
 

  

 
  

 

 

 

 
 
 

 
 

     دادإـع
 

 النفسيـــة الصحــــة أستــــاذ
  بنها جامعة – الرتبية كلية

 النفسيـــة الصحــــة أستــــاذ
 بنها جامعة – الرتبية كلية

 بنها جامعة – الرتبية كلية – النفسيـــة الصحــــة بقسم مساعد مدرس

 حبث مشتق من الرسالة اخلاصة بالباحث
 



2020 (5ج) ينايـر (121) العدد   ببنها الرتبية كلية جملة  
 

 431 

دادإـع
 

 النفسيـــة الصحــــة أستــــاذ
  بنها جامعة – الرتبية كلية

 النفسيـــة الصحــــة أستــــاذ
 بنها جامعة – الرتبية كلية

  بنها جامعة – الرتبية كلية – النفسيـــة الصحــــة بقسم مساعد مدرس

  وجودة االجتماعي   القلق بين االرتباطية العالقة طبيعة عن الكشف إلى الحالي حثالب هدف
 الحيياة، جيودة فيي واإلنيا  اليذكور بيين الفروق  معرفة وكذا الجامعة، طالب من عينة لدى الحياة
 تتراوح ممن بنها، جامعة التربية كلية طالب من وطالبةً  طالًبا (169) من البحث عينة وتكونت
 (،0,541معيياري) وانحيراف عاًميا، (20,147) ُعمري بمتوسط عاًما، (22 – 20) نم أعمارهم
 حييا   رفياعي، ناريمييا  )إعيداد  الجامعيية طيالب لييدى االجتمياعي   القلييق مقييا  الباحييث واسيتدد 
 حا   مظلو ، مصطفى عبدالدالق، منال عبدالقادر، أشرف )إعداد  الحياة جودة ومقيا  شوقي(،
 بين إحصائية داللة ذات سالبة ارتباطية عالقة وجود عن البحث نتائج توأبان (،2015 شوقي،
 ووجود الحياة، جودة مقيا  على ودرجاتهم االجتماعي   القلق مقيا  على الجامعة طالب درجات
 جيودة مقييا  عليى واإلنيا  اليذكور درجيات متوسَطي   بين 0,01 مستوى عند إحصائيًّا دال فرق 
 .الذكور لصالح الحياة
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 مؤشيرات أهيم أحيد االجتماعي ية المواقيف فيي اآلخرين مع والتفاُعل التواصل عملية تُعتبر
 والنشاط بالحركة يعج المجتمع أ  على دالة وعالمة المجتمعات، من مجتمع أي في السوي ة الحياة

 وآرائه وأفكاره مشاعره عن الفرد ينفس اآلخرين مع والتفاعل التواصل عملية خالل فمن والديناميكية،
 الحقييائق مين كثييًرا وتتضيح التحيد ، مهيارات الفييرد ينميي أيًضيا خاللهيا ومين ومشيكالته، وهموميه
 انعد  وإذا واألشداص، لألشياء فيها  يف ال التي الحقيقية الصورة رؤية للفرد يتيح مما الملتبسة،
 واضطرب والتوكيدية، بالنفس، قةوالث الذات، تقدير من كل لديه اندفض اآلخرين مع الفرد تواصل
. القلق اضطراب يميز ما أهم وهذا لديه، المعرفية الجوانب وتشوهت أداؤه،  االجتماعي 

فييذوو القليييق االجتمييياعي  يتصيييفو  باندفيييار كييل ، مييين تقيييدير اليييذات، والتوكيديييية، والثقييية 
، ولديهم نقص في بالنفس، ولديهم أفكار سلبية، وتشويه للجوانب المعرفية، واضطراب في األداء

المهارات االجتماعية، مما يؤدي بهم إلى أ  يتجنبوا المواقف االجتماعية، بل قد ينسحبو  منها؛ 
لعد  قدرتهم على المواجهة، إضافًة إلى وجود مشاعر، من الدوف الشديد يتمدض عنه مجموعة 

حميييرار الوجيييه، ميين الترييييرات الفسييييولوجية الناتجييية عيين اسيييتثارة الجهيييا  العصيييبي، وتتبييدى فيييي ا
 Crozier)وسرعة نبضات القلب، والعرق الرزير، وارتجاف اليدين والقدمين، والشعور بالرثيا  

& Alden, 2005: 4; AL – Naggar, Bobryshev & AL Absi, 2013: 1-2; 

Ahghar, 2014: 109; Kamae & Weisani, 2014: 287; Martin & Quirk, 

2014: 3; Norton & Abbott, 2016: 44).  
كميييييييا يتصييييييييفو  أيًضيييييييا بعييييييييد  وجييييييييود تواصيييييييل بييييييييالعين مييييييييع اآلخييييييير )فقييييييييدا  التواصييييييييل 
البصيييييري( فيييييي المواقيييييف االجتماعيييييية المدتلفييييية، إضيييييافًة إليييييى خفيييييض اليييييرأ  )تنكييييييس الييييييرأ   

 طأطأة الرأ ( في تلك المواقف.
اعي  ولقييد أوضيييحت كتابيياتا ودراسييياتا سيييكولوجي ةا عيييدة ارتفييياا نسييبة انتشيييار اضييطراب القليييق االجتمييي

(،بوأماااا   ب10:ب2002عااا البنا )ااا ب بصيييفة عامييية ليييدى طيييالب الجامعييية )ذكيييور، وإنيييا ( كدراسييية كيييل ، مييين  
(Ammari, 2005: 3) (،بوك م ااا ب145:ب2009،بوبشااامعبميةع)ااا ب(Campell, 2010: 2)ب،

(،بوآي)اااا  ب108:ب2011(،بو )اااا عبناي وااااة بوبعحاااا بنا اااا  ب 185أ:بب-2011وو اةببلحساااام) ب 
،ب(Ayeni, Akinsola, Ayenibiowo & Ayeni, 2012: 175)ماا بوآي)اا  بوأكم)ساا وبوآي)م 

 :AL - Naggar, Bobryshev & AL Absi, 2013)و ضا ن بنا)اا  بوب بع)شاوابوناي سا ب

بو نب ب2:ب2013،بووامدبومدب (1    .(Lverach & Rapee, 2014:74)(،بواوفمعنتش
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 )ذي الجامعة طالب توافق يهدد قد فإنه الدطورة؛ من القدر هذا االجتماعي   القلق كا  ولما
( القلق  بآخر. أو بشكل،  حياته جودة على يؤثر قد أي – النفسية وصحته االجتماعي 

:ب2007 بو نشادبناةحاع  بومحةا اباباعن و ع دناحةمدبحسنبفجودة الحياة كما أشار 
نفسيييية تتضيييمن قيييدرة الفيييرد عليييى القييييا  بيييأدواره الحياتيييية المرتبطييية بالجوانيييب الصيييحية وال (122

 والمعرفية واالجتماعية.
 ومع نفسه مع السوي    الجيد التوافق الفرد تحقيق صميمها في أيًضا الحياة جودة تتضمن كما
 .(230:ب2006  خ ادبناخ)ا  أكده ما وهذا والبشرية، الطبيعية بيئته عناصر

 لقالق ذي الجامعة طالب لدى الحياة جودة تكو   كيف نتصور أ  فلنا سبق ما ضوء وعلى
 منها. ينسحب أو االجتماعية، المواقف في والتفاعل التواصل يتجنب الذي االجتماعي  

بماانبكع  )اا بوشا  ب (،بوناقطاا م ب(Kataria & Shah, 2009وُتشامعبا نواا بكا ن 
،بو نت)اا ي بوباا وبALkhathami, Kaviani & Short, 2014)وك فوا ي بوشاا   ب 

 ,Ratnani, Vala, Panchai, Tiwari) بوب)ش  بوتم ن  بوك  نم ملك  بوو جمععنبوي ج  ب

Karambelkar, Sojitra & Nagori, 2017)بوج  )اابو نشااوو بوي  ا  بوج بعاا ب،
 & Joseph, Rasheeka, Nayar, Gupta, Manjeswar)وم ياوس ن بوم ه)دنسب

Mohandas, 2018) الحيياة. وجيودة االجتمياعي   القلق بين سالبة تباطيةإلى وجود عالقة ار 
 بين االرتباطية العالقة تناولت التي العربية الدراسات في ندرة هناك فإ  الباحث علم حدود وفي
 تناولت التي العربية الدراسات كثرة من وبالرغم الجامعة، طالب لدى الحياة وجودة االجتماعي   القلق
، القلق  الوهمي التشوهو  واالكتئاب، )كالعدوا ، أخرى بمتريرات عالقته في تناولته أنها إال االجتماعي 
 – الحياة جودة َتحظَ  ولم ...( الشدصية وخصائص الذات، ومفهو  األكل، واضطرابات للجسم،
 االتزا  تحقيق في أهميتها رغم االهتما ، بهذا – اإليجابي   النفس علم في المهمة المصطلحات كأحد

 طبيعية عليى للتعيرف ي؛الحيال البحيث إلجيراء للباحيث دافًعيا هيذا كيا  وليذا للفرد؛ النفسي   والتوافق
 الحياة. وجودة االجتماعي   القلق بين االرتباطية العالقة

 وهيذه ،الجامعيية المرحلة طالب لدى ملحوظة بصورة،  االجتماعي   القلق اضطراب ينتشر
 انيةاإلنسي شدصييته تكتميل فيهيا حياتيه؛ فيي الفيرد بهيا يمر التي المراحل وأخطر أهم من المرحلة
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 واالعتماد العمل، سوق  إلى الفرد تنقل المرحلة فهذه ًثم   ومن كبيرة، بدرجة والثقافية والمهنية والعلمية
 من إال كله هذا يتأتى وال كاماًل، تحمالً  مسئوليته وتحمل معطاءة، كريمة حياة بناء في نفسه على
 الذات، تقدير من كل لديه ضاندف الجامعة طالب لدى انعد  إذا والذي اآلخرين مع التواصل خالل
 جودة تتأثر فقد َثم   ومن لديه، المعرفية الجوانب وتشوهت أداؤه، واضطرب والتوكيدية، بالنفس، والثقة
 بين المباشرة االرتباطية العالقة تناولت التي العربية الدراسات لندرة ونظًرا بآخر؛ أو بشكل،  حياته
 تناوليت التيي العربيية الدراسيات نيدرة وأيًضيا الجامعية، طيالب لدى الحياة وجودة االجتماعي   القلق
 جياء الحالي البحث هذا فإ  وأبعادها؛ الحياة جودة في الجامعة طالب من الجنسين بين الفروق 
 االجتماعي   )القلق المتريرين هذين بين االرتباطية العالقة طبيعة الستيضاح الباحث من محاولةً 
 وتتحدد وأبعادها. الحياة جودة في الجامعة طالب من الجنسين بين الفروق  ومعرفة الحياة(، وجودة
  اآلتيين  التساؤلين عن اإلجابة في الحالي البحث مشكلة
 الجامعة؟ طالب لدى الحياة وجودة االجتماعي   القلق بين ارتباطية عالقة توجد هل -1

 إنا (؟ – )ذكور الجنس باختالف الجامعة طالب لدى الحياة جودة تدتلف هل -2

ب:ااىبيهدفبنا حثبناح ا 
 الجامعة. طالب لدى الحياة وجودة االجتماعي   القلق بين االرتباطية العالقة طبيعة دراسة -1

 وأبعادها. الحياة جودة في إنا ( – )ذكور الجنسين بين الفروق  على التعرف -2

 :ةـــــريـــــالنظ ةـــــاألهمي :أواًل
 القليييق همييا  مهميييين لمتريييرين النظيييري   التأصيييل خييالل مييين الحييالي البحيييث أهمييية تنبييع -1

،  المرحلة طالب بعض منها يعاني التي النفسية االضطرابات أحد ُيعد والذي االجتماعي 
. النفس علم في المهمة المصطلحات كأحد الحياة وجودة الجامعية،   اإليجابي 

 االرتباطية العالقة تناولت التي العربية الدراسات في درةن هناك فإ    الباحث علم حدود في -2
 النظرية. الناحية من أهمية للدراسة يعطي مما الحياة؛ وجودة االجتماعي   القلق بين
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 :ةــــالتطبيقي ةــــاألهمي ثانًيا:
اإلفادة من مقيا  القلق االجتماعي  المقد   في هذا البحث في تشديص اضطراب القلق  -1

الميندفض( ليدى  –المتوسيط  –، والتعرف عليى مسيتوياته المدتلفية )المرتفيع االجتماعي  
 طالب الجامعة. 

 إليى والسيكولوجي   التربوي   الحقل في العاملين أنظار توجيه في البحث نتائج من اإلفادة -2
 القليييييق اضييييطراب ذوي الجامعيييية لطيييييالب والعالجييييية اإلرشييييادية البيييييرامج بتقييييديم االهتمييييا 

؛  حياتهم. جودة وتحسين االضطراب، هذا من التدلص على تهملمساعد االجتماعي 

 :Social Anxiety يـــاعـــاالجتم قـــالقل -1
بهبنا  حث  مواقف أو األداء مواقف في الفرد لدى يظهر منطقي   غير "خوفا  أن ه  على ُ يعن

؛ التفاُعل  سيئ، أدائي مني، سيسدر الكل قبيل  )من السلبي ة واعتقاداته أفكاره نتيجة االجتماعي 
 عند عليه واضحة فسيولوجية أعرار ظهور إلى يؤدي مما ..(؛ المها  إلنجا  تؤهلني ال قدراتي
 سرعة و يادة الرزير، والعرق  القدمين، أو اليدين وارتعاش الوجه، كاحمرار – المواقف لتلك التعرر
 المواقف، تلك في بالعين التواصل عد  ذلك على ويترتب – ... التنفس وضيق القلب، ضربات
  ".–منها االنسحاب أو المواقف تلك تجنب أي – فيها الرأ  وطأطأة

د  مقيا  على الطالب عليها يحصل التي بالدرجة إجرائيًّا االجتماعي   القلق اضطراب وَيتَحد 
  (.ي  )ة  ب ب ع ،بح  مبش ق  اعدنا:ب االجتماعي   القلق اضطراب

 :Quality of Life اةـــــاحلي ةودـــــج -2
 وقيمية بأهميية الفيرد "ُشيعور بأنهيا  (347:ب2015 يعبه بأشعفبع ادناق ا بوآخاعو ب 

 والتربويييييية، والصييييحية، النفسييييية، المدتلفيييية  حياتييييه جوانيييييب علييييى إيجاًبييييا ذلييييك وانعكييييا  الحييييياة،
بية الجوانب وهذه واالجتماعية، َلقة؛ وليست ن س   أولوييات حسب آلخر رد، ف من تدتلف إنها إذ ُمط 
  فرد". ُكل    واهتمامات
د   الحياة جودة مقيا  على الطالب عليها يحصل التي بالدرجة إجرائيًّا الحياة جودة وَتتَحد 

