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 ممخص الدراسة بالمغة العربية: -
مجػ السعاممة الػالجية الدػية، ك اسالضب تيجؼ الجراسة الحاليةإلى معخفة مجػ تأثخ السخاىق ب

الدمػؾ  تأثخه بأسالضب السعاممة الػالجية غضخ الدػية ، كسا تيجؼ إلى معخفة مجػ تأثخ
، كمعخفة مجػ تأثخ اسالضب السعاممة الػالجية بشػع السخض الرحي بشػع السخض الدكخؼ 

اليامة لدمػؾ  عتبخ اسالضب السعاممة الػالجية مغ السحجداتالحؼ يراب بو السخاىق. حضث ت
السخاىق كالسؤثخة عمى صحتو الشفدية كالجدجية، كذلظ تبعا لشػع السعاممة الػالجية التي 

االسالضب عادة ما تتدع بالتذجد كالديصخة أك بالضػنة  ىا مغ احج كالجيو اك كمضيسا، فيحهيتمقا
ىق السراب كالتداىل مغ األباء، كميسا كاف أسمػب السعاممة الػالجية التي يتمقاىا السخا 

السؤكج بحدب الشتائج التي تػصمت إلضيا الجراسات  بالدكخؼ في محيط االسخؼ يبقى الذيء
في ىحا السجاؿ ىػ أف أسالضب السعاممة الػالجية ليا تاثضخ عمى اكتداب الدمػؾ الرحي 
لجػ السخاىق السراب بالدكخؼ، بحضث نػع األسمػب السعتسج في السعاممة الػالجية ميسا 

الحؼ يعصضشا رد فعل مغ قبل السخاىق السراب بالدكخؼ فيػ في االخضخ يتاثخ كاف فيػ 
بحجع كشجة ىحا األسمػب، كفي ىحا الدياؽ جاءت ىحه الجراسة بسجسػعة مغ الفخضيات 

 كىي كاآلتي:
 الفخضية العامة: -

أسالضب السعاممة الػالجية تؤثخ في اكتداب سمػؾ صحي لجػ السخاىق السراب   -   
 كخؼ.بالجاء الد

 الفخضيات الجدئية:- 
 تختمف اسالضب السعاممة الػالجية بضغ السجيشة كالخيف. -1
 يتأثخ الدمػؾ الرحي بسجة االصابة بالسخض الدكخؼ.  -2
يؤثخ السدتػػ التعميسي لمػالجيغ في تحقضق سمػؾ صحي لمسخاىق السراب بالجاء  -3

 الدكخؼ.
سعاممة الػالجية السعتسجة يؤثخ السدتػػ االقترادؼ كالسعيذي لألبػيغ عمى اسالضب ال -4

 في اكداب السخاىق لمدمػؾ الرحي.
 حهكدراسة الحالة ، كقج تع إجخاء ىكقجإعتسج الباحث في دراستو عمى السشيج اإلكمضشيكي 
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كمػػػػػجة إجػػػػػخاء الجراسػػػػػة بػػػػػالسخكد الشفدػػػػػي البضػػػػػجاغػجي لألشفػػػػػاؿ السعػػػػػاقضغ ذىشيػػػػػا بدػػػػػضجؼ عمي،
مػاصػػفات الحػػاالت السجركسػػة كانػػت ، حضػػث 2020مػػارس05ؼيفضػػخؼ إلػػى 09إمتػػجت مػػغ حىى

، متػاجػػػػػجيغ سشةمرػػػػابضغ بالػػػػجاء الدػػػػكخؼ 15ك14غ تتػػػػخاكح اعسػػػػارىع مػػػػػابضغ : مػػػػخاىقضكسػػػػايمي
بػػالسخكد الشفدػػي البضػػجاغػجي لمسعػػاقضغ ذىشيػػا. كفػػي االخضػػخ فقػػج تػصػػل الباحػػث إلػػى مجسػعػػة 

دػمػؾ الرػحي لػجػ مغ الشتائج مشيا أف أسالضب السعاممة الػالجية بأنػاعيا تؤثخ فػي إكتدػاب ال
ػالجيػػػة الدػػػػية كغضػػػخ الدػػػػية  كمشاالسػػػالضب السخاىػػػق السرػػػاب بالدػػػكخؼ ا أسػػػالضب السعاممػػػة ال

أسمػب التدػامح كأسػمػب سمػب الجيسقخاشي كأسمػب التقبل ك الجارسة نجج اال حهالستػاججة في ى
ضػخات مشيػا ة مػغ الستغعػبسجسػ  تثخ أبأف أسالضب السعاممة الػالجية تاالىساؿ كالخفس، كسا نجج 
 بػيغ.لأل السدتػػ التعميسي كاإلقترادؼك ، لسجيشة كالخيفإختالؼ مكاف االقامة في ا
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Abstact: 

 The present study aims to find out the extent to which the adolescent is affected by the methods of 

normal parental treatment, and the extent to which he is affected by the methods of abnormal 

parental treatment. It also aims to know the extent to which healthy behavior is affected by the type 

of diabetes, and to know the extent to which parental treatment methods are affected by the type of 

disease that the teenager suffers. Parental treatment methods are considered one of the important 

determinants of adolescent behavior and affecting his psychological and physical health, depending 

on the type of parental treatment that he receives from one or both of his parents. A diabetic in the 

family environment remains what is certain, according to the results of studies in this field, is that the 

methods of parental treatment have an effect on the acquisition of healthy behavior in the 

adolescent with diabetes, so that the type of method adopted in parenting treatment, whatever it is, 

that gives us a reaction by the teenager The diabetic is ultimately affected by the size and severity of 

this method, In this context, this study came with a set of hypotheses, as follows: General 

hypothesis: Parental treatment methods affect the acquisition of a healthy behavior in the 

adolescent with diabetes. Partial hypotheses: 1- Parental treatment methods differ between city and 

countryside. 2- Healthy behavior is affected by the duration of diabetes. 3- Parents ’educational level 

affects the achievement of healthy behavior for a diabetic adolescent. 4- The economic and living 

standards of parents affect the methods of parental treatment adopted in equipping the teenager 

with healthy behavior. The researcher relied in his study on the clinical approach and case study, and 

this study was conducted at the Psychological Pedagogical Center for Mentally Handicapped Children 

in Sidi Ali, and the duration of this procedure extended from 09 February to 05 March 2020, where 

the specifications of the studied cases were as follows : Adolescents between the ages of 14 and 15 

years old, with diabetes, present at the educational psychological center for the mentally 

handicapped. In the end, the researcher reached a set of results, including that the methods of 

parental treatment of all kinds affect the acquisition of healthy behavior in the adolescent with 

diabetes (the methods of normal and abnormal parental treatment) and from the methods present 

in this study, we find the democratic style, the method of acceptance, the method of tolerance, the 

method of neglect and rejection, We also find that the methods of parental treatment are affected 

by a group of variables, including the difference in the place of residence in the city or countryside, 

and affected by the educational and economic level of the parents. 
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 الرفحة فيرس السحتهيات
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 ج ممخز الجراسة بالمغة االنجمضدية 

 خ تػياتفيخس السح

 ظ قائسة الججاكؿ
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 المقدمة
 

1 

 

 مقدمة:

يع الشػاحي، خاصة في لقج شيجت السجتسعات السجتسعات الحجيثة تغضخا جحريا في جس
السجاؿ الرحي، الحؼ عخؼ تػسع كتشػع في الخخيصة الرحية، كذلظ مغ خالؿ الشقمة 
الججيجة في نػعية االمخاض، أمخاض معجية قجيسا الى أمخاض مدمشة حجيثا كالتي تعخؼ 
بأمخاض الشسط السعيذي الحؼ يالـز االنداف مجػ الحياة، فالزغط الجمػؼ، القمب كداء 

كالحجيث  في ىحه الرجد يشرب حػؿ داء الدكخؼ عشج السخاىق الحؼ يعج مغ الدكخؼ، 
أخصخ االمخاض في العرخ الحالي، كىحا نتيجة الدمػكات الخاشئة كالعادات غضخ الرحية 
التي يػرثيا االباء الكالدىع، كذلظ بدبب السعاممة التي يتمقاىا السخاىق مغ أحج االكلياء أك 

كالتي يعخفيا الرشعاني " عمى أنيا الصخؽ  يب السعاممة الهالديةبأسالكالىسا، أك ما يعخؼ 
أك االسالضب أك الدمػكيات الرحيحة أك الخاشئة االيجابية أك الدمبية، التي يسارسيا الػالجاف 

 ، 12، ص2014مع أبشائيع، كذلظ بيجؼ تخبضتيع في مػاقف الحياة السختمفة اناصخ، 
ثخ كيتأثخ بعادات كتقالضج مجتسعة، فيشا الفخد أك كباعتبار أف الفخد إنداف اجتساعي يؤ 

السخاىق يربح مخآة عاكدة لمبضئة االجتساعية كاالسخية التي يعير فضيا، كىحا بالتأكضج سػؼ 
يخمق لجػ امخاىقدمػكات مكتدبة يسكغ تكػف سمػكات صحية إذا كانت االسخة أك أسالضب 

كمبشية عمى نسط ديسقخاشي صحي كنخػ  السعاممة الػالجية السعتسج داخل ىتو االسخة صحيحة
ىحا ما يقػؼ لجػ السخاىق أكال الذخرية الدػية كااللتداـ بأسمػب حياتي مذبع بالتخبية 
الرحية كالػعي الرحي الحؼ يجعل مغ ىتو االسخة مرجر الثقافة الرحية كاالسمػب 

لمسخاىق مغ خالؿ الػاعي الخالي مغ االضصخابات، فاالسخة تقـػ بعسمية التشذئة االجتساعية 
عسميات الزبط كالثػاب كالعقاب...الخ، حضث تتخسخ كتتكػف لجػ السخاىق نطخة نحػ نفدو 
كاالخخيغ ككحلظ تتكػف اتجاىاتو بفزل عالقاتو بػالجيو كرعايتيع لو، كعمى قجر ما تتزسغ 
ىحه العالقة مغ دفئ كتقبل كاشباع أك اىساؿ كنبح كحخماف تكػف استجابات الفخد نحػ 

خخيغ كمػاجية السذكالت كالرعػبات التي تعتخض شخيقو، كتعضق تػافقو. اال
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 االشكالٌة:-1

تلعب المعاملة الوالدية دورا بالغ االهمية في مجال الدراسات النفسية، كونها من اهم 

ػقف بشاء العػامل التي تذكل سمػؾ كشخرية السخاىق السراب بالجاء الدكخؼ، حضث يت
غ في التعامل معو يعمى االسالضب التي يتبعيا الػالجالدمػؾ الدػؼ كالرحي لجػ السخاىق 

بضشسا يتذكل الدمػؾ غضخ الرحي لجيو نتيجة االسالضب غضخ  ،كالعصف كالجفئ االسخؼ 
الدػية السعتسجفي معاممة االكلياء مع ابشائيع كالتي تتدع باالىساؿ كالشبح كالخفس اك 

 دائجة  كالقدػة عميو.الحساية ال

ػع السعاممة التي أسالضب السعاممة الػالجية مع السخاىقتتجدج في ادراكو ليا مغ خالؿ نف
جائع لو كسا يشذغل ، ففي ىحه الحالة يشذغل السخاىق بحب كالجيو الثابت كاليتمقيا السخاىق
الجية لفتخة شػيمة أما فقجاف الخعاية الػ  ،ا يحطى بو مغ تقبل كرعاية نفديةلس بالجفئ االسخؼ 

فضشجخ عشو اثار نفدية كخيسة كخصضخة كىحا ما يشعكذ عمى سمػؾ السخاىق كحياتو 
السدتقبمية، كفي ىحا الرجد يؤكج الكثضخ مغ الباحثضغ في مجاؿ رعاية الصفػلة عمى اف 

، ؼ رعاية اخخػ أأفزل مغ  ة ىيالخعاية الػالجية داخل االسخة حتى كاف كانت غضخ مشاسب
الكثضخ  سخة السزصخبة تشتج اشفاال مزصخبضغ كافخخػ اف األأراسات اكمشيكيةد كسا بضشت

ة، يقػؿ "شافضخ" أف الخبخات يعخاض االضصخابات االسخ أ ال إمغ اضصخابات الصفل ماىي 
السبكخة التي يتعخض ليا الصفل في محيصو االسخؼ تتخؾ أثخا ممحػضا عمى مخاحل حياتو 

كشخرضتو، ىحا كقج بضشت دراسات اخخػ أف الزبط  كتمعب دكرا ىاما في تكػيغ سمػكو
السفخط لالبشاء يحج مغ امكانية مسارستيع الدكارىع كأشخاص مدتقمضغ كقج يػلج لجييع 
الدمػؾ العجكاني اك القمق، كىحا ىػ معشى التذجد كالحساية الدائجة ككالىسا يعضق الشسػ 

صة مغ ناحية الدمػؾ الحؼ يعتبخ الدميع لمصفل سػاءا مغ الشاحية الشفدية اك الجدجية كخا
جدء ميع في بشاء الصفل السكتسل، كيخػ العياديػف أنو مغ غضخ الالئق أف  نعتقج أف 
السخاىق مخمػؽ سمبي يعير تحت رحسة السحيصضغ بو مغ الخاشجيغ، بحضث يتع تذكضل 

تب سمػكو كتحجيج جسيع جػانب نسػه اعتسادا عمى رغبات ابػيو، فسثل ىحه الشطخة قج يتخ 
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لسخاىق ىي عالقة ف العالقة بضغ سمػؾ الػالجيغ كسمػؾ اعشيا الكثضخ مغ االخصاء نطخا أل
لتي ف تشذئة الصفل تعتسج في جانب كبضخ مشيا عمى شبيعة الصفل نفدو اأتفاعمية كاممة ك 

 ،اسارة حجاب .عمى الكيؽية التي يتعامل بيا الػالجيغ معيع يسكغ أف يكػف ليا تأثضخ فعاؿ
 . 5، ص2017

فاالباء كاالميات ىع السدؤكلضغ عغ تخبية كتشذئة أشفاليع في السجاالت السعخؼية 
كالػججانية ككحا االجتساعية كالثقاؼية، كىحا ما يعصي لمسخاىق السراب بالجاء الدكخؼ مجاؿ 

ؼ يحتاج الى اكسع لفيع سبب تغضخ حالتو الجدجية كالشفدية، فالسخاىق السراب بالدكخ 
ك أفيسا ليسا القجرة عمى تحجيج نسط سخة كخاصة الػالجيغ فخاد األأل معاممة خاصة مغ قب

، فكل ىحا راجع الى نػع ذا كاف صحي اك عكذ ذلظإػع الدمػؾ الحؼ يترخؼ بو إبشيسان
ىساؿ فيي ك كسضمة كالقدػة كاإلأة الدػية كانت كالثػاب كالحساية أسمػب السعاممة الػالجي

 خاىق.ساسي في تكػيغ سمػؾ السأتذكل عامل 
سالضب السعاممة الػالجية كسجاؿ بحث كاسع أا لالىسية التي يحطى بيا مػضػع كنطخ 

الشصاؽ في مجاؿ عمع الشفذ العيادؼ كبحكع أنشا في ىحا السجاؿ أردنا أف نبحث في ىحا 
السػضػع مخكديغ في ذلظ عمى اسالضب السعاممة الػالجية كمجػ تأثضخىا عمى اكتداب 

ىق السراب بالجاء الدكخؼ، كعميو فقج تػجت اشكالية البحث الدمػؾ الرحي لجػ السخا 
 بالتداؤالت التالية:

ىل اسالضب السعاممة الػالجية تؤثخ في اكتداب سمػؾ صحي لجػ السخاىق لسراب  -
 بالجاء الدكخؼ؟

 ىل تختمف اسالضب السعاممة الػالجية بضغ السجيشة كالخيف؟ -
 لدكخؼ؟ىل يتأثخ الدمػؾ الرحي بسجة االصابة بالسخض ا -
ىل يؤثخ السدتػػ التعميسي لمػالجيغ في تحقضق سمػؾ صحي لمسخاىق لسراب بالجاء  -

 الدكخؼ؟
سالضب السعاممة الػالجية أرادؼ كالسعيذي لالبػيغ يؤثخ عمى ىل السدتػػ االقت -

 السعتسجة في إكداب السخاىق لمدمػؾ الرحي؟
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 فرضيات الدراسة:-2

 الفرضية العامة: -
الػالجية في اكتداب الدمػؾ الرحي لجػ السخاىق السراب تؤثخ اسالضب السعاممة  -

 بالجاء الدكخؼ.
 الفرضيات الجزئية:

 .تختمف اسالضب السعاممة الػالجية بضغ السجيشة كالخيف -1
 .يتأثخ الدمػؾ الرحي بسجة االصابة بالسخض الدكخؼ  -2
 يؤثخ السدتػػ التعميسي لمػالجيغ في تحقضق الدمػؾ الرحي لمسخاىق السراب بالجاء -3

 .الدكخؼ 
سالضب السعاممة الػالجية السعتسجة أيؤثخ السدتػػ االقترادؼ كالسعيذي لالبػيغ عمى  -4

 في اكداب السخاىق لمدمػؾ الرحي.
 في:ىحه األىسية تتسثل  :أىسية الدراسة-3

دكر اسالضب السعاممة الػالجية في اكتداب الدمػؾ الرحي لجػ السخاىق السراب بالجاء  -
 الدكخؼ 

 دكخ عمى اكتداب الدمػؾ الرحيتأثضخ السخض ال -
 مجػ تاثخ السخاىق السراب بالجاء الدكخؼ باسالضب معاممة الػالجيغ . -
نجاح أسالضب السعاممة الػالجية الدػية في تحقضق سمػؾ صحي لجػ السخاىق لسراب  -

 بالجاء الدكخؼ 
 أىداف الدراسة:-4

 .معخفة مجػ تأثخ السخاىق باسالضب السعاممة الػالجية الدػية -
 .فة مجػ تأثخ السخاىق بأسالضب السعاممة الػالجية غضخ الدػيةمعخ  -
 .معخفة مجػ تأثخ الدمػؾ الرحي بشػع السخض الدكخؼ  -

  معخفة مجػ تأثخ اسالضب السعاممة الػالجية بشػع السخض الدكخؼ الحؼ يراب بو -
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 التحديد االجرائي لسرظمحات الدراسة:-5

لسعاممة الػالجية في دراستشا بأنيا تمظ تعخؼ أسالضب ا: أساليب السعاممة الهالدية-
السسارسات أك االسالضب التي يعتسجىا الػالجيغ في تقػيع سمػؾ كلجىع كتكػف ىحه االسالضب  

 سػية أك غضخ سػية.

:كيعخؼ الدمػؾ الرحي اجخائيا عمى انو كل سمػؾ صحي يفتخض الؿياـ دمهك الرحيلا-
اعفات التي يسكغ أف تحجث خالؿ بو مغ شخؼ السراب بالجاء الدكخؼ، لتجشب السز

، كذل  ك السخافق.أظ مغ خالؿ اتباع تعميسات الصبضب الضـػ

تعخيف السخاىق اجخائيا: ىػ ذلظ الكائغ الحي الحؼ يقـػ بشذصات كسمػكات السراىق:-
كيتخاكح ستشيع في ىحه  ي أؼ مكاف دكف االىتساـ باالخخيغحدب تفكضخه، في أؼ كقت كف

 سشة. 17سشة ك14الجراسة مابضغ 

ىػ مخض مدمغ يرضب الفخد كذلظ بدبب زيادة مدتػػ الدكخ في الجـ :الداء الدكري -
  2Typeا يعتسج عمى االندػلضغ:  1Typeنتيجة خمل في افخاز االندػلضغ كىػ نػعاف: ا

 يعتسج عمى العقاقضخ.
 الدراسات الدابقة:-6

كانت تحت عشػاف  أجخيت  ىحه الجراسة في الجدائخ كالتى:2117دراسة سارة حجاب -1
السعاممة الػالجية كسا يجركيا الصفل كتأثضخىا عمى صحتو الشفدية، كالتى ىجفت الى معخفة 

الجراسة تشز  اتع الشفدية، ككانت الفخضيشفاؿ عمى صحتيأثخ السعاممة كسا يجركيا األ
فدية تػجج عالقة شخدية بضغ السعاممة الػالجية الستدسة بالخفس كابعاد الرحة الش-أنو: ىعم

 اكتئاب  لجػ أفخاد عضشة الجراسة.-عجكاف -اقمق
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 -تػجج عالقة عكدية بضغ السعاممة الػالجية الستدسة بالتقبل كابعاد الرحة الشفديةاقمق-
اكتئاب  لجػ أفخاد عضشة الجراسة، كتع استخجاـ السشيج الػصفي لمتحقق مغ الفخضية، -عجكاف

 -الػالجية كسا يجركيا االبشاء االذجة كجسع البيانات، كسا استخجمت مؿياس السعاممة
الجالؿ ، كمؿياس الدسات الذخرية، كتكػنت عضشة الجراسة  -الرخامة-الشطاـ -االىتساـ

  سشة، خاضعػف 16ك  07  شفمة كشفل، بػاقع أك تخاكحت اعسارىع مابضغ ا30مغ ا
ى اف ال لمعالج بػحجة الكذف كالستابعة لمرحة السجرسية بدصيف، تػصمت نتائج الجراسة

ـ ايجابية تؤثخ فعال عمى صحة الصفل أسالضبيا سمبية كانت أالسعاممة الػالجية كبسختمف 
 الشفدية.

جخيت ىحه الجراسة في الجدائخ كحسمت ىحه الجراسة أ: 2114دراسة سسية عميهة -2
عالقة كل مغ مرجر الزبط الرحي كالكفاءة الحاتية بالدمػؾ الرحي لجػ :"عشػاف
، كقج كانت الفخضية العامة كاالتي كجػد عالقة بضغ كل مغ "ػع االكؿالدكخؼ الش ىمخض

الدكخؼ الشػع  ىمرجر الزبط الرحي كالكفاءة الحاتية بالدمػؾ الرحي لجػ مخض
األكؿ كتع استخجاـ السشيج الػصفي بشػعية االرتباشي اك السقارف، كسا استخجمت مجسػعة 

كفاءة الحاتية كالدمػؾ الرحي، مغ السقاييذ كىي مؿياس مرجر الزبط الرحي، كال
ك  18  فخدا انداء كرجاؿ ، تخاكحت أعسارىع مابضغ ا102كتكػنت عضشة الجراسة مغ ا

  سشة، بباتشة كفي االخضخ تػصمت الباحثة الى 20-53  بستػسط عسخؼ قجرُه ا85
 مجسػعة كبضخة مغ الشتائج.

سالضب أتحجيج لى إاسة في الجدائخ كىجفت   جخيت الجر أ :2113فتيحة مقحهت -3
ككاف  بشاء،ة التعميع الستػسط كسا يجركيا األالسعاممة الػالجية لمسخاىقضغ الستػفقضغ في شياد

سالضب السعاممة الػالجية لمسخاىقضغ الستػفقضغ في شيادة التعميع أ التدائل العاـ كاالتي: ما
مؿياس  دح االجتساعي، كسا استخجتالستػسط كتع استخجاـ السشيج الػصفي بأسمػب الس

  شالب كشالبة 32سالضب السعاممة الػالجية كسا يجركيا االبشاء، تكػنت عضشة الجراسة مغ اأ
  سشة بثانػية الؿبة 17-15مغ شالب الدشة اكلى ثانػؼ، تخاكحت أعسارىع مابضغ ا

 الججيجة بالجدائخ العاصسة.
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يسضمػف   ياتباء كاماأفخاد عضشة الجراسة أف أغمب كالجؼ ألى إتػصمت نتائج الجراسة  -
 بشائيع.أسالضب االيجابية في تشذئة الى تبشي األ

 ئخ كىجفت الى معخفة العالقة بضغتع اجخاء ىحه الجراسة في الجدا:2111فرحات أحسد -4
الخفس  كسا يجركيا االبشاء كالدمػؾ التػكضجؼ، ككانت -سالضب السعاممة الػالجية االتقبلأ

-يا بضغ أسالضب السعاممة الػالجية االتقبلتػجج عالقة دالة احرائ الفخضية العامة:
 كما يجركو األبشاء كالدمػؾ التػكضجؼ.الخفس 

الفخضية العامة االكلى: تػجج عالقة ذات داللة احرائية بضغ أسمػب السعاممة الػالجية  -
 االتقبل  كسا يجركيا االبشاء في التعميع الثانػؼ كالدمػؾ التػكضجؼ

خكؽ ذات دالؿ احرائية في متػسصات الدمػؾ التػكضجؼ الفخضية العامة الثانية: تػجج ف -
بضغ الحكػر كاالناث، كتع استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي لمتحقق مغ الفخضية، كسا 
استخجمت مجسػعة مغ السؿياس مشيا، مؿياس الدمػؾ التػكضجؼ لمباحث "شخيف شػقي"، 

  تمسضح مغ 560الجراسة مغ ا"، كتكػنت عضشة Schaferكاستسارة السعاممة الػالجية "لذافضخ
سشة ، بػالية الػادؼ، كفي 21سشة الى  16التعميع الثانػؼ الحؼ تتخاكح أعسارىع مابضغ ا

االخضخ تػصل الباحث الى نتيجة كىي، أف أسمػب التقبل كسا ادركو االبشاء لو عالقة شخدية 
 مػجبة بالدمػؾ التػكضجؼ.

 كدية سالبة بالدمػؾ التػكضجؼ.أسمػب الخفس أدركو االبشاء، لو عالقة عأما -

ة بحثيع يتعخضػف سػياء في عضشكالتي بشضت أف اغمبية األدراسة شيمدون وجمهيك: -5
لسعالسة كالجية تقـػ عمى الخفس اك الشبح تذكل خصخا عمى االرتقاء بالشفذ لمصفلاسارة 

 . 15، ص2012حجاب 

الػالجية عمى شخرية بعشػاف "أثخ السعاممة (: 1996دراسة جشتر ولهفي ودونل ) -6
االبشاء، حضث تع استخجاـ السشيج التجخيبي، قرج معخفة الفخكؽ في الذعػر بالقمق بضغ 

 مجسػعتضغ ضابصة كتجخيبية، بتعخيس السجسػعة التجخيبية االجتساعي الػالجؼ.
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  سشة، 16-11كتكػنت عضشت الجراسة مجسػعتضغ مغ االشفاؿ تخاكحت اعسارىع مابضغ ا
  كفي األخضخ كبعج السعالجة 47 ، كالسجسػعة التجخيبية ا37ى الزابصة االسجسػعة األكل

االحرائية تػصل الباحثػف الى كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بضغ السجسػعتضغ في درجة 
الذعػر بالػحجة كالقمق ، أؼ أف لعالع الجعع االجتساعي الػالجؼ تأثضخ عمى درجة الذعػر 

  .10،ص 2018بالػحجة كالقمق اسارة حجاب، 
 

-p.allisonMinugh-CHristophonpice)كريدتهفر: -اليدهن -ليدمي دراسة-7

leslieyoung.) 

ككانت الجراسة حػؿ الجشذ، السعتقجات الرحية، الدمػؾ الرحي كسمػؾ شخب الكحػؿ، 
، ىجفيا االساسي اختبار مجػ فعاالية تأثضخ استيالؾ الكحػؿ مغ خالؿ نسػذج 1990سشة 

ة مع مخاعاة الفخكؽ بضغ الجشدضغ، كقج تع استخجاـ مجسػعة مغ السقاييذ السعتقجات الرحي
  41104ؾياس الكحػؿ، مؿياس الرحة العاـ، ةكقج تكػنت عضشة الجراسة مغ حػالي ا

مذارؾ اذكػر كاناث ، كفي االخضخ تػصمػا الى نتائج كمغ اىع نتائج ىحه الجراسة، كجػد 
استيالؾ الكحػؿ كبضغ نسػذج السعتقجات الرحية عالقة ارتباشية دالة احرائيا بضغ سمػؾ 
 مع مالحطة بعس الفخكؽ بضغ الجشدضغ.

 .2111(gillibrqnd-flyunدراسة )-8

ىجفت الجراسة الى الكذف ككصف العالقة بضغ ادراؾ السرابضغ لسرجر الزبط الرحي 
جاء   مخيزا راشجا مرابضغ بال18لجميع كاالصابة بالدكخؼ، كذلظ عمى عضشة مكػنة مغ ا

الدكخؼ، كقج تػصمت ىتو الجراسة الى اف السرابضغ بالجاء الدكخؼ يتستعػف بسرجر ضبط 
-gillibrqndخارجي عمى بعج نفػذ االخخيغ، كيعػد ىحا االعتسادىع عمى االشباء ا

flyun2111.) 
 

 (Boey.1999دراسة " بهي " )-9

كاالكتئاب كالعػامل  كانت الجراسة تحت عشػاف "التكيف مع الشػع الثاني مغ داء الدكخؼ 
ذات الرمة بو" كقج ىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى العالقة بضغ التػافق الشفدي لجػ مخض 
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  مراب، 101الدكخؼ كاالكتئاب كذلظ عمى عضشة مغ مخض الدكخؼ كقج تكػنت مغ ا
  ذكخا، كقج تع استخجاـ 52  أنثى، كا49  سشة، بػاقع ا75-20تخاكحت أعسارىع بضغ ا

جيج أعخاض االكتئاب مغ اعجاد افضخارك ، كقج تػصل الى الشتيجة كالتي كىي أف مؿياس لتح
أعخاض االكتئاب التي كانت عشج السخضى أعمى بكثضخ مغ االفخاد الحيغ ليذ لجييع  مخض 
سكخؼ مع التجانذ في الستغضخات الجخضمة كالػسيصة كتبضغ أيزا أف أفخاد العضشة الحيغ 

خ لجييع الدمبية كاالنصػائية كصعػبة دالة بضغ افخاد العضشة مغ يعانػف أعخاض االكتئاب تشتذ
 حضث اختالؼ ميارات السػاجية كالجعع االجتساعي.

 التقعيب عمى الدراسات الدابقة:

تعتبخ الجراسات الدابقة بسثابة مشاقذة كتمخيز الىع االفكاركالشطخيات الستعمقة باسالضب  -
ة اخخػ فقج مكشتشا مغ التعخؼ عمى الدمػؾ السعاممة الػالجية ىحا مغ جية اما مغ جي

الرحي كابعاده، كمغ خالؿ ىحا السشصق يسكششا اف نمخز اىسية ىحه الجراسات في الشقاط 
 التالية:

مكشتشا مغ القاء الزػء عمى اىسية اسالضب السعاممة السعتسجة اتجاه االشفاؿ، كىحا  -
غ الصفل سػاء مغ الشاحية الشفدية اك باعتبار اف االسخة ىي المبشة االكلى كاالساسية في تكػي

 الجدجية.
اف االسالضب السعاممة الدػية السشتيجة مغ شخؼ الػالجيغ يؤثخ في سمػؾ الصفل الى حج  -

كبضخ باالضافة الى التفاعل االسخؼ الستػاجج بضغ افخاد االسخة كالحؼ يعتبخ مغ اىع العػامل 
 كذ صحيح.االساسية لمشسػ الشفدي كاالجتساعي كالسعالفي كالع

مكشتشا ىحه الجراسات مغ التعخيف بسرصمحات الجراسة كاسالضب السعاممة الػالجية  -
 .كالدمػؾ الرحي، مخض الدكخؼ 

.كشخح خمؽية مػضػع الجراسة الحالي تػضيح -
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 :تسييد
، حضت يتػقف كاألكثخ إنشتذارا في العالعالجاء الدكخؼ مغ األمخاض السدمشة يعتبخ  
جو كالػقاية مغ مزاعفاتو عمى شبيعة الدمػكاتالتى يسارسيا السخيس في حياتو، فسغ عال

كاجبات الصبضب مداعجة السخيس مغ خالؿ عالجو كتثؿيفو صحيا ىحا مغ جية، كمغ 
جية اخخػ مغ مدؤكليات السراب تتبع نرائح الصبضب كالتعاكف معو مغ أجل التحكع في 

 السخض .
 
 نذأة السرض الدكري:-1
السيالدؼ ، كمسة  2كأشمق عميو في القخف ا« ألفي عاـ»خؼ مخض الدكخؼ مشح حػالي ع -
«diabeitesmellitus » كىػ تعبضخة تبشي، ككمسة«daibeites«  ،كتعشي تسخيخ الذئ

ككاف  ،درار كسيات كبضخة مغ البػؿ الحمػإكتعشي العسل كىحا اثارة الى « mellitus»ككمسة 
حضث يبخخ البػؿ الدكخؼ لضتحػؿ الى مادة « عذخة قخكف »شخرو مشح  سيشان ابالعالع 

 شخابية لدجة اك يتحػؿ الى بػدرة سكخ ابيس.

شخيقة تحمضل البػؿ،ككتب العالع « فهل فيميشغ»  اكتذف الصبضب 1848كفي سشة ا
عغ كيؽية الحسية الغحائية، كبخىغ  poucharde*بهشارداالفخندي كتب العالع الفخندي *

مػديخنار* أف ارتفاع الدكخ في الجـ ناتج عغ زيادة ندبة الغمػكػز كلكغ العالع الفخندي *ك
أوسكانسيشكهرسك و الحجث السيع بالشدبة ليحا السخض، فقج أتى عمى يج العالساف. "

عاـ GosephvonMering -"OskanMinkoursksجهزيف فهن ماريشق" "
كل تاـ مغ الكالب،   دكر البشكخياس في مخض الدكخ، عشجما أزاؿ البشكخياس بذ1989ا

 حضث ضيخت عمضيع أعالاض مخض الدكخ، كأدػ ذلظ الى كفاتيع في مجة كجضدة.

" أف سروسذاربيدهف  "SirlowasSharpeysahof  اكتذف العالع 1910كفي عاـ ا
السخض السرابضغ بالدكخ يعانػف مغ نقز في مادة كيسيائية كاحجة يشتجيا البشكخياس 
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االندػلضغ مذتقة التضشية تعخؼ باسع *أندػال* كتفي جديخة كسساىا * االندػلضغ* ككمسة *
 كتخجع الى كمسة جدر *أنجخىانذ* في البشكخياس كالتي تشتج االندػلضغ.

  استخخج العمساء الكشجيػف كاالكركبضػف مادة ميسة ججا كىي 1922كفي سشة ا
ا ككججكا أف *االندػلضغ* كجخبػىا عمى أجداـ الكالب، كبعج استئراؿ غجة البشكخياس مشي

االندػلضغ يخفس ندبة ارتفاع الدكخ في الجـ، كال تداؿ االبحاث العمسية في كقتشا الحاضخ 
ترب الجيػد لجعل االندػلضغ الكيسيائي مذابيا لالندػلضغ االنداني، كلتحدضغ ألة غجة 

 البشكخياس االصصشاعية امال في االنترار الكمي عمى ىحا السخض.

الحاضخ مغ أكثخ االمخاض انتذارا في العالع كقج أضيخت  كيعج مخض الدكخ في الػقت
% مغ االفخاد السرابضغ بجاء الدكخؼ ككثضخ مغ 8.5الجراسات العمسية اف ما يقارب 

 السخض ال تطيخ عمضيع اعخاض السخض ، كال يعخفػف انيع مرابػف بالدكخؼ.

لسرابضغ بيا   ، فاف عجد ا2006كبشاءا عمى تقخيخ مشطسة الرحة العالسية الرادر ا
 ممضػف شخز عمى مدتػػ العالع، كلالسف فاف العجد في تدايج 171السخض يقارب ا

  .130-129، ص2014  اسسية عمضػة 2030كيتػقع أف يتزاعف بحمػؿ العاـ ا

 تعريف السرض الدكري:-2

 أوال: التعريف المغهي:

ى ما *: مخض السيع كالخاء كالزاد أصل صحيح يجؿ عمابن زكريا: يقػؿ *السرض -1
 يخخج بو االنداف عغ حج الرحة في أؼ شئ كاف.

: السخض ضعف في القػػ يتختب عميو خمل في االفعاؿ، كقاؿ الخاغب، الحخائيكقاؿ  -
خخكج البجف عغ االعتجاؿ الخاص، ىػ ضخباف جدسي كركحاني كىػ عبارة عغ الخذائل 

 كجيل كجبغ كنفاؽ كغضخىا.
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لرحة كالسفخد مخيس كالجسع مخض *: بأنو الدقع كىػ نؿيس اابن مشرهركيعخفو -
 كمخاض كمخاض.

