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اإلهداء
إهداء إلى أمي التي علمتني الصبر والصمود والبحث عن النجاح ،أمي نبع الحنان ،والقلب
الدافئ ،وهبة الرحمن ،حفظها اهلل ورعاها.
إهداء إلى أبي سندي ومصدر عزتي وفخري ،أدامه اهلل لي وحماه.
إهداء إلى زوجي ،فأنت أجمل هدية اختارها لي الرحمن فأنت سرور القلب ونور العيون.
إهداء إلى إخوتي أحبتي( :إلهام ،وابراهيم ،ومحمد ،وعبد اهلل ،وعلى ،وعثمان ،وعمر) ،أنتم نعيم
الحياة ،وزينة الدنيا في الرخاء ،وسندي وقت الشدة والبالء.
إهداء إلى أوالدي (عبير ومحمود) أنتم بهجتي ،ومهجة قلبي ،ونور حياتي ،مستقبلي بكم
سيكون األجمل.

الباحثة

ج

شكر وتقدير
"ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس"
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشكره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن

سيئات أعمالنا ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وكل حين إنك

حميد مجيد .وفي هذا المقام أسأل اهلل العلي العظيم أن ينفعنا بهذا العمل ،وأن يكون في ميزان كل من

أسهم في إتمامه ،ليكون علي أكمل صوره ووجه.
ومن هنا أتقدم بخالص الشكر والعرفان لجامعتي العمالقة والموقرة جامعة األزهر بغزة ،والى

أسرة كلية التربية الكرام ،وجميع العاملين فيها.

وانه من مقتضيات الواجب أن يسند الفعل إلى أهله ولذا فإنني أخص بالشكر الكبير وعرفاني

بالجميل إلى األستاذ الدكتور القدير( :باسم على أبو كويك) ،عميد كلية التربية السابق ،ورئيس قسم
علم النفس في جامعة األزهر بغزة الحالي بتفضله باإلشراف على هذه الرسالة وتحليه بسعة الصدر،
وسماحة النفس؛ فال توجد عبارات شكر وتقدير توفيه حقه على ما قدمه لي من جهد وعطاء ولما قدمه

لي من نصائح ثاقبة ،وتوجيهات سديدة ،والتي كان لها الدور البارز في بلورة وظهور هذه الدراسة إلى
حيز الوجود.

وكما أتوجه بعظيم شكري لعضوي لجنة المناقشة الكرام األستاذ الدكتور :محمد محمد عليان،

واألستاذ الدكتور جميل حسن الطهراوي اللذين شرفاني بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة وعلى ما
بذاله من وقت لتخرج هذه الرسالة في أزهي صورة فلهم مني كل الشكر والتقدير.

وأتوجه أيضا بالشكر والعرفان إلى عائلتي ووالدي العزيزين حفظهما اهلل بوافر الصحة والعافية،

والى إخوتي وزوجي وأوالدي فلهم منى جميعا كل المحبة والتقدير

الباحثة

د

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الحالية للتعرف إلى العالقة بين القلق الوجودي والقلق االجتماعي وسمات

الشخصية ،ومعرفة درجة تقدير أفراد العينة لكل من القلق الوجودي والقلق االجتماعي وسمات
الشخصية ،وتهدف لمعرفة الفروق بين الطلبة تبعا للمتغيرات التصنيفية اآلتية :الجنس ،والتخصص

العلمي ،ومستوى دخل االسرة ،والمستوى التعليمي ،في كل من المتغيرات الثالث القلق الوجودي،
والقلق االجتماعي ،وسمات الشخصية ،ومعرفة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي القلق الوجودي في

سمات الشخصية لدي طلبة الجامعة ،ومعرفة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي القلق االجتماعي في

سمات الشخصية لدى طلبة الجامعة ،وأجريت هذه الدراسة في العام الدراسي 2017م2018 -م.
عينة الدراسة:

تكونت من جميع طلبة المستوى الدراسي (األول -الرابع) المسجلين في جامعة األزهر بغزة في

كل من التخصصات (العلمية -األدبية) ،والبالغ عددهم ( ،)7629وقد بلغ عدد أفراد العينة من

( )760طالب وطالبة من جامعة األزهر بغزة.
أدوات الدراسة:

استخدمت الباحثة في دراستها الحالية المقاييس اآلتية:
 -1مقياس القلق الوجودي :إعداد الباحثة.

 -2مقياس القلق االجتماعي :إعداد الباحثة.

 -3مقياس سمات الشخصية (آليزنك) تعريب أ.د صالح الدين أبو ناهية 1989م.
نتائج الدراسة:
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:
 -1وجود عالقة بين كل من القلق الوجودي والقلق االجتماعي بسمات الشخصية.
 -2وجود عالقة عكسية بين االنبساط – االنطواء والقلق الوجودي ،وتوجد عالقة طردية بين العصابية

والقلق الوجودي ،حيث كان مستوى الداللة أقل من  ،0.05وعدم وجود عالقة بين بعدي الذهانية

والجاذبية االجتماعية والقلق الوجودي حيث كان مستوى الداللة أكبر من .0.05
 -3وجود عالقة عكسية بين االنبساط – االنطواء والقلق االجتماعي ،وتوجد عالقة طردية بين
العصابية والقلق االجتماعي ،حيث كان مستوى الداللة أقل من  ،0.05وعدم وجود عالقة بين
بعدي الذهانية والجاذبية االجتماعية والقلق االجتماعي حيث كان مستوى الداللة أكبر من .0.05

ھـ

 -4بلغ الوزن النسبي للقلق الوجودي ألفراد العينة % 83.78وهذا يدل على وجود مستوى عال جدا
من القلق الوجودي لدي أفراد العينة.

 -5بلغ الوزن النسبي للقلق االجتماعي ألفراد العينة % 77.79وهذا يدل على وجود مستوى عال جدا
من القلق االجتماعي لدى أفراد العينة.

 -6بلغ الوزن النسبي لسمات الشخصية ألفراد العينة % 71.65وهذا يدل على وجود مستوى
منخفض للسمات الشخصية لدى أفراد العينة.

 -7تبين وجود فروق فردية وكذلك عدم وجود فروق فردية تعزى لبعض المتغيرات التصنيفية في
متغيرات الدراسة الحالية( :القلق الوجودي ،والقلق االجتماعي ،وسمات الشخصية).

 -8وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين مرتفعي القلق ومنخفضي القلق

الوجودي ،تبعا للسمات الشخصية (االنبساط -واالنطواء ،والعصابية ،والذهانية) ،وكانت الفروق
لصالح مرتفعي القلق الوجودي.

 -9وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين مرتفعي القلق ومنخفضي القلق
االجتماعي ،تبعا لسمات الشخصية" وكانت الفروق لصالح مرتفعي القلق االجتماعي على بعدي

(االنبساط -واالنطواء ،والعصابية) ،وعدم وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي القلق االجتماعي
على بعد (الذهانية).
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Abstract
Existential anxieties and Social anxieties and their Relationship to Personality
Traits among Students of Al-Azhar University in Gaza
Objectives of the study: This study aims at identifying the relationship between existential
anxiety, social anxiety and personality traits, and determining the estimates of the sample
members to each of the existential anxiety, social anxiety and personality traits. The study
also aims at identifying the differences between students according to the following
variables: gender, scientific specialization, achievement level, family income, and
educational level, for each of the three variables existential anxiety, social anxiety, and
personality traits. Another objective of the study is identifying of the differences between
high and low existential anxiety in the personality traits of the university students, and
knowledge of the differences between high and low anxiety meeting In the personal
attributes of the university students. This study was conducted in the academic year 20172018 A.D.
The study sample: the population of the study consisted of all students enrolled in AlAzhar University of Gaza from the first till the fourth academic levels of all (scientific /
literary) majors. The sample consisted of 760 students from Al-Azhar University in Gaza.
Study Tools: In the current study, the researcher used the following scales:
1 - Existential anxiety scale: prepared by the researcher.
2. Social anxiety scale: prepared by the researcher.
3. The Personality Scale of " Eysenck " translated by Prof. Salah Eddin Abu Nahia in 1989.
The most important findings of the study:
1. There is a relationship among existential anxiety, social anxiety and personality traits.
2. There is an inverse relationship between extinction - introversion and existential
anxiety, and there is a positive relationship between neurotic and existential anxiety,
where the level of significance less than 0.05, and the lack of relationship between
the dimensions of psychosis and social gravity and existential anxiety where the level
of significance is greater than 0.05.
3. There is an inverse relationship between extinction - convergence and social anxiety,
and there is a positive relationship between neurosis and social anxiety, where the
level of significance less than 0.05, and the lack of relationship between the
dimensions of psychosis and social gravity and social anxiety where the level of
significance greater than 0.05.

ز

4. The relative weight of the existential anxiety of the sample members was 83.78%.
This indicates a very high level of existential anxiety among the sample members.
5. The relative weight of the social anxiety of the sample members was 77.79%. This
indicates a very high level of social anxiety among the sample members.
6. The relative weight of the personality traits of the sample members was 71.65%. This
indicates a low level of personal traits among the sample members.
7. There are individual differences as well as the absence of individual differences
attributed to some of the variables of the study, (existential anxiety, social anxiety,
personality traits).
8. There are statistically significant differences at the level of (a ≤ 0.05) between the high
existential anxiety students and low existential anxiety students attributable to the
dimensions of personality traits (extraversion - introversion, Neuroticism, psychosis),
and the differences are in favor of high existential anxiety.
9. There are statistically significant differences at the level of (a ≤ 0.05) between the high
social anxiety and low social anxiety students, attributable to the dimensions of
personality traits. The differences were in favor of the high social anxiety for the
dimensions of extraversion - introversion, Neuroticism and the absence of differences
between high and low social anxiety students for the dimension psychosis.
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الفصل األول
مقدمة الدراسة:

يعد عصرنا الحالي هو عصر السرعة والحداثة؛ لما فيه من صراعات وتوترات وضغوطات

نفسية ،وبأنه عصر القلق والتوتر على المستويين الفردي والجماعي ،فاألطفال يقلقون والمراهقون

يقلقون ،والكبار يقلقون ،وجميعنا نشعر بالقلق ،نشعر بالقلق ألسباب تتعلق بالماضي ،وقلقون ألسباب
متعلقة بالحاضر ،وقلقون من المستقبل وما فيه من غموض ،ويع ّد الشباب أكثر الفئات التي تصاب
بالقلق ،نتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية حرجة يمرون بها ،وأشار الكثير من المشتغلين

في علم النفس والطب النفسي إلي أن القلق عصب الحياة النفسية السوية ،وغير السوية ويعتبر
المدخل الجوهري لدراسة الصحة النفسية لدى الفرد.
ولقد تعددت مصادر القلق والتوتر ،وتنوعت؛ لتشمل كل ما حولنا من أشياء ،فقد أصبح مجرد
االحتفاظ بالتوازن والسالم النفسي يستلزم جهدا فائقا ومواجهة مستمرة في جبهات متعددة ضد مصادر

القلق والتوتر( .الشربيني1990 ،م.)12 -11 :

والقلق شعور غامض غير سار ،يحمل بداخله التوجس والخوف والتوتر والتحفز ،ويكون عادة
مصحوبا ببعض األعراض الجسمية منها :سرعة ضربات القلق ،والشعور باإلنهاك ،وفقدان القدرة على
الحياة ومباهجها ،والشعور بطنين في األذن ،والشعور بالغثيان ،وهناك الكثير من األعراض النفسية
المصاحبة للقلق منها :الشعور بالتوتر وعدم االستقرار ،وعدم القدرة على التركيز ،وتشتت االنتباه،

واضطرابات النوم والكوابيس الليلية ،إلى جانب األعراض التي تصاحب القلق عند حدوثه أيضا وهناك
عوامل تؤدى لحدوث القلق منها :السن ،والوراثة ،والقلق أنواع :القلق الطبيعي ،والقلق الحاد ،والقلق

المزمن( .غانم1905 ،م.)15 :
ويشير التراث النفسي إلى الكثير من أنواع القلق ،مثل القلق الموضوعي والقلق العصابي،
والقلق الخلقي ،والقلق االجتماعي ،وقلق االنفصال ،وقلق المدرسة ،وقلق المرض ،وقلق الجراحة ،وقلق

الحالة ،وقلق السمة ،والقلق الظاهر ،والقلق الباطن ،وقلق الحرب ،وقلق التفاوض ،وقلق اإللقاء وقلق

المواجهة ،وقلق الحب ،وقلق المواعدة ،وقلق الموت ،وقلق النجاح ،وغيرها من أنواع القلق
(األنصاري2004 ،م.)340 :
والقلق الوجودي :هو قلق أساسي وعام ،ال يمكن معاملته كحالة ناتجة عن أحداث طارئة على
حياة اإلنسان ،إنما يمكن اعتبار مثل هذه األحداث الطارئة هي السبب في الكشف عن القلق

الوجودي ،وان القلق الوجودي هو أعم الظاهرات اإلنسانية من حيث االنتشار ،إال أنه من أكثرها
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غموضا في نفس الوقت ،وها هو مارتن هيدجر يعرفه على أنه؛ يجثم على أنفاسنا ويخنقها ،ومع ذلك

فهو في ال مكان ،أما (بوتيليك) فيعرفه على أنه :الحالة التي تدرك فيها الكينونة إمكانية الالكينونة
الخاصة بها ،إنه الوعى الوجودي بالالكينونة ،والالكينونة :هي نفي الوجود اإلنساني( .شاهين،
2002م.)35 :

لذلك فإن القلق الوجودي هو اضطراب انفعالي يتسم بخصائص وجدانية ،كاإلحساس بالملل،
والفراغ ،ومشاعر االكتئاب ،وفيه يمتلك الشخص مشاعر بأن الحياة ال قيمة لها ،ويفقد إحساسه بقيمة

كل ما يفعله ،فمن الناحية الفكرية تسيطر على الفرد أفكار بأن الحياة المعنى لها ،وليس لها أهمية،
أما من الناحية السلوكية يصبح األشخاص غير مكترثين للقيام بأي نشاط ،ويغلب على هذا القلق

الوجودي عدم االكتراث ،وفقدان المشاعر القوية ،وفقدان اإلحساس بوجود أي معنى للحياة ،وهذا القلق
يقود صاحبه إلى طرح أسئلة ،تتعلق بالكون ،والوجود والعدم ،والحياة ،والموت ،والفلسفة ،والشريعة،

والحق ،والباطل( .سالم2017 ،م)397 -396 :
وينظر الوجوديون لطبيعة اإلنسانية إلى أنها تتسم بالحرية والمسؤولية ،فاإلنسان عند
الوجوديين حر أساسا ،فهو الذي يشكل وجوده وهو المسؤول عن الحال الذي يكون عليه سواء كان

إنسانا فّذا محققا لذاته ويحقق بذلك أعلى مراتب الصحة النفسية ،أو يكون إنسانا أشبه بالفرد في قطيع
أو ترس في آلة( .شاهين1995 ،م ،)283 -282 :فالوجودية أوال وقبل كل شي تبحث عن المعنى
اإلنساني؛ ألن البحث عن المعنى اإلنساني ضروري في عصر ضاع فيه هذا المعنى ،فهذا العصر ال

قيمه فيه إال للجماعة أو الهيئة أو النقابة ،والوجودية تبصر اإلنسان بقدرته على العمل واالختيار،

وأيضا تنظر إلى الشخصية اإلنسانية على أنها لوحة يقوم اإلنسان برسمها يوما بعد يوم.

(منصور2010،م .)18 :وقام الكثير من الباحثين بدراسة القلق الوجودي ،ومن الدراسات التي أجريت
في هذا المجال دراسة (الكعبي2011 ،م) ،ودراسة (ثابت2016 ،م) ،ودراسة (سلمان2012 ،م).

وأشار (غريب1993 ،م) :إلى أن مرحلة الشباب تتميز بوجود الكثير من الضغوط والمشقات

التي يتعرض لها أفراد هذه المرحلة ،وتجعلهم مستهدفين للكثير من المشكالت النفسية ولعل في
مقدمتها القلق ونقصد بالشباب هنا األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( )22 – 15عاما والذين نطلق

عليهم غالبا المنتميين إلى مرحلة المراهقة المتأخرة ،ويمثل المدى العمري السابق مرحلة التعليم قبل

الجامعي(الثانوي) ومرحلة التعليم الجامعي ( ،محمود2013 ،م ،)14 :ولذلك فإن القلق استجابة
طبيعية للمواقف المليئة بالضغوط ،أو التي يوجد بها تهديد غير مؤكد ،أو واضح ،وهى تبدو كإشارة

تقول (هاى ،أنت انتبه خذ حذرك قد يحدث لك شيئ) وهذا ليس شيئا سيئا( .شتاين ،ارو وكر،

2002م.)11 :
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ويعد القلق االجتماعي من أكثر االضطرابات المرضية انتشا ار في العالم بعد االكتئاب وادمان

الكحوليات ،ويقصد بالقلق االجتماعي :هنا حالة التهيب من المواقف االجتماعية التي تبدو على الفرد
بسبب قصوره في المهارات االجتماعية ،بصورة تجعله أكثر قلقا في المواقف االجتماعية التي يواجه

فيها شعو ار بالخزي واالستياء( .عبد العال2006 ،م.)64 :

والقلق االجتماعي قلق الحديث أمام الناس ،Public-Speaking Anxiety :ويتصل هذا
النوع من القلق -كما يتضح من اسمه ،بالمواقف االجتماعية الخاصة بإلقاء األحاديث أمام جمهور
عام من الناس ،ويالحظ أن عددا كبي ار من الناس ينظرون إلى الحديث في مواجهة الجمهور بكثير من

القلق والخشية واالرتباك ،نتيجة الخوف من الفشل ،أو التفكير في احتمال الوقوع في خطأ (ما) أثناء
الحديث .وترتبط هذه المشاعر االنفعالية بأعراض جسمية كجفاف الفم ،والصوت المرتجف ،وسرعة

خفقان القلب ،أو ارتعاش اليدين ،ويسبب هذا النوع من القلق غالبا خبرة صدمية عنيفة ،ويمكن كذلك
افتراض ارتباط موجب بينه وبين القلق الشامل ،ويعالج هذا النوع من القلق بتمرينات االسترخاء ،وتقليل

الحساسية( .عبد الخالق1987،م  ،)33:وهناك الكثير من الدراسات السابقة التي تناولت القلق
االجتماعي :دراسة (العويضة2008 ،م) ،ودراسة (الرمادي2012 ،م) ،ودراسة (عيد2000 ،م).
والطالب الجامعي مثله مثل باقي األفراد يتمتع بعدد من الخصائص والقدرات التي تؤهله

للتفاعل مع معطيات الكون بجدارة ،واستثمارها بما يحفظ له وللمجتمع األمن والرخاء والتطور والنماء،
وقد اعتنى علماء النفس بدراسة اإلنسان ومواهبه ّأيما اعتناء؛ ليتعرف اإلنسان على قدراته وامكاناته،
(عويضة1996 ،م) ،فالشخصية تعني مجموعة الخصائص والصفات التي تميز الفرد ويعرف بها بين
الناس ،وتبدأ في التكوين مبك ار منذ الطفولة ،وتتأثر بالمواقف والخبرات المختلفة التي يمر بها الفرد في
سنوات حياته األولى ،وتترك لديه انطباعات شبه ثابتة ،وبعض الناس يكون لديهم شعور دائم بالتوتر،
وفقدان األمن ،وتوقع األسوأ في كل األمور ،ويسمحون للهموم التافهة أن تسيطر على تفكيرهم

فيتملكهم القلق ،وقد يكون ذلك هو طابعهم المميز بصفة دائمة فهم في حالة قلق مستمرة( .الشربيني،

1990م.)48 :

ومن الجدير بالذكر أن الشخصية كانت وال زالت هي أحد أهم مداخل فروع علم النفس

المتنوعة ،كعلم النفس التربوي واالجتماعي والعالجي واالختبارات والمقاييس النفسية وغيرها ،وكانت

العامل المؤثر في كل تلك الفروع؛ لذا فإن دراسة الشخصية هي صلب علم النفس ،وعلم النفس
االجتماعي كأحد فروع على النفس يهتم بدراسة سلوك الفرد في المواقف المختلفة ،سواء أكانت
تجمعات صغيرة كاألسرة أو كبيرة كالمجتمع الذى تحكمه العادات والتقاليد والقوانين أو المجتمعات

داخل المنظمة؛ فما يظهره الفرد من سلوك هو انعكاس لشخصيته ،وعلى هذا األساس يتحدد السلوك
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االجتماعي من حيث البساطة والتعقيد في طريق تفاعله( .مجيد2008 ،م) ،وتناولت العديد من

الدراسات السابقة موضوع الشخصية منها :دراسة (الداية2002 ،م) ،ودراسة (الموسوي2012 ،م)،
ودراسة (قدوم2012 ،م).
إن مرحلة الشباب مرحلة حيوية وحاسمة في حياة الفرد يمر فيها بكثير من المشكالت

والضغوطات ،ومحاولة تحديد الهوية ،وتحمل المسؤولية وترتبط بالضغوط النفسية والمشاعر االنفعالية
ومنها القلق الناشئ عن العالقات االجتماعية ،والرغبة في تكوين األسرة أو البحث عن شريك الحياة

ليعوض أو ليقوي كل منهما اآلخر ،وليحقق األبناء القدرة على مضاعفة اإلنتاج والمشاركة في نجاح
المجتمع ،ويعد طالب الجامعة النخبة ألي مجتمع يسعى إلى التقدم ،فهم فئة الشباب يعول عليهم
المجتمعِ ،
مهما ودعامة قوية في نموها وتطورها .وهذا الشباب يمر باستمرار
ويمثل الشباب عنص ار ّ
ّ
بعمليات من التفاعل االجتماعي المستمرة ويتعرض للضغوط ويتحمل المسؤوليات ويواجه الكثير من
األزمات ،والمشكالت النفسية واالجتماعية ،وتعدد األدوار ،وازدياد التبعات ،واالنفجار الثقافي

والمعرفي؛ حيث أن هذه السلبيات تعوق تقدم الفرد ونموه( .ناصر2001 ،م).

ويتضح مما سبق للباحث أن الطمأنينة والسكينة ركيزة أساسية في العمل واإلنتاج ،وتؤدي إلى

توازن الفرد في النواحي العقلية والجسمية واالجتماعية والسلوكية ،وأن أي اختالل في توازن الفرد ،أو

ضغوط حياتية يتعرض لها الطالب الجامعي أثناء مسيرته الدراسية قد تنعكس سلبا على صحته
النفسية والجسمية ،بشكل مباشر وغير مباشر ،وقد تؤثر على تحصيله الدراسي ونجاحه في حياته
األكاديمية واالجتماعية؛ ولذا ارتأت الباحثة أن تتناول بالدراسة عالقة القلق الوجودي والقلق االجتماعي
بسمات الشخصية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.
مشكلة الدراسة:
تناولت الدراسة الحالية عالقة كل من القلق الوجودي ،والقلق االجتماعي بسمات الشخصية

فقد ارتأت الباحثة بأن تبادر بدراسة هذه العالقة بين تلك المتغيرات؛ لذا وقد تبلورت مشكلة الدراسة
الحالية في صورة السؤال الرئيس اآلتي وما يتبعه من أسئلة فرعية أخرى على النحو اآلتي:
ما عالقة كل من القلق الوجودي والقلق االجتماعي بسمات الشخصية لدى طلبة جامعة األزهر

بغزة؟

ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
 -1ما درجة تقدير القلق الوجودي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -2ما درجة تقدير القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -3ما درجة تقدير سمات الشخصية (آليزنك) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟
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 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير الجنس (ذكر-أنثي) لدى
طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي-
أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول-
رابع) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمستوى دخل األسرة (مرتفع،
متوسط ،منخفض) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -8هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير الجنس (ذكر/أنثي) لدى
طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -9هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير التخصص الدراسي
(علمي -أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -10هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول-
رابع) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -11هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق االالجتماعي تعزى لمستوى دخل االسرة (مرتفع،
متوسط ،منخفض) لدى طلبة جامعة االزهر بغزة؟

 -12هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية تعزى لمتغير الجنس (ذكر-أنثي) لدى
طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -13هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية تعزى لمتغير التخصص الدراسي
(علمي -أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -14هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية تعزى لمتغير المستوى الدراسي
(أول -رابع) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -15هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية تعزى لمستوى دخل األسرة (مرتفع،
متوسط ،منخفض) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 -16هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي القلق الوجودي في سمات
الشخصية؟

 -17هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي القلق االجتماعي في سمات
الشخصية؟
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:

 -1الكشف عن طبيعة العالقة بين القلق الوجودي ،والقلق االجتماعي ،وسمات الشخصية لدى طلبة
جامعة األزهر بغزة.

 -2التعرف إلى درجة تقدير طلبة جامعة األزهر بغزة لكل من القلق الوجودي ،والقلق االجتماعي،
وسمات الشخصية (آليزنك).

 -3معرفة الفروق بين أفراد العينة في القلق الوجودي تبعا إلى متغيرات (الجنس ،والتخصص،
والمستوى الدراسي ،ومستوى دخل األسرة).

 -4معرفة الفروق بين أفراد العينة في القلق االجتماعي تبعا إلى متغيرات (الجنس ،والتخصص،
والمستوى الدراسي ،ومستوى دخل األسرة).

 -5معرفة الفروق بين أفراد العينة في سمات الشخصية تبعا إلى متغيرات (الجنس ،والتخصص،
والمستوى الدراسي ،ومستوى دخل األسرة).

 -6معرفة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي القلق الوجودي في سمات الشخصية.

 -7معرفة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي القلق االجتماعي في سمات الشخصية.
أهمية الدراسة:
متغير حديثا في علم النفس ،فالجمع بين مفهوم القلـق
ا
تكمن أهمية الدراسة الحالية بأنها تتناول

الوجودي كمتغير حديث ،والقلق االجتماعي ،وسمات الشخصية يعد من الدراسات الحديثة في مجتمعنـا
المحلــي .كمــا تكمــن أهميــة الد ارســة الحاليــة فــي أهميتهــا النظريــة ،وأهميتهــا التطبيقيــة ،والتــي تبــرز مــن
خالل عدة نقاط تعرضها الباحثة على النحو اآلتي:

أوال -األهمية النظرية:
 -1حسب حدود علم الباحثة -ال توجد دراسات سابقة جمعت بين متغيرات الدراسة الحالية.

 -2تزويد المكتبة العربية بمادة خصبة واطار نظري حول متغيرات الدراسة الحالية المتمثلة بالقلق
الوجودي ،والقلق االجتماعي وسمات الشخصية.

 -3تسليط الضوء على الشريحة العمرية التي أجريت عليها الدراسة الحالية وهي الطلبة الجامعيون؛ لذا
فإن النتائج التي سوف تتوصل إليها الباحثة قد تساعد في خفض نسبة القلق لتلك الفئة العمرية.

 -4قد تلفت الدراسة الحالية نظر الباحثين والدارسين في مجال علم الـنفس والصـحة النفسـية إلـى إجـراء
دراسات أخرى لدراسة بعض متغيرات الدراسة الحالية وعالقتها بمتغيرات أخرى.
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ثانيا -األهمية التطبيقية:
 -1قد تلفت الدراسة الحالية نظر أولياء األمور ،وتحثهم لالهتمام أكثر بأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة
له.

 -2قد تساعد الدراسة الحالية المجتمع المحلى على االهتمام أكثر بفئة الشباب الجامعي ،وتوفير البيئة
المناسبة له.

 -3تزويد البيئة المحلية بمقاييس :القلق الوجودي ،والقلق االجتماعي ،وهما من إعداد الباحثة.
 -4قد تزود الدراسة الحالية المرشدين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين داخل الجامعات أو خارجها
بأساليب واستراتيجيات تساعدهم للتعامل مع الطلبة وارشادهم أكاديميا واجتماعيا واألخذ بأيديهم

دون قلق نحو بر األمان.

 -5قد تفيد نتائج الدراسة الحالية في توجيه وتوعية الطالب حتى يتمكنوا من تجاوز بعض المشكالت
والمصاعب التي تواجههم في الجامعة.

مصطلحات الدراسة:

 -1القلق الوجودي:
تعرف الباحثة القلق الوجودي إجرائيا بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب علي استبانة
القلق الوجودي في الدراسة الحالية والتي تقيس القلق الوجودي" :بأنه حالة مؤقته يشعر بها الفرد،
ويحدث هذا القلق لدى اإلنسان عندما تصبح الحياة لديه بال معنى ،وغير واضحة المعالم ،ويكون غير

قادر علي تحقيق أهدافه وطموحاته التي يسعى إليها ،ويحدث بسبب خوفه من الموت الذي يهدد

حياته ،وفقدانه لجوهر األمور ،وهذا ما يجعل اإلنسان يقوم بتصرفات وأفعال سلبية وغير مفهومة لدى

اآلخرين.

 -2القلق االجتماعي:
تعرف الباحثة القلق االجتماعي إجرائيا بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب علي استبانة
ّ
القلق االجتماعي في الدراسة الحالية والتي تقيس القلق االجتماعي" :بأنه إحساس الفرد باالنزعاج،

وعدم الراحة لوجوده في جماعة ،والتي يشعر فيها بأنه محط أنظار الجميع ،والعتقاده بأنهم ينظرون
إليه نظرة سلبية ،واعطاء تقييم سلبي له ،وهذا يظهر بشكل واضح على توتر الفرد أثناء تواجده مع

اآلخرين وهذا الخوف والتوتر يكون في ارتعاش اليد ،واحمرار الوجه ،والحاجة للتبول ،وهذا يخلق لدى
شعور باالنزعاج واالختناق ،والرغبة باالنسحاب وتجنب هذه المواقف بشكل مستمر.
ا
الفرد
 -3سمات الشخصية:
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تتبنى الباحثة في هذه الدراسة تعريف (ايزنك) لسمات الشخصية حيث يعرفها بأنها :تجمع

ملحوظ من النزعات الفردية للفعل ،والسمة :هي اتساق ملحوظ من عادات الفرد وأعماله المتكررة.
(هول ،لينندزى1978 ،م.)49 :
وتقاس سمات الشخصية في هذه الدراسة بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب على

المقياس المستخدم في الدراسة الحالية وهو (آليزنك) تعريب أ .د .صالح الدين أبو ناهية1989 ،م.
حدود الدراسة:

 الحد الموضوعي :سوف تقتصر الدراسة الحالية على دراسة عالقة كل من القلق الوجودي،والقلق االجتماعي بسمات الشخصية.

 الحد البشري :عينة من طلبة جامعة األزهر بغزة من المستوى الدراسي (األول ،الرابع). -الحد المكاني :جامعة األزهر بغزة.

 -الحد الزماني :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2017م 2018-م.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
 المبحث األول :القلق المبحث الثاني القلق الوجودي المبحث الثالث :القلق االجتماعي -المبحث الرابع :سمات الشخصية
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المبحث األول :القلقAnxiety:
مقدمة:

يوصف العصر الحديث بصفه عامة ،بأنه :عصر القلق والتوتر الفردي والجماعي؛ لما يبدو

على إنسان العصر الحديث – عصر العلم والتكنولوجيا –أنه ليس أكثر سعادة اليوم من إنسان األمس
القديم ،لما نراه من شواهد كثيرة حوله تدعو لالهتمام بحاله ،وتشير الى أن العالقات اإلنسانية ،على

مختلف مستوياتها مهددة باالضطراب ،والخوف ،ومتدهورة إلى مراحل الخطر ،ومن مؤشرات الخطر،
ليس ِكن بها ما ينتابه من شعور الضياع والغربة ،ثم يدع نفسه فريسة ألمراض الوهم
إدمانه المخدرات ّ
التي تحبب إليه الميل إلى العزلة ،وعدم االشتراك في العمل االجتماعي والجماعي ،أو يغيب بأوهامه
عن ضبط سلوكه الفردي فيفقد تفهم المغزى من معنى وجوده ثم أخي ار يصبح في تيار العواصف من

الشك فاقدا نفسه وايمانه ،ثم يتحول سلوكه إلى التخريب وحب الهوس الجدلي دون تحديد لهدف الجدل
أو االلتزام بإطاره المعياري ،وتصبح المذاهب اإللحادية والمادية بما تحويه من العبث العقلي والالعقلى

محل اطمئنان لذهنه المكدود والمشتت( .الفيومي1985 ،م)28 :

ويذكر علماء النفس أن القلق جزء ال ينفصل عن الحياة البشرية وانه يتطور بأنواع مختلفة وأن
مصادره متنوعة ومتفاعلة ،والقلق ال يعد انفعاال يشيع بين الناس فحسب بل إنه خاصية عامة وعالمية،
فمن منا لم يمر بلحظات من الروع واألخطار عندما يشعر بالتهديد والخطر ،أو عندما يوشك أن يواجه

موقفا مهددا ألمنه وطمأنينته( .إبراهيم2002 ،م)10 :
ويكاد يتفق علماء النفس والفالسفة والصوفية على أن مدلول كلمة :قلق حالة غير سارة ،وتفيد

معنى عدم االرتياح ،مع ميل إلى عدم االستقرار ،وال شك في أنه ليس هناك صعوبة في اكتشاف حالة
القلق ،خصوصا بين الشخص ونفسه ،فقد يلتبس على الشخص لفظ القلق ،بالخوف أو الضيق أو
غيره من األلفاظ ،وال يلتبس عليه معناه( .الفيومي1985 ،م)117 -108 :

ويعد القلق والخوف من االنفعاالت اإلنسانية األساسية ،وهما مترادفان أو مرتبطان معا تبعا

لوجهة النظر السيكولوجية ،وموجودان منذ بداية الحياة اإلنسانية ،وتمت اإلشارة إليهما منذ أقدم

العصور في الكتابات الهيروغليفية القديمة ،وأراء الفالسفة في الصور المختلفة ،والقلق :حالة نفسية

مؤلمة تنتج عن شعور اإلنسان بالعجز والدونية في مواقف اإلحباط والصراع ،عرفت في الماضي
وجسميا.
بحاالت الغم والهم والحزن التي تؤدي إلى التطير والوله والكدر ،وتؤذي اإلنسان نفسيا
ّ

(ناصر2001 ،م.)70 :
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وفى هذا السياق -أيضا -حدثنا الدين اإلسالمي أن خلق اإلنسان منذ آدم-عليه السالم -حتى
يومنا هذا لم يكن أال لغرض العبادة لقوله -تعالىَ ( -و َما َخلَ ْقت ا ْل ِجن َو ِْ
س إِال لِ َي ْعبد ِ
ون )،
اإل ْن َ
(الذاريات :آية ،)56 ،وهذه العبادة تتطلب من اإلنسان الكثير من الجهد ،ومواجهة الصعاب وتقلبات
الحياة ،ما يجعل اإلنسان يعيش في حيرة وقلق عندما يبعد عن هذه الطريق ،ولكن اإلنسان يحاول

جادا أن يلبي نداء ربه مما يجعله يكابد هذه الحياة ويعيش معتركها بين خوف وأمن وسعادة وقلق،
ّ
والقلق قديم قدم آدم -عليه السالم ،-ولقد حدثنا القران الكريم عن حالة القلق التي شعر بها وحواء

عندما أكال من الشجرة التي نهاهما اهلل عنها ،قال -تعالى( -فَ َداله َما ِبغر ٍ
ور َفلَما َذاقَا الش َج َرةَ َب َد ْت
لَهما سوآتهما وطَ ِفقَا ي ْخ ِ
صفَ ِ
ان َعلَ ْي ِه َما ِم ْن َو َر ِ
اداه َما َربُّه َما أَلَ ْم أَ ْن َهك َما َع ْن ِت ْلك َما الش َج َرِة
ق ا ْل َجن ِة َوَن َ
َ
َ َْ َ َ
س َنا َوِا ْن لَ ْم تَ ْغ ِف ْر لَ َنا َوتَْر َح ْم َنا لَ َنكوَنن
ان لَك َما َعد ٌّو م ِب ٌ
َوأَق ْل لَك َما إِن الش ْيطَ َ
ين ( )22قَ َاال َرب َنا ظَلَ ْم َنا أَ ْنف َ
ِم َن ا ْل َخ ِ
ين) (األعراف ،)23 – 21 :وفى هذه اآليات وصف دقيق لحالة القلق بمفهومه النفسي
اس ِر َ

الحديث ،وهو الشعور بالخوف الزائد من شر متوقع في المستقبل واحساس بالعجز عند مواجهة هذا
الشر ،فآدم -عليه السالم -عندما أكل من الشجرة وعصى أمر ربه ،شعر بالذنب وانتابه خوف زائد
من فقدان حب اهلل ومن المجهول الذي ينتظره بعد ذلك(.أبو سالمة2006 ،م)37 :

مفهوم القلق:
تعد ظاهرة القلق من الظواهر النفسية التي اهتم بها علماء النفس في العصر الحديث حيث

أصبحت ظاهرة ملحوظة بشكل كبير لدى األفراد نتيجة لظروف الحياة الصعبة والمعقدة ،والقلق ظاهرة
اعتيادية يعيشها اإلنسان ويتميز بها دون سائر المخلوقات الحية ،حيث يوجد القلق في حياة األفراد

بدرجات مختلفة تمتد ما بين القلق البسيط الذي يظهر على شكل الخشية وانشغال البال ،والقلق الشديد
الذي يظهر على شكل الرعب ،والفزع كما يوجد بدرجات متفاوتة من الوعي بأسباب عدم الراحة التي

يستشعرها الفرد( .رؤوف2013 ،م)41-40 :
واهتم بمشكلة القلق الكثير من الفالسفة مثل الفيلسوف (ابن حزم) فقد أكد على عمومية القلق
بوصفه حالة أساسية من حاالت الوجود اإلنساني ،و أرى إن غاية األفعال اإلنسانية هي الهروب من

القلق ،وأن كل أفعالنا وأحاديثنا تؤدي إلى إطالق القلق وتصريفه ،كما واهتم ببحث مشكلة القلق عدد

من الفالسفة المحدثين مثل :سيبنوزا ،وباسكال ،وشيلنغ ،ونيتشه ،وكيركجارد( .عبد الخالق1987 ،م:

 .)25وتحدث الفيلسوف العربي أبو حامد الغزالي الذي يحدد القلق :بأنه تألم في القلب واحتراقه بسبب
توقع مكروه ،وقسمه إلى قسمين :األول :خوف عادي ،ويشمل الخوف من اهلل مقرونا بالرجاء فيه،
والخوف من األشياء التي يكمن فيها الخطر واألذى وهو صفة حميدة ،والثاني :خوف مفرط زائد مذموم
يخرج اإلنسان إلى اليأس والقنوط ،ويمنعه من العمل ،ويسبب له الضعف وزوال العقل( .ناصر،

2001م)74 :
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وللقلق في علم النفس الحديث مكانة بارزة ،فهو المفهوم المركزي في العلوم النفسية والعقلية،

والعرض الجوهري المشترك في االضطرابات النفسية ،وفي أمراض عضوية شتى؛ ويعد القلق محور

األعصاب واالضطراب النفسي؛ حيث تذكر (جودة2008 ،م :)108 :أن القلق يعد القاعدة والمحور
الدينامي في جميع االضطرابات النفسية والعقلية ،والنفسجسمية ،فهو القاسم المشترك بينها ،وأنه أكثر
فئات األعصاب شيوعا ،ولذلك يعد القلق السمة المميزة للكثير من االضطرابات السلوكية والذهان

(األمراض العقلية) ،وكذلك يعد القلق مفهوما أساسيا لتفسير معظم نظريات الشخصية وعلم األمراض

النفسية ،ولذلك تختلف وجهات نظر علماء النفس ونظرياتهم عن القلق إلى حد كبير ،نظ ار لكونه

مفهوما شديد التركيب ،وتكوينا نظريا متشابكا مع غير من التكوينات( .عبد الخالق1987 ،م-25 :
)26

تعريف القلق:

أوال :تعريف القلق في اللغة :القلق من قلق ،والقلق اإلزعاج ،ويقال :بات قلقا ،وأقلقه غيره ،والقلق
الذي ال يستقر في مكان واحد( .ابن منظور1979 ،م :جزء)43-40

ثانيا :تعريف القلق اصطالحاً :يعرف معجم علم النفس والطب القلق بأنه :شعور عام بالفزع والخوف

من شر مرتقب ،وكارثة توشك أن تحدث( .جابر ،وكفافي1990 ،م)30 :

ويعرفه (عكاشة1989 ،م :)38 :بأنه شعور غامض غير ساّر مملوء بالتوقع ،والخوف،

والتوتر ،مصحوبا عادة ببعض اإلحساسات الجسمية تأتي على شكل نوبات متكررة من نفس الفرد.

ويعرف (فرج1991،م :)219 :القلق :بأنه شعور عام بالفزع والخوف من ّشر مرتقب،
ّ
وكارثة توشك أن تحدث ،والقلق استجابة لتهديد غير محدد كثي ار ما يصدر عن الصراعات الالشعورية
ومشاعر عدم األمن والنزاعات الغريزية الممنوعة المنبعثة من داخل النفس ،في الحالتين يهيئ الجسم

إمكانياته لمواجه التهديد ،فتتوتر العضالت ،ويتسارع النفس ،ونبضات القلب.

ويرى (عبد الخالق1994 ،م :)14 :بأن القلق :شعور عام بالخشية ،وأن هناك مصيبة
وشيكة الوقوع ،أو تهديدا غير معلوم المصدر ،مع شعور بالتوتر وخوف ال مسوغ له من الناحية

الموضوعية ،وغالبا ما يتعلق هذا الخوف بالمستقبل والمجهول ،كما يتضمن القلق استجابة مفرطة

مبالغ فيها لمواقف ال تمثل خط ار حقيقيا ،وقد ال تخرج في الواقع عن إطار الحياة العادية ،لكن الفرد
الذي يعاني من القلق يستجيب لها غالبا كما لو كانت تمثل خط ار ملحا أو مواقفا تصعب مواجهتها.
وتعرف "هورني  :" Horneyالقلق :بأنه استجابة انفعالية موجهة للمكونات األساسية ،وتعتقد
أن البيئة التي يعيش فيها الفرد تسهم في نشأة القلق لما بها من تعقيدات وتناقضات ،وترى أن القلق
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يرجع إلى ثالثة عناصر وهي :الشعور بالعجز ،والشعور بالعداوة ،والشعور بالعزلة (عثمان1993 ،م:

)39

ويعرف "مسرمان  :"Meysrmanالقلق :بأنه حالة من التوتر الشامل خالل صراعات
الدوافع ،ومحاوالت الفرد ،والقلق استجابة انفعالية يثيرها الخوف من المجهول ،كما أنه دافع لكثير من

أنواع السلوك في حالة اعتدالية القلق ،أما إذا كان القلق بدرجة عالية فإنه يصبح مدم ار للفرد فيقل

اتزانه االنفعالي ويصبح عرضة لألمراض( .عثمان2001 ،م)20 -19 :

ويعرف (زهران2001،م :)484 :القلق بأنه حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع خطر فعلي
أو رمزي قد يحدث ،ويصاحبها سبب غامض ،وأعراض نفسية وجسمية.
ويعرف (رضوان2002،م :)232 :القلق :بأنه ردة فعل الفرد على الخطر الناجم عن الفقدان
أو الفشل الواقعي ،حيث يشعر الفرد بالتهديد جراء هذا الفقدان أو الفشل.
وتذكر (جودة2008 ،م :)107 :أن القلق :خبرة انفعالية غير سارة يعاني منها الفرد عندما
يشعر بالخوف أو التهديد من شيء ال يستطيع تحديده تحديدا واضحا ،وقد يكون مبعث هذا الخوف أو

خارجيا كالخشية من شرور
التهديد داخلّيا يؤدى بالفرد إلى القلق كالصراعات أو األفكار المؤلمة ،أو
ّ
مرتقبة ،أو عائق خارجي يؤدي إلى اإلحباط

وترى الباحثة من خالل التعريفات السابقة بأنه على الرغم من اختالف العلماء والباحثين في

تعريف القلق وتنوع تفسيراتهم ،إال أنهم اتفقوا على أن القلق شعور وجداني غامض وغير ساّر يعاني

منه الفرد نتيجة لوجود تهديد خارجي أو داخلي ،ويكون مصحوبا بأعراض جسمية وانفعالية ومعرفية
وسلوكية تؤثر على صحة الفرد وأدائه وانتاجيته.

مصادر القلق وأسبابه:
من الصور المتعددة التي يمكن أن يظهر بها القلق في سنوات الطفولة األولى ،حيث يصاب
األطفال بالقلق نتيجة لمواقف يتعرضون لها في نطاق األسرة؛ حيث يكون لألب واألم دور كبير في

إصابة األبناء بالقلق حين يدفعون بالطفل لشعور بعدم األمان ،ويكون ذلك نتيجة للخالفات المستمرة

والتي تحدث أمام األطفال ،فاألطفال يتأثرون بشدة لما يحدث حولهم داخل محيط األسرة ،وفقد يتسبب

اآلباء واألمهات بحسن نية في زرع بذور القلق لدى األبناء وذلك من خالل بعض األخطاء التي

يتبعها األباء في أساليب التربية ،فاألم التي تبدى الحماية الزائدة لدى الطفل تجعله يشعر طول الوقت
أنه معرض للخطر ،واألب الذي يبالغ في إبداء خوفه وقلقه فى كل مناسبة ،فاإلنسان يمر بمراحل

عمرية مختلفة تبدو من تكونه كجنين داخل رحم األم ،ويذكر بعض علماء التحليل النفسي أثر صدمة
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الميالد عند خروج الطفل للحياة ،فهو يتأثر بالحالة النفسية لألم ،ثم يتبعها المراحل العمرية اآلتية،

والتي تبدأ بمرحلة الطفولة المبكرة ،ثم الطفولة المتأخرة ،ثم مرحلة المراهقة ،وبعدها مرحلة الرشد،
ومرحلة الشيخوخة ،وفى كل هذه المراحل يكون اإلنسان عرضة لإلصابة بالقلق (الشربيني1990 ،م:

)74-72

واإلنسان في وقتنا الحالي يواجه الكثير من الضغوط التي تسبب أنواعا من القلق ،حيث يأتي
القلق تبعا لوجود أسباب ومصادر مختلفة تشعر اإلنسان بعدم االرتياح ونذكر هذه األسباب والمصادر
على النحو اآلتي:

أسباب ومصادر القلق:

 األذى أو الضرر الجسدي :بعض األفراد في مواقف معينة تسيطر عليهم فكرة اإلصابة ببعضاألمراض أو القتل في الحرب.

 الرفض أو النبذ :فالخوف من رفض اآلخر لنا ،ومن أنه لن يبادلنا مشاعر المودة والحب ،يجعلناغير مطمئنين أو غير مستريحين في المواقف االجتماعية.

 عدم الثقة :يعد نقص الثقة أو فقدانها سواء في أنفسنا أو في غيرنا في المواقف والخبرات الجديدةمصد ار للقلق.

 اإلحباط والصراع :يعد القلق محصلة طبيعية لفشلنا سواء في إرضاء دوافعنا وتحقيق طموحنا أمفي فض المواقف الصراعية.

 -االستعداد الوراثي في بعض الحاالت.

 االستعداد النفسي (الضعف النفسي العام). مواقف الحياة الضاغطة :فالضغوط الحضارية والثقافية الناجمة عن التغيرات المتسارعة في عصرالعولمة.

 عدم التطابق بين الذات الواقعية والذات المثالية ،وعدم تحقيق الذات( .جودة)109 :2008 ،أعراض القلق:
يمكن تصنيف أعراض القلق إلى ما يلي:

أوالً :األعراض البدنية:

 -1ضربات القلب الزائدة.
 -2نوبات من الدوخة واإلغماء.

 -3تنميل في اليدين أو اضطراب المعدة.
 -4الشعور بألم في الصدر.

 -5فقد السيطرة على الذات.
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 -6نوبات العرق التي ال تتعلق بالح اررة او الرياضة البدنية.
 -7سرعة النبض أثناء الراحة.
 -8التوتر الزائد.
ثانياً :األعراض النفسية:

 -1نوبة من الهلع التلقائي.

 -2االكتئاب وضعف األعصاب.
 -3االنفعال الزائد.

 -4عدم القدرة على اإلدراك والتميز.
 -5نسيان األشياء.

 -6اختالط التفكير.

 -7زيادة الميل إلي العدوان.
 -8شرود الذهن وضعف المقدرة على التركيز ،والنسيان ،والصعوبة في تنظيم المعلومات وفي
استدعائها واستخدامها( .عثمان2001،م)30 :

ثالثاً :أعراض جلدية:

غالبا ما يكون القلق النفسي عامال أساسيا في نشأة كثير من األمراض الجلدية؛ كحب الشباب،

واالكزيما ،والبهاق والصدفية ،وسقوط الشعر.

رابعاً :أعراض مرتبطة بالجهاز البولي التناسلي:

كثرة التبول واإلحساس بإلحاحه ال سيما في االنفعاالت الكثيرة في المواقف الضاغطة ،وربما يحدث
عكس ذلك كاحتباس البول رغم الرغبة الشديدة في التبول ،وتناقض االهتمامات الجنسية والخلل في

الوظائف الجنسية ،واضطرابات الطمث وعدم انتظامه.
خامساً :أعراض مرتبطة بجهاز القلب الدوري:

آالم عضلية في الناحية اليسرى من الصدر ،وسرعة دقات القلب والنبض ،وارتفاع ضغط الدم.

