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مفهوم تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في
مدارس ضاحية القدس
عمر الريماوي
:مستخلص
. في ضوء بعض المتغيرات لدى الطلبة األيتام في مدارس ضاحية القدس،هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مفهوم تقدير الذات
) فقرة تغطي جوانب الدراسة37(  وقد أجريت استبانة تتكون من، ) من األيتام73( وتكون مجتمع الدراسة من عينة مؤلفة من
 ولكن ظهرت فروق دالة في مجال، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في مفهوم تقدير الذات تبعا لمتغير الجنس.المختلفة
 وظهرت فروق دالة. والشخص المفقود من الوالدين، ولم تظهر فروق دالة في متغير العمر. وكانت لصالح الذكور,المستقبل
.100 -85  وكانت الفروق لصالح المعدل األعلى،إحصائيا في مفهوم تقدير الذات تبعا لمتغير المعدل
. الحرمان من أحد الولدين أو كليهما، اليتيم:الكلمات الدالة

Concept of self-esteem among orphan students in
Jerusalem’s suburb schools
Omar Rymaouy

Abstract:
This study aimed to examine self-esteem among orphan students in Jerusalem’s suburbian schools
and identify the correlations between this situation and some variables such as gender, age, and
academic achievement (in terms of grades). The study’s population consisted of a sample of
(73) orphans, using a questionnaire of (37) items covering various aspects of the study.
The results of the study showed no differences in the concept of self-esteem among orphan
students attributed to the gender variable, except for the orphans’ perception of the future, and in
favor of males. The results also showed absence of differences due to the variable of age, and the
variable of (i.e. father, mother or both). The results also showed that there are statistically significant
differences missed parent in the orphan students’ concept of self-esteem attributed to the variable
of academic achievement (in terms of grades), favoring the highest average, 85-100.
Keywords: Orphan, deprived of parents.
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المقدمة :

إن فقدان أحد أفراد األسرة  -وخاصة أحد الوالدين أو كليهما
 يجعل الطفل يشعر بعدم األمان وعدم الثقة ،مما يجعله غيرقادر على مواجهة الضغوط الحياتية ،ومن ثم يتغير مفهومه
لذاته ويصير تقديره لها منخفضاً ،ويمتد هذا الشعور في
الحاضر والمستقبل .ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه دراسة
للمساهمة في إبرازهذه الفئة من المجتمع ومناصرتها .ومن
خالل نظرة عميقة شاملة لواقع األيتام ،يعد تقدير الذات أهم
قيمة تمكن اليتيم من تقبل واقعه ووضعه االجتماعي.
إﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ أحد ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
أو كليهما ،ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﻭﺩ مشكالت ﻨﻔﺴﻴﺔ ،وسلوكية،
وﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،والطلبة األيتام ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺒﻭن ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ،ﻨﺘﻴﺠﺔ الشعور بالقلق ،ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ،
ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ،ويصابون أيضا ﺒﺤﺎﻻﺕ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ،فضال عن
افتقادهم ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ االجتماعي واالنتماء .ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﺨل
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ تعني ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ،ﺇﺫ ﺘﺘﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒأنها ﺠﺎﻓﺔ ﺒﻌﻴﺩة
ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ،
فهم ﻟﻡ ﻴﺨﻭﻀﻭﺍ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺇﺫ إﻨﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ
ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ،ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ (الفقيهي.)2 :2006 ،
إن احترام الفرد لنفسه وحبه لها ،وإحساسه بشخصه وبقيمته
أمام اآلخرين يختلف من فرد ألخر ،وقد يرى الفرد نفسه بصورة
إيجابية أو سلبية ،وكل ذلك يندرج تحت مفهوم تقدير الذات
عند الفرد الذي يتطور من خالل الخبرات والمواقف التي يمر بها
في أثناء محاولته للتكيف مع البيئة المحيطة به ،ولكن أثر هذه
المواقف والخبرات ال يتوقف عند مجرد نمو تنظيمات سلوكية
خاصة ,أو دوافع فردية منعزلة ،وإنما يتعدى ذلك ليشمل أبعاد
الفرد كلها عن طريق تقييم أثر الخبرات االنفعالية اإلدراكية
على هذا الفرد ،مما يؤدي في النهاية إلى تطور مفهوم عام عن
الذات (خلف.)2000 ،
يعد تقدير الذات من األبعاد المهمة للشخصية ،بل يراه
البعض األهم واألكثر تأثيرًا في السلوك (الضيدان:2004 ،
 .)16ويؤكد آخرون أن األشخاص الذين لديهم تقدير إيجابي
لذواتهم يكونون في الغالب أسعد حاال ،وأفضل صحة ،وأكثر
إنتاجية ،ممن لديهم تقدير متدن لذواتهم .وتجدر اإلشارة
إلى أن اهتمامهم بتقدير الذات يكون عامال مهما في الحياة
المدرسية ،فهم يؤكدون أن « تقدير الذات اإليجابي أكثر أهمية
لديهم من النتائج المدرسية «( . )Patho, 2005:10وأن ضعف
تقدير الذات يرتبط بشكل ملموس بالعديد من االضطرابات

