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دراسة اجتماعية ميدانية يف مدينة املوصل :األيتام األطفالمشكالت   

 ريم عبد الوهاب إمساعيل. م.م

  5/6/2013:لريخ القبوأت 29/4/2013: ريخ التقديمأت

 :ةــــاملقدم

عائقا في تطوير حياتهم  وتصير هذه المشكالتتتعدد المشكالت التي تواجه االطفال االيتام 
و اعتداء او عناد وتمرد لدى االيتام يكون طبيعيا ألنهم أي عدوان أه ان نرى االجتماعية فال غراب

ب واألم يجعلهم في فلك البؤساء ففقدان األ، تحملوا الهموم الثقيلة والحرمانو عينهم على الدنيا فتحوا أ
ى بحقهم تتعدمر الى اعتداءات وتجاوزات وقد يتعدى األ، بمذاقه وفي نظرات الناس التي تغرز فيهم

يضعهم في طور الدفاع عن الذات بممارسة العديد من ردود الفعل التي قد ال المال والحال؛ وذلك 
 . يمارسونها لو عاشوا الظروف الطبيعية

هتم العالم بأكمله باأليتام فأنشأ لهم المالجئ وفتح لهم المدارس ونادى بحقوقهم في لقد ا
بسيطًا لم يغط جميع جوانب اليتم ولم يوفه حقه  لكن كل ذلك كان جهدا، المؤتمرات وعبر الفضائيات

 . كان حبرًا على ورق اكثر مما هو واقع وأغلب ذلك، كامالً 
وحث ، وجاءت آيات القرآن الكريم مؤكدة على هذا األمر ،راعى األيتام اإلسالم ن  وا  

اليتيم من خالل كريم بولقد برز اهتمام القران ال، المسلمين على االهتمام باأليتام على ارض الواقع
 . لليتيم المهمةبذلك السنة المطهرة لتدلل على المكانة  وجاءتوعشرين مرة في  ذكره أربعاً 

 هي نتيجة بتوصيات واتبع، البحث نتائج ثم فصول وثالثة مقدمة على البحث انقسم وقد
 . البحث موضوع

مبحثين االول  تناول فقد الثاني الفصل أما، للبحث المنهجي اإلطار األول الفصل ناقش
 وقد تناول الثاني مشكالت االطفال األيتام المبحث عنوان كانو ، األيتام في الديانات السماويةبعنوان 

 البحث وختم، الفصل الثالث اإلطار الميداني للبحث وعرض البيانات األساسية والبيانات المتخصصة
 .  والتوصيات النتائج بعرض

                                                 

  كلية اآلداب/ جامعة الموصل. لم االجتماععقسم / 
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 الفصل األول
 عي للبحثاإلطار المرج        

 :عناصر البحث : أوال
 :مشكلة البحث 

تعد االسرة المناخ المالئم الذي يترعرع فيه االطفال في ظل تنشئة متوازنة خالية من 
 ُيشعرحد الوالدين ففقدان أ، لألبوين اهمية كبيرة في تربية االطفال فإن  ، االضطرابات والمشكالت
ومن المعروف ان الحرمان من الرعاية ، لتي يمر بهاالثقة في الظروف او  ،الطفل يشعر بعدم االمان

 . قد يترتب عليه مشكالت اجتماعية ونفسية واقتصادية -نتيجة فقدان احد الوالدين  -األسرية 
تضع اليتيم في مواقف ، إن ظاهرة التيتم في العراق ظاهرة اجتماعية تؤثر على المجتمع

االبناء يؤدي إلى فقدان الحنان والقدوة التي يقتدي فغياب االب او االم عن . وأوضاع اجتماعية صعبة
 . إلى إخفاق عملية التربية لألبناء ذلك يؤديفبها االطفال 

 :أهمية البحث 
وضاع الصعبة التي عاشها االطفال العراقيون وازدياد اعداد همية الدراسة إلى األتستند أ

 كانتفقدان احد االبوين في الحروب التي األطفال االيتام الذين عانوا ويالت الحرمان األسري نتيجة 
، وكذلك رغبة منا باالهتمام باالطفال وخاصة االيتام منهم الهتمام االديان السماوية باليتيم، العراق في

قال تعالى ))ألم  متمثاًل بالقرآن الكريم، وسنة النبي "صلى اهلل عليه وسّلم"،سالمي خصوصا الدين اإل
ن  ، (1)يجدك يتيما فآوى(( وتربى يتيما ورعاه اهلل  يتيماً  كان "صلى اهلل عليه وسلم" اً اهلل محمد رسول وا 

ومين ر حلئك المعز وجل حتى ترعرع وكبر وكان خير البشرية ولذا علينا ان نقوم على رعاية او 
تبرز اهمية الدراسة ايضا من خالل الكشف و . والكشف عن همومهم وصوال بهم إلى حياة كريمة طيبة

شكالت التي يعانيها االطفال االيتام في المجتمع العراقي عامة وفي مدينة الموصل بصورة عن اهم الم
 . خاصة

 : أهداف البحث
 . تشخيص اهم المشكالت التي يعانيها الطفل اليتيم .1

                                                 

 6سورة الضحى، االية:   1))
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كانوا تحت حماية أسواء  باأليتامعناية المسلمين  توضحبيان حرص اإلسالم وعنايته باليتيم والدراسة  .2
قال تعالى ))، مؤسسات خاصة برعايتهم أقاربهم أو في

 215: (( البقرة

 . تقديم بعض المقترحات والتوصيات الالزمة .3

 :والمصطلحات  تحديد المفاهيم: ثانيا
 :  المشكلة – 1

. شكَل وأشكله ومشكلة ومشاكل ومشاكلة والمشاكلة الموافقة: تأتي من لغةً  إن المشكلة 
 . (1)والمشاكلة الناحية والطريقة الجدلية ومشاكلة الناس شكله وناحيته وطريقته. والتشاكل مثله

المعضلة النظرية أو العملية التي ال يتوصل فيها إلى حل : أما اصطالحا فتعرف بأنها
سواء أكان ، موقف مهم ومعقد وباعث على التحدي وهي Cood)والمشكلة كما عرفها )، (2)يقيني

  (3)موقفا طبيعيا أم مصطنعًا يتطلب حله إمعانا في التفكير
أو ارتباك أو صعوبة في المواقف التي تواجهه في ، فرد من ضيقالمشكلة هي كل ما يعانيه الو       

 . وهو مايكشف عنه بحثنا هذا، حياته وتنعكس آثارها في مظاهره السلوكية
فيرون أو يرى جتماعية بأنها موقف يؤثر في عدد من األفراد وقد عرفت المشكلة اال

تصير ات والمساوئ وهكذا هو مصدر الصعوب الموقفهذا  ن  األعضاء اآلخرون في المجتمع أ
 . (4)خرى من جهة أُ  اجتماعياً  من جهة وتفسيراً  عياً و جتماعية موقفا موضالمشكلة اال

