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 الرهاب االجتماعي واألمن اإلنساني دراسة ميدانية

 وديان ياسين عبيجأ.م.                 فاطسة عرام عبج السظمب

          fatoma3595@gmail.com wedian.yasen@yahoo.com           

 جامعة بغجاد/ كمية التخبية لمبشات

 سمخصال

يسخ السجتسع العخاقي بسجسػعة مغ االضصخابات الشفدية واالجتساعية التي تيجد األمغ االنداني    
شفاؿ االيتاـ جدء مغ ذلظ بذكل مباشخ وغيخ مباشخ ولكػف األ وتعرف وتسذ جسيع شخائح السجتسع

السجتسع ليحا قامت الباحثة بأجخاء ىحه الجراسة ومغ بيغ ىحه االضصخابات الخىاب االجتساعي )الخػؼ 
االجتساعي( الحي يعج مغ االضصخابات أو الطػاىخ التي زاد انتذارىا في الػقت الحاضخ ألنُو يعيق 

تساعية أذ يجج السراب بيحا مخض صعػبة في السراب مغ مسارسة حياتو السجرسية او السيشية او االج
التعامل مع السحيط االجتساعي بدبب معاناتو السخضية, لحلظ سمصت الجراسة السػسػمة )الخىاب 

/ دراسة ميجانية لأليتاـ( الزػء عغ شبيعة الخىاب االجتساعي لجى االجتساعي واألمغ االنداني لمصفل
تخرز الخجمة االجتساعية عمى وجو التحجيج, فزاًل عغ قمت  االشفاؿ االيتاـ لكػنيا اوؿ دراسة تشاوليا

وقج سعى البحث مغ البيانات عغ االيتاـ السرابيغ بالخىاب االجتساعي في مؤسدات العسل االجتساعي, 
التعخؼ عمى )الخىاب االجتساعي( ومجى أرتباشو بالصفل اليتيع وتػضيحو مغ الشاحية  الى خالؿ اىجافو

, تدميط الزػء عمى أنػاع الخىاب والتعخؼ عمى أىع االسباب التي تؤدي الى  االجتساعية والشفدية
ضيػره, التعخؼ عمى دور االخرائي االجتساعي في مؤسدات العسل االجتساعي, يعج البحث مغ البحػث 

دوات العمسية االحرائية مشيا السقابمة ية, إذ استعسمو فيو مجسػعة مغ األالػصفية التحميمية السيجان
(مغ العامميغ في السؤسدات 052, وقج بمغ حجع العيشة)الحطة واالستبانة في عسمية جسع البياناتوالس

 االىمية والحكػمية.

 (يسنسندا)االمن اال -لخهاب االجتساعي()ا: الكمسات السفتاحية
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Social Phobia and Human Security 
Fatmah Ussam Abdulmutalb         Asst.Prof. wedian.yasen Ubead 

                 fatoma3595@gmail.com                 wedian.yasen@yahoo.com           

University of Baghdad - Cillege of Education for Girls  

Abstract  

   The Iraqi society suffers from some psychological and social disorders that threaten 

human security and affect, directly and indirectly, all its segments. Since orphan 

children are part of this society, the researcher conducted this study. Among these 

disorders is social phobia (social fear), a disorder that has been spreading increasingly 

which impedes in infected people from from going about their daily school, 

professional or social life. They find it difficult to deal with the social environment 

around them due to their sickness. Therefore, the current study (Child Social Phobia 

and Human Security: A Field Study of Orphans from the Viewpoint of Social Workers 

in Baghdad) highlights the nature of social phobia among orphan children. it’s being 

the first study addressed by the department of social work specifically, as well as 

considering the lack of data on orphans with social phobia in social work institutions. 

The current study aims at: Identifying (social phobia)and its limitation to the orphan 

child, then clarifying it from the social and psychological point of view. Shedding light 

on the types of phobias and the most important causes that lead to its occurrence, 

Identifying the role of the social worker in social work institutions.  

Keywords: Social phobia , Human Security. 

 لسقجمة : ا
لقج خمق هللا سبحانو وتعالى الشفذ البذخية وجعل فييا الخػؼ كالخػؼ مغ حيػاف      

مفتخس أو الخػؼ مغ أي خصخ يؤثخ عمى حياتو, ألف الخػؼ يعج صساـ األماف الحي يعسل 
عمى تححيخ الفخد مغ وجػد أي  خصخ ييجده فيقـػ بسػاجيتو أو اليخوب مشو كسا انو دافٌع 

ى الشجاح واالجتياد والعسل لكي يحرل عمى أفزل الشتائج, ولكغ وشاحٌغ يجفع الفخد عم
عشجما يربح الخػؼ حالة دائسة في حياة االنداف وتتجاوز حجود الخػؼ الصبيعي فأنو 
يربح  حالة مخضية يتصمب عالجيا, ألنيا في السدتقبل تؤثخ سمبًا عمى حياتو االجتساعية 

سى ىحا االضصخاب خػؼ مخضي يعخؼ بػ والتعميسية وحتى العسمية وفي ىحه الحالة يد
)رىاب( وىحا السخض قج شغل اىتساـ العجيج مغ الباحثيغ في عمع الشفذ وعمع االجتساع 
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وتعجدت تفديخاتو فسشيع مغ ربصو بالعػامل الػراثية ومشيع مغ ربصو بالعػامل الشفدية 
عغ أف الشاس في  واالجتساعية ومشيع مغ ربصو باألفكار الخاشئة وغيخ العقالنية,   فزالً 

العرخ الخاىغ يعانػف مغ العجيج مغ الطػاىخ التي تؤثخ وبذكل أساسي عمى حياة االفخاد 
والسيسا االشفاؿ ألنيع يعيذػف في مجتسع يػاجو العجيج مغ الزغػط  واالضصخابات 
السخضية ومغ بيغ ىحه االضصخابات ىػ)الخىاب االجتساعي( الحي يعج واحجًا مغ 

يتعخض ليا االشفاؿ والسيسا االيتاـ ألنيع يسثمػف نقصة البجاية لكثيخ مغ  االضصخابات التي
ذلظ  السذكالت والسعاناة واآلالـ الشفدية واالجتساعية التي يذعخ بيا ىؤالء االشفاؿ مسا أدى

الى تدسية تعخؼ باإلعاقة الشفدية واالجتساعية, ومغ ىحه الى تحػؿ الخىاب االجتساعي 
مشيا االيتاـ في السؤسدات ىي فقجاف السعيل أو الػالجيغ كمييسا والحي السذكالت التي يعاني 

يؤدي الى شعػر االيتاـ بعجـ االستقخار الشفدي واالجتساعي؛ بدبب نطخة السجتسع لأليتاـ مغ 
 .ع حاجاتو مغ جية أخخى جية وعجـ أشبا

 السبحث االول

 عشاصخ البحثاواًل: 
 :البحثمذكمة  

الجتساعية  التي تجعمو عاجدًا العرخ الخاىغ العجيج مغ الزغػط انداف في يػاجو األ    
التفاعل مع االخخيغ واالنجماج معيع, اذ يعاني العالع العخبي بذكل عاـ ,والسجتسع  عغ

العخاقي بذكل خاص الكثيخ مغ االمخاض الشفدية واالجتساعية ؛بدب كثخة الحخوب التي 
واالشسئشاف فقج أفخزت تمظ الحخوب العجيج مغ دارت عمى ارضو وعجـ احداس أفخاده باألمغ 

الفئات اليذة أو السيسذة ومغ بيغ ىحه الفئات ىع ) االشفاؿ االيتاـ( النيع يعانػف مغ 
إذ  عيل وعجـ العير ضسغ أسخة شبيعية,ضغػط اجتساعية ناتجو عغ فقجاف الػالجيغ او الس

(  وذلظ بكية السجتسع العخاقي يعاني مغ زيادة ىحِه الفئات واشمق  عميو بػ ) السجتسع السأزـو
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بفعل وجػد ىحه الفئات التي تذكل تيجيجًا خصيخًا عمى األمغ اإلنداني, كسا أف ضعف 
الحمػؿ والسعالجات   وعجـ قياـ السؤسدات السخترة بتقجيع الخعاية الالزمة ليحه الفئات بعج 

 .آنيٍّ ومدتقبميِّ ألشفالشا يجيجٍ حخمانيع مغ الجػ االسخي الجافئ  يؤدي الى آثاٍر سمبية و ت

فاف الحخماف مغ الخعاية الػالجية والسيسا في مخحمة الصفػلة وعجـ أشباع الحاجات     
الشفدية واالجتساعية كالحاجة الى الحب والعصف والتقبل مغ قبل االخخيغ أي أنو مخغػب 

اجتساعية مغ قبل الجساعة التي يشتسي الييا فأف ذلظ يؤدي الى ضيػر مذكالت نفدية و 
تعػد بالدمب عمى حياة الصفل وقج تدتسخ معو لمكبخ وتؤثخ عمى حياتو السدتقبمية ولكػف 
الصفل اليتيع فخد مغ افخاد السجتسع فيػ كائغ اجتساعي بصبعو يتعامل مع االخخيغ السػجػديغ 

ا أنو يعاني مغ في بعس االحياف كس عالقات ايجابية وسمبيةمغ حػلو مغ خالؿ تكػيغ 
سخية فعمى الخغع مغ اىتسامات السؤسدات السخترة بو فشججه يعاني مغ الخعاية األحخماف 

 (.Social Phobia مذكالت مشيا ما يعخؼ بالخىاب االجتساعي )

 أهسية البحث:

اف االزمات التي تعخض ليا العخاؽ بدبب الحخوب, واالحتالؿ, ودخػؿ)داعر عاـ  
( انعكدت آثارىا الشفدية عمى االشفاؿ والسيسا االيتاـ وىحه اآلثار متسثمة بالخػؼ, 0202

والقمق, والخىاب, والكػابيذ, والػسػاس بدبب قتل او اختصاؼ أحج الػالجيغ او كالىسا معا 
ر يحكخ فيذعخ بالشقز العاشفي واالنعداؿ االجتساعي مسا يؤدي اصابتو اماـ عيشو بجوف مبخ 

بسخض يدسى بػ ) الخىاب االجتساعي(ألف اآلثار الدمبية التي كػنتيا الحخب تحج مغ تكيف 
االشفاؿ مع الػسط الحي يعير فيو فزال عغ تعخض ىؤالء االشفاؿ الى حاالت مغ اليمع, 

 شا أسبابو اعاله .والخػؼ , وعجـ االشسئشاف , كسا وضح
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 اهجاف البحث

التعخؼ عمى )الخىاب االجتساعي( ومجى ارتباشو بالصفل اليتيع وتػضيحو مغ الشاحية   -0
 االجتساعية والشفدية .

 تدميط الزػء عمى أنػاع الخىاب والتعخؼ عمى أىع االسباب التي تؤدي الى ضيػره . -0

 ات العسل االجتساعي .التعخؼ عمى دور االخرائي االجتساعي في مؤسد - 3

 تعخيف السفاهيم والسرظمحات الخاصة بالبحث:ثاسنيًا: 

" الخػؼ الذجيج والسدتسخ وغيخ السبخر مغ الػقػع حيث  بأسنهيعخف الخهاب االجتساعي  
يخذى السرابػف بيحا السخض مالحطة االخخيغ وتقػيسيع والتحجث اماميع, واداء االدوار 
اماـ الجسيػر, واستخجاـ السراعج والسخافق العامة في السصاعع واالماكغ العامة, كسا 

خية يخذػف ضيػر اعخاض القمق والتػتخ عمييع خػفا مغ سخ
 (002,ص0200)حامج,اآلخخيغ".

" اضصخاب مخضي ناتج عغ خػؼ غيخ واقعي يسكغ ويعخف الخهاب في عمم الشفذ بأسنه  
االساليب الدمػكية او الشفدية او االدوية  استعساؿالديصخة عميو او التقميل مشو مغ خالؿ 

 (031,ص0225)الذخبيشي,الصبية ".

"مخض يخذى األفخاد فيو  ب الشفدي بأسنهسعية األمخيكية لمظالجيزا من قبل ويعخف ا
الترخؼ او التكمع باي شيء يجعميع مػضػع سخخية او انتقاد مغ قبل اآلخخيغ فيشطخوف 

 (03,ص0202)الحخيخي,اليو نطخة سيئة".
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بأنو "اف يعير الفخد في سالـ واستقخار وشسأنيشة فال يخاؼ احج مغ ضخوؼ  األمنيعخؼ 
 الحاضخ وال يتػقع شخا في السدتقبل ويعج األمغ مغ اىع حاجات االنداف اي كاف نػعو ".

 .(001,ص0221)الجاسػر,

في حيغ تعخؼ مفػضيو االمع الستحجة األمغ اإلنداني بأنو "تػفيخ الحساية لجسيع الشاس   
خصار الخارجية مغ خالؿ الحفا  عمى امغ الجولة وسالمة اىميا مغ جخاء الحخوب مغ اال

 (.02,ص0201)مرصفى,واالوضاع التي تتعخض ليا ".

السخحمة التي تبجا بشسػ الجشيغ حتى يرل الى البمػغ وقج يكػف البمػغ  "يعخف الظفل بأسنه 
آلخخ الصفػلة  بالذكل او الدشيغ فالذخيعة االسالمية قج اعجت البمػغ بجاية

 .(070,ص0200)سالع,"

"الفتخة التي تبجأ بعج مخحمة الخضاعة مغ  يعخفه معجم مرظمحات الخجمة االجتساعية بأسنه و  
( عاـ تتدع 00ػ01(عاـ اما الستأخخ مغ)02ػ 00(شيخا وتشتيي مشح البمػغ السبكخ)01ػ02)

 (.01,ص0202الخاشجيغ")محسػد,وتعمع كيفية اخح مكانو بدخعة الشسػ الجدسي 

, الجػ االسخي بدبب وفاة الػالجيغ "الصفل الحي عاش محخومًا مغيعخف اليتيم بأسنه 
 (.03,ص0207)عبج الخؤوؼ,السرخي,اوكالىسا مسا ادى الى ايجاعو في احجى السؤسدات"

القانػني  خمو او كالىسا معا ولع يبمغ العسكل مغ تػفى ابػه اوا "يعخفه القاسنهن العخاقي بأسنهو 
 .(3,ص0202)ابخاليع, ادريذ,ىػ الثامشة عذخ لحا يجب ايجاعو في احجى السؤسدات "

قبل بمػغو مسا   " الصفل الحي  فقج والجيو عمساء االجتساع بأسنهالظفل من قبل يعخف و     
,او رعايتو في أحجى السؤسدات وقج تذسل ىحه السؤسدات رعاية االشفاؿ  ادى الى ايػائوِ 

 .(315,ص0202)خػج,المقصاء, او الفقخاء التي تقـػ بتشذئتيع التشذئة الرحيحة "
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ميشة تعسل عمى مداعجة األفخاد عمى حل  "تعخف بأسنها مؤسدات العسل االجتساعي 
 .(01,ص0225)عػض,ت"مذاكميع مغ خالؿ السداىسة في  تسػيل ىحه السؤسدا

عسل غيخ ربحي أو وضيفي يقـػ فيو األفخاد بتقجيع السداعجات وتحديغ " وتعخف بأسنها
)ابػ السدتػيات السعيذية لمفئات السزصيجة  في السجتسعات البذخية كافة "

  .(7,ص0221القسيدة,

 االجتساعيةع عمى تحسل السدؤولية جسعية او مؤسدة تعسل بذكل مشط"بأسنها ايزًا  تعخف و 
 .(30,ص0202)عسار,"خجمات اندانية دوف مقابل مادي عوذلظ مغ خالؿ   تقجي

 السبحث الثاسني

 سنساذج من دراسات سابقةاواًل: 

قياس الخهاب االجتساعي لجى دراسة حهل  (,6102) هالة عبج االميخ مكمف ـ اجخت
درجة اصابة الصالبات تيجؼ ىحه الجراسة تحجيج , العخاق الخامذ االعجادي,طالبات الرف 
عجادي )االدبي, والعمسي( بالخىاب االجتساعي ومجى انتذاره الرف الخامذ اال اليتيسات في

تقميل مغ درجة بيغ شالبات االعجادية برػرة عامة مغ خالؿ اعجاد حمػؿ تعسل عمى ال
لقج اجخيت ىحه الجراسة في اعجادية البتػؿ)لمبشات(  مشهجية الجراسة:الخىاب االجتساعي, 

بسجيخية الكخخ الثانية قفج استعسمت الباحثة في ىحه الجراسة السشيج الػصفي, فزاًل عغ  
مكياس الخىاب االجتساعي الحي تع تختيبو مغ قبل)روليغ, ووي(عمى عيشة تع اختيارىا 

تيجة الشيائية لكل سؤاؿ باستعساؿ شالبة وتع استخخاج الش (005) بصخيقة عذػائية مكػنة
ائج التي هم الشتأ(,الػسائل اإلحرائية)الػسط الحدابي, واالنحخاؼ السعياري, واختبار)ت(

لقج اضيخت الشتائج في ىحه الجراسة اف عجد السرابيغ بالخىاب تهصمت اليها الجراسة هي: 
يحيط بيا مغ اوضاع  يتاـ بدبب تأثخ االناث بسا( شالبات مغ األ02تساعي السشخفس )االج
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لقج اضيخت الشتائج , وضخوؼ فيجعميا دائسة الخػؼ ألنيا كائغ اجتساعي حداس في شبعو
( شالبة مغ االيتاـ بدبب 01ىحه الجراسة اف عجد السرابيغ بالخىاب االجتساعي الستػسط)

لقج اضيخت الشتائج في ىحه الجراسة اف  ػؼ والخجل عشج مػاجيتيا لمسجتسع,شعػرىا بالخ
( شالبة مغ االيتاـ بدبب نطخة السجتسع 05جد السرابيغ بالخىاب االجتساعي السختفع )ع

لقج اضيخت الشتائج في ىحه الجراسة اف اسبتيا عمى ترخفاتيا بعكذ الحكخ, لألنثى وكثخة مح
(شالبات بدبب ضيػر مػاقع التػاصل 7عجد السرابيغ بالخىاب االجتساعي السختفع ججا)

دداد اصابتيغ الفتيات باالنعداؿ عغ السجتسع والسيسا مجتسع االسخة في االجتساعي التي تذجع
 بالخىاب االجتساعي.