سادساً :أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي:

عسر الهضم ،وصعوبات البلع ،والشعور بغصة في الحلق ،واالنتفاخ ،وأحيانا الغثيان والقيء.

سابعاً :أعراض مرتبطة بالجهاز العضلي والحركي:

اآلالم العضلية بالساقين والذراعين ،والظهر والرقبة ،واألعياء واإلنهاك الجسدي ،والرعشة وارتجاف

الصوت وتقطعه( .جودة2008 ،م)111 :
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وترى الباحثة في ضوء ما سبق أن األعراض تختلف من شخص آلخر ،ومن مرحلة عمرية

آلخرى ،ولكن هناك بعض األعراض التي تكون مشتركة لدى أفراد المجتمع أو لدى فئة معينة من
أبرزها :األعراض النفسية متمثلة في الشعور باالكتئاب ،ونسيان األشياء ،وشرود الذهن ،وضعف
القدرة على التركيز ،وتجنب المواقف االجتماعية ،والميل إلى العزلة ،واألعراض المتعلقة بالجهاز

العضلي والحركي منها :الشعور باإلعياء واإلنهاك ،والرعشة ،وارتجاف الصوت وتقطعه.
أنواع القلق:

تبين من خالل تحليل القلق بأنه يتكون من نوعين :أحدهما :سوي ،واآلخر :مرضي ،أو القلق

اإليجابي ،واآلخر سلبي ،األول :يساعد على البناء واإلنجاز والنجاح ،أما اآلخر فهو يؤدي إلى الفشل
والتوتر وسوء التكيف ،فالقلق السوي هو قلق خارجي المنشأ أو القلق المستثار ،والقلق األول عبارة عن

(قلق الحالة) ،والثاني( :سمة القلق) كما تصورهما سبيلبرجر( .عثمان2001،م.)28 :
الفرق بين القلق كحالة والقلق كسمة:

القلق كحالةAnxiety state :

هي حالة انفعالية ذاتية موقفيه ومؤقتة أقرب ما تكون إلى حالة الخوف الطبيعي ،يشعر بها
كل ال ناس في مواقف التهديد مما يؤدي إلى تنشيط جهازهم العصبي المستقل ،ويهيئهم لمواجهة مصدر
التهديد .وتختلف هذه الحالة تبعا لما يستشعرها كل فرد من درجة خطورة في الموقف الذي يوجهه ،كما
تزول بزوال مصدر الخطورة أو التهديد( .جودة2008 ،م)112 :
القلق كسمةAnxiety trait :
وقد كشفت األبحاث التحليلية العاملية لكاتل  Tوشاير عن وجود نوعين من القلق أطلقا عليهما

سمة القلق  Trait anxietyوحالة القلق  )Speilberger, 1966 p 13) State anxietyويعد
النوعان األخيران أكثر أنواع القلق شيوعا في التراث النفسي ،وتصور حالة القلق كظرف أو حالة
انفعالية متغيرة وهي تتميز بمشاعر ذاتية من التوتر والتوجس يدركها الفرد بوعي ،وتعد حالة مؤقتة

تحدث نتيجة لمثير معين ،وتتفاوت هذه الحالة تبعا لتفاوت هذا المثير ،وتتغير حالة القلق في شدتها

وتتذبذب عبر الزمن تبعا للموقف المهدد للفرد )Golden Berger, 1977 p 364( .ويعد سبيلبرجر

أن سمة القلق تشير إلى الفروق الثابتة نسبيا إلى القابلية للقلق؛ أي :تشير إلى االختالفات بين الناس
في ميلهم إلي االستجابة تجاه المواقف المهددة( .عثمان2001،م )32 :ويسمى بقلق السمة عندما
يتحول القلق عند بعض األشخاص كخاصية دائمة فيسهل علينا التعرف عليهم بسبب انزعاجاهم
السريع ،وتوجسهم الدائم وانفعاالتهم المتطرفة ،وشغفهم الشديد بالبحث عن جوانب التعاسة والشقاء.

(إبراهيم2002 ،م)14 :
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فالقلق كسمة يعد استعدادا سلوكيا مكتسبا في معظمه ،وغالبا ما يستمد أصوله من خبرات

طفولية مبكرة مؤلمة ،كما أنها استعداد ثابت نسبيا وكامن في شخصية الفرد ،ولصيق بها أكثر من

كونه مرتبطا بحجم التهديد في المواقف أو الموضوعات التي يستجيب لها بالتوتر والقلق ،وقد وجد أن
األشخاص ذوي الدرجة المرتفعة في سمة القلق كالعصابيين مثال -يميلون إلى إدراك أغلب المواقف

من حولهم علي أنها خطرة ومهددة لذواتهم -حتى لو لم تكن خطرة وموضوعيا ،لذا فهم يستجيبون
بدرجة توتر زائدة ومبالغ فيها تفوق فيها درجة خطورتها الحقيقية ،علي العكس من ذوي الدرجة

المنخفضة في سمة القلق الذين يدركون التهديد في مواقف الخطر ثم يستجيبون لهذه المواقف بقدر
مناسب من االس تثارة والتوتر يساعدهم علي التعامل معها ،وعلى تحقيق أفضل أداء ممكن( .جودة،

2008م)112 :

ويمكن تصنيف القلق تبعاً ألسس مختلفة:

 من حيث وعي الفرد به :ينقسم إلى قلق شعوري يعي الفرد أسبابه ويمكنه تحديدها والتصدي لها،وغالبا ما يزول بزوال تلك األسباب ،وقلق الشعوري ال يفطن الفرد إلى مبرراته ودواعيه رغم

سيطرته على سلوكه.

 من حيث درجة شدته :ينقسم القلق إلى قلق بسيط ،وقلق حاد وقلق مزمن. من حيث درجة تأثيره :على مستوى أداء الفرد لواجباته ومهامه :هناك قلق ميسر ومنشط لألداءوقلق مثبط أو مضعف.

 من حيث تأثيره على توافق الفرد وصحته النفسية :يصنف إلى قلق عادي واقعي ،وقلق خلقي أوضميري ،وقلق عصابي( .نوفل2016 ،م)87 :
القلق وبعض المفاهيم األخرى (الشك ،الخوف):
يعد القلق من المفاهيم الشائعة والمنتشرة بين علماء النفس والصحة النفسية ولكنه يختلف عن
المفاهيم األخرى.
حيث أشار العلماء إلى أن الشك موقف فلسفي ينكر قدرة اإلنسان على العلم بكل شيء ،وقدرة

العقل علي الوصول إلى حقيقة األشياء كلها واليقين بها( .الفيومي1985 ،م)35 :

وعلى الرغم من أن القلق والخوف هما استجابتان انفعاليتان غير سارتين؛ أي :مؤلمتين ،إال

أن الخوف يختلف عن القلق ،في أن الفرد يخاف من شيء يستطيع أن يحدده ،أما في حالة القلق فال
يستطيع الفرد أن يحدد ما يثير قلقه ،ويمكن إجمال الفروق بين كل من الخوف والقلق في النقاط

األتية:
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 -يكون مصدر التهديد في حالة الخوف خارجيا ،بينما يكون مصدر التهديد في حالة القلق داخليا (ال

شعوري).

 -يسهل تحديد مصدر الخوف أو موضوعه لوضوحه ،بينما يتعذر تحديد مصدر القلق لغموضه

وابهامه.

 -تتناسب شدة الخوف مع درجة خطورة موضوعه أو مصدره ،بينما تفوق شدة القلق خطورة موضوعه

أو مصدره لو تمت معرفته.

 استجابة الخوف مؤقتة تزول بزوال الموضوع المثير لها ،بينما تتسم استجابة القلق بالدوامواالستم اررية الرتباطها بمثيرات أقل تحديدا وأكثر غموضا.

 -ال يتضمن انفعال الخوف صراعات ،بينما القلق يكون مصحوبا بصراعات نفسية.

(جودة2008 ،م)108 :

وترى الباحثة في ضوء ما سبق أن القلق يختلف عن المسميات األخرى مثل الخوف ،والشك،

ففي القلق يكون مصدر التهديد داخليا وغامضا ،وتكون االستجابة على درجة عالية من االستثارة،
ويعاني الفرد أو األشخاص القلقين من وجود صراعات نفسية داخلية ،أما الخوف والمفاهيم األخرى

فإنها تكون حالة مؤقتة تنتهي بانتهاء المصدر الذي يشكل تهديدا على الفرد وتكون درجة االستجابة
مناسبة لدرجة الخطورة لمصدر التهديد وال يعاني الشخص الخائف من أي صراعات داخلية ألن
الخوف حالة مؤقتة تزول بزوال مصدر التهديد ،أما القلق كحالة فإنه يكون مؤقتا ويزول بزوال مصدر

التهديد ،أما القلق كسمة فإنه يكون جزءا من شخصية الفرد ويوجد بشكل مستمر ويبدو واضحا على
سلوك الفرد وانفعاالته.
النظريات واآلراء المفسرة للقلق:
القلق يأتي في مقدمة االضطرابات التي تصيب اإلنسان ،لذلك ظهرت الكثير من النظريات

واآلراء المفسرة للقلق التي سوف تعرضها الباحثة على النحو اآلتي:
 -نظرية التحليل النفسي:

أوال :القلق عند فرويد :اهتم فرويد بدراسة ظاهرة القلق ،وحاول أن يعرف سبب نشأته عند الفرد ،حيث
أنه ميز بين نوعين من القلق هما:

 -1القلق الموضوعي :وفيه يدرك الفرد أن مصدر القلق خارجي ،ويعرف فرويد القلق بأنه (رد فعل
لخطر خارجي معروف) ،وأطلق فرويد على القلق الموضوعي مسميات عدة منها:
أ -القلق الواقعي Real Anxiety

ب -القلق الحقيقي True Anxiety
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ت -القلق السوي Normal Anxiety
وهذا القلق أقرب إلى الخوف ،ألن مصدره يكون واضح المعالم لدى الفرد ،ويوضح فرويد أن
الخوف والقلق هما ردود أفعال في موقف معين ،فالخوف استجابة لخطر خارجي معروف ،والقلق هو

استجابة لخطر داخلي معروف.

 -2القلق العصابي ،Neurotic Anxiety :يعرف فرويد القلق العصابي على أنه خوف غامض
غير مفهوم ،ال يستطيع الشخص أن يشعر به أو يعرف سببه ،فهو رد فعل لخطر غريزي داخلي،
ويكمن مصدر هذا القلق داخل الشخص في الجانب الذي يطلق عليه (الهو  ،)IDفيخاف الفرد
من أن تغرقه وتسيطر عليه نزعه غريزية ال يمكن ضبطها أو التحكم فيها ،وقد تدفعه ليقوم بعمل

أو أمر يعود عليه باألذى .ويميز فرويد بين ثالثة أنواع من القلق العصابي وهي:

أ -القلق الهائم الطليق :وهو يتعلق بأية فكرة مناسبة أو أي شيء خارجي ،واألشخاص المصابون
بهذا النوع من القلق يتوقعون دائما أسوأ النتائج ،ويفسرون كل ما يحدث لهم أنه نذير سوء.

ب -قلق المخاوف المرضية :عبارة عن مخاوف تبدو معقولة ،وال يستطيع المريض أن يفسر معناها،
وهذا النوع من القلق يتعلق بشيء خارجي معين ،فهو خوفا ليس معقوال ،وهو ليس خوفا شائعا بين

جميع الناس.

ت -قلق الهستيريا :يرى فرويد أن هذا القلق واضح وغير واضح أحيانا ،ويرى أن أعراض الهستيريا
مثل الرعشة واإلغماء ،وصعوبة التنفس ،إنما تحل محل القلق ،وبذلك يزول الشعور بالقلق أو
يصبح القلق غير واضح ،ومن هنا نجد أن أعراض القلق الهستيري نوعان :أحدهما نفسي واآلخر

بدنى.
ثانيا :القلق عن اتورانك:
يفسر القلق على أساس الصدمة وهي صدمة الميالد؛ فانفصال الوليد عن األم هي الصدمة

األولى التي تثير القلق األول ،ثم يتبع ذلك الفطام ،الذهاب الي المدرسة ،ثم الزواج ،فالقلق في أري

اتورانك هو الخوف التي تتضمنه هذه االنفصاالت ،ويشير إلى أن القلق يتخذ صورتين تستمران مع

الفرد في جميع مراحل حياته هما :خوف الحياة ،وخوف الموت ،وخوف الحياة :هو قلق من التقدم

واالستقالل الفردي ،أما خوف الموت :فهو قلق من التوتر ،وفقدان الفردية ،وضياع الفرد في المجموع.

(فرويد1962،م)123 :

ثالثاً :القلق عند الفريد ادلر (:)Adler

وكان من أتباع فرويد وانشق عليه ،وألف مدرسة علم النفس الفردي ،فيرى أن القلق عبارة عن

شعور الفرد بالنقص والعجز ،وهو شعور حقيقي يستشعرها الطفل عندما يقارن بين إمكاناتة وامكانات
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الكبار المحيطين به ،وتستولي عليه نتيجة لذلك مشاعر الدونية ،ويحاول الطفل التغلب على هذا

النقص بالتعويض .فإذا نجح في التعويض احتفظ الفرد بشخصيته في اإلطار السوي ،أما إذا فشلت

المحاوالت التعويضية فنحن أمام صورة من صور الالسواء( .كفافي1999 ،م)239 -238 :
رابعاً :القلق عند إيرك فروم وهاري سوليفان:

فهما يؤكدان على أهمية العالقات االجتماعية التي ينشأ في وسطها الطفل ويذهبان إلى أن

القلق ينشأ عندما تكون هذه العالقة فاعلة على نحو مهدد للفرد .فإذا اتسمت هذه العالقات بالتسلطية
أو بالتباعد ،فإن الفرد يشعر بمشاعر االغتراب والعزلة ،والطفل في هذا الموقف يتنازعه دافعان:

أحدهما يدفعه إلى أحضان الوالدين حيث األمن والدفء ،واآلخر يدفعه بعيدا عنهما طلبا لالستقالل،
ويمكن أن يستشعر الفرد القلق من الصراع بين التبعية واالستقالل( .جودة2008 ،م)112 -110 :
 -النظرية السلوكية:

تنظر المدرسة السلوكية إلى القلق على أنه سلوك متعلم من البيئة التي يعيش فيها الفرد تحت

شروط التدعيم اإليجابي والتدعيم السلبى ،ومن هنا يبدأ االختالف بين النظرية السلوكية ونظرية
التحليل النفسي ،فالسلوكيون ال يؤمنون بالدوافع الالشعورية ،وال يتصورون الديناميات النفسية أو القوى

الفاعلة في الشخصية على صورة منظمات (إلهي) الغرائز( ،األنا) الذات الواعية( ،األنا األعلى)
الضمير ،بل إنهم يفسرون القلق في ضوء االشتراط الكالسيكي وهو ارتباط مثير محايد بالمثير

األصلي ،ويصبح هذا المثير الجديد قاد ار على استدعاء االستجابة الخاصة بالمثير األصلي( .كفافي،
1999م ،)272 :ويرى السلوكيون أمثال( :بافلوف ،واطسون) أن القلق يقوم بدور مزدوج فهو من
ناحية يمثل حاف از ،ومن ناحية أخرى يعد مصدر تعزيز ،وذلك عن طريق خفض القلق ،وذلك أن

العقاب يؤدي إلى كف السلوك غير المرغوب فيه؛ وبالتالي يتولد القلق الذي يعمل على تعديل السلوك
أي يعد صفة تعزيزيه سلبية ،وأهم ما أكد عليه السلوكيون أن القلق هو استجابة شرطية مؤلمة تحدد

مصدر القلق عند الفرد( .عثمان2001 ،م)25 :
 -القلق عند دوالر وميلر:

القلق عند دوالر وميلر حالة غير سارة يعمل الفرد على تجنبها ،والقلق يعد دافعا مكتسبا أو
قابال لالكتساب ،ويحدث القلق نتيجة الصراع ،فالصراع يتخذ عدة أشكال ،مثل صراع اإلقدام
واإلحجام ،أو صراع اإلقدام -اإلقدام ،أو صراع اإلحجام -اإلحجام ،وهذا الصراع يولد حالة من عدم

االتزان تؤدي إلى القلق ،وال يكون هناك مفر من هذا الصراع حتى يعود االتزان مرة أخرى.

(جودة2008 ،م)120 -118 :
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 القلق عند كاتل وشاير:كشفت األبحاث التحليلية العاملية لكاتل وشاير عن وجود نوعين من مفاهيم القلق أطلق

عليهما سمة القلق ،أو حالة القلق ،وتصور حالة القلق كحالة انفعالية ذاتية موقفيه مؤقتة أقرب ما
تكون إلى حالة الخوف الطبيعي ،ويشعر بها كل الناس في مواقف التهديد مما يؤدي إلى تنشيط

جهازهم العصبي المستقل وتختلف شدة الحالة تبعا لما يستشعر الفرد من درجة خطورة الموقف الذي
يواجهه ،وتزول حالة القلق بزوال مصدر الخطر أو التهديد ،ويعتقد سبيلبرجر أن سمة القلق تشير إلى

الفروق الثابتة نسبيا في القابلية للقلق .وسمة القلق تشير إلى االختالفات بين الناس فميلهم إلى
االستجابة تجاه المواقف التي يدركها كمواقف مهددة ،وتنشط سمة القلق بواسطة الضغوط الخارجية

التي تكون مصحوبة بمواقف خطرة محدودة( .عثمان2001 ،م )26 -25 :أما القلق كسمة فهو ثابت

في الشخصية ،وال تظهر سمة القلق مباشرة في السلوك ،وان كان يمكن استنتاجها من تكرار ارتفاع
حالة القلق عند الفرد عبر الزمن ،كما أن األفراد الذين يعانون من القلق ولديهم القلق مرتفع بشدة هم

قابلون إلى إدراك العالم على أنه مهدد وخطر( .زكار2013 ،م.)631 :
 النظرية اإلنسانية:يرى أصحاب هذا االتجاه أن القلق هو الخوف من المستقبل ،وما يحمله من أحداث قد تهدد
وجود اإلنسان الكائن الوحيد الذى يدرك حتمية نهايته ،وأنه معرض للموت في أي لحظة ،وأن توقع

الموت هو المثير األساسي للقلق عند اإلنسان ،فاإلنسان يعيش حياته تبعا لوجهة نظر أصحاب هذا
االتجاه ،وهو يواجه الكثير من المواقف التي تثير قلقه ،كالرغبة في تحقيق حياة متكاملة ،واختيار

أسلوب الحياة المالئم ،وخوفه من احتمال حدوث الفشل في أن يحيا الحياة التي يطمح لها ،كل هذا

يعد من مثيرات القلق ،إلى جانب فقد الفرد لبعض طاقاته وقدراته نتيجة العتالل في الصحة ،أو
إصابته بمرض ال شفاء منه ،أو بسبب تقدمه بالسن مما يعني قلة الفرص المتاحة أمامه ،وانخفاض
نسبة نجاحه في المستقبل ،وتركز هذه النظرية على الموضوعات اآلتية :اإلرادة الحرة ،والمسؤولية،

واالبتكار ،والقيم ،وأشارت إلى أن الهدف األساس لدي اإلنسان تحقيق وجوده وذاته( .نوفل2016 ،م:
)99
 النظرية المعرفية:ترى أن الناس يكتسبون مخزونا كبي ار من المعلومات والمفاهيم والصيغ للتعامل مع ظروف
حياتهم ،وتستخدم هذه المعرفة من خالل المالحظة ،وتنمية واختيار الفرض ،واجراء األحكام والتصرف
بشكل أقرب إلى ما يكون إلى الواقع ،وبهذا تعد المعارف ذات أثر على انفعاالت وسلوك الفرد من
خالل محتوى المعارف ،ومعالجة المعارف فمحتوى المعارف يؤثر في انفعاالت الفرد وسلوكه،

والجوانب الفسيولوجية وذلك من خالل تقديرات الفرد لذاته ولآلخرين ،وتفسيرات الفرد لألحداث ،أما
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معالجة المعارف فهي تؤثر في خبرات الفرد للعالم ،وذلك من مرونة الفرد في التغيير في أساليب

المعالجة المختلفة(.حجازي2013 ،م)30 -24 :

تعقيب على النظريات واآلراء السابقة المفسرة للقلق:
ترى الباحثة بعد عرض النظريات واآلراء السابقة المفسرة للقلق أن هناك اختالفا بينها في

تف سير القلق ،حيث أشار فرويد إلى أن القلق يحدث نتيجة للحرمان الجنسي ،أما سليفان والفرد ادلر
المنشق عن فرويد فقد فسروا أن القلق يحدث نتيجة العوامل والروابط االجتماعية الخاطئة ،المتمثلة في
المعاملة الخاطئة ،اإلحساس بعدم األمان ،واالستقالل عن الوالدين ،أما السلوكيون فهم يرون أن سلوك

اإلنسان متعلم من البيئة التي يعيش فيها تحت شروط التدعيم اإليجابي والسلبى؛ أي :يتعلم بطريقة

االقتران مع مثير كالخوف من العقاب عند االعتداء على اآلخرين ،أما المدرسة اإلنسانية فقد أشارت

إلى أن القلق لدى اإلنسان يحدث من خوفه من المستقبل وما يخبأ داخله من غموض ،أما المدرسة
المعرفية فقد أوضحت أن القلق يحدث نتيجة تكوين معارف ومعلومات ومفاهيم وصيغ خاطئة لدى

اإلنسان ،ويوجد لديه طريقة خاطئة في معالجة هذه المعارف وهذا بدوره ينعكس على طريقة تعامله مع

العالم الخارجي وشعور بالقلق نتيجة لهذا الفهم الخاطئ ،وبناء على العرض السابق للكثير من

النظريات التي قامت بتفسير القلق ،فإن الباحثة تبنت كال من النظرية اإلنسانية ،والنظرية المعرفية
ألنهما من النظريات األكثر إقناعا في تفسيرهما للقلق ،من وجهة نظر الباحثة فقد أكدتا أن القلق يرتبط

بحياة الفرد ومستقبله ،كما أن القلق من وجهة نظرهما يحدث نتيجة ما يملك الفرد من معلومات،

ومفاهيم خاطئة والتي تنعكس على طريقة تفكيره وسلوكه في حياته العادية ،ويؤثر على طريقة تفكيره
في المستقبل.
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المبحث الثاني القلق الوجوديExistential Anxiety :
مقدمة:

قدم علم النفس الوجودي نظرية فريدة تفسر ظاهرة القلق بوصفه ظاهرة إنسانية؛ وذلك ألن

القلق ظاهرة وجودية روحية ال ظاهرة نفسية بحته؛ ألنه ينتمي إلى الوجود ذاته ،إنه الوعي الوجودي

بالالكينونة؛ لذلك فإن دراسة القلق من وجهة النظر الوجودية تعتمد على ركيزتين أساسيتين :أولهما:
هي الفهم األنطولوجي :ذلك الفهم الذي يعتمد على تحليل طبيعة الوجود اإلنساني ذاته ،وتحليل

المعاني المتضمنة في الكينونة والالكينونة وتداخلهما في الخبرة اإلنسانية ،أما الركيزة الثانية هي الفهم
الفينومينولوجي :مما يعني االهتمام بالخبرة المعاشة والكيفية التي يعبر بها القلق عن نفسه في وعي

اإلنسان ،أكثر من االهتمام بأسباب القلق ومصادره ( ،شاهين2002 ،م .)58 -57 :ويشكل القلق

خاصا بالمستقبل وله وظيفتان
من وجهة نظر الوجوديين خبرة آنية ال عالقة لها بالماضي ،ويعد شيئا
ّ
هما محاولة تشكيل الواقع بطريقة مختلفة تخفف وطأة الحياة على الفرد ومحاولة تعديل أو تصحيح

الواقع ليبدو منسجما ومعقوال ،أما غاية القلق الوجودي مرهونة بدرجة وعي اإلنسان ،فالوجوديون
يفترضون عالقة وثيقة إيجابية بين القلق الوجودي ووعي اإلنسان فقد فسر (بوبوفاك)

Nash

 Popvakالقلق الوجودي بأنه الهم الحاصل من كثرة التفكير ،فغاية القلق الوجودي هو إضفاء
المعنى على الحياة ،فإن عجز اإلنسان عن إيجاد المعني من الحياة فسوف يقع فريسة لقلقه الوجودي
العميق الذى ينتهي به إلى الفراغ( .الخزرجي2010 ،م)515 :
الفلسفة الوجودية:
حر ،يختار
إن الوجودية فلسفة متفائلة ألنها في صميمها فلسفة تضع اإلنسان مواجها لذاته ،ا

لنفسه ما يشاء ،وللفلسفة الوجودية صنفان للوجوديين ،هناك وجوديون مسيحيون مثل (جابرييل
مارسيل)( ،يسبرز) واالثنان مخلصان لكاثوليكيتهما ،وهناك الوجوديون الملحدين مثل (هيدجر)( ،جان

بول سارتر) ،والوجوديون عموما يؤمنون جميعا أن الوجود سابق الماهية ،أو أن الذاتية تبدأ أوال،
وبذلك الوجودية ليست فلسفة تأمل وسكون ،ألنها تحدد اإلنسان طبقا لما يفعل .وهي ليست فلسفة

متشائمة؛ ألنها تضع مصير اإلنسان بين يديه ،ومن ثم فهي أكثر الفلسفات تفاؤال .وهي تدفع اإلنسان
للعمل ،وال تثنيه عنه ،بل إنها ال ترى له أمال إال في العمل ،فالعمل هو سبب استمرار االنسان في
الحياة .إذن تكون الفلسفة الوجودية فلسفة أخالق عمل والتزام( .سارتر1964 ،م)44 -9 :
فللوجودية داللة مزدوجة :داللة باعتبارها تيا ار فلسفيا نمت في داخله مذاهب متعددة ،وداللة
بوصفها ظاهرة اجتماعية موسومه بكلمة (وجودية) تلك الكلمة التي انتشرت انتشار البدعة غير

المألوفة( .جوليفيه1988 ،م)5 :
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واالتجاه الوجودي ظهر في علم النفس والعالج النفسي المعاصر في مختلف أنحاء أوروبا،

فجذور هذه الحركة تمتد إلى حركات المقاومة خالل الحرب العالمية الثانية والفلسفات المبكرة أمثال
(وكيركجارد)( ،ومارتن هيدجر)( ،وجون بول سارتر) ،والفلسفة الغربية تبحث في جوهر الكينونة
والقوانين والمبادئ الثابتة والتي يعتقد أنها تحكم الوجود ،فاالتجاه الوجودي يعبر عن نفسه في محاولته

فهم الكائنات البشرية فيما يتعلق بالقوى والدوافع ،واالنعكاسات المشروطة( .إنجلر،)415 :1991 ،
فالوجودية جوهرها أن اإلنسان ألقى في هذا العالم ،بسبب ال يعرفه ،وانه يقف أمام هذا المجهول ،وانه

مضطر دائما أن يختار حياته وقوانينه ،وأن يكون مسؤوال عن هذا الذي اختاره ،ومسؤوليته أمام الناس
وأمام نفسه( .منصور2010 ،م)27 -26 :
النظرية الوجودية:
الوجودية يرجع تاريخها إلى حوالي 120عاما ،حيث أن المسرحية الوجودية يرجع تاريخها إلى

حوالي  40عاما والتي من خاللها بدأ الفيلسوف الوجودي جبريل مارسيل يكتب مسرحياته التي تناثرت
فيها الوجودية ،ولكن بصورة فيها استحياء وخجل( .مرجع سابق)22،
وقد ظهرت المدرسة الوجودية بعد الحرب العالمية الثانية فعالجت القلق بأن عززت ثقة
اإلنسان بنفسه وبالعالم ،وتبعا لممثل الوجودية (البيركامو) ،فإن العالم أو الوجود هو حالة الذات ،وأن

المسألة الفلسفية الوحيدة هى مسألة االنتحار ،وأن اإلنسان هو حالة عبثية يواجهه مواقف عبثية ،وأنه

محكوم بالنشاط التافه والعقيم ،على الضد من ذلك ظهرت مدارس واتجاهات وحركات فنية أكدت أن
اإلنسان قادر على تغيير اتجاه القلق من الداخل إلى الخارج ،ومن الذات إلى الواقع.

(ثابت2016 ،م)23 :

مفهوم الوجودية:
تشير الوجودية بكل معانيها وتتفق في القول بأن الوجود يسبق الماهية ،فماهية الكائن هي ما

يحققه فعال عن طريق وجوده ،ولهذا هو يوجد أوال ،ثم تتحدد ماهيته ابتداء من وجوده .وتتفق كذلك في
أن الوجود هو في المقام األول الوجود اإلنساني ،في مقابل الوجود الموضوعي الذي هو وجود أدوات

فحسب ،وفي أن هذا الوجود متناه ،وسر التناهي فيه هو دخول الزمان في تركيبه .وعندها أن العدم

عنصر جوهري أصيل يدخل مقومات الوجود .والعدم يكشف عن نفسه في حالة القلق ،التي هي الحال

الوجودية من الطراز األول .وأشارت إلى أن اإلنسان حر ويختار ،وفي اختياره يقرر نقصانه؛ ألنه ال

يملك تحقيق الممكنات كلها .والذات الوجودية تسعى بين اإلمكان -وهو الوجود الماهوي ،وبين الواقع
وهو الوجود في العالم ،والذات تعلو على نفسها بأن تنقل من الممكن إلى الواقع فتحقق ما تنطوي

عليه .ونميز بين شعبتين للوجودية:
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 -الوجودية الحرة ،والوجودية المقيدة :واألولي حرة من كل المعتقدات الموروثة ،والثانية تشد نفسها

إلى عقيدة ،ويمثل األولى (هيدجر) ( )Heideggerوفي أثره (ابنيانو) ( )Abbagananoفي
إيطاليا الذي يسمي وجوديته بالوضعية ،ثم (جان بول سارتر) ( )J-P-Starterفي فرنسا.

والثانية يمثلها (كارل يسبرز) (( ،)Karl Jaspersوجبريل مارسيل) .وكلتا النزعتين تعترف (بكير

كجور) بوصفه األب الروحي للوجودية بكل اتجاهاتها ،وان كانت الشعبة الثانية أقرب صلة إليه،
وكثي ار ما تهيب به( .بدوي1980 ،م)17 -16 :
والوجودية هي فعل مستمر يقوم به اإلنسان عندما يفتش في نفسه وخارجها عن إمكانات
الحياة .إنها بحث عن الحياة ،يقوم به الفرد دون تقييد بأسماء أو عناوين أو الفتات أو حملة المباخر

من كهنة التاريخ أعداء اإلنسانية من الفالسفة .فالوجودية ال تعني إال بطبيعة اإلنسان ،أو على

األصح ،إال باإلنسان ،فليست هناك طبيعة إنسانية ثابته ،وانما هناك اإلنسان في مختلف أشكاله
وصوره ،ومشاكله مع نفسه ومع اآلخرين( .منصور2010 ،م.)52 -25 :
 القلق الوجودي:لقد بدأ الحديث عن القلق مع بداية ظهور الفلسفة الوجودية ،حيث يقول (كيركجارد)
 Kearkigardأحد مؤسسي هذه الفلسفة" :أن اإلنسان يقوم باالختيار ،واالختيار يجر المخاطرة
والمخاطرة بطبعها تؤدي إلي القلق النفسي :قلق على اإلمكانات عامة وقلق من أوجه هذا االختيار

علي( .الفيومى1985 ،م) 28 :
الذي قام به االنسان" ،فهذا القلق مني وهذا القلق ّ

والقلق الوجودي هو الحالة التي يعيشها اإلنسان إذا سيطرت عليه فكرة مؤداها أن الحياة ال

قيمة لها وال معنى .وبالتالي فإن كل ما يفعله هو عبث ال جدوى منه ،وقد يؤدي ذلك االتجاه إلى
الملل من كل شيء ،فيصبح المرء غير مكترث بأي نشاط ،وتسيطر عليه مشاعر الحزن واالغتراب.

وأشار (رولومي) أحد رواد هذا االتجاه بالواليات المتحدة ،إلى أن القلق مكثف في ثقافتنا التنافسية

العصرية بسبب االغتراب والعزلة الشخصية والتي ظهرت من نمط معين ينظر لذات الفرد كشيء.

(انجلر1991 ،م)418 :
وعلى الرغم من تداخل المظاهر الشخصية الذاتية والموضوعية بشكل معقد ،إال أن هناك
حقيقة مطلقة عن وجودنا في هذا العالم وهي (الموت) الذي ال يستطيع أن يهرب منه إطالقا ،إن
وجودنا القصير في هذا العالم ربما ينتهي في أي لحظة بسبب األقدار التي يصعب التنبؤ بها ،إن

وعينا بالنهاية الحتمية لكينونتنا والتحطم السيكولوجي الوشيك القائم على الرفض واإلهانة يثير شعو ار

مؤلما بالقلق.
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والقلق هو إدراك تهديد لبعض القيم التي يراها الشخص جوهرية لوجوده كشخصية ،إنها حالة

ذاتية يدرك الفرد فيها أن وجوده يمكن أن يتحطم وأنه يمكن أن يفقد نفسه وعالمه ،وأنه سيصبح عدما،
فالقلق وجودي أما الخوف فال ،ويواجه القلق كل منا بتحد كبير ،وهذا الشعور غير السار يشتد عندما
نختار أن نؤكد حضورنا الوجودي ونكافح من أجل تحقيق جهودنا وحاجاتنا الفطرية ،لنؤكد بشدة أننا

موجودون( .عبد الرحمن1998 ،م)466 :

يعرف القلق الوجودي بأنه ظاهرة وجودية فاإلنسان مقدور عليه أن يعيش القلق؛ ألن وجوده

غير ذاته ،وهو لذلك يفكر دائما في قلق ،وقلقه مبدع ودليل صحة وايجابي بعكس القلق المرضي الذي
هو رهبة من الوجود ،والمريض به يعيش في توقع وترقب ويخاف المجهول ،ويسمي بعضهم هذا القلق

حص ار ،والمحصور أو الحصير :هو الشخص المضيق عليه العاجز ،تقول :حصر فالن؛ أي :ارتج
عليه أو أصيب بالعي فال يستطيع الكالم وال الحركة وال التفكير خوفا ،والحصير أو المحصور ال

يخاف شيئا بعينه وال يعرف سببا لخوفه ،ولكنه يحس بكدر وانزعاج وتوتر وألم( .الحفني1995 ،م:

)1177

وعد القلق موضوعا أساسيا لدى جميع الفالسفة الوجوديين على اعتبار أنه جزء من الحياة،

كما استمر هذا االهتمام لدى علماء النفس الوجوديين من أمثال (رولو مي)  Rolo Mayأحد رواد
هذا االتجاه بالواليات المتحدة ،فيرى أن القلق جزء من الوجود ،والقلق ليس خوفا من شيء موضوعي

عام من مهددات الوجود ،ويرى أن درجة القلق يمكن تتدرج من
بل يعبر عن شعور غامض وخوف ّ
الدرجات المقبولة إلى الشديدة المعوقة للنمو ،وقد يبذل الفرد مجهودا كبي ار لتجاهلها أو كبتها لتحقيق

االستقرار ،إال أن هذا ال يحقق له االستقرار الفعلي ،والذي ال يحقق إال بقبول المهددات المثيرة للقلق

كجزء من الوجود ،وهذا يساعد على قبول األفراد لحياتهم واستغاللها بفاعلية ،ويعتقد أن فقدان القيم من

أهم مشكالت اإلنسان الناتجة عن سيطرة الحياة المادية التي أدت إلى اضطهاد وجوده ،حيث تدفع إلى
فقدان اإلحساس بالوجود بنماذجه المختلفة (الوجود في العالم المادى ،والوجود في العالم االجتماعي،

والوجود في العالم الذاتي) ،مما يعنى غلبة إحساسه بالوجود في أحدها على اآلخر( .البطنيجي،
2015م)39 -38 :

تعريف القلق الوجودي اصطالًحا:
يذكر (موريس) :أن القلق الوجودي هو هم عميق فيما إذا كان اإلنسان يعيش حياة ذات
نجاز أو ال ،واذا لم يكن كذلك فإن الوعي بحتمية الموت يمكن أن يؤدي بالشخص إلى قلق
معنى وا ا
عام( .باترسون1981 ،م)461 :
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ويشير(كيركجارد) إلى أن أساس القلق الوجودي فى اإلنسان هو الحرية ،فالقلق هو االضطراب
الناشئ من الحرية التي تسبق الخطيئة حيث أننا نرغب فيما نخاف ،ونخاف فيما نرغب( .الفيومي،

1985م)107 -106 :

ويعرف نيتشه القلق الوجودي :بأنه هو اإلحساس بالص ارع المطلق الذي ال حل له ،ذلك
الصراع الذي يتمزق فيه الموجود ،فإذا بلغ مثل هذا القلق حده األقصى ،أفضى باإلنسان للجنون.

(جوليفيه1988 ،م)53 :

أما القلق الوجودي عند (جابر وكفافي1990،م :)1206 :فيشير إلى :إحساس عام بالقلق
والخوف والتوجس يرتبط بشعور بأن الحياة ال معنى لها في النهاية وعديمة الجدوى ،واننا مغتربون ال
عن اآلخرين ،بل عن أنفسنا أيضا.
كما جاء في (الخزرجي2010 ،م ،)500 :يعرف (فرانكل) Frank 1980م ،القلق بأنه:
الخوف من الحياة ،وفى الوقت نفسه الخوف من أحداث الحياة ككل.
ويعرف (ناش بوبوفاك) القلق الوجودي :بأنه اإلحساس بالخوف من الموت ،والشعور بانعدام

المعنى من الحياة ،يعززه الشك والعزلة واالنفصال عن اآلخرين( .الخزرجي2010 ،م)518 :

ويؤكد صالح مكاوي وفقا لما يذكره (المصري2011 ،م :)24 :أن القلق الوجودي قلق س ِوي
بناء ،فإذا حاول تجنبه فعليه أن يضمر بكل نتائجه اإليجابية ،بل يع ّد شرطا أساسيا للصحة النفسية؛
ألنه مؤشر يدل على التوتر الذي يستثيره الفرد بين ما حققه الفرد وما بقي عليه أن يحققه.
ويشير محمد الطيب كما يذكر (المصري2011 ،م :)23 :بأن القلق الوجودي ال يقصد به
القلق العصابي الذي يدل على اضطراب انفعالي ،وانما يقصد به ذلك النوع من القلق اليسير الذي
ينتاب كل الذين يتحملون مسئوليات وجودهم؛ أي أنه توتر بين اآلن والمستقبل.

وترى الباحثة من خالل التعريفات السابقة :أن القلق الوجودي حالة مؤقته يشعر بها الفرد،

ويحدث هذا القلق لدى اإلنسان عندما تصبح الحياة لديه بال معنى ،وغير واضحة المعالم ،ويكون غير

قادر علي تحقيق أهدافه وطموحاته التي يسعى إليها ،ويحدث بسبب خوفه من الموت الذي يهدد

حياته ،وفقدانه لجوهر األمور ،وهذا ما يجعل اإلنسان يقوم بتصرفات وأفعال سلبية وغير مفهومة لدى

اآلخرين ،ويوجد لدى كل إنسان ،وال يمكنه الفرار منه ،وهو يعكس خوف وخشية اإلنسان من الوحدة
والالمعنى والموت والتعرض للحوادث.
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وظائف القلق الوجودي:
استطاع فرويد في نظريته عن القلق أن يثبت انتماء القلق بنوعيه -الموضوعي والعصابي-

إلى ما يعرف باسم غريزة المحافظة علي الذات ،وفي هذا اإلطار تصبح وظيفة القلق هي تهيئة الفرد
لمواجهة حالة الخطر ،والتحسب لها لحفظ الذات ،وأننا ال نستطيع أن نجد للقلق أية وظيفة أخرى سوى
أنها إشارة إنذار لتجنب حالة الخطر( .فرويد1983 ،م)114 :

ولذلك تعد ظاهرة القلق لدى الوجوديين إذن ظاهرة إنسانية على نحو فريد ،تنطوى على

وظائف كثيرة تطغى إلي حد كبير على صورة الظاهرة كاضطراب مرضي ،بل وتتجاوز حدود ما هو
نفسي إلى ما هو روحي وانساني ،أو كما يقول (بارك) )1995م " )Park ،إن القلق ظاهرة روحية

 Spiritualوليس ظاهرة سيكولوجية" وذلك نظ ار ألن الطرح السيكولوجي يحتاج إلى نموذج سببي
 Causal modelيفسر لماذا يصبح اإلنسان قلقا ،في حين أن البعد الروحي المميز للحياة يتضمن

معايي ار أخرى -من قبيل حرية اإلرادة -تعمل فيما وراء نموذج الحتمية النفسية الذي يقتصر على
العالقات بين العلل والمعلوالت ،وعلم النفس الوجودي يتفق تماما مع وجهة النظر تلك التي تؤكد علي
جوهرية الدور الذي يلعبه القلق لحفظ الذات ،حيث أن القلق هو خبرة الكينونة التي تؤكد في مواجهة

الالكينونة ،بعبارة أخرى :إن وظيفة القلق هي تهيئة الكينونة للدخول في مواجهة تأكيد الذات ضد
تهديد الالكينونة ،إال أن االختالف بين وجهتي النظر ،إختالف كبير .إنه الفارق بين مجرد حفظ الذات
من جهة ،وتأكيد الذات من جهة أخرى .فتأكيد الذات يعني تجاوز مجرد الوجود إلي االهتمام

بخصائص نوعية وكيفية هذه الوجود ،والى شمول جوانب هذا الوجود كافة ال االقتصار على بعد واحد
من أبعاده :كاالكتفاء بالبعد الفزيقي البيولوجي مثآل( .شاهين2002 ،م)48 -20 :
وبهذا المعنى تتضح الجوانب اإليجابية لظاهرة القلق ،حيث إن الوظيفة األساسية للقلق تكمن
في أنه يلفت انتباه اإلنسان لما يهدده ويهيئه لمواجهة الخطر ،فالوعي بالتهديد هو الدافع األول للعمل

على درء الخطر ،وهو ما دعا سبيلبرجر إلي التأكيد على وظيفة القلق من حيث هو المحفز الستجابة

(واجه أو تجنب) ،أو( قاتل أو اهرب)( .شاهين2007 ،م)16 :

ويشمل القلق من وجهة نظر الوجوديين على خبرة آنية ال عالقة لها بالماضي ،وهو خاص

بالمستقبل وله وظيفتان هما :محاولة تشكيل الواقع بطريقة مختلفة تخفف وطأة الحياة على الفرد،
ومحاولة تعديل أو تصحيح الواقع ليبدو منسجما ومعقوال .أما غاية القلق الوجودي مرهونة بدرجة وعي

اإلنسان ،فالوجوديون يفترضون وجود عالقة إيجابية بين وعي اإلنسان والقلق الوجودي .حيث فسرت

(بوبوفاك) القلق الوجودي بأنه :الهم الحاصل نتيجة كثرة التفكير( .الخزرجي2010 ،م)515 :
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مصادر القلق الوجودي:
وفيما يتعلق بمصادر القلق الوجودي فهى تتعدد لدى بعض العلماء مثل (فونترس) حيث
أشار إلى أنها ثالثة مصادر أساسية متزامنة ،وهي مرتبطة ببيئات ثالثة متفاعلة ،هي -1العالم

الطبيعي حيث يتعلق القلق هنا بتحدي مواجهة مخاطر الحياة بوعي الفرد -2 .عالم العالقات بين

الشخصية والقلق ،هنا يكون إزاء حرية اإلنسان وقدرته على التفرد ،وازاء طبيعة العالقات التنافسية وما
تفرضه من مخاطر العزلة والشعور بالذنب-3 .عالم الماهية الشخصية حيث يجد اإلنسان نفسه في

مواجهة خبرة ( الحرية ألن يكون) مما يعني أنه مجبر على أن يصنع قرراته ويتحمل مسؤولياته وحده،
وأن يكتشف حقيقة ذاته ويبحث عن معنى وجوده.
وقد ميز (فرويد) بين ركنين أساسيين للقلق ،بحيث يمكن القول إن ظاهرة القلق ال تتكشف في
غيابهما ،هذان الركنان هما :غموض التهديد وعدم التأكد من طبيعته ونوعه ،واستشعار قلة الحيلة أو

العجز حيال التهديد.

والوجوديون أيضا يعدون هذين الركنين من األركان األساسية لظاهرة القلق ،ويضيفون ركنا
ثالثا للظاهرة هو استحالة تجنب القلق بوصفه أحد شروط الوجود اإلنساني ،وذلك باإلضافة إلى رؤية
وجودية مميزة لوظيفة القلق:

-

طبيعة التهديد في حالة القلق ،القلق هو الحالة التي تدرك فيها الكينونة إمكانية الالكينونة

-

بحيث يفسر الوجوديون الشعور بالعجز حيال التهديد -في ضوء الفجوة بين تقدير طبيعة التهديد

الخاصة بها ،وهو قلق ال يمكن إزالته ،ألنه ينتمي إلى الوجود ذاته.

الذي يتأثر بخاصية الغموض ،وبين مدى الشعور بالقدرة على مواجهة هذا التهديد الذي يعتمد
على الوعي بالذات.

 استحالة تجنب القلق :يربط علم النفس التقليدي بين القلق ومصادره المختلفة ،برغم أن هذهالمصادر تتسم بالغموض والالواقعية ،فالقلق لدي الوجوديين ال سبب له ،وهو الوعي الوجودي

مر مستحيال( .شاهين2002 ،م)45 -40 :
بتهديد الالوجود ،وبذلك يصبح تجنب القلق أ ا

وتري الباحثة :أن القلق الوجودي مهما اختلفت مصادره ،فإن المصدر الرئيس له هو شعور
الفرد بتهديد الالكينونة أو العدم ،فكما أشارت (الخزرجي ،)518 :2010 ،أن أكثر العلماء الذين

فسروا القلق الوجودي على أكمل وجه (ناش بوبوفاك) حيث أنها قسمت القلق إلى أربعة أقسام ،األول:
الشك وهو إحساسنا بعدم اليقين والموثوقية ،والقسم الثاني :العدم :أننا نتحرك عندما ال يكون شيء

أمامنا ،والقسم الثالث :الموت :إننا جميعا محكوم علينا بالموت دون معرفة يوم التنفيذ ،والقسم الرابع:
العزلة أو االنفصال ،فالقلق يكون من خالل التواجد اليومي مع اآلخرين وهو غير موثوق فيه ،ألنه
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ينبع من ذواتهم غير الكاملة ،وهذا ما يتفق مع الوجوديين اآلخرين بمفهوم االغتراب ،وأضافت قسما

خامسا وهو :انعدام المعنى أو الالمعني ،وذلك أن الفرد الذي يملك سببا يعيش من أجله فهو يستطيع

تحمل أي حالة يمر بها ،وأيضا ربطت القلق بالوعي؛ أي :أنه كلما زاد الوعي زاد إدراك الفرد للقلق

الوجودي.

استراتيجيات مواجهة القلق الوجودي:
العالج النفسي للقلق الوجودي من وجهة نظر(رولو مي) جاءت على النحو اآلتي:
 -الهدف األساسي هو مساعدة المريض على فهم ذاته وطريقة كينونته في هذا العالم.

 يجب علينا كبشر أن نكون واعين مدركين لذواتنا ومسؤولين عنها ،فنعمل على تحقيق ذوانتاانطالقا من القول الشائع (نكون أو ال نكون) ونجعله خيا ار دائما وقائما لنا في كل لحظة.

 -إن عبارات (أنا موجود) ما هي إال شرط أولي لحل مشاكل معينة ،فمثال الناس قد يتخلون عن

هويتهم من أجل أن يكونوا مقبولين من قبل اآلخرين ،ومن أجل تجنب الوحدانية علما بأنهم بعملهم

هذا يفقدون سلطتهم وتميزهم الشخصي الفريد.

 يحذر (مي) من استخدام العالجات العقاقيرية في العالج النفسي؛ ألنها تورث نتائج سلبية ،فإزالتهاألعراض القلق مثال ،يمكن أن يجعلها تزيل أو تقضي على دوافع المريض نحو التغيير وبذلك
نجده ينكر أو يتجاهل الفرص المتاحة له للتغيير والتعلم.

 يستخدم (مى) في بعض األحيان تكنيكات العالج الجشطلتي خصوصا تلك األساليب الحركيةالتي تعتمد على التغييرات الجسمانية.

 يؤكد المعالجون الوجوديون على أهمية االلتزام أو االنتظام؛ فالمريض ال يمكن أن يحصل علىاالستبصار المطلوب ما لم يكن مستعدا التخاذ الق اررات المحددة والتوجهات الواضحة نحو الحياة.

