوع  – )النوع المراهقين األيتام فضال عن بحث اختالف هذه المتغيرات بالمتغيرات الديموجرافية

 واالمتنانفي مقياس الصمود النفسي  والعادييناأليتام  على الفروق بين المراهقين والتعرف اليتم(

 .عن الحياة والرضا

 وتراوحت( من المراهقين العاديين 120)( من المراهقين األيتام و 130)تكونت عينة الدراسة من 

 .( سنة18-16)بين  أعمارهم

الحياة  في التنبؤ بالرضا عن واالمتنانوتوصلت النتائج إلى إسهام كل من الصمود النفسي 

حياة الرضا عن الدالة إحصائيا في الصمود النفسي واالمتنان و أيضا عن وجود فروق  وأسفرت

 ،في الصمود النفسي إحصائياكذلك عن وجود فروق دالة  أوضحتوفقا للنوع لصالح الذكور، و 
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الة كما توصلت إلى عدم وجود فروق داة وفقا لليتم تجاه أيتام األم و عن الحي والرضا ،االمتنانو 

 الرضا عن الحياة.ن في الصمود النفسي واالمتنان و العاديي األيتامبين  إحصائيا

إلى التعرف على طبيعة جودة الحياة لدى األيتام مجهولي هدفت  بدراسة( 2015)حنتول  وقام

الضغوط  – )النوعمتغيرات  إثرالتعرف على  وكذلك، اإليوائيةبالمؤسسات  والمودوعيناألبوين، 

 في إدراك اليتيم لجودة الحياة.  االكتئاب( –النفسية 

 وممن( 16-14)أعمارهميتيما مجهول األبوين ممن تتراوح  (45)تكونت عينة الدراسة الحالية من 

 التابعة لوزارة الشئون االجتماعية بمدينة جازان اإليوائيةيقيمون في المؤسسات 

 الحياةمتوسط درجات جودة في  إحصائيةالنتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة  وتوصلت

وجود فروق ذات داللة  أنثى(وكذلك \ )ذكرالمدركة لدى عينة الدراسة الكلية تعزي لمتغير النوع 

في متوسط درجات جودة الحياة المدركة لدى عينة الدراسة الكلية تعزى لمتغير االكتئاب  إحصائية

 .النفسية والضغوط

 وفقدانالناجمة عن اليتم  والنفسيةالت االجتماعية بعنوان المشك دراسة( 2015)العتيبي  وأجرى 

سة تطبيقية على الهوية لذوي الظروف الخاصة في دور التربية االجتماعية بمدينة الرياض، درا

 الفتيات المشرفات.

فقد الوالدين  تواالجتماعية ومشكالة للتعرف على المشكالت الجسدية واالنفعالية هدفت الدراس

اية االجتماعية بمدينة المقيمات بمركز الرعالهوية و مجهوالت النسب و  ها على اليتيماتأثر و 

وقد توصلت الدراسة للنتائج أهمها وقوع الفتيات الرياض، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، 

تعرض الفتيات للمشكالت تحت تأثير االنفعاالت النفسية والعصبية و  اليتيمات و مجهوالت النسب

ضهم للمخاطر تحتاج لتدخل عالجي باإلضافة لمشكلة الفقدان مما يعر االجتماعية والجسدية 

  .تأهيلي لزيادة إقبالهم على الحياة و إلصالحهمو 
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قلق قة بين إشباع الحاجات النفسية و هدفت للكشف عن العال فقد قام بدراسة (2014كالب ) أما

ئية في محافظة غزة في ضوء غير اإليوااأليتام في المؤسسات اإليوائية و المستقبل لدى المراهقين 

بعض المتغيرات ) الجنس و العمر و المرحلة التعليمية و حالة اليتيم و حالة وفاة األب و مكان 

وجود نقص  :( من المراهقين وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها161غت العينة ) اإليواء ( وقد بل

 لمؤسسات اإليوائية وغير اإليوائيةفي مستوى إشباع الحاجات النفسية لدى المراهقين األيتام في ا

الحاجة ات بعد الحاجة إلى تقدير الذات و وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجفي قطاع غزة و 

الفروق ي محافظات غزة تعزى لنوع الجنس و حب االستطالع لدى المراهقين األيتام فاالنجاز و  إلى

 غير مكان اإليواء و كانت الفروق لمت كانت لصالح األيتام الذكور إضافة لذلك وجود فروق تعزى 

 .لصالح األيتام المتواجدين في المؤسسات اإليوائية

نفسي إلشباع  إرشاديمعرفة فاعلية برنامج هدفت الدراسة إلى ( 2014)التالهيندراسة  

من نقص لهذه  يعانون النفسية لدى عينة من األمهات البديالت ممن  اإلرشاديةالحاجات 

إلى تأثير البرنامج في إشباع الحاجات اإلرشادية النفسية، طبق البرنامج  رفوالتعاالحتياجات، 

( أما من األمهات البديالت بقرى األطفال 32)من  البديالت مكونةعلى عينة من األمهات 

SOS الدراسة لوجود فروق بين المجموعة التجريبية  وتوصلت. بالمملكة األردنية الهاشمية

فروق بين درجات المقياس القبلي  وجودو المجموعة التجريبية الضابطة لصالح  والمجموعة

على مقياس الحاجات النفسية اإلرشادية لدى المجموعة التجريبية لصالح المقياس  والبعدي

 .البعدي

مدى تلبية االحتياجات النفسية  للتعرف على (2014التخاينة )أبو اسعد و وأجرى كل من 

واشتملت Horney س محافظة الكرك استنادا لنظرية هورني االجتماعية للطلبة األيتام في مدار و 

قد توصلت و  ،في محافظة الكرك األيتامطالبة من ( طالبا و 280على عينة عددها )الدراسة 
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وتلبية  إشباعتحتاج إلى  لأليتاماالجتماعية ج تتمثل في أن الحاجات النفسية و الدراسة إلى نتائ

من فقد كال  أنالدراسة تؤكد على  أنكما  ،تحصيليبغض النظر عن المستوى ال ،بشكل متقارب

بالنسبة لمتغير الجنس  أما ،فقط أمه أون فقد والده ن م  م   أكثرالوالدين تكون حاجاته الغير مشبعة 

بالتالي و  ،لذلك اإلناثمن حاجة  أعلىالدراسة أن حاجة الذكور لتوجه نحو الناس  أظهرتفقد 

 .كورفحاجتهم االجتماعية اكبر لصالح الذ

 ،إلى التعرف على الحاجات النفسية لأليتام في دور الرعاية بدراسة هدفت( 2014) وقام كحيل

، تمثل مجتمع الدراسة واأليتامبالصحة النفسية لديهم من وجهة نظر مقدمي الرعاية  وعالقتها

( 16-12)من عمر ،والزرقاء واربدفي دور الرعاية اإليوائية في عمان  واليتيماتبجميع األيتام 

مع  والعاملينالدراسة من جميع مقدمي الرعاية  أفرادكما تكونت  ،ويتيمةيتيما  (57)وعددهمسنة 

 للرعاية. مقدما مقدمة(57)عددهم  والبالغ األيتامهؤالء 

 جاءتنظر مقدمي الرعاية  وجهةو الحاجات النفسية لأليتام من وجهة نظرهم  أنالنتائج  وأشارت

ل حاجة هي الحاجة قأالذات، و  ولتحقيق لإلنجازجات هي الحاجة أعلى الحا وإنمتوسطة ككل، 

متوسطة، كما  جاءتالصحة النفسية لأليتام من وجهة نظر مقدمي الرعاية  إلى المودة. كما أن

 ءاليتيم باستثناتبعا لمتغير جنس  لأليتاملعدم وجود فروق في الحاجات النفسية  أشارت النتائج

 .اإلناث لصالح وكانتالحاجة لالهتمام 

تعزى ألثر الجنس مقدم  إحصائيةفقد ظهرت فروق ذات داللة  الرعايةمن وجهة نظر مقدمي  أما

لصالح  ،واالستقاللية ،واالحترام، واالهتمام ،لصالح الذكور والتعبيرالرعاية في حاجات المودة 

ة نظر للحاجات النفسية لأليتام من وجه إحصائيةكذلك عدم وجود فروق ذات داللة  .اإلناث

تعزى ألثر سنوات الخبرة لمقدمي الرعاية في جميع المجاالت باستثناء الحاجة  ،مقدمي الرعاية
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لالهتمام لصالح فئة سنوات  والحاجة .سنوات فأكثر( 10)سنوات الخبرة  ولصالح فئة ،للتقدير

 .سنوات( 5من  )اقلالخبرة 

لنفسية لدى تالميذ المرحلة إلى التعرف على الحاجات ا هدفت دراسة (2013)األسطل  وأجرى 

المحرومين من األم في محافظة غزة، كما هدفت للكشف عن الفروق  وغيراألساسية المحرومين 

المحرومين من األم،  وغيرفي متوسطات درجات الحاجات النفسية بين التالميذ المحرومين 

 ،والعمر ،الجنسالمحرومين من األم تبعا لمتغير  وغيرعلى الفروق بين المحرومين  والتعرف

 .ومدى تأثير هذه المتغيرات على الحاجات النفسية ،الحرمان ومدة ،الحرمان ونوع

( حيث بلغ عدد 12-15تتراوح أعمارهم ما بين ) وتلميذة( تلميذ 304)وبلغت عينة الدراسة 

 .(152)المحرومين  وغير ،(152المحرومين من األم )

متفاوتة في  وجود نسبتوصل إلى نتائج تتمثل في  وقد ،استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم

درجة إشباع الحاجات بين التالميذ المحرومين وغير المحرومين بحيث يوجد فروق بين 

 ،والحب ،الذات وتقبل ،واالنتماء ،المحرومين في مجال الحاجة لألمن وغيرالمحرومين 

في مجال الحاجات  ،لذكورفروق تعزى للجنس لصالح ا ووجود ،لصالح المحرومين واالستطالع

 .لالنتماء  والحاجة ،في حاجات اللعب للعمر خاصةفروق تعزى  ووجود .النفسية

مستوى الشعور بالطمأنينة والوحدة  ىالتعرف عل ىهدفت إلبدراسة ( 2013، )العطاسوقام 

لى مقارنة النفسية لدى األيتام المقيمين في دور الرعاية واأليتام المقيمين لدى ذويهم، باإلضافة إ

والوحدة النفسية لدي األيتام المقيمين في دور الرعاية والمقيمين لدي  ،كل من الشعور بالطمأنينة

من  (٣٢)ذويهم. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المقارن، وتكونت عينة الدراسة من 

ى ذويهم بمكة من األيتام المقيمين لد( ٢٢)و ،المقيمين في دور الرعاية بمكة المكرمة األيتام

 المكرمة.
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وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها أن األيتام المقيمين في دور الرعاية يعانون من 

بنفس  األقللدى ذويهم، على  المقيمين اقرأنهمفقر في الطمأنينة النفسية بمستوى أعلى من 

قيمين لدى ذويهم يعانون من الم واأليتامدور الرعاية  المقيمين في األيتامكل من  وأنالمقدار، 

 أكبرالمقيمين في دور الرعاية بالوحدة النفسية كان  األيتامشعور  أن النفسية، ولوالشعور بالوحدة 

بالطمأنينة النفسية  المقيمين لدى ذويهم يشعرون  األيتام أنالمقيمين لدى ذويهم. كما  قرانهمأمن 

المقيمين لدى  األيتامفي حين ظهر شعور المقيمين في دور الرعاية،  األيتامكبر من أبشكل 

  .المقيمين في دور الرعاية بنفس الدرجة من الوحدة النفسية واأليتامذويهم 

ولم تتوصل الدراسة لعالقة دالة إحصائيا بين الطمأنينة النفسية والشعور بالوحدة النفسية لأليتام 

لة إحصائيا بين الطمأنينة النفسية حين كانت هناك عالقة سالبة دا الرعاية، فيالمقيمين في دور 

 والشعور بالوحدة النفسية لأليتام المقيمين لدى ذويهم.

إلى التعرف على العالقة بين بدراسة هدفت  (2013) والحلبوسي الشجيري  وقام كل من

 األيتام في المدارس المتوسطة. وغيراألساسي لدى الطلبة األيتام  والقلقالديناميات النفسية 

البحث كما اقتصر البحث على عينة  أهدافثان باستخدام المنهج الوصفي لتحقيق قام الباح

 ا  طالب( 200)من األيتام و وطالبةطالب  (200)بواقع  وطالبة ا  طالب (400)ضمت  ،عشوائية

وكانت  الفلوجةفي المدارس المتوسطة التابعة للمديرية العامة لتربية  األيتاممن غير  وطالبة

 النتائج كاآلتي:

من المتوسطات الفرضية  أعلىمتوسط الدرجة الكلية لمقياس الدينامية النفسية كانت  إن -

 أيتام.لصالح الطلبة الغير  إحصائيةداللة  وذاتالفروق بينهم معنوية  وأن

بين متوسط درجات عينة الدراسة في مستوى القلق  إحصائيةوجود فروق ذو داللة  -

 .األيتاملصالح الطلبة  األساسي
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وق معنوية بين متوسطات درجات العينة في الديناميات النفسية لصالح الطلبة وجود فر  -

وجود فروق معنوية بين متوسط درجات العينة في القلق األساسي لصالح  وكذلك األيتامالغير 

 .األيتامالطلبة 

ى تحديد مستوى الحاجات النفسية واالجتماعية هدفت إلفأجرى دراسة (  2012فريح )  أما

لتعرف على الفروق بين الجنسين لدى ابل لدى المراهقين مجهولي النسب و بقلق المستق عالقتهاو 

اسة من المراهقين مجهولي تكونت عينة الدر نة الدراسة في الحاجات النفسية واالجتماعية، و عي

قية ( سنة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي بش18-12ما بين )  متراوحت أعمارهالذين النسب و 

لى وجود مستوى للحاجات النفسية وتوصلت نتائج الدراسة إ والسببي المقارن،االرتباطي 

ة بين متوسطات درجات االجتماعية لدى عين الدراسة، كما تبين وجود فروق ذات دالة إحصائيو 

 االجتماعية.نسب على مقياس الحاجات النفسية و المراهقات مجهولي الالمراهقين و 

غير  واالجتماعيةعلى الحاجات النفسية  التعرفى إل تهدفبدراسة  (2010) يونس وقام

 وعلىالتي تواجههم،  واالجتماعيةعن المشكالت النفسية  والكشف ماألطفال األيتاالمشبعة لدى 

 .األيتاملرعاية  اإليوائية(الرعاية المقدمة لهم في المؤسسات النهارية )غير  أساليب

سنة ( 15-10)ما بين  أعمارهمين تتراوح من الذ وطفلةطفل  (420)وتكونت عينة الدراسة من 

األطفال من  وطفلةطفل  (210)كونت من ت األولىم إلى مجموعتين، المجموعة بحيث تم تقسيمه

 األيتامغير  ( طفل وطفلة من األطفال210)الثانية تكونت من  والمجموعة ماأليتا

 هي:خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  وقد

على مستوى الفقرات المتعلقة باالحتياجات النفسية و  إحصائيةلة فروق ذات دال دال توج

) النوع، الترتيب التنازلي للطفل بين  :تعزى للمتغيرات التالية ماألطفال األيتااالجتماعية لدى 

هناك فروق ذات  أن( في حين تبين اإلقامة، مكان األسرة، العدد الكلي ألفراد األخواتو  اإلخوة
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تعزى إلى  األيتاماألطفال  ىمستوى الفقرات المتعلقة باالحتياجات النفسية لدعلى  إحصائيةداللة 

سية ، اسم المؤسسة، الخدمات النفاألسرةمع من تسكن غيرات التالية : )حالة وفاة األب، المت

ات االجتماعية( كما توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الفقر و 

تعزى إلى المتغيرات التالية ) النوع،  األيتاماالجتماعية لدى األطفال فسية و المتعلقة بالمشكالت الن

، العدد الكلي ألفراد األسرة، حالة وفاة األب مع من األخواتتيب التنازلي للطفل بين األخوة و التر 

 .االجتماعية( اسم المؤسسة، الخدمات النفسية و  ،اإلقامة، مكان األسرةتسكن 

فحص الفروق بين متوسطات درجات إشباع الحاجات بدراسة هدفت إلى  (2009العريني ) وقام

فحص  وكذلكالممتدة،  واألسرلألطفال األيتام بدور الرعاية االجتماعية  واالجتماعيةالنفسية 

تأثير التفاعل  الحاجات، وفحصالفروق بين الجنسين من األطفال األيتام في درجة إشباع تلك 

 إشباععلى تباين درجات  الممتدة(األسر  \اإليوائية )الدوراإلقامة  ومحل( أنثى \)ذكر الجنسبين 

بالمرحلة االبتدائية  األيتاممن  وطفلةطفال  (214)على الدراسة  إجراء وتمالحاجات النفسية. 

