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 القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية يف ضوء بعض املتغريات 
Social anxiety in a sample of secondary school students 

 in light of some variables 
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 : لص امل
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية، وجلمع البياانت أعد 

بطريقة العينة  مت اختيارهم( طالباً وطالبة، 220( فقرة، من خالل عينة ضمت )14الباحث مقياس القلق االجتماعي مكون من )
 إىل: وتوصلت نتائج الدراسة ،الثانوي ملديرية تعليم شرق حمافظة خان يونس من طلبة الصف األول العشوائية البسيطة

 .(%64.20املستوى العام للقلق االجتماعي كان متوسطاً؛ بوزن نسيب )  -
 وجود فروق ذات داللة احصائية تبعاً ملتغري النوع، لصاحل الطالبات.  -
 لتخصص العلمي.وجود فروق ذات داللة احصائية تبعاً ملتغري التخصص، لصاحل ا  -
 ( فأقل.%70وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا ملتغري التحصيل الدراسي، لصاحل الطلبة الذين تقديرهم التحصيلي )  -

 . املراهقة-الثانويةاملرحلة -القلق االجتماعي الكلمات املفتاحية:
 

Abstract: 

 This study aimed to identify the level of social anxiety in a sample of secondary school 

students. In order to collect the data, the researcher prepared a social anxiety scale consisted of 

(14) paragraphs, through a random sample consisted of 220 students from Students of the first 

grade secondary school in directorate of education east of Khan Younis Governorate . 

The results of the study showed that: 

- The general level of social anxiety was average with a relative weight (64.20%) 

 - There were statistically significant differences depending on the gender variable, in favor of 

female students. 

- There were statistically significant differences depending on the variable of specialization, in 

favor of scientific specialization. 

- There were statistically significant differences according to the variable of scholastic 

achievement, for the benefit of students who have an estimated achievement (70%) or less. 

Keywords : social anxiety - secondary stage - adolescence. 
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 مقدمة:. 1

ينتقل خالهلا من مرحلة الطفولة إىل  حياة اإلنسان، فهي بداية مليالد جديد للفرد،تعترب مرحلة املراهقة من أهم مراحل 

ونفسية وعقلية وانفعالية واجتماعية، لذا تُعد مرحلة حرجة يف حياة الفرد، وحلقة  الرشد، وتصاحب هذه مرحلة تغريات فسيولوجية

بل احمليطني ابملراهق، اليت تليها، لذا تتطلب مرحلة املراهقة وعياً من قحلقات النمو، تتأثر ابملرحلة اليت تسبقها، وتؤثر على املراحل  من

احمليطة ابملراهق قد متارس ضغطاً  على طباعه وسلوكياته، ومساعدته على جتاوزها والتغلب عليها، فالبيئة االجتماعية لتفهم ما يطرأ

( أبن مرحلة 141: 2001توضح )حممود، لعالج مهين، و مشكالت حتتاج  على سلوكياته وتصرفاته، مما قد يوتره ويقلقه وخيلق له

املراهقة هي فرتة استيقاظ االنفعاالت واحلاجات املختلفة وفرتة ظهور أو وضوح القدرات واإلمكانيات احلسية والعقلية واالجتماعية، 

  ألسى.إضافة إىل أهنا تتسم يف كثري من األحوال ابلقلق والضيق والثورة والشك فهي حمفوفة ابألمل وا

وللقلق مكانة هامة يف علم النفس احلديث، فهو املفهوم املركزي يف علم األمراض النفسية، بل ويف أمراض عضوية خمتلفة، 

" احملور الدينامي للعصاب النفسي، Horney" القاعدة األساسية واملشكلة احملورية يف كل األعصبة، كما تعتربه "Freudويعتربه "

" كذلك إىل أن القلق القاسم املشرتك يف مجيع May، بل يف سلوك الناس السوي وغري السوي، ويشري "ليس يف األمراض النفسية

" على أن القلق هو احملرك Sarbinاملراض النفسية واجلسمية، واالختالالت العقلية واالحنرافات السلوكية، وعلى نفس املنحىن يؤكد "

 (349: 2000د، األساس لكل سلوك سوي وغري سوي لدى اإلنسان. )عي

وميثل القلق االجتماعي جانباً من جوانب القلق الذي تستثريه املواقف االجتماعية، ويعرب عن مشكلة نفسية انفعالية فردية 

 (.294: 2006مير هبا الفرد خالل املواقف االجتماعية، تتمثل يف اخلوف من التقييم السليب من اآلخرين. )البناء، وآخرون، 

من املفاهيم اليت ترتبط ابلتفاعل بني الفرد واآلخرين، وهو جزء من عملية االتصال، وقد يشار  االجتماعي ويعد مفهوم القلق

 (85: 2001إليها يف بعض األدبيات املتخصصة ابخلجل أو الرهاب. )السيد، 

وعدم ارتياح عندما أن القلق االجتماعي هو ما يشعر به الفرد من قلق  ,John and Murray) 2002)بينما يرى كالً من 

يكون حماطاً ابآلخرين، وعادة يصاحب القلق االجتماعي الشعور ابلقلق من أن يكون موضع تفحص وتدقيق من اآلخرين، حينها 

يشعر الفرد ابلقلق االجتماعي، إن فكرة القلق االجتماعي تتداخل بشكل كبري مع احلياء، كما تتداخل مع غريها من املفاهيم  

يواجه هؤالء املصابني ابلقلق االجتماعي موقفاً سيكونون فيه موضع مالحظة اآلخرين، فإهنم يشعرون بقلق ابلغ، كاخلجل، وعندما 
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وقد يتخذ هذا القلق بعض األعراض البدنية مثل تسارع دقات القلب، واالرجتاف، والعرق، و امحرار الوجه، ويف حاالت أخرى قد 

قد تكون هذه هي احلال عندما يقلق شخص ما ملدة أايم وأسابيع ورمبا شهور  تكون األعراض أقل، ولكنها تبقى لوقت أطول،

 بسبب ما.

