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 القلق أالجتماعي لدى طالبات كلية التربية الرياضية في جامعتي
 كـويا –ديالى 

 م.م  مؤيد حامد جاسم                                      م.م  هيام سعدون عبود         

 مركز ابحاث الطفولة واالمومة

 

  مقدمة البحث   
ت االجتماعينة   وكلمنا دادت القلق االجتماعي هو الخوف من  جمينع الحناال         

االجتماعية كلما صنع  ككنوي  العاتنات وداد االبتعناد عن  الننا  .  المخـــــــاوف

وأن هنن ا القلننق لننـ أعـــننـراة  عادفيننة وجسنندية  ويبنندو النننخ  ع ننبيا  حزينننا  

ومركبكننا    و متيق ننا مننندود اأع نناب أـنــــــننـاا  المناسننبات االجتماعيننة   كمننا 

جهننة ْنني  أو النننعوو بننالخوف النننديد   وان هنن ا الخننوف يمكنن  أن يخنننم منن  موا

يسننب  أعراًننا  جسنندية   مجننو الخجننو و التعننر  واالوكجنناف    وكسنناو   ب ننات 

القل     وصعوبة التركيز ويمك  أن يرجع سب  القلق إلم أسباب وواـية وسلوكية 

 طنواا   فالنخ  الن ي يعنا ي من  القلنق االجتمناعي يننعر بالخجنو والخنوف واال

 وتد يسب  لـ االكتئاب وغيرها م  الم اعفات النفسية .  

إن القلق االجتماعي هو حالة مرًية سببها عدة عوامو مختلفة و كمنا ككر نا        

منـــــها  عوامو وواـينة   بيئينة   و فسنية   وكنننئة اجتماعينة   ومهنينة وغيرهنا   

جتمناعي  لندل الفنرد  والننعوو كو ه ه العوامو سوف كؤدي إلنم كقلينو التفاعنو اال

 بالوحـــدة والعزلة وًعف الجقة بالنفس وباآلخري  و ْعووا  سلبيا  كجاه المجتمع .

وم  أجو التخل  من  القلنق االجتمناعي لندل الفنرد يجن  التلكيند علنم ككنوي       

عاتنات كفاعلينة  واال ندماع مننع اآلخنري  لتكنوي  عاتننات اجتماعينة  كسناعد علننم 

جقة بالنفس وكعزيز  العاتات االيجابية التي كجعو منـ ْخ ا كا  كلـير في كعزيز ال

الجماعننة ويكننون ع ننوا  فنناعا  بنني  الجماعننات أو ال ننداتات التنني يكو هننا   وهنننا 

ككمنن  أهميننة هنن ه الدواسننة أي جعننو الفننرد تننادوا  علننم اال نندماع وككننوي  عاتننات 

ير ْخ نيتـ فنني مكننان عملننة اجتماعينة لكنني يسننتطيع ادخناو داتاكننـ وتدواكننـ لتطننو

وبي  أصدتائـ وأتربائـ أو أي كجمعنات اجتماعينة   ويكنون كا كنلـير فاعنو يسنتطيع  

أـبنات وجننوده   وكنو هنن ا سنوف يسنناعد علننم كطنوير عاتاكننـ وكعزينز ـقتننـ بنفسننـ 

 وباآلخري  .
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  مشكلة البحث  

ا نناة واألننم أن القلننق االجتمنناعي منن  اأمننراة النفسننية التنني كننؤدي إلننم المع      

النفسي والجسدي   وعدم القدوة علم التفاعو واال دماع منع اآلخنري  ويسنتمر هن ا 

القلق حتم يخلف مفهوما سلبيــــــا ع  العاتات االجتماعية للفرد وع  كاكـ ويننت  

منها النعوو بالوحدة النفسنية واال طنواا واالبتعناد عن  كنو العاتنات كجنن  الفننو 

 واإلحراع . 

 -رد منكلة البحث الحالي م  خال التساؤالت اآلكية :وكب    

كويا ( م  القلق  -هو كعا ي دالبات كلية التربية الرياًية في جامعتي ) ديالم  .0

 االجتماعي  ؟

هننو كوجنند فننرو  كات داللننة معنويننة فنني القلننق االجتمنناعي بنني  دالبننات كليننة  .2

 كويا ( ؟  –التربية الرياًية  في جامعتي ) ديالم 

 

 داف البحث أه   

التعرف علم مستول القلق االجتماعي لدل دالبات كليات التربية الرياًية في  -0

 كويا (. –جامعتـــي  )ديالم 

التعرف علم الفرو  في القلق االجتمناعي بني  دالبنات كلينة التربينة الرياًنية  -2

 كويا ( . –في جامعتــــي  )ديالم 

 

 حدود البحث

دالبات كلية التربية الرياًية في جامعتي ) دينالم    اتت ر البحث الحالي علم    

 ( .  2101-2112وجامعة  كويا  في محاف ة السليما ية ( للعـــام الدواسي )

 

 تحديد المصطلحات      

 Social Anxietyالقلق االجتماعي    

هو خوف غير واتعني من  التقينيم السنلبي للسنلو  من    -كعريف وًوان : .0

 اآلخري   )*( .

