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مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس في ضوء بعض المتغيرات
عمر الريماوي

1
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ممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس ،ولجمع البيانات تم استخدام استبانة لمقمق االجتماعي
مكونة من ( )32فقرة من خبلل عينة ضمت ( )386طالباً وطالبة .أظيرت نتائج الدراسة وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية :اختبار ) (t-testواختبار
التباين األحادي ) (One Way ANOVAواختبار الثبات كرونباخ ألفا ) (Cronbach Alphaأن مستوى القمق االجتماعي جاء بدرجة عالية وبمتوسط
قدره ( ،)3.66كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات القمق االجتماعي باختبلف الجنس ،والتخصص ،والمعدل التراكمي بينما
كانت الفروق دالة إحصائياً لمتغير المستوى الدراسي ولصالح طمبة السنة األولى ،وبناء عمى نتائج الدراسة تم وضع بعض التوصيات.
الكممات المفتاحية :القمق االجتماعي ،الرىاب االجتماعي ،طمبة الجامعة ،جامعة القدس.
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مقدمة
يتسم عصرنا الراىن بعدد من الظواىر التي ليا تأثيرىا الواضح عمى الصحة النفسية لئلنسان ،حيث يواجو المجتمع العديد من
مصادر الضغوط التي تؤدي إلى اضطرابات نفسية ،ومنيا موضوع القمق االجتماعي ،الذي يعد من أكثر الحاالت الوجدانية
الشائعة والمسببة لكثير من المشكبلت النفسية والسموكية (األنصاري.)2004 ،
ويعد مفيوم القمق االجتماعي ( )Social Anxietyمن المفاىيم التي ترتبط بالتفاعل بين الفرد واآلخرين ،وىو جزء من عممية
االتصال ،وقد يشار إليو في بعض األدبيات المتخصصة بالخجل أو القمق (عثمان ،2001 ،ص.)85
إذ إن مفيوم القمق االجتماعي تمتد جذوره إلى البدايات األولى لمفكر اإلنساني ،فيو موجود بالكتابات الييروغميفية المصرية
القديمة التي تؤكد عمى وجود القمق االجتماعي كشرط أساسي لموجود اإلنساني ،وقد شيد القرن التاسع عشر تزايد االىتمام
باالنفعاالت وخاصة القمق االجتماعي عمى أيدي فبلسفة ىذا العصر ،وشيد ىذا القرن أيضاً اىتمام ًا متزايداً لدى البيولوجيين
أمثال داروين بظاىرتي الخوف والقمق ،وفي القرن العشرين برز القمق بوصفو مشكمة مركزية وموضوعاً سائداً في الحياة المعاصرة
إلى حد أن ىذا العصر غداً يشار إليو عمى أنو عصر القمق (الشربيني.)2010 ،
ويرى ) (Murray and John, 2002أن القمق االجتماعي ىو ما يشعر بو الفرد من قمق وعدم ارتياح عندما يكون محاطاً
باآلخرين ،وعادة يصاحب القمق االجتماعي الشعور بالقمق من أن يكون موضع تفحص وتدقيق من اآلخرين ،حينيا يشعر الفرد
بالقمق االجتماعي ،إن فكرة القمق االجتماعي تتداخل بشكل كبير مع الحياء ،كما تتداخل مع غيرىا من المفاىيم كالخجل .وعندما
يواجو ىؤالء المصابين بالقمق االجتماعي موقفاً سيكونون فيو موضع مبلحظة اآلخرين ،فإنيم يشعرون بقمق بالغ ،وقد يتخذ ىذا
القمق بعض األعراض البدنية مثل تسارع دقات القمب ،واإلرتجاف ،والعرق ،واحمرار الوجو ،وفي حاالت أخرى قد تكون األعراض
أقل ،ولكنيا تبقى لوقت أطول ،قد تكون ىذه ىي الحال عندما يقمق شخص ما لمدة أيام أسابيع وربما شيور بسبب ما.
ووفقاً لمطبعة الرابعة من كتاب الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لبلضطرابات النفسية ) (DSM-IVفإن القمق االجتماعي
ىو الخوف الناتج من واحد أو أكثر من المواقف االجتماعية التي يتطمب منيا أداء من الفرد والتي فييا يكون الفرد أمام الغرباء،
أو يكون في موقع تقييم أو فحص من قبل اآلخرين ،ويكون الخوف ناتجاً عن الشعور باالرتباك أو التحقير واإلذالل ،ويظير
أعراض تنم عن القمق ،ويدرك الفرد أن خوفو غير عقبلني أو غير منطقي (البناء ،وعبد الخالق ،ومراد.)2006 ،
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كما تؤكد دراسة ) ،(Ahrens-Eipper and Hoyer, 2007ودراسة ) (Kessler, 2003أن القمق االجتماعي من
االضطرابات النفسية التي تظير في مرحمة مبكرة من العمر ،من ستة أعوام إلى اثني عشر عاماً .ويستمر تفاقم ىذا المرض
وتطوره في أثناء مرحمة المراىقة وبدايات سن الشباب إذا لم يتم عبلجو مبك اًر.
والقمق االجتماعي أحد االضطرابات النفسية التي صنفت ضمن اضطرابات القمق الرىابي التي وردت في الدليل العاشر لتصنيف
األمراض النفسية والعقمية لمنظمة الصحة العالمية ،وصنف كذلك ضمن دليل المرشد اإلحصائي التشخيصي لبلضطرابات
العقمية الصادر عن جمعية األطباء النفسيين األمريكيين وذلك في طبعتو الثالثة .كما أنو اضطراب نفسي واسع االنتشار تتراوح
نسبة انتشاره بين ( )%14-7في المجتمعات الغربية (عيد .)2000 ،وىذا ما أكدتو دراسة (المومني ،وجرادات )2011 ،أن
نسبة انتشار الرىاب االجتماعي لدى طمبة الجامعة األردنية ضمن المتغيرات االجتماعية الديمغرافية (الجنس ،والمستولى
التعميمي) ،إذ بمغت نسبة انتشار الرىاب إلى ( )%17.7من عينة الدراسة .بينما أشارت دراسة (رضوان )2001 ،أن نسبة انتشار
القمق االجتماعي لدى الذكور تزيد عن نسبة االنتشار لدى اإلناث .أما دراسة (الكتاني )2002 ،فقد أظيرت عدم وجود فروق
بين الذكور واإلناث.
ومن ىنا يرى الباحث أىمية تحقيق أىداف الدراسة:


معرفة مستوى القمق االجتماعي لدى طمبة جامعة القدس.



الكشف عمى داللة الفروق في مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير (الجنس،
والتخصص ،والمستوى الدراسي ،والمعدل التراكمي).



التعرف إلى المواقف المثيرة لمقمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس ،من خبلل تطبيق استبيان عمى العينة.

الدراسات السابقة
فيما يمي عرض ألىم الدراسات السابقة- :
ٍ
بشكل رئيس إلى الكشف عن الرىاب االجتماعي لدى الطمبة الجامعيين :االنتشار
ىدفت دراسة (المومني ،وجرادات)2011 ،
والمتغيرات االجتماعية الديمغرافية ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )729طالباً وطالبة من طمبة الجامعة األردنية ،وأظيرت نتائج
الدراسة أن نسبة انتشار الرىاب االجتماعي لدى أفراد العينة قد بمغت ( ،)% 17.7وتبين أن نسبة انتشاره بين اإلناث أعمى من
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الذكور ،وبين الطمبة الذين آبائيم وأمياتيم مستواىم التعميمي ثانوي فما دون أعمى من الطمبة الذين آبائيم وأمياتيم مستواىم
تخرجوا من مدارس خاصة ،ولم تظير
تخرجوا من مدارس حكومية أعمى من الطمبة الذين ّ
التعميمي كمية فأعمى؛ وبين الطمبة الذين ّ
ىناك فروق في نسب انتشار الرىاب االجتماعي تعزى إلى المستوى الدراسي أو الترتيب الوالدي أو مكان اإلقامة.
أما دراسة (دبابش )2011 ،فيدفت إلى استقصاء فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي؛ لخفض القمق االجتماعي وذلك من
خبلل تشخيص القمق االجتماعي وقياسو عند عينة من طبلب المرحمة الثانوية ،وشممت العينة  200طالب من طبلب الصف
الحادي عشر ،واستخدم الباحث مقياس القمق االجتماعي ومقياس تقدير الذات وأظيرت النتائج أنو توجد فروق دالة إحصائياً
بين متوسطي رتب درجات المجموعة الضابطة ورتب درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس القمق االجتماعي في القياس
البعدي ،لصالح المجموعة التجريبية وأنو توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس
القمق االجتماعي في القياسين القبمي والبعدي ،لصالح القياس البعدي.
وىدفت دراسة (البارقي )2010 ،إلى معرفة أىمية تقدير الذات وعبلقتو بالقمق االجتماعي وقمق المستقبل لدى الطبلب المكفوفين
بالمرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية ،وتكونت عينة الدراسة من  120طالباً من المراىقين السعوديين الذين تتراوح أعمارىم
بين  16سنة و 19سنة ،منيم  60عاديون ،و 60مكفوفون .استخدمت الدراسة األدوات التالية لجمع البيانات :مقياس تقدير
الذات ،مقياس القمق االجتماعي ،مقياس قمق المستقبل ،وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات
تقدير الذات لدى الطبلب المكفوفين والطبلب العاديين في اتجاه الطبلب العاديين ،وأكدت عمى العبلقة االرتباطيو الدالة بين
تقدير الذات والقمق االجتماعي لدى الطبلب المكفوفين والى الفروق الدالة إحصائياً بين متوسطات درجات الطبلب المكفوفين
مرتفعي ومنخفضي القمق االجتماعي عمى مقياس تقدير الذات في اتجاه الطبلب منخفضي القمق.
وفي دراسة (القاسم )2009 ،تم إيجاد الفروق في القمق االجتماعي لدى طمبة الجامعة تبعاً لمتغير الجنس والتخصص العممي.
وشممت العينة ( )288من الطمبة ،تم اختيارىم بشكل عشوائي من جامعة بغداد ،واستخدمت الباحثة مقياس القمق االجتماعي
ومقياس الصبلبة النفسية المعد من قبل الباحثة ،وأظيرت النتائج أـنو لم تظير فروق ذات دالة إحصائيا بين متغيري الجنس
والتخصص العممي.
أما دراسة ) (Rosenthal, 2009الموسومو بـ "اثر استخدام األنترنت والسعي لمعبلج عمى األفراد الذين يعانون من الرىاب
االجتماعي" فيدفت إلى الكشف عن حجم استخدام األنترنت وارتباطو بالرىاب االجتماعي ،وقد بمغ عدد أفراد العينة ()125