مقارسنة العالج االسنفعالي  دراسة عن (,6100)عبج الكخيم جخاداتو فخسنديذ شاهين,  هاـ اجخ 
 األردن.اعية في معالجة الخهاب االجتساعي في والدمهكي بالتجريب عمى السهارات االجتس

تيجؼ ىحه الجراسة استعساؿ العالج االنفعالي العقالني والدمػكي والتجريب عمى السيارات 
الصالب الحيغ لع يتمقػا اي عالج لسعخفة  ومجى فعاليتو مغ خالؿ مقارنتو معاالجتساعية 

عجد الصالب السرابيغ بالخىاب االجتساعي ومداعجة ىؤالء الصالب عمى تكػيغ العالقات 
يسة ومداعجة األخرائييغ االجتساعييغ عمى تعجيل سمػؾ  الصالب االجتساعية الدم
لقج اجخيت ىحه الجراسة في مجرسة البصخيخكية  مشهجية الجراسة :ىحا بخنامج, باستعساؿ مثل 

الالتيشية الثانػية التابعة الى مجارس االمانة العامة لمسؤسدات التخبػية السديحية في االردف 
دراسة السشيج التجخيبي , فزاًل عغ مكياس الخىاب االجتساعي  فقج استعساؿ الباحث في ىحه

( شالبًا / 25الحي تع اعجاده مغ قبل )ماتيظ , و كالرؾ(عمى عيشة عذػائية مكػنة مغ )
بعج تقديع العيشة السحكػرة اعاله الى ثالث مجسػعات تتكػف كل مجسػعة شالبة, و 

ج االنفعالي العقالني الدمػكي, اما (شالبًا/شالبة إذ تمقت السجسػعة االولى العال05مغ)
الثانية تمقت التجريب عمى السيارات االجتساعية, اما السجسػعة الثالثة فمع تتمَق اي تجريب 
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وتع استخخاج الشتيجة الشيائية لكل مجسػعة باستعساؿ الػسائل االحرائية )الػسط الحدابي, 
 و االنحخاؼ السعياري, والتبايغ( لمسقارنة فيسا بيشيع.

لقج اضيخت الشتائج في ىحه الجراسة باف  أهم الشتائج التي تهصمت اليها الجراسة فهي اآلتي :
يع في خفس الخىاب االجتساعي مغ يد استعساؿ االسمػبيغ االنفعالي العقالني والدمػكي

لقج اضيخت الشتائج في ىحه الجراسة باف الشػع االجتساعي سػاء كاف الحكخ اـ , عجـ استعساليا
ليذ لو عالقة بشجاح البخنامج العالجي انسا درجة تقبل السخيس لمذخوط والتعميسات  االنثى

لقج اضيخت الشتائج في ىحه الجراسة باف التجريب عمى السيارات ,لو عالقة في تحقيق ذلظ 
االجتساعية يكػف اكثخ فائجة مغ االساليب العقالنية االنفعالية الدمػكية في التخفيف مغ حجة 

تساعي ألف شخيقة العالج تختمف مغ شخز ألخخ فزال عغ شبيعة السخضى الخىاب االج
 وتقبميع لشػع العالج.

عي عمم االوبئة ـ الخهاب االجتساحهل دراسة (,0553)جاي اي دين بهر, هااجخ  ـ
 social phobia: epidemiology , recognition, and),التذخيص العالج

treatment )الدخيخية التي يتعخض ليا  تيجؼ ىحه الجراسة معخفة االعخاض  .بخيظاسنيا
شفاؿ السرابػف بالخىاب, وتحجيج االسباب التي ادت الى إصابة االشفاؿ بيحا السخض األ

حالة  فاقعمغ اجل تذخيز نػع السخض ووضع العالج السشاسب لكل حالة حتى ال تت
لقج اجخيت ىحه  مشهجية الجراسة :, عاالشفاؿ في السدتقبل مسا يذكل ىحا عبئًا عمى السجتس

الجراسة عمى االشفاؿ في قخية تايػاف الخيفية بالريغ ,وقخية بازؿ بأمخيكا اذ استعسل الباحث 
مشيج السدح االجتساعي عمى عيشة تع اختيارىا بصخيقة عذػائية وذلظ مغ خالؿ تػزيع 

 .الشدبة السئػية(االستسارة,  ثع استخخاج الشتيجة الشيائية لكل سؤاؿ باستعساؿ )

لقج اضيخت نتائج في ىحِه الجراسة  أهم الشتائج التي تهصمت لها الجراسة فهي االتي :
%(مغ االشفاؿ والسخاىقيغ السرابيغ بالخىاب االجتساعي في تايػاف وىي اعمى 22.1بأف)
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%( الدبب يعػد بأف السخيس لع يتع تذخيرو برػرة دقيقة 2.1مغ ندبة مغ بازؿ البالغة)
لقج اضيخت نتائج في ىحِه الجراسة باف اصابة االشفاؿ ,الؿ الخجػع الى تاريخو الدابق مغ خ

والسخاىقيغ بالخىاب االجتساعي بدبب تعخضيع الى ضغػط نفدية واجتساعية سابقو  مشيا 
لقج اضيخت نتائج في ىحه الجراسة باف عالج الخىاب فقجاف احج الػالجيغ او انفراليسا, 

لقج اضيخت نتائج  ,شخيق التجريب عمى السيارات االجتساعية واالستخخاءاالجتساعي يتع عغ 
في ىحه الجراسة باف استعساؿ العالج الجساعي و العالج الدمػكي والسعخفي ىػ اكثخ فعالية 

لقج اضيخت الشتائج في ىحه واالشفاؿ,  لسعالجة الخىاب االجتساعي والسيسا عشج السخاىقيغ
قيغ السرابيغ بالخىاب االجتساعي يسيمػف الى تشاوؿ الكحػؿ %(مغ السخاى12الجراسة باف )
خىاب لقج اضيخت الشتائج في ىحه الجراسة باف االشفاؿ غالبا ما يرابػف بال, والسخجرات

لقج اضيخت الشتائج في ىحه الجراسة باف قمة الجراسات  االجتساعي دوف خسذ الدشػات,
لقج اضيخت  غ بيحا السخض,لعالجات لسرابيالشفدية واالجتساعية ادت الى قمة االرشادات وا

الشتائج في ىحه الجراسة باف اصابة االشفاؿ بالخىاب االجتساعي ناتجو عغ عػامل وراثية كأف 
 يكػف الػالجاف كانػا مرابيغ بالخىاب االجتساعي .

 شـغـــخيـــــة الـسـفـدـــخة لمبحث:الـثاسنيًا: 

 بحثولخئيدية التي يدتشج عمييا الباحث في اعجاد تعج الشطخية االجتساعية مغ االرضيات ا   
 اذ بجونيا ال يػجج اساس لجراسة فزال عغ انيا تسثل الخصػة االساسية لبجاية التفديخ .

ليحا تعج الشطخية االجتساعية مغ السرصمحات غيخ الستفق عمييا مغ قبل بعس العمساء   
بدبب انفراؿ الخياؿ عغ الحكيقة, ووجػد اشكاؿ وصياغات ال تتصابق مع بعزيا البعس 
ولكغ فيسا بعج اصبح ىشاؾ نػع مغ االتفاؽ ما بيغ العمساء عمى عشاصخ معيشة تخز 

اء الشطخية( ألف الشطخيات االجتساعية تػاجو العجيج مغ الشطخية االجتساعية تدسى)ببش
عجـ فيع الرعػبات مشيا كثخة الترشيفات التي ال حاجة ليا فيذعخ الباحثػف بالغسػض و 
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وبشاء عمى ذلظ تعخؼ الشطخية االجتساعية بأنيا "بشاء فكخي يتكػف  السػضػع بالذكل الجقيق,
ز عجة ) التدمدل االستشتاجي مغ مغ عشاصخ عجة)السفاليع , والقزايا( ومغ خرائ

الشطخيات الكبخى الى الشطخيات الرغخى , واالنتطاـ العقالني الحي يؤدي الى تفخع كل 
دراسة مغ ىحه الجراسات , والػضػح , والػاقعية , التي تعصى لمباحثيغ تجخبة الطػاىخ عمى 

 (.307,ص0205)حسدة,الرعيج السيجاني ("

وضع مفيـػ الشطخية ومغ أىع ىحه االدوار تحجيج السعخفة  وال نشدى دور عمساء الشفذ في 
العسمية واالرشادية, وتحجيج أسباب االختالؼ فيسا بيشيا, وتختيب االحجاث التي تداعج عمى 

 اقترار الػقت والجيج مغ قبل الباحثيغ الشفدييغ .

 بتحجيج الػضائف التي يؤدييا عمع الشفذ عشج اعجاده لشطخية مغليحا قاـ)جػند( 
  :(302,ص0202الخصيب,)اىسيا

تكػيغ السفاليع التي تعج مخجعا يداعج االخرائي االجتساعي والشفدي في تقجيع  البخامج  -0
 التأىيمية لألشفاؿ.

 تسشح األخرائييغ االجتساعييغ والشفدييغ عجة مغ البخامج التأىيمية . -0

 جاد الفخضيات.تسكغ الباحثيغ الشفدييغ واالجتساعييغ مغ اجخاء البحػث واع -3

 سنغخية التكيف االجتساعي :ـ 

 التكيف مفيـػ مذتق مغ العمـػ البيػلػجية فقج جاء عمى نحػ ما حجثتو نطخية )تذارلذ 
داروف( فيػ اوؿ مغ وضع ىحا السفيػـ مغ خالؿ نطخيتو السعخوفة باسع )االرتقاء 

(,وفي سياؽ تشاولو لمتصػرية واالنتخاب الصبيعي, إذ يذيخ ىحا السفيـػ 0152والشذػء(عاـ)
مغ مشطػر داروف الى إنو عسمية تصػرية تربح فييا الكائشات الحية متكيفة اكثخ لمعير 

ئة وضخوفيا, ويذيخ ايزًا الى اف الكائغ الحي يحاوؿ اف يػائع بيغ والتكاثخ ومقاومة البي
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نفدو و العالع الصبيعي الحي يعير فيو مغ أجل االرتقاء, وقج استعاف عمع الشفذ بالسفيـػ 
البيػلػجي لمتكيف الحي اشمق عميو عمساء البيػلػجيا بسرصمح )السػاءمة( وأستعسل ىحا 

, 0271, )فيسي حت مرصمح )التكيف او التػافق(السرصمح في عمع الشفذ االجتساعي ت
 .(01ػ2ص

(مغ 0150اال أف العالع )سشبخ(أوؿ مغ تػصل الى ىحه االفكار ولفت الشطخ الييا عاـ)   
خالؿ نذخ اثشيغ مغ مقاالتو أذ سجل في ىاتيغ السقالتيغ أف بعزًا مغ االنقدامات واالنػاع 

ففي حالة عجـ وجػد تغيخ متتابع فاف الطخوؼ التي يسارسيا  سػؼ تتجو الى الالتجانذ
االنتقاء الصبيعي سيكػف تأثيخىا محجود اذا تع مقارنتيا في حالة وجػد التغيخ وبيحه العبارة 
يدبق )داروف( في أرائو ووجيات نطخه ألنو وضح باف التكيف مفيـػ اجتساعي قبل أف يكػف 

  .(05ػ02,ص0221)عبيج,مفيػمًا بيػلػجياً 

والتكيف بسفيػمة العاـ ىػ اندجاـ الفخد مع محيصة وىػ مطيخ مغ مطاىخ الرحة   
الشفدية ويعج عسمية ديشاميكية مدتسخة بيغ الفخد والبيئة االجتساعية التي يعير فييا, فيػ 
ييجؼ عمى تعجيل سمػكو بسا يتػافق مع بيئتو االجتساعية, ويداعجه عمى اقامة عالقات 

ليػافق بيغ نفدو والعالع السحيط بِو, ويعج التكيف االجتساعي لألشفاؿ جيجة مع اآلخخيغ 
االيتاـ مع البيئة االجتساعية احج جػانب التكيف العاـ فيػ يختبط برحة الفخد الشفدية 
واالجتساعية مغ جية, ونتاج تفاعل الفخد مع السػاقف التخبػية والحياة االجتساعية مغ جية 

 .(05ػ02ص, 0225, ناصخ) اخخى 

ونجج أف مرصمحات التكيف لجى انرار السجرسة الػضيفية, والسيسا لجى )ماليشػفدكي 
ل السجتسع فيع يسيدوف بيغ ثالثة وبخاوف( تأتي في سياؽ تشاوؿ التغيخات التي تحرل داخ

نػاع مغ التغيخات التي تأتي في مجسميا كسحاولة لمتكيف مع الطخوؼ وىحِه التغيخات أ
 (:33,ص0225)فخج,ىي



 الخامس والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 
 

 

 
 

79 

: التغيخات االساسية التي تصخأ عمى السجتسع كسحاولة التكيف مع الطخوؼ الخارجية اوالً 
 الستغيخة.

 ثانيًا: تكيف السؤسدات االجتساعية السختمفة مع بعزيا البعس.

ثالثا: تكيف االفخاد مع ىحِه السؤسدات فالتكيف في ضل السجرسة الػضيفية يعبخ عغ عسمية 
مؤسدات وانداؽ اجتساعية متكيفة , وليدت فقط  مغ خالؿ وضيفية تؤدي أدوارىا مغ خالؿ 

 الفخد وحجه.