 (.2015 اعدنا:بأشعفبع دناق ا بوآخعو ،ب
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 :Social Anxietyّيـــــاعـــــاالجتم قـــــالقل أواًل:
 بصيورة،  وينتشير األفراد، بين شيوًعا النفسية االضطرابات أكثر من االجتماعي   القلق دُيع
 العمييل، سييوق  إليى الجييامعي   الطالييب منهيا ينتقييل والتيي الجامعييية، المرحليية طيالب لييدى ملحوظية
 لمهييارات الفييرد بيامتالك إال يتييأتى ال وهييذا كياماًل؛ تحمييالً  مسييئوليته وتحميل نفسييه علييى واالعتمياد
 وإ  المدتلفة، االجتماعية المواقف في اآلخرين مع والتفاعل التواصل من تمكنه عالية عيةاجتما
 و ييادة أدائهم، واضطراب لذواتهم، األفراد تقدير في سلًبا يؤثر اندفاضها أو المهارات تلك غياب
 تمدضي مما لديهم، التوكيدية واندفار بأنفسهم، ثقتهم واندفار االجتماعية، المواقف في تجنبهم
  السوية. معايير من رئيس،  لمعيار،  الفرد فقدا  عنه

  :The Concept of Social Anxiety ّيـــاعـــاالجتم قـــالقل وُمـــفهَم -1
 بأنه  االجتماعي   القلق (3589:ب1995ج بعبع دناحةمدبوعالءبنادينبكف ب ب بُ يعف

،االجتماع ودوره االجتماعي ة، مكانته على الفرد خوف "مشاعر ". وسلوكه ي    االجتماعي 
 الثاني العقد في عادةً  "يكو ُ   االجتماعي   القلق أ  (174:ب2003 باطف بناشعبم) بوَ)َعىب

 وترتبط اآلخرين، مع للتعامل التعرر عند االجتماعية المواقف في الحالة هذه وتحد  العمر، من
  النا ". مواجهة تتطلب التي المواقف بتجنب

بوبا ك)عبومملاعبو ب ام)ساو بوشاةمد  (،23:ب2001ناكع ي ب بب طة وَيتفق كلٌّ مين 
(Buckner, Miller, Zvolensky, & Schmidt, 2007: 2238)بوه)د واا  ب،

،بو ) عبناي وة بوبعح بنا   ب(Heanderson & Zimbardo, 2010: 68)و )ة   اوب
ب(،318ب:بب-2011(،بوو اةببلحسم) ب 24أ:بب-2011(،بوو اةببلحسم) ب 109:ب2011 

(،بوع ادنافع  بباعن ب32:ب2013(،بووامادبوامدب 397:ب2012وام) بع  سبوولو بنازب  ب 
،بوم  تنبوكمعكب(Kamae & Weisani, 2014: 287)(،بوك م  بوو)س ي ب10:ب2014 
 (Martin & Quirk, 2014: 3بواما بواامنبوها  بواما ب،(Liu, Li, Han & Liu, 

هو  اضطرابا نفسي  يتضمُن استجابة معرفيية على أ   اضطراب القلق االجتماعي   (2 :2017
دا لليذات، وعيادًة ميا ُيصياحبه تقيييم  وانفعالية وسلوكية لموقيف، اجتمياعي  يدركيه الفيرد عليى أنيه مهيد  
ميييندفض للييييذات، حيييييث يتضيييمن حاليييية خييييوف، وتهدييييد غييييامض تنتيييياب الفيييرد فييييي هييييذا الموقييييف 
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، الذي يستشعر الفرد فيه أ  سلوكه موضع مالح ظة وتقييم سلبي  ونقد ولو  من قبل االجتماعي 
، وهذا يؤدي إلى الفشل في األداء اليومي  أما  اآلخرين، وقلة  اآلخرين، وأنه قد يظهر بمظهر، مدز،
المهارات االجتماعية، واإلخالل بالوظائف المهنية واألكاديمية واالجتماعية للفرد، مما يؤدي إلى 

الفيييرد أكثييير ميييياًل للعزلييية، وتجنيييب التفييياعالت  مزيييد، مييين مشييياعر االنزعيييام والضييييق، مميييا يجعييل
 االجتماعي ة، واقتصار عالقاته االجتماعية على حلقة ضيقة من األشداص.

 من "خوفا  هو  االجتماعي   القلق أ  (161:ب2009وَ)عىبأحةدبعو ش بوط  قبعو ش ب 
 ُيصيياحب امي وعيادةً  االجتماعي ية، المواقيف تجنيب إليى ييؤدي مميا اآلخيرين، مالحظية محيل الوقيوا

 مين شيكوى شيكل عليى يظهير وقيد النقيد، مين وخيوفا  ميندفض، ذاتيي تقييم االجتماعي ة المداوف
  التبول". في شديدة رغبة أو غثيا ، أو باليد، رعشة أو واحمراره، الوجه احتقا 

 االجتمياعي   القليق الضيطراب اإلجرائيي التعرييف إلى التوصل ال  حث  ةونبومة بو ق
؛ التفاُعل مواقف أو األداء مواقف في الفرد لدى يظهر ي  منطق غير "خوفا  وهو   نتيجة االجتماعي 
 إلنجيا  تيؤهلني ال قيدراتي سييئ، أدائيي منيي، سيسدر الكل قبيل  من ) السلبي ة واعتقاداته أفكاره
 – المواقف لتلك التعرر عند عليه واضحة فسيولوجية أعرار ظهور إلى يؤدي مما ..(؛ المها 
 وضيق القلب، ضربات سرعة و يادة الرزير، والعرق  القدمين، أو اليدين وارتعاش الوجه، كاحمرار
 أي – فيها الرأ  وطأطأة المواقف، تلك في بالعين التواصل عد  ذلك على ويترتب – ... التنفس
 ".–منها االنسحاب أو المواقف تلك تجنب

 The Diagnostic Criteria: االجتماعّي القلق الضطراب التشخيصية المحكات -2

of Social Anxiety Disorder 
  هذا اعتبار يمكن ال ولكن االجتماعي ة، المواقف بعض ويتجنبو   القلق، األفراد بعض يعتري

 ميين مجموعية بيياألحرى أو الشيروط، مين مجموعيية تيوافرت إذا إال اجتماعيًّيا قلًقييا والتجنيب، القليق،
  .عدمه من االجتماعي   القلق اضطراب بوجود نستدل أساسها على والتي التشديصية، المحكات

بناخا مضباالضاطعنل  بنا)فساو ب وُيحيدد بونصحيا   ن  Americanناادام بناعشخويا ن

Psychiatric Association (APA, 2013: 202 – 203) المحكيات مين مجموعية 
 وهي  االجتماعي   القلق اضطراب تشديص عند مراعاتها يجب التي التشديصية

  المواقيييف أو األداء، مواقيييف ميين مجموعييية أو واحييد، موقيييف،  فيييي ومالَحييظ مسيييتمر   خييوفا 
 اآلخيييرين، ميين للنظييير وتييدقيق إمعيييا  محييل الفيييرد يكييو   خاللهيييا ميين والتيييي االجتماعي يية،
 له. بالنسبة مألوفين غير اآلخرو   هؤالء كا  إذا خصوًصا
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 جعلهت بطريقة،  القلق، أعرار ُيظهر أو شيًئا، يفعل أو سلوًكا، يسلك أ  من الفرد خوف 
 اآلخرين. من السلبي   والتقييم واإلحرام، لإلهانة عرضةً 

  لديه. القلق ُيثير شأنه ومن مديًفا، االجتماعي   للموقف الفرد تعريُض  يكو   أ 

  خوف،  وجود مع االجتماعي ة، المواقف أو األداء مواقف الفرد يتجنب أ ، . شديد،  وقلق،

  االجتماعي   الوضع يمثله يالذ الفعلي   التهديد مع متسق غير القلق يكو   أ ،  أو الحالي 
 فيه(. مباَلغا  أي ) الثقافي   االجتماعي   السياق

  فأكثر. أشهر،  ستة لمدة مستمرًّا االجتماعي   للموقف وتجنبه الفرد قلق يكو   أ 

  إعاقة إلى االجتماعي ة المواقف أو األداء مواقف في والكدر القلق وتوقع التجنب يؤدي أ 
نية، األكاديمية ائفهوظ أداء عن الفرد  ملحوظ وضيق كرب يوجد وأ  واالجتماعية، والمه 
  القلق. هذا وجود حول

   يجيب أال يكيو  القليق، أو التجنيب ناتًجيا عين التيأثيرات الفسييولوجية المباشيرة لالسييتددا
، أو االستددا  السيئ للعقاقير أو المددرات.  الطبي 

 ضطراب الهلع، واضطراب تشوه الجسم، في وجود أعرار الضطرابات نفسية أخرى مثل  ا
واضطراب طيف األوتيز ، فإ  قلق الفرد وتجنبه للموقف االجتماعي  ال يدل بشكل، واضح 

 .  على وجود اضطراب القلق االجتماعي 

  في وجود حالة طبية أخرى مثل الشلل الرعاش، والسمنة، وتشوه الجسم، فإ  القلق والتجنب
ود اضطراب القلق االجتماعي  لدى األفراد، وفي هذا ُيعتبر ال عالقة لهما بشكل، واضح بوج

 القلق والتجنب لديهم غير مباَلغ، فيه.

 هييي  رئيسية مظيياهر ثالثية لييه االجتمياعي   القلييق بيأ  القييول يمكين سييبق ميا ضييوء وعليى
 تؤدي قد والتي الذات، عن المحرفة واالعتقادات األفكار من مجموعة في ويتضح  ناةظهعبناةيعب نب

  واالستثارة والتوتر، الشديد، الدوف في ويتضح  وناةظهعبنويفي ا  الفرد، لدى االضطراب  يادة إلى
 تجنب في ويظهر  وناةظهعبناسل ك نب االجتماعي ة، للمواقف تعرضه أثناء الفرد تعتري التي العصبية
 منها. االنسحاب أو لديه، القلق تستثير التي االجتماعية للمواقف الفرد



2020 (5ج) ينايـر (121) العدد   ببنها الرتبية كلية جملة  
 

 439 

 :The Causes of Social Anxiety ّيــــاعــــاالجتم قــــالقل ابــــأسب -3
 والعوامل األسرية، العوامل هما  رئيسين عاملين عن تدرم ال االجتماعي   القلق أسباب إ 
 وفوة ب أت بت ضوحباهذينبناي ملمنبناع وسمن: واالجتماعية، الثقافية

 ةـــريـــاألس لـــوامـــالع Parenting Factors: 

؛ القلق اضطراب ظهور في بارً ا دوًرا األسرية العوامل ؤديت  هنياك إ  حيث االجتماعي 
 في اآلخرين مع التعامل أسلوب يكتسبو   فاألبناء أبنائهم، وسلوكيات اآلباء سلوك بين وطيدةا  عالقةا 
 االجتماعي ية المواقيف فيي اآلبياء لسيلوكيات ومحاكياتهم مالحظيتهم خيالل مين االجتماعي ة المواقف
 ,Crozier & Alden) المحيطة البيئة من يكتسبونه وإنما بالدوف، يولدو   ال فاألبناء المدتلفة؛

2001: 26 - 27; Liebowitz & Andrews, 2007: 18 – 19; Asprand, Savaldi, 

Kramer, Breuniger & Caffier, 2016: 2).  
 ,Hope, Heimberg, Juster & Truk)و)ؤكدبه ببو وة مع بوج وععبوتعوكب

 أ  إما المبكرة، الطفولة مرحلة خالل تتشكل الحياة عن األساسية "معتقداتنا أ  (30-31 :2000
 وظيفيًّا، مدتلة تكو   أ  أو حولنا من اآلخرين في الوثوق  تتضمن عقالنية المعتقدات هذه تكو  
 اآلخرين". عن منعزلة منطوية شدصية عنها فينتج

ال تتأتى إال بالوثوق  ه ببوآخعو بالتي أشار إليها ويرى الباحث أ  الثقة في اآلخرين 
في الوالدين وخاصة األ ، فاحتضا  األ  لوليدها )كسلوك انضمامي( من خالل عملية الرضاعة 

إذا كانيت الرعايية الوالديية  ُيشيعر الطفيل بياألمن وينميي لدييه الثقية فيهيا وفيي العيالم مين حوليه، أميا
ع العيالم بديوف وشيك وينميي لدييه االعتقياد بيأ  العيالم فإ  الطفل سوف يتعامل ميخشنة قاصرة و 

بقوليه  "إ   (Erikson, 1987: 222ا )وسا  ب ، وهيذا ميا يؤكيده غير آمن وال يمكن الثقة بيه
أول مظييياهر الثقييية االجتماعيييية لييييدى الطفيييل تتضيييح فيييي اهتمييييا  األ  بالترذيييية المناسيييبة لييييه دو  

والشيعور باالسيترخاء، مميا ينميي ليدى الطفيل  غضب، أو قلق، وتوفير جيو مالئيم ليه للنيو  العمييق
الشيعور باأللفية والثقيية، ويرسيي لدييه أساًسييا قويًّيا للديير والعطيياء لذخيرين ... وإذا اسيتمرت حاليية 
الجوا لدى الطفل محل تجاهل األ  باسيتمرار؛ فيإ  هيذا ينميي ليدى الطفيل شيعوًرا عميًقيا بيالدطر 

 حوله".  المهدد، وعد  االتزا ، والشك في العالم من
 الضطراب المسببة األسرية العوامل أهم من Attachment Style التعلق أسلوب ويعتبر

، القلق  :Crozier & Alden, 2001) كعو )عبوأاد  من كلٌّ  َيتفق الصدد هذا وفي االجتماعي 
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 Stravynskyi, Kyparissis & Amado)ب،بووععنبم)سو بوكم   )سوضبوأم اوب (28 -27

 في مساهم،  عامل،  بمثابة يكو   واألبناء اآلباء بين التعلق أسلوب أ  علىب(237 - 236 :2010
 للطفل، المبكرة الرعاية فإ  لبولبي التعلق لنظرية فوفًقا المستقبل، في االجتماعي   القلق مشكلة تطور

  دالفر  وتساعد المستقبل، في شدصيته نمو في كبيرة بدرجة،  تسهم له المبكرة الشدصية بين والعالقات
  عا . بشكل،  االجتماعية وعالقاته بتفاعالته والتوقع التنبؤ إلى إضافةً  به، المحيط عالمه فهم على
 واالجتماعية الثقافّية واملـالع :Cultural and Social Factors 

 الييذين اآلخيرين عيين بمعيزل،  يعييي  أ  يمكنيه فييال بطبيعتيه، اجتماعيًّييا كائًنيا اإلنسييا ُ  ُوليد
 يعتبر وما وتقاليده، وأعرافه وقيمه ثقافته مجتمع لكل وإ  ومجتمعه، بيئته نفس في معه يعيشو  
  وبناءً  تماًما، بالعكس والعكس أخرى، ثقافة،  في سوي ،  غير يكو   قد الثقافات من ثقافة،  في سويًّا سلوًكا
 ليكت عن حاد وإذا السوية، من تقربه فيه يعي  الذي مجتمعه وبقيم بثقافته الفرد التزا  فإ  عليه
  السوية. تلك عن ابتعد الثقافة

إليى "أ   Crozier & Alden, 2005: 4 - 5)كعو )اعبوأااد ب ومين هنيا فقيد أشيار 
كثييًرا مين األعيراف والتقالييد والقييم المجتمعيية، قييد تيؤدي إليى حيبس األفيراد داخيل شيرنقة صييريرة، 

بب فيي ظهيور الدجييل بحييث ال تجعلهيم يعبيرو  عين انفعياالتهم وآرائهيم، بيل ويكبتونهيا؛ مميا يتسي
 والقلق االجتماعي  لديهم".

