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 الدراسي بالتحصيل املنبئة االجتماعي القلق أبعاد بعض
 طيبة جامعة طلبة لدى

الفروق في أبعاد القلق هدفت الدراسة الحالية لمعرفة _ الملخص
قلق التفاعل االجتماعي، صعوبة التواصل والتعبير، ) االجتماعي

الخوف من مواجهة اآلخرين، ضعف الثقة بالنفس، تجنب االحراج( 
والتي تعزى لمتغيرات )النوع االجتماعي، التخصص، مكان اإلقامة، 
 التحصيل الدراسي(، ومعرفة داللة االرتباط بين القلق االجتماعي

منخفضين(، على عينة مكونة من  -والتحصيل الدراسي )مرتفعين 
( طالبا وطالبة، من طلبة جامعة طيبة وفروعها، وأعد الباحث 075)

مقياس القلق االجتماعي لتحقيق هدف الدراسة، وأشارت النتائج إلى 
عدم وجود فروق في أبعاد القلق االجتماعي تعزى لمتغيرات )النوع 

الدراسي والتحصيل الدراسي(، ووجود فروق االجتماعي والتخصص 
في بعد ضعف الثقة بالنفس لصالح الذكور، ووجود فروق في أبعاد 
القلق االجتماعي تعزى لمتغير مكان اإلقامة لصالح مكان اإلقامة 
خارج المدينة، وعدم وجود ارتباط دال إحصائيًا بين القلق االجتماعي 

 .من الجنسين والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة طيبة
 تحصيل دراسي، جامعة طيبة. : القلق االجتماعي،الكلمات المفتاحية

 . المقدمة1
من  (Social Anxiety) وضوع القلق االجتماعيميعد      

الموضوعات التي لها تأثيرها على الحياة والمجتمع ومن ثم على 
في منتصف مرحلة  التعليم. وتبدأ مشاكل القلق االجتماعي عادةً 
عي ناشئة من تاريخ المراهقة، وتكون سمات القلق االجتما

 & Topham [2]وتوصلت دراسة كل من [.1الطفولة ]

Russell   إلى أن وجود القلق االجتماعي عند الطالب ما زال
يشير العاسمي . بشكل غير مريح بين التربويين والنفسيين اً مقلق

من الدراسات [ أنه وفي ضوء ما أظهرته نتائج العديد 3والضبع ]
 .فإن القلق االجتماعي منتشر لدى طالب المرحلة الجامعية

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن نسبة انتشار القلق       
% 12 % إلى أكثر من2االجتماعي لدى الجمهور العام من 

[. وجاء في دليل التشخيص 4البناء وعبدالخالق ومراد، ]

والتابع للجمعية األمريكية للطب  (2512) األمريكي الخامس
أن اضطراب القلق االجتماعي اعترف به  (DSM5) النفسي

، ولم تصبح المشكلة أوضح بشكل كاف 1995رسميًا منذ عام 
  (DSM)حتى اإلصدار األول من دليل التشخيص األمريكي

 .1997في عام 
[ على أهمية التركيز على دراسة انعكاسات 0ويؤكد العلي ]     
لق االجتماعي في كافة المراحل التعليمية والجامعية، ويشير الق

أن العديد من نتائج الدراسات أكدت أن [ 3] العاسمي والضبع
القلق االجتماعي يعد متغيرًا هامًا في تشكيل درجة تفاعل الفرد 
خالل المواقف االجتماعية المختلفة وقد يكون سببًا في تجنبه 

يؤثر سلبيًا على أدائه اجتماعيًا  المشاركة في تلك المواقف، مما
 .وأكاديمياً 

وُيستخدم مفهوم القلق االجتماعي لإلشارة إلى خبرة القلق      
وتشير  .[4] مراد،و عبدالخالق، و  في السياقات االجتماعية البناء،

[ بأن القلق االجتماعي هو خوف غير 6أماني عبدالوهاب ]
أو التواجد معهم  مقبول أو غير واقعي من التفاعل مع اآلخرين

وتجنب المواقف التي يفترض فيها للفرد أن يتفاعل مع اآلخرين. 
أن القلق االجتماعي هو الخوف الذي يعتري   ,Konji [5]ويرى

اإلنسان في الوضعيات التفاعلية مع اآلخرين وأنه اإلحساس 
الفيزيولوجي والنفسي الذي نشعر به حين نجد أنفسنا بين جمع 

شخص نهابه أو شخص يطرح علينا أسئلة أو  من الناس أو أمام
 & Watlin [8]بمواجهة عدائي متسلط. ويرى كل من

Banerjee,   أن القلق االجتماعي تقييم اإلنسان لذاته تقيما
سلبيًا وهذا التقييم إما أن يكون حقيقيًا أو متخياًل. وأشارت زينب 

األفراد [ إلى أن القلق االجتماعي يعد انفعااًل ينشأ لدى 9بدوي ]
بسبب الخوف من التقييم السالب من الجماعة المحيطة ويؤدي 
إلى االستثارة العصبية عند التفاعل االجتماعي وتزايد معدل 
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دقات القلب والنبض وحدوث رعشة والضيق من التواجد مع 
[ إلى أن القلق االجتماعي 15الجماعة. وذهب المنشاوي ]

مواجهة اآلخرين أو  استجابة خوف غير منطقية تحدث للفرد عند
من خالل التحدث واالتصال في مواقف التفاعل االجتماعي 
وتؤدي بالفرد إلى تجنب مثل هذه المواقف لشعوره بأنه موضع 

[ 3تقييم ونقد من اآلخرين. ويعرف كل من العاسمي والضبع ]
القلق االجتماعي بأنه حالة خوف وتهديد غامض تنتاب الفرد 

لتي يستشعر الفرد فيها أن سلوكه في المواقف االجتماعية ا
موضع مالحظة وتقييم من قبل اآلخرين ومن شأن هذه الحالة 
أن يجعل الفرد أكثر ميال للعزلة وتجنب التفاعالت االجتماعية، 

[ فقد ذهب إلى أن القلق االجتماعي هو حالة 11أما الرمادي ]
الشعور بالخوف لموقف واحد أو أكثر من المواقف االجتماعية 

تي يتعرض الفرد إليها وسط الغرباء فيشعر الفرد باالنزعاج ال
والضيق لحركات ومواقف معينة أي عدم االرتياح عند تواجده 

[ إلى أن القلق 12مع اآلخرين. وتوصل كل من بيومي ويوسف ]
االجتماعي يعد انكماشًا اجتماعيًا مفرطًا أو َوجاًل شديدًا أو تهيبًا 

تالط بهم بدرجة تكفي للتأثير على من االختالط بالغرباء أو اخ
الوظيفة االجتماعية، والخشية من نظرة اآلخرين له، وفي 
الحاالت الحادة ال يستطيع الفرد مجرد المغامرة أو التجرؤ 

[ فقد ذهب إلى أن 11بالحديث أمام اآلخرين. أما الرمادي ]
القلق االجتماعي هو حالة انفعالية يشعر فيها الفرد باضطراب 

لوك والتفكير ويتسم الفرد خاللها بالتردد والحياء والخجل في الس
أو االحراج في حضور اآلخرين، ويصاحب هذه الحالة النفسية 
بعض التغيرات الفيزيولوجية مثل زيادة ضربات القلب وسرعة 
التنفس وزيادة إفراز العرق وزيادة توتر العضالت وارتعاش 

 .األطراف
االجتماعي في دليل ويعكس مفهوم اضطراب القلق      

 فهمًا جديدًا وأوسع (DSM-5) التشخيص األمريكي الخامس
فيمكن أن ُيشخص القلق االجتماعي من خالل استجابة الفرد 
على مجموعة متنوعة من الحاالت االجتماعية، ومن أمثلتها 
عدم االرتياح للتحدث مع االخرين وبالذات في حال وجود 

ج لتناول العشاء مع أشخاص ُغرب، واالعتذار عن الخرو 
األصدقاء لكي ال يشاهد الشخص وهو يأكل ويشرب، وقد تم 
التأكيد على معايير التشخيص الضطراب القلق االجتماعي على 
أنه أكثر من مجرد الخجل، بل الخوف أو القلق عند مالقاة 
اآلخرين والذي يستمر لمدة ستة أشهر أو أكثر وهذا المعيار 

يعتبر القلق االجتماعي في المواقف  يشمل البالغين أيضا، ولم
العابرة أو المؤقتة فقط. ومن معايير تشخيص القلق االجتماعي: 
المعاناة من االعتالل أو الضيق الشديد عند حضور اللقاءات 
الروتينية في األوساط االجتماعية أو في العمل أو المدرسة أو 

على  أثناء األنشطة اليومية األخرى ومن السلوكيات التي تدل
القلق االجتماعي: التشبث الشديد وعدم القدرة على الكالم في 

 (.2512المواقف االجتماعية )
إلى أن من عوامل   ,Leary & Kowalski [13]ويشر     

القلق االجتماعي الشعور بالقلق إزاء تقييم اآلخرين. وجاء 
[ ليشير إلى عوامل القلق 14التحليل العاملي لدراسة كوثر رزق ]

التفاعل االجتماعي، العزلة االجتماعية، )تماعي وهي االج
. (الجانب الفسيولوجي، التقييم االجتماعي، االنسحاب االجتماعي

[ إلى أبعاد القلق االجتماعي وهي 10وتوصلت دراسة رضوان ]
 ،االعراض الجسدية، صعوبات التواصل والتعبير عن النفس)

 ،تشتت األفكار ،الخوف من المواقف االجتماعية والدخول فيها
أبعاد القلق [ 16] . وحددت دراسة حسين(عدم الثقة بالنفس
العالقات االجتماعية للطفل، االندماج في )االجتماعي في 

 ،الخوف من التقييم السالب للشخصية ،المحيط االجتماعي
 (.مهارات التعامل مع اآلخرين، النشاطات االجتماعية المتعددة

أن من المكونات األساسية   ,Kashdan [17]وذكرت دراسة
للقلق االجتماعي الخوف من التعرض للتقييم السلبي من 

إلى أن الدافع   Kashdan [17]اآلخرين. وهذا ما أكدته دراسة
لتجنب التقييم السلبي يؤدي لدى كثير من الناس إلى  القلق 

[ أن هناك أبعاده للقلق 19االجتماعي. وأشار سكران ]
التجنب  ،من التقويم السالب)الخوف  االجتماعي وهي

 ،االجتماعي للمواقف الجديدة، التجنب االجتماعي العام
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أنه عادة ما يصحب   ,Antony [1]. وأشار(األعراض الفيزيقية
القلق االجتماعي استجابة مصحوبة بالتوتر واالضطراب عند 
مواجهة اآلخرين كاألقران والوالدين والمدرسين. وحددت دراسة 

الخوف من التقويم )القلق االجتماعي في  [ أبعاد9بدوي ]
السالب، تجنب المواقف الجديدة، التجنب االجتماعي العام(. 

