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  ــاة وعالقتهــرارات األسريــار القــة في اتخــالمشارك
 ةــالب الجامعــط يذــل يــق االجتماعــبالقل

 دادـإع
 اميمنال مرسي الذسىقي الشأ.م.د. 

 جامعة الطائف -ة التصامٌم واالقتصاد المنزلًكلٌ -قسم إدارة السكن والمؤسسات األسرٌة 
 جامعة المنوفٌـة -كلٌة االقتصاد المنـزلً  -قسم إدارة المنزل والمؤسسات 

 صـــــــالملخ

الدراسة إلي الكشؼ عف طبيعػة العقةػة بػيف وسػمشا وشػطركة طػقم الفطوعػة  ػي  هدفت
عػد  هدػػداؼ  رعيػة و  ػػط  وػف خػػقؿ ،امخػطذ الرػػراراأل ايسػرية شبػػيف درفػة الرمػػؽ ادفموػطعي لػػدي ـ

محديػػػػد وسػػػػمشا وشػػػػطركة طػػػػػقم الفطوعػػػػة  ػػػػي امخػػػػطذ الرػػػػػراراأل ايسػػػػرية، شمحديػػػػد درفػػػػة الرمػػػػػؽ 
ادفموػػطعي لػػدا طػػقم الفطوعػػة، كػػذلؾ المعػػرؼ عمػػي هشفػػن المػػرشؽ  ػػي كػػؿ وػػف الوشػػطركة  ػػي 

األ الوسػػمشا امخػػطذ الرػػراراأل ايسػػرية شالرمػػؽ ادفموػػطعي لػػدا طػػقم الفطوعػػة مبعػػط لػػبعض وم يػػر 
الوسػػػػمشا الدراسػػػػي، الوسػػػػمشا ، ادفموػػػػطعي شادةم ػػػػطدا االفػػػػ س، الكميػػػػة، الحطلػػػػة ادفموطعيػػػػة

اسػػػموطر  البيط ػػػطأل العطوػػػة،  ىعمػػػ أدوات الدراسةةة عػػػدد ه ػػػراد ايسػػػر    اشػػػمومأل  المعميوػػػي لمشالػػػديف،
 نة  الدراسة عي مكش ػأل، ش وريػطس الرمػؽ ادفموػطعي، اسمبيطف الوشطركة  ي امخطذ الرراراأل ايسػرية

  ططلػػم شططلبػػة وػػف كميػػطأل هدبيػػة شعمويػػة بفطوعػػة الطػػط ؼ، شي موػػشف يسػػر 333ايسطسػػية وػػف ا
بشرط شفشد الططلم  ي  غرضينوف وسمشيطأل افموطعية شاةم طدية وخمممة، مـ اخميطردـ بطريرة 

: شفػػشد ارمبػػطط عكسػػي داؿ نتةةج ا الدراسةة   شكػػطف وػػف هدػػـ  يعػػيش الشالػػديف وعػػطاهسػػر  طبيعيػػة 
ح ط يط بػيف الوشػطركة  ػي امخػطذ الرػراراأل ايسػرية ككػؿ شهبعػطدا اوفػطؿ الشػ شف ايسػرية، وفػطؿ إ

بأبعػػػػػطدا  العقةػػػػػطأل ادفموطعيػػػػػة، وفػػػػػطؿ الشػػػػػ شف الخط ػػػػػة بطيب ػػػػػط   شالرمػػػػػؽ ادفموػػػػػطعي ككػػػػػؿ
كوػػػط هظ ػػػرأل ال مػػػط   هيضػػػط  ، اايعػػػراض السػػػمشكية، ايعػػػراض ال مسػػػية، ايعػػػراض المسػػػيشلشفية 

 ي الوشطركة  ي امخطذ الرراراأل ايسرية ككؿ بأبعطدا اوفطؿ الش شف ايسرية، وفػطؿ شفشد  رشؽ 
كذلؾ مبعط لوم ير الف س ل طلح الذكشر   وفطؿ الش شف الخط ة بطيب ط  ، العقةطأل ادفموطعية

اايعػػراض السػػمشكية ،ايعػػراض ال مسػػية  مبعػػط  بعديػػنشفػػشد  ػػرشؽ  ػػي الرمػػؽ ادفموػػطعي ككػػؿ ب
  شفػػػشد  ػػػرشؽ  ػػػي الوشػػػطركة  ػػػي امخػػػطذ الرػػػراراأل ايسػػػرية مبعػػػط س ل ػػػطلح اث ػػػط لوم يػػػر الفػػػ 

بي وػػػط د مػػػحار الحطلػػػة ، وسػػػمشا معمػػػيـ ايم شايـ، دخػػػمقؼ الكميػػػة، الوسػػػمش  الدراسػػػي لمططلػػػم
ادفموطعيػػة لمططلػػػم شعػػػدد ه ػػػراد ايسػػر  عمػػػي وشػػػطركة ايب ػػػط   ػػي امخػػػطذ الرػػػراراأل ايسػػػرية  شةػػػد 

 ي وفوشعة وف المش يطأل مـ عرض ط  ي خطموة الدراسة ا م أل البطحاة إل

 : ةــــة الذراســــة ومشكلــــالمقذم
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،  ػي حيػط  اث ػراد شالفوطعػػطأل ا  معمبر ايسر  وف هدـ الفوطعطأل اث سػط ية شهعظو ػط مػأاير   
ػي   ػي الشحد  الب ط ية ايسطسية المي م شأ عف طرير ط وخممؼ المفوعطأل ادفموطعية  ش دػي المػ

مرػشـ بطلدشر الر يسػي  ػي ب ػط   ػرم الوفموػد ،شمػدعيـ شحدمػن ،شم ظػيـ سػػمشؾ ه ػػرادا بوػػط يػػمق ـ 
 (.115،ص2004)الرشدان ، ود ايدشار ادفموطعية الوحدد  ،شش رط لم وط الحضطرا العطـ

بطيسس المي مب ى عمي ط شخ يمن إذ يمعمـ  مردالودرسة ايشلى المي مزشد الشايسر  دي 
المعػشد ش وػف ايسر  كيمية ال ظر إلى ذامن وسمربق شكيمية وشاف ة الوشكقأل المي معمرضػن،  ردمال
شحريػػة الػػرها شديورراطيػػة امخػػطذ الرػػرار  ةالوسػػحشليوعطومػػة ال ػػطس الوحيطػػيف بػػن، كوػػط يػػمعمـ  ىعمػػ

  (45، ص2009، )بداوي شوطلن وف حرشؽ شوط عمين وف شافبطأل
رشطددـ  ي رسـ وعػطلـ وسػمربم ـشووط د شؾ هف لألسر  دشرا   طع ، ق   ي مشفين ايب ط  شا 

)الطيةةةة  شرا ػػػػدا  وػػػف رشا ػػػد عوميػػػة الم ويػػػة ، بطعمبػػػطردـ الططةػػػطأل البشػػػرية ايسطسػػػية يا وفموػػػد
 ( 5،ص2013وزروقي، 

شيحمؿ الشبطم  ي ها وفمود وكط ػة بػطرز  حيػ  يواػؿ ططةػة  شػطة شف ػد إ سػط ي شةػدر  
 طلشػبطم دػـ رفػطؿ ال ػد، شهغمػي وػط  (.2005إلحصج ي لمسةكجن، ) الكتج  اوسمور  عمي العطػط 

موممكن ايوة وف ططةطم ط البشرية، شالرش  ادحميططية المي معد  مسػ ط لممسػمـ  ػي الوسػمربؿ الرريػم 
ش شف الحيط  بأكوم ط  ه  ـ هوؿ ايوة  ي الم يير شالمحدي  شالمطشير  شاددموطـ بطلشػبطم شمػش ير 

عػداددـ شالمعميويػة، ي ػم ـ وػف ال طحيػة المربشيػةالظػرشؼ الوق وػة لم   عمويػط   الكػط ي اثعػداد شا 

 عمى شالعوؿ ايوة بوسمربؿ اددموطـ يع ي -شالوبدعة الخقةة ططةطم ـ اسماوطر يكمؿ بوط -شو  يط  

 الم ويػة محريػؽ  ػي المعطلػة ادفموطعيػة الوشػطركة إلػى الشػبطم شمحدياػن، شمحميػز الوفموػد مطػشير

 . (366، ص2011حمدان،  )أبو وسمداوة لموفمودال الشطومة

 المي مشكؿ ال سػؽش  الو شطة بطيسر  الشظط ؼ محرؽ شمعد الرراراأل ايسرية ايدشاأل المي  

مػحدا الوشػطركة  ػي امخػطذ ش  ،(1، ص2013الهمةي،، و )معمةري الوفموػد  ػي الرػط ـ ادفموػطعي
د ايسػر ، شمػدعيـ رشم المعػطشف شاد سػفطـ، الرراراأل إلي مرشية الرشابط شالعقةطأل ايسرية بيف ه ػرا

شالوشػػطركة ، شم سػيؽ الف ػػشد  حػػش إ فػػطز ايعوػػطؿ الوطمشبػػة شالمأكيػػد عمػػي ةػػيـ المضػػحية شالمعػػطشف
ششضػػشم ايدشار شمحديػػد الوسػػ شليطأل ووػػط يػػحدا إلػػي الممطعػػؿ اثيفػػطبي وػػد الحيػػط ، شمومػػد ه ػػراد 

  (20،ص 2008)الزهراني، ايسر  بطل حة ال مسية
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معكس الوشطركة  ي امخػطذ الرػراراأل ايسػمشم الػديورراطي الػذا ممبعػن ايسػر   ػي م شػ ة ش 
شفػػشد عقةػػة ارمبططيػػن طرديػػة بػػيف إمبػػطع ا بػػط   (2008حةةجفظ )حيػػ  هشضػػحأل دراسػػة ، ايب ػػط 

 الو رييف شالسعشدييف يسمشم السشا  شةدر  ايب ط  عمي امخطذ الرراراأل 
شفػػػػشد عقةػػػػة وشفبػػػػة بػػػػيف فػػػػشد  حيػػػػط   (2012رقبةةةةجن ون ةةةةرون )كوػػػػط هكػػػػدأل دراسػػػػة 

شةةةةمبي والنبويةةةة  الططلبػػػػطأل الفطوعيػػػػطأل شبػػػػيف إدار  فػػػػشد  امخػػػػطذ الررار شكػػػػذلؾ هشػػػػطرأل دراسػػػػة 
 هف الو طخ ايسرا اديفطبي يزيد وف ةدر  ايب ط  عمي امخطذ الرراراأل   (1996)

ف إلػػػػي شفػػػػشد عقةػػػػة ارمبططيػػػػن وشفبػػػػة بػػػػي (2011شةةةةعيبي )دػػػػذا شةػػػػد هظ ػػػػرأل دراسػػػػة 
ايسمشم اثرشطدا المشفي ي لآلبػط  شايو ػطأل شبػيف امخػطذ ايب ػط  لرػرارام ـ  ػي بعػض الوفػطدأل 
شدي اوفطؿ المعميـ، شوفطؿ الومبس، شوفطؿ الوشا قأل، شوفطؿ العقةطأل ادفموطعيػة، شوفػطؿ 
الشػػػ شف ايسػػػرية ، حيػػػ  يمضػػػوف دػػػذا ايسػػػمشم مرػػػدير مرا  ايب ػػػط  شالممػػػطدـ وع ػػػـ، ش  ػػػح ـ، 

في  ـ وف دشف المفش  إلي اسمخداـ العرطم هش ها ه شاع وف الحروطف العػططمي  شالػذا يػحدا شمش 
بطلمبعية إلي معزيز ارة ايب ط  شةدرم ـ عمػي محوػؿ الوسػ شلية شاثبػداع، شمكػشيف العقةػطأل الفيػد  

 ود ا خريف 
إلػي ضػرشر  مشػفيد ا بػط  عمػى  (2005) زاكةور، و (1996)حقةيهشطرأل كق وف كوط 

الرػػراراأل شمحوػػؿ الوسػػ شلية داخػػؿ الو ػػزؿ ووػػط يسػػ ـ  ػػي ر ػػد وسػػمشا  امخػػطذطركة ايب ػػط   ػػي وشػػ
 .لدي ـ ادفموطعيةالوس شلية 

شلرد ادموأل العديد وف الدراسطأل ال مسية الوعط ر  بدراسة وم يراأل الشخ ية شوكش طم ط 
 شارمرط  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط شدي طويم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط شوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الوم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراأل دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 (Lewis & Stanger, 2008 )ادفموطعي
شالرمؽ ادفموطعي شاحدا وف هكار اضطرابطأل الرمؽ شيشعط بيف الفو ػشر العطـ،دػذا شمعػد 
الدرفة الومشسطة وػف الرمػؽ ادفموػطعي حطلػة سػشية شعطديػة، شخط ػة  ػي الوشاةػؼ المػي ممضػوف 

الرمػػػػؽ ومطمبػػػطأل فديػػػد ، ع ػػػد الحػػػدي  هوػػػطـ ال ػػػطس يشؿ وػػػػر  وػػػاق، غيػػػر هف دػػػذا الدرفػػػة وػػػف 
م ػػػػبح غيػػػر سػػػػشية، شي ػػػػبح الخػػػػشؼ وػػػػف الوشاةػػػػؼ ، ادفموػػػطعي إذا  ػػػػطرأل ورممعػػػػة شوسػػػػمور 

    48-47، ص 2001)رضوان ، ادفموطعية وزعفط  لممرد
الذا يواؿ هحد  Phobia هحد ه شاع الردطم Social Anxietyشيعمبر الرمؽ ادفموطعي

وػف الوشاةػؼ ادفموطعيػة المػي اضطرابطأل الرمػؽ شيمسػـ بخػشؼ شاضػح شدا ػـ وػف وشةػؼ هش هكاػر 
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ممطمم ايدا   ي فوطعة، شيمـ مف م الوشاةػؼ ادفموطعيػة المػي يخػطؼ و  ػط المػرد هش المػي مايػر 
شل ػذا  ػطلرمؽ ادفموػطعي وػف الومػطديـ المػي مػرمبط  (.249، ص 2000، )عيةد لدين الرمؽ دا وػط  

ادم ػػطؿ ادفموػػطعي لػػد   بطلممطعػػؿ ادفموػػطعي بػػيف المػػرد شا خػػريف شيعبػػر عػػف خمػػؿ  ػػي عوميػػة
 Shand, et. al,2010))اي راد 

 La-Graca & Lopez,1998 ; Strahan )شدذا وط هكدمن  مػط   دراسػطأل كػؿ وػف

,2003 ; Christensen et al., 2003 ; Kashdan ,2002) الرمػؽ ادفموػطعي وم يػرا  هف
ة، شةػػد يكػػشف سػػببط   ػػي و وػػط  ػػي مشػػكيؿ درفػػة ممطعػػؿ المػػرد خػػقؿ الوشاةػػؼ ادفموطعيػػة الوخمممػػ

  مف بن الوشطركة  ي ممؾ الوشاةؼ، ووط يحار سمبط  عمي هدا ن افموطعيط  شو  يط  
 ػػػػطي راد ذشا الرمػػػػؽ ادفموػػػػطعي الورممػػػػد غطلبػػػػط  وػػػػط يشػػػػعرشف بػػػػطلحر  هش ادرمبػػػػطؾ شالدش يػػػػة  

لردشد اي عػطؿ شالسمبية شادعموطدية شالخفؿ، شدذا يحار بدشرا  ي طريرة إدراك ـ شوسمشا مرديردـ 
وػػف ا خػػريف ووػػط يػػحدا إلػػي شػػكشؾ كايػػر  لػػدي ـ ع ػػد معػػطوم ـ وػػد ا خػػريف شيػػحار  ػػي سػػمشك ـ 
 شهعوػػػػػػػػطل ـ شةػػػػػػػػدرم ـ اث مطفيػػػػػػػػة شمػػػػػػػػشا ر ـ ال مسػػػػػػػػي وػػػػػػػػد ه مسػػػػػػػػ ـ شالوفموػػػػػػػػد الػػػػػػػػذا يعيشػػػػػػػػشف

  (Lewis & Stanger , 2008)  ين
ادفموػػطعي لػػػدا  ش ػػي ضػػش  وػػط هظ رمػػػن  مػػط   العديػػد وػػػف الدراسػػطأل وػػف ا مشػػػطر الرمػػؽ

 Gretarsdottir et al., 2004 ; Ferda et al.,2004ا طػػقم الورحمػػة الفطوعيػػة

;Wittchen , et al., 1999; Kimberly et al., 2001) ، (2002محمةد )حي  هشضػح 
 ػػي دراسػػمن هف الخػػشؼ ادفموػػطعي ي مشػػر شسػػط الطػػقم الفػػطوعييف وػػف الوسػػمشا البسػػيط إلػػػي 

  هف وعػػػػػدؿ ا مشػػػػػطر الرمػػػػػؽ 2006البنةةةةةجر ون ةةةةةرون ) ػػػػػرأل دراسػػػػػة كػػػػػذلؾ هظ، الوسػػػػػمشا الحػػػػػطد
 %  8 3ادفموطعي لدا طقم فطوعة الكشيأل بمغ 

 الطمػؿ شخ ػية بمشػكيؿ مرـش حي  ادفموطعي  وش المرد  يطغة عمى مشرؼ يف ايسر  ش ظرا

خػقؿ  ، شوػف(131، ص 2011)تةجلي ،شةػيـ  وبػطد  وػف لػن ممر ػن شوػط إيطا، معمون وط خقؿ شسمشكن وف
إمطحػة المر ػة ي ػراد ايسػر  لممعبيػر   يػنهحد وم يػراأل الم شػ ة ادفموطعيػة، ش  ادم طؿ ايسرا الذا يعد

 (.218، ص 2004)أبو ججدو،  عف مرا  ـ شوشطعردـ شحسف ادسموطع ل ـ شمربم ـ
شعميػػػػن  ػػػػػلف  فػػػػػطم المػػػػػرد  ػػػػػي عقةطمػػػػن ادفموطعيػػػػػة يمشةػػػػػؼ عمػػػػػي وردرمػػػػػن عمػػػػػي هدا  ايدشار 

 (  78، ص2005، )زهرانعية المي يمعمو ط ها ط   وشا وف خقؿ موامن لموعطيير ادفموطعية ادفموط
 عمػى ةػطدر الشػبطم وػف فيػؿ الو طسػبة لخمػؽ الظرشؼ م ي ة  ي ايسر  هدوية وف شا طقةط  

 شاسػم طدا   شهومػن، وفموعػن برضػطيط وحوف  شطططأل الوفمود، وخممؼ  ي شالمعطلة اثيفطبية الوشطركة
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 يخ ن  يوط – الررار امخطذ  ي شالوشطركة الوسحشلية محوؿ ةطدر عمى الشبطم وف فيؿ خمؽ هف إلى

 شمأديمػن ايسػر ، داخػؿ الرػرار شامخػطذ الو طةشػة عمػى مدريبػن وػف يبػده – وف وسػط ؿ وفموعن شيخص

 (.396، ص 2011حمدان،  )أبو شهومن شوفموعن شهسرمن  مسن مفطا لمحوؿ الوسحشلية
حاػػة هف لألسػػر  دشر دػػطـ  ػػي هعػػداد فيػػؿ يم ػػؼ بطلوسػػ شلية شالممطعػػؿ د ػػط رهأل البط شوػػف

ادفموطعي شاد دوط   ي الوفمود شذلؾ وف خػقؿ مدريبػن شوشػطركمن  ػي امخػطذ الرػراراأل ايسػرية 
بكط ة ه شاع ط شلعؿ وط يكمسبن ايب ط  وف و طراأل الممطعؿ شالمشا ؿ داخؿ ايسر  يكشف لن مػأايرا 

شوػف اػـ  شػأأل  كػر  الدراسػة الحطليػة لمكشػؼ   ة الرمػؽ ادفموػطعي لػدي ـاديفطبي  ي خمض درف
 ،عػػف وػػدا وشػػطركة ايب ػػط   ػػي امخػػطذ الرػػراراأل ايسػػرية شعقةم ػػط بدرفػػة الرمػػؽ ادفموػػطعي لػػدي ـ

 : اإلججب  عمى التسجؤالت اآلتي  شممحدد وشكمة الدراسة الحطلية  ي وحطشلة
 ي ة الدراسة  ي امخطذ الرراراأل ايسرية ؟وط وسمشا وشطركة طقم الفطوعة ه راد ع -1

 وط درفة الرمؽ ادفموطعي لدا طقم الفطوعة ه راد عي ة الدراسة؟  -2

وػػػػط طبيعػػػػة العقةػػػػة بػػػػيف الوشػػػػطركة  ػػػػي امخػػػػطذ الرػػػػراراأل ايسػػػػرية بأبعػػػػطدا شدرفػػػػة الرمػػػػؽ  -3
 ادفموطعي بأبعطدا لدا طقم الفطوعة ه راد عي ة الدراسة؟

لوشػطركة  ػي امخػطذ الرػراراأل ايسػرية بأبعػطدا اوفػطؿ الشػ شف دؿ مشفد  رشؽ  ي كػؿ وػف ا -4
ايسرية، وفطؿ العقةطأل ادفموطعية، وفطؿ الش شف الخط ة بطيب ط   شالرمػؽ ادفموػطعي 
بأبعػػػطدا ا ايعػػػراض السػػػمشكية، ايعػػػراض ال مسػػػية، ايعػػػراض المسػػػيشلشفية  لػػػدا طػػػقم 

 مشا ادفموػػطعي شادةم ػػػطدا االفػػػ س،الفطوعػػة ه ػػػراد عي ػػة الدراسػػػة مبعػػػط لوم يػػراأل الوسػػػ
 الكمية، الحطلة ادفموطعية ؟ 

دؿ يشفد مبػطيف  ػي كػؿ وػف الوشػطركة  ػي امخػطذ الرػراراأل ايسػرية بأبعػطدا اوفػطؿ الشػ شف  -5
ايسرية، وفطؿ العقةطأل ادفموطعية، وفطؿ الش شف الخط ة بطيب ط   شالرمػؽ ادفموػطعي 

ض ال مسػػػية، ايعػػػراض المسػػػيشلشفية  لػػػدا طػػػقم بأبعػػػطدا ا ايعػػػراض السػػػمشكية، ايعػػػرا
الفطوعػػة ه ػػراد عي ػػة الدراسػػة مبعػػط لوم يػػراأل الوسػػمشا ادفموػػطعي شادةم ػػطدا االوسػػمشا 

 عدد ه راد ايسر  ؟ الدراسي، الوسمشا المعميوي لمشالديف،

ة وط هكار الوم يراأل الوسمرمة مأايرا   ي وسػمشا وشػطركة طػقم الفطوعػة ه ػراد عي ػة الدراسػ -6
  ي امخطذ الرراراأل ايسرية ؟
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وػط هكاػر الوم يػراأل الوسػمرمة مػأايرا   ػي درفػة الرمػؽ ادفموػطعي لػدا طػقم الفطوعػة ه ػراد  -7
 عي ة الدراسة ؟

 : ةـــــذاف الذراســـــأه

تهةةدا الدراسةة  الحجليةة  إلةةي الكشةةا عةةن طبيعةة  العمقةة  بةةين مسةةتوي مشةةجرك  طةةم  
وبةةين درجةة  القمةةم االجتمةةجعي لةةديهخ والةة  مةةن  ةةم   الججمعةة  فةةي ات ةةجا القةةرارات ا سةةري 

 : ا هداا الفرعي  التجلي 
 محديد وسمشا وشطركة طقم الفطوعة ه راد عي ة الدراسة  ي امخطذ الرراراأل ايسرية  -1

 محديد درفة الرمؽ ادفموطعي لدا طقم الفطوعة ه راد عي ة الدراسة  -2

الرػػراراأل ايسػرية شدرفػة الرمػؽ ادفموػػطعي دراسػة طبيعػة العقةػة بػػيف الوشػطركة  ػي امخػطذ  -3
 لدا طقم الفطوعة ه راد عي ة الدراسة 

 المعػػػرؼ عمػػػي هشفػػػن المػػػرشؽ  ػػػي كػػػؿ وػػػف الوشػػػطركة  ػػػي امخػػػطذ الرػػػراراأل ايسػػػرية بأبعػػػطدا -4
اوفػػطؿ الشػػ شف ايسػػرية، وفػػطؿ العقةػػطأل ادفموطعيػػة، وفػػطؿ الشػػ شف الخط ػػة بطيب ػػط   

