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 والتحصيل االجتماعياسرتاتيجيات املواجهة وعالقتها بالقلق 
   الدراسي لدى طالب املرحلة الثانوية بالكويت

 التعرف على العالقة بين استراتيجيات الحاليكان الهدف من البحث  :الملخص
 لدى عينة من طالب بالمرحلة الثانوية الدراسي والتحصيل االجتماعيالمواجهة والقلق 

، )أدبي / علمي(، والتخصص )إناث/ ذكور (بحث الفروق بين كل من النوع بالكويت، و
 االجتماعيفي استخدام استراتيجيات المواجهة والقلق ) خاص / حكومي(ونوع التعليم 

، وكذلك التعرف على أكثر االستراتيجيات استخداما وأقلها استخداما، الدراسيوالتحصيل 
لبة، وتوصلت النتائج إلي أنه لم توجد فروق طالبا وطا) ٧٠(وتكونت عينة البحث من 

دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات فى استراتيجيات المواجهة، كما لم توجد فروق دالة 
 استراتيجيات المواجهة المتمركزة في واألدبي العلميإحصائيا بين طالب وطالبات القسم 

 فيلبات القسمين حول المشكلة، بينما وجدت فروق دالة إحصائيا بين طالب وطا
 ، كما وجدت فروق العلمياستراتيجية المواجهة المتمركزة على االنفعال لصالح القسم 

دالة إحصائيا بين القسمين فى الدرجات الكلية الستراتيجية المواجهة لصالح القسم 
، ومع ذلك لم توجد فروق دالة إحصائيا بين طالب المدارس الحكومية والخاصة العلمي

جيات المواجهة، كما لم توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات فى فى استراتي
، كذلك لم )قلق المواجهة وقلق التفاعل والدرجة الكلية للقلق (االجتماعيدرجات القلق 

، كما لم توجد فروق دالة واألدبي العلميتوجد فروق دالة إحصائيا بين القسمين 
، ومع ذلك وجدت فروق االجتماعي القلق فيصة إحصائيا بين المدارس الحكومية والخا

 ، كما وجدت فروق غير دالة إحصائيا اإلناث لصالح واإلناثدالة إحصائيا بين الذكور 
، الدراسي التحصيل في والمدارس الحكومية والخاصة واألدبي العلميبين التخصصين 

ن استراتيجيات كما أسفرت النتائج عن وجود معامالت ارتباط سالبة ودالة إحصائيا بي
المواجهة المتمركزة على المشكلة وكل من قلق المواجهة وقلق التفاعل والدرجة الكلية 

، كذلك وجد ارتباط موجب ودال إحصائيا بين استراتيجيات المواجهة االجتماعيللقلق 
، ووجد ارتباط سالب ودال الدراسيوالتحصيل )  والدرجة الكليةوالثانيالبعد األول (

، بينما الدراسيوالتحصيل )  البعد األول والدرجة الكلية (االجتماعين القلق إحصائيا بي
  ).الدراسي والتحصيل الثانيالبعد  (االجتماعيوجد ارتباط غير دال بين القلق 

  والتحصيل الدراسي االستراتيجيات المواجهة، القلق االجتماعي، :الكلمات المفتاحية
Address: confrontation strategies and its relationship with social 
anxiety and academic achievement among high school students 
in Kuwait. 
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Abstract: The aim of the present research to identify the 
relationship between coping strategies and social anxiety and 
academic achievement among a sample of students from a high 
school in Kuwait, and discuss the differences between each 
type (male / female), specialty (scientific / literary), and the type 
of education (government / private ) the use of coping strategies 
and social anxiety and academic achievement, as well as to 
identify more strategies to use and the least commonly used, 
the sample consisted search of (70) students, and found the 
results to that, there were no statistically significant differences 
between male and female students in coping strategies, as there 
were no significant differences statistically among the students 
section scientific and literary in the confrontation-based 
strategies on the issue, while I found statistically significant 
differences between students of the two sections in the 
confrontation based on emotion strategy in favor of the 
scientific section, also found statistically significant differences 
between the two sections in the overall strategy of confrontation 
grades in favor of the scientific section, however so there were 
no statistically significant differences between the public and 
private school students in coping strategies, as there were no 
statistically significant differences between male and female 
students in grades social anxiety (anxiety confrontation and 
anxiety interact total score of concern), as well as there were no 
statistically significant differences between the two sections 
scientific and literary, as there were no statistically significant 
differences between public and private schools in the social 
concern, however, and found statistically significant differences 
between males and females in favor of females, also found a 
non-statistically significant differences between scientific and 
literary, public and private schools majors in academic 
achievement, and the results have resulted in the existence of a 
negative correlation coefficients and statistically significant 
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between confrontation based strategies on the problem and all 
of the concerns of confrontation and concern interaction total 
degree of social concern, also it found a statistically significant 
between coping strategies positive correlation (the first 
dimension and the second the total score) and academic 
achievement, and found a negative correlation statistically 
significant between social anxiety (the first dimension and class 
College) and academic achievement, while D is found 
correlation between social anxiety (the second dimension and 
academic achievement). 
Keyword:confrontation strategies ،social anxiety ،academic 
achievement. 

  :مقدمة
 تشكيل وتطوير شخصية الفرد ، فيتؤدي استراتيجيات المواجهة دوراً مهماً 

حيث يطور الفرد ادراكاته، ويقوي هويته الخاصة من خالل جهوده للوصول إلى مفاهيم 
مع البيئة بطريقته الشخصية، كما تدعم الخبرات الناتجة للمواجهة وتعزز المرونة لدى 

  .الفرد
 :بين إستراتيجيتين للمواجهة هما ) Folkman &Lazarous( ميز و

المواجهة المركزة على المشكلة، والمواجهة المركزة على االنفعال، وتتضمن األولى 
تشمل النشاطات السلوكية  الفرد للتعامل مع مصدر الضغط، و يبذلهاالتيالمحاوالت 
و التغلب عليه،  من شأنها التخلص من المثير المهدد أو االلتفاف حوله أالتيوالمعرفية 

أما الثانية فتتضمن محاوالت الفرد للتخلص من الضيق االنفعالي المرتبط بموقف المشقة 
 تخفيض الشعور بالضيق أو التعاسة فيأو تخفيضه، واستخدام هذا النوع يسهم 

االنفعالية وقد يؤدى هذا إلى إمكانية العودة الستخدام أسلوب التمركز حول المشكلة بعد 
  ).in: Chang et al,2006:4. ( االنفعاالت السلبية أو اختزالهاالتخلص من

إلي أن للنوع تأثير في استراتيجيات ) Aldwin, 2007, 240(وأشار 
المواجهة، وأن الرجال قد يستخدمون استراتيجيات التجنب مثل الهروب من الموقف 

الكحول، في حين الضاغط أو الالمباالة وعدم فعل شئ، أو اإلفراط في تناول المخدرات و
أن  النساء أكثر استخداماً الستراتيجيات المواجهة المركزة على االنفعال حيث تعكس 

  . العمل من خالل مشاعرهنفيحقيقة أن النساء أفضل 
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 يكون الفرد واثقاً من لكيإنه ) Ryan, 2012, 234 & Cooper(وذكر 
فعاالته ويعرف كيف يواجه نفسه جذاباً ومؤثراً فإنه يجب أن يفهم ذاته، ويتكيف مع ان
  .  قد يعانى منهالذيدوافعه وميوله، كما يجب أن يكون على وعى بأسباب القلق 

أن القلق االجتماعي يجعل الفرد سلبياً  ) Timothy, 2011:276( ويرى 
 المواقف والمناسبات االجتماعية، ويمنعه من تطوير وتحسين فيوأكثر تجنباً للمشاركة 

يه، ويمنعه من إقامة عالقات اجتماعية ناجحة، وهذا قد يؤدى إلى مهارات االتصال لد
  .التوتر وسوء التوافق مع اآلخرين

أن للقلق وجهان مختلفان فهو ) ١٠٣: ١٩٩٥عبد الفتاح غريب ،(ويذكر 
يساعد على تحسين الذات واإلنجاز ورفع مستوى الكفاءة، كما يمكن أن يحطم اإلنسان، 

 فيياة المحيطين به، والفرق بين وجهتي القلق تكون ويشيع التعاسة فى حياته وح
 اكتساب هي هذا الصدد فيالدرجة التى هو عليها وتبقى الحاجة األساسية لإلنسان 

المعرفة المناسبة الستخدام وتطويع القلق بطريقة بناءة، وأن يكون اإلنسان سيداً للقلق 
  .المواجهةوال يكون عبداً له، ومن هنا تأتى استخدام استراتيجيات 

أنه يستلزم أن يتوافر  ) ٨٠: ١٩٩٧فاروق عثمان، ( وبناءاً على ذلك يرى 
 االستقرار النفسي والعاطفي - باإلضافة إلى المهارات التدريسية -فى الطالب الثانوي 

واالتزان االنفعالي الذي يساعده على تقبل نفسه وتقبل اآلخرين ، ومهارات المواجهة 
ى أداء عمله وحل ما يواجهه من مشكالت بطرق حديثة مبتكرة،  تساعده فالتيالفعالة 

وإذا لم يتوافر ذلك فى الطالب فإنه سيكون قلقاً كثير الشكوى والتبرم والتذمر، مما 
  . هيينعكس في أدائه فى العمل، ولهذا يصعب عليه أن يتقبل نفسه كما 

ب الصف ومن هنا وجد أن البحث العلمي لطبيعة القلق االجتماعي لدى طال
األول الثانوي وتأثيراته المختلفة في الجوانب النفسية والعالقات االجتماعية ذات أهمية 
تنسجم مع ما تهدف إليه المؤسسات التربوية من إحداث نمو مرغوب فى الجانب 
االجتماعي بشكل يتناسق مع الجوانب العقلية والجسمية والنفسية، وذلك ببناء إنسان 

 خدمة المجتمع، حيث إن القلق االجتماعي قد يترتب عليه العزلة بسهم مساهمة فعالة فى
االجتماعية والفشل، ومن هنا جاءت فكرة البحث الحالي حتى تتماشى مع طالب المرحلة 

المراهقة ( الثانوية؛ ألنهم األكثر عرضه لإلحباط والفشل فى هذه المرحلة وهى مرحلة 
.(  
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  :مشكلة البحث
 الوجود اإلنساني ال ينفصل عنه ، فهو مالزم له،  القلق االجتماعي جزء من

وال ينتهي إال بانتهائه ، لذلك كان لزاماً مواجهته ومعايشته، إما بالطرق اإليجابية 
الفعالة أو بالطرق السلبية الهروبية، وبالتالي فالطالب بحاجة ألن يتعلم كيف يتعامل معه 

 في دوافع الطالب وإنجازاته والتحصيل بفاعلية، كما أن للقلق االجتماعي آثاره السلبية
الدراسي لديه، من هنا فالبحث الحالي معني بالتعرف علي العالقات بين استراتيجيات 

 الثانوية، ويدعم من المرحلةالمواجهة والقلق االجتماعي والتحصيل الدراسي لدي طالب 
ي بصفة تماعأهمية البحث قلة البحوث التي تناولت القلق بصفة عامة، والقلق االج

  .    وكذلك استراتيجيات المواجهة اإليجابيةخاصة فى المجتمع الكويتي،
  : األسئلة التاليةفيوتتلخص مشكلة البحث 

 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالكويت فى -١
  استراتيجيات المواجهة؟

 فى األدبي والتخصص العلمي  هل توجد فروق دالة إحصائيا بين طالب التخصص-٢
  استراتيجيات المواجهة؟

 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين طالب المدارس الحكومية والمدارس الخاصة فى -٣
  استراتيجيات المواجهة؟

 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين طالب وطالبات بالمرحلة الثانوية بالكويت فى -٤
  القلق االجتماعي؟

 والتخصص األدبي فى العلمي إحصائيا بين طالب التخصص  هل توجد فروق دالة-٥
  القلق االجتماعي؟

 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة فى -٦
  القلق االجتماعي؟

) إناث/ ذكور ( التحصيل الدراسي ترجع إلى النوع في هل توجد فروق دالة إحصائيا -٧
  ؟) خاص/ حكومي ( ونوع التعليم )أدبي / علمي( والتخصص

 هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين استراتيجيات المواجهة والقلق االجتماعي لدى -٨
  طالب بالمرحلة الثانوية بالكويت ؟

 هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين استراتيجيات المواجهة والتحصيل الدراسي لدى -٩
  طالب بالمرحلة الثانوية بالكويت ؟
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وجد عالقة دالة إحصائيا بين القلق االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طالب  هل ت-١٠
  بالمرحلة الثانوية بالكويت ؟

  :أهداف البحث
 إلى التعرف على الفروق في كل من استراتيجيات الحالييهدف البحث 

، )إناث/ ذكور (المواجهة والقلق االجتماعي والتحصيل الدراسي والتي ترجع إلي النوع 
كما يهدف إلى الكشف عن ). خاص/ حكومي(، ونوع التعليم )أدبي/علمي(صوالتخص

  .العالقات  بين استراتيجيات المواجهة والقلق االجتماعي والتحصيل الدراسي
  : أهمية البحث

 تتمثل األهمية النظرية للبحث في إضافة معلومات نظرية وبيانات عن استراتيجيات - ١
  .الب المرحلة الثانوية بدولة الكويتالمواجهة والقلق االجتماعي لدي ط

 قد تفيد النتائج في التعرف علي أهم استراتيجيات المواجهة التي يستخدمها طالب - ٢
 الثانوية بالكويت وبالتالي يمكن االستفادة من ذلك في عمليات التوجيه المرحلة
  .واإلرشاد

وية واإلرشادية الالزمة  يمكن أن يكون نتائج هذا البحث قاعدة لبناء البرامج الترب- ٣
  .لمساعدة الطالب على تحسين التحصيل الدراسي، والتخفيف من القلق االجتماعي

  :مصطلحات البحث
 التيكل األساليب والطرق المعرفية والوجدانية والسلوكية : استراتيجيات المواجهة

 التعامل مع موقف أو حدث ما بهدف التخفيف من حدته وخفض فييستخدمها الطالب 
 تتولد عنه، واستعادة اتزانه االنفعالي، ويقاس ذلك بالدرجات التياالنفعاالت السلبية 