[ لعوامل القلق االجتماعي  ومنها )قلق 21وأشار خطاب ]
االقبال على اآلخرين، قلق االهتمام االجتماعي، قلق التفاعل 

أشار  [22] قلق المواجهة(. وفي دراسة ملحم ،االجتماعي
مل القلق االجتماعي على أنها )العمل مع الجماعة، لعوا

 (.العالقات االجتماعية، الثقة بالنفس، المبادرة إلى العمل
[ أن اضطراب القلق االجتماعي 23] علي دبابش،وأشار      

في درجته العادية له جانبان: جانب سلبي: عندما يخشى الفرد 
من وجوده مع اآلخرين ومن ثم يؤثر في كفاءته على العمل 
والقيام باألنشطة اليومية العادية له أو تقلص في شبكة العالقات 
االجتماعية ومن ثم يكون هناك إهدار لطاقة الفرد، وجانب 

جابي: يتمثل في وقاية الفرد من الوقوع في بعض المشاكل أو اي
المواجهات التي تضر ببعض جوانب حياته أثناء العمل أو 

بعرض العديد من  [24] الذهاب إلى المدرسة. وقام سكران
أعراض القلق االجتماعي ومنها: الخوف من التحدث أمام 

خجال، الجمهور، وتجنب المواقف االجتماعية، واحمرار الوجه 
والتعرق، وهجمات الذعر، والدوخة، ومحاولة االنسحاب من 
الموقف، الخوف المزمن من مواقف مختلفة يشعر فيها الشخص 
بأنه محط األنظار والخوف من القيام بشيء ما مخجل أو 

 .فاضح
[ أن القلق االجتماعي يشمل على 20وترى فائقة بدر ]     

ومعرفية وسلوكية وهو  أربعة جوانب على األقل جسمية ووجدانية
انفعال غير سار وشعور مكدر بتهديد متوقع أو هم مقيم وعدم 
راحة وعدم استقرار مع خبرة ذاتية تتسم بمشاعر الشك والخوف 
من شر مرتقب ال مسوغ له من الناحية الموضوعية واعتقادات 
سلبية تفتقر إلى أساس سليم فضال عن االستجابة لمواقف الحياة 

 .لو كانت ضرورات ملحة أو طوارئاليومية كما 

[، ناصر 10[، رضوان ]23] علي دبابش،وقد حدد كل من 
[ 3[، العاسمي والضبع ]4] [، البناء وعبدالخالق ومراد26]

 :مكونات للقلق االجتماعي وهي
المكون السلوكي: يتمثل في السلوك التجنبي للمواقف  -

سلوك الهرب االجتماعية المثيرة للقلق االجتماعي، ويتجلى في 
من مواقف اجتماعية مختلفة وتجنبها كعدم تلبية الدعوات 
االجتماعية والتقليل من االتصاالت االجتماعية، والتي يعتقد 
الفرد أنها من الممكن أن تسبب له القلق. وعدم المسايرة 

 .االجتماعية، وقلة التفاعل االجتماعي، وكثرة الصمت
الشخص للموقف المكون المعرفي: يتضح في إدراك  -

االجتماعي بطريقة سلبية مع تركيزه على التقييم السلبي الذي قد 
يتلقاه من اآلخرين. وله عالقة بالتفكير واإلدراك كتقدير الذات 
المتدني والوعي بالذات المفرط بالنشاط، واالستياء من نقد 
اآلخرين للفرد وتوقع التعرض للفضيحة بسبب تدني مستوى 

المتكرر بالمواقف االجتماعية الصعبة أو  األداء، واالنشغال
  المثيرة للقلق

الفيزيولوجي: يتجسد في التغيرات الفيزيولوجية الناجمة عن  -
استثارة الجهاز العصبي المستقل وتنشيطه ومنها زيادة معدل 
ضربات القلب ورعشة الصوت واألطراف واصفرار الوجه وزيادة 

من مجموعة مختلفة إفراز العرق. ويتضح من معاناة الشخص 
من األعراض الجسدية المرتبطة بالمواقف االجتماعية المرهقة 
بالنسبة له كالشعور بالغثيان واألرق واإلحساس بالغصة في 

  .الحلق واالرتجاف والتعرق
وفيما يخص النظريات التي تناولت القلق االجتماعي فقد      

ت [ نقال عن )قطب( أن هناك عدة نظريا19أشار سكران ]
 : تناولت القلق االجتماعي منها

النظرية السلوكية: والتي ترى أن القلق االجتماعي هو ناتج  -
لعملية التعلم ألن الشخصية ما هو إال حاصل لمجموعة من 

 .العادات السلوكية وأن العادة سلسة من األفعال المنعكسة
النظرية المعرفية: تشير إلى أن القلق االجتماعي استجابة  -

 ة مكتسبة من البيئة وترتبط بكيفية إدراك الفرد أو كيف يتممعرفي
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 .تقييمه بواسطة اآلخرين والنظر للجوانب المعرفية السالبة
نظرية إعاقة الذات: تعرف القلق االجتماعي بأنه وظائف  -

غير مدركة مثل االتصال والدافعية اإلدراك وتشير إلى أن 
ييم سلبي لذاتهم يؤدي األفراد الذين لديهم قلق اجتماعي ولهم تق

 .ذلك لديهم إلى اضطرابات في العالقات االجتماعية
وقد استفاد الباحث من العرض السابق ومما سيأتي من      

دراسات سابقة عن القلق االجتماعي ونسبة انتشاره ومفهومه 
ومكوناته ونظرياته بالخروج بتصور عن القلق االجتماعي 

 .ق االجتماعي وأبعادهوماهيته وبناء عبارات مقاس القل
 مشكلة الدراسة. 2

اختلفت نتائج الدراسات فيما بينها في أثر القلق االجتماعي      
 & Learyعلى التحصيل الدراسي فقد توصلت نتائج دراسة

[13] Kowalski,  إلى أن القلق االجتماعي هو أحد المتغيرات
وهذا ما الهامة التي يمكن أن تؤثر سلبا على التحصيل الدراسي. 

بأن زيادة القلق االجتماعي ,Furmark [27]  أكدته دراسة
 Van [28] تسبب ضعف التحصيل الدراسي. وأشارت دراسة

Ameringen et al  أن هناك أثر للقلق االجتماعي على عدم
إلى أن   ,Wetterberg [29]إكمال المدرسة. وتوصلت دراسة

طالبا ( 237%  ممن شملهم استطالع من عينة تضم ) 21
ممن حضورا السنة األولى من المدرسة الثانوية العليا السويدية 
قد ضعف أداءهم بسبب القلق االجتماعي. وأشار كل من البناء 

[ أن اضطراب القلق االجتماعي واحدا من 4وعبدالخالق ومراد ]
االضطرابات التي يمكن أن تؤثر على األداء الوظيفي والمهني 

لشخص إلى تجنب المشاركة الفعالة واالجتماعي للفرد وتدفع ا
 Wood, [30] في المجاالت المتعددة للحياة. وتوصلت دراسة

إلى أن الحد من القلق يساعد على تحسين األداء األكاديمي 
أن التحصيل  ,Ahmad [31]لألطفال. وأظهرت نتائج دراسة 

 الدراسي له عالقة ذات اتجاه سلبي مع القلق االجتماعي. ويشير
[2] Topham & Russell  إلى أن الطالب قد يضيعون

العديد من فرص التعلم عن طريق تجنب التفاعل االجتماعي 
جسديا أو نفسيا. بينما جاءت دراسات أخرى لتشير إلى أن القلق 

االجتماعي لم يكن مؤشرا على عدم االستمرار في الكلية أو 
اإلنجاز األكاديمي، وقد ُفسر ذلك بقدرة الطالب على إدارة 
مخاوفهم، ومع هذا فإن المؤسسات األكاديمية تختلف فيما بينها 
من حيث تأثيرها على زيادة القلق االجتماعي لطالبها من حيث 
الضغوط التي يشعرون بها في جهاتهم التعليمية مما قد يسهم 

 [32]في تأثير القلق االجتماعي على أداء الطالب األكاديمي
Strahan,  [31] ويؤكد Ahmad عديد من الدراسات لم أن ال

تتوصل لعالقة بين التحصيل الدراسي والقلق االجتماعي. 
أن القلق االجتماعي برغم   Topham & Russell [2]ويوضح

أثره وأنه قد يسبب ترك التعليم، إال أن األدلة حول تأثير القلق 
االجتماعي على األداء األكاديمي في التعليم العالي ما زالت 

 .محدودة
جاءت العديد من الدراسات لتبحث الفروق بين الطالب  وقد     

إلى أن  Ahmad [31]والطالبات في القلق االجتماعي، ويشير 
نتائج البحوث حول تأثير الفروق بين الطالب والطالبات على 
القلق االجتماعي مختلفة وغير متفقة فيما بينها، ولكن أغلب هذه 

في القلق  الدراسات دعمت وجود عالقة بين نوع الجنس
[ لتؤكد أن اإلناث 33االجتماعي. وجاءت نتائج دراسة عيد ]

 أكثر قلقا اجتماعيا من الذكور، وهذا ما توصلت له نتائج دراسة
(Harris)  بوجود عالقة موجبة بين الطالب والطالبات في درجة

[. وأشارت نتائج 11الشعور بالقلق االجتماعي لصالح الطالبات ]
ن نسبة الفرق بين الذكور [ أ4مراد ] ،خالقدراسة البناء، عبدال

