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 حتقيك االمن الرتبوي لالطفال االيتام يف العراقسبل 

 أ.م.د. سهيمة عبد الرضا عسكر                                                   
 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية                                                 

 ممخص البحث:
صكرة عامة كالطفؿ اليتيـ بصكرة خاصة تعد مف القضايا إف تفعيؿ العممية التربكية لمطفؿ ب

الميمة التي أكلتيا النصكص الدينية عناية كبيرة لما ليذه المرحمة مف أثر بالغ في تككف 
الشخصية المستقبمية لمطفؿ حيث يبدأ التبمكر ليذه الشخصية في السنكات األكلى مف عمره، 

لذات يبقى راسخ قكم في عقؿ الطفؿ كشخصيتو اذ كالخط الذم تميده األسرة في ىذه المرحمة با
 تككف منو شخصية قيادية أك شخصية ميزكزة فاقدة لمثقة بنفسيا

ىناؾ أعدادا ميمة مف االطفاؿ مف ساعدىـ الحظ بكجكد آباء كأميات متشبعيف بالكعي التربكم 
ما يتعمؽ  كحريصيف عمى مكاكبة مسار أبنائيـ كبناتيـ التعميمي كالتربكم كمطمعيف عمى كؿ

بحاجياتيـ كمتطمباتيـ إلى التككيف كالتعميـ كالتربية الصحيحة، كمصريف عمى مرافقتيـ في كؿ 
المراحؿ كاألشكاط التي يقطعكنيا إلى حيف الكصكؿ إلى آخر محطة مف مسارىـ الدراسي 
كالتعميمي، بالحصكؿ عمى الشيادة التي تخكليـ الكلكج إلى عالـ الكظيفة، لكف في الجانب 

الخر نجد اف ىناؾ اطفاال فقدكا اباءئيـ كاصبحكا ضائعيف مابيف ترؾ الدراسة كالتعميـ كبيف ا
السعي لتكفير لقمة العيش لالىؿ بعد اف اصبح الطفؿ ىك المعيؿ لعائمتو بعد فقداف كالده اك امو 

 مف جراء الحركب كاالنفجارات كالعمميات االرىابية.

الدتو أك كمييما يشعر بالحرماف المطمؽ ، حرماف مف إشباع اف الطفؿ اليتيـ بعد فقد كالده أك ك 
حاجاتو العاطفية كالركحية كالتربكية كتقدر منظمة األمـ المتحدة لرعاية األمكمة كالطفكلة 

مالييف طفؿ كأنيـ في تزايد نتيجة األعماؿ  ٓػ  ْ"اليكنيسيؼ" عدد األيتاـ في العراؽ بنحك 
ر، كىؤالء ال يحصؿ معظميـ عمى المساعدات المادية أك المسمحة كالكضع األمني غير المستق
 المعنكية الالزمة مف الدكائر الحككمية.

مف ىنا تكمف اىمية البحث الحالي مف خالؿ التاكيد عمى أىمية األمف التربكم بما يحممو مف 
 األجياؿ كتشكيؿ المنظكمة القيمية كالمعرفية المستقبؿ ك صناعة  في تككيف  مسؤكلية رفيعة 

كالمياراتية لجميع أفراد المجتمع كخصكصا االطفاؿ االيتاـ الف ىذه الشريحة مف الشرائح 
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ميمشة كالمقيكرة اذ انيـ فئة سيئة الحظ حرمت مف الحد األدنى مف الحياة الكريمة بحرمانيا ال
ا مف األسرة الميد األساسي لمراحة كاألماف كاالستقرار اذ اف حب الكالديف كحنانيما ال يعكضيم

 شئ .
 كقد استيدؼ البحث الحالي تعرؼ السبؿ الكفيمة بتحقيؽ االمف التربكم لالطفاؿ االيتاـ.

كقد تكصمت الباحثة الى مجمكعة مف االستنتاجات التي تعد ىي مف اىـ السبؿ الكفيمة بتحقيؽ 
 االمف التربكم لالطفاؿ االيتاـ كىي:

بية ككزارة العمؿ كالشؤؤف مؤسسات الدكلة المختمفة كخصكصا كزارة التر  جميع عمى .ُ
التربكل لجميع االطفاؿ كخصكصا االطفاؿ االيتاـ مف  األمف تحقيؽ االجتماعية مسئكلية

كضع كتنفيذ استراتيجيات تربكية مناسبة لالطفاؿ االيتاـ حسب نكعياتيـ مع   خالؿ
 تكفير البيئة التربكية المناسبة ليـ. 

, لدكلة المعنية بامر االطفاؿ االيتاـا تخصيص ركاتب مادية كعينية مف قبؿ كزارات .ِ
لتكفير المستمزمات الضركرية لالجكاء التربكية لأليتاـ كتمكينيـ مف مكاصمة دراستيـ 

 لضماف امنيـ التربكم. 

القياـ بحممة إعالمية في التمفزيكف كالصحؼ كالمجالت بتكعية األيتاـ لرعايتيـ , حفاظان  .ّ
ذلؾ بالتعاكف مع مؤسسات المجتمع المدني عمى طفكلة ضائعة في أزقة التشرد كيتـ 

  .لتكفير كسائؿ ترفيو كألعاب ككتب أطفاؿ كقصص تثقيفية

ضركرة تكفير التعميـ المجاني االلزامي كاإلعداد الميني لأليتاـ بعد تخرجيـ مف  .ْ
المدارس,كذلؾ بمبادرة المراكز المينية المتخصصة, كىنا يبرز دكر المجتمع المدني في 

 كز اإلعداد الميني لتحقيؽ ذلؾ لأليتاـ .العمؿ مع مرا

 كتكصي الباحثة بػػػػػػػػ :



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـع
 

 

73 

 

عمى مؤسسات الدكلة االىتماـ بااليتاـ مف خالؿ تحديد يكـ لمطفؿ اليتيـ كتفعيؿ ىذا  .ُ
اليكـ بشعارات كخطب بالمساجد كمحاضرات في المدارس عف أىمية رعاية ككفالة اليتيـ 

ىذا اليكـ يكمان لمخير ندخؿ فيو البيجة  كالعمؿ التطكعي مع ىذه الفئة كأف نجعؿ
كالسركر عمى قمب الطفؿ اليتيـ لنشعرىـ بأف المجتمع يشعر بيـ كىك بمثابة كالديو 

 المذيف فقدىما كتكفير كؿ مستمزمات العيش الرغيد لو.

تنظيـ برامج ثقافية تركيحية في عطمة األسبكع كفي المناسبات كاألعياد مف قبؿ  .ِ
سسات المجتمع المدني, إلشعار األيتاـ باالىتماـ بيـ كبأنيـ جزء مؤسسات الدكلة ك مؤ 
 مف المجتمع الكبير.

إجراء عممية تقكيـ شاممة لممناىج التربكية العربية الحالية ككضع مناىج تساعد عمى  .ّ
 تنمية القيـ كاالتجاىات االيجابية الالزمة لتحقيؽ األمف التربكم ألبنائنا.

