
1 

 

 اتـــــــــــــدراسو االت  ــــــــــــــــــــــمق

 

 اضطراب القـلق االجتماعي وأثره على األداء األكاديمي لطالب الجامعة
Social anxiety disorder and its impact on academic performance among 

University students 

 

 نورة بنت عويد الحارثي  
 معن عبدالباري قـاسم صالح. د

  قسم الطب النفسي كلية الطب جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل - المشارك) العيادي(أستاذ علم النفس السريري
 maansaleh62@yahoo.com 

     
 

 

 ُنبذة ُمختصرة
وق� ُ(ع/. ذل, , ال أح� ()' ع أن ی%$# ح! قة أن القل� أص�ح س�ة �ارزة في �ل ال���عات ال��ی�ة

ونه�ف في ع#ض%ا ال�#جعي ه=ا الى . وم'ل�اته ال�عق�ة إلى ال��(ات الي (ف#ضها العال3 ال�عاص#
وال'ال�ات في ال�)IPات  على األداء األكاد(�ي لل'الب(� االج�اعي الع#HI بأثD# اض'#اب القل

ومR خالل اسع#اض م��Pعة مR ال�راسات ال�#جQ ة على ال�)P. االقل �ي والعال�ي نامل . ال�امQ ة
� اله�ف ال�#جP م%ه وتق�(3 تPص ات م)قVل ة تاخ� �عRD االع�ار ال�الة Dق�ان تفي ه=ه  ال�راسة ب

  .ل'الب وتاثD#ها على اداءه3 االكاد(�ي وتق�(3 ال�خالت االرشاد(ة ال%ف) ة ال�%اس�ة لل�)اع�ةال%ف) ة ل
  

 القل% االج��اعي، األداء األكاد��ي، �ل�ة ال�امعات، ال��خالت االرشاد�ة ال�ف��ة: الل�ات ال�ف�اح�ة

  

  اضطراب القـلق االجتماعي وتأثيره على األداء األكاديمي
، ال�ع#وف أ(ً\ا �اس3 ال#هاب االج�اعي ،  Social anxiety (SAD) ج�اعياض'#اب القل� اال

هP ال`Pف ال�)�# مR ال�Pاقف االج�اd ة أو األداء ال=c یع#ض b ه الa`[ للغ̂#اء أو للف�[ 
 f%�ال��Q ة األم#iI ة لل'f ال%ف)ي ، (ال���ل مR قVل اآلخ#RI ، �اإلضافة إلى القل� ال�aی� وال

٪ 4ض'#اب العاpفي ال�Pس�ي هP أح� االض'#ا�ات ال%ف) ة األك�# شPDًعا ، حoD (fDn اال. )2013
وD�Iل إلى أن  ،  Ohayon & Schatzberg ) 2010(مع انaار أعلى إلى ح� ما ل�. ال%)اء  -

 (Piن اض'#اً�ا م/مً%ا
 (Stein et al., 2017) ح ، RDفال وال�#اهقpع%� األ fولق� وج� أنه (��ث في الغال Rل م��) oD

  ). Leigh &Clark 2018 (  الع�# ل~هPر اض'#اب ال�nة العقل ة ه=اعاًما مPس{  13إلى 10
  
الالي (فaلPن في  �اض'#اب القل� االج�اعي ق� یPاجه األش`اص ال�nابPن و  ع!�ات أكاد(� ة ̂و

� إمiاناته3 العل � ة ال$املة D2019( ت�ق Jangmo et al. (ع� األداء األكاد )، Rي جانً�ا مهً�ا م�)
ال'الب ال=یR (عانPن مR اض'#اب القل� ، على سDVل ال��ال ، ق� (عV#ون عR  .جPانf ال�Dnل العل�ي

  ع�م االه�ام �ع�له3 ، وع�م االه�ام �العل 3 ، والفaل في االم�ان 
 )2010 Vitasaria et al. (و،  P%$لPج ا ، فإن في م�ل ه=ا ال�aه� س#Iع الق�م مR حoD العل3 وال

ل=ل, ، ق� ی�Vو أنه في الع�ی� مR ال�Pالت ال� ات ة ، (Piن  .الI#a{ مR اإلن�از اآلن م#تفع للغا(ة

ال أحد يستطيع أن ينكر حقيقة  
أن القـلق أصبح سمة بارزة في  

وقد  , كل المجتمعات الحديثة
ُيعزى ذلك إلى التحديات  
التي يفرضها العالم المعاصر  
ومتطلباته المعقدة

اضطراب القـلق االجتماعي  

)SAD) Social anxiety   ،
المعروف أيًضا باسم الرهاب  
االجتماعي ، هو الخوف  
المستمر من المواقف  
االجتماعية أو األداء الذي  
يتعرض فيه الشخص للغرباء أو  
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�الأكb ، �D �ا یعل� �ال�Pnل على م%�ة دراس ة  .ال)�ل األكاد(�ي ال��D/ ض#ورIًا ألنه انعiاس للف#د
  .(Saridar, 2017) ال�#ض ة ض#ورIة والق�م إلى م/�I مR ال�راسات ، فإن ال% �ة األكاد(� ة

  
  عرض موجز في المراجع والدراسات النفسية  

في  ر�/ت الع�ی� مR ال�راسات �iaل م�اش# على تأثD# القل� االج�اعي على األداء األكاد(�ي
� حPل تأثD# اض'#ا�ات القل� �aأن االن)�اب ال��i# مR ال�راسةDق�دراسة ذات صلة إلى  وه�ف�. ال

  .لعالقة بRD قل� ال�راسة واألداء األكاد(�ي بp RDالب ال�امعاتت��ی� ا
 (Brook & Willoughby 2015: Al-Hazmi et al., 2020; Baptista et al., 2012; 

Kessler, et al.,1995; Kessler)  

2003; Stein & Kean 2000; Strahan 2003; Vilaplana-Pérez et al., 2020). 

Similarly, Van Ameringen, et al., ( 

(Vitasari et al., 2010)   �iaل عام �aف� نائج ه=ه ال�راسات عR م)P. عاٍل مR القل ̂و
االج�اعي ل�. pالب ال�امعات وعالقة ارت�ا� �DV#ة بRD القل� االج�اعي وان`فاض ال�Dnل ال�راسي 

 .و�=ل, االن)�اب ال��i# مR ال�راسة
�اح�Pن  بp RDالب ال��ارس ال�انIPة بD%�ا قام القل� االج�اعي حقق� الع�ی� مR ال�راسات في انaار

  : آخ#ون وه3
 (Ahmad, et al., 2017; Al-Hazmi et al., 2020; Alkhalifah et al., 2017; Baptista 

et al., 2012; Hakami, et al., 2017; Mohammadi et al., 2006; Tillfors & Furmark 

2007) 
� في م�. انDق�حa� oDف� ه=ه ال�راسات عR ارتفاع , aار القل� االج�اعي بp RDالب ال$ل ة�ال

�ع�ل أعلى ل�. ال�aار�RD ال��د  مع�ل انaار اض'#اب القل� االج�اعي بp RDالب ال�امعات ̂و
ال��ل أج#�I دراسة أخ#. بPاس'ة . واإلناث في الPال(ات ال���ة  Jefferies and Unger, (2020)̂و

كان اله�ف هP تقD 3 ما إذا �ان� مع�الت القل�  .القل� االج�اعي في م`لف دول العال3 ل��ی� مع�الت
ت3 ج�ع ال#دود على االسV انات عV# اإلن#ن� مR  .هي نف)ها أو زادت في بل�ان م`لفة في �ل مiان

aار�RD نقاpًا ل�لء ك�ا ت3 م%ح ال�. الRDn ، وال ا�ان ، والV#ازIل ، و¢ن�ون ) ا ، وروس ا ، وتا(الن� ، إلخ
االسV ان والي �ان� قابلة لالس#داد وRi�I اس`�امها مR قVله3 لل�Pnل على مiافآت وجPائ/ ومiافآت 

وتRDV أن مع�الت القل� �ان� األدنى في إن�ون ) ا واألعلى في الPال(ات ال���ة األم#iI ة  . م�ان ة
ج أ(ً\ا أن األش`اص ا .نف)ها%ل=یR (عانPن مR القل� االج�اعي ل�یه3 أعلى عالوة على ذل, ، اس

 .Pاج ح! قة أن القل� ، سPاء �ان  .الPال(ات ال���ة أ(ً\ا في) ٪ )57.6م(%وق� ساع� ذل, في اس
� العال3pد في ج� ع م%اPجPم%`فً\ا أو م#تفًعا ، م.  