( أن القلق االجتماعي أو الرهاب االجتماعي احتل موقعًا هامًا يف التصنيف الدويل العاشر 249: 2000ويبني )عيد، 
لقلق ضمن فئة "اضطراابت القلق الرهايب"، (، حيث يضع ا1992لالضطراابت النفسية الذي اصدرته منظمة الصحة العاملية عام )

ويتحدد الرهاب االجتماعي يف هذا التصنيف أبنه " اضطراب يبدأ غالباً يف مرحلة املراهقة، ويتمركز حول اخلوف من نظرة اآلخرين، 
يظهر يف مواقف و ويؤدي إىل جتنب املواقف االجتماعية، ويبدو الرهاب االجتماعي يف أعراض نفسية أو سلوكية أو فيزيولوجية، 

اجتماعية معينة، حيث يعترب االحجام عن املواقف الرهابيه من أبرز معامل الرهاب االجتماعي الذي يؤدي يف احلاالت الشديدة إىل 
 العزلة االجتماعية الكاملة.

فة ل( فقد ذهب إىل أن السمة األساسية للقلق االجتماعي هي اخلوف املزمن من مواقف خمت47: 2001أما )رضوان، 
يشعر فيها الفرد أبنه حمط األنظار، واخلوف من القيام بسلوك خمجل أو فاضح، واخلوف من تقييم اآلخرين، ومن أعراض القلق 

 االجتماعي األساسية اخلوف من احلديث أمام اجلمهور، ومن مراقبة الناس للفرد أثناء ممارسة بعض األنشطة.
 مكوانت القلق االجتماعي إىل ثالث مكوانت أساسية، هي:( Baron, 1998: 390- 393أما من حيث املكوانت فقد قسم )

: ويتضمن )تدين احرتام الذات، ارتفاع الشعور ابلذات أو االنشغال هبا، اخلوف من الرفض أو التقييم املكون املعريف  -
 عي.وبقاء القلق االجتما السليب، أفكار غري منطقية "ذاتية" عن الذات(، املكون املعريف يلعب دوراً حامساً يف استمرار

: ويتضمن )ويتضــمن االســتثارة العصــبية أثنــاء املواقــف االجتماعيــة ومعانــاة الشــخص مــن أعــراض املكون االنفعايل  -
 جسـدية، كامحرار الوجـه، الرعشـة، الشـعور ابلغثيـان، والتعـرق، وجفـاف احللـق، وارتفـاع معـدل ضرابت القلب(.

ويتضمن )كف السلوك االجتماعـي، وجتنب اآلخرين، ونقص املهـارات االجتماعيـة، واحلديث ن السلوكي: املكو   -
 املنخفض وغيـر اجلذاب أو الصمت، وجتنب االحتكاك البصري(.

( أن للقلق االجتماعي مكونني أساسيني، األول: قلق التفاعل: وهو القلق الناشئ من 54: 2001بينما يرى )السيد، 
ل املتوقع بني الفرد واآلخرين، وهو حيدث نتيجة اخلجل أو التفاعل مع أانس جدد أو غرابء، واملكون الثاين: قلق املواجهة: التفاع

 وهو القلق الناشئ من املواجهة غري املتوقعة، ويظهر ذلك من خالل التحدث واالتصال.

 على حـد سـواء، حيث أجريت العديد من األحباثلقد انل موضوع القلق االجتماعي اهتمام الباحثني الغربيني والعرب 

من البحوث والدراسات   -على حسب اطالع الباحث -هناك قلة والدراسات حول هذا املوضوع وعالقته مبتغريات خمتلفة، إال أن

طلبة جامعة هدفت إىل درجة انتشار القلق االجتماعي لدى عينة من ( بدراسة 2013فقد قام )الرمياوي، على املستوى احمللي، 
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( 2011ش، ، كما أجرى )دابب(القدس، ومعرفة إن كان هناك فروق دالة احصائياً وفق متغريات )اجلنس، التخصص، املعدل الرتاكمي

ــن خــالل م ـاعيدراسة هـــدف من خالهلا إلـــى استقـــصاء مـــدى فاعليـــة برنـــامج إرشـــادي معرفـــي ســـلوكي فـــي خفـــض القلـــق االجتمـ

قيــاس القلــق االجتمــاعي وتشخيــصه عنــد عينــة مــن طلبــة الــصف احلــادي عــشر اثنوي وأثره على تقدير الذات من خالل قياس 

كثري من   كما أوضحت  -تقدير الـذات، وبناء على ما تقدم فإن مشكلة القلق االجتماعي تظهر بشكل أكرب يف فرتة املراهقة

إضافة إىل أن االحصاءات حول نسبة انتشار القلق االجتماعي ختتلف أرقامها من جمتمع آلخر، ولعل السبب يف هذا ، -الدراسات

االختالف يرجع إىل وجود فروق يف طرق القياس وتنوع الثقافات من جمتمع آلخر، لذا حاولت الدراسة احلالية التعرف على مستوى 

س التخصص، والتحصيل الدراسي، وذلك من خالل عينـة من طلبة املرحلة الثانوية يف املدار القلق االجتماعي تبعاً ملتغريات النوع، و 

 ة:وتتلص  مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالياحلكومية التابعة ملديرية تعليم شرق حمافظة خان يونس بفلسطني، 

 يم شرق حمافظة خان يونس؟ما مستوى القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تعل .1

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية للقلق االجتماعي لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية تبعاً  .2

 ملتغري النوع االجتماعي؟

ية تبعاً و هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية للقلق االجتماعي لدى عينة من طلبة املرحلة الثان .3

 ملتغري التخصص؟ 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية للقلق االجتماعي لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية تبعاً  .4

 ؟ملتغري التقدير العام للتحصيل الدراسي

 أمهية الدراسة:. 2

ات فلسطني، وهو حسب ما أشارت إليه الدراس تنبع أمهية الدراسة من قلة الدراسات اليت تناولت القلق االجتماعي يف

واجلمعيات املختصة: يعد اثلث أكرب مشكلة من مشاكل الرعاية الصحية النفسية يف العامل اليوم، حيث تناولت الدراسة الفئة األكثر 

ة، حيث تُعتــرب نتائجهــا املراهقأمهية واليت تُعترب فئة هامة الرتباطها مبرحلة دراسية مهمة وهي املرحلة الثانوية، اليت تقابل مرحلة 

الدراسة فيما  وميكن بيان أمهيةوخمرجاهتــا أساســًا إلعــداد الكــوادر العلميــة املتخصصــة، مما ستسهم يف التطور العلمي للمجتمع، 

