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 الملخص

طالبات الجامعات  عندبجودة الحياة األسرية العالقة إلى التعرف على القلق االجتماعي و الراهنةهدفت الدراسة 

في مستوى جودة الحياة األسرية والقلق االجتماعي تبعاً للمتغيرات التالية: )الترتيب  قورـالف عن لكشفاوالسعودية، 

المنهج الوصفي  مااستخدتم ( طالبة، كما 415تكونت عينة الدراسة من )المستوى االقتصادي لألسرة(. -الوالدي

ت جودة الحياة األسرية. توصل اختبارالقلق االجتماعي و اختبار ونحثام الب)االرتباطي والمقارن(. ولجمع البيانات، استخد

ً وجود عالقة سالبة النتائج الى  لى وجود فروق ا تتوصل كما .االجتماعيبين جودة الحياة األسرية والقلق  دالة احصائيا

. األوسط بحسب بعد ترتيب الميالدبعد السعادة االنفعالية وبعد التفاعل األسري وذلك لصالح االبن على حصائياً ة ادال

عزى لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة وذلك لصالح سرية ت  اال جودة الحياةحصائياً في جميع أبعاد ا وجود فروق دالةو

لمتغير الترتيب الوالدي  رجعحصائياً في مستوى القلق االجتماعي بين األفراد تا . ووجود فروق دالةالمستوى المرتفع

ً حصائيا االبن األكبر، وعدم وجود فروق دالة لدرجةوذلك  عزى للمستوى االقتصادي القلق االجتماعي ت   درجةفي ا

ات للحد من تزايد القلق االجتماعي في ظل ضرورة تفعيل مراكز اإلرشاد النفسي في الجامعب توصي الدراسةلألسرة. 

 .19-ظروف جائحة كوفيد

 

 ، الترتيب الوالدي، المستوى االقتصادي19-القلق االجتماعي، المناخ األسري، كوفيدالكلمات المفتاحية: 
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The Relationship Between Social Anxiety and The Family Quality of Life Among 

the Saudi Arabian University Students After Returning to Traditional Education 

Following Covid-19. 

 

 

Abstract 

The aim of this research was to identify the relationship between social anxiety and the 

family quality of life among the Saudi Arabian university students. This study is also aimed 

to investigate the differences in the level of family quality of life and social anxiety 

according to the following variables: (birth order - family economic status). The research 

sample was (415) female students, and the researchers used the descriptive approach 

(correlative and comparative) to collect data. Results revealed that there was a statistically 

significant negative relationship between family quality of life and social anxiety. There 

was statistically significant difference on the quality of life sub scales (emotional well-

being and family interaction) for the middle child, a statistically significant difference on 

quality of life related to the high economic status. Moreover, this research found that the 

oldest child has a statistically significant highest level of social anxiety comparing to other 

berth orders. No statistically significant differences were detected on social anxiety due to 

the family economic status. The researchers recommend to begin the university counseling 

centers to navigate the impact of COVID-19 on mental health.  

 

Keywords: Social Anxiety, Family Quality of Life, COVID-19, Birth Order, Economic 

Status.  
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  مقدمة

إلى حدوث تغيرات غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة، دمرت  19-أدى تفشي فيروس كوفيد        

االقتصاد ومنعت التنقالت، وأوقفت رحالت الطيران وأثرت على أنظمة الرعاية الصحية في جميع الدول 

التوجه قسراً  19-كوفيد(. ولم يستثن القطاع التعليمي من هذه التغيرات، حيث فرضت أزمة 2021)حنتول، 

نحو إغالق المدارس وغيرها من أماكن التعلم، واالنتقال من طرق التعلم التقليدية إلى التعلم عن بعد )نويرة 

دراسة قامت وزرارة التعليم باإلعالن عن تعليق ال 2020(. ففي الثامن من شهر مارس سنة 2020وآخرون، 

وتفعيل الدراسة االفتراضية والتعليم عن   ،العربية السعودية في جميع مناطق ومحافظات المملكة التقليدية

)وكالة األنباء السعودية  ١٩-وفيدهدف الحد من انتشار فيروس كبوذلك وفقاً لإلجراءات االحترازية  .بعد

هـ بشرط 1443(. كما تم استئناف الدراسة الحضورية في المدارس والجامعات للعام الدراسي 2020واس، 

واتخاذ كافة التدابير واإلجراءات  19-لبة على جرعتين من لقاح كوفيدحصول أعضاء هيئة التدريس والط

 (. 2021االحترازية )وزارة التعليم، 

وقد ظهرت جهود المملكة في تقديم الدعم النفسي للطلبة استعداداً للعودة الحضورية بعد االنقطاع         

مرشدين واخصائيين نفسيين  ألكثر من سنة ونصف. حيث قامت بتوفير خط استشارات نفسية من قبل

لمساعدة األسر على تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، وبالتالي تنمية قدرتهم على تعديل سلوك أبنائهم. كما 

حرصت على متابعه ورصد مستوى تكيف الطلبة مع العودة الحضورية وتقييم سلوكياتهم التي قد تشير إلى 

 (.2021رة التعليم، )وزا كيف كالقلق والخوفدرتهم على التعدم ق

على المجتمعات موجة من القلق الجماعي )الوهيبية وآخرون،  19-حيث أحدثت جائحة كوفيد         

تسببت بالكثير من اضطرابات القلق  قد ١٩-وفيدفقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن جائحة ك .(2021

( إلى أن التعليم 2021ر إليه دراسة )بيومي، واالكتئاب، وانتشار مظاهر االنسحاب االجتماعي. وهذا ما تشي

قرانه. وتبعاً للتغيرات أعن بعد ينمي االنطوائية والعزلة عند المتعلم نتيجة لحرمانه من التفاعل المباشر مع 

التي أجرتها الجائحة على الحياة االجتماعية بفرضها التباعد الصحي المكاني بين األشخاص، وأن التفاعل 

خرين ومخالطتهم يتسبب في ارتفاع معدالت اإلصابة بالمرض؛ أدى ذلك إلى اشعال فتيل االجتماعي مع اآل

  (.2021القلق االجتماعي )حنتول، 

يعد نوع من أنواع اضطرابات القلق، والذي يعنى  Social Anxiety (SA) فالقلق االجتماعي         

هر أعراضه في المواقف االجتماعية بالتجنب للمواقف االجتماعية والخوف من تفحص اآلخرين حيث تظ

(.  وهذا الخوف يأتي مالزماً للفرد وال يستند إلى أسباب حقيقية وال 2011المختلفة )المومني وجرادات، 

يمكن للشخص الذي يعاني من القلق االجتماعي السيطرة عليه، إذ يتحكم في سلوكه وفي إنقاص ثقته بنفسه 

ً في أداء الفرد الوظيفي والمهني  (.2012وضعف شخصيته )شاهين وجرادات،  وهذا بدروه يؤثر سلبا

واألكاديمي وتوافقه االجتماعي وعالقاته باآلخرين، ويتسبب بإعاقته عن التفاعل الناجح مما يظهر ضعفاً 

(. 2020(. وهذا ما يؤثر على جودة الحياة للفرد )الطنطاوي، 2013شديداً في شتى جوانب الحياة )حمادنة، 

ّ  
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تتحدد في مدى إدراك الفرد بأنه يعيش حياة جيدة خالية من  (Quality of Life) فجودة الحياة          

األفكار الالعقالنية واالنفعاالت السلبية. كما قد بين الباحثون عدة مؤشرات لجودة الحياة عند األفراد أهمها 

من مشكالت سلوكية أو (. فوجود فرد في األسرة يعاني 2018جودة الحياة األسرية )عيادي وكشيشب، 

انفعالية يؤثر على جودة الحياة األسرية، وذلك ألن جودة الحياة األسرية تتوقف على الترابط الداخلي 

ألعضائها وتأثيرهم ببعضهم البعض. فالتعامالت األسرية تنعكس على األفراد سواء بالسلب أم باإليجاب، 

جابي على تكوين الفرد وشخصيته، أما لو كانت فإذا كانت العالقة آمنة ومستقرة سوف تنعكس بشكل إي

العالقة قلقة ومضطربة فسوف تكون عامل قوي لظهور المشكالت االنفعالية والسلوكية عند األفراد )بن 

 (. 2020صابرة وبن حمادة، 

وقد تعددت الدراسات التي تناولت القلق االجتماعي وجودة الحياة األسرية، كدراسة )الحمد وآخرون،     

 ( والتي هدفت إلى فحص العالقة بين القلق االجتماعي والتكيف النفسي لدى طلبة الجامعة، ودراسة2016

Izgiç et al., 2004) التي تناولت جودة الحياة األسرية واالجهاد الوالدي لدى أمهات وآباء األطفال )

ة بين القلق االجتماعي ( والتي فحصت العالقZeng et al., 2020المصابين بطيف التوحد، وأيضا دراسة )

 وبين الثقة بالنفس وصورة الجسم. 

ومع تعددها إال أنه ال توجد دراسة عربية أو أجنبية تناولت متغير القلق االجتماعي وعالقته بجودة       

الحياة األسرية لدى الطالبات الجامعيات في فترة العودة بعد االنقطاع للتعليم الحضوري وفي ظل جائحة 

ولهذا فإن الدراسة الحالية تركز على فحص العالقة بين القلق االجتماعي وجودة الحياة األسرية  .19-كوفيد

 لدى الطالبات الجامعيات في ظل العودة الحضورية للدراسة.

