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  البحث مشكلةأواًل : 
 طناراإل وهني ، رئيسنى اجتمناعى ونظنام ، أساسنية أدوار لهنا اجتماعينة جماعنة األسرة أن

 األسننننرة إلننننى االجتمنننناع علننننم وينظننننر ، االجتماعيننننة الحينننناة دروس أول اإلنسننننان فيننننه يتلقننننى الننننذى
 الصننغيرة االجتماعيننة بالوحنندات كثيننرا يهتمننوا لننم رواده فننإن ذلننك ومننع ، اجتماعيننا نظامننا باعتبارهننا
 عشنر عالتاسن القنرن أواخنر فنى باألسنرة الخاصة الدراسات وتعددت ، للمجتمع تحليلهم فى كاألسرة
 فنى األسنرة بدراسنة اهتمنوا النذين اآلثنار وعلمناء نثربولوجينااأل علمناء يند علنى العشرين القرن وأوائل

 مكانننة تحتننل األسننرة دراسننات بنندأت الوقننت ذلننك ومنننذ.  القديمننة الحضننارات وفننى البدائيننة الثقافننات
 .(1)االجتماعية العلوم فى هامة

 ثقافة حيث للتقدم األساسي المحور وهو.  المجتمع في والهدف األساس هو اإلنسانو 
. وماتبالتدريب وتزويده بالمهارات والمعل ًمتكامال ًإعدادا اإلنسان بإعداد الفكرية والموهبة اإلبداع،
حداث واالقتصادية االجتماعية الظروف لتنمينة والحكومة األهالي من لكل الجهود وتوجيه  وا 
 الجانب بين والتوازن الشامل البناء في والتحول رالتغيين أي المجتمع في الحياة جوانب في تطوير

 (2)واالجتماعي االقتصادي
االقتصادية  وتتأثر األسرة بظروف المجتمع الذي يحيط بها وترتبط بالواقع االجتماعي للجوانب

داء معظم أالحديثة تستطيع  المتخصصةن المؤسسات أوالسياسية والدينية والمالحظ  واالجتماعية
ن لم يكن بشكل أكفأ، ولكن هل يعتبر إسرة في الماضي بنفس الكفاءة ألكانت تؤديها االوظائف التي 

ن دور أسرة وتخليها عن بعض وظائفها ولكن الحقيقة تؤكد ألدور هذه المؤسسات يمثل تقلص لدور ا
الحقيقية في المجتمع المعاصر في تحقيق  وأهميتها األسرة ن دورأسرة ال يقل تقلصا حقيقيا بل ألا

 .  (6)زماتهأائفها نحو بناء وتنمية شخصية الفرد من مواجهة مشكالته و وظ
 دوراً وقد اختلف العلماء على مدي تأثير ضغوط الحياة وظروفها ، فالبعض يري أنها تلعب 

وبعدم األهمية  والبعض األخر يري أن لها دورًا محددًا في حدوث المرض والشعور بالوحدة والفراي رئيسياً 
منها التقاعد أو العنوسة أو الشيخوخة أو الفشل المتكرر ، والتوتر االنفعالي المستمر  كثيرة ألسباب نتيجة
الشديدة والصدمات ، واألحداث المفجعة ، كفقد شخص عزيز أو فقد ثروة أو مكانة  واإلحباطات، 

 أو الكرامة غيرها مما يؤدي إلي اإلحساس بالضياع واليأس . الشرفاجتماعية، أو 
فقد تحدث عن  حول االكتئاب. (Seligman, 1976)  سيلغمانهة نظر وج شيروت

 تبعية تكون عندما األهداف تحقيق حيال بالعجز الشعور مظاهنننر من مظهراالكتئاب واعتبره 
 مدى إلدراك كوظيفة مفهوماً  يكون األمل فإن السياق هذا وفي الشخصية علل لىإ منسوبة اليأس
 (7)الهدف تحقيقب صلته في النجاح حدوث احتمال

:  إلي ذالك فعند شعور المكتئب باليأس وعدم  Haley &etal "1633  هالي دراسة"وتشير
 عالقة لها متعددة نظرية مواقف وجود لهم وتبينالقدرة علي تحقيق أهدافه فإنه يبدأ بلوم ذاته، 
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 الذاتي اللوم قاءإل تتبنى التي النظريات بين التمييز وتم لالكتئاب، والخارجي الداخلي بالتركيب
 أن البحث من تبين وقد. الذات عن ومستقبل يستقبل خارجي كحدث االكتئاب ورؤية لالكتئاب
 .(7)باالكتئاب عالقة لها سلبية أو ايجابية سواء الخارجية المؤثرات

 النفسية العوامل ليإ" Gutierres&et al 0591 وزمالئه جوترز"  أشار ولقد
 البحث وأجريت. باالكتئاب اإلصابة في الطفولة خبرات ثرأ لمعرفة االكتئاب وأنماط االجتماعية

 والمستوى والعمر الجنس في متشابهين العينة أفراد جميع وكان. مكتئب مريض 111 على
 النفسية والعوامل الضاغطة الحياة أحداث بين قوية عالقة ووجد. واالقتصادي االجتماعي
 . (3)تئابباالك الحاالت من %71صابةا  و  واالجتماعية

 واضطراباتالجسمية  األمراض( ، أن فرص الشفاء من (Ibrahim, 1996 تؤكد دراسة
ذا كانت مصحوبة إ(، تأخذ زمنًا أطول ونيعاني منها المسن ما غالباً العضوية والتي ) الوظائف
المتفائل  النوع، في حين تزداد فرص الشفاء والعالج السريع حينما يكون المريض من باالكتئاب

تضخيم إحساسهم باأللم  إلىأن المسنين ميالون  إلىلمبتهج. وقد يكون هذا راجعنًا في حقيقننة األمر وا
 بالخطط العالجية وتناول األدوية ، وهذا ما لتزام مع عدم الرغبة في متابعة العالج الطبي أو اال

 .(3)ينعكس سلبًا على فنرص الشفاء من األمراض التي يعانون منها
 لمشاعر دالننةعلي أن هناك فروق  ( "Culbertson, 1997) كلبرتسون دراسة وتؤكد

،  كتئابيننةالا لألعراض بالنسبة الرجل من معاناة أكثر المرأة أن ،حيث الجنسين بين االكتئاب
األخيرة من حيث نسبة المعاناة  الثالثينحيث أن النساء قد تفوقنن على الذكور خالل السنوات 

