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 مشكالت االيتام داخل دور الدولة خارجها
 

 
 داشواق جبار حمو        أ .م. د. سناء عبدالزهرة الجمعان   د. صفاء عبدالزهرة الجمعان .م.أ

 قسم االرشاد التربوي –كلية التربية  –جامعة البصرة 
 

 الخالصة 
 

 مشكلة البحث 
 تتلخص مشكلة البحث الحالي بالتعرف على مشكالت األيتام داخل دور الدولة وخارجها 

 أهمية البحث والحاجة إليه 
 يمكن تلخيص اهمية البحث الحالي بالنقاط االتية

 خاص.اهمية االسرة في تكوبن شخصية االطفال عموما والطفل اليتيم بشكل  .1
 رصد المشكالت التي يعاني منها االيتام داخل دور الدولة وخارجها. .2
توجيه  االنظار الى ضرورة التعامل مع هذه المشكالت من قبل المسؤولين في الدولة من جهة  .3

 ومن قبل المرشدين والباحثين والمختصين النفسيين من جهة اخرى      
 أهداف البحث  

 تام داخل دور الدولة وخارجها .أوال: التعرف على مشكالت األي
 ثانيا: التعرف على مشكالت األيتام حسب متغير الجنس والسكن )داخل دور الدولة وخارجها(

 حدود البحث  
يتحدد البحث الحالي باأليتام داخل دار الدولة من الذكور واإلناث وااليتام الذين يقطنون مع اقاربهم  

-2212التابعة لمديرية التربية في محافظة البصرة للعام الدراسي والذين يتلقون تعليمهم في المدارس  
2211. 

 :توصل البحث الى النتائج االتية  
اظهرت نتائج الدراسة وجود مشكالت لدى عينة البحث، كما اظهرت نتائج الدراسة وجود فرق  دال 

لدراسة وجود فرق  دال احصائيا بين االيتام  من الذكور واالناث لصالح االناث ، كما اظهرت نتائج ا
 احصائيا بين االيتام الذين يعيشون مع ذويهم  وااليتام  داخل دور الدولة لصالح االيتام داخل دور الدولة

 التوصيات:
 زيادة االهتمام بهذه الفئة من المجتمع من قبل الدولة .1
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االيتام اجتماعيا االهتمام بالبرامج التوعوية التي تحث المجتمع واقارب اليتيم على احتواء  .2
 واقتصاديا

 تشجيع االسر الحاضنة على حضانة االيتام الذين اليوجد لهم اسر .3
 المقترحات: 

 اجراء دراسة تتضمن  مشكالت االيتام وعالقتها بمتغيرات اخرى ر  .1
 اعداد البرامج االرشادية  لخفض المشكالت التي يعاني منها االيتام. .2

 
 الفصل األول

 مشكلة البحث     
كانت والزالت الدراسات والبحوث تؤكد على أهمية مرحلة الطفولة ودورها في تكوين شخصية الفرد       

فيما بعد،لذا فان أية مشكلة يتعرض لها الطفل في هذه المرحلة تترك بصمات واضحة على خصائص 
المجتمعات لما شخصيته مستقبال وتبدو مشكالت األيتام احد المشكالت التي تلقى اهتماما كبيرا  لدى 

لهذه المشكالت من اثار سلبية على الفرد وعلى نفسيته وشخصيته و التي تنعكس فيما بعد على المجتمع 
اذا لم يتم التعامل معها كما ينبغي، لذلك تتلخص مشكلة البحث الحالي باالجابة على السؤال االتي: هل 

 ور الدولة اوخارجها ؟ يعاني االيتام من مشكالت سواء اولئك  الذين يعيشون داخل د
 أهمية البحث والحاجة إلية  

تعد األسرة من أهم األركان التي يعتمد عليها المجتمع في تنشئة وتطبيع الفرد لما لها من مركزية 
واضحة، فأفراد األسرة هم أول من يتصلون بالفرد  اجتماعيا في سنوات عمره األولى والتي تكون حاسمة 

 (                               192، ص 2222ماعي  )العمر،في ارتقائه وتطوره االجت

حيث إن فقدان  وتؤكد الدراسات على أهمية المؤثرات األسرية في نمو الطفل وفي تكوينه الشخصي،
الطفل ألحد أبويه إن لم يتوفر له البديل المناسب يمكن إن يؤدي إلى مشاعر بعدم األمن والقلق 

 .(92، ص1991تكون خطيرة )الكيالني،واالعتمادية باإلضافة الى تأثيرات في الشخصية يمكن أن 

، وقد سر واألبناءك كمصير لكثير من األإن قضية األيتام قضية مهمة جدًا في حياة البشر، وذل 
اهتم اإلسالم اهتمامًا كبيرًا باليتيم من حيث تربيته ورعايته ومعاملته وضمان وسائل العيش الكريم له كي 

( َوَوَجَدَك َضاالًّ 6}َأَلْم َيِجْدَك َيِتيمًا َفآَوى ) ينشأ عضوًا نافعًا في المجتمع قال تعالى: في سورة الضحى
. وقال تعالى: "أرأيت الذي  )سورة الضحى(( {" 9َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفال َتْقَهْر ) (8) َعاِئاًل َفَأْغَنى( َوَوَجَدَك 7َفَهَدى )

، وهاتان اآليتان وغيرهما من اآليات الكريمة تؤكد  (2)سورة الماعون ، اية يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم" 
هللا سبحانه وتعالى قد اوصى وأكد على ضرورة على العناية باليتيم والشفقة عليه، والحكمة من أن 
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يوائهم، وقد ابتدأ بمسألة االيواء هو أن ينشأ الطفل بين أناس يتعامل معهم بشكل  مخالطة اليتامى وا 
، فينشأ الطفل متوازن نفسيًا ومتوافق مع ال تختلف عن أقرانه الذين يراهم طبيعي ويشعر بحياة طبيعية

فيه كي ال يشعر بالنقص عن غيره من أفراد المجتمع فيتحطم ويصبح نفسه ومع المجتمع الذي يعيش 
 (http://uqu.edu.sa) عضوًا هادمًا في المجتمع .

اليتيم ال تكون بحفظ أمواله كما أنه توجد العديد من الدالئل التي تشير إلى أن رعاية حقوق الطفل 
نما بضمان الحياة االجتماعفحسب ؛ قال هللا تعالى : "ويسألونك اليوميية وحسن التعامل والتواصل ، وا 

عن اليتامى قل إصالح لهم خير إن تخالطوهم فإخوانكم وهللا يعلم المفسد من المصلح ولو شاء هللا 
 . (22)سورةالبقرة ، ايةألعنتكم إن هللا عزيز حكيم" 

اليتيم في ما يحتاجه  ونجد أن هذه اآليات الكريمة السابقة قد جمعت بين طياتها درسًا كاماًل لكل
الغاية السامية، وهى أن ينشأ اليتيم  الحياة اإلجتماعية فهى الدستور الذى البد من تطبيقه للوصول إلى

َعالج به ظاهرة اليتم في شتى ن  الكريمة من أفضل ما  كما نجد أن هذه اآليات. نشأة سليمة وصحيحة
يتيم، وأيضًا تحث على مساعدتهم وعدم المأوى والمالذ اآلمن لكل  المجتمعات، ألنها تحث على توفير

 . قهرهم وجسن التعامل معهم

وتتناول العلوم التربوية واالجتماعية دراسة األيتام بوصفهم من الفئات الخاصة في المجتمع لما  
يحتاجون إليه من  اهتمام تربوي، ونفسي، واجتماعي يساعدهم على االندماج في المجتمع، وتجاوز 

 (http://uqu.edu.sa) سرة الحاضنة النطالقه ونشاطه االجتماعي،ظروف اليتم وفقد األ
فقد  يحدث إن يموت األب أو إالم أو كالهما سواء في الحروب أو نتيجة الحوادث أو األمراض أو 
ألسباب أخرى ويترك هوالء خلفهم صغارا ضعافا يتوجب إن يحافظ المجتمع عليهم وان يصبح مسؤال 

صلة عجلة الحياة، وبخالفه اي عندما اليجد الطفل من يحتضنه ويرعاه فان عنهم لكي يتمكنوا من موا
 ذلك سوف يؤدي الى عواقب تنعكس على شخصيته من جهة، وعلى المجتمع من جهة اخرى.