 قد التي الثقافية العوامل أهم أحد Sex – Typing الجنسي   التنميط عملية أ  و)عىبنا  حث
؛ القلق اضطراب حدو  في تتسبب  إلى المجتمع ثقافة نقل فيها يتم آلية عمليةا  فهي االجتماعي 
 الشرقية مجتمعاتنا في وإننا المجتمع، ثقافة لنظرة اوفقً  للفرد الجنسية الهوية تتشكل ثم ومن الفرد،
 رأيه عن التعبير على قادًرا المنزل، أو المدرسة في سواء خجول غير يكو   أ  على الذكر ننمط
 على األنثى ننمط بينما ومسموا، قليالً  مرتفع بصوت يتحد  ومتفاعاًل، لبًقا متحدًثا اآلخرين، أما 
 ال )يكاد الصوت خفيضة اآلخرين، أما  الكال  قليلة المنزل، أو رسةالمد في سواء خجولة تكو   أ 

 االجتماعي   القلق ظهور وفي األفراد، شدصية نمو في يؤثر هذا وكل تصرفاتها، في هادئة ُيسمع(،
 على الذكر تنميط فتم االجتماعية، للقواعد خرقا  حد  وإذا – اإلنا  لدى وبداصة – كبير بشكل، 
 ظهور إلى ذلك أدى الذكر؛ بصفات تتصف أ  على األنثى وتنميط ثى،األن بصفات يتصف أ 
  .–الذكور لدى وبداصة – كبير بشكل،  االجتماعي   القلق
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 االجتماعّي: للقلق المفسِّرة النظرية التوجهات -4

 :The Explanatory Theoretical Trends for Social Anxiety  

 يــالنفس لــالتحلي ةــريــنظ Psychoanalysis Theory: 

 والمولد للقلق الوحيد المقر هي األنا أ  (204:ب1980يؤكدببعو)دب ب :بو مو بناقط  ،ب
 واألنيا واألنا، )الهي، الثالثة النفسي   الجها  منظمات وظائف بين تمييزه على وترتب له، الوحيد

 الترتيب وعلى اظرتن الُدلقي   والقلق العصابي   والقلق السوي   الموضوعي   القلق يكو   أ  األعلى(،
  العليا. واألنا والهي الواقع مع العالقة

(، )قلق خارجي   بدطر ينذر أ  إما األنا جانب من فعل كرد "والقلق  داخلي   بدطر أو سوي 
 داخلي بدطر ينذر أ  وإما خزي(، أو اشمئزا  أو إثم صورة في ُخلقي   )قلق العليا األنا جانب من
 انرمار)قلق صدمة إما والقلق فوبيات(... أو هائم عصابي )قلق الهي جانب من المكبوتات( )طفح
 الصدمة تتفادى دفاعات استنهار في اإلشارة تنجح أ  إما الصدمة، لمواجهة إنذار أوإشارة ذعر(،
:ب1980" و مو بناقط  ،ببالصدمة األنا تنرمر أ  وإما ..( المضادة والتكوينات األعرار )بتكوين

 (.99:ب1996؛بوصال بمخوةع،ب167ب:1981؛بوصال بمخوةع،ب206
 الحال هذا على بقي وإ  المنطلق، هو )القلق( الدطرة الرريزية الحفزة من الدوف "ويعد

 هي حيث من الحفزة كبت أي الصراا كبت بعد "كدميرة" المتبقية الطاقة بمعنى القلق، عصاب فهو
 صاال بمخوةااع،ب القليق" ابلعصي مرادفية القلييق هسيتيريا وتعتبير ... طاقتهيا مين كبيير وجيزء فكيرة

ب(.18ب–ب17:ب1977
 أو الموقييف تجنيب بمعنيى فوبييا، ظهيور الراليب فيي يعقبهيا القليق هسيتيريا تتفجير "وحيين

 مالئمة، فوبيا باستحدا  القلق تجنب الواقع في الممكن من يكو   ما وأحياًنا للقلق، المثيرة المدركات
 الدطر يكو   حيث ميتة، نقطة إلى المرر يبلغ أ  يمكن عندئذ،  حريتها، من بالحد ثمنها األنا تدفع

" خطر إلى وبنجاح كلية تحول قد الرريزي  (.246:ب1969 أوت قم)خ ،ب خارجي 
  المرحلة وخاصة المبكرة، الطفولة مرحلة إلى نكوًصا يعد االجتماعي   القلق بأ  القول ويمكن

 (.240،ب235:ب1969 أوت قم)خ ،ب األوديبية
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 يتمدض التي األساسية النواة  يعد والذي الطفلي، العصاب نواة  هي أوديب عقدة وتعتبر
 "عقدة بقوله  (85:ب1981وواة يدببعو)دب  أكده ما وهذا الرشد، مرحلة في األعصبة كل عنها
 التالية". تطوراتها بجميع االتصال ونقطة الطفلية، الجنسية الحياة قمة فهي العصاب، نواة  هي أوديب

 االجتماعية الفوبيا مرضى جميع "أ  (236:ب1969 بم)خ ب أوت يؤكد الصدد هذا وفي
 ....". بأيديهم ممسكةً  فراشهم إلى أمهاتهم تجلس حين قلقهم يهدأ كأطفال، يتصرفو  

 ةـــوكيـــالسل ةـــريـــالنظ :Behavioral Theory 

 مكتسيبة سلوكية أنماط فاالنفعاالت مكتسب، الدوف أ  السلوكية المدرسة أنصار ويرى
 معينيية بانفعيياالت يسيتجيب أ  الطفييل ييتعلم حيييث سيلوكه، أنميياط معظيم يييتعلم كميا الفييرد لمهيايتع

 الطبيعي المثير القترا  ونتيجة )الطبيعية(، المدتلفة المثيرات تجاه ..( والرضب، والحز ، )كالفرح،
 المثيير إ في االنفعاليية؛ االسيتجابة اسيتدعاء قيوة بالفعل لديه )محايد( آخر بمثير متكررة( )بطريقة
، المثيير وخاصييية صيفة يكتسييب المحاييد  االسييتجابة نفييس اسيتدعاء علييى قيادًرا ويصييبح الطبيعييي 

 التشيريطية الدبيرات لهيذه نتيجية األفيراد ليدى يتضيح قيد االجتماعي   القلق فإ  وبالتالي االنفعالية،
 لديه فيتكو   رين،اآلخ من والسدرية لإليذاء الفرد فيها تعرر اجتماعي ة بمواقف المرتبطة الصدمية
  هذا يعمم ثم ومن لإليذاء، فيها تعرر التي االجتماعي ة والمواقف الصدمية الدبرة بين شرطي   ارتباط
 هذه في له مال مةً  صفةً  الدوف ويصبح يواجهها، والتي الالحقة االجتماعي ة المواقف على الدوف
:ب2002معبأحةد،ب،بوه;Ollendick &King, 1990: 187- 188) منها فينسحب المواقف،

  .(Shannon, 2012: 15ب؛;Hofmann & Otto, 2008: 15؛ب67ب–ب65
 للنظريية امتيداًدا تعيد فإنهيا (Modeling Learning) بالنمذجية لليتعلم بانيدورا نظرية وأما
 الفعال ودورهم والمحاكاة، والتقليد المالحظة عملية إلى األنظار توجه حيث لها؛ وتطويرًا السلوكية،

 وتقلييييدهم اآلخيييرين مالحظيية خيييالل ميين الجدييييدة االسيييتجابات يييتعلم فاإلنسيييا  السييلوك، تعليييم فييي
 ليس السلوك "أ  (Bandura, 1977:16 – 20, 35  باندورا يؤكد الصدد هذا وفي ومحاكاتهم،

 خالل من سلوكياتنا من كثيًرا نتعلم فنحن تعلمه، يحد  لكي ممارسته يلز  وال تعزيز إلى حاجة في
 إننييا أي – السيلوك ُيكتسييب أفعيالهم وتكييرار اآلخيرين مالحظية خييالل فمين المثييل، أو ةالقيدو  تيأثير
 تكيو   ال المحاكياة وهيذه وتقلييدهم، اآلخيرين ومحاكياة بالمالحظة التعلم خالل من السلوك نكتسب
 والدافعيية، والحفيظ، االنتباه، تتضمن  رئيسة عمليات أربع خالل من تتم بل وسريع، آلي ،  بشكل، 
 السلوك(". )أداء السلوك توليد وإعادة
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 االجتميياعي   اليتعلم نظيير وجهية مين االجتميياعي   القليق بييأ  القيول يمكين ذلييك ضيوء وعليى
 فييي النمياذم هييذه يقليد فيالفرد سييوية، غيير لنمياذم والتقليييد المحاكياة خيالل ميين مكتسيبة اسيتجابات
 المدتلفة. االجتماعي ة المواقف في استجاباتها

 يــــانــــاإلنس ارــــالتي Humanistic Approach: 

ييا دوًرا للييذات أ  علييى اإلنسييياني التيييار نظرييية تؤكييد ، االضييطراب نشييأة فيييي مهمًّ  النفسيييي 
، القلق وبداصة  دوًرا تلعب اإلنسا  "ذات أ  (Leary, 2001: 220امع ب  يؤكد حيث االجتماعي 
؛ القلق نشأة في محوريًّا  لدى إيجابي   انطباا لتكوين داخلية قوى تحركه اإلنسا  إ  إذ االجتماعي 
 عليى قدرتيه فيي ويشيك لذاتيه، تقديره في شديد اندفار من يعاني ذاته الوقت في لكنه اآلخرين،
 مشاعر بداخله تفجر التي – االجتماعية المواقف معظم يتجنب يجعله مما االنطباا، هذا تكوين
، الرفض ، النبذ من الذات لحماية كوسيلة – الذات عن الرضا وعد  االجتماعي   وعد  االجتماعي 

 اآلخرين". من االستحسا 
 تصيييورات،  مييين تتضييمنه بميييا اليييذات هييو اإلنسيييانية النظرييية ليييب فيييإ  سييبق مميييا وانطالًقييا

 إيجابيًّا الفرد لدى الذات مفهو  يكو   ما وبقدر المدتلفة، المواقف في الفرد سلوك توجه وتقييمات،
 مفهيو  يكيو   ميا وبقيدر والتفاعيل، التواصيل ليىع قادرة سويةً  شدصية ذلك عن يتمدض ما بقدر
  سوية(. غير شدصية )أي ومنطوية منعزلة شدصي ة ذلك عن يتمدض ما بقدر سلبيًّا الذات

 ةـــرفّيـــالمع ةـــرّيـــالنظ:Cognitive Theory  

 تكونت والمعتقدات األفكار من مجموعة ثمة أ  مؤداها فكرة من المعرفية النظرية تنطلق
 المعرفية العمليات وإ  المعرفي ة، المدططات Beck بيك عليها أطلق فيما للفرد، المعرفي   اءالبن في

 العناصير تشيكل والتيي الفيرد، ليدى المعرفيية المدططات بهذه محكومة تكو   والدافعية والوجدانية
  مبالغ معرفية وتحريفات اعتقادات تتضمن قد )المدططات( المعرفية األبنية وهذه للشدصية، الرئيسة
 الشدصييي ة فيي اضيطراب،  حييدو  إليى بيالفرد يييؤدي والضييق القليق ميين مزييد،  إليى يييدفع مميا فيهيا،

(Beck et al., 2004: 17 - 18; Biedel & Turner, 2007: 206). 
 مرتبطيية غالًبيا تكيو   األفييراد وسيلوكيات انفعياالت أ  المعرفي ية النظرييية أنصيار يؤكيد كميا
 بها يدرك التي للطريقة نظًرا الفرد؛ لدى والرضب القلق تستثير ثيرةك مواقف فهناك تفكيرهم، بطريقة
، بنائه في ومعتقدات أفكار من لديه ما ضوء في الموقف الفرد  كونها التي المعتقدات وهذه المعرفي 
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 يظل وقد واالضطراب، القلق حدو  في يساهم مما وظيفيًّا مدتلة تكو   قد المعرفي   بنائه في الفرد
 قلقه من يزيد مما عليها، محافًظا ويظل المطلقة، الحقيقة هي والمعتقدات المعارف تلك امعتبرً  الفرد

 .(Beck, 1995: 14 -15; Clark & Beck, 2010: 31) واضطرابه
 ,Detweiler, Comer & Albano)ايع )لعبوك معبوأا  ي ب ُيشير الصدد هذا وفي

، والسلوك لمعرفيةا العمليات بين تبادلية عالقة وجود إلى (242 :2010  الفرد فتصورات االجتماعي 
 واالنسيييحاب السيييلوكي   التجنيييب إلييى بيييالفرد تيييؤدي االجتمييياعي   الموقييف حيييول الداطئييية واعتقاداتييه
،  المعتقدات تعزيز  يادة على تعمل للفرد المعرفي   البناء في المستوطنة المعتقدات وهذه االجتماعي 
 واالنسحاب. التجنب واستمرار السلبي ة

 :Quality of Life اةـــــاحلي ودةـــــج نًيا:ثا
، النفس علم مجال في نسبيًّا الحديثة المفاهيم من الحياة جودة مفهو  يعتبر  ونظًرا اإليجابي 

، والسياسيي، اليديني، )كالمجيال مدتلفية مجياالت،  فيي واسيتددامه المفهيو  هيذا لحداثية  واالجتميياعي 
، ، والتربوي   بالبحث المفهو  هذا تناولت التي النظرية األطر تباينت فقد .(... واالقتصادي   والمهني 
 الحياة. لجودة محدد تعريف،  على الباحثو   يتفق ولم والدراسة،