  (2)ا يعادل الضعفبم باالكتئاب واإلصابة
 إذالمعرفية ،  االضطراباتعلى أساس  "بيك"من وجهننة نظر  أتنش االكتئاب اضطراباتن إ

تتصف البنى المعرفيننة بالتشويه بدرجات مختلفنننة وهذه التشويهات المعرفيننة )األخطاء المعرفية( هي 
وتعميمات  انتقائيةوتجريدات  عشوائية تباستنتاجاشكل من التمثل الغينر مالئم للمعلومات بوصفها 

لى أن إاألمر الذي يؤدي  ة( وتفكير أخالقي مطلق وشخصانيMagnificationمفرطة وتضخيم ) 
يصبح محتوى المعرفينات عند المكتئب مشحونًا بالنظرة المتطرفة والسلبية للذات والعالم والمستقبل، 

ئابية ومن منطلق النماذج المعرفية كتال، من أن األعراض ا "بيك"سطره  وهذا يعني ومن خالل ما
 ةمفتقر للدوافع للعمل والمشارك ةالهمن ومنحور اإلرادةالسلبية ، أن الشخص المكتئب يكون مشلول 

وبالتالي فهو عاجز عن التصدي لمشكالته أوحلها مهما كانت هذه المشكالت وهو في ذات الوقت 
كتئاب لدى الفرد تكون الن درجة اإسالبة وتطغى فمتشائم وبائس، وعندما تزيد هذه المعرفة الثالثية ال

 .(6)االنتحارلى إ عالية وقد تؤدي به
 للتعرف  المكتئبين من عينة علي التي أجريت (سالمة محمد ممدوح) تشير دراسة و 

 المعايير في والمبالغة السلبيات وتضخيم  الفشل تعميم وهي لديهم ةالمعرفي  المتغيرات علي
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 لالكتئاب( د) مقياس مثل دواتألا دراسته في استخدم وقد.  تذاال ومول داءألا ومستويات
 في ةوالمبالغ الفشل تعميم من كل في للنتائج البحث توصل وقد.  التلقائية حكامألا واستبيان

 من أكثر واضحة وكانت للمكتئبين بالنسبة قويأ  المتغيرات هذه وكانت الذات ولوم المستويات
 المعايير في المبالغة في عدا ما فيها واضحا الفرق وكان.  ينالمكتئب غير عند وجودها

 (11) واضح غير والفرق متقاربة النتائج فكانت داءألا ومستويات
 جهة من والتشاؤم االكتئاب بين  العالقة  لمعرفة ) سامر رمضان ( دراسة تدعمو 
 طالب لدى والتشاؤم االكتئاب انتشار نسب وتحديد والجنس النفسية المتغيرات ببعض وعالقتها
 لالكتئاب بيك قائمة البحث هذه في واستخدمت. السوريين الثانوية المرحلة وطالب الجامعة
 االكتئاب من كل بين دالة ايجابية عالقة وجود النتائج وأظهرت االنصاري، لبدر التشاؤم ومقياس
 لم كما بالتشاؤم، الجنس يرتبط لم حين في واالكتئاب الجنس بين دال ارتباط ووجود والتشاؤم
 بلغ عينة على البحث أجريت وقد التشاؤم، أو واالكتئاب السن بين دال ارتباط يظهر
  .(11)سنة( 61-12) بين يتراوح بعمر وطالبة طالبا( 1167)قوامها

 االكتئاب ضطرابا ومآلالبحث وجود عالقة قوية بين األحداث السيئة وبداية  أثبتت
رتفاع المعدل الديهم  االكتئابأن مرضى  وجدتذلك حيث  " فان"في ها دراسة""وتثبت  الجسيم ،

في ثمانية من األحداث الحياتية خالل الشهور الستة السابقة لحدوث نوبة االكتئاب وهي 
الخالفات الزوجية ، االنفصال بداية عمل جديد ، تغييرات في العمل ، مرض عضوي خطير ، 

د األسرة ، ترك أحد األفراد المنزل وهذه الضغوط وفاة عضو من األسرة ، مرض خطير ألحد أفرا
 .(12)االكتئابية االضطراباتوثبات  استمرارعادة ما يصاحبها 

وعليه فالخدمة االجتماعية لها دور فعال في عملية دمج الفرد داخل أسرته ومجتمعه مرة 
المشكالت أخرى بحيث يستطيع القيام بأدواره االجتماعية مرة أخري ويكون صلبا في مواجهة 

التي ستظل تواجهه في حياته وخالل تفاعالته في المجتمع.  وفي إطار التغيرات المتسارعة التي 
يمر بها المجتمع والمشكالت التي تواجه األفراد واألسر في حياتهم ينتج عنها االكتئاب بصور 

مرة أخرى في متعددة منها ما يصعب التعامل معه ومنها ما هو قابل للعالج والتأهيل لالندماج 
المجتمع. ومما الشك أن الخدمة االجتماعية لها دور فعال في ذلك. ومن هنا تتحدد مشكلة 
البحث في تحديد  المشكالت التي تواجه أسر مرضي االكتئاب ودور الممارسة العامة في 

 التخفيف من حدتها .
 -ثانيًا :  أهداف البحث :

 يسعى البحث إلى تحقيق هدفين رئيسيين : 
ودور الخدمـــــــة  االكتئـــــــاب مرضـــــــي أســـــــر يعـــــــاني منهـــــــا التـــــــي المشـــــــكالتتحديــــــد  -0

 االجتماعية في التعامل معها .
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 ويتحقق هذا الهدف من خالل مجموعة أهداف فرعية وهي :
 .  االكتئاب مرضي سرأل االجتماعية المشكالت تحديد-1
 .  االكتئاب مرضي سرأل االقتصادية المشكالت تحديد-2
  االكتئاب مرضي ألسر النفسية المشكالت تحديد-6

وضع دور مقترح للخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكالت اسر مرضي  -1
 االكتئاب .