إن فقدان األب أو األم، أو فقدان األبوين يؤدى إلى ضغوط نفسية قوية على الفرد قد تمنعه من 
ته بشكل متوازن إذا لم يجد اليد التي تمسك به وتساعده على تجاوز هذه االستمرار في ممارسة شؤون حيا

 ( 123،ص  2222) عرابي ،  المحنة والوصول به إلى بر السلوك السليم والعمل المنتج
فقد أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال إن إهمال اليتيم يؤدي إلى التأخر الدراسي 

( وان الطفل الذي يتمتع بقدرة عقلية متدنية فانه سيفشل في المشكالتور بالنقص)والعقد النفسية مثل الشع
مواجهة مهمات تعليمية تفوق في صعوبتها قدراته العقلية المتدنية ونتيجة لهذا الفشل يعاني الطالب من 
 تأخر دراسي فتظهر عليه  حالة من التوتر أو الملل أو الضيق أو عادات دراسية غير مناسبة تشكل
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مصدر إزعاج لآلخرين في المدرسة واألسرة،وقد تؤدي هذه الحالة إلى اشكال من االضطرابات السلوكية 
تصل بالفرد الى الياس اواالحباط اوالعدوان اواالنعزال أو الهروب من المدرسة وقد يعاني اليتيم من 

 مشكالت منها العوز المادي كنقص الغذاء والمسكن والكساء.
على انه عندما يوضع هؤالء األيتام في مكان ونعزلهم عن المجتمع، فالذي كما دلت الدراسات 

يحدث هو أنهم يشعرون أنهم مختلفون عن بقية المجتمع، وهذا قد يولد لديهم شعور بالكراهية، والحقد على 
 المجتمع ويشعرون أنهم غير منتمون له، وهذا بدوره يؤدي إلى أنهم قد يصبحوا غير متوافقين نفسيًا،

 ( 2222Ainsworth ،Martha)  لدى هؤالء االفراد  تكون احتمالية وجود سلوك مضاد للمجتمعو 
تهتم الدول بوضع نظام عام لرعاية االيتام واالهتمام بتربيتهم، كما تهتم مؤسسات االيتام ودور 

والتربوية اال ان  رعاية االيتام بتوفير اكبر قدر تستطيع توفيره من الخدمات والرعاية المادية والنفسية
البحوث تدل ان تربية اليتيم في اسرة افضل من تربيته في دار رعاية االيتام التي غالبا ماتكون اقل من 
حيث امكانات الحب والحنان حتى وان كانت اغنى من حيث االمكانات المادية، وهناك  احصاءات تدل 

بين االيتام الذين يفتقرون الى الرعاية  على ان عددا كبيرا من الذين يودعون في مؤسسات االحداث من
 (292،ص1977)زهران،

ومهما بلغ مستوى األداء داخل المؤسسات االجتماعية لرعاية األيتام من رعاية واهتمام باليتيم إال أن 
وتشمل رعاية اليتيم معالجة المشكالت التي تواجهه والتي  ،ذلك كله ال يضاهي رعايته داخل أسرة طبيعية

أللم والقلق واالضطراب، و القيام بتربيته تربية صالحة وا عداده ألن يكون عنصرًا صالحًا في تسبب له ا
المجتمع؛ فاليتيم الذي يحصل على العناية والرعاية والحب والحنان يشعر بالراحة والطمأنينة ويعيش سّويًا 

قطه بعض المنحرفين في عواطفه وفي شخصيته، أّما في حالة الحرمان فأّنه ال يصبح سوّيًا وقد يلت
 فيوجهه الوجهة غير الصالحة فيصبح عنصرًا ضارًا في المجتمع

، 1999وترى)كارين هورني (إن إحساس الطفل بالقلق يعود إلى انعدام العامل العاطفي )الشنطي 
 ص(. 99

وأهم احتياجات الطفل اليتيم اإلشباع العاطفي واإلحساس باألمن، ووجود بديل عن الوالدين أو 
أحدهما يقوم بالتوجيه والتهذيب، وتقبُّل فكره المربي البديل، كما يحتاج إلى التوافق االجتماعي مع البيئة 

الحقيقي للحنان . )الجريبة : الجديدة، واليتيم يشعر بالضعف وفقدان عناصر القوة، كما أنه يفقد المصدر 
2223 ) 

فالطفل اليتيم كغيره من األطفال له حق إن يحصل على قدر مناسب من الحب والحنان والعطف 
(  وان يعي االخرون حاجاته ومعاناته ومشكالته واليتم ذلك 79، ص 1992والتوجيه واإلرشاد )صوالحة 

ء االفراد لذلك يمكن ان تتلخص اهمية  البحث الحالي اال اذا تم التعرف على المشكالت التي يعانيها هؤال
 باالتي:

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ainsworth+Martha%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ainsworth+Martha%22
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 اهمية االسرة في تكوبن شخصية االطفال عموما والطفل اليتيم بشكل خاص. .2
تترتب مشكالت المراهقة والشباب على مرحلة الطفولة ومايعيشه الفرد من معاناة وحرمان وعدم  .9

 اشباع للحاجات النفسية والجسمية 
ة تبدو جلية واضحة في مرحلة المراهقة لذلك ارتأت الباحثات ان تكون دراسة ان مشكالت الطفول .6

 المشكالت  في مرحلة المراهقة
 رصد المشكالت التي يعاني منها االيتام داخل دور الدولة وخارجها. .7
توجيه  االنظار الى ضرورة التعامل مع هذه المشكالت من قبل المسؤولين في الدولة من جهة  .9

دين والباحثين والمختصين النفسيين وكل من يتعامل مع هذه الفئة  من جهة اخرى ومن قبل المرش
   . 

 
 -:يهدف البحث الحالي لتحقيق االتيأهداف البحث :  

 أوال: التعرف على المشكالت التي يتعرض لها األيتام داخل دور الدولة وخارجها .
 متغير الجنس والسكن.ثانيا: التعرف على المشكالت التي يتعرض لها األيتام حسب 

 حدود البحث  
يتحدد البحث الحالي باأليتام داخل دار الدولة وخارجها من الذكور واإلناث في محافظة البصرة والذين 

 .2211-2212(  للعام الدراسي 13 -11تبلغ اعمارهم )
 
 تحديد المصطلحات    

 اليتيم

 (692، ص  2222البلوغ )المعجم الوجيز، قبل  -يعرف )اليتيم( لغويَا بأنه " الصغير الفاقد األب 
اليتيم :هو الطفل الفاقد احد أبويه أو كالهما ويطلق على الطفل الفاقد احد أبويه   Orphanاليتيم :  .1

 (293، ص1977م منفرد والفاقد كالهما يتيم مزدوج)زهران،يإالم فقط اواالب فقط يت
)االمام    (http://uqu.edu.sa)الموت  اليتيم : من فقد أبويه أو أحدهما ومن في حكمهم  بسبب .2

 (.296،ص1992، واخرون

يتضح مما ذكر اعاله ان مصطلح يتيم يطلق على من فقد االب او االم او كليهما، ويشترط ان يكون 
 الفقدان قبل سن البلوغ

 المشكالت
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 (19، ص1961تعريف حلمي:شيء يشعر به الفرد ولكنه ال يجد له حال مباشرا. )حلمي،  .1
( :أي موقف مبهم او مربك او موقف باعث على التحدي سواء كان موقفا Goodتعريف كود ) .2

 (Good,1973,p438طبيعيا ام مصطنعا بحيث يحتاج حله الى تفكير تأملي.)
: المشفففكلة هفففي حاجفففة لفففم تشفففبع، او وجفففود عقبفففة امفففام اشفففباع بعفففض 1993تعريفففف عبيفففدات واخفففرون .3

 (62، ص1993واخرون،الحاجات.) عبيدات 
: هفي الصفعوبات او المعوقفات التفي يفدركها الففرد، وتحفول دون 1992تعريف صالح الفدين ابفو ناهيفة  .2

 (.222،ص1992تقدمه  او نموه بصورة طبيعية وصحيحة. )ابو ناهية، 
ه التعريف النظري للمشكالت : هي الصعوبات او المعوقات التي يدركها الفرد، وتحول دون تقدمفه  او نمفو 

 بصورة طبيعية وصحيحة.
: هي الدرجة التي يحصل عليها الفرد الستجابته على قائمة  المشكالت التي اعدت  اما التعريف االجرائي

 لغرض هذا البحث
 الفصل الثاني 

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة 
واآلثار يتناول هذا الفصل أهم المشكالت النفسية واالجتماعية لألطفال فاقدي الوالدين، 

والمشكالت المترتبة على  هذا الفقدان عبر مراحل النمو،  كما يشتمل على النظريات التي تناولت اآلثار 
 الناتجة عن الحرمان العاطفي  والدراسات السابقة في هذا المجال.