اضطراب أو توتر أو نزاع في العالقات بين األفراد أو في  : والمشكلة اإلجتماعية هي
 . (5)جتماعياال في البناء أو التركيبالعالقات بينهم وبين المجتمع نتيجة ظهور أوضاع جديدة تؤثر 

                                                 

 . 210( ابن منظور، لسان العرب المحيط، دار لسان العرب، بيروت، المجلد األول، ص 1)
 .  379، ص 1973، دار الكتب للطباعة، لبنان، 2( جميل صليبة، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، ط(2

(3) Cood, Caterv. Dictionary of Education, 3rd ed New York, mcraw- Hill, 1973, p 438 
 . 28، ص 1979محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، الهيئة المصرية للكتاب،  (4)
، مكتبةة ابةن سةينا للطباعةة والنشةر، 1د. سمير سعيد حجازي، معجم مصطلحات العلوم االنسانية ونظرية الثقافةة، ط 5))

 . 48، ص 2006، مصر القاهرة
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إن  المشكلة اإلجتماعية تتميز بكونها صراع القيم والواجبات أو  ن  يرى أف (Hookلة ) أّما
عتقاد بأنه يؤدي إلى لظرف االجتماعي الذي يؤدي إلى االوا، جتماعية هي صراع الحقوقالمشكلة اال
 (1). نتائج مؤذية

لة االجتماعية موقف يؤثر في عدد من المشك: وهو أن   وستعتمد الباحثة التعريف اإلجرائي
، هذا الموقف هو مصدر الصعوبات والمساوئ أن  ، األعضاء اآلخرون يرى ييعتقدون أ فيروناألفراد 
 . وتفسيرا اجتماعيا ذاتيا من جهة أخرى، من جهة المشكلة اإلجتماعية موقفا موضوعياً  تصيروهكذا 

 :اليتيم – 2
ب واليتيم في الناس اليتم هو فقدان األ، جمع ايتام ويتامى ويتمةوال ،اليتم االنفراد: لغةاليتيم 

اليتيم الذي : بن بريوقال ا، من قبل االب وفي البهائم من قبل األم وفي الطير من قبل االب واألم
 (2)والفطيم الذي يموت ابواه –وقيل منقطع  –يموت ابوه والعجي الذي تموت أمه 

 (3)الناس وكان دون سن الحلم من مات ابوه من: اليتيم اصطالحًا

صغيرًا يحتاج إلى رعاية وعناية ويعاني من مشكالت  هو من مات أبوه وأمه وُترك: اليتيم إجرائيًا
 . عديدة

 : الطفل – 3
 –طفال الناعم من كل شيء والجمع )األ دت كلمة طفل في اللغة بمعنى الرّض ور  :ًةالطفل لغ

المولود الذي لم يبلغ  طفل اإلنسانمن كل شيء ويقصد بالصغير والطفل ، ومؤنثها  طفلة ،طفول(
 .(4)الحلم 

يعرف طبقًا لقانون حقوق الطفل بأنه كل من يبلغ من العمر اقل من ثمانية  اصطالحاً  الطفل
 . عشر عامًا وهذا ما يؤكده وال يختلف عليه التشريع الدولي

                                                 

(1) Hook, Sidney. (1974). Pargmatism and the tragic sense of life. New York: Basic 
Books. In: Finsterbusch, K (ed). (2008).  Annual editions: Social Problems (36th ed) 

Maryland: Mac – Graw Hill. P5   
 ( باب الميم فصل الباء. 40/195يروز ابادى/ القاموس المحيط )( الف645/- 12)ابن منظور، لسان العرب  ( 2)
 .  141، ص1984عبدالعزيز امير، االنسان في األسالم، دار الفرقان، بيروت،  ( 3)
 . 79، ص 1961ابراهيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط، الجزء الثاني، مصر، ( 4)
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فإذا بلغ الحلم فأنه ال يسمى يتيمًا ، مه اإلنسان الذي فقد أباه قبل بلوغ الحلبأن   أيضاً  أو يعرف
طالق اليتم عليه بعد البلوغ ليس حقيقة   .(1)وا 

وهي المرحلة العمرية التي تبدأ من الميالد إلى بداية ، الناعم الرّض الشيء : الطفل إجرائياً 
 . المراهقة مد ة

           الفصل الثاني
 األيتام في الديانات السماوية: المبحث األول

هتمت الديانات السماوية بشؤون األيتام ألن التعاليم الدينية بنيت على قاعدة عدم القد 
ألنها شكلت  ؛فكان الفقراء والكادحون من أول من اتبع تلك الديانات، استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان

نسان أن فال يجوز لإل، وارتبطت الرعاية االجتماعية الدينية بالعقيدة نفسها ،خالصا لهم من أوضاعهم
 : وقد أولت اليهودية عناية باليتيم واألرملة وجاء في ذلك وصايا في التوراة نورد بعضها، يحيد عنها

 . اليتيمال تسيء إلى األرملة، و   -1

 . ال تظلم األرملة وال اليتيم وال الغريب وال الفقير  -2

أو اليتيم  للغريب أو األرملة، إذا حصدت حصيدة في حقلك ونسيت حزمة فال ترجع لتأخذها -3
ن تنظيم أوجه الرعاية ورد في التوراة. (2)تكون  . ومنها نظام العشور الذي يستيفد منه األيتام، وا 

، أما المسيحية فقد اعترفت بنظام العشور وحولته من وصية إلى ركن من أركان العبادة 
جاء في رسالة  وقد، كالنذور والبكور والوقف الخيري فضاًل عن صدقات ُأخر:، ربة إلهيةوعدته مق

أما ، وحفظ اإلنسان نفسه من الدنس، إن الديانة الطاهرة هي إنقاذ األيتام في ضيعتهم: بولس للنصارى
))أيها األساقفة عندما تجمعون الغالة قدموها : تعاليم الرسل لألساقفة فقد كانت كثيرة بخصوص األيتام

يها األساقفة اهتموا بطعام األيتام وال تدعوهم وكذلك أ، خوة األيتام واألراملللمحتاجين وفرقوها على اإل
قفوا لهم كآبائهم ولألرامل كأزواجهم وليكن اهتمامكم باأليتام أكثر( وقد جاء في  أو، يحتاجون شيئاً 
 : اإلنجيل ما يأتي

 هم يرحمون ن  طوبى للرحماء فإ -1

 بيعوا أموالكم وأعطوا صدقة -2

                                                 

 165، ص1967لقاهرة، ، دار المعارف، ا1محمود حسن، األسرة ومشكالتها، ط   (1)
 75، ص 2009، الشركة العربية المتحدة، 1أ. د. ذياب عبوش، و د. فيصل الزعنون، الرعاية اإلجتماعية، ط (2) 
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 . (1)الفقراءذهب وبع أمالكك وأعط اأن أردت أن تكون كامال ف -3
 فحرم، باأليتام الذين ال عائلة لهم اهلل خيراً  أوصىفقد ولقد أهتم  اإلسالم باليتيم أّيما اهتمام 

اطن ولقد دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في مو ، موال اليتيمإيذاءهم ودعا إلى المحافظة على أ
: ( صلى اهلل عليه وسل مرسول اهلل ) أن  عليها فيروى عن أبي هريرة  كثيرة إلى الرحمة باليتيم وحّض 