ايعػػػػػػػػراض ال مسػػػػػػػػية، ايعػػػػػػػػراض  عػػػػػػػػراض السػػػػػػػمشكية،ااي شالرمػػػػػػػؽ ادفموػػػػػػػػطعي بأبعػػػػػػػػطدا
لدا طقم الفطوعة ه راد عي ػة الدراسػة مبعػط لوم يػراأل الوسػمشا ادفموػطعي  المسيشلشفية 

 الكمية، الحطلة ادفموطعية    شادةم طدا االف س،
الكشؼ عف هشفن المرشؽ  ي كؿ وف الوشطركة  ي امخطذ الرراراأل ايسرية بأبعػطدا اوفػطؿ  -5

ايسػػرية، وفػػطؿ العقةػػطأل ادفموطعيػػة، وفػػطؿ الشػػ شف الخط ػػة بطيب ػػط   شالرمػػػؽ الشػػ شف 
ا ايعراض السمشكية، ايعراض ال مسية، ايعراض المسيشلشفية  لدا  ادفموطعي بأبعطدا

طػػػػقم الفطوعػػػػة ه ػػػػراد عي ػػػػة الدراسػػػػة مبعػػػػط لوم يػػػػراأل الوسػػػػمشا ادفموػػػػطعي شادةم ػػػػطدا 
 عدد ه راد ايسر    ميوي لمشالديف،االوسمشا الدراسي، الوسمشا المع

محديػػد العشاوػػؿ ايكاػػر مػػأايرا   ػػي وشػػطركة طػػقم الفطوعػػة ه ػػراد عي ػػة الدراسػػة  ػػي امخػػطذ  -6
 الرراراأل ايسرية 

 محديد العشاوؿ ايكار مأايرا   ي الرمؽ ادفموطعي لدا طقم الفطوعة ه راد عي ة الدراسة   -7

 : ةـــــة الذراســـــأهمي

 : لدراس  الراهن  فيمج يميتكمن أهمي  ا
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  مشفين  ظر الشالديف بأدوية وشطركة ايب ط   ي امخطذ الرراراأل ايسرية ووط ةد يكػشف درع
شاةي لألب ط   ي خمض درفة الرمؽ ادفموطعي شمأاير ذلؾ إيفطبيط  عمي شخ ية ايب ط  

 شمحريؽ ال حة ش ادمزاف ال مسي لدي ـ 

 ممعػػػرض ها وػػػف الدراسػػػطأل الوشفػػػشد   ػػػي  معػػػد إضػػػط ة  ػػػي وفػػػطؿ المخ ػػػص حيػػػ  لػػػـ
الوكمبػػة العربيػػة  ػػي حػػدشد عمػػـ البطحاػػة لوشػػطركة ايب ػػط   ػػي الرػػراراأل ايسػػرية شعقةمػػن 
بدرفػػػة الرمػػػػؽ ادفموػػػػطعي لػػػػدا الشػػػػبطم السػػػػعشدا  ػػػػي الورحمػػػػة الفطوعيػػػػة شالػػػػذا يواػػػػؿ 
ي الوحشػػػػر الحريرػػػػي لسػػػػمشؾ الشػػػػبطم شةػػػػدرم ـ عمػػػػي الممطعػػػػؿ وػػػػد ا خػػػػريف شاد ػػػػدوط   ػػػػ

 الوفمود إذ ه  ـ دـ الارش  الحريرية يا وفمود 

 : ةـــــــروض الذراســـــــف

مشفد عقةة ارمبططين دالة إح ط يط بػيف درفػطأل ه ػراد عي ػة الدراسػة  ػي الوشػطركة  ػي امخػطذ  -1
الرراراأل ايسرية بأبعطدا اوفطؿ الش شف ايسرية، وفطؿ العقةطأل ادفموطعية، وفطؿ الش شف 

ب ػػػط   شبػػػيف الرمػػػؽ ادفموػػػطعي لػػػدي ـ بأبعػػػطدا اايعػػػراض السػػػمشكية، ايعػػػراض الخط ػػػة بطي
 ايعراض المسيشلشفية  ، ال مسية

مشفد  رشؽ دالة إح ط يط بيف ومشسططأل درفػطأل ه ػراد عي ػة الدراسػة  ػي كػؿ وػف الوشػطركة  -2
، ة ػػي امخػػطذ الرػػراراأل ايسػػرية بأبعػػطدا اوفػػطؿ الشػػ شف ايسػػرية، وفػػطؿ العقةػػطأل ادفموطعيػػ

وفػػػطؿ الشػػػ شف الخط ػػػة بطيب ػػػط   شالرمػػػؽ ادفموػػػطعي لػػػدي ـ بأبعػػػطدا اايعػػػراض السػػػمشكية، 
ايعػػػػػػراض ال مسػػػػػػية، ايعػػػػػػػراض المسػػػػػػيشلشفية  مبعػػػػػػػط لوم يػػػػػػراأل اال ػػػػػػػشع، الكميػػػػػػة، الحطلػػػػػػػة 

 ادفموطعية  

يشفد مبطيف داؿ إح ط يط بػيف ومشسػططأل درفػطأل ه ػراد عي ػة الدراسػة  ػي كػؿ وػف الوشػطركة  -3
، الرػػراراأل ايسػػرية بأبعػػطدا اوفػػطؿ الشػػ شف ايسػػرية، وفػػطؿ العقةػػطأل ادفموطعيػػة  ػػي امخػػطذ

وفػػػطؿ الشػػػ شف الخط ػػػة بطيب ػػػط   شالرمػػػؽ ادفموػػػطعي لػػػدي ـ بأبعػػػطدا اايعػػػراض السػػػمشكية، 
ايعػػػراض ال مسػػػية، ايعػػػراض المسػػػيشلشفية  مبعػػػط لوم يػػػراأل االوسػػػمشا الدراسػػػي، الوسػػػمشا 

 راد ايسر   عدد ه  المعميوي لمشالديف،

ممػػأار وشػػطركة ه ػػراد عي ػػة الدراسػػة وػػف طػػقم الفطوعػػة  ػػي امخػػطذ الرػػراراأل ايسػػرية بػػبعض  -4
الوم يػػػػراأل الوسػػػػمرمة االفػػػػ س، الكميػػػػة، الوسػػػػمشا الدراسػػػػي، الحطلػػػػة ادفموطعيػػػػة، الوسػػػػمشا 

 المعميوي لألم، الوسمشا المعميوي لألـ، عدد ه راد ايسر   
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دا ه راد عي ة الدراسة وف طقم الفطوعة بػبعض الوم يػراأل ممأار درفة الرمؽ ادفموطعي ل -5
الوسمرمة االف س، الكمية، الوسمشا الدراسػي، الحطلػة ادفموطعيػة، الوسػمشا المعميوػي لػألم، 

 الوسمشا المعميوي لألـ، عدد ه راد ايسر    

 : يــــــىب البحثــــــاألسل

 :أوالً: منهج الدراسة

 عمػى يعموػد الػذا المحميمػي الش ػمي الوػ    عمػى ادعموػطد ةالدراسػة الحطليػ طبيعػة اةمضػأل

  ي كويط شكيميط ، شيس ـ ع  ط شالمعبير بدةة بش م ط شي مـ وشفشد ، دي كوط الشاةد  ي دراسة الظطدر 

 ب ػدؼ الظػشادر، غيردػط وػف وػد الظػطدر  دػذا عقةػطأل لم ػـ شالسػعي شم ظيو ػط، الوعمشوػطأل م ػ يؼ

 الوشطركة  ػي امخػطذ الرػراراأل ايسػرية بػطلرمؽ عقةة عمى المعرؼ  ي مس ـ اسم مطفطأل إلى الش شؿ

 .شا  ط   كطلف ساذكشر ايخر  شبعض الوم يراأل الطط ؼ، فطوعة طقم لد  ادفموطعي

   ثانٌاً: مصطلحات البحث العلمٌة والمفاهٌم اإلجرائٌة

  Decision Makingاتخاذ القرار:

شيػػػمـ ، شؿ إلػػػي بػػػدا ؿ شاخميػػػطر هحػػػد البػػػدا ؿامخػػػطذ الرػػػرار دػػػش العوميػػػة المػػػي ممخػػػذ لمش ػػػ
ادخميطر بيف البدا ؿ عمي هسطس عموي، شال دؼ وف عومية امخطذ الرػرار دػش الش ػشؿ إلػي عوػؿ 

 ( 94، ص 2003)عبد المطيا، . اخميطر وسم ير ششاضح
بأ ن عبطر  عف عومية اخميػطر حػؿ وعػيف وػف بػيف  (18-17، ص2011يجغي ) شيشير

شم م ػػي لممضػػيؿ الحػػؿ الو طسػػم وػػف بػػيف عػػدد وػػف البػػدا ؿ ، مػػشؿ الومطحػػةحمػػيف هش هكاػػر وػػف الح
بأ  ػػػط عوميػػػة الومطضػػػمة بػػػيف الحمػػػشؿ البديمػػػة  (216، ص2011الجمةةةج  )  ػػػنكوػػػط م عر ، الومطحػػػة

 شالومطحة شاخميطر هكار دذا الحمشؿ ل قحيمن لمحريؽ ال دؼ وف حؿ الوشكمة  
ار بأ  ػػط عبػػطر  عػػف عوميػػة إ ػػدار عوميػػة امخػػطذ الرػػر  (161،ص2016سةةمخ ) كوػػط يػػرا  

حكـ وحدد لوػط يفػم هف يرػـش بػن المػرد وػف إفػرا  وعػيف  ػي وشةػؼ وػط، حيػ  يػمـ اخميػطر ه ضػؿ 
البػػدا ؿ الوطرشحػػة لحػػؿ وشػػكمة هش مفػػطشز عربػػة، شذلػػؾ بعػػد المحػػص الػػدةيؽ شالموحػػيص الشػػطوؿ 

 لممؾ البدا ؿ، ش رط لوعطيير شةيـ وحدد  
  :إجرا يًج بأنه رارات ا سري المشجرك  في ات جا القويعرا 

"وسطدوة المرد ود ه راد هسرمن  ػي عوميػة امخػطذ الرػراراأل الومعمرػة بػطيوشر ايسػرية سػشا  
الورمبطػػة بػػػلدار  وػػشارد ايسػػػر  شالعقةػػطأل ادفموطعيػػػة شايوػػػشر الخط ػػة بطيب ػػػط  شغيػػر ذلػػػؾ وػػػف 
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وػف ورحمػة البحػ  شادسػمطقع  شممضوف ممؾ الوسطدوة  ي وراحؿ امخطذ الررار، الش شف ايسرية
شورحمة الورطر ػة شاخميػطر البػديؿ ، شورحمة الممكير لمبح  عف البدا ؿ شمحميم ط، شاكمشطؼ الوشكمة

 ايواؿ وف بيف البدا ؿ الومطحة لحؿ الوشكمة" 
 Social anxiety القلق االجتماعي:

 وػف وقحظػة وحػؿ وػف الشةػشع الخػشؼ بأ ػن (164، ص2010وعكجشة  ) عكجش  يعر ن

 الوخػطشؼ ادفموطعيػة وػط ي ػطحم شعػطد  ادفموطعيػة، الوشاةػؼ مف ػم إلػى يػحد  ووػط ا خػريف،

 "ال رد وف شخشؼ و خمض ذامي مرييـ العطوة
كػػذلؾ دػػش "  وػػط وػػف السػػمشؾ يرػػشـ بػػن الشػػخص مفػػطا ا خػػريف  ػػي الوشاةػػؼ ادفموطعيػػة 

 (.189، ص 2010)العزي وال شج ،  الوخمممة"
 ي شالمشخي ي الرابد الرمؽ ادفموطعي بأ ن " خػشؼ شاضػح شوسػمور شيعرؼ الدليؿ اثح ط

ع ػدوط يمعػرض المػرد لممحػص هش المػدةيؽ وػف ، وف شاحد هش هكار وػف الوشاةػؼ ادفموطعيػة هش ايدا يػة
إضػػط ة إلػػي خش ػػن وػػف ه ػػن ةػػد يسػػمؾ هش يمعػػؿ شػػي ط ا هش يظ ػػر هعػػراض ، ةبػػؿ هشػػخطص غيػػر وػػألش يف

 (.295،ص  2006")البنجر ون رون، إلدط ة شاثحرا الرمؽ  بطريرة مفعمن عرضة ل
إلػػي هف الرمػػؽ ادفموػػطعي دػػش"  حسةةن المةةجل   رػػق عػػف (4، ص2002) محمةةد شيشػػير

شيرا ػػػؽ ذلػػػؾ مف بػػػط  شدرشبػػػط  وػػػف دػػػذا ، ظ ػػػشر هعػػػراض الرمػػػؽ الومعػػػدد   ػػػي الوشاةػػػؼ ادفموطعيػػػة
 د معرضن ل ذا الوشاةؼ "الوشاةؼ بسبم ايلـ شالمشمر الشديد الذا يمشلد داخؿ اث سطف ع 

الرمؽ ادفموطعي بأ ن " اسمفطبة ا معطلية شوعر يػة شسػمشكية لوشةػؼ افموػطعي  الكتجني كوط معرؼ
شخش ػػػط  وػػػف المريػػػيـ السػػػمبي الػػػذا يػػػحدا إلػػػي وشػػػطعر اد زعػػػط  ، يػػػدرؾ عمػػػي ه ػػػن يمضػػػوف م ديػػػدا  لمػػػذاأل

 (.23، ص 2004تجني، ")الكشالضيؽ، شةد يحدا إلي اد سحطم ادفموطعي شالمحمظ شالكؼ
عبػػطر  عػػف خػػشؼ وسػػمور شومحػػشظ شةمػػؽ شػػديد يظ ػػر كػػذلؾ يعػػرؼ الرمػػؽ ادفموػػطعي بأ ػػن "

حيػ  يكػشف سػمشك ـ وشضػد وقحظػة وػػف ، لػدا اي ػراد  ػي وشاةػؼ الممطعػؿ ادفموػطعي شايدا  العػطـ
 ـ  ػي ها ػط  دػذا شالحكـػ شالمريػيـ السػمبي وػف ا خػريف عمػي، سشا  كطف ذلؾ شاةعيط  هش ومخػيق  ، ا خريف

  (17،ص 2013)حججزي، شلذلؾ  ل  ـ يعط شف وف الكدر شالضيؽ" ، الوشاةؼ ادفموطعية
 : إجرا يًج بأنهالقمم االجتمجعي ويعرا 
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"دش شعشر المرد بطلخشؼ شالردبة وف الوشاةؼ ادفموطعيػة الوخمممػة شالػذا ةػد يػحدا إلػي 
المػػي يح ػػؿ عمي ػػط الططلػػم  ػػي وريػػطس  مف بػػن ممػػؾ الوشاةػػؼ شاد سػػحطم و  ػػط، شيرػػطس بطلدرفػػة

 الرمؽ ادفموطعي " 
 Behavioral symptoms of social anxiety :ألعراض السلوكية للقلق االجتماعيا

" الوظطدر السمشكية المي مظ ر  ميفة المعػرض لموشةػؼ ادفموػطعي بأ ن  شيعرؼ إفرا يط  
دي  هش غيػػػر لمظيػػػة كطد سػػػحطم الوسػػػبم لمرمػػػؽ بشفػػػشد ا خػػػريف، ةػػػد مكػػػشف لمظيػػػة واػػػؿ ةمػػػة الحػػػ

 ادفموطعي شالخفؿ شادرمبطؾ شالمرميؿ وف العقةطأل شال قأل ادفموطعية "
 Psychological symptoms of social anxiety :األعراض النفسية للقلق االجتماعي

" ايعراض ال مسية الورمبطػة بػطلمرد الػذا يشػعر بػطلرمؽ ادفموػطعي، شيعرؼ إفرا يط  بأ ن   
 الحسطسػػية الومرطػػة ،الخػػشؼ الشػػديد وػػف الوشاةػػؼ ادفموطعيػػة،، مواػػؿ  ػػي عػػدـ الراحػػة ال مسػػيةشم

 عدـ الارة بطل مس ،اي كطر الوشممة شالع بية شالضيؽ الشديد "
 Physiological symptoms of socialاألعراض الفسيولوجية للقلق االجتماعي:

anxiety 

ض شادضػػطرابطأل الشظيميػػة شالفسػػدية المػػػي " وفوشعػػة وػػػف ايعػػراشيعػػرؼ إفرا يػػط  بأ ػػن 
ادرمعػطش  ػي ، مظ ر عمي المرد بشكؿ ومحشظ ع د شعشرا بطلرمؽ ادفموطعي واػؿ احوػرار الشفػن

 ادرمفطؼ شال ايطف شايرؽ"، سرعة ضربطأل الرمم، المعرؽ، اليديف
 University students طالب الجامعة:

بػطأل الوممحرػشف بكميػطأل فطوعػة الطػط ؼ  ػي شير د ب ـ  ي الدراسة الحطلية الطمبػة شالططل
 المخ  طأل الوخمممة العموية شايدبية 

 :ةــــــذود الذراســــــثالثاً: ح

 مكش أل عي ة الدراسة وف وفوشعميف: :ةـــــــدود البشرٌـــــــالح
  ططلػػػػػم شططلبػػػػػة وػػػػػف كميػػػػػة المربيػػػػػة شالعمػػػػػـش 43عي ػػػػػة الدراسػػػػػة ادسػػػػػمطقعية شةشاو ػػػػػط ا -ه 

يف، شب طأل فطوعػػػػػػػة الطػػػػػػػط ؼ ووامػػػػػػػة لموفموػػػػػػػد اي ػػػػػػػمي لعي ػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة المطبيريػػػػػػػة اب ػػػػػػػ
ايسطسػػػػػػية شاسػػػػػػمخدوأل البيط ػػػػػػطأل الوسمخم ػػػػػػة و  ػػػػػػط  ػػػػػػي المأكػػػػػػد وػػػػػػف  ػػػػػػقحية هدشاأل 

 الدراسة لقسمخداـ  ي الدراسة الحطلية  
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  ططلػػػم شططلبػػػة وػػػف كميػػػطأل هدبيػػػة شعمويػػػة 333عي ػػػة الدراسػػػة ايسطسػػػية شمكش ػػػأل وػػػف ا -م 
شي موشف يسػر وػف وسػمشيطأل افموطعيػة ،   ططلبة149  ططلم شا151ا، بفطوعة الطط ؼ

مػػـ اخميػػطردـ بطريرػػة غرضػػية بشػػرط شفػػشد الططلػػم  ػػي هسػػر  طبيعيػػة ، شاةم ػػطدية وخمممػػة
 يعيش الشالديف وعط 

مـ المطبيؽ عمى عي ة الدراسة وف طقم شططلبطأل فطوعة الطط ؼ  ي بعض  الحدود المكانٌة:
 العمـش المطبيرية   –العمـش اثدارية  –المربية  -ىاا دامالكميطأل ال ظرية شالعومية شد

اسم رةأل الدراسة الويدا ية شفود البيط طأل خػقؿ الم ػؿ الدراسػي الاػط ي لمعػطـ  :الحدود الزمنٌة
 ـ  2316/ 2315دػ ا1437-1436الفطوعي 

 رابعاً: إعذاد وبناء أدوات الذراسة:

 : الدراس  واشتممت عمى عين  من البيجنجت ببنجر أدوات جمع قجمت البجحث 
 اسموطر  البيط طأل العطوة  -1

 اسمبيطف الوشطركة  ي امخطذ الرراراأل ايسرية  -2

  وريطس الرمؽ ادفموطعي -3

شُةسػـػ إلػػى  الجةةنس ب ػػدؼ الح ػػشؿ عمػػى بيط ػػطأل عػػف هعػػدم ط البطحاػػة :اسةةتمجرا البيجنةةجت العجمةة  -1
  2-1عمويػػة بمرويػػزا -ى هدبيػػةشةػػد ُةسػػوأل إلػػ الكميةة    عمػػى المرميػػم،2-1ه اػػى بمرويػػزا –ذكػػر 

السػطبد  –السػطدس  –الخػطوس  –الرابػد  –شةد ُةسـ إلي االاطلػ   ، المستوي الدراسيعمى المرميم
شةػػػد ُةسػػػوأل إلػػػػى  الحجلةةة  االجتمجعيةةة    عمػػػي المرميػػػم،6-5-4-3-2-1الاػػػطوف  بمرويػػػز ا –

 شةد ةُسـ إلى: ينالمستوي التعميمي لموالد   عمى المرميم،2-1غير ومزش   بمرويزا -اومزش 

 :يفيػػد الرػػرا   شالكمطبػػة  –شيشػػوؿ اد يفيػػد الرػػرا   شالكمطبػػة  مسةةتوي تعميمةةي مةةن فض– 
 حط ؿ عمي ادبمدا ية   

 :حط ػػؿ عمػػي الاط شيػػة  –شيشػػوؿ احط ػػؿ عمػػي الومشسػػطة  مسةةتوي تعميمةةي متوسةةط– 
 حط ؿ عمي الدبمشـ  

 :دكمػػشراا    –طفسػػميرو –شيشػػوؿ احط ػػؿ عمػػي شػػ طد  فطوعيػػة  مسةةتوي تعميمةةي مرتفةةع
    عمى المرميم 3-2-1بمرويزا

  -ه ػراد 9هكاػر وػف  -ه ػراد 9إلػي  6وػف  -ه ػراد 5إلػي  3شُةسـ إلػى اوػف  عدد أفراد ا سرا
   عمى المرميم، 3-2-1بمرويز ا
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  )إعداد البجحث ( :استبيجن المشجرك  في ات جا القرارات ا سري  -2
 طػػقع عمػػى البحػػش  شالدراسػػطأل السػػطبرة شالمػػي مػػرمبط لب ػػط  ادسػػمبيطف مػػـ اث :بنةةجر االسةةتبيجن

برػدر  شوشػػطركة ايب ػػط   ػػي امخػطذ الرػػراراأل ايسػػرية لقسػػممطد  و  ػط  ػػي شضػػد ب ػػشد ادسػػمبيطف 
 شوحطشرا 

 عبطر  شةد ُةسـ إلي اق  هبعطد ششوؿ:32هشموؿ عمى ا :وصا االستبيجن   
  عبػػطر  14هشػػموؿ عمػػى ا را(:)إدارا مةةوارد ا سةة البعةةد ا و : مجةةج  الشةة ون ا سةةري  

ب ػػدؼ المعػػرؼ عمػػػي وػػدا وشػػطركة ايب ػػػط   ػػي الرػػراراأل الورمبطػػػة بػػلدار  وػػشارد ششػػػ شف 
محديػػػػد هشفػػػػن ال ػػػػرؼ ، ايسػػػػر  وػػػػف شػػػػرا  هف ػػػػز  ك ربط يػػػػة ،اد مرػػػػطؿ إلػػػػي شػػػػرة فديػػػػد 

ةضػػػػط  العطػػػػقأل ، اخميػػػػطر  ػػػػشع الطعػػػػطـ الوعػػػػد بػػػػطلو زؿ، شػػػػرا  سػػػػيطر  فديػػػػد ، الوخمممػػػػة
 اسماوطر وشارد ايسر  شغيردط  ، اخميطر الوططعـ، شاثفطزاأل

 : عبطراأل ب دؼ المعرؼ عمػى 7هشموؿ عمى ا البعد الثجني: مجج  العمقجت االجتمجعي  
وػدا وشػطركة ايب ػػط   ػي الرػػراراأل الورمبطػة بطلعقةػػطأل الخطرفيػة ي ػػراد ايسػر  شعقةػػم ـ 

اخميػػػػطر ال ػػػػدايط الوردوػػػػة  بػػػػطلوحيطيف وػػػػف هةػػػػطرم شه ػػػػدةط  شفيػػػػراف واػػػػؿ الوشػػػػطركة  ػػػػي
لألةطرم، اخميطر ه دةط  ايسر  الورربيف، اخميطر  شعية ال شايطأل المي يشمرؾ  ي ط ه ػراد 
ايسر ، محديد الشةأل الو طسم دسمربطؿ الضيشؼ، محديد الشةأل الو طسم لزيػطر  ايةػطرم 

 شه راد العط مة شغيردط  
 :عبػطر  ب ػدؼ المعػرؼ 11شػموؿ عمػىاه البعد الثجلث: مجج  الشة ون ال جصة  بج بنةجر  