هنو الننعوو بنالخوف وي هنر أـنناا التفاعنو االجتمناعي  -عريف دهينر حسني  :.ك2

كالتحدث مع النـــا  ومقابلتهم وان مع م ال ي  لديهم تلق يحاولون كجن  المواتف 

االجتماعية التي كجير ه ا اإلحسا  ) **( .
1

  

                                                 
 وًوان   سامر جمبو . الم دو سابق    -*

 (  " القلق االجتماعي دواسة ميدا ية لتقني  مقيا  القلق االجتماعي 2111*.وًوان   سامر جميو : )  

  44 – 74ص   2ة تطر العددعلم عينات سووية " مجلة مركز البحوث التربوية   جامع
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 اإلطار النظري

 أوالً:  القلق االجتماعي

 هننر لنندل الفننرد عنندد منن  المخنناوف فنني يحنندث القلننق االجتمنناعي عننندما ي      

مجموعننة مختلفننة منن  مواتننف التفاعننو االجتمنناعي   حيننث يتجلننم القلننق منن  خننال 

 الكف الناك  ع  وجود اإل سان في موتف اجتماعي أو موتف عام   اأمر ال ي 
 

يقود إلم ظهوو ودود فعو القلق عند حدوث ه ه المواتف   وكعند دوجنة معيننة من  

سوية وعادية وبخاصة في المواتف التي كت م  متطلبنات جديندة  القلق االجتماعي

  وعند الحديث أمام الجمهوو ... الخ غير إ نا  تحدث ع  القلق االجتماعي بالمعنم 

أ ننـ ك ننرف غيننر سننول عننندما ي ننبل الخننوف منن  المواتننف االجتماعيننة  مزعجننا 

لحياكيننة للننخ  ومننؤـرا  عليننـ ومسننتمرا  وعننندما يت نرو النننخ  فنني  مجاالكننـ ا

بنكو كبير   وأن ه ا القلق غير مقبول ويجن  المواتف التي يفتنرة فيهنا للمعنني 

أن يتفاعو أو يتعامنو فيهنا منع اآلخنري  ويكنون معرًنا  بنتيجنة كلنع إلنم  نو  من  

 أ وا  التقييم . )*(

وتد احتو القلق االجتماعي في الفترة اأخيرة مكان ال نداوة بسنب  المننكات      

ات  النفسية   حيث يعد م  اال فعناالت اأساسنية التني ك ني  اإل سنان واالًطراب

وكتمجو بفقدان اإلحسنا  بالسنعادة والرًنا وهني حالنة من  الننعوو بعندم االوكينا  

واالًطراب والهم   وال يـــــــــق وا نغال الفكر )**(
2
 . 

 

 ثانياً : سمات القلق االجتماعي 

 عي واأخ  والعطاا مع اآلخري  .. عدم القدوة علم التفاعو االجتما 0

 . النعوو بالنق  عندما ين ر إلم غيره والنعوو بالغيرة م  أترا ـ . 2

. عنندم ا نندماع الفننرد مننع اآلخننري  أو عرتلننة مننناوكتـ أترا ننـ فنني  ننناداكهم  3

 وكفاعاكهم مما يؤدي  إلم خمول ظاهري وكجن  التواصو معهم .

أو احتكننا  بال ننرب لدوجننة كننوـر علننم  . وًننو  اال كمننا  عنن  أتامننة عاتننة 7 

 دووه االجتماعي .  

 

                                                                                                                       
 
1
  

 منتديات بوابة العرب ، الفرق بين القلق والخوف ، منتدى التطوير الذات     6002. **. . حسين ،   زهير:  
)مستوى القلق واالكتئاب لدى الطلبة المغتربين وغير المغترربين   اامعرة الزيتونرة    6002العويضه ، سلطان بن موسى :  -**

     .   1العدد -26بوية ، للاامعة األردنية، المالد مالة دراسات تر 
 
2
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 ثالثاً : أسباب القلق االجتماعي 

كنفت عدد م  الدواسات  بان م  لديهم اًطراب القلق االجتماعي  كا ــــــوا      

متخننوفي  عقليننا  و اجتماعيننا  وحساسنني  منن  أواا اآلخننري  كجنناههم وهنننا  بعنن   

وواـة استعداد خاص لإلصابة بالمرة النفسني كحنت اأْخاص يكـــــــون عندهم 

ظننروف ال ننغود المختلفـــــــننـة  فاالًننطرابات النفسننية كزينند  سننبة اإلصننابة بهننا 

 )*(. 

 وهنا  عدد م  اأسباب التي كؤدي إلم حدوث القلق االجتماعي منها:      

لقلنق وهنو * أسباب  اكجة ع  اأفكاو المكبوكة والنزعات والغرائز مما يؤدي إلم ا

 ما يسمـــــم بالعوامو الديناميكية .