ورحم يتمه ، والذي بعثنا في الحق نبيا ال يعذب اهلل يوم القيام من رحم اليتيم وأالن له في الكالم)
صلى اهلل عليه قال رسول اهلل )و  (2)رواه الطبري (ولم يطاول على جاره بفضل ما آتاه اهلل، وضعفه
وشر بيت فيه يتيم يساء إليه فيه إلى ، فيه يتيم يحسن إليه خير بيت في المسلمين بيت  (:(وسل م
 . ( رواه ابن ماجه(اليتيم

واهتم ، بوة أو حرموا حنان األممي األطفال الذين حرموا عاطفة األلم يهمل التوجيه االسالو 
يس ل ليتيم سواء اكان من ذوي القربى أمبإعالة ا أوصىو ، رعايتهم وعدم االعتداء عليهمبهم ودعا إلى 

وعلى كل مسلم  ، مؤكدا ان السعي في حقهم كالجهاد في سبيل اهلل وصيام النهار وقيام الليل، منهم
فضل نظام لرعاية الطفل وقد وضع االسالم أ. (3)اهلل ال يرضى بالظلم ن  يتيم؛ ألعلى اي  أن ال يعتدي

: لى في الحفاظ على حقوقهمتعا قالاليتيم ضمن التعاليم الدينية واألخالقية والقانونية الخاصة بذلك 
ن اليتيم فإذا كا، (4)(())

ن طعام ولباس ومسكن من المال الوصي يقوم بتهيئة ما يحتاج إليه م ن  قد ورث من أبويه شيئا فإ
أسرة لديها اطفال  وقد تتكفل باليتيم، أما إذا لم يرث فالدولة هي المسؤولة عنه شرعاً ، الذي ورثه الطفل
يجب ان تعامله االسرة كمعاملة بقية االطفال فيها ويقوم الرجل والمرأة مقام الوالدين  ففي هذه الحال

 (5)في رعايته

                                                 

 أ. د. ذياب عبوش، و د. فيصل الزعنون، المصدر نفسه  (1)
والقةةةانون، وزارة الثقافةةةة الةةةدكتور محمةةةد عبةةةدالفتا، الشةةةهاوي، االسةةةرة فةةةي المجتمةةةع العربةةةي بةةةين الشةةةريعة اإلسةةةالمية   (2)

 . 77، ص 1962واالرشاد القومي، اإلدارة العامة للثقافة، المكتبة الثقافية، دار القلم، القاهرة، 
محمةةةد ابةةةو االجفةةةان، عنايةةةة اإلسةةةالم بالطفولةةةة، مجلةةةة البحةةةث العلمةةةي، المعهةةةد الجةةةامعي للبحةةةث العلمةةةي، مطبعةةةة   (3)

 . 229المعارف الجديدة، المغرب، ص 
  34ورة اإلسراء: آية س  (4)
  62 –61، ص 2001دار السالم، القاهرة، ، مطبعة6عبد اهلل ناصح علوان، التكافل االجتماعي في االسالم، ط  (5)
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)فأما اليتيم فال : تعالى قال ،ى النواحي النفسية للطفل اليتيمعلأيضًا  ركز االسالم و 
كان لإلسالم دور بارز في العناية باأليتام واالهتمام بتربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة و  ،(1)تقهر((

 . (2)التي تنأى بهم عن مواطن االنحراف والشر ألن مصالحهم مرتبطة بمصالح المجتمع

 األطفال األيتاممشكالت : المبحث الثاني
ت إلى فقدان الكثير من الذكور فمن الطبيعي ان يفقد د  أشهد المجتمع العراقي حروبا مدمرة 

؛ ، الحرب قد تؤدي إلى فقدان الذكور الذين يكونون ارباب اسر ن  لمجتمع نسبة من ذكوره وما يهمنا أا
لعل غيابه قد افضى إلى تعرض االطفال و  ،قد فقدت معيلها والمدبر لشؤونهاألن  ذلك يعني أن  اأُلسرة 
ظاهرة اليتم قد تفاقمت في العراق بعد االحتالل االمريكي منذ  ن  وأ ،(3)إلى جملة من المشكالت

 ،رامل والثكالى ال ممول لهم( طفل يتيم يعيشون في كنف األ5،200،000)تجاوز العدد م، 2003
في  ظاهرة اليتم ن  بل إ، (4)لمزمنة االنتقالية وال معيل ويعاني معظمهم من سوء التغذية واألمراض ا

فإن  عدد ، مريكيان السبب في تفاقمها االحتالل األالعراق تضاف إلى الكثير من الظواهر التي ك
العدد  إلى هذايضاف و ، ماليين يتيم بعد االحتالل حسب احصائيات االمم المتحدة 5تجاوز  األيتام

حين ننظر إلى هذا الرقم نصدم بأنه يمثل ربع سكان العراق و ، رسميااالطفال االيتام الذين لم يسجلوا 
العراق صنف من بين  إلى أن  وأشارت تقارير دولية وضعها خبراء من االطباء والمحامين ، (5)تقريبا

األسوأ في أوضاع األطفال وضعف التشريعات الخاصة بالطفل واألسرة ويضاف  على أن ه( دولة 33)
في  األيتاموأشارت تقارير أخرى إلى أن عدد ، رمان من الحقوق اإلنسانية األساسيةإليها الفقر والح

                                                 

 9سورة الضحى: ايه  (1)
، جمعيةةة الدراسةةات والبحةةوث اإلسةةالمية، عمةةةان، 1عةةز الةةدين التميمةةي، الةةدفاع االجتمةةاعي فةةي مةةةرآة اإلسةةالم، ط   (2)

 62، ص 1982
أ. د. محمود شمال، غياب األب وأثره في التنميط الجنسي لألطفال الذكور، الكتاب السنوي لمركةز ابحةاث الطفولةة   (3)

 . 66، مطبعة جامعة ديالى، ص 2006، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2010واألمومة، المجلد الخامس، 
الةةديموغرافيا، مؤسسةةة االنتشةةار العربةةي، بيةةروت،  فةةراس عبةةاس فاضةةل البيةةاتي، مرفولوجيةةا السةةكان، موضةةوعات فةةي  (4)

   200، ص 2009
 2011/ 21/2في   www. televantenews. comوكالة أخبار الشرق، خدمة قدس برس، بغداد،  - )5(

http://www.televantenews.com/
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ساسها تبدو المشكلة في أ وأ (1)والبحرين وقطر والكويت تقريباً عدد سكان اإلمارات، العراق يوازي 
ففي اثناء االحتالل كان الموت يتربص ، كارثة إجتماعية خطيرة في ظل اإلعداد غير محصورة برمتها

بالرجال والنساء واألطفال وفي كل يوم يتيتم طفل وتترمل امرأة ليترك االب خلفه عشرات الضحايا 
 ومع التزايد المأساوي في أعداد األيتام، (2)مفتو، على كل االحتماالتتفترسهم األيادي الخفية والوطن 

