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 مستخلص الدراسة

ة الحالية إلى التعرف على واقع الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام )األرامل( هدفت الدراس    
, وتكونت عينة الدراسة من : بالمنطقة الشرقية , واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

( من 17, )( من أبناء األرامل140, )لم يتلقين تدريباا( 70 –اتلقين تدريبا  70( أرملة )140)
, وألغراض ( من اإلخصائيين واإلخصائيات الجتماعيين34, )ضاء هيئة التدريس والباحثينأع

الدراسة الحالية تم إعداد استبيان لتحديد الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام لكل عينة من 
تحليل , وبعد , كما تم استخدام المقابلة المقننة مع بعض أمهات األيتام )األرامل(عينات الدراسة

, وتحليل , والنحرافات المعيارية , واختبار "ت"البيانات إحصائياا باستخدام المتوسطات الحسابية
 :التباين أحادي التجاه ؛ أظهرت النتائج ما يلي

تختلف الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام )األرامل( باختالف وجهة نظر كل من  – 1
 , اإلخصائيين واإلخصائيات( .التدريس والباحثين , أعضاء هيئة, األبناء)األرامل

 تقع أولوية الحتياجات التدريبية داخل أبعاد الستبانة كالتالي : – 2

, مهارات التعامل مع المراهقين, حل المشكالت واتخاذ القرار, : )إدارة الضغوطالبعد النفسي –أ 
 الثقة بالنفس(.

األسر المنتجة, التأهيل المهني الشامل, الصيانة  : )فنون الطبخ,المهني والقتصادي –ب 
 المنزلية(.

: )مهارات التعامل مع األبناء, إدارة ميزانية المنزل, األساليب النبوية في تربية الجتماعي –ج 
 األبناء, بناء الشخصية القيادية( .

التوعية الدينية,  : ) اإلسعافات األولية, التعامل مع المواقف الطارئة,التربوي والتعليمي –د 
 متابعة األبناء في المدارس(.

 : )مبادئ الحاسب اآللي , التعامل مع برامج الحاسب اآللي(.التقني -هـ 

: أولوية الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام )األرامل( طبقاا لألبعاد تقع في الترتيب التالي – 3
 لجتماعي, التربوي والتعليمي, التقني(.)البعد المهني والقتصادي, البعد النفسي, البعد ا
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عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي أمهات األيتام  – 4
( على األبعاد ) النفسي, الجتماعي, التربوي والتعليمي( الم يتلقين تدريبا  –)األرامل( )تلقين تدريباا

موعتين على البعدين )المهني والقتصادي, , بينما وجدت فروق ذات دللة إحصائياا بين المج
 في اتجاه المجموعة التي تلقت تدريباا .التقني( والدرجة الكلية 

عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعات أمهات األيتام  – 5
  )األرامل( على أبعاد الحتياجات التدريبية طبقاا للمستوى التعليمي لهن.
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 : مدخل لمشكلة الدراسة

فــي أولويــات عــدد كبيــر مــن الجهــات والجمعيــات والهيئــات,  يحتــل التــدريب مكانــة الصــدارة      
ـــاره أحـــد الســـبل المهمـــة لســـد العجـــز والقصـــور فـــي  ـــة علـــى الســـواء, باعتب المتطـــورة منهـــا والمبتدئ

علـــــى المســـــتوى الشخصـــــي المهـــــارات الحياتيـــــة لتحمـــــل أعبـــــاء التنميـــــة القتصـــــادية والجتماعيـــــة 
والمجتمعــــي, ويهــــدف التـــــدريب بالدرجــــة األولـــــى  إلــــى تزويــــد المتـــــدربين بالمعلومــــات والمهـــــارات 
واألساليب المختلفة المتجددة التي تعينهم على تحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم, ومحاولة تغييـر 

          إلنتاجيــــــــــة األداء والكفــــــــــاءة ا ىســــــــــلوكهم واتجــــــــــاههم بشــــــــــكل إيجــــــــــابي, وبالتــــــــــالي رفــــــــــع مســــــــــتو 
 ( .     4 - 3 , 2010)الكردي, 

وتمثل الحتياجات التدريبية مجموعة التغيرات والتطورات المطلوب إحداثها بصورة إيجابية       
في معارف ومهارات وسلوكيات المستهدفين سواء للتغلب على نقاط الضعف أو المشاكل التي 

وتحسين معدلت األداء لتلبية متطلبات الحياة  تحول دون تحقيق األهداف المرجوة أو لرفع
 ومواجهة ضغوطها . 

عمالا مسحياا منظماا يحتاج لجهد تعاوني جماعي لتقليص الفجوة بين األهداف  هايعد تحديدو      
احتياج وهي تنبع من   المرصودة المتوقع تحقيقها وبين الوضع القائم للمستهدفين من التدريب,

يشترك في ا, و أو إتقانه ابنقص في معرفته تشعر الفئات المستهدفة فعلي في الجوانب التي
ا للهدف ا لمستوى وموقع المتدربين المستهدفين, وتبعا تحديدها عدد من الجهات ذات العالقة وفقا 

 .  العام المراد تحقيقه
ودة لتحقيق األهداف المنش المهمةمن العوامل )األرامل( كما يعد تحديدها ألمهات األيتام      

للجمعيات الخيرية التي ترعاهن من خالل وجود نشاط مخطط يقوم على دراسة علمية وعملية 
لصنفين: فردية  لهن وتصنف الحتياجات التدريبية  ,لهن للتعرف على الحتياجات التدريبية

وهدفها تحقيق حاجة أم أو مجموعـة من األمهات ممـن يفتقرون إلى المعارف والمهارات الخاصة 
وجماعية وهي التي تتعلق بمجموعة كبيرة من األمهات الالتي يحتجن إلى  مارسات الحياتية, بالم

 ( . Laird , 1997معارف ومهارات )
فئة من الفئات الجتماعية ذات الظروف الخاصة لتعرضهن  )األرامل( وتعتبر أمهات األيتام     

تهديد نفسي الذي يمثل فقدانه أزمة و نظراا لفقد العائل وشريك الحياة  لظروف حياتية استثنائية
  . (3383 ,2004واجتماعي )راشد, 
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ويمثل فقد شريك الحياة بالنسبة لألرملة أحد أصعب الضغوط النفسية التي تتعرض لها في      
 DeMichele, 2009; Wilcox et al., 2003; Carnelley, Bolger, Wortman)حياتها 

& Burke, 2006)   وأشارت(Norris & Murrell, 1990) إلى أن فقد الزوج أشد أثراا على 
األرملة من فقدان البن أو األم, فانفعالياا يؤدي الفقد إلى الشعور بالتقلب والغضب وسوء التوافق 
وتغير المزاج, وفيزيائياا يؤدي إلى غصة في الحلق وثقل في منطقة الصدر واضطراب في النوم, 

, واجتماعياا يؤدي للشعور بالغربة وعدم (Wlasenko, 2009)وفقد الطاقة واإلحساس باإلرهاق 
القدرة على التكيف مع المواقف السارة, أما من الناحية العقلية فيؤدي باألرملة إلى عدم القدرة 

 .  (Ross & Kessler, 2005)على التركيز, والنسيان الشديد 
أطفالا ألنها ستصبح المسؤولة  تعولأكثر حدة على األرملة التي  أزمة فقدان الزوجوتعتبر      

أولا وأخيراا عن تلبية احتياجات أبنائها )اقتصادياا, واجتماعياا, وصحياا, وتربوياا, ونفسياا, 
, وهذا يشكل بالنسبة لها تحدياا كبيراا وضغوطاا حياتية لتحقيق متطلباتها ومتطلبات وتعليمياا(

 ( .5 ,2004وطي, أبنائها )السمال
مع معطيات ومسائل حياتية وقانونية ومادية لم  طرها ظروف الحياة للتعاملضواألرملة ست    

وهذا يشكل ضغطاا عليها يجعلها تعاني من ضعف في تقدير الذات, أو نقص   تعهدها من قبل,
وتتفاوت األرامل فيما بينهن في مستوى  ,في المساندة الجتماعية, أو اضطراب في السلوك

 ( .Bril, 1998 , 267يز فردية الشخصية )تحملهن للضغوط, وهذا ما يم
أمهات األيتام )األرامل(, وأشارت العديد من الدراسات واألبحاث إلى ضرورة تلبية احتياجات      
إلى أن األرملة يثقل كاهلها مختلف أشكال الحرمان التي أشارت ( 1995)سليمان,  كدراسة

, وسوء الحالة الصحية والعزلة الجتماعية بدرجات متفاوتة كالفقرالمادي واألمية وسوء التغذية
على ضرورة دعم األرملة في ضرورات الحياة كالمأكل التي أكدت ( Lee, 1995ودراسة )

من  التي تحققت (2004دراسة )السمالوطي,  و , والمشرب والملبس والرعاية الصحية والتعليمية
اعية والصحية والقتصادية,  معاناة أمهات األيتام في مواجهة مجموعة من المشكالت الجتم

 ( األراملأمهات األيتام )إلى أن الغالبية العظمى من التي توصلت ( 2005دراسة )المالح,  و 
ة عائلهن, لذا فتقديم التكيف مع الظروف المجتمعية التي تطرأ عليهن بعد وفا فييواجهن صعوبة 

سمية ليس أو مو  مؤقتهو عينية على شكل معونات مادية أ (األرامل) المساعدات ألمهات األيتام
من الستقرار النفعالي والجتماعي, فهن بحاجة لتنمية مهاراتهن الحياتية  كافياا ليتحقق لهن قدر  
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حتى يستطعن التكيف مع ضغوط الحياة ومواجهتها, وهذا ل يكون إل من والشخصية والذاتية 
لتنموية التي تقدم لهن من خالل خطة خالل التدريب الهادف عبر البرامج والدورات التأهيلية وا

 زمنية مجدولة وواضحة .
الخيرية لرعاية وعلى رأسها الجمعية  الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية اتوالجمعي     

 مستوى "بناء" تقوم بجهد كبير في خدمة األيتام وذويهم ليس علىاأليتام بالمنطقة الشرقية 
الجانب الشخصي وتنمية المهارات وتأهيل األيتام  مستوى ا علىالجانب المادي فقط ولكن أيضا 

وحسن التصرف وحل وذويهم بالكيفية التي يتحقق لهم من خاللها قدراا من العتماد على النفس 
المشكالت والتطور الذاتي, وهذا حققته الجمعية بشراكاتها مع شركة )أرامكو السعودية( في مجال 

سعى الجمعية بكل طاقاتها وطاقمها اإلداري والفني بتوجيه الخدمات تدريب األيتام وأمهاتهم, وت
المقدمة لأليتام وذويهم وفقاا لحتياجاتهم الفعلية التي ُترصد من خالل الدراسات الميدانية وهذا 

( التي حددت بشكل 2013التوجه أثمر عن دراستين متتاليتين األولى منهما دراسة )النويصر, 
وحصرتها في نطاقات ثالثة )مهارات بناء الشخصية, مهارات  دريبية لأليتامدقيق الحتياجات الت

؛ يوسفهاللي؛  معمر؛ بديوي؛ الشركسي؛, والثانية دراسة )التفاعل الجتماعي, مهارات الحياة(
  –احتياجات اقتصادية ) التي رتبت حسب األولوية احتياجات األيتام (2014, والصياد

, (احتياجات ترفيهية –احتياجات اجتماعية  –تعليمية تربوية احتياجات  –احتياجات صحية 
من بالمنطقة الشرقية  )األرامل( وتأتي الدراسة الحالية لتحدد الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام

بالجمعيات الخيرية ام الذين خضعوا لبرامج تدريبية وجهة نظر فئات أربع هي : )أمهات األيت
ن و , أسر أمهات األيتام وأبنائهم, العامللم يخضعن لتدريب سابق يلرعاية األيتام, والالت

, الباحثين وأعضاء هيئة )األرامل(مع أمهات األيتام خصائيات ا  خصائيين و إمن والعامالت 
 التربية وعلم النفس(, لذا تنحصر  مشكلة الدراسة في التساؤل التالي : مجالفي  التدريس
الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة يات أليتام بالجمعما االحتياجات التدريبية ألمهات ا -

، نوالعاملين معه ،وأبنائهن ،تام )األرامل(يأمهات األالشرقية من وجهة نظر 
التربية وعلم  مجالفي  وأعضاء هيئة التدريسمن الباحثين  نوالمهتمين بقضاياه

 ؟ النفس
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 ف الدراسة :اهدأ

 تهدف الدراسة إلى ما يلي :     
الخيرية لرعاية األيتام  اتبالجمعي )األرامل( على الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام التعرف -

 نوالمهتمين بقضاياه نوالعاملين معه نومن وجهة نظر ذويه نمن وجهة نظرهبالمنطقة الشرقية 
 التربية وعلم النفس . المختصين فيمن 
مستوى التعليم والفئة وفقاا للتدريبية ا حتياجاتفي ال )األرامل(  أمهات األيتام رأي تصنيف -

 . في الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"  نالتصنيفية الخاصة به
الخيرية لرعاية ات بالجمعي )األرامل(تحديد قائمة مصنفة بالحتياجات التدريبية ألمهات األيتام  -

 ت بالنسبة لهن . األيتام بالمنطقة الشرقية وفق أولوية الحتياجا

 : أهمية الدراسة

 :  تكمن أهمية الدراسة من خالل ما يلي
المكفــــولت  )األرامــــل( تأثيرهــــا المباشــــر علــــى جــــودة الخــــدمات التدريبيــــة المقدمــــة ألمهــــات األيتــــام -

 ألنها نابعة من احتياج حقيقي ., الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقيةات الجمعيب
الخيرية لرعاية األيتام  اتألمهات األيتام المكفولت بالجمعيياجات التدريبية الحت تحديدها ألهم -

مـن التعرف  بهذه الجمعياتمما يمكن المسؤولين  ودرجة أهمية كل احتياج, بالمنطقة الشرقية
مهات المختلفة أل الحاجات إليها والعمـل على التخطيط الدقيق للبرامج التدريبية التي بدورها تلبي

 . )األرامل(  ماأليتا
المكفولت  )األرامل( أمهات األيتامرسم استراتيجيات مالئمة تمكن من رفع كفاءة  تعين فيقد  -

 . ن وتحسين مهاراته, الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية اتبالجمعي
رعاية الخيرية لات ألمهات األيتام المكفولت بالجمعيقد يساعد التعرف إلى الحتياجات التدريبية  -

يجابياا إمهاراتهن الشخصية والذاتية والجتماعية بما ينعكس على تطوير األيتام بالمنطقة الشرقية 
 . عليهن وعلى أسرهن من حيث التعامل والكتفاء والمواجهة الذاتية للضغوط الحياتية 

بلي فائدة فيما يتعلق ببرامج التدريب المستقجدوى و ذات  وتوصيات نتائج ومقترحاتل التوصل -
 . لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية الجمعيات الخيرية  من مكفولتال )األرامل( مهات األيتامأل
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 : مصطلحات الدراسة

بها, )األرامل(  أمهات األيتامالمعارف والمهارات المطلوب تزويد  : التدريبية االحتياجات -
 اومهاراته ابمعلوماتهوالتي تتعلق  األرملةها عند ؤ وهي مجموعة التغيرات المطلوب إجرا

أمهات التدريبية في إجابة  الحتياجات, وفي هذه الدراسة تتحدد الحياتية وممارساتها اوخبراته
في  وأعضاء هيئة التدريس وذويهم والعاملين معهن والباحثين والدارسين )األرامل( األيتام

 .  ة لهذه الغايةعـن كل فقرة من فقـرات الستبانة المعد مجالت التربية وعلم النفس 
هي األم التي فقدت عائلها )زوجها( وتعول أطفالا, ومكفولة من : (األرملةأم اليتيم ) -

أم لم تخضع له خضعت للتدريب سواء  قة الشرقيةطبالمنالخيرية لرعاية األيتام  اتالجمعي
  . سابقاا

من بين أنشطتها خيرية  ات: هي جمعيالخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية اتالجمعي -
وفق ضوابط وتراخيص خاضعة إلشراف وزارة الشؤون  في مجال رعاية األيتام وذويهم العمل

 الجتماعية .
: هي جمعية خيرية تعمل في مجال الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" ةالجمعي -

متكاملة ذات جودة  هـ, تسعى لتقديم برامج وخدمات1431تأسست عام رعاية األيتام وذويهم, 
عالية لبناء شخصية اليتيم المتكاملة في جوانبها الروحية, والجتماعية, والتربوية, والمهنية, 

, وهي وتتلقى معونات من أشخاص وشركات, ولديها شراكات مع جهات حكومية وخاصة
 الجهة الطالبة لهذه الدراسة والراعية لها .

 : محددات الدراسة

 ية في األمور اآلتية: تتحدد الدراسة الحال
الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة ات بالجمعي )األرامل( أمهات األيتاماقتصرت الدراسة على  -

االشرقية خالل العام  الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" ةالجمعي , وخصوصا
 . هـ 1436/  1435

والمهارات , المهارات الجتماعية, و لنفسيةا المهاراتتتحدد أداة الدراسة في المجالت اآلتية:  -
 .  , والمهارات التقنيةوالمهارات التعليمية التربوية, والقتصادية المهنية

 . تتحدد نتائج الدراسة بدرجة صدق الستبانة المعدة لهذا الغرض وثباتها -
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 :طار النظري اإل

 :: الحتياجات التدريبية  أولا 

 : تعريف االحتياجات التدريبية (1
      عرف الحتياج لغة بأنه الفتقار والنقص, والحاجة تعني القصور عن المبلغ المطلوب يُ     

 .  (1965)الزبيدي, 
( بأنها التفاوت بين ما هو كائن وما 1995) الخطيب أما الحتياجات التدريبية فيعرفها      

ب أن نحدد السلوك أو األداء نه يجإيجب أن يكون. وللوصول إلى تحديد الحتياجات التدريبية ف
المراد تغييره أو تطويره, والسلوك أو األداء المستهدف بعد التدريب, وهذا  هو األساس لمعرفة 

 . ليهإدرجة الحتياج التدريبي الذي نسعى للوصول 
( بأنها جوانب النقص التي قد يتسم بها أداء العاملين في 1994)الصباغ ويعرفها  

من األسباب والتي يجب أن تتضمنها برامج التدريب المقدمة إلى هؤلء ألي سبب  –منظمة ما 
 العاملين بما يعمل على تحسين هذا األداء .

واتجاهات و قدرات فنية وسلوكية يراد إحداثها أو  عرف على أنها :  معلومات و مهاراتوتُ      
    أو نواحي تطويرية . تغييرها أو تعديلها أو تنميتها لدى المتدرب لتواكب تغيرات معاصرة, 

 :بأنها ويمكن الخروج من المفاهيم المختلفة لالحتياجات التدريبية      
 يراد تنميتها أو تغييرها أو تعديلها. ةمعلومات واتجاهات ومهارات وقدرات معين •
تمثل نواحي ضعف أو نقص حالية أو محتملة في قدرات العاملين أو معلوماتهم أو اتجاهاتهم  •

 كالت محددة يراد التغلب عليها . أو مش
 عملية مستمرة غير منتهية وذلك نتيجة للتغييرات التنظيمية أو التكنولوجية أو اإلنسانية . •
توفر ما يمكن تسميته باستمرارية التقويم الذاتي والتطوير للمنظمات, فتحديد الحتياجات  •

 التدريبية يسمح بالمراجعة المستمرة .
 . لتدريب, فالتدريب ل يكون إل إذا كانت هناك احتياجات تدريبيةل اتمثل أهدافا  •
 : أهمية تحديد االحتياجات التدريبية (2

 مهمةن عملية تحديد الحتياجات التدريبية عملية أ إلى (2006, يونس ؛ 1991شير )دره,يُ     
 : جداا لفعالية التدريب وبرامجه وذلك لألسباب التالية
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جات التدريبية هو األساس لكل عناصر التدريب وأهمها عملية تحديد إن تحديد الحتيا -
 . البرنامج التدريبي ونشاطاته, والتقييم ىالحتياجات, وتصميم محتو 

ا في تلك العمليات الفرعية ا صحيحا ا يوجه التدريب توجيها تحديد الحتياجات التدريبية يعد مؤشرا  -
 .السابقة

دريبية في التركيز على األداء األفضل, واألهداف األساسية يساعد تحديد الحتياجات الت -
 .للتدريب

يوضح تحديد الحتياجات التدريبية نوعية المستهدفين بالتدريب, ونوع التدريب المطلوب له,  -
 .والنتائج المتوقعة منهم

 ال. عند تحديد الحتياجات التدريبية بشكل غير دقيق, ينتج عنه إضاعة الجهد والوقت والم -
 بل هوكما يظن البعض,  اليسيرليس بالسهل ول  ا لكون تحديد الحتياجات التدريبية عمالا ونظرا 

عمل منظم يكون عبارة عن جهد تعاوني تقوم به كافة أجهزة المنظمة بغية معاينة وفحص الفجوة 
ريبية , ويكون هذا الجهد غرضه تحديد الحتياجات التدفعالا ما بين أهداف محددة ووضع قائم 

للمتدربين, والتي تنبع من احتياجاتهم الفعلية في الجوانب التي يشعرون بنقص في معرفتهم أو 
ا  لمستوى وموقع قد يشترك في تحديدها عدد من الجهات ذات العالقة وفقا  لذاإتقانهم لها. 

 . (2006, ا للهدف العام المراد تحقيقه )يونسالمتدربين المستهدفين, وتبعا 
تحديد الحتياجات التدريبية تعتبر بمثابة المؤشر الذي يوجه التدريب نحو التجاه عملية و    

الصحيح بحيث يمكنه تحقيق كفاءة وحسن األداء بما يتفق واتجاهات المجتمع واحتياجاته 
شدد الكثير من التربويين على أهمية تحديد الحتياجات التدريبية للمتدربين سواء  ولذا  التربويّة,
, ألن نجاح أي برنامج تدريبي إنما يقاس أو غيرهم من المستهدفين به ديرين أو معلمينكانوا م

بمدى التعرف إلى الحتياجات التدريبية وحصرها وتجميعها, كما أن أي برنامج ل يؤسس على 
     ا ل جدوى منهقياس علمي لالحتياجات التدريبية بدقه ومهارة يجعل من البرنامج التدريبي جهدا 

 .(2010ركات, ) ب
من العناصر األساسية  أن تحديد الحتياجات التدريبية يعتبر بحثيالفريق ال يرىومن هنا       

ا في تصميم التدريب الدقيق لمقابلة هذه الحتياجات, ويساعد على جعل النشاط التدريبي نشاطا 
د والنفقات, ولكي يحقق ا من الجهو ا يوفر كثيرا ا واقعيا ا ذا معنى للمتدربين, ويجعله نشاطا هادفا 

التدريب أهدافه, يجب أن يعتمد على نشاط أو جهد مخطط هادف, يقوم على الدراسة العملية 
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ن مشكلة التدريب إنما تتركز في كثير من إوالعلمية للكشف عن الحتياجات التدريبية, حيث 
ن إلتدريبية, ومن ثم فاألحيان في عدم تحديد الحتياجات التدريبية الدقيقة التي تليها البرامج ا

 .والهدر الجهد التدريبي يفقد هدفه الدقيق, وبالتالي يحدث التشتت والضياع
 : األدوات التي تستخدم في عملية تحديد االحتياجات التدريبية (3

 :تتمثل األدوات التي تستخدم في حصر وتحديد الحتياجات التدريبية  فيما يلي     
, حيث ُيَستشف من خالل هذه المقابالت اد للفئات المراد تدريبهالمقابالت: تلك التي تعق (أ

 .وأنهم بحاجة لها الموضوعات التي يراها المتدربون مناسبة لهم
الستبانات: حيث توزع الستبانات متضمنة الموضوعات التي يراها المسؤولون مهمة ويجب  (ب

هذه الموضوعات وفق أولوياتها تدريب الفئات المعنية عليها, حيث يقوم المستجيبون بترتيب 
وأهميتها بالنسبة لهم, كما يمكن توجيه الستبانات للرؤساء المباشرين أو المتعاملين مع هذه 

 . الفئات في تحديد الحتياجات التدريبية
الختبارات: وهي إما أن تكون شفوية أو تحريرية يلجأ إليها الرؤساء أو المسؤولين عن  (ج

 . للمتدربين  الفعلية إلى الحتياجات التدريبية التدريب بهدف الوصول
من أهم وسائل نجاح التدريب تحليل مشكالت العمل أو اإلنتاج ومعرفة  :تحليل المشكالت (د

ا ما يسهم التد ريب في عالج هذه المشكالت بكفاءة, وعند إجراء السبب الحقيقي للمشكلة, وغالبا 
مل التي نتجت فيه المشكالت مع األفراد المعنيين عملية تحليل المشكالت يجب تتبع خطوات الع

 ,2010 ودراسة آرائهم في أسبابها وكيفية عالجها مع تحديد اإلجراءات الالزمة لحلها) بركات,
9-11). 

