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اإلىجاء

إلى مغ ابرخت بيع شخيق حياتي ،واستسجيت مشيع قػتي واعتدازي بحاتي.
أبي وأمي
إلى الذامخضغ الحيغ عمسػني معشى اإلصخار وان ال شيء مدتحضل في الحياة
مع قػة االيسان والتخصيط الدميع
إخػتي وأخػاتي
إلى يشبػع العصاء الستفاني مجى عسخي
زوجي العديد
الى فمجة كبجي ومدتقبمي وعشػاني
أبشائي

إلضيع جسيعاً أىجي ثسخة ىحا الجيج الستػاضع.
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إقخار:
أقخ أنا ُمعج ىحه الخسالة ّأنيا قجمت لجامعة الخمضل ،لشضل درجة الساجدتضخ ،و ّأنيا نتيجة أبحاثي
أن ىحه الجراسة أو أي جدء مشيا لع يقجم لشضل درجة
الخاصة ،باستثشاء ما تع اإلشارة لو حضثسا ورد ،و ّ
عميا ألي جامعة أو معيج آخخ.
التػقيع........................ :
آيات ربحي ابػ المصيف
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الذكخ والتقجيخ

وم ّغ عمي بشعسة العمع ،وأرشجني في إعجاد ىحا العسل الستػاضع.
أشكخ هللا -عد وجل -الحي ىجانيَ ،
يدعجني في ىحا السقام أن أشكخ مغ ساعجني عمى الدضخ ُقجماً مدتخشجة بتػجيو وآرائو الكيسة ،فجداه
هللا خضخ الجداء الجكتػر الفاضل حاتع عابجيغ.
أتقجم بالذكخ والتقجيخ ايزاً مغ أعزاء لجشة السشاقذة عمى جيػدىع في قخاءة الخسالة ومشاقذتيا،
اليامة ،الجكتػر ابخاليع السرخي والجكتػر زىضخ الشػاجحة
وتجيسيع والسمحػضات والتػجضيات ّ
في الختام اتقجم بخالز الذكخ إلى جسيع مغ عمسشي في جامعة الخمضل .ولكل مغ ساعجني وأسجى
إلي معخوفاً في انجاز ىحا العسل الستػاضع.

فميع جسيعاً خالز الذكخ والتقجيخ.
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الطسأنيشة الشفدية وعبلقتيا بالخىاب االجتساعي لجى عيشة من االطفال في مخاكد الذؤون
االجتساعية في مشطقة الشقب
إعجاد:
آيات ربحي ابه المطيف
إشخاف الجكتهر
د.حاتم عابجين

السمخز:
ىجفت الجراسة التعخف الى الصسأنضشة الشفدية وعبلقتيا بالخىاب االجتساعي لجى عضشة مغ األشفال
شفبل ،ولتحقضق
في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب ،وتتكػن عضشة الجراسة مغ (ً )300
أىجاف الجراسة شػرت الباحثة مكياس الصسأنضشة الشفدية ومكياس الخىاب االجتساعي .وأشارت الشتائج
أن مدتػى الصسأنضشة الشفدية جاء بجرجة متػسصة ،بستػسط حدابي قجره ( ،)2.95وبشدبة مئػية
( ،)%59.1كسا أشارت الشتائج أن مدتػى الخىاب االجتساعي جاء بجرجة متػسصة ،بستػسط حدابي
قجره ( ،)3.24وبشدبة مئػية ( .)%64.8كسا أشارت الشتائج الى وجػد عبلقة عكدية ذات داللو
إحرائية عشج مدتػى ( )α≤0.05بضغ الصسأنضشة الشفدية والخىاب االجتساعي ،كسا أشارت الشتائج إلى
عجم وجػد فخوق دالة إحرائياً في الصسأنضشة الشفدية حدب متغضخات :الجشذ ،والعسخ ،والتختضب
السيبلدي ،وعسل األم ،وأشارت الى وجػد فخوق دالة احرائيا تبعا لستغضخ تعميع األم ولرالح التعميع
الستػسط .كسا أشارت الشتائج عجم وجػد فخوق دالة إحرائياً في الخىاب االجتساعي حدب متغضخات
الجشذ ،والعسخ ،والتختضب السيبلدي وعسل االم ،وأشارت الى وجػد فخوق دالة احرائيا تبعا لستغضخ
تعميع األم ولرالح ثانػية عامة.
الكمسات السفتاحية :الصسأنضشة الشفدية ،الخىاب االجتساعي ،مخاكد الذؤون االجتساعية ،مشصقة الشقب.
ط

Abstract:
The study aimed to identify psychological tranquility and its relationship to social
phobia among a sample of children in social affairs centers in )Al-NaQab( region. the
sample consists of (300) children, and to achieve the objectives of the study, the researcher
prepared the psychological tranquility scale and the social phobia scale. the results
indicated that the level of psychological tranquility came to a medium degree, with an
arithmetic average of (2.95), and a percentage of (59.1%), and the results indicated that the
level of social phobia came to a medium degree, with an arithmetic average of (3.24), and
a percentage of (64.8%). the results also indicated that there was an inverse relationship
with statistical significance at the level (α ≤ 0.05) between psychological tranquility and
social phobia, the results also indicated that there were no statistically significant
differences in psychological tranquility according to the variables: gender, age, Gregorian
order, and mother’s work, and indicated that there were statistically significant differences
according to the variable of mother’s education and in favor of intermediate education. the
results also indicated that there were no statistically significant differences in social phobia
according to the variables of gender, age, Gregorian order and mother's work, and
indicated the presence of statistically significant differences according to the variable of
mother's education and in favor of a general secondary.
Keywords: Psychological Tranquility, Social Phobia, Social Affairs Centers, Negev
Region.
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الفرل األول
االطار العام لمجراسة

السقجمة
تمعب الخاحة الشفدية ،والذعػر باألمان دو اًر ميسا في تعديد مدتػى التػاصل بضغ األفخاد ،فيي تديل
عسمية االنجماج االجتساعي ،وتعصي مدتػى مختفع مغ الثقة بالشفذ ،إذ تعج الصسأنضشة الشفدية ميسة
في البشاء الحاتي لؤلفخاد ،كسا يعكذ الذعػر بالصسأنضشة الشفدية مجى االحتخام الحي يحطى بو الفخد
وتقبل اآلخخيغ لو في البضئة التي يكػن فضيا ،وىي مغ أىع مقػمات الشسػ الشفدي الدميع ،فحاجة الفخد
الى الذعػر باألمغ مغ أىع الحاجات التي يحتاجيا لمبقاء واالستس اخرية وتحققيا يقمل مغ مدتػى الخىاب
مغ اآلخخيغ.
ويخى البجيػي( )2018أ ّن الصسأنضشة الشفدية ميسة في تأدية الػضائف العقمية بأسمػب مشتطع ومشدق،
كسا انيا تشذط الفكخ وتخفع السضل الى العسل وتخكضد االنتباه ودقة اإلدراك ،وتحقضق الصسأنضشة الشفدية
يديع بذكل كبضخ في رفع مدتػى التكيف االجتساعي لجى األفخاد ،وتقمل مغ مدتػى القمق والتػتخ
والتعخض لؤلمخاض.
أن الصسأنضشة الشفدية حالة مخغػبة لجى جسيع البذخ ،وليا
وبضشت دراسة ساتشمي (ّ )Satnley, 2009
ثبلثة أبعاد أساسية ىي البعج الذخري ،والبعج السختبط بالعبلقة بضغ الذخز واالخخيغ ،والبعج
االجتساعي ،وتحقضق ىحه االبعاد يديع في رفاعية السجتسع وشعػر الفخد باالنجماج في السجتسع
وتحقضق االىجاف.
فيسا وضحت عبج الخحيع( )2020أ ّـغ تحقضق مدتػى مختفع مغ الصسأنضشة الشفدية يداعج في رفع
مدتػى القبػل الحاتي لؤلشخاص ،كسا يؤدي الى خمق عبلقات ايجابية بضغ الذخز واالخخيغ ،ويخفع
1

مغ مدتػى االستقبللية الفخدية والتسكضغ البضئي ،بحضث تكػيغ الرجاقات ،والحج مغ مدتػيات الخػف
والقمق التي تقمل مغ مدتػى الشجاح.
إن عجم تحقضق الصسأنضشة الشفدية يسكغ أن يديع في ضيػر األمخاض،
وفي نفذ الدياق يسكغ القػل ّ
وفي رفع مدتػيات القمق والتػتخ والخػف ،وقج يؤدي ذلظ الى الػصػل إلى الخىاب االجتساعي الستسثل
في الخػف غضخ الػاقعي مغ التقضيع الدمبي لدمػكيات الفخد مغ قبل اآلخخيغ.
وقج حجد ( )Kupper & Denollty, 2012الخىاب االجتساعي بكػنو تعخض الفخد لمتػتخ وعجم الخاحة
والخػف مغ السػاقف االجتساعية السختمفة ،والػقػع تحت ضغط العبء االجتساعي ،واالبتعاد عغ
اآلخخيغ ،وضعف القجرة عمى التعامل مع الغخباء ،إضافة الى الخػف الجائع مغ التقضيع الدمبي لو مغ
قبل االخخيغ.
أن الخىاب االجتساعي يطيخ بذكل كبضخ في مخحمة الصفػلة والسخاىقة،
ويػضح الذيخاني(ّ )2020
وناد ار ما يكػن في سغ ما بعج العذخيغ ،وتتجمى خصػرتو في استس اخريتو لفتخات شػيمة في حياة الفخد،
إذ يسكغ استس اخره لفتخة شػيمة إذا لع يتسكغ الفخد مغ عبلجو والديصخة عميو.
أن الخىاب االجتساعي مغ االضصخابات التي تقمل مغ مدتػى احتكاك الفخد
ويحكخ تبلحسو (ّ )2020
باألخخيغ ،كسا يزعف مدتػى حجيثو مع الغخباء خػفا مغ االنتقاد والدخخية واالستيداء ،ويذعخ بذكل
كبضخ ّأنو محط أنطار اآلخخيغ ،وأنو متابع مغ قبميع في كل ما يقػم بو مغ أفعال.
والخىاب االجتساعي في مخحمة الصفػلة يؤدي إلى عدل الصفل عغ االخخيغ ،وعجم قجرتو عمى
االنجماج ،والخػف مغ أي انتقاد ،وىحا يسكغ أن يؤثخ عمى مدتقبمو السيشي واالجتساعي ،وقج يتحقق
الخىاب بدبب ضعف الصسأنضشة الشفدية ،أو ألسباب اخخى ،وقج جاءت ىحه الجراسة إللقاء الزػء عمى
االشفال الحيغ يعيذػن في مخاكد الخعاية االجتساعية ،كػن ىؤالء االشفال يعيذػن في أماكغ غضخ
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بضػتيع ،ويسكغ أن يؤثخ ذلظ عمى مدتػى تقبميع لمغخباء ،حدب شبيعة التعامل الضػمي معيع مغ قبل
السخشجيغ ،أو االخخيغ الحيغ يدورونيع.
لقج ركدت الباحثة في ىحه الجراسة عمى الصسأنضشة الشفدية ليؤالء االشفال ،ومجى تحققيا في ىحه
السخاكد ،كحلظ تػضيح مدتػى الخىاب االجتساعي لجييع.

مذكمة الجراسة:
كػن الصسأنضشة الشفدية جدء أساسي مغ حياة الفخد ،ودون تحكيقيا لمصفل مغ الرعب عميو التأقمع في
الحياة ،إذ يعتخيو القمق والتػتخ والخػف الجائع مغ السدتقبل ومغ مػاجية الشاس ،وكػن الباحثة تجربت
في مخاكد تعتشي باألشفال ،فقج اسيع ذلظ في تكػيغ فكخة أساسية حػل شبيعة الحياة فضيا ،كيفية
التعامل مع االشفال ،واستشاداً الى نتائج الجراسات الدابقة حػل الصسأنضشة الشفدية كجراسة (البجيػي،
2018؛ العبضجي )2019 ،والتي بضشت اىسية الصسأنضشة الشفدية في مخحمة الصفػلة ،وايزاً باشبلع
الباحثة عمى دراسات الخىاب االجتساعي كجراسة (تبلحسة2020 ،؛ والذيخاني )2020 ،والتي بضشت
أن الخىاب االجتساعي يؤثخ عمى األمغ الشفدي ،وقمة الجراسات الدابقة التي جسعت العبلقة بضغ
الصسأنضشة الشفدية والخىاب االجتساعي تحجيجاً في مشصقة الشقب ،وبدبب رؤية الباحثة لزخورة البحث
في ىحيغ الستغضخيغ في السخاكد االجتساعية ،ومغ أجل ذلظ جاءت ىحه الجراسة ،والتي تسثل سؤاليا
الخئيذ في:
ما عبلقة الطسأنيشة الشفدية بالخىاب االجتساعي لجى عيشة من االطفال في مخاكد الذؤون
االجتساعية في مشطقة الشقب؟
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أسئمة الجراسة
وتفخع عغ الدؤال الخئيذ لمجراسة االسئمة اآلتية:
 ما مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشة مغ االشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب؟ما مدتػى الخىاب االجتساعي لجى عضشة مغ االشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقةالشقب؟
ىل ىشاك فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة في الستػسصات الحدابية لسدتػى الصسأنضشةالشفدية لجى عضشة مغ االشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا لستغضخات الجراسة
(الجشذ ،العسخ ،التختضب الػالدي ،مدتػى تعميع االم ،عسل األم)؟
ىل ىشاك فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة في الستػسصات الحدابية لسدتػى الخىاباالجتساعي لجى عضشة مغ االشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا لستغضخات
الجراسة (الجشذ ،العسخ ،التختضب الػالدي ،مدتػى تعميع االم ،عسل األم)؟
ىل ىشاك عبلقة ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة بضغ الصسأنضشة الشفدية والخىاب االجتساعيلجى عضشة مغ االشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب؟
فخضيات الجراسة
تدعى الجراسة لتحقضق الفخضيات اآلتية:
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الفخضية االولى :ال تػجج فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05≤αفي الستػسصات
الحدابية لسدتػى لمصسأنضشة الشفدية لؤلشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا
لستغضخ الجشذ
الفخضية الثانية :ال تػجج فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05≤αفي الستػسصات
الحدابية لسدتػى لمصسأنضشة الشفدية لؤلشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا
لستغضخ العسخ.
الفخضية الثالثة :ال تػجج فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05≤αفي الستػسصات
الحدابية لسدتػى لمصسأنضشة الشفدية لؤلشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا
لستغضخ التختضب الػالدي.
الفخضية الخابعة :ال تػجج فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05≤αفي الستػسصات
الحدابية لسدتػى لمصسأنضشة الشفدية لؤلشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا
لستغضخ مدتػى تعميع االم
الفخضية الخامدة :ال تػجج فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05≤αفي
الستػسصات الحدابية لسدتػى لمصسأنضشة الشفدية لؤلشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة
الشقب تبعا لستغضخ عسل االم.
الفخضية الدادسة :ال تػجج فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05≤αفي
الستػسصات الحدابية لسدتػى الخىاب االجتساعي لؤلشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة
الشقب تبعا لستغضخ الجشذ.
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الفخضية الدابعة :ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05≤αفي الستػسصات
الحدابية لسدتػى الخىاب االجتساعي لؤلشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا
لستغضخ العسخ
الفخضية الثامشة :ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05≤αفي الستػسصات
الحدابية لسدتػى الخىاب االجتساعي لؤلشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا
لستغضخ التختضب الػالدي
الفخضية التاسعة :ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05≤αفي الستػسصات
الحدابية لسدتػى الخىاب االجتساعي لؤلشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا
لستغضخ مدتػى تعميع االم
الفخضية العاشخة :ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05≤αفي الستػسصات
الحدابية لسدتػى الخىاب االجتساعي لؤلشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا
لستغضخ عسل االم
الفخضية الحادي عذخة :ال تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05≤αفي
تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لؤلشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب لمصسأنضشة الشفدية
والخىاب االجتساعي.
أىسية الجراسة
تسكغ أىسية الجراسة في االىسية الشطخية واالىسية التصبيكية وىي كسا يأتي:
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األىسية الشظخية:
 تدتكسل األدب الستعمق بستغضخي الجراسة الصسأنضشة الشفدية والخىاب االجتساعي ،مغ خبلل إضافةدراسة ججيجة تخبط بضغ الستغضخيغ ،وتداعج في تػضيح العبلقة بضشيا ،إذ تعتقج الباحثة بأن ىشاك قمة في
الجراسات التي تشاولت الستغضخيغ معاً ،حدب اشبلعيا.
 األىسية التطبيكيةتداعج السخترضغ االجتساعضضغ والشفدضضغ في السخاكد التي يتع تصبيقيا فضيا في الكذف عغ مجى
تػافخ الصسأنضشة الشفدية لجى األشفال في مؤسداتيع.
 تديع مغ خبلل التػصيات والسقتخحات التي ستقجميا في السداىسة لجى ذوي االختراص فيتعديد مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى االشفال ،والحج مغ الخىاب االجتساعي.
تديع بفتح آفاقاً ججيجة لمباحثضغ لمكيام بجراسات مساثمة حػل الصسأنضشة الشفدية في السخاكد الخاصة
بالذؤون االجتساعية.

أىجاف الجراسة
تدعى الجراسة لتحقضق االىجاف اآلتية:
 التعخف عمى العبلقة بضغ الصسأنضشة الشفدية والخىاب االجتساعي لجى عضشة مغ االشفال في مخاكدالذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب.
التعخف عمى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشة مغ االشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقةالشقب.
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التعخف عمى الخىاب االجتساعي لجى عضشة مغ االشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة
الشقب.
التعخف عمى الفخوق في الستػسصات الحدابية لسدتػى الصسأنضشة الشفدية لؤلشفال في مخاكد الذؤوناالجتساعية في مشصقة الشقب تبعا لستغضخات الجراسة(الجشذ ،العسخ ،التختضب الػالدي ،مدتػى تعميع
االم ،عسل األم).
 التعخف عمى الفخوق في الستػسصات الحدابية لسدتػى الخىاب االجتساعي لؤلشفال في مخاكدالذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا لستغضخات الجراسة (الجشذ ،العسخ ،التختضب الػالدي ،مدتػى
تعميع االم ،عسل األم).

