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الذاتية  الكفاية  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  الملخص: 
القلق  في  الحياة  وضغوط  االرتيابية  والشخصية  المدركة 
الوالدية  الرعاية  من  المحرومين  المراهقين  لدى  االجتماعي 

وعالقته باألمن النفسي لديهم.
بالطريقة  اختيارهم  تم   (1731) من  الدراسة  عينة  تكونت 
العشوائية من طلبة الجامعات األردنية  خالل الفصل الدراسي 
األول من العام الدراسي 2015/ 2016 . وقد استخدم الباحثون 
مقاييس الكفاية الذاتية المدركة والشخصية االرتيابية وضغوط 
الحياة والقلق االجتماعي واألمن النفسي بعد التأكد من صدقها 

وثباتها. ومناسبة تطبيقها للعينة.  
ولتحليل النتائج تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية وتحليل التباين المتعدد وتحليل االنحدار المتدرج على 
مقاييس الكفاية الذاتية المدركة والشخصية االرتيابية وضغوط 

الحياة والقلق االجتماعي واألمن النفسي. 
اظهرت النتائج ان العدائية والغضب قد فسرا التباين في القلق 
الذاتية المدركة والشخصية االرتيابية  الكفاية  االجتماعي. وان 
وضغوط الحياة واألمن النفسي كان لها اثر في القلق االجتماعي. 
القلق االجتماعي تعزى  تبين ان هناك فروقا في مستوى  كما 

لمتغير الجنس لصالح االناث.
وفي ضوء ما تم التوصل اليه، يوصي الباحثون اجراء مزيد 
من الدراسات المستقبلية حول الكفاية الذاتية المدركة والشخصية 
النفسي  واألمن  االجتماعي  والقلق  الحياة  وضغوط  االرتيابية 
وتدريب الطلبة على استراتيجيات التواصل والتعاون للحد من 
القلق االجتماي ضمن متغيرات جديدة (مثل المراحل العمرية،  

والمستويات التعليمية ) وعينات جديدة . 
االرتيابية  والشخصية  المدركة  الذاتية  الكفاية  الدالة:  الكلمات 

وضغوط الحياة والقلق االجتماعي واألمن النفسي 

Abstract: This study aimed to detect the Predictive 
Self – efficacy, Paranoid Personality and life’s stresses, 
on social anxiety among a sample of adolescents in 
Jordan and its relation with self security. 
The sample of the study consisted of randomly selected 
students from the Jordanian universities who are 
registered for the first semester of the year 20152016/ 
from genders, (690 males and 1023 females. 
The researchers used 4 scales after verifying the 
psychometric characteristics (Validity and Reliability) to 
them. The 5 scales are: social anxiety, Self – efficacy, 
Paranoid Personality, self security, and life’s stresses. 
The results of multiple regression analysis that the 
variable Self – Efficacy, Paranoid Personality and 
Life’s Stresses  affected Social Anxiety. As it turns out 
that there are differences in the Social Anxiety to the 
variables of gender to the favor of females.
In light of these results, the researchers recommends 
conducting further studies about Self – Efficacy, 
Paranoid Personality, Life’s Stresses, Self Security, 
and Social Anxiety, using new samples and variables, 
to benefit from this study results 
Keywords: Self – Efficacy, Paranoid Personality, Life’s 
Stresses, Social Anxiety. Self security

مقّدمة:
تمثل المراهقة مرحلة إعادة تنظيم القوى النفسّية والعقلّية وكـل ما اكتسبه الفرد فـي مرحلة الطفولة، من قيم ومثل 
ومعتقـدات وخبـرات. كما انها مرحلة هّشه، تتمّيز بالقلق واهتزاز مفهوم الذات واألمن النفسي، وضغوط الحياة والكفاية 
الذاتّية، بحيث ينشغل المراهق خاللها بقضايا تكوين الهوّية، ومحاولة التعّرف على ذاته، وهو يحتاج إلى تطوير صورة 
 ,Brantano & stewart) ذاتّية متمّيزة، ليدخل بها إلى عالم الكبار بثقة وفكرة واضحة عن أهدافه وقيمه الشخصّية
2006). وال يعاني هؤالء المراهقون من المشاكل الظاهرة في سلوكياتهم فقط، بل لديهم أيضًا مشاكل داخلية، فهم أكثر 
قلقًا وانسحابًا واكتئابًا (Anderson, 2002) ولديهم مستوًى أقل من تقدير الذات (Li & Sun, 2002) ومن الشعور 
بالقّوة المدركة والكفاية الذاتّية (Swanson & Weaver ,Prelow, 2006) ،  كما يشعرون غالـبًا باليأس وفقدان األمل 
 ,Messner) وقد يفّكر بعضهم باإلنتحار  ،(1999 ,Marcussen & Simons)  وأحيانــًا يتمّنى بعضهم الموت
Robinson & Raffalovich ,Bjamash,  2006). كما يتعرض ألنواع من الضغوط والمشكالت التكيفية التي من 
 (1976 ,Lazarus) .شأنها ازدياد مستويات القلق،  واحتمال تطوره تدريجيا ليصبح معها مرضا يعاني من آثاره مستقبال
وانتقاله من مرحلة الدراسة الثانوية الى الحياة الجامعية الجديدة يمثل حدثا مهما في حياته، ويؤدي الى تغييرات في نمط 

حياته اليومية يمكن أن تكون مصدرا لالنزعاج. 
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ان حرمان المراهق من والديه أو أحدهما بالطالق، هو بمثابة التصّدع في شخصيته، واإلطاحة بأمنه النفسّي، 
 ,Fergussun & Woodward) من خالل تأثيره في مفهومه لذاته، وفي سلوكه، وإدراكه السلبي للرعاية الوالدية
2004)، خاصًة وأنه بأمّس الحاجه لإلنتماء واإلتصال الشخصي المتكرر مع الوالدين، والذي يتميز باإليجابية، 
والخلّو من المؤثرات السلبّية، والحّس بالرابطة الشخصّية، والشعور بالثقة بأّن هذا الشخص متواجد ويعتمد عليه 
الوالدية  الرعاية  من  المحرومين  االبناء  أن  على  األدّلة  نفسه  الوقت  (Bwolby, 1988).ويوفرفي  الحاجة  عند 
يعانون من مشاكل سلوكّية وعاطفّية وصحّية وأكاديمّية، قد تصل إلى ثالثة أضعاف مشاكل األبناء العاديين ، سواًء 
 & Friedman & James) على صعيد األمن النفسي، ومستوى التحصيل الدراسي أو اإللتزام بالدوام المدرسي
Mathews, 2001) وأّن طالق الوالدين يمثل أحد أهّم حدث يطال حياة األبناء بشكل خاّص والعائلة بشكل عاّم 

.(2000 ,Stahl) واعتالل صحتهم (2000 ,Clapp) سيظّل حدثًا جوهريًا في حياة األبناء
وقد أظهرت دراسات عديدة (Tillman ; .1998 ,Pankin & Thomas, 2007)  بأّن أبناء المطلقين يعانون 
من ضغوط حياتية وصعوبات في التعلم، وتوّجهات جنسّية مبّكرة، وسلوكيات ضّد المجتمع. باإلضافة إلى الشعور 
بالوحدة  والخوف مــن  المستقبل، كما تبدو الحياة في نظرهم غــيرعادلة (Hughes, 2007). وألّن األبناء 
يتمسكون بالرفض لفكرة أن والديهم لن يعيشا سويًا ثانيًة أبدًا، فلن يستطيع بعضهم النمّو إلى أقصى إمكاناته في 
مشاعر التعاطف والتفّهم النفسي، إضافًة إلى أّن وجود عدد كبير من المثيرات الضاغطة المرافقة للطالق، يشّكل 
 ,La & Pienda ,Jacques ,Dallaries ,Cole,Bruce) ،عائقًا أمام نمّو وتطّور األبناء وتطّور كفايتهم الذاتّية
للوصاية  يخضعون  الذين  لألبناء  الطالق،  مع  والتكّيف  والعاطفي  السلوكي  األبناء  تكّيف  مستوى  وأّن   (2006
المشتركة، كان مشابهًا لنظرائهم من األبناء الذين يعيشون ضمن العائالت العادّية، كما تشير إلى أّن هذه العائالت 
لم تكن تعاني أصًال من مستوى عال من الصراع قبل الطالق، بعكس العائالت التي تتفّق على وصاية الوالد الواحد 
(Smith ;2002 ,Bewserman, 1999).  ويؤّكد الباحثون على أهمّية خفض الصراع الوالدي، والذي سيساهم 
العائلية واإلجتماعية  الوالد غير الوصي، كما يؤكد على أهمّية المحافظة على الطقوس  في زيادة إمكانية رؤية 
ما أمكن (Emery Morey-Goeke ,Peris, 2008) . واهمية االبقاء على اتصال المراهق مع كال الوالدين 
 ,Eccles & ,Jodi ,Risch) والى الحاجه إلى استمرار العالقات مع أحدهما  (2000 ,Brennan & Lerner)

.(2007 ,Strohchein) 2004) مما تساعد على االقالل من المخرجات السلبّية للعائالت أحادية الوالد
ويعد موضوع القلق االجتماعي من الموضوعات التي لها تأثير على الحياة والمجتمع ومن ثم على التعليم. حيث 
تبدأ مشكالت القلق االجتماعي عادة في منتصف مرحلة المراهقة، وتكون سمات القلق االجتماعي ناشئة من تاريخ 
الطفولة. ويشير الباحثون إلى ان وجود القلق االجتماعي عند الطلبة مازال مغلقا بشكل غير مريح بين التربويين 
والنفسيين حيث ينتشر القلق االجتماعي بين طلبة الجامعة بشكل واضح. وان ما نسبته (%12) من طلبة الجامعات 