 الدكري: -2
سكخ الدضغ كالكاؼ كالخاء اصل كاحج يجؿ عمى حضخة، كيقػؿ * ابغ مشطػر*، الدكخ معشى 

 عشب يرضبو السخؽ فال يبقى في العشقػد اال اقمو.
 ثانيا: التعريف االصظالحي:

ل خة تحسل الجمػكػز داغ خمل في عسميبأنو عبارة ع ناتيشا"* " Nettina1996كتعخفو *
ك أندػلضشسسا يدبب زيادة البشكخياس فخاز األإع االنداف كيكػف سبب ذلظ ىػ نقز جد

انعجاـ افخازه اك نقز فعالية االندػلضغ، مسا يدبب زيادة ندبة الدكخ في الجـ، كبالتالي 
 اضصخاب في عسمية التسثضل الغحائي لمكخبيضجرات كالبخكتضشات كالجىػف.

شكاؿ مختمفة مثل الخبد كالفاكية ألصبيعي لمجدع كنحغ نتشاكلو بعجة الغحاء ا ف الدكخ ىػإ
ليو كأؼ خمل في تمظ إجدع يختدف في الكبج لحضغ الحاجة كغضخ ذلظ كما يديج عغ حاجة ال

 العسمية يشعكذ سمبا عمى صحة االنداف.
نسا كا ،سباب كاالتجاىات كالعالجد األسخض الدكخؼ ليذ مخضا عخضيا اك مخض محجف

ف الدكخؼ داء مشتذخ في كل أيرعب تحجيج معالسو، كمغ السعخكؼ ىػ مخض متذعب ك 
  .55، ص:2002زماف كمكاف في العالع ا عبج الكخيع 

 تعريف مشظسة الرحة العالسية لمدكري:-ثالثا
أؼ التخكضد السفخط لمجمػكػز في الجـ، كالحؼ  حالة ارتفاع ندبة الدكخ في الجـ بأنو  -

  أنو تشاذر 1983«ا «Chicouniغ العػامل الػراثية كالبضئية، كسا يعخفو يشذأ عغ كثضخ م
فخط مدمغ الجمػكػز في الجـ لفخط مدمغ لمدكخ في الجـ نتيجة االسباب متعجدة فيػ حالة ل

، يرشف مخض فخاز األإساسا عغ عجد في أناتج  ندػلضغ أك لدػء استعسالو عمى العسـػ
 diabeteinsuline-dépendantع لالندػلضغداء الدكخؼ الخاض ؼ الى نػعضغالدكخ 

  .225، ص2014امضخكد «. DND» كيخمد لو ب 
ممضػف* شخز  180كتذضخ تقجيخات السشطسة حػؿ مخض داء الدكخؼ الى أف ىشاؾ *

مسغ يعانػف مغ الدكخؼ في جسيع أنحاء العالع، كمغ السخجع أف يدداد العجد الى الزعف 
كثخ كتصاؿ نرف كؼيات مخض أف ألى إلجكلية ، كاشارت مشطسة ا«2030»ـ بحمػؿ عا
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% مغ تمظ الػؼيات ىع مغ الشداء، كيذخز 55كعاما،« 70سغ»عسار دكف أ الدكخؼ 
السخض في العالع،  قل بالشػع االكؿ مغ ىحاشفل كمخاىق عمى األ« 60000»اصابة سشػيا 

  .14، ص2017حدضغ -كل عاـ ااكرىاف 5-3رتفاع بشدبة صابة باإلكتدتسخ ىحه اإل
 DSM4التعريف الديكهلهجيى لسرض الدكري -رابعا

كرد في الجلضل التذخيري الخابع أف مخض الدكخؼ ىػ أحج االضصخابات الجدسية الحؿيؿية 
التي تداىع العػامل الديكػلػجية بجكر ىاـ في بجاية االصابة بيا أك في تفاقع الحالة 

  .89، ص2016السخضية لمفخد اشيخزاد نخجذ 
 لسرض الدكري: التفدير العمسي -3

ساسي ليسج مغ الجمػكػز الحؼ يعج السرجر األ يتشاكؿ االنداف في شعامو الضػمي مقجارا
سكخ الجمػكػز اسكخ الجـ  جدسو بالصاقة، كتعتسج الخاليا في الكثضخ مغ كضائفيا عمى 

ندػلضغ كيتع يفخزه مغ األنداف في صحة جضجة، كمغ خالؿ كجػد البشكخياس كما إللتبقى ا
ندػلضغ عمى تحػيل ىحا الدكخ كأنػاع ذ يداعج األإخ الجمػكػز الى داخل الخاليا، سكنقل 

 الغحاء الى الجاليكػجضغ.
نداف كيكػف الدبب ىػ ل جدع اإلخو خمل في عسمية تحسل الجمػكػز داكسا يعخؼ بأن

كما  ،ندػلضغقز في فعالية األك نأفخازه إنعجامإندػلضغ مغ البشكخياس أك فخاز األإنقز 
تب عميو مغ ذلظ مغ زيادة ندبة الدكخ في الجـ، كبالتالي اضصخاب في عسمية التسثضل يتخ 

سباب مختمفة قج تكػف عزػية ألى إت كالبخكتضغ كالجىػف، كيعػد ذلظ الغحائي لمكخبػىضجرا
ف يدبب أكغ ك بدبب عػامل كراثية، كيسأبدبب االفخاط في تشاكؿ الدكخيات ك أك نفدية أ
صابتيع إزاء إمرابضغ  3مغ  2ذ يسػت حػالي إكبضخة كخصضخة خض الدكخؼ مزاعفات م

سػت يتزاعف بضغ السرابضغ بالسخض مخاض القمب، كسا أف خصخ الأك أبالدكتة الجماغية 
لى فذل أجيدة الجدع إبو، كيؤدؼ الجاء الدكخؼ السدمغ  ذا ما تست مقارنتو بغضخ السرابضغإ

كعية الجمػية ااكرىاف عراب كاألي كاألكخاصة العضشاف كالقمب كالكمداء كضائفيا أفي 
  .11-10، ص2017حدضغ 

» حجػ الغجد السددكجة العرضخ إندػلضغ ىي فخاز األإكغجة البشكخياس ىحه السدؤكلة عغ 
MISCED GLAND  »ندػلضغ لمجدع، فخازه مغ األإػية كال قشػية، كالتي تحجد ندبة أؼ قش
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البصغ عمى شكل مشذػر فػؽ قدع  ىمىسع  كتستج أ 18-14كغجة البشكخياس يبمغ شػليا ا
  .58، ص2002معاء الجؾيقة كراء السعجة مباشخة اعبج الكخيع ثشي عذخ مغ األاإل
 
 أنهاع السرض الدكري: -4

  الحؼ يعتسج عمى Type1ربعة أنػاع، الشػع االكؿ اأتع ترشيف مخض الدكخؼ حجيثا الى 
عتسج عمى االندػلضغ في عالجو   الحؼ ال يType2االندػلضغ في عالجو، كالشػع الثاني ا 

 كالشػع الثالث كيعخؼ بسخض الدكخ الثانػؼ، كالشػع الخابع كىػ سكخ الحسل.
 :Type1الشهع االول -4-1

يدسى ىحا الشػع بالدكخ السعتسج عمى االندػلضغ كقجيسا كاف *1كيدسى بسخض الدكخ *رقع
عالجيع ككاف ىحا   كحلظ بو مخض الدكخ الحيغ يعتسجكف عمى االندػلضغ في  IDDMا 

* النو عادة ما تطيخ juvenilediabetesالشػع يدسى كحلظ * بدكخ الرغار* *
سشة  كلكغ ىحه التدسية ألغضت أف الشػع االكؿ مغ الدكخ يرضب 15أعخاضو في سغ ا

سشة  كذركة بجء 30الذباب، كىحا الشػع في الغالب يرضب االشفاؿ كالبالغضغ أقل مغ ا
سشة ، لكشو قج يبجأ في أؼ فئة عسخية بسا فضيا  13ك 11الشسط االكؿ بضغ عسخ ا

كؿ مغ الدكخ عادة ىع أصحاء كأكزانيع كأغمب السخض السرابضغ بالشػع األ الذيخػخة،
ك نقز االندػلضغ الذجيج بدبب تمف معطع أنعجامإتيادية عشج حجكث السخض، كيتسضد باع

فيحا الشػع لدكخ في الجـ كليحا رتفاع مدتػػ اإلى إخياس مسا يؤدؼ في البشك« بضتا»خاليا 
ندػلضغ ادمحم بغ سعج افطة لمدكخ كال يشفعو سػػ حقغ األقخاص الخال يدتجضب لمعالج باأل

  .15، ص2007
صػيل كأصحاب ىحا الشػع مغ أكثخ السرابضغ بسزاعفات مخض الدكخ عمى السجػ ال

شخاؼ اعاشف لى القمب كالعضغ كاالعراب كالكمى كاالإكيستج تاثضخ ىحه السزاعفات 
  .20، ص1998لساضة 

ندػلضغ شخاص الحيغ يتع تذخيريع لألؼ االندػلضغ كاف متػسط الحياة لألكقبل اكتذا
لدكخ كتحػيمو مغ مخض يقتل بدخعة كاستخجامو في العالج ثػرة عطيسة في عالج مخض ا

لى ضيػر إمع كجػد السخض  شالت عسخ السخيسإلى مخض مدمغ، كلدػء الحع أدت إ
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ث في عتالؿ الجدع كالجكرة الجمػية كالتي تحجإ ت الثانػية لمدكخ كالتي تذسل عفاالسزا
  .15، ص2007كتذاؼ السخض ادمحم بغ سعج إ  سشة مغ بجاية 20-10حجكد ا

 :Type2الشهع الثاني -4-2

ندػلضغ ا دسى بالدكخ الحؼ ال يعتسج عمى األ* كقجيسا كاف ي2كيدسى بسخض الدكخ رقع *
NIDDM ع، ككاف ندػلضغ في عالجيالدكخ الحيغ ال يعتسجكف عمى األ ض  كيقرج بو مخ

اض ىحا السخض عخ أ عادة ما يبجأ بعج سغ االربعضغ، ك نو أل« سكخ الكبار»يدسى كحلظ
قل مغ الشػع أكث الغضبػبة الدكخية كالسزاعفات حتساالت حجإتطيخ بذكل تجريجي ك 

جخاء التحالضل إالرجفة عشج ػع مغ الدكخ عغ شخيق كتذاؼ ىحا الشإكؿ، كغالبا ما يتع األ
دػلضغ كلكشيا قج تكػف غضخ نالشػع يفخز البشكخياس كسية مغ األالصبية الخكتضشية، كفي ىحا 

ندػلضغ بدبب نقز ة كالخاليا بالجدع تعػؽ كضيفة األندجكىشاؾ مقاكمة مغ األأكاؼية 
كتشافدو عمى ندػلضغ دة ليحه السدتؿبالت تسشع األكجػد أجداـ مزاك أندػلضغ مدتؿبالت األ

، 2018رتفاع مدتػػ الدكخ في الجـ ا أمضشة عثساف إلى إلضيا مسا يؤدؼ إالػصػؿ 
  .51ص

السخضى  كفي ىؤالء السخضي تمعب الػراثة كالدسشة دكرا ىاما في حجكث السخض فسعطع
شخاص الحيغ لجييع زيادة في الػزف حػؿ مشصقة كسط البصغ يترفػف بالدسشة كخاصة األ

، خصابة بالشػع الثاني مغ الدك  فيؤالء أكثخ عخضة لإلApple shapا شكل التفاحة 
الثاني صابة بسخض الدكخ مغ الشػع لبشكخياس كيتزح دكر الدسشة في اإلفالبجانة تجيج ا

ة الثانية بدبب السجاعات صابة بالدكخ أثشاء الحخب العالسيفي مالحطة انخفاض معجؿ اإل
حاء، كىحا ال يعشي بالصبع ع بعج الحخب نطخا لػفخة الغرتفاعادت الى اإل بضشسا ،غحيةكقمة األ

نسا ىشاؾ عالقة كشضجة بضغ إسسضغ سػؼ يراب حتسا بسخض الدكخ ك نداف إأف كل 
ستيالؾ إيكفي تشطيع الغحاء بالتقمضل مغ  الدسشة كمخض الدكخ مغ الشػع الثاني، كغالبا ما

مغ الدكخ حضث يعػد مدتػػ  نقاص الػزف كالخياضة لعالج ىحا الشػعإالسػاد الدكخية، ك 
 االندػلضغ لمسعجؿ الصبيعي بعج تخؽيس الػزف.

كقج يكػف الذخز مرابا بالدكخ مغ الشػع الثاني لعجة سشػات قبل التذخيز في البجاية، 
صابة بيحا الشػع مغ يسكغ أف تحجث بدبب عجـ مالحطة اإلكلكغ السزاعفات الخصضخة 

كعية الجمػية ا بسا فضيا مخاض األأذل الكمػؼ ك ، كبالتي تذسل الفالدكخ بعج عجة سشػات
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مغ مخض الدكخ كىػ بعكذ  % 90غمبية اية التاجية ، كىحا الشػع يسثل الكعمخاض األأ
ندػلضغ، كالسخيس سشاعي لمجدع كقج ال يعتسج عمى األكؿ ليذ لو عالقة بالجياز الالشػع األ

لحافطة لمدكخ ا دمحم بغ سعج قخاص اي الغالب لألالسراب بيحا الشػع مغ الدكخ يدتجضب ف
  .18-17، ص2007

ضية تؤثخ عمى كيحجث نتيجة لػجػد عمة مخ الشهع الثالث مرض الدكر الثانهي:-4-3
 :ىع ىحه العملأ ندػلضغ في البشكخياس ك الخاليا السفخزة لأل

 االلتياب السدمغ لمبشكخياس. 
 أكراـ الغجة فػؽ الكمػية. 
 ـ سخشانيةاستئراؿ البشكخياس في حالة ضيػر أكرا. 
 ب زيادة انتاج ىخمػف الشسػ كفخط بعس أمخاض الغجد الرساء كسخض العسمقة، بدب
قي، كمتالزمة كػشضشج كالتي تؤدؼ فخاز الغجة الجرؾية كسا يحجث في حاالت التدسع الجر إ
 دكية مثل ىخمػف الغجة الجرؾية كالكػرتضدكؿ.معجالت الكػرتضدكؿ نتيجة أخح األ لى زيادةإ

 لرابع سكر الحسل:الشهع ا-4-4

قل انتذارا، كيطيخ أثشاء الحسل فقط في الشداء لػاتي لع كىػ مغ أنػاع مخض الدكخ األ
يربغ بسخض الدكخ في الدابق، كغالبا يعػد سكخ الجمػكػز في الجـ الى معجالتو 

ػالي لى أف حإسل التالي كىكحا كتذضخ الجراسات الصبيعية بعج الػالدة ليعاكد الطيػر في الح
لى نرف الشداء السرابات بدكخ الحسل قج يربغ بالشػع الثاني مغ الدكخ في إ ثمث

  .22-21، ص2007غزػف عذخ سشػات ادمحم لساضة 
 :عهامل السرض الدكري عشد السراىق-5

 تسثل ىحه العػامل في:: من السرض الدكري  الشهع االولعهامل  -5-1

ب الخئيدي في حجكث الشػع الدب يعػدنقص في كفاءة الجياز السشاعي لمجدم:-5-1-1
ر أجداـ لى نقز كفاءة الجياز السشاعي لمجدع كالتي يراحبيا ضيػ إكؿ مغ الدكخ األ

في « بضتا»كتدبب تمف خاليا « النجخىاند»ندػلضغ كخاليا مزادة تياجع بخكتضشات األ
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ندػلضغ، كال يعخؼ الدبب الحؿيقي عغ كيؽية بجء التأثضخ عمى البشكخياس التي تفخز األ
صابة ببعس االستعجاد الػراثي كاإل لى أفإشاعي لمجدع، كلكغ الجراسات تذضخ جياز السال

الفضخكسات قج تكػف الدبب في حجكث نقز كفاءة الجياز السشاعي لمجدع.ادمحم لساضة 
  15، ص2007

دػلضغ نلى األإدكخ الحؼ يرضب صغار الدغ كيحتاج مخض الالعهامل الهراثية:-5-1-2
لى الػراثة، كقج بضشت االحرائيات التي عسمت خالؿ إع سببو في عالجو قج ال يخج

كركبية كؿ مغ الدكخ في بعس الجكؿ األية زيادة كبضخة في حجكث الشػع األالساض«سشة30»
كؿ مغ ػراثية ىي الدبب الػحضج لمشػع األمخيكية، كلػ كانت العػامل الكالػاليات الستحجة األ

 .«سشة400»تأخحما ال يقل عغ ف الديادة في عجد الحاالت سػؼإالدكخ ف

خكسات مثل تمظ السدببة صابة ببعس الفضضغ أف اإليعتقج الباحثالفيروسات:-5-1-3
« كػكدداكي»خخػ مغ فرضمةأكفضخكسات « Mumps« »الشكاؼ»لسانية كلمحربة األ

«Coscakie »ي قج يكػف سببا في ستعجاد كراثإلجييع  غشخاص الحيكخاصة في األ
 غ الدكخ.كؿ محجكث الشػع األ

« بضتا»لضغ خاليا ندػ خياس السفخزة لألكشفي الب« بضتا»كىحه الفضخكسات تياجع بعشف خاليا 
شخاص الحيغ يكػف جيازىع ل عمى خجاع جياز السشاعة ا في األعستك  ،في البشكخياس

السشاعي معخض كراثيا  ؼيحدب جياز السشاعة خصأ اف خاليا *بضتا* ىي جديئات الفضخكس 
بجال مغ الترجؼ لمفضخكسات « بضتا»لى خاليا إأجداـ مزادة لمترجؼ سقـػ بتكػيغ ك 

الفضخكسات، جداـ السزادة السػجية تػجضيا خاشئا بفعل بفعل األ« بضتا»كبحلظ تجمخ خاليا 
لى نقز سخيع في إكتجمخىا بذكل مباشخ كتؤدؼ « بضتا»اليا خكفج تياجع الفضخكسات 

ف خاليا *بضتا* كحجكث مخض الدكخ.ادمحم ى فقجاف تجريجي لػضائإلندػلضشأك تؤدؼ األ
  16،ص2007لساضة
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ق شخب شفاؿ الحيغ يتع تغحيتيع عغ شخيلقج أضيخت دراسة أف األحميب البقر:-5-1-4
كؿ مغ صابة بالشػع األاالكلى عغ الػالدة أكثخ عخضة لإل «ياـأالثسانية»حمضب البقخ خالؿ

عمى الخضاعة الصبيعية مغ سجكف كلئظ الحيغ يعتألدكخ بسا يعجؿ مخة كنرف مقارنة با
ـ لسكػنات قج تداعج في تشطيع احتػاء حمضب األ ـ، كقج يكػف الدبب في ذلظحمضب األ

 شفاؿ.كلئظ األأصابة بالدكخ عشج الجياز السشاعي كبالتالي تسشع اإل
كؿ مغ الدكخ حجيثا غالبا فاؿ الحيغ يتع تذخيريع بالشػع األكقج بضشت الجراسات أف االش

جداـ السزادة لشػع معضغ مغ البخكتضشات ييع معجالت عالية معجالت عالية مغ األتكػف لج
كىػ يذبو أحج «  BSAبخكتضغ مرل حمضب البقخ »مػجػد في حمضب البقخ، كيعخؼ بإسع 

شفاؿ الخضع ال يدتصيع ىزع األحضث أف معجة ، «بضتا»تضشات السػجػدة في خاليا خك بال
عبخ كتضشات الكبضخة غضخ السيزػمة تسخ ة جضجة، فإف البخ شعسة بسا فضيا البخكتضشات برػر األ

كعمى كتجمخىا BSAبسا فضيا  يعتبخ الجدع مثل ىحه البخكتضشاتلى الجـ، ك إمعاء ألججراف ا
بقار ألغ كجػد عالقة حؿيؿية بضغ حمضب االعسـػ ىشاؾ دراسات تعسل حاليا لمتحقق م

  .17، ص2007،كؿ ادمحم لساضةكمخض الدكخ مغ الشػع األ
 :من السرض الدكري  عهامل الشهع الثاني-5-2
  OMS: فقج أكضح التقخيخ الثاني لمجشة خبخاء مشطسة الرحة العالسية الدسشةا-5-2-1

ى مخض الدكخؼ غضخ لإعتبخ أىع كأقػػ العػامل السؤدية عغ مخض الدكخ، أف البجانة ت
ة الحالية في داء % مغ الدياد95% الى 80ندػلضغ كتذضخ التقجيخات أف السعتسج عمى األ

 الدكخؼ ليحا الشػع بدبب الدسشة كزيادة الجىػف التي تمعب دكرا ىاما في مقاكمة االندػلضغ.

ندػلضغ مع تقجـ ة حجكث الدكخ غضخ السعتسج عمى األ: تدداد ندبعسر االندان-5-2-2
 لى عجـ قجرة الجدع عمى الترخؼ الكيسيائي بالجمػكػز بذكل شبيعي.إالعسخ ذلظ راجع 

اانفعاالت، قمق، التػتخ  كل ىحه االنفعاالت مداعجة  االضظرابات الشفدية:-5-2-3
، 2018 ،اعصية دلضمة .عمى ضيػر عالمات الجاء الدكخؼ مبكخا عمى صحة الفخد

  .51ص
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% مغ السخض السرابضغ بالشػع الثاني 33% الى 25حػالي :التاريخ العائمي-5-2-4
ضغ بالسخض، كقج أضيخت دراسة أف االشخاص مغ الدكخ لجييع أفخاد في العائمة مراب

الحيغ لجييع تاريخ عائمي بالدكخ يكػنػف أكثخ عخضة لخصخ حجكث مخض الدكخ لجييع 
في سغ مبكخة كتكػف أعخاضو شجيجة، كعشج حجكث مخض الدكخ مغ الشػع االكؿ كالثاني 

  .19، ص2007في نفذ العائمة ادمحم لساضة

 أعخاض مخض الدكخؼ عجيجة مشيا ماىػ عاـ :قلدى السراى أعراض السرض الدكري -6
 كنحكخ مشيا مايمي: 

 .خجفةالاالعياء كالػىغ اضعف عاـ  ك  -1
 رؽ كانحصاط الحاكخة.القمق كاالضصخاب الشفدي، األ -2
 الجكخة كالغثياف كالجػع كالتمعثع في الكالـ. -3
 لع المداف.أانخفاض كزف الجدع كالعصر ك  -4
 .ػؿ رغع فخاغ السثانةلى التبإكثخة التبػؿ كالذعػر بالحاجة  -5
 .تذػير في الشطخ -6
 .صابة باالتيابات السيكخكبيةزيادة قابمية اإل -7
 ػ.ف الشسنقز كتخم -8
الجائع مغ عخاض الشفدية: يراب السخيس باضصخابات عربية عجيجة: كالخػؼ األ -9

 ثارة كاليأس مغ الحياة.تفاقع السخض، كسخعة اإل
ف ىحه ندجة في الجدع، ألعزاء كاألتأثضخات سضئة عمى جسيع أنػاع األ كلسخض الدكخؼ 

ي في ندبة الدكخ في الجـ، أما نحخاؼ غضخ الصبيعجسيعا تراب باضصخابات غحائية، لإل
 صابة بالدكخؼ، كسا تطيخ في مختمف أعزاء الجدع فأىسيا.عخاض اإلأ 

أىسيا الذعػر الذجيج بالحكة التي كثضخا ما تعحب بذجتيا السراب عراض الجمدية:األ-6-1
ماكغ التي تػجج فضيا ثشيات مثل تحت حه الحكة أماكشيا السفزمة كىي األراحتو كليكتقمق 

طيخ في الجمج ايزا ػتعخاض التي لذفخيغ عشج الشداء...الخ، كمغ األاالبط، تحت الثجؼ، كا
 فقاعات ؼيحية، كدمامل كخخاجات في مختمف انحائو.
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جث فضيا عشج السرابضغ حربسا تكػف التبجالت التي تأعراض في المثة والمدان:-6-2
خل ذ تراب االسشاف بالتخمإسخضية التي تمفت انتباه السراب، عخاض الكؿ األأبالدكخؼ، 

يختكد ك بأؼ عصب كشبضب االسشاف الساىخ يدتصيع أف أكالدقػط، دكف أف تراب بالشطخ 
قل لالشتباه بػجػدىا قبل ك عمى األأصابة بسخض الدكخؼ، عمى ىحه الطاىخة لتذخيز اإل

 خفة السراب بػاقعيا.مع

 راديةإعراب الالمداؾ سبب خمل األسياؿ كاإلاإلأعراض عمى الجياز اليزسي:-6-3
عراب صابة األالسعجة كعدخ اليزع، سمذ البػؿ إل معاء، انتفاخالسشطسة لحخكة األ

  .2007ادمحم  .رادية لمسثانةإالال

يجة مزاعفات ترمب الخاليا العربية بالتمف نتأعراض في الجياز العربي:-6-4
ػازف الكيسيائي داخل العرب بدبب ناتجة عغ مخض الدكخؼ كىي عبارة عغ خمل بالت

لى الخاليا إكدجضشندجادات تحػؿ دكف كصػؿ اإلإالدكخ بالجـ الحؼ يذكل رتفاع ندبة إ
ي حداس فمدتػػ الجياز العربي ىػ فقجاف اإلضخار شضػعا عمى كثخ األأالعربية كمغ 

 صابة بالحخكؽ كالجخكح في باشغ القجمضغ.يعخضو لإل الضجيغ  كالقجمضغ مسا

تأثخ الجياز الجكرؼ حضث يذكػ السخيس الدكخؼ مغ وعية الدمهية:أعراض األ -6-5
ب الالإرادية الستحكسة في عرامب أثشاء الخاحة حضث يؤثخ عمى األزيادة عجد دقات الق

لى إما يؤدؼ كىحا  ،لى ترمب الذخايضغإنؿباض القمب كيؤدؼ مخض الدكخ إحخكة ك 
 ،اجاسع السخزكقي .رتفاع ضغط الجـإية كالجمصة القمبية كالجماغية ك أمخاض الذخايضغ التاج

  .133، ص2008

صابة إعتالؿ البرخ كيشتج عغ مخض الدكخؼ سبب رئيدي إلأعراض في العين:-6-6
عتالؿ الذبكية الدكخؼ كسا إ دة في الذبكية، كىػ مايدسى بسخض كعية الجمػية السػجػ األ

-131زص ص، 2014اسسية عمضػة  .تطيخ أشكاؿ أخخػ لتأثضخ الدكخؼ عمى العضشضغ
132-133.  
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 دور أسرة السراىق السراب بالداء الدكري:-7

ط الدكخ دارة السجرسة عغ مخض إبشيع كعغ اعخاض ارتفاع اكىبػ إيجب عمى األىل اخبار 
لسزاعفات الخصضخة كذلظ لتجشب ا جخاءات الػقائية الالزمةاإل جخأككيؽية التعامل معيا ك 

مخ كيجب كضع جياز فحز اذا تصمب األ ،ك السدتذفىألى شبضب السجرسة إرسالو إل
لى كل ىحا يجب أف تكػف ىشاؾ إضافة دػلضغ ككجبة شعاـ مشاسبة، باإلبخة االنإالدكخ ك 

سخة اىق السراب بجاء الدكخؼ، فعمى األدعع كمدانجة كالجية مغ اجل رفع معشػيات السخ 
طاـ مغايخ يتالئع كصحة السخاىق السراب بالدكخ، كعمى األكلياء إعصاء إبشيع اتخاذ ن

الميع لو عغ معشى السخض جخعة مغ الحب كالتفائل كذلظ مغ خالؿ سمػكاتيع معو كك
لحلظ يجب عمى أفخاد أسخة السخيس أف  قرى درجة، فالسخاىق أكثخ إنفعااللى اإكتبديصو 

 لسراب بالدكخؼ.اخاىق الس ػيغضخ مغ سمػكاتيع حتى ال يتأذ
 عالج السرض الدكري عشد السراىق:-8

جخاءات العالجية ج عالج شاؼ لسخض الدكخؼ، كىجؼ اإلمغ الستعارؼ عميو ال يػج
عالج  نسا ىي لمتخؽيف مغ كشأة أعخاض السخض كمحاكلة لمتقمضل أكؿ خصػة في،إالستبعة

عخاضو أ ض الدكخؼ ك السخضى كتثؿيفيع عغ مخ تػعية  ىلإمخض الدكخؼ يجب أف تتجو 
 "Nettinaجخاءات العالجية لسخض الدكخؼ ماحجدتومزاعفاتو الحادة كالسدمشة كمغ اإلك 

 ."ناتيشا
تعخيف السخيس بالحسية الغحائية كأىسضتيا في تخؽيف حجة كمزاعفات السخض  -

 كذلظ مغ ناحية كسية كنػعية الغحاء.
 ئ.ميا رياضة السشذزضة الجدسية السشطسة كالخؽيفة كأفالخيا -
 ندػلضغ كفاعمية العالج.ك بحقغ األأقخاص عغ شخيق الفع أإعصاء العالج اما  -

 :تاليةرشادات الاإل «1995»"آيذارد"  «Aichard»كيزيف 
 عمى السخيس أف يتعخؼ عمى مخضو كيتعخؼ عمى ما يشفعو كما يزخه -  

 مكاف.بتعاد عغ القمق قجر اإلاإل -   
 خخيغ في تشطيع مدتػػ الدكخ.اد عمى اآلعمى الشفذ كعجـ االعتس عتساداإل-   
  .33، ص2010التعامل بػاقعية مع السخض كمع الشاس امخفت مقبل  -   
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 خالصة الفرل:
ع بسدتػػ الدكخ في يجب السحافطة عمى زيارة الصبضب السعالج باستسخار لمتأكج مغ التحك

كل االنتباه لأل مخاعاة، مع ضبة عمى أخح ادكية الدكخ بانتطاـالسػا، ك الجـ بذكل جضج
لى الذخايضغ الداقضغ إالجـ كمسارسة القمضل مغ الخياضة بانتطاـ، كالخياضة تداعج عمى تجفق

ضخكرة التشدضق بضغ مػاعضج ، ك كث مزاعفات مخض الدكخ في القجمضغكالضجيغ مسا يقمل حج
فاض ك انخأاف االخالؿ بحلظ قج يدبب ارتفاع الػجبات كمػاعضج أخح أدكية الدكخ حضث 

أىسية ؾياس مدتػػ الدكخ برػرة دكرية كتدجضمو ، مع جيج في مدتػػ الدكخ في الجـش
يجب عجـ استخجاـ حقغ ، كسا ضب السعالجكاالحتفاظ بيحه الدجالت لسخاجعتيا مغ قبل الصب

االندػلضغ اكثخ مغ مخة لسشع حجكث التمػث كالعجكػ، كسا يجب القاء االبخة في كعاء مغمق 
خيس عجـ تغضضخ نػع دكاء الدكخ الحؼ يدتخجمو الس، ك بزخرلتجشب اصابة شخز اخخ 

مغ الزخكرؼ معخفة كيؽية الترخؼ في حالة حجكث ، ك بجكف استذارة الصبضب السعالج
 زيادة اك ارتفاع مفاجئ في مدتػػ الدكخ.
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 :تسييد

الفخد مشح  كلى التي يتفاعل معيالجية مغ السعامالت االجتساعية األاممة الػاتعتبخ السع
كلى لحياة الصفل، حضث تتدع عالقتو بأنيا مغ العالقات السباشخة كأنيا السخاحل العسخية األ

الػالجية تتفاكت مغ أكثخ العالقات تأثضخا عمى شخرضتو كسمػكو كبشضتو الشفدية، فالسعاممة 
بشاء ليربحػا مغ خالليا عمى كعي بستغضخات الحياة لى أخخػ لتشذئة األإدرجتيا مغ أسخة 

ساسية في تكػيغ كلى كاألسخة التي تعتبخ المبشة األجتساعية كيكػف ذلظ انصالقا مغ األاال
 الفخد نفديا أك جدجيا.

 مفيهم السعاممة الهالدية: -1

تشػعة كذلظ عمى حدب تحتػؼ السعاممة الػالجية عمى مجسػعة مغ التعاريف السختمفة كالس
، كلكغ اتفقا عمى مجػ تأثخ الدمػؾ سي الضياكل اتجاه كتكػيغ لكل عالع كالسجرسة التي يشت

 لجػ الصفل عمى نػعية السعاممة التي يتمقاىا مغ االبػيغ.

تعتبخ السعاممة الػالجية بأسالضبيا الستشػعة كاتجياتيا السختمفة ذات تأثضخ بعضج السجػ  -
كيفو، كتمعب الصخيقة التي يتعامل بيا الصفل في سشػاتو االكلى دكرا ىاما عمى نذػء الصفل كت

في التاثضخ عمى تكػيشو الشفدي كاالجتساعي كعمى شخرضتو برفة عامة كعمى سمػكو برفة 
 خاصة مع مخكر الػقت.

فاألسخة ىي أكؿ مؤسدة اجتساعية تعسل عمى تشذئة الفخد حضث يتعمع فضيا أنساط   -
تع إال مغ خالؿ السعاممة الػ الجية كشخيقة تقجيع االبػيغ الدمػؾ الرحيح الحياة كىحا ال ي

لصفميع: فالسعاممة الػالجية تعتبخ أسمػب مغ االسالضب التخبػية التي يدتخجميا األباء مع 
 ابائيع أثشاء تخبضتيع.