 واألسلوب الوجودي ليس ضد األسلوب العلمي بل يحرك ويدفع الكثيرين لمناصرة المناهج العلمية،بعكس األسلوب التقليدي للعلماء ،حيث يتم شرح المعقد عن طريق البسيط ،فالوجوديون ال يؤمنون
باألسلوب االختزالي ألنه مظلل ،فالنظرة الوجودية تقوم على النظرة الكلية والموحدة للشخص قبل

أي انفصال أو تجزئة في الجسم مقابل العقل أو الطبيعة مقابل التنشئة أو الذاتي مقابل

الموضوعي ،فالوجودية تسأل ما معنى أن تكون وتعيش تحت تلك الظروف التاريخية والثقافية؟

إذن فاتجاه الوجوديين يقوم على مقاومة النزعة التي تقول بمعاملة الشخص كشيء( .إنجلر،

1991م)426 -416 :

فكما أشارت (شاهين2002 ،م )50 -49 :خالل ذلك تعتبر خبرة القلق الوجودي هي واحدة

من أكثر خبرات الكينونة جوهرية ،إال أنها خبرة كدرة إلي أبعد الحدود ،باستخدام تعبير فرويد ،ولكن
صفة الكدر من وجهة نظر وجودية تكتسب أبعادأ عميقة ،تشمل مشاعر الرعب واليأس والعجز
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واإلحباط الوجودي فخبرة القلق يمكن أن تكون أكثر الخبرات قسوة بحيث ال يكاد اإلنسان يقوى على

احتمالها ،وهو ما يدعوه دائما للسعي إلي تجنبها ،وعندما يدرك استحالة التجنب يكتفي بمحاولة
استبدالها واحالل خبرات أخرى محلها ليكون أكثر قدرة على التعامل معها ،وهذه المحاوالت هي التي

تعرف باسم استراتيجيات التعامل مع خبرة القلق ،ويفسر (جيمس بارك) ميل اإلنسان إلى تحويل القلق
إلي خوف محدد بتحديد مصدره أو اختراع أسبابه ،فنجده يقول" :عندما نصبح قلقين في الظالم ،فإنه

يسعدنا أن ننير المكان حتي بالرغم من أن هذا قد يكشف شيئا رهيبا يشكل بالفعل تهديدا موضوعيا

لنا .ولكننا نفضل ان نكون خائفين من شيء نفهمه على أن نعاني تلك الخبرة األليمة للقلق الطليق
الهائم الذي ال يمكن تفسيره ،وعلى أي حال مهما كان الدافع إلى تبني استراتيجية لتجنب معايشة

القلق ،فالنتيجة هي تجنب المواجهة مع حقيقة ال يمكن تغييرها ،وصرف االنتباه إلى موضوعات بديلة

ال تغني مواجهتها أو التعامل معها عن المواجهة الضرورية للتهديد الحقيقي.
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المبحث الثالث :القلق االجتماعيSocial Anxiety:
يعد القلق االجتماعي هو نوع من أنواع القلق يعبر عن استجابة معرفية ،وسلوكية ،وانفعالية

لموقف اجتماعي معين لدى الفرد ،يتضمن مشاعر الضيق االجتماعي ،والتجنب االجتماعي ،والخوف

من التقييم السلبي له من قبل اآلخرين ،ويلعب القلق االجتماعي Social Anxietyدو ار مهما في

مؤدياّ إلى ضياع الفرص المناسبة الكتساب خبرات التنشئة
تطور السلوك التجنبي واالنسحابيّ ،
االجتماعية العادية ،ويؤدي أيضا إلى مشكالت أخرى في العالقات مع األقران(LaGrece, 1998) .
ولذلك يعد اضطراب القلق االجتماعي أحد أنواع االضطرابات النفسية األكثر انتشا ار بين
األطفال والمراهقين والراشدين ،حيث إنهم يخافون من المواقف االجتماعية ،ومن أمثلة هذه المواقف:

الخوف من الحديث أمام اآلخرين في األماكن العامة؛ وذلك بسبب الخوف من استخدام كلمة خاطئة
في جملة تجعل اآلخرين يعتقدون أنهم أغبياء ،والخوف من تناول الطعام أمام اآلخرين ،والخوف من

بدء المحادثات واستمرارها مع الجنس اآلخر ،والخوف من التحدث مع رموز السلطة ومع الناس

الغرباء غير المألوفين لهم؛ حيث يكون تركيز هؤالء األشخاص ذوي القلق االجتماعي في مثل هذه
المواقف االجتماعية على النبذ والخوف من التقييم السلبي لهم من اآلخرين ( .طه2009 ،م)10-9 :
تعريف القلق االجتماعي اصطالحا:
يعرف الدليل التشخيصي واإلحصائي الثالث  DSM-IIIالصادر عن الجمعية األمريكية للطب
النفسي القلق االجتماعي :بأنه خوف الفرد الدائم من وجوده في موقف اجتماعي يكون فيه موضعا
لتفحص اآلخرين وتركيزهم ،وأن سلوكه يمكن أن يؤدي إلى الشعور باالرتباك ،كما يسبب له نوعا من
الضغط النفسي إلدراكه أن خوفه مفرط وغير مبررBeidel& Turner: 1998( .م).
يعرف القلق االجتماعي :بأنه خوف مرضي مبالغ فيه وغير معقول ،يوصف بأنه مباغت،

هائم ،طليق ،يصاحبه تغيرات فسيولوجية تشير إلى النشاط الزائد للجهاز العصبي اإلداري( .عيد،
2000م)357 :

يعرف (هندرسون وزمباردو) القلق االجتماعي أنه :خبرة معرفية وانفعالية يتم استثارتها من
خالل إدراك الفرد الحتماالت التقييم السلبي من قبل اآلخرين ،ويصاحب هذه الخبرة استثارة فسيولوجية
وخوف( .م.) Henderson& Zimbardo: 2001
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ويرى )رضوان( أن القلق االجتماعي هو :الخوف من المجهول وتجنب المواقف التي يفترض
معرضا نتيجة لذلك إلى نوع من أنواع
فيها الفرد أن يتعامل أو يتفاعل فيها مع اآلخرين ،ويكون ّ
التقييم ،أما السمة األساسية للقلق االجتماعي تتمثل في الخوف غير الواقعي من التقييم السلبي للسلوك
من قبل اآلخرين( .رضوان2001،م)
كما ويشير القلق االجتماعي إلى إحساس تشعر به عندما نظن أن هناك تهديدا (ما) ،وما

تحس به من قلق وعدم ارتياح عندما تكون محاطا باآلخرين ،ويكون قلقا من أن يكون موضع تفحص
وتدقيق من اآلخرين ،وقلقا مما يظنون بك فتشعر بعدم االرتياح( .شتاين ،آووكر2002،م)7 :
ويعرف (عسكر) القلق االجتماعي :بأنه الخوف من وقوع الفرد تحت مالحظة اآلخرين،
وانتقادهم خالل المواقف االجتماعية المختلفة مما يدفعه إلى تجنب تلك المواقف ،ويصاحب هذا
متدن للذات وخوف ِمن المستقبل ،ويشير إلى أن هناك أعراضا مصاحبة لذلك كاحتقان
التجنب تقييم ّ
الوجه ورعشة اليد ورغبة ملحة في التبول( .عسكر2004،م)

كما وتعرف (الكتاني2004 ،م )23 :القلق االجتماعي بأنه :استجابة انفعالية ومعرفية
وسلوكية لموقف اجتماعي يدرك على أنه يتضمن تهديدا للذات ،وخوفا من التقييم السلبي لآلخرين
الذي يؤدي إلى مشاعر االنزعاج والضيق .وقد يؤدي إلى االنسحاب االجتماعي والتحفظ والكف.
ويعرف (كامل2004 ،م )19 :القلق االجتماعي بأنه :استجابة مصحوبة بالتوتر واالضطراب
عند مواجهة اآلخرين كاألقران ،والوالدين ،والمدرسين ،والجيران.
ويذكر (ريتشارد) أن القلق االجتماعي هو :حالة من الخوف وتجنب المواقف االجتماعية من

قبل الفرد ،خاصة عندما يشعر بأنه موضع تقييم من قبل اآلخرين ،ويدرك الفرد أن قلقه غير عقالني،
وليس صحيحا ،ولكنه ال يستطيع مواجهة اآلخرين في المواقف االجتماعية(Richard,2004:23) .
وترى الباحثة من خالل عرضها للتعريفات السابقة للقلق االجتماعي بأنه يشير إلى اإلحساس

أو الشعور بالخوف من تهديد خارجي أو داخلي ،ولكن الخوف في القلق االجتماعي يكون من تهديد
خارجي وهو شعور الفرد بالخوف وعدم االرتياح إلحاطة اآلخرين به وقلقه غير العقالني من التقييم

السلبي ،أو قلقه مما يظنون به ،أو من ردود أفعالهم.
بداية ظهور مفهوم القلق االجتماعي وانتشاره:

بدأ االهتمام بدراسة مفهوم القلق االجتماعي عام (1969م) مع ظهور مقياس الضيق والتجنب

االجتماعي ( )SADمن إعداد واتسون وفريند  ،Friend& Watsonوهو األول انتشا ار كمقياس
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مصمم لقياس القلق االجتماعي العام ،ومنذ نشره توالى ظهور الكثير من المقاييس األخرى في القلق
االجتماعي والمفاهيم المتصلة به ،كالخجل ،والتحفظ االجتماعي واالرتباك وغيرها من المقاييس التي

أكد بعضها على الخبرة الذاتية  Subjective experienceللقلق االجتماعي ،وأكد البعض اآلخر
على الجوانب السلوكية  Behavioral aspectsمنه ،وغيرها أكد على الجانبين السلوكي واالنفعالي.

(الكتاني2004،م)25 :

انتشار القلق االجتماعي:
تشير البحوث الوبائية إلى أن القلق االجتماعي يحتل المرتبة الثالثة بين االضطرابات النفسية

األكثر انتشا ار في الواليات المتحدة األمريكية بعد االكتئاب واإلدمان على الكحول ،حيث أوضحت
نتائج المسح الذي قام به (كيسلر) وزمالؤه أن معدل انتشار القلق االجتماعي يبلغ  ،%13،3وخالل

العشرين سنة الماضية ارتفعت تقديرات انتشار الخوف االجتماعي لدى الجمهور العام من  %2إلى

أكثر من  ،%12ويعد القلق االجتماعي في الدول العربية من أكثر االضطرابات النفسية شيوعا بين

طالب الجامعات العربية( .البناء وآخرون2006 ،م)292 :
مكونات القلق االجتماعي:

يشكو مريض القلق من عدم القدرة على التركيز حين يحاول القراءة أو الكتابة أو عند التحدث

مع اآلخرين في موضوع (ما) كما ويالحظ أن الشخص القلق يبدي ردة فعل حادة ألي صوت أو
حركة من حوله ،ومظاهر القلق تبدو على مالمح الفرد الخارجية وعلى تصرفاته وكالمه ،وبذلك
تختلف طبيعة القلق لدى األفراد من حيث أسبابه ،وأعراضه ،ومن حيث طبيعة الشخص القلق.

(الشربيني1990 ،م)90 :

ويذكر رضوان ثالث مكونات للقلق االجتماعي وهي:
 -المكون المعرفي:

وهو ما له عالقة بالتفكير واإلدراك ،فتقدير الذات المتدني واالستياء من نقد اآلخرين للفرد واألفكار

التي تدور حول تقدير الذات ،وتوقع الفرد للتعرض للفضيحة بسبب تدني مستوى األداء ،والقلق

المستمر من الوقوع في األخطاء.

 -المكون االنفعالي والفسيولوجي:

ويظهر هذا واضحا في شعور الفرد بالتوتر وسرعة االستثارة العصبية وتظهر لديه سرعة عالية في

ضربات القلب وزيادة في إفراز الغدد واإلحساس بالغثيان واألرق واإلرهاق والتعب.
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 -المكون السلوكي:

ويكون ذلك واضحا في سلوك الهرب والتجنب من المواقف االجتماعية التي يعتقد الفرد أنها من
الممكن أن تسبب له القلق ،فيبعد عن المناسبات االجتماعية واالجتماعات العامة والخاصة ويتهرب

من اللقاءات التي ينبغي له أن يتحدث فيها أمام اآلخرين( .رضوان2001،م)49 :

ويضيف (هندرسون وزمباردو2001 ،م :)47 :للقلق مكون رابع جاء على النحو اآلتي:
 المكون الفسيولوجي :ويتجسد في التغييرات الفسيولوجية الناجمة عن استثارة الجهاز العصبيالمستقل وتنشيطه ،ومنها زيادة معدل ضربات القلب ورعشة الصوت واألطراف واصفرار الوجه
وزيادة إفراز العرق( .البنا2006 ،م)294 :

األسباب المؤدية إلى حدوث القلق االجتماعي:
يزداد القلق االجتماعي في المواقف الغامضة والجديدة ،وناد ار ما يظهر في المواقف المألوفة

كالتواجد مع أفراد األسرة واألصدقاء وتعزى الفروق بين األفراد في إدراك القلق االجتماعي في المواقف

الغامضة إلى الكثير من األسباب والعوامل المتمثلة بما يلي:

 أسباب وراثية :حيث أظهرت الدراسات إلى أن األسر التي لديها أشخاص يعانون من اضطراباتالقلق االجتماعي فإنه على األغلب سيؤثر على من يعيشون معهم حسب نظرية التعلم ،كما
أظهرت الدراسات التي أجريت على التوائم الذين عاشوا في بيئات مختلفة أنه إذا أصيب أحدهم

فإ نه على األغلب أن يعاني اآلخر من نفس األعراض( .أبو حميدان ،النداف2007 ،م) .ويقصد
باالستعداد الوراثي أن الفرد يرث الجينات المسؤولة عن االضطراب الكيميائي الذي يحدث القلق،

ويكون مسؤوال عن طبيعة األعراض وعن العوامل الكيميائية المسؤولة عن القلق( .طه2009 ،م:

.)69

 ثقافة المجتمع :حيث تفرض قيودا اجتماعية على الفرد للتصرف ضمن أطر معينة قد تعيق منحرية التعبير لديه ،أو ربما يكون لكثير من السلوكيات الواضحة كالخجل وااللتزام بالصمت

اتجاهات إيجابية في المجتمع ،مما يدفع األفراد إلى االلتزام بمثل هذه السلوك واحجامهم عن
المشاركات االجتماعية( .أبو حميدان ،النداف2007،م)293 :

 أسلوب التعلق :األطفال ذوو التعلق غير اآلمن يميل آباؤهم إلى النبذ ،أو الرفض لهم ،كما يؤديأسلوب التعلق غير اآلمن إلى ظهور تقييم سلبي عن الذات وعن اآلخرين لدى الفرد ويرتبط بوجود

الكثير من المشكالت النفسية لدى األطفال ومنها القلق االجتماعي.
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 أساليب المعاملة الوالدية :تسهم أساليب المعاملة الوالدية غير السوية القائمة على المستوياتالمرتفعة من الحماية الزائدة والتحكم والضوابط والقيود والتي تفرض على الطفل والتي تحول دون
تعريضه للمواقف االجتماعية في ظهور القلق االجتماعي.

 العوامل المعرفية :األفراد ذوو القلق االجتماعي لديهم نزعة نحو تقييم أنفسهم بطريقة سلبية ،كماأنهم يميلون إلى المبالغة في تقدير الناس للقلق الشخصي لديهم.

 -العوامل المرتبطة بالعالقات باألقران :إن العالقة بين القلق االجتماعي وعالقات األقران هي عالقة

اجتماعيا يكون أكثر معايشة للعالقات السلبية مع األقران ،وذلك
تبادلية ،حيث إن الطفل القلق
ّ
مقارنة مع األطفال العاديين ،وأن هذه الخبرات تؤدي إلى تفاقم واستمرار القلق االجتماعي لديه.

(طه2009 ،م.)69 :

وفى هذا الصدد يذكر (عبود والعزاوي2010 ،م :)20 -18 :أن القلق االجتماعي يحدث رغم
أن الفرد يعرف أن مخاوفه غير منطقية لسبب رئيس وهو انخفاض في السلوك التوكيدي على النحو

اآلتي:

 الجوانب البدنية :مثل ضعف البنية أو السمنة الزائدة أو وجود إعاقة بدنية.-

الجوانب االجتماعية :مثل تغير لون الوجه أو التعرق أو ذكر مهنة األب  .....الخ.

 -الجوانب االقتصادية :كتدني الحالة االقتصادية لألفراد.

 التنشئة االجتماعية :نقص التدريب على المهارات االجتماعية في األسرة ،شدة الوالدين أو أحدهمافي معاملة زيادة استخدام العقاب ،أو وجود حماية زائدة في مرحلة الطفولة.
وترى الباحثة بأن القلق االجتماعي يبدأ من مرحلة التكوين في رحم األم وذلك ألن الطفل
يتأثر بالحالة النفسية التي تمر بها األم ،ثم يتطور هذا الشعور مع مرور الوقت ،وباختالف األساليب

التي ينشأ عليها الطفل ،ويتأثر بظروف البيئة التي يعيش فيها ،وهذا القلق يقل أو يزيد في كل مرحلة

وجسديا ،يحدث القلق لدى
نفسيا
ّ
عمرية وذلك حسب قدرة الفرد على تلبية احتياجاته والنمو بشكل سليم ّ
الفرد نتيجة تعرضه لمجموعة من الظروف والمواقف الضاغطة والخبرات المكتسبة تؤدي إلى خلق

شعور القلق االجتماعي لديه والذي ينعكس على شخصيته ،وتصرفاته وسلوكه مع نفسه ومع اآلخرين.
خصائص الشخص القلق اجتماعياً:

اجتماعيا هو االهتمام بردود فعل اآلخرين التي تعمل كمعيار
أهم ما يميز الشخص القلق
ّ
لتقييم نجاح السلوك في الموقف االجتماعي ،حيث يزود رد فعل اآلخر الفعلي أو المتخيل بتغذية

راجعة  feedbackحول إن كان الفرد أدى االنطباع Impressionالمرغوب الذي يهدف إليه أم ال
في ذلك الموقف ،ويقصد بالمواقف االجتماعية ،المواقف التي يكون فيها ،أو قد يصبح مركز انتباه
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اآلخرين ،كالمشاركة في حديث أو مقابلة شخص (ما) وهي مواقف تحتمل ظهور أحكام تقييمية
كاالستحسان أو النقد أو السخرية أو االستنكار.

ويزداد القلق االجتماعي بقدر غموض المواقف االجتماعية ،فالمواقف الجديدة أو الغامضة

وغير المهيأة تثير مشاعر عدم األمن ،وذلك ألن الفرد ال يعرف المعايير التي يفضلها اآلخرين وما

هي ردود أفعالهم ،فالبتالي غير متأكد من أنه سوف يؤدي األداء المطلوب أو المرغوب فيه ،وادراك
الغموض في المواقف االجتماعية يختلف من فرد الى آخر تبعا لعوامل التنشئة االجتماعية والوراثية،
فنقص الثقة بالنفس وضعف المهارات االجتماعية وشدة الحساسية وقلة االنتباه للتعابير والخبرات غير

السارة جميعها تلعب دو ار فيما يشعر به الفرد من قلق اجتماعي في موقف معين ،وعندما يدرك الفرد
عدم كفاءته في الموقف االجتماعي يشعر بالخوف ،وأفكاره التي هي في غير محلها تلهيه عن إعطاء

انتباه كاف للموقف الحالي وبالنتيجة يضطرب سلوكه ويحدث القلق( .الكتاني2004 ،م)25-24 :
األعراض المصاحبة للقلق االجتماعي:

هناك الكثير من األعراض الواضحة والتي تظهر لدى األشخاص الذين يعانون من القلق

االجتماعي وحددها الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية اإلصدار الرابع (1994م)
الصادر عن الرابطة األمريكية للطب النفسي ( )APAوهذه األعراض أو المحكات التي يجب مراعاتها

اجتماعيا جاءت على النحو اآلتي:
عند تشخيص األشخاص القلقين
ّ
 خوف مستمر وملحوظ في موقف أو أكثر من مواقف األداء أو المواقف االجتماعية ،والتي منخاللها يكون الشخيص محل مالحظة وامعان وتدقيق للنظر فيه من اآلخرين وال سيما إذا كان
هؤالء الناس غير مألوفين لديه ،وأن الخوف يجعله يسلك بطريقة مخزية ومربكة ،وبالنسبة لألطفال

فالبد من أن يحدث القلق االجتماعي لديهم في إطار جماعة األقران وليس في إطار التفاعل مع

الراشدين.

 أن يكون التعرض للمواقف االجتماعية مخيفا ،ومن شأنه غالبا وبشكل محتوم استثارة القلق لدىالفرد ،وقد يأخذ شكل نوبة هلع موقفية.

 أن يدرك الفرد أن خوفه يكون مفرطا فيه وغير معقول. أن يتم تجنب مواقف األداء أو المواقف االجتماعية المخيفة ،والتي تكون مصحوبة بوجود قلقوضيق وكدر شديد ومستمر لدى األفراد.

 أن يتعارض التجنب وتوقع القلق والكدر في مواقف األداء أو الموقف االجتماعي مع الوظائفاألكاديمية والمهنية ،ومع األنشطة االجتماعية والعالقة مع اآلخرين ،وأن يوجد كدر وضيق ملحوظ

حول وجود هذا الخوف.
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 -يجب أال يكون الخوف أو التجنب ناتجا عن التأثيرات الفسيولوجية المباشرة لالستخدام الطبي أو

االستخدام السيئ للعقاقير أو المخدرات أو الحالة الصحية العامة ،أو ال يكون ناتجا عن وجود
اضطراب نفسي آخر (مثل اضطراب الفزع مع أو دون الخوف من األماكن العامة ،أو اضطراب

قلق االنفصال ،أو االضطراب االرتقائي الشامل ،أو اضطراب الشخصية شبه الفصامية).
-

في حالة وجود اضطراب نفسي آخر أو حالة طبية عامة (مثل اللجلجة في الكالم ،أو الشلل

الرعاشي ،أو فقدان الشهية العصبي ،أو البدانة) ،فإن الخوف أو اإلحجام ال يكون قاص ار على
تأثيره االجتماعي( .رضوان2001 ،م)54-53 :

ويظهر اضطراب القلق االجتماعي في شكلين لكل منهما خصائصه:
-

القلق االجتماعي المعمم :Generalized

وهو قلق يمتد إلى جميع جوانب التفاعالت االجتماعية ،ويتضمن مدى واسعا من المثيرات

والمواقف االجتماعية المخيفة ،وفيه تتسم الشخصية بالحساسية الزائدة والخوف من الرفض
االجتماعي وتقدير الذات المنخفض واالنسحاب االجتماعي والصمت وقلة الكالم.

 -القلق االجتماعي غير المعممNongeneralized :

الذي يقتصر على موقف واحد من األداء والتفاعالت االجتماعية ،وبصفة خاصة موقف التحدث

أمام اآلخرين( .البناء وآخرون2006 ،م)293 :
النظريات المفسرة للقلق االجتماعي:
 -نظرية التحليل النفسي:

ينظر (فرويد) إلى القلق باعتباره إشارة إنذار بخطر قادم يمكن أن يهدد الشخص ويكدر

صفوه ،فمشاعر القلق عندما يشعر بها الفرد تعني أن دوافع (الهو) تقترب من منطقة الشعور والوعي

ويوشك أن تنجح في االختراق للدفاعات التي عملت (األنا) وبالتعاون مع (األنا) األعلى على تثبيتها،
فإنها إما إن تعبر عن نفسها في سلوك ال سوي أو عصابي أو تنهك دفاعات (األنا) بحيث يظل الفرد

مهيئا للقلق المزمن المرهق وهو في صورة العصاب( .كفافي1990 ،م)345 :

أما التحليليون اآلخرون فقد تناولوا القلق من زاوية مختلفة ،فقد تحدثت (هورني)  Horneyعن
القلق األساسي  ،Basic Anxietyوهو قلق يخبره الطفل إذا لم يحصل على إشباع دائم ومستقر من
جانب األم ،وهذا القلق األساسي يتعرض له كثير من الناس ،ويولد بعض الحاجات العصابية ،ومن لم

يستطع أن يحقق التوازن بين هذه الحاجات يتسم سلوكه وشخصيته بالسواء ،أما من يفشل في إحداث
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التوازن ينتهي به األمر إلى صور ال سوية من السلوك يغلب عليها طابع العدوان أو العزلة أو

الخضوع.

أما التحليليون اآلخرون مثل (فروم)  Frommeو (سوليفان)  Sullivanفهما يؤكدان أهمية
العالقات االجتماعية التي ينشأ في وسطها الطفل ،ويذهبان إلى أن القلق ينشأ عندما تكون هذه

العالقة فاعلة على نحو مهدد للفرد ،فإذا اتسمت هذه العالقات بالتسلطية أو التباعد ،فإن الفرد يشعر

بمشاعر االغتراب والعزلة ،والطفل في هذا الموقف يتنازعه دافعان :أحدهما يدفعه إلى أحضان

الوالدين حيث األمن والدفء ،واآلخر يدفعه بعيدا عنهما؛ طلبا لالستقالل ،ويمكن أن يستشعر الفرد
القلق من الصراع بين التبعية واالستقالل.

أما (اوتورانك)  Otto Rankفيرى أن في كل موقف يجد الفرد نفسه فيه مضط ار إلى

االنفصال عن موضوع (ما) ،فإنه يشعر -بتأثير االنفصال -بمشاعر القلق ،ألن هذا الموقف يعيده أو
يذكره بالصدمة األولى أو بموقف القلق األولي والنموذجي ،وهو صدمة الميالد ،حيث انفصل عن

منه إلى حد كبير ،إلى بيئة تحفل بالكثير من المثيرات الجديدة
األم ،وكان عليه أن يغادر بيئة رحمية آ ّ
عليه( .كفافي1999 ،م)239 -238 :
بينما يري (ادلر) أن األطفال يشعرون بالضعف والنقص إذا ما قارنوا أنفسهم بالكبار،
فيحاولون تعويض ذلك من خالل اكتساب حب اآلخرين ولكنهم يشعرون بالقلق من ذلك إذا ما فشلو

في ذلك( .حجازي2013 ،م)25 :

وترى الباحثة أن نظرية التحليل النفسي تنظر للقلق على أنه يحدث نتيجة لماضي الفرد
وخبراته التي مر بها مسبقا منذ صدمة الميالد ،وعدم القدرة على تلبية الحاجات األساسية للفرد،
ويحدث بسبب وجود رغبات جنسية مكبوتة تحاول الخروج ،هذا من وجهة نظر فرويد ،أما من وجهة

نظر علماء آخرين أمثال )هورني ،وسوليفان ،واوتورانك ،وادلر( ،أشاروا إلى أن القلق يحدث نتيجة
لعدم قدرة الفرد على تكوين عالقات وروابط اجتماعية جيدة.

 النظرية السلوكية:يرى دوالر وميلر أن الخوف والقلق دافعان متعلمان ثانويان ،وأن القلق ينشأ لدى الطفل نتيجة
اكتسابه من الوالدين ،ويذهبان إلى أن الوالدين بإمكانهما جلب أو إبعاد القلق عن أبنائهما.

(باترسون1981،م)

حيث تنظر المدرسة السلوكية إلى القلق االجتماعي على أنه سلوك متعلم من البيئة التي

يعيش فيها الفرد تحت شروط التدعيم اإليجابي والتدعيم السلبي ،فعلماء المدرسة السلوكية ال يؤمنون
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بالدوافع الالشعورية ،ورغم ما يوجد من اختالفات جوهرية بين المدرسة السلوكية ومدرسة التحليل

النفسي ،إال أ نهما يشتركان في الرأي القائل بأن القلق يرتبط بماضي اإلنسان ،وما واجهه أثناء هذا
الماضي من خبرات ،وهما يتفقان أيضا في أن الخوف والقلق كليهما استجابة انفعالية من نوع واحد،
وأن االختالف بين االثنين يكمن في أن الخوف ذو مصدر موضوعي يدركه الفرد ،في حين أن القلق

مصدره أو سببه يخرج من مجال إدراك الفرد؛ أي :الفرد ليس واعيا بما يثيره( .كفافي1997 ،م)

وترى الباحثة أن القلق وفقا للمدرسة السلوكية يحدث نتيجة استجابات سلوكية لوجود خطر
غامض ،وأن القلق كاستجابة يخضع لقوانين التعلم ،والتي يكون فيها التدعيم اإليجابي والتدعيم
السلبي.
 النظرية اإلنسانية:هذه النظرية تجمع بين المنحى الوجودي والنظرية اإلنسانية في علم النفس ،ويرى علماء هذه

النظرية أن القلق هو الخوف من المستقبل ،وما قد يحمله المستقبل من أحداث قد تهدد وجود اإلنسان
أو تهدد إنسانية الفرد ،وفي هذا اختالف جذري بين أصحاب هذه النظرية وغيرهم من النظريات في
علم النفس؛ ألن علماء هذه النظرية يرون أن اإلنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يدرك أن نهايته
حتمية ،وأن الموت قد يحدث في أية لحظة ،وأن توقع فجائية الموت هو المثير األساسي للقلق عند

اإلنسان ،فإن ح ِرص اإلنسان علي وجوده هو ما يثير القلق؛ ولهذا فإن الموت هو المثير األساسي
للقلق ،ويمضي "ثورن  "Thorneفي حديثه قائال :ويزداد القلق عند الفرد إذا ما فقد بعضا من طاقاته
وقدراته نتيجة لإلهمال في الصحة أو إصابته بمرض ال شفاء منه ،أو إذا ما تقدم به السن ،حيث

يعني ذلك انخفاضا في كمية الفرص المتاحة أمامه ،وانخفاض نسبة النجاح في مستقبلة( .عبد الغفار،
1976م)23 :
أهم من يمثل الفكر في النظرية اإلنسانية كل من (ما سلو)( ،روجرز) ،حيث يعتقد(ما سلو)

أن الكائنات الحية تهتم بالنمو بدال من عملها على تجنب اإلحباطات أو إعادة التوازن ،وعلى هذا
االعتقاد وضع نظريته الشهيرة حول هرم الحاجات ،إال أن عدم تحقيق هذه الحاجات يمكن أن يؤدي

إلى القلق ،كما ويرى أن القلق هو :الخوف من المجهول وما يحمله المستقبل من أحداث تهدد وجود
اإلنسان وانسانيته ،وأنه دائما يهدف إلى تحقيق حياة راقية ويشعر بالسعادة بالقدر الذي يحقق ذاته.
(عبد الحميد1988 ،م)109 :

ويري (روجرز) أن اإلنسان يشعر بالقلق حين يجد التعارض بين إمكانياته وطموحاته أو بين

ما يعيشه الفرد وبين مفهوم الذات عنده( .أبو العال1990 ،م)423 :
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وترى الباحثة أن المدرسة اإلنسانية تشير إلى أن القلق يحدث لدى األفراد بسبب خوفهم من
المستقبل وأن هناك حتمية الموت وذلك ما يسبب له القلق.
 النظرية المعرفية:وتقوم النظرية المعرفية على فكرة أن االنفعاالت التي يبديها الناس ،إنما هي ناتجة عن
طريقتهم في التفكير ،لهذا ركزت على التفكير وتشوه الواقع كأسباب أساسية للمرض النفسي ،فالنظرية

المعرفية ترفض ما تنادي به مدرسة التحليل النفسي من الالشعور مصدر االضطراب النفسي ،وكذلك

ما تنادي به المدرسة السلوكية ،حيث يري (بيك) أن ردود الفعل االنفعالية ليست استجابات مباشرة وال
تلقائية للمثير الخارجي ،وانما يجري تحليل المثيرات وتفسيرها من خالل النظام المعرفي وقد ينتج

عن ذلك عدم االتفاق بين النظام الداخلي والمثيرات الخارجية مما يتسبب في االضطراب السلوكي،
وهو نمط من األفكار الخاطئة أو غير المنطقية التي تسبب االستجابات السلوكية غير التوافقية ،وفيما

يتعلق بنشأة واستمرار االضطرابات النفسية عامة والقلق خاصة ،فيعد نموذج (بيك) أكثر النماذج

المعرفية أصالة وتأثي ار حيث تمثل الصيغة المعرفية حجر الزاوية في نظرية (بيك) ،فجميع األفراد لديهم
صيغ معرفية تساعدهم في استبعاد معلومات معينة غير متعلقة ،واالحتفاظ بمعلومات أخري إيجابية.

(فايد2008 ،م)90 :

حيث يتشكل لدى الناس مخزون كبير من المعلومات والمفاهيم والصيغ للتعامل مع ظروف

حياتهم ،وتستخدم هذه المعرفة من خالل المالحظة وتنمية واختيار الفرص واجراء األحكام والتصرف
بشكل أقرب ما يكون إلى العالم الواقعي ،وعلى هذا فالمعارف لدى الفرد تؤثر في انفعاالته وسلوكه

بطريقتين وهما من خالل محتوى المعارف ،ومن خالل معالجة المعارف ،فمحتوى المعارف يؤثر في
االنفعاالت والسلوك ،والجوانب الفيسيولوجية للفرد ،وذلك من خالل تقديرات الفرد لذاته ولآلخرين

وللعالم من حوله ،وتفسيرات الفرد لألحداث ،فمثال لو اعتقد الفرد أنه شخص فاشل فإنه يشعر

باالكتئاب ،أما معالجة المعارف (العمليات المعرفية) فهي تؤثر في خبرات الفرد عن العالم ،ذلك من

خالل درجة المرونة التي تكون لديه في التغيير بين أساليب المعالجة المختلفة( .طه2007 ،م)173 :

وتعد االضطرابات مثل القلق والرهاب واالكتئاب أساسا كاضطرابات التفكير ،وتنتج حينما يركز الفرد

على نواح سلبية من المواقف في حين يتجاهل أو يهمل مالمح بارزة أخرى ،وبهذه الطريقة يفقد الفرد
الموضوعية ،ويشوه الحقيقة ،ونتيجة لهذه التشوهات تضعف قدرة الفرد على تضمين استجابات سلوكية

متوافقة( .فايد2008 ،م)95 :

وترى الباحثة أن االضطرابات النفسية والتي يعد القلق واحدا من هذه االضطرابات تنشأ نتيجة
لعدم وجود نظام معرفي داخلي منسق ووجود أنماط من التفكير مشوه ،وأفكار خاطئة عن الحياة
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بنواحيها كافة ،فإنها تنعكس على كيفية إدراك الفرد لألحداث والمواقف ،وتنعكس على طبيعة
االستجابات االنفعالية ،وتؤدي به إلى سلوكيات خاطئة؛ نتيجة لذلك يحدث القلق.

 نظرية تقييم الذات:وضع كل من (ليري وشلنكر1982 ،م) نظرية تقديم الذات ليفس ار ظاهرة القلق االجتماعي وما

يتصل به من مفاهيم ،باعتباره يصف الخبرات الوجدانية والمعرفية الناتجة عن توقع تقييم اآلخرين في

المواقف االجتماعية المختلفة ،وما يرتبط به من سلوكيات مختلفة كاالنسحاب والشعور بقلة األهمية
والتمركز حول الذات.
ويرى (ليري) أن القلق االجتماعي يتولد لدى الفرد من شكه في قدرته على تشكيل صورة أو
انطباع مفضل لدى اآلخرين ،وتوقعه بأن ردود فعل اآلخرين تجاهه ستكون غير مرضية ،مما يؤدي

فيا ،وعندما يفشل في
بالفرد إلي االنسحاب االجتماعي خشية التهديد الموجه لهويته أو ينسحب معر ّ
االنسحاب يتمركز حول ذاته وينشغل بها بشكل يؤدي إلي إضعاف مهارته في األداء ،أو قد يظهر
نفسه ودودا صامتا ،وقد يلجأ لتبريرات مختلفة للهروب من مواجهة مصاعب تقديم ذاته وعدم إعطائه

صورة مرضية عنها ،من أجل الحفاظ على اعتبار الذات ،وعند فشل التبريرات لعدم القدرة على األداء
الجيد ،عندها قد يلجأ الفرد ألساليب إعاقة الذات كشرب المسكرات ،وبذلك يرجع فشله في تقديم صورة

مرضية عن ذاته إلي الشرب وليس إلي االفتقار للمهارات االجتماعية( .الكتاني2004 ،م)48 -45 :

وترى الباحثة أن نظرية تقديم الذات تنظر إلى الشخص القلق اجتماعيا من خالل تقييم
اآلخرين ،ومن خالل ردود أفعالهم ،واالنطباع الذي يشكلونه عنه ،وهذا ما ينعكس على سلوك الفرد
وتفكيره ،وتتبنى الباحثة النظرية المعرفية والنظرية اإلنسانية؛ ألنهما يفسران طريقة تفكير الشخص

القلق ،ألنه يملك مجموعة من األفكار المشوهة والخاطئة ،والتي تنعكس على طريقة تفكيره لحياته

الحالية والمستقبلية.
عالج القلق:

رغم صعوبة عالج القلق ،إال أنه من أكثر األمراض النفسية استجابة للعالج ،حيث يمكن
عالجه بإزالة األسباب التي أدت إليه ،ويمكن القول إن عالج القلق يرتبط بعوامل عدة منها شخصية

الفرد ،وشدة حالة القلق( .العناني1990 ،م .)115 :ويختلف العالج حسب الفرد ،وشدة القلق،
ووسائل العالج المتاحة للفرد( .عكاشة1992 ،م)121 :
والعالج يصبح ضروريا فقط عندما يزداد القلق لدرجة تعوق الشخص عن التفاعل السليم وعن

أدائه لوظائفه العقلية واالجتماعية بشكل فعال ،وفي هذه الحاالت من الضروري أال يتم التخطيط
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للعالج أو وصف منهج عالجي محدد دون تشخيص وتقييم دقيق ،ألن القلق أنواع ،وأنواعه تتفاوت

من تلك التي يمكن التخلص منها بقليل من التوجيه والتشجيع إلى تلك التي تحتاج إلى خطط عالجية
تجمع بين أشكال مختلفة من العالج النفسي والطبي والسلوكي( .إبراهيم2002 ،م)79 :
أهم أنواع عالج القلق:

يعد العالج الطبي باستخدام العقاقير المهدئة من أقدم أشكال العالج وأكثرها انتشا ار على

اإلطالق .إن استخدام العقاقير المهدئة قد يصلح بالفعل لعالج بعض حاالت القلق والتخلص من
بعض أعراضه الشديدة ،إال إن الثابت بين األطباء المعاصرين أن اآلثار العالجية للعقاقير محدودة

بالمرحلة التي يتعاطى المريض خاللها الدواء ،ومن الثابت أيضا أن حاالت القلق قد تت ازيد عند التوقف
عن التعاطي بسبب ما يسمى بأعراض االنقطاع عن استخدام العقاقير ،وأنه من الشائع اآلن أن

استخدام العقاقير الطبية المضادة للقلق يمكن أن يتم بسالم تحت شروط معينة من أهمها :أن تستخدم

لمدة قصيرة ،وعند مواجهة المواقف التي يثبت التحليل التمهيدي أنها مرتبطة بإثارة القلق ،وأن تستخدم
مصاحبة للعالجات النفسية والسلوكية األخرى( .مرجع سابق)80 ،

العالج النفسي للقلق:
أشار الطبيب النمساوي المشهور (سيجموند فرويد) إلى أن هدف التحليل النفسي هدف طموح

وبعيد المدى فهو يهدف إلى التخلص من أعراض القلق بمعالجتها بطرق غير مباشرة من خالل
الكشف عن األسباب النفسية الكامنة وراءها ،ويتم الكشف عن هذه العوامل بمناهج تحليلية محددة،
والتي تؤدي للكشف عن العوامل الكامنة وراء القلق والتي من شأنها أن تؤدي إلى عالج أعراضه

بسبب االستبصار الذي يصل إليه المريض .وأن العالج النفسي بمنهج التحليل النفسي هو المنهج
الرئيس لعالج القلق بسبب ما يوليه من اهتمام لهذه العوامل النفسية والصراعات الداخلية ،ويعد أكثر

أنواع العالج النفسي شيوعا في الوقت المعاصر في اضطراب القلق هو العالج النفسي المعرفي.

ويتبع في معظم الحاالت العالج النفسي المباشر والمقصود به التفسير ،والتشجيع ،واإليحاء،

والتوجيه ،واالستماع إلى صراعات المريض ،فإن التحليل النفسي يحتاج لكثير من الوقت والجهد

والمال؛ ولذا يستحسن عدم ا تباعه إال في الحاالت الشديدة المزمنة التي يتطلب عالجها الوقت والجهد

والمال ،والهدف من استخدام هذا األسلوب تطوير شخصية المريض وزيادة بصيرته واعادة الثقة
بنفسه ،وقطع دائرة المخاوف المرضية ،ويفيد التحليل النفسي في إظهار الذكريات المطمورة وتحديد

أسباب القلق الدفينة في الالشعور وتنفيس الكبت وحل الصراعات األساسية( .عكاشة1992 ،م:

)122
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العالج البيئي للقلق:
أي تعديل العوامل البيئية ذات األثر الملحوظ مثل تخفيف أعباء المريض ،وتخفيف الضغوط

البيئية ،ومثيرات التوتر ،والعالج االجتماعي والرياضي ،والرحالت ،والصداقات ،والموسيقي ،والعالج
بالعمل( .الشاذلي1999 ،م)118 -117 :
العالج السلوكي المعرفي للقلق:
يستخدم العالج السلوكي في حاالت الخوف المرضي حيث يدرب المريض على االسترخاء،

إما بتمرينات االسترخاء الرياضية أو تحت تأثير العقاقير خاصة باالسترخاء ثم يعطي منبهات أقل من
أن تصِدر قلقا أو تسبب ألما ونزيد المنبه تدريجيا حتى يستطيع المريض مواجهة موقف الخوف وهو
في حالة استرخاء ودون ظهور عالمات القلق ،وهنا ينطفئ الفعل المنعكس الشرطي المرضي ،ويتكون

لديه فعال منعكس سوي ،ونستطيع تطبيق هذا العالج في حاالت الخوف من األماكن المتسعة أو
الضيقة ،أو الحيوانات( .عكاشة1992 ،م)123 :

وأشار هيمبرج) )Heimberg, 2000إلى أن العالج السلوكي المعرفي من أكثر طرق
العالج النفسي فاعلية في عالج القلق االجتماعي ،حيث أنه يحتوى على مكونين رئيسيين ،األول:
المكون المعرفي الذي يساعد األشخاص في التعرف إلى وجود هذه المشكلة لديهم ،وتغيير نمط التفكير

الذي يسبب القلق ،والمكون الثاني :هو المكون السلوكي الذي يحث الفرد علي تغيير ردود فعله اتجاه
المواقف المسببة للقلق وهي امتداد للمكون المعرفي ،وأهم ما في المكون السلوكي هو تعريض الفرد

تدريجيا لتلك المواقف المسببة للقلق حيث يشتمل ذلك علي أربعة مكونات هي المدة التي ينبغي

تعريض الفرد للمواقف المسببة للقلق والتكرار؛ أي :عدد المرات والتدرج والتركيز على نتائج التعرض
لتلك المواقف والتعلم من هذه الخبرات ،ويتم ذلك بوجود األخصائي ثم االنسحاب التدريجي لألخصائي

حتى يتحمل الفرد بمفرده التعامل مع هذه المواقف ،ومن الممكن استخدام العالج الجماعي حيث يكون
وجود الفرد ضمن مجموعة يستمع لخبرات اآلخرين ويتعلم كيف يتعامل اآلخرون مع المواقف بعد

العالج( .أبو حميدان2008 ،م)540 :

وترى الباحثة أن أنواع عالج القلق عديدة ومختلفة ،وأن كل واحد يقوم بدور مكمل للنوع
اآلخر من العالج؛ فالعالج بالعقاقير إلى جانب العالج النفسي ،والعالج السلوكي المعرفي ،تجعل
الفرد هادئ األعصاب يختبر المنبه الخارجي ،ويمر بالمواقف المسببة للقلق بكل هدوء ومرونة ،ومع

مرور الوقت يصبح لدى الفرد ثقة بالنفس ،إلي جانب العالج البيئي وذلك بعد إجراء التعديالت
المناسبة التي تساعد الفرد علي حل مشكالته وصراعاته ،وتخفيف الضغوط عنه ،فإن جميع تلك

الطرق واألساليب مجتمعة تؤدي بالفرد إلى التخلص من القلق ،ويطور شخصيته بشكل ملحوظ،
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وتساعد الفرد علي التخلص من التفكير المشوه ،والمعتقدات الخاطئة ،وتكسبه طرقا جيدة للتعامل مع

اآلخرين ،وتغي ار من السلوك غير المرغوب فيه.
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المبحث الرابع سمات الشخصية Personality Traits
مقدمة:

بدأ اهتمام الناس بالشخصية ومشكالتها وسماتها منذ القدم ،مع التطور والتقدم الذي يشهده

عصرنا الحديث ،ظهرت الحاجة إلى االهتمام بالفردية ،والى قيام علم يختص بالشخصية ،وأصبح هذا

العلم فرعا مهما من فروع علم النفس ،وكما أصبح موضوع الشخصية من الموضوعات التي تحتل
مكانا مرموقا في دراسات علم النفس الحديث .والشخصية على كل حال تمثل إحدى القضايا الجوهرية

التي تجذب اهتمام الدارسين والباحثين في علم النفس ،إذ تدفعهم بقوة إلى التعرف إليها ،ودراسة

أسرارها وخباياها ،والتعرف إلى المظاهر الشخصية لألفراد ،والتعرف إلى قدراتهم وسماتهم الشخصية
وارتباطها ببعضها وطرق تفكيرهم وغيرها( .عبد الخالق1992 ،م)
ومع بداية القرن العشرين تمايزت العلوم وظهرت كعلم من بينها علم الشخصية ،والذي كان
أحد أعالمه فرويد ( )Freudوأدلر ( )Adlerويونج ( )Youngوغيرهم ،وحاول الكثير من العلماء
والباحثين بد ارسة الشخصية للتعرف عن قرب إلى مكوناتها وأنماطها واضطراباتها ،من خالل
المالحظة واالستنباط والتجربة وقد بنوا نظريات شاملة لفهم الشخصية مبنية على عينات عالجية

وأخرى على الموروث الحضاري( .صالح2008 ،م)
ولما كانت الشخصية هي أهم أحد مداخل فروع علم النفس المتنوعة ،كعلم النفس التربوي
واالجتماعي والعالجي واالختبارات والمقاييس النفسية وغيرها ،فقد كانت العامل المؤثر في كل تلك

الفروع؛ لذا يمكن القول أن دراسة الشخصية هي صلب علم النفس ،فعلم النفس االجتماعي يهتم
بدراسة سلوك الفرد في المواقف االجتماعية المختلفة ،سواء أكانت تجمعات صغيرة كاألسرة أو كبيرة
كالمجتمع الذى تحكمه العادات والتقاليد والقوانين أو المجتمعات داخل المنظمة فما يظهره الفرد من

سلوكيات انعكاس لشخصيته ،وعلى هذا األساس يتحدد السلوك االجتماعي من حيث البساطة والتعقيد
في طريقة تفاعله( .مجيد2008 ،م)124 :
وسوف تتناول الباحثة في الصفحات اآلتية أهم الموضوعات الخاصة بسمات الشخصية من خالل

التطرق إلى:

أوالً :مفهوم الشخصية:

في معجم المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،فإن الشخص (بفتحتين) يشخص

شخوصا ،خرج من موضع إلى غيره ،وشخص شخوصا بمعني ارتفع ،وشخص البصر؛ أي :فتح

الرجل عينيه ال يطرف ،وال يسمى شخصا إال جسم له شخوص وارتفاع( .الفيومي ،أحمد1325 :هـ ـ).
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والشخص في اللغة :هو سواد اإلنسان وغيره يظهر من بعد ،وهي لفظة مشتقة من الفعل شخص؛ يراد
به عين الفرد أو ذاته ،تشاخص القوم ،اختلفوا أو تفاوتوا( ،ابن منظور2001 ،م) .والشخصية

كمصطلح تعادل ( )personalityباللغة اإلنجليزية ،وهو مصطلح التيني مشتق من كلمة برسونا
( )personaوهي القناع ،ويعود زمن استعمالها إلى زمن اإلغريق ،حيث كان الممثل المسرحي يضع
قناعا على وجهه في حال تمثيله للشخصيات بغية توضيح الصفات المميزة للدور ،فالمقصود
بم صطلح الشخصية هو المظهر ،فيقابله في علم النفس الحديث السلوك الذي يتفق مع القيام بدور
معين( .الغيالني2013 ،م).
تعريف الشخصية:
تعرف الشخصية لدي علماء النفس بتعدد تعاريفها -حيث بلغت أكثر من خمسين تعريفا ،وقد

ذكر (عبد الخالق1983 ،م) عدة تعريفات للشخصية نذكر منها:

 -تعريف (ماي :)May ،تعرف الشخصية بأنها ما يجعل الفرد فعاال ،أو مؤث ار في اآلخرين.

 تعريف (وارن :)Waren ،فقد عرف الشخصية :بأنها ذلك التنظيم المتكامل لجميع خصائصالفرد المعرفية ،الوجدانية ،الجسمية ،كما تكشف عن نفسها في تميز واضح عن اآلخرين.

 تعريف (برنس :)Prince ،عرف الشخصية بأنها المجموع الكلي لما لدى الفرد من استخداماتبيولوجية موروثة ،ونزعات ،وغرائز ،وشهوات وباإلضافة إلى النزعات واالستعدادات المكتسبة.
 ويرى (أيزنك :)Eysenck ،بأن الشخصية ذلك التنظيم الثابت والدائم إلى حد (ما) إلى ِطبا ِعالفرد ،ومزاجه ،وعقله ،وبنية جسمه ،والذي يحدده توافق الفرد لبيئته.