يعانون من قلق اجتماعي (البنا، وعبد الخالق، 2008). 
وجاء في دليل التشخيص األمريكي الخامس (2012) التابع للجمعية األمريكية للطب النفسي (DSM5 ) أن 
اضطراب القلق االجتماعي اعترف به رسميا منذ العام 1980 ولم تصبح المشكلة أوضح بشكل كاف حتى االصدار 
األول من دليل التشخيص األمريكي(DSM ) في عام 1987. حيث يستخدم هذا المفهوم لالشارة الى خبرة القلق 
في السياقات االجتماعية، وأنه خوف يعتري االنسان في الوضعيات التفاعلية مع اآلخرين (العلي، 2009). كما انه 

تقييم الفرد لذاته تقييما سلبيا. وقد يكون التقييم حقيقيا أو متخيال. 
ويعد األمن النفسي من أهم مقومات الحياة التي يتطلع االنسان في كل زمان ومكان. وهو حالة نفسية داخلية 
النفسي ماسلو.وحدد له ثالثة أبعاد  الفرد من خاللها باالطمئنات والهدوء. وقد استحدث مفهوم االمن  يشعر بها 
أساسية  يتمثل جانبها االيجابي في شعور الفرد بالسالمة وندرة الشعور بالخطر والتهديد والقلق واالنتماء، وأن له 
مكانا في الجماعة، وأن اآلخرين يتقبلونه ويحبونه وينظرون إليه ويعاملونه في دفء ومودة. وان حرمان الفرد من 
األمن النفسي يجعله فريسة للمخاوف، فينعكس سلبا على شتى جوانب حياته النفسية واالجتماعية، وان فقدان الفرد 
الشعور باألمن يجعله غير قادر على االستجابة للمواقف التي تنطوي على شيء من الخطر بما يتناسب مع طبيعة 
الظروف. وانما يستجيب مدفوعا بما يشعر به من مخاوف. كما يولد ادراكا متغيرا قيميا سلبيا مما يؤدي الى ظهور 

أساليب سلوكية أو أهداف أو قيم غير مقبولة اجتماعيا.

مشكلة الدراسة:
ان الغرض من هذه الدراسة هو الكشف عن القدرة التنبؤية لكل من الكفاية الذاتية المدركة والشخصية االرتيابية 

وضغوط الحياة في القلق االجتماعي لدى عينة من المراهقين وعالقته باألمن النفسي لديهم.
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أهداف الدراسة: 
سعت الدراسة الحالية الى التعرف على مظاهر القلق االجتماعي، وعالقته باألمن النفسي والكفاية الذاتية المدركة 
والشخصية االرتيابية وضغوط الحياة لدى المراهقين وفقا لمتغيرات الجنس، التخصص، نوع الرعاية، المستوى 
النفسي  القلق االجتماعي واألمن  بين مظاهر  ارتباطية  اذا كانت هناك عالقة  االقتصادي، حجم االسرة . وفيما 
والكفاية الذاتية المدركة والشخصية االرتيابية وضغوط الحياة لدى المراهقين . وبيان نسبة ما تفسره متغيرات األمن 
النفسي والكفاية الذاتية المدركة والشخصية االرتيابية وضغوط الحياة في مظاهر القلق االجتماعي لدى المراهقين. 

أسئلة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تم طرح األسئلة اآلتية: 

القلق . 1 بمظاهر  التنبؤ  في  الحياة  االرتيابية وضغوط  والشخصية  المدركة،  الذاتية  الكفاية  متغيرات  قدرة  ما 
االجتماعي عند مستوى الداللة االحصائية (α = 0.05) لدى المراهقين ؟ 

هل يختلف مستوى القلق االجتماعي لدى المراهقين باختالف متغيرات الجنس، التخصص، نوع الرعاية، . 2
المستوى االقتصادي، حجم االسرة  ؟ 

هل يختلف مستوى األمن النفسي لدى المراهقين باختالف مستوى القلق االجتماعي لديهم عند مستوى الداللة . 3
(α = 0.05)؟ 

اهمية الدراسة: 
يتعرض الطلبة المراهقون الى تراكمات من االحداث غير االعتيادية التي تتسم بالقلق وخفض في الكفاية الذاتية 
المدركة وشخصية ارتيابية وضغوط في الحياة وتدن في مستوى األمن النفسي. كما ان الخبرات التي يمر بها 
هؤالء الطلبة تؤدي الى التوتر وتشتت االنتباه. وقلة التركيز مما ينعكس عليهم سلبا في حياتهم وعلى دراستهم 
وعلى اعمالهم اليومية. مما يدعو الى مزيد من الدراسات للكشف عن تأثير مرحلة المراهقة لهم، والبحث عن سبل 

تحسين الحياة اليومية، والحد من المشكالت التي يواجهونها. 
وتعتبر برامج التدريب واالرشاد الجمعي ذات فاعلية واهمية في تحقيق الصحة النفسية للطلبة، وتقديم الخدمة 
النفسية المتخصصة لهم. كما تسهم البرامج االرشادية في تحسين الصحة النفسية لهم وتساعدهم على التكيف مع 
الحياة بشكل افضل. مما يفسح المجال امام قدراتهم المتنوعة للظهور. ويعتبر التفكير المنطقي العقالني من اهم 

 .(1999 ,Vernon) المهارات التكيفية في خفض مستويات القلق االجتماعي

مصطلحات الدراسة: 
المستقبل، وتتضّمن •  المتعلق بحوادث  وبالهّم  اإلرتياح واإلضطراب  بعدم  الشعور  االجتماعي: حالة من  ألقلق 

تجاه زمالءه   الفرد  الوقوع، ومسؤولية  أو وشيكة  متوقعة  أو مشكلة  ألم  الفكر حيال  بالضيق وانشغال  شعورًا 
وأسرته من خالل تفاعله معهم واحترامه لهم وتفهمه لمشكالتهم ومساعدتهم على إيجاد الحلول المناسبة لها، 
والتعاون معهم من أجل تحقيق األهداف المشتركة معهم، وإدراكه لدوره االجتماعي في المحيط الذي يوجد فيه، 
واالستعداد والرغبة في تحمل نتائج ما يمارسه من سلوكات. ويعرف اجرائيا من خالل الدرجة التي يحصل عليها 

الفرد على مقياس القلق االجتماعي الذي أعد ألغراض هذه الدراسة
ألكفاية الذاتّية المدركه: معتقدات الشخص حول قدرته على تنظيم وتنفيذ المخططات العملية المطلوبة إلنجاز • 

الهدف المراد،  وهذا يعني أّنه إذا اعتقد الفرد بأّنه يمتلك القوة إلنجاز األهداف المطلوبة، فإّنه يحاول جعل هذه 
األهداف تتحقق فعًال، وبمعنى آخر، فإّن الكفاية الذاتّية تشير إلى اإلعتقادات اإلفتراضّية التي يمتلكها الفرد حول 
قدراته، وتعرف اجرائيا من خالل الدرجه التي يحصل عليها الفرد على مقياس الكفاية الذاتّية المدركة الذي أعد 

ألغراض هذه الدراسة.
الشخصية االرتيابية: هي الشخصية التي تتميز بوجود ميل دائم وغير مبرر الى تفسير تصرفات الناس على أنها • 

تقلل من شأنه أو تهدده عن قصد. وتتمثل مظاهرها في عدم الثقة في الناس واالفكار االضطهادية تجاههم وكثرة 
التذمر والشكوى من عدم تقدير الناس له مع حذره وتوجسه وتصلبه في مواقفه. وتعرف إجرائيا بالدرجة التي 

يحصل عليها المفحوص على فقرات مقياس الشخصية االرتيابية الذي أعد ألغراض هذه الدراسة . 
األمن النفسي: حالة من التوافق الذاتي والتكيف االجتماعي، تتاثر بحالة الفرد العضوية والعوامل االجتماعية • 

واالقتصادية المحيطة به. وتعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على فقرات مقياس األمن النفسي 
المعد ألغراض هذه الدراسة
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ضغوط الحياة: مجموعة من المصادر الداخلية أو الخارجية الضاغطة، أو هي األحداث الحياتية التي يمر الفرد • 
وتشكل ضغطا عليه، قد تكون هذه األحداث سلبية أو إيجابية، وقد تكون مرغوبة بالنسبة للفرد أو غير مرغوبة، 
وقد يكونن الفرد مسؤوال عنها أو غير مسؤول عنها في شتى مجاالت الحياة، والتي تستلزم منه أفعاال تكيفية 
الستعادة توافقه النفسي واالجتماعي، وتعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على فقرات مقياس 

ضغوط الحياة المعد ألغراض هذه الدراسة. 

محددات الدراسة: 
اقتصرت هذه الدراسة على اآلتي: 

العينة:  . 1

a . الحدود البشرية: مكونة من (1713) طالبا وطالبة
b . الحدود المكانية: طلبة الجامعات األردنية في كل من التخصصات العلمية واألدبية
c . .2016 /2015 الحدود الزمانية: الملتحقون في الجامعات األردنية للفصل الدراسي األول من العام

أدوات الدراسة: . 2
a . القلق الحياة ومقياس  الشخصية االرتيابية ومقياس ضغوط  المدركة ومقياس  الذاتية  الكفاية  مقياس 

االجتماعي ومقياس األمن النفسي 
b . بفئتيها: صدق الدراسة  أدوات  من صدق  التحقق  تم  والثبات):  (الصدق  السيكومترية  الخصائص 

المحكمين، ومؤشرات صدق البناء لها. كما تم التحقق من ثبات األدوات بفئتيه: ثبات االعادة وثبات 
االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا).   

إمكانية التعميم: . 3
يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية وفقا لمدى صدق استجابات أفراد عينة الدراسة من طلبة الجامعات األردنية. 

ومدى التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات القياس (الصدق والثبات).  