 ثالثًا : تساؤالت البحث :
مــــا المشــــكالت التــــي يعــــاني منهــــا أســــر مرضــــي االكتئــــاب ودور الخدمــــة االجتماعيــــة   -0

 في التخفيف من حدتها ؟
 قضايا فرعية وأهمها : ويتفرع من هذه القضية الرئيسية 

 ؟ االكتئاب مرضي سرآل االجتماعية المشكالت ما .1

 ؟ االكتئاب مرضي سرآل االقتصادية المشكالت ما .2

           ؟ االكتئاب مرضي سرأل النفسية المشكالت ما .6

 ما الدور المقترح للخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة مشكالت اسر مرضي االكتئاب؟  -7
 -: البحث هيممفارابعًا : 

  . االكتئاب مفهوم -1

 . الخدمة االجتماعية مفهوم -2

 مفهوم المشكالت . -3

 مفهوم االكتئاب : -0

 هناك مجموعة من التعريفات النظرية لمفهوم االكتئاب :
افتقاد للتعزيز اإليجابي ، حيث يري أن هو  االكتئاب:  محمد شحاتة مبروكيعرف 

لبية فقط ، بل إلي االضطراب المعرفي إضافة إلي ال يعود إلي المعارف الس االكتئابالسبب في 
االكتئاب  بأنه حالة من الحزن الشديد  فيعرفوجود عطب بيولوجي مع التاريخ الشخصي للفرد 

ن كان المريض ال يعي  المستمر تنتج عن الظروف المحزنة المؤلمة ، وتعبر عن شئ مفقود ، وا 
 . (16)المصدر الحقيقي لحزنه
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 يشيع التي النفسية واالضطرابات األمراض بين مناالكتئاب أنه  : مدعبد الرحمن محيعرف 
 الوظيفية النفسية األمراض من وهو العصابي االكتئاب أو النفسي االكتئاب األيام، هذه في انتشارها
نما العصبي، جهازه أو اإلنسان جسم في علة إلى يرجع ال أنه ذلك ومعنى  من المرض هذا ينشأ وا 
 وانعدام والنبذ واإلهمال والعنف والقسوة والحرمان والقمع والكبت واإلحباط الفشل قفلموا الفرد تعرض
 .(17)السليم الوالدي واإلشراف والتوجيه الرعاية

 جحيم من ضرب الي الميالنخوليا في يصل النفسي لمألا من حالة بأنه االكتئاب عرفوي
 ونقصان لذاتها النفس تقدير في ملحوظا وانخفاضا شعوريا بالذنب حساسإلبا مصحوبا العذاب

 (17)والحشوي والحركي العقلي النشاط في
 الخدمة االجتماعية:  مفهوم-7

في دراسة قامت بها هيئة األمم المتحدة قارنت فيها بين مفاهيم الخدمة االجتماعية في 
لبالد ثالثة وثالثين دولة مختلفة وجد أن هذه المفاهيم تختلف فيما بينها كثيًرا فبينما بعض ا

تعرفها على أنها لون من ألوان اإلحساس الفردي أو المنظم فإن البعض اآلخر يرى أنها وسيلة 
والبعض الثالث يرى أنها طريقة وقائية  ،أكثر قدرة على مواجهة مشاكله االقتصادية في المستقبل 

وق أكثر منها عالجية تهدي إلى الحد من الظروف المجتمعية والمشكالت الشخصية التي تع
الفرد عن تحقيق مستوى اقتصادي واجتماعي الئق والبعض يرى أنها مهنة تعمل على مساعدة 
جميع الناس من الطبقات والمستويات حتى يصل هؤالء إلى أقصى ما تسمح لهم إمكانياتهم 

 .(13)لحياة منتجة ومشعبة
جتماعية تعد وسيلة علمية لحل المشكالت اال "إن الخدمة االجتماعية كما يراها "مدجلي

وقد ظهرت صورتها التقليدية لخدمة اإلنسان بصرف النظر عن اللون والعقيدة والطبقة 
 .(13)االجتماعية

هي العملية التي يحدد بها المجتمع أوال حاجاته  "روس "الخدمة االجتماعية كما يراها 
ث الثقة وأهدافه ثم يرتب هذه الحاجات واألهداف بحسب أولوياتها وأهميتها ثم يعمل على ب

 .(12)والحماس لتحقيقها
هي نوع من الخدمات المهنية تعتمد على قاعدة عملية من  :تعريف والترنريد الندر

المعارف والمهارات العديدة في ميدان العالقات اإلنسانية وهي تهدف إلى مساعدة األفراد 
 .(16)والجماعات للوصول إلى مستوى من التوافق والنهج واالعتماد على النفس

 مفهوم المشكالت: -1
:  في اللغة االنجليزية يشير إلي مسألة أو معضلة في السلوك البشري  تعرف المشكلة

 .(21)االجتماعية العالقاتأو 
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عن موقف اجتماعي له تأثير سلبي يحدث نتيجة عوامل بيئية "  عبارة" المشكلة هي :
راد المجتمع ، يعتبرونه انحرافا شخصية" وعوامل بيئية "موضوعية"  يثير اهتمام عدد كبير من أف

 .(21عن أنماط السلوك الهام المتفق علية ، مما يتطلب معالجة إصالحية لهذا الموقف)
انحراف في سلوك األفراد عن –المشكلة : تعريفا سلوكيا للمشكلة  رشاد احمدويعرف 

 (22) التي تعارف عليها المجتمع للسلوك المرغوب فيه . المعايير
أن المشكلة : هي موقف غير مرغوب فيه يواجه  الخدمة االجتماعيةقاموس ويشير 

في  ماالفرد ويعجز فيه قدراته عن مواجهته بفاعلية مناسبة أو أن تصاب قدراته فجاه بعجز 
 .(26)إمكانياتها بحيث يعجز عن تناول مشكالت حياته

د المفهوم ، واالختالف في تعريف مفهوم المشكلة ال يعني تضاربا أو تناقضا حول تحدي
بقدر ما يعكس جوانب مختلفة في تعريف المشكلة . وعلية فالمشكلة هي نتاج للتفاعل ، وللحياة 
االجتماعية لألفراد في أي مجتمع ، وهي أيضًا مظهر من مظاهر التغير االجتماعي وتعبير 
عنة، وهي حالة أو ظرف أو وضع اجتماعي معين أو موقف غير مرغوب فيه حال  سريعا.  