راسة إلى عدد من توصلت الد ،اإلناثو  الممتدة من الذكور واألسر بالدور اإليوائية والملتحقين

والمقيمين  األيتامبعض الحاجات النفسية بين األطفال  إشباعفروق في درجة : وجود النتائج منها

المقيمين في األسر الممتدة لصالح األسر الممتدة وعدم وجود  ماألطفال األيتاو بالدور اإليوائية، 

بعض الحاجات النفسية  إشباعمن تلك الحاجات. وجود فروق في درجة  األخرفروق في البعض 

 اآلخرعدم وجود فروق في البعض و  لصالح الذكور اإلناثالذكور و  األيتام فاللألطاالجتماعية و 

 من تلك الحاجات.

جة الحا النفسية:للحاجات  إشباعا األكثرالممتدة هن  األسرفي  اإلناث أنالدراسة  أظهرتكما  

 شباعاالمجموعات إهن أقل  اإليوائيةفي الدور  اإلناثنجاز بينما إلى اإل والحاجةإلى االنتماء 

للحاجات  إشباعا األكثرفي األسر الممتدة هم  والذكور. واالجتماعيةلتلك الحاجات النفسية 
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للحاجات النفسية  إشباعاهن األقل  اإليوائيةفي الدور  واإلناث الكلية( )الدرجةالنفسية بشكل عام 

 .الكلية( )الدرجةبشكل عام 

 وعالقتهاعلى الحاجات النفسية  هدفت الدراسة إلى التعرف( 2008لنويري )وفي دراسة ل

 .S.O. S  األطفالالبديلة بقرية  األسربمستوى الطموح وتقدير الذات ألطفال 

( طفل تم اختيارهم من 30عينة الدراسة من ) وتمثلتاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي 

لها عالقة  وليسالحاجات النفسية تتميز باالرتفاع  يلي:النتائج كما  وكانت .S.O. S أطفال

 تقدير الذات. أوالحاجات النفسية ال ترتبط بمستوى الطموح  وأنالعمر  أوبالنوع 

إلى الكشف عن الفروق في مستوى التوافق النفسي  تهدفبدراسة ( 2002) شمالة وأب وقام

ام األيتام وفقا  ألساليب الرعاية التي يتلقونها من مؤسسات رعاية األيت لعند األطفاواالجتماعي 

رعاية طفال  يتيما  من مؤسسات  (169)تم اختيار عينة الدراسة البالغ عددها  غزة. وقدفي قطاع 

 يلي:وكانت نتائج الدراسة كما  ،الموجودة في قطاع غزة ماأليتا

درجات  ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي بين متوسطات

الرعاية التعليمية ما  ومتوسطات درجات أطفال التعليم العام لصالح أطفالأطفال الرعاية التعليمية 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في ،اليث ال يوجد فروق بين المجموعتينعدا البعد الجسمي ح

أبناء المتوفين وفاة طبيعية وأبناء الشهداء  مستوى التوافق النفسي واالجتماعي بين درجات

 لصالح أبناء الشهداء. اعي حيث وجدت فروق باستثناء البعد االجتم

الدراسة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي بين عينات

 الفروق لصالح الذكور. باستثناء البعد النفسي حيث وجدت هذه إناث( - )ذكورتعزى إلى الجنس 
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 األجنبية:الدراسات 

Shahas, Mohammad, Shukri(2018 )  شاهس، دراسة محمد، شكري، •

األيتام في  وغيرالصحة العقلية بين المراهقين األيتام  واختالفهدفت الدراسة إلى تحديد الفروق 

أعمارهم  وتتراوح (المراهقين غير األيتام من 240ويتيما  240)من العينة  وتألفتماليزيا، كما 

 (.17-13)بين 

األيتام  وغيرالصحة العقلية بين المراهقين األيتام في  وفروق أظهرت النتائج أن هناك اختالف 

( أعلى بكثير وتوتر واكتئاب )قلق صحية ونفسيةلصالح األيتام، حيث يعاني األيتام من مشاكل 

 وغيرأن جميع المؤسسات بما فيها المؤسسات الحكومية لذلك فقد بينت ب إضافة، من غير األيتام

 والتدخلور بحاجة إلى تنظيم إجراءات مثل تنفيذ برامج األم وأولياء اإليواء ومراكزالحكومية 

 ا.بين المراهقين األيتام في ماليزي العقلية خاصةلضمان استمرارية الصحة 

 ((Unisa  2017 دراسة اونيسا •

بين األطفال اليتامى  واالجتماعيةهدفت الدراسة إلى التعرف على االضطرابات النفسية 

 – 10)طفال من بين األعمار  (15)صة بهم، اشتملت العينة التكيف الخا وآليات والمستضعفين

 المحتوى واستخدمتإجراء المقابالت لتحليل  وتماختيارهم بطريقة عشوائية. كما  وتمسنة  (17

 أجريت في منازل األطفال في دلهي. الدراسة بيانات أولية حصلت عليها من دراسة استقصائية

في مفهوم  وانخفاضاأليتام عاناة نفسية هائلة بين األطفال وجود م يلي:عن البحث التالي ما  ونتج

 والقلقعن ذلك مشاكل االكتئاب  ونتجوجود غرض للحياة على المدى الطويل كما  وعدمالذات 

 األطفال.بين هؤالء 
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تدخل على االحتياجات ثر برامج الأالدراسة للتعرف على  هدفت Gatsy (2014 )غاتسي 

المراهقين وعددهم  األيتامفي سن المراهقة، تمثلت العينة بمجموعة من  تاملألي واالجتماعيةالنفسية 

الحضرية ريفية و من المناطق ال اإلناثمن  (وثالثون خمس )الذكور و من (عشرون )خمسة و 

كانت الدراسة وصفية خاذ العينة بالطريقة العشوائية و ، كما تم ات Pandora باندورالمقاطعة 

جود فجوة بين ما تقدمه النتائج فقد كشفت الدراسة عن و  أما. لنوعيا \المنهج الكمي  واستخدمت

الموجه لهذه الفئة هو  معظم الدعم أنحيث كشفت الدراسة على  األيتاماحتياجات البرامج و 

لمواجهة  أهمية أكثربأن االحتياجات النفسية  األيتامظهر أكما المأوى المالبس والمواد الغذائية و 

العاطفي،  االرتباطهناك العديد من االحتياجات النفسية الهامة مثل  نأ أظهرتكما  .مشاكلهم

 .للعائلة باالنتماء، الشعور الحقيقي األمومة

اجات المراهقين التعرف على ح إلىفقد هدفت ( (Kgomotso  2012 دراسة كجوموتسو

لتعرف األعمق على قين قد ركزت الدراسة على فئة المراهو الذين فقدوا كال الوالدين األيتام الذكور و 

أجريت ولتعزيز الهدف الخدمات المقدمة لهم، تطوير احتياجاتهم وللتعرف على كيفية تقديم و 

البالغ شبه منظمة مع المراهقين الذكور والذين فقدوا كال الوالدين و عن طريق مقابالت  ةالدراس

مدمرة نتيجة لفقدان و كبيرة  آثاروجود التالية: عن الدراسة النتائج  ونتجت( يتيم، 265)عددهم 

 أيضاالدراسة  أشارت وكما كنتيجة لموت الوالدين مثل التعب النفسي األطفالتنشأ لدى  التي

على مهارات التواصل الخاصة بهم واأللم والشعور بالفقدان والذنب السلبية لهذه الصدمات  لآلثار

، اتهم للرعاية الجيدةمثل حاج إضافيةعن احتياجات  االدراسة أيضت كشفوالعرضة لالعتداء، و 

، الطعام، التعامل مع الفتيات، ، التعليم، الدعم، مكان السكن، المالبسوالحمايةالحاجة للوصاية، 

 .لآلخرينإظهار االحترام و 
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دفت إلى تحديد الحاجات النفسية والتعليمية للطلبة األيتام هWawira   (2011 ) دراسة واويري 

المختارة من مقاطعة كاساراني في نيروبي كما مدارس االبتدائية في ال اإلرشادعلى التوجيه و  أثرهاو 

فيما يتعلق بالجنس.  األيتامهدفت للتعرف على اختالف هذه الحاجات مع حاجات الطالب غير 

( 5من )( طفل و طفلة 818تكونت العينة من ) خدام المنهج الوصفي في الدراسة و تم است

( من األطفال غير 93و )من األطفال األيتام ( 88)مدارس ابتدائية، حيث احتوت العينة على 

دراسة إرشادية للتأكد من مصداقية  إجراءتم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة، كما تم األيتام و 

اختالفات كبيرة بين نتائج الدراسة إلى وجود  أشارتالحكومية و  االبتدائيةمدارس األداة في إحدى ال

د االختالفات بين األوال أناجات النفسية واالجتماعية والتعليمية، و األيتام في االحتيغير األيتام و 

 .ت اليتيمات لالحتياجات النفسية واالجتماعية لم تكن كبيرةالفتياواأليتام و 

 Ogina,  (2010) دراسة اوجينا

دوراهم في االستجابة أ ويصفون قامت هذه الدراسة باستكشاف الطرق التي يرى بها المعلمون 

( عام 45و 35العينة على خمس معلمات تتراوح أعمارهم بين ) واشتملتالدارسين الحتياجات 

ا من استخدمت هذه الدراسة المقابالت الشخصية حيث كانت عبارة عن مقابالت أولية طلب فيهو 

الثانية  والمقابلةتجاربهم مع األيتام من خالل طرح األسئلة عليهم علمين التحدث عن أنفسهم و مال

على الموضوعات التي انبثقت من المقابلة األولى مين المشاركين بناء  لى المعلطرحت أسئلة ع

أما عن النتائج فقد أظهرت أن بعض المعلمين حاولوا تلبية بعض احتياجات الدارسين اليتامى، 

حددت  والعناية( كما والتعليم )التدريسإلى أن معظمهم لم يتمكنوا من التعامل مع األدوار جميعها 

ؤكد الدراسة على الحاجة االجتماعي والعاطفي للمتعلمين كما تالدعم المادي و  نقص الدراسة

 .تطوير المعلمين من حيث إعداد المعلمين لتوفير الرعاية لطلبة اليتامىلتدريب و 
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 VanDamme-Ostapowicz K , Krajewska ،(2007) دراسة

لمقارنة  األطفالفي منازل  او نشئحياة األطفال الذين نوعية الدراسة هو تشخيص  نالهدف م

( طفال من منازل 120كاملة تكونت العينة من ) أسرةالذين يعيشون مع  نهماقر أالنتائج مع نتائج 

 ولتحقيقطفال ينتمون لمجموعة المراقبة  120مجموعة  podlaskie والية بودالسكياألطفال في 

لعثور على وجود عالقة ا عن النتائج فأظهرت أماالهدف تم استخدام طريقة المسح التشخيصي 

رسوم  أنالبدنية، كما  والحالة والجنس والعمرالمعيشة  ومكانبين التقييم الذاتي لجودة الحياة 

الموجودين في  األطفالقل بكثير من أ األيتام لألطفالمستوى جودة الحياة  أن أظهرت األطفال

النفسي والعالقات  لالمجاجال البدني و المخاصة في فئات الصحة و  وطبيعيةة سر كاملأ

بين  إحصائيةكما تم وجود عالقة ذات داللة القدرة على العمل في الحياة اليومية االجتماعية و 

 .مكان نشأة الطفلالتقييم الذاتي لجودة الحياة و 

فقدان األم في النواحي النفسية ( هدفت الدراسة للتعرف على اثر 2007)  Lisaليزا  دراسة

كما وهدفت للتعرف على  اإلناث( طالبة من 80ينة الدراسة من )االجتماعية حيث تكونت عو 

إلى نتائج  وتوصلتالمقابلة  أسلوبمدى االختالق قبل وبعد الوفاة، حيث استخدمت الباحثة 

لى هويتهم المستقبلية كان لها اثر ع األموفاة و  أمهاتهمكانوا مقربات من  اإلناثمفادها أن 

 في بعد الحياة االجتماعية. األمبعد وفاة وجود اختالف قبل و  وأظهرتعالقاتهم االجتماعية كما و 

 التعقيب على الدراسات

 إنن تبي األساسيقة بموضوع البحث من خالل استعراض الباحثة لمجموعة من الدراسات ذات العال

مفهوم ربط بين مفهوم الحاجات النفسية واالجتماعية و التي تو  االرتباطيةهناك ندرة في الدراسات 

هي فئة شتركت في العينة المستهدفة و االدراسات  غلبأ لكن  ،األيتامضا عن الحياة لدى عينة الر 
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و في أاالجتماعية ة و حاجاتهم النفسي إشباعالناجمة عن اليتيم سواء في درجات  واآلثاراأليتام 

ت فهدففي المشكالت النفسية المترتبة على حالة اليتم الخاصة بهم  أودرجات رضاهم عن حياتهم 

لكن اختلفت بعض  إشباعهادرجات و  لأليتامالدراسات باإلجمال للتعرف على الحاجات النفسية 

 إشباعفي محاولة منها لزيادة درجات  إرشاديوضع برنامج  إلىالدراسات في ذلك حيث عمدت 

( 2016الدين، )كرم دراسة و . (2014تالهين،كدراسة ) األيتاماالجتماعية لدى الحاجات النفسية و 

 ( 2014غاتسي) اسةودر 

لدراسة  آخرمتغير االجتماعية و و الحاجات النفسية  كما قامت بعض الدراسات بالربط بين متغير

حيث قامت بالربط بين الحاجات النفسية  (2008، )النويري درجة االرتباط بينهما مثل دراسة 

لحاجات النفسية مت بالربط بين االتي قا( و 2014)كحيل،  ودراسةالذات،  ومفهومالطموح  ومستوى 

 االجتماعيةبين الحاجات النفسية و ربطت  ( حيث2012دراسة )فريح،و عالقتها بالصحة النفسية، و 

، ( للتعرف على العالقة بين الحاجات النفسية وقلق المستقبل2014)كالب،  ودراسةقلق المستقبل و 

كعينة  األيتامدراسات فقدت اختلفت بعض الدراسات في العينة حيث تناولت أغلب اللذلك  وباإلضافة

لالجئين وهي دراسة للدراسة لكن ثمة دراسات اختلفت في ذلك فمن الدراسات من تناولت ا

 SOS األطفالتناولت األمهات البديالت في قرى  والتي( 2014،ودراسة)التالهين( 2017،)حرارة

 (Ogina, 2010) ودراسةالنسب  مجهولين األطفالعن كانت عينتها  والتي( 2012، ودراسة)فريح

من عرض  ويظهركما . كانت عينتها تتمثل بعينة من المعلمون المشرفون على االيتام والتي

 األيتام وهمهناك دراسات اهتمت بمفهوم جودة الحياة والرضا عن الحياة لدى  أنالدراسات السابقة 

 , Van Damme-Ostapowicz K( ودراسة2015،ودراسة)حنتول( 2016،)ابليشدراسة 

Krajewska)،2007) . المترتبة على اليتم اآلثاربحثت في هناك العديد من الدراسات التي  أنكما 

 Unisa( 2013)العطاس، (ودراسة2002ودراسة)ابوشمالة،( 2019،)العطاردراسة كل من  مثل
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كما . ( Lisa.2007ودراسة ) . (Shahas, Mohammad, Shukri) 2018 ودراسة ((2017

 من متغيراته في الدراسة.الباحث  هدافأل اوفق ةالعينة المستخدمالدراسات بحجم  وتباينت
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

يتضمن هذا الفصل وصفا  لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها. كما يعطي وصفا  مفصال  

جراء ات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي أل داتا الدراسة وصدقهما وثباتهما، وكذلك إ  

 استخدمتها الباحثة في استخالص نتائج الدراسة وتحليلها.

 منهج الدراسة

لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة. حيث تم  االرتباطيالوصفي استخدمت الباحثة المنهج 

ين إشباع بمحافظة الخليل حول العالقة ب األيتاميتام في مدارس الطلبة األاستقصاء آراء 

 الحاجات االجتماعية والنفسية وبين الرضا عن الحياة من وجهة نظرهم.

 مجتمع الدراسة

بمحافظة الخليل، إذ يبلغ عدد  األيتامفي مدارس  األيتامتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة 

يات ، وذلك حسب إحصائطالبا  وطالبة (640بمحافظة الخليل ) األيتامفي مدارس  األيتامالطلبة 

في مدارس  األيتام( يبين عدد الطلبة 1بمحافظة الخليل، والجدول ) األيتامصادرة عن مدارس 

 بمحافظة الخليل. األيتام

 بمحافظة الخليل. األيتامفي مدارس  األيتامعدد الطلبة  (:1)جدول 

 الجنس
 موقع المدرسة

 المجموع إناث ذكور

 260 125 135 يطا 1
 284 150 134 الخليل 2
 31 - 31 دورا 3
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 65 21 44 بني نعيم 4
 640 296 344 المجموع 

 عينة الدراسة

 األيتام، من الطلبة أنثى( 148( ذكر، و)172منهم )طالبا  ( 320تكونت عينة الدراسة من )

ثل تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية، وتم، و بمحافظة الخليل األيتامفي مدارس 

%( من مجتمع الدراسة، وبعد إتمام عملية جمع البيانات وصلت 50العينة ما نسبته )

( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 2، ويبين الجدول )طالبا  ( 313) إلىحصيلة الجمع 

 .األسرةالجنس، والصف، وحالة الفقدان/ جنس المتوفى، وترتيب الطالب في 

زيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، والصف، وحالة الفقدان/ جنس المتوفى، تو  :(2)جدول 
 ومعدل الدخل، وترتيب الطالب في االسرة.