قد اعتمدت على اعتبارات نظرية وعملية فاستندت على إطار نظري يعتمد نظرية هذه الدراسة 
( لتدرج الحاجات اإلنسانية ليطرح مشكلة عجز Abraham Maslow 1908 -1970) اسلوابراهام م

شباع هذه الحاجات عبر  اليتيم عن إشباع هذه الحاجات بنفسه وضرورة تدخل طرف آخر لتحقيق وا 
أشكال مختلفة من الرعاية تفترض أن يكون لها معايير لتقيس مدى مالءمة أشكال الرعاية هذه وقدرتها 

طرح مازلو حيث اع هذه الحاجات وتنبه لمخاطر انعدام هذه الرعاية على الطفل والمجتمع، على إشب
تصنيف حاجات اإلنسان بالتفصيل في هرم الحاجات واشار الى ان الحاجات اإلنسانية يمكن ترتيبها 

حدد مازلو و  تصاعديًا بعد إشباع الحاجات األساسية الدنيا وذلك تبعًا اللحاح الحاجة أو ضرورة إشباعها.
الحاجة لالمن في المستوى الثاني بعد الحاجات الفسيولوجية وتليها الحاجة لالنتماء حيث وضعها في 

 وهنا يتم التوجه نحو األسرة باعتبارها البيئة األكثر أمنا ومواءمة لتنشئة الطفل. المستوى الثالث.
http://www.nour 

-atfal.org/pages/feed. &    output type 
نجد ان اليتيم  يفتقر الى الشعور باالمن نتيجة فقدانه لمصادر االمن الطبيعية وهي االسرة متمثلة 
بالوالدين، اضافة الى  مايعانيه من عدم احساسه باالنتماء الى اسرة ومايبعثه ذلك من مشاعر النقص 

http://www.nour/
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والقهر واإلهمال وكل االضطرابات النفسية التي تختلج نفوس  هر الظلمإن مظا، عندما يقارن نفسه باقرانه
 باليتم أو بفقد النسب بل هى من صناعة المجتمع الذي يهمل ما به من أيتام معظم األيتام ال عالقة لها
 : حاجات األطفال النفسية

والشك  وتنبع من حاجات الفرد ومدى إشباع هذه الحاجات، تتوقف كثير من خصائص الشخصية
إشباعها يضاعف من قدرتنا على مساعدته للوصول إلى أفضل مستوى للنمو  أن فهم حاجات الفرد وطرق

 . النفسي والصحة النفسية النفسي والتوافق
  :مجموعة من الحاجات النفسية وهى كاآلتي ( 1977زهران )وقد أورد 

 يسعى الطفل إلى إشباعها،والمحبة، وهى من أهم الحاجات االنفعالية التي  الحاجة إلى الحب .1
الطفل الذي ال  المتبادل المعتدل بينه وبين والديه وأخوته وأقرانه حاجة الزمة لصحته النفسية، أما والحب

فيه ويصبح سيء التوافق  يشبع هذه الحاجة فإنه يعاني من الجوع العاطفي، ويشعر أنه غير مرغوب
 .مضطربًا نفسياً 

هى   -:إن الرعاية الوالدية ف خاصة من جانب األم للطفل والتوجيه الحاجة إلى الرعاية الوالدية .2
مطالب النمو تحقيقًا سليمًا. إن غياب األب أو األم بسبب الموت أو االنفصال أو  التي تكفل تحقيق

، سيئًا في نموه النفسي وخاصة في حالة انشغال األم عن الطفل أو إيداعه في مؤسسة يؤثر تأثيراً  العمل
رضاء ى كالحاجة إلى إرضاء الكبارات اساسية اخر وهناك حاج لحاجة إلى التقدير ، وااألقران وا 
 ،والتحصيل والنجاح والحاجة إلى تقبل السلطة، تعلم المعايير السلوكية، والحرية واالستقالل و االجتماعي

هران، ز  (لحاجة إلى اللعبوا  إلى األمن مكانة واحترام الذات، اضافة الى الحاجةالالحاجة إلى 
 .(267ص1977

لف عن الشحص الذي يحتاج لها اليتيم ألنه ال يخت ومن الطبيعي أن كل هذه الحاجات النفسية
حيث أن اليتم في المراحل  قاسية صعبة عندما يتم الفقدان في الصغر، وتكون الحالة .ينشأ بين أبويه

بر أساس من أساسيات النمو ينعكس سلبًا ألن العاطفة التي يحتاجها الطفل تعت المبكرة من الحياة
 . الطبيعي

 أهم المشكالت النفسية واالجتماعية لاليتام
ة الزمنية تتعدد المشكالت المحتملة لفاقدي الوالدين تبعا لمتغيرات وعوامل عديدة أهمها وجود البديل والفتر 

 ومن أهم هذه المشكالت: .التي حدث فيها الفقدان
 ضعف مفهوم الذات . .1
 القلق والخوف. .2
  .الشرود الذهني أو ارتباك التركيز أو أحالم اليقظة .3
 االنطواء والكآبة . .2
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 (79،ص1999ضعف االنجاز.  )  عبد الرحمن ، .9
الم عبر مراحل النمو :  اما اآلثار والمشكالت المترتبة على فقدان كل من األب وا 

من اآلثار السلبية  هناك احتماالت عديدة التجاه سلوك الطفل في حالة غياب احد الوالدين أو كليهما
والمشكالت العديدة التي يمكن إن تداهم حياة الطفل النفسية وهي تتوقف بشكل عام على بعض العوامل 
التي تساعد على تعقيد اآلثار السلبية وتحويلها إلى مشكالت أو بالعكس التخفيف منها وفي مقدمة هذه 

حالة الغياب والعامل الثاني هو الفترة الزمنية  العوامل وجود البديل المناسب لألب أو إالم أو كليهما في
للفقدان فغياب االم في السنتين الثالث األولى بدون بديل مناسب يشكل صدمة تترك اثارا شاملة على نمو 

  .الطفل النفسي والمعرفي واالجتماعي غالبا ماتكون مستمرة وغير قابلة للرجع أو اإلصالح
فتكون بدرجة اقل اال انها يمكن ان تكون خطيرة، اذ ان نموه سوف ( 6-3اثار الفقدان في عمر )اما 

نية وغيرها من االتجاهات السلبية نحو الذات ونحو ايكون بدرجة اقل من القلق او االنطواء او العدو 
  .االخرين

اما فقدان االب في مرحلة مابعد السادسة فتتضح اثارها في ضعف القدرة على بناء عالقات 
ويؤثر فقدان  بية اضافة الى صعوبات في التكيف وانخفاض الدافعية نحو االنجاز المدرسي،اجتماعية ايجا

 (   292،ص1992االم بالنسبة  االنثى اكثر من فقدان االب )االمام ،
 لوك الفرد وخصائصه الشخصية                        سيتضح مما سبق ان لكل فترة عمرية من الفقدان اثارها  في 