عمى ودا وشطركة ايب ط   ي الرراراأل الورمبطة بأخشم ـ اي  ر س ط وػف محديػد وفػطؿ 
محديد شةأل الخرش  شالعشد  ، ادشمراؾ  ي اي شطة الوخمممة شالرحقأل الودرسية، المعميـ
سػػػػيف اخميػػػػطر اي ػػػػدةط ، محديػػػػد الو ػػػػرشؼ الشخ ػػػػي، محديػػػػد ادحميػػػػط  لودر ، لمو ػػػػزؿ

  خ ش ييف، حؿ الوشكقأل الومعمرة بطيخش  شغيردط 
  لمعبػػطراأل 1-2-3 ػػطدرا   بمريػػيـ ا -شكط ػػأل اثفطبػػة عمػػى وريػػطس وم ػػؿ ادا وػػط  هحيط ػػط  

   لمعبطراأل سطلبة ادمفطا 3-2-1وشفبة ادمفطا، ا
 )إعداد البجحث ( :مقيجس القمم االجتمجعي  -3
 :مػػى البحػػش  شالدراسػػطأل السػػطبرة شالمػػي مػػرمبط لب ػػط  الوريػػطس مػػـ اثطػػقع ع بنةةجر المقيةةجس

 بطلرمؽ ادفموطعي لقسممطد  و  ط  ي شضد ب شد الوريطس شوحطشرا 
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 :عبػطر  ب ػدؼ الح ػشؿ عمػى بيط ػطأل بشػأف ش ػؼ حػطؿ 48هشػموؿ عمػى ا وصا المقيجس  
الططلػم شالططلبػة الفطوعيػة  ػي الوشاةػؼ ادفموطعيػة الوخمممػة شوػدا ا طبطة ػط عميػن شةػد ُةسػـ 

 : لوريطس إلي اقاة وحطشر ششوؿا

  عبػػػطر  ب ػػػدؼ المعػػػرؼ عمػػػي 18هشػػػموؿ عمػػػى ا :ا عةةةراض السةةةموكي  :المحةةةور ا و  
ايعػػراض السػػمشكية لممػػرد الػػذا لديػػن ةمػػؽ ادفموػػطعي شالػػذا ممواػػؿ  ػػي الووطرسػػطأل المػػي 
يسػػػمخدو ط المػػػرد لمػػػمحكـ بػػػطلوشاةؼ ادفموطعيػػػة المػػػي يشاف  ػػػط واػػػؿ مف ػػػم المحػػػد  هوػػػطـ 

عػدـ المعبيػر عػف وشػطعرا هوػطـ ، ريف، عدـ وشطركة الػزوق   ػي اي شػطة الو  فيػةا خ
ا خريف، عدـ مكشيف  دةطأل بسرعة، البعد عػف العوػؿ الفوػطعي،  ػعشبة الحػدي  وػد 
شخص د هعر ن، ممضيؿ اث  طأل عػف المحػد   ػي الو طةشػطأل ال ػمية، عػدـ وفطلسػة 

عػػدـ المحػد  لشػػخص وػف الفػػ س شالمحػد  وع ػػـ شممضػيؿ الفمػػشس بومػردا،  الضػيشؼ
 ايخر، شغيرا وف ايعراض السمشكية 

 عبػػػطر  ب ػػػدؼ المعػػػرؼ عمػػػي 18هشػػػموؿ عمػػػى ا ا عةةةراض النفسةةةي :: المحةةةور الثةةةجني  
ايعػػػػراض ال مسػػػػية لممػػػػرد الػػػػذا لديػػػػن ةمػػػػؽ ادفموػػػػطعي ع ػػػػد معرضػػػػن لػػػػبعض الوشاةػػػػؼ 

طا، الشػػعشر بطلضػػيؽ ادفموطعيػػة وػػف عػػدـ الارػػة بػػطل مس، عػػدـ الرػػدر  عمػػي مركيػػز اد مبػػ
الشػػعشر بػػػطلمشمر شالخفػػؿ ،عػػدـ ادسػػػمررار، سػػرعة ادسػػماطر  شالخػػػشؼ ، الشػػديد شادرمبػػطؾ

 الشديد وف الوشاةؼ ادفموطعية ش غيرا وف ايعراض ال مسية 
 :عبػطر  ب ػدؼ المعػرؼ عمػي 12هشػموؿ عمػى ا ا عراض الفسةيولوجي : المحور الثجلث  

لمي مظ ر عمي المرد الذا لدين ةمػؽ ادفموػطعي ع ػد ايعراض المسيشلشفية االفسدية  ا
الم ػبم عرةػط ، ، معرضن يحد الوشاةؼ ادفموطعية وف الشػعشر بطلػدشار، ارمعػطش الفسػـ

احوػػرار الشفػػن شخمرػػطف  ػػي الرمػػم، الممعػػاـ  ػػي الحػػدي  هوػػطـ الفوػػشع وػػف ال ػػطس، الشػػعشر 
 بآدـ بسيطة  ي الوعد  ،شغيرا وف ايعراض الفسدية 

م طبػؽ  -م طبػؽ بدرفػة بسػيطة -اثفطبة عمى وريػطس وم ػؿ اد م طبػؽ إطقةػطشكط أل 
  لمعبطراأل وشفبػة ادمفػطا، 1-2-3-4-5م طبؽ موطوط  بمرييـ ا -م طبؽ كايرا   -بدرفة ومشسطة

شالدرفػػػػػة الورممعػػػػػة د ػػػػػط مػػػػػدؿ عمػػػػػى شفػػػػػشد الرمػػػػػؽ ،   لمعبػػػػػطراأل سػػػػػطلبة ادمفػػػػػطا5-4-3-2-1ا
 عمى ا خمطض الرمؽ ادفموطعي  ادفموطعي شالدرفة الو خمضة مدؿ

 ير د بن حسطم  دؽ شابطأل الورطييس: :تقنين أدوات الذراسة
 أوالً: حساب صدق المقاٌٌس:

 عمي طريرميف: validity اعمود البح  الحطلي  ي المحرؽ وف  دؽ الورطييس



دسوقً أ.م.د/ منال مرسً ال
 الشامً

ق ــبالقل ــاة وعالقتهــرارات األسرٌــاذ القــة ًف اتخــالمشارك
 ةــالب الجامعــط ىدــل ـًـاالجتماع

 

 308 

 : (validity content)صدق المحتوي -)أ(

كة  ػػي امخػػطذ الرػػراراأل ايسػػرية، لممأكػػد وػػف  ػػدؽ الوحمػػشا مػػـ عػػرض وريطسػػي االوشػػطر 
الرمؽ ادفموطعي   ػي  ػشرم وط ايشليػة عمػي عػدد وػف السػطد  الوحكوػيف هعضػط  دي ػة المػدريس 
 ػػي وفػػطؿ إدار  الو ػػزؿ شالوحسسػػطأل بكميػػة ادةم ػػػطد الو زلػػي فطوعػػة الو ش يػػة، شكميػػة الم ػػػطويـ 

ط طػط، الزةػطزيؽ، شذلػؾ لممعػرؼ  شادةم طد الو زلي فطوعة الطط ؼ، شكمية المربية ال شعية فطوعػة
دةػة ال ػيطغة الم شيػة لومػرداأل الوريػطس، شسػقوة الوضػوشف،  عمي مرا  ـ  ي الوريطس وف حيػ 

شا موط  العبػطراأل الومضػو ة  ػي كػؿ بعػد لػن، شكمطيػة العبػطراأل الػشارد   ػي كػؿ بعػد لمحريػؽ ال ػدؼ 
ةطوػػػأل البطحاػػػة بػػػلفرا  الػػػذا شضػػػد وػػػف هفمػػػن، شو طسػػػبة المرػػػدير الػػػذا شضػػػد لكػػػؿ عبػػػطر ، شةػػػد 

 المعديقأل الوشطر إلي ط عمي  يطغة بعض العبطراأل، شبذلؾ يكشف ةد خضد ل دؽ الوحمشا 
 صدق االتساق الداخلي: -)ب(

لحسػػطم  ػػدؽ ادمسػػطؽ الػػداخمي لوريطسػػي االوشػػطركة  ػػي امخػػطذ الرػػراراأل ايسػػرية، الرمػػؽ 
  شبعػػػد ر ػػػد ال مػػػط   موػػػأل 43ادفموػػػطعي  مػػػـ مطبير وػػػط عمػػػي عي ػػػة اسػػػمطقعية بمػػػغ عػػػدددـ ا

شالدرفػة الكميػة  لموريطسػيف  –وعطلفم ط إح ط يط شحسطم وعطوؿ ادرمبػطط بيرسػشف بػيف االوحػطشر 
ادمسػػػطؽ الػػػداخمي لعبػػػطراأل الوريطسػػػيف  ووػػػط يػػػدؿ عمػػػي 31 3شكط ػػػأل فويع ػػػط دالػػػة ع ػػػد وسػػػمشا 

   يشضح ذلؾ 1شيسوح لمبطحاة بطسمخداو وط  ي البح  الحطلي، شفدشؿ ا
 (40. معامالت االرتباط ألدوات الدراسة ن = )1 جدول
محاور مقٌاس المشاركة فً 

 اتخاذ القرارات األسرٌة
معامل 
 االرتباط

مستوي 
 الداللة

 محاور مقٌاس القلق االجتماعً
معامل 
 االرتباط

مستوي 
 الداللة

 0.01 0.898 األعراض السلوكٌة 0.01 0.852 مجال الشئون األسرٌة
 0.01 0.911 األعراض النفسٌة 0.01 0.903 جتماعٌةمجال العالقات اال

 0.01 0.910 األعراض الفسٌولوجٌة 0.01 0.915 مجال الشئون الخاصة باألبناء

 : Reliability ثجنيًج: حسج  ثبجت المقجييس
 لحسػػػػػػػػػػطم وعػػػػػػػػػػطوقأل الابػػػػػػػػػػطأل لموريطسػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػمخداـ طريرػػػػػػػػػػة هلمػػػػػػػػػػط كرش بػػػػػػػػػػطخ 

 Alpha cronbach شالمفز ة ال  مية Split- Half يشضح ذلؾ 2شفدشؿ ا   
 (40. معامالت الثبات لمحاور أدوات الدراسة ن = )2جدول 

محاور مقٌاس المشاركة فً اتخاذ 
 القرارات األسرٌة

عدد 
 العبارات

 معامل ألفا
 التجزئة النصفٌة

 معامل جتمان معامل سبٌرمان

 0.846 0.852 0.859 14 مجال الشئون األسرٌة
 0.856 0.864 0.895 2 االجتماعٌة مجال العالقات

 0.829 0.835 0.823 11 مجال الشئون الخاصة باألبناء

 محاور مقٌاس القلق االجتماعً
عدد 

 العبارات
 معامل ألفا

 التجزئة النصفٌة
 معامل جتمان معامل سبٌرمان

 0.850 0.854 0.886 18 األعراض السلوكٌة
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 0.829 0.865 0.825 18 األعراض النفسٌة
 0.812 0.824 0.834 12 األعراض الفسٌولوجٌة

المفز ػػػة ال  ػػػمية المػػػي مشػػػوؿ  –  هف ةػػػيـ وعػػػطوقأل ابػػػطأل اهلمػػػط 2يمضػػػح وػػػف فػػػدشؿ ا
وعطوػػػؿ سػػػبيروطف، شوعطوػػػؿ فموػػػطف  لألبعػػػطد شالوريػػػطس ككػػػؿ ورممعػػػة ووػػػط يحكػػػد ابػػػطأل الوريطسػػػيف 

 ش قحيم وط لممطبيؽ  ي البح  الحطلي 

 المعالجات اإلحصائٌة:

فوػػػػػد البيط ػػػػػطأل شممري  ػػػػػط موػػػػػأل الوعطلفػػػػػة اثح ػػػػػط ية بطسػػػػػمخداـ بر ػػػػػطو  الحػػػػػـز  دبعػػػػػ
شحسػػػػػطم العػػػػػدد شال سػػػػػم الو شيػػػػػة، شالػػػػػشزف ال سػػػػػبي،  Spss21لمعمػػػػػشـ ادفموطعيػػػػػة  اثح ػػػػػط ية

شالومشسػػػططأل الحسػػػطبية شاد حرا ػػػطأل الوعيطريػػػة شوعطوػػػؿ ارمبػػػطط بيرسػػػشف شهلمػػػط كرش بػػػطخ شالمفز ػػػة 
لحسطم المرشؽ بيف الومشسططأل بطل سػبة  T test ابطأل، شاخمبطر "أل"ال  مية لحسطم ال دؽ شال

 LSDبػػػطر شاخم One Way Anova شمحميػػػؿ المبػػػطيف ايحػػػطدا ادمفػػػطا، لوم يػػػراأل الدراسػػػة
   Interشوعطدلة اد حدار بطريرة ، لمورطر طأل الومعدد  لمحديد امفطا الددلة

 :اــــــج ومناقشتهــــــالنتائ

 :العٌنةأوالً: نتائج وصف 

  يوط يمي ش ؼ شطوؿ لعي ة الدراسة 
 . التوزٌع النسبً ألفراد عٌنة الدراسة وفقا للمتغٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة3جدول 

 % العدد الفئة البٌان % العدد الفئة البٌان % العدد الفئة البٌان

 الجنس

 50.33 151 ذكر

 الكلٌة

 52.33 122 أدبٌة
الحالة 

 االجتماعٌة

 10.33 31 متزوج

 42.62 128 علمٌة 49.62 149 أنثً
غٌر 
 متزوج

269 89.62 

 100 300 المجموع 100 300 المجموع 100 300 المجموع

 % العدد الفئة البٌان % العدد الفئة البٌان % العدد الفئة البٌان

المستوي 
التعلٌمً 

 لألب

 51.00 153 منخفض

المستوي 
التعلٌمً 

 لألم

 52.33 152 منخفض

م حج
 األسرة

( 5-2من )
 صغٌرة

48 16.00 

 38.62 116 متوسط 35.62 102 متوسط
( 9-6من )

 متوسطة
155 51.62 

 9.00 22 مرتفع 13.33 40 مرتفع
فأكثر  9

 كبٌرة
92 32.33 

 100 300 المجموع 100 300 المجموع 100 300 المجموع

 % العدد ئةالف البٌان % العدد الفئة البٌان % العدد الفئة البٌان

المستوي 
 الدراسً

 12.00 36 الثالث

  

      

  

      
             12.33 52 الرابع

             4.62 14 الخامس
             33.00 99 السادس
             12.33 32 السابع
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             20.62 62 الثامن
             100 300 المجموع  

وػػف الػػذكشر  %  وػػف عي ػػة الدراسػػة 33 53  هف ا3حأل ال مػػط   الػػشارد  بفػػدشؿ اهشضػػ
%  إ ػػػط ، شبم ػػػأل  سػػػبة الوممحرػػػيف وػػػف ه ػػػراد عي ػػػة الدراسػػػة بطلكميػػػطأل ايدبيػػػة  67 49ورطبػػػؿ ا

%  ومزشفػػشف ورطبػػؿ 33 13%  وممحرػػيف بطلكميػػطأل العمويػػة، شهف ا67 42%  ورطبػػؿ ا33 57ا
ضػح الفػدشؿ هف هعمػي  سػبة  ػي الوسػمشا المعميوػي  بػط  %  غير ومزشفشف، كػذلؾ يش 67 89ا

يمػي ـ الوسػمشا المعميوػي الومشسػط ، % 51ه راد عي ػة الدراسػة كط ػأل لموسػمشا الوػ خمض شبم ػألا
 %   33 13% ، بي وط كط أل هةؿ  سبة لموسمش  المعميوي الورممد شبم أل ا67 35ب سبة ا
و ػػطأل كط ػػأل لموسػػمش  الوػػ خمض كوػػط يمضػػح هف هعمػػى  سػػبة  ػػي الوسػػمش  المعميوػػي لأل  

% ،  ػي حػيف بم ػأل هةػؿ 67 38% ، يمي ط الوسمشا المعميوي الومشسط ب سبة ا33 52شبم أل ا
%  لموسمشا المعميوي الورممػد، كوػط يشضػح الفػدشؿ هف   ػؼ ه ػراد عي ػة الدراسػة وػف 9 سبة ا 

شهخيػرا ، % 33 32يمػي ـ ايسػر كبيػر  الحفػـ ب سػبة ا، % 67 51هسر ومشسطة الحفـ ب سبة ا
 %   16ب سبة ا  ايسر   ير  الحفـ

يمػػػي ـ ، %  وػػػف ه ػػػراد عي ػػػة الدراسػػػة وػػػف الوسػػػمشا الدراسػػػي السػػػطدس33شكط ػػػأل  سػػػبة ا  
اػػػػـ ، % 33 17اػػػػـ الوسػػػػمشا الدراسػػػػي الرابػػػػد ا، % 67 23الوسػػػػمشا الدراسػػػػي الاػػػػطوف ب سػػػػبة ا
مش  الدراسي الخطوس ب سبة شيأمي  ي ايخير الوس، % 33 12الوسمشا الدراسي السطبد ب سبة ا

 %  67 4ا
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 ثانٌاً: نتائج وصف العٌنة فً ضوء االستجابات علً أدوات الدراسة
. التوزٌع النسبً ألفراد عٌنة الدراسة وفقاً لمستوي المشاركة فً اتخاذ القرارات 4جدول 

 األسرٌة 
 300ن=  بأبعاده والوزن النسبً

المشاركة فً 

اتخاذ القرارات 

 األسرٌة

 الترتٌب الوزن % العدد ي المشاركةمستو

مجال الشئون 

 األسرٌة

 6.33 19 (23<14مستوي مشاركة منخفض )

 الثالث 25.89
 59.62 129 (32<23مستوي مشاركة متوسط )

 34.00 102 فأكثر( 32مستوي مشاركة مرتفع )

 100.00 300 المجموع

مجال العالقات 

 االجتماعٌة

 11.00 33 (11<2مستوي مشاركة منخفض )

 الثانً 29.11
 40.62 122 (15<11مستوي مشاركة متوسط )

 48.33 145 فأكثر( 15مستوي مشاركة مرتفع )

 100.00 300 المجموع

مجال الشئون 

 الخاصة باألبناء

 10.62 32 (12<11مستوي مشاركة منخفض )

 األول 29.22
 41.00 123 (23<12مستوي مشاركة متوسط )

 48.33 145 فأكثر( 23مستوي مشاركة مرتفع )

 100.00 300 المجموع

المشاركة فً 

اتخاذ القرارات 

 األسرٌة )ككل(

 8.00 24 (52<32مستوي مشاركة منخفض )

23.33 - 
 64.00 192 (22<52مستوي مشاركة متوسط )

 28.00 84 فأكثر( 22مستوي مشاركة مرتفع )

 100.00 300 المجموع

  اخػػمقؼ  سػػم وسػػمشا الوشػػطركة  ػػي امخػػطذ الرػػراراأل 4هشضػػحأل الرػػيـ الػػشارد  بفػػدشؿ ا
%، ممم ػػط ذشا 64بػػػ  ايسػػرية  رػػد كط ػػأل ايشليػػة لػػذشا الوشػػطركة الومشسػػطة حيػػ  ةػػدرأل  سػػبم ـ

% شكط أل وػف   ػيم ذشا الوشػطركة الو خمضػة 8%، شممم ط  سبة 28الوشطركة الورممعة ب سبة 
ؿ وحػػػشر وفػػػطؿ الشػػػ شف الخط ػػػة بطيب ػػػط  الورمبػػػة ايشلػػػي، يميػػػن وفػػػطؿ شب ػػػمة عطوػػػة  رػػػط احمػػػ

 العقةطأل ادفموطعية  ي الورمبة الاط ية، يمين وفطؿ الش شف ايسرية 
 . التوزٌع النسبً ألفراد عٌنة الدراسة وفقاً لمستوي القلق االجتماعً 5جدول 

 300ن=  لدٌهم بأبعاده والوزن النسبً

 الترتٌب الوزن % العدد وي المست القلق االجتماعً

 األول 88.89 69.00 202 (42<18أعراض سلوكٌة منخفضة )األعراض 
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 السلوكٌة
 

 28.62 86 (66<42أعراض سلوكٌة متوسطة )

 2.33 2 فأكثر( 66أعراض سلوكٌة مرتفعة )

 100.00 300 المجموع

 
 األعراض النفسٌة

 63.00 189 (41<18أعراض نفسٌة منخفضة )

 الثالث 86.56
 33.62 101 (64<41أعراض نفسٌة متوسطة )

 3.33 10 فأكثر( 64أعراض نفسٌة مرتفعة )

 100.00 300 المجموع

األعراض 
 الفسٌولوجٌة

 21.00 213 (26<12أعراض فسٌولوجٌة منخفضة )

 الثانً 88.88
 24.62 24 (40<26أعراض فسٌولوجٌة متوسطة )

 4.33 13 فأكثر( 40مرتفعة )أعراض فسٌولوجٌة 

 100.00 300 المجموع

القلق االجتماعً 
 ككل

 60.62 182 (104<48مستوي قلق منخفض )

85.89  
 36.33 109 (160<104مستوي قلق متوسط )

 3.00 9 فأكثر( 160مستوي قلق مرتفع )

 100.00 300 المجموع

م وسػػمشا الرمػػؽ ادفموػػطعي ككػػؿ لػػدا   اخػػمقؼ  سػػ5هشضػػحأل الرػػيـ الػػشارد  بفػػدشؿ ا
طػػقم الفطوعػػة ه ػػراد عي ػػة الدراسػػة،  رػػد فػػط  وسػػمشا الرمػػؽ ادفموػػطعي الوػػ خمض  ػػي الورمبػػة 

شفػػػػط  ، %33 36يميػػػن وسػػػػمشا الرمػػػؽ ادفموػػػػطعي الومشسػػػط ب سػػػػبة ، %67 63ايشلػػػي ب سػػػػبة 
%، شيع ػي ذلػؾ 3م ػأل وسمشا الرمؽ ادفموطعي الورممد  ي الورمبة ايخيػر  ب سػبة ضػ يمة فػدا  ب

هف  سػػػبة ا مشػػػطر الرمػػػؽ ادفموػػػطعي بػػػيف طػػػقم شططلبػػػطأل فطوعػػػة الطػػػط ؼ ه ػػػراد عي ػػػة البحػػػ  
و خمضة فدا شهف ال طلبية العظوي و  ـ لدي ـ درفػة وػف الرمػؽ ادفموػطعي  ػي الحػدشد الطبيعيػة 

طعي   احػػمقؿ ايعػػراض السػػمشكية لمرمػػؽ ادفموػػ5ال يػػر ورضػػية  كوػػط يمضػػح هيضػػط وػػف فػػدشؿ ا
 يمين ايعراض ال مسية ، الوركز ايشؿ، شفط أل ايعراض المسيشلشفية بشزف ومسطشا ل ط مرريبط  

شد ػػػػػطؾ العديػػػػػد وػػػػػف الدراسػػػػػطأل العربيػػػػػة شايف بيػػػػػة المػػػػػي م طشلػػػػػأل وػػػػػدا ا مشػػػػػطر الرمػػػػػؽ  
ادفموطعي عمي   طأل عورية وخمممة ش ي وفموعطأل ومبطي ة، حي  هظ رأل ممػؾ الدراسػطأل  مػط   

هف اماػي العي ػة  Osso, et al.(2003)وسمشا الرمؽ ادفموطعي،  أشضػحأل دراسػة  ومبطي ة عف
كػػذلؾ مبػػيف ، مرريبػػط  وػػف طػػقم الورحمػػة الاط شيػػة لػػدي ـ وسػػمشيطأل و خمضػػة وػػف الرمػػؽ ادفموػػطعي

هف درفػػة الرمػػؽ ادفموػػطعي الكمػػي لػػدا عي ػػة الدراسػػة وػػف طػػقم  (2010إبةةراهيخ )وػػف دراسػػة 
 ومشسطة  الورحمة الاط شية فط أل 

حيػػ   (2001رضةةوان )هوػػط الدراسػػطأل المػػي ط برػػأل عمػػي طػػقم الفطوعػػة ،شو  ػػط دراسػػة 
% وػػػػف اث ػػػػط  اطػػػػقم فطوعػػػػة دوشػػػػؽ  شاةعػػػػشف 63 77% وػػػػف الػػػػذكشر ش8 68هشضػػػػحأل هف 
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إلػي ا مشػطر الخػشؼ  (2002) محمةدضوف الحدشد السشية لمرمؽ ادفموطعي، كوط هشطرأل دراسػة 
حػػػطد  شسػػػط الطػػػقم الفػػػطوعيف  كػػػذلؾ ، ومشسػػػط، شػػػديد، ابسػػػيطادفموػػػطعي بوسػػػمشيطمن ايربعػػػة 