ويخى )فيخز ويشياـ(اف التػافق ال يتع مغ خالؿ مدايخة الفخد لمعادات, والتقاليج, وثقافة 
السجتسع انسا يتع مغ خالؿ تقبل الفخد ليحه العادات, والتقاليج, والثقافات لكي يدتصيع التػافق 

ر فيو وكحلظ يدتصيع تكػيغ العالقات االجتساعية بجوف خػؼ, او مع السجتسع الحي يعي
تخدد, او قمق, أما في حالة عجـ تقبمو ليحه العادات فاف الفخد يذعخ بالقمق, والخػؼ والرخاع 
الجاخمي الحي يؤدي الى اصابتو بأمخاض نفدية عجيجة مسا يتصمب ىحا مخاجعة االخرائي 

عالجيا, أما )روجخز( يخى أف عجـ التػافق يتع مغ  االجتساعي او الصبيب الشفدي مغ اجل
خالؿ احتفا  بعس االفخاد بسػاقف بعيجة عغ الػاقع مسا يؤدي ذلظ الى زيادة الخػؼ, 
والتػتخ, واالسى ليؤالء االفخاد فيمجأووف الى االخرائي االجتساعي او الصبيب الشفدي 

اعية مع السحيط الجاخمي لمتخمز مغ ىحه السذاعخ وعالجيا وتكػيغ العالقات االجتس
 (.003,ص0205)ذياب,والخارجي لمسجتسع

وعمى الخغع مغ ىحا  فاف مفيػـ التكيف االجتساعي يعج مغ السفاليع الغامزة الى حٍج  
كبيخ بدبب ارتباشو بالصبيعة االندانية وتصػرىا مغ جية وتعجد الشطخيات والسرصمحات 

عمى ىحا السرصمح العجيج مغ السفاليع حػؿ ىحا السفيػـ مغ جية أخخى لحلظ قفج أشمق 
, ومدايخة, ومجاراة( مسا أدى ىحا التعجد  ومغ ىحه السفاليع ىي:)التػافق, والتكيف, و تالـؤ

 .(01ػ05,ص0220الذاذلي,)الى الخمط بيغ ىحه السفاليع
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ويتع قياس التكيف االجتساعي مغ خالؿ مجسػعة مغ الدمػكيات الخاصة ومغ ىحه 
الدمػكيات ىي : الكياـ بجيػد مدتسخة لسػاجية السذاعخ الدمبية وذلظ عغ شخيق وضع 
حمػؿ لسذاكل وصعػبات الحياة وتحقيق التػزاف بيغ االنداف وبيئتو مغ أجل اكتذاؼ 

البيئة التي يعير فييا أو البيئة التي أنتقل  تو ذاتو وتحقيق التكيف مع متغيخاوتػجي
 .(050,ص0201)حبيب,حشا,الييا

ومغ ىحا السشصمق نعشي بالتكيف االجتساعي بانو عسمية سمػكية معقجه ىجفيا تكػيغ العالقة 
مع السحيط العاـ لمفخد مغ أجل تحقيق التػازف والتػافق مع البيئة الخارجية والجاخمية لو اي 

يغ الجوافع والخبخات والحاجات والكيع التي يجب ال يخالفيا ىحا الفخد فيذعخ تحقيق التكيف ب
تخ والخػؼ والرخاع الجاخمي ويربح أندانًا سػيًا بالخاحة الشفدية والجدجية تقل مؤشخات التػ 

 .(200,ص0202)مػسى,السحيصة بوقادرًا عمى تكػيغ العالقات مع السجتسع والبيئة 

اؿ رعاية الصفػلة يخوف باف السؤسدات التي تيتع باألشفاؿ ىي لحلظ فاف الباحثيغ في مج  
ف ىحه ألليدت أفزل مغ االسخة حتى لػكاف الصفل يعير في جػ اسخي غيخ مشاسب وذلظ 

السؤسدات تفتقخ الى الحشاف الحي يحجث بيغ الصفل والػالجيغ وكحلظ تفتقخ الى االماف 
الحي يعير فيو وعجـ قجرة ىحا الصفل واالشسئشاف مسا يدبب ىحا سػء التػافق مع الػسط 

 . (070ػ072,ص0223)احسج,خخيغجتساعية مع األفخاد اآلعمى تكػيغ العالقات اال

ومغ العخض الدابق تخى الباحثة بأف نطخية التكيف االجتساعي تشصبق عمى مػضػع    
قبميع او الجراسة الحالي ألف إصابة االشفاؿ االيتاـ بالخىاب االجتساعي, تأتي نتيجة عجـ ت

تكيفيع مع السجتسع فزاًل عغ عجـ تقبميع لعاداتو وتقاليجه, فعمع االجتساع يخى اف ىحا 
السخض سببو مذكالت سػء التكيف مع السحيط االجتساعي, ألف وفاة احج الػالجيغ أوكمييسا, 
ورؤية السذاىج السخيفة التي تبقى عالقة في الحاكخة وال يسكغ نديانيا بديػلة ومغ السسكغ 
تدبب مذكالت ليع مع تقجـ العسخ ويعج أشفاؿ السجتسع العخاقي مغ أكثخ االشفاؿ معاناة 
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مغ مذكالت سػء التكيف بدبب كثخة الحخوب واليجسات التي تعخض ليا السيسا في 
شفاؿ بالخػؼ او ما يدسى بالخىاب مة الساضية مسا أدى الى اصابة األالدشػات القمي
 االجتساعي.

 الشفدي :سنغخية التحميل ـ 

تعج ىحه الشطخية مغ االسيامات الفخيجة التي قاـ بيا ىحا العالع ألنو استصاع خالؿ اربعيغ   
عاما او اكثخ مغ ذلظ تحجيج الجػانب غيخ السعخوفة في الصبيعة االندانية وإكتذاؼ ضػاىخ 
ة نفدية عجة كالكبت, والسقاومة, والتحػيل, والجشدية الصفػلية, فزال عغ قيامو بسعالج

السذكالت العرابية وتصػيخىا وىحه االسيامات ال تقترخ عمى عمع الشفذ انسا تذسل جسيع 
 (.35,ص0220)انجمخ,العمـػ االندانية  االخخى 

عمى ىحا االساس  قاـ )فخويج( بتقديع الذخرية االندانية الى ثالثة انػاع مغ 
 :(023,ص0200)العطيع,أىسيا

تة في الذخرية االندانية ألنيا تقـػ بجسيع اليػى: وىػ مدتػدع الغخائد السكبػ  -0
العسميات السكبػتة التي اشارت الييا )االنا( وتيتع باشباع الحاجات البيػلػجية وكسا انيا 
تعالج االلع بقػة غخيدية وال تخاعي االخالؽ ألف كل شيء لجييا مباح ماداـ يحقق المحة وقج 

 تكػف ىحه الجوافع غخيدية عجوانية وجشدية.

بتحقيق كافة السصالب الغخيدية  سط بيغ اليػى, والػاقع ألنو يقػـو  النا: وىػ حمقةا -0 
فزاًل عغ اىتسامو بتحقيق  مصالب الػاقع مغ خالؿ اعصاء فخصة إلشباع رغبات اليػى, او 

 يدتعسلتأجيميا, او قسعيا اما في حالة اذا تعخضت االنا الى االضصخابات العرابية فانو 
 . تسثمة بالكبت, والعدلة, واالسقاطسالحيل الجفاعية ال
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االنا العميا : وىػ الزسيخ الحي يفخؽ بيغ الحالؿ, والحخاـ, والحدغ, والديء ويقػـ  -3
بالديصخة عمى الخغبات الغخيدية لميػ كسا يعسل عمى تحقيق الكيع االخالقية والسثالية وذلظ 

 مغ خالؿ ربط ) االنا , باالنا العميا( . 

عي ابق تجج الباحثة اف سبب اصابة االشفاؿ بالعراب او الخىاب االجتسامغ العخض الد   
شفاؿ والزػابط االجتساعية  فزاًل عغ تعخض ىؤالء ىػ حجوث صخاع ما بيغ غخائد األ

االشفاؿ الى ضغػط, أو أزمات الشفدية صعبة لع يدتصيعػا تجازوىا بديػلة بدبب صغخ 
شفاؿ اتباع أساليب غيخ معتادة في السجتسع سشيع وعجـ اىتساـ والجييع فيزصخ ىؤالء اال

بدبب اصابتو بالشقز وعجـ اندجاـ شسػحاتيع مع إمكانياتيع أو قجراتيع  فتبقى ىحه 
االنفعاالت مكبػتة وتتحػؿ الى اضصخابات نفدية وعرابية  تدسى )بالخىاب االجتساعي( 

ا باتباع اساليب عجيجة وقج تكػف ىحه االنفعاالت واقعية اـ مغ وحي خياؿ الصفل  يتع عالجي
مشيا المعب الحخ, او الفغ التعبيخي, او السػسيقى, او الكمسات السكتػبة او السشصػقة, مسا 

ى االسباب التي ادت يديل عمى االخرائي االجتساعي او الصبيب الشفدي  مغ التعخؼ عم
يحو شفاؿ بيحا السخض ومداعجتيع عمى التخمز مشيا وىحا ما اراد  تػضالى اصابة األ

شفاؿ في السجتسع العخاقي مغ اكثخ السرابيغ بيحا )فخويج( في فحػى نطخيتو ويعج األ العالع
الرخاع السيسا بعج تعخض العخاؽ الى الحخوب التي ادت الى زيادة مذاعخ الشقز لجييع 
بدبب وفاة احج الػالجيغ او كالىسا و نطخة السجتسع لمصفل اليتيع فزاًل عغ عجـ قياـ 

سعشية بتقجيع الخجمات الكافية لو فيزصخ الى الديخ في شخيق آخخ لكي السؤسدات ال
 يتخمز مغ ىحه السذاعخ السكبػتة.

ومغ الكالـ أعاله تجج الباحثة اف نطخية التكيف االجتساعي ىي االقخب الى مػضػع    
لكػنيا شخحت وفدخت اكثخ مغ نطخية التحميل الشفدي, فقج ركد فخويج عمى الجػانب  بحثشا

الشفدية واىسل الجػانب االجتساعية اما نطخية التكيف االجتساعي اخحت بالجػانب الشفدية 
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اقخب الى عمع االجتساع والخجمة  واالجتساعية, فزاًل عغ اف نطخية التكيف االجتساعي تعج 
 نطخيو التحميل الشفدي فيي اقخب الى عمع الشفذ.االجتساعية, اما 

 السبحث الثالث

 أسـبـاب الــخهـــاب االجـتـسـاعــي وعـالجـــه

 أوال : أسباب الخهاب االجتساعي :

يخى خبخاء الرحة الشفدية بأف الخىاب االجتساعي حالة مخضية انفعالية ناتجة عغ    
قج تكػف ىحه األسباب مؤلسة او يكتدبيا أسباب عجة يتعخض ليا الصفل في مديخة حياتو و 

 الصفل مشح تشذئتو داخل األسخة ومغ أىع ىحه االسباب ىي :ػ

 االسباب الهراثية : -

تفدخ أسباب الخىاب االجتساعي مغ ناحية وراثية الى عػامل جيشية تعشي أف ىشاؾ    
استعجادا وراثيًا لإلصابة بالسخاوؼ السخضية يشتقل مغ الػالجيغ الى االشفاؿ عغ شخيق 
الجيشات وىحا الخأي يختمف مغ عالع الى عالع أخخ حدب نطختو لمسخاوؼ 

 :ػحجيجىا بالشقاط التالية مغ أىسياب يسكغ ت, وىحه األسبا(312,ص0221)صالح,السخضية

أػ يراب االشفاؿ بالسخاوؼ السخضية)الػراثة(وذلظ عغ شخيق تػحج الجيشات بيغ  االبشاء 
 %( مغ السرابيغ بيحا السخض نتيجة عػامل وراثية .72وأبييع فقج اثبت ِعجة دراسات اف)

تعج الػراثة سببًا أساسيًا في أصابو االشفاؿ بالخىاب االجتساعي إذ وجج الكثيخ مغ  -ب
الباحثيغ أف الػالجيغ السرابيغ  باالضصخابات الشفدية كالخىاب االجتساعي يكػف أبشاءىع 
أكثخ عخضة لإلصابة بيحا السخض اذا تييأت الطخوؼ السشاسبة لطيػر ىحا االضصخاب 

 .(017,ص0201)فيسي,
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تشتقل صفات الػراثية مغ االباء الى االبشاء عغ شخيق تمكيح الخمية الحكخية مع الخمية  -ج
االنثػية إذ أثبت العجيج مغ الجراسات التي أجخاىا عمساء الػراثة أف أغمب الرفات واالمخاض 

 الدخيخية والشفدية تشتقل الى االبشاء كمسا كانت الكخومػسػمات قػية بيغ االجياؿ الدابقة .

يراب الصفل  بالسخاوؼ السخضية بالػراثة  أحيانًا اذا كاف أحج أقارب الصفل مراب  -د
بيحا السخض إذ أكجت الكثيخ الجراسات التي أجخيت في أحجى العيادات الشفدية بيحا 

 .(05ػ02,ص0223)العخيفي,الذيء

ثبت عجة تؤدي الػراثة دورًا ميسًا في أصابو االشفاؿ التػائع بالسخاوؼ السخضية إذ أ -و
دراسات أف ىشاؾ ارتباشًا واضحًا بيغ مدتػيات الخىاب االجتساعي لجى التػائع الستساثمة 

 .الستساثمة أكثخ مغ غيخ الستساثمةبالشدبة الى غيخ الستساثمة بدبب تذابو الجيشات بيغ التػائع 

 وقج أثبت عجة دراسات التي أجخاىا الباحثػف أف االـ اذا كانت بسرابة بالسخاوؼ -ي
السخضية فاف أوالدىا والسيسا البشت تكػف اكثخ عخضة لإلصابة بيحا االضصخاب باالستعجاد 

 .(013,ص0222عبج الخحسغ, )الػراثي أو الجيشي

 : االسباب االجتساعية -

تفدخ أسباب الخىاب االجتساعي مغ ناحية اجتساعية الى عػامل  تعشي أف ىشاؾ استجابات 
خخيغ لمسرابيغ يق الخبخة الذخرية أو بسالحطة األشخ متعمسة و مػاقف حياتية تتع عغ 

, وىحه االسباب يسكغ تحجيجىا بالشقاط التالية (312,ص0221)صالح,بالسخاوؼ السخضية
 مغ أىسيا :

  قياـ األسخة بقسع انفعاؿ الصفل ومخاوفو مغ خالؿ اجباره عمى الكياـ بأمػر يخذى
يتصمب عالجيا  ولكغ في الحكيقة الكياـ بيا حتى ال تتحػؿ مخاوفو الى حالة مخضية 

 يحجث  العكذ مغ ذلظ .
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  قياـ الػالجيغ بتخػيف الصفل بآمػر خخافية الوجػد ليا في الحكيكية مغ أجل الكياـ
 بأي شيء يصمبو الػالجاف مشو فتربح مخاوفو حالة مخضية يتصمب عالجيا .

  قتل أحج يراب الصفل بالخػؼ بدبب تعخضو الى مػقف مؤلع في الدابق كػفاة أو
 الػالجيغ اوكمييسا فتربح مخاوفو حالة مخضية يتصمب عالجيا .

  يراب الصفل بالخػؼ عشجما يذعخ بالحنب بدبب قيامو بأمػر ال يقبميا السجتسع
, )بذشاؽ فتتحػؿ ىحه الحالة مدتكباًل الى مخاوؼ مخضية يتصمب عالجيا

 .(002,ص0202

 بح االشفاؿ خائفيغ ومتخدديغ ال قياـ الػالجيغ بحساية أبشائيع برػرة زائجة فير
يدتصيعػف مػاجية السجتسع بدبب أتباع االىل أساليب تشذئة خاشئة  لحلظ تربح 

 مخاوفيع حالة مخضية يتصمب عالجيا لكي ال تتفاقع مدتكباًل .

  يراب الصفل بالخػؼ السخضي باإليحاء والترػر بػجػد السرجر السخيف فيتحػؿ
مخضية يتصمب عالجيا لكي ال تتفاقع  ىحا االيحاء والترػر الى مخاوؼ

 (.003,ص0201)فيسي,مدتكبالً 

  يراب الصفل بالخػؼ نتيجة حجوث خيبة أمل أو فذل في تكػيغ العالقات
االجتساعية سػاء داخل االسخة أو السجتسع الحي يعير فيو بدبب التسخكد حػؿ 

 الحات وعجـ الشزج لمذخرية اجتساعيًا.

  يذعخ بالحخماف العاشفي وعجـ األماف واالستقخار, يراب الصفل بالخػؼ عشجما
 .(005,ص0223)ادـ,سخةب عجـ وجػد مغ ييتع بو داخل األبدب
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 االسباب الشفدية : -

تفدخ أسباب الخىاب االجتساعي مغ ناحية نفدية الى دفاعات ناتجة عغ اشياء مكبػتة وذلظ 
مغ خالؿ تحػيل الذيء السخيف الى شيء آخخ مع بقاء السرجر 

 , وىحه االسباب يسكغ تحجيجىا بالشقاط اآلتية مغ أىسيا:ػ(000,ص0201)فيسي,لحكيقيا

  سػء العالقات االسخية التي تؤدي في الغالب الى الصالؽ , أو االنفراؿ , مسا يؤثخ
ىحا عمى نفدية االشفاؿ فيقػمػف بكبت مذاعخىع وعجـ إضيارىا فتتحػؿ مدتكباًل الى 

 .مخاوؼ مخضية تحتاج الى عالج 

  شعػر االشفاؿ بالقرػر العقمي, أو الجدسي, وسخخية االشفاؿ مشيع تؤدي الى
 خػؼ السرابيغ مغ تكػيغ عالقات اجتساعية مع اآلخخيغ ومػاجيتيع . 