  

 مشكلة الدراسة

أصبح القلق سمة العصر الحالي نظراً لما يشهده من التغيرات المستمرة في شتى جوانب الحياة، 

رها ساهمت في ظهور العديد من المظاهر العصابية. فقد طرأ على المجتمع السعودي خاصةً والتي بدو

الكثير من التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، التي كان لها الدور في استثارة القلق لدى أفراد الشعب 

ق شيوعاً بين طلبة الجامعة (. ويعتبر القلق االجتماعي أكثر أنواع القل2020عامة والشباب خاصة )بخاري، 

 (. 2006في أغلب الدول العربية بما فيها الكويت ومصر والمملكة العربية السعودية )البناء وآخرون، 

ارتفاع نسبة عدد من المشكالت بين الطالبات الجامعيات التي تحول دون تحصيلهن األكاديمي  وحظل

ومن المشكالت التي ظهرت خالل االنتقال من التعليم وخصوصا بعد العودة الحضورية للتعليم التقليدي. 

التقليدي للتعليم االفتراضي، ثم التعليم الذي يدمج بين التقليدي واالفتراضي: صعوبة التكيف، القلق من 

االنتقاد، الكمالية، وتسويف األعمال. حيث يرفض الكثير منهن القيام باألنشطة الجماعية أو الوقوف واألداء 

تي تتطلب التحدث أمام الجمهور. باإلضافة إلى مشاكل أسرية تجعلهن مجبرات على التغيب عن للمشاريع ال

حيث  (2009)الخفاجي والشاوي،  المحاضرات الدراسية وانخفاض أدائهن األكاديمي. وهذا ما أكدته دراسة

داء والمبادرة طلبة الجامعة في المواقف التي تستدعي منهم األ اإلجتماعي عندالقلق  شيوع إلى استخلصت

والحوار داخل القاعات الدراسية، مما يؤدي إلى تجنبهم للكثير من المواقف االجتماعية التي تحتاج إلى 

تأثير االستقرار األسري على تحصيل  ( في2017االندماج االجتماعي.  وبما أشارت إليه دراسة )وهيبة، 

رتباط اآلمن تساهم في االستقرار النفسي األسرة ذات الطابع المستقر واال إنالطالب الدراسي، حيث 

 واالجتماعي لألبناء، وتساعدهم على التركيز واإلنجاز العلمي.
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ويعد طلبة الجامعة النخبة ألي مجتمع يرغب بالتقدم والتطور، فهم فئة الشباب التي تقوم عليها األمم،    

، وتتعرض للضغوط واألزمات وهذه الفئة من الشباب تمر باستمرار بعمليات من التفاعل االجتماعي

والمشكالت النفسية وتعدد األدوار وزيادة المسؤوليات؛ مما يؤدي إلى إعاقة تقدمهم ونموهم )محمود، 

2013.) 

ونظراً لقلة الدراسات التي تناولت القلق االجتماعي وعالقته بجودة الحياة األسرية لدى طالبات الجامعات    

، جاءت الحاجة إلى القيام بهذه 19-بة الجامعات في ظل جائحة كوفيدوألهمية المتغيرات وأثرها على طل

 الدراسة. 

 

 أسئلة الدراسة

 بناًء على ما عرض في مشكلة الدراسة، يمكن صياغة األسئلة التالية:

ما العالقة بين القلق االجتماعي وجودة الحياة األسرية في ظل العودة للدراسة الحضورية لدى عينة   -1

 عات السعودية؟من طالبات الجام

روق في مستوى جودة الحياة األسرية وأبعادها المختلفة، لدى عينة من طالبات الجامعات ـهل توجد ف -2

 صغر(؟الا، األوسط، السعودية تعزى لمتغير الترتيب الوالدي )األكبر

 طالبات الجامعات السعودية عندجودة الحياة األسرية وأبعادها المختلفة،  درجةفي  قـروف توجدهل  -3

 مرتفع(؟، متوسط، المستوى االقتصادي لألسرة )منخفض بسبب

القلق االجتماعي، لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية تعزى  درجةفي ق ورـفتوجد هل  -4

 األصغر(؟، األوسط، لمتغير ترتيب الفرد داخل األسرة )األكبر

لمتغير  تعودسعودية طالبات الجامعات ال بين، االجتماعيالقلق  ياتروق في مستوـف توجدهل  -5

 مرتفع(؟، متوسط، )منخفض االقتصاديلألسرة  مستوى

 

 أهداف الدراسة

بين القلق االجتماعي وجودة الحياة األسرية في ظل العودة للدراسة الحضورية،  رتباطالكشف عن اال -1

 لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية.

طالبات الجامعات  بيندها المختلفة، الكشف عن الفرق في مستوى جودة الحياة األسرية وأبعا -2

 األصغر(.  ،طـاألوس ،لمتغير الترتيب الوالدي )األكبر رجعالسعودية ت

الكشف عن الفروق في مستوى جودة الحياة األسرية وأبعادها المختلفة، لدى عينة من طالبات  -3

 فع(.مرت ،طـمتوس ،لألسرة )منخفض لمتغير المستوى االقتصادي تعودالجامعات السعودية 

طالبات الجامعات السعودية تعزى لمتغير الترتيب  عندالفروق في مستوى القلق االجتماعي،  دراسة -4

 األصغر(. ،طـاألوس ،الوالدي )األكبر

 بسببطالبات الجامعات السعودية مجموعة من لدى  جتماعي،الفروق في مستوى القلق اإل تقصي -5

 مرتفع(. ،طـمتوس ،لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة )منخفضا
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 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية

تنبثق أهمية الدراسة الحالية من خالل تناولها متغيرين مهمين في مجال الصحة النفسية وفي اإلنجاز 

خصوًصا في ظل العودة الحضورية  .واألداء في األنشطة العلمية واالجتماعية ،األكاديمي والتحصيل العلمي

وهما جودة الحياة األسرية والقلق االجتماعي. حيث انتقل الطالب فيها من  19-للدراسة خالل أزمة كوفيد

الفصول التقليدية إلى الفصول االفتراضية ثم مرحلة الدمج بين النظامين بالتعليم، مما تسبب بصعوبات 

ة التكيف مع التغيرات واإلجراءات االحترازية التي وضحتها وزارة الصحة ووزارة التعليم. باإلضافة لندر

التي تناولت القلق االجتماعي وجودة حياة األسرة -على قواعد البيانات طالعاالفي حدود  -الدراسات السابقة 

 . 19-في ظل جائحة كوفيد

 األهمية التطبيقية

تتجلى األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في تقديم االقتراحات والتوصيات بناء على نتائج الدراسة للجهات 

وزارة التعليم والجامعات ووزارة الصحة، والتي يمكن أن تفيد الباحثين والمرشدين النفسيين ذات العالقة ك

في بناء برامج إرشادية وعالجية الضطراب القلق االجتماعي وتحسين جودة الحياة األسرية. باإلضافة لذلك 

 وتطويرلنفسي السوي فإن نتائج هذه الدراسة قد تفيد األساتذة الجامعيين في تمكين الطالب من النمو ا

االجتماعية بما يساهم في مساعدة الطالب على تجاوز القلق ومهاراتهم، عبر تصميم األنشطة األكاديمية 

 االجتماعي. 

 

 محددات الدراسة

يركز موضوع الدراسة على القلق االجتماعي وعالقته بجودة الحياة األسرية لدى طالبات الجامعات في 

ة، ويمثل المجال البشري لهذه الدراسة في العينة العشوائية التي تتكون من طالبات المملكة العربية السعودي

سنة. باإلضافة لذلك فإن الحدود المكانية تتمثل في تطبيق الدراسة  38إلى  18الجامعات السعودية من عمر 

لفصل الدراسي األول في جامعات المملكة العربية السعودية. كما تمثلت الحدود الزمانية للدراسة الحالية في ا

 وفقا للتقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية. 2022-2021للعام األكاديمي 

 

 المتغيرات

 (Family Quality of Life) جودة الحياة األسرية

" الدرجة التي عندها تشبع حاجات أفراد األسرة إلى اإللتقاء أو التجمع،  :سرية بأنهااال جودة الحيـاةتعرف 

 Park et)بحياتهم معًا، وتوفير الفرص لديهم النجاز أهدافهم التي تعتبر هامة بالنسبة لهم"  همتاعواستم

al., 2003.) 

جابته على فقرات استا المشارك من خالل هالدرجة التي يحصل :وتعرف جودة الحياة األسرية إجرائيا بأنها

 .(2010الوهاب وشند،  )عبد الراهنة الدراسةمقياس جودة الحياة األسرية المستخدم في 

 Social Anxietyالقلق االجتماعي 

"اضطراب قلق عام يبدأ غالباً لدى األفراد في مرحلة  :تعرف منظمة الصحة العالمية القلق االجتماعي بأنه

المراهقة؛ إذ يتركز خوفهم حول إمعان االخرين بالنظر إليهم، ويحدث أثناء تواجدهم في التجمعات الكبيرة. 
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 ,WHOبالفرد إلى تجنب المواقف اإلجتماعية، ويكون شائعاً لدى كال من الرجال والنساء" )مما يؤدي 

1992.) 

 :( القلق االجتماعي وهو2013كما يوضح الدليل التشخيصي واالحصائي الخامس لالضطرابات النفسية )

لمالحظة فيه مما الخوف والقلق المرتفع في المواقف االجتماعية حيث يشعر الفرد بأن اآلخرين يدققون ا

يؤدي لخشية إظهار القلق خوفا من الرفض االجتماعي. باإلضافة لذلك فإن التفاعالت االجتماعية تثير 

 American Psychiatric ثم يبدأ الفرد إما بتجنبها أو تحملها على مضضلديه،  الضيق واأللم

Association, 2013. 

مقياس القلق االجتماعي  محاورالمشارك من إجابته على  التي يحصل عليهاة ـبأنه: الدرجويعرف إجرائيا 

 (.2013في الدراسة الحالية )عاصلة،  عتمدالم

 

 السابقة بحاثاأل

إلى إجراء الحاجة وذلك بهدف توضيح  الدراسات المتصلة بموضوع الدراسةالمحور على يشتمل هذا 

لتي تناولت متغيرات الدراسة: جودة وتحديد منهجها. إذ سوف يتم عرض بعض الدراسات ا الراهنةالدراسة 

 الحياة األسرية، القلق االجتماعي. ثم التعقيب عليها.