على فعالية تحديد الحتياجات  وتنفيذ التدريب يعتمد أساساا ميم,ن فعالية تخطيط, وتصإ        
يد الحتياجات التدريبية يترتب عليها تقديم النوع المطلوب من ن عملية تحدإالتدريبية, حيث 

ا تقرير أهداف التدريب التدريب, ومن يحتاج إليه, ومستوى األداء المطلوب, ويترتب عليه أيضا 
 .بدقة
يمكن لجهة واحدة أو أكثر , و ويمكن  تحديد الحتياجات التدريبية من خالل مصادر كثيرة    

 :سهام في تحديد الحتياجات التدريبيةمن الجهات التالية اإل
 المتدرب ألنه الشخص الوحيد الذي يشعر بجوانب القصور لديه أكثر من غيره. - أ
 .الرئيس المباشر الذي يشرف على المتدرب المراد تحديد احتياجاته التدريبية - ب
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على عاتقه اختصاصي التدريب وهو الشخص المتفرغ لشؤون التدريب الفنية والذي تقع  - ج
 .مسؤوليات تحديد الحتياجات التدريبية

استشارية  تدريبية أو ةالخبير المتخصص والمستشار وهو الشخص الذي ينتمي إلى هيئ - د
 .مستقلة متخصصة في التدريب وتحديد احتياجه

تقارير اإلدارة العليا )المحلية أو المركزية( وذلك بحكم إشرافها العام على المتدرب, ووجود ال - هـ
 .الدورية لديها عنه طول فترة عمله في موقعه التابع لها

مراكز التدريب المختصة وهي التي تعتبر بمثابة بيوت الخبرة المتخصصة, والتي تمتلك من  - و
الخبرات الطويلة والتقنيات والطرق المسحية ما يؤهلها للعب دور بارز ومؤثر في شؤون التدريب 

 .(2006 )يونس,
ن ل يمكن ألي جهة من هذه الجهات تحديد الحتياجات التدريبية دون وجود الطرف ولك     

ل أصبح هدف البرنامج التدريبي المبني على هذا التحديد غير مفهوم  المباشر وهوالمتدرب, وا 
ا عنده, وأصبح محتوى البرنامج ل يمس الحاجات الحقيقية له مما يقلل إن لم يفقد قيمته, ول تماما 

 .للقائمين عليه التأكد فيما بعد من مدى تحقيق أهدافهيمكن 
 : االحتياجات التدريبية تصنيفات (4
 :هناك عدة طرق لتصنيف الحتياجات التدريبية منها 
تصنيفها حسب الهدف, أي تصنيفها إلى احتياجات )عادية لتحسين أداء األفراد, احتياجات  - 1

 .ويرية لزيادة فعالية المنظمة(تشغيلية لرفع كفاءة العمل, احتياجات تط
 تصنيفها حسب الفترة الزمنية, أي تصنيفها إلى احتياجات )عاجلة, قريبة المدى, مستقبلية(. -2
 .تصنيفها حسب حجم التدريب أو كثافته, أي تصنيفها إلى احتياجات )فردية, جماعية( -3
ياجات )تدريب عملي في تصنيفها حسب طريقة التدريب أو أسلوبه, أي تصنيفها إلى احت -4

 نظري(. الموقع / تطبيقي, تدريب معرفي في قاعات /
تصنيفها حسب مكان التدريب أو جهته, أي تصنيفها إلى احتياجات تدريبية )أثناء العمل  -5

ة أو مؤسسات ا على مراكز وهيئات تدريبيعلى الخبرات الداخلية, خارج العمل اعتمادا  ااعتمادا 
 .(2006 يونس, ؛1995مماثلة  )طالب, 
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 :التدريب أهمية  (5
التدريب نشاط مخطط يهدف إلى تزويد األفراد بمجموعة من المعلومات والمهارات التي      

 .(1994 عبد الباقي,) تؤدي إلى زيادة معدلت أداء األفراد في عملهم
ستعداد مجموعة األفعال التي تسمح ألعضاء المنشأة أن يكونوا في حالة من ال وهو      

 .والتأهب بشكل دائم ومتقدم من أجل وظائفهم الحالية والمستقبلية في إطار منظمتهم وبيئتها
 :لدى المتدربو يهدف التدريب إلى تنمية النواحي التالية     
 .. تنمية المعرفة و المعلومات1
 .. تنمية المهارات و القدرات2
  .. تنمية التجاهات3

 (.1994عبد الباقي, ) مزايا بالنسبة للفرد أو بالنسبة للهيئات المختلفة وينتج عن التدريب عدة
 :ومراحل إعداد البرامج التدريبية  أنواع التدريب (6
تتعدد أنواع التدريب وتختلف, ولكن يمكن أن نقسم التدريب إلى أنواع وذلك وفقا لالعتبارات    

 :التالية
 .: التدريب حسب مرحلة التوظيفأولا 
 .ا: التدريب حسب نوع الوظائفيا ثان
 .(1998) ساعاتي, الوظائف ا: التدريب حسب مكانثالثا 
 :فتكمن في مراحل إعداد البرامج التدريبيةأما    
 .جمع و تحليل المعلوماتمرحلة  -
 .ات التدريبيةجتحديد الحتيا مرحلة -
 .تصميم البرامج التدريبية مرحلة -
 .البرامج التدريبية مرحلة تنفيذ -
 .(201-199, 1994تقييم البرامج التدريبية )عبد الباقي,  مرحلة -

 –لألسف  –ن ذلك لم يقابله إوعلى الرغم من كثرة الحديث عن الحتياجات التدريبية, ف 
 Blake & Moutonل كل من ئ  القدر الذي تستحقه من الهتمام والجدية في التنفيذ, فعندما سُ 

ال تنمية الموارد البشرية أجابا إلى أن الستجابة إلى الخالفية في مج عن أهم القضايا
 , وهذهالحتياجات على أساس مجرد اإلحساس والشعور وليس على أساس الحتياجات الفعلية
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 Hoffmanالمشكلة األولى التي تواجه المتخصصين في مجال التدريب والتطوير. ولقد صاغ 
البرامج التدريبية بدون تحديد لالحتياجات ذلك بشكل قاطع عندما ذكر أنه قد تم تصميم معظم 

 .(81 ,1990الفعلية )تريسي, 
إلى أن مشاركة المتدربين في تحديد    Marshall & Caldwellهذا وقد أشار كل من  

احتياجاتهم التدريبية إنما يؤدي إلى إقبالهم بحماس على حضور الدورات التدريبية وذلك لتفاق 
 . (2006 يونس,في يقية مع أهدافها ومضمونها )احتياجاتهم التدريبية الحق

أن تبنى المتدربين ألهداف الدورات التدريبية التي سيحضرونها واشتراكهم  Daleويرى  
في تحديد احتياجاتهم التدريبية يسهم بالفعل في القضاء على السلبيات التي قد تعترض عقدها. 

د احتياجاتهم التدريبية إنما يصبحون أكثر عن أن المتدربين الذين يشاركون في تحدي هذا فضالا 
)في:  مقدرة على النقد الذاتي, ومعرفة لطاقتهم المهنية, ويستفسرون عن كل عمل يقومون به

 . (1994الصباغ, 

 :: أمهات األيتام )األرامل( ثانياا

قد مات جتماعية لمن تمر بها. فلالنفسية و الالنواحي   في مختلفيمثل الترمل أزمة كبيرة      
. لكن ما إن انتهت أيام العزاء والمواساة حتى ومواس   ز  معما بين  الزوج, فالتف الجميع حولها 

 . المستقبل منمأساة الفقد, والقلق  -وحدها -لفتها الوحدة, وباتت تجتر ذكرياتها, وتعاني
 كماحاجتها, على كل امرأة مات عنها زوجها ولم تتزوج بعده مع فقرها و  لفظ أرملة يطلقو      

على المساكين من رجال ونساء, لكنه استخدم في النساء أكثر, ألن العرب تقول  ايطلق أيضا 
أرمل فالن إذا نفد زاده وافتقر, والمرأة إذا فقدت زوجها فقد فقدت من ينفق عليها فناسبها 

يتام, أل ايزيد من عنائها فتكون أرملة وأما الوصف, وقد تكون األرملة ذات أولد صغار مما 
 . فالعطف, والشفقة عليها أهم ألنها تحملت المسؤولية لوحدها مع عجزها وضعفها

ن كان حدوث الترمل في مرحلة الشباب مأساة فحدوث الترمل في مرحلة الشيخوخة و        ا 
مأساة قاسية, فوفاة الزوج يعد بالنسبة لمسن كارثة مؤلمة, وحدثاا حزيناا, ومشكلة كبيرة, فهو 

الوقت الذي يكون فيه اإلنسان في أمس الحاجة إلى الرفيق واألليف والمعين. وألن يحدث في 
, فتضطلع الزوجة/ األرملة بدوره, مما يضفي الترمل صفة يموت أولا  ربماالزوج الغالب أن 
 األرملة, فهي بعد فقد عائلها تواجه ىعل اوعبئا  ئااوجه العموم. والترمل أشد وط ىاألنثوية عل
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عن معاناتها من نظرة بعض المجتمعات لها  جل إعالة أولدها, فضالا أمسئولياتها والكفاح من 
 كونها بال زوج. فنراهم يحسبون عليها حركاتها وسكناتها, بل وأنفاسها.

نسان أن األرامل تعيش واقعاا مريراا في ظل الضغوط إلوفي تقرير مهم لمؤسسات حقوق ا 
ويجعلهن بحاجة ماسة للدعم والتمكين وليس  القتصادية والجتماعية الصعبة جداا,النفسية و 

 .(5 ,2011غاثية ) منظمة المؤتمر السالمي,مجرد المساعدات اإل
 مفهوم األرملة: 

المرأة : مات زوجها . وهي أرملة  واألرامل  –ن الجذر اللغوي للمفهوم يشير الى أرمل إ 
صلها من الرمل , أي أالزاد( و  دعني )نفاتي القاموس العربي , األرامل هم المساكين , كما جاء ف

لى كل إكأنهم لصقوا بالرمل , ورجل أرمل وامرأة أرملة , تعني محتاجة ثم انسحب المفهوم ليشير 
ن أو نساء من دون رجال , فهم أرملة بعد أو رجال من دون نساء , أجماعة من رجال ونساء , 

و امرأة. أرملة ول يقال للمرأة أل للفقير الذي ل يقدر على شيء من رجل يقاو كانوا محتاجين, 
 .   (2008التي ل زوج لها وهي ميسورة أرملة )مركز عراقيات للدراسات, 

( أن األرملة هي كل امرأة مات عنها زوجها ألي سبب من 2008وتشير )وحيد, ومحمود,      
ى مواجهتها إلكانت محددة للرجل مما أدى  دوارأاألسباب يقع على عاتقها مسؤوليات و 

 .لصعوبات اجتماعية واقتصادية ونفسية
 : راملب على األسرة وعلى األ ألأثار فقدان ا

ا, فتحس أن عقلها قد شل ا إن كان مفاجئا إن موت الزوج صدمة مدمرة للزوجة خصوصا  
, لتستمر األرملة فترة ا على عقبوتكاد أن تفقد صوابها لهول الصدمة التي قلبت حياتها رأسا 

الكالم فهي في مرحلة فقد التوازن و طعام وتفقد الرغبة في الحياة  ولبنوم  أليست بالقصيرة, ل تهن
بال حيوية وقد تبقى ا, فاألمومة والمسؤولية يحركانها لالهتمام باألولد, ا فشيئا ثم تهدأ أحزانها شيئا 

ته في مالمح أولدها, وبعد فترة تعود إليها أو بسمة, تتمسك بكل تذكار من زوجها, تتأمل صور 
ا وتشارك الناس, وينتظم حالها ونومها, إل أنها ل تنفك تشعر بالفقد البتسامة وقد تضحك أحيانا 

 . وفي هذه المرحلة تبدأ بتفهم وقبول وضعها الجديد, إذ عليها أن تشق طريقها في الحياة وحدها
من  (%85) ة يختلف من امرأة إلى أخرى فنحوإّن استعادة التوازن النفسي لألرمل 

 (%15)األرامل يعدن للحياة الطبيعية دون مساعدة طبية ويكون ذلك خالل ثالث سنوات, و



 

18 

ا له مرضا  يصبحمنهن يحتجن إلى مساعدة طبيب نفساني لستحكام الحزن على حياتهن حتى ل 
 .أعراض جسدية ونفسية مؤلمة كالكتئاب واألرق

لى أن المرأة المتوفى عنها زوجها تواجه مشكالت إالعديد من الدراسات  وتشير نتائج 
واجه صعوبة في التكيف مع الظروف الجتماعية المختلفة تاقتصادية, بل و و اجتماعية وصحية 

في  اتعرض لها وحدهتتمكن من مقاومة الضغوط النفسية التي تالتي تطرأ بعد وفاة الزوج, ول 
ن ذلك مهم أل ؛بل وتجد نفسها مسؤولة عن ترابط األسرة وتماسكها ظل ظروف مجتمعية مختلفة؛

حباط نظراا صبحت مسؤولة عنه مسؤولية كاملة فتشعر باإلأجداا للحفاظ على الكيان األسري التي 
 .(2005؛ المالح, 2004 لزيادة المسؤوليات ونقص التعاون من المحيطين بها)السمالوطي,

عي فإنها تواجه مشكالت عديدة وهي نفس المشكالت ومهما يكن وضع المرأة الجتما 
وضعية األرملة على المستوى الشخصي واحدة فهي امرأة, وهذه  نألالتي تواجهها األرملة, 

 النقطة باألخص رهينة بثقافة المجتمع, ومن هذه المشكالت:
 .توقف اإلشباع الجنسي -1
 .فقدان اإلحساس باألمن والصداقة والحب -2
, ن يترسمهأللطفل يستطيع  اد مثل أعلى لدور الكبير الذي كان سيمثل نموذجا عدم وجو  -3

 .ن يحتذيه الطفلألى فقدان النموذج الذي يمكن إفغياب األب عن األسرة يؤدي 
 .زيادة األعباء الملقاة على الطرف الموجود بالذات بالنسبة لرعاية األطفال -4
ازيادة المشكالت المادية  -5  .و وافته المنيةأكان الزوج هو الذي رحل ذا إ وخصوصا
 .(240 ,1981المسؤوليات المنزلية )شكري,عادة توزيع المهام و  -6

ذا  ما فقد الزوج تأخذ األرملة على عاتقها مهمة اتخاذ القرار إ( أنه 2001)  هاشم ويرى 
لت التي تعتمد ها ل يزالون صغار السن مع وجود بعض الحاؤ كان أبنا اذإداخل األسرة ل سيما 

فيها األرملة على أهل الزوج وعلى أهلها في بعض القرارات المهمة التي تخص العائلة, ويختلف 
خرى حسب الخلفية الجتماعية والمستوى الثقافي فتزداد فعالية األرملة في اتخاذ ألذلك من امرأة 

 .القرارات في حالة األسر ذات المستويات الثقافية والجتماعية العالية
لى عدة مشكالت واحتياجات إن فقدان الزوج يقود أ( 2008)وحيد, ومحمود يرى كما   

مادية لألرملة وزيادة األعباء الملقاة على عاتقها وانخفاض مستوى المعيشة لألسرة , كما يؤثر 
 .على شعور األرملة بالتوتر والقلق والكتئاب والخوف من المستقبل
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النفسية, ) وصية من حيث احتياجاتها المختلفةن للمرأة خصأويالحظ مما سبق  
ثراا أن فقدان الزوج الذي يعتبر في مجتمعاتنا العماد األساسي لألسرة يترك أوالجتماعية, ...(, و 

ا على أسرته وعلى الزوجة بالخصوص فهو يحدث نوعاا من عدم التزان العاطفي وفقدان بالغا 
قبل, وهذا التأثير يسبب نوعاا من عدم التزان النفسي األمن النفسي ويولد لديها الخوف من المست

نها تشعر في كثير إويخلق نوعاا من سوء التوافق النفسي وعدم التوافق الجتماعي لألرملة, بل 
لى شعورها بالنقص والقصور إنها منعزلة ومهمشة مما يؤدي أمن المواقف الحياتية والجتماعية ب

 .الثقة بالنفس وضعف األمن النفسيوتدني لذات بضعف مفهوم اراا شعو  ويولد لديها
ن الستقرار األسري يلعب دوراا كبيراا في عملية النمو أ إلى (2010)سماعيل إويشير  

كثر استقراراا أسرة ألكلما كانت ا إنهالنفسي ألفراد األسرة وخاصة لدى األطفال واألمهات, بل 
وغالباا ما يمنح األب )رب األسرة( هذا الشعور  سرةمن والطمأنينة لجميع أفراد األسيمنح ذلك األ

ن الزوجة تجد نفسها فجأة في وضع ل تحسد فإذا ما فقد رب األسرة إنه أفراد أسرته, و أه في ثويب
و تستعد تقوم مكان األبوين وبدورهما فمطلوب منها توفير أعليه فهي أصبحت دون أن تشعر 

المسؤوليات التي فرضت نفسها عليها دون استعداد كافة متطلبات األسرة وتتحمل كافة األعباء و 
 .والتي كان يقوم بها زوجها من قبل

( أنه من الضروري توافر الدعم النفسي لألرامل من خالل 2014) العطافي ويرى  
باستخدام برامج ارشادية وكذلك توفير فرص عمل لهن مما ينعكس على عدم  نرشادها  و  نتدريبه
 .نوانعكاسه على النواحي الجتماعية والقتصادية لهن وألسرهبالوحدة النفسية  نشعوره

ن األرامل لم يكن لديهن أ( في 2014)الخالدي, وزيدان وتتفق مع ذلك نتائج دراسة  
                 و غير عامالت, ولقد أشارت دراسةأسواء كن عامالت  ةنحو الحيا يجابيإتوجه 

(Shekhi, 2006ألبعاد الحياة وضغوطات ) ظهرن مستوى أرامل %( من األ55ن حوالي )أها
 .ةمتوسط من الرضا عن الحيا

رامل قد رصدت لهن عالقة ايجابية بين لى أن األإ( 2012)الشيراوي ولقد أشارت  
رامل ذات وأن األ مستوى الصالبة النفسية وقدرتهن على تبني أسلوب تكيف لمواجهة الضغوط ؛

هن لضغوط الحياة, كما أسلوب التكيف السلبي عند مواجهتلى استخدام إميل أالدخول الضعيفة 
 .في الصالبة النفسية لصالح األعلى في مستوى التعليم وجدت فروق
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جداا من  ( أن النساء األرامل لديهن مستوى عال  2011) الشجيريالدليمي, و  وأشار  
المستوى  في حالة انخفاضو تلك الضغوط في حالة وجود أطفال  تزدادالضغوط بشكل عام و 

 .التعليمي
ولقد تعددت العوامل التي تساعد على  زيادة التوجه اليجابي نحو  الحياة لدى األفراد   

      بحاث وجود عالقة بين النواحي القتصاديةعامة والمرأة بوجه خاص فأظهرت العديد من األ
 ,Melendezه عام  ))الدخل( والنواحي الجتماعية وزيادة التوجه نحو الحياه لدى النساء بوج

Tomas, Olivaer, Navrro, 2009, 5). 
في  نلى أنه ينبغي على المجتمعات توجيه النظر لألرامل ألنهإ( 1996)الخرافي وتشير  

أمس الحاجة للمساعدة لتحقيق التوازن بين حاجتهن النفسية ورغباتهن, وما هو متاح لهن من 
رشاد لى ضرورة تقديم بعض برامج اإلإالنظر  خالل البيئة الجتماعية واألسرية, بل ووجهت

 .النفسي التي تعتمد على نظرية العالج بالواقع لوليم جالسر
رشادية إلى تقديم خدمة إساس ونشدد كذلك على مثل هذا األمر الذي يهدف في األ 

تساعد المسترشد على أن يغير من سلوكياته ويتصرف بطريقة تتفق مع الواقع العملي والحياتي 
لى تغير شعوره إن ذلك سوف يؤدي إنسان من تصرفاته فلذي يعيش فيه, وأنه عندما يغير اإلا
رامل الالتي تحملن مسؤولية لى األحسن وسينعكس ذلك على من حوله وباألخص مع األإ

 .أولدهن
فالمرأة األرملة تعاني ضغوطاا متنوعة تتجلى في الضغوط ) النفسية, والجتماعية,  

السيكوسوماتية, مما يمثل حاجات  األمراضصابة ببعض والتي قد تسبب لها اإلوالقتصادية( 
نعكس ذلك على ياألم ذاتها بما  يتمثالن في مهمينملحة لها لتلبيتها وذلك من أجل أمرين 

     قبالهم على الحياة, ويتفق مع ذلكا  يجابيتهم و إفي  ونهصحتها النفسية, واألبناء وما يظهر 
 .رملة تعاني من ضغوط كبيرة في جميع النواحيأللى أن اإيث يشير ( ح2010)الشخانية, 
وتمثل الضغوط النفسية التوابع األولية لفقدان الزوج وخاصة المفاجىء منه, والذي يسبب  

عباء لمن ترغب بالزواج فهي تتغلب على ( وتزيد تلك األ190, 1995حباطاا شديداا )فهمي, إلها 
على أولدها فهي بذلك تصاب ببعض الضطرابات النفسية حاجاتها الفسيولوجية وخوفها 

 .(2007والجسمية )المهدي, 



 

21 

الضغوط التي يفرضها المجتمع على ذويه  ضمنالضغوط الجتماعية فتندرج أما  
فتخشى أغلب  وللمجتمع السعودي خصوصيته في النواحي الجتماعية وباألخص مع النساء, 

سؤولية لما غرس فيهن من مخاوف اجتماعية وما غرس فيهن قدام على  تحمل المرامل من األاأل
 .(2009من التبعية, وربما يجدون فيها الستقرار والحماية النفسية لهن وألولدهن) الحليبي,

, بل والستعداد افي معاناة المرأة األرملة مادياا ومعنويا  تمثلالقتصادية  الضغوطو   
ع القتصادي السيء هو السمة المميزة للنساء األرامل , ويعتبر الوضتعتادهلوضع مالي جديد لم 

 .(2008عابد, باألخص ممن يتمتعن بمستوى تعليمي منخفض )
لى فعالية نموذج الحياة والتعايش معها في التخفيف من إ( 2003) همام ومن هنا يشير  

األهلي لى أهمية زيادة وتفعيل مشاركة القطاع إحدة مشكالت المرأة المعيلة, بل وأشار 
لى جنب مع الجهود الحكومية إيتام وأسرهم وغيرها جنباا كالجمعيات الخيرية المختصة برعاية األ

في توفير الرعاية الجتماعية المقصودة والخدمات الصحية والتعليمية والقتصادية المادية 
 .كذلك الحتياجات التدريبيةو والعينية 
لى إموذج الحياة بأكملها والذي يهدف لى ضرورة ممارسة نإ( 2007)الميزر وتشير  

تحقيق المساندة الجتماعية بكافة صورها مما يخفف من الضغوط التي تقع على األرامل مما 
يحقق الحد من تأثيرات الضغوط الحياتية عليهن ومساعدتهن في مواجهة المشكالت التي 

 .نلى أسرهتهن المختلفة, مما ينعكس عاشباع حاجتصاحب هذه التغيرات والسعي إل
أهمية الدعم الجتماعي الذي تحصل عليه  Payne& Storman( 1997) ويرى 

لى مرحلة الرضا والتوافق إرامل ( من كافة فئات المجتمع في الوصول يتام ) األأمهات األ
 ,Bicdmanاألسري, ومن ثم تقليل اإلحساس بالضغوط واألعباء عليهن؛ ويتفق مع ذلك )

قارب الالتي تتلقى المساندة الجتماعية سواء من المجتمع أو األمهات ألأن ا في(  2000
 . يجابية في سلوكهن واتجاههن نحو األبناءإأصبحن أكثر 

( أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين  المساندة 2013)الهلول, ومحيسن وفي دراسة  
وج, كما وجدت فروق في الجتماعية والرضا عن الحياة والصالبة النفسية لدى المرأة فاقدة الز 

متغيرات الدراسة تعزى لنوع السكن كما وجد أثر دال للمساندة الجتماعية على الرضا والصالبة 
 .(راملاأل) أمهات األيتامالنفسية لدى 
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إلى أثر المساندة   Bergman, Pedersen, & Mc Clean ( 2008) أشاركما  
لألرامل , وكعامل يزيد من الصحة النفسية الجتماعية كعامل مخفف من آثار الضغوط النفسية

 .ن لألمراض النفسيةضهويقلل من تعر 
ول يخفى على أحد أن وضع األرامل وضع خفي فعالا, إذ ُتَغيُِّبُهن اإلحصاءات وُيغفلهن  

وتتغاضى عن معظمهن منظمات المجتمع المدني, بيد  المؤسسات الحكوميةالباحثون وُتهملهن 
من أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان وعقبة من  ارامل وأطفالهن تشكل انتهاكا أن إساءة معاملة األ

العقبات الكبيرة التي تعترض سبيل التنمية في الوقت الراهن. فماليين األرامل في العالم يعانون 
قرارا من الفقر المدقع والنبذ والعنف والتشرد والعتالل والتمي بالوضع  ايز بحكم القانون والعرف؛ وا 

لألرامل من كل األعمار والمناطق والثقافات, أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم  الخاص
 أول يوم دولي لألرامل. 2011حزيران/يونيه  23

أنه ينبغي أّل تفقد  إلىومن قبيل المساندة الجتماعية يشير األمين العام لألمم المتحدة  
مليون أرملة يعشن اآلن في  (115ـ )ا يقدر بأي امرأة حقوقها عندما تفقد زوجها, ولكن هناك م

ا مليون أرملة لعتداء بدني. والفتيات المتزوجات من رجال أكبر سنا  (81) وتعرضت حالة فقر, 
منهن ُعرضة بوجه خاص للتعدي على حقوقهن. دعونا نغتنم مناسبة اليوم الدولي لألرامل للدعوة 