وهذا هيار المجتمع الن رمزاً  وصاروانزل إلى الشوارع عدد كبير منهم للتسول من اجل لقمة العيش 
ال يخلو أي مجتمع من المجتمعات  (3)يشكل تهديدا الستقرار البالد والهياكل االجتماعية الضعيفة ما

بل تعد هذه الظاهرة ، من ظاهرة اليتم التي تنتج عنها ظاهرة التفكك األسري نتيجة وفاة أحد الوالدين
لكنها تفاقمت واستفحلت في ، بدء تكوينهامن الظواهر االجتماعية الشائعة التي رافقت األسرة منذ 

الضغوط النفسية وسوء األوضاع االقتصادية والمشكالت  وقتنا الراهن وفي مجتمعنا خاصة نتيجة
جتماعية التي تعرضت لها األسرة جراء ما مر به المجتمع من حصار وحروب واحتالل وأوضاع اال

تفكك األسري من آثار وخيمة وانعكاسات خطيرة يتركه العلى ماوهذا يعد مؤشرًا خطيرًا ، أمنية سيئة
  . على المجتمع واألسرة بصورة عامة وعلى األبناء واألطفال األيتام بصورة خاصة

نظرًا لغياب مصدر  منها ما هو اقتصادي، التي يعاني منها االطفال االيتام كثيرة تكالفالمش
غياب من تدهور إقتصادي يلحق بأسرة الذي هو األب أو رب األسرة وما يترك هذا الالدعم الرئيس 

تعرضهم لتحديات إجتماعية  نتيجةالوضع النفسي والصحي الذي سيلحق باليتامى ومنها ، اليتيم
خوفهم من البيئة المحيطة بهم وانعزالهم وقلقهم  ومنها، واقتصادية عديدة ستواجههم على طوال حياتهم

ت كال)مش: التي تواجه شريحة االيتام هي تكالشلذا يمكن القول إن أبرز الم ..من المستقبل اآلتي
 . نفسية( تكالومش، قتصاديةت اكالومش، جتماعيةا

 

                                                 

التاريخ، مجلة الرائد ال يكذب أهلةه،  عمر عبدالعزيز، العراق في ظل االحتالل االمريكي، أحداث ومنعطفات ضمن  (1)
 . 16، ص 2011، بغداد، 73العدد 

، رسةةالة ماجسةةتير 2011إلةى  2003ريةم عبةةدالوهاب إسةةماعيل، المشةكالت اإلجتماعيةةة لألرملةةة العراقيةة للفتةةرة مةةن   (2)
 .  57، ص 2012غير منشورة، كلية اآلداب، علم االجتماع، 

/ 7/ 3، فةةةي 4856العةةةراق، جريةةةدة الصةةةبا،، مؤسسةةةة اليمامةةةة الصةةةحافية، العةةةدد تيمةةةوني، وليةةةامز، أيتةةةام وأرامةةةل   (3)
 9، الرياض، ص 2010
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 :المشكالت االجتماعية لالطفال االيتام : أوالا 
إن األسرة هي المكان األول الذي يحتضن الطفل بل هي البيئة األولى التي يتشرب منها 

من اول  وم مقامهما هموالوالدان أو من يق، سلوكه الطفل قيمه ومعاييره ومفاهيمه الخلقية وانماط
  (1)في صياغة شخصيته  أولئك أثر رئيس هايتصل به الطفل ويتعامل معه ويكون لألساليب التي يتبع

يحس فسباب تمزق حياة الطفل هو غياب احد الوالدين من أهم أ ن  وترى )ماري بول سيز( أ
االنماط الرئيسة في التفكك  ن  ات عنيفة وبهذا يتبين ألهم اضطراب ذلك يسببفاالطفال بهذا الغياب 

وذكر )وليم كود(  ، الدور الذي يلعبه االب في حياة االسرة غياب االسري تكمن في الفراغ الناتج عن
زوجين رادي ألحد الإ تأثير الرحيل الال هوشكال الرئيسة وراء التفكك االسري في اسر االيتام أهم األ

خطورة غياب االب بسبب الوفاة وتأثير ذلك على  مؤكداً ، و الحروبلكوارث أعن طريق الموت أو ا
 . (2)مر من الكوارث التي تخلق أزمة عائلية صعبةعادًا األموضوع تفكك االسرة 

ن اإلخفاق في التنشئة ا ب يؤدي إلى فقدان النموذج الذي الجتماعية لأليتام نتيجة وفاة األوا 
ن يمروا في مرحلة النزاع او مشكالت كن أفال الذين فقدوا آباءهم يمفاألط، يمكن ان يحتذي به الطفل
ماط عدم االستقرار نجنح االحداث بعدد من أ)شلدون و أليانور(  وقد ربط، مثل تحديد الهوية أو الوالء

اساسا من اسر  االطفال الذين يعانون من سوء التكيف الشخصي ينحدرون ن  االسري واتضح أ
 . (3)نتيجة لموت العائل تالكتتعرض لصراعات ومش

فالطفل في بداية حياته في امس الحاجة إلى رعاية االبوين وحنانهما وعطفهما ألن لألسرة 
 فييؤثر  عالم الطفل في مراحل عمره االول غياب األب عنور األول في اعداد الطفل للحياة، و الد

االب وتولت  فإذا مات، (4)عدةنفسية الطفل ومستقبله ويتضح هذا في سلوكه وتصرفاته عبر سنوات 
نفعاالت ر هذا في نفسية الطفل ثم تظهر االه يكبر وقد تشبع بآراء أمه ويؤثن  األم التربية فإ

باالطفال الذكور في االغلب  ذلك واالضطرابات في حركاته وتصرفاته نتيجة إحساسه بالنقص ويؤدي
                                                 

، المؤسسةةة الجامعيةةة 1علةةي محمةةد جعفةةر، األحةةداث المنحرفةةون عوامةةل االنحةةراف، المسةةؤولية الجزائيةةة التةةدابير، ط (1)
 . 63، ص 1984للدراسات والنشر، بيروت، 

  235، ص 1980ئ علم األجتماع، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، الدكتورة سناء الخولي، مباد  (2)
 . 247، ص 1981، دار المعارف، القاهرة، 2دكتورة علياء شكري، االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة، ط   (3)
يةة للتربيةة والثقافةة سامية حمام، أثر غياب الوالدين عن عالم الطفل، مجلة التربية، تصدر عن اللجنة الوطنية القطر   (4)

 . 58، ص 1984والعلوم، القاهرة، 
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تحوالت يتام يواجهون تحديات و ن  األطفال األألذا يتبين و ، (1)ني أحياناً إلى السلوك العصابي بل الذه
لى تصرفاتهم وأنماط سلوكهم مع ذلك بالسلب ع فينعكسالمختلفة  اجتماعية خطيرة في مراحل عمرهم

 . خرين في المجتمع المحيطاآل

  :المشكالت اإلقتصادية لألطفال االيتام: ثانياا 
، المهمة المؤدية إلى تصدع العائلة يتام من العواملُتعّد المشكالت االقتصادية لألطفال األ

