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الملخص :
تعتبر األسرة الجماعة االجتماعية األولى لما ليا من تأثير في تكوين شخصية الطفل وىي أقوى انساق المجتمع فعن
فإن حرمان الطفل من
طريقيا يكتسب االنسان إنسانيتو ،وىي اإلطار الذي يتعمم فيو دروس الحياة االجتماعية .لذلك ّ
ىذا المكان الطبيعي سيؤدي إلى إعاقة نموه وخمق شخصية غير متزنة وعدم التكفل بيذه الفئة سيجعل مشاكل المجتمع
تتفاقم باستمرار .ونظ ار ألىمية الطفولة التي يعتبر االىتمام بيا مؤش ار يقاس بو تقدم األمم أو تراجعيا فقد ارتأت
الدراسة أن تسمط الضوء عمى ماىية الطفل اليتيم الذي صنف ضمن فئة االحتياجات الخاصة مع التركيز عمى
ّ
أن
االحتياجات النفسية (المحبة ،األمن ،تعمم المعايير السموكية ،التقدير االجتماعي) .وكذلك الحاجات المادية حيث ّ
اإلسالم أولى عناية فائقة بالحفاظ عمى مال اليتيم مع توضيح أىم الطرق التي سمكيا في سبيل ذلك.

وقد تطرقت الدراسة الى واحد من أىم مشكالت الطفل اليتيم وىو الشعور بالوحدة النفسية مع اإلشارة الى أسبابيا
ومظاىرىا .وانتيت الدراسة بإبراز أفضمية تربية الطفل اليتيم داخل أسرة والعمل عمى تعديل اتجاىات األسر نحو ىذه
الفئة بالتركيز عمى الجوانب الدينية واألخالقية .واالىتمام بتكوين العاممين بدور الرعاية ( مرشدين أو مربين )...بأسس

عممية مدروسة

Abstract : The family is the primary social unit. Thanks to it, humans acquire their social
assets and for in their human side. The family compromises the natural framework
through which social lessons are learnt, to deprive a child from this framework is exactly
to hinder their growth and balanced characters, that is, to make some serious problems
for society to continuously handle. Bring aware of the Importance of childhood, the study
here focuses on the needs of orphan kids, from the psychological to the materialistic
concrete ones.
The study also addresses one major problem orphans face which is loneliness with
reference to its causes and manifestations. The study concluded with highlighting the
urgent need of raising orphans within families. Putting extra attention on rehabilitating
the religious and ethical principles needs as well as the formation of well-trained nursing
assistants.

مقدمـــــــــــــــــــــــة
تعد مرحمة الطفكلة مف المراحؿ األساسية كاليامة في حياة االنساف ،فمف خالليا يبدأ تككيف كنمك
ٌ
الشخصية ،فاألسرة باعتبارىا الكحدة االجتماعية األكلى الٌتي ليا أكبر األثر في تككيف شخصية الطفؿ
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كتفاعالت األدكار داخؿ األسرة ليا دكر كبير كىاـ في تحديد نمط اتجاىات الطفؿ المستقبمية نحك
أف الطفؿ يتعمـ في األسرة ثقافة أسرية تشمؿ المٌغة كالقيـ كالمعايير السمككية كالخبرات
اآلخريف حيث ٌ

االجتماعية ( العطاس،2013 ،ص.)73

تعتبر األسرة اإلطار الٌذم يتمقى فيو االنساف أكلى دركس الحياة االجتماعية كبالرغـ مف صغر
حجميا إالٌ ٌأنيا تعتبر مف أقكل أنساؽ المجتمع فعف طريقيا يكتسب االنساف انسانيتو .كمف ىنا يبرز
الدكر الخطير الٌذم تمعبو األسرة في حياة الطفؿ .فالحرماف مف الكالديف أك اإلطار كالمكاف الطبيعي

تمده بالحب ك األماف
لمطفؿ بأم صكرة مف صكر الحرماف قد تؤدم الى حرمانو مف العالقة القكية التي ٌ
مما يؤدم إلى إعاقة نمكه الطبيعي كخمؽ شخصية غير متزنة كمذبذبة بعض الشيء ،كما
ك ٌ
الرعاية ٌ

مما يؤذيو المرض العضكم كتزداد قابمية الطفؿ
يسيطر عميو جك مف القمؽ كالتكتر يعيؽ نمكه كتؤذيو أكثر ٌ

لظيكر بعض االضطرابات السيككسكماتية كبعض المشاكؿ النفسية ( ربيع،2001 ،ص.)69

الرىاف في نجاح األمـ
فعمى ضكء ما تقدـ كايمانا مف الباحثة بأىمية الطفكلة التي تعقد عمييا ٌ