ات حياة أفضل وتحقيق ما لديهن من إمكانإلى حقوق جميع األرامل كي يتسنى لهن التمتع ب
 . ( 2011مين العام لألمم المتحدة, عظيمة لإلسهام في عالمنا) األ

ن الحماية الجتماعية أ تشير إحداها إلىقبيل الدراسات الجتماعية الخليجية  ومن 
مجتمع الحكومة والقطاع الخاص وال: ينبغي أن تتظافر فيها جهود كل  منمن المخاطر لألرامل 
ديد الفلسفة حا من تفالشراكة الحقيقية بينهم سوف تصنع التغيير الذي نتطلع إليه, بدءا   ,المدني

 ااألطراف باعتبارها ليست منحا  جميع والرؤية للسياسة الجتماعية التي ينبغي أن يتوافق حولها
لثقة وبناء نما هي استثمار في رأس المال البشري, بل وهي عملية مستمرة لبناء اا  مالية, و 
      عادل لألدوارتستند إلى تدفق المعلومات بشفافية, وتوافق حول األهداف, وتوزيع  القدرات,

 .(257,  2013) إلياس وآخرون, 

 : دراسات سابقة

تناولت عدة دراسات اليتيم من عدة زوايا ومحاور مختلفة, إل أنها لم تتناول األرامل )أمهات     
: المحور األول ن التدريبية, وفيما يلي عرض للدراسات السابقة في محورينواحتياجاته األيتام(
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يركز على الدراسات السابقة التي تناولت احتياجات األيتام وأسرهم, أما المحور الثاني فيركز 
 : هن من األيتامؤ على الدراسات السابقة التي تناولت المشكالت التي تعاني منها األرامل وأبنا

 سات تناولت احتياجات األيتام وأسرهم :أواًل : درا
بتوزيع استبيان على المرأة  عن أحوال األرامل (ب ت) جمعية أم اليتيم دراسةأجرت       

( أرملة من معيالت ألسر 2938األرملة وقدراتها ومعيشتها وأحوال أسرتها وقد شمل الستبيان )
ت الدراسة ووزعت استمارات الستبيان, ( يتيماا, وقد أجري12966بلغ عدد أبنائهن من األيتام )

وأظهرت النتائج أن السيدات األرامل اللواتي شملتهن الدراسة من مستويات عمرية مختلفة تتراوح 
( سنة, كما اختلفت ظروف فقدان أزواجهن وأسباب ترملهن , كما 60( وما فوق )15ما بين )

دراسة أميات وأن نسبة مقاربة من %( من األرامل اللواتي شملتهن ال 40أظهرت النتائج أن )
  %( منهن على الشهادة الجامعية.2%( أكملن التعليم البتدائي فقط بينما لم تحصل سوى ) 35)

إلى تقييم احتياجات األرامل وتحديد العقبات التي تعترض  Safieddinوهدفت دراسة      
, ألولويات لهذه الحتياجاتتحقيق هذه الحتياجات. كما تسعى إلى التعرف على ترتيب ا

من ( من رؤساء الوحدات الجتماعية ,  وسبعة 45, )( أرملة360وتكونت عينة الدراسة من )
دوائر الشؤون الجتماعية في منطقة شمال القاهرة , كما أجريت مقابالت شبه منظمة مع مديري 
 :رامل تمثلت فيما يليإدارات الشئون الجتماعية؛ وأظهرت النتائج أن احتياجات األ مديري

الحتياجات القتصادية: احتياجات الدخل من بين المشاكل الرئيسية التي تواجه األرامل  - 1
٪(, ثم الحتياجات السكنية بنسبة 83.37٪(, تليها احتياجات العمل بنسبة )88.21بنسبة )

(81.85.)٪ 
٪(, تليها العالقات 82.84بة )الحتياجات الجتماعية: أهمها احتياجات الثقة بالنفس بنس - 2

 ٪(.64.98٪(, ثم العالقات الجتماعية بنسبة )79.93مع اآلخرين بنسبة )
٪(, تليها الحتياجات 85.93.الحتياجات الصحية: الحاجة لألدوية في المرتبة األولى بنسبة )3

 ٪(.66.31٪(, ثم العالج الطبي بنسبة )83.77الغذائية بنسبة )
٪(, 67.56وية: الحاجة للخدمات التعليمية في المرتبة األولى لألرامل بنسبة ).الحتياجات الترب4

 ٪(.67.48تليها الخبرة التعليمية بنسبة )
: الحتياجات المتعلقة بكسر العزلة لألرامل في المرتبة األولى بنسبة الحتياجات النفسية.5
 ٪(.68.94٪(, ثم الخوف بنسبة )78.84٪(, تليها القلق بنسبة )88.17)
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.الحتياجات القتصادية والجتماعية والصحية, والتربوية والنفسية: احتياجات القتصاد في 6
٪(, 78.65٪(, تليها الحاجات النفسية بنسبة )84.89المرتبة األولى لألرامل بنسبة )
٪(, ثم 74.17٪(, والحتياجات الجتماعية بنسبة )75.77والحتياجات الصحية بنسبة )

 .٪(67.51ت التعليمية بنسبة )الحتياجا
( إلى التعرف على الحتياجات التدريبية لأليتام من وجهة 2013واهتمت دراسة النويصر )     

ا, القائم111نظر ثالث فئات: األيتام أنفسهم وعددهم ) ن على رعايتهم )المشرفين( و ( يتيما
( تربوياا, وباستخدام 165)( مشرفاا, والمختصون في التربية وعلم النفس وعددهم 43وعددهم )

قائمة الحتياجات التدريبية لجمع البيانات؛ أظهرت النتائج عدم وجود اختالف ذو دللة بين 
الفئات الثالث على األهمية الكلية للمهارات التي ينبغي أن يتدرب عليها األيتام لكي يحظوا 

 يجابية.بصحة نفسية تمكنهم من النخراط في حياتهم بسعادة واستقاللية وا  
وقد رأت العينات الثالث تصنيف مهارة تحقيق الذات في المرتبة األولى من بين المهارات      

: تحديد السبع والعشرين التي تضمنتها القائمة, وتالها في األهمية ضمن أعلى خمس مهارات
صل مع , التخطيط للمستقبل, اتخاذ القرارات وحل المشكالت, التوافق النفسي, والتوااألهداف
 .اآلخرين
( إلى التعرف على احتياجات األيتام بالجمعية 2014) وآخرون كما هدفت دراسة معمر      

   الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية "بناء", واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي
 19أقل من  – 16ين )( يتيماا تراوحت أعمارهم ب21)كماا , كيفاا( وتكونت عينة الدراسة من )

( من الذكور, وباستخدام المقابلة 0.836( وانحراف معياري )17.00عام( بمتوسط عمري )
المفتوحة, وبطاقة المالحظة من خالل مجموعات المناقشة المركزة, وبعد تحليل البيانات 

أظهرت  يانية,باستخدام المتوسطات والنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية, والرسوم الب
 :النتائج ما يلي

    أن أولويات احتياجات األيتام بجمعية بناء بالمنطقة الشرقية كانت وفق الترتيب التالي:  – 1
 .(الجتماعي –النفسي  –الترفيهي  –األكاديمي  –الصحي  –القتصادي )
ة الشرقية كانت وفق أن أولويات احتياجات األيتام بالبعد القتصادي بجمعية بناء بالمنطق - 2

 .(إيجارات السكن, عدم وجود سيارة مناسبة, وكثرة الديونالترتيب التالي: )
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أن أولويات احتياجات األيتام بالبعد الصحي بجمعية بناء بالمنطقة الشرقية كانت وفق  - 3
ي )المعاناة الصحية من بعض األمراض المزمنة, صعوبة المتابعة الدورية فالترتيب التالي:

 .(اية الصحية بالمستشفيات الحكوميةالمستشفيات, وضعف الرع
أن أولويات احتياجات األيتام بالبعد األكاديمي بجمعية بناء بالمنطقة الشرقية كانت وفق  - 4

الترتيب التالي: )زيادة األعباء والحتياجات األسرية ل تسمح بمتابعة الدراسة واستكمالها, 
 .التأهيلية لختبارات القدرات والتحصيلي(صعوبة اللتحاق بالدورات 

أن أولويات احتياجات األيتام بالبعد الترفيهي بجمعية بناء بالمنطقة الشرقية كانت وفق  - 5
)محدودية أماكن الترفيه للشباب, ضعف ممارسة الهوايات الرياضية, وعدم الترتيب التالي:

 الستمتاع بقضاء اإلجازات(.
جات األيتام بالبعد النفسي بجمعية بناء بالمنطقة الشرقية كانت وفق أن أولويات احتيا - 6

 الترتيب التالي: )عدم التوافق النفسي نتيجة ضغوط الحياة , الشعور بالتوتر نتيجة كثرة الديون(.
أن أولويات احتياجات األيتام بالبعد الجتماعي بجمعية بناء بالمنطقة الشرقية كانت وفق  - 7

: )النشغال باستخدام اإلنترنت يؤثر على العالقات الجتماعية, وتجنب لقاء الترتيب التالي
 األصدقاء بالبقاء في المنزل لفترات طويلة(.

 :ثانًيا : دراسات تناولت المشكالت التي تعاني منها األرامل وأبنائهن
 Carr , House, Kessler, Nesse, Sonnega & Wortmanدراسة الهدفت        

لى التعرف على ما إذا كانت جودة الدفء الزوجي, والعتماد على الزوجة, والصراع إ (2000)
( 1532قبل وفاة الزوجة تأثيراا على التوافق النفسي لألرامل الذكور, وتكونت عينة الدراسة من )

, وباستخدام استبانه لجمع بيانات أساسية عن و كبار السن( 65فرداا , تراوحت أعمارهم بين )
    , وبيانات عن الحزن, والقلق, والكتئاب التي تم جمعها خاللالصحة الزوجية والعقليةنوعية 

النتائج ارتباط الترمل مع القلق المرتفع  أظهرت( شهراا بعد فقدان الزوج لزوجته, 48و 18و 6)
ك , وانخفاض مستويات القلق بين أولئبين أولئك الذين كانوا يعتمدون إلى حد كبير على أزواجهم

على  االذين كانوا ل يعتمدون على زوجاتهم. كما أظهرت النتائج أن األزواج الذين اعتمدو 
 .مكانت مستويات التوافق النفسي لديهم أقل ممن لم يعتمدوا على أزواجه مزوجاته
( إلى دراسة المشكالت الجتماعية والقتصادية والتربوية 1421وهدفت دراسة الظفيري )    

( أرملة 180ء األرملة بواجباتها المزدوجة في رعاية األبناء, وتكونت العينة من )التي تعوق أدا
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الشهيد, وأظهرت النتائج أن عينة أرامل الشهداء يعانين من ضغوط نفسية كبيرة تنعكس على 
عالقتهن باألبناء بصورة سلبية في كثير من المواقف كالتدليل الزائد, أو التزمت في المعاملة, 

دارة المنزلوضغط مشكال  .ت الحياة اليومية وا 
( إلى معرفة المشكالت الجتماعية 2008) كما هدفت دراسة وحيد, ومحمود        

والقتصادية والنفسية التي تعاني منها األرملة في حالة فقدان الزوج, وتكونت عينة الدراسة من 
ستبانة والمقابلة ال( امرأة ممن فقدن أزواجهن بمدينة الموصل بالعراق, وباستخدام 50)

والمالحظة؛ أظهرت النتائج أن فقدان المعيل )األب( يقود إلى عدة مشكالت مادية لألرملة وزيادة 
, كما يؤثر فقدان الزوج على شعور األعباء الملقاة على عاتقها وانخفاض مستوى المعيشة لألسرة

 .األرملة بالتوتر والقلق والكتئاب من المستقبل
(  إلى معرفة أساليب التنشئة األسرية مع األطفال اليتامى 2009راسة حسين )وهدفت د     

( طالباا وطالبة بالصفين السابع 82وعالقتها بالتحصيل الدراسي, وتكونت عينة الدراسة من )
والثامن, وباستخدام مقياس التنشئة األسرية؛ أظهرت النتائج أن األيتام يتعرضون ألساليب التنشئة 

, بينما يتعرضون ألساليب التنشئة األسرية غير السوية, المتوسطوية بدرجة فوق األسرية الس
, وعدم وجود متوسطعدا أسلوب واحد فقط وهو القسوة والتسلط, بدرجة  المتوسطبدرجة دون 

فروق ذات دللة إحصائية بين األيتام واليتيمات في درجات التعرض ألساليب التنشئة األسرية 
ب الرفض( حيث درجة تعرض اليتيمات لهذا األسلوب غير السوي أقل من المختلفة )عدا أسلو 

درجة تعرض اليتامى الذكور له, وعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين يتامى األم ويتامى 
األب في درجات التعرض ألساليب التنشئة األسرية المختلفة )عدا أسلوب القسوة والتسلط (, 

بر من درجة تعرض يتامى األم لهذا األسلوب غير السوي, حيث درجة تعرض يتامى األب أك
كما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين مستويات التحصيل الدراسي لدى 

 .األطفال اليتامى وتعرضهم ألساليب التنشئة األسرية السوية وغير السوية
المشروعات اإلنتاجية  ( بالتعرف على أثر إقامة2011في حين اهتمت دراسة أحمد )     

الصغيرة ألسر األيتام على توفير الحتياجات األساسية وزيادة العتماد على الذات ألبناء تلك 
( أسرة بالريف والحضر, وباستخدام استبانة  طبقت على 40األسر, وتكونت عينة الدراسة من )

إيجابي دال بين تمكن  أسر األيتام التي أقامت مشروعات صغيرة ؛ أظهرت النتائج وجود ارتباط
أسر األيتام من الحصول على قروض إلقامة المشروع اإلنتاجي وتكييف أسر األيتام مع المجتمع 
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, ووجود ارتباط إيجابي دال بين أوجه الحتياجات األساسية التي يوفرها المشروع اإلنتاجي ألسر 
النتائج وجود ارتباط إيجابي  , كما أظهرتاأليتام وأوجه العتماد على الذات ألبناء تلك األسر

دال بين أسباب فشل أسر األيتام في إقامة المشروع اإلنتاجي ووجود معوقات تواجه أسر األيتام 
%( أن إقامة مشروعات إنتاجية لهم يوفر األمن 87.5في إقامة المشروع اإلنتاجي, ويرى )

مشروعات من ألوان الرعاية اإلنساني واألمن الجتماعي ألبناء أسرهم نظراا لما توفره تلك ال
الجتماعية في كافة المجالت لألبناء, كما أظهرت النتائج أن أسر األيتام يرون أن المشروعات 

 , وأناإلنتاجية الخاصة بهم توفر العديد من أوجه الحتياجات األساسية لألبناء واألسرة
لى تكيف األسرة وتوافقها مع من أفراد العينة يرون أن إقامة مشروع إنتاجي لهم يؤدي إ (100%)

 .المجتمع
( إلى التعرف على الضغوط التي تواجه المرأة 2011كما هدفت دراسة الدليمي, والشجيري )    

( امرأة أرملة, وباستخدام مقياس 400األرملة وسبل معالجتها , وتكونت عينة الدراسة من )
 توى الضغوط لدى النساء األرامل عال  الضغوط التي تواجه المرأة األرملة؛ أظهرت النتائج أن مس

 , وأن مستوى الضغوط لمن لديهن أطفال عال , كما أظهرت النتائج أن مستوى الضغوط عال  
 .ودال إحصائياا لدى النساء األرامل اللواتي لديهن تحصيل دراسي أقل من اإلعدادية

ي تعاني منها المرأة ( إلى التعرف على المشكالت الت2011دراسة عيد الحسين ) واهتمت     
( امرأة أرملة تم اختيارهم بالطريقة القصدية في منطقة  70العراقية األرملة , وتكونت العينة من)

العامرية ببغداد, وبتطبيق استبانة مشكالت األرملة؛ أظهرت النتائج أن )نظرة المجتمع المتدنية( 
بعية القتصادية لآلخرين( جاءت احتلت المرتبة األولى من حيث األهمية, )العوز المادي والت

المرتبة الثانية من حيث األهمية, )الشعور بالعجز والضعف( جاءت بالمرتبة الثالثة من حيث 
األهمية, )ضعف الهتمام من قبل أهل الزوج( جاءت بالمرتبة الرابعة, )الشعور بالفراغ النفسي 

 (مور التي تخص حياة الزوجةوالعاطفي( جاءت بالمرتبة الخامسة, )تدخل أهل الزوج في األ
جاءت بالمرتبة السادسة, )الشعور بأن الحياة ل طعم لها( جاءت بالمرتبة السابعة, )الخوف من 
اإلساءة التي قد تلحق باألبناء( جاءت بالمرتبة الثامنة, )الشعور بالوحدة النفسية( جاءت بالمرتبة 

 .المرتبة العاشرة من حيث األهميةالتاسعة, )الشعور بانعدام األمان والطمئنان( جاءت ب
( بالكشف عن األسلوب التكيفي لألرملة البحرينية في 2012واهتمت دراسة الشيراوي )    

: مواجهتها لضغوط الحياة اليومية وارتباط ذلك بصالبتها النفسية في ضوء متغيرات متعددة مثل
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ظرف المفاجئ للزوج, والحالة ال سنوات الترمل, عدد األبناء, العمر, التعليم, الدخل الشهري,
, وبتطبيق مقياس أساليب مواجهة أحداث الحياة ( أرملة بحرينية50المهنية, وتكونت العينة من )

اليومية الضاغطة, واستبانة الصالبة النفسية على أفراد العينة؛ أظهرت النتائج أن أسلوب التكيف 
بحرينية, كما أظهرت النتائج وجود ارتباط اإليجابي مع ضغوط الحياة هو السائد لدى األرملة ال

إيجابي دال إحصائياا بين الصالبة النفسية لألرملة وكل من أسلوب التكيف اإليجابي وأسلوب 
التكيف السلبي لضغوط الحياة اليومية , كما أظهرت النتائج أن األرامل ذات الدخل المتوسط 

 .مواجهتهن لضغوط الحياة اليومية دوالمنخفض أميل إلى استخدام أسلوب التكيف السلبي عن
( إلى التعرف على عالقة المساندة الجتماعية بالرضا عن 2013)وهدفت دراسة الهلول      

(, 7194الحياة والصالبة النفسية لدى المرأة الفلسطينية فاقدة الزوج, تكون مجتمع الدراسة من )
هداف الدراسة استخدم الباحثان ( امرأة ممن فقدن أزواجهن, ولتحقيق أ129خذ عينة من)أتم 

مقياس المساندة الجتماعية والرضا عن الحياة والصالبة النفسية, وبعد التحقق من ثبات األدوات 
وصدقها تم تطبيقها على عينة الدراسة, وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات دللة 

النفسية لدى المرأة فاقدة الزوج,  إحصائية بين المساندة الجتماعية والرضا عن الحياة والصالبة
كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في المساندة الجتماعية والرضا 

غير شهيد( في حين وجدت فروق في  -عن الحياة والصالبة النفسية تعزى لنوع الفقدان )شهيد
ت نتائج الدراسة عن وجود مشترك( كذلك كشف –متغيرات الدراسة تعزى لنوع السكن )مستقل

فروق في الرضا عن الحياة لدى المرأة فاقدة الزوج تعزى للعمر ولصالح كبيرات السن, ووجود 
 أثر دال للمساندة الجتماعية على الرضا والصالبة النفسية.

 : تعقيب على الدراسات السابقة

 : عند النظر إلى الدراسات السابقة نجد أنها
 حدود في - تناولت الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام )األرامل(ندرة الدراسات التي  -

 في البيئتين العربية واألجنبية. -اطالع الفريق البحثي
لم  –ندرة الدراسات التي تناولت الفروق بين أمهات األيتام )األرامل( الالتي )تلقين تدريباا  -

 يتلقين تدريباا( على الحتياجات التدريبية لهن.
لب الدراسات السابقة على المشكالت النفسية والجتماعية ألمهات األيتام       ركزت أغ -

أن األرملة تعاني من الشعور بالتوتر والقلق فقد أشارت الدراسات السابقة  )األرامل(
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والكتئاب من المستقبل , وضعف التوافق النفسي , والضغوط النفسية, والشعور بالفراغ 
النفسية, والشعور بانعدام األمن والطمئنان, وانخفاض  النفسي والعاطفي, والوحدة

؛ وحيد ومحمود, 1421؛ الظفيري ,  Carr, et al,2000 ) مستوى الصالبة النفسية
؛ معمر وآخرون, 2012؛ الشيراوي, 2011؛ عيد الحسين, 2011؛ أحمد, 2008
2014). 

امل( على الترتيب أشارت بعض الدراسات إلى أن ترتيب احتياجات أمهات األيتام )األر  -
 .جتماعية, التعليمية(قتصادية, النفسية, الصحية, الكالتالي ) ال

يتام طبقاا لألولوية كالتالي ( أن الحتياجات التدريبية لأل2013أظهرت دراسة النويصر ) -
) تحقيق الذات, تحديد الهداف, التخطيط للمستقبل, اتخاذ القرارات وحل المشكالت, 

 والتواصل مع اآلخرين(.التوافق النفسي, 
الجمعية الخيرية ب( أن أولويات احيتياجات األيتام 2014أظهرت دراسة معمر وآخرون ) -

لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية " بناء" كانت وفق الترتيب التالي ) القتصادي, الصحي, 
 األكاديمي, الترفيهي, النفسي, والجتماعي(.

 ات السابقة تم صياغة فروض الدراسة.وبعد النتهاء من استعراض الدراس -

 : فروض الدراسة

 :تكمن فروض الدراسة الحالية في
: كل من تختلف الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام )األرامل( باختالف وجهة نظر " -1

 ."اإلخصائيين واإلخصائيات –أعضاء هيئة التدريس والباحثين  –األبناء  –األرامل 

الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام )األرامل( من وجهة نظر  تختلف ترتيب أبعاد " -2
اإلخصائيين , األبناء, أعضاء هيئة التدريس والباحثين, ن)األمهات أنفسه

 (".واإلخصائيات

" توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين الالتي )تلقت  -3
)األرامل( على أبعاد استبانة احتياجاتهن  لم تتلق تدريباا( من أمهات األيتام –تدريباا 

 التدريبية والدرجة الكلية".

"ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات أبعاد الحتياجات التدريبية  -4
 ألمهات األيتام )األرامل( والدرجة الكلية نتيجة اختالف المستوى التعليمي لهن".
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 منهج الدراسة وإجراءاتها 

 : الدراسة أولا: منهج

ـــا وكيفاـــا(, لتحديـــد واقـــع احتياجـــات  اعتمـــدت الدراســـة الحاليـــة علـــى المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي )كما
أمهات األيتام )األرامل( التدريبية من وجهة نظرهن ونظر أبنائهن, ومن وجهة نظر أعضاء هيئـة 

 التدريس والباحثين واإلخصائيين الممثلين لعينة الدراسة.

  : سةثانياا: مجتمع الدرا

وعـدد  ( أسرة ترعاها جمعية بناء لرعاية األيتام بالمنطقـة الشـرقية,481تكون مجتمع الدراسة من )
 (ُأماا والجدول التالي يوضح خصائص مجتمع الدراسة. 383)

 :ثالثاا: عينة الدراسة 

 –أعضـــاء هيئــة التـــدريس والبـــاحثين  –األبنــاء  –تكونــت عينـــة الدراســة مـــن عــدة فئـــات )األرامـــل 
 : ويوضح الجدول التالي تصنيف خصائص عينة الدراسة, خصائيين(اإل

  ( 1جدول ) 

 ونسبهم المئوية يوضح عدد أفراد عينة الدراسة

 اإلجمالي خصائص العينة نوع العينة م
 النسب المئوية العدد النسب المئوية العدد النسب المئوية العدد

 ينتلق اأما  70 األمهات 1
 ينلم يتلق اأما  70 %50 تدريباا

 %100 140 %50 تدريباا

 %50 70 %25 إناث 35 %25 ذكر 35 األبناء الذكور 2
 %50 70 %25 إناث 35 %25 ذكور35 األبناء اإلناث 3

 اإلخصائيين 4
 %100 34 %44 إناث 15 %56 ذكور19 واإلخصائيات

أعضاء هيئة التدريس  5
 %100 17 %53 إناث 9 %47 ذكور 8 والباحثين

ـا تلقـين تـدريباا مـن قبـل بجمعيـة بنـاء, )70ماا مـنهن )( أُ 140)  ـا لـم يتلقـين أي تـدريب 70( ُأما ( ُأما
ــــا مــــن ) ــــا ويتيمــــ140مــــن قبــــل, وتكونــــت أيضا ( أنثــــى, وتراوحــــت 70( ذكــــراا, )70مــــنهم ) ة( يتيما

ــــــين ) ــــــاري  17.00( عــــــام, بمتوســــــط عمــــــري )19ألقــــــل مــــــن  –16أعمــــــارهم ب (  وانحــــــراف معي
(0.836). 