مشتركاً ،بينت نتائج تحميل االرتباط وجود عبلقة إيجابيو دالو بين حجم استخدام األنترنت والدرجات عمى مقياس ليبوتيز ،وتؤكد
مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (50 )1
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ىذه النتائج أن األفراد الذين يعانون من الرىاب االجتماعي يستخدمون اإلنترنت كوسيمة لزيادة التفاعل االجتماعي بعيداً عن أي
جيد لمحصول عمى العبلج.
وأيضاً فإن دراسة (الشيراني )2007 ،ىدفت إلى تعرف العبلقة بين الخوف االجتماعي بأبعاده المختمفة (الموائح واألنظمة
الجامعية ،وسموك أعضاء ىيئة التدريس ،وسموك الطبلب مع بعضيم ،وسموك اإلداريين من أعضاء ىيئة التدريس) ،باإلضافة
إلى معرفة الفروق بين متوسط دراجات الخوف والمناخ باختبلف (التخصص ،والمعدل التراكمي) .تكونت عينة الدراسة من
( )752طالباً من جامعة الممك خالد .وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية باختبلف التخصص ،وعدم وجود
فروق باختبلف المعدل التراكمي.
وأما دراسة (الكتاني )2002 ،فقد ىدفت لمبحث في العبلقة بين القمق االجتماعي والعدوانية في المنزل والمدرسة ،كذلك البحث
في الفروق بين األطفال حسب جنسيم ومستوياتيم الدراسية في كل من القمق االجتماعي والعدوانية ،وتكونت عينة الدراسة من
( )٤٦٣طفبلً ( )٥٨١إناث وذكور تتراوح أعمارىم بين ( )12-9بمدارس حكومية بمدينة الرباط بالمغرب ،وتمثمت أدوات الدراسة
بمقياس القمق االجتماعي المعدل لؤلطفال ،وأداة تقييم الطفل لعدوانية أقرانو وأظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق بين الذكور
واإلناث في القمق االجتماعي ،كما وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اإلناث أكثر ميبلً لمعدوانية حسب تقدير األقران.
وكذلك جاءت دراسة (رضوان)2001 ،؛ لتقنين مقياس لمقمق االجتماعي ،وتحديد الفروق بين الجنسين في القمق االجتماعي،
عمى عينة مكونو من ( )437طالباً وطالبة من طبلب جامعة دمشق .وقد اعتمد الباحث عمى استبانة ساراسون وفينيغثتاين،
فضبلً عن بعض الفقرات التي قام الباحث بصياغتيا لقياس القمق االجتماعي ،وأظيرت النتائج إلى أن نسبة انتشار القمق
االجتماعي لدى الذكور تزيد عن نسبة االنتشار لدى اإلناث.
وأيضاً ىدفت د ارسة (عيد )2000 ،إلى تحديد المكونات األساسية الضطراب القمق االجتماعي ،والكشف عن الفروق في
اضطراب القمق االجتماعي لدى طبلب الجامعة تبعاً لمتغيري النوع (ذكور/إناث) والتخصص (عممي/أدبي) وتكونت عينة
الدراسة من ( )٣٥٤من طمبة جامعة عين شمس ،وأظيرت النتائج عدم وجود فروق تعزى إلى التفاعل بين النوع والتخصص
في الخوف من التقييم السمبي ،وكذلك في القمق االجتماعي العام ،وفي زممة األعراض الفسيولوجية ،واالستغراق في الذات ،كما
وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الخوف من التقييم السمبي وفي اضطراب القمق االجتماعي
العام ،وكذلك عدم وجود فروق نتيجة لمتفاعل بين (الذكور /اإلناث) وبين التخصص (عممي  /أدبي) في القمق االجتماعي.
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مشكمة الدراسة
نتيجة لمتطورات التي يشيده العالم من حولنا في مختمف المجاالت عمى جميع األصعدة ،لوحظ أن الشباب الجامعيين ىم أكثر
الفئات التي تدخل دائرة القمق االجتماعي ،وقد تمتد حالة الشعور بالقمق االجتماعي بحيث تؤثر عمى فاعمية الطالب وقدرتو عمى
التعبير ،والتجنب والتيرب خشية اإلحراج ،وقد ينعكس ذلك االضطراب في ضعف التحصيل الدراسي ومختمف األنشطة الحياتية
اليومية لدى الطالب ،لذلك تتجسد مشكمة البحث الحالي باإلجابة عمى التساؤل الرئيسي التالي- :
ما مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس؟