* العوامنننو السنننلوكية باعتبننناوه سنننلوكا مكتسنننبا مبنينننا علنننم منننا يعنننرف بالتجننناوب 

 النردية 

* عوامو حيوية بإْناوة الجهناد الع نبي الن اكي ممنا ينؤدي إلنم ظهنوو دمنرة من  

فة وتد  وجد  اأعـــــــراة الجسمية وكلع يجير مادة االينفري  علم اأجهزة المختل

ـننناث   واتنننو  فننني  الجهــــنننـاد  الع نننبي كلعننن  دووا هامنننا فننني القلنننق هننني ) 

( وألقابنننننا Serotonin( والسنننننيروكو ي   )Norepinephrineالننننننووابنفري  ( )

(GABA  ف نننا عننن  العامنننو النننوواـي كمنننا سنننبق وان ككر نننا . حينننث أـبتنننت )

ي عنننرة الفنننز  أو الدواسنننات أن العوامنننو الوواـينننة واصنننفة فننني القلنننق سنننيما فننن

(  . )**( .(anic Disorderالخــــــــــــــــــوف
3

 

 

 

 رابعاً : مكونات القلق االجتماعي

أن القلق االجتماعي هو م  حقائق الوجنود اإل سنا ي وجا ن  ديننامي فني بنناا       

النخ ية ومتغير م  متغيرات السلو  البنري . ويطنرأ كنلـيره السنلبي فني بعن  

عديد م  جوا ـ  الحياة النفسية للفرد فيؤـر علنم عاتاكنـ وكفاعاكنـ اأحيان علم ال

مع اآلخري  فيبدو عليـ اال طواا واال سحاب وكننتت وسنرعـ االسنتجاوة اال فعالينة 

وبع  اأمراة النفسجسمية   كمنا ينؤـر علنم كوافقـــــــنــ النفسني وي ناف إلنم 

كفسننير اإلْــــــننـاوات   كلننع أعراًننـ المعرفيننة التنني كبنندو فنني الميننو أكجننر  حننو

االجتماعيننة والبيئيننة بطريقننة خادئننة والتركيننز علننم فكننرة كقيننيم النن ات منن  تبننو 

 اآلخري   وكوتـــــع 

                                                 
7الطبعة   –  أسباب القلق االجتماعي   القاهرة عالم الكت  0217دهران   حامد عبد السام:  -  . *  

3
 

المملكة العربية السعودية –جدة  –  القلق والتوكر النفسي   منتدل كلية الط   2114عبد هللا   محمد :   -  . ** 
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النتننائ  السننلبية القاسننية والتحنندث إلننم النن ات بطريقننة ا هزاميننة والن ننرة السننلبية 

 (  أوبننعZimbardeللمسنتقبو . )*(ويت ننم  القلنق االجتمنناعي فني وأي دمبنناود )

 -مكو ات وئيسية وهي :

المكون السلوكي : مجو كجن  المواتف االجتماعينة التني كجينر الخنوف للننخ   -0

 وعدم التعبير ع  مناعره وأفكاوه وصعوبة التحدث أمام اآلخري .

المكون الفسيولوجي : ديادة ًربات القل  وجفناف الفنم واوكجناف وكغينر لنون  -2

 الوجـ .

او التي يحملها الفرد ع  المواتف وكجعلـ غينر تنادو المكون المعرفي مجو اأفك -3

علم التواصو مجو الفكرة السلبية حول ال ات واال نغال المفرد بال ات ولوم ال ات 

 والجقة السلبية بال ات .

المكون اال فعالي :ويتمجو بالنعوو باالوكبا  وال يق والتردد والقلنق والخنوف  -7

وعـــــــدم االوكيا  )**( .
4

 

 

 ساً : اضطرابات القلق االجتماعيخام

كعتبر اًطرابات القلق االجتماعي سمة مفردة مركزية للكائ  أو مؤسسة أو         

تائمة علــــم الخبرات السابقة وهي فعلها كباتي السمات النخ ية كتنكو بقوة فني 

 مرحلة النباب والرْد.)*(

مننن  ك نننافر عناصنننر والقلنننق االجتمننناعي  حالنننة  فسنننية وفسنننيولوجية كتركننن       

إدواكية   وسلوكية وجسدية   كخلنف ْنعوو غينر سناو ينركبة عنادة بعندم االوكينا  

واالوكبننا  والخننوف والتــــــــننـردد  ويختلننف القلننق عنن  الخننوف النن ي يحنندث فنني 

الخنوف بسنلوكيات محنددة  وجنود كهديند ملحنوظ ... باإلًنافة إلنم كلنع يت ـــــنـو

ر ه ه المواتف اًطرابات )**(.كالهروب والتجن  وبحد كاكها كعتب
5

 

و احظ أن أغلبنا ينعر بالع نبية فني بعن  المواتنف االجتماعينة   كمقابلنة        

مسننؤول مــــننـا  والقلــننـق االجتمنناعي غالبننا مننا يبنندأ فنني مرحلننة المراهقننة المبكننرة 

وبعنن  النننا  يعننا ي منننـ مننن  وتننت دويـننـو لدوجننة أ هننم ال يتنن كرون ْنني   تيجننة 

                                                 
 
4

  )فاعلية بر ام  أوْادي م رفي سلوكي في خف  بع  اًطرابات     القلق  2101محمد   أسماا عبد هللا :*

  لدل عينة م  أدفال دولة تطر   منتدل أفا   فسية   أبحاث ودواسات  فسية   

 **        القلق االجتماعي   منتدل الجقافي والعلمي2111منتديات النبكة :  

 

*.   -spielberger C.D.(1975) . ManuaL for the state – Trait Anxiety in rent entory etto –
5
 

  الخوف والقلق   التطووات المعرفية والسريرية وجهات   ر  2111هافباد  دجود      لويس فايلس : **      .  