إف االسخة كسجتسع صغضخ عبارة عغ كحجة حية ديشاميكية ليا كضيفة كتيجؼ نحػ نسػ  -
كيتحقق اليجؼ برفة مبجئية عغ شخيق التفاعل العائمي داخل االسخة كالحؼ يمعب  اجتساعي

  .17، ص 2017،اسارة حجاب .دكرا ىاما في تكػيغ شخرية الصفل كتػجيو سمػكو



 الفرل الثالث:                               "أساليب السعاممة الهالدية"

27 

كعميو فقج عخؼ العجيج مغ الباحثضغ السعاممة الػالجيغ بتعخيفات متعجدة كذلظ بتعجد  -
 ترػراتيع كمغ ىحه التعاريف نجج: 

السعاممة الػالجية ىي تمظ الصخيقة التي يتبعيا الػالجيغ في  بد الكريم ابه الخيرعيخػ  -
معاممة أبشائيع أثشاء عسمية التشذئة االجتساعية كالتي تحجث تأثضخ إيجابي أك سمبي عمى 

 سمػؾ الصفل مغ خالؿ إستجابة الػالجيغ لدمػكو
  اء كيتسدكػف بو مغ أسالضب بالسعاممة الػالجية ما يخاه األ عساد الدين اسساعيلؼ يعخ

 في معاممة االشفاؿ في مػاقف حياتيع السختمفة.
 باء مع أبشائيعسالضب التخبػية التي يدتخسيااألبأنيا اال عبج هللا زاىي رشجاف ياعخيفكي 

ا فيي تترف باالختيارية كالحاتية حضث أف شخرية ، لحفي السػاقف الضػمية التي تجسعيع
سخة كثقافة السجتسع الحؼ تشتسي لو األكاالجتساعي كنطختيع لمصفػلة باء كمدتػاىع التعميسي األ

  .19، ص2017 ،كل ذلظ يؤثخ في اتجاىاتيع الدػية ا سارة حجاب
 شار التشذئة إلمسعاممة مغ كالجيو في  لسخاىقبأنيا مجػ إدراؾ افضخػ عدكر عبد هللاأما

فئ كالسحبة كالعصف الصفل لمج االجتساعية في اتجاه القبػؿ الحؼ يتسثل في ادراؾ
ماف برػرة لفطية كغضخ لفطية أك إتجاه الخفس الحؼ يتسثل في ستحداف كاألىتسامػاإلكاإل

ادراؾ الصفل لعجكاف الػالجيغ كغزبيع عمضيع كاستيائيع مشو أك شعػرىع بالسخارة كخضبة األمل 
خية كالتيكع كاإلنتقاد كالتقمضل مغ شئشو كتعسج إىانتو كتأنضبو مغ خالؿ سمػؾ الزخب كالدخ

 كالالمباالة كاالىساؿ كرفزو رفزا غضخ محجكد برػرة غامزة.
  بعيا الػالجيغ الكداب أبشائيع بأنيا الصخؽ التخبػية التي يت حدنكفي حضغ عخفيا
  .32، ص2011نجاز كضبط الدمػؾ افخحات أحسجستقاللية كالؿيع كالقجرة عمى اإلاإل
  لجية ىي إحجػ ككاالت التشذئة مسعاممة الػال عالء الدين كفائيتعخيف أما

ـ أك مغ كمضيسا ب كاألكل سمػؾ يرجر مغ األ االجتساعية أك التصبيع االجتساعي كتعشي
كيؤثخ عمى الصفل كنسػ شخرضتو سػاء قرجا بيحا الدمػؾ التػجيو كالتخبية أـ لع يقرو  

  .65، ص1989 ،ذلظ اعالء الجيغ كفافي
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  باء لكي يمقشػا ىي كسضمة يتبعيا األ ةلػالجيالسعاممة ا يهسف عبد الفتاحتعخيف كفي
القاتيع بشائيع الؿيع كالسثل التي تجعميع يشجحػف في حياتيع كأعساليع كيدعجكف في عأ

  .19، ص2017 ،ا سارة حجاب .االجتساعيةمع االخخيغ
  باء مع سالضب التي يتبعيا األمسعاممة الػالجية فيي إحجػ األلتعريف الشفيعيأما في
نحخاؼ أك في االتجاه الدميع ككقايتو مغ اإليجابية لتأمضغ نسػ الصفل إاء كانت بشاء سػ األ

نحخاؼ في لى اإلإحة  تعضق نسػه في االتجاه الرحيح، بحضث تؤدؼ سمبية غضخ صحي
مختمف جػانب حياتو، كبحلظ ال تكػف لجيو السقجرة عمى التػافق الشفدي االجتساعي اعبج 

  .74،  ص2019 ،الكخيع السصضخؼ 
  عمى ضػء كل ىاتو التعاريف ندتشتج بأف السعاممة الػالجية ىي أحج أبخز كأىع ك

العشاصخ االساسية في عسمية التشذئة االجتساعية التي يتع لمفخد فضيا تشسية أنساط نػعية مغ 
الخبخات كالدمػكات االجتساعية السالئسة مغ خالؿ التقابل مع االخخيغ كيتفق معطع 

التشذئة االجتساعية عمى اختالؼ مػاقفيع الشطخية عمى مجػ تأثضخ الديكػلػجضضغ السيتسضغ ب
 .سخاىقضضغة في اكتداب سمػؾ صحي لجػ الالسعاممة الػالجي

  سيزر كمغ السحاكالت السبكخة لتحجيج االبعاد الخئيدية لمسعاممة الػالجية دراسة
ي في التعخؼ عمى ىجفيا الخئيد في الػاليات الستحجة االمخيكية كالتي تخكدوماكهبي و ليفين

لى كجػد إكخمرت الجراسة  بشاء،األمخيكيات في تشذئة ميات األسالضب التي تتبعيا األاأل
 لضيا كىي:إخخكف مغ الػصػؿ آبعاد الخئيدية التي تسكغ باحثػف مجسػعة مغ األ

 الجفئ في مقابل البخكدة. -
 العقاب في مقابل الثػاب.  -
 التداىل في مقابل التذجد. -
 ـ كتقجميا لصفميا درجة ى السػدة كالسحبة التي تبجييا األكؿ عماأل حضث يقػد البعج

 مجػ تقبميا لصفميا.
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 ميات كعقابيع لمدمػكات العجكانية كالحاحيغ عمى كيسضل البعج الثاني: في تداىل األ
ميات أك تذجدىغ اع كمجػ استعساليغ لمعقاب البجني، أما البعج الثالث: عمى تداىل األالصب

  .20، ص2017 ،ف كالفصاـ كبعس الدمػكات التبعية اسارة حجابحػؿ بعس السػاق
  إفتخض معطع عمساء الشفذ أف الدمػؾ الػالجؼ يخجـ مجسػعة متشػعة مغ عسل

االتجاه السشبيات كضبط كل مغ السدتجضب كالدمػكات الفعالة الشفاليع كالدمػؾ الػالجؼ ك 
ية كالتي تؤثخ في عسمية تشذئة كثخ أىسيزا ضسغ العشاصخ األأالحؼ يذكل بضئتو الشفدية، 

الصفل كنسػه فسقجار القبػؿ أك الخفس الحؼ يطيخه الػالجاف نحػ أشفاليع يكػف عامل حاسسا 
 في نسػىع.

 تعريف أساليب السعاممة الهالدية: -2

، ك الدمػكيات الرحيحة أك الخاشئةسالضب أعمى أنيا الصخؽ أك األ " الرشعاني" يعخفيا 
اة التي يسارسيا الػالجيغ مع أبشائيع كذلظ بيجؼ تخبضتيع في مػاقف الحي االيجابية كالدمبية،

  .12، ص2014ا ناصخ بغ راشج .السختمفة

معشى االسمػب في المغة :  ىي سمب أؼ انتداع مغ غضخ قضػد كاسمػب تجسع أسالضب  -
 كتعشي الصخيقة أك الفغ في القػؿ أك الفعل

ممة أؼ ترخ في بيع أك غضخه اكأف نقػؿ السعاممة: مغ عسل أؼ صشع كامتيغ كالسعا -
عاممو بإندانية أك عاممو كرجيق أك عاممو معاممة حدشة أك سضئة  ترخؼ حيالو بمصف أك 

 خذػنة.
تمظ الصخائق التي تسضد معاممة ىي  "ميدرة طاىر"أما في التخاث الشفدي ؼيعخفيا  -

التي تسضد معاممة األبػيغ يزا ردكد الفعل الػاعية أك غضخ الػاعية أبػيغ ألكالدىع كىي األ
،  2019اعبج الكخيع بغ سالع ألكالدىع مغ خالؿ عسمية التفاعل الجائسة بضغ الصخفضغ .

  .75ص
سالضب الدمػكية التي تسثل العسميات   عمى أنيا مجسػعة األ1970ا حدغ ايعخفيك  -

جسػعة الشفدية التي تشذأ مغ الػالجيغ كالصفل، حضث أف عمى ىحيغ الػالجيغ أف يقػما بس
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مغ العسميات كالسدؤكليات التخبػية كالشفدية اتجاه ىحا الصفل مغ أجل تحقضق الشسػ الدميع 
  .41، ص2008 ،لو ا نجاح أحسج

أسالضب السعاممة الػالجية بأنيا االجخاءات التي يتبعيا :  فقج عخفت ىدى قشاوي تعخيف -
ات بضػلػجية إلى كائشات ئشأؼ تحػيميع مغ مجخد كا في تشذئة أبشائيسا إجتساعيا يغالػالج

 ،. ا فايد خزخػجو سمػكيسا في ىحا السجاؿ، كما يعتشقاه مغ إتجاىات تإجتساعية
  .16، ص 2012

ارة عغ الصخؽ التي   : أف أسالضب السعاممة الػالجية ىي عب1997ا عكاشة وزكيتعخيف -
السختمفة كيكػف ليا بشاء في مػاقف الحياة كيتسدكػف بيا عشج تعامميع مع األ ،يتبعيا األباء

يع ، ص ، دي كإلجتساعي ليع . ا دمحم عمياألثخ الفعاؿ الشف   .65عشايات إبخـا

أثشاء عسمية التشذئة  الجيغة االسالضب التي يدتعسميا الػ تعخيف آخخ: ىي جسمفي -
  . 254، ص 2018 ،بعمي إكخدكش، ع.ا آيت مػلػدجتساعية ألبشائياإل

غ سػاء عغ قرج أـ غضخ قرج في يي يقـػ بيا الػالجة العسميات التمجسػعكىي كحلظ -
كامخىع كنػاىضيع، بقرج تجريبيع عمى العادات أشائيع كيذسل ذلظ تػجضياتيع ليع ك تخبية اب

قبل السجتسع كذلظ كفي ما يخاه كالتقالضج االجتساعية أك تػجضييع لالستجابات السشقػلة مغ 
، 2013 ،افتيحة مقحػت .بال شخطبشاء ككسا يطيخ مغ خالؿ كصفيع في السعاممة األ

  .73ص

 أنهاع أساليب السعاممة الهالدية: -3
الحؼ يقػـ عمى أساس  لمسخاىقتتخح أسالضب السعاممة الػالجية عجة أشكاؿ مشيا ماىػ مفضج 

فل ، كمشيا ماىػ إجحاؼ في حق الصسمػبجيسقخاشي كدكف االفخاط في ىحا األسمػب الاأل
مػب السعاكذ لألكؿ تذكل الحخماف العاشفي مغ جية ككحا سحخػ يتخح األعاشؽيا أك باأل

لسعشػؼ أسمػب العقاب مغ جية أخخػ ككالىسا يمحق الزخر بالصفل كإف كاف الزخر ا
 كثخ درجة مغ العقاب.في الحخماف العاشفي ىػ األ
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كقج حطي مػضػع أسالضب السعاممة الػالجية اىتساـ العجيج مغ الباحثضغ مشح القجـ إال  -
شافير ، كمثل ذلظ نجج دراسة بػجية نطخ كاتجاىةاألباء نحػىا سات كانت تيتعأف الجرا
تساـ بالسذكمة، ىحا ألف كؿ دراسة في السػضػع كنقصة تحػؿ في االىأكالتي تعتبخ  1965

بشائيع معاممة خاشئة فإف باء شضبة عشج معاممتيع ألسالضب أىع نػايا األبشاء ليحه األإدراؾ األ
 بشاء ليحه االسالضب.ل مغ ادراؾ األىحه الشػايا ال تقم

كانصالقا مغ مػضػعشا عغ أسالضب السعاممة الػالجية كمجػ تأثضخىا عمى إكتداب  -
 تسالضب كالتي تجدجاأل حهلسراب بالسخض الدكخؼ: اتخحنا ىالدمػؾ الرحي لجػ الصفل ا

  .36، ص2017ا سارة حجاب  :في عجة أشكاؿ كأنػاع نحكخ مشيا

 ة الهالدية الدهية:أساليب السعامم-3-1

باء في تخبضتيع سالضب الحدشة التي يعتسجىا األاألسالضب السعاممة الػالجية الدػية تسثأل
، ال بالخعاية كالحب كالحشافإئيع، قرج تكػيغ شخرية سػية سميسة، كالتي ال تتحقق بشاأل

ف كعمى نبح العش سخاىقة كالعصف عمى الحضث يجسع السخبػف عمى مبجأ الخحسة كالخأف
 كاالبتعاد .

ىي الذفقة عمى  غبأف أكؿ الػضائف لمسعمع السخبي أك الػالجي االمام الغزاليكيحكخ 
بترخفات سمبية يبغزيا االكلياء أك السخبضغ الحيغ يجيمػف  سخاىقالستعمسضغ، فقج يقـػ ال

 .سالضب في تخبضتيعشبيعة كما يسضد ىحه السخحمة بجعميع يتبعػف أ
، ألف ذلظ يداعج عمى التغمب تػتخأك كىػ في حالة انبداط  إبشيعكعمى الػالجيغ كحلظ فيع 

في تذجيع  يغأىسية الجكر الحؼ يمعبو الػالج عمى السذاكل مدتؿبال ال حاجة شبعا لحكخ
 .شفذالعمى  الثقتو في  عكمداعجتي بشائيعأ

و مغ خالؿ معاممة كالجي سخاىقالػالجية في ادراؾ ال كسا يسكغ اعتبار أسالضب السعاممة -
لو انيسا يعامالنو معاممة شضبة كيعصيانو الحخية بحجكدىا الرحية كيمبياف رغباتو في ىحه 

 .ل بحب كالجيو الثابت كالجائع لوالحاؿ يذعخ الصف
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سالضب الدػية مغ كجية مة الػالجية الدػية ىي مسارسة األأسالضب السعامكيسكغ القػؿ أن
كمغ أىع ، سعبخة عغ االتجاىات الدمبيةب السالضالحقائق التخبػية كعجـ مسارسة األنطخ 

 مايمي:ةأسالضب السعاممة الػالجية الدػية أك الحدش
ئيع اخصتأر تكخ تدامح مع األبشاء إف أخصأكا ك سمػب ال: كيقرج بيحا األأسمهب التدامح-أ

ػ إلى سمػكاتو ، ىحا حتى اليعػد الصفل مخة أخخ جضييع بأسمػب يتدع بالحب كالحػاريسكغ تػ 
ة ذات أثخ بالغ في تكػيغ سالضب الػالجية مثال، كيسكغ إعتبار التدامح مغ األغضخ السخغػب

، 2017 ،اإلنفعالية. ا سارة حجابء في مختمف جػانبيا االجتساعية ك بشاشخرية كسمػؾ األ
   37ص 

كيذكل أسمػب التقبل مػقف تفاعميا بضغ الػالجيغ كأبشائيع، كىػ االتحاد أسمهب التقبل:-ب
، كسا يعتسج بالحب كالتدامح كالخعاية كالعصف تداـبشاء، كخرائرو اإللتكاممي نحػ االا

بشاء مع مخاعاة شبيعة مخاحل نسػىع بضغ الرخامة كالمضغ في معاممة األعمى العقالنية كيػازف 
  18، ص2013 ،امعضدة نخمة .الستالحقة

غ تقـػ بذكل كالػالجي سخاىقضضغمػر بضغ السمػب بأف األيترف ىحا األأسمهب الديسقراطي:-ج
يجابية كالتفاعل عمى الشذاط كالحخكة كالحضػية كاإلتعاكني قائع عمى الحخية كاحتخاـ الفخدية ك 

أشخاص  سخاىقضغيغ بأف الجسمػب مغ خالؿ عجة مطاىخ مشيا إعتخاؼ الػالكيتجمى ىحا األ
يختمفػف عغ بعزيع بعس كأف كل مشيع يشسػ بذكل مدتقل نحػ الخشج كتحسل السدؤكلية 

غ يسخية كالحب الحؼ يسشحو الػالجالقبػؿ الػالجؼ في العالقات األك السدتقبل كالجؼء في 
السقتخف بالمضغ،  مغ خالؿ القػؿ كالفعل كالتقجيخ الجاخمي النجازاتيع، كالشطاـ كالحـد بشائيعلال

ل عمى الؿياـ فكتذجيع الصسخة حقػؽ ككاجبات يعخفيا كيمتـد بيا، فمكل فخد في األ
السقبػلة كغضخ شكاؿ الدمػكية جكد كاضحة كثابتة ؼيسا يتعمق باألقاللي ككضع حستبالدمػكاإل

يو ص كأىع أثار ىحا الدمػؾ عمعمى الؿياـ بأعسالو الخا سخاىقالسقبػلة اجتساعيا، كتذجيع ال
 تتسثل في:
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مغ فخص حدشة لتكػيغ العادات االنفعالية  يولتكيف مغ خالؿ ما يػفخه لو كالجاا -1
 تفضجه في حياتو كميا. كاالجتساعية التي

 نسػ التمقائية كاالستقاللية كتحسل السدؤكلية.  -2
كالتفاعل معيع، مسا يديل عميو خخيغ غ كالثقة بالشفذ كاالنجماج مع اآلمالذعػر باأل  -3

خخػ كعمى دمج ؾيسو كمعايضخه كاتجاىاتو الخاصة مع معايضخ كؾيع لى الجساعات األإنتساءاإل
   .25-24، ص2010 ،سػدا دمحم ح .كاتجاىات الجساعات

يقرج بأسالضب السعالسة الػالجية غضخ الدػية أساليب السعاممة الهالدية غير الدهية:-3-2
 سخاىق كتتسثل في:تمظ االسالضب التي تتخؾ أثار سضئة عمى شخرية ال

ال يبجياف مغ خالؿ معاممة كالجيو لو أنيسا ال تؿبالنو ك  لسخاىقاكىػ ادراكأسمهب الرفض: -أ 
 ؿيساف كزنا لخغباتو حضث يذعخ، كال يحخصاف عمى مذاعخه كال يالػد كالحب نحػه مذاعخ

سمػب كيتسثل ىحا األ سخاىقلسػاقف لػالجيو التي يجركيا البالتباعج بضشو كبضغ كالجيو كمغ ا
 سايمي:ؼي

 بأف كالجيو ال يقجراف مذاعخه كال يفيسانو. سخاىقإحداس ال -
 ا قج يقتخحو مغ أراء.بأف كالجيو سضخفزاف م سخاىقإحداس ال -
 لمعالقة الجافئة مع الػالجيغ. سخاىقإفتقاد ال -
 بالسذاعخ الدمبية تجاه الػالجيغ كخد فعل لسذاعخىسا نحػه. سخاىقشعػر ال -
، ص 2017، ا سارة حجاب .بأف ىشاؾ حاجد بضشو كبضغ كالجيو سخاىقإحداس ال -
38.  

في حسايتو لمصفل كالسبالغة الخعاية السفخشة : أسمهب الحساية الزائدة )السفرطة(-ب
لػحجه خػفا عميو بشيع عغ الؿياـ بأؼ عسل إىل يبعجكف كالسحافطة كالخػؼ عميو، يجعل األ

ل جسيعا ميسا كانت لسصالب الصف خضػخسمػب الذػ، كسا يتزسغ ىحا األمغ التعخض لأل
خاعاة ى شاء دكف مصخار الصفل عمى تمبية مصالبو أيشسا ككيفسا كمتإشاذة أك غخيبة، مع 
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دائجة لمصفل بثالث شخؽ مختمفة كتطيخ الحساية ال ك عجـ تػفخ االمكانياتألمطخكؼ الػاقعة، 
ا الشسط مغ سمػؾ االستقالؿ كيؤثخ ىح سخاىقالتجلضل السدتسخ، مشع ال،ىي: االتراؿ السفخط

لمسدؤكلية كعجـ تحسمو مػاقف الفذل  ، مغ حضث عجـ تحسلمسخاىقعمى الشسػ الستكامل ل
ط في حياتو، كتػقع االشباع السصمق لحاجاتو مغ السجتسع ؼيسا بعج كنسػ ندعتو كاالحبا

  .26، ص2010 ،ادمحم حسػد .االنانية كحب التسمظ

ىػ ادراؾ الصفل مغ خالؿ معاممة كالجيو أنيسا ييسالنو كال يحبانو بحضث أسمهب االىسال:-ج
استحدانا لترخفو ال يجج ال يعخؼ مذاعخىسا نحػه بالزبط ىل ىي سمبية أـ ايجابية فيػ 

سمػب ال يذعخ الصفل بالػالجيغ كقػة تخبػية مػجية كمغ أك استيجانا ليا، كفي ىحا األ
 السػاقف الػالجية التي يجركيا الصفل كتسثل ىحا االسمػب :

 أف كالجيو مذغػالف عشو كال يبجياف اىتساما باالمػر التي تخرو. سخاىقإدراؾ ال  -1
 ال يحفالف باثباتو أك بعقابو عمى ترخفاتو.أف كالجيو  سخاىقإدراؾ ال -2
 خخيغ.حاديثيسا مع اآلحاديث كالجيو معا أك ألأنو ال يكػف مػضػعا أل سخاىقإدراؾ ال -3
كيربح  سخاىق،مػب ىػ تأخخ الشسػ الػججاني لمسكالشتيجة الستختية عمى ىحا األ -

لى التأيضج كالحب إكثيقة مع االخخيغ النيع يفتقجكف ميسمػف غضخ قادريغ عمى اقامة عالقة 
 .مغ قبل الػالجيغ، كسا أف تقجيخىع لحكاتيع يربح مشخفس لمغاية

ال غابة يأكل إكإرىابو كإشعاره بأف العالع ليذ كيذتسل عمى إخافة الصفل أسمهب االرىاب:-د
 خخيغ أشخار أك تيجيج الصفل أك ارىابو عشجما يختكب خطأ ما .فضيا القػؼ الزعيف، كأف اآل

: كيذسل عمى عجـ مشاداة الصفل بإسسو كنعتو كتجاىل كجػده أماـ اىلأسمهب التج-ه
  .114، ص2012االخخيغ كعجـ ابجاء أؼ مذاعخ اتجاىو اايسغ أحسج 
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 كمغ مؤشخاتيسا: أسمهب التفرقة والتسييز:-و

سضدكف في تعامميع مع الحكخ كسا نجج أف بعس االباء ي خػاتخػة كاألالتفخقة بضغ اإل 
بشاء دكف لتفزضل كاالىتساـ بأحج أك بعس األا، لبا يشحازكف الى الحكخنثى فيع غاكاأل

  252، ص2014 ،امدكز بخكػ .االعتخاؼ بسذاعخ االبشاء االخخيغ

يسكغ لشا بالسالحطة البديصة أف نجرؾ حجع العشف الحؼ يييسغ عمى أسمهب العشف:-ي
شيا السشازعات الدكجية ، كمخسخة مغ خالؿ العجيج مغ السطاىاألالعالقة القائسة في إشار 

خػة كأسالضب الذجار السدتسخ الحؼ يحجث بضغ اإلك ، كالخالفات التي تحجث بضغ الدكجضغ
سمػب أميات عمى باء كاألء الحؼ يسارسو الكبار عمى الرغار، كاعتساد األالتيجيج كاالعتجا
باء كؾياـ األ، أبشائيعبػاف عمى بية التعدؽية التي يرجرىا األحكاـ الدمكاأل خالزخب السباش

بقز القرز السخيفة كالسخعبة بغخض تكػيغ أنساط سمػكية معضشة كمغ أثار ىحا 
 االسمػب.

 رىابية حقػدة أك خائفة تتسضد بالعجد كالقرػر.إنتاج شخريات إ -
 تكػيغ شخريات سمبية تذعخ بالزعف كعجـ القجرة عمى تحسل السدؤكلية. -
 ...الخ. تكػيغ العقج الشفدية كعقجة الحنب كعقجة الشقز -
 بتكار.بجاع كاإلتعصضل شاقة اإل -
، 2010 ،ا دمحم حسػد .إنتاج الذخريات العرابية االنفعالية كالذخرية االنصػائية -
  .28-27صص 

نو قاسي معو أك كالىسا بأحج الػالجيغ أاتجاه  لسخاىقىػ شعػر اأسمهب القدهة والتدمط:-ذ
، 2015 ،ا ـيفاء شخؼ الجيغ .ابسببدط األكأف يتعخض لمتيجيج كالحخماف أل ،في تعاممو

  203ص 

ماـ رغباتو أـ في نذاط الصفل كالػقػؼ ب كاألكيعخؼ ايزا بأنو ىػ تحكع األ  -
لتي يخيجىا حتى كلػ كانت مذخكعو التمقائية كمشعو مغ الؿياـ بدمػؾ معضغ لتحقضق رغباتو ا
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كيخافق ذلظ استخجاـ ، بات التي تفػؽ قجراتو كامكانياتولصفل الؿياـ بالسياـ كالػاجاك إلداـ أ
رحة الشفدية لمصفل كيجفعو اتخاذ ، مسا يزخ بالأك الزخب أك الحخماف أك التيجيج العشف

 نحخاؼ.ك التشسخ كالجشػح كاإلأغضخ مشصؿية كاالستدالـ كاليخكب  سالضب سمػكية تػافؿيةأ
كاستخجاـ الػالجيغ  سخاىقلراـر عمى اللى فخض الشطاـ اإسمػب التدمط أكيذضخ -
اتباعيا كعجـ الحياد عشيا كربصت  يوالسعايضخ الدمػكية التي عممصتيسا ككضع القػاعج ك لد
بدمػؾ  ستياخخػ التي كذفت عشيا دراسالضب األسمػب التدمصي كاألبضغ األ «بهمريشد» 

و ، كتكػف لجيستقالليةقإلألى أف شفل الػالجيغ الستدمصضغ إشارت أالصفل االجتساعي، ك 
 ، كلجية شخرية اندحابية.السدؤكلية، كيكػف قمضل الثقة في الشفذعجـ القجرة عمى تحسل 

مخ كالشيي كالشقج كالعقاب البجني أك الشفدي،  كالتي القدػة قج تتجرج مطاىخىا بضغ األ أما -
لقدػة كالديصخة كلحلظ مخجعيا أف الػالضغ قج تست معاممتيسا بتمظ الصخيقة مغ قبل كالجييع با

مػاجية السػاقف ميسا تكغ درجة قة بالشفذ كالعجد كالقرػر في الثبشاء بفقجاف يذعخ األ
 «بهرديزنديكي» صعػبتيا كمخجع ذلظ أف الصفل تعػد أف يكػف تابعا ال متبػعا كيؤكج

ى غضخىع اف االبشاء الحيغ كاف عقابيع بقدػة مغ قبل الػالجيغ يتدسػف بالعجكاف عم كاخخكف 
مغ ة لسجتسعيع، كسا يذعخكف بعجـ  األزادشفاؿ كمع السعمسضشػيحسمػف سمػكيات ممغ األ

الشفدي كالصسأنضشة، يكػنػف غضخ جاديغ في أعساليع كتخمق لجييع نػعا مغ التبمج كعجـ 
  .83-82ص ص ، 2013 ،افتيحة مقحػت .االحداس

سالضب مغ شأنيا ء ألباسمػب في استخجاـ األ: يتسثل ىح األإثارة مذاعر الشقص-ح
ب كالتقمضل مغ شأف كل ما يرجر عشيع مغ سمػؾ تأنضب كإستثارة مذاعخ الحن

  .20، ص2014 ،اناصخ بغ راشج .كترخفات، مسا يؤدؼ الى شعػرىع بالزضق كااللع

 تتسثل ىحه العػامل في:العهامل السؤثرة في أساليب السعاممة الهالدية:-4

ئة لى التأثضخ في تشذإيشيا يؤدؼ سخة كفي تكػ إف التغضضخ في حجع األحجم االسرة:-4-1
تراؿ السباشخ بضشيسا، بػيو كتحقضق اإلأك  لسخاىقلى زيادة الخابصة بضغ اإ، كسا يؤدؼ سخاىقال
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بشاء ة في تحقضق السصالب بضشسا قمة األسمػب الديصخ ألى إاألبشاء تؤدؼ باألباء تف كثخ أكسا 
   .30، ص2010 ،.ا دمحم الشػبيسمػب االقشاعأباء يتبعػف تجعل األ

ك أبغ كحضج، إناث مع ك عجد كبضخ مغ اإلأبغ كحضج إـ ك أب ك أة مغ سخة السكػنكنجج أف األ
خخيغ تختمف في شبيعتيا كعالقتيا عغ اآلعجد مغ الحكػر مع  بشت كاحجة، كل ىحه الشساذج 

فخادىا كيكبخ أفخادىا حضث تعضق العالقات بضغ أسخية تعقضجا مع زيادة عجد كتدداد العالقات األ
فخاد عجاد القمضمة مغ األبشاء عكذ األسخ ذات األاـ الػالجيغ باألكيقل اىتسبشاءلرخاع بضغ األا

صي الفخصة لمػالجيغ حضث تقل الرخاعات بضغ أفخادىا كيدداد التخابط كالحب بضشيع كيع
كعمى  ، 52، ص2013 ،افتيحة مقحػت ،بشاء كمتابعة تشذئتيع تشذئة سميسةلالىتساـ باأل

عمضيع االىتساـ نو يرعب ىساؿ ألباء باإلجاىات األخة كبضخة العجد تتدع باتسالعسـػ ففي األ
بشاء، كتفدضخ أمػر الحياة السختمفة لأل سمػب الزبطأ، كيرعب استخجاـ بشاءبأمػر كل األ

بل يرعب عمضيع حثيع عمى الدمػؾ السقبػؿ اجتساعيا كىشا تفخض القضػد الرارمة فضدداد 
الحجع بالتعاكف الستبادؿ  سخة صغضخةألتتدع اتجاىات الػالجيغ في االتدمط كالديصخة، بضشسا 

ـ كاالىتساـ بكل نفعالية كالحب كخاصة مغ ناحية األبشاء كأشفاليع بتقجيع السدانجة االبضغ األ
ات كبعبارة أدؽ تتدع إتجاى ،شفاؿ كخاصة مغ حضث التحرضل كالشجاح الجراسيمػر األأ

مػب الزبط السعتجؿ كالشطاـ سخ بالجيسقخاشية حضث يدػد أسالػالجيغ في ىحا  الشػع مغ األ
في  سخاىق لية كاالجتساعية التي تفضج الالسعقػؿ كتتػافخ الفخص الحدشة لتكػيغ العادات االنفعا

بالحساية الدائجة سخ صغضخة العجد حياتو، كفي بعس االحياف تتدع اتجاىات الػالجيغ في األ
غ حضث تػافقو االجتساعي القجرة باالعتساد عمى الشفذ كتدبب مذكل لو م بغالتي تفقج اإل

سختو كبرفة أالػاقعية التي لع يتعخض ليا في  عشجما يرصجـ باحباشات كتحجيات البضئة
قجمو مغ اىتساـ رغضخة العجد بشدبة عالية مغ الحكاء نتيجة لسا تالسخ بشاء األأعامة يتدع 

  .106-105صص ، 2011، اابخييع سامية .راءكتػعية كتبادؿ األ

ضخ عمى سخة دكر في التأثذا كاف لحجع األإ جتساعي واالقترادي:السدتهى اال-4-2
سخ دكرا مساثال في لمسدتػػ االجتساعي كاالقترادؼ لألبشاء فإف السعاممة الػالجية نحػ األ
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فخاد في أؼ مجتسع سػاء كانت مغ مغ االختالفات التي نججىا بضغ األفكثضخ  ،ىحا التأثضخ
، مخجعيا لقخارات أك تشفضح قػانضغ السجتسعاذ احضث القجرة عمى حل السذكالت أك اتخ

 اختالفات في السدتػػ االجتساعي كاالقترادؼ الحؼ يشتسػف اليو.

كقج اىتع عمساء الشفذ بجراسة أثخ السدتػػ االجتساعي في تحجيج نػع السعاممة نحػ  -
باء االسخ ذك بعس االختالفات في تعامل ا« BOUSSEDERبهسادر» االبشاء فأعصى 

ػ االجتساعي ف ىجؼ أباء السدتػ أككجج  ،سعاممة أبشائيعيات الجنياكالػسصصػالعميا ؼيالسدتػ 
لضيع إتحسل أسساء عائالتيع كأف تدتشج  شفاليع عمى مجج كبضخ كأفأالسختفع ىػ أف يحرل 

ذا إساط ميع بحلظ ك فالسخكد االجتساعي في مثل ىحه األسخة الػاسعة كمدؤكلضتيا، أعساؿ األ
يداعج عمى  ليو مغ التقجيخ الحؼإسخة ما يحتاج مدتػػ الشزج أعصتو األ الى سخاىقكصل ال

نو أال إة مغ الشزج كالتحخر كاالستقالؿ، سخة ليرل الى درجة كبضخ السحافطة عمى مخكد األ
سا ؽيخضب أمميلى ىجؼ كالجييإفخ لجيو الخبخة ؼيعجد عغ الػصػؿ في بعس الحاالت ال تتػ 

  .52، ص2014 ،. ا فخحات أحسجبغكيحل الرخاع بضشيسا كبضغ اإل
باء يتسضدكف بسعاممتو الصضبة ػ االجتساعي الستػسط  فشجج أف األأما في السدتػ  -

بشاء عمى االستقالؿ كاالعتساد عمى الخالية مغ الرخامة، ؼيذجعػف األ لألبشاء كنطاـ الػقاية
يػلج بعس  ، كىحا مغ شأنو أفسج عمى التأنضبالشفذ كيدتخجمػف العقاب الشفدي الحؼ يعت

، ، أما أباء السدتػػ االجتساعي السشخفسمػكية لمصفل مثل العجاء كالعجكافالسذكالت الد
عمى لى مسارسة أسمػب العقاب البجني أكثخ مغ الحث إفيع أكثخ تدمصا كصخامة يسمضػن

يذعخ أنو غضخ  سخاىقجعل ال، مسا يأف يترخؼ كالخاشجيغ سخاىقالتذجيع كىع يتػقعػف مغ ال
الى تكػيغ الرجقات مع  أو، كغضخ محبػب كمخفػض ؼيأسختو كغالبا ما يمجخغػب ؼيم

 اتجاىات اخخػ كعسمية تعػيزية.

كذلظ ؼيسا «  عساد الدين اسساعيل و نجيب اسكشدر و رشدي خام»كسا أكج كل مغ 
يتعمق بأباء السدتػػ االجتساعي الستػسط بأنو يدتخجمػف أسمػب الشرح كاإلرشاد المفطي 

ؼ مغ أسخة اثارة الذعػر بالحنب عشج الصفل، اثارة قمقو عمى مخكده في األ ؼالحؼ يدتيج
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باء أأسمػب الحخماف كالتيجيج أكثخ مغ لى إستخجامإػيو كإخػانو كيمجأ ىؤالء األباءعالقاتو بأب
 الصبقة الجنيا.

باء السدتػػ أخخػ بضغ السدتػػ االجتساعيالستػسط كالسشخفس ك أكىشاؾ فخكؽ  -
تشفضح دابو الدمػكية كيحخصػف عمى أػ مسخاىقييتسػف بالسطيخ الخارجي لكؿ االجتساعي األ

باء السدتػػ أػػ االجتساعي السشخفس، كسا ييتع باء السدتأنذاشو كذلظ بجرجة أكبخ مغ 
االجتساعي الستػسط بالتبكضخ في العادات الدمػكية السترمة بالتغحية، كاإلخخاج كالسمبذ 

عي أف أشفاؿ السدتػػ االجتسا «METTZERممتزر»كالشطافة بجرجة كبضخة، كقج اكضح 
شفاؿ السدتػػ االجتساعي السختفع أنفعالي أكثخ مغ مغ اإلاالقترادؼ الستػسط يذعخكف باأل

بشائيع بحكاء أسدتػػ االقترادؼ السختفع عاممػف باء في الأف األ«  ULTONألتهن »ؼيسا كجج 
باء يػفخكف الػقت كة عمى اف األعال بشاءالدمػكية التي يتعخض ليا األ لتفادؼ السذاكل

  .53، ص2011 ،افخحات أحسج .شفاليع لتشسية قجراتيعأىتساـ بسعاممة كاإل
سخة شاؾ فخكؽ جػىخية تفخضيا شبيعة األحضث ى:العهامل الثقافية والحزارية -4-3

كالسجتسع كالػشغ الجغخافي سػاء كانت قخية أك مجيشة التي يعير فضيا الفخد فكل بضئة ليا 
اتيا الخاصة، العادات كالتقالضج كالجيغ كشخيقة السعيذة كغضخ ذلظ مسا يؤثخ عمى سس

 ،ا رشجؼ عبجه كاخخكف  .شخرضتة بالخرػص شخيقة تكيفو لعاداتو كتقالضجه كنطختو لمحياة
  .12، ص1989

ظ عمى نسػه سخية بالجشذ الصفل كيشعكذ ذلألتتأثخ التشذئة اأثر جشس الظفل:-4-4
أؼ مجتسع أدكار معضشة لشػع الجشذ اذكخ أك انثى  ضتو، كتحجد ثقافة الشفدي كتكػيغ شخر

في  ، فاالناثدو كسمػكو كخرائز شخرضتو السعضشةفضتػقع السجتسع مغ الفخد دكرا كفقا لجش
الجنيا  ليذ دنى مغ الحكػر كخاصة في الصبقات الػسصى ك أمجتسعشا مازلشا يذغمغ مخكدا 

اية، كلكغ أيزا ؼيسا يفخضيا مغ فخص الحساية فقط ؼيسا يحرمغ عميو مغ الحب كالخع
لى إلى كف االرتقاء الشفدي لمفتاة إكتتعخض السذاعخ العجد مسا يؤدؼ  السادية كغضخ السادية

جل االستقالؿ عكذ الحكػر الحيغ يحرمػف عميو أىحا نجج الفتاة تعاني الرخاع مغ جانب 
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 ، 143ص ،2001صي، احدغ مرصفى عبج السع ،تجريجيا كيترخفػف كيفسا يذاءكف 
شعكذ عمى سمػؾ الػالجيغ نحػ خخ فإف ذلظ يآجما يفزل أحج الػالجيغ جشدا عمى كعش

ـ التي تفزل الػلج عمى البشت فقج تخفي ىحا التحضد لمحكػر عشجما يثػر فتقرػا فاأل أبشائيع،
، 2002، عمى البشت أكثخ مسا تقدػ عمى الػلج ككحلظ الحاؿ بالشدبة لالب امجثخ سميع أحسج

بػؼ ف الدمػؾ األألى إ  1984-1981ا " LOMBلهمب" ، كفي ىحا الرجد يذضخ 204ص
كلى مغ عسخ الصفل ىحا االختالؼ مغ خالؿ الدشػات األيختمف حدب الجشذ كيذتج 

خاصة في مخحمة متقجمة حضث يتحجث الػالجيغ مع الحكػر أكثخ مغ االناث  "LOMB"كيذضخ
  .54، ص2011 ،افخحات أحسج .الحكػر كيطيخكف سمػكات أكثخ اجتساعية اتجاه

سخة نقل السدؤكليات السمقاة عمى عاتق األ مغ بضغالسدتهى التعميسي لمهالدين: -4-5
ىجاؼ الػالجيغ أ بشاء نحػ لثقاؼية كالسعارؼ كالؿيع كدفع األىجاؼ االسعمػمات كمجسػعة األ

دلة الشجاح كىي اؼ اليامة في معاشخ كلكغ يجب أف ال نجيل األ ،جتساعيةىجاؼ االكاأل
ثضخه في تحرضل العمسي أي الستسثمة في تحرضل الػالجيغ كتىسية الػسط االجتساعي الثقافأ 

كاليامة لتحرضل الجراسي  لحلظ فإف عامل تحرضل الػالجيغ مغ العػامل االساسية ،بشاءلأل
 جتساعية. كالسسارسات التخبػية الػالجية تتأثخ بالسدتػػ الفكخؼ الثقافي ألكساشيا اال لالبشاء

كالجيل بصبيعة الحاؿ يحج مغ فعالية ىحه السسارسات كيقمز مغ تجخالت الػالجيغ، بل 
 .يبعجىسا عغ تقجـ السجتسع كتصػره

إف السدتػػ الثقافي كالتعميسي  يعتبخ العامل االقػػ تأثضخا في السسارسات التخبػية  -
حه السسارسات الى لمػالجيغ بحضث أنو كمسا كاف ىحا السدتػػ مختفعا كمسا اتجيت ى

، ككمسا انخفس السدتػػ التعميسي كمسا اتجيت السسارسات بشاءالجيسقخاشية كالتدامح مع األ
 التدمصية كالقدػة كالالمباة.