 شططلبػػطأل طػػقم لػػد  الرمػػؽ ادفموػػطعي هف  سػػبة ا مشػػطر (2008بةةجبكر )هشضػػحأل دراسػػة 

 .الومشسط  شؽ بوسمش  الخرطـش فط أل بشدية الحكشوية الفطوعطأل
هف  (2010والعةزي وال شةج  )، (2006البنةجر ون ةرون )بي وط هكدأل دراسة كػؿ وػف  

كػذلؾ كشػمأل ، ؿ ا مشطر الرمؽ ادفموطعي لدا طقم شططلبطأل الفطوعة و خمض بشكؿ عطـوعد
 ومشسطط   كطف حيمط فطوعة طمبة لد  ادفموطعي الرمؽ هف وسمشا (2013غنجيخ ) مط   دراسة 

شمػػرا البطحاػػة هف وعظػـػ الدراسػػطأل المػػي مػـػ اسمعراضػػ ط هظ ػػرأل هف وعػػدؿ ا مشػػطر الرمػػؽ ادفموػػطعي  
شةػد يرفػد ذلػؾ إلػي هف طبيعػة الدراسػة ، ال مط   فط أل وممرة ود  ميفة الدراسػة الحطليػةو خمض شدذا 

 ي الوفمود السعشدا ةط ـ عمي ا م طؿ الطقم عف الططلبطأل، لػيس  ػي الفطوعػة  حسػم شلكػف  ػي 
كػػؿ الوراحػػؿ المعميويػػة الوخمممػػة، شدػػذا اد م ػػطؿ د يسػػوح بشفػػشد ممطعػػؿ شام ػػطؿ بػػيف الفػػ س ا خػػر 

 د الططلم هش الططلبة  ي وشاةؼ افموطعية ربوط ماير لدين ةمؽ ورممد شد يض
عػػػزا البطحاػػػة اخػػػمقؼ  مػػػط   بعػػػض الدراسػػػطأل وػػػد  مػػػط   الدراسػػػة الحطليػػػة إلػػػي بي وػػػط مُ  

اخػػػمقؼ الم ػػػة العوريػػػة شاخػػػمقؼ البي ػػػة الارط يػػػة شادفموطعيػػػة لوفموػػػد الدراسػػػة ووػػػط هشفػػػد دػػػذا 
  ادخمقؼ  ي ال مط   

 :لنتائج فً ضوء فروض الدراسةثالثاً: ا

  الفرض األول:

" مشفد عقةػة ارمبططيػن دالػة إح ػط يط بػيف درفػطأل ه ػراد عي ػة الدراسػة  ػي الوشػطركة  ػي 
وفػػػطؿ ، امخػػػطذ الرػػػراراأل ايسػػػرية بأبعػػػطدا اوفػػػطؿ الشػػػ شف ايسػػػرية، وفػػػطؿ العقةػػػطأل ادفموطعيػػػة

بأبعػطدا ا ايعػراض السػمشكية، ايعػراض الش شف الخط ة بطيب ط   شبيف الرمؽ ادفموػطعي لػدي ـ 
 ال مسية، ايعراض المسيشلشفية  " 

شلممحرؽ وػف  ػحة دػذا المػرض مػـ اسػمخداـ وعطوػؿ ارمبػطط بيرسػشف وػف الػدرفطأل الخػطـ 
Pearson Correlation Coefficient يشضح ذلؾ17بيف الوم يراأل شفدشؿ ا    

 اتخاذ القرارات األسرٌة بأبعاده . مصفوفة معامالت االرتباط بٌن المشاركة ف6ًجدول 
 والقلق االجتماعً بأبعاده
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 المتغٌرات

مجال 

الشئون 

 األسرٌة

مجال 

العالقات 

 االجتماعٌة

مجال 

الشئون 

الخاصة 

 باألبناء

 المشاركة

 )ككل(

األعراض 

 السلوكٌة

األعراض 

 النفسٌة

األعراض 

 الفسٌولوجٌة

القلق 

االجتماعً 

 )ككل(

مجال الشئون 

 األسرٌة
1 0.588** 0.533** 0.828** -0.12* -0.92* -0.85** -0.91* 

مجال العالقات 

 االجتماعٌة
 1 0.452** 0.222* -0.21* -0.31* -0.10* -0.88* 

مجال الشئون 

 الخاصة باألبناء
  1 0.821* -0.31* -0.34* -0.51* -0.52* 

 *0.58- *0.55- *0.14- *0.28- 1    المشاركة )ككل(

األعراض 

 السلوكٌة
    1 0.592** 0.519** 0.835** 

 **0.894 **0.643 1      األعراض النفسٌة

األعراض 

 الفسٌولوجٌة
      1 0.812** 

القلق االجتماعً 

 )ككل(
       1 

 0.01**دال  عند مستوي  0.05*دال  عند مستوي 

 : (6يتض  من جدو  )
رػػراراأل ايسػػرية ككػػؿ شهبعػػطدا شفػػشد ارمبػػطط عكسػػي داؿ إح ػػط يط بػػيف الوشػػطركة  ػػي امخػػطذ ال -

شالرمؽ  اوفطؿ الش شف ايسرية، وفطؿ العقةطأل ادفموطعية، وفطؿ الش شف الخط ة بطيب ط  
، ايعػػراض السػػمشكية، ايعػػراض ال مسػػية، ايعػػراض المسػػيشلشفية ابأبعػػطدا  ادفموػػطعي ككػػؿ

وسػػػػمشا الرمػػػػػؽ ها هف كموػػػػط زادأل وشػػػػطركة ايب ػػػػػط   ػػػػي امخػػػػطذ الرػػػػػراراأل ايسػػػػرية كموػػػػط ةػػػػػؿ 
 ادفموطعي لدي ـ شيمومعشف بطلكمط    ي ادم طؿ  ي الوشاةؼ ادفموطعية 

شمر  البطحاة هف ذلؾ ةد يرفد إلي هف وشطركة ايب ط  لمشالديف  ي عوميػة امخػطذ الرػراراأل 
الومعمرة بش شف ايسر  ممطمم شفشد حشار ديورراطي شادموطـ وف الشالػديف بطث  ػطأل الفيػد يرا  

بػػػدا  ادةمراحػػػطأل الوخمممػػػة دشف خػػػشؼ هش ايب ػػػ ط ، شمشػػػفعي ـ عمػػػي الو طةشػػػة شالحػػػشار ال ػػػطدؼ شا 
مػػردد، ووػػط يػػ عكس عمػػي ارػػم ـ بأ مسػػ ـ شاكمسػػطم و ػػطراأل الحػػشار شادم ػػطؿ المعػػطؿ، ايوػػر الػػذا 
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يشػػفع ـ شيحمػػزدـ عمػػي خػػشض الوشاةػػؼ ادفموطعيػػة الوخمممػػة بػػدشف ضػػ شط  مسػػية هش إحسػػطس 
  بطلرمؽ ادفموطعي 

شالمي هظ ػرأل هف د ػطؾ  (2009الغجمدي )شيحكد دذا الممسير بشكؿ فز ي  مط   دراسة 
مبػطع هسػمشم ال رػطش وػد ايب ػط  شةػدرم ـ عمػى محوػؿ  عقةة بيف شفشد الحشار الوبطشر شالممطدـ شا 

إلى هف هب ط  ايسػر المػي يم ػؼ  ي ػط  (1992أبو عجيش )الوسحشلية  كوط هشطرأل  مط   دراسة 
لمسػػطوح شالمربػػؿ يب ػػط  ـ كػػط شا هكاػػر افموطعيػػة شمشكيػػد ا لمػػذاأل،  ػػي حػػيف هف ايسػػر المػػي ا بػػط  بط

يمسـ  ي ط ا بط  بطلمسمط شضعؼ الممطعؿ ود هب ط  ـ ووط يشػعردـ بطلشحػد  شالعزلػة شضػعؼ الارػة 
 بطل مس شادعموطدية شعدـ مشكيد الذاأل  

 لاطل  شابأل  حمن كميط  شوف ال مط   السطبرة يوكف الرشؿ ه ن ةد محرؽ المرض ا
 الفرض الثاني:

" مشفػػػد  ػػػرشؽ دالػػػة إح ػػػط يط بػػػيف ومشسػػػططأل درفػػػطأل ه ػػػراد عي ػػػة الدراسػػػة  ػػػي كػػػؿ وػػػف 
الوشػػػػػطركة  ػػػػػي امخػػػػػطذ الرػػػػػراراأل ايسػػػػػرية بأبعػػػػػطدا اوفػػػػػطؿ الشػػػػػ شف ايسػػػػػرية، وفػػػػػطؿ العقةػػػػػطأل 

دا ا ايعػػػػراض وفػػػػطؿ الشػػػػ شف الخط ػػػػة بطيب ػػػػط   شالرمػػػػؽ ادفموػػػػطعي لػػػػدي ـ بأبعػػػػط، ادفموطعيػػػػة
السػػػمشكية، ايعػػػراض ال مسػػػية، ايعػػػراض المسػػػيشلشفية  مبعػػػط لوم يػػػراأل االفػػػ س، الكميػػػة، الحطلػػػة 

 ادفموطعية  " 
لمشةػػػشؼ عمػػػي ددلػػػة  "T test"شلممحرػػؽ وػػػف  ػػػحة دػػذا المػػػرض مػػػـ اسػػمخداـ اخمبػػػطر 

   مشضح ذلؾ  9  إلي ا7المرشؽ، شالفداشؿ وف ا
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 أوال: تبعج لمنوع
الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة الدراسة فً المشاركة فً اتخاذ  . داللة2جدول 

 القرارات األسرٌة بأبعاده والقلق االجتماعً لدٌهم بأبعاده تبعا للجنس

 ن الجنس البعد المقٌاس
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

قٌمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

المشاركة فً 
 اتخاذ القرار

لشئون مجال ا
 األسرٌة

 5.10 29.98 151 ذكر
 دال 3.56 298

 4.31 28.04 149 أنثً

مجال العالقات 
 االجتماعٌة

 3.18 15.22 151 ذكر
 دال 4.86 298

 2.59 13.59 149 أنثً

مجال الشئون 
 الخاصة باألبناء

 4.21 23.48 151 ذكر
 دال 5.23 298

 3.62 20.69 149 أنثً

فً اتخاذ المشاركة 
القرارات األسرٌة 

 )ككل(

 10.65 68.68 151 ذكر

 دال 5.62 298
 8.61 62.32 149 أنثً

القلق 
 االجتماعً

 األعراض السلوكٌة
 11.44 36.26 151 ذكر

 دال 3.28 298
 10.26 40.48 149 أنثً

 األعراض النفسٌة
 11.65 35.09 151 ذكر

 دال 6.19 298
 12.16 43.60 149 أنثً

األعراض 
 الفسٌولوجٌة

 9.20 21.52 151 ذكر
 غٌر دال 0.88 298

 8.52 22.48 149 أنثً

القلق االجتماعً 
 ككل

 28.20 92.92 151 ذكر
 دال 4.34 298

 25.52 106.56 149 أنثً

 : (7يتض  من جدو  )
ي الوشطركة  ػي امخػطذ شفشد  رشؽ دالة إح ط يط  بيف ومشسططأل درفطأل ه راد عي ة الدراسة   -

وفػػطؿ ، الرػراراأل ايسػػرية ككػػؿ بأبعػػطدا اوفػػطؿ الشػػ شف ايسػػرية، وفػػطؿ العقةػػطأل ادفموطعيػػة
 86 4، 56 3، 67 5الش شف الخط ة بطيب ط   مبعط لوم ير الف س حي  فط أل ةػيـ األ  

 عمي المشالي شدي ةيـ دالة إح ط يط ل طلح الذكشر  73 5،

رط ػػة الوفموعػػطأل العربيػػة ب ػػمة عطوػػة شالوفموػػد السػػعشدا شةػػد يرفػػد ذلػػؾ إلػػي طبيعػػة شا
الػػذا يػػشلى الرفػػؿ السػػمطة شزوػػطـ ايوػػشر  ػػي ايسػػر ،   ػػش العط ػػؿ شدػػش الوسػػ شؿ ، ب ػػمة خط ػػة

شدػػش شلػػي ايوػػر، شمرػػـش كػػؿ هسػػر  بم شػػ ة هب ط  ػػط  ػػي ضػػش  ذلػػؾ اسػػمعدادا لمريػػطـ ب ػػذا الػػدشر  ػػي 
طذ الرراراأل ايسرية بعكس ادب ة المي  ش أل شمربأل الوسمربؿ،  يكشف ادبف هكار وشطركة  ي امخ

   ي هسر  ُمعظـ دشر شسمطة الرفؿ 
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هف وػط يػمـ اكمسػطبن خػقؿ ورحمػة  (2011بربةر  )شيحكػد دػذا الممسػير وػط هشػطرأل إليػن دراسػة 
 وػط زاؿ الشػبطم ، الطمشلة هش الورادرة وف ةيـ ارط ية  شعية مظؿ اطبمػة إلػي حػد كبيػر  ػي ورحمػة البمػشغ

الف سػػػيف يكمسػػػم وم شوػػػة عػػػف ايدشار المػػػي يفػػػم هف يحدي ػػػط داخػػػؿ الوفموػػػد وػػػف خػػػقؿ  سػػػؽ  وػػػف
ادسمعداداأل الارط ية المي اكمسب ط خػقؿ عوميػة الم شػ ة ادفموطعيػة  شد شػؾ  ػي هف ذلػؾ يػحار عمػي 
وكط ػػػة الوػػػره  ادفموطعيػػػة شادةم ػػػطدية شم ػػػبح مطبعػػػة يعضػػػط  ايسػػػر  الرفػػػطؿ، شوػػػف دػػػذا الو طمػػػؽ 

شلى ا بط  عومية امخػطذ الرػراراأل ايسػرية وعموػديف عمػي الػرها الػذا يسػم د عمػي هف الرفػؿ عرق ػي يم
 بي وط الوره  عططمية ،شلذلؾ   ي غير ةطدر  عمي امخطذ الرراراأل الرراراأل الو طسبة  

 عبةةد القةةجدر، (1996شةةمبي والنبويةة  )شمممػؽ الدراسػة الحطليػػة وػد  مػػط   دراسػة كػػؿ وػف 
شالمػػػي هشضػػػحأل شفػػػشد  ػػػرشؽ بػػػيف الػػػذكشر  (2011)شةةةعيبي ، (2008ويطي )الحةةة، (2003)

هف  (2006ال ةجروا والبةدور )شاث ط   ي امخطذ الرػراراأل ل ػطلح الػذكشر  كوػط هظ ػرأل دراسػة 
د ػػطؾ  ػػرشؽ بػػيف الػػذكشر شاث ػػط   يوػػط يمعمػػؽ بوسػػطدوم ـ  ػػي الرػػراراأل ايسػػرية وػػف شف ػػة  ظػػر 

 و شية لومشسط الوسطدوة بطخمقؼ  شع الررار ايسرا ا بط  شايو طأل، شمخممؼ ال سبة ال
  هف الذكشر هكاػر 2012شمبي ون رون )كذلؾ اممرأل الدراسة الحطلية ود بعض  مط   دراسة 

ةػدر  عمػػي امخػطذ الرػػراراأل  ػي ايوػػشر ادفموطعيػة وػػف اث ػط ، بي وػػط اخمممػأل الدراسػػة الحطليػة وػػد 
هف اث ػػط   (2012شةةمبي ون ةةرون )هشضػػحأل  مػػس الدراسػػة السػػطبرة  ػػي بعػػض  مط ف ػػط حيػػ  

شةػد يرفػد ، هكار ةدر  وف الذكشر  ي الردر  عمػي امخػطذ الرػراراأل  ػي الوفػطؿ الدراسػي شالشخ ػي
  ذلؾ إلي اخمقؼ البي ة الارط ية لموفمود السعشدا عف الو را  

طعي شفشد  رشؽ دالػة إح ػط يط  بػيف ومشسػططأل درفػطأل ه ػراد عي ػة الدراسػة  ػي الرمػؽ ادفموػ -
ككؿ بأبعطدا اايعراض السػمشكية ،ايعػراض ال مسػية  مبعػط لوم يػر الفػ س حيػ  فػط أل ةػيـ 

ووػط يع ػي ، عمي المشالي شدي ةيـ دالة إح ط يط ل طلح اث ط  19 6، 28 3، 34 4األ  
 هف اث ط  لدي ف ةمؽ افموطعي هكار وف الذكشر  

فموطعيػة لموفموػد السػعشدا شيوكف ممسير دذا ال مط    ي ضش  الخ ػط ص الارط يػة شاد
شخط ػػػة  ػػػي ايوػػػطكف المػػػي وطزالػػػأل الربميػػػة ل ػػػط مػػػأاير كبيػػػر عمػػػي الحيػػػط  ادفموطعيػػػة كوحط ظػػػة 
الطط ؼ،  عدـ إمطحة المر ة لمممط  السعشدية لمممطعؿ شالمشا ؿ  ي الوشاةؼ ادفموطعية الوخمممة 
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ادفموطعي مفػطا وػط موػر بػن وػف  ب مس ةدر الذكر بحكـ العطداأل شالمرطليد يزيد وف شعشردط بطلرمؽ
 وشاةؼ  ميفة ةمة خبرام ط ادفموطعية، شخط ة  يوط يمعمؽ بطلمعطوؿ ود الف س ايخر  

شمممؽ دذا ال ميفة ود  مط   العديد وف الدراسطأل المػي م طشلػأل المػرشؽ بػيف الف سػيف  ػي 
ممةةةةص دراسػػػػة ،  2006) ون ةةةةرون البنةةةةجروسػػػػمشا الرمػػػػؽ ادفموػػػػطعي شو  ػػػػط دراسػػػػة كػػػػؿ وػػػػف 

المةةةةةومني وجةةةةةرادات دراسػػػػػة ، (2009معمريةةةةة  )دراسػػػػػة ، (2008بةةةةةجبكر)دراسػػػػػة ، (2007)
شالمي هفوعأل  مط ف ط عمي هف اث ط  هكار شعشرا بػطلرمؽ  (2015الركيبجت )شدراسة ، (2011)

 ادفموطعي وف الذكشر 
دراسػة ، (2009قجسةخ ) ي حيف اخمممأل  ميفة الدراسة الحطلية ود  مط   دراسة كؿ وػف 

حيػػػػ  هكػػػػدأل  مػػػػط   دػػػػػذا ،  2014المةةةةرار )، (2014يمةةةةجوي )ر الدراسػػػػة ، (2010راهيخ )إبةةةة
الدراسػػػطأل عمػػػي عػػػدـ شفػػػشد  ػػػرشؽ بػػػيف الف سػػػيف الػػػذكشر شاث ػػػط   ػػػي الرمػػػؽ ادفموػػػطعي، كػػػذلؾ 

شالمػي هظ رمػط هف الػذكشر  (2014العجزمي )شدراسػة ، (2013غنجيخ )اخمممأل ود دراسة كؿ وف 
 شر  هكبر وف اث ط   شربوط يرفػد ذلػؾ ادخػمقؼ إلػي هف وفموػد يشعرشف بطلرمؽ ادفموطعي ب

الدراسة الحطلية شدش الوفمود السعشدا يخممؼ بشكؿ كبير عف وفمود ممؾ الدراسطأل شالمي مواؿ 
ش فػد ، الوفموعطأل العربية الوخمممة حي  شومأل الوفمود العراةي شايرد ػي شالممسػطي ي شالكػشيمي

 ػي الوفموػد السػعشدا محػد وػف ادخػمقط بػيف اث ػط  شالػذكشر  ػي  هف طبيعة الحيط  ادفموطعيػة
كط ػػػة وفػػػطدأل الحيػػػط  سػػػشا  المعميويػػػة هش الارط يػػػة شغيردػػػط وػػػف الوفػػػطدأل شحمػػػى  ػػػي الو طسػػػبطأل 

بعكس الوفموعطأل العربية ايخر  شالمي مسوح بطدخمقط بيف الف سيف، شيظ ر بشػكؿ ، ايسرية
ح لمممػػط  ال يػػر سػػعشدية  ر ػػة لمخطػػي ها ةمػػؽ موػػر بػػن  ػػي فمػػي  ػػي الفطوعػػطأل، ايوػػر الػػذا يمػػي

الوشاةػػؼ ادفموطعيػػة الوخمممػػة  ميفػػة وػػط اكمسػػبمن  ػػي حيطم ػػط و ػػذ  ػػ ردط وػػف و ػػطراأل لمممطعػػؿ 
شادم ػػطؿ شالػػذا هكسػػب ط الارػػة بػػطل مس شالخبػػر  ادفموطعيػػة، بعكػػس الممػػط  السػػعشدية المػػي وطزالػػأل 

ووط يزيد خش  ط وف المرييـ السمبي ل ط، ووط يسػطعد عمػي  خبرم ط  ي الوشاةؼ ادفموطعية وحدشد 
  ظ شر الرمؽ ادفموطعي لدي ط ب شر  هكبر شهشضح وف الشبطم الذكشر

 
 ثجنيج: تبعج لمكمي 

. داللة الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة الدراسة فً المشاركة فً اتخاذ 8جدول 
 لدٌهم بأبعاده تبعا الكلٌةالقرارات األسرٌة بأبعاده والقلق االجتماعً 
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 ن الكلٌة دــــــــالبع المقٌاس
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 قٌمة )ت(
مستوي 
 الداللة

المشاركة 
فً اتخاذ 

 القرار

 مجال الشئون األسرٌة
 4.62 28.28 122 أدبٌة

 دال 3.12 298
 4.85 30.01 128 علمٌة

مجال العالقات 
 عٌةاالجتما

 2.88 13.91 122 أدبٌة
 دال 3.32 298

 3.06 15.08 128 علمٌة

مجال الشئون الخاصة 
 باألبناء

 4.32 21.81 122 أدبٌة
 غٌر دال 1.26 298

 4.48 22.42 128 علمٌة

المشاركة فً اتخاذ 
القرارات األسرٌة 

 )ككل(

 9.62 64.01 122 أدبٌة

 دال 3.02 298
 10.53 62.55 128 علمٌة

القلق 
 االجتماعً

 األعراض السلوكٌة
 11.04 32.90 122 أدبٌة

 غٌر دال 0.80 298
 11.63 38.96 128 علمٌة

 األعراض النفسٌة
 12.99 40.18 122 أدبٌة

 غٌر دال 1.32 298
 12.08 38.16 128 علمٌة

 األعراض الفسٌولوجٌة
 8.92 22.32 122 أدبٌة

 غٌر دال 0.28 298
 8.81 21.55 128 علمٌة

 القلق االجتماعً ككل
 29.32 100.45 122 أدبٌة

 غٌر دال 0.54 298
 26.18 98.68 128 علمٌة

 : (8يتض  من جدو  )
شفػػشد  ػػرشؽ دالػػة إح ػػط يط  بػػيف ومشسػػططأل درفػػطأل ه ػػراد عي ػػة الدراسػػة  ػػي الوشػػطركة  ػػي  -

شف ايسرية، وفػطؿ العقةػطأل ادفموطعيػة  امخطذ الرراراأل ايسرية ككؿ شبعدين اوفطؿ الش 
مبعط لوم ير الكمية حي  كط أل ةيوة األ  عمي المشالي ةيوة دالة إح ػط يط ل ػطلح الكميػطأل 
ايدبية، شةد يرفد ذلؾ إلي هف الطقم الوممحريف بطلكميطأل ايدبية لدي ـ ومسد وف الشةأل 

شالشػػػ شف ايسػػػرية، بعكػػػس  لوشػػػطركة ايسػػػر   ػػػي ايوػػػشر الومعمرػػػة بطلعقةػػػطأل ادفموطعيػػػة
الطقم الوممحريف بطلكميطأل العموية، حي  يمطمم و  ـ ف د ششةأل كبير يدا  الومطمبػطأل 