النفسية كاالكتئاب ،والقلق ،والتوتر ،والعصبية ،والنزوع إلى
العدوانية ،والخجل ،وقلة الشعور بالرضا في الحياة (مالهي،
.)10 :2006
وحرمان الطفل من األسرة إحدى المشكالت الكبيرة ،فحاجة
الطفل إلى العطف ومحبة الوالدين على قدر كبير من األهمية في
نموه النفسي والعضوي معا بطريقة سلمية تمكنه من تحقيق
متطلبات حياته ،وإلى جانب ذلك هناك كثيرٌ من مشكالت
السلوك لدى الطفل في المستقبل ،ترجع إلى حرمانه من الحب
وعطف األبوين؛ لذلك يؤثر الحرمان بأنواعه ،سواء أكان جزئيا أم
كليا في تحديد الصورة الواقعية عن تقدير الفرد لذاته ( رمضان،
.)5: 1985
ويعد انفصال الوالدين والطالق من القضايا التي تخلف أ ًثارا
سلبية في األطفال ،تتمثل في ظهور بعض المشكالت االنفعالية
والسلوكية ،وانخفاض التحصيل الدراسي ،وانخفاض تقدير
الذات وانحراف األحداث )Amato, 1986(.
إن تقدير الذات مرتبط بتكامل شخصية الفرد ،ويقع بين
شخصية الفرد والواقع االجتماعي ،والتقدير المنخفض للذات
يرتبط ارتباًطا كبيًرا بتقبل الجماعة االجتماعية ،وتأثيره على
قلق المستقبل (الكيالني.)2008 ،
ولتقدير الذات تأثير عميق على جوانب حياتنا جميعها؛ فهو يؤثر
على مستوى أدائنا في العمل ،وعلى الطريقة التي نتفاعل بها
مع الناس ،وفي قدرتنا على التأثير في اآلخرين ،وعلى مستوى
صحتنا النفسية (مالهي.)7 :2006 ،
وترجع أهمية تقدير الذات إلى أنه من أهم العوامل المؤثرة
في حياة الفرد؛ فهو الدافع لتأكيد الذات وتحقيق النجاحات
الشخصية ،حيث يعد بعًدا مهمًا من أبعاد الشخصية ( جمبي،
.)2008
والشك في أن تقدير الذات من المتغيرات المهمة في العلوم
السيكولوجية عامة والصحة النفسية خاصة ،وله تأثير كبير في
فهم الفرد لذاته ،وفق تقييمه لنفسه ورؤية المجتمع المحيط
به.

الدراسات السابقة:

سعت دراسة الفهد ( )2005إلى التعرف على درجة االضطرابات
السلوكية وعالقتها بمفهوم الذات عند التالمذة األيتام في
الصف السادس االبتدائي .تكونت العينة من ( )400تلميذا
وتلميذة ،كان من نتائجها أن اإلناث أكثر أنانية وانطوائية
من الذكور .أما ﺩﺭﺍﺴﺔ نادر ( )2004فقد ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ (ﺍﻟﻤﻴﻭل
ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ،وﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ،وﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓ)
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ﻟﺩﻯ األبناء ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘـﺔ .ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ
( )949ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ في ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ
ﺇﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻷﺏ
ﻋﻠـﻰ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻴﻭل
ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨـﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻴﺭﺓ ،ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﺍﻷﻤﻥ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﻡ ﺒﺤﺎﻀﺭﻱ ﺍﻷﺏ.
وأجرت نهلة متولي ( )2002بحثا عن المساندة االجتماعية
وعالقتها بكل من تقدير الذات واالغتراب النفسي لدى
المحرومين من أسرهم .وتكونت العينة من ( )125طف ً
ال وطفلة
من المودعين بالمؤسسات االجتماعية ،و 62طف ً
ال وطفلة
من أطفال األسر العادية .وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها
وجود تأثير دال للحرمان من الوالدين على درجات المساندة
االجتماعية ،وتقدير الذات ،واالغتراب النفسي .أما دراسة عبد
اهلل ( )2000فقد هدفت لمعرفة مفهوم الذات لدى األطفال
المحرومين من األم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )400طف ً
ال
من الذكور واإلناث .تتراوح أعمارهم فيما بين ( )15-11سنة.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
األطفال في مفهوم الذات ،وكانت لصالح غير المحرومين من
األم.
أما دراسة نكادي ومقليد ( )Nakadi & Mukallid. 2000فقد
هدفت إلى عقد مقارنة بين مفهوم الذات وعالقته بالتحصيل
األكاديمي لعينة من األيتام في ضوء متغيرات عدة مثل  :الصف،
والجنس ،والحرمان من األب أو الحرمان من األم ،والحرمان من
االثنين معا .بلغت عينة الدراسة (  ) 90من الذكور و( ) 85
من اإلناث ،من الصفوف  :الخامس والسادس والسابع .وأشارت
الدراسة إلى:
1 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات تبعا
للصف والجنس.
2 .2عدم وجود فروق ذات داللة في مفهوم الذات تبعا لنوع
الحرمان .
3 .3وجود عالقة ارتباطية بين عناصر مفهوم الذات والتحصيل
الدراسي .
وهدفت دراسة علي ( )1999إلى معرفة العالقة بين مفهوم
الذات والتحصيل الدراسي لألطفال وفقا ألساليب الرعاية المتبعة
معهم ،فقد قسمت عينة الدراسة قسمين :أطفال مودعين في
مؤسسات اإليواء ،وأطفال يعيشون مع أسرهم .وبلغت عينة
الدراسة (  ) 70طالبا وطالبة ممن جرى اختيارهم بطريقة
عشوائية ،وقد طبقت الباحثة مقياس مفهوم الذات للصغار-
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إعداد بيرس هارس -وتوصلت الدراسة إلى:
1 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي بين
األطفال الذكور واإلناث ،المودعين في مؤسسات اإليواء،
والذين يعيشون مع أسرهم ،لصالح الذين يعيشون مع
أسرهم.
2 .2عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين أبعاد
مفهوم الذات ،ومتغيري التحصيل الدراسي والعمر ،لدى
األطفال المودعين في مؤسسات اإليواء.
أما دراسة دسوقي ( )1996فهدفت إلى معرفة الفروق بين
مجموعة األبناء المحرومين من األب في متغيرات ( التوافق
النفسي ،ومفهوم الذات واالكتئاب ) إلى جانب التعرف على
معرفة الفروق بين الذكور ،والفروق بين اإلناث في مجموعتي
الدراسة  .وأشارت النتائج إلى أمور عدة منها:
1 .1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة
من الذكور في التوافق النفسي ومفهوم تقدير الذات.
2 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي اإلناث
في التوافق النفسي لصالح المحرومات من األب .وأثبتت
الدراسة وجود فروق دالة في االكتئاب لصالح بنات
المطلقات ،وأثبتت الدراسة أن حرمان األب بسبب االنفصال
أكثر خطورة بالنسبة لإلناث من الحرمان المتأخر .
وسعت دراسة قاسم ( )1994ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
السلوكية ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻤﺤـﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ،
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ( )120طفال ﻭﻁﻔﻠﺔ ﻤﻘﺴﻤﻴﻥ
ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ (ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠـﺔ ،وﺍﻷﺴـﺭ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻴﻭﺍﺌﻴﺔ) ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ،
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ
ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭكذﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺃﻁﻔـﺎل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ األبعاد
من ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ.
أما دراسة عطية ( ( 1991فقد هدفت إلى معرفة بعض الجوانب
النفسية واالجتماعية للطالب األيتام مثل التوافق النفسي،
وتقدير الذات ،وفهم الشخصية ،مقارنة مع زمالئهم العاديين
الذين يعيشون مع والديه .وتكونت عينة الدراسة من ( ) 331
طاًلبا من الصف األول والثاني من المرحلة الثانوية من الجنسين،
وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة منها :
1 .1وجود فروق ذات داللة ترجع لنمط الحرمان في متغيرات:
المكانة االجتماعية ،والحيوية ،وتقدير الذات ،والمبادأة
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والثقة بالنفس.
2 .2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نمط الحرمان
والجنس.
وهدفت دﺭﺍﺴﺔ عكاشة ( )1990ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ كليهما ،ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ
كان ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺠـﻨﺱ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ.
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ( )197ﻁﻔـﻼ ﺘﺭﺍﻭﺤـﺕ
ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ( )13-9ﻋﺎﻤﺎ .ﻭﺘـﻡ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ
ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﻔﻘﺩ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ كليهما ،ﻭ
قسمت ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺘﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭ
ﺃﻴﺘﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ﺃﻁﻔـﺎل ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻭﻗﺩ
ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ في ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻫﻲ:
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ،ﻴﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ،ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .كما ﺒﻴﻨﺕ النتائج
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎئية ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺭﻤﻭﺍ
ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻓﻘـﺩﻭﺍ كال ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ ،ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻷﺏ ﻓﻘﻁ كان ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻤﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ كال
ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ ،كما ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻷﻡ ﻓﻘﻁ كان ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ
ﺃﻓﻀل ﻤﻤﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ كال ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ.
وسعت دراسة الكيالني وعباس (  ) 1981إلى معرفة الفروق
في مفهوم الذات بين األيتام الذين يقدم لهم برنامج خاص
للرعاية االجتماعية في عينة من األطفال الفلسطينيين الذين
يعيشون في األردن ،الذين نزحوا إثر حرب
( )1948وعام ( .)1967بلغت عينة الدراسة (  ) 333طفال من
األيتام وغير األيتام من كال الجنسين ،وأظهرت نتائج الدراسة :
1 .1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األيتام وغير
األيتام في أبعاد مفهوم الذات جميعها ،باستثناء بعد
القيمة االجتماعية التي دلت نتائجها على وجود فروق ذات
داللة إحصائية لصالح األيتام.
 2 .2وجود فروق ذات داللة في مستوى التكيف بين الذكور
واإلناث لصالح اإلناث.
3 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى العمر لصالح
األكبر عمرًا.
وأظهرت نتائج دراسات أخرى أن تقدير الذات يتأثر بمتغيرات
أخرى ،تتمثل في نوعية الخبرات التي يتعرض لها األفراد في
المؤسسات التعليمية وعوامل التنشئة االجتماعية واألسرية
(كفافي1989 ،؛ سيف1993 ،؛ الكوت2000 ،؛ المدانات،
 )2003فالخبرات اإليجابية التي يتعرض لها األفراد داخل

