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االستبعاد االجتماعي لدى المراهقين األيتام
م.م .مروة برهان فرمان
قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية  /كلية الكوت الجامعة
الملخص
يهدف البحث الحالي الى قياس االستتبعا االتتاتاعي لتدل الاتراهقين االيتتام فتي وا الدولتة إذ استتعال الباثةتة
مقياس االستبعا الذي أعده (انيتا انيال التيااي  .)2010وقد استخرت الباثةة له صدق وثبات تديدين كي تتأكد متن
مدل مالئاة الاقياس لقياس االستبعا االتتااعي لدل األيتام بلغ عينه البحث ( )38يتياا وفتي مراثتع عاريتة تتحتد
بـ ( )16 -13سنة ومن الذكوا فقط استعال الباثةة عدة وسائع إثصائية للحصول على البيانتات الالزمتة للبحتث وقتد
تم الوصول الى النتائج وقد استعال معامع االاتباط بيرسون الستخراج الةبات واالختباا التائي لعينتة واثتدة لقيتاس
االستبعا االتتااعي لدل الاراهقين األيتام كذلك تحليع التباين لاعرفة الفروق وفقا لاتغير العار ونوع الفقدان وأثبت
نتائج البحث وتو استبعا اتتااعي لدل أفرا العينة عدم وتو فروق في االستبعا وفقا لاتغيري العار ونوع الفقدان.

Abstract :
Research aims to measure social exclusion teenagers have orphans in the role of the
state, As the researcher used exclusion scale which prepared by Anita Daniel Eltari, 2010.
The researcher was extracted for him believe and steadfastness new to be sure of the
appropriate range the scale to measure social exclusion for orphans, the sample reached
the research (38) orphans at a later age is determined by (13-16) years it is only male. The
researcher use several means statistic to get required data search the results have been
reached has been used coefficient of correlation pearson to extract stability the test Altaia
for one sample to measure social exclusion the teenagers have orphans as well as analysis
variance to find out the differences according to the age variable and type of loss the
search results proved to exist social exclusion in the sample and to the absence of
differences in exclusion according to the variables of age and the type of loss.
المقدمـــة :
يعتتد موعتتوع االستتتبعا االتتاتتاعي موعتتوعا ثيويتتا
كاشتتفا ليبيعتتة البنيتتة االتتااعيتتة فتتي أي مجتا ت هتتذه
البنية التي تعني وتو عالقات ثابتتة عتان نستا واثتد
تستتعى لتحقيتتا االنتاتتام االتتاتتاعي للفتتر التتذي ياةتتع
ثاتتتة اساستتية عنتتد االنستتان فتتالفر بحاتتتة التتى قي ت
اتتااعي يحد من خاللته هويتته ويبنتي شخصتيته كاتا
يحتاج الفر ايضا الى كينونة اتتااعية يلتصا بها ثتى
يبني نفسه ويتاكن ايضا من مخاطبة االخرين.

التتتي متتن شتتأنها ان تتترثر فتتي الصتتحة النفستتية لهتترالم
االفرا  .فنجد ايضا هناك عدة عوامع من شأنها ان ترثر
في الصحة النفسية للاراهتا بصتواة عامتة والاراهتا
اليتتتتيم بصتتتواة خاصتتتة لكونتتته محرومتتتا متتتن اعايتتتة
وتوتيته ومستاعدة اثتد الوالتدين فتي التغيترات الجستاية
والنفستتية الحاصتتلة لتته فتتي هتتذة الارثلتتة متن اهتتم هتتذه
العوامتتع هتتو عامتتع الجتتن اذ تشتتير معظتتم الدااستتات
هتتتذه الشتتتريحة بضتتتعال شخصتتتية االنتتتا بالنستتتبة التتتى
الذكوا فتي عتدة عوامتع التتي تختخ الشخصتية وتفستر
الدااسات هذة النتيجتة بوتتو االنحيتاز وعتدم الاستاواة
بتتين الجنستتين ومتتن العوامتتع الاهاتتة االختترل هتتو ان
الاراها اليتيم يعاني بداتة اكبتر متن االهاتال متن قبتع
االختترين اذ ماقاانتتاه بغيتتر اليتتتيم ماتتا قتتد يتتر ي بتته التتى
تتتترك الاداستتتة مبكتتترا فتتتي بعتتتال الحتتتاالت اشتتتاات
تقتتتديرات ظمنظاتتتة اليونيستتتيالظ وثستتت األثصتتتامات
الحكوميتتتة الرستتتاية وتقتتتااير الانظاتتتات الوليتتتة عتتتام
 2008التى ان هنالتتك مايزيتد علتتى خاستة ماليتتين يتتتيم
في العراق مان ال يتجاوز عارهم الاراهقة تركوا بتال
نظام مرسسي يرعى شترونهم ويستد اثتياتتاتهم النفستية

المبحث االول :منهجية البحث
اوال  :مشكلة البحث
على مدل العقو الةالثتة الااعتية عتال الفتر العراقتي
فتتتتي مأستتتتاة متتتتابين الحتتتترود والحصتتتتاا االقتصتتتتا ي
والصراع السياسي إذ تعرض معظم االشيام في الحيتاة
العراقية للتشويه فقد خلف الحرود تلتك اعتدا ا كبيترة
من الضتحايا التذين تركتوا واامهتم عوائتع تضتم اطفتاال
في سن الزهتوا قتد أصتابتها محتن عديتدة وتجستد ذلتك
ثرمان ويتم وتهع وتشر وعوامع أخرل عديدة
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االستبعاد االجتماعي لدى المراهقين األيتام

 هتتع اليلبتتة الاراهقتتون االيتتتام لتتديهم شتتعوا باالتبعتتااالتتااعي ؟

والاا ية والائات منهم انحرفوا في الوع التراهن فتي
ثلقة تديدة متن الاعانتاة والظلتم والتهاتي إذ ان اليتتيم
العراقي محروم من كع مقومات الحياة والرفاهية اذا ما
قااناه باليتيم في ول العالم (.)1

 هع هنالك فرق وفقا لنوع اليتم ؟ -وهع للارثلة الدااسية عالقة باالنسحاد االتتااعي؟

يتضان االستتبعا االتتاتاعي االستتبعا الجبتري التذي
ينش تأ عتتن الحرمتتان متتن الاشتتااكة فتتي مجتتاالت العاتتع
واالنتتتتتاج والتعلتتتتيم الاناستتتت والصتتتتحة والختتتتدمات
العامة التتي هتي ثتا كتع االفترا علتى ثتد ستوام امتا
االستتتبعا اليتتوعي يكتتون فتتي الغال ت لتتدل تلتتك اليبقتتة
الغنية ( )2كذلك فان الااكن ان نجده لدل بعال االستر
اليتياة او الايلقة او الفقيرة التي ال تستتيي ان تجتااي
الحيتتاة قتترد الاجتا ت فتحس ت نفستتها بعيتتدا وتتاركتتز
ثتتول افرا هتتا لتتذلك فقتتد يعتتاني الاراهتتا اليتتتيم متتن
استتتبعا ه متتن نظتتام التعلتتيم الرستتاي طوعتتا متتن االستترة
واكفاله بالعاع من اتع سد اثتياتاتها (.)3

ثانيا  :أهمية البحث
يعتاد تقدم اي امة وعظاتها بالداتة االولى على إعتدا
قوتهتتتتا البشتتتترية وعلتتتتى ستتتتالمتهم الجستتتتاية والعقليتتتتة
والنفستتتية وقتتتداتهم علتتتى التوافتتتا ومستتتايرة االثتتتدا
واستتتتيعابها ومتتتن ثتتتم التصتتتدي لهتتتا باتتتا يناستتتبها وباتتتا
يضان االنتفاع من ايجابياتها والوقاية من سلبياتها ومتن
ثيث قداتهم علتى الخلتا واالبتداع وعلتى الفتر وستط
هتتذا كلتتته ان يحقتتتا التكيتتتال عتتن طريتتتا مواتهتتتة هتتتذة
الاتغيرات والظروف ليشعر بالرعتا ماتا يستاعده علتى
ان يستتتلم متتتن االعتتتيرابات واالمتتتراض النفستتتية وان
يكون بالنتيجة عضوا نافعا للاجتا (.)9

وهناك بعال الدااسات منها ااستة ( ) 2004 Reid
تركتتد اهايتتة الجتتن ومستتتول التعلتتيم ومستتتول التتدخع
وانخفاض الاستتول الصتحي فتي االستتبعا االتتاتاعي
فتي الاجتات الكنتتدي علتتى وفتا الدااستتة اليوليتتة التتتي
اتري هنا (.)4

تعتد الةتتروة البشترية اغلتتى متتاياكن ان تالكته التتدول متتن
ثتتتروات ألنتتته متتتن الاوكتتتد ان قتتتداة اي مجتاتتت علتتتى
استتتةااا مالدي ته متتن ثتتروات طبيعيتتة تتحتتد فتتي عتتوم
مالدل ابنائه من اعا نفسي وصحة نفسية تتدفعهم التى
بذل مزيد من الجهد لتحقيا ذواتهم واليتم ذلتك اال بتتفهم
هتتترالم االبنتتتام ومعرفتتتة ثاتتتتاتهم الجستتتدية والنفستتتية
واالتتااعية ثم العاع على اشباع هذه الحاتات بصواة
معتدلة متزنة (.)10

لقتتد وتتتدت ( )2008 Fortinالتتى ان ستتن العاتتع بتتين
االمهتتتتات الكنتتتتديات والعازبتتتتات بتتتتين ( )18-54ستتتتنة
واللواتي هن تح خط الفقر يكن ذات مستول تعليم اقع
ومستتتول صتتحي اقتتع مقاانتتة بتتذي التتدخع االعلتتى او
الوظتتائال االكةتتر استتتقرااا او قتتد يعتتانين متتن امتتراض
تحتد متتن قتتداتهن علتتى العاتتع او قتتد يعتتانين اعاقتتة متتا
فهن معرعات بشكع اكبر لخير االستتبعا االتتاتاعي
(.)5