فرضيات الدراسة
جاءت ىذه الدراسة الختبار الفرضيات التالية- :
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≤ 0.05في المتوسطات الحسابية لمقمق االجتماعي
لدى عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى متغير الجنس.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≤ 0.05في المتوسطات الحسابية لمقمق االجتماعي لدى
عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى متغير المستوى الدراسي.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≤ 0.05في المتوسطات الحسابية لمقمق االجتماعي لدى
عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى التخصص.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≤ 0.05في المتوسطات الحسابية لمقمق االجتماعي
لدى عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى المعدل التراكمي.
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أهمية الدراسة
تنبع أىمية الدراسة من قمة الدراسات التي تناولت القمق االجتماعي في فمسطين ،كما كشفت الدراسات السابقة عمى أىمية ىذا
النوع من االضطرابات وأثرىا عمى حياة الفرد ،حيث تناولت الدراسة الفئة األكثر أىمية في بناء المجتمع ،وىي فئة الشباب
وكانت العينة من طمبة جامعة القدس.
ويمكن بيان أىمية الدراسة بالنقاط التالية:
 .1إلقاء الضوء عمى أىمية اضطراب القمق االجتماعي ومدى تأثيره عمى فئة الطمبة في جامعة القدس.
 .2يسيم في التعرف إلى الفروق لدى طمبة جامعة القدس بالقمق االجتماعي.
 .3اتخاذ اإلجراءات المناسبة من اجل تحقيق اغراض الدراسة بتطبيق نشر الوعي لدى فئة الطمبة حول دور التواصل
االجتماعي.

حدود الدراسة
تقتصر الدراسة عمى عينة من طمبة جامعة القدس عددىا ( )386من طمبة جامعة القدس كحد مكاني وبشري .وكما تقتصر
الدراسة عمى مصطمح القمق االجتماعي كحد مفاىيمي وتمثمت أدواتيا بمقياس القمق االجتماعي واتخذت من العام الدراسي
 2013 /2012الحد الزماني.