  :The Concept of Quality of Life اةـــالحي ودةـــج ومـــمفه -1
جييودة الحييياة World Health Organizationفبم)ظةاا بنايااح بناي اةواا بيااعن بتُب
نظم الثقافة والقيم السائدة في المجتمع الذي يعي  فيه،  إطارالفرد لوضعه المعيشي في  ربأنها "تصو 

وعالقة هذا اإلدراك بأهدافه وتوقعاته، ومستوي اهتمامه، وهو مفهو  واسع النطاق يتأثر بطريقة بكل 
ة، وعالقة هذا الصحة البدنية لألفراد، والحالة النفسية، ومستوي االستقالل، والعالقات االجتماعي  من
  (WHO- QOL, 1993: 153; WHO- QOL, 1997: 3) بالسمات البار ة لبيئتهم" هكل

 من إيجابية حالة عن تعبير" بأنها  الحياة جودة (150:ب2003 اطف بناشعبم) ببوُ)يعف
  ".بالحياة واالستمتاا والنفسية البدنية الصحة

أ  جودة الحياة هي   (Leung, Leung & Ho, 2005: 259 بوام يجبوه عىبام يجبو)َب
 ذلك التقييم الشدصي لصحة الفرد أو رفاهيته، وهي جزء ال يتجزأ من البيئة، ومن السياق الثقافي   "

 ."، والصحة البدنية، والحالة الصحية النفسية، وكلها أبعاد مهمة في تقييم جودة الحياةواالجتماعي   
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 "إدراك  هي الحياة جودة أ  (122:ب2007ع دناحةمدبحسنبوآخعو ب  َيَرى حين في
 بالجوانب المرتبطة الحياتية بأدواره قيامه على والقدرة العامة، لصحته الحالي للوضع الذاتي الفرد

 واالجتماعية". والمعرفية، والنفسية، الصحية،
 هي  الحياة جودة أ  إلى (Mastumoto, 2009: 416 - 417)م وع م ت ب وُيشير

، اكتفاءا  لديه يكو   وأ  وجسدية، نفسية بصحة وتمتعه ته،بحيا الفرد استمتاا "درجة  على وقدرة ذاتي 
  بنفسه.." قراراته واتداذ ذاته، عن والتعبير االجتماعية، المشاركة
 الذي الواسع لي  الكُ  البناء ذلك بأنها  الحياة جودة (Fulford, 2011: 2ب اف  اب  عرفويُ 
 الحياتية. لظروفه الموضوعي قيا وال الحياة، عن للفرد العا  بالرضا يتحدد

 :APA, 2015ق م سبعل بنا)فضبناي ا بعنبجةيو بعل بنا)فضبنألمع)وو ب  وَيرى

 الضيق من مندفضة بمستويات،  مصحوبة والرضا السعادة من "حالة هي  الحياة جودة أ  (1154
  والنفسية...". البدنية الصحة من مرتفعة ومستويات النفسي،

 الفرد "ُشعور هي  الحياة جودة أ  (347:ب2015دناق ا بوآخعو ب يعىبأشعفبع  بينما
 والصيييحية، النفسييية، المدتلفيية  حياتييه جوانييب علييى إيجاًبييا ذلييك وانعكييا  الحييياة، وقيميية بأهمييية
بية الجوانب وهذه واالجتماعية، والتربوية، َلقة؛ وليست ن س   حسب آلخر فرد،  من تدتلف إنها إذ ُمط 
  فرد". ل   كُ  واهتمامات أولويات

 جودة أ  إلى (467:ب2017حس مبعزببوأشعفبع دناحلو ،بوو  ةبع دنافع  ب  وُيشير
 للكفياءة الموضيوعي اليذاتي التقيييم عين تنيتج التيي العامة بالسعادة الكلي اإلحسا  " هي  الحياة
  مًعا". والجسمية واألكاديمية واالجتماعية النفسية

حياة هي  مفهو ا نسبيٌّ شامل يضم كل جوانب ومما سبق يدلص الباحث إلى أ  جودة ال
 الحياة كما يدركها الفرد. 

 :The Fields of Quality of Life  اةالحيــــ ودةـــــج االتمجــــ -3
لقييييييد تعييييييددت مجييييييياالت جييييييودة الحييييييياة، فهنييييييياك جييييييودة الحييييييياة اأُلسيييييييرية، وجييييييودة الحيييييييياة 

جتماعيية، وجيودة الحيياة الصيحية، وجييودة االقتصيادية، وجيودة الحيياة الوظيفيية، وجيودة الحيياة اال
نييية، وجييودة الحييياة البيئييية، وجييودة الحييياة التعليمييية، وجييودة  الحيياة السياسييية، وجييودة الحييياة المه 
ن بعض مجياالت  الحياة االنفعالية ..إلخ، ولقد أسهم علم النفس التطبيقي  بشكل واضح في تحسُّ

 جودة الحياة، ومن أهم هذه المجاالت ما يأتي 
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  :Environmental Quality of Life  البيئّيــَة الحيــاة جــودة -1

اهتمييا  علييم الييينفس البيئييي المتفييرا ميين عليييم اليينفس التطبيقييي، والييذي يهيييتم محييور وهييي 
 بجودة كل من 

 عنهميا  غنيى ال عنصيرين بيين الضيروري االرتبياط الحيياة جودة فكرة وتستلز  البيئة الطبيعية:أ( 

 النفسي؛ األمن له تحقق الحي، الكائن هذا فيها يعي  جيدة وبيئة ئم،مال حي كائن وجود
 العنصرين. هذين بين المتبادل التأثير خالل من الوجود إلى حتما تبر  الحياة ظاهرة أل 

 السائدة، ومعاييره المجتمع لقواعد األفراد امتثال خالل من جودتها وتتحقق البيئة االجتماعية:ب( 

 عنها. الدروم وعد 

وتتمثيل فيي جيودة ميا اسيتحدثه اإلنسيا  خيالل حياتيه، فصينع بيئيًة حضيياريًة  البيئةة القااييةة:  ج( 

تشتمل على كل ما استطاا اإلنسا  أ  يصنعه ماديًّيا ومعنويًّيا مثيل  المأكيل، والمسيكن، 
والمليبس، ووسيائل النقيل، واألدوات المسيتددمة، وعاداتيه وتقالييده ودينيه )فوقيية رضييوا ، 

2005  15 - 16.) 

 Family`s Quality of Life: اأُلَســـِريَّـــة الحيــاة جــودة -2

 خالل من األفراد شدصية وبناء تدطيط في األساسي ة الركيزة هي األسرة أ  أحدا  ُينك ر ال
 مدتليف ميع التعاميل عليى تيدريبهم فيي بفاعليية تسيهم كميا واحتيواء، وحب رعاية،  من لهم تقدمه ما

 تحقيق على قادرة شدصيات بناء في أمالً  لإلنجا ؛ دافعيتهم وتنمية وفاعلية، ةبكفاء الحياة مواقف
 وانعدا  للفرد، الداطئة والتنشئة والتربية األسري    الجو تذبذب ويعتبر الحياة، عن راضيةً  النجاح،
 بتسب حيث حياتهم؛ جودة على ثم ومن النفسية، األفراد صحة على سلًبا المؤثرة العوامل من القدوة،
 الحياة ضروط مواجهة على القدرة وعد  واالستسال ، والدضوا والسلبية باألمن، الشعور عد  لهم

  (.2010؛بوأم ي بع دنا ه ب،بووةمعةبش)د،ب2005 ع البنألش ل،ب
 أسرية ظروف ظل في إال األسرية الحياة جودة تتحقق أ  ُيمكن فال وعلىبض ءبم بو ق

يب بيأ  كفيليةا  المتناغمية المتماسيكة فاألسرة أفرادها، بين والحب والوئا  الود يسودها متناغمة  تُكس 
، األمن من كبيًرا قدًرا أبناَءها   الحياة. عن والرضا النفسي  
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  :Educational Quality of Life التعليميَّة الحياة جودة -3

 هنفسي يقي كيف يعرف المتعلم فاإلنسا  الحياة؛ لجودة المهمة المجاالت أحد التعليم يعد
 التعليم. أنواا من نوا أي يتلق لم الذي الشدص من أكثر

ولكيي يكييو  التعليييم محقًقييا لجيودة الحييياة لييدى األفييراد يجيب تييوافر مجموعيية ميين محكييات 
الجيودة فيي العملييية التعليميية والتييي تتضيمن  جيودة المنهييام، وجيودة إعييداد المعليم، وجييودة اإلدارة 

جودة التنظيم، القيادة الناجحة، ومتابعة وتقييم األداء  التعليمية بما تتضمنه من جودة التدطيط،
 (.99ب-98:ب2005 ب قو ب ض ن ،ب

أ  إدراك الفيييرد اإليجيييابي  للمجيياالت الثالثييية السيييابقة ميين مجييياالت جيييودة  وَ)اااعىبنا  حاااثُب
الحيياة )جييودة الحيياة البيئييية، وجييودة الحيياة اأُلسييرية، وجيودة الحييياة التعليمييية( ليه مييردودا إيجييابي  

 على إدراكه لبقية مجاالت جودة الحياة.

  Dimensions of Quality of Life: اةـــــودة الحيـــــاد جـــــأبع -3
يدييييم حوليييه الرمييييور، وليييم يتفييييق البييياحثو  فييييي  جييييدليٌّ  مفهيييو  جيييودة الحييييياة مفهيييو ا  إ    
وليذا الحيياة؛  ا تتفيق ميع وجهية نظيره فيي جيودةأبعيادً يؤصل لهذا المفهو ، ويضيع ليه  تعريفه، فكلٌّ 

 آلخر. ا متعددة تدتلف من باحث، أ  نجد لجودة الحياة أبعادً  كا  من الطبيعي  
ستة أبعياد رئيسية لجيودة ب(WHO- QOL, 1997: 6)فُتَحدد منظمة الصحة العالمية 

والعالقيات االجتماعييية، ، ومسيتوى االسييتقاللية، الصييحة النفسيية، و الصييحة الجسيميةالحيياة هيي  
 ات الفرد الديني ة والروحية.، ومعتقدوالبيئة

أ  هنياك سيتة أبعياد رئيسية لجيودة الحيياة  (30ب-29:ب2007وَ)اعىبناسامدبناشاعبم) ب 
هييي  العالقييات اإليجابييية مييع األسييرة، الدقييية واالسييتمتاا بالحييياة، الرضييا عيين الحييياة ، العالقيييات 

 اإليجابية مع اآلخرين، الرضا األكاديمي، فعالية األداء.
أ  هناك سبعة أبعاد رئيسة لجودة الحياة  (157:ب2008ش مبع دهللاب َيعىبهفي حين 

هي  الصحة الجسمية، والرضا عن الحياة، والتفاعل االجتماعي، وأنشطة الحياة اليومية، والحالة 
 المادية، والصحة النفسية، والسعادة.

لجييودة الحييياة رئيسيية ثالثية أبعيياد  (430ب-429:ب2009حساانبع اادناةيط ب حيدد ويُ 
  .جودة الحياة الذاتية جودة الحياة الوجودية، و جودة الحياة الموضوعية  هي
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 يتضيمن واسع  إلى أ  مفهو  جودة الحياة مفهو ا  (773:ب2010شمعب ))ببشقمعب وتُب
 .والرضا عن الحياة ،التوافق، والتفاؤل بالمستقبل، والسعادةو الصحة النفسية، 

ة ومما سبق يمكن القول بأنه رغم تعدد وجهات ا لنظر حول أبعاد جودة الحياة إال أ  َثم 
، وهييي أبعييادا  ييد االجتميياعي  ، الُبع  ييد الصييحي  ، الُبع  ييد النفسيي  أبعياًدا اتفييق عليهييا البيياحثو  هييي  الُبع 

 أصيلة ومهمة لجودة الحياة.

ــا وشــا    -1 ــوان: الفوبيــا ا (Kataria & Shah, 2009دراســة كتاري ــة ( بعن الجتماعي
 وتأثريها على طالب اجلامعة باهلند.

Social Phobia and Its Impact in Indian University Students.  

هييدفت الدراسيية إليييى معرفيية الفيييروق بييين الجنسييين فيييي الفوبيييا االجتماعيييية، وكييذا معرفييية 
امعات الهندية، العالقة االرتباطية بين الفوبيا االجتماعية وجودة الحياة لدى عينة من طالب الج

( عاًمييييا، واسييييتددمت الدراسيييية مقياسييييي 23 – 18( طالييييب، تتييييراوح أعمييييارهم ميييين )405قوامهيييا )
الفوبيا االجتماعية، وجودة الحياة، وأبانت نتائج الدراسة عن عد  وجود فيروق بيين الجنسيين فيي 

 حياة.الفوبيا االجتماعية، ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين القلق االجتماعي  وجودة ال

 ,Ghaedi, Tavoli)دراســة يايـــدف وتــافولي وباوتيـــارف وميليـــاني وســهراجارد      -2

Bakhtiari, Melyani, & Sahragard, 2010)     بعنـوان: جـودة احليـاة
 ممن لديهم / ليس لديهم فوبيا اجتماعية.  لدى طالب اجلامعة

Quality of Life in College Students with and without Social Phobia. 

هدفت الدراسة إلى معرفة الفرق في مستوى جيودة الحيياة ليدى عينية مين طيالب الجامعية 
، 202المصابين بالفوبيا االجتماعية، وغير المصابين بالفوبيا االجتماعية، قوامها ) ( طالب جامعي 

( طالًبا ليس لديهم فوبيا اجتماعية، واستددمت 130( طالًبا لديهم فوبيا اجتماعية، و)72منهم )
الدراسة مقيا  الفوبيا االجتماعية، ومقيا  جودة الحياة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق 
 جوهرية في مستوى جودة الحياة لدى عينة الدراسة لصالح األفراد غير المصابين بالفوبيا االجتماعية. 
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 بعنـوان: القلـق االجتمـاعي    ALkhathami et al., 2014)دراسة القطامي وآورين ) -3
 ودة احلياة.جباملراهقني وعالقته  لدى

Social Anxiety among Adolescents and Its Relation to Quality of Life. 

هدفت الدراسة إلى الكشف عين طبيعية العالقية االرتباطيية بيين القليق االجتمياعي  وجيودة 
بالمملكية العربيية  الحياة لدى عينة من المراهقين، تيم اختييارهم بشيكل، عشيوائي  مين ميدار  اليدما 

( عاًمييييييا، واسيييييتددمت الدراسييييية مقياسيييييي  القلييييييق 19 – 12السيييييعودية، وتراوحيييييت أعميييييارهم مييييين )
االجتمياعي، وجييودة الحييياة، وأبانييت نتييائج الدراسيية عيين وجييود عالقيية ارتباطييية سييالبة بييين القلييق 

 االجتماعي  وجودة الحياة. 