تشير  المشكالت عموما إلي وجود احتياجات غير مشبعة لدى قطاعات عريضة من السكان . و 
   (27)وقد يرجع ذلك لعدم إشباعها أو العجز او القصور في النظم االجتماعية المكلفة من السكان

وتعرف أيضًا بأنها ظاهره تتكون من عدة أحداث أو وقائع متشابكة ممتزجة بعضها 
لوقت ويكتنفها الغموض تواجه الفرد أو الجماعة ويصعب حلها قبل معرفة البعض بفترة من ا

 . (27)أسبابها والظروف المحيطة بها وتحليلها للوصول إلي اتخاذ قرار بشأنها
 وتعرف المشكلة  بشكل إجرائي:

 حالة أو ظروف بين الناس أو بين الناس وبيئتهم.  -1
 أو غير اجتماعية. حالة مؤذية للفرد ولألسرة ألسباب اجتماعية-2
 يضرب فيها عالقات الفرد داخل األسرة وخارجها خالل أدائه ألدواره االجتماعية.     -6
 موقف يتطلب معالجة إصالحية ناجم عن ظروف المجتمع او البيئة االجتماعية.  -7

 للبحثاإلجراءات المنهجية 
والمتمثل في "تحديد المشكالت وفق الهدف الذي سعى إليه  البحثوتتحدد نوعية  : البحثنوع   -أ

 الوصفية " األبحاثلي نمط إ هذا البحثنتمي يسر مرضى االكتئاب ، وبذلك أالتي تواجه 
منهج المسح االجتماعي بطريقه الحالي علي   البحث:اعتمد في البحث المنهج المستخدم   -ب

 خمسون.ألسر مرضي االكتئاب وعددهم الشامل  الحصر
ونحاول عرض أهم كأداة لجمع البيانات   المقياس  عتمدت الباحثة عليوقد ا  البحث : اةأد -ج

 :  خطوات إعداد المقياس وهي 
 بعاد . أل( مرحلة تحديد ا1)
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 ( مرحلة صياغة المقياس . 2)
 المقياس . ثبات( مرحلة 6)
 المقياس .  صدق( مرحلة 7)

 :   األبعاد تحليل :المرحلة األولى 
وهو "تحديد المشكالت التي  البحثالهدف من  صياغةل بعاد المقياس من خالأوتتحدد 

 -ليات تتمثل في:اآلسر مرضي االكتئاب " والتي من خالله استخدمت الباحثة عددا من أتواجه 
 االطالع علي بعض الكتابات العلمية التي توضح كيفية بناء وتنفيذ المقياس . -1
 طار النظري للدراسة .إلقامت الدارسة بمراجعة ا-2
 االطالع علي بعض المقاييس واالستبيانات الخاصة بمرض االكتئاب . -6
االطالع علي الكتابات العلمية النظرية والدراسات والبحوث السابقة في مرض االكتئاب من -7

 سرهم . أالناحية النفسية واالجتماعية واالقتصادية ومشكالت 
 -ه والمتمثلة في :بعاد المقياس وعباراتأومما سبق استفادت الباحثة في وضع 

 . األوليةالبيانات  -

 ول : المشكالت االقتصادية ألسر مرضي االكتئابألالبعد ا -

 البعد الثاني : المشكالت النفسية ألسر مرضي االكتئاب  -

 البعد الثالث: المشكالت االجتماعية ألسر مرضي االكتئاب
المقياس وفقا لألبعاد السابق  قامت الباحثة بوضع عبارات هذا المرحلة الثانية : صيابة المقياس:

عبارة  16منها ) ( عبارة31ذكرها وتم صياغة العبارات الخاصة بكل بعد وبلغت في مجملها )  
 .  للمشكالت االقتصادية ( 21-للمشكالت النفسية  22-للمشكالت االجتماعية 

  -المرحلة الثالثة : ثبات المقياس :
 ضى االكتئاب:ثبات مقياس المشكالت التي تواجه أسر مر -

يقصد بثبات المقياس االتفاق بين نتائجه إذا أعيد تطبيقه أكثر من مرة على نفس أفراد العينة  
في فترة زمنية معينة، وقد تم التحقق من ثبات مقياس المشكالت التي تواجه أسر مرضى االكتئاب 

( أفراد 11ة قوامها )باستخدام طريقة إعادة التطبيق، حيث تم تطبيق المقياس على عينة استطالعي
ممن لهم نفس خصائص عينة البحث الحالية، ثم إعادة تطبيقه مرة أخرى بعد فترة أسبوعين من 
التطبيق األول، وتم حساب معامل االرتباط بين درجات األفراد على هذا المقياس في مرتي التطبيق، 

 .باستخدام معامل االرتباط الخطي لبيرسون
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يعبر الصدق عن مدي تحقيق األداة البحثية المختارة للهدف التي :  رابعا :مرحلة صدق المقياس
اختيرت من أجله . وقد استخدمت الباحثة الصدق بنوعية )الظاهري والذاتي ( لهذا المقياس 
للتأكد من مدي صالحيته كأداة يمكن االعتماد عليها في تحديد المشكالت التي تواجه اسر 

 ين النوعين من الصدق: مرضي االكتئاب وفيما يلي عرض لهذ
من األساتذة في كليه 11حيث قامت الباحثة بعرض المقياس علي عدد الصدق الظاهري :  -1

 الخدمة االجتماعية وآداب وتربية بجامعة الفيوم للحكم علي عبارات المقياس من حيث: 

 *الصياغة وسالمة العبارات .       *ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تندرج تحته . 
ضافة عبارات أخري يرون لها أهمية في وضعها ضمن العبارات *حذ  ف اي عبارة غير مناسبة وا 
وهو احد أنواع الصدق اإلحصائي ، وهو عبارة عن نتائج الجذر التربيعي الصدق الذاتي : -7

 لمعامل الثبات ، وقد استخدمته الباحثة لقياس الصدق الذاتي الستمارة استبار .
 قسم مجاالت البحث إلى ثالث مجاالت رئيسية وهى : تن : البحثمجاالت   -د
قامت الباحثة بحصر عدد المرضي بالمستشفي العام من داخل السجالت الخاصة  المجال البشرى: -0

 . المتمثلة في خمسين أسرة وقامت بأخذهم بأسلوب الحصر الشامل 71وكان عددهم 

  -المجال المكاني:-7
 بالمستشفي العام بالفيوم    أجريت البحث علي اسر مرضي االكتئاب 

 أسباب اختيار المجال المكاني 
 لوجود عدد مناسب من المرضى إلتمام عينة البحث من مرضى االكتئاب. -   
 لتوافر عدد من المختصين بالمستشفى لتسهيل مهمة الباحث. -   
  -المجال الزمني للدراسة :-1

 النتائج العامة للدراسة  وهى فترة جمع البيانات من الميدان وتحليل وتفسير
 .11-17الي يوم  2113-7-17من يوم 
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 عرض نتائج البحث وتحليلها
 :االكتئاب مرضى أسر تواجهها التي: النتائج الخاصة بالمشكالت أوالً 

التي  االجتماعية بالمشكالتالعبارات الخاصة  علىاستجابات أفراد عينة البحث  يوضح جدول
 (11)ن =  تئاباالك مرضى أسر تواجهها