ي واألداء ر�/ت دراسات أخ#. أ��اثها على مPضPعات تعل� �iaل غD# م�اش# �القل� االج�اع
إلى ت�لDل تأثD# وسائل الPاصل االج�اعي على األداء  Bajpai (2018) ه�ف� دراسة أج#اهاو , األكاد(�ي

  .ال�امعات األكاد(�ي ل`#�Iي
 McCorvey (2019)-.Williams  �ا(\ا ر�/ت أp#وحة ال��Pراه على تأثD# ب#نامج دع3 القل

 et al., Ostovar  (2015) دراسة أج#اها  ه�ف� ^ال��لو . �ال$ل ة على أداء ال'الب األكاد(�ي وقلقه3
وتأك�D ال=ات والقل� االج�اعي بRD ) االن'Pائ ة واالن�)اp ة(إلى ت��ی� العالقة بRD أ�عاد الn`a ة 

أن وسائل الPاصل االج�اعي ل ¯ لها أc تأثD# على األداء  Bajpai (2018) ووج� .pالب ال�امعات
أث�V أن ال'الب ال=یR شار�Pا في ب#نامج دع3 القل�   Williams- McCorvey (2019) األكاد(�ي

. �ال$ل ة خ\عPا لقل� أقل و�ان مPس{ درجاته3 أعلى مقارنة �ال'الب في ال���Pعة ال\ا�'ة
، ح�د ت�لDل االن��ار تأك�D ال=ات على أنه م±ش# أك�# مPثP° ة للقل�  Ostovar et al. (2015) وفي

للفحص المحتمل من قبل  
اآلخرين  

االضطراب العاطفي الموسمي  
هو أحد االضطرابات النفسية  
األكثر شيوًعا ، حيث يصيب  

ر أعلى إلى حد  مع انتشا - ٪ 4
ما لدى النساء ، ويميل إلى أن  
يكون اضطرابًـا مزمنًـا

ركزت العديد من الدراسات  
بشكل مباشر على تأثير القـلق  
االجتماعي على األداء  
األكاديمي في التحقيق حول  
تأثير اضطرابات القـلق بشأن  
االنسحاب المبكر من الدراسة

هدفت دراسة ذات صلة إلى  
ة بين قـلق  تحديد العالق

الدراسة واألداء األكاديمي  
.بين طالب الجامعات
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   .االج�اعي مR الn`a ة
 

  انتشار القـلق االجتماعي
 

في العقPد األخD#ة حقق� ال�راسات في م�. انaار القل� االج�اعي ل�. ال'الب 
 - حoD درس انaار القل� االج�اعي بp RDالب �ل ة ال̂# ة    .والعPامل ال�#ت�'ة �ه

انPن مR درجات pالً�ا شار�Pا في ال�راسة (ع 198٪ مR 80ووج� أن أك�# مR ) الع#اق( ك#م ان جامعة
و�ان� نائ�ه3 م�اثلة لل�راسات ال)ا�قة الي أج#�I في ال��ل$ة الع̂# ة  .مفاوتة مR القل� االج�اعي

وج�وا أن  Hakami et al. (2017)  على سDVل ال��ال ،و  (Ahmad et al. 2017) .ال)عPد(ة
٪ 10.5ع�لة ، و ٪ ل�یه3 أع#اض م42.3٪ مp Rالب ال�امعة (عانPن مR أع#اض خ´ فة ، و 47.2

  (n = 504) أج#وا  ال��Pر ال�ازمي م±خً#ا دراسة بp RDالبو  .ً ل�یه3 أع#اض ش�ی�ة إلى ش�ی�ة ج�ا
٪ مR ال'الب مnابPن �اض'#اب القل� االج�اعي ال�اد إلى 13.55أ¶ه#ت أن  في جامعة �Dpة

ي ال`´ H وال�Pس{ ٪ مR ال'الب (عانPن مR اض'#اب القل� االج�اع19.6٪ و 18ال�aی� جً�ا و 
اض'#اب وج�وا  ) (Alkhalifah et al. 2017أ(\ا و(Al-Hazmi et al. 2020 )  على الPالي

 RDی� ب�aاعي ال� وفي دراسات ��� ة دول ة أخ#. حPل االنaار ، وج�  .٪ مR ال'الب19.8القل� االج
Van Ameringen et al. (2003) في درا RDال$%�ی RDار�a�ة ال Vلة أن غال�سه3 ل�یه3 أع#اض مع

وزمالؤه   Baptistaقام  .٪ ل�یه3 أع#اض حادة14.3٪ ل�یه3 أع#اض خ´ فة ، و 21.9، ) 63.7٪(
)2012 (RDDلIاز#Vالب ال�امعات الp Rة م#DV� ة%Dاعي في ع�� في انaار القل� االجDق� = n) �ال

pالً�ا اسPفPا معایD# القل�  2319٪ مR ال'الب ال�الغ ع�ده3  11.6ووج�وا أن ما م��Pعه  (2,319
٪ وهP مaا�ه جً�ا 11.6أن مع�ل االنaار  (Baptista et al., 2012)وا(\ا وج�وا  .االج�اعي

 (Tillfors & Furmark, 2007). ل�ع�ل االنaار ال�PجPد في ال�راسات الV#ازIل ة وال)�IP(ة ال)ا�قة 
2004)et al., (Vorcaro  

٪ لل#هاب االج�اعي ال�Vلغ 4.4مع�ل انaار ق�ره )  (Gren-Landell et al. 2008وج�وا وأ(\ا 
  RDی�IP(ال RDمع مع�ل ع%ه ذاتً ا ل�. ال�#اهق �٪ في دراسات أخ#. لألpفال 13.1- 0.9وهP مع�ل یPاف

 RDوال�#اهق(Mancini et al., 2005) . #Vا ع#ًDV� الًفاومR الPاضح أن مع�ل االنaار ال�Vلغ ع%ه (`لف اخ
̂ر�ا ی#جع ه=ا االخالف إلى االخالفات ال�%ه� ة بRD ال�راسات ��ا في ذل, ال�Pانf ال�قاb ة   ,ل�راساتا

  وال'#ق ال�)`�مة لقD �ها وت�̂#ة ال�! 3 ومعایD# الa` [ ال�)`�مة
 (Stein, 2008) . فأما #Vأك #pه# األ��اث أن ال'الب األصغ# سً%ا ل�یه3 م`ا~ي b �ا یعل� �الع�# ف

ج�وا أن القل� االج�اعي بRD ال'الب في و و  Ahmad et al. (2017)ال�عاناة مR القل� االج�اعي
العامRD األكاد(�RDD األول وال�اني أعلى �iaل مل�P¿ م%ه بRD ال'الب في ال)%Pات الالحقة وRi�I أن 

dا�دراسات أخ#.  . ة(Piن ال)fV ال���ل له=ه ال~اه#ة هP ان`فاض خV#ة ال'الب في العالقات االج
وج�وا أن ال/Iادة في الع�# تقلل �iaل �DV# مMohammadi et al. 2006) ( R .ه=ه ال%ائج  ت�ع3

وج�وا أ(ً\ا أن اض'#اب القل� االج�اعي �ان  (Al-Hazmi et al. 2020 ).اح�ال القل� االج�اعي
ولى أو ال�ان ة وال'الب ذوc ال�خل أك�# انaاًرا بRD ال'الب األصغ# سً%ا والع/اب وال'الب في ال)%ة األ

Àال�%`ف.  Gren-Landell et al. (2008)   قعاPل3 (��وا ف#وًقا ذات داللة على عi¯ ما �ان م
  .إحnائ ة في الع�# ل�. ال�#اهقRD ال=یR شار�Pا في دراسه3

ة   ´pعا ل ات ا ا في االض'#ا� 3 ت�� ف#ًق ل�راسات ل ل#غ3 مR أن �عÀ ا على ا
= ل ل�Pس� ة بRD ا اثا  ,.P� females (Al-Hazmi et al., 2020; Hakami et alر واإلن

أن معدالت القـلق كانت  
األدنى في إندونيسيا واألعلى  
في الواليات المتحدة  
. األمريكية نفسها

استنتج أيًضا أن األشخاص  
الذين يعانون من القـلق  
االجتماعي لديهم أعلى مستوى  

في الواليات  ) ٪ 57.6(
وقد ساعد  . االمتحدة أيضً 

ذلك في استنتاج حقيقة أن  
القـلق ، سواء كان منخفًضا أو  
مرتفًعا ، موجود في جميع  
مناطق العالم