الدراسات السابقة:
تباينت الدراسات التي تناولت موضوع البحث. فقد توصل هل (Hall, 2003) الى عدد من االسباب التي تؤدي 
البيولوجية والبيئية وانخفاض دخل االسرة. وأن األمن  الى سلوك العنف لدى المراهقين اشتملت على الجوانب 
النفسي منبعه الذات، والعالقات بين افراد الجماعة والهدف االجتماعي والمساندة االجتماعية والدفء االجتماعي. 
وميزسافرين ورفاقه (al et , Safren.; 1998) بين نوعين من قلق التفاعالت االجتماعية وقلق األداء على عينة 

من (76) إمرأة و (91) رجال. 
وأعد رضوان (2001) مقياسا للقلق االجتماعي وفحص البنية العاملية له واختبار صدقه وثباته على عينات 
سورية اشتملت على (437) مفحوصا من طالب وطالبات جامعة دمشق معتمدا في إعداد مقياسه على اختبارين 
من اللغة االلمانية لقياس القلق االجتماعي واختياره بنودا تشتمل على المكونات المعرفية واالنفعالية والسلوكية للقلق 
االجتماعي باالضافة الى مجموعة من البنود التي تمت صياغتها استنادا للوصف االكلينيكي للصورة المرضية للقلق 
االجتماعي. حيث قاد التحليل العاملي الى ايجاد خمسة عوامل جذرها الكامن أكبر من (1) تتضمن (29) بندا بتشبع 
للبند مقداره (0.40) فما فوق. واستخراج معامالت ثبات مقبولة للمقياس، وتحديد انتشار ظاهرة القلق االجتماعي 

في عينة الدراسة واستخراج معايير مبدئية له. 
وحدد ناصر (2001) البنية العاملية لمكونات القلق االجتماعي على عينات من الشباب المصري والسعودي 
شملت (216) مدرسا وطالبا سعوديا و (205) من الشباب المصري بهدف الكشف عن البنية العاملية لمكونات 
القلق االجتماعي لديهم، وتحديد أوجه االتفاق والتباين لبنية عينتي الدراسة وامكانية استخالص نموذج عام لمكونات 
القلق االجتماعي . وبينت األحمد (2001) في دراستها عن حالة القلق وسمة القلق وعالقتهما بمتغيري الجنس 
كليات  في  البحث  متغيري  بين  دالة  ارتباطية  الى عدم وجود عالقة  الجامعيين.  الطلبة  بين  العلمي  والتخصص 
الجامعة التي شملتهم هذه الدراسة، ووجود عالقة ارتباطية دالة بين حالة القلق وسمة القلق لدى االناث وعدم وجود 

تأثير دال لمتغيري الجنس والتخصص العلمي في كل من سمة القلق وحالة القلق 
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وبين رتشاردسون و مكابي (McCabi & Richardson, 2001) إلى ارتباط طالق الوالدين ايجابيًا بمستوى 
القلق والتوتر، وسلبيًا بالرضى عن الحياه والعالقات مع كال الوالدين والعالقات مع نفس الجنس. وأوضحت دراسات 
شيك ( 2002 ,Chick )، (Lavaditis, 2002 ). إلى ارتفاع درجات أبناء المطلقين على مقياس القلق اإلجتماعي 
مقارنًة باألبناء العاديين. وإرتفاع معدالت المشكالت النفسّية واالجتماعية لدى أبناء المطلقين، عنها لدى المراهقين 
 ,Roysamd,Storksen) من أبناء األسر العاديه، ومن أبناء األسر التي توفّي فيها أحد الوالدين. كما بينت دراسات
 ,Elias & Chung)) ،(2006 ,Tambs & ,Holmen ,Roysamb ,Storken) ،(2005,Tambs & ,Moum
 &  Johnes) 1996. إلى ارتفاع واضح في مستويات القلق، واالكتئاب، والمشكالت المدرسية. ولم تشر دراسة
Jolly, 2003 ) الى اختالفات جوهريه ألثر البنيه العائليه على مستوى الكفايه الذاتيه المدركه، ارتباط المستوى 
الضعيف من الوالديه والمستوى المرتفع من أحداث الحياه الضاغطه، بمستوى أقّل من الكفايه الذاتيه والحديث 
 .2006 ,.al et Bruce) ) الهّدام مع الذات، وإلى إرتباط ايجابي ما بين الوالديه الفّعاله والكفايه الذاتيه المدركه
وبين العاصمي (2012) في دراسته حول تناقضات إدراك الذات وعالقتها بكل من القلق االجتماعي واالكتئاب 
لدى عينة من طالب جامعة دمشق مكونة من (230) طالبا وطالبة من طالب كلية التربية والعلوم واستخدامه لكل 
من  استبانة تناقضات إدراك الذات لهيغنز ومقياس القلق االجتماعي ومقياس االكتئاب لبيك عن وجود عالقة دالة 
بين تناقض ادراك الذات الواقعية / الواجبة والقلق االجتماعي ووجود عالقة بين تناقض إدراك الذات الواقعية / 

المثالية واالكتئاب. 
وأظهرت دراسة الشريف (2003) حول بعض أبعاد القلق االجتماعي المنبئة بالتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة 
طيبة بهدف معرفة الفروق في أبعاد القلق االجتماعي (قلق التفاعل االجتماعي، صعوبة التواصل والتعبير، الخوف من 
مواجهة االخرين، ضعف الثقة بالنفس، تجنب االحراج) على عينة مكونة من (570) طالبا وطالبة من طلبة جامعة طيبة 
وفروعها واستخدام مقياس القلق االجتماعي أظهرت  عدم وجود فروق في ابعاد القلق االجتماعي تعزى لمتغيرات (النوع 
االجتماعي والتخصص والتحصيل الدراسي) ووجود فروق في بعد ضعف الثقة بالنفس لصالح الذكور وكذلك وجود 
فروق في ابعاد القلق االجتماعي تعزى لمتغير مكان االقامة لصالح مكان االقامة خارج المدينة. وعدم وجود ارتباط دال 

احصائيا بين القلق االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة طيبة من الجنسين. 
وبين الشهري (2009) في دراسته حول إساءة المعاملة المدرسية وعالقتها باألمن النفسي لدى عينة من تالميذ 
المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف. وجود عالقة ارتباطية بين اساءة المعاملة المدرسية واالمن النفسي لدى افراد 
عينة البحث المكونة من (863) تلميذا منن تالميذ المرحلة االبتدائية للصفوف العليا بمحافظة الطائف. باالضافة 
الى وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات االمن النفسي واساءة المعاملة المدرسية  نتيجة الختالف 
نوع المدرسة (حكومي/ أهلي) واختالف متوسط دخل االسرة، واختالف عدد أفراد االسرة. . وفروق دالة احصائيا 

بين متوسطات درجات اساءة المعاملة المدرسية نتيجة الختالف نوع المدرسة 
وأوضح جبر (2015) في دراسته حول األمن النفسي وعالقته بمفهوم القلق لدى طلبة كلية الفنون الجميلة . 
أن فقدان األمن يولد ادراكا متغيرا قيميا سلبيا مما يؤدي الى ظهور اساليب سلوكية أو اهداف أو قيم غير مقبولة 
اجتماعيا. وأن حاجة الفرد الى األمن النفسي تدفعه الى االنتماء الى الجماعة وتكوين عالقات اجتماعية تؤدي الى 
حدوث التفاعل االجتماعي فيما بينه وبين أفراد الجماعة مبينا في دراسته الى وجود عالقة موجبة دالة احصائيا بين 
االمن النفسي ومفهوم القلق، باالضافة الى وجود فروق دالة احصائيا في مستوى األمن النفسي لدى طلبة الكلية 

وفقا لمتغير الجنس ولصالح االناث، وفروق دالة احصائيا في مستوى القلق لصالح الذكور. 
وفي دراسة اجراها حجازي (2013) للتعرف على القلق االجتماعي وعالقته باالفكار الالعقالنية لدى طلبة المرحلة 
االعدادية بالمدارس الحكومية في محافظات غزة. ومعرفة مدى انتشار كل من القلق االجتماعي واالفكار الالعقالنية. 
والتعرف على الفروق بين الطلبة وفقا لمتغيرات: الجنس، ومنطقة السكن، والمستوى التعليمي للطلبة ولالبوين، وحجم 
االسرة، والترتيب الوالدي على عينة من (888) من طلبة المدارس الحكومية باستخدام مقياس القلق االجتماعي، ومقياس 
االفكار الالعقالنية. أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين القلق االجتماعي واالفكار الالعقالنية، وان الوزن النسبي 
لمستوى القلق االجتماعي (%70.8) باالضافة إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا في مستوى القلق االجتماعي لدى عينة 

الدراسة تعزى لمتغيرات الجنس، المستوى التعليمي لالبوين وحجم االسرة والترتيب الوالدي للطلبة 
القلق  العملية في خفض  التربية  اثر  للتعرف على  الخفاجي والشاوي (2009)  التي أجراها  الدراسة  وهدفت 
االجتماعي لدى طلبة جامعة البصرة على عينة مكونة من 100 طالب وطالبة من طلبة كلية التربية باستخدام 
مقياس القلق االجتماعي الذي اعده هارون الرشيدي عام 2000 . وقد بينت الدراسة وجود فروق دالة احصائيا 
من درجات الطلبة في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس القلق االجتماعي ولصالح االختبار البعدي كما بينت 

الدراسة انتشار القلق االجتماعي بدرجة اكبر لدى االناث. 
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وبينت دراسة العويضة (2009) التي هدفت الى الكشف عن كل من تفضيالت االتصال الشائعة ومستويات 
القلق االجتماعي والشعور بالوحدة، وكشف الذات لدى طلبة جامعة عمان االهلية على عينة من 400 طالب وطالبة 
باستخدام مقياس تفضيالت االتصال ومقياس القلق االجتماعي ومقياس الشعور بالوحدة ومقياس كشف الذات. الى 
وجود عالقة ارتباطية سلبية بين تفضيالت االتصال وجها لوجه والقلق االجتماعي، ووجود عالقة ارتباطية موجبة 

بين تفضيالت االتصال باستخدام الوسائل النصية والقلق االجتماعي. 