 

Research Summary : 
The activation of the educational process for children in general, 
and orphan children, in particular, is one of the important issues 
that accorded religious texts great care to this stage of a major 
impact in the personal future of the child where it starts to take 
shape for this character in the first years of life, and the line that 
Tmahdh family at this stage remains very strong firm in the child's 
mind and personality as it is personal leadership or personal 
shaky lacking in self-confidence 
There are significant numbers of children who helped them luck 
the presence of fathers and mothers of saturated awareness of 
education and are keen to keep up with the course of their sons 
and daughters the educational and familiar with all aspects of 
Bhajyatem and requirements to training, education, and proper 
education, and determined to accompany them in all stages and 
stroke are cutting until you reach the last station from their path 
academic, educational, obtaining the certificate that entitles them 
access to the world of the job, but on the other side, we find that 
children are lost Aabaihm and became Daúaan between leaving 
school and education and between the quest to provide a living for 
folks after he became the child is the breadwinner for his family 
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after the loss of his father or mother of by wars and explosions 

and terrorist operations . 
That the child was an orphan after losing his father or mother or 
both feel deprivation absolute denial of satisfying its needs, 
emotional and spiritual, educational, and estimated by the United 
Nations to take care of mothers and children, "UNICEF" The 
number of orphans in Iraq by about 4 5 million children and they 
are on the rise as a result of armed actions and the security 
situation is stable, and they do not get most of them on moral or 

material assistance needed from government departments . 
From here lies the importance of current research by emphasizing 
the importance of security education, including the magnitude of 
the responsibility for the high in the composition of the future and 
industry generations and the formation of the value system and 
the cognitive and Marathi for all members of society, especially 
children who are orphans because this segment of the 
marginalized and the oppressed as they class bad luck denied 
limit minimum decent life by denying them basic family cradle for 
comfort, safety and stability, as the love of parents and Hananama 

not Aawwadhma anything . 
The current research aimed know the ways to achieve security 

education for orphaned children . 
Researcher has reached to a set of conclusions that are of the 
most important are ways to achieve security education for 

orphaned children, namely : 
ُ . All the different state institutions, especially the Ministry of 

Education and Ministry of Labour and Social Caan responsibility to 
achieve security for all educational children, particularly orphans 
through the development and implementation of educational 
strategies appropriate for children orphaned by Noayatem with the 

provision of appropriate educational environment for them . 
ِ . The allocation of material and salaries in kind by the state 

ministries concerned with children who are orphans, to provide the 
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necessary supplies for the educational atmosphere of the orphans 
and enable them to continue their studies to ensure their security 

education . 
ّ . Media campaign on TV and in newspapers and magazines 

educate orphans to care for them, in order to preserve a childhood 
lost in the alleys of homelessness is done in collaboration with civil 
society organizations to provide entertainment, games and 

children's books and educational stories . 
ْ . The need to provide free and compulsory education and 

vocational preparation for the orphans after they graduate from 
school, and that the initiative centers specialized professional, and 
here highlights the role of civil society in the work centers with 

professional preparation to achieve this orphanage . 
The researcher recommends are : 
ُ . State institutions interest orphans by selecting the day of the 

child an orphan and activate this day slogans and speeches in 
mosques and lectures in schools about the importance of care 
and to ensure that the orphan and volunteer work with this group 
and make a day of the best we enter the joy and happiness to the 
heart of the orphan child of them feel that the community feels 
their is a his parents, who serves as Vqdahma and provide all the 

requirements to live a well-off to him . 
ِ . Organizing cultural programs in recreational weekend at events 

and festivals by state institutions and civil society organizations, 
orphans worthwhile to notice them and they are part of a great 

community . 
ّ . Perform a comprehensive evaluation of the Arab educational 

curricula current and developing methods help develop positive 
attitudes and values necessary to achieve security education for 

our children . 
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 مشكمة البحث :
لمتربية دكر ىاـ فى حياة المجتمع، فيى ضركرة لبناء مجتمع آمف تسكده القيـ كاألخالؽ 
الفاضمة، كما أنيا عامؿ مف عكامؿ التنمية االجتماعية، فبكاسطتيا يصبح الفرد قادران عمى أداء 

ماعية، محافظان عمى ذاتيتو الثقافية، ممارسان لحقكقو ككاجباتو، قادران عمى دكره كمسئكلياتو االجت
التفكير السميـ كاإلبداع فى عصر العكلمة كالمعمكماتية، كعمى ذلؾ تيسيـ التربية بمؤسساتيا 
 المختمفة فى تككيف المكاطف الصالح المشارؾ فى عممية التنمية الشاممة فى المجتمع .

 (ٕٗ،ص ُٖٗٗ)العيسكم,
ىناؾ أعدادا ميمة مف االطفاؿ مف ساعدىـ الحظ بكجكد آباء كأميات متشبعيف بالكعي التربكم 
كحريصيف عمى مكاكبة مسار أبنائيـ كبناتيـ التعميمي كالتربكم كمطمعيف عمى كؿ ما يتعمؽ 
بحاجياتيـ كمتطمباتيـ إلى التككيف كالتعميـ كالتربية الصحيحة، كمصريف عمى مرافقتيـ في كؿ 

راحؿ كاألشكاط التي يقطعكنيا إلى حيف الكصكؿ إلى آخر محطة مف مسارىـ الدراسي الم
كالتعميمي، بالحصكؿ عمى الشيادة التي تخكليـ الكلكج إلى عالـ الشغؿ كالتكظيؼ، لكف في 
الجانب االخر نجد اف ىناؾ اطفاال فقدكا اباءئيـ كاصبحكا ضائعيف مابيف ترؾ الدراسة كالتعميـ 

تكفير لقمة العيش لالىؿ بعد اف اصبح الطفؿ ىك المعيؿ لعائمتو بعد فقداف كالده كبيف السعي ل
 (ٗٔ,صُِْٓاك امو مف جراء الحركب كاالنفجارات كالعمميات االرىابية.)الشريؼ,

ذا كاف االىتماـ باألمف الكطني، كاألمف الغدائي، كاألمف البيئي، كالسمـ االجتماعي، محط   كا 
سساتيا، فإف األمف التربكم كخصكصا أمف مؤسساتنا التعميمية كأمف اىتماـ الدكلة بجميع مؤ 

يجب أف يحظى اليكـ باألكلكية مف أجؿ النيكض بمنظكمتنا التعميمية   تالميذنا كتمميذاتنا،
كالتربكية، فال معنى لمتفكير في كؿ أنكاع المخاطر المحدقة ببالدنا داخميا كخارجيا، دكف الكضع 

ف التربكم كقضية تحصيف أبنائنا كبناتنا كحمايتيـ مف ىذا المد الجارؼ في الحسباف مسألة األم
مف الظكاىر كالمظاىر االجتماعية المنحرفةمف خالؿ ترؾ مقاعد الدراسة كانتشار حالت االمية. 

(كمف ىنا تبرز مشكمة البحث الحالي مف خالؿ االجابة عف السؤاؿ ّٗ,صُِْٓ)الجكير,
 االتي :

 مة لتحقيؽ االمف التربكم لالطفاؿ االيتاـ؟ما ىي اىـ السبؿ الكفي
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 اىمية البحث 
إف تفعيؿ العممية التربكية لمطفؿ بصكرة عامة كالطفؿ اليتيـ بصكرة خاصة تعد مف القضايا 
الميمة التي أكلتيا النصكص الدينية عناية كبيرة لما ليذه المرحمة مف أثر بالغ في تككف 

لتبمكر ليذه الشخصية في السنكات األكلى مف عمره، الشخصية المستقبمية لمطفؿ حيث يبدأ ا
كالخط الذم تميده األسرة في ىذه المرحمة بالذات يبقى راسخ قكم في عقؿ الطفؿ كشخصيتياذ 

 (َُِ,صَُٖٗتككف منو شخصية قيادية أك شخصية ميزكزة فاقدة لمثقة بنفسيا)حسف,

 بالحركب يتصؼ الذم ىذاالعالـ باألمف النفسي في الشعكر أىمية إلى Maslow كلقدأشارماسمك
 يشعر الطفؿ يجعؿ مما مف المستقبؿ كالخكؼ البطالة كانتشار االقتصادية كاألزمات كالككارث

 ( َْ,صُٔٗٗكاليأس. )عدس, كالعجز بالقمؽ
فالحاجةإلى األمف مف أىـ الحاجات النفسية. كمف أىـ دكافع السمكؾ طكاؿ الحياة كىى 

 .لمنمك النفسي السكم كالتكافؽ النفسي كالصحة النفسيةلمفردمنالحاجات األساسية الالزمة 

أف الحاجة إلىاألمف ىي محرؾ الفرد لتحقيؽ أمنو، كترتبط ارتباطان كثيقان بغريزة المحافظة 
عمىالبقاء كتتضمف الحاجة إلى األمف الحاجة إلى شعكر الفرد أنو يعيش في بيئة صديقة،مشبعة 

ترمكنو كيقبمكنو داخؿ الجماعة، كأنو مستقركآمف أسريان، لمحاجات كأف اآلخريف يحبكنو كيح
كمتكافؽ اجتماعيان، كأنو مستقر في سكف مناسب كلو مكرد رزؽ مستمر، كأنيآمف كصحيح 
جسميا كنفسيا، كأنو يتجنب الخطر كيمتـز الحذر كيتعامؿ مع األزمات بحكمةكيعداألمف النفسي 