أن الطالب الذين شاركوا في  
برنامج دعم القـلق بالكلية  
خضعوا لقـلق أقـل وكان متوسط  
درجاتهم أعلى مقـارنة بالطالب  

المجموعة الضابطة في
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فإنه ی�Vو أن مع~3 األ��اث تDa# إلى أن ال�%¯ هP عامل مهDئ ل'Pر اض'#اب ،  (2017
على سDVل ال��ال  .( Chan, 2010 )القل� االج�اعي و^الالي تع� األنPثة عامل خ'# 

Baptista et al. (2012) ار أعلى وج�وا أن اإلناث �اa٪ بRD 7.4٪ مقابل 12.4(ن ل�یهR ان
 ,.Gren-Landell et al)ووج�ت دراسات أخ#. أ(ً\ا زIادة في ال�`اp# على الف ات   .)ال#جال

2008; Kessler et al., 2005).  
ال��ل أ¶ه# ��o آخ# حPل أن ال'ال�ات ل�یهR مDل  "ال%~#Iات ال�عاص#ة وآثار العل3 والقل� " ̂و

وفًقا ل�لDل ال��o ت�Dل ال'ال�ات إلى اإلف#ا� في الف$D# . ب والقل� مقارنة �ال'الب ال=�Pرأعلى لالكÅا
ومع ذل, في ه=ا ال��o نف)ه ت�� اإلشارة إلى أن ال'الب . وأنهR أك�# عاp´ ة مقارنة �ال'الب ال=�Pر

ت ال$�PDVت# ال=�Pر ل�یه3 م)P. أعلى مR القل� مقارنة �ال'ال�ات ع%�ما یعل� األم# ��PضPعا
و�ان� ال'ال�ات أك�# م ًال الس`�ام الi�aات االج�اd ة ألغ#اض االتnال مقارنة �ال'الب . واإلن#ن�

الالي فإن ع%اص# الPت# ت~ه# أعلى ل�. ال'الب ال=�Pر ع%�ما یعل� األم# �الi�aات  ال=�Pر، ̂و
 (Cassady, 2010).  االج�اd ة

   
  بداية القـلق االجتماعي

R القل� االج�اعي تف�D القارI# أن في أوائل إلى م%nف م#حلة ال�#اهقة حoD یVلغ مPس{ ب�ا(ة م
 Rي  12الع�# معادًة ما ی�Vأ اض'#اب القل� االج�اعي أث%اء ال'فPلة أو ال�#اهقة ، في . عاماً  16ح

الالي  ی�Vأ االض'#اب العاpفي ال�Pس�ي في وق� م�i# مR ال� اة م عاًما 13حPالي  قارنة ��ع~3 ̂و
 ,et al.,  (2005 Fehm et al.,2003; DeWit et al., (Chartier( االض'#ا�ات ال%ف) ة األخ#. 

1992)et al., 2005; Schneier   ة iI#ي األم(ال%ف f'ة ال Q�وفًقا ل�)2013 (، .(Kessler et 
al., 2005). In their study, Baptista et al. (2012)   ( oDهح3 أن الع�# في وج�و في دراس

 11.4وج� أ(ً\ا أن ال�Vا(ة �ان�  ومR ال��D# لاله�ام انه .عاماً  11.4ب�ا(ة االض'#اب �ان 
Van Ameringen et al. (2003).  الiاعي واألش�وتDa# ه=ه ال%ائج إلى أن عالج القل� االج

 Van) ال�الغRDاألخ#. مR اض'#ا�ات القل� أم# �الغ األه� ة ل�%ع ت'Pر اض'#اب أك�# ح�ة ل�. 
Ameringen et al., 2003).  

ع�# القل� االج�اعي في م#حلة ال'فPلة وال=n) cل إلى أن مPس{  Jefferson (2001)وق#ر 
عاًما ألول م#ة  13و  10ی3 تa` [ األpفال ال=یR ت#اوح أع�اره3 بRD  ذروته في م#حلة الVلPغ

�)f ما �اض'#اب القل� االج�اعي ورد في اع#اف ه±الء األpفال فإنه3 اعادوا على ع%� مPاجهه3 ̂و
 . ذل, الaعPر ح)f ما ی=�#ون 
Clark and Leigh 2018) ( RDاعي �انه ه±الء ال�اح��ت�P%iا مR ت��ی� أن اض'#اب القل� االج

أن ی'Pر أ(ً\ا في سR مأخ#ة ،و¢لى ذل, ال�RD فإنه Ri�I و  عاًما 13(~ه# في وق� م�i# مR ع�# 
أ(ً\ا إلى أنه مR    ��ا تPصلPا .ا في � ´ ة تأثD# الa`[ ال=c (عاني م%ه على ح اته أو ح اتها(Piن ذات ً 

 Rاعي �ع� س�و¢ذا ح�ث ذل, ف�R ال���ل أن  ,عاًما 25ال%ادر أن (nاب الa`[ �اض'#اب القل� االج
اج �أن  اض'#اب القل� ل=ل, (�Ri االس .(Piن تعDV#ًا خ´ً ا الض'#اب �ان مPجPًدا �الفعل م%= ف#ة IPpلة%

االج�اعي هP مiaلة تعل� �ال�nة العقل ة ت'Pر في م#حلة ال'فPلة ال��i#ة وت�لى ع%�ما ی3 إثارتها 
RDمع fVاس'ة سPب. 

   
 

  القـلق االجتماعي وقضايا الصحة العقـلية األخرى

فتظهر    أما فيما يتعلق بالعمر
األبحاث أن الطالب األصغر سنًـا  
لديهم مخاطر أكبر في  
المعاناة من القـلق االجتماعي

أن القـلق االجتماعي بين  
الطالب في العامين  
األكاديميين األول والثاني  
أعلى بشكل ملحوظ منه بين  
الطالب في السنوات الالحقة  
ويمكن أن يكون السبب  
المحتمل لهذه الظاهرة هو  

خبرة الطالب في    انخفـاض
العالقـات االجتماعية

أن الزيادة في العمر تقـلل  
بشكل كبير من احتمال القـلق  
االجتماعي
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()عى ال$�D# مR في حRD أن ب�ا(ة اض'#ا�ات القل� عادة ما ت$Pن خالل ال'فPلة وال�#اهقة ، ال  
ال%اس إلى العالج إال �ع� ذل, �D�i# حRi�) oD أن ی±دc تأخD# العالج إلى زIادة خ'# اإلصا�ة 

#�ة و�=ل, ضعف األداء االج�اعي وال�ه%يa�االض'#ا�ات ال�#ض ة ال� , �وفي الPاقع اض'#ا�ات القل
#ك واض'#ا�ات نف) ة a�الل ال��ا في ذل, اض'#ا�ات ,  ع�ی�ةاالج�اعي لها مع�الت عال ة مR االع

وتDa# األ��اث أ(ً\ا . (Mancini et al., 1999)القل� األخ#. واض'#اب ف#� ال�#�ة ونق[ االن�اه 
 Rمع�الت عال ة م Rن أ(ً\ا مPاعي (عان�إلى أن الع�ی� مR ال'الب ال=یR (عانPن مR القل� االج

 Weyandt et)اpي ال$�Pل وت�خRD ال)�ائ# عب ال�nة العقل ة األخ#. ذات الnلة ومaاكل  االكÅاب
al., 2003) (Cranford et al., 2009).  

   RDصل ال�اح�PوتLeigh et al. 2018)(  }ا ما ی#ت�#ًD�� اعي�إلى أن اض'#اب القل� االج
ح�n) oDح مR ال�ه3 دراسة االكÅاب والقل� , �االكÅاب مR بRD ج� ع مaاكل ال�nة العقل ة األخ#. 