 : جدول التالي خصائص العينة األساسية للدراسة وهي أمهات األيتام )األرامل(كما يوضح ال
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 ( 2جدول  ) 

 ونسبهم المئوية يوضح خصائص أمهات األيتام )األرامل(

 النسبة العدد الفئة المتغير النسبة العدد الفئة المتغير

 العمر

 %5.7 8 عام 30أقل من 

 السكن

 %20 28 ملك

 %74.3 104 إيجار %24.3 34 عام 40ألقل من  30من 

 %5.7 8 منح %70 98 عام 40ر من ثأك

 تاريخ الوفاة
محل  %17.9 25 أقل من عامين

 السكن

 %39.3 55 الدمام

 %60.7 85 الخبر %82.1 115 من عامين ثرأك

 أسباب الوفاة

وظيفة  %22.9 32 طبيعية
 األم

 %5.7 8 تعمل

 %94.3 132 ل تعمل %52.1 73 مرض

األم  %2.9 4 جنائي
 المتزوجة

 %15 21 متزوجة

 %85 119 غير متزوجة %22.1 31 حادث سير

 فئة الخدمة

 
 
 
 

 %52.1 73 أ

المستوى 
 التعليمي

 %30 42 ابتدائي

 %23.6 33 متوسط %24.3 34 ب

 %22.1 31 ثانوي %15.7 15 ج

 %7.1 10 جامعي %9.3 13 د

 %17.1 24 بدون مؤهل %3.6 5 ه

يتضــح مــن الجــدول الســابق مــدى تمثــل عينــة الدراســة مــن أمهــات األيتــام )األرامــل( لجميــع       
يتـــام الخصـــائص التـــي يمثلهـــا المجتمـــع األصـــلي للفئـــات التـــي ترعاهـــا الجمعيـــة الخيريـــة لرعايـــة األ

 بالمنطقة الشرقية )بناء(, من الفئات المختلفة التي ترعاها الجمعية.

 :رابعاا: أدوات الدراسة 

اعتمدت الدراسة الحالية على المقابلة والستبيانات لجمع المعلومات الالزمة إلجراء الدراسة حيـث 
تم تصـميم اسـتمارة مقابلـة لسـتخدامها لتحديـد احتياجـات أمهـات األيتـام التدريبيـة, كمـا تـم تصـميم 

 لمراحل التالية:أربع استبانات لرصد استجابات عينة الدراسة, وقد تم إعداد أدوات الدراسة وفق ا
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 المرحلة األولى:
 اعتمد الفريق البحثي في إعداد استبانات الدراسة على عدة مصادر كاآلتي:

 –ثــــانوي  –متوســـط  –( أرامـــل مختلفــــي المســـتوى التعليمـــي )ابتـــدائي 4إجـــراء مقابلـــة مـــع ) - 1
 بمقر الجمعية وبحضور إدارة الجمعية والفريق البحثي .  الهاتفجامعي( عبر 

 (1( أرملة عبر سؤال مفتوح عن أهم احتياجاتهن التدريبية. )ملحق رقم12ستطالع رأي )ا - 2
 (2عبر سؤال مفتوح  . )ملحق رقم  بنتاا( ابناا و 20استطالع رأي ) - 3
خصائية ومشرفات من العامالت بجمعية "بناء"( 27استطالع رأي  ) - 4 عبر سؤال  إخصائياا وا 

 (3مفتوح. )ملحق رقم 
ــا مــن أعضــاء هيئــة التــدريس والمهتمــين فــي مجــال التربيــة وعلــم 14ع رأي )اســتطال - 5 ( مختصا

 ( 4.)ملحق رقم النفس والخدمة الجتماعية عبر سؤال مفتوح . 
 اإلطار النظري في مجال احتياجات أمهات األيتام وذويهم . – 7
 الدراسات السابقة ذات العالقة. – 8
ـــواردة فـــي  – 9 ؛ معمـــر  2013بعـــض الدراســـات الســـابقة )النويصـــر , المقـــاييس ذات العالقـــة ال

 (2014وآخرون , 
 صياغة مفردات الستبانات. المرحلة الثانية:

البعــد  –البعــد النفســي  –البعــد المهنــي  –اشــتملت الســتبيان علــى األبعــاد التاليــة: )البعــد التقنــي  
 البعد التعليمي(.  –الجتماعي 

 ( مفردة.70غ عدد مفردات الستبيان في صورته األولية )بل:  عدد المفردات المرحلة الثالثة:
 تحديد بدائل الستجابة على مفردات الستبيان  المرحلة الرابعة:

تم اعتماد مقياس رباعي لتحديد الستجابات على مفردات الستبيان لتوضيح مدى الحاجة, وهـي  
 )كبير جداا, كبير, متوسط, ضعيف(. 

 ستبيانتصحيح ال المرحلة الخامسة:

ــ درجــات ,  4وفــق اآلتي:)كبيــر جــداا    اتــم تصــحيح الســتبيان بإعطــاء الســتجابات المختلفــة قيما
درجــات , متوســط   درجتــان , ضــعيف   درجــة واحــدة( , ويتــراوح متوســط الدرجــة التــي 3كبيــر 

( درجـــة, حيـــث ُحســـبت قـــيم وزن بـــدائل 4–1يمكـــن أن يحصـــل عليهـــا كـــل بنـــد مـــن البنـــود بـــين )
 ت, وفيما يلي توزيع هذه القيم:الستجابا
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( تعني كبير, 3.25 – 2.51( تعني متوسط, )2.50 -1.76( تعني ضعيف, )1.75 – 1.00)
 ( تعني كبير جداا, وُيعبر المتوسط األكبر عن احتياج أكبر. 4.00 – 3.26)

 :تحكيم استبيانات الدراسة المرحلة السادسة:

حسب صدق المحكمين بعد عرض راسة, حيث تضمنت هذه المرحلة تحكيم استبانات الد    
( من أعضاء هيئة التدريس المختصين في مجال التربية 7الستبانات في صورتها األولية على )

( أستاذ مساعد 2( أستاذ مشارك, )3( أستاذ, )2وعلم النفس والخدمة الجتماعية, منهم : )
ضافة وحذف وت عديل ما يرونه مناسباا, وتم إجراء للتأكد من مناسبة المفردات لعينة الدراسة, وا 

  التعديالت المقترحة من المحكمين.

تم عرض الستبانات بعد التحكيم على إدارة جمعية بناء من خالل لقاء تفاعلي بينهم  خامًسا :
 وبين الفريق البحثي نتج عنه إجراء بعض التعديالت المقترحة نتيجة النقاش .

 ربع للدراسة في صورتها النهائية وهي كالتالي :تمت صياغة الستبانات األ سادًسا :

 (5)ملحق رقم  استبيان األمهات : – 1

 تكون استبيان الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام من جزأين كالتالي : 

البيانات األولية وتضمنت مجموعة من البيانات األساسية كالتالي : )السم, العمر,  الجزء األول:
عدد األبناء ونوعهم, المراحل الدراسية لألبناء, فئة الخدمة في جمعية بناء,  تاريخ وفاة الزوج,

 المستوى التعليمي لألم, الوظيفة, الحالة الجتماعية مكان ومحل السكن, التدريب( . 

أبعاد ومفردات الستبيان وتكونت من خمسة أبعاد كالتالي على الترتيب : )البعد  الجزء الثاني :
البعد التربوي  –مفردة  (14) البعد الجتماعي وتكون من –مفردة  (14) النفسي وتكون من

البعد التقني وتكون  –مفردة  (16) البعد المهني وتكون من –مفردة  (19) والتعليمي وتكون من
 مفردة . (73) مفردات(. وأصبح الستبيان في صورته النهائية يتكون من (10) من

 (6 )ملحق رقم استبيان األبناء : – 2

 تكون استبيان الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام من وجهة نظر األبناء من جزأين كالتالي: 

البيانات األولية وتضمنت مجموعة من البيانات األساسية كالتالي: ) السم, العمر  الجزء األول:
 , عدد األخوة ونوعهم , المرحلة الدراسية( . 
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       تبيان وتكونت من خمسة أبعاد كالتالي على الترتيب :أبعاد ومفردات الس الجزء الثاني:
البعد  –مفردة  (14) البعد الجتماعي وتكون من –مفردة  (14) )البعد النفسي وتكون من

البعد التقني  –مفردة  (16) البعد المهني وتكون من –مفردة  (19) التربوي والتعليمي وتكون من
 مفردة . (73) تبيان في صورته النهائية يتكون منمفردات(. وأصبح الس (10) وتكون من

 (7)ملحق رقم  : واإلخصائياتاستبيان اإلخصائيين  – 3

تكون استبيان الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام من وجهة نظر اإلخصائيين الجتمـاعيين مـن 
 جزأين كالتالي : 

األساسـية كالتـالي: )السـم, العمـر, البيانات األولية وتضمنت مجموعة من البيانـات  الجزء األول:
 النوع, عدد سنوات الخبرة, المستوى التعليمي( . 

       أبعــــاد ومفــــردات الســــتبيان وتكونــــت مــــن خمســــة أبعــــاد كالتــــالي علــــى الترتيــــب:  الجــــزء الثــــاني:
البعـــد  –مفـــردة  (14) البعـــد الجتمـــاعي وتكـــون مـــن –مفـــردة  (14) )البعـــد النفســـي وتكـــون مـــن)

البعـد التقنـي  –مفردة  (16) البعد المهني وتكون من –مفردة  (19) التعليمي وتكون منالتربوي و 
 مفردة . (73) مفردات(. وأصبح الستبيان في صورته النهائية يتكون من (10) وتكون من

 (8)ملحق رقم  استبيان أعضاء هيئة التدريس والباحثين : – 4

أليتــــام مـــن وجهــــة نظــــر أعضــــاء هيئــــة التــــدريس تكـــون اســــتبيان الحتياجــــات التدريبيــــة ألمهــــات ا
 والباحثين من جزأين كالتالي: 

البيانات األولية وتضمنت مجموعة من البيانات األساسية كالتالي: ) السم, العمر,  الجزء األول:
 النوع, الدرجة العلمية, التخصص, جهة العمل, سنوات الخبرة( . 

        كونت من خمسة أبعاد كالتالي على الترتيب :أبعاد ومفردات الستبيان وت الجزء الثاني:
البعد  –مفردة  (14) البعد الجتماعي وتكون من –مفردة  (14) )البعد النفسي وتكون من

البعد التقني  –مفردة  (16) البعد المهني وتكون من –مفردة  (19) التربوي والتعليمي وتكون من
 مفردة . (73) ي صورته النهائية يتكون منمفردات(. وأصبح الستبيان ف (10) وتكون من

 حساب الخصائص السيكومترية :
 بنتاا( ابناا و 29( أرملة, )25على: ) اقام الفريق البحثي بحساب ثبات الستبيانات بعد تطبيقه    
( إخصائياا وأخصائية , وبلغت معامالت ثبات ألفا كرونباخ على ترتيب العينات كالتالي 30, )
(0.971   ,0.969 ,0.956.) 
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 : خامساا: إجراءات التطبيق

في مقر جمعية بنـاء بمدينـة الخبـر, بأربع أمهات من أمهات األيتام)األرامل( تم الجتماع  -1
ا  التاســـعةســـاعات مـــن الســـاعة  ثـــالثم, لمـــدة 18/4/2013وذلـــك يـــوم الخمـــيس  صـــباحا
 ظهراا. ةوحتى الثانية عشر 

مــن  المفتوحــة عبــر الهــاتفعلــى المقابلــة اعتمــد الفريــق البحثــي فــي تطبيــق أداة الدراســة  -2
خـــالل أســـلوب مجموعـــات المناقشـــة المركـــزة , والتـــي شـــارك فيهـــا أعضـــاء الفريـــق البحثـــي 

الخاصـة بكـل تسـاؤل مـع  ن, وتسـجيل اسـتجاباتهلألمهـات مفتوحـة تسـاؤلتوقاموا بتوجيه 
لمناقشـة حساب التكرارات الخاصة بكل بديل من بدائل الستجابة, وتسجيل ما ينتج عـن ا

 إضافية من عينة الدراسة. تدريبية من بنود واحتياجات

 : سادساا: األساليب اإلحصائية

والنحرافــات  ,والمتوســطات ,اعتمــد الفريــق البحثــي فــي تحليــل نتــائج الدراســة علــى النســب المئويــة
 .واختبار "ت", وتحليل التباين أحادي التجاه ,المعيارية
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها 

 الفرض األول :عرض وتفسير نتائج 

 نص على : والذي ي

كل من : األرامل  " تختلف االحتياجات التدريبية ألمهات األيتام )األرامل( باختالف وجهة نظر
 . "اإلخصائيين واإلخصائيات –أعضاء هيئة التدريس والباحثين  –األبناء  –

لالحتياجات التدريبية, والجدول التالي  وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام المتوسطات الحسابية
 وضح نتائج الفرض األول : ي

 (  3جدول ) 

         يوضح المتوسطات الحسابية والترتيب التنازلي لالحتياجات التدريبية ألمهات األيتام 
  عينات الدراسة )األرامل( من وجهة نظر

 األبعاد االحتياجات التدريبية م

 األمهات

 140ن = 

 األبناء

 140=  ن

أعضاء هيئة 
 التدريس

 17ن = 

 اإلخصائيين

 34ن = 
متوسط 
إجمالي 
 العينات

ترتيب 
العبارة 
داخل 
 البعد

الترتيب 
 اإلجمالي

 ترتيب متوسط ترتيب متوسط ترتيب متوسط ترتيب متوسط

 تعديل السلوك 1

سي
النف
عد 
الب

 

2.48 7 2.94 29 3.06 48 3.29 15 2.94 9 19 

 4 3 3.13 9 3.35 7 3.53 4 3.19 10 2.45 الثقة بالنفس 2

 2 1 3.19 12 3.32 1 3.65 7 3.14 4 2.65 إدارة الضغوط 3

 3 2 3.16 2 3.56 12 3.47 28 2.95 2 2.67 مهارات التعامل مع المراهقين 4

 11 5 3.02 25 3.18 5 3.53 36 2.91 13 2.45 اإلرشاد النفسي واألسري 5

 6 4 3.08 27 3.15 31 3.29 2 3.24 5 2.62 قرارحل المشكالت واتخاذ ال 6

 20 10 2.93 33 3.00 25 3.35 18 3.02 16 2.36 الحاجات النفسية واالجتماعية 7

 34 14 2.81 37 2.97 43 3.12 45 2.84 20 2.30 الخصائص النفسية لمراحل النمو 8

 24 13 2.91 51 2.85 24 3.35 8 3.14 19 2.31 إدارة الذات 9

 12 6 3.01 24 3.18 23 3.35 6 3.16 17 2.35 إدارة األزمات 10

 16 8 2.99 34 3.00 2 3.65 11 3.10 24 2.21 التفكير اإليجابي 11
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 23 12 2.92 44 2.94 19 3.35 16 3.04 18 2.34 الصالبة النفسية والصمود 12

 22 11 2.93 47 2.91 11 3.47 12 3.09 23 2.26 إدارة االنفعاالت 13

 13 7 3.00 23 3.21 30 3.29 14 3.04 12 2.45 األمن النفسي 14

 مهارات التعامل مع األبناء 15

عي
تما
الج
د ا
لبع
ا

 

2.86 1 2.93 32 3.59 4 3.59 1 3.24 1 1 

 43 12 2.74 45 2.94 22 3.35 55 2.76 48 1.91 نماذج مضيئة )القدوة( 16

 45 13 2.71 48 2.88 49 3.00 26 2.96 39 2.01 الترفيه الهادف 17

 32 9 2.83 30 3.03 34 3.24 17 3.03 38 2.03 مهارات التواصل الفعال 18

 8 4 3.06 16 3.26 27 3.29 15 3.04 3 2.66 حقوق أسر األيتام 19

 26 6 2.90 29 3.03 18 3.35 9 3.11 34 2.11 مهارات التعامل مع اآلخرين 20

 5 2 3.11 5 3.44 14 3.41 10 3.10 6 2.50 إدارة ميزانية المنزل 21

 36 11 2.80 43 2.94 38 3.18 22 2.98 35 2.09 التحفيز الفعال 22

 7 3 3.07 3 3.53 10 3.47 47 2.84 11 2.45 األساليب النبوية في تربية األبناء 23

 9 5 3.02 18 3.24 21 3.35 19 3.01 8 2.47 بناء الشخصية القيادية 24

 27 7 2.89 41 2.97 17 3.35 13 3.06 31 2.16 قتإدارة الو  25

 35 10 2.81 35 3.00 42 3.12 30 2.94 29 2.18 تنمية ورعاية المواهب 26

أساليب التعامل مع العنف  27
 األسري

1.93 45 2.89 38 3.53 6 3.21 21 2.89 8 28 

 46 14 2.69 52 2.82 29 3.29 56 2.76 52 1.87 التعامل مع صراع األدوار 28

 أساسيات تعليم القراءة والكتابة 29

مي
علي
والت
وي 

ترب
د ال
لبع
ا

 

1.91 47 2.55 71 3.29 33 3.35 11 2.78 12 39 

 18 5 2.95 7 3.38 36 3.18 31 2.93 21 2.29 وسائل فعالة في حفظ القرآن 30

 52 16 2.63 50 2.85 56 2.82 46 2.84 40 2.00 أحكام التالوة 31

 15 3 3.00 8 3.35 9 3.47 23 2.98 27 2.19 الدينية )الشرعية(التوعية  32

 37 10 2.79 36 2.97 64 2.53 1 3.29 14 2.38 مهارات اللغة اإلنجليزية 33

 10 1 3.02 20 3.24 35 3.18 3 3.20 9 2.46 اإلسعافات األولية 34

التعامل األمثل مع األبناء  35
 المعاقين

1.60 72 2.92 33 3.18 39 3.38 6 2.77 13 40 

 44 15 2.72 38 2.97 26 3.35 37 2.89 68 1.67 تنمية الدافعية 36

 25 7 2.91 14 3.29 37 3.18 25 2.96 26 2.20 التوعية الصحية 37
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 21 6 2.93 13 3.29 45 3.06 20 3.00 15 2.36 الغذاء الصحي السليم 38

 30 9 2.84 26 3.15 8 3.47 41 2.86 51 1.89 تعزيز القيم 39

 14 2 3.00 19 3.24 28 3.29 5 3.19 22 2.27 التعامل مع المواقف الطارئة 40

 17 4 2.99 4 3.47 16 3.38 34 2.92 30 2.17 متابعة األبناء في المدارس 41

 41 14 2.75 31 3.03 44 3.06 44 2.84 36 2.07 مهارات االستذكار الفعال 42

 38 11 2.79 17 3.24 13 3.41 59 2.71 57 1.80 جه .الوقاية من التدخين وعال 43

 29 8 2.85 10 3.35 3 3.63 67 2.61 59 1.79 . االوقاية من المخدرات وعالجه 44

 التفصيل والخياطة 45

دي
صا
القت
 وا
ني
مه
د ال
لبع
ا

 

1.90 49 2.50 72 2.59 61 2.97 40 2.49 12 61 

 67 15 2.38 58 2.74 71 2.12 62 2.70 42 1.97 تصميم المالبس 46

 49 4 2.66 28 3.06 59 2.75 54 2.77 37 2.05 الصيانة المنزلية 47

 56 9 2.59 49 2.88 53 2.88 61 2.70 46 1.91 األشغال اليدوية 48

 70 18 2.35 66 2.62 70 2.24 60 2.71 55 1.83 الحناء( –الرسم اليدوي )النقش  49

 63 13 2.39 65 2.62 67 2.29 48 2.84 60 1.79 إدارة االحتفاالت النسائية 50

 33 2 2.82 22 3.21 41 3.12 58 2.75 28 2.19 األسر المنتجة 51

 48 3 2.67 32 3.00 51 3.00 51 2.80 50 1.89 التأهيل المهني الشامل 52

 69 17 2.36 70 2.53 66 2.29 35 2.91 66 1.71 إدارة المعارض والمؤتمرات 53

 68 16 2.38 71 2.50 68 2.25 21 2.99 62 1.77 ر الفوتوغرافيالتصوي 54

 71 19 2.28 67 2.59 63 2.59 73 2.49 73 1.46 التطريز 55

56 
 –فنون الطبخ )المعجنات 

األكالت  –اآليسكريم  -الحلوى
 الشعبية(

2.15 32 2.83 49 3.41 15 2.91 46 2.83 1 31 

 60 11 2.52 61 2.71 61 2.59 70 2.57 25 2.20 صناعة العطور والبخور 57

أعمال الزينة والتجميل )المشاغل  58
 النسائية(

1.86 54 2.86 42 2.81 57 2.79 54 2.58 10 57 

 50 5 2.65 64 2.62 50 3.00 43 2.85 33 2.11 ديكورات المنازل 59

 51 6 2.64 56 2.76 32 3.29 63 2.70 56 1.82 مهارات التسويق 60

 53 7 2.61 55 2.76 20 3.35 68 2.59 64 1.74 جيه المهنيالتو  61

 54 8 2.60 62 2.68 47 3.06 50 2.81 53 1.86 إدارة المشروعات 62

 65 14 2.39 69 2.53 58 2.76 69 2.59 70 1.66 دراسة الجدوى 63
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 مبادئ الحاسب اآللي 64

ني
التق
عد 
الب

 

1.97 41 2.97 24 3.12 40 2.94 42 2.74 1 42 

 47 2 2.67 39 2.97 55 2.82 27 2.95 43 1.94 التعامل مع برامج الحاسب اآللي 65

دورات حاسوبية  متقدمة  66
 فالش  ...... إلخ( –)فوتوشوب 

1.79 61 2.88 39 2.24 69 2.65 63 2.39 7 64 

 72 9 2.19 73 2.38 73 2.00 66 2.64 65 1.72 صيانة الحاسب اآللي 67

 62 6 2.45 68 2.56 60 2.71 53 2.79 63 1.75 صل االجتماعيشبكات التوا 68

 55 3 2.59 59 2.74 52 2.94 57 2.75 44 1.94 نترنتاستخدام اإل  69

 66 8 2.39 60 2.74 65 2.47 64 2.68 69 1.66 لكتروني والهاتفيالتسويق اإل  70

71 
التعامل مع األجهزة االلكترونية 

 –كاميرات  –الحديثة )جواالت 
 تابلت ......إلخ(

1.79 58 2.86 40 2.82 54 2.79 53 2.57 5 59 

 73 10 2.19 72 2.44 72 2.00 65 2.65 71 1.65 صيانة الجواالت 72

 58 4 2.58 57 2.74 46 3.06 52 2.79 67 1.71 تطبيقات التقنية في التعليم 73

رامل( التدريبية من وجهة نظرهن يتضح من الجدول السابق أن احتياجات أمهات األيتام )األ    
 –أعضاء هيئة التدريس والباحثين  –وجهة نظر كل من )األبناء تختلف في ترتيبها عن 

( 40لهن بلغت ) االتي شكلت احتياجا  التدريبية إل أن عدد الدوراتاإلخصائيين واإلخصائيات( 
شكل الحتياج األكبر  حيث تبين أن البعد النفسي, ( دورة تدريبية73دورة تدريبية من أصل )

بالنسبة لهن , من خالل اختيارهن لجميع الحتياجات التدريبية التي تضمنها البعد النفسي وكان 
ترتيب الحتياجات التدريبية كالتالي: )مهارات التعامل مع المراهقين, إدارة الضغوط, حل 

, اإلرشاد النفسي واألسري, المشكالت واتخاذ القرار, الثقة بالنفس, تعديل السلوك, األمن النفسي
النفسية والجتماعية, إدارة األزمات, الصالبة النفسية والصمود, إدارة الذات,  الحاجات

 .الخصائص النفسية لمراحل النمو, إدارة النفعالت, التفكير اإليجابي( 

مع ات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين, واإلخصائيين واإلخصائياألبناء وجهة نظر واتفقت     
, من خالل اختيارهم لجميع  لألمهات شكل الحتياج األكبريُ البعد النفسي األمهات في أن 

, هفي ترتيب أولويات وابينما اختلف, ا( احتياجا 14الحتياجات التدريبية التي تضمنها البعد النفسي )
الت واتخاذ : )حل المشك من وجهة نظر األبناء كالتاليكان ترتيب الحتياجات التدريبية حيث 

القرار, الثقة بالنفس, إدارة األزمات, إدارة الضغوط, إدارة الذات, التفكير اإليجابي,  إدارة 
النفعالت, األمن النفسي, الصالبة النفسية والصمود, الحاجات النفسية والجتماعية, مهارات 

ترتيب الحتياجات  بينما كان التعامل مع المراهقين, تعديل السلوك, اإلرشاد النفسي واألسري(
كالتالي : )إدارة الضغوط, التفكير من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والباحثين التدريبية 
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اإليجابي, اإلرشاد النفسي واألسري, الثقة بالنفس, إدارة النفعالت, مهارات التعامل مع 
ت النفسية والجتماعية, المراهقين, الصالبة النفسية والصمود, إدارة األزمات, إدارة الذات, الحاجا

, (تعديل السلوك, الخصائص النفسية لمراحل النمو, األمن النفسي, حل المشكالت واتخاذ القرار
كالتالي: من وجهة نظر اإلخصائيين واإلخصائيات الحتياجات التدريبية في حين كان ترتيب 

السلوك, األمن النفسي, )مهارات التعامل مع المراهقين, الثقة بالنفس, إدارة الضغوط, تعديل 
إدارة األزمات, اإلرشاد النفسي واألسري, حل المشكالت واتخاذ القرار, الحاجات النفسية 

, الصالبة النفسية والصمود, والجتماعية, التفكير اإليجابي, الخصائص النفسية لمراحل النمو
 .(إدارة النفعالت