حدود الدراسة
الحجود السكانية :مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب.
الحجود الدمانية :الفرل الجراسي الثاني مغ العام االكاديسي .2021-2020
الحجود البذخية :االشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب.
الحجود السفاليسية :الصسأنضشة الشفدية ،الخىاب االجتساعي.
مرطمحات وتعخيفات الجراسة
الطسأنيشة الشفدية :حاجة الفخد في أن يػاجو الحياة واالىجاف والثقة بالشفذ وباألخخيغ ،وعجم الذيػر
بالتيجيج الجائع ،والقجرة عمى التحكع في مػاقف الحياة السختمفة التي تحجث كشتيجة شبيعية(العبضجي،
.)2019
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وتعخفيا إجخائيا :الجرجة التي يحرل عمضيا الصفل في مخكد الذؤون االجتساعية في الشقب عمى
السكياس الخاص بالصسأنضشة الشفدية السعج ليحه الجراسة.
الخىاب االجتساعي:ىػ الخػف والتػتخ مغ التقضيع الدمبي مغ قبل االخخيغ في السػاقف االجتساعية
السختمفة (الذيخاني.)2020 ،
وتعخفيا اجخائيا :الجرجة التي يحرل عمضيا الصفل في مخكد الذؤون االجتساعية في الشقب عمى
السكياس الخاص بالخىاب االجتساعي السعج ليحه الجراسة.
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الفرل الثاني
االطار الشظخي والجراسات الدابقة
السقجمة
تتشاول الباحثة في ىحا الجدء مغ الخسالة السفخدات الخاصة بالجراسة ،كالصسأنضشة الشفدية والخىاب
االجتساعي ومخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب ،وذلظ مغ حضث السفيػم ،والشطخيات وكل ما
يتعمق بيا ،إضافة الى الجراسات الدابقة ذات العبلقة بالسفيػمضغ.
.1الطسأنيشة الشفدية:
تذكل الصسأنضشة الشفدية مفيػماً نفدياً ضيخ بأبعاد مختمفة اجتساعية وذاتية ونفدية ،وقج عخف الباحثػن
الصسأنضشة الشفدية بأكثخ مغ تعخيف ،فبضغ ( )Burris et al, 2009أن الصسأنضشة الشفدية ىي حرػل
الفخد عمى مدتػى مخضي مغ الدعادة والخفالية واالىتسام وجػدة الحياة ،والتسكغ مغ تحقضق كافة
شسػحاتو خبلل حياتو ،واالستستاع بالحياة.
بأن الصسأنضشة ىي مفيػم ذو ابعاد مختمفة يذسل االبعاد االجتساعية
فيسا يخى (ّ .)Ryff, et al, 2012
والحاتية والشفدية ،إضافة الى سمػكيات عامة ليا عبلقة بالرحة ،وبعج ىحا السفيػم مغ السفاليع التي
تختبط بالحالة العامة لمفخد كالدعادة والقجرة عمى مسارسة األنذصة السختمفة.
أن يػاجو الحياة واالىجاف التي
وبضغ العصاس( )2013أن الصسأنضشة الشفدية تشذا مغ قجرة الفخد عمى ْ
يخغب بتحكيقيا بثقة بالشفذ وباألخخيغ ،ورفس كل شعػر بالتيجيج أو عجم القجرة عمى التحكع بالسػاقف
الحياتية التي تحجث كشتيجة شبيعية.
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أن الصسأنضشة الشفدية ىي مفيػم عسضق يتزسغ شعػر الفخد باالستقبللية
فيسا بضشت االبخاليع (ّ )2019
والقجرة عمى التسكغ البضئي واالستسخار في التصػيخ الحاتي ،والقجرة عمى إقامة العبلقة االجتساعية مع
االخخيغ.
وتخى الباحثة بأن الصسأنضشة الشفدية تكسغ بالثقة بالشفذ بجرجة كبضخة ،ثع الثقة باألخخيغ كػنيا السفتاح
السداعج عمى الشجاح والتقجم في الحياة ،إضافة الى الشطخة االيجابية لمحياة ،وتعديد قيع التفاؤل والتقبل
والقجرة عمى مػاجية الرعػبات ،وتػفخ مدتػيات عالية مغ الحخية في االختيار ،كػن تحقضق ذلظ
يؤدي الى الذعػر باألمغ والصسأنضشة.
أبعاد الطسأنيشة الشفدية
وضح العبضجي( )2019أن ابعاد الصسأنضشة الشفدية تكسغ في:
 الذعػر بالسػدة والسحبة واالنتساء لمسجتسع بسا يسكغ الفخد مغ تحقضق ذاتو والحرػل عمىالحياة الكخيسة.
 الذعػر باالستقخار واالرتياح باالبتعاد عغ الرخاعات واالنصبلق نحػ تحقضق االىجاف بثقةوحدغ معاممة لؤلخخيغ.
 التفاؤل السدتسخ وااليجابية فيسا يخز السدتقبل وتقبل الشجاح والفذل بشفذ السدتػى مغ اجلاالستسخار في تحقضق ما يدعى الفخد لمػصػل اليو.
فيسا اعتسجت دراسة (Ahoei, et al, 2017؛ ابػىاشع وقجروة )2012 ،ستو ابعاد لمصسأنضشة الشفدية
ىي:
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 القبػل الحاتي وىػ الترػر الحاتي لسعخفة الفخد برفاتو االيجابية والدمبية والحدشة والدضئة ،والقجرةعمى تقبل الفخد لشفدو.
العبلقات االيجابية والتي تتسثل في القجرة عمى اقامة عبلقات اجتساعية متضشة مع االخخيغ ،والقجرةعمى تصػيخ العبلقات االجتساعية بذكل مدتسخ ،والتعاشف مع االخخيغ.
االستقبللية وتعشي القجرة عمى اتخاذ الق اخرات الخاصة بيع دون االعتساد عمى االخخيغ أو انتطاررأييع ،وكحلظ اتخاذ الق اخرات وفق االشخاص انفديع وليذ تحت تأثضخ االخخيغ ومعتقجاتيع.
التسكغ البضئي :وذلظ باختيار البضئة السشاسبة والقجرة عمى تحجيج االىجاف في الحياة واالحداس بالقجرةعمى تحكيقيا ،واختيار شخيقة العير السشاسبة التي تداعج عمى تحقضق االىجاف والتفاعل االيجابي في
الحياة.
التصػيخ الذخري :وذلظ بقجرة الفخد عمى تصػيخ نفدو وتحدضغ امكانياتو وقجراتو باستسخار.أنهاع الطسأنيشة الشفدية
بضغ (العتضبي2020 ،؛  )Misra & Misra, 2009ثبلثة أنػاع مغ الصسأنضشة الشفدية ىي:
الصسأنضشة الخوحية وليالتي تختز بسا يحسمو الفخد مغ االيسان واىسضتو لمفخد ،كػنو يؤدي الىاالستقامة والذعػر باالرتياح واالمغ في الحياة ،كحلظ تحقضق مدتػى عالي مغ الخاحة الشفدية باالبتعاد
عغ الخذائل وتجشبيا واالتجاه نحػ الفزائل.
الصسأنضشة االقترادية :وذلظ بالحرػل عمى مدتػى معيذي جضج يزسغ ليع حياة كخيسة ،وحسايتيعمغ السخاشخ االقترادية بتػفضخ نطام ضسان اجتساعي كالتأمضغ والخجمات والخعاية السختمفة.
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الصسأنضشة االنفعالية وىي ما يحسمو االندان مغ سعادة ورضا عغ الحياة وتػافق ذاتي داخميوخارجي ،الذعػر االيجابي مع اآلخخيغ ،وأنو فخد محبػب وذو قبػل بالشدبة ليع ،وىحا يؤدي الى
تقجيخ االخخيغ لمفخد والذعػر باألمغ والدعادة ،ويؤدي الى الحج مغ ضيػر االضصخابات السختمفة لجى
الفخد.
معهقات الطسأنيشة الشفدية
بضغ العبضجي( )2019تمظ السعػقات وىي السعػقات االقترادية وذلظ بانخفاض السدتػى االقترادي
لؤلفخاد ،وىحا يؤدي الى تحجيج حياتيع وضعف مدتػى قجرتيع عمى تمبية احتياجاتيع ،كحلظ التغضخ في
ندق ال كيع ،أي تقل مدتػيات االعتقاد االيجابي ليع في الحياة ،بانخفاض الػازع الجيشي واالخبلقي
والكيسي واالتجاه الى الدمػكيات غضخ السقبػلة اجتساعيا ،وىحا يؤدي الى الحج مغ الذعػر بالصسأنضشة
الشفدية ،كحلظ الخبلفات والحخوب والتي تؤدي الى زعدعة االفخاد والسجتسعات وارباك الػضع
االجتساعي واالستقخار الحاتي ليع فضشخفس مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجييع.
الشظخيات السفدخة لمطسأنيشة الشفدية
الشظخية االندانية
تخى ىحه الشطخية والتي يعج ماسمػ ( )Masloمغ ابخز روادىا أن الصسأنضشة الشفدية تتسثل في شعػر
الفخد بأنو مقبػل لجى االخخيغ وأنو يعامل بجفيء ومػدة ،كحلظ شعػر الفخد باالنتساء واالحداس بأن لو
مكانو اجتساعية ،وشعػره بالدبلمة ونجرة التعخض لمخصخ والتيجيج ،ويكػن ذلظ بتػفخ حاجات الحات،
وحاجات التقجيخ ،وحاجات الذعػر باالنتساء ،كحلظ حاجات االمان(العصاس.)2013 ،
نظخية التحميل الشفدي
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يخى فخويج ( )Fruedان الصسأنضشة تتسثل في الجوافع لمحياة ،فجوافع البقاء تتسثل في االعجاد الجضج
لمحياة واقامة العبلقات االيجابية مع االفخاد في السجتسع وتحقضق التػافق واالندجام ،وىػ الحالة الدػية
لئلندان ،فيسا يتسثل الجافع الثاني في السػت ،وىػ الحي يتبمػر بجوافع العجوانية والرخاع والعشف،
وتذكل ىحه الجوافع دوافع الرجام وىي دوافع ال تحقق الصسأنضشة والعير بدبلم(العتضبي.)2020 ،
الشظخية االجتساعية
بأن الدمػك االنداني ومحجداتو الذخرية والبضئية تذكل نطاما متذابكا مغ التأثضخات
يخى بانجو ار ّ
الستبادلة والستفاعمة ،وال يسكغ أن تأخح أي مشيا مكانة متسضدة بذكل مشفخد ،لحلظ تكػن السسارسات التي
يقػم بيا االفخاد في البضئات ليا انعكاس عمى اسمػب تفكضخىع وحياتيع ،وتأثخىع بالسؤثخات الجاخمية
والخارجية يذكل سمػكيع العام ،وتتحقق الصسأنضشة الشفدية بشاء عمى ىحا الدمػك ،فإذا كان باالتجاه
الستػافق مع البضئة والسحجدات السشطسة ليحا الدمػك كالكيع ،تتحقق الصسأنضشة(العبضجي.)2019 ،
ويغ القػل إن تحقضق الصسأنضشة الشفدية يداعج في تعديد الدمػك االيجابي عشج االشفال ،فيػ يذعخىع
باالمان ،ويداعج في رفع مدتػى الثقة بالشفذ لجييع ،ويتحقق ذلظ مغ خبلل تأثضخات البضئة عميو.
.2الخىاب االجتساعي:
بأنو الخػف مغ السجيػل وتجشب السػاقف التي يفتخض فضيا الفخد أن يتعامل
يعخفو رضػان(ّ )2001
أو يتفاعل فضيا مع اآلخخيغ ،ويكػن معخضا نتيجة لحلظ إلى نػع مغ أنػاع التقضيع .أما الدسة األساسية
السسضدة لمقمق االجتساعي تتسثل في الخػف غضخ الػاقعي مغ التقضيع الدمبي لمدمػك مغ قبل اآلخخيغ.
أن الخىاب االجتساعي ىػ ما يذعخ بو الفخد مغ قمق وعجم ارتياح عشجما
ويخى (جػن ومػريّ )2002 ،
تكػن محاشا باألخخيغ ،عادة يراحب الخػف االجتساعي الذعػر بالخػف مغ ان يكػن مػضع
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تفحز وتجقضق مغ االخخيغ ،حضشيا يذعخ الفخد بالخػف االجتساعي،إن فكخة الخػف االجتساعي
تتجاخل بذكل كبضخ مع الحياء ،كسا تتجاخل مع غضخىا مغ السفاليع كالخجل .وعشجما يػاجو ىؤالء
السرابضغ بالخػف االجتساعي مػقفا سيكػن ىع وضع مبلحطة اآلخخيغ ،فإنيع يذعخون بقمق بالغ،
وقج يتخح ىحا الخػف شكل "نػبة ذعخ"  ،إحداس كبضخ بالخػف عبلمتو إحداس مفخط بعجم الخاحة،
ولو بعس االعخاض البجنية مثل تدارع دقات القمب ،واالرتجاف ،العخق ،احسخار الػجو ،وفي حاالت
اخخى قج تكػن االعخاض أقل ،ولكشيا تبقصل وقت أشػل ،قج تكػن ىحه ىي الحال عشجما يقمق شخز
ما لسجة أيام أسابيع وربسا شيػر بدبب حزػر حفل زفاف ما.
فيسا بضغ عكاشة ) (2003أن الخىاب االجتساعي ىػ خػف مغ الػقػع محل مبلحطة مغ اآلخخيغ،
مسا يؤدي إلى تجشب السػاقف االجتساعية ،وعادة ما يراحب السخاوف االجتساعية العامة تقضيع ذاتي
مشخفس ،وخػف مغ الشقج ،وقج يطيخ عمى شكل شكػى مغ احتقان الػجو أو رعذة بالضج ،أو غثيان،
أو رغبة شجيجة في التبػل.
بضشسا عخف جالفي وآخخون ) (Guelfi et al, 2003الخىاب االجتساعي عمى أنو خػف دائع وغضخ
مشصقي مغ السػاقف االجتساعية ،حضث تطيخ مذاعخ اإلحخاج واستجابات القمق ،مسا يؤدي إلى تجشب
لتمظ السػاقف أو احتساليا مع كخب واضح ومعاناة داخمية.
فيسا عخف الجلضل األمخيكي التذخيري واإلحرائي الخابع لؤلمخاض الشفدية يعتبخ التذخيز مشاسبا
فقط إذا كان التجشب أو التػقع والقمق لسػاجية السػقف االجتساعي أو الفعمي يعصل بذكل دال الشذاط
الضػمي لمذخز أو أداءه الػضيفي أو حياتو االجتساعية ،أو إذا كان الذخز يذعخ بأسى كبضخ نتيجة
شعػره بالخىاب .ولجى األشخاص األصغخ مغ ثسانية عذخ عاماً البج أن تدتسخ األعخاض لسجة ستة
أشيخ عمى األقل قبل أن يتع التذخيز) (American Psychiatric Association, 2005
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أن الخىاب االجتساعي خػف يعتخي الذخز بحضث يذعخ
أشارت كشخلي ) (Kennerley,2008إلى ّ
في كل الػضعيات التي تحتسل تقضيسا ،كالحجيث أمام الجسيػر أنو سيكػن مػضع الشقج ،ثع أن ىحا
الخػف بجوره يقػض ميارات الذخز ويشذط دورة القمق لجيو.
أن الخىاب االجتساعي ىػ الخػف مغ االفخاد في السػاقف العامة،
وتمخز الباحثة مسا سبق إلى ّ
ألسباب ذات عبلقة مباشخة بالثقة بالشفذ ،وغالباً ما يذعخ السخيس في السػاقف االجتساعية بأعخاض
القمق الجدسية مثل خفقان القمب ،ارتعاش ،وعجم االرتياح ،واضصخاب الجياز اليزسي واإلسيال
وتػتخ العزبلت واحسخار الػجو ،واالرتباط .وفي الحاالت الحادة قج ترل تمظ األعخاض إلى معايضخ
تذخيز نػبة الفدع ،واحسخار الػجو أمخ نسصي في الخىاب االجتساعي ،وعادة األفخاد السرابػن
بالخىاب االجتساعي العام يخافػن في العادة مغ كل مػاقف األداء العامة ومػاقف التفاعل االجتساعية،
وال يحكخ األفخاد السرابػن بالخىاب االجتساعي العام بذكل تمقائي السجى الكامل لسخاوفيع لحا مغ
السفضج مخاجعة قائسة بالسخاوف االجتساعية واألدائية مع السخيس
أعخاض الخىاب االجتساعي
بضغ الحدغ( )2020أن اىع اعخاض الخىاب االجتساعي ىي:
االعخاض السعخفية :وىي تمظ التي تبضغ الخػف االجتساعي مغ غضخه مغ االضصخابات ،وتكسغ فيسخعة التقاط مؤشخات وجػد خصخ ييجد الفخد ،مغ خبلل الحجيث الجاخمي بأن الفخد سػف يتعخض
لخصخ يؤدي الى التقمضل مغ قيستو في نطخ االخخيغ ،مع أن السػقف قج يكػن عاديا.
االعخاض الفدضػلػجية والتي تتسثل في تشبضيات حدية كاحسخار الػجو ،وتدارع دقات القمب وتعخقالضجيغ ،وضيف التشفذ ،وتطيخ اثشاء السػقف او تدامشا معو.
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االعخاض الدمػكية :وىي التي تطيخ نتيجة لسا تع استجعاؤه مغ افكار معخفية واالحداس بو ،فشطيخمتسثمة في اليجوء او الرست او التقمضل مغ التػاصل البرخي او االرتباك او التمعثع ،والسضل االندحاب
وعجم السػاجية.
أسباب الخىاب االجتساعي
ال يسكغ تحجيج أسباب خاصة لمخىاب االجتساعي ،لكغ (الذيخاني2020 ،؛ الكداسبة )2015 ،بضشػا
أن ىشاك ثبلث اسباب رئيدة لمخىاب االجتساعي ىي:
 العهامل الدمهكية والشفدية :إذ يعتقج مغ لجييع رىاب اجتساعي بأنيع نذؤوا في بضئة أو أسخةتسضل الى الدمػك الخجل في حياتيا ،وال تذجع بذكل كبضخ عمى الشذاط االجتساعي والسذاركة
فيو بذكل عام ،وعادة ما يكػن الػالجيغ لجييع مدتػى خػف وىمع عمى ابشائيع ،وىحا يؤدي
الى ضيػر الخىاب االجتساعي عمى االبشاء بذكل عام ،ويدتسخ ىحا الػضع لجييع في مخاحل
عسخية متقجمة.
 اضطخاب الشهافل العربية :إذ تبضغ أن ارتفاع مدتػى االدريشالضغ في الجدع ،واستخجاممدتكببلتو كالبخوبخانػلػل عشج الحاجة لخػض تجخبة اجتساعية محخجة او صعبة كإلقاء خصبة
او اداء امتحان صعب ،يؤدي الى الخىاب االجتساعي  ،فتفخز كسية اكبخ مغ الصبيعية مغ
مادة االدريشالضغ تؤدي الى حالة الخػف.
 الهراثة :حضث أن اقارب السرابضغ بالخىاب االجتساعي ثبلثة اضعاف االفخاد الحيغ ليذ ليعاقارب مغ الجرجة االولى غضخ مرابضغ بالخىاب االجتساعي.
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جهانب الخىاب االجتساعي:
بضغ (دباش2011،؛ الخفاجي )2009 ،جػانب الخىاب االجتساعي كسا يأتي:
 جانب سمبي :عشجما يخر ى الفخد مغ وجػده مع اآلخخيغ ،ومغ ثع يؤثخ عل ىذبكة العبلقاتاالجتساعية ويشتج بحلظ إىجار لصاقة الفخد ،واضصخاب عشجما يرل إلى ذروتو يحتاج لعبلج.
 جانب إيجابي :يتسثل في وقاية الفخد مغ الػقػع في بعس السذاكل التي تزخ ببعس جػانب حياتوأثشاء الحىاب إلى السجرسة أو العسل.
 قمق التفاعل :وىػ عبارة عغ الخػف الشاشئ عغ التفاعل الستػقع بضغ الفخد واالخخيغ وىػ يحجثنتيجة الخجل ،او السػاعجة ،او التفاعل مع اناس ججد او غخباء.
 قمق السهاجية :وىػ عبارة عغ الخػف الشاشئ عغ السػاجية غضخ الستػقعة ويطيخ ذلظ مغ خبللالتحجث واالترال ،وغالبا يحجث الخػف االجتساعي خبلل التفاعل االجتساعي بضغ الفخد واالخخيغ،
ويطيخ الخػف االجتساعي في صػرة انصػاء وعجم القابمية في التفاعل
الشظخيات السفدخة لمخىاب االجتساعي
نظخية االنتساءيعج باومايدتخوالريسغ ) Baumeister & Lary, 1995أىع روادىا ويبضغ أندمػك الخجل أو التحفظ
أو االندحاب عمى أنو سمػك غضخ اجتساعي يؤدي إلى تجشب السػاجيات والتفاعبلت االجتساعية،
ويقمل مغ فخص تكػيغ عبلقات اجتساعية مع اآلخخيغ(ابخاليع)2019 ،
-نظخية تقجيم الحات
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أن ضاىخة القمق االجتساعي تتعمق بسجسػعة مغ الخبخات الػججانية والسعخفية التي تختبط بتػقعات
اآلخخيغ الستخضمة أو الفعمية لمسػاقف االجتساعية ،وتتزسغ ردود أفعال سمبية كاالندحاب السادي أو
السعشػي ،وعجم السقجرة عمى ضبط الشفذ ،ومذاعخ الجونية ،والتسخكد حػل الحات (الكتاني.)2004 ،
نظخية التعمقتخكد عمى العبلقة بضغ الصفل وأمو ،ومذاكل قمق االنفرال ،فعبلقة الصفل بأمو أما أن تكػن آمشة أو
غضخ آمشة ،وتبقى ببل تغضضخ خبلل مخاحل الشسػ اإلنداني .فالتعمق القمق في مخحمة الخضاعة يؤدي
مدتكببلً إلى تذكضل اضصخابات انفعالية اجتساعية متسثمة في االكتئاب والػحجة ،والعجوانية ،والقمق
االجتساعي واالندحاب ،وعجم القجرة عمى التفاعل وإقامة العبلقات االجتساعية مع اآلخخيغ .في حضغ
أن التعمق اآلمغ يشتج عشو مدتكببلً نتائج إيجابية تتسثل في قجرة الفخد عمى التستع في ميارات
اجتساعية مع السحيصضغ بو والقجرة عمى السذاركة الػججانية ،والثقة بالحات وامتبلك روح السبادرة في
تفاعبلتو مع وتبضغ أن السخاىقضغ الحيغ كان تعمقيع غضخ آمغ مع أمياتيع في فتخة الخضاعة كان
احتسالية تعخضيع الضصخابات القمق بسا فضيا الخىاب االجتساعي بشدبة الزعفضغ(ابخيعع)2016 ،
الشظخية البيهلهجيةتذضخ إلى أن األشخاص الحيغ يعانػن مغ الخىاب االجتساعي لجييع استعجاداً وراثياً لتصػيخ
االضصخاب ،بسعشى أن عامل الػراثة يجعع حرػل الخىاب االجتساعي لبعس االشخاص ،نتيجة
لصبيعة الطخوف التي تعيذيا األسخة والتي تكػن بالػراثة لجييع الخػف االجتساعي مغ اآلخخيغ ،فتشذأ
الطخوف مشاسبة لتصػر الخىاب االجتساعي لجى االبشاء (بمحدشي)2011 ،
الشظخية الدمهكية19