          (Eds) . ( 143 – 123كت  م  العوادف  . pp ) يويوو    مطبعة جولفوود  .  
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الجميـــــننـع يراتبننو هم  حننراع أمننا النننا    وينننعرون كمننا لـننـو أنكعرًننهم لإل

ويناهدون مدل اوكباكهم وخنوفهم   وفني اغلن  اأحينان يعتقندون بنلن تلقهنم يعبنر 

عــــننـ  ًننعفهم ودو يننتهم   ويعتقنندون أي ننا أن النننا  اآلخننري  أكجننر ـقننة وكفننااة 

أن مخنناوفهم ليسننت  منننهم . ومنن  يعننا ون مــننـ  القلننق االجتمنناعي عننادة مننا يننرون

عقا ية أو منطقية   ولكنهم مع كلع مادالـــوا يجدون أ فسهم يخافون من  المواتنف 

االجتماعية وأ هم غالبا ما يتجنبون ال هـــاب لمجنو هن ه المواتنف   وأحيا نا يجندون 

أ فسنننهم فننني هننن ه المواتنننف أو مجبنننري  علنننم كواجننندهم فننني مــنننـجو هننن ه المواتنننف 

عامات االًطرابات وهي الع بية والتوكر حتم تبـــــو  وســـــوف ك هر عليهم

 كواجدهم   وسوف ينعـــــــرون  

با زعاع كبير أـناا الحدث وغالبا ما يعا ون م  اًطرابـــنـات جسنمية مجنو دينادة 

العر  والنب   وجفاف الحلق وصعوبة في الكام )*(.
6

 

 

 الدراسات السابقة

الدواسات المنابهة أو المقاوبة لموًو  ح و الباحجان علم مجموعة م       

  -البحث الحالي وحاوال االستفادة منها : 
 

  2002دراسة الكناني ، -1

) القلق االجتماعي والعدوانية لدى األطفال العالقـــــة  بينهما في دور كل منهما 

 في الرفـــض  االجتماعي ( .

 كهدف ه ه الدواسة إلم :  

 القلق االجتماعي والعدوا ية في ) البيت   المدوسة ( البحث في العاتة بي   -0

البحث في الفرو  بي  اأدفال حس  جنسهم ومستواهم الدواسي في كو م   -2

 القلق والعدوا ية.

البحث في الفرو  بي  أدفال المجموعات السيسومترية :المرفوًة والمهملة  -3

 والمحبوبــــــــة   والمجيرة للجدل .

ككوو(  أما أداة   185إ اث ( ) 179دفا( )364عينة البحث م   ) وككو ت       

القيــــــــــــا  فقد كم استخدام مقيا  القلق االجتماعي المعدل لألدفال إعداد ) 

1993   LaGrec أداة كقييم اأمهات العدوا ية  –( أداة  كقييــــم الطفو العدوا ية

رْيحات السيسومترية   وأسفرت  تائ  مقيا  النية العدائية مقيا  ك –أدفاله  

                                                 
 *   ) اًطرابات القلق االجتماعي (  منتدل أكاديمية علم النفس   2101لعنزي   محمد اب  حران : ا

)القلق االجتماعي والعدوا ية لدل أدفال العاتة بينهم في دوو كو    منها في  2112فادمة النريف الكنا ي :  **

العدد –الرف  االجتماعي   مجلة علم النفس   
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البحث ع  عدم وجو د فرو  كات داللة إح ائية بي  وال كــــــوو واإل اث في 

القلق االجتماعي .والنية العدوا ية حس  كقدير اأتران واإل اث كا ت أكجر 

 عدوا يــة  )**( .

 
 

    2002دراسة األنصاري ،  -2   

 ل العربية دراســــــة ثقافية مقارنة () القلق لدى الشباب في بعض الدو

كان هدف ه ه الدواسة التعرف علم معدالت القلق لدل النباب في بع       

ف ا ع  التعرف علم الفرو  في معدالت القلق بي  النباب في   الدول العربيـة

كسعة بلدان عربية )الكويت   السعودية   اأماوات   عمان   م ر   فلسطي    

( دالبا ودالبة  2620فبلغت  )  سوويا   لبنان (   إما  العينة فقــد اأودن  

يدوسون في جامعات ه ه الدول واستخدم الباحــــث  مقيــا  جامعـ الكويت للقلق 

   وتد  كنفت النتائ  ع  فرو  جوهرية بي  عينات الدواسة في القلــــق وكلع 

إلماواكيون واتو تلقا  م  الكويتيون أكجر تلقا  م  ا –علم النحو التالي 

الم ريـــــيـــــ  والفلسطينيي  والعما يي  والسوويي  واللبنا يي  وهك ا  أي إن  

 سبة القلق كتفاوت بي  الــــدول العربية التي كم دواستها .  )*(
7
 . 