 : دراسات سابقة تناولت متغير جودة الحياة األسريةأوالا 

بين إدراك األبناء لجودة الحياة األسرية  رتباطإلى فحص اال (2010)عبد الوهاب وشند، هدفت دراسة 

مستوى جودة الحياة األسرية ومستوى فاعلية الذات التي تعز لمتغير  وفاعلية الذات، وكشف الفروق في

الثانوية،  االكاديمية طالباً من المرحلة 200المستوى االقتصادي واالجتماعي(. وتمثلت عينتها في  -)الجنس

ا إلى جودة الحياة األسرية ومقياس فاعلية الذات لجمع البيانات. وكشفت نتائجه اختبار الباحثان كما استخدم

 فروق ذات داللة ودـسرية وفاعلية الذات، كما كشفت عن وجاال اةـبين جودة الحيطردية وجود عالقة 

سرية وفي مستوى فاعلية الذات تعزى إلى المستوى االقتصادي اال الحياة ودةـحصائية في مستوى جا

 واالجتماعي لألسرة.

المناخ األسري وأساليب مواجهة الضغوط بين االرتباط إلى الكشف عن  (2015)الرويلي، هدفت دراسة 

الشمالية في عرعر. واستخدمت مقياس  الحدوده طالبة من طالبات جامع 223النفسية. وتمثلت عينتها في 

ً للمنهجأساليب مواجهة الضغوط النفسية ومقياس المناخ األسري لجمع البيانات  الوصفي االرتباطي  وفقا

ود عالقة موجبة بين المناخ األسري وأساليب مواجهة الضغوط ا وجـنتائجه وكان من أبرز والمقارن.

سري بأبعاده لدى الطالبات اال درجات المناخفي متوسطات  داللة احصائيةالنفسية، وعدم وجود فروق ذات 

 يعزى لمتغيري المستوى التعليمي للوالدين والمستوى االقتصادي لألسرة.

 االضطرابات النفسيةبين المناخ األسري وبعض رابط فحص ال (2015)الفريجات، كما استهدفت دراسة 

الهستيريا( لدى طلبة كلية الدراسات -االكتئاب-األعراض السيكوسوماتية-الوسواس القهري-الرهاب-)القلق

ً وطالبة، واستخدمت الدراسة مقياس المناخ  205اإلسالمية والعربية في دبي. بلغت عينة الدراسة  طالبا

لنفسية لجمع البيانات من عينة الدراسة وفق المنهج الوصفي االرتباطي المقارن. األسري ومقياس الصحة ا

 كل ما كان جو االسرة متوتر كلما زادت االضطرابات النفسية.  نتائجها انوكان من أبرز 

تأثير الوضع األسري والعالقات على القلق االجتماعي Francis & Bede, 2015) ) دراسة وفحصت

طالب جامعي، وتم استخدام مقياس القلق  400النيجيرية. تمثلت عينة الدراسة في  لدى طلبة الجامعات
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االجتماعي لجمع البيانات من عينة الدراسة. وتوصلت نتائجها إلى أن الطلبة من آباء مطلقين يعانون من 

 قلق اجتماعي أعلى بكثير من المراهقين الذين يعيشون مع والديهم سوياً. 

األبناء وارتباطها  من منظورعلى التعرف على األساليب الوالدية  (2018جب، )العكما ركزت دراسة 

عود في األساليب الوالدية والخوف المرضي ت ختالفاتباضطراب الخوف، كما هدفت إلى الكشف عن اال

الحالة االجتماعية -المستوى التعليمي للوالدين-الوضع االقتصادي لألسرة-لبعض المتغيرات )النوع

طالب وطالبة من المرحلة االبتدائية في السودان. واستخدمت  100، حيث تمثلت عينة الدراسة في للوالدين(

 وكان من أبرز نتائجها وجود عالقة موجبة دالة، الدراسة مقياس المعاملة الوالدية ومقياس الخوف المرضي

حصائية في مستوى ا روق ذات داللةـف واضطراب الخوف، ووجود أسلوب التنشئة الوالديةبين  حصائياا

روق ـف توصلت إلى وجود المرتفع، كماالوضع االقتصادي لألسرة لصالح المستوى  يرـلمتغ عودالخوف ت

 ترجع لمتغير الخلفية التعليمية للوالدين. هأساليب المعاملة الوالدي احصائية في ذات داللة

العاديين  بين الطالبأبعاده بالتعرف على مستوى القلق االجتماعي و( ٢٠١٨)النواصره،  وقامت دراسة

في مدارس محافظة عجلون، كما قامت بالكشف عن العالقة بين القلق االجتماعي وبعض  والموهوبـين

طالباً وطالبة من  ٨٧المتغيرات الديموغرافية كالجنس والمستوى االقتصادي لألسرة. وتمثلت عينتها في 

استخدام مقياس القلق االجتماعي لتحقيق أهداف تم  من الطلبة العاديين، كما ١٥٨الموهوبـين، والطلبة 

الدراسة وفق المنهج الوصفي االرتباطي. وتوصلت نتائجها إلى انخفاض مستوى القلق االجتماعي عند كال 

 ومسـتواهمالذكور واالناث  احصائية بين من الطلبة الموهوبين والعاديين، وإلى عدم وجود فروق ذات داللة

 .لقلق االجتماعيفي مستوى ااالقتصادي 

إلى التعرف جودة الحياة األسرية تبعا لبعض المتغيرات كالمستوى  (2018)هبري وبشالغم، دراسة  وهدفت

طالب جامعي، واستخدمت مقياس  200التعليمي لألبوين، والترتيب الوالدي، وعمل األم. وتمثلت عينتها في 

ق المنهج الوصفي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى جودة الحياة األسرية لجمع البيانات من عينة الدراسة وف

لكن ال يوجد فرق في جودة الحياة األسرية ترجع لنوع األسرة وللمستوى التعليمي للوالدين،  أهميةوجود 

  جودة الحياة بناء على الترتيب الوالدي. 

ة لدى طلبة بين التماسك األسري وبين االضطرابات االنفعالي العالقة (2019)درادكه، ووضحت دراسة 

 545الثانوية المراهقين في منطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية. حيث تمثلت عينة الدراسة في 

ً وطالبة، واستخدمت مقياس التماسك األسري ومقياس القلق واالكتئاب والتوتر لجمع البيانات وفق  طالبا

ً ا دالةه عالق المنهج االرتباطي التنبؤي. وكانت أبرز نتائجها وجود بين التماسك األسري  حصائيا

واالضطرابات االنفعالية لدى الطلبة المراهقين، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التماسك 

ً ا فروق دالة ودـ، وعدم وجتعود لترتيب الميالد باالسرةاألسري ت في مستوى االضطرابات االنفعالية  حصائيا

 تعزى لمتغير الترتيب الوالدي.

سرية والدافعية لإلنجاز اال الحياة بين جودة االرتباطالتعرف على  إلى (2020العمري، ) دراسةكما هدفت 

الثانوية، كما هدفت إلى الكشف عن أثر بعض المتغيرات الديموغرافية التعليمية المرحلة طالب لدى 

دة الحياة األسرية كالجنس، التخصص الدراسي، مستوى تعليم الوالدين، وحجم األسرة في كل من جو

طالبا  وطالبة، واستخدمت مقياس جودة الحياة األسرية ومقياس  764والدافعية لإلنجاز. تمثلت عينتها في 

الوصفي االرتباطي. وكان من أبرز وفقاً للمنهج الدافعية لإلنجاز كأدوات لجمع البيانات من عينة الدراسة 
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جودة الحياة األسرية والدافعية لإلنجاز بحسب متغير  في المجموعاتمتوسطات بين  اختالفنتائجها وجود 

 التخصص الدراسي ومستوى تعليم الوالدين. 

إلى التعرف على المناخ األسري وعالقته بالمهارات االجتماعية لدى ( 2020، )نوافلةكما سعت دراسة 

ً وطالبة، واستخدمت مقياس المناخ األسري وم 500طلبة الجامعة. بلغت عينتها  قياس المهارات طالبا

 روقـف االجتماعية لجمع البيانات وفق المنهج الوصفي االرتباطي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود

في مستوى المناخ األسري ومستوى المهارات االجتماعية ترجع لمتغيري التخصص  بين المشاركين

 تماعية لدى طلبة الجامعة.والجنس، وإلى وجود عالقة إيجابية بين المناخ األسري والمهارات االج

عينة الدراسة  شملتفي العالقة بين جودة الحياة وأبعادها بالقلق االجتماعي.  (2021)محمد، وبحثت دراسة 

المصريات. واستخدم  الجامعات من مختلفطالبة  110طالبة من طالبات الجامعة السعوديات و 110من 

 جتماعي ومقياس جودة الحياة بكل أبعادها لجمع البيانات. المنهج الوصفي االرتباطي ومقياس قلق التفاعل اال

 وضحت الدراسة بأن جودة الحياة ترتفع بانخفاض القلق االجتماعي. 

ا   تناولت متغير القلق االجتماعي سابقة دراسات :ثانيا

الطلبة في الجامعة األردنية. تمثلت  عندجتماعي اإل القلق (2011)المومني وجرادات، ت دراسة استهدف

طالباً وطالبة، واستخدمت مقياس القلق االجتماعي لجمع البيانات من عينة الدراسة.  729لدراسة في عينة ا

، وبين الطلبة من األسر الطالبأعلى من  الطالباتوكان من أبرز نتائجها زيادة انتشار القلق االجتماعي بين 

لبة من آباء حاصلين على ثانوية المنخفضة الدخل أعلى من األسر المتوسطة أو المرتفعة الدخل، وبين الط

وجود اختالف بين  عدم الى كما توصلتفما دون على الطلبة من آباء مستواهم التعليمي كلية فأعلى. 