تخى أن الخىاب االجتساعي سمػك متعمع ومكتدب اشتخاشياً أو إجخائياً مغ خبلل خبخات مؤلسة
وصادمة يسخ فضيا الفخد ،فبعس االفخاد إذا ما تعخض الى مػاقف اجتساعية في حياتو وىػ صغض اًخ أو
في السخاحل العسخية الستقجمة ،وادت الى عجم تقبل مغ اآلخخيغ ،يتذكل عشجىا لجى الفخد الخىاب
االجتساعي مغ السػاقف عامة (السػمشي وجخدات.)2011 ،
الشظخية التحميل الشفديالخىاب االجتساعي بأنو ناتج عغ الرخاعات الشفدية الجاخمية البلشعػرية التي عانى مشيا الذخز في
مخحمة الصفػلة والتي لع يدتصع حميا في حضشيا ،وىحه الطخوف ليا عبلقة بالسػاجية والتي لع يتسكغ
الفخد مغ عبلجيا في مخحمة الصفػلة السبكخة ،فتدتسخ معو في مخحل حياتو السختمفة دون القجرة عمى
مػاجيتيا أو حميا(بمحدشي)2011 ،
الشظخية االجتساعيةأن األسمػب الخاشئ في تعامل اآلباء مع أبشائيع يداىع في خمق شخرية ضعيفة وىذة لجى األبشاء
مغ خبلل االستخجام السفخط لمدمصة والتحكع في أمػرىع الحياتية في كل شاردة وواردة ،واالستيداء
والدخخية بيع ،كسا تفدخ الشطخية االجتساعية الخػف الحي يعاني مشو الصفل عشج تفاعمو مع اآلخخيغ
عمى أنو يعج نتيجة مباشخة لتقمضجه لشساذج أسخية سمبية كػالجيو أو أي فخد آخخ مغ أفخاد أسختو .وتػلي
الشطخية االجتساعية أسالضب التشذئة االجتساعية الخاشئة أىسية كبخى في تصػيخ شخرية ضعيفة
تطيخ نتائجيا وعػاقبيا جمياً في السدتقبل ،ومغ بضغ ىحه األسالضب :التقمضل مغ قيسة الصفل في مػاقف
اجتساعية مختمفة ،ومشعو مغ السذاركة في األنذصة االجتساعية أو التحجث أمام الكبار ،وإسكاتو
بصخيق فطة ،والحساية الدائجة ووضع القضػد الرارمة عميو (السػمشي وجخدات.)2011 ،
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وعميو فإن اسالضب التشذئة ليا تأثضخ كبضخ في تحقضق الصسأنضشة الشفدية لمصفل ،إذ ان االسالضب القسعية
تؤدي الى ضعف شعػر الصفل باألمغ ،وتخفع مغ مدتػى الخىاب االجتساعي لجيو.