ان التيتتوا االتتاتتاعي والتكنولتتوتي الستتري ا ل التتى
زيتتتا ة تعقتتتد الاجتاتتت الحتتتديث ولتتته االثتتتر فتتتي ظهتتتوا
مشتتتكالت تديتتتدة بتتتين افتتترا ه الاعتتتام هتتتذة الحاتتتتات
النفستتتية واالتتااعيتتتة واالقتصتتتا ية ومواتهتتته العقبتتتات
التي تعترض هذا االاعام (.)11

لتتذلك ياكننتتا وصتتال االستتتبعا االتتاتتاعي بأنتته أزمتتة
متعتتد ة االبعتتا والاكونتتات وهتتو لتتي شتتأن الفقتترام او
االغنيام وثدهم اناا هو مشكلة تايت شترائا الاجتات
ويظهر في الاجاالت كافة وعلى الاستتويات كافتة وكتع
االزمان والتذي يفترز شتخخ غيتر منتدمج فتي مجتاعته
(.)6

لتتذا تعتتد الحاتتتة التتى االاشتتا والعتتالج النفستتي متتن اهتتم
الختتدمات الاقدمتتة لالفتترا فتتي االونتته االخيتترة واللتتذان
يصبان في الهدف نفسه هو الوقاية من الاترض النفستي
والتغل ت علتتى الصتتعوبات التتتي تعيتتا تحقيتتا الصتتحة
النفسية (.)12

تتتتز ا هتتتذة الاشتتتكلة خيتتتواة فتتتي مرثلتتتة الاراهقتتتة
بأعتبااها مرثلة ثرتة وانتقالية مهاة في ثيتاة الفتر
فهتتي مرثلتتة البحتتث عتتن الهويتتة فتتالاراها ال يعتترف
مايريتتد ومااليريتتد فنجتتده بتتأم الحاتتتة التتى الشتتعوا
بالتقبع االتتااعي الذي يحقا له االمن النفسي (.)7

فنتترل االاشتتا هتتو خدمتتة انستتانية متتن الناثيتتة النفستتية
لاستتتاعدة االفتتترا علتتتى تحقيتتتا اقصتتتى اتتتتات الناتتتو
المكانياتهم الشخصية (.)13
فاالسرة هي الاكان االول لتشكع شخصية وسلوك الفر
واعيامه الصبغة االتتااعية التي يتتعلم ويترعترع فيهتا
علتتتى تجتتتااد مختلفتتتة ستتتوام كانتتت مرلاتتتة محبيتتتة ام
مفرثة مدعاة (.)14

إذا أخفا الاراها في تحقيا هويتته وتأكيتد ذاتته وفتي
ماااستتته لتتر واا الاتوقعتتة منتته فتتي الحيتتاة االتتااعيتتة
فان ذلك سوف ير ي به الى إاتباك الدوا (.)8
وعليه فان مشكلة البحث الحالي تتلخخ فتي التستاتالت
اآلتية

تشتتتكع مرثلتتتة الاراهقتتتة مفتتتترق اليتتترق بينهاتتتا وبتتتين
الرشد فيقال الاراها وقفتة ثتائرة ال يعترف موقعته متن
الكباا .وهذا التغيير في االنتاام من تااعتة التى اخترل
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ماااسته في الاراهقة وهم يعتقتدون ان مستروليتهم هتي
ان يجعلوا الناس سعدام ويعالوا على ان ال يكتون هنتاك
خلع او خيأ في أي شي من ثولهم (.)19

هو تغير مفاتئ وانتقال الى مرثلة تديدة الن في هتذة
الفتتترة تكتاتتع مظتتاهر الناتتو التتتي تاكنتته متتن ان يصتتبا
عضتتوا فتتتي تااعتتتة الراشتتدين وتاتتتتاز هتتتذة الارثلتتتة
بتبلتتتوا اتجاهتتتات الفتتتر االتتااعيتتتة وميولتتته العلايتتتة
والاهنيتتة متتن تهتتة والتعتترض لاشتتكالت تختلتتال فتتي
ثتتدتها ونوعهتتا عتتن الاراثتتع الستتابقة متتن تهتتة اختترل
(.)15

ومتتتن هنتتتا يتبتتتين لنتتتا ان االهتاتتتام بدااستتتة االستتتتبعا
االتتاتاعي يصتدا عتن توتته انستاني متقتدم يعلتي متتن
قياتتة االنستتتان ويجاهتتتد كتتتي ال يقتت هتتتذا الفتتتر عتتتحية
لتيوا الاجتا الذي يعي فيه (.)20

قتتد اكتتدت الحقتتائا االقتصتتا ية االثتتاا النفستتية للتتدواف
االقتصا ية في الحياة االنسانية وكيال تعاع هذة الدواف
عى تشكيع سلوكنا ومواقفنا تجاة االخرين (.)16

موعتتتوع االستتتتتبعا االتتاتتتتاعي هتتتتو موعتتتتوع مهتتتتم
وثيوي للغاية وعلى الرغم من اهايته اال ان الدااستات
العربية نا اة تتدا عتن هتذا الاوعتوع فهتو يظهتر فتي
الاستتتويات كافتتة وك تع االزمتتان والتتذي يهتتد االستتتقراا
االتتااعي في العالم كله االستتبعا االتتاتاعي يختلتال
عتن الفقتتر فهتتو مصتتيلا اتتاتاعي أعاتتا واشتتاع فهتتو
يحتتتتتول ون تاتتتتتت االفتتتتترا والجااعتتتتتات بالاشتتتتتااكة
االقتصا ية والسياسية والةقافية الكاملة ماا يرثر بدواه
على الناثية النفسية (.)21

وقتتتد اظهتتترت الدااستتتات الستتتايكولوتية وتتتتو عالقتتتة
عكسية بين التقبع الوالدي والحرمتان متن العيتال وبتين
العدوانية لدل االفرا اذ وتد ان االفترا التذين ثرمتوا
متتن ثنتتان الوالتتدين قتتد تكون ت بيتتنهم مشتتاعر الكراهيتتة
وقلتتة االختتال فتتي العالقتتات م ت االختترين ذلتتك الن
الحرمتتان وعتتدم االشتتباع العتتاطفي لتتم يتتتا لهتتم فرصتتة
تكتتوين عالقتتة الفتتة ووئتتام مت البيئتتة االتتااعيتتة االمتتر
الذي ا ل الى فقدان الصالت االتتااعية مت االخترين
ومن ثم ا ل الى عدم اكتستاد مهتااة فتي التعامتع معهتم
(.)17

فاعالجتتة االستتتبعا االتتاتتاعي امتتر لتتي بتتالهين ذلتتك
لتعد اسبابه ولاا له من عواق معقدة ومتعد ة الجوان
ماتتا يخلتتا مشتتاكع عايقتتة وطويلتتة الاتتدل التتتي تضتتر
باالفرا والاجتا ككع وايضا امكانية انتقال االستتبعا
االتتااعي من تيع التى اختر الن ثيتاة االطفتال تتتاثر
بشدة بظتروف ابتائهم مةتع خلهتم او مكتان الاعيشتة او
وعتتت االستتترة ستتتوام كانتتت تعتتتاني متتتن الحرمتتتان او
اليالق او الاوت  ....الخ من العوامع (.)22

فار و االهتاام بهذة الشريحة يعو الى الاجتا ستوام
اكان بجانبه السلبي او االيجابي ذلك معتادا على متاتفرة
مرسستتات ذلتتك الاجتاتت العامتتة والخاصتتة منهتتا فتتاذا
هاشتتت ثقتتتوق وواتبتتتات فئتتتة االيتتتتام ستتتوف يعتتتاني
الاجتاتت باكالتته متتن ستتوم العدالتتة ماتتا يتتر ي بهتترالم
االفرا الى الازيد من التذمر والغض واوح الكراهية
والتخري كاا ان االيتام قد يعانون متن استتبعا هم متن
نظام التعلتيم الرستاي ومتن االتجتاه العتام للاجتات كاتا
توكد ( )Hildaبزيتا ة نستبة االستتبعا االتتاتاعي لتدل
االيتام بعار ( )15-19سنة لغير الاتزوتات (.)18

الفتترق متتابين اثساستتنا بهويتنتتا ياكتتن فتتى متتدل اثستتاس
الفر والاجتا بان هو ومتن يكتون ظ اثستاس الهويتةظ
فعنتتدما يعتتي االنستتان لهتتذه االنتتا تصتتبا هتتي الاحركتتة
الفعاله ويوكد اايكسون بتأن الهويتة تاةتع ثاتتة ثيويتة
لوتو كتع انستان فتي ثيتاة اتتااعيتة ذات الاعنتى وال
ياكن الشعوا بالرغبة في البقام على قيد الحياة من ون
االثساس بالهوية (.)23

وصتتال الباثتتث هتتتز تضتتاتل وا بعتتال االمهتتات فتتي
االسر ذات العائع الواثد او وصال هذا الدوا بانته وا
بال وا بوصفه ا فعع سلبي للضغوط الزائتدة الكايتة
منها والكيفية او بسب الختالف التذي ينشتأ بيتنهم وبتين
االبنام م اثتاال نقخ كفامته في ا ااة شرون االسترة
واعايتتتة ميالبهتتتا فيصتتتبا بعتتتال الاتتتراهقين االيتتتتام
منقذين في اعاية االسترة والقيتام بتاال واا والاسترليات
الوالديتتة التتتي كةتترت بفقتتدان االد او االم وتستتاى هتتذة
الظتتاهرة ظتتاهرة قل ت التتدوا وهتتذا النتتوع متتن االبنتتام
يلومتتتتون انفستتتتهم او يشتتتتعرون بالتتتتذن ثيناتتتتا يحتتتتد
اعتتيراد اومشتتكالت فتتي االستترة ويزعاتتون انهتتم اذا
كتتانوا ابنتتام طيبتتين فتتأن ثيتتاة االستترة ستتوف تستتير علتتى
خير مايرام (.)18

وياكتتن متتن هنتتا ايجتتاز اهايتتة البحتتث الحتتالي بالنقتتتاط
اآلتية
 -1اهاية مرثلة الاراهقة ومدل تاثير هذة الارثلة فتي
نفستتتتية الفتتتتر بستتتتب الظتتتتروف والتغيتتتترات الجستتتتدية
واالتتااعيتتة الحرتتتة التتتي ياتتر بهتتا الاراهقتتون عامتتة
والاراهقون االيتام بصواة خاصة.
-2االستتتتفا ة متتتن مقيتتتاس االستتتتبعا االتتاتتتاعي التتتذي
اعدته الباثةة.
 -3التتتدوا التتتذي ير يتتته االستتتتبعا االتتاتتتاعي بفرعيتتتة
اليتتتوعي والجبتتتري فتتتي تكامتتتع شخصتتتية الاراهتتتا
وتحقيتتا توافقتته النفستتي والشتتعوا باالنتاتتام والرعتتام
ثيث يقترد من اعلى اتات الصحة النفسية.