فتواجه اليتيم مشكالت اقتصادية عديدة نتيجة وجوده في اسرة ذات دخل اقتصادي واطئ مع ارتفاع 
 . وتخلق حالة من التوتر والضيق لليتيم تجعله يعيش في حالة عدم استقرار مادي، متطلبات الحياة

المنزل الذي ف، يعاني منها الطفل اليتيم والسكن هو من ابرز تلك المشكالت االقتصادية التي
بشكل  ذلك يؤثرفيقطن فيه غالبا ما يكون مفتقرًا إلى العناصر الصحية والتنظيمية والمرافق الكافية 

اء الطفل والبيت له دور كبير في إنش فالمنزل من الناحية المورفولوجية، اليتيم واستقراره فيمباشر 
لفرار من المنزل وقضاء اوقات فراغهم خارج المنزل إلى ا دفع باأليتاميف بالمتاعب المزدحم يكون مليئاً 
   (2)والتسلل إلى الشوارع 

نسبة  ن  تبين أوحاولت الكثير من الدراسات ان تربط بين ظروف السكن وانحرافات األحداث و 
م وأن أزدحا، االطفال الذين نشأوا في أوساط غير نقية اكثر من نسبة من نشأوا في وسط صالح

لخروج عن الطريق كما يسهم في نمو بعض الخصائص النفسية السيئة لصغير إلى االسكن يدفع با
ومن هنا تبين أن اغلب االيتام المشاكسين  (3)مثل النزعة الهدامة واستثارة اللذة في إضرار اآلخرين

يؤدي إلى ينتمون إلى اسرة مفككة وعندما يكون جو المنزل متوترا ينعكس هذا على شخصية الطفل ف
و السلوك مختلفة منها الغضب والسرقة او التخلف الدراسي  لوك اليتيم الذي يأخذ اشكاالً أضطرابات س

  .(4)و الخروج عن السلطةالعدواني أ

                                                 

 . 85، ص2004، دار الشروق للطباعة والنشر، عمان، 1د. معن خليل العمر، التنشئة االجتماعية، ط   (1)
أحمةةد يوسةةف احمةةد النعيمةةي، أثةةر عمةةل الصةةبية المبكةةر فةةي جنةةو، األحةةداث، رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة، كليةةة   (2)

 . 46، ص 1999االجتماع، جامعة الموصل، االداب، علم 
 . 32، ص 1960رمسيس بهنام، محاضرات في علم اإلجرام، منشأة المعارف، اإلسكندرية،   (3)
، 2011، دار ابةةن االثيةر للطباعةةة والنشةةر، 1عبةداللطيف العةةاني، و معةن خليةةل العمةةر، المشةكالت االجتماعيةةة، ط  (4)

 .  253ص 
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واغلب صفات الفقير هي الدخل ، اما العامل اآلخر الذي يعاني منه الطفل اليتيم فهو الفقر
يرة ظاهرة عمل االطفال في الشوارع واألعمال الخطرة ترافق االسرة الفقو الواطئ وضعف التغذية 

اي اضطراب في دخله ، والقذرة وهكذا يكون الطفل الفقير في تصنيف الفقر المزدوج االضطراب
 .(1)جدًا  يجعل بؤسه ومعاشه االقتصادي صعباً  وذلك، فقدان احد االبوين او كليهمااضطراب و 

، متعددة في وسط االطفال االيتام وأشكاالً ليب مشكلة التسول التي تتخذ اسا ومن المشكالت
واأليتام يمارسون هذه الظاهرة السيئة وهي ظاهرة اجتماعية غير حضارية تعمل على عرقلة وتقدم 

حد وفاة أ ،ظاهرة التسول إلىهم االسباب التي تؤدي ومن أ، المجتمع وتنعكس آثارها على المجتمع
اخل األسرة ومما يشجع المتسول على طلب اإلحسان من الوالدين والفقر والجهل وغياب الموجه د

 (2)الناس واستدرار عطفهم  تلك المشاعر الدينية والعاطفية التي يحملها كثير من الناس تجاه الفقراء
ن اهلل. )): تعالى قال، اوصى بهم واستحسن صنيع من يحسن إليهم تعالى وا 

  9 – 8: اإلنسان 
 كثر تعرضاً األطفال األيتام الذي يعيشون في أوساط اقتصادية صعبة يكونون أ ن  فإولذلك 

لى الجميع من مؤسسات مجتمع مدني وأفراد لذا يتوجب ع، رات السلوكيةإلى االنحرافات والتغي
 . ومؤسسات الدولة القضاء على العوز االقتصادي لهذه الشريحة للحفاظ عليها من هذه التحديات

 : المشكالت النفسية والسلوكية لألطفال األيتام: ثالثاا 
فيزداد  ،؛ ألن ه يشعر بصدمةزمة في غالب االحوال أالنفسية لألطفال االيتام  تكالتعّد المش

 . التوتر والتيقظ وتزداد ردود الفعل الحادة تجاه االحداث الضاغطة
العاطفية بسبب انخفاض اعتبارات  تكالة المبكرة لأليتام ناتجة عن المشكثير من مشاكل الطفول

وكذلك فالشعور الذي يحمله االطفال نحو انفسهم هو احد محددات السلوك البالغة االهمية ، الذات
يرى الباحثون ان الطفل الذي فقد والديه ولم يجد احد يقدره يحس بانه ف، بانه بال قيمةشعور الطفل 

                                                 

ت فةةةي الةةةوطن العربةةةي، مجلةةةة معهةةةد البحةةةوث والدراسةةةات العربيةةةة، العةةةدد الرابةةةع، بغةةةداد، د. قةةةيس النةةةوري، المشةةةكال  (1)
   11 – 10، ص 1985

 243عبد اللطيف العاني، ومعن خليل العمر، مصدر سابق، ص  (2)
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قرب الناس له وهذا ناتج عن شعور اليتيم بأن أ جداً  شخص ال قيمة له بل يكون احترامه لذاته ضعيفاً 
 . (1)يتعاملون معه بعين الشفقة والرحمة وليس لشخصه

من أكثر المشكالت هو و ، يتامسية شيوعا في أوساط األكتئاب أكثر االضطرابات النفويعد اال
كتئاب نتيجة فقدان شخص وينشأ اال .(2)نفعالية التي تدفع الناس لطلب العون اإلجتماعي والنفسي اال

 ...(3) أو نتيجة فقدان شيء محب أحد الوالدين أو فقدان أحد األشخاص المحبين له كموتعزيز 
أو نراهم قد ، لعديد من األمراض والحوادثأليتام يتعرضون إلى امن ا وبسبب اإلكتئاب نجد كثيراً 

  ..تعايشوا بصورة أو بأخرى مع واقعهم المر وحياتهم الجديدة كئيبين وحزينين
 يقضي ال فعندما الرفاق مع العالقة في االضطرابات من متطرف شكل أما العزلة االجتماعية فهي

وبذلك يعاني ، كاف ايجابي تفاعل على حصوله عدم لنتيجةا تكون اآلخرين مع في التفاعل وقتا الطفل
 والعزلة تعني. لها باالنتماء والشعور مجموعته مع وعدم القدرة على التفاعل صحية تكالاليتيم من مش