  . يحصل عليها الطالب في المقياس المعد لذلكالتي
 تحوى تقييماً التي مجموعة من االستجابات الوجدانية والمعرفية: القلق االجتماعي

 للمواقف االجتماعية أو  تظهر بشكل واضح عند التعرض الواقعيوالتي، سلبياً للذات
  . يحصل عليها الطالب في المقياس المعد لذلك التيالتفكير فيها، ويقاس ذلك بالدرجات 

 يحصل عليها الطالب من خالل عملية التيالمعلومات والمهارات : التحصيل الدراسي
ى  يحصل عليها الطالب فالتيالتعليم والتعلم ويقاس ذلك الجهد، ويقدر بالدرجات الكلية 

  . االمتحانات النهائية للصف األول الثانوي
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  :النظرياإلطار 
  Coping Strategies استراتيجيات المواجهة -أوال 

أن استراتيجيات  ) ٧٥-٧٤: ٢٠٠٦طه عبد العظيم وآخرون ،( يذكر 
المواجهة لدى الطالب تختلف تبعاً الختالف خصائص الشخصية ، وكذلك تبعاً لنوعية 

يات المواجهة الفعالة تؤثر في كل من الصحة والتوافق النفسي الموقف ، واستراتيج
لألفراد، وترتبط بشكل دال بانخفاض المشكالت النفسية لدى الفرد وعلى الطرف اآلخر، 

  ..      فإن فشل األفراد فى المواجهة يؤثر سلباً على أهدافهم وعلى حياتهم بطرق مختلفة
  :تعريف استراتيجيات المواجهة

تعريف شامل الستراتيجيات ) Lazarus, 1993, 235&Folkman( صاغ 
 يتخذها الفرد والتيالجهود السلوكية والمعرفية المتغيرة باستمرار، : المواجهة على أنها

 يتم تقديرها من جانب الفرد على والتي، طالب المواقف الداخلية والخارجية إدارة مفي
  .   إنها مرهقة وشاقة وتتجاوز مصادر الشخص وإمكاناته

بأنها مجموعة من النشاطات أو ): ١٠٥: ١٩٩٤ عبد الباسط ، لطفي(ويعرفها 
 سلوكية أو معرفية ، يسعى من خاللها الفرد لمواجهة الموقف –االستراتيجيات الدينامية 

  .الضاغط أو لحل المشكلة أو تخفيف التوتر االنفعالي المترتب عليها 
بأنها تلك الجهود الصريحة التي  :)٧٦:٢٠٠١اعتدال معروف ،(      وتعرفها 

 تفوق طاقته الشخصية التي يسيطر على أو يتحمل مسببات الضغوط لكييقوم بها الفرد 
.  

 يبذلها الفرد إلعادة التي بأنها المحاولة :)٤:٢٠٠١سعد اإلمارة ،( ويعرفها 
  .  أدرك تهديداتها اآلتية والمستقبليةالتياتزانه النفسي والتكيف لألحداث 

 هي: إلى أن استراتيجيات المواجهة ) ٤٦:٢٠٠٢منى توكل ، ( ير   وتش
 تسبب الضغوط ووسيلة التي يزيد من حدة المشكلة الذيوسيلة تعديل أو محو الموقف 

  .التحكم بالنتائج االنفعالية للمشكلة ضمن حدود االستجابة الناجحة للحل 
واقف الضاغطة ، وتتغير عبر المعتمد على المواقف بأنها استجابات توتعرف
 . المراحل المختلفة للموقف الضاغطالمختلفة وعبر

( Gaudrau&Blondin,2002:15 ) 
بأنها ردود أفعال الفرد تجاه ): ٢٥٠:٢٠٠٤نعيمة جمال ، ( كما تعرفها 

  . الضغوط عبر المواقف المختلفة لنفس الموقف 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الجزء الثالث ١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 - ٥٣٨ -

ير عمليات التفك ): ٥٨: ٢٠٠٥حسن مصطفى عبد المعطى ، (فى حين عرفها 
 تستخدم لمواجهة موقف ضاغط وغير سار أو تعديل استجابات الفرد لمثل هذا التي

  . الموقف
بأنها عبارة عن جهود معرفية ): ٤٨:٢٠٠٨جمال الدماصى ، ( ويعرفها 

وسلوكية معاً تعتمد على طبيعة موقف المواجهة، وتتغير بحسب طبيعة الموقف 
 فى العمل على التركيز فى المشكلة ذاتها أو والمصادر المتاحة للفرد، وقدرات الفرد ذاته

  .الهروب منها إذا ما تعددت قدراته وإمكانياته 
بأنها مجموعة من ): ١٨١: ٢٠١٢محمد مقداد وآخرون ، (ويعرفها 

 يستخدمها الفرد أو الجماعة نحو موقف ما التيالسياسات ، والمبادئ، واإلجراءات 
  .تكون له آثار مزعجة ومؤلمة 

إلى أن مصطلح المواجهة تغيرات ) ٩١-٩٠: ٢٠١٠مود عطيه ،مح(ويشير 
معرفية عقلية متسقة ، وجهود سلوكية متواصلة ، بهدف السيطرة على مطالب نوعية 
خارجية أو داخلية تدرك بأنها شديدة الوطأة ، أو تتجاوز إمكانات الفرد، وأنه يتم 

 ، وأنه من المفيد استخدامه على مستويات متنوعة من حيث العمومية أو التجريد
 اإلمكانيات أو :توضيح الفروق بين ثالثة متغيرات رئيسية فى مفهوم المواجهة وهى

 ، حيث تشير إمكانيات Efforts ، والجهود Styles ، واألنماط Resourcesالمصادر 
المواجهة إلى االتجاهات والمهارات العامة التى تكون ذات نفع للفرد مثل االتجاهات نحو 

االعتقاد فى السيطرة  (الخارجي، واالتجاهات نحو العالم ) تقدير الذات وقوة األنا  (الذات
المرونة المعرفية، والقدرات التحليلية، ومهارات التعامل (والمهارات العقلية ) والتمكن

 أساليب عامة فهيمع اآلخرين مثل مهارات االتصال والمناقشة، أما أنماط المواجهة 
تفضيالت مألوفة ومعتادة لطرق التعامل مع المشكالت مثل الميل للمواجهة تعرف بأنها 

لالنسحاب بعيداً عن الناس مقابل الميل إلى االقتراب منهم أو إنكار المشكالت بدالً من 
االنخراط فيها، أما جهود المواجهة فهى نشاطات ظاهرة أو باطنة يتم استخدامها فى 

  . مواقف محددة بهدف خفض تأثير مشكلة أو موقف
  :أنواع استراتيجيات المواجهة وأهميتها

   :أنه يوجد طريقتان للمواجهة وهما) Chang et al,2006:17(وضح 
 على اتخاذ إجراءات مباشرة تنطويوهى :  المواجهة المركزة على المشكلة-

  .لتغيير الموقف الضاغط
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وقف وهى تحاول تقليل اآلثار العاطفية للم:  المواجهة المركزة على االنفعال-
تغير تلك الحالة المهددة للموقف ولكنها تجعل الفرد يشعر   عادة الفهيالضاغط، 

  .ينكر الموقف/ بتحسن، وفى تلك الحالة فإن الفرد يتجنب متاعب التفكير ويتجاهل 
أن المواجهة المركزة على االنفعال  ) ٢٠٠٤:٣٦١. Mroczek,et( ويرى 

المواجهة المركزة (لمفردات الخاصة بها ترتبط بمستويات عالية مع األسى وذلك ألن ا
تعكس تجنب المشاعر، وكذلك ألن كثير من هذه المفردات الشائعة فى ) على االنفعال

  . مقاييس المواجهة تتداخل مع األسى
أن األفراد يعتمدون على كال النوعين ) Rout&Rout,2002:56-57(ويذكر 

لضاغطة، واستراتيجيات المواجهة إلدارة المواقف ا) االنفعال/ المشكلة (للمواجهة 
 مع األحداث الضاغطة أكثر مما ينتج الوجداني التوافق فيالفعالة يرجع لها عظيم األثر 

عن استراتيجيات التجنب أو الهروب، وربما يكون هناك نوع يفضله الفرد للمواجهة 
 يقيم اعتماداً على الموقف، فالمواجهة المركزة على المشكلة يمكن أن تستخدم عندما

الفرد الموقف على إنه قابل للتغيير، بينما يمكن أن تستخدم المواجهة المركزة على 
  .االنفعال عندما تكون مخرجات الموقف عبارة عن أحداث غير قابلة للتغيير

: بين إستراتيجيتين للمواجهة هما) Folkman&Lazarous,1984(وميز 
ة على االنفعال، وتتضمن األولى المواجهة المركزة على المشكلة والمواجهة المركز

 يبذلها الفرد للتعامل مع مصدر الضغط و تشمل النشاطات السلوكية التيالمحاوالت 
 من شأنها التخلص من المثير المهدد أو االلتفاف حوله أو التغلب عليه، التيوالمعرفية 

قف المشقة أما الثانية فتتضمن محاوالت الفرد للتخلص من الضيق االنفعالي المرتبط بمو
   ) .In: Chang et al ,2006:4.(أو تخفيضه

  :أسلوبين للمواجهة هما) Lazarus,1993(وطور 
 أسلوب المواجهة النشطة أو المواجهة المتمركزة حول المشكلة ويتبع فى هذا النوع -١

من المواجهة، والبحث عن معلومات أو طلب النصيحة، واتخاذ إجراءات حول المشكلة، 
  .ثابات بديلةإ أو مكافآتير االيجابي وتطوير وإعادة التفس

ومن األساليب المستخدمة فى هذا :  المواجهة المتمركزة على االنفعال المصاحب-٢
النوع التنظيم الوجداني والتقبل المذعن والتفريغ االنفعالي، وأن المواجهة بالتركيز على 

 المواجهة بالتركيز على االنفعال تكون فعالة على المدى القصير، بينما تؤدى أساليب
  . المشكلة إلى تكيف أفضل على المدى البعيد

  :استراتيجيات المواجهة إلى) ٦٨:٢٠١٠عبد اهللا الضريبى ، (ويصنف 
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 اقتحام األزمة وتجاوز أثارها في يوظفها الفرد التيوهي :  االستراتيجيات اإليجابية-أ
ييم اإليجابي للموقف الضاغط،  للموقف الضاغط، وإعادة التقالمنطقيمن خالل التحليل 

والبحث عن المعلومات المتعلقة بالموقف، واستخدام أساليب مباشرة للتعامل مع 
  .  الموقف

 يوظفها الفرد فى تجنب األزمة واإلحجام من خالل والتي : اإلستراتيجية السلبية- ب
قبل والت في األزمة أو الموقف الضاغط، الواقعياإلحجام المعرفي لتجنب التفكير 

 لألزمة والتهيؤ لتقبلها، والبحث عن اإلثابة أو المكافآت البديلة، والتنفيس االستسالمي
  . االنفعالي بالتعبير لفظياً عن المشاعر غير السارة

  :استراتيجيات المواجهة إلى) ٨٥ -٨٤: ٢٠٠٤بشرى إسماعيل ،(وصنفت 
 تتعامل مباشرة مع لتيا وهى تلك االستراتيجيات : استراتيجيات المواجهة اإلقدامية-١

  . الموقف الضاغط لتخفيفه أو التخلص منه
 وفيها يحاول الفرد الهروب من المواجهة الفعلية : استراتيجيات المواجهة اإلحجامية-٢

أو المباشرة للمواقف، حيث يلجأ ألساليب وطرق تغير مشاعره وأفكاره نحو هذه 
  .مع المشكلة وحلهاالمواقف بمعنى تنظيم انفعاالته أكثر من التعامل 

أساليب مواجهة الضغوط على ) ٦١-٦٠: ٢٠٠٥حسن مصطفى ،(ويحدد 
  :التاليالنحو 

وتتضمن كيفية استفادة الفرد من الحدث فى حياته الحاضرة :  العمل من خالل الحدث-١
وتصحيح مساره بالنسبة لتوقعات المستقبل من خالل التفكير المنطقي المتأنى فيما 

  .دثتتضمنه طبيعة الح
ويشمل مدى قدرة الفرد على إعادة تنظيم :  االلتفات إلى اتجاهات وأنشطة أخرى-٢

  .حياته من جديد بعد األحداث الصارمة، والتفكير فى األشياء الجديدة فى حياته
 والنتائج المعانيويشمل مشاعر االنقباض التخيلي، وأفكار :   التجنب واإلنكار-٣

بلد اإلحساس والشعور بالالمباالة  والكبت السلوكي المترتبة على الموقف الضاغط، وت
  .  لألنشطة المرتبطة بالموقف

ويتضمن محاوالت الفرد للبحث عما يسانده فى محنته :  طلب المساندة االجتماعية-٤
ويمده بالتوجيه للتعامل مع الحدث، وإيجاد المواساة والمساعدة لمواجهة هذه األحداث 

  .بصورة أكثر إيجابية
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ويشمل تداخل األفكار التلقائية المرتبطة بالحدث بصورة : القهريلحاح واالقتحام  اإل-٥
قهرية وتكرار األحالم المضطربة والموجات المؤلمة من األحاسيس والسلوكيات 

  . المتكررة المتعلقة به
 مر التيوتتضمن محاوالت الفرد إيجاد منفس عن األحداث :  العالقات االجتماعية-٦

  . مع اآلخرين بالتواجد معهم عالقاتفيبها 
وتتضمن قيام الفرد بتكريس الجهد للعمل، واإلنجاز :  تنمية الكفاءة الذاتية-٧

  .لمشروعات وخطط جديدة ترضى طموحاته، وتطرد األفكار المرتبطة بالحدث
استراتيجيات المواجهة إلى التصنيفات ) ٤: ٢٠٠١سعد اإلمارة ،(كما صنف 

  :التالية
 بين الفرد وبين التيويهدف إلى تخفيف العقبات :  للمشكلةلتصديا استراتيجية – ١

 حاالت األزمات أو فيالتكيف واالتزان أو تحقيق األهداف اآلنية ، ويكون واضحاً جداً 
  . الكوارث، ويقوم على التعامل النشط، وكف األنشطة المتنافسة، والكبح

البعض للحصول على مساعدة وهو محاولة :  استراتيجية طلب المساندة االجتماعية- ٢
اآلخرين، وتشير نتائج الدراسات العلمية إلى أن اإلسناد االجتماعي مخفف للضغط، 