النسبة  العدد المتغير
 المئوية

 المجموع

 313 54.0 169 ذكر الجنس
 46.0 144 أنثى

 313 35.1 110 السابع الصف
 30.4 95 الثامن
 34.5 108 التاسع

 313 81.8 256 األب جنس المتوفىحالة الفقدان/ 
 13.1 41 األم

 5.1 16 كال الوالدين
 313 18.8 59 األول األسرةترتيب الطالب في 

 45.0 141 األوسط
 36.1 113 األخير

 

 الدراسة:وات أد

النفسية، في هذه الدراسة، وهما مقياس درجة إشباع الحاجات االجتماعية و  داتينأتم استخدام 

 ومقياس الرضا عن الحياة، وفيما يلي وصف لكل مقياس من هذه المقاييس:
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 ع الحاجات االجتماعية والنفسية  مقياس درجة إشبا

 تطويربدرجة إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية لدى أفراد العينة قامت الباحثة  علىللتعرف 

ابقة المتعلقة بموضوع الدراسة وأهدافها مقياس خاص بعد مراجعة األدب التربوي والدراسات الس

مقياس  بتطويروفروضها، حيث لم تعثر الباحثة على مقياس مناسب لطبيعة الدراسة، فقامت 

) نوري (، 2014كالب،(، و)2017حرارة،بعد الرجوع لعدد من الدراسات والمقاييس مثل دراسة)

فقرة، موزعة على بعدين،  (44وقد تكون المقياس في صورته النهائية من )( 2008و يحيى، 

، ويتكون كل بعد من مجموعة فقرات وذلك كما هو -(1ملحق رقم )-وذلك كما هو واضح في 

 (. 3ظاهر في الجدول )

يوضح أرقام الفقرات الخاصة بكل بعد من أبعاد إشباع الحاجات االجتماعية  :(3)جدول 
 والنفسية.

 العدد  الفقرات االيجابية دفقرات البع البعد الرقم
 23 23، 18، 16، 14، 13، 10، 6 23 – 1 الحاجات االجتماعية األول
 21 21، 19، 12، 10، 9، 8، 7 44 - 24 الحاجات النفسية الثاني

 44 44 – 1 الدرجة الكلية إلشباع الحاجات 

 تصحيح المقياس:

ى أساس مقياس )ليكرت الخماسي(، تم تصميم مقياس إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية عل

االيجابي والسلبي، وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آت:)بدرجة كبيرة  باالتجاهوقد بنيت الفقرات 

. بدرجة 2درجات. بدرجة قليلة:  3درجات، بدرجة متوسطة:  4درجات، بدرجة كبيرة:  5جدا : 

، 10، 6ما الفقرات )أات االيجابية، طبق هذا المقياس على الفقر  ث(. حيقليلة جدا : درجة واحدة

 ( فقد تم تصحيحها بطريقة عكسية باعتبارها فقرات سلبية.23، 18، 16، 14، 13
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وقد استندت الباحثة في تفسيرها لنتائج األداة ألسلوب ليكرت الذي يحدد درجة استجابة هذا 

قياس، وتتحدد المبحوث على المقياس في ضوء درجة موافقته أو عدم موافقته على بنود الم

الدرجة بإعطاء أوزان مختلفة لالستجابة، بحيث يستجيب المبحوث على ميزان أو متصل رتبي 

 متدرج يشتمل على خمسة رتب. 

، وفق والنفسية(وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة )إشباع الحاجات االجتماعية 

( للحصول على 4م تقسيمه على )(، ثم ت4= 1-5تم حساب المدى )قيمة المتوسط الحسابي 

(، وبعد ذلك تم إضافة هذه الدرجة إلى أقل قيمة في 0.80=  4/5طول الخلية الصحيح )

وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا  ،الواحد الصحيح( وهيالمقياس )أو بداية المقياس 

 : يليأصبح طول الخاليا كما 

 ضح طول الخاليا.يو  (:4)جدول 

 الدرجة الدرجة الرقم
 منخفضة جدا 1.79 - 1 البعد بينإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  1
 منخفضة 2.59 - 1.80أكثر من  البعد بينإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  2
 متوسطة 3.39 - 2.60أكثر من  البعد بينإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  3
 مرتفعة 4.19 - 3.40أكثر من  البعد بينإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  4
 مرتفعة جدا 5 – 4.20أكثر من  البعد بينإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  5
 

 صدق المقياس:

 شباع الحاجات االجتماعية والنفسية استخدمت الباحثة طريقتين:إللتأكد من صدق مقياس 

 محكمين:صدق ال -أوالً 

( من المحكمين 8في الدراسة الحالية بعرضه على )المقياس بصورته األولية تم التأكد من صدق 

مالءمة كل فقرة للتأكد من  -(2ملحق رقم )-. والصحة النفسية ،ي اإلرشاد النفسيالمختصين ف
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من فقرات المقياس للبعد الذي وضعت فيه، ومدى صالحية الفقرات في قياس ما وضعت 

ومالءمة كل فقرة من  ومالءمة صياغة كل فقرة لغويا  ووضوحها بالنسبة للمبحوث،، هلقياس

إضافة العبارات، أو تعديلها، أو حذفها، إذا احتاج األمر، و  فقرات المقياس لمستوى المبحوث،

، وبعد وإبداء أية مالحظات أخرى بشكل عام، وهي التي شأنها أن تجعل المقياس أكثر صدقا  

حكمين، كان هناك اتفاق بينهم على صالحية المقياس ومقروئيته، باستثناء بعض جمع آراء الم

ملحق  –وذلك كما هو مشار إليه في  .الفقرات التي تم تعديلها، أو حذفها بناء على مالحظاتهم

 يتضمن المقياس بعد التحكيم. والذي( 1)

 : التحليل العاملي -ثانياً 

فقرات األداة مع الدرجة  ارتباطبحساب مصفوفة  من ناحية أخرى فقد تم التحقق من الصدق

( والذي بين أن جميع قيم 5الكلية لكل بعد على عينة الدراسة، وذلك كما هو واضح في الجدول )

معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية، لكل بعد دالة إحصائيا ، ما يشير إلى تمتع األداة 

س إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية لدى الطلبة بصدق البناء، وأنها تشترك معا  في قيا

 .األيتام

( لمصفوفة ارتباط Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) :(5)جدول 
فقرات درجة إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية مع الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد 

 المقياس.

اعيةتمالحاجات االج  

الداللة  قيمة ر الرقم
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الرقم
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الرقم
 اإلحصائية

1 0.356** 0.000 9 0.330** 0.000 17 0.474** 0.000 
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2 0.428** 0.000 10 0.317** 0.000 18 0.339** 0.000 

3 0.283** 0.000 11 0.328** 0.000 19 0.135* 0.017 

4 0.311** 0.000 12 0.203** 0.000 20 0.421** 0.000 

5 0.384** 0.000 13 0.287** 0.000 21 0.161** 0.004 

6 0.348** 0.000 14 0.434** 0.000 22 0.467** 0.000 

7 0.128* 0.023 15 0.293** 0.000 23 0.262** 0.000 

8 0.301** 0.000 16 0.383** 0.000    

 الحاجات النفسية

مرقال الداللة  قيمة ر 
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الرقم
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الرقم
 اإلحصائية

1 0.198** 0.000 8 0.221** 0.000 15 0.460** 0.000 

2 0.236** 0.000 9 0.381** 0.000 16 0.300** 0.000 

3 0.525** 0.000 10 0.298** 0.000 17 0.206** 0.000 

4 0.516** 000.0  11 0.515** 0.000 18 0.618** 0.000 

5 0.310** 0.000 12 0.275** 0.000 19 0.618** 0.000 

6 0.322** 0.000 13 0.448** 0.000 20 0.594** 0.000 

7 0.370** 0.000 14 0.407** 0.000 21 0.629** 0.000 

 

 (.α)≤0.01ند مستوى ع * دالة إحصائيا بدرجة عالية*(. α)≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

( أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لكل بعد 5تشير المعطيات الواردة في الجدول )

، مما يشير إلى تمتع األداة بصدق عاٍل وأنها تشترك معا  في قياس درجة إشباع دالة إحصائيا  

 يتام بمحافظة الخليل.األ رسوالنفسية من وجهة نظر الطلبة األيتام في مدا الحاجات االجتماعية
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 ثبات المقياس:

 درجة إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية استخدمت الباحثة طريقتين: للتأكد من ثبات مقياس

 طريقة إعادة االختبار )العينة االستطالعية(: :أوال

(، Test- Retestتم التأكد من ثبات األداة في الدراسة الحالية من خالل طريقة إعادة االختبار )

( مبحوث 16حيث قامت الباحثة بتطبيق األداة على عينة من خارج عينة الدراسة، تكونت من )

ناث من مدرسة إناث الشرعية، ومن ثم أعادة إ (8( ذكور من مدرسة ذكور الشرعية، و)8منهم )

تائج ن الباحثة تطبيق األداة على نفس العينة، وذلك بعد مرور أسبوعين، وبلغ معامل االرتباط بين

( عند مستوى داللة 0.524**الدراسة االستطالعية األولى ونتائج الدراسة االستطالعية الثانية )

(0.000.) 

كرونباخ ألفا: قامت الباحثة بحساب الثبات لمقياس درجة إشباع الحاجات معامل ثانيا : طريقة 

الحاجات االجتماعية ع االجتماعية والنفسية على الدرجة الكلية واألبعاد المكونة لمقياس إشبا

والنفسية، إذ تم حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة بحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا 

((Cronbach Alpha( 6، وقد جاءت النتائج كما هي واضحة في الجدول.) 

داة الدراسة بأبعادها أل Cronbach Alpha)نتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا ) (:6)جدول 
 المختلفة.

 Alphaقيمة  عدد الفقرات البعد الرقم

 0.737 23 الحاجات االجتماعية البعد األول

 0.799 21 الحاجات النفسية البعد الثاني

 0.810 44 الدرجة الكلية
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درجة تع بتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن أداة الدراسة بأبعادها المختلفة تتم

%(، معبرة عن درجة 80%( وبين )74من الثبات، حيث تراوحت درجات الثبات بين ) مرتفعة

شباع إألفا على الدرجة الكلية لمقياس  بين جيدة وجيدة جدا  من الثبات، بينما بلغت قيمة

 %( معبرة عن درجة جيدة جدا  من الثبات.81الحاجات )

 مقياس الرضا عن الحياة

لى عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة وعلى األدب التربوي ثة عبعد إطالع الباح

داة خاصة من أجل التع رف إلى أ بتطويرسة وأهدافها وفروضها قامت المتعلق بموضوع الدرا

درجة الرضا عن الحياة لدى عينة الدراسة، من خالل الرجوع لعدد من الدراسات والمقاييس مثل 

.. وقد تكون المقياس في صورته األولية (2013عيسى، دراسة )(، و 2013أبو عبيد، دراسة )

( فقرات منها، وتم التعديل على غالبية الفقرات الموجودة 3( فقرة، حيث تم استبعا د )49من )

لتتناسب مع الدراسة الحالية، وذلك بعد عرض المقياس على مجموعة من المحكمين 

( فقرة. 46ف منها المقياس في شكله النهائي )يتألوالمختصين، وبذلك أصبح عدد الفقرات التي 

( يوضح أرقام الفقرات الخاصة بكل بعد من أبعاد مقياس 7، والجدول )أبعادموزعة على ثالثة 

 الرضا عن الحياة.

 يوضح أرقام الفقرات الخاصة بكل بعد من أبعاد مقياس الرضا عن الحياة. (:7)جدول 

دالبع الرقم رات البعدفق  عدد  الفقرات السلبية 
 الفقرات

18 - 1 الطمأنينة النفسية البعد األول  14 ،16  18 

33 - 19 الرضا عن العالقات االجتماعية البعد الثاني  - 15 
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46 - 34 الرضا عن الحياة االقتصادية البعد الثالث  40 ،43 ،44 ،45 ،46  13 

46 – 1 الدرجة الكلية للرضا عن الحياة  64  

 

 تصحيح المقياس:

يتضمن هذا المقياس في تقدير الشخص لنفسه بطريقة ذاتية، أي كما يرى نفسه، وقد بنيت  

 5خماسي وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آت:)بدرجة كبيرة جدا : ال ليكرت الفقرات، حسب سلم

ليلة جة ق. بدر  2درجات. بدرجة قليلة:  3درجات، بدرجة متوسطة:  4درجات، بدرجة كبيرة: 

الفقرات السلبية فقد صلحت  أما(. وقد طبق هذا المقياس على جميع الفقرات االيجابية، 1جدا : 

استندت الباحثة في تفسيرها لنتائج األداة ألسلوب )ليكرت( الذي يحدد درجة وقد بطريقة عكسية، 

حدد وتت المبحوث على المقياس في ضوء درجة موافقته أو عدم موافقته على بنود المقياس،

و متصل رتبي الدرجة بإعطاء أوزان مختلفة لالستجابة، بحيث يستجيب المبحوث على ميزان أ

 رتب.  متدرج يشتمل على خمس

وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة )الرضا عن الحياة(، وفق قيمة المتوسط الحسابي 

طول الخلية الصحيح على ( للحصول 4(، ثم تم تقسيمه على )4= 1-5تم حساب المدى )

إلى أقل قيمة في المقياس )أو بداية  اإلستراتيجية(، وبعد ذلك تم إضافة هذه 0.80=  4/5)

الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا  وهيالمقياس 

 -يلي: كما 

 يوضح طول الخاليا. (:8)جدول 

 الدرجة الدرجة رقمال

 منخفضة جدا 1.79 - 1 البعد بينإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  1
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 منخفضة 2.59 - 1.80أكثر من  البعد بينإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  2

 متوسطة 3.39 - 2.60أكثر من  البعد بينإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  3

 مرتفعة 4.19 - 3.40أكثر من  البعد بينسط للعبارة أو لمتو إذا تراوحت قيمة ا 4

 مرتفعة جدا 5 – 4.20أكثر من  البعد بينإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  5

 

 صدق المقياس:

 للتأكد من صدق مقياس الرضا عن الحياة استخدمت الباحثة طريقتين: 

 صدق المحكمين: -اوال  

( من المحكمين 8في الدراسة الحالية بعرضه على )األولية  ورتهالمقياس بصتم التأكد من صدق 

ملحق رقم -المختصين في اإلرشاد النفسي والصحة النفسية )مرفق قائمة بأسماء المحكمين( 

مالءمة كل فقرة من فقرات المقياس للبعد الذي وضعت فيه، ومدى صالحية للتأكد من  -(2)

ياغة كل فقرة لغويا  ووضوحها بالنسبة مة صومالء، الفقرات في قياس ما وضعت لقياسه

إضافة العبارات، أو تعديلها، و  كل فقرة من فقرات المقياس لمستوى المبحوث، للمبحوث ومالءمة

وإبداء أية ، أو حذفها، إذا احتاج األمر، وهي التي شأنها أن تجعل المقياس أكثر صدقا  

اك اتفاق بينهم على صالحية ن هن، وبعد جمع آراء المحكمين، كامالحظات أخرى بشكل عام

 .المقياس ومقروئيته، باستثناء بعض الفقرات التي تم تعديلها، أو حذفها بناء على مالحظاتهم

 :التحليل العاملي -ثانياً 

من ناحية أخرى تم التحقق من الصدق بحساب مصفوفة ارتباط فقرات األداة مع الدرجة الكلية 

( والذي بين أن جميع قيم 9و واضح في الجدول )ما هلكل بعد على عينة الدراسة، وذلك ك
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معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية، لكل بعد دالة إحصائيا ، ما يشير إلى تمتع األداة 

 بالصدق، وأنها تشترك معا  في قياس الرضا عن الحياة.

( لمصفوفة ارتباط Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) (:9)جدول 
 فقرات الرضا عن الحياة مع الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس.