 واسعا ارتباطا ةمرتبط ةوالعزل الوقت معظم وحيدا منفردا اليتيم وبقاء اآلخرين عن االنفصال  هنا

 تطور إلى فيؤدي ذلك. االنفعالية والسلوكية والمشكالت التكيف وسوء التعلم وصعوبات بالمشكالت

 منحرف سلوك
 الطرف إلى يلجأ ثم، والبكاء الغضب نوبات لىإ اليتيم  الطفل يلجا أن المتوقع من. (4)

 تهديد تحت رغباته تجاب قدالحال  هذه وفي، يريد ما إلى يجيبه أن أمل على مستمدا حمايته األخر

  ..والعناد الغضبسال، 
 ألنه، الفعال السال، إلى يلجا أن فعليه، بالرفض وقوبل شيء تحقيق أراد كلما انه الطفل فيتعلم

النفسية لدى  تكالفتظهر المش( 5)سلوكه تعميم في الطفل يبدأ ثم، شيمة سيكون التراجع أن يتوقع
ه مشكلة ومعوقا نفسيا في كل بل ان الطفل اليتيم يواج، االطفال االيتام بصورة تدريجية وملحوظة

                                                 

 التربيةة، الجامعةة األسةرية، كليةة مةن بيئةتهم المحةرومين األطفةال لدى السلوكية المشكالت، إسماعيل يوسف ياسر  (1) 
 26، ص 2009اإلسالمية، 

جاسم صفاء حسين، أعراض األكتئاب لدى المراهقين في دور الدولة مقارنة بأ قرانهم مةن طلبةة مدينةة بغةداد، رسةالة (2) 
  38، ص2009، 60ماجستير، جامعة المستنصرية، كلية اآلداب، مجلة كلية التربية األساسية، العدد 

نبيل عبةد الغفةور عبةدا لمجيةد، م. م. نهايةة جبةر خلةف، قيةاس اإلكتئةاب لةدى  أ. د. نادية شعبان مصطفى، أ. م. د.(3) 
 .  330، ص 2009(، بغداد 60تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي، مجلة كلية التربية األساسية، العدد )

 ياسر يوسف إسماعيل، مصدر سابق ذكره  ((4
 40ص  1999، والثقافة، القاهرة ار العلماالولى، د السلوكية، الطبعة األطفال مختار، وفيق، مشكالت  (5)
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نفسي والموجه مراحله العمرية ولعل السبب األساس وراء ذلك هو شعوره بالضياع وعدم وجود الداعم ال
لذا يتوجب على من يقوم بدور االب أو األم من خالل رعايته لليتيم ، بوالمرشد في الحياة أال وهو األ
 . مراعاة هذه االمور الحساسة

 الفصل الثالث                                       
 الجانب الميداني للبحث

 اإلطار المنهجي للبحث: المبحث األول
 :نوع البحث ومنهجيته : أوالا 

وهذه البحوث تهدف إلى تقرير خصائص ظاهرة ، يعد البحث من البحوث الوصفية التحليلية
د على جمع الحقائق والمعلومات عتموهذا البحث ي، معينة او موقف معين تغلب عليه صفة التحديد

 .(1)داللتها ثم استخالص النتائج وأعمامها ومعرفةوتحليلها وتفسيرها 
ة التي الجتماعي وهو احد المناهج الرئيسأما المنهج المتبع في الدراسة فهو منهج المسح ا

ور أو في البحوث االجتماعية ويعرف بأنه محاولة منظمة للحصول على معلومات من الجمه مستعمل
توفير  هيفالوظيفة األساسية للمسح ، استمارات البحث او المقابلة استعمالعينة منه عن طريق 

   .(2)المعلومات حول موقف أو جماعة أو مجتمع

 ونوعها: حجم العينة : ثانياا 
 بطريقة العينة القصدية ، ( طفاًل من االطفال األيتام في مدينة الموصل50) ُأختير

 لبحث جماالت ا: ثالثًا

 .يتام في مدينة الموصل األطفال األ: المجال البشري -1
 مركز مدينة الموصل مجاال مكانيا للبحث : المجال المكاني -2
 2012 /10 /21إلى  2012 /6 /15مدة البحث من : المجال الزمني -3

 :فرضيات البحث : رابعاا 
 لمشكالت اجتماعيةإلى ايؤدي يتم األطفال إلى تعرضهم   -1

                                                 

 . 198، ص 1985، مكتبة وهبة، القاهرة، 9عبدالباسط محمد حسن، اصول البحث اإلجتماعي، ط  (1)
 . 199، ص 1989محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار المعارف الجامعي، اإلسكندرية،   (2)
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 . الوالدين في تعرض الطفل اليتيم إلى مشكالت نفسيةؤثر وفاة أحد ت   -2

 أكثر األطفال األيتام يعانون من ظروف اقتصادية صعبة  -3

 :أدوات البحث : خامساا 
في البحوث االجتماعية وكذلك  المستعملةفي جمع البيانات والمعلومات  ةاالستبيان استعملت

ذلك لتدوين وجهات نظرهم حول ء أو األمهات من اآلباالمقابلة مقابلة بعض األطفال وأولياء أمورهم 
 (1)االوضاع والظروف االجتماعية والنفسية واالقتصادية التي يعانون منها وكيفية معالجتها

 :الوسائل اإلحصائية : سادساا 
 الجزء                                                

  100×  ---------------النسبة المئوية )%( =  -1

 الكل                                    
 الخ                  ..الوسط الحسابي لمعرفة المعدل العام للبيانات اإلحصائية التي تتعلق بالعمر والدخل – 2

 ك × مج س                       
                 -------------                     

 مج ك                           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 199عبدالباسط، مصدر سابق، ص   (1)



 م2014/هـ1435                                                                  (          69العدد ) –آداب الرافدين   

 

 
415 

 تحليل وعرض البيانات الخاصة بالبحث: المبحث الثاني
 يتام عن وفاة أحد الوالدين( يوضح أعمار األطفال األ1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات عمر الطفل
1 – 2 7 14% 
3 – 4 8 16% 
5 – 6 5 10% 
7 – 8 12 24% 
9 – 10 6 12% 
11 – 12 12 24% 

 %100 50 المجموع
( سنة 12 – 11%( للفئة العمرية )24كانت ) الكبرى( ان النسبة 1ح الجدول رقم )يوض
%( وهي للفئة 16أما النسبة الثانية فكانت )، ( سنة8 -7%( للفئة العمرية )24وكذلك نسبة )

، ( سنة2-1كانت ألعمار االطفال االيتام الذين تيتموا بسن ) (% 14نسبة )و ، ( سنة4-3العمرية )
والنسبة االقل كانت حوالي ، ( سنة10-9%( ألولئك الذين توفي والدهم وهم في سن )12)تليها نسبة 

( 2. 6طفال األيتام )لذا يكون المتوسط الحسابي ألعمار األَ . ( سنة6-5العمرية ) وهي للفئة%( 10)
 . سنة