وأظهرت دراسة النفيسة (2010) التي هدفت الى معرفة تأثير القلق االجتماعي واالكتئاب على بعض العمليات 
المعرفية (االدراك، التفكير، الذاكرة) على عينة مكونة من (141) شخصا من بينهم (66) مريضا ممن يترددون 
على مجمع االمل الطبي لالمراض النفسية بالرياض. تم اختيارهم بعد تطبيق اختبار الطمأنينة النفسية. وتم استخدام 
اختبار المصفوفات المتدرجة لرافن لقياس االدراك البصري، ومقياس العمليات المعرفية لمحمد المفتي واختبار 
الذاكرة السمعية والبصرية واختبار الطمأنينة النفسية . وخلصت الدراسة الى وجود فروق دالة احصائيا في عمليات 

االدراك والتفكير والذاكرة لمرضى القلق االجتماعي ومرضى االكتئاب. 

وهدفت الدراسة التي أجراها العزاوي (2010) الى معرفة مستوى القلق االجتماعي والشعور بالوحدة النفسية 
لدى عينة من (60) طالبة من جامعة ديالي الممارسات وغير الممارسات للنشاطات الرياضية باستخدام مقياس 
القلق االجتماعي لليري Leary وتم التوصل الى عدم وجود فروق دالة احصائيا في مستوى القلق االجتماعي بين 

الطالبات الممارسات وغير الممارسات للنشاطات الرياضية. 

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة 

اعتمد الباحثون المنهج الوصفي المسحي االرتباطي في الدراسة الحالية في ايجاد القدرة التنبؤية لكل من الكفاية 
الذاتية المدركة والشخصية االرتيابية وضغوط الحياة في القلق االجتماعي لدى المراهقين وعالقته باألمن النفسي 

لديهم وذلك لمناسبته في تحقيق أهداف هذه الدراسة.

عينة الدراسة: 
اشتملت عينة الدراسة على (1713) طالبا وطالبة من طلبة الجامعات األردنية. الملتحقين في الفصل الدراسي 
الدراسة في كل من  لمتغيرات  وفقا  الطبقية.  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  العام 2015/ 2016.  األول من 

محافظات العاصمة عمان ، والزرقاء،  واربد،  والمفرق.  والجدول (1) يوضح ذلك
التخصص،  العلمي،  الجنس،المؤهل  من:  كل  متغيرات  حسب  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع   (1) جدول 

المستوى االقتصادي، حجم االسرة

النسبةالعددالفئة/ المستوىالمتغير
االجمالي

النسبةالعدد

الجنس
69040.3الذكور

102359.71713100.0االناث

التخصص
86450.4األقسام العلمية

84949.61713100.0األقسام األدبية

نوع الرعاية
114166.6رعاية والدية

57233.41713100.0محروم من الرعاية الوالدية

المستوى االقتصادي

100958.9منخفض

40523.6متوسط

29917.51713100.0مرتفع

حجم األسرة
54731.9أقل من 5

5116668.11713100.0 أشخاص فأكثر
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أدوات الدراسة:  
أوال: مقياس القلق االجتماعي: 

بهدف تطوير أدوات لجمع المعلومات فقد تمت مراجعة األدب التربوي والمقاييس ذات العالقة. مثل دراسات:  
 ,Sherer  ;1990  ,Harter  ;.1982  ,Harter))  .،(2002 (األنصاري،   ،(2003 2012)،(أميمن،  (ملحم، 
(بدوي، 2009)،   (العويضة، 2009)،  (النفيسة، 2010)،  (رضوان، 2001)،  (العاصمي، 2012)،   .1982
(2008 .al et ,Hayward),(Clarke & Mattick, 1998),. وقد تكون المقياس من (45) فقرة ، موزعة على 

خمسة أبعاد رئيسة هي: 
1 . AA1, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AA7 :التفاعل: وتمثله الفقرات
2 .AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8  :التواصل والتعبير: وتمثله الفقرات
3 .AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7 :الخوف من المواجهة: وتمثله الفقرات
4 .AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8:ضعف الثقة بالذات: وتمثله الفقرات
5 .AE1, AE2, AE3, AE4, AE5, AE6, AE7 :تجنب االحراج: وتمثله الفقرات

6 .AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7:تحمل المسؤولية: وتمثله الفقرات

دالالت صدق مقياس القلق االجتماعي: 
اعتمد الباحثون على دالالت الصدق التي تضمنت القيام بعرض مقياس القلق االجتماعي على (10) محكمين من 
أساتذة الجامعات األردنية. وطلب اليهم ابداء الرأي بعبارات األداة. ومدى انتماء الفقرات لها، ومدى وضوحها، 

وسالمة صياغتها. وتم اعتماد موافقة (%80) فأكثر من المحكمين على الفقرة كافية العتبارها صادقة. 
وكمؤشر على صدق البناء. تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية من (20) طالبا وطالبة من خارج عينة 
الدراسة مرتين، وبفارق زمني قدره ثالثة اسابيع. حيث تم حساب معامالت االرتباط بين متوسط استجاباتهم على 

كل فقرة من فقرات القلق االجتماعي مع الدرجة الكلية له. والجدول (2) يوضح ذلك. 
جدول (2)  قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس القلق االجتماعي مع الدرجة الكلية للبعد، وبين 

كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية له

رقم البعد
الفقرة

معامل 
رقم البعداالرتباط

الفقرة
معامل 
معامل رقم الفقرةالبعداالرتباط

االرتباط

**AC.623المواجهة**AB.658التواصل**AA.685التفاعل

AA1.384**AB1.522**AC1.493**

AA2.525**AB2.493**AC2.487**

AA3.566**AB3.501**AC3.429**

AA4.561**AB4.330**AC4.387**

AA5.264**AB5.401**AC5.360**

AA6.433**AB6.252**AC6.408**

AA7.464**AB7.486**AC7.435**

**AF.605تحمل المسؤولية**AD.678**AB8.433ضعف الثقة

AD1.532**تجنب االحراجAE.676**AF1.350**

AD2.520**AE1.450**AF2.378**

AD3.568**AE2.557**AF3.364**

AD4.501**AE3.264**AF4.392**

AD5.428**AE4.366**AF5.379**

AD6.345**AE5.529**AF6.489**

AD7.216**AE6.536**AF7.514**

AD8.362**AE7491**AF8.455**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
الدرجة  القلق االجتماعي مع  يوضح الجدول (2) أن قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس 
الكلية للبعد، وبين كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية له قد تراوحت بين (.216** - .685**) وهي قيم دالة 
إحصائيا عند مستوى الداللة (α = 0.01) وإزاء ذلك، إعتبرت جميع الفقرات مناسبة لتحقيق أهداف هذه الدراسة 

ولم يتم حذف أي منها.  
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دالالت ثبات مقياس القلق االجتماعي: 
وللتحقق من ثبات مقياس القلق االجتماعي. تم حساب معامل الثبات، بتطبيقه على عينة استطالعية من عشرين 
طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة مرتين، وبفارق زمني قدره ثالثة اسابيع. بين التطبيق االول والتطبيق الثاني. 
وتم حساب الثبات بطريقتي االعادة واالتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا. والجدول (3) يوضح ذلك. 
جدول (3)  قيم معامالت الثبات بطريقتي اإلعادة واالتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)  لمقياس القلق االجتماعي 

وأبعاده الفرعية. 

االتساق الداخليمعامل ثبات اإلعادةالبعدالرقم
0.8350.813قلق التفاعل1
0.8080.794قلق التواصل والتعبير2
0.7730.768قلق الخوف من المواجهة3
0.8280.808ضعف الثقة بالذات4
0.8360.807تجنب االحراج5
0.7550.766تحمل المسؤولية6

0.8510.829المقياس ككل

يبين الجدول (3) أن معامالت ثبات المقياس وأبعاده الفرعية بطريقة االعادة قد ترواحت (0.755   -  0.851) 
وبطريقة االتساق الداخلي (0.766  -  0.813) قد تراوحت. وهي قيم مقبولة لتحقيق أهداف هذه الدراسة. 

ثانيا: مقياس الكفاية الذاتّية:  
وتم تطوير أداة لقياس الكفاية الذاتّية استنادًا الى ما تم االطالع عليه من أألدب النظري والدراسات والمقاييس ذات الصلة 
مثل دراسات (حمدي وداوود، 2000)، 1990 ,Harter) ) ،((1982 ,Bandura، (Sherer,1982)، (الشبول، 

2004). (سبيلبرجر وآخرون، 1992). وقد تكون المقياس من (36) فقرة، موزعة على ستة أبعاد فرعية هي: 
1 .BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, BA6 :الكفاية االنفعالية: وتمثله الفقرات
2 .BB1, BB2. BB3, BB4, BB5, BB6 :الكفاية األكاديمية: وتمثله الفقرات
3 . BC1, BC2, BC3, BC4, BC5, BC6:الكفاية المعرفية: وتمثله الفقرات
4 . BD1, BD2, BD3, BD4, BD5, BD6:الكفاية االجتماعية: وتمثله الفقرات
5 . BE1, BE2, BE3, BE4, BE5, BE6:اإلصرار والمثابرة: وتمثله الفقرات

6 .  BF1, BF2, BF3, BF4, BF5, BF6:الثقة بالذات: وتمثله الفقرات
دالالت صدق مقياس الكفاية الذاتية المدركة : 

وقد اعتمد الباحثون على دالالت الصدق التي تضمنت القيام بعرض المقياس على (10) محكمين من أساتذة 
الجامعات األردنية. وطلب اليهم ابداء الرأي بعبارات األداة. ومدى انتماء الفقرات لها، ومدى وضوحها، وسالمة 