  تعخض الصفل الى صجمات مؤلسة أثخت عمى نفديتو  كقتل والجيو أماـ عيشو مسا
لى مخاوؼ مخضية تحتاج يتخؾ ىحا أثخًا سيئًا عمى شخريتو التي تتحػؿ مدتكباًل ا

 الى عالج .

  شعػر األشفاؿ بعجـ تقجيخ الحات وسػء التػافق مع السجتسع مسا أثخ ىحا عمى
, 0202, )بذشاؼ نفديتيع فيرابػف بالسخاوؼ السخضية  يتصمب الى عالجيا

 .(000ص

مسا سبق تخى الباحثة  بأف الدبب االساسي الحي يجفع االشفاؿ لإلصابة بالسخاوؼ    
السخضية ىػ تعخضيع الى مػاقف مؤلسة مشيا وفاة أو قتل أحج الػالجيغ او كمييسا أماـ عيشو 
مسا تتخؾ ىحه السذاىج السخيفة اثارًا نفدية عمى الصفل مشيا سػء التػافق  مع السجتسع بدبب 

مدخخية وعجـ االىتساـ لحلظ يربح غيخ قادر عمى مػاجيتو بدبب سػء تقجيخ تعخضيع  ل
الحات ويعج اشفاؿ العخاؽ مغ اكثخ االشفاؿ الحيغ يعانػف مغ ىحه السذكمة بدبب كثخة 



 الخامس والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 
 

 

 
 

87 

الحخوب والسجازر التي تعخض ليا والتي أدت وبذكل أساسي الى اصابة االشفاؿ بالسخاوؼ 
 فاقع مدتكباًل وتؤثخ عمى وضعو االجتساعي .السخضية لحا يجب عالجيا لكي ال تت

 ثاسنيا : عالج الخهاب االجتساعي 

يخى خبخاء الرحة الشفدية بأف ىشاؾ أساليب عالجية متعجدة يسكغ استعساليا في عالج     
الخىاب االجتساعي وىحه االساليب تختمف تبعًا الستجابة السخضى وشخريتيع  والسحيط 

 ساليب ىي : الحي يعيذػف فيو ومغ أىع اال

 العالج الدمهكي :  -

يتمخز العالج الدمػكي الحي يعج مغ أكثخ االنػاع مالئسًة لعالج  السخاوؼ السخضية      
باستعساؿ أحج األساليب ومشيا أسمػب العالج التجريجي الحي يتع عغ شخيق  تعخيس 

ه السػاقف لكي السخيس لمسػاقف التي تثيخ مخاوفو بالتجريج وبذكل متكخر مع تغيخ شجة ىح
يدتصيع التغمب عمى مخاوفو الشاتجة  والتحكع في انفعاالتو أما االسمػب اآلخخ ىػ أسمػب 
العالج الفيزي )مباشخ( والحي يتع عغ شخيق  مػاجية السخيس لمسػاقف التي تثيخ مخاوفو 

, )غخابيةمباشخة وليذ تجريجيًا لكي يتع القزاء عمى تمظ السخاوؼ بأسخع وقت مسكغ
 (.21ص,0221

 (:37,ص0202بأتباع الخصػات التالية مغ أىسيا)حساـ,وىحا العالج يتع 

 تحميل الدمػؾ التي تدبب في أثارة الخػؼ عشج االشفاؿ . - أ

 تقجيع السػاقف التي تثيخ الخػؼ مغ االسيل الى االصعب . - ب

تجريب الصفل عمى مػاجية ىحه السػاقف باالستخخاء والتخيل االيجابي  لكي يديل عميو  - ت
 تقبل ىحه السػاقف والتخمز مشيا.
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تجريب الصفل عمى مػاجية السػاقف التي تثيخ مخاوفو مباشخة بجوف مقجمات فتبجأ  - ث
السخاوؼ السخضية بتزاؤؿ اماـ الكع اليائل مغ السػاقف وىحا يتع بالتعاوف مع 

 االخرائي االجتساعي والصبيب الشفدي وكحلظ األسخة . 

ة السراب بالخىاب االجتساعي بتحجيج السػاقف التي يقـػ االخرائي االجتساعي بسداعج - ج
 .(075,ص0225مخاوفو لسػاجيتيا والتأقمع معيا)فايج, تثيخ

 العالج الشفدي : -

يتمخز العالج الشفدي بتفاعل السراب بالسخاوؼ السخضية مع االخرائي االجتساعي   
التو الحاتية والصبيب الشفدي مغ خالؿ تحجث السخيس السراب بالخػؼ عغ نفدو وانفعا

التي ال يدتصيع الديصخة عميو عشجما يطيخ السرجر السخيف, وتذيخ العجيج مغ الجراسات 
التي أجختيا العيادات الشفدية عمى كثيخ مغ الحاالت السرابة بالخىاب االجتساعي أف تعجيل 
 البشية الشفدية لمسرابيغ بيحا السخض يتع عغ شخيق االستبرار أي مذاىجة ترخفاتو أثشاء
تػجيو الدؤاؿ واحداسو باألماف والتقبل والتفيع  لسداعجتو عمى ضبط نفدو عشج التعخض 

, حساـ) لمسػاقف االجتساعية التي تثيخ مخاوفو وتحديغ ترخفاتو مع اآلخخيغ
 .(021,ص0202

 :(22,ص0201)لسػزة,وىحا العالج يتع بأتباع الخصػات اآلتية مغ أىسيا

  خالؿ زيادة ثقتو بشفدو .مداعجة الصفل عمى حل مذكالتو مغ 

 . أقامو عالقة قػية بيغ االخرائي االجتساعي أو الصبيب الشفدي  والصفل 

 .استخجاع السػاقف التي كانت تثيخ مخاوؼ الصفل في الدابق 
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  تحػيل السػاقف التي تثيخ مخاوؼ الصفل الى الػاقع وذلظ مغ اجل عالج ىحه
 السخاوؼ. 

  معشػياتو مغ خالؿ االبتعاد عغ الشقج والتػبيخ قياـ الػالجيغ بسدانجة الصفل ورفع
 والعقاب ألنو يديج مغ مخاوفو . 

 العالج الجوائي : -

يقـػ ىحا العالج عمى استخجاـ االدوية الصبية مغ أجل التخفيف مغ الخىاب االجتساعي حتى 
ومغ االدوية لعالج الدمػكي والشفدي بكل سيػلة, يتع عالج السخضى بعج ذلظ باستعساؿ ا

 :(13ػ10,ص0227)سامية,لتي يتع استخجاميا في عالج الخىاب االجتساعي ىيا

يقػـ االشباء بإعصاء السرابيغ بالسخاوؼ السخضية السيجئات ألنيا السهجئات :   -أ
تداعجىع في تيجئة مخاوفيع وإحداسيع بالخاحة والقػة ومغ أكثخ السيجئات استعسااًل في 

 والفاليـػ (Iesbenzocliazepine)غ عالج السخاوؼ السخضية ىي البشخدويدي
(Valium) . 

لقج أثبت عجة دراسات التي أجخيت عمى السرابيغ بالسخاوؼ  مزادات االكتئاب : -ب
السخضية بأف مزادات االكتئاب ليا تأثيخ إيجابي في عالج السخاوؼ السخضية ومغ بيغ 

 ( جخعات .1وتطيخ فعاليتو بعج ) (Anafarnal)ىحه السزادات ىي أنفغانيل 

في عالج السخاوؼ  السدتعسمةيعج مغ أكثخ االدوية   مثبظات مدتقبالت الديختهسنين : -ج
فقج اثبتت العجيج مغ (Parosetine)  السخضية في الحاضخ ومغ أىع انػاعو باغػسيتيغ

تخفيف  الجراسات التي اجخيت عمى السرابيغ بالسخاوؼ السخضية فعالية ىحا العالج في
 ( اسبػعًا.00حجة ىحا السخض وتطيخ فعاليتو بعج )



 الخامس والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 
 

 

 
 

90 

مسا سبق تخى الباحثة بأف أفزل عالج لمخىاب االجتساعي يتع أتباعو مع االشفاؿ ىػ     
العالج الدمػكي التجريجي ألف شبيعة االشفاؿ الحداسة التي ال تتحسل مػاجية السػاقف 

شفاؿ لرغخ سشيع فيػ ال يفيع معشى السخفية مباشخة فزاًل عغ صعػبة التعامل مع اال
حالتو السخضية وال يقجرىا ليحا يكػف دور االخرائي االجتساعي في غاية الرعػبة ويتصمب 
مشو تعمع العجيج مغ السيارات والبخامج الخاصة لمتعامل مع ىحه الفئات العسخية وال يفزل 

اة الصفل مدتكباًل استعساؿ العالج الجوائي ألف ذلظ يؤدي الى  مزاعفات تؤثخ عمى حي
فيشاؾ أدوية تدتعسل لمبالغيغ وال يسكغ استعساليا لألشفاؿ ليحا ال يفزل استعسا االدوية في 

 ىحه السخاحل العسخية ونكتفي بتشفيح البخامج العالجية عمييع.

 السبحث الخابع

 )مرادر األمن اإلسنداسني (جــه األمــن اإلسنــدـاسنـي ات الـتـي تــهاالـتـحـجيـ

يعج األمغ اإلنداني مغ أىع السرادر التي يجب أف تػفخىا الجولة لذعػبيا وىي حق مغ    
حقػقيع التي يجب اف يحرمػا عمييا, اال أف ىشاؾ عجة ضخوؼ شارئة التي تدمب األمغ 
اإلنداني مغ األفخاد وترادر حياتيع وأرادتيع ومغ أىع ىحه السرادر ىي 

 :  (022,ص0222)جبخ,االتي

 حخوب والشداعاتأواًل: ال

تعج الحخوب مغ أخصخ السرادر التي تؤثخ عمى األمغ اإلنداني, ألنيا أصبحت ال    
تحجث بيغ الجوؿ فقط بل أصبحت تحجث بيغ العخقيات واالدياف مسا أدى ذلظ الى تحػؿ 
ىحا السفيـػ مغ السيجاف الجولي الى السيجاف االىمي, ويعج العخاؽ مغ أكثخ السجتسعات 

 ه الحخوب ولعجة أسباب مغ أىسيا:ل ىحتعخضًا لسث

 الخغبة في البقاء أو الػصػؿ الى الدمصة . -0
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 الخغبة في الجفاع عغ السرالح الجيشية والعخقية . -0

 عجـ وجػد جير حكيقي وسمصة سياسية كفػءة تجافع عغ حقػؽ األنداف . -3

 عمى تسػيل الحخوب .     وجػد عجة ثخوات في الجولة مشيا الشفط , والبتخوؿ مسا يذجع ىحا  -2

ليحا فاف  الحخوب الجاخمية والخارجية في العخاؽ قج ادت الى ضعف األمغ واألماف وعجـ 
يار السشطػمة االستقخار وتشامي االتجاىات الدمػكية السخالفة لمقػانيغ وشيػع الفداد واني

 .(353,ص0227األخالقية والكيسية)باجياؿ, 

واالعتجاء عمى الساؿ العاـ, فالحخوب ضاىخة اجخامية خصيخة ومشطسة وانتياؾ حقػؽ األنداف 
ىجفيا  خمق جػ مغ الخػؼ والخعب والتيجيج باستعساؿ العشف ضج األفخاد والسستمكات ,مغ 
أجل زعدعة استقخار األسخة والسجتسعات, فزاًل عغ االوضاع الدياسية واالقترادية 

 .(0,ص0221)الجعجة,شخيق العشف واالجتساعية وضخب االقتراديات الػششية عغ

 ثاسنيًا : الهجخة غيخ السذخوعة 

تعج اليجخة واحج مغ السرادر التي يقػـ بيا األفخاد عشجما يفقجوف األمغ في بمجانيع بدبب    
كثخة الحخوب والشداعات الجولية , واالىمية , والفداد االجتساعي, والبصالة وعجـ القجرة عمى 

تساء سػاء مغ قبل األشفاؿ , والخجاؿ , والشداء, وكبار الدغ , العير بحخية وفقجاف االن
ويعج العخاؽ مغ أكثخ الجوؿ الحي يتبع ىحا الشػع مغ اليجخة والتي راح ضحيتيا عجد كبيخ 
مغ األفخاد وىحا  في حج ذاتو يؤدي الى شعػر األشفاؿ وعػائميع بفقجاف األماف والخػؼ مغ 

 .(353,ص0227)باجياؿ,السدتقبل السجيػؿ

وتخجع ضاىخة اليجخة غيخ السذخوعة او)غيخ القانػنية( لجسمة مغ االسباب لعل مغ اىسيا     
تخدي الطخوؼ االقترادية, وانتذار الفقخ في بعس مشاشق العالع , والديادة الدكانية 
الستراعجة فييا , وسػء تػزيع الجخل ويخافقيا ارتفاٌع في معجالت البصالة بيغ الذباب ونجرة 
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يؤدي الى اضعاؼ األمغ االجتساعي او مسا  العسل السجدي الحي يحقق شسػحاتيعفخص 
ؤثخ عمى انعجامو لحا يجب معالجة تمظ االسباب لمحج مغ اليجخة غيخ السذخوعة ألنيا ت

 األمغ اإلنداني بذكل عاـ.

 ثالثًا : االجخام واإلرهاب السشغم 

رادر خصػرة بعج الحخوب؛ ألنيا تؤدي يعج االجخاـ واإلرىاب السشطع واحجًا مغ أكثخ الس   
الى وقػع عجد الكبيخ مغ الزحايا سػاء كاف مغ الخجاؿ , والشداء , واألشفاؿ , وكبار الدغ 
واصابتيع بإمخاض نفدية  عجيجة كالخػؼ , يتع تشفيحىا بذكل مشطع مغ خالؿ مجسػعة مغ 

مغ اإلنداني االشخاص مسا يدبب حجوث فػضى كبيخة داخل الجولة بدبب فقجانيع األ
 .  (051,ص0202)مرصفى,والجولي

أف االنعكاسات التي تدببيا العسميات اإلرىابية مغ الجانبيغ الشفدي واألمشي كثيخة ومتعجدة   
فيي تتفاوت مغ عسل ارىابي ألخخ حدب شبيعة العسمية التي تقـػ بتشفيحىا تمظ الجساعات 
اإلرىابية ومجى انعكاساتيا عمى السجتسع مباشخة , ويعج السجتسع العخاقي مغ أكثخ 

( بدبب فداد الجولة , واىساؿ 0223ػعًا ليحا السرجر والسيسا بعج حخب)السجتسعات خز
القانػف , والستاجخة باألسمحة  والسخجرات, إذ تتخؾ تمظ العسميات الكثيخ مغ اآلثار مشيا 
التخمل لبعس الشداء واليتع لبعس األشفاؿ وىحا في حج ذاتو يعج خصخًا يجعل األشفاؿ 

 .(01,ص0227)الجشحي,مخاوفيع والسيسا األشفاؿ الرغار والشداء يفقجوف األمغ ويديج مغ

 رابعًا : ارتفاع مدتهيات الفقخ 

يعخؼ الجياز السخكدي لإلحراء الفقخ بأنُو انخفاض مدتػى السعيذة عغ مدتػى معيغ    
وذلظ ضسغ معاييخ اقترادية واجتساعية, فزاًل عغ عجـ القجرة عمى اكتداب التعميع 

الجدء السذتخؾ بيغ تعخيفات الفقخ ىػ الحخماف, لحلظ يعج الفقخ  والسعارؼ, ليحا نجج بأف
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, كسا ًا تريب شخائح مختمفة مغ السجتسعوالجػع مغ اشج اآلفات االجتساعية واالقترادية فتك
أنو يعج مغ  أكبخ ميجدات األمغ اإلنداني لمجولة مغ بعج الحخوب , واإلرىاب , واليجخة 

اؽ الحي يعج واحجًا مغ اكثخ الجوؿ التي تختفع فيو ندبة غيخ السذخوعة , والسيسا في  العخ 
الفقخاء , والسجاعة والدبب يعػد الى نقز االنتاج الغحائي عشج الحكػمات , وارتفاع أعجاد 
الدكاف, وتعخض العخاؽ الى أزمات اقترادية بدبب الحخوب والجيػف والحخكات الذبابية 

التشسػية فيو وىحا في حج ذاتو يديج مغ  )السطاىخات( مسا أدى ذلظ الى عخقمة السديخة
 (.7,ص0203)مرصفى, االصابة  بالسخاوؼ السخضية ويذكل خصخًا عمى األمغ اإلنداني

 خامدًا : التمهث البيئي

يعج التمػث البيئي واحجًا مغ أكبخ ميجدات األمغ اإلنداني وأكثخىا خصػرة ألف اقتالع    
غ االصابة باألمخاض السدمشة كالدخشاف, االشجار والترحخ وتمػث السياه قج يديج م