وتعد أكثر التعريفات مميزة عن غيرها من التعريفات كما اتفق الكثير ،تعريف (ألبورت:)Alport ،
حيث يرى أن الشخصية تنظيم دينامي لجميع األجهزة الجسمية النفسية في الفرد ،والتنظيم عادة
ثابت إلي ّحد (ما) ،ولكنه مع ذلك قابل للتغير نتيجة للتفاعل الدائم للعوامل الشخصية واالجتماعية
والمادية ،واألساليب السلوكية التي يتوافق بها الفرد مع البيئة الخاصة به ،ويميزه عن غيره من

األفراد( .عبد الخالق1992 ،م)16-12 :
ويعرفها البعض اآلخر على النحو اآلتي:

 -يرى (روباك) :أن الشخصية هي مجموع استعداداتنا المعرفية واالنفعالية والنزوعية.

 ويرى (بودن) :أن الشخصية هي تلك الميول الثابتة عند الفرد ،التي تنظم عملية التفاعل بينهوبين البيئة.

 ويعرف (واطسون) :الشخصية هي مجموع األنشطة التي يمكن اكتشافها بالمالحظة الفعليةللسلوك ،عبر مرحلة من الزمن ذات طول كاف ،لتعطي معلومات يمكن االعتماد عليها،
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ويضيف :بكلمات أخرى أن الشخصية ليست سوى النتاج النهائي لمجموع العادات التي يحوزها،

ويركز هذا العالم على األفعال السلوكية الظاهرة أو االستجابات كعناصر محددة للشخصية.

 ويعرف (كاتل) :الشخصية هي ما يمكننا من التنبؤ بما سيفعله الشخص عندما يوضع في موقفمعين.

 ويعرف (جثري) :الشخصية بأنها هي العادات ونظام العادات ذات األهمية االجتماعية والتيتكون ثابتة وتقاوم التغيير( .المليجي1985 ،م).
وتعرف الشخصية :بأنها صفات تميز الشخص عن غيره ،فيقال :فالن ال شخصية له أي :ليس فيه
من الصفات ما يميزه عن غيره ،ويقال :إن فالن شخصيته قوية ،ذو صفات مميزة وارادة وكيان

مستقل( .مأمون صالح2008 ،م).

وقد ورد لفظ الشخصية في كتابات (شيشرون) بأربعة معان مختلفة تستمد جذورها من فكرة

المسرح .فالشخصية من وجهة النظر هذه يمكن اعتبارها:

 الفرد كما يظهر لآلخرين ،وليس ما هو عليه في الحقيقة ،وهي بهذا المعنى تتصل بالقناع. مجموع الصفات الشخصية التي تمثل ما يكون عليه الفرد حقيقة ،وهي بهذا المعنى تتصلبالممثل.

 -الدور الذي يقوم به الفرد في الحياة سواء كان دو ار مهنيا أم اجتماعيا أم سياسيا.

 الصفات التي تشير إلى المكانة والتقدير واألهمية الذاتية ،وهي بهذا تشير إلى المركز الذييحتله الفرد( .ملحم2010 ،م)61 :

 ويعرف (شن) الشخصية :هي التنظيم الديناميكي في نقص الفرد في تلك االستعدادات الجسميةوالعقلية الثابتة نسبيا والتي تعد خاصه بالفرد ،وبمقتضاه يتحدد أسلوبه في التكيف مع البيئة.

 كما ويعرف (مورتون) الشخصية :حاصل جمع كل االستعدادات والميول والغرائز ،والواقعوالقوى البيولوجية الموروثة ،والصفات والميول المكتسبة( .عبد الصادق2008 ،م)74 :
تعريفات أخرى للشخصية:
تعريف الشخصية كمثير:

الشخصية بهذا المعنى تشير إلى مجموع ما يحدثه الفرد من تأثير في المجتمع أوهي العادات
أو األفعال التي تحدث أثرها بنجاح في اآلخرين .ويثير هذا التعريف عددا من الصعاب على النحو

االتي:

 إن هذا التعريف يشير إلى أجزاء معينة من نمط حياة الفرد وعلى وجه الخصوص إلى حيويتهوقدرته على التعبير والتأثير في اآلخرين.

 ينظر إلى الشخصية من حيث قدرتها على التأثير في اآلخرين وليس من حيث تنظيمها الداخلي.49

 إن التطبيق الجامد لوجهة نظر الشخصية كمثير يؤدي إلى أن يكون فيه للفرد الواحد عدد غيرمحدد من الشخصيات -شخصية لكل واحد من األفراد الذين يتصل بهم -فكل واحد من هؤالء

تأثير مختلفا عن غيره( .ملحم2010 ،م)62 :
ا
سوف يتأثر بشخصيته
تعريف الشخصية كاستجابة:
يتحدث (البورت) عن الشخصية على أنها استجابات الفرد المميزة للمثيرات االجتماعية

وأسلوب توافقه مع المظاهر االجتماعية في البيئة .وهذا يعني أن شخصية الفرد دالة أو وظيفية لسلوكه
واستجاباته للمواقف المختلفة ،فقام بوضع تعريفه األخير للشخصية وعرفها بأنها " التنظيم الديناميكي

داخل الفرد لتلك األنظمة الجسمانية النفسية التي تحدد تفكيره وسلوكه( .انجلر1991 ،م)220 :
تعريف الشخصية من حيث المكونات:

يعبر عن الشخصية على أنها كل االستعدادات والنزعات والميول والغرائز والقوى البيولوجية

الفطرية والموروثة ،وأيضا هي كل االستعدادات والميول المكتسبة من الخبرة( .الحجري2014 ،م:
)10

تعريف الشخصية من حيث التكيف مع المحيط:
يعبر عن الشخصية باعتبارها ذلك النظام الكامل من الميول واالستعدادات الجسمية والعقلية

الثابتة نسبيا التي تعد ممي از خاصا للفرد والتي يتحدد بمقتضاها أسلوبه الخاص في التكيف مع البيئة
المادية واالجتماعية( .ملحم2010 ،م ،)62 :وحيث يعرفها (فروم) بأنها تحدث نتاجا لتفاعل العوامل

البيئية ،والنفسية ،واالجتماعية( .الحجري2014 ،م.)11 :

تعريف الشخصية من حيث وصف الشخصية وسماتها كما وردت في القرآن الكريم:
جاء في القرآن الكريم وصف للشخصية اإلنسانية وسماتها العامة التي يتميز بها اإلنسان عن
غيره من مخلوقات اهلل .كما جاء فيه أيضا -وصف لبعض األنماط أو النماذج العامة للشخصية
اإلنسانية التي تتميز ببعض السمات الرئيسة .وهي أنماط عامة وشائعة نكاد نراها حتى اليوم في
مجتمعنا .وفي جميع المجتمعات اإلنسانية عامة .كما نجد في القرآن الكريم -أيضا -وصفا للشخصية

السوية والشخصية غير السوية ووصفا للعوامل المكونة لكل من السواء وعدم السواء في الشخصية.

وحدد أنماط الشخصية اإلنسانية بثالثة أنماط :الشخصية المؤمنة ،والمنافقة ،والكافرة( .ملحم،

2010م.)62 :
وترجع عناية القرآن الكريم بالنفس اإلنسانية إلي أن اإلنسان ذاته هو المقصود بالهداية،

واإلرشاد والتوجيه واإلصالح ،فإذا أريد له أن يصل إلى ما له وما عليه فال بد أن يكشف نفسه لتتضح
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له سائر جوانبها ونوازعها حتى يكون على بصيرة منها ،وعلى مقدرة من ضبط وتقويم سلوكها ،ولهذا

بين اهلل في القرآن الكريم موقف الخلق مما بعث به نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،وأنهم انقسموا إلي
أقسام ثالثة ،فمؤمن باهلل إيمانا ظاه ار وباطنا ،صادقا في أقواله وأعماله ،وكافر أعلن كفره ورفضه

لإلسالم وعدم انقياده له ،وهناك قسم ثالث هم المنافقون شر الخلق ،آمنت ألسنتهم وكفرت قلوبهم،
تظاهروا باإلسالم ،ولكنها الوسيلة التي أرادوا بها عصمة دمائهم وأموالهم .فالسلوك اإلنساني مفتاح

شخصية اإلنسان ،والكاشف عن مكنوناتها ،والناطق بأسرارها ،وهو القالب الذي تتجسد فيه المشاعر
واألحاسيس والعواطف واالنفعاالت والغرائز ،وفي السلوك تتحد الجوانب العقلية ،والنفسية واالجتماعية

لمواجهة الحياة البشرية؛ لذا كان السلوك القويم عنوانا للشخصية السوية ،والسلوك المعتل المتذبذب

عنوان للشخصية المنافقة( .الجرايدة2010 ،م.)2 :
مكونات الشخصية:

يذكر (عبد الصادق2008 ،م )75 -74 :بأنه :توجد الكثير من النظريات التي تحدد
شخصية اإلنسان ،ولكنها وان اختلفت في ظاهرها تتفق على عوامل أساسية في تكوين الشخصية

منها:

 النواحي الجسمية :مما ال شك فيه أن النواحي الجسمية تؤثر في الحالة النفسية ،وباألخص فيالناحية االنفعالية والمزاجية التي تعتمد في أساسها على التركيب الكيميائي والدموي ،ومن أهم

النواحي الجسمية التي يظهر لها أثر واضح في تكوين الشخصية :بنية الجسم من حيث النمو

والنضج ،وحالة الجهاز العصبي ،وحالة الغدد الصماء ،والمظاهر الحركية ،والعاهات واألمراض
الجسمية

 النواحي العقلية :وتنقسم إلى العمليات والقدرات العقلية ،فالعمليات العقلية هي كل ما يتصلباإلحساس واإلدراك والتصور والتخيل والقدرة على التفكير والتعلم؛ أي :كل العمليات التي يقوم بها
العقل لتكوين الخبرات المعرفية .أما القدرات العقلية فهي االستعدادات التي يزود بها الفرد وتساعده
على اكتساب الخبرة مثل الذكاء.

 النواحي المزاجية :يقصد بالنواحي المزاجية االستعدادات الثابتة نسبيا ،المبنية على ما لدىالشخص من طاقة انفعالية ،مثل الحاالت الوجدانية ،والطبائع والمشاعر ،واالنفعاالت من حيث
سرعة استثارتها أو بطئها ،وقوتها أو ضعفها ،والدوافع الغريزية تعد من أبرز نواحي الشخصية،
ويعتقد بعض علماء النفس أن الشخصية ما هي إال نواح مزاجية فقط.

 النواحي الخلقية :ويقصد بها العادات والميول وأساليب السلوك المكتسبة ،وتتكون الصفاتالخلقية لدى الفرد نتيجة ما يمتصه م ن البيئة الخارجية التي تحيط به سواء عن طريق المنزل أو
المدرسة أو المجتمع ،وهي أكثر مكونات الشخصية قابلة للتغير والتطور.
51

مكونات الشخصية اإلنسانية:
وفقاً لألطر النظرية التي صاغها علماء النفس للشخصية:

 تتمثل مكونات الشخصية عند (فرويد) في كون الشخصية منظومة تتضمن ثالث منظوماتفرعية تعمل معا على المستوى الالشعوري وهذه المنظومات هي( :الهو) :تحتوي على كل ما هو

غريزي ،ويتطلب اإلشباع وفقا لمبدأ اللذة( ،األنا) :وهي تنبثق من (الهو) كي تواجه مطالب

الواقع والمجتمع فهي مسايرة لمطالب هذا الواقع ،ومن ثم تخضع وفقا لمبدأ الواقع( ،األنا العليا):
هي المنظومة الفرعية الثالثة التي تختص بالقيم والمثل والقوانين والِّدين واألخالق...إلخ مرو ار
بالتطبيع االجتماعي والتربية المنزلية والمدرسية( .ملحم2010 ،م)63 :

 ويذكر (هريدي2011،م :)20 :بأن هناك الكثير من علماء النفس قاموا بصياغة مكونالشخصية ،فمنهم (يونج) :وتتمثل مكوناتها في (األنا أو الذات) ويشير إليها باعتبارها منظومة
شعورية تعمل على التناغم بين الغرائز الفطرية الحيوانية المولود بها اإلنسان وبين مطالب
المجتمع وقيمه ومثله.

 أما (ثورنديك) فقد بحث في الشخصية في ضوء مكونين أساسيين هما :اإلرادة  Willومضاداإلرادة  Counter willوهما في صراع دائم حيث تتجنب الشخصية العزلة فهي في حالة جدلية
بين االستقالل لتحقيق اإلرادة (المغايرة) ،والتبعية لتحقيق االنتماء (المسايرة).

 ويشير (ألبورت) إلى المكون األساسي للشخصية على أنه مجموعة من السمات قسمها إلى سمةكبرى قلبية  ،Cardinalومجموعة صغيرة من السمات األساسية أو المركزية ،Central
ومجموعة ثالثة من السمات الثانوية  Secondaryوأن لهذه السمات وجودا حقيقيا.

 ويميز (كاتل) بين مجموعة من السمات العميقة  Source Traitsومجموعة أخري من السماتالسطحية  Surface traitsوقد حاول (كاتل) أن يجمع هذه المجموعة من السمات بالتحليل
العاملي وتوصل إلى مجموعة عوامل ( Factorsالعامل :مفهوم إحصائي يعبر عن مدى تشبع

العامل بمجموعة من السمات المرتبطة به ارتباطا موجبا عاليا( .هريدي2011 ،م)20 :

 وقدم (ليفين) نظرية المجال ،وطرح من خاللها مفاهيم جديدة اعتبرت بمثابة مكونات الشخصية،حيث أدخل مفاهيم عن الوسط والموقف من حول الفرد .وقدم ما يسمى بحيز الحياة Life
 Spaceالذي يعبر عن حاجات الفرد واإلمكانات الفعلية للموقف كما يدركها الفرد ،وقدم ما
يعرف بالتكافؤيات  Valencesالتي تحدد الجوانب المرغوبة أو غير المرغوبة بالنسبة لحيز

الحياة .كما قدم المتجهات  Vectorsلتشير إلى اتجاهات الجذب والحواجز العائقة أمام الهدف
معتب ار سلوك الشخص دالة لحيز الحياة؛ أي :التفاعل بين الشخص والبيئة السيكولوجية( .ملحم،
2010م)64 -63 :
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 أما (هنري موراى) :فقد أشار إلى أن شخصية الفرد تتكون وتعتمد على العمليات العقلية ،وأنهناك عالقة قريبة بين الشخصية وفسيولوجية المخ فالعمليات الفسيولوجية العصبية هي مصدر

السلوك اإلنساني( .انجلر1991 ،م)211 :
محددات الشخصية:
وتعني محددات الشخصية هنا مجموعة المتغيرات أو المنظومات األكثر حسما في تحديد

مفهوم الشخصية ونموها .ويمكن النظر الى محددات الشخصية من منظومتين رئيستين متفاعلتين فيما

بينهما هما :المنظومة البنائية  ،Structural Systemوالمنظومة االجتماعية ،Social System

وفيما يلي توضيحا لذلك:

أوال :المنظومة البنائية (البيولوجية):
هي مجموع القدرات واالستعدادات والصفات العقلية والجسمية ،التي يولد الفرد مزودا بها والتي

يتشابه جميع أفراد النوع فيها ،وتتمثل بعض تلك الصفات والمكونات في استعداد الفرد الطبيعي

لالستجابة للمثيرات الداخلية والخارجية التي تعتمد بدورها اعتمادا كبي ار علي سالمة الجهاز العصبي
وأجهزة الحس لديه( .داوود وآخرون1991 ،م .)10 :ويقصد بالمنظومة البنائية بنية الفرد من ناحية
األجهزة المختلفة فيه كالجهاز العصبي والجهاز الغددي والجهاز الدوري ،وكذلك األنسجة المختلفة

والخاليا في تلك األنسجة ،وفي الدم والعظام ،ويشترك أفراد الجنس البشري تشريحيا بهذا البناء.

والمحدد الوراثي هي العملية التي يتم من خاللها نقل الخصائص أو السمات من السلف إلى الخلف

عن طريق الجينات "ناقالت الجينات الوراثية" ،وتوجد المعلومات الوراثية داخل تكوينات خيطية الشكل
تسمى الصبغات أو الكروموسومات وتوجد هذه داخل نواة معظم خاليا الجسم ،وتشتمل عملية النمو
على شيئين هما :الزيادة والتغير .فعندما ينمو الكائن يزداد حجما وبالوقت نفسه يتغير من حال إلى

حال أو تتغير وظيفته ،وفي عملية النمو تتكامل التغيرات الفيزيولوجية والجسدية مع التغيرات

السيكولوجية لتحسين قدرة الفرد في السيطرة على بيئته التي يعيش فيها ،فالتغيرات الجسدية تتمثل في:
الطول والوزن واللون واللمس ،أما التغيرات السيكولوجية تتمثل في :التفكير واالنفعال والعاطفة

والعالقات االجتماعية( .ملحم2010 ،م)64 :
 محددات الدور الذي يقوم به الفرد:حيث إن الدور الذي يؤديه الفرد في الحياة يشير إلى الفرد والمحيط االجتماعي الذي يوجد
فيه ،وأن فكرة الدور تسمح لنا بربط السلوك الفردي بمعايير جماعية معينة تتصل بالسلوك المتوقع من

الفرد حسب سنه وجنسه وتخصصه المهني والوظيفي ،وهو ببساطة كما عبر عنه (ألبورت) ما يتوقعه

مركز معينا داخل الجماعة( .الطفيلي2004 ،م)111 :
ا
المجتمع من الفرد الذي يحتل
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 محددات الموقف:يعد من محددات الشخصية على نحو ما وضعها ( ،)Kluckhohnو()Shnider( ،)Mary

هو محدد الموقف .فالفرد يمر بكثير من المواقف في حياته ،وما أكثر تأثيرها في شخصيته .وكما
يقول (ديوي :)Dewi ،إن األمانة والمحبة والشجاعة والبخل والكرم وعدم تحمل المسؤولية أو تحملها
ليست ممتلكات خاصة بالفرد ،بل توافقات أو تكيفات فعلية لقدرات الفرد مع البيئة ،فهو انعكاس للبيئة

المادية واالجتماعية والثقافية والمواقف التي يمر بها الفرد ،وهكذا فالموقف الذي يوجد فيه الفرد يلعب
دو ار مهما في سلوكه فقد يكون الفرد قائدا في موقف وتابعا في موقف آخر ،رغم توافر شروط القيادة
لديه في كال الحالتين( .أحمد2003 ،م)15 :
ثانيا :المنظومة االجتماعية:
الشخصية ليست شيئا جامدا بل لإلنسان قدرته على التغير نتيجة لما يمر به من خبرات

وتعلم ،وتمثل عالقة الطفل بوالديه وأفراد األسرة اآلخرين الدائرة األولى والجوهرية لتهيئة استعداداته،

وصقل خبراته ،واكسابه المعايير السلوكية والقيم واللغة والمعاني الثقافية المختلفة .عالوة على أن
العالقة بين الثقافة وتكوين الشخصية وثيقة وهي تتجسد من خالل التفاعل القائم بين األفراد والبيئة

التي يعيشون فيها .فالمحيط الثقافي يكسبهم العادات والتقاليد التي تسود المجتمع ،وبأن نمط هذه
الثقافة السائدة يلقي بظالله على سمات الشخصية وبنائها لدى األفراد( .الطفيلي2004 ،م-111 :

 .)112ويقصد بالمنظومة االجتماعية الثقافة التي يعيشها الفرد وينخرط فيها .والتراث التاريخي
والحضاري له .وبهذا فإنه ال يمكن دراسة الشخصية بطريقة مجردة في المجتمعات المختلفة ألنها

بالضرورة تعكس هذا التراث الحضاري .وتعكس الظروف البيئية المادية واالجتماعية التي تحيط بالفرد.

وتعد التنشئة االجتماعية عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل االجتماعي وتهدف إلى إكساب
الفرد سلوكيات ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق

االجتماعي معها( .ملحم2010 ،م.)71 :
أنواع الشخصية:

قام العلماء أمثال (أبقراط ،وجالينوس) ،وفخر الدين الرازي ،وابن أبى طالب الدمشقي ،قاموا
بتقسيم الشخصية إلى أربعة أنواع ،أو أنماط للشخصية والتي تندرج تحتها كل الشخصيات اإلنسانية،

الدموي ،والصفراوي ،والسوداوي ،والبلغمي ،وكانت هذه التقسيمات تمثل وجهة نظر القدماء تجاه
الشخصية من حيث مكوناتها وأنواعها ،وليس أساسا علميا بل كان منهجا تأمليا فلسفيا ،لذلك اضطر
علماء النفس في القرن العشرين لرفضها ،واعتماد تقسيمات تقوم على المنهج التجريبي ،والمالحظة،

وفي بداية القرن العشرين ظهرت تقسيمات جديدة أبرزها تقسيم (كارل يونج) الذي توصل من خالل

دراسته ومالحظته إلي أنه يوجد نمطان من الشخصية اإلنسانية :المنبسط والمنطوي ،فالمنطوي :إنسان
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هادئ واسع الخيال ينفر من الناس ويحلق بخياله بعيدا عن الواقع ،أما المنبسط على النقيض يندمج

في الجماعة ويهتم بالحقائق الموضوعية ويتكيف بسهولة مع البيئة ويؤثر أن يمثل دو ار في الحياة بدال
من أن يكون متفرجا(.عويضة1996 ،م.)90 :
خصائص الشخصية:
أشار (طافش )2006 ،إلى أن الشخصية تتصف بعدة صفات منها:
 -1الثبات:

فاألشخاص يسلكون بصورة ثابتة من موقف آلخر عبر الزمان فإذا سلك شخص (ما) بطريقة معينة
في موقف فإننا نتنبأ بأنه سيسلك الطريقة ذاتها في المواقف المشابهة ،والثبات قد يكون عبر الزمان:

وهو مدى ثبات السلوك خالل مراحل النمو المختلفة ،ومع تقدم الشخص بالسن .ثم الثبات عبر
المواقف :وهنا ننظر إلى ثبات سلوك الفرد من موقف آلخر .ويظهر الثبات في جوانب ثالث من

جوانب الشخصية:

 ثبات في األعمال ،مثل طريقة التعامل مع اآلخرين (احترام ،مسؤولية). -ثبات في األسلوب والتعبير (طريقة مسك القلم ،طريقة الجلوس).

 ثبات في البناء الداخلي ،وهو األساس العميق للشخصية (الدوافع ،والميول ،واالتجاهات والقيم). -2التغير (الدينامية):

فإذا كانت الشخصية تتميز بالثبات ،فإن ذلك ال يعني أنها (سكونيه) إن الثبات ثبات نسبي ،وهكذا فإن
صفات التغير والنمو واالرتقاء واالكتساب والتعلم ،كلها تعبر عن دينامية الشخصية .إن أوضح مظاهر

التغير في الشخصية تأتي على شكل جانبين مهمين هما:

 -النمو واالرتقاء من سن إلى آخر ،وما يرافق ذلك من تعلم واكتساب.

 العالج النفسي وطرق اإلرشاد التي تعدل من سلوك الشخص (سوء تكيفه أو اضطرابه) وجعلهسلوكا سويا (تكيف حسن) ،أي :عالج األشخاص من االضطرابات وحاالت الشذوذ باستخدام
تقنيات العالج النفسي ،وهو أوضح مثل لتغير الشخصية.

 -3التكامل:

يتضمن كون الشخصية ليست مجرد مجموعة من الصفات التي تكونها ،وانما قوة الشخصية تقاس
بقدر ما يكون بين مكوناتها من تماسك وانسجام وتكامل( .طافش2006 ،م)19 :
قياس الشخصية وتقويمها:
تعددت وتباينت النظريات في إلقاء الضوء على مفهوم الشخصية ،وقد ترتب على ذلك تباين

وتعدد طرق وأساليب قياس الشخصية ،فقياس أو تقييم الشخصية يعد أسلوبا لجمع المعلومات عن

الفرد ،وللحصول على هذه المعلومات يجب محاولة فهم أثر مختلف مكونات الموقف الذي يواجهه
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أمر معقدا؛ ألن الفرد الذي ينطبق عليه
الفرد ويستجيب له بخصائصه الفيزيائية ،ويعد قياس الشخصية ا

مقياس الشخصية على سبيل المثال ال يكون على دراية تامة بكل األبعاد المراد قياسها ،كما أن

االستجابات تكون عرضه لتحيزات مختلفة( .ركزة ،مهداوي ،مهلل2016 ،م)191-188 :
 -طرق قياس الشخصية:

تختلف وتتنوع طرق قياس الشخصية ولكن تبقى الطرق األساسية على النحو اآلتي:

 -1المقابلة:

هي موقف مواجهة ومحادثة بين شخصين :المفحوص واألخصائي النفسي القائم بالمقابلة ،والذي
يقوم بعمله بهدف فهم المفحوص أو العميل ،وجمع معلومات عن سلوكه وشخصيته وتعتمد المقابلة

على التواصل اللفظي.

 -2قوائم الصفات:

وتستخدم قوائم الصفات كثي ار في قياس الشخصية حيث قائمة طويلة من الصفات أو البنود ،ويطلب

منه أن يحدد ما إذا كانت تنطبق عليه أم ال( .عبد اهلل2001 ،م)102 -99 :

 -3المالحظة:

وتتم من خالل مالحظة سلوك الفرد في المواقف الطبيعية خالل مدة طويلة أو في مواقف مصغرة
من الحياة ،ترتب بحيث تستدعي ظهور سمات الشخصية المراد قياسها( .أحمد2003 ،م.)583 :
لذلك تعد دراسة الشخصية وتقييمها وقياسها من أبرز مهمات األخصائي النفسي وتتنوع القياسات
بين يدي االختصاصي ،فمنها ما هو موضوعي ،ومنها ما هو إسقاطي ،يضاف إلى ذلك االختبارات

واالتجاهات والقيم والميول واالستعدادات والعالقات االجتماعية.

(أبو حويج والصفدي2011 ،م)19 7 :

وهناك أنواع كثيرة من اختبارات الشخصية التي أشار إليها (عويضة1996 ،م )68 -63 :والتي
يمكن تصنيفها لفئتين هما:

أوالً :اختبارات الشخصية المفصلة:

يتكون االختبار من عدد من البنود أو األسئلة المفصلة التي يجيب عليها الشخص بحيث

يصف سلوكه ،وتصرفاته ومشاعره وصفا دقيقا ،ويسمى هذا النوع من المقاييس باالستخبارات ،ويقدر
عدد االستخبارات المستخدمة في وقتنا الحاضر بحوالي خمسمائة ،وبعض هذه االختبارات يقيس
سمات محددة في الشخصية ،والبعض يقيس جملة من األغراض ،وتتفاوت هذه االستخبارات في درجة

ثباتها ودرجة صدقها ،كما تختلف في األغراض التي تستخدم فيها :كالعيادات النفسية ،أو البحث
العلمي ،ومن أشهر هذه المقاييس مقياس (مينيسوتا) المتعدد األوجه للشخصية ،وكذلك مقياس

(جيلفورد) للشخصية ،ومقياس (أيزنك) للشخصية.
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ثانياً :اختبارات الشخصية اإلسقاطية:

تتميز االختبارات اإلسقاطية للشخصية بأنها تقدم للمفحوص منها إجماليا يتصف بالغموض

في أغلب األحيان ،وهذا يعطي فرصة للمفحوص ،لكي يسقط مشاعره وحاجاته ومخاوفه ،ومن أكثر
هذه المقاييس شهرة :اختبار (روشاخ) لبقع الحبر :وهو عبارة عن  10بطاقات مرسوم في كل واحدة
بقع حبر متماثلة في نصفها األيمن واأليسر ،وبعضها أسود ورمادي وملون ،وتعرض البطاقة على

ا لمفحوص ،ويقوم بالتحدث ما الذي يراه في البطاقة ،وما الذي تمثله بقعة الحبر ،واختبار تفهم
الموضوع ( ،)TATويتكون االختبار من عدد من البطاقات على كل بطاقة صورة تتصف بالغموض،
ويطلب من المفحوص أن يقول قصة تدور حول الصورة ،وخياله الذي يدور حوله يعكس حاجاته

النفسية أو مخاوفه أو مشكالته.
وهناك بعض األساليب األخرى التي تستخدم لقياس الشخصية كاالختبارات الوقفية ،حيث

يوضع الشخص ضمن مجموعة من األفراد لم يسبق له معرفتهم ،ويكلفون بالقيام بعمل مشروع معين
مثل بناء كوخ مثال ويالحظ سلوك كل فرد في الموقف ،ويصنف السلوك حسب مظاهر خاصة .وتبنى
على أساس هذه المالحظات أحكام على شخصية الفرد( .عويضة1996 ،م.)68 -63 :

مفهوم وتعريف السمات:
ويعرف (أيزنك) السمة :بأنها تجمع ملحوظ من النزعات الفردية للفعل ،والسمة هي اتساق

ملحوظ في عادات الفرد وأعماله المتكررة( .هول ،لينندزى1978 ،م.)347 :

ويعرف (حامد زهران) السمة :بأنها هي "الصفة الجسمية ،أو العقلية ،أو االنفعالية ،أو
االجتماعية الفطرية ،أو المكتسبة ،والتي يتميز بها الفرد ،وتعبر عن استعداد ثابت نسبيا لنوع معين
من السلوك"( .زهران1982 ،م.)106 :
أما (كاتل) فيعرف السمة :بإنها مجموعة ردود األفعال واالستجابات التي يربطها نوع من
الوحدة التي تسمح لهذه االستجابات أن توضع تحت اسم واحد ،ومعالجتها بنفس الطريقة في معظم
األحوال( .عبد الخالق1982 ،م.)42 :
ولذلك تعد السمة المفهوم األساسي في بناء الشخصية ،والسمة صفة أو خاصية للسلوك

تتصف بقدر من االستمرار ويمكن مالحظتها وقياسها .فالعدوانية والخوف من الكالب سمة ،واألمانة
سمة ،والشجاعة سمة ....الي آخر خصائص السلوك وصفاته األخرى( .عويضة1996 ،م.)57 :
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ويعرفها (البورت) :بأنها الوحدة البنائية للشخصية من وجهة نظره ،والسمة بنية عصبية نفسية

لها القدرة على استخالص المثيرات المتكافئة وظيفّيا وعلى المبادأة في التوجيه المستمر ألشكال
متكافئة من السلوك التوافقي والتعبيري ،والسمات بما تتصف به من ثبات نسبي مسؤولة عن االتساق

في السلوك اإلنساني ،والثبات النسبي للشخصية( .هريدي2011 ،م.)158 :

وترى الباحثة أن السمة عبارة عن مجموعة من الصفات واألفعال واالستجابات ،منها العقلية،
والجسمية ،واالجتماعية ،والتي تشكل كيانا كليا للفرد التي تظهر من خالل السلوك الظاهر للفرد والذي
يمكن مالحظته وتمييزه عن غيره من اآلخرين ،حيث قامت الباحثة بتبني تعريف (أيزنك)Eyzink ،

للسمة ألن تعريفه واضح وشامل وينسجم مع طبيعة الدراسة الحالية ،وستقوم الباحثة باستخدام مقياس
سمات الشخصية الذي وضعه (أيزنك ويلسون )1989 ،ألن الشخصية عند (أيزنك) تتحدد بسمات

تتمثل بأربعة أبعاد عريضة هي (العصابية -واالنبساط -واالنطواء ،والكذب أو الجاذبية االجتماعية-

والذهانية) .والذي ترجمه وعربه أ.د .صالح الدين محمد أبو ناهية.
السمة والمفاهيم المقاربة لها:

الفرق بين السمة والنمط أو الطرز :يفرق (ألبورت) بين (السمة والنمط) ففي الوقت الذي تعبر

فيه السمة عن تفرد الفرد أو فرديته ،فإن النمط يخفي هذا التفرد ،ألن النمط تكوين نموذجي يقيمه

المالح ظ ليطابق بينه وبين الفرد على حساب فقدان هذا التفرد لشخصية مميزة ،بينما السمة انعكاسات
حقيقية لشخصية الفرد ،وتعبر عن فرديته الخاصة ،والسمات انعكاسات واقعية لما هو موجود( .هول،

ليندزي1978 ،م)348 :

الفرق بين السمة والعادة :العادة تستخدم بمفهومها الضيق على أنها ميل محدد ،أما السمة

أكثر عمومية من العادة ،وتتكون السمة من خالل مجموعة من العادات النوعية ذات الداللة التكيفية
العامة بالنسبة للفرد ،بعكس العادات فال تتكامل تلقائيا ،بل عندما يتوفر لدى الشخص مفهوم عام من
نوع معين ،ويري (جاثري) أن السمة عادة من نوع راق( .عبد الخالق)43 :1982 ،

الفرق بين السمة واالتجاه :يرى (البورت) أنه ليس من السهل التفرقة بينهما ،ولكن الفرق يكمن

في أن االتجاه يشير عادة إلى موضوع معين (سياسي ،اقتصادي ،ديني) ،أما السمة فتبرزها
موضوعات شديدة التنوع ال يمكن حصرها ،فالسمة أكثر عمومية من االتجاه ،وتشير إلى مستوى أرقى

من التكامل ،فاالتجاه عادة ثنائي على عكس السمة ،السمة مفهوم أساسي في الشخصية ،أما االتجاه
موضوع أساسي في علم النفس االجتماعي( .هول ،ليندزي1978 ،م)348 :
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أنواع سمات الشخصية:

هناك أنواع متعددة من سمات الشخصية ،يصنفها (جيلفورد) إلى ثالثة أنواع هي :السمات

السلوكية ،والسمات الفسيولوجية ،والسمات المورفولوجية (الخاصة بالشكل العام الخارجي للجسم) ،وهو
يركز في مجال الشخصية على السمات السلوكية( .عبد الخالق1982 ،م )253:

وقام (أيزنك  :)Eyzinkبإجراء الكثير من الدراسات حول أبعاد الشخصية األساسية ،والتي
توصل منها إلى التعرف إلى األبعاد األساسية للشخصية وقد تأيدت نتائج أيزنك في عدد من الدراسات

التي أجريت في مصر ،وتشير دراسات أيزنك إلى أربعة أبعاد أساسية ،وتشير الدراسات المصرية إلى

بعد آخر من األبعاد األساسية للشخصية وهذه األبعاد هي:

 االنطواء -االنبساط :فالشخص االنبساطي هو شخص اجتماعي يحب الحفالت ،له أصدقاءكثيرون ،يحتاج للناس لتبادل الحديث معهم ،تواق لإلثارة ،ال يميل للقراءة أو الدراسة بمفرده،
يتصرف طبقا لوحي اللحظة الراهنة( .الطهراوي1997 ،م ،)35 :فالشخص االنبساطي أكثر

استجابة أو تأثير بالمنبهات االجتماعية وهو يتصف بقدر أكبر من التلقائية ،وهو شخص عملي

ال يميل الى النظريات المجردة ،أما االنطوائي فهو أكثر مثابرة وأكثر ذكاء من االنبساطي،

ويحدث لدى االنطوائيين الكف السريع في الجهاز العصبي( .هريدي2011 ،م)176 -172 :

 العصابية :ليست العصابية هي االضطراب وال هي المرض النفسي بل هي االستعداد لإلصابةبالعصاب ،ويختلف عن الذهانية أو المرض العقلي( ،عبد الخالق1982 ،م ،)197 :فيوصف

الشخص الذي يحصل على درجات عالية على بعد العصابية بالتالي :هو شخص متلهف ،قلق،
كئيب ،محبط من حين آلخر ،ويعاني من اضطرابات سيكوماتية متنوعة ،وهو شديد االنفعال

ويستجيب بقوة كبيرة لكل أنواع المثيرات ،ويصعب عليه العودة إلى وضع متزن بعد أي خبرة مثيرة

النفعاله( .أبو ناهية1989 ،م ،)12 :فالشخص المنخفض في االتزان الوجداني يغلب أن يظهر

عليه الميل لالعتماد على اآلخرين وضيق االهتمامات وانخفاض الطاقة ،وتنخفض لديه حدة

الحواس خاصة اإلبصار الليلي ،كما يميل إلى القلق والى انخفاض القدرة على تحمل اإلحباط،

والمواقف التي تنطوي على ضغوط نفسية ،ويميل إلى الشعور بالنقص( .هريدي2011 ،م:

)176 -172

 الذهانية :ليست هي درجة متطورة من العصابية ،ولكن الذهانية بعد مستقل عن بعد العصابيةمتعامد معه وغير مرتبط به ،فيعتقد (آيزنك) انه من الصعب ان تحاول وصف األفراد الذين
يحصلون علب درجات عالية من الذهانية وصفا دقيقا كما في بعدي االنبساط والعصابية ،فهم

منعزلون ،ال يهتمون باآلخرين ،وال يناسبهم أي مكان ،وغالبا ما يكونون مزعجين ،ويكونون قاسيين
ومفتقدين للمشاعر اإلنسانية ،وهم أشخاص بليدي المشاعر( .أبو ناهية1989 ،م ،)12 :تبين من
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دراسات (أيزنك) أن الذهانية بعد يقع فيه األسوياء عند نقط متفاوتة منه ،بينما يقع الذهانيون
(المرضى العقليون) عند الطرف األقصى لهذا البعد .ويغلب على هؤالء األفراد الذهانيون مجموعة
من الصفات والخصائص المميزة مثل انخفاض في تركيز االنتباه وضعف الذاكرة ،وانخفاض

المهارة اليدوية وعدم االتصال بالواقع( .هريدي2011 ،م.)176 -172 :
وقسم (ألبورت) السمات إلى نوعين:

سمات وراثية تنتقل بالوراثة ،وسمات ظاهرية تحددها البيئة ،ويمكن تحديد أنواع السمات عموما كما
يلي:

 سمات المصدر أو العمق ( )Source Traitsمقابل سمات السطح أو الظاهرة ( Surface.)Traits
إذا كانت المثابرة والمغامرة والتعامل االجتماعي هي سمات ظاهرة (سمات السطح) فإنها جميعها

محصلة لعوامل وسمات عميقة عند الفرد مثل ،حسن الخلق ،والطالقة العقلية ،ولذلك نقول إن

سمتي الخلق والطالقة هي سمات مصدر بالنسبة للسمات الظاهرة األولى.

 سمات عامة مشتركة ،وسمات فردية خاصة :هناك سمات عامة يشترك فيها كل الناس ،في حينتوجد سمات فردية خاصة تميز كل شخص عن غيره( .الغيالني2013 ،م.)32 -31 :
ويتفق (كاتل )Cattel ،أيضا مع (ألبورت )Allport ،في تقسيمه للسمات ،حيث صنف "كاتل"

السمات بأكثر من طريقة ،من أبرزها التصنيفات اآلتية :من حيث الشمولية ،يقسم السمات إلى

نوعين:

 سمات سطحية :هي التي تمثل تجمعات من المتغيرات الواضحة او الظاهرة التي تبدو مالزمة. -سمات مصدرية :هي المتغيرات الكامنة التي تتدخل في تحديد مظاهر السطح المتعددة.

السمات السطحية ،والسمات المصدرية:
فاألولى تجمعات من عناصر سماتية ظاهرة ،بينما الثانية تمثل مسببات محددة للظاهرة السلوكية
السطحية.

وقد قسم كاتل السمات المصدرية إلي:
 -السمات البنيوية:

وهي التي تعكس الظروف البيئية.
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 السمات العامة:وهي التي تؤثر في السلوك في المواقف المختلفة ،والتي تمثل مصادر معينة لردود أفعال تنشأ

في موقف واحد ،ويمكن تحديد السمات المصدرية بثالث طرق- :سجل الحياة- ،التقدير الذاتي- ،
االختبارات الموضوعية( .دحالن2007 ،م.)12- 11 :
وترى الباحثة أن السمة تختلف اختالفا واضحا عن غيرها من المفاهيم األخرى ،وذلك أن

السمة تتصف بالعمومية فهي أعم وأشمل وتتفرد بشخصية الفرد ،وتعكس الواقع الموجود ،وهي
موروثة ،وتوجد السمات لدى كل فرد من األفراد ولكن يختلف كل فرد عن اآلخر ،ونستدل على

السمات من خالل مالحظتنا لسلوك اإلنسان ،وهناك سمات موجودة لدى جميع األفراد ،والسمات تتغير
مع تغير الظروف واألوضاع التي يمر بها الفرد.
نظريات سمات الشخصية:
إن سيكولوجية الشخصية تنظر إلى الفرد ككل متكامل؛ أي :كتركيب من جميع أجزاء العملية

الفردية التي يتكون منها؛ لذا ينظر إلى هذه العمليات أو الوظائف في نظام متكامل ،وهذا النظام هو
الذي يدرس موضوع الشخصية حيث يشارك الفرد في جميع الوظائف الفردية ومع ذلك فإن األسلوب

المميز الذي تنتظم فيه هذه الوظائف لدى شخص هو الذي يتضمن ما تسميه شخصية الفرد ،فعلم
نفس الشخصية يهتم بالفرد ككل من حيث هو متميز عن الوظائف الجزئية الكثيرة التي يتكون منها

هذا الفرد .وتمثل السمة أبسط الطرق وأقدمها لوصف شخص (ما) ،ومن خاللها يتم التعرف إلى أنماط

السلوك لدى األفراد .وبذلك تزخر كتب علم النفس بالكثير من النظريات التي تحاول أن تفسر
الشخصية :مثل نظرية التحليل النفسي (فرويد) ،نظرية األنماط والطرز( ،هيبوقراط ،وكريتشمير،

وتوماس ،وشيلدون) ،ونظرية السمات (ألبورت ،وكاتيل ،وبيرت) ،ونظرية الحاجات (هنري موراى)،
ونظرية المثير واالستجابة (ثورنديك ،سكنر) ،ونظرية الذات (كارل روجر ،وابراهام ما سلو ،وكيرت،
وجولد شتاين ،وهورني) ،ونظرية المجال (ليفين)( .ريتشارد س الزاروس1993 ،م .)55 -20 :حيث

أ ن معظم نظريات الشخصية تتفق فيما بينها من أن الشخصية يمكن أن تتضح من خالل طريقة ونمط
السلوك الثابت نسبيا ،فالشخصية دائما ثابتة نسبيا والرغبة التي نملكها لالستجابة بثبات في المواقف
المختلفة تعطينا شكل هويتنا الفردية  Individual identityومن خالل نمط سلوكنا الثابت هذا يمكننا
أن نتنبأ بسلوكنا في المستقبل بدرجة كبيرة من الصدق( .عبد الرحمن1998 ،م.)27 :
وستقوم الباحثة بتناول بعض نظريات سمات الشخصية األكثر تمي از في تفسير السمات في

علم النفس وهي :نظرية ألبورت ،ونظرية كاتل ،ونظرية أيزنك.
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أوالً :نظرية ألبورت:

لقد عرف (ألبورت) الشخصية :بأنها تكوين واقعي وليس مفهوما تخيليا( ،فالبورت) ينظر

للشخصية كمفهوم فرضى ،وأيضا يري (ألبورت) أن سمات الفرد موجودة ومن أجل أن يثبت ذلك اقترح
تصو ار ومفهوما فسيولوجيا وبيولوجيا لهذه السمات كتكوينات نفسية عصبية ،وهذا معناه أن السمات
تكوينات صادقة ال زيف فيها داخل الشخص تؤثر في سلوكه ،ويرى أن السمات واقع أو حقيقة مطلقة

للتنظيم السيكولوجي ،فالسمة مثل الشخصية ليست خفية( .انجلر1991 ،م .)55 :ولذلك يعتبر
(ألبورت) عميد سيكولوجية سمات الشخصية بال منازع ولقد نظر الى السمات باعتبارها الوحدة
الطبيعية لوصف الشخصية (الزاروس1993 ،م .)55 :وقام ألبورت بتقسيم السمات إلى ما يلي:
أ -السمات المشتركة:
تعد السمات المشتركة هي مضمون أو مفهوم افتراضي يسمح لنا بمقارنة األفراد داخل ثقافة

معينة ،وذلك على الرغم من أنه ال يوجد شخصان يملكان نفس السمات( .انجلز1991 ،م-223 :
 .)224ويرجع اعتبارات السمات المشتركة في الشخصية لتأثرها بالثقافة السائدة ،والتي توجد التشابه
بين جميع أفراد الثقافة( .عبد الرحمن1998 ،م.)319 :
ب -السمات الفردية (الشخصية):
يذكر (البورت) أن السمات الفردية هي نزعات ذات تأثير ملحوظ على تصرفات األفراد وبشكل
ومتكرر ومن هذه النزعات الرغبة الشديدة والتعلق بالسلطة وهي من وجهة نظر
ا
مستمر
ا
يكاد يكون

(البورت) نادرة( .انجلر1991 ،م .)226 :وهي سمات ال يتماثل فيها الفرد مع غيره ولكنه يتفرد بها
عن اآلخرين وتحدد طريقته في السلوك ،وتلعب السمات الفردية دو ار أساسيا في تحديد الخطوط
العريضة لشخصية الفرد عن غيره من األفراد ،وال يتفق (ألبورت) مع (كاتل) في أن يحدد عددا معينا

من السمات تحدد سلوك الفرد ،ولكنه يرى أن بعض األفراد توجد لديهم سمة واحدة لها صفة السيادة

وتلعب دو ار أساسيا في توجيه سلوك الفرد وقد أطلق عليها (السمة الرئيسة) (عبد الرحمن1998 ،م:
.)320 -319
ت -السمات المركزية (المحورية):
فقد وصفها (ألبورت) بتلك النزعة المميزة للفرد والتي تعمل على تزويده بالصفات أو العبارات

في وصف الخصائص الرئيسة للفرد( ،انجلر1991 ،م .)227 :وأيضا قد أشار (ألبورت) إلى أن
السمات المركزية تتراوح ما بين  10-5سمات وهي تمثل الميول التي تميز الفرد تماما والتي تظهر
بسهولة ويمكن استنتاجها في المقابالت( .عبد الرحمن1998 ،م.)320 ،
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ث -السمات الثانوية:
هي نزعات موقفيه ليس لها تلك األهمية الحاسمة والمؤثرة في تركيب الشخصية ،فالشخص

يملك عددا كبي ار من هذه النزعات( .انجلر1991 ،م.)227 :

وترى الباحثة أن نظرية ألبورت قسمت السمات إلى ثالثة أنواع ،قسمها من حيث األكثر أهمية

حتى األقل أهمية ،وعد السمات ذات أهمية ألنها تصف سلوك الفرد وتميزه عن غيره من األفراد،

وتعتبر نظرية (ألبورت) هي مرجع مهم لباقي النظريات األخرى ،و(ألبورت) لم يكن معالجا نفسيا

تطبيقيا ولم يطور أسلوبا عالجيا محددا ،ولم يكن علميا من حيث استخدامه للمنهج العلمي حيث أنه
رفض استخدام التحليل النفسي ،وغيرها من المناهج.

ثانيا :نظرية كاتل:
يذهب (كاتل) إلى أن دراسة الشخصية مرت بمراحل انتقالية مهمة بدأت باألفكار الفلسفية

واألدبية التي وردت في كتابات الفالسفة قبل أن يتبلور علم النفس بصورته الراهنة ،ثم جاءت المرحلة

التجريبية على يد (فونت) في القرن التاسع عشر الميالدي ،ثم المرحلة االكلينيكية التي اعتمدت على

الطرق اإلسقاطية ثم التجريب والقياس اإلحصائي ومن روادها (فرويد ،ويونج ،وأدلر) ،ثم تأتى المرحلة

األخيرة برأيه والتي يعد من روادها (كاتل ،وأيزنك ،وألبورت) والتي لجأ الباحثون فيها إلى االتجاه
العلمي القائم على القياس والتحليل اإلحصائي للشخصية ،حيث يعتمد (كاتل) على التحليل العاملي
لفئة كبيرة من سمات الشخصية بعد القياس الموضوعي والمتعمق لهذه السمات ،ويقوم المنطق العام

للتحليل العاملي على قانون اإليجاز العلمي في البحث عن الوحدات األساسية للشخصية التي يجمعها
عوامل مشتركة بحيث تعطى هذه العوامل تفسي ار أفضل للسلوك( .عبد الرحمن1998 ،م-488 :

.)492

وقام (كاتل) بتعريف السمات :بأنها مضامين ومفاهيم عقلية أو تخيلية ،مستنتجة من السلوك

الظاهر الذي نقوم به من أجل أن نأخذ باالعتبار نظامه وثباته ،إذن السمات عبارة عن تنبؤات فرضية

تتيح لنا تكوين استنتاجات من األحداث السلوكية المتتالية( .انجلر1991 ،م.)250 :

وعرف أيضا (كاتل) الشخصية (1950م) :بأنها تلك التي تتيح لنا التنبؤ بما سوف يفعله

الشخص خالل موقف (ما) ،ويشارك (كاتل ،وألبورت) الرأي في وصفة الخصائص التي لها القدرة
على التنبؤ وتتميز بالثبات النسبي في مصطلح "السمات  "Traitsولكنه يختلف عنه في أربعة

اعتبارات مهمة:

 أن العناصر األساسية في الشخصية هي سمات المصدر  Source traitsيمكن استنتاجها منخالل التحليل العاملي.
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 ع ّد أن بعض السمات الفريدة ،مع بعض السمات األصلية العامة يشتركان في تحديد االختالفاتبين األفراد.
 -أنه أكثر إيجابية في ميله اتجاه نظرية التحليل النفسي.