التي  المشكالتلتركيز ومعرفة اآلثار يقي لتنويع الفئات العمرية يعود إلى اولعل السبب الحق
فئة عمرية  ولكل. تعاني منها كل فئة على حدة ودراستها ووضع حلول ومقترحات بشأن ذلك

( لها 2-1فمشكالت األطفال بأعمار)، الخاصة بها التي تختلف من فئة عمرية إلى أخرى مشكالتها
 . ( لها مشكالت أكبر وأهم من الفئة األولى12-11خصوصية ومشكالت الفئة )

 نس االطفال االيتام( يوضح ج2جدول رقم)
 النسبة المئوية التكرارات الجنس
 %64 32 ذكر
 %36 18 أنثى

 %100 50 المجموع
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، %(36%( ونسبة اإلناث )64( أن نسبة الذكور )2تبين لنا من خالل الجدول اعاله رقم )
ا تكون النفسية واالقتصادية عادة م والمشكالتوذلك لكون اآلثار ، وقد تم الفصل بين الجنسين قصدا

أكبر وأعظم مقارنة بالذكور اليتامى من  من اإلناثفتكون آثار فقدان األم ، مختلفة باختالف االجناس
تظهر عليهم عالمات اليتم والحرمان فوالعكس صحيح ألولئك الذكور الذين يفقدون آباءهم ، جهة األم

أن اغلب اإلناث يكن ولعل السبب وراء هذا الفصل هو ، باليتيمات من جهة األاكثر من اإلناث 
يتطلب منا  وذلك، يتبعون األب القدوة والرمزفاألبناء الذكور  أم امقلدات بل على ارتباط وثيق باألم 

 . الفصل بين الحالتين للوصول إلى نتائج أكثر دقة
 بوين( يوضح من المتوفى من األ3رقم )جدول 
 النسبة المئوية التكرارات ىالمتوف
 %76 38 األب
 %24 12 األم

 %100 50 المجموع
يتام في هذه الدراسة ممن تيتموا بسبب أن  نسبة األطفال األ( 3يتضح من الجدول اعاله )

الفصل بين و ، %(24كانوا بنسبة )فااليتام الذين غابت عنهم والدتهم  أم ا، %(76غياب األب هي )
إذا كان االب هو المعيل  خصوصاً و  ، ب ضروري بين االيتام الذكور واإلناثأيتام األم أو أيتام األ

األيتام الذين يعتمدون  أم ا، سيتحملون المسؤولية في زمن مبكر فإّنهمويعتمد عليه األبناء قبل وفاته 
على االب ويفتقدون األم قد يشتكون من حرمان وحنان االم الضروري في بناء الشخصية النفسية 

 . والعاطفية لألطفال
 وعدم زواجهحد الوالدين بعد وفاة اآلخر يوضح زواج أ (4جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات المتوفي
 %76 38 زواج األب
 %6 3 زواج األم
 %18 9 لم يتزوجا
 %100 50 المجموع
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دخول عنصر غريب في حياة الطفل دورًا كبيرا في تغيير شخصيته وحالته االجتماعية  يؤثر
يكون ذلك الحدث  شخص آخر حد والديه فجأة ويحل محل المتوفىافالطفل اليتيم الذي يفقد ، والنفسية

معه بل قد يسلك سلوكا عدائيا تجاه هذا الشخص  التكيفتغييرا كبيرا في حياته ويجعل من الصعب 
 . الغريب ظاهريا او باطنيا كالكره

ع األهل فغالبا ما يدف، %( وهي زواج األب76) الكبرىفي هذا الجدول كانت النسبة 
لزواج من امرأة ثانية لتقوم بخدمته ورعاية بيته بل قد تكون رغبة منهم رب باألرمل الرجل إلى اواألقا
تفكك اسري كبيرة لعدم  ذلك الزواج مشكالت سيخلقو ، الخالص من القيام بواجبات تجاههفي 

عنصرا ما يكون األبناء في اعمار كبيرة ويجدون وخصوصًا حيناالنسجام بين االبناء والزوجة الجديدة 
 . الزوجة الجديدة تنال قسطا كبيرا من الحب من والدهم على حسابهم همو  ، غريبا احتل مكانة والدتهم

وهي لألرامل النساء والرجال الذين لم يرغبوا بالزواج ، %(18النسبة الثانية كانت حوالي )و 
هذه  فعناصر، بنائهمالى حياة أ اً جدد (زوجة /زوج)حياتهم ستكون غير مستقرة عند جلبهم  ظنًا منهم

 . راحة ابنائهم من أجلالشريحة قد ضحوا براحتهم الشخصية 
البعض  ويعدها%( 6رملة وكانت بنسبة )والنسبة االقل أو الظاهرة األقل شيوعا هي زواج األ

 مصدر الحنانحنان االم التي كانت  قد األبناء االيتام في هذه الحاليفت إذ، االصعب على االيتام
 . الوحيد لهم

 ( يوضح طريقة تعامل االهل مع الطفل اليتيم5جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات طريقة التعامل

 %28 14 القسوة
 %38 19 التسامح والعطف
 %18 9 التوجيه والنصح
 %16 8 الثواب والعقاب

 %100 50 المجموع
 

فقد احتلت ، أطفالهمرامل مل بها اآلباء واألمهات األق التي يعاائ( الطر 5تتضح من الجدول )
يتام بأنهم يعاملون بهذه الطريقة ، وهنا يظن األ%38طريقة )التسامح والعطف( النسبة األولى بحوالي 
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%( وهي القسوة وهذه الحالة 28كانت )فالنسبة الثانية  أم ا، لوضعهم الخاص كأيتام والشفقة عليهم
معاملة الناس له قاسية  فيظن أن  ، تقاره للحنانانعكاس نفسي داخل نفس الطفل اليتيم الذي يشعر باف

كانت نسبة النصح والتوجيه و ، بالثواب والعقاب%( ألولئك الذين يعاملون 16) وكانت نسبته. جداً 
ن لبناء شخصية اليتيم االجتماعية لمثلى التي ينصح بها جميع المختصي% وهي الطريقة ا18بحوالي 
 "فال إلى تعرضهم لمشكالت اجتماعيةتم األط" يؤدي يُ  وهذا ما يثبت صدق الفرضية. والنفسية

 ( هل تتلقى عائلتك مساعدات من جهات معينة ؟ 6جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات نوع االجابة

 %60 30 نعم
 %22 11 ال 
 %18 9 أحياناً 

 %100 50 المجموع
 

المساعدات من جهات  يتام يتلقونل األ% من عوائ60نسبة  ن  ( أ6يتضح من الجدول )
مختلفة لتيسير حالهم والتخفيف من عبء المسؤولية االقتصادية الملقاة على كاهلهم لغياب دعم االب 

للعوائل فكانت % 22نسبة  أم ا، فيها المعيل العوائل التي توفيوهذه النسبة تظهر اكثر في صفوف 
مهم أهل أبيهم أو أُ معتمدين على وعادة يكون افرادها  ال تتلقى الدعم من الجهات األخر، التي