مصطمحات الدراسة
تعريف  DSM-IV-TRلمقمق االجتماعي (الرىاب االجتماعي) :بأنو خوف واضح ومستديم من موقف أو أكثر من المواقف
االجتماعية أو المواقف التي تتضمن األداء أو اإلنجاز التي يتعرض فييا الشخص ألناس غرباء أو تفحص اآلخرين لو.
وعرف (قاسم )2009 ،القمق االجتماعي :بأنو حالة انفعالية تتمثل بالخوف الغامض الذي يتممك الفرد ويسيطر عميو ،وينطوي
عمى صعوبة التواصل والتعبير عن النفس مع أو أمام اآلخرين ،وعدم الثقة بالنفس ،مصحوبة باضطرابات فسيولوجية مختمفة.
وبين ) (Murray and John, 2002, P 15أن القمق االجتماعي يتألف من خوف مبلحظ ومتواصل من موقف اجتماعي،
أو أداء اجتماعي واحد ،أو أكثر ،حيث يتعرض الشخص فيو لمتعامل مع أشخاص ال يعرفيم ،أو إلى تدقيق محتمل من
اآلخرين يشعر الفرد بالخوف من أنو يتصرف بشكل معين.
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وأعتقد أن تعريف ) (Murray and John, 2002, P 15المناسب لمدراسة ،ويقاس بالمستوى التي يحصل عمييا المفحوص
في مقياس القمق االجتماعي.

إجراءات الدراسة
بدايةً يعرض الخطوات والمراحل وفقاً لممنيج العممي ،من خبلل تحديد مجتمع الدراسة وعينتو ،واألدوات المستخدمة ومتغيرات
الدراسة المستقمة ،واجراءات التحقق من صدق األداة وثباتيا ،والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعمقة
باستجابة أفراد العينة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
منهج الدراسة
لتحقيق األىداف المرجوة من ىذه الدراسة ،تم استخدام المنيج الوصفي ،وىو المنيج الذي ييدف إلى وصف خصائص الظاىرة
وجمع المعمومات عنيا ،فقد تم استخدام ىذا المنيج؛ ألنو يبلئم طبيعة الدراسة وأىدافيا معتمداً عمى أسموب الدراسة الميدانية
في جمع المعمومات؛ ليفي بأغراضيا ويحقق أىدافيا واختبار صحة فرضياتيا وتفسير نتائجيا.
مجتمع الدراسة وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة جامعة القدس أبو ديس ،والبالغ عددىم وفق السجبلت الرسمية لمعام الدراسي /2012
ٍ
طالب وطالبة من طمبة البكالوريوس ،حسب إحصائيات عمادة التسجيل والقبول في الجامعة .وقد اعتمد
)9000( 2013
الباحث العينة الطبقية العشوائية الختيار عينة الدراسة ،حيث أخذ ما نسبتو ( )%4من حجم مجتمع الدراسة ،لذلك بمغت عينة
الدراسة ( )386طالباً وطالبة تم تقسيميم إلى بنين وبنات مع مراعاة التمثيل النسبي ليم.

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (54 )1
8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol1/iss1/5

Rimawi: The Level of Social Anxiety in a Sample of Students From the Univ

عمر الريماوي

مستوى القلق االجتماعي ...
وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة
يبين الجدول رقم ( )1-1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.

جدول رقم ( )1-1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
المتغير
الجنس

المستوى الدراسي

التخصص

المعدل التراكمي

العدد

النسبة المئوية

المستوى
ذكر

181

46.9

أنثى

205

53.1

سنة أولى

57

14.8

سنة ثانية

67

17.4

سنة ثالثة

136

35.2

سنة رابعة

126

32.6

أدبي

183

47.4

عممي

203

52.6

من  60إلى اقل من 75

152

39.4

من  75إلى اقل من 85

198

51.3

من  85إلى 100

36

9.3

صدق األداة
قام الباحث بتصميم االستبانة بصورتيا األولية ،ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين
من ذوي االختصاص والخبرة ،الذين أبدوا بعض المبلحظات حوليا ،وعمييا تم إخراج االستبانة بشكميا الحالي بصورتيا
النيائية ،ومن ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة بحساب معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlationلفقرات
االستبانة مع المستوى الكمي لؤلداة ،واتضح وجود داللة إحصائية في معظم فقرات االستبانة ويدل عمى أن ىناك التصاق
داخمي بين الفقرات (كما ىو موضح بجدول رقم .)2-1
ثبات الدراسة
ولمتحقق من ثبات االستبانة قام الباحث بحساب المستوى الكمية لمعامل الثبات ،لمقياس الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ
ألفا( ،)095.وىذه النتيجة تشير إلى تمتع ىذه األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة.