 
 م

 
 العبارات

 المجموع ال حد ما إلى نعم
 المرجح

 القوة
 النسبية

 الترتيب
 % ك % ك % ك 

 0 94 141 2 1 14 7 84 42 لدي أفراد األسرة عالقات اجتماعية   يوجد 0
بـأن وضـع األسـرة االجتمـاعي سـوف  أشـعر 7

 1 84 126 4 2 40 20 56 28 يعاني من نظرة المجتمع لمريض االكتئاب 

أفــراد أســرتي فــي حــل مشــكالت  يســاعدني 1
 2 82.67 124 10 5 32 16 58 29 األسرة 

 1 86 129 8 4 26 13 66 33 مع األسرة في مشكالته  أتناقش 5
ـــتفهم 1 ـــراد األســـرة مشـــكالت واحتياجـــات  ت أف

 7 87.33 131 2 1 34 17 64 32 مريض االكتئاب 

 05 73.33 110 10 5 60 30 30 15 األسرة من عدم االستقرار  تعاني 1
 02 63.33 95 34 17 42 21 24 12 باإلحباط تجاه أسلوب حياتي  أشعر 2
األســـرة فـــي االنعـــزال عـــن المجتمـــع  تربـــب 9

 02 63.33 95 32 16 46 23 22 11 لفترة 
 مكرر

األســرة الحــديث مــع اآلخــرين عــن  تتجنــب 5
 01 70 105 26 13 38 19 36 18 وجود مريض أكتئاب داخل األسرة  

شــعور االســرة بــالخوف مــن نظــرة  يــؤلمني 01
 مكرر 2 82.67 124 8 4 36 18 56 28 المجتمع 

أفـــراد أســـرتي فـــي تكـــوين صـــداقات  أســـاعد 00
 جديدة 

33 66 14 28 3 6 130 86.67 5 

 01 74 111 14 7 50 25 36 18 من الصعوبات في اتخاذ القرارات أعاني 07
ر مـريض االكتئـاب فـي إلي عدم ظهـو  أميل 01

 05 60 90 42 21 36 18 22 11 الحفالت والمناسبات االجتماعية.

 مكرر 7 87.33 131 8 4 22 11 70 35 على الشعور بالرضا وحبه لذاته  أساعده 05
اســــرتى مــــن عــــدم تفهــــم االخــــرين  تعــــاني 01

 مكرر 2 82.67 124 6 3 40 20 54 27 لمريض االكتئاب

 07 76.67 115 10 5 50 25 40 20 ة عن ذي قبل كفاءتي العملي قلت 01
ــــز بســــبب  أعــــاني 02 مــــن ضــــعف فــــي التركي

 مريض االكتئاب  
19 38 29 58 2 4 117 78 01 

عقبـــات فـــي الســـعي لتحقيـــق أهـــداف  أجـــد 09
 78 117 10 5 46 23 44 22 االسرة

01 
 مكرر
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 م

 
 العبارات

 المجموع ال حد ما إلى نعم
 المرجح

 القوة
 النسبية

 الترتيب
 % ك % ك % ك 

عالقـــات االســـرة  بـــالمحيطين فـــي  انقطعـــت 05
 01 72.67 109 20 10 42 21 38 19 اب المجتمع بسبب مريض االكتئ

 22,11القوة النسبية للبعد =                                         001,51المرجح =  المتوسط

 
الخاصة  العبارات على البحث عينة أفراد استجاباتالسابق والذى يوضح  لجدولا باستقراء -

أن هذه االستجابات  يالحظ تئاباالك مرضى أسر تواجهها التي االجتماعية بالمشكالت
(، وقد تراوحت األوزان 33.31نسبية ) وقوة( 113.71وزعت حسب متوسط مرجح  )

(، وتراوحت القوة النسبية لعبارات هذا 171( إلى )61بين ) البعدلعبارات هذا  رجحةالم
 (.67( إلى  )31) بين المؤشر

خاصة بالمشكالت النفسية التي جدول يوضح استجابات أفراد عينة البحث على العبارات ال
 (11تواجهها أسر مرضى االكتئاب)ن = 

  د\
 العبارات

 المجموع ال حد ما إلى نعم
 المرجح

 القوة
 النسبية

 الترتيب
 % ك % ك % ك 

 1 88.67 133 6 3 22 11 72 36  أفرادها من فرد لمرض نفسياً  األسرة تتأثر 0
 70 76 114 16 8 40 20 44 22  المعنوية الروح بانخفاض أشعر 7
 09 78.67 118 12 6 40 20 48 24 االكتئاب مريض مشاعر فهم في صعوبة أجد 1
 5 89.33 134 6 3 20 10 74 37  أسرتي أفراد أحد مرض أمام بالخوف أشعر 5
 01 83.33 125 10 5 30 15 60 30  أتمني ما بعكس تسير أسرتي حياة ان أري 1
 71 77.33 116 22 11 24 12 54 27   بضب نوبات لي تحدث 1
 01 79.33 119 18 9 26 13 56 28 االكتئاب مريض تجاه بالتقصير األسرة تشعر 2
 0 95.33 143 2 1 10 5 88 44 مريض الفرد هذا يكن لم لو األسرة تتمنى 9
 1 88 132 6 3 24 12 70 35  االسرة أفراد صحة باقي على الكبير بالقلق اشعر 5
 05 78 117 8 4 50 25 42 21  األحباط حاالت بعض من األسرة تعاني 01
 07 84 126 14 7 20 10 66 33  بسيطة أشياء على نفسي ألوم 00
 مشـــكلة مواجهـــة حيـــث بســـهولة االســـرة تضـــطرب 07

 01 86 129 6 3 30 15 64 32  صعبة

 05 81.33 122 14 7 28 14 58 29  حاداً  اسرتي أفراد أحد طبع أصبح 01
 77 73.33 110 24 12 32 16 44 22  بالنفس الثقة بضعف أشعر 05
 5 86.67 130 8 4 24 12 68 34  االسرة داخل اإلرادة بفقدان أشعر 01
 7 90.67 136 8 4 12 6 80 40   االسرة لدي المعنوية الروح بانخفاض أشعر 01
 00 85.33 128 8 4 28 14 64 32 العزلــــة مــــن يعــــاني األســــرة فــــي أخــــر فــــرد لــــدي 02
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  د\
 العبارات