كالسحافطة عمى  سخاىقيغ دكرا ىاما في بشاء شخرية الكيمعب السدتػػ العمسي لمػالج -
ات أف ىشاؾ تبايغ في التشذئة نسػه المغػؼ كالجدجؼ كتحرضمو الجراسي، حضث بضشت الجراس
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حاف ليسا مدتػػ الم ػالجيغيات الثقاؼية لألب كاالـ، كأف الاالجتساعية بضغ األسخ بتبايغ السدتػ 
خجاـ الى است فاشي كعمى عكذ مغ ذلظ يسيالسمػب ديسقخ ألى استخجاـ إعمسي جضج يسيالف 

  .86، ص2011، سمػب الذجة كمسا تجنى مدتػاىسا العمسي. ا كنجغ سسضخةأ
بشائيع لمؿياـ أالعػامل السؤثخة اتجاىاتيع نحػ  ىعأ خ السدتػػ التعميسي لمػالجيغ مغ كسا يعتب 

 يغت العجيج مغ الجراسات أف الػالجبأدكارىع في عسمية التشذئة االجتساعية لالبشاء، فقج اثبت
نحػ استخجاـ التجاه لى اإك أسالضب التشذئة أعج عغ التذجد كالعقاب البجني في لى البإيسيالف 

ىسية أ لى إرتفع مدتػاىا التعميسي مسا يذضخ كمسا اسالضب العمسية الججيجة السشاقذة كاأل
سخية كفي مسارسة ثخه في تعجيل اتجاىاتيسا نحػ التشذئة األأالسدتػػ التعميسي لمػالجيغ ك 

  .53، ص2011 ،افخحات أحسج .دكرىسا عمى نحػ متػازف 
لسضجاف العسل كاثبات كجػدىا بجكف ضػابط يسثل تزحية نجفاع السخأة إف إعسل االم: -4-6

كحخماف مغ بشاء يعيذػف حياة عدلة أك عغ غضخ كعي بسدتقبل جضل مغ األعغ كعي 
في الذغل كتجعميع يتػقعػف بشاء، عفا ييجد الكثضخ مغ األسخية ضالرغخ يزعف الخكابط األ

ات مع الدكج بيات في العالقالخصخ في كل العالقات االجتساعية كسا تطيخ الكثضخ مغ الدم
الكافي  لمسخأة العاممة  ف عجـ  تػافخ الػقتأسخة كرعاية االشفاؿ، حضث كفي إدارة السخأة لأل

شفاليا بشفذ السعجؿ الستػفخ لجػ السخأة غضخ العاممة ليسا يقمل مغ عسميات التشذئة ألخعاية 
الػقت بالشدبة   ، فزضق55-54ص ص ، 2013 ،افتيحة مقحػت ،السػجية نحػ االشفاؿ

ك قمة الػقت كضيقو أبائيا كتذعخ أنيا مقرخة اتجاىيع أة العاممة يذعخىا بالحنب اتجاىا لمسخأ 
 دكار كالسصالب السختبصةزيعو عمى كل األلى شعػر السخأة بعجـ القجرة عمى تشطيسو كتػ إيؤدؼ 

الستعجدة التي دكار اس عسضق بزضق الػقت الشاتج عغ األحدإبيا، كالدكجة العاممة تعاني مغ 
ضت كىي أدكار متبايشة في دكار الدكجة داخل البأسػاء أدكار العسل خارج البضت أك تقػـ بيا 
شائيا بتػفضخ الجانب السادؼ كالدكجة العاممة تخفع مغ السدتػػ الثقافي كالتعميسي ألبمصالبيا،

ثخ سمبا ذاتو ال يؤ  إف عسل السخأة في حج« 1991فاطسة احسد خفاجي » كسا تقػؿ ، ليع
نسا عمى الطخكؼ الحيصة بعسل السخأة مغ حضث شػؿ إبشاء كاتجاىاتيع ك عمى شخرية األ
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الػقت الحؼ تدتغخقو في العسل أك عجـ كجػد التدضضخات  التي تعضشيا عمى التػفضق بضغ عسميا 
ثار ىحا أرىاقيا الجدجؼ كالشفدي كتشعكذ إلى إج البضت كعسميا داخمة، مسا يؤدؼ خار 

 خاصة في عالقتيا بدكجيا كاكالدىا.داء دكرىا كدكجة ك أ االرىاؽ في
ثخ ذلظ عمى  أسمػب أبيا عغ السشدؿ ساعات شػيمة كمسا فالسخأة العاممة كمسا زاد غيا

، كتأثضخ ذلظ عمى عجـ القجرة عمى متابعتيع دراسيا رعايتيا كتشذئتيا البشاء مغ ناحية
نسا إبشائيا فقط خارج السشدؿ ك أمة التغضب عغ حع أف السخأة العامالسدتػػ الجراسي لألبشاء كيال

، كالدبب في كل ذلظ ىػ نطاـ عسل السخأة قج تكػف غائبة عشيع كىي معيع في السشدؿ
ـ التػفضق بضغ عسميا الػضيفي كبضغ ف شخيقة يسكغ بيا لألاآل السعسػؿ بو ال تػجج حتى

مة تشطيع كقتيا بذكل ـ العامخخ لحا يجب عمى األفاليا دكف أف يصغي أحجىسا عمى اآلأش
لى أقل درجة مسكشة إكفي نفذ الػقت تقمل مغ الدمبيات يحافع عمى ايجابيات إشتغاليا

بشاء الحيغ ىع عساد المة األسخة كسؼيسا يتعمق بالحفاظ عمى كياف األ خرػص
  .95-94ص ص ،2011، السدتقبلاكنجغ سسضخة

 الشظريات السفدرة لمسعاممة الهالدية:-5

بشائيع عمى سمػكيع لجكر الػالجية كتأثضخ معاممتيع ألخيات الشفدية السفدخة لقج تعجدت الشط
نيع أ الرحي، كسا اختمفت كجيات نطخ العمساء باختالؼ السجارس التي يشتسػف الضيا، إال

 بشاء كتحجيج سمػكيع كمغ تمظ الشطخيات:دكارىع في تكػيغ شخرية األأاتفقػا جسيعا عمى 

 :نظرية التحميل الشفدي -5-1

أف االنا اك الحات الذعػرية «  Freudفرويد »يعتبخ عمساء التحمضل الشفدي كمغ بضشيع 
مخكب نفدي يكتدبو الصفل مغ خالؿ عالقتو ببضئتو االجتساعية كالسادية ، أما االنا االعمى 

 فيػ مخكب نفدي اخخ يكتدبو الصفل مغ خالؿ مطاىخ الدمصة القائسة في اسختو
 في ثالث مدتػيات كىي:« فخكيج »دانية عشجحضث تتسثل الذخرية االن
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اقع كالحؼ يعيذو الفخد مع : كىػنتاج جسيع الػضائف العقمية السصابقة لمػ Egoنا األ  -
ضل إلى الجانب العاقل مغ الذخرية، كتشسػ مغ خالؿ تفاعل ىحه العسميات كتس مجتسعو،

مى كيانو كتعسل ف يجج شخقا الشباع الحاجات حتى يدتصيع مغ السحافطة عأكالحؼ يحاكؿ 
  .(Reality principleالخغبات عمى مبجأ الػاقعية 

خالؾية ذسل الؿيع الجيشية كالتخبػية كاألكىػ يسثل الزسضخ كي:(Speregeا نا األعمىأل ا -
كالحات  Comisioneكمتصمبات عادات السجتسع كتقالضجه كيتذكل االنا األعمى مغ الزسضخ 

 .Egotdelالسثالية 
كتعسل عمى مبجأ المحة ، صاقة الغخيدية كشبيعتيا الشعػريةجر ال: كىػ مر(Idاليه ) -

لع كيعسل إلشباع الخغبات دكف االىتساـ شباع الخغبات السكبػتة كتجشب األإكيتسثل في 
 .بتغضخات الػاقع

ساسي في نسػ شفاليع ىػ التفدضخ األأباء ك اف التفاعل بضغ األ فرويدكقج اعتبخ  -
سالضب في معاممتيع ألشفاليع لو دكر فعاؿ في نذأتيع أ باء مغفسا يسارسو األ ،شخرضتيع

 االجتساعية، كىحه االتجاىات الػالجية يتع تحمضميا شبقا لتػعية العالقات االنفعالية القائسة بضغ
فعشجما يشتقل الصفل مغ مخحمة الخخػ فدػؼ يتقسز صفات الذخز  كالجيو،الصفل ك 

جل أجيا داخل الزسضخ الحؼ يجاىج مغ مك خصأ لضجأالسحبب لجيو، لسا تحػيو مغ صػاب 
 .الكساؿ

لفخد كػنيا كلى مغ حياة امضل الشفدي عمى أىسية الدشػات األكسا أكج أصحاب مجرسة التح
 ،ابو العادات كاالتجاىات الدػيةنو يتع فضيا تذكضل شخرية الفخد كاكدأكثخ الفتخات مخكنة أل

لى إفي فتخة السخاىقة غالبا ما يعػد لى أف االضصخابات الدمػكية التي تطيخ إكسا يذضخكف 
التخبية الخاشئة التي يتعخضػف الضيا في فتخة الصفػلة السبكخة التي تشدب فضيا معالع 

  .32، ص2018 ،ا ـيفاء شخؼ الجيغ .الذخرية في اثشاء التشذئة االاجتساعية لمصفل
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 نظرية الشسه الشفدي واالجتساعية :-5-2

ثخ شسػال كاتداعا في رؤيتيا حػؿ كىي تعتبخ أك (Ericson)أريكدهن صاحب ىحه الشطخية 
 سخة.اؽ الدياؽ االجتساعي كالثقافي لألمكانية انتاج الشسػ الدميع لجػ الفخد في نصإ

تػاجو بأزمة أك مخاحل  ككل مخحمة قج  8مخاحل نسػ الذخرية في ا "اريكدهن"كقج حجد 
ال أف ىحه إافقػا مع البضئة السحيصة حتى يتػ فخاد أف يعجلػا مغ سمػكيع صخاع يتصمب مغ األ

لى جشب مع إأثخ بأسالضب السعاممة الػالجية فخاد إلجتياز ىحا الرخاع يتالصخؽ التي يتبعيا األ
ألمغ عشج الصفل أف تكػيغ الذعػر با اريكدهن""كضح أحضث  ،خخػ أثخ العػامل البضئية األ

 Songا حداس بالترجيقأك اال  "االحداس بالثقة"كؿ ؼيسا اسسا يبجأ مع العاـ األ

Trest)ـ قعو فإذا تػقع الصعاـ كجج ثجؼ األف الصفل يجج ما يتػ أحداس يعتسج عمى فيحا اإل
ئة االضصخاب، كعشجئح تكػف البضلقمق كمغ ثسلى اإيقزى عمى أالـ الجػع الحؼ يقػده الحؼ 

اع السالئع كمسا ضيا لالشبـ محل ثقتو ؼيسكغ لمصفل االعتساد عمالسشدلية كالستسثمة بخعاية األ
 مغ.ساس في تكػيغ الذعػر باألليو كىحا االحداس ىػ األإحتاجإ

مخاحل  أك أشػار مغ  كجية  8عمى أف التشذئة االجتساعية تسخر با " أبهغزل" كيحكخ
 كىي كالتالي:"اريكدهن "نطخا 
كلى التي يػاجييا االشفاؿ في تصػرىع الشفذ الثقة/ عجـ الثقة: كىي االزمة األ -1

شيخ  مغ عسخ الصفل، إذ يصػر فضيا االشفاؿ 18اعي كيحجث بضغ االػالدة ككاالجتس
 االحداس باالعتساد عمى االخخيغ كاالشياء في عالسيع السحيط بيع.

سشػات  كتتسضد بأنيا نقصة التحػؿ  3شيخا لغاية 18االستقالؿ/ الذظ: كىي تبجأ مغ ا -2
لصفل مدتقال في شعامو كلباسو مغ الزبط الخارجي الى الزبط الجاخمي الحاتي، أف يكػف ا

 ؼيسا تؤدؼ الحساية الدائجة مغ االىل الى الذظ بقجراتو.
سشػات  كفضيا يحاكؿ الصفل الترخؼ كخاشج  6الى3السبادرة/ الحنب: كتبجأ مغ الدشة ا -3

 كيتػلى مدؤكليات تفػؽ قجراتو كامكانياتو.
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ث يحاكؿ الصفل اتقاف السثابخ/الشقز: كتبجأ مغ الدشة االدادسة الى الثانية عذخ  حض -4
 جسيع السيارات االكاديسية كاالجتساعية محاكال مقارنة نفدو بأقخانو.

اليػية/ غسػض اليػية: كىحه السخحمة متقاشعة بضغ الصفػلة كالخشج كالتي يبحث فضيا  -5
 الصفل عغ االدكار الججيجة في السجتسع كخاشج.

ة مع االخخيغ كال سيسا االلفة/ العدلة: حضث يبحث فضيا الذخز عغ عالقات حسيسي -6
 مع الجشذ االخخ حضث أف الفذل يؤدؼ الى الذعػر بالػحجة كالعدلة.

االنتاجية/ الخكػد: تتسثل في تحسل السدؤكليات بضشسا الفذل يؤدؼ الى الخكػد كالتخكضد  -7
 حػؿ الحات.

التكامل/ اليأس: تأمل الفخد بحياتو كادراكيا عمى أنيا ذات حياة كذات معشى كتشصػؼ  -8
 خبخات سعضجة، كأىجاؼ تع انجازىا. عمى

كػف ، يغ مخاحل الذخرية تسخ بسخحمة صخاعفإف كل مخحمة م "اريكدهن  "كشبفا لشطخية 
تحطى بأسالضب معاممة  ةلى تكػيغ شخرية مزصخبة ممسإالشسػ سػيا كقج يخصػ بالفخد 

 كالجية سػية لسداعجة الصفل عمى تكػيغ خصػات ناجحة ذك شخرية متدنة.
الستالحقة أسالضب كأنساط لفخد يتعمع مغ خالؿ ىحه السخاحل أف ا "ريكدهن ا" كيخػ  -

، كمغ السالحع أف ىحه ية التشذئة االجتساعية بذكل كبضخكمعايضخ اجتساعية تديع في عسم
السخاحل ليدت إال كصفا لفطيا لكيؽية نسػ الفخد، فالسيع ىػ تحجيج الطخكؼ البضئية التي 

فات االيجابية كغضخىا مغ الرفات الحدشة كمحاكلة ابعاده تداعج الصفل عمى نسػ ىحه الر
، 2018 ،عغ الرفات غضخ الجضجة كالتي تؤثخ في نسػ  شخرضتو سمبا ا ـيفاء شخؼ الجيغ

  .34ص

 نظرية الشسه العقمي والسعرفي عشد بياجيو: -5-3

بضئة أف نسػالصفل ىػ نتيجة االستكذافات التي يقـػ بيا في تفاعمو مع ال "بياجيو"يخػ 
السحيصة بو، كأعتبخ أف البضئة الغشية تدكده بخبخات أكثخ كتداعجه عمى الشسػ بدخعة  

التشطيع الجاخمي الحؼ يقـػ بو الصفل التي معيا، كعسمية التكيف تعتسج عمص كعمى التكيف
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تسثل ندعة الفخد الى تختضب كتشدضق العسميات العقمية مغ أنطسة أك تجسعات كمية متشاسقة 
كتسثل كضيفة التكيف ندعة الفخد الى التالـؤ كالتسثل، كالتي مغ خالليا يحقق كمتكاممة 

مخاحل لمشسػ السعخفي تتع مغ خالؿ التشذئة أربع  "جاف بياجيو"الفخد عسمية التػازف، ؼيقتخح 
 االجتساعية كىي عمى التػالي:

 السخحمة الحدية الحخكية: اكىي مغ السيالد حتى العامضغ . -1
 لعسميات: اكىي مغ العامضغ حتى سبعة اعػاـ .السخحمة ما قبل ا -2
 مخحمة العسميات السحدػسة: اكىي مغ الدابعة حتى الحادية عذخ عاما . -3
 مخحمة العسميات السجخدة: ا كتبجأ مغ الحادية عذخ حتى الخابعة عذخ عاما . -4

نيا تتع مغ خالؿ ىحه أك الصفل عمى ألى التشذئة االجتساعية لمفخد إكيشطخ "بياجيو" 
سختو عشج تصػر أاالجتساعية التي تحجث لمصفل مع  ربع مغ خالؿ العالقاتسخاحل األال

مخاحل الشسػ العقمي لجيو فعسمية الشسػ االجتساعي تدضخ جشبا الى جشب مع عسمية تصػر 
الشسػ العقمي لمفخد مغ خالؿ السخاحل التي ذكخىا بياجيو كلكي تتع عسمية التكيف مع البضئة 

عاممضغ ىسا "التسثل" كىػ تعجيل البضئة السحيصة بالصفل لتحقضق التكيف،  يخػ أنيا تتسثل في
 ،كالتأقمع كىػ تعجيل الصفل لدمػكو كبشائو السعخفي لضتػافق مع البضئة ا ـيفاء شخؼ الجيغ

  .35، ص2018

 "Mourer "نظرية مهرر-5-4

ف سمػؾ الكائغ أ"مهرر"تعج ىحه الشطخية العسػد الفقخؼ في التشذئة االجتساعية بحضث يخػ 
 الحي يشقدع الى نػعضغ ىسا.

لسدتقل كىحه ك ؼيدضػلػجي كاستجاباتو تخزع لديصخة الجياز العربي اأإنفعالي*االول:
 لع الحؼ قج يتعخض لو الكائغ الحي.اعمية تيجؼ لتجشب األفتاالستجابات كقائية 

عمى السػقف  لى الديصخةإدائية كالتي تيجؼ كاألأخاص باالستجابات الػاقعة  *الثاني:
زع لديصخة الجياز العربي دة لو، كىػ بالتالي يخجكضبط الطخكؼ السح ايػجج فضي لتيا
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اـيفاء  .مغ ثع فإف سيكػلػجية االنفعاؿ تختمف جػىختيا عغ سيكػلػجية االداء السخكدؼ 
  .36، ص2018،شخؼ الجيغ

 الشظرية الدمهكية: -5-5
ساعية عبارة عغ عسمية تذكضل لمصفل الحؼ عسمية التشذئة االجتنأيخػ أصحاب ىحه الشطخية 

يأتي عمى الجنيا بصبيعة فصخية كاجتساعية غضخ مذكمة، لكشيا قابمة لمتذكضل عمى نحػ 
سالضب الخاصة بالسعاممة الػالجية في تذكضل يسانا بجكر األإثخ مصمق كبالتالي فيع أك

 ك غضخ الدػية.ألذخرية سػاء الرػرة الدػية مشيا الدمػؾ كصياغة ا
نداف ػؾ الطاىخ كالفعل كرد الفعل، فاإلحضث تؤكج ىحه الشطخية عمى الخبخة الخارجية كالدم

ما يػلج مدكدا باستعادات تسثل السادة الخاـ لذخرية التى تتذكل مغ خالؿ  ضضغعشج الدمػك
كمغ ثع السجرسة كبؿية السؤسدات االجتساعية االخخػ التي كالأيتعمسو الفخد مغ كالجيو 

 ا.تضتعامل معي
نطخيات التعمع االجتساعي تشصػؼ عمى  "Bandura,Watterبانجكرا كاتخ "كأكضح  -

 ثالث تػجيات كاالتي:
االستجابة  عشج  -فكخة االسثضخكتبقصMeler et Douler" دكالرد"ك  "مضمخ"ما قجمو  -

 ات لحجكث التعمع.خبخ الجتساعية كييتساف بجكافع كالتفدضخ عسمية التشذئة ا
لحؼ يفدخ الدمػؾ االجتساعي في ضػء قػانضغ التجعيع كالثػاب ا "ضشخسك"ككجية نطخ  -

 كالعقاب.
كتبشى ىؤالء فكخة تقمضج الشسػذج باعتباره نسط   "بارؾ، كاتخ، بانجكرا"كجية نطخ  -

  32-31صص ، 2014 ،استجابو متعمسا لمدمػؾ االجتساعي ا ناصخ الغجاني

 نظرية التعمم االجتساعي:-5-6

ف ىشاؾ مفيػمضغ رئيدضغ في نطخية الجكر االجتساعي، مفيػـ يخػ أصحاب ىحه الشطخية أ
السكانة االجتساعية كمفيـػ الجكر االجتساعي، فالسكانة االجتساعية كىي كضع الفخد بشاء أك 
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تخكضب اجتساعي يتحجد اجتساعيا يمتـد بػاجبات كيقابمو حقػؽ كامتيازات كيختبط بكل مكاف 
 بالجكر االجتساعي.نسط مغ الدمػؾ الستػقع كىػ ما ندسيو 

عغ شخيق السكافأت التي فالتعمع كفقا ليحه الشطخية يعتسج عمى التجعيع، الحؼ يتحقق  -
شفاليع نتيجة الستجاباتيع السقبػلة، كالتقمضج الحؼ يشسػ عغ شخيق السحاكلة باء أليقجميا األ
عيع، ك التجأبػيغ، ؼيحرل عمى السكافأة ذلظ عغ شخيق تقمضج الصفل سمػؾ األكالخصأ، ك 

مالحطة سمػؾ الغضخ ككيؽية كالتعمع عغ شخيق السالحطة كؼيو يتعمع الصفل عغ شخيق 
، في نفذ الػقت يأتي بالدمػؾ السشاسب نتيجة مالحطتو كبالتالي يحرل عمى ترخفيع
 التجعيع.

دكار ف يجرؾ األأجتساعي فالفخد يشبغي االيـػ السكانة االجتساعية كالجكر كتيتع بسف 
بػيغ، مثل مغ خالؿ التفاعل االجتساعي مع األخخيغ، كيكتدب ذلظ تو كاآلاالجتساعية لحا

رتباط العاشفي اك رابصة التعمق، االباء الخاشجيغ الحيغ ليع مكانة في ذاتو، فالبج مغ األ
، كيتدع اكتداب الجكر مغ خالؿ التعمع السباشخ ت السفيـػ الثالث في نطخية الجكركتعتبخ الحا

  .32، ص2014 ،جانيكالشساذج. ا ناصخ الغ

 نظرية الذات:-5-7

ثخىا أالضب كاتجاىات في تشذئة الصفل، ك باء مغ أسىحه الشطخية بأىسية ما يسارسو األتذضج 
اعل ك سالبة، حضث أف الحات تتكػف مغ خالؿ التفأمػجبة  ما برػرةيإعمى تكػيغ ذات

ع ذلظ مغ تقػيسو كتكػيشو ىع مافي البضئة ىع الػالجيغ، كما يتبأ السدتسخ بضغ الصفل كبضئتو، ك 
 .لسفيـػ الحات

الحؼ أقاـ نطخيتو في الحات عمى  "كارؿ ركجخزكمغ أبخز السشطخيغ في ىحا السجاؿ " -
،  كالتي تعشي أف لكل فخد مجاال ضاىخيا في تفدضخ لدمػؾساس فكخة السجاؿ الجذصالتأ

طخكؼ مجالو، يتزسغ تعخيفة لالحجاث كالطػاىخ كسا تطيخ لو، فدمػؾ الفخد يطيخ تبعا ل
ف ما يحجد الدمػؾ ىحا ىػ إخيق معخفة ىحا السجاؿ كبالتالي فكسا يتع التشبؤ يدمػكو عغ ش
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السجاؿ الحؼ يجركو الفخد، أؼ البضئة الشفدية لمفخد كليذ السجاؿ الحؼ كسا ىػ في الػاقع، لحا 
ف يعخؼ السخء كيف يجرؾ الذخز أذ يجب إتكفي لمتشبؤ بالدمػؾ،  فاف معخفة السثضخ

 السثضخ.
ف الحات محرمة لخبخات الفخد كذلظ مغ كجية نطخه كمغ أ"ركجخز "كقج اكضح  -

ليو حتى كلػ كججت إلسػجب ضخكرؼ لمصفل ألنو في حاجة سخة فالتقػيع اكجية نطخ األ
بعس الجػانب غضخ السقبػلة في سمػكو، الف ذلظ يجفع الصفل الى تحقضق ذاتو اناصخ 

  .33، ص2014 ،الغجاني

 لدين في تكهين العادات عشد السراىق: دور الها-6

يجب عمى الػالجيغ مداعجة السخاىق في اكتداب عادات حدشة كالتي تداعجه عمى التػافق 
مع بضئتو كتسكشو مغ مػاجية مذكالت الحياة بصخيقة ناجحة كفعالة كذلظ يكػف عبخ 

 الصخؽ التالية.
 : احترام الكيم والسعايير االخالقية-6-1

بػيغ أك مغ يقـػ مقاميسا في تخبضتو، كلحلظ تمعب معاممة خالؾية مغ األاأليكتدب السخاىق 
عجابو كاحتخامو كحبو ليسا إ قتو العاشؽية بيسا، فاذا كاف كل الػالجيغ دكرا ىاما في تكػيغ عال

عمى مغ أ عمى في الػالجيغ فيػ يتخح مثال ا فذل السخاىق في أف يجج مثمو األنذأ مثميع كإذ
ا كاف ىحا السثل مشحخفا فقج يشحخؼ السخاىق كلحلظ يجب أف تييأ لمسخاىق خارج االسخة، فإذ

 سخة  أك السجرسة.أف يجج مثال  أعمى مشاسبا في األ الفخصة في

 الديظرة عمى الشفس واالتزان االنفعالي:-6-2

خكؼ، فال يتسادػ في اضيار الغزب انفعاالتو حدب الط عمىالتحكع  فيعػد السخاىق تي
، كمسا يداعج ف يزصخبأف يتحسل بعس الحخماف دكف أكسا يدتحدغ  ك يبالغ ؼيو،أ

 ف يكػف قج حرل عمى اشباع كافي.أق عمى ىحا التحسل، كىحا االتداف السخاى
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 الثقة بالشفس:-6-3
ف أالتي تشاسب مع قجراتو، ككاجبشا  تشسػ الثقة بالشفذ مع اتقاف السخاىق لمسيارات السختمفة

تتشاسب مع الػضع الحؼ   ،اشياء ججيجة كسمػكات مختمفة عمعنعصي لمسخاىق الفخصة لت
خػة فعشجىا تزعف الثقة بالشفذ كتثضخ مذاعخ الغضخة يكػف ؼيو، كتتجشب السقارنة بضغ اإل

 لجػ السخاىق السخيس.

 يشبغي اف يعػد السخاىق عمى اداء شؤكنو الخاصة بشفدو.االعتساد عمى الشفس:-6-4

 االنظالق في التعبير:-6-5

ك ما يجكر في أذىانيع أشفاؿ كي يعبخكا عسا يخيجكف ف تتيح الفخصة لألأـ عمى األ يشبغي
مو ة يػميا كالكالـ مع كل شفل عغ مذاكفخاحة، كذلظ بتجبضخ الجمدات اليادبصالقة كص

 ،مغ مذكل.ا سارة حجاب ػف يعان غ، كخاصة مع الصفل الحيالخاصة عمى حجا لػ امكغ
  .31 -30ص ص ، 2017

 ط بالسجتسع :اإلختال-6-6

السخاىق عمى اإلختالط بالسجتسع كمع أقخانو، كعمى تكػيغ يجب عمى األكلياء تذجيع 
خاؾ في الجسعيات كىحا ما ك االشتأبتيضئة السجاؿ لو إما بالتداكر  ، كذلظصجقات مختمفة

يعخؼ أنو شخز فعاؿ في السجتسع  مغ ىشالى نفدو نطخة دنضػية، ك إيجعمو ال يشطخ 
مجػ قـػ بيا تدسح لو بسعخفة قجراتو ك السسارسات التي يكل األنذصة ك كذلظ مغ خالؿ 

 امكانية تحقضق ما يخيجه.

 الظاعة :-6-7

سع لكالميسا كتشفضح أكامخىسا كيكػف ذلظ يجب عمى الػالجيغ معخفة كيؽية جعل إبشيع يد
اف ، كمسا كىق كمسا أحذ بؿيستو عشج كالجيو كحبيع لو، ألف السخا أكضج بالحب كاإلحتخاـ

مػضع ىجػـ كعشف الكخه فيشا يكػف في تقجيخه ليسا أكبخ، كأما إذا كاف األمخ باالجبار ك 
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ـ ب كاألة كاالحتخاـ بضشيسا ااأل، كذلظ لعجـ تسكشيسا مغ خمق السحبأثشاء رده عمضيسا
 . 32-31صص ، 2017 ،الصفل . ا سارة حجابك 

 ايمي:: تتسثل اسيامات مل مشيسا ؼيساسيامات الهالدين ودورىسا-7

 اسيامات االم و دورىا :-7-1 

بكخة لألـ عمى نسػ شخرية الصفل كأكجكا لقج تحجث الكثضخكف عغ التأثضخات الس     
ـ "عمى أف عالقة األ"طهن بهلبي، فقج اكج إلبشياـ في عسمية التشذئة عمى حضػية دكر األ

، كىي وي تغحيؿ سشػات الصفل االكلى فيكثخ أىسية خالىي بجكف شظ العالقة األ صفمياب
ؼ حالة أىػ يمجأ إلضيا كقت الخصخ، كىي التي تسشحو الحب ك التي تحفطو دائسا  تخيحو ك 

تسشع الصفل مغ ىحه العالقة تدسى ب '' الحخماف األمػمي '' فالصفل قج يكػف محخكما 
ؼ أادرة عمى مشحو الحب الحؼ يحتاجو مو غضخ قأي مشدؿ ك كانت حتى كإف عاشا ف

 صغضخ .

ـ ك الصفل كأىسمت  بضغ األركدت معطع البحػث في نسػ الصفل عمى العالقة ك قج     
 :ـ في تشذئة أشفاليا ناتج عغقج يكػف االفتخاض بجػىخية دكر األب ك دكر األ

                . أف األـ  تقمضجيا تتػلى مدؤكلية العشاية بالصفل خاصة مخحمة الخضاعة 
 يكػف ف أنيا يجب ألى إحلظ ذىبت الحجة أنذصة الخعاية ل أف األـ تقـػ بسختمفة

 .األثخ العطيع عمى نسػ شفميا

لى استشتاج إػلة  بأف األـ ىي األكثخ اىسية كبث السشطخكف ك مغ الشتيجة الشيائية السعق
لقج بخزت مؤثخ ميع في نسػ شخرية أشفاليا ك غضخ معقػؿ بأف األـ عمى كجو التحجيج 

، خبخات االعتقاد الدائج في داللة جػىخيةمغ خالؿ سية التأثضخات األمػمية كتزاعفت أى
  .35، ص2017 ،.اسارة حجابالصفػلة السبكخة كألناألـ ىي الستزسشة في تمظ الخبخات
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 :ب و دورهسيامات األإ-7-2

ي يزا فأف يديع أب يجب ال أف األإىاما في تصػيخ الدمػؾ عشج الصفل تحتل مخكدا 
ب في السزصخبضغ بذؤكف الصفل، لقج بجأ األ باءذلظ كخرػصا مع تدايج اىتساـ األ

خكف كالدة  السجتسعات الرشاعية بالسذاركة الفعالة في تدايج ندبة األباء الحيغ يحز
ف السذاركة أال إ، إبشوىتسامبإ لػالدة اشارة الى قمة ب اثشاء اصغارىع كاصبح غياب األ

 ب في مخحمة الحقة. عغ حؿيقة ما سيكػف عميو سمػؾ األ ثشاء الػالدة تعبخأالفعالة 

ثخا أثخ ىحا االىتساـ تأخخ كيتآلى إب باالذؤكف الرغضخة مغ مجتسع كيتفاكت اىتساـ األ
ثضخ الثقافي ال يختمف أكبسعدؿ عغ الت، لتقالضجبالغا بالثقافة االجتساعية الدائجة كبالعادات كا

لة درجة أق مد، حضث الػالدة بالتعمإبشوحضث شعػره كاستجاباتو نحػ  الخجل عغ السخأة مغ
،  كاعتساد كل مشيسا لى حج كبضخ عمى مجة اجتساع الصفلإف يكػف كيعتسج ألة أكليدت مد

 عمى االخخ.

قل أنو يكػف أال إمغ حضث نػعو كشبيعتو،  ـبالصفل اليختمف عغ تعمق األ األبكتعمق 
  33، ص 2017 ،حجة كقػة مشو.ا سارة حجاب

خبضتو ىػ نتاج لمتصػر ب كتالحجيث لسسارسة األو يتػجفب سخة،فاألب ركضدة االستقخار لأل
دب ف األأليحا الشػع مغ التخبية الشفدية، ، ككمسا زادت الخاصية ب الشفديالصبيعي لأل

مايداؿ حجيث العيج بالخغع مغ البحػث التي تجخؼ في ىحا السجاؿ ػة الشفدي لجكر االب
 :سخة باالدكار التاليةكغ تحجيج دكر األب في استقخار األكيس

 سخة كتبادؿ مذاعخ الحب.حساية تساسظ األ -
 سخة بالحب كالتفاني كالتزحية كالتأكتج مغ شعػرىع بحلظ.فخاد األأتدكيج  -
 فخاد االسخة.أبضغ  اضيار مذاعخ التقجيخ الستبادؿ -
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سخة كمداعجتو عمى فخاد األأاألب عمى تحقضق نجاح كل فخد مغ  اضيار غضخة -
 تحقضق االنجاز.