واالكÅاب هP االض'#اب األك�# شPDًعا . ل�)اع�ة ال%اس على الغلf على ه=ه ال�aاكل االج�اعي
في �عÀ األح ان،  ق� (Piن مR ال���c أ(ً\ا أن نقPل إن االكÅاب  وال=c (��ث وفًقا للقل� االج�اعي

ا أو أو األح�اث الnادمة األخ#. ت±دc إلى ¶هPر م�ل ه=ا ال`Pف في ذهR الف#د ��oD (�عله خائفً 
الالي (�nح ش`nًا قلًقا اج�اdً ا  .خ�Pًال مR العDV# عR نف)ه للعال3 ، ̂و

RDذ�# ال�اح�King et al. 1997)   (  اعي م#ت�'ان �أن�أن القل� االج�اعي وال#هاب االج
 #Dأف#اد غ cمقابلة أ ]`aها الDى فa`) يال#هاب االج�اعي ُ(ع#َّف �أنه ال�الة أو ال~#وف ال

 RDهمع#وف�Ë#قف ال یPم cاجهة أPأو م. Rأن على ال#غ3 م  RDال�اح�Rudaz et al. 2017)(  ذ�#وا
أن القل� االج�اعي عادة ما ی#ت�{ �االض'#ا�ات العقل ة األخ#. �اإلضافة إلى ال��الغة في تق�ی# ال`Pف 

رc هP وال$#ار غD# ال\#ورc لألح�اث ال)لV ة، وفي الغالf ُ(الحÍ أن سلPك ال�%f غD# ال\#و 
�أن اض'#اب القل� ) Chapdelaine et al. 2018(علل ال�اح�RD وق�.ال)fV ال#ئ )ي لل�� ع

 )وعلل .(`لف عR اض'#اب القل� العام واض'#اب الهلع ورهاب ال`الء (SAD) االج�اعي
 Ramnero 2005) ال#هاب ی#م/ إلى Rع مPاعي ألنه ن��أن رهاب ال`الء (`لف عR ال#هاب االج

(��ث ال`Pف عادة �)fV ف$#ة أن ال��a ل ¯  .األماكR االج�اd ة أو حoD ی��ع ال��a ال`Pف في
وذ�# �=ل, �أنه (�Ri ت)� ة رهاب ال`الء على أنه ن! À الض'#اب القل� , ودوًدا مع الa`[ ال�ع%ي

 ,WHO)م%~�ة ال�nة العال� ة . حoD ال (~ه# �اله�ا عادة في نف¯ الa`[  (SAD)االج�اعي
ه%اك خ�)ة اض'#ا�ات للقل� ت��ث في الغالf وهي اض'#اب القل�  �#ت أنه �iaل عامذ (2017

، اض'#ا�ات الهلع، ال#هاب، اض'#اب القل� (General Anxiety Disorder-GAD) العام
 Obsessive Compulsive) ، الPسPاس القه#c (Social Anxiety Disorder-SAD) االج�اعي

Disorder -OCD) ، مةاض'#اب ما �عو�nال � .(Post-Traumatic Stress Disorder -
PTSD)  إلى ه=ا أو cأن ی±د Ri�Iة ل$ل ه±الء و�#a�ال)�ة ال Pاب هÅو�ان ت�لDل الق#I# �أن االك

م#ت�ً'ا �أGAD  cحRi�) oD أن (Piن  GADذاك �'#Iقة أو �أخ#. وRi�I ̂ر{ القل� االج�اعي بـ 
 .Khdour et alذ�#وا ال�اح�RD . ذهR الف#د دون أc دلDل مiaلة مع#وفة أو غD# مع#وفة ت)�# في 

،  (SAD) ، واض'#اب ال`Pاف االج�اعي ال�Pس�ي (GAD ) أن اض'#اب القل� العام) (2016
(n%ف عادًة في م��Pعة واح�ة ، ل$R تأثD# العل قات ال)لV ة على   (PAD) واض'#اب قل� ال=ع#

ومع ذل,، فق� سل'Pا ال\Pء على أن �ل ه=ه االض'#ا�ات . األف#اد ال=یR (عانPن مR أc م%ها (`لف
, وال=اك#ة قDn#ة ال��., الPDمي  األداء (�Ri أن ت)fV اشغال ال=اك#ة اللف~ ة الع#ض ة ومiaلة في

وأضافPا أن م#ضى االض'#ا�ات العاp´ ة ال�Pس� ة (عانPن عادة . ومعال�ة ال�علPمات الت`اذ أc ق#ار
أ(\ا  في ت=�# األح�اث ال�اض ة والP¶ائف ال�I#nة ال�iان ة وما إلى ذل, مR نق[ االن�اه ومiaلة 

أن معظم األبحاث تشير إلى أن  
الجنس هو عامل مهيئ لتطور  
اضطراب القـلق االجتماعي  
وبالتالي تعد األنوثة عامل خطر  

أن الطالبات لديهن ميل  " 
قـلق مقـارنة  أعلى لالكتئاب وال

بالطالب الذكور

تميل الطالبات إلى اإلفراط في  
التفكير وأنهن أكثر عاطفية  
مقـارنة بالطالب الذكور

أن الطالب الذكور لديهم  
مستوى أعلى من القـلق مقـارنة  
بالطالبات عندما يتعلق األمر  
بموضوعات الكمبيوتر  
واإلنترنت
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  RDذ�#وا ال�اح�(Koyuncu et al. 2019)   ل أنia� س�ي ال (��ث عادًةP�في الpاالض'#اب العا
الالي فإن مiaلة االض'#اب  م%ف#د ول$Ri�) R أن ی)fV أو (��ث مع اض'#ا�ات أخ#. مع�دة ، ̂و

#ك a�س� ةال�#ضي الP�ة ال ´pل�#ضى. شائعة جً�ا ل�. م#ضى االض'#ا�ات العا Ri�)  اض'#اب
أ(ً\ا ان (Pia مR  اض'#اب ث%ائي الق'f واض'#اب ال�/اج واض'#اب الn`a ة  القل� االج�اعي 

في الغالf في م#احله  اض'#اب القل� االج�اعي  وذ�#وا أ(ً\ا أنه ال ی3 اإل�الغ عR. وما إلى ذل,
oDالق األول ة حpلة على اإلiaق� مع~3 ال%اس أنها ل )� موأضافPا أ(ً\ا أن اض'#اب ال�/اج . (ع

ومع ذل, فإن �اله�ا  ,٪70إلى  35االج�اعي واح�ال ح�وثه هP  اض'#اب القل� (nاحf عادة ما
Àاعي   ألن (ع/ز �ع\ه�ا ال�ع�الالي   اض'#اب ال�/اج م�Ri أن ی±دc إلى اض'#اب القل� االج ̂و

 Ri�)cاعي ا إلى اض'#اب ال�/اج  أن ی±د�ومع ذل, ُی%~# أ(ً\ا إلى . (ً\ااض'#اب القل� االج
اض'#اب القل�  على أنها م#ت�'ة بـ (Interpersonal Sensitivity- IPS) ال�)اس ة الn`a ة

ض'#اب القل� م#ت�'ة �إ  (IPS) ٪ مR مD/ات ال�)اس ة الn`a ة 65ن~ً#ا ألن أك�# مR   االج�اعي 
�اعي االج  f'س�ي م#ت�ً'ا �االض'#اب ث%ائي القP�في الpن االض'#اب العاPi) أن Ri�) ,ومع ذل 

(Bipolar Disorder-BD)  Rومع ذل,  .٪ في مع~3 ال�االت20، ��ا أن ف#ص اإلصا�ة �ه أقل م
وعالجها �iaل ج�اعي مR خالل  ال�=�Pرة أعاله االض'#ا�ات  ج� ع (�Ri معال�ة  ُ(الحÍ أ(ً\ا أنه

  (Cognitive Behavior Therapy -CBT) الج ال)ل�Pي ال�ع#فيالع
   

  التأثير على األداء األكاديمي
ت~ه# األ��اث أن اض'#اب القل� االج�اعي ی±ث# سلً�ا على م��Pعة واسعة مR ال�غD#ات ، ��ا في 

قل� ت±دc إلى ذل, األداء األكاد(�ي والP¶ فة االج�اd ة و�aف ال�اح�Pن أن ال�)IPات العال ة مR ال
 Kessler et) .(Aronen et al., 2005). ان`فاض في ال=اك#ة العاملة واالن�اه والف$D# ل�. ال'الب

al. 1995)  نPة (��ل��ذ�#وا أن األش`اص ال=ی) RعانPن مR اض'#ا�ات نف( ة في الPال(ات ال�
RD مR ال��ارس ال�انIPة و 14.2 #̂(RD مR ال$ل4.7٪ مR ال� #̂( Kesslerووج�  . ة٪ مR ال�

وزمالؤه أ(ً\ا أن اض'#ا�ات القل� �ان� ال)fV ال%ف)ي األك�# أه� ة ل#ك اإلناث )  (1995
Rهأن ما )ق#ب مR نnف Van Ameringen et al. 2003)   (ال�اح�RD  وج� أ(\ا .ل�راس