مستقبال فيي المؤشر الٌذم يقاس بو تقدميا أك تراجعيا قكتيا أك ضعفيا .فمف ىؤالء البراعـ يككف
السياسي كرجؿ األعماؿ كمعمـ األجياؿ كحامي األكطاف...
أف تجاىؿ ىذه الفئة كعدـ التكفؿ بيا
أف المجتمع لف ينيض ببعض أفراده بؿ بكمٌو إذ ٌ
كالشؾ ٌ

سيؤدم الى تفاقـ مشاكؿ المجتمع كاآلفات المتعددة الجكانب لذلؾ كاف مف الضركرم تسميط الضكء عمى
أىـ اآلثار كالمشكالت التي يعاني منيا األطفاؿ المحركمكف مف البيئة األسرية كمنو تطرح التساؤالت
التالية:
 مف ىك الطفؿ اليتيـ ؟ ما ىي احتياجات الطفؿ اليتيـ ؟ ما المشكالت النفسية التي يعاني منيا الطفؿ اليتيـ؟الدراسة
أىداف ّ
 التٌعريؼ بماىية الطفؿ اليتيـ. الكشؼ عف بعض االحتياجات النفسية لمطفؿ اليتيـ. معرفة بعض الجكانب المتعمقة بالرعاية االقتصادية لميتيـ في اإلسالـ. الكشؼ عف بعض المشكالت النفسية لمطفؿ اليتيـ.332
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الدراسة
أىمية ّ
الدراسة أىميتيا مف أىمية الفئة المدركسة ( فئة اليتامى) كالتي تعد جزء ىاما مف نسيج
تستمد ٌ
فإنو
المجتمع فرعايتو كالتكفؿ بو يؤدم الى تماسؾ كانسجاـ ىذا النسيج .أما إىمالو كالتفريط فيو بال شؾ ٌ
يقكد إلى التمزؽ كالتشتت كتفاقـ التأزـ .لذلؾ كجب عمى كؿ األطراؼ الفاعمة في المجتمع االىتماـ بجدية
كبناءة في بيئتيا.
فعالة ٌ
بيذه الفئة ليس فقط بالعطؼ كالشفقة عمييا بؿ يجعؿ ىؤالء األطفاؿ عناصر ٌ

مباحث الدراسة

ماىية اليتيم  :اليتـ ىك االنفراد فالكممة في أصميا المغكم تدكر عمى االنفراد كالضعؼ ك البطء كالحاجة
أما اليتيـ في الشرع فيك مف فقد أباه كىك دكف البمكغ أخذا
كتمؾ صفات في كاقع الحاؿ لميتيـ في الغالبٌ .
بحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ (( :ال يتـ بعد احتالـ )) ركاه مسمـ .

فإف اليتيـ ىك كؿ مف فقد كالديو أك أحدىما كك ٌؿ مف يكًل ىد كىك مجيكؿ
أما في األنظمة الكضعية ٌ
ٌ

األبكيف أك مجيكؿ األب فيك في حكـ اليتيـ مف حيث المعاممة اإلدارية كاالجتماعية .كقد اختمؼ العمماء
أما القكؿ
في تحديد سف اليتـ مف حيث نيايتو عمى قكليف أحدىما (( ٌ
أف صفة اليتـ تنتيي بالبمكغ ))ٌ ،

ألف اليتيـ قد يبمغ كاليزاؿ ضعيفا يحتاج لألخذ بيده كاستدلكا بقكؿ
الرشد ٌ
الثاني فصفة اليتـ تنتيي بإدراؾ ٌ
الرشد انقطع
ابف عباس رضي اهلل عنو لمف سألو عف سف انقطاع اليتيـ فقاؿ لو  (( :اذا أكنس منو ٌ
أف مف تكفر فيو صفتا البمكغ كالرشد فقد
يتمو))(.الجيني ،2007 ،ص .)22كبالجمع بيف القكليف نجد ٌ

فإف آنستـ منيـ رشدا فادفعكا إلييـ أمكاليـ كال تأكمكىا اسرافا كبدا ار أف
انقطع ييتمو كما قاؿ اهلل تعالى ٍ ((:
يكبركا كمف كاف غنيا فميستعفؼ كمف كاف فقي ار فميأكؿ بالمعركؼ فإف دفعتـ إلييـ أمكاليـ فأشيدكا عمييـ

ككفى باهلل حسيبا )) سكرة النساء آية .6
لعدة أسباب :
ض يـ الطفؿ اليتيـ الى فئة ذكم االحتياجات الخاصة ٌ
يي ٌ
األـ كاألب رمز الحماية كالحب كالرعاية بك ٌؿ أشكاليا كىما ال يعكض دكرىما أم شخص
 -1غياب ٌ

آخر ىف ً
الصغير كال يتكقؼ حبو عمى لكنو أك شكمو
صىم ية ٌ
الدـ ك ٌ
الحب الٌذم يبدأ قبؿ أف يتكاجد ىذا ٌ

أك صفاتو.