 الرضا عن الحياة االقتصادية الرضا عن العالقات االجتماعية الطمأنينة النفسية

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

ة الدالل قيمة ر الفقرات
 حصائيةاإل

1 0.672** 0.000 19 0.492** 0.000 34 0.525** 0.000 

2 0.686** 0.000 20 0.574** 0.000 35 0.622** 0.000 

3 0.612** 0.000 21 0.503** 0.000 36 0.497** 0.000 

4 0.714** 0.000 22 0.527** 0.000 37 0.577** 0.000 

5 0.532** 0.000 23 0.570** 0.000 38 0.566** 0.000 

6 0.721** 0.000 24 0.500** 0.000 39 0.586** 0.000 

7 0.680** 0.000 25 0.575** 0.000 40 0.572** 0.000 

8 0.484** 0.000 26 0.592** 0.000 41 0.553** 0.000 

9 0.606** 0.000 27 0.524** 0.000 42 0.559** 0.000 

10 0.378** 0.000 28 0.664** 0.000 43 0.440** 0.000 

11 0.633** 0.000 29 0.635** 0.000 44 0.482** 0.000 

12 0.586** 0.000 30 0.547** 0.000 45 0.418** 0.000 

13 0.675** 0.000 31 0.539** 0.000 46 0.501** 0.000 

14 0.165** 0.003 32 0.422** 0.000    

15 0.622** 0.000 33 0.566** 0.000    

16 0.287** .0000        

17 0.536** 0.000       
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18 0.552** 0.000       

 (.α)≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *(. α)≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

( أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لكل بعد 9تشير المعطيات الواردة في الجدول )

تمتع األداة بصدق عاٍل وأنها تشترك معا  في قياس الرضا عن  إلى دالة إحصائيا ، مما يشير

 بمحافظة الخليل. األيتامفي مدارس  األيتامالحياة من وجهة نظر الطلبة 

 ثبات المقياس:

 الرضا عن الحياة استخدمت الباحثة طريقتين:  للتأكد من ثبات مقياس

أكد من ثبات األداة في الدراسة الحالية الت تم طريقة إعادة االختبار )العينة االستطالعية(: -أوال

(، حيث قامت الباحثة بتطبيق األداة على Test- Retestمن خالل طريقة إعادة االختبار )

ور من مدرسة ذكور ( ذك8( مبحوث منهم )16عينة من خارج عينة الدراسة، تكونت من )

داة على نفس تطبيق األحثة البا تناث الشرعية، ومن ثم أعادإناث من مدرسة إ( 8الشرعية، و)

العينة، وذلك بعد مرور أسبوعين، وبلغ معامل االرتباط بين نتائج الدراسة االستطالعية األولى 

 (. 0.000( عند مستوى داللة )0.622ونتائج الدراسة االستطالعية الثانية )**

قياس الرضا ي لمقامت الباحثة بحساب ثبات االتساق الداخل كرونباخ ألفا:معامل طريقة  -ثانياً 

عن الحياة على الدرجة الكلية وجميع األبعاد المكونة لمقياس الرضا عن الحياة، إذ تم حساب 

، Cronbach Alpha)الثبات ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة بحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا )

 (.10وقد جاءت النتائج كما هي واضحة في الجدول )

داة الدراسة بأبعادها أل Cronbach Alpha)نتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا ) (:10)جدول 
 المختلفة.
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 Alphaقيمة  عدد الفقرات االستراتيجية الرقم

 0.872 18 الطمأنينة النفسية البعد األول

 0.835 15 الرضا عن العالقات االجتماعية البعد الثاني

 0.784 13 قتصاديةة االالرضا عن الحيا البعد الثالث

 0.920 46 الدرجة الكلية للرضا عن الحياة

داة الدراسة بأبعادها المختلفة تتمتع بدرجة من ألواردة في الجدول السابق إلى أن تشير المعطيات ا

%(، معبرة 87%( وبين )78جيدة الى جيدة جدا  من الثبات، حيث تراوحت درجات الثبات بين )

جدا  من الثبات، بينما بلغت قيمة ألفا على الدرجة الكلية للرضا عن يدة عن درجة بين جيدة وج

 %( معبرة عن درجة عالية جدا  من الثبات.92الحياة )

 إجراءات تطبيق الدراسة: 

 تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة: -

بمحافظة  تاماأليفي مدارس  األيتامالقيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في الطلبة  -

 الخليل.

أداتا الدراسة بعد اطالع الباحثة على مجموعة من األدوات المستخدمة في مثل  تطوير -

 هذه الدراسة.

ذلك من خالل الحصول القيام باإلجراءات الفنية والتي تسمح بتطبيق أ داتا الدراسة، و  -

على  حصولبمحافظة الخليل، لل األيتامفي مدارس  األيتامارات مدارس إدعلى موافقة 

 ، وتوزيع أداتا الدراسة.األيتامإحصائيات أعداد الطلبة 

 اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة طبقية عشوائية تبعا لطبقة الجنس. -

 محكمين 8على تم التأكد من صدق أداتا الدراسة من خالل عرضها  -
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م( باليد 2019-2018ي )توزيع أداتا الدراسة على العينة، في الفصل الثاني للعام الدراس -

وأجاب المبحوثين على األدوات بوجود الباحثة، وكان كل مقياس مزود بالتعليمات 

 واإلرشادات الكافية لتساعدهن على كيفية اإلجابة عن الفقرات.

دخالها للحاسوب. -  تم إ عطاء المقاييس الصالحة أ رقاما  متسلسلة وإعدادها إل 

 عبئتها في نماذج خاصة.ت وتتم تصحيح المقاييس وتفريغ البيانا -

 لتحليل البيانات واستخراج النتائج. SPSSاستخدمت البرنامج اإلحصائي  -

 متغيرات الدراسة

 المتغيرات المستقلة )الديمغرافية(: .1

 (.األسرة، وترتيب الطالب في صف، وحالة الفقدان/ جنس المتوفى)الجنس، وال

 المتغير المستقل: .2

 لنفسية(ة وا)درجة إشباع الحاجات االجتماعي

 المتغير التابع: .3

 )الرضا عن الحياة(

 المعالجة اإلحصائية

تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات، وتم استخدام اإلحصاء الوصفي باستخراج 

األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة 

قد فحصت فرضيات الدراسة عن طريق االختبارات ، و ةالدراسواستجاباتهم على مقاييس 

 oneاختبار تحليل التباين األحادي )، و (T, testاإلحصائية التحليلية التالية: اختبار )ت( )
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– way anova( واختبار ،)LSD)  ومعامل االرتباط بيرسون(Pearson Correlation) كما .

. وتم العودة لبرنامج الرزم ة ألدا كرونباخ ألفا لحساب ثبات ااستخدام معامل الثبات 

 (.SPSSاإلحصائية )
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 الفصل الرابع

 

نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضا  لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من 

 صحة فرضياتها.

 نتائج الدراسة 

  :األولالسؤال 

استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس إحصائية بين لة هل توجد عالقة ذات دال 

في مدارس  الرضا عن الحياةاستجاباتهم على مقياس بين الحاجات النفسية واالجتماعية و 

 محافظة الخليل؟ األيتام في 

 ولى:لسؤال الفرضية الصفرية األوانبثق عن هذا ا

 ولى:نتائج الفرضية األ 

أفراد بين استجابات  ( 05.0)ند مستوى الداللة عية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ

عينة الدراسة على مقياس الحاجات النفسية واالجتماعية وبين استجاباتهم على مقياس 

 الرضا عن الحياة في مدارس األيتام في محافظة الخليل؟

 Pearson) رسون بياستخدمت الباحثة معامل االرتباط  األولىالفرضية للتحقق من صحة 

Correlation )درجة إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية وبين الرضا عالقة بين لمعرفة ال

 .(11)الجدول ، وذلك كما هو واضح في عن الحياة
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( للعالقة بين Pearson Correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) (:11)جدول 
الرضا عن الحياة  ومقياسالحاجات االجتماعية والنفسية  ى مقياسة علاستجابات أفراد العين

 .يتام بمحافظة الخليليتام في مدارس األلدى الطلبة األ

 م. ت )معامل االرتباط(                                                    م. د )مستوى الداللة(

 المتغير

عية
تما

الج
ت ا

اجا
الح

 

سية
النف

ت 
اجا

الح
 

لدر 
ا

 ا
جة

ية 
لكل ات

حاج
ع ال

شبا
ال

سية 
لنف

ة ا
ائني

طم
ال

ت  
القا

 الع
عن

ضا 
الر

عية
تما

الج
ا

 

اة 
لحي

 ا
عن

 
ضا

الر
دية

صا
القت

ا
 

ضا 
للر

ة 
كلي

 ال
رجة

الد
ياة

الح
ن 

ع
 

 **0.162 *0.130 *0.113 **0.168 **0.708 **0.187  م.ت الحاجات االجتماعية

 0.004 0.021 0.045 0.003 0.000 0.001  م.د

 **0.457 **0.232 **0.386 **0.538 **0.826   م.ت سيةالحاجات النف

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   م.د

الدرجة الكلية إلشباع 
 الحاجات

 **0.421 **0.241 **0.342 **0.483    م.ت

 0.000 0.000 0.000 0.000    م.د

 **0.851 **0.489 **0.665     م.ت الطمأنينة النفسية

 0.000 0.000 0.000     م.د

الرضا عن العالقات 
 االجتماعية

 **0.886 **0.586      م.ت

 0.000 0.000      م.د

الرضا عن الحياة 
 االقتصادية

 **0.808       م.ت

 0.000       م.د

الدرجة الكلية للرضا 
 عن الحياة

        م.ت

        م.د

 (.α)≤0.01ئيا بدرجة عالية عند مستوى إحصا* دالة *(. α)≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية للرضا  (11)يتضح من الجدول 

عن الحياة وجميع أبعاد الحاجات االجتماعية والنفسية وبين الدرجة الكلية للرضا عن الحياة 

دالة إحصائيا  بين إشباع الحاجات  ابيةيجإعن الحياة، وتبعا لوجود عالقة  اضأبعاد الر وجميع 
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يتام بمحافظة في مدارس األ األيتاملدى الطلبة  االجتماعية والنفسية وبين الرضا عن الحياة

 ولى.رضية الصفرية األالخليل فقد تم رفض الف

 نتائج السؤال الثاني:

ام بمحافظة يتأليتام في مدارس االطلبة األ والنفسية لدىجتماعية ما درجة إشباع الحاجات اال

 الخليل؟

 لمعرفة لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

في مدارس  األيتاملدى الطلبة  مستوى إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية بأبعاده المختلفة

 (.12يتام بمحافظة الخليل، وذلك كما هو واضح في الجدول )األ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات أبعاد إشباع الحاجات  (:12)دول ج
 االجتماعية والنفسية .

المتوسط  العدد البعد الرقم
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 ةمتوسط 63.25 0.41 3.16 313 الحاجات االجتماعية البعد األول

 مرتفعة 68.64 0.52 3.43 313 الحاجات النفسية لبعد الثانيا

 الدرجة الكلية إلشباع الحاجات
313 3.30 0.36 

65.94 

 
 متوسطة

( أن الدرجة الكلية إلشباع الحاجات االجتماعية والنفسية جاءت بدرجة 12يتضح من الجدول )

%( مع انحراف 65.9) راها( وبنسبة مئوية مقد3.30متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي )

يتام في مدارس د الحاجات النفسية لدى الطلبة األبع أن(. كما تم تبين 0.36معياري قدره )

( وبنسبة مئوية 3.43ول بمتوسط حسابي قدره )محافظة الخليل جاء في الترتيب األيتام باأل
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ات االجتماعية( لحاج%( معبرة عن درجة مرتفعة، وجاء في المرتبة الثانية بعد )ا68.6مقدراها )

 ( معبرة عن درجة مرتفعة أيضا.63.3( وبنسبة مئوية مقدراها )3.16بمتوسط حسابي قدره )

 السؤال الثالث: نتائج

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس 

لمتغيرات عزى الحاجات االجتماعية والنفسية في مدارس األيتام في محافظة الخليل ت

 جنس المتوفى، وترتيب الطالب في األسرة(؟ \)الجنس، الصف الدراسي، حالة الفقدان

 ( وفيما يلي نتائج فحصها:5-1الفرضيات الصفرية ) لثالثوانبثق عن السؤال ا

 نتائج الفرضية الثانية:

تجابات أفراد اس يف( 05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

واالجتماعية في مدارس األيتام بمحافظة حاجات النفسية عينة الدراسة على مقياس ال

 لمتغير الجنس.تعزى الخليل 

( لعينة مستقلة، كما هو واضح t-testاختبار ت ) استخدمللتحقق من صحة الفرضية الثانية 

 (.13في الجدول )

الستجابات ( للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية t-testار ت )اختبنتائج  (:13)جدول 
في مدارس  األيتامالحاجات االجتماعية والنفسية لدى الطلبة  أفراد عينة الدراسة عن مقياس

 بمحافظة الخليل تبعا لمتغير الجنس. األيتام

 المتغير

 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 سوبةالمح

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية
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 0.42 3.14 169 ذكر الحاجات االجتماعية
-0.817 311 0.415 

 0.41 3.18 144 أنثى

 0.50 3.36 169 ذكر الحاجات النفسية
-2.601 311 0.010* 

 0.52 3.51 144 أنثى

الدرجة الكلية إلشباع 
 الحاجات

 0.35 3.25 169 ذكر
-2.337 311 0.020* 

 0.37 3.35 144 أنثى

 (.α)≤0.01* دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى *(. α)≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى   

استجابات أفراد وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  (13)يتبين من الجدول 

مدارس في  األيتامالحاجات االجتماعية والنفسية لدى الطلبة  عينة الدراسة على مقياس

بعد )الحاجات النفسية( تعزى لمتغير الجنس على الدرجة الكلية و  ،بمحافظة الخليل األيتام

، كما ق على بعد )الحاجات االجتماعية(نه ال توجد فرو أناث(، في حين تبين لصالح )اإل

، ى ذلكعل ا(،. وبناء0.020( عند مستوى الداللة )-2.337تبين أن قيمة )ت( المحسوبة )

ضية الصفرية الثانية على الدرجة الكلية وبعد )الحاجات النفسية(، بينما تم قبولها الفر رفضت 

 على بعد )الحاجات االجتماعية(.

 نتائج الفرضية الثالثة:

استجابات أفراد  في( 05.0)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال

واالجتماعية في مدارس األيتام بمحافظة نفسية ت الحاجاعينة الدراسة على مقياس ال

 لمتغير الصف الدراسي.تعزى الخليل 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للتحقق من صحة الفرضية الثالثة تم استخراج

الحاجات االجتماعية والنفسية تبعا  لمتغير  لدرجات استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس

 (.14ما هو واضح في الجدول )لك ك، وذالصف

الستجابات أفراد عينة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى  (:14)جدول 
 .الدراسي لمتغير الصف والنفسية تبعاً الحاجات االجتماعية  الدراسة على مقياس

المتوسط  العدد الصف المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 ياري المع

 الحاجات االجتماعية

 

 0.40 3.19 110 السابع

 0.42 3.11 95 الثامن

 0.41 3.18 108 التاسع

 0.51 3.51 110 السابع الحاجات النفسية

 0.50 3.38 95 الثامن

 0.52 3.39 108 التاسع

 

 الدرجة الكلية إلشباع الحاجات

 0.36 3.35 110 السابع

 0.36 3.25 95 الثامن

 0.35 3.28 108 عالتاس

استجابة أفراد عينة الدراسة على ( وجود تقارب في متوسطات درجات 14يتضح من الجدول )

بمحافظة الخليل على  األيتامفي مدارس  األيتامالحاجات االجتماعية والنفسية لدى الطلبة  مقياس

وارد في هو  األحادي كمااختالف صفوفهم. ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين 

 .(15الجدول )
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 One Way Analysis ofنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )(: 15)جدول 
Variance الحاجات االجتماعية والنفسية  استجابات أفراد العينة على مقياس( للفروق في
 الدراسي. وفقًا للصف

 األبعاد

 

ت درجا مجموع المربعات مصدر التباين
 حريةال

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الحاجات االجتماعية

 

 0.176 2 0.352 بين المجموعات
1.042 

 

0.354 

 
 1690. 310 52.443 داخل المجموعات

  312 52.796 المجموع

 0.536 2 1.071 بين المجموعات الحاجات النفسية
2.031 

 

0.133 

 
 0.264 310 81.755 داخل المجموعات

  312 82.826 المجموع

الدرجة الكلية 
 إلشباع الحاجات

 0.285 2 0.569 بين المجموعات
2.232 

 

0.109 

 
 1280. 310 39.532 داخل المجموعات

  312 40.101 المجموع

 .(α)≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *(. α)≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 (α)≤0.05نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أ( 15يتضح من الجدول )

في  األيتامالحاجات االجتماعية والنفسية لدى الطلبة  استجابات أفراد العينة على مقياسفي 

 خرى،على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األ ،بمحافظة الخليل تبعا  لمتغير الصف األيتاممدارس 

(، 0.109( عند مستوى الداللة )2.232فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية )

حصائية فإن هذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية الثالثة إتبعا  لعدم وجود فروق ذات داللة و 

 على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى.
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 نتائج الفرضية الرابعة:

استجابات أفراد  في( 05.0)ائية عند مستوى الداللة إحص ال توجد فروق ذات داللة

واالجتماعية في مدارس األيتام بمحافظة حاجات النفسية عينة الدراسة على مقياس ال

 .جنس المتوفى \حالة الفقدانلمتغير تعزى الخليل 

فات المعيارية نحراالمتوسطات الحسابية واال للتحقق من صحة الفرضية الرابعة تم استخراج

االجتماعية والنفسية تبعا  لمتغير حالة  الستجابات أفراد العينة على مقياس الحاجات

 (.16ى، وذلك كما هو واضح في الجدول )الفقدان/جنس المتوف

الستجابات أفراد العينة على المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية (: 16)جدول 
 لمتغير حالة الفقدان/جنس المتوفى. والنفسية تبعاً الحاجات االجتماعية  ياسمق

المتوسط  العدد حالة الفقدان/جنس المتوفى المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الحاجات االجتماعية

 

 0.42 3.14 256 األب

 0.41 3.29 41 األم

 0.44 3.27 16 كال الوالدين

 0.51 3.41 256 األب الحاجات النفسية

 0.56 3.49 41 األم

 0.42 3.59 16 كال الوالدين

الدرجة الكلية إلشباع 
 الحاجات

 0.35 3.27 256 األب

 0.39 3.39 41 األم

 0.29 3.43 16 كال الوالدين
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( وجود اختالف في متوسطات درجات درجة إشباع الحاجات االجتماعية 16يتضح من الجدول )

بمحافظة الخليل على اختالف حالة الفقد لديهم.  األيتامفي مدارس  يتاماأل والنفسية لدى الطلبة

 .(17ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في الجدول )

 One Way Analysis ofنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )(: 17)جدول 
Varianceالحاجات االجتماعية  استجابات أفراد العينة على مقياسدرجات  ق في( للفرو

 والنفسية وفقًا لحالة الفقدان/جنس المتوفى.