ــدا  )     -4 ــوهلي، و مــود  ي ــد الع ــايم احلمــد ووال ــوان: مســتوى الرهــاب  2016دراســة ن  ( بعن
ــعوديني         ــة السـ ــاعي لـــدى الطلبـ ــي واالجتمـ ــه بـــالتييم النفسـ االجتمـــاعي وعالقتـ

 األردنية. اجلامعا 
التكيف النفسييي مسييتوى الرهيياب االجتميياعي  وعالقتييه بييسيية إلييى الكشييف عيين ار الدهيدفت 

( 180دراسية ميين )، وتكونيت عينية الالجامعيات األردنيية واالجتمياعي ليدى الطلبية السيعوديين فيي
مقييييا  الرهيييياب طالًبيييا وطالبيييًة )مييين الفرقيييية األوليييى وحتيييى الفرقييية الرابعيييية(، واسيييتددمت الدراسييية 

ومييين أهييم ميييا أشييارت نتيييائج الدراسيية وجيييود ومقييييا  التكيييف النفسيييي واالجتميياعي،  االجتميياعي،
جتمياعي ليدى والتكييف النفسيي واال الرهياب االجتمياعيعالقة ارتباطية سالبة دالية إحصيائيًّا بيين 
  الطلبة السعوديين في الجامعات األردنية.

( بعنـوان: ارتبـاا القلـق االجتمـاعّي     Ratnani et al., 2017دراسة راتناني وآورين ) -5
 باالكتئاب وجودة احلياة لدى طالب البيالوريوس الطيب.

Association of Social Anxiety Disorder with Depression and Quality 

of Life among Medical Undergraduate Students. 
هييدفت الدراسيية إلييى التعييرف علييى العالقييية االرتباطييية بييين كييل ميين  القلييق االجتمييياعي، 

( 209واالكتئاب، وجودة الحياة لدى عينة من طالب كلية الطب بوالية غوجارات بالهند، قوامها )
، ومقيا  ( عاًما، واستددمت الدراسة 19طالب وطالبة، ومتوسط ُعمرها ) مقيا  القلق االجتماعي 

االكتئاب، ومقيا  جودة الحياة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين القلق 
 االجتماعي  واالكتئاب، ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين القلق االجتماعي  وجودة الحياة. 
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ن: تقيـيم ادـددا  وجـودة    بعنـوا  (Joseph et al., 2018)دراسـة جوزيـم وآوـرين     -6
 طالب اجلامعة ذوف الفوبيا االجتماعية   مدينة ساحلية جنوب اهلند. احلياة لدى

Assessment of Determinants and Quality of Life of University 

Students with Social Phobias in A Coastal City of South India. 
جموعيييية ميييين المحييييددات )الحاليييية االجتماعييييية هييييدفت الدراسيييية إلييييى التعييييرف علييييى أثيييير م

واالقتصادية، والتاريخ العائلي الضطراب القلق، وتاريخ الفشل األكاديمي، وتاريخ المعاملة الوالدية 
، وكذا معرفة العالقة االرتباطية بين القلق االجتماعي  جودة الحياة،  القاسية( على القلق االجتماعي 

( طالًبا وطالبًة، ومتوسط 460ة منرلور بجنوب الهند، قوامها )لدى عينة من طالب الجامعة بمدين
، ومقييييا  جيييودة الحييييياة، 20,6عمرهيييا ) ( عاًميييا، واسيييتددمت الدراسيييية مقييييا  القليييق االجتميييياعي 

واستبيا  التقرير الذاتي، وأشارت نتائج الدراسة إلى ارتباط المحددات السابق اإلشارة إليها ارتباًطا 
، ووجود عالقة ارتبطية سالبة بين القلق االجتماعي  وجودة الحياة.وثيًقا بالقلق االجتما  عي 

يتضييح ميين الدراسيييات السييابق عرضييها اتفييياق معظمهييا فييي الهيييدف، وهييو معرفيية العالقييية 
 & Kataria كع  )ا بوشا  االرتباطيية بيين القليق االجتمياعي  وجيودة الحيياة كدراسية كيل ، مين  

Shah, 2009) (،بوبناقط م بوآخع)نب(ALkhathami et al., 2014بو نت) ي بوآخع)نب،
(Ratnani et al., 2017)بوج  )ابوآخع)نب،(Joseph et al., 2018)بفي حين هدفت،ب

إلى معرفة الفروق في مستوى جودة الحيياة  Ghaedi et al., 2010)ا نو بغ يد بوآخع)نب 
وبييييا اجتماعييية، بينميييا هييدفت دراسييية نييايف الحميييد وآخيييرين لييدى مييين لييديهم   ومييين ليييس ليييديهم ف

(2016 ، ( إليييى دراسييية العالقييية بيييين مسييييتوى الرهييياب االجتمييياعي والتكييييف النفسيييي واالجتميييياعي 
وتييتلدص نتييائج هييذه الدراسييات فييي وجييود عالقيية ارتباطييية سييالبة بييين القلييق االجتميياعي  وجيييودة 

. الحياة، ووجود فروق في جودة الحياة لصالح مندف  ضي القلق االجتماعي 

توجييد عالقييية ارتباطيييية سيييالبة ذات داللييية إحصيييائية بيييين درجيييات طيييالب الجامعييية عليييى  -1
 مقيا  القلق االجتماعي  ودرجاتهم على مقيا  جودة الحياة وأبعاده.

 ال توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطات درجات الذكور واإلنا  من طالب الجامعة -2
 على مقيا  جودة الحياة وأبعاده.
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 ث:ــــــــج البحـأواًل: منهـ
اسيييييتدد  الباحيييييث فيييييي البحيييييث الحيييييالي المييييينهج الوصيييييفي االرتبييييياطي المقيييييار ، ويعتبييييير 
الميييييييينهج الوصييييييييفي هييييييييو أنسيييييييييب المنيييييييياهج لهييييييييذا البحييييييييث؛ أل  الهيييييييييدف الييييييييرئيس للبحييييييييث هيييييييييو 

عالقيييييييية االرتباطييييييييية بييييييييين القليييييييييق االجتميييييييياعي  وجييييييييودة الحييييييييياة، وكييييييييذا معرفييييييييية التعييييييييرف علييييييييى ال
 الفروق بين الذكور واإلنا  في جودة الحياة.

 ث:ـــــثانًيا: عينـــة البح
( طالًبا وطالبًة من طالب كلية التربية جامعة بنها، ممن 169تكونت عينة البحث من )

 (.  0,541( عاًما، وانحراف معياري)20,147ري )( عاًما، بمتوسط ُعم22 – 20تتراوح أعمارهم من )

 ث:ـــــوا  البحأدثالًثا: 
 اعدنا:بي  )ة  باستدد  الباحُث في البحث الحالي مقيا  اضطراب القلق االجتمياعي  

 (.2015 ب ع ،بح  مبش ق (،بومقو سبج اةبناحو ةب اعدنا:بأشعفبع دناق ا بوآخعو ،ب

 إعداد: ناريمان رفاعي، حازم شوقي(:مقياس اضطراب القلق االجتماعيّ ) -1
 قا  الباحثا  ببناء وإعداد هذا المقيا  من خالل اتباا الدطوات اآلتية 

االطالا على مدتلف اأُلطر النظرية والدراسات العربية واألجنبية التي تناوليت بالبحيث  -1
؛ لالستفادة منها في بناء المقييا ، وكيذا االطيالا عليى عيدد  اضطراب القلق االجتماعي 
من المقاييس العربية واألجنبية التي تناولت اضيطراب القليق االجتمياعي  لالسيتفادة منهيا 

ميين أهمهييا  اسييتمارة تشييديص الفوبيييا االجتماعييية )ناريمييا  رفيياعي، فيي بنيياء المقيييا ، 
(، 1987(، واسيتمارة تشيديص المدياوف االجتماعي ية )صيالح اليدين عبيدالقادر، 1985

، ومقييا  القليق Greca & Lopez, 1998)مقيا  القلق االجتماعي لجريكا وليوبيز )
وروسييييييييا وبيكيييييييييويرا  االجتميييييييياعي للميييييييييراهقين ألوليفيييييييياريس وروييييييييييز وهيييييييييدالجو وليييييييييوبيز 

(Olivares, Ruiz, Hidalgo, Lopez, Rosa & Piqueras, 2004  ومقييا ،)
(، ومقييا  القليق االجتمياعي لكامبييل Flanagan, 2005القليق االجتمياعي لفالناجيا  )

(Campbell, 2010) ،(. 2014، ومقيا  الرهاب االجتماعي )حمد الحجري 
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( طالًبيييا 245عليييى عينييية، عشيييوائي ة، قوامهيييا ) قييا  الباحثيييا  بإعيييداد سيييؤال مفتيييوح وتطبيقيييه -2
وطالبيييًة مييين طييييالب كليييية التربييييية )مييين الشيييعب العلمييييية واألدبيييية( جامعيييية بنهيييا، تتييييراوح 

(عاًميييييا، وذلييييك بهيييييدف جميييييع أكبييييير قييييدر ممكييييين مييييين المواقيييييف 22 – 19أعمييييارهم مييييين )
 االجتماعييية التييي تثييير القلييق والضيييق لييدى طالييب الجامعيية، لالسييتفادة منهييا فييي وضيييع

. وتم صياغة السؤال المفتوح كما يأتي   مواقف مقيا  اضطراب القلق االجتماعي 

  ما المواقف االجتماعية التي تشعر فيها باحمرار الوجه  بالعرق الرزير  ارتعاش اليدين أو
 القدمين  سرعة نبضات القلب  مراقبة اآلخرين لك، مما يؤدي إلى تجنبك لتلك المواقف؟ 

يية مجموعية ميين المواقييف مين خييالل اسييتجابات ال -3 طيالب علييى السييؤال الفتيوح تبييي ن أ   َثم 
تثير القلق لدى طالب الجامعة استفاد الباحثا  منها في وضع مواقف مقيا  اضطراب 

 .  القلق االجتماعي 

، حييييث قاميييا  -4 قييا  الباحثيييا  بإعييداد الصيييورة األوليييية لمقيييا  اضيييطراب القليييق االجتميياعي 
اضييييطراب القليييق االجتميييياعي  فيييي صييييورة، واضييييحة  بصيييياغة المواقييييف الداصييية بمقيييييا 

طي للطاليب القيدرة عليى َتصيور ها وتديلهيا، ووضيع الباحثيا  لكيل موقيف، مين  ومفهومة تُع 
هيذه المواقييف ثالثيية بييدائل اختياريية أسييفل كييل موقييف، يدتيار المفحييوص منهييا مييا يتفييق 

معبيرة عين شيدة معه، وما ينطبق عليه بالفعل في هذا الموقف، بحيث تأخذ االسيتجابة ال
القلييييق االجتميييياعي ثيييييال  درجييييات، واالسيييييتجابة المعبييييرة عيييين القليييييق االجتميييياعي  بدرجييييية 
متوسييطة تأخيييذ درجتييين، واالسيييتجابة المعبيييرة عيين غيييياب القليييق االجتميياعي  تأخيييذ درجيييًة 

 ( موقًفا.49واحدة، وقد بلغ عدد مواقف المقيا  في صورته األولية )

الثبات( لمقيا  اضطراب  –السيكومترية )الصدق قا  الباحثا  بالتحقق من الدصائص  -5
 القلق االجتماعي  على النحو اآلتي 

ــا :أ(  لحسيييياب صيييدق المقيييييا  تيييم اسيييتددا  صييييدق المحكميييين، والصييييدق  صــــدم المقيــ
الظييييياهري، وصيييييدق المقارنييييية الطرفيييييية، والصييييييدق اليييييذاتي، وصيييييدق االتسييييياق الييييييداخلي، 

 وفيما يأتي توضيح ذلك 
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 ني: ةةةةدق املحكمةةةةص 

( ُمحكميين ميين أسياتذة الصييحة 10تيم عيرر المقيييا  فيي صييورته األوليية عليى عشييرة )
النفسية وعلم النفس؛ للحكم على المقيا ، وعلى مدى مناسبته لطالب الجامعة، ومدى صالحية 
المواقييييف للتطبيييييق، والحكييييم علييييى دقيييية الصييييياغة، واقتييييراح التعييييديالت الال ميييية، ووضييييع الدرجييييية 

و) ضاحبنااادولبنيتا بلبدائل الثالثة لكل موقف من مواقف المقييا . المالئمة لكل بديل من ا
:   يسببنتف قبناس اةبناةحوةمنبعلىبم نقابمقو سبنضطعنببناقلقبنوجعة ع ن

 نسب اتفاق السادة امُلحيِّمني على مواقم مقياس اضطراب القلق االجتماعّي( 1جدول )

رقم 
 املوقم

 نسبة االتفاق
رقم 
 املوقم

 نسبة االتفاق
قم ر

 املوقم
 نسبة االتفاق

رقم 
 املوقم

 نسبة االتفاق
رقم 
 املوقم

 نسبة االتفاق

1 100% 13 100% 25 100% 37 100% 49 100% 

2 100% 14 100% 26 100% 38 80%   
3 100% 15 80% 27 100% 39 90%   
4 90% 16 80% 28 100% 40 100%   
5 100% 17 100% 29 100% 41 100%   
6 50% 18 100% 30 100% 42 100%   
7 100% 19 100% 31 100% 43 90%   
8 100% 20 100% 32 100% 44 100%   
9 100% 21 100% 33 100% 45 100%   
10 90% 22 80% 34 100% 46 100%   
11 90% 23 100% 35 100% 47 100%   
12 90% 24 100% 36 90% 48 100%   

%، 90صل اتفاق السادة المحكمين عليها إلى نسبة واستبعد الباحثا  المواقَف التي لم ي
( مواقف من الصورة المبدئية للمقيا ، لُيصبح عدد المواقف 5وهكذا يكو  الباحثا  قد استبعدا )

 ( موقًفا. 44)
كميا قييا  الباحثييا  بييإجراء بعييض التعييديالت فييي صييياغة بعييض عبييارات المواقييف، علييى 

 تناسب مع طبيعة عينة الدراسة الحالية.ضوء ما أشار إليه السادة المحك  مو ؛ لت
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 ري:ةةةةاهةةةةدق الظةةةةالص 

قا  الباحثا  بتطبيق مقيا  اضطراب القليق االجتمياعي  عليى عينية التقنيين، والتيي بليغ 
ممين تتييراوح أعميارهم ميين  –جامعيية بنهيا  –( طالًبيا وطالبيية، مين طيالب كلييية التربيية 80قواُمهيا )

( عاًمييا، واتضييح للبيياحثين أ  التعليمييات الداصييية 20,31ي )( عاًمييا، بمتوسييط ُعميير 22 – 20)
بالمقييا  واضيحة ومحيددة، وأ  المواقيف تتصيف أيًضيا بالوضيوح التيا  وسيهولة الفهيم؛ مميا يؤكيد 