في البعد النفسي ألمهات األيتام )األرامل( من ولتحديد ترتيب أولويات الحتياجات التدريبية     
, وجهة نظر العينات األربع ) األمهات أنفسهن , األبناء , أعضاء هيئة التدريس والباحثين

اإلخصائيين واإلخصائيات( تم حساب متوسط المتوسطات للعينات األربع لكل احتياج في البعد 
هارات التعامل مع المراهقين, حل المشكالت )إدارة الضغوط, م :تاليلالنفسي وكان ترتيبها كا

واتخاذ القرار, الثقة بالنفس, اإلرشاد النفسي واألسري, إدارة األزمات, األمن النفسي, التفكير 
ة والجتماعية, إدارة النفعالت, الصالبة النفسية اإليجابي, تعديل السلوك, الحاجات النفسي
 مراحل النمو(.والصمود, إدارة الذات, الخصائص النفسية ل

, من خالل  الثاني من وجهة نظر األمهاتشكل الحتياج  الجتماعيتبين أن البعد كما     
من  اتدريبيا  ( احتياجا 11حيث بلغت ) البعدالحتياجات التدريبية التي تضمنها ألغلب اختيارهن 
عامل مع األبناء, : )مهارات التوكان ترتيب الحتياجات التدريبية كالتالي , ا( احتياجا 14أصل )

, األساليب النبوية في تربية , بناء الشخصية القياديةحقوق أسر األيتام, إدارة ميزانية المنزل
األبناء, تنمية ورعاية المواهب, إدارة الوقت, مهارات التعامل مع اآلخرين, التحفيز الفعال, 

 .مهارات التواصل الفعال, الترفيه الهادف(

بناء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين, واإلخصائيين واإلخصائيات مع واتفقت وجهة نظر األ    
لألمهات , من خالل اختيارهم لجميع  الثانيُيشكل الحتياج  الجتماعياألمهات في أن البعد 

, بينما اختلفوا في ترتيب ا( احتياجا 14) الجتماعيالحتياجات التدريبية التي تضمنها البعد 
, حيث كان ترتيب الحتياجات التدريبية من وجهة نظر جات مع األمهاتوعدد الحتيا أولوياته

: )مهارات التعامل مع اآلخرين, إدارة ميزانية المنزل, إدارة الوقت, حقوق أسر األبناء كالتالي
األيتام, مهارات التواصل الفعال, بناء الشخصية القيادية, التحفيز الفعال, الترفيه الهادف, تنمية 

, األساليب اهب, مهارات التعامل مع األبناء, أساليب التعامل مع العنف األسريورعاية المو 
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بينما كان ترتيب  (النبوية في تربية األبناء, نماذج مضيئة, التعامل مع صراع األدوار
)مهارات التعامل  الحتياجات التدريبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والباحثين كالتالي:

يب التعامل مع العنف األسري, األساليب النبوية في تربية األبناء, إدارة ميزانية مع األبناء, أسال
المنزل, إدارة الوقت, مهارات التعامل مع اآلخرين, بناء الشخصية القيادية , نماذج مضيئة, 

, تنمية حقوق أسر األيتام, التعامل مع صراع األدوار, مهارات التواصل الفعال, التحفيز الفعال
في حين كان ترتيب الحتياجات التدريبية من وجهة نظر  (المواهب, الترفيه الهادف ورعاية

)مهارات التعامل مع األبناء, األساليب النبوية في تربية  اإلخصائيين واإلخصائيات كالتالي:
األبناء, إدارة ميزانية المنزل, حقوق أسر األيتام, بناء الشخصية القيادية , أساليب التعامل مع 

, نف األسري, مهارات التعامل مع اآلخرين, مهارات التواصل الفعال, تنمية ورعاية المواهبالع
 .(إدارة الوقت, التحفيز الفعال, نماذج مضيئة, الترفيه الهادف, التعامل مع صراع األدوار

( ألمهات األيتام )األرامل الجتماعيولتحديد ترتيب أولويات الحتياجات التدريبية في البعد     
, من وجهة نظر العينات األربع ) األمهات أنفسهن , األبناء , أعضاء هيئة التدريس والباحثين

اإلخصائيين واإلخصائيات( تم حساب متوسط المتوسطات للعينات األربع لكل احتياج في البعد 
ساليب :)مهارات التعامل مع األبناء, إدارة ميزانية المنزل, األتاليلوكان ترتيبها كا الجتماعي

النبوية في تربية األبناء, بناء الشخصية القيادية, مهارات التعامل مع اآلخرين, إدارة الوقت, 
أساليب التعامل مع العنف األسري, مهارات التواصل الفعال, تنمية ورعاية المواهب, التحفيز 

 الفعال, نماذج مضيئة, الترفيه الهادف, التعامل مع صراع األدوار(.

, من من وجهة نظر األمهات الثالثشكل الحتياج  التربوي والتعليمين البعد كما تبين أ   
 ات( احتياج10خالل اختيارهن ألغلب الحتياجات التدريبية التي تضمنها البعد حيث بلغت )

, وكان ترتيب الحتياجات التدريبية كالتالي: )اإلسعافات األولية, ا( احتياجا 16ة من أصل )تدريبي
ة اإلنجليزية, الغذاء الصحي السليم, وسائل فعالة في حفظ القرآن الكريم, التعامل مع مهارات اللغ

المواقف الطارئة, التوعية الصحية, التوعية الدينية, متابعة األبناء في المدارس, مهارات 
 .الستذكار الفعال, أحكام التالوة (

, واإلخصائيين واإلخصائيات مع واتفقت وجهة نظر األبناء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين    
لألمهات, من خالل اختيارهم  الثالثُيشكل الحتياج  التربوي والتعليمياألمهات في أن البعد 

, بينما اختلفوا ا( احتياجا 16) التربوي والتعليميلجميع الحتياجات التدريبية التي تضمنها البعد 
كان ترتيب الحتياجات التدريبية من  في ترتيب أولوياته وعدد الحتياجات مع األمهات, حيث

)مهارات اللغة اإلنجليزية, اإلسعافات األولية , التعامل مع المواقف  وجهة نظر األبناء كالتالي:
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الطارئة, الغذاء الصحي السليم, التوعية الدينية, التوعية الصحية, وسائل فعالة في حفظ القرآن 
, تعزيز ين, متابعة األبناء في المدارس, تنمية الدافعيةالكريم , التعامل األمثل مع األبناء المعاق

القيم, مهرات الستذكار الفعال, أحكام التالوة, الوقاية من التدخين وعالجه, الوقاية من 
بينما كان ترتيب الحتياجات التدريبية من , (المخدرات وعالجها, أساسيات تعليم القراءة والكتابة

)الوقاية من المخدرات وعالجها, تعزيز  والباحثين كالتالي:وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
القيم, التوعية الدينية, الوقاية من التدخين وعالجه, متابعة األبناء في المدارس, تنمية الدافعية, 
التعامل مع المواقف الطارئة, أساسيات تعليم القراءة والكتابة, اإلسعافات األولية, وسائل فعالة 

, مهارات الستذكار كريم, التوعية الصحية, التعامل األمثل مع األبناء المعاقينفي حفظ القرآن ال
في حين كان ترتيب , (الفعال, الغذاء الصحي السليم, أحكام التالوة, مهارات اللغة اإلنجليزية

)متابعة األبناء في  الحتياجات التدريبية من وجهة نظر اإلخصائيين واإلخصائيات كالتالي:
لتعامل األمثل مع األبناء المعاقين, وسائل فعالة في حفظ القرآن الكريم, التوعية المدارس, ا

الدينية, الوقاية من المخدرات وعالجها, أساسيات تعليم القراءة والكتابة, الغذاء الصحي السليم, 
, التوعية الصحية, الوقاية من التدخين وعالجه, التعامل مع المواقف الطارئة, اإلسعافات األولية

 .(, أحكام التالوةتعزيز القيم, مهارات الستذكار الفعال, مهارات اللغة اإلنجليزية, تنمية الدافعية

ألمهات األيتام  التربوي والتعليميولتحديد ترتيب أولويات الحتياجات التدريبية في البعد     
يئة التدريس )األرامل( من وجهة نظر العينات األربع )األمهات أنفسهن, األبناء, أعضاء ه

والباحثين, اإلخصائيين واإلخصائيات( تم حساب متوسط المتوسطات للعينات األربع لكل احتياج 
التعامل مع المواقف , )اإلسعافات األولية: وكان ترتيبها كالتالي البعد التربوي والتعليمي,في البعد 
الغذاء  ,في حفظ القرآن الكريم متابعة األبناء في المدارس, وسائل فعالة ,التوعية الدينية, الطارئة

مهارات اللغة , تعزيز القيم الوقاية من المخدرات وعالجها, الصحي السليم, التوعية الصحية,
التعامل األمثل مع  أساسيات تعليم القراءة والكتابة,, الوقاية من التدخين وعالجه ,اإلنجليزية

 افعية, أحكام التالوة(.األبناء المعاقين, مهارات الستذكار الفعال, تنمية الد

من وجهة نظر األمهات , من  الرابعشكل الحتياج  المهني والقتصاديكما تبين أن البعد    
( احتياجات 5الحتياجات التدريبية التي تضمنها البعد حيث بلغت ) بعضخالل اختيارهن ل

تالي: )صناعة العطور , وكان ترتيب الحتياجات التدريبية كالا( احتياجا 19تدريبية من أصل )
 والبخور, األسر المنتجة, فنون الطبخ, ديكورات المنازل, الصيانة المنزلية(.

وجهة نظر األبناء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين, واإلخصائيين واإلخصائيات  اختلفتو     
, من خالل لألمهات األقلُيشكل الحتياج  المهني والقتصاديمع األمهات في أن البعد 
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, ا( احتياجا 19) المهني والقتصادياختيارهم لجميع الحتياجات التدريبية التي تضمنها البعد 
, حيث كان ترتيب فيما بينهم اختلفوا في ترتيب أولوياته حيث يرون أهمية هذا البعد, كما

) التصوير الفوتوغرافي, إدارة المعارض  الحتياجات التدريبية من وجهة نظر األبناء كالتالي:
, أعمال الزينة والتجميل, ديكورات المنازل, إدارة الحتفالت النسائية, فنون الطبخ, والمؤتمرات

إدارة المشروعات, التأهيل المهني الشامل, الصيانة المنزلية, األسر المنتجة, الرسم اليدوي, 
صناعة األشغال اليدوية, تصميم المالبس, مهارات التسويق, التوجيه المهني, دراسة الجدوى, 

بينما كان ترتيب الحتياجات التدريبية من وجهة , (العطور والبخور, التفصيل والخياطة, التطريز
, )فنون الطبخ, التوجيه المهني, مهارات التسويق نظر أعضاء هيئة التدريس والباحثين كالتالي:

شغال اليدوية, األسر المنتجة, إدارة المشروعات, ديكورات المنازل, التأهيل المهني الشامل, األ
أعمال الزينة والتجميل, دراسة الجدوى, الصيانة المنزلية, التفصيل والخياطة, صناعة العطور 
والبخور, التطريز, إدارة المعارض والمؤتمرات, إدارة الحتفالت النسائية, التصوير الفوتوغرافي, 

يبية من وجهة نظر في حين كان ترتيب الحتياجات التدر , (الرسم اليدوي, تصميم المالبس
)األسر المنتجة, الصيانة المنزلية, التأهيل المهني الشامل,  اإلخصائيين واإلخصائيات كالتالي:

, فنون الطبخ, األشغال اليدوية, أعمال الزينة والتجميل, التوجيه المهني, التفصيل والخياطة
وعات, ديكورات مهارات التسويق, تصميم المالبس, صناعة العطور والبخور, إدارة المشر 

المنازل, إدارة الحتفالت النسائية, الرسم اليدوي, التطريز, دراسة الجدوى, إدارة المعارض 
 .(والمؤتمرات, التصوير الفوتوغرافي

ألمهات األيتام  المهني والقتصاديولتحديد ترتيب أولويات الحتياجات التدريبية في البعد     
ربع ) األمهات أنفسهن, األبناء, أعضاء هيئة التدريس )األرامل( من وجهة نظر العينات األ

, اإلخصائيين واإلخصائيات( تم حساب متوسط المتوسطات للعينات األربع لكل احتياج والباحثين
التأهيل  ,)فنون الطبخ, األسر المنتجة وكان ترتيبها كالتالي: المهني والقتصاديفي البعد 

مهارات التسويق, التوجيه المهني, إدارة  يكورات المنازل,د الصيانة المنزلية, المهني الشامل,
التفصيل  ,المشروعات, األشغال اليدوية, أعمال الزينة والتجميل, صناعة العطور والبخور

 والخياطة, إدارة الحتفالت النسائية, دراسة الجدوى, تصميم المالبس, التصوير الفوتوغرافي,
 .التطريز( ,يدويإدارة المعارض والمؤتمرات, الرسم ال

حيث , كاحتياج تدريبي وجهة نظر األمهاتأي اهتمام من شكل يُ  التقني لمكما تبين أن البعد    
واختلفت وجهة لم تصل أي من اختيارات األمهات إلى المتوسط ليشكل احتياج في البعد التقني, 

مع األمهات في أن نظر األبناء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين, واإلخصائيين واإلخصائيات 
ا نسبيااُيشكل  التقنيالبعد  لألمهات , من خالل اختيارهم لجميع الحتياجات التدريبية التي  احتياجا
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, حيث يرون أهمية هذا البعد, كما اختلفوا في ترتيب ات( احتياج10) التقنيتضمنها البعد 
نظر األبناء كالتالي:  أولوياته فيما بينهم, حيث كان ترتيب الحتياجات التدريبية من وجهة

)مبادئ الحاسب اآللي, التعامل مع برامج الحاسب اآللي, دورات حاسوبية متقدمة, التعامل مع 
, تطبيقات التقنية في التعليم, شبكات التواصل الجتماعي, استخدام األجهزة اإللكترونية الحديثة

بينما كان ( , ة الحاسب اآللياإلنترنت, التسويق اإللكتروني والهاتفي, صيانة الجوالت, صيان
)مبادئ  ترتيب الحتياجات التدريبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والباحثين كالتالي:

, تطبيقات التقنية في التعليم, استخدام اإلنترنت, التعامل مع األجهزة اإللكترونية الحاسب اآللي
الجتماعي, التسويق اإللكتروني  الحديثة, التعامل مع برامج الحاسب اآللي, شبكات التواصل

في حين كان  ,(والهاتفي, دورات حاسوبية متقدمة, صيانة الجوالت, صيانة الحاسب اآللي
)التعامل مع  ترتيب الحتياجات التدريبية من وجهة نظر اإلخصائيين واإلخصائيات كالتالي:

لكترونية الحديثة, تطبيقات , مبادئ الحاسب اآللي, التعامل مع األجهزة اإلبرامج الحاسب اآللي
التقنية في التعليم, استخدام اإلنترنت, التسويق اإللكتروني والهاتفي, دورات حاسوبية متقدمة, 

 .(شبكات التواصل الجتماعي, صيانة الجوالت, صيانة الحاسب اآللي

األرامل( من ألمهات األيتام ) التقنيولتحديد ترتيب أولويات الحتياجات التدريبية في البعد    
)األمهات أنفسهن, األبناء, أعضاء هيئة التدريس والباحثين,  هي: وجهة نظر العينات األربع

اإلخصائيين واإلخصائيات( تم حساب متوسط المتوسطات للعينات األربع لكل احتياج في البعد 
استخدام  لي,مبادئ الحاسب اآللي, التعامل مع برامج الحاسب اآل: )وكان ترتيبها كالتالي التقني

تطبيقات التقنية في التعليم, التعامل مع األجهزة اإللكترونية الحديثة, شبكات التواصل  اإلنترنت,
 ,التسويق اإللكتروني والهاتفي, صيانة الحاسب اآللي الجتماعي, دورات حاسوبية متقدمة,

 .صيانة الجوالت(

الذي يشير إلى اختالف الحتياجات  ويمكن تفسير النتائج السابقة بأنها تؤيد الفرض األول   
كل من )األرامل , األبناء , أعضاء هيئة التدريبية ألمهات األيتام )األرامل( باختالف وجهة نظر 

إل أن النتائج أشارت إلى أهمية كل األبعاد  ,التدريس والباحثين , اإلخصائيين واإلخصائيات(
أن إلى  انتهتالتي  ات السابقةدراسالمع  يجةهذه النت تفق, وتكاحتياجات تدريبية بنسب متفاوتة

فقدان األب بالنسبة لألرملة يؤدي إلى مشكالت مادية وانخفاض مستوى معيشة األسرة, والنظرة 
المتدنية من المجتمع لألرملة, وتدخل أهل الزوج في األمور الحياتية للزوجة, كما أشارت نتائج 

بالتوتر والقلق والكتئاب جة فقدان الزوج من الشعور أن األرملة تعاني نتيإلى الدراسات السابقة 
وضعف التوافق النفسي لديهن, والضغوط النفسية بما ينعكس سلباا على عالقتهن من المستقبل, 

بأبنائهن, والشعور بالفراغ النفسي والعاطفي, والوحدة النفسية, والشعور بانعدام األمن والطمئنان, 
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إلى  تحتاجوتعد هذه الجوانب من الحتياجات النفسية التي ة, وانخفاض مستوى الصالبة النفسي
 كما أشارت نتائج الدراسات السابقة, إشباع نتيجة فقدان الزوج الذي ُيشكل عامل األمن النفسي

إلى أن احتياجات األرملة تتمثل في )الحتياجات القتصادية والنفسية والصحية والجتماعية, 
؛ 2008؛ وحيد ومحمود, 1421؛ الظفيري,  Carr, et al,2000؛ Safieddin. )والتعليمية (

وتتسق ,  (2014؛ معمر وآخرون, 2012؛ الشيراوي,  2011؛ عيد الحسين, 2011أحمد, 
هذه النتائج مع السياق القرآني في قوله تعالى } الذي أطعمهم من جوع * وآمنهم من خوف{ 

سلمة بن عبيد اهلل بن محصن الخطمي  ن( , كما تتسق مع الحديث الشريف ع4)قريش , آيه 
في  ىعافا م   ,ه: " من أصبح منكم آمناا في سرب: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمعن أبيه قال

. وهذا يؤكد (715, 2346الترمذي رقم  )فكأنما حيزت له الدنيا "  ,عنده قوت يومه ,جسده
كمؤشر لتحقيق التوافق  يمية والقتصاديةوالجتماعية والتعل أهمية تلبية الحتياجات النفسية

 .والجتماعي واألمن النفسي

 اوعلى الرغم من أن أمهات األيتام )األرامل( لم تُشكل لهن الحتياجات التقنية اهتماما     
كاحتياج تدريبي, إل أن ذلك ل يعني عدم حاجتهن لبعض الحتياجات التدريبية في المجال 

هيئة التدريس والباحثين, واإلخصائيين  بأن األبناء وأعضاءالتقني, ويمكن تفسير ذلك 
, لذا ينبغي الحتياجات المهمة إحدىواإلخصائيات اختاروا جميع احتياجات البعد التقني لتكون 

الهتمام ببعض الحتياجات التدريبية األساسية في المجال التقني خاصة إذا ما أتقنت األمهات 
من جوانب الهتمامات المشتركة مع أبنائهم الذين يعتبرون  انبا منها فإنه قد ياشكل جا ابعضا 

ا تدريبياا ألمهاته وبخاصة في ظل وجود  مالجانب التقني من الجوانب المهمة التي ُتشكل احتياجا
  ئ بالتغيرات والتطورات التكنولوجية.يعالم منفتح ومل

ة ضمن نطاق أبعاد الستبانة وألهمية معرفة احتياجات أمهات األيتام )األرامل( التدريبي   
المستخدمة في تحديد الحتياجات التدريبية )النفسي, الجتماعي, التربوي والتعليمي, المهني 

وفق  مهات األيتام )األرامل(سيتم دراسة ترتيب الحتياجات النفسية ألفوالقتصادي, التقني( 
 أولوية األبعاد في الفرض الثاني.
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 ثاني :الفرض العرض وتفسير نتائج 

 والذي ينص على :

تختلف ترتيب أبعاد االحتياجات التدريبية ألمهات األيتام )األرامل( من وجهة نظر )األمهات  "
 (".اإلخصائيين واإلخصائياتأنفسهم، األبناء، أعضاء هيئة التدريس والباحثين، 

 والجدول,  التدريبية لالحتياجات الحسابية المتوسطات استخدام وللتحقق من صدق الفرض تم 
 :الثاني الفرض نتائج يوضح التالي

 ( 4جدول ) 

 األيتام يوضح المتوسطات الحسابية والترتيب التنازلي ألبعاد االحتياجات التدريبية ألمهات
 عينات الدراسة نظر وجهة من( األرامل)

 األمهات اسم البعد
 140ن = 

 األبناء
 140ن = 

 هيئة أعضاء
 والباحثين التدريس

 17ن = 

صائيين اإلخ
 واإلخصائيات

 34ن = 

 اإلجمالي
 331ن = 

 الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط 
 2 3.01 3 3.14 3 3.39 1 3.06 1 2.42 النفسي
 3 2.91 4 3.13 4 3.32 2 2.96 2 2.23 االجتماعي
التربوي 
 4 2.86 2 3.22 5 3.22 3 2.92 3 2.06 والتعليمي

المهني 
 1 3.04 1 3.76 1 3.76 5 2.73 4 1.89 واالقتصادي

 5 2.73 5 2.70 2 3.62 4 2.80 5 1.79 التقني
يتضح من الجدول السابق أن احتياجات أمهات األيتام )األرامل( التدريبية من وجهة 

 :لحسابي لكل بعدمن حيث المتوسط ا تقع في األبعاد التالية على الترتيباألمهات أنفسهم  نظر
, بينما جاء ترتيب (, والتقنيالمهني والقتصادي ,)النفسي, الجتماعي, التربوي والتعليمي

في األبعاد التالية على ألمهات األيتام)األرامل( من وجهة نظر األبناء  ةالتدريبي اتالحتياج
, في حين جاء قتصادي(المهني والو  التقني, ,)النفسي, الجتماعي, التربوي والتعليمي :الترتيب

في األبعاد التالية  أعضاء هيئة التدريس والباحثين من وجهة نظر ةالتدريبي اتترتيب الحتياج
, كما جاء التربوي والتعليمي(و النفسي, الجتماعي, التقني,  ,)المهني والقتصادي :على الترتيب

تقع في األبعاد التالية  تاإلخصائيين واإلخصائيا من وجهة نظر ةالتدريبي اتترتيب الحتياج
, بينما جاء (والتقنيالنفسي, الجتماعي, , التربوي والتعليمي, على الترتيب )المهني والقتصادي
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المهني والقتصادي, النفسي, الجتماعي, في ترتيب متوسط المتوسطات لألبعاد كالتالي )
 (.التربوي والتعليمي, والتقني

تختلـف  )األرامـل( حتياجـات التدريبيـة ألمهـات األيتـامويمكن تفسير ذلـك مـن خـالل أن ال 
لــى الحتيــاج التــدريبي الحقيقــي ألمهــات إبـاختالف وجهــة نظــر الفئــات األربــع المســتهدفة للوصـول 

األيتـــام كمهـــارات مكتســــبة تحتـــاج إليهـــا بعــــض األمهـــات مـــن وجهــــة نظـــرهم, فنجـــد أن الحتيــــاج 
 ,والجتمــاعي ,النفســياألبعــاد )اتفقــا فــي أن  هنوأبنــائ أنفســهنوجهــة نظــر األمهــات  التــدريبي مــن

 وكـذلك نظـرهناألولوية وهـذا يفسـر احتيـاج األمهـات الحقيقـي مـن وجهـة  الهم (والتربوي والتعليمي
بقـــدر اهتمـــامهم بالجانـــب النفســـي  القتصـــاديوجهـــة نظـــر األبنـــاء الـــذين لـــم يهتمـــوا بالجانـــب  مـــن

ومن بينها الجمعية الخيريـة خاء الجمعيات الخيرية يمكن تفسيره بس , وذلكوالجتماعي والتعليمي 
التغلب مما يساعدهم في  في توفير الحتياجات المادية لهملرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية )بناء( 

 , أمـا أمهـات األيتـام )األرامـل( ينظـرنعلى كثير من مشكالت الحياة التي تواجههم وتواجـه أسـرهم
هــي عــدم القــدرة علــى متابعــة األبنــاء والتفــاهم معهــم وعــدم القــدرة  لــديهنأن المشــكلة األساســية  إلـى

ـــذات ـــى ال ـــك مـــع مـــا توصـــلت  ,علـــى العتمـــاد عل ـــهويتفـــق ذل كـــار  الدراســـات كدراســـة) بعـــض إلي
 أحتــــلمــــا , ك(2013؛ النويصــــر,2013, الهلــــول ومحيســــن 1421؛ الظفيــــري ,2000,وآخــــرون
علـى  لابع والخامس لديهم وهذا إن دل فإنما يـدالترتيب الر  (والتقني ,المهني والقتصاديالبعدان )

للنواحي  ) بناء(بالمنطقة الشرقية األيتامأن توفير النواحي المادية من قبل الجمعية الخيرية لرعاية 
, ويمكن لديهممتأخرة أولوية  تحتلجعل الحتياجات المهنية والقتصادية  مما ؛المادية لهذه األسر

ت األيتــام )األرامــل( بأهميــة الحتياجــات المهنيــة والقتصــادية تفســير ذلــك بقلــة وعــي بعــض أمهــا
بمــا يتــيح لهــن وألســرهن فــرص الســتقالل المــادي والعتمــاد التــي يمكــن أن تــنعكس إيجاباــا علــيهن 