21

الجراسات الدابقة
.1الجراسات الستعمقة بالطسأنيشة الشفدية
دراسة عبج الخحيم()2020
ىجفت الجراسة التعخف إلى الحكاء الخوحي وعبلقتو بالصسأنضشة الشفدية لجى شبلب قدع التخبية
السػسيكية بكمية التخبية الخاصة بجامعة القاىخة ،تكػنت عضشة الجراسة مغ ( )100شالب وشالبة ،تع
استخجام السشيج الػصفي في الجراسة ،تػصمت الجراسة الى وجػد عبلقة بضغ درجات الصبلب في
الحكاء الخوحي والصسأنضشة الشفدية ،وتأثخ القبػل الحاتي عمى الحكاء الخوحي فيسا لع تدجل بكية
العػامل(العبلقة االيجابية ،االستقبللية ،التسكغ البضئي ،الحياة اليادفة) قجرة عمى التشبؤ بالحكاء الخوحي،
كسا تبضغ وجػد فخوق بضغ مختفعي ومشخفزي الصسأنضشة الشفدية في الحكاء الخوحي لرالح مختفعي
الصسأنضشة الشفدية.
دراسة العتيبي()2020
ىجفت الجراسة التعخف الى درجة الصسأنضشة الشفدية لجى العاممضغ في مخاكد التأىضل الذامل في مشصقة
الخياض في ضػء بعس الستغضخات ،تكػنت عضشة الجراسة مغ العاممضغ في السخكد والبالغ
عجدىع( )328مػضفا ،وتع استخجام السشيج الػصفي في الجراسة ،واستخجمت الباحثة مكياس الصسأنضشة
الشفدية الحي اعجه الجيمع واخخون( ،)1993تبضغ مغ خبلل الشتائج عجم وجػد فخوق دالة احرائيا عشج
مدتػى الجاللة في درجة الصسأنضشة الشفدية تبعا لستغضخ الشػع االجتساعي ،فيسا لع تدجل فخوق تبعا
لستغضخ العسخ والسؤىل العمسي وسشػات العسل.
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دراسة العبيجي()2019
ىجفت الجراسة الكذف عغ الصسأنضشة الشفدية لجى شمبة التخبية األساسية في جامعة السػصل بعج
احجاث مجيشة السػصل وفقاً لستغضخات الجشذ ،ذكػر -اناث ومتغضخ الرف الجراسي ،أول  -رابع
ومتغضخ التخرز ،عمسي -إنداني .تع استخجام مشيج البحث الػصفي .ولتحقضق أىجاف البحث ،تبشت
الباحثة مكياس الصسأنضشة الشفدية -الصائي( )2017وتع تصبضق السكياس عمى عضشة مغ شمبة كمية
التخبية األساسية واختيار السخحمتضغ األولى والخابعة والبالغ عجدىع ( )200شالبا وشالبة واستثشاء
السخحمتضغ الثانية والثالثة .وتػصل البحث لمشتائج اآلتية :وجػد فخوق ذات داللة احرائية في مدتػى
الصسأنضشة الشفدية تبعاً لستغضخ الجشذ(ذكػر -اناث) ولرالح اإلناث .عجم وجػد فخوق دالة بذكل
احرائي في مدتػى الصسأنضشة الشفدية تبعاً لستغضخ التخرز(عمسي -انداني) .وجػد فخوق احرائية
دالة في مدتػى الصسأنضشة الشفدية بالشدبة لستغضخ السخحمة(أولى  -رابعة) ولرالح السخحمة األولى.
دراسة عبج البلوي()2019
ىجفت الجراسة إلى معخفة مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى السخاىقضغ الستسجرسضغ في السخحمة الثانػية،
ومعخفة الفخوق بضشيع في مدتػاىا تبعا لستغضخ الجشذ والسدتػى الجراسي .تكػنت عضشة الجراسة مغ
( )710مخاىقا متسجرسا ،شبق مكياس الصسأنضشة الشفدية لفيج بغ عبج هللا الجليع ( ،)2003تع استخجام
السشيج الػصفي االرتباشي في الجراسة ،وتػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية :ال تػجج فخوق ذات داللة
احرائية في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى السخاىقضغ الستسجرسضغ تعدى لستغضخ الجشذ والسدتػى
الجراسي
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دراسة البجيهي()2018
ىجفت الجراسة التعخف الى العبلقة بضغ التفكضخ األخبلقي وكل مغ اليقطة العقمية والصسأنضشة الشفدية،
ومعخفة الفخوق بضغ كل مغ مشخفزي ومختفعي اليقطة العقمية والصسأنضشة الشفدية في التفكضخ األخبلقي.
كسا استيجف التشبؤ بالتفكضخ األخبلقي بسعمػمية كل مغ اليقطة العقمية والصسأنضشة الشفدية معا ،وتع
البحث عمي عضشة قجرىا ( )160شالبة مغ شالبات الفخقة الخابعة بكمية الجراسات االندانية بتفيشا
األشخاف بالجقيمية وتع استخجام مكياس التفكضخ األخبلقي اعجاد(عبجالفتاح .)2001 ،كسا تع استخجام
مكياس اليقطة العقمية اعجاد (الباحثة) ومكياس الصسأنضشة الشفدية اعجاد (الباحثة) وباستخجام األسالضب
االحرائية السشاسبة تػصمت نتائج البحث إلى :وجػد عبلقة ارتباشية دالة احرائياً بضغ التفكضخ
األخبلقي وبضغ اليقطة العقمية لجى شالبات الفخقة الخابعة بكمية الجراسات االندانية بتفيشا األشخاف
بالجقيمية ،وجػد عبلقة ارتباشية دالة احرائيا بضغ التفكضخ األخبلقي والصسأنضشة الشفدية .وجػد عبلقة
ارتباشية دالة احرائيا بضغ اليقطة العقمية والصسأنضشة الشفدية .وجػد فخوق ذات داللة احرائية بضغ
متػسصي درجات كل مغ مجسػعة مشخفزي اليقطة العقمية ومجسػعة مختفعي اليقطة العقمية في
التفكضخ األخبلقي لرالح مختفعي اليقطة العقمية .وجػد فخوق ذات داللة احرائية بضغ متػسصي
درجات كل مغ مجسػعة مشخفزي الصسأنضشة الشفدية ومجسػعة مختفعي الصسأنضشة الشفدية في التفكضخ
األخبلقي لرالح مجسػعة مختفعي الصسأنضشة الشفدية .كسا ّأنو يسكغ التشبؤ بالتفكضخ األخبلقي مغ
اليقطة العقمية والصسأنضشة الشفدية معاً لجى شالبات الفخقة الخابعة بكمية الجراسات االندانية بتفيشا
األشخاف بالجقيمية.
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الجراسات االجشبية الستعمقة بالطسأنيشة الشفدية
دراسة ( ( Arnout et al.,2019
ىجفت التعخف الى العبلقة بضغ الصسأنضشة الشفدية والحكاء الخوحي ،استخجم الباحثػن السشيج الػصفي
االرتباشي ،تكػنت عضشة الجراسة مغ ( )360مغ شبلب كمية العمػم بجامعة الدقازيق ،مشيع ()193
ذكػر )167( ،مغ االناث ،استخجمت الجراسة مكياس الصسأنضشة الشفدية ومكياس الحكاء الخوحي ،وىي
مغ اعجاد الباحثض غ ،تػصمت الجراسة الى وجػد عبلقة مػجبة وقػية بضغ الحكاء الخوحي والصسأنضشة
الشفدية ،وان الصمبة الحيغ حرمػا عمى درجات عالية في مكياس الصسأنضشة الشفدية ،حرمػا عمى نفذ
الجرجات عمى مكياس الحكاء الخوحي.
دراسة ()Ji,et al , 2017
ىجفت الجراسة التعخف الى العبلقة بضغ الصسأنضشة الشفدية وانحخاف االقخان وادمانيع عمى االنتخنت
وعبلقتيع بالسعمع ،وقج تكػنت عضشة الجراسة ()747شالباً في السخحمة االعجادية ،وتسثمت العضشة في 51
%مغ الحكػر ،و  %49مغ االناث ،تع استخجام مكياس لمصسأنضشة الشفدية ،تػصمت الجراسة الى ان
االفخاد الحيغ لجييع شسأنضشة نفدية ال يػجج لجييع قابمية لئلدمان عمى االنتخنت ،كسا انيع اقل قابمية
لبلنحخاف ،وىع اكثخ انزباشا في عبلقتيع بالسعمع.
.2الجراسات الستعمقة بالخىاب االجتساعي
دراس الذيخاني()2020
ىجفت الجراسة التعخف الى مدتػى الخىاب االجتساعي وعبلقتو باألمغ الشفدي لجى االحجاث الجانحضغ،
تكػنت عضشة الجراسة مغ ( )40مغ االحجاث الجانحضغ ندالء دار الخعاية االجتساعية ،تزسشت (20
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بالسخحمة الثانػية ،و 10بالسخحمة الستػسصة ،و 10بالسخحمة االبتجائية) ،استخجم الباحث مكياس
الكداسبة ( )2015لمخىاب االجتساعي ومكياس ابػعسخة ( )2012لؤلمغ الشفدي ،تػصمت الجراسة
إلى أن مدتػى الخىاب االجتساعي لجى االحجاث الجانحضغ ندالء دار الخعاية االجتساعية مشخفس ،كسا
تبضغ ان مدتػى االمغ الشفدي مشخفس ،وتبضغ وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة بضغ البعج
االنفعالي(الشفدي) واالجتساعي واالسخي واالقترادي لؤلمغ الشفدي والخىاب االجتساعي.
دراسة بخكات ()2020
ىجفت الجراسة الحالية الكذف عغ العبلقة بضغ الذعػر بخىاب الدعادة وبضغ الذعػر بالخىاب
االجتساعي لجى شمبة الجامعات الفمدصضشية في محافطة شػلكخم ،ومعخفة داللة الفخوق في مدتػى
رىاب الدعادة والخىاب االجتساعي تبعا إلى متغضخات :الجشذ ،والتخرز ،والتحرضل .ليحا الغخض
استخجمت أداتي الجراسة :مكياس الذعػر بخىاب الدعادة ،وىػ مغ إعجاد الباحث ،ومكياس رولضغ
ووى )(Wee & Roulin, 1995لكياس الخىاب االجتساعي بعج تصػيخه عمى البضئة السحمية ،والتحقق
مغ خرائريا الديكػمتخية (الرجق والثبات) بالصخق واألسالضب الستعارف عمضيا .تكػنت عضشة
الجراسة مغ ( )433شالباً وشالبة مغ شمبة الجامعات الفمدصضشية في محافطة شػلكخم وىي :القجس
السفتػحة (فخع شػلكخم( ،والشجاح الػششية (كمية الدراعة والبيصخة) ،وفمدصضغ التقشية (خزػري) .تع
اختيار افخادىا بصخيقة عذػائية شبكية تبعا لستغضخي الجشذ والجامعة وفق األرقام الجامعية باالستعانة
بجوائخ القبػل والتدجضل في ىحه الجامعات .وأضيخت الشتائج أن تقجيخات أفخاد الجراسة لسدتػى الذعػر
بخىاب الدعادة والخىاب االجتساعي كان متػسصا ،ووجػد عبلقة ارتباشية مػجبة ودالة إحرائيا بضغ
الذعػر بخىاب الدعادة والخىاب االجتساعي .ومغ جية أخخى ،بضشت الشتائج عجم وجػد فخوق دالة
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إحرائيا في مدتػى الذعػر بخىاب الدعادة والخىاب االجتساعي لجى شمبة الجامعات الفمدصضشية تبعا
إلى متغضخات الجشذ ،والتخرز ،والتحرضل.
دراسة التبلحسة()2020
ىجفت ىحه الجراسة إلى قياس فاعمية بخنامجضغ إرشاديضغ في تقمضل درجة الخىاب االجتساعي لجى عضشة
مغ شبلب السدتػى األساسي العالي في مجارس دورا .تع تصبضق مكياس الخىاب االجتساعي عمى عضشة
الجراسة السكػنة مغ ( )400شالب وشالبة ( 190ذكػر و  210إناث)  ،وتع اختيار العضشة الشيائية
لمجراسة السكػنة مغ ( )30شالباً وتع تقديسيع عذػائياً إلى ثبلث مجسػعات دراسية تتكػن كل مشيا مغ
( )10شبلب .أعصضت السجسػعة التجخيبية األولى بخنامج السذػرة التكشػلػجية ؛ أعصضت السجسػعة
التجخيبية الثانية بخنامج اإلرشاد الدمػكي السعخفي ،بضشسا لع تتمق السجسػعة الثالثة (السجسػعة
الزابصة) أي بخنامج إرشادي .وكانت الشتائج بأن ندبة انتذار الخىاب االجتساعي في عضشة الجراسة
لكبل الجشدضغ كانت ( .)٪ 13.25أشارت نتائج الجراسة إلى أن كبل البخنامجضغ التجريبضضغ كانا أكثخ
فاعمية في الحج مغ الخىاب االجتساعي .تفػق البخنامج التكشػلػجي عمى البخنامج السعخفي الدمػكي في
الحج مغ الخىاب االجتساعي .بعج أربعة أسابيع مغ انتياء البخنامج  ،أشارت بيانات الستابعة إلى أن
شبلب العضشة في السجسػعة التجخيبية احتفطػا بسكاسبيع بدبب السذاركة في البخامج اإلرشادية.
دراسة عبج هللا وحدين()2019
ىجفت الجراسة فحز شبيعة العبلقة بضغ األفكار البلعقبلنية والخىاب االجتساعي لجى مدتخجمي
الذبكات االجتساعية لصبلب الصب .ولتحقضق أىجاف الجراسة اتبعت الجراسة السشيج الػصفي السقارن
لفحز عضشة قػاميا  180شالباً مغ كمية الصب بجامعة اإلمام عبجالخحسغ بغ فيرل بالسسمكة العخبية
الدعػدية .تزسشت أدوات الجراسة مكياسضغ لؤلفكار البلعقبلنية والخىاب االجتساعي مع مخاعاة
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الخرائز الديكػمتخية .أشارت الشتائج إلى أن الفكخة الدادسة (القمق الدائج) والخامدة (العاشفي -
البلمدؤولية) والخابعة (الكارثة) كانت في السختبة األولى بضغ شبلب شبكات التػاصل االجتساعي .كسا
أضيخت الشتائج أن ىشاك عبلقة ارتباط مػجبة معشػية بضغ الخىاب االجتساعي مع كل مغ األفكار غضخ
السشصكية وعجد ساعات االستخجام الضػمي  ،ولكغ ال تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بضغ عجد ساعات
االستخجام الضػمي لمذبكات االجتساعية والسدتػى األكاديسي .اإلنجاز بضغ الصبلب الحيغ يدتخجمػن
الذبكات االجتساعية .كسا كذفت الشتائج عغ وجػد فخوق بضغ الصبلب الػافجيغ وغضخ الػافجيغ مغ
مدتخجمي شبكات التػاصل االجتساعي في الخىاب االجتساعي واألفكار البلعقبلنية في االتجاه
األفزل لغضخ الػافجيغ .وتختتع الجراسة بإمكانية تػقع الخىاب االجتساعي مغ خبلل األفكار البلعقبلنية
وعجد ساعات االستخجام الضػمي.
دراسة االبخاليم()2019
ىجفت ىحه الجراسة إلى تقرى أثخ بخنامج إرشاد معخفي سمػكي جسعي في خفس مدتػى اضصخاب
الخىاب االجتساعي لجى عضشة مغ شبلب كمية العمػم التخبػية في جامعة ججارا .تألفت عِّضشة الجراسة مغ
شالبا وشالبة مغ شمبة كمية العمػم التخبػية في جامعة ججا ار مغ الحاصمضغ عمى درجة مختفعة
(ً )22
عمى مكياس الخىاب االجتساعي ،في الفرل األول مغ العام الجراسي ( ،)2016/2015تع اختيارىع
شالبا وشالبة ،ولتحقضق غخض
ائيا إلى مجسػعتضغ تجخيبيَّة وضابصة في كل مشيسا (ً )11
وتػزيعيع عذػ ً
الجراسة ،تع بشاء بخنامج إرشادي معخفي سمػكي جسعي لمخىاب االجتساعي ،وشبق مكياس ماتيظ
وبعجيا ،ومتابعة .وقج
مكياسا قبميا،
وكبلرك لمخىاب االجتساعي () Mattick, & Clark, 1998
ً
ً
أشارت الشتائج إلى وجػد فخوق دالة إحرائياً عشج مدتػى الجاللة بضغ أداء السجسػعتضغ ،وذلظ لرالح
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السجسػعة التجخيبية .وىحا يعشي أن البخنامج اإلرشادي الجسعي كان فعاال في خفس مدتػى الخىاب
االجتساعي لجى أفخاد الجراسة في الكياس البعجي والستابعة.
دراسة حدين والسطيخي()2017
ىجفت الجراسة التعخف عمى مدتػى الخىاب االجتساعي بضغ الصبلب السػىػبضغ مغ السخحمة الستػسصة
في الكػيت واستخخاج عجد مغ األسالضب مغ وجية نطخ السعمع والتي تداىع في التغمب عمى الخىاب
االجتساعي لجييع .تكػنت عضشة الجراسة مغ ( )67مػىػباً و ( )63معمساً مغ السخحمة اإلعجادية
بسحافطة مبارك الكبضخ التعميسية بجولة الكػيت .وأضيخت الشتائج أن  ٪26.9مغ الصبلب السػىػبضغ
لجييع درجة عالية مغ الخىاب االجتساعي  ،بضشسا  ٪50.7مغ الصبلب السػىػبضغ لجييع درجة متػسصة
مغ الخىاب االجتساعي .و( )٪22.4مغ السػىػبضغ لجييع مدتػى مشخفس مغ الخىاب االجتساعي.
أشارت نتائج الجراسة إلى أن مدتػى الخىاب االجتساعي لجى السػىػبضغ أعمى مشو لجى الحكػر
السػىػبضغ .وأضيخت الشتائج أن مدتػى الخىاب االجتساعي لجى السػىػبضغ أعمى مشو لجى السػىػبضغ.
دراسة الخقاد()2017
دفت الجراسة الكذف عغ العبلقة بضغ الخىاب االجتساعي والتػافق الجامعي لجى شمبة الجامعة
الياشسية ،ولسعخفة ما إذا كان ىشالظ فخق بضغ الصمبة في مدتػى ىحيغ الستغضخيغ يعدى إلى الشػع
االجتساعي والتخرز .وشسمت عضشة الجراسة  800شالب وشالبة مغ الجامعة ،بػاقع()456ذكػر،
و()344إناث .وتػزع الصمبة بحدب التخررات العمسية بػاقع( ،)377والتخررات اإلندانية بػاقع
 . 423ولتحقضق أىجاف الجراسة تع استخجام مكياس الخىاب االجتساعي ومكياس التػافق الجامعي .
وأشارت نتائج الجراسة إلى أن مدتػى الخىاب االجتساعي لجى الصمبة كان متػسصاً بشدبة  ،%54كسا
كان مدتػى التػافق الجامعي لجى الصمبة متػسصا بشدبة %56.6.وأشارت الشتائج كحلظ إلى وجػد
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عبلقة ارتباشية دالة إحرائياً بضغ الخىاب االجتساعي والتػافق الجامعي عشج مدتػى الجاللة؛ وعجم
وجػد فخوق ذوات داللة إحرائية بضغ الصمبة (ذكػ اًر وإناثاً) في مدتػى الخىاب االجتساعي والتػافق
الجامعي ،كسا أضيخت الشتائج عجم وجػد فخوق ذوات داللة إحرائية بضغ الصمبة ذوي التخررات
العمسية واألدبية في مدتػى الخىاب االجتساعي والتػافق الجامعي
دراسة ابخيعم()2016
ىجف الجراسة الكذف عغ درجة الخىاب االجتساعي لجى السخاىقضغ ،ومعخفة داللة الفخوق بضغ الحكػر
واإلناث في درجة الخىاب االجتساعي لجى السخاىقضغ .وتكػنت عضشة الجراسة مغ ( )293تمسضحا مغ
تبلمضح الدشة الثانية ثانػي في مجيشة تبدة ،حضث تع اختيارىع بصخيقة العضشة القرجية ،وقج بمغت عضشة
الحكػر )(115تمسضحا ،وعضشة مغ اإلناث بمغت ( )178تمسضحة ،وقج استخجمت الباحثة مكياس الخىاب
االجتساعي مغ إعجاد رولضغ وتعخيب وتفشضغ الجسػقي( .)2004وقج أسفخت الجراسة عغ الشتائج :
ارتفاع مدتػى الخىاب االجتساعي ندبيا لجى السخىقضغ .ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بضغ الحكػر
واإلناث في مدتػى الخىاب االجتساعي لجى السخاىقضغ.
دراسة العسج والعهىمي وحسيجات()2016
ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ مدتػى الخىاب االجتساعي وعبلقتو بالتكيف الشفدي واالجتساعي لجى
الصبلب الدعػديضغ في الجامعات األردنية(جامعة الضخمػك ،جامعة العمػم والتكشػلػجيا  ،الجامعة
األردنية) ضسغ مخحمة البكالػريػس ،وتكػنت عضشة الجراسة مغ ()180تع اختيار الصبلب بذكل
عذػائي مغ مجتسع الجراسة ،واستخجم الباحثػن مكياس الخىاب االجتساعي ،ومكياس التكيف الشفدي
واالجتساعي ،وخمرت الجراسة في نتائجيا إلى انخفاض مدتػى الخىاب االجتساعي بضغ عضشة الجراسة،
وأن الصبلب لجييع إحداس تكيف نفدي واجتساعي مختفع  ،وأن ىشاك عبلقة عكدية ذات داللة
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إحرائية بضغ الخىاب االجتساعي والتكيف الشفدي واالجتساعي لجى الصبلب الدعػديضغ في الجامعات
األردنية.
الجراسات االجشبية الستعمقة بالخىاب االجتساعي
دراسة سػىضشجا ()Soohinda and Sampat, 2016
ىجفت الجراسة التعخف الى انتذار الخىاب االجتساعي وعبلقتو ببعس الستغضخات الجيسغخافية
واالجتساعية ،تكػنت عضشة الجراسة مغ ( )628شالبا مغ السجن اليشجية ،استخجم مكياس الخػف
االجتساعي  ،تػصمت نتائج الجراسة الى ان ندبة انتذار الخىاب بضغ افخاد عضشة الجراسة بمغ(،%)5.3
وكان لجى االناث أعمى مشو لجى الحكػر ،كسا تبضغ ان ىشاك عبلقة ارتباشية سالبة بضغ درجات الخػف
االجتساعي والتحرضل الجراسي ،كحلظ السدتػى االقترادي ،كسا تػصمت الجراسة الى ان الصمبة الحيغ
لجييع مدتػى مختفع مغ الخىاب االجتساعي لع تكغ لجييع عبلقات ايجابية مع أقخانيع في السجارس ،كسا
تبضغ انيع ال يفزمػن السذاركة في االنذصة السختمفة.
دراسة ()Memik et al, 2010
ىجفت الجراسة التعخف عمى الخىاب االجتساعي وعبلقتو ببعس الستغضخات كالعسخ والجشذ ووجػد
االصجقاء ،ونػع السجارس ،تكػنت عضشة الجراسة مغ ( )1713شالبا وشالبة ،مغ السجراس التخكية،
استخجم الباحثػن مكياس الخػف االجتساعي ،تبضغ مغ خبلل الشتائج أن ىشاك ارتفاعا كميا في مجسػع
درجات الخىاب االجتساعي لجى الحكػر باستثشاء التجشب االجتساعي ،فقج كان اعمى لجى االناث ،كسا
تبضغ وجػد عبلقة مػجبة بضغ الخىاب والعسخ ،وكانت لجى االعسار الكبضخة ،الخىاب لجى السجارس
الخيفية اعمى مشو لجى الحزخية ،كحلظ بضغ الخىاب االجتساعي والتحرضل الجراسي حضث كان ىشاك
رىاب لجى مغ تحرضميع اقل.
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دراسة ( )Landell et al, 2009ىجفت الجراسة التعخف عمى مدتػى الخىاب االجتساعي لجى
السخاىقضغ في السخحمة العسخية ( )14-11سشة ،في الدػيج ،بمغت عضشة الجراسة ( )2128شالبا
وشالبة ،استخجم الباحثػن مكياس الخىاب االجتساعي لؤلشفال مع بعس التعجيبلت ،تػصمت الجراسة
ان ندبة انتذار الخػف االجتساعي بمغت ( ،)%4.4و( )%13كان لجييع مػقف مخيف ،وكانت
اغمب السػاقف خػفا ىي التحجث امام الصمبة في الرف ،ثع الحجيث مع غخيب عمى الياتف،
والخػف مغ رفع الضج لمسذاركة ،وكان معجل الخػف لجى االناث اكثخ مشو لجى الحكػر ،كسا تػصمت
الجراسة الى ان ىشاك عبلقة بضغ الخػف االجتساعي وضعف السذاركة باألنذصة الرفية.
التعميق عمى الجراسات الدابقة
عمى مدتهى السحهر االول :الطسأنيشة الشفدية
ىجفت الجراسات الى قياس الصسأنضشة الشفدية مع متغضخات مختمفة ،وركدت عمى الستغضخات الجيسغخافية
بذكل كبضخ ،وذلظ لكياس مدتػى الصسأنضشة تبعا لستغضخ الجشذ والعسخ والتحرضل الجراسي وغضخىا ،أما
مغ حضث السشيج فقط استخجم الباحثػن السشيج الػصفي التحمضمي ،او االرتباشي ،وذلظ لسشاسبتيا
لسػضػع الجراسة ،وعمى مدتػى األدوات استخجام الباحثػن في أغمب الجراسات مكياس الصسأنضشة
الشفدية مع تعجيبلت ،وعمى مدتػى الشتائج تبضغ أن ىشاك عبلقة بضغ الصسأنضشة الشفدية والستغضخات
السختمفة.
عمى مدتهى السحهر الثاني :الخىاب االجتساعي
تشاولت الجراسات الدابقة الخىاب االجتساعي مع متغضخات مختمفة أيزا وركدت عمى التحرضل الجراسي
والعسخ والػضع االقترادي ونػع السجرسة ،اتبع الباحثػن السشيج الػصفي التحمضمي في اغمب
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الجراسات ،وتسثمت االداة في السكياس الخاص بالخىاب االجتساعي سػاء مغ اعجاد الباحثػن ،أو
السعخوفة دوليا ،وتػصمت الشتائج الى ان ىشاك عبلقة بضغ الخىاب االجتساعي والستغضخات السختمفة.
الجراسة الحالية:
اتفقت الجراسة مع الجراسات الدابقة مغ حضث اليجف والسشيج واالدوات ،وقج استفادت الباحثة مغ
الجراسات الدابقة في إعجاد أدوات الجراسة .مكياس الصسأنضشة الشفدية ومكياس الخىاب االجتساعي.
وتختمف الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة في كػنيا تشاقر العبلقة بضغ الصسأنضشة الشفدية والخىاب
االجتساعي ،ولع تجج الباحثة حدب عمسيا دراسة جسعت بضغ الستغضخيغ ،كسا ّأنيا تصبق لمسخة االولى
عمى االشفال ندالء مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب ،وتعج الجراسة االولى عمى السجتسع
البجوي.
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الفرل الثالث
اجخاءات الجراسة
يتشاول ىحا الفرل وصفاً مفربلً لمصخيقة واالجخاءات التي اتبعتيا الباحثة في تشفضح الجراسة ،ومغ ذلظ
تعخيف مشيج الجراسة ،ووصف مجتسع الجراسة ،وتحجيج عضشة الجراسة ،وإعجاد أدوات أداة
الجراسة(االستبانة) ،والتأكج مغ صجقيا وثباتيا ،وبيان إجخاءات الجراسة ،واألسالضب اإلحرائية التي
استخجمت في معالجة الشتائج ،وفيسا يمي وصف ليحه اإلجخاءات.

مشيج الجراسة
بأنو السشيج
مغ أجل تحقضق أىجاف الجراسة قامت الباحثة باستخجام السشيج الػصفي اإلرتباشي .ويعخف ّ
الحي يجرس ضاىخة أو حجثاً أو قزية مػجػدة حالياً يسكغ الحرػل مشيا عمى معمػمات تجضب عغ
أسئمة البحث دون تجخل مغ الباحثة فضيا .والتي تحاول الباحثة مغ خبللو وصف الطاىخة مػضػع
الجراسة ،وتحمضل بياناتيا ،وبيان العبلقة بضغ مكػنات واآلراء التي تصخح حػليا ،والعسميات التي
تتزسشيا واآلثار التي تحجثيا ،وىػ أحج أشكال التحمضل والتفدضخ العمسي السشطع لػصف ضاىخة أو
السذكمة ،وترشيفيا وتحمضميا وإخزاعيا لمجراسات الجقيقة بالفحز والتحمضل.