 يلي:
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 ة.انويإلقاء الضوء على أمهية القلق االجتماعي، ومدى أتثريه على فئة الطلبة املراهقني يف املرحلة الث .1

 تقدم هذه الدراسة أداة هتدف إىل قياس القلق االجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية من اجلنسني. .2

اإلثراء املعريف ملعلمي ومعلمات املرحلة الثانوية للقلق االجتماعي، مما ميكنهم من إجياد حلول تربوية وأنشطة وتدريبات  .3

 الدراسية. تساعد طالهبم على التفاعل واملشاركة داخل القاعة

 للحد من القلق االجتماعي لدى املراهقني مما يساعدهم يف حتقيق قدر معقول من التكيف املساعدة يف وضع برامج تدريبية .4

 .يف اجملتمع

 أهداف الدراسة:. 3

 هتدف الدراسة احلالية إىل:

 .التعرف على مستوى القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية .1

إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية للقلق االجتماعي لدى عينة من الفئة الكشف عما  .2

 املستهدفة تبعاً ملتغري: النوع االجتماعي.

الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية للقلق االجتماعي لدى عينة من الفئة  .3

 ص.للتخصاملستهدفة تبعاً 

الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية للقلق االجتماعي لدى عينة من الفئة  .4

 املستهدفة تبعاً ملتغري التقدير العام للتحصيل الدراسي.

 حدود الدراسة: .5

( طالباً وطالبة، من طلبة املرحلة الثانوية للمدارس احلكومية التابعة ملديرية تعليم 220تقتصر الدراسة على عينة مكونة من )

ومتثلت  ،كحد مفاهيمي، وكما تقتصر الدراسة على مصطلح القلق االجتماعي كحد مكاين وبشريشرق حمافظة خان يونس 

 .احلد الزماين 2017/ 2016ت من العام الدراسي أدواهتا مبقياس القلق االجتماعي، واختذ
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 مصطلحات الدراسة: .6

خوف ملحوظ ودائم من واحد ( القلق االجتماعي أنه " APAتعرف اجلمعية األمريكية لألمراض النفسية )القلق االجتماعي: * 

أو أكثر من املواقف االجتماعية أو مواقف األداء اليت يكون الشخص فيها عرضة للتفحص من قبل اآلخرين فيخاف من أن يتصرف 

بطريقة خمزية أو أن تظهر عليه أعراض القلق اليت قد أتخذ شكل نوبة هلع مرتبطة ابملوقف ويدرك الشخص أن اخلوف زائد أو غري 

 (APA, 2003: 518)". معقول

الشخص حبيث يشعر يف كل الوضعيات اليت حتتمل تقييما،   "خوف يعرتيأبنه  (Kennerley, 2008: 48)كما تعرفه 

 كاحلديث أمام اجلمهور أنه سيكون موضع النقد، حيث يؤدي فيها اخلوف إىل تقويض مهارات الشخص وينشط دورة القلق لديه".

أبنه "اخلوف من مواجهة اآلخرين والتفاعل معهم لتجنب االحراج، مع ضعف الثقة  ( فيعرفه7: 2014أما )الشريف، 

 ابلنفس وصعوبة التواصل والتعبري".

ويعرف القلق االجتماعي إجرائيا يف الدراسة احلالية: عن طريق الدرجة املرتفعة اليت حيصل عليها الطلبة على مقياس القلق 

 .يف هذه الدراسةاالجتماعي، من إعداد الباحث واملستخدم 

 : اجلنس الذي ينتمي إليه الطلبة، ويصنف إىل )الذكور، اإلانث(. النوع االجتماعي* 

 : الفرع الدراسي للمرحلة الثانوية، ويصنف إىل: )علمي، علوم إنسانية، علوم شرعية(. التصص  الدراسي* 

ويصنف  ،الرتاكمي الذي حصل عليه الطلبة يف الفصل األولويعرف إجرائيا يف هذه الدراسة: أبنه املعدل التحصيل الدراسي: * 
 .فما فوق( %90، %89-80، من %79-70، من %70: )أقل من تأربعة تقديراضمن 

  السابقة:الدراسات .  7

هدفت الدراسة ملعرفة الفروق يف القلق االجتماعي، تبعًا ملتغريات )النوع االجتماعي، التخصص، : (2014الشريف ) دراسة

( طالبًا وطالبة، من طلبة جامعة طيبة وفروعها، وأعد الباحث مقياس القلق 570على عينة مكونة من )(، التحصيل الدراسي

 االجتماعي لتحقيق هدف الدراسة، وأشارت النتائج إىل عدم وجود فروق يف القلق االجتماعي تبعاً ملتغريات الدراسة.
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عرف إىل مستوى الشعور ابخلوف االجتماعي لدى طلبة كليات العلوم التعرف إىل الت هدفت(: 2013دراسة الغافري )

( طالبًا وطالبة، كما قام الباحث بتطوير أداة لقياس اخلوف االجتماعي، وأظهرت نتائج 282التطبيقية، على عينة مكونة من )

 وف االجتماعي. لتخصص( ملقياس اخلالدراسة مستوى متوسط للخوف االجتماعي، ومل تظهر الدراسة أية فروق وفق متغريي )النوع، ا

هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة جامعة القدس، : (2013دراسة الرمياوي )

ل عينة ، وجلمع البياانت مت استخدام استبانة للقلق االجتماعي، من خال(واليت تعزى ملتغريات )اجلنس، التخصص، املعدل الرتاكمي

(، كما 3.44( طالباً وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى القلق االجتماعي جاء بدرجة عالية ومبتوسط قدرة )386) ضمت

 تبني عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف متوسطات القلق االجتماعي تعزى ملتغريات الدراسة.

تماعي وعالقته ببعض متغريات اضطراابت هدفت الدراسة إىل التعرف على القلق االج(: 2012دراسة الرمادي )

( طالباً وطالبة جبامعة الفيوم، وطبق عليهم مقاييس القلق االجتماعي واحلرج والتكتم 145الشخصية، وتكونت عينة الدراسة من )

جود فروق و االجتماعي والتجنب االجتماعي واخلجل والشعور ابلذنب، وتوصلت الدراسة إىل أن الطالبات أكثر قلقا من الطالب، و 

 ذات داللة احصائية موجبة يف القلق االجتماعي لصاحل الطالبات.

: هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوايت الرهاب االجتماعي لدى طلبة علــم الـــنفس بكليـــة (2011دراسة بلحسيين )

للتأكد من صحة هاب االجتماعي تبعا ملتغري اجلنس، و العلـــوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة ورقلة ابجلزائر، وكذا معرفة الفروق يف الر 

ة التــي ـفرضـيات الدراسة تـم استخدام مقيـاس الرهاب االجتماعي مــــن إعداد الباحثة، وقــد تــم تطبيــق املقيــاس علــى عينـــة الدراســ

ة والذين وي الرهاب االجتماعي املرتفع بني أفراد العينطالبـــاً وطالبة، وكشفت نتائج الدراسة اخنفاض نسبة ذ  (429) تكونـــت مـــن

( وذوي الرهاب االجتماعي املنخفض %50.58( مقارنة بذوي الرهاب االجتماعي املتوسط والذين قدروا بـ )%7.69قدروا بـ )

ى االجتماعي لد(، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الرهاب %41.72والذين قدروا بـ )

 أفراد العينة تعزى إىل متغري اجلنس لصاحل اإلانث.

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى انتشار ظاهرة القلق االجتماعي بني طلبة جامعة مؤتة،  (:2010دراسة أبو محيدان )

( 187ة من )عينة الدراسوذلك ملعرفة فيما إذا كانت هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزي ملتغريات: اجلنس والكلية، وتكونت 
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وقد أظهرت النتائج وجود (، Roline Wye, 1994طالبًا وطالبة، وقد استخدم الباحث مقياس القلق االجتماعي الذي أعده )

( من أفراد العينة يعانون من قلق اجتماعي %4.28القلق االجتماعي لدى أفراد العينة بدرجات متفاوتة حيث تبني أن ما نسبته )

( يعانون من مستوى قلق اجتماعي متدين، وقد أظهرت %11.76( يعانون من قلق متوسط، وأن )%83.96نسبته )مرتفع، وما 

  النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى ملتغريات اجلنس والكلية.

والفروق  هقة: هدفت الدراسة إىل التأكد من ثبات مقياس القلق االجتماعي يف مرحلة املراIngles, et al (2010)دراسة 

( مراهقاً ومراهقةً من االسبانيني، وأشارت نتائج 1570الكامنة ملقياس القلق االجتماعي على املراهقني، وتكونت عينة الدراسة من )

 الدراسة إىل أن اإلانث أعلى قلقا اجتماعيا من الفتيان يف اخلوف من التقييم السليب وجتنب العالقات االجتماعية.

: هدفت الدراسة إىل الكشف عن إجياد الفروق يف القلق االجتماعي لدى طلبة اجلامعة تبعاً ملتغري (2009دراسة قاسم )

( طالباً وطالبة من جامعة بغداد، واستخدمت الباحثة مقياس القلق االجتماعي املعد 288اجلنس والتخصص، وتكونت العينة من )

 دالة إحصائيا بني متغريي اجلنس والتخصص.من قبل الباحثة، وأظهرت النتائج أـنه مل تظهر فروق ذات 

هدفت الدراسة إىل التحقق من العالقة بني التحصيل الدراسي مع القلق االجتماعي لدى Ahmad (2009 :)دراسة 

( طالباً وطالبة، وقد مت قياس التحصيل الدراسي من خالل اختبار 1000طالب املدارس من اجلنسني. وتكونت عينة الدراسة من )

( لتقييم شدة القلق Leary, 1983ز والذي أعده الباحث هلذه الدراسة. وقد استخدم الباحث نسخة معدلة من مقياس )اإلجنا

االجتماعي، وقد أظهرت النتائج أن التحصيل الدراسي له عالقة سلبية مع القلق االجتماعي، كما توصلت الدراسة إىل أن الطالبات 

 ر.أكثر قلقاً اجتماعياً من الطالب الذكو 

هدفت إىل معرفة الفروق بني متوسط دراجات اخلوف االجتماعي ابختالف )التخصص،  (:2007دراسة الشهراين )

( طالباً وطالبة من جامعة امللك خالد. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات 752املعدل الرتاكمي(، على عينة تكونت من )

 ختالف املعدل الرتاكمي.داللة إحصائية ابختالف التخصص، وعدم وجود فروق اب

: هدفت الدراسة إىل معرفة نسبة انتشار الرهاب االجتماعي عند طلبة اجلامعة األردنية، وتكونت (2007دراسة مل  )

(، وكشفت Liebowitz( طالبًا وطالبة، وألغراض الدراسة مت استخدام مقياس الرهاب االجتماعي لـ )944عينة الدراسة من )
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(، وكانت نسبة انتشارها عند اإلانث %9.3بة انتشار الرهاب االجتماعي بني طلبة اجلامعة األردنية هي )نتائج الدراسة أن نس

 (. %8( أعلى بشكل دال إحصائيا من نسبة انتشارها عند الذكور )10.1%)

ب هدفت الدراسة إىل حتديد معدالت انتشار القلق االجتماعي لدى عينة من طال(: 2006دراسة البناء، وآخرون)

( طالبًا وطالبة، وقد استخدم مقياسان مها: قائمة القلق 440جامعة الكويت والفروق بني اجلنسني، وتكونت عينة الدراسة من )

واخلوف االجتماعي، وكشفت الدراسة عن فروق جوهرية بني الذكور واالانث يف معدل انتشار القلق االجتماعي حيث بلغ معدل 

 (.%3.18( عند اإلانث، بينما كان لدى العينة الكلية )%5.00(، و)%1.36كور )انتشار القلق االجتماعي لدى الذ 

 موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: -

يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة، أن مجيع الدراسات اعتمدت على املنهجية العلمية الصحيحة من حيث 

سواًء كانت هذه األدوات معدة من قبل الباحثني أو مت تقنينها من قبل الباحثني، اختيار العينة واألدوات املستخدمة يف الدراسة 

وهذا اإلجراء ساعد الباحث يف رسم إطار عام على الصعيد املنهجي والتطبيقي الذي أجراه فيما يتعلق بتحديد اجملتمع وطريقة أخذ 

أهدافها،  سابقة اليت حصل عليها يف صياغة أسئلة الدراسة وحتديدالعينة منه، وما جتدر اإلشارة إليه استفادة الباحث من الدراسات ال

واختيار األساليب اإلحصائية املناسبة هلا، كما استفاد أيضًا من املعلومات واملفاهيم النظرية وإثراء اإلطار النظري اخلاص ابلدراسة 

 احلالية.