على الذات في تلبية متطلبات الحياة, األمر الذي قد يدعم الجوانب النفسية والجتماعية والتربوية 
افة إلـــى أن أغلـــب أمهـــات األيتام)األرامـــل( مـــن عينـــة الدراســـة مـــن ذوات إضـــلـــدى أفـــراد األســـرة , 

%( مــن إجمــالي العينــة تعلــيم يتــراوح بــين )متوســط, 70.7التعلــيم المــنخفض , حيــث تمثــل نســبة)
ابتـدائي, وبـدون مؤهــل( بمـا يعنـي أن عينــة الدراسـة مـن األرامــل يحتـاج لرفـع مســتوى التعلـيم الــذي 

 ن بأهمية الجوانب المهنية والقتصادية والتقنية . يدعم رفع مستوى الوعي لديه
 ظــــر أعضـــاء هيئــــة التـــدريس والبــــاحثينمــــن وجهـــة ن الحتياجــــات التدريبيـــة حققـــتينمـــا ب 

ــا ممــا يعنــي احتيــاج أمهــات بعــاد ولكــن بنســب متفاوتــة لجميــع األ (األرامــل) األيتــام متوســطاا مرتفعا
بــل أعلــى متوســط لــدى فئــات أخــرى ممــا يؤكــد قــل األبعــاد لــديهم متوســطاا يكــاد يقاأبعــض الشــيء ف

) المهنــي التــالي :الترتيــب علــى ضــرورة تــدريب األمهــات األرامــل علــى جميــع األبعــاد ولكــن وفــق 
( وهذا له وجاهته وتفسيره من وجهة , والتربوي والتعليميوالقتصادي, التقني, النفسي, الجتماعي
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التعليم تتغلب األمهات على كثير مـن مشـكالت أنه بالعلم و أعضاء هيئة التدريس و تربويين لنظر ا
لـى أن المشـكلة األساسـية لـدى أمهـات األيتـام هـي إوينظرون  نوتواجه أسره نالحياة التي تواجهه

 يلبـــي ااقتصـــاديا  اعائـــدا  نتحقـــق لهـــ امهناـــ نمـــل الســـتقاللية بـــامتالكهااألر  تحقـــقلـــى أن إالحتيـــاج 
تـنعكس  نلـديه دم القدرة على العتماد على الـذاتعفي أن والمشكلة األساسية  األسر, احتياجات

 ذاتيالــكتفــاء ال قيــتحقأن بدايــة و  ,نأ ســرهعلــى علــى النــواحي النفســية والجتماعيــة وبالتــالي ســلباا 
 .الستقاللية وتعوض فقد رب األسرة نمهنة تحقق له نههو امتالكمل الألر 
ذا إألنـه عضـاء هيئـة التـدريس والبـاحثين من وجهـة نظـر أالمرتبة الثانية  وجاء البعد التقني في   

ــا ســينعكس ذلــك فــي المجــال التقنــي  تــدريباا لمــار اكتســبت األ لهــن علــى النــواحي القتصــادية إيجابا
بنـاء ومعرفـة ة األامجـار  نستطعتقوم على المجال التقني, كما ي اوألسرهن من خالل اكتسابهن مهنا 

بغـض النظـر عـن مسـتوى  كترونيـة؛لومـات اإليمتلكون, والتفاعل مع عصر المعلما ما يمارسون و 
يجــــاد مهــــارات جديــــدة لــــديه يعمــــل علــــىألنــــه  نتعلـــيمه , فالتــــدريب نصــــقل المهــــارات المكتســـبة وا 

مجموعــة مــن العمليــات التــي تعمــل علــى تجهيــز المــوارد البشــرية بالمهــارات المطلوبــة التــي يمكــن 
ومعارف وسلوك األفراد  )النداوي , استخدامها في العمل والتي تسهم في إجراء تغيير في مهارات 

, 2011؛ أحمــد 2008(؛ وحيــد, ومحمــود, Safieldinليــه )إويتفــق ذلــك مــع مــا أشــار  (2009
رغــــم ذلــــك لــــم يهمــــل أعضــــاء هيئــــة التــــدريس ( و 2014خــــرون, آمعمــــر و ؛ 2011عيــــد الحســــين,

رابعـة بمتوسـطات ن الجانب النفسي والجتماعي بل وضعوا الجانبين في المرتبة الثالثة والو والباحث
 نأنفسه األراملمع رأي  في ذلك نحسابية تكاد تقارب الحتياجين التدريبيين األول والثاني ويتفقو 

 .نوأبنائه
فــي  األيتــاموالــذين يتعــاملون مــع األبنــاء  اإلخصــائيين واإلخصــائياتأمــا مــن وجهــة نظــر  

ات جمعيـالأخـرى داخـل مـن جهـة  األرامـلوالـذين يتعـاملون بشـكل مباشـر مـع , المدارس من جهـة 
ــــم  لألرامــــلعــــد األقــــرب هــــذه الفئــــة تُ و  ,ة الخيريــــة لرعايــــة األيتــــام وأســــرهم بالمنطقــــة الشــــرقي واألعل

 همجـــــاء ترتيـــــب الحتياجـــــات التدريبيـــــة لألمهـــــات مـــــن وجهـــــة نظـــــر  فقـــــد ؛التدريبيـــــة نباحتياجـــــاته
أبعـاد الحتياجـات بمتوسطات حسابية مرتفعة تكاد تتقارب فيمـا بينهـا ممـا يـدل علـى أهميـة جميـع 

        كالتــــالياإلخصــــائيين واإلخصــــائيات رامــــل وجــــاءت علــــى الترتيــــب مــــن وجهــــة نظــــر لألالتدريبيــــة 
ن و اإلخصــــائي)المهنـــي والقتصــــادي, التربــــوي والتعليمــــي, النفســـي, الجتمــــاعي, والتقنــــي( واتفــــق 

تصــادي أولويــة مــع أعضــاء هيئــة التــدريس والبــاحثين فــي أن للجانــب المهنــي والقواإلخصــائيات 
علـــى  نعتمـــديأل  لمـــراألليريــدون , و وهـــي وجهـــة نظـــر لهــا مـــا يبررهـــا  األرامــلكبيــرة فـــي تـــدريب 

 ن.يجاباا على أسرهإما ينعكس م ندر دخلهاخرين في مصاآل
 ينبغيية الثانية ألنه من وجهة نظرهم أن التعليم و واحتل الجانب التربوي والتعليمي لديهم األول    

والتبـاين بـين التـدريب والتعلـيم قـائم ول يمكـن غـض لـى جنـب مـع الجانـب التـدريبي إأن يسير جنباا 
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وأن الحاجـة للتـدريب ل تـرتبط بمسـتوى  ,الطرف عنه, وهو مـا يؤكـد اخـتالف التـدريب عـن التعلـيم
دمـة إلكسـاب تعليمي معين أو مكانة تعليمية محددة, فالكل بحاجة إلى التـدريب فهـو الوسـيلة المتق

واتفقـوا فـي األولويـة الثالثـة والرابعـة  ( 2011)الهابيل, أبو عرب, أبو ستة ,كيات جديدة الفرد سلو 
ن وهـذا لـه دللتـه النظريـة حيـث و أعضاء هيئة التدريس والبـاحثليه إمن وجهة نظرهم مع ما أشار 

 يجاباا على الجانبإ ذا تحسن الجانب القتصادي باكتساب األرملة لمهنة ما فإن ذلك ينعكسإنه إ
, بينمــا جــاء البعــد التقنــي فــي المرتبــة الخامســة ممــا يــدل هنولــدى أســر  نالنفســي والجتمــاعي لــديه

 .على أنه من وجهة نظرهم ضروري ولكنه ليس ذا أولوية عالية
ـا أن الحتياجـات التدريبيـة  الفريـق البحثـي ومما يدعم صحة الفـرض مـن وجهـة نظـر  أيضا

المطلـوب إحـداثها بصـورة إيجابيـة فـي معـارف ومهـارات بحكم كونها مجموعة التغيرات والتطـورات 
 قـد احـتالللبعـدين النفسـي , والمهنـي والقتصـادي الحتياجـات التدريبيـة نجد أن وسلوكيات األفراد 

مما  (التقنيوالتربوي والتعليمي, و  ة,الجتماعي)انب و الج مالدراسة أولوية عالية وتالها عيناتلدى 
ســواء بــالتزامن أو بالتتــابع فــي الحتياجــات التدريبيــة  التدريبيــة بعــادمراعــاة جميــع األ أهميــةيــدعم 

 شار اليه الفرض األول .أالسابقة وهذا يتفق مع ما 
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 رض وتفسير نتائج الفرض الثالث :ع   

 : " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين أنه والذي ينص على
ق تدريًبا( من أمهات األيتام )األرامل( على أبعاد استبانة لم تتل –)تلقت تدريًبا  الالتي

 احتياجاتهن التدريبية والدرجة الكلية".

اختبار "ت" لدللة الفروق بين متوسطي مجموعتين  استخدام تم الفرض هذا من وللتحقق
 : الثالث الفرض نتائج وضحي التالي والجدول, مستقلتين

 ( 5جدول ) 
 –)تلقت تدريًبا  الالتي لداللة الفروق بين متوسطي المجموعتين يوضح نتائج اختبار ) ت (

 لم تتلق تدريًبا( على االحتياجات التدريبية ألمهات األيتام )األرامل(
 قيمة ت د . ح ع م ن المجموعات المتغير

 النفسي
 10،99 34.51 70 تلقت تدريب

138 

0.461 
 13.11 33.57 70 لم تتلق تدريب

 االجتماعي
 10.64 32.06 70 تدريب تلقت

0.919 
 10.87 30.99 70 لم تتلق تدريب

 التربوي والتعليمي
 13.28 33.70 70 تلقت تدريب

0.594 
 13.45 32.36 70 لم تتلق تدريب

 المهني واالقتصادي
 14.73 39.23 70 تلقت تدريب

2.67** 
 15.02 32.51 70 لم تتلق تدريب

 التقني
 10.80 20.89 70 تلقت تدريب

3.707** 
 7.95 14.94 70 لم تتلق تدريب

 الكلي
 49.77 160.39 70 تلقت تدريب

2.083* 
 44.46 143.77 70 لم تتلق تدريب

 0،01** دالة عند مستوى                                     0،05* دالة عند مستوى 
إحصائية بين متوسطي درجات وجود فروق ذات دللة السابق  جدولاليتضح من      

( , التقنيالمهني والقتصاديعلى البعدين )( اتدريبا  تتلق لم – اتدريبا  تلقت) الالتي المجموعتين
وهذه النتيجة تؤيد الفرض ( في اتجاه المجموعة التي تلقت تدريباا , 0.01عند مستوى دللة )

يبية ألمهات األيتام )األرامل( الالتي الثالث في هذه الجزئية, ويعني ذلك أن الحتياجات التدر 
لم تتلق تدريباا( متشابهة في األبعاد الثالثة األولى )النفسي, الجتماعي, التربوي  –)تلقت تدريباا 

والتعليمي(, خاصة وأن نتائج الفرضين األول والثاني أوضحت ترتيب احتياجات أمهات األيتام 
الجتماعي, التربوي والتعليمي, المهني  )األرامل( من وجهة نظرهن كما يلي )النفسي,

 نوالقتصادي, التقني( على الترتيب بالنسبة ألمهات األيتام بشكل عام , وبالتالي فإن احتياجاته
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التدريبية في الجوانب النفسية والجتماعية والتربوية والتعليمية واحدة ومهمة لكال المجموعتين, 
الدراسات السابقة , فقد انتهت دراسة عض بهذه النتيجة مع ما أشارت إليه  تختلفو 
(Safieldin)  ,إلى أن احتياجات األرامل على الترتيب تمثلت في )الحتياجات القتصادية

األخرى الدراسات السابقة إل أن نتائج بعض النفسية, الصحية, والجتماعية, والتعليمية(, 
تئاب, والثقة بالنفس, ضعف الهتمام معاناة األرامل من القلق, والضغوط النفسية, والكأظهرت 

من قبل أهل الزوج, والشعور بالفراغ النفسي والعاطفي, وتدخل أهل الزوج في األمور التي تخص 
حياة الزوج, والشعور بالوحدة النفسية, والشعور بانعدام األمان والطمئنان, وانخفاض مستوى 

؛ الظفيري,  2000)كار وآخرون,  تماعيةالصالبة النفسية( وكلها تشير إلى احتياجات نفسية واج
 (.  2012؛ الشيراوي,  2011؛ عيد الحسين, 2011؛ أحمد,  2008؛ وحيد ومحمود, 1421
كما أشارت نتائج الفرض األول أن الحتياجات التدريبية التربوية والتعليمية من وجهة نظر      

( واإلخصائيات ن , واإلخصائيين)األرامل أنفسهن , األبناء , أعضاء هيئة التدريس والباحثي
بشكل عام كاحتياج تدريبي لألرامل , وعلى الرغم من عدم وجود فروق ذات دللة مهمة 

لم تتلق تدريباا( على  –إحصائية بين متوسطي درجات أمهات األيتام )األرامل( )تلقت تدريباا 
احتياجهن للتدريب على  , إل أن هذا ل يعني عدم في الفرض الحالي البعد التربوي والتعليمي

حيث يشكل لهن أهمية كبيرة لمساعدتهن في تنمية مهاراتهن بما يدعم الجانب التربوي والتعليمي 
فرص تحسن التحصيل األكاديمي لدى أبنائهن , كما يسهم في تنمية الوعي والمعرفة لديهن 

 .بشكل عام في مختلف جوانب الحياة
       لم تتلق تدريباا( على البعد –)تلقت تدريباا مجموعتين ويمكن تفسير الفروق الدالة بين ال  

لدى أمهات األيتام )األرامل( الالتي بأهمية التدريب ( بأن مستوى الوعي )المهني والقتصادي
تلقين تدريباا أعلى من الالتي لم تتلق أي تدريب , ويوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية 

 . لدى المجموعتينلبعد المهني والقتصادي لالحتياجات التدريبية في ا
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 ( 6 جدول )
مهات األيتام يوضح متوسط االحتياجات التدريبية في الجانب المهني واالقتصادي وترتيبها أل

 تلقين تدريًبا(يلم  –)تلقين تدريًبا )األرامل( الالتي 
 نص العبارة رقم العبارة

 لم تتلق تدريًبا تلقت تدريًبا
 ترتيبها متوسط العبارة ترتيبها رةمتوسط العبا

 7 1.80 12 2.00 التفصيل والخياطة 45
 10 1.73 5 2.21 تصميم المالبس 46
 2 1.97 8 2.12 الصيانة المنزلية 47
 6 1.81 9 2.01 األشغال اليدوية  48
 8 1.77 17 1.89 الحناء( –الرسم اليدوي )النقش  49
 15 1.59 11 2.00 إدارة االحتفاالت النسائية 50
 3 1.96 2 2.41 األسر المنتجة 51
 14 1.63 7 2.14 التأهيل المهني الشامل 52
 17 1.53 15 1.90 إدارة المعارض والمؤتمرات 53
 13 1.64 14 1.90 التصوير الفوتوغرافي 54
 19 1.29 19 1.63 التطريز 55
 4 1.914 3 2.39 فنون الطبخ  56
 1 1.99 1 2.41 صناعة العطور والبخور 57
 9 1.74 13 1.97 أعمال الزينة والتجميل   58
 5 1.89 4 2.34 ديكورات المنازل 59
 12 1.64 10 2.00 مهارات التسويق 60
 11 1.64 18 1.83 التوجيه المهني  61
 16 1.56 6 2.17 إدارة المشروعات 62
 18 1.43 16 1.89 دراسة الجدوى 63

المتوسطات الحسابية لالحتياجات التدريبية الخاصة بالبعد  يتضح من الجدول السابق أن    
( أما لألمهات 1.63 – 2.41المهني والقتصادي لألمهات الالتي تلقين تدريباا تراوحت بين )

( , مما يشير إلى أن الحتياجات التدريبية 1.29 – 1.99الالتي لم يتلقين تدريباا فتراوحت بين )
, وتتفق تلك النتائج مع ا أكبر من األمهات الالتي لم يتلقين تدريباالألمهات الالتي تلقين تدريبا 

 ( التي أظهرت أهم نتائجها أن إقامة المشروعات اإلنتاجية ألسر األيتام يوفر2011دراسة أحمد )
ة لأليتام وأسرهم, كما يؤدي إلى تكيف األسرة وتوافقها مع لهم العديد من الحتياجات األساسي

 .المجتمع
لم تتلق تدريباا( على  –)تلقت تدريباا  الالتي يمكن تفسير الفروق الدالة بين المجموعتينا كم    

( بأن مستوى الوعي بأهمية التدريب لدى أمهات األيتام )األرامل( الالتي تلقين تدريباا التقنيالبعد )
حتياجات أعلى من الالتي لم تتلق أي تدريب , ويوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية لال

 لدى المجموعتين.  التقنيالتدريبية في البعد 
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 ( 7جدول ) 
يوضح متوسط االحتياجات التدريبية في الجانب التقني وترتيبها ألمهات األيتام )األرامل( 

 تلقين تدريًبا ( يلم  –الالتي ) تلقين تدريًبا 
رقم 
 العبارة

 نص العبارة
 لم تتلق تدريًبا تلقت تدريًبا

 ترتيبها متوسط العبارة ترتيبها لعبارةمتوسط ا
 4 1.59 1 2.36 مبادئ الحاسب اآللي 64
 2 1.60 2 2.29 التعامل مع برامج الحاسب اآللي 65

 –دورات حاسوبية  متقدمة )فوتوشوب  66
 1 1.64 9 1.93 فالش  ...... إلخ(

 8 1.41 6 2.03 صيانة الحاسب اآللي 67
 5 1.53 7 1.97 شبكات التواصل االجتماعي 68
 3 1.59 3 2.29 نترنتاستخدام اإل  69
 10 1.36 8 1.96 لكتروني والهاتفيالتسويق اإل  70

لكترونية الحديثة التعامل مع األجهزة اإل  71
 تابلت ......إلخ( –كاميرات  –)جواالت 

2.16 4 1.43 7 

 6 1.43 10 1.87 صيانة الجواالت 72
 9 1.37 5 2.04 تطبيقات التقنية في التعليم 73

 بالبعد الخاصة التدريبية لالحتياجات الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يتضح     
 يتلقين لم الالتي لألمهات أما( 1.87 – 2.36) بين تراوحت تدريباا تلقين الالتي لألمهات التقني
 الالتي لألمهات يبيةالتدر  الحتياجات أن إلى يشير مما( , 1.36 – 1.64) بين فتراوحت تدريباا
 . تدريباا يتلقين لم الالتي األمهات من أكبر تدريباا تلقين
ويرى الفريق البحثي أنه على الرغم من أن نتائج الفرض األول أشارت إلى أن البعد التقني      

ا تدريبياا ذا أهمية كبرى   , حيث جاء في الترتيب الخامس كاحتياج تدريبيلألراملل يشكل احتياجا
ن وجهة نظر عينات الدراسة األربع, إل أن ذلك ل يعني عدم أهمية هذا الجانب, ويظهر ذلك م

من نتائج الجدول السابق حيث يشير إلى متوسطات مرتفعة نسبياا لدى األمهات الالتي تلقين 
مية تدريباا مقارنة بالالتي لم تتلق أي تدريب, وهذا يعني إدراك األرامل الالتي تلقين تدريباا بأه

  .التدريب بشكل عام في تنمية مهاراتهن الشخصية
 ا)تلقت تدريبا  الالتي كما وجدت فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين    
( على الدرجة الكلية لستبانة الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام )األرامل( عند الم تتلق تدريبا  –

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن اه المجموعة التي تلقت تدريباا , ( في اتج0.05مستوى دللة )
دراكاا بأثره اإليجابي كما ظهر  مجموعة األرامل الالتي تلقت تدريباا لديها وعياا بأهمية التدريب وا 
أثره جلياا على نمط حياتهن الذي تحسن بشكل كبير وفقاا إلقرارهن بذلك في اللقاء الذي جمع 

 .لهاتف مع الفريق البحثي وممثلين لبعض الجمعيات الخيريةمجموعة منهن عبر ا
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 عرض وتفسير نتائج الفرض الرابع :

 والذي ينص على :
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أبعاد االحتياجات التدريبية ألمهات 

 األيتام )األرامل( والدرجة الكلية نتيجة اختالف المستوى التعليمي لهن".
 One Way)تحليل التباين في اتجاه واحد  اختبار استخدام تم الفرض هذا صحة من وللتحقق

ANOVA)  وضحي التالي والجدول, مستقلة متوسطات مجموعات بين الفروق دللةلحساب 
 : الرابع الفرض نتائج
 
 

 ( 8جدول ) 
د االحتياجات يوضح نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد للفروق بين متوسطات درجات أبعا

 باختالف المستوى التعليمي لهنالتدريبية ألمهات األيتام )األرامل( 

درجات  مجموع المربعات المجموعات المتغير
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 ةالدالل

 النفسي
 33.002 4 132.008 بين المجموعات

 149.005 135 20115.735 داخل المجموعات غير دالة 0.221
  139 20247.743 الكلي

 االجتماعي
 60.139 4 240.555 بين المجموعات

 117.182 135 15819.580 داخل المجموعات غير دالة 0.513
  139 16060.136 الكلي

التربوي 
 والتعليمي

 42.190 4 168.759 بين المجموعات
 181.801 135 24543.127 داخل المجموعات غير دالة 0.232

  139 24711.886 الكلي

المهني 
 واالقتصادي

 17.056 4 68.222 بين المجموعات
 237.359 135 32043.464 داخل المجموعات غير دالة 0.072

  139 32111.686 الكلي

 التقني
 150.391 4 601.564 بين المجموعات

 96.662 135 13049.408 داخل المجموعات غير دالة 1.556
  139 13650.971 كليال

 الكلي
 235.436 4 941.745 بين المجموعات

 2341.262 135 316070.391 داخل المجموعات غير دالة 0.101
  139 317012.136 الكلي

 درجات متوسطات بين إحصائية دللة ذات فروق عدم وجود السابق جدولال من يتضح   
 على( ل يوجد مؤهل –جامعي –ثانوي  –متوسط –تدائياب) المجموعات طبقاا للمستوى التعليمي

النفسي, الجتماعي, التربوي ) األرامل(جميع أبعاد استبانة الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام )
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والدرجة الكلية, وهذه النتيجة تعني أن المستوى التعليمي ( التقني, والقتصادي والتعليمي, المهني
التدريبية, إضافة إلى تشابه احتياجاتهن التدريبية كما  على احتياجاتهن ؤثرم غيرة الدراسة لعين

 ظهر في نتائج الفروض السابقة بغض النظر عن المستوى التعليمي.
أن التدريب كمهارات مكتسبة يحتاج إليه كافة فئات المتعلمين وتصـنيفاتهم بويمكن تفسير ذلك    

يجــاد مهـارات جديــدة بغـض النظـر عــن مسـتوى تعلــيمهم ألنـه يفيــد فـي صـ قل المهــارات المكتسـبة وا 
لــــديهم, فالتــــدريب مجموعــــة مــــن العمليــــات التــــي تعمــــل علــــى تجهيــــز المــــوارد البشــــرية بالمهــــارات 
المطلوبــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي العمــل والتــي تســهم فــي إجــراء تغييــر فــي مهــارات ومعــارف 

 .(2009وسلوك األفراد )النداوي , 
كاملــة تتكــون مــن أجــزاء وعناصــر متداخلــة تقــوم بينهــا عالقــات تبادليــة مــن والتــدريب عمليــة مت   

ــــدربين  ــــة للمت أجــــل أداء مجموعــــة مــــن الوظــــائف تكــــون محصــــلتها النهائيــــة رفــــع الكفايــــة اإلنتاجي
   .باختالف مستوياتهم التعليمية

ف التـدريب والتباين بين التدريب والتعليم قائم ول يمكن غض الطرف عنه, وهو ما يؤكـد اخـتال   
عن التعليم وأن الحاجة للتدريب ل تـرتبط بمسـتوى تعليمـي معـين أو مكانـة تعليميـة محـددة, فالكـل 
ن كــان التعلــيم لــه  بحاجــة إلــى التــدريب فهــو الوســيلة المتقدمــة إلكســاب الفــرد ســلوكيات جديــدة؛ وا 

كســاب المهــارات القــدرة علــى زيــادة المعلومــات وتغييــر التجاهــات فالتــدريب هــو الســبيل الوحيــد إل
والخبرات, وتنمية القدرات, ورفع الكفـاءة, لـذالك قـالوا "إذا كـان التعلـيم يـوفر الثقافـة , فـإن التـدريب 

 (.2011أبو ستة ,و )الهابيل, أبو عرب, يؤمن المؤهالت ويرفع الكفاءة "
ـا أن  الفريـق البحثـي ومما يدعم صحة الفرض من وجهة نظر    كـم الحتياجـات التدريبيـة بحأيضا

كونهــــا مجموعــــة التغيــــرات والتطــــورات المطلــــوب إحــــداثها بصــــورة إيجابيــــة فــــي معــــارف ومهــــارات 
لتغلــب علــى نقــاط الضــعف أو المشــاكل التــي تحــول دون تحقيــق النتــائج اوســلوكيات األفــراد ألجــل 