 المجموع ال حد ما إلى نعم
 المرجح

 القوة
 النسبية

 الترتيب
 % ك % ك % ك 

  األجتماعية
 01 80.67 121 20 10 18 9 62 31  األزمات مواجهة في أقاربي يساعدني 09
 مشـاكل سبب بأنه االكتئاب مريض شعور يؤلمني 05

 مكرر 1 88 132 12 6 12 6 76 38  األسرة

 مكرر 01 79.33 119 20 10 22 11 58 29  باالنهيار مهددة أسرتي بأن أشعر 71
 1 90 135 6 3 18 9 76 38  الحياة بمباهج األستمتاع ةاالسر  فقدت 70
 9 87.33 131 8 4 22 11 70 35  نفسي عن الرضا بعدم أشعر 77

 91القوة النسبية للبعد =                                         075المرجح =  المتوسط

 
الخاصة  العبارات على البحث عينة أفراد استجاباتالسابق والذى يوضح  لجدولا باستقراء -

أن هذه االستجابات وزعت  يالحظ االكتئاب مرضى أسر تواجهها التي النفسية بالمشكالت
(، وقد تراوحت األوزان المرجحة لعبارات هذا 23نسبية ) وقوة( 126حسب متوسط مرجح  )

( 36.66بين ) المؤشر(، وتراوحت القوة النسبية لعبارات هذا 176( إلى )111بين ) البعد
 .(67.66إلى )

جدول يوضح استجابات أفراد عينة البحث على العبارات الخاصة بالمشكالت االقتصادية التي 
 (11تواجهها أسر مرضى االكتئاب   )ن = 

 
 م

 
 العبارات

 المجموع ال حد ما إلى نعم
 المرجح

 القوة
 النسبية

 الترتيب
 % ك % ك % ك 

 4 86 129 6 3 30 15 64 32 أسرتي بظروف مالية صعبة  تمر 0
 12 81.33 122 14 7 28 14 58 29 أسرتي من عدم كفاية الدخل  تعاني 7
 3 86.67 130 8 4 24 12 68 34 مريض االكتئاب يؤثر على باقي الدخل عالج 1
 18 74.67 112 32 16 12 6 56 28 لمحاولة إيجاد دخل أخر بعمل أخر  أسعي 5
 10 82.67 124 10 5 32 16 58 29 االكتئاب صعوبة في مصاريف عالج مريض  أجد 1
 11 82 123 8 4 38 19 54 27 الخوف لعدم إيجاد دخل لباقي أسرتي  ينتابني 1
أفــــراد أســــرتي بالضــــيق لتفضــــيل عــــالج  تشــــعر 2

 15 80 120 10 5 40 20 50 25 مريض االكتئاب على مصاريف البيت 

ــراد  أضــطر 9 ــى أحــد أف القتــراض المــال لإلنفــاق عل
 19 64.67 97 36 18 34 17 30 15 تيأسر 

 16 79.33 119 16 8 30 15 54 27 من كثرة الديون   أعاني 5
 مكرر 01 79.33 119 12 6 38 19 50 25 عالج االكتئاب بالي وأجد صعوبة في شرائه    01
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 م

 
 العبارات

 المجموع ال حد ما إلى نعم
 المرجح

 القوة
 النسبية

 الترتيب
 % ك % ك % ك 

 8 83.33 125 10 5 30 15 60 30 استطيع توفير كل احتياجات االسرة ال 00
 1 88.67 133 6 3 22 11 72 36 يده في مستوي المعيشه صعوبات جد ظهرت 07
 7 84 126 10 5 28 14 62 31 دخل االسرة من وجود مريض اكتئاب لديها  تأثر 01
 مكرر 0 88.67 133 6 3 22 11 72 36 أعباء االسرة واحتياجاتها عن السابق  ازدادت 05
الكثيـر مـن األعبـاء الماديـة يزيـد مـن حـدة  تحمل 01

 13 80.67 121 18 9 22 11 60 30 اباالكتئ

ـــادي الســـبب  مـــن 01 ـــون العامـــل الم ـــن أن يك الممك
 5 84.67 127 12 6 22 11 66 33 األساسي لالكتئاب 

العامل االقتصادي يؤدي إلى التقصير فـي  ضعف 02
 مكرر 01 80.67 121 18 9 22 11 60 30 العالج

 مكرر 9 83.33 125 16 8 18 9 66 33 فترة العالج يؤدي إلى معاناة أسرتي مادياً  طول 09
عالة أسـرتي يزيـد مـن عـدم تـوفير  ضيق 05 الدخل وا 

 االمكانيات الالزمة لشفاء مريض االكتئاب
 مكرر 1 84.67 127 18 9 10 5 72 36

 97,91القوة النسبية للبعد =                                         075,71المرجح =  المتوسط

 
الخاصة  العبارات على البحث عينة أفراد استجاباتالسابق والذى يوضح  لجدولا باستقراء -

أن هذه االستجابات  يالحظ االكتئاب مرضى أسر تواجهها التي االقتصادية بالمشكالت
(، وقد تراوحت األوزان 22.21نسبية ) وقوة( 127.21وزعت حسب متوسط مرجح  )

(، وتراوحت القوة النسبية لعبارات هذا 166( إلى )63بين ) البعدالمرجحة لعبارات هذا 
 (.22.33( إلى )37.33بين ) المؤشر

 ثالثا : النتائج العامة للبحث :
 توصلت البحث إلي النتائج التالية :

يوجد العديد من المشكالت االجتماعية التي يعاني منها أسر مرضي االكتئاب مثل "العزلة  -
صعوبة اتخاذ القرارات داخل األسرة  –ار األسري عدم االستقر  –نظرة المجتمع  –االجتماعية 

 الوصمة المجتمعية " –

يوجد العديد من المشكالت النفسية التي يعاني منها أسر مرضي االكتئاب مثل " انخفاض  -
وجود اضطرابات داخل  –صعوبة فهم مشاعر مريض االكتئاب  –الروح المعنوية لألسرة 
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وجود حدة في التعامل داخل  –بالحياة الطبيعية ال تستطيع األسرة االستمتاع  –األسرة 
 األسرة .

يوجد العديد من المشكالت االقتصادية التي يعاني منها أسر مرضي االكتئاب مثل " عدم  -
شعور أفراد األسرة بالضيق نظرا لتفضيل عالج  –مصاريف العالج الباهظة  –كفاية الدخل 

 المريض علي احتياجات األسرة "

 ث :أهم توصيات البح
  -توصلت البحث إلي مجموعة من التوصيات التالية :

 أهمية توعية وتدريب األسر للتعامل مع مرضي االكتئاب . -

 تدريب األخصائيين االجتماعيين علي برامج التعامل مع مرضي االكتئاب . -

 الحرص علي توفير الرعاية االقتصادية ألسر مرضي االكتئاب بجانب الرعاية الصحية. -

 يعات والقوانين لتكفل الحقوق اإلنسانية واالجتماعية لمرضي االكتئاب .تعديل التشر  -

ضرورة تدخل الخدمة االجتماعية للتخفيف من حدة المشكالت التي تواجه أسر مرضي  -
 االكتئاب .