 األبعاد

 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الحاجات االجتماعية

 

 0.528 2 1.057 بين المجموعات
3.165 

 

0.044* 

 
 1670. 310 51.739 داخل المجموعات

  312 52.796 المجموع

 0.310 2 0.620 بين المجموعات الحاجات النفسية
1.169 

 

0.312 

 
 0.265 310 82.207 داخل المجموعات

  312 82.826 المجموع

الدرجة الكلية 
 إلشباع الحاجات

 0.389 2 0.777 بين المجموعات
3.064 

 

0.048* 

 
 1270. 310 39.324 داخل المجموعات

  312 40.101 المجموع

 (.α)≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *(. α)≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

في  (α)≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 17يتضح من الجدول )

بمحافظة الخليل تبعا  لمتغير حالة  األيتامالحاجات في مدارس اس مقي استجابات أفراد العينة على

حاجات الفقدان/جنس المتوفى، حيث كانت الفروق على الدرجة الكلية إلشباع الحاجات وبعد )ال
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نه ال توجد فروق على بعد )الحاجات النفسية(، فقد بلغت قيمة أاالجتماعية(، في حين تبين 

(، 0.048( عند مستوى الداللة )3.064ية إلشباع الحاجات )الكل)ف( المحسوبة على الدرجة 

ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه الداللة على الدرجة الكلية إلشباع الحاجات وبعد 

( وكانت نتائج هذا االختبار كما LSD)الحاجات االجتماعية(، قامت الباحثة باستخدام اختبار )

 (.18هي في الجدول )

( لمعرفة اتجاه الداللة تبعًا لمتغير حالة الفقدان/جنس LSDنتائج اختبار ) (:18)جدول 
 المتوفى.

 كال الوالدين األم األب حالة الفقدان/جنس المتوفى المتغير

الحاجات 
 االجتماعية

 *0.13672- *0.15554-  األب

 0.01882   األم

     كال الوالدين

الدرجة الكلية 
 لحاجاتاع اإلشب

 *0.15513- *0.11704-  األب

 0.03810-   األم

    كال الوالدين

( أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى، حيث تشير 18يتضح من الجدول )

المقارنات البعدية للفروق على الدرجة الكلية إلشباع الحاجات وبعد )الحاجات االجتماعية(، تبعا  

( وبين األبالذين فقدوا ) األيتاملفقدان/جنس المتوفى أن الفروق كانت بين الطلبة لة المتغير حا

، وكال األمالذين فقدوا ) األيتامالطلبة  حلدين( لصال، وكال الوااألمالذين فقدوا ) األيتامالطلبة 
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ات الوالدين(، وهذا يدعو إلى رفض الفرضية على الدرجة الكلية إلشباع الحاجات وبعد )الحاج

 الجتماعية(، في حين تم قبولها على بعد الحاجات النفسية.ا

 :الخامسةنتائج الفرضية 

استجابات أفراد  في( 05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

واالجتماعية في مدارس األيتام بمحافظة حاجات النفسية عينة الدراسة على مقياس ال

 لمتغير ترتيب الطالب في األسرة. تعزى الخليل 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراج لخامسةللتحقق من صحة الفرضية ا

الحاجات االجتماعية والنفسية تبعا  لمتغير ترتيب  الستجابات إفراد عينة الدراسة على مقياس

 (.19، وذلك كما هو واضح في الجدول )األسرةالطالب في 

الستجابات أفراد العينة على النحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية، وا(: 19)دول ج
 .األسرةلمتغير ترتيب الطالب في  والنفسية تبعاً الحاجات االجتماعية  مقياس

ترتيب الطالب في  المتغير
 األسرة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 عيةجتماالحاجات اال

 

 0.44 3.12 59 األول

 0.40 3.15 141 األوسط

 0.41 3.21 113 األخير

 0.48 3.40 59 األول الحاجات النفسية

 0.51 3.44 141 األوسط

 0.54 3.44 113 األخير
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الدرجة الكلية إلشباع 
 الحاجات

 0.36 3.26 59 األول

 0.34 3.29 141 األوسط

 0.35 3.32 113 األخير

 استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس( وجود تقارب في متوسطات 19الجدول )من  يتضح

بمحافظة الخليل على اختالف ترتيبهم  األيتامفي مدارس  األيتامالطلبة  والنفسية لدىاالجتماعية 

. ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في الجدول األسرةفي 

(20). 

 One Way Analysis ofنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) (:20)ول جد
Variance الحاجات االجتماعية  استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس( للفروق في

 .األسرةوالنفسية وفقًا لمتغير ترتيب الطالب في 

 األبعاد

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

ت درجا
 حريةال

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الحاجات االجتماعية

 

 0.201 2 0.402 بين المجموعات
1.189 

 

0.306 

 
 1690. 310 52.394 داخل المجموعات

  312 52.796 المجموع

 0.033 2 0.065 بين المجموعات الحاجات النفسية
0.123 

 

0.885 

 
 0.267 310 82.761 داخل المجموعات

  312 82.826 المجموع

الدرجة الكلية إلشباع 
 الحاجات

 0.082 2 0.164 بين المجموعات
0.636 

 

0.530 

 
 1290. 310 39.937 داخل المجموعات

  312 40.101 المجموع

 .(α)≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *(. α)≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
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 (α)≤0.05( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 20يتضح من الجدول )

 األيتامالحاجات االجتماعية والنفسية لدى الطلبة  استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس في

ة لكليعلى الدرجة ا األسرةبمحافظة الخليل تبعا  لمتغير ترتيب الطالب في  األيتامفي مدارس 

( عند مستوى 0.636وباقي األبعاد األخرى، فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية )

 (، وهذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية السادسة.0.530الداللة )

 نتائج السؤال الرابع:

 يتام بمحافظة الخليل ؟يتام في مدارس األى الرضا عن الحياة لدى الطلبة األما مستو 

ى تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستو  الرابع ن سؤال الدراسةبة علإلجا

يتام بمحافظة الخليل، وذلك كما هو واضح يتام في مدارس األالرضا عن الحياة لدى الطلبة األ

 (.21في الجدول )

 لمستوى الرضا عن الحياة. اريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي(: 21)جدول 

المتوسط  العدد البعد البعد
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 متوسطة 66.46 0.75 3.32 313 الطمأنينة النفسية البعد األول

 مرتفعة 70.24 0.74 3.51 313 الرضا عن العالقات االجتماعية البعد الثاني

 متوسطة 66.94 0.71 3.35 313 ة االقتصاديةلحياالرضا عن ا البعد الثالث

 متوسطة 67.88 0.62 3.39 313 الدرجة الكلية للرضا عن الحياة

يتام في ى الرضا عن الحياة لدى الطلبة األ( أن الدرجة الكلية لمستو 21يتضح من الجدول )

الدرجة على ذ بلغ المتوسط الحسابي إافظة الخليل جاءت بدرجة متوسطة، يتام بمحمدارس األ
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بعاد الرضا عن الحياة تمثلت أهم أ ن أ(، كما تبين 67.9مئوية مقدراها )( وبنسبة 3.39) الكلية

( وبنسبة مئوية مقدراها 3.51في بعد )الرضا عن العالقات االجتماعية( بمتوسط حسابي قدره )

 حياة( معبرة عن درجة مرتفعة، بينما جاء في المرتبة الثانية بعد )الرضا عن ال70.2)

( معبرة عن درجة 66.9( وبنسبة مئوية مقدراها )3.35االقتصادية( بمتوسط حسابي قدره )

( وبنسبة 3.32متوسطة، وجاء في المرتبة الثالثة بعد )الطمأنينة النفسية( بمتوسط حسابي قدره )

 ( معبرة عن درجة متوسطة أيضا.66.5مئوية مقدراها )

 نتائج السؤال الخامس:

لة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الرضا ت دال هل توجد فروق ذا

عن الحياة في مدارس األيتام في محافظة الخليل تعزى للمتغيرات )الجنس، الصف 

 جنس المتوفى، وترتيب الطالب في األسرة(؟ \الدراسي، حالة الفقدان

 ائج فحصها:ي نتوفيما يل التالية،وانبثق عن السؤال الخامس الفرضيات الصفرية 

 :دسةنتائج الفرضية السا

استجابات أفراد  في( 05.0)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال

لمتغير تعزى الرضا عن الحياة في مدارس األيتام بمحافظة الخليل  العينة على مقياس

 الجنس.

( لعينة مستقلة، كما t-testاختبار ت )حثة استخدمت البا دسةللتحقق من صحة الفرضية السا

 (.22هو واضح في الجدول )
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الستجابات ة ( للفروق في المتوسطات الحسابية الكليt-testنتائج اختبار ت )(: 22)جدول 
 األيتاميتام في مدارس لرضا عن الحياة لدى الطلبة األأفراد عينة الدراسة عن مقياس ا

 يل تبعا لمتغير الجنس.الخلبمحافظة 

 المتغير

 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.77 3.33 169 ذكر الطمأنينة النفسية
0.083 311 0.934 

 0.73 3.32 144 أنثى

الرضا عن العالقات 
 االجتماعية

 0.76 3.58 169 ذكر
1.837 311 0.067 

 0.71 3.43 144 أنثى

الرضا عن الحياة 
 االقتصادية

 0.77 3.34 169 ذكر
-0.202 311 0.840 

 0.62 3.36 144 أنثى

الدرجة الكلية 
 للرضا عن الحياة

 0.66 3.42 169 ذكر
0.683 311 0.495 

 0.57 3.37 144 أنثى

 (.α)≤0.01صائيًا بدرجة عالية عند مستوى ة إح* دال*(. α)≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى   

استجابات أفراد انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  (22)يتبين من الجدول 

بمحافظة الخليل  األيتامفي مدارس  األيتامالرضا عن الحياة لدى الطلبة العينة عن مقياس 

خرى، كما تبين أن قيمة )ت( عاد األباأللى الدرجة الكلية للرضا وباقي تعزى لمتغير الجنس ع

(، وبناء عليه، قبلت الفرضية الصفرية 0.495( عند مستوى الداللة )0.683المحسوبة )

 السابعة.

 

 



87 


 :السابعةنتائج الفرضية 

استجابات أفراد  في( 05.0)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 

لمتغير تعزى ضا عن الحياة في مدارس األيتام بمحافظة الخليل لر ا العينة على مقياس

 الصف الدراسي.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراج السابعةللتحقق من صحة الفرضية 

الرضا عن الحياة تبعا  لمتغير الصف، وذلك كما هو  الستجابات أفراد عينة الدراسة عن مقياس

 (.23واضح في الجدول )

درجات استجابة أفراد العينة عن المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ل(: 23)جدول 
 الرضا عن الحياة تبعًا لمتغير الصف. مقياس

المتوسط  العدد الصف المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.80 3.33 110 السابع الطمأنينة النفسية
 0.741 3.30 95 الثامن
 0.70 3.33 108 التاسع

 0.73 3.54 110 السابع الرضا عن العالقات االجتماعية
 0.75 3.50 95 الثامن
 0.74 3.49 108 التاسع

 0.69 3.27 110 السابع الرضا عن الحياة االقتصادية
 0.75 3.40 95 الثامن
 0.68 3.38 108 التاسع

 0.60 3.38 110 لسابعا الدرجة الكلية للرضا عن الحياة
 0.65 3.39 95 الثامن
 0.62 3.40 108 التاسع
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استجابات أفراد العينة عن مقياس في متوسطات  فروق جوهرية( وجود 23يتضح من الجدول )

ختالف صفوفهم. اعلى  ،يتام بمحافظة الخليلفي مدارس األ األيتاملدى الطلبة  الرضا عن الحياة

 .(14.4نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في الجدول ) اجولفحص الفرضية تم استخر 

 One Way Analysis ofنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )(: 24)جدول 
Variance لمتغير الرضا عن الحياة وفقًا  استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس( للفروق

 .الدراسي لصفا

مجموع  صدر التباينم األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.030 2 0.061 بين المجموعات الطمأنينة النفسية
0.054 

 

0.947 

 
 0.563 310 174.587 داخل المجموعات

  312 174.648 المجموع

الرضا عن العالقات 
 االجتماعية

 0.085 2 0.170 تبين المجموعا
0.155 

 

0.857 

 
 0.550 310 170.470 داخل المجموعات

  312 170.640 المجموع

الرضا عن الحياة 
 االقتصادية

 0.468 2 0.936 بين المجموعات
0.940 

 

0.392 

 
 0.498 310 154.308 داخل المجموعات

  312 155.244 المجموع

الدرجة الكلية للرضا عن 
 الحياة

 0.010 2 0.020 المجموعات ينب
0.026 

 

0.974 

 
 0.388 310 120.188 داخل المجموعات

  312 120.208 المجموع

 (.α)≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *(. α)≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
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 (α)≤0.05لة دال( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال24يتضح من الجدول )

يتام في مدارس الرضا عن الحياة لدى الطلبة األ استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياسفي 

وباقي األبعاد  ،يتام بمحافظة الخليل تبعا  لمتغير الصف على الدرجة الكلية للرضا عن الحياةاأل

( عند 0.026) اةاألخرى، فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية للرضا عن الحي

(، وهذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية الثامنة على الدرجة الكلية 0.974مستوى الداللة )

 وباقي األبعاد األخرى.

 :الثامنةنتائج الفرضية 

استجابات أفراد  في( 05.0)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 

لمتغير تعزى عن الحياة في مدارس األيتام بمحافظة الخليل  ضاالر  العينة على مقياس

 جنس المتوفى.\حالة الفقدان

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراجلثامنة للتحقق من صحة الفرضية ا

لمستوى الرضا عن الحياة تبعا  لمتغير حالة الفقدان/جنس المتوفى، وذلك كما هو واضح في 

 .(25الجدول )

استجابات أفراد عينة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى (: 25)جدول 
 الرضا عن الحياة تبعًا لمتغير حالة الفقدان/جنس المتوفى.الدراسة على مقياس 

المتوسط  العدد حالة الفقدان/جنس المتوفى المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.74 3.31 256 األب أنينة النفسيةطمال

 0.86 3.33 41 األم

 0.66 3.47 16 كال الوالدين
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 0.75 3.52 256 األب الرضا عن العالقات االجتماعية

 0.73 3.49 41 األم

 0.60 3.48 16 كال الوالدين

 0.74 3.35 256 األب الرضا عن الحياة االقتصادية

 0.50 3.34 41 األم

 0.61 3.35 16 دينالكال الو 

 0.64 3.39 256 األب الدرجة الكلية للرضا عن الحياة

 0.57 3.39 41 األم

 0.48 3.43 16 كال الوالدين

استجابات أفراد عينة الدراسة على  في متوسطات فروق جوهرية( وجود 25يتضح من الجدول )

وفقا لمتغير حافظة الخليل بميتام يتام في مدارس األالرضا عن الحياة لدى الطلبة األ مقياس

. ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما حالة الفقدان \جنس المتوفى 

 .(26هو وارد في الجدول )

 One Way Analysis ofنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )(: 26)جدول 
Varianceالرضا عن الحياة وفقًا  ات أفراد العينة على مقياساباستج ( للفروق في درجات

 لحالة الفقدان/جنس المتوفى.