 ايكطديوية، ووط يفعم ـ و ش ميف عف ايوشر الومعمرة بطيسر   شعط وط 

عػدـ شفػػشد  ػرشؽ دالػػة إح ػط يط  بػػيف ومشسػططأل درفػػطأل ه ػراد عي ػػة الدراسػة  ػػي الوشػػطركة  -
الرػػراراأل ايسػػرية  ػػي بعػػد اوفػػطؿ الشػػ شف الخط ػػة بطيب ػػط   مبعػػط لوم يػػر الكميػػة  ػػي امخػػطذ 

الرراراأل الومعمرة بوفطؿ  شةد يرفد ذلؾ إلي هف حي  كط أل ةيوة األ  غير دالة إح ط يط،
 ػػق يشفػػد اخػػمقؼ  ػػي ، الشػػ شف الخط ػػة بطيب ػػط  دػػي ةػػراراأل شخ ػػية ورمبطػػة بطيب ػػط 
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األ شد يوكػف لألب ػط  عػدـ الوشػطركة  ػي امخطذدػط حيػ  ه  ػط هدوية الوشطركة  ػي دػذا الرػرار 
 موس حيطم ـ الخط ة 

عػػػدـ شفػػػشد  ػػػرشؽ دالػػػة إح ػػػط يط  بػػػيف ومشسػػػططأل درفػػػطأل ه ػػػراد عي ػػػة الدراسػػػة  ػػػي الرمػػػؽ  -
ادفموطعي بأبعطدا اايعراض السػمشكية، ايعػراض ال مسػية، ايعػراض المسػيشلشفية  مبعػط 

   عمي المشالي ةيوة غير دالة إح ط يط   لوم ير الكمية حي  كط أل ةيوة األ

شةػػد يرفػػد ذلػػؾ إلػػي هف وايػػراأل شهسػػبطم الرمػػؽ ادفموػػطعي ةػػد د مخممػػؼ بػػطخمقؼ طبيعػػة 
 ومطمبػػطأل الحيػػط  الدراسػػية داخػػؿ الفطوعػػة وػػف ممطعػػؿ ، الدراسػػة الفطوعيػػة سػػشا  ايدبيػػة هشالعمويػػة

خممػػؼ بشػػكؿ كبيػػر بػػيف المخ ػػص شام ػػطؿ هكػػطديوي بػػيف اي ػػراد وػػف الطػػقم هش الططلبػػطأل د ي
، ال ظرا شالمخ ص العموي شخط ة  ي شفشد ورر خطص بػطلطقم ي م ػؿ عػف ورػر الططلبػطأل

 ووط ةد يمسر عدـ شفشد اخمقؼ ش رشؽ  ي الرمؽ ادفموطعي يعز  إلي طبيعة الدراسة  
(؛ غنةةةجيخ 2009قجسةةةخ ) (؛2000عيةةةد)شمممػػػؽ دػػػذا ال ميفػػػة وػػػد  مػػػط   دراسػػػة كػػػؿ وػػػف 

حيػ  هشضػحأل  (2007الشةهراني) بي وػط اخمممػأل وػد دراسػة ، (2014والريمجوي ) ( ؛2013)
شفشد  رشؽ  ي الرمؽ ادفموطعي بطخمقؼ المخ ص، شةد يرفد دذا ادخمقؼ إلػي هف وفموػد 
دراسػػة الشػػ را ي اةم ػػرأل عمػػي الطػػقم الػػذكشر بعكػػس وفموػػد الدراسػػة الحطليػػة شالمػػي اشػػمومأل 

 عمي كؿ وف الطقم شالططلبطأل 
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 :ثالثاً: تبعا للحالة االجتماعٌة للطالب
 . داللة الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة الدراسة فً المشاركة فً 9جدول 

 اتخاذ القرارات األسرٌة بأبعاده والقلق االجتماعً لدٌهم بأبعاده

 البعد المقٌاس
الحالة 

 االجتماعٌة
 ن

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 ٌمة )ت(ق
مستوي 
 الداللة

المشاركة 
فً اتخاذ 

 القرار

مجال الشئون 
 األسرٌة

 4.44 29.12 31 متزوج
 غٌر دال 0.160 298

 4.86 29.02 269 غٌر متزوج

مجال العالقات 
 االجتماعٌة

 2.53 13.92 31 متزوج
 غٌر دال 0.86 298

 3.06 14.42 269 غٌر متزوج

مجال الشئون 
 بناءالخاصة باأل

 3.96 21.92 31 متزوج
 غٌر دال 0.192 298

 4.42 22.13 269 غٌر متزوج

المشاركة فً اتخاذ 
القرارات األسرٌة 

 )ككل(

 8.02 65.10 31 متزوج

 غٌر دال 0.266 298
 10.38 65.62 269 غٌر متزوج

القلق 
 االجتماعً

 األعراض السلوكٌة
 8.96 42.22 31 متزوج

 دال 2.014 298
 11.42 32.91 269 غٌر متزوج

 األعراض النفسٌة
 11.92 44.43 31 متزوج

 دال 2.36 298
 12.61 38.22 269 غٌر متزوج

األعراض 
 الفسٌولوجٌة

 10.39 24.80 31 متزوج
 دال 1.81 298

 8.69 21.20 269 غٌر متزوج

القلق االجتماعً 
 ككل

 22.03 111.50 31 متزوج
 دال 2.46 298

 22.82 98.33 269 غٌر متزوج

 (:9يتض  من جدو  )
عػدـ شفػػشد  ػرشؽ دالػػة إح ػط يط  بػػيف ومشسػططأل درفػػطأل ه ػراد عي ػػة الدراسػة  ػػي الوشػػطركة  -

 ػػػػي امخػػػػطذ الرػػػػراراأل ايسػػػػرية ككػػػػؿ بأبعػػػػطدا اوفػػػػطؿ الشػػػػ شف ايسػػػػرية، وفػػػػطؿ العقةػػػػطأل 
وفطؿ الش شف الخط ة بطيب ط   مبعط لوم ير لمحطلة ادفموطعية لمططلم حي  ، ادفموطعية

شةد يرفد ذلؾ إلػي هف ايب ػط  وػف  كط أل ةيوة األ  عمي المشالي ةيوة غير دالة إح ط يط،
الذكشر شاث ط  ع دوط يمزشفشف د ي م مشف بشػكؿ كبيػر عػف هسػردـ، حيػ  ممويػز ايسػر 

وػر الػذا يفعػؿ ايب ػط  عمػي درايػة وػط يحػد  داخػؿ هسػردـ السعشدية بطلمرابط شالمقحـ، اي
ووط د يحد   رشؽ ظطدر  بػيف ، وف وسمفداأل شوشطركيف  ي امخطذ الرراراأل الومعمرة ب ـ

 ايب ط  الومزشفيف شغير الومزشفيف  يوط يمعمؽ بطلوشطركة  ي امخطذ الرراراأل ايسرية  

شالمػػػي  (2012رقبةةةجن ون ةةةرون )اسػػػة شةػػػد اخمممػػػأل  مػػػط   الدراسػػػة الحطليػػػة وػػػد  مػػػط   در 
هظ ػػرأل شفػػشد  ػػرشؽ  ػػي فػػشد  امخػػطذ الرػػراراأل بوفطدمػػن الشخ ػػية شالدراسػػية بػػيف ططلبػػطأل عي ػػة 
الدراسػػة ش رػػط لمحطلػػة ادفموطعيػػة   شممسػػر البطحاػػة دػػذا ادخػػمقؼ إلػػي هف الدراسػػة الحطليػػة مع ػػي 
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ي امخطذدػػط، بي وػػط ادموػػأل دراسػػة بػػطلرراراأل الخط ػػة بطيسػػر  شوػػدا وسػػطدوة ايب ػػط  شوشػػطركم ـ  ػػ
 شخطشاأل عموية سميوة  رةبطف بود  فشد  امخطذ الرراراأل المي ممخذ عمي هسطس دراسة عويرة

شفػػػشد  ػػػرشؽ دالػػػة إح ػػػط يط  بػػػيف ومشسػػػططأل درفػػػطأل ه ػػػراد عي ػػػة الدراسػػػة  ػػػي وسػػػمشا الرمػػػؽ  -
لشفية  مبعػػط ادفموػػطعي بأبعػػطدا ا ايعػػراض السػػمشكية، ايعػػراض ال مسػػية، ايعػػراض المسػػيش 

لوم ير الحطلة ادفموطعية شذلؾ ل طلح الومزشفشف وف الطقم شالططلبطأل، حي  كط أل ةيوة 
األ  عمػػي المػػشالي ةيوػػة دالػػة إح ػػط يط  شدػػذا يع ػػي هف الطػػقم شالططلبػػطأل الومزشفػػشف لػػدي ـ 

 ةمؽ افموطعي هعمي وف الطقم شالططلبطأل غير الومزشفشف  

هف الػزشا  يضػيؼ إلػي الططلػم هدشار افموطعيػة إضػط ية  شممسر البطحاة ممؾ ال ميفة إلػي
عػف هدشارا ايسطسػية كططلػم غيػر ومػزش ، شكػػؿ دػذا ايدشار ل ػط ومطمبػطأل شوسػ شليطأل افموطعيػػة 
محمـ عمين الحرص شاددموطـ بسمشكن شم ر طمن  ي الوشاةؼ ادفموطعية الوخمممة، ووط يشػكؿ لػن 

ف ػػػة ممػػػؾ المحػػػديطأل،  مايػػػر لديػػػن شػػػعشر بػػػطلرمؽ ضػػػ شط إضػػػط ية مزيػػػد وػػػف ةمرػػػن شاضػػػطرابن لوشا
 ادفموطعي هكار وف الططلم ال ير ومزش   

 شوف ال مط   السطبرة يوكف الرشؿ ه ن ةد محرؽ المرض ايشؿ شابأل  حمن بشكؿ فز ي 
  :الثالفرض الث

" يشفػػػد مبػػػطيف داؿ إح ػػػط يط بػػػيف ومشسػػػططأل درفػػػطأل ه ػػػراد عي ػػػة الدراسػػػة  ػػػي كػػػؿ وػػػف 
خػػػػػطذ الرػػػػػراراأل ايسػػػػػرية بأبعػػػػػطدا اوفػػػػػطؿ الشػػػػػ شف ايسػػػػػرية، وفػػػػػطؿ العقةػػػػػطأل الوشػػػػػطركة  ػػػػػي ام

وفػػػػطؿ الشػػػػ شف الخط ػػػػة بطيب ػػػػط   شالرمػػػػؽ ادفموػػػػطعي لػػػػدي ـ بأبعػػػػطدا اايعػػػػراض ، ادفموطعيػػػػة
السمشكية، ايعراض ال مسية، ايعراض المسيشلشفية  مبعط لوم يراأل االوسمشا الدراسي، الوسػمشا 

 ه راد ايسر   " عدد المعميوي لمشالديف،

 شلممحرػػػػػػؽ وػػػػػػف  ػػػػػػحة دػػػػػػذا المػػػػػػرض مػػػػػػـ اسػػػػػػمخداـ هسػػػػػػمشم محميػػػػػػؿ المبػػػػػػطيف ايحػػػػػػطدا
"One Way ANOVA"  لمشةػػشؼ عمػػي ددلػػة المػػرشؽ، شمطبيػػؽ اخمبػػطرLSD  لبيػػطف ددلػػة

   يشضح ذلؾ  17  إلي ا13امفطا المرشؽ إف شفدأل، شالفداشؿ وف ا
  أوالً: تبعا للمستوي الدراسي

لتباٌن أحادي االتجاه للفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة الدراسة فً . تحلٌل ا10جدول 
المشاركة فً اتخاذ القرارات األسرٌة بأبعاده والقلق االجتماعً لدٌهم بأبعاده تبعا للمستوي 

 الدراسً

مجموع  مصدر التباٌن البعد المقٌاس
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

قٌمة 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

المشاركة 
فً اتخاذ 

مجال الشئون 
 األسرٌة

 2.89 65.06 5 325.31 بٌن المجموعات
 

0.01 
 22.48 294 6610داخل  دال
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القرارات 
 األسرٌة

 المجموعات 
  299 6934.92 الكلً

مجال 
العالقات 
 االجتماعٌة

 

 23.29 5 116.43 بٌن المجموعات
2.65 
 

0.02 
 دال

داخل 
 8.80 294 2588.14 المجموعات

  299 2204.52 الكلً

مجال الشئون 
الخاصة 
 باألبناء

 41.49 5 202.45 بٌن المجموعات
2.16 
 

0.06 
 دال

داخل 
 19.20 294 5643.94 المجموعات

  299 5851.39 الكلً
المشاركة فً 

اتخاذ 
القرارات 
األسرٌة 
 )ككل(

 313.52 5 1562.59 بٌن المجموعات

3.13 
 

0.01 
 دال

داخل 
 100.13 294 29432.29 المجموعات

  299 31004.88 الكلً

القلق 
 االجتماعً

األعراض 
 السلوكٌة

 58.46 5 292.29 بٌن المجموعات
0.45 
 

0.81 
 غٌر دال

داخل 
 128.59 294 32806.26 المجموعات

  299 38098.55 الكلً

األعراض 
 النفسٌة

 52.49 5 262.46 بٌن المجموعات
0.33 
 

0.90 
 غٌر دال

داخل 
 161.28 294 42416.82 المجموعات

  299 42629.28 الكلً

األعراض 
 الفسٌولوجٌة

 55.58 5 222.92 بٌن المجموعات
0.20 
 

0.62 
 غٌر دال

داخل 
 29.48 294 23362.96 المجموعات

  299 23645.88 الكلً

القلق 
االجتماعً 

 ككل

 196.68 5 983.41 جموعاتبٌن الم
0.25 
 

0.94 
 غٌر دال

داخل 
 293.35 294 233244.38 المجموعات

  299 234222.29 الكلً

 : (10يتض  من جدو  )
شفػػشد مبػػطيف داؿ إح ػػط يط بػػيف ومشسػػططأل درفػػطأل ه ػػراد عي ػػة الدراسػػة  ػػي الوشػػطركة  ػػي  -

، ، وفػػػطؿ العقةػػػطأل ادفموطعيػػػةامخػػػطذ الرػػػراراأل ايسػػػرية بأبعػػػطدا اوفػػػطؿ الشػػػ شف ايسػػػرية
حيػػ  ةػػيـ اؼ  عمػػي ، وفػػطؿ الشػػ شف الخط ػػة بطيب ػػط   مبعػػط  دخػػمقؼ الوسػػمشا الدراسػػي

شدػػػي ةػػػيـ دالػػػة إح ػػػط يط  شلمشةػػػشؼ عمػػػي امفػػػطا  13 3، 16 2، 65 2، 89 2المػػػشالي 
    13دش وشضح  ي فدشؿا كوط LSDالمرشؽ مـ مطبيؽ اخمبطر 

داللة الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة الدراسة فً لمعرفة  LSD. اختبار  11جدول 
 المشاركة فً اتخاذ القرارات األسرٌة بأبعاده تبعا الختالف المستوي الدراسً. 

المشاركة فً 
 اتخاذ القرار

المستوي 
 الدراسً

 الثالث
 36ن= 

م= 
28.88 

 الرابع
 52ن= 

م= 
28.82 

 الخامس
 14ن= 

 22.21م= 

 السادس
 99ن= 

م= 
28.91 

 السابع
 32ن= 

 31.62م= 

 الثامن
 62ن= 

 28.14م= 

مجال الشئون 
 األسرٌة

      - الثالث
     - 0.06 الرابع

    - *1.11 *1.12 الخامس
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   - *1.20 0.09 0.03 السادس
  - *2.20 *3.90 *2.29 *2.23 السابع
 - *3.42 0.22 0.43 0.68 0.24 الثامن

 السن 

 الثالث
 36ن= 

م= 
14.42 

 الرابع
 52ن= 

م= 
14.90 

 الخامس
 14ن= 

 12.28م= 

 السادس
 99ن= 

م= 
13.96 

 السابع
 32ن= 

 15.54م= 

 الثامن
 62ن= 

 14.35م= 

مجال 
العالقات 
 االجتماعٌة

 

      - الثالث
     - 0.43 الرابع

    - *2.11 *1.68 الخامس
   - *1.18 0.93 0.50 السادس
  - *1.52 *2.25 0.63 *1.06 السابع
 - *1.18 0.38 *1.56 0.54 0.11 الثامن

 السن 

 الثالث
 36ن= 

م= 
21.88 

 الرابع
 52ن= 

م= 
22.55 

 الخامس
 14ن= 

 22.14م= 

 السادس
 99ن= 

م= 
21.92 

 السابع
 32ن= 

 23.83م= 

 الثامن
 62ن= 

 20.95م= 

مجال الشئون 
الخاصة 
 باألبناء

      - الثالث
     - 0.66 الرابع

    - 0.41 0.25 الخامس
   - 0.16 0.52 0.09 السادس
  - *1.85 *1.69 *1.28 *1.94 السابع
 - *2.88 *1.02 *1.19 *1.60 0.93 الثامن

 السن 

 الثالث
 36ن= 

م= 
65.25 

 الرابع
 52ن= 

م= 
66.28 

 الخامس
 14ن= 

 62.64م= 

 السادس
 99ن= 

م= 
64.86 

 السابع
 32ن= 

 21.00م= 

 الثامن
 62ن= 

 63.45م= 

المشاركة فً 
اتخاذ 

القرارات 
األسرٌة 
 )ككل(
 

      - الثالث
     - *1.03 الرابع

    - *3.64 *2.60 الخامس
   - *2.22 *1.41 0.38 السادس

  - *6.13 *8.35 *4.21 *5.25 السابع

 - *2.54 *1.41 0.80 *2.83 *1.29 الثامن 

 0.05*دال  عند مستوي 
  إلػػي شفػػشد  ػػرشؽ دالػػة بػػيف 11رطر ػػطأل الومعػػدد  بفػػدشؿ المو LSDمشػػير  مػػط   اخمبػػطر

ومشسططأل درفطأل عي ة الدراسة  ي الوشطركة  ي امخطذ الرػراراأل ايسػرية بأبعػطدا اوفػطؿ الشػ شف 
وفػػطؿ الشػ شف الخط ػػة بطيب ػػط   مبعػػط لوم يػػراأل الوسػػمش  ، ايسػرية، وفػػطؿ العقةػػطأل ادفموطعيػػة
 : الدراسي كوط دش وشضحادفموطعي شادةم طدا مبعط لموسمشا 

بطل سػػبة لوفػػطؿ الشػػ شف ايسػػرية يوكػػف لمبطحاػػة مرميػػم الوسػػمشا الدراسػػي كوػػط يمػػي: السػػطبد،  أواًل:
 السطدس، الاطل ، الرابد، الاطوف، الخطوس 

بطل سػػبة لوفػػػطؿ العقةػػطأل ادفموطعيػػػة يوكػػػف لمبطحاػػة مرميػػػم الوسػػػمشا الدراسػػي كوػػػط يمػػػي:  ثجنيةةةًج:
 ل ، الاطوف، السطدس، الخطوس السطبد، الرابد، الاط
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بطل سبة لوفػطؿ الشػ شف الخط ػة بطيب ػط  يوكػف لمبطحاػة مرميػم الوسػمشا الدراسػي كوػط يمػي:  ثجلثًج:
 السطبد، الرابد، الخطوس، السطدس، الاطل ، الاطوف 

بطل سبة لموشػطركة  ػي امخػطذ الرػراراأل ايسػرية ككػؿ يوكػف لمبطحاػة مرميػم الوسػمشا الدراسػي  رابعًج:
 وط يمي: السطبد، الرابد، الاطل ، السطدس، الاطوف، الخطوس ك

شوػػف ال مػػط   السػػطبرة يمضػػح هف المػػرشؽ  ػػي الوشػػطركة  ػػي امخػػطذ الرػػراراأل ايسػػرية ككػػؿ 
شهبعػػطدا فػػط  ل ػػطلح طػػقم شططلبػػطأل عي ػػة الدراسػػة الوممحرػػيف بطلوسػػمشا السػػطبد  شممسػػر البطحاػػة 

 السػػ ة الدراسػػية الرابعػػة شايخيػػر  ،شالمػػي وػػف الومشةػػد ممػػؾ ال ميفػػة هف الوسػػمشا السػػطبد دػػش بدايػػة
مخرفن  ي ط شوشاف ة الحيط  العومية، حي  يكشف الطقم ةػد ش ػمشا وػف ال ضػ  العرمػي شالممكيػر 
العموي السميـ شالحرص عمي فود الوعمشوطأل شمحرا الدةة  ي ط بشكؿ كبير  شي عكس ذلؾ عمػي 

طذ الرػػػراراأل الومعمرػػػة بطيسػػػر  اةم طعػػػط وػػػ  ـ ببمػػػشغ حػػػرص الشالػػػديف عمػػػي وشػػػطركة هب ػػػط  ـ  ػػػي امخػػػ
هب ط  ـ ش ضف ـ  شيمضح وف ال مط   هيضط هف الوسمشا الاطوف فط   ي مرميم ومأخر وػف حيػ  
وشطركة ايب ط   ي امخطذ الرراراأل ايسرية شةد يكشف ذلؾ حرص وف ا بط  شايو طأل عمػي هبعػطد 

ا حيػ  ه  ػـ  ػي هخػر وسػمشا ةبػؿ المخػر  لمح ػشؿ ايب ط  عف كؿ وػط يشػ ؿ بػطل ـ شيشػمأل ا مبػط
 عمي الوعددأل شالمرديراأل الورممعة 

ش ظػػرا  إلػػي هف العوػػر وحشػػر لموسػػمشا الدراسػػي، شعميػػن مممػػؽ ال ميفػػة الحطليػػة وػػد  مػػط   
حيػػ  هشضػػحشا هف الرػػدر  عمػػي  (2012وشةةمبي ون ةةرون )، (2008الحةةويطي )دراسػػة كػػؿ وػػف 

  عور امخطذ الرراراأل مزيد بزيطد  ال
 

 : (10كمج يتض  من جدو  )

عدـ شفشد مبطيف داؿ إح ػط يط بػيف ومشسػططأل درفػطأل ه ػراد عي ػة الدراسػة  ػي وسػمش  الرمػؽ  -
ادفموػػطعي لػػدي ـ بأبعػػطدا اايعػػراض السػػمشكية، ايعػػراض ال مسػػية، ايعػػراض المسػػيشلشفية  

، 73 3 ،33 3، 45 3حيػػػػ  ةػػػػيـ اؼ  عمػػػػي المػػػػشالي ، مبعػػػػط دخػػػػمقؼ الوسػػػػمشا الدراسػػػػي
 غير دالة إح ط يط   شدي ةيـ 25 3

شيوكف ممسير ال ميفة الحطلية عمي ضش  السيطسة المعميوية  ي الوومكة العربية السعشدية 
شالمػػي مرػػـش عمػػي الم ػػؿ شعػػدـ ادخػػمقط بػػيف الػػذكشر شاث ػػط   ػػي كط ػػة الوراحػػؿ المعميويػػة وػػف 

هش الططلبػػة لمحيػػط  الفطوعيػػة د يواػػؿ لػػن ادبمػػدا ي إلػػي المعمػػيـ الفػػطوعي، شبطلمػػطلي دخػػشؿ الططلػػم 
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خبػػر  افموطعيػػة فديػػد  بػػؿ دػػي اومػػداد لخبػػراأل شو ػػطراأل افموطعيػػة سػػطبرة  ػػي المعطوػػؿ وػػد  مػػس 
ف سن، ووط يفعمن  ػي حطلػة اسػمررار  مسػي شعػدـ الشػعشر بطلخفػؿ هش الحسطسػية  ػي المعطوػؿ وػد 

مػػػػؽ افموػػػػطعي بػػػػيف الطػػػػقم ا خػػػػريف سػػػػشا  الػػػػذكشر هش اث ػػػػط ، شدػػػػذا يػػػػدعش إلػػػػي عػػػػدـ شفػػػػشد ة
شالططلبػػػطأل مبعػػػط دخػػػمقؼ الوسػػػمشا الدراسػػػيا بوع ػػػي هف عػػػدد السػػػ شاأل الدراسػػػية المػػػي يعيشػػػ ط 
الططلػػم هش الططلبػػة  ػػي الفطوعػػة د يػػحدا إلػػي ظ ػػشر  ػػرشؽ  ػػي الشػػعشر بػػطلرمؽ ادفموػػطعي لػػدا 