ذا ، لدل األفراد إشباعيا مف البد التي كالضركرية الميمة الحاجات مف  إلى الحاجة تشبع لـ كا 
يحققكا ذكاتيـ. )عبد السالـ  أف كاليمكف بالتيديد يشعرىـ ذلؾ لدل األفراد فإف  األمف

 (.ُُٗ-ُّٔ,صَُٕٗ,

ضركرة ممحة لكؿ أمة حية، اذ يشكؿ قكة في  ( Educational Securityيعد األمف التربكم)
ألمف التربكم الحاضف الرئيس لألمف ك األماف الفكرياذ اف لكؿ االستقرار كاألمف الكطني ، كيعد ا

تستطيع  أمة أفكارىا التربكية النابعة مف قيميا كثكابتيا التي تصكغ ىكيتيا كتشكؿ شخصيتيا اذ
مخاطر األفكار اليدامة كالنظريات  نفسيا مف خالؿ ثكابتيا التربكية  األمة أف تحصف ك تقي 

 (ّٗ,صُِْٓيير عاصؼ يشتت المالمح االجتماعية. )الجكير,الكافدة فال تككف عرضة لتغ
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كيتأثر األمف التربكم بعدد مف المؤثرات التي تحدث تباينان في االتجاه كفي الشكؿ كفي الفمسفة, 
تقع مسئكلية رعاية األبناء الذيف حرمكا مف الرعاية الكالدية ألم سبب مف األسباب كاليتـ أك اذ

بكؿ مؤسساتو، فالرعاية المجتمعية ىي منظكمة متكاممة شاممة  التفكؾ األسرم عمى المجتمع
لمعديد مف الخدمات التي تقدميا الدكلة ألبنائيا كالرعاية الصحية كالتعميمية كالثقافية كالمؤسسية 
،لذا فأم قصكر في نمط الرعاية الذم يقدـ لألبناء قد يصاحبو العديد مف المشكالت المتعمقة 

ف اغفاؿ الطفؿ اليتيـ كاسقاطو مف البرامج االجتماعية كالسياسات كؾ ،بالصحة كالتعميـ كالسم كا 
 (ْٗ,صُِْٓ)اليكسؼ، العمكمية معناه تركو عرضة لإلنحراؼ كلمتطرؼ.

 
ذا كاف األمنىركيزة أساسية، كقاعدة عظمى تستند عمييا حياةي البشرية، كدعامة كبرل يرتكز  كا 

يتطمع لتحقيقو األفراد كالجماعات، كتسعىمتكفيره الدكؿ عميياإبداع كعطاء اإلنسانية، كمقًصده ساـ، 
تحقؽ في أرجائو مف أمفو يكالحككمات، كيرتبط ما يطمحي إليو المجتمع مف رقي كازدىار، بقدر ما

 (ِٕ،ص ُٖٗٗ)العيسكم, .كاستقرار

اف المسئكلية األمنية عامةكتشمؿ جميع جكانب األمف المختمفة : الفكرية ، كالجسدية ، 
اعية ، كالسمككية ، كالسياسية.فإف شعكر الفرد باألماف )كالسيما الفرد اليتيـ (يجعمو يعمـ كاالجتم

ىذا الشعكر؛ فيرل فى الناس الخير، كالحب، كمف ثـ يتعاكف معيـ كيككف عطكفان عمى 
اآلخريف،مستقالن فى شخصيتو، كلديو القدرة عمى احتماؿ الشدائد ،كيترقى فى مدارج الطمكحات 

 (ٗٔ,صُِْٓ،فى حيف أف فقدانو ليذا الشعكر سكؼ ينعكس سمبا عميو. )الشريؼ,اإلنسانية

فشمت في إقرار أمف   ال شؾ أف كؿ البرامج اإلصالحية السابقة في مجاؿ التعميـ كالتككيف
ببالدنا، كىك ما نرل نتائجو اليكـ مع األسؼ، حيث إف الكؿ أصبح يشتكي مف غياب   تربكم

مة كقد ساىمت في ذلؾ تأثيرات داخمية كخارجية عمى رأسيا الفقر التربية الصحيحة كالمستقي
،  كالجيؿ كاألمية كالفكارؽ االجتماعية الشيء الذم تسبب في تدىكر منظكمة التربية كالتعميـ

مف حيث مردكدية منظكمتو   كأصبح العراؽ يصنؼ عمى المستكل الدكلي في مؤخرة الدكؿ
في أيدم سماسرة   االجتماعي االستراتيجي كالحيكم  اعالتربكية،أضؼ إلى ذلؾ إقحاـ ىذا القط

السكؽ، كالمتاجريف بالتربية كالتعميـ، مما أبعده عف النظرة العممية، كالتخطيط الدقيؽ، كالتفكير 
 )كيكيبيديا(  اليادئ كالرزيف كالحس الكطني الصادؽ.
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كؿ كاحدة في األخرل إف األمف التربكم منظكمة مف االستراتيجيات تتكامؿ فيما بينيا كتؤثر 
كتتأثر بيا . كال تجدم رؤية تربكية مستقبمية كاستراتيجية أمنية مف غير طمأنة لألمة بأف ىذه 
نما ىي تأسيس عميو كانطالؽ منو لتطكير الكاقع  الرؤية ال تعني نسفان لما بناه األكلكف ، كا 

خرل التي تحيط األمة كاستشراؼ المستقبؿ . إف األمف التربكم مرتبط بسائر أنكاع األمف األ
بسياج مف المناعة كالقكة ضد أعدائيا مف الحاقديف كالمكتكريف ، كأم ثيممة في السياج تيدد 

 (ْٗ,صُِْٓ)اليكسؼ،السياج كمو ، كتترؾ البناء عرضة ألخطار
أفَّ التربية ىى طريقة المجتمع لمحفاظ عمى الذاتية الثقافية مف خالؿ مؤسساتيا النظامية كغير 

ية، كذلؾ عبر ما تقدمو لمفرد مف خبرات كمعمكمات كمعارؼ كقيـ تتصؿ بجكانب الحياة النظام
اإلنسانية المتعددة، بما يضمف تحقيؽ األمف القكمى بصفة عامة، كاألمف الثقافى بصفة خاصة 

 (ٗٔ,صُِْٓ)الشريؼ,فى ضكء المتغيرات العالمية المعاصرة

 
نما تتعداه إلى كؿ شئ ييسيـ فى تشكيؿ أف التربية ال تقؼ عند حد برامج التعميـ الم درسى، كا 

عداده لمعيش فى مجتمع دائـ التغير كالتطكر  (َُِ,صَُٖٗ)حسف,الفرد كا 

اف اليدؼ األساسي لألمف التربكم ىك حماية الكطف ك األمة كالتحصيف ضد التحديات العالمية 
ف جميع المؤسسات أف تضع في الحسبا أمف كسالمة األمة كال بد مف  كالمحمية التي تيدد 

التربكية مسؤكلية تحقيؽ األمف التربكم في مجتمعنا كخصكصا لالطفاؿ االيتاـ مع ضركرة بناء 
المرجعية العربية اإلسالمية، فيجب أف تشتؽ الفمسفة التربكية  الفمسفة التربكية عمى أسس 

لمجتمع مبادئو لممجتمع مف المصدر الفكرم أك األيديكلكجي، أك العقائدم، الذم يستكحي منو ا
 (َُِ,صَُٖٗكأىدافو كمعتقداتو التي تكجو نشاط االفراد. )حسف,

اف الطفؿ اليتيـ بعد فقد كالده أك كالدتو أك كمييما يشعر بالحرماف المطمؽ ، حرماف مف إشباع 
حاجاتو العاطفية كالركحية كالتربكية، كحرماف مف إشباع حاجاتو المادية كالحاجة إلى المأكؿ 

لممبس فالشعكر بالحرماف مف العطؼ كالحناف لو تأثيراتيا السمبية عمى كياف الطفؿ كالمشرب كا
كعمى بناء الشخصية فمف خالؿ متابعة الكاقع االجتماعي كجد اف أغمب االىيتاـ الذيف لـ يجدكا 
العناية كاالىتماـ مف قبؿ اآلخريف كانكا مضطربي الشخصية تنتابيـ العقد النفسية لذا أكصى 