المؤسسات االجتماعية والتعليمية تعمل على تنمية الشعور
باألمن النفسي لديهم ،وتعزز تقدير الذات ،في حين تسبب
عوامل الحرمان والتفكك األسري والتسلط؛ الوحدة النفسية
والشعور بعدم األمن النفسي وتدني مستوى تقدير الذات(
كفافي1989،؛  Jearald,2003؛Guillan & Bailey,2003
) .أما دراسة شتات ( )2000فقد أشارت إلى عدم وجود فروق
تبعا لمتغير الترتيب الميالدي لليتيم.

ملخص نتائج الدراسات السابقة

أظهرت الدراسات نتائج متباينة ،حيث بينت نتائج دراسات
الكوت ( )2000عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى
تقدير الذات تبعا للجنس أو المرحلة الدراسية ،في حين أظهرت
نتائج دراسات أخرى (توق والقطان1989،؛ السالم1988،؛
نكادي ومقلد2000،؛ الفهد )2005 ،فروق في مستوى تقدير
الذات بين الجنسين لصالح الذكور .واختلفت هذه الدراسات
مع دراسة قاسم )1994( ،لعدم وجود فروقا في متغير الجنس.
كما أظهرت كل من دراسة ( نادر2004 ،؛ نهلة2002،؛ نكادي
ومقلد 2000 ،؛ علي )1999 ،وجود عالقة ارتباطية بين مفهوم
الذات والتحصيل الدراسي .وأشارت دراسة كل من (دسوقي،
1996؛ عكاشة)1990( ،؛ عبد اهلل )2000(،إلى وجود فروق
في نوع الحرمان ،وأظهرت دراسة عبدااله فروقا لصالح غير
المحرومين واختلفت هذه الدراسات مع دراسة قاسم (.)1994
أما دراسة الكيالني وعباس ( )1981فأشارت إلى عدم وجود
فروق في أبعاد مفهوم تقدير الذات ،وظهور فروق في مستوى
العمر لصالح األكبر عمرا.

مشكلة الدراسة:

يعيش الطفل حياته الطبيعية في أسرته التي تتحمل مسؤولية
رعايته وحمايته وتنشئته الخالية من التوترات والصراعات،
وتساعده في اكتساب ثقته بذاته ،ويعتبر االهتمام بدراسة
تقدير الذات من األمور األخالقية واإلنسانية ،حيث إن الدراسات
تشير إلى ارتباط بينهما سواء كان إيجابيا أم سلبيا ،وبين كيفية
فهم اإلنسان لنفسه وكيفية تقديره لذاته .وتتحدد مشكلة
البحث في دراسة تقدير الذات لدى األيتام وغير األيتام في ضوء
نوع الحرمان والسنة الدراسية والمعدل ،ومعرفة الفروق ،إذا ما
وجدت ،بين المحرومين وغير المحرومين من الوالدين .ويتعدى
تأثير تقدير الذات الجوانب االجتماعية والنفسية لدى الفرد
ليشمل جوانب التحصيل واألداء األكاديمي؛ إذ يرتبط مستوى
األداء األكاديمي والتحصيل لدى األفراد بمستوى تقديرهم
لذواتهم ،ومن هنا جاءت الحاجة إلى إجراء هذه الدراسة حول
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تقدير الذات وعالقتها ببعض المتغيرات على الطلبة األيتام في
ضاحية القدس.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في أنها تتناول موضوع تقدير الذات لدى
األيتام ،ويعتبر تقدير الذات من المحاور األساسية في فهم
اإلنسان؛ حتى تقدم له الرعاية الكافية ،وال شك في أن تقدير
الذات من األبعاد المهمة في حياة األفراد؛ حيث إنه يعبر عن
اعتزازهم وثقتهم بها واستعداداتهم وإنجازاتهم العلمية ،وإن
تنمية هذا الجانب يفيد األفراد ويفيد الجماعات أيضا .ويعد
تقدير الذات عامال مهما في تحديد السلوك و نمو الشخصية.
وتشير الدراسات التي تناولت موضوع األيتام إلى أهمية األسرة
الطبيعية في اكتساب الطفل القدر األكثر من التوافق النفسي
واالجتماعي ،وتكوين مفهوم إيجابي للذات .ومن هنا فإن أهمية
الدراسة تبرز فيما يأتي:
 1 .1أنها دراسة شريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني وهي
شريحة األيتام .
 2 .2أنها قد يستفيد من هذه الدراسة الدارسون والمهتمون
والمؤسسات التي تعنى باأليتام.
 3 .3أنها محاولة للمساهمة في تعزيز الجوانب اإليجابية في
مؤسسات رعاية األيتام وتطويرها ،والحد من الظواهر
السلبية التي تشكل عائقا في انخفاض تقديرهم لذاتهم.

أهداف الدراسة:

عدم الشرعية ( العتيبي.) 2006:15 ،
•الحرمان من الولدين  :فقدان العيش واإلقامة والتمتع
بالرعاية أي ( الحرمان من الوالدين معا ،أو الحرمان من األم
فقط ،أو الحرمان من األب فقط)؛ بسبب الوفاة أو الطالق
أو التفكك األسري ( الزبيدي.)2009 ،
•التعريف اإلجرائي  :هو الدرجة التي يحصل عليها كل طالب/
طالبة من خالل إجابته عن استبانة تقدير الذات الخاصة
بالدراسة الحالية .

اسئلة الدراسة:

1 .1ما مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية
القدس ؟
2 .2هل يختلف مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في
ضاحية القدس باختالف الجنس؟
3 .3هل يختلف مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في
ضاحية القدس باختالف عدد اإلخوة ؟
4 .4هل يختلف مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في
ضاحية القدس باختالف متغير العمر؟
5 .5هل يختلف مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في
ضاحية القدس باختالف متغير معدل آخر فصل دراسي؟
6 .6هل يختلف مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في
ضاحية القدس باختالف متغير الشخص المفقود من
الوالدين؟

تتمثل أهداف الدراسة الحالية في الكشف عن مستوى تقدير حدود الدراسة:

الذات لدى األيتام في ضاحية القدس ،وما إذا كانت درجات
تقدير الذات لديهم تختلف باختالف متغيرات الدراسة (الجنس،
وعدد اإلخوة ،والعمر ،وآخر فصل دراسي) ،ومعرفة مدى اختالف
مستوى تقدير الذات لدى المحرومين باختالف متغير الشخص
المفقود.

مصطلحات الدراسة:

•تقدير الذات :هو درجة الرضا التي يشعر بها الفرد نحو
ذاته ،وتقديره ألهمية الشخصية وأهمية مساعيه ،وهو
ال ينطوي على غرور أو إشباع على حساب اآلخرين ،بل إنه
سعي الفرد الطبيعي للتفوق من خالل تحقيق أهدافه (أبو
العيد .)2006 ،إن تقدير الذات هو تقييم مؤثر من الفرد
لمجموعة خصائصه العقلية والنفسية (الناطور.)2008 ،
•اليتيم  :الطفل المحروم من أحد والديه أو كليهما ،ألي سبب
من األسباب كاعتالل الصحة أو الموت وانفصال الولدين أو
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تتحدد الدراسة الحالية في تطبيقها على الطلبة األيتام الذين
يعيشون أو يتلقون رعاية في إحدى مدارس رعاية األيتام خالل
العام الفصل األول من العام الدراسي 2011/2010م.

منهجية الدراسة وإجراءاتها

اتبع الباحث المنهج الوصفي ،وهو المنهج الذي يجمع معلوماتٍ
عن الظاهرة ويصف خصائصها ،واستخدم هذا المنهج؛ ألنه
يالئم طبيعة الدراسة وأهدافها معتمدًا على أسلوب الدراسة
الميدانية في جمع المعلومات؛ الختبار صحة الفرضيات وتفسير
النتائج.

مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة األيتام المسجلين في
مدارس ضاحية القدس ،البالغ عددهم (  )256يتيما ويتيمة،
وذلك خالل العام  2011حيث أخذت عينة عشوائية منهم بلغت
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المتغيرات

المستوى

العدد

النسبة المئوية

ذكر

41

56.2

أنثى

32

43.8

2-0

7

9.6

5-3

25

34.2

 6أو أكثر

41

56.2

13-12

8

11.0

15-14

24

32.9

17-16

31

42.5

20-18

10

13.7

100-85

10

13.7

84-66

26

35.6

65-50

37

50.7

األب واألم

10

13.7

األم

45

61.6

األب

18

24.7

الجنس
عدد اإلخوة

العمر

معدل آخر فصل دراسي

الشخص المفقود من الوالدين

جدول( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

( )73طالبا ،والجدول رقم (  )1يبين خصائص العينة.

أداة الدراسة:

المستردة الصالحة التي خضعت للتحليل اإلحصائي هو ()73
استبانة فقط.