% لدى االناث في ٥,،٥في القلق االجتماعي يبلغ  واالناث
لدى الذكور وبالرغم من أن معظم الدراسات  %,,،,حين يبلغ 

تشير إلى أن اإلناث يعانين أكثر من الذكور من اإلصابة 
باضطراب القلق االجتماعي فإن الرجال يسعون بشكل أكبر من 
النساء للحصول على العالج، وقد بلغ معدل انتشار القلق 

% في حين بلغ معدل انتشار 1،36االجتماعي لدى الذكور 
% وبحساب الفرق بين 0،55جتماعي لدى االناث القلق اال

وهي دالة عند مستوى  2،19المعاملين بلغت القيمة الحرجة 
بمعنى أن معدل انتشار القلق االجتماعي عند االناث  5،50
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 Mack, et [34] أعلى من الذكور. وقد أظهرت نتائج دراسة

al,  أن النساء أكثر قلقا اجتماعيا من الرجال. وتوصلت دراسة 
[35] Levpuscek, Videc  إلى أن المراهقات أكثر شعورا

بالخوف من التقييم السلبي وهو نوع من القلق االجتماعي 
[ 11بالمقارنة مع المراهقين الذكور. وفي دراسة الرمادي ]

أوضحت أن متغير الجنس له تأثير موجب على مستوى القلق 
  .باالجتماعي حيث اتضح ان الطالبات أكثر قلقا من الطال

بينما أشارت نتائج دراسات أخرى إلى عدم وجود فروق بين 
الطالب والطالبات في القلق األكاديمي وهذا ما توصلت له 

[ أن نسبة القلق االجتماعي بين الذكور 10دراسة رضوان ]
[ إلى أن الذكور 24واإلناث متساوية. وأكدت دراسة سكران ]

واء. ونقل أبو واإلناث يصابون بالقلق االجتماعي على حد س
[ أن بعض الدراسات التي أوردت أن القلق 36حميدان ]

االجتماعي موجود بالتساوي بين الذكور واإلناث. وأشارت نتائج 
أنه ال توجد فروق  ,Stewart & Mandrusiak [37] دراسة

كبيرة بين الطالب والطالبات في مستويات القلق االجتماعي 
 .عم والمشورة اآلخرينالمبلغ عنه ذاتيا من خالل طلب الد

فيما ندرت الدراسات التي تناولت الفروق بالبيئة ومكان      
في حدود ما أطلع عليه الباحث  –اإلقامة  في القلق االجتماعي

إلى أن القلق االجتماعي Ahmad [31] وقد أشارت دراسة  ،–
يرتبط مع أنماط أخرى من السلوك ومنها العوامل الثقافية. 

على أن هناك  ,Ruth  [38] Cooper, et al وأكدت دراسة
اختالف في القلق االجتماعي بين الثقافات، وقد يكون ذلك من 
أجل أن األعراف االجتماعية للمجتمعات مختلفة، من حيث 

 .المبدأ، وفهما خاص للحياة االجتماعية
وفي حدود علم الباحث ليس هناك دراسات حول القلق 

عالقته بمتغيرات الدراسة لذلك االجتماعي لطلبة جامعة طيبة و 
 :جاءت هذه الدراسة لتجيب عن األسئلة اآلتي

 أ. أسئلة الدراسة
: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد القلق 1س 

 االجتماعي لدى طلبة جامعة طيبة تعزى لمتغير النوع

 ؟(إناث -االجتماعي )ذكور
القلق : هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد 2س

االجتماعي لدى طلبة جامعة طيبة تعزى لمتغير التخصص 
 أدبي(؟ -الدراسي )علمي 

: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد القلق 3س
االجتماعي لدى طلبة جامعة طيبة تعزى لمتغير مكان اإلقامة 

   ؟(خارجة المدينة –)داخل المدينة 
بعاد القلق : هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في أ4س

االجتماعي لدى طلبة جامعة طيبة تعزى لمتغير التحصيل 
  منخفضين(؟ –الدراسي )مرتفعين

: هل توجد عالقة ارتباطية بين القلق االجتماعي والتحصيل 0س
 ؟الدراسي لدى طلبة جامعة طيبة

: هل يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل معرفة 6س
 طالب جامعة طيبة؟ مستوى أبعاد القلق االجتماعي لدى

 أهداف الدراسةب. 
التوصل إلى المظاهر النفسية التي تحدد مفهوم القلق  

 .االجتماعي
الوقوف على العوامل التي تنظم البنية العاملية للقلق  -

  .االجتماعي لدى طلبة جامعة طيبة
التوصل إلى الفروق في أبعاد القلق االجتماعي لدى طلبة  -

النوع االجتماعي، )جامعة طيبة والتي تعزى لمتغيرات 
 (.التخصص، مكان اإلقامة، التحصيل الدراسي

التحقق من العالقة بين القلق االجتماعي كما يراه طلبة  -
 .جامعة طيبة  والتحصيل الدراسي  لديهم

التنبؤ بالتحصيل الدراسي من  التعرف على مدى إمكانية -
خالل معرفة مستوى أبعاد القلق االجتماعي لدى طالب جامعة 

 .طيبة
 أهمية الدراسةج. 

تتناول الدراسة موضوع القلق االجتماعي وهو حسب ما أشارت 
إليه الدراسات والجمعيات المختصة: يعد ثالث أكبر مشكلة من 

 اليوم بعد اإلدمانمشاكل الرعاية الصحية النفسية في عالم 
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 .واالكتئاب
تقدم هذه الدراسة أداة تهدف إلى قياس القلق االجتماعي لدى  -

 .طالب الجامعة من الجنسين
تساعد هذه الدراسة أساتذة الجامعات على معرفة مجاالت  -

القلق االجتماعي التي يعاني منها طالبهم ومن ثم يمكن لهم 
اعد على تفاعل طالبهم إيجاد حلول تربوية وأنشطة وتدريبات تس

 .ومشاركاتهم أثناء المحاضرات
تسهم الدراسة بتزويد التربويين والنفسيين بأبعاد القلق  -

االجتماعي مما يساعدهم على بناء البرامج المساعدة لخفض 
 .لدى طالب الجامعة من الجنسين ياالجتماعالقلق 

ي والت ياالجتماعتكشف الدراسة عن الفروق في أبعاد القلق  -
تعزى إلى النوع االجتماعي والتخصص ومكان االقامة 

 .والتحصيل الدراسي
تكشف الدراسة عن إمكانية التنبؤ بالتحصيل الدراسي من  -

خالل معرفة مستوى أبعاد القلق االجتماعي لدى طالب 
 .الجامعة

 محددات الدراسةد. 
  .الحد الجغرافي: المدينة المنورة ومحافظاتها -
 .طلبة جامعة طيبة من الجنسينالحد البشري:  -
 .هـ1430 -1434الحد الزمني: العام الجامعي  -

 مصطلحات الدراسةه. 
[ القلق االجتماعي بأنه 11القلق االجتماعي: يعرف الرمادي ]

حالة الشعور بالخوف لموقف واحد أو أكثر من المواقف 
االجتماعية التي يتعرض الفرد إليها وسط الغرباء فيشعر الفرد 

نزعاج والضيق لحركات ومواقف معينة، أي عدم ارتياح عند باال
 .تواجده مع اآلخرين

ويعرف القلق االجتماعي في الدراسة الحالية: بأنه الخوف من 
مواجهة اآلخرين والتفاعل معهم لتجنب االحراج، مع ضعف 

 .الثقة بالنفس وصعوبة التواصل والتعبير
التحصيل الدراسي: ويعرف إجرائيا في هذه الدراسة: بأنه المعدل 

 التراكمي الذي حصل عليه الطلبة في الفصل األول 

 .هـ1434/1430
مكان اإلقامة: المكان الذي يسكن فيه الطلبة إما داخل المدينة 

 .المنورة أو خارجها في محافظاتها وقراها
الطلبة إما ذكور أو النوع االجتماعي: الجنس الذي ينتمي إليه 

  .إناث
 الدراسات السابقةاالطار النظري و  3.

[ إلى الكشف عن الفروق بين 20هدفت دراسة فائقة بدر ]     
مرتفعي ومنخفضي مفهوم الذات والقلق االجتماعي والتحصيل 
الدراسي والعالقة بين مفهوم الذات والقلق االجتماعي والتحصيل 
الدراسي وقد طبقت مقياس القلق االجتماعي ومقياس مفهوم 

المرحلة  ( طالبًة من طالبات113)الذات على عينة بلغت 
المتوسطة بالمملكة العربية السعودية وأسفرت النتائج عن عدم 
 .وجود عالقة ارتباطية بين القلق االجتماعي والتحصيل الدراسي

[ بدراسة هدفت 4وقام كل من  البناء وعبد الخالق ومراد ]     
إلى تحديد معدالت انتشار القلق االجتماعي لدى عينة من 

روق بين الجنسين وفحص العالقة بين طالب جامعة الكويت والف
القلق االجتماعي والتفكير السلبي التلقائي وتكونت عينة الدراسة 

طالبًا وطالبة من معظم كليات جامعة الكويت، وقد  (445)من 
 ،استخدم مقياسان هما: قائمة القلق والخوف االجتماعي

واستخبار المعارف االجتماعية. وكشفت الدراسة عن فروق 
بين الذكور واالناث في معدل انتشار القلق االجتماعي  جوهرية

% 1،36الجتماعي لدى الذكور حيث بلغ معدل انتشار القلق ا
% 3،19% عند اإلناث بينما كان لدى العينة الكلية 0،55و

وظهرت فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في المواقف 
الناس و  ،والجنس اآلخر ،االجتماعية اآلتية: الغرباء، والسلطة

عموما كما اتضح أن أكثر المواقف االجتماعية إثارة للقلق 
يليه الخوف  ،االجتماعي هي مواقف التفاعل مع الجنس اآلخر

 .ثم الخوف من الغرباء ،من السلطة
[ إلى معرفة العالقة بين دافع 39وهدفت دراسة اليوسفي ]     