 

  2002دراسة  رضوان  -3

ي على عينات ) القلق االجتماعي ، دراسة ميدانية لتقنين مقياس للقلــق االجتماع

 سورية (

هدفت ه ه الدواسة إلم إعداد مقيا  للقلق االجتمناعي وفحن  البنينة العاملينة       

( مفحوصنا من  دناب 437لـ واختباو صدتة وـباكـ اْتملت عيننة الدواسنة علنم )

ودالبات جامعـ دمننق واعتمــــنـد الباحنث فني أعنداد المقينا  علنم اختبناوي  من  

القلق االجتماعي  أختاو منها بنودا  لتننمو المكو نات المعرفينة  اللغة األما ية لقيا 

  اال فعاليننة   السننلوكية للقلننق االجتمنناعي باإلًننافة إلننم مجموعننة منن  البنننود التنني 

كمت صياغتها استنادا للوصنف اإلكلينيكني ل نووة القلنق االجتمناعي . والتحليــنـو 

 (بنندا كننبع لبنند  مقنداوه ( 29العاملي إلم أيجاد خمسنة عوامنو جن وها أكجنر من  )

( فمننا فننو    إلننم اسننتخراع معننامات ـبننات مقبولننة للمقيننا  وكحدينند ا تننناو 0,40

)*(ظاهرة القلق االجتماعي فـــي عينة الدواسة  واستخراع معايير مبدئية لـ
8 . 

                                                 
.
7
  القلق لدل النباب في بع  الدول العربية دواسة ـقافية مقاو ة  منتدل أفا   2117  اوي : بدو محمد اأ* * 

  .  فسية أبحاث ودواسات  فسية واجتماعية

سامر جميو وًوان    الم دو سابق  -*  
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 2002دراسة الخفاجي والشاوي  -2

 ة ()أثر التربية  في خفض القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة البصر

كهدف ه ه الدواسة إلم التعرف علم اـر التربية العملية في خف  القلق      

االجتماعي لــــــــدل عينة م  دلبة كلية التربية المرحلة الرابعة   ولكافة اأتسام 

( دال  ودالبة مم  ح و علم دوجات 100وم  كا الجنسي  البالغ عددهم )

مقيا  القلق االجتماعي كطبيق )تبلي(  أعلم م  المتوسة الن ري للمقيا  . دبق

 تبو فترة التربية العملية وكطبيق )بعدي( بعد ا ق اا التربية العملية . 

  -وكم التحقق م  الفرًيات وأسفرت النتائ  علم أن :

كوجد فرو  كات داللة إح ائية في دوجات الطلبة  حس  متغير الجنس  -0

 )ككوو   إ اث( .

 اعي  فــــي االختباو البعدي ول الل اإل اث .علم مقيا  القلق االجتم

كوجد فرو  كات داللة إح ائية في دوجات الطلبة حس  التخ   الدواسي  -2

)علمي   إ سا ي( علم مقيا  القلق االجتماعي في االختباو البعدي ول الل 

 التخ   اإل سا ي . )**(

 
 

                                                                2002. دراسة العزاوي ،  5 

                       

)دراسة مقارنة للقلق اإلجتماعي لألطفال المهجريـــــن وأقرانهم من            

 المستقرين (   

دفننال المهجننري  وكهنندف الدواسننة إلننم مقاو ننة مسننتول القلننق االجتمنناعي لأل    

وأتننرا هم مـننـ   المسننتقري  فنني محاف ننة ديننالم منن  خننال التحقننق منن  الفرًننيات 

 التالية 

. الكوجنند فننرو  كات داللننة معنويننة  فنني متوسننة دوجننات القلننق االجتمنناعي بنني   0

 اأدفال المهجري  )ككوو وإ اث( وأدفال المستقري  مع عوائلهم )ككوو وإ اث( 

ة معنوية في متوسنطات دوجنات القلنق االجتمناعي بني  . الكوجد فرو  كات دالل 2

 اأدفال ال كوو المهجري  والمستقري  مع عوائلهم .

. ال كوجد فرو  كات داللة معنوية في متوسطات دوجنات القلنق االجتمناعي من   3

 اأدفال اإل اث المهجرات والمستقرات مع عوائله  .

                                                                                                                       
   )أـر التربية في خف  القلق االجتماعي لدل دلبة2112دين   حياوي الخفاجي ودين  فالل النناوي :  -** 

  12العدد  -جامعة الب رة (   منتدل ملتقم التعليم والحياة المهنية   مجلة الجمعية العراتية للعلوم التربوية والنفسية

   
    8
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دوجات القلق االجتمناعي بني   . الكوجود فرو  كات داللة معنوية في متوسطات 7

 اأدفال  المهجري  ) ككوو   إ اث ( .