  ) .٤: ٢٠٠١سعد اإلمارة ، . (  الصحة النفسية والجسميةفيويقلل من تأثيره السلبي 
فية  فعندما ال يجد الفرد اإلمكانات المتوفرة لديه والكا: استراتيجية التجنب والهروب- ٣

للتعامل مع الضغط السائد، فبإمكانه وفى بعض األحيان تجنب التعامل لحين استجماع 
قواه ثانية، أو التهيؤ له ، ويحدث هذا على مستوى األفراد، أما إذا فشل فى تجنب 
الموقف الضاغط ولم يستطع مقاومته فإنه يلجأ إلى العقاقير والكثير من الذين يتعاطون 

وسيلة للهروب من المواجهة، لذا يعتبر االنسحاب استجابة شائعة العقاقير يجدون فيها 
للتهديد عند بعض الناس، فهم ال يفعلون شيئاً وغالباً ما يصاحب هذا السلوك شعور 

  ) .٣٩: ١٩٩٨حامد زهران، . (باالكتئاب وعدم االهتمام
يق يمكن التحكم باالستجابات الناتجة عن الضغوط عن طر:  استراتيجية اإلبدال- ٤

اإلبدال، فالضغوط وازدياد التوتر قد يجد مصرفاً له على مستوى الجسد، وكل تلك 
األفعال يمكن اعتبارها تفريغات جسدية يتفاوت وعى الناس لها ولكنهم يمارسونها 

  ) .  ١٩٩٨حامد زهران ، . (يومياً
ا  يلجأ إليه البعض عندما يتعاملون مع مواقف من شأنه: استراتيجية ضبط النفس- ٥

عبد . (أن تؤثر على التحكم والسيطرة، ولكن تتولد لديهم مشاعر قوية نابعة من العقل
  ) .٤٣:٢٠٠١الرحمن العيسوى ،
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 يلجأ بعض الناس عندما ال يستطيعون المواجهة إلى :والتمني استراتيجية الخيال - ٦
 هذا الهروب من األحداث المحيطة بهم والمثيرة للقلق والتوتر متوهمين الحل، ويعنى

رغبة الفرد على مستوى المتخيل فقط بأن يبتعد عند تعرضه لموقف ضاغط عن واقع 
  . هذا الموقف وظروفه

 إن اإلحباط والضغوط كثيراً مما يؤديا إلى الغضب والعدوان ، : استراتيجية العدوان- ٧
وسلوك العدوان استجابة لموقف لم يحقق صاحبه نتائج مثمرة متوقعة ويحس الفرد 

مشاعر عدوانية كرد فعل غير متحكم به، فقد يسلك الفرد سلوكاً عدوانياً بعد يوم عادة ب
كامل من اإلذالل والتحقير، أو الشعور بالرضا تجاه مواقف الحياة المختلفة ، ولم يستطع 

  ) . ٨٨-٨٦: ٢٠٠٠محمد السيد عبد الرحمن ،. (أن يحقق فيها أى نتيجة مريحة
سلوب أثبت فعاليته فى مواجهة أحداث الحياة ، وبدأ هذا  وهذا األ: المواجهة الدينية-  ٨

األسلوب ينتشر فى نطاق واسع خاصة فى المجتمعات الغربية ، فاتجهوا إلى الدين 
يلتمسون فيه النجاة والخالص من مشكالت الحياة وضغوطها، وتستخدم اإلستراتيجية 

. (  التحصين باألذانالدينية فى مواجهة الضغوط من خالل التمسك بالدين ، الصالة ،
  )٣٢٩: ٢٠٠٢ديل كارنجى ، 

: زياد بركات( بحث :ومن البحوث السابقة التى تناولت استراتيجيات المواجهة
 التعرف على االستراتيجيات التكيفية مع الضغوط المهنية لدى :حيث هدف إلى) ٢٠١٠
ان معلم، واستخدم استبي) ٢٠٠(  المدارس الحكومية، وتكونت العينة من معلمي

االستراتيجيات التكيفية مع الضغوط المهنية، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً 
فى استراتيجيات المعلمين التكيفية والنفسية تبعاً لمتغير الجنس لصالح اإلناث ، بينما لم 

  ).  أدبي / علمي(توجد فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير التخصص 
باستراتيجيات التعامل مع الضغوط ) ٢٠١٠: فهمينادر (كما اهتم بحث 

طالباً، ) ٢٨٤( النفسية لدى طلبة جامعة قطر وبعض المتغيرات، وتكونت العينة من 
واستخدم مقياس عمليات تحمل الضغوط، وأظهرت النتائج لم توجد فروق دالة إحصائياً 

 ذلك ، ومع) أدبي / علمي(فى استخدام استراتيجيات المواجهة تعزى لمتغير التخصص 
وجدت فروق فى استخدام استراتيجيات المواجهة تعزى لمتغير النوع لصالح الذكور فى 
استخدام إعادة التفسير اإليجابي والتريث الموجه كأحد االستراتيجيات المتمركزة على 

  .المشكلة
أساليب مواجهة الضغوط وزملة التعب ) ٢٠١٢: إسراء نظمى نجيب(وتناولت 

) ٢٢٩(معلمين ) ١٠٤(لة االبتدائية، وتكونت العينة من  المرحمعلميالمزمن لدى 
مدرسة، وطبق عليهم مقياس أساليب مواجهة الضغوط، وتوصلت ) ١٨(معلمة من 

 والتقييم اإليجابي المنطقيالنتائج إلى أن المعلمين يستخدمون استراتيجيات التحليل 
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واإلذعان وأسلوب حل المشكلة، كما يستخدمون إستراتيجية اإلحجام المعرفي 
واالستسالم واإلثباتات البديلة والتنفيس االنفعالي وإستراتيجية البحث عن المساعدة 
والمعلومات، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى اإلذعان 

  . واالستسالم والتنفيس االنفعالي 
إلى الكشف عن العالقة بين ) ٢٠١٤: ابتسام عبد الستار(وهدفت 

تراتيجيات اإليجابية إلدارة الضغوط والزواج الناجح، والكشف عن مدى االختالف االس
فى كل من مقومات الزواج الناجح واالستراتيجيات اإليجابية إلدارة الضغوط باختالف 
بعض المتغيرات الديموجرفية، والتعرف على مدى فاعلية تنمية بعض االستراتيجيات 

ستوى الشعور بأحداث الحياة الزوجية الضاغطة اإليجابية إلدارة الضغوط فى خفض م
أزواج وزوجات، وأظهرت ) ١٠٧(وتحسين مقومات الزواج الناجح ، وتكونت العينة من 

النتائج وجود عالقة دالة وموجبة بين االستراتيجيات االيجابية إلدارة الضغوط والزواج 
ات اإليجابية إلدارة الناجح ومدى فاعلية البرنامج المستخدم لتنمية بعض االستراتيجي

الضغوط فى خفض مستوى الشعور بأحداث الحياة الزوجية الضاغطة وتحسين مقومات 
  .    الزواج الناجح لدى أزواج وزوجات المجموعة التجريبية 

إلى التعرف على عالقة خصال الشخصية ) ٢٠١٤: إشراق أحمد يحيى راضع(كما هدفت 
وط والضغوط واالكتئاب والتفكير االنتحاري الحدية بكل من استراتيجيات مواجهة الضغ

طالباً وطالبة، ) ٣١٥( وتقدير الذات لدى عينة من طالب جامعة صنعاء مكونة من 
واتضح من النتائج وجود عالقة موجبة ودالة إحصائياً بين خصال الشخصية الحدية وكل 

ئاب، ووجود من استراتيجيات مواجهة الضغوط المتمركزة حول االنفعال والضغوط واالكت
عالقات ارتباطيه سالبة ودالة إحصائياً بين خصال الشخصية الحدية وكل من 
استراتيجيات المواجهة المتمركزة حول المشكلة وتقدير الذات التفكير االنتحاري، كما 
اتضح  قدرة استراتيجيات  المواجهة على التنبؤ بكل من عدم االستقرار الوجداني 

  .الداخليوالشعور بالفراغ 
  : القلق االجتماعي-ثانيا 

   :االجتماعيتعربف القلق 
أن القلق االجتماعي هو استجابة ) ٩٥: ٢٠٠٤فاطمة الشريف الكتانى، (تذكر 

 يدرك على أنه يتضمن تهديداً للذات، اجتماعيانفعالية ومعرفية وسلوكية لموقف 
ضيق، وقد يؤدى  يؤدى إلى مشاعر االنزعاج والالذيوخوفاً من التقييم السلبي لآلخرين 

  . إلى االنسحاب االجتماعي والتحفظ والكف
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القلق االجتماعي بأنه تجنب المواقف  ) Richard,2004( ويعرف 
 االجتماعية من قبل الفرد، خاصة عندما يشعر بأنه موضع اهتمام من قبل اآلخرين أو

جهة تقييم، ويدرك الفرد أن قلقه غير عقالني وليس صحيحاً، ولكنه ال يستطيع موا
  .   اآلخرين فى المواقف االجتماعية

أن القلق االجتماعي هو الخوف من انتقاد  ) ٢٥٣: ٢٠٠٤كوثر رزق،(وترى 
أو حكم أو تقييم اآلخرين فى المواقف االجتماعية، ورغم أن الشخص هنا يعرف أن هذا 
الخوف غير معقول وليس له ما يبرره، فإن هذا الخوف يلح عليه بصورة ال يستطيع 

  . ومتهامقا
بأنه تلك الخبرة المعرفية  ) ٩٤: ٢٠٠٦حياة خليل البنا وآخرون، (وتعرفه 

التقييم السبي له من قبل  تستثار من خالل إدراك الفرد الحتماالت التيواالنفعالية 
  .اآلخرين

يتضح من العرض السابق أن القلق االجتماعي يعنى الخوف من انتقاد أو حكم 
اعية، وهذا الخوف كما يدركه الفرد غير معقول وليس له ما اآلخرين فى المواقف االجتم

يبرره، واألفراد هنا يعانون من مشكالت عاطفية، وانخفاض فى تقدير الذات، وصعوبة 
فى التعامل مع الجنس اآلخر، ومع الزمالء فى العمل أو الدراسة، لذا فهو يؤثر على 

 ويعوق الدراسة والنجاح ظيفة،التفكير فى المستقبل من حيث نوع العمل، واختيار الو
، ويشمل القلق جوانب خاصة بالتفاعل االجتماعي، مثل العزلة االجتماعية، األكاديمي

وانسحاب اجتماعي يجعل األفراد عرضة لصور أخرى من اضطرابات القلق، وغيره من 
  .المشاكل النفسية

انية مما يمكن تعريف القلق االجتماعي بأنه مجموعة من االستجابات الوجد
 تظهر بشكل واضح عند التعرض والتي تحوى تقييماً سلبياً للذات، التيوالمعرفية 

الواقعي للمواقف االجتماعية أو التفكير فيها، وتنشأ تلك االستجابات نتيجة نقص 
  . المهارات االجتماعية، ونقص فى تقدير الذات والثقة بالنفس 

ل تصنيفات لعدد من مفهوم القلق االجتماعي من خال) APA,2000(وصنف 
 اضطرابات الهلع المصحوب برهاب األماكن المتسعة، وغير :االضطرابات، وهى

المصحوب برهاب األماكن المتسعة، ورهاب األماكن المتسعة غير المصحوب بنوبات 
الهلع، والرهاب البسيط، والرهاب االجتماعي، واضطراب الوسواس القهرى، واضطراب 

  . لقلق العام، واضطراب القلق غير المصنفما بعد الصدمة، واضطراب ا
  :مكونات القلق االجتماعي
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القلق االجتماعي ظاهرة نفسية واجتماعية تتضمن العديد من األعراض ، 
  :ويمكن تقسيمها إلى أربعة مكونات، هي

 ويقصد به مشاعر القلق الذاتي ومشاعر الضيق واالنزعاج التى : المكون الوجداني-١
جتماعي متخيل أو فعلى على أنه يمثل تهديداً لحضور الذات تتبع إدراك موقف ا

)١٦٨Leary،كما يتضمن أيضاً مشاعر االرتباك والتوتر والعصبية  ) ١٦٨: ١٩٩٥ ،
  ) .٢٠٠١:٩٠فاطمة الشريف الكنانى ،. (ونقص الثقة بالنفس

 التي ويقصد به المعلومات المعرفية عن الجوانب االجتماعية :المعرفي المكون -٢
 يثير قلقه االجتماعي ، فالنشاط  الذيكها الفرد عن ذاته وعن اآلخر فى الموقف يدر

المعرفي يعتبر وسيطاً بين مثير القلق والسلوكيات الدالة عليه ، وحور هذا النشاط يتمثل 
فى أفكار تقييمه للذات ، وتوقع الفضيحة ، أو عدم لباقة السلوك ،والقلق الدائم من 

  ).Spence et al , 1999. (ارتكاب األخطاء
وتتجلى أهم هذه المظاهر المعرفية في الشك فى القدرة على إنتاج انطباع 
مرغوب لدى اآلخرين، وشدة الوعى بالذات العامة والجسدية ، وشدة مراقبة الذات، 
والتوقع بأن السلوك لن يكون مناسباً، وبالتالي سوف يتم تقييمه بطريقة سلبية، 

ك مفهوم الذات بشكل ارفض واإلهمال من قبل اآلخرين، وإدوالتفكير فى إمكانية الر
  .سلبي، ولوم الذات على الفشل االجتماعي وعزو النجاح لعوامل خارجية

إلى أن ظهور القلق  ) ٤٩- ٤٨: ١٩٩٧(  محمد موسي ساميويشير 
االجتماعي ، وتجنب المواقف االجتماعية يرتبط بالحديث الداخلي الذي يتضمن تعبيرات 

الذات، وهو ما تشير إليه نظرية العالج العقالني االنفعالي من أن بعض عن ضعف 
األفكار الخاطئة يتم تعزيزها داخلياً عن طريق حديث الذات ، وليس عن طريق معززات 
داخلية، وتقييم سلبي مبالغ فيه لألداء االجتماعي، واإلفراط فى تحديد مستويات مرتفعة 

ن عليه الفرد من وجهة نظره الذاتية، وتذكر وانتباه  يجب أن يكوالذيلألداء االجتماعي 
انتقائي للمعلومات السلبية عن ذات الفرد ، أو عن أدائه فى المواقف االجتماعية، وعزو 