  تدعيم دور منظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات ألسر مرضي االكتئاب .   -

ف من حدة المشكالت التي يعاني منها أسر مرضي التصور المقترح لدور الخدمة في التخفي
 االكتئاب :

 -: األسس التي في ضوئها وضع التصور المقترحأواًل: 
 المداخل والمعارف النظرية الخاصة بالموضوعات والمفاهيم المتعلقة باإلكتئاب .  -1

والوقوف تحليل نتائج الدراسات السابقة والتي استعانت بها الباحثة في تحديد البحث الحالية  -2
على جوانبها المختلفة باإلضافة إلى البحوث النظرية التي استهدفت التأكيد على وجود 

 مشكالت اجتماعية ونفسية واقتصادية ألسر مرضي االكتئاب.

اإلطار النظري الذي اعتمدت عليه البحث الحالية فيما يتعلق بالبحوث القريبة من الموضوع   -6
 ضوع االكتئاب والمشكالت الناتجة عنه.والكتابات النظرية التي تناولت مو 
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ما توصلت إليه البحث الميدانية الحالية من نتائج والتي تعد بمثابة الركيزة األساسية للباحثة   -7
 لتحديد المشكالت التي يعاني منها أسر مرضي االكتئاب.

 القاعدة النظرية للخدمة االجتماعية.  -7

 مقابالت الباحثة مع أسر مرضي االكتئاب .  -3

 -: األهداف العامة للتصور المقترحًيا: ثان
" تفعيل دور األخصائي االجتماعي في التخفيف من يتمثل الهدف العام للتصور المقترح في:

 حدة المشكالت التي يعاني منها أسر مرضي االكتئاب "
 وذلك من خالل مجموعة من األهداف الفرعية التالية :

 ر مرضي االكتئاب  التخفيف من حدة المشكالت االجتماعية ألس  -1

 التخفيف من حدة المشكالت النفسية ألسر مرضي االكتئاب  -2

 التخفيف من حدة المشكالت االقتصادية ألسر مرضي االكتئاب  -6

 -: خطوات التدخل المهني وفق التصور المقترحثالثًا: 
 التقدير وتحديد الموقف اإلشكالي.        -1

  تحديد أهداف التدخل المهني لمواجهة الموقف.  -2

 صياغة التعاقد.  -6

 التدخل المهني.  -7

نهاء التدخل المهني.  -7  التقويم وا 

 -رابًعا: دور األخصائي االجتماعي وفق التصور المقترح :
يقصد بدور الممكن مساعدة نسق العميل الكتشاف المصادر والقوى التى دور الممكن: -0

يمد األخصائي االجتماعي بداخلهم وتدعيمها؛ وذلك إلحداث التغيير المنشود، وفي هذا الدور 
 نسق العميل بالدعم الالزم، من أجل اتخاذ اإلجراءات المطلوبة لتحقيق األهداف.

يقوم الوسيط بربط األفراد والجماعات )الذين هم في حاجة إلى المساعدة، ولكنهم ال دور الوسيط 
 يعرفون من أين يحصلون عليها( بالخدمات المتاحة في المجتمع المحلي. 
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المنشط يسعى إلحداث التغيير في المنظمات، وغالبًا ما تتضمن أهدافه تحوياًل المنشط: دور -5
للقوى والموارد للجماعات المحرومة، فالمنشط يهتم بالظلم االجتماعي، وعدم المساواة والحرمان، 
واستراتيجياته تتضمن :الصراع، والتفاوض، والمواجهة، والهدف من ذلك إحداث تغيير في البيئة 

 الجتماعية لمقابلة احتياجات األفراد بشكل أفضل مستخدمًا التأكيد والمطالبة وتوجيه الفعل.ا
 دور المعلم: -1

الغرض من ذلك الدور تزويد العميل أو كافة المواطنين بالمعلومات والمهارات الضرورية، لتفادى 
 الوقوع في المشكالت، وتحسين الوظائف االجتماعية لدى العمالء.

 الميسر. -1

 الممكن.  -2

 المفسر.  -6

 الضاغط.  -7

 المخطط.  -7

 الخبير.  -3

 -خامًسا: استراتيجيات التدخل المهني :
 إستراتيجية اإلقناع.  -1

 إستراتيجية التعاون.  -2

 إستراتيجية الضغط.  -6

 إستراتيجية تغيير االتجاهات.  -7

 إستراتيجية بناء االتصاالت.  -7

 إستراتيجية المساندة االجتماعية.  -3

 -ية التي يقوم عليها التصور المقترح :سادًسا: األسس النظر 
 نموذج الحياة.  -2 النظرية اإليكولوجية.  -1

 -سابًعا: تكنيكات التدخل المهني :
 اإلفراي الوجداني.   -1

 التشجيع.  -2

 التعليم.  -6

 التوجيه.  -7

 االستشارة.  -7

 التأكيد.  -3

 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 العدد الثامن

 المراجع 
. دار المعرفننننننة 1، دراسننننننات اجتماعيننننننة وأنثروبولوجيننننننه. ط األســــــرة والطفولــــــةأحمنننننند زاينننننند :  (1

 3 –3الجامعية. ص ص

الضــــــغوط االجتماعيــــــه للشــــــباب المعــــــاقين جســــــميا ودور الخدمــــــة : محمننننننود محمنننننند ياسننننننين (2
. كليننننننننه الخدمننننننننة االجتماعيننننننننة . جامعننننننننة الفيننننننننوم .  االجتماعيــــــــة فــــــــي التخفيــــــــف مــــــــن حــــــــدتها

 .   11.ص 2117

عينـــــة مـــــن احـــــداث الحيـــــاة الضـــــابطة وعالقتهـــــا بـــــالقلق واالكتئـــــاب لـــــدي أمينننننرة طنننننه : (6
ـــــا والعـــــاديين ـــــال المعـــــاقين عقلي . بالمملكنننننة العربينننننة السنننننعودية . مجلنننننة العلنننننوم  امهـــــات االطف