من االنجاز الدراسي والقلق االجتماعي وتكونت عينة الدراسة 
( طالبًة واستخدم الباحث مقياسين أحدهما الدافع لإلنجاز 194)
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( واآلخر مقياس القلق االجتماعي 2553 الدراسي )للرواف،
( وتوصل الباحث إلى أن هناك عالقة ارتباطية 2553 ،)لقلند

إيجابية ذات داللة بين دافع اإلنجاز الدراسي والقلق االجتماعي 
 .لدى طالبات كلية التربية

كان هدفها التحقق من  Ahmad [31] دراسة قام بهاي وف
العالقة بين التحصيل الدراسي مع القلق االجتماعي واحترام 
الذات لدى طالب المدارس من الجنسين. وتكونت عينة الدراسة 

( طالبًا وطالبًة. وقد تم قياس التحصيل الدراسي من 1555من )
خالل اختبار اإلنجاز والذي أعده الباحث لهذه الدراسة. وقد 

لتقييم  (1993 ،ليري)نسخة معدلة من مقياس  استخدم الباحث
وتم استخدام النسخة األوردية من مقياس  ،شدة القلق االجتماعي

تقدير الذات لتقييم احترام الذات للطالب. وقد أظهرت النتائج أن 
الطالب من األسر الفقيرة لديهم قلق اجتماعي وانخفاض في 

ة. وقد وجدت التفاعل االجتماعي وصعوبات في الحياة المدرسي
الدراسة عالقة إيجابية بين التحصيل األكاديمي المرتفع ومن 
لديهم تقدير ذات مرتفع، وأن التحصيل الدراسي له عالقة 
 .إيجابية مع احترام الذات وعالقة سلبية مع القلق االجتماعي

وأن احترام الذات لديه عالقة سلبية مع القلق االجتماعي، وكانت 
من الطالب على اختبار التحصيل  الطالبات أفضل أداءً 

األكاديمي. إال أن الطالب لديهم مستوى أعلى من الثقة بالنفس 
 ،وانخفاض في مستوى القلق االجتماعي بالمقارنة مع الطالبات

وأن تعليم الوالدين والدخل الشهري لألسرة لديه عالقة إيجابية مع 
 .التحصيل الدراسي وعالقة سلبية مع القلق االجتماعي

إلى التأكد من ثبات  .Ingles, et al [40] دراسة وهدفت     
مقياس القلق االجتماعي في مرحلة المراهقة والفروق الكامنة 
لمقياس القلق االجتماعي على المراهقين، وتكونت عينة الدراسة 

( مراهقًا ومراهقًا من االسبانيين. وتم التوصل إلى 1075من )
القلق االجتماعي. وأشارت نتائج ثالثة عومل مترابطة بمقياس 

الدراسة إلى أن اإلناث أعلى قلقا اجتماعيا من الفتيان في 
الخوف من التقييم السلبي وتجنب العالقات االجتماعية واستغاثة 

 .جديدة

[ كان هدفها  معرفة 36وفي دراسة قام بها أبوحميدان ]     
تة مدى انتشار ظاهرة القلق االجتماعي بين طلبة جامعة مؤ 

الجناح المدني وذلك لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروقا ذات 
داللة إحصائية تعزي لمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي والكلية 

( طالبًا وطالبًة ممن 197والعمر. وتكونت عينة الدراسة من )
يدرسون في أحد المساقات اإلجبارية في الجامعة ومن مختلف 

لطب والتمريض، وقد استخدم الكليات باستثناء طلبة كليتي ا
  1994الباحث مقياس القلق االجتماعي الذي أعده رولين ويي

(، وقد أظهرت 2554وعربه وقننه على البيئة المصرية دسوقي )
النتائج وجود القلق االجتماعي لدى أفراد العينة بدرجات متفاوتة 

% من أفراد العينة يعانون من 4،29حيث تبين أن ما نسبته 
يعانون من قلق  %93،96اعي مرتفع وما نسبته قلق اجتم

% يعانون من مستوى قلق اجتماعي متدني 11،76متوسط وأن 
تعزي  وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً 

 .لمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي والكلية والعمر
[ إلى التعرف على القلق 11وهدفت دراسة الرمادي ]     

 ،قته ببعض متغيرات اضطرابات الشخصيةاالجتماعي وعال
( طالبا وطالبة بجامعة الفيوم، 140وتكونت عينة الدراسة من )

وطبق عليهم العديد من المقاييس منها اختبار القلق االجتماعي 
والحرج والتكتم االجتماعي والتجنب االجتماعي والخجل والشعور 

من  بالذنب، وتوصلت الدراسة إلى أن الطالبات أكثر قلقا
الطالب، ووجود فروق ذات داللة احصائية موجبة في القلق 

 .االجتماعي لصالح الطالبات
باستطالع شمل   Topham & Russell [2]وقامت دراسة    

( طالبًا من طالب الجامعة، وطبق عليهم مقياسي 1055)
اختيار الذات والقلق االجتماعي المتكرر، وجاءت أبعاد القلق 
االجتماعي للطالب في التفاعل بين الطالب والموظفين من 
حيث القلق الشديد والحرج، وكانت هناك أعراض جسدية )مثل 

ن النقد، وضعف المعرفية التعرق، واحمرار الوجه(، والخوف م
السلوكية )مثل النسيان، والتأتأة( والميل إلى التركيز على األداء 
في الماضي. وقد تجنب الطالب االجتماعات العامة مثل 
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المحاضرات الجماهيرية والندوات ومجموعات المشروع من حيث 
 .عدم الحضور أو الحضور مع عدم المشاركة

 :التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة أبعاد ومكونات القلق االجتماعي  -

 .وطبقت أغلب الدراسات مقاييس أجنبية تم تعريبها وتقنينها
 Ahmadلم تتناول أغلب الدراسات مكان اإلقامة عدا دراسة -

 .والتي تناولتها ولكن ليس بشكل مباشر [31]
حميدان  تتناول أغلب الدراسات التخصص عدا دراسة أبو -

.[36] 
القلق االجتماعي  [20[ وفائقة بدر ]26تناولت دراسة ناصر ] -

في البيئة السعودية ونظرا ألن الدراستين تم تطبيقهما قبل عشر 
وألن العينة  ،سنوات، وفي مدن أخرى تختلف عن منطقة الباحث

وأيضا لم  ،المختارة والمتغيرات المدروسة لم يتم تناولهما مجتمعة
تتناول كال الدراستين الفروق في القلق االجتماعي والتي تعزى 

لذا قام الباحث  بالدراسة  ،خارج المدينة( -لمكان اإلقامة )داخل 
 .الحالية، واستفاد مما توصلت إليه هذه الدراستين من نتائج

لم تتفق نتائج الدراسات فيما بينها من حيث الفروق في القلق  -
 .متغيري النوع االجتماعي، والتحصيلاالجتماعي ل

 الطريقة واالجراءات. 4
 الدراسةمنهج  أ.

يعد المنهج الوصفي االرتباطي هو المنهج المستخدم في هذه 
الدراسة والذي يهدف إلى معرفة عالقة القلق االجتماعي 

 .بالتحصيل الدراسي
 مجتمع الدراسةب. 

تكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات جامعة طيبة بالمدينة 
 ،طالب وطالبة (66.555)المنورة ومحافظاتها والبالغ عدده 

 .هـ1430/ 1434للعام الجامعي 
 عينة الدراسة ج.  

طالبًا  216منهم ) ،( طالباً 075تكونت عينة الدراسة من )
( سنة، من 23 -17طالبًة(، تتراوح أعمارهم ما بين ) 306و

 .طلبة جامعة طيبة وفروعها

 أدوات الدراسة د. 
قام الباحث ببناء مقياس في القلق االجتماعي، ليحقق هدف 
الدراسة، والمبني في أساسه عن الكشف عن القلق االجتماعي 

سين في تخصصات وأبعاده لدى طلبة جامعة طيبة من الجن
مختلفة ومن المقيمين داخل المدينة وخارجها وعالقة ذلك 

 .بتحصيلهم الدراسي
 ()إعداد الباحث مقياس القلق االجتماعي: 

الهدف من المقياس: يهدف هذا المقياس إلى قياس أنماط 
سلوكية مختلفة تعد مصدرا للقلق االجتماعي. إعداد المقياس: 

يد من الكتابات النظرية والدراسات قام الباحث بالرجوع إلى العد
واألبحاث السابقة والتي تناولت القلق االجتماعي، وأكدت العديد 
من هذه الدراسات أن استبيانات التقرير الذاتي هي الطريقة 
الشائعة لتقييم لقلق االجتماعي وذلك ألن أسلوب التقرير الذاتي 

ي القلق له أهمية الخاصة نظرا للطبيعة الذاتية والمنطوية ف
االجتماعي وقد استخدمت العديد من الدراسات أسلوب التقرير 
الذاتي وقد رجع الباحث للعديد من المقاييس ومنها دراسة كل 

[ 20بدر، ]] 10] رضوان، ,Mattick & Clarke [42] من
 Hayward, et al., [45] [44]  [39]اليوسفي،[ 19] ،سكران

VanRoy, et al.,  [ ،9بدوي] ،[22] ملحم،[ 11] الرمادي. 
وقد تحددت مكونات المقياس وتم صياغة عباراته في صورته 

( عبارًة 62( فقرة، وفي صورته النهائية من )70األولية من )
ت في اتعكس مكونات القلق االجتماعي، وقد تم إعداد العبار 

صورة تقرير ذاتي يجيب عليها الطالب في ظل خمس 
 (.أحيانا، قليال، أبدااستجابات تشمل )دائما، غالبا، 

 :الخصائص السيكومترية لمقياس القلق االجتماعي
الصدق الظاهري: قام الباحث بالتحقق من صدق األداة بعرضها 

وطلب  ،على خمسة محكمين مختصين في التربية وعلم النفس
منهم إبداء الرأي على عبارات مقياس القلق االجتماعي من حيث 

بارات أو حذفها أو إضافة فقرات اقتراح التعديل في صياغة الع
وبعد األخذ برأيهم  ،أخرى، وقد تم استالم استجابات المحكمين