هو المساعدات ليس دائما بل  فتلقيهم% 18كانت بنسبة ف)أحيانا(  وأم ا اإلجابة. الميسوري الحال
األطفال األيتام يعانون وهذا ما يبرهن صحة الفرضية الثالثة "أكثر . بالمناسبات الدينية وغيرها مرتبط

 . قتصادية صعبة"من ظروف ا
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 ( يوضح الجهة التي تساعد اسرة اليتيم7) جدول رقم

 النسبة المئوية التكرارات الجهة
 %5. 36 11 شبكة الرعاية
 %5. 30 9 األقارب
 %10 3 الجيران
 %10 3 الخيرون
 %13 4 الجوامع
 %100 30 المجموع

 
 %( من5. 36) الكبرىشبكة الرعاية االجتماعية تحتل النسبة  ن  ( أ7يتبين من الجدول )

%( 13%( وبنسبة )5. 30االقارب ) وكانت نسبة، االرامل تعطيها لألمهاتخالل الرواتب التي 
يتام تبرعات للعوائل الفقيرة فينال األلجمع ال ؛التي غالبا ما تخصص صندوقا في الجامع للجوامع

ا %( توزعت على )الجيران( و)الخيرين( الذين غالبا م10النسبة االخيرة كانت )و ، حصتهم منها
 . يقومون بأعمال خيرية يشكرون عليها

   ؟الوالدة وانشغاله يؤثر سلبا عليه/كان عمل الوالد هل( يبين 8جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل
 %28 14 نعم
 %54 27 ال 
 %18 9 أحياناً 

 %100 50 المجموع
اليه في كل افراحهم  فيلجأونبناء اآلخر المصدر الوحيد لأل الوالدين يصيرعندما يتوفى احد 

غيب عنهم الرقابة بينهم بل تحالة فراغ  للعمليتام يخلق غياب األب أو اأُلم عن األلذا و  ؛وأحزانهم
 . حالة خطر في حياتهم فيشّكل ذلكوالتوجيه 
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%( وتكون هذه العوائل 54))ال( وهي: كانت  الكبرىن النسبة أ( 8ويتضح من الجدول )
أم ا اإلجابة أحيانًا ، % 28كانت نسبة االجابة بة )نعم(  و . دم توفر مصدر رزق لهافقيرة الحال لع

يتام يعانون من ما يبرهن صحة الفرضية الثالثة " أكثر األطفال األوهذا  . %(18بنسبة ) فجاءت
 . ظروف اقتصادية صعبة"

 حدة واالكتئاب نفسية كالقلق والو  تكالمعاناة األطفال االيتام من مش( يوضح 9جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات نوع االجابة
 %54 27 نعم

 %46 23 ال 
 %100 50 المجموع

 
نفسية كالقلق  إلى مشكالتطفال االيتام يتعرضون أن  نسبة كبيرة من األ( 9يتضح من الجدول )

ونسبة على حياتهم  ير كبير يطرأاب الذي يرافق غياب أحد االبوين ووجود تغوالشعور بالوحدة واالكتئ
هم أن  ولئك الذين اكدوا %( ال46كانت نسبة )و %( 54)اإلجابة بة)نعم( على كثرة هذه المشكالت كانت 

لكنهم ال يدركون  تكالفقد يعانون من هذه المش، نفسية وهي إجابة غير دقيقة تكالال يعانون من مش
الدين في تعرض الطفل اليتيم إلى ؤثر وفاة أحد الو ثبت صدق الفرضية الثانية "توهذا ما ي. ذلك

 . مشكالت نفسية"

 ( يوضح الشعور بالحرمان العاطفي والحنان 10جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 %54 27 نعم

 %18 9 ال 

 %28 14 أحياناً 

 %100 50 المجموع



 م2014/هـ1435                                                                  (          69العدد ) –آداب الرافدين   

 

 
421 

نون من الحرمان يعا %( من االطفال األيتام54ارب )ما يق ن  أ (10يتضح من الجدول )
فغياب احد األبوين يخلق ، بناء الشخصية العاطفية لألبناءلفيه االبوان  الذي يشتركالعاطفي والحنان 

 يقد روكانت نسبة االيتام الذين ال يعانون من هذه الحاالت ، مشكلة في هذه المعادلة األسرية
سطي الذي يعتمد على الظروف %( لة )أحيانًا( أي الخيار الو 28وأخيرًا كانت نسبة )، %(18)بة

 . دائمة المشكالتوالحاالت التي تواجهه وليست هذه 
 نتائج البحث 

تفكك اسري كبيرة لعدم االنسجام بين االبناء  مشكالتيخلق  وذلك، %(76كانت نسبة زواج األب ) .1
 . عندما يكون األبناء في اعمار كبيرة وخصوصاً والزوجة الجديدة 

أنهم يعاملون بطريقة التسامح والعطف لوضعهم الخاص كأيتام يرون %( من االيتام 38حوالي ) .2
 . والشفقة عليهم

 . %( على رواتب شبكة الرعاية االجتماعية5. 36تعتمد اسر األيتام بنسبة ) .3

نفسية كالقلق والشعور بالوحدة واالكتئاب الذي  إلى مشكالت%( من االطفال االيتام يتعرضون 54) .4
 . نبويينتج عن غياب أحد األ

 يشترك منهاالطفال األيتام يعانون من الحرمان العاطفي والحنان الذي  عدد%( 54)نسبةيقارب  .5
 . فغياب احد األبوين يخلق مشكلة في هذه المعادلة األسرية، الشخصية العاطفية لألبناء لبناءاالبوان 

 التوصيات واملقرتحات 

فذلك يؤدي بهم م ورعايتهم بشكل سليم ضرورة توفير مؤسسات حكومية وخاصة تسهم في دعم االيتا  -1
 . لمساهمة في بناء المجتمعإلى ا

إعانة االيتام ماديا راد ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني في مساهمة جميع افراد المجتمع كأف -2
 . واقتصاديا لمواجهة التحديات االقتصادية التي تواجههم

طريقة التوجيه والتقويم من اجل بناء تباع م برو، التسامح والعطف واالتعامل مع األطفال االيتا -3
 . شخصية اليتيم على اسس سليمة مبنية على الحنان والمحبة

مزية لتسهم في تحسين واقع زيادة رواتب الرعاية االجتماعية وجعلها رواتب معقولة اكثر من كونها ر  -4
 . رامل واأليتامحال األ
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ABSTRACT 

From the beginning of life,  societies  suffered from wars, sever 

conditions and crises. In turn, these crises affect on the orphans 

psychologically, economically and socially. Therefore, Islamic education has 

presented a unique systemic approach to educate orphans from different 

aspects ; socially, economically and psychologically.  

Investigating in social problems of orphans  is considered as one of the 

most important subjects, dealt by socialists in their theoretical and practical 

studies.  

In Iraqi society, orphans' problems are explicit ones as a result of the 

American occupation. Therefore, the number of orphans has been increased 

and affected the society psychologically and economically.  

 

 

 

 

 