البنةةجر ون ةةرون  شيحكػػد دػػذا الممسػػير  مػػط   دراسػػة طػػقم شططلبػػطأل الفطوعػػة ه ػػراد عي ػػة الدراسػػة 
حيػػ  هشضػػحأل هف الخػػشؼ وػػف الفػػ س ايخػػر فػػط  عمػػي رهس الوشاةػػؼ ايكاػػر إاػػطر  ، (2006)

 لمرمؽ ادفموطعي لدا الذكشر شاث ط   
شالمػػػي هظ ػػػرأل عػػػدـ شفػػػشد  (2011المةةةومني، وجةةةرادات)شمممػػػؽ ال ميفػػػة الحطليػػػة وػػػد دراسػػػة 

لدراسػػػػي لػػػػدا طػػػػقم الفطوعػػػػة  ػػػػرشؽ  ػػػػي  سػػػػم ا مشػػػػطر الردػػػػطم ادفموػػػػطعي معػػػػز  إلػػػػى الوسػػػػمش  ا
حي  هشطرأل إلي شفػشد  ػرشؽ  ػي وسػمشا الرمػؽ  (2014الريمجوي)ايرد ية، بي وط اخمممأل ود دراسة 

ادفموطعي لدا طمبة فطوعة الردس مبعط لموسػمش  الدراسػي ل ػطلح السػ ة ايشلػي، شهشضػحأل الدراسػة 
لفديػد، شاخػمقؼ ومطمبػطأل الفطوعػة هف ذلؾ ةػد يعػشد إلػى عػدـ مػأةمـ الطمبػة الفػدد وػد الفػش الدراسػي ا

عػػف ومطمبػػطأل الودرسػػة، شه ػػن بطلمرػػدـ  ػػي سػػ شاأل الفطوعػػة مبػػده  سػػبة الرمػػؽ ادفموػػطعي لػػدا الطػػقم 
مهمةةةةه بطد خمػػػػطض مػػػػدريفيط،  ميفػػػػة المكيػػػػؼ وػػػػد الحيػػػػط  الفطوعيػػػػة، كػػػػذلؾ هشضػػػػحأل  مػػػػط   دراسػػػػة 

 شوم يػر الوخمممػة بأبعػطدا دفموػطعيا الرمػؽ إح ػط يط  بػيف دالػة عكسػية ارمبططيػة عقةة شفشد (2016)

الػذا يواػؿ عػدد سػ شاأل  –ها هف كموػط زاد عوػر الططلػم ، الاط شيػة الورحمػة شططلبػطأل طمبػة لػد  العوػر
 الورادػؽ يكمسػب ط خبػراأل ادفموطعيػة دػي ادفموطعي، حيػ  هكػد هف الو ػطراأل ةمرن كموط ةؿ -الدراسة 

 ا خريف  ود دفموطعيا ممطعمن ر يد خقؿ وف الزوف ورشر ود مدريفيط  
شممسػػر البطحاػػة دػػذا ادخػػمقؼ إلػػي اخػػمقؼ الضػػشابط ادفموطعيػػة شالارط يػػة  ػػي وفموػػد 

 العي ة  ي الدراسمطف السطبرة شوفمود الدراسة الحطلية   

  ثانٌاً: تبعا للمستوي التعلٌمً لألب
ٌنة الدراسة فً . تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه للفروق بٌن متوسطات درجات أفراد ع12جدول 

المشاركة فً اتخاذ القرارات األسرٌة بأبعاده والقلق االجتماعً لدٌهم بأبعاده تبعا الختالف 
 المستوي التعلٌمً لألب

مجموع  مصدر التباٌن البعد المقٌاس
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

قٌمة 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

المشاركة 
فً اتخاذ 
القرارات 
 األسرٌة

ل الشئون مجا
 األسرٌة

 

 30.58 2 61.16 بٌن المجموعات
1.32 
 

0.22 
غٌر 
 دال
 

داخل 
 23.14 292 6823.26 المجموعات

  299 6934.92 الكلً
 0.35 1.06 9.60 2 19.20 بٌن المجموعاتمجال العالقات 
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 االجتماعٌة
 

داخل 
 9.04 292 2685.32 المجموعات

  
غٌر 
  299 2204.52 الكلً دال

مجال الشئون 
الخاصة 
 باألبناء

 120.23 2 240.46 بٌن المجموعات
6.36 
 

0.00 
 دال
 

داخل 
 18.89 292 5610.92 المجموعات

  299 5851.39 الكلً

المشاركة فً 
اتخاذ القرارات 
 األسرٌة )ككل(

 329.53 2 259.06 بٌن المجموعات

3.23 
 

0.03 
 دال
 

داخل 
 101.84 292 30245.82 المجموعات

  299 31004.88 الكلً

القلق 
 االجتماعً

األعراض 
 السلوكٌة

 122.49 2 244.98 بٌن المجموعات
0.96 
 

0.38 
غٌر 
 دال
 

داخل 
 122.45 292 32853.52 المجموعات

  299 38098.55 الكلً

األعراض 
 النفسٌة

 292.35 2 594.20 بٌن المجموعات
1.88 
 

0.16 
غٌر 
 دال
 

داخل 
 158.53 292 42084.58 المجموعات

  299 42629.28 الكلً

األعراض 
 الفسٌولوجً

 102.48 2 214.95 بٌن المجموعات
1.36 
 

0.26 
غٌر 
 دال
 

داخل 
 28.89 292 23430.93 المجموعات

  299 23645.88 الكلً

القلق 
االجتماعً 

 ككل

 525.95 2 1051.89 بٌن المجموعات

0.62 
 

0.51 
غٌر 
 دال
 

داخل 
 المجموعات

233125.89 292 285.10 

  299 234222.29 الكلً

 : (12يتض  من جدو  )
عدـ شفشد مبطيف داؿ إح ط يط بيف ومشسططأل درفطأل ه راد عي ة الدراسة  ي بعدا الوشطركة  -

فموطعيػػػػة  مبعػػػػط   ػػػي امخػػػػطذ الرػػػػراراأل ايسػػػرية اوفػػػػطؿ الشػػػػ شف ايسػػػػرية، وفػػػطؿ العقةػػػػطأل اد
شدػػي ةػػيـ  36 1، 32 1 دخػػمقؼ الوسػػمشا المعميوػػي لػػألم، حيػػ  ةػػيـ اؼ  عمػػي المػػشالي

 غير دالة إح ط يط 

شفشد مبطيف داؿ إح ط يط بيف ومشسططأل درفطأل ه راد عي ػة الدراسػة  ػي الوشػطركة  ػي امخػطذ  -
ؼ الوسػػػػمشا الرػػػػراراأل ايسػػػػرية ككػػػػؿ شبعػػػػد اوفػػػػطؿ الشػػػػ شف الخط ػػػػة بطيب ػػػػط   مبعػػػػط  دخػػػػمق

شدػػػػي ةػػػػيـ دالػػػػة إح ػػػػط يط   73 3، 36 6 المعميوػػػػي لػػػػألم، حيػػػػ  ةػػػػيـ اؼ  عمػػػػي المػػػػشالي
    13كوط دش وشضح  ي فدشؿ ا LSDالمرشؽ مـ مطبيؽ اخمبطر  شلمشةشؼ عمي امفطا

لمعرفة داللة الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة الدراسة فً  LSD. اختبار  13ول جد
رارات األسرٌة ككل ومجال الشئون الخاصة باألبناء تبعا الختالف المشاركة فً اتخاذ الق

 المستوي التعلٌمً لألب

 مرتفع متوسط منخفضالمستوي التعلٌمً المشاركة فً 
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 153ن=  لألب اتخاذ القرار
 21.26م= 

 102ن= 
 21.21م= 

 40ن= 
 24.32م= 

مجال الشئون 
 الخاصة باألبناء

   - منخفض
  - 0.05 متوسط
 - *2.66 *2.61 مرتفع

 
المستوي التعلٌمً 

 لألب

 منخفض
 153ن= 
 64.82م= 

 متوسط
 102ن= 
 64.92م= 

 مرتفع
 40ن= 

 69.52م= 

المشاركة فً 
اتخاذ القرارات 
 األسرٌة )ككل(

   - منخفض
  - 0.04 متوسط
 - *4.64 *4.69 مرتفع

 0.05* دال  عند مستوي  

  إلػػي شفػػشد  ػػرشؽ دالػػة بػػيف 12د  بفػػدشؿ المورطر ػػطأل الومعػػد LSDمشػػير  مػػط   اخمبػػطر
ومشسػػػططأل درفػػػطأل ه ػػػراد عي ػػػة الدراسػػػة  ػػػي الوشػػػطركة  ػػػي امخػػػطذ الرػػػراراأل ايسػػػرية ككػػػؿ شبعػػػدا 

 : اوفطؿ الش شف الخط ة بطيب ط   مبعط دخمقؼ الوسمشا المعميوي لألم  كوط دش وشضح

ل ػطلح الطػقم شالططلبػطأل الػذيف هشد : بطل سبة لوفطؿ الشػ شف الخط ػة بطيب ػط  فػط أل الوشػطركة 
اػػػـ الوسػػػمشا ، يميػػػن الوسػػػمشا المعميوػػػي الوػػػ خمض، يمومػػػد مبػػػط  ـ بوسػػػمشا معميوػػػي ورممػػػد

  المعميوي الومشسط 
اط يػػػط : بطل سػػػبة لموشػػػطركة  ػػػي امخػػػطذ الرػػػراراأل ايسػػػرية اككػػػؿ  فػػػط أل الوشػػػطركة ل ػػػطلح الطػػػقم 

اـ ، يمين الوسمشا المعميوي الومشسط، شالططلبطأل الذيف يمومد مبط  ـ بوسمشا معميوي ورممد
  الوسمشا المعميوي الو خمض 

 
 (:12كمج يتض  من جدو  )

عدـ شفشد مبطيف داؿ إح ط يط بػيف ومشسػططأل درفػطأل ه ػراد عي ػة الدراسػة  ػي وسػمشا الرمػؽ  -
ادفموػػطعي لػػدي ـ بأبعػػطدا اايعػػراض السػػمشكية، ايعػػراض ال مسػػية، ايعػػراض المسػػيشلشفية  

، 88 1، 96 3قؼ الوسػػػػمشا المعميوػػػػي لػػػػألم، حيػػػػ  ةػػػػيـ اؼ  عمػػػػي المػػػػشالي مبعػػػػط دخػػػػم
شدي ةػيـ غيػر دالػة إح ػط يط، ها هف اخػمقؼ الوسػمشا المعميوػي  بػط  ه ػراد  67 3، 36 1

عي ػػة الدراسػػة وػػف الطػػقم شالططلبػػطأل د يحػػد  ها اخػػمقؼ  ػػي وسػػمشا الرمػػؽ ادفموػػطعي 
 لدي ـ 
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  ألم:للمستوي التعلٌمً ل ثالثاً: تبعا
. تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه للفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة الدراسة فً 14جدول 

المشاركة فً اتخاذ القرارات األسرٌة بأبعاده والقلق االجتماعً لدٌهم بأبعاده تبعا الختالف 
 المستوي التعلٌمً لألم

مجموع  مصدر التباٌن البعد المقٌاس
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

وسط مت
 المربعات

قٌمة 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

المشاركة 
فً اتخاذ 
القرارات 
 األسرٌة

مجال الشئون 
 األسرٌة

 

 39.41 2 28.83 بٌن المجموعات
1.21 
 

0.18 
 غٌر دال

داخل 
 23.08 292 6856.09 المجموعات

  299 6934.92 الكلً
مجال 

العالقات 
 االجتماعٌة

 

 11.18 2 22.32 بٌن المجموعات
1.24 
 

0.29 
 غٌر دال

داخل 
 9.03 292 2682.20 المجموعات

  299 2204.52 الكلً

مجال الشئون 
الخاصة 
 باألبناء

 81.62 2 163.24 بٌن المجموعات
4.26 
 

0.01 
 دال

داخل 
 19.15 292 5688.14 المجموعات

  299 5851.39 الكلً
المشاركة فً 

اتخاذ 
القرارات 
األسرٌة 

 ككل()
 

 311.21 2 623.41 بٌن المجموعات

3.05 
 

0.05 
 دال

داخل 
 102.29 292 30381.42 المجموعات

  299 31004.88 الكلً

القلق 
 االجتماعً

األعراض 
 السلوكٌة

 356.25 2 213.50 بٌن المجموعات
2.83 
 

0.06 
 غٌر دال

داخل 
 125.88 292 32385.04 المجموعات

  299 38098.55 الكلً

األعراض 
 النفسٌة

 360.59 2 221.12 بٌن المجموعات
2.28 
 

0.10 
 غٌر دال

داخل 
 158.11 292 46958.11 المجموعات

  299 42629.28 الكلً

األعراض 
 الفسٌولوجً

 21.25 2 42.51 بٌن المجموعات
0.22 
 

0.22 
 غٌر دال

داخل 
 29.42 292 23603.32 المجموعات

  299 23645.88 الكلً

القلق 
االجتماعً 

 ككل

 1060.41 2 2120.82 بٌن المجموعات
1.36 
 

0.26 
 غٌر دال

داخل 
 281.50 292 232106.92 المجموعات

  299 234222.29 الكلً

 (:14يتض  من جدو  )
 عدـ شفشد مبطيف داؿ إح ط يط بيف ومشسططأل درفطأل ه راد عي ة الدراسة  ي بعدا الوشطركة -

 ػػػي امخػػػػطذ الرػػػػراراأل ايسػػػرية اوفػػػػطؿ الشػػػػ شف ايسػػػػرية، وفػػػطؿ العقةػػػػطأل ادفموطعيػػػػة  مبعػػػػط  
شدي ةيـ غيػر  24 1، 71 1 دخمقؼ الوسمشا المعميوي لألـ ،حي  ةيـ اؼ  عمي المشالي

 دالة إح ط يط 

شفشد مبطيف داؿ إح ط يط بيف ومشسططأل درفطأل ه راد عي ػة الدراسػة  ػي الوشػطركة  ػي امخػطذ  -
رػػػراراأل ايسػػػرية ككػػػؿ شبعػػػدا اوفػػػطؿ الشػػػ شف الخط ػػػة بطيب ػػػط   مبعػػػط  دخػػػمقؼ الوسػػػمشا ال
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شدي ةيـ دالة إح ط يط  شلمشةشؼ  35 3، 26 4 المعميوي لألـ، حي  ةيـ اؼ  عمي المشالي
 :  15كوط دش وشضح  ي فدشؿ ا LSDعمي امفطا المرشؽ مـ مطبيؽ اخمبطر 

لفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة الدراسة فً لمعرفة داللة ا LSD. اختبار  15جدول 
المشاركة فً اتخاذ القرارات األسرٌة ككل ومجال الشئون الخاصة باألبناء تبعا الختالف 

 المستوي التعلٌمً لألم

 
المستوي التعلٌمً 

 لألم

 منخفض
 152ن= 
 21.54م= 

 متوسط
 116ن= 
 22.32م= 

 مرتفع
 22ن= 

 24.022م= 

مجال الشئون 
 ة باألبناءالخاص

   - منخفض

  - 0.83 متوسط

 - *1.69 *2.53 مرتفع

 
المستوي التعلٌمً 

 لألم

 منخفض
 152ن= 
 64.23م= 

 متوسط
 116ن= 
 66.56م= 

 مرتفع
 22ن= 

 68.48م= 

المشاركة فً 
اتخاذ القرارات 
 األسرٌة )ككل(

   - منخفض

  - *2.33 متوسط

 - *1.91 *4.24 مرتفع

 0.05 دال  عند مستوي *
  إلي شفػشد  ػرشؽ دالػة بػيف 15لمورطر طأل الومعدد   ي فدشؿ ا LSDمشير  مط   اخمبطر

ومشسػػػططأل درفػػػطأل ه ػػػراد عي ػػػة الدراسػػػة  ػػػي الوشػػػطركة  ػػػي امخػػػطذ الرػػػراراأل ايسػػػرية ككػػػؿ شبعػػػدا 
 : اوفطؿ الش شف الخط ة بطيب ط   مبعط دخمقؼ الوسمشا المعميوي لألـ، كوط دش وشضح

ة لوفطؿ الشػ شف الخط ػة بطيب ػط  فػط أل الوشػطركة ل ػطلح الطػقم شالططلبػطأل الػذيف بطل سب أواًل:
اػػـ الوسػػمشا ، يميػػن الوسػػمشا المعميوػػي الومشسػػط، ممومػػد هو ػػطم ـ بوسػػمشا معميوػػي ورممػػد

  المعميوي الو خمض 
بطل سػػبة لموشػػػطركة  ػػي امخػػػطذ الرػػػراراأل ايسػػرية اككػػػؿ  فػػػط أل الوشػػطركة ل ػػػطلح الطػػػقم  ثجنيةةةًج:

، يمين الوسمشا المعميوي الومشسط، لططلبطأل الذيف ممومد هو طم ـ بوسمشا معميوي ورممدشا
 اـ الوسمشا المعميوي الو خمض 

شيمضػػػح ووػػػط سػػػبؽ هف ا بػػػط  شايو ػػػطأل الػػػذيف يمومعػػػشف بوسػػػمشا معميوػػػي ورممػػػد يميحػػػشا 
الخط ػة ب ػـ  يب ط  ـ وشطركة هكبر  ي امخطذ الرراراأل ايسرية ب ػمة عطوػة ش ػي وفػطؿ الشػ شف 

شمػػرا البطحاػػة هف المعمػػيـ يزيػػد وػػف ارط ػػة ششعػػي الشالػػديف بأدويػػة م ويػػة الرػػدر  عمػػي امخػػطذ الرػػراراأل 
كسػػػطب ـ الخبػػػر  الحيطميػػػة وػػػف خػػػقؿ إمطحػػػة المر ػػػة لموشػػػطركة  ػػػي امخػػػطذ  السػػػميوة لػػػدا هب ػػػط  ـ شا 
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بشػكؿ كبيػر شل ػط  الرراراأل ايسرية شخط ة  يوط يمعمػؽ بػطيوشر الخط ػة ب ػـ شالمػي موػس حيػطم ـ
 مأاير عمي وسمربم ـ  

 & Fuligniا  Strauss& Clark (1992) شيممػؽ ذلػؾ وػد  مػط   دراسػة كػؿ وػف

Eccles (1993) Palan(1995)  حي  هشطرأل إلي هف الورادريف  (2012شمبي ون رون )ا
فػػطؿ ذشا مبػط  شهو ػطأل وسػمش  معمػيو ـ عػػطلي دػـ هكاػر ةػدر  عمػي امخػػطذ الرػراراأل الو طريػة  ػي و

 ايوشر الدراسية، شالشخ ية، شادفموطعية  
كذلؾ يمضح وف الدراسة الحطليػة هف الوسػمش  المعميوػي لآلبػط  شايو ػطأل د يحػد  مػأاير 
هش  رؽ  ي وشطركة ايب ػط   ػي امخػطذ الرػراراأل الومعمرػة بطلشػ شف ايسػرية شالعقةػطأل ادفموطعيػة  

والحةويطي ، (2006ال ةجروا والبةدور ) كػؿ وػفشدذا الفز  وف ال مػط   يممػؽ وػد  ميفػة دراسػة 
حيػػ  هشضػػحط عػػدـ شفػػشد  ػػرشؽ  ػػي وشػػطركة ايب ػػط  لمرػػراراأل ايسػػرية، شالرػػدر  عمػػي  (2008)

امخػػػطذ الرػػػراراأل ش رػػػط لوسػػػمشا معمػػػيـ ايم شايـ، شةػػػد يكػػػشف ذلػػػؾ إلػػػي هف وػػػ ح الشالػػػديف  ر ػػػة 
ة لألسػر  شالعقةػطأل ادفموطعيػة يكػشف وشطركة ايب ط   ي امخطذ الرراراأل الخط ة بطلش شف الداخمي

ش رط لمعطداأل شالمرطليد الوكمسبة وف الوفمود دشف مأاير لموسمشا المعميوي لمشالديف، ها و وط كطف 
وسػػمشا معمػػيـ ايم شايـ ورممػػد إد هف د ػػطؾ مرطليػػد شعػػطداأل وكمسػػبة داخػػؿ الوفموعػػطأل العربيػػة 

األ الخط ػة بوػشارد ششػ شف ايسػر ، هش بطلعقةػطأل المي محدد ود  وشطركة ايب ط   ي امخطذ الرػرار 
 ادفموطعية داخؿ شخطر  العط مة 
 (:14كمج يتض  من جدو  )

عدـ شفشد مبطيف داؿ إح ػط يط بػيف ومشسػططأل درفػطأل ه ػراد عي ػة الدراسػة  ػي وسػمشا الرمػؽ  -
  ادفموػػطعي لػػدي ـ بأبعػػطدا اايعػػراض السػػمشكية، ايعػػراض ال مسػػية، ايعػػراض المسػػيشلشفية

، 27 3، 28 2، 83 2مبعط دخػمقؼ الوسػمشا المعميوػي لػألـ حيػ  ةػيـ اؼ  عمػي المػشالي 
شدي ةػيـ غيػر دالػة إح ػط يط، ها هف اخػمقؼ الوسػمشا المعميوػي يو ػطأل ه ػراد عي ػة  36 1

 الدراسة وف الطقم شالططلبطأل د يحد  ها اخمقؼ  ي وسمشا الرمؽ ادفموطعي لدي ـ 

ة الحطليػػة المػػي م طشلػػأل الوسػػمشا المعميوػػي لػػألم شايـ غيػػر وممرػػة وػػد ش فػػد هف  مػػط   الدراسػػ
حيػ  هشضػحأل هف الطمبػة الػذيف مبػط  ـ شهو ػطم ـ وسػمشادـ  (2011المومني، وجةرادات ) مط   دراسة 

المعميوػػػي اػػػط شا  وػػػط دشف لػػػدي ـ ردػػػطم افموػػػطعي هعمػػػى وػػػف الطمبػػػة الػػػذيف وسػػػمش  مبػػػط  ـ شهو ػػػطم ـ 
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إلػػى هف الردػػطم ادفموػػطعي ي مشػػر بػػيف  Veal (2003)لؾ هشػػطرأل دراسػػة المعميوػػي كميػػة  ػػأعمى كػػذ
غير الومعمويف هكار وف الومعمويف  شمر  البطحاة هف  مط   دذا الدراسطأل ربوػط مكػشف الو طريػة، حيػ  
هف ارممػػػطع الوسػػػمش  المعميوػػػي لآلبػػػط  شايو ػػػطأل يسػػػطعد  ػػػي مكػػػشيف شخ ػػػيطأل شاعيػػػة مسػػػعى فطدػػػد  

ؿ خبػػرام ـ شم ويػػة و ػػطرام ـ شخط ػػة الومعمرػػة بطلحيػػط  ادفموطعيػػة، وػػحو يف لوسػػطعد  هب ػػط  ـ  ػػي  ػػر
   بأدوية اكمسطم ايب ط  الارة بطل مس شالخبراأل الحيطمية شغيردط وف الو طراأل ادفموطعية 

 ػػي ضػػش   مػػط   ش ػػؼ عي ػػة  شووػػط سػػبؽ يوكػػف ممسػػير اخػػمقؼ  ميفػػة الدراسػػة الحطليػػة
% وػػػف مبػػػط  ه ػػػراد عي ػػػة الدراسػػػة 86يمبػػػيف هف حػػػشالي  ، حيػػػ  3الدراسػػػة الوشضػػػحة  ػػػي فػػػدشؿا

% وف هو ػطأل ه ػراد عي ػة الدراسػة حط ػقأل 93حط ميف عمي معميـ هةؿ وف المعميـ الفطوعي، ش
عمي معميـ هةػؿ وػف المعمػيـ الفػطوعي  ها هف د ػطؾ مفػط س  ػي الوسػمشا المعميوػي  بػط  شهو ػطأل 

  عي ة الدراسة ووط هدا إلي عدـ ظ شر  رشؽ 
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  عاً: تبعا لعدد أفراد األسرة:راب
. تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه للفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة الدراسة فً 16جدول 

أفراد  المشاركة فً اتخاذ القرارات األسرٌة بأبعاده والقلق االجتماعً لدٌهم بأبعاده تبعا لعدد
 األسرة

مجموع  مصدر التباٌن البعد المقٌاس
 المربعات

ات درج
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

قٌمة 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

المشاركة 
فً اتخاذ 
القرارات 
 األسرٌة

مجال الشئون 
 األسرٌة

 