  .النجاح والفشل االجتماعي إلى بعض األسباب الطبية الجسمية
 ويظهر القلق االجتماعي فى السلوك الهروبي من المواقف : المكون السلوكي-٣

االجتماعية المختلفة وتجنبها، كعدم الدعوات االجتماعية ، والتقليل من االتصاالت 
) اللفظية وغير اللفظية (  السلوكيات :االجتماعية وغيرها ، ويقصد بالجانب السلوكي

التى تظهر نتيجة للشعور بالقلق والضيق واالنزعاج فى المواقف االجتماعية متشابه 
  .لدى األفراد

 ويتضح فى معاناة الشخص من مجموعة مختلفة من :فسيولوجيال المكون -٤
األعراض الجسدية المرتبطة بالمواقف االجتماعية المرهقة بالنسبة له ، كالشعور 
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. بالغثيان واألرق، واإلحساس بالغُصة فى الحلق، واالرتجاف والتعرق وغيرها
 على الشخص  تظهرالتيوالمقصود بالجانب الفسيولوجي هو األعراض الفسيولوجية 

القلق اجتماعياً ، كالعرق الشديد واحمرار الوجه وارتجاف الصوت وسرعة خفقان القلب 
وارتعاش األيدي واألرجل والشعور باأللم ، أو عدم ارتياح فى المعدة ، وتوتر العضالت 
، وتظهر هذه األعراض فى المواقف االجتماعية الحقيقية ، أو المتخيلة ، ويخشى الفرد 

هذه األعراض عليه، ومالحظة اآلخرين لها، ويحاول االنسحاب من المواقف من ظهور 
  ).٩٢: ٢٠٠١فاطمة الشريف الكنانى، . (االجتماعية

فى بحثه للبنية العاملية  ) ٩٤:  ٢٠٠١( كما قرر أيمن غريب قطب ناصر 
القلق لمكونات القلق االجتماعي أن هناك أنموذجاً عاماً للبنية العاملية المشكلة لمكونات 

االجتماعي، ويتضمن عمليات التفاعل االجتماعي، والخوف االجتماعي، وباإلضافة إلى 
بعض المكونات األخرى الفرعية، أو عمليات التفاعل بين البعدين السابقين ، مثل الخجل 
التفاعلي، والضغوط، أو الخوف من أن يالحظ اآلخرون على الفرد أعراض القلق، 

ج يتباين بحسب المتغيرات التى  تدخل فى تشكيلة ومجموعة وبالطبع فان هذا األنموذ
 الضغوط االجتماعية :العوامل المؤثرة فيه، ويمكن اإلشارة إلى بعض هذه العوامل، مثل

والنفسية، وعمليات التجنب االجتماعي للفرد، والتقييم االجتماعي للذات، ودور بعض 
ل التاريخ الوراثي، وعمليات الجوانب المعرفية، والخبرات المرضية السابقة، وسج

  .التطور الوراثي
وترتبط هذه األبعاد مع بعضها بشكل وظيفي ، فتوقع التقييم السلبي الشخصي 
يقود الى تنشيط وزيادة فى انتباه الذات، يتجلى هذا من خالل تكثيف مالحظة الذات، 

ألخطاء واألشخاص الذين يعانون من قلق اجتماعي ينشغلون دائماً بادراك إشارات ا
الممكنة والفشل والفضيحة وغيرها فى سلوكهم، ويقود هذا اإلدراك إلى العزو السلبي 
الخاطئ ألعراض القلق بوصفها دليًل على التقييم السلبي من قبل اآلخرين، وهذا بدوره 

 يتم عزوها الى والتي الجسدية، وتزايد فى أعراض القلق، اآلثاريؤدى إلى ارتفاع حدة 
تماعية، ويدل هذا العزو الخاطئ على الوقوع فى حلقة مفرغة تصعد فيها التقييمات االج

 من التغذية الراجعة اإليجابية وصوالً إلى نوبة من الذعر ابتداءاإلثارة األولية باطراد، 
  .والهلع 

  :االجتماعيقياس القلق 
 االجتماعيإلى أنه يمكن قياس القلق )) ٢٠٠٨:٧٠٨، .Antony,etأشار 

 وتلك المواقف االجتماعي يزداد فيها معدل القلق والتيمواقف االجتماعية بالعديد من ال
 يرى الشخص نفسه فيها محل االهتمام ، سواء فى حضور التي المواقف هياالجتماعية 

  :اآلخرين أو التعامل معهم بطريقة شخصية ومن هذه المواقف
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لى حفلة، وتقديم  التحدث إلى شخص ما فى الجماعة، والذهاب إ: المواقف الشخصية-١
دعوة عشاء، ومقابلة أشخاص، والتحدث فى التليفون، والتعبير عن الرأى، والمقابالت 

  ).االتصال البصري ( البصريالشخصية، والتالحم 
وهي ممارسة الرياضة، والعزف علي آله ): أمام اآلخرين ( المواقف التمثيلية -٢

فع، واألكل أو الشرب، وتقديم موسيقية، وإرسال رسائل صوتية، والقراءة بصوت مرت
  الفرد نفسه لمجموعة من الناس

، وتعد أكثر االجتماعيكما تؤدي المالحظة السلوكية دوراً مهماً فى قياس القلق 
استخداماً وفاعلية فى القياس إذا ما قورنت بأدوات القياس األخرى ، فالمالحظة قد 

 الحيتم مالحظة الفرد فى الواقع  أو مفتعل، وفى اإلطار الطبيعي تطبيعيتحدث فى إطار 
 الطبيعية، وبالتالي تتيح للقائم بالمالحظة أن يقيس االجتماعيأو فى مواقف التفاعل 

السلوك االجتماعي فى السياق الموقفي الواقعي ، ويتم مالحظة االستجابات السلوكية 
 ويتم  تعكس القلق والخوف لديه،والتي يظهرها الفرد فى المواقف االجتماعية التي

تحديدها إجرائياً كما يتم تدوينها، وتتضمن العديد من أساليب وطرق المالحظة المقننة 
 تتراوح من المالحظة الرسمية إلى االختبارات السلوكية المقننة، والتيوغير المقننة 

وهو وسيلة تستخدم ) Kendall et al,1992(ومن أمثلتها اختبار التوكيدية السلوكية 
 يطلب فيها الفرد أن والتي حيث إنه يتكون من سلسلة من المواقف، لقياس لعب الدور

يستجيب بطريقة توكيدية خاللها، ويتم قياسه بالمقابلة وتكون مقابلة شخصية مقننة 
 وعن البيئة االجتماعية االجتماعي القلق ذيودقيقة، حيث تعطى معلومات عن الشخص 

 ومعلومات عن العمليات المعرفية  يعيش فيها مثل المدرسة واألسرة واألقران،التي
 يستغرقها القلق لدى الفرد، فإجراء القياس يبدأ التيواألسباب والنتائج، والشدة والمدة 

بمقابلة سلوكية مقننة تستخدم فيها طرق متعددة، ومن هذه األدوات قائمة 
)Silverman,1991 (  تشخيص القلق فيوهى عبارة عن مقابلة مقننة ومفيدة 

   ).  ٨١-٨٠: ٢٠٠٩طه حسين ،. ( االجتماعي
  :عالقة استراتيجية المواجهة بالقلق االجتماعي

 مجموعة من هي :استراتيجيات المواجهة اإليجابية والقلق االجتماعي
 يستخدمها والتيالمعلومات والسلوكيات الوجدانية والمعرفية واالجتماعية المكتسبة 

ضمن قدرة الفرد على إدراك الحدث األفراد عند التعرض للمواقف الضاغطة ، وهى تت
االجتماعي وتقييمه وإعادة تقييم الفرد وما لديه من إمكانات وقدرات للتعامل مع الحدث، 
ويوجد ثالثة أساليب يستخدمها األفراد عندما يواجهون المواقف االجتماعية الضاغطة، 

مركزة على وهى أساليب المواجهة المتمركزة على المشكلة ، وأساليب المواجهة المت
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) ٢٠٢: ٢٠٠٩طه عبد العظيم ، . (  تركز على التجنبالتياالنفعال وأساليب المواجهة 
.  

 بوجه خاص فإن سلوك التجنب هو استراتيجة االجتماعيوفيما يتعلق بالقلق 
 غالباً فى التعامل مع االجتماعي يستخدمها األفراد ذوى القلق التيالمواجهة المالئمة 

 لديهم لسنوات إذ االجتماعي ، وهذا مما يسبب استمرار القلق ماعياالجتمواقف التفاعل 
يعالج، كما أن استراتيجية المواجهة الفعال فى موقف ما ليس بالضرورة أن يكون فعاالً 
أو هو األفضل فى موقف آخر فهناك عوامل تسهم فى تحديد واختيار استراتيجية 

مطالب النوعية فى الموقف والضبط المواجهة لدى الفرد منها الحالة االنفعالية وال
المدرك وهو االعتقاد بأن الفرد يستطيع التأثير فى نتيجة الحدث أو الموقف ، وتبين أن 

 يستخدمها الفرد فى التعامل التيالضبط المدرك يؤثر فى اختيار استراتيجيات المواجهة 
 إلى  يميلوناالجتماعي ،وأن األفراد ذوى القلق االجتماعيمع مواقف القلق 

استراتيجيات المواجهة المتمركزة على التجنب ألنهم يدركون أنه ليس باستطاعتهم 
القدرة على التحكم والسيطرة على المواقف االجتماعية المخيفة والمثيرة للقلق لديهم ، 

 من جانب الفرد على إنه ال يستطيع التحكم االجتماعيوبتعبير آخر إذا تم تقييم الموقف 
.  تركز على التجنبالتيإنه يميل إلى استخدام استراتيجيات المواجهة والسيطرة عليه ف

   ) .٢٠٤-٢٠٣:  ٢٠٠٩طه عبد العظيم ،( 
زينب ( بحث االجتماعي تناولت مفهوم القلق التيومن البحوث السابقة 

الذي هدف إلى التعرف على أثر التربية العملية فى ) ٢٠٠٩الخفاجى وزينب الشاوى ، 
طالب ) ١٠٠(عي لدى طلبة الجامعة وتكونت عينة البحث من خفض القلق االجتما

وطالبة، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق فى القلق االجتماعي تعزى لمتغير الجنس 
لصالح اإلناث، كما وجدت فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير التخصص ) إناث/ ذكور (
  .وذلك لصالح التخصص) أدبي/ علمي (

 وعالقتها االجتماعيمستويات القلق ) ٢٠٠٩د ، محمد الناجى محم(وتناول 
طالباً ، ) ٢٤٠(بمفهوم الذات لدى طلبة وطالبات الرمحلة الثانوية ، وبلغ حجم العينة 

وتوصلت النتائج إلى أن القلق االجتماعي يسود بدرجة دون الوسط بمجتمع البحث، 
  .عي لصالح الذكورووجدت فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث فى القلق االجتما

بمعرفة العالقة بين التدفق النفسي والقلق ) ٢٠١٠سيد البهاص، (واهتم 
) ٢٥٦(االجتماعي لدى عينة من المراهقين من مستخدمي االنترنت، وتكونت العينة من 

طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية ، واستخدم مقياس التدفق النفسي ومقياس القلق 
ابلة اإلكلينيكية، ومقياس إدمان االنترنت، واختبار تكملة الجمل االجتماعي واستمارة المق
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للحاجات النفسية، وأوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا فى القلق االجتماعي 
  ) .إناث/ ذكور(تعزى إلى متغير الجنس 

إلى تحديد ) ٢٠١٠لمياء حسن عبد القادر ودعاء أياد الخشاب، (وهدف بحث 
جتماعي لدى طالبات معهد إعداد المعلمات بالموصل، وعالقة القلق مستوى القلق اال

طالبة موزعة أقسام ) ١٠٢(االجتماعي بالتحصيل الدراسي لديهن، وتكونت العينة من 
مختلفة، وتم االعتماد على مقياس القلق االجتماعي، وتوصلت النتائج إلى أن مستوى 

 توجد فروق دالة بين طالبات القسم القلق االجتماعي لدى الطالبات كان منخفضا ، ولم
  .العلمي والقسم األدبي فى القلق االجتماعي

إلى التعرف على تأثير متغير الجنس ) ٢٠١١أسماء محمد، (كما هدفت بحث 
ودرجة اإلعاقة في القلق االجتماعي ) داخلية وخارجية ( ونوع اإلقامة ) إناث/ذكور(

 – معنى الحياة –تقدير الذات (  البحث والتنبؤ بالقلق االجتماعي من خالل متغيرات
لدى المراهقين من ذوى اإلعاقة البصرية ، وتكونت العينة من ) المساندة االجتماعية 

من الذكور واإلناث، وأسفرت النتائج عن وجود تأثير دال إحصائياً لمتغير الجنس ) ٩٠(
  .على الدرجة الكلية للقلق االجتماعي لصالح اإلناث) إناث / ذكور ( 

إلى التعرف على القلق االجتماعي ) ٢٠١٣عالء على حجازى، (وهدف بحث 
فى القلق ) إناث/ ذكور (وعالقته باألفكار الالعقالنية، والتعرف على الفروق بين الطالب 

طالبا بالمرحلة اإلعدادية ، وتوصل النتائج إلى ) ٨٨٨(االجتماعي، وتكونت العينة من 
/ ذكور (  فى القلق االجتماعي تعزى إلى متغير الجنس أنه لم توجد فروق دالة إحصائيا

  ).إناث
إلى الكشف عن العالقة ) ٢٠١٤مروة حسن عبد الشافى هاشم، (كما هدفت 

بين القلق االجتماعي واألعراض الو سواسية لدى كل من المعاقين بصرياً والمبصرين، 
مبصر، ) ٦٠( معاق بصرياً إعاقة كلية ، ٦٠(طالبا منهم ) ١٢٠(وتكونت العينة من 

جتماعي واألعراض الوسواسية لدى كل وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة بين القلق اال
من المعاقين بصرياً والمبصرين، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائية بين 
الطالب والموظفين المعاقين بصرياً فى كل من متغير القلق واألعراض الوسواسية فى 