المرجـــوة أو لرفـــع وتحســـين معـــدلت األداء أو إلعـــداد األفـــراد لمقابلـــة التغيـــر والتطـــور فـــي محـــيط 
 األسـرية والمجتمعيـة, يحتـاج إليهـا الجميـع بغـض النظـر عـن مسـتوى تعلــيمهمهم وأوضـاعهم أعمـال

( مـــن الســـيطرة علـــى الفجـــوة الكائنـــة بـــين 1421ليتمكنـــوا وفـــق مـــا أشـــارت إليـــه دراســـة )الظفيـــري, 
مســتوى مهــاراتهم وخبــراتهم, ومــا يعانونــه مــن ضــغوط ومشــكالت وبــين متطلبــات الحيــاة وتحــدياتها 

 .المالئم من التوافق النفسي والجتماعي وتحقيق القدر
ا أن االفريق البحثي  ومما يؤكد صحة الفرض من وجهة نظر    ة تحديد لهدف النهائي لعمليأيضا

 الحتياجات التدريبية هو قدرة جهة التدريب بغض النظر عن المستوى التعليمي للفئات المتدربة
 : من اإلجابة على األسئلة اآلتية

 ؟  شخاص المطلوب تدريبهممن هم األ  -
 ؟ ما مجالت التدريب المناسبة لهم   -
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 ؟نوع ومجال و مستوى التدريب المطلوب لهم ما  -
 ؟متى يتم تدريبهم  -
لذا فتحديد الحتياجات التدريبية ألمهـات األيتـام )األرامـل( األسـاس فـي صـناعة التـدريب لهـن,    

 , 2006والخطيـــب,  ة و تنميـــة مهـــاراتهن )الخطيـــب؛دريبيـــوتقـــوم عليهـــا جميـــع دعـــائم العمليـــة الت
319). 
تنميــة األساســية المتبعــة فــي الحتياجــات التدريبيــة بأنهــا تلــك الخطــوات المنطقيــة  ويعــد تحديــد   

الـنقص أو التنــاقض أو الفجـوة بـين وضــع أو  لتشـخيصالمؤسسـات الجمعيــات و  القـوى البشـرية فـي
أو مـأمول فيـه مـن خـالل تشـخيص وتحليـل ذلـك الوضـع بـه أداء قائم وبين وضع أو أداء مرغوب 

والخروج بنتائج معينة تتعلق بكيفية قدرة التدريب على تالفي ذلك النقص أو ذلـك التنـاقض أو سـد 
 .الحالية , وهذا ما اهتمت به وكشفت عنه الدراسةتلك الفجوة

 : ومقترحاتها الدراسة توصيات

 :لفريق البحثي بما يلي* في ضوء ما تم استعراضه من نتائج يوصي ا
ولوية ذات األالتدريبية ( تركيز جمعيات رعاية األيتام بالمنطقة الشرقية على الحتياجات 1)

ألمهات األيتام )األرامل( والمتمثلة في )الجانب النفسي, والجانب المهني والقتصادي والجانب 
 . والجانب التقني( الجتماعي والجانب التربوي التعليمي

كاديمية وتربوية لتقديم أام جمعيات رعاية األيتام بالمنطقة الشرقية بعقد شراكات مع جهات ( قي2)
 .(برنامج تدريبي متكامل ألمهات األيتام )األرامل( بمستوى الدبلوم )مرفق تصور مقترح له

سهم في و برامج تعليمية تُ أطرح مقررات  لدعم( التواصل مع الجامعات والمراكز التعليمية 3)
 خبرة تربوية في التعامل  اإليجابي واألمثل مع األيتام وذويهم . ييج مختصين ذو تخر 
ذي أولوية ألمهات األيتام )األرامل( يرى الفريق  تدريبي ( وفقاا لظهور الجانب النفسي كاحتياج4)

لجانب النفسي ألمهات األيتام دعم ا إلى تهدفالبحثي ضرورة إجراء دراسة سيكولوجية 
 )األرامل(.

كاحتياج تدريبي ذي أولوية ألمهات األيتام  المهني والقتصاديوفقاا لظهور الجانب ( 5)
علمية  يرى الفريق البحثي ضرورة إجراء دراسةمن وجهة نظر عينات الدراسة مجتمعة )األرامل( 

 تأثير تنمية مهارات أمهات األيتام )األرامل( المهنية والقتصادية على ذويهم .
الدعم الخيري الذي يقدم من رجال األعمال والمستثمرين والمتبرعين في تطوير ( الستفادة من 6)

 مهارات أمهات األيتام )األرامل( بما ينعكس إيجابياا على أبنائهن وأسرهن .
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لضمان استمراريته وذويهم  تدريب أمهات األيتام )األرامل( لتمويل( تخصيص وقف خاص 7)
 من خالله . مما يقدفيجودة تحقيق الو 
( توسيع دائرة تدريب أمهات األيتام )األرامل( خارج نطاق الجمعيات الخيرية لرعاية األيتام 8)

يجاد فرص أكبر للتفاعل الجتماعي, وذلك من خالل  بالمنطقة الشرقية لضمان تنوع ما يقدم وا 
 . المتخصصة عقد شراكات مع الجامعات, ومراكز التدريب

البرامج اإلعالمية أمهات األيتام )األرامل( من خالل  ( تنمية الوعي بأهمية التدريب لدى9)
وسائل و , واستثمار اإلعالم الجديد بكافة وسائله النشرات واللقاءات العامة وبعض وسائل اإلعالمو 

 لكتروني .التواصل اإل
خصائيات العامالت ( تهيئة فرص للقاء دوري مع أمهات األيتام )األرامل( من خالل اإل10)

يرية لرعاية األيتام, بما يسمح لهن بالتنفيس النفعالي والخروج من نطاق الوحدة بالجمعيات الخ
 والضغوط النفسية .

خصائيات العامالت مع أمهات األيتام )األرامل( من الناحية النفسية والتربوية ( تأهيل اإل11)
 ليسهل عليهن التعامل مع األرامل وتخفيف حدة الضغوط الواقعة على عاتقهن .

مشهود لهم بالكفاءة ليتمكنوا من التأثير في  عقد شراكات مع جهات مختصة بالتدريب( 12)
 المتدربات من أمهات األيتام )األرمل( في شتى مجالت التدريب التي تمثل حاجة بالنسبة لهن.

( محاولة إيجاد فرص عمل للمتدربات المتميزات من أمهات األيتام )األرامل( بعد حصولهن 13)
 ب واكتسابهن للمهارات المتعلقة به .على التدري
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 تصور مقترح لتأهيل وتدريب أمهات األيتام )األرامل( بالمنطقة الشرقية

     
وفقاا لنتائج الدراسة وتفسيرها من خالل وجهات نظر العينات األربع للدراسة )أمهات األيتام 

والتي خصائيات( خصائيين واإلاإل –الباحثين أعضاء هيئة التدريس و  –األبناء  –)األرامل( 
 تمثلت في التالي : 

 (9جدول )
 يوضح ترتيب االحتياجات التدريبية ألمهات األيتام ) األرامل( لكل بعد من أبعاد االستبانة

 الترتيب االحتياج البعد الترتيب االحتياج البعد

المهني 
 واالقتصادي

 1 فنون الطبخ

 النفسي

 1 إدارة الضغوط
 2 مهارات التعامل مع المراهقين 2 األسر المنتجة

تخاذ القرار 3 التأهيل المهني الشامل  3 حل المشكالت وا 
 4 الثقة بالنفس 4 الصيانة المنزلية
 5 اإلرشاد النفسي واألسري 5 ديكورات المنازل
 6 األمن النفسي 6 مهارات التسويق
 7 إدارة األزمات 7 إدارة المشروعات
 8 التفكير الغيجابي 8 األشغال اليدوية

 9 تعديل السلوك 9 أعمال الزينة والتجميل
 10 الحاجات النفسية واالجتماعية 10 صناعة العطور والبخور

 االجتماعي

 1 مهارات التعامل مع األبناء

التربوي 
 والتعليمي

 1 اإلسعافات األولية
 2 لمواقف الطارئةالتعامل مع ا 2 إدارة ميزانية المنزل

 3 التوعية الدينية 3 األساليب النبوية في تربية األبناء
 4 متابعة األبناء في المدارس 4 بناء الشخصية القيادية

 5 وسائل فعالة في حفظ القرىن الكريم 5 مهارات التعامل مع اآلخرين
 6 الغذاء الصحي السليم 6 إدارة الوقت
 7 التوعية الصحية 7 عنف األسريأساليب التعامل مع ال

 8 الوقاية من المخدرات وعالجها 8 مهارات التواصل الفعال
    9 تنمية ورعاية المواهب

 التقني
    10 مبادىء الحاسب اآللي

    10 التعامل مع برامج الحاسب اآللي
    10 استخدام اإلنترنت

 ألمهات األيتام )األرامل( وفق ما يلي : يقترح الفريق البحثي إعداد دبلوم تأهيليلذا 
 : الدبلوم التأهيلي ألمهات األيتام )األرامل( . مسمى الدبلوم

: أمهات األيتام )األرامل( بالمنطقة الشرقية الالتي يعتبرن العائل األساسي  الفئة المستهدفة منه
 لأليتام .
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بالتعاون مع جهات  الشرقية )بناء(: الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة  الجهة المنفذة
 . علمية متخصصة

 األهداف :
 ( تأهيل أمهات األيتام )األرامل( نفسياا واجتماعياا وتربوياا وتعليمياا ومهنياا واقتصادياا وتقنياا.1) 
 ( رفع كفاءة األمهات في التعامل األمثل مع األبناء )األيتام( .2) 
الناحية النفسية والجتماعية والتربوية والتعليمية والمهنية  ( رفع كفاءة األبناء )األيتام( من3) 

 والقتصادية والتقنية .
 ساعة . 218:  عدد ساعات الدبلوم
 : أربع مستويات . المستويات التدريبية

المهني  –يحتوي الدبلوم على عدة أبعاد وهي: ) النفسي  : المحاور التدريبية للدبلوم
 التقني( . –تربوي والتعليمي ال –الجتماعي  –والقتصادي 

 المستوى األول : ومدته ثالثة شهور

 البعد االحتياج التدريبي م
رقم االحتياج 

 عدد الساعات ورمزه

 8 101مهن  المهني والقتصادي التأهيل المهني الشامل 1
 8 102مهن  المهني والقتصادي إدارة المشروعات 2
 4 103نفس  النفسي إدارة الضغوط 3
 4 104نفس  النفسي ارات التعامل مع المراهقينمه 4
 4 105نفس  النفسي التفكير اإليجابي 5
 4 106نفس  النفسي إدارة األزمات 6
 4 107اجت  الجتماعي إدارة ميزانية المنزل 7
 4 108اجت  الجتماعي األساليب النبوية في تربية األبناء 8
 4 109ب تر  التربوي والتعليمي اإلسعافات األولية 9
 4 110ترب  التربوي والتعليمي التوعية الصحية 10
 4 111ترب  التربوي والتعليمي التوعية الدينية 11

 دورة تدريبية 11  اإلجمالي
ساعة  52

 تدريبية
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 : ومدته ثالثة شهور الثانيالمستوى 

رقم االحتياج  البعد االحتياج التدريبي م
 عدد الساعات ورمزه

 8 201مهن  المهني والقتصادي جةاألسر المنت 1
 8 202مهن  المهني والقتصادي فنون الطبخ 2
 8 203مهن  المهني والقتصادي صناعة العطور والبخور 3
 4 204نفس  النفسي الثقة بالنفس 4
 4 205نفس  النفسي تعديل السلوك 5
 4 206نفس  النفسي اإلرشاد النفسي واألسري 6
 4 207اجت  الجتماعي ألبناءمهارات التعامل مع ا 7
 4 208اجت  الجتماعي إدارة الوقت 8
 4 209اجت  الجتماعي بناء الشخصية القيادية 9
 4 210ترب  التربوي والتعليمي التعامل مع المواقف الطارئة 10
 4 211ترب  التربوي والتعليمي متابعة األبناء في المدارس 11

عة سا 56 دورة تدريبية 11  اإلجمالي
 تدريبية

 
 : ومدته ثالثة شهور الثالثالمستوى 

 البعد االحتياج التدريبي م
رقم االحتياج 

 ورمزه
عدد 
 الساعات

 8 301مهن  المهني والقتصادي الصيانة المنزلية 1
 8 302مهن  المهني والقتصادي ديكورات المنازل 2
 8 303مهن  المهني والقتصادي مهارات التسويق 3
 4 305نفس  النفسي الت واتخاذ القرارحل المشك 4
 4 305نفس  النفسي األمن النفسي 5
 4 306اجت  الجتماعي مهارات التعامل مع اآلخرين 6
 4 307اجت  الجتماعي مهارات التواصل الفعال 7
 4 308ترب  التربوي والتعليمي وسائل فعالة في حفظ القرآن الكريم 8
 10 309تقن  التقني مبادىء الحاسب اآللي 9

  اإلجمالي
دورات  9

 تدريبية
ساعة  54

 تدريبية
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 : ومدته ثالثة شهور الرابعالمستوى 

رقم االحتياج  البعد االحتياج التدريبي م
 عدد الساعات ورمزه

 8 401مهن  المهني األشغال اليدوية ) .... 1
 8 402مهن  المهني أعمال الزينة والتجميل ) المشاغل النسائية( 2
 4 403نفس  النفسي الحاجات النفسية واإلجتماعية 3
 4 404اجت  الجتماعي أساليب التعامل مع العنف األسري 4
 4 405اجت  الجتماعي تنمية ورعاية المواهب 5

 الغذاء الصحي السليم 6
التربوي 
 والتعليمي

 4 406ترب 

التربوي  الوقاية من المخدرات وعالجها 7
 4 407ترب  والتعليمي

 10 408تقن  التقني التعامل مع برامج الحاسب اآللي 8
 10 409تقن  التقني استخدام اإلنترنت 9

  اإلجمالي
دورات  9

 تدريبية
ساعة  56

 تدريبية
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 قائمة المراجع

 القرآن الكريم . -
. دراسة أثر إقامة المشروعات اإلنتاجية الصغيرة ألسر (2011أحمد, عالء الدين ) -

تام على توفير الحتياجات األساسية وزيادة العتماد على الذات ألبناء تلك األسر  . األي
 .(13(, ج )31ع ) مجلة دراسات فى الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية،

مجلة (. التوافق النفسي والجتماعي لألرامل في مدينة بغداد . 2010سماعيل, وليد)إ -
 .497-456(, 93, ع)العلوم التربوية والنفسية 

  .اليوم الدولي لألرامل (. بمناسبة2011األمين العام لألمم المتحدة ) -
 ؛زايد, أحمد, قنديل , أماني ؛الكندري, يعقوب ؛حجازي, مصطفى ؛لياس, يوسف إ -

قضايا السياسات (. 2013) القصيفي, جورج و حمودة, أحمد؛  ؛شعيب, شفيق
شكاليات. سلسلة في الدراسات االجتماعية الخليجية المفاهيم والمجاالت واال

(, تصدر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الجتماعية 77, ع)االجتماعية
 بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(. الحتياجات التدريبية الالزمة لمعلم الصف في المرحلة األساسية 2010بركات, زياد) -
ية بمحافظة طولكرم بفلسطين. ورقة بحث الدنيا من وجهة نظر معلمي المدارس الحكوم

علمية مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثالث لجامعة جرش األهلية بعنوان "تربية المعلم 
 العربي  وتأهيله: رؤى معاصرة" .

. مراجعة : أحمد محمد شاكر الجامع الصحيح سنن الترمذيالترمذي, محمد )ب ت(.  -
 حياء التراث العربي.إوآخرون, بيروت: دار 

.  ترجمة:  سعد احمد الجبالي, تصميم نظم التدريب والتطوير(. 1990تريسي,  وليم) -
 مراجعة: سعيد علي الشواف, معهد الدارة العامة, المملكة العربية السعودية.

 أحوال األرامل المستفيدات من جمعية أم اليتيم .جمعية أم اليتيم ) ب ت( .  -
http://www.umelyateem.org/uploads/custompages/tahqeeq/Questionnaire%2
0Results%20Presentation.pdf 
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( . أساليب التنشئة األسرية كما يدركها التالميذ اليتامى وعالقتها 2009حسين , رباب ) -
بتحصيلهم الدراسي )دراسة ميدانية لتالميذ الصفين السابع والثامن أساس بمدينة دنقال( . 

 شور , كلية التربية , جامعة أم درمان اإلسالمية .بحث تكميلي لنيل الماجستير غير من
مركز التنمية األسرية في  جدة: االضطرابات النفسية.(. 2009الحليبي, خالد ) -

 الحساء.
رامل (. التوجه نحو الحياة لدى النساء األ2014) وزيدان, فاطمة ؛الخالدي, أمل -

 .108 -85(, 2(, مج)2, ع)مجلة األستاذالعامالت وغير العامالت. 
(. مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات فقدن أزواجهن 1996الخرافي, نورية ) -

في ظل ظروف طبيعية وغير طبيعية وأثرها في التوافق الشخصي والجتماعي لدى 
 .33-9, مجلة مستقبل التربية العربيةأطفالهن . 

ربية جامعة مجلة كلية الت(. تحديد الحتياجات التدريبية. 1995الخطيب, رداح) -
 .671 - 655(, 26, ع )أسيوط

عالم الكتب القاهرة :  .التدريب الفّعال( . 2006)أحمد الخطيب , و ؛   رداحالخطيب ,  -
 . الحديث

(, 2ع), رسالة المعلم(. التدريب مفهومه ومدخل نظمي له. 1991درة, عبد الهادي ) -
 . 55 -5(, 32مج)

الضغوط التي تواجه المرأة األرملة وسبل (. 2011الدليمي, طارق , والشجيري, ابتسام ) -
 .291-278(, 4, ع)  مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانيةمواجهتها. 

(. ممارسة العالج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد في تعديل 2004راشد, عفاف ) -
, كلية الخدمة الجتماعية, المؤتمر العلمي السابع عشرأسلوب حياة المسنات األرامل, 

 عة حلوان .جام
شرح القاموس المسمى تاج العروس)من (. 1965الزبيدي, محب الدين الواسطي ) -

 , القاهرة: دار الفكر العربي.(1ج). لقاموس(اجواهر 
. القاهرة: دار إدارة الموارد البشرية من النظرية الى التطبيق(. 1998ساعاتي, أمين) -

 الفكر العربي.
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تقرير مقدم , المواجهة سبلء المعيالت. األبعاد و الفقر والنسا( . 1995سليمان, نادية ) -
 .من الجمعيات األهلية المصرية للمنتدى العالمي للمرأة ببكين : الصين

مجلة المعهد (. النساء المعيالت لألسر المشكالت والحلول. 2004قبال )إالسمالوطي,  -
 , مركز البحوث والتجارب, القاهرة.العالي للخدمة االجتماعية 

التكيف مع الضغوط النفسية، السيطرة والتحكم في الضغوط (. 2010, أحمد )الشخانية  -
 . عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع.)دراسة ميدانية(

, القاهرة: دار 2. طاالتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة(. 1981علياء ) شكري, -
 المعارف.

نفسية اليومية وعالقتها رملة للضغوطات ال(. أسلوب مواجهة األ2012الشيراوي, أماني ) -
 . 41-10(, 1)(, مج13ع),  مجلة العلوم التربوية والنفسيةبالصالبة النفسية. 

(. برنامج لتدريب معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية العامة في 1994الصباغ, حمدي ) -
(, 3(, ج)18, ع)مجلة كلية التربية جامعة عين شمسضوء احتياجاتهم التدريبية. 

144-178. 
, عمان:  المعهد العالمي للفكر 2. طدليل التدريب القيادي (.1995هشام) ,طالب -

 اإلنساني.
. النساء المعيالت لألسرة في حالة غياب األب نموذج (1421الظفيري, عبد الوهاب ) -

 . 40 – 17 ,(98) ع,  مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةأسر الشهداء . 
لدى زوجات الشهداء في ضوء بعض المتغيرات  (. الوحدة النفسية2008عابد, وفاء ) -

 النفسية. رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة السالمية بغزة.
 . القاهرة: الدار الجامعية.إدارة الموارد البشرية(. 1994عبدالباقي, صالح) -
(. فاعلية برنامج ارشادي لخفض الوحدة النفسية لدى األرامل 2014العطافي, حسن ) -

 .324-297(, 2(, مج)208, ع)مجلة األستاذر العامالت . العامالت وغي
( . المشكالت التي تعاني منها المرأة العراقية األرملة في 2011عيد الحسين, بشرى ) -

 . 235 – 221 (,30ع), مجلة البحوث التربوية والنفسيةظل الظروف الراهنة . 
. لوجية التكيفالصحة النفسية والتكيف، دراسات في سيكو (. 1995فهمي, مصطفى ) -

 , القاهرة: مكتبة الخانجي.3ط
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 , نسخة إلكترونية.مبادئ التدريب الفعال في منظمات األعمال(. 2010الكردي, أحمد ) -

http://kenanaonline.com/files/0007/7990/%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%8
4%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%
D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf 

دراسة في األوضاع االجتماعية والنفسية ألرامل (.  2008مركز عراقيات للدراسات ) -
 www.iraqiyat.org/net/indexنترنت .. من اإلالحرب العراقية اإليرانية

, ويوسفح؛ معمر, عمر؛ وبديوي, عبد الرحمن؛ والشركسي, أحمد؛  وهاللي, ممدو  -
(. واقع احتياجات األيتام بالجمعية الخيرية لرعاية األيتام 2014ناصر؛ والصياد, وليد )
 دراسة غير منشورة بدعم من جامعة الدمام . .بالمنطقة الشرقية "بناء"

سهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحسين نوعية حياة المرأة إ(. 2005المالح, ماهر ) -
للخدمة االجتماعية المنعقد بكلية الخدمة  الثامن عشري المؤتمر العلمالمعيلة . 

 , القاهرة.االجتماعية بجامعة حلوان
خباري شهري عن الوضع النساني في إ(. تقرير 2011سالمي )منظمة المؤتمر اإل -

بريل أدارة الشؤون النسانية, منظمة المؤتمر السالمي. إقطاع غزة. صادر عن 
2011. 

 : دار اليقين للنشر. . المنصورةلصحة النفسية للمرأةا(. 2007المهدي, محمد ) -
(. تصور مقترح لممارسة نموذج الحياة في تحقيق المساندة 2007) الميزر, هند -

نسان إدراسة مطبقة على أمهات األيتام بفروع جمعية  –الجتماعية ألمهات األيتام 
 . 221 -181, دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانيةبمدينة الرياض. 

فاعلية التـدريب فـي  ىمد( . 2011أبو ستة, عماد )و  ؛أبو عرب, شعبان ؛الهابيل, وسيم -
المجلـــة األكاديميـــة .  بشـــركات التـــأمين العاملــة  فـــي قطـــاع غـــزة تطــوير المـــوارد البشـــرية

 . لجامعة األزهر
 )دراسة (. الواقع الجتماعي والقتصادي لألرامل في العراق 2001هاشم, صبري ) -

 . 43-9(, 26, الجامعة المستنصرية , ع) مجلة كلية المعلمين .ميدانية( 
( . الحتياجات التدريبية لأليتام بالجمعية الخيرية لرعاية األيتام 2013النويصر, خالد ) -

مقدمة للجمعية الخيرية لرعاية األيتام  بالمنطقة الشرقية "بناء", دراسة غير منشورة
 . دعم من أرامكو السعوديةبالمنطقة الشرقية "بناء" ب
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(. فعالية نموذج الحياة في خدمة الفرد في عالج المشكالت 2003همام, سامية ) -
للخدمة االجتماعية المنعقد  السادس عشرالمؤتمر العلمي الجتماعية للمرأة المعيلة. 

 , القاهرة. بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان
(. المساندة الجتماعية وعالقتها بالرضا عن 2013سماعيل؛ محيسن, عون )إالهلول,  -

نجاح مجلة جامعة الالحياة والصالبة النفسية لدى المرأة الفلسطينية فاقدة الزوج. 
 . 2236 – 2207(, 11)(, مج27ع) ,لألبحاث )العلوم اإلنسانية(

عمــــان: دار المســــيرة  .إدارة المــــوارد البشــــريةعولمــــة (. 2009) عبــــد العزيــــز ,النــــداوي -
 عة والنشر.للطبا

(. التأثيرات الجتماعية والقتصادية لفقدان األب 2008ومحمود, محمد) ؛وحيد, أميرة -
 .190-156(, 22)ع, دراسات موصليةعلى األسرة دراسة ميدانية في مدينة الموصل. 

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي (. تحديد الحتياجات التدريبية. 2006يونس, كمال ) -
, المنعقد في المركز الثقافي مية الموارد البشرية، رؤية مستقبليةاألول للتدريب وتن
 الملكي باألردن.
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 (1ملحق رقم )

 ...........................             حفظها اهلل......الكريمة  ........األم الفاضلة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته, وبعد

يقوم فريق بحثي من جامعة الدمام بدراسة تهدف إلى التعرف على الحتياجات التدريبية    
ة )بناء(, ونظراا ألهمية رأيك في ألمهات األيتام بالجمعية الخيرية لرعاية اليتام بالمنطقة الشرقي

تحديد هذه الحتياجات بما يتيح للقائمين على هذه الدراسة تحديد األولويات التدريبية لُكن, تمهيداا 
إلعداد الستبانات المستخدمة في الدراسة, لذا نود منك  اإلجابة على التساؤل التالي,  شاكرين 

 قدمون في ميزان حسناتكم ...استجابتكم الكريمة سلفاا , وجعل اهلل ما ت

* ما أهم الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام المكفولت من الجمعية الخيرية لرعاية األيتام    
بالمنطقة الشرقية " بناء" من وجهة نظرك, ليتسنى لهن القيام بواجبهن في رعاية أبنائهن من كافة 

 النواحي ؟

.............................................................................................
.......................................................................................... 