 التي تناولت اآلثار الناتجة عن الحرمان العاطفي    النظريات
 اوال :نظرية  االيثولوجية :

تؤكد النظرية االيثولوجية لف )بولبي  (الطبيعة التبادلية لعملية االرتباط بين الطفل ووالديه ويفترض 
االفراد على قيد الحياة ان االرتباط هو نتيجة لمجموعة من االستجابات الغريزية المهمة لحماية النوع وبقاء 

إن فرضية بولبي  الرئيسة تقوم على إن  وان فقدان هذا االرتباط  يؤدي إلى اثار سلبية في حياة الطفل،
التدهور الجسمي والنفسي قد اليعود إلى الحرمان من االم بحد ذاته، بل الى االنخفاض الذي يحصل 

 من التنبيه البيئي .للطفل )ببقائه بعيد عن االم ( في االشكال المختلفة 
 ثانيا : نظرية الفترات الحرجة :

ان للخبرات االولى في حياة الطفل دورا جوهريا في عملية النمو وان احداثا معينة ان وقعت في 
وان عملية التدخل في عملية النمو او  فترة محددة من حياة الطفل تترك اثارا مهمة في سلوكه ونموه،

ة حرجة تكون له اثار عظمى على النمو في المستقبل في حين تكون عديمة القصور فيها خالل فترة زمني
لطفل فترة نمو االثر او قليلة اذا وقعت في فترات زمنية من حياة الطفل وتعد السنة األولى من حياة ا

أما في  .بين الطفل وامه خالل هذه الشهور عديدة منها تلك العالقة التي تكونحرجة وذلك ألسباب 
من العمر هي فترة هر الست والسنوات الثالث األولى الجتماعي وجد أن الفترة الممتدة بين األشالجانب ا
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حرجة في تكوين العالقات االجتماعية واألطفال الذين ينفصلون عن عائالتهم ويحرمون من عطف 
 (67-66،ص1991خالل هذه الفترة يظهرون استجابات انفعالية حادة )الفخري واخرون، األمومة

 
 لثا :نظرية التحليل النفسي .ثا

يفترض الفروديون بشكل خاص ان للطفل الرضيع حاجة فطرية للمص يتفاعل معها وتتعدل من 
خاللها خبراته الفعلية في التغذية وترى النظرية الفرودية للتحليل النفسي ان االرتباط هو رباط مابين االم 

ات راثية لدى الطفل لالرتباط بأخرين الشباع الحاجوالطفل نتيجة لالستعدادات البيولوجية الطبيعية الو 
لخاصية المميزة تتكون في الطفولة استنادا الى طبيعة التعامل او التفاعل الجسمية له، ويعتقد فرويد ان ا

بين الطفل ووالديه والطفل يحاول ان يحصل على الحد االعلى من اللذة عن طريق اشباع الحاجات 
ترى نظرية التحليل  ل الوالدان ان يقربه من متطلبات الواقع وقيوده االخالقية.بينما يحاو  ))طلبات الهو((

النفسي ان االنا العليا تتكون من خالل شخصية الوالدين من حيث هما القدوة والنموذج والطفل يكتسب 
لتناقض معايير النمو والسلوك أألخالقي عن طريق الوالدين ويرى فرويد ان منشأ العقد النفسية هو نتيجة ا

الوجداني، أوأالتجاهات المتناقضة التي تتكون في فترة الطفولة من خالل الخبرات والعالقات االنسانية 
ويؤكد الفروديون الجدد ومنهم ادلر اهمية  .جة صدمة انفعالية او خبرات مؤلمةالتي تحدث في االسرة اونتي

ا نحو الرضيع ان تنشىء وتطور تأثير االم كأول شخص يتصل به الطفل اذ تستطيع من خالل سلوكه
 (162، ص 2229الرغبة االجتماعية والحضارية والعالقات الشخصية في تحقيق التوافق )الشوارب ،

 الدراسات السابقة
تناولت الباحثات مجموعة من الدراسات بعضها تضمن  دراسات عن اليتيم بشكل عام وتناول 

 البعض االخر مشكالت االيتام ومن هذه الدراسات:
م في عينة من "الفروق في مفهوم الذات بين االيتام وغير االيتا )1991)وعباس دراسة الكيالني .1

الفروق في مفهوم الذات لدى مجموعة من االطفال  لىع . هدفت الدراسة التعرفاالطفال االردنيين"
العينة من  الذين تحقق لهم نوع من الرعاية االجتماعية، واخرين يعيشون مع ابائهم الحقيقيين وتكونت

( سنة، وقد طبقت عليهم قائمة مفهوم الذات التي اعدها 19-9طفال باعمار تراوحت من ) (333)
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج  فقرة موزعة على ثمانية مجاالت،( 112 )الباحثان مؤلفة من

قيمة االجتماعية للذات وهي عدم وجود فرق ذو داللة معنوية في جميع مجاالت مفهوم الذات باستثناء ال
وكان الفرق لصالح االيتام في هذا المجال، ولوحظ وجود فرق ذو داللة معنوية لمفهوم الذات بين 

كما لوحظ وجود فرق ذو داللة معنوية بالنسبة الى متغير العمر لصالح االكبر  الجنسين لصالح االناث،
 ،ص(1991،سنا في مفهوم الذات )الكيالني وعباس
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"اثار غياب االب او وجوده في مفهوم الذات والعالقات العائلية ( 1999) ويسليدراسة  .2
الفروق بين على تعرف الوالعالقات المدرسية  للمراهقين المضطربين انفعاليا"، هدفت الدراسة الى 

المراهقين المضطربين انفعاليا وغير المضطربين تبعا لمتغيرغياب االب  او حضوره ومفهوم الذات 
( فردا من كال الجنسين 129تكونت العينة من ) السيطرة  والعالقات العائلية والعالقات المدرسية،ومركز 

( سنة واستعملت  مقاييس  مفهوم الذات، ومركز السيطرة، ومقياس 19- 13وتراوحت اعمارهم بين )
ة معنوية بين كاليفورنيا للشخصية، ومن النتائج التي توصلت اليها  الدراسة عدم وجود فروق ذات دالل

في حالة حضور او غياب االب على مفهوم الذات واختبار الشخصية ،كما توصلت  المضطربين انفعاليا
الدراسة الى وجود فروق في مقياس السيطرة لصالح  المضطربين انفعاليا الذين يعيشون مع اباءهم، 

يابه على المقاييس الثالث والتوجد فروق بين االسوياء غير المضطربين انفعاليا في حضور االب او غ
السابقة، كما انه التوجد فروق ذات داللة في مقياس مفهوم الذات على المراهقين المضطربين وغير 
المضطربين ممن يعيشون مع اباءهم، و اليوجد فرق في مفهوم الذات على المراهقين المضطربين 

 ( 1992خرون انفعاليا وغير المضطربين ممن اليعيشون مع اباءهم .)االمام وا
 
" دراسة مقارنة في المشكالت  النفسية واالجتماعية بين التالميذ من ابناء (1996)يدراسة كود .3

الشهداء واقرانهم من االخرين في المرحلة االبتدائية" استهدفت تعرف المشكالت والمقارنة بين االطفال 
(، وقد 12- 3البتدائية بأعمار من )( تلميذ من المرحلة ا322ابناء الشهداء واقرانهم، وتضمنت العينة )

العدوان، ضعف االلتزام  ،( مشكالت نفسية واجتماعية12( فقرة تقيس )132تم اعداد مقياس يتالف من )
ضعف الرغبة في  ،الخوف ،الكذب ،االتكالية ،االنطواء ،القلق ،ضعف الثقة بالنفس ،االنانية ،بالنظام

ذو داللة معنوية بين ابناء الشهداء من الجنسين واقرانهم  الدراسة، توصلت الدراسة الى ان هناك  فرق
)االنطواء، القلق، ضعف الثقة بالنفس( لصالح االقران، واشارت الى  االخرين في ثالث مشكالت هي

وجود فرق ذو داللة معنوية بين المجموعتين في مشكلة العدوانية حيث كان ابناء الشهداء اقل عدوانية 
 (1996)كودي،  على عدم جود فروق ذات داللة معنوية في المشكالت االخرىمن اقرانهم، كما دلت 

 " إستراتيجيات التكيف ألحداث الحياة الضاغطة وعالقتها(2226) دراسة الهاشمي و البدري .2
 بمركز السيطرة لدى مراهقي دور الدولة لرعاية األيتام".