هتوالم االبنتام غالبتتا متا يفقتدون االمتتع فتي الحيتاة ومتتن
الاحتاع كةيترا ان يواتهتوا صتعوبة فتي ا ام وا االد
او االم في ثياة الرشد ال ثساسهم بالفشع واالثباط متن
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ثالثا  :اهداف البحث:

-3الاراها

يهتتدف البحتتث الحتتالي التتى قيتتاس االستتتبعا االتتاتتاعي
لدل اليلبة الاراهقين فتي اا البتراعم لاليتتام ويهتدف
الى ايجا الفروق فتي االستتبعا االتتاتاعي بتين اليلبتة
االيتتتتام وفقتتتا لاتغيتتترات العاتتتر ونتتتوع اليتتتتم والارثلتتتة
الدااسية.

عرفه ثامد زهران بانته الشتخخ التذي ياتر بارثلتةثرتة من العار التي من السهع تحديد بدايتها ولكن من
الصتتتع تحديتتتد نهايتهتتتا ويرتتتت ذلتتتك التتتى ان بدايتتتة
الاراهقة تتحد بالبلوغ الجنسي (.)27
-4استنتج الباثةة متن التعريفتات الستابقة أن الاراهتا
يتايز باا يأتي
* تغيرات تستاية وعقليتة ونفستية تترثر علتى الاظتاهر
السلوكية.
* السعي في التعرف على هوية االنا.
* البلوغ الجنسي.
* الرغبة في االستقالل.
 -5اليتيم
اليتيم من فقد االد وكع شيم وأي مفر يعز نظيره
فهو يتيم فيقال اة يتم (.)28

رابعا  :حدود البحث:
يتحد البحث الحتالي ليلبتة وا االيتتام فتي وا الدولتة
 /اا البتتتراعم للذكواالتابعتتتة لتتتوزااة العاتتتع والشتتترون
االتتااعية للعام الدااسي .2018-2017
خامسا  :تحديد المصطلحات:
التعريفات الواا ة في عنوان البحث تتضان
-1االستبعا االتتااعي

تعريتتتال وزااة العاتتتع والشتتترون االتتااعيتتتة هتتتو
الشتتخخ التتذي فقتتد أثتتد والديتته او كليهاتتا بستتب الوفتتاة
ومستار على ااسته ويعي في مرسسات اعاية ذوي
االثتياتتتتات الخاصتتتة التابعتتتة لتتتوزااة العاتتتع فتتتي وا
الدولةظ(.)29

عرفه كع من
يعرفتتته غيتتتدنز بانتتته ظ عاليتتتة متتتن عاليتتتات التغيتتتراالتتااعي تتضتان شتكلين ائيستين األول هتو استتبعا
اولئك الاعزولين عن التياا الرئي للفر التي يتيحها
الاجتا فهم القابعون في القاع وهو نتوع متن االستتبعا
الجبري اما الشكع الةتاني فهتو االستتبعا اإلاا ي وهتم
(ثتواة تااعتتات الصتتفوة) اذ تنستتح الجااعتتات الةريتتة
باعزل عن بقية الاجتا الكبيرظ (.)24

المبحث الثاني
اإلطار النظري
االستبعاد االجتماعي ))Social Exclusion
مفهوم االستبعا االتتااعي
االستبعا االتتااعي هو(الحالة) االكةر شيوعا لوصتال
االفرا او الجااعات بانهتا ظمستتبعدةظ ستوام متن انتواع
النظم او العالقات االتتااعية (.)30
فقتتد يولتتد االنستتان مستتتبعدا (فتتي ثالتتة العتترق واليبقتتة
االتتااعيتتتتتة او ثتتتتتتى مكتتتتتان الاعيشتتتتتة فضتتتتتال عتتتتتن
الاستبعدين نتيجة االعاقات الذهنية) او قتد يصتبا الفتر
مستتتتبعدا نتيجتتتة للتغيتتترات فتتتي الظتتتروف مةتتتع (فقتتتدان
الوظيفة والكواا اليبيعية او ثاالت فقتدان العائتع أي
اد االسرة نتيجة الوفاة او اليالق) (.)31

 تعريال مركز االستبعا االتتااعي البرييانيظ متتتتا يقتتتت علتتتتى األفتتتترا والاجتاعتتتتات الاحليتتتتة متتتتن
االستتتتقياد والتفرقتتتة االتتااعيتتتة وعتتتدم الاستتتاواة
وثرمانهم من الاشااكة في األنشية العا ية للاتواطنين
فتتتتتي ذلتتتتتك الاجتاتتتتت ويكونتتتتتون ااغبتتتتتين فتتتتتي هتتتتتذه
الاشااكةظ(.)25
 منظاة االمم الاتحدة فعرفته ظهو االفتقاا الى التدخعوالاواا لضاان سبع العتي الاستتدامة وستوم التغذيتة
وستتوم الصتتحة وقلتتة او انعتتدام فتتر الحصتتول علتتى
التعليم وغيرها من الختدمات األساستية وزيتا ة معتدالت
الوفيتتات الناتاتتة عتتن االمتتراض فضتتال عتتن التشتتر
والسكن غير الاالئم والتاييز وعدم الاشااكة فتي صتن
القتتترااات وفتتتي الحيتتتاة الادنيتتتة واالتتااعيتتتة والةقافيتتتة
العامةظ (.)26

هنالك نااذج متن النظريتات الاستتخدمة لدااستة وقيتاس
االستبعا االتتااعي خاصة في الاالكة الاتحدة ()UK
وقتتد اعتاتتدت هتتذه الدااستتات علتتى الاجتتاالت االابعتتة
لالستبعا االتتااعي واعتاتد التبعال االختر منهتا علتى
( ااسة استقصتائية) لجتوا ن  2000وبتانت 2006
ثيتتث تستتتعاع لةاانيتتة مرشتترات لتحستتين الاقتتايي متتن
اابعتتة ابعتتا لالستتتبعا االتتاتتاعي هتتي الفقتتر -ستتوق
العاع -الخدمات – العالقات االتتااعية (.)32

 2التعريال االترائي الداتة الكلية التي يحخ عليهتا
الاستتتتجي متتتن ختتتالل استتتتجابته علتتتى فقتتترات مقيتتتاس
االستبعا االتتااعي الذي اعدته الباثةة لهذا الغرض.

بيناا ااسة (بيرتاا  )2000فتستعاع بيانتات ثانويتة
طوليتتتة متتتن لوثتتتة االستتتر البرييانيتتتة لقيتتتاس االستتتتبعا
االتتااعي على طول اابعة محاواهي
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االتتااعي (.)33

اابعا البعد الةقافي
هتتو البعتتد التتذي تشتتكله مستتتويات تقبتتع التنتتوع فتتي القتتيم
والاعتتايير وقبتتول ستتبع الاعيشتتة واثترامهتتا اي قبتتول
النوع بكع غناها (.)36

امتتا ااستتة (ليفتتتاس  )2007فتقتتترح مصتتفوفة برستتتع
لالستتتبعا االتتاتتاعي ( )B-SEMمتتدل متتن البيانتتات
الةانوية واالساسية ياكن ان تستخدم في قياس االستتبعا
االتتااعي في عشرة محاوا هي

انواع االستبعاد االجتماعي:
االستتتتتبعا االتتاتتتتاعي لتتتته وتهتتتتان متقتتتتابالن اولهاتتتتا
واوستتعهاا هتتو االستتتبعا الجبتتري والنتتوع الةتتاني هتتو
االستبعا اليوعي وفياا يأتي توعيا لكال النوعين.

 -1الاصا ا وتشاع (الاوا واالقتصا  -الوصتول التى
الخدمات -العالقات االتتااعية).

االستبعا الجبري – عنصري Racial Exclusion

 -2االعتبتتتااات وتشاع (االقتصتتتا -االتتاتتتاع -الةقافتتتة
والتعليم -ماااسة الحقوق السياسية).

هتتتو ذلتتتك النتتتوع االكةتتتر انتشتتتااا واالكةتتتر ثظتتتا متتتن
الدااسة وهو الذي يركز على استبعا اليبقات الفقيترة
والاحرومتتتتة واليبقتتتتات الاهاشتتتتة باعناهتتتتا الواستتتت
فالاستتتتبعدون تبريتتتتا اتبتتترتهم الظتتتتروف او العوامتتتتع
االقتصتتتا ية او االتتااعيتتتة علتتتى ذلتتتك وهتتتم يعتتتانون
ثرمانتتا اقتصتتا يا يظهتتر فتتي الاستتكن والاأكتتع والالتتب
وغيره (.)37

 -3كفتتامة الحيتتاة وتشتتاع (الصتتحة والعتتي بكرامتتة -
بيئة الاعيشة  -الجرياة وااليذام واالترام) (.)34
كاتتتا وتستتتتخدم اتهتتتزة الكشتتتال عتتتن مجريتتتات االمتتتوا
للتوصع الى فهم عاليات االستبعا ذلتك اللقتام الضتوم
على الاارات الاوتو ة بين هتذه العاليتات الاترثرة فتي
صتتتحة الستتتكان وتتتتوفير إطتتتاا لتقيتتتيم عتتتدم الاستتتاواة
الصحية والبحث عن السياسات واالترامات التي تعاتع
من شأنها التدخع في هذه العاليتات ومتن ثتم الحتد منهتا
فضال عن ان ابعا االستتبعا االتتاتاعي الياكتن عتزل
واثد عن االخر بع االثتاال االكبر هو تداخلها وتأثير
البعد على االخر (.)35

االستبعا اليوعي Voluntary Exclusion
هتتو استتتبعا االغنيتتام أنفستتهم متتن الحيتتاة العامتتة ألنهتتم
يالكون اأس الاال فلهم مرسستاتهم التربويتة والتعليايتة
الخاصتتة ايضتتا وا الحضتتانة التتى الجامعتتات الخاصتتة
وما الى ذلتك متن مستشتفيات ووستائع الاواصتالت اي
انهتم يعيشتتون فتي مجتاعتتات خاصتة بهتتم اليستاا لعامتتة
الشتتتتع ان يتغلغتتتتع بتتتتداخلها فلهتتتتم ثيتتتتاتهم الخاصتتتتة
وقوانينهم الخاصة (.)38

وا ناه وصال للخصائخ الرئيسة لكع بُعد
اوال البعد االقتصا ي

* اهم العوامع التي ير يها االستبعا االتتااعي لالفرا
فهي على النحو األتي

أي توزي ت الاتتواا والاتتوا الالزمتتة الستتتاراا الحيتتاة
على سبيع الاةال (التدخع والتوظيتال والستكن واالاض
وظروف العاع وسبع العي  ...الخ).