 برعاية اليتيـ رعاية خاصة ال تقؿ عف الرعاية الممنكحة لالطفاؿ اآلخريف. )كيكيبيديا( ااًلسالـ
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كتقدر منظمة األمـ المتحدة لرعاية األمكمة كالطفكلة "اليكنيسيؼ" عدد األيتاـ في العراؽ بنحك  
 مالييف طفؿ كأنيـ في تزايد نتيجة األعماؿ المسمحة كالكضع األمني غير المستقر، كشؼ ٓػ  ْ

ألؼ إلى مميكف طفؿ  ََٖعف أف  َُِِاستطالع اجرم في العراؽ نياية العاـ الماضي 
عراقي فقدكا احد أبكييـ أك كمييما في الحركب التي مرت بالبالد، بينما تتحدث تقارير دكلية عف 
كجكد نحك ثالثة مالييف يتيـ في العراؽ، ال يحصؿ معظميـ عمى المساعدات المادية أك 

 زمة مف الدكائر الحككمية.)ككالة انباءاالعالـ العراقي(المعنكية الال
مف ىنا تكمف اىمية البحث الحالي مف خالؿ التاكيد عمى أىمية األمف التربكم بما يحممو مف 

األجياؿ كتشكيؿ المنظكمة القيمية كالمعرفية  المستقبؿ ك صناعة  في تككيف  مسؤكلية رفيعة 
ميمشة صكصا االطفاؿ االيتامالف ىذه الشريحة مف الشرائحالكالمياراتية لجميع أفراد المجتمع كخ

كالمقيكرة اذ انيـ فئة سيئة الحظ حرمت مف الحد األدنى مف الحياة الكريمة بحرمانيا مف األسرة 
 الميد األساسي لمراحة كاألماف كاالستقرار اذ اف حب الكالديف كحنانيما ال يعكضيما شئ .

تعرؼ السبؿ الكفيمة بتحقيؽ االمف التربكم لالطفاؿ  ىدؼ البحث: يستيدؼ البحث الحالي
 االيتاـ.

 حدكد البحث: يتحدد البحث الحالي باالدبيات كالدراسات التي تناكلت مكضكع البحث.
 تحديد المصطمحات:

 .النشاط الذم ييدؼ إلى استقرار األمف كالطمأنينة في داخؿ الفرد ىكتعريؼ األمف:

أك ىك  –أك بعيدان عف خطر يتيدده  –يا اإلنساف محميان ضد يعرؼ بانو: الحالة التييككف في
 إحساس يتممكاإلنساف التحرر مف الخكؼ.

إحساسبالطمأنينة التي يشعر بو الفرد، سكاء بسبب غياب األخطار التي تيدد :ىك األمف يعرؼ 
 كجكده، أك نتيجة المتالكو الكسائؿ الكفيمة بمكاجية تمؾ األخطار حاؿ ظيكرىا

 ربكماالمف الت
عممية متجددة دائمة ال تنتيى أبدان، فيى ال تعنى أف إنسانان أك مجتمعان معينان  كاالمف التربكم ى

قد حصؿ مف المعارؼ كالعمكـ كالقيـ ما يجعمو عمى قمة السيمـ الثقافى، أك أنو كصؿ إلى الغاية 
نما دالالت التيذيب كالتقكيـ )الشريؼ,  (ٗٔ,صُِْٓالقصكل، كا 
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عممية التفاعؿ المستمر التي تتضمف مختمؼ انكاع النشاط المؤثرة سمبا ىك : االمف التربكم
 (ْٗ,صُِْٓ)اليكسؼ،كايجابا في الفرد كالتي تعمؿ عمى تكجييو في الحياة الطبيعية 

عبارة عف تحرر الفرد ) اليتيـ (مف الخكؼ كالقمؽ المتعمؽ بمستقبمو عف  :األمف التربكم كىك
 (ْٗ,صُِْٓ)اليكسؼ،كريان كركحيان كنفسيان كبيئيان.طريؽ تحصينو اجتماعيان كف

 .األب كفقدكا لبمكغ سنا يبمغكا لـ الذيف األطفاؿ ىـ:األيتاـ األطفاؿ
 

 نيالفصؿ الثا
 عمى كاإلشفاؽ التخكؼ كعدـ كاألماف بالسالمة المرء فييا يحس حالة االمف يعد

رضاءىا إشباع فييا يككف حاؿ كىي المستقبؿ  إشباع أحيانا كيككف ف،مكفكال الحاجات كا 
 تجمب سكؼ كالتي المعقكلة، إلى المجاىدة يحتاج ،كغالبا جيد بدكف الحاجات تمؾ

 إلى ينتمي المرء أفأم  بالذات بالثقة النفس تممؾ مف مركب اتجاه كىك . الرضا
 .16:2003 )قيمتيا )الخضرم, ليا إنسانية جماعات

نتيا عندتعرضيا ألزمة تحمؿ في ثناياىا أف االمف يمثؿ سككف النفس كطمأني كيرل الصنيع
خطرا مف األخطار،كذلؾ شعكرالفرد بالحماية مف التعرض لألخطار االجتماعية كاالقتصادية 

 (ٗٗ,ص ََِِ.)الصنيع، .كالعسكرية المحيطة بو 
عكر الفرد بأنو محبكب متقبؿ مف اآلخر ينمو مكانو يتمثؿ في شاألمف النفسي الى اف كيشيرماسمك 
درؾ أف بيئتو صديقة كدكدة غير محبطة يشعر فييا بندرة الخطر كالتيديد كالقمؽ بينيـ ،ي

 .17:2003))الخضرم,
كيرل الكناني اف األمف النفسي ىك مقدار مايحتاج إلية الفرد مف حماية لنفسو ،ككقايتيا مف 

كالحركب، الظركؼ التي تشكؿ خطران عمييـ كالتقمبات المناخية ،كالطبيعية ،كاألكبئة ،كاألمراض، 
كعدـ االستقرار السياسي ،كاالقتصادم ،كاالجتماعي ،كالتقميؿ مف القمؽ المرتفع المصاحب 

 .لممستقبؿ المجيكؿ سكاء فيما يتعمؽ بدراستو، أكعممو،أك مأكمو،أكممبسو
كيرل )جبػر( أف اإلحساس باألمف النفسي مرتبط بالحالة البدنية كالعالقات االجتماعية لمفرد، 

شباع الدكافع األكؿ بو كالثانكية كقد صنؼ األمف النفسي في مككنيف ، أحدىما ككذلؾ مدل إ
داخمي يتمثؿ في عممية التكافؽ النفسي مع الذات كاآلخر خارجي يظير في عممية التكيؼ 
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االجتماعي مع اآلخريف كالتفاعؿ معيـ بعيدان عف العزلة كالكحدة، التي تخؿ بالتكازف النفسي 
(كي يشعر 80:  1996تؤثر عمى مستكل تكافقيـ االجتماعي. )جبر, لمشباب كالمراىقيف ك 

اإلنساف باألمف النفسي, فانو في ذلؾ شأف األمف الصحي, كاألمف الغذائي, كاألمف االجتماعي, 
كاألمف االقتصادم, كالسياسي, البد مف أف يككف اإلنساف متحررا ممف مشاعر الخكؼ كاليمع 

ألذل, كاف يككف مطمئنا عمى نفسو في حاضره كغده كاف يككف كالفزع كالرىبة, كتكقع الخطر كا
متمتعا بالتكيؼ النفسي كالشعكر بالرضا عف ذاتو كعف مجتمعو كأف يككف عمى عالقة كئاـ 

(. إف القرآف الكريـ قد سبؽ عمماء 407: 2002كانسجاـ مع نفسو كمع المجتمع )العيسكم, 
 ؽ األمف النفسي، ألنو:النفس عندما أكضح لنا أىمية اإليماف في تحقي

 يزيد مف ثقة اإلنساف بنفسو.  .1
 يزيد مف قدرتو عمى الصبر كتحمؿ مشاؽ الحياة. .2
: ُْٖٗيبعث األمف كالطمأنينة في النفس، كيغمر اإلنساف الشعكر بالسعادة )الشرقاكم,  .3