 ،عبارة (70)عبارة بدال من  (62)أصبحت األداة مكونة من 
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وقد تم إعادة صياغة العديد من العبارات وكانت مالحظات 
 .المحكمين محل اهتمام من قبل الباحث

ع على استخدام أسلوب التحليل : يعتمد هذا النو الصدق العاملي
العاملي االستكشافي حيث تم القيام بحساب الصدق العاملي 
لمقياس القلق االجتماعي لنفس العينة المختارة في هذه الدراسة، 
وقد تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي باستخدام حزمة 

وقد تم األخذ بمحك جيلفورد  ،(SPSS) البيانات اإلحصائية

داال إحصائيا. وإلعطاء معنى سيكولوجي  (5.3التشبع )باعتبار 
للمكونات تم تدويرها تدويرا متعامدا باستخدام طريقة الفاريماكس 

وبناًء على ذلك أمكن استخالص خمسة عوامل. ويبين  ،لكايزر
( الجدر الكامن ونسبة التباين المفسر التي يسهم بها 1جدول )

القلق االجتماعي، كل عامل من العوامل الخمسة في مقياس 
تشبعات العوامل المستخرجة بعد التدوير  (2)ويوضح جدول 

 .المتعامد لمقياس القلق االجتماعي
 1جدول 

 075ن=  ل الخمسة لمقياس القلق االجتماعيالجدر الكامن ونسبة التباين المفسر للعوام
 العامل الخامس العامل الرابع الثالث العامل العامل الثاني العامل األول 

 3.91 0.54 6.53 7.16 7.45 الجذر الكامن
 6.31 9.144 9.74 11.70 11.94 نسبة التباين المفسر

 2 جدول
 االجتماعي القلق لمقياس المتعامد التدوير بعد المستخرجة العوامل تشبعات

أرقام 
 العبارات

 تشبعات العوامل
أرقام 
 العبارات

 العوامل تشبعات
قلق 

التفاعل 
 االجتماعي

صعوبة 
التواصل 
 والتعبير

الخوف من 
مواجهة 
 اآلخرين

ضعف 
الثقة 
 بالنفس

تجنب 
 االحراج

قلق 
التفاعل 
 االجتماعي

صعوبة 
التواصل 
 والتعبير

الخوف من 
مواجهة 
 اآلخرين

ضعف 
الثقة 
 بالنفس

تجنب 
 االحراج

1   440.   32    036.  
2   097.   33 390.     
3   049.   34 397.     
4   659.   30     073. 
0   072.   36  376.    
6   465.   37    460.  
7     307. 39  023.    
9      449. 39  099.    
9   050.   45  610.    
15     043. 41  611.    
11   364.   42    062.  
12   419.   43  354.    
13   479.   44  690.    
14     642. 40  090.    
10   406.   46  032.    
16     454. 47 490.     
17     499. 49 035.     
19    399.  49  405.    
19   066.   05 755.     
25   052.   01 014.     
21    633.  02 009.     
22    664.  03 444.     
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23    447.  04 632.     
24     465. 00 604.     
20     399. 06 021.     
26 434.     07 676.     
27 315.     09 324.     
29    435.  09 446.     
29    352.  65 064.     
35  409.    61  334.    
31 064.     62  442.    

  :( ما يلي2) رقميتضح من الجدول 
، (11.94) ( بنسبة تباين19أن العامل األول تشبعت عليه ) -

وتشير المضامين النفسية لعبارات العامل األول إلى: تجنب 
حضور الحفالت والمناسبات واألنشطة الجماعية والشعور 
بالعصبية والتوتر واالرتباك والخجل وضعف الحديث والتفاعل 

أي شيء مع األصدقاء، والخشية  واإلجابة على األسئلة وفعل
من أن يقوم بدعوة اآلخرين للقيام بأمور معه، والعصبية عندما 
يتعرف على أصدقاء جدد، واالنزعاج عندما يبدأ محادثة مع 
الغرباء مع صعوبة في إيجاد مزاج مريح مع الذين ُيتعامل 

قلق التفاعل ) معهم. وعلى ذلك يمكن تسمية هذا العامل
  ي(.االجتماع

 ( عبارة بنسبة تباين13أن العامل الثاني تشبعت عليه ) - 
، وتشير المضامين النفسية لعبارات العامل الثاني (11.70)

إلى: الشعور بالخوف وخفقان القلب واالرتباك ونسيان المعلومات 
على الرغم من العلم بها عندما يطلب منه إجابة االسئلة 

 عندما ال يفهم ما زعاجوالحديث أمام اآلخرين، مع الشعور باالن
ُيطلب منه، وبالعصبية عندما ال يفهم جميع ما يشرحه أساتذته 

القلق  بشأن ما يقوله صعوبة توضيح رأيه أمام األخرين و له، وب
عنه. وعلى ذلك يمكن تسمية هذا العامل )صعوبة التواصل 

 (.والتعبير
 ( عبارة بنسبة تباين14أن العامل الثالث تشبعت عليه ) -
، وتشير المضامين النفسية لعبارات العامل الثالث إلى: (9.74)

االرتجاف واحمرار الوجه وخفقان القلب والرهبة عند مواجهة 
من اآلخرين، مع تجنب القيام بـأنشطة تكون موضع اهتمام 

 وعلى ذلك يمكن تسمية هذا العامل اآلخرين منعا للحرج.
 (.)الخوف من مواجهة اآلخرين

 ( عبارات بنسبة تباين9الرابع تشبعت عليه )أن العامل  -
، وتشير المضامين النفسية لعبارات العامل الرابع إلى: (9.144)

التخوف من عدم حب اآلخرين له، وتجنب مواقف التعرض 
للنقد، مع الشعور بأن اآلخرين يتحدثون عنه في غيابه 

وعلى ذلك . ويسخرون منه ويستهزئون بحديثه وأنهم أفضل منه
 (.تسمية هذا العامل )ضعف الثقة بالنفس يمكن

 ( عبارات بنسبة تباين9أن العامل الخامس تشبعت عليه ) -
، وتشير المضامين النفسية لعبارات العامل الخامس (6.31)

إلى: الشعور بالحرج عندما يعَرق من جبهته، والخوف عندما 
يتحدث مع الجنس اآلخر، وباالنزعاج عندما يحضر مناسبة مع 

ص ال يعرفهم، وتجنب الرد على االتصال الهاتفي في أشخا
، والحديث في المجموعات الصغيرة األماكن العامة والمشاركة

مع أشخاص ال يعرفهم وجهًا لوجه وعلى ذلك يمكن تسمية هذا 
 (.العامل )تجنب االحراج

في ضوء العوامل التي تم التوصل إليها من التحليل      
دراسة القلق االجتماعي لدى عينة ال العاملي االستكشافي لمقياس

( يوضح أبعاد 3) والجدولأمكن استخالص خمسة أبعاد. 
 .مقياس القلق االجتماعي وعدد العبارات وأرقامها في كل بعد
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 3 جدول
 أبعاد مقياس القلق االجتماعي وأرقام العبارات وعددها في كل بعد

 عدد العبارات العبارات أرقام البعد م

1 
 البعد األول

 قلق التفاعل االجتماعي
26 ،27 ،31 ،33 ،34 ،47 ،49 ،05 ،01 ، ،02 ،03 ،04 ،00 ،06 ،07 ،09 ،09 ،65 19 

2 
 البعد الثاني

 صعوبة التواصل والتعبير
35 ،36 ،39 ،39 ،45 ،41 ،43 ،44 ،40 ،46 ،49 ،61 ،62 13 

3 
 البعد الثالث

 مواجهة اآلخرينالخوف من 
1 ،2 ،3 ،4 ،0  ،6 ،9 ،9 ،11 ،12 ،13 ،10 ،19 ،25 14 

4 
 البعد الرابع

 ضعف الثقة بالنفس
19 ،21 ،22 ،23 ،29 ،29 ،32 ،37 ،42 9 

0 
 البعد الخامس
 تجنب االحراج

7 ،9 ،15 ،14 ،16 ،17 ،24 ،20 ،30 9 

 62 اإلجمالي
أمكن الخروج بمفهوم يحدد القلق االجتماعي لدى طلبة كما      

جامعة طيبة في ضوء نتائج التحليل العاملي االستكشافي، 
مفهوم القلق االجتماعي: الخوف من مواجهة اآلخرين والتفاعل 
معهم وتجنب االحراج، مع ضعف الثقة بالنفس وصعوبة 

 .التواصل والتعبير

بات للمقياس باستخدام الثثبات المقياس: تم استخراج معامل 
، للتأكد من (Cronbach's Alpha) ألفا لكرونباخمعادلة 

االتساق الداخلي لعبارات المقياس، لنفس العينة المختارة في هذه 
( يوضح معامالت ثبات 4) ( طالبًا، والجدول075الدراسة )

 .أبعاد المقياس بطريقة ألفا لكرونباخ
 4دول ج

 معامالت الثبات لمقياس القلق االجتماعي
 الثبات األبعاد م
 .999 البعد األول  قلق التفاعل االجتماعي 1
 .966 البعد الثاني صعوبة التواصل والتعبير 2
 .970 البعد الثالث الخوف من مواجهة اآلخرين 3
 .912 البعد الرابع ضعف الثقة بالنفس 4
 .766 االحراجالبعد الخامس  تجنب  0

 .967 الدرجة الكلية
( ما يلي: أن قيم معامالت الثبات دالة 4) يتضح من جدول

( مما يدعو إلى الثقة في النتائج 5.51) إحصائيًا عند مستوى
 .التي يمكن التوصل إليها عند استخدام المقياس

 : االساليب االحصائية المستخدمة
استخدم الباحث في معالجة بيانات الدراسة األساليب      

اإلحصائي:  (SPSS) اإلحصائية المناسبة بواسطة برنامج
لمعرفة الفروق في أبعاد القلق  (t-test) ومنها اختبار

 -االجتماعي والتي تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي )ذكور
، ومكان اإلقامة (أدبي -إناث(، والتخصص الدراسي )علمي 

خارجة المدينة(  والتحصيل الدراسي )المرتفع  –)داخل المدينة 
يجاد قيم معامالت االرتباط بين القلق  - المنخفض(. وا 

 .االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طالب جامعة طيبة
 نتائج. ال0

 :عرض نتائج الدراسة
 :عرض نتائج السؤال األول

ائية في " هل هناك فروق ذات داللة إحص على نص هذا السؤال
أبعاد القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة طيبة تعزى لمتغير 

 إناث("؟ -النوع االجتماعي )ذكور
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لإلجابة على هذا السؤال، تم استخدام اختبار )ت( للمقارنة بين 
متوسطات درجات القلق االجتماعي وأبعاده لطلبة جامعة طيبة 

 (.6)( و0) اإلناث( كما هو موضح في الجدولين –)ذكور 

 0جدول 
ذكور، نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق  بين متوسطات استجابات طلبة جامعة طيبة في القلق االجتماعي والتي تعزى لمتغير النوع االجتماعي )ال

 اإلناث(
 مستوى الداللة )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة النوع االجتماعي 

 القلق االجتماعي
 الذكور
 اإلناث

216 
306 

133.61 
131.31 

40.35 
41.93 

617 . 
 