 RDار�a�ل األوا) ٪48.8(الVه3 لل��رسة ق�#٪ 61.2ن وأن ال=یR (عانPن مR اض'#ا�ات القل� أفادوا ب
وخلPnا إلى أن . مaارً�ا ل�یه3 تa` [ حالي أو مالزم م�. ال� اة للقل� االج�اعي 98مR ه±الء 

  .ال)#ب مR ال��رسة ی�Vو أنه م#ت�{ ب�̂#ة أع#اض القل� االج�اعي
 RDعل 3 ، خاصة بوج�ت األ��اث ال)ا�قة ارت�اpًا بRD اض'#اب القل� االج�اعي وضعف ال

أن  Epidemiologic Catchment Area (ECA)  وج�ت دراسة ى سDVل ال��ال ،عل .ال'ال�ات
أك�#، وp#دوا  س%Pات أكاد(� ة ال�الغRD ال�nابRD �اض'#اب القل� االج�اعي أفادوا ب�رجات أقل، وأعادوا

ال��ل أفاد مل�� ال�nة العقل ة ل�)ح أونارPI . (Davidson et al., 1994)ت$#ارًا مR ال��رسة  ̂و
n�38.1ي أن ال Rة م%Dع Rا ال�#حلة  1116٪ مPل�i) 3اعي ل�ف#ًدا مnاً�ا �اض'#اب القل� االج

ذ�#ت نف¯ ال�راسة أن  .٪ مR أولÅ, ال=یR ل ¯ ل�یه3 اض'#اب القل� االج�اعي30.1ال�انIPة مقارنة بـ 
 & Stein) تa` [ اض'#اب القل� االج�اعي م�. ال� اة �ان م#ت�ً'ا �ال)#ب مR ال��رسة ال�انIPة

Kean, 2000) . Pاعي ه�في ال�)ح الpP%ي لألم#اض ال�nاح�ة، �ان اض'#اب القل� االج
-Gren)  (Kessler, 2003 . االض'#اب ال%ف)ي الPح�D ال=c ت%�أ �الفaل في االل�اق �ال$ل ة

Landellاًنا ت3 ا 2128دراسة ش�ل� أج#وا  )2009(�عام  وزمالؤه Vإل�الغ ع%ه pالً�ا س�IPً(ا أك�لPا اس
مR بRD ه±الء ال'الب  ذاتً ا �aأن القل� االج�اعي ت3 ت��ی� ت)عRD حالة اض'#اب للقل� االج�اعي

الطالبات أكثر ميًال الستخدام  
االجتماعية ألغراض  الشبكات  

االتصال مقـارنة بالطالب  
الذكور

يبدأ االضطراب العاطفي  
الموسمي في وقت مبكر من  
الحياة مقـارنة بمعظم  
االضطرابات النفسية األخرى

يتم تشخيص األطفـال الذين  

 13و   10تتراوح أعمارهم بين  
عاًما ألول مرة باضطراب القـلق  
االجتماعي عند مواجهتهم  

ورد في اعتراف  وبحسب ما
هؤالء األطفـال فـإنهم اعتادوا  
على ذلك الشعور حسب ما  
يتذكرون
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 ٪ م%ه3 عR مaاكل في أدائه3 األكاد(�ي �)fV خPفه3 االج�اعيp91.4الً�ا ، أبلغ  90ال�الغ ع�ده3 
 .3 األكاد(�RDDوه=ا هP ال)fV ال#ئ )ي لع�م ق�رته3 على األداء ال��D في اخ�اراته

حoD أج#�I دراسة , b �ا یعل� �الف#ق بRD اإلناث وال=�Pر، أ¶ه#ت ال�راسات ال�%Paرة نائج م`لفة
م#اهًقا ف%ل%�ً(ا وج�ت أن القل� االج�اعي �ان له آثار سلV ة أك�# على األداء األكاد(�ي  3278على 

وج�وا أن  )(Baptista et al. 2012على ال%! À مR ذل,، و . (Ranta et al., 2016)لل=�Pر 
اإلناث ال�nا�ات �اض'#اب القل� االج�اعي �ان ل�یهR درجات أقل �D�i# مR ال���Pعة ال\ا�'ة، 

أج#�I ه=ه ال�راسات على عD%ات قلDلة ونائج ُمVلغ ع%ها  .بD%�ا ل3 ی3 مالح~ة ه=ه ال�! قة ع%� ال=�Pر
 )2020(وزمالؤه  Vilaplana -Perez ال�احo  أج#.   ومع ذل,،. ذاتً ا حى ال تق�م نائج مPثPقة

 Rة ألك�# م%Dن ف#د ��#احله3 2دراسة على عPDعل � ة مل�=ل, أن ال=یR ت3 تa` [  واوج� ,ال�%�/ة ال
إصابه3 �اض'#اب القل� االج�اعي �انPا أك�# ع#ضة لإلصا�ة �أداء م%`فÀ في ج� ع م)IPات 

� ج� ع ال�#احلكانPا أقل اح�اال الج از ج� , العل 3Dاد وت�قP�عالوة على ذل,، �ان� ال%)اء . ع ال
� مع~3 ال�#احل العل � ة  Dق�مقارنة �ال#جال ال�nا�ات �اض'#اب القل� االج�اعي أقل ع#ضة ل

نائج تعل � ة   ولق� تPصل الع�ی� مR ال�اح�RD الى  ض�انة  .ال�nابRD �اض'#اب القل� االج�اعي
على م%~Pر م�. ال� اة، واس`�مPا األشقاء �ع%اص# ت�3i في العPامل مPضdP ة واع��وا فDها 

 .ك�ا وج�وا ان اس�عاد  األف#اد ال�nابRD �أم#اض نف) ة مnاح�ة ل3 (غD# ال%ائج .الPراث ة والÅDV ة
على ال#غ3 مR الأثD# ال)لVي لالض'#اب العاpفي ال�Pس�ي على ال#فاÓ ة وال%�اح العل �ي ، إال 

إذا  .نnف األف#اد ال�nابRD �اض'#اب القل� االج�اعي ()عPن لل�Pnل على العالجأن حPالي 
 Grant et al., 2005; Masia)فعلPا ذل,، فعادًة ما (Piن �ع� س%Pات ع�ی�ة مR ¶هPر األع#اض 

Warner et al., 2005) . اجههاPي یعالوة على ذل, غالً�ا ما ()`ف اآل�اء ���. الnعP^ات ال
n�اب ال�aها دائ�اً ال ابPن �اض'#اب القل� االج�اعي ن~ً#ا ألن األع#اض ال (�Ri مالح~

.(Ginsburg et al., 2004; Masia et al., 2001)  
 

  الخوف من الخطابة العامة والعالقـات االجتماعية
تDa# القارI# الPاردة في األدب ات إلى أن ال'الب ال=یR (عانPن مR اض'#ا�ات القل� �انPا (`Paن  

��ث أمام الnف وشع#وا �الPت# في ال��رسة وفي الفnلال )Van Ameringen, 2003اقع ف. (Pي ال
ذ�# أن ما (ق#ب مStein et al. (1996)   R .ال`Pف مR ال��ث أمام ال��هPر أم# شائع

oثل RDال�الغ  Rف مP`ر الPعالوة على ذل,  فإن ¶ه ،#DV� رPث إلى ج�ه��(aع#ون �القل� ع%� ال
 17٪ ��لPل سR 75عاًما ، و  13٪ في سR 50أمام ال��هPر (Piن م�iً#ا ن)Vً ا، حoD یVلغ ال��ث 

   (Van Ameringen et al., 2003). ٪ ��لPل سR الع90RI#aعاًما ، و 
pالً�ا جامQً ا، وعلى ال#غ3 مR أنها ل3 ت�� ارت�اpًا  253دراسة على  )(Strahan 2003أج#ت 

وفي  .ال�رجة، إال أنها تPقع� أن االرت�ا� ق� (Piن غD# م�اش#ومPس{ م�اشً#ا بRD القل� االج�اعي 
 .الPاقع أ¶ه# ���ها أن القل� االج�اعي �ان م#ت�ً'ا �iaل �DV# �ال$امل االج�اعي وال�الئ�ة مع ال$ل ة

 BrookحققPا ال�اح�RD . ارت�'� مالئ�ة ال$ل ة �iaل �DV# مع ال��اب#ة األكاد(� ة ومPس{ ال�رجة
2015)  & Willoughby  ( ي�)اعي على األداء األكاد�أ(ً\ا في ه=ا الأثD# غD# ال��اش# للقل� االج