 أنه أكثر تميي از بوضوح بين الدوافع واالعتبارات التركيبية للشخصية( .عبد الرحمن1998 ،م:.)492 -488

وقام (كاتل) بتقسيم السمات بشكل واضح ومفهوم على النحو اآلتي:
 -السمات الظاهرة مقابل السمات األصلية:

يذكر (كاتل) بأنه لكي تكون نظرية السمات مفيدة ،يجب أن تكون السمات المسلم بها أكثر
من مجرد سلوكيات ظاهرة ،يظهرها الفرد ،بحيث يفرق (كاتل) بين السمات الظاهرة والسمات األصلية،
حيث تمثل السمات الظاهرة مجموعات من االستجابات السلوكية الظاهرة والتي تبدو مترابطة أو يساير

بعضها البعض مثل األمانة والتكامل واالنضباط الذاتي والتفكير أو االعتقاد ،أما السمات األصلية
تنسب إلي المتغيرات التحتية ،ودراسة السمات األصلية قيمة وذلك؛ ألنها تمثل وصفا مختص ار لفرد،
لها تأثير واضح على تركيب الشخصية وهى تحدد الطريقة التي نسلك بها ونتصرف ،وتنقسم السمات

األصلية إلى سمات تكوينية وسمات ذات صياغة بيئية ،فالسمات التكوينية لها أصلها في الوراثة أو
الوضع الفسيولوجي للفرد ،في حين أن السمات ذات الصياغة البيئية تنشأ من تأثير محيطنا الطبيعي

واالجتماعي( .انجلر1991 ،م)251 -250 :
 -السمات الدينامية:

قام )كاتل( بتقسيم السمات الدينامية إلي الدفعات الفطرية والعواطف واالتجاهات ،و)كاتل(
مثل )ألبورت( و)موراى( نظر إلى الدوافع على أنها ضرورية لدراسة الشخصية ،فالسلوك اإلنساني
ينشط ويوجه نحو أهداف معينة بواسطة السمات الدينامية ،وبعض هذه السمات فطرية والبعض اآلخر

مكتسب نتيجة التفاعل مع البيئة ،ولكنها تسهم في تحديد لماذا نفعل وما نفعله ،ويرجع (كاتل) دوافعنا
الفطرية إلى الدفعات الفطرية ،وتتضمن السمات الدينامية المكتسبة من البيئة أنماطا عامة من السلوك

مثل العواطف وسلوكيات وميول أكثر تحديدا مثل االتجاهات ،والهدف األساسي لهم هو اختزال حدة
التوتر الناتج عن الدفعات الفطرية ،وقام (كاتل) بقياس عدد من االتجاهات ،والوحدات األساسية
للدافعية ،وقام بإخضاعها للتحليل العاملي واستطاع من خالله تحديد عشر دفعات فطرية محددة االسم

والصفة ،وست دفعات فطرية مؤقتة االسم أي يمكن تعديل مسماها بعد ذلك ،لها صفة الدوام النسبي،
وهي موضحة في الجدول اآلتي رقم (:)1
الدفعات الفطرية المؤقتة

الدفعات الفطرية المعرفة جيداً
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الطعام (الجوع)

االستغاثة (يأس /قنوط)

الجماع (الجنس)

الراحة (قلة النوم)

االجتماعية (الشعور بالوحدة)

االستدالل (اإلبداعية)

الحماية الوالدية (الشفقة)

إذالل الذات (التواضع)
االشمئزاز

االستكشاف (حب االستطالع)

الضحك (التسلية)

األمان (الخوف)
توكيد الذات (الغرور)

النرجسية الجنسية (المتعة الحسية)

المشاكسة (الغضب)
الولع بالكسب (الجشع)

شكل رقم ()1
كما حدد (كاتل) العواطف بالتحليل العاملي لعدد من العواطف ،مثال عاطفة التدين يمكن
تعريفها باتجاهات مثل :أريد أن أشعر أنني على اتصال مع اهلل ،والعواطف شأنها شأن الدفعات

الفطرية تختلف قوتها من شخص آلخر ،لكن العواطف ليست فطرية ،وال هي دائمة وال مستمرة ،فمن
الممكن التنازل عن المهنة أو الرياضة أو استبدال مسار اختياري بآخر لتحقيق اإلشباع المناسب

للدفعات الفطرية( .عبد الرحمن1998 ،م)496 -492 :
 -السمات المزاجية وسمات القدرة:

سمات المزاج تمثل األسلوب العام لفعاليات الشخصية ،وتتعلق بجوانب تكوينية لالستجابة
اجيا بالبطء أو الطموح أو التهيج أو الجرأة
فتعالج مثال النشاط والمثابرة واألفعال فقد يتسم الفرد مز ّ
وغير ذلك ،أما سمات القدرة وتعني طريقة استجابة الفرد لموقف معين ،ولما ينطوي عليه من تعقيدات
تحقيقا ألهداف معينة( .الشماع1977 ،م ،)60 :بحيث تلعب السمات الدينامية دو ار في تفسير

سلوكنا ،فإن السمات المزاجية وسمات القدرة تهتم باألسلوب ومدى النجاح الذي نحققه ،وقام (كاتل)

بإخضاع قائمة (ألبورت) للسمات والتي تتكون من  5000 -4000سمة للتحليل العاملي ،حيث
حصل على عدد أقل من السمات المصدرية ،وقد قام (كاتل) بإعداد مقياس للشخصية يقيس هذه

السمات المصدرية ،يعرف باختبار عوامل الشخصية الستة عشر( .عبد الرحمن1998 ،م-492 :

.)496

وتوصل (كاتل) لعوامل الشخصية الستة عشر من خالل إجراء التحليل العاملي على قائمة (ألبورت)

للسمات ،وتوصل من خاللها لهذه العوامل وتأتي على النحو اآلتي:
 -1العامل  Aالتعاطف /الجفاء (التآلف):
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يعد هذا العامل أكثر السمات المزاجية والقدرة ارتباطا بمفهوم (يونج) عن االنبساط واالنطواء ،حيث
أن األفراد الذين يحصلون على درجة مرتفعة في هذا البعد عادة ما يتميز بأنه اجتماعي صريح
وسهل المعاشرة ،يتسمون بدفء القلب ،ولديهم القدرة على تكوين عالقات شخصية والتعامل مع

اآلخرين ،أما األشخاص الذين يحصلون على درجات منخفضة في هذا البعد يميز األشخاص هنا

أنهم منعزلون ومحافظون ،فلديهم توجه لألشياء واألفكار أكثر من توجههم نحو اآلخرين ،والدرجة
المنخفضة تؤدي بصاحبها لالنتحار ،والجريمة ،وبارانويا االضطهاد( .عبد الخالق1982 ،م)171 :

 -2العامل  Bالذكاء:

يرتبط الذكاء بالقدرة على التفكير المختصر ،وتوليد اهتمامات عقلية ،فاألشخاص الذين يحصلون
على درجات منخفضة يكونون أقل ذكاء من المتوسط ،ويكون لهذا البعد داللة إكلينيكية فمرضى

االكتئاب ال يعطون اهتماما كافيا بالبنود( .البادي2014 ،م)43 :

 -3العامل  Cقوة األنا (الثبات االنفعالي):

الشخص الذي يحصل على درجة عالية في هذه السمة يوصف بأنه متزن يبدي القليل من العالقات
التي تكشف عن االستثارة االنفعالية ،ويحتفظ بهدوئه ويستجيب بصورة أوفى من المطلوب في
المناقشة أو مواقف الخطر أو الضغوط االجتماعية وغيرها ،بينما يتصف الفرد ذو الدرجة

المنخفضة بأنه سريع القابلية لالستثارة ،ويصرخ كثي ار ،ويضحك بكثرة ،ويبدي الحب والغضب وكل
االنفعاالت بشكل زائد( .الزاروس1993 ،م)59 :

 -4العامل  Eالسيطرة /الخضوع:

يمثل السيطرة وحب السيادة والعدوانية والخشونة وحب التنافس ،واألشخاص ذوو الدرجة المرتفعة
يتصفون بأنهم مسيطرون ،عدوانيون ،منافسون ،عنيدون ،يصفون أنفسهم بأنهم أقوياء وفعالون

ومؤثرون في اآلخرين ،فالدرجة المرتفعة ترتبط جدا بمظاهر العدوان والعناد الذي يغطي شعو ار
بالنقص ،أما الدرجة المنخفضة (الخاضعون) فيتميزون بالوداعة وسهولة االنقياد وحب المجاملة،

ويحبون العزلة ،وغالبا يصبون الغضب على الذات بدال من اآلخرين( .عبد الخالق1982 ،م:

)171

 -5العامل  Fاالندفاع /التروي (االندفاعية أو الحماس):
يشبه هذا العامل بعض الشي العامل  Aبحيث يتميز االندفاعيون بكونهم معتمدين على الحظ
الطيب ،ومفعمين بالحيوية والنشاط متحمسين ،أما ذوو الدرجة المنخفضة (المتروون) فيصفون
بالتريث والهدوء والميل للصمت والسلوك الجاد( .البادي2014 ،م)44 :

 -6العامل  Gقوة األنا األعلى (االمتثال أو االنسحاب):

تعكس هذه السمة وصف (فرويد) لألنا األعلى ،فيميل أصحاب الدرجة المرتفعة من قوة األنا إلى

المثابرة واحترام السلطة ،ويعدون أكثر امتثاال لمعايير الجماعة ،ويفضلون حل مشكالتهم قبل أن
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تتفاقم ،أما أصحاب الدرجة المنخفضة فيحصلون عليها السيكوباتيون والمجرمون( .عبد الخالق،

1982م)171 :

 -7العامل  Hالجرأة /الحياء:
ذوو الدرجة المرتفعة يتصفون بالجرأة وهم نشيطون وفعالون ويستمتعون بكونهم في مركز اهتمام
اآلخرين ،ويصفون أنهم سريعو اتخاذ القرار ،أما ذوو الدرجة المنخفضة يتصفون بالحياء ،ولديهم

درجة (ما) من العزلة ،وتزعجهم الضغوط الخارجة بسرعة( .عبد الرحمن1998 ،م ،)500 :يمثل
الجرأة والمغامرة واإلقدام وحب االجتماع باآلخرين ،ودود صريح واثق من نفسه ،في المقابل صفات

مثل الجبن ،والخجل ،واالنسحاب ،واإلحجام( .عبد الخالق1982 ،م)172 -171 :

 -8العامل  Iالطراوة مقابل الصالبة:

يتصف ذوو الدرجة المرتفعة باالعتمادية وفرط الحساسية ،وفرط السعي للحصول على الحماية،

ونقص الشعور باألمان ،ويتصف ذوو الدرجة المنخفضة بالعقالنية واالعتماد على الذات

واالستقاللية( .الزاروس1993 ،م)60 :

 -9العامل  Lاالرتباك أو الشك مقابل التقبل:
يتميز ذوو الدرجة المرتفعة بالتشكك والغيرة ،والميل الى انتقاد اآلخرين والتصلب ،وسرعة الغضب،
أما الدرجة المنخفضة من الشك يتصف منخفضو الشك بالثقة بالنفس والتقرب المقبول من اآلخرين،

ويتصف مرتفعو الدرجة بأنهم أكثر عرضة لإلصابة باألمراض القلبية ،أما المنخفضون يملكون

داللة صحية( .عبد الرحمن1998 ،م)500 -494 :

-10العامل  Mرومانتيكي /واقعي (التخيل):

بمعنى اإلفراط في الخيال هروبا من الواقع ،وذوو الدرجة المرتفعة في التخيل غير تقليديين ،وغير
مهتمين باألحوال اليومية ،وليس لديهم اهتمام باألشياء الميكانيكية ،أما رجال البوليس أو الطيارون

أو الميكانيكي يملكون درجات منخفضة للخيال ،وهم واقعيون ويهتمون بالجانب العملي( .الزاروس،

1993م)61 :

 -11العامل  Nالدهاء مقابل السذاجة (الدهاء /للحنكة):
أصحاب الدرجة المرتفعة يفضلون أن يكونوا مع األشخاص المؤديين والمحتكين الذين يزيدونهم خبرة

بشؤون الحياة ،أما ذوو الدرجة المنخفضة فإنهم سذج وأقل تقيدا بالقواعد واألعراف.

(البادي2014 ،م)44 :

 -12العامل  Oاالستهداف للذنب مقابل الثقة بالنفس (عدم األمان /االطمئنان):

مرتفعو الدرجة لديهم ميل دائم لتقرع الذات والترقب والقلق والشعور بالذنب ،متقلبو المزاج أحيانا
ومكتئبون تماما ،أما أصحاب الدرجة المنخفضة يتصفون بالثقة بالنفس وأنهم ال يحبون االرتباط
بمعاهدات واتفاقيات( .عبد الخالق1982 ،م)172 :
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 -13العامل  Q1الراديكالية /المحافظة (الراديكالية):
الراديكاليون هم اشخاص متحررون عقليا ،تحليليون ،مجددون يثقون في المنطق أكثر مما يثقون في

المشاعر ،أما المحافظون فيكونون أكثر ميال للسلوك التقليدي( .عبد الرحمن1998 ،م)503 :

 -14العامل  Q2كفاية الذات /االفتقار إلى التصرف (كفاية الذات):

يتميز الفرد الحاصل على درجة مرتفعة على هذه السمة باالكتفاء الذاتي بينما الفرد ذو الدرجة

المنخفضة يفتقر إلى الثبات والتصميم على أمر (ما( ( .الزاروس1993 ،م.)62 :

 -15العامل  Q3قوة اعتبار الذات /ضعف اعتبار الذات (التنظيم الذاتي):

يعمل اعتبار الذات كوظيفة تنظيمية ويركز على تكامل الشخصية ،فاألشخاص المرتفعو الدرجة من
التنظيم الذاتي لديهم ضبط قوى على سلوكهم وحياتهم االنفعالية ويتمتعون بقوة ضبط ذاتي ولكنهم

صعاب المراس ،في حين المنخفضو الدرجة فإنهم يكونون غير قادرين على المحافظة على انفعاالتهم

ومن ثم التعرض للقلق المنخفضو الدرجة في قوة االعتبار فإنهم يتصفون باللين واالندفاعية( .البادي،

2014م)45 :

 -16العامل  Q4التوتر /االسترخاء (التوتر):
يوصف األشخاص الذين يحققون درجة مرتفعة من التوتر بأنهم يستغرقون وقتا طويال لكي يعودوا
لهدوئهم بعد أي توتر ،ويتوترون من األشياء الصغيرة ،أما ذوو الدرجة المنخفضة فإنهم يتميزون
(عبد الرحمن1998 ،م.)505 :

باالسترخاء والهدوء ورباطة الجأش.

وترى الباحثة أن نظرية (كاتل) للسمات اعتمدت على البحث التجريبي وليس مجرد التأمل،
وعد السمة أكثر المفاهيم أهمية في دراسة الشخصية ،وتنوعت أساليب القياس لديه ،وتعد جهوده إنجا از

جيدا جدا في علم النفس ،ولكن اعتبار التحليل العاملي أداة لتصفية المصفوفات الكبيرة غير قادرة
على اختبار الفروض والوصول الى الحقائق جوهرية ،وهي وتعتبر محل جدل من قبل الكثيرين من

المستخدمين لهذه التقنية.
ثالثاً :نظرية أيزنك:

تعد نظرية (أيزنك) في علم النفس نابعة من اعتقاده أن القياس أمر أساسي بالنسبة ألي تقدم

علمي ،واعتقاده األعمق بأننا في علم النفس مازلنا غير متيقنين مما يجب علينا قياسه.

(هول ،ليندزي1978 ،م.)495 :
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وينظر (أيزنك) للشخصية على أنها تنظيم هرمي حيث نجد في قاعدة هذا الهرم ،السلوكيات

التي نستطيع مالحظتها واقعيا ،أما المستوى التالي (األوسط) االستجابات المعتادة والسمات ،وفي قمة
الهرم أبعاد واسعة أو أنواع رئيسة ،وقام (أيزنك) بترتيب جميع القوى البيولوجية والتاريخية والتصنيفية

ونظرية التعلم ،والتحليل العاملي ،ووضعها في بوتقة واحدة من أجل فهم الشخصية ،وع ّد (أيزنك)
التحليل العاملي أداة تمهيدية تمهد الطريق لبحوث تجريبية ومعملية متالحقة للوصول إلى فهم العوامل
المثبتة( .انجلر1991 ،م)256 :
التنظيم الهرمي للشخصية لدى (أيزنك):
تحتل مفاهيم السمة  traitsوالطراز  typeمكانا مركزيا في نظرة (أيزنك) للسلوك ،ويعرف
السمة ببساطة شديدة باعتبارها (تجمعا ملحوظا من النزعات الفردية للفعل) وبعبارة أخرى ،فإن السمة
هي اتساق ملحوظ في عادات الفرد أو أفعاله المتكررة .أما الطراز فهو نوع من التنظيم أكثر عمومية

وشموال ،ويضم السمة بوصفها جزءا مكونا ،فالسمة لدى (أيزنك) يجب أن تعرف إجرائيا أو أن
يصحبها إجراء قياسي معين حتى يمكن أن تكون لها أهمية أو فائدة ،ويجب ان تستمد السمة أهميتها

من إسهامها في تعريف عام ألبعاد الشخصية الكامنة( .هول ،ليندزي1978 ،م.)499 -497 :
وعندما قام أ(يزنك) بوضع التصور الهرمي قام بتوضيح ثالثة أنماط للشخصية وهي (االنبساط-

واالنطواء)( ،أحيانا تختصر لالنبساط لسهولة االستخدام) ،و(العصابية) ،و(الذهانية) ،والكذب

(الجاذبية االجتماعية) ،ورأى أن الناس يتوزعون اعتداليا على هذه األبعاد ،لذلك غالبية الناس
يحصلون على درجات تدور حول درجة المتوسط على هذا البعد( .عويضة1996 ،م)25 -24 :

وقد ذهب (أيزنك) إلى القول بأن الشخصية تتكون من ثالث أبعاد ولكي يؤكد هذا االفتراض
عرض بناء هرمي للشخصية أو نموذجا هرميا للشخصية ،ويؤكد هذا البناء نتائج دراسته لمنهج

التحليل العاملي ،بمعني وجود أربعة مستويات لهذا البناء وهي:
 على مستوى النمط أي نمط الشخصية. -على مستوى السمة الشخصية.

 على مستوى العادات أو السلوك المتكرر. على مستوى االستجابات النوعية الجزئية الفرعية( .عيسوي2002 ،م.)69 :الوراثة من وجهة نظر (أيزنك):
جعل (أيزنك) الوراثة العامل األهم في تكوين شخصية الفرد ،وهذا األمر لم يرق لعلماء النفس

المعاصرين له " فقد رفض علماء النفس األمريكان هذه النظرة جملة وتفصيال ،مؤكدين أن سمات

الشخصية ال يمكن أن تورث ،وال تلعب الجينات دو ار يذكر.
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وقد ساق (أيزنك) مثالية المشهورين إلثبات صحة نظريته والمتعلقين بالتوأم وأطفال التبني،

مؤكدا أ ن الوراثة لها دور ال يستهان به في توريث سمات الشخصية وفي السنوات األخيرة بدأت وجهة
نظر (أيزنك) تلقي قبوال مطردا ،بعد أن تحارب من قبل علماء النفس األمريكيين على وجه الخصوص
ولمدة طويلة إذ ازداد االهتمام بأثر الوراثة على سلوك اإلنسان وشخصيته ،والقت هذه النظرة حديثا

اهتماما جادا بسبب الدراسات التي ساقها (أيزنك) وأكدها كثير من العلماء من بعده ،وقد قدر علماء
النفس كثي ار دور الوراثة على سلوك الفرد وشخصيته  %50على األقل ،وهذا ينطبق على جميع
السمات الشخصية التي يمكن تصورها ،كاالجتماعية ،واالنفعالية ،ومستوى النشاط العام ولكن ال توجد

سمة واحدة ال تتأثر بعامل الوراثة ،وهذا األمر يدعم نظرية (أيزنك) والتي نادي بها قبل  30عاما.

(هول ،ليندزي)499 :1978 :
أبعاد الشخصية لدي "أيزنك":

أجري (أيزنك) الكثير من الدراسات حول أبعاد الشخصية األساسية ،وتوصل منها إلى التعرف
على األبعاد األساسية للشخصية ،وتأيدت دراسات (أيزنك) في عدد من الدراسات أجريت في مصر

مثل (دراسات سويف1958 ،م ،فرغلي ،)1970 ،وتعد أبعاد الشخصية من المفاهيم التي تنتظم حولها
حقائق كثيرة ،وتساعد على الفهم المنظم للواقع ،وتساعد أيضا على الوصول إلى أحكام وتنبؤات علمية
وعملية( .عويضة1996 ،م)59 :

تتجه جميع بحوث (أيزنك) إلى هدف نهائي هو تعريف األبعاد األولية للشخصية مما يسمح
بالتالي بإقامة تصنيف قوى فريد للطرز (تيبولوجية) ،ولقد رسمت بحوثه خطا النظرية (لكرتشمر

ويونج) وأدت الى نتائج يبدو أنها تدعم الكثير من أفكار يونج ،في حين فشلت في أغلبها في تأكيد
التنبؤات المشتقة من نظرية (كرتشمر)( .هول ،ليندزي1978 ،م)499 :

وتوصل (أيزنك) إلى نظريته في الشخصية من خالل تطبيق التحليل العاملي والذي أجراه على

( ) 700جندي بعد الحرب ومن ذلك توصل من خاللها إلى أبعاد الشخصية وهي على النحو اآلتي:
االنطواء -واالنبساط ،والعصابية ،وبعد مجموعة أخرى من البحوث توصل (أيزنك) لبعد آخر جديد

الذهانية ،حيث أن األفراد يتوزعون اعتداليا على هذه األبعاد ،وذلك أن غالبية األفراد يحصلون على
درجات تدور حول درجة المتوسط للبعد( .زهران1980 ،م)108 :

أ -العصابيـــــــــة:

العصابية هو االسم الذي أعطاه (أيزنك) للبعد الذي يمتد مداه من األشخاص المتمتعين بهدوء

عادي معتدل ،ورابطي الجأش ،إلى أولئك األشخاص الذين يميلون إلى أن يكونوا عصبيين بصورة

شديدة ،وقد أوضح بحثه أن هؤالء األشخاص العصبيون أظهروا على الدوام معاناة من االضطرابات
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العصبية ،ومن هنا جاءت تسمية هذا البعد ،وكان أيزنك على قناعه بأنه مادام لكل فرد موقع يناسبه

على متصل السوية -العصابية ،فإن هذا الموقع يشير إلى المزاج الحقيقي للفرد (هريدي2011 ،م:
)172
وأشار (أيزنك) إلى أن بعد العصابية يشبه فكرة عدم االتزان فاألفراد الذين يقعون عند طرف

بعد العصابية يميلون للتعرض للقلق ويسهل استثارتهم ويحتمل أن يشكون من الصداع واألرق وفقدان
الشهية ويقومون بدورهم األسري على نحو مناسب وأقل قدرة على الرؤية في الظالم من األسوياء

ومستوى حافزهم أعلى مما نجد عند األسوياء ،و يذكر (أيزنك) أنه يجب التمييز بعناية بين العصابية؛
أي :عدم االتزان االنفعالي الموروث الذي يهيئ الشخص ويجعله مستعدا لتكوين أعراض عصابية عن
التعرض لضغط ويصاب في النهاية بانهيار عصبي ،وبين أن العصاب ينتج عن ضغط انفعالي على

الجهاز العصبي فيميل لالستجابة بطريقة منخفضة من عدم االتزان االنفعالي نتيجة ضغط بيئي قوي
وشامل ،وقد ال يظهر عند شخص آخر استعداد شديد للعصاب نتيجة لعدم توافر الضغوط عليه

(زهران1980 ،م .)108 :وقام (أيزنك) باستخدام هذا المصطلح في أول األمر للتعبير عن مجموعة
من األعراض العقلية الشاذة مثل القلق ،والوسواس ،والهستيريا ،وأن هذا المفهوم اتخذ معنى خاصا في

نظرية (أيزنك) إذ رأى أن لدينا جميعا درجة من العصابية تندرج من االتزان إلى القلق المرتفع أو

االنهيار في المواقف الصعبة أو االستجابة االنفعالية الزائدة عن الحد ،وتبين أن القلق يرتبط ارتباطا
عاليا بالعصابية( .عويضة1996 ،م)26 :
وأشار (أيزنك) إلى أن العصابية تمتد من األشخاص المتمتعين بهدوء عادي معتدل ،ورابطي
جأش ،إلى أولئك الذين يميلون أن يكونوا عصبيين بصورة شديدة ،وأشار (أيزنك) إلى أن األشخاص
الذين يحصلون على درجات مرتفعة على مقياس العصابية هم بالضرورة عصابيون ،ولكنهم أكثر

قابلية للمشكالت العصابية( .هريدي2011 ،م)174 :

ويتضمن هذا البعد السمات التالية( :تقدير الذات ،والسعادة ،والقلق ،والوسواس القهري،

واالستقالل ،وتوهم المرض ،والشعور بالذنب)
 -1تقدير الذات:

إن فاعلية الذات للفرد الذي يعتز بقدرته يكون أكثر نشاطا وتقدي ار لذاته ،ويمثل ذلك مرآة

معرفية للفرد ،تشعره بقدرته على التحكم في البيئة( ،البادي2014 ،م ،)47 :وتدل الدرجات المرتفعة
على هذا المقياس على أن أصاحبها يظهرون تقدي ار للذات ،ولديهم الكثير من الثقة في أنفسهم وقدراتهم
ويعتقدون بأنهم أشخاص ذوو فائدة في المجتمع يؤمنون بأنهم محبوبون من اآلخرين ،بينما تدل
الدرجات المنخفضة على أن أصحابها لديهم فكرة منخفضة عن أنفسهم ،ويعتقدون بأنهم فاشلون وغير
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مرغوب فيهم وتشير الدرجة المتطرفة المنخفضة جدا على هذا العامل إلى عقدة النقص( .عبد

المعطي2004 ،م .)65 :وذلك أن األساس الذي تتكون منه الشخصية هو الخبرة ،والخبرة هي كل ما
يتوصل إليه الفرد ،ومن مجموع هذه الخبرات التي تتكون لدى الفرد ومن خالل تقويمها يتكون مفهوم

الفرد لذاته( .الغيالني2013 ،م)27 :
 -2السعادة:

يتعلق هذا المقياس بسعادة اإلنسان في حياته ومدى تمتعه بهذه السعادة ،أيضا مدى انعكاس
ذلك على صحته النفسية بوجه عام فنجد أن األفراد الذين يحصلون على درجات مرتفعة على هذا

المقياس عادة مبتهجون ،متفائلون بالحياة ،ويتمتعون بصحة جيدة ،قانعون بوجودهم ويجدون الحياة
ذات مغزى وهم في سالم في هذه الدنيا .بينما نجد أن األفراد الذين يحصلون على درجات منخفضة
على هذا المقياس متشائمون ،عابسون ،مكتئبون ،يائسون من وجودهم ،وعلى خالف دائم مع العالم

الذي يحيط بهم( .عبد المعطي2004 ،م)65 :
 -3القلق:

يرى (أيزنك) أن لدينا جميعا درجة من العصابية تندرج من االتزان إلى القلق المرتفع أو

االنهيار في المواقف الصعبة؛ أي :كلما ارتفع مستوى القلق انخفض مستوى األداء( .عويضة،
1996م ،)26 :أي أن الذين يحصلون على درجات مرتفعة على هذا المقياس يضطربون بسهولة

باألشياء الخاطئة ،يميلون للقلق غير الضروري ألشياء قد تحدث وقد ال تحدث ومثل هؤالء األفراد

يسجلون النسب المرتفعة في استهالك المهدئات واألقراص المنومة ،بينما نجد أن الذين يحصلون على
درجات منخفضة يكونون هادئين ،ساكنين ،يقاومون القلق ،والمخاوف المرضية (غير المعقولة) ،أما
في المتوسط من هذه الدرجات فسنجد أن النساء يحصلن على درجة أعلى في القلق من الرجال ولكن

الفارق قد ال يكون ظاه ار إلى ّحد كبير( .عبد المعطي2004 ،م ،)66 -65 :ويوصف الشخص
العصابي الذي يحصل على درجات مرتفعة على بعد العصابية ،بأنه شخص غير متزن انفعالّيا غير
اجتماعيا مع البيئة المحيطة به يعاني من صراعات بينه وبين البيئة المحيطة ،كما أنه يميل
متوافق
ّ
إلى القلق ويسهل استثارته( ،جابر1990 ،م.)334 :
 -4الوسواس القهري:
إن الذين يحصلون على درجات مرتفعة على هذا المقياس يتصفون بالحرص والوعي والنظام
والقدرة على االحتمال باإلضافة الى أنهم صعب إرضاؤهم ويتأثرون بسهولة باألشياء غير النظيفة،
وبينما نجد أن الذين يحصلون عل درجات منخفضة يتصفون بحب الراحة وبحاجة أقل إلى النظام

والروتين أو الطقوس( ،عبد المعطي2004 ،م ،)66 :وقام (أيزنك) باستخدام مصطلح العصابية
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للتعبير عن مجموعة من االعراض العقلية الشاذة مثل القلق ،والوسواس ،والهستيريا( .عويضة،

1996م)25 :

 -5االستقالل:
هي الرغبة في تحصيل شيء صعب المنال ،واتقان بعض المهارات والتغلب على الموانع

والعوائق( .العيسوي2002 ،م ،)126 :فيتميز األفراد الذين يحصلون على درجات مرتفعة على هذا
المقياس باالستقالل الذاتي ومثل هؤالء األشخاص يتمتعون بقدر كبير من الحرية واالستقالل ويتخذون

ق ارراتهم بأنفسهم ويرون أنفسهم أسيادا لمصائرهم باإلضافة إلى ذلك فإنهم يقومون بخطوات واقعية لحل
مشاكلهم ،بينما الذين يحصلون على درجة منخفضة على هذا المقياس ينقصهم االعتماد على أنفسهم
ويعتقدون أنهم ال حول لهم وال قوة مدفوعين دائما باآلخرين وباألحداث من حولهم ويظهرون درجة
عالية مما يمكن أن نطلق عليه (الخضوع للسلطة)؛ أي :الطاعة العمياء للقوة الحاكمة أو مصدر

السلطة في محيطه( .عبد المعطي2004 ،م)66 -65 :
 -6توهم المرض:

إن الفرد يكون بحاجة إلى اإلغاثة ،أو العون؛ أي :رغبة الفرد في أن يساعده اآلخرون ،سواء

كانت هذه المساعدة في شكل حب أو عطف أو حماية (العيسوي2002 ،م ،)126 :فيشكو الذين
يحصلون على درجات مرتفعة على هذا المقياس من أنواع مختلفة من أعراض جسمية منتشرة،

ويظهرون قد ار كبي ار من االهتمام بحالتهم الصحية وكثي ار ما يطلبون االهتمام العاطفي من الطبيب ومن

أسرتهم ومن أصدقائهم ،أما الذين يحصلون على درجات منخفضة على هذا المقياس فناد ار ما
يمرضون وال يقلقون كثي ار جدا على صحتهم( .عبد المعطي2004 ،م)66 :
 -7الشعور بالذنب:
الرغبة في الخضوع والرغبة في تقبل اآلالم ،وقبول النقد واللوم واالستسالم( .العيسوي2002 ،م:
 ،)126فالذين يحصلون على درجات مرتفعة على هذا المقياس يلومون أنفسهم ويحقرونها وينزعجون

من وعيهم بصرف النظر عما إذا كان سلوكا في الواقع يستحق التوبيخ أم ال ،بينما نجد أن الذين
يحصلون على درجات منخفضة يميلون قليال الى معاقبة أنفسهم أو يتأسفون لسلوكهم الماضي (عبد

المعطي2004 ،م ،)66 :إن األفراد يميلون بصورة كبيرة إلى عدم االستقرار العاطفي ،وعدم الرضا
عن النفس ،وصعوبة التوافق مع متطلبات الحياة على جانب أنهم يظهرون القليل من الرضا عن

الحياة( .الغداني2014 ،م)33 :
ب -االنبساط مقابل االنطواء:
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يتميز المنبسط لدى (أيزنك) بأنه منطلق وأقل عرضة للكف ،مغرم باألنشطة التي تحقق له

اتصال باآلخرين ،يبحث عن االستثارة ،سهل المعاشرة ،أما المنطوي فإنه يتميز بعكس الصفات
السابقة ،ولحسن الحظ فإن غالبيتنا يتمتع بكال الصفتين ولكن بدرجات متفاوتة ،يعني أن غالبيتنا ليس
بمنطوين وال منبسطين (عويضة1996 ،م .)26 :ولقد فرض (أيزنك) أن االنبساطية -االنطوائية
بمثابة حالة من التوازن بين الكبح " "inhibitionوالتهيج " "excitationداخل المخ ذاته ،فالتهيج هي
عملية إيقاظ المخ لنفسه ،فيكون في حالة حذر وتعلم ،والتي تحدث إما في الشعور باالسترخاء

والدخول في النوم ،أو في حالة الشعور بحماية المخ لنفسه من حالة اإلثارة الهائلة ،وافترض (أيزنك)

أن الشخص المنبسط ،يتمتع بكبح قوي وجيد ،ومن جهة آخرى فإن الشخص المنطوي لديه كبح ردئ

وضعيف  poor or weak inhibitionيكونون منبهين للغاية ،ويتعلمون بصورة جيدة ،وأحد

اكتشافات (أيزنك) أن مجرمي العنف يكونون انبساطيين ال عصابيين( .هريدي2011 ،م)175 :

ولهذا البعد سبع سمات وهي كاآلتي( :النشاط ،واالجتماعية ،وحب المخاطرة ،واالندفاعية،

والتعبيرية ،والتأملية ،والمسؤولية):
 -1النشاط:

أشار (أيزنك) إلى الشخص المنبسط أنه منطلق ومغرم باألنشطة التي تحقق له االتصال باآلخرين،
وال تجذبه األنشطة التي تؤدي بمعزل عن اآلخرين ،ويبحث عن االستثارة ،على عكس الشخص

المنطوي( .ابو رزق2011 ،م)27 :؛ أي :يتميز األفراد الذين يحصلون على درجات مرتفعة على
هذا المقياس بالنشاط بوجه عام ،ولديهم قدر مرتفع من الطاقة فهم يستمتعون بكل ضروب النشاط

الجسمي والتي تشتمل التدريبات واألعمال الصعبة ويميلون إلى االستيقاظ المبكر السريع في
الصباح ،أما األشخاص الذين يحصلون على درجات منخفضة على النشاط فيميلون إلى أن يكونوا

خاملين ،كسولين يتعبون بسرعة وسهولة ،ويفضلون البعد عن العالم المحيط إلى مكان خال نسبيا
وهم يفضلون الهدوء وقضاء اإلجازات المريحة( .عبد المعطي2004 ،م)63 -62 :

 -2االجتماعية:

ويرى (أيزنك) أن األفراد هنا يميلون إلى حضور الحفالت ،ويكون لهم أصدقاء كثيرون ،ويحتاجون

إلى الناس حولهم( .أبو رزق2011 ،م ،)27 :ويبين هذا المقياس السلوك االجتماعي للفرد ،وتدل
الدرجات المرتفعة على االجتماعية وأن أصحابها يميلون إلى البحث عن إقامة عالقات اجتماعية
مع اآلخرين ،ويحبون المشاركة في المناسبات االجتماعية ،أما أصحاب الدرجات المنخفضة

يفضلون أن تكون لهم صداقات قليلة ،ويستمتعون باألنشطة (االنفرادية) ،ويجدون صعوبة في تحديد
ما يتحدثون به مع االخرين ،وتعد االجتماعية المرتفعة أحد وجوه االنبساط ،واالجتماعية المنخفضة

تكون أحد وجوه االنطواء( .عبد المعطي2004 ،م ،)63 -62 :إن المنبسطين هم أشخاص

74

اجتماعيون ،يحبون الحفالت ولهم أصدقاء كثيرون ويحتاجون إلى أناس حولهم ويتحدثون معهم،

يأخذون االمور ببساطة ،وينفعلون بسرعة ،دائمو النشاط ال يسيطرون على انفعاالتهم ،على عكس
المنطوين( .جابر1990 ،م)333 :

 -3حب المخاطرة:

يصف (أيزنك) الشخص المنبسط بأنه شخص متهور ويرتكب األخطاء ومتقلب المزاج( .أبو رزق،
2011م،)27 :وتشير الدرجات على هذا المقياس إلى صفات الشخصية التي تظهر في سلوك

األ فراد في تفاعلهم والبيئة التي يعيشون في إطارها فاألفراد الذين يحصلون على درجات مرتفعة
يعشقون المخاطرة ،ويبحثون عن المكافأة والحوافز ،واهتمام ضئيل بالنتائج المضادة لسلوكهم وهم
مغامرون يعتقدون أن عنصر المخاطرة يضفي قيمة حقيقية ،أما أصحاب الدرجات المنخفضة

فيفضلون األلفة واألمن واألمان حتى لو أدى الى التضحية( ،عبد المعطي2004 ،م،)63 -62 :

فاألشخاص المنبسطون ال يحبون الق ارءة أو الدراسة متفردون يسعون وراء االستثارة ،ويسعون لعمل
أشياء ليس من المفروض أن يقوموا بها ويتصرفون بسرعة ،وهم أشخاص مندفعون( .جابر،

1990م.)333 :

 -4االندفاعية:

إن االشخاص المنبسطين يبحثون عن االستثارة ،عدوانيون ،ال يمكن االعتماد عليهم ،سهلو

المعاشرة ،متفائلون ،على عكس المنطوي( .عويضة1996 ،م ،)26 :يتميزون عن الذين يحصلون
على درجات مرتفعة على عامل االندفاعية ويميلون إلى االستجابة بخاطر اللحظة الراهنة (التصرف

السريع دون ترو) ،يتميزون بالالمباالة ،ال يمكن التنبؤ بنتائج أفعالهم ،أما الدرجات المنخفضة
يتميزون بأنهم يفكرون في األمر بعناية واهتمام شديد قبل اتخاذ القرار ،ويخططون لمستقبل حياتهم،
ويفكرون قبل أن يتكلموا( .عبد المعطي2004 ،م)63 -62 :

 -5التعبيرية:

يميل أصحاب الدرجات المرتفعة على هذا العامل إلى أن يكونوا أكثر وجدانية وتعاطفا وهم سريعو

االستثارة وواضحون في تعبيرهم عن مشاعرهم ،أما أصحاب الدرجات المنخفضة يميلون إلى
الهدوء ،البرود ،واالنعزال ولديهم القدرة على التحكم في أنفسهم عند التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم،

أما األشخاص المنطويون فيميلون إلى إظهار الحصر واالكتئاب ،ويخضع مشاعره للضبط الدقيق،
ويندر أن يتصرف بطريقة عدوانية وال ينفعل بسهولة ،وهو شخص يعتمد عليه ،ويميل إلى التشاؤم

ويعطى قيمة كبيرة للقيم األخالقية( .أبو ناهية1989 ،م)11 :

 -6التأملية:

وتنم طبيعة الدرجات التي يحصل عليها األفراد على هذا المقياس على طبيعة تفكير كل من

االنطوائي واالنبساطي بشكل عام ،فالدرجات المرتفعة على هذا العامل تتجه نحو قطب االنبساط
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بينما تتجه الدرجات المنخفضة نحو قطب االنطواء ،ويتميز األفراد الذين يحصلون على درجات

مرتفعة باالهتمام باألفكار والمجردات والمشاكل الفلسفية والمنافسات والتأمالت ويميلون الى
االستنباط ،أما أصحاب الدرجات المنخفضة يتميزون بالنزعة العلمية واالهتمام بفعل األشياء
المختلفة أكثر من التفكير وغير صبورين للتفكير في األمور العميقة( ،عبد المعطي2004 ،م:

)63 -62؛ أي :وجود ميل عميق في الحياة والبحث عن الفرص المؤدية للمناشط المفيدة والمناشط

الترويحية والصحية ،والبحث عن القوة ،والتأثير الشغف بالحياة والناس( .العيسوي2002 ،م،127 :

)130

 -7المسؤولية:
إن االنطوائي أكثر مثابرة وأكثر ذكاء من االنبساطي ،فاالنطوائي تزيد لديهم عمليات اإلثارة والكف

السريع في الجهاز العصبي( ،عويضة1996 ،م،)60 -59 :لذلك تشير الدرجات التي يحصل
عليها األفراد إلى القدرة على تحمل المسؤولية أو عدم تحملها لدى كل من المنبسط والمنطوي ،فإن
التصور يتبلور في أن المنطوي بوجه عام لديه القدرة على تحمل المسؤولية والشعور بها ،وذلك

بعكس المنبسط الذي تنقصه المسؤولية والشعور بها ،وتعني الدرجات المرتفعة ألصحابها على هذا
العامل بأنهم يتصفون بالوعي التام لما يدور حولهم ويمكن االعتماد عليهم ويتميزون بالثبات،
جديرون بالثقة وجادون في تفكيرهم ويكون لديهم قدر قليل من القهر ،بينما أصحاب الدرجة

المنخفضة على هذا العامل يتميزون عكس هذه الصفات فهم يميلون إلى عدم المباالة بالنظم

االجتماعية السائدة في المجتمع ويتميزون باإلهمال وعدم االهتمام باألمور الرسمية( .عبد المعطي،

2004م)63 -62 :

ت -بعد الذهانيــــــــــــــــــة:
الذهانية ليست درجة متطورة من العصابية ،ولكن الذهانية بعد مستقل عن بعد العصابية متعامد
معه وغير مرتبط به ،فكما يوجد بعد يربط العصابية باالتزان ،يوجد بعد آخر مستقل يربط الذهانية
بالسواء على شكل متصل آخر ،وعلى الرغم من أن الذهانية ليست هي المرض العقلي أو الذهان،

إال أن المرضى العقليين يكشفون عن درجة مرتفعة على هذا البعد( .أبو ناهية1989 ،م ،)12 :وقد
اعتبر (أيزنك) الذهانيين أقل طالقة من الناحية اللغوية وتركيزهم أقل وذاكرتهم أضعف وهم بطيؤون
في األعمال العقلية واإلدراكية وقليلو الحركة وغير قادرين على التكيف مع التغير في البيئة ويرى

(أيزنك) أن األفراد يختلفون في ثالث خصائص:

 يختلفون في السرعة التي يتم بها الكف واالستثارة في الجهاز العصبي. -يختلفون في سرعة تبدد وتوزع الجهاز العصبي.

 يختلفون في قوة أو شدة الناتج أو اإلنطفاء( .أحمد2003 ،م)410 :76

ويوصف الشخص الذي يحصل على درجة مرتفعة على بعد الذهانية بأنه بارد وعدواني

وقاس ،مما يؤدي إلى أنواع من السلوك المضاد للمجتمع ويكشف الفصاميون ومرضي الهوس
واالكتئاب السيكوباتيون والمجرمون جميعا عن درجات مرتفعة على هذا العامل( .القيق2011 ،م:

)49

ث -الكذب (الجاذبية االجتماعية):
أوضحت الدراسات العاملية والتجريبية التي أجريت لفحص طبيعة هذا المقياس أنه يقيس

عامال مستقال وثابتا في الشخصية هو الجاذبية االجتماعية او الكذب وهو يقيس ميل المفحوص

للتزييف نحو األحسن ،وهذا المفهوم يشير مدى تزييف المفحوص لدرجته على اختبار الشخصية
اجتماعيا التي تضعه في أفضل صورة اجتماعية ممكنة.
باختبار االستجابات المستحسنة
ّ
ويشير (أبو ناهية1989 ،م )13 :إلى أن ارتفاع الدرجة على هذا المقياس يشير إلي سمة

شخصية جديرة باالهتمام والدراسة في حد ذاتها ،كما أنها تختلف من مجتمع آلخر( .الطهراوي،
1997م)37 :
وترى الباحثة :أن (أيزنك) اهتم بعامل الوراثة ودوره في تكوين سمات واعداد سلوك الفرد،
وأضاف التنظيم الهرمي للتنظيم السلوكي حيث رتبها من المستويات األكثر عمومية وهي االستجابات
النوعية واالستجابات والسمات واألنماط ،وعد مفهوم البعد من المفاهيم األساسية وهو عبارة عن تجمع
عدد من السمات ،حيث قامت الباحثة بتبني نظرية (أيزنك) للسمات وذلك لوضوحها ،وتعد األكثر

وصفا وشمولية لشخصية اإلنسان ،وتشمل على عدد كبير من السمات الشخصية لألفراد ،وهى قابلة
للتطبيق على كل الناس وقابلة لالختبار ،وقد تم اختبارها والتحقق من صدقها.
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تعقيب على اإلطار النظري:
يعد الشباب من أهم فئات المجتمع ،فهم عماد األمة وزهرة المجتمع كما يعد طلبة الجامعة

نهضة المستقبل ،ولكن المجتمع الفلسطيني يختلف عن كثير من الشعوب بسبب ما يعانيه من حروب
مستمرة وأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية سيئة ومتردية والتي أثرت بشكل واضح وملموس على

جميع نواحي الحياة ،حيث أن اإلنسان أسير هذه األحداث والضغوطات التي يعيشها بشكل يومي
فالشباب الجامعي ليس ببعيد عن مجريات الحياة وأحداثها الصعبة فهم أكثر الناس تأث ار بالظروف

أفكار وأحالما وأماال وتصورات
واألحداث الموجودة بالمجتمع ،فالشباب الجامعي يملكون طموحات و ا

لحياتهم المستقبلية كيف ستكون ،ولكن على الرغم من ذلك لديهم إدراك ووعي كاف حتى يتفهموا أن

هناك حواجز ومسافات تفصلهم عما يحاولون الوصول إليه بسبب ضغوطات الحياة ،فإن هذه الظروف
تؤدي لخلق توترات نفسية تكون على شكل قلق من القادم في نواحي الحياة كافة ،فهذا القلق يؤدي

الختالل توازنهم ويعيق نجاحهم واستمرارهم في العطاء ،فتتكون شخصية اإلنسان من مجموعة من
الصفات والخصائص الجسمية والعقلية والوجدانية فبتفاعلها وتكاملها يعين اإلنسان علي التعامل مع

البيئة والعالم الخارجي ،فهي تنتظم وتتكامل بشكل مستمر ،فإن الشخصية جوهر اإلنسان ،فغالبا ما
يجعل اإلنسان ضعيف غير قادر علي المواجهة عوامل كثيرة منها التنشئة الخاطئة ،واألوضاع

االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،فكل هذه العوامل من الممكن أن تضعف شخصية اإلنسان وتجعله
عرضه للكثير من األمراض النفسية التي تخل بتوازنه وتجعله غير قادر علي التفاعل بشكل سليم مع

األشخاص ومع العالم المحيط ،فمن األمراض التي يتعرض لها وتجعله شخص غير قادر علي

التفاعل ،الشعور بالقلق بأنواعه ،فإن الشباب الفلسطيني أكثر األشخاص عرضه لهذه الظروف
مجتمعه باإلضافة للحروب التي تحدث بشكل مستمر والتي تخلف وراءها الدمار والموت والحزن

وااللم ،فيمر بمجموعة من التغيرات المختلفة لشخصيته والتي تختلف من شخص آلخر.

وقامت الباحثة في الدراسة الحالية بتقسيم اإلطار النظري إلى أربعة مباحث لتسطيع اإللمام

بكل ما يتعلق بالموضوع ،حيث تناول المبحث األول :القلق من حيث النشأة ،والمفهوم ،ومن وجهة

نظر علماء النفس ،وتفسير النظريات المختلفة للقلق ،وأسبابه ،ومصادره ،وأنواعه ،أما المبحث الثاني:

فتناول القلق الوجودي من حيث بداية ظهور الفلسفة الوجودية ،ومفهوم الوجودية ،ومفهوم القلق
الوجودي ،وجهة نظر العلماء المختلفة له ،ومن حيث تفسير الكثير من النظريات له ،ووظيفة القلق

ومصادره ،وأساليب مواجهة القلق الوجودي ،أما المبحث الثالث :فقد تضمن بالشرح المفصل والكامل

عن القلق االجتماعي عن مفهومه ،وأسبابه ،ومصادره ،والنظريات المفسرة له ،وأساليب مواجهة القلق

االجتماعي.