 6.89 2 13.28 بٌن المجموعات
0.30 
 
 

0.24 
 غٌر دال

داخل 
 23.30 292 6921.13 المجموعات

  299 6934.92 الكلً
مجال 

العالقات 
 االجتماعٌة

 

 1.22 2 2.53 بٌن المجموعات
0.14 
 
 

0.82 
 غٌر دال

داخل 
 9.10 292 2202.04 المجموعات

  299 2204.52 الكلً

مجال الشئون 
الخاصة 
 باألبناء

 22.45 2 54.90 بٌن المجموعات
1.41 
 
 

0.25 
 غٌر دال

داخل 
 19.52 292 5296.49 المجموعات

  299 5851.39 الكلً
المشاركة فً 

اتخاذ 
رارات الق

األسرٌة 
 )ككل(
 

 64.20 2 129.41 بٌن المجموعات

0.62 
 
 

0.54 
 غٌر دال

داخل 
 103.96 292 30825.42 المجموعات

  299 31004.88 الكلً

القلق 
 االجتماعً

األعراض 
 السلوكٌة

 891.98 2 1283.95 بٌن المجموعات
2.30 
 
 

0.00 
 
 دال

داخل 
 122.22 292 36314.60 المجموعات

  299 38098.55 الكلً

األعراض 
 النفسٌة

 1252.35 2 3514.20 بٌن المجموعات
11.82 

 
 

0.00 
 دال
 

داخل 
 148.20 292 44164.58 المجموعات

  299 42629.28 الكلً

األعراض 
 الفسٌولوجً

 359.61 2 219.22 بٌن المجموعات
4.66 
 
 

0.01 
 
 دال

داخل 
 22.19 292 22926.66 المجموعات

  299 23645.88 الكلً

القلق 
االجتماعً 

 ككل

 8114.45 2 16228.89 بٌن المجموعات
11.06 

 
 

0.00 
 دال
 

داخل 
 234.00 292 212998.89 المجموعات

  299 234222.29 الكلً

 (:16يتض  من جدو  )
سة  ي الوشطركة  ػي امخػطذ عدـ شفشد مبطيف داؿ إح ط يط بيف ومشسططأل درفطأل ه راد عي ة الدرا -

الرػػراراأل ايسػػرية ككػػؿ بأبعػػطدا اوفػػطؿ الشػػ شف ايسػػرية، وفػػطؿ العقةػػطأل ادفموطعيػػة، وفػػطؿ 
، 14 3، 33 3حي  ةيـ اؼ  عمػي المػشالي ، الش شف الخط ة بطيب ط   مبعط  لعدد ه راد ايسر 

راراأل ايسػرية د ، شدي ةيـ غير دالػة إح ػط يط، ها هف الوشػطركة  ػي امخػطذ الرػ62 3، 41 1
شةػػد يرفػػد ذلػػؾ إلػػي هف وػػ ح ايب ػػط  الوشػػطركة  ػػي امخػػطذ ، مخممػػؼ بػػطخمقؼ عػػدد ه ػػراد ايسػػر 



دسوقً أ.م.د/ منال مرسً ال
 الشامً

ق ــبالقل ــاة وعالقتهــرارات األسرٌــاذ القــة ًف اتخــالمشارك
 ةــالب الجامعــط ىدــل ـًـاالجتماع

 

 334 

الرػػػػراراأل ايسػػػػرية يعموػػػػد بطلدرفػػػػة ايشلػػػػي عمػػػػي وػػػػط يمب ػػػػطا الشالػػػػديف وػػػػف هسػػػػطليم  ػػػػي الم شػػػػ ة 
جروا ال ةشيممػؽ ذلػؾ وػد  مػط   دراسػة  ادفموطعية ب ض ال ظر عػف عػدد ايب ػط   ػي ايسػر  

حيػ  هشػطرأل إلػي عػدـ شفػشد  ػرشؽ دالػة إح ػط يط  ػي وشػطركة ايب ػط   ػي  (2006والبدور )
حيػ  هشضػحأل  (2008الحةويطي )كػذلؾ دراسػة ، الرراراأل ايسرية مبعط إلي عدد ه راد ايسػر 

 عدـ شفشد  رشؽ  ي ةدر  الشبطم عمي امخطذ الررار ش رط لحفـ ايسر  

سططأل درفطأل عي ة البح   ي ةمر ـ ادفموطعي ككػؿ بأبعػطدا شفشد مبطيف داؿ إح ط يط بيف ومش  -
اايعراض السمشكية، ايعراض ال مسية، ايعراض المسيشلشفية  مبعط لعدد ه ػراد ايسػر ، حيػ  

شدػػي ةػػيـ دالػػة إح ػػط يط، شلمشةػػشؼ  36 11، 66 4، 82 11، 33 7ةػػيـ اؼ  عمػػي المػػشالي 
  : 17وشضح بفدشؿا كوط دش LSDعمي امفطا المرشؽ مـ مطبيؽ اخمبطر 

 لمعرفة داللة الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة الدراسة  LSD. اختبار  12جدول 
 فً القلق االجتماعً لدٌهم بأبعاده تبعا لعدد أفراد األسرة

محاور القلق 
 عدد أفراد األسرة االجتماعً

 أفراد 5-3من 
 48ن= 

 32.16م= 

 أفراد 9-6من 
 155ن= 
 36.52م= 

 أفراد 9 أكثر من
 92ن= 

 41.86م= 

األعراض 
 السلوكٌة

   - أفراد 5-3من 
  - 064 أفراد 9-6من 

 - *5.34 *4.69 أفراد 9أكثر من 

 عدد أفراد األسرة 
 أفراد 5-3من 

 48ن= 
 35.68م= 

 أفراد 9-6من 
 155ن= 
 32.39م= 

 أفراد 9أكثر من 
 92ن= 

 44.19م= 

 األعراض النفسٌة
 

   - أفراد 5-3من 
  - *1.20 أفراد 9-6من 

 - *6.80 *8.50 أفراد 9أكثر من 

 عدد أفراد األسرة 
 أفراد 5-3من 

 48ن= 
 20.42م= 

 أفراد 9-6من 
 155ن= 
 21.10م= 

 أفراد 9أكثر من 
 92ن= 

 24.23م= 

األعراض 
 الفسٌولوجٌة

   - أفراد 5-3من 
  - 0.63 أفراد 9-6من 

 - *3.21 *3.25 أفراد 9أكثر من 

 عدد أفراد األسرة 
 أفراد 5-3من 

 48ن= 
 93.33م= 

 أفراد 9-6من 
 155ن= 
 95.02م= 

 أفراد 9أكثر من 
 92ن= 

 110.29م= 

القلق االجتماعً 
 )ككل(
 

   - أفراد 5-3من 
  - *1.69 أفراد 9-6من 

 - *15.22 *16.96 أفراد 9أكثر من 

 0.05*دال  عند مستوي 
 ػػػطأل الومعػػػدد  إلػػػي شفػػػشد  ػػػرشؽ دالػػػة بػػػيف ومشسػػػططأل لمورطر  LSDمشػػػير  مػػػط   اخمبػػػطر 

درفػػػطأل ه ػػػراد عي ػػػة الدراسػػػة  ػػػي وسػػػمشا الرمػػػؽ ادفموػػػطعي لػػػدي ـ بأبعػػػطدا اايعػػػراض السػػػمشكية، 
 ،ايسػػر ايكبػػر عػػددا   مبعػػط لعػػدد ه ػػراد ايسػػر  ل ػػطلح ايعػػراض ال مسػػية، ايعػػراض المسػػيشلشفية 

 شدش وشضح كطلمطلي:
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 :عػػراض السػػمشكية يوكػػف لمبطحاػػة مرميبػػن ش رػػط لعػػدد ه ػػراد ايسػػر  كوػػط بطل سػػبة لوفػػطؿ اي أواًل
 ه راد  9-6ه راد، يمين وف  5-3ه راد، يمين وف  9يمي: هكار وف 

  :بطل سبة لألعراض ال مسية يوكف لمبطحاة مرميبن ش رط لعدد ه راد ايسر  كوط يمي: هكار ثجنيًج
 راد ه  5-3يمين وف ، ه راد 9-6يمين وف ، ه راد، 9وف 

 :بطل سبة لألعراض المسيشلشفية يوكف لمبطحاة مرميم ش رط لعدد ه راد ايسر  كوػط يمػي:  ثجلثًج
 ه راد  5-3يمين وف ، ه راد 9-6يمين وف ، ه راد، 9هكار وف 

 :يوكػػف لمبطحاػػة مرميػػم ش رػػط لعػػدد ه ػػراد ايسػػر  كوػػط  بطل سػػبة لمرمػػؽ ادفموػػطعي اككػػؿ  رابعةةًج
 ه راد  5-3يمين وف ، ه راد 9-6مين وف ي، ه راد، 9يمي: هكار وف 

ها هف الطقم شالططلبطأل الذيف ي موشف يسر كبير  العدد هكار معرضط  لمرمؽ ادفموطعي 
وػػف الطػػقم شالططلبػػطأل الػػذيف ي موػػشف يسػػر  ػػ ير  العػػدد  شةػػد يرفػػد ذلػػؾ إلػػي هف ايسػػر ذاأل 

ب ػط الػرشابط شالعقةػطأل ايسػرية الػذا  العدد الرميؿ معطي ه راددط اددموطـ شالرعطية القزوػة شمرػش 
 مكسػػم هب ط  ػػط الخبػػراأل ، ممػػيح  وػػش افموػػطعي سػػميـ ش ر ػػة هعظػػـ لممشا ػػؿ ادفموػػطعي شالمػػرابط

شالو ػػػػػػػػطراأل ادفموطعيػػػػػػػػة الو طسػػػػػػػػبة المػػػػػػػػي مرمػػػػػػػػؿ وػػػػػػػػف شػػػػػػػػعشردـ بطلضػػػػػػػػ شط ال مسػػػػػػػػية شالرمػػػػػػػػؽ 
حي  هشطرأل هف  (2011)المومني، وجرادات ادفموطعي شمممؽ الدراسة الحطلية ود  مط   دراسة 

الطمبة الذيف يأمشف وف هسر كبير  لدي ـ ردطم افموػطعي هعمػى وػف الطمبػة الػذيف يػأمشف وػف هسػر 
  ومشسطة هش   ير   

 شوف ال مط   السطبرة يوكف الرشؿ ه ن ةد محرؽ المرض الاط ي شابأل  حمن بشكؿ فز ي 
  :الفرض الرابع

طذ الرراراأل ايسرية ببعض الوم يراأل الوسػمرمة " ممأار وشطركة ه راد عي ة الدراسة  ي امخ
االفػػػ س، الكميػػػة، الوسػػػػمشا الدراسػػػي، الحطلػػػػة ادفموطعيػػػة، الوسػػػمشا المعميوػػػػي لػػػألم، الوسػػػػمشا 

 المعميوي لألـ، عدد ه راد ايسر  " 

شلممعرؼ عمى هكار وم يراأل الدراسػة مػأايرا  عمػى وشػطركة طػقم شططلبػطأل عي ػة الدراسػة 
بلدخػػطؿ وم يػػراأل الدراسػػة  Inter أل ايسػػرية مػػـ حسػػطم وعطدلػػة اد حػػدار بطريرػػة ػػي امخػػطذ الرػػرارا

 ي وعطدلة اد حدار الخطي الومعدد المي كطف ل ط ارمبطط داؿ إح ط يط  بطلدرفة الكميػة لموشػطركة، 
   يشضح ذلؾ: 18شفدشؿ ا

 شاركة ( نتائج االنحدار الخطى المتعدد لبٌان أثر المتغٌرات المستقلة على م18جدول )
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 فً اتخاذ القرارات األسرٌة أفراد عٌنة الدراسة

 المتغٌرات الداخلة فً معادلة االنحدار
معامل 
 االنحدار

 مستوى الداللة tقٌمة 
ترتٌب 
 المتغٌر

 1 0.001 4.832 5.224 الجنس

 2 0.001 1.293 2.088 الكلٌة

 2 0.001 0.312 0.102 المستوي الدراسً

 3 0.001 1.044 1.813 الحالة االجتماعٌة

 4 0.001 1.398 1.212 المستوي التعلٌمً لألب

 5 0.001 0.690 0.662 المستوي التعلٌمً لألم

 6 0.001 0.211 0.126 عدد أفراد األسرة

 R 0.351معامل االرتباط البسٌط 

 R Square 0.123معامل التحدٌد 

 معامل التحدٌد المصحح
 Adjusted R Square 

0.102 

 F 5.864قٌمة 

  00001*** مستو  معنوي   
شةػػد هسػػمرأل  مػػط   اد حػػدار هف الرػػش  الممسػػيرية ل وػػشذ  اد حػػدار الخطػػي الومعػػدد ةشيػػة 

 ، شهف ةػيـ وعػطوقأل ادرمبػطط شدػػي 30331  ع ػد وسػػمش  وع شيػة ا864 5ا Fحيػ  بم ػأل ةيوػة
المحديػػػد    شوعطوػػػؿ123 3ا R2  شوعطوػػػؿ المحديػػػد 30351بم ػػػأل ا Rوعطوػػػؿ ادرمبػػػطط البسػػػيط 

 ، شةد احمؿ وم ير الف س المرميم ايشؿ  ي مأايرا عمى  سػبة الوشػطركة 30132ا R2الو حح 
 ، يمين  ي المرميم وم ير 30331ع د وسمش  وع شية ا Tوف ال طحية اثح ط ية شحسم اخمبطر 

د  ، شفػػط   ػػي المرميػػم الاطلػػ  وم يػػر الحطلػػة ادفموطعيػػة ع ػػ30331الكميػػة ع ػػد وسػػمش  وع شيػػة ا
 ، يمين الوسمشا المعميوي لألم شايـ، يمين وم ير عدد ه ػراد ايسػر ، هوػط 30331وسمش  وع شية ا

 ، شةػػد 3031وم يػػر الوسػػمشا الدراسػػي  فػػط   ػػي المرميػػم السػػطبد شايخيػػر ع ػػد وسػػمش  وع شيػػة ا
% وف المبػطيف الحػطد   ػي الوشػطركة،  ػي حػيف 88اسمططعأل الوم يراأل السطبرة الذكر هف ممسر 

 % وف المبطيف الحطد   ى الوشطركة يعز  إلى عشاوؿ هخر   12ف ه
شمػػػرا البطحاػػػة هف ظ ػػػشر وم يػػػر الفػػػ س دػػػش ايكاػػػر مػػػأايرا   ػػػي وسػػػمشا وشػػػطركة ايب ػػػط  
لمرراراأل ايسرية يور و طري  ي ضش  ارط ة الوفمود السعشدا  هوط  يوط يمعمؽ بح شؿ وم ير 
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، ضػعيؼ  ػي وسػمشا وشػطركة ايب ػط  لمرػراراأل ايسػريةشايـ عمػي مػأاير  الوسمشا المعميوي لػألم
 رد يرفد ذلؾ إلي هف  سبة ا بط  شايو طأل الذيف يمومعشف بوسػمشا معميوػي ورممػد كط ػأل حػشالي 

شال طلبية العظوي وف مبط  شهو طأل ه راد عي ة الدراسة حط مشف عمي ، % عمي المرميم9، 13%
وم ير الوسمشا المعميوي لألم شايـ المأاير الومشةد  شبطلمطلي لـ يحد  كؿ وف، معميـ اط شا  أةؿ

    ي وشطركة ايب ط  لمرراراأل ايسرية
وخمممة عف وط مـ المش ؿ إلين وف  مط    (2012شمبي ون رون )شفط أل  مط   دراسة 

حي  هشضحأل هف معميـ ايم دش هكار العشاوؿ الوحار  عمي ةدر  الورادريف عمي امخطذ الرراراأل، 
د دذا ادخمقؼ إلي وط مـ ذكػرا سػطبرط  وػف ا خمػطض الوسػمشا المعميوػي  بػط  ه ػراد عي ػة شةد يرف
 الحطلية، كذلؾ دخمقؼ وفموعي الدراسة    الدراسة

  :الفرض الخامس

" ممػػػأار درفػػػة الرمػػػؽ ادفموػػػطعي لػػػدا ه ػػػراد عي ػػػة الدراسػػػة بػػػبعض الوم يػػػراأل الوسػػػمرمة    
الحطلػػػػة ادفموطعيػػػة، الوسػػػمشا المعميوػػػػي لػػػألم، الوسػػػػمشا االفػػػ س، الكميػػػة، الوسػػػػمشا الدراسػػػي، 

 المعميوي لألـ، عدد ه راد ايسر   " 

شلممعػػػرؼ عمػػػى هكاػػػر وم يػػػراأل الدراسػػػة مػػػأايرا  عمػػػى درفػػػة الرمػػػؽ ادفموػػػطعي لػػػدا طػػػقم 
بلدخػػطؿ وم يػػراأل الدراسػػة  ػػي  Interشططلبػػطأل عي ػػة الدراسػػة مػػـ حسػػطم وعطدلػػة اد حػػدار بطريرػػة 

حدار الخطي الومعدد المي كطف ل ط ارمبطط داؿ إح ط يط  بطلدرفة الكمية لمرمؽ، شفػدشؿ وعطدلة اد 
  :  يشضح ذلؾ19ا
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 ( نتائج االنحدار الخطى المتعدد لبٌان أثر المتغٌرات المستقلة19جدول )

 على القلق االجتماعً لدي أفراد عٌنة الدراسة

 المتغٌرات الداخلة فً معادلة االنحدار
معامل 

 داراالنح
 tقٌمة 

مستوى 

 الداللة

ترتٌب 

 المتغٌر

 1 0.001 3.442 11.385 الجنس

 4 0.001 0.526 1.695 الكلٌة

 6 0.001 0.242 0.204 المستوي الدراسً

 3 0.001 1.649 2.923 الحالة االجتماعٌة

 5 0.001 0.303 0.222 المستوي التعلٌمً لألب

 2 0.001 0.253 0.628 المستوي التعلٌمً لألم

 2 0.001 3.585 8.299 عدد أفراد األسرة

 R 0.334معامل االرتباط البسٌط 

 R Square 0.111معامل التحدٌد 

 معامل التحدٌد المصحح

 Adjusted R Square 
0.090 

 **F 5.232قٌمة 

  00001*** مستو  معنوي   

لومعػػدد ةشيػػة شةػػد هسػػمرأل  مػػط   اد حػػدار هف الرػػش  الممسػػيرية ل وػػشذ  اد حػػدار الخطػػي ا
 ، شهف ةػيـ وعػطوقأل ادرمبػطط شدػػي 30331  ع ػد وسػػمش  وع شيػة ا232 5ا Fحيػ  بم ػأل ةيوػة

  شوعطوػػػؿ المحديػػػد 111 3ا R2  شوعطوػػػؿ المحديػػػد 30334بم ػػػأل ا Rوعطوػػػؿ ادرمبػػػطط البسػػػيط 
 ، شةد احمؿ وم ير الف س المرميم ايشؿ  ي مأايرا عمى  سبة الرمػؽ وػف 30393ا R2الو حح 

 ، يمين  ي المرميم وم ير عدد 30331ع د وسمش  وع شية ا tة اثح ط ية شحسم اخمبطر ال طحي
 ، شفػط   ػي المرميػم الاطلػ  وم يػر الحطلػة ادفموطعيػة 30331ه راد ايسر  ع ػد وسػمش  وع شيػة ا

 ، يميػن الكميػة، يميػن وم يػر الوسػمشا المعميوػي لػألم، يميػن الوسػمشا 30331ع د وسمش  وع شيػة ا
ي، هوط وم ير الوسمشا المعميوي لألـ  فط   ي المرميم السطبد شايخير ع د وسمش  وع شية الدراس

% وػػػػف المبػػػػطيف الحػػػػطد   ػػػػي 88 ، شةػػػد اسػػػػمططعأل الوم يػػػػراأل السػػػػطبرة الػػػػذكر هف ممسػػػػر 3031ا
 % وف المبطيف الحطد   ي الوشطركة يعز  إلى عشاوؿ هخر   12الوشطركة،  ي حيف هف 
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المرميػػم لموم يػػراأل الوسػػػمرمة وػػف حيػػ  ايكاػػػر مػػأايرا  عمػػي الرمػػػؽ شمػػرا البطحاػػة هف دػػػذا 
حيػػ  ه ػػن ، ادفموػػطعي فػػط  ومشا ػػؽ وػػد  مػػط   الدراسػػة الحطليػػة شو طرػػي لشاةػػد الوفموػػد السػػعشدا

شعميػن كػطف وػف الطبيعػي هف يكػشف وم يػر ، وفمود ذكػشرا وامػن كواػؿ وعظػـ الوفموعػطأل العربيػة
مػػي الرمػػؽ ادفموػػطعي،  طبيعػػة الارط ػػة  ػػي البي ػػة السػػعشدية الفػػ س دػػش هكاػػر الوم يػػراأل مػػأايرا ع

شالمي مشكؿ ه شاع وخمممة وف ، معطي لمذكر وس شليطأل كبير  شومعدد   ي الحيط  العطوة شالخط ة
 المشمر شالض شط المي ماير لدين الرمؽ ادفموطعي بعكس اي اى   ي  ي و حي عف ذلؾ  

 فط   ي المرميم ايخير وف حي  المأاير  وي لألـهوط  يوط يمعمؽ بوم ير الوسمش  المعمي
% وػف هو ػطأل 93 ي ظ شر الرمػؽ ادفموػطعي لػدا ايب ػط ، شربوػط يرفػد ذلػؾ إلػي هف هكاػر وػف 

ه ػػراد عي ػػة الدراسػػة الحطليػػة حط ػػقأل عمػػي معمػػيـ اػػط شا  أةػػؿ، شممػػؾ ايو ػػطأل لػػيس لػػدي ف الرػػدر 
مػػي مرػػي هب ػػط  ف وػػف ظ ػػشر الرمػػؽ ادفموػػطعي ايب ػػط  بطل ػػشر  ال الكػػط ي وػػف الكمػػط    ػػي مربيػػة

 لدي ـ،عمي عكس ايو طأل ذاأل الوسمشا المعميوي الورممد  
 شوف ال مط   السطبرة يوكف الرشؿ ه ن ةد محرؽ المرض الخطوس شابأل  حمن  

 : اتـــــــــــــالتىصي

 في ضور نتج ا الدراس  توصي البجحث  بمج يمي:
 وف خػقؿ البػراو  الوشف ػة  ػي شسػط ؿ اثعػقـ الوخمممػة   شر الشعي بيف ا بط  شايو طأل

دوػطف ـ شوشػطركم ـ  ػػي امخػطذ الرػػراراأل  ػي ايوػػشر  بأدويػة المحػطشر شالممطعػػؿ وػد ايب ػػط  شا 
ووط لن هارا الطيم عمي  حة ايب ػط  ال مسػية ش شػي فيػؿ ، ايسرية الوخمممة و ذ   ردـ

   ةطدر عمي محوؿ الوس شلية شوشاف ة  عشبطأل الحيط

  ادموػػػػػطـ الوحسسػػػػػطأل المعميويػػػػػة شعمػػػػػي رهسػػػػػ ط الفطوعػػػػػطأل بطي شػػػػػطة الػػػػػق و  فيػػػػػة بػػػػػ مس
الرػػػػػدر وػػػػػف اددموػػػػػطـ بطي شػػػػػطة الو  فيػػػػػة، شمشػػػػػفيد شمحميػػػػػز الطػػػػػقم بطلوشػػػػػطركة  ي ػػػػػط 
،حيػػػػػ  معػػػػػد فط ػػػػػم دػػػػػطـ لقم ػػػػػطؿ المعػػػػػطؿ بػػػػػيف الطػػػػػقم ش ر ػػػػػة لممعػػػػػشد عمػػػػػي العوػػػػػؿ 

ادفموطعيػػػػػػة، ووػػػػػػط يػػػػػػ عكس عمػػػػػػي  الفوػػػػػػطعي شاكمسػػػػػػطم الرػػػػػػدر  عمػػػػػػي وشاف ػػػػػػة الوشاةػػػػػػؼ
 حيطم ـ الوسمربمية شفعم ـ هشخطص هسشيط  
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  مشػفيد ا بػػط  شايو ػطأل يب ػػط  ـ شخط ػة اث ػػط  عمػي الوشػػطركة  ػي اي شػػطة الوفموعيػػة
شايعوطؿ المطشعية سػشا  داخػؿ الحػـر الفػطوعي هش خطرفػن بوػط يم طسػم وػد البي ػة الارط يػة 