037. 

 :اآلتي( 0) جدول من يتضح
 في طيبة جامعة طلبة لدى إحصائياً  دالة فروق وجود عدم -

 ،(إناث -ذكور) االجتماعي النوع لمتغير تعزى االجتماعي القلق

( ت) قيمة من أقل قيمة وهي ،.(617) ت اختبار بلغت حيث
 . الجدولية

 6 جدول
 االجتماعي النوع لمتغير تعزى والتي االجتماعي القلق أبعاد في طيبة جامعة طلبة استجابات متوسطات بين الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج

 (اإلناث الذكور،)
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة النوع االجتماعي أبعاد القلق االجتماعي

 قلق التفاعل االجتماعي
 الذكور
 اإلناث

216 
306 

30.99 
34.05 

14.99 
14.53 

1.119 263. 

 صعوبة التواصل والتعبير
 الذكور
 اإلناث

216 
306 

31.09 
32.54 

15.99 
15.44 

051. 617. 

الخوف من مواجهة 
 اآلخرين

 الذكور
 اإلناث

216 
306 

32.44 
32.90 

11.54 
15.92 

432. 666. 

 ضعف الثقة بالنفس
 الذكور
 اإلناث

216 
306 

19.10 
16.19 

7.32 
6.72 

327. 551. 

 تجنب االحراج
 الذكور
 اإلناث

216 
306 

10.00 
10.73 

0.61 
0.00 

369.  712. 

 :اآلتي( 6) جدول من يتضح
 طيبة جامعة طلبة لدى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -
 صعوبة االجتماعي، التفاعل قلق) وأبعاده االجتماعي القلق في

( االحراج تجنب اآلخرين، مواجهة من الخوف والتعبير، التواصل
 قيمة بلغت حيث ،(إناث -ذكور) االجتماعي النوع لمتغير تعزى
 أقل قيم وهي .(712،.666 ،.617 ،.263) الترتيب على ت
 . الجدولية ت قيم من
 بالنفس الثقة ضعف بعد في إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 حيث الذكور طيبة جامعة طلبة لصالح طيبة جامعة طلبة بين

 الداللة مستوى عند دالة قيمة وهي ،(.327) ت قيمة بلغت
(51.). 

 :الثاني السؤال نتائج عرض
 في إحصائية داللة ذات فروق هناك هل"  على السؤال هذانص 
 لمتغير تعزى طيبة جامعة طلبة لدى االجتماعي القلق أبعاد

 ؟("أدبي - علمي) الدراسي التخصص
 بين للمقارنة( ت) اختبار استخدام تم السؤال، هذا على لإلجابة

 الدراسي للتخصص وأبعاده االجتماعي القلق درجات متوسطات
 (.9)و( 7) الجدولين في موضح هو كما( أدبي -علمي)
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 7 جدول
 أدبي،) الدراسي التخصص لمتغير تعزى والتي االجتماعي القلق في طيبة جامعة طلبة استجابات متوسطات بين الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج

 (علمي
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة التخصص 

 القلق االجتماعي
 أدبي
 علمي

249 
324 

133.29 
131.33 

43.12 
43.33 

034.  094. 

 :اآلتي( 7) جدول من يتضح
 في طيبة جامعة طلبة لدى إحصائياً  دالة فروق وجود عدم -

 حيث ،(علمي أدبي،) التخصص لمتغير تعزى االجتماعي القلق
 .الجدولية( ت) قيمة من أقل قيمة وهي ،.(034) ت قيمة بلغت

 8 جدول
 الدراسي التخصص لمتغير تعزى والتي االجتماعي القلق أبعاد في طيبة جامعة طلبة استجابات متوسطات بين الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج

 (علمي أدبي،)
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة التخصص أبعاد القلق االجتماعي

 قلق التفاعل االجتماعي
 أدبي
 علمي

249 
324 

30.13 
34.94 

14.92 
14.56 

161.  972. 

صعوبة التواصل 
 والتعبير

 أدبي
 علمي

249 
324 

31.90 
31.79 

15.03 
15.66 

174 . 962. 

الخوف من مواجهة 
 اآلخرين

 أدبي
 علمي

249 
324 

33.12 
32.36 

15.79 
11.59 

910. 410. 

 ضعف الثقة بالنفس
 أدبي
 علمي

249 
324 

17.56 
16.97 

6.19 
7.59 

246. 956. 

 تجنب االحراج
 أدبي
 علمي

249 
324 

16.56 
10.36 

0.97 
0.31 

1.493 139. 

  :اآلتي( 9) جدول من يتضح
 في طيبة جامعة طلبة لدى إحصائياً  دالة فروق وجود عدم -

 صعوبة االجتماعي، التفاعل قلق) االجتماعي القلق أبعاد
 الثقة ضعف اآلخرين، مواجهة من الخوف والتعبير، التواصل
 الدراسي التخصص لمتغير تعزى( االحراج تجنب بالنفس،

 ،.161) الترتيب على ت قيمة بلغت حيث ،(أدبي – علمي)
 ت قيم من أقل قيم وهي (1.493 ،.246 ،.910 ،.174

 .الجدولية

 :الثالث السؤال نتائج عرض
 في إحصائية داللة ذات فروق هناك هل"  على السؤال هذانص 
 لمتغير تعزى طيبة جامعة طلبة لدى االجتماعي القلق أبعاد
 ؟("المدينة خارجة – المدينة داخل) اإلقامة مكان

 بين للمقارنة( ت) اختبار استخدام تم السؤال، هذا على لإلجابة
 اإلقامة لمكان وأبعاده االجتماعي القلق درجات متوسطات

 الجدولين في موضح هو كما( المدينة خارجة – المدينة داخل)
 (.15)و( 9)
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 9 جدول 
 داخل) اإلقامة مكان لمتغير تعزى والتي االجتماعي القلق في طيبة جامعة طلبة استجابات متوسطات بين الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج

 (المدينة خارج – المدينة
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة مكان اإلقامة 

القلق 
 االجتماعي

 داخل المدينة
 خارج المدينة

397 
170 

129.49 
145.06 

41.47 
40.96 

-3.151 552. 

 :( اآلتي9) يتضح من جدول
وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى طلبة جامعة طيبة في  -

 –القلق االجتماعي تعزى لمتغير مكان اإلقامة )داخل المدينة 

المدينة( لصالح مكان اإلقامة خارج المدينة، حيث بلغت خارج 
 .(.550، وهي قيم دالة عند مستوى داللة )(3.151-) قيمة ت

 15جدول 
لمتغير مكان اإلقامة )داخل نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات طلبة جامعة طيبة في أبعاد القلق االجتماعي والتي تعزى 

 خارج المدينة( –المدينة 
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة مكان اإلقامة أبعاد القلق االجتماعي

 قلق التفاعل االجتماعي
 داخل المدينة
 خارج المدينة

397 
170 

33.09 
39.26 

13.56 
16.01 

-3.623 
 

555. 

صعوبة التواصل 
 والتعبير

 داخل المدينة
 خارج المدينة

397 
170 

31.10 
33.47 

15.60 
15.35 

-2.423 516. 

الخوف من مواجهة 
 اآلخرين

 داخل المدينة
 خارج المدينة

397 
170 

32.26 
33.60 

15.92 
15.99 

-1.397 163. 

 ضعف الثقة بالنفس
 داخل المدينة
 خارج المدينة

397 
170 

16.46 
19.55 

6.74 
7.49 

-2.426 516. 

 تجنب االحراج
 داخل المدينة
 خارج المدينة

397 
170 

10.55 
17.16 

0.27 
0.94 

-4.324 555. 

 :( اآلتي15) يتضح من جدول
وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى طلبة جامعة طيبة  في  -

والتعبير، أبعاد قلق التفاعل االجتماعي، صعوبة التواصل 
ضعف الثقة بالنفس، تجنب االحراج، تعزى لمتغير مكان اإلقامة 

خارج المدينة( وهذه الفروق لصالح مكان  –)داخل المدينة 
-، 3.623-اإلقامة خارج المدينة حيث بلغت قيمة ت )

(، على الترتيب وهي قيمة دالة 4.324-، 2.426-، 2.423
 .(.551عند مستوى الداللة )

لدى طلبة جامعة طيبة في  وق دالة إحصائياً عدم وجود فر  -
بعد الخوف من مواجهة اآلخرين تعزى لمتغير مكان اإلقامة 

-) ، حيث بلغت قيمة ت(خارج المدينة –)داخل المدينة 
 .وهي قيمة أقل من قيمة ت الجدولية (1.397

 :عرض نتائج السؤال الرابع
ة في " هل هناك فروق ذات داللة إحصائي على نص هذا السؤال

أبعاد القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة طيبة تعزى لمتغير 
 "؟(منخفضين –التحصيل الدراسي )مرتفعين

)ت( للمقارنة بين  لإلجابة على هذا السؤال، تم استخدام اختبار
متوسطات درجات أبعاد القلق االجتماعي لمتغير التحصيل 

 منخفضين( كما هو موضح في الجدولين –الدراسي )مرتفعين
 (.12)( و11)
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 11 جدول
نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات طلبة جامعة طيبة في القلق االجتماعي والتي تعزى لمتغير التحصيل الدراسي 

 منخفضين( –)مرتفعين
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة التحصيل الدراسي 

 القلق االجتماعي
 مرتفعين
 منخفضين

143 
146 

129.02 
130.94 

39.29 
44.44 

-1.336  193. 