• مفهتتوم متتتدن نحتتو التتذات خجتتع تأنيت التتنف
موته نحو الذات ونحو االخرين.

ثانيا البعد السياسي
معنتتتاه الستتتلية فتتتي العالقتتتات وإنشتتتام اناتتتاط متتتن عتتتدم
الاستتاواة فتتي كتتع الحقتتوق الرستتاية باتتا فتتي ذلتتك الايتتاه
الاأمونة والصرف الصحي والاتأول والياقتة والنقتع
والختتتدمات مةتتتع الرعايتتتة الصتتتحية والتعلتتتيم والحاايتتتة
االتتااعيتتتتة .فهنالتتتتك توزيتتتت غيتتتتر متكتتتتافئ للفتتتتر
للاشتتتااكة فتتتي الحيتتتاة العامتتتة للتعبيتتتر عتتتن الرغبتتتات
والاصتتالا والحصتتول علتتى الختتدمات وهتتذا البعتتد هتتو
تزم اليتجزم من التشري والدساتير والسياسات عامة.

وكتتره

• عتتعال االثستتاس او (اال ااك) ستتوام نحتتو التتذات أم
االخرين.
• االكتئآد الغض

الخوف القلا.

• يشعرون بعدم الةقة تجاه العالم الذي يعرفونه.
• يشعرون باستاراا بأنعزالهم عن االخرين.
• ستتتييرة الضتتتعال علتتتيهم وانعتتتدام القتتتوة واليتتتأس فتتتي
مواتهة الاواقال واالثساس بأنها خااج عن سييرتهم

ثالةا البعد االتتااعي
هو البعد الذي تشكله العالقات القريبة من عم وتضامن
مةتتتع (الصتتتداقة والقرابتتتة والعائلتتتة والعشتتتيرة والحتتتي
والاجتا ت والحركتتات االتتااعيتتة) التتتي تولتتد الشتتعوا
باالنتاام في إطاا النظم االتتااعية.

• يشتتتعرون بتتتأنهم غيتتتر قتتتا اين علتتتى تغييتتتر ظتتتروف
ثياتهم.
• اليستييعون وصال شعواهم وتجاابهم لرخرين.
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• االثساس الدائم بأن الأثتد يتو االستتااع التيهم عنتدما
يحاولون التحد (.)39

• مرتبط بعدم القداة على الاشااكة الفعالة في السياسة.
وبالتتتتالي تعتتترض االفتتترا التتتى االعتتتيرابات النفستتتية
الاختلفة بسب التاييز واالستبعا ومن ثم تلتك االزمتات
النفسية (.)41

التاييتتتتز بتتتتين ( العزلتتتتة االتتااعيتتتتة ) و ( االستتتتتبعا
االتتااعي ).

وبعبااة اخترل تترل الباثةتة ان ( العزلتة االتتااعيتة )
هتتي ( مشتتكلة نفستتية ) متتن ذات الفتتر وتاتتتد اثااهتتا مت
االختتتتترين اي ان اثااهتتتتتا اتتااعيتتتتتة امتتتتتا االستتتتتتبعا
االتتاتتاعي فهتتو )مشتتكلة اتتااعيتتة) متتن الاجتا ت لهتتا
اثااها النفسية على االفرا .

ان ثياة الفر في نيتاق الجااعتة يتفاعتع معهتا ويتبتا ل
الانتتاف عتترواة وستتعا ة  ..عتترواة لتحقيتتا ثاتاتتته
االساستتتية وستتتعا ة فتتتي انتاائتتته واندماتتتته  ..فاالنستتتان
اتتااعي بيبعه.
فايع بعال االفرا الى االنيوام على أنفستهم والتى ثتد
العزلة والوثدة يعد مشكلة نفسية واتتااعية ولها اثااها
ومن اهم اسباد االنيوام او العزلة هي

النظريات التي فسرت االستبعاد االجتماعي:

-1استتتتباد تستتتتاية تتصتتتتع بتركيتتتت الغتتتتد الصتتتتاام
وهرموناتها وبألياف الجهاز العصتبي وثيويتته .وبكيتان
التتتدم ونشتتتاطه التتتدموي او التكتتتوين الازاتتتتي فتتتبعال
النتتاس يتتر طاقتتة انفعاليتتة خامتتدة وهتتم االنيوائيتتون -
االنسحابيون.

نظريتتتة كتتتااين هوانتتتاي )theory 1952-1885
(Karen Horney
((ان لالنستتتان القتتتداة كاتتتا ان لتتته الرغبتتتة فتتتي تنايتتتة
امكانياته ثتى يصبا انسانا محترما  ..اعتقد ان االنسان
يستيي ان يتغير ويستار في التغير ما ام ثيتا)) كتااين
هواناي.

-2سب نفسي انفعالي فبعال االفرا يعانون من فقتدات
الةقتتتة بتتتالنف وبتتتاالخرين او يكرهتتتون اوح الانافستتتة
والاناقشة.

تأثرت هواناي بفكر فرويد بداتة كبيرة إال انها التتفا
فتتي تركيتتزه علتتى اهايتتة الجتتن وتتترل ان هنتتاك متتن
الحاتتتات االساستتية اهاهتتا الح ت الوالتتدي وتقلتتع متتن
اهايتتتة الحتايتتتة البايولوتيتتتة ككتتتع وتتتترل ان لالنستتتان
الدافعيتتة للناتتو متتدل الحيتتاة وتشتتير ألهايتتة العالقتتات
االسرية وتعتبرها االساس في اشباع او اثباط الحاتات
االساسية .وتاةع فترات اليفولة سوام ان كانت ايجابيتة
ام ستتلبية االستتاس لبنتتام الشخصتتية فتتي الاستتتقبع (.)42
واكتتدت علتتى ان االنتتا الازعجتتة لالثستتاس بالعزلتتة او
الضتتعال تناتتو هتتذه االنفعتتاالت كاتتا اعتقتتدت هوانتتاي
ختتالل التفتتاعالت الابكتترة بتتين اليفتتع والوالتتدين التتتي
تعوق الناو الداخلي لليفع (.)43

-3قد ينشأ االنيتوام او العزلتة متن خبترات الفشتع فهتو
يفتتر منهتتا ليعتتي وثيتتدا فتتي ذاتتته فتتي عتتالم متتن اتتتتراا
الهاوم او التحليا في عالم الخيال واثالم اليقظة.
-4ايضا قد ينشأ لدل االفرا من أث الناس إليهم وذلتك
بالدالل الاسرف الذي يجده بعتال االفترا فتي طفتولتهم
ثيتتث يجتتدون كتتع اغبتتاتهم مشتتبعة ون طل ت او عنتتام
وعنتدما يكبتر هتذا اليفتع فأنته ينتظتر متن كتع النتتاس ان
يكونوا له خدما وعونتا وهتذا اليجتده ميستواا فتي ثيتاة
الراشدين ثيث التناف والتسابا وثيتث الاعانتاة وإذا
لتتم يتعتتو عليتته فيجتتد فتتي عامتتع االنهتتزام واالنستتحاد
عامتتع ااثتتة اذ لتتي لديتته الشتتجاعة الكافيتتة لاواتهتتة
الحياة االتتااعية الجا ة (.)40

تعتقتتد هوانتتاي ان هنتتاك ثالثتتة اتجاهتتات عصتتابية تقتتو
الفتتر التتى نتتوع معتتين متتن الستتلوك وهتتذه االنتتواع هتتي
التحرك نحو الناس والتحرك عد الناس والتحرك بعيتدا
عن الناس .

وللتاييتتتتتتز متتتتتتابين االستتتتتتتبعا االتتاتتتتتتاعي والعزلتتتتتتة
االتتااعية يج ان نعرف ان العزلة االتتااعية هتي
ظتتتتاهرة عتتتتدم مشتتتتااكة (الفتتتتر او الاجاوعتتتتة) فتتتتي
الارسستتتات الرئيستتتة للاجتاتتت او متتتن الاجتاتتت نفستتته
وذلتتك ألستتباد خااتتتة عتتن نيتتاق ستتييرة االشتتخا
الخاعتتتعين لهتتتا .لهتتتذا فتتتأن العزلتتتة االتتااعيتتتة تكتتتون
طوعية وناتجة عن تأزمات نفسية او خبرات مرلاة مت
الاحتيط امتتا بالنستبة التتى االستتبعا االتتاتتاعي فهتو قتتد
يكتتون طوعيتتا او غيتتر طتتوعي (تبتتري) يتضتتان وعتتي
الفتتر لتته متتن غيتتر تعرعتته لالزمتتات النفستتية بعبتتااة
اختترل هتتو انتهتتاك لايال ت العدالتتة االتتااعيتتة وذلتتك
بيريقتين
• انه يتناقال م الاساواة في الفر

وتتترل الباثةتتة أن االتجتتاه العصتتابي االخيتتر (( التحتترك
بعيتتدا عتتتن النتتتاس )) يفستتتر وتهتتتة نظتتتر هوانتتتاي فتتتي
االستبعا االتتااعي .
ثيتتتتث عاتتتتع االفتتتترا التتتتذين يتايتتتتزون بالشخصتتتتيات
االنعزاليتتة التتى تكتتوين مستتافة عاطفيتتة تبعتتدهم عتتن كتتع
الناس االخرين .يجت ان اليتواطتوا مت االخترين بتاي
طريقتتة كانتت يجتت ان اليحبتتوا واليكرهتتوا .او ثتتتى
اليتعاونوا م الناس من اتع تحقيا هذه العزلة الكاملة
يكافحون من اتع ان يحققوا اكتفام ذاتيا ونفسيا الى ابعد
ثد (.)44
وتذكر هواناي بأن الحاتات العصابية هي

.
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الاحتتتيط وهتتتو يتتتر ي التتتى ثالتتتة نكتتتو
االعراض الجسدية.