.  أ  مقيا  اضطراب القلق االجتماعي  يتمتع بالصدق الظاهري 
 ة:ةةةرييةةةة الطةةةارنةةةدق املاةةةص 

ومييا اذا للمقييا ، وذليك للتحقيق ميين القيدرة التمييزييية  حسياب صييدق المقارنية الطرفيييةتيم 
المييندفض، والمسيتوى الميزانيى  المرتفيعا( بييين المسيتوى الميزانيى ا فارًقييمييز )تميييزً  المقييا كيا  

 ومنها قا  الباحثا  بإجراء الدطوات اآلتية 
 ا.ا تنا ليًّ ترتيبً فرًدا ( 80وعددهم ) العينة االستطالعيةأفراد  ترتيب درجات 

 مييين العييدد الكليييى لليييدرجات ميين أول الترتييييب التنيييا لى وميين آخيييره، أى تيييم 27 تحديييد %
 ( فييرًدا22)، وآخير المرتفيعمسيتوى الميزانييى كيأفراد للمين الترتيييب ( فيرًدا 22)أول  تحدييد

 .المندفضمستوى الميزانى كأفراد للمن الترتيب 

  عين طرييق اسيتددا   المييزانين مستويحساب الفرق بين متوسطى درجات األفراد فى تم
، ويوضح الجدول اآلتي داللة الفرق بين مجموعة الميزا  المرتفع  T-Testاختبار "ت" 

 والمندفض لمقيا  اضطراب القلق االجتماعى 

 داللة الفرق بني جمموعة امليزان املرتفع واملنخفض ملقياس اضطراب القلق االجتماعى (2جدول )
 مستوى الداللة " " قيمة  درجة احلرية عيارىاالحنراف امل املتوسط  العدد اجملموعة

 6,519 61,73 22 املستوى امليزانى املنخفض
 0,01دالة عند مستوى   10,244 - 42

 12,608 92,73 22 املستوى امليزانى املرتفع

(بوبااىب0,01 بع)ادبمساع ىب انلباحيا  و ببوناةا)خف بناةعتفا أ بنافاعقببامنبناةمازنيمنبب(2جادولب يع احبمانب
بناةسع ىبناةمزني بن ب.بليدقبتةممزىبق ىنبناةقو سبمة ب ي) بتةع ببناةعتف تا  
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 ي:ةةةةذاتةةةةدق الةةةةالص 

ويحسيب الصيدق الييذاتي بالجيذر التربيعيى لمعامييل الثبيات، وبالتيالى فييإ  الصيدق الييذاتي 
( وهيى نسييبة عاليية تجعيل المقيييا  0,943( هيو )0,891للمقييا  بعيد حسياب معامييل الثبيات )

 لقيا  ما وضع لقياسه.  صالًحا
     :   وتَيم  ذليك عين طرييق حسياب معييامالت  صةدق فرةرتاا املايةةار قطرااةة االتلةةاق الةدا

االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقيا ، والدرجة الكلية للمقيا  بعد حذف درجة 
ج بكا بو) ضحبناادولبنيت بمي مال بنو ت  طببمنبا بالمفردة من الدرجة الكلية للمقيا ، 

بوناد ج بناكلوا بالةقوا سبليادبحاذفب مفعاةبمنبمفعان بمقو سبنضطعنببناقلقبنوجعة ع ن
 ا ج بناةفعاةبمنبناد ج بناكلو بالةقو س:

 ( معامال  االرتباا بني درجة كل مفردة من مفردا  مقياس اضطراب القلق 3جدول )
 درجة اليلية للمقياساالجتماعّي والدرجة اليلية للمقياس بعد حذف درجة املفردة من ال

 معامل االرتباا  فردا امل معامل االرتباا  فردا امل معامل االرتباا  فردا امل معامل االرتباا  فردا امل معامل االرتباا  فردا امل

1 0,275* 10 0,483** 19 0,328** 28 0,359** 37 0,353** 

2 0,403** 11 0,372** 20 0,354** 29 0,346** 38 0,365** 

3 0,362** 12 0,476** 21 0,479** 30 0,320** 39 0,512** 

4 0,391** 13 0,450** 22 0,484** 31 0,343** 40 0,338** 

5 0,335** 14 0,345** 23 0,470** 32 0,363** 41 0,401** 

6 0,391** 15 0,339** 24 0,398** 33 0,523** 42 0,430** 

7 0,360** 16 0,383** 25 0,330** 34 0,511** 43 0,294* 

8 0,503** 17 0,389** 26 0,460** 35 0,521** 44 0,380** 

9 0,425** 18 0,446** 27 0,416** 36 0,452**   

ب(.ب0,01**بمفعان بانا بع)دبمسع ىب 
  (.0,05*بمفعان بانا بع)دبمسع ىب 
( أ  معيامالت االرتبياط بييين درجية كيل مفيردة مين مفيردات مقيييا  3يتضيح مين جيدول )

، والدرجية الكليية للمقييا  بعيد حيذف درجية المفيردة مين الدرجية الكليية  اضطراب القلق االجتمياعي 
( مفيييردة داليية عنيييد 2( و)0,01( مفيييردة داليية عنيييد مسييتوى )42للمقيييا  دالييية، حيييث إنيييه توجييد )

 (، مما يدل على صدق مفردات المقيا .0,05مستوى)
بات على عينة الدراسة االستطالعية التى قا  الباحثا  بحساب معامل الث ثبات المقيا :ب( 

( طالًبا وطالبًة من طالب كلية التربية جامعة بنها، حيث رصد نتائجهم 80بلغ عدُدها )
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فى اإلجابة عليى المقييا ، وقيد اسيتدد  الباحثيا  طريقية ألفيا كرونبياة، وطريقية التجزئية 
ة التطبيييق، ، وطريقية إعيادGuttmanوجتميا   Spearmanالنصيفية لكيل مين سيبيرما  

، باستددا  برنامج )  ( على النحو التالي SPSS 18وثبات االتساق الداخلي 

 اخ: ةةةرونبةةةا كةةةة ألرةةةرااةةةط 

 Cronbach's)تييم حسييياب معامييل الثبيييات للمقيييا  باسيييتددا  معامييل ألفيييا كرونبيياة 

Alpha)( باستددا  برنامج التحليل اإلحصيائي للبيانيات ،(SPSSمعاميل  ، وتيم الحصيول عليى
(، وهيييذا يييدل عليييى أ  المقيييا  يتمتيييع بدرجيية ثبيييات عالييية، تجعلنيييا نطمييئن إليييى 0,878ثبييات )

 استددامه كأداة للقيا  في هذه الدراسة.
 ة:ةةة النصريةةزئةةة التجةةرااةةط 

تعميييل تليييك الطريقييية عليييى حسييياب معامييييل االرتبييياط بيييين درجيييات نصيييفى مقييييا  القلييييق 
يييييا  إليييى نصييييفين متكييييافئين، يتضيييمن القسييييم األول درجييييات االجتمييياعى، حيييييث تَيييم  تجزئيييية المق

الطيالب فييى األسييئلة الفرديية، ويتضييمن القسييم الثيانى درجييات الطييالب فيى األسييئلة الزوجييية، ثُييم  
 حساب معامل االرتباط بينهما، ويوضح الجدول اآلتي الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

 اسالثبا  بطريقة التجزئة النصفية للمقي (4جدول )
 معامل الثبا  جلتمان معامل الثبا  لسبريمان براون معامل االرتباا معامل ألفا ليرونباخ العدد املفردا 

 0,794 22 اجلزء األول
0,703 0,826 0,825 

 0,795 22 اجلزء الثانى

( أ  معامييييل ثبيييات مقييييا  اضييييطراب القليييق االجتمييياعى يسيييياوى 4يتضيييح مييين جيييدول )
ت يشييير إلييى أ  المقيييا  علييى درجيية عالييية جييدًا ميين الثبييات، وهييو (، وهيو معامييل ثبييا0,826)

يعطى درجة مين الثقية عنيد اسيتددا  مقييا  القليق االجتمياعى كيأداة للقييا  فيى البحيث الحيالى، 
وهيذا يعييد مؤشييًرا علييى أ  مقيييا  القلييق االجتميياعى يمكيين أ  يعطييى النتييائج نفسييها إذا مييا أعيييد 

 يق نفسها.تطبيقه على العينة وفى ظروف التطب
 ق:ةةاتة التطبيةةة إعةةرااةةط 

وتقيييو  هييييذه الطريقيييية علييييى أسييييا  تطبييييق المقيييييا  علييييى العينيييية االسييييتطالعية مييييرتين 
متتياليتين، يكيو  الفاصيل بينهمييا فتيرة كافيية ال تسيياعد الفيرد عليى تييذكر مفيردات المقييا ، ويييدل 
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اميييل اسيييتقرار ) ثبيييات( االرتبيياط بيييين درجيييات التطبييييق األول ودرجيييات التطبيييق الثييياني عليييى مع
موقًفا على العينة االستطالعية  (44االختبار، وعليه قا  الباحثا  بتطبيق المقيا  المكو  من )

( طالًبا وطالبًة، وبعد مضي أسبوعين تم إعادة تطبيقه مرة أخرى على نفس  80البيالغ عددها ) 
تبيييياط )بيرسيييو ( بييييين نتييييائج العينييية، ثييييم قيييا  الباحثييييا  بتفرييييغ الييييدرجات، وباسييييتددا  معاميييل االر 

( بيين الدرجية الكليية لكيال التطبيقيين، وهيي قيميية 0,891التطبيقيين ظهيرت قيييمة معاميل الثبيات )
 ، مما يشير إلى ثبات المقيا  حسب طريقة إعادة التطبيق.0,01دالة عند مستوى 

      وتَيم  ذليك عين طرييق حسياب معييامالت :ثبةاا فرةةرتاا املايةةار قطرااةةة االتلةةاق الةةدا 
االرتبييياط بيييين درجييية كييييل مفيييردة مييين مفيييردات المقيييييا ، والدرجييية الكليييية للمقييييا ، ويوضييييح 
الجيدول اآلتيي معيامالت االرتبياط بيين درجية كيل مفيردة مين مفيردات مقييا  اضيطراب القلييق 

 االجتماعي  والدرجة الكلية للمقيا   
 ( معامال  االرتباا بني درجة كل مفردة من مفردا  5جدول )

 ب القلق االجتماعّي والدرجة اليلية للمقياسمقياس اضطرا
 معامل االرتباا املفردا  معامل االرتباا املفردا  معامل االرتباا املفردا  معامل االرتباا املفردا  معامل االرتباا املفردا 

1 0,311* 10 0,484** 19 0,329** 28 0,359** 37 0,358** 
2 0,410** 11 0,368** 20 0,348** 29 0,347** 38 0,370** 
3 0,360** 12 0,472** 21 0,476** 30 0,320** 39 0,513** 
4 0,392** 13 0,452** 22 0,479** 31 0,346** 40 0,336** 
5 0,343** 14 0,341** 23 0,469** 32 0,355** 41 0,404** 
6 0,397** 15 0,338** 24 0,394** 33 0,525** 42 0,427** 
7 0,353** 16 0,380** 25 0,330** 34 0,509** 43 0,301* 
8 0,510** 17 0,384** 26 0,456** 35 0,523** 44 0,371** 
9 0,429** 18 0,446** 27 0,420** 36 0,448**   

ب(.ب0,01**بمفعان بانا بع)دبمسع ىب 
ب(.ب0,05*بمفعان بانا بع)دبمسع ىب 

مين مفيردات مقيييا   ( أ  معيامالت االرتبياط بييين درجية كيل مفيردة5يتضيح مين جيدول )
، والدرجة الكلية للمقيا  دالة، حيث إنه توجد ) ( مفردة دالة عنيد 42اضطراب القلق االجتماعي 

 (، مما يدل على ثبات مفردات المقيا .0,05( مفردة دالة عند مستوى)2( و)0,01مستوى )

   قا  الباحثا  بتحديد مفتاح تصحيح المقيا  على النحو اآلتي تصحيح المقيا :ج( 
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لكييل موقيييف، ثالثييية بيييدائل اختياريييية، بحييييث تأخييذ االسيييتجابة الدالييية عليييى الطاليييب اليييذي 
يتجنييب المواقييف االجتماعيييية، أو ينسييحب منهييا، ودائًميييا مييا يفضييل الصيييمت فييي تلييك المواقيييف، 
ويطييأطئ رأسيييه فيهيييا، ويعتقيييد أنيييه غيييير لبيييق، وأ  إمكاناتيييه وقدراتيييه ال تؤهليييه للتواصيييل فيييي تليييك 

عيييييوات األصيييييدقاء للديييييروم، أو تنييييياول الريييييذاء معهيييييم، أو حضيييييور مناسيييييبة المواقيييييف، وييييييرفض د
اجتماعييية، أو مشيياركتهم فييي األنشييطة المدتلفيية "ثييال  درجييات"، فييي حييين إ  االسييتجابة الداليية 
على الطالب الذي يحاول اإلقدا  على السلوك اإليجابي  أو جزء منه بشكل، أو بآخر، ولكن لديه 

؛ ولذا دائًميا ميا يتيردد شيء من القلق والتوتر قد يحو  ال  دو  الوصول إلى ذلك السلوك اإليجابي 
ويفكيير، ويجاهييد نفسييه كثيييًرا قبييل إصييدار السييلوك، وقييد يتلعييثم أو يرتعييد صييوته، ويحميير وجهيييه، 
وتيرتع  قيدماه أثنياء محاولتيه إصيدار السيلوك السيوي  )مثيل  محاولية طليب اسيتبدال سيلعة معيبيية 

، محاولية اليذهاب إليى مقابلية  بيأخرى سيليمة مين البيائع، محاولية طليب بياقي األجيرة مين الكمسياري 
شدصية، التردد في إبداء الرأي في موضوا ما، التردد في حضور مناسبة اجتماعية أو مشاركة 

بينمييا االسيتجابة الداليية علييى الطاليب الييذي لديييه  "ا جعاامن".اليزمالء فييي نشياط مييا، ...........( 
تماعيية المدتلفيية، ولديييه توكيدييية فيي تلييك المواقييف، ويتواصييل القيدرة علييى مواجهيية المواقييف االج

فيها ويمار  السلوك اإليجابي  بشكل، جييد، دو  أدنيى حيرم، أو خيوف، أو تيوتر، ودائًميا ميا يبيادر 
بإصيدار السييلوك اإليجييابي  )كالمبييادرة بشييرح نقطيية غامضيية للييزمالء، وتلبييية دعييواتهم للدييروم أو 

اجتماعية، وطليب بياقي األجيرة مين الكمسياري  دو  أدنيى تيردد،  تناول الرذاء، أو حضور مناسبة
ومناقشية البييائعين بكييل ثقيية فيي ثميين األشييياء التييي يشييتريها مينهم، واسييتبدال المعيييب منهييا بييآخر 