 :اآلتي( 11) جدول من يتضح
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا لدى طلبة جامعة طيبة في  -

 –القلق االجتماعي تعزى لمتغير التحصيل الدراسي )مرتفعين

، وهي قيمة أقل (1.336-) ، حيث بلغت قيمة ت(منخفضين
 .من قيمة )ت( الجدولية

 12جدول 
متوسطات استجابات طلبة جامعة طيبة في أبعاد القلق االجتماعي والتي تعزى لمتغير التحصيل الدراسي نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق  بين 

 منخفضين( –)مرتفعين
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة التحصيل الدراسي أبعاد القلق االجتماعي

 قلق التفاعل االجتماعي
 مرتفعين
 منخفضين

143 
146 

33.90 
30.79 

13.29 
14.70 

-1.153 271. 

 صعوبة التواصل والتعبير
 مرتفعين
 منخفضين

143 
146 

31.62 
32.97 

15.56 
15.44 

-1.119 260. 

الخوف من مواجهة 
 اآلخرين

 مرتفعين
 منخفضين

143 
146 

32.16 
33.00 

15.49 
15.73 

-1.115 269. 

 ضعف الثقة بالنفس
 مرتفعين
 منخفضين

143 
146 

16.19 
17.46 

6.20 
7.29 

-1.099 111. 

 تجنب االحراج
 مرتفعين
 منخفضين

143 
146 

10.35 
16.56 

0.14 
0.97 

-1.175 243. 

 :( اآلتي12) يتضح من جدول
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين طلبة جامعة طيبة في  -

التفاعل االجتماعي، صعوبة أبعاد القلق االجتماعي )قلق 
التواصل والتعبير، الخوف من مواجهة اآلخرين، ضعف الثقة 
 –بالنفس، تجنب االحراج( تعزى للتحصيل الدراسي )مرتفعين

- ،1.153-) منخفضين(، حيث بلغت قيمة ت على الترتيب
وهي قيم أقل من  (1.175- ،1.099-، 1.115-، 1.119

 . قيم ت الجدولية

 :ال الخامسعرض نتائج السؤ 
" هل توجد عالقة ارتباطية بين القلق  على نص هذا السؤال

 االجتماعي والتحصيل الدراسي  لدى طلبة جامعة طيبة "؟
لإلجابة على هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط  بيرسون بين  

درجات القلق االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة 
( داللة االرتباط بين 13طيبة من الجنسين، ويوضح جدول )

 . القلق االجتماعي والتحصيل الدراسي لطلبة جامعة طيبة

 13جدول 
 072ن =  معامالت االرتباط بين أبعاد القلق االجتماعي والتحصيل الدراسي

أبعاد القلق 
 االجتماعي

من مواجهة  الخوف صعوبة التواصل والتعبير قلق التفاعل االجتماعي
 اآلخرين

ضعف الثقة 
 بالنفس

تجنب 
 االحراج

 درجة كلية

 .531- .534- .536- .526- .519- .535- التحصيل الدراسي
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 :( اآلتي13) يتضح من جدول
عدم وجود ارتباط دال إحصائيًا بين القلق االجتماعي والتحصيل 

 .الجنسينمن  الدراسي لطلبة جامعة طيبة
ونظرا لعدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين القلق      

من الجنسين،  االجتماعي والتحصيل الدراسي لطلبة جامعة طيبة
وألن شرط إجراء تحليل االنحدار للتنبؤ بالتحصيل الدراسي 
يتطلب وجود عالقة بينه وبين القلق، وألنه لم توجد عالقة بينهما 

إجراء تحليل االنحدار. وعليه يتم السؤال السادس ال يمكن القيام ب
والذي نص على " هل يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من 
خالل معرفة مستوى أبعاد القلق االجتماعي لدى طالب جامعة 

 ؟"طيبة
 مناقشة النتائج. 6

سيقوم الباحث بتفسير النتائج مرتبة في ضوء ما سبق من 
االستفادة منها وتناولها في الدراسة الدراسات واألبحاث والتي تم 

 :الحالية، وسوف تتحدد مناقشة نتائج الدراسة باآلتي
أشارت نتائج السؤال األول إلى عدم وجود فروق لدى طلبة      

جامعة طيبة في بعض أبعاد القلق االجتماعي )قلق التفاعل 
االجتماعي، صعوبة التواصل والتعبير، الخوف من مواجهة 

تجنب االحراج( تعزى لمتغير النوع االجتماعي اآلخرين، 
، ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء خصائص (إناث -)ذكور

مجتمع العينة والبيئة االجتماعية الخاصة بهم والتي تتسم بكثرة 
العالقات وتنوعها فيما بينهم، من خالل تواصل وتترابط أفراده، 

فيما بينهم  مما يتيح لهم التفاعل المبني على عدم االختالط
والذي ينتج عنه مجتمع خاص لكل من الذكور واإلناث والذي 
يظهر من خالله القلق االجتماعي بنفس الدرجة، وتتفق هذه 

[ ودراسة أبو 24[ ودراسة سكران ]10دراسة رضوان ] النتيجة مع
والتي Stewart & Mandrusiak [37]  [ ودراسة36حميدان ]

اعي بين الذكور واإلناث أشارت إلى أن نسبة القلق االجتم
متساوية وأن الذكور واإلناث يصابون بالقلق االجتماعي على 
حد سواء. وأشارت نتائج السؤال األول أيضا إلى وجود فروق 
لدى طلبة جامعة طيبة في بعد ضعف الثقة بالنفس لصالح 
الطالب الذكور، وذلك نظرا ألن الذكور لديهم بعض اإلخفاقات 

لها بأنهم غير قادرين على التفوق والنجاح التي يشعرون من خال
ويعزز ذلك الشعور بضعف الثقة بالنفس مما يجعل األصدقاء 
وبعض فئات المجتمع يصمونهم بالفشل والتفريط وكل هذا قد 

 .يحد من ثقتهم بأنفسهم
أشارت نتائج السؤال الثاني إلى عدم وجود فروق لدى طلبة      

االجتماعي )قلق التفاعل جامعة طيبة في أبعاد القلق 
االجتماعي، صعوبة التواصل والتعبير، الخوف من مواجهة 
اآلخرين، ضعف الثقة بالنفس، تجنب االحراج( تعزى لمتغير 

 . وقد يرجع ذلك إلى ما(التخصص الدراسي )أدبي، علمي
توصلت له نتائج الدراسة الحالية من عدم وجود فروق في أبعاد 

 -تغير التحصيل الدراسي )مرتفعالقلق االجتماعي تعزى لم
منخفض( إذ أن الطالب مرتفعي التحصيل عادة ما يلتحقون 
بالتخصصات العلمية ومع هذا لم يظهر للطالب ذوو التحصيل 
المرتفع أي فروق دالة إحصائيًا في القلق االجتماعي وتتسق هذه 

 حميدان النتيجتين فيما بينهما، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو
[ والتي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزي 36]

 .لمتغيرات الكلية
أشارت نتائج السؤال الثالث إلى وجود فروق ذات داللة      

إحصائية لدى طلبة جامعة طيبة في أبعاد قلق التفاعل 
االجتماعي )صعوبة التواصل والتعبير، ضعف الثقة بالنفس، 

 –اإلقامة )داخل المدينة تجنب االحراج( تعزى لمتغير مكان 
خارج المدينة( لصالح مكان اإلقامة خارج المدينة، ويرجع 
الباحث ذلك بأن طالب خارج المدينة والذين يسكن أغلبهم في 
قرى عادة ما يكون عدد سكانها أقل سكان المدن وتكون 
ملتقياتهم االجتماعية محدودة ومعروفة، مما يوجد لدى من 

لمدينة قلقًا اجتماعيا من الغرباء يسكنون في القرى خارج ا
والحديث أمام الجمهور والخشية والخوف من ذلك، وتتفق هذه 

والتي أشارت إلى أن القلق   ,Ahmad [31]النتيجة مع دراسة
االجتماعي يرتبط مع أنماط أخرى من السلوك ومنها العوامل 

التي أشارت  .,Ruth Cooper, et al [38] الثقافية. ودراسة
هناك اختالف في القلق االجتماعي بين الثقافات، وبينت إلى أن 

أنه قد يكون ذلك من أجل أن األعراف االجتماعية للمجتمعات 
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مختلفة، من حيث المبدأ، وفهما الخاص للحياة االجتماعية. 
وأشارت نتائج السؤال الثالث أيضا إلى عدم وجود فروق دالة 

من مواجهة  إحصائيًا لدى طلبة جامعة طيبة في بعد الخوف
خارج  –اآلخرين تعزى لمتغير مكان اإلقامة )داخل المدينة 

المدينة(، وقد يفسر ذلك بأن من هم في القرى غالبا ما يتم 
تنشئتهم على كرم الضيافة واالحتفاء باآلخرين، والتعامل 
كناضجين مما يكسبهم قدرة  على مواجهة اآلخرين وال يجعل 

 . في فرقبينهم وبين من يسكنون في المدن 
ويمكن تفسير نتيجة السؤال الرابع والتي أشارت إلى عدم      

وجود فروق دالة إحصائيًا لدى طلبة جامعة طيبة في أبعاد القلق 
االجتماعي)قلق التفاعل االجتماعي، صعوبة التواصل والتعبير، 
الخوف من مواجهة اآلخرين، ضعف الثقة بالنفس، تجنب 

 –يل الدراسي )مرتفعيناالحراج( تعزى لمتغير التحص
منخفضين(، ونتيجة السؤال الخامس والتي تشير إلى عدم وجود 
ارتباط دال إحصائيًا بين القلق االجتماعي والتحصيل الدراسي 
لطلبة جامعة طيبة من الجنسين. من خالل توقع أن الطالب قد 
استطاعوا إدارة مخاوفهم وقلقهم االجتماعي بحيث لم يعد هذا 

اعي مؤثرا على تحصيلهم، وتتفق هذه النتيجة مع القلق االجتم
نتائج أخرى في هذه لدراسة إذ لم يكن هناك فروق للنوع )ذكور 

إناث( في القلق االجتماعي مع أن الطالبات غالبا هن أعلى  -
تحصيال وتفوقا من الطالب، وأيضا نتيجة عدم وجود فروق 

ب أدبي( في القلق االجتماعي مع أن طال -للتخصص )علمي 
التخصص العلمي غالبا هم أكثر تميزا وتحصيال من طالب 
التخصص األدبي. وتتفق نتيجة السؤالين الرابع والخامس مع 

[ والتي أشارت إلى عدم وجود عالقة 20دراسة فائقة بدر ]
ارتباطية بين القلق االجتماعي والتحصيل الدراسي للطالبات. 