  .اتجاه عينة الطالب
  : التحصيل الدراسي-ثالثا

ه أهمية كبيرة فى العملية التعليمية فعادة ما يرى  لالدراسييعد أن للتحصيل 
أولياء األمور والقائمين على العملية التعليمية انحصار مخرجات العملية التعليمية فى 

 يهتم الجميع وبالتالي. التحصيل الدراسي فقط ، وحصول األبناء على الدرجات المرتفعة
  . االمتحان فيبدرجات الطالب  )  وولى األمر– المدرسة – المتعلم –المعلم ( دائماً 
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  :الدراسيتعريف التحصيل 
أن التحصيل الدراسي يعبر عن مدى ) ١٩٩٩السيد أبو هاشم ، ( يوضح 

استيعاب الطالب لما تعلموه من خبرات معرفية أو مهارية فى مقرر دراسي معين أو 
بة فى  يحصل عليها الطالب أو الطالالتيمجموعة مقررات دراسية، ويقاس بالدرجة 

  .االختبارات التحصيلية
أن التحصيل الدراسي يقتصر على ما ) ٢٠٠٠صالح الدين عالم ، ( كما يرى 

يحصله الطالب من حقائق ومعلومات فى المواد الدراسية المختلفة ، ويتم تقديره 
 يحصلون عليها فى المواد الدراسية المقررة، وطبقاً لالختبارات التيبالدرجات 

  .على أساسها يتم انتقال الطالب من صف دراسي إلى صف أعلى منهالمدرسية، والتى 
 يعرف التحصيل الدراسي إجرائيا على أنه مجموعة :اإلجرائيالتعريف 

 يحصل عليها الطالب من خالل عملية التعليم والتعلم، ويقاس التيالمعلومات والمهارات 
  .  يحصل عليها الطالبالتيذلك بالدرجات الكلية 

) ٢٠١٠يسرا شعبان بلبل، ( بحث الدراسي تناولت التحصيل التيومن البحوث 
 يفسر عالقات التأثير والتأثر بنائيوالذي هدفت إلى محاولة التوصل إلى أفضل أنموذج 

بين مهارات ما وراء المعرفة ومهارات الدراسة والتحصيل الدراسي، واتضح من النتائج 
المعرفة في مهارات الدراسة لدى طلبة وجود تأثيرات دالة إحصائياً لمهارات ما وراء 

بالمرحلة الثانوية العام، اتضح أيضاً وجود تأثيرات دالة إحصائياً لبعض مهارات ما 
  . وراء المعرفة في التحصيل الدراسي لطالب بالمرحلة الثانوية العام

إلى التعرف على العالقة بين ) ٢٠١١شيماء محمد ربيع، (كما هدف بحث 
 حديث الذات الموجه -حديث الذات الموجه لإلتقان (م الدافعية للتعلم استراتيجيات تنظي

نحو ( وتوجه الهدف )   تحسين االهتمام –  متابعة الذات – البيئي الضبط –لألداء 
لدى طالب بالمرحلة الثانوية العام ، وتبين )  نحو تجنب العمل – نحو األداء –التمكن 

حصائياً بين استخدام استراتيجيات تنظيم الدافعية من النتائج وجود عالقة موجبة ودالة إ
  .الدراسيللتعلم والتحصيل 

إلى معرفة تأثير البرنامج ) ٢٠١٤على عبد الرحمن مرعى، (كما هدف بحث 
 وزيادة مستوى التحصيل الدراسي اإلبداعي الكتابيالمستخدم فى تنمية مهارات التعبير 

حلة اإلعدادية، واتضح من النتائج إسهام فى مادة اللغة اإلنجليزية لدي تالميذ المر
  .البرنامج المستخدم في زيادة مستوي التحصيل الدراسي فى مادة اللغة اإلنجليزية

  



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء الثالث١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٥٥١ -

  
  
  
  

  :إجراءات البحث
  : منهج البحث–أوال 
  : عينة البحث-ثانيا 

طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائياً ) ٢٢( تكونت من : العينة االستطالعية-أ 
  .حلة الثانوية بالكويتمن طالب المر
طالبا وطالبة تم اختيارهم من مدرسة ) ٧٠( تكونت من : العينة األساسية-ب 

ثانوية الصباحية بنات منطقة األحمدى، ومدرسة سعد بن الربيع للبنين منطقة العاصمة، 
/ علمي(، والتخصص )إناث/ ذكور(والجدول التالي يوضح توزيع العينة على النوع 

  ):خاص/ حكومي(تعليم ، ونوع ال)أدبي
  ) ١(جدول 

  توزيع عينة البحث من حيث النوع والتخصص ونوع التعليم
  النوع إناث ذكور

 أدبي علمي أدبي علمي التخصص/ نوع التعليم 
  

 اإلجمالي
 ٣٥ ٩ ٩ ٩ ٨ حكومي
 ٣٥ ٩ ٩ ٩ ٨ خاص

 ٧٠ ١٨ ١٨ ١٧ ١٧ اإلجمالي
  : األدوات-ثالثا 

  )إعداد الباحثة                          (:هة مقياس استراتيجيات المواج- ١
 اطلعت الباحثة على عدد من المقاييس العربية التى اهتمت :خطوات إعداد المقياس

بقياس استراتيجيات المواجهة، ومنها مقياس أساليب مواجهة الضغوط إعداد فاروق 
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طره ، ومقياس استراتجية المواجهة إعداد نهى فؤاد بخوا)٢٠٠٣(عبد السالم 
   :، والحظت الباحثة من خالل مراجعة تلك المقاييس ما يلي)٢٠١٤(
  أن بعض المقاييس ركزت على مواجهة الضغوط  ذاتها والبعض اآلخر ركز على -أ 

  .االنفعاالت المصاحبة مثل االكتئاب والتفكير االنتحاري
لضروري  كان من اوبالتالي  أن جميع المقاييس معدة للتطبيق على المعلمين، -ب 

  .إعداد مقياس يناسب عينة البحث الحالي من طالب المرحلة الثانوية
عبارة لقياس ) ٣٤(عبارة منها ) ٦٧( تكونت الصورة األولية للمقياس من -جـ 

عبارة لقياس استراتيجيات ) ٣٣(استراتيجيات المواجهة المتمركزة على المشكلة، 
حوص على العبارات باختيار واحدة من المواجهة المتمركزة على االنفعال، ويجيب المف

بحيث يحصل ) موافق تماماً، موافق غالباً،  موافق أحياناً، غير موافق(إجابات، هي ) ٤(
  .على التوالي) ٠ - ١ – ٢ – ٣(المبحوث على 

  :الكفاءة السيكومترية للمقياس
من األساتذة ) ٥( تم عرض الصورة األولية للمقياس علي :صدق المحكمين) أ(

تخصصين في مجال علم النفس التربوي والصحة النفسية، وفي ضوء استجاباتهم تم الم
من المحكمين علي حذفها %) ٧٥(تعديل بعض العبارات، وحذف عبارتين أجمع 

  .عبارة) ٦٥(ليصبح المقياس بعد التحكيم مكوناً من ) ٦١ - ٤١(وأرقامها 
  :تم حساب الثبات كما يلي: ثبات المقياس) ب(  

 البعد، معامالت االرتباط بين درجات المفردات ودرجة حسبت :تساق الداخلياال (1)
  :والجدول التالي يوضح ذلك

  ) ٢(جدول 
  معامالت االرتباط بين درجات المفردات ودرجات أبعاد مقياس استراتيجيات المواجهة

 البعد األول البعد الثاني
 معامل

 معامل الرقم  االرتباط
لمعام  الرقم  االرتباط  

معامل  الرقم  االرتباط
 الرقم االرتباط

0,533* 53 0.550** 35 *0.478 18 0.509* 1 
0.534* 54 0.531* 36 0.509* 19 0.479* 2 
0.509* 55 0.432* 37 0.550* 20 0.550** 3 
0.444* 56 0430* 38 0.488* 21 0.428* 4 
0.426* 57 0,394 39 

 

0.478* 22 0.264 5 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء الثالث١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٥٥٣ -

0.532* 58 0.569** 40 0.509* 23 0.575** 6 
0.614** 59 0.486* 42 0.452* 24 0.488* 7 
0.509* 60 0,555** 43 0.532* 25 0.478* 8 
0,562** 62 0.530* 44 0.674** 26 0.509* 9 
0.394 63 0.548** 45 0.646** 27 **0.550 10 
0.443* 64 0.562** 46 0.488* 28 0.488* 11 
0.576** 65 0.584** 47 0.478* 29 *0.478 12 
0.674** 66 0.555** 48 0.509* 30 0.509* 13 
0.646** 67 0.455* 49 0.674** 31 0.580** 14 

  0.427* 50 0.646** 32 0.589** 15 
  0.449* 51 0.674** 33 0.575** 16 
  0.428* 52 0.646** 34 0.488* 17 

  ٠,٠١دال عند مستوي  *       *٠,٠٥دال عند مستوي * 
 يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عدا 

مما يعني ثبات جميع المفردات عدا هذه المفردات وتم ) ٦٣، ٣٩، ٥(المفردات أرقام 
  . حذفها

مع ( حسب معامل ألفا العام لكل بعد، ثم حسبت معامالت ألفا :معامل ألفا كرونباخ) ٢(
   : يوضح ذلكالتالي، والجدول ) درجة المفردة من البعدحذف

  )٣(جدول 
  نتائج معامالت ألفا لمقياس استراتيجيات المواجهة

 البعد األول البعد الثاني
 الرقم معامل ألفا الرقم معامل ألفا الرقم معامل ألفا الرقم معامل ألفا
١ ٠،٩٨٠ ١٨ ٠،٩٧٩ ٣٥ ٠،٨٧٤ ٥٣ ٠،٨٧٤ 
٢ ٠،٩٨٠ ١٩ ٠،٩٨٠ ٣٦ ٠،٨٧٤ ٥٤ ٠،٨٧٤ 
٣ ٠،٩٧٨ ٢٠ ٠،٩٨٠ ٣٧ ٠،٨٧٥ ٥٥ ٠،٨٧٤ 
٤ ٠،٩٨٠ ٢١ ٠،٩٧٨ ٣٨ ٠،٨٧٤ ٥٦ ٠،٨٧٤ 
٥ ٠،٩٨٠ ٢٢ ٠،٩٨٠ ٣٩ ٠،٨٧٤ ٥٧ ٠،٨٧٧ 
٤٠ ٠،٨٧٤ ٥٨ ٠،٨٧٧ 

 

٦ ٠،٩٧٩ ٢٣ ٠،٩٨٠ 
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 البعد األول البعد الثاني
٧ ٠،٩٨٠ ٢٤ ٠،٩٨٣ ٤٢ ٠،٨٧٤ ٥٩ ٠،٨٧٤ 
٨ ٠،٩٨٠ ٢٥ ٠،٩٨١ ٤٣ ٠،٨٧٣ ٦٠ ٠،٨٧٤ 
٩ ٠،٩٨٠ ٢٦ ٠،٩٨١ ٤٤ ٠،٨٧٤ ٦٢ ٠،٨٧٤ 
١٠ ٠،٩٧٩ ٢٧ ٠،٩٨٣ ٤٥ ٠،٨٧٤ ٦٣ ٠،٨٧٥ 
١١ ٠،٩٨٠ ٢٨ ٠،٩٨٠ ٤٦ ٠،٨٧٥ ٦٤ ٠،٨٧٧ 
١٢ ٠،٩٨٠ ٢٩ ٠،٩٨٠ ٤٧ ٠،٨٧٤ ٦٥ ٠،٨٧٦ 
١٣ ٠،٩٧٨ ٣٠ ٠،٩٨٠ ٤٨ ٠،٨٧٣ ٦٦ ٠،٨٧٦ 
١٤ ٠،٩٨٠ ٣١ ٠،٩٨٠ ٤٩ ٠،٨٧٤ ٦٧ ٠،٨٧٥ 

  ١٥ ٠،٩٧٩ ٣٢ ٠،٩٨٣ ٥٠ ٠،٨٧٣ 
  ١٦ ٠،٩٨٠ ٣٣ ٠،٩٨٠ ٥١ ٠،٨٧٤ 
  ١٧ ٠،٩٧٧ ٣٤ ٠،٩٨٣ ٥٢ ٠،٨٧٤ 

 ٠،٩٨١=  معامل ألفا للبعد ٠،٩٧٦= معامل ألفا للبعد الثاني 
          

بمعامل ألفا للبعد يتضح ) مع حذف درجة المفردة(وبمقارنة قيم معامالت ألفا 
) ٦٤ ، ٥٨، ٥٧ ، ٣٤ ، ٣٢ ، ٢٧ ، ٢٤(أنها أقل منه أو تساويه عدا المفردات 

أكبر من معامل ألفا للبعد، وهذا يعني أن ) مع حذف درجة المفردة(فكانت معامالت ألفا 
  . هذه العبارات غير ثابتة ويتم حذفها 

تم حساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية : ثبات األبعاد) ٣(
  :للمقياس، والجدول التالي يوضح ذلك

  )٤(جدول 
  : بين درجات األبعاد والدرجة الكلية لمقياس استراتيجيات المواجهة معامالت االرتباط

 األبعاد معامالت االرتباط مع الدرجة الكلية
 البعد األول  **٠،٩٦٤
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 البعد الثاني **0,783
  ٠،٠١دال عند مستوي       ** ٠,٠٥دال عند مستوي * 

ا يعني  وهذ٠،٠١يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط دالة عند مستوي 
  .ثبات أبعاد المقياس

  
  
  :  الثبات بالتجزئة النصفية) ٤(

  :  يوضح ذلكالتاليتم حساب الثبات لألبعاد بطريقة التجزئة النصفية، والجدول 
  )٥(جدول 

  نتائج الثبات بالتجزئة النصفية لمقياس استراتيجيات المواجهة
 األبعاد اونبر/ سبيرمان  م معامل الثبات بمعادلة الثبات بمعادلة جتمان

 البعد األول ٠،٩٢٠ ٠،٨٩٩
 البعد الثاني ٠،٨٩٢ ٠،٨٥١

/       يتضح من الجدول أن جميع قيم معامالت الثبات بطريقتي سبيرمان 
) ١٢(براون، وجتمان قيم مرتفعة مما يدل علي ثبات المقياس، ومما سبق يتضح وجود 