 المشاركين في مستوى القلق بناء على ترتيب ميالدهم في االسرة. 

 توضيحزي، وجامعة بنغاعند مشاركين من مستوى القلق االجتماعي ( 2013)محمود، كما فحصت دراسة 

طالباً وطالبة،  320في مستوى القلق االجتماعي العائدة للجنس والتخصص. تمثلت عينة الدراسة في  الفرق

نتائجها  أهمالوصفي المقارن. وكان من  المنهجواستخدمت مقياس القلق االجتماعي لجمع بيانات العينة وفق 

لمتغير  ترجععدم وجود فروق لكن ، وواالناثبين الذكور فروق في مستوى القلق االجتماعي  وجود

 التخصص. كما أظهرت النتائج انخفاض درجة القلق االجتماعي لدى طلبة الجامعة. 

بين القلق االجتماعي  الرابطإلى الكشف عن ( Al-Nabhani & Hassan, 2015) كما هدفت دراسة

عوامل سلطة الوالدين. تمثلت القلق االجتماعي التي ترجع إلى  درجة الفروق في تقصيوسلطة الوالدين، و

، واستخدمت الدراسة مقياس السلطة الوالدية ومقياس عمانيةطالباً وطالبة جامعة  172عينة الدراسة في 

القلق االجتماعي لجمع البيانات من عينة الدراسة. وكان من نتائجها وجود عالقة بين سلطة الوالدين والقلق 

 االجتماعي.  

مستوى القلق االجتماعي والتكيف  االرتباط بين إلى فحص (2016خرون، )الحمد وآكما سعت دراسة 

طالب،  180عينة الدراسة في  تمثلت .جامعات االردنالنفسي واالجتماعي لدى الطلبة السعوديين في 

وجود لنتائجها  تلخصتواستخدمت الدراسة مقياس القلق االجتماعي ومقياس التكيف النفسي واالجتماعي. 

 اجتماعي. -النفسحصائية بين القلق االجتماعي والتكيف ا لبة ذات داللةساالعالقة ال

 ةاالجتماعيالمواقف انتشار قلق  مدى التعرف على الى (Hakami et al., 2017)واستهدفت دراسة 

الدراسة على عينة  . طبقتوعالقته بجودة الحياة والمعوقات االجتماعية واألسرية لدى طلبة جامعة جازان

طالب جامعي، واستخدمت استبانة الرهاب االجتماعي ومقياس القلق االجتماعي ومقياس  500ن طبقية م
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شيهان لإلعاقة ومقياس جودة الحياة األسرية لجمع البيانات من عينة الدراسة. وكان من أبرز نتائجها وجود 

القلق االجتماعي عالقة سالبة بين القلق االجتماعي وجودة الحياة األسرية. ووجود عالقة موجبة بين 

 واإلعاقة.

من لوب تربية المراهقين بين مستوى القلق االجتماعي وأس العالقه (2018)أبو نصر، ووضحت دراسة 

طالباً وطالبة، واستخدمت مقياس القلق  500المدارس الثانوية بمحافظات غزة. تمثلت عينتها في تالميذ 

المعامله من أبرز نتائجها وجود عالقة سالبة بين أساليب االجتماعي ومقياس أساليب المعاملة الوالدية. وكان 

حصائياً في القلق االجتماعي ترجع للمتغيرات اه دال وجود فروقالسوية والقلق االجتماعي، وعدم  الوالدية

 الصف الدراسي(.-المستوى التعليمي للوالدين-السكن-التالية: )الجنس

العالقة االرتباطية بين القلق االجتماعي وجودة  لىع التعرف إلى (2020)الطنطاوي، كما دعت دراسة 

طالبا وطالبة من جامعة بنها، كما تم استخدام مقياس  169الحياة لدى طلبة الجامعة. تمثلت عينة الدراسة في 

 واظهرتالقلق االجتماعي ومقياس جودة الحياة لجمع البيانات وفق المنهج الوصفي االرتباطي المقارن. 

 .هالحيا حصائيا بين القلق االجتماعي وجودةا دالة ن وجود عالقة سالبةنتائج الدراسة ع

والتباعد االجتماعي  19-الكشف عن أثر جائحة كوفيد الى (Leal Fiho et al., 2021)كما هدفت دراسة 

على الطالب الجامعيين والكادر األكاديمي. طبقت الدراسة استبانات خاصة للطالب وأخرى للكادر 

دولة حول العالم. واستخدمت اسلوب  41مشارك من  711يث وصلت عدد االستجابات األكاديمي، ح

٪ من المشاركين قد تأثروا بالحجر 90اإلحصاء الوصفي لتحليل النتائج. توصلت نتائج الدراسة إلى أن 

ا ٪ من المشاركين بأنهم تأثرو70والتباعد االجتماعي مما أثر على أدائهم المهني واألكاديمي. كما وضح 

 ٪ ذكروا تقارب العالقة مع العائلة بسبب البقاء في المنزل.  60سلبيا باالبتعاد عن المجتمع. إال أن 

 

 تعقيب على الدراسات السابقة

أغلب الدراسات السابقة التي تناولت متغير جودة الحياة األسرية تنوعت أهدافها بين التعرف على العالقة 

(، والكشف عن العالقة بين المناخ األسري 2021دراسة )محمد، بين جودة الحياة والقلق االجتماعي ك

( إلى فحص العالقة 2018(، كما هدفت دراسة )العجب، 2020والمهارات االجتماعية كدراسة )نوافلة، 

بين األساليب الوالدية واضطراب الخوف. أما بالنسبة للدراسات التي تناولت متغير القلق االجتماعي، نجد 

( ودراسة 2011عت في الكشف عن انتشار القلق االجتماعي كدراسة )المومني وجرادات، أن أهدافها تنو

 Hakami et(، وفي التعرف على العالقة بين القلق االجتماعي وجودة الحياة كدراسة )2013)محمود، 

al., 2017 ،بين جودة رتباطالدراسة إلى فحص اال هذه استهدفت(. بينما 2020( ودراسة )الطنطاوي 

 سرية والقلق االجتماعي لدى طالبات الجامعات السعودية.اال اةـيالح

كما اتفقت معظم الدراسات السابقة من حيث العينة المستخدمة وهم طالب وطالبات الجامعات، ما عدا دراسة 

(، تمت دراستها على طلبة المرحلة 2018( ودراسة )أبو نصر، 2020( ودراسة )العمري، 2019)درادكه، 

( على طلبة المرحلة االبتدائية. فيما ركزت الدراسة الحالية على 2018كما طبقت دراسة )العجب، الثانوية. 

كوسيلة  االستبانةمع الدراسات السابقة من حيث اعتمادها على الراهنة الدراسة  واتفقتالطالبات الجامعيات. 

 .الوصفي بمختلف أنواعه لمنهجعلى ا تركيزهاأساسية لجمع البيانات. كما اتفقت مع الدراسات السابقة في 
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 المنهجية البحثية

 منهج ال

 الوصفي بشقيه االرتباطي لتحقيق أهدافها. نظورركزت الدراسة الحالية على استخدام الم

 المجتمع والعينة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الجامعات السعودية. وقد تم جمع عينة عشوائية من الطالبات 

( من مختلف 2.37؛ ع = 21.77( عام )َس = 38( إلى )18( تتراوح أعمارهم من )415الجامعيات )ن = 

جامعات المملكة العربية السعودية عن طريق إنشاء استبانة إلكترونية وإرسالها للمشاركات عبر مواقع 

الستبانة. التواصل االجتماعي المختلفة. كما تم أخذ موافقة المشاركات إلكترونيا قبل بدئهن باإلجابة على ا

وقد تم تقسيم العينة الكلية إلى عينات فرعية حسب بعض البيانات الديموغرافية للمشاركين: ترتيب الفرد 

كما في ، مرتفع(-متوسط-صادي لألسرة )منخفضداخل األسرة )األكبر، األوسط، األصغر(، المستوى االقت

 (.1جدول )

 (415البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة )ن=  :(1جدول )

 % ن النوع متغيرال

 ترتيب الفرد داخل األسرة

 

 األكبر

 األوسط

 األصغر

91 

229 

95 

20.90 

52.50 

21.80 

 المستوى االقتصادي لألسرة

 

 منخفض

 متوسط

 مرتفع 

24 

351 

40 

5.80 

84.60 

9.60 

 

 أدوات الدراسة 

(، ومقياس 2010شند، وتشمل استبانة البيانات الديموغرافية، مقياس جودة الحياة األسرية )عبد الوهاب و

 (.2013القلق االجتماعي )عاصلة، 

 : استبانة البيانات الديموغرافيةأوالا 

وتضم أسئلة عن الجنس، العمر، الترتيب الوالدي، المستوى التعليمي لألم واألب، الحالة االجتماعية 

 لألبوين، المستوى االقتصادي لألسرة، والجامعة التي يرتادها المشارك.