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (55 )1
9

Published by Arab Journals Platform, 2015

Journal of the Arab American University ???? ??????? ??????? ????????? ??????, Vol. 1 [2015], Iss. 1, Art. 5

عمر الريماوي

مستوى القلق االجتماعي ...
جدول رقم ( :)2-1معامل ارتباط بيرسون لفقرات االستبانة مع المستوى الكمي لألداة
رقم العبارة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم العبارة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

30.5

**0.00

17

0.49

**0.00

2

160

**0.00

18

0.65

**0.00

3

70.5

**0.00

19

0.43

**0.00

4

0.54

**0.00

20

0.48

**0.00

5

0.48

**0.00

21

0.44

**0.00

6

0.55

**0.00

22

0.47

**0.00

7

0.50

**0.00

23

0.26

**0.00

8

0.43

**0.00

24

0.41

**0.00

9

0.51

**0.00

25

0.39

**0.00

10

20.4

**0.00

26

0.25

**0.00

11

0.940

**0.00

27

0.40

**0.00

12

0.44

**0.00

28

0.37

**0.00

13

30.5

**0.00

29

0.45

**0.00

14

0.57

**0.00

30

0.52

**0.00

15

0.44

**0.00

31

0.41

**0.00

16

0.940

**0.00

32

0.38

**0.00

إجراءات الدراسة
بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتيا ،وتحديد عينة الدراسة ،قام الباحث بتطبيق األداة عمى أفراد عينة الدراسة ،وبعد أن
اكتممت عممية تجميعيا من أفراد العينة بعد إجابتيم عمييا بطريقة صحيحة ،تبين لمباحث أن عدد االستبيانات المستردة
الصالحة التي خضعت لمتحميل اإلحصائي )386( :استبانة فقط ،حيث تم استبعاد  3استبيانات لعدم استيفائيا المعمومات ،وتم
اعتماد الدرجات التالية لتحديد مستويات القمق االجتماعي من خبلل متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة وكانت كالتالي:
المستوى
مدى متوسطها الحسابي

منخفضة
 1.66-1فأقل

متوسطة

عالية

2.33 – 1.67

 3 – 2.34فأعمى
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المعالجة اإلحصائية

بعد جمع االستبانات والتأكد من صبلحيتيا لمتحميل تم ترميزىا (إعطاؤىا أرقاماً معينة)؛ تمييداً إلدخال بياناتيا إلى جياز
الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة ،وتحميل البيانات وفقاً لسؤال الدراسة وفرضياتيا ،وقد تمت المعالجة
اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة ،واختبار (ت)،
واختبار التباين األحادي ( )One Way ANOVAومعادلة الثبات كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوذلك باستخدام الرزم
اإلحصائية (.)Statistical Package For Social Sciences( )SPSS

نتائج فرضيات الدراسة ومناقشتها
نتائج الفرضية األولى
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≤ 0.05في المتوسطات الحسابية لمقمق االجتماعي لدى عينة من طمبة
جامعة القدس تعزى إلى متغير الجنس.
ولفحص الفرضية الصفرية األولى تم استخدام اختبار "ت" الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى فقرات استبانة القمق االجتماعي
لدى عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى متغير الجنس.

جدول رقم ( :)2نتائج اختبار "ت" لمتغير الجنس الستجابة مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس
تعزى إلى متغير الجنس.
الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

181

3.642

0.762

أنثى

205

3.689

0.692

قيمة""t

مستوى الداللة

0.637

0.067

تبين من الجدول ( )2عدم وجود فروق في مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى متغير الجنس
حيث بمغت مستوى الداللة ( ).067وىي أكبر من (.)0.05 ≤ α
يعزو الباحث ذلك إلى أن ظاىرة القمق االجتماعي ال تقتصر عمى الذكور أو اإلناث فحسب ،بل ىي ظاىرة تشمل الكل في
المجتمع ،فيي تشمل األنثى مثمما تشمل الذكر ،وقد يتأذى منيا بمستوى كبير الذكر مثمما قد تتأذى منيا األنثى ،كما أن
مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (57 )1
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كل من الذكر
الظروف التي يعيش بيا الذكر ىي في الوقت نفسو الظروف التي تعيشيا األنثى ،فمن المتوقع أن يتعرض ّ
واألنثى ألحد مسببات القمق االجتماعي وعواممو في الوقت نفسو ويصابون بو.
تبين من نتائج الفرضية األولى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس ،ويتفق مع
ىذه الفرضية دراسة (عيد )2000 ،فقد بينت عدم وجود فروق لنسبة انتشار القمق االجتماعي يعزى بمتغير الجنس .وتتفق
أيضا دراسة (الكتاني )2002 ،بعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في القمق االجتماعي ،وكذلك تتفق دراسة (قاسم)2009 ،
حيث أسفرت النتائج عن عدم وجود تأثير لمتغير الجنس عمى مستوى القمق االجتماعي ،بينما لم تتفق مع دراسة (رضوان،
 )2001وذلك لوجود فروق لصالح الذكور.
نتائج الفرضية الثانية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≤ 0.05في المتوسطات الحسابية لمقمق االجتماعي لدى عينة من طمبة
جامعة القدس تعزى إلى متغير المستوى الدراسي.
ولفحص الفرضية الصفرية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة حول
مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى متغير المستوى الدراسي.

جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة حول مستوى القمق االجتماعي لدى
عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى متغير المستوى الدراسي.
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى الدراسي
سنة أولى

57

3.55

0.76

سنة ثانية

67

3.54

0.77

سنة ثالثة

136

3.53

0.67

سنة رابعة

126

3.92

0.67

المستوى الكمي

386

3.66

0.72

ويبلحظ من الجدول رقم ( )3وجود فروق ظاىرة في متوسطات مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس
تعزى إلى متغير المستوى الدراسي ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما
يظير في الجدول رقم (.)4
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جدول ( :)4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة حول مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة
جامعة القدس تعزى إلى متغير المستوى الدراسي.
مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

مصدر التباين
بين المجموعات

12.191

3

4.064

داخل المجموعات

190.564

382

0.499

المجموع

202.755

385

قيمة "ف"
المحسوبة

8.146

مستوى الداللة

0.00

يبلحظ أن قيمة ف لممستوى الكمي ( )8.14ومستوى الداللة ( )0.000وىي أقل من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αأي أنو توجد
فروق في مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى متغير المستوى الدراسي .وإليجاد مصدر ىذه
الفروق استخدم اختبار ( )LSDلممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في مستوى القمق االجتماعي لدى الطمبة تعزى لمتغير
المستوى الدراسي كما ىو واضح في الجدول رقم (.)5

جدول رقم ( :)5نتائج اختبار ( )LSDلممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في مستوى ( )LSDتعزى لمتغير المستوى
التعميمي.
سنة ثانية

المستوى

سنة رابعة

سنة ثالثة

سنة أولى

-

-

1*.00

سنة ثانية

-

-

-

سنة ثالثة

-

-

0*.00

سنة رابعة

1*.00

-

-

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول ( )5أن الفروق في مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة
القدس كانت لصالح السنة األولى تمييا الثالثة.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن نسبة ارتفاع القمق لدى طمبة السنة األولى يعود إلى عدم تأقمم الطمبة الجدد مع الجو الدراسي
الجديد ،فمتطمبات الجامعة تختمف عن متطمبات المدرسة ،ولكن كمما تقدموا في سنوات الجامعة تبدأ نسبة القمق االجتماعي

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (59 )1
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لدييم باالنخفاض تدريجياً ،وذلك بعد التكيف مع الحياة الجامعية ،وتبن عدم توافق الدراسة الحالية مع دراسة (المومني،
وجرادات.)2011 ،
نتائج الفرضية الثالثة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≤ 0.05في المتوسطات الحسابية لمقمق االجتماعي لدى عينة من طمبة
جامعة القدس تعزى إلى التخصص.
ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم استخدام اختبار "ت" الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى فقرات استبانة حول مستوى القمق
االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى متغير التخصص.

جدول ( :)6نتائج اختبار "ت" الستجابة أفراد العينة في مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس تعزى
إلى متغير التخصص.
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التخصص
أدبي

183

3.75

0.750

عممي

203

3.59

0.69

قيمة""t

مستوى الداللة

2.162

.031

تبين من خبلل الجدول ( )6عدم وجود فروق في مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى
التخصص حيث بمغت مستوى الداللة ( )0.31وىي أكبر من ( ،)0.05 ≤ αوبذلك تكون الفرضية قد قبمت.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن لمقمق االجتماعي العديد من المسببات والعوامل التي تساعد عمى إصابة الفرد بو ،وعمى الرغم من
اختبلف التخصصات لدى عينة الدراسة إال أن لمقمق االجتماعي أسباباً وعوامل معينة قد قمنا بذكرىا داخل طيات ىذه الدراسة
من الممكن أن يتعرض ليا ويعاني منيا الطالب أثناء فترة دراستو بغض النظر عن تخصصو الدراسي ،أو بحياتو اليومية أو
بحياتو العممية .وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة (القاسم ،)2008 ،ودراسة (عيد ،)2000 ،ولم تتفق مع دراسة (الشيراني،
.)2007
نتائج الفرضية الرابعة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≤ 0.05في المتوسطات الحسابية لمقمق االجتماعي لدى عينة من طمبة
جامعة القدس تعزى إلى المعدل التراكمي.