، ٣٩، ٣٤، ،٣٢، ٢٧، ٢٤، ٥(عبارة غير صادقة أو غير ثابتة، وهي العبارات أرقام 
) ٥٥(وتصبح الصورة النهائية للمقياس مكونة من )  ٦٤، ٦٣، ٥٨،٦١، ٤١،٥٧
  ).١ :ملحق(عبارة 

  :االجتماعيمقياس القلق 
اطلعت الباحثة على عدد من المقاييس التى اهتمت بقياس  :خطوات إعداد المقياس

 الدين ، ومقياس القلق  ومنها اختبار الرهاب االجتماعي لمى صالحاالجتماعيالقلق 
، ومقياس القلق االجتماعى من )social anxiety support( من موقع االجتماعي

، ومقياس األعراض الوسوسية إعداد إمارة يحيى يونس )psychtests.com(موقع 
)٢٠٠٧. (  

والحظت الباحثة من خالل مراجعة تلك المقاييس أن بعض المقاييس ارتكزت 
للقلق، والبعض اآلخر ارتكز على الجانب الفسيولوجى، وبذلك على الجانب الوجدانى 
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الحظت أن هناك قصور فى تلك المقاييس؛ مما أدى إلى تصميم مقياس يشمل الجوانب 
  )  والسلوكى– والمعرفى – والوجدانى –الجانب الفسيولوجى (األربعة 

لقياس عبارة ) ٣٤(عبارة، منهم ) ٦٨(تكونت الصورة األولية من  :وصف المقياس
عبارة لقياس قلق التفاعل، ويجيب المفحوص على العبارات ) ٣٤(قلق المواجهة، 

) موافق تماماً، موافق غالباً، موافق أحياناً، غير موافق(إجابات ) ٤(باختيار واحدة من
  .على التوالي) ٠ – ١ – ٢ – ٣(بحيث يحصل المفحوص على 

  
  :الكفاءة السيكومترية للمقياس

 –مفردة ) ٦٨( المكونة من - تم عرض الصورة األولية للمقياس :صدق المحكمين) أ(
من األساتذة المتخصصين في مجال علم النفس التربوي والصحة النفسية، ) ٥(علي 

حيث أجمع ) ٤٤(وفي ضوء استجاباتهم تم تعديل بعض العبارات، وتم حذف عبارة رقم 
  .عبارة ) ٦٧(م مكوناً من من المحكمين علي حذفها، ليصبح المقياس بعد التحكي) ٣(
  :ثبات المقياس) ب(
حسبت معامالت االرتباط بين درجات المفردات ودرجة للبعد، : االتساق الداخلي) ١(

  :والجدول التالي يوضح ذلك
  )٦(جدول 

   معامالت االرتباط بين درجات المفردات ودرجات أبعاد مقياس القلق االجتماعي
 البعد األول البعد الثاني

  معامل
 االرتباط

 الرقم
  معامل
 االرتباط

  الرقم
  معامل
 االرتباط

 الرقم
  معامل
 االرتباط

 الرقم

١ **٠,٩١٠ ١٨ *٠,٩٤١* ٣٥ **٠,٩١١ ٥٣ **٠،٩٦١ 
٢ **٠,٨٩٥ ١٩ **٠,٨٩١ ٣٦ **٠,٨٧٦ ٥٤ **٠,٩٠٠ 
٣ **٠,٨٥٣ ٢٠ **٠,٧٩٤ ٣٧ **٠,٧٥٩ ٥٥ **٠,٨٤٥ 
٤ **٠,٧٠٨ ٢١ **٠,٨٩٣ ٣٨ **٠٨١٧ ٥٦ **٠,٨٨٢ 
٣٩ **٠،٨٤٧ ٥٧ **٠,٩٦١ 

 

٥ **٠,٧٨٩ ٢٢ *٠,٩٤٦٨ 
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 البعد األول البعد الثاني
  معامل
 االرتباط

 الرقم
  معامل
 االرتباط

  الرقم
  معامل
 االرتباط

 الرقم
  معامل
 االرتباط

 الرقم

٦ **٠,٨٠١ ٢٣ **٠,٨٧١ ٤٠ **٠,٨٨٢ ٥٨ **٠,٨٠٠ 
٧ **٠,٩٠٠ ٢٤ ٠,٠٢٨ ٤١ **٠,٩٦٨ ٥٩ **٠,٩١٠ 

٨ **٠,٩٤٦ ٢٥ **٠,٥٦١ ٤٢ **٠،٩١١ ٦٠ ٠,٣١٨ 
٩ **٠,٨٩٥ ٢٦ **٠,٨٠٥ ٤٣ **٠,٨٤١ ٦١ **٠،٥٦٢ 
١٠ ٠,٨٠١** ٢٧ **٠,٨٠١ ٤٥ **٠,٨٨٠ ٦٢ **٠,٨٨٢ 
١١ **٠,٩٠١ ٢٨ **٠,٩٠٠ ٤٦ **٠,٩٠٢ ٦٣ **٠,٩٦٨ 
١٢ *٠,٩٤٥* ٢٩ **٠,٩٤٦ ٤٧ **٠,٩١١ ٦٤ **٠,٩١٠ 
١٣ **٠,٨٠٧ ٣٠ **٠،٥٦١ ٤٨ **٠,٨٧٦ ٦٥ **٠,٨٤٧ 
١٤ **٠,٩٠٨ ٣١ ٠,٠٥٩ ٤٩ **٠,٧٥٩ ٦٦ **٠,٨٨١ 
١٥ **٠,٧٨٩ ٣٢ **٠,٥٠٩ ٥٠ **٠,٨١٧ ٦٧ **٠,٩٦١ 

١٦ **٠,٨٠٣ ٣٣ **٠,٨٥٩ ٥١ **٠,٨٤٧ ٦٨ ٠،١٦٩ 
  ١٧ **٠,٨٩٤ ٣٤ **٠,٩١٠ ٥٢ **٠,٨٨٢ 

  ٠,٠١دال عند مستوي        ** ٠,٠٥دال عند مستوي * 
يتضح من الجدول أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً، عدا المفردات 

م مما يعني ثبات جميع المفردات عدا هذه المفردات، وت) ٦٨، ٦٠، ٣١، ٢٤(أرقام 
  . حذفها 

مع (حسب معامل ألفا لكل بعد، ثم حسبت معامالت ألفا ): كرونباخ( معامل ألفا ) ٢(
  :، والجدول التالي يوضح ذلك)حذف درجة المفردة من درجة البعد

  )٧(جدول 
  نتائج معامالت ألفا لمقياس القلق االجتماعي

 البعد األول البعد الثاني
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 الرقم معامل ألفا  الرقم معامل ألفا رقمال معامل ألفا  الرقم معامل ألفا 
١ ٠،٩٨١ ١٨ ٠،٩٧٩ ٣٥ ٠،٩٩١ ٥٣ ٠،٩٩١ 
٢ ٠،٩٨٠ ١٩ ٠،٩٨١ ٣٦ ٠،٩٩٢ ٥٤ ٠،٩٩٢ 
٣ ٠،٩٧٩ ٢٠ ٠،٩٨٠ ٣٧ ٠،٩٩١ ٥٥ ٠،٩٩١ 
٤ ٠،٩٨١ ٢١ ٠،٩٧٨ ٣٨ ٠،٩٩٢ ٥٦ ٠،٩٩٢ 
٥ ٠،٩٨٠ ٢٢ ٠،٩٨٠ ٣٩ ٠،٩٩٢ ٥٧ ٠،٩٩١ 
٦ ٠،٩٧٧ ٢٣ ٠،٩٨٢ ٤٠ ٠،٩٩١ ٥٨ ٠،٩٩١ 
٧ ٠،٩٨١ ٢٤ ٠،٩٨٤ ٤٢ ٠،٩٩١ ٥٩ ٠،٩٩١ 
٨ ٠،٩٨١ ٢٥ ٠،٩٨٣ ٤٣ ٠،٩٩٢ ٦٠ ٠،٩٩٤ 
٩ ٠،٩٨١ ٢٦ ٠،٩٨١ ٤٤ ٠،٩٩٠ ٦١ ٠،٩٩١ 
١٠ ٠،٩٧٨ ٢٧ ٠،٩٨٠ ٤٥ ٠،٩٩١ ٦٢ ٠،٩٩١ 
١١ ٠،٩٨٠ ٢٨ ٠،٩٨٠ ٤٦ ٠،٩٩٢ ٦٣ ٠،٩٩٢ 
١٢ ٠،٩٨٠ ٢٩ ٠،٩٨٠ ٤٧ ٠،٩٩١ ٦٤ ٠،٩٩١ 
١٣ ٠،٩٧٩ ٣٠ ٠،٩٨٣ ٤٨ ٠،٩٩٢ ٦٥ ٠،٩٩١ 
١٤ ٠،٩٨١ ٣١ ٠،٩٨٤ ٤٩ ٠،٩٩١ ٦٦ ٠،٩٩١ 
١٥ ٠،٩٧٩ ٣٢ ٠،٩٨٣ ٥٠ ٠،٩٩١ ٦٧ ٠،٩٩١ 
١٦ ٠،٩٨١ ٣٣ ٠،٩٨٠ ٥١ ٠،٩٩١ ٦٨ ٠،٩٩٤ 

  ٥٢ ٠،٩٩٢ 

 

١٧ ٠،٩٧٧ ٣٤ ٠،٩٨١ 
 ٠،٩٨٢=  معامل ألفا للبعد ٠،٩٩٣= معامل ألفا للبعد الثاني 

بمعامل ألفا للبعد يتضح )  المفردة مع حذف درجة( وبمقارنة قيم معامالت ألفا 
فكانت ) ٦٨، ٦، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٥، ٢٤(أنها أقل منه أو تساويه عدا المفردات 

أكبر من معامل ألفا للبعد، وهذا يعني أن هذه ) مع حذف درجة المفردة(معامالت ألفا 
  . العبارات غير ثابتة ويتم حذفها

 بين درجات األبعاد والدرجة الكلية تم حساب معامالت االرتباط: ثبات األبعاد) ٣(
  :للمقياس، والجدول التالي يوضح ذلك
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   ) ٨(  جدول 
  معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية لمقياس القلق االجتماعي

 األبعاد معامالت االرتباط مع الدرجة الكلية
 البعد األول  **٠،٩٩٤

 البعد الثاني **0,995
  ٠،٠١ ىدال عند مستو      ** ٠,٠٥مستوي د دال عن*        

) ٠،٠١(يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط دالة عند مستوي 
  .وهذا يعني ثبات أبعاد المقياس

  :الثبات بالتجزئة النصفية) ٤(
   :تم حساب الثبات لألبعاد بطريقة التجزئة النصفية، والجدول التالي يوضح ذلك

  )٩(جدول 
  ت بالتجزئة النصفية لمقياس القلق االجتماعينتائج الثبا
 األبعاد براون/ معامل الثبات بمعادلة سبيرمان الثبات بمعادلة جتمان

 البعد األول ٠،٩٣٦ ٠،٩١٦
 البعد الثاني ٠،٩٩٥ ٠،٩٩١

براون، وجتمان قيم /  سبيرمان :يتضح أن جميع معامالت الثبات بطريقتي
  .مرتفعة مما يدل علي ثبات المقياس

غير صادقة ) ٤٤(رقم ، عبارات ) ٨(يتضح من اإلجراءات السابقة وجود 
وتصبح ) ٦٨، ٦٠، ٣٢،  ٣١، ٣٠، ٢٥، ٢٤(والعبارات أرقام ) نتيجة التحكيم(

  ). ٢ملحق رقم ( عبارة ) ٦٠(الصورة النهائية للمقياس مكونة من 
  :نتائج البحث ومناقشتها

وجد فروق دالة إحصائيا بين طالب هل ت(وينص السؤال علي : نتائج السؤال األول
، واستخدمت الباحثة )وطالبات المرحلة الثانوية بالكويت فى استراتيجيات المواجهة؟

   : يوضح ذلكالتالي، والجدول Spss  اإلحصائيعن طريق البرنامج " ت"اختبار 
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  )١٠(جدول 

  الفروق بين الذكور واإلناث فى استراتيجيات المواجهة
  المتغيرات

 
المجموعة

 
  العدد
 

  المتوسط
 

االنحراف 
  المعياري

 

  ت
 

  الداللة
 

البعد 
استراتيجيات :األول

المواجهة المتمركزة 
 على المشكلة

  ذكور
 إناث

٣٤  
٣٦ 

٧٠،٥٣  
٧٥،٧١ 

١٠،٨٢  
٢٨،١٥ 

٣٨٤،  
 

 غير دالة

 :الثانيالبعد 
استراتيجيات 

المواجهة المتمركزة 
  على االنفعال

 

  ذكور
 إناث

٣٤  
٣٦ 

٧٤،٢١  
٠٦،٧٣ 

٤،٢٣  
٦٥،٤ 

 غير دالة ٠٨،١

الدرجة الكلية 
الستراتيجيات 

  المواجهة
 

  ذكور
 إناث

٣٤  
٣٦ 

١٤٤،٧٤  
١٤٤،٨١ 

١٢،٤٦  
١٨،٠٨ 

،٠١٩  
 

  غير دالة
 

يتضح من الجدول السابق أن الفروق بين الذكور واإلناث فى استراتيجيات 
لية المواجهة المتمركزة على المشكلة، والمتمركزة على االنفعال، والدرجة الك
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الستراتيجيات المواجهة غير دالة إحصائياً ونستطيع القول بأنه ال توجد فروق بين 
  .الذكور واإلناث فى استراتيجيات المواجهة

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين طالب (وينص على : نتائج السؤال الثانى
ولإلجابة عليه )  فى استراتيجيات المواجهة؟األدبي والتخصص العلميالتخصص 

، والجدول التالي Spss   اإلحصائيعن طريق البرنامج " ت"ستخدمت الباحثة اختبار ا
   :يوضح ذلك

  
  
  
  )١١(جدول 

   فى استراتيجيات المواجهةاألدبي والقسم العلميالفروق بين القسم 
المتوس العدد المجموعة المتغيرات

 ط
االنحراف 
 المعياري

 الداللة ت

 البعد األول
استراتيجيات : 