-1الح او االستحسان  -2شريك مسيير فتي الاعاشتية
-3ثيتتاة عتتعيفة ومحتتدو ة-4الستتلية -5االستتتغالل -6
االمتياز -7االعجاد الشخصي -8االنجاز الشخصتي او
الياوح -9االكتفتام التذاتي -10الكاتال وعتدم الاهاتاتة
(عدم االعتدام) وتنبه هوانتاي علتى ان كتع شتخخ
عنتتده هتتذه الحاتتتة لالستتتقالل عتتن االختترين والحاتتتة
للحت واالستحستتان ومتتا التتى ذلتتك فتتال واثتتدة متتن هتتذه
الحاتات شاذة او عصابية في ظهواها العابر في الحياة
اليوميتتة ان مايجعلهتتا عصتتابية هتتو الاواصتتلة القستترية
الشتتديدة الشتتباعها كيريقتتة وثيتتدة لحتتع القلتتا االساستتي
التي ات به نظرية هواناي (.)45

فضتتتال عتتتن

تستنتج الباثةة مااسبا أن ستلوك االستتبعا االتتاتاعي
ثست نظتترة ستتبتيز متترتبط بعالقتتات الفتتر فتتي طفولتتته
الابكرة بالاحييين وخاصة االم اي كلاا كان عالقتته
بهتتتا ستتتلياة خاليتتتة متتتن الختتتوف والحرمتتتان كلاتتتا تقبتتتع
االختترين وطتتوا عالقاتتته االتتااعيتتة.ومن هنتتا ياكتتتن
تصتتديا عاليتتة التنشتتئة االتتااعيتتة بأنهتتا عاليتتة تعلتتم
وتعلتتيم وتربيتتة تقتتوم علتتى التفاعتتع االتتاتتاعي تهتتدف
التتى اكتستتاد الفتتر ستتلوكا ومعتتايير واتجاهتتات مناستتبة
ال واا اتتااعيتتتة معينتتتة تاكنتتته متتتن مستتتايرة تااعتتتته
والتوافا االتتااعي معها وتكسبه اليتاب االتتاتاعي
وتيسر له االندماج في الحياة االتتااعية.

وهي تفسر االمتراض النفستية علتى انهتا مكتستبة وبأنهتا
ليس ت بنتيجتتة ثتايتتة لتقلبتتات الحيتتاة الغريزيتتة .وتتترل
ايضتتا بتتأن الاتترض النفستتي يبتتدأ متتن بيئتتة بيتيتتة غيتتر
طبيعيتتتة كاتتتوت أثتتتد الوالتتتدين واليتتتالق والتفريتتتا
وامتهتتتان اليفتتتع وثرمانتتته متتتن الحتتت والرعايتتتة او
بسب التوقعات التتي تزيتد علتى قابلياتته او التقليتع متن
طاوثاته او ثتى عن طريا اعيائه اعاية فائضة عن
ثاتته (.)46

فيبيعتتتة الكتتتائن الحتتتي يايتتتع التتتى االنتاتتتام النتتته كتتتائن
اتتاتتتاعي بيبعتتته اليستتتتيي ان يعتتتي باعتتتزل عتتتن
االختترين وهتتو يتتتلا بانتاائتته هتتذا اشتتباع ثاتاتتته التتى
االنتاتتام وثاتاتتته التتى التقتتدير االتتاتتاعي التتذي ييلتتا
عليه بعتال العلاتام الجتوع االتتاتاعي هتذا التداف يبلت
متن القتتوة انتته يستتتيي ان يعتدل كةيتترا متتن ستتلوك الفتتر
وتتتدل ااستتات ابيتتع وتولتتد فتتااد علتتى ان الحرمتتان
الابكر من الرعايتة االسترية يظهتر الحاتتة الااستة التى
االمن ويرثر تاثيرا انفعاليا وتسايا خييرا وير ي التى
ظهتتوا اعتتيرابات نفستتية مختلفتتة .هتتذا واهتتم الاظتتاهر
التي يحتاج اليها الفر الى االمن هي الهدف الذي يسعى
لبلوغتتته والعالقتتتات االتتااعيتتتة التتتتي تصتتتله بتتتاالفرا
االختترين بالةقافتتة القائاتتة .ان الحاتتتة التتى االمتتن تتتدف
الشخخ الى التجا م االخرين وعاع متامن شتأنه ان
يحقا تقبع االخرين لهُ (.)47

تستنتج الباثةة مااسبا ان القلا االساسي ذو اهايتة فتي
الحياة السوية ثيث يشعر الفر به بتالعجز عتن مواتهتة
الكبتاا ثيتتث يجتتد الفتتر نفسته مضتتيرا لالعتاتتا علتتيهم
وهتتو هنتتا الستتوي امتتا الصتتنال االختتر هتتو تبنتتي الفتتر
االتجاه العصابي الةالث ثيث يستبعد االخرين او يح
بانتتته مستتتتبعد متتتن ختتتالل تبنيتتته التجتتتاه االستتتتبعا عتتتن
االخرين اي االعتاا على النف وتأكيد أكبر على قول
العقتتع والانيتتا والتتذكام التتداخلي فتتي الفتتر نفستته ثيتتث
هنا غير السوي.
نظرية سبيتز ( ) Spitz theory 1974 – 1887

نظرية سالاون بيرلز

انجتتز ستتبيتز ابحاثتتا منظاتتة ثتتول ناتتو اليفتتع وثتتاول
بواستتتية الاالثظتتتة الاباشتتترة البرهتتتان عتتتن مصتتتداقية
بعتتال مفتتاهيم التحليتتع النفستتي وقتتدم مستتتخدما التحليتتع
التتتتتدقيا وصتتتتتفا لتنظتتتتتيم عالقتتتتتات اليفتتتتتع باالشتتتتتيام
واالشتتتتخا الاوتتتتتو ة فتتتتي الاحتتتتيط وخاصتتتتة االم
وبحس ت نظريتتة ستتبيتز فتتان الاولتتو الجديتتد يكتتون فتتي
ثالتتة عتتدم تاييتتز واعتاتتا كلتتي وهتتو اليستتتيي الحيتتاة
بواسية وسائله الخاصة وهو يتخلخ من هذا االعتاا
ويصتتبا مستتتقال ختتالل عاليتتة الناتتو .يعتتااض ستتبتيز
ميالني كالين التي طوات نظريتة فريتدة للحيتاة النفستية
بأن االنا تنتظم بعد الشهر الةالث م وتو هتا قبتع ذلتك.
يعتقد سبتيز ان التيتوا متن الحالتة الجستدية التى الحالتة
النفستتية هتتي عاليتتة مستتتتارة ومتواصتتلة ونتتواة اناتتتاط
((االنتتتا)) النفستتتي يجتتت التفتتتتي عنهتتتا فتتتي الوظتتتائال
الفستتيولوتية والستتلوك الجستتدي .يعتتد ستتبتيز متتن ابتترز
التتذين اهتاتتوا بتتتأثير الحرمتتان علتتى نشتتوم االمتتراض
النفسية عند الفتر وكتان االستاس فتي اكتشتاف مظتاهر
االنهيتتتاا النفستتتي التتتذي يحصتتتع نتيجتتتة االنفصتتتال عتتتن

بتتدأ نشتتاطاته الفكريتتة والعالتيتتة فتتي الاجتتال التحليلتتي
الفرويتتدي أكتتد بيرلتتز ان كتتع فتتر قتتا ا علتتى ان يتغيتتر
ويصتتبا مستتروال عتتن ستتلوكة واالفتترا هتتم فعتتالون فتتي
االثتتدا وليستتوا مجتتر متلقتتين لهتتا ومتتتى متتا أصتتبا
الفتتر قتتا اا علتتى ان يعتتي بتفاعلتته م ت االختترين يصتتبا
لديه ميع نحتو تحقيتا الحاعتر اي متايكون عليته ولتي
كيال يج ان يكون في الاستقبع.
بنظر بيرلز سلوك االستبعا ينتج من
-1اعيراد في قداات االفترا علتى التصترف والحتع
لالعاتتتال الابكتتترة .والتتتتي اهاهتتتا عتتتدم التستتتاما متتت
اخيام االهع والتي تنتج افكاا ومشاعر تبقتى تترثر فتي
الفر .
-2متتن ختتالل االفتتراط فتتي العاليتتات والخبتترات العقليتتة
التتتتي تتتترثر فتتتي العاطفتتتة وتقلتتتع متتتن اهايتتتة العواطتتتال
واالثاستتتي وتضتتتعال قتتتداة الفتتتر علتتتى االستتتتجابة
للاواقتتال الاتعتتد ة ومتتن ثتتم تتترثر فتتي تفاعتتع الفتتر م ت
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نبهنتتتا علتتتى وتتتتو شتتتكلين لالستتتتبعا االتتاتتتاعي بلغتتتا
اتة فائقتة متن الوعتوح والتبلتوا االول هتو استتبعا
اولئتتتك القتتتابعين فتتتي القتتتاع والاعتتتزولين عتتتن التيتتتاا
الرئيسي للفر التي يتيحهتا الاجتات وهتو هنتا الشتكع
الجبتتتري .امتتتا الشتتتكع الةتتتاني فهتتتو االستتتتبعا االاا ي
(اليوعي) كاا سااه كيدنز (ثتواة تااعتات الصتفوة)
ثيتتث تنستتح الجااعتتات الةريتتة متتن التتنظم العامتتة اذ
يختتتاا اعضتتاتها ان يعيشتتوا باعتتزل عتتن بقيتتة الاجتا ت
الكبيتتر يشتتير كيتتدنز التتى ان هنتتاك انااطتتا متتن الحيتتاة
االتتااعية الااعية تختلال تذايا عن االناتاط الحديةتة
الناتجتتة عتتن عاليتتات التغييتتر االتتاتتاعي ثيتتث ثال ت
الشتتعود بالعتتدل االتتاتتاعي وا خلت ذلتتك فتتي متتذاهبها
وفي فلسفاتها ونظاها الدينية واالخالقية والقانونية .ومتا
زال الاساواة والعدل بعيتدين عتن الواقت وعتن النتاس.
والاساواة هي اندماج الناس في مجتاعهم علتى اصتعدة
(االنتتتتتاج االستتتتتهالك والعاتتتتع السياستتتتي والتفاعتتتتع
االتتااعي) .والالمساواة هي االستبعا او الحرمان او
االقصتتتام عتتتن هتتتذه الاشتتتااكة كاتتتا تركتتتد بريتتتان ان
االستتتتتبعا االتتاتتتتاعي يتعتتتتااض متتتت مبتتتتدأ الفتتتتر
الاتكافئة من نتاثيتين األولتى هتي ان االستتبعا يتر ي
الى وتو فر تعلياية ومهنية غير متكافئتة .والةانيتة
هتتي ان االستتتبعا يشتتكع انكتتااا للفتتر الاتكافئتتة علتتى
صعيد الاشااكة السياسية (.)53