مجتسع الجراسة
تألف مجتسع الجراسة مغ جسيع االشفال الشدالء في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب في
العام  ،2021والحيغ بمغ عجدىع حدب إحرائيات السخاكد االجتساعية في الشقب ( )520شفبل وشفمة
حتى بجاية العام 2021م.
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عينة الدراسة
اشتسمت عضشة الجراسة عمى عضشة عذػائية بديصة تكػنت مغ( )300شفبلً وشفمة ،وقج تع اختيارىا مغ
مغ مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب في العام .2021

وصف متغيخات أفخاد العيشة:
ججول ( :)1تهزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب الستغيخات الترشيفية
الستغيخ

السدتهى

العجد

الشدبة السئهية

الجشذ

ذكخ

114

38.0

أنثى

186

62.0

أقل مغ  10سشػات

69

23.0

مغ  13-10سشة

123

41.0

مغ  17-14سشة

108

36.0

األول

89

29.7

األوسط

134

44.7

األخضخ

77

25.7

دون الثانػية العامة

73

24.3

ثانػية عامة

123

41.0

بكالػريػس فأعمى

104

34.7

تعسل

121

40.3

ال تعسل

179

59.7

العسخ

التختيب السيبلدي

مدتهى تعميم األم

عسل األم
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أدوات الجراسة
أوال :مكياس الطسأنيشة الشفدية
وصف السكياس:
اعتسجت الباحثة السكياس الخاص بالجليع واخخون( )1993والسكػن مغ ( )75فقخة ،حضث تع اختيار
الفقخات السشاسبة مع االشفال وبمغت ( )32فقخة ،والتعجيل عمضيا بسا يتشاسب مع الجراسة.
ويتع االجابة عمى الفقخات الخاصة بيحه السجاالت عغ شخيق اختيار السدتجضب لئلجابة عمى سمع
االستجابة الحي يتبع الفقخة وفق تجرج ليكخت الخساسي ،حضث تكػن سمع االستجابة مغ ( )5درجات
ىي ،مػافق بذجة( )5درجات ،مػافق ( )4درجات ،ومحايج( )3درجات ،وغضخ مػافق( ،)2وغضخ مػافق
بذجة(.)1
صدق المقيبس
قامت الباحثة بترسيع السكياس برػرتو األولية ،ومغ ثع تع التحقق مغ صجقو بعخضو مجسػعة مغ
السحكسضغ مغ ذوي االختراص والخبخة ،في التخبية وعمع الشفذ ،لمحكع عمى مجى صبلحية الفقخات
السخاد قياسيا ،مغ حضث مجى وضػح لغة الفقخات وسبلمتيا لغػياً ،ومجى شسػل الفقخات لمجانب
السجروس ،وإضافة أي معمػمات أو تعجيبلت أو فقخات يخونيا مشاسبة ،ووفق ىحه السبلحطات تع إخخاج
السكياس برػرتو الشيائية ،مغ ناحية أخخى تع التحقق مغ صجق البشاء بصخيقة ايجاد العبلقة بضغ الفقخة
والجرجة الكمية لمسجال الحي تشتسي اليو ،بحداب معامل االرتباط بضخسػن لفقخات االستبانة مع الجرجة
الكمية لؤلداة ،واتزح وجػد داللة إحرائية في جسيع فقخات االستبانة ويجل عمى أن ىشاك اتداق
داخمي بضغ الفقخات .والججول التالي يبضغ ذلظ:
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مـغ ناحيــة أخــخى تـع التحقــق مــغ صــجق األداة أيزـاً بحدــاب معامــل االرتبـاط بضخســػن لفقـخات االســتبانة
مع الجرجة الكمية لؤلداة ،واتزح وجػد داللـة إحرـائية فـي جسيـع فقـخات االسـتبانة ويـجل عمـى أن ىشـاك
اتدابق داخمي بضغ الفقخات .والججول التالي يبضغ ذلظ:
ججول ( :)2نتائج معامل ارتباط بيخسهن ( )Pearson Correlationلسرفهفة ارتباط فقخات مكياس الطسأنيشة
الشفدية
الخقع

قيسة R

الجالة
اإلحرائية

الخقع

قيسة R

الجالة
اإلحرائية

الخقع

قيسة R

الجالة
اإلحرائية

1

*0.142

140.0

12

**0.478

0.000

23

**0.316

0.000

2

*0.128

270.0

13

**0.356

0.000

24

**0.342

0.000

3

**0.201

0.000

14

**0.352

0.000

25

**0.149

100.0

4

**0.268

0.000

15

**0.329

0.000

26

**0.287

0.000

5

**0.345

0.000

16

**0.344

0.000

27

**0.162

50.00

6

**0.264

0.000

17

**0.162

50.00

28

**0.288

0.000

7

**0.241

0.000

18

**0.298

0.000

29

**0.297

0.000

8

**0.338

0.000

19

**0.347

0.000

30

**0.384

0.000

9

**0.289

0.000

20

**0.346

0.000

31

**0.234

0.000

10

**0.190

10.00

21

**0.428

0.000

32

**0.232

0.000

11

**0.367

0.000

22

**0.455

0.000

** دالو احرائية عشج  0.001معامبلت االرتباط السذار الضيا بالمػن األحسخ ضعيفة ال يقبل الرجق أقل مغ 0.30
* دالو احرائية عشج 0.050
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ثبات السكياس
ستقػم الباحثة مغ التحقق مغ ثبات األداة ،مغ خبلل حداب ثبات الجرجة الكمية لسعامل الثبات،
لسجاالت الجراسة حدب معادلة الثبات كخونباخ الفا ،وكانت الجرجة الكمية لسدتػى الصسأنضشة الشفدية
لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب ()0.832
ثانيا :مكياس الخىاب االجتساعي
وصف السكياس:
بالخجػع الى األدب التخبػي والجراسات الدابقة قامت الباحثة باختيار مكياس الخىاب االجتساعي
الخاص بخولضغ ووي  ، raulin & wee, 1994تعخيب وتقشضغ دكتػر :مججي دمحم الجسػقي ،وقج
تكػن السكياس مغ( )32فقخة.
ويتع االجابة عمى الفقخات الخاصة بيحه السجاالت عغ شخيق اختيار السدتجضب لئلجابة عمى سمع
االستجابة الحي يتبع الفقخة وفق تجرج ليكخت الخساسي ،حضث تكػن سمع االستجابة مغ ( )5درجات
ىي ،مػافق بذجة( )5درجات ،مػافق ( )4درجات ،ومحايج( )3درجات ،ومعارض( ،)2ومعارض
بذجة(.)1
صجق السكياس
قامت الباحثة بترسيع السكياس برػرتو األولية ،ومغ ثع تع التحقق مغ صجقو بعخضو مجسػعة مغ
السحكسضغ مغ ذوي االختراص والخبخة ،في التخبية وعمع الشفذ ،لمحكع عمى مجى صبلحية الفقخات
السخاد قياسيا ،مغ حضث مجى وضػح لغة الفقخات وسبلمتيا لغػياً ،ومجى شسػل الفقخات لمجانب
السجروس ،وإضافة أي معمػمات أو تعجيبلت أو فقخات يخونيا مشاسبة ،ووفق ىحه السبلحطات تع إخخاج
السكياس برػرتيا الشيائية ،مغ ناحية أخخى تع التحقق مغ صجق البشاء بصخيقة ايجاد العبلقة بضغ
الفقخة والجرجة الكمية لمسجال الحي تشتسي اليو ،بحداب معامل االرتباط بضخسػن لفقخات االستبانة مع
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الجرجة الكمية لؤلداة ،واتزح وجػد داللة إحرائية في جسيع فقخات االستبانة ويجل عمى أن ىشاك
التداق داخمي بضغ الفقخات
ججول ( :)3نتائج معامل ارتباط بيخسهن ( )Pearson Correlationلسرفهفة ارتباط فقخات مكياس الخىاب
االجتساعي
الخقع

قيسة R

الجالة
اإلحرائية

الخقع

قيسة R

الجالة
اإلحرائية

الخقع

قيسة R

الجالة
اإلحرائية

1

**0.452

0.000

12

**0.624

0.000

23

**0.544

0.000

2

**0.495

0.000

13

**0.349

0.000

24

**0.297

0.000

3

**0.188

10.00

14

**0.369

0.000

25

**0.410

0.000

4

**0.507

0.000

15

**0.361

0.000

26

**0.551

0.000

5

**0.440

0.000

16

**0.233

0.000

27

**0.535

0.000

6

**0.420

0.000

17

**0.397

0.000

28

**0.304

0.000

7

**0.430

0.000

18

**0.373

0.000

29

**0.476

0.000

8

**0.488

0.000

19

**0.316

0.000

30

**0.212

0.000

9

**0.419

0.000

20

**0.495

0.000

31

**0.417

0.000

10

**0.540

00.00

21

**0.523

0.000

32

**0.352

0.000

11

**0.523

0.000

22

**0.475

0.000

** دالو احرائية عشج  0.001معامبلت االرتباط السذار الضيا بالمػن األحسخ ضعيفة
* دالو احرائية عشج 0.050

ثبات السكياس
قامت الباحثة مغ التحقق مغ ثبات األداة ،مغ خبلل حداب ثبات الجرجة الكمية لسعامل
الثبات،لسجاالت الجراسة حدب معادلة الثبات كخونباخ الفا ،بمغت الجرجة الكمية( )0.841لسدتػى
الخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب
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إجخاءات الجراسة
استشاداً الى الجراسات ذات العبلقة واستعانو بيا مع بعس التعجيل تع عسل مقاييذ الجراسة ،ثع العسل
عمى صياغتيا ثع تحكيسيا مغ خبلل عخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء في السجال مغ اساتحة
الجامعات ،ثع عسمت الباحثة عمى تػزيع االستبانو عمى االشفال والحرػل عمى العجد الكمي لمعضشة
وىػ( ،)300وعمست الباحثة عمى تحمضل البيانات مغ خبلل بخنامج الخزم االحرائية لمػصػل الى
الشتائج.

السعالجة اإلحرائية
بعج جسع االستبيانات والتأكج مغ صبلحضتيا لمتحمضل تع تخمضدىا (إعصائيا أرقاما معضشة) ،وذلظ تسيضجاً
إلدخال بياناتيا إلى جياز الحاسػب اآللي إلجخاء السعالجات اإلحرائية السشاسبة ،وتحمضل البيانات
وفقا ألسئمة الجراسة بيانات الجراسة ،وقج تست السعالجة اإلحرائية لمبيانات باستخخاج الستػسصات
الحدابية واالنحخافات السعيارية لكل فقخة مغ فقخات االستبانة ،واختبار (ت) ( ،)t- testواختبار تحمضل
التبايغ األحادي ( ،)one way ANOVAومعامل ارتباط بضخسػن ،ومعادلة الثبات كخونباخ ألفا
( ،)Cronbach Alphaوذلظ باستخجام الخزم اإلحرائية (Statistical Package For ( )SPSS
 .)Social Sciencesوحتى يتع تحجيج درجة متػسصات استجابة أفخاد عضشة الجراسة تع اعتساد
الجرجات التالية ،حضث تع تحػيل السكياس مغ تجرج خساسي الى تجرج ثبلثي.
الجرجة

مجى متهسطيا الحدابي

مشخفزة

 2.33فأقل

متػسصة

3.67-2.34

عالية

 3.68فأعمى
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الفصل الرابع
نتبئج الدراسة
تمهيد
تزسغ ىحا الفرل عخضا لشتائج الجراسة ،التي تػصمت إلضيا الباحثة عغ مػضػع الجراسة وىػ "
الطسأنيشة الشفدية وعبلقتيا بالخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون
االجتساعية في مشطقة الشقب " وبيان أثخ كل مغ الستغضخات مغ خبلل استجابة أفخاد العضشة عمى أداة
الجراسة ،وتحمضل البيانات اإلحرائية التي تع الحرػل عمضيا.

نتبئج أسئلة الدراسة:
الشتائج الستعمقة بالدؤال األول:
ما مدتهى الطسأنيشة الشفدية لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة
الشقب ؟
لئلجابة عغ ىحا الدؤال قامت الباحثة بحداب الستػسصات الحدـابية واالنح اخفـات السعياريـة السـتجابات
أفخاد عضشة الجراسة عمى مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية
في مشصقة الشقب.
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ججول ( :)4الستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة لسكياس
الطسأنيشة الشفدية
الفقخات

الخقم

الستهسط

االنحخاف

الحدابي

السعياري

الجرجة

الشدبة
السؤية

1

افزل أن اكػن بضغ الشاس بسفخدي

4.11

1.104

عالية

82.2

14

اتعامل مع الشاس بحب

3.94

1.130

عالية

78.8

16

افكخ كثض اخ بالسدتقبل

3.53

1.200

متهسطة

70.6

15

اثق باآلخخيغ مسغ حػلي

3.37

1.232

متهسطة

67.4

5

أحب الخضخ لآلخخيغ

3.27

1.179

متهسطة

65.4

18

اشعخ بالدعادة اذا فخح اآلخخون

3.25

1.288

متهسطة

65.0

20

اعير كسا احب وليذ كسا يحب االخخيغ

3.25

1.233

متهسطة

65.0

29

اتستع بػجػد عجد كبضخ مغ االصجقاء حػلي

3.18

1.234

متهسطة

63.6

9

أتقبل آراء االخخيغ فيسا يخز ترخفاتي

3.17

1.120

متهسطة

63.4

26

اعتقج ان شفػلتي سارة وسعضجة

3.17

1.224

متهسطة

63.4

28

عادة ما اترخف برػرة شبيعية

3.15

1.195

متهسطة

63.0

24

أرى ان الخضخ افزل مغ الذخ

3.13

1.283

متهسطة

62.6

27

لجى تخػف دون سبب مغ السدتقبل

3.03

1.225

متهسطة

60.6

23

يزايقشي الذعػر بالشقز

2.92

1.262

متهسطة

58.4

6

افزل اليخوب مغ السػاقف عمى السػاجية

2.88

1.216

متهسطة

57.6

31

تعخضت كثض اخ لبلحتقار مغ االخخيغ

2.88

1.147

متهسطة

57.6

10

أشعخ بأني ال احب الحياة

2.87

1.118

متهسطة

57.4

32

اعتقج دائسا بأن الشاس يدخخون مشي.

2.86

1.257

متهسطة

57.2
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7

اشعخ بالػحجة حتى لػ كشت بضغ الشاس

2.85

1.211

متهسطة

57.0

8

أشعخ أن حطي في الحياة قمضل

2.83

1.126

متهسطة

56.6

17

أشعخ بأنشي عبء عمى اآلخخيغ

2.79

1.210

متهسطة

55.8

30

اعتقج ان االخخيغ يتأمخون عمي

2.76

1.172

متهسطة

55.2

25

اشعخ بأني شخز غضخ ناجح في دراستي

2.73

1.276

متهسطة

54.6

13

اشعخ بتغضخ مدتسخ في حالتي الشفدية

2.69

1.193

متهسطة

53.8

12

أشعخ بعجم الخضا عغ ترخفاتي

2.62

1.080

متهسطة

52.4

11

أغرب دائسا بديػلة

2.57

1.121

متهسطة

51.4

22

اشعخ أن الحياة ثقضمة

2.54

1.225

متهسطة

50.8

21

اشعخ اني غضخ متػافق مع الحياة

2.53

1.137

متهسطة

50.6

4

أكػن أكثخ راحة بسفخدي

2.50

0.959

متهسطة

50.0

2

افتقخ الى الثقة بالشفذ

2.45

1.002

متهسطة

49.0

19

انا شخرية كثضخة الذظ

2.43

1.150

متهسطة

48.6

3

احدن لفتخة شػيمة عمى السػاقف التي أتعخض فضيا لئلىانة

2.35

1.091

متهسطة

47.0

2.956

0.211

متهسطة

59.1

الجرجة الكمية

يبلحظ مغ الججول الدابق الحي يعبخ عغ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد
عضشة الجراسة عمى فقخات االستبانة التي تعبخ عغ مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ األشفـال فـي
م اخكــد الذــؤون االجتساعيــة فــي مشصقــة الشقــب ،أن الستػســط الحدــابي لمجرجــة الكميــة( )2.95وانح ـخاف
معياري ( ،)0.211وبشدبة مئػية ( ،)%59.1وىحا يجل عمى أن مدـتػى الصسأنضشـة الشفدـية لـجى عضشـو
مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقـة الشقـب جـاء بجرجـة متػسـصة .كسـا وتذـضخ الشتـائج
في الججول رقع ( )4أن فقختضغ جاءت بجرجة عالية و( )30فقخة جاءت بجرجة .وحرمت الفقخة " افزل
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أن اكــػن بــضغ الشــاس بسفــخدي " عمــى أعمــى متػســط حدــابي ( ،)4.11ويمضيــا فق ـخة " اتعامــل مــع الشــاس
بحب " بستػسط حدابي ( .)3.94وحرمت الفقخة " احدن لفتخة شػيمة عمى السػاقـف التـي أتعـخض فضيـا
لئلىانة " عمى أقل متػسط حدابي ( ،)2.35يمضيـا الفقـخة " انـا شخرـية كثضـخة الذـظ " بستػسـط حدـابي
(.)2.43
الشتائج الستعمقة بالدؤال الثاني:
ما مدتهى الخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة
الشقب ؟
لئلجابة عغ ىحا الدؤال قامت الباحثة بحداب الستػسصات الحدـابية واالنح اخفـات السعياريـة السـتجابات
أفخاد عضشة الجراسة عمى مكياس الخىاب االجتساعي

ججول ( :)5الستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة لسكياس
الخىاب االجتساعي
الفقخات

الخقم

الستهسط

االنحخاف

الحدابي

السعياري

الجرجة

الشدبة
السؤية

22

أتسشى مخور الضػم سخيعا حتى أصبح بسفخدي

4.02

1.206

عالية

80.4

1

أحب البقاء في الفخاش حتى ال أرى أي شخز

3.87

1.217

عالية

77.4

24

عشجما أجمذ في مكان مددحع أشعخ بجافع قػي في تخك السكان.

3.64

1.178

متهسطة

72.8

9

أمارس ىػاياتي السفزمة بسفخدي

3.52

1.317

متهسطة

70.4

28

أشعخ باألمان عشجما أكػن بسفخدي.

3.51

1.239

متهسطة

70.2

2

استستع بالػحجة

3.50

1.187

متهسطة

70.0

20

أشعخ غالبا بالخغبة في مغادرة الحفبلت دون وداع أصجقائي

3.50

1.187

متهسطة

70.0

18

عشجما أتحجث مع اآلخخيغ تتسمكشي رغبة قػية في التػقف عغ الكبلم

3.49

1.244

متهسطة

69.8

44

واالبتعاد عشيع.
19

تػاججي مع اآلخخيغ يدبب لي االرىاق

3.49

1.239

متهسطة

69.8

8

أبتعج عغ اآلخخيغ قجر االمكان

3.40

1.280

متهسطة

68.0

32

أتسشى أن أكػن بسفخدي أو وحضجا معطع الػقت.