 إجراءات الدراسة: .8

  فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، الذي يصف الظاهرة حمل الدراسة،وفقاً لطبيعة الدراسة احلالية منهج الدراسة:  -

موضوع  كما هي يف الواقع وذلك جبمع احلقائق والبياانت، ومن مث تصنيفها وحتليلها للوصول إىل نتائج وتعميمات فيما خيص

 .الدراسة

انية، األول الثانوي بفروعه الثالث )علمي، علوم إنس يتكون اجملتمع األصلي للدراسة من طلبة الصفجمتمع وعينة الدراسة:  -

علوم شرعية( من الذكور واإلانث، من خمتلف املدارس التابعة ملديرية تعليم شرق حمافظة خان يونس، والذي يبلغ عدد أفراده حسب 
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وطالبة، للعام الدراسي  ( طالباً 2464اإلحصائيات الرمسية لقسم التخطيط واملعلومات التابع ملديرية تعليم شرق خان يونس )

2016 /2017. 

وقام الباحث ابختيار املـدارس مع مراعاة توزعها اجلغرايف، والتوازن بـني مـدارس الـذكور ومدارس اإلانث، وكذا بني التخصصات 

الـة الدراسية، حبيث متثل العينة اجملتمع األصلي متثيالً جيداً، وسحبت العينة ابلطريقة العشوائية البسيطة، وهذه الطريقة تستخدم يف ح

 أساسيني مها: أن يكون مجيع أفرد اجملتمع األصلي معروفني، وأن يكون هناك جتانس بني هؤالء األفراد، واختريت العينة تـوافر شرطني

واجلدول التايل يوضح توزيع ( طالباً وطالبة، 220( تقريباً من حجم اجملتمع األصلي، وقـد بلـغ عـدد أفرادها )% 9.2بنسبة     )

  ت الدراسة.عينة الدراسة وفقاً ملتغريا

: توزيع عينة الدراسة وفقاً ملتغريات الدراسة(1جدول )  
 النسبة املئوية التكرار مستوايت املتغري  متغريات الدراسة
%50 110 طالب النوع االجتماعي  

%50 110 طالبة  
 

 التصص 
%36.4 80 علمي  

%45.5 100 علوم إنسانية  
%18.1 40 علوم شرعية  

 التقدير العام 
 للتحصيل الدراسي

%70أقل من   60 27.3%  
%79 -70من   39 17.7%  
%89 -80من   58 26.4%  
فما فوق 90%  63 28.6%  

 
  أداة الدراسة: .9

قد اتبع الباحث و تعطي تقديراً كميًا ملستوى القلق االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية،  هي أداةمقياس القلق االجتماعي: * 

، ابالعتماد على األدب النظري وبعض الدراسات املتعلقة مبوضوع الدراسة، مثل دراسة )داببش، بناء االستبانة اخلطوات العلمية يف

 .( فقرة يف صورهتا األولية16مت صوغ )(، 2014(، ودراسة )الشريف، 2013(، ودراسة )الرمياوي، 2011

لسطينية يف من أساتذة اجلامعات الفدد من احملكمني للتحقق من صدق حمتوى املقياس قام الباحث بعرضها على عصدق احملتوى: 

، وذلك لقراءة فقراهتا، وإبداء مالحظاهتم عليها من حيث: مدى مناسبة العبارات ملا وضعت له، ودقة الصياغة اللغوية، حمافظة غزة

حملكمني األخذ مبالحظات اوحذف غري املناسب من العبارات، واقرتاح فقرات مناسبة، وأي مالحظات أخرى يروهنا مناسبة، وبعد 
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وتوجيهاهتم، مت حذف فقرتني بسبب التكرار، إضافة إىل تعديل صياغة بعض الفقرات، واجلدول التايل يوضح تعديل الفقرات بناء 

 على رأي السادة احملكمني. 

 الفقرات املعدلة بناء على رأي السادة احملكمني(: 2جدول )
التعديلالفقرات بعد  الفقرات قبل التعديل  

 أجتنب املواقف اليت تتطلب مواجهة اجلمهور. اهرب من املواقف اليت تتطلب املواجهة.
.أحب املشاركة يف الرحالت اليت تقيمها املدرسة  أشارك زمالئي يف الرحالت اليت تنظمها املدرسة. 

 املواقف االجتماعية.أمتلك القدرة على التكيف يف  لدي القدرة على التكيف يف املواقف االجتماعية.

أُعطيت  ومن أجل احلصول على تساوي أوزان فقرات املقياس، فقرة (14وبذلك تكون املقياس بصورته النهائية من )
وبذلك يرتاوح مدى مخاسي )كبرية جدا، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جدا(،  متدرج سلم وفق (1، 2، 3، 4، 5تقديرات )

 تعكس الدرجة الكلية ملستوى القلق االجتماعي لطلبة املرحلة الثانوية.( درجة 70، 14الدرجات بني )

مت التأكد من االتساق الداخلي حبساب معامالت ارتباط بريسون بني كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة االتساق الداخلي: 
حوصاً من طلبة املرحلة الثانوية ملديرية ( مف55الكلية للمقياس، وذلك من خالل تطبيق املقياس علـى عينة استطالعية تكونت من )

 تعليم شرق خان يونس، واجلدول التايل يوضح النتيجة:
 

 نتائج االتساق الداخلي للمقياس موضع الدراسة(: 3جدول )
 معامل االرتباط الفقرات م
*0.586 أابدر األصدقاء ابلرتحيب والسالم. 1  
*0.467 تزداد دقات قليب عند مقابلة انس جدد  2  
*0.405 ال أتردد يف سؤال اآلخرين للتعرف على عنوان أو مكان ارغب الوصول إليه. 3  
*0.416 أجد صعوبة يف التعبري عما يدور خباطري أمام الناس. 4  
*0.457 أجتنب املواقف اليت تتطلب مواجهة اجلمهور. 5  
*0.391 يضطرب صويت عند التحدث أمام جمموعة من األفراد. 6  
أطرايف عند التحدث أمام جمموعة من األفراد.ترجتف  7  0.544*  
*0.677 أشعر ابلقلق يف األماكن العامة. 8  
*0.535 أانقش اآلخرين جبرأة. 9  
*0.416 أشارم زمالئي يف الرحالت اليت تنظمها املدرسة. 10  
*0.495 أتفاعل مبرونة مع اآلخرين عندما أكون وسط مجاعة. 11  
أعرض رأيي أما أصدقائي. اشعر ابخلجل عندما 12  0.459*  
*0.473 ارتبك حينما أشعر أبن اآلخرين ينظرون إيلَّ. 13  
*0.641 أمتلك القدرة على التكيف يف املواقف االجتماعية. 14  
 (  a   0.05دالة عند مستوى )* 
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غت قيمة الثبات ألفا كرونباخ حيث بلمت التحقق من ثبات املقياس، ابستخراج معامل الثبات للمقياس مبعادلة  ثبات املقياس:

لك ساب معامل االرتباط بني الفقرات الفردية، والفقرات الزوجية، وبعد ذ(، كما مت استخدام طريقة التجزئة النصفية، حب0.758)

االرتباط  (، ومعامل0.628مت تصحيح معامل االرتباط مبعادلة سبريمان براون= معامل االرتباط املعدل، وبلغت معامل االرتباط )

 .(، وبذلك ميكن االعتماد على املقياس وعلى نتائجه يف الدراسة احلالية768. 0املعدل )

 :احملك املعتمد لتحديد مستوى القلق االجتماعي 

حدد الباحث احملك املعتمد يف الدراسة احلالية، بتحديد طول اخلالاي يف مقياس ليكرت اخلماسي، من خالل حساب املدى 

(، 0.80= 4/5(، ومن مث تقسيمة على أكرب قيمة يف املقياس للحصول على طول اخللية أي )4= 1 -5بني درجات املقياس )

ح  املقياس )واحد صحيح(، لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية، واجلدول التايل يوضوبعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف

 النتيجة. 
 

 احملك املعتمد ابلدراسة(: 4جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل له طول الخلية
1.80 -1من  %36 -%20من    قليلة جدا   

2.60 -1.80أكبر من  %52 -%36أكبر من    قليلة 
3.40 -2.60أكبر من  %68 -%52أكبر من    متوسطة 
4.20 -3.40أكبر من  %84 -%68أكبر من    كبيرة  

5 -4.20أكبر من  %100 -%84أكبر من    كبيرة جدا   
 

 األساليب اإلحصائية: .10

 االحصاء الوصفي: )املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية، النسب املئوية(. -

 ، حتليل التباين األحادي، اختبار شيفيه، معامل ارتباط بريسون(.T-testاالحصاء االستداليل: )اختبـار  -

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

ما مستوى القلق االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تعليم شرق : والذي ينص علىنتائج ومناقشة السؤال األول: 
 خان يونس؟



 2018ديسمرب    06، العدد 04اجملدل                                                                             ISSN 2353-0359           جمةل سلوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

73 
 

ملعرفة مستوى القلق االجتماعي للعينة املستهدفة، مت إجياد املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، والوزن النسيب للمقياس 

 النتيجة.( يوضح 5موضع الدراسة، واجلدول رقم )

 املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، والوزن النسيب للمقياس موضع الدراسة(: 5جدول )
احلسايب املتوسط املتغري  الوزن النسيب االحنراف املعياري 

% 64.20 0.583 3.21 القلق االجتماعي  

 أن الدرجة الكلية ملستوى القلق االجتماعي عند طلبة املرحلة الثانوية كانتأشارت املعطيات اإلحصائية يف اجلدول أعاله: 

(، ويفسر الباحث ذلك من منطلق منوذج األثر الداعم؛ إىل أن % 64.20(، وبوزن نسيب )3.21، مبتوسط حسايب )متوسطة

لقدرة االطلبة يف املرحلة الثانوية واليت تقابل مرحلة املراهقة، يتلقون كامل الدعم االجتماعي والنفسي احلقيقي, والذي مكنهم من 

أبن مرضى القلق  (Faytout M, Swendsen J. 2009ختلفة، وهذا ما أكدته )على التكيف يف املواقف االجتماعية امل

االجتماعي عادة ما يعربون عن خوفهم من العالقة مع اآلخر، وهذا ما يؤدي إىل جتنب الدخول يف عالقات اجتماعية، ولكن يف 

ساعدهتـم على كاألصدقاء، والعائلة، وهو ما يدعو ملاملقابل فهم خيربون سعادة وحالة انفعالية جيدة يف وجود اآلخرين املقربني منهم  

ة مع نتائج دراسات وتتفق هذه النتيج عدم التجنب وحتمل القليل من القلق حىت حيصلـوا على ثراء أكثر يف حياهتم االنفعاليـة،

نتائجهم (، حيث أظهرت 2006، البناء وآخرون، 2007، ملص، 2010، أبو محيدان، 2011، بلحسيين، 2013)الغافري، 

( حيث 2013إىل أن معدل انتشار القلق االجتماعي بني أوساط الطلبة كانت متوسطة، بينما ختتلف مع نتيجة دراسة )الرمياوي، 

 اظهرت نتائج دراسته إىل نسبة عالية من القلق االجتماعي بني أوساط الطلبة يف جامعة القدس. 

ناك فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية للقلق هل ه والذي ينص على:نتائج ومناقشة السؤال الثاين: 
 االجتماعي لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية تبعاً ملتغري النوع: )طالب، طالبة(؟

، واجلدول التايل  T-testالستكشاف الفروق بني طلبة املرحلة الثانوية؛ تبعا ملتغري النوع االجتماعي، مت استخدام اختبار 
 تيجة.يوضح الن

 الفروق يف القلق االجتماعي، تبعاً ملتغري النوع(: 6جدول )
 اجتاه الداللة t-testاختبار  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب التكرار املتغري

 .Sig احملسوبة
 لصاحل الطالبات  0.000 3.374 0.579 3.08 110 طالب النوع

 0.560 3.40 110 طالبة
 1.96= 218القيمة اجلدولية عند درجة حرية                   0.05عند مستوى داللة الفروق دالة 
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يتضح من اجلدول أعاله: وجود فروق ذات داللة احصائية بني طلبة املرحلة الثانوية يف القلق االجتماعي تبعاً ملتغري النوع، 
(، وختتلف هذه النتيجة 3.08املتوسط احلسايب للطالب )(، يف حني بلغ 3.40لصاحل الطالبات، حيث بلغ املتوسط احلسايب هلن )