  ...."ا ج بونحدة".سليم، وطلب المساعدة من اآلخرين دو  تردد 
(، والنهاية 44المقيا  ) وب ناًء على ما سبق تكو  النهاية الصررى لدرجة المفحوص على

، ممن يحصلو  على الدرجات 132الكبرى ) (، وعليه تم تحديد من يعانو  من شدة القلق االجتماعي 
( يعانو  من القلق االجتماعي  بدرجة 88 – 45(، ومن يحصلو  على الدرجة من )132 – 89من )

، أو لديهم توكيدية يحصلو  عل  . 44ى الدرجة متوسطة، ومن ليس لديهم قلق اجتماعي 
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 (:2015مقياس جودة الحياة )إعداد: أشرف عبدالقادر وآخرون،  -2
 ا :ـــــف المقيـــــوص

ييييدو المقييييا  بإعييييداد هيييذا المقيييييا  لقيييييا  جيييودة الحييييياة ليييدى طييييالب الجامعيييية،  قيييا  ُمع 
عبيييييييارة، مو عييييييية عليييييييى أربعييييييية أبعييييييياد رئيسييييييية هيييييييي  جيييييييودة الحيييييييياة  38ويتكيييييييو  المقييييييييا  مييييييين 

(، وجيييييييييودة 38، 37، 33، 29، 25، 21، 17، 13، 9، 5، 1العبييييييييارات   النفسية)وتتضييييييييمن
(، وجييييييودة 34، 30، 26، 22، 18، 14، 10، 6، 2الحيييييياة الصييييييحية )وتتضييييييمن العبييييييارات  
(، وجودة الحياة 35، 31، 27، 23، 19، 15، 11، 7، 3الحياة التربوية )وتتضمن العبارات  
 (.36، 32، 28، 24، 20 ،16، 12، 8، 4االجتماعية )وتتضمن العبارات  

 ا :ــة للمقيــتريــومــص السيكــائــالخص

ييدو المقيييا  بتقنييين المقيييا  علييى عينيية قوامهييا ) ( طالًبييا وطالبييًة ميين طييالب 60قيا  ُمع 
( عاًميييا، وتييييم التحقييييق ميييين 20,11كليييية التربييييية واآلداب والعلييييو  بجامعييية بنهييييا، متوسييييط عمرهييييا)

 لنحو اآلتي الدصائص السيكومترية للمقيا  على ا
 أواًل: صةةةةةدق املايةةةةةار: 

يييدو المقيييا  بيييالتحقق ميين صيييدق المقيييا  باسيييتددا  صييدق المحكميييين والصيييدق  قييا  ُمع 
، وكانت قيمة الصدق الذاتي) (، كما تم حسياب معيامالت 0,98الذاتي، وصدق االتساق الداخلي 

المجمييوا الكلييي للمقيييا  بعيييد االرتبيياط بييين درجييات أفييراد العينييية علييى أبعيياد المقيييا  المدتلفييية و 
(، و هيذا ييدل عليى 0,01حذف درجة الُبعد، وكانت جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى )

ا.  أ  المقيا  يتمتع بدرجة صدق عالية جدًّ

 ثانًيا: ثبةةةةاا املايةةةةار:
قيا  ُمعيدو المقيييا  بيالتحقق مين ثبييات المقييا  باسيتددا  طريقيية ألفيا كرونبياة، وطريقيية 

، وطريقية إعيادة التطبيييق، Guttmanوجتميا   Spearmanالتجزئية النصيفية لكيل مين سيبيرما  
(، ووصييلت قيمييية 0,95(، وكانييت قيميية معامييل ألفيييا كرونبيياة )SPSS 18باسييتددا  برنييامج )

(، وكانيت 0,96) –فيي طريقية التجزئية النصيفية  –معامل االرتباط بين درجات نصفى المقييا 
( وهييذا يييدل علييى أ  المقيييا  يتمتيييع 0,859قيية إعييادة التطبييييق هييي )قيميية معامييل الثبييات بطري
ا.  بدرجة ثبات عالية جدًّ
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 ا :ــــح المقيــــتصحي

دوبناةقو سببعحديدبمفع  بتيحوحبناةقو سبعلىبنا)ح بنيت : بق مبُمي 
 –ل كُيل   عبيارة، مين عبيارات المقييا  ثالثية بيدائل اختياريية لالسيتجابة هيي  )بدرجية كبييرة 

بدرجة ضعيفة(، وتدتليف درجية كيل اسيتجابة بياختالف العبيارة نفسيها )إيجابيية  –متوسطة بدرجة
، 16، 15، 14، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 3، 2، 1سييلبية(، ففييي العبييارات الموجبيية ) –
( تُعَطييييييييييييييييييييييييييييييييييى 38، 37، 36، 35، 33، 32، 30، 29، 27، 25، 24، 21، 20، 19، 17

ة وهي  بدرجة كبيرة "ثال  درجات"، بينما االستجابة الدالة االستجابة الدالة على جودة حياة عالي
على جودة حياة متوسطة وهي  بدرجة متوسطة "درجتا " بينما االستجابة الدالة على جودة حياة 

، 23، 22، 18، 13، 6، 4متدنية وهي  بدرجة ضعيفة "درجة واحدة"، وفي العبارات السيالبة )
الدالة على جودة حياة عالية وهي  بدرجة ضعيفة "ثال  ( تُعَطى االستجابة 34، 31، 28، 26

درجيات" بينمييا االسييتجابة الداليية علييى جييودة حيياة متوسييطة وهييي  بدرجيية متوسييطة "درجتييا " فييي 
 حين إ   االستجابة الدالة على جودة حياة متدنية وهي  بدرجة كبيرة "درجة واحدة".

(، والنهايييييييييية الصيييييييييررى 114وبنيييييييياًء عليييييييييى ذليييييييييك تكيييييييييو  النهاييييييييية الُعظميييييييييى للمقييييييييييا  )
 – 77(، وعلييييييه تيييييم تحدييييييد مرتفعيييييي جيييييودة الحيييييياة ممييييين يحصيييييلو  عليييييى اليييييدرجات ميييييين )38)

(، ومييييين لييييييس 76- 39(، بينميييييا متوسيييييطي جيييييودة الحيييييياة يحصيييييلو  عليييييى الدرجييييية مييييين )114
 (.38لديهم جودة حياة يحصلو  على الدرجة )

 ة: ةةةائيةةةيب اإلحصةةةالةةةراقًعا: األس

 . T – Test، واختبار "ت" Pearsonمعامل االرتباط لي بيرسو   استدد  الباحثُ 
 ث:ةةةج البحةةةائةةة افًلا: نت

 رض األول:ــــة الفــــنتيج

على  "توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين  ي)صبنافععبنألولبال حث
 جودة الحياة وأبعاده. درجات طالب الجامعة على مقيا  القلق االجتماعي  ودرجاتهم على مقيا 

وللتحقييق مييين صيييحة هيييذا الفييرر قيييا  الباحيييث بحسييياب معامييل االرتبييياط لبيرسيييو  بيييين 
درجييات الطيييالب عليييى مقيييا  القليييق االجتمييياعي  ودرجيياتهم عليييى مقييييا  جييودة الحيييياة وأبعييياده، 

 والجدول اآلتي يوضح نتائج هذا اإلجراء  
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 قياس القلق معامال  االرتباا بني الدرجة اليلية مل( 6)جدول 
 (169)ن =  االجتماعّي والدرجة اليلية ملقياس جودة احلياة وأبعاد 

 مقياس القلق االجتماعّي

 مقياس جودة احلياة
 الدرجة اليلية

 **0,785 - جودة احلياة النفسية

 **0,742 - جودة احلياة الصحية

 **0,804 - جودة احلياة الرتبوية

 **0,652 - جودة احلياة االجتماعية

 **0,766 - الدرجة اليلية

ب(.0,01انا بع)دبمسع ىب **
بين  0,01( وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًّا عند مستوى 6يتضح من جدول)

درجات الطالب على مقيا  القلق االجتماعي  ودرجياتهم عليى مقييا  جيودة الحيياة وأبعياده، مميا 
 ُيشير إلى تحقق الفرر األول من فرور الدراسة. 

 ي:ـــانـــرض الثـــة الفـــنتيج

"ال توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسيطات درجيات  ي)صبنافععبناث ي بال حثبعلى:
 الذكور واإلنا  من طالب الجامعة على مقيا  جودة الحياة وأبعاده ".

والختبار صحة هذا الفيرر قيا  الباحيث بمقارنية متوسيطات درجيات اليذكور ومتوسيطات 
علييى مقييييا  جييودة الحيييياة وأبعييياده، وذلييك باسيييتددا  اختبييار "ت" للعينيييات غيييير  درجييات اإلنيييا 

المرتبطة؛ لمعرفة داللة الفيروق بيين متوسيطات درجيات اليذكور واإلنيا ، وذليك باسيتددا  برنيامج 
(SPSS18) ،:وناادولبنيت بي ضحبيع  جبهذنبنصجعنء 

 داللة الفروق بني متوسطا  درجا  الذكور ( 7)جدول 
 ا  درجا  اإلناث على مقياس جودة احلياة وأبعاد ومتوسط

 الداللةمستوى  " "  قيمة د.ح املعيارفاالحنراف  املتوسط العدد النوع مقياس جودة احلياة

دالة عند مستوى  33,310 167 1,799 29,706 75 ذكور جودة احلياة النفسية
 4,107 13,989 94 إناث 0,01

دالة عند مستوى  23,979 167 1,255 24,213 75 ذكور جودة احلياة الصحية
 4,572 12,383 94 إناث 0,01

دالة عند مستوى  38,838 167 1,142 25,933 75 ذكور جودة احلياة الرتبوية
 3,162 12,266 94 إناث 0,01

دالة عند مستوى  16,579 167 1,820 23,640 75 ذكور جودة احلياة االجتماعية
 5,713 13,266 94 إناث 0,01

دالة عند مستوى  28,276 167 5,645 103,493 75 ذكور الدرجة اليلية
 13,515 59,978 94 إناث 0,01
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بييين متوسيييطات  0,01( وجييود فييروق دالييية إحصييائيًّا عنييد مسيييتوى 7يتضييح ميين جيييدول)
ح درجييات اليييذكور ومتوسيييطات درجيييات اإلنيييا  عليييى مقييييا  جيييودة الحيييياة وأبعييياده، وذليييك لصيييال

 متوسطات درجات الذكور، مما يدحض صحة الفرر الثاني من فرور الدراسة.

 رض األول:ــة الفــري نتيجــتفس
أسفرت نتيجة الفرر األول للبحث عن وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًّا عند 

مياعي  ودرجياتهم عليى مقييا  جيودة بين درجات الطالب على مقيا  القليق االجت 0,01مستوى 
الحيييياة وأبعييياده )تحقييييق الفيييرر األول(، وهييييذا يعنيييي أنيييه كلمييييا ارتفيييع مسييييتوى القليييق االجتميييياعي  
اندفييض مسيييتوى جيييودة الحيييياة، وكلميييا اندفيييض مسييتوى القليييق االجتمييياعي  ارتفيييع مسيييتوى جيييودة 

 ,Kataria & Shah)كع  )ا بوشاا  بالحيياة. وتتفيق هيذه النتيجية ميع نتييائج دراسية  كيل ، مين 

 ALkhathami)،بوناقط م بوآخع)نبGhaedi et al., 2010)،بوغ يد بوآخع)نب (2009

et al., 2014) (،بو نت)ا ي بوآخاع)نب2016،بويا  ابناحةادبوآخاع)نب(Ratnani et al., 

ب.(Joseph et al., 2018)،بوج  )ابوآخع)نب(2017
لفرد وتوافقه مرتبطا بشكل، كبير وُيفسر الباحث هذه النتيجة التي توصل إليها بأ  سوية ا

بقدرتييه علييى التواصيييل والتفاُعييل ميييع اآلخييرين فيييي المواقييف المدتلفييية ) ومييا أكثييير المواقييف التيييي 
تتطليييب التواصيييل والتفاُعيييل(. وإ  ذوي القليييق االجتميييياعي  يتصيييفو  بعيييد  القيييدرة عليييى التواصييييل 

تقيدير اليذات، والتوكيدييية،  والتفاعيل ميع اآلخييرين فيي المواقيف االجتماعييية، وليديهم اندفيار فييي
والثقة بالنفس، ولديهم أفكار سلبية، واضطراب في األداء، ونقص في المهارات االجتماعية، مما 
ييييؤدي بهييييم إليييى أ  يتجنبييييوا المواقييييف االجتماعيييية، بييييل قيييد ينسييييحبو  منهييييا؛ لعيييد  قييييدرتهم علييييى 

عيية ميين التريييرات المواجهيية، إضييافًة إلييى وجييود مشيياعر، ميين الدييوف الشييديد يييتمدض عنييه مجمو 
الفسييولوجية الناتجية عين اسييتثارة الجهيا  العصيبي، وتتبيدى فييي احميرار الوجيه، وسيرعة نبضييات 
القلييب، والعييرق الرزييير، وارتجيياف اليييدين والقيييدمين، والشييعور بالرثيييا ، وهييذا مييا أكدتييه الكتابيييات 

 ;Crozier & Alden, 2005: 4; AL – Naggar et al., 2013: 1-2)السييكولوجية 

Ahghar, 2014: 109; Kamae & Weisani, 2014: 287; Martin & Quirk, 

2014: 3; Norton & Abbott, 2016: 44).ب
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فيإ  ذوي القلييق االجتمياعي  ال يسيتمتعو  بحييياتهم؛ وال يجيدو  للحييياة  وعلاىبضاا ءب ااا 
( كفييلا  –االنفعيالي   –معنى، وكل مظهير، مين مظياهر القليق االجتمياعي  )المعرفيي   بيأ   السيلوكي 

يييينرص علييييهم الحيييياة وُيشييييعرهم بيييالكرب والضييييق، وعيييد  الرضييييا عييين جوانيييب حيييياتهم المدتلفيييية 
)النفسيييية، والصيييحية، والتربويييية، واالجتماعيييية(؛ وليييذا كانيييت درجيييات مرتفعيييي القليييق االجتميييياعي  
مندفضيية علييى مقيييا  جييودة الحييياة، بينمييا ميين ليييس لييديهم قلييق اجتميياعي  )أي لييديهم توكيدييية( 

على التواصل والتفاُعل في مدتليف المواقيف االجتماعي ية؛ وليذا فهيم مسيتمتعو  بحيياتهم، قادرو  
ويشييعرو  بوجيييود معنيييى وهيييدف، واضيييح فيييي حييياتهم؛ ومييين هنيييا كانيييت درجيييات مندفضيييي القليييق 

 االجتماعي مرتفعة على مقيا  جودة الحياة.