االخرين الذي يج ان يعتاد عليه في تحقيا ذاتته ومتن
ثم يصبا ُمشكال.
كاا يركد بيرلز أن سلوك االستبعا ينتج عن صتراعات
اختتتتع الفتتتتر بتتتتين ثاتاتتتتته والاتيلبتتتتات االتتااعيتتتتة
الاتوقعه منه وهذا يعني ان االتصتال بتين الفتر وبيئتته
متتايزال قائاتتا اي ان الفتتر لديتته تفاعتتع م ت البيئتتة لكتتن
بنسبة معينة (.)48
نظرية تـون بـولـبي
اهتتتم بتتولبي باعتتيرابات االطفتتال التتذين ينشتتأون فتتي
موسسات الرعايتة ومالتتئ االيتتام التذين تظهتر لتديهم
مشتتكالت وتدانيتتة متنوعتتة باتتا فيهتتا عتتدم القتتداة علتتى
تكوين صداقات وكذلك انهام العالقتات بتاالخرين وقتد
بدا له ان مةع هترالم االطفتال غيتر قتا اين علتى الحت
الفتقتتا هم فرصتتة تكتتوين تعلتتا قتتوي بصتتواة االم فتتي
اليفولة الابكرة (.)49
نظرية بولبي متفقة م وتهة نظر ستبيتز بتتأثر خبترات
اليفولتتتة وعالقتتتة اليفتتتع بتتتاالم بالاشتتتكالت الاتصتتتلة
بالعالقتتات االتتااعيتتة ماتتاير ي التتى شتتعواه بالعزلتتة
والوثدة واالستبعا ويرل تون بولبي ان هناك بعتال
الظتتروف االتتااعيتتة هتتي التتتي تتتر ي التتى االنحتتراف
وعلتتى اأستتها الحرمتتان النفستتي متتن االم ومتتن اعايتهتتا
وانعتتتتدام الحتتتت والتتتتدفم العتتتتاطفي والنبتتتتذ والعقتتتتاد
واالنفصال والتفكك االسري (.)50

المبحث الثالث
 -1مجتمع البحث:
يشتاع مجتات البحتث الحتالي االيتتام الاتراهقين فتي اا
البتتتتراعم لاليتتتتتام التابعتتتتة لتتتتوزااة العاتتتتع والشتتتترون
االتتااعيتتتة للعتتتام الدااستتتي  2018-2017التتتتي تضتتتم
االيتتتام التتذكوا متتن مختلتتال االعاتتاا التتذين يبلت عتتد هم
( )130يتياا.

هتتذا وقتتد اتتترل ميلتتر واختترون بحةتتا ثتتول فعاليتتة قتتوة
الةواد والعقاد في التفاعع االتتاتاعي .ونحتن نعترف
ان الةتتواد والعقتتاد يعتتدان شتتكلين ائيستتين متتن اشتتكال
الضبط االتتااعي فضال عتن التى تأثيرهاتا فتي نفستية
الفتتر  .ولكتتي يتترثر فتتر علتتى االختترين يج ت ان يعتاتتد
غالبتتا علتتى قداتتته فتتي اثتتابتهم علتتى صتتوابهم او عقتتابهم
على خيئهم .ومن ثم إن أثد أبعا القوة االتتااعيتة هتو
القداة على إثابة او عقاد من نرثر فتيهم .واهتم ماوتتده
البتتتاثةون فتتتي ااستتتتهم عتتتدم فعاليتتتة قتتتوة العقتتتاد فتتتي
التفاعتتع االتتاتتاعي التتذي يفستتر فتتي ان الةتتواد يشتتج
االستتتجابات الاحببتتة ويعتتزز الستتلوك الايلتتود بيناتتا
العقاد يكال االستجابات الاسببة للعقاد فقط (.)51

 -2عينة البحث:
قام الباثةة باختياا عينتة يبلت عتد ها ( )38يتياتا متن
الاتراهقين بأعاتاا متتن ( )13-16ستنة متن اا البتتراعم
لاليتتتتام وتاتتتيعهم يداستتتون فتتتي الاتتتدااس الحكوميتتتة
والجدول اقم ( )1يوعا ذلك
المرحلة
13
14
15
16
المجموع

وتتتتوهر عاليتتتة التعزيتتتز هتتتو عاليتتتة اشتتتباع الحاتتتتة
اواختزال التوتر الناتج عنها فوتتو ثاتتة معينتة لتدل
الكتائن الحتي تجعلتته يتصتترف تصترفا معينتتا يهتتدف التتى
اشتتتباعها فتتتاذا ثتتتد وترتتتت علتتتى الستتتلوك تعزيتتتر
فالستتلوك يةبت ويتتتدعم ويقتتو الستتلوك التتى عتتا ة ثابتتتة
(.)52

العدد
13
8
7
10
38

 -3أداة البحث:
استتتعال الباثةتتة مقايس ت االستتتبعا االتتاتتاعي الاعتتد
متتن قبتتع انيتتتا انيتتال بونيتته بعتتد ان استتتخرت الصتتدق
والةبات الجديدين وكاا يأتي

نظرية انتوني كيدنز
يعد كيدنز اائد الاداسة الفكرية العاالقة وهو اول من
لف االنتباه مبكترا التى قضتية االستتبعا االتتاتاعي إذ
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 -2ايجا الفروق في االستتبعا االتتاتاعي وفقتا لاتغيتر
العار

 -1الصتتدق الظ تاهري قام ت الباثةتتة بتوزي ت الاقيتتاس
بصتتواتة األوليتتة علتتى عتتتد متتن الخبتترام فتتي العلتتتوم
التربويتتة والنفستتية ووتتتدوا ان فقتترات الاقيتتاس صتتالحة
لقياس االستبعا االتتااعي.
-2الةبتتتات قامتتت الباثةتتتة باختيتتتاا عينتتتة البحتتتث متتتن
الاراهقين االيتام في اا االيتام بلت عتد هم ( )40يتياتا
فتتتأعيتهم الباثةتتتة الاقيتتتاس بالصتتتواة النهائيتتتة قامتتت
بتيبيا الاقياس مرة اخرل وباستتعاال عامتع االاتبتاط
بيرستتون استتتخرت الةبتتات فكانتت نستتبة الةبتتات بتتين
التيبيقين هي ( )83وهتي نستبة ثبتات عاليتة تتدل علتى
ان الاقياس ثاب .
 -3تيبيتا اال اة قامت الباثةتة بأختيتاا عينتة عشتتوائية
من االيتام من وا الدولة البراعم في صليخ بل عتد هم
( )130وقام بتوزي الاقياس على افرا العينة بعد ان
اوعتتح لهتتم تعلياتتات االتابتتة وكيفيتتة ملتتى استتتاااات
الاقياس ون ترك اي من الفقرات ون اتابة وقتد بلت
عد فقرات الاقياس ( )38فقرة يقابلهتا ثالثتة بتدائع هتي
(اثيانا ائاا ابدا) ثم قام بعتد ذلتك بجات استتاااات
الاقياس من افرا العينة وقام بتصحيها اذ كان اعلى
اتة في القياس هتي ( )144وأ نتى اتتة فتي القيتاس
(.)38
-4الوسائع االثصائية استعال الباثةة االختباا التائي
لعينة واثدة لقياس االستبعا االتتااعي عنتد الاتراهقين
االيتتتتام واستتتتعال االختبتتتاا التتتتائي لعينتتتتين مستتتتقلتين
للاقاانتتة بتتين االيتتتام وفتتا متغيتتر العاتتر ونتتوع الفقتتدان
فضال عن استعاال معامع االاتباط بيرسون الستخراج
الةبات.