ة األش`اص القلقRD في ت$RIP روا�{ اج�اd ة ج�ی�ة P̂خالل صع Rالب  ٪15- 13ووج�وا أن  .مp Rم
�اd ة واألداء ال�امعات أبلغPا عR قل� اج�اعي وأن ه%اك صلة بRD القل� االج�اعي وال#وا�{ االج

 .األكاد(�ي
ب�ا ات�اه الأثD#ات م�ادًال ألن ال�Dnل األكاد(�ي تPقع أ(ً\ا القل� االج�اعي ��#ور الPق� مR خالل 

أن اضطراب القـلق االجتماعي  
بانه يظهر في وقت مبكر من  

عاًما ويمكن أن   13عمر  
يتطور أيًضا في سن متأخرة  
،وإلى ذلك الحين فـإنه يكون  
ذاتيًـا في كيفية تأثير الشخص  
الذي يعاني منه على حياته أو  

ياتهاح

من النادر أن يصاب الشخص  
باضطراب القـلق االجتماعي  

وإذا حدث  , عاًما 25بعد سن  
ذلك فمن المحتمل أن يكون  
تعبيراً خفيًـا الضطراب كان  
موجوًدا بالفعل منذ فترة  
. طويلة

في حين أن بداية اضطرابات   
القـلق عادة ما تكون خالل  
الطفولة والمراهقة ، ال يسعى  

الناس إلى العالج إال    الكثير من
بعد ذلك بكثير حيث يمكن  
أن يؤدي تأخير العالج إلى  
زيادة خطر اإلصابة  
باالضطرابات المرضية  
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وج�ت أن ال'الب ال=یParade et al. 2010) ( Rدراسة سا�قة أج#�I بPاس'ة   .ال#وا�{ االج�اd ة
 #Vة أك P̂ن صعPاجهPاعي ی�في ت$RIP ص�اقات مR ال'الب ال=یR ال (عانPن مR (عانPن مR القل� االج

تف� ه=ه ال%ائج مع ال�راسات ال)ا�قة الي وج�ت أ(ً\ا صلة بRD ال#وا�{ االج�اd ة و  القل� االج�اعي
  . (Fass & Tubman, 2002; Swenson et al., 2008)واألداء األكاد(�ي في ال$ل ة

D# سلVي على ت$RIP ال#وا�{ االج�اd ة و�VIو أن �iaل عام، ی�Vو أن القل� االج�اعي له تأث 
ال��ل، فإن عامل ال`Pف بRD ال'الب ی#جع إلى ع�ة عPامل،  .األه�اف االج�اd ة واألكاد(� ة م#ت�'ة ̂و

حoD ی#جع عامل ال`Pف ال�اخلي إلى القPDد ال%ف) ة . فه%اك عPامل داخل ة وخارج ة لل`Pف بRD ال%اس
في حRD أن العامل ال`ارجي ی#جع إلى ال~#وف ال�Qnة وال`'D#ة الي , بD%ه3الي ('Pرها األف#اد b �ا 
. وفي �عÀ األح ان (Piن �ًال مR العPامل ال�اخل ة وال`ارج ة م#ا�'ة, ت�D# ال`Pف بRD األف#اد

غالً�ا  .األش`اص ال=یR یل�أون إلى عPامل ال`Pف ال`ارج ة ل�یه3 أ(ً\ا عالمات على العPامل ال�اخل ة
ال�قة في ال��ث أمام ال��هPر و��Iث ه=ا �iaل خاص بRD ال'الب ±دc ه=ه العPامل إلى ع�م ما ت

مR أصPل م`لفة واللغة اإلن�لI/Dة ل )� لغه3 األم حoD (�� ه±الء ال'الب صعP^ة في الPاصل 
� ال��ث وIع (Rajitha, 2020). �اللغة اإلن�لI/Dة ع%�ما ُ('لf م%ه3 ال��ث �اللغة اإلن�لI/Dة عل%اً 

: على سDVل ال��ال .علً%ا بلغة أج%V ة أك�# شPDًعا بRD ال'الب ال=یR ()اف#ون إلى ال`ارج مR أجل العل 3
یPاجه ال'الب ال=یR ی%�Pن إلى ال��ل$ة الع̂# ة ال)عPد(ة حPاج/ �)fV الPاصل ع%� انقاله3 إلى ال`ارج 

ذل, ُ('لf مR ال'الب عادًة ال! ام �اإلضافة إلى . (Denman & Hilal, 2011)لغ#ض ال�راسة 
ي م�ل ه=ه ال~#وف (Piن ال'الب مR وف, ب�`'ا�ة عامة وحلقات دراس ة أمام ع�د �DV# مR ال'ال

ك�ا ت3 ال$aف عR أن . ع#ضة للقل� مقارنة �ال'الب ال=یR ه3 على درا(ة �اللغة  أصPل م`لفة أك�#
ل للقل� مقارنة �ال'الب في ال~#وف غD# ال'الب ال=یR ه3 على درا(ة �ال�Pاقف ل�یه3 أع#اض أق

ة ن)Vً ا في الPاصل �iaل . ال�ألPفة P̂د(ة صعPال��ل$ة الع̂# ة ال)ع Rم fالp �� ل ال��ال سDVعلى س
ألن األلفة تع/ز  .فعال في جامعة أج%V ة في بل� آخ# مقارنة �ال'الf ال=c (��ل ج%) ة ذل, الVل�

 �  .(Alshammari et al., 2020)م)P. ال�قة وتقلل مR القل
�ال��ل وفًقا ألح� األ��اث ی3 . في حRD أن الغ#ا�ة وع�م اإلل�ام ی/�Iان الPت# وI±د(ان إلى القل ̂و

حلل� األ��اث . ت�فD/ القل� اللغcP بRD ال'الب �)fV القل� والعVn ة وال`Pف مR اس`�ام لغة ثان ة
��ث بلغة أج%V ة أن القل� اللغcP (��ث ألن ال'الب في ص#اع عاpفي مع ال(Horwitz et al., 

1986).  
عالوة على ذل, ع#ف ال�اح�RD , ة(��ث ه=ا الn#اع العاpفي أث%اء مPاقف أداء اللغة ال�`لف

(Horwitz et al. 1986)  فnة غ#فة الÅDVك ال�#ت�{ بPر ال=ات وال)لPnالقل� اللغcP �أنه معق� ل
ة أن �ل م��ع ی$Pن مR م��Pعة م`لفة مR ال�قافات ال (�Ri إن$ار ح! قو  .وعPامل تعل3 لغة ج�ی�ة

یع#ض  و�=ل, (ع#ف ال'الب �أصPله3 و. واالت�اهات ، ول$ل ف#د في ه=ا ال���ع ارت�ا� ووالء ب�قافه
 cPاللغ /DD�مع~�ه3 في ال�#حلة األولى مR االل�اق �iل ة أج%V ة ل��(ات م�ل ال�DD/ الع%c#n وال

وه=ه العPامل إلى جانf القل� اللغcP تغ#س  (Rajitha K, 2020).ما إلى ذل, والع/لة االج�اd ة و 
  .ال\غ{ ال%ف)ي ل�یه3 م�ا ی±دc إلى أم#اض واعالل نف)ي

عالوة على ذل, في �عÀ األح ان �)fV الPت# وال\غ{ (aع# ال'الب �االرتعاش قVل الع#ض الق�(�ي 
هي به%Iلع�3 ه±الء ال'الب وكل ه=ه ال�Pانf نات�ة عR   ,3 األم# �ال��ث ب�اخل ال$ل�اتم�اش#ة وأح اًنا ی

 .(Raja, 2017)  ال`Pف ال=c غ#س فDه3
 

 فئات القـلق المختلفة بين الطالب

المشتركة وكذلك ضعف  
األداء االجتماعي والمهني

تشير األبحاث أيًضا إلى أن  
العديد من الطالب الذين  
يعانون من القـلق االجتماعي  

ية  يعانون أيًضا من معدالت عال
من االكتئاب ومشاكل الصحة  
العقـلية األخرى ذات الصلة  
بتعاطي الكحول وتدخين  
السجائر  

أن اضطراب القـلق االجتماعي  
كثيرًا ما يرتبط باالكتئاب من  
بين جميع مشاكل الصحة  

حيث يصبح من  , العقـلية األخرى
المهم دراسة االكتئاب والقـلق  
االجتماعي لمساعدة الناس على  