بشائيع اف يبجؤكا بجاية جضجة ، فيع يخيجكف مغ أباء تكػف األفزلل األسعاممة الصفل مغ قبف
حياة الصفل ف الدشػات السبكخة مغ أباءجل الشجاح في حياتيع، كيجرؾ كثضخ مغ األأمغ 

ف عمى نحػ تاـ كيف باء ال يفيسػ ؼ حاؿ فإف معطع األأميسة لمتعمع ؼيسا بعج، كعمى 
لصفل كالمعب التمقائي الحؼ غ الشذاط الحؼ يبادر بو  انيع ال يػازنػف بضأ، كسا أبشائيعيتعمع 

كلى عغ السجرسة ىي التعمع في باء األلى تصػر التعمع كاالدراؾ، فحكخيات األإيؤدؼ 
ص ، 2017سارة حجاب، ة.ا، فضتحكخكف الجركس السشطسة كالخكتضشالرفػؼ االبتجائية

33  

التعمع، قج يتفكخ بعس  جل حجكثأأف مثل ىحه السسارسات ضخكرية مغ إذ يفتخضػف  
حجاث مثل الػقت الخاص بذخب الذاؼ، ككقت اء الحيغ التحقػا بالخكضة بعس األباأل

حطات الشسػذجية ، كتتسثل بعس السالي الداحة الخارجيةاالستخاحة ككقت المعب ف
كل ما كشا نقـػ بو المعب لكششي  عشجما كشت في بخنامج ما قبل السجرسة فاف"بالعبارة االتية

 ."ف يمعب فحدبأف يتعمع  كال أريج أج مغ إبشيريأ

باء تعميقات سمبية عمى السسارسات السالئسة تصػريا، كيزغصػف عمى السخبيات  يعمق األ
فػعة بخغبتيع في األفزل ، كجسيع ىحه االسباب مجسسارسات غضخ السالئسة لعجة أسباببال

العاممػف بالحنب بعجـ  باءيذعخ األك سباب الزغط االقترادؼ، ألشفاليع، كمغ ىحه األ
ف مخكد شفاليع كسا يخغبػف، كقج يذعخكف بالخاحة ألأكقت شػيل مع  استصاعتيع قزاء

خخ آشفاؿ، ىشاؾ سبب كاديسية لألبسشح البضئة األ شفاؿ الحؼ يػجج ؼيو ابشيعالعشاية باأل
ػف بشائيع كىػ حاجتيع الحتخاـ الحات، فيع يػاجيأباء عمى تػفضخ تعمع مشطع لحاح األإل

لع  أكبشائيع أارتيع ككفائتيع مغ خالؿ انجازات ، كيؿيذ بعطيع ججذلظ صعػبة حػؿ
كالد خػة كأحيانا كالتشافذ بضغ اإلأججاد تػقعات األ غال ع،فزنفديع إنجازهأيدتصيعػف ىع 
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عالـ مغ خالؿ العػامل تتفاقع مغ خالؿ كسائل اإل، ىحه العع قج يداىع في ىحا الزغط
حػؿ ما ىػ مالئع  باء بعبارات مختعبة كمتشاقزةيقحؼ األك لسجالت، التمفاز كالجخائج كا

شالع عمى اإلعمى التعمع ك  أبشائيعسداعجة ف يعسمػا لألالشفاؿ الرغار، كمايجب عمضيع 
 عالـ يؤدؼ ايزا دكرا في ذلظ.كسائل اإل

صػؿ الى معمػمات مػسعة عغ العالع، مغ خالؿ كسائل حخية الػ  بشاءف لجؼ األأكبسا 
يع جاىدكف لتعمع أنيع يفيسػف ما يتع عخضو كامال، ك نأباء يفتخضػف الـ فاف األاالع

 مثالي اكثخ.

معخفة الدمػؾ كفيسو ف السعاممة الػالجية خبخة معخؼية تتصمب أخ ندتشتج بكفي االخض
عمى تو باء مغ احتػاء الصفل مشح الرغخ، كمعشية بالتجريذ لسداعجحتى يتسكغ األ

عمى االستقالؿ  أبشائيعالػالجيغ عمى ميارات مداعجة بتجريب االستقالؿ كيتحقق ذلظ 
جل أتتصمب فيع سيكػلػجي لمػالجيغ مغ كفيسو كالتفاعل معو، فاالستقالؿ ميسة نسائية 

كشخرية قػية  ساسا لبشاء سمػؾأسعخفة الػالجيغ كخبختيسا تذكل فتشسضتيا كتصػيخىا، 
ع لمحياة كالسعيذة في السجتسع عغ بشائيع كاعجادىأباء بتخبية لمصفل، كسا يقـػ األ

إلى ة االجتساعية التي تيجؼ كىي كحلظ عسمية التشذئ ،سالضب التشذئة الػالجيةأتشسية شخيق
اثضخات التخبػية عجاد الصفل لمسعيذة في السجتسع ، كتتزسغ الى جانب تخبية االبشاء التإ 

عمسيع بعس العادات شاء كتبف تؤثخ في شخرية األألمسجرسة كالخفاؽ، كالتي مغ شأنيا 
العامة  الدمػكية اك بعس عادات التفكضخ كمػاجية السذكالت كاتخاذ القخارات في السػاقف

 . 34ص  ،2017أك الخاصة .ا سارة حجاب، 
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 الفرل: خالصة

مغ خالؿ ىحا الفرل إستصعشا اإللساـ بسفيـػ السعاممة الػالجية كالتي تعتبخ ىي الصخيقة 
السالضب ي معاممتيع البشائيع، كىحا ماجعميا تعتسج عمى مجسػعةمغ االتى يتبعيا الػالجيغ ف

، أك إعتساد مغ خالؿ أسالضب السعاممة الدػية كذلظ بشاءكاأل ػالضغفي تػشضج العالقة بضغ ال
، كسا جاء في لسخاىقساءة الى اف اإلأسالضب غضخ سػية كالتي مغ شئشيا أباء عمى بعس األ

السؤثخة في أسالضب العاممة الػالجية ، كقج فدختيا مجسػعة ىحا الفرل مجسػعة مغ العػامل 
مغ الشطخيات كالشساذج التي تعتبخ مخجع اساسي في شخح أك معخفة أسالضب السعاممة الػالجية 

 مغ عجة كجيات نطخ.
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 تسييد: -
جل التعخؼ السبكخ عمى أجخاءات التى يحجدىا الفخد مغ اإل يقػـ الدمػؾ الرحي عمى  

جل الحفاظ عمى أيتحسل أنساط الدمػؾ السالئسة مغ مخاض كمشع حجكثيا، ك حجكث األ
 عادة الرحة الجدجية.إ الرحة كتشسضتيا ك 

 تعريف الدمهك: -1
ؾ جسع سظ كمرجره سمظ تعخيف معجع السعاني الجامع سمػ  التعريف المغهي: -

 داف كترخفو كإتجاىو. نكىػ سضخة اإل
حي إزاء أؼ مػقف الكائغ ال: ىػ االستجابة الكمية التي يبجييا تعريف عمم الشفس -

اشخ أك غضخ مباشخ يقػـ ك ىجؼ مبأك قػؿ أمشو يعخؼ الدمػؾ عمى أنو كل فعل يػاجيو ك 
  .45، ص2001زاء مػقف متغضخ ايخمف عثساف إبو الفخد 

 بػضيفة ما، إالخكات السذتقة التي تقػـ مغ الح يزا بأنو مجسػعةأكيعخؼ الدػؾ  -
ك مغدػ، كيشطخ مغ خالؿ الفعل اماىخ أك فخض ألى غاية إلى الػصػؿ إتجفع صاحبيا 

  .1998 ،اسساعضل
ف يأخح بعضغ االعتبار التفاعل بضغ الفخد كيذتو، أكالتعخيف الفعمي لمدمػؾ يجب  -

جػندػف »شار يعخؼ، فالدمػؾ اتحجث في فخاغ البج اف يحجث في بضتو ما كىحا اال
 «.كيشضبيكخ

الدمػؾ بأنو ذلظ الجدء مغ التفاعل الكائغ الحئ مع بضئتو كالحؼ يسكغ مغ خاللو تجخؼ 
ص  ،1990كالحؼ يشتج فضتغضخ اجساؿ الخصضب،  حخكة ىحا الكائغ في السكاف كالدماف

20.  
 تعريف الرحة: -2
 التعريف المغهي لمرحة: -
بالكدخ خالؼ السخض كالبخاءة مشو كفي  الرحةتعخيف السعجع السصػؿ "البياف"  - أ

 الذئ سالمتو مسا يفدجه كيبصمو.
تعخيف معجع الػجضد لمغة العخبية: ىي البخؼء مغ كل عضب فيػ صحيح أؼ سميع   - ب

  .53، ص2005 ،مغ العضػب كاالمخاض ا سضجىع
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الرحة تعشي  le grand dictionneireengelopediqueتعخيف معجع متخجع  -ج
 ؼ تكػف كل اعزاءه تعسل برػرة سميسة.حالة الفخد الح

كالعقمية : بأنيا حالة الدالمة كالكفاية البجنيةتعريف مشظسة الرحة العالسية -
ف أالتعخيف  حامػ مغ السخض، أك العجد كيقرج بييجابية، كليذ مجخد الخكاالجتساعية اإل

  .199، ص2004 ،الرحة ىي الذعػر بكفاءة كسعادة بجنية...الخ امفزي خالج
شية قتخحت ىضئة الرحة العالسية تعخيف لمرحة كأصبح اتفاؽ معطع اليضئات السعكا -

ة بالشدبة ليا ، كصار تجاكلو عمى نصاؽ كاسع كمفيػـ الرحبأمػر الرحة كالتخبية الرحية
االجتساعية الكاممة كليذ مجخد الخمػ مغ كالشفدية ك  الكفاية البجنيةىػ حالة الدالمة ك 

  .112، ص 2015  السخض كالعجد االقز صميحة
في تعخيف آخخ ىي حالة مغ التػازف الشدبي لػضائف الجدع كىي عمع كفغ الػقاية  -

مغ السخض كالتقاء بالرحة مغ خالؿ مجسػعة مغ السجيػدات السشطسة مغ قبل السجتسع 
ساسا عمى أنذصة عامة مفيـػ ججيج يقػـ أسجاالت كالسياديغ، كىي كتذسل العجيج مغ ال

التي يتعخض ليا برػرة  مغ حالة التكيف مع العػامل الجدع كالتي يشتجتػازف بضغ كضائف 
  .112، ص 2015 ،ميكانيكية فصخية أك مكتدبة االقز صميحة

الرحة بأنيا حالة التػازف الشدبي لػضائف الجدع، "، Perkinsبركشزكعخؼ العالع " -
 تعخض ليا. كاف حالة التػازف ىحه نتيجة عغ تكيف الجدع مع العػامل الزارة التي ي

، 2006 ،كتعخؼ أيزا بأنيا مفيـػ ندبي مغ الؿيع االجتساعية.ا بغ غحفة شخيفة -
  29ص 
ىي نتاج انجاز شخري تخاكسي، فيي عمػ السدتػػ الفخدؼ تتزسغ الؿياـ  الرحة: -

عميو في مخحمة بتصػيخ نطاـ عادات صحية في مخحمة مبكخة مغ عسخ الفخد كالسحافطة 
لى إتتزسغ تعميع الشاس كيؽية الػصػؿ ى السدتػػ الصبي فيي ما عمأالخشج كالذيخػخة، 

كثخ عخضة لسخاشخ صحية معضشة كي يدمكػا سمػب حياة صحي كمداعجة الفئة األأاتباع 
 ،بصخيقة تسكشيع مغ االنتباه لسا مسكغ أف يتعخضػا اليو مغ مخاشخ اسشاء الجغدتاني

  .80، ص2010
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 تعريف الدمهك الرحي: -3
ك أسو الفخد بيجؼ الػقاية مغ السخض : بأنو أؼ نذاط يسار Sarafinoسخافضشػيعخفو  -

 ك تذخيرو في السخحمة السبكخة.ألغخض التعخؼ عمى السخيس 
: كل أنساط الدمػؾ التي تيجؼ الى تشسية كتصػيخ الصاقات Noldnerكيعخفو نػلجنخ -

  30، ص2003  ،الرحية عشج الفخد. ابيمػؿ سارة
ة الدمػكيات التي يسارسيا الفخد لمحفاظ عمى مدتػػ الدمػؾ الرحي: ىػ مجسػع -

صحي مشاسب عمى اعتبار صحة الفخد ىي نتاج تكامل جػانب الشسػ الجدسية كالعقمية 
 كاالنفعالية كالحخكية.

نساط الدمػؾ الدمػؾ الرحي بأنو مفيـػ جامع األ« السذعاف كخميفة»كيعخؼ  -
لى تشسية إجاـ الخجمات الصبية كتيجؼ ى استخكالسػاقف القائسة عمى الرحة كالسخض كعم

  .158، ص2017 ،صفاء عياش  -كتصػيخ الصاقات الرحية عشج الفخد اؼيرل عضغ 
الدمػؾ الرحي: ىػ مجسػعة أنساط الدمػؾ العمشية كاالجخاءات كالعادات التي تتعمق  -

الدمػكات لى بشاء تقضيسات سابقة لؿياس إرحة كاستعادتيا كتحدضشيا كيدتشج بالحفاظ عمى ال
خخػ كسسات فع كالؿيع كالترػرات السعخؼية األذات الرمة بالرحة مثل: السعتقجات كالجكا

  .286، ص2020 ،الذخرية ارؾية سمسي
نساط الدمػؾ كالسػاقف فميا القائسة عمى h: أنو مفيـػ جامع ؿ Ferberيعخفو فضبضخ  -

  .39ص ،2006 ،الرحة كالسخض كعمى استخجاـ الخجمات الصبية ابغ غحقة
 ،ىػ االستجابةالكمية التي يبجييا الكائغ الحي ازاء السػاقف التي يػاجييا اماىخ مشى -

  .19، ص2007
فخاد لمحفاظ الرحي ىػ الدمػؾ الحؼ يقـػ بو األ : الدمػؾ 2004تعخيف تايمػر ا -

  .282، ص2014 ،عمى صحتيع كتشسضتيا ارمزاف عبج الكخيع
 لتي يؤدؼ االفخاد بيجؼ تعديد كضعيع الرحيتعخيف تايمػر: ىػ الدمػكيات ا -

  .2008، كالحفاظ عمى صحتيع اتايمػر شضمي
فعل الػاعية كغضخ الػاعية مثل كيقرج بالدمػؾ الرحي جسيع االستجابات كردكد ال

ك اضصخابات أخخيغ، بدبب خمل ك عغ شخيق اآلأرػرة ذاتية ب مخاضستذعار باألاإل
االستجابات السحتسمة في اتخاذ القخارات في البحث جدجية أك نفدية كتتزسغ الكثضخ مغ 
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عغ الجيات الصبية الستخررة، كاالعتقاد بأسباب السخض كاالجخاءات الػقائية كالعالجية 
-17 ز، ص2018  ،التي يقـػ بيا أفخاد العضشة لمحفاظ عمى صحتيع ا راية الشرضخية

18.  
مػكيات، ىجفيا الػقاية الرحي بأنو مجسػعة مغ الد كسا تعخؼ "الذػيخ"، الدمػؾ -

مخاض، كالسحافطة عمى دكاـ الرحة الجضجة، ، كتتسثل الدمػكيات التي ألمغ االصابة با
يخكد عمضيا الدمػؾ الرحي في مسارسة التسخيشات الخياضية كتشاكؿ الصعاـ الرحي، 

، كتجشب التجخضغ كاستخجاـ السػاد الشفدية اراية الشرضخية،  :  2016كالخعاية الحاتية كالشـػ
  .18ص

ت الذخرية  : الدمػؾ الرحي بػصفو الرفا Jochmenتعخيف جػشساف ا -
خخػ، أالؿيع، االدراكات كعشاصخ معخؼية ، التػقعات، الحػافد، السسضدة محل السعتقجات

فطة اخة كانفعالية كأنساط الدمػؾ السحتتزسغ الرفات السسضدة لمذخرية حاالت كسسات مؤث
 غ السخض.عمى الرحة كتحدضشيا كالذفاء م

لرحي يتسثل ف الدمػؾ الغضخ األى إ  فقج ذىب Derogatisتعخيف ديخكغضتر ا  -
خخيغ، اس القيخؼ، حداسية التفاعل مع اآلية كالػسػ جعخاض الجدفي عجة أعخاض مشيا األ

 العجاكة السخاكؼ السخضية.
 لسحة تاريخية عن الدمهك الرحي: -4
مخة عل يج اريتذارد  كؿدمػؾ الرحي في السرادر العمسية ألضيخ مفيـػ ال -

Rechard  في الخسدضشات مغ القخف العذخيغ في بحث عغ تأثضخ سمػؾ التجخضغ عمى  
 الرحة.

كتبمػر مفيـػ الدمػؾ الرحي بسختمف ابعاده الدمبية كااليجابية لجػ مجسػعة مغ 
، حضث قاـ  المضجا"االباحثضغ في دراسة لعجد مغ السسارسات الرحية في مقاشعة "

، بجراسة الفخد كركدت عمى التعخؼ عمى تأثضخ « Bellocبضمكػ» ك«  Berssilonبخسضمػ»
أسمػب الحياد الذخري عمى كل مغ الرحة الجدسية كالسخض، أجخيت الجراسة عمى 

  شخز مغ الجسيػر العاـ مغ الخاشجيغ السقسضضغ في مقاشعة  "االمضجا" بػالية " 2927ا
  بشجا تغصي جسيع السسارسات 23مغ ا كاليفػرنيا" كقج تع استخجاـ استبياف يتكػف 

، التغحية الدميسة، السحافطة عمى الػزف، عجـ  الذخرية لمفخد كالخاصة بشطاـ الشـػ



 الرابع:                     "الدمهك الرحي"  الفرل

61 

التجخضغ، عجـ شخب الكحػؿ كمسارسة الخياضة، كسا تزسشت الجراسة أسئمة عغ الحالة 
ج عشضت كق سخؼ، التعميع كالجخل،عية، التاريخ األالرحية لمفخد، كحلظ الشذاشات االجتسا

حه البيانات التي تع جسعيا، كجج فخاد لعجة سشػات متتالية كبتحمضل ىالجراسة بستابعة ىؤالء األ
فخاد الحيغ إلتدمػا بتمظ السسارسات الرحية الدتة أك بسعطسيا حضث قج كانت حياتيع ف األأ

تابعة ىحه لسعػا قميال مشيا، ك إتبك أالسسارسات  الرحية بػجو عاـ أفزل مسغ لع يتبعػا ىحه
ؼيات في ىحه كجج أف عجد الػ  1980كاخخ عاـ أ، أؼ حتى  كنرف سشػات5العضشة لسجة ا
  عاما، كالسخاجعة نتائج الجراسة 70-20تخاكحت أعسارىع بضغ ا دا  فخ 381العضشة بمغ ا

 ، قاـ الباحثاف بحداب االرتباط بضغ معجؿ الػؼيات 1965التي تع التػصل الضيا عاـ ا
سارسػنيا، فخاد كعجد السسارسات التي كانػا ي  كأعسار ىؤالء األ1980ضيخ عاـ ا الحؼ

فخاد مسارسة الدمػكيات الرحية كاف لجييع إحتساؿ أكبخ لمػفاة كججكا أف أقل ىؤالء األ
كجو ا ،ك  1965سشػات كنرف  التالية لعاـ ا 5خالؿ ا

لرحية في خفس فائجة أخخػ لتأثخ ىحه السسارسات ا Enstremكااندتخـك(Berssilonبخسضمػ
 معجؿ الػؼيات.

سشػات كنرف أثبتت أف الحيغ إلتدمػا بالسسارسات الرحية 9حضث أف الستابعة بعج 
  فقط كالسعجؿ كاف أقل أربع مخات مغ معجؿ الحيغ 27الدتة كانت معجالت الػؼيات بضشيع ا

ا إلتدمػا بعجد مغ السسارسات يتخاكح بضغ الرفخ كثاللث مسارسات صحية فقط، ككاف ىح
ث فقط كاف معجؿ الػؼيات بضغ لجػ السذاركضغ مغ الحكػر في الجراسة، بالشدبة لالنا

كقج ،اتبعغ عجد مغ السسارسات الرحية يتخاكح بضغ الرفخ كثالث مسارسات فقط الكاتيال
خخ مغ الجراسات كثضخا مغ الباحثضغ في السضجاف لجراسة آدفعت ىحه الجراسة كعجد قمضل 

رة التي تقف خمف أمخاض معضشة، كتقػـ مكػنات كأبعاد متعجدة، لع العػامل الفخدية السشح
يجرس مشيا مشح الدتضشات السبكخة مغ القخف العذخيغ، حضث تبضغ أنيا تشحر باالصابة 

كراـ الدخشانية، االكتئاب الحاد، القمق، االرؽ خاض عجيجة صحية بجنية، نفدية كاألبأم
 كغضخىا.

نات الدمػؾ الرحي كأبعاده بجأت أعجاد كمشح ضيػر دراسات تشاكلت بعس مكػ 
قتيا بالرحة كالسخض كالسػت الجراسات تتدايج كتتشاكؿ مكػنات كأبعاد أخخػ لو في عال

بحاث التي شسمت مػضػع الدمػؾ الرحي عمى تػالت الجراسات كاألخكمغ ىشاسالسدت
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-179، ص 2014 ،التػالي كالتي درستو مغ زكايا كاتجاىات مختمفة امرصفى بدشت
180-193.  
 أىم الشساذج والشظريات السفدرة لمدمهك الرحي: -5

يعتسج أؼ باحث أك عامل في مجاؿ عمع الشفذ الرحة أثشاء تفدضخه لفيع الدمػؾ      
السػلج لمسخض عمى أسذ كنساذج عمسية كالتي يدخخ بيا التخاث العمسي، كفي ىحا السجاؿ 

ت الرحية عمى صياغة نطخيات أقجـ مجسػعة مغ العمساء كالباحثضغ في جسيع التخررا
عمسية كبشاء نساذج نطخية لتغضخ سبب تبشي الفخد لدمػكات صحية دكف أخخػ كمغ أىع ىحه 

 الشساذج:

 le modele des croyances ensers laنسهذج السعتقدات الرحية -5-1
sonteمػكات الرحية كيخكد عمى كؿ الحؼ استعسل لتفدضخ الد: كيعتبخ الشسػذج األ

عتقج أف الفخد ال يقـػ كت  l'utltésubjéclute attendueىسية الحاتية السشتطخة نطخية األ
 ال بعج التعخؼ عمى خيارات الفعل السحتسمة.إبدمػؾ ما 

كيعتبخكيعتبخ الدمػؾ الرحي في ىحا الشسػذج كضيفة لعسميات االختيار الفخدية القائسة 
ىشاؾ افتخاض كجػد قابمية متخابصة عمى أساس الحدابات الحاتية لمفػائج كالتكاليف، كيتع 

  .142، ص2002 ،لمتشبؤ باالتجاىات الستعمقة بالرحة ا رضػاف سامخ
كبيحا فقخار الدمػؾ الرحي حدب ىحا الشسػذج يعتبخ عقالني كفخدؼ يخكد عمى 
السصالب االساسية، كيعتقج أف الرحة ؾيسة ميسة كأف الدبضل لمفعل مقبػلة مغ شخؼ الفخد 

   "جاند ك باكخ" كفي ىحا السجاؿ خسذ متغضخات تؤثخ عمى Jenz et Becker 1984ا 
 الدمػؾ الرحي.

: االدراؾ الحاتي لخصخ التعخض لسذكل صحي، أؼ عشجما يجرؾ اليذاشة السدركة -أ 
الفخد كيقتشع مثال، أف عجـ مسارسة لمفعل الرحي الػقائي يعخضو لخصخ االصابة 

 بالسخض.
ذا ماأصضب بو أك لع إذ الستعمقة بقداكة السخض االحاسي: كىي القداوة السدركة - ت

يعالج، مثاؿ ذلظ اذا شعخت أف لجػ القابمية باصابة بسخض خصضخ االدخشاف مثال ، فإف 
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ف مدتػػ التيجيج مختفع، ضج ىحا السخض سػؼ تكػف مختفعة أل دافعضتي اتخاذ فعل كقائي
نفمػندا مثال ، فإف دافعضتي صابة بسخض أقل خصػرة ا االالقابمية لإلأما إذا شعخت أف لجؼ 

التخاذ فعل كقائي ضج ىحا السخض سػؼ تكػف مشخفطة، النشي أدرؾ مدتػػ مشخفطا مغ 
 التيجيج.
: السعتقجات اتجاه نجاعة االفعاؿ اك االعساؿ السػجية لمخفع مغ الفهائد السدركة -ب 

لالصابة بسخض في تيجيج السخض، فعمى الخغع مغ أف الفخد يكػف لجيو اعتقاد كبضخ بقابمية 
القمب، فمغ تكغ لجيو ثقة تامة بأف تغضضخ نطامو الغحائي سػؼ يقل مغ الخصخ، فمغ يكػف 

 ىشاؾ احتساال أف بغضخ مغ نطامو الغحائي.
: يتعمق بالسطاىخ الجدسية، الشفدية كالسادية التي يسكغ أف تعضق العهائق السدركة -ج 

 الفعل الرحي.
 :فعلالدبل لمفعل أو نتائج ال  -د 
أك مسخض أك  قج تكػف داخمية ا أعخاض السخض  أك خارجية انرائح شبضب -

  .127-128، ص2015، اشيار . االقز صميحة
"جاند ك باكخ" أف معطع البحػث كالجراسات « Jenz et Becker 1984» كيخػ كل مغ 

تثبت  دلة قاشعةألدمػكيات الػقائية قج كججت التي استعسمت ىحا الشسػذج الشطخؼ لمتشبؤ با
كجػد عالقة كشضجة بضغ إدراؾ الخصخ مغ جية كالدمػؾ الرحي، أؼ أنو كمسا تػفخت 
قشاعة لجػ الفخد حػؿ استعجاده لسخض معضغ كتعخضو لخصخ االصابة بو كمسا أقبل عمى 

  .86، ص2010ديار السفتي  -مسارسة سمػكات كقائية اسشاء دغدتاني 

كار ىامة كترػرات عقمية مفضجة، كحمػؿ كلعل ما يقتخحو ىحا الشسػذج السعخفي مغ أف
مشاسبة ىي تمظ الستعمقة بػضع استخاتيجيات كقائية فعالة لمترجؼ لمسذكالت الرحية 

خشاف كالدكخؼ مثال أك سمػؾ االدماف كأمخاض القمب السختمفة دالخصضخة كسخض الدضجا كال
 ياـ.و كبائي في مجتسعاتشا ىحه األالتي تكاد تعخؼ كميا انتذار شب

ؤخح بعضغ االعتبار الرعػبة الستعمقة بتغضضخ السعتقجات كال يعصي يغ الشسػذج ال لك
خح بعضغ االعتبار ؾ يفدخ مباشخة بالسعتقجات دكف األاقتخاحات لتغضضخىا، كيعتبخ أف الدمػ 
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دكر االتجاىات كال يأخح بعضغ االعتبار إال العػامل الفخدية لحجكث الرحة، دكف مخاعاة 
خخيغ لمدمػؾ، أف تمعبو، مثل تأثضخ استحداف اآل ساعية الحؼ يسكغدكر العػامل االجت

الفخد يعتبخ حدب ىحا الشسػذج كسػضػع يأخح فقط قخارات ككأنو « ZONI 2020» فحدب 
 la nationalitéمحخر مغ ركابصو االجتساعية دكف عػاقب عاشؽية أك عقمية كفق مشصق 

micro économique  ات السعخؼية ألقرى الفػائج كأقل االثساف كالتي تدتشج عمى االستخاتيجي
  .130-129، ص2015 ،االقز صميحة

 نظرية الفعل السبرر والدمهك السخظط: وتتسثل في:-5-2

 نظرية الفعل السبرر:-أ

ايدظ »تع تصػيخ نطخية الفعل السبخر عمى أيجؼ اختراصضضغ نفدضضغ اجتساعضضغ ىسا 
:يػضحيا نطخية عامة تذخح العالقات « Martin Fichbenكمارتغ ؼيذبضغ «»Icek Agenاجديغ 

 بضغ كل مغ السعتقجات كاالتجاىات كالسعاىج كالدمػؾ.

داء سمػؾ ما، سبابا ضسشية تحجد دافعية الفخد ألكتفتخض نطخية الفعل السبخر أف ىشاؾ أ
سباب مخكبة مغ معتقجات الفخد السعيارية كالدمػكية حضث تحجد سمػؾ اتجاه كمعياره ىحه األ

ي، برخؼ الشطخ عسا إذا كانت ىحه السعتقجات معقػلة أك مشصؿية أك صحية بالشدبة الحات
 لمسعايضخ السػضػعية.

كتؤكج نطخية الفعل السبخر أف مقرج الذخز ىػ السحجد السباشخ لمدمػؾ كتذكل 
 السقاصج االشية  باثشضغ مغ العػامل التالية:

اؾ ػ الدمػؾ كالثاني ىػ ادر أؼ اتجاه الذخز نح ع الذخري لمدمػؾ: ىػ التقضياالول
داء الفعل ألك عجـ أدائو، أؼ السعيار الحاتي لمذخز الذخز لمزغط االجتساعي عميو أل

لى إدات بأف ىحا الدمػؾ سػؼ يؤدؼ بو كيتحجد اتجاه الفخد نحػ الدمػؾ عغ شخيق االعتقا
متقضيع راؾ الفخد لالحاتي فضتذكل عغ شخيق إدعػاقب ايجابية أك سمبية، أما السعيار ا
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ىحا الدمػؾ كدافعية الفخد ، بو الفخد اأك جساعة مغ االفخاد  الذخري الحاتي الحؼ يؿيع
  .112-111، ص2014لالذعاف ليحه السعايضخ ا سسية عمضػة 

كبالتالي فإف ىحه الشطخية يسكشيا التشبؤ بأف شخرا ما يخجح أف يؤدؼ سمػكا معضشا 
لدمػؾ، كيذعخ بزغط أك الحاح اجتساعي عشجما يكػف لجيو مذاعخ جضجة عغ أداء ىحا ا

عميو عشج أداء ىحا الدمػؾ، كبشاءا عمى ذلظ فإف الفكخة االكلى التي يفكخ فضيا الفخد عشجما 
يخػ شخرا ما يجخغ ، أف التجخضغ يجعمظ تبجك شخرا ىادئا، كىحا السعتقج الحؼ سػؽ 

تجخضغ سػؼ يدبب يحجد اتجاىو نحػ التجخضغ، كمغ السيع أف يعتقج الفخد أيزا أف ال
الخشاف كأمخاض القمب، كلكغ ىحا االعتقاد ال يأتي الى العقل بديػلة كقج يعتقج الفخد أف 
ىشاؾ أفخاد اخخيغ سػؼ يرابػف بيحه االمخاض اذا قامػا بالتجخضغ، ىحا كيتأثخ السعايضخ 

سػف ىع مغ الحاتية بالزخكرة بالحاحمالفخاد السيضغ اذكؼ داللة بالشدبة لمفخد  كاالفخاد السي
نذعخ بالدعادة معيع، كمغ ثع فإنو إذا شعخ شخز ما باف عائمتو ككل أصجقائو كشبضبتو 
الخاصة اليخدكنو أف يجخغ فإف اراء ىؤالء االفخاد السيسضغ بالشدبة لو، كىكحا نفذ االمخ 
مع السراب بالدكخؼ فتكػف درجة اىتسامو برحتو الجدجية كالشفدية بسقجار االشخاص 

غ ال ىع يحبػنو كال يخيجكنو أف يتأذػ فمحلظ نججىع ييتسػ لكل سمػكاتو كاىتساماتو القخيبضغ م
الذخرية مغ أكل كشخب كلبذ كغضخىا، فيع يدعػف الى تغضضخ نطاـ حياتيع مغ ناحية 

 االكل مغ أجمو كذلظ مغ أجل رفع السعشػيات لمسراب بالدكخؼ كالى أؼ درجة ىػ ييسيع.
 نظرية الدمهك السخظط: -ب

ىػ الحاؿ في معطع الشطخيات فإف السشطخيغ يدتسخكف في تصػيخ أفكارىع كقج أجخػ  كسا
اضاؼ  1958بعس التعجيالت عمى نطخيتيسا، ففي عاـ « اجخيغ كؼيذبضغ»كل مغ 

كسؤثخ ثالث عمى السقاصج بجانب كل مغ االتجاىات  "مرصمح "الزبط السجرؾ« أجخيغ »
قاصج تكػف أكثخ قػة في تذكضل الدمػؾ عشجما كالسعايضخ الحاتية، كيػضح "اجخيغ" أف الس

يجرؾ االفخاد أف لجييع قجرة عمى ضبط ىحا الدمػؾ كالف الشطخية االصمية انطخية الفعل 
  تعبضخ 1958عاـ ا« أجخيغ»السبخر  قج صسست لذخح الدمػؾ االرادؼ فقط، فقج اقتخح 

 اسع الشطخية الى نطخية الدمػؾ السخصط.
يا عمى فكخة أف االداء الدمػكي يتحجد عغ شخيق كا مغ كتعتسج ىحه الشطخية جدئ

بيحه الشطخية أف يبخىغ أف « أجخيغ»الجكافعية، كالسقرج، كالزبط الدمػكي معا كيحاكؿ 
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الفخد سػؼ يبحؿ مجيػدا أكبخ الداء سمػؾ ما، عشجما يكػف إدراكو لمزبط الدمػكي 
افة الى السقرج يكػف ليسا مختفعا، حضث يتػقع أف إدراؾ فخد ما لمزبط الدمػكي باالض

تأثضخ مباشخ عمى الدمػؾ كخاصة عشجما يكػف الزبط السجرؾ، ىػ تقضيع دقضق لمزبط 
يذبو بشاء « الجخيغ»الحؿيقي لمدمػؾ كمغ السالحع أف بشاء الزبط الدمػكي السجرؾ 

 فعالية الحات.
 عشجما يستمظ كشبقا ليحه الشطخية فإف نية الفخد مغ أجل الؿياـ بدمػؾ صحي ال تتػلج اال

باالضافة الى تػقعات الشتيجة السسكشة تػقعات الكفاءة السصابقة أك السشاسبة في الػقت نفدو    
  .114-113ص ، ص2014 ،ا سسية عمضػة

 نظرية دافع الحفاظ عمى الرحة:-5-3

يقػـ ىحا الشسػذج عمى التسثل السعخفي لمسعمػمات  «Rogersركجخز »الحؼ قاـ بػضعو 
حة كاتخاذ القخارات لمؿياـ باجخاءات مالئسة، بسعشى الؿياـ بأنساط الدمػؾ السيجدة لمر

 الرحي، كيسكغ في ىحا الشسػذج التفخيق بضغ أربعة مخكبات ىي: 
 .الجرجة السجركة مغ الخصػرة الستعمقة بتيجيج الرحة 
 .الجرجة السجركة لالصابة بيحه التيجيجات الرحية 
 الػقاية كإزالة التيجيج الرحي. الفاعمية السجركة الجخاء ما مغ أجل 

تػقعات الكفاءة الحاتية أؼ الكفاءة الحاتية ليحا الخصخ، كتيتع ىحه السخكبات في تذكضل 
شالئع مسارسة سمػؾ صحي ما، كاستشادا الى نطخية الفعل السعقػؿ يفتخض أف مثل ىحه 

ص ، 2001 ،رشكةكػنخاد -الشػايا تسكغ مغ التشبؤ لمدمػؾ الفعمي ارضػاف جسضل 
  .25-24ص
 نسهذج مراحل التغير:-5-4

كيعشي ىحا الشسػذج بتحجيج السخاحل التي يسخ الفخد مغ خالليا أثشاء محاكلتو إحجاث 
تغضضخ في سمػكو، كبشاء عمى ذلظ يتع إقتخاح أىجاؼ عالجية كإجخاءات تجخل خاصة بكل 

خضغ، تعاشي مخحمة، كىحا الشسػذج صسع أساسا لسعالجة إضصخابات االدماف مثل: التج
السخجرات كادماف الكحػؿ، كسا شبق في تغضضخ عادات سمػكية مثل: أداء التساريغ 
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الخياضية، كالفحز الصبي السشتطع لمثجيضغ، كيسكغ تقديع السخاحل التي يسخ بيا الفخد لجػ 
 محاكلتو إحجاث تغضضخ في سمػكو عمى الشحػ التالي:

 le phase pré comtenplativeمرحمة ما قبل العزم  -أ 
كتحجث ىحه السخحمة في الػقت الحؼ ال يكػف ؼيو لجػ الفخد أؼ نية لتغضضخ سمػكو، 
فكثضخ مغ االفخاد في ىحه السخحمة ال يجركػف حتى أف لجييع مذكمة، مع أف 

 السحيصضغ بيع يجركػف كجػدىا.
 le phase comtenplativeمرحمة العزم  -ب 

كمة كيبجؤكف في التفكضخ بيا، لكشيع ال في ىحه السخحمة يذعخ االفخاد بػجػد السذ
يمتدمػف الؿياـ بدمػؾ معضغ، إف الكثضخ مغ الشاس يرمػف في مخحمة العـد لدشػات 

 عجيجة.
 le phase de preprationمرحمة التحزير -ج 

في مخحمة التحزضخ يعقج االفخاد العـد عمى تغضضخ سمػكيسع دكف أف يكػنػا بجؤكا 
الت يعػد ذلظ اما النيع لع يحققػا الشجاح في الدابق، في التغضضخ، كفي بعس الحا

أك النيع يؤخخكف الؿياـ بحلظ الى حضغ تسكشيع مغ إنجاز أمخ معضغ، أك لمتخمز 
 مغ الزخػط التي يػاجييا في مخحمة ما.