ة المتمركزة المواجه
 على المشكلة

  علمي
 أدبي

٣٥  
٣٥ 

٧٣،٤٣  
٨٩،٦٨ 

١٤،٢٣  
٩٠،١١ 

١,٤٤٩  
 

غير 
 دالة

 :الثانيالبعد  (2)
استراتيجيات المواجهة 
 المتمركزة على االنفعال

  علمي
 أدبي

٣٥  
٣٥ 

٧٥،٢٩  
٧٤،٧١ 

٤،٧٣  
٤٩،٣ 

٠,٠١ ٣,٣٦٧  
 

الدرجة الكلية 
 الستراتيجيات المواجهة

  علمي
 أدبي

٣٥  
٣٥ 

١٤٨،٧
١  

١٤٠،٨
٣ 

١٦،٦٢  
١٣،٢٨ 

٢,١٩٢  
 

٠,٠٥  
 

 فى األدبي والقسم العلمييتضح من الجدول السابق لم توجد فروق بين القسم 
استراتيجية المواجهة المتمركزة على المشكلة، بينما وجدت فروق دالة إحصائيا عند 

 استراتيجية المواجهة المتمركزة في األدبي والقسم العلميبين القسم ) ،٠١(مستوى 
 أعلى من القسم العلمي، وهذا يعنى أن طلبة القسم العلميالنفعال لصالح القسم على ا
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 فى استخدام استراتيجية المواجهة القائمة على االنفعال، كما وجدت فروق دالة األدبي
 فى الدرجات الكلية األدبي والقسم العلميبين القسم ) ، ٠٥( إحصائيا عند مستوى 

 أعلى فى استخدام العلمي، بمعنى أن القسم العلميلقسم الستراتيجيات المواجهة لصالح ا
 أكثر دقة فى العلمي نظرا ألن طالب األدبياستراتيجيات المواجهة عموما من القسم 

 وإيجاد الحلول تلقائيحياته العملية والعلمية وقدرته على مواجهة األمور بشكل 
  .المناسبة لها

وق دالة إحصائيا بين طالب المدارس هل توجد فر(وينص على : نتائج السؤال الثالث
ولإلجابة عليه استخدمت ) الحكومية والمدارس الخاصة فى استراتيجيات المواجهة؟

  :و الجدول التالي يوضح ذلك Spss  اإلحصائيعن طريق البرنامج " ت"الباحثة اختبار 
  
  
  
  )١٢(جدول 

   والخاص فى استراتيجيات المواجهةالحكوميالفروق بين 
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغيرات

 المعياري
 الداللة ت

استراتيجيات :البعد األول
المواجهة المتمركزة على 

 المشكلة

  حكومي
 خاص

٣٥  
٣٥ 

٧٠،٦٦٣  
٦٨٦،٧١ 

١٤،٢٣  
٩٠،١١ 

٠،٣٣٢  
 

 غير دالة

 :الثانيالبعد  (2)
استراتيجيات المواجهة 
 المتمركزة على االنفعال

  حكومي
 خاص

٣٥  
٣٥ 

٧٤،١٧١  
٠٥٧،٧٣ 

٤،٧٣  
٤٩،٣ 

 غير دالة ٠٤٧،١

الدرجة الكلية 
 الستراتيجيات المواجهة

  حكومي
 خاص

٣٥  
٣٥ 

١٤٤،٨٠  
١٤٤،٧٤ 

١٦،٦٢  
١٣،٢٨ 

،٠١٥  
 

 غير دالة

يتضح من الجدول السابق أنه لم توجد فروق دالة إحصائيا بين طالب المدارس 
أن طبيعة  استراتيجيات المواجهة، وهذا يعنى فيالحكومية وطالب المدارس الخاصة 

 تلقائي يتصرفون بشكل وبالتالي مرحلة مراهقة، فيالطالب أنفسهم واحدة بمعنى أنهم 
  .فال فرق بين المدارس الحكومية والخاصة
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هل توجد فروق دالة إحصائيا بين طالب وطالبات (وينص على : نتائج السؤال الرابع
يه استخدمت الباحثة ولإلجابة عل)  القلق االجتماعي؟فيبالمرحلة الثانوية بالكويت 

  :الجدول التالي يوضح ذلكو Spss   اإلحصائيعن طريق البرنامج " ت"اختبار 
  )١٣(جدول 

  االجتماعي القلق فيالفروق بين الطالب والطالبات 
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغيرات

 المعياري
 الداللة )ت(قيمة 

  البعد األول
 قلق المواجهة

  الطالب
 الطالبات

٣٤  
٣٦ 

٤١٢،٧٥  
٩٤٤،٧٧ 

٣١٧،١٠  
٣٥٧،١٨ 

 غير دالة ،٧١٧

  الثانيالبعد 
 قلق التفاعل

  الطالب
 الطالبات

٣٤  
٣٦ 

٠٢٩،٧٢  
٧٢٣،٧٣ 

٤٥٠،١٢  
٩٦٩،٢٠ 

٤١٣،  
 

 غير دالة

  الدرجة الكلية
 للقلق االجتماعي

  الطالب
 الطالبات

٣٤  
٣٦ 

٤٤١،١٤٧  
٦٦٧،١٥١ 

٥٤٦،٢٢  
١٨٤،٣٩ 

 غير دالة ٥٥٧،

ق أنه لم توجد فروق دالة إحصائياً بين الطالب يتضح من الجدول الساب
قلق المواجهة، وقلق التفاعل، والدرجة الكلية  (االجتماعيوالطالبات فى درجات القلق 

 يعترى غالبية الطالب قبل وأثناء االختبارات هو الذي، وهذا يدل على أن القلق )للقلق
ويعد دافعا إيجابيا وهو  مألوف مادام فى درجاته المقبولة، عرضي وسلوك طبيعيأمر 

  .مطلوب لتحقيق الدافعية نحو االنجاز المستمر
هل توجد فروق دالة إحصائيا بين طالب (ونص على : نتائج السؤال الخامس

ولإلجابة عليه استخدمت )  والتخصص األدبي فى القلق االجتماعي؟العلميالتخصص 
  :الجدول التالي يوضح ذلكو Spss   اإلحصائيعن طريق البرنامج " ت"الباحثة اختبار 

  )١٤(جدول 
  االجتماعي القلق في األدبي والقسم العلميالفروق بين القسم 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغيرات
 المعياري

  مستوى )ت(قيمة 
 الداللة

  البعد األول
 قلق المواجهة

  العلمي
 األدبي

٣٥  
٣٥ 

١١٣،٧٣  
٢٠١،٧٤ 

٦٢٠،٤  
٥١٦،٤ 

 غير دالة ٢٢٣،١
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  الثانيعد الب
 قلق التفاعل

  العلمي
 األدبي

٣٥  
٣٥ 

٥١٧،٧٠  
٦١٨،٧١ 

٠٠٣،١١  
٢١٢،١٥ 

 غير دالة ،٣٩٢

  الدرجة الكلية
للقلق 

 االجتماعي

  العلمي
 األدبي

٣٥  
٣٥ 

٦٢٠،١٤٣  
٨١٩،١٤٥ 

٨٢٤،١٤  
١٣٦،١٦ 

 غير دالة ١٢٧،

يتضح من الجدول السابق أنه لم توجد فروق دالة إحصائيا بين القسمين 
قلق المواجهة، وقلق التفاعل، والدرجة الكلية  (االجتماعي القلق في بيواألد العلمي
، وهذا يدل على أن طالب القسمين لديهم القدرة على االنجاز ) االجتماعيللقلق 

  .والوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة
هل توجد فروق دالة إحصائيا بين طلبة (وينص على : نتائج السؤال السادس

ولإلجابة عليه استخدمت ) ية والمدارس الخاصة فى القلق االجتماعي؟المدارس الحكوم
  : والجدول التالي يوضح ذلكSpss   اإلحصائيعن طريق البرنامج " ت"الباحثة اختبار 

  
  
  )١٥(جدول 

  االجتماعيالفروق بين الحكومي والخاص فى القلق 
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغيرات

 المعياري
  مستوى )ت(قيمة 

 الداللة 
  حكومي البعد األول

 خاص
٣٥  
٣٥ 

٥١٠،٧٣  
٢١٣،٦٩ 

٢١،١٤  
٩٢،١١ 

 غير دالة ٥٩٢،١

  حكومي الثانيالبعد 
 خاص

٣٥  
٣٥ 

٠٣١،٧٢  
١٦٤،٧٤ 

٦١٨،٤  
٣٧٣،٤ 

 غير دالة ٢١٦،١

  حكومي الدرجة الكلية
 خاص

٣٥  
٣٥ 

٥٤١،١٤٥  
٣٧٧،١٤٣ 

٤١٢،١٦  
٨١٥،١٤ 

 غير دالة ١٦٣،
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نه لم توجد فروق بين المدارس الحكومية يتضح من الجدول السابق أ
قلق المواجهة، وقلق التفاعل، والدرجة الكلية  (االجتماعي القلق فيوالمدارس الخاصة 

  ) .للقلق
هل توجد فروق دالة إحصائيا فى التحصيل (ونص على : نتائج السؤال السابع

لتعليم ونوع ا) أدبي / علمي(والتخصص) إناث/ ذكور (الدراسي ترجع إلى النوع 
عن طريق البرنامج " ت"ولإلجابة عليه استخدمت الباحثة اختبار ) ؟)خاص/ حكومي (

  : و الجدول التالي يوضح ذلكSpss   اإلحصائي
  )١٦(جدول 

   ترجع للنوع والتخصص ونوع المدارسالتي التحصيل الدراسي فيالفروق 
  العدد المجموعات

 
  المتوسط

 
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 لداللةا

  ذكور
 إناث

٣٤  
٣٦ 

١٢،٢٩٨  
١٩،٣٠٢ 

٥٣،٨  
٣٤،٨ 

٠٥،٠ ٠٢،٢ 

  علمي
 أدبي

٣٥  
٣٥ 

٢٠،٢٩٩  
٢٣،٣٠١ 

٤٦،٦  
٣٤،١٠ 

 غير دالة ٩٨٤،٠

  حكومي
 خاص

٣٥  
٣٥ 

٠٦،٣٠٠  
٣٧،٣٠٠ 

٤٩،٨  
٨٧،٨ 

 غير دالة ٠،١٥١

) ٠٥،٠( يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 
ى التحصيل الدراسي لصالح اإلناث، وهذا يدل على أن مستوى بين الذكور واإلناث ف

 بمشاهدة البرامج التى تعلم العنف انشغالهم مرتفع وذلك بسبب عدم العلمياإلناث 
وسوء الخلق واالنحرافات وإهمال الجوانب العلمية فى حياتهم، بينما لم توجد فروق 

تحصيل الدراسي، كما لم  والتخصص األدبي فى الالعلميدالة إحصائيا بين التخصص 
توجد فروق دالة إحصائيا بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة فى التحصيل 

  .الدراسي
هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين استراتيجيات (وينص على : نتائج السؤال الثامن

ولإلجابة عليه تم ) المواجهة والقلق االجتماعي لدى طالب بالمرحلة الثانوية بالكويت؟
) األبعاد والدرجة الكلية(حساب معامالت االرتباط بين درجات استراتيجيات المواجهة 

 Spss اإلحصائيباستخدام البرنامج ) األبعاد والدرجة الكلية(ودرجات القلق االجتماعي 
  : يوضح ذلكالتاليوالجدول 

  )١٧(جدول 
  معامالت االرتباط بين استراتيجيات المواجهة والقلق االجتماعي
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  االجتماعيق القل
  

 استراتيجيات المواجهة

  معامالت االرتباط
    مع البعد األول

 )قلق المواجهة(

  معامالت االرتباط
  الثاني مع البعد 

 )قلق التفاعل(

معامالت االرتباط مع 
  الدرجة الكلية 

  )االجتماعيالقلق (

  البعد األول
 )المتمركزة على المشكلة ( 

**،٨٨٩-  
 

**،٨٦٢-  
 

**،٨٧٨-  
 

  الثانيعد الب
 )المتمركزة على االنفعال ( 

٣٢٤،* ٢٩١،* ،**٣٥٨  
 

  الدرجة الكلية
 )استراتيجيات المواجهة( 

**،٨٦١-  
 

**،٨٢١-  
 

**،٨٤٥-  
 

عند (يتضح من الجدول السابق وجود معامالت ارتباط سالبة ودالة إحصائياً 
من قلق بين استراتيجيات المواجهة المتمركزة على المشكلة وكالً ) ،٠١مستوى 

، وهذا يعنى أنه كلما زادت االجتماعيالمواجهة، وقلق التفاعل والدرجة الكلية للقلق 
درجات استراتيجيات المواجهة المتمركزة على المشكلة قلت درجات القلق االجتماعي 

  ). قلق المواجهة، وقلق التفاعل، والدرجة الكلية (
بين ) ،٠١ند مستوى ع(كما وجدت معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائياً 

درجات الطلبة فى استراتيجيات المواجهة المتمركزة على االنفعال وكالً من قلق 
، وكانت قيمة معامل االرتباط مع قلق التفاعل االجتماعيالمواجهة والدرجة الكلية للقلق 

، وهذه النتائج تعنى أنه كلما زادت درجات )٠٥،٠(دالة إحصائياً عند مستوى
مواجهة المتمركزة على االنفعال زادت معها درجات قلق المواجهة وقلق استراتيجيات ال

، كما وجدت معامالت ارتباط سالبة دالة االجتماعيالتفاعل، والدرجة الكلية للقلق 
بين الدرجات الكلية الستراتيجيات المواجهة وكُل من قلق ) ،٠١عند مستوى (إحصائياً 

، وهذا يعنى أنه كلما زادت االجتماعيلقلق المواجهة وقلق التفاعل والدرجة الكلية ل
قلت معها درجات ) والتى يغلب عليها المواجهة اإليجابية(استراتيجيات المواجهة عموماً 

  ).االجتماعيقلق المواجهة، وقلق التفاعل، والدرجة الكلية للقلق  (االجتماعيالقلق 
 بين استراتيجيات هل توجد عالقة دالة إحصائيا(وينص على  :نتائج السؤال التاسع

ولإلجابة عليه تم ) المواجهة والتحصيل الدراسي لدى طالب بالمرحلة الثانوية بالكويت؟
حساب معامالت االرتباط بين درجات استراتيجيات المواجهة ودرجات التحصيل 

  :الدراسي، كما يوضح الجدول التالي
  )١٨(جدول 
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  يل الدراسيمعامالت االرتباط بين استراتيجيات المواجهة والتحص
 استراتيجيات المواجهة معامالت االرتباط مع التحصيل الدراسي وداللتها