هذه المشاكل  التغلب على

هناك خمسة اضطرابات للقـلق  



9 

 

إن القل� ¶اه#ة   Scovel  (قPل. فإن القل� (ع�� على ال�Pقف ) (Scovel 1978  وفًقا لل�احo ـ 
ه%اك حالة قل� . أن ه%اك ت�ایً%ا في القل� ل)�ات وI#. معق�ة، إنها ع�ل ة م`ل'ة مR ال�aاع# والعPاpف وا

�هP نPع مR القل� ال=c (غ#س في ش`n ة ال'الب و�nIح ج/ًءا مR و القل� مR ال)�ات . وه%اك س�ة قل
في حالة قل� ال)�ات . في حRD أن قل� حالة ال ی3 غ#سها في ال'الب، فهP (ع�� على ال�Pقف, Vp عه3

ومع ذل, فإن قل� ال�#حلة هP قل� . ل�Pاقف ال�`لفة �غÀ ال%~# عR ال��ف/ات(aع# ال'الf �القل� في ا
RDقف معPله في مDغa3 تعلى سDVل ال��ال (aع# ال'الf �القل� أث%اء الع#ض لالم�ان ال%هائي  .م±ق� ی

ج ع%ها ضغ{ وخPف مR الفaل في االم�ان%Iة و�ولة وغالً�ا ما یPج� قل� ال. وه=ه ال�#حلة مR القل� م±ق
ع#ض pالf مR ال��ل$ة الع̂# ة ال)عPد(ة ل�/�I مR ال\غ{ Dل ال��ال سDVعلى س ،fفي ال'الب األجان
ج قل� ال'الf ه=ا مR عاملRD ، أح�ه�ا ال`Pف مR الفaل في االخ�ار %Iارات ال%هائ ة و�أث%اء االخ

ال=یR ی�رسPن في ال`ارج ت�� ال%هائي اآلخ# هP ال`Pف مR الفaل في بل� أج%Vي وغالً�ا ما (Piن ال'الب 
الالي فه3 (عانPن مR قل� ال�الة وقل� ال)�ات  على سDVل . (Rajitha K, 2020)¶#وف إجهاد م`لفة ̂و

fث أمام األجان��  .ال��ال (aع# ال'الf �القل� مR ال��ث بلغة أج%V ة ول�(ه س�ة القل� مR ال
 

 .ديدة على الطالبفي إشارة مماثلة ينجم عن قـلق الحالة أيًضا تبعات ع
على سDVل ال��ال ، ی�D# قل� ال�الة انع�ام ال�قة بRD ال'الب وه=ا ی/�I مR ت�هPر اض'#ا�ات الn`a ة 

الالي ع�م ال�قة (�%ع ال'الب مR ال��ث ��#Iة وغالً�ا ما ی%غ�¯ ه±الء ال'الب في الف$D# , ل�یه3 ̂و
أ¶ه# ��o ت3 إج#اؤه على pالب في ال��ل$ة الع̂# ة  حoD. ال�ف#� واإلف#ا� في الأك�D على األمPر الافهة

#ددون أ(ً\ا في ال�aار�ة في األنa'ة ال��رس ة وال$ل ة وت�فع عPامل Iث و��ال)عPد(ة (عانPن مR قل� ال
وأشار ال��o إلى أن , ال`Pف وأنPاع ال#هاب األخ#. ه±الء ال'الب إلى االع�اد ال�ف#� على معل�Dه3

%`ف\ة وأسالfD العل3 ال`اÅpة وال'Pر العام للn`a ة ال�Pت#ة سائ� بRD �عÀ مR عPامل م�ل ال�قة ال�
حoD حف/ت ه=ه العPال3 على خل� مPاقف لل'الب (~لPن فDها مع/ولp , RDالب ال��ل$ة الع̂# ة ال)عPد(ة

�%PVن ال��عات االج�اd ة وnI%عPن ص�اقات م��ودة �ع�Dة عR عقDالي فإن ه±الء ال'الب سال �ة ̂و
عالوة على ذل,، أج#o�� c آخ# على  (Ab Rashid & Al-Smadi, 2020). ال`Pف مR ال�هPر

وه=ا غالً�ا ما (عان ه ال'الب . pالب سعPدیRD أ¶ه# أنه3 (عانPن مR ضغ�P أكاد(� ة ونق[ في ال�Pارد
ال�/ن (فق�ون ع%�ما (nاب ال'الب �االكÅاب و . مR م`لف الVل�ان �)fV م��ود(ة ال�Pارد في بل� أج%Vي

االه�ام �� اته3 االج�اd ة وI±دc االفقار إلى اح#ام ال=ات وع�م الق�رة على ال$ H مع بÅDة أج%V ة إلى 
ك�ا أ¶ه#ت ال�راسات أن الع�ی� مR ال'الب األجانf , قلة ال#�D/ في ال�راسة وفق�ان الaه ة وفق�ان ال%Pم

�م ق�رته3 على العامل مع ضغ�P ال�راسة وأ�dاء ()عPن لل�Pnل على ال�Paرة في ال�امعات �)fV ع
  .(Al Shayea, 2014)  الع�ل في ال�a#وع

  
 المنظور النظري للقـلق واألداء األكاديمي

RD شiل� أساس ال%هج ال�ی%ام iي ال%ف)ي  Sigmund Freudالعال3   ج�ع  I#~ر ه=ه . نPp
(��ث  وفًقا لل%~#Iة ال�ی%ام i ة ال%ف) ة 3ال%~#Iة على أساس تق�(3 ال�Paرة للع�ی� مR ال�#ضى وخV#اته

وت�ف/  إن ص#اع الهIPة واألنا ع%� الف#د یPل� الق�ع, القل� ل�. الف#د �)fV الn#اع بRD الهIPة واألنا
لل%~#Iة ال�ی%ام i ة ال%ف) ة ل'الب (عانPن  اً م%~Pر   Freudأخ= . عPامل الق�ع القل� اللقائي بRD األف#اد

ت`ل� ه=ه الn#اعات الق�ع وتaعل القل� واإلف#ا� في  مR ص#اعات ��D#ة في أدائه3 األكاد(�ي
#D$فوI#جع ذل,  (Bornstein, 2020)الهIPة والع�ی� مR األزمات األخ#. ال�علقة �ال%ف¯   وفق�ان ال

و��Iث , أ(ً\ا إلى عامل ع�م ق�رة ال'الب ال=یR ی�رسPن في جامعات و�ل ات م%Pعة على ال$ H معها

تحدث في الغالب وهي  
اضطراب القـلق العام  

)General Anxiety 
Disorder-GAD(  ،

اضطرابات الهلع، الرهاب،  
اضطراب القـلق االجتماعي  

)Social Anxiety 
Disorder-SAD(  ،

الوسواس القهري  

)Obsessive 
Compulsive Disorder 

-OCD(واضطراب ما بعد ،

-Post.(الصدمة  
Traumatic Stress 
Disorder -PTSD(

يمكن لمرضى اضطراب القـلق  
االجتماعي  أيًضا ان يشكو من   
اضطراب ثنائي القطب  
واضطراب المزاج واضطراب  
الشخصية وما إلى ذلك

ال يتم اإلبالغ عن اضطراب  
القـلق االجتماعي  في الغالب  
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الn#اع مع ال=ات ع%�ما ت�اول ال�راسة ال$فاح داخلً ا مع أسلPب ح اة ج�ی� وال$ H خارجً ا  ¶هPر ه=ا
  .(Woolls, 2013) أج%V ةع%اص#  ع%�ما (�اولPن الع#ف على

ال��ل، ت±�� ن~#Iة ال�3i في االن�اه ل�.  أ(ً\ا على ال�Pانf ال)لV ة للقل� ل�.   Eysenck العال3 ̂و
حoD تع�� ال%~#Iة على ف$#ة أن القل� ی±ث# على األداء ال�ع#في لل'الب ون �ة ل=ل, (فق� ال'الf , ال'الب

أشار إلى أن , ت3 إج#اء ��o على م)P. القل� وأث#ه على أداء ال'الب. ال#�D/ على االه�ام ��عل�Dه3
 .R أع#اض القل� (Piن ل�یه3 أداء أقل فعال ة في األوسا� األكاد(� ة ال`اصة به3ال'الب ال=یR (عانPن أك�# م

عالوة على ذل, (قPم األكاد(�PDن وال�±س)ات بقD 3 ال'الب ال=یR ل�یه3 الق�رة على ال! ام ��هام مع�دة ول�یه3 
الالي فإن ال'الب ال=. كفاءة في األنa'ة الالص´ ة أ(ً\ا وIأخ=ون في االع�ار یR (عانPن مR قل� ال�الة ̂و

 ل�یه3  وه=ا العامل ی/�I مR ت�هPر م)P. ال`Pف والقل�, مع ال'الب ال�ه#ة  غD# قادرRI على ال%اف¯
(Steinmayr et al,, 2016).  