ا: مقيا  س جودة الحياة األسرية ثانيا

 وصف المقياس 

على  عبارة( مقسمـة 36من )قد تكون المقياس و 2010،سميرة محمد شندو ،ن إعداد أماني عبد المقصودم

-18-14-10-6-2(، والوالدية )33-29-25-21-17-13-9-5-1األسري )التفاعل  هي: فرعية بعادا أربعة

(، والمقدرة المادية / السالمة 35-31-27-23-19-15-11-7-3(، والسعادة االنفعالية )22-26-30-34

( 108-36(. وتتراوح درجات االستجابة على المقياس ما بين )36-32-28-24-20-16-12-8-4الصحية )

( للعبارات اإليجابية وتعكس 1، ال = 2، إلى حد ما = 3درجة، أما من حيث بدائل االستجابة فهي )نعم = 

 ية. وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع في جودة الحياة األسرية.الدرجة إذا كانت العبارة سلب
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 في الدراسة الحالية لألداةالخصائص السيكومترية 

 صدق االتساق الداخلي لألداة 

والبعد الذي  بندرسون بين كل ـحساب معامالت ارتباط بي عبراالتساق الداخلي  البحث الحالي من تحقق 

والدرجة الكلية لجودة الحياة األسرية  ،بعد عامالت االرتباط بين كل درجةحساب م (. كذلك2)جدولينتمي له 

والدرجة الكلية لجودة الحياة األسرية  رسون بين كل عبارةـأيضاً حساب معامالت ارتباط بيو (.3)جدول

 (.4)جدول

 

 بين كل بند والبعد الذي ينتمي لهيرسون ـمعامالت ارتباط ب :(2جدول)

 1البعد 

 اعل األسريالتف

 بنود( 9)

 2البعد 

 الوالدية

 بنود( 9)

 3البعد 

 السعادة االنفعالية

 بنود( 9)

 4البعد 

 المقدرة المادية/السالمة الصحية

 بنود( 9)

 ر البند ر البند ر البند ر البند

1 0.81 2 0.72 3 0.80 4 0.71 

5 0.80 6 0.60 7 0.70 8 0.60 

9 0.81 10 0.83 11 0.65 12 0.60 

13 0.80 14 0.90 15 0.75 16 0.70 

17 0.85 18 0.80 19 0.80 20 0.70 

21 0.72 22 0.80 23 0.72 24 0.74 

25 0.82 26 0.80 27 0.80 28 0.73 

29 0.81 30 0.80 31 0.84 32 0.62 

33 0.70 34 0.62 35 0.80 36 0.70 

  0.01مستوىالحصائياً عند اجميع معامالت االرتباط دالة 

 

 دة الحياة األسريةرجة الكلية لجومعامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد والد :(3)جدول

 المقدرة المادية/السالمة الصحية السعادة االنفعالية الوالدية التفاعل األسري 

 0.84 0.96 0.93 0.96 جودة الحياة األسرية

  0.01جميع معامالت االرتباط دالة احصائياً عند المستوى
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 رجة الكلية لجودة الحياة األسريةمعامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة والد :(4جدول)

 العبارة  ر  العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر

0.81 31 0.80 25 0.80 19 0.80 13 0.61 7 0.80 1 

0.52 32 0.70 26 0.53 20 0.80 14 0.50 8 0.70 2 

0.60 33 0.74 27 0.70 21 0.74 15 0.80 9 0.80 3 

0.64 34 0.64 28 0.71 22 0.63 16 0.80 10 0.60 4 

0.72 35 0.80 29 0.70 23 0.81 17 0.60 11 0.75 5 

0.64 36 0.71 30 0.62 24 0.73 18 0.40 12 0.53 6 

  0.01جميع معامالت االرتباط دالة احصائياً عند المستوى

 

 ثبات األداة 

( وللمقياس 0.97-0.84) معامالت الثبات بين تألفا كرونباخ، وقد تراوح طريقةبعامل الثبات م م قياست

 (.5جدول )، كما في عال الثباتمما يدل على أن المقياس . (0.97ككل )

 

 (415معامالت الثبات لكل األبعاد الفرعية والبعد العام )ن=  :(5جدول )

 ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد

 األسريبعد التفاعل 

 بعد الوالدية                                                                                                       

 بعد السعادة االنفعالية                                                                                     

 مة الصحية                                                              بعد المقدرة المادية/السال

 المقياس كامل                                                                                                     

9 

9 

9 

9 

36 

0.92 

0.90 

 0.90 

0.84 

0.97 

 

 : مقياس القلق االجتماعي ثالثا  

( فقرة تقيس الدرجة الكلية للقلق االجتماعي، أما من 30(. ويتكون المقياس من )2013) ن إعداد عاصلةم

(.وكانت جميع عبارات المقياس إيجابية، كما تشير 1( و)ال=2حيث بدائل اإلجابة إزاء كل فقرة فهي: )نعم=

 لعكس صحيح. الدرجات المرتفعة على المقياس إلى مستوى مرتفع في القلق االجتماعي، وا

 الخصائص السيكومترية لألداة في الدراسة الحالية

  لالداةصدق االتساق الداخلي 

الكلية  والدرجة بندساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل تحامن االتساق الداخلي عن طريق  البحث حققت

 (.6)جدول  للقلق االجتماعي
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 درجة الكلية للقلق االجتماعيمعامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة وال :(6جدول )

 العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر

0.60** 25 0.70** 19 0.62** 13 0.64** 7 0.60** 1 

0.53** 26 0.61** 20 0.70** 14 0.40** 8 0.64** 2 

0.21** 27 0.70** 21 -0.20** 15 0.70** 9 0.60** 3 

0.53** 28 0.70** 22 0.08- 16 0.10* 10 0.63** 4 

0.62** 29 0.70** 23 0.64** 17 0.51** 11 0.60** 5 

0.60** 30 0.62** 24 0.40** 18 0.74** 12 0.40** 6 

 0.01** ارتباط دال عند مستوى 

 0.05*ارتباط دال عند مستوى 

 

 وقددرجة الكلية، ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس القلق االجتماعي مع ال6يبين الجدول رقم )

. مما دعت الحاجة إلى حذف العبارةعلى  بقاء(كمحك لال0.30معامل االرتباط عن )ه زيادالبحث على  اعتمد

(، وذلك الرتباطها الضعيف بما يقيسه القلق االجتماعي 27-16-15-10بعض الفقرات من المقياس وهي: )

 كدرجة كلية. 

 ثبات األداة 

 حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، وقد تبين أن معامل الثبات ألداة القلق االجتماعي كانت تم 

 مما يدل على تمتع المقياس بمعامل ثبات عالي ومناسب ألغراض الدراسة الحالية.  ، (0.93)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 األساليب اإلحصائية

( SPSSالبرنامج اإلحصائي ) مااستخدتم  ولتحليل البيانات التي تم جمعها،لإلجابة على تساؤالت الدراسة 

 لتطبيق األساليب اإلحصائية التالية:

 (. Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي ) -

 (.Pearson’s Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -

 (.Analysis of Varianceتحليل التباين ) -

 (.Effect Sizeحساب حجم األثر ) -
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 النتـائـج

بين القلق االجتماعي وجودة الحياة األسرية في ظل العودة للدراسة  عالقة توجد هـل" األول:التساؤل 

استخدام معامل بيرسون حيث لإلجابة على التساؤل  "الحضورية لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية؟

 (. 7)جدول، المتغيرين عالقةلتقييم 

ة وأبعادها وبين القلق ودة الحياة األسريتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين جن :(7جدول)

 االجتماعي

التفاعل  البعد

 األسري

السعادة  الوالدية

 االنفعالية

المقدرة 

المادية/السالمة 

 الصحية

مقياس جودة 

 الحياة األسرية

مقياس القلق 

 االجتماعي

-0.22 -0.30 -0.30 -0.20 -0.30 

 (0.01)حصائياً عند مستوىا معامالت االرتباط دالة كل

عالقة ارتباطية ضعيفة سالبة بين جودة الحياة األسرية والقلق االجتماعي  ودـوج (7يتضح من خالل جدول)

ً إلى p  <0.01؛ 0.30( = 413لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية، ر ) . كما تشير النتائج أيضا

ً اوجود عالقة سالبة دالة  عاد جودة الحياة األسرية)التفاعل بين جميع أب 0.01داللة  مستوى عند حصائيا

السالمة الصحية( وبين القلق االجتماعي، حيث  ،لمقدرة الماديةا ،نفعاليةالسعادة اإل ،ةـلوالديا ،األسري

 (.0.30-( و)0.20-تراوحت معامالت االرتباط بين )

 

من طالبات هل توجد فروق في جودة الحياة األسرية وأبعادها المختلفة، لدى عينة "التساؤل الثاني: 

على هذا لإلجابة " األصغر(؟-األوسط-الجامعات السعودية تعزى لمتغير ترتيب الفرد داخل األسرة )األكبر

اختبار تحليل التباين األحادي لتحديد إذا كان هناك اختالف في مستوى جودة الحياة األسرية ، طبق التساؤل

ت األولية وجود تجانس في التباين بين باختالف ترتيب الفرد داخل األسرة. وأظهرت نتائج التحليال

 (.8)جدول ،( ما عدا بعدي التفاعل األسري والوالديةp  >0.05المجموعات وفقاً الختبار ليفين للتجانس )

 

وأبعاده حسب  سريةودة الحياة االـلتحديد داللة الفروق في مستوى ج نتائج اختبار)ف( :(8جدول)

 داخل األسرة ترتيب الفرد

المتوسط  العدد اتالمجموع البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ف

 الداللة

حجم 

 األثر

التفاعل 

 األسري

=  3.51 5.10 21.32 91 األكبر

(178.70 ،2) F 

 

0.03* 0.03* 

 4.52 22.83 229 األوسط

 5.34 21.90 95 األصغر
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، 179.21= )2.30 5.10 20.15 91 األكبر الوالدية

2)F 

 

0.11 0.11 

 4.72 21.30 229 األوسط

 5.80 20.30 95 األصغر

السعادة 

 االنفعالية

 (2،412= ) 3.93 5.11 20.73 91 األكبر

F 

 

0.02* 0.019 

 4.50 22.40 229 األوسط

 4.95 21.84 95 األصغر

المقدرة 

المادية / 

السالمة 

 الصحية

=  0.43 3.92 23.73 91 األكبر

(2،412)F 

 

0.70 - 

 3.52 24.13 229 األوسط

 3.24 23.95 95 األصغر

المقياس 

 كامل

 F(2،412= )2.72 18.10 85.95 91 األكبر

 