والتذػىات الخمكية , ويعج العخاؽ واحجًا مغ أكثخ الجوؿ التي تعاني مغ التمػث السيسا بعج 
( وذلظ لكثخة الحخوب واالسمحة الشػوية والستفجخات السشتذخة في اجػائو, فزاًل 0223عاـ )

مػث السياه مسا يؤثخ ىحا عمى األمغ عغ زيادة العسخاف , وعجـ االىتساـ بالتشػع البيئي, وت
اإلنداني عشج الجولة والفخد, وىشاؾ الكثيخ مغ مرادر التمػث البيئي  تؤثخ عمى أمغ األنداف 
والبيئة, فزاًل عغ صحتو  ومغ ىحه االنػاع حخؽ القسامة إذ يؤدي تخاكسيا في اليػاء الى 

اني اوكديج الكاربػف, والحي يعج ارتفاع درجة الحخارة عغ معجليا الصبيعي في الجػ وزيادة ث
 . (55,ص0222)فخيج,مغ اىع اسباب االحتباس الحخاري والتغيخات السشاخية العالسية

 سادسا : أسنتذار األمخاض واالوبئة 

يعج أنتذار األمخاض واالوبئة واحج مغ أكثخ السرادر التي تذكل خصخًا عمى األمغ 
خ الجوؿ الحاضشة لألمخاض مشح زمغ بعيج اإلنداني والسيسا في العخاؽ الحي يعج مغ أكث

وحتى اآلف عمى الخغع مغ أنتذار التكشػلػجيا وتقجـ العمع في ميجاف الرحة مسا أثخ ذلظ 
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عمى اقتراد الجولة وأضعف األمغ واالستقخار فييا وأدى شعػر أفخادىا بالخػؼ والقمق سػاء 
ذ شيج القخف العذخيغ ضاىخة إ داء , واألشفاؿ , وحتى كبار الدغ,كاف لجى الخجاؿ , والش

اشمق عمييا)غدو األمخاض الػبائية( فعمى الخغع مغ تصػر األساليب الػقائية التي تسشع 
السخض السعجي مغ الطيػر, أال اف ىشاؾ الكثيخ مغ الجساعات الدكانية ال تأخح بيحِه 

تي يقجميا األساليب ويخجع ذلظ الى تسخد ىحه الجساعات ورفزيا االخح بالدبل الػقائية ال
 (.55,ص0222)فخيج,العمع الحجيث

ومازاؿ تيجيجات غدو األمخاض السعجية قائسة حتى في القخف الػاحج والعذخيغ وليذ في     
( الحي يعج Covid19بعس دوؿ العالع بل في جسيعيا ومغ ىحه األمخاض) جائحة كػرونا 

, فقج ضيخ ىحا السخض واحجًا مغ أخصخ األمخاض التي تعاني مشيا البذخية في العالع  اليـػ
(عشج الحيػانات تحجيجا البقخ اال اف في الػقت الحاضخ بجأ يشتقل ىحا 0200في بجاية عاـ)

السخض عشج  البذخ فقج ضيخ عشج البذخ اوؿ مخة في الريغ وبعج ذلظ بجأ يشتذخ في جسيع 
خ وعخقمة السديخة دوؿ العالع الشامية والستقجمة مسا أدى الى خمق الفدع والخعب في نفػس البذ

التشسػية, واالقترادية, واالجتساعية, واالسخية, والتعميسية بل حتى إيقافيا واليداؿ العالع 
عاجدًا عغ أيجاد لقاح أو عقار فعاؿ لمػقاية والعالج مشو مسا ىجد األمغ اإلنداني وجعمو في 

   .(1,ص0202)عمي,خصخ

 سابعًا: اختالل البشية االسنتاجية والدراعية 

يعج اختالؿ البشية االنتاجية والدراعية مغ أخصخ السيجدات التي يػاجيا األمغ اإلنداني    
ألف عجـ استرالح االراضي الدراعية يقمل مغ االنتاجية وىحا بحج ذاتو يجعل األمغ الغحائي 

ويعج العخاؽ بعج  ,في خصخ و يؤدي الى ارتفاع البصالة لجى األفخاد في الجولة
خ الجوؿ التي تعاني مغ ىاتيغ الطاىختيغ البصالة وعجـ استرالح (مغ أكث0223عاـ)
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االراضي, بدبب اعتساد العخاؽ عمى االستيخاد مغ الجوؿ السجاورة وىحا بحج ذاتو يذعخ 
 (03ػ00,ص0227)الديج, االسخة بالخػؼ وعجـ االشسئشاف .

 ثامشا: العهلسة وثهرة تكشهلهجيا االتراالت 

ع االخصار التي يػاجييا األمغ اإلنداني فعمى الخغع مغ الفػائج تعج العػلسة واحج مغ أى   
, اال أف الجتساعي والسعيذي لمفخد والجولةالتي تحققيا العػلسة عمى الرعيج االقترادي وا

ىحه الفػائج قج تدبب عجـ التكافؤ بيغ االغشياء والفقخاء دوليًا ووششيًا, والسيسا في العخاؽ الحي 
تي وقع تحت مطمة العػلسة وتأثيخاتيا واف زيادة السذكالت االسخية يعج مغ أكثخ الجوؿ ال

والسيسا بعج  ,جعل األشفاؿ يعانػف مغ مذكالت نفدية و اجتساعية ومغ ثع تفكظ االسخة
دخػؿ الحاسب االلي واليػاتف الحكية في حياتيا فأثخت بذكل سيء ليذ عمى االسخة فقط 

يذعخ األنداف بعجـ األماف والصسأنيشة , وقج تع  بل عمى  السجتسع بأكسمو وىحا في حج ذاتو
تأكيج ىحا الخأي في تقخيخ التشسية البذخية الرادر مغ بخنامج االمع الستحجة االنسائي بعشػاف 

 .(553,ص0200)يػسف, (0222)عػلسة ذات وجو أنداني( عاـ )

إلنداني بدبب العػلسة مغ الحي حجد االخصار التي يػاجييا األمغ ا 
  (:033,ص0203صفى,أىسيا)مر

 عجـ االستقخار السالي بدبب عجـ استقخار الجخل وغياب األماف الػضيفي . -0

غياب االماف الرحي بدبب تمػث البيئة وعجـ تػافخ السدتذفيات السييئة صحيا وغياب  -0
 الزساف الرحي .

يحىا فزاًل عغ ضيػر غياب األماف الذخري بدبب ضيػر الجخيسة وسيػلة تشف -3
 .ةالعػلس
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غياب األماف الدياسي والسجتسعي بدبب عجـ استقخار الحكػمة وكثخة الخالفات بيغ  -2
 الدياسييغ والسعارضيغ لمحكػمة وىحا بحج ذاتو يػثخ سمبًا عمى األمغ اإلنداني .

بعج تحجيج التحجيات التي يػاجييا األمغ اإلنداني فاف ىشاؾ عجة تحجيات تػاجو التشسية  
اإلندانية ويقرج بالتشسية اإلندانية بأنيا "استثسار قجرات األفخاد وإشباع احتياجاتيع وتمبيتيا 

وقج تع تػضيح ىحه التحجيات في ,برػرة عادلة مغ خالؿ تكػيغ رأس الساؿ االجتساعي" 
( الحي أقتخح بأف األمغ اإلنداني  جدٌء 0222االمع الستحجة االنسائي الرادر عاـ) بخنامج

ميع يداعج عمى استسخارية التشسية اإلندانية ,ألنيا ال تقػـ بحساية األفخاد مغ الشداعات فقط , 
بل تقـػ بالحفا  عمى مكتدبات التشسية كالخفالية واالستقخار وعجـ التفكظ بيغ أفخاد في 

 .(151,ص0200 )حسدة, السجتسع

 وقج تع تحقيق ىحا السقتخح مغ خالؿ مجسػعة مغ العشاصخ مغ أىسيا :

تحدغ التشسية اإلندانية لمفقخاء في العالع اال أنيا ال تستمظ االستخاتيجيات الكافية في  -0
حالة اذا ساءت االوضاع في دوؿ العالع, أما األمغ اإلنداني  يعسل عمى حساية الفئات 

عفًا ألنو بسثابة ضساف ليع ولحقػقيع السدمػبة اال أف العخاؽ يعاني مغ تزخع في االكثخ ض
اعجاد الفقخاء وذوي الجخػؿ الزعيفة مسا يؤدي الى اصابة أفخاد األسخة وأشفاليا بالسخاوؼ 

 السخضية او ما يدسى بالخىاب.

اني يعسل عمى أدراؾ تقـػ التشسية اإلندانية بتػسيع الخيارات لجى األفخاد أما األمغ اإلند -0
الطخوؼ التي تيجد بقاء األفخاد مغ أجل ضساف استسخارىا ومشع تجىػر االوضاع البيئية 
والرحية واألمية وغيخىا مغ الطخوؼ التي تذكل خصخًا عمى األمغ اإلنداني, والسيسا أف 
اؿ العخاؽ يعج مغ اكثخ الجوؿ التي تعاني مغ ىحه السيجدات وىحا في حج ذاتو يريب األشف

 .(51,ص0200)صفية,واسخىع بالخػؼ السخضي



 الخامس والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 
 

 

 
 

97 

يعسل األمغ اإلنداني عمى تحجيج االولػيات أما التشسية اإلندانية تعسل عمى تحقيق  -3
الخفاه واألمغ لمجولة مغ خالؿ معخفة االولػيات االكثخ الحاحًا والسيسا الستعمقة بدبل العير 

تقخ لحلظ, حيث يعاني افخادىا مغ التيسير بكخامة, ويعج العخاؽ واحجًا مغ أكثخ الجوؿ التي تف
وعجـ االىتساـ مسا يؤدي الى لجؤىع الى دوٍؿ أخخى لتحقيق ذلظ وىحا في حج ذاتو يؤدي الى 

 اصابة األشفاؿ والشداء والخجاؿ وحتى كبار الدغ بالخػؼ السخضي أو ما يدسى بالخىاب.

ما التشسية اإلندانية تعسل عمى يقػـ األمغ اإلنداني بحساية الحخيات وضساف استسخارىا أ -2
فتح أفاؽ ججيجة لتػسيع الخيارات االقترادية, واالجتساعية , والثقافية , والدياسية ,مغ أجل 
تحقيق الخضا واألماف والخفالية ألفخاد السجتسع اال اف العخاؽ يفتقخ ليحه الخاصية والسيسا 

ال يخى ليا اي اىسية مسا ( بدبب سيصخة الحكػمة عمى حخيات الذعب فيػ 0223بعج عاـ)
يريب افخاده رجااًل, ونداًء , أشفااًل , وكبار الدغ  بالخىاب بدبب عجـ إعصائِو الحخية 

 في أيجاد ذاتو والتعبيخ عغ رأيو. الكافية

مسا سبق تخى الباحثة بأف السرادر االساسية التي يفقج فييا األشفاؿ األمغ اإلنداني ىي    
وكحلظ غياب الحخيات وانتذار األمخاض واالوبئة ألف ىحيغ الحخوب, واإلرىاب السشطع 

السرادر قج تدبب بحخماف الصفل مغ والجية أو أحج مشيع كسا أنيا تحـخ الصفل مغ العير 
السدمػبة وكحلظ تديج  في جػ آمغ يدػده االشسئشاف والخفالية وىي حق مغ حقػؽ شفػلتو

أصابتو بالسخاوؼ السخضية وغيخىا مغ مسا يؤدي الى قتل شفػلتو البخيئة و  مغ عجوانيتو
األمخاض الشفدية فزاًل عغ تعخضو لتذػىات وعاىات جدجية ال عالج ليا في الغالب 

 فيربح محخومًا مغ التستع بصفػلتو.
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 السبحث الخامذ 

 تحميل البياسنات االولية

 ـ الشهع االجتساعي )الجشذ(: 

الى  اإلنكميديةيقرج بالشػع االجتساعي بأنو احج السرصمحات الدػسيػلػجية, تتخجع بالمغة    
السرصمح )الجشجر(يذيخ ىحا السرصمح الى األدوار والسدؤوليات التي يقـػ بيا الخجاؿ 
والشداء بالتعاوف واالشتخاؾ وىحه األدوار تختمف مغ مجتسع الى آخخ ومغ زمغ الى آخخ 

أخخى فيي تكتدب مغ خالؿ التشذئة االجتساعية والتجارب الحياتية )الخبخة(  ومغ ثقافة الى
 .(10,ص0202)مشاد,والتعميع

 ( يهضح الشهع االجتساعي )الجشذ( لمعاممين في السؤسدة0ججول )

 الشدبة  % التكخارات الشهع االجتساعي
 %22 022 ذكخ
 %12 052 اسنثى

 022 052 السجسهع

معامميغ في السؤسدة , إف يػضح الشػع االجتساعي ل ( الحي0تبيغ مغ بيانات الججوؿ )  
%( , اما الحكػر فقج 12بشدبة )و (052) اإلناثناث أكثخ مغ الحكػر فقج بمغ عجد ندبة اإل

 %( .22( وبشدبة )022بمغ عجدىع )

ناث , كانت مغ اإل يغ في مؤسدات األيتاـندتشتج مغ ذلظ اف اغمب أفخاد العيشة العامم   
أكثخ مغ الحكػر وذلظ ألف  اإلناثوالدبب في ىحا يعػد الى حاجة مؤسدات األيتاـ الى 

شبيعة األنثى العاشفية تديل عسمية التعامل مع األشفاؿ األيتاـ وعالجيع مغ األمخاض 
الشفدية والسيسا الخىاب االجتساعي الحي ىػ محػر دراستشا فاألشفاؿ األيتاـ بحاجة الى 
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يدتصيع أف يقػـ بو الحكػر داخل مؤسدات  الخعاية واالىتساـ العاشفي والشفدي وىحا ال
تجيج  ال فزاًل عغ أف شبيعة الحكػرسا األشفاؿ ذوي األعسار الرغيخة, األيتاـ والسي

االىتساـ العاشفي والشفدي مع األشفاؿ األيتاـ بل تجيج االعساؿ الخجمية واإلدارية التي 
 السؤسدة مغ الشػاحي كافة. وأدارهمغ أليتاـ كالترميح أو السخاقبة أو األتحتاجيا مؤسدات ا

 ـ العسخ

يعج العسخ مغ الستغيخات الزخورية والسيسا في الجراسات االجتساعية والشفدية ألنو     
يػضح لمباحث الخبخات الستخاكسة لعيشة الجراسة , ولو أىسية في اكتداب الباحث الترػرات 

 السجتسع  السجروس . السدتقبمية لػاقع

 ( يهضح الفئات العسخية لمعاممين في السؤسدة6ججول )

 الشدبة% التكخارات الفئات العسخية
01 – 62 33 03.0% 
61 – 42 023 20.0% 
41 – 22 15 01% 
21 – 12 32 03.1% 
11 – 21 05 1% 

 %022 052 السجسهع

 01.2السعياري = األسنحخاف                42.2الستهسط الحدابي =

(الحي يػضح عسخ العامميغ في السؤسدة, إف الفئات العسخية 0تبيغ مغ بيانات الججوؿ)  
%( وتمييا الفئة 20.0( وبشدبة )023( قج حرمت عمى أعمى الشدبة بػاقع )32 -05مغ )

( 52-25%(, ثع تأتي الفئة العسخية مغ )01( وبشدبة )15( بػاقع )22 -35العسخية مغ)
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( 33( بػاقع )02 -05%( , وبعج ذلظ تأتي الفئة العسخية مغ )03.1( وبشدبة )32بػاقع )
 %( .1( وبشدبة )05( بػاقع )15-55%(, واخيخًا جاءت الفئة العسخية مغ) 03.0وبشدبة )

( سشة . واتزح مغ خالؿ 32ػ05ندتشتج مغ السعصيات اعاله اف الشدبة االعمى ىي ما بيغ)
ثة اف الدبب في ىحا يعػد الى أف مؤسدات األيتاـ تفزل السقابالت التي اجختيا الباح

الفئات الذابة وذلظ ألنيا تػاكب التصػرات الحجيثة في األساليب التخبػية والشفدية التي 
يحتاجيا األيتاـ في ىحه السؤسدات والسيسا أف السؤسدات األىمية تفزل األعسار العذخيشية 

السؤسدات الحكػمية فتفزل األعسار األربعيشية  , أماثالثيشية أكثخ مغ األعسار االخخى وال
وذلظ لسا تستمكو ىحه الفئات مغ خبخات متخاكسة وتجارب في التعامل مع األشفاؿ األيتاـ 
أثشاء سشػات عسميا في ىحه السؤسدات وىحا مغ خالؿ مقابمة )مجيخة دار البخاعع الرميخ 

 الكخداة  غ لمخعاية االجتساعية فخع /الرغار( و)مجيخ مؤسدة العي

 ـ التحريل الجراسي

يعج التحريل الجراسي مغ الستغيخات السيسة يتع قياسيا في الجراسات الشفدية واالجتساعية 
فيػ يدتخجـ لسداعجة السؤسدات التعميسية والتخبػية والسعخفية والرشاعية والدراعية في 

الحكع عمى وضع  تػضيف الشتائج مغ أجل التخصيط لمسدتقبل ألنو محٌظ أساسٌي اليجؼ مشو 
 .(05,ص0201)الجاللي,السؤسدة في السدتقبل

 ( يهضح التحريل الجراسي لمعاممين في السؤسدة4ججول )

 الشدبة % التكخارات التحريل الجراسي
 % 0.1 2 ابتجائية
 %0.1 2 متهسظة
 %3.0 1 اعجادية
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 %75.1 012 بكالهريهس
 %7.0 01 دراسات عميا

 %02.1 07 دبمهم
 %022 052 السجسهع

( الحي يػضح التحريل الجراسي لمعامميغ في السؤسدة , إف 3تبيغ مغ بيانات الججوؿ )  
( 012الحاصميغ عمى شيادة )البكالػريػس( قج حرمت عمى أعمى الشدبة فقج بمغ عجدىع )

( إذ بمغ عجدىع )75.1وبشدبة ) %( 02.1دبة )( وبش07%( وتمييا  ذوي التحريل )الجبمـػ
%(أما الحاصمػف عمى 7.0( وبشدبة)01)الجراسات العميا( إذ بمغ عجدىع) تي حسمةثع يأ

%( ثع تاتي شيادة )االبتجائية( إذ بمغ 3.0( وبشدبة )1الذيادة)االعجادية( إذ بمغ عجدىع )
( وبشدبة 2ذ بمغ عجدىع )%( واخيخًا شيادة )الستػسصة( إ0.1( وبشدبة )2عجدىع )

(0.1)%. 