ٗٗ.) 
صراعالداخمي، فحصر ىٌيأ اإلسالـ بتشريعاتو لممسمـ أمنان نفسيان، فحفظ نفسو مف التمٌزؽ كال  

غايات اإلنساف في غاية كاحدة ىي إرضاء اهلل تعالى، كركَّز ىمكمو فييـٌ كاحد ىك العمؿ عمى 
 .ما يرضيو سبحانو، كال يريح النفس اإلنسانية شيء كما يريحياكحدة غايتيا، ككجيتيا في الحياة

هلل الجٌنة البتة ، إاٌل أف مف كفؿ يتيمان مف المسمميف فأدخمو إلى طعامو كشرابو أدخمو ا»)قاؿ 
مىٍيًيـ بىرىكىاتو مِّفى ( ك يعمؿ ذنبان ال يغفر نيكٍا كىاتَّقىكٍا لىفىتىٍحنىا عى لىٍك أىفَّ أىؿ اٍلقيرىل آمى قاؿ عز مف قائؿ: }كى

{ )األعراؼ:  ٍذنىاىيـ ًبمىا كىانيكٍا يىٍكًسبيكفى لىػًكف كىذَّبيكٍا فىأىخى اًء كىاألىٍرًض كى نا أف اإليماف (. فبيف لٔٗالسَّمى
كالتكحيد ىما أعظـ أسباب األمف كالطمأنينة، كبالتالي يككف الجحكد باهلل أك الشؾ فيو، أك الشرؾ 
بو، أعظـ أسباب الخكؼ كاالضطراب كالرعب. كصدؽ اهلل إذ قاؿ: }سىنيٍمًقي ًفي قيميكًب الًَّذيفى 

ـٍ يينىزِّ  ا لى ا أىٍشرىكيكٍا ًبالٌمًو مى كٍا الرٍُّعبى ًبمى ٍثكىل الظَّاًلًميفى { )آؿ كىفىري ًبٍئسى مى ـي النَّاري كى ٍأكىاىي مى ٍؿ ًبًو سيٍمطىانان كى
، يدؿ عمى حالة نفسية يكجد عمييا الكائف الحٌي، عندما يشبع فاألمف تعبير( ُُٓعمراف: 

حاجاتو، التي تختمؼ باختالؼ الكائف الحي نفسو. كىي عند اإلنساف ما يشعر بو نحك 
حاجيات، بالحصكؿ عمييا تيستكمؿ مطالبو مف االستقرار. كىذه الحاجيات تختمؼ مف إنساف 

كىانيكا يىٍنًحتيكفى ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا امنيف}لآلخر، كمف مكاف آلخر. فيناؾ مف يبحث عف المأك   {كى
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كعو كاءمنيـ }(.  ليحقؽ أمنو األكلي، كمنيـ مف يطمب الطعاـ ِٖ-)الحجر ـٍ ًمٍف جي الًَّذم أىٍطعىمىيي
ٍكؼو  ذا تحقؽ لدل اإلنساف المأكل كالمأكؿ، فإف األمف يتحقؽ باستقرار ْ-)قريش{ًمٍف خى (. كا 

رىبى }الرزؽ األمف  ًئنَّةن يىٍأًتييىا ًرٍزقييىا رىغىدنا ًمٍف كيؿِّ مىكىافو  كىضى ثىالن قىٍريىةن كىانىٍت آًمنىةن ميٍطمى  {المَّوي مى
 (. ُُِ-)النحؿ

ليست مطالب النفس البشرية، ىي الغرائز األكلية فقط )تنفس ػ أكؿ ػ شرب ػ تناسؿ(، بؿ ىناؾ 
طبقان ألكلكيات حددتيا الغريزة. كىي  العديد مف مطالب النفس، التي يحتاج اإلنساف أف يشبعيا،

الدافع الذم يحرؾ السمكؾ اإلنساني، لينتيج اإلنساف سمككان خاصان لمحفاظ عمى حياتو كأسرتو 
كممتمكاتو. كما أف سمكؾ اإلنساف، أصبح كذلؾ يتدرج مف إشباع حاجات أساسية، إلى حاجات 

عمك الدرجات التي يتنقؿ فييا السمكؾ ثانكية، إلى مطالب تحقيؽ الذات، إلى مطالب رفاىية. ثـ ت
اإلنساني، مف مطالب فردية ذاتية، إلى مطالب جماعية، تحتاجيا األسرة كالجماعة، فالقبيمة، 

 (ّٖ،ص َُٗٗ.)نجاتي، فالقرية فالمدينة، فالدكلة، حتى يصبح الشعكر األمف جماعيان أيضان.
 

 مف اىـ النظريات التي تناكلت االمف ىي:
 :النفسي التحميؿ نظرية -ُ

ال  الفرد أف أم شعكرية، ال تككف ما غالبان  الشخصي التكافؽ عممية أفFreud فركيد  يرل
المتطمبات  إشباع يستطيع مف ىك المتكافؽ فالشخص .سمككياتو مف لكثير الحقيقية األسباب يعي

عف  رةعبا إال ىما ما كالذىاف العصاب أف فركيد كيرل .اجتماعيان  مقبكلة بكسائؿ لميك الضركرية
بالصحة  كالمتمتعة المتكافقة لمشخصية األساسية السمات أف كيقرر .التكافؽ سكء أشكاؿ مف شكؿ

 (الحب عمى القدرة العمؿ، عمى القدرة األنا، قكة  ىي: سمات ثالث في تتمثؿ النفسية

 20).: 2005العنزل,
 يمثؿ ك." األعمى األنا ك األنا ك اليك" ىي نفسية أبنية ثالثة مف تتككف الشخصية أف فركيد كيرل

 بناء عمى اليك كيعمؿ . الجنسية لمطاقة مخزف بيذا كىك األساسية كدكافعنا كحاجاتنا رغباتنا اليك

إتباع  كيمكف االجتماعية لمعكامؿ مراعاة دكف لمتكتر سريع تحقيؽ عف يبحث كالذم المذة مبدأ
مبدأ  كفؽ األنا يعمؿ ذلؾ مف العكس كعمى . الالإرادم التصرؼ أك الفعؿ طريؽ عف اليك رغبات
 فاألنا الخارجي، العالـ لدل مقبكلة عقالنية بطريقة الفرد حاجات تحقيؽ عمى يعمؿ حيث الكاقع،
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 أجؿ مف الخارجي العالـ مع باالتصاالت كيحتفظ اليك يكبح الشخصية في التنفيذم العنصر ىك
 كالمعايير كالمثؿ المغركسة لمقيـ مخزنان  األعمى األنا كيمثؿ .المتكاممة الشخصية الرغبات تحقيؽ

 القدرة إلى ينسب فالضمير المثالية كاألنا الضمير مف يتككف األعمى كاألنا االجتماعية، ألخالقية
 مف يتككف مثالي ذاتي تصكر إالٌ  ىي فما المثالية األنا أما . كالتأنيب كاالنتقاد الذاتي التقييـ عمى

 يككف حيث األنا، بقكة التكافؽ فركيد يربط تقدـ ام أساس كعمى .كمستحسنة مقبكلة سمككيات
 الخارجي العالـ بيف ككسيط كيعمؿ األعمى كاألنا اليك عمى كيسيطر يتحكـ فيك الرئيسي المنقذ

 (ّٗ,ص ََِٓ)الشريؼ, كمتطمباتيـ
 
 (.كاالجتماعي النفسي النمك (في Erickson إريكسكف نظرية -ِ

 النفسي النمك عف نظريتو إريكسكف في ةنظري تعتبر االجتماعي النفسي النمك في

 مؤكدا كفاعميتيا األنا نمك عمى ركز Freud فركيد قدمو لما إريكسكف امتدادان  أف إال الجنسي،

  جابر،( لمنمك محددة كعكامؿ كالنفسية  كالباثكلكجية االجتماعية أىمية الجكانب عمى
16:1990.) 