مراهقي دور الدولة لرعاية األيتام للتكيف يهدف الى التعرف على  مستوى األستراتيجيات التي يستخدمها 
كما هدف الى  الخارجي(. -والتعرف على إتجاه مركز السيطرة )الداخلي ألحداث الحياة الضاغطة.

تعرف العالقة االرتباطية بين االستراتيجيات التي يستعملها مراهقي دور الدولة لرعاية األيتام للتكيف 
ستراتيجيات اوتعرف الفروق في  الخارجي( لديهم. –ة )الداخليألحداث الحياة الضاغطة ومركز السيطر 

وتعرف الفروق في مركز السيطرة  إناث(. –لمتغير الجنس )ذكوركيف ألحداث الحياة الضاغطة تبعا الت
  .تبعا لمتغير الجنس
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( 19-12اقتصرت الدراسة على المراهقين األيتام في دور الرعاية الحكومية في العراق من عمر ) 
وقد تم الكشف عن اإلستراتيجيات التي يستخدمها مراهقي دور الدولة لرعاية األيتام وهي: السلوك  سنة

التجنبي، اإلسناد االجتماعي، الضبط الذاتي، اإلسناد المعرفي. واعد مقياس لقياسها على شكل مواقف 
تقر المقياس على ( عبارات لإلجابة، وكل عبارة تقيس استراتيجية معينة، واس2لفظية وكل موقف له )

 أربعة مكونات هي )القّدر، صعوبة الظروف، السيطرة، األعتماد على النفس( 
، فكانت الدولة لرعاية األيتام في العراق( مراهق ومراهقة من دور 222اختيرت عينة مكونة من )

واإلسناد  أهم النتائج إن استخدام مراهقي دور الدولة لرعاية األيتام الستراتيجيات اإلسناد المعرفي
وكان اتجاه مركز  االجتماعي في التكيف ألحداث الحياة الضاغطة كان اكبر من المتوسط النظري،

السيطرة لدى مراهقي دور الدولة لرعاية األيتام خارجي السيطرة، كما بينت وجود هناك عالقة ارتباطية 
اإلسناد االجتماعي والضبط طردية بين مركز السيطرة الداخلي وكل من استراتيجية اإلسناد المعرفي و 

ستراتيجية السلوك التجنبي. وبينت عدم وجود  الذاتي، وهناك عالقة عكسية بين مركز السيطرة الداخلي وا 
فرق ذو داللة إحصائية في إستراتيجيات التكيف ألحداث الحياة الضاغطة بين الذكور واإلناث في 

ناد المعرفي، ما عدا استراتيجية الضبط الذاتي فكان استراتيجية السلوك التجنبي واإلسناد االجتماعي واإلس
كما بينت عدم وجود فرق ذو داللة  بها فرق ولمصلحة اإلناث الن متوسطهم كان اكبر من الذكور.

 إحصائية بين الذكور واألناث في مركز السيطرة .
 

 مقارنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية  
على تعرف التباينت الدراسات من حيث االهداف ففي حين كانت اهداف دراسة الكيالني وعباس 

الفروق في مفهوم الذات لدى مجموعة من االطفال الذين تحقق لهم نوع من الرعاية االجتماعية، واخرين 
طربين انفعاليا يعيشون مع ابائهم الحقيقيين، ودراسة ويسلي تهدف الى  تعرف الفروق بين المراهقين المض

وهدفت دراسة كودي الى تعرف المشكالت  وغير المضطربين تبعا لمتغيرغياب االب  او حضوره،
اما دراسة الهاشمي و البدري فقد هدفت الى التعرف على   والمقارنة بين االطفال ابناء الشهداء واقرانهم،

ام للتكيف ألحداث الحياة الضاغطة يتمستوى األستراتيجيات التي يستخدمها مراهقي دور الدولة لرعاية األ
تجاه مركز السيطرة، مشكالت االيتام داخل دور الدولة وخارجها على  وهدفت الدراسة الحالية الى تعرف وا 

 وعالقتها بمتغيري الجنس ومكان االقامة.
وفي دراسة  ( سنة،19-9طفال باعمار تراوحت من )( 333)كانت العينة في دراسة  الكيالني وعباس

( تلميذ 322( سنة، اما دراسة كودي فكانت مؤلفة من)19- 13( فردا تراوحت اعمارهم بين )129سلي)وي
اماعينة  ( مراهق ومراهقة من دور الدولة،222) (، وفي دراسة الهاشمي و البدري12- 3بأعمار من )

 (13-11( تلميذ باعمار تراوحت بين)222الدراسة الحالية فكانت ) 
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لت دراسة الكيالني وعباس عدم وجود فرق ذو داللة معنوية في جميع مجاالت من النتائج التي توص
وتوصلت دراسة  مفهوم الذات باستثناء القيمة االجتماعية للذات وكان الفرق لصالح االيتام في هذا المجال،

 في حالة حضور او غياب االب ويسلي الى  عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين المضطربين انفعاليا
اما دراسة كودي فقد توصلت الى ان هناك فرق ذو داللة معنوية  على مفهوم الذات واختبار الشخصية،

بين ابناء الشهداء من الجنسين واقرانهم االخرين في ثالث مشكالت هي)االنطواء، القلق، ضعف الثقة 
ومن نتائج دراسة الهاشمي  ،عدوانية من اقرانهمبالنفس( لصالح االقران، واشارت الى ان ابناء الشهداء اقل 

و البدري إن استخدام مراهقي دور الدولة لرعاية األيتام الستراتيجيات اإلسناد المعرفي واإلسناد االجتماعي 
وكان اتجاه مركز السيطرة خارجي  في التكيف ألحداث الحياة الضاغطة كان اكبر من المتوسط النظري،

لى وجود مشكالت لدى االيتام وان مشكالت االيتام الذين السيطرة، اما الدراسة الحالية فقد توصلت ا
وان االناث اكثر  رجها،ارانهم الذين يعيشون خر الدولة لديهم مشكالت اكثر من اقيعيشون داخل دو 

 .مشكالت من الذكور
 

 الفصل الثالث
 

 اجراءات البحث 
الدولة والبالغ عددهم : يتألف مجتمع البحث من شريحتين احدهما من االيتام في دور مجتمع البحث

الذين يعيشون مع ذويهم  االيتام( من االناث، واالخرى من 29( من الذكور و )99منهم ) يتيما( 92)
 (.1جدول) .(ال توجد احصائية بعددهمويدرسون ضمن مدارس مديرية التربية )

 ( مجتمع البحث 1جدول ) 

 المجموع االناث الذكور العمر مجتمع البحث

يتام
 اال

دور
 

 72 29 21 19 -3 دار الزهراء

معهد البراعم 
 لاليتام

 12 فففف 12 17 -6

 التوجد احصائية بعددهم االيتام خارج دور الدولة
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 يتيما( 162في دور الدولة و) يتيما( 22 منهم )، يتيما( 222: تتألف عينة البحث من ) عينة البحث
( عاما 13 -11والذين تتراوح اعمارهم مابين ) ويدرسون ضمن مدارس مديرية التربية يعيشون مع ذويهم

 (2جدول ).
 