 : le phase l'actionمرحمة الفعل  -د 
 كفي ىحه السخحمة يغضخ الفخد لدمػكو خالؿ مجة معضشة.

 :phase du maintienحتفاظ مرحمة اال-ه 
كىي السخحمة التي يحاكؿ فضيا الفخد الحفاظ عمى الفػائج الرحية كتجشب االحتكاؾ لسجة 

 شػيمة.

كمسكغ تصبضق نسػذج التغضضخ عبخ مخاحل في الدمػؾ في العجيج كسغ السحاكاة، كقج 
ادخاليا نجحت ىحه الشطخية في تغضضخ العجيج مغ الدمػكات الخصخة كالسزخة بالرحة كب

لعامل الدمغ أؼ أف االنتقاؿ مغ عجـ الػعي بخصػرة الدمػؾ الى غاية مخحمة االحتفاظ 
، 2015بالدمػؾ الرحيح كالرحي يسخ عبخ مخاحل زمشية متعجدة االقز صميحة 

  .137-138ص



 الرابع:                     "الدمهك الرحي"  الفرل

68 

 الشظرية السعرفية االجتساعية ) نظرية فاعمية الذات(:-5-5

كػف مغ التػقعات كاالىجاؼ كالسصامع كفعالية أف بشاء شخرية الفخد تت« بانجكرا »يخػ 
الحات حضث تعسل ىحه اال بشية بذكل تفاعمي عغ شخيق التعمع بالسالحطة كالحؼ يتع في 
ضػء مفاـيع السشبو كاالستجابة كالتجعيع كيؤكج عمى أف سمػؾ الفخد يحجد مغ خالؿ 

ػاقع كلكغ شبقا الدراكشا االعتقاد أكثخ مغ السعصيات الػاقعية، أؼ أنشا نترخؼ ليذ شبقا لم
ليحا الػاقع، فإنو ال يدتجضب لمسثضخات البضئية فحدب كلكشو يتفاعل معيا كيكػف مفاـيع تؤثخ 
في سمػكو، حضث أف التغضضخ كحل السذكالت يبجأ مغ ادراكيا كتفدضخىا كليذ تغضضخ ىحه 

  .142،  ص2015  ،الطخكؼ البضئية نفديا بصخيقة مباشخة ا القز صميحة

 كىي:« بانجكرا»ساسيات متجاخمة كراء نسػذج أؾ ثالث كىشا -
يقرج بيا أف جسيع الطػاىخ التعميسية الشاجحة عغ التجدئة العسميات االبدالية: -أ 

السباشخة يسكشيا اف تحجث عمى أساس تبادلي مغ خالؿ مالحطة سمػؾ االخخيغ كنتائجو 
 عمى الذخز السالحع

تسثضل الخمدؼ القائع عمى االستجالؿ مغ كيقرج بو أف ال العسميات السعروضة:-ب 
االحجاث الخارجية ضخكرؼ لتفدضخ التشػع الكبضخ لعسل االنداف كىحه العسميات السعخؼية 

 ىامة في التعمع االنداني
كيقرج بيا أف االشخاص يدتصيعػف تشطيع سمػكاتيع الى  عسميات التشظيم الذاتي:-ت 

يا ىع بأنفديع، كسا يسكغ تفدضخ الكثضخ مغ حج كبضخ شخيق ترػر الشتائج التي قج يػلجكن
التغضضخات السراحبة الجخاء االشخاط عغ شخيق عسميات التشطيع الحاتي كليذ عغ شخيق 
الخابط بضغ السثضخ كاالستجابة، ككفقا ليحه الشطخية يسكغ أف تتػقع مسارسة أك التعمع الرحي 

ي االكثخ استعساال في الجراسة عشجما تتػفخ قشاعة لجػ الفخد أنت ستشجح، كىحه الشطخية ى
، 2015كالبحث عغ السحجدات الشفدية االجتساعية كالدمػؾ االجتساعي ا القز صميحة 

  .142-141ص
فشطخية التعمع االجتساعي تفتخض أف الشاس يتفاعمػف بذكل مدتسخ كبضئتيع، كمغ السيع 

جتساعية التي تحجد االعتخاؼ بأف نطخية التعمع االجتساعي تعالج بػضػح العػامل الشفذ ا
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يعتقج أف « بانجكرا»الدمػؾ الرحي كاالستخاتيجيات التي تشدى تغضضخ الدمػؾ، كبيحا ؼ 
التعمع مغ خالؿ السالحطة أك الشسحجة أك التقمضج ىػ السرجر الخئيدي لفاعمية الحات 
بإعتبارىا عشرخا مغ العشاصخ االساسية في التجخالت الػقائية كالعالجية في عمع الشاس 

 لرحي.ا

 الشظرية الدمهكية:-5-6

تعج السجرسة الدمػكية مغ أىع كأقجـ الشطخيات عمى االشالؽ، كفي إشار السجرسة 
الى أف يعج الدمػكيات  « مػؼ فبا»االشتخاؾ الكالسيكي لسؤسديا  الدمػكية، تشطخ نطخية

الفخد  الرحية فالدمػكيات الجفاعية كالدمػكيات الغضخ الرحية فالسخاكؼ السخضية يكتدبيا
مغ خالؿ عسميات االشتخاؾ السختمفة التي تدتسج الى قػانضغ االكتداب كالتعسيع كالتسضضد 

،  2014كغضخىا نتيجة مخكر الفخد بخبخات تفاعمو مع البضئة السحيصة.ا الحارثي إسساعضل 
  .22ص
 نظرية االشراط االجزائي:-5-7

حية كغضخ الرحية ، فضشطخكف الى الدمػكيات الر« Skynerسكضشخ»كعمى رأسيع 
كعادات سمػكية تكػنت نتيجة تكخار بعس االنساط الدمػكية التي تتذكل بفعل السعدزات 

 التي تتبع الؿياـ بيا، كىحه السعدزات ترشف كاالتي:
معدزات مادية ، معدزات معشػية ، معدزات إيجابية ، معدزات سمبية ، معدزات مباشخة ، 

، 2014، معدزات مترمة  ا الحارثي إسساعضل معدزات غضخ مباشخة ، معدزات متقصعة 
  23ص 

 (:1991نظرية دولي وششايدر )-5-8
كىي نطخية في تحجيج اتجاىات الشاس كالتي تبحث في كيؽية مسارستيع لمدمػكية الرحية 

 اختداؿ التيجيج السجرؾ.-إدراؾ التيجيج الرحي، ب-عغ شخيق: أ

 الؿيع الرحية كتتزسغ: : يتأثخ بسجسػعة عػامل كىيادراك التيديد الرحي - أ
o .االىتساـ بالرحة كرعايتيا 
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o .معتقجات الذخز عغ سيػلة التعػيس عغ االذػ 
o .معتقجات الذخز عغ نتائج السخض فضيا إذا كاف خصضخا 
: ىػ اعتقاد الذخز بػجػد كسضمة صحيحة تقمل مغ التيجيج التي إختزال التيديد - ب

 يتخبعو كذلظ بإحتسالضغ:
 عالة حدب إعتقاده.إف كانت الػسضمة الرحية ف

  .122-123، ص2014إذا كانت سمبيات الػسضمة أكثخ مغ ايجابياتيا اسسيةعمضػة 

 نسهذج تغيير الدمهك بالتهاصل أو االعالم:-5-9

شػر نسػذج تفدضخ الدمػؾ بالتػاصل، خبضخ التخاشب كاالختراصي الشفدي االجتساعي 
ج كسضمة يسكغ االفادة مشيا في ، كىػ يع1981عاـ «  William Macovireكلياـ ماكجػيخ»

تقضيع الحسالت العامة لمتػاصل، كىحا الشسػذج يصمق عميو أحيانا نسػذج االتػاصل/االقشاع ، 
حضث أف تأثضخ جيػد التػاصل السقجمة سػؼ تعتسج عمى السجخالت االسثضخات  كالسخخجات 

مزسػف الخسالة، الستشػعة ااالستجابة لمسثضخ ، كتحتػؼ السجخالت عمى مرجر الخسالة، ك 
كالقشاة التي ارسمت عغ شخيقيا الخسالة، كمسضدات السدتقبل، كاليجؼ مغ الخسالة، أما 
السخخجات فيي تخجع الى تغضضخات في العػامل السعخؼية الخاصة مثل السعمػمات، 

 االتجاىات كاتخاذ القخار.

البج مغ ـ، إثشى عذخة مخحمة متتالية مغ االحجاث التي 1991« ماكجػيخ»كقج خرز 
ضيػرىا بيا التعخض لعسمية التػاصل كالتغضخات شػيمة السجػ في الدمػؾ، كىحه السخاحل 

 ىي:
 التعخض لعسمية التػاصل.  1
 االصغاء إليو.  2
 فيسيا اتعمع ماذا .  3
 السعضل لعسمية التػاصل كاالىتساـ بيا.    4
 اكتداب ميارة التػاصل اتعمع كيف .  5
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 .االذعاف ليحه العسمية اتغضضخ االتجاه    6
 تخديغ محتػيات عسمية التػاصل في الحاكخة.  7
 استخجاع السعمػمات.  8
 تحجيج اساس االستخجاع.  9

 أف يدمظ الفخد كفقا ليحا التحجيج.  10
 تعديد الترخفات السخغػبة.  11
  .145-144، ص2015السحافطة عمى ىحا الدمػؾ.االقز صميحة    12

 نظرية برسيد لمتربية الرحية:-5-10

ـ كىػ مغ الشطخية الشفدية 1974سشة  « Lourance greenلػرانذ قخيغ »جاءت 
االكثخ استعساال في مكافحة السخض في مجاؿ الرحة العامة، تشاكلت السحجدات السعخؼية 
كاالجتساعية لمدمػؾ الرحي، كذلظ مغ خالؿ صياغتو لشسػذج نطخؼ يعخؼ ب نسػذج 

السجتسعات الى االعجاد أك بخسضج : حػؿ كيؽية التخصيط لمرحة الجضجة  كاالرتقاء برحة 
 أعمى مدتػياتيا.

كقج قاـ بتحجيج مجسػعة مغ الستغضخات اك العػامل التي يفتخض أنيا تتحكع في نذأة 
 كمسارسة مطاىخ الدمػؾ الرحي.

o  اتجاىات .–عػامل االستعجاد اؾيع 
o صحة جضجةاميارات، مػارد .-سمػؾ صحي -عػامل الكفاءة 
o . عػامل التعديد امعايضخ اجتساعية 

أف الرحة الجضجة مختبصة بذكل قػػ كمباشخ بالبضئة السحيصة بالفخد « يغجخ »كيخػ  -
كالعادات الرحية التي يسارسيا كيشصمق ىحا مغ السحجدات السعخؼية كاالجتساعية السعخؼية 
كالثقاؼية لمدمػؾ الرحي كيعتبخ مغ الشطخيات الشفدية االكثخ استعساال في مكافحة السخض 

أف اعتساد بعس البخامج الػقائية كالشيائية في مبادئيا في مجاؿ الرحة العامة، حضث 
العمسية مكغ مجتسعظ كثضخة مغ الديصخة عمى مذاكل صحية ىامة خاصة تمظ التي تتعمق 

 برحة االـ كالصفل في السجتسعات الشامية.
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 الدمهك الرحي من السشظهر االسالمي: -6
سالـ الة العخب قبل اإللى حإفسغ يشطخ عطع ديغ عشي بتعجيل الدمػؾ، أ سالـ اإل    

سالـ قاـ بأعطع عسمية تعجيل لدمػؾ االفخاد، فاالسالـ يشطخ لمفخد عمى كج أف اإلؤ كبعجه، ي
أنو كائغ حي متحخؾ لو مضػلو كقجراتو كاستعجاداتو، كأف قجراتو تؤىمو الف يكتدب السعخؼ 

ى ىحه الشطخة، تقػـ كالسيارات كالؿيع الشبضمة، أؼ أنو قابل لمتجرب كتعجيل الدمػؾ كبشاءا عم
التخبية االسالمية بسداعجة ىحا الفخد عمى احجاث التغضخات السخغػبة سمػكو فكخيا كركحيا 
كاجتساعيا العجاده لمحياة االجتساعية الرحيحة في السجتسع االسالمي، كاعجاده لمحياة 

تذكضل االخخكية، كعمى ذلظ فإف االسالـ يؤمغ بسخكنة الصبيعة االندانية كبقابمضتيا لم
 كالتغضضخ كالتعجيل في ضػء السبادغ االسالمية.

كمغ السيع معخفة أف الدمػؾ في االسالـ شامل كعاـ فيػ يذسل الدمػؾ الطاىخ 
كالدمػؾ الباشغ، بضشسا أف التخبية الغخبية تغفل الجانب السخبػء مغ الدمػؾ، كالتخبية 

يسا لسعدؿ السدتؿيع ىػ امػر االسالمية اذ تعتخؼ بذصخؼ الدمػؾ فإنيا ال تشطخ الى أؼ مش
باششة في القمب مغ اعتقادات كارادات كغضخ ذلظ كامػر ضاىخة مغ أقػاؿ كأفعاؿ قج تكػف 

 عبادات كقج تكػف ايزا عادات في الصعاـ كالمباس...الخ.

كىحه االمػر الباششة كالطاىخة بضشيسا كالبج ارتباط كمشاسبة، فإف ما يقـػ بالقمب مغ 
ب أمػر ضاىخة كما يقـػ بالطاىخ مغ سائخ االعساؿ يػجب لمقمب شعػرا الذعػر كالحاؿ يػج

 كاحػاال.

فالدمػؾ الطاىخ البج لو مغ قاعجة ثابتة في القمب كىي االيساف حتى يربح سمػكا 
مقبػال في االسالـ، كالسدؤكلية الحؿيؿية اماـ هللا سبحانو كتعالى، تكػف كفق ما في داخل 

 قج ال يكػف معبخا تعبضخا صادقا عغ احػاؿ الشفذ الجاخمية. االنداف، الف الدمػؾ الطاىخ
إف التخبية االسالمية تػلي االىتساـ االكبخ في تقػيع الدمػؾ الى اصالح القمب كتثبضت 
االيساف ؼيو، فإذا استقاـ الدمػؾ الجاخمي استقاـ تبعا لو الدمػؾ الخارجي ال محالة، بخالؼ 
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إنو يغتبخ بشاء عمى غضخ اساس ككل بشاء عمى غضخ الشاية بتقػيع الدمػؾ الطاىخ فقط ف
  .113-112ص ، ص1987 ،أساس عخضة لالنييار افػزية خياط

 تتسثل أبعج الدمػكي الرحي في: أبعاد الدمهك الرحي: -7
كيتزسغ السسارسات الرحية التي مغ شأنيا أف تحرسي االنداف البعد الهقائي: -7-1

مؿيح ضج مخض معضغ مثال أك مخاجعة مغ خصخ االصابة بالسخض كالحرػؿ عمى الت
  .31، ص2008 ،الصبضب بانتطاـ، اجخاء الفحػصات الجكرية ابيمػؿ سارة

: يذضخ الى السسارسات الرحية التي مغ شأنيا أف تحافع بعد الحفاظ عمى الرحة-7-2
 .ضح سمػكيات صحية أخخػ مشرػح بياعمى صحة الفخد كاالؾباؿ الرحي مثال أك تشف

  .103، ص2014 ،ا سسية عمضػة

كيذسل كل السسارسات الرحية التي مغ شأنيا أف تعسل  بعد االرتقاء بالرحة: -7-3
عمى تشسية الرحة كاالرتقاء بيا الى أعمى مدتػيات مسكشة مغ خالؿ الشذاط البجني 

  .40، ص2006كمسارسة الخياضة بذكل مشتطع كدائع ابغ غحفة 

لرحي عمى االجخاءات التي يتخحىا تقـػ أنساط الدمػؾ اأنساط الدمهك الرحي:  -8
مخاض كمشع حجكثيا كىحا يذسل عمى أنساط غ أجل التعخؼ السبكخ عمى حجكث األالفخد م

الدمػؾ التي تبجك مالئسة مغ أجل الحفاظ عمى الرحة كتشسضتيا كإعادة الرحة الجدجية 
 كىشاؾ خسدة عػامل ميسة يسكغ أف تحجد أنساط الدمػؾ الرحي كىي:

 الستعمقة بالفرد والبيئة:العهامل -8-1

يمعب دكر ميع في حجكث أك تكػيغ السخض فمكل عسخ معضغ لو  الدن:-8-1-1
خرائرو كمضداتو في التعامل مع السخض كمجػ مقػامة شجتو أك مجػ تأثضخ السخض عمى 

 سغ السراب.

: كىي نقرج بيا الدػابق السخضية لمفخد كمجػ إمكانية كجػد نفذ تاريخ الحالة-8-1-2
 خض في العائمة.الس
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: كالتي تدسح لمسخيس بتكػيغ اليات ديفاعية السعارف والسيارات واالتجاىات-8-1-3
 تدسح لو بسػاجية السخض متى كاف كايشسا كجج.

عػامل في السيشة التي يداكليا ال حهكتتسثل ى العهامل الستعمقة بالحساية والسجتسع:-8-2
الستعمقة بسخكد التذخيز كالجعع  السراب أك التعميع كتػقعات الدمػؾ كمتصمباتو

 االجتساعي

: أؼ العخكض الستػفخة كسيػلة العهامل االجتساعية والهقائية عمى مدتهى الدولة -8-3
 استخجاـ كالػصػؿ الى السخاكد الخجمات الرحية بسعشى التخبية كالتػعية الرحية.

 كالعقائجية. : كسشطػمات الؿيع الجيشيةالعهامل الثقافية واالجتساعية عسهما -8-4

 ـ ،لتحتية ازاكؼ عبج الدال: الصقذ، الصبيعة، البشى االعهامل السحيط السادي -8-5
  .48-47ص ، ص2014

 عهامل إكتداب الدمهك الرحي: -9
نطخا لصبيعة الدمػؾ الرحي كأىسضتو ليحيا الفخد حياة صحية بحضث يتستع بأعمى درجات 

لشفدية أك الجدسية، فيشاؾ العجيج مغ التكيف كالتػافق الشفدي كأعمى مدتػيات الرحة ا
العػامل الشطخية التي يسكغ أف تداىع في إكتداب العادات الدمػكية الدميسة لجػ الفخد 

 كيسكغ ايجازىا ؼيسايمي:

إف نسط التشذئة االسخية التي يتعخض ليا الصفل مغ أىع العػامل التشذئة االسرية: -9-1
يعج السكػف الخئيدي لمدمػكيات الرحية، فشسط  التي تداىع في تكػيغ أسمػب الحياة كالحؼ

التشذئة االسخية كالتي تتدع باالشخاؼ السباشخ في إعجاد أفخاد يتستعػف بسدتػػ عاؿ مغ 
 السدؤكلية االجتساعية كالرحة الشفدية.

تداىع السجرسة بذكل كبضخ كغضخ مباشخ في تعميع الصمبة أنساط السدرسة: -9-2
البضئة السجرسية التي تتزسغ تفاعل الصمبة مع مكػنات الدمػكيات الرحية مغ خالؿ 
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السشاىج السختمفة كالكتب الجراسية كاالنذصة السشيجية كالالمشيجية كمع السعمسضغ، كالدمالء 
كالكادر الصبي، كاالرشادات االدارية، فكثضخ مغ السػضػعات الجراسية سػاء في مػاد العمػـ 

صمبة الكثضخ مغ العادات الدمػكية الرحية كالكثضخ البضػلػجية كالسصالعة، تتزسغ تعميع ال
مغ السػضػعات في مػاد العمـػ االندانية كاالجتساعية تخكد عمى التثؿيف الرحي لمصمبة 

 كتشسضتيع في مجاالت الرحة الشفدية.

تعسل كسائل االعالـ السخئي كالسدسػع كالسقخكءة عمى رفع مدتػػ وسائل االعالم: -9-3
ػؾ الرحي السختمفة مغ خالؿ بخامج تػعػية كتثؿيؽية في مجاؿ أنساط كمطاىخ الدم

 الرحة.

تعسل الجكلة عمى رفع مدتػػ  مؤسدات الدولة في مجال التشسية االجتساعية:-9-4
الدمػكيات الرحية، كاستشادا الى مبجأ الػقائية خضخ مغ العالج، عمى السؤسدات تصػيخ 

ر الخعاية التي تيجؼ الى خجمة الفئات الخاصة البخامج االجتساعية الػقائية كالعالجية، كدك 
 كذكؼ االحتياجات في مختمف مشاشق.

تحجد الجكؿ رفع مدتػػ السجتسع في  مؤسدات الدولة في مجال الرحة العامة:-9-5
مجاؿ الرحة العامة لحا تتبشى الجكؿ سياسات كقائية كعالجية مغ خالؿ انذاء 

لخعاية الرحية كالعالج، ككحلظ الحسالت السدتذؽيات كالسخاكد الرحية التي تقـػ با
كالبخامج الػعائية كالتثؿيؽية لمسجتسعات السحمية، مغ أجل تحقضق أىجاؼ في رفع مدتػػ 

  .90، ص1995 ،عبجالقادرالػعي الرحي لالفخاد. االرسادؼ 

 ر الدمهك الرحي ومراحمو:فديت -11
ثضخ مغ بالك يءميف الرحي في ىحا العرخ السباتت الحاجة الساسة لمتعميع كالتثؿ

نداف كتؤثخ في حياتو كمجة بقائو، كقج حخصت الكثضخ مغ العػامل التي تيجد صحة اإل
التعميسية السجتسعات عمى ىحا العشرخ كجسمة أساسيا في بخامجيا كمذخكعاتيا التخبػية ك 

 نداف الحؼ التقجـ كالحزارة كيحجث التشسية.لتأثضخه البالغ عمى اإل
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غ سمػكيات يتخحىا الفخد كيقـػ بيا ليحافع عمى عسمية تغضضخ فالتعميع الرحي عبارة ع
الدمػؾ الرحي لتسكغ الشاس مغ الديصخة عمى الرحة كتحدضشيا كالحفاظ عمضيا، كعمى 

 الرحة كالحؼ يؤدؼ الى اىتسامو برحتو كصحة أفخاد أسختو كمجتسعو.
ساعية مثل قبػؿ كالدمػؾ الرحي لالفخاد كاجخاءات تغضضخه تتأثخ بعجة مؤثخات مشيا اجت

السجتسع لسفيـػ كتأثضخ االصجقاء كالعائمة كالؿيع الثقاؼية االجتساعية، كىشاؾ مؤثخات 
عاشؽية أك شعػرية تمعب دكرا ميسا في التعامل مع االفخاد كاالشياء، كىشاؾ السؤثخات 
السعخؼية االدراكية مثل معخفة فائجة كؾيسة شئ معضغ أك عسل معضغ، أك حتى شخز معضغ 

 يؤدؼ الى السحافطة عميو. مسا
كيسخ تغضضخ الدمػؾ بعجة مخاحل مشيا مخحمة ما قبل التفكضخ كفي ىحه السخحمة ال يفكخ 
الذخز بالتغضضخ اك تعجيل الدمػؾ الرحي أك الجخػؿ في دائخة التعجيل كالتغضضخ يجب أف 

ية اذا يتعخض الذخز لسذكمة صحية يتعخؼ عمى كيؽية حميا كالتعامل معيا كاثارىا الدمب
 اىسميا، ثع يؿيع قجرتو عمى التغضضخ.

يأتي بعج ذلظ مخحمة التفكضخ عشجما يفكخ الذخز في تغضضخ سمػؾ غضخ صحي في 
القادـ مغ االياـ كاالسابيع مثال فيحا يكػف الذخز أكثخ قمقا مغ الذخز الحؼ يكػف في 

خحمة االعجاد كفي مخحمة ما قبل التفكضخ كلكشو في ىحه السخحمة غضخ مدتعج لمتغضضخ، ثع م
ىحه السخحمة يكػف الذخز عمى كشظ احجاث التغضضخ كلكشو يحتاج لالرادة كإلداـ نفدو عمى 
عسل مايػد تغضضخه مثل االقالع عغ التجخضغ أكبجء الحسية كىكحا بعجىا تأتي مخحمة البجء 

لقجيع، كىي السخحمة العسمية أؼ مخحمة تغضضخ الدمػؾ كىشا يبجأ بدمػؾ ججيج قاشعا سمػكو ا
كيجب عمى االنداف أف يعخؼ كيحي أف ىشاؾ فتخات ضعف كممل سػؼ تعتخيو كتعرف 

ك ىحه الصخيقة في الحياة كلكغ أفي التػقف مغ ىحا الدمػؾ الججيج بخصصو كتجعمو يفكخ 
التعخؼ عمى ىحه السذاعخ كفيسيا يداعج عمى الثبات عمى مخصصو الججيج كعمى تغضضخ 

كفي السخحمة االخضخة ىي السحافطة عمى ما كصل اليو الفخد  سمػكو الى ماىػ أفزل كأنفع
كتتصمب استسخار كثبات عمى الدمػؾ الججيج كصياغة مغ السؤثخات الخارجية، كلضشجح 

 تغضضخ الدمػؾ يجب أف يكػف ىشاؾ سبب لجػ الفخد لبجغ عسمية التغضضخ.
 كتكػف مخاحل التغضضخ في الذكل التالي:

 :لساـ بالسعمػمات كالحقائق الرحية.كىي مخحمة اال مرحمة الهعي 
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 كىي السخحمة التي يبحث فضيا الفخد عغ تفاصضل السعمػمات كيكػف مرحمة االىتسام :
 مخحبا باالستساع اك القخاءة عغ مػضػع صحي، أك مػضػع يخز حالتو السخضية.

 :يقـػ كأثشاء ىحه السخحمة يدف الفخد االيجابيات كالدمبيات ليحا الدمػؾ ك  مرحمة التقييم
بتقضيع فائجتيا لو مثل ىحا التقضيع ىػ نذاط ذىشي يشتج عشو اتخاذ القخار بسحاكلة اتباع 

 الدمػؾ السقتخح أك رفزو.
 كىي السخحمة التي يتع فضيا تشفضح القخار عسميا كيحتاج الفخد لسعمػمات مرحمة السحاولة :

 شخيق التصبضق. اضاؼية تداعجه أثشاء ىحه السخحمة لمتغمب عمى السذاكل التي تعتخض
 كفي ىحه السخحمة يكػف الفخد مقتشعا كيقخر صحة الدمػؾ الججيج كاتباعو مرحمة االتباع :

يع     .130-128، ص 2003ا الدعادات إبخـا
 معهقات تعديل الدمهك: -11

حجاث تغضضخ في الدمػكيات إلى صعػبة إىسية معخفة محجدات الدمػؾ الرحي تخجع أ 
ت كتخسخت، كسا أف معخفة الباحثضغ بالكيؽية التي يتصػر الزارة بالرحة بسجخد أنيا تذكم

فضيا الدمػؾ الدئ الزار بالرحة مازالت محجكدة مسا يجعميع ال يجركػف تساما الصخيقة 
كمتى يجب التجخل لتغضضخ ىحه الدمػكيات فالتغحية البضئية كقمة الشذاط الخياضي ال تتخؾ 

ى الرحة، كالتمف الستخاكع الحؼ يشذأ عغ تأثضخات فػرية ضاىخة عمى الػضائف الجدسية كعم
ىحه الدمػكيات قج ال يطيخ لدشػات، كسا أف قميال مغ االشفاؿ كالسخاىقضغ ىع الحيغ أبجكا 
اىتساما بسا سيكػف عميو كضعيع الرحي عشجما يربحػف في عسخ االربعضغ أك الخسدضغ، 

 ات سمػكية خاشئة.نتيجة لحلظ فاف الفخصة تربح سائحة لتخاكع االضخار نتيجة مسارس

فخاد ال يكػنػف مجفػعػف لتغضضخىا، ف األإف يتخسخ الدمػؾ غضخ الرحي فكبسجخد أ
كمغ  ،خارأضلى آليإمرجر سعادة لمفخد كتؤدؼ بذكل فالدمػكيات الزارة بالرحة قج تكػف 

 بعجىا يبجأ السقاكمة كلكغ يجج صعػبة في تغضضخ أك تعجيل ذلظ الدمػؾ غضخ الرحي.
التي تداىع في صعػبة تعجيل العادات الدمػكية الزارة بالرحة ما كمغ الخرائز 

يخجع الى عجـ ثبات التغضضخ السحجث في ىحه الدمػكيات عبخ الدمغ، أؼ عجـ االستقخار 
فقج يتػقف الفخد عغ اتباع الحسية الغحائية بانتطاـ، كذلظ قج يكػف بدبب الزغػشات التي 

ت الرحية مشفرمة ال يختبط بعزيا مع بعس يخزع ليا، كلكغ ما الحؼ يجعل الدمػكيا
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االخخ؟ كماىػ الدبب فذ عجـ ثبات التغضضخ السحجث في العادات الرحية؟ إف ىحه 
 االسباب يسكغ اجساليا عمى الشحػ التالي:

  الدمػكيات الرحية السختمفة تتحكع بيا عػامل مختمفة، مثاؿ الخياضة، إف مسارسة
ة الػصػؿ الى السخافق الخياضية التي تداعج التساريغ الخياضية، تعتسج عمى سيػل

 عمى الؿياـ بيحه السسارسات.
  إف الدمػؾ الرحي الػاحج الحؼ يرجر عغ أفخاد عجة تتحكع بو عػامل متشػعة

فاالفخاط في تشاكؿ الصعاـ قج يخجع عشج البعس لبعس االسباب اجتساعية، فيشاؾ 
ية الحؼ تزصخه الى ذلظ، مغ يقـػ بتشاكؿ الصعاـ بدبب تعجد السػاقف االجتساع

 كتعخضو لتػتخات كضغػط نفدية.
  إف العػامل التي تتحكع بالدمػؾ الرحي قج تتغضخ عبخ الدمغ الحؼ يسخ بو الدمػؾ

، فاالسباب الػلية السحفدة لمؿياـ بالدمػؾ قج ال تبقى ىي نفديا العػامل السؤثخة 
 السيسة، اذ قج تتصػر عػامل دائسة ججيجة لتحل محميا.

 لعػامل التي تتحكع في عخقمة الدمػؾ الرحي قج تتغضخ مع تغضضخ السسارسات إف ا
الضػمية لمفخد، فسسارسة الشذاط الخياضي قج تحجث في الصفػلة النيا جدء مغ 
السشياج السجرسي، كلكغ ىحه العادة التي كانت في الدابق تسارس بذكل عادؼ دكف 

ىي الستشفذ الػحضج، أما مخحمة بحؿ مجيػد أكبخ بل كانت بالشدبة لمصفل الخياضة 
 الخشج فيشا الفخد يحتاج الى تحفضد كدعع أكبخ مغ أجل مسارسة الخياضة.

  ،إف أنساط الدمػؾ الرحي كتصػرىا كالعػامل التي تداىع في حجكثيا عبخ الدمغ
-128، ص2008 ،تختمف بذكل جػىخؼ مغ فخد الخخ. اشضمي  دركير داكد

129-130.  
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 الفرل: خالصة -

تصمب بضئة نطيفة، سميسة، ف أسمػب الحياة الرحي يأخالؿ ىحا الفرل ندتشتج مغ 
مشة، يتحقق فضيا الدمػؾ الرحي عمى مدتػػ الرحة الشفدية كالجدجية آصحية، ك 

مشا، فاالمخ يتصمب يلمفخد كاسختو معا، حضث ال يعتبخ ىحا باالمخ البديط كاليضغ كسا يػر 
ية حضث يتع التػصل دمػكيات الرحية االجتساعتغضضخ في الدمػكيات الدمبية، كدعع ال

ف الدمػؾ الرحي ىػ مختمف أفعاؿ الفخد كالسجسػعات ألى إفي ىحا الفرل 
سمػكيات صحية مغ كقاية كدعع كالسشطسات التي تتزسغ كتشز عمى الؿياـ بسطاىخ ك 

 . عػامل تتحكع في سضخ الدمػؾ الرحيػذلظ يكػف مغ خالؿ أبعاد صحض
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 تسييد

ال يعصضشا  جانب الشطخؼ، فالجانب الشطخؼ كحجهيعتبخ فرل االجخاءات السشيجية تكسمة لم
ىجفالجراسة ػضح في ىحا الفرل ، كعميو سػؼ نالرػرة الحؿيؿية لسػضػع البحث

كالسشيج السعتسج عميو، باالضافة لى معخفة زماف كمكاف إجخاء الجراسة الستصالعية إضافة إا
 خضخ كصف الحاالتالتي تع التعخؼ عمضيا.إلى األدكات السدتخجمة في ىحه الجراسة كفي األ

 الدراسة االستظالعية: -1
 قبل الذخكع في أؼ بحث عمسي كتيجؼ الى:تعتبخ الجراسة االستصالعية خصػة ميسة    
 جسع أكبخ قجر مسكغ مغ السعمػمات حػؿ حاالت الجراسة. -
التأد مغ أف الطخكؼ السحيصة بالسؤسدة تداعج الباحث عمى إتساـ الجراسة في ضخكؼ  -

 جضجة.
 التأكج مغ تػفخ الحاالت التي تسكغ الباحث مغ إجخاء السقابمة معيا . -
 ذ كعسخ الحاالت التي يجب دراستيا.تدسح لمباحث مغ تحجيج جش -

 مجاالت الدراسة االستظالعية:-1-1

 السجال السكاني:-1-1-1

تع اجخاء الجراسة االستصالعية في السخكد الشفدي البضجاغػجي لالشفاؿ السعاقضغ ذىشيا 
بدضجؼ عمي، الحؼ يتكػف مغ شابقضغ الصابق االرضي كالحؼ يحتػؼ عمى االدارة كيتػاجج فضيا 

  أعػاف 8امال، كمخاقب عاـ، كمكتب مجيخة السخكد، كرئيذ مرمحة االيػاء، كا  ع20ا
حخاسة، يػجج أيزا ممعب كمصبخ كمخقج المحكػر كاالناث  أما الصابق االكؿ فيػ يحتػؼ عمى 

 ، مكتب االخرائية الشفدانية العيادية، مكتب االخرائية االرشفػنية في 03ثالث مكاتبا
  مخبضغ 4  مخبي مشيع ا24السرمحة البضجاغػجية، ا ترحيح الشصق كمكتب رئيدة،

 مخترضغ.
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 السجال الزماني:-1-1-2
الى غاية  2020ؼيفخؼ  09تع إجخاء الجراسة االستصالعية في الفتخة السستجة مابضغ  -

 .2020مارس 5
 السجال البذري:-1-1-3

  شفل 50  شفل اذكػر كايشاث : مقدسضغ عمى الشحػ التالي. ا140يحتػؼ السخكد عمى ا
  شفل مغ حاالت داكف، 50  شفل مراب بالتأخخ العقمي، ك ا40مراب بالتػحج، كا

  كلج ، أما البؿية دكاـ 11  بشت كا19  شفل داخمي أؼ مؿيسضغ بالسخكد، ا30كيػجج ا
 نرف داخمي ، غضخ مؿيسضغ، بخرػص الحالتضغ.