 بظيكر منيا كؿ تبدأ مراحؿ، ثماف ىإل اإلنساف حياة دكرة Erickson إريكسكف كيقسـ

  Psychosocial Crisis، فعاليات ككسب األزمة، ىذه لحؿ جاىدة األنا أزمة كتسعى
 ىنا ال كاألزمة الحياة  مصاعب مكاجية عمى قادرة كتجعميا قكة، تزيدىا اجتماعية جديدة/نفس

شباع، اجيةمك  إلى بحاجة ممحة مطالب كجكد عف تعبير بؿ الحؿ مستحيمة مشكمة تعني كمع   كا 
ككسب  النمك استمرارية يعني مما إيجابا تحؿ أف إما فيي األزمة، لحؿ احتماليف ىناؾ فإف ذلؾ
يعني  مما متكقعة فاعمية كسب في األنا كفشؿ النمك إعاقة يعني مما سمبا أك جديدة لفاعمية األنا
األكلي  المرحمة في الثقة كعدـ المضاد السمكؾ في المتمثؿ كالسمككي النفسي االضطراب مف درجة

مطالب  تحقؽ بأف إريكسكف كيكضح . المراحؿ بقية في كىكذا الثانية المرحمة في كالشؾ كالخجؿ
 .النفسية الصحة يحقؽ الذم ىك التنشئة عممية كخالؿ االجتماعي النفسي النمك مراحؿ عبر األنا

المراحؿ  في األزمات ؿح عمى سمبي أك إيجابي بشكؿ سكاء مرحمة كؿ في األزمات حؿ كيؤثر
 :25مراحؿ)الغامدم، مف يسبقيا بما منيا كؿ تتأثر كمتسمسمة متعاقبة مراحؿ فيي التالية،

2000.) 
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(  مع ماسمك في أف األمف Erickson،1942  :247 كيتفؽ إريكسكف) إريكسكف      
السنكات النفسي كالحب كالثقة في اآلخريف يقابميا حاجات أساسية يؤدم إشباعيا خاصة في 

المبكرة مف الطفكلة إلى سيادة اإلحساس بالطمأنينة النفسية في المراحؿ العمرية الالحقة . إف 
المرحمة األكلي )الثقة مقابؿ عدـ الثقة( كالمرحمة السادسة )الكد مقابؿ االنعزاؿ( في تصنيؼ 

ي السنتيف إريكسكف لممراحؿ الثماف في النمك النفسي االجتماعي تعكس ىذه الرؤية فالطفؿ ف
األكؿ  إف لـ يتحقؽ لو الحب كيشعر باألمف فقد ثقتو في العالـ مف حكلو كطكر مشاعران مف 
عدـ الثقة في اآلخريف باالنعزاؿ كاالبتعاد عنيـ ككذلؾ الحاؿ في بداية سف العشرينات ، ففشؿ 

 ) رم,المراىؽ في تطكير عالقات حميمة مع اآلخريف يجعمو يميؿ إلى الكحدة كالعزلة)العسي

15:2004. 
)الفردم النفس عمـ – النفسي التحميؿ نظرية) ,Adler أدلر ألفرد نظرية -3

 لمسمكؾ، كأف البيكلكجية المظاىر مف أكثر االجتماعية المحددات عمى أدلر نظرية تركز

 الكماؿ الذم نحك السعي ك النقص مف التخمص في ثؿ تتـ محددة غايات لتحقيؽ يتجو الفرد

 (.ٗٔ،صََِٕعمكاف،(الطمأنينة ك بالسعادة يشعر اإلنساف يجعؿ
 نتيجة باألمف كالطمأنينة ينشأ الفرد شعكر عدـ أف (. Adler, A. ،1929:31)أدلر يرل

 ؛ مالمعنك  أك العضكم القصكر لمشاعر نتيجة الكالدة منذ ينشأ الذم بالدكنية كالتحقير لمشعكر
 إلى الكصكؿ أجؿ مف الجيد مف المزيد ببذؿ) إيجابياي  القصكر ذلؾ بتعكيض إلى القياـ يدفعو مما

يقبمو  ال الذم كالتطرؼ العنؼ مف أشكاال تأخذ سمككية أنماط باتخاذ) سمبيا أك (أعمى طمكح
الزائد)  النفسي بالتعكيض) الظاىرة ىذه كتعرؼ ( لديو القمؽ حدة مف يزيد مما المجتمع
 (. 333:2000جبؿ،

ة النفسية في بعدىا االجتماعي، حيث يرل أدلر أف فيتناكالف الطمأنين فأما أدلر كسكليفا
اإلنساف كائف اجتماعي بطبعو يسعى دكمان إلشباع حاجاتو النفسية كاالجتماعية مف خالؿ تنمية 
اىتماماتو االجتماعية كتطكير أسمكب حياة خاص يجعمو قادران عمى التفاعؿ مع اآلخريف كبالتالي 

ماء كالحب كالصحبة كتجاكز مشاعر الكحدة كاالغتراب تحقيؽ الحاجة إلى األمف النفسي كاالنت
 . ,32:2003 )كالكحشة )الخضرم
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أما سكليفاف فيؤكد عمى أف القمؽ ينشأ بسبب عدـ تكفر األمف في العالقات الشخصية       
التبادلية مع اآلخريف كالتي تشكؿ نمك الشخصية كتحديد مستكل الصحة النفسية خالؿ مراحؿ 

 ( .138:  1990أنجمر ، الرشد المبكر ) 
 (االجتماعية النفسية المدرسة – النفسي التحميؿ نظرية) Horney,k ىكرنام كاريف نظرية -ْ

 األكؿ ل الدرجة في باألمف النفسي يتكقؼ الفرد شعكر أف إلى  ىكرنام كاريف تشير
 ىذه في أمراف يحدث أف يمكف ك حياتو، في األكؿ ل المحظات منذ ( بكالديو الطفؿ عالقة عمى

 إلى حاجتو يشبعاف بالتالي ك ، الطفؿ نحك كدفئان  حقيقيان، عطفان  إبداء في الكلداف يقكـ أف :العالقة

 يحبطاف كبالتالي الطفؿ نحك الكراىية لدرجة كعداء بؿ المباالة عدـ الكالداف يبدم أف األمف ،

 .لألمف حاجتو
ترل أف ىناؾ جممة مف الظركؼ ىكرنام تيتـ بأبرز العكامؿ االجتماعية كالثقافية حيث  

كاألكضاع السمبية خاصة في المحيط األسرم كاإلىماؿ كالعزلة يمكف أف تؤدم إلى فقداف 
الطمأنينة كالذم بدكره يؤدم إلى القمؽ ، كتمضي ىكرنام لتؤكد أف عدـ تكفر األمف كالطمأنينة 

ب تظير في صكرة في العالقات خاصة بيف الطفؿ كاألـ يتسبب في نشأة مشاعر مف االضطرا
اتجاىات عصابية تؤدم إلى سمكؾ الفر لكاحد مف ثالثة اتجاىات ، فأما التحرؾ نحك اآلخريف 
)اتجاه إجبارم( أك التحرؾ بعيدان عف اآلخريف )اتجاه انفصالي( أك التحرؾ ضد اآلخريف )اتجاه 

 (.31 2003:عدكاني( )الخضرم,
 بكالديو مف الطفؿ مف النفسي لعالقةباأل الفرد شعكر أرجعت ىكرنام أف سبؽ مما يتضح

 باألمف لدل الشعكر الختالؿ نتيجة ينشأ يالعصا ب السمكؾ أف ك حياتو، في األكؿ ل المحظات

 .المفقكد أمنو استعادة أجؿ مف السمكؾ ذلؾ إلى يمجأ الذم الشخص
 (ماسمك أبراىاـ) اإلنسانية النظرية -ٓ 

كي يقكؿ في ىذا السياؽ أف اإلنساف يكلد كىك عالـ النفسي األمريMaslow "أبراىاـ ماسمك"
محفز لتحقيؽ احتياجات أساسية في شكؿ ىرمي بدأ بالحاجات الفسيكلكجية كالجكع كالعطش، 
مركرا باحتياجات األمف كالسالمة ثـ احتياجات االنتماء كالتقبؿ مف المجمكعة، كصكالن إلى 