( دفلننة 07( إ نناث مقسننمة إلننم )31( دفننا) )11وبلغننت عينننة الدواسننة الكليننة )     

( دفننو مهجننر 01( ككننوو مقسننمي  إلننم ) 31( دفلننة مسننتقرة  و ) 01مهجننرة و )

 جتماعي .( دفو مستقر   وتام الباحث ببناا أداة لقيا  القلق اال07و)

 -وتوصلت الدراسة إلى:   

.وجود فرو  كات داللة معنوية بي  اأدفال ال كوو واإل اث المستقري  مع 0

 عوائلهم والمهجري  في مستول القلق االجتماعي ول الل اأدفال المهجري  . 

 .  وجود فرو  كات داللة معنوية في متوسطات القلق االجتماعي .2 

 

داللننة معنويننة فنني متوسننطات القلننق االجتمنناعي بنني  . عنندم وجننود فننرو  كات  3

 اأدفال اإل اث المهجرات والمستقرات مع عوائله  . 

. وجود فرو  كات داللة معنوية بني  متوسنطات القلنق االجتمناعي بني  اأدفنال  7

المهجري  ال كوو واإل اث ول الل اأدفال المهجرون م  اإل اث . )*(
9

 

  

 إجراءات البحث

 البحث :   أوالً: منهج

كم استخدام منه  البحث الوصفي وكلع لماامتـ لموًو  البحنث إك كتمينز          

الدواسننة الوصننفية بتحدينند هنندف الدواسننة ومفاهيمهننا وأدواكهننا ومجاالكهننا ـننم جمننع 

 البيا ات وكعريفها وكبويبها وكحليلها وصوال  إلم النتائ  والتوصيات . 

 

 ثانياً  : عينة البحث 

( دالبة  من  دالبنات كلينة التربينة الرياًنية فني  11 ت عينة البحث م  )ككو      

( دالبنة  من   71( دالبة  م  جامعة ديالم و ) 71كويا(   بواتع ) -جامعتي )ديالم

 جامعة كويا  .

 

 ثالثا : أداة البحث 

( والنن ي كننم كعريبننـ منن  تبننو Leary 1983أسننتخدم الباحجننان مقيننا  ليننري )     

( منها 01( فقرة )24( حيث بلغت عدد فقرات المقيا  )0221اْم  )محمد السيد ه

                                                 
9
.  *   )دواسة مقاو ة للقلق االجتماعي لألدفال المهجري  وأترا هم مــــــ    2111العزاوي  سامي مهدي: *

224ص -211مطبعة القبس    ص –ايا الحاًر والمستقبو   بغداد المستقري    كتاب  ساا وأدفال : ت   
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( فقننرة كتعلننق ببعنند المواجهننة فيمننا كننم أبعنناد إحنندل 02كتعلننق ببعنند تلننق التفاعننو و )

فقرات تلق التفاعو لعدم ماامتها للجقافة العـــربية   أما صد  ال ووة العربية م  

 ي   إك  أسفر المقيا  فقد استخدمت م  خال حساب ال د  العامل

% من  التبناي  و يتبنع إلينـ 4 47التحليو العاملي ع  وجود عامنو واحند يسنتوع  

 علم التوالي  .  1   11و  1  11كا البعدي  بقيم تدوها 

وأستخرع الجبات بطريقة االكسنا  النداخلي إك بلغنت معنامات اوكبناد الفقنرات      

للبعد  1  13 – 1   31االوكباد بي   بالدوجة الكلية للبعد ال ي ينتمي إليـ معامات

 للبعد الجا ي  .  1   14 –1  37اأول    وبي  

   14    1   11وتد بلغت معامات اوكباد بعدي المقينا  بالدوجنة الكلينة لنـ       

 علم التوالي مما يؤكد االكسا  الداخلي للمقيا  .  1

 

 رابعا : طريقة تصحيح المقياس 

  خمسة بدائو لاستجابة وهني  ) ال كنطبنق أداتنا    كنطبنق ككون المقيا  م      

بدوجة بسيطة   كنطبــــنـق بدوجنة متوسنطة   كنطبنق كجينرا    كنطبنق كمامنا (  وتند 

( علم التوالي إكا كا ت الفقرة ايجابية ال كندل علنم 1 7 3 2 0أعطيت الدوجات ) 

سنلبية كندل علنم القلنق  ( إكا كا ت الفقرة0 2 3 7 1القلق االجتماعي و الدوجات )

( فقرة فنلن دوجـــــنـات المقيـــــنـا  كتنراو  21االجتماعي وبما أن عدد الفقرات )

 ( والدوجة العالية كدل علم اوكفا  مستول القلق االجتماعي 031-21مابي  )

 والدوجات الوادئة كدل علم عكس كلع .