 األبعاد

 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.197 2 0.395 بين المجموعات الطمأنينة النفسية
0.351 

 

0.704 

 
 0.562 310 174.253 داخل المجموعات

  312 174.648 المجموع
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الرضا عن العالقات 
 االجتماعية

 0.021 2 0.042 بين المجموعات
0.038 

 

0.963 

 
 0.550 310 170.599 داخل المجموعات

  312 170.640 المجموع

الرضا عن الحياة 
 االقتصادية

 0.001 2 0.002 بين المجموعات
0.002 

 

0.999 

 
 0.501 310 155.242 موعاتمجداخل ال

  312 155.244 المجموع

الدرجة الكلية للرضا 
 عن الحياة

 0.012 2 0.023 بين المجموعات
0.030 

 

0.970 

 
 0.388 310 120.185 داخل المجموعات

  312 120.208 المجموع

 (.α)≤0.01مستوى د * دالة إحصائيا بدرجة عالية عن*(. α)≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أ( 26يتضح من الجدول )

α)≤0.05 األيتامالرضا عن الحياة لدى الطلبة  استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس(في 

لكلية ا تبعا  لمتغير حالة الفقدان/جنس المتوفى على الدرجة ،بمحافظة الخليل األيتامفي مدارس 

للرضا عن الحياة وباقي األبعاد، فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية للرضا عن 

 (، وهذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية التاسعة.0.970( عند مستوى الداللة )0.030الحياة )

 :التاسعة نتائج الفرضية 

استجابات أفراد  في( 05.0)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 

لمتغير ترتيب تعزى في مدارس األيتام بمحافظة الخليل  الرضا عن الحياة العينة على مقياس

 .الطالب في األسرة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  استخراج التاسعة تمللتحقق من صحة الفرضية 

، وذلك كما هو واضح في األسرةترتيب الطالب في ر لمستوى الرضا عن الحياة تبعا  لمتغي

 (.27الجدول )

الستجابات أفراد عينة الدراسة على المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية (: 27)جدول 
 .األسرةالرضا عن الحياة تبعًا لمتغير ترتيب الطالب في  مقياس

ترتيب الطالب في  المتغير
 ةاألسر 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.77 3.22 59 األول الطمأنينة النفسية

 0.71 3.37 141 األوسط

 0.79 3.32 113 األخير

 0.84 3.45 59 األول الرضا عن العالقات االجتماعية

 0.71 3.56 141 األوسط

 0.72 3.49 113 األخير

 0.83 3.22 59 األول الرضا عن الحياة االقتصادية

 0.68 3.43 141 األوسط

 0.66 3.31 113 األخير

 0.68 3.30 59 األول الدرجة الكلية للرضا عن الحياة

 0.60 3.45 141 األوسط

 0.61 3.37 113 األخير

الرضا  جابات أفراد عينة الدراسة علىاست ( وجود تقارب في متوسطات27يتضح من الجدول )

بمحافظة الخليل على اختالف مستويات  األيتامفي مدارس  يتاماألعن الحياة لدى الطلبة 



93 


تعليمهن. ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في الجدول 

(28). 

 One Way Analysis ofنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )(: 28)جدول 
Variance الرضا عن الحياة وفقًا  عينة الدراسة على مقياس أفراداستجابات  في( للفروق

 .األسرةلمتغير ترتيب الطالب في 

 األبعاد

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.444 2 0.887 بين المجموعات الطمأنينة النفسية
0.791 

 

0.454 

 
 0.561 310 173.761 خل المجموعاتدا

  312 174.648 المجموع

 0.300 2 0.600 بين المجموعات الرضا عن العالقات االجتماعية
0.547 

 

0.579 

 
 0.549 310 170.041 داخل المجموعات

  312 170.640 المجموع

 1.048 2 2.096 بين المجموعات الرضا عن الحياة االقتصادية
2.122 

 

0.122 

 
 0.494 310 153.148 داخل المجموعات

  312 155.244 المجموع

 0.543 2 1.086 بين المجموعات الدرجة الكلية للرضا عن الحياة
1.413 

 

0.245 

 
 0.384 310 119.122 داخل المجموعات

  312 120.208 المجموع

 (.α)≤0.01بدرجة عالية عند مستوى  يا* دالة إحصائ*(. α)≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 (α)≤0.05( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 28يتضح من الجدول )

 األيتامفي مدارس  األيتامالرضا عن الحياة لدى الطلبة  استجابات أفراد العينة على مقياسفي 



94 


الدرجة الكلية للرضا عن الحياة  لىع األسرةبمحافظة الخليل تبعا  لمتغير ترتيب الطالب في 

وباقي أبعاد األخرى، فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية للرضا عن الحياة 

 (، وهذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية الحادية 0.245مستوى الداللة ) ( عند1.413)

. الكلية وباقي األبعاد األخرى  عشر على الدرجة
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة، إضافة إلى التوصيات في ضوء النتائج التي توصلت 

ة والنفسية عيدرجة إشباع الحاجات االجتما إلى معرفة الدراسة هدفتحيث  إليها الدراسة،

 .وعالقتها بالرضا عن الحياة لدى الطلبة األيتام في مدارس األيتام في محافظة الخليل

 مناقشة نتائج الدراسةأوال : 

 :األولىمناقشة نتائج الفرضية  •

استجابات أفراد عينة  بين( α)≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

الرضا عن  استجاباتهم عن مقياساالجتماعية والنفسية وبين ت الحاجا الدراسة على مقياس

 يتام بمحافظة الخليل.الحياة في مدارس األ

الكلية للرضا  ةبين الدرجذات داللة إحصائية  موجبة وجود عالقة (11)يتضح من الجدول 

ضا لر عن الحياة وجميع أبعاد درجة إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية وبين الدرجة الكلية ل

إشباع دالة إحصائيا  بين  موجبة، وتبعا لوجود عالقة عن الحياة اأبعاد الرضعن الحياة وجميع 

 األيتاميتام في مدارس ن الرضا عن الحياة لدى الطلبة األالحاجات االجتماعية والنفسية وبي

 ولى.ا فقد تم رفض الفرضية الصفرية األلهذ ووفقا بمحافظة الخليل

 ودراسة( 2016الدين، ودراسة)كرم( 2017دراسة )حرارة،ع تتفق هذه الدراسة م

لى وجود إشباع للحاجات أشارت إ والتي (Wawura,2011) ودراسة( 2009)العريني،

هذه  وتتفقالمتغيرات المتناولة بالبحث. كما  باختالفلدى الطلبة األيتام  واالجتماعيةالنفسية 

وجود عالقة  إلى أشارت والتي( 2017ة،ار الدراسة في متغير الرضا عن الحياة مع دراسة )حر 
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هذه الدراسة في بعد  وتتفقالحياة، كما  وجودة واالجتماعيةالحاجات النفسية  إشباعايجابية بين 

 (.2015)حنتول، ودراسة( 2016الرضا عن الحياة مع دراسة )ابليش،

الحاجات  عإشبا أنإلى  إحصائيةذات داللة  موجبةالسبب في وجود عالقة  أنالباحثة  وترى 

يتبعها بالضرورة شعور عام بالرضا عن الحياة خاصة لهذه الفئة من  واالجتماعيةالنفسية 

يعد مطلبا ضروريا لتحقيق الشخصية المتوازنة  األيتامالمجتمع، فإشباع الحاجات لفئة 

هذه الشخصية يتبعها بالضرورة رضا تام عن حياته.  وبالتاليلدى الطفل اليتيم  والمتوافقة

التي تعتني باليتيم توفر الظروف المعيشية  والمؤسساتالجمعيات  إدارةلذلك فإن  ضافةإلوبا

لخدمات  باإلضافةالصحية  والخدماتالسليمة بقدر استطاعتها، فتوفر الخدمات النفسية 

االحتياجات النفسية  إشباعفي  أيضا ويساهممما يساهم في تعويض اليتيم  والتعليماإلعاشة 

  .المادية بشكل ملموس تىوح واالجتماعية

 .  مناقشة نتائج السؤال الثاني:2

بمحافظة  األيتامفي مدارس  األيتامالطلبة  والنفسية لدىما درجة إشباع الحاجات االجتماعية 

 الخليل؟

جاءت بدرجة شباع الحاجات االجتماعية والنفسية الدرجة الكلية إل ( أن12يتضح من الجدول )

مع انحراف ( %65.9وبنسبة مئوية مقدراها )( 3.30لحسابي )ا متوسطة، حيث بلغ المتوسط

الحاجات النفسية لدى الطلبة األيتام في مدارس  (. كما تم تبين ان بعد0.36معياري قدره )

( وبنسبة مئوية 3.43ول بمتوسط حسابي قدره )محافظة الخليل جاء في الترتيب األيتام باأل

( االجتماعيةلحاجات اوجاء في المرتبة الثانية بعد )، %( معبرة عن درجة مرتفعة68.6مقدراها )

 .معبرة عن درجة مرتفعة أيضا( 63.3وبنسبة مئوية مقدراها )( 3.16بمتوسط حسابي قدره )
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ى وجود لإشارت أ والتي( 2012)فريح، ودراسة( 2017تتفق هذه الدراسة مع دراسة )حرارة،

يتام ة لدى الطلبة األيتام في دور األعية واالجتماشباع الحاجات النفسية في إمتوسطدرجات 

 .والمؤسسات

 إلى شباع الحاجات االجتماعية والنفسيةإلوتعزو الباحثة السبب في وجود درجة متوسطة 

ص الناتج بسبب اليتم سواء كانوا أقارب أم أصدقاء محاولة المحيطين باليتيم بتعويضه عن النق

درجة متوسطة فيتوضح من ذلك أن ك يبدو من النتائج أن هنا وكمام مؤسسات. لكن أ

امهم بإشباع حاجياته تبقى ناقصة. كما قد يرجع المحاوالت في تعويض الطفل من خالل اهتم

ذلك أيضا لوجود مرشد تربوي في مؤسسات العناية باليتيم و االهتمام بالدعم النفسي لهذه 

 الفئة.

 السؤال الثالث: . مناقشة نتائج3

استجابات أفراد  يف (α)≤0.05ائية عند مستوى الداللة حصتوجد فروق ذات داللة إهل 

بمحافظة الخليل  األيتامفي مدارس الحاجات االجتماعية والنفسية عينة الدراسة على مقياس 

الجنس، والصف، وحالة الفقدان/ جنس المتوفى، وترتيب الطالب في )لمتغيرات تعزى 

 (؟األسرة

 ( وفيما يلي مناقشة نتائج فحصها:5-1فرية )لصوانبثق عن هذا السؤال الثاني الفرضيات ا

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: •
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استجابات أفراد عينة في  (α)≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال

يتام جتماعية والنفسية لدى الطلبة األيتام في مدارس األالحاجات االالدراسة على مقياس 

 .الجنستغير لمتعزى بمحافظة الخليل 

استجابات أفراد عينة الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في  (13)يتبين من الجدول 

يتام بمحافظة يتام في مدارس األجتماعية والنفسية لدى الطلبة األالحاجات اال على مقياس

في ، (اإلناث))الحاجات النفسية( لصالح  وبعدعلى الدرجة الكلية  الجنسالخليل تعزى لمتغير 

، إذ بلغ المتوسط الحسابي على حين تبين انه ال توجد فروق على بعد )الحاجات االجتماعية(

(، بينما بلغ 3.25(، )الذكور) لدىالدرجة الكلية إلشباع الحاجات االجتماعية والنفسية 

( عند -2.337(، كما تبين أن قيمة )ت( المحسوبة )3.35( )اإلناثالمتوسط الحسابي لدى )

على الدرجة الكلية  الثانية(. وبناء عليه، رفضت الفرضية الصفرية 0.020اللة )لدمستوى ا

 بعد )الحاجات االجتماعية(. تم قبولها على وبعد )الحاجات النفسية(، بينما

 ودراسة ،(2014)كحيل،  ودراسة(، 2014ذه الدراسة مع دراسة )كالب،اختلفت ه

في الحاجات  إشباعن هناك أ لىتوصلت إ يوالت .(2009ي،)العرين ودراسة ،(2013)األسطل،

(   Lisa,2007دراسة ) الدراسة الحالية مع  واختلفت .لصالح الذكور واالجتماعيةالنفسية 

 االجتماعية لإلناث الفاقدات لوالداتهن.البعد والتي أكدت على وجود مشاكل في 

حاجة  األكثرم ه اإلناثأن  إلى إحصائيةوتعزو الباحثة السبب في وجود فروق ذات داللة 

ائهم أو أمهاتهم من حولهم وذلك ألن حرمانهم من بفهم األكثر تضررا لعدم وجود أ واءلالحت

و كالهما يعطي الفرصة الكبرى للمحيطين بالتدخل السلبي بحياتهم و نتيجة أو أبيهم أمهم أ

الراحة و  بالطمأنينةالحد من شعورهم لك قد يؤدي ذلك للحد من حريتهم وشعورهم باألمان و لذ



100 


في اتخاذ القرارات من الذكور  أكثريوجههم بدرجة اكبر لمن يرشدهم و بحاجة و  اإلناث أنكما 

عالمه المادي والمعنوي بمعونة  ن يبنييحاول أوقد يستقل بنفسه و ذاته  فالذكر يعتمد على

من المجتمع العربي خاصة يعطي االهتمام للذكر بدرجة أكبر  نكما أ ،أقرباءهأصدقاءه و 

يلجئ للذكر الموجود بالعائلة  ويقوم  نرى المجتمع األم أوفمثال في حالة وفاة الوالد  ،ثىناأل

الظهور بمظهر رب قبلها و تجعه ذلك على تجاوز المحنة و فيش ،تكبيرهو  ،وتعظيمه ،بتصبيره

 . المعيل لهاو المعين و األسرة أ

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: •

درجات إستجابات  يف (α)≤0.05عند مستوى الداللة  يةال توجد فروق ذات داللة إحصائ

يتام بمحافظة في مدارس األ والنفسيةالحاجات االجتماعية  أفراد عينة الدراسة على مقياس

 .الصف لمتغير تعزى الخليل 

 (α)≤0.05نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( أ14يتضح من الجدول )

 األيتامفي مدارس الحاجات االجتماعية والنفسية  ة الدراسة على مقياسيناستجابات أفراد عفي 

على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى، فقد بلغت قيمة  الصفبمحافظة الخليل تبعا  لمتغير 

تبعا  لعدم وجود و (، 0.109( عند مستوى الداللة )2.232)ف( المحسوبة على الدرجة الكلية )

على الدرجة الكلية الثالثة الفرضية الصفرية  قبولهذا يدعو إلى فإن  ةئيإحصافروق ذات داللة 

 .وباقي األبعاد األخرى 

تعتبر هذه الدراسة الوحيدة التي تناولت متغير  وبالتاليلم تتناول الدراسات السابقة متغير الصف 

 وخاصةصف اللمتغير  د فروق تبعا  النتائج بعدم وجو  ، حيث تمثلتالصف الدراسي للطلبة األيتام

المتقاربة  ن السبب يعود لطبيعة المرحلة العمريةبة بالعمر الزمني، فترى الباحثة أنهم فئة متقار أ
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يضا فهم يعبرون عن حاالتهم بصورة أنها فترة حرجة لكال الجنسين أ وخاصةبين الجنسين 

بينهم.  يةاعواالجتمشباع الحاجات النفسية في درجة إمعينة وال يوجد اختالف  وبحدودمتقاربة 

 ووسائل اإلعالمففكرة وجود وسائل  ،بسبب الثقافة المحيطة بهمن يفسر ذلك ويمكن أكما 

 قد تساهم في جعل االحتياجات واحدة للفئات المختلفة .للجميع  وإتاحتهاالتواصل االجتماعي 

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:

استجابة أفراد عينة  يف (α)≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 تعزى بمحافظة الخليل  األيتامفي مدارس  الحاجات االجتماعية والنفسية الدراسة على مقياس

 .حالة الفقدان/جنس المتوفىلمتغير 

في  (α)≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود( 16يتضح من الجدول )

يتام في مدارس األ ياس الحاجات النفسية واالجتماعيةمقعلى  استجابات أفراد عينة الدراسة

على الدرجة الكلية  حيث كانت الفروق بمحافظة الخليل تبعا  لمتغير حالة الفقدان/جنس المتوفى، 

نه ال توجد فروق على بعد حاجات االجتماعية(، في حين تبين أوبعد )ال إلشباع الحاجات

حسوبة على الدرجة الكلية إلشباع الحاجات لم، فقد بلغت قيمة )ف( ا)الحاجات النفسية(

الذين فقدوا  األيتامبين الطلبة الفروق حيث كانت (، 0.048( عند مستوى الداللة )3.064)

يتام الذين فقدوا الطلبة األ لصالحم، وكال الوالدين( ذين فقدوا )األال  يتاماألالطلبة ( وبين األب)

الدرجة الكلية إلشباع  على الرابعةالفرضية الصفرية  فض(، وهذا يدعو إلى ر م، وكال الوالديناأل)

 في حين تم قبولها على بعد الحاجات النفسية. الحاجات وبعد )الحاجات االجتماعية(،

إلى وجود دور لفقد  أشارت والتي( 2014، والتخاينةاسعد  أبوتتفق هذه الدراسة مع دراسة )

ت الدراسة الحالية إلى شار ، بينما أاأليتاملدى  ةاالجتماعيو الحاجات النفسية  إشباعالوالدين في 
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شباع ماعية فقط، بينما توجد مشكلة في إشباع الحاجات االجتوجود دور إيجابي لألب في إ

شباع يث يشعر اليتيم بعدم القدرة على إكال الوالدين معا ح األم أولغياب  النفسية وذلكالحاجات 

يعني قبول الفرضية على بعد الحاجات  وهذاالدين، لو و كال األم أالحاجات النفسية بسبب غياب ا

فقدان  أنالتي أكدت على و (  Lisa,2007تتعارض الدراسة التالية مع ما جاء في ) و النفسية. 