 ي:ـــانـــرض الثـــة الفـــري نتيجـــتفس
 0,01ي للبحث عن وجود فروق دالية إحصيائيًّا عنيد مسيتوى أسفرت نتيجة الفرر الثان

بيين متوسييطات درجييات الييذكور ومتوسييطات درجييات اإلنييا  علييى مقيييا  جييودة الحييياة وأبعيياده، 
وذليك لصيالح متوسيطات درجيات اليذكور، ويفسير الباحييُث ذليك بيأ  درجيات اإلنيا  عليى مقيييا  

؛ بمعنيى إ  اإلنيا  أعليى مين اليذكور اضطراب القلق االجتماعي  كانت أعلى من درجات اليذكور
، وهذا ما أكدتيه دراسيُة كيل ، مين  (،بوبشامعب2000كا رعباباعن و ب في اضطراب القلق االجتماعي 

 Sisman)،بوووسة  بوآخع)نب(Ayeni et al., 2012)(،بوآي)  بوآخع)نب2009ميةع) ب 

et al., 2013) لفيرر األول، فيإ  وطبًقيا لميا أشيارت إلييه نتيجية ا (،2012،بوي  بناعما ا ب
ارتفاا مستوى القلق االجتماعي  ُيصاحبه اندفار في مستوى جودة الحيياة، ومين ثَيم  فيال عجيب 

 أ  يكو  الذكور أعلى من اإلنا  في جودة الحياة.
وجييود  Ghaedi et al., 2010)وفيي هيذا الصيدد تؤكيد نتيائج دراسية غاييدي وآخيرين )

ييا كيييا  مسييتوى القليييق  فييروق جوهرييية فيييي جييودة الحييياة لصيييالح مندفضييي . ولم  القليييق االجتميياعي 
االجتمياعي  ليدى الييذكور أقيل مين اإلنييا ، كيا  مين الطبيعييي  أ  تكيو  جيودة الحييياة مرتفعية لييدى 

 الذكور عن اإلنا  في الدرجة الكلية واألبعاد.
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 ييف اضيطراب القليق ضرورة االهتما  بالبرامج اإلرشادية والعالجيية التيي تعميل عليى تدف

 االجتماعي  لدى طالب الجامعة؛ كي تتحسن جودة الحياة لديهم. 

  يجب توعية اآلباء والمعلمين باألساليب التربويية السيليمة فيي تربيية األبنياء؛ فميا يعايشيه

الفرد داخل نطاق أسرته أو في مدرسته من خبرات ومواقف سلبي ة، قد يكو  لها أثرا كبير 

 لق االجتماعي  لديه؛ وبالتالي ينعكس هذا سلًبا على جودة حياته. في ظهور اضطراب الق

  توجيه اآلباء إلى ضرورة توفير المناة األسري  الذي يتصف بالدفء واألما ، والعالقات

األسيرية القويية؛ مميا يسياعد عليى نميو األبنيياء نميوًّا سيويًّا، يحقيق لهيم التوافيق ميع أنفسييهم 

 سهم. ومع اآلخرين، وتزداد ثقتهم بأنف

  .َعقد ندوات ومؤتمرات ومحاضرات علمية حول واقع جودة الحياة بالجامعة، وكيفية تحسينها 

  تقيييييديم بيييييرامج إرشييييييادية لتحسيييييين جيييييودة الحييييييياة ليييييدى طيييييالب الجامعيييييية عاميييييًة وطالبييييييات

 الجامعة بشكل، خاص.
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 أواًل: املـــراجـــع العـــربيـــة:
 (. الطب النفسي المعاصر. القاهرة  مكتبة األنجلو المصرية.2009وطارق عكاشة )أحمد عكاشة، 

 أشرف أحمد عبدالقادر، ومنال عبدالدالق جاب هللا، ومصطفى علي مظلو ، وحا   شوقي محمد
(. القييم الُدُلقييية وعالقتهييا بجييودة الحييياة ليدى عينيية ميين طييالب الجامعيية. مجليية 2015)

 .366 – 343(، 103، )26 كلية التربية، جامعة بنها،
 (. فاعليييييية السييييييكودراما فييييي تدفييييييف المدييييياوف االجتماعيييييية ليييييدى2001آمييييال إبيييييراهيم الفقيييييي )

 األطفال. رسالة دكتوراه )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة بنها. 
(. جييودة الحيييياة األسييرية وعالقتهيييا 2010أميياني عبدالمقصييود عبيييدالوهاب، وسييميرة محميييد شييند )

الدامس عشر "اإلرشياد  ذات لدى عينة من األبناء المراهقين. المؤتمر السنويبفاعلية ال
األسري وتنمية المجتمع نحيو آفياق إرشيادية رحبية"، مركيز اإلرشياد النفسيي، جامعية عيين 

 .536 - 491أكتوبر، 4 - 3شمس، في الفترة من 
وعبده  مديمر،(. )ترجمة صالح 2(. نظرية التحليل النفسي في العصاب )م1969أوتوفيندل )

 ميدائيل(. القاهرة  مكتبة األنجلو المصرية. 
بين الجنسين  (. القلق االجتماعي، المواقف المثيرة... نسب االنتشار ... الفروق 2009بشير معمرية )

 .149 – 135(، 22 -21علو  النفسية العربية، )وبين مراحل عمرية. مجلة شبكة ال
النفسييي  (. معجيم علييم الينفس والطيب1995مييد كفيافي )جيابر عبدالحمييد جييابر، وعيالء اليدين أح

 (. القاهرة  دار النهضة العربية.7)م
الدصائص  (.2017حسا  الدين محمود عزب، وأشرف محمد عبدالحليم، وسارة محمد عبدالفتاح )

 .485 – 465(، 50السيكومترية لمقيا  جودة الحياة. مجلة اإلرشاد النفسي، )
القياهرة   (. فيي الصيحة النفسيية  المقياييس النفسيية المقننية.2009حسن مصطفى عبدالمعطي )
 مكتبة  هراء الشرق.

لدى طلبة  (. بعض سمات الشدصية وعالقتها بالرهاب االجتماعي2014حمد هالل الحجري )
العلييو  واآلداب، الة ماجسييتير )غيير منشييورة(، كليية جامعية نيزوي فييي سيلطنة ُعَمييا . رسي

 جامعة نزوي بُعَما . 
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وجودة  (. علم النفس اإليجابي وتجويد الحياة. وقائع ندوة علم النفس2006حمد الدنجي )خالد م
 .234 – 229 ديسمبر، 19 - 17 ، في الفترة منالحياة، جامعة السلطا  قابو ، مسقط

االجتماعية لدى  (. فاعلية العالم بالتعريض في التدفيف من الفوبيا2012دعاء محمد مبارك )
 التربية، جامعة بنها. معة. رسالة دكتوراه ) غير منشورة(، كليةعينة من طالب الجا

وعالقتهيا  (. استراتيجيات تقيديم اليذات2011ريار نايل العاسمي، وفتحي عبدالرحمن الضبع )
وسيييورية.  بييالقلق االجتميياعي لييدى طييالب الجامعيية  دراسيية مقارنيية علييى عينييات مصييرية

 .156 -101(، 73مجلة دراسات تربوية ونفسية، )
اإلقليمييي  رابات النيو  لييدى الشيباب. المييؤتمر(. جييودة الحيياة واضييط2010 ينيب محمييود شيقير )

األخصائيين النفسيين  ديسمبر، رابطة 1 -نوفمبر  29الثاني لعلم النفس، في الفترة من 
 .790 - 773المصرية، 
 ة األنجلو المصرية. (. القاهرة  مكتب1(. كيف تقو  بالدراسة الكلينيكية )م1980سامية عبا  القطا  )
 اإلسكندرية للكتاب. (. التوجيه واإلرشاد النفسي للصرار. األ اريطة  مركز2002سهير كامل أحمد )
(. حييييييياتي والتحلييييييل النفسيييييي. )ترجميييييية مصيييييطفى  ييييييور، وعبييييييدالمنعم 1981سييييييجموند فروييييييد )

 المليجي(. القاهرة  دار المعارف. 
المييزام  ة وعالقتهيا بالييذكاء االنفعييالي وسيمة مييا وراء(. جييودة الحيييا2007) الشيربينيالسييد كامييل 

، 17النفسية،  المجلة المصرية للدراسات. والعوامل الدمسة الكبرى في الشدصية والقلق
(57) ،1 - 80 . 

عييالم  فييي Shaping(. مييدى فاعلييية العييالم بالتشييكيل 1987صيالح الييدين عبييدالقادر محمييد )
سالة ماجستير )غير منشورة(، كلية التربية، ر  Social Phobias.المداوف االجتماعية 

 جامعة بنها.
مكتبة  (. تناول جديد في تصنيف األعصبة والعالجات النفسية. القاهرة 1977صالح مديمر )

 األنجلو المصرية. 
 المصرية.  المفاتيح في علم النفس. القاهرة  مكتبة األنجلو –(. المفاهيم 1981صالح مديمر )
 (. القاهرة  مكتبة األنجلو المصرية.4المدخل إلى الصحة النفسية )ط (.1996صالح مديمر )
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وأسييياليب  (. مديياوف االتصيييال الشييفهي وعالقتهييا بييالقلق االجتميياعي2002عييادل السييعيد البنييا )
التعلم لدى عينة من طالب اللرة اإلنجليزية بكلية التربية. مجلة مستقبل التربية العربية، 

(27 ،)10 – 84 . 
 المؤتمر والطبي. (. نوعية الحياة من المنظور االجتماعي والنفسي2005ين األشول )دل عزالدعا

، كلية التربية، "الحياة جودة اإلنماء النفسي والتربوي لإلنسا  العربي في ضوء"العلمي الثالث 
 .11 - 3 مار ، 16 - 15جامعة الزقا يق، في الفترة من 

(. جيودة الحيياة 2007ومحميود محميد إبيراهيم )عبد الحميد سيعيد حسين، وراشيد سييف المحير ي، 
السيلطا  قيابو .  جامعية وعالقتهيا بالضيروط النفسيية واسيتراتيجيات مقاومتهيا ليدى طلبية

 .148 - 115، (3)مجلة العلو  التربوية، 
الحساسية  (. فاعلية برنامج قائم على العالم بالتدلص المنظم من2014عبدالفتاح فتحي فرام )

ماجسيييتير  ف االجتميياعي ليييدى تالميييذ المرحلييية اإلعدادييية. رسيييالةفييي خفيييض حييدة الديييوا
 )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة أسيوط.

بينهميييا  (. القلييق االجتمييياعي والعدوانيييية لييدى األطفيييال  العالقييية2001فاطميية الشيييريف الكتييياني )
ت معهيد الدراسيا ودور كل منهما في الرفض االجتماعي. رسيالة دكتيوراه ) غيير منشيورة(،

 العليا للطفولة، جامعة عين شمس.
 الثاليييث الميييؤتمر العلميييي(. عليييم الييينفس التطبيقيييي وجيييودة الحيييياة. 2005فوقييية حسييين رضيييوا  )

جامعية  التربيية، ، كليية"اإلنماء النفسي والتربيوي لإلنسيا  العربيي فيي ضيوء جيودة الحيياة"
 .104 - 95، مار  16 - 15الزقا يق، في الفترة من 

عالجيية.  (. القلق االجتماعي عند طالب الجامعة  دراسة تشديصيية2000) كوثر إبراهيم ر ق 
مسيتقبلية"، كليية  رؤيية –المؤتمر العلمي الدامس "المدرسة فيي القير  الحيادي والعشيرين 

 .296 – 236مايو،  3 – 2التربية، جامعة طنطا، في الفترة من 
الصيييحية   رييييب العلييو (. معجييم مصيييطلحات الطييب النفسيييي. مركييز تع2003لطفييي الشيييربيني )

 مؤسسة الكويت للتقد  العلمي.
وعالقتيه بيالقلق (. مظاهر التشوه اليوهمي للجسيد 2012لينا فاروق عبا ، وسليم عودة الزبو  )

 .410 -394(، 2، )39 االجتماعي لدى طلبة الجامعة األردنية. مجلة العلو  التربوية،
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 يييييييدي فييييييي عييييييالم المرضييييييى بالفوبيييييييا(. فاعلييييييية التييييييدريب التوك1985ناريميييييا  محمييييييد رفيييييياعي )
منشيورة(، كليية  االجتماعية من طالبات المرحلة الثانوية والجامعيية. رسيالة دكتيوراه )غيير

 التربية، جامعة بنها.
(. مسيتوى الرهياب 2016محمود أحمد حمييدات )نايف فدعو  الحمد، وخالد ناصر العوهلي، و 

الطلبية السيعوديين فيي الجامعيات  االجتماعي وعالقته بالتكيف النفسي واالجتماعي ليدى
 .1886 – 1871(، 5، )43األردنية. مجلة دراسات العلو  التربوية، 

طلبييية  (. األفكييار الالعقالنيييية وعالقتهييا بييالدوف االجتميياعي لييدى2013نصييراء مسييلم الرييافري )
العلييو   كليييات العلييو  التطبيقييية بسييلطنة ُعَمييا . رسييالة ماجسييتير ) غييير منشييورة(، كلييية

 داب، جامعة نزوي بُعَما .واآل
ليييدى  (. القلييق االجتمييياعي وعالقتييه بييبعض اضيييطرابات الشدصييية 2012نييور أحمييد الرميييادي )

 .127 – 87(، 12، )4طلبة جامعة الفيو . مجلة الطفولة والتربية، 
الترييرات  ليدى عينية مين الراشيدين فيي ضيوء بعيضجيودة الحيياة  .(2008هشيا  إبيراهيم عبيدهللا )
  .180 - 139 ،(4)، 14. مجلة دراسات تربوية واجتماعية، الديموجرافية
سيلوكي فيي عيالم الرهياب االجتمياعي  –أ(. أثير برنيامج معرفيي  -2011وردة رشييد بلحسييني )

العليييو  اإلنسيييانية  لييدى عينييية مييين طلبييية الجامعييية. رسيييالة دكتيييوراه ) غيييير منشيييورة(، كليييية
 واالجتماعية، جامعة قصدي مرباح بورقلة بالجزائر.

تضييارب أ   ب(. النميياذم المعرفييية لتفسيير الرهيياب االجتميياعي  -2011وردة رشييد بلحسيييني )
 .334 - 318(، 2تكامل. مجلة العلو  اإلنسانية واالجتماعية، )

المعرفيية فييي  (. فاعلييية برنيامج عالجييي قييائم علييى اسيتراتيجيات مييا وراء2013ولييد محمييد سيييد )
جامعية أسييوط  لطيالب المعلميين بكليية التربييةخفض الفوبيا االجتماعية لدى عينة من ا

في ضوء النموذم الوظيفي التنفيذي لتنظيم الذات. رسالة ماجستير)غير منشورة(، كلية 
 التربية، جامعة أسيوط.
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