 -2غياب الجك األسرم في التنشئة االجتماعية لمطفؿ ،ففي معظـ األحكاؿ يتكاجد األطفاؿ في دكر
األيتاـ كيخضعكف لرعاية ٌأـ بديمة في الصغر كيغيب عنيـ الدكر األبكم كالتكامؿ بيف دكر

الكالديف لتحقيؽ رغباتيـ.
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 -3تدخؿ عدد كبير مف المؤسسات كالييئات كاألشخاص في تربية الطفؿ ،كالتغير الدائـ في صناع
مما يصعب عميو عممية التكافؽ كالتأقمـ التي يبذؿ فييا جيدا مف طاقتو النفسية
القرار بالنسبة لو ٌ

تعكد عمى قكانينيا ككفٌؽ
األـ البديمة أك المديرة التي ٌ
ما يمبث أف يزكؿ في لحظة حيف تقرر ٌ

أكضاعو معيا أف تغادر المكاف فيبدأ في رحمة أخرل بحثا عف التكافؽ كالتكيؼ مع الجديد.

 -4انقساـ المجتمع في نظرتو لميتيـ بيف مف يسيئكف التعامؿ معو عف سكء فيـ أك أفكار مغمكطة
سكاء دينية أك اجتماعية ،كبيف مف يركف ضركرة تقديـ يد العكف لمطفؿ اليتيـ ،كلكنيـ يجيمكف
الطريقة المثمى لذلؾ فنقع بيف طرفيف يصدر عنيما تصرفات عشكائية تؤثر عمى الطفؿ كتترؾ
ترسيبات نفسية قد تشكؿ مستقبمو.
 -5عدـ كجكد نظـ ثابتة كاشراؼ عممي منظـ كدقيؽ يكضح النمكذج األمثؿ لمتعامؿ مع ىذه الفئة
كيحدد طريقة التعامؿ معيا ،فيككف االجتياد دكف فيـ التككينية األساسية في
فيدرس احتياجاتيا ٌ

أغمب األحياف.

 -6غالبا ما ال يتـ التفكير في ىؤالء األطفاؿ في الكبر أك ما يتعمؽ بمستقبميـ كاعدادىـ لمتعامؿ
أف يحيف كقت خركجيـ " (.نفسية الطفؿ اليتيـ")2013.
بشكؿ سكم مع المجتمع خارج ٌ
الدار بعد ٍ

ك ٌؿ ىذه األسباب كغيرىا يقع خمؼ تصنيؼ ىذه الشريحة ضمف الفئات ذكم االحتياجات الخاصة كما
يترتب عميو مف ضركرة فيـ احتياجاتيـ كمتطمباتيـ كالتعامؿ معيا بما يكفؿ إيجاد طفؿ متكازف بأكبر
درجة ممكنة.
الحاجات النفسية واالجتماعية عند األيتام
يمثؿ الكالداف بالنسبة لمطفؿ حياتو كنمكذجو األعمى كالمصدر األكؿ إلشباع حاجاتو البيكلكجية كالنفسية
كاالجتماعية فمف أجؿ كقاية الطفؿ اليتيـ مف مجمكعة االضطرابات النفسية التي قد تكاجيو في مسيرتو
الحياتية فالبد مف إشباع مجمكعة الحاجات النفسية كاالجتماعية لينشأ طفال سكيا ينتمي الى المجتمع
كبناء في صناعة المستقبؿ كليس مجرد متمقيا لممف كاإلحساف مف اآلخريف .كال
الٌذم يعيش فيو كمشاركا
ن
أف فيـ حاجات الطفؿ كطرؽ اشباعيا يضيؼ الى قدرتنا عمى مساعدتو لمكصكؿ إلى أفضؿ مستكل
شؾ ٌ
لمنمك النفسي كالتكافؽ النفسي كالصحة النفسية .كمف أىـ ىذه الحاجات التي ينبغي االنتباه ليا عند اليتيـ

كاشباعيا:
المحبة  :كىي مف أىـ الحاجات االنفعالية التي يسعى الطفؿ الى اشباعيا ،كتبادؿ
 -1الحاجة الى
ّ
الحب بينو كبيف كالديو كاخكتو كاقرانو حتٌى يحقؽ الصحة النفسية ،كحينما ال يتمكف الطفؿ اليتيـ
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فإنو يعاني مف الفقر العاطفي كيشعر ٌأنو غير مرغكب فيو كيعاني مف
مف اشباع ىذه الحاجة ٌ