. كبعد ت حقيؽ كؿ ىذه الحاجات يجاىد اإلنساف احتياجات اعتبار كاحتراـ الذات في قمة اليـر
 33:2003).  )الخضرم, لتحقيؽ ذاتو ليصؿ إلى أسمى مراحؿ االكتفاء الذاتي كالسالـ مع نفسو
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( مجمكعة مف األعراض صنفيا في ثالث زمالت Maslow ،1942 :334لقد ذكر ماسمك )
 تعد أساسان لمشعكر بعدـ الطمأنينة النفسية كىي :

 ض كبأنو شخص غير محبكب كأف اآلخريف يعاممكنو بقسكة كاحتقار.شعكر الفرد بالرف 1-
 شعكر الفرد بأف العالـ يمثؿ تيديدان كخكفان كقمقا.ن 2- 

 شعكر الفرد بالكحدة كالعزلة كالنبذ. 3- 

إف تصنيؼ ماسمك ىذا يقكـ عمى اعتبار الشخص غير األمف ىك مف يعاني مف مشاعر    
ي كبالتالي إدراؾ العالـ كمصدر تيديد كخطر كىذه األعراض العزلة كالكحدة كالنبذ االجتماع

عندما تستقؿ نسبيان عف مصادرىا األصمية تصبح سمة ثابتة إلى حد كبير كيصبح الفرد في 
المراحؿ العمرية الالحقة غير مطمئف حتى لك تكفرت لو سبؿ الحياة كاألماف طالما أنو لـ يخبر 

 .(7: 1993ة )الدليـ كآخركف، في طفكلتو الطمأنينة النفسية المالئم
تمثؿ قاعدتو حيث   (2فى الشكؿ ) ماسمك الحاجات اإلنسانية عمى شكؿ ىـر تبر        

قمة اليـر حيث  إلىحتى تصؿ  الفسيكلكجية األساسية كتتدرج تمؾ الحاجات ارتفاعا  الحاجات
 .ألقؿاالنتقاؿ إلى حاجة أعمى قبؿ إشباع الحاجة اف تحقيؽ الذات كال يمك حاجات

  ىي: كتتمخص حاجات ماسمك في خمس مجمكعات
كىي تشمؿ الحاجات الجسمانية  (Physiological needs) الحاجات الفسيكلكجية -ُ

 .كالشراب كاليكاء كالممبس كالراحة كغيرىا الطعاـ إلىاألساسية الستمرار الحياة كالحاجة 

ماف سكاء كاف ىي تشمؿ حاجات الشخص لتكفير األ (safety needs) حاجات األماف -ِ
مف الناحية المعنكية كالنفسية أك األماف ضد األضرار  ىذا األماف مف الناحية المادية أك

 .الجسدية

كتشمؿ حاجة الفرد لشعكره بأنو محبكب مف (Social needs)  الحاجات االجتماعية -ّ
  .المجتمع كمتفاعؿ مع األفراد اآلخريف في اآلخريف

مؿ حاجة الفرد لشعكره بتقدير اآلخريف لو كتش(Esteem needs) حاجات التقدير -ْ
 .ككذلؾ الحاجة لتقدير الشخص لذاتو كاحتراميـ كشعكره بالقدرة كالنجاح

تشمؿ حاجة الفرد أف يحقؽ أحالمو ك (Self-actualization)  حاجات تحقيؽ الذات  -ٓ
ذلؾ باستخداـ قدراتو كمكاىبو في  كيككف يككف،كآمالو بأف يصبح ما أراد دكما أف 
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لتحقيؽ الذات في ىذا المستكل  . كىي الحاجة األكثر رقيان بالمرغك المركز  إلىكؿ الكص
 .إمكاناتؾ حيث تظؿ تكافح لتككف " أفضؿ ما يككف " كتزيد مف

 
 (SAMUEL,1981:90)(  لتقسيـ اليرمي لمحاجات ماسمك2شكؿ)

 ىي يالنفس لألمف أساسية أبعاد( أف ماسمك حدد ثالثة 50:1970 كيشير )عبد السالـ,
 .اآلخريف مع المحبة ك الدؼء عالقات ك الحب ك بالتقبؿ الشعكر -

 .المجيكؿ بيف المكانة ك كباالنتماء ككطف بالعالـ الشعكر -

 (.الجكع العدكاف، الخطر،)األمف  ميددات غياب ك السالـ ك بالسالمة الشعكر -


لمشعكر  ثانكية شراتمؤ  ىناؾ : أف (1983:51) دلكني ك ديرانى, Maslow ماسمك  كضح كما
 :يمي فيما اإليجابية جكانبيا باألمف تبدك
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 .سارة بيئة العالـ بأف الفرد شعكر -
  .الجكىر حيث مف الخيرة بصفاتيـ لمبشر الفرد إدراؾ -
 اآلخريف نحك بالثقة الشعكر -
 .عاـ بشكؿ بالتفاؤؿ اإلحساس ك الخير تكقع نحك االتجاه -

  .القناعة ك لمسعادة الميؿ -
 .االنفعالي باالستقرار كالشعكر الصراع كانتقاد كاالسترخاء كالراحة اليدكء مشاعر -

 كمف بمكضكعية مشكالتو ك العالـ مع التفاعؿ عمى القدرة ك الذات خارج مف لالنطالؽ الميؿ -

 .الذات حكؿ التمركز
.الشخصية االندفاعات تفيـ ك معيا التسامح ك الذات تقبؿ -
.اآلخريف عمى السيطرة في الرغبة مف بدالن  المشكالت مكاجية في القكة ؾبامتال الرغبة -
 .الكاقع مكاجية في نظامية قدرة ك الذىانية أك العصابية االضطرابات مف النسبي الخمك -
  .باآلخريف االىتماـ ك المطؼ ك التعاكف ركح بركز ك االجتماعية االىتمامات -

 الفرد طبيعة حسب كثيرة، بكسائؿ لنفسي يتـاألمف ا تحقيؽ أف Maslow ماسمك كيرل

 القمؽ ك األلـ ك التيديد مصادر الفرد تجنب طريؽ عف تتـ الكسائؿ تمؾ أىـ لكف ك كمرحمة نمكه،

 .(:75 1995الصنيع، )الطمأنينة عف كالبحث
 لألمف شامؿ مفيكـ تحديد في طيبة جيكدان  بذؿ Maslow ماسمك أف سبؽ مما يتضح

 عمى الممقى الكبير الدكر خالليا مف يتضح الذم ك الثانكية ك األساسية دهأبعا النفسي بإظيار

يجدىا  ماسمك نظرية في المتأمؿ أف كما باألمف النفسي ألفراده، الشعكر تكفير في عاتؽ المجتمع
 .األخرل النظريات مف مف غيرىا لمكاقعية أقرب

 
 االستنتاجات 

ى مجمكعة مف االستنتاجات التي تعد ىي مف في ضكء ما تـ عرضو سابقا تكصمت الباحثة ال
 اىـ السبؿ الكفيمة بتحقيؽ االمف التربكم لالطفاؿ االيتاـ كىي:

مؤسسات الدكلة المختمفة كخصكصا كزارة التربية ككزارة العمؿ كالشؤؤف  جميع عمى .ُ
التربكل لجميع االطفاؿ كخصكصا االطفاؿ االيتاـ مف  األمف تحقيؽ االجتماعية مسئكلية
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كضع كتنفيذ استراتيجيات تربكية مناسبة لالطفاؿ االيتاـ حسب نكعياتيـ مع   خالؿ
 تكفير البيئة التربكية المناسبة ليـ. 

, الدكلة المعنية بامر االطفاؿ االيتاـ تخصيص ركاتب مادية كعينية مف قبؿ كزارات .ِ
راستيـ لتكفير المستمزمات الضركرية لالجكاء التربكية لأليتاـ كتمكينيـ مف مكاصمة د

 لضماف امنيـ التربكم. 

القياـ بحممة إعالمية في التمفزيكف كالصحؼ كالمجالت بتكعية األيتاـ لرعايتيـ , حفاظان  .ّ
عمى طفكلة ضائعة في أزقة التشرد كيتـ ذلؾ بالتعاكف مع مؤسسات المجتمع المدني 

  .لتكفير كسائؿ ترفيو كألعاب ككتب أطفاؿ كقصص تثقيفية

ـ المجاني االلزامي كاإلعداد الميني لأليتاـ بعد تخرجيـ مف ضركرة تكفير التعمي
المدارس,كذلؾ بمبادرة المراكز المينية المتخصصة, كىنا يبرز دكر المجتمع المدني في 

 العمؿ مع مراكز اإلعداد الميني لتحقيؽ ذلؾ لأليتاـ .