78

وقد تناولت الباحثة في المبحث الرابع :سمات الشخصية وعرضت لمفاهيم الشخصية من
وجهة نظر الباحثين ومكوناتها ومحدداتها وأنواعها وخصائصها ،ثم عرضت ألهم طرق قياس

الشخصية ،وعرضت التعريفات المختلفة لسمات الشخصية وأنواعها وأهم النظريات المفسرة لسمات
الشخصية.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 المقدمة: الدراسات السابقة التي تناولت القلق الوجودي الدراسات السابقة التي تناولت القلق االجتماعي الدراسات السابقة التي تناولت سمات الشخصية -فروض الدراسة
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
المقدمة:
بعد اطالع الباحثة على الكثي من الدراسات العربية واألجنبية السابقة ذات العالقة بمتغيرات
الدراسة الحالية ( القلق الوجودي ،والقلق االجتماعي ،والسمات الشخصية) ،فسوف تقوم الباحثة في

هذا الفصل بعرض الدراسات السابقة التي تمكنت من االطالع عليها ،وذلك بتسليط الضوء على
عناصرها من حيث الهدف من الدراسة والمنهج المستخدم وأداة الدراسة والعينة التي طبقت عليها

الدراسة وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة ،وقد تم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثالثة
محاور ،األول :يتعلق بالقلق الوجودي ،والثاني :بالقلق االجتماعي ،والثالث :يتعلق بسمات الشخصية،
ويتضمن كل محور ،دراسات عربية ودراسات أجنبية ،متسلسلة زمنيا من األقدم إلى األحدث ،وسوف

يتبع هذا العرض تعقيب على الدراسات السابقة وعرض لفروض الدراسة وذلك على النحو اآلتي:
أوالً :الدراسات السابقة المتعلقة بالقلق الوجودي.
 -1دراسة (حافظ2006 ،م):

(معنى الحياة وعالقته بالقلق الوجودي والحاجة للتجاوز)
هدفت هذه الدراسة الكشف عن كل من معنى الحياة والقلق الوجودي والحاجة للتجاوز ،واعتمد
الباحث مقياس (ونك )Wong ،لقياس معنى الحياة ،ويتكون من ( )54فقرة موزعة على ()4
مكونات ،وقد بنى الباحث مقياسا للقلق الوجودي يتكون من ( )36فقرة يمثل قلق الالمعنى ،وبناء
مقياس الحاجة للتجاوز ويتكون من ( )51فقرة .وتكونت العينة من ( )308طالبا وطالبة من جامعة

القادسية.
وتوصلت الدراسة الى أهم النتائج اآلتية:
 ارتفاع مستوى كل من معنى الحياة والحاجة للتجاوز لدى أفراد العينة ،واعتدال مستوى القلقالوجودي لديهم.

 عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين الذكور واإلناث ،وبين طلبة التخصص العلميواإلنساني في كل من :معنى الحياة ،والقلق الوجودي ،والحاجة للتجاوز.

 -وجود عالقة ذات دالله إحصائية بين معنى الحياة وكل من القلق الوجودي والحاجة للتجاوز.

 عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القلق الوجودي ،والحاجة للتجاوز لدي الطلبةالجامعيين.
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 -2دراسة (الفريجي2006 ،م):

(القلق الوجودي وعالقته بالدافعية نحو مهنة التعليم لدى المعلمين)
هدفت هذه الدراسة قياس القلق الوجودي ،وقياس الدافعية نحو مهنة التعليم ،وكذلك التعرف إلى

الفروق الدالة إحصائ يا بين هذين المفهومين حسب متغير الجنس ،كما استهدفت الدراسة التعرف
إلى العالقة االرتباطية بينهما ،واشتملت الدراسة على عينة من معلمي المدارس االبتدائية النهارية
بلغ عددهم ( )450لعام الدراسي 2005م2006 -م ،وقام الباحث ببناء مقياس القلق الوجودي

والتي من ( )48فقرة ،والدافعية نحو مهنة التعليم.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:
 -وجد أن العينة تتصف بالقلق الوجودي.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير الجنس لصالح الذكور. وجد أن العينة لديها دافعية نحو مهنة العمل. -3دراسة بيرمان) (Berman, 2006

(القلق الوجودي لدي المراهقين :بناؤه وتوافقه مع األعراض النفسية والهوية)
هدفت هذه الدراسة إلى فحص ظاهرة القلق الوجودي وعالقته بنمو الهوية واألعراض النفسية لدى عينة

مكونة من ( )139طالبا في المراحل الدراسية المحصورة بين ( )12 -9وكان من أدوات الدراسة
استبانة القلق الوجودي التي أعدها (ويمز) وآخرون والمكونة من ( )13فقرة ،لكل فقرة خمسة بدائل

وقائمة األعراض الموجزة التي أعدها (دروكيتس ،)2000 ،المكونة من ( )18فقرة ،لكل فقرة خمسة

بدائل ،واستبانة الهوية التي أعدها (بالسترى ،وبوش روسناجل ،وجيزنجر.)1995 ،
وتوصلت الدراسة الى أهم النتائج اآلتية:

 عدم وجود ارتباط ذي داللة بين استبانة القلق الوجودي والعمر والصف والجنس ،غلبة أو سيادةالقلق الوجودي من خالل احتساب النسبة المئوية لمصادقة أفراد العينة على االستبانة ضمن مفهوم

(تيلش) وكان لدى  %69من أفراد العينة قلق وجودي بشكل إيجابي.

 -وجود ارتباط بين القلق الوجودي وبين قائمة األعراض الموجزة.

 وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين القلق الوجودي ،وأعراض االكتئاب والقلق ،وتم تحديد هذه العالقةباستخدام معامل االرتباط الجزئي.
 -4دراسة (الخزرجي2010 ،م):

(االبداع الفني وعالقته بالقلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة)
هدفت الدراسة الحالية قياس مستوى كل من اإلبداع والقلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة

بالجامعة المستنصرية بالعراق ،والتعرف إلى داللة الفروق بينهما بحسب متغير الجنس بكلية التربية،
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بينما حددت مجتمع البحث في دراستها بطلبة قسم الفنون التشكيلية في كلية الفنون الجميلة،

واختارت عينة البحث  140طالب وطالبة بالطريقة الطبقية العشوائية من قسمي التربية الفنية
والفنون التشكيلية ،وقد استخدمت لتحقيق أهداف البحث اختبار (تورانس) للتفكير اإلبداعي ،وبناء

مقياس القلق الوجودي.

وتوصلت الباحثة الى أهم النتائج التالية:

 ينتشر القلق الوجودي بين أفراد عينة البحث كونهم جزءا من المجتمع. -وجود عالقة بين اإلبداع الفني والقلق الوجودي.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تبعا لمتغير الجنس وكان لصالح الذكور. -5دراسة (الكعبي2011،م):

(أزمة منتصف العمر وعالقتها بالقلق الوجودي لدى منتسبي الجامعة)
هدفت هذه الدراسة إلى قياس كل من أزمة منتصف العمر والقلق الوجودي لدى منتسبي الجامعة

والتعرف إلى العالقة بينهما ،مستخدمة لتحقيق أهدافها أداتين هما مقياس (شيك)Scheck 1996 ،

ومقياس (حافظ2006 ،م) وقد طبقت المقياسين على عينة تكونت من ( )155من التدريسيين
والموظفين بجامعة بغداد.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:
 وجد أن أفراد العينة ال يتصفون بالقلق الوجودي. وجود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة بين أزمة العمر والقلق الوجودي لدى منتسبي الجامعة. -6دراسة (علي وسلمان2012 ،م):

(القلق الوجودي وعالقته باالتزان االنفعالي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية)
هدفت هذه الدراسة الى التعرف إلى مستوى القلق الوجودي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية ومستوى

االتزان االنفعالي لديهم أيضا وادراك العالقة بين القلق الوجودي واالتزان االنفعالي ،وتم تحديد عينة
البحث بطلبة المرحلة اإلعدادية في مدينة بغداد للعام (2011م2012 -م) والذي يتكون من 250

طالبا وطالبة ،وقد استخدمت الباحثتان مقياسين أحدهما لقياس القلق الوجودي واآلخر لالتزان
االنفعالي.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

 أن الطلبة بصورة عامة وطلبة المرحلة اإلعدادية بصورة خاصة يعتبرون من الشرائح االجتماعيةالمثقفة ،وأن أدبيات القلق الوجودي تشير إلى أنه يزداد مع الوعي.

83

-

طلبة المرحلة اإلعدادية يتمتعون بدرجة عالية من االتزان االنفعالي ألنهم يمثلون الشريحة الواعية

لمخاطر الظروف البيئية مما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة الضغوط والصعوبات التي تقف عائقا
أمام إشباع حاجاتهم وتحقيق طموحاتهم في الوصول الى مستوى جديد ومتطور.

 إن زيادة القلق الوجودي لدى الطلبة يؤدي إلى نقصان مستوى االتزان االنفعالي لديهم ،ونقصمستوى االتزان االنفعالي يؤدي إلى زيادة القلق الوجودي.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تبعا لمتغير الجنس والتخصص. -7دراسة (ثابت2016 ،م):

(الشعور بالقلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى وعالقته باإلبداع)
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى القلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة
األقصى ،وقياس مستوى اإلبداع الفني لدى طلبة ،والتعرف إلى نوع العالقة بين القلق الوجودي

واإلبداع الفني ،وتكونت عينة البحث من ( )71من الطلبة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )49طالبا

وطالبة ،وذلك بواقع ( 11ذكور 38،إناث) من كلية الفنون الجميلة جامعة األقصى بغزة،
واستخدمت الباحثة لجمع بيانات دراستها وبعد االطالع على األدب التربوي اختبار لورانس لإلبداع

الفني ،ومقياس القلق الوجودي من إعداد الباحثة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

 عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القلق الوجودي واإلبداع الفني لدى طلبة كلية الفنونالجميلة بجامعة األقصى.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط القلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون بشكل عامواألبعاد كافة تعزى إلى الجنس والتخصص؛ أي :أن القلق ال يختلف باختالف الجنس
والتخصص ،على الرغم من وجود فرق في األوساط الحسابية للمجموعتين يبدو لصالح الذكور إال

أنه لم يرت ِ
ق لمستوى الداللة اإلحصائية.

ثانيا -الدراسات الى تناولت القلق االجتماعي:

 -1دراسة (عيد2000 ،م):

(دراسة للمظاهر األساسية للقلق االجتماعي وعالقته بمتغيري الجنس والتخصص لدى عينة من

الشباب)

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المكونات األساسية الضطراب القلق االجتماعي ،والكشف عن الفروق

في اضطراب القلق االجتماعي لدى طالب الجامعة تبعا لمتغيري النوع (ذكور ،واناث) ،والتخصص
(علمي ،وأدبي) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )419من طلبة جامعة عين شمس ( 102ذكور-
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 317إناث) من كليات التربية واآلداب والعلوم ( 92علمي 327 ،أدبي) بجمهورية مصر العربية،
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

 عدم وجود فروق تعزى إلى التفاعل بين النوع والتخصص في الخوف من التقييم السلبي ،وكذلكفي القلق العام ،واالعراض الفسيولوجية ،واالستغراق في الذات.

 عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الخوف من التقييم السلبي فى اضطراب القلق االجتماعيالعام ،وكذلك عدم وجود فروق نتيجة للتفاعل بين (الذكور ،واإلناث) وبين التخصص (علمي،

وأدبي) في القلق االجتماعي.
 -2دراسة (البنا:)2002 ،

(مخاوف االتصال الشفهي وعالقتها بالقلق االجتماعي وأساليب التعلم لدى عينة من طالب اللغة
اإلنجليزية بكلية التربية)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى الفروق بين عينتين من الطالبات المعلمات الدارسات اللغة
اإلنجليزية من نوع التعليم العام االبتدائي في كل من مخاوف االتصال الشفهي ،وأساليب التعلم،

والقلق االجتماعي ،والكشف عن مدى التباين في درجات القلق االجتماعي وأساليب التعلم المفضلة

في تعلم اإلنجليزية تبعا لتباين مستويات مخاوف االتصال الشفهي (المرتفعة،

والمتوسطة،

والعادية) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )252طالبة من طالبات الفرقة الثالثة بكلية التربية بدمنهور

بجامعة اإلسكندرية ،منهن ( )139طالبة تعليم ابتدائي )114( ،طالبة تعليم عام ،وتوصلت الدراسة

إلى أهم النتائج اآلتية:

 وجود فروق بين عينيتي طالبات الفرقة الثالثة لغة إنجليزية تعليم عام ،وابتدائي في القلقاالجتماعي ،وذلك لصالح عينة طالبات التعليم العام.

 وجود عالقة التأثير أحادية االتجاه بين تلك المتغيرات حيث يؤدي تفضيل أسلوب التعليم الحركيإلى خفض مخاوف االتصال بالجمهور الشفوي والذي يؤثر بدوره على تفضيل أسلوب التعلم
الفردي ،والذي يؤثر بدوره هو اآلخر على مستوى القلق االجتماعي.
 -3دراسة ليرى (:)Leary, 2003

(عالقة القلق االجتماعي وارتباطه ببعض متغيرات الشخصية)
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى عالقة القلق االجتماعي وارتباطه ببعض متغيرات الشخصية

واستخدمت عينة قوامها ( )221من طالب الجامعة الذكور واإلناث وطبقت عليهم بطارية تتكون
من مقياس القلق االجتماعي ،مقياس الحرجية ومقياس تقرير الذات والتهذيب واحمرار الوجه ،وقد

توصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية :وجود ارتباطات موجبة بين كل من سمة القلق االجتماعي
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واحمرار الوجه والقلق االجتماعي ،ووجود ارتباط سلبي بين سمة القلق االجتماعي والتهذيب وتقدير

الذات( .حجازي2011 ،م).

 -4دراسة (العزي ،الخشاب:)2005 ،

(القلق االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الخامس في معهدي إعداد
المعلمات (نينوى -الموصل) في مركز محافظة نينوى)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستوى القلق االجتماعي لدى طالبات الصف الخامس في

معهدي إعداد المعلمات (نينوى -الموصل) في مركز محافظة نينوى ،وهل هناك عالقة ذات دالله
إحصائية بين القلق االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الخامس في معهدي إعداد

المعلمات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )102طالبة موزعة على خمسة أقسام ،واستخدمت الباحثة
مقياس للقلق االجتماعي والمكون من ( )44فقرة ،وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

 أن مستوى القلق االجتماعي لدى الطالبات منخفض مقارنة مع الوسط النظري للمقياس. عدم وجود عالقة ارتباطية بين القلق االجتماعي للطالبات مع درجة تحصيلهن في األقسام الخمسةوهذا يؤكد العالقة العكسية التي ظهرت فيها معامالت االرتباط.

 -5دراسة كالس (:(2006, Klass

(القلق وعالقته بمتغيرات الشخصية لدى المراهقين)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى القلق وعالقته بمتغيرات الشخصية وقد استخدم عينة من

( )650مراهق ومراهقة واستخدم اختبار (ايزنك) للشخصية وقائمة القلق (حالة السمة) وقد توصلت
الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية :أن المستويات المرتفعة من القلق االجتماعي ترتبط بمستويات
مرتفعة من الحرج والخجل وترتبط المستويات المنخفضة من القلق بمستويات منخفضة في تقدير

الذات( .حجازى2011،م)

 -6دراسة (البناء2006 ،م):

(القلق االجتماعي وعالقته بالتفكير السلبي التلقائي لدى طالب من جامعة الكويت)
هدفت الدراسة للتعرف على القلق االجتماع والتفكير السلبي التلقائي لدى عينة من طلبة جامعة
الكويت ،وتكونت عينة الدراسة من ( )440طالبا وطالبة يمثلون غالبية كليات الجامعة ،وقد
استخدمت الباحثة في دراستها مقياس القلق االجتماعي (( )SPAIلتيرنر) ،ومقياس استخبار

المعارف االجتماعية (( )SCOلويلز ،وستوب ،وكالرك) ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين الجنسين (ذكور ،إناث) لصالح اإلناث حيث كانت أكثر قلقا من الذكور ،كما
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بينت الدراسة وجود ارتباطات إيجابية بين استخبار المعارف االجتماعية والقلق االجتماعي ،كما

أفكار سلبية أكثر من األفكار اإليجابية.
ا
أظهر ذوو القلق االجتماعي
 -7دراسة (العويضة2008 ،م):

(عالقة االتصال المفضل الشائع بكل من القلق االجتماعي والشعور بالوحدة وكشف الذات لدى
عينة من طلبة جامعة عمان األهلية)

هدفت هذه الدراسة للكشف عن كل من تفضيالت االتصال الشائعة ،ومستويات القلق االجتماعي،

عينة متاحة بلغت ()400
والشعور بالوحدة ،وكشف الذات ،وايجاد العالقة بين هذه المتغيرات عند ّ
الجامعي
األول من العام
طالب وطالبة من طلبة جامعة عمان
ّ
األهلية المسجلين للفصل ّ
ّ

األول :لقياس تفضيالت
 .2008/2007ولقياس متغيرات الدراسةّ ،
تم استعمال أربعة مقاييسّ ،
أما الثاني :فهو لقياس القلق
االتصال ،والذي ّ
أعده (ريد وريدّ ،(Reid and Reid, 2003 ،

االجتماعي ،بينما الثالث :لقياس الشعور بالوحدة ،في حين يقيس الرابع :كشف الذات ،والتي قام
بتطويرها أوجدي (2004م) ،وجميعها تتمتع بخصائص سيكو مترية مناسبة .أظهرت نتائج التحليل

إحصائيا بين تفضيالت االتصال باستخدام المكالمات
سلبية دالّة
ّ
اإلحصائي وجود عالقة ارتباطية ّ
الهاتفية ،والرسائل الن ِ
صية من جهة ،وكشف الذات من جهة أخرى ،ووجود عالقة ارتباطية سلبية
ّ

إحصائيا بين تفضيل االتصال وجها لوجه والشعور بالوحدة .كما أظهرت النتائج وجود عالقة
دالّة
ّ
ارتباطية إيجابية دالّة إحصائيا بين تفضيالت االتصال باستخدام الرسائل الن ِ
صية والقلق االجتماعي،
ّ
ّ
إحصائيا بين تفضيالت االتصال وجها لوجه والشعور بالوحدة،
إيجابية دالّة
ووجود عالقة ارتباطية
ّ
ّ
إحصائيا بين تفضيالت االتصال وجها لوجه وكشف الذات.
إيجابية دالّة
ووجود عالقة ارتباطية
ّ
ّ

 -8دراسة سيداو (:)Suede, 2009

(معرفة كيفية التغلب على الشعور بالقلق االجتماعي أثناء التواجد في المواقف الصعبة
والمحرجة)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيفية التغلب على الشعور بالقلق االجتماعي أثناء التواجد في
المواقف الصعبة والمحرجة واستخدمت الدراسة عينة قوامها ( )144من اليابانيين واألمريكيين

واستخدمت استبانة أعدت لهذا الغرض وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية :وجود فروق
ذات داللة إحصائية موجبة بين الثقافتين اليابانية واألمريكية في استراتيجية التغلب على الشعور
بالقلق االجتماعي حيث يميل األمريكان الى النكات أو الفكاهة والتبرير والردود اللفظية ويميل

اليابانيون إلى التعلق الذاتي أو االعتزاز أو الصمت.
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 -9دراسة (الخفاجي والشاوي2009 ،م):

(أثر العملية التربوية في خفض القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة البصرة)
هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر التربية العملية في خفض القلق االجتماعي طلبة جامعة

البصرة ،وقد تكونت عينة الدراسة من طلبة كلية التربية الفرقة الرابعة من جميع التخصصات من
كال الجنسين والبالغ عددهم ( )100طالبا وطالبة ،ممن أخذوا درجات أعلى من المتوسط النظري

للمقياس ،وقد استخدم الباحثتان مقياس القلق االجتماعي تطبيقا (قبليا) وتطبيقا (بعديا) بعد انتهاء

التربية العملية ،وهو من إعداد (هارون الرشيدي2000 ،م) ،وقد توصلت الدراسة للنتائج اآلتية:
إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية من درجات الطلبة في االختبارين القبلي والبعدي علي مقياس
القلق االجتماعي ،ولصالح االختبار البعدي ،كما بينت الدراسة انتشار القلق االجتماعي بدرجة أكبر

لدى اإلناث ،كما أوضحت الدراسة انتشار القلق االجتماعي بدرجة أكبر لدى التخصصات اإلنسانية
على التخصصات العلمية.
 -10دراسة ميلر (:)Miller, 2010

(التعرف إلى القلق االجتماعي لدي الشباب)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى القلق االجتماعي لدى الشباب واستخدم الباحث عينة قوامها

( )472طالب وطالبة من طالب الجامعة واستخدم البطارية وتتكون من ثالثة اختبارات هي اختبار
(هارد) للمشاعر الذاتية ،ومقياس القلق االجتماعي ،واختبار الحاالت النمائية وتقيس هذه االختبارات
كبير من الحاالت االنفعالية :هي القلق االجتماعي والغضب والخزي والذنب ،واالكتئاب،
ا
عددا

والخجل ،والحرج ،والضيق ،والخوف ،واالنبساط .وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية :وجود
عالقة إيجابية بين القلق االجتماعي وكل من الخزي واالكتئاب والخجل والخوف( .حجازي،

2011م)
-11

دراسة (الرمادي:)2012 ،

(القلق االجتماعي وعالقته ببعض اضطرابات الشخصية لدى طلبة جامعة الفيوم)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى القلق االجتماعي وعالقته ببعض اضطرابات الشخصية لدى
طلبة جامعة الفيوم ،والتحقق من هدف الدراسة استخدمت عينة قوامها ( )145طالبا وطالبة من

جامعة الفيوم ،وقد طبق عليهم اختبارات القلق االجتماعي والحرج والتكتم االجتماعي والتجنب

االجتماعي والخجل والشعور بالذنب وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

 وجود ارتباط دال إحصائيا بين القلق االجتماعي وبعض سمات الشخصية االجتماعية وهي الحرج،والتكتم االجتماعي ،والتجنب االجتماعي ،والخجل ،والشعور بالذنب.

كبير في عملية القلق االجتماعي.
دور ا
 أن الطالبات أكثر قلقا من الطالب وهذا يؤكد أن للجنس ا88

 -وجود فروق ذات دالله إحصائية موجبة في القلق االجتماعي لصالح الطالبات ،وأن هناك فروقا

جوهرية بين المجموعتين األكثر قلقا اجتماعيا واألقل قلقا اجتماعيا في متغيرات الشخصية

االجتماعية حيث اتسمت المجموعة األكثر قلقا بالتجنب االجتماعي والتكتم االجتماعي والخجل
والحرج بينما لم يوجد فروق بين القلق االجتماعي والشعور بالذنب.

 -12دراسة (العاسمي:)2012 ،

(تناقضات إدراك الذات وعالقتها بكل من القلق االجتماعي واالكتئاب لدى طالب جامعة دمشق)
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين تناقض إدراك الذات وكل من القلق االجتماعي واالكتئاب
لدى عينة من طالب جامعة دمشق ،إضافة إلى معرفة الفروق بين الذكور واإلناث من خالل عينة

مكونة من ( )230طالبا وطالبة من طالب كلية التربية والعلوم بواقع ( )94طالبا ( )136طالبة.
أما األدوات التي تم استخدامها فكانت :استبيان تناقضات إدراك الذوات  ،ومقياس القلق االجتماعي

من إعداد الباحث ،ومقياس االكتئاب ل (بيك) ،وقد أظهرت النتائج وجود عالقة دالة بين تناقض

إدراك الذات الواقعية /الواجبة والقلق االجتماعي ،كما أشارت النتائج إلى أن الطالب الذين حصلوا
على درجات مرتفعة في تناقض إدراك الذات الواقعي /المثالي حصلوا على درجات مرتفعة على
مقياس االكتئاب ،بينما الذين حصلوا على درجات مرتفعة في تناقض إدراك الذات الواقعية /الواجبة

حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس القلق االجتماعي ،وذلك مقارنة بالطالب الذين حصلوا
على درجات منخفضة.
 -13دراسة (هالل2012 ،م):

(انحياز تفسير المثير الغامض للتهديد لدى عينة من فئات القلق االجتماعي من طالب الجامعة)
هدفت هذه الدراسة الحالية إلى بحث انحياز التفسير للتهديد في المثيرات االجتماعية الغامضة لدى

بعض فئات القلق االجتماعي (القلق االجتماعي كسمة ،والقلق االجتماعي كحالة) ،وتكونت عينة
الدراسة من ( 200طالب وطالبة) من طالب الجامعة شكلت فئات القلق االجتماعي كسمة (ن=

 ،)50كحالة (ن=  )50وعينة منخفضي القلق االجتماعي (حالة ،سمة) (ن=  ،)100واستخدمت
الدراسة أدوات لقياس انح ياز التفسير وهي عبارة عن سيناريوهات اجتماعية لبعض المواقف،
ومقياس القلق االجتماعي كسمة ،ومقياس القلق االجتماعي كحالة ،وتوصلت الدراسة إلى أهم

النتائج اآلتية:

 وجود فروق بين مرتفعي القلق االجتماعي كسمة ،ومنخفضي القلق االجتماعي كسمة في انحيازتفسير المثيرات االجتماعية الغامضة.

 وجود فروق بين مرتفعي القلق االجتماعي كحالة ،ومرتفعي القلق االجتماعي كحالة في انحيازتفسير المثيرات االجتماعية الغامضة.
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 وجود فروق بين مرتفعي القلق االجتماعي كسمة ،ومرتفعي القلق االجتماعي كسمة في انحيازتفسير المثيرات االجتماعية الغامضة.

 وجود فروق بين مرتفعي القلق االجتماعي كحالة ،ومنخفضي القلق االجتماعي كحالة في انحيازالتفسير للتهديد.

 عدم وجود فروق بين مرتفعي القلق االجتماعي كسمة ،وبين مرتفعي القلق االجتماعي كحالة فيانحياز التفسير للتهديد.

 عدم وجود فروق بين الذكور ،واإلناث سواء في سمة القلق االجتماعي أو حالة القلق االجتماعيفي انحياز التفسير للتهديد.
 -14دراسة (حجازي2013 ،م):

(القلق االجتماعي وعالقته باألفكار الالعقالنية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية بالمدارس

الحكومية في محافظة غزة)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة القلق االجتماعي وعالقته بالالعقالنية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية
بالمدارس الحكومية في محافظة غزة ،ومعرفة مدى انتشار كل من القلق االجتماعي واألفكار

الالعقالنية والتعرف إلى الفروق بين الطلبة تبعا لمتغير الجنس ،ومنطقة السكن ،والمستوى التعليمي

للطلبة ،والمستوى التعليمي لألب ،والمستوى التعليمي لألم ،وحجم األسرة ،والترتيب الوالدي ،وأجريت
هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2012م2013 -م ،وتكونت عينة

الدراسة من ( )888من طلبة المدارس الحكومية موزعين على جميع محافظات غزة ،واستخدم

الباحث في دراسته مقياس القلق االجتماعي ومقياس األفكار الالعقالنية ،وهما من إعداد الباحث،

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

جدا.
 -أن مستوى القلق االجتماعي لدى أفراد العينة عال ّ

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بين القلق االجتماعي واألفكار الالعقالنية؛ أي :أنه كلما زادتاألفكار الالعقالنية زاد القلق االجتماعي والعكس صحيح.

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى القلق االجتماعي لدى عينة الدراسة من طلبة المرحلةاإلعدادية بالمدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لمتغير (الجنس ،والمستوى التعليمي لألب،

والمستوى التعليمي لألم ،وحجم األسرة ،والترتيب الوالدي للطلبة).

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق االجتماعي لدى عينة الدراسة من طلبة المرحلةاإلعدادية بالمدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لمتغير (مكان السكن ،والمستوى التعليمي

للطلبة).
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 -15دراسة (الصمادي2014 ،م):

(مستوى القلق االجتماعي للطلبة المعاقين الملتحقين في الجامعات)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى القلق االجتماعي للطلبة الجامعيين المعوقين ،وهم مجتمع

الدراسة البالغ عددهم ( )330طالبا وطالبة ،منهم ( )200طالب و ( )130طالبة وهم عينة

الدراسة ،وتم تطبيق مقياس القلق على الطلبة عينة الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج

اآلتية:

 وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى القلق االجتماعي وأبعاد المقياس كافة لصالح الطلبةالعاديين.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الطلبة المعوقين مقارنة بمستوى القلق االجتماعيللطالبات مجتمع الدراسة.
 -16دراسة (حمودة:)2015 ،

(صورة الجسم وفعالية الذات والقلق االجتماعي لدى عينة من طالبات جامعة القصيم)
هدف هذا البحث إلى تحديد الفروق بين مرتفعات ومنخفضات الرضا عن صورة الجسم في كل من:

فعالية الذات والقلق االجتماعي ،وتعرف مدى تنبؤ الرضا عن صورة الجسم بكل من فعالية الذات
والقلق االجتماعي وأبعاده الفرعية ،تكونت عينة البحث من ( )150طالبة من كلية التربية بجامعة

القصيم ،تراوحت أعمارهن من ( )27-19عاما ،واستخدم الباحثان مقياس اضطراب صورة الجسم
لمجدي الدسوقي ،ومقياس فعالية الذات العامة لشيماء يوسف المحمود ،ومقياس القلق االجتماعي

من إعداد الباحثتين .وأظهرت النتائج :ووجود فروق دالة بين منخفضات ومرتفعات الرضا عن
صورة الجسم على مقياس القلق االجتماعي وأبعاده الفرعية في اتجاه غير الرياضيات عن صورة

الجسم .كما وجدت عالقة تنبؤية موجبة بين الرضا عن صورة الجسم وفعالية الذات ،وعالقة سالبة
بين الرضا عن صورة الجسم والقلق االجتماعي وأبعاده الفرعية.
 -17دراسة (شما2015 ،م):

(القلق االجتماعي وعالقته بتقدير الذات دراسة ميدانية على تالميذ الحلقة األولى من التعليم
األساسي في مدينة حمص)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين القلق االجتماعي وتقدير الذات لدى تالميذ الحلقة األولى
من التعليم األساسي في مدينة حمص ،وتقدير الفروق بين الجنسين في أدائهم على كل من مقياس
القلق االجتماعي ومقياس تقدير الذات ،ولتحقيق هذه األهداف تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة

من ( )426تلميذا وتلميذة من تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي ،وتوصلت الدراسة إلى أهم

النتائج اآلتية:
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 وجود عالقة دالة إحصائيا بين القلق االجتماعي وتقدير الذات لدى طلبة المرحلة األولى منالتعليم األساسي.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث منتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي على مقياس القلق االجتماعي.

ثالثاً :الدراسات التي تناولت سمات الشخصية:

 -1دراسة موراى وآخرون (:)Murray, Rushtar& Paunonon 2002

(السمات الشخصية للمعلم وتقييم الطلبة في ستة أنواع من المساقات الجامعية في كندا ولندن)
فحصت هذه الدراسة ( )29سمة شخصية لـ ( )46مدرس من علم النفس ،وذلك من خالل تقييم
الطلبة لهؤالء المدرسين في ( )6مساقات جامعية تدرس في أكثر من مستوى (السنة األولى حتى

الدراسات العليا) ،وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

 إن فعالية التدريس عبر مساقات مختلفة ،يمكن أن يتنبأ بها بدقة من خالل تقدير سماتالشخصية.

 -سمات الشخصية المحددة ،تسهم بفعالية في التدريس وتختلف حسب نوع المساق.

 ترتبط سمات الشخصية ،باختالف المساقات التي يدرسها المدرس؛ لذلك تنصح الدراسة بضرورةتدريس مدرسي علم النفس لمساقات مختلفة.
 -2دراسة (الداية2002 ،م).

(التوكل وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة)
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى التوكل لدى طالبات الجامعة اإلسالمية ،ومـن ثم التعرف إلى

العالقة بين التوكل وكل من التفاؤل والتشاؤم ،والدافعية لإلنجـاز ،والـذكاء االجتماعي ،ثم معرفة ما

تتنبأ به هذا المتغيرات في تفسير درجة التوكل علـى اهلل عنـد طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة في
كليتي العلوم وأصول الدين ،ولقد طبقت أدوات الد ارسـة وهي :مقياس التفاؤل والتشاؤم ،مقياسان

للذكاء االجتماعي ،مقياس الدافعية لإلنجاز ،ومقيـاس التوكل على اهلل على عينة قوامها ()521

طالبة من طالبات المستوى األول والثاني والثالـث والرابع في كليتي العلوم وأصول الدين ،وتوصلت

الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

 وجود عالقة إيجابية بين كل من التوكل ،والذكاء االجتماعي ،والتفـاؤل والتـشاؤم ،وعالقة سلبية بينالتوكل والتشاؤم ،كما تبين عدم وجود عالقة بين التوكل والدافعيـة لإلنجاز.
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 -3دراسة (العنزي2004 ،م):

(العدوانية وعالقتها ببعض سمات الشخصية في مرحلة المراهقة)
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين العدوانية وبعض سمات الشخصية (القلق،

واالنبساط ،وتقدير الذات) واستخدم عينة قوامها ( )303من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بدولة

الكويت ،واستخدم الكثير من المقاييس (العدوان ،وتقدير الذات ،واالنبساط ،والقلق) .وتوصلت

الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

 -وجود عالقة ارتباطية موجبة بين العدوانية والقلق ،وبين القلق العام واالنبساط ،واالنطواء.

 -وجود عالقة ارتباطية سالبة بين االنطوائية ،واالنبساطية ،وتقدير الذات ،وذلك لدى العينة الكلية.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المرتفعين والمنخفضين في العدوانية على متغير القلق العاملصالح المرتفعين في العدوانية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المرتفعين والمنخفضين

في العدوانية على متغير االنطواء ،واالنبساط.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير القلق العام بين المجموعتين (المرتفعة ،والمنخفضة)على مقياس العدوانية لصالح المجموعة المرتفعة.

 -4دراسة (غنام2005 ،م):

(السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلة األساسية في المدارس الحكومية
بمحافظة نابلس)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة سمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلة األساسية في
المدراس الحكومية بمحافظة نابلس ،وتحديد دور كل من المتغيرات (مكان العمل ،ومكان السكن،

والمؤهل العلمي ،ومجال التدريس ،والحالة االجتماعية ،ومعدل الدخل لألسرة ،وسنوات الخبرة) في

التأثير على سمات الشخصية والوالء التنظيمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )183معلمة ،وهن
يشكلن  %16.8من مجتمع الدراسة ،واستخدمت الباحثة مقياس (بروفيل) للشخصية المعدل

(لجوردن) الذى اشتمل على ( )39فقرة موزعة تقريبا بالتساوي على أربع سمات رئيسة هي (سمة
المسؤولية ،وسمة االتزان االنفعالي ،وسمة السيطرة ،والسمة االجتماعية) ،واستخدمت استبانة لقياس
الوالء التنظيمي وتتضمن ( )28فقرة ،وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

 -أن درجة توفر السمات الشخصية لدى معلمات المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في

محافظة نابلس كانت كبيرة ،وبنسبة مئوية ( ،)% 77.75وأن ترتيب النسب المئوية لدرجة توفر
السمات الشخصية لدى معلمات المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس كانت

كاآلتي :وسمة المسؤولية جاءت بدرجة كبيرة ّجدا ،ونسبة مئوية بلغت ( ،)%84.6وسمة
االجتماعية جاءت بدرجة كبيرة ،ونسبة مئوية بلغت (  ،)% 77.4وسمة السيطرة جاءت بدرجة
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كبيرة ،ونسبة مئوية بلغت (  ،)% 77.2أما سمة االتزان االنفعالي جاءت بدرجة كبيرة ،ونسبة

مئوية بلغت ( .)%71.8

 -وأن أكثر السمات قدرة على التنبؤ بسمات الشخصية هي سمة السيطرة.

 وجود ارتباط إيجابي دال إحصائيا بين سمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلةاألساسية في محافظة نابلس.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجاالت سمات الشخصية لدى معلمات المرحلة األساسيةوقد كانت بين المجاالت االجتماعية ،والسيطرة واالتزان االنفعالي ،ومجال المسؤولية لصالح

المسؤولية ،وبين مجالي االجتماعية ،واالتزان االنفعالي لصالح االتزان االنفعالي ،وبين مجالي

السيطرة واالتزان االنفعالي لصالح السيطرة.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت سمات الشخصية ،والوالء التنظيمي لدىمعلمات المرحلة األساسية في مدارس الحكومة تعزى لمتغير :مكان العمل ،ومكان السكن ،ومجال

التدريس ،والحالة االجتماعية ،ومعدل دخل األسرة ،وسنوات الخبرة.
 -5دراسة (دحالن2007 ،م):

(السمات الشخصية لرجل األمن لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وعالقتها ببعض المتغيرات)
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة السمات الشخصية لدى رجل األمن في السلطة الوطنية الفلسطينية
وعالقتها ببعض المتغيرات ،وقد تكون عينة البحث من ( )500رجل أمن وامرأة تعمل في مجال

األمن ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين
متوسط الذكور ومتوسط اإلناث في السمات الشخصية تبعا لمتغير (الجنس) ،ووجود فروق جوهرية

ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية تبعا لمتغير (المستوى التعليمي).
 -6دراسة (صوالحة وآخرون2009 ،م):

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة بعض سمات الشخصية (االتزان االنفعالي والعقالنية ،وتحمل

المسؤولية ،والحزم واتخاذ القرار ،والقابلية االجتماعية ،واالبداع ،والسيطرة ،النظام) لدى طلبة جامعة

إحصائيا في هذه السمات تبعا للمتغيرات
عمان األهلية ،ومعرفة فيما إذا كان هناك فروق دالة
ّ
(الجنس ،ونوع الكلية ،وعدد الساعات المعتمدة التي انهاها الطالب ،والمعدل التراكمي للطالب).
وتكونت عينة الدراسة من ( )537طالبا وطالبة من الكليات األدبية والعلمية ،وتم استخدام أداة
لقياس السمات الشخصية السابقة ،واشتمل على ( )40فقرة ،وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج

اآلتية:

 -أشارت النتائج إلى أن مستوى السمات الشخصية المقاسة كانت متوسطة.
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 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات عينة الدراسة لمستوى السمات الشخصية تعزى

لمتغير عدد الساعات الدراسية المعتمدة التي أنهاها الطلبة على كل سمة من السمات السبعة

وعلى المقياس الكلي.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية على بعض سمات الشخصية تبعا لمتغيرات الجنس ،ونوع الكلية،والمعدل التراكمي للطالب.

 -7دراسة (صيام2010 ،م):

(سمات الشخصية وعالقتها بالتوافق النفسي للمسنين في محافظات غزة)
هدفت هذه الدراسة الى معرفة العالقة بين التوافق النفسي وسمات الشخصية التي تم دراستها من

خالل هذه الدراسة (التوكيدية ،الدوجماطيقية ،والعدوانية ،وتقدير الذات ،والسعادة ،واالستقالل،

والسيطرة ،والمسؤولية) وأثر هذه السمات على التوافق النفسي للمسنين .والكشف عن مستوى التوافق
النفسي في محافظات غزة .وتحديد الفروق الجوهرية في التوافق النفسي تعزى لمتغيرات (المستوى

االقتصادي ،والحالة االجتماعية ،والعمر ،والجنس ،والعمل ،ومكان اإلقامة ،والمستوى التعليمي،
وطبيعة المعيشة ،وعدد األبناء األحياء) ،واختارت الباحثة عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة

وبلغ عدد أفراد العينة ( )200مسن من الجنسين منهم ( )108من الذكور ( )92من اإلناث،
واستخدمت الباحثة مقياس سمات الشخصية المكون من ( )6أبعاد من مقياس (أيزنك) لسمات

الشخصية وبعدين من مقياس  ، MMPIومقياس التوافق النفسي للمسنين إعداد الباحثة ،وتوصلت

الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي كل من سمة تقدير الذات ،والتوكيدية،واالستقالل ،والسعادة ،والمسؤولية ،والسيطرة في التوافق الشخصي ،واالقتصادي ،واالنفعالي،
والصحة الجسمية ،والتوافق النفسي ككل ،وكانت الفروق لصالح مرتفعي كل سمة من هذه

السمات.

 عدم وجود فروق بين منخفضي ومرتفعي جميع السمات باستثناء سمة السيطرة في التوافق الزواجيوكانت الفروق لصالح مرتفعي سمة السيطرة.

 وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين كل من سمة تقدير الذات والسعادة والدرجة المتدنيةعلى التوافق االقتصادي ،وبين كل من سمة التوكيدية والمسؤولية والسيطرة والدرجة المتدنية على

التوافق الشخصي ،وبين سمة االستقالل والدرجة المتدنية على التوافق النفسي ككل ،وبين سمة
السيطرة والدرجة المتدنية على التوافق االسري والزواجي ،ووجود عالقة سالبة دالة احصائيا بين

كل من سمة السعادة ،وتقدير الذات والدرجة المتدنية على توافق الصحة الجسمية.
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية تبعا للمتغيرات الدراسية ،والمستوىاالقتصادي (مرتفع ،متوسط ،منخفض) ،وتبعا للحالة االجتماعية (متزوج ،أرمل ،أعزب).

 -8دراسة (الموسوي:)2012 ،

(اإلجهاد الفكري وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى طلبة الدراسات العليا)
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اإلجهاد الفكري وبعض سمات الشخصية ،وطبيعة العالقة بين

المتغيرين لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعة المستنصرية تبعا لمتغيري النوع (ذكور ،إناث)

والتخصص الدراسي (علمي ،وانساني) .تم بناء مقياس اإلجهاد الفكري وتبني مقياس (كاتل) لسمات
الشخصية ،وتكونت العينة من ( )200طالب وطالبة من طلبة الدراسات العليا ،أظهرت النتائج
انخفاض اإلجهاد الفكري لدى طلبة الدراسات العليا ،وعلى نحو دال إحصائيا ،وال توجد فروق بين
النوع (ذكور ،إناث) والتخصص (العلمي ،اإلنساني) في اإلجهاد الفكري .ووجدت فروق بين الذكور

واإلناث ولصالح اإلناث وبين (العلمي ،واإلنساني) ولصالح التخصص العلمي في سمتي الشك
والتحرر .وال توجد فروق في سمتي (األنا األعلى ،وشدة التوتر الدافعي) .وأشارت النتائج :إلى
وجود عالقة بين اإلجهاد الفكري وبين سمتي (قوة األنا األعلى ،وشدة التوتر الدافعي) ،وال توجد
عالقة مع سمتي (الشك ،والتحرر) عند طلبة التخصص العلمي .بينما توجد عالقة بين اإلجهاد

الفكري وسمات الشخصية األربعة عند طلبة التخصص اإلنساني واإلناث .وتوجد عالقة بين
اإلجهاد الفكري وبين سمات (قوة األنا األعلى ،والشك ،وشدة التوتر الدافعي) عند الذكور .وتبين

أيضا وجود فروق في العالقة بين التخصص (العلمي ،واإلنساني) ،في اإلجهاد الفكري وسمتي

(الشك ،وشدة التوتر الدافعي) ،لصالح التخصص العلمي .ووجدت فروق في العالقة بين (الذكور،
واإلناث) في اإلجهاد الفكري وسمتي (قوة األنا األعلى ،والتحرر) ،وال توجد فروق عندهم في سمتي

(الشك ،وشدة التوتر الدافعي(
( -9العاسمي2014 ،م):

(الشفقة بالذات وعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى عينة من طالب الملك خالد)
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الشفقة بالذات ،وسمات الشخـصية كما تقيسها قائمة

العوامل الخمس للشخصية ،وتعرف الفروق في الشفقة بالذات حسب كل من الجنس (ذكور واناث)،

العينة من ()184
و
تكونت ّ
ّ
التخصص (أدبي ،علمي) ،ومعرفة أثر ك ّل منهما في الشفقة بالذات .وقد ّ
األدبية ( )88طالبا
تم اختيارها من األقسام
ّ
طالبا وطالبة ،نسبة اإلناث ( )%53والـذكور (ّ )%47
أما
وطالبة ،والعلمية ( )96طالبا وطالبة في جامعـة الملك خالد ،بمتوسط عمري قدره (ّ )36,22

األدوات فكانت عبارة عن مقياس الشفقة بالذات الذي أعدته نيف ) (Neff,2003وقائمة العوامل

اإليجابية
إيجابية بين األبعاد
الخمس للشخصية .وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية :وجود عالقة
ّ
ّ
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للشفقة بالذات (اللطف بالذات ،واإلنسانية المشتركة ،واليقظة العقلية) وبين سمات الشخصية
(االنبساطية ،واالنفتاح على الخبرة ،والمقبولية ،والضمير الحي) ،مع وجود عالقة سلبية بين الحكم

الذاتي ،وبين العزلة ،والتوحد مع الـذات ،والعصابية ،كما أظهرت النتائج أن اإلناث أكثر شفقة
بالذات من الذكور ،وأن طالب الكليات األدبية أكثر شفقة بالذات من طالب الكليات العلمية ،كما

أظهرت النتائج أيـضا أن هناك تفاعال داال بين الجنس والتخصص ،والشفقة بالذات.
 -10دراسة (قدوم:)2012 ،

(خبرات الطفولة وعالقتها باألمن النفسي ،وسمات الشخصية لدى المشاركين ،وغير المشاركين
سياسيا من طلبة الجامعات في قطاع غزة)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أبعاد خبرات الطفولة ومدى تأثيرها على األمن النفسي وسمات

الشخصية لدى المشاركين سياسيا من طالب الجامعات ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج
الوصفي التحليلي ،وتم تطبيق أربع استبانات وهم( :استبانة خبرات الطفولة النفسية واالجتماعية،

واستبانة سمات الشخصية ،واستبانة األمن النفسي ،واستبانة المشاركة السياسية) ،وهم من إعداد:
(خبرات الطفولة النفسية واالجتماعية (د .سفيان أبو نجيله) ،وسمات الشخصية (أليزنك) ،واألمن

النفسي (الباحثة) ،والمشاركة السياسية (شعبان كمال حداد) ،وتم الحصول على سبع خبرات تصف
خبرات الطفولة ،وهي( :خبرات المناخ األسري العام ،وخبرة العالقة البين أسرية ،وخبرة االندماج

اإليجابي ،وخبرات تحكم ،تسلط األب ،وخبرات دعم الثقة بالنفس واالستقالل ،والخبرات المدرسية،
وخبرات العالقة بين األصدقاء) ،وكذلك تم الحصول على خمسة أبعاد تصف األمن النفسي ،وهى:
(بعد األمن النفسي ،وبعد األمن االجتماعي ،وبعد األمن االسري ،وبعد األمن الصحي ،وبعد األمن
االقتصادي) ،وتم الحصول على أربعة أبعاد لسمات الشخصية وهي (بعد العصاب ،وبعد الذهان،

وبعد االنبساط ،وبعد الكذب) وتكونت عينة الدراسة من ( )450من طلبة الجامعات في قطاع غزة

منهم ( )%53.1ذكور ،و( )%46.9إناث ،وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:

 وجود فروق بين متوسط درجات المشاركين سياسيا ،ومتوسط درجات غير المشاركين سياسيا فيخبرات سمات الشخصية كانت الفروق لصالح غير المشاركين.

 عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين سمات الشخصية الكلية وأبعادها ،وبين خبرات الطفولةوأبعادها الموضحة لدى طلبة الجامعات المشاركين سياسيا في جامعات غزة.

 عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين سمات الشخصية الكلية ،وأبعادها ،وبين خبرات الطفولةوأبعادها لدى طلبة الجامعة الجامعات غير المشاركين سياسيا في جامعات غزة.
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 -11دراسة (موس ،عبد الواحد:)2013 ،

(بعض سمات الشخصية وعالقتها بحل المشكالت لدى طلبة الجامعة):
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى :مستوى بعض سمات الشخصية السائدة لدى طلبة الجامعة،

ومعرفة الفروق في مستوى سمات الشخصية بحسب المتغيرات ،الجنس (ذكور ،إناث) ،التخصص:
(علمي ،وانساني) ،الصف( :األولى ،والرابعة) لدى طلبة الجامعة ،ومستوى حل المشكالت لدى

طلبة الجامعة ،والفروق في مستوى حل المشكالت بحسب المتغيرات الجنس( :ذكور ،واناث)،

التخصص( :علمي ،وانساني) ،الصف( :األولى ،والرابعة) لدى طلبة الجامعة ،والعالقة بين سمات

تم اعتماد مقياس (كاتل) لسمات الشخصية
الشخصية ،وحل المشكالت لدى طلبة الجامعةّ .
)(Cattelالمكيف على البيئة العراقية من قبل (المولى2001 ،م) ،أما مقياس حل المشكالت فقد
تم بناؤه وتضمن خمس مجاالت وهي (التوجه العام ،والتعرف إلى المشكالت ،وتوليد البدائل ،واتخاذ
ّ
القرار ،والتحقق من النتائج) .وقد طبق المقياس على عينة من الطلبة بلغت  200طالب وطالبة تم

اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية من طلبة الدراسة الصباحية في جامعة تكريت ،موزعين بواقع 100
تم التوصل إلى النتائج اآلتية:
طالب ،و 100طالبةّ .
 يمتلك طلبة جامعة تكريت مستوى ضعيفا في بعض سمات الشخصية. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في سمات الشخصية وفقا لمتغيرات (الجنسوالصف) ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير (التخصص).