يخػػر  و  ػػط الططلػػم هش الططلبػػة وػػف عطلوػػن الوحػػدشد  لموفموػػد السػػعشدا، حيػػ  مواػػؿ  ط ػػذ 
 يكشف لذلؾ هارا اديفطبي عمي شخ ية المػرد شمػدعيـ ةػيـ الوشػطركة ، إلي الوفمود الشاسد

 شادعموطد عمي ال مس شالردر  عمي امخطذ الرراراأل السميوة  ي الوسمربؿ 

 وػػػػػف خػػػػػقؿ  محديػػػػػد الطػػػػػقم شالططلبػػػػػطأل الوعرضػػػػػيف لمرمػػػػػؽ ادفموػػػػػطعي شالمعػػػػػرؼ عمػػػػػي ـ
سمشكيطم ـ وف ا سحطم شا طشا ية شعػدـ الرغبػة  ػي الوشػطركة وػد الػزوق ، ش إعػداد بػراو  
مدريبيػػػة وشف ػػػة ل ػػػـ معػػػددط الف ػػػطأل الوع يػػػة بشػػػ شف الطػػػقم بطلفطوعػػػة، لمػػػدريب ـ عمػػػي 
وشاف ػػػػة الوشاةػػػػؼ ادفموطعيػػػػة الوخمممػػػػة ،شحػػػػا ـ عمػػػػي الوشػػػػطركة المعطلػػػػة  ػػػػي اي شػػػػطة 

 ب ـ إلي بر ايوطف  مسيط  شافموطعيط  شالخرش  ، الفطوعية

  مب ػػػير الشالػػػديف بأدويػػػة إزالػػػة المفػػػش  ال مسػػػية بيػػػ  ـ شبػػػيف هب ػػػط  ـ، شالحػػػرص عمػػػي شفػػػشد
مبػطع ايسػمشم الػديورراطي  ػي الحػشار شالو طةشػة  عقةطأل ايفطبية ةشية بيف ه راد ايسػر ، شا 

شؼ هش مػردد، لوػط لػذلؾ وػف شاث  طأل الفيد لألب ػط  وػد السػوطم ل ػـ بلبػدا  مرا  ػـ دشف خػ
  هدوية  ي ب ط  شخ يطأل مم ؼ بطدمزاف شال حة ال مسية 
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 عــــــــراجـــمـال

 ،طمبػة  لػد  العػدشا ي شالسػمشؾ ادفموػطعي الرمػؽ بػيف    العقةػة2313دبػة وحوػد ا إبػراديـ
شال مسػية،  المربشيػة العمػشـ كميػة، عكط  رسطلة وطفسمير غير و شػشر  و طرة  ي الاط شية الورحمة
 العربية  عوطف فطوعة

 دار الوسػػر  ،   سػػيكشلشفية الم شػػ ة ادفموطعيػػة عوطف2334 ػػطلح وحوػػد عمػػي ا ،هبػػش فػػطدش
  4ط، لم شر

 بوػد   شعقةم ػط ايسػرية ادفموطعيػة الم شػ ة     طرا ػؽ2311ا ومحػـ وطفػد ،حوػداف هبػش
 فطوعػة شػبطم وػف عي ػة عمػى ا يػةويد ادراسػة ايسػر  داخػؿ الرػرار امخػطذ  ػي الشػبطم وشػطركة

  4-3ع  ،27 و دوشؽ،  فطوعة ا دام   وفمة كمية – دوشؽ

  هار  وط الم ش ة ايسرية  ي مشكيد الذاأل لد  ططلبػطأل الورادرػة    1992ا هبش عيطش،  طدر
رسػػػطلة وطفسػػمير غيػػػر و شػػشر ، الفطوعػػػة   الشسػػطى  ػػي وديريػػػة مربيػػة عوػػػطف الكبػػر  ايشلػػى

 ايرد ية 
 ،الشالديػة الوعطومػة بأسػطليم شعقةمػن ادفموػطعي الرمػؽ    2338عمػي ا وحوػد ح ػطف بػطبكر 

 دروػطف هـ فطوعػة المربيػة، كميػة و شػشر ، غيػر دكمػشراا رسػطلة شدا عيػة اث فػطز، الػمحكـ شوركػز

 .اثسقوية

 رسػػػطلة   هسػػػطليم الوعطومػػػة الشالديػػػة شوشػػػكقأل ايب ػػػط  الوػػػرادريف   2339اوسػػػعشد  ، بػػػداشا
  الفزا ر فطوعة الفزا ر،، ،كمية العمـش اث سط ية شادفموطعية ادكمشرا

 امفطدػػطأل الشػػبطم الفػػطوعي  حػػش ارط ػػة ال ػػشع ادفموػػطعي: 2311بربػػرا، سػػحر حسػػط ي ا   
فطوعػػة  -وػػحمور العمػػـش اث سػػط ية شالعشلوػػة ا كميػػة ا دام شالعمػػـش اث سػػط ية  .دراسػػة ويدا يػػة
فطوعة ة ط  السػشيس،  -كمية ا دام شالعمـش اث سط ية  اثسوطعيمية: و ر، -ة ط  السشيس  

219 - 242   

 الرمػػػػؽ 2336 ػػػػقم هحوػػػػد ا ، الب ػػػػط ، حيػػػػط  خميػػػػؿ شعبػػػػد الخػػػػطلؽ ،هحوػػػػد وحوػػػػد شوػػػػراد    
ادفموػػػطعي شعقةمػػػن بػػػطلممكير السػػػمبي الممرػػػط ي لػػػد  طػػػقم وػػػف فطوعػػػة الكشيػػػأل   دراسػػػطأل 

  2ع ، 16و  ، الو رية رابطة ايخ ط ييف ال مسييف، الرطدر ،  مسية
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 د ػطمر الفزا ػرا  وفمػة الوفموػد  ػي اي ـ الطمؿ م ش ة    سشسيشلشفيط2311ا مطلي، فوطؿ 

  7بسكر  ،الفزا ر، ع  خيضر، وحود فطوعة، الوخبر

 اثدار  شالعقةػػػػػػطأل اث سػػػػػػط ية  ػػػػػػي ايلميػػػػػػة الاطلاػػػػػػة  2311الفوػػػػػػطؿ، را يػػػػػػط عبػػػػػػد الوعػػػػػػز ا   
  دار الفطوعة ، اثسك درية

 ػي م شػ ة  ا بػط    دليؿ إرشطدا و باؽ وف دراسػة امفطدػطأل 2338ا يميف و طمي ،  ظحط 
ايب ط  شعقةم ط بردر  ايب ط   ي ورحمة الطمشلة الومأخر  عمى امخػطذ الرػراراأل: دراسػة ورطر ػة 

  186-167، 38، ع 11و ر، و   -دراسطأل الطمشلة  .بيف اثسك درية شفد 

 رمػؽ ادفموػطعي شعقةمػن بطي كػطر الػق عرق يػة لػدا طمبػػة    ال2313حفػطزا، عػق  عمػي ا
، الورحمة اثعدادية بطلودارس الحكشوية  ي وحط ظطأل غز   رسطلة وطفسمير، ةسـ عمـ ال مس

 غز  ، الفطوعة اثسقوية، كمية المربية

 دراسػػػػػة  طعميػػػػػة الوشػػػػػطركة بػػػػػلدار  الو ػػػػػزؿ  ػػػػػي ب ػػػػػط  1996زي ػػػػػم وحوػػػػػد حسػػػػػيفا، حرػػػػػي   
 كميػػػػػة ادةم ػػػػػطد ،الو زلػػػػػي فموطعيػػػػػة لػػػػػد  شػػػػػبطم الفطوعػػػػػة  وفمػػػػػة ادةم ػػػػػطداد ةالوسػػػػػحشلي
 ديسوبر ، 12ع  ،الو زلي

 مك شلشفيط الوعمشوطأل شعقةم ط بطلمعمـ الذامي 2338الحشيطي، شيوط  عبد العظيـ هحود ا    
فطوعػػػة ، كميػػة ادةم ػػطد الو زلػػي، شالرػػدر  عمػػى امخػػطذ الرػػرار  رسػػطلة وطفسػػػمير غيػػر و شػػشر 

 و ر ، ش يةالو 

 ايدشار الف دريػػػػة المػػػػي 2336الخػػػػطرشؼ، هوػػػػؿ وحوػػػػد عمػػػػى، شالبػػػػدشر، طػػػػرشم فوػػػػطؿ ا   
العمػػـش  -دراسػػطأل  .يكمسػػب ط الشػػبطم  ػػي ايسػػر  ايرد يػػة: دراسػػة ويدا يػػة  ػػي ودي ػػة الطميمػػة

   568-539، 3، ع 33، و  ايردف -اث سط ية شادفموطعية 

 الشػػػػرشؽ لم شػػػػر شالمشزيػػػػد دار عوػػػػطف،  المربيػػػػةعمػػػػـ افموػػػػطع   2334ا اهللعبػػػػد ، الرشػػػػداف ،
  1ط، ايردف

 ،ادفموػطعي  الرمػؽ وريػطس لمر ػيف ويدا يػة دراسة الرمؽ ادفموطعي:   2331ا فويؿ سطور رضشاف
  77 -47 ،19ع  ،13س  ةطر، المربشية، البحش  وركز وفمة، عمي عي طأل سشرية

 فػػشد  امخػػطذ الرػػراراأل 2312د ػػط  هحوػػد شوشػػعؿ، ربػػطم ا،  عوػػة و ػػطمى ششػػشةي، رةبػػطف   
العربػػػي  –شعقةم ػػػط بفػػػشد  حيػػػط  ططلبػػػطأل الفطوعػػػة " دراسػػػة ورطر ػػػة"  الوػػػحمور الػػػدشلي ايشؿ 

 وطرس   28-27، فطوعة الو ش ية، الخطوس عشر لقةم طد الو زلي ،كمية ادةم طد الو زلي
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 وسػػػػمش     درفػػػػة الردػػػػطم ادفموػػػػطعي شعقةم ػػػػط ب2315الركيبػػػػطأل، هوفػػػػد  رحػػػػطأل وحوػػػػد ا
الوفمػة المربشيػة  .المح يؿ الدراسػي شالفػ س لػد  طمبػة ال ػؼ العطشػر ايسطسػي  ػي ايردف

  .13-1، 2، ع4ايردف، و  -الفوعية ايرد ية لعمـ ال مس  -الدشلية الومخ  ة 

 لػػػد  عي ػػػة وػػػف طمبػػػة فطوعػػػة  ادفموػػػطعي   وسػػػمش  الرمػػػؽ 2314الريوػػػطشا، عوػػػر ططلػػػم ا
الفطوعػػػة  -وفمػػػة الفطوعػػػة العربيػػػة ايوريكيػػػة لمبحػػػش   .الرػػػدس  ػػػي ضػػػش  بعػػػض الوم يػػػراأل

  .65-47، 1، ع1 مسطيف، و  -العربية ايوريكية بف يف 

 الووطرسػػػػطأل اثداريػػػػة لػػػػدا الوػػػػره  السػػػػعشدية شعقةم ػػػػط 2335زاكػػػػشر، رشػػػػط سػػػػعشد حوػػػػز  ا   
ةسػػػـ إدار  وحسسػػػطأل ايسػػػر  ، بػػػطلمشا ؽ ال مسػػػي شادفموػػػطعي  رسػػػطلة وطفسػػػمير غيػػػر و شػػػشر 

 فطوعة الو ش ية ، كمية ادةم طد الو زلي، شالطمشلة

 ال ػػػػػػػحة ال مسػػػػػػػية شالعػػػػػػػق  ال مسػػػػػػػي   الرػػػػػػػطدر 2335حطوػػػػػػػد عبػػػػػػػد السػػػػػػػقـ ا، زدػػػػػػػراف    ،
  4عطلـ الكمم، ط

  وشػطركة بدرفػة شعقةمػن ايسػرا    ادسػمررار2338ا ال بيش ػي عطيػن   وسػمر  ػشرا ،الزدرا ػي 

 المربيػة كميػة، رسػطلة الوطفسػمير .فػد  بوحط ظػة ةايسػري امخػطذ الرػراراأل  ػي لزشف ػط الزشفػة

 الوومكة العربية السعشدية  ، الم ية، فطوعة الومؾ عبد العزيز شالمربية الو زلي لقةم طد

 شحد  رةوية ورمرحة  ي المربية ايوط ية لم وية الوعر ػة العمويػة 2316سقـ ،هحود عطية ا   
وفمػة كميػة   وػيف بطلشػعم العمويػة بكميػة المربيػة شالردر  عمػي امخػطذ الرػرار لػدا الطػقم الوعم

  61،الفز  ايشؿ 1 ع، فطوعة ط طط -المربية 

 عقةػة هسػطليم الوعطومػة الشالديػة بطمخػطذ ايب ػط  لرػرارام ـ 2311شعيبي، إ عطـ هحود عطبد ا   
   171-142، 19و ر، ع  -وفمة بحش  المربية ال شعية  . ي الورحمة الاط شية

    حاد، حسف، لويط  وحود ادوبطبي، حسف،  فق  وحود و فشد، ش زيداف، السيد شمبي، ش ط
   عقةػػة الممكػػؾ ايسػػرا برػػدر  ايب ػػط  الوػػرادريف عمػػى امخػػطذ الرػػراراأل: 2312عبػػد الرػػطدر ا

الوحمور العموي الس شا العربػي الرابػد لكميػة المربيػة ال شعيػة  .دراسة ويدا ية بوحط ظة الرميشبية
دار  رهس الوػػطؿ المكػػرا  ػػي وحسسػػطأل المعمػػيـ العػػطلي  ػػي فطوعػػة الو  ػػشر    ا إدار  الوعر ػػة شا 

فطوعػػػػة  -الو  ػػػػشر : كميػػػػة المربيػػػػة ال شعيػػػػة ، 1و ػػػػر، وػػػػ   -و ػػػػر شالػػػػشطف العربػػػػي   
  254 – 221الو  شر ، 
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 بػػػػراديـ ، ططوػػػػة ال بشيػػػػة ا    الو ػػػػطخ ايسػػػػرا شعقةمػػػػن بطمخػػػػػطذ 1996شػػػػمبي، ش ػػػػط   ػػػػحاد، شا 
راأل دراسػة ويدا يػة عمػى مقويػذ الورحمػة الاط شيػة  الوػحمور الو ػرا لقةم ػطد الورادريف لمرػرا

 و ر   -الو زلي، فطوعة الو ش ية

 عقةػػػػػة الخػػػػػشؼ    2337الشػػػػػ را ي، خطلػػػػػد وممػػػػػح مؿ الػػػػػديم، ش وػػػػػط د، سػػػػػعيد بػػػػػف عمػػػػػي ا
 ،رسطلة وطفسمير غيػر و شػشر    ادفموطعي بطلو طخ الفطوعي لد  طقم فطوعة الومؾ خطلد

    ة الومؾ خطلد، هب طفطوع

 حػػػش المخ ػػػص  ايب ػػػط  ػػػي مشفيػػػن  ايسػػػر دشر    2313الطيػػػم، هسػػػوط  شزرشةػػػي، خيػػػر  ا 
 وػػذكر  الفػػطوعي وػػف شف ػػة  ظػػر طمبػػة الفطوعػػة دراسػػة ويدا يػػة بفطوعػػة ةط ػػدا وربػػطم شرةمة

فطوعػػة ةط ػػدا ، كميػػة العمػػـش اث سػػط ية شادفموطعيػػة، ةسػػـ عمػػـش افموطعيػػة، وطسػػمر هكػػطديوي
  بطم شرةمةور 

 الرمػػؽ ادفموػػطعي شعقةمػػن بكػػؿ وػػف  وػػط السػػمشؾ 2314العػػطزوي، هحوػػد سػػعيداف و ػػدا ا   
، 22و ػػػر، وػػػ  -العمػػػـش المربشيػػػة  .اه  شالارػػػة بػػػطل مس لػػػد  طمبػػػة الفطوعػػػة بدشلػػػة الكشيػػػأل

  239-211، 2ع

 يف وػف     عطلية الذاأل شعقةم ط بطمخطذ الرػرار لػد  الوػرادر2333عبد الرطدر،  طبر سمي ة ا
 .فطوعة عيف شوس، وع د الدراسطأل العميط لمطمشلة، الف سيف، رسطلة وطفسمير غير و ششر 

 الووطرسة الو  ية لطريرة م ظيـ الوفمود، فطوعة حمشاف 2333عبد المطيؼ، رشطد ا ،  

 ،عوػطف .ال مسػية ال ػحة عمػى شهاػرا شوشػكقمن ال مسػي الضػ ط . 2338ب ػط  ا وطفػد  عبيػد، 
  .شالمشزيد لم شر  مط  دار

 الرمػػؽ ادفموػػػطعي 2313دعػػط  هيػػطد سػػػعدش ا، لويػػط  حسػػػف عبػػد الرػػطدر شالخشػػػطم، العػػزا   
شعقةمػػػن بطلمح ػػػيؿ الدراسػػػي لػػػد  ططلبػػػطأل ال ػػػؼ الخػػػطوس  ػػػي وع ػػػدا إعػػػداد الوعموػػػطأل 

 ،كط شف الاط ي 9 ع، وفمة دراسطأل مربشية  ا ي ش / الوش ؿ   ي وركز وحط ظة  ي ش 

 وكمبػػة ، الرػػطدر   الوعط ػػر ال مسػػي    الطػػم2313ا طػػطرؽ ،شعكطشػػة، هحوػػد ،عكطشػػة
  الو رية  فمشاي

 دراسة لموظطدر ايسطسػية لمرمػؽ ادفموػطعي شعقةمػن بوم يػرا 2333عيد، وحود إبراديـ ا   
و ػػر، ع -عػػيف شػػوس  -وفمػػة كميػػة المربيػػة  .الفػػ س شالمخ ػػص لػػد  عي ػػة وػػف الشػػبطم

24  ،4 ،349-394  
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 هسػػػطليم الم شػػػ ة ايسػػػرية شا عكطسػػػ ط عمػػػى الممػػػط  الورادرػػػة 2339ال طوػػػدا، وحوػػػد سػػػعيد ا   
 ،الكشيػػأل –وفمػػة دراسػػطأل الخمػػي  شالفزيػػر  العربيػػة  .الططلبػػة بطلورحمػػة الاط شيػػة بوحط ظػػة فػػد 

  331-241، 133، ع 35س 

 بػطلرمؽ شعقةمػن اثلكمرش يػة الوشاةػد اسػمخداـ     وسػمش 2313وحوػد ا حػطمـ يطسػويف، غ ػطيـ 

فطوعػة عوػطف ، شال مسػية المربشيػة العمشـ الفطوعة  رسطلة وطفسمير، كمية طمبة لد  ادفموطعي
 ايردف، العربية

 الرمػؽ ادفموػطعي شعقةمػػن بطل ػقبة ال مسػية لػد  طمبػة الفطوعػػة، 2339ةطسػـ، ا م ػطر ا   
  317 -271 ، 1ا 15وفمة العمـش ال مسية، 

 الرطدر ، ا لممعب ة العطوة ش اثح ط     الف طز الوركز 2335الكمطم اثح ط ي لمسكطف ا  

 العقةة بي  وط  :   الرمؽ ادفموطعي شالعدشا ية لد  ايطمطؿ2334 ططوة الشريؼ ا، الكمط ي
  دار شحي الرمـ، شدشر كؿ و  وط  ي الر ض ادفموطعي   لب طف

 أل الوم يػرا شبعػض السػطلبة بطي كطر شعقةمن ادفموطعي الخشؼ   2332ابدرا  حسفد، وحو
 .الخرطشـ فطوعة ا دام، كمية و ششر ، غير وطفسمير رسطلة، الديو را ية

 العقةػة بػيف    2314عبػد الشدػطم ا عبػد الفميػؿ، ش هبػش حويػداف، يشسػؼ خطلػد هوػيف، الوػرار
الو ػطراأل ادفموطعيػػة ش وسػمش  الرمػػؽ ادفموػطعي ش ادكم ػػطم لػد  عي ػػة وػف طمبػػة الفطوعػػة 

 ، عوطف  ايرد يةالفطوعة ، و ششر  رسطلة وطفسمير غير )ايرد ية

 ػشر وػف ك ػشر  ايسػر  الشػرا  داخػؿ     ةػرار2313ا و ػبطم، شال مػي، حوػز  ،وعوػرا  

فطوعػة ،كميػة العمػـش اث سػط ية شادفموطعيػة  ،ةسػـ العمػشـ ادفموطعيػة ايسػر   داخػؿ ادم ػطؿ
-9ط   ػي ايسػر ، ادم ػطؿ شفػشد  الحيػ :الوممري الشط ي الاط ي حشؿ، ةط دا وربطم شرةمة

 هبريؿ  13

 الرمػػػػؽ ادفموػػػػطعي ا الوشاةػػػػؼ الوايػػػػر       سػػػػم اد مشػػػػطر       2339بشػػػػير ا، وعوريػػػػة   
 22-21 ع، المػػرشؽ بػػيف الف سػػيف شبػػيف وراحػػؿ عورية وفمػػة شػػبكة العمػػـش ال مسػػية العربيػػة

 ربيد  –شمط  

 دير الػػذاأل لػػػد  العقةػػة بػػػيف الردػػطم ادفموػػطعي شمرػػػ   2337ومػػص، زي ػػم وطفػػػد يطسػػيف ا
كميػػة الدراسػػطأل العميػػط،  ،رسػػطلة وطفسػػمير غيػػر و شػػشر    ايرد يػػةعي ػػة وػػف طػػقم الفطوعػػة 

  ايردف ، ايرد يةالفطوعة 
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 بوم ػشـ شعقةم ػط ادفموػطعي الرمػؽ    وسػمشيطأل2316ا وحود و طمى ال طفي و مة، وحود 

 السػشداف فطوعػة - المربشيػة ـالعمػش  الرضػطرؼ  وفمػة بود يػة الاط شيػة الورحمة طقم لد  الذاأل

  4 ع، 17 السشداف، و  – شالمك شلشفيط لمعمشـ

 الردػػػػػػػطم ادفموػػػػػػػطعي لػػػػػػػد  الطمبػػػػػػػة 2311الوػػػػػػػشو ي،  ػػػػػػػشاز، شفػػػػػػػراداأل عبػػػػػػػد الكػػػػػػػريـ، ا   
الوفمػػػػػػػػػة ايرد يػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػـش   الفػػػػػػػػػطوعييف اد مشػػػػػػػػػطر شالوم يػػػػػػػػػراأل ادفموطعيػػػػػػػػػة الديو را يػػػػػػػػػة

  88 -71 ، 1ا 4ادفموطعية، 

 2ط، دار شا ؿ،    وبطد  اثدار  العطوة   عوطف2311عبد الممطم اوحود ، يطغي   
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Abstract 

The present study aims to identify the nature of relation between 

the level of university students’ participation in family decision making 

and their social anxiety via several sub-goals including determination of 

the university students’ participation in family decision making and 

determination of social anxiety degree of university students as well as 

identify the differences between participation in family decision making 

and social anxiety of the university students based on certain variables of 

social and economic levels (gender, college, social status, education 

level, education level of parents, number of family members). The study 

tools contained the general particulars form, participation in family 

decision making questionnaire, social anxiety scale. The basic study 

sample was formed of (300) male and female students from arts and 

scientific colleges in Taif University. These students belong to different 

social and economic levels. The students were intentionally selected 

provided that the student should belong to normal family and lives with 

his parents. The most important results of the study are: there is a 

statistically negative correlation between participation in family decision 

making as a whole and its dimensions (family affairs field, social 

relations field, children affairs field) and the social anxiety as a whole 

with its dimensions (behavioral symptoms, psychological symptoms, 

physiological symptoms). Also, the results revealed that there are 

differences in family decision making participation as a whole (family 

affairs field, social relations field, children affairs field) based on the 

gender variable in favor of males. Further, there are differences in the 

social anxiety as a whole in its two dimensions (behavioral symptoms 

and psychological symptoms) based on the gender variable in favor of 

females. Moreover, there are differences in family decision making 

participation based on the college, education level of the student, 

education level of the father and mother while the social status of the 

student and the number of his/her family members affect participation of 

children in family decision making. The researcher concluded with set of 

recommendations presented in the conclusion.  