.............................................................................................
.......................................................................................... 

.............................................................................................
.......................................................................................... 

.............................................................................................
.......................................................................................... 

.............................................................................................
.......................................................................................... 
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 (2ملحق رقم )

 المكرم / المكرمة ..................................             حفظه / حفظها اهلل

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته, وبعد

فريق بحثي من جامعة الدمام بدراسة تهدف إلى التعرف على الحتياجات التدريبية  يقوم   
ألمهات األيتام بالجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية )بناء(, ونظراا ألهمية رأيك كفرد 

ويات من أفراد األسرة في تحديد هذه الحتياجات بما يتيح للقائمين على هذه الدراسة تحديد األول
التدريبية لهن, تمهيداا إلعداد الستبانات المستخدمة في الدراسة, لذا نود منكم اإلجابة على 
التساؤل التالي,  شاكرين استجابتكم الكريمة سلفاا , ونسأل اهلل أن يجعل ما تقدمون في ميزان 

 حسناتكم ...

جمعية الخيرية لرعاية األيتام * ما أهم الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام المكفولت من ال   
بالمنطقة الشرقية " بناء" من وجهة نظرك, ليتسنى لهن القيام بواجبهن في رعاية أبنائهن من كافة 

 النواحي ؟

 ( الحتياجات التدريبية في الناحية الجتماعية :1)

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 

 ( الحتياجات التدريبية في الناحية النفسية :2)

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
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 ( الحتياجات التدريبية في الناحية التربوية والتعليمية :3) 

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 

 ( الحتياجات التدريبية في الناحية المهنية :4)

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 

 أخرى )اذكرها(

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
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 (3ملحق رقم )

 ................................             حفظه / حفظها اهللالمكرم / المكرمة ........

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته, وبعد

يقوم فريق بحثي من جامعة الدمام بدراسة تهدف إلى التعرف على الحتياجات التدريبية    
نظراا ألهمية رأي كل ألمهات األيتام بالجمعية الخيرية لرعاية اليتام بالمنطقة الشرقية )بناء(, و 

من يعمل معهن في تحديد هذه الحتياجات بما يتيح للقائمين على هذه الدراسة تحديد األولويات 
التدريبية لهن, تمهيداا إلعداد الستبانات المستخدمة في الدراسة, لذا نود منكم اإلجابة على 

 ا تقدمون في ميزان حسناتكم ...التساؤل التالي,  شاكرين استجابتكم الكريمة سلفاا , وجعل اهلل م

* ما أهم الحتياجات التدريبية ألمهات األيتام المكفولت من الجمعية الخيرية لرعاية األيتام    
بالمنطقة الشرقية " بناء" من وجهة نظرك, ليتسنى لهن القيام بواجبهن في رعاية أبنائهن من كافة 

 النواحي ؟

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
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 ( 4ملحق رقم )

 سعادة عضو هيئة التدريس ............................................حفظه اهلل 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يقوم فريق بحثي من جامعة الدمام بدراسة تهدف التعرف على الحتياجات التدريبية ألمهات 
شرقية بالمملكة العربية السعودية , ونظراا ألهمية رأي سعادتكم في األيتام بجمعية بناء بالمنطقة ال

تحديد هذه الحتياجات مما يتيح لجمعية بناء القيام بتقديم أفضل خدمة تدريبية ألمهات األيتام 
بما ينعكس إيجاباا على أسر األيتام ؛ لذا نود من سعادتكم اإلجابة على السؤال التالي شاكرين 

 ة سلفاا وجعل اهلل ما تقدمون في ميزان حسناتكم : استجابتكم الكريم

ما الحتياجات التدريبية التي تحتاجها أمهات األيتام من وجهة نظرك ليتسنى لها القيام  -
 بواجباتها في رعاية أبنائهن من كافة النواحي المختلفة؟

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................ 

 كل التحية والتقدير
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 (5ملحق رقم )

 استبانة االحتياجات التدريبية ألمهات األيتام

 عزيزتي األم :   

يقوم فريق بحثي من جامعة الدمام بدراسة تهدف للتعرف على الحتياجات التدريبية ألمهات     
ام بالمنطقة الشرقية,  ونظراا ألهمية رأيكم في تحديد هذه الحتياجات بما يتيح للقائمين على األيت

هذه الدراسة تحديد األولويات التدريبية؛ لذا نود من سعادتكم اإلجابة على البنود التالية بما يتفق 
كم الكريمة, مع احتياجاتك في المجالت المذكورة وينعكس إيجاباا على األسرة شاكرين استجابت

 ونسأل اهلل أن يجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم .

 أواًل : البيانات األساسية :

 ........................................ االسم )اختياري( :

 ......................................................          العمر :

 نتين.   )       ( أكثر من سنتين .)      ( أقل من س  تاريخ وفاة الزوج :

 )       ( مرض .       : )      ( طبيعية .   أسباب وفاة الزوج 

 )      ( جنائي .            )       ( حادث سير .                    

 ( أخرى تذكر .   )                       

 )       ( إناث .)     ( ذكور  .                      عدد األبناء :

 )     ( العدد .             )     ( ابتدائي .                    المراحل الدراسية لألبناء :

 )     (  متوسط .             )     ( العدد .                                            

 .                )     ( العدد .)     ( ثانوي                                             

 )     ( جامعي .               )     ( العدد .                                            

 )      ( أخرى تذكر       )     ( العدد .                                            
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 ( ب.        )     ( ج .    )      ( أ .       )  فئة الخدمة في جمعية بناء :

 )     ( هـ .      )      ( د .                               

 )     ( متوسط .            )       ( ابتدائي .     المستوى التعليمي لألم :

 )      ( جامعي .     )       ( ثانوي .                                   

 )       ( ل يوجد مؤهل .                           

 )      ( ل تعمل .        )      ( تعمل.                        الوظيفة :

 )      ( غير متزوجة .           )      ( متزوجة.         الحالة االجتماعية :

 )      ( ملك .   )      ( إيجار .  )     ( منح .               السكن :

 ( الخبر .  )     ( أخرى . )      ( الدمام.  )               محل السكن :

 : ...................................... . الحي السكني

 )      ( تلقيت تدريباا من جمعية بناء .   التدريب :

 )      ( تلقيت تدريباا من جهات أخرى .           

 دريباا من جمعية بناء وجهات أخرى .)       ( تلقيت ت           

 )       ( لم أتلق تدريباا من أي جهة .               
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 ثانًيا : االستبانة :

 المفردات المحور م
 مستوى االحتياج

كبير 
 ضعيف متوسط كبير جًدا

1 

 النفسي

     تعديل السلوك
     الثقة بالنفس 2
     إدارة الضغوط 3
     مهارات التعامل مع المراهقين 4
     اإلرشاد النفسي واألسري 5
     حل المشكالت واتخاذ القرار 6
     الحاجات النفسية والجتماعية  7
     الخصائص النفسية لمراحل النمو 8
     إدارة الذات 9
     إدارة األزمات 10
     يجابيالتفكير اإل 11
     الصالبة النفسية والصمود 12
     إدارة النفعالت 13
     األمن النفسي 14

.............................................................................................. أخرى تذكر 
............................................................................................. 

15 

 االجتماعي

     مهارات التعامل مع األبناء
     نماذج مضيئة )القدوة( 16
     الترفيه الهادف 17
     مهارات التواصل الفعال 18
     حقوق أسر األيتام 19
     مهارات التعامل مع اآلخرين 20
     إدارة ميزانية المنزل 21
     التحفيز الفعال 22
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     األساليب النبوية في تربية األبناء  23
     بناء الشخصية القيادية 24
     إدارة الوقت 25
     تنمية ورعاية المواهب 26
     أساليب التعامل مع العنف األسري 27
     التعامل مع صراع األدوار   28

.............................................................................................. أخرى تذكر 
............................................................................................. 

29 

التربوي 
 التعليمي

     أساسيات تعليم القراءة والكتابة
     وسائل فعالة في حفظ القرآن 30
     أحكام التالوة 31
     التوعية الدينية )الشرعية( 32
     مهارات اللغة اإلنجليزية 33
     اإلسعافات األولية 34
     التعامل األمثل مع األبناء المعاقين 35
     تنمية الدافعية 36
     التوعية الصحية 37
     الغذاء الصحي السليم  38
     لقيمتعزيز ا 39
     التعامل مع المواقف الطارئة 40
     متابعة األبناء في المدارس 41
     مهارات الستذكار الفعال 42
     الوقاية من التدخين وعالجه . 43
     الوقاية من المخدرات وعالجها .  44

.............................................................................................. أخرى تذكر 
............................................................................................. 

45 
المهني 
 واالقتصادي

     التفصيل والخياطة
     تصميم المالبس 46
     الصيانة المنزلية 47
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     األشغال اليدوية  48
     الحناء( –الرسم اليدوي )النقش  49
     إدارة الحتفالت النسائية 50
     األسر المنتجة 51
     التأهيل المهني الشامل 52
     إدارة المعارض والمؤتمرات 53
     التصوير الفوتوغرافي 54
     التطريز 55

 –اآليسكريم  -الحلوى –فنون الطبخ )المعجنات  56
 ت الشعبية(األكال

    

     صناعة العطور والبخور 57
     أعمال الزينة والتجميل )المشاغل النسائية(  58
     ديكورات المنازل 59
     مهارات التسويق 60
     التوجيه المهني  61
     إدارة المشروعات 62
     دراسة الجدوى 63

.............................................................................................. أخرى تذكر 
............................................................................................. 

64 

 التقني

     مبادئ الحاسب اآللي
     التعامل مع برامج الحاسب اآللي 65

فالش   –تقدمة )فوتوشوب دورات حاسوبية  م 66
 ...... إلخ(

    

     صيانة الحاسب اآللي 67
     شبكات التواصل الجتماعي 68
     استخدام النترنت 69
     التسويق اللكتروني والهاتفي 70

71 
 –التعامل مع األجهزة اللكترونية الحديثة )جوالت 

 تابلت ......إلخ( –كاميرات 
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     نة الجوالتصيا 72
     تطبيقات التقنية في التعليم 73

.............................................................................................. أخرى تذكر 
............................................................................................. 

 ثًا : احتياجات أخرى من وجهة نظرك : اذكرها ثال

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................ 
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 (6ملحق رقم )
 استبانة االحتياجات التدريبية ألمهات األيتام

 عزيزي االبن :   

 ألمهات التدريبية الحتياجات على للتعرف تهدف بدراسة الدمام جامعة من بحثي فريق يقوم    
 على قائمينلل يتيح بما الحتياجات هذه تحديد في رأيكم ألهمية ونظراا , الشرقية بالمنطقة األيتام
البنود التالية بما يتفق  على اإلجابة سعادتكم من نود لذا ؛ التدريبية األولويات تحديد الدراسة هذه

 الكريمة, استجابتكم أسرهم شاكرين على إيجاباا وينعكس مع احتياجات األم في المجالت المذكورة
 . حسناتكم ميزان في تقدمون ما يجعل أن اهلل ونسأل

  نات األساسيةالبياأولا : 

 السم رباعي ) اختياري ( : ................................................

 .العمر ) تاريخ الميالد( :  ............./ .............../ ..................

 )      (  أخوات         )      (   أخوة                       عدد األخوة :        

 )      (  ثانوي              ة الدراسية :      )      (   متوسط           المرحل

 ..)      ( أخرى تذكر                        )      (  جامعي       

 )      (  أنثى                          )      (  ذكر                النوع  :     
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 ثانًيا : االستبانة :

 المفردات حورالم م
 مستوى االحتياج

كبير 
 ضعيف متوسط كبير جًدا

1 

 النفسي

     تعديل السلوك
     الثقة بالنفس 2
     إدارة الضغوط 3
     مهارات التعامل مع المراهقين 4
     اإلرشاد النفسي واألسري 5
     حل المشكالت واتخاذ القرار 6
     عية الحاجات النفسية والجتما 7
     الخصائص النفسية لمراحل النمو 8
     إدارة الذات 9
     إدارة األزمات 10
     التفكير اإليجابي 11
     الصالبة النفسية والصمود 12
     إدارة النفعالت 13
     األمن النفسي 14

 .............................................................................................. تذكر أخرى 
.............................................................................................. 

15 

 االجتماعي

     مهارات التعامل مع األبناء
     نماذج مضيئة )القدوة( 16
     الترفيه الهادف 17
     اصل الفعالمهارات التو  18
     حقوق أسر األيتام 19
     مهارات التعامل مع اآلخرين 20
     إدارة ميزانية المنزل 21
     التحفيز الفعال 22
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     األساليب النبوية في تربية األبناء  23
     القيادية الشخصية بناء 24
     إدارة الوقت 25
     تنمية ورعاية المواهب 26
     أساليب التعامل مع العنف األسري 27
     التعامل مع صراع األدوار   28

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

29 

التربوي 
 التعليمي

     أساسيات تعليم القراءة والكتابة
     وسائل فعالة في حفظ القرآن 30
     أحكام التالوة 31
     التوعية الدينية )الشرعية( 32
     مهارات اللغة اإلنجليزية 33
     اإلسعافات األولية 34
     بناء المعاقينالتعامل األمثل مع األ 35
     تنمية الدافعية 36
     التوعية الصحية 37
     الغذاء الصحي السليم  38
     القيم تعزيز 39
     التعامل مع المواقف الطارئة 40
     متابعة األبناء في المدارس 41
     مهارات الستذكار الفعال 42
     الوقاية من التدخين وعالجه . 43
     . وعالجها المخدرات من الوقاية  44

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

45 
المهني 

 القتصاديوا

     التفصيل والخياطة
     تصميم المالبس 46
     الصيانة المنزلية 47
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     األشغال اليدوية  48
     الحناء( –الرسم اليدوي )النقش  49
     إدارة الحتفالت النسائية 50
     األسر المنتجة 51
     التأهيل المهني الشامل 52
     ؤتمراتإدارة المعارض والم 53
     التصوير الفوتوغرافي 54
     التطريز 55

 – اآليسكريم -الحلوى – المعجنات)فنون الطبخ  56
 (الشعبية األكالت

    

     صناعة العطور والبخور 57
     أعمال الزينة والتجميل )المشاغل النسائية(  58
     ديكورات المنازل 59
     مهارات التسويق 60
     التوجيه المهني  61
     إدارة المشروعات 62
     دراسة الجدوى 63

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

64 

 التقني

     مبادئ الحاسب اآللي
     التعامل مع برامج الحاسب اآللي 65

فالش   –دورات حاسوبية  متقدمة )فوتوشوب  66
 ...... إلخ(

    

     صيانة الحاسب اآللي 67
     الجتماعي التواصل شبكات 68
     استخدام النترنت 69
     والهاتفي ترونياللك التسويق 70

71 
 –التعامل مع األجهزة اللكترونية الحديثة )جوالت 

 تابلت ......إلخ( –كاميرات 
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     صيانة الجوالت 72
     تطبيقات التقنية في التعليم 73

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

 ثالثًا : احتياجات أخرى من وجهة نظرك : اذكرها 

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................ 
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 (7ملحق رقم )
 استبانة االحتياجات التدريبية ألمهات األيتام

 :    اإلخصائيعزيزي 

 ألمهات التدريبية الحتياجات على رفللتع تهدف بدراسة الدمام جامعة من بحثي فريق يقوم    
 على للقائمين يتيح بما الحتياجات هذه تحديد في رأيكم ألهمية ونظراا , الشرقية بالمنطقة األيتام
البنود التالية بما يتفق  على اإلجابة سعادتكم من نود لذا ؛ التدريبية األولويات تحديد الدراسة هذه

 الكريمة, استجابتكم أسرهم شاكرين على إيجاباا وينعكس كورةمع احتياجات األم في المجالت المذ
 . حسناتكم ميزان في تقدمون ما يجعل أن اهلل ونسأل

  البيانات األساسيةأواُل : 

 : ............................................. االسم رباعي )اختياري(

 .........../ ................/ ..........)     (العمر ) تاريخ الميالد( :  

 )      (  أنثى        )     (  ذكر                   النوع  :   

 سنوات  3أقل من )      (      :  سنوات الخبرة عدد 

 سنوات  5 – 3من )      (                            

 سنوات فأكثر 5من)      (                            

             جامعي )      (       :  المستوى التعليمي 

 دراسات عليا )      (                            

 ...............)      ( أخرى تذكر      
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 ثانًيا : االستبانة :

 المفردات المحور م
 مستوى االحتياج

كبير 
 ضعيف متوسط كبير جًدا

1 

 النفسي

     تعديل السلوك
     الثقة بالنفس 2
     إدارة الضغوط 3
     مهارات التعامل مع المراهقين 4
     اإلرشاد النفسي واألسري 5
     حل المشكالت واتخاذ القرار 6
     الحاجات النفسية والجتماعية  7
     الخصائص النفسية لمراحل النمو 8
     إدارة الذات 9
     إدارة األزمات 10
     اإليجابيالتفكير  11
     الصالبة النفسية والصمود 12
     إدارة النفعالت 13
     األمن النفسي 14

 .............................................................................................. تذكر أخرى 
.............................................................................................. 

15 

 االجتماعي

     مهارات التعامل مع األبناء
     نماذج مضيئة )القدوة( 16
     الترفيه الهادف 17
     مهارات التواصل الفعال 18
     حقوق أسر األيتام 19
     مهارات التعامل مع اآلخرين 20
     إدارة ميزانية المنزل 21
     التحفيز الفعال 22
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     األساليب النبوية في تربية األبناء  23
     القيادية الشخصية بناء 24
     إدارة الوقت 25
     تنمية ورعاية المواهب 26
     أساليب التعامل مع العنف األسري 27
     التعامل مع صراع األدوار   28

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

29 

التربوي 
 التعليمي

     أساسيات تعليم القراءة والكتابة
     لقرآنوسائل فعالة في حفظ ا 30
     أحكام التالوة 31
     التوعية الدينية )الشرعية( 32
     مهارات اللغة اإلنجليزية 33
     اإلسعافات األولية 34
     التعامل األمثل مع األبناء المعاقين 35
     تنمية الدافعية 36
     التوعية الصحية 37
     الغذاء الصحي السليم  38
     القيم عزيزت 39
     التعامل مع المواقف الطارئة 40
     متابعة األبناء في المدارس 41
     مهارات الستذكار الفعال 42
     الوقاية من التدخين وعالجه . 43
     . وعالجها المخدرات من الوقاية  44

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

45 
المهني 
 واالقتصادي

     التفصيل والخياطة
     تصميم المالبس 46
     الصيانة المنزلية 47
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     األشغال اليدوية  48
     الحناء( –الرسم اليدوي )النقش  49
     إدارة الحتفالت النسائية 50
     األسر المنتجة 51
     التأهيل المهني الشامل 52
     إدارة المعارض والمؤتمرات 53
     التصوير الفوتوغرافي 54
     التطريز 55

 – اآليسكريم -الحلوى – المعجنات)فنون الطبخ  56
 (الشعبية األكالت

    

     صناعة العطور والبخور 57
     أعمال الزينة والتجميل )المشاغل النسائية(  58
     ديكورات المنازل 59
     مهارات التسويق 60
     التوجيه المهني  61
     إدارة المشروعات 62
     دراسة الجدوى 63

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

64 

 التقني

     مبادئ الحاسب اآللي
     التعامل مع برامج الحاسب اآللي 65

فالش   –حاسوبية  متقدمة )فوتوشوب دورات  66
 ...... إلخ(

    

     صيانة الحاسب اآللي 67
     الجتماعي التواصل شبكات 68
     استخدام النترنت 69
     والهاتفي اإللكتروني التسويق 70

71 
 –التعامل مع األجهزة اللكترونية الحديثة )جوالت 

 تابلت ......إلخ( –كاميرات 
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     صيانة الجوالت 72
     تطبيقات التقنية في التعليم 73

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

 

 ثالثًا : احتياجات أخرى من وجهة نظرك : اذكرها 

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................ 
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 (8ملحق رقم )
 استبانة االحتياجات التدريبية ألمهات األيتام

 عزيزي عضو هيئة التدريس / الباحث :   

 ألمهات التدريبية الحتياجات على للتعرف تهدف بدراسة الدمام جامعة من بحثي فريق يقوم    
 على للقائمين يتيح بما الحتياجات هذه حديدت في رأيكم ألهمية ونظراا  الشرقية, بالمنطقة األيتام
البنود التالية بما يتفق  على اإلجابة سعادتكم من نود لذا ؛ التدريبية األولويات تحديد الدراسة هذه

 الكريمة, استجابتكم أسرهم شاكرين على إيجاباا وينعكس مع احتياجات األم في المجالت المذكورة
 . حسناتكم ميزان يف تقدمون ما يجعل أن اهلل ونسأل

 : البيانات األساسيةأولا : 

 السم رباعي ) اختياري ( : ................................

 ......./ ......./ .......)      ( العمر ) تاريخ الميالد( :  

 )      (  أنثى ذكر                   )      (           النوع  :        

                      معيد )      (            :الدرجة العلمية  

 محاضر )      (                            

          أستاذ مساعد )      (       

 أستاذ مشارك   )      (                          

                      أستاذ  )      (                            

 أخرى تذكر   )      (                           

 التخصص   : ............................................

 جهة العمل  : ...........................................

 الخبرة       : ...........................................
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 ثانًيا : االستبانة :

 المفردات المحور م
 ياجمستوى االحت

كبير 
 ضعيف متوسط كبير جًدا

1 

 النفسي

     تعديل السلوك
     الثقة بالنفس 2
     إدارة الضغوط 3
     مهارات التعامل مع المراهقين 4
     اإلرشاد النفسي واألسري 5
     حل المشكالت واتخاذ القرار 6
     الحاجات النفسية والجتماعية  7
     فسية لمراحل النموالخصائص الن 8
     إدارة الذات 9
     إدارة األزمات 10
     التفكير اإليجابي 11
     الصالبة النفسية والصمود 12
     إدارة النفعالت 13
     األمن النفسي 14

 .............................................................................................. تذكر أخرى 
.............................................................................................. 

15 

 االجتماعي

     مهارات التعامل مع األبناء
     نماذج مضيئة )القدوة( 16
     الترفيه الهادف 17
     مهارات التواصل الفعال 18
     أسر األيتام حقوق 19
     مهارات التعامل مع اآلخرين 20
     إدارة ميزانية المنزل 21
     التحفيز الفعال 22
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     األساليب النبوية في تربية األبناء  23
     القيادية الشخصية بناء 24
     إدارة الوقت 25
     تنمية ورعاية المواهب 26
     لعنف األسريأساليب التعامل مع ا 27
     التعامل مع صراع األدوار   28

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

29 

التربوي 
 التعليمي

     أساسيات تعليم القراءة والكتابة
     وسائل فعالة في حفظ القرآن 30
     أحكام التالوة 31
     التوعية الدينية )الشرعية( 32
     مهارات اللغة اإلنجليزية 33
     اإلسعافات األولية 34
     التعامل األمثل مع األبناء المعاقين 35
     نمية الدافعيةت 36
     التوعية الصحية 37
     الغذاء الصحي السليم  38
     القيم تعزيز 39
     التعامل مع المواقف الطارئة 40
     متابعة األبناء في المدارس 41
     مهارات الستذكار الفعال 42
     الوقاية من التدخين وعالجه . 43
     . وعالجها اتالمخدر  من الوقاية  44

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

45 
المهني 
 واالقتصادي

     ةالتفصيل والخياط
     تصميم المالبس 46
     الصيانة المنزلية 47
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     األشغال اليدوية  48
     الحناء( –الرسم اليدوي )النقش  49
     إدارة الحتفالت النسائية 50
     األسر المنتجة 51
     التأهيل المهني الشامل 52
     إدارة المعارض والمؤتمرات 53
     الفوتوغرافيالتصوير  54
     التطريز 55

 – اآليسكريم -الحلوى – المعجنات)فنون الطبخ  56
 (الشعبية األكالت

    

     صناعة العطور والبخور 57
     أعمال الزينة والتجميل )المشاغل النسائية(  58
     ديكورات المنازل 59
     مهارات التسويق 60
     التوجيه المهني  61
     إدارة المشروعات 62
     دراسة الجدوى 63

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

64 

 تقنيال

     مبادئ الحاسب اآللي
     التعامل مع برامج الحاسب اآللي 65

فالش   –دورات حاسوبية  متقدمة )فوتوشوب  66
 ...... إلخ(

    

     صيانة الحاسب اآللي 67
     الجتماعي التواصل شبكات 68
     استخدام النترنت 69
     والهاتفي اإللكتروني التسويق 70

71 
 –التعامل مع األجهزة اللكترونية الحديثة )جوالت 

 تابلت ......إلخ( –كاميرات 
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     صيانة الجوالت 72
     تطبيقات التقنية في التعليم 73

 .............................................................................................. أخرى تذكر 
.............................................................................................. 

 

 ثالثًا : احتياجات أخرى من وجهة نظرك : اذكرها 

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................ 

 

 

 