قام الباحث بتصميم االستبانة بصورتها األولية ،حيث تكونت ثبات أداة الدراسة:

للتحقق من ثبات االستبانة قام الباحث بحساب الدرجة الكلية
لمعامل الثبات لمقياس الدراسة حسب معادلة الثبات (ألفا
كرونباخ) ،وكانت الدرجة الكلية ( ،)0.90وهذه النتيجة تشير
إلى تمتع هذه األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة.
أما ثبات أبعاد (مجاالت) األداة فكانت كما يأتي:
المجال األول :المتعلق بالشخص ذاته ()0.73
المجال الثاني :المتعلق بالمستقبل ()0.71
المجال الثالث :المتعلق باألصدقاء والمجتمع ()0.78

من ( )37فقرة ،ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة
بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص
والخبرة باإلضافة إلى تعديالت المشرفة ،وأبدوا بعض
المالحظات عليها ،تم إخراج االستبانة بشكلها الحالي وصورتها
النهائية .وتتكون من ( )37فقرة ،حيث تحقق الصدق الظاهر
من األداة ،ومن ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضًا
بحساب معامل االرتباط (بيرسون) لفقرات االستبانة مع الدرجة
الكلية لألداة ,واتضح وجود داللة إحصائية في معظم فقرات
االستبانة ,ويدل ذلك على أن هناك اتساًقا داخ ًليا بين الفقرات؛
ما يعني أن هذه الفقرات مجتمعة ،تقيس نفس السلوك (تقدير المعالجة اإلحصائية
بعد جمع االستبانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها
الذات) االذي وضعت لقياسه.
(إعطاؤها أرقاما معينة)؛ ذلك تمهيد إلدخال بياناتها إلى جهاز
الحاسوب إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة ،وتحليل
أداة الدراسة وصدقها :
بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها ،وتحديد عينة البيانات وفقا ألسئلة الدراسة وبياناتها  ،وقد عولجت البيانات
الدراسة ،قام الباحث بتطبيق األداة على أفراد عينة الدراسة ،إحصائيا باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
وبعد أن اكتملت عملية تجميع االستبانات من أفراد العينة بعد لكل فقرة من فقرات االستبانة ،واختبار (ت) ( ،)t- testواختبار
إجابتهم عنها بطريقة صحيحة ،تبين للباحث أن عدد االستبانات تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAومعادلة الثبات
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ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach Alphaومعامل ارتباط بيرسون
()Pearson Correlation؛ وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية
(.)SPSS) (Statistical Package For Social Sciences

نتائج الدراسة:

من أجل تحديد مستوى تقدير الذات من خالل فقرات االستبانة
تم استخدام المعيار التالي:
الدرجة

مدى متوسطها الحسابي

منخفضة

 1.66فأقل

متوسطة

2.33-1.67

عالية

 2.34فأعلى

ويالحظ من الجدول أن طول الفترة المستخدمة هنا هي ()2/3
أي حوالي ( )0.66وقد حسبت طول الفترة على أساس أن األرقام
الثالثة  1،2،3قد حصرت فيما بينها مسافتان.

مناقشة نتائج أسئلة الدراسة:

السؤال األول :ما مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في
مدارس ضاحية القدس ؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
على مجاالت األدة.
جدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة على المجاالت الثالثة مرتبة تصاعديا.
الرقم

المجاالت

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

المستقبل

1.63

0.37

2

الشخص ذاته

1.68

0.35

3

األصدقاء والمجتمع

1.76

0.34

1.70

0.32

الدرجة الكلية
المجال
الشخص ذاته
المستقبل
األصدقاء والمجتمع
الدرجة الكلية

102

يشير جدول رقم ( )2إلى أن الدرجة الكلية لمستوى تقدير الذات
بشكل عام عند األيتام جاءت بدرجة متوسطة ،حتى إنها قريبة
من الحد األدنى لفئة (متوسطة) ويشير مجال المستقبل إلى أنه
ً
نسبة إلى المجاالت األخرى ،وأرى أن السبب
أقل متوسط حسابي
في ذلك هو عدم وجود المساندة االجتماعية الكافية ،والخوف
من المستقبل لدى الطلبة األيتام في عينة الدراسة.
السؤال الثاني :هل يختلف مستوى تقدير الذات لدى الطلبة
األيتام في ضاحية القدس باختالف نوع الجنس؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية
الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات استبانة مستوى تقدير
الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس ،وتم استخدام
اختبار(ت) للتأكد من داللة الفروق طبقا لمتغير الجنس كما في
جدول (.)3
يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة “ ت” ( )0.84ومستوى
الداللة ( )0.39للدرجة الكلية ،وتبين أيضا عدم وجود فروق في
مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس
تبعا لمتغير الجنس .أي أنه تم قبول الفرضية الصفرية األولى.
أما بالنسبة إلى داللة الفروق وفقا للمجاالت فقد تبين وجود
فروق في مجال المستقبل فقط وكانت الفروق لصالح الذكور.
ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الذكور أقل خوفا من اإلناث في
“مجال المستقبل” ،وخاصة فيما يتعلق بالتعليم العالي والزواج
والعمل الذي يتطلب من يساندهم في ذلك .وتتفق هذه الدراسة
مع دراسة الفهد( )2005كما تتفق مع ما أشارت إليه دراسة (
رمضان )1985 ،لوجود كثير من مشكالت السلوك لدى الطفل
في المستقبل ترجع إلى حرمانه من الحب وعطف األبوين.
السؤال الثالث :هل يختلف مستوى تقدير الذات لدى الطلبة
األيتام في ضاحية القدس باختالف عدد اإلخوة ؟
لإلجابة عن السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة
أفراد عينة الدراسة في مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

41

1.70

0.35

أنثى

32

1.67

0.35

ذكر

41

1.71

0.39

أنثى

32

1.52

0.33

ذكر

41

1.77

0.32

أنثى

32

1.74

0.36

ذكر

41

1.73

0.32

أنثى

32

1.67

0.33

قيمة»”t

مستوى الداللة

0.29

0.77

2.16

0.03

0.32

0.74

0.84

0.39

جدول ( :)3نتائج اختبار «ت» للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في مستوى تقدير الذات لدى الطلبة
األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير الجنس.

عمر الريماوي

المجال
الشخص

المستقبل

األصدقاء والمجتمع

الدرجة الكلية

عدد اإلخوة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

2-1

7

1.71

0.27

5-3

25

1.59

0.39

 6أو أكثر

41

1.74

0.33

2-1

7

1.68

0.29

5-3

25

1.55

0.34

 6أو أكثر

41

1.66

0.40

2-1

6

1.80

0.26

5-3

25

1.63

0.36

 6أو أكثر

40

1.83

0.32

2-1

7

0.25

0.09

5-3

25

0.34

0.06

 6أو أكثر

41

0.31

0.04

جدول ( : )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في
مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير عدد اإلخوة.