أف ال
سكء التكافؽ النفسي .لذا ينبغي أف نعمؽ حاجة القبكؿ بمسألة ذات اليتيـ كليس أفعالو ك ٍ

ألف اآلباء كاالميات يتقبمكف أطفاليـ
نجعؿ مف تصرؼ اليتيـ معيا ار لمدل قبكلو أك رفضو ٌ
أف الطفؿ ال يؤذيو عقاب لك عنؼ و
لذنب اقترفو إذا كاف مكقنا كمتيقنا
لذكاتيـ كليس ألفعاليـ حتٌى ٌ
أف
مف حب كالديو لو كقبكليما بو ،ىذا ما ينبغي أف يعتمد عميو العاممكف في المؤسسات ،حيث ٌ

ما يؤلـ اليتيـ حقا ىك شعكره بالالمباالة كالبركد العاطفي عمى الرغـ مف تأميف كسائؿ الكفاية.

( حسف المحمداكم.)2009 ،
الحاجة الى األمن
ييعتبر الكالداف ىما مصدر األماف األكؿ بالنسبة لمطفؿ كغيابيما يؤدم الى الخكؼ كالقمؽ مف

فإف الطفؿ اليتيـ يحتاج الى الحضف الدافئ الٌذم يركف إليو كيستمد منو قكتو
المجيكؿ كمف المستقبؿ ،لذا ٌ
كدافعيتو خالؿ حياتو.

بأنو محبكب كمتقبؿ مف اآلخريف ،لو مكانتو
بأنو شعكر الفرد ٌ
عرؼ األمف النفسي في منظكر عمـ النفس ٌ
ي
كي ٌ
أف بيئتو صادقة غير محبطة يشعر فييا بندرة الخطر كالتيديد (.الدلبحي،2009 ،
بينيـ ،حيث يدرؾ ٌ

ص.)12

بأف:
كيرل ( عبد المجيد،2012،صٌ )20

 -األمف النفسي حالة مف الطمأنينة النفسية كاالنفعالية كالتكافؽ.

بأنو محبكب كمتقبؿ مف اآلخريف-.
شعكر الفرد ٌ
 -شعكر الفرد بالحماية مف األخطار.

 شعكر الفرد باألماف في المجتمع.الالزمة لمنمك النفسي السكم ك التكافؽ النفسي كالصحة
كاألمف النفسي مف أىـ الحاجات األساسية ٌ
النفسية لمفرد كتتضح ،الحاجة الى األمف في الطفؿ الٌذم يحتاج رعاية الكبار حتٌى يستطيع البقاء ،الحاجة
الى االنتماء األسرم ،الحاجة الى االنتماء الى جماعة ( األصدقاء) فمف خالؿ ىذه االنتمائية يشعر الفرد
الراحة كالطمأنينة كالتي تؤثر في أنماط سمككو المختمفة داخؿ مجتمعو كتميز شخصيتو
باألمف كاألماف ك ٌ
عف غيره مف األفراد سيككلكجيا كاجتماعيا(.عطية ،2001 ،ص)20
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أف ِّ
ميددات األمف النفسي كثيرة كمتنكعة ،فمكت األب العائؿ
كيرل ( عبد المجيدعكاد ،2012،صٌ ) 28
الكحيد لألسرة مثال ميددا لألمف النفسي حيث كاف األب حامي البيت مف المشاكؿ االجتماعية

كاالقتصادية ،كبمكتو تبدأ المشاكؿ كالصراعات .
فإنو يعيؽ النمك النفسي كيؤثر
فإذا حدث الحرماف مف األمف في مرحمة الطفكلة المبكرة خاصةٌ ،

ألف الحرماف مف األمف يعني تيديدا خطي ار
الصحة النفسية في جميع مراحؿ الحياة ٌ
تأثي ار سيئا عمى ٌ
الضركرية كىك ضعيؼ ال يقكل عمى إشباعيا فيشبع بقمؽ الحرماف الٌذم ينمي فيو
إلشباع حاجات الطفؿ ٌ
سمات التكافؽ السيء التي مف أىميا سمات القمؽ كالعداكة كالشعكر بالذنب ( .خكيطر،2010 ،ص.)35

الحاجة الى تعمم المعايير السموكية
إف النظاـ األخالقي – االجتماعي عند االنساف يستمد أصكلو كقيمو مف النشاطات كالممارسات
ٌ