عينتتتة البحتتتث تشتتتاع االعاتتتاا متتتن ()13 14 15 16
لتتذلك استتتعال تحليتتع التبتتاين االثتتا ي لاعرفتتة فياتتا ان
كانتت هنالتتك فتتتروق ذات التتة اثصتتتائية وفقتتا لاتغيتتتر
العاتتر ووفقتتا لالستتتبعا االتتاتتاعي فقتتاات النتتتائج االن
ان القياة الفائية الاحسوبة (فتروق ذات التة إثصتائية)
وفقتتا لاتغيتتر العاتتر ووفقتتا لالستتتبعا االتتاتتاعي اال ان
القياة الفائيتة الاحستوبة ( )0.27وهتي اعلتى متن الدالتة
البالغتتتتة ( )0.54كاتتتتا يعنتتتتي عتتتتدم وتتتتتو فتتتتروق فتتتتي
االستبعا االتتاتاعي وفقتا لاتغيتر العاتر والجتدول اقتم
( )3يوعا ذلك
مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

بين
المجموعات

133.25

3

44.42

داخل
المجموعات
المجموع

2083.58

34

61.28

2216.84

37

استعال الباثةة التباين االثا ي وذلتك لاعرفتة فياتا إذا
كان هنالك فرق ذو اللة اثصتائية وفقتا لاتغيتر الفقتدان
(فقتتتتدان االم فقتتتتدان االد فقتتتتدان االم واالد) فكانتتتت
نتائج التحليتع تشتير التى ان القياتة الفائيتة الاحستوبة قتد
بلغت ( )0.20وباستتتعاال اختبتتاا تتوكي لتحليتتع التبتتاين
اشاات النتائج الى أنته يوتتد هنالتك فترق فتي االستتبعا
االتتااعي وفقا لنوع الفقدان والجدول اقتم ( )4يوعتا
ذلك

نتائج البحث
قامتتتت الباثةتتتتة باستتتتتعاال الوستتتتائع االثصتتتتائية فتتتتي
الحصتتول علتتى البيانتتات الالزمتتة لنتتتائج البحتتث وكاتتا
يأتي
 -1قياس االستبعا االتتااعي لدل الاراهقين االيتام

بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

استتتعال الباثةتتة االختبتتاا التتتائي لعينتتة واثتتدة فكتتان
الوستتتتتط الحستتتتتابي ( )38.36واالنحتتتتتراف الاعيتتتتتااي
( )7.74والقياتتة الةابتتتة الاحستتوبة ( )30.55وباستتتول
التتة  0.05و اتتتة ثريتتة ( .)37تا ت الاقاانتتة بتتين
التائية والاحسوبة بالقياة التائيتة الجدوليتة البالغتة 1.96
ياكن مالثظة ان القياة التائية الجدولية أكبر من التائيتة
الاحسوبة وهذا يعني ان االستتبعا االتتاتاعي موتتو
لدل افرا العينة والجدول اقم ( )2يوعا ذلك
المتغير
االستبعاد
االجتماعي

الوسط
الحسابي
38 36

االنحراف
المعياري
7 74

0.72

0.54

 -3ايجتتا الفتترق فتتي االستتتبعا االتتاتتاعي وفقتتا لاتغيتتر
نوع الفقدان

المبحث الرابع

القيمة
المحسوبة
30 55

القيمة
الفائية

الداللة

مجموع
المربعات
2.44

درجة
الحرية
2

متوسط
المربعات
1.22

2109.27

35

60.265

2.777.7

37

القيمة
الفائية
0.20

الداللة

0.980

التوصيات:
فتتي عتتوم نتتتائج البحتتث الحتتالي فتتون الباثةتتة توصتتي
باالتي
 -1الخلتتتط بتتتين اليلبتتتة االيتتتتام واليلبتتتة غيتتتر األيتتتتام
ألشتتتعااهم بتتتان اليتتتتم اليحتتتد او يعيتتتا متتتن عاتتتع
اإلنسان.

الدالة
الة

 -2علتتى وزااة العاتتع والشتترون االتتااعيتتة والعتتاملين
في وا الدولة لرعاية األيتام العاع الجا فتي ستبيع
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م.م .مروة برهان فرمان

االستبعاد االجتماعي لدى المراهقين األيتام

] [10الحريتتتتري اافتتتتدة ( )2011االاشتتتتا التربتتتتوي
والنفستتتتي فتتتتي الارسستتتتات التعليايتتتتة ط 1اا
الاسيرة عاان االا ن .44

تتتوفير بيئتتة مناستتبة لريتتتام فتتي وا الدولتتة لتبعتتدهم
عن الشعوا باالستبعا االتتااعي.
المقترحات:

] [11الخييتتتتتت تاتتتتتتال ( )1995تعتتتتتتديع الستتتتتتلوك
.54
االنساني ط 3مكتبة الفالح عاان
] [12الخواتتتتا عبتتتد الفتتتتاح محاتتتد ( )2009االاشتتتا
النفستتتتي والتربتتتتوي بتتتتين النظريتتتتة والتيبيتتتتا
مستتروليات وواتبتتات ليتتع االبتتام والارشتتدين
.21
عاان األا ن اا الةقافة
] [13الخالدي أمع إبراهيم ( )2012أساسيات االاشا
والصتتتتتتحة النفستتتتتتية ط 1بغتتتتتتدا اا الكتتتتتتت
.32
والوثائا
] [14ي ستنان علتي ( )2014االستتبعا االتتاتاعي
او التهاي الاشااكة الكاملتة لفريتا العاتع التذي
يحفتتتتز كتتتتع شتتتتخخ فتتتتي هتتتتذا الفريتتتتا وتحالتتتته
الاستتترولية اتجتتتاه عالتتته األكا يايتتتة اإلخباايتتتة
.77
السواية تاايخ النشر 2014/3/18
] [15التتدي هتتدل اثاتتد ومحاتتو عبتتد العلتتيم محاتتد
( )2015االستتتتبعا االتتاتتتاعي ومختتتاطره علتتتى
الاجتاتتت استتتالة ماتستتتتير تامعتتتة الزقتتتازيا
.54
مصر
] [16الذهبي أمنة ( )2008واق الارأة في العراق متا
بعتتتد التغييتتتر كتتتتاد الحتتتواا الاتاتتترن بغتتتدا
.66
العراق
] [17امتياز بن سالمة ( )2000الرعا التوظيفي لتدل
معلاتي الاتتدااس الخاصتتة فتتي محافظتتة الزاقتام
ااسات في العلتوم التربويتة مجلتد ( )27العتد
.45
()2
] [18متتتتايرز آن ( )1990علتتتتم التتتتنف التجريبتتتتي.
ترتاة خليع ابتراهيم البيتاتي .بغتدا اا الحكاتة
.78
لليباعة والنشر
] [19االنصتتااي عبتتد القتتا ا اثتتيم ( )2006التوافتتا
وعالقتتته بالرعتتا لتتدل االيتتتام الاقياتتين فتتي وا
الدولة للرعاية االتتااعية اطروثة كتواا كليه
.99
التربية تامعة البصرة
] [20االنصتتااي عبتتد القتتا ا اثتتيم ( )2006التوافتتا
وعالقتتته بالرعتتا لتتدل االيتتتام الاقتتيان فتتي وا
الدولتتتة للرعايتتتة االتتااعيتتتة اطروثتتتة كتتتتواا
.12
تامعة البصرة كلية التربية
] [21باترستتتون س  .هتتتـ ( )1981نظريتتتات اإلاشتتتا
والعالج النفسي ترتاة ثامد عبد العزيز الفقتي
.32
ج 1اليبعة األولى اا القلم الكوي
] [22باترستتتتون س.هتتتتـ ( )1990نظريتتتتات اإلاشتتتتا
والعالج النفسي ترتاة ثامد عبد العزيز الفقتي
.14
اا العلم
القسم الةاني الكوي
] [23باقر صتباح ( )1984أستالي الاعاملتة الوالديتة
وتأثيرهتتتا علتتتى انحتتتراف األثتتتدا مجلتتتة آ اد
الاستنصرية الجامعتة الاستنصترية العتد ()9
.35
بغدا

في عوم نتائج البحث الحالي تقترح الباثةة باالتي
 -1إترام ااسة مقاانتة فتي االستتبعا االتتاتاعي بتين
اليلبتتتة األيتتتتتام وأقتتترانهم العتتتتا يين فتتتي الاتتتتدااس
الحكومية.
 -2بنتتتام برنتتتامج إاشتتتا ي لاعالجتتتة ظتتتاهرة الشتتتعوا
باالستبعا االتتااعي لدل األيتام.
المصادر
] [1االنصتتتااي عبتتتد القتتتا ا اثتتتيم ( )2006التوافتتتا
وعالقتتته بالرعتتتا لتتدل االيتتتتام الاقياتتين فتتتي وا
الدولتتتة للرعايتتتة االتتااعيتتتتة اطروثتتتة كتتتتتواا
.58
تامعة البصرة كلية التربية
] [2التاياتتي اقيتته عبتتد الجبتتاا ( )2008اعتتيرابات
الشخصية وعالقتها بالنظرة الاستقبلية لتدل األيتتام
فتتتي الارثلتتتة الاتوستتتية استتتالة ماتستتتتير غيتتتر
منشتتواة كليتتتة التربيتتة إبتتتن اشتتد تامعتتتة بغتتتدا
.48
] [3اليونستتيال ( )2008تقريتتر اثصتتائيات االيتتتام فتتي
العراق وتعليم االيتام ااستة ميدانيتة عتن الصتحة
الاداسية والنفسية في العراق.
] [4الابرقتتتت ثتتتتواام محاتتتتد علتتتتي تاستتتتم ()2012
االستتتبعا االتتاتتاعي وعالقتتته بستتلوك االثتجتتاج
لتتتتدل النستتتتام االاامتتتتع استتتتالة ماتستتتتتير غيتتتتر
منشواة الجامعة الاستنصرية كليتة اآل اد /قستم
علم النف .43
[5] Rokach, A. ; Bauer, N and Orzeck, T.
(2004): The experience of Loneliness
of canadian and Czech youth".
Journal of adolescence. 26) 267-282.
[6] FORD. D. URBAN. H. systems
of
psychotherapy study Jhon wilew,
New York 2008 p366.
] [7غتتانم محاتتد ثستتن ( )2004التتوتيز فتتي العتتالج
الستتتتلوكي الاكتبتتتتة الاصتتتترية لليباعتتتتة والنشتتتتر
.56
والتوزي لواان اإلسكنداية ط1
] [8كاظم غزوة فيصع ( )2009ايذام التذات وعالقتته
بالشتتتتتعوا بالتتتتتذن لتتتتتدل االيتتتتتتام فتتتتتي الارثلتتتتتة
الاتوسية اسالة ماتستير الجامعة الاستنصترية
كليتتة التربيتتة آ اد فتتي االاشتتا النفستتي والتوتيتته
التربوي .87
] [9ثستتن هبتته محاتتد علتتي ( )2006التعلتتا بالوالتتدين
واالقتتتران وعالقتتتته بالفاعليتتتة الذاتيتتتة واعتتتراض
االكتئاد في مرثله الاراهقة مجلتة كليتة التربيتة
تامعه طنيا مصر مجلد عد .703-770
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] [37عبتتد العتتال محاتتد ستتيد عتتاثي ( )2007التعلتتيم
واالستتتتتبعا االتتاتتتتاعي باصتتتتر ااستتتتة تتبعيتتتته
لخريجي الادااس الفنية الصتناعية استالة مقدمته
لنيع اتة الااتستير في التربية (اصتول التربيتة)
تامعتتة القتتاهرة معهتتد الدااستتات التربويتتة قستتم
.54
اصول التربوية
] [38ألتيتتتتتتااي انتيتتتتتتا انيتتتتتتال ( )2011االستتتتتتتبعا
االتتاتتتتتاعي وعالقتتتتتته بااتبتتتتتاك التتتتتدوا لتتتتتدل
الاراهقين األيتتام وغيتر األيتتام استالة ماتستتير
غير منشواة الجامعة الاستنصرية كليه التربيتة
.36
] [39التاياتتي محاتتو كتتاظم محاتتو وستتلاان تتتو ه
منتتتتتتاع ( )2012الارونتتتتتتة النفستتتتتتية وعالقتهتتتتتتا
باالستبعا االتتااعي لتدل الارشتدين التربتويين
الجامعتتة الاستنصتترية كليتته التربيتتة مجلتته كليتته
الاأمون الجامعة العد عشرون .78
] [40عيتتتتتتتا هتتتتتتتاني تتتتتتتترس ( )2014االستتتتتتتتبعا
االتتاتتاعي الانتتتدل العربتتي للعلتتوم االتتااعيتتة
واالنسانية .47
] [41الابرقتتت ثتتتواام محاتتتد علتتتي تاستتتم ()2012
االستتتبعا االتتاتتاعي وعالقتتته بستتلوك االثتجتتاج
لتتتدل النستتتام االاامتتتع استتتالة ماتستتتتير غيتتتر
منشتتتواة الجامعتتتة الاستنصتتترية كليتتتة اآل اد/
.77
قسم علم النف
] [42ك.هول .ج لندزي ( )1978نظريتات الشخصتية
ترتاه فرج وآخترون القتاهرة الهيئتة الاصترية
.23
للتأليال والنشر
] [43عبتتتد الهتتتا ي تتتتو ت ( )2007نظريتتتات التتتتعلم
وتيبيقاتهتتتا التربويتتتة ط 1اا الةقافتتتة والنشتتتر
والتوزي عاان األا ن .70
محاتتد قاستتم ( )2012نظريتتات االاشتتا
] [44عبتتد
والعتتالج النفستتي ط 1عاتتان اا الفكتتر للنشتتر
.88
والتوزي
] [45غتتتتتتاز ا تتتتتتتواج وكواستتتتتتيني اياونتتتتتتدتي
( )1981نظريتتات التتتعلم ااستتة مقاانتتة تتتـ2
ترتاة علي ثسين ثجاج اا الاعرفة الكويت
.90
] [46غتتتتاز ا تتتتتتواج وكواستتتتتيني اياونتتتتتدتي
( )1981نظريتات التتتعلم ااستة مقاانتتة تتتـ2
ترتاتتتتة علتتتتي ثستتتتين ثجتتتتاج اا الاعرفتتتتة
 .88نف الاصدا.
الكوي
[47] P21 Sptiz ( 1995 ) counseling A
comprehensive
profession,
3rd
edition, U.S. 47.
[48] Pajares, Frank (2002): Overview of
social cognitive theory and of self
Efficacy, Emory University.
http://wwwemory.edu