في ضاحية القدس تبعا لمتغير عدد اإلخوة .وبذلك يتم قبول
في ضاحية القدس تبعا لمتغير عدد اإلخوة .
يالحظ من الجدول رقم ( )4وجود فروق ظاهرة في متوسطات الفرضية الصفرية الثانية.
مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس
تبًعا لمتغير عدد اإلخوة ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة شتات ()2000
تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في التي أشارت إلى عدم وجود فروق تبعا لمتغير الترتيب الميالدي
لليتيم ،أي الفروق بين عدد اإلخوة ،واختلفت مع دراسة الكيالني
الجدول رقم (.)5
يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )2.13ومستوى الداللة وعباس ( )1981التي أشارت إلى وجود فروق لصالح العمر
( )0.12وهي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد األكبر ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن المعاناة التي تواجه اليتيم
فروق دالة إحصائيا في مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام سواء أكان وحيدا أم يمتلك إخوة وأخوات؛ لعدم قدرة اإلخوة على
المجال

الشخص ذاته

المستقبل

األصدقاء والمجتمع

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

0.33

2

0.16

داخل المجموعات

8.75

70

المجموع

9.08

72

بين المجموعات

0.21

2

داخل المجموعات

9.96

70

المجموع

10.17

72

بين المجموعات

0.60

2

داخل المجموعات

7.83

70

المجموع

8.43

72

بين المجموعات

0.44

2

داخل المجموعات

7.27

70

المجموع

7.71

72

0.12

قيمة «ف»

مستوى
الداللة

المحسوبة

0.26

1.35

0.10
0.14

0.48

0.74

0.30
0.11

0.07

2.69

0.22
0.10

0.12

2.13

جدول ( : )5نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى تقدير
الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير عدد اإلخوة .
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المجال
الشخص ذاته

المستقبل

األصدقاء والمجتمع

الدرجة الكلية

العمر

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

13-12

8

1.88

0.32

15-14

24

1.73

0.35

17-16

31

1.62

0.35

20-18

10

1.60

0.34

13-12

8

1.91

0.36

15-14

24

1.61

0.36

17-16

31

1.59

0.37

20-18

10

1.56

0.37

13-12

7

1.96

0.17

15-14

24

1.78

0.38

17-16

30

1.73

0.36

20-18

10

1.63

0.20

13-12

8

1.92

0.21

15-14

24

1.72

0.33

17-16

31

1.67

0.34

20-18

10

1.61

0.26

جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة
على مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير العمر.

مساعدة بعضهم بعضا ,ألنهم أنفسهم بحاجة إلى المساعدة.
السؤال الرابع :هل يختلف مستوى تقدير الذات لدى الطلبة
األيتام في ضاحية القدس باختالف متغير العمر؟
لإلجابة عن السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة
أفراد عينة الدراسة على استبانة مستوى تقدير الذات لدى
الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير العمر .كما في
جدول (.)6
يالحظ من الجدول رقم ( )6وجود فروق ظاهرة في متوسطات
مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس
تبعا لمتغير العمر ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل
التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول
رقم (.)7
يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )1.68ومستوى الداللة
( )0.17وهي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد
فروق دالة إحصائيا في مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام
في ضاحية القدس تبعا لمتغير العمر ،وبذلك يتم قبول الفرضية
الصفرية الثالثة.
وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة علي
( ،)1999ولم تتفق مع دراسة الكيالني وعباس ( )1981التي
كانت لصالح العمر األكبر .ويعزو الباحث ذلك إلى عينة الدراسة
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التي كانت متقاربة من حيث أعمار الطلبة ( )20 -12سنة ،أي
إنه ال توجد فروق كبيرة بين هذه األعمار ،كما أنهم في البيئة
المدرسية نفسها.
السؤال الخامس :هل يختلف مستوى تقدير الذات لدى الطلبة
األيتام في ضاحية القدس باختالف متغير معدل آخر فصل
دراسي؟
لإلجابة عن السؤال الخامس ،تم حساب المتوسطات الحسابية
الستجابة أفراد عينة الدراسة ،وذلك على مستوى تقدير الذات
لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس ،تبعا لمتغير معدل آخر
فصل دراسي ،كما في جدول (.)8
يالحظ من الجدول رقم ( )8وجود فروق ظاهرة في متوسطات
مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس
تبًعا لمتغير معدل آخر فصل دراسي ،ولمعرفة داللة الفروق
تم استخدام تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما
يظهر في الجدول رقم (.)9
يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )9.54ومستوى الداللة
( )0.00وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αأي أن هناك
فرو ًقا دالة إحصائيا في مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام
في ضاحية القدس تبعا لمتغير معدل آخر فصل دراسي ،وبذلك
يتم رفض الفرضية الصفرية الرابعة ،ولجميع المجاالت.

عمر الريماوي

المجال

الشخص ذاته

المستقبل

األصدقاء والمجتمع

الدرجة الكلية

قيمة «ف»

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

المحسوبة

بين المجموعات

0.55

3

0.18

داخل المجموعات

8.53

69

1.48

المجموع

9.08

72

بين المجموعات

0.74

3

داخل المجموعات

9.43

69

المجموع

10.17

72

بين المجموعات

0.52

3

داخل المجموعات

7.91

69

المجموع

8.43

72

بين المجموعات

0.52

3

داخل المجموعات

7.19

69

المجموع

7.71

72

مستوى الداللة
0.22

0.12
0.24
0.13

0.15

1.80

0.17
0.11

0.21

1.52

0.17
0.10

0.17

1.68

جدول ( :)7نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على مستوى
تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير العمر.
المجال
الشخص ذاته

المستقبل

األصدقاء والمجتمع

الدرجة الكلية

معدل آخر فصل دراسي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

100-85

10

1.80

0.33

84-66

26

1.64

0.37

65-50

37

1.39

0.17

100-85

10

1.77

0.30

84-66

26

1.51

0.31

65-50

37

1.40

0.54

100-85

10

1.90

0.29

84-66

26

1.66

0.31

65-50

37

1.48

0.34

100-85

10

1.84

0.27

84-66

26

1.62

0.30

65-50

37

1.43

0.32

جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على مستوى
تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير معدل آخر فصل دراسي.