 ( عينة البحث2جدول )                                 

 العينة
 الجنس

 المجموع العمر
 االناث الذكور

ولة
 الد

دور
 

 32 13 -11 19 19 دار الزهراء

 12 13 -11 فف 12 البراعم لاليتام معهد

 162 13 -11 92 72 مدارس مديرية التربية

 222 فف 129 99 المجموع الكلي

  
 
 

 اداة البحث:
 العينة االستطالعية

الذين  االيتام المتواجدين في دور الدولة و  االيتامعلى عدد من دراسة استطالعية  اتالباحث جرتا
 باالضافة الى مجموعة من المدرسات والمدرسين من مرشدي الصفوف  والمرشدين يعيشون مع ذويهم

الدراسة من  حثات( ونتيجة لما حصلت عليه البا1)ملحق  ،شخصا(  92 بلغ عددهم ) التربويين
عدد من الفقرات بلغ  اتومن خالل االطالع على االدبيات في هذا المجال جمعت الباحثاالستطالعية 

 ،الصحية ،النفسية المشكالت الدراسية، مجاالت هي )خمسة في  تم تصنيفها( فقرة  93 عددها )
 .(االقتصادية االجتماعية،
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 صدق االداة: 
االداة على عدد من الخبراء المختصين في التربية وعلم النفس لبيان صالحية االداة  اتعرضت الباحث

سواء كانوا يعيشون في دور الدولة او مع ذويهم ملحق  اليتامفي الكشف عن المشكالت التي يعاني منها ا
لعدم االتفاق  عليها من قبل الخبراء اذ اعتمدت حذف ثالث فقرات  وفي ضوء مالحظاتهم تم  (،2)

 ،تعديل صياغة بعض الفقرات% من المحكمين على الفقرة كمؤشر لصدق الفقرة وتم 92الباحثات اتفاق 
 (3( فقرة )ملحق 92وبذلك اصبحت االداة بصورتها النهائية تتالف من)

 ثبات االداة: 
زمني   بعد فاصلشخصا من االيتام  ( 17داة على عينة مكونة من )باعادة تطبيق اال ثاتقامت الباح

( يوما. وعند تحليل االجابات في التطبيقين االول والثاني، باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين 12قدره )
 ( وهو مؤشر جيد الستقرار اجابات االفراد0.81درجات التطبيقين، ظهر ان معامل االرتباط يساوي )

وبعد اجراءات الصدق والثبات السالفة الذكر  Anastasi,1988,p116)المقياس عبر الزمن. )على 
 للتطبيق. ااصبح المقياس جاهز 
 تصحيح المقياس:

) ت ًا، ال تنطبق(، واعطيت الدرجاتم وضع ثالث بدائل لكل فقرة وهي  ) تنطبق كثيرا، تنطبق احيان
ليها لك تصبح اعلى درجة يمكن ان يحصل عئل، وبذ( على التوالي لالستجابة على هذه البدا1،2،3

 ( درجة.122(، بمتوسط فرضي قدره )92( درجة، واقل درجة هي )192المستجيب هي )
 التطبيق النهائي لالداة:

( شخصا من 222) بعد استكمال اجراءات الصدق والثبات طبق المقياس على عينة البحث البالغة
 ثم قامت الباحثة بجمع البيانات وتحليلها.داخل دور الدولة وخارجها   االيتام

 الوسائل االحصائية:
 استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية االتية:

 (Anastasi, 1988, p116)(193،ص1977،معامل ارتباط بيرسون )البياتي واثناسيوس .1
 ( 231،ص2227معادلة فيشر)الكبيسي، .2
 (222،ص2229)البياتي،االختبار التائي  لعينتين مختلفتين  .3

 
 الفصل الرابع
 سيتم عرض نتائج البحث حسب أهداف الدراسة كاآلتي: :ومناقشتهانتائج البحث 

 :االيتامالتعرف على مشكالت  .1
تم تحقيق هذا الهدف من خالل الدراسة االستطالعية التي اجريت على عينة من االيتام داخل دور 

وتم خاللها  ومجموعة من المدرسين والمدرسات )مرشدي الصفوف( والمرشدين التربويين الدولة وخارجها
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محاور هي: )المشكالت  خمسة التعرف على مجموعة من المشكالت تم تصنيفها من قبل الباحثات في 
 (. االقتصادية االجتماعية،،الدراسية،  النفسية ، الصحية 

حيث  الوزن المئوي للفقرات.الوسط المرجح و م استخراج ولغرض التعرف على حدة مشكالت االيتام، ت
(  2)الوسط المرجح و ( 84.833( وبوزن مئوي )  2.545تراوحت الفقرات وفقا للوسط المرجح بين )

 (، 3مما يشير الى ان هناك مشكالت يعاني منها االيتام جدول) .(66.667) مئوي وبوزن
 
 
 
 
 

 الذي حصلت عليه فقرات المقياس( الوسط المرجح والوزن المئوي 3جدول )

 ت

تسلسل 
الفقرة 
في 

 المقياس

 الفقرات
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 %84.833 2.545 اعاني من التأخر الدراسي  1  .1
 %82.667 2.48 اعاني من الشرود الذهني اثناء الدرس 7  .2
 %82.167 2.465 اعاني من الخوف من فقدان احد افراد االسرة 13  .3
 %80.833 2.425 من  االنطواء والعزلةاعاني  31  .2
 %80.333 2.41 اتعرض للضرب داخل نطاق االسرة 39  .9
 %79.333 2.38 افتقاري الى الرعاية الصحية داخل االسرة 30  .6
 %79 2.37 اعاني من نسيان المادة الدراسية التي اقرأها 10  .7
 %78.167 2.345 اشعر بالخجل من الحديث امام االخرين 18  .9
 %78 2.34 ي جبرني االهل على ترك الدراسة 2  .9

 %77.833 2.335 اشعر بالغيرة عندما يهتم االخرون بشخص غيري 14  .12
 %77.5 2.325 من المستقبل اشعربالقلق 12  .11
 %77.333 2.32 اعاني من الصداع المستمر 25  .12
 %75.5 2.265 يتجاهل االخرون في ارائي ومقترحاتي   35  .13
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 %75.167 2.255 المصروف اليوميال احصل على  41  .12
 %75 2.25 قلة الدخل المادي لالسرة 48  .19
 %75 2.25 اعاني من امراض فقر الدم 21  .16
 %73.833 2.215 اجد صعوبة في اقامة عالقة صداقة مع اقراني 15  .17
 %73.667 2.21 اعاني من الحرمان العاطفي 20  .19
 %73.667 2.21 تشعرني العائلة باني سبب وفاة احد والدي 38  .19
 %73.5 2.205 ال استطيع شراء الكتب والملزمات الضرورية للدراسة 45  .22
 %73.333 2.2 اشعر باني اقل شانا من االخرين 19  .21
 %72.667 2.18 ال اتمكن من تنظيم اوقات الدراسة 8  .22
 %72.667 2.18 اشعر بالنبذ من قبل الزمالء 33  .23
 %72.667 2.18 عدم تفهم التدريسيين لمشكالتي واوضاعي 6  .22
 %72.667 2.18 الافضل العمل الجماعي 32  .29
 %72 2.16 ضعف مهاراتي في القراءة والكتابة يؤثر في تحصيلي 4  .26
 %72 2.16 اعاني من التأتأة والتلعثم في الكالم 16  .27
 %71.667 2.15 اعاني من صعوبة فهم بعض المواد الدراسية 5  .29
 %71.667 2.15 ال اتمكن من مراجعة الطبيب 22  .29
 %70.833 2.125 اعاني من اضطرابات  في الجهاز التنفسي 29  .32
 %70.667 2.12 ال االقي التشجيع على المذاكرة من قبل المدرسين 3  .31
 %70.167 2.105 اعاني من ضعف الثقة بالنفس 11  .32
 %70 2.1 يتهمني زمالئي باثارة  مشكالت اثناء اللعب 17  .33
 %70 2.1 متطلباتي الخاصةاضطر للعمل لتوفير  50  .32
 %70 2.1 ال امتلك السكن المالئم 47  .39
 %69.667 2.09 ال يسمح لي بمشاركة االسرة بالواجبات االجتماعية 36  .36
 %69.167 2.075 ال استطيع شراء المالبس التي ارغب بها 42  .37
 %69 2.07 ال املك المال الكافي لمشاركة اصدقائي في السفرات 43  .39
 %68.667 2.06 في بعض االمتحانات الجأ للغش 9  .39
 %68.667 2.06 اعاني من امراض سوء  التغذية 23  .22
 %68.5 2.055 اعاني من سوء عالقتي مع اقاربي 34  .21
 %68.333 2.05 اليمكنني الذهاب الى مدرس خصوصي او دورات التقوية 46  .22
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وسط مرجح وكانت  الخمس االولى التي حصلت على اعلىوستقوم الباحثات بتفسير الفقرات 