 يمتلك طلبة جامعة تكريت قدرة جيدة على ح ّل المشكالت. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في ِحل المشكالت وفقا لمتغيرات (الجنس)
ووجود فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير (الصف الدراسية)

 -12دراسة (الوهيبي2013 ،م):

(سمات الشخصية وعالقتها بالكفاءة االجتماعية لدى االختصاصيين االجتماعيين العاملين في
مدارس وزارة التربية والتعليم بمحافظة مسقط)

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين سمات الشخصية والكفاءة االجتماعية ،ومعرفة مدى
إسهام سمات الشخصية في التنبؤ بدرجات الكفاءة االجتماعية وأبعادها ،واستخدمت عينة من

االختصاصيين االجتماعيين عدد ( ،)142وتم اختيار عينة منهم ( )96بأسلوب العينة المتاحة،
واستخدم الباحث قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ( The NEO- Inventory- Revised

 )FFI- Sوذلك لقياس سمات الشخصية والتي قامت الكاتبة (الكلبانية2006 ،م) بترجمتها وتقنينها

على البيئة العمانية ،كما استخدم مقياس الكفاءة االجتماعية الذى قام الباحث ببنائه ألغراض

الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:
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-

سمات الشخصية األكثر سيادة االختصاصيين االجتماعيين هي :يقظة الضمير ،والمقبولية،

واالنبساطية ،واالنفتاحيه.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في سمة المقبولية تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح اإلناث،وعدد سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة المتوسطة والطويلة.

 وجود عالقة بين سمات الشخصية ودرجة الكفاءة االجتماعية ،مع وجود اختالف في طبيعةالعالقة حسب متغيري النوع االجتماعي ،وعدد سنوات الخبرة.

 وجود إسهام ذي داللة إحصائية لسمات الشخصية االنفتاحيه ،ويقظة الضمير ،والمقبولية فيالتنبؤ بدرجة الكفاءة االجتماعية.
 -13دراسة (الغيالني2013 ،م):

(بعض سمات الشخصية وعالقتها باالحتراق النفسي لدى مدربي الفرق األ ولي واالتحادات
الرياضية في محافظة مسقط)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة السمات الشخصية لدى مدربي الفرق األولى ،واالتحادات الرياضية في

محافظة مسقط بسلطنة عمان ،معرفة أكثر العوامل المسببة لالحتراق النفسي لديهم ،إضافة إلى التعرف
على العالقة بين السمات الشخصية واالحتراق النفسي لدى عينة الدراسة ،كما هدفت الدراسة إلى

الكشف عن الفروق الجوهرية في كل من العوامل المسببة لالحتراق النفسي وسمات الشخصية وفقا لكل
من متغيرات المستوى التعليمي ،والحالة االجتماعية ،والعمر ،وسنوات الخبرة ،وقام الباحث بتبني

مقياس عالوي للعوامل المسببة لالحتراق النفسي والمكون من ( )30فقرة ،ومقياس عالوي للسمات

الشخصية والمكون من ( )15سمة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )110مدربين رياضيين من محافظة
مسقط ينتسبون لكل من اتحاد( كرة القدم،ت وكرة الطائرة ،وكرة اليد ،والسباحة) ،وتوصلت إلي النتائج

اآلتية:

 حصل أفراد العينة على درجات عالية على مقياس السمات الشخصية مما يشير إلى أنهم يتمتعونبسمات شخصية إيجابية.

 حصل أفراد العينة على درجات متوسطة على االحتراق النفسي ،ووجود عالقة دالة موجبة بينسمة تحمل المسؤولية واالحتراق النفسي.

 -وجود عالقة سالبة بين كل من سمة تحمل الضغوط ،وسمة الذكاء االنفعالي ،وبين االحتراق

النفسي.

 -وجود فروق ذات دالة إحصائية في درجات أفراد العينة في سمة التعاطف ،تعزى لمتغير

حصائيا في باقي المتغيرات (الحالة االجتماعية،
المستوى التعليمي ،وعدم وجود فروق دالة إ
ّ
والعمر ،وسنوات الخبرة).
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 -14دراسة (الحجري2014 ،م):

(سمات الشخصية ،وعالقتها بالرهاب االجتماعي لدى طلبة جامعة نزوى في سلطنة عمان)
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة بعض سمات الشخصية وعالقتها بالرهاب االجتماعي لدى طلبة

جامعة نزوى في سلطنة عمان ،ولتحقيق هدف الرسالة قام الباحث باستخدام مقياس قائمة العوامل
الخمسة الكبرى ( ( )NEO- FF- Sلكوستا ،وماكري )Costa, McCrae 1992 ،من تعريب

(الكلبانية2006 ،م) المكونة من ( )60فقرة ،كما قام الباحث ببناء مقياس الرهاب االجتماعي والذي
شمل ( )42فقرة ،وقد تمتع المقياسان بدالالت صدق وثبات عاليين ،وتم تطبيقهما على عينة متيسرة
طبقية شملت ( )290طالبا وطالبة من الطلبة الملتحقين بكليات جامعة نزوى ،وتوصلت الدراسة

إلى أهم النتائج اآلتية:

 سجلت سمة يقظة الضمير أعلى المستويات وتالها المقبولية أو الطيبة ثم االنبساطية ،وحصلتسمة االنفتاحيه على متوسط المستوى ،بينما جاءت سمة العصابية في أدنى مستوى.

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بين سمة العصابية وبعدى التجنب والخوف ،واجمالي الرهاب ،ووجودعالقة ارتباطية سالبة بين سمة العصابية وبعد التغيرات الجسمية ،ووجود عالقة سالبة بين سمة

االنفتاحيه وبعد الخوف واجمالي الرهاب ،وعالقة سالبة بين يقظة الضمير وبعد التجنب والخوف
واجمالي الرهاب.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (الذكور واإلناث) في جميع أبعاد مقياس العواملالخمس الكبرى ،ما عدا بعد العصابية فقد كان الذكور أكثر عصابية.
 -15دراسة (قنيدى2017 ،م):

(سمات شخصية الطالب الجامعي المتفوق دراسيا)
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة سمات الطلبة المتفوقين دراسيا ،لما ألهمية متغيري سمات

الشخصية والتفوق الدراسي في مجال عمل األخصائي النفسي المدرسي ،وقامت باستخدام أداتي
المقابلة العيادي ومقياس العوامل الخمس للشخصية (كوستا) ،وكانت عينة الدراسة متمثلة في الطلبة

المتفوقين دراسيا في شعبة علم النفس ،تخصص علم النفس العيادي ،وعلم النفس التنظيمي ،وعلم

النفس المدرسي ،وتوصلت الدراسة إلى أن الحاالت الثالثة المستهدفة بالبحث ،أظهرت تشابها في
سمات شخصياتهم ،تتقدمها ترتيبا سمة االنبساط ،ثم الطيبة ،ثم يقظة الضمير ،والصفاوة ،لتأتي
آخر سمة هي سمة العصابية ،مع وجود بعض االختالفات في ترتيب هذه السمات بين حاالت

البحث.
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رابعاً :التعقيب على الدراسات السابقة:

بعد اطالع الباحثة ومراجعتها الباحثة لدراسات عربية وأجنبية سابقة تم عرضها فيما سبق ،فقد

توصلت الباحثة إلى عدم وجود أي دراسة ،حسب اطالعها ،بحثت في العالقة بين متغيرات الدراسة
الحالية ،وسوف تحصر الباحثة أبرز النقاط التي توصلت إليها بعد عرضها للدراسات السابقة على

النحو اآلتية:

أ -أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات في كونها تبحث العالقة بين القلق الوجودي والقلقاالجتماعي ،وسمات الشخصية ،واختيارها لعينة الدراسة المتمثلة في طلبة الجامعة وخاصة طلبة
جامعة األزهر ،وذلك لوعيهم بطبيعة الظروف الصعبة التي لحقت بمجاالت الحياة كافة ،وتختلف

هذه الدراسة عن غيرها في المرحلة الزمنية التي أجريت بها الدراسة وذلك لوجود أحداث سياسية
واقتصادية واجتماعية معقدة وصعبة في البالد.

 وتختلف عن الدراسات السابقة من حيث الهدف فيختلف هدف هذه الدراسة عن غيرها.-

واختلفت الدراسة الحالية في أن أدوات الدراسة الخاصة بمتغيري (القلق الوجودي ،والقلق

االجتماعي) من إعداد الباحثة.

 وأيضا تختلف فروض ونتائج هذه الدراسة عن غيرها.ب -أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 تحديد المتغيرات األساسية للدراسة. -تحديد مشكلة الدراسة.

 -بناء اإلطار النظري للدراسة الحالية.

 تحديد األدوات المناسبة للدراسة ،والتعرف إلى الكثير من المراجع. -تحديد اإلجراءات المناسبة للدراسة.

 تحديد المنهج واألساليب اإلحصائية.-

استفادت الباحثة في كيفية عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات

المناسبة.
ت -أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 جم يع الدراسات السابقة تناولت بالبحث متغيرات الدراسة الحالية بشكل منفصل ،في حين أنالدراسة الحالية هدفت إلى دراسة عالقة القلق الوجودي والقلق االجتماعي بسمات الشخصية لدى

طلبة جامعة األزهر بغزة ،وهكذا فإن الباحثة لم تجد أي دراسة سابقة جمعت بين المتغيرات الثالث

حسب علم الباحثة.
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 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في األداتين المستخدمتين في هذه الدراسة واللتانكانتا من إعداد الباحثة.

 تميزت هذه الدراسة في عينة الدراسة المتمثلة في طلبة جامعة األزهر بغزة. سوف تتميز هذه الدراسة بنتائجها وبتوصياتها التي سوف تتوصل إليها.خامساً :فروض الدراسة:

قامت الباحثة بصياغة الفروض على النحو اآلتي:

 -1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من القلق الوجودي ،والقلق االجتماعي بسمات
الشخصية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05في القلق الوجودي تعزى لمتغيرات
الدراسة الحالية المتمثلة في( :الجنس ،والتخصص الدراسي ،والمستوي الدراسي ،ومستوى دخل

األسرة) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05في القلق االجتماعي تعزى
لمتغيرات الدراسة الحالية المتمثلة في( :الجنس ،والتخصص الدراسي ،والمستوى الدراسي ،ومستوى

دخل األسرة) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05في السمات الشخصية تعزى
لمتغيرات الدراسة الحالية المتمثلة في( :الجنس ،والتخصص الدراسي ،والمستوى الدراسي ،ومستوى

دخل األسرة) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في أبعاد مقياس السمات
الشخصية بين مرتفعي القلق ،ومنخفضي القلق الوجودي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

 -6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≤ 0.05 αفي أبعاد مقياس السمات
الشخصية بين مرتفعي القلق ،ومنخفضي القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.
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الفصل الرابع
منهج وإجراءات الدراسة
المقدمة:
أوالً :منهج الدارسة:
ثانياً :مجتمع الدارسة:
ثالثاً :عينة الدارسة:
رابعاً :أدوات الدارسة:
خامساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:
سادساً :أهم الصعاب التي واجهت الباحثة أثناء إجراء الدراسة:
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الفصل الرابع
منهج واجراءات الدراسة
المقدمة:
تعرض الباحثة في هذا الفصل وصفا للمنهج المستخدم في هذه الدراسة ومجتمع الدراسة
وعينتها ،وكذلك أدوات الدراسة المستخدمة ،وطريقة إعدادها ،وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها
وثباتها ،واإلجراءات التي قامت بها الباحثة في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ويليها الخطوات اإلجرائية

إلعداد الدراسة الحالية ثم المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص
النتائج ،ويليها الصعاب التي واجهتها الباحثة وفيما يلي وصف لهذه االجراءات.
أوالً :منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة ،قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي الذي تحاول من

خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح

حولها ،والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

وقامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي الذي يعرف بأنه" :المنهج الذي يسعى لوصف
الظواهر أو موضوع محدد ،فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة ،من
أجل الحصول على نتائج عملية تم تفسيرها بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية

للظاهرة (عبيدات وآخرون1990 ،م.)46 :
وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسيين للمعلومات:

 .1مصادر ثانوية:

اتجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للبحث إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل

في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير واألبحاث والدراسات
السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والدراسة والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

 .2مصادر أولية:

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلى جمع البيانات األولية من خالل

االستبانة كأداة رئيسة للدراسة ،التي صممت خصيصا لهذا الغرض ،وقد تم جمع البيانات وتحليلها من

عينة البحث باستخدام البرنامج اإلحصائي  ،SPSSوذلك لإلجابة على تساؤالت الدراسة واستخالص

النتائج باستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة.
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ثانياً :مجتمع الدراسة:

يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي تدرسها الباحثة ،وبناء على مشكلة

الدراسة وأهدافها فإن المجتمع المستهدف يتكون من طلبة جامعة األزهر بغزة في المستوى الدراسي
األول والمستوى الدراسي الرابع والبالغ عددهم ( ،)7629حسب عمادة القبول والتسجيل في الجامعة

وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( )1اآلتي:

جدول رقم ( :)1يبين توزيع مجتمع الدراسة
المستوى

الذكور

اإل ناث

األول

1920

2349

الرابع

1379

1978

المجموع الكلي

3299

4327

ثالثاً :عينة الدراسة:

تنقسم عينة الدراسة إلى عينة استطالعية لتقنين أدوات الدراسة ،وعينة فعلية لتطبيق أدوات

الدراسة واستخالص النتائج وذلك على النحو اآلتي:

أ -العينة االستطالعية :تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ( )100طالب وطالبة من مجتمع
الدراسة األصلي منهم ( )50من الذكور بنسبة ( )%1.5و ( )50من اإلناث بنسبة (،)%1.15
حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية وتم تطبيق األدوات المستخدمة في هذه الدراسة على هذه العينة
بهدف التحقق من صالحية األدوات للتطبيق على أفراد العينة الكلية ،وذلك من خالل حساب

صدقها وثباتها بالطرق اإلحصائية المالئمة.

ب -العينة الفعلية :قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة األصلي ،وقد بلغ
عدد أفراد العينة ( )760من الجنسين منهم ( )310طالبا بنسبة ( )%40.7و( )450طالبة بنسبة

( ،)%59.3وقد تم توزيع ( )800استبانة على أفراد العينة ،ولكن تمكنت الباحثة من استرداد ()760
استبانة فقط ،كما أن الباحثة أخذت بعين االعتبار التمثيل األنسب للمجتمع وذلك بهدف التحقق من

الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة حيث قامت بحساب التك اررات والنسب المئوية لتوزيع أفراد

العينة تبعا لعدد من المتغيرات التصنيفية وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( )2التالي:
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جدول رقم ( :)2يبين توزيع أفراد الدراسة وفقاً للمتغيرات التصنيفية:

المتغير
الجنس

المستوى الدراسي

التخصص الدراسي

مستوى دخل األسرة

الصنف

التكرار

النسبة المئوية

طالب

310

40.7

طالبات

450

59.3

األول

380

50.0

الرابع

380

50.0

أدبي

400

51.31

علمي

360

39.47

مرتفع

171

22.5

متوسط

522

72.5

منخفض

67

8.81

760

100.0

المجموع الكلي

رابعاً :أدوات الدراسة:

استخدمت الباحثة في دراستها الحالية ثالث أدوات بهدف التحقق من فروض الدراسة وذلك على النحو

اآلتي:

أ -مقياس القلق الوجودي (إعداد الباحثة)

ب -مقياس القلق االجتماعي (إعداد الباحثة)

ت -مقياس سمات الشخصية (أيزنك1989،م) ،تعريب أ.د .صالح الدين أبو ناهية.
 -خطوات بناء االستبانة:

أوالً :مقياس القلق الوجودي (إعداد الباحثة):

قامت الباحثة بالخطوات اآلتية إلعداد المقياس:
 -1االطالع على األدب التربوي المتعلق بالدراسة والذي ساعدها على تكوين خلفية علمية لموضوع
الدراسة ،وقامت باالطالع على بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة
منها في بناء المقياس وصياغة فقراته ،ومن المقاييس التي تم االطالع عليها:

أ -مقياس القلق الوجودي إعداد :إيمان فوزي سعيد شاهين (2002م).

ب -مقياس القلق الوجودي إعداد :سناء صاحب محمد الخزرجي (2010م).
ت -مقياس القلق الوجودي إعداد :إيمان محمد ثابت (2016م).

 -2تم صياغة فقرات المقياس من قبل الباحثة في صورتها األولية ،وتكون المقياس من ( )30فقرة.
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 -3عرض أدوات الدراسة على المشرف إلبداء مالحظاته ،ومن ثم على المحكمين المختصين في
ميدان علم النفس في جامعات القطاع ،والبالغ عددهم ( )5والموضح في ملحق رقم ( ،)4وفي
ضوء آراء المختصين تم تعديل بعض فقرات المقياس ،وتم صياغة فقرات المقياس بصياغتها

النهائية لتبقى ( )30فقرة ،كما هو مدرج في المالحق.

 -4قامت الباحثة بالتحقق من صدق األداة وثباتها من خالل تطبيقها على عينة استطالعية قوامها
( )100من طلبة جامعة األزهر بغزة ،وتم اختيارهم بشكل عشوائي ،وصيغت األداة في صورتها
النهائية ،لتبقى عدد فقرات المقياس ( )30فقرة.

 -5تطبيق أدوات الدراسة على العينة الفعلية للدراسة.

 -6استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة وذلك باستخدام البرامج اإلحصائية الستخراج النتائج
وتحليلها ومناقشتها في ضوء بعض الدراسات السابقة.

 -7استخدام مقياس (ليكرت) الخماسي والثنائي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان ،وهو

مقياس يستخدم لتحديد درجة موافقة العينة على فقرات المقياس ،ومن خالل ذلك يتم تحويل تلك

البيانات إلى بيانات كمية تصلح لقياسها إحصائيا وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ()3

اآلتي:

جدول رقم ( :)3درجات مقياس ليكرت الخماسي

االستجابة

أوافق بشدة

أوافق

متردد

أعارض

أعارض بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

 وصف المقياس:يهدف المقياس إلى قياس القلق الوجودي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،ويتضمن المقياس في

صورته النهائية ( )30فقرة ،وأمام كل عبارة خمس إجابات على النحو اآلتي( :أوافق بشدة ،أوافق،
متردد ،أعارض ،أعارض بشدة) .ويضع المبحوث ( )xأمام العبارة التي تتفق وتعبر عن مشاعره،

ويتم اإلجابة على واحدة فقط من الخيارات التي أمام العبارة.
 -صدق وثبات المقياس:

أوال :صدق المقياس:

للتحقق من صدق المقياس تم حساب الصدق بطريقتين وهما على النحو اآلتي:

 -1صدق المحكمين (الصدق الظاهري):

تم عرض المقياس في صورته األولية (ملحق رقم )5،على مجموعة من أساتذة جامعيين
ومختصين في علم النفس (ملحق رقم ،)4،وهم يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة،
وفى ضوء ذلك جاءت آراؤهم تؤكد على أن المقياس يقيس ما وضع من أجله ليزيد من قوة المقياس،
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وفى ضوء مالحظاتهم قامت الباحثة بتعديل بعض الفقرات واعادة صياغتها من جديد ،لتبقى عدد

فقرات المقياس ( )30فقرة كما هو موضح في الملحق( .ملحق رقم.)8 ،
 -2صدق االتساق الداخلي:

وقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامالت

االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية لالستبانة ،وذلك كما هو موضح في الجدول

رقم ( )4اآلتي:

جدول رقم ( :)4يبين ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
معامل ارتباط

مستوى

.1

أستمتع في الحياة في شتى ظروفها.

**.855

.000

.2

أخاف كثي ار من الموت.

**.725

.000

.3

أشعر أن اآلخرين ال يستحقون ثقتي.

**.641

.000

.4

أشعر أن حياتي بال هدف وبال معنى.

**.722

.000

.5

أشعر أن مستقبلي غير واضح.

**.752

.000

.6

أشعر بالتوتر عندما أفكر بالموت.

**.842

.000

.7

أرفض تقديم المساعدة لآلخرين.

**.842

.000

.8

أنجز األعمال التي أكلف بها في الوقت المحدد.

**.971

.000

.9

أنسجم مع اآلخرين في العمل الجماعي.

**.585

.000

.10

أحلم كثي ار في الموت.

**.842

.000

.11

أشعر بعدم االرتياح عند تواجدي في جماعة أيا كانت.

**.654

.000

.12

أشعر بأنني شخص غير طموح.

**.474

.000

.13

ال فرق بين حي وميت في هذا المجتمع.

**.525

.000

.14

أمتلك القدرة على التأثير في اآلخرين.

**.852

.000

.15

أشعر بأن الموت قريب.

**.652

.000

.16

أشعر بالتشاؤم كلما فكرت في المستقبل.

**.624

.000

.17

يزعجني الحديث عن األموات.

**.842

.000

.18

ال توجد عالقات اجتماعية صادقة.

**.742

.000

.19

أشعر بالملل من كثرة الفراغ.

**.641

.000

.20

حياتي جميلة وذات معنى.

**.412

.000

.21

أشعر بالهم والغم طيلة الوقت.

**.874

.000

.22

أشعر بضيق وألم كلما رأيت معاناة الناس من حولي.

**.855

.000

الفقرة

مقياس القلق الوجودي
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الداللة

.23

أشعر بأن المستقبل يحمل بشائر خير.

**.641

.000

.24

هموم الحياة أثقلت كاهلي.

**.722

.000

.25

ال أجد من أتحدث وأبوح بسري إليه.

**.714

.000

.26

أشعر بخوف من المستقبل.

*.685

.000

.27

ال أثق باآلخرين.

*.823

.000

.28

أفتقد مساندة اآلخرين لي.

**.971

.000

.29

طول العمر وقصره سواء.

**.585

.000

.30

أعتمد على نفسي فقط في تحقيق أهدافي.

**.842

.000

قيمة الجدولية عند درجة حرية  28ومستوى داللة 0.381 =0.05

ثانيا :ثبات مقياس القلق الوجودي:

قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس القلق الوجودي بالطرق اآلتية:
أ -طريقة ألفا كرونباخ:

تم حساب ثبات مقياس القلق الوجودي لفقراته المختلفة عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ

لفقرات المقياس بدرجته الكلية ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( )5اآلتي:

جدول رقم ( :)5يبين قيمة معامل ألفا كرونباخ لمقياس القلق الوجودي
المحور
مقياس القلق الوجودي

عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ
30

0.772

يتضح من الجدول رقم ( )5السابق أن قيمة ألفا كرونباخ بلغت ( )0.772وهي قيمة متوسطة
وتدلل على أن المقياس يتسم بدرجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات تطبيق المقياس على أفراد العينة.
ب -طريقة التجزئة النصفية:
تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية ،وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين درجات

أفراد العينة االستطالعية على الفقرات الفردية للمقياس ،ودرجاتهم على الفقرات الزوجية ،والمكونة
للمقياس ،وقد بلغت قيمة المعامل قبل التعديل ( )0.825ثم استخدمت معادلة (سبيرمان براون) حسب

المعادلة اآلتية :معامل الثبات = 2ر+1/ر حيث ر معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية
ودرجات األسئلة الزوجية ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتلك المعادلة ( )0.850مما

يشير إلى أن المقياس يتسم بدرجة جيدة من الثبات ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( )6اآلتي:
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جدول رقم ( :)6يبين معامل الثبات (بطريقة التجزئة النصفية) لمقياس القلق الوجودي
م

عدد الفقرات معامل االرتباط معامل الثبات

المقياس

30

مقياس القلق الوجودي

0.825

0.850

يتبين من الجدول رقم ( )6السابق أن (مقياس القلق الوجود) يتسم بدرجة مرتفعة من الصدق
والثبات حيث بلغت ( )0.850التي تفي بمتطلبات تطبيقه على أفراد عينة الدراسة لجمع البيانات
الميدانية.
ثانياً :مقياس القلق االجتماعي( :إعداد الباحثة)

قامت الباحثة بالخطوات اآلتية إلعداد المقياس:

 -1االطالع على األدب التربوي المتعلق بالدراسة والذي ساعدها على تكوين خلفية علمية لموضوع
الدراسة ،وقامت باالطالع على بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة

منها في بناء المقياس وصياغة فقراته ،ومن المقاييس التي تم االطالع عليها:
أ -مقياس القلق االجتماعي إعداد :سامر رضوان (2001م).

ب -مقياس القلق االجتماعي إعداد :وحيد كامل (2003م).

ت -مقياس القلق االجتماعي إعداد :عالء حجازي (2013م).
 -2تم صياغة فقرات المقياس من قبل الباحثة في صورتها األولية ،وتكون المقياس من ( )28فقرة.

 -3عرض أدوات الدراسة على المشرف إلبداء مالحظاته ،ومن ثم على المحكمين المختصين في
ميدان علم النفس في جامعات القطاع ،والبالغ عددهم ( )5والموضح في ملحق ( ،)4وفي ضوء

آراء المختصين تم تعديل بعض فقرات المقياس ،وتم صياغة فقرات المقياس بصياغتها النهائية

لتبقى ( )28فقرة ،كما هو مدرج في المالحق.

 -4قامت الباحثة بالتحقق من صدق األداة وثباتها من خالل تطبيقها على عينة استطالعية قوامها
( )100من طلبة جامعة األزهر بغزة ،وتم اختيارهم بشكل عشوائي ،وصيغت األداة في صورتها
النهائية ،لتبقى عدد فقرات المقياس ( )28فقرة.

 -5تطبيق أدوات الدراسة على العينة الفعلية للدراسة.

 -6استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة وذلك باستخدام البرامج اإلحصائية الستخراج النتائج
وتحليلها ومناقشتها في ضوء بعض الدراسات السابقة.

 -7استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان ،وهو مقياس
يستخدم لتحديد درجة موافقة العينة على فقرات المقياس ،ومن خالل ذلك يتم تحويل تلك البيانات

إلى بيانات كمية تصلح لقياسها إحصائيا وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( )7اآلتي:
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جدول رقم ( :)7يبين درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

أوافق بشدة

أوافق

الدرجة

5

4

متردد
3

أعارض

أعارض بشدة

2

1

 وصف المقياس:يهدف المقياس إلى قياس القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،وتضمن المقياس

في صورته النهائية ( )28فقرة ،وأمام كل عبارة خمس إجابات على النحو اآلتي( :أوافق بشدة ،أوافق،
متردد ،أعارض ،أعارض بشدة) ،ويضع المبحوث ( )xأمام العبارة التي تتفق وتعبر عن مشاعره ،ويتم

اإلجابة على واحدة فقط من الخيارات التي أمام العبارة.
أوالً :صدق المقياس:

للتحقق من صدق المقياس تم حساب الصدق بطريقتين وهما على النحو اآلتي:

 -1صدق المحكمين (الصدق الظاهري):

تم عرض المقياس في صورته األولية (ملحق رقم ،)6 ،على مجموعة من أساتذة جامعيين
ومختصين في علم النفس (ملحق رقم ،)4 ،وهم يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة،
وفى ضوء ذلك جاءت آراؤهم لتؤكد على أن المقياس يقيس ما وضع من أجله ليزيد من قوة المقياس،

وبعد صياغة فقرات مقياس القلق االجتماعي والبالغ عددها ( )28فقرة ،وفى ضوء مالحظاتهم قامت

الباحثة بتعديل بعض الفقرات واعادة صياغتها من جديد ،ليستقر المقياس في صورته النهائية ،كما هو
موضح في (ملحق رقم.)8 ،

 -2صدق االتساق الداخلي:
قامت الباحثة بالتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت

االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لالستبانة ،حيث بلغ معامل االرتباط بين كل

فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس التي تنتمي له عند مستوى داللة معنوية ،0.05
وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( )8اآلتي:
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جدول رقم ( :)8يبين ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية لمقياس القلق االجتماعي
الفقرة

ثانيا :مقياس القلق االجتماعي

معامل
ارتباط

بيرسون

مستوى
الداللة

1

أشعر بالمتعة والراحة عندما أكون وحدي.

**.642

.000

2

أتلعثم بالكالم عندما أتحدث أمام اآلخرين من الطالب.

**.542

.000

3

أشعر بأن الطالب يراقبونني عند حضوري للمحاضرة.

**.442

.000

4

أعاتب نفسي عند قيامي بتصرفات محرجة لزمالئي اآلخرين.

**.561

.000

5

أشعر باإلحباط والخيبة عندما يأخذ أصدقائي فكرة سيئة عنى.

**.541

.000

6

تزداد ضربات قلبي عندما ينتقدني اآلخرون.

**.642

.000

7

أفضل الذهاب الى أماكن يوجد فيها أشخاص أعرفهم.

**.852

.000

8

أتوتر عندما يمتدحني أساتذتي أمام زمالئي.

**.951

.000

9

أتجنب تكوين صداقات جديدة.

**.841

.000

10

أتجنب أن أكون قائد مجموعة طالبية.

**.741

.000

11

أمتنع عن المشاركة في حفالت التخرج الطالبية.

**.624

.000

12

أتحدث بصوت مرتقع أثناء نقاشي لآلخرين.

**.841

.000

13

أشارك زمالئي الطالب في ممارسة بعض األلعاب الرياضية.

**.855

.000

14

أخشى التحدث بشكل مسموع لدى اآلخرين.

**.725

.000

15

أستعين باآلخرين في اتخاذ الق اررات المهمة.

**.641

.000

16

يتعرق وجهي عندما أتكلم مع طالب من كليات أخرى.

**.722

.000

17

أفضل القيام بأعمال بحثية جامعية بشكل فردي.

**.714

.000

18

أشعر بالحاجة لدخول الحمام قبل التعرف إلى أصدقاء جدد.

**.745

.000

19

أفضل أن أشارك اآلخرين في القيام باألنشطة الدراسية المختلفة.

20

أشعر برهبة عندما أتحدث للجنس اآلخر.

21

أفكر كثي ار قبل القيام بعمل جماعي مع الطلبة اآلخرين.

22

أستمتع بمشاركة الطعام مع طالب آخرين.

23

يرتعش جسدي عندما يستدعيني أحد أساتذتي إلى مكتبه.

24

أشعر باالرتباك عند بدء الحديث مع اآلخرين.

25

أتجنب النظر في عيون اآلخرين عند التحدث معهم.

26

أصاحب طالبا من كليات مختلفة.

*.842

.000

*.771

.000

.642

.000

.882

.000

.741

.000

*
*
*

*.950
*.624
*.741

.000
.000
.000

27

أشعر بالتوتر عند التحدث مع المدير أو المسؤول في الجامعة.

*.841

.000

28

أرفض التكلم أمام جمهور من الطلبة.

*.812

.000

قيمة الجدولية عند درجة حرية  26ومستوى داللة 0.381 =0.05
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ثانياً :ثبات مقياس القلق االجتماعي:

قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس القلق الوجودي بالطرق التالية:
أ -طريقة الفا كرونباخ:

تم حساب ثبات مقياس القلق الوجودي لفقراته المختلفة عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ
 Cronbach's Alpha Coefficientلفقرات المقياس بدرجته الكلية ،وذلك كما هو موضح في

الجدول رقم ( )9اآلتي:

جدول رقم ( :)9يبين قيمة معامل ألفا كرونباخ لمقياس القلق االجتماعي
المحور
مقياس القلق االجتماعي

عدد الفقرات معامل ألفاكرونباخ
28

0.825

يتضح من الجدول رقم ( )9السابق أن قيمة ألفا كرونباخ كانت ( )0.825وهي قيمة مرتفعة

وتدلل على أن المقياس يتسم بدرجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات المقياس على أفراد العينة.
ب -طريقة التجزئة النصفية:

تم حساب ثبات االستبيان بطريقة التجزئة النصفية ،وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين درجات

أفراد العينة االستطالعية على الفقرات الفردية لالستبيان ،ودرجاتهم على الفقرات الزوجية ،والمكونة
للمقياس ،وقد بلغت قيمة المعامل قبل التعديل ( )0.660ثم استخدمت معادلة (سبيرمان براون) حسب

المعادلة اآلتية :معامل الثبات = 2ر+1/ر حيث ر معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية

ودرجات األسئلة الزوجية ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتلك المعادلة ( )0.720مما

يشير إلى أن المقياس يتسم بدرجة جيدة من الثبات؛ وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ()10

اآلتي:

جدول رقم ( :)10يبين معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لمقياس القلق االجتماعي
م

عدد الفقرات معامل االرتباط معامل الثبات

المقياس

28

مقياس القلق االجتماعي

0.660

0.720

يتضح من الجدول رقم ( )10السابق أن (مقياس القلق االجتماعي) يتسم بدرجة جيدة من
الصدق والثبات بلغت ( )0.720التي تفي بمتطلبات تطبيقه على أفراد عينة الدراسة لجمع البيانات

الميدانية.
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ثالثاً :مقياس سمات الشخصية إعداد( :ايزنك ويلسون1989 ،م) ،تعريب ا.د صالح الدين أبو
ناهية.

قام (أبو ناهية) بترجمة عبارات االختبار إلى اللغة العربية ،وتم تعديل صياغة الكثير منها بما

يتفق مع روح الثقافة العربية ،ويعد هذا االختبار صورة محسنة لسلسلة من االختبارات لدراسة

الشخصية قام بوضعها H. J. Eysenckوشاركته في بعضها  ،Sybil B G. Eysenckوبدأت
هذه السلسلة من االختبارات بمقياس مودزلى الطبي  ،M. M. Qثم قائمة مودزلى للشخصية M. P.

 ،I.ثم قدم (أيزنك)  Eysenckفي عام 1968م ،مقياسا آخر أكثر تطو ار من االختبارات السابقة،

وهي قائمة (أيزنك) للشخصية  ، (Eysenck Personality Inventory) E. P. I.التي أضفت
تحسينات سيكو مترية ضرورية على قائمة مودزلى للشخصية.
ولتحقيق المزيد من الكفاءة والصالحية قام (أيزنك ) Eysenck،بوضع اختباره الشهير باسم

استخبار "أيزنك"  Eysenckللشخصية  ،M. P. Q.ويتميز عن االختبارات التي سبقته باآلتي:

أ -يحتوي على اختبار جديد هو اختبار الذهانية  Psychoticismوهو اختبار فعال في قياس
هذه السمة.

ب -يحتوي على إضافة جديدة من خالل تطوير مقياس الكذب (الجاذبية االجتماعية) الذي أخضع
لدراسات عامليه وتجريبية مستفيضة قام بها (أيزنك) وآخرون.

ت -أخضعت بنوده لمراجعة مستفيضة واعادة صياغة وتعديل ومراجعات دقيقة.
 -2أبعاد مقياس سمات الشخصية:
يتكون المقياس من ( )90فقرة موزعة كما هو موضح في (ملحق رقم )7 ،على مجموعة من األبعاد

على النحو اآلتي:

أ -العصابية (ع) :Neuroticism
يحتوي بعد العصابية على ( )23عبارة ،الشخص العصابي هو شخص متلهف ،وقلق ،ومكتئب،

ومحبط ،وقد يكون نومه متقلبا ،ويعاني من اضطرابات سيكولوجية متنوعة ،يتصرف أحيانا بطرق

غير عقالنية ،وقد تكون صارمة ،وحتى في جو االنبساط والمرح ،فمن المرجح أن يكون شديد

الحساسية ،والعصابية ليست هي األخطر ،بل هي استعداد لإلصابة بالعصاب.

ب -بعد الذهانية (ذ):Psychoticism :

ويمثل هذا البعد ( )25عبارة ،من يحصل فيها على درجات عالية يكون انعزاليا ال يهتم باآلخرين وال
قاسيا ،وهو شخص متبلد الشعور ،وغير حساس ،ويسلك
يناسبه أي مكان ،وغالبا ما يكون مزعجا ّ
انيا حتى مع من يحبهم ،ولديه ولع باألشياء الغريبة وغير المألوفة ،وال يكترث بالعواقب
سلوكا عدو ّ
واألخطار.
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ت -بعد االنبساط -االنطواء (أ):Extraversion- Introversion :
ويتكون هذا البعد من ( )21عبارة ،تظهر التمييز بين الشخص المنبسط والشخص المنطوي ،ويتميز
األول بأنه اجتماعي يحب الناس ويحب الحفالت وله أصدقاء كثيرون ،وعلى العموم فهو شخص
منفتح ومندفع ،ويفضل النشاط والحركة وال يخضع مشاعره وانفعاالته للضبط الدقيق ،بينما نجد

نسبيا على
المنطويين هم أناس مشغولون بعالمهم الداخلي من خيال ونشاط بدنى ،وهم غير قادرين ّ
المشاركة االجتماعية ،ونالحظ أن العوامل الذاتية هي التي تؤدي أهم دور في سلوكه ،ويخضع
مشاعره للضبط الدقيق ،ويندر أن يتصرف بطريقة عدوانية وال ينفعل بسهولة وهو شخص يعتمد

عليه ،ويميل إلى التشاؤم ،ويعطى قيمة كبيرة للقيم األخالقية.

ث -بعد الكذب (ك)  :Lieالجاذبية االجتماعيةSocial Desirability :
ويحتوي هذا البعد ( )21عبارة من عبارات االستخبار ،وأوضحت الدراسة العاملية والتجريبية التي

مستقر وثابتا في الشخصية هو (الجاذبية
ّا
أجريت لفحص طبيعة هذا المقياس أنه يقيس عامال
االجتماعية) التي يحاول الشخص من خاللها إظهار نفسه وتجميلها في أفضل صورة اجتماعية
ممكنة؛ أي :أن الكذب في هذه الحالة ال يقصد به إيقاع الضرر أو خداع اآلخرين ولكنه يهدف إلى
حفظ الذات وتقديرها.

وقام معرب االختبار بعرض عبارات المقاييس الفرعية على مجموع من المحكمين الخبراء في علم

النفس ،والتأكد من اتساقها( .أبو ناهية1989 ،م)28 :
أوالً :صدق مقياس أيزنك للشخصية :E. B. Q
أ -صدق االتساق الداخلي:

قامت الباحثة بالتحقق من االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين
كل فقرة من فقرات أبعاد االستبانة والدرجة الكلية للبعد نفسه ،حيث كان معامل االرتباط بين كل فقرة

من فقرات استبانة سمات الشخصية التي تنتمي له عند مستوى داللة معنوية  .0.05وذلك كما هو
موضح في جدول رقم ( )11اآلتي:
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جدول رقم ( :)11يبين ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية لمقياس سمات الشخصية
بعد :الذهانية

الفقرة

معامل
ارتباط

بيرسون
.1

هل يقلقك أن تكون (مديونا) ألحد؟

*.942

مستوى
الداللة
.000

.2

هل تفكر كثي ار قبل أن تتخذ أي قرار؟

*.542

.000

.3

هل تغلق منزلك بإحكام أثناء النوم؟

*.942

.000

.4

هل يضايقك كثي ار أن ترى طفال أو حيوانا يتألم؟

*.941

.000

.5

هل تعتقد أن خطط التأمين فكرة جيدة؟

*.880

.000

.6

هل تتعاطى أدوية قد يكون لها تأثيرات غريبة أو خطيرة؟

*.590

.000

.7

هل تستمتع بإيذاء من تحب؟

*.764

.000

.8

هل تشعر بأن لك أعداء يرغبون في إيذائك؟

**.858

.000

.9

هل تستمتع بالمقالب التي يمكن أن تؤذي اآلخرين؟

**.917

.000

.10

هل تهمك العادات الحميدة والنظافة كثي ار؟

*.840

.000

.11

هل تعتقد أن الزواج موضة قديمة يجب التخلي عنها؟

**.577

.000

.12

هل يضايقك األشخاص الذين يقودون سياراتهم بحذر؟

*.841

.13

هل تستوي األشياء في نظرك؟

.14

هل تشعر بالقلق إذا عرفت أن عملك به أخطاء؟

.15

هل تحب أن تصل إلى عملك أو موعدك قبل وقت كاف؟

.16

هل كانت أمك امرأة طيبة؟

.17

هل يوجد عدد من األشخاص يحاولون تجنبك؟

.18

هل تعتقد أن الناس يضيعون وقتا طويال جدا في تأمين مستقبلهم بالتوفير أو

.000

**.000 .649
*.840

**.563
**.542

.000
.002
.004

**.644

.000

*.450

.021

.19

هل تفضل أن تكون وديعا في التعامل مع اآلخرين؟

*.845

.000

.20

عند سفرك بالباص (األتوبيس) هل غالبا ما تصل للمحطة في آخر دقيقة؟

**.786

.000

.21

هل تنتهي صداقاتك بسهولة دون أن يكون ذلك بسببك؟

**.567

.000

.22

هل تحب مضايقة الحيوانات أحيانا؟

**.762

.000

.23

هل تحب أن يخافك الناس؟

**.541

.000

.24

هل تشعر بأن الناس يكذبون عليك كثي ار؟

.25

هل تشعر بالحزن عندما ترى حيوانا داخل مصيدة؟

التأمين؟

*.942

بعد :االنبساط -االنطواء

*.752

.000

*.762

.000
.000
.000

.1

هل لديك هوايات كثيرة؟

.2

هل أنت شخص كثير الكالم؟

*.821

.3

هل تمتاز بالحيوية والنشاط؟

*.771
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.000

.4

هل عادة ما تترك نفسك على سجيتها لتستمتع بحفلة مرحة؟

*.725

.000

.5

هل تستمتع بلقاء أشخاص جدد؟

*.954

.000

.6

هل تفضل أن تكون في األماكن الخلفية في المناسبات االجتماعية؟

*.645

.000

.7

هل تحب التنزه كثي ار؟

*.942

.000

.8

هل تفضل القراءة على لقاء الناس والتحدث معهم؟

**.868

.000

.9

هل لك أصدقاء كثيرون؟

**.884

.000

.10

هل تعد نفسك شخصا محظوظا؟

*.858

.000

.11

هل عادة ما تبدأ بتكوين الصداقات الجديدة؟

**.649

.000

.12

هل يغلب عليك الهدوء عندما تكون بصحبة أشخاص آخرين؟

**.671

.000

.13

هل من السهل عليك أن تبعث الحياة والنشاط في اجتماع ممل؟

*.741

.000

.14

هل تحب أن تقول (النكت) والقصص المسلية ألصدقائك؟

**.887

.000

.15

هل تحب االختالط بالناس؟

*.858

.000

.16

هل يكون لديك رد جاهز عندما يتحدث الناس؟

*.884

.000

.17

هل تفضل عمل األشياء التي تتطلب سرعة اإلنجاز؟

**.646

.000

.18

هل غالبا ما تضطلع بمهام أكثر مما يسمح به وقتك؟

**.794

.000

.19

هل بمقدورك إحياء حفلة؟

*.755

.000

.20

هل كثي ار ما تحب الصخب واإلثارة؟

**.732

.000

.21

هل يعتقد اآلخرون أنك تمتاز بالحيوية والنشاط؟

.831

.000

بعد :العصابية

*

*.671

.000
.000

.1

هل غالبا ما ينقلب مزاجك؟

.2

هل حدث وأن شعرت بالتعاسة دون سبب واضح؟

*.752

.3

هل غالبا ما تقلق على أشياء ما كان يجب تعلمها أو تقولها؟

*.741

.000

.4

هل أنت شخص سريع الغضب؟

*.751

.000

.5

هل يؤذى شعورك بسهولة؟

*.740

.000

.6

هل غالبا ما تشعر بالضيق أو (الضجر)؟

.941

.000

.7

هل يقلقك شعورك بالذنب كثي ار؟

.941

.000

.8

هل تعتبر نفسك شخصا عصبيا؟

**.840

.000

.9

هل توصف بأنك شخص قلق؟

**.833

.000

.10

هل تقلق من احتمال حدوث أشياء مخفية لك؟

*.762

.000

.11

هل تعتبر نفسك متوت ار أو مشدود األعصاب؟

**.567

.000

.12

هل تقلق على صحتك كثي ار؟

*.659

.000

.13

هل تعاني من األرق (قلة النوم)؟

*.762

.000

.14

هل غالبا ما تشعر بالكسل والتعب بال سبب واضح؟

.15

هل غالبا ما تشعر أن الحياة كئيبة؟

*
*
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*.428

.026

.450

.021

*

.16

هل تقلق على مظهرك كثي ار؟

**.569

.002

.17

هل تمنيت الموت ولو مرة واحدة؟

*.811

.000

.18

إذا تعرضت لموقف حرج ،فهل يسبب لك هذا قلقا لمدة طويلة؟

*.869

.000

.19

هل تعاني من أعصابك أو (العصبية)؟

**.649

.000

.20

هل غالبا ما تشعر بالوحدة؟

**.671

.000

.21

هل يجرح شعورك بسهولة إذا كشف الناس عن عيب فيك أو في عملك؟

**.887

.000

.22

هل تشعر أحيانا أنك مفعم بالحيوية وأحيانا أخرى كسول؟

**.887

.000

.23

هل أنت حساس تجاه بعض األشياء؟

.764

.000

*

بعد :الجاذبية االجتماعية
.1

هل حدث ذات مرة تلقيت تقدي ار على شي تعرف أن شخصا آخر قد قام به فعال؟

.2

هل حدث ذات مرة أن كنت جشعا بحيث سمحت لنفسك بأن تأخذ أكثر من
نصيبك؟

.3

هل تشعر بالمتعة عند حضورك حفال مرحا؟

.4

هل حدث ذات مرة أن ألقيت باللوم على شخص لوقوعه في خطأ (ما) مع علمك
بأنك سبب هذا الخطأ؟

.5

هل كل عاداتك طيبة ومرغوب فيها؟

.6
.7

هل حدث ذات مرة أن أخذت شيئا يخص غيرك حتى لو كان (قلما أو زّار)؟

هل تتحدث أحيانا عن أشياء تجهلها تماما؟

*.725

.000

*.824

.000

*.645

.000

*.721

.000

*.725

.000

*.831

.000

*.574

.000

.8

عندما كنت طفال ،هل كنت تنفذ ما يطلب منك فو ار ودون تذمر؟

**.786

.000

.9

هل حدث ذات مرة أن كسرت أو أضعت شيئا يخص غيرك؟

**.868

.000

*.647

 .10هل تفتخر بنفسك أحيانا؟

.000

 .11هل ذات مرة أ قلت شيئا سيئا أو قبيحا عن شخص آخر؟

**.762

.000

 .12عندما كنت طفال ،هل حدث ذات مرة أن عارضت والديك؟

*.725

.000

 .13هل دائما تغسل يديك قبل األكل؟

*.887

.000

 .14هل حدث ذات مرة أن قمت بالغش أو زورت أثناء اللعب؟

**.550

.003

 .15هل حدث ذات مرة أن انتهزت الفرصة وخدعت شخصا (ما)؟

**.499

.010

 .16هل تتهرب من دفع الضرائب إذا تأكدت أنه لن يكشف أمرك أبدا؟

*.826

.000

 .17هل حدث ذات مرة أن أصررت على أن تتصرف بطريقتك الخاصة؟

*.768

.000

 .18هل دائما تفعل ما تعظ الناس به؟

**.516

.000

 .19هل حدث ذات مرة أن تأخرت عن موعد أو عمل؟

**.852

.000

 .20في بعض األوقات ،هل تؤجل عمل اليوم إلى الغد؟

**.852

.000

 .21هل تعترف دائما بأخطائك؟
قيمة الجدولية عند درجة حرية  88ومستوى داللة 0.195 =0.05
*االرتباط ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
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*.941

.000

ثانياً :ثبات مقياس سمات الشخصية:

لحساب ثبات المقياس تم استخدام الطرق اآلتية:

أ -طريقة ألفاكرونباخ :Cronbach's Alpha
تم حساب ثبات مقياس القلق الوجودي لفقراته المختلفة عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ

 Cronbach's Alphaلفقرات المقياس بدرجته الكلية ،وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم

( )12اآلتي:

جدول رقم ( :)12يبين قيمة معامل ألفا كرونباخ لمقياس سمات الشخصية
المحور

عدد الفقرات معامل ألفاكرونباخ

االنبساط ،واالنطواء

21

0.772

العصابية

25

0.752

الذهانية

23

0.899

الجاذبية االجتماعية

21

0.942

مقياس السمات الشخصية

90

0.882

يتبين من الجدول رقم ( )12السابق أن قيمة ألفا كرونباخ الكلية بلغت ( )0.882لجميع فقرات

المقياس ككل والبالغ عددها ( )90وتشير قيم ألفا كرونباخ التي تم الحصول عليها في الجدول السابق
إلى أن المقياس يتمتع بثبات مرتفع؛ وبالتالي يمكن االعتماد على هذه البيانات وتحليلها وتعميم نتائجها
على مجتمع الدراسة.

ب -طريقة التجزئة النصفية:
تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية ،وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين درجات

أفراد العينة االستطالعية على الفقرات الفردية للمقياس ،ودرجاتهم على الفقرات الزوجية ،والمكونة

للمقياس ،وقد بلغت قيمة المعامل قبل التعديل ( )0.750ثم استخدمت معادلة (سبيرمان براون) حسب
المعادلة اآلتية :معامل الثبات = 2ر+1/ر حيث ر معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية

ودرجات األسئلة الزوجية ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتلك المعادلة ( )0.824مما

يشير إلى ارتفاع ثبات المقياس ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( )13اآلتي:

جدول رقم ( :)13يبين معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لمقياس السمات الشخصية
م

عدد الفقرات معامل االرتباط معامل الثبات

المقياس

االنبساط ،واالنطواء

21

0.552

0.772

العصابية

25

0.654

0.752

الذهانية

23

0.552

0.723

الجاذبية االجتماعية

21

0.963

0.575

مقياس السمات الشخصية

90

0.750

824
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يتبين من الجدول رقم ( )13السابق أن (مقياس السمات الشخصية) يتسم بدرجة عالية من
الصدق والثبات التي تفي بمتطلبات تطبيقه على أفراد عينة الدراسة لجمع البيانات الميدانية.
خامساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات :Statistical Methods

استخدمت الباحثة برنامج التحليل اإلحصائي ) (SPSS v.20للعلوم االجتماعية ،في إدخال

بيانات الدراسة وتفريغها ،وتم استخدام األساليب االحصائية اآلتية:

 -1التك اررات والنسب المئوية ( :)Frequencies & Percentagesوذلك بغرض وصف
البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة.