، فإن األداء یع#ض " وجهات ن~# الف#وق الف#د(ة"عالوة على ذل, ووفًقا ل�لDل القل� في �اب ،  
 )ت3 تق�(3 ن~#Iة ال! ادة مR قVل. ل$�D# مR ال\غ{ على تعل3 شي معRDلل`'# ع%�ما (Piن ه%اك ا

Spence and Spence 1966) عل3 لت±�� ن~#Iة ال! ادة حoD    ( Hull )الي ت)%� إلى ن~#Iة ال
إذا ل3 ی3 تلV ة حاجة معD%ة فإن , أن الف#د ل�(ه اح اجات م`لفة ، وه=ه االح اجات ت��د م)P. ت�فD/ه

نف¯ الaيء هP ال�ال مع ال'الب ال=یR (�اولPن ال%\ال داخلً ا وخارجً ا في  .(�nح م��ً'االف#د 
ه3 إذا �ان� حاجه3 إلى العل3 ال)#Iع ل3 ت�ق� ال�'لPب فه=ا. الÅDVات األج%V ة�I/ل�یه3   ی��{ ع �وI`ل

��وافع أ(ً\ا لل Maslowفي مالح~ة م�اثلة، تPnر ن~#Iة  . (Zeidner, 1998) أع#اض ال`Pف والقل
ع  Maslowووفًقا ل%~#Iة . أداؤه سD%ق[ �=ل, أن �ل ش`[ ل�(ه حاجة معD%ة إذا نق�n فإن�ی

� ال=ات ع%�ما ی3 تلV ة Dت�ق .P� م)D3 ت�ق� ال=ات حoD یDان اته3 ال$املة في م#حلة ت�قiاألف#اد �إم
إلى ال�nاقة وال�f و�=ل,  االح اجات األخ#. م�ل ال�اجة ال�)�(ة وال�اجة إلى األمان وال�اجة

،  (�Ri القPل أن Maslowب%اًء على ن~#Iة   ).Sawhney, len &Al (2009ال�اجة العاp´ ة 
 .ال'الب (nابPن �أع#اض القل� ألن اح اجاته3 األخ#. ل3 ی3 الPفاء بها

  )مالح~ات نق�(ة( ح�ود م#اجعة األدب ات
ر�/  حoD, الي ت�D# القل� والPت# بRD ال'الب لق� ت�اهل الع�ی� مR ال�اح�RD األس�اب األساس ة

ح)f  .ال�اح�Pن على ال%ائج ال~اه#ة وت�لDل الV انات ل$%ه3 ت�اهلPا العامل ال=fV() c ه=ه األع#اض
Àل �عDغار  ال%ف¯، عل�اء ت�لnل�. ال ��عÀ جPانf ال�اضي الي ت�Vأ , ه%اك ع�ة عPامل ت�D# القل

عÀ ال%اس ل�یهp 3فPلة في ال~هPر في ال)%Pات الالحقة و  آثار مPجPدة في م)P. الالوعي م%ه3،  ̂و
. سلV ة وم/ع�ة، وت~ه# أع#اض الPت# والقل� في نها(ة ال�'اف �ل�ا تع#ضPا ل�Pاقف ت±دc إلى ذل,

في ه=ا الع�# یعRD على الaاب ات`اذ  سR ال'Pر هP سR ال�#اهقة وأوائل العI#a%ات وهي ف#ة انقال ة 
وهي أ(ً\ا ف#ة ع�#Iة ت ح له3 االنقال مR م#حلة ال'فPلة  ال�ه% ة الي تiaل ح اته3 �عÀ ال` ارات

وI�# �عÀ ه±الء ال�aاب �ع�ة عPامل ضغ{ م�ل القPDد ال�ال ة ونق[ ال�ع3 ,  إلى م#حلة الVلPغ ال��i#ة
%اًء على ه=ه العPامل، فإنهP') 3ر  إلى مR األس#ة وال\غ�P الخ ار ال�ه%ة وما ون ضغpًPا نف) ة ذل,، ̂و

ومع ذل, ت~ه# العالمات ع%�ما . ت~ل معه3 حى ع%�ما ی%قلPن إلى األمام مR تل, ه=ه ال�#حلة
  (Gramigna, 2020).أخ#. ت�D# القل� ل�Pاقف  یع#ضPن 

 RI#اآلخ RDD(ال%ف RDوال��لل �Iم�ل ف#و RI#~%�ة للI#~%ال fانPا ال�\ً)ن ال�عاص#ون أPت�اهل ال�اح�
وتPnر الع�ی� مR ال�ف$#RI وعل�اء , في ال�%Vهات ال)لV ة لل'فPلة الي تiaل ش`n ة األف#ادال=یR ف$#وا 

وغالً�ا ما (�aد . االج�اع وعل�اء ال%ف¯ أن ش`n ة الف#د ت'Pر وتiaل في الف#ة ال��i#ة مR ح اته
(عاني األف#اد مR  ,فًقا ل�لDلهو و . ف#و�I في ت�لDله على مفهPم ال'Pر ال��i# للn#اعات بRD األف#اد

في مراحله األولية حيث يعتقد  
الناس أنها ليست مشكلة  معظم  

على اإلطالق  

أن اضطراب المزاج عادة ما  
يصاحب اضطراب القـلق  
االجتماعي واحتمال حدوثه هو  

ومع ذلك فـإن  , ٪70إلى    35
كالهما يعزز بعضهما البعض  

أن اضطراب القـلق االجتماعي  
يؤثر سلبًـا على مجموعة واسعة  
من المتغيرات ، بما في ذلك  

ديمي والوظيفة  األداء األكا
االجتماعية وكشف الباحثون  
أن المستويات العالية من  
القـلق تؤدي إلى انخفـاض في  
الذاكرة العاملة واالنتباه  
والتفكير لدى الطالب
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ص#اعات في pفPله3 (�ف~Pنها في وعDه3 ال�اRp وت~ه# ه=ه الn#اعات الحًقا ع%�ما یع#ضPن ل~#وف 
n#ف  (Keitlen, 2003)وIع'ي ف#و�I سfV ع�اء ال'فل ض� وال�ه �)fV ت�ل$ه مع وال�ته . م�اثلة ̂و

 Rهال%~# عI#~مقارنة ن Ri�) ،ال�تهPس ال'فل بPل هPح �Iة ف#وI#~ن صلة في  نPلia) فالpعامل أن األ�
�aيء ما، فإن العل� وع�م اإلن�از ی#ك ف�Pة في ذاك#ته3 واإلجهاد ال=c (��ث في ال'فPلة یعارض   pفPله3

#Vاته األكP%اجهها في سPي ی .مع الع#ضات األخ#. ال
اب ة في م#حلة تأثD# م�R ال'فPلة على القل� واالض'#ا�ات االكÅ"�اح�RD حPل  9أشار ��o أج#اه 

ومع ذل, ل3 ی3 تPض ح أو  إلى أن خPnم ال'فPلة ی#�Pن تأثDً#ا على ال%ف¯ الف#د(ة لف#ة IPpلة" الVلPغ
 ,.Marackova et al). ت�لDل م��دات االض'#ا�ات ال%اج�ة عR ص�مات األpفال وال`Pnم

ي ت~ه# b �ا �ع� ول3 یل� �=ل, ال\Pء على � ´ ة ت'IP# ه=ه العPامل لn`a ة ال'فل ال (2016
 .كعPامل قل� وتPت# في ح اته3
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إلى األمان والحاجة إلى  
الصداقة والحب وكذلك  

الحاجة العاطفية  

تجاهل الباحثون المعاصرون  
أيًضا الجوانب النظرية  
للمنظرين مثل فرويد والمحللين  
النفسيين اآلخرين الذين  

السلبية    فكروا في المنبهات
للطفولة التي تشكل شخصية  
األفراد

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaanSocialAnxietyDisorder.pdf   

  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
uments/eBArabpsynet.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Doc 

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
 " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

 ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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