السمككية التي يعيشيا في مراحؿ طفكلتو كال سيما في السنكات األكلى حيث يقكـ الكالداف بتكجييو الى
معايير السمكؾ الصحيح كااللتزاـ بيا ،فيتعمـ ما ىك الصكاب كما ىك الخطأ في سمككو كيكتسب بالتدريج
القدرة عمى تنظيـ سمككو كالمعايير المقبكلة اجتماعيا ( .باسمة ، 2011،ص.)83
كتعتبر ىذه الحاجة ماسة بالنسبة لميتيـ ،الٌذم يحتاج بدكره الى تعمـ الصكاب كالخطأ ،كفي حاؿ
غياب الكالديف فقد تغيب المعايير السمككية عند الطفؿ اليتيـ كبالتالي التٌخبط كالعشكائية في السمكؾ.
الحاجة الى التقدير االجتماعي :
إف العالقات التي تقكـ بيف الطفؿ ككالديو كال سيما في السنكات األكلى مف عمره ،األثر األكبر في
ٌ

فإف معاممة اآلباء كاألميات لمطفؿ عمى أساس مف
تحديد مالمح شخصيتو الذاتية كاالجتماعية  ،لذلؾ ٌ

االحتراـ كالتقدير كالتشجيع مف شأنيا أف تؤدم بالطفؿ الى اإلحساس بالسعادة كاالرتياح ،فضال عف نمك

قدراتو الذاتية كامتالؾ ميارة التعامؿ مع اآلخريف ( باسمة،2011 ،ص. )34
فإف خالفات الكالديف مع الطفؿ كعدـ االىتماـ بو كتقدير مشاعره ،يككف لدل
عمى النقيض مف ذلؾ ٌ

الطفؿ مفيكـ الذات السمبية التي تظير في بعض المظاىر اإلنحرافية لمسمكؾ كاالنماط المتناقضة ألساليب
حياتو العادية مما يجعمنا نحكـ عمى مف تصدر عنو ىذه السمككات سكء التكيؼ االجتماعي كالنفسي،
كعدـ التكافؽ االجتماعي كالنفسي ،كعدـ التكافؽ مع العالـ الٌذم يعيش فيو (.عبد الكافي،2005 ،
ص)65
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يحتاج الطفؿ اليتيـ الى أف يككف مقد ار مف قبؿ البيئة االجتماعية المحيطة  ،كلكف إذا نظر لو
فإف ذلؾ يقكده الى عدـ التكافؽ االجتماعي كالغزلة كالنقمة عمى
المجتمع بالنقص ك ٌأنو أقؿ مف غيره ٌ ،

المجتمع في بعض األحياف.

الحاجات المادية ( االقتصادية)
ألنو يشكؿ أساس الرعاية المادية لميتيـ كقد جعؿ أكؿ ماؿ
أكلى اإلسالـ ماؿ اليتيـ عناية فائقة ٌ

اليتيـ مف السبع المكبقات أم الميمكات ،كما ٌبيف ذلؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ حيث قاؿ في الحديث

الٌذم يركيو أبك ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

 (( :اجتنبكا السبع المكبقات .قالكا يا رسكؿ

الربا ،وأكل مال
السحر ،كقتؿ ٌ
اهلل كما ٌ
ىف ؟ قاؿ  :ال ٌشرؾ باهلل ،ك ٌ
النفس التي حرـ اهلل إالٌ بالحؽ ،كأكؿ ٌ

الزحؼ ،كقذؼ المحصنات المؤمنات الغافالت )) .فاعتبر النبي صمى اهلل عيو كسمـ
اليتيم ،كالتكلي يكـ ٌ
أكؿ ماؿ اليتيـ مف المكبقات التي تيمؾ صاحبيا كقرنيا بالشرؾ.
عدة طرؽ:
كقد سمكت الشريعة اإلسالمية في سبيؿ الحفاظ عمى ماؿ اليتيـ ٌ

دؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى :
 رتٌبت عقكبات شديدة عمى أكؿ ماؿ اليتيـ سكاء كاف كصيا أك غيره ٌإف الٌذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى ظمما ٌإنما يأكمكف في بطكنيـ نا ار كسيصمكف سعيرا)) النساء
(( ٌ

اآلية .10

ألنو لك لـ يتـ تنمية
 أمرت األكصياء عمى اليتامى بالعمؿ عمى تنمية أمكاليـ عف طريؽ التجارة ٌىذا الماؿ كقي ً
ضيت بو حاجات اليتامى كدفعت منو الزكاة عاما بعد عاـ سكؼ يضيع أصؿ الماؿ،
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمٌـ يأمر بذلؾ ،ككاف عمر بف الخطاب يأمر بذلؾ في خالفتو
كقد كاف ٌ
ككاف يدفع فعال بأمكاؿ اليتامى الٌذيف كاف كصيا عمييـ الى التجارة حتٌى ال يضيع أصميا في