0.70 - 

 15.90 90.61 229 األوسط

 18.13 87.94 95 األصغر
 0.05مستوى ال*وجود داللة إحصائية عند 

متوسطات المجموعات في جميع أبعاد جودة الحياة حصائية بين ا فروق ذات داللةالعدم ل (8جدول) يظهر

بين األفراد حسب ترتيبهم داخل األسرة. ومن  تفاعل االسرةنفعالية وبعد األسرية ما عدا بعد السعادة اإل

خالل استخدام اختبار توكي للمقارنات البعدية، اتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين مجموعة االبن األكبر 

(، حيث ترتفع درجة السعادة االنفعالية عند االبن األوسط عن االبن  =0.015pسط )ومجموعة االبن األو

حصائية بين بقية المجموعات. ومن خالل استخدام اختبار ااألكبر، ولم تكن هناك فروق أخرى ذات داللة 

 جيمس هاول للمقارنات البعدية، اتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة االبن األكبر ومجموعة

حيث ترتفع درجة التفاعل األسري عند االبن األوسط عن االبن األكبر، ولم تكن =p) 0.040االبن األوسط )

 حصائية بين بقية المجموعات.ا هناك فروق أخرى ذات داللة

 

سرية وأبعادها المختلفة، لدى عينة من الحياة اال ودةجـ ياتفروق في مستو هنالكهل " التساؤل الثالث:

 "مرتفع(؟-متوسط -ت السعودية تعزى لمتغير المستوى االقتصادية لألسرة )منخفضطالبات الجامعا

لإلجابة على هذا التساؤل تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي لتحديد إذا كان هناك اختالف في مستوى 

م وجود جودة الحياة األسرية باختالف المستوى االقتصادي لألسرة. وأظهرت نتائج التحليالت األولية عد

( ما عدا بعد السعادة االنفعالية p<0.05تجانس في التباين بين المجموعات وفقاً الختبار ليفين للتجانس )

(p>0.05) ،(.9)جدول 
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ده حسب عانتائج اختبار )ف( لتحديد داللة الفروق في مستوى جودة الحياة األسرية وأب :(9جدول )

 المستوى االقتصادي لألسرة

المتوسط  عددال المجموعات البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ف

 الداللة

حجم 

 األثر

التفاعل 

 األسري

=  12.45 5.72 17.54 24 منخفض

(2،45.60)F   

0.001**> 0.07 

 4.76 22.40 351 متوسط

 3.63 24.03 40 مرتفع

=  12.24 4.95 16.42 24 منخفض الوالدية

(2،45.20)F   

0.001**> 0.06 

 4.98 20.91 351 متوسط

 4.63 22.60 40 مرتفع

السعادة 

 االنفعالية

= 15.51  4.90 17.13 24 منخفض

(2،412)F   

0.001**> 0.70 

 4.70 22.03 351 متوسط

 3.98 23.60 40 مرتفع

المقدرة 

المادية / 

السالمة 

 الصحية

= 21.09  4.82 18.42 24 منخفض

(2،44.73)F   

0.001>** 0.20 

 3.21 24.23 351 متوسط

 2.50 25.33 40 مرتفع

المقياس 

 كامل

= 18.21  19.20 69.50 24 منخفض

(2،45.73)F   

0.001**> 0.09 

 16.30 89.60 351 متوسط

 12.30 95.93 40 مرتفع
 0.01*وجود داللة إحصائية عند مستوى *

اً بين متوسطات المجموعات في مستوى جودة الحياة األسرية فروق دالة إحصائي ودـوج (9جدول) يوضح

وجميع أبعادها المختلفة تعزى لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة. حيث زادت درجة جودة الحياة األسرية 

كلما ارتفع المستوى االقتصادي لألسرة. ومن خالل استخدام اختبار توكي للمقارنات البعدية، أتضح وجود 

ً في بعد السعادة االنفعالية بين مجموعة المستوى االقتصادي المنخفض ومجموعة فروق دالة إح صائيا

(؛ وبين مجموعة المستوى االقتصادي المرتفع ومجموعة p <0.001المستوى االقتصادي المتوسط )

(. كما أتضح من خالل استخدام اختبار جيمس هاول للمقارنات p <0.001المستوى االقتصادي المنخفض )

دية وجود فروق دالة إحصائيا في بعد التفاعل االسري بين مجموعة المستوى االقتصادي المنخفض البع

وى االقتصادي المنخفض ـ(؛ وبين مجموعة المستp=0.001ومجموعة المستوى االقتصادي المتوسط)

(؛ وبين مجموعة المستوى االقتصادي المتوسط p <0.001ومجموعة المستوى االقتصادي المرتفع )

(.كما أتضح وجود فروق دالة إحصائيا في بعد الوالدية p=0.032وى االقتصادي المرتفع )ـموعة المستومج

(؛ وبين p <0.001بين مجموعة المستوى االقتصادي المنخفض ومجموعة المستوى االقتصادي المتوسط )

 يتضحولم  (،p <0.001) مجموعة المستوى االقتصادي المنخفض ومجموعة المستوى االقتصادي المرتفع

حصائية بين بقية المجموعات. وأتضح أيضا وجود فروق دالة إحصائيا في ا هناك فروق أخرى ذات داللة

بعد المقدرة المادية/ السالمة الصحية االسري بين مجموعة المستوى االقتصادي المنخفض ومجموعة 
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لمنخفض ومجموعة (؛ وبين مجموعة المستوى االقتصادي اp<0.001المستوى االقتصادي المتوسط )

(؛ وبين مجموعة المستوى االقتصادي المتوسط ومجموعة p <0.001المستوى االقتصادي المرتفع )

في مستوى  حصائياافروق دالة  ودـ(. وكذلك أظهرت النتائج وجp=0.033المستوى االقتصادي المرتفع )

نخفض ومجموعة المستوى جودة الحياة األسرية ككل بين مجموعة بين مجموعة المستوى االقتصادي الم

(؛ وبين مجموعة المستوى االقتصادي المنخفض ومجموعة المستوى p=0.001االقتصادي المتوسط )

(؛ وبين مجموعة المستوى االقتصادي المتوسط ومجموعة المستوى p <0.001االقتصادي المرتفع )

 (.p=0.011االقتصادي المرتفع )

 

جتماعي، لدى عينة من طالبات الجامعات القلق اإل وجد فروق في مستوىـهل ت"التساؤل الرابع: 

لإلجابة على هذا التساؤل تم إجراء  "،األصغر(؟-األوسط-الوالدي )األكبر السعودية تعزى لمتغير الترتيب

اختبار تحليل التباين األحادي لتحديد إذا كان هناك اختالف في مستوى القلق االجتماعي باختالف ترتيب 

 (.10ل)جدو، الفرد داخل األسرة

ق االجتماعي حسب الترتيب نتائج اختبار )ف( لتحديد داللة الفروق في مستوى القل :(10جدول )

 الوالدي

المتوسط  العدد المجموعات 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ف

 الداللة

حجم 

 األثر

القلق 

 االجتماعي

= F 7.82 39.62 91 األكبر

(2,412) 

3.04 

0.049* 0.015 

 7.33 37.44 229 طاألوس

 7.31 38.70 95 األصغر

 0.05مستوى ال*وجود داللة إحصائية عند 

وى القلق ـحصائية بين متوسطات المجموعات في مستاود فروق ذات داللة ـوج يظهر (10جدول)

عدية، االجتماعي بين األفراد حسب ترتيبهم داخل األسرة. ومن خالل استخدام اختبار توكي للمقارنات الب

(، حيث p= 0.049اتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين مجموعة االبن األكبر ومجموعة االبن األوسط )

ترتفع درجة القلق االجتماعي عند االبن األكبر عن االبن األوسط، ولم تكن هناك فروق أخرى ذات داللة 

 إحصائية بين بقية المجموعات.

 

 عودطالبات الجامعات السعودية تبين ى القلق االجتماعي، فروق في مستوالهل توجد "التساؤل الخامس: 

اختبار  ، طبقلإلجابة على هذا التساؤل "مرتفع(؟، طسـمتو، لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة )منخفض

تحليل التباين األحادي لتحديد ما إذا كان هناك اختالف في مستوى القلق االجتماعي باختالف المستوى 

 (.11دول )ج، االقتصادي لألسرة
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ستوى عي حسب المنتائج اختبار )ف( لتحديد داللة الفروق في مستوى القلق االجتما :(11جدول )

 االقتصادي لألسرة

المتوسط  العدد المجموعات 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ف

 الداللة

القلق 

 االجتماعي

 F( =2,412) 9.30 38.00 24 منخفض

0.69 

0.50 

 7.30 38.40 351 متوسط

 7.90 36.90 40 مرتفع

حصائية بين متوسطات المجموعات في مستوى القلق افروق ذات داللة  ودـوج (عدم11يتضح من جدول)

 االجتماعي بين األفراد تعزى للمستوى االقتصادي لألسرة.