 

 خامسا :الوسائل اإلحصائية 

 ة واحدة .لعين t-testاالختباو التائي 

 لعينتي  مستقلتي  .  t-testاالختباو التائي  -2

  

 عرض النتائج وتفسيرها

النن ي يهنندف إلننم تيننا  القلننق االجتمنناعي لنندل عينتنني البحننث )  الهدددف األول  :

كوينا ( فقند أظهنرت النتنائ  إن  –دالبات كلية التربية الرياًية في جنامعتي دينالم 

( دالبننة علننم 11نننة البحننث البننالغ عننددها)المتوسننة الحسننابي لنندوجات أفــننـراد عي

(   44   31( وبنا حراف معيــــــنـاوي )41  21مقيا  القلق االجتمناعي تند بلنغ ) 

( لعيننة واحندة كبني  أن القيمنة التائينة المحسنوبة (t-testوباستخدام االختبناو التنائي 

دال ( وان الفننر  غيننر 0   21( وهنني أتننو منن  القيمننة التائيننة الجدوليننة )1   12)

 -(  وكما موًل في الجدول التالي : 42( ودوجة حرية  ) 1 11عنـــــد مستول )
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 (1جدول رقم )

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية على مستوى القلق 

 االجتماعي للجامعتين )ديالى _ كويا (

عدد 

أفراد 

 العينة 

 المتوسط 

 لحسابي 

االنحراف 

 المعياري

      المتوسط 

 الفرضي 

درجة   

 الحرية 

ستوى           القيمة التائية       

 الداللة *

 الجدولية المحسوبة 

00 22 ،20  30 ،22     20       22  02  ،0    1920   05 ،0 

 1   11* غير دال عند مستول    

 يوجند لنديه  وه ا يعني إن دالبات كلية التربية الرياًية في كا الجنامعتي  ال     

تلننق اجتمنناعي   ويرجننع الباحجننان هنن ه النتيجننة إلننم دبيعننة الدواسننة فنني هنن ه الكليننة 

ومالهننا منن  خ وصننية كميزهننا عنن  بقيننة الكليننات اأخننرل والتنني كتطلنن  القيننام 

بمماوسننننة اأ نننننطة الرياًننننية الجماعيننننة والفرديننننة المختلفننننة والقيننننام بننننرحات 

اد   كو هن ه اأمنوو كسناعد علنم كقوينة والمناوكة في البطوالت واإلتامة واالخت

ْخ ننية الفتنناة  وكعننديو أفكاوهننا السننلبية عنن   فسننها وبالتننالي كسنناعد علننم أتامننة 

عاتننات اجتمــننـاعية سننليمة ومتميننزة مننع اآلخننري  والتغلنن  علننم كافننة العوامننو 

( إلنننم  Sulivanواأسنننباب التننني كنننؤدي إلنننم القلنننق الــــنننـ ي يرجعنننـ سنننوليفان ) 

لعاتات المتبادلة بي  الفرد والمجتمع  ال ي يـــعيش فيـ . ) * (اًطراب في ا
10

 

وال ي يهندف إلنم التعنرف علنم الفنر  فني القلنق االجتمناعي بني  الهدف الثاني :  

دالبات كلــــية التربية الرياًية في جامعة ديالم ودالبات كلينة التربينة الرياًنية 

( التائي لعينتي  مسنتقلتي   t-testختباو) في جامعة كويا  فقد  كــــــــــم استخدام اال

  -وكما موًل في الجدول التالي :

                                                 
10

، القلق وأمراض الاسم ، مكتبة الفالح  الكويت   1711*. غالي ، محمد أحمد ، أبو عالم ، رااء محمود :  
، 
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 (2جدول رقم )

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية للفرق في القلق االجتماعي 

 للجامعتين )ديالى _ كويا (

 العدد عينة البحث
المتوسط      

 الحسابي

االنحراف     

 المعياري

   درجة 

 الحرية

القيمة 

 التائية

 المحسوبة

 53،  55 21، 22 20 جامعة ديالى
20 32 ،0  * 

 20،  22 20،  55 20 جامعة كويا

  1   11* غير دال عند مستول        

     

وهنن ا يعننني عنندم وجننود فننرو  كات داللننة إح ننائية بنني  دالبننات كليننة التربيننة  

ينة التربينة الرياًنية فني جامعنة كوينا   الرياًية فـــــي جامعة دينالم ودالبنات كل

( التنني كننن  علننم وجننود  2117وكختلننف هنن ه النتيجننة مننع دواسننة ) اأ  نناوي   

 فرو  جوهرية بي  عينات الدواسة بحســـــ  ال روف التي يمر بها الفرد . 

وتند يعننود سننب  كلننع إلننم كنننابـ الدواسنة فنني هنن ه الكليننة فنني الجا نن  الن ننري       

 جـــو بمماوسة الننادات الرياًية والمسابقات والتماوي  ودبيعة والعملي المتم

التفاعو بي  الطلبة  والتني كعطـــنـي تندوا  من  الحرينة واال فتنا    كنو هن ه اأمنوو 

كؤدي إلم خلق جو م  العاتات االجتماعية السليمة وبالتالي االبتعناد عن  العوامنو 

طالبنات التربيـــــــنـة الرياًنية فني واأسباب التي كؤدي إلنم القلنق االجتمناعي   ف

ديننالم يتمننتع  بهنن ا القنندو منن  العاتننات االجتماعيننة بنننفس القنندو الـننـ ي يتمننتع   

 بـــــــــ دالبات جامعة كويا  .