الزكاة.
الرشد
 لـ تعط الشريعة اإلسالمية الحؽ لميتيـ في استالـ أمكالو بمجرد البمكغ ،كلكف اشترطت ٌبسفو في تبذير أمكالو بدعكل تعكيض ما فاتو مف
كاالشياد في دفع األمكاؿ إليو ٌ
ألنو قد يندفع ى

حرماف(.حناف،2014،ص)399

عده النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف
أف أكؿ ماؿ اليتيـ يعتبر ظمما ٌ
كىكذا يتضح بما ال شؾ فيو ٌ

أف يرتكبيا االنساف في حؽ اهلل أك في حؽ
الكبائر التي تيمؾ صاحبيا ،كقرنيا بأبشع الجرائـ التي يمكف ٍ

أف
أف المتأمؿ ليذه الجريمة يستقبحيا كتكرىيا النفس ذات الفطرة السميمة ،حيث ٌ
العباد اآلخريف .كال شؾ ٌ
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فييا استغالالن لحؽ ىذا الضعيؼ الٌذم ال حكؿ لو كال قكة ،إذ اجتمع فيو صغر السف كفقداف الناصر
بالرحمة كالشفقة كالعطؼ.
أما أصحاب القمكب الكبيرة  ،فيقابمكف ىذا الضعؼ ٌ
المعيفٌ .

ك لفيـ أكثر عمقا ليذه الفئة كالكتساب خبرات فعالة في التعامؿ معيا كايجاد حمكؿ ناجعة لمتكفؿ

اليتـ كما قد تتركو مف مشكالت نفسية يعاني منيا الطفؿ كحيث ٌأنو ال
م التٌعرؼ عمى ظاىرة ي
بيا ضركر ه
يسع المجاؿ كثي ار لمتكسع في ىذا الجانب حيث ٌأننا نكتفي بتناكؿ الكحدة النفسية ككاحد مف المشكالت
التي قد يعاني منيا الطفؿ اليتيـ .فماذا نقصد بالكحدة النفسية؟

الوحــــــــــــــــدة النفــــــــــــــــــسية
تعريف الوحدة النفسية
بأنيا عبارة عف الفرؽ بيف أنكاع العالقات الشخصية التي

يعرؼ سيرمات ( )1978الكحدة النفسية ٌ
ٌ

يدرؾ الفرد ٌأنيا لديو في كقت ما ،كتمؾ العالقات التي يكد أف تككف لديو باالسترشاد بالخبرة
السابقة أك بخبرة مثالية لـ يسبؽ لو معاينتيا في حياتو.

يعرؼ سعد المغربي ( )1980الكحدة النفسية ىي عالقة فجة غير سكية تتضمف الشعكر بعدـ

ٌ

االنتماء ،كنقص القدرة عمى الكالء كالتباعد بيف ذات الفرد كذكات اآلخريف ،كنقص المكدة كاأللفة
معيـ ،كعدـ التعاطؼ كالمشاركة ،كضعؼ أكاصر المحبة كالركابط االجتماعية مع اآلخريف.

( حمك عمي  ،2012 ،ص.)26


يعرؼ رككتاش ( )2004لمكحدة النفسية ٌأنيا خبرة ذاتية قد يعاني منيا عمى الرغـ مف كجكده مع
ٌ

غيره مف الناس عندما تخمك حياتو مف عالقات اجتماعية مشبعة باأللفة كالمكدة.
( عرفات،2009،ص.)5
أسباب الوحدة النفسية األطفال

بأنيا تنشأ عف حاجة الطفؿ الى
قد شخص سكليفاف ( )1954أحد أسباب الكحدة النفسية ٌ

االتصاؿ ،أم حاجة الطفؿ الى ىكًليؼ ،كحاجة البالغ الى االنضماـ في جماعة.
كقد أشار النباؿ (ٌ )1993أنو اذا تعرض في سنكات عمره األكلى الى خبرة االنفصاؿ عف الكالديف

فإنو يككف ل ديو أعمى مستكل مف الشعكر بالكحدة النفسية كاذا تعرض الى
بسبب الطالؽ أك فقد أحدىما ٌ

فإنو
النبذ كاإلىماؿ كالقسكة مف الكالديف أك تعرض الى العالقات المشحكنة بالصراع كالخالؼ معيماٌ ،
أما إذا عاش األبناء مع آبائيـ كعرفكا ٌأنيما
يككف لديو مستكل متكسط مف الشعكر بالكحدة النفسيةٌ ،

فإنو ال يككف لدييـ أم شعكر بالكحدة النفسية.
مصد ار لألمف كالثقة ٌ
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أف مف أىـ العكامؿ التي يمكف أف تسبب الشعكر بالكحدة النفسية ىي
كتنبو رككتاش (ٌ )1989

أف خبرة فقداف األطفاؿ ألحد الكالديف في الطفكلة بمكت أك طالؽ
الفقداف بالمكت لشخص ذم أىمية كما ٌ
يجعمو مستيدفا لمشعكر بالكحدة النفسية.