 ةـ وعيفة العاممين في السؤسد

تعج الػضيفة ىي الخمية االوؿ والسيسا في السؤسدات االجتساعية واالقترادية والتشسػية    
وفي كل جياز أداري فيي تتكػف مغ مجسػعة مغ األفخاد تتػفخ فييع شخوط التأىيل والخبخة 
والسعخفة يقػمػف بػاجباتيع بذكل متكامل لخجمة السكاف الحي يعسمػف 

 .(05,ص0200)جعفخ,فيو

 ( يهضح وعيفة العاممين في السؤسدة2ججول )

 الشدبة % التكخارات الهعيفة
 %2.1 02 مجيخ ادارة

 %1 02 أخرائي اجتساعي
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 %1.1 00 باحث سنفدي
 %1.1 07 معمم

 %02 05 مجرس
 %03.0 33 متظهع

 %23.1 022 أخخى تحكخ
 %022 052 السجسهع

في السؤسدة, أف التخررات  الحي يػضح وضيفة العامميغ(2)تبيغ مغ  بيانات الججوؿ  
االخخى التي تذسل)مػضف وأداري ومخبي( في السؤسدات الحكػمية )ومجخل بيانات 

عمى أعمى ندبة فقج بمغ  ومدؤوؿ صشجوؽ الرجقات( في السؤسدات األىمية  قج حرل
( وبشدبة 33التي بمغ عجدىا)الستصػع وضيفة  وتمييا%(, 23.1( وبشدبة)022)عجدىا

%(,اما وضيفة الباحث 02( وبشدبة)05يفة السجرس والتي بمغ عجدىا )%( , ثع وض03.0)
( وبشدبة 02االخرائي بػاقع )%( وكحلظ وضيفة 1.1( وبشدبة )00الشفدي جاءت بعجد )

السعمع  %( واخيخًا وضيفة2.1( وبشدبة )02تي وضيفة مجيخ االدارة بػاقع )%(, ثع تأ1)
تذسل  .يقارب نرف أفخاد العيشة ما ندتشتج مغ ذلظ اف  %(,1.1( بشدبة )07بػاقع)

)مػضف وأداري ومخبي( في السؤسدات الحكػمية )ومجخل بيانات ومدؤوؿ صشجوؽ 
الرجقات( في السؤسدات األىمية . والدبب في ىحا يعػد أف العسل االداري والتشطيسي ميع 
يج في ىحه السؤسدات األىمي والحكػمي ألنو يقػـ بتشديق عسل السؤسدة ويداعج في تحج

 سبل العالج بالتعاوف مع الػضائف التي تع ذكخىا في العيشة .

 االول : عخوف الخهاب االجتساعي عشج األطفال األيتام في السؤسدة  السحهر

تؤثخ أعخاض الخىاب االجتساعي بذكل كبيخ عمى حياة األشفاؿ األيتاـ وعالقاتيع مع 
االخخيغ مغ زمالئيع داخل السؤسدة وكحلظ تؤثخ عمى أدائيع الجراسي وذلظ ألنيع يقػمػف 
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بتجشب أي مػقف يثيخ مخاوفيع ويطيخ أعخاض مخضيع أماـ االخخيغ فيذعخوف بالخجل 
 .وعجـ الثقة بالشفذ  واإلحباط

( يهضح هل يعاسني الظفل اليتيم من الخهاب االجتساعي داخل مؤسدات العسل 1ججول )
 االجتساعي

 الشدبة % التكخارات الفقخات
 %00.2 51 سنعم

 %12.2 050 أحياسناً 
 %07.0 23 ال

 %022 052 السجسهع

( الحي يػضح اصابة األشفاؿ األيتاـ بالخىاب االجتساعي 5تبيغ مغ بيانات الججوؿ )     
( 050داخل السؤسدة إف الحيغ أجابػا بػ )أحيانًا( قج حرمػا عمى أعمى ندبة إذ بمغ عجدىع )

%( اما الحيغ 00.2( وبشدبة )51%(, والحيغ اجابػا بػ )نعع( قج بمغ عجدىع )12.2وبشدبة )
ندتشتج مغ ذلظ اف أكثخ مغ نرف   %(,07.0) ( وبشدبة23بمغ عجدىع )اجابػا بػ)ال( قج 

العيشة اجابػا بػ )احيانًا( يعاني الصفل اليتيع بإلخىاب االجتساعي داخل مؤسدة العسل 
االجتساعي, والدبب في ىحا يعػد أف األيتاـ في بجاية دخػليع لمسؤسدة يذعخوف بالخػؼ 

يتعخض لو كل األشفاؿ , وبعج  وعجـ التعػد ألف السكاف غخيب عمييع وىحا االمخ يعج شبيعياً 
ذلظ يتعػد عمى السؤسدة وتربح مإلذه الػحيج الحي ال يحب الخخوج مشيا واختمفت دراستشا 

وذلظ ألنو دراستشا تشاولت معاناة األشفاؿ األيتاـ داخل  عغ جسيع الجراسات الدابقة,
 مؤسدات العسل االجتساعي.

 األطفال األيتام( يهضح مدتهى الخهاب االجتساعي عشج 2ججول )
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 الشدبة  % التكخارات الفقخات
 %05.1 12 مدتهى عال  

 %51.1 020 مدتهى متهسط
 %07.1 22 مدتهى مشخفض

 %022 052 السجسهع

( الحي يػضح مدتػى الخىاب االجتساعي عشج األشفاؿ األيتاـ 1تبيغ مغ بيانات الججوؿ )   
( 020الخىاب االجتساعي فقج بمغ عجدىع ), إف أغمب األيتاـ مرابػف بسدتػى متػسط مغ 

%( والحيغ أصابتيع بسدتػى عاٍؿ مغ الخىاب االجتساعي قج بمغ عجدىع 51.1وبشدبة )
( 22بمغ عجدىع ) %( اما الحيغ كانت اصابتيع بسدتػى مشخفس فقج05.1( وبشدبة )12)

ط مغ ندتشتج مغ ذلظ اف اغمب أفخاد العيشة مرابػف بسدتػى متػس%(, 07.1وبشدبة )
الخىاب االجتساعي . والدبب في ىحا يعػد أف أنػاع الخىاب عشج األيتاـ تختمف مغ شخز 
الى أخخ وتختمف شجتو أيزا وذلظ حدب السػقف الحي سبب أصابتو وكحلظ حدب 
شخرية اليتيع ومجى قجرتو في مػاجية السخض وذلظ ألف عجـ عالج الخىاب االجتساعي 

بال, وتتفق دراستشا مع دراسة ) ىالة عبج االميخ مكمف(, بذكل مبكخ يؤدي الى زيادتو مدتك
في تحجيج مدتػى الخىاب االجتساعي اال أفَّ دراستشا تشاولت  أعخاض الخىاب االجتساعي عشج 

 .األيتاـ في السؤسدات األىمية والحكػمية

 عشج األطفال األيتام ( يهضح أسنهاع الخهاب3ل )ججو

 الشدبة % التكخارات الفقخات
 %21.1 007 مهاجهة السهاقف االجتساعيةرهاب 

 %02.1 50 رهاب االماكن العالية
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 %03.0 51 رهاب االماكن العامة
 %2.0 03 أخخى تحكخ
 %022 052 السجسهع

( الى إف رىاب السػاقف االجتساعية قج حرل عمى أعمى ندبة فقج 7يػضح الججوؿ )     
( 51االماكغ العامة والحي بمغ عجده )%( وتمييا رىاب 21.1( وبشدبة )007بمغ عجدىع )

%(,واخيخًا 02.1( وبشدبة)50%( ثع رىاب االماكغ العالية الحي بمغ عجده)03.0وبشدبة )
تأتي األنػاع االخخى وىي )الخػؼ مغ االختالط مع السجراس الخارجية وكحلظ مػاجية 

 %( .2.0(وبشدبة )03السجتسع( إذ بمغ عجدىع)

التي يتعبها األيتام السرابهن بالخهاب االجتساعي لسشع تشفيح ( يهضح الدمهكيات 4ججول )
 البخامج

 الشدبة % السختبة التكخارات الفقخات
 %70.2 السختبة االولى 010 التسخد والعشاد

 %31.2 السختبة الثانية 21 ضخب وكدخ االشياء
 %32.1 السختبة الثالثة 77 البكاء الذجيج
 %2.0 السختبة الخابعة 03 اخخى تحكخ

الدمػكيات التي يتعبيا األيتاـ السرابػف ( الحي يػضح 1تبيغ مغ بيانات الججوؿ )      
( 010, اتزح إف سمػؾ التسخد والعشاد بػاقع)بالخىاب االجتساعي لسشع تشفيح البخامج 

%( ىػالسختبة االولى مغ التدمدل السختبي وتمييا في السختبة الثانية سمػؾ 70.2وبشدبة)
%( ثع يأتي سمػؾ البكاء الذجيج في السختبة 31.2( وبشدبة)21الشياء بػاقع )ضخب وكدخ ا

%( اما سمػؾ التشسخ عمى الدمالء 32.1( وبشدبة )77الثالثة مغ التدمدل السختبي بػاقع )
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 %( ىػ2.0( وبشدبة )03والرياح والذجار فيسا بيشيع وعجـ تشفيح البخامج السصمػبة بػاقع )
 التدمدل السختبي . في السختبة الخابعة مغ 

اجابػا باف سمػؾ التسخد والعشاد مغ أكثخ األساليب  ندتشتج مغ ذلظ اف اغمب أفخاد العيشة قج
والدبب في ىحا يعػد االجتساعي لسشع تشفيح البخامج,  التي يتبعيا األيتاـ السرابػف بالخىاب

بخامج  اي أعساؿ أوالى عجـ رغبة األشفاؿ األيتاـ السرابيغ بالخىاب االجتساعي بالكياـ ب
 تجعميع يختمصػف مع زمالئيع أو مع االخخيغ فيقػمػف ببعس الدمػكيات كالتسخد والعشاد

عغ عجـ رغبتيع في تشفيح ىحه البخامج واتفقت ىحه الشتيجة مع  وضخب وكدخ االشياء لمتعبيخ
 جاءت بو دراسة )لبة كػاشي(. ما

 السحهر الثاسني : أسباب الخهاب االجتساعي من وجهة سنغخ العاممين في السؤسدة 

( يهضح العالقة بين اصابة الظفل اليتيم بالخهاب االجتساعي وفقجان أمشه 5ججول )
 اإلسنداسني

 الشدبة% التكخارات الفقخات
 %00 55 الى حج كبيخ ججاً 

 %32 75 الى حج كبيخ
 %02.1 72 الى حج ما
 %2.1 00 ال يعاسني
 %03.1 32 ال اعخف
 %022 052 السجسهع

الخىاب صابة الصفل اليتيع ب( الحي يػضح العالقة بيغ ا2جوؿ )تبيغ مغ بيانات الج     
, إف االجابة )الى حج كبيخ( قج حرمت عمى اعمى ندبة إذ االجتساعي وفقجاف أمشة اإلنداني

%( وتمييا االجابة )الى حجما( فقج بمغ عجد االجابات 32( وبشدبة )75بمغ عجد االجابات )
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( 55%(  ثع تأتي االجابة )الى حج كبيخ ججا(إذ بمغ عجد االجابات)02.1( وبشدبة )72)
%( أما 03.1( وبشدبة )32االجابات ) %( أما االجابة)ال أعخؼ( فقج بمغ عجد00وبشدبة)

 %(.2.1( وبشدبة)00االجابة )ال يعاني( قج بمغ عجد االجابات )

ندتشتج مغ ذلظ اف ربع أفخاد العيشة قج اجابػا بػ )الى حج كبيخ( يراب األشفاؿ األيتاـ  
 نداني فسغ خالؿ السقابالت التي اجختيا الباحثةاب االجتساعي عشج فقجاف األمغ اإلبالخى

اتزح أف اصابة بعس األشفاؿ األيتاـ بالخىاب االجتساعي قج حجثت قبل دخػليع لمسؤسدة 
اي بدبب تعخض الصفل )اليتيع( لمعشف مغ قبل االسخة أو السجرسة , والبعس االخخ قج 

والجيو أو  والسيسااصيب بالخىاب االجتساعي مغ جخاء الحخوب التي سببت بفقجاف أسختو 
لى ذىابو الى مؤسدات األيتاـ لكي يذعخ باألمغ والصسأنيشة التي ال احجىسا مسا ادى ذلظ ا

 مع كل ما تشاولتو الجراسات الدابقة.  الشتيجةيعػضيا احج غيخ االسخة والػالجيغ واختمفت ىحه 

 ( يهضح أسباب الخهاب االجتساعي عشج األطفال األيتام01ججول)

 الشدبة % السختبة التكخارات الفقخات
 %70.1 السختبة االولى 010 الهالجين أو كالهسافقجان أحج 

 %22.1 السختبة الثانية 002 تعخضه  لسهاقف مخعبة بدب الحخوب واالزمات
 %20.2 السختبة الثالثة 021 فقجان االمن والظسأسنيشة

دخهل الظفل الى احج مؤسدات العسل 
 االجتساعي

 %02.1 السختبة الخابعة 22

( الحي يػضح اسباب الخىاب االجتساعي عشج األشفاؿ 02)تبيغ مغ بيانات الججوؿ     
( وبشدبة 010األيتاـ, إف فقجاف أحج الػالجيغ أوكالىسا قج جاء بالسختبة االولى بػاقع )

%( وتمييا في السختبة الثانية تعخضو لسػاقف مخعبة بدبب الحخوب واالزمات بػاقع 70.1)
( 021لثة فقجاف األمغ والصسأنيشة بػاقع )%( ثع تأتي في السختبة الثا22.1( وبشدبة )002)
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%( وجاءت بالسختبة الخابعة دخػؿ الصفل الى احج مؤسدات العسل 2022وبشدبة )
ندتشتج مغ ذلظ اف اغمب أفخاد العيشة اكجوا اف  %(,02.1( وبشدبة )22اعي بػاقع )االجتس

 األشفاؿ األيتاـ .فقجاف احج الػالجيغ او كالىسا ىػ مغ اىع اسباب الخىاب االجتساعي لجى 

( يهضح أن االصابة بالخهاب االجتساعي يؤثخ عمى الحياة االجتساعية 00ججول )
 واستقخارها في السدتقبل

 الشدبة % التكخارات  الفقخات 
 %50.2 030 سنعم

 %20.1 022 أحياسناً 
 %1 05 ال

 %022 052 السجسهع

بالخىاب االجتساعي يؤثخ عمى الحياة الحي يػضح االصابة (00تبيغ مغ بيانات الججوؿ)   
, إف الحيغ اجابػا بػ )نعع( قج حرمػا عمى اعمى ندبة إذ سدتقبلاالجتساعية واستقخارىا في ال

%( والحيغ اجابػا بػ )احيانًا(  قج بمغ عجد االجابات 50.2( وبشدبة )030بمغ عجد االجابات )
( وبشدبة 05عجد االجابات )مغ %( اما الحيغ اجابػا بػ )ال( قج ب20.1( وبشدبة )022)
ندتشتج مغ ذلظ اف أكثخ مغ نرف أفخاد العيشة قج اجابػا بػ )نعع( اف االصابة  %(,1)

بالخىاب االجتساعي يؤثخ عمى الحياة االجتساعية واستقخارىا في السدتقبل. وىحا يعػد الى أف 
في السدتقبل وال  عجـ عالج الخىاب االجتساعي مشح الصفػلة يؤثخ عمى الحياة االجتساعية

يسكغ معالجتو اال برعػبة ألنو أصبح أشج مسا كاف في الصفػلة مسا يؤدي الى شعػر 
 السراب بالخجل وعجـ االستقخار الشفدي اماـ نفدو وكحلظ اماـ االخخيغ وخرػصًا عشجما ال
يتع االىتساـ بو وعالجو في مخحمة فاف ذلظ سػؼ يؤثخ عمى حياتو االجتساعية واستقخارىا 

 تشاولتو الجراسات الدابقة. في السدتقبل واختمفت ىحه الشتيجة مع جسيع ما
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 اية األيتام من الخهاب االجتساعي:دور السؤسدة في حسالسحهرالثالث : 

تساعي بخعاية األيتاـ وكفالتيع مغ خالؿ تقجيع بخامج مشطسة تقػـ مؤسدات العسل االج 
وتسشعيع مغ التعخض الى  االنجماجساعي عمى وىادفة تداعج األيتاـ السرابػف بالخىاب االجت

ضغػط نفدية واجتساعية سببيا الحخماف العاشفي مغ حشاف الػالجيغ أو احجىسا بدبب اليتع 
 أو التفكظ االسخي فيي تحاوؿ أف ترشع مشيع جيال نافعا لشفدو ولسجتسعو في السدتقبل .