معظم  أنعلى  أكدتفهي  لإلناثبنتيجة مترتبة عليه مشاكل في الجانب االجتماعي  أدىاألم 

لذلك ضعف في عالقاتهم  كنتيجة أدىلدتهم واوفقدانهم لمقربات من والداتهم  كانوا اإلناث

 .االجتماعية

و في غالب األحيان فقد يستطيع األب دعم ابنه أ وموجهألب يكون داعم ن افسر الباحثة أوت

ولكنه ال يستطيع تعويض الحاجات النفسية  الحسن والمثالفهو القدوة  وتوجيههاابنته اجتماعيا 

 الحنان وغيرها.حاجات النفسية كالحب و الي تلبية ف األساسمهما حاول فاألم هي 

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة: •

 استجاباتدرجات في (α)≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

يتام بمحافظة في مدارس األ الجتماعية والنفسيةالحاجات اأفراد عينة الدراسة على مقياس 

 .األسرةي ف ترتيب الطالب لمتغير تعزى الخليل 

 (α)≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  نه ال توجدأ (19)يتضح من الجدول 

 األيتامالحاجات االجتماعية والنفسية في مدارس  استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياسفي 

بعاد األخرى، ألاسرة على الدرجة الكلية وباقي تبعا  لمتغير ترتيب الطالب في األبمحافظة الخليل 

(، 0.530( عند مستوى الداللة )0.636فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية )

 وهذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية الخامسة.
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رتيب شارت إلى عدم وجود فروق في التأ والتي ،(2010) يونس، وجدهما أتتفق هذه الدراسة مع 

 .الكلي ألفراد األسرةد و العدللطفل بين األخوة أ التنازلي

الضغوط النفسية الباحثة أن السبب في ذلك يعود إلى نظام األسرة الذي اعتاد على تحمل  وترى 

و لحاجات بغض النظر عن حجم األسرة أشباع هذه اثم أصبح هناك قدرة على إ واالجتماعية

قدرة على تقبل الصبح لديهم عانون من ظروف بنفس الدرجة كما وأترتيب الطفل داخلها، فكلهم ي

دور  األسرةلترتيب الطفل في  ننه. وبالرغم من هذه النتيجة إلى أن الباحثة توقعت أما يعانون م

بالغالب  نه يكون الطفل الذي تعرض لليتم أوال أل وخاصة واالجتماعيةشباع حاجياته النفسية في إ

 .مشباع حاجياتهوتجربة لولي أمره في إ اآلخرين،تجربة إلخوته 

 قشة نتائج السؤال الرابع:نا.  م4

 بمحافظة الخليل؟ األيتامفي مدارس  األيتامما مستوى الرضا عن الحياة لدى الطلبة 

في  األيتاممستوى الرضا عن الحياة لدى الطلبة ( أن الدرجة الكلية ل21يتضح من الجدول )

لى الدرجة ع بلغ المتوسط الحسابي إذجاءت بدرجة متوسطة،  بمحافظة الخليل األيتاممدارس 

بعاد الرضا عن الحياة تمثلت (، كما تبين أن أهم أ67.9مئوية مقدراها )( وبنسبة 3.39ة )يلالك

( وجاء في المرتبة 3.51بمتوسط حسابي قدره ) (الرضا عن العالقات االجتماعيةفي بعد )

معبرة ( 66.5)وبنسبة مئوية مقدراها ( 3.32( بمتوسط حسابي قدره )الطمأنينة النفسيةالثانية بعد )

 .عن درجة متوسطة أيضا

في  أشارت والتي ،(2015)حنتول، ودراسة ،(2016اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )ابليش،

 قبول معنوي للحياة. ولديهممضمونها أن الرضا عن الحياة للفئات المبحوثة متوسط 
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جة ايجابية فنتيجة تيالبحث هي ن إليهاتوصل  والتيترى الباحثة بأن النتيجة الخاصة بهذا السؤال 

فقد تكون نتيجة ذلك  ،نتيجة ايجابية األيتاموجود درجات متوسطه من الرضا عن الحياة عند 

السابقة  األسئلةكما تم التعرض لذلك في  واالجتماعيةالحاجات النفسية  إشباعبسبب التوسط في 

الحياة فالتوسط ن الحاجات يؤدي بالضرورة إلى درجات عليا في مقياس الرضا ع إشباع أن حيث

الناتج عن محاولة المحيطين إلشباع حاجات اليتيم بالضرورة ينتج عنها التوسط في الرضا عن 

 الحياة لهم.

 . مناقشة نتائج السؤال الخامس:5

استجابات أفراد  يف (α)≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل 

تعزى بمحافظة الخليل  األيتامفي مدارس  ةعن الحيا عينة الدراسة عن مقياس الرضا

 (؟األسرةالجنس، والصف، وحالة الفقدان/ جنس المتوفى، وترتيب الطالب في )لمتغيرات 

سيتم مناقشة نتائجها فيما  والتيوانبثق عن السؤال الخامس الفرضيات الصفرية التالية 

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة:يلي:

استجابات أفراد عينة في (α)≤0.05ئية عند مستوى الداللة صاتوجد فروق ذات داللة إح ال

تعزى لمتغير بمحافظة الخليل  األيتامفي مدارس  الدراسة عن مقياس الرضا عن الحياة

 الجنس.

استجابات أفراد عينة فروق ذات داللة إحصائية في ه ال توجد أن(22)يتبين من الجدول 

 الجنسبمحافظة الخليل تعزى لمتغير  األيتام رسالرضا عن الحياة في مدا الدراسة عن مقياس

، إذ بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية األخرى بعاد وباقي األ للرضاعلى الدرجة الكلية 
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( اإلناث(، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى )3.42(، )الذكورعن الحياة لدى ) للرضا

(، وبناء 0.495مستوى الداللة )د ( عن0.683(، كما تبين أن قيمة )ت( المحسوبة )3.37)

 السادسةالفرضية الصفرية  قبلتعليه، 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة  رتأشا والتي( 2015تتفق هذه الدراسة مع دراسة )حنتول،

 (،أنثى \حصائية في متوسط درجات جودة الحياة المدركة تعزى للنوع ) ذكرإ

لصالح الذكور في الرضا  األيتامق بين رو وجدت فأ ( والتي2016مع دراسة )ابليش، واختلفت

 عن الحياة .

 النفسية لدىرغم أن النتيجة الخاصة بالدراسة أظهرت تعارضا ما بين درجة إشباع الحاجات 

ما  وهذا لإلناثيتوقع كنتيجة لذلك وجود نقص في درجات الرضا عن الحياة  ومماناث اإل

 توقعته الباحثة.

 األيتامال يؤثر في درجات الرضا عن الحياة لدى الطلبة  نسلكن ترى الباحثة بأن متغير الج

 من المحيطين. وكذلكألن كال الجنسين يعاملون بنفس الدرجة في المدارس الخاصة بهم 

 مناقشة نتائج الفرضية السابعة:

استجابات أفراد عينة  يف (α)≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 لمتغير تعزى بمحافظة الخليل  األيتاممدارس في  الرضا عن الحياة اسقيالدراسة على م

 .الصف

 (α)≤0.05( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 24يتضح من الجدول )

في مدارس  األيتامالرضا عن الحياة لدى الطلبة  استجابات أفراد عينة الدراسة عن مقياسفي 
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على الدرجة الكلية للرضا عن الحياة وباقي األبعاد  الصفل تبعا  لمتغير ليبمحافظة الخ األيتام

( عند 0.026األخرى، فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية للرضا عن الحياة )

الدرجة الكلية  على لسابعةاوهذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية (، 0.974مستوى الداللة )

 باقي األبعاد األخرى.و 

الباحثة ان تكون النتائج  وتوقعت توجد دراسات تناولت هذا المتغير كما تحدثنا سابقا كما ال

ير واضح ولكن النتائج تم الوصول إليها لصالح الصفوف الدنيا كون الرضا عن الحياة لديهم غ

 داة الدراسة وال يمكن التدخل بها.أمن خالل 

جود تقارب نسبي في العمر بين كافة لو  وذلكذه النتيجة كما هي لكن من الممكن قبول ه

 الدرجة الكلية . وعلىالصفوف 

 مناقشة نتائج الفرضية الثامنة  

استجابات أفراد عينة  يف (α)≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حالة لمتغير  تعزى بمحافظة الخليل  األيتامفي مدارس  الرضا عن الحياة الدراسة عن مقياس

 .فقدان/جنس المتوفىال

  (α)≤0.05نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( أ26يتضح من الجدول )

بمحافظة الخليل تبعا   األيتامفي مدارس  األيتامفي متوسطات الرضا عن الحياة لدى الطلبة 

ي األبعاد، فقد بلغت اقلمتغير حالة الفقدان/جنس المتوفى على الدرجة الكلية للرضا عن الحياة وب

( عند مستوى الداللة 0.030قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية للرضا عن الحياة )

 ثامنة.الوهذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية (، 0.970)
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وجود فروق في الرضا عن  إلىشارت ( والتي أ2016سة مع دراسة )إبليش،اختلفت هذه الدرا

 .)أمهم(فى تو الم األيتامالحياة لصالح 

 مناقشة نتائج الفرضية التاسعة

درجات استجابات  يف (α)≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 تعزى بمحافظة الخليل  األيتامفي مدارس  الرضا عن الحياة أفراد عينة الدراسة على مقياس

 .سرةترتيب الطالب في األ لمتغير

 (α)≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد  انه ال (28)يتضح من الجدول 

تبعا  الخليل  بمحافظة األيتاممدارس  في األيتامفي متوسطات الرضا عن الحياة لدى الطلبة 

عن الحياة وباقي أبعاد األخرى، فقد  للرضاسرة على الدرجة الكلية أللمتغير ترتيب الطالب في ا

( عند مستوى الداللة 1.413عن الحياة ) للرضادرجة الكلية البلغت قيمة )ف( المحسوبة على 

وهذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية التاسعة على الدرجة الكلية وباقي األبعاد (، 0.245)

 األخرى.

االجتماعية والتي أشارت الى ه النتيجة مع النتيجة المتعلقة بإشباع الحاجات النفسية و تتفق هذ

وجدت هذه الدراسة وجود درجات من أ وكذلكاجات لكافة أفراد األسرة لحود درجة من إشباع اوج

عن ترتيب الطفل داخل األسرة كما وال يوجد دراسات بحثت  بمنعزل األيتامالرضا عن الحياة عند 

 .الدراسة الوحيدة التي بحثت في هذا المجال ،هذه الدراسة وتعتبرفي هذا 
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 :التوصيات

تتعلق  والتيهذه الدراسة، توصي الباحثة ببعض التوصيات  ليهاإمن خالل النتائج التي توصلت 

 كاآلتي: وهيمثلت عينة الدراسة الحالية،  والتي األيتامساسي بفئة بشكل أ

اهتمام الباحثين بدراسة متغير العمر كمتغير أساسي لمعرفة الفروق في إشباع الحاجات  .1

 وفقا  لهذه المتغير.

 .لأليتام واالجتماعيةشباع الحاجات النفسية زيادة إل إرشاديةام بإجراء برامج االهتم .2

بمتغير الرضا عن  وعالقتهاعمل المزيد من الدراسات التي تتحدث عن الحاجات النفسية  .3

 .األيتامالحياة لفئة 

صب  وعدمالنفسية  احتياجاته وتوفيرزيادة اهتمام المجتمع المحلي بمساعدة اليتيم  .4

 .ديةافقط على االحتياجات الم ماالهتما

 .كبرأ وبشكللزيادة تكيفهم مع الواقع المحيط  لأليتامتدريبية مجموعات القيام بعمل  .5

على رعايته للتوصل لطرق سليمة في  والقائمينألولياء أمور اليتيم  إرشاديةعمل برامج  .6

 . التعامل مع اليتيم
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علم مرشد الدعاة والمعلمين في التربية و  .(2010الجقندي، عبد السالم. والنعمي، عبد هللا. )
 : دار الكتاب الوطنية. ليبياالنفس

الرضا عن الحياة وعالقتها باإلجهاد النفسي الناتج عن الحصار  .(2015جاللة، سهيلة. ) 
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة لدى موظفي القطاع الحكومي في غزة

 اإلسالمية، غزة .

رسالة  ،الحاجات النفسية وعالقتها بالضغوط لدى المراهق األصم .(2006) .الجوهري، أيمن
 ، مصر. جامعة الزقازيق ،كلية التربية، ير منشورة غماجستير 

االجتماعية وعالقتها بجودة الحياة لدى و  الحاجات النفسية(. 2017حرارة، ناهض. ) 
لجامعة اإلسالمية، ارسالة ماجستير غير منشورة، الالجئين السوريين في محافظة غزة، 

 غزة. 

الخصائص السيكومترية لمقياس الرضا عن الحياة متعدد األبعاد  .(2013الحميدي، حسن. )
 . الزقازيق. مجلة كلية التربية نفسية،لنسخة الكويتية( دراسات تربوية و للمراهقين) ا

وعين د(. جودة الحياة المدركة لدى األيتام مجهولي األبوين المو 2015). حنتول، أحمد
اسات عربية في التربية ر د، والضغوط النفسية باالكتئاببالمؤسسات اإليوائية وعالقتها 

 .السعودية ،وعلم النفس

حاجات الطفل اليتيم دراسة تحليلية،  إشباع(. دور األسرة البديلة في 2016حواوسة، جمال. )
 . 367-390،للعلوم اإلنسانية عبد القادر األميرمجلة جامعة 

 التوزيع.  القاهرة: دار غريب للنشر و  الدافعية لإلنجاز. (. 2000. )د اللطيفبخليفة، ع

 اإلنسانيةمجلة العلوم  ،(. الحرمان العاطفي عند الطفل اليتيم2016خموين، فاطمة الزهراء. )
  (27) . مجلدواالجتماعية

بعض  ت( . تصور مقترح لتطوير أساليب رعاية األيتام في ضوء اتجاها2014. )حنانخوج، 
  (4)22 .مصر ،مجلة العلوم التربوية ،الدول العربية) دراسة مقارنة (
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ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر:  الصحة النفسية للطفل.(. 2004داود، عبد الباري. )
 القاهرة.  

 األبيض بمدينة دراسياً  المتأخرين للتالميذ النفسية الحاجات(. 2010الدرديري، هدى. )
. رسالة دكتوراه، واالجتماعي االقتصادي والمستوى   الوالدية المعاملة ساليبأب وعالقتها

 جامعة الخرطوم، السودان.

ودة الحياة النفسية لدى مرتفعي إدراك ج(. التحصيل األكاديمي و 2009. )رجيعة، عبد الحميد
، مجلة كلية التربيةمنخفضي الذكاء االجتماعي من طالب كلية التربية بالسويس، و 

 (1) 19ة اإلسكندرية، عجام

الضغوط النفسية طبيعتها نظرياتها، برامج لمساعدة الذات في  (.2004الرشيدي، هارون. )
 ، القاهرة ، مصر: المكتبة االنجلو انجليزية.عالجها

الرضا عن الحياة وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة كلية التربية جامعة . (2015الزعبي، أحمد. )
   (.14) 37 .ثعبلمجلة جامعة ا، دمشق

 ، القاهرة: عالم الكتاب. 5. ط علم نفس النمو (.2001. )حامدزهران ، 

 . عالم الكتاب، مصر، ، القاهرة4ط .الصحة النفسية والعالج النفسي (.2005. )زهران، حامد

 . مصر: عالم الكتاب.اإلرشادالتوجيه و (. 2002زهران، حامد. )

 ، عمان، دار الفكر.1.طالنفسي والعالج اإلرشاد نظريات(. 1998زيود، نادر. )

 مكتبة العبيكان.  ،. الرياضأطفال بال أسر( 2003عبد هللا. ) ،السدحان

ات لدى مديري المدارس (. الرضا عن الحياة وعالقته بتقدير الذ2003سليمان، عادل. )
، رسالة ماجستير غير منشورة، مديراتها في محافظات فلسطين الشماليةالحكومية و 

 ة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.  عجام
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 ةلدى الطلب األساسينفسية و القلق الدينامية ال .(2013) .والحلبوسي، عمر .ياسر ،الشجيري 
، اإلنسانيةمجلة جامعة االنبار للعلوم  .في المدارس المتوسطة األيتاموغير  األيتام
 . العراق

لرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعات االمرونة النفسية و عالقتها ب (.2012شقورة، يحيى. )
 ، غزة.األزهر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الفلسطينية بغزة

 ،الحاجات النفسية لكبار السن بالرضا عن الحياة إشباععالقة . (2013الطبيب، مصطفى. )
 ايليب ،والعلوم اآلداب، كلية مجلة روافد المعرفة

، العمانية العاملة ةلحاجات النفسية واالجتماعية للمرأا. (2013. )سعيد والظفري، .مها ،ينالعا
 .عمان ،سقطم ،جامعة السلطان قابوس

 .مصر، دراسات نفسية ،( . الرضا عن الحياة في المجتمع الكويتي2008عبد الخالق، أحمد. )
18(1.) 

ة يو المدرس األسريةالعوامل (. 2006عبد الفتاح، حسن. والسيد، فوقية. و سعيد، محمد. )
المجتمعية المنبئة بجودة الحياة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم بمحافظة بني و 

 ، المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية ببني سويف، مصر. سويف

لدى  االنفعالية(. دراسة مقارنة لبعض الحاجات النفسية والمشكالت 2000أشرف. ) ،عبد القادر
، مجلة كلية التربية ،مرحلة الطفولة المتأخرة يعينة من األطفال األيتام والعاديين ف

 .مصر، الزقازيق

أثر المساندة الوالدية على الشعور بالرضا عن الحياة لدى (. 2007عبد الوهاب، أماني. ) 
، المؤتمر السنوي الرابع عشر. مركز اإلرشاد النفسي، األيتام المراهقين من الجنسين

 جامعة عين شمس، مصر. 