أف الكحدة النفسية ىي نتيجة لمحاجة لمشعكر باالنتماء  ،فمك ٌؿ فرد ثالث
يرل (ٌ ) 1997،ROY

حاجات نفسية ىي :

 الحاجة لمحب كالمشاركة الكجدانية. الحاجة الى كجكد طرؼ آخر يتفيـ المشاعر كاألحاسيس المختمفة. الحاجة لكجكد مف يشعر المرء باالحتياج إليو.كفي حالة عدـ إشباع ىذه الحاجات الثالث يشعر الفرد بالفراغ ،قد ينشأ ىذا الشعكر بالكحدة كنتيجة
لنقص الميارات االجتماعية لمتكاصؿ مع اآلخريف ،كمف ثـ يمزـ االىتماـ بيذا التكاصؿ الكجداني منذ
الطفكلة لتنمية قدرات األفراد عمى التعامؿ مع العزلة دكف الشعكر بالكحدة (.مناؿ ،2013 ،ص.)13
مظاىر الشعور بالوحدة النفسية
السمات الشخصية  :تتمثؿ في فقداف الثقة بالذات ،ضعؼ مفيكـ الذات ،الخجؿ ،العدكاف ،الشعكر
فعالة لحؿ المشاكؿ ،كعدـ القدرة عمى
بالتفاىة كعدـ األىمية كعدـ الجاذبية ،تبني استراتيجيات غير ٌ

المشاركة في الرأم كالشعكر بانعداـ األمف كاغتراب ال ٌذات بسبب الشعكر بالخكاء الداخمي.
( أحمد،2004،ص.)29،30
مظاىر نفسية جسمية  :تظير ببعض األعراض النفسية الجسمية عمى الفرد نتيجة لمعاناتو مف الكحدة
النفسية منيا الصداع ،الشعكر بالضعؼ ،النكـ الزائد (...حمك عمي ،2012 ،ص.)24
كقد اشارت آؿ مشرؼ (،1998ص )172لنتائج دراسات كبحكث رسمت صكرة كاضحة لسمات
الشخص الٌذم يعاني مف الشعكر بالكحدة النفسية كمف ىذه السمات :االنعزاؿ ،الحزف ،عدـ الشعكر
بالراحة ،الضيؽ العاـ ،االتصاؼ بالحساسية المفرطة ،التقدير المنخفض لمذات ،االكتئاب ،القمؽ
ٌ

االجتماعي ،كالشعكر بالخجؿ لدرجة كبيرة.
الخاتمـــــــــــــــــــــــــــة

تعد فئة األطفاؿ اليتامى مف فئات المجتمع التي ال يمكف تجاىميا أك التغافؿ عنيا بأم و
حاؿ مف
ٌ
ألف ذلؾ سيككف لو انعكاسات خطيرة عمى المجتمع كتطكره بشكؿ عاـ ،لذلؾ كاف لزاما التفكير
األحكاؿ ٌ
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بجدية بالتكفؿ بيذه الفئة ،كذلؾ بالكقكؼ عمى احتياجاتيا كدراستيا بتمعف كالتكصؿ الى إيجاد حمكؿ كفيمة
تكفر القدر المقبكؿ لنمك األطفاؿ نمكنا يضمف ليـ االتزاف كالسالمة النفسية كالتكافؽ النفسي كالمجتمعي.
ال مناسبا خاصة إذا كاف شأنو أف يحقؽ
يعد ح ن
أف تربية الطفؿ اليتيـ داخؿ أسرة قد ٌ
فترل ٌ
الدراسة ٌ

قد ار مف االستقرار لمطفؿ مف حيث ثبات النظاـ المرجعي بالنسبة لو ،خاصة اذا كانت ىذه األسرة بدكرىا
يعد اشباعا لمطرفيف ،فالطفؿ يجد تعكيضا عف حرمانو األبكم ،كاألسرة بدكرىا
محركمة مف األكالد .إذ ىذا ٌ
تجد تعكيضا عف الحرماف مف عاطفة األبكة كاألمكمة ،خاصة إف كعت األسر فضؿ رعاية اليتيـ ،كقد
ذكرت مف السنة القكلية كالفعمية كالتقريرية ما يبيف مدل اىتماـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ باليتيـ
كالحرص عم ى معاممتو بالحسنى ،كفييا مف الترغيب ما يجعؿ االحساف الى اليتيـ عبادة ينبغي التنافس
الرقة في القمب  ،فعف أبي ىريرة
فييا كمما بينو لنا ىك ٌ
أف المسح عمى رأس اليتيـ مف األمكر التي تكرث ٌ