 

 مناقشة النتائج

اة األسرية عند عينة من طالبات بين القلق االجتماعي وجودة الحي تباطرالستكشاف اإلهدفت الدراسة است

الجامعات السعودية في ظل عودة التعليم الحضورية، والكشف عن الفروق في مستوى كالً من هذين 

. وفيما يلي سيتم عرض مناقشة النتائج باإلجابة المتغيرين تبعاً للترتيب الوالدي والمستوى االقتصادي لألسرة

 على التساؤالت التالية:

عالقة بين القلق االجتماعي وجودة الحياة األسرية في ظل العودة للدراسة  هل تـوجد"التساؤل األول: 

 "الحضورية لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية؟

عالقة ارتباطية سالبة بين القلق االجتماعي وجودة الحياة األسرية.  وجودعن معامل ارتباط بيرسون  أسفر

( ودراسة 2020ودراسة )الطنطاوي،  (Hakami et al., 2017مع دراسة ) البحث الحاليوتتفق نتيجة 

طلبة الجامعة.  بين ( والتي تشير إلى وجود عالقة سالبة بين جودة الحياة والقلق االجتماعي2021)محمد، 

(، ودراسة 2015(، ودراسة )الفريجات، 2015)الرويلي،  بحثكما تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع 

(Francis & Bede, 2015،) ( ودراسةAl-Nabhani & Hassan, 2015 ،(، ودراسة )الحمد وآخرون

(، ودراسة 2019(، ودراسة )درادكة، 2018(، ودراسة )أبو نصر، 2018(، ودراسة )العجب، 2016

( في أثر األسرة والمناخ األسري على القلق االجتماعي ودورها في تنمية المهارات 2020)نوافلة، 

 عليمهم أساليب مواجهة الضغوط النفسية.االجتماعية عند األبناء وت

نتيجة إلى أن نمو الطفل في أسرة داعمة مهم لبناء شخصيته وصحته النفسية، فاألسرة يمكن تفسير هذه الو

تحمل الدور األكبر في تعليم الطفل وسائل حل المشكالت والتعامل مع الضغوط. كما ال تقتصر العالقة مع 

نها تمتد لمرحلة الرشد. وبالتالي فإن شخصية الفرد تتحدد عبر االرتباط مع الوالدين في الطفولة فقط؛ بل إ

 أسرته ومن خاللها يحصل الفرد على التشجيع والتعاطف الذي يساهم في خفض القلق االجتماعي.

  

هل توجد فروق في جودة الحياة األسرية وأبعادها المختلفة، لدى عينة من طالبات "التساؤل الثاني: 

 "األصغر(؟-األوسط-سعودية تعزى لمتغير ترتيب الفرد داخل األسرة )األكبرالجامعات ال

بين متوسطات المجموعات في جميع أبعاد جودة الحياة األسرية ما  الدالةفروق الأظهرت النتائج عدم وجود 

ات وكانت درج سري بين األفراد حسب ترتيبهم داخل األسرة.عدا بعد السعادة االنفعالية وبعد التفاعل اال
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 وتتفق بعد السعادة االنفعالية وبعد التفاعل األسري أعلى مما هي عليه عند االبن األكبر. األوسط فياالبن 

داللة في مستوى جودة الحياة الفروق ذات الوجود  انعدامفي  (2018)هبري وبشالغم،  نتيجة مع دراسةال

التي توصلت إلى  (2019اسة )درادكه، األسرية ترجع لمتغير الترتيب الوالدي. بينما تختلف مع نتيجة در

لمتغير الترتيب الوالدي. وقد يعود سبب تباين نتائج الدراستين  ترجعفروق في التماسك األسري الوجود 

( على المراهقين بينما ركزت الدراسة 2019إلى اختالف عينة الدراسة، حيث طبقت دراسة )درادكه، 

 الحالية على الطالبات الجامعيات.

سير هذه النتيجة إلى أن الطفل األول باألسرة غالباً ما يكون ذو شخصية قيادية مسؤولة ومطيعة ويمكن تف

ألنظمة وقوانين األسرة. فيما يكون الطفل األوسط في كثير من األحيان أكثر مرونة وأسهل في التعامل، 

الحياة ألنه يوازن بين عالمه وهذه الصفات التي يمتاز بها الطفل األوسط تجعل منه فرداً أكثر سعادة وتفاؤل ب

الداخلي ومتطلبات استقرار مشاعره وتنظيمها مع متطلبات األسرة. بينما تختلف هذه الصفات عند الطفل 

األكبر حيث إنه يهتم بتلبية احتياجات الوالدين ومشارك لهم بالقلق على مختلف جوانب حياة األسرة 

  .19-وخصوصاً في ظل جائحة كوفيد

 

هل توجد فروق في مستوى جودة الحياة األسرية وأبعادها المختلفة، لدى عينة من "لث: التساؤل الثا

 "مرتفع(؟-متوسط -طالبات الجامعات السعودية تعزى لمتغير المستوى االقتصادية لألسرة )منخفض

مستوى جودة الحياة األسرية  بينحصائياً بين متوسطات المجموعات ا دالةفروق ود ـوج عن النتائج كشفت

جميع أبعادها المختلفة تعزى لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة، حيث ترتفع جودة الحياة األسرية بارتفاع و

( والتي 2010المستوى االقتصادي لألسرة. وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )عبد الوهاب وشند، 

ة األسرية لصالح المستوى تأثير المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة على جودة الحيا ركزت على

( التي تؤكد على أهمية ثبات الدخل الشهري لألسرة وأثره على جودة 2020األعلى، ودراسة )العمري، 

روق في ـ( التي توصلت إلى عدم وجود ف2018الحياة األسرية لألفراد. بينما تختلف مع دراسة )العجب، 

ود ـ( في عدم وج2015سرة. ودراسة )الرويلي، لمستوى االقتصادي لألا الوالدية حسبأساليب المعاملة 

المناخ األسري تعزى للمستوى االقتصادي لألسرة. وقد يعود سبب  نتيجةحصائية في افروق ذات داللة 

االختالف إلى البعد الزمني، إذ تم تطبيق كلتا الدراستين قبل جائحة كورونا واآلثار االقتصادية والنفسية 

 المترتبة عليها.

االقتصادي لألسرة من أهم العوامل المؤثرة في جودة الحياة األسرية عند األبناء، لما له من  الوضع يعدو

أثر كبير في اشباع حاجات األفراد. حيث يتسبب الوضع االقتصادي المتدني في حدوث حرمان مادي لالبن 

للنمو النفسي  يحول دون اشباع حاجاته التعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من الحاجات الضرورية

السليم. كما يؤدي إلى اإلهمال وعدم االستقرار األسري بسبب غياب أحد الوالدين أو كالهما للعمل طوال 

 اليوم في سبيل كسب لقمة العيش.
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طالبات الجامعات السعودية تعزى  عندالقلق االجتماعي،  ياتهل توجد فروق في مستو"التساؤل الرابع: 

 "األصغر(؟-األوسط-ألكبرلمتغير الترتيب الوالدي )ا

بين متوسطات المجموعات في مستوى القلق االجتماعي بين  دالة احصائياالنتائج وجود فروق  كشفتأ

األفراد حسب ترتيبهم داخل األسرة. كما أظهرت النتائج ارتفاع القلق االجتماعي عند االبن األكبر عن االبن 

مستوى  ( والتي تشير إلى2011)المومني وجرادات،  مع دراسة الراهنةوتختلف نتيجة الدراسة  .األوسط

التي  (2019القلق االجتماعي ال يختلف باختالف الترتيب الوالدي، كما تختلف أيضا مع دراسة )درادكه، 

مستوى االضطرابات االنفعالية ترجع لمتغير الترتيب  الدالة احصائيا بينفروق التوصلت إلى عدم وجود 

ً  ختالف إلى اختالف في العينةالوالدي. وقد يعود سبب اال  إذ تم تطبيق دراسة درادكه كما ذكرنا سابقا

عينة من الطالبات الجامعيات، كما قد يعود السبب  على( على المراهقين بينما طبقت الدراسة الحالية 2019)

وهذا ( قبل الدراسة الحالية بإحدى عشر سنة 2011تمت دراسة المومني وجرادات )إلى البعد الزمني حيث 

 تباين النتائج.  نجم عنهاما أدى إلى حدوث تطورات فكرية ومجتمعية 

وترى الدراسة الحالية إلى أن التصاق االبن األكبر بالوالدين يجعله شخصا قلقاً وخائفاً من االنتقاد وال يتسامح 

منه. حيث يرث كل مع نفسه إذا أخطأ. وذلك ألن الوالدين يعدونه المعيار المرجعي والقدوة لألبناء األصغر 

العادات والتقاليد والمعايير العالية منهما، مما يتسبب له بالتوتر في المواقف االجتماعية خوفاً من االنتقاد 

 وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة القلق االجتماعي لديه. 

سرته بنسبة أعلى من باقي باإلضافة لذلك وكما أوردنا آنفا أن الطفل األكبر لديه إحساس بالمسؤولية اتجاه أ

إلى باقي  19-من نقل العدوى لفيروس كوفيد الراهنةاألبناء. وبالتالي قد يشعر بالخوف في ظل الظروف 

فيظهر ذلك على شكل قلق اجتماعي وانسحاب  ؛مزمنةالمراض األأفراد األسرة من كبار السن والمصابين ب

 من المواقف االجتماعية. 

 

عينة من طالبات الجامعات  عندفروق في مستوى القلق االجتماعي،  هل توجد"التساؤل الخامس: 

 "مرتفع(؟-متوسط-لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة )منخفض رجعالسعودية ت

ً  دالةود فروق ـعدم وج النتائج عنأظهرت  في مستوى القلق االجتماعي بين األفراد تعزى للمستوى  احصائيا

 ودـ( التي توصلت إلى عدم وج2018)النواصره،  ةـمع دراس هذهراسة وتتفق نتيجة الداالقتصادي لألسرة. 

ً لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة. بينما مع دراسة  لم تتفق فروق في مستوى القلق االجتماعي تبعا

والدية واضطراب الخوف، ـال التربيةرتباطية بين أساليب إ ( والتي تشير إلى وجود عالقة2018)العجب، 

( والتي كشفت عن زيادة انتشار القلق االجتماعي عند 2011ت مع دراسة )المومني وجرادات، كذلك اختلف

 الطلبة من األسر المنخفضة الدخل عن الطلبة من أسر متوسطة أو مرتفعة الدخل.