د من الدراسات التي أشارت إلى أن العدي Ahmad [31]ودراسة 
لم تتوصل لعالقة بين التحصيل الدراسي والقلق االجتماعي، 

والتي أشارت إلى أن القلق   Topham & Russell [2]ودراسة
االجتماعي برغم أثره وأنه قد يسبب ترك التعليم، إال أن األدلة 

 حول تأثير القلق االجتماعي على األداء األكاديمي في التعليم

 .محدودةالعالي ما زالت 
 التوصيات. 7

 :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، يوصي الباحث باآلتي
االهتمام بجميع الطالب من الجنسين وتقديم برامج لمن لديهم  -

قلقًا اجتماعيًا مرتفعًا وذلك لمساعدتهم على الصعوبات والعوائق 
التي يجدونها في حياتهم الجامعية، ومعالجة ما يعانيه الطالب 

 .ور من ضعف الثقة بالنفسالذك
توعية الطالب بالطرق التي تساعدهم على التخلص من القلق  -

االجتماعي، وأن من يعاني قلقا اجتماعيا ليس بالضرورة أن 
يكون تحصيله الدراسي منخفضا وأن القلق االجتماعي يصيب 
كال الجنسين من الذكور واالناث بحد سواء، وأن نوع التخصص 

 .في القلق االجتماعي ال عالقة له دالة
البدء بمساعدة الطالب المقيمين خارج المدينة لتقديم حلقات  -

التفاعل والتواصل  وندوات ورحالت وبرامج تساعدهم على تنمية
البناء والتعبير اإليجابي عن الذات والثقة بالنفس، مما يساعدهم 

 .في خفض القلق االجتماعي لديهم
 : دراسات وبحوث تربوية مقترحة
 :يقترح الباحث الدراسات اآلتي

دراسة نمائية عن أبعاد القلق االجتماعي لدى طالب التعليم  -
 .العام من الجنسين

 .  دراسة عن عالقة القلق االجتماعي بتقدير الذات -
 .دراسة عن القلق االجتماعي لدى طالب الفئات الخاصة -
 ة.برامج إرشادية لخفض القلق االجتماعي لدى طالب الجامع -

 المراجع
 أ. المراجع العربية

(. استراتيجيات ,,١١) ، فتحي.الضبع، رياض و العاسمي [3]
تقديم الذات وعالقتها بالقلق االجتماعي لدى طالب 

. عينات مصرية سورية سة مقارنة علىالجامعة درا
  .٥٥,-,١,، ٣٧، بالزقازيق مجلة كلية التربية
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(. القلق ١١١٢) أحمد ومراد. حياة وعبدالخالق، البناء، [4]
االجتماعي وعالقته بالتفكير السلبي التلقائي لدى 

  .٧,١-,١٩ (.2) 16طالب من جامعة الكويت. 

 من بكل وعالقته االجتماعي القلق(. 2559) ماجد العلي، [0]
 المرضية والمخاوف النفسية والوحدة االجتماعية الكفاءة
 اآلداب كلية مجلة. الحركية االعاقة ذوي من عينة لدى

 .1374-1323. 23 .طنطا بجامعة

(. فاعلية برنامج معرفي ١١١٢) .عبدالوهاب، أماني [6]
ينة من سلوكي للتغلب على القلق االجتماعي لدى ع

 35. مجلة كلية التربية. طالبات الجامعة السعوديات
(2، ) ٥١-٩. 

(. عمليات تجهيز المعلومات ١١١٩) .بدوي، زينب [9] 
مجلة . االجتماعي والدافعية االجتماعية وعالقاتها بالقلق

 .٢١-٩(، 3) ٧٧ .كلية التربية جامعة عين شمس

(. الرفاهية النفسية وعالقتها ,,١١) ، عادل.المنشاوي [10]
بكل من قلق المستقبل والقلق االجتماعي والتحصيل 

المجلة . ى عينة من طالب المرحلة الثانويةالدراسي لد
 .٧٢٢-٧,٥، (٣١) ,١ .المصرية للدراسات النفسية

(. القلق االجتماعي وعالقته ١١,١) .الرمادي، نور [11]
. فيومببعض اضطرابات الشخصية لدى طلبة جامعة ال

 .١٣,-٢٣ (،2) ١,. مجلة الطفولة والتربية

(. فعالية برنامج ١١,٧) .يوسف، سليمان، لمياء و بيومي [12]
تدريبي قائم على السيكودراما في خفض اضطراب 

ي لدى االنتباه وعالقته بمستوى القلق االجتماعقصور 
. مجلة كلية التربية .األطفال ذوي صعوبات التعلم

 .٢٩,-٧٧,، ٣٢الزقازيق، 

ب (. القلق االجتماعي عند طال2555، كوثر .)رزق [14] 
مجلة كلية التربية . الجامعة دراسة تشخيصية عالجية

 .١٩٢-١٧٢بدمياط. 

القلق االجتماعي دراسة (. ,١١١) .رضوان، سامر [15]
للقلق االجتماعي على بنات  ميدانية لتقنين مقياس

، جامعة قطر .مجلة مركز البحوث التربوية. سورية
19 ،٣٣-٧٣.  

"  األسري اإلرشاد فاعلية مدى(. 2553. )خيري حسين،[ 16]
 االجتماعي القلق حدة خفض في" المعرفي السلوكي

 التربية كلية مجلة. االبتدائية بالمرحلة األطفال لدى
 .42- 1. بأسوان

(. فاعلية برنامج ارشادي معرفي ١١١٣) .سكران، ماهر [19]
. لألطفال المحرومين أسرياً  لتخفيف القلق االجتماعي

 .٧٧٣٢-٧٧٧٥، مجلة كفر الشيخ

 لعالج تدريبي برنامج فاعلية(. 2511) .رأفت خطاب،[21] 
 االجتماعي القلق خفض في النطق اضطرابات بعض
. للتعلم القابلين عقليا المعاقين األطفال من عينة لدى
 .199 -116. 97. ببنها التربية كلية مجلة

( أثر اضرابات األكل والقلق ١١,١) .ملحم، سامي [22]
االجتماعي والوسواس القهري وتقدير الذات في الرضا 

. لدى عينة من المراهقين في األردنعن صورة الجسم 
 .٧١-,، 95بنها، . مجلة كلية التربية

 مقترح إرشادي برنامج فعالية(. 2511) .علي دبابش، [23]
 المرحلة طلبة لدى االجتماعي القلق من للتخفيف
 غير ماجستير رسالة. الذات تقدير على وأثره الثانوية
 .التربية كلية بغزة، األزهر جامعة. منشورة
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استخدام العالج العقالني  (.١١١٧) ، ماهر.سكران [24]
االنفعالي في خدمة الفرد في تخفيف حدة القلق 

-٣٧٢,. الجتماعي لدى األطفال ضعاف السمعا
,٣٢٩. 

(. مفهوم الذات وعالقته بالقلق ١١١٧) بدر، فائقة. [25]
االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة 

  .١٥٢-١١٢ .توسطة بالمملكة العربية السعوديةالم

البنية العاملية لمكونات القلق  .(,١١١) .ناصر، أيمن [26]
. ى عينة من الشباب المصري السعودياالجتماعي لد

 .٩٢-,٣ .مجلة علم النفس

(. دراسة للمظاهر األساسية للقلق ١١١١) .عيد، محمد [33] 
جنس والتخصص لدى االجتماعي وعالقته بمتغيري ال

. جامعة عين مجلة كلية التربية .عينة من الشباب
 .٧٩٧-١٧٩ (4) 24شمس، 

(. مدى انتشار ظاهرة ١١,١) .حميدان، يوسفأبو [36] 
القلق االجتماعي بين طلبة جامعة مؤتة وعالقته ببعض 

 مجلة كلية التربية. جامعة األزهرالمتغيرات الديمغرافية. 
،,٧٧(2 ،)٥٥١-١٧٥. 

(. دافع االنجاز الدراسي 2557) اليوسفي، علي. [39]
طالبات كلية التربية وعالقته بالقلق االجتماعي لدى 

 .١٧٥-١,٥للبنات 
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SOME OF SOCIAL ANXIETY 

INTERVALS WHICH PREDICTABLY 

AFFECT ACADEMIC ACHIEVEMENT 

AMONG STUDENTS AT TAIBAH 

UNIVERSITY 

Bandar Abdullah Al-Sharif 

Associate Professor of Educational Psychology 

Islamic University of Medina 

Abstract_The current study aimed to investigate the differences between the intervals of social anxiety (social 

interactive anxiety, communication and expressing difficulty, fear of facing others, weakness in self-confidence 

and avoidance of embarrassment) which might be referred to two factors (social anxiety and academic 

achievement) (higher-lower). A total of 570 students were conducted in the study (males and females) from 

Taibah University and its branches. The researcher prepared the social anxiety scale to prove the aim of the 

study. The study shows that there are no differences between the intervals of social anxiety which could be 

possibly referred to (social type, academic specialist and academic achievement). The study also shows that 

there are differences among males in the part of self-confidence. Additionally, there are differences in social 

anxiety intervals because of the place of residency outside the city. Finally, there is no statistical significance 

between the social anxiety and academic achievement among the university’s students of both genders. 

 Keywords: social anxiety, academic achievement, Taibah University 

 

 

 

 

 

 