3.38

1.301

متهسطة

67.6

4

ممحة في أن أرحل عمى الفػر عشج دخػلي حجخة مكتطة بالشاس
أشعخ بخغبة ّ

3.36

1.204

متهسطة

67.2

5

يسثل التفاعل أو التػاصل مع اآلخخيغ عبئا نفديا عمي
ّ

3.33

1.171

متهسطة

66.6

10

أخبخ اآلخخيغ أنشي لدت عمى ما يخام ألتجشب مذاركتيع في الكيام ببعس

3.32

1.261

متهسطة

السيام

66.4

13

أفزل تشاول الصعام بسفخدي عغ تشاولو مع اآلخخيغ

3.30

1.220

متهسطة

66.0

31

يرضبشي ارىاق شجيج ال يسكغ احتسالو نتيجة تػاججي مع اآلخخيغ.

3.30

1.197

متهسطة

66.0

12

أشعخ بالقمق أثشاء تػاججي مع اآلخخيغ

3.28

1.225

متهسطة

65.6

11

أشعخ باالرتياح عشجما أكػن بسفخدي

3.25

1.350

متهسطة

65.0

23

أتسشى أن يتخكشي اآلخخون وحجي

3.24

1.214

متهسطة

64.8

26

عشجما أقخر أن أكػن مع اآلخخيغ أنجم عمى ذلظ فيسا بعج.

3.20

1.263

متهسطة

64.0

15

أفزل الحىاب الى الدضشسا بسفخدي

3.14

1.205

متهسطة

62.8

6

أشعخ باالستخخاء عشجما اكػن بسفخدي بعضجاً عغ االخخيغ

3.12

1.242

متهسطة

62.4

27

أعتبخ نفدي شخرا وحضجا أو مشعدال عغ اآلخخيغ.

3.11

1.230

متهسطة

62.2

21

حتى عشجما أكػن في حالو نفدية جضجة ،ال أفزل التػاجج مع اآلخخيغ

3.07

1.325

متهسطة

61.4

29

أحتاج أن أكػن بسفخدي تساما لعجة أيام.

3.03

1.195

متهسطة

60.6

16

أستستع دائسا بػجػدي مع اآلخخيغ

2.99

1.259

متهسطة

59.8

14

أفزل الدفخ مع األصجقاء عغ الدفخ بسفخدي

2.87

1.254

متهسطة

57.4

17

أفزل الخخوج مع األصجقاء عغ الجمػس وحجي بالبضت

2.85

1.248

متهسطة

57.0

45

25

أشعخ باالرتياح عشجما أكػن مع اآلخخيغ.

2.82

1.172

متهسطة

56.4

7

أستستع بالتعامل مع نػعيات مختمفة مغ الشاس

2.73

1.137

متهسطة

54.6

30

أحب قزاء وقت فخاغي مع اآلخخيغ.

2.59

1.230

متهسطة

51.8

3

أفزل عاده أن أكػن في صحبة األصجقاء عمى أن أكػن وحضجا.

2.45

1.009

متهسطة

49.0

3.240

0.352

متهسطة

64.8

الجرجة الكمية

يبلحظ مغ الججول الدابق الحي يعبخ عغ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد
عضشـة الج ارســة عمــى مدــتػى الخىـاب االجتســاعي لــجى عضشــو مــغ األشفـال فــي م اخكــد الذــؤون االجتساعيــة
فــي مشصقــة الشقــب أن الستػســط الحدــابي لمجرجــة الكميــة( )3.24وانح ـخاف معيــاري ( ،)0.352وبشدــبة
مئػيــة ( ،)%64.8وىــحا يــجل عمــى أن مدــتػى الخىــاب االجتســاعي لــجى عضشــو مــغ األشفــال فــي م اخكــد
الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب جاء بجرجة متػسصة.
كســا وتذــضخ الشتــائج فــي الجــجول رقــع ( )5أن فق ـختضغ جــاءت بجرجــة عاليــة و( )30فق ـخة جــاءت بجرجــة
متػسصة .وحرمت الفقخة " أتسشى مخور الضػم سخيعا حتى أصـبح بسفـخدي " عمـى أعمـى متػسـط حدـابي
( ،)4.02ويمضيــا فق ـخة " أحــب البقــاء فــي الف ـخاش حتــى ال أرى أي شــخز " بستػســط حدــابي (.)3.87
وحرمت الفقخة " أفزل عاده أن أكػن فـي صـحبة األصـجقاء عمـى أن أكـػن وحضـجا " عمـى أقـل متػسـط
حدابي ( ،)2.45يمضيا الفقخة " أحب قزاء وقت فخاغي مع اآلخخيغ " بستػسط حدابي (.)2.59
الشتائج الستعمقة بالدؤال الثالث:
ىل ىشاك عبلقة ذات داللة ارتباطية بين مدتهى الطسأنيشة الشفدييية والخىيياب االجتسيياعي لييجى عيشييو
من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب ؟
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لئلجابة عغ ىحا الدؤال تع تحػيمو لفخضية التالية:
ال يهجييج عبلقيية ذات دالليية احرييائية عشييج مدييتهى الجالليية ( )α≥0.05مدييتهى الطسأنيشيية الشفدييية
والخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب.
تــع فحــز الفخضــية بحدــاب معامــل ارتبــاط بضخســػن والجاللــة االحرــائية بــضغ مدــتػى الصسأنضشــة الشفدــية
والخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب.
ججول ( :)6معامل ارتباط بيخسهن والجاللة االحرائية لمعبلقة بين الطسأنيشة الشفدية والخىاب
االجتساعي
الستغيخات

معامل بيخسهن

مدتهى الجاللة

الطسأنيشة الشفدية الخىاب االجتساعي

-0.282

0.000

يتبــضغ مــغ خــبلل الجــجول الدــابق أن قــيع معامــل ارتبــاط بضخســػن ،ومدــتػى الجاللــة لمعبلقــة بــضغ مدــتػى
الصسأنضشة الشفدية والخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقـة
الشقب أن الجرجة الكمية لسعامل ارتباط بضخسػن ( )-0.282ومدتػى الجاللة ( ،)0.000وىي قيسة دالة
احرائياً ،أي أنو تػجج عبلقة عكدية ذات داللو إحرائية عشج مدتػى الجاللـة( )α≥0.05بـضغ مدـتػى
الصسأنضشة الشفدية والخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقـة
الشقــب ،أي انــو كمســا زادت مدــتػى الصسأنضشــة الشفدــية قمــل ذلــظ مــغ مدــتػى الخىــاب االجتســاعي لــجى
األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب.
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الشتائج الستعمقة بالدؤال الخابع:
ىل ىشاك فخوق ذات داللة احرائية في الستهسطات الحدابية لسدتهى الطسأنيشة الشفدية لجى عيشو
من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب حدب متغيخات الجشذ والعسخ والتختيب
السيبلدي ،ومدتهى تعميم األم ،وعسل األم ؟
ولبلجابة عن ىحا الدؤال تم تحهيمو لمفخضيات التالية:
نتييائج الفخضييية األولييى :ال تهجييج فييخوق ذات داللييو إحرييائية عشييج مدييتهى الجالليية( )0.05≤αفييي
مدتهى الطسأنيشة الشفدية لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذييؤون االجتساعييية فييي مشطقيية الشقييب
يعدى لستغيخ الجشذ
تع فحز الفخضية األولى بحداب نتائج اختبار "ت" والستػسصات الحدابية الستجابة أفخاد عضشة
الجراسة في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة
الشقب حدب لستغضخ الجشذ.
ججول ( :) 7نتائج اختبار ت لمعيشات السدتقمة الستجابة أفخاد العيشة في الطسأنيشة الشفدية حدب متغيخ الجشذ
الجشذ

العجد

الستهسط

االنحخاف

درجات

الحدابي

السعياري

الحخية

ذكخ

114

2.9581

0.19114

أنثى

186

2.9556

0.22346

298

قيسة
ت
0.096

مدتهى
الجاللة
0.924

أن قيسة ت لمجرجة الكمية ( )0.096ومدتػى الجاللة ( )0.924وىي أكبخ مغ
يبلحظ مغ الججول (ّ )7
مدتػى الجاللة ( )α≥0.05أي أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى
عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب حدب لستغضخ الجشذ.
48

نتائج الفخضية الثانية :ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى الجاللة()0.05≤αفي
مدتهى الطسأنيشة الشفدية لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب
يعدى لستغيخ العسخ
ولفحز الفخضية الثانية تع حداب الستػسصات الحدابية الستجابة أفخاد عضشة الجراسة عمى مكياس
مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى
لستغضخ العسخ.
ججول ( :)8الستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة لسكياس الطسأنيشة الشفدية
يعدى لستغيخ العسخ
العجد

العسخ

الستهسط الحدابي

االنحخاف السعياري

أقل مغ  10سشػات

69

2.9737

0.18227

مغ  13-10سشة

123

2.9728

0.21710

مغ  17-14سشة

108

2.9271

0.22068

يبلحظ مغ الججول رقع ( )8وجػد فخوق ذات داللة احرائية في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو
مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ العسخ ،ولسعخفة داللة
الفخوق تع استخجام تحمضل التبايغ األحادي ( )one way ANOVAكسا يطيخ في الججول رقع (:)9
ججول( :)9نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفخاد العيشة في مكياس الطسأنيشة الشفدية يعدى لستغيخ
العسخ
مرجر التباين

مجسهع

درجات

متهسط

السخبعات

الحخية

السخبعات

بضغ السجسػعات

0.147

2

0.073

داخل السجسػعات

13.220

297

0.045
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قيسة ف
السحدهبة
1.648

مدتهى
الجاللة

0.194

السجسػع

13.367

299

أن قيسة ف لمجرجة الكمية في ( )1.648ومدتػى الجاللة ( )0.194وىي
يبلحظ مغ الججول (ّ )9
أكبخ مغ مدتػى الجاللة ( )α≥0.05أي أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الصسأنضشة الشفدية
لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ العسخ.
نتائج الفخضية الثالثة :ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى الجاللة()0.05≤αفي
مدتهى الطسأنيشة الشفدية لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب
يعدى لستغيخ التختيب السيبلدي
ولفحز الفخضية الثالثة تع حداب الستػسصات الحدابية الستجابة أفخاد عضشة الجراسة عمى مكياس
مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى
لستغضخ التختضب السيبلدي.
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ججول ( :)10الستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة لسكياس مدتهى الطسأنيشة
الشفدية يعدى لستغيخ التختيب السيبلدي
التختيب السيبلدي

العجد

الستهسط الحدابي

االنحخاف السعياري

األول

89

2.9449

0.21226

األوسط

134

2.9653

0.22314

األخضخ

77

2.9550

0.19046

يبلحظ مغ الججول رقع ( )10وجػد فخوق ذات داللة احرائية في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو
مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ التختضب السيبلدي ،ولسعخفة
داللة الفخوق تع استخجام تحمضل التبايغ األحادي ( )one way ANOVAكسا يطيخ في الججول رقع
(:)11
ججول( :)11نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفخاد العيشة في مكياس الطسأنيشة الشفدية يعدى لستغيخ
التختيب السيبلدي
مرجر التباين

مجسهع

درجات

متهسط

السخبعات

الحخية

السخبعات

بضغ السجسػعات

0.022

2

0.011

داخل السجسػعات

13.344

297

0.045

السجسػع

13.367

299

قيسة ف
السحدهبة
0.250

مدتهى
الجاللة

0.779

أن قيسة ف لمجرجة الكمية ( )0.250ومدتػى الجاللة ( )0.779وىي أكبخ
يبلحظ مغ الججول (ّ )11
مغ مدتػى الجاللة ( )α≥0.05أي أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى
عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ التختضب السيبلدي.
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نتائج الفخضية الخابعة :ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى الجاللة()0.05≤αفي
مكياس الطسأنيشة الشفدية يعدى لستغيخ مدتهى تعميم األم
ولفحز الفخضية الخابعة تع حداب الستػسصات الحدابية الستجابة أفخاد عضشة الجراسة عمى مكياس
الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ
مدتػى تعميع األم.
ججول ( :)12الستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة لسكياس الطسأنيشة الشفدية
يعدى لستغيخ مدتهى تعميم األم
مدتهى تعميم األم

العجد

الستهسط الحدابي

االنحخاف السعياري

دون الثانػية العامة

73

2.9675

0.21043

ثانػية عامة

123

2.9947

0.21471

بكالػريػس فأعمى

104

2.9038

0.19897

يبلحظ مغ الججول رقع ( )12وجػد فخوق ذات داللة احرائية في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو
مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ مدتػى تعميع األم ،ولسعخفة
داللة الفخوق تع استخجام تحمضل التبايغ األحادي ( )one way ANOVAكسا يطيخ في الججول رقع
(:)13
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ججول( :)13نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفخاد العيشة في مكياس الطسأنيشة الشفدية يعدى لستغيخ
مدتهى تعميم األم
مرجر التباين

قيسة ف

مجسهع

درجات

متهسط

السخبعات

الحخية

السخبعات

بضغ السجسػعات

0.476

2

0.238

داخل السجسػعات

12.890

297

0.043

السجسػع

13.367

299

السحدهبة

مدتهى
الجاللة

0.005

5.487

أن قيسة ف لمجرجة الكمية ( )5.487ومدتػى الجاللة ( )0.005وىي أقل
يبلحظ مغ الججول (ّ )35
مغ مدتػى الجاللة ( )α≥0.05أي أنو تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى
عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ مدتػى تعميع
األم.وكانت الفخوق لرالح مدتػى تعميع األم (ثانػية عامة) بستػسط حدابي ( )2.99وانحخاف معياري
( .)0.214وتع فحز نتائج اختبار ( )LSDلبيان اتجاه الفخوق وىي كسا يمي:
الججول ( :)14نتائج اختبار ( )LSDلمسقارنات البعجية بين الستهسطات الحدابية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة
حدب متغيخ تعميم األم
الستغيخات

مدتهيات متغيخ السعجل

الفخوق
الستهسطات

دون الثانػية
العامة
ثانػية عامة

بكالػريػس فأعمى

في مدتهى
الجاللة

ثانػية عامة

-0.02720

0.378

بكالػريػس فأعمى

*0.06362

0.046

دون الثانػية العامة

0.02720

0.378

بكالػريػس فأعمى

*0.09082

0.001

دون الثانػية العامة

*-0.06362

0.046

ثانػية عامة

*-0.09082

0.001
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نتائج الفخضية الخامدة :ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى الجاللة()0.05≤αفي
مكياس الطسأنيشة الشفدية يعدى لستغيخ عسل األم
تع فحز الفخضية الخامدة بحداب نتائج اختبار "ت" والستػسصات الحدابية الستجابة أفخاد عضشة
الجراسة في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة
الشقب حدب لستغضخ عسل األم.
ججول ( :)15نتائج اختبار ت لمعيشات السدتقمة الستجابة أفخاد العيشة في مكياس الطسأنيشة الشفدية حدب متغيخ
عسل األم
عسل األم

العجد

الستهسط

االنحخاف

درجات

الحدابي

السعياري

الحخية

تعسل

121

2.9305

0.22128

ال تعسل

179

2.9742

0.20325

298

قيسة
ت
1.760

مدتهى
الجاللة
0.079

أن قيسة ت لمجرجة الكمية ( )1.760ومدتػى الجاللة ( )0.079وىي أكبخ
يبلحظ مغ الججول (ّ )15
مغ مدتػى الجاللة ( )α≥0.05أي أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى
عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب حدب لستغضخ عسل األم.
الشتائج الستعمقة بالدؤال الخامذ:
ىل ىشاك فخوق ذات داللة احرائية في الستهسطات الحدابية لسدتهى الخىاب االجتساعي لجى
عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب حدب متغيخات الجشذ والعسخ
والتختيب السيبلدي ،ومدتهى تعميم األم ،وعسل األم ؟
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ولبلجابة عن ىحا الدؤال تم تحهيمو لمفخضيات التالية:
نتييائج الفخضييية األولييى :ال تهجييج فييخوق ذات داللييو إحرييائية عشييج مدييتهى الجالليية( )0.05≤αفييي
مكياس الخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذييؤون االجتساعييية فييي مشطقيية الشقييب
يعدى لستغيخ الجشذ
تع فحز الفخضية األولى بحداب نتائج اختبار "ت" والستػسصات الحدابية الستجابة أفخاد عضشة
الجراسة في مكياس الخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة
الشقب حدب لستغضخ الجشذ.
ججول ( :)16نتائج اختبار ت لمعيشات السدتقمة الستجابة أفخاد العيشة في مكياس الخىاب االجتساعي حدب متغيخ
الجشذ
الجشذ

العجد

الستهسط

االنحخاف

درجات

الحدابي

السعياري

الحخية

ذكخ

114

3.2590

0.35690

أنثى

186

3.2283

0.34999

298

قيسة
ت
0.732

مدتهى
الجاللة
0.465

أن قيسة ت لمجرجة الكمية ( )0.732ومدتػى الجاللة ( )0.465وىي أكبخ
يبلحظ مغ الججول (ّ )16
مغ مدتػى الجاللة ( )α≥0.05أي أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الخىاب االجتساعي
لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب حدب لستغضخ الجشذ.
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نتائج الفخضية الثانية:

ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى الجاللة()0.05≤αفي

مدتهى الخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب
يعدى لستغيخ العسخ
ولفحز الفخضية الثانية تع حداب الستػسصات الحدابية الستجابة أفخاد عضشة الجراسة عمى مكياس
مدتػى الخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب
يعدى لستغضخ العسخ.
ججول ( :)17الستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة لسكياس الخىاب االجتساعي
يعدى لستغيخ العسخ
العسخ

العجد

الستهسط الحدابي

االنحخاف السعياري

أقل مغ  10سشػات

69

3.1775

0.34033

مغ  13-10سشة

123

3.2383

0.34804

مغ  17-14سشة

108

3.2818

0.36185

يبلحظ مغ الججول رقع ( )17وجػد فخوق ذات داللة احرائية في مكياس الخىاب االجتساعي لجى
عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ العسخ ،ولسعخفة داللة
الفخوق تع استخجام تحمضل التبايغ األحادي ( )one way ANOVAكسا يطيخ في الججول رقع (:)18
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ججول( :)18نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفخاد العيشة في مكياس الخىاب االجتساعي يعدى لستغيخ
العسخ
مرجر التباين