صياغتها. وتم اعتماد موافقة (%80) فأكثر من المحكمين على الفقرة كافية العتبارها صادقة. 
وكمؤشر على صدق البناء. فقد تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية من (20) طالبا وطالبة من خارج عينة 
الدراسة مرتين، وبفارق زمني قدره ثالثة اسابيع. حيث تم حساب معامالت االرتباط بين متوسط استجاباتهم على 

كل فقرة من فقرات األداة مع الدرجة الكلية لها. والجدول (4) يوضح ذلك. 
جدول (4)  قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس الكفاية الذاتية المدركة مع الدرجة الكلية للبعد، 

وبين كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية له

رقم البعد
الفقرة

معامل 
رقم البعداالرتباط

الفقرة
معامل 
رقم البعداالرتباط

الفقرة
معامل 
االرتباط

**BC.723الكفاية المعرفية**BB.653الكفاية األكاديمية**BA.661الكفاية االنفعالية

BA1.398**BB1.334**BC1.749**

BA2.511**BB2.542**BC2.465**

BA3.503**BB3.521**BC3.373**

BA4.429**BB4.490**BC4.374**

BA5.474**BB5.442**BC5.531**

BA6.442**BB6.492**BC6.399**

**BF.585الثقة بالذات**BE.750االصرار والمثابرة**BD.585الكفاية االجتماعية

BD1.532**BE1.648**BF1.548**

BD2.520**BE2.615**BF2.448**

BD3.568**BE3.446**BF3.407**

BD4.501**BE4.501**BF4.521**

BD5.428**BE5.428**BF5.603**

BD6.345**BE6.575**BF6.450**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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يوضح الجدول (4) أن قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس الكفاية الذاتية المدركة مع الدرجة 
الكلية للبعد، وبين كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية له قد تراوحت بين (.433** - .057**) وهي قيم دالة 
إحصائيا عند مستوى الداللة (α = 10.0). وإزاء ذلك، إعتبرت جميع الفقرات مناسبة لتحقيق أهداف هذه الدراسة 

ولم يتم حذف أي منها.  
وللتحقق من ثبات مقياس الكفاية الذاتية المدركة. فقد تم حساب معامل الثبات، بتطبيقه على عينة استطالعية من 
(20) طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة مرتين، وبفارق زمني قدره ثالثة اسابيع. بين التطبيق االول والتطبيق 
الثاني. وتم حساب الثبات بطريقتي االعادة واالتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا. والجدول (5) يوضح ذلك. 

جدول (5)  قيم معامالت الثبات بطريقتي اإلعادة واالتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)  لمقياس الكفاية الذاتية 
المدركة وأبعاده المشتركة. 

االتساق الداخليمعامل ثبات اإلعادةالبعدالرقم
0.8350.813الكفاية االنفعالية1
0.8080.794الكفاية األكاديمية2
0.7730.768الكفاية المعرفية3
0.8280.808الكفاية االجتماعية4
0.8360.807كفاية اإلصرار والمثابرة5
0.7550.766كفاية الثقة بالذات6

0.8450.852المقياس ككل

يبين الجدول (5) أن معامالت ثبات مقياس الكفاية الذاتية المدركة وأبعاده الفرعية بطريقة االعادة قد ترواحت 
(0.845-0.755) وبطريقة االتساق الداخلي (0.813-0.766). وهي قيم مقبولة لتحقيق أهداف هذه الدراسة. 

ثالثا: مقياس األمن النفسي: 
وتم تطوير أداة لقياس األمن النفسي استنادًا الى ما تم االطالع عليه من أألدب النظري والدراسات والمقاييس 
ذات الصلة. مثل دراسات (حسين، 1987)، (الدليم، 1993)، (السهلي، 2009). وقد تكون المقياس من (25) فقرة 
تقيس مخالطة الناس والثقة بهم ومحبتهم، والخوف من المستقبل، والمنافسة، وتكوين الصداقات، والراحة النفسية، 
 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, :والشعور باألمن، والسيطرة على المشاعر، وتمثله الفقرات
.C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25

دالالت صدق مقياس األمن النفسي: 
وقد تم االعتماد على دالالت الصدق التي تضمنت القيام بعرض المقياس على (10) محكمين من أساتذة الجامعات 
األردنية. وطلب اليهم ابداء الرأي بعبارات األداة. ومدى انتماء الفقرات لها، ومدى وضوحها، وسالمة صياغتها. 

وتم اعتماد موافقة (%80) فأكثر من المحكمين على الفقرة كافية العتبارها صادقة. 
المقياس على عينة استطالعية من (20) طالبا وطالبة من خارج  البناء. فقد تم تطبيق  وكمؤشر على صدق 
عينة الدراسة مرتين، وبفارق زمني قدره ثالثة اسابيع. حيث تم حساب معامالت االرتباط بين متوسط استجاباتهم 
على كل فقرة من فقرات األداة مع الدرجة الكلية لها. حيث أشارت الدرجات الكلية للمفحوصين على أألداة تمتعها 
بمعامالت صدق دالة احصائيا عند مستوى الداللة (α = 0.01) وهي معامالت صدق رتفعة تسمح بتطبيقها لتحقيق 

آهداف هذه الدراسة. والجدول (6) يوضح ذلك. 
جدول (6)  قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس األمن النفسي مع الدرجة الكلية له

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

C1.220**C6.365**C11.342**C16.331**C21.383**

C2.176**C7.359**C12391**C17.371**C22.362**

C3.314**C8.342**C13.214**C18.438**C23.321**

C4.312**C9.342**C14.287**C19.417**C24.242**

C5.307**C10.305**C15.285**C20.437**C25.305**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
يوضح الجدول (6) أن قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس األمن النفسي مع الدرجة الكلية له 
قد تراوحت بين (.176**  - .438**  ) وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α = 0.01) وإزاء ذلك، 

إعتبرت جميع الفقرات مناسبة لتحقيق أهداف هذه الدراسة ولم يتم حذف أي منها.  
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وللتحقق من ثبات مقياس األمن النفسي. فقد تم حساب معامل ثبات األداة، بتطبيقه على عينة استطالعية من (20) 
طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة مرتين، وبفارق زمني قدره ثالثة اسابيع. بين التطبيق االول والتطبيق الثاني. 
وتم حساب الثبات بطريقتي االعادة واالتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا. حيث أظهرت معامالت ثبات 
المقياس بطريقة االعادة (0.849) وبطريقة االتساق الداخلي (0.852). وهي قيم مقبولة لتحقيق أهداف هذه الدراسة. 

رابعا: مقياس ضغوط الحياة: 
وتم تطوير أداة لقياس ضغوط الحياة استنادًا الى ما تم االطالع عليه من أألدب النظري والدراسات والمقاييس 
ذات الصلة مثل دراسات (نصيرة، 2011)، (وهبان، 2008). وقد تكون المقياس من (52) فقرة موزعة على 

سبعة أبعاد فرعية هي: 
1 .DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6:الضغوط الشخصية: وتمثله الفقرات
2 .DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7, DB8:الضغوط االنفعالية: وتمثله الفقرات
3 .DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7, DC8:الضغوط الدراسية: وتمثله الفقرات
4 .DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD7:الضغوط االقتصادية: وتمثله الفقرات
5 .DE1, DE2, DE3, DE4, DE5, DE6, DE7:الضغوط األسرية: وتمثله الفقرات
6 .DF1, DF2, DF3, DF4, DF5, DF6, DF7, DF8:الضغوط االجتماعية: وتمثله الفقرات
7 .DG1, DG2, DG3, DG4, DG5, DG6, DG7, DG8 :الضغوط البيئية: وتمثله الفقرات

دالالت صدق مقياس ضغوط الحياة: 
وقد تم االعتماد على دالالت الصدق التي تضمنت القيام بعرض األداة على (10) محكمين من أساتذة الجامعات 
األردنية. وطلب اليهم ابداء الرأي بعبارات المقياس ومدى انتماء الفقرات لها، ومدى وضوحها، وسالمة صياغتها. 

وتم اعتماد موافقة (%80) فأكثر من المحكمين على الفقرة كافية العتبارها صادقة. 
وكمؤشر على صدق البناء. فقد تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية من (20) طالبا وطالبة من خارج عينة 
الدراسة مرتين، وبفارق زمني قدره ثالثة اسابيع. حيث تم حساب معامالت االرتباط بين متوسط استجاباتهم على 
كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية لها. حيث أشارت الدرجات الكلية للمفحوصين على أألدوات تمتعها 
بمعامالت صدق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (α = 0.05) وهي معامالت صدق مرتفعة تسمح بتطبيقها 

لتحقيق آهداف هذه الدراسة. والجدول (7) يوضح ذلك. 
جدول (7)  قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس ضغوط الحياة مع الدرجة الكلية للبعد، وبين 

كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية له

رقم البعد
الفقرة

معامل 
رقم البعداالرتباط

الفقرة
معامل 
رقم البعداالرتباط

الفقرة
معامل 
االرتباط

**DA.685**DC3.398**DE6.574الضغوط الشخصية

DA1.484**DC4.407**DE7.575**

DA2.374**DC5.523**

الضغوط االجتماعية
DF.605**

DA3.530**DC6.446**DF1.443**

DA4.484**DC7.530**DF2.434**

DA5.543**DC8.358**DF3.428**

DA6.424**

الضغوط 
االقتصادية

DD.678**DF4.516**

DB.499**DD1.505**DF5.463**

**DB.658**DD2.550**DF6.432الضغوط االنفعالية

DB1.499**DD3.635**DF7.375**

DB2.502**DD4.295**DF8.425**

DB3452**DD5.443**الضغوط البيئيةDG.723**

DB4.408**DD6.411**DG1.233**

DB5.428**DD7.409**DG2.406**

DB6.463** الضغوط
**DE.676**DG3.371االسرية

DB7.390**DE1.447**DG4.255**

DB8.441**DE2.489**DG5.404**

**DC.623**DE3.357**DG6.310الضغوط الدراسية

DC1.470**DE4.412**DG7.151**

DC2.409**DE5.555**DG8.247**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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يوضح الجدول (7) أن قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس ضغوط الحياة مع الدرجة الكلية 
للبعد، وبين كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية له قد تراوحت بين (.151** - .723**) وهي قيم دالة 
إحصائيا عند مستوى الداللة (α = 0.01). وإزاء ذلك، إعتبرت جميع الفقرات مناسبة لتحقيق أهداف هذه الدراسة 

ولم يتم حذف أي منها.  
وللتحقق من ثبات مقياس ضغوط الحياة. فقد تم حساب معامل الثبات، بتطبيقه على عينة استطالعية من (20) 
طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة مرتين، وبفارق زمني قدره ثالثة اسابيع. بين التطبيق االول والتطبيق الثاني. 
وتم حساب الثبات بطريقتي االعادة واالتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا. والجدول (8) يوضح ذلك. 