العنؼ أك تدريب األطفاؿ االيتاـ عمى تحمؿ مسؤكلية قراراتيـ كاالبتعاد عف استخداـ  .ْ
 كالتربكية  اإلرىاب لمحفاظ عمى أمنيـ التربكم كسالمتيـ النفسية

تنظيـ زيارات دكرية لألطفاؿ إلى مؤسسات المجتمع المدني كرحالت عممية ترفييية,  .ٓ
                                            .   بالعناية بيـ  المدني المجتمع بدكر لتعريفيـ

                        
 

 التكصيات:كتكصي الباحثة بػػػػ :
تنظيـ برامج ثقافية تركيحية في عطمة األسبكع كفي المناسبات كاألعياد مف قبؿ  .ُ

مؤسسات الدكلة ك مؤسسات المجتمع المدني, إلشعار األيتاـ باالىتماـ بيـ كبأنيـ جزء 
 مف المجتمع الكبير

ة العربية الحالية ككضع مناىج تساعد عمى إجراء عممية تقكيـ شاممة لممناىج التربكي .ِ
 تنمية القيـ كاالتجاىات االيجابية الالزمة لتحقيؽ األمف التربكم ألبنائنا

عمى مؤسسات الدكلة االىتماـ بااليتاـ مف خالؿ تحديد يكـ لمطفؿ اليتيـ كتفعيؿ ىذا  .ّ
ة اليتيـ اليكـ بشعارات كخطب بالمساجد كمحاضرات في المدارس عف أىمية رعاية ككفال

كالعمؿ التطكعي مع ىذه الفئة كأف نجعؿ ىذا اليكـ يكمان لمخير ندخؿ فيو البيجة 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـع
 

 

91 

 

كالسركر عمى قمب الطفؿ اليتيـ لنشعرىـ بأف المجتمع يشعر بيـ كىك بمثابة كالديو 
 المذيف فقدىما كتكفير كؿ مستمزمات العيش الرغيد لو

 المصادر

 القراف الكريـ 
 (: بعض المتغيرات الديمكغرافية المرتبطة باألمف النفسي, مجمة ُٔٗٗر، محمد )جب

 عمـ النفس, السنة العاشرة, الييئة المصرية العامة لمكتاب: القاىرة.
 ( الصحة النفسية كسيككلكجية الشخصية, المكتبة العربية.َََِجبؿ، فكزم محمد :) 
 ؽ األمف الفرديكالمجتمعي، كرقة عمؿ لجكير ,إبراىيـ بف مبارؾ: األسرةكأثرىا في تحقي

_ ِ/ُِمقدمة لندكة المجتمع كاألمف المنعقدة بكمية الممؾ فيد األمنية بالرياض)
 http://www.minshawi.com/other/aljuwair.htm، ق،ُِْٓ/ِ/ِْ

  مف األـ كعالقتو ببعض نكاحي التكيؼ حسف ,محمد بيكمي محمد : حرماف الطفؿ
الشخصي كاالجتماعي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ 

،َُٖٗ 
 (االمف التربكم لمطفؿ في االسالـ,ط َُِِالخاقاني ,فاطمة اؿ شبير.)ُ دار المكاتب ,

 ، البحريف
 ( األمف النفسي لدل العامميف بمراكز ََِّالخضرم, جياد :) اإلسعاؼ بمحافظات غزة

كعالقتو ببعض سمات الشخصية كمتغيرات أخرل, رسالة ماجستير لكمية التربية : 
 الجامعة اإلسالمية غزة.

 ( دراسة لمعالقة بيف الشعكر بالكحدة النفسية كبعض متغيرات ُٕٗٗالدسكقي، مجدم :)
 الشخصية لدل المراىقيف مف الجنسيف, مجمة كمية التربية بجامعة طنطا.

 ( مقياس ُّٗٗالدليـ، فيد ؛ عبد السالـ، فاركؽ ؛ مينى كالفتة، عبد العزيز :)
 الطمأنينة النفسية, الطائؼ, مطابع الشيرم .

 (:اختبار ماسمك لألمف, دراسة صدؽ لمبيئة األردنية, ُّٖٗدكاني, كماؿ كديرانى, عيد :)
 .ٕٓ-ْٕ,الككيت, ص ص  َُ, مجمد  ِمجمة دراسات, عماف , األردف, العدد 

 ( األمف النفسي دعامة لألمف القكمي العربي, مجمة دراسات.ُٖٗٗزىراف، حامد :) 

http://www.minshawi.com/other/aljuwair.htm
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 (  دراسات في الصحة النفسية كاإلرشاد النفسي.ََِّزىراف، حامد عبد السالـ : ) 
 ( نحك عمـ نفس إسالمي, مؤسسة شباب الجامعةُْٖٗالشرقاكم، حسف محمد :) 
 منالمجتمع، كرقة عمؿ مقدمة لندكة المجتمع الشريؼ ,عبد اهلل بف فيد: دكراألسرة في أ

مف عاـ  ِ/ِْحتى  ِ/ُِكاألمف المنعقدة بكمية الممؾ فيد األمنية بالرياض مف 
 http://www.minshawi.com/other/alshareef1.htm ىػُِْٓ

 ِلنفسي, جدة, دار األندلس الخضراء, ط(: األمف آََِلشريؼ, محمد مكسى )ا. 
 ( دراسات في عمـ النفس مف منظكر إسالمي, ََِِالصنيع، صالح بف إبراىيـ : )

 الرياض, دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع
 ( القيـ كعالقتيا باألمف النفسي, مجمة كمية التربية, جامعة َُٕٗعبد السالـ, فاركؽ :)

 ة.أـ القرل , مكة المكرم
 (: اإلسالـ كاألمف النفسي لألفراد, مجمة األمف كالحياة, ُٔٗٗعدس, عبد الرحمف :)

 . ُٗٔالعدد 
 ( عالقة إشراؾ الطالب في جماعات النشاط الطالبي باألمف ََِٓالعنزل ,منزؿ :)

 النفسي كاالجتماعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة الرياض
 ( الرضا عف الحيإََِعمكاف, نعمات :) ة كعالقتو بالكحدة النفسية دراسة ميدانية عمي

 عينة مف زكجات الشيداء الفمسطينييف جامعة األقصى: غزة.
  
 ( اإليماف كالصحة النفسية. المكتب العربي: القاىرة.ُٖٗٗالعيسكم، عبد الرحمف :) 
 ( الكجيز في عمـ النفس العاـ, طََِِالعيسكم، عبد الرحمف :)ُ دار المعرفة ،

 الجامعية.
 (: الشعكر بالكحدة النفسية لدل المراىقيف األيتاـ مف الجنسيف ُْٗٗحمد ,نيفيف )م

كأساليب المعاممة الك الدية لدل عينة مف طالبات المرحمة المتكسطة بمدينة مكة 
 المكرمة.

 ( :القرآف كعمـ النفس دار الشركؽ القاىرة , بيركت َُٗٗنجاتي, محمد عثماف :)
 الطبعة الثالثة

http://www.minshawi.com/other/alshareef1.htm
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 (: التكيؼ كالصحة النفسية, الطبقة الثانية، اإلسكندرية: ُّٖٗد السيد )اليابط، محم
 المكتب الجامعي الحديث

  ,ككالة انباء االعالـ العراقيhttp://al-iraqnews.net/new/local-
news/92576.html 

 ،التعميـ في العراؽ.كيكيبيديا، المكسكعة الحرةr.wikipedia.org/wik  
  ليكسؼ,عبد اهلل بف عبد العزيز األمف مسئكلية الجميع : رؤم مستقبمية، كرقة عمؿ

 - ِ/ُِمقدمة لندكة المجتمع كاألمف المنعقدة بكمية الممؾ فيد األمنية بالرياض) 
 http://www.minshawi.com/other/alyosif.htm،  ىػُِْٓ/  ِ/ِْ
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