ولمعرفة مصدر الفروق استخدم اختبار ( ،)L.S.Dوالجدول اآلتي
يبين ذلك.
أظهرت النتائج بعد استخدام اختبار (  )L.S.Dوجود فروق دالة
إحصائيا تبعا لمعدل  .100- 85واتفقت نتائج الدراسة مع
نتائج دراسة نكادي ومقلد( )2000واختلفت مع دراسة علي
( )1999لعدم وجود عالقة بين تقدير الذات والمعدل (التحصيل
الدراسي).و يعزو الباحث ذلك إلى أنه كلما كان المعدل أعلى،
كانت الثقة وتقدير الذات أعلى .

السؤال السادس :هل يختلف مستوى تقدير الذات لدى الطلبة
األيتام في ضاحية القدس باختالف متغير الشخص المفقود من
الوالدين؟
لإلجابة عن السؤال السادس ،تم حساب المتوسطات الحسابية
الستجابة أفراد عينة الدراسة ،وذلك على مستوى تقدير الذات
لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير الشخص
المفقود من الوالدين .كما في جدول (.)11
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المجال

الشخص ذاته

المستقبل

األصدقاء والمجتمع
الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

1.42

2

0.71

داخل المجموعات

7.66

70

المجموع

9.08

72

بين المجموعات

1.67

2

داخل المجموعات

8.49

70

المجموع

10.17

72

بين المجموعات

1.75

2

داخل المجموعات

6.68

70

المجموع

8.43

72

بين المجموعات

1.65

2

داخل المجموعات

6.06

70

المجموع

7.71

72

قيمة «ف»
المحسوبة
6.52

0.10

مستوى الداللة

0.00

0.84
6.91

0.12

0.00

0.87
9.20

0.09

0.00

0.82
9.54

0.08

0.00

جدول ( : )9نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على مستوى تقدير الذات لدى
الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير معدل آخر فصل دراسي.
المجال

84-66
65-50
100-85

المستقبل

84-66
65-50
100-85

األصدقاء والمجتمع

84-66
65-50

الدرجة الكلية
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65-50

0.16

0.06

84-66

0.41

0.00

65-50

0.16-

0.06

100-85

0.25

0.04

84-66

0.41-

0.00

100-85

0.25-

0.04

65-50

0.26

0.00

84-66

0.37

0.00

65-50

0.26-

0.00

100-85

0.11

0.39

84-66

0.37-

0.00

100-85

0.11-

0.39

65-50

0.23

0.00

84-66

0.42

0.00

65-50

0.23-

0.00

100-85

0.18

0.10

84-66

0.42-

0.00

100-85

0.18-

0.10

65-50

0.22

0.00

84-66

0.41

0.00

المتغيرات
100-85

الشخص ذاته

الفروق في
المتوسطات

مستوى الداللة

100-85

عمر الريماوي

84-66
65-50

65-50

0.22-

0.00

100-85

0.18

0.10

84-66

0.41-

0.00

100-85

0.18-

0.10

الجدول ( :)10نتائج اختبار ( )L.S.Dللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد على
مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير معدل آخر فصل دراسي.
المجال
الشخص ذاته

المستقبل

األصدقاء والمجتمع

الدرجة الكلية

الشخص المفقود من الوالدين

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

األب واألم

10

1.78

0.33

األم

45

1.61

0.37

األب

18

1.87

0.15

األب واألم

10

1.68

0.42

األم

45

1.58

0.38

األب

18

1.76

0.10

األب واألم

10

1.80

0.34

األم

45

1.70

0.34

األب

18

1.97

0.25

األب واألم

10

1.77

0.34

األم

45

1.64

0.33

األب

18

1.88

0.17

جدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على مستوى تقدير
الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير للشخص المفقود من األهل.
المجال

الشخص ذاته

المستقبل

األصدقاء والمجتمع

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

0.76

2

0.38

داخل المجموعات

8.32

70

المجموع

9.08

72

بين المجموعات

0.33

2

داخل المجموعات

9.84

70

المجموع

10.17

72

بين المجموعات

0.65

2

داخل المجموعات

7.78

70

المجموع

8.43

72

بين المجموعات

0.57

2

داخل المجموعات

7.14

70

المجموع

7.71

72

0.11

مستوى
الداللة

قيمة «ف»
المحسوبة

0.04

3.20

0.16
0.14

0.31

1.18

0.32
0.11

0.05

2.95

0.28
0.10

0.06

2.79

جدول ( : )12نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على مستوى تقدير الذات
لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبعا لمتغير الشخص المفقود من الوالدين.
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يالحظ من الجدول رقم ( )11وجود فروق ظاهرة في متوسطات
مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في ضاحية القدس تبًعا
لمتغير الشخص المفقود من الوالدين ،ولمعرفة داللة الفروق
تم استخدام تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما
يظهر في الجدول رقم (.)12
يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )2.79ومستوى الداللة
( )0.06وهي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αأي إنه ال توجد
فروق دالة إحصائيا في مستوى تقدير الذات لدى الطلبة األيتام
في ضاحية القدس تبعا لمتغير الشخص المفقود من الوالدين،
وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية الخامسة.
يعزو الباحث عدم وجود فروق تبعا لمتغير الشخص المفقود إلى
أن الطالب والطالبات يعيشون في المدرسة ،أي أن المسؤول
عنهم هو اإلدارة المدرسية ,سواء فاقد األب أو األم أو االثنين،
واإلدارة المدرسية هي العامل المشترك بينهم .واتفقت مع
نتائج دراسة دسوقي ( ،)1996في حين اختلفت مع كل من
نكادي ومقلد( ،)2000قاسم ( ،)1994عكاشة( .)1990والتي
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أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا.

التوصيات:

من خالل نتائج الدراسة الحالية يمكن أن يقدم الباحث التوصيات
التالية:
كشف وإبراز العوامل المؤثرة في تقدير الذات ،واالستفادة منها
نظريا وعمليا.
تقديم التعزيز والتشجيع والدعم النفسي واالجتماعي  ،بما
يرفع تقدير الذات لدى الطالبات اليتيمات ،وخاصة في مجال
المستقبل.
توجيه مزيد من البحوث التي تتعلق باأليتام لمساعدتهم على
التخفيف من معاناتهم.
بذل جهود خاصة لتزويد الطلبة األيتام بدعم إضافي ،وفرص
لتحقيق النجاح ،وتغذية راجعة إيجابية ،ومشاعر تدل على أن
هناك من يهتم بهم خاصة لذو المعدالت الدراسية المتدنية

عمر الريماوي

قائمة المراجع
المراجع العربية:

أبو العيد ،عاطف ( .)2006طفلك الثقة بالنفس وتقدير الذات للنجاح والتميز ،بيروت :حنا للتوزيع والنشر.