 .2113، 2التربوية النفسية . مجلد 

فاعليـــة برنـــامج إرشـــادي لتخفيـــف االكتئـــاب لـــدي أمهـــات : وجننناد حسنننين إبنننراهيم العجنننوري(7
. 2113النننننننفس .  . كليننننننة التربيننننننة . قسننننننم علننننننماألطفــــــال المصــــــابين بمــــــرض ســــــوء التغذيــــــة 

 . 21ص

ـــي محمننند سنننعيد سنننالمة: (7 ـــامج عالجـــي معرف ـــة برن ـــف حـــدة –مـــدي فاعلي ـــي تخفي ســـلوكي ف
، رسنننننالة دكتنننننوراة ، معهننننند الدراسنننننات العلينننننا للطفولنننننة ، جامعنننننة عنننننين  االكتئـــــاب لـــــدي االطفـــــال

 . 77، ص 2116شمس ، مصر ، 

6).Haly,W,E,etal.1977 locus of controland depression paper 

presented at the Annual meeting of estern  psychology 

association (bosten) massachustle 

7)Gutierres, J.L .et alpsychological factors and depressive 
1980   

قيـــاس االكتئـــاب النفســـي وعالقتـــه بـــبعض المتغيـــرات لــــدى محمننند عبننند الهنننادي الجبنننورى: (2
 . 133. ص2111. كلية االداب . ين في الدنماركابناء الجالية العربية المقيم
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: فاعليـــــة برنـــــامج إرشـــــادي نفســـــي للتخفيـــــف مـــــن عنننننالء حسنننننين علننننني  -نقنننننال عنننننن (6
. رسنننننالة ماجسنننننتير . كلينننننة التربينننننة .  أعـــــراض االكتئـــــاب عنـــــد طـــــالب المرحلـــــة الثانويـــــة

 . 62. ص  2112الجامعة اإلسالمية. 

ــــاب اضــــطراب اعبنننند السننننتار ابننننراهيم (11 ــــة واســــاليب عالجــــة: االكتئ .  لعصــــر الحــــديث فهم
 .1663عالم المعرفة . القاهره. 

: االكتئــــــــاب طــــــــاعون العصــــــــر الحــــــــديث , بحــــــــث مرجعــــــــي  ممنننننننندوح محمنننننننند سننننننننالمة(11
 .1662. مدرس الطب النفسي بطب االزهر بالقاهرة . لالنتشاريه وعوامل الخطورة

ــــــاب طــــــاعون العصــــــر الحــــــديثعلنننننني إسننننننماعيل عبنننننند الننننننرحمن: (12 ث . بحنننننن اإلكتئ
مرجعننننني ل نتشنننننارية وعوامنننننل الخطنننننورة مننننندرس الطنننننب النفسننننني بطنننننب اآلزهنننننر بالقننننناهرة. 

2117 . 
العالقــــة بــــين أســــاليب المعاملــــة الوالديــــة واالكتئــــاب لــــدى آسننننيا بنننننت علنننني مننننزاحم : (16

رسننننالة  ،المــــراهقين والمراهقــــات المــــراجعين لمستشــــفى الصــــحة النفســــية بالطــــائف بعـــض
رى كليننننننننننننننة التربيننننننننننننننة . المملكننننننننننننننة العربيننننننننننننننة ماجسننننننننننننننتير مقدمننننننننننننننة إلننننننننننننننى جامعننننننننننننننة أم القنننننننننننننن

 .2111السعودية.
ـــــف مـــــن حـــــدة مظـــــاهر محمننننند شنننننحاتة مبنننننروك: (17 ـــــة للتخفي ـــــة االجتماعي ـــــة البيئ تهيئ

ـــــــاب النفســـــــي ، رسنننننننالة دكتنننننننوراه غينننننننر منشنننننننورة، كلينننننننة الخدمنننننننة انتكاســـــــة مـــــــرض االكتئ
 .72، 73، ص2117االجتماعية، جامعه الفيوم، 

، اإلسنننننكندرية، منشننننناة د فـــــي الصـــــحة النفســـــيةالجديـــــعبننننند النننننرحمن محمننننند العيسنننننوي: (17
 .166، ص2112، 1المعارف، ط

ـــدى الشـــباب الجـــامعي دراســـات أزمـــةابنننو بكنننر مرسننني: (13 ـــاب النفســـي ل ـــة واالكتئ  الهوي
 ، مرجع سبق ذكره. نفسية
 11ط  ،د.ن محمـــد شـــريف صـــقر: مقدمـــة فـــي الخدمـــة االجتماعيــــة ،الننندين السنننيد (13
 . 233ص  ،1627 ،

 . 18ص  ،دور اخلدمة االجتماعية ودراسة النشأة  ثروت أسحق:(81
 . 81ص  ، 5ط  ،لبيب السعيد : العمل االجتماعي مدخل إليه ودراسة األصول اإلسالمية (81

       www.socid.team.com  20/9/2017   9:15 pm ( فهددد سددنيماع العندد   : 82( (1

. 
ــــي تنظــــيم المجتمــــعد الننننوارث عبنننند الوهنننناب واخننننرون ليلننننى عبنننن(21 ، القنننناهرة ،  : المــــدخل ال

                                     61،ص 2113

http://www.socid.team.com/
http://www.socid.team.com/
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 العدد الثامن

ــــــةاحمنننننند شننننننفيق السننننننكرى : (22 ــــــة والخــــــدمات االجتماعي ــــــاموس الخدمــــــة االجتماعي ،دار  ق
                                                                       762،ص 2111المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 

، حلنننننننوان ، دار الوفننننننناء  انحـــــــراف الصـــــــغار مســـــــئولةرشننننننناد احمننننننند عبننننننند اللطينننننننف : 
   77،ص 2113،  1للطباع والنشر ، ط

ــــةاحمنننند شننننفيق السننننكري : (26 ــــة والخــــدمات االجتماعي ــــاموس الخدمــــة االجتماعي ، )مرجننننع سننننبق  ق
 ذكره (        

ـــــة والعقوبـــــة والمؤسســـــات االصـــــالحيةالجريحسنننننن مبنننننارك طالنننننب : (27 ، الريننننناض ، دار  م
                                                                                              12-13، ص ص 1662الزهراء ، الطبعة االولي ، 

سياســـــــات الــــــــدفاع االجتمـــــــاعي فـــــــي الخدمــــــــة : رشننننننناد احمننننننند عبننننننند اللطينننننننف(27
 .    11، ص 2111قاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ، ، ال االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