جدول (8)  قيم معامالت الثبات بطريقتي اإلعادة واالتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)  لمقياس ضغوط الحياة وأبعاده الفرعية. 
االتساق الداخليمعامل ثبات اإلعادةالبعدالرقم

0.8650.813الضغوط الشخصية1
0.8380.793الضغوط االنفعالية2
0.8030.768الضغوط الدراسية3
0.8730.839الضغوط البيئية4
0.8580.808الضغوط االقتصادية5
0.8020.807الضغوط االسرية6
0.7550.754الضغوط االجتماعية7

0.8780.847المقياس ككل

يبين الجدول (8) أن معامالت ثبات مقياس ضغوط الحياة وأبعاده الفرعية بطريقة االعادة قد ترواحت بين (0.755   
-  0.865) وبطريقة االتساق الداخلي (0.754  -  0.847) وهي قيم مقبولة لتحقيق أهداف هذه الدراسة. 

خامسا: مقياس الشخصية االرتيابية: 
واستنادًا الى ما تم االطالع عليه من أألدب النظري والدراسات والمقاييس ذات الصلة بالشخصية االرتيابية. مثل 
بطارية العوامل الخمس الكبرى في الشخصية (FFI - NEO) والمقابالت المقننة (SCID - 11) التي يستخدمها 
الباحثون ألغراض تقييم االضطرابات النفسية وفق الدليل التشخيصي الخامس (R - V – DSM)  ودراسات  
 ,Bogetto and ,Fulcheri ,Rivarossa ,Paradiso ,Zizza ,Billino)  (2000 ,Phillips & McElroy)
تعبر عن  فقرة   (17) من  تكون  االرتيابية حيث  للشخصية  مقياس  تطوير  تم  فقد  و(العنزي، 2001).   (2006
الشخصية التي تتميز بوجود ميل دائم وغير مبرر الى تفسير تصرفات الناس على أنها تقلل من شأنه أو تهدده عن 
قصد. وتتمثل مظاهرها في عدم الثقة في الناس واالفكار االضطهادية تجاههم وكثرة التذمر والشكوى من عدم 
 ,E8 ,E7 ,E6 ,E5 ,E4 ,E3 ,E2 ,E1 : تقدير الناس له مع حذره وتوجسه وتصلبه في مواقفه. وتمثله الفقرات

E17 ,E16 ,E15 ,E14 ,E13 ,E12 ,E11 ,E10 ,E9

دالالت صدق مقياس الشخصية االرتيابية: 
وقد اعتمد الباحثون على دالالت الصدق التي تضمنت القيام بعرض المقياس على (10) محكمين من أساتذة 
وسالمة  وضوحها،  ومدى  له،  الفقرات  انتماء  ومدى  بالمقياس.  الرأي  ابداء  اليهم  وطلب  األردنية.  الجامعات 
الفقرة كافية العتبارها صادقة. وكمؤشر على  المحكمين على  فأكثر من  صياغتها. وتم اعتماد موافقة (80%) 
صدق البناء. تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية من (20) طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة مرتين، 
وبفارق زمني قدره ثالثة اسابيع. حيث تم حساب معامالت االرتباط بين متوسط استجاباتهم على كل فقرة من 
فقرات األداة مع الدرجة الكلية لها. حيث أشارت الدرجات الكلية للمفحوصين على المقياس تمتعه بمعامالت صدق 
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (α = 0.05) وهي معامالت صدق مرتفعة تسمح بتطبيقه لتحقيق آهداف هذه 

الدراسة. والجدول (9) يوضح ذلك. 
جدول (9)  قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس الشخصية االرتيابية مع الدرجة الكلية له

معامل رقم الفقرة
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
معامل رقم الفقرةاالرتباط

االرتباط
رقم 

الفقرة
معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

E1.522**E5.467**E9.365**E12.379**E15.384**

E2.377**E6.423**E10.174**E13.331**E16.394**

E3.460**E7.456**E11.369**E14.199**E17387**

E4.311**E8.522**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يوضح الجدول (6)  أن قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس الشخصية االرتيابية مع الدرجة 
الكلية له قد تراوحت بين (.174**  - .522**) وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (α = 0.01). وإزاء 

ذلك، إعتبرت جميع الفقرات مناسبة لتحقيق أهداف هذه الدراسة ولم يتم حذف أي منها.  
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وحتى يتم التحقق من ثبات مقياس الشخصية االرتيابية. فقد تم حساب معامل ثبات المقياس، بتطبيقه على عينة 
استطالعية من (20) طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة مرتين، وبفارق زمني قدره ثالثة اسابيع. بين التطبيق 
االول والتطبيق الثاني. وتم حساب الثبات بطريقتي االعادة واالتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا. حيث 
أظهرت النتائج أن معامالت ثبات المقياس بطريقة االعادة (0.902) وبطريقة االتساق الداخلي (0.894) . وهي 

قيم مقبولة لتحقيق أهداف هذه الدراسة.

تصحيح أدوات الدراسة: 
تمت صياغة فقرات أدوات الدراسة بشكل يتيح الفراد عينة الدراسة االجابة عنها وفقا لتدرج مقياس ليكرت 
خماسي التقدير. بحيث تعطى الدرجة (5) ينطبق بشدة، والدرجة (4) ينطبق ، والدرجة (3) ينطبق إلى حد ما 
، والدرجة (2) ال ينطبق، والدرجة (1) ال ينطبق أبدا. للفقرات االيجابية وتنعكس التقديرات لتصحيح الفقرات 
السلبية. بحيث تعطى الدرجة (1) ينطبق بشدة، والدرجة (2) ينطبق ، والدرجة (3) ينطبق إلى حد ما ، والدرجة 
(4) ال ينطبق، والدرجة (5) ال ينطبق أبدا. ولتفسير تقديرات المفحوصين على فقرات أدوات الدراسة وابعادها 

الفرعية فقد تم استخدام المعادلة التالية:

أعلى عالمة- أدنى عالمة        =  5-1     = 1.33
عدد الفئات                   3

وبناء على ذلك فان مستوى البعد بداللة الفقرة ومستوى الفقرة يكون على النحو اآلتي:
1.33+1= 2.33 ، وبذلك تكون المتوسطات الواقعة بين 2.33-1 بدرجة متدنية.• 
2.34+ 1.33= 3.67، وبذلك تكون المتوسطات الواقعة بين 2.34 – 3.67 بدرجة متوسطة.• 
3.67 + 1.33 = 5 ، وبذلك تكون المتوسطات الواقعة بين  3.68 – 5 بدرجة عالية• 

تصميم الدراسة: 
تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية:

أوآل: المتغيرات المستقلة 
الجنس : وله فئتان: الذكور، االناث• 
التخصص: وله مستويان: األقسام العلمية، األقسام األدبية• 
نوع الرعاية: ولها مستويان: مراهقون من أبناء األسر العادية، مراهقون محرومون من الرعاية الوالدية• 
المستوى االقتصادي: وله ثالث مستويات: مستوى اقتصادي: منخفض، متوسط، مرتفع• 
حجم األسرة: ولها مستويان: عدد األشخاص أقل من 5 ، و5 أشخاص فأكثر • 

ثانيا: المتغيرات التابعة: 
القلق االجتماعي • 
الكفاية الذاتية المدركة• 
الشخصية االرتيابية• 
ضغوط الحياة• 
األمن النفسي• 

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول ونصه: ”ما قدرة متغيرات الكفاية الذاتية المدركة، والشخصية االرتيابية 
وضغوط الحياة في التنبؤ بمظاهر القلق االجتماعي عند مستوى الداللة االحصائية (α = 0.05) لدى المراهقين ؟“ 

لالجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة المستقلة وانحرافاتها المعيارية 
والمتغير التابع والجدول رقم (7) يوضح ذلك. 
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جدول (7): المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة المستقلة وانحرافاتها المعيارية والمتغير التابع.