علم النفس التربوي النظرية (. 2006. )الجراح،يوسف.وشفيق،عبد النصرو  العتوم، عالونة.
 . عمان: دار المسيرة للنشر و التوزيع.التطبيقو 
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المشكالت االجتماعية والنفسية الناجمة عن اليتم وفقدان الهوية  .(2015) .بدرية ،العتيبي
سة تطبيقية ا: در لذوي الظروف الخاصة في دور التربية االجتماعية بمدينة الرياض

 ، الرياض، السعودية. على الفتيات والمشرفات

في الدور  األيتام فالاألطلدى  إشباعهاالنفسية ومدى  الحاجات (.2009. )صالح ،العريني
 .مصر، الدراسات النفسيةمركز البحوث و الممتدة،  األسرو االوائية 

  (6)3 .انمسلطنة ع .مجلة العلوم التربوية والنفسية .(2019) .العطار، يوسف

الشعور بالطمأنينة والوحدة النفسية لدى األيتام المقيمين (. 2012العطاس، عبد الرحمن. )
، القرى  أمرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  ،في دور الرعاية والمقيمين لدى ذويهم

 .السعودية

ية على نالرضا عن الحياة وعالقتها بالوحدة النفسية دراسة ميدا .(2007)  .علوان، نعمان
 (.2) 16اإلسالمية. مجلة الجامعة  ،ينيزوجات الشهداء الفلسطين

(. الذكاء الوجداني و تأثيره على التوافق و الرضا عن 2006. )هللا، جابر رشوان، ربيع. وعبد
، كلية التربية، االجتماعيةمجلة العلوم التربوية و الحياة و اإلنجاز األكاديمي لألطفال، 

   (4) 12. جامعة قنا

الرضا عن الحياة الذكاء االجتماعي وعالقته باالتزان االنفعالي و (. 2013عيسى، حسين. )
الجامعة  ،غير منشورة( رسالة ماجستير، )شركة المرور بمحافظة غزة أفرادلدى 

 ، غزة. اإلسالمية

الحاجات اإلرشادية لطلبة جامعة عمر بن المختار  (.2008. )،إيمانوالطائيالغماري، صالح. 
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمر بن المختار، وء بعض المتغيراتضفي 

 ليبيا. 

 ىاالجتماعية المرتبطة بقلق المستقبل لدية و الحاجات النفس .(2012) .فريح، عزازي 
جامعة  ،ر غير منشورةيرسالة ماجست ،المراهقين مجهولي النسب من المنظور التربوي 

 ، مصر. اهرةقال ،القاهرة
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 ،النفسية واالجتماعية ودور األسرة في إشباعها اإلنسانحاجات  .(2005) .حكمت ،فريحات
  (6) 49، األردن. مجلة هدى اإلسالم

 .دار القلم :الكويت .دراسات في سايكلوجية النمو .(2003) .دالفقي، حام

، رسالة الحاجات النفسية لنزالء دار المالحظة االجتماعية(. 2008القحطاني، خالد. )
 تير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.سماج

الحاجات النفسية و مفهوم الذات وعالقتهما بمستوى الطموح لدى (. 2011القطناني، عالء. )
، رسالة ماجستير غير منشورة، طلبة جامعة األزهر بغزة في ضوء نظرية محددات الذات

 جامعة األزهر، غزة.

الحاجات النفسية لأليتام في دور الرعاية و عالقتها بالصحة النفسية . (2014كحيل، رندة. )
، رسالة ماجستير غير منشورة، أنفسهملديهم من وجهة نظر مقدمي الرعاية و األيتام 

 كلية العلوم التربوية النفسية، جامعة عمان العربية، األردن.

الحاجات النفسية لدى عينة  ضبع إلشباع إرشاديفعالية برنامج  .(2016) .كرم الدين، ليلى
  .مصر ،، دراسات الطفولةاإليوائيةمن أطفال المؤسسات 

 ، القاهرة: هجر للطباعة و النشر.4. طالصحة النفسية(. 1997كفافي، عالء الدين . )

ق المستقبل لدى المراهقين إشباع الحاجات النفسية وعالقتها بقل .(2015) .كالب، نسرين
رسالة ماجستير ، بمحافظة غزة اإليوائيةمؤسسات اإليوائية وغير لالمقيمين في ا تاماألي

 . غزة اإلسالمية،الجامعة  ،غير منشورة

بناء أداة لقياس الحاجات األساسية لدى طلبة مرحلة الدراسة ( 2004. )مالكي، عبد الكريمال
 ، جامعة البصرة، العراق.رسالة ماجستير غير منشورة المتوسطة،

الحاجات النفسية في ضوء نظرية ماسلو دراسة مقارنة ما بين  .(2011) .مبروك، رشا
  مصر. ،بورسعيد جامعةكلية التربية  ة، رسالة دكتورا  ،الكفيف و المبصر
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(. التفاؤل و التشاؤم و عالقته بالرضا عن الحياة و األعراض 2012المجدالوي، ماهر. )
ع عملهم بسبب خالفات قموا االنفسجسمية لدى موظفي األجهزة األمنية الذين تركو 

 (2)20للدراسات التربوية و النفسية.  اإلسالميةمجلة الجامعة سياسية في قطاع غزة، 

عالقتها بمستوى حاجات النفسية للنوع االجتماعي و مستوى إشباع ال(. 2016محمود، آالء. )
التوافق المهني للعاملين في المؤسسات الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية 

 ة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،، رسالة ماجستير غير منشور وجهة نظرهم نم
 فلسطين. 

(. الحاجات النفسية كما يدركها األبناء ببالد المهجر. دراسة 2013محي الدين، أبو عبيدة. )
مركز السودان لدراسات الهجرة و التنمية و السكان، الهجرة:  آفاقمجلة ميدانية. 

 . (10الخرطوم. المجلد)

، القاهرة: دار العلوم والثقافة للنشر صحتهم النفسيةأبناءنا و  (.2001المختار، وفيق. )
 التوزيع.و 

النفسية وعلم  الصحة .(2003)نبيلة.  ومكاري، .قاسم،ناجي. وصالح،أحمد. منسي، محمود
الحديثة لتحويل وطباعة  القاهرة: شركة الجمهورية .التربية الصحيةو  االجتماعيالنفس 

 .ق ر الو 

 . عمان: دار الفرقان. علم النفس التربوي (. 2003نشواني، عبد المجيد. )

زائر: دار الج مفاهيم اساسية في علم النفس.(. 2006نصر الدين، لوكيا. والهاشمي، جابر. ) 
 التوزيع. هدى للطباعة والنشر و 

. ة دمشقعمجلة جامتشرين، ة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق و (. جود2012)نعيسة، رغداء. 
28 (1) 

تقدير الذات ألطفال الحاجات النفسية وعالقتها بمستوى الطموح و (. 2008. )النويري، سهير
درمان  أمستير غير منشورة، جامعة جرسالة ما، SOSاألسر البديلة بقرية األطفال 

 .اإلسالمية، السودان
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 ن، االستبياالدراسة أداة( 1)ملحق ال 

 جامعة الخليل 

 قسم الدراسات العليا 

 برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي 

 

 عزيزتي الطالبة /عزيزي الطالب 

 تحية طيبة وبعد... 

درجة إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية وعالقتها بالرضا دراسة بعنوان: " تقوم الباحثة بإجراء
"، وذلك استكماال لمتطلبات عن الحياة لدى الطلبة األيتام في مدارس األيتام في محافظة الخليل

الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي. راجية  التكرم باإلجابة عن فقرات 
 ( أمام العبارة التي تتفق ووجهة نظرك. xضع إشارة )و و  االستبانة

شاكرة  لكم جهودكم وأمانتكم العلمية وحرصككم علكى إنجكاح هكذه الدراسكة، علمكا أن إجابتكك سكتكون 
 سرية، وال تشكل أي نوع من االختبار، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 مع خالص شكري لحسن تعاونكم
 .قواسمةلكمال ا درغ الباحثة:

 المصري. إبراهيمإشراف: د.        
 البيانات األولية:  أوال:

 الصفة التي تنطبق على حالتك: ضع/ي دائرة حول
.أنثى.2.ذكر.1 :الجنس* 

.التاسع3الثامن-2السابع-1:الصف*

.األم.2.األب.1حالة الفقدان/جنس المتوفى*

لدين.ا.كالالو3

.األوسط.2.األول.1األسرةترتيب الطالب في *

.األخير.3
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من الحاجات النفسية واالجتماعية هي مجموعة والنفسية:  االجتماعية الحاجاتثانيا: مقياس 
عدم وجودها فيعني حالة  أماواالستقرار  ،واالتزان ،والتي يعني وجودها حالة من الراحةالحاجات 
 .من التوتر

 ( في المربع الذي يتفق ووجهة نظرك أمام كل فقرة من الفقرات:xوضع شارة ) ىيرج

الرق

 م

بدرجة  الفقرة

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا

 :: الحاجات االجتماعيةاألولالبعد 
     .بعيداًعناآلخرينفينمطتفكيريأجدنفسي1

     .فيحلمشكالتييأجدمنيساعدنال2

     أعانيمنالشعوربالعزلةاالجتماعية.3

     .اشعربالتقديرمنقبلاآلخرينال4

     أشعربالخوفمنإقامةالعالقاتاالجتماعيةمعالزمالء.5

      .معزمالئيالطلبةأكونمنيعندمايسخرونأشعربأناآلخرين6

مع7 التواصل إلى احداآلخرينأميل غيابفقدان كتعويضعن

.والديأوكالهما

     

     .النشاطاتوالفعالياتالمدرسيةبأندمجفيالمشاركة8

     .أشعربالسعادةعندالعملمعاآلخرينأكثرمنالعملبمفردي9

     يسعدنيتكوينصداقاتجديدة.10

     .قويةغيرعالقتيبأصدقائي11

     .اونمعالمدرسينفيالمدرسةعأت12

     .الاشعربالودأثناءتعامليمعاآلخرين13

     .أتنازلعنحقيأماماآلخرين14

     أشعربأناآلخرينيسخرونمني.15

     .المحيطينبيأشعربالخوفمنإقامةعالقاتاجتماعيةمع16

     .خرينآلاأشعربعدمالراحةفيعالقاتيمع17

     .كنتبيناآلخرينولواشعربالوحدة18

     .غممنفقداناحدوالديأوكالهماأتقبلذاتيكماهيبالر19

     أتوقعأنهناكمخاطرتهددني.20

     .أحاولالتغلبعلىمخاوفيمناآلخرينبنفسي21

     أجدأنمستقبليمظلم.22

     .والديأوكالهماألحدالمستقبلفيظلفقدانيأشعربالقلقمن23

 الحاجات النفسية: الثانيالبعد 
.الضيقعندرؤيةزمالئيمعآبائهمشعربأ1

الظروفالناجمعنفقداناحدأ2 شعربالتكيفالنفسيرغمقسوة

.والديأوكالهما



.أشعربالراحةالنفسيةفيمدرستي3

.منالمحيطينبالحمايةاشعر4

.باالغترابفقداناحدوالديأوكالهمايشعرني5

شعرنيبعدمالطمأنينةمنالمحيطينيفقداناحدوالديأوكالهما6

.بي



.اجعلنيفاقدالألملمنالمستقبلفقداناحدوالديأوكالهم7

اآلخري8 جعل كالهما أو والدي احد شؤوننفقدان في يتدخلون

.حياتي
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.اآلخرينياشعربالسعادةعندمايثنيعل9

.فقداناحدوالديأوكالهمايشعرنيبالحزن10

.اشعرباألمنوالطمأنينةمعزمالئي11

.أكرهأنيشعرنياآلخرونبالضعف12

.حدأأحاولاتخاذقراراتيبنفسيدوناللجوءإلى13

.أشعربأنيحرفيتحديدنمطحياتي14

.أميلإلىحلمشكالتيبنفسي15

.أعبربجرأةعنرأييوأفكاريبشكلحر16

.نحريتيمقيدةمقارنةمعأصدقائيأشعربأ17

.أشعربالرضاعنانجازعملي18

.أشعربالسعادةعندانجازشيءجديد19

.دنجاحيفيتحقيقأهدافيبالحياةأشعربالثقةبالنفسعن20

.أنميقدراتيوإمكانياتيمنخاللحبالمعرفة21



ية الحياة حسب المعايير الرضا عن الحياة هو تقدير عام لنوع: الرضا عن الحياةثالثًا: مقياس 
 ، واالستقرار االقتصادي.ةالنفسي العالقات االجتماعية، والطمأنينةالتالية: 

 ( في المربع الذي يتفق ووجهة نظرك أمام كل فقرة من الفقرات: xيرجى وضع شارة )

بدرجة  الفقرة الرقم

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا

 مجال الطمأنينة النفسية: أوال

.يناجحفيحياتيبشكلعامنأشعربأن1
.أشعرباالستقرارواألمانفيحياتي2
.أميلإلىالضحكوتبادلالدعابة3
.أشعربالتفاؤلتجاهالمستقبل4
.أشعربأنظروفحياتيالحاليةأفضلمنذيقبل5
.أتوقعحياةمستقبليةسعيدة6
.إلىالجوانبااليجابيةمنالحياةأنظر7
.باآلية)أنبعدالعسريسراً(نمأؤ8
.حققتجزءامنطموحاتيحتىاآلن9
.أتقبلانتقاداآلخرين10
.ليةفيذاتيتدفعنينحوالمبادرةأشعربثقةعا11
.ربمستقبليقبلالخلودإلىالنومأفك12
مني.زالسعادةتالأنإالالحياةمليئةبالضغوطأنرغم13
ي.أعيشحالةمنالبؤسوالشقاءاليوم14
.اشعربالثقةفيقدراتي15
معنىلحياتي.إليجادوإرادةليسلديعزيمة16
.أفضلممايعيشهالكثيرمنالناسأعيشفيمستوىحياة17
.لديالقدرةعلىاتخاذالقرارالذييخصمستقبلي18

 مجال الرضا عن العالقات االجتماعيةنيا: اث
.تقبلاآلخرينكماهمأ1
.أشعربالثقةتجاهسلوكياالجتماعي2
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.عتبرنفسيأفضلحاالمناآلخرينأ3
.راضينعنياآلخريناشعربان4
.المرحعندماأكونبصحبةاآلخرينأضفيجوامن5
.المدرسةبشطةاالجتماعيةنأشاركفياأل6
.أساعداآلخرينعلىتطويرمهاراتهماالجتماعية7
.أناراضعنحياتيكماهي8
.اليأسأوخيبةاألملمناآلخرينالأعانيمشاعر9
.لوكيمعاآلخرينبالتسامحوالمرحيتسمس10
.تربطنيباآلخرينأشعربالسعادةلوجودعالقاتطيبة11
.أدعوبأنيعمالخيرعلىاآلخرين12
.أتمنىحياةطيبةألصدقائياأليتام13
.أجدتقديرالمجردأنيمنفئةاأليتام14
.اآلخرينمعأكونعندماباألماناشعر15

 ثالثاٌ: الرضا عن الحالة االقتصادية
.تقبلحتىفيالشؤوناالقتصاديةسأتوقعاألفضلفيالم1
.أتمنىأنتكونأموريالماليةمستقرة2
.أشعربأندخلأسرتيالحالييشبعحاجاتاألسرة3
ي.أنيتحسنوضعأسرتيالحالأتمنى4
.االقتصاديأسرتيأتمنىأنأقدمالمساعدةفيتحسينوضع5
.اتنااألساسيةجيلبيحاأسرتيدخل6
.الخدماتالمقدمةغيرمتاحةبالقدرالكافي7
.نسكنفيبيتمناسبومالئملنا8
.دائمامااشكرهللاعلىالنعمة9
.غيرمستقرويبعثعلىالقلقألسرتيالوضعاالقتصادي10
.اجاتهايأعملخارجالمنزللمساعدةأسرتيفيتغطيةاحت11
النشاركفيالمناسباتاالجتماعيةبسببسوءالوضع12

االقتصادي.


نتلقىمساعداتمناآلخرينلسوءوضعنااالقتصادي.13

 ع خالص شكري لحسن تعاونكمم
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 الدراسة ةاأدالمحكمين الذين قاموا بتحكيم السادة  أسماءقائمة ب( 2الملحق )

 الجامعة  اسم المحكم  الرقم 

 جامعة الخليل د. حاتم عابدين 1

 جامعة عين شمس د. سميرة الشندي 2

 جامعة االستقالل د. عايد الحموز 3

  د. عيسى جرادات 4

 جامعة الخليل د. كامل كتلو 5

 جامعة الخليل د. كمال مخامرة 6

 جامعة الخليل د. محمد عجوة 7

 جامعة الخليل لجندياد. نبيل  8
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 التي تم اخذ العينة منهاكتاب تسهيل المهمة للجمعيات ( 3الملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