أف رجالن شكا إلى النبي صمى اهلل عميو كسمٌـ قسكة قمبو فقاؿ  :امسح رأس اليتيـ كاطعـ المسكيف )).
(( ٌ

كفي ركاية عند أحمد عف سيؿ بف سعد قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (( أنا ككافؿ اليتيـ

ال)).
كياتيف في الجنة  ،كأشار بالسبابة كالكسطى كفرؽ بينيما قمي ن
أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ (( :أنا أكؿ مف يفتح باب الجنة  ،فإذا امرأة
مف حديث أبي ىريرة ٌ

تبادرني فأقكؿ :مف أنت ،فتقكؿ :أنا امرأة تأيمت عمى أيتاـ لي )).

كفييا مف الترىيب ما يجعؿ مف سكلت لو نفسو التٌعدم عمى اليتيـ بأم شكؿ مف األشكاؿ أف يفكر م ار نار
بالعكاقب المترتبة عمى ذلؾ.
كما ينبغي التركيز عمى دكر الرعاية كالمناخ السائد فييا كال ٌذم يؤثر فيو بال شؾ العاممكف فيو،
فينا يقؼ عمـ النفس ليمعب دكره في تعريؼ العامميف بمختمؼ فئاتيـ خاصة مف كاف ذك صمة مباشرة بيذا
الطفؿ في التعامؿ معو لتزكيده بالتركيبة النفسية لو كبخصائص النمك بكؿ جكانبو ( جسمي ،عقمي،
انفعالي ،اجتماعي) كبالكقكؼ عمى الحاجيات المختمفة لمطفؿ لمعمؿ عمى اشباعيا بطرؽ عممية مدركسة
فال يقع ضحية بيف طرفيف متناقضيف اإلىماؿ كالقسكة أك التساىؿ المفرط كالتسيب كعدـ الرقابة كالتكجيو
ففي كال األمريف يترتب عنو شخصية غير متزنة كغير متكافقة نفسينا كاجتماعيان.
كيمعب عمـ النفس دكره الميـ أيضنا في جانب تحميؿ العمؿ منو ،إذ يكفر المعمكمات الصحيحة
كالمتطمبات كالشركط الالزـ تكفرىا ككذا الخصائص المرغكب فييا لاللتحاؽ بالعمؿ في ىذه المراكز ،فيي
ليست مستكدعات لتخزيف سمع تكدس حينا لتباع أك تسكؽ بؿ ىي مراكز تحكم رأسماؿ ىذه األمة لذلؾ
كجب العناية باالختيار كالتعييف كالتكظيؼ بدقة كالقياـ باإلجراءات العممية مف مقابالت كاختبارات كغيرىا.
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أف التكقؼ عمى جانب التككيف لو أىميتو القصكل في ك ٌؿ ذلؾ الكتساب المتعامميف
كترل ٌ
الدراسة ٌ

مع ىذا الطفؿ المعارؼ كالميارات كالقيـ كاالتجاىات المالئمة .مما يسمح بمسايرة ك ٌؿ المستجدات كالتكيؼ
مع المتغيرات المتسارعة في المجتمع باعتبار ىذه المراكز أنساؽ مفتكحة تؤثر كتتأثر بما حكليا مف
كؿ خطكاتيا بعناية مدركسة تخطيطا كتنفيذا
تغيرات ،فكجب االىتماـ بيذه الدكرات التككينية كدراسة ٌ
الدراسة تساؤالت عف مصير ىؤالء األطفاؿ حيف خركجيـ مف
كتقييما لتحقيؽ المأمكؿ منيا .كما تطرح ٌ
كمينيا؟ ىؿ مف تخطيط استراتيجي كحمكؿ
اجتماعيا
ىذه المراكز الى المجتمع  :فكيؼ يتـ اندماج ىؤالء
ن
ن

بعيدة المدل تضمف ليؤالء العيش بسالـ كأماف في ىذا المجتمع؟

و
لتكفؿ أفضؿ ليذه الفئة عمى المدل
الدراسة في تناكؿ دراسات مستقبمية تتناكؿ ىذه الجكانب
تأمؿ ٌ
البعيد.
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