الرمزالبعدالمقياس
عدد 

الفقرات
الحد األعلى 

للمتوسط
المتوسط بداللة 

الفقرة
االنحراف 
المعياري

A45134.4512.9878.38641الكليالقلق االجتماعي
AA721.30663.0438.61809التفاعل

AB823.20642.9008.57262التواصل
AC721.62653.0895.56496المواجهة

AD823.63202.9540.56611ضعف الثقة
AE721.51523.0736.65671تجنب االحراج

AF822.92242.8653.56036تحمل المسؤولية
B36109.79643.0499.44980الكليالكفاية الذاتية المدركة

BA617.20322.8672.61851الكفاية االنفعالية
BB618.96723.1612.63468الكفاية األكاديمية
BC618.37923.0632.74398الكفاية المعرفية

BD617.92982.9883.69556الكفاية االجتماعية
BE618.11343.0189.73424اإلصرار والمثابرة

BF619.20423.2007.64889الثقة بالذات
C2576.893.0756.43930الكلياألمن النفسي
D52158.37123.0456.43454الكليضغوط الحياة

DA617.86082.9768.66690الضغوط الشخصية
DB824.93363.1167.59826الضغوط االنفعالية
DC823.75282.9691.59209الضغوط الدراسية

DD721.29613.0423.64214الضغوط االقتصادية
DE722.30623.1866.65834الضغوط األسرية

DF823.80962.9762.61192الضغوط االجتماعية
DG824.41123.0514.54376الضغوط البيئية

E1754.5363.2080.51454الكليالشخصية االرتيابية

ولتحديد مقدار اسهام كل متغير من متغيرات الدراسة في تفسير القلق االجتماعي. تم حساب معامالت االرتباط 
بين القلق االجتماعي ومتغيرات الكفاية الذاتية المدركة، واألمن النفسي، وضغوط الحياة، والشخصية االرتيابية.   
جدول (7): معامالت االرتباط بين القلق االجتماعي  ومتغيرات الكفاية الذاتية المدركة واألمن النفسي، وضغوط 

الحياة والشخصية االرتيابية  

الكفاية الذاتية المدركةالشخصية االرتيابيةاألمن النفسيضغوط الحياةالقلق االجتماعي

**715.**613.**653.**719.معامل االرتباط

000.000.000.000.مستوى الداللة

1713171317131713العدد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يوضح الجدول (7) ان قيم معامالت االرتباط بين القلق االجتماعي ومتغيرات الكفاية الذاتية المدركة واألمن 
احصائيا عند  دالة  بين (0.613 – 0.719) وجميعها  تراوحت  االرتيابية  والشخصية  الحياة  النفسي، وضغوط 
مستوى داللة (α = 0.000) وكان أعلى ارتباط للمتغيرات مع القلق االجتماعي هو متغيرضغوط الحياة (0.719) 

يليه متغير الكفاية الذاتية المدركة (0.715)، واألمن النفسي (0.653)، والشخصية االرتيابية (0.613).

وللكشف عن القدرة التنبؤية لمجموعة المتغيرات المستقلة. فقد تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد بهدف 
الكشف عن قدرة المتغيرات المستقلة على التنبؤ بالقلق االجتماعي. كما تم حساب معامالت االنحدار المعيارية وغير 

المعيارية ودالالتها باستخدم معامل االنحدار المتعدد المتدرج (regression multiple stepwise)(جدول 8)



أ.د. سامي محمد ملحم، د. ميسون عاطف العلي، د. سناء شاكر أبو غوش

١٤

جدول (8) نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد ومعامالت االنحدار المعيارية وغير المعيارية ودالالتها للقلق 
االجتماعي على المتغيرات المستقلة للدراسة. 

مستوى الداللةقيمة (ف)متوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالبيانالمتغير

ضغوط الحياة

Regression131.9861131.986

1826.445.000b Residual123.6431711.072

Total255.6291712

الكفاية الذاتية 
المدركة

Regression145.552272.776

1130.542.000c Residual110.0771710.064

Total255.6291712

األمن النفسي

Regression150.580350.193

816.569.000d Residual105.0501709.061

Total255.6291712

الشخصية 
االرتيابية

Regression151.291437.823

619.150.000e Residual104.3391708.061

Total255.6291712

a. القلق:المتغير التابع
b. المتنبئات: (Constant), ضغوط الحياة
c. المتنبئات: (Constant), ضغوط الحياة، الكفاية الذاتية المدركة
d. المتنبئات: (Constant), ضغوط الحياة، الكفاية الذاتية المدركة األمن النفسي
e. المتنبئات: (Constant), ضغوط الحياة، الكفاية الذاتية المدركة، األمن النفسي، الشخصية االرتيابية

BStd ErrorBetatSigالبيانالمتغيرات

1.042.04622.650.000الثابتضغوط الحياة

639.015.71942.737.000.ضغوط الحياة

871.04519.356.000.الثابتالكفاية الذاتية المدركة

361.024.40615.206.000.ضغوط الحياة

333.023.38814.517.000.الكفاية الذاتية المدركة

741.04616.017.000.الثابتاألمن النفسي

275.025.30910.962.000.ضغوط الحياة

276.023.32211.862.000.الكفاية الذاتية المدركة

184.020.2099.044.000.األمن النفسي

724.04615.629.000.الثابتالشخصية االرتيابية 

248.026.2799.452.000.ضغوط الحياة

259.024.30110.884.000.الكفاية الذاتية المدركة

171.021.1948.251.000.األمن النفسي

060.018.0803.412.001.الشخصية االرتيابية

a. القلق:المتغير التابع

المستقلة  المتغيرات  عدد  كان  حينما  أنه  المتعدد  الخطي  االنحدار  تحليل  نتائج   (9) رقم  الجدول  من  يتضح 
(المتنبئات) ثالثة فسرت جميعها (%40.8) من التباين في سمة التشدد حيث فسر متغير العدائية (%10.7) من 
التباين وفسر متغير الغضب (%20.5) من التباين. بينما فسر متغير االكتئاب (%9.6) وأن قيم التغير في نسبة 

التباين المفسر(٢AR) كانت دالة احصائيا عند احتمالية خطأ (α = 0.05) للمتغيرات المشار اليها.

.ModelBeta IntSigالمتغير
Partial 

Correlation

Collinearity 
Statistics
Tolerance

388b14.517.000.331.353.الكفاية الذاتية المدركة
283b12.230.000.284.485.األمن النفسي1

198b8.345.000.198.482.الشخصية االرتيابية
209c9.044.000.214.449.األمن النفسي2

118c4.989.000.120.447.الشخصية االرتيابية
080d3.412.001.082.431.الشخصية االرتيابية3

a. Dependent Variable: القلق االجتماعي
b. Predictors in the Model: (Constant),ضغوط الحياة
c. Predictors in the Model: (Constant), ضغوط الحياة والكفاية الذاتية المدركة
d. Predictors in the Model: (Constant), ضغوط الحياة والكفاية الذاتية المدركة واألمن النفسي
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وتتفق هذه النتائج مع دراسة (Chick, 2002) ألتي أشارت إلى ارتفاع مستوى القلق وانخفاض مستوى تقدير 
الذات لدى أبناء المطلقين، ودراسة((Short,2002   ألتي أشارت إلى ارتفاع مستوى القلق واإلكتئاب والسلوك 
الالإجتماعي لدى أبناء المطلقين، ودراسة (al et Storken., 2006) والتي أشارت إلى فروقات جوهرّيه في 
مستويات القلق واإلكتئاب  والمشكالت السلوكّيه ما بين أبناء األسر المطلّقه والعادّيه، باإلضافه إلى اتفاّقها مع العديد 
من الدراسات العربيه التي أشارت إلى ارتفاع مستويات المشكالت النفسّيه واإلجتماعّيه واألكاديمّيه ألبناء المطلقين 

(ألهبيده،2006)، وإلى اإلرتفاع في مستوى القلق واإلكتئاب والعدوان( العجمي، 2007).
كما تتفق مع نتائج دراسات أخرى، أشارت إلى مستويات أفضل من الكفايه الذاتّيه المدركه ألبناء األسر العادّيه، 
عنها لدى أبناء المطلقين كدراسة ((Pagani, 1994، ألتي أشارت إلى تدّني مستويات الكفايه الذاتّيه وتقدير الذات 
لدى أبناء المطلقين، ودراسة((Elias & Chung, 1996 التي أشارت  إلى العالقه ما بين مستوى الكفايه الذاتّيه 
التي أشارت   (,.al et 2006Bruce )السلوكّيه، واألحداث الضاغطه  كالطالق، ودراسة المدركه والمشكالت 
نتائجها إلى ارتباط المستوى الضعيف من الوالدّيه، والمستوى المرتفع من األحداث الضاغطه، مع مستوى الكفايه 
الذاتّيه المدركه، ودراسة  (Akapulu & Bilgin, 2007) التي أشارت نتائجها إلى وجود عالقه جوهرّيه ما بين 
مستوى الكفايه الذاتّيه واإلجتماعّيه للمراهقين، ومستوى القرب في العالقه مع الوالدين، وما بين مستوى التكّيف 

الزواجي المدرك من األبناء. 
ويتميز المراهقون باالضطرابات التي توصف بالعنف والتهور في انفعاالتهم. سواء كان ذلك في حالة البهجة 
والسرور أو حاالت الكف والكبح والعدائية. وان حاالت الغضب والعدائية تمثل حاالت متطرفة من الخلل في 
االتصال. وبالتالي تعكس عدم قدرة المراهق في التعامل مع المواقف االجتماعية بكفاءة وفاعلية. ولما كانت العدائية 
والغضب تمثل مشاعر وأفكارا سلبية تجاه االخرين فانها عادة تترجم الى سلوكات وتصرفات عدائية. فالشخص 

الجامد قد يتصرف بأي شكل حتى يوصل األذى لآلخرين . 
االجابة عن السؤال الثاني ونصه: ” هل يختلف مستوى القلق االجتماعي لدى المراهقين باختالف متغيرات 

الجنس، التخصص، نوع الرعاية، المستوى االقتصادي، حجم االسرة ؟ 
لالجابة عن هذا السؤال. فقد تم استخدام اختبار (ت) لداللة الفروق بين متغيرات الجنس والتخصص ونوع 

الرعاية وحجم األسرة وتحليل التباين االحادي لداللة الفروق بمتغير المستوى االقتصادي. 
جدول (10) نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في مستوى القلق االجتماعي وفقا لمتغيرات الجنس والتخصص 