 البعد األول **0,499
 البعد الثاني **0,406
 الدرجة الكلية **0,470

  )٠,٠١(دال عند مستوي )     ** ٠,٠٥(دال عند مستوي          * 
بين ) ٠،٠١تويعند مس(يتضح من الجدول وجود ارتباط موجب دال إحصائياً 

  . وبين التحصيل الدراسي ) البعد األول والثاني والدرجة الكلية (استراتيجيات المواجهة  
هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين القلق (وينص على : نتائج السؤال العاشر

، وحسبت الباحثة )االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طالب بالمرحلة الثانوية بالكويت؟
ودرجات ) األبعاد والدرجة الكلية(تباط بين درجات القلق االجتماعي معامالت االر

  .التحصيل الدراسي، والجدول التالي يوضح ذلك
  
  
  )١٩(جدول 

  معامالت االرتباط بين استراتيجيات المواجهة والتحصيل الدراسي
 استراتيجيات المواجهة معامالت االرتباط مع التحصيل الدراسي وداللتها

 عد األولالب **٠،٣٦١ -
 البعد الثاني ٠،٢٢٢ -
 الدرجة الكلية **٠،٣٣٠ -

  )٠،٠١(دال عند مستوي )      ** ٠,٠٥(دال عند مستوي             * 
عند مستوي (يتضح من الجدول السابق وجود ارتباط سالب ودال إحصائياً 

لدراسي، وبين التحصيل ا) والدرجة الكلية، البعد األول( بين القلق االجتماعي ) ٠،٠١
وبين ) البعد الثاني(كما وجد ارتباط سالب وغير دال إحصائيا بين القلق االجتماعي 

 فإن االجتماعي لديهم صفة القلق الذيالتحصيل الدراسي ، وهذا يدل على أن الطالب 
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مستواه التحصيلى يتدنى بشكل ملحوظ وذلك ألن القلق يرتبط بالعديد من مظاهر السلوك 
  . تشكل تعطيال لطاقات الفرد وتسلبه مظاهر السعادةيوالتغير المرغوبة 

  :توصيات البحث
بناء على ما أسفرت عنه نتائج البحث تقدم الباحثة بعض التوصيات على 

    :النحو التالي
 تدريب الطالب على االمتحانات وخوض تجربة االمتحان أكثر من مرة من أجل - ١

  . لديهاالجتماعيخفض القلق 
  .االجتماعي ونظم تقويم االمتحانات من أجل خفض القلق  تهيئة الظروف- ٢
 لدى الطالب وذلك من خالل تنمية الثقة بالنفس أو الدراسي رفع مستوى التحصيل - ٣

  .تشجيعهم
  
  
  
  
  

  :المراجع
  : المراجع العربية-أ 

تنمية بعض االستراتيجيات االيجابية إلدارة الضغوط ). ٢٠١٤(ابتسام عبد الستار 
بكلية البنات  غير منشورة رسالة دكتوراه.  يطة للزواج الناجحكمتغيرات وس

  .لآلداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس
 الوجدانياستراتيجيات المواجهة وعالقتها بكل من الذكاء ). ٢٠١٠(أحمد سمير مجاهد 

غير منشورة بكلية التربية ، جامعة  رسالة ماجستير.  وبعض سمات الشخصية
  .الزقازيق

الخجل وعالقته بتقدير الذات والتحصيل الدراسي ). ١٩٩٥( عبد الرحمن عثمان أحمد
  . ٢٤٥ -٩: ، ص ص٢٤:، العددمجلة كلية التربية :جامعة الزقازيق. لألطفال 
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أساليب مواجهة الضغوط النفسية وعالقتها بزملة التعب ). ٢٠١٢(إسراء نظمى العوضى 
غير منشورة بكلية  لة ماجستيررسا.   المرحلة االبتدائيةمعلميالمزمن لدى 

  .التربية ، جامعة القاهرة
 وبعض المتغيرات االجتماعيالنموذج السببي للعالقات بين القلق ). ٢٠١١(أسماء محمد 

غير منشورة بكلية التربية،  رسالة ماجستير. النفسية لدى المراهقين بصرياً
  .جامعة الزقازيق

ت مواجهة الضغوط وعالقتها بخصال استراتيجيا). ٢٠١٤(إشراق أحمد يحيى راضع 
 بكلية رسالة دكتوراه.  الشخصية الحدية لدى طلبة المرحلة الجامعية

  . التربية،جامعة عين شمس 
مهارات مواجهة الضغوط فى األسرة وفى العمل وفى ). ٢٠٠١(اعتدال معروف 
  . مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر:الرياض .المجتمع

النموذج السببي للعالقة بين ضغوط أحداث الحياة ). ٢٠٠١(إيمان محمد السيد صقر 
. والمساندة االجتماعية وأساليب مواجهة الضغوط واالكتئاب لدى طالب الجامعة

  . غير منشورة بكلية التربية، جامعة الزقازيق  رسالة دكتوراه
  لدى عيناتاالجتماعيالعاملية لمكونات القلق  البنية). ٢٠٠١(أيمن غريب قطب ناصر 

مجلة علم  :الهيئة المصرية العامة للكتاب. والسعودي المصريمن الشباب 
  .  ٩٤،)٥٧(، العددالنفس

مكتبة : القاهرة. ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية). ٢٠٠٤( أحمد إسماعيلبشرى 
  .االنجلو المصرية
لم عا: القاهرة. ٣، طالصحة النفسية والعالج النفسي). ١٩٩٨(حامد عبد السالم زهران 

  . الكتب
مكتبة : القاهرة. ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها) . ٢٠٠٥(حسن مصطفى عبد المعطى 

  .زهراء الشرق
،الجزء  االضطرابات السلوكية ، تشخيصها وأسبابها وعالجها ).٢٠٠١(حسين على فايد 
  .   طيبة للنشر والتوزيع : القاهرة. األول

دار المكتب : اإلسكندرية. نفسيةدراسات فى الصحة ال). ٢٠٠٤(حسين على فايد 
  .  الحديثالجامعي
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 وعالقته االجتماعيالقلق ). ٢٠٠٦(حياة خليل البنا، وأحمد عبد الخالق، صالح مراد
: دراسات نفسية.  لدى طالب من جامعة الكويتالتلقائيالسلبي  بالتفكير

٩٤:١٢،١٦   .  
مكتبة : بيروت.  رى أنور، ترجمة محمد فكدع القلق وأبدأ الحياة). ٢٠٠٢(ديل كارنجى 
  . الهال
 المدارس معلمياالستراتيجيات التكيفية مع الضغوط المهنية لدى ). ٢٠١٠(زياد بركات 

، العدد مجلة العلوم النفسية والتربوية:  جامعة القدس المفتوحة. الحكومية
)٢٤٠، )٦٠.  

 االجتماعيق  خفض القلفيأثر التربية العملية ). ٢٠٠٩(زينب الخفاجى، وزينب الشاوى 
مجلة الجمعية العراقية للعلوم كلية التربية، : جامعة البصرة. الجامعة لدى طلبة

  .١٧-٢،)٦٢(، العدد التربوية والنفسية
 مقترناً بالواجبات المنزلية االنفعالي العقالنى اإلرشادفعالية ). ١٩٩٧(سامى محمد موسى 

،  التربيةمجلة كلية: جامعة الزقازيق. االجتماعيالخواف  وعالج
  .٤٩-٤٨،)٢٤(العدد
مجلة . أساليب التعامل مع الضغوط ، حدود المنهج واألساليب). ٢٠٠١(سعد اإلمارة 
  .    ٣، )٥٥(العدد: النبأ
. ٨ ، الجزء األول ، ط علم النفس، أسس السلوكفيالمرجع ). ١٩٨٢(سعد جالل 

  . دار المعارف: القاهرة
 مستخدمي لدى عينة من المراهقين االجتماعيق التدفق النفسي والقل). ٢٠١٠(سيد البهاص

  الخامس عشر لمركز اإلرشاد النفسيالدوليالمؤتمر .  االنترنت دراسة بنائية
  . ١٦٩- ١١٧، جامعة عين شمس ،

: عمان: .االجتماعياستراتيجيات إدارة الخجل والقلق ) . ٢٠٠٩(طه عبد العظيم حسين 
  . دار الفكر ناشرون وموزعون

استراتيجيات إدارة الضغوط ).٢٠٠٦(م حسين وسالمة عبد العظيم حسين طه عبد العظي
  .دار الفكر : عمان. والنفسية التربوية

منشأة : اإلسكندرية.  الصحة النفسيةفيالجديد ) . ٢٠٠١ (العيسويعبد الرحمن 
  .  المعارف

: تالكوي. الدوافع واالنفعاالت). ١٩٩٧(عبد اللطيف محمد خليفة، ومعتز سيد عبد اهللا
  .مكتبة المنار اإلسالمية
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أساليب مواجهة الضغوط النفسية المهنية وعالقتها ببعض ). ٢٠١٠ (الضريبيعبد اهللا 
  .٦٨، ) ٤( ، العددمجلة جامعة دمشق .المتغيرات

 وعالقته باألفكار الالعقالنية لدى طلبة االجتماعيالقلق ). ٢٠١٣(عالء على حجازى 
غير منشورة بكلية  رسالة ماجستير. ميةالمرحلة اإلعدادية بالمدارس الحكو

  .  التربية ، الجامعة اإلسالمية، غزة 
 ضوء نظرية تريز لتنمية في تدريبيفعالية برنامج ) .٢٠١٤(على عبد الرحمن مرعى 

 اللغة في اإلبداعي الدراسي والتحصيل اإلبداعي الكتابيمهارات التعبير 
 غير منشور بكلية رسالة دكتوراة.  اإلنجليزية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  . التربية ، جامعة الزقازيق
القلق لدى الشباب فى دولة اإلمارات العربية المتحدة ). ١٩٩٥(غريب عبد الفتاح غريب 

 ، مدى االنتشار والفروق فى الجامعي والتعليم الجامعي التعليم قبل مرحلتيفى 
  . اإلمارات ومصرفي سيةبحوث نف : االنجلو المصرية:القاهرة. الجنس والعمر
 .استراتيجية بناء المهارات السلوكية للقادة اإلداريين). ١٩٩٧(فاروق السيد عثمان 

  .   دار المعارف: القاهرة
 والعدوانية لدى األطفال ودور كل منهما االجتماعيالقلق ). ٢٠٠٤(فاطمة الشريف الكتانى
 معهد :عة عين شمسجام، غير منشورة رسالة دكتوراه ، االجتماعيفى الرفض 

  .  الدراسات العليا للطفولة
مجلة كلية : جامعة طنطا.   عند طالب الجامعةاالجتماعيالقلق  ).٢٠٠٤(كوثر رزق

  .  ٢٥٣،٢١ ، ،التربية
مكتبة االنجلو :  القاهرة.مقياس عمليات تحمل الضغوط). ١٩٩٤(لطفى عبد الباسط 
  .المصرية

 وعالقته االجتماعيالقلق ). ٢٠١٠(شاب لمياء حسن عبد القادر، ودعاء إياد الخ
مجلة . بالتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الخامس فى معهد إعداد المعلمات

  .٢٠٤-١٨٣،)٩(العدد: الدراسات التربوية
دراسة ارتقائية وارتباطية . الخجل وبعض أبعاد الشخصية ). ١٩٩٦(مايسة أحمد النيال 

  .   ١٨٤:٢٣٠،٢،٦، دراسات نفسية .
أساليب مواجهة ضغوط أحداث ). ١٩٩٧( ة أحمد النيال وهشام إبراهيم عبد اهللا مايس

وعالقتها ببعض االضطرابات االنفعالية لدى عينة من طالب وطالبات  الحياة
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  الرابع لمركز اإلرشاد النفسي بجامعة عين شمسالدولي المؤتمر. جامعة قطر
  .  ١٢٠ ديسمبر ،٤-٢، من 

. الجزء الثانى . علم األمراض النفسية والعقلية). ٢٠٠٠(محمد السيد عبد الرحمن 
  .دار قباء للطباعة والنشر: القاهرة
  .مؤسسة حورس الدولية:  القاهرة.اإلداريالضغط والقلق ) . ٢٠٠٧(محمد الصيرفى 

الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجهتها لدى ). ٢٠١٢(محمد مقداد وفاضل عباس 
) ٩( ، البحرين ، العدد اسات نفسية وتربوية مجلة در. الفصل الواحدمعلمي

،٢٠١:٢٠٩  .  
مكتبة : القاهرة. ضغوط المراهقين والشباب وكيفية مواجهتها). ٢٠١٠(محمود عطية 

  . االنجلو المصرية
الضغوط النفسية كما يدركها الطالب أبناء المصريين ). ٢٠٠٢(منى توكل السيد إبراهيم

غير رسالة ماجستير  . الدراسيم وتحصيلهم العاملين بالخارج وعالقتها بتوافقه
  .منشورة بكلية التربية ،جامعة المنصورة

استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة . ) ٢٠١٠(نادر فهمى الزيود 
، )٩٩( العدد :العربيمجلة رسالة الخليج .  قطر وعالقتها ببعض المتغيرات

١٢٥-٨٨ .  
 الخجل وعالقته بالمجاراة والشعور فيالثبات والتغيير ).١٩٩٤(ناصر إبراهيم المحارب 

: الهيئة المصرية العامة للكتاب. بالوحدة لدى عينة من طالب جامعة الملك سعود
  .١٣٢-١٣١،)٣٢( ، العدد مجلة علم النفس

مستوى تحقيق الذات فى عالقته بأساليب مواجهة ). ٢٠٠٤(نعيمة جمال شمس الرفاعى 
كلية :  جامعة المنوفية.دى عينة من طالب كليات التربيةالضغوط النفسية ل

  .٣٦٩-٣٤٦،) ٣(، العددمجلة البحوث النفسية والتربوية،  التربية
النموذج البنائى لمهارات ما وراء المعرفة ومهارات الدراسة ).٢٠١٠(يسرا شعبان بلبل 

 غير ررسالة ماجستي ، ةالعام والتحصيل الدراسي لدى طلبة بالمرحلة الثانوية
  .منشورة بكلية التربية ، جامعة الزقازيق

  : المراجع األجنبية-ب 
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