  

 االستنتاجات : 

.  أن دالبات كلية التربية الرياًية في جامعتي ديالم وكويا  ال يوجد لديه  تلق  0

 اجتماعي . 

و  كات داللة معنوية في القلق االجتماعي  بي  دالبات كلية التربية ال كوجد فر .2

 الرياًية  في جامعة ديالم ودالبات كلية التربية الرياًية في جامعة كويا 
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 التوصيات  والمقترحات

االستمراو بالننادات الرياًية والترفيهينة فني الحيناة الجامعينة لمنا لهنا من   .0

الطالبننات كننم كسننهم فنني خلننق عاتننات  دوو مهننم  فنني كدعيــننـم   ْخ ننية

 اجتماعية سليمة بي  الطلبة .

يمكنن  سننح  النقطننة أعنناه  علننم دلبننة المننداو  الجا ويننة واالبتدائيننة وكلننع  .2

 لدوو الننادات  

الرياًية والترفيهية في أبعاد الطلبة وخاصة كامي  المرحلنة االبتدائينة عن   .3

 ماعي . العزلــــــــة  والوحدة المسببة للقلق االجت

ًرووة إجراا دواسة مماـلة للقلق االجتماعي علم عينات م  دلبة الكليات  .7

 اأخــــرل في الجامعة ديالم . 

. إجراا دواسة منابهة علم دالبات التربية الرياًية كلخ  متغيرات أخنرل  .1

 ) كال كاا االجتماعي   واإلبدا    والموهبة والتفو    وسمات النخ ية  ( 

 

 المصادر

" القلق لدى الشباب في بعض الدول العربية  2117:  أ  اوي    بدو محمد. ا0

 وابطة اأخ ائيي  النفسيي    المجلد الرابع عنر   العدد الجالث . دراسة ثقافية " 

  الفرق بين القلق والخوف"منتديات بوابة العرب "  2111.حسي      دهير:   2

 منتدل التطوير  ال ات .

أثر التربية في   "  2112ن   حياوي والناوي   دين  فالل  : . الخفاجي   دي3

"   منتدل ملتقم التعليم خفض القـــــلق  االجتماعي لدى طلبة جامعة البصرة 

 .  12والحياة المهـــــنية    مجلة الجمعية العراتية للعلوم التربوية والنفسية    العدد 

االجتماعي دراسة ميدانية لتقنين القلق (  "  2111. وًوان   سامر جميو : ) 7

" مجلة مركز البحوث التربويــــة  مقياس الــقلق  االجتماعي على عينات سورية

 .  2  جامعة تـــــطر  العدد

"  القاهرة  أسباب القلق االجتماعي"    0217. دهران   حامد عبد السام :  1   

      7عالم الكت      الطـبعة 

"    منتدل كلية الط    القلق والتوتر النفسي"        2114:  . عبد هللا   محمد 1

   جدة   المملكة  العـربية السعودية . 

دراسة مقارنة للقلق االجتماعي لألطفال " 2111.  العزاوي  سامي مهدي:  4

كتاب  ساا وأدفال : ت ايا الحاًر    المهجـــــــــرين  وأقرانهم المستقرين "

 ـــداد   مطبعة القبس . والمستقبو   بغـــ
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منتدل اضطرابات القلق االجتماعي "  "   2101. العنزي   محمد اب  حران :  1 

 أكاديمية علم  النفس .

مستوى القلق واالكتئاب لدى "   2111العوي ـ   سلطان ب  موسم  :   -. 2

  "  مجلة دواسات كربوية  الطلبة المغتربين  وغير  المغتربين جامعة الزيتونة

 .   0العدد - 32للجامعة اأود ية  المجــــلد 

القلق وأمراض "   0244. . غالي   محمد أحمد   أبو عام   وجاا محمود : 01

 2مكتبة  الفا    الكويت    د الجسم "

القلق االجتماعي والعدوانية لدى  "    2112. الكنا ي   فادمة النريف :   00 

"  مجلة علم   ور كل منها في الرفض االجتماعياألطفال والعالقة   بينهم  و د

 .13العدد  –النفس 

"  فاعلية برنامج أرشادي معرفي سلوكي   2101.  محمد   أسماا عبد هللا : 02

" منتدل أفا     في خفض  بعض اضطرابات القلق لدى عينة من أطفال دولة قطر

  فسية    أبحاث ودواسات  فسية .

 "  منتدل الجقافي والعلمي   "   القلق االجتماعي   2111.  منتديات النبكة : 03

"  الخوف والقلق ، التطورات    2111.  هافباد  دجود   لويس فايلس :  07

 – 593. كت  م  العوادف ) (Edsالمعرفيــــــــــــة يرية  وجهات نظر "  )

573 . pp  . يويوو     مطبعة جولفوود  ) 

   .15 . 1-spielberger C.D.(1975 ) . ManuaL for the state – Trait 

Anxiety in rent ventory   . elto 
 