 كاالتي: 
( وبوزن مئوي 2.545حصلت هذه الفقرة على  وسط مرجح قدره )اعاني من التأخر الدراسي : .1
ان اسباب التاخر الدراسي قد يعود الى اهمال اليتيم وعدم االهتمام بمستواه الدراسي من ( 84.833%)

ة عقلية متدنية، وهذا ينطبق مع ا كان اليتيم ذو قدر قبل المحيطين مما يفقده الدافعية للدراسة، ناهيك اذ
كما تنطبق  .سي عند اليتيم(اذ اكد انخفاض الدافعية نحو االنجاز المدر 292،ص1992ه االمام )وردماا

(من تاثير الحرمان من الوالدين على حاجة الطفل للتحصيل 1977هذه النتيجة مع ماذكره ) زهران 
 والنجاح

جاءت هذه المشكلة بالدرجة الثانية من حيث الحدة حيث اعاني من الشرود الذهني اثناء الدرس  .2
االيتام هذه المشكلة الى ان اسباب  %( وتعود 82.667( ووزن مئوي )2.48حصلت على وسط مرجح )

‘ قد ينشغلون بمشكالتهم ويفكرون فيها خصوصا وانهم يفتقدون الى االستقرار والشعور باالمن النفسي.
من جملة المشكالت النفسية واالجتماعية لليتيم الشرود اذ ذكر  ( 79،ص1999وهذا مااكده عبدالرحمن 

 الذهني وارتباك التركيز واحالم اليقضة 
احتلت هذه المشكلة المرتبة الثالثة بوسط مرجح  : عاني من الخوف من فقدان احد افراد االسرةا  .3
ان اثار الفقدان على اليتيم وخاصة اذا كان  ( تعود هذه المشكلة الى%82.167( ووزن مئوي ) 2.465)

عزيز اخر لذلك  من امكانية  تكرار هذه الخبرة المؤلمة بفقدان شخصالخوف بالفقدان مفاجئ تشعره 
في اي لحظة وبالتالي تضاعف مخاوفه  ممكنا  ، مما يجعل امكانية فقدان شخص اخريشعر بعدم االمان

اذ ترى هورني ان انعدام العامل العاطفي  يولد احساسا بالقلق والخوف لدى الطفل )الشنطي،  .من الفقدان
لخوف والقلق من المشكالت التي ( اذ اكد  ا79،ص1999 ،عبدالرحمن)( وهذا مع ماذكره 99،ص1999

 يعاني منها اليتيم

 %68.167 2.045   المدرسة العلمية في  املك المال لالشتراك بالنشاطاتال  44  .23
 %67.833 2.035 اعاني من ضعف حاسة السمع 24  .22
 %67.333 2.02 تنتابني حاالت اغماء 26  .29
 %67.333 2.02 افكر بالسرقة للتخلص من الفقر 49  .26
 %67.333 2.02 اشعر بنوبات اختناق 27  .27
 %67 2.01 اعاني من نوبات الصرع 28  .29
 %66.667 2 اعاني من الخالفات داخل االسرة الحاضنة 37  .29
 %666.66 2 ال احصل على االهتمام داخل االسرة 40  .92
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جاءت هذه المشكلة في المرتبة الرابعة اذ بلغ متوسطها المرجح : االنطواء والعزلةعاني من ا  .2
، اذ يشعر اليتيم ان االخرين اليتقبلونه، وسواء اكان هذا الشعور (%80.833( وزن مئوي) 2.425)

كما ( 79،ص1999وهذا ينطبق مع ماذكره )عبدالرحمن ، .اليتيم للعزلةحقيقيا او متوهما فانه سوف يدفع 
(اذ ان هؤالء سوف يشعرون بعدم االنتماء مما يجعلهم غير (Martha 2002يتفق مع ماجاءت به 

متوافقين نفسيا. اذ ان الحاجة لالنتماء وضعت في المرتبة الثالثة في هرم ماسلو للحاجات  وتوجه 
 ((Maslow 1908-1970 اعها االنظار لالسرة في اشب

احتلت هذه المشكلة المرتبة الخامسة فكان متوسطها  : اتعرض للضرب داخل نطاق االسرة .9
وسبب هذه المشكلة هو افتقار اليتيم لمن يرعاه فقد يصبح ، %(80.333( ووزنها المئوي ) 2.41المرجح)

اليتيم التصرف والينصاع لالوامر وبالتالي عبئا على من يأويه وبالتالي يعاملونه معاملة قاسية او قد يسئ 
كما ان اليتم قد اليتقبل السلطة المفروضة عليه كبديل للوالدين . يتم استخدام الضرب كعقاب على سلوكه

فالحاجة للحب والمحبة من اهم الحاجات االنفعالية التي يسعى الطفل   او احدهما مما يدفعه للتمرد
 (267،ص1977الشباعهاوبعكسه سوف يصبح الطفل سيئ التوافق )زهران 

اما بالنسبة لمجاالت المقياس فقد جاءت مشكالت اليتيم في المجال النفسي في المرتبة االولى بمتوسط 
(، فالمشكالت االجتماعية حيث كان 20.29ية بمتوسط )لتها المشكالت الدراست (2221حسابي قدره )

ثم الصحية التي جاءت بالمرتبة االخيرة وحصلت على 12.7( فاالقتصادية 20.09متوسطها الحسابي )
ذا يدل على ان المشكالت النفسية هي اكثر مايعانيه عينة هذه وه، (2جدول) (10.35متوسط حسابي)

اذ  ()فاما اليتيم فالتقهر هلل في كتابه الحكيمتبة على اليتم لذلك قال الدراسة، وقد تكون هذه المشكالت متر 
ان اليتم بحد ذاته مشكلة لذا كان لزاما على المحيطين التخفيف من اثرها عن طريق احاطته بالحب 

 والحنان وعدم قهره. 
 المتوسط الحسابي الستجابات االفراد على فقرات المقياس (2جدول)

 الوسط الحسابي المتوسط الفرضي مجال المشكالت ت
 22.1 20 النفسية المشكالت  .1
 20.29 20 المشكالت الدراسية  .2
 20.09 20 االجتماعية المشكالت  .3
 12.7 20 االقتصادية المشكالت  .2
 10.35 20  الصحية المشكالت   .9

 
 : يتضمن ثانيا : الهدف الثالث

 االيتامالمقارنة بين مشكالت  الذكور واالناث من  . أ
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في  االناثاظهرت نتائج الدراسة ان هناك فرق ذو داللة احصائية بين الذكور واالناث لصالح 
 .1مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية البالغة )عند ( و 3.096 (المشكالت، فقد كانت القيمة التائية المحسوبة

 (9جدول) .)199،ودرجة حرية ) 0.05) (( تبين انه دال معنويا عند مستوى داللة96
 ( االختبار التائي لداللة الفروق بين الذكور واالناث9جدول )

 
 

ويدرسون في  الذين يقطنون مع ذويهم يتامداخل دور الدولة واال يتامالمقارنة بين مشكالت االب. 
الذين  يتامفرق ذو داللة معنوية بين اال اظهرت نتائج االختبار التائي وجود .المدارس التابعة لوزارة التربية
لصالح الذين يعيشون في دور الذين يعيشون مع ذويهم في المشكالت  يتاميعيشون في دور الدولة واال

( عند  1296( وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )3.878) الدولة، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة
 ( 6(.جدول)199(، ودرجة حرية ) 2229مستوى داللة )