أشارت ( حيث 2009، قاسم، 2010، أبو محيدان، 2013، الرمياوي، 2013، الغافري، 2014مع نتائج دراسات )الشريف،
، لى حد سواءع نتائجهم إىل أن نسبة القلق االجتماعي بني الذكور واإلانث متساوية وأن الذكور واإلانث يصابون ابلقلق االجتماعي

 ,Ingles, et al, 2010 ،Ahmad، 2011، بلحسني، 2012بينما اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسات )الرمادي، 

أن اإلانث أكثر قلقاً اجتماعياً من الذكور، وميكننا ( حيث أكدت نتائجهم إىل 2006، البناء وآخرون، 2007، ملص، 2009
املرحلة املعاشة من قبل الطالبات واليت تقابل يف مراحل النمو مرحلة املراهقة، حيث يشتد فيها القلق عزو النتيجة من خالل 

–االجتماعي لديهن بسبب عدم سيطرهتن على مشاعر اخلوف من املواقف االجتماعية  وخصوصًا من التقييم السليب هلن، كونه 
أبن اضطراب القلق االجتماعي يتأثر  (148: 2009ما أكده )معمريه، املكون الرئيس للقلق االجتماعي، وهذا  -التقييم السليب

ابلعمر لدى اإلانث، حيث يشتد هذا االضطراب لديهن يف املراهقة مث تقل وطأته يف الشباب املتوسط، والشباب املتأخر، حيث 
 العمر إىل مرحلة عندما يتقدمن يفتستطيع األنثى السيطرة على مشاعر اخلوف من املواقف االجتماعية والتحكم فيها، مث يرتفع 

 الكهولة.

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية للقلق االجتماعي :والذي ينص علىنتائج ومناقشة السؤال الثالث: 
 لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية تبعاً ملتغري التخصص )علمي، علوم إنسانية، علوم شرعية(؟

، واجلدول باين األحاديحتليل الت الفروق بني طلبة املرحلة الثانوية؛ تبعا ملتغري التخصص، مت استخدام اسلوبالستكشاف 
 التايل يوضح النتيجة.

 نتائج اختبار حتليل التبيان األحادي، تبعاً ملتغري التخصص(: 7جدول )
 القيمة االحتمالية  قيمة االختبار املتوسطات املقياس

 علوم شرعية إنسانيةعلوم  علمي
 0.004 5.562 3.08 3.21 3.45 القلق االجتماعي

يتضح من اجلدول أعاله: وجود فروق ذات داللة احصائية بني طلبة املرحلة الثانوية يف القلق االجتماعي تبعاً ملتغري التخصص، 
ؤكده نتائج وهذا ما تومن خالل املتوسطات تبني أعلى معدالت القلق االجتماعي لدى الطلبة الدارسني يف التخصص العلمي، 

 واجلدول التايل يوضح النتيجة.اختبار شيفيه للفروق الثنائية، 

 نتائج اختبار شيفيه للفروق الثنائية(: 8جدول )
 القيمة االحتمالية الفروق يف املتوسطات (jاملتوسط ) (iاملتوسط ) املقياس

 *0.004 -0.36917 علوم شرعية علمي القلق االجتماعي
 0.320 -0.12983 علوم إنسانية

 0.084 -0.23933 علوم شرعية علوم إنسانية
                   0.05الفروق دالة عند مستوى داللة 
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أكدت النتائج الواردة يف اجلدول أعاله، إىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني طلبة املرحلة الثانوية يف القلق االجتماعي 
 ليت أشارت إليها دراسةالنتيجة مع النتيجة ا وقد اتفقت هذهتبعاً ملتغري التخصص، لصاحل الطلبة الدارسني يف التخصص العلمي، 

، الرمياوي، 2013، الغافري، 2014دراسات )الشريف، بينما اختلفت مع النتائج اليت أشارت إليها (، 2007)الشهراين، 
 كون املواد الدراسية يف التخصص الشرعي هي األقرب يف التعامل مع  ويربر ذلك(، 2009، قاسم، 2010، أبو محيدان، 2013

موا لاآلخرين، ففيه يكون االحتكاك مباشراً بباقي األفراد، إضافة إىل تعلم املواد الشرعية يعزز لدى الطلبة املسؤولية اجملتمعية كوهنم تع
التعارض يف النتائج  ونظرًا هلذاأحد العلوم الدينية واليت من املفرتض أن يعلموها لآلخرين كما تعلموها حىت تعم الفائدة واملعرفة، 

 .ملعنية مبتغري التخصص، فإن الدراسة احلالية توصي مبزيد من البحث حلسم هذا اخلالفا

ي هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية للقلق االجتماع :ينص على نتائج ومناقشة السؤال الرابع: والذي  
، %89-80، من %79-70، من %70)أقل من لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية تبعاً ملتغري التقدير العام للتحصيل الدراسي 

 ؟فما فوق( 90%

حتليل التباين  لوبر العام للتحصيل الدراسي، مت استخدام اسالستكشاف الفروق بني طلبة املرحلة الثانوية؛ تبعا ملتغري التقدي
 ، واجلدول التايل يوضح النتيجة.األحادي

  نتائج اختبار حتليل التبيان األحادي، تبعاً ملتغري التقدير العام للتحصيل الدراسي(: 9جدول )
 القيمة االحتمالية  قيمة االختبار املتوسطات املقياس

90% 
 فأكثر

80%- 89%  71% - 79% فأقل 70%   

 0.000 6.442 3.42 3.29 3.24 2.96 القلق االجتماعي
 2.64= 3.216القيمة اجلدولية عند درجة حرية                   0.05الفروق دالة عند مستوى داللة 

بعاً ملتغري التقدير االجتماعي تيتضح من اجلدول أعاله: وجود فروق ذات داللة احصائية بني طلبة املرحلة الثانوية يف القلق 
العام للتحصيل الدراسي، ومن خالل املتوسطات تبني أن أعلى معدالت القلق االجتماعي لدى الطلبة الذين تقديرهم التحصيلي 

وهذا ما تؤكده نتائج اختبار شيفيه للفروق الثنائية، (، %79-%71( فأقل، مث يليهم الذين تقديرهم التحصيلي ما بني )70%)
 اجلدول التايل يوضح النتيجة.و 