ونوع الرعاية وحجم األسرة

االنحراف المتوسطالعددالمستوى/ الفئةالمتغير
المعياري

درجات 
الحرية

مستوى قيمة (ت)
الداللة

6902.9377.397924.4321711.000الذكورالجنس
10233.0216.37489االناث

8642.9949.39193.7651711.444األقسام العلميةالتخصص
8492.9806.38082األقسام األدبية

11412.9896.38048.2631711.792رعاية والديةنوع الرعاية
5722.9844.39831محروم من الرعاية الوالدية

5473.0260.339212.8031711.005أقل من 5حجم األسرة
511662.9700.40558 أشخاص فأكثر

يتبين من الجدول (10) أن هناك فروقا دالة احصائيا عند مستوى الداللة (α = 0.05) لمتغير الجنس لصالح 
المتوسط  بلغ  بينما  قدره (.37489)  بانحراف معياري  لالناث (3.0216)  الحسابي  المتوسط  بلغ  االناث حيث 
متغير  في  الفروق  لداللة  (ت)  قيمة  وبلغت   (37489.) قدره  معياري  بانحراف   (2.9377) للذكور  الحسابي 
الجنس  (4.432)  وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (α = 0.05) وأظهر الجدول كذلك وجود فروق 
دال إحصائيا عند مستوى الداللة (α = 0.05) في حجم األسرة لصالح األسرة التي يقل عدد أفرادها عن خمسة 
أشخاص حيث بلغ متوسطها الحسابي (3.0260) بانحراف معياري (.33921). بينما بلغ المتوسط الحسابي لحجم 

األسرة التي يزيد عدد أفرادها ’ن خمسة أشخاص (2.9700) بانحراف معياري قدره (.40558). 
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جدول (11) نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى القلق االجتماعي وفقا لمتغير المستوى األقتصادي.

درجات مجموع المربعاتمصدر التباين
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة (ف)المربعات

الداللة
Between Groups1.8032.9026.075.002
Within Groups253.8261710.148

Total255.6291712
القلق  مستوى  في   (α = 0.05) الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  فروق  وجود   (11) الجدول  من  يالحظ 

االجتماعي وفقا لمتغير المستوى االقتصادي (منخفض، متوسط، مرتفع).  
ولتحقيق موقع الفروق في مستوى القلق االجتماعي  لدى أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المستوى االقتصادي 

(منخفض، متوسط، مرتفع) تم إجراء اختبار شافيه للمقارنات البعدية والذي تتضح نتائجه في الجدول (12).
جدول (12) المقارنات البعدية الختبار شافيه لداللة الفروق في مستوى القلق االجتماعي وفقًا لمتغير المستوى 

االقتصادي (منخفض، متوسط، مرتفع)

المستوى 
مستوى الخطأ المعيارياالقتصادي

الداللة الفرق بين المستوى
الحد األعلىالحد األدنىالمتوسطين

1037.0073.-04821.02266.104.-المستوى المتوسطالمنخفض
0194.-1437.-02537.006.*08152.-المستوى المرتفع

0073.1037.-04821.02266.104.المستوى المنخفضالمتوسط
1053.0387.-03331.02938.526.-المستوى المرتفع

02537.006.0194.1437.*08152.المستوى المنخفضالمرتفع
0387.1053.-03331.02938.526.المستوى المتوسط

يبين الجدول (12) وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (α = 0.05) في مستوى القلق االجتماعي 
وفقا لمتغير المستوى االقتصادي ألفراد عينة الدراسة لصالح المستوى االقتصادي المنخفض حيث يبين أن المستوى 

االقتصادي المنخفض كانت األعلى بين فئات المستوى االقتصادي المتوسط والمستوى االقتصادي المرتفع. 
وتتفّق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي أشارت إلى فروقات جوهرّيه في مستوى التحصيل الدراسي 
والمشكالت األكاديمية ومستويات التكيف النفسي لدى المراهقينن من أبناء األسر العادية وأبناء األسر المطلّقه، 
كدراسة Amato, 2001) ، ((Breisink, 2006 ، ((Tillman, 2007) ، (طنجور،1998)، ألتي أشارت إلى 
تدّني مفهوم الذات ومستوى التحصيل الدراسي، وضعف الثقه بالذات، وسوء التكّيف بشكل عام، ولكنها لم تتفق 
مع نتائج دراسة(أسطفان، 1995)، ألتي أشارت إلى فروقات جوهرّيه في مستوى التسّرب من المدرسه، لكّنها 
لم تجد فروقات ذات دالله إحصائّيه ما بين مستوى التحصيل الدراسي، والتفكك األسري، ونمط السلطه األسرّيه.

االجابة عن السؤال الثالث ونصه: ”هل يختلف مستوى األمن النفسي لدى المراهقين باختالف مستوى القلق 
االجتماعي لديهم عند مستوى الداللة (α = 0.05)؟“  

القلق  ذوي  المراهقين  بين  الفروق  لداللة  األحادي  التباين  تحليل  استخدام  تم  فقد  السؤال  هذا  عن  ولالجابة 
االجتماعي في األمن النفسي. وباعتبار ان مقياس القلق االجتماعي يحدد مستوى القلق االجتماعي لدى المراهقين 
باختيار أحد البدائل الخمسة االتية: واضح تماما، واضح، قليلة الوضوح، نادرة الوضوح، غير واضحة. وحسبت 
الدرجة بأعطاء االوزان التالية: (5) للبديل االول،(4) للبديل الثاني،(3) للبديل الثالث، (2) للبديل الرابع (1) للبديل 
الخامس.  وأن الحد االعلى لتقديرات المفحوصين على مقياس القلق االجتماعي بداللة الفقرة هو (5) درجات وان 
الحد االدنى للمقياس بداللة الفقرة هو (1). وبالرجوع الى  تفسير تقديرات المفحوصين على فقرات أدوات القياس 

وابعادها الفرعية باستخدام المعادلة التالية:
أعلى عالمة- أدنى عالمة        =  5-1     = 1.33

عدد الفئات                   3
والتي تم من خاللها تحديد مستوى الفقرة على النحو اآلتي:  

المتوسطات الواقعة بين 2.33-1 بدرجة متدنية. وتعطى الدرجة (1)• 
المتوسطات الواقعة بين 2.34 – 3.67 بدرجة متوسطة. وتعطى الدرجة (2)• 
المتوسطات الواقعة بين  3.68 – 5 بدرجة عالية.  وتعطى الدرجة (3)• 
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جدول (12) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات القلق االجتماعي (المنخفضة، والمتوسطة، والمرتفعة)

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي بداللة الفقرةالعددالقلق االجتماعيالبيان

822.4395.32108القلق االجتماعي المنخفضاألمن النفسي

15813.0865.40337القلق االجتماعي المتوسط

503.7728.38574القلق االجتماعي المرتفع

17133.0756.43930القلق االجتماعي ككل

يالحظ من الجدول (12) أن المتوسط الحسابي بداللة الفقرة لمقياس القلق االجتماعي هو (3.0756) بانحراف 
معياري قدره (.43930). وأن المتوسط الحسابي بداللة الفقرة للقلق االجتماعي المرتفع هو (3.7728). 

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسات مع الدراسات التي تناولت موضوع األمن النفسي وعالقته بالقلق االجتماعي. 
حيث توصل هل (Hall, 2003) الى عدد من االسباب التي تؤدي الى سلوك العنف لدى المراهقين اشتملت على 
افراد  بين  الذات، والعالقات  النفسي منبعه  البيولوجية والبيئية وانخفاض دخل االسرة. وبين أن األمن  الجوانب 
الجماعة والهدف االجتماعي والمساندة االجتماعية والدفء االجتماعي، وأوضحت دراسة الشهري (2009) وجود 
عالقة ارتباطية موجبة بين الدرجة الكلية إلساءة المعاملة المدرسية، واألمن النفسي لدى عينة البحث. وبين جبر 
(2015) أن عدم إشباع الحاجة الى االمن النفسي يجعل الفرد متوترا واكثر قلقا تجاه مواقف الحياة اليومية. وأن 
فقدان األمن النفسي يولد إدراكا متغيرا قيميا سلبيا مما يؤدي الى ظهور أساليب سلوكية أو أهداف أو قيم غير 
مقبولة اجتماعيا. موضحا في الوقت نفسه وجود فروق في مستوى االمن النفسي لدى افراد عينة الدراسة وفقا 
لمتغير الجنس. ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى األمن النفسي ومفهوم القلق. وبينت األحمد (2001) 
في دراستها عن حالة القلق وسمة القلق وعالقتهما بمتغيري الجنس والتخصص العلمي بين الطلبة الجامعيين. الى 
عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين متغيري البحث في كليات الجامعة التي شملتهم هذه الدراسة، ووجود عالقة 
ارتباطية دالة بين حالة القلق وسمة القلق لدى االناث وعدم وجود تأثير دال لمتغيري الجنس والتخصص العلمي 

في كل من سمة القلق وحالة القلق 

التوصيات 
أخرى  متغّيرات  لدراسة  مستقبلّية  دراسات  إجراء  الباحث  يوصي  الدراسة  هذه  اليه  توصلت  ما  وفي ضوء 
تؤثر في مظاهر القلق االجتماعي لالطفال والمراهقين، كالصراع الزواجي قبل وبعد الطالق، والمقارنة ما بين 
آثار الطالق والصراع على األبناء، وآثار زواج أحد أو كال الوالدين مّرًة أخرى بعد الطالق، وأثر المّدة الزمنية 
لإلنفصال في األبناء. ومتغّيرات أخرى آلثار القلق االجتماعي على كل من الكفاية الذاتية المدركة وضغوط الحياة 
المدى لدى  السلوكّية والمشكالت بعيدة  تعليمية مختلفة، كالمشكالت  المراهقين من مستويات  النفسي في  واألمن 

المراهقين، والقيام بدراسات على فئات مختلفة من المراهقين في البيئة األردنّية.
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