 ( االختبار التائي لداللة الفروق حسب مكان االقامة6جدول) 

 
ن اقرانهم الذين يعيشون مع لديهم مشكالت اكثر مالذين يعيشون في دور الدولة  يتاموهذا يعني ان اال

اذا عاش ضمن عائلة تتالف سوف يشعر بدفء الحياة االسرية  اليتيمواسرهم والسبب في ذلك ان   ذويهم
 عالقتهفهي افضل من الحاضنة وان عالقاته االجتماعية مهما كانت داخل االسرة من ابوين واخوة 

الوسط  العينة الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الجدولية المحسوبة 0.05
 18.99 75.116 95 ذكور

 دال 199 1296 3.096
 27.635 85.93 105 اناث

الوسط  العينة مكان االقامة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  القيمة التائية
 الحرية

 الداللةمستوى 
 الجدولية المحسوبة 0.05

داخل دور 
 الدولة

40 77.194 28.844 
 دال 199 1296 3.878

خارج دور 
 الدولة

160 93.875 22.085 
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افضل من تربيته في دار ايتام مهما بلغ  سرةا فيذ ااشارت الدراسات الى ان تربية اليتيم 1، خارجها 
 (292، ص1977)زهران  مستوى اداء  هذه المؤسسات
 التوصيات والمقترحات

 التوصيات:
 زيادة االهتمام بهذه الفئة من المجتمع من قبل الدولة .2
 .البرامج التوعوية التي تحث المجتمع واقارب اليتيم على احتواء االيتام اجتماعيا واقتصاديا .9
 .تشجيع االسر الحاضنة على حضانة االيتام الذين اليوجد لهم اسر .6
 
 المقترحات: 
 . يةالعمر المرحلة اجراء دراسة تتضمن  مشكالت االيتام وعالقتها بمتغيرات اخرى ك .3
 المشكالت التي يعاني منها االيتام. معالجةاعداد البراامج االرشادية  ل .2

 المالحق

 الدراسة االستطالعية ( 0ملحق)

 الطالبعزيزي 

المشكالت تعيقهم عن تحقيق  طموحاتهم وامالهم الصعوبات او  يمر االفراد خالل فترة حياتهم ببعض 
والتي تعيقك عن التواصل مع االخرين  وتعيقك عن التي تواجهك او الصعوبات  فما هي  المشكالت 

تستخدم الغراض البحث ة و ستكون سري بها  ي؟ علما ان المعلومات التي ستدلتحقيق طموحاتك واهدافك
 .. العلمي .. والداعي لذكر االسم

 شاكرين تعاونكم خدمة للبحث العلمي

 الباحثات

 الخبراءلجنة ( 2ملحق ) 

 
 التخصص اسم التدريسي والدرجة العلمية ت
 فلسفة التربية / جامعة البصرة ا.د سعيد جاسم االسدي 1
 جامعة البصرةاالرشاد النفسي/  ا.م.د بتول بناي زبيري 2
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 االرشاد النفسي/ جامعة البصرة ا.د عياد اسماعيل 3

 االرشاد النفسي/ جامعة البصرة ا.م.د هناء عبدالنبي كبن 2

 االرشاد النفسي/ جامعة البصرة ا.م.د امل عبدالرزاق المنصوري 9

 االرشاد النفسي/ جامعة البصرة ا. م.د رياض ناصر عيسى 6

 االرشاد النفسي/ جامعة البصرة عداي ا.م.د عبدالزهرة لفته 9

 االرشاد النفسي/ جامعة البصرة م.دعبدالسجادعبد عبدالسادة . أ 9

 مناهج وطرق تدريس/ جامعة البصرة م.د نضال عيسى عبد 7

 ( المقياس بصورته النهائية7ملحق )

 
 ت

تنطبق  الفقرات
 كثيرا

تنطبق 
 التنطبق احيانا

او
 ال

    المشكالت الدراسية 

    اعاني من التأخر الدراسي   .1
    ي جبرني االهل على ترك الدراسة   .2
    الاالقي التشجيع على المذاكرة من قبل المدرسين  .3
    ضعف مهاراتي في القراءة والكتابة يؤثر في تحصيلي   .2
    اعاني من صعوبة فهم بعض المواد الدراسية   .9
    عدم تفهم التدريسيين لمشكالتي واوضاعي  .6
    اعاني من الشرود الذهني اثناء الدرس  .7
    الاتمكن من تنظيم اوقات الدراسة   .9
    الجأ للغش في بعض االمتحانات   .9

    اعاني من نسيان المادة الدراسية التي اقرأها  .12
    المشكالت النفسية  ثانيا
    اعاني من ضعف الثقة بالنفس   .11
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    اعاني من القلق  .12
    فقدان احد افراد االسرة اعاني من الخوف من  .13
    اشعر بالغيرة عندما يهتم االخرون بشخص غيري   .12
    اجد صعوبة في اقامة عالقة صداقة مع اقراني   .19
    اعاني من التأتأة والتلعثم في الكالم   .16
    يتهمني زمالئي باثارة  مشكالت اثناء اللعب    .17
    اشعر بالخجل من الحديث امام االخرين  .19
    اشعر باني اقل شانا من االخرين  .19
    اعاني من الحرمان العاطفي   .22
    المشكالت الصحية ثالثا
    اعاني من امراض فقر الدم   .21
    الاتمكن من مراجعة الطبيب   .22
    اعاني من امراض سوء  التغذية  .23
    اعاني من ضعف حاسة السمع   .22
    اعاني من الصداع المستمر    .29
    تنتابني حاالت اغماء    .26
    اشعر بنوبات اختناق    .27
    اعاني من نوبات الصرع  .29
    اعاني من اضطرابات  في الجهاز التنفسي  .29
    افتقاري الى الرعاية الصحية داخل االسرة  .32
    المشكالت االجتماعية رابعا
    اعاني من  االنطواء والعزلة  .31
    الافضل العمل الجماعي  .32
    اشعر بالنبذ من قبل الزمالء  .33
    اعاني من سوء عالقتي مع اقاربي  .32
    يتجاهل االخرون في ارائي ومقترحاتي    .39
    ال يسمح لي بمشاركة االسرة بالواجبات االجتماعية  .36
    اعاني من الخالفات داخل االسرة الحاضنة  .37
    تشعرني العائلة باني سبب وفاة احد والدي  .39
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The problems of orphans in the role of the state and outside 
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The researcher. Ashwaq Jabbar Hamoud 
 

Abstract  
The research problem 
Summed up the problem of current research to identify the problems of orphans in the 

role of the state and outside 

The importance of research and the need to 

Can be summarized as the importance of current research points the following 

1. The importance of family in a personal shape children in general and orphan 

children in particular. 

2. Monitor the problems of the orphans within the role of the state and beyond. 

3. Directing attention to the need to deal with these problems by state officials on the 

one hand, and by counselors ,researchers, psychologists and specialists on the other  
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Objectives of the research 
First, identify the problems of orphans in the role of the state and beyond. 

Second, identify the problems of orphans by variable sex and residence (in the role of 

the state and beyond) 

Find the limits of 
Is determined by the current search for orphans in the state House of males and 

females and orphans living with relatives and who receive their education in the 

schools of the Directorate of Education in the province of Basra for the academic year 

2010-2011. 

The research found the following results: 

The study results showed the existence of problems in the research sample, also 

showed the results of the study and a statistically significant difference among the 

orphans of the male and female for the female, also showed the results of the study and 

a statistically significant difference between the orphans who live with their families 

and orphans in the role of the state for the benefit of orphans in the role of the state 

Recommendations: 
1. Increased attention to this category of society by the state 

2. Interest in programs that promote community awareness and relatives of the orphan 

to contain the orphans socially and economically 

3. Encourage families to foster custody of orphans who have no families 

Proposals: 

1. A study that includes the problems of orphans and their relationship to other 

variables t 

2 prepare guidance  programs to reduce the problems experienced by orphans. 

Undo edits 