 نتائج اختبار شيفيه للفروق الثنائية(: 10جدول )
 القيمة االحتمالية الفروق يف املتوسطات (jاملتوسط ) (iاملتوسط ) املقياس
 القلق 
 االجتماعي

 0.062 -0.27966 %89 -%80 فأكثر 90%
71%- 79% 0.33376- 0.014 

 *0.001 -0.45991 فأقل 70%
80%- 89% 71%- 79% 0.05410- 0.965 

 0.497 -0.18025 فأقل 70%
 0.756 -0.12615 فأقل 70% 79% -71%
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أكدت النتائج الواردة يف اجلدول أعاله، إىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني طلبة املرحلة الثانوية يف القلق االجتماعي 

( فأقل، وميكننا تسيري النتيجة خلوف %70تبعًا ملتغري التقدير العام للتحصيل الدراسي، لصاحل الطلبة الذين تقديرهم التحصيلي )

نخفض من نظرة اآلخرين هلم، كوهنم ال يستحقون التقدير من قبلهم، فيتولد إىل أنفسهم الضيق واألمل، الطلبة ذوي التحصيل امل

االجتماعية،  من احلاجات األساسية لبناء العالقات -التقبل االجتماعي –ويشعرون بعدم القبول والتقبل االجتماعي، حيث يعترب 

 ,Ahmad)وجاءت هذه النتيجة مدعمة ملا كشفت عنه دراسة االجتماعي،  القلقإضافة إىل عدم التقبل االجتماعي أهم مكوانت 

أبن التحصيل الدراسي يرتبط بعالقة سالبة مع القلق االجتماعي، وقد اختلفت نتيجة البحث احلايل مع نتائج دراسات ( 2009

ذات داللة إحصائية يف ( حيث كشفت نتائجهم إىل عدم وجود فروق 2007، الشهراين، 2013، الرمياوي، 2014)الشريف، 

القلق االجتماعي تبعًا ملتغري التحصيل الدراسي أو املعدل العام للطلبة، وخيلص الباحث إىل أن النتائج مل تثبت أتثر أو عدم أتثر 

 التحصيل الدراسي ابلقلق االجتماعي، وعلى ذلك يوصي الباحث إبجراء املزيد من الدراسات يف هذا الشأن.

 التوصيات:

 للجوانب ذات العالقة هبذه الدراسة فقد خرج الباحث ابلتوصيات اآلتية: استكماالً 

عر اخلوف من املواقف السيطرة على مشا إجراء املزيد من األحباث والدراسات النفسية املتعلقة ابملراهقني واملراهقات، واليت تتناول -

 .االجتماعية والتحكم فيها

 الثانوية بشكل عام، والطالبات بشكل خاص، من خالل نشر الوعي والتثقيف للطلبةدعم اجلوانب االجيابية لدى طلبة املرحلة  -

 بتفاوت القدرات بينهم.

العمل على تصميم برامج التدريب على السلوكيات االجتماعية يف برامج املدرسة، ضمن النشاطات الالمنهجية، ملا هلا من آاثر  -

 تماعي.اجيابية يف الوقاية والعالج من اضطراب القلق االج

العمل من قبل قسم املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية، إىل إقرار ماديت علم النفس وعلم االجتماع من ضمن املقررات  -

 الدراسية للمرحلة الثانوية بفروعه املختلفة.  

 إجراء مزيد من الدراسات الستقصاء أثر بعض املتغريات يف القلق االجتماعي. -
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 العربية:أواًل: املراجع 

 مدى انتشار ظاهرة القلق االجتماعي بني طلبة جامعة مؤتة وعالقته ببعض املتغريات الدميغرافية.(. 2010. )أبو محيدان، يوسف -
 .552 -235(. 2) 144، جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر

ة من طلبة اجلامعة. رسالة سلوكي يف عالج الرهاب االجتماعي لدى عين –(. أثر برانمج معريف 2011بلحسيين، وردة. ) -
 دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر.

القلق االجتماعي وعالقته ابلتفكري السليب التلقائي لدى طالب من (. 2006، صالح. )البناء، حياة وعبد اخلالق، أمحد ومراد -
 .312 -291(. 2) 16ابطة األخصائيني النفسية املصرية )رامن(، جامعة الكويت. دراسات نفسية، ر 

(. فعالية برانمج ارشادي مقرتح للتخفيف من القلق االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية وأثرة 2011داببش، علي موسى. ) -
 على تقدير الذات. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الزهر، غزة.

القلق االجتماعي: دراسة ميدانية لتقنني مقياس القلق االجتماعي على عينات سورية. جملة (. 2001رضوان، سامر مجيل. ) -
 .77 -47(. 19مركز البحوث الرتبوية، )

، جملة الطفولة والرتبية (. القلق االجتماعي وعالقته ببعض اضطراابت الشخصية لدى طلبة جامعة الفيوم.2012الرمادي، نور. ) -
12 (2 .)87- 127. 

(. مستوى القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة جامعة القدس يف ضوء بعض املتغريات. جملة اجلامعة 2013ي، عمر. )الرمياو  -
 .65 -47(. 1) 1العربية األمريكية للبحوث، 

 . القاهرة، دار الفكر العريب. 1القلق وادارة الضغوط النفسية، ط(. 2001السيد، عثمان. ) -

(. بعض أبعاد القلق االجتماعي املنبئة ابلتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة طيبة. اجمللة 2014الشريف، بندر بن عبد هللا. ) -
 .22 -1(. 9) 3الدولية الرتبوية املتخصصة، 

(. عالقة اخلوف االجتماعي ابملناخ اجلامعي لدى طالب جامعة امللك خالد. رسالة ماجستري غري 2007الشهراين، خالد. ) -
 .السعودية منشورة، جامعة امللك خالد،

(. دراسة للمظاهر األساسية للقلق االجتماعي وعالقته مبتغريي اجلنس والتخصص لدى عينة من 2000عيد، حممد إبراهيم. ) -
 (. 24الشباب. جملة كلية الرتبية، جامعة عني مشس. )

ية بسلطنة ت العلوم التطبيق(. األفكار الالعقالنية وعالقتها ابخلوف االجتماعي لدى طلبة كليا2013الغافري، نصراء مسلم. ) -
 عمان. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نزوي. ُعمان.
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