توق ،محي الدين؛ والقطان ،خالد ( .)1989دراسة مقارنة لمفهوم الذات عند المتفوقين دراسيا وغير المتفوقين من طلبة المرحلة
الثانوية .حولية كلية التربية ،اإلمارات العربية المتحدة.65-48 ،)1( 1 :
جمبي ،نسرين صالح عبد الرحمن ( .)2008تقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى عينة من مجهولي ومجهوالت الهوية في
األسر البلدية والمؤسسات االجتماعية وعينة من معروفي ومعروفات الهوية وعالقتها ببعض المتغيرات بمنطقة مكة( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى.
خلف ،شاكر عقلة ( .)2000االعتمادية وعالقتهما بتقدير الذات لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن :أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،كلية التربية .الجامعة المستنصرية .
دسوقي ،راوية محمود»  )1996(.الحرمان األبوي وعالقته بكل من التوافق النفسي ومفهوم الذات واالكتئاب لدى طلبة الجامعة»
 ،مجلة علم النفس ،الهيئة المصرية العامة للكتاب.32-18 ،)40( 10،
رمضان ،رشيدة عبد الرؤوف ( .)1998الصحة النفسية لألبناء ،كلية التربية ،القاهرة :جامعة الزقازق ،دار الكتب العلمية للنشر
والتوزيع.
الزبيدي ،سالم عبداهلل علي ( .)2009تقدير الذات ووجهة الضبط لدى الطالب المحرومين وغير المحرومين من الوالدين بالمرحلة
المتوسطة بمحافظة الليث( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،مكة المكرمة:جامعة أم القرى.
السالم ،سعاد خليف ( .)1988عالقة كل من مفهوم الذات ونمط الشخصية بالتحصيل األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية.
(رسالة ماجستير غير منشورة) .األردن :جامعة اليرموك.
سيف ،فاطمة محمد سعيد( .)1993الشعور باألمن وعالقته بتقدير الذات عند المراهقين( .رسالة ماجستير غير منشورة) ، .عمان،
األردن :الجامعة األردنية.
شتات ،سها  )2000(.البناء النفسي لشخصية الطفل اليتيم  .رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،غزة :الجامعة اإلسالمية.
الضيدان ،الحميدي محمد ( .)2004تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض .رسالة
ماجستير غير منشورة ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية .الرياض.
عبد اهلل ،نبوية ( .)2000مفهوم الذات لدى األطفال المحرومين من األم «دراسة مقارنة»( رسالة ماجستير غير منشورة) ،القاهرة:
جامعة عين شمس.
العتيبي ،أسماء بنت فرج ( .)2006الحاجات النفسية وعالقتها بتقدير الذات لدى األطفال المحرومين من الرعاية الوالدية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة اإلمام محمد سعود ،الرياض.
عطية ،رأفت  ) 1991 (.دراسة مقارنة لبعض الجوانب النفسية واالجتماعية للطالب األيتام والعاديين .مجلة البحث في التربية
وعلم النفس ،جامعة المنيا.137 -117 ،)4( 4 ،
ﻋﻜﺎﺸﺔ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﺘﺤﻲ ( :)1990ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ صنعاء:
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
علي  ،غادة مصطفى  ) 1999 ( .دراسة في مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لألطفال المودعين في مؤسسات اإليواء واألطفال
الذين يعيشون مع أسرهم  ).رسالة ماجستير غير منشورة)  ،كلية التربية ،جامعة أم درمان اإلسالمية .
الفقيهي ،ﻤﺤﻤﺩ ( .)2006ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ  ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ :ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.
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الفهد ،إخالص ( .)2005االضطرابات السلوكية وعالقتها بمفهوم الذات وتقديرها لدى تالميذ المدارس االبتدائية( ،أطروحة
دكتوراه غير منشورة) العراق :الجامعة المستنصرية.
ﻗﺎﺴﻡ ،ﺃﻨﺴﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ( :)1994ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ السلوكية ﻟﻸﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ) ،ﺭﺴﺎﻟﺔ
دكتوراه  ،ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭبية :ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻋـﻴﻥ ﺸـﻤﺱ.
كفافي ،عالء الدين ( .)1989تقدير الذات في عالقته بالتنشئة الوالدية واألمن النفسي دراسة في عينة تقدير الذات .مجلة العلوم
اإلنسانية.148-122 ،)35( 9 ،
الكوت ،الصادق أبو خريص ( .)2000تقدير الذات والشعور بالوحدة لدى المراهقين المحرومين وغير المحرومين من أسرهم.
(رسالة ماجستير غير منشورة) .األردن :جامعة اليرموك.
الكيالنى  ،عبدا هلل زيد وعباس ،علي  ) 1981 (.الفروق فى مفهوم الذات بين األيتام وغير األيتام  ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية،
الجامعة األردنية.50-23 )1( 8 ،
الكيالني ،إبراهيم بن محمد ( .)2008تقدير الذات وعالقته بقلق المستقبل لدى الجالية العربية المقيمة بمدينة أوسلو – النرويج:
(رسالة ماجستير غير منشورة) .كلية اآلداب والتربية .األكاديمية العربية في الدنمارك.
مالهي ،رانجيت سينج ( .)2006تعزيز تقدير الذات ،الرياض :مكتبة جرير.
المدانات ،راشد فايز ( .)2003أثر التنشئة الوالدية ومفهوم الذات األكاديمي على االغتراب لدى تالميذ الصف التاسع األساسي في
محافظة الكرك( .رسالة ماجستير غير منشورة) .الكرك ،األردن :جامعة مؤتة.
ﻨﺎﺩﺭ ،ﻨﺠﻭﻯ ( :)2004ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺏ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ األبناء ،ﺭﺴﺎﻟﺔ دكتوراه ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ:
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