األيتام بالتكيف االجتساعي ( يهضح دور مؤسدات العسل االجتساعي في شعهر 06ججول )
 واألمن والظسأسنيشة

 الشدبة % التكخارات الفقخات
 %10 055 سنعم

 %35.1 12 أحياسناً 
 %0.2 1 ال

 %022 052 السجسهع

( الحي يػضح دور مؤسدات العسل االجتساعي  في شعػر 00)تبيغ مغ بيانات الججوؿ   
الحيغ اجابػا بػ )نعع( قج حرمػا عمى اعمى األيتاـ بالتكيف االجتساعي واألمغ والصسأنيشة, إف 

%( 35.1( وبشدبة)12%( واف الحيغ اجابػا بػ )احيانًا( بػاقع)10( وبشدبة)055ندبة بػاقع )
ندتشتج مغ ذلظ اف اغمب أفخاد  %(,0.2( وبشدبة )1بمغ عجدىع ) اما الحيغ اجابػا بػ )ال( قج

جتساعي في شعػر األيتاـ بالتكيف العيشة قج اجابػا بػ )نعع( اف دور مؤسدات العسل اال
ي السؤسدات يعتسج ألف تكيف األشفاؿ األيتاـ ف ,والصسأنيشةاالجتساعي والشفدي واالمغ 

بذكل اساسي عمى االخرائي االجتساعي ومغ ثع العامميغ في السؤسدة بتػجيو مشو ومغ 
حفالت الدشػية ال كأجخاءخالؿ اجخاء عجة بخامج وأساليب التي تداعج األيتاـ عمى التكيف 

في السشاسبات ولمستفػقيغ دراسيًا أو اجخاء مدابقات في اثشاء المعب الجساعي لسداعجة األيتاـ 
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نجماج والتفاعل مع اآلخخيغ والتكيف داخل مؤسدات سرابيغ بالخىاب االجتساعي عمى االال
 جاءت بو الجراسات الدابقة جسيعيا. العسل االجتساعي واختمفت ىحه الشتيجة مع ما

( يهضح فيسا إذا كان الظفل اليتيم السراب بالخهاب االجتساعي يتمقى رعاية 04ججول)
 خاصة داخل السؤسدات

 الشدبة % التكخارات الفقخات
 %27.0 001 سنعم

 %21.1 007 أحياسناً 
 %1 05 ال

 %022 052 السجسهع

السراب بالخىاب ( الحي يػضح فيسا إذا كاف الصفل اليتيع 03تبيغ مغ بيانات الججوؿ )    
اية خاصة داخل السؤسدات, اف الحيغ اجابػا بػ)نعع( قج حرمػا عمى شعاالجتساعي يتمقى 
( 007%( وتمييا الحيغ اجابػا بػ )احيانًا( بػاقع)27.0( وبشدبة )001اعمى ندبة بػاقع)

ندتشتج مغ ذلظ اف    ,%(1( وبشدبة )05ا بػ )ال( بػاقع)%( اما الحيغ اجابػ 21.1وبشدبة)
ما يقارب نرف العيشة قج اجابػا بػ )نعع( الصفل اليتيع السراب بالخىاب االجتساعي يتمقى 
رعاية خاصة داخل السؤسدة . والدبب في ىحا يعػد أف بعس السؤسدات والسيسا 
السؤسدات األىمية تقػـ بػضع رعاية خاصة لمصفل اليتيع السراب بالخىاب االجتساعي مشيا 

أىيل الشفدي واالجتساعي مغ خالؿ دمج األشفاؿ مع بعزيع البعس عشج تصبيق البخامج الت
الشفدية وفتح باب الحػار عغ مذكالتيع وكيفية عالجيا اما الحكػمية فجورىا في رعاية 
األشفاؿ مغ الشاحية الشفدية واالجتساعية محجود وذلظ بدبب وجػد أعجاد كبيخة مغ األيتاـ 

ػمية فسغ الرعب تحقيق الخعاية الكاممة ليع فزاًل عغ اف مدؤوليات داخل السؤسدات الحك
السؤسدات الحكػمية تختمف عغ األىمية ألف الحكػمية تخعاىع رعاية كاممة بجوف وجػد 
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احزاف اسختو واختمفت ىحه  األىل أما األىمية فأنيا تخعاىع رعاية كاممة مع بقاء الصفل في
 الدابقة. جاءت بو الجراسات ة مع كل ماالشتيج

يهضح التشديق بين السؤسدات األهمية والحكهمية في تقجيم البخامج لأليتام  (02ججول )
 السرابين بالخهاب االجتساعي

 الشدبة % التكخارات الفقخات
 %00.1 52 سنعم

 %13.0 051 أحياسناً 
 %05.0 31 ال

 %022 052 السجسهع

تشديق بيغ السؤسدات األىمية ( الحي يػضح ىل يػجج 02تبيغ مغ  بيانات الججوؿ )
والحكػمية في تقجيع البخامج لأليتاـ السرابيغ بالخىاب االجتساعي, إف الحيغ اجابػا بػ 

%(  والحيغ اجابػا بػ )نعع( 13.0( وبشدبة )051)احيانًا( قج حرمػا عمى اعمى ندبة بػاقع )
 %( .05.0بشدبة )( و 31%( اما الحيغ اجابػا بػ )ال( بػاقع )00.1( وبشدبة )52بػاقع )

ندتشتج مغ ذلظ اف اغمب أفخاد العيشة اجابػا بػ)احيانًا( يػجج تشديق بيغ السؤسدات األىمية    
 والحكػمية في تقجيع البخامج لأليتاـ السرابيغ بالخىاب االجتساعي.

والدبب في ىحا يعػد الى اف التشديق بيغ ىحه السؤسدات يكػف بتكميف مغ الجيات السعشية 
تاريخ معيغ ووقت معيغ او في السشاسبات الجيشية أو السشاسبات االخخى التي  وذلظ في

عغ ما  ةىحه الشتيج يحتفل بيا عامة الذعب كأعياد رأس الدشة او االعياد الػششية واختمفت 
 ماتشاولتو الجراسات الدابقة جسيعًا .
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لمبخامج  ( يهضح تقييم دور االخرائي االجتساعي في السؤسدات عشج تقجيسه01ججول)
 لمظفل السراب بالخهاب االجتساعي

 الشدبة % التكخارات الفقخات
 %2.2 00 ضعيف
 %02.2 10 متهسط

 %52.1 022 جيج
 %00.1 02 جيج ججاً 
 %022 052 السجسهع

( الحي يػضح تقييع دور االخرائي االجتساعي في 05تبيغ مغ بيانات الججوؿ )     
تديع في تكيف الصفل السراب بالخىاب االجتساعي, اف  السؤسدات عشج تقجيسو لمبخامج التي

%( وتمييا التقييع 52.1( وبشدبة )022التقييع )جيج( قج حرل عمى اعمى ندبة بػاقع )
( وبشدبة 02%( ثع يأتي التقييع )جيج ججًا( بػاقع )02.2( وبشدبة )10)متػسط( بػاقع )

 %( .2.2ة )( وبشدب00%( واخيخا يأتي التقييع )ضعيف( بػاقع )00.1)

ندتشتج مغ ذلظ اف اغمب أفخاد العيشة قج اكجوا اف دور االخرائي االجتساعي في تقجيسة    
البخامج لمصفل السراب بالخىاب االجتساعي)جيج(,ألف االخرائي االجتساعي يعج مغ القػى 
 البذخية واالساسية والسيسا في مؤسدات األيتاـ بدبب تستعو بسؤىالت ميشية وعمسيو تداعجه
عمى مثل ىحه الحاالت والسيسا األشفاؿ السرابػف بالخىاب االجتساعي مغ خالؿ تقجيسو 
بخامج تديع في تكيف الصفل السراب باألمخاض الشفدية وسػء التكيف مع السجتسع اختمفت 

 ىحه الشتيجة مع ماتشاولتو الجراسات الدابقة جسيعا .
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االجتساعي من تشفيج البخامج يهضح السعهقات التي تسشع مؤسدات العسل  (02ججول )
 عمى األيتام السرابين بالخهاب االجتساعي

 الشدبة % الختبة التكخارات الفقخات
عجم تهفخ عجد كاف  من العاممين 

 أو االخرائيين االجتساعيين
 %11.2 السختبة االولى 062

 %22.2 السختبة الثاسنية 002 صغخ مداحة السؤسدة
 %62.4 الثالثةالسختبة  23 ضعف دخل السؤسدة

 %01.2 السختبة الخابعة  62 أخخى تحكخ

( الحي يػضح السعػقات التي تسشع مؤسدات العسل االجتساعي 01تبيغ مغ بيانات الججوؿ )
مغ تشفيح البخامج عمى األيتاـ السرابيغ بالخىاب االجتساعي, إف)عجـ تػفخ عجد كاٍؼ مغ 

بالسختبة االولى مغ التدمدل السختبي بعجد العامميغ واالخرائييغ االجتساعييغ( قج جاء 
( 001%( وتمييا في السختبة الثانية)صغخ مداحة السؤسدة( بعجد )52.2( وبشدبة )001)

( 17%( أما في السختبة الثالثة جاءت ) ضعف دخل السؤسدة( بعجد )21.2وبشدبة )
القجرات في %(واما في السختبة الخابعة جاءت السعػقات االخخى وىي ضعف 01.1وبشدبة )

( وبشدبة 01السؤسدة وعجـ تعاوف اىل الصفل في الحزػر السدتسخ في البخامج بعجد )
(02.2.)% 

ندتشتج مغ ذلظ اف أكثخ مغ نرف العيشة قج اكجوا عمى اف اىع السعػقات التي تػاجييع    
في مؤسدات العسل االجتساعي ىػ عجـ تػافخ عجد كاٍؼ مغ العامميغ واالخرائييغ 

 ييغ .االجتساع

ومغ خالؿ السقابالت التي اجختيا الباحثة اتزح أف اىع السعػقات التي تػاجيا السؤسدات   
الحكػمية ىي ضعف دخل السؤسدة وذلظ بدبب عجـ تػفيخ تخريرات مغ قبل الػزارة 
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لاليتاـ والسؤسدات اما السعػقات التي تػاجييا السؤسدات األىمية ىي عجـ تػافخ كادر كاٍؼ 
والسيسا في مجاؿ التأىيل الشفدي واالجتساعي ألف أغمب العامميغ في ىحه مغ العامميغ 

السؤسدات يقجمػف استقالتيع بسجخد ضيػر تعييشيع في السؤسدات الحكػمية لكػف مدتقبميا 
السادي مزسػنًا فزاًل عغ صغخ مداحة السؤسدة والسيسا أف بعس السؤسدات قج تع 

تصبيق ىكحا بخامج ومع عجد كبيخ مغ األشفاؿ تأسيديا في بيػت سكشية صغيخة ال تكفي ل
فزاًل عغ عجـ تعاوف اىل الصفل في حزػر أشفاليع ليحه البخامج لتياونيع بتمظ البخامج 

 مع جسيع ماجاءت بو الجراسات الدابقة شتيجةوعجـ االعتخاؼ بسخض اشفاليع واختمفت ىحه ال

 سنتائج البحث:ـ 

أف اغمب أفخاد العيشة العامميغ في مؤسدات األيتاـ كأنت مغ اإلناث  البحثػ اضيخت نتائج 0
 %( .12( وبشدبة )052بػاقع )

(سشة 32ػ05أف العامميغ في مؤسدات األيتاـ تتخاوح اعسارىع بيغ) البحثػ تبيغ مغ نتائج 0
 %( .20.0( وبشدبة )023بػاقع )

أف العامميغ في مؤسدات األيتاـ ىع مغ الحاصميغ عمى  البحثػ اوضحت نتائج 3
 %( . 75.1( وبشدبة )012البكالػريػس إذ بمغ عجدىع )

( وبشدبة 022العيشة كأنت وضيفتيع )مختمفة( إذ بمغ عجدىع ) البحث أف ربعمغ نتائج  ػ2
(23.1.)% 

ني الصفل اليتيع أف أكثخ مغ نرف وحجات العيشة اجابػا بػ )أحيانا( يعا البحثػ مغ نتائج 1
 %( .12.2( وبشدبة )050بالخىاب االجتساعي داخل مؤسدة العسل االجتساعي بػاقع )

خىاب بػاقع أف اغمب أفخاد العيشة مغ السدتػى الستػسط مرابػف بال البحثػ تبيغ نتائج 1
 . %(51.1( وبشدبة )020)
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( 007أف األيتاـ يعانػف مغ رىاب مػاجية السػاقف االجتساعية بػاقع ) البحثػ مغ نتائج 7
 %(21.1وبشدبة )

أف اغمب أفخاد العيشة اجابػا بأف سمػؾ التسخد والعشاد مغ أكثخ االساليب  البحثمغ نتائج  ػ1
( 010مج بػاقع )التي يتبعيا األيتاـ السرابػف بالخىاب االجتساعي لسشع تشفيح البخنا

 %( .70.2وبشدبة )

أف ربع أفخاد العيشة اجابػا بػ)الى حج كبيخ( يراب األشفاؿ األيتاـ  البحثػ مغ نتائج 2
 %( .32( وبشدبة )75بالخىاب االجتساعي عشجما يفقجوف األمغ اإلنداني بػاقع )

أف اغمب أفخاد العيشة اكجوا عمى أف فقجاف احج الػالجيغ او كألىسا  البحثػ اضيخت نتائج 02
( وبشدبة 010يتاـ بػاقع )ىػ مغ أىع اسباب الخىاب االجتساعي لجى األشفاؿ األ

(70.1)%. 

العيشة اجابػا باف االصابة بالخىاب  أف أكثخ مغ نرف  مغ نتائج البحث   تبيغ ػ 00
( 030تساعية واستقخارىا في السدتقبل بػاقع )االجتساعي تؤثخ عمى عمى الحياة االج

 %( .50.2وبشدبة )

ف لسؤسدات العسل االجتساعي )نعع( أأف اغمب أفخاد العيشة اجابػا بػ البحثمغ نتائج  ػ00
( وبشدبة 055سأنيشة بػاقع )دور في شعػر األيتاـ بالتكيف االجتساعي واألمغ والص

(10)%. 