ويمكن تفسير عدم وجود فروق في درجة القلق االجتماعي طبقاً للمستوى االقتصادي لألسرة إلى أن الوضع 

ألسرة قد ال يساهم بشكل مباشر في معاناة الفرد من القلق االجتماعي مقارنة بعوامل أخرى أكثر المادي ل

 مساهمة فيها.
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 التوصيات

ضرورة تفعيل مراكز االرشاد النفسي في الجامعات للحد من تزايد القلق االجتماعي في ظل ظروف  -1

 . 19-جائحة كوفيد

بطرق تحسين جودة الحياة األسرية، وذلك تماشياً  إدراج مقررات دراسية جديدة تساهم في التثقيف -2

 لرفع جودة الحياة وتعزيز الصحة النفسية.  2030مع رؤية المملكة العربية السعودية 

إعداد الورش التدريبية التي تستهدف طلبة الجامعات والتي تساعد في تنمية مهارات المراقبة الذاتية  -3

 بدالها باألفكار الصحية الفعالة. وتقييم األخطاء المعرفية وتحليلها ثم است

العمل على تدريب طلبة الجامعات عبر ورش تدريبية على فنيات االسترخاء والتنفس الصحيح  -4

 لتخفيف حدة القلق وتدريب طرق التعامل مع القلق االجتماعي. 

إدراج األنشطة الالصفية ضمن أنشطة وتكاليف المواد الجامعية مما يشجع الطالب على تنمية  -5

 اراتهم االجتماعية ورفع الثقة بالنفس. مه

االهتمام بدور وسائل االعالم في توعية األسر لتشجيع األبناء على التعبير عن انفعاالتهم وتنمية  -6

 المهارات االجتماعية بسن مبكرة.

 المقترحات

إجراء دراسات أخرى تبحث في الفروق بين انتشار القلق االجتماعي بين الطالب والطالبات  -1

 ف درجاتهم العلمية. باختال

لقلق االجتماعي بين با للتحكمالسلوكي -المعرفي-تطبيق دراسة تجريبية على مدى فاعلية العالج -2

 طالب الجامعات. 

تطبيق دراسة عن أنماط االرتباط مع الوالدين ونشأة القلق االجتماعي واضطرابات القلق األخرى  -3

  كاستخدام العقاقير واالكتئاب واضطرابات الشخصية.

تطبيق دراسة تجريبية تستهدف تنمية األساليب الوالدية في التعامل مع المراهق وفق منهج علمي  -4

 نفسي تطبيقي.
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 ]رسالة ماجستير غير منشورة[. الجامعة اإلسالمية بغزة. األبناء

(. فعالية برنامج عالجي لطالب الجامعة ذوي اضطراب القلق وأثره على 2020بخاري، مجدي نجم الدين جمال الدين. )

المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، لملك عبد العزيز بجدة نموذجا". التفاعل االجتماعي لديهم "جامعة ا

4(14 ،)1-38 .https://doi.org/10.33850/jasep.2020.73210  

]رسالة جودة الحياة األسرية وعالقتها بالمشكالت السلوكية لدى األبناء. (. 2020صابرة، أحالم، وبن حمادة، أمينة. )بن 

:dspace.univ//http-   ماجستير، جامعة محمد الصديق بن يحيى[. جامعة محمد الصديق بن يحيى. 

jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/8737 

جتماعي وعالقته بالتفكير السلبي التلقائي (. القلق اال2006البناء، خليل، عبد الخالق، أحمد محمد، ومراد، صالح أحمد. )

 .312-291(، 2)16دراسات نفسية، لدى طالب جامعة الكويت. 

دراسة نظرية في  19(. التعلم عن بعد وأثره على االستقرار األسري في ظل جائحة كورونا 2021بيومي، محمد سيد. )

.  1374-1321(، 2)13ة اآلداب جامعة الفيوم، مجلة كليضوء النظرية الشكلية على عينة من أسر إمارة الشارقة. 

https://doi.org/10.21608/JFAFU.2021.153359 

(. مستوى الرهاب االجتماعي لدى الطلبة الموهوبين في دراس الملك عبد هللا الثاني للتميز 2013حمادنة، برهان محمود. )

 https://doi.org/10.12816/0002946 . 721-709(، 7)2المجلة الدولية المتخصصة، ي األردن. ف

(. مستوى الرهاب االجتماعي وعالقته 2016الحمد، نايف فدعوس، العوهلي، خالد بن ناصر، وحميدات، محمود أحمد. )

(، 5)43دراسات العلوم التربوية، تماعي لدى الطلبة السعوديين في الجامعات األردنية. بالتكيف النفسي واالج

1871-1886  .002-993-043-https://doi.org/10.35516/0102 

وعالقته بكل من المناعة  Covied-19المستجد  (. القلق االجتماعي المرتبط بجائحة كورونا2021حنتول، أحمد موسى. )

-333(، 131)131، رابطة التربويين العربالنفسية واالتزان االنفعالي لدى عينة من طالب جامعة جازان. 

354. 10.12816/SAEP.2021.153818https://doi.org/ 

(. أثر التربية العلمية )التطبيق( في خفض القلق االجتماعي لدى 2009ياوي، وزينب، فالح الشاوي. )الخفاجي، زينب ح

 .98-69(، 62، )مجلة الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسيةطلبة جامعة البصرة. 

بة المراهقين في المدارس (. عالقة التماسك األسري باالضطرابات االنفعالية لدى الطل2019درادكه، صالح عليان احمد. )

. 586-565(، 2)46دراسات، الثانوية. 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/104144  

واجهة الضغوط النفسية لدى عينة من طالبات (. المناخ األسري وعالقته بأساليب م2015الرويلي، جميلة خلف قريطع،) 

 .433-398(، 4)31المجلة العلمية، جامعة الحدود الشمالية في مدينة عرعر. 

  https://doi.org/10.21608/MFES.2015.107283  

مقارنة العالج العقالني االنفعالي السلوكي بالتدريب على المهارات (. 2012شاهين، فرنسيس، وجرادات، عبد الكريم. )

. 1292-1259(، 6)26مجلة جامعة النجاح لألبحاث، االجتماعية في معالجة الرهاب االجتماعي. 

667893-https://search.emarefa.net/detail/BIM 
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المصرية،  الدوريات(.  القلق االجتماعي وعالقته بجودة الحياة لدى طالب الجامعة.   2020الطنطاوي، شوقي محمد. )
31(121 ،)431-475  . .12816/JFEB.2020.127736https://doi.org/10  
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جودة الحياة األسرية وعالقتها بفاعلية (. 4-3ب، أكتوبر 2010عبد الوهاب، أماني عبد المقصود، وشند، سمية محمد. )

]بحث مقدم[. المؤتمر السنوي الخامس عشر لجامعة عين شمس "اإلرشاد  الذات لدى عينة من األبناء المراهقين

 تنمية المجتمع نحو آفاق إرشادية رحبة"، القاهرة، مصر.األسري و

أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها باضطراب الخوف: (. 2018العجب، عطيات محمد األمين أحمد. )

 (2017مدينة الحاج عبد هللا، محلية جنوب الجزيرة، والية الجزيرة، السودان ) -دراسة تطبيقية بمدارس األساس

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة الجزيرة.
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2740-2776 ./https://dx.doi.org 10.21608.maed/2020.199374 

(. جودة الحياة األسرية لدى طلبة الجامعة. المجلة العربية في العلوم اإلنسانية 2018عيادي، نادية، وكشيشب، مراد. )

 /10.35157/0578https://doi.org-000-033-044 .  546-538(، 4)10واالجتماعية، 

(. المناخ األسري وعالقته ببعض مظاهر الصحة النفسية لدى مجموعة من طلبة وطالبات 2015الفريجات، حسين عايد. )

  .87-67(، 164)34 ،ية التربيةمجلة كلكلية الدراسات اإلسالمية والعربية في دبي. 

https://doi.org/10.21608/JSREP.2015.56184 

(. جودة الحياة وعالقتها بالقلق االجتماعي لدى الطالبات الجامعيات المصريات والسعوديات 2021محمد، مي إدريس. )

. 460-382(، 1)81جلة كلية اآلداب، مدراسة ثقافية مقارنة. 

https://doi.org/jarts.2021.153266/10.21608 

]رسالة  القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة بنغازي وفقا لبعض المتغيرات(. 2013محمود، خديجة محمد عبد المالك. )

 [. جامعة بنغازي.ماجستير غير منشورة

(. الرهاب االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين االنتشار 2011المومني، فواز أيوب، وجرادات، عبد الكريم محمد. )

.  88-71(، 1)4المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، والمتغيرات االجتماعية الديمغرافية. 

268830-https://search.emarefa.net/detail/BIM 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة في محافظة عجلون وعالقته ببعض المتغيرات الديموغرافية والتحصيل الدراسي. 

 .1-22(، 47)1للبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

]رسالة ماجستير  عالقته بالمهارات االجتماعية لدى طلبة جامعة اليرموكالمناخ األسري و(. 2020نوافلة، قصي وليد. )
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(. متطلبات التعليم عن 2020نويرة، إسماعيل محمد عبد هللا، اعقيرش، عبد الحكيم، واسويب، ماجدة حمد أبو بكر حسن. )

-133(، 2)6للدراسات األنثرولوجية المعاصرة، المجلة العربية بعد وتحدياته في ظل جائحة فيروس كورونا. 

146.https://www.asjp.cerist.dz/en/article/137573 

(. جودة الحياة األسرية لدى الطالب الجامعي في ضوء بعض المتغيرات. المجلة 2018هبري، منال، وبشالغم، يحي. )

 https://doi.org/10.36752/1764-007-011-010 .133-123(، 11)7لدولية التربوية المتخصصة، ا

 

، أغسطس(. صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 2021وزارة التعليم ) 

من الرابط  2021ديسمبر،  22سترجاع في هـ. تم اال1443
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كورونا لدى األسر العمانية والبحرينية والمقيمين وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية. مجلة 

 .  234-219(، 2)15الدراسات التربوية والنفسية، 

234-http://dx.doi.org/10.24200/jeps.vol15iss2pp219  
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