السشيج االكمضشيكي  لقج إعتسيج الباحث في دراستو عمىمشيج الدراسة االستظالعية: -1-2
عمى أنو تشاكؿ لمدضخة في مشطػرىا   "DanailLavencheكسا يعخفو "دانياؿ الفاش"  

الخاص ككحا التعخؼ عمى الترخفات ك السػاقف لمفخد إتجاه كضعيات معضشة محاكال بحلظ 
إعصاء معشى لمترخؼ عمى بضشتيا كتكػيشيا ك الكذف عغ الرخاعات التى تحخكيا ا عبج 

بأنو "MouresKelein . كيعخفو أيزا " مػريذ كاليغ  21، ص1984العيدػؼ الخحساف 
الصخيقة التى تشطخ إلى الدمػؾ مغ مشطخك خاص فيػ يحاكؿ الكذف عغ مكشػف الفخد 

  349، ص 1988الصخيقة التى يذعخ بضيا كيدمظ مغ خالليا مػقف ما.ا عصػؼ ياسضغ 

 :أدوات الدراسة االستظالعية-1-3

 ة العيادية:السقابم -1-3-1
ىي عالقة ميشية ديشامية كجيا لػجو بضغ السخيس كالسعالج كتتع في جػ نفذ أمغ يدػده 
الثقة الستبادلة بضغ الصخفضغ، بيجؼ جسع السعمػمات مغ أجل الػصػؿ الى حل مذكمة 

 ما.
: السقابمة بأنيا عبارة عغ ديشامية تبادؿ Elinerous" 1964يعخؼ العالع " ألضغ ركس"  -

شخرضغ أك أكثخ، كالذخز االكؿ ىػ أخرائي التػجيو كاالرشاد مغ الذخز  لفطي بضغ
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أك االشخاص الحيغ يحاكلػف الحرػؿ عمى حل لمسذكمة التي يعانػف مشيا ارأفت 
  .56، ص2004عدكخ،

كسا تعتبخ السقابمة إحجػ الػسائل اليامة السدتخجمة مغ شخؼ االكمشيكضضغ: قرج مشاقذة 
كىجفيا ىػ الكذف عغ االسباب الخئيدية لمسذكل الحؼ يعاني كاحاشة كل جػانب الدمػؾ، 

مشو السفحػص، ككحا التأكج مغ بيانات كمعمػمات حرل عمضيا الباحث مغ مرادر أخخػ 
  .307، ص2002كيخيج التحقق مغ صحتيا. ا صالح أحسج، 

 السالحظة العادية:-1-3-2
ا حضث استخجميا االنداف تعتبخ السالحطة مغ أقجـ كأكثخ كسائل جسع السعمػمات شضػع 

االكؿ في التعخؼ عمى الطػاىخ الصبيعية ثع انتقل الى استخجاميا في العمـػ بذكل عاـ كالى 
 العمـػ االجتساعية كاالنداندة بذكل خاص.

كتعشي السالحطة االىتساـ كاالنتباه الى شئ أك حجث نجسع مغ خالؿ ما تذاىجه أك تدسع 
نتباه لمطػاىخكالحػادث، كيقرج تفدضخىا كاكتذاؼ أسبابيا عشو، كالسالحطة العامية تعشي اال

كالػصػؿ الى القػانضغ التي تحكسيا، كتعتبخ الكالحطة الخصػة االساسية في الجيج العمسي 
السبحكؿ، حضث تػجو نطخ الباحث الى السطاىخ التي يجب أف يخزعيا لسديج مغ البحث ك 

  .205، ص2012االستقراء العمسي اسارة حجاب، 
 دراسة االساسية.ال -2

عشج الؿياـ بأؼ بحث عمى الباحث أف يقـػ بتحجيج  مشيج الدراسة االساسية: -2-1
الجراسة السشيج الحؼ يتبعو، كالحؼ يتػافق مع شبيعة بحثو، كعميو فقج اعتسج الباحث في ىحه 

عمى أنو تشاكؿ   "DanailLavencheعمى السشيج اإلكمضشيكي كسا يعخفو "دانياؿ الفاش"  
ي مشطػرىا الخاص ككحا التعخؼ عمى الترخفات ك السػاقف لمفخد إتجاه كضعيات لمدضخة ف

معضشة محاكال بحلظ إعصاء معشى لمترخؼ عمى بضشتيا كتكػيشيا ك الكذف عغ الرخاعات 
 . كسا يعخفو " مػريذ كاليغ  21، ص1984التصتحخكيا ا عبج الخحساف العيدػؼ 

MouresKelein" الدمػؾ مغ مشطخك خاص فيػ يحاكؿ الكذف بأنو الصخيقة التى تشطخ إلى
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عغ مكشػف الفخد الصخيقة التى يذعخ بضيا كيدمظ مغ خالليا مػقف ما.اعصػؼ ياسضغ 
  349، ص 1988

ىي مجسػعة مغ الػسائل العامة التي يسكغ مغ خالليا جسع  دراسة الحالة: -2-2
عاني مشيا، كمغ بيانات متعجدة كشاممة عغ الفخد، مسا يتيح فيع سمػكو أك السذكمة التي ي

 خالليا يتع جسع بيانات.

كثضخة تتعمق بالحالة مغ حضث تاريخيا كأعخاضيا، كؼيو يتع االتراؿ السباشخ باالفخاد 
 لمحرػؿ عمى بعس السعمػمات كسا يتع المجػء الى الدجالت كالػثائق الصبية كاالكاديسية.

 أدوات الدراسة االساسية: -2-3
مقابمة الحاالت كاةليائيع مباشخة مغ أجل جسع  : تستالسقابمة العيادية -2-3-1

السعمػمات الزخكرية ، كاكتذاؼ نػع الدمػؾ السسارس عمى االشفاؿ مغ االباء، سػاء داخل 
 أك خارج السشدؿ، كسا تسا مقابمة أخػة أحج الحاالت

" كالتي تدسح بالحرػؿ عمى السقابمة الحرةكفي دراستشا ىحه إعتسج الباحث عمى "  -
ت السصمػبة بأقل تػجيو مسكغ، كبأكبخ قجر مغ التمقائية، كلحلظ فيي تدتثضخ قجرا مغ البيانا

مقاكمة السخيس، كتيدخ الكذف عغ خرائرو الفخيجة كالفيع االكسل كاألعسق لجيشامية 
  .08، ص2019شخرضتو احػراء كخماش

تبادؿ  لفطي بضغ " السقابمة العيادية: بأنيا عبارة عغ عالقة ديشاميكية ك Alain Rossيعخؼ " -
" : فيػ يعخفيا، أك تعشي مقابمة إكمضشيكية le petit robertشخرضغ أك أكثخ. كشبقا لقامػس" 

كتعشي تبادؿ الكمسات بضغ شخرضغ أك اكثخ كلكغ مغ السسكغ أف تتبادؿ الكمسات بصخؽ 
  .33، ص2019مختمفة كعجيجة امشايفي ياسسضشة 

لسعمػمات بسخاؾبة كمالحطة الحاالت مالحطة لقج تع جسع ا السالحظة العيادية:-2-3-2
 دؾيقة بجكف اخفاء أؼ عشرخ أك اىسالو لمحرػؿ عمى الشتيجة التي ييجؼ البحث بسعخفتيا.
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كقج اعتسج الباحث في دراستو الحالية عمى "السالحطة السباشخة"، كىي يحجد فضيا الباحث  -
 تاز ىحه السالحطة نػع البيانات السخاد جسعيا حػؿ الطاىخة مػضع الجراسة، كتس

بتػافخ شخكط الزبط فضيا، كتحجد فضيا زماف كمكاف السالحطة بذكل مدبق، كتدتخجـ  -
، 2016ىحه السالحطات غالبا في الجراسات الػصؽية كاختبار الفخضية امذخؼ أمضخة، 

   81ص
 :الحاالت السدروسة اتصفاه م-2-4
 الحالة االولى: -
تػاجج بالسخكد الشفدي البضجاغػجي لألشفاؿ   سشة، م14الحالة اص : يبمغ مغ العسخ ا  -

  سشػات، كقج تع تذخيز اصابة الحالة اص  بالجاء الدكخؼ مغ 07السعاقضغ ذىشيا مشح ا
  .2017الشػع االكؿ سشة ا

 الحالة الثانية: -

  سشة، متػاجج بالسخكد الشفدي البضجاغػجي لألشفاؿ السعاقضغ 15الحالة اـ : يبمغ مغ العسخ ا
 .ذخيرو بالسخض الدكخؼ مغ الشػع األكؿ  سشػات، كقج تع ت08ذىشيا مشح ا
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 دراسة الحاالت: طرح وتحميل-1

 الحالة االولى "ب"ص"-1-1

 االولية: البيانات -1-1-1

 المقب: ب -
 االسع: ص -
 الجشذ: ذكخ -
 سشة14الدغ:  -
 مكاف الدكغ: بغ عبج السالظ رمزاف -
 ـ.2013سبتسبخ تاريخ الجخػؿ الى السخكد: -
 سشػات7مجة االقامة:  -
 جراسي: /السدتػػ ال -
 3: كتختضبو بضغ االخػة ىػ 04عجد االخػة:  -
 ميشة االب: عامل يػمي -
 ميشة االـ: ماكثة بالبضت -
 سشػات 03مجة االصابة بالسخض:  -
 السدتػػ السعيذي: متػسط امقبػؿ  -
 نػع السخض: الجاء الدكخؼ  -
   مخات في الضػـ3عجد الجخعات: ا -
 انتجائي5السدتػػ التعميسي لالـ: الدشة  -
 لتعميسي لالب: الدشة اكلى اكساليالسدتػػ ا -
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 عرض السقابالت مع الحالة االولى "ب"ص"-1-1-2

 (: يهضح سير السقابالت مع الحالة االولى.1جدول رقم )

مكان  تاريخ السقابمة مدة السقابمة اليدف من السقابمة
 السقابمة

مقابمة مع السخبي كالتحجث حػؿ الحالة  -1
 كعغ سمػكو

 2020ؼيفخؼ 09 دؾيقة40

ىشيا
ن ذ

عاقي
الس

ال 
طف

 لال
جي

غه
يدا

 الب
دي

الشف
كز 

سر
ال

 

مالحطة سمػؾ الحالة داخل القاعة ككيف -2
 يترخؼ مع أصجقائو

 2020ؼيفخؼ 12 دؾيقة30

مقابمة مع االخرائية الشفدية كمعخفة الحالة -3
 الشفدية لمحالة داخل السخكد كالتاريخ العائمي

 2020ؼيفضخؼ 16 دؾيقة45

بي كمعخفة أكثخ متابعة السقابمة مع السخ -4
 التفاصضل التي تعيذيا الحالة في السشدؿ

 2020ؼيفخؼ 23 دؾيقة40

مقابمة مع كالج الحالة كتعخيفو باسسي، كسبب -5
 اجخاء معو السقابمة

 2020ؼيفضخؼ 26 دؾيقة20

متابعة السقابمة مع كالج الحالة مع معخفة بجاية -6
 السخض لمحالة، ككيف كاف رد فعل العائمة

 2020مارس3 دؾيقة35

متابعة مقابمة مع كالج الصفل كمعخفة كيؽية -7
 التعامل معو في السشدؿ

 2020مارس5 دؾيقة30
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 التاريخ العائمي والشفدي لمحالة: -3

  أصضب الحالة 2017لع يكغ يعاني الحالة اص  مغ السخض الدكخؼ، كفي سشة _ 
ا أدػ بالػالجيغ اص  بالجاء الدكخؼ، كذلظ مغ خالؿ ضيػر أعخاض عمى جدع الحالة، مس

الى أخح الحالة الى السدتذفى كىشاؾ تع اعالمو بأف الحالة مراب بالجاء الدكخؼ، مع العمع 
بأف عائمة الحالة اص  ليذ ليا تاريخ مخضي سابق، فيػ يعتبخ الحالة االكلى في العائمة 

 السراب بالجاء الدكخؼ كاالعاقة التي تالزمو.

 التاريخ الظبي: -4

  كذلظ بعج ضيػر أعخاض الجاء 2017ة الحالة بالجاء الدكخؼ سشة اتتع تذخيز اصاب -
الدكخؼ عمى الحالة مشيا، كثخة التبػؿ كالتبػؿ الالرادؼ، مسا جعل أكلياء الحالة يذكاف 
في االمخ: كعشجما تع أخح الحالة عشج الصبضب، كىشا تع تأكضج إصابة الحالة اص  بالجاء 

 ؼيو عمى االندػلضغ. الدكخؼ مغ الشػع االكؿ كالحؼ يعتسج
 الهضعية الحالية بعد دخهل الحالة )ص( الى السؤسدة: -5

  سشػات، فيحا قج أكدب القجرة عمى التأقمع 07بعج تػاجج الحالة في السؤسدة لسجة ا
كاالنجماج مع االشفاؿ االخخيغ كالسخبضغ كحتى عساؿ السؤسدة، فيػ شفل محبػب عشج الكل: 

و كثضخا، ككل ىحا لع يتغضخ ىػ تغضخ نطاـ غحائو داخل السخكد كسا أنو يحب السخبي الخاص ب
كقمة نذاشاتو السعتاد مسارستيا داخل السخكد مع أصجقائو، كفي ىحا التغضضخ لع يطيخ بشدبة 

 كبضخة، كذلظ بدبب اىتساـ أفخاد العائمة كالسخبضغ الخاصضغ بالحالة.

 عالقة الحالة مع االم: -6
أمو عالقة جضجة ال تذػبيا شائبة ، أما ما يسضد عالقة تعتبخ عالقة الحالة اص  مع 

الحالة اص  مع أبػه، أنيا عالقة قػية ججا فيػ محب أباه كثضخا كذلظ بحكع أف أباه ىػ الحؼ 
يػصمو كيأخح مغ السخكد، كىحا ما زاد مغ الخابط بضشيسا قػة، فاالب ييتع بحاجيات إبشو، كال 
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ائمتو مخكد اىتساـ مغ كل اشخاؼ االسخة، فيع يخفس لو شمب، تعتبخ الحالة اص  في ع
يحبػنو جسيعا كال يعتبخكنو شفل مختمف عشيع،، بل يعتبخكنو مسضد، كىحا ما يعكذ عغ 

 سمػكات الحالة اص  داخل السؤسدة.
 عالقة الحالة مع الزمالء في السركز: -7

بي مغ الحالة تسثمت عالقة الحالة اص  مع الدمالء بالحب كالسذاركة، فعشجما بصمب السخ 
 أف يذارؾ لعبة ما مع شفل اخخ فيػ ال يخفس، كسا أنو شفل كثضخ الزحظ كاالبتداـ.

 عالقة الحالة مع السربين: -8
لمحالة اص  عالقة قػية مع السخبضغ كميع، فيػ شفل محب، كدلضل مغ االىتساـ مغ قبل 

 حث كالزحظ معو.الحالة، بسعشى كاف الحالة اص  ميتع بالباحث حضث يقػـ بسعانقت البا

 ممخص السقابالت مع الحالة االولى "ص" -1-1-3

  سشة متػاجج بالسخكد الشفدي البضجاغػجي لالشفاؿ 14الحالة "ص" يبمغ مغ العسخ ا
  سشػات، متػسط القامة:، فاتح البذخة، ذات عضشضغ سػداكيتضغ، كبشية 7السعاقضغ ذىشيا مشح ا

نطيف، نذيط، يحب الزحظ كالسخح، لغة جدع متػسصة كزف متػسط، ذات ىشجاـ مشطع ك 
 ، بسعشى اف االـ لسا دندنتياغضخ مفيػمة، كىشاؾ كمسة يكخرىا دائسا كىػ معمخكؼ بضيا ا 

فالحالة اص  كلج  اليهم دندنتيا(،)تصبخ لو أكل جسضل كيعجبو فيشا ىػ يقػؿ ىحه الكمسة 
سشػات مغ عسخه، كىحا    3كىػ مراب بالتأخخ العقمي، كلكغ لع يتع اكتذاؼ ذلظ اال بعج ا

ما جعل أبػيو يجخالنو السخكد الشفدي كذلظ بترخيح شبي، كقج قاـ االخرائضػف التابعضغ 
لمسخكد باجخاء اختبارات لؿياس ذكاء الحالة مشيا اختيار الحكاء لسعخفة درجة ذكاء الحالة، 

شفاؿ مرابضغ   أ08كمغ ىشا تع ترشيفو مع الفػج الخاص بالستأخخ عقميا، كالحؼ كاف يطع ا
بالتأخخ العقمي، حضث كاف السذخؼ عمى ىحا الفػج ىػ السخب الحؼ تست إجخاء السقابالت 
معو، كاالشالع عمى حالة كسمػؾ الحالة اص  داخل الفػج، كقج كاف الحالة اص  شفل 
نذيط ككثضخ الحخكة يحب الكالـ، كيحب أيزا أف تتع مجاعبتو مثل الؿبالت كالعشاؽ مع 

فسغ خالؿ ترخيح السخب أف الحالة اص  مسضد حضث قاؿ شفل قافد كيدسع  عساؿ السخكد،
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 ، بجأ تطيخ عميو بعس 2017الكالـ، تتسضد عالقة الحالة اص  بالجاء الدكخؼ كذلظ سشة ا
العالمات عمى جدسو كجمات عمى جدجه، كتبػؿ ال إرادؼ، حضث أصبح ال يديصخ عمى 

اـ أمو بو، فيي دائسا تزع لو ثياب اضاؼية في تبػلو، كمع ىحا فيػ دائسا نطيف كذلظ الىتس
حالة ما اضصخ الى التبػؿ عمى نفدو، فأـ الحالة اص  تيتع بو كثضخا لجرجة أنيا تقػـ 
بالبحث في محخؾ قػقل لسعخفة ماىػ الجاء الدكخؼ ككيف يسكغ إتباع الحسية الرحيحة 

تعميسي عالي بل متػسط  لتفادؼ االضصخابات السفاجئة، مع العمع أف االـ ليذ ليا مدتػػ 
كمع ىحا فيي تجعع ابشيا كتحخص عمى أف يأخح االندػلضغ في الػقت السشاسب، مع العمع أف 
الحالة اص  مراب بالجاء الدكخؼ الشػع االكؿ السعتسج عمى االندػلضغ، باالضافة الى ىحا 

في الجـ  نجج أيزا إىتساـ االب كخػفو عميو فاالب دائع الحخس عمى ارتفاع مدتػػ الدكخ
أثشاء الحىاب الى السخكد، فإف االب يقـػ بؿياس الدكخ أثشاء دخػؿ الحالة الى السخكد ثع في 
فتخة السداء يقـػ أيزا بشفذ االمخ، كذلظ مغ أجل معخفة الحاالت التي يكػف فضيا الدكخ 

ا مختفع كمتى يكػف مشخفطا، كأثشاء كالمي مع أب الحالة اص  عغ السعاممة التي يتعامل بي
في شفمو  في البضت فأجابشي بأنو يتع معاممة ابشو أحدغ معاممة، كقاؿ أيزا حشا متقبمضغ 
كلجنا كيف ماكاف، كىشا نجج أف أفخاد العائمة يعتسجكف عمى أسمػب التقبل كاالىتساـ، كحؿيقتا 

الحطو بأف ىحا الذئ صحيح الف ذلظ ضاىخ عمى شخرو مغ خالؿ لباسو الشطيف ككيؽية  
ػلضغ في الػقت السحجد مغ قبل الػالجيغ، كحتى عشجما يأتي أب الحالة اص  الى أخحه لالند

السخكد يدأؿ عغ ماذا أكل كىل أخح االندػلضغ في الػقت، كىحا راجع الى مجػ كعي االىل 
بأىسية السخض كخصػرتو عمى صحة الحالة، كفي بعس السخات الحالة اص  يقـػ بترخؼ 

تقػـ بزخب أبشظ إذا أخصأ فقاؿ: مدتحضل نسج عميو غضخ مشاسب في السشدؿ فاالب، ىل 
يجؼ عديد عميا بداؼ، يدامح إبشو عمى أخصائو كثضخا، فيػ شفل مجلل مغ قبل أخػتو كأبػيو، 
ككل ىحه العػامل التي جعمت مغ عائمة الحالة اص  تيتع بأمخ إبشيا لجرجة كبضخة راجع الى 

ف كضع العائمة متػسط كلكشيع عامل ميع كىػ الػضع االقترادؼ لمعائمة، صحيح أ
 .يدتصعػف تمبية حاجيات ابشيع سػاء مادية أك معشػية كانت
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 الحالة الثانية "ب"م"-1-2

 البيانات االولية -1-2-1

 المقب: ب -
 االسع: ـ -
 الجشذ: ذكخ -
 سشة15الدغ:  -
 مكاف الدكغ: سضجؼ عمي -
 2012تاريخ الجخػؿ الى السخكد: ماؼ -
 سشػات8مجة االقامة:  -
 راسي:/السدتػػ الج -
 .5إخػة، كتختضبو بضغ االخػة ىػ.07عجد االخػة:  -
 ميشة االب: بشاء -
 ميشة االـ: ماكثة بالبضت اأمية  -
 مجة االصابة بالسخض: عامضغ -
 السدتػػ السعيذي: ضعيف -
 نػع السخض: الجاء الدكخؼ  -
.3عجد الجخعات: ا -   مخات في الضـػ
 السدتػػ التعميسي لالـ: لع تمتحق بالجراسة ابجا -
 التعميسي لالب: لع يمتحق بالجراسة ابجاالسدتػػ  -
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 السقابالت مع الحالة الثانية "ب"م" عرض-1-2-2

 يػضح سضخ السقابالت مع الحالة الثانية. (:2جدول رقم )
مكان  تاريخ السقابمة مدة السقابمة اليدف من السقابمة

 السقابمة

 2020ؼيفخؼ 09 دؾيقة30 مقابمة مع السخبية كالتحجث حػؿ الحالة  -1
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مالحطة سمػؾ الحالة داخل القاعة ككيف يترخؼ  -2
 مع أصجقائو

 2020ؼيفخؼ 12 دؾيقة25

مقابمة مع االخرائية الشفدية كمعخفة الحالة الشفدية  -3
 لمحالة داخل السخكد كالتاريخ العائمي

 2020ؼيفضخؼ 16 دؾيقة40

بمة مع االخرائي كمعخفة أكثخ التفاصضل متابعة السقا -4
 عغ الحالة في السشدؿ

 2020ؼيفخؼ 23 دؾيقة40

مقابمة مع اخ الحالة كمعخفة بجاية مخض الحالة،  -5
 ككيؽية التعامل مع الحالة بعج االصابة بالجاء الدكخؼ 

 2020ؼيفضخؼ 27 دؾيقة30

مقابمة االخرائية الشفدانية كمخاجعة السعمػمات  -6
 خ الحالةالسأخػذة مع أ

 2020مارس2 دؾيقة25
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 التاريخ العائمي والشفدي لمحالة:

  أشيخ عمى كالدتو أصضب الحالة 03كلج الحالة اـ  كالدة شبيعية ، لكغ بعج مخكر ا
بأزمة نقز االكدجضغ ، مسا أدػ الى تغضخ لػف الحالة اص  كصار أزرؽ كصعػبة في 

كبدببيا أصبح يعاني مغ تأخخ عقمي، كفي التشفذ كىحا ما خمق لو أثار عمى مدتػػ الجماغ 
  أصضب الحالة اـ  بالجاء الدكخؼ، ككاف ذلظ مغ خالؿ ضيػر عالمات التعب 2018سشة ا

كالتعخؼ الذجيج أثشاء مسارسة الحالة اـ  نذاشو مع زمالئو في السخكد ككاف ذلظ في الفػ 
ة، فالحالة اـ  كاف في الخاص بالسدرعة البضجاغػجية كالتي تتصمب نذاط كحخكة بجنية كبضخ 

الدابق يقـػ نذاشو برػرة جضجة في نفذ الفػج كلكغ  في االكنة االخضخة بجأ نذاشو يشقز 
كيتعب كثضخا، مسا استجعي  مغ مخبية الحالة اـ  بأخحه الى شبضب السخكد كىشاؾ تع الذظ 

اـ بالفحػصات في احتسالية اصابتو بالجاء الدكخ، كمغ بعجىا أخح الحالة اـ   لمسدتذفى لمؿي
الصبية الالزمة، كىشاؾ تع تأكضج اصابة الحالة بالجاء الدكخؼ الشػع االكؿ، كسا أف الح ق 
االضصخابات التي مراب بيا الحالة اـ ، اال أف ىشاؾ فخد كاحج ىػ ابغ عسو مراب الة 

أخخ يعاني مغ فقخ الجـ مشح مجة، مع العمع بأف التاريخ العائمي لمحالة اـ  خاؿ مغ ىت بالت
 العقمي.

 التاريخ الظبي":
  كذلظ أثشاء تػاججه 2018لقج تع تذخيز اصابة الحالة اـ  بالجاء الدكخؼ سشة ا-

بالسدرعة البضجاغػجية كالتي تتصمب مغ االشفاؿ جيج عزمي، كىشاؾ لػحع عمى الحالة اـ   
إعياء كتعب شجيج مسا أجبخ السخبية عمى تػؾيف الحالة اـ  كاخخاجو مغ السدرعة 
البضجاغػجية كاخحه الى شبضب السخكد، كعشج الؿياـ بالفحػصات االكلية، تع الذظ مغ اصابتو 
بالجاء الدكخؼ، كىحا نا استجعى بصاقع السخكد بأخح الحالة اـ  الى السدتذفى كاخزاعو 
لمفحػصات الصبية، كعشجىا التأكج مغ الشتائج كمعخفة أف الحالة اـ  مراب بالجاء الدكخؼ 

 ؿ.الشػع االك 
 الهضعية الحالية بعد دخهل الحالة )م( الى السؤسدة:

  سشػات ، كاختالفيا مع بؿية أفخاد 08بعج تػاجج الحالة اـ  في السخكد لسجة ا -
السخكد، فيحا أعصا لمحالة اـ  فخصة التأقمع كاالنجماج مع بؿية أشفاؿ السخكد، اال أف الحالة 

باالخخيغ، فيػ قمضل الحخكة كذلظ بدبب  اـ  بصبيعتو شفل كتـػ كال يحب االختالط كثضخا
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االمخاض التي يعاني مشيا، كسا انو ال يتػاصل كثضخا مع السخبية كبؿية االشفاؿ في نفذ 
الفػج، فيػ ىادغ ججا، كثضخا ما تحاكؿ السخبية جعمو يشخخط ضسغ السجسػعة، في البادغ 

 كيبقى لػحو. يبجأ مع السجسػعة فب السذاركة في أعساليع كلكغ سخعاف ما يشدحب

 عالقة الحالة مع االم:-

اف الحالة اـ  متعمق بأمو كثضخا الف أمو ال تخفس لو شمب، فيي دائسا تقجـ لو ما يخيج 
مع أنو مراب بالجاء الدكخؼ، كرغع تححيخات السخبضغ لالـ كنرحيا بعجـ إعصاء الحالة 

بالشدبة لمحالة اـ ، اـ  أؼ شئ يخيجه مغ سكخيات كاكالت التي بامكانيا اف تأـز الػضع 
كلسا سألت عغ سبب عجـ إنرات االـ الى الشرائح التي تعصي ليا فقج كاف الجػاب أف أـ 
الحالة اـ  إمخأة امية ال تفقو شئ عغ خصػرة كاىسية السخض الحؼ يعاني مشو ابشيا، كىحا ما 

في  جعل السخبية تقـػ بالتػاصل مع أخػ الحالةا ـ  كاالستفدار عغ كضع الحالة اـ 
السشدؿ ككيف عالقتو مع أمو، أقرج بحلظ الحالة اـ  ، ككاف رد أخ الحالة اـ  بأف شبيعة 
امو ىكحا كقاؿ أيزا أنا في بعس السخات لسا أكػف بعضج عغ السشدؿ أكصي أمي بأف 
تعصي الخي اـ  االندػلضغ في الػقت، اال أف أمي تشدى كثضخا، كذلظ بدبب اىتساميا 

ارجو مع العمع أف عائمة الحالةاـ  تعير في الخيف، لحلظ االـ بامػر البضت داخمو كخ
مشذغمة كثضخا خارج السشدؿ كال تدتصيع االىتساـ بالحالة اـ  كتعصيو كقتيا، مع العمع بأف 
االـ تحب إبشيا اـ  كثضخاكتفزمو عمى اخػتو، كلكغ الطخكؼ السشدلية ىي التي أبعجتيا عغ 

 نتباه عمى ابشيا كىحا عمى قػؿ السخبية.ابشيا كليذ لجييا الػقت الكافي لال
 عالقة الحالة مع الزمالء في السركز:-
تعتبخ عالقة الحالةاـ  مع زمالئو عالقة يدػدىا نػع مغ الشفػر كعجـ االىتساـ  -

كالسذاركة مع الدمالء، فيػ معطع الػقت ال يتقخب مغ االخخيغ رغع محاكلة االخخيغ 
 التقخب مشو، اال أنو يسشعيع

 ة الحالة مع السربين:عالق-
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ييتع الحالة اـ  بالسخبية الخاصة بو كيدسع كالميا فقط، ال يعضخ اىتساـ لمسخبضغ االخخيغ، 
في بعس السخات يحاكؿ السخبضغ االخخيغ مسازحتو اال انو يتجشب ذلظ كيقـػ باليخكب أك 

ػيابو، الجمػس في مقعجه دكف حخاؾ، فيػ قمضل الكالـ كىادغ ججا، لجرجة أنظ ال تحذ ب
 كالذئ الجسضل في الحالة أنو يقـػ بأشغاؿ يجكية جسضمة مع مداعجة السخبية.

 ممخص السقابالت مع الحالة الثانية )م(:-1-2-3
  سشة، متػاجج بالسخكد الشفدي البضجاغػجي لالشفاؿ 15الحالة اـ  يبمغ مغ العسخ ا

ذخة، ذات عضشضغ   سشػات، شػيمة ، شػيل القامة، أبيس الب8السعاقضغ ذىشيا مشح ا
عدمتضغ، كبشية جدسو نحيف، ذات ىشجاـ نطيف، شفل ىادغ، قمضل الحخكة، كسا كلج 

اشيخ عمى كالدتو أصضب بشقز في  03الحالة اـ  كالدة شبيعية كلكغ بعج مخكر 
االكدجضغ كىحا ما ادػ الى تغضخ لػف جمجه كاصبح أزرؽ ككاف الحالة يجج صعػبة في 

ثار عمى مدتػػ السخ كبدببيا أصبح يعاني مغ تأخخ عقمي، التشفذ، كىحا ما خمف لو ا
  أصضب الحالة اـ  بالجاء الدكخؼ، ككاف ذلظ مغ خالؿ ضيػر 2018كفي سشة ا

عالمات االصابة بالجاء الدكخؼ مثل التعخؽ كالتعب الجائع ككاف ذلظ أثشاء مسارسة 
ي الخاص بالسخكد مغ لشذاشاتو البػية، كىحا ما جعل السخبية تقـػ بابالغ الصاقع الصب

الحالة اـ  كاثشاء معايشتو فقج الذظ الصبضب باحتسالية اصابة الحالة اـ  بالجاء الدكخؼ 
كىحا ما أدػ بالصاقع السخكد بأخح الحالة اـ  الى السدتذفى الجخاء الفحػصات الصبية 

الحالة  الالزمة الخاصة بالجاء الدكخؼ، كعشجما كانت الشتائج ايجابية أؼ تع تأكضج اصابة
اـ  بالجاء الدكخؼ، كمغ ىشا تع ابالغ أسخة الحالة اـ  بالػضع الرحي لصفميع كقج كاف 
ذلظ صجمة بالشدبة ليع، كمغ ىشا تغضخ الشطاـ الغحائي كالدمػكي لمحالة داخل السخكد، 
ككاف يأخح االندػلضغ بانتطاـ حتى يكػف في حالة جضجة، كفي خزع كل ىحه التغضضخات 

الحالة اـ ، كالتي جسعتيا مغ خالؿ مقابمتي مع السخبية كاالخرائية  التي شخأت عمى
الشفدانية، مكشتشي مغ معخفة الجانب الشفدي كالػضع السعاش داخل السخكد، أما في 
السقابالت االخضخة فقج سسحت لي بسعخفة نػع القالقة كاالسالضب الػالجية الستبعة في تخبية 



 الفصل السادس :                   "الدراسة العيادية ومناقشة الفرضيات"

97 

الصفل اـ  مع أمو كقج تسضدت عالقتو بأمو بكثضخ مغ الحالة اـ ، كمغ ىشا نبجأ بعالقة 
الحب االىتساـ كلكغ الطخكؼ التي تعيذيا أجبختيا عمى اال تكػف بقخب ابشيا في امخأة 
ريؽية كل مدؤكلية البضت عمى عاتقيا كتخبية السػاشي، لحلظ ال تجج الػقت الػقت الكاؼ 

لؿياـ بسياميا كميا، كعشج سؤالي لالىتساـ بابشيا، كىحا مع ضغط الدكج ليا كبأمخىا با
االخرائية عغ مجػ عالقة الحالة اـ  مع ابيو فأجابتشي بأف اباه رجل عشضج كمتعرب 
كسخيع االنفعاؿ، كقالت أيزا بأنو يدتعسل أسمػب التدمط كالقدػة عمى جسيع أبشائو دكف 

كيجب عمى  استثشاء حتى الحالة اـ  ، كذلظ مغ خالؿ إعصاء أكامخ البشائو بجكف مشاقذة
االبشاء تشفضح كل االكامخ بجكف رد، كسا اف االب يدتعسل أسمػب االىساؿ كالحطت ذلظ 
عشجما جاء اب الحالة اـ  معو الى السخكد فيػ لع يدأؿ عغ حالتو أك كيف يكػف ابشو 
داخل السخكد اك ماذا يأكل، فيػ يػصل عشج قاعة االنتطار كيحىب دكف معخفة أؼ 

شجما نالحع عالقة الحالة اـ  مع أخػه فشجج أف اخػه يحاكؿ تفاصضل تخز ابشو، كع
جاىجا لسداعجة الحالة اـ  كذلظ بتقجيع حقغ االندػلضغ عشجما يكػف في السشدؿ بحكع أف 
اخ الحالة اـ  ىػ شالب جامعي ، كىػ مؿيع لحلظ يجج صعػبة باالىتساـ التاـ كالكمي 

سػػ امو، كلكغ امو امية ال تعخؼ كيف  بالحالة اـ ، فالحالة اـ  ال يجج أحج في البضت
تعصي لو الحقغ كليذ ىحا فقط فانيا بعضجة كل البعج عغ مالو عالقة بالسخض، فيي ال 
تعخؼ مجػ خصػرة اذا ارتفع اة انخفس الدكخ، فيي تقجـ لو كل ما حب كال تخاعي 

ل السخض السخض الحؼ مراب بو ابشيا، فكثضخا ما تحجث لو انتكاسات في السشدؿ مث
 الغثياف كغضخه مغ االعخاض االخخػ.
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 العامة لمدراسة: عرض وتحميل ومشاقذة الفرضية -
 نرت عمى مايمي: -
تؤثخ أسالضب السعاممة الػالجية في اكتداب الدمػؾ الرحي لجػ السخاىق لسراب  -

 بالجاء الدكخؼ.
 انبثقت عشيا اربع فخضيات جدئية كاف نريا مايمي: -

 الفرضية الجزئية االولى: -1
 تمف أسالضب السعاممة الػالجية بضغ السجيشة كالخيفتخ -

 الفرضية الجزئية الثانية: -2
 يتأثخ الدمػؾ الرحي بسجة االصابة بالسخض الدكخؼ  -

 الفرضية الجزئية الثالثة: -3
يؤثخ السدتػػ التعميسي لمػالجيغ في تحقضق الدمػؾ الرحي لمسخاىق السراب بالجاء  -

 الدكخؼ 
 الفرضية الجزئية الرابعة: -4

يؤثخ السدتػػ السعيذي كاالقترادؼ لالبػيغ عمى اسالضب السعاممة الػالجية  -
 السسارسة عمى السخاىق السراب بالجاء الدكخؼ.