مجسهع

درجات

متهسط

السخبعات

الحخية

السخبعات

بضغ السجسػعات

0.459

2

0.229

داخل السجسػعات

36.664

297

0.123

السجسػع

37.122

299

قيسة ف
السحدهبة
1.857

مدتهى
الجاللة

0.158

أن قيسة ف لمجرجة الكمية في ( )1.857ومدتػى الجاللة ( )0.158وىي
يبلحظ مغ الججول (ّ )18
أكبخ مغ مدتػى الجاللة ( )α≥0.05أي أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الخىاب
االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ
العسخ.
نتائج الفخضية الثالثة:

ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى الجاللة()0.05≤αفي

مدتهى الخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب
يعدى لستغيخ التختيب السيبلدي
ولفحز الفخضية الثالثة تع حداب الستػسصات الحدابية الستجابة أفخاد عضشة الجراسة عمى مكياس
مدتػى الخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب
يعدى لستغضخ التختضب السيبلدي.
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ججول ( :)19الستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة لسكياس الخىاب االجتساعي
يعدى لستغيخ التختيب السيبلدي
التختيب السيبلدي

العجد

الستهسط الحدابي

االنحخاف السعياري

األول

89

3.2482

0.30496

األوسط

134

3.2498

0.38458

األخضخ

77

3.2135

0.34782

يبلحظ مغ الججول رقع ( )19وجػد فخوق ذات داللة احرائية في مكياس الخىاب االجتساعي لجى
عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ التختضب السيبلدي،
ولسعخفة داللة الفخوق تع استخجام تحمضل التبايغ األحادي ( )one way ANOVAكسا يطيخ في
الججول رقع (:)20
ججول( :)20نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفخاد العيشة في مكياس الخىاب االجتساعي يعدى لستغيخ
التختيب السيبلدي
مرجر التباين

مجسهع

درجات

متهسط

السخبعات

الحخية

السخبعات

بضغ السجسػعات

0.073

2

0.037

داخل السجسػعات

37.049

297

0.125

السجسػع

37.122

299

قيسة ف
السحدهبة
0.293

مدتهى
الجاللة

0.747

أن قيسة ف لمجرجة الكمية ( )0.293ومدتػى الجاللة ( )0.747وىي أكبخ
يبلحظ مغ الججول (ّ )20
مغ مدتػى الجاللة ( )α≥0.05أي أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الخىاب االجتساعي
لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ التختضب السيبلدي.
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نتائج الفخضية الخابعة:

ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى الجاللة()0.05≤αفي

مدتهى الخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب
يعدى لستغيخ مدتهى تعميم األم
ولفحز الفخضية الخابعة تع حداب الستػسصات الحدابية الستجابة أفخاد عضشة الجراسة عمى مكياس
مدتػى الخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب
يعدى لستغضخ مدتػى تعميع األم.
ججول ( :)21الستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة لسكياس الخىاب االجتساعي
يعدى لستغيخ مدتهى تعميم األم
مدتهى تعميم األم

العجد

الستهسط الحدابي

االنحخاف السعياري

دون الثانػية العامة

73

3.1515

0.34401

ثانػية عامة

123

3.2757

0.33894

بكالػريػس فأعمى

104

3.2599

0.36626

يبلحظ مغ الججول رقع ( )21وجػد فخوق ذات داللة احرائية في مدتػى الخىاب االجتساعي لجى
عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ مدتػى تعميع األم،
ولسعخفة داللة الفخوق تع استخجام تحمضل التبايغ األحادي ( )one way ANOVAكسا يطيخ في
الججول رقع (:)22
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ججول( :)22نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفخاد العيشة في مكياس الخىاب االجتساعي يعدى لستغيخ
مدتهى تعميم األم
مرجر التباين

مجسهع

درجات

متهسط

السخبعات

الحخية

السخبعات

بضغ السجسػعات

0.769

2

0.384

داخل السجسػعات

36.353

297

0.122

السجسػع

37.122

299

قيسة ف
السحدهبة

مدتهى
الجاللة

0.045

3.141

أن قيسة ف لمجرجة الكمية ( )3.141ومدتػى الجاللة ( )0.045وىي أقل
يبلحظ مغ الججول (ّ )22
مغ مدتػى الجاللة ( )α≥0.05أي أنو تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الخىاب االجتساعي لجى
عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ مدتػى تعميع األم.
وكانت الفخوق لرالح مدتػى تعميع األم (ثانػية عامة) بستػسط حدابي ( )3.27وانحخاف معياري
( .)0.338وتع فحز نتائج اختبار ( )LSDلبيان اتجاه الفخوق وىي كسا يمي:
الججول ( :)23نتائج اختبار ( )LSDلمسقارنات البعجية بين الستهسطات الحدابية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة
حدب متغيخ مدتهى تعميم األم
الستغيخات

مدتهيات متغيخ السعجل

في مدتهى

الفخوق
الستهسطات

دون الثانػية
العامة
ثانػية عامة

بكالػريػس فأعمى

الجاللة

ثانػية عامة

*-0.12412

0.017

بكالػريػس فأعمى

*-0.10837

0.043

دون الثانػية العامة

*0.12412

0.017

بكالػريػس فأعمى

0.01574

0.736

دون الثانػية العامة

*0.10837

0.043

ثانػية عامة

-0.01574

0.736
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نتائج الفخضية الخامدة:

ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى الجاللة()0.05≤αفي

مدتهى الخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب
يعدى لستغيخ عسل األم
تع فحز الفخضية الخامدة بحداب نتائج اختبار "ت" والستػسصات الحدابية الستجابة أفخاد عضشة
الجراسة في مدتػى الخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في
مشصقة الشقب حدب لستغضخ عسل األم.
ججول ( :)24نتائج اختبار ت لمعيشات السدتقمة الستجابة أفخاد العيشة في مكياس الخىاب االجتساعي حدب متغيخ
عسل األم
عسل األم

العجد

الستهسط

االنحخاف

درجات

الحدابي

السعياري

الحخية

تعسل

121

3.2177

0.35890

ال تعسل

179

3.2551

0.34807

298

قيسة
ت
0.900

مدتهى
الجاللة
0.369

أن قيسة ت لمجرجة الكمية ( )0.900ومدتػى الجاللة ( )0.369وىي أكبخ
يبلحظ مغ الججول (ّ )24
مغ مدتػى الجاللة ( )α≥0.05أي أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الخىاب االجتساعي
لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب حدب لستغضخ عسل األم.
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الفرل الخامذ
مشاقذة الشتائج والتهصيات
السقجمة
يتشاول ىحا الفرل مشاقذة أىع الشتائج التي تػصمت الضيا الجراسة ،بعج تحمضل السقاييذ الخاصة
بالجراسة ،وربصيا بالجراسات الدابقة مغ حضث السػافقة والتعارض ،وتقجيع التػصيات حدب الشتائج.
أوالً :مشاقذة نتائج اسئمة الجراسة

مشاقذة الشتائج الستعمقيية بالديؤال األول :مييا مدييتهى الطسأنيشيية الشفدييية لييجى عيشييو ميين األطفييال فييي
مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب؟
أشارت الشتائج الستعمقة بسدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشة مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية
أن الستػس ــط الحد ــابي لمجرج ــة
ف ــي الشق ــب بأني ــا ج ــاءت بجرج ــة متػس ــصة ،حض ــث كان ــت الجرج ــة الكمي ــة ّ
أن األشفـال يفزـمػن
الكمية( )2.95وانحخاف معياري ( ،)0.211وبشدـبة مئػيـة ( ،)%59.1كسـا تبـضغ ّ
أن يكػن ـػا بــضغ الشــاس بسفــخدىع ،و ّأنيــع يحبــػن الشــاس ويفكــخون كثض ـ اًخ بالسدــتقبل ،كــحلظ تبــضغ أنيــع ال
يحدنـػن لفتـخة شػيمـة عمــى السػاقـف التــي يتعخضـػن فضيــا لئلىانـة ،ولــجييع مدـتػى متــجني مـغ الذــظ فــي
اآلخخيغ.
أن األشفال يعيذػن بعضجاً عغ أىالضيع ،وىـحا يذـكل لـجييع حالـة مـغ عـجم
تعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى ّ
الصسأنضشـ ــة السصمقـ ــة ،وإن ىشـ ــاك مدـ ــتػى متػسـ ــط مـ ــغ الصسأنضشـ ــة تبعـ ــا لسـ ــا تـ ــػفخه ليـ ــع م اخكـ ــد الذـ ــؤون
أن تحقق مدتػى مختفع مغ األمان يحتاج إلى األم واألب بالجرجة األولـى ،وإلـى وجـػد
االجتساعية ،إال ّ
أسخة متساسكة تحفظ لو حقػقو ،ويسكغ ليا تحقضق حاجاتو ورغباتـو ،إضـافة الـى الـجعع والسدـانجة ،وحـل
السذكبلت التي يسكغ أن تػاجيو ،لـحلظ يتػلـج لـجى األشفـال شـعػر بعـجم القـجرة عمـى االقتـخاب كثضـ اًخ مـغ
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الشاس ،خػفاً مشيع ،وىحا الخػف يقل بالتجريج في حال وجػد أسخة بسشاخ إيجابي تجعع شسػحاتو وتحقق
لو أحبلمو.
إن الصسأنضشـة الشفدـية فـي م اخكـد الذـؤون االجتساعيـة متػسـصة وإن
وبشاء عمى ىحه الشتيجة يسكـغ القـػل ّ
كانت تمبي احتياجاتيع ،فيي ال تذكل مرج اًر حكيكياً لؤلمان لجييع ،ولغ تكػن بجيبلً عغ األسخة.
ربسا تختمف الج ارسة الحالة عغ الجراسات الدابقة حضث أن دراسة عبج البلوي( )2019و دراسة
) )Arnout et al.,2019ودراسة العبضجي والتي لع تبحث في الجرجة الكمية لمصسأنضشة الشفدية بل
ركدت عمى الفخوق في الستغضخات ،بضشسا في دراسة ( )Ji,et al , 2017تػصمت الجراسة إلى ان
االفخاد الحيغ لجييع شسأنضشة نفدية ال يػجج لجييع قابمية لئلدمان عمى االنتخنت ،كسا انيع اقل قابمية
لبلنحخاف ،وىع اكثخ انزباشا في عبلقتيع بالسعمع .ونتيجة ىحه الجراسة تتفق تساما مع نتيجة الجراسة
والتي اشارت إلى وجػد درجة مغ الصسأنضشة الشفدية مسا يقمل مغ درجة الخىاب االجتساعي لجى عضشة
الجراسة.
مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال الثاني :ما مدتهى الخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في
مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب؟
أشارت الشتائج إلى أن الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية السـتجابات أفـخاد عضشـة الج ارسـة عمـى
مدــتػى الخىــاب االجتســاعي لــجى عضشــو مــغ األشفــال فــي م اخكــد الذــؤون االجتساعيــة فــي مشصقــة الشقــب
جاءت بجرجة متػسصة ،حضث بمغت الجرجـة الكميـة( )3.24وانحـخاف معيـاري ( ،)0.352وبشدـبة مئػيـة
( .)%64.8كسا أشارت الشتائج إلى إن االشفال يتسشػن مخور الضػم سخيعا حتى أصـبح بسفـخدي ،كـحلظ
يفزمػن البقاء في الفخاش حتى ال أرى أي شخز ،وال يفزمػن البقاء مع االخخيغ في اوقات فخاغيع.
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تعدو الباحثة ىحه الشتيجة الى ان االشفال في ىحه السخاكد يحتاجػن الى العصف والحشان ،والى الخعاية
السدـ ــتسخة ،والتـ ــي ال يسكـ ــغ تحكيقيـ ــا إال فـ ــي مشـ ــاخ اسـ ــخي بـ ــضغ االىـ ــل ،لـ ــحلظ يكـ ــػن مدـ ــتػى الخىـ ــاب
االجتس ــاعي ل ــجييع مقت ــخن بالحال ــة الشفد ــية الت ــي يعيذ ــػنيا داخ ــل الس اخك ــد ،ويت ــأثخون بصبيع ــة الػض ــع
االجتســاعي والــحي يعيذــػن فيــو ،إذ يــخون فــي انفدــيع أقــل مــغ االخ ـخيغ ،وىــحا يقمــل مــغ مدــتػى حــبيع
لحواتيع ،كسا يقمل مغ مدتػى اىتساميع بصسػحيع السدتقبمي.
كسا تخى الباحثـة أ ّن العدلـة التـي يعيذـػن فضيـا لػقـت شػيـل تدـيع فـي ضـعف مدـتػى اىتسـاميع بالحيـاة
أن تكـػن نطـخة
والشاس والتأقمع معيع واالنتساء الضيع ،وتقبميع كأفخاد في السجتسع ،ويعـػد ذلـظ أيزـاً إلـى ّ
لجييع بعجم حـب الشـاس ليـع ،وىـحا يقمـل مـغ دافعيـع نحـػ السذـاركة االجتساعيـة واالقتـخاب مـغ اآلخـخيغ.
واختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة الذيخاني حضث جاء مدتػى الخىاب االجتساعي بجرجة مشخفزة.
جاءت نتائج الجراسة الحالية مختمفة مع بعس نتائج الجراسات الدابقة مثل دراسة الذيخاني()2020
تػصمت الجراسة إلى أن مدتػى الخىاب االجتساعي لجى االحجاث الجانحضغ ندالء دار الخعاية
االجتساعية مشخفس ،بضشسا في دراسة ابخيعع( )2016أشارت إلى ارتفاع مدتػى الخىاب االجتساعي
ندبيا لجى السخىقضغ ،بضشسا في دراسة بخكات ( )2020أشارت نتائج الجراسة إلى أن تقجيخات أفخاد
الجراسة لسدتػى الذعػر بخىاب الدعادة والخىاب االجتساعي كان متػسصا ،وفي دراسة التبلحسة
( )2020أشارت نتائج الجراسة إلى أن كبل البخنامجضغ التجريبضضغ كانا أكثخ فاعمية في الحج مغ الخىاب
االجتساعي مسا يعشي أن ىشاك بخامج تداعج عمى خفس ندبة الخىاب االجتساعي.
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مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال الثالث :ىل ىشاك عبلقة ذات داللة ارتباطية بين مدتهى الطسأنيشة
الشفدية والخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب؟
أش ــارت الشت ــائج إل ــى وج ــػد عبلق ــة عكد ــية ذات دالل ــو إحر ــائية عش ــج مد ــتػى الجالل ــة( )α≥0.05ب ــضغ
مدتػى الصسأنضشة الشفدية والخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في
مشصقــة الشقــب ،أي انــو كمســا زادت مدــتػى الصسأنضشــة الشفدــية قمــل ذلــظ مــغ مدــتػى الخىــاب االجتســاعي
لجى األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب.
أن الصسأنضشة تـؤدي الـى حـب وتقبـل الصفـل لؤلخـخيغ وارتفاعيـا يعشـي أن يرـبح
وتعدو الباحثة ذلظ الى ّ
لجى الصفل ثقة وانجماج بالسجتسع ،وكػن مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجييع جاء بجرجة متػسصة ،والخىاب
أن االشفــال بحاجــة إلــى االىتســام ومديــج مــغ العشايــة فيســا يخــز رفــع
االجتســاعي ايزــا ،فيــحا يعشــي ّ
مدتػى الصسأنضشة والحي بجوره يؤدي الى رفع مدتػى تقبل الصمبة لآلخخيغ والحج مغ الخىاب االجتساعي
لجييع.
أن الصسأنضشة الشفدية وارتفاع مدتػى الثقة بالحات ووجػد السشاخ السخيح السشاسـب الـحي يـجعع تـػفضخ
كسا ّ
الحاجات والخغبات لؤلشفال ،يدـاعج بجرجـة كبضـخة عمـى خفـس مدـتػى الخـػف مـغ الشـاس ،وقمـة التـػتخ
والعدلة ،االمخ الحي يؤدي الى تجني مدـتػى الخىـاب االجتسـاعي لـجييع .واتفقـت ىـحه الشتيجـة مـع د ارسـة
ىجروس والفخا( )2017ودراسة البجيػي( )2018في كػن الصسأنضشة الشفدية ىي ذات عبلقة ايجابية فـي
حــال تــػفخ االمــان وعكدــية فــي حــال عــجم تــػفخه ،وىــحا يتصمــب البحــث عــغ أمكانيــة أن يتحــػل مفيــػم
الصسأنضشة إلى مفيػم واضح لكل أشياف السجتسع لضتدشى لؤلشفال العير بيدخ في حياتيع العامة.
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مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال الخابع:
مشاقذة نتائج الفخضية األولى :ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى الجاللة()0.05≤α
في مدييتهى الطسأنيشيية الشفدييية لييجى عيشييو ميين األطفييال فييي مخاكييد الذييؤون االجتساعييية فييي مشطقيية
الشقب يعدى لستغيخ الجشذ
أشارت الشتائج أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ األشفال
في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب حدب لستغضخ الجشذ ،وتعدو الباحثة ذلظ الى كػن
االشفال مغ الجشدضغ يػاجيػن نفذ السذكمة ،فانعجام االسخة يؤدي الى تشجني مدتػى األمان لجى
الصفل في السخاحل العسخية االولى االمخ الحي يؤدي الى انعجام الصسأنضشة الشفدية سػاء لجى الحكػر او
االناث ،وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة العتضبي( )2020ودراسة عبج البلوي( ،)2019واختمف مع دراسة
العبضجي( )2019والحي سجل فخوق لرالح االناث ،وبصبيعة السجتسع الحي نعيذو نجج بأن الفخوق
بضغ الجشدضغ في استخسال الصسأنضشة االجتساعية معجومة ،بسعشى أنشا ندتخسل الصسأنضشة لجسيع
االشفال بغس الشطخ عغ الجشذ.
مشاقذة نتائج الفخضية الثانية:

ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى

الجاللة()0.05≤αفي مدتهى الطسأنيشة الشفدية لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون
االجتساعية في مشطقة الشقب يعدى لستغيخ العسخ
أشارت الشتائج الى أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ
األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ العسخ ،وتعدو الباحثة ذلظ الى
الحاجات والخغبات لجى االشفال في السخاحل العسخية االولى متذابية ،والػصػل الى القشاعة والثقة
باألخخيغ يحتاج الى اىتسام كبضخ ،أو تػفخ بضئة أسخية سميسة ،وىحا مغ الرعب تػفخه في مخاكد
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الذؤون االجتساعية ،لحلظ فإن مدتػى الصسأنضشة الشفدية متقارب لجى االشفال ،تتفق ىحه الشتيجة مع
نتائج دراسة العتضبي( )2020والتي تذضخ إلى عجم وجػد فخوق لستغضخ العسخ في بشاء الصسأنضشة
الشفدية.
مشاقذة نتائج الفخضية الثالثة:

ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى

الجاللة()0.05≤αفي مدتهى الطسأنيشة الشفدية لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون
االجتساعية في مشطقة الشقب يعدى لستغيخ التختيب السيبلدي
أشارت نتائج الفخضية الى أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ
األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ التختضب السيبلدي ،وتعدو
الباحثة ذلظ الى نفذ الطخوف الدابقة ،فالحاجة الى الصسأنضشة الشفدية ىي ذاتيا الحاجة الى تػفضخ
األمغ سػاء اكان الصفل ىػ االبغ االول أم االخضخ ،فاالحتياجات السصمػبة لػصػل الصفل الى األمان
ثابتة لجى االشفال بذكل عام.
مشاقذة نتائج الفخضية الخابعة:

ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى

الجاللة()0.05≤αفي مدتهى الطسأنيشة الشفدية لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون
االجتساعية في مشطقة الشقب يعدى لستغيخ مدتهى تعميم األم
أشارت نتائج الفخضية الى أنو تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ
األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ مدتػى تعميع األم .وكانت
أن األم الستعمسة لمسخاحل
الفخوق لرالح مدتػى تعميع األم (ثانػية عامة) ،وتعدو الباحثة ذلظ الى ّ
العميا تشذغل بجرجة أكبخ مغ غضخىا في العسل خارج البضت ،وىحا يقمل مغ مدتػى حزػرىا وتفاعميا
مع الصفل ،وىحا يقمل مغ ثقة الصفل بشفدو وباألسخة والبضئة السحيصة بو ،وبالتالي تكػن مدتػى ثقة
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الصفل بػجػد االم في البضت بجرجة أكبخ ،وىحا يكػن لجى االميات غضخ العامبلت ،أو الحاصبلت
عمى مدتػى تعميسي متػسط .ويبلحظ بأن األم الستعمسة تشذغل في أمػر تعميسيا وبالتالي تيسل بضتيا
وتخبية ابشاؤىا برػرة ندبية.
مشاقذة نتائج الفخضية الخامدة:

ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى

الجاللة()0.05≤αفي مدتهى الطسأنيشة الشفدية لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون
االجتساعية في مشطقة الشقب يعدى لستغيخ عسل األم
أشارت الشتائج أي أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الصسأنضشة الشفدية لجى عضشو مغ
األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب تبعا لستغضخ عسل األم ،وتعدو الباحثة ذلظ
أن االشفال لجييع مدتػى متػسط مغ الصسأنضشة الشفدية وعسل األم سبباً في الػصػل الى ىحا
الى ّ
السدتػى لحلظ فعسل األم لع يذكل دافعاً ايجابيا لػصػل الصفل الى الصسأنضشة الشفدية ،كػن وجػد االم
في البضت والعشاية بالصفل بذكل مدتسخ يداعج الصفل في الذعػر بالخاحة الشفدية ،ويقمل مغ مدتػى
القمق أو التعخض لمتػتخ والخػف في ضل غياب األم عغ البضت .لع تجج الباحثة أي مغ الجراسات
الدابقة أشار إلى ىحا الستغضخ الحي يتخك تأثضخ واضح في البعج الديكػلػجي لؤلشفال برػرة واضحة،
حضث تػقعت الباحثة ىحه الشتيجة بصخيقة مختمفة حضث أنيا تػقعت وجػد فخوق ،والتي تؤكج مغ
خبلليا بأن عسل األم وتخكيا ألشفاليا ساعات شػيمة يؤثخ في بشاء شخرية الصفل في مخاحل عسخية
الحقة.
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مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال الخامذ:
مشاقذة نتائج الفخضية األولى :ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى الجاللة()0.05≤α
في مدتهى الخىيياب االجتسيياعي لييجى عيشييو ميين األطفييال فييي مخاكييد الذييؤون االجتساعييية فييي مشطقيية
الشقب يعدى لستغيخ الجشذ
أشارت الشتائج أي أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ
األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب حدب لستغضخ الجشذ ،وتعدو الباحثة ذلظ الى
أن الخىاب االجتساعي لجى االشفال متػسط ،واالختبلف بضغ الحكػر واالناث في السخحمة العسخية
األولى يكػن قميبلً فالجسيع بحاجة الى االىتسام والتقبل والحب والحشان والعاشفة ،لحلظ فإن مدتػى
الخىاب لجييع يكػن متقارب ،إذ يحتاجػن الى الػصػل الى األمان لمحج مغ الخىاب االجتساعي ،وىحا
يكػن بتػفخ مشاخ اسخي جضج.
تتفق ىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة بخكات ( )2020و دراسة ابخيعع( )2016والتي أكجت عمى عجم
وجػد فخوق ذات داللة إحرائية لستغضخ الجشذ ،وىحه الشتيجة مقبػلة عمى حج عمع الباحثة.
مشاقذة نتائج الفخضية الثانية:

ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى

الجاللة()0.05≤αفي مدتهى الخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون
االجتساعية في مشطقة الشقب يعدى لستغيخ العسخ
أشارت الشتائج الى ّأنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ
األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ العسخ ،وتعدو الباحثة ىحه
الشتيجة الى كػن الفتخة العسخية األولى يحتاج االشفال الى تػفضخ األمغ والحج مغ السذكبلت االسخية
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والحج مغ التػتخ والغزب والرخاخ والعشف في السعاممة ،حتى ال يتكػن لجييع خػف ورىاب مغ
التعامل مع اآلخخيغ ،فبشاء الذخرية القػية القادرة عمى السػاجية يحتاج الى بشاء اسخي قػي
ومتساسظ ،ويخمػ مغ العشف ،ويعدز الثقة بالشفذ وتقجيخ الحات .اثخاء التفدضخ.
مشاقذة نتائج الفخضية الثالثة :ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى الجاللة()0.05≤α
في مدتهى الخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة
الشقب يعدى لستغيخ التختيب السيبلدي
أشارت الشتائج الى أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ
األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ التختضب السيبلدي ،وتعدو
الباحثة ىحه الشتيجة الى نفذ األسباب الدابقة ،فعجم وجػد مشاخ أسخي قادر عمى تحقضق احتياجات
الصفل ،وبشاء الذخرية االيجابية الخالية مغ العشف والغزب والعجوان ،وتفعضل دور السخبي االيجابي
فإن ىحا يشعكذ سمباً عمى
مغ خبلل تعديد الكيع االخبلقية والتعاون والتعامل الجضج مع اآلخخيغّ ،
الصفل في السخحمة العسخية االولى والثانية ،كسا أن التختضب الػالدي لع يذكل معزمة لجى الصفل كػن
االىتسام باألشفال لجى االسخ يكػن متداو ،ويحرل االشفال عمى االىتسام الكافي في البضئة االسخية
بذكل متداو.
مشاقذة نتائج الفخضية الخابعة:

ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى

الجاللة()0.05≤αفي مدتهى الخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون
االجتساعية في مشطقة الشقب يعدى لستغيخ مدتهى تعميم األم
أشارت الشتائج أي ّأنو تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ األشفال
في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب يعدى لستغضخ مدتػى تعميع األم .وكانت الفخوق لرالح
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مدتػى تعميع األم (ثانػية عامة) .وتعدو الباحثة ذلظ الى االسباب الدابقة فيسا يخز تػاصل األم مع
االبشاء والتقارب بضشيا وبضشيع ،كػن ىحا التقارب يديع في الحج مغ تجني مدتػى تقبل الصفل لؤلخخيغ،
والتذجيع االيجابي لبشاء الحات القػية القادرة عمى السػاجية وحل السذكبلت يديع في الحج مغ الخىاب
االجتساعي ،لحلظ فإن األم التي يسكشيا متابعة ابشائيا بجرجة كبضخة ىي متػسصة التعميع ،فيي تدخخ
قجراتيا وشاقتيا ألبشائيا حضث ال تفكخ في العسل والخخوج السدتسخ مغ السشدل.
مشاقذة نتائج الفخضية الخامدة:

ال تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدتهى

الجاللة()0.05≤αفي مدتهى الخىاب االجتساعي لجى عيشو من األطفال في مخاكد الذؤون
االجتساعية في مشطقة الشقب يعدى لستغيخ عسل األم
أشارت الشتائج الى أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائياً في مدتػى الخىاب االجتساعي لجى عضشو مغ
األشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشصقة الشقب حدب متغضخ عسل األم.
وتعدو الباحثة ذلظ الى أن عسل األم يؤدي إلى تخك االشفال في اماكغ كثضخة غضخ السشدل ولفتخات
شػيمة وىحا قج يعخضو لبلعتجاء والعجوان والعشف مغ قبل اآلخخيغ ،ويسكغ أن يؤدي الى مذكبلت
تديع في انعدال الصفل ،وتجني مدتػى ثقتو بشفدو ،وتخفع مغ مدتػى الخىاب االجتساعي لجيو ،لحلظ
يذكل عسل االم مذكمة في تحقضق األمغ وتقمضل الخىاب لجى الصفل،
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ثبنيب :التىصيبت
يسكن لمباحثة أن تهصي بسا يأتي:
 العسل عمى تعديد الصسأنضشة الشفدية لجى االشفال في مخاكد الذؤون االجتساعية ،وبشاء بخامجارشاد نفدي تديع في تجعيع الحات وبشاء الثقة بالشفذ لجى االشفال كػن ىحا يؤدي الى رفع
مدتػى شعػرىع باألمغ.
 العسل عمى الحج مغ مدتػى الخىاب االجتساعي بتػفضخ كل الدبل والحاجات التي تقمل مغالتفكضخ في االخخيغ بذكل سيء ،وذلظ مغ خبلل بخامج ارشادية لتفعضل العبلقة مع اآلخخيغ
وبشاء سمدة مغ العبلقات االجتساعية لؤلشفال.
 تجعيع رؤية السجتسع نحػ تذجيع التعامل االيجابي مع االشفال ،وعجم التعامل معيع بشبخةالعجوان او الغزب والرخاخ ،وذلظ لمحج مغ مذكبلت الخىاب االجتساعي لجييع.
 التخصيط لبخامج وقائية عبلجية لمحج مغ الخىاب االجتساعي في السخحمة العسخية االولىلزسان عجم استسخار مذكبلت الخىاب االجتساعي لجى االشفال في السخاحل التالية.
 تعديد ودعع دور مخاكد الذؤون االجتساعية في بشاء البخامج والتػعية السجتسعية لزسان الحجمغ الخىاب االجتساعي لجى االشفال في السخحمة العسخية االولى.
 عسل السديج مغ الجراسات ذات العبلقة بالخىاب االجتساعي كػنو مغ السػضػعات التي تحتاجالى دراسة مع متغضخات اخخى كتقجيخ الحات والثقة بالشفذ والصسػح وجػدة الحياة.
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ممحق( )1أداة الجراسة بعج التحكيم

جامعة الخميل

كمية الجراسات العميا
تحية طيبة وبعج،،،
تقػم الباحثة بإجخاء دراسة بعشػان

الطسأنيشة الشفدية وعبلقتيا بالخىاب االجتساعي لجى عيشو من

األطفال في مخاكد الذؤون االجتساعية في مشطقة الشقب وذلظ استكساالً لستصمبات الحرػل عمى
درجة الساجدتضخ في االرشاد الشفدي والتخبػي مغ جامعة الخمضل ،وقج تع ترسيع ىحه االستبانة مغ أجل
تحقضق أىجاف الجراسة ،لحا ارجػ مشكع التكخم باإلجابة عمى فقخات االستبانة ،عمسا بان اإلجابة ستعامل
بدخية تامة وستكػن اإلجابة عمى استبانة الجراسة ألغخاض البحث العمسي فقط
مع خالز شكخي لحدن تعاونكم

الباحثة :ايات ابه الطيف

إشخاف :د .حاتم عابجين
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القدم األول :البيانات الذخرية
الجشذ:
العسخ:

ذكخ (

:

)
 13 – 10 -2سشو

 17 – 14 -3سشو

التختيب السيبلدي  -1 :األول

 -2األوسط

 -3األخيخ

مدتهى تعميم إالم-1 :دون الثانهية العامة

 -2ثانهية عامو  -3بكالهريهس فاعمى

عسل إالم:

 -1اقل من  10سشهات

أنثى (

)

 -2ال تعسل

 -1تعسل

القدم الثاني :مكياس الطسأنيشة الشفدية
يخجى وضع اشارة ( )xفي السخبع الحي يتفق ووجية نظخك أمام كل فقخة من الفقخات.
الخقم
.1
.2
.3
.4

دائساً

الفقخات

افزل أن اكهن بين الشاس بسفخدي
افتقخ الى الثقة بالشفذ

احدن لفتخة طهيمة عمى السهاقف التي أتعخض فييا لئلىانة

أكهن أكثخ راحة بسفخدي

.5

أحب الخيخ لآلخخين

.6

افزل اليخوب من السهاقف عمى السهاجية

.7

اشعخ بالهحجة حتى له كشت بين الشاس

.8

أشعخ أن حظي في الحياة قميل

.9

أتقبل آراء االخخين فيسا يخز ترخفاتي

.10

أشعخ بأني ال احب الحياة

.11

أغرب دائسا بديهلة

.12

أشعخ بعجم الخضا عن ترخفاتي

.13

اشعخ بتغيخ مدتسخ في حالتي الشفدية
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غالباً

أحياناً

نادراً

مطمقاً

.14

اتعامل مع الشاس بحب

.15

اثق باآلخخين مسن حهلي

.16

افكخ كثي اخ بالسدتقبل

.17

أشعخ بأنشي عبء عمى اآلخخين

.18

اشعخ بالدعادة اذا فخح اآلخخون

.19

انا شخرية كثيخة الذك

.20

اعير كسا احب وليذ كسا يحب االخخين

.21

اشعخ اني غيخ متهافق مع الحياة

.22

اشعخ أن الحياة ثقيمة

.23

يزايقشي الذعهر بالشقز

.24

أرى ان الخيخ افزل من الذخ

.25

اشعخ بأني شخز غيخ ناجح في دراستي

.26

اعتقج ان طفهلتي سارة وسعيجة

.27

لجى تخهف دون سبب من السدتقبل

.28

عادة ما اترخف برهرة طبيعية

.29

اتستع بهجهد عجد كبيخ من االصجقاء حهلي

.30
.31
.32

اعتقج ان االخخين يتأمخون عمي

تعخضت كثي اخ لبلحتقار من االخخين

اعتقج دائسا بأن الشاس يدخخون مشي.
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القدم الثالث :مكياس الخىاب االجتساعي
يخجى وضع اشارة ( )xفي السخبع الحي يتفق ووجية نظخك أمام كل فقخة من الفقخات.
الخقم

الفقخات

.1

أحب البقاء في الفخاش حتى ال أرى أي شخز

.2

استستع بالهحجة

.3

مهافق
بذجة

أفزل عاده أن أكهن في صحبة األصجقاء عمى أن أكهن

وحيجا.
.4

ممحة في أن أرحل عمى الفهر عشج دخهلي
أشعخ بخغبة ّ
حجخة مكتظة بالشاس

.5
.7

يسثل التفاعل أو التػاصل مع اآلخخيغ عبئا نفديا عمي
ّ
أشعخ باالستخخاء عشجما اكػن بسفخدي بعضجاً عغ االخخيغ
أستستع بالتعامل مع نػعيات مختمفة مغ الشاس

.8

أبتعج عغ اآلخخيغ قجر االمكان

.9

أمارس ىػاياتي السفزمة بسفخدي

.10

أخبخ اآلخخيغ أنشي لدت عمى ما يخام ألتجشب مذاركتيع في

.6

الكيام ببعس السيام

.11

أشعخ باالرتياح عشجما أكػن بسفخدي

.12

أشعخ بالقمق أثشاء تػاججي مع اآلخخيغ

.13

أفزل تشاول الصعام بسفخدي عغ تشاولو مع اآلخخيغ

.14

أفزل الدفخ مع األصجقاء عغ الدفخ بسفخدي

.15

أفزل الحىاب الى الدضشسا بسفخدي

.16

أستستع دائسا بػجػدي مع اآلخخيغ

.17

أفزل الخخوج مع األصجقاء عغ الجمػس وحجي بالبضت

.18

عشجما أتحجث مع اآلخخيغ تتسمكشي رغبة قػية في التػقف عغ
الكبلم واالبتعاد عشيع.

.19
.20
.21

تػاججي مع اآلخخيغ يدبب لي االرىاق

أشعخ غالبا بالخغبة في مغادرة الحفبلت دون وداع أصجقائي

حتى عشجما أكػن في حالو نفدية جضجة ،ال أفزل التػاجج مع
اآلخخيغ

.22
.23

أتسشى مخور الضػم سخيعا حتى أصبح بسفخدي

أتسشى أن يتخكشي اآلخخون وحجي
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مهافق

محايج

غيخ مهافق

غيخ مهافق
بذجة

.24

عشجما أجمذ في مكان مددحع أشعخ بجافع قػي في تخك
السكان.

.25
.26
.27
.28
.29

أشعخ باالرتياح عشجما أكػن مع اآلخخيغ.

عشجما أقخر أن أكػن مع اآلخخيغ أنجم عمى ذلظ فيسا بعج.
أعتبخ نفدي شخرا وحضجا أو مشعدال عغ اآلخخيغ.

أشعخ باألمان عشجما أكػن بسفخدي.

أحتاج أن أكػن بسفخدي تساما لعجة أيام.

.30

أحب قزاء وقت فخاغي مع اآلخخيغ.

.31

يرضبشي ارىاق شجيج ال يسكغ احتسالو نتيجة تػاججي مع
اآلخخيغ.

.32

أتسشى أن أكػن بسفخدي أو وحضجا معطع الػقت.

شكخا لتعاونكم
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قائسة السحكسين :

اسم السحكم
د .دمحم عجهة

د .إبخاليم السرخي
د .عايج الحسهز

التخرز

عمم نفذ تخبهي

إرشاد نفدي وتخبهي
إرشاد نفدي وتخبهي

جية العسل
جامعة الخميل
جامعة الخميل

ىيئة التجريب العدكخي

د .عبج الشاصخ الدهيطي

تخبية خاصة

جامعة الخميل

د .كسال سبلمة

إرشاد نفدي

جامعة القجس السفتهحة

د .أياد أبه بكخ

الخجمة االجتساعية

جامعة القجس السفتهحة

د .خالج كتمه

قياس وتقهيم

جامعة القجس السفتهحة
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