نرف العيشة أجابػا بػ)نعع( أف الصفل اليتيع السراب أضيخت نتائج البحث أف مايقارب  -03
( وبشدبة 001بالخىاب االجتساعي يتمقى رعاية خاصة داخل السؤسدات بػاقع )

(27.0. )% 
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مغ نتائج البحث أف اغمب أفخاد العيشة اجابػا بػ)أحيانًا( يػجج تشديق بيغ السؤسدات  -02
( 051رابيغ بالخىاب االجتساعي بػاقع )األىمية والحكػمية في تقجيع البخامج لأليتاـ الس

 %( .13.0وبشدبة )

تبيغ  مغ نتائج البحث  أف اغمب افخاد العيشة دور االخرائي االجتساعي في  -05
( 022السؤسدات عشج تقجيسو لمبخامج لمصفل السراب بالخىاب االجتساعي  )جيج( بػاقع )

 %( .52.1وبشدبة )

العيشة أجابػا أف عجـ تػفخ عجد كاؼ مغ أضيخت نتائج البحث أف اكثخ نرف  -01
العامميغ واالخرائيغ االجتساعيغ مغ أىع السعػقات التي تسشع مؤسدات العسل 

( 001االجتساعي مغ تشفيج البخامج عمى األيتاـ السرابيغ بالخىاب االجتساعي بػاقع )
 %( .52.2وبشدبة )

 ـ تهصيات البحث:ـ

 لأليتاـ وتجييدىا بأعجاد مغ الباحثيغ  العسل عمى أنذاء مؤسدات حكػمية ايػائية
 االجتساعييغ والشفدييغ الحيغ تكػف لجييع خبخة في التعامل مع األيتاـ ومذكالتيع . 

  بث بخامج تػعػية تخز االسخة وتخكد عمى نذخ ثقافة الحب في التعامل مع االبشاء
 ونبح العشف كػنُو يخمق الخىاب االجتساعي عشج األشفاؿ .

 مغ حجة الخىاب عمى الصفل اليتيع االجتساعي بالتجريج سػؼ يخفف معالجة الخىاب. 

  ضخورة أف يدعى القصاع التخبػي الى بشاء مشاىج تشسي التعميع الشقجي والحػار لجى
الصفل وتعمسُو كيف يشاقر, وكيف يعبخ عغ رأيُو بحخية وكيف يحتـخ آراء األخخيغ 
واوضاعيع وتقبل اآلخخ ميسا كأف, فزاًل عغ غخس روح السبادرة لجى الصالب عبخ 
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حيب ألف ذلظ يخمق اشفااًل مرابيغ بخىاب الحػار واالقشاع وليذ التخػيف والتع
 ويربحػف حاقجيغ عمى السجتسع, وال يحبػف أف يػاجيػا ذلظ السجتسع كػنو نبحىع.

 ـ مقتخحات البحث:ـ

ػ العسل عمى اقامة ورشات ومؤتسخات ونجوات عمسية لمباحثيغ االجتساعييغ والشفدييغ بيجؼ 0
 اليب العالجية الشاجحة لمخىاب االجتساعي.زيادة معخفتيع وتصػيخ قجراتيع في استعساؿ االس

ػ اجخاء السديج مغ البحػث والجراسات حػؿ الخىاب االجتساعي, نطخًا لشجرة الجراسات العخبية 0
والعخاقية عغ ىحا السػضػع, والتػصل الى ندبة أنتذار الخىاب االجتساعي بيغ السخاىقيغ 

 واألشفاؿ األيتاـ داخل السؤسدات.

معية لسدانجة الصمبة الحيغ يعانػف مغ الخىاب االجتساعي, وفتح مخاكد ػ أنذاء نػاد جا3
 ارشادية لتقجيع الخجمة اإلرشادية والعالجية ليع.

 قائمة املصادر واملراجع:

(: االلتداـ باإلنفاؽ عمى اليتيع , بحث مشذػر 0202ػ ابخاليع, يدخى وليج, وادريذ, حديغ)
(, جامعة السػصل, كمية اآلداب 02السجمج )(, 15في مجمة الخافجيغ لمحقػؽ, العجد )

 .3,العخاؽ, ص 

,السكتبة العخبية الكبخى لمشذخ 0(: ججد شبابظ بالتصػع, ط0221ػ أبػ القسيدة, دمحم ىذاـ)
 .7االلكتخوني, فمدصيغ, ص

,مخكد االسكشجرية لمكتاب, 0(: الرحة الشفدية والتػافق, ط0223ػ أحسج, سييخ كامل)
 .070ػ 072القاىخة, ص
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, مؤسدة 0سشة( , ط 00(: الرحة الشفدية لمصفل )مغ السيالد حتى 0223أدـ, حاتع دمحم)ػ 
 .005أقخأ لمشذخ والتػزيع والتخجسة , القاىخة, ص

(: مجخل الى نطخيات الذخرية , تخجسة فيج بغ عبج هلل بغ دليع, دار 0220ػ انجمخ, باربخا)
 . 35الحارثي لمصباعة والشذخ ,  الدعػدية, ص 

, 0(: تخجسة أبخاليع عبج الخزاؽ, األمغ اإلنداني السفيػـ والكياس,ط0227جياؿ, كانتي)ػ با
 .353بيت الحكسة, العخاؽ, ص 

,دار الشفائذ لمصباعة والشذخ والتػزيع, 0(: سيكػلػجيا االشفاؿ,ط0202ػ بذشاؽ, رأفت دمحم)
 .002لبشاف ,ص

لدياسية والفمدفية والجولية , (: مػسػعة السرصمحات ا0221ػ الجاسػر, ناضع عبج الػاحج)
 . 001, دار الشيزة العخبية , لبشاف, ص 0ط

(: األمغ اإلنداني والتشسية البذخية السدتجامة , بحث مشذػر في 0222ػ جبخ, وليج عبيج)
, جامعة واسط , كمية اآلداب , العخاؽ, (0(, السجمج)1مجمة كمية التخبية, العجد )

 .022ص

, دار الشيزة العخبية لمشذخ والتػزيع والصباعة 3فة العامة , ط(: الػضي0200ػ جعفخ, أنذ)
 .05, القاىخة, ص

, دار السديخة لمصباعة والشذخ 0(: التحريل الجراسي, ط0201ػ الجاللي, لسعاف مرصفى)
 .05والتػزيع, االردف, ص

, جامعة 0(: اثخ االرىاب في مجتسعاتشا ووسائل مكافحتو,ط0227ػ الجشحي, عمي ابغ فايد)
 .01نايف العخبية لمعمـػ األمشية , الخياض ,ص
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,دار اسامو 0(: معجع مرصمحات الخجمة االجتساعية, ط0200ػ حامج, عبج الشاصخ سميع)
 .002لمشذخ والتػزيع, االردف, ص 

(: مخيع ابخاليع حشا , نطخيات ونساذج التجخل السيشي عمى 0201ػ حبيب, جساؿ شحاتو)
السيشية لمخجمة االجتساعية , السكتب الجامعي  مختمف أنداؽ ومدتػيات السسارسة

 .050الحجيث , القاىخة, ص 

,دار الدىخاء لمشذخ 0(: مذكالت االشفاؿ الدمػكية والتخبػية, ط0202حساـ, فادية كامل)ػ 
 والتػزيع, الخياض.

بحث (: عػامل مؤشخات انتياؾ األمغ اإلنداني لمسخأة العخاقية,0200حسدة, كخيع دمحم)ػ 
( , جامعة بغجاد , كمية 0200( , السجمج)21العجد) مشذػر في مجمة كمية اآلداب , 

 .151العخاؽ, صاآلداب , 

(: نطخيات عمع االجتساع )مقجمات تعخيفية(,دار ومكتبة البرائخ, 0205ػ حسدة, كخيع دمحم)
 .307لبشاف, ص

وتصبيقاتو ,  (: االرشاد الشفدي في السجرسة)اسدو ,0202ػ الخصيب, صالح احسج)
 . 302ونطخياتو(,دار السيدخة لمصباعة والشذخ, االردف, ص 

(: ترػيخ مقتخح لتصػيخ اساليب رعاية االيتاـ بالدعػدية)دراسة 0202ػ خػج, حشاف اسعج)
(,جامعة السمظ عبج 0(, السجمج)2مقارنة (, بحث مشذػر في السجمة التخبػية ,العجد )

 .315ندانية, الدعػدية ,ص العديد , كمية اآلداب والعمـػ اإل

(: قزايا حػارية في االعالـ واإلرىاب , جخيجة االتحاد 0221ػ الجعجة, ىايل ادغاف)
 .0الرحفية السخكدية لالتحاد الػششي الكخدستاني , االردف, ص
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(: التكيف االكاديسي لجى شالب السخحمة الثانػية في مشصقة بشي 0205ػ ذياب, شياب دمحم)
الستغيخات, بحث مشذػر في السجمة التخبػية الجولية الستخررة,  كشانة في ضػء بعس

 .003(,وزارة التخبية والتعميع, االردف, ص0(,السجمج)5العجد)

, دار الثقافة لمشذخ, االردف, 0(: التذخيعات االجتساعية , ط0200ػ سالع, سساح سالع)
 .070ص

السخجرات , رسالة ماجدتيخ (: الخىاب االجتساعي وعالقتو بادماف 0227سامية, أبخيعع)ػ 
غيخ مشذػرة , جامعة دمحم بغ خزيخ , كمية اآلداب والعمـػ االندانية واالجتساعية , 

 .13ػ10الجدائخ ,ص 

ػ الديج, شارؽ, اساسيات في عمع االجتساع الصبي, مؤسدة شباب الجامعة, االسكشجرية, 
 .03ػ00, ص0227

لمسدشيغ , السكتبة الجامعية , القاىخة,  (: التػافق الشفدي0220ػ الذاذلي, عبج الحسيج)
 .01-05ص

(: معجع الصب الشفدي , مخكد تعخيب العمػـ الرحية, 0225الذخبيشي, لصفي عبج العديد)ػ 
 .031الكػيت, ص

(: األمخاض الشفدية واالنحخافات الدمػكية )أسبابيا, أعخاضيا , 0221صالح, قاسع حديغ)ػ 
 .312, صوشخائق عالجيا(,  دار دجمة ,االردف

(: دور السشطسات الجولية غيخ الحكػمية في تفعيل مزاميغ األمغ 0200ػ صفية, أدري)
اإلنداني, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , جامعة الحاج خزخ , كمية الحقػؽ والعمـػ 

 .51الدياسية , الجدائخ, ص
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عخاض, (: عمع االمخاض الشفدية والعقمية)االسباب, اال0222ػ عبج الخحسغ, دمحم الديج)
 .013,دار قباء لمصباعة والشذخ والتػزيع ,القاىخة, صالعالج(

اتجاىات   -(: رعاية االيتاـ  0207ػ عبج الخؤوؼ, والسرخي, شارؽ ايياب عيدى )
 .03,دار العمـػ لمشذخ والتػزيع, القاىخة, ص 0عخبية, ط

رات الزفاؼ, , مشذػ 0سمػكية ,ط –ػ عبج هللا الحخيخي, الخىاب االجتساعي رؤيو معخفية 
 .03, ص 0202لبشاف, 

(: مذكالت التكيف السجتسعي لمسدتفيجيغ مغ دور الجولة, 0221ػ عبيج, ودياف ياسيغ)
 .05-02رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة, جامعة بغجاد , كمية التخبية )لمبشات(, العخاؽ, ص

باعة والشذخ , دار الحخؼ لمص0(: الػراثة ماليا وما عمييا, ط0223ػ العخيفي, شيخة سالع)
 .05ػ02والتػزيع, الدعػدية, ص

(: مبادئ التػجيو واالرشاد الشفدي في السجاؿ السجرسي , 0200ػ العطيع, حسجي عبج هللا)
 . 023مكتبة أوالد الذيخ لمتخأث , القاىخة, ص

ػ عمي دمحم الديج, جائحة كػرونا ,مقالة مشذػرة في جخيجة الصبيب الرادر مغ نقابة االشباء, 
 .1,ص0/1/0202(,العخاؽ, 02العجد)

تيخ غيخ , رسالة ماجدلكيادة في العسل التصػعي  الجسعي(: دور ا0202ػ عسار, نػي)
 .30كمية العمـػ اإلندانية واالجتساعية , الجدائخ, صمشذػرة, جامعة مشتػري, 

,دار ألفا لمشذخ والتػزيع 0(: التكافل االجتساعي في االسالـ, ط0225عػض, أحسج عبجه)ػ 
 .01صباعة, األردف, صوال
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, دار وائل لمصباعة  0(: الخجمة االجتساعية الصبية , ط0221غخابية, فيرل محسػد)ػ 
 .21والشذخ , االردف, ص

(: االضصخابات الدمػكية )أسبابيا , تذخيريا , عالجيا (,مؤسدة 0225فايج, حدغ)ػ 
 .075شيبة لمشذخ والتػزيع, القاىخة, ص

بات الثقافية, تخجسة شػقي جالؿ , السخكد القػمي لمتخجسة, (: االنتخا0225فخج, احبخ)ػ 
 .33القاىخة, ص

(: األمغ اإلنداني, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة, جامعة الجدائخ, كمية 0222فخيج, حسػـ)ػ 
 .55العمـػ الدياسية واالعالـ, الجدائخ, ص

واالجتساعي,  (: أدوار االخرائي االجتساعي في السجاؿ الشفدي0201فيسي, دمحم سيج)ػ 
 .003السكتب الجامعي الحجيث, القاىخة, ص

(: االتجاىات الحجيثة في شخؽ وأدوار االخرائي االجتساعي في 0201فيسي, دمحم سيج)ػ 
 . 017, مكتب الجامعي الحجيث , القاىخة, ص 3السجاؿ الصبي , ط

 .01ػ2(: التكيف الشفدي, دار مرخ لمصباعة , القاىخة, ص0271فيسي, مرصفى)ػ 

(: عفخاء أبخاليع العبيجي , تخبية الصفل وبعس مغ مذكالتو ) 0201لسػزة, أشػاؽ سامي)ػ 
 .22, مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ والتػزيع , االردف, ص 0أسباب , وعالج (, ط

(: التكيف االجتساعي ألشفاؿ العػائل السيجخة, رسالة ماجدتيخ 0202محسػد, االء شاكخ)ػ 
 .01جاد, كمية اآلداب ,العخاؽ, ص غيخ مشذػرة, جامعة بغ

, ورقة بحثية  0223(: تحػالت السجتسع العخاقي بعج غدو 0203مرصفى, عجناف ياسيغ)ػ 
 .7مقجمة في مؤتسخ السخكد العخبي لألبحاث ودراسة الدياسات , قصخ, ص
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(,بحث 0223(: إشكالية األمغ االجتساعي بعج عاـ)0202مرصفى, عجناف ياسيغ)ػ 
( , مخكد حسػرابي لمبحػث والجراسات 0(, السجمج )02حسػرابي, العجد) مشذػر في مجمة

 .051االستخاتيجية, العخاؽ, ص

,دار امجج لمشذخ 0(: األمغ اإلنداني والتشسية في العخاؽ, ط0201مرصفى, عجناف ياسيغ)ػ 
 .02والتػزيع, االردف, ص

اتو(,بحث مشذػر في مجمة (: الشػع االجتساعي)مفيػمو ػ وضيػره ػ مقارب0202مشاد, لصيفة)ػ 
(,السخكد العخبي الجيسقخاشي لجراسات 0(,السجمج)1الجراسات الثقافية والمغػية والفشية, العجد)

 .10, ص0202االستخاتيجية والدياسية واالقترادية,السانيا,

(: مفيـػ الحات وعالقتو بالتكيف الشفدي واالجتساعي, بحث مشذػر 0202مػسى, ماججة)ػ 
( , جامعة دمذق , كمية التخبية , 01( , السجمج )0دمذق , العجد) في مجمة جامعة

 .200سػريا, ص 

(: التكيف السجرسي عشج الستأخخيغ والستفػقيغ تحريميا في مادة المغة 0225ناصخ, اماني)ػ 
الفخندية وعالقتو بالتحريل الجراسي في ىحه السادة , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , 

 .25جامعة دمذق , سػريا, ص

(:خػلة محي الجيغ, األمغ اإلنداني وأبعاده , بحث مشذػر جامعة دمذق 0200يػسف)ػ 
( , جامعة دمذق , كمية الحقػؽ , 01( , السجمج )0لمعمـػ االقترادية والقانػنية , العجد)

 .553سػريا, ص