بعج االشالع الشطخؼ عمى مختمف االبحاث العمسية في مجػ تأثضخ السعاممة الػالجية عمى 
سشيج اكتداب الدمػؾ الرحي لجػ الصفل السراب بالجاء الدكخؼ، اضافة الى ال

اإلكمضشيكي السعتسج في الجراسة، كدراسة الحالة لذخرضغ، كانصالقا مغ االشكالية الخئيدية 
السصخكحة حاكلشا االجابة عمى ىحه الفخضيات كالتأكج مشيا اعتسادا عمى السعصيات 

 الستحرل عمضيا.
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 مغ خالؿ االستعانة بالسقابمة العيادية كالسالحطة العيادية، فتػصمشا الى:
 ومشاقذة الفرضية العامة )الرئيدية(:عرض  -1

كالتي مفادىا مجػ تأثضخ أسالضب السعاممة الػالجية في اكتداب الدمػؾ الرحي لجػ 
السخاىق السراب بالجاء الدكخؼ، كذلظ مغ خالؿ اجخاء السقابمة العيادية كالسالحطة 

الى أف  العيادية، كايزا مغ عخض نتائج الفخضيات الجدئية كالتاكج مشيا، تع التػصل
اسالضب السعاممة الػالجية تؤثخ عمى اكتداب الدمػؾ الرحي لمسخاىق، كقج كاف ذلظ كاضحا 
مع الحالتضغ فالحالة االكلى اص  فقج تسضده االسالضب الستبعة في تشذئتو بالجيسقخاشية 
كالتدامح بضغ أفخاد االسخة كاالىتساـ بستصمبات كحاجيات الحالة اص  كىحا كمو ما انعكذ 

يجاب عمى الحالة اص  مغ مطيخه كترخفاتو، أما بخرػص الحالة اـ  فقج تسضده باال
االسالضب الستبعة في تخبضتو بالقدػة كاالىساؿ كالخفس التاـ لسخض الحالة اـ ، كىحا دائسا 
كحضج كال يتكمع كثضخا فيػ مشصػؼ في شخيقة ترخفو، فيػ دائسا كحضج كال يتكمع كثضخا فيػ 

خؼ مع زمالئو، كسا أنو كثضخ التعب كاالرىاؽ كذلظ راجع لعجـ مشصػؼ كال يحدغ التر
انتطاـ نطامو الغحائي في السشدؿ كعجـ مقجرة االىل عمى اعصاء حقغ االندػلضغ في الػقت 

 مغ الشاحية الشفدية أك الججدجية.السشاسب كىحا ما أثخ عمى الحالة اـ  سػاء 
 عرض ومشاقذة الفرضية الجزئية االولى: -2

ىا تختمف أسالضب السعاممة الػالجية بضغ السجيشة كالخيف، كبعج دراسة ىحه الفخضية كالتي مفاد
عغ شخيق السقابمة كالسالحطة العيادية، كجج الباحث أنو يػجج اختالؼ في أسالضب السعاممة 
الػالجية بضغ السجيشة كالخيف كذلظ مغ خالؿ مالحطة كيؽية ترخؼ كال أبػيغ الحالتضغ اـ  

قابمة فأب الحالة اص  فيػ أب متفيع كمتفتح كسيل السعاممة كذلظ مغ كاص  أثشاء الس
خالؿ اتقانو أسمػب الحػار الجضج كالسخف فيػ أب متفيع ككاضح، أما بخرػص أب الحالة 
الثانية اـ  فيػ متذجد كمتعرب، كمشجفع كثضخا كىحا عمى قػؿ االخرائية بحكع أنيا أجخت 

خيع االنفعاؿ كمثاؿ عمى ذلظ في احجػ السخات أتى معو العجيج مغ السقابالت، كسا أنو س
الحالة اـ  مع أبػه الى السخكد في الرباح الباكخ عمى الداعة الدابعة صباحا كشالب أحج 
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السخبضغ مغ االب أف يػقع فأجابو االب بصخيقة مشجفعة ككاف غاضب ججا بجكف مبخر، 
اتيع تتدع بالحب كالحشاف كذىب كلع يمتفت، كسا نججعالقة الحالتضغ اـ  كاص  مع امي

كلكغ الفخؽ السػجػد بضغ الحالتضغ ىػ أف الحالة اص  امو تحبو كتيتع لسخضو 
كاالضصخابات السراحبة كذلظ مغ خالؿ االجخاءات الضػمية كالفحػصات الخاصة بؿياس 
ندبة الدكخ في الجـ كل يػـ كىحا يؤكج تقبل الػالجيغ لمحالة اص  بكل حاالتو كدعسيع 

 يسا كاف.البشيع م
أما ما نججه عشج الحالة اـ  فيػ العكذ، صحيح أف اأـ  الحالة اـ  تحبو كثضخا، كلكغ 
الطخكؼ تسشعيا كثضخا مغ التقخب اليو كمذاركة السو كذلظ لطخكؼ عائمية صعبة، كسا نجج 
معطع أفخاد االسخة رافزضغ لسخض ابشيع كىحا ما ئؤكج أسمػب رفزيع لمحالة التي يعاني 

 ل اـ .مشيا الصف
 عرض ومشاقذة الفردية الجزئية الثانية: -3

كالتي مفادىا يتأثخ الدمػؾ الرحي بسجة االصابة بالسخض الدكخؼ، لع يتسكغ الباحث مغ 
 ، مسا صعب 19الػصػؿ الى صحة الفخضية كذلظ بدبب الطيػر السفاجئ لمػباء اكػفضج

لى عجـ معخفة مجػ عمى الباحث استكساؿ اجخاء السقابالت مع الحاالت كىحا ما ادػ ا
 تحقضق ىحه الفخضية سػاء كانت صحيحة كتصابق نتائج الجراسة اـ ال.

 عرض ومشاقذة الفرضية الجزئية الثالثة: -4
كالتي مفادىا يؤثخ السدتػػ التعميسي لمػالجيغ في تحقضق الدمػؾ الرحي لمصفل السراب 

ية كالسالحطة العيادية، بالجاء الدكخؼ، كبعج دراسة ىحه الفخضية عغ شخيق السقابمة العياد
نجج بأف ىحه الفخضية قج تحققو، بسعشى أف السدتػػ التعميسي لمػالجيغ يؤثخ في اكتداب 
الرحي لمصفل السراب بالجاء الدكخؼ، كذلظ ما الحطتو خالؿ مقابمة مع الحالتضغ اـ  ك 
اص ، فقج كاف أب الحالة اص  شخز ميتع بسخض ابشو كيعخؼ ماىػ الجاء الدكخؼ 

يجب التعامل معو أثشاء التغضخات التي يسكغ أف يسخ بضيا الحالة اص ، فسدتػػ  ككيف
التعميسي لالبػيغ الحالة اص  متػسط كمع ذلظ فيسا عمى اشالع بسخض ابشيع كيعخفاف 
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كيف يػاجياف أؼ مذكل يصخأ عمى الحالة في حالة انخفاض أك ارتفاع ندبة الدكخ في 
سالف األسمػب الجيسقخاشي في التعامل مع ابشيع كذلصظ الجـ، فكال أبػيغ الحالة اص  يدتع

ضاىخ مغ خالؿ حدغ معاممتيع مع الحالة اص ، كعجـ اىساليع لستصمبات ابشيع كما يسضد 
عالقة الحالة اص  مع كالجيو أنيسا دائسا معا كيذاركاف حياتو خصػة بخصػة، فيسا 

رػص الحالة اـ  فيػ ال يحطى يحطػراف دائسا الى الحفالت التي تقاـ في السخكد، أما بخ
بخعاية الكاؼية أك الالزمة التي تدسح لو بالتصػر سػاءا اكاف نفديا اك جدجيا، كسا أنو ال 
يحطى باىتساـ أفخاد اسخية، اال أمو كاخػه االكبخ الحؼ يجرس في الجامعة، مع ىحا فيسا ال 

العمع انيع يحبانو كثضخا  يدتصيعاف البقاء دائسا بجشبو الف لكل مشيسا ضخكؼ تتحكع ؼيو، مع
كييتساف المخه، أما أب الحالة اـ  فيػ متدمط ككثضخ في اعصاء االكامخ فيػ يفخؽ بضغ 
شخز مخيس يحتاج الى عشاية خاصة كشخز صحيح، فيػ عشجه الكل مثل بعزيع 
كالقانػف السشدلي يصبق عمى جسيع ابشائو، كسا أنو ال ييتع بابشو كثضخ، فيػ ال يعصي اىتساـ 

مسخبي لسا يعصيو تعمسيات بخرػص السحافطة عمى نطاـ الغحائي البشو أك كيؽية اعصاء ل
االندػلضغ لمحالة اـ  كىحا راجع الى السدتػػ التعميسي الزعيف كالسشعجـ ،فشتائج ىحه 

  كالتي مفادىا أف  أسالضب السعاممة الػالجية 2012الفخضية تتفق مع دراسة اسارة حجاب 
ت التعمع ، كىحا مانالحطو مع الحالة اـ  كالحؼ يعاني مغ عجـ تؤثخ في ضيػر صعػبا

مقجرتو عمى تعمع شئ ججيج ، فيػ ياخحمشو كقت اشػؿ لتعمسو، كذلظ بدبب تجني السدتػػ 
التعميسي لألبػيغ فيسا لع يمتحقا بالجرسة ابجا كىحا ماصعب السيسة عمضيسا لتعميع الحالة ا 

 ص .
 رابعة:عرض ومشاقذة الفرضية الجزئية ال -5

كالتي مفادىا يؤثخ السدتػػ االقترادؼ كالسعيذي لالبػيغ عمى اسالضب السعاممة الػالجية 
السسارسة عمى السخاىق السراب بالجاء الدكخؼ، كقج تع التأكج مغ صحة ىحه الفخضية 
كذلظ مغ خالؿ السقابمة العيادية كالسالحطة العيادية التي اجخيت مع الحالتضغ كالسعمػمات 

ة مغ االخرائية الشفداندة، ىحا ساعج الباحث عمى معخفة مجػ تأثخ الدمػؾ السأخػذ
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الرحي بالسدتػػ االقترادؼ كالسعيذي لمعائمة، كىحا ضاىخ في كال العائمتضغ، بخرػص 
عائمة الحالة اص  فسدتػىا االقترادؼ كالسعيذي متػسط مقبػؿ يدتصيعػف تػفضخ 

سكشيع السػازنة بضغ متصمبات الحالة اص  الطخكؼ الرحية السالئسة لمحالة اص ، كسا ي
كالحاجيات االخخػ الخاصة بأفخاد االسخة، كىحا ما ساعج أيزا العائمة في استعساؿ أسالضب 
كالجية متشػعة تدسح باعصاء فخصة لمحاؿ اص  مغ اجل تحقضق تػازف نفدي كجدجؼ، كقج 

رخفاتو فيػ شفل نذيط كانت االسالضب الػالجية السعتسجة اتجاه الحالة اص  كاضحة في ت
كدائسا يزحظ كيحب الحياة، كمغ خالؿ ىحا ندتصيع أف نعخؼ بأف ضخكؼ السعيذة 
السيضئة ىي التي سسحت لمحالة اص  بأف يكػف في حالة دائسا مسضدة ال تخمػ مغ التججيج 
كالسخح، فشفدية الحالة اص  دائسا في حالة جضجة كمدتقخة كىحا ما يؤكج صحة الفخضية 

ؿ بأف السدتػػ االقترادؼ كالسعيذي يؤثخ في اكتداب سمػؾ صحي لمسخاىق التي تقػ 
  2017السراب بالجاء الدكخؼ، كنتائج ىحه الفخضية تتػافق مع دراسة سارة حجاب ا

كالتي تؤكج أف السعاممة الػالجية كبسختمف أسالضبيا سمبية كانت أـ ايجابية تؤثخ فعال عمى 
لى الحالة اـ  كما يسضد ىحه الحالة اـ  ىػ أف الػضع صحة الصفل الشفدية، كىحا يقػدنا ا

االقترادؼ كالسعيذي لمعائمة كضع صعب ججا، فالعائمة تعير ضخكؼ صعبة بدبب حجع 
  أكالد كاالب كاالـ كاالب الػحضج الحؼ يعسل، عسل يػمي 7العائمة الكبضخ كالتي تتكػف مغ ا

العامل ىػ االساسي في ضيػر غضخ قادر عمى تػفضخ حاجيات االسخة االساسية، فيحا 
االسالضب الغضخ الرحية التي يتبعا االب في تخبية الحالةا ـ  ، فالحالة اـ  متأثخ كثضخا 
بالػضع الحؼ تسخ بو عائمتو فيػ ال يحرل عمى نطاـ غحائي صحي كال عمى ابخة 

دراسة  االندػلضغ في الػقت السحجد الحؼ يدتمـد في أخحه، فشتائج ىحه الفخضية ال تتفق مع
gillibandfluunكالتي تػصمت الى أف السراب بالجاء الدكخؼ يتستعػف بسرجر 2001ا  

ضبط خارجي عمى بعج نفػذ االخخيغ ، كتتفق نتائج الجراسة مع دراسة 
Jenter,Loufe,Dounel"كالتي تػصمت الى أف العامل 1996اجشتخ كلػفي كدكنل  ا 

 ذعػر بالػحجة كالقمق لجػ الصفل.الجعع االجتساعي الػالجؼ تأثضخ عمى درجة ال
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 االستشتاج العام:
تعتبخ اسالضب السعاممة الػالجية مغ أىع العػامل التي تذكل سمػؾ السخاىق، فيي تتجدج 
في ادراكو ليا مغ خالؿ نػع السعاممة التي يتمقاىا، بحضث أف كل سمػؾ يرجر عغ الػالجيغ 

ىحه السعاممة اك االسالضب صحيحة في  يؤثخ في السخاىق اما ايجابيا اك سمبيا، فاف كانت
تشذئة السخاىق بحضث يعامل فضيا الػالجاف أبشائيع بصخيقة قائسة عمى اسالضب صحيحة مثل: 
التقبل كالتدامح كالجيسقخاشية في التعامل مسا يتختب عغ ىحه السعاممة االيجابية شخرية 

ىحه السعاممة تذعخ أبشائيع متستعة بالرحة الشفدية كالدمػؾ الرحي اآلمغ، أما  اذا كانت 
باالىساؿ كالقدػة كالتدمط، فإف ىحا سػؼ يؤثخ سمبا عمى شخرضتيع كضيػر سمػكات غضخ 

 مخغػبة في السخاىق.
كقج تػصمت نتائج الجراسة الحالية السخسػمة " مجػ تأثضخ أسالضب السعاممة الػالجية في 

 مايمي: اكتداب الدمػؾ الرحي لمسخاىق السراب بالجاء الدكخؼ" الى
بعج عخض كمشاقذة الفخضية الجدئية االكلى كالتي مفادىا تختمف أسالضب السعاممة  -

الػالجية بضغ السجيشة كالخيف، كقج تع التأكج مغ صحة ىحه الفخضية، كذلظ مغ خالؿ السقابمة 
كالسالحطة العيادية كالتي تػصمت الى صحة ىتو الفخضية ، بأف االختالؼ السكاني 

ـ  لو تأثضخ كبضخ عمى اكتداب الدمػؾ الرحي باالضافة الى مشاقذة لمحالتضغ اص  كا
كعخض الفخضية الجدئية الثانية كالتي لع يتسكغ الباحث مغ الػصػؿ الى معخفة ما اف 
تتحقق ىحه الفخضية أـ ال بدبب االكضاع التي تسخ بيا البالد كذلظ بدبب االكباء 

الجدئية الثالثة كالتي مفادىا يؤثخ   ، كسا أنو تع التأكج مغ صحة الفخضية19اكػفضج
السدتػػ التعميسي لمػالجيغ في تحقضق الدمػؾ الرحي لمسخاىق السراب بالجاء الدكخؼ، كقج 
كاف ذلظ حؿيقة ضاىخا عمى الرعضج الذخري الباء الحالتضغ اص  كاـ  ، بالشدبة لالب 

الػقائية الالزمة  الحالة اص  كاف ضاىخ عميو مجػ تعخفو عمى مخض ابشو كماىي التجابضخ
لسػاجية أؼ اضصخاب مفاجئ يطيخ عمى الحالة اص ، اما بخرػص أمو فقج كانت دائسا 
حخيرة كمشتبو لسخض ابشيا بكل تفاصضمو، أما بخرػص أبػؼ الحالة اـ  فقج كاف االب 
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غضخ ميتع كال مبالي بسخض ابشو، فيػ غضخ متعمع لحلظ ال يعخؼ مجػ خصػرة السخض الحؼ 
شو ، أما بخرػص االـ غضخ متعمسة اأمية  فال تعخؼ كيف تأخح حقشة مراب بو اب

االندػلضغ كال تتبع نطاـ غحائي صحي البشيا، كقج نرت الفخضية الجدئية الخابعة الى أف 
السدتػػ االقترادؼ كالسعيذي يؤثخ عمى اسالضب السعاممة الػالجية السسارسة عمى السخاىق، 

ػؾ السسارس مغ قبل االباء اتجاه أبشائيع، بخرػص كقج كاف ىحا االخضخ أىع عامل لدم
الحالة اص  يعير في ضخكؼ جضجة كميضئة لكل أمخ شارغ، أما الحالة اـ  فالطخكؼ 
السعيذة الرعبة التي يعيذيا ككثخة عجد االفخاد كاف سبب في ضيػر سمػكات غضخ 

مخغػب فضيا، مخغػب فضيا سػاءا في السخكد اك في في السشدؿ ، كفي ضيػر سمػكات غضخ 
كفي االخضخ نقػؿ بأف الفخضية العامة كالخئيدية لبحثشا ىحا قج تحققت كالتي تشز عمى اف 
أسالضب السعاممة الػالجية تؤثخ في اكتداب الدمػؾ الرحي لمسخاىق السراب بالجاء 

الدكخؼ.
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 خاتسة:ال

سعاممة الػالجية تؤثخ في اكتداب مغ خالؿ ما تع عخضو يتزح لشا جميا بأف أسالضب ال
الدمػؾ الرحي لجػ الصفل السراب، فإذا كانت ىحه االسالضب يتدع بالتذجد كالتحكع في 
سمػؾ الصفل، فيحا لغ يعصي لمصفل مداحة خاصة كالتي تسكشو مغ تصػيخ قجراتو كامكانية 

كالتدامح كالتقبل  تغضضخ سمػكاتو الغضخ الرحية، كاذا كانت ىحه االسالضب تتدع بالجيسقخاشية
الفعمي لمصفل عسا ىػ كبأؼ كضعية كاف ، فيحا مغ شأنو أف يعصي لمصفل مقجرة معخفة 
قجراتو الخاصة كالعسل عمى تصػيخىا، تحقضق سمػؾ  صحي خاؿ مغ االضصخات، كىحا ما 

 قج الحطشا مع الحالتضغ الدابقتضغ.

ممة سػية مثل التقبل كالتدامح كىحا كبضشت نتائج الجراسة أف اتباع االكلياء السالضب معا
كالجيسقخاشية مغ شأنو مداعجة الصفل السراب بالجاء الدكخؼ، عمى تقبل مخضو كتسكضشو مغ 
معخفة اتخاذ االجخاءات الالزمة التي يجب عميو اتخاذىا أثشاء انخفاض أك ارتفاع ندبة 

ات السراحبة الدكخ في الجـ كتعمع الصفل كيؽية الػقاية مع تجشب الػقػع في االضصخاب
لمسخض، فيشا يربح الصفل ىػ عالج نفدو كيكػف لو كعي صحي كبضخة، اما اذا اتدست 
أسالضب السعاممة الػالجية بالتذجد كالتدمط كالقدػة، فيحا قج يؤثخ عمى الصفل بالدمب مغ 
الشاحية الشفدية أك الجدجية، كىشا يكػف الصفل عخضة لالضصخابات الدمػكية الذاذة كالغضخ 

غػبة فضيا، كبالتالي تؤثخ عمى اكتدابو لمدمػؾ الرحي كعجـ مقجرتو عمى االىتساـ السخ 
برحتو ، كسا يكػف عخضة لطيػر اضصخابات أخخػ مسا يرعب أك يأـز الػضع بالشدبة 

 لمصفل أك لمعائمة.
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 التهصيات واالقتراحات:

بالشدبة لالبشاء كاالباء كفي نياية ىحه الجراسة يسكغ الخخكج بيحه التػصيات كالتي ليا أىسية 
 كالسخبضغ كالسعمسضغ كغضخىع، كمغ ىحه التػصيات مايمي:

 .نذخ الػعي بضغ االباء كاالميات حػؿ أىسية كخصػرة السخض الدكخؼ لجػ الصفل 
 تػعية االباء كاالميات بزخكرة اكتداب الصفل لمدمػؾ الرحي 
 جاء الدكخؼ تفعضل دكر االسخة في تحقضق الدمػؾ الرحي لمصفل السراب بال 
 تشسية الػعي الرحي لجػ االباء كاالميات كحتى االشفاؿ كمحاكلة تغضضخىا 
 .اعصاء لمصقل فخصة لمتعبضخ عغ نفدو 
 يجب خمق تػازف بضغ السخكد كالسشدؿ مغ أجل تحقضق سمػؾ صحي لمصفل. 
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  .2018ادراسة حالة مدتذفى دمحم االمضغ حامج باد رناف ، ا

 ، دراسة بعس العػامل 2017حدضغ ىالؿ عبج الحدضغا–اكرىاف مؤيج دمحم يػنذ   2
، جامعة السؤثخة في حجكث مخض داء الدكخؼ في محافطة الجيػانية، دراسة احرائية 

 القادسية، العخاؽ.
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 كالتػزيع.

بشػعية الحياة ادراسة مقارنة بضغ سكاف  ، الدمػؾ الرحي كعالقتو 2006بغ غحفت، ا  6
 بدكخة.-الخيف كالسجيشة، بػالية سصيف ، رسالة ماجدتضخ، جامعة دمحم خيزخ
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 ، تعجيل الدمػؾ، القػانضغ كاالجخاءات، الخياض، مكتبة 1990جساؿ الخصضب ا  8

 الرفحات الحىشية.
 ، مدتػػ الدمػؾ الرحي لصالب جامعة اـ القخػ، 2014الحارثي اسساعضل احسج ا  9

 رسالة ماجدتضخ، جامعة اـ القخػ الدعػدية.
 ، عمع الشفذ الشسػ، الجدء االكؿ، االسذ 2001السعصياحدغ مرصفى عبج   10

 كالشطخيات، دار ؾباء لمصباعة كالشذخ كالتػزيع بالقاىخة.
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 ، عمع الشفذ الشسػ، الجدء االكؿ، االسذ 2001حدغ مرصفى عبج السعصيا  11
 كالشطخيات، دار ؾباء لمصباعة كالشذخ كالتػزيع بالقاىخة.

 : االسكشجرية، اليضئة 2الشسػ، الصبعة ا ، سيكػلػجية 1989حشضغ عبجه رشجؼ، ا  12
 السرخية العامة لمكتاب.

مدكز بخكػ، أشفاؿ الذػارع كالؿيع كاسالضب التخبية الػالجية، القاىخة، دار جػانا  -د  13
 .2014لمشذخ كالتػزيع، 

 ، االمخاض الشفدية كعالقتيا بسخض 2008جاسع دمحم عبج هللا السخزكقي ا-د  14
 مع كااليساف لمشذخ كالتػزيع، الذارقة. ، دار الع1العرخ الدكخ اط

الجكتػر دمحم بغ سعج الحسضج، مخض الدكخ اسبابو كمزاعافاتو كعالجو ، مػقع الجـ   15
 ـ2007-ق1428 ، جامعة السمظ سعػد الخياض الدعػدية، 1الدكخية، اط

ماىخ اسساعضل صخخؼ دمحم يػسف، فعالية استخاتيجية مقتخحة قائسة عمى -د  16
ديل الدمػكيات البضئية الخاشئة ااكثخ شضػعا لجػ االشفاؿ \تذخيز كتعجالترارع الدمػكي ل

  .1998ما قبل السجرسة، جامعة الدقازيق، اغدصذ ا
 ، العالقة بضغ الكفاءة الحاتية كالدمػؾ 2010راية بشت مدمع بغ خسيذ الشرضخية، ا  17

، رسالة الرحي لجػ عضشة مغ شمبة الحمقة الثانية مغ التعميع االساسي في كالية صػر
 ماجدتضخ، جامعة ندكؼ.

 ، الدمػؾ الرحي كاالتجاىات نحػ 2001رضػاف سامخ جسضل، ريذكةكػنخاد، ا  18
  .27-1ا4الرحة، دراسة مقارنة بضغ شالب سػريضغ كالساف، مجمة التخبية 

سامي محدغ الختاتشة، فعالية بخنامج ارشادؼ انتقائي في -رؾية عبج الفتاح السحاسشة  19
لجػ السخاىقضغ السرابضغ بسخض الدكخؼ في محافطة الكخؾ، مجمة  تشسية الدمػؾ الرحي

  .2020، الجدء االكؿ  ابخيل ا186كمية التالبية، جامعة االزىخ، العجد، ا
عبج الكخيع قخيحي، االتجاه نحػ الدمػؾ الرحي كعالقتو بالتجيغ –رمزاف زعصػط   20

االندانية كاالجتساعية  لجػ مخضى الدكخؼ كمخض ضغط الجـ السختفع بػرقمة، مجمة العمـػ
  .2014، ديدسبخا17العجد 

 ، دكر الدمػؾ الرحي في تحدضغ مدتػػ االداء 2014زاكؼ عبجالدالـ كبخجيع،ا  21
  .15لجػ الخياضضضغ، مجمة معارؼ، العجد ا
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سارة حجاب، "السعاممة الػالجية كسا يجركيا الصفل كتاثضخىا عمى الرحة الشفدية"،   22
 .2، جامعة دمحم لسضغ دباغضغ، سصيف2017لجكتػراه، أشخكحة مكسمة لشضل شيادة ا

 ، ادراؾ االبشاء السالضب السعاممة الػالجية كعالقتيا باالمغ 2012سامية ابخيعع ، ا  23
 الشفدي، اشخكحة دكتػراه، جامعة بدكخة، الجدائخ.

سامية ابخيعع، أسالضب معاممة االب كسا يجركيا االبشاء كعالقتيا بالذعػر باالمغ   24
جػ عضشة مغ شالب السخحمة الثانػية في مجيشة تبدة، مجمة جامعة الشجاح لالبحاث الشفدي ل

 ، جامعة العخبي بغ ميضجؼ، أـ البػاقي، 2011ا-7 ، 25االعمـػ االندانية ، مجمج ا
 الجدائخ.

يعا  25  ، تغضضخ الدمػؾ الرحي، تع استخجاعيا في تاريخ 2003الدعادات خمضل ابخـا
 .2017جانفي01-ديدسبخ 30
 ، عالقة كل مغ مرجر الزبط الرحي كالكفاءة الحاتية 2014ة عمضػة، اسسي  26

-بالدمػؾ الرحي لجػ مخض الدكخؼ الشػع االكؿ، شيادة دكتػراه، جامعة الحاج لخزخ
 باتشة.

ديار عػني السفق، السعتقجات الرحية التعػيزية كعالقتيا -سشاء عيدى الجاغدتاني  27
  .2010 ا27-26ية كالشفدية، العجداف ابتشطيع الحات الرحي، مجمة البحػث التخبػ 

 ، االسالضب االقشاعية في الرحافة السكتػبة ادراسة تحمضمية 2005سضجىع ذىبية، ا  28
 لمسزامضغ الرحية في جخيجة الخبخ، رسالة ماجدتضخ، جامعة قدشصضشة، الجدائخ.

 ، الرالبة الشفدية كعالقتيا بالدمػؾ الرحي 2016نخجذ زكخؼا-شيخزاد نػار  29
 ضى الدكخؼ، دراسة مضجانية بسجيشة كرقمة، مجمة العمةـ الشفدية كالتخبية.لجػ مخ 

 ، عمع الشفذ الرحة، اكساـ دركير، فػزؼ شاكخ داككد  2008شضمي تايمػر، ا  30
 االردف، الحامج لمشذخ كالتػزيع.

 ، السذكالت الشفدية التي يفخزىا نطاـ 1995الرسادؼ أحسج كعبج القادر عبج هللا ا  31
  .114-89  ،ا5ية، دراسة تحمضمية، مجمة االرشاد الشفديااالسخة العخب

عبج الكخيع بغ سالع السصضخؼ، "أسالضب السعاممة الػالجية كعالقتيا بسدتػػ الصسػح   32
لجػ عضشة مغ شالب السخحمة الثانػية بسحافطة حفخ الباشغ"، السجمة العخبية لمتخبية الشػعية، 

 .2019 أفخيل8العجد ا
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اف، القمق لجػ مخضى الدكخؼ بسحافطة غدة كعالقتيا ببعس عبج الكخيع سعضج رضػ   33
  ، شيادة ماجدتضخ.2008الستغضخات ، الجامعة االسالمية، غدة، ا

عصية دلضمة، مدتػػ الثقافة الرحية لجػ عضشة مغ مخض الدكخؼ الشسط الثاني   34
  ، الجدائخ.2016ادراسة مضجانية بسجيشة باتشة ، ا

دار ىجخ لمشذخ  -القاىخة–  1الشفدية"، اط  ، الرحة1989عالء الجيغ كفاليا  35
 كالتػزيع.

 ، عالقة اسالضب السعاممة الػالجية لجػ شمبة جامعة 2012فايد خزخ دمحم بذضخ، ا  36
 االزىخ، رسالة ماجدتضخ.

فتيحة مقحػت، أسالضب السعاممة الػالجية لمسمخاىقضغ الستفػقضغ في شيادة التعميع   37
، 2013لؿبة الججيجة لمخياضيات، الجدائخ العاصسة، الستػسط ، دراسة مضجانية بثانػية ا

 شيادة ماجدتضخ. -بدكخة -جامعة دمحم خيزخ
فخحات أحسج، "أسالضب السعاممة الػالجية االتقبل كالخفس  كسا يجركيا االبشاء كعالقتيا   38

بالدمػؾ التػكضجؼ لجػ تالمضح التعميع الثانػؼ"، محكخة مقجمة لشضل شيادة الساجدتضخ في عمع 
 ، جامعة مػلػد معسخؼ بتديػزك.2011شفذ السجرسي، ال

فػزية رضا امضغ خياط، االىجاؼ التخبػية الدمػكية عشج شيخ االسالـ ابغ تسيسية   39
  ـ، نذخ كتػزيع مكتبة السشارة.1987ا–ق 108 ، 1اط
ؼيرل عيدى، عبج القادر الشػاصخة، صفاء عاير عبج هللا الحػراني، الدمػؾ   40

عػقضغ امغ جية نطخ امياتيع  في محافطة عجمػف في ضػء الرحي لجػ االشفاؿ الس
بعس الستغضخات الجيسغخاؼية كدرجة كنػع االعاقة، السجمة الجكلية التخبػية الستخررة، 

  .2017 ، تذخيغ الثاني ا11 ، العجد ا6السجمج ا
القز صميحة، فعالية بخنامج تمخبية صحية في تغضضخ سمػكات الخصخ كتشسية الػعي   41

ػ السخاىقضغ ادراسة مضجانية عمى عضشة مغ تالمضح السخحمة الستػسصة مجيشة عضغ الرحي لج
  .2015ا -بدكخة-باتشة  جامعة دمحم خيزخ-التػتة

 ، القرز الكاريكاتػرية 2007ماىخ اسساعضل صبخؼ، مشى عبج السقرػد الدضج، ا  42
لسعاقضغ سسعا، كاثخىا في تعجيل أنساط الدمػؾ غضخ الرحي كتشسية الػعي بو لجػ االشفاؿ ا

  .2007 ، اكتػبخ ا4السجمج االكلى، العجد ا
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دمحم الذيخ حسػد، اسالضب السعاممة الػالجية كسا يجركيا االبشاء االسػياء الجانحػف   43
-العجد الخابع - 26ادراسة مضجانية مقارنة في محافطة دمذق، مجمة جامعة دمذق، السجمج ا

2010. 
 ، االردف، دار صفاء لمشذخ 1ة االسخية اط، التشذئ2010دمحم الشػبي، دمحم عمي،   44

 كالتػزيع.
عصية لساضة اعاشف لساضة ، الدكخ الرجيق المجكد، الجار –دمحم عبج العطيع   45

 .1998الحىبية لمشذخ كالتػزيع 
يع حدضغ زىخاف، اسالضب السعاممة الػالجية  -دمحم عمي دمحم عمى الزػ  46 عشايات ابخـا

حمة التعمع االساسي ، مجيشة الجكيع، مجمة الصفػلة كسا يجركيا تالمضح الرف الثامغ بسخ 
 abuharith101@gmail.com  77العخبية، العجدا

 ، الرحة الشفدية بالسكتب العمسي لمكػمبضػتخ كالشذخ 2002مجثخ سميع أحسج ا  47
 كالتػزيع االسكشجرية.

الدمػكي السعخفي في التخؽيف مغ االنعراب   ، اثخ العالج2016مذخؼ امضخة ا  48
 لجػ مخضى الدكخؼ مغ الشسط الثاني، شيادة ماجدتضخ.

 ، أبعاد الدمػؾ الرحي السشبئة ببعس مؤشخات 2014مرصفى دمحم بدشت ا  49
 الرحة الشفدية كالبجنية  لجػ السدشضغ، رسالة دكتػراه ، جامعة القاىخة بالقاىخة.

البمػؼ: السفاـيع الرحية في مشاىج العمـػ لمسخحمة  خا شابع مج هللا-مغس ابػ ىػال  50
، العجد 22الستػسصة في السسمكة العخبية الدعػدية، مجمة جامعة دمذق، السجمج 

  .2006الثانيا
ناصخ بغ راشج بغ دمحم الصجاني، اسالضب السعاممة الػالجية كسا يجركيا االبشاء كعالقتيا   51

غ كالميا بسحافطة مدقط، محكخة مقجمة لشضل شيادة باالتداف االنفعالي لجػ االشفاؿ السزصخي
 ، جامعة ندكػ.2014الساجدتضخ، تخرز االرشاد الشفدي، 

نجاح أحسج دمحم الجكيظ، أسالضب السعاممة الػالجية كعالقتيا بالحكاء كالتحرضل الجراسي   52
لجػ االشفاؿ في مخحمة الصفػلة الستأخخة، بحث استكساالىمستصمبات الحرػؿ عمى درجة 

 ، الجامعة االسالمية، غدة.2008لساجدتضخ في عمع الشفذ، ا

mailto:abuharith101@gmail.com
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 ، أسالضب السعاممة الػالجية  كعالقتيا بتػافق الصفل 2003نجاح رمزاف محخز، ا  53
 ، العجد االكؿ 12االجتساعي كالذخري في رياض االشفاؿ، مجمة جامعة دمذق، السجمج ا

. 
كتأثضخىا عمى التحرضل  ، محجدات كأنساط الستابعة االسخية 2011كنجغ سسضخة، ا  54

 الجراسي لالبشاء، رسالة ماجدتضخ، جامعة بدكخة، الجدائخ.
يع، الذعػر بالحنب كعالقتو باسالضب السعاممة  -ياسضغ عمي ميجؼ  55 رمدية شخيف ابخـا

  30الػالجية لجػ شالبات السخحمة الستػسصة، مجمة كمية التخبية، العجد الثاني ص
لرحة االسذ الشفدية كالدمػكية لمرحة  ، عمع الشفذ ا2001يخمف عثساف، ا  56
  ، الجكحة، دار الثقافة.1اط
 ، عمع الشفذ الرحة االسذ الشفدية كالدمػكية لمرحة 2001يخمف عثساف، ا  57
  ، الجكحة، دار الثقافة.1اط
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