] [24بيتتتترس بيتتتترس ثتتتتاف ( )٢٠٠٨الاشتتتتكالت
النفسية وعالتهتا اا الاستيرة للنشتر والتوزيت
.57
عاان
[25] Giddens, Anthony (2002) sociology
and social theory : Encounters with
classici and contemporary social
thought, London.
] [26منظاتتة االمتتم الاتحتتدة (اليونيستتيال) ( )2005متتا
هو االستتبعا االتتاتاعي ومتاهي اثتااه الاجلت
التتتوطني للةقافتتتة والفنتتتون واآل اد الكويتتت
.22
] [27زهتتتران ثامتتتد عبتتتد الستتتالم ( )1977التفاعتتتع
االتتاتتاعي ط 1القتتاهرة مصتتر عتتالم الكتتت
.98
] [28أبو او سنن ابي او ( )2000كتاد الوصايا
بتتتاد مخاليتتته اليتتتتيم فتتتي طعامتتته بيتتتروت اا
.43
الكتاد العربي
] [29وزااة العاتتتتع والشتتتترون االتتااعيتتتتة ()1988
ليتتتتع العاتتتتع فتتتتي وا الدولتتتتة ميبعتتتتة ائتتتترة
.23
الرعاية بغدا
] [30التتدي هتتدل اثاتتد ومحاتتو عبتتد العلتتيم محاتتد
( )2015االستتتتبعا االتتاتتتاعي ومختتتاطره علتتتى
الاجتاتتت استتتالة ماتستتتتير تامعتتتة الزقتتتازيا
.12
مصر
] [31الستتراتي محاتتد عبتتد علتتي ( )2015االستتتبعا
االتتااعي للغجر ااسة ميدانية في مدينه بغدا
تامعة بغدا كلية اآل اد .استالة ماتستتير غيتر
.54
منشواة
] [32ثاتتد نتتا اه تايتتع ( )2015إثتتر اطفتتام استتلود
التحوير الستلبي فتي خفتال االستتبعا االتتاتاعي
لدل االاامع مجلة االستتاذ العتد  212الاجلتد
.33
الةاني
] [33الحوااني محاد عبتد الكتريم ( )2012االستتبعا
االتتاتتاعي والةتتواات الشتتعبية محاولتته للفهتتم فتتي
عتتوم اناتتوذج معتتدل لنظريتتة الحرمتتان النستتبي
الاجلتتتتة األا نيتتتتة للعلتتتتوم االتتااعيتتتتة العتتتتد 2
.20
الاجلد 5
] [34ي ستنان علتي ( )2014االستتبعا االتتاتاعي
او التهاتتي الاشتتااكة الكاملتتة لفريتتا العاتتع التتذي
يحفتتتتز كتتتتع شتتتتخخ فتتتتي هتتتتذا الفريتتتتا وتحالتتتته
الاستتتترولية اتجتتتتاه عالتتتته األكا يايتتتتة اإلخباايتتتتة
.56
السواية تاايخ النشر 2014/3/18
] [35ستتالطينيه بالقاستتم ( )2012تشتتكيع صتتواة متتن
االستبعا االتتااعي-الفقتر والبيالتة فتي الجزائتر
مجلتتتتة العلتتتتوم االنستتتتانية-تامعتتتته محاتتتتد خنصتتتتر
.98
بسكرة العد ()24
] [36شتتتتتتيغدل كتتتتتتريم ( )2014مفهتتتتتتوم االستتتتتتتبعا
االتتاتتاعي وأثتتره فتتي النستتيج الاجتاعتتي الانتتتدل
.47
العربي للعلوم االتتااعية واالنسانية
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] [52تتتابر عبتتد الحايتتد ( )2008نظريتتات الشخصتتية
البنام –الديناميات-الناو-طترق البحتث – التقتويم
.200
اا النهضة العربية مصر
[53] Giddens, Anthony (1979), central
problems in social theory, actioc
structure and contradion in Social
analysis, London, macmillan.

] [49تتتتتابر تتتتتابر عبتتتتد الحايتتتتد ( )2008نظريتتتتات
الشخصية البنام-الديناميات –الناو-طرق البحتث-
.67
التقويم مصر اا النهضة العربية
] [50تابر عبد الحايتد ( )1990نظريتات الشخصتية
45.
القاهرة مصر اا النهضة العربية
] [51تابر عبد الحايتد ( )1990نظريتات الشخصتية
اا النهضة العربية القاهرة مصر .117

الملحق
مقياس االستبعاد االجتماعي
اعزائي اليلبة  ...تحية طيبة ..
بين يديكم مجاوعة من الفقرات التي تعبر عن مشاعركم الذاتية يرتى منكم اإلتابة عتن كتع فقترة متن فقترات الاقيتاس
بدقة وعنايتة وموعتوعية وذلتك بوعت إشتااة (√) إمتام الفقترة وتحت البتديع التذي ينيبتا عليتك علتى إن هتذه اإلتابتة
ألغراض البحث العلاي ولن ييل عليها أثد سول الباثةة وال توتد إتابة صحيحة وأخرل خاطئة وال يجتوز تترك أيتة
فقرة ون إتابة وال اعي لذكر االسم.
مالحظة  :يرجى التاشير بعالمة ( √) داخل المربع الذي ينطبق عليك مع عدم ذكر االسم
يتيم األد واألم
يتيم إالم
 -1ثالة اليتم  //يتيم األد
 -2مـــدة اليتم ( ) سنة
 -3العار ( ) سنة
اثيانا نا اا
الفقرات ائاا
ت
 -1اشعر بأن سكني غير مناس
 -2اقلا بشأن امواي الاالية
 -3اال ان الار و الاالي لعائلتي قليع
 -4اشعر باالثراج من التواصع م االخرين بسب عوزي االقتصا ي
 -5اشعر بان مستول تعلياي منخفال بسب ظروفي االقتصا ية
 -6اتجن الاشااكة في الاناسبات واالنشية السياسية
 -7اشعر بان الدولة مقصرة ومهالة في ثقي
 -8اعاني من سوم العدالة بين االفرا في الحقوق والواتبات
 -9اتد ان اأيي في السياسة مهاع من قبع االخرين
 - 10انظر بسلبية اتجاه االثزاد السياسية
 -11انزعج من الاسرولية اتجاه الوطن
 -12اث بالغربة عندما اكون م اصدقائي
 -13اشعر بأنني ال انتاي لاحييي االتتااعي
 -14اعتقد ان االماكن العامة ال تليا بي
 -15اشعر بأنني محروم من ثنان وعيال االخرين
 -16اشعر بااالثراج االتتااعي عند زيااة االماكن العامة
 -17أتجن االختالط باآلخرين إلثساسي بفقدان األمان معهم
 -18اتد ان مستول تعلياي منخفال مقاانة باالخرين
 -19ابتعد عن االفرا الاختلفين عني في العرق او اللون او الدين او الجن
 -20اتجن االختالط باليلبة من ابنام اليبقة الاةقفة
 -21افكر في االلتحاق بالجامعات الخاصة او االتنبية
 -22اشعر بأني سأفشع في تحقيا النجاح في نهاية العام.
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