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (60 )1
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ولفحص الفرضية الصفرية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى فقرات استبانة حول
مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى المعدل التراكمي.

جدول ( ) 7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة حول مستوى القمق االجتماعي لدى
عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى المعدل التراكمي.
المعدل التراكمي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

من  60إلى اقل من 75

152

3.69

.76

من  75إلى اقل من 85

198

3.62

.69

من  85إلى 100

36

3.78

.69

المستوى الكمي

386

3.66

.72

يبلحظ من الجدول رقم ( )7عدم وجود فروق ظاىره في متوسطات مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس
تعزى إلى المعدل التراكمي ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي كما يظير في الجدول رقم (.)8

جدول ( )8نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة حول مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة
جامعة القدس تعزى إلى المعدل التراكمي.
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

1.053

2

0.526

داخل المجموعات

201.702

383

0.527

المجموع

202.755

385

قيمة "ف"

المحسوبة
1.000

مستوى الداللة
0.369

يبلحظ أن قيمة ف لممستوى الكمي ( )1.00ومستوى الداللة ( )0.369وىي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αأي أنو ال
توجد فروق في مستوى القمق االجتماعي لدى عينة من طمبة جامعة القدس تعزى إلى المعدل التراكمي وبذلك تكون الفرضية
قد قبمت.
ويعزو الباحث ذلك إلى انو عندما يصاب الطالب بالقمق االجتماعي ،فإنو يكون قد تعرض إلحدى مسببات ىذا القمق وعواممو
وىذا ينطبق عمى جميع الطمبة الذين يعانون من القمق االجتماعي بغض النظر عن تحصيميم العممي .وتتفق ىذه النتائج مع
نتائج دراسة (الشيراني.)2007 ،
مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (61 )1
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ومن الجدير ذكره في الوقت نفسو أن االختبلف في التحصيل العممي والمعدل التراكمي لدى طمبة جامعة القدس نابع من
اختبلف القدرات الذىنية والعممية ،ومدى استيعاب الطالب لممادة العممية.

االستنتاجات
اتضح من نتائج الدراسة وجود درجة عالية من القمق االجتماعي ،بنسبة ( )3.66الذي يعتبر من االضطرابات النفسية الشائعة
والمنتشرة في ببلدنا .وتصل نسبة انتشاره في الدراسات الغربية إلى  %14-7من السكان (عيد ،)2000 ،والقمق االجتماعي
ىو االرتباك في المواقف االجتماعية ،وذلك لتجاربو السمبية التي يعيشيا اإلنسان من خبلل تفاعمو مع اآلخرين يمكن ليا أن
تزيد من الخوف منيم ،إضافة إلى الحساسية المفرطة في تكوينو التي تسيم في تكوينو لنظرات سمبية عن نفسو وعن اآلخرين،
فالمخاوف ىي من التقييم السمبي لآلخرين لمشخص وقدراتو وشكمو أو لسموكو وأدائو وأعراض القمق التي تبدو عميو ،وبالنسبة
لتجنب المواقف االجتماعية المخيفة فإن الشخص يحاول التيرب من حضور حفمة أو اجتماع بمختمف األعذار ،أو أنو يذىب
إلى الموقف بصعوبة كبيرة وتوتر ،وىو ينتيز الفرصة لبلنسحاب من الموقف بالسرعة الممكنة ،وبناء عمى ذلك يوصي الباحث
باآلتي:

التـوصيــات
بناء عمى نتائج الدراسة التي أشارت إلى نسبة القمق العالية ( )3.66توصي الدراسة الحالية بالتالي:


السماح لمطمبة مناقشة مواضيع تخصيم من أجل التعبير عن ذاتيم.



العمل عمى عدم إحراج الطمبة عندما يخطئون.



زيادة وعي الطالب ،باألنشطة االجتماعية والعمل التعاوني.
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Abstract
The aim of the study was to identify the level of social anxiety among a sample from the University of Jerusalem
students. The study used a descriptive approach using questionnaire on social anxiety through a sample of 205
male and female students. Using statistical packages (t-test), the test of variance (one-way ANOVA) and the
equation of consistency, the study showed that students don't think that social anxiety has any significant
statistical mean differences in the students social anxiety no matter the gender, major or GPA.. However, statistical mean differences were found in the year of study, with first year students reporting higher levels of anxiety.
The study concluded with a set of recommendations.
Keywords: social anxiety, Social phobia, university students, Alquds University.
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