 -2الوزن النسبي ) :(Percentageويستخدم لمعرفة الوزن النسبي الستجابات العينة على فقرات
المقاييس وتفاعلهم معها.

 -3المتوسط الحسابي ( :)Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات
الدراسة عن الفقرات والمجاالت الرئيسة للدراسة.

 -4االنحراف المعياري ) :(Standard Deviationللتعرف إلى مدى انحراف استجابات مفردات
الدراسة لكل فقرة من فقرات متغيرات الدراسة عن وسطها الحسابي ،فكلما اقتربت قيمته من الصفر
تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.

 -5معامل ألفاكرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات المقاييس.

 -6معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) :(Split half methodsويستخدم للتأكد من أن
المقاييس لها درجة ثبات مرتفعة.

 -7معامل االرتباط لبيرسون  :Personللكشف عن العالقة بين المتغيرات.

 -8اختبار One Sample T-Test :للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات عينتين
مستقلتين.
سادساً :أهم الصعاب التي واجهت الباحثة أثناء إجراء الدراسة:

 -1قلة المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث العلمي :وخاصة المراجع المتعلقة بمتغير القلق الوجودي..

 -2ضيق الوقت :يعد ضيق الوقت من أهم الصعاب والمشكالت التي واجهت الباحثة أثناء قيامها
بإجراءات هذه الدراسة.

 -3عدم التمكن من اللغة اإلنجليزية :يعد عدم التمكن من اللغة اإلنجليزية من أهم الصعاب التي
واجهت الباحثة ،ومن المعروف أن هناك الكثير من األبحاث والدراسات تنشر وفق هذه اللغة.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
 المقدمة:
 نتائج أسئلة الدراسة:
 نتائج فروض الدراسة:
 توصيات ومقترحات الدراسة:
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
المقدمة:
تتناول الباحثة في هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة بعد تطبيق أدوات الدراسة ،كما وسوف
تفسر الباحثة النتائج التي تم التوصل إليها من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من

فروضها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ،ثم يليها عرض ألهم التوصيات والمقترحات
وذلك على النحو اآلتي:

 المحك المعتمد في الدراسة:
تم استخدام مقياس (ليكرت) في إعداد أدوات الدراسة الحالية للحكم على اتجاه كل فقرة وذلك،

بحساب قيمة الوسط الحسابي والوزن النسبي لتحديد مستوى الموافقة لفقرات المقاييس :وذلك كما هو
موضح في الجدولين رقم ( )15-14اآلتيين:
جدول رقم ( :)14يبين تصحيح مقياسي القلق الوجودي والقلق االجتماعي وفق مقياس ليكرت الخماسي
المستوى
الوسط الحسابي

منخفض جداً

أقل من 1.80

منخفض

متوسط

ٍ
عال

ٍ
عال جدا

من2.59 - 1.80

من3.39 -2.60

4.19-3.40

أكثر من 4.20

يتبين من الجدول رقم ( )14السابق أن المتوسطات التي تقل عن  1.80تدل على وجود

درجة منخفضة جدا من الموافقة على فقرات المقياس ،أما المتوسطات التي تتراوح 2.59 - 1.80
فهي تدل على وجود درجة منخفضة من الموافقة على فقرات المقياس ،بينما المتوسطات التي تتراوح
من 3.39 -2.60فهي تدل على وجود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات المقياس ،والمتوسطات

التي تتراوح  ،4.19-3.40فهي تدل على وجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات المقياس ،أما ما
يزيد عن  4.20يدل على وجود درجة مرتفعة جدا من الموافقة على فقرات المقياس.

اإلجابة على السؤال األول للدراسة:

هل توجد عالقة بين كل من القلق الوجودي والقلق االجتماعي بسمات الشخصية؟
قامت الباحثة باإلجابة عن السؤال األول الرئيس للدراسة من خالل الفرضية األولى التي تنص

على( :ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين كل من القلق الوجودي والقلق االجتماعي
بسمات الشخصية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة) .وقامت الباحثة باستخدام اختبار معامل ارتباط
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(بيرسون) لمعرفة العالقة بين كل من المتغيرين التابعين والمتغير المستقل كما هو موضح في الجدول
رقم ( )15اآلتي:

جدول رقم (:)15

يبين معامل االرتباط بين ابعاد سمات الشخصية والقلق الوجودي والقلق االجتماعي

سمات الشخصية

الفقرة

المتغير

.1

االنبساط -االنطواء

.2

العصابية

القلق

.3

الذهانية

الوجودي

.4

الجاذبية االجتماعية
سمات الشخصية

الفقرة
.1

االنبساط -االنطواء

.2

العصابية

.3

الذهانية

.4

الجاذبية االجتماعية

المتغير

القلق
االجتماعي 

درجة

مستوى

االرتباط

الداللة

*-.742

.000

*.542

.000

.061

.482

.054

.571

درجة
االرتباط

مستوي
الداللة

*-.741

.000

*.821

.000

.021

.542

.0.084

.621

يتبين من الجدول رقم ( )15السابق يوجد عالقة عكسية بين االنبساط – االنطواء والقلق
الوجودي كما يوضح الجدول ،وتوجد عالقة طردية بين العصابية والقلق الوجودي ،حيث كان مستوى
الداللة أقل من  ،0.05وعدم وجود عالقة بين بعدي الذهانية والجاذبية االجتماعية والقلق الوجودي

حيث كان مستوى الداللة أكبر من .0.05
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن السمات الشخصية تلعب دو ار أساسيا وتعد عامال حاسما

في ظهور القلق الوجودي أو القلق االجتماعي بشكل واضح وقوي أو بشكل ضعيف لدى األفراد ،وذلك
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ألن السمات الشخصية التي يملكها األفراد سواء كانت قوية وواضحة أو ضعيفة تعد العامل المهم

والمحدد لشكل ومستوى القلق الذي يتعرض له الفرد.

وتتفق الباحثة في تفسيرها بالنسبة لوجود عالقة عكسية بين سمة االنبساط -االنطواء والقلق
الوجودي ،وعالقة طردية بين سمة العصابية والقلق الوجودي ،وذلك ألن األشخاص وخاصة فئة طلبة
الجامعة الذين يتمتعون بدرجة جيدة علي بعد االنبساط -االنطواء ،يتمتعون بصفات عديدة مثل كونهم
إجتماعيون ويميلون لتكوين عالقات مع اآلخرين ،ويحبون المرح والحفالت ،ويحبون اإلثارة ،يتصرفون

بشكل عفوى طبقا لوحي اللحظة الراهنة ،ويحبون التغيير ،وهذا بدوره ينعكس علي قدرة الشخص أو

األفراد علي مواجهة الضغوط واألحداث والظروف الضاغطة والتي تكون سببا في حدوث القلق بأنواعه

لدي األفراد ،فإنه في ظل الظروف األقتصادية والساسية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني وما يحدث
به من حروب ينتج عنها دمار وموت وتشريد وضياع ،والتي تنعكس سلبا علي حياة االفراد وخاصة

منهم طلبة الجامعة وهذه الظروف التي تكون سببا في خلق القلق الوجودي لديهم ،فإن كان الفرد
إنبساطيا ،فإنه يستطيع التغلب علي األفكار السلبية والمتشائمة بسهولة ،وهذا ما أكدته،

عد هي واحدة من أكثر خبرات
(شاهين )50 -49 :2002،في قولها :بأن خبرة القلق الوجودي ت ّ
الكينونة جوهرية ،إال أنها خبرة كدرة إلي أبعد الحدود ،باستخدام تعبير (فرويد) ،ولكن صفة الكدر من
وجهة نظر وجودية تكتسب أبعادأ عميقة ،تشمل مشاعر الرعب واليأس والعجز واإلحباط الوجودي

فخبرة القلق يمكن أن تكون أكثر الخبرات قسوة بحيث ال يكاد اإلنسان يقوى على احتمالها ،وهو ما
يدعوه دائما للسعى إلى تجنبها ،وعندما يدرك استحالة التجنب يكتفي بمحاولة استبدالها واحالل خبرات
أخرى محلها ليكون أكثر قدرة على التعامل معها ،وهذه المحاوالت هي التي تعرف باسم استراتيجيات

التعامل مع خبرة القلق.
في حين ترى الباحثة أن اإلشخاص العصابيون الذين يعانون من الضغوط اليومية والكثير
من المشكالت ويعيشون ظروفا اجتماعية واقتصادية ونفسية صعبة يكون عرضة للشعور بالقلق

بالوجودي ،وهذا ما يلعب دو ار في جعل العالقة طردية بين القلق الوجودي وبعد العصابية ،حيث أنه
كلما أرتفعت درجة األفراد علي بعد العصابية كلما ارتفعت درجة األفراد للقلق الوجودي ،وذلك ألن
األشخاص العصابيون يتسمون بالقلق واالكتئاب والغضب والعدوانية ،أما عدم وجود عالقة علي بعدي

الجاذبية االجتماعية ،والذهانية وذلك ان األشخاص الذهانيون كما أشار آيزنك أنه من الصعب أن
نحاول وصف األفراد الذهانيون ،ألنهم أشخاص غير حساسين علي وجه العموم ،وغير مكترثين

بالعواقب أو األخطار( ،الطهراوى1997 ،م ،)37 :أما بعد الكذب أو الجاذبية االجتماعية والتي
يحاول األفراد من خاللها أن يظهروا عكس ما يخبؤون داخلهم.
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أما فيما يتعلق بوجود عالقة عكسية بين االنبساط – االنطواء والقلق االجتماعي كما يوضح الجدول

رقم ( ،)15ووجود عالقة طردية بين العصابية والقلق االجتماعي ،حيث كان مستوى الداللة أقل من
 ،0.05وعدم وجود عالقة بين الذهانية والجاذبية االجتماعية والقلق االجتماعي ،حيث كان مستوى
الداللة أكبر من .0.05

فترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية جدا وذلك أن هناك عالقة عكسية بين بعد االنبساط -االنطواء،
حيث أن الفرد الذي يثق بنفسه ويمتلك مقومات وسمات الشخصية االنبساطية نجده يتفاعل مع

اآلخرين من األفراد بسهولة ويتعامل بكفاءة مع المواقف االجتماعية المختلفة دون أي تردد أو خوف؛
وبالتالي ال يشعر بالقلق االجتماعي في حين أن العكس هو الصحيح .وبهذا الصدد تذكر (الكتاني،

اجتماعيا هو االهتمام بردود فعل اآلخرين التي
2004م )25-24 :أن أهم ما يميز الشخص القلق
ّ
تعمل كمعيار لتقييم نجاح السلوك في الموقف االجتماعي ،فنقص الثقة بالنفس وضعف المهارات
االجتماعية وشدة الحساسية وقلة االنتباه للتعابير والخبرات غير السارة جميعها تلعب دو ار فيما يشعر
به الفرد من قلق اجتماعي في موقف معين ،وعندما يدرك الفرد عدم كفاءته في الموقف االجتماعي

يشعر بالخوف ،وأفكاره التي هي في غير محلها تلهيه عن إعطاء انتباه كاف للموقف الحالي وبالنتيجة
يضطرب سلوكه ويحدث القلق ،وتري الباحثة أن وجود عالقة طردية بين بعد العصابية والقلق

االجتماعي منطقية وذلك أن األشخاص العصابيون هم أشخاص متلهفون ،قلقون ،ومحبطين من
األخرين ،وشديدين االنفعال ،وهذا ما يجعلهم أكثر حساسية وعرضة للقلق االجتماعي ،في حين عدم

وجود عالقة بين بعدي الذهانية والكذب أو الجاذبية االجتماعية فقد أشرنا سابقا سبب ذلك.

وجاءت دراسة (ليري )2003 ،مؤكدة على وجود ارتباطات موجبة بين كل من سمة القلق االجتماعي
واحمرار الوجه ،ووجود ارتباط سالب بين سمة القلق االجتماعي والتهذيب وتقدير الذات( .حجازي،

.)2011

ولم تجد الباحثة –في حدود اطالعها -أيا من الدراسات السابقة التي تناولت بالدراسة تلك المتغيرات

سابقة الذكر وخاصة المتعلقة بالقلق الوجودي.
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اإلجابة على السؤال الثاني للدراسة:

ما درجة تقدير القلق الوجودي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟
للتعرف إلى درجة القلق الوجودي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،قامت الباحثة بحساب
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات مقياس القلق الوجودي والدرجة الكلية

للمقياس كما هو موضح في الجدول رقم ( )16اآلتي:

جدول رقم ( :)15يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات

مقياس القلق الوجودي

الفقرة
الدرجة الكلية لمقياس القلق الوجودي

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

83.78164 0.727421 4.18908

المستوي
مرتفعة

يتبين من الجدول رقم ( )16السابق أن متوسط درجات أفراد العينة على (مقياس القلق

الوجودي) بلغ ( )4.189درجة ،وبانحراف معياري ( ،)0.727وبوزن نسبي بلغ ( )% 83.78وهذا
يدل على أن أفراد العينة لديهم شعور بالقلق الوجودي بدرجة عالية.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية وواقعية ،حيث إن ارتفاع مستوى القلق الوجودي لدى
الطلبة يرتبط بظروف الحياة الصعبة التي يعيشها هؤالء الطلبة ويرتبط أيضا بشعورهم بالخوف من

المستقبل وعدم األمن والطمأنينة وكثرة تساؤالتهم واستفساراتهم حول مستقبلهم الدراسي والمهني

الغامض وما سوف تؤول إليه الظروف المستقبلية في ظل ازدياد تعرضهم لخطر الموت والقتل نتيجة
لويالت العدوان (اإلسرائيلي) المتكرر الذي اختبروه وال زالوا ،وما نجم عنه من أوضاع وضغوط

سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية صعبة عملت على ارتفاع نسبة القلق الوجودي لدى أبناء

الشعب الفلسطيني عموما وفئة الشباب ومنهم طلبة الجامعة خصوصا.

وحيث إن القلق الوجودي يشتمل على خبرة آنية ال عالقة لها بالماضي ،وهو خاص بالمستقبل

وله وظيفتان هما :محاولة تشكيل الواقع بطريقة مختلفة تخفف وطأة الحياة على الفرد ،ومحاولة تعديل
أو تصحيح الواقع ليبدو منسجما ومعقوال .أما غاية القلق الوجودي مرهونة بدرجة وعي اإلنسان،

فالوجوديون يفترضون وجود عالقة إيجابية بين وعي اإلنسان والقلق الوجودي .حيث فسرت (بوبوفاك)
القلق الوجودي بأنه الهم الحاصل نتيجة كثرة التفكير( .الخزرجي2010 ،م ،)515 :وهذا ينطبق تماما

على أفراد عينة الدراسة حيث إنهم مهمومون ومشغولون في معظم األوقات بالتفكير حول حياتهم

ومعيشتهم المستقبلية.
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واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من (الفريجي2006 ،م) التي أظهرت وجود مستوى مرتفع

من القلق الوجودي لدى أفراد عينة الدراسة ،ودراسة (بيرمان2006 ،م) التي أظهرت أن  %69من
أفراد العينة يعانون من انتشار القلق الوجودي بشكل إيجابي ،وأيضا اتفقت مع دراسة (الخزرجي،

2010م) التي توصلت إلى أن أفراد العينة يعانون من القلق الوجودي ،ألنهم جزء من المجتمع،
واتفقت أيضا مع دراسة (على وسلمان )2012 ،بأن الطلبة وهم جزء من الشرائح االجتماعية المثقفة
يعانون من القلق الوجودي ،ألنه يزداد مع زيادة الوعي لديهم.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (حافظ2006 ،م) التي أشارت إلى أن أفراد العينة يعانون من
حالة معتدلة من القلق الوجودي ،ودراسة (الكعبي2011 ،م) والتي وجدت أن أفراد العينة ال يتصفون

بالقلق الوجودي.

اإلجابة على السؤال الثالث للدراسة:

ما درجة تقدير القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟
للتعرف إلى درجة القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،قامت الباحثة بحساب
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات مقياس القلق الوجودي والدرجة الكلية

للمقياس كما هو موضح في الجدول رقم ( )17اآلتي:

جدول رقم ( :)16يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمستوى لفقرات
مقياس القلق االجتماعي

مقياس القلق االجتماعي
الدرجة الكلية لمقياس القلق االجتماعي

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

77.79432 0.761457 3.787546

المستوي
مرتفعة

يتبين من الجدول رقم ( )17السابق أن متوسط درجات أفراد العينة على (مقياس القلق
االجتماعي) بلغ ( )3.787درجة ،وبانحراف معياري ( )0.76145درجة ،وبوزن نسبي بلغ (77.79

 )%وهذا يدل على وجود شعور بالقلق االجتماعي بدرجة مرتفعة لدى أفراد العينة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة لمجموعة من األسباب التي تؤدي إلى القلق االجتماعي لدى

األفراد منها ،أسباب وراثية تبدأ من مرحلة تكون الفرد كجنين داخل رحم األم ويتطور هذا الشعور
ويظهر بشكل واضح فيما بعد خالل المواقف التي يتعرض لها الفرد ،وأساليب المعاملة الوالدية

المختلفة التي تتنوع ما بين الحماية الزائدة وما بين اإلهمال والعنف الشديد ،وأيضا ثقافة المجتمع وما
تفرضه من قيود علي األفراد من أساليب معينة للتصرف وتقييدها لحرية الفرد ،والظروف السياسية

127

واالقتصادية القاسية والصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وما تفرضه من قيود على الكثير من

التصرفات والسلوكيات مثل منع األفراد وخاصة فئة الشباب الجامعي من المشاركة في الفعاليات
السياسية وغيرها ،وكل هذه األسباب أو العوامل تنعكس علي طريقة تفكيرهم أو على طريقة تعاملهم

مع األحداث أو المواقف االجتماعية التي يمرون بها ،والتي تسهم إلى حد كبير في ارتفاع القلق

االجتماعي لديهم.

وترى الباحثة أيضا أن القلق االجتماعي يحدث بسبب ما يمر به الطلبة من مواقف وأحداث
وظروف مختلفة تنعكس على طريقة تفكيرهم وأسلوبهم في التعامل مع هذه الظروف والمواقف ،وأحيانا

أساليب التنشئة االجتماعية التي يستخدمها اآلباء تؤدي إلى شعور األبناء بالقلق االجتماعي ،وأحيانا
التجارب التي يمر بها األفراد في مراحل العمر المختلفة تلعب دوا ار في خلق القلق االجتماعي لدى
األفراد ،والذي ينعكس بشكل واضح في طريقة تعامل األفراد مع المواقف االجتماعية ،واعتقادهم

الخاطئ بأن اآلخرين ينظرون إليهم بطريقة سلبية ،مما يدفعهم إلى االنسحاب من المواقف
االجتماعية ،وعدم تكوين صداقات أو توسيع دائرة العالقات االجتماعية .ويؤكد هذا ما ذهب إليه

(حجازي2013 ،م) بأن القلق االجتماعي يحدث لدى األفراد بسبب طريقة تفكيرهم ونظرتهم لألمور
وكيفية تعاملهم مع األحداث والظروف الصعبة التي يمرون بها ،وكيفية تعالمهم مع القيود التي
يفرضها األهل والمجتمع ،والتي تؤدي إلى توترهم وزيادة القلق االجتماعي لديهم .ويذكر (الشربيني،

1990م )7 :أيضا أن القلق أصبح في عصرنا الحالي هو القاعدة ،حيث أصبح اإلنسان يعيش حالة
دائمة من التوتر ،وقد استسلم لهمومه المتعددة التي بدأت تحول بينه وبين شعور االرتياح والسعادة فلم

يعد بوسعه االستمرار بطريقة تلقائية بسيطة ولعل ذلك سبب متاعبنا ،ويري (ليفيت) أن الشخص الذي
يتصف بمستوى عال من القلق يكون مهيأ ألن يدرك أخطار داهمة في عالقاته باآلخرين ،وفي تقديره
لذاته ،ومن ثم يستجيب لهذه التهديدات بدرجة أكبر من الشخص الذي يتصف بمستوى منخفض من

سمة القلق ،وهذا يعني أن االستعداد أو التهيؤ للقلق يكون كامنا لدى الفرد ويستثار فقط بمثيرات مهددة
أو مواقف وظروف محددة( .حجازى2013 ،م)
ولقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (كالس ،(Klass, 2006 ،ودراسة (العاسمي2012 ،م)،
ودراسة (حجازي )2013 ،التي أشارت إلى وجود قلق اجتماعي بدرجة مرتفعة لدى أفراد العينة.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (العزي ،والخشاب )2005 ،حيث أشار إلى وجود قلق

اجتماعي بدرجة منخفضة لدى أفراد العينة.
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اإلجابة على السؤال الرابع للدراسة:

ما درجة تقدير أبعاد السمات الشخصية (آليزنك) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟
للتعرف إلى درجة أبعاد السمات الشخصية لدي طلبة جامعة األزهر بغزة ،قامت الباحثة

بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ألبعاد مقياس السمات الشخصية كما
هو موضح في الجدول رقم ( )18اآلتي:

جدول رقم ( :)17يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمستوى لمقياس

السمات الشخصية

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

الوسط

االنبساط ،واالنطواء

1.7236

0.4421

86.175

مرتفع

العصابية

1.9767

0.5421

62.65

متوسط

الذهانية

1.033

0.452

51.65

منخفض

المحور

النسبي

المستوى

يتضح من الجدول ( )18السابق ،أن األوزان النسبية ألبعاد مقياس السمات الشخصية تراوحت
ما بين ( ،)%86.17 – 51.65وهي ما بين 1.7235و  .1.033وبلغ الوزن النسبي للدرجة الكلية
لبعد االنبساط ،واالنطواء ( ،)%86.175وهي درجة مرتفعة ،وهذا يدل على أن الطلبة لديهم درجة

انبساط ،وانطواء مرتفعة ،وبلغ الوزن النسبي للدرجة الكلية لبعد العصابية ( ،)%65.65وهي درجة
متوسطة ،وهذا يدل على أن الطلبة لديهم درجة عصابية متوسطة .وبلغ الوزن النسبي للدرجة الكلية

لبعد الذهانية ( ،)%51.65وهي درجة منخفضة وهذا يدل على أن الطلبة لديهم درجة ذهانيه
منخفضة.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى مجموعة العوامل الوراثية والبيئية والظروف المشتركة التي

تسهم في خلق وتحديد سمات شخصية الفرد التي تنعكس وتظهر في األنماط السلوكية التي يتبعها
الفرد .فاإلنسان كوحدة نفسية وجسمية ال انفصال بينهما نتاج لعاملي الوراثة والبيئة المتفاعلين

والمكملين لبعضهما البعض .وكلما تجانست عوامل ومقومات التفاعل بين الوراثة والبيئة كلما نجم
عنها شخصية ذات سمات متكاملة ومتناسقة .وفيما يتعلق بالعامل الثاني المتمثل بالعامل البيئي فإنه
ال يخفى على أحد الظروف البيئية المعقدة والقاسية -سابقة الذكر -المحيطة بالفرد الفلسطيني وما

يترتب عليها من مخاطر جمة تنعكس سلبا على شعور الفرد بعدم االستقرار النفسي والجسمي
واالجتماعي واالنفعالي ،وتؤثر على سمات شخصيته كفرد وكطالب جامعي باعتباره من الفئة األكثر

تأث ار بالظروف الضاغطة .والطالب الجامعي إذا تعرض واختبر وعاش في أسرة وبيئة وأجواء مستقرة
وجيدة ،وكان يخلو من المرض ويتمتع بحالة انفعالية متزنة ويتلقى أساليب معاملة والدية مناسبة
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وغيرها من الظروف الصحية الجيدة فإن هذه العوامل مجتمعة تخلق شخصية متزنة ومستقرة ومتفاعلة

وقوية والعكس صحيح.

ويتضح ذلك من خالل ما يذكره كل من (صوالحة والعبوشي2009 ،م) حيث أظهرت نتيجة

دراستهما بأن تقدير سمات الشخصية كان لدى أفراد العينة متوسطا ،والتي أوضحتا من خاللها بأن

نسبيا تتمثل في أنماط سلوكية ،وهذه الخصائص المميزة
شخصية الفرد تتكون من خصائص ثابتة ّ
لشخصية الفرد ما هي إال نتاج لعوامل مشتركة من عوامل وراثية تتفاعل مع عوامل البيئة االجتماعية
واالقتصادية ،فهذه العوامل مكملة لبعضها البعض ،فبقدر اتساق هذه العوامل والمقومات تتكامل

الشخصية للفرد ،فاإلنسان وشخصيته وحدة نفسية جسمية اجتماعية متفاعلة متكاملة تمر بعدد من
مراحل النمو.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (عبد الخالق198 ،م) التي توصلت إلى وجود درجة منخفضة
في بعد العصابية لدى طلبة الجامعة ،وأشارت إلى أن الطالبات المتفوقات حصلن على درجة

منخفضة في بعد العصابية ،ومع دراسة (شامية2016 ،م) التي توصلت إلى أن بعد االنبساط،
واالنطواء حصل على درجة عالية ،حيث كان بعد االنبساط ،واالنطواء في المرتبة األولى مقارنة بباقي

األبعاد.

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (غنام2005 ،م) التي أظهرت بأن سمات الشخصية تتوفر
لدى المعلمات بشكل واضح وقوي ومع دراسة (موس ،عبد الواحد2013 ،م) حيث بينت أن طلبة

جامعة تكريت يمتلكون مستوى ضعيفا في بعض سمات الشخصية ،ومع دراسة (الغيالني2013 ،م)
التي أشارت إلى أن أفراد العينة حصلوا على درجات عالية في مقياس السمات الشخصية مما يشير

إلي أنهم يتمتعون بسمات شخصية إيجابية ،ومع دراسة (الحجري2014 ،م) التي سجلت سمة يقظة
الضمير أعلى المستويات وتالها المقبولية أو الطيبة ثم االنبساطية ،وحصلت سمة االنفتاحيه على

متوسط المستوى ،بينما جاءت سمة العصابية في أدنى مستوى.
ثانياً :نتائج فروض الدراسة وتفسيرها:

 -الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05في

القلق الوجودي تعزى لمتغيرات الدراسة الحالية المتمثلة في( :الجنس ،والتخصص الدراسي،

والمستوي الدراسي ،ومستوى دخل األسرة) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.
وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية اآلتية:
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 نتائج الفرضية الفرعية األولى التي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلقالوجودي تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

الختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار  T- testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات
داللــة إحصــائية فــي القلــق الوجــودي تعــزى لمتغيــر الجــنس ،وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم

( )19اآلتي:
جدول رقم ( :)19يبين نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق في درجات القلق
النوع

االجتماعي

الوجودي تبعاً لمتغير الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

310

4.1048

.28938

أنثى

450

4.2748

.39547

قيمة

الداللة

.002

دالة

قيمة (ت)
6.840

sig

اإلحصائية
إحصائية

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية  758ومستوى داللة 1.984 = 0.05

يبين الجدول ( )19السابق أن مستوى الداللة كانت أقل من  ،0.05كما أن القيمة (ت)
المحسوبة كانت أعلى من قيمة (ت) الجدولية ،وعليه تم رفض الفرضية التي تنص على أنه" :ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي) لدى طلبة جامعة
األزهر بغزة" ،وقبول الفرضية التي تنص على أنه :توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي

تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة وكانت الفروق لصالح اإلناث.

وتفسر الباحثة هذه النتيجة إدراكا منها بأن أحد مصادر القلق هو وعي اإلنسان -سواء كان
ذك ار أو أنثى -كمخلوق مفكر دون المخلوقات األخرى ،وتفكيره المتواصل وتساؤله المستمر عن سبب
وجوده في هذه الحياة ،والغرض منها ومتى سوف يأتي أجله ويموت ،يجعله يشعر بالقلق الوجودي.

كما أن االختالف في التكوين البيولوجي بين اإلناث والذكور ،وما تتعرض له اإلناث ومنهن الطالبات

الجامعيات من ضغوط وقيود كثيرة على مستوى األسرة والمجتمع يجعلهن أكثر حساسية وشعو ار بالقلق
الوجودي من الذكور طالب الجامعة ،حيث أن وعي الطالبات بمجريات الحياة وما فيها من صعوبات

متالحقة علي صعيد الدراسة والزواج والعمل وحرية التعبير عن الرأي يجعلهن أكثر توت ار وقلقا ،على
خالف الذكور الذين يملكون حرية بقدر كاف تساعدهم على التحرك في نواحي الحياة كافة ،والتي

تساعدهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتخلق معنى لحياتهم.
وفي هذا المقام يذكر (بن -علو1993 ،م) ،أن أحد مصادر القلق هو كون اإلنسان كائنا

مفك ار وواعيا لوجوده وفنائه ،وأن وجود اإلنسان هو مصدر قلقه ،وال يسلم من القلق إنسان على ظهر
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البسيطة ،فالحياة الواعية تعني القلق ،وانما الفرق بين الناس في درجة تقدير القلق الذي يصابون به،

ومدى قدرتهم على تحمله ،كما وأشار (جابر ،واآلخرون1990 :م) ،إلى أن لكل إنسان درجة معينة
من تحمل األحداث والمواقف الضاغطة التي يتعرض لها ،وتتنوع هذه الدرجة من شخص آلخر ومن

موقف آلخر ومن ظرف آلخر ،حسب استجابة الفرد لهذه األحداث والمواقف.

كما ولم تجد الباحثة دراسات سابقة تتفق مع هذه النتيجة في حدود اطالعها ،واختلفت هذه
النتيجة مع دراسة (الفريجي2006 ،م) ،ودراسة (الخزرجي2010 ،م) اللتين أشارتا إلى وجود فروق

في القلق الوجودي تبعا لمتغير الجنس ولكنه كان لصالح الذكور ،ومع دراسة (حافظ2006 ،م)،

ودراسة (بيرمان2006 ،م) ،ودراسة (ثابت2016 ،م) التي أشارت إلى عدم وجود فروق في القلق

الوجودي تبعا لمتغير الجنس (ذكور ،إناث).

 نتائج الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلقالوجودي تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

والختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار  T- testلمعرفة ما إذا كان هناك
فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي) ،وذلك

كما هو موضح في الجدول رقم ( )20اآلتي:

جدول رقم ( :)18يبين نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق في درجات القلق
التخصص
الدراسي

الوجودي تبعاً لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي)
العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

أدبي

400

4.5216

.22511

علمي

360

3.8384

.5224

قيمة

قيمة (ت)
22.917

sig

.000

الداللة

اإلحصائية
دالة
احصائيا

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية  758ومستوى داللة 1.984 = 0.05

يبين الجدول رقم( )20السابق أن مستوى الداللة كانت أقل من  ،0.05كما أن القيمة (ت)

المحسوبة كانت أعلى من قيمة (ت) الجدولية وعليه تم رفض الفرضية التي تنص على أنه" :ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي) لدى

طلبة جامعة األزهر بغزة" ،وقبول الفرضية التي تنص على أنه :توجد فروق ذات داللة إحصائية في
القلق الوجودي تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،وكانت

الفروق لصالح طلبة التخصصات األدبية.
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وتفسر الباحثة هذه النتيجة انطالقا من أن القلق يعد من الموضوعات التي حظيت بأهمية
بارزة في ميدان الفلسفة والعلوم األدبية القديمة منها والحديثة ،وكذلك حظيت باهتمام علماء الصحة
النفسية ،واألمراض النفسية وغيرها من العلوم األخرى؛ لذا ،فإن التخصصات األدبية بما تتميز به من

طابع فلسفي وتأملي ،وتضمنها على الكثير من الموضوعات التي تتطرق إلى المفاهيم والمصطلحات
ذات الصلة بالصحة النفسية واالضطرابات النفسية ،تزيد من وعي والمام الطالب الدارس في الفرع
األدبي حول تلك الموضوعات والمصطلحات التي قد يكون من أبرزها الصحة النفسية ،والتوافق

واالتزان النفسي ،وبعض االضطرابات الشخصية كاالكتئاب والتوتر والقلق.
كما وقد وجدت الباحثة أن القلق الوجودي يحتل مكانة خاصة في التراث النظري لعلم النفس
الوجودي ،حيث يعتبر الوجوديون ظاهرة القلق ظاهرة إنسانية فريدة تنتمي للوجود اإلنساني ذاته حيث
يعد (شاهين2002 ،م) ،الفلسفة الوجودية حركة فلسفية لها جذور قديمة في تاريخ الفكر اإلنساني،
وتعتبر الوجودية أحدث المذاهب الفلسفية وفي نفس الوقت أقدمها ،وهي تنظر إلى حقيقة الكائن التي
تتحدد عن طريق الوجود .كما ويعد القلق وفقا لما يذكر (صليبا1982 ،م )200 -199 :من
الموضوعات التي عنيت الفلسفة الوجودية بدراسته وهو يعرف في المعجم الفلسفي الجزء الثاني

باالضطراب والشعور بالضيق أو االنزعاج ،وقلق الشيء؛ أي :لم يستقر في مكان واحد ولم يستقر
على حال.
واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من دراسة (حافظ2006 ،م) ،ودراسة (على

وسلمان2012 ،م) ،ودراسة (ثابت2016 ،م).

 نتائج الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلقالوجودي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول  -رابع) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

والختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار  T- testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق

ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول -رابع) ،وذلك كما هو
موضح في الجدول رقم ( )21اآلتي:
جدول رقم ( :)19يبين نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق في درجات القلق
الوجودي تبعاً لمتغير المستوى الدراسي (أول -رابع)
المتوسط

المستوى التعليمي

العدد

األول

380

4.2391

الرابع

380

4.1405

االنحراف

الحسابي

المعياري

.37472
.42515

133

قيمة(ت)
3.3915

مستوى
الداللة
.001

الداللة

اإلحصائية
دالة

إحصائيا

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية  758ومستوى داللة 1.984 = 0.05

يبين الجدول ( )21السابق أن مستوى الداللة كانت أقل من  ،0.05كما أن القيمة (ت)

المحسوبة كانت أعلى من قيمة (ت) الجدولية وعليه تم رفض الفرضية التي تنص على أنه" :ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول  -رابع) لدى طلبة

جامعة األزهر بغزة" ،وقبول الفرضية التي تنص على أنه :توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق
الوجودي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول  -رابع) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،وكانت الفروق

لصالح طلبة المستوى الدراسي األول.

وتري الباحثة أن القلق الوجودي يحدث لدى األفراد وخاصة طلبة المستوى الدراسي األول
الذ ين يعانون من قلق وجودي أكثر من طلبة المستوى الدراسي الرابع ،وذلك ألن طلبة المستوى
الدراسي األول يكونون أقل خبرة ووعيا من أقرانهم في المستوى الدراسي الرابع؛ حيث ال تساعدهم
خبرتهم القليلة علي إدراك األمور بطريقة جيدة ،وألنهم في بداية مشوارهم التعليمي فهم يحاولون بذل

كل ما بوسعهم من جهد لإلنجاز وتحقيق مستوى تحصيلي مرتفع ،ويحاولون بذل أقصى ما لديهم من
طاقة إلثبات ذواتهم أمام الطلبة اآلخرين ،كما أن الضغوط المختلفة التي يتعرض لها طلبة المستوى

الدراسي األول خاصة من قبل أولياء أمورهم من أجل تحقيق ما كان األهل يحلمون به حول تفوق

أبنائهم ونجاحهم واحراز المستوى الذي يطمحون به ألبنائهم الطلبة يجعلهم أكثر عرضة للقلق
الوجودي ،علي عكس طالب المستوى الدراسي الرابع الذين وصلوا لمرحلة جيدة من الوعي بمجريات

الحياة ووعيهم بكيفية استغالل الطاقات والقدرات الموجودة لديهم والتي تساعدهم علي تحقيق أهدافهم

وطموحاتهم ،ولذلك تكون لديهم القدرة علي مواجهة المصاعب والضغوط وتوظيف عوامل الضغط

بطريقة إيجابية .وفقا لما يذكر (الخزرجي )518 :2010 ،فإن (بوبوفاك) تقيم العالقة بين القلق

الوجودي والوعي لدى اإلنسان ،في قولها :أن القلق هو عرض جانبي لتطور الشعور ،حيث فسرت

(بوبوفاك) القلق الوجودي بأنه الهم الحاصل نتيجة كثرة التفكير.

ولم تجد الباحثة دراسات سابقة -في حدود اطالعها -تناولت القلق الوجودي تبعا لمتغير

المستوى الدراسي.

 نتائج الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلقالوجودي تعزى لمتغير دخل األسرة (مرتفع /متوسط /منخفض) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

والختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة ما إذا كان
هناك فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة (مرتفع/

متوسط /منخفض) ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( )22اآلتي:
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جدول رقم ( :) 20يبين اختبار تحليل التباين األحادي للقلق الوجودي تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة
مصدر التباين

درجات

مجموع

الحرية

المربعات
2

بين المجموعات

.066

داخل المجموعات

757 265.707

متوسط

المربعات
.033

قيمة

اختبار
.095

مستوى
الدال لة

.760

.351

قيمة (ف) الجدولية عند درجة حرية ( )2.757ومستوى داللة 3.02 = 0.05

يبين الجدول ( )22السابق أن مستوى الداللة كان أعلى من  0.05وكانت قيمة االختبار
المحسوبة أقل من قيمة (ف) الجدولية ،وعليه فإنه تم قبول الفرضية التي تنص على أنه" :ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمستوى دخل األسرة (مرتفع /متوسط /منخفض)

لدى طلبة جامعة االزهر بغزة".
وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية حيث أن القلق الوجودي مرتبط بوجود اإلنسان ومعني
قويا في مستوى القلق الوجودي لدى الطالب؛
الحياة لديه؛ فلذلك ال يشكل مستوى دخل األسرة فرقا ّ
ألن غالبية الطلبة الجامعيين من مستوى اقتصادي متشابه فهم يمرون بنفس الظروف االقتصادية
والضائقة المالية الصعبة ،ولذلك كان من الطبيعي أال تظهر فروق بين الطلبة في القلق الوجودي ألن

هذه الطروف االقتصادية الصعبة الموجودة في المجتمع الفلسطيني تنعكس عليهم كافة بنفس المستوي
في نواحي الحياة كافة.
كما وترى الباحثة أن القلق الوجودي مرتبط بشعور الفرد بأنه فاقد لمعنى الحياة ،وأنه خلق
لسبب معين يجب معرفته ،ويجب عليه اتخاذ الق اررات وأنه مسؤول عن هذه الق اررات ونتائجها ،فالقلق

الوجودي مرتبط بتفكير األفراد وطريقة رؤيتهم لألمور ،واألحداث التي يمرون بها ،وطريقة نظرتهم

للحياة وما المعني منها وما الهدف الذي يسعي إليه ،فالقلق الوجودي يحدث غالبا بسبب فقدان

المعنى ،والخوف من الموت ،والخوف مما يخبئه المستقبل؛ لذا ،يشعر به أفراد المجتمع وخاصة فئة

طلبة الجامعة في المجتمع الفلسطيني باعتبارهم أكثر وعيا للظروف واألوضاع الصعبة والسيئة التي
يمر بها المجتمع وخوفهم من عدم قدرتهم علي تحقيق األهداف التي يسعون إليها ،فمجاالت القلق

الوجودي مختلفة ومتنوعة ويوجد صعوبة في تحديدها ،وهذا ما يؤكده الباحثان (على وسلمان،
2012م )217 ،في مجاالت القلق الوجودي ،حيث أنهم لم يتفقا فيما بينهما على هذه المجاالت،
فالكائنات اإلنسانية ال توجد مجرد للوجود ،بل تقرر ما سيكون عليه هذا الوجود ،وكما يذكر (شاهين،

2002م) فإن (تيليك) يقترح ثالثة أنماط للقلق الوجودي هي قلق الموت ،والقدر ،وقلق الفراغ

والالمعنى ،وقلق الذنب واإلدانة ،وهي أنماط وجودية مرتبطة بالوجود .وهذا يدلل على أن هناك عوامل

أقوى وأكثر فاعلية من مستوى دخل األسرة والتي تسبب أو تؤدي لحدوث القلق الوجودي.
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ولم تجد الباحثة دراسات سابقة في حدود اطالعها قد تناولت القلق الوجودي تبعا لمتغير

مستوى دخل األسرة.

 -الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05في

القلق االجتماعي تعزى لمتغيرات الدراسة الحالية المتمثلة في( :الجنس ،والتخصص الدراسي،

والمستوى الدراسي ،ومستوى دخل األسرة) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.
وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الثانية الفرضيات الفرعية اآلتية:

 نتائج الفرضية الفرعية األولى التي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلقاالجتماعي تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

الختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار  T- testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات

داللة إحصـائية فـي القلـق االجتمـاعي تعـزى لمتغيـر الجـنس ،وذلـك كمـا هـو موضـح فـي الجـدول رقـم
( )23اآلتي:
جدول رقم ( :)21يبين نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق في درجات القلق
النوع

االجتماعي تبعاً لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي)
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

310

3.5212

.28938

أنثى

450

4.0538

.39547

االجتماعي

العدد

قيمة (ت)
21.4298

قيمة

الداللة

sig

اإلحصائية

.000

دالة
إحصائيا

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية  758ومستوى داللة 1.984 = 0.05

يبين الجدول ( )23السابق أن مستوى الداللة كان أقل من  0.05وكانت قيمة االختبار

المحسوبة أعلى من قيمة (ت) الجدولية ،وعليه فإنه تم رفض الفرضية التي تنص على" :ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي) لدى طلبة جامعة

األ زهر بغزة ،وقبول الفرضية التي تنص على أنه :توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق
االجتماعي تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،وكانت الفروق لصالح

اإلناث.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة ألساليب التنشئة االجتماعية المختلفة التي يتبعها اآلباء عند
تعاملهم وتربيتهم ألبنائهم ،فهم يختلفون في استخدام األساليب المتبعة في تنشئة أبنائهم األسرية
واالجتماعية التي نجد بعضها خاطئ وبعضها صحيح والتي قد تغرس بذور القلق في األبناء ومنهم

من أصبح طلبة جامعيين يعانون من القلق االجتماعي بمستويات مختلفة ،كما أن أساليب تنشئة
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وتربية اإلناث تختلف عن الذكور ،فأساليب تربية اإلناث تختلف عن الذكور في مجتمعنا المحافظ

حيث نجد بعض اآلباء الذين يميلون الستخدام أساليب تقوم على القسوة عند تربية اإلناث وذلك لزرع
الخوف داخلهن لمنعهن من القيام بأي تصرف خاطئ يجلب الخزي لألسرة ويحرجها أو يجلب المشاكل
لها ،او ما ينعكس سلبا على صورة العائلة أمام الناس ،والذي يتبعه عقاب جسدي ولفظي ومعنوي لها،
وهناك البعض اآلخر الذي يستخدم أسلوب الحماية الزائدة الذي يجعلهن أكثر تحسسا وخوفا ،والذي

يجعلهن أكثر استعدادا لإلصابة بالقلق االجتماعي ،وأيضا العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية وما
تفرضه من قيود علي تصرفات األنثى وعلى طريقة تفكيرها في بعض األحيان ،حيث أنها تكون

حريصة ومتأنية في ردود أفعالها الصادرة عنها في المواقف االجتماعية المختلفة ،خوفا من االنتقاد

والظهور بصورة سلبية وخاطئة أمام اآلخرين ،وأيضا تكون حريصة في طبيعة العالقات االجتماعية
والصداقات التي تقوم بتكوينها مع اآلخرين ،مما يجعل اإلناث أكثر عرضة للقلق االجتماعي .وبالنظر

للطالبات الجامعيات نجدهن أكثر وعيا وادراكا بثقافة المجتمع وما تفرضه من قيود على تصرفاتهن
وهذا قد يجعلهن أكثر خوفا وحرصا على تصرفاتهن حتى ال يتعرضن لالنتقاد واإلحراج.

فالقلق االجتماعي خوف دائم من االنتقاد أو الرفض من اآلخرين والظهور بسلوك محرج عند

القيام بأي عمل تحت أضواء اآلخرين ،كما يخشى المصاب بالقلق االجتماعي أن يوصف بالغباء أو

الظهور بمظهر غير الئق أو محرج ينتج عنه شعور بتدني قيمته ،فالقلق يحدث عند اإلناث أكثر من

الذكور في جميع المراحل العمرية لإلنسان ومن األسباب الرئيسة لإلصابة بالقلق ،واالستعداد البيئي،
والنفسي لتقبل المرض ،كما أن هناك أسبابا أخرى ترتبط بالبيئة والتربية والتنشئة االجتماعية واألسرية

الخاطئة ،مثل :القسوة ،والتسلط ،والحماية الزائدة ،والعقاب الدائم( .النفيسة)45 :2010 ،
وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (البناء2006 ،م) التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين الجنسين (ذكور ،إناث) لصالح اإلناث حيث كانت أكثر قلقا من الذكور ،ودراسة
(الخفاجي والشاوي2009 ،م) التي أظهرت انتشار القلق االجتماعي بدرجة أكبر لدى اإلناث ،ومع

دراسة (الرمادي2012 ،م) ،التي توصلت إلى وجود فروق في القلق االجتماعي تبعا لمتغير الجنس
وكانت لصالح الطالبات.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (عيد2000 ،م) التي أشارت إلى عدم وجود فروق بين الذكور

واإلناث في الخوف من التقييم السلبي في اضطراب القلق االجتماعي العام ،ودراسة (حجازي،
2013م) والتي أشارت إلي عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى القلق االجتماعي لدى عينة

الدراسة من طلبة المرحلة اإلعدادية بالمدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس،

ودراسة (هالل2012 ،م) التي أشارت إلي عدم وجود فروق بين الذكور ،واإلناث سواء في سمة القلق

137

االجتماعي أو حالة القلق االجتماعي في انحياز التفسير للتهديد ،ودراسة (شما2015 ،م) التي

أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من تالميذ
الحلقة األولى من التعليم األساسي على مقياس القلق االجتماعي.
 نتائج الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلقاالجتماعي تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

والختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار  T- testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق

ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي) ،وذلك
كما هو موضح في الجدول رقم ( )24اآلتي:
جدول رقم ( :)22يبين نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق في درجات القلق
التخصص
الدراسي

االجتماعي تبعاً لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي)
العدد

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

علمي

360

3.1048

.28938

ادبي

400

4.4702

.39547

قيمة (ت)
54.677

قيمة
sig

الداللة

اإلحصائية

 .000دالة

إحصائيا

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية  758ومستوى داللة 1.984 = 0.05

يبين الجدول ( )24السابق أن مستوى الداللة كانت أقل من  ،0.05كما أن القيمة (ت)

المحسوبة كانت أعلى من قيمة (ت) الجدولية وعليه تم رفض الفرضية التي تنص على أنه" :ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي) لدى
طلبة جامعة األزهر بغزة" ،وقبول الفرضية التي تنص على أنه :توجد فروق ذات داللة إحصائية في

القلق االجتماعي تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة،
وكانت الفروق لصالح طلبة التخصصات األدبية.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى طبيعة المساقات التي تتضمنها التخصصات األدبية والتي تعد
الدراسات النفسية ،والصحة النفسية من المساقات ذات األهمية والتي من خاللها تقوم بغرس الكثير من
القيم والعادات واالتجاهات اإليجابية في نفس الطالب وتنمية وعيه ،ويعتبر موضوع الصحة النفسية

والقلق من الموضوعات المهمة التي يدرسها غالبية طلبة التخصصات األدبية؛ لذا ،من البديهي أن
نجد طلبة التخصصات األدبية يمتلكون الوعي والمعرفة الكافية بطبيعة الشعور المزعج وغير المريح

الذي يحدث لديهم ويقومون بتصنيف هذا الشعور على أنه القلق والذي يحدث بسبب خوفهم؛ وألن
التخصصات األدبية تساعد الطلبة على توظيف القيم الروحية واإلنسانية في طريقة تعاملهم مع الحياة
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ومع تجاربهم ،وألنهم يميلون للتفكير مطوال في األحداث والمواقف التي يتعرضون إليها ،فإن ذلك قد

يجعلهم أكثر حساسية وترددا في تعاملهم مع المواقف االجتماعية التي تحدث لديهم مما يزيد من

شعورهم بالقلق االجتماعي؛ لذلك كانت الفروق لصالح التخصصات األدبية .وفي هذا المقام يرى

(حجازي2013 ،م  )2:أن القلق يعد من المحاور األساسية للدراسات النفسية على وجه العموم،
والصحة النفسية على وجه الخصوص ،وقد اكتسب موضوع القلق أهمية؛ ألن اإلنسان بطبيعته يخاف
من المجهول ويتطلع إلى المستقبل ،ويتجه إلى كل ما يحقق أهدافه ،فأصبح القلق أكثر اإلحساسات

الضارة شيوعا وأصبحت حياة الفرد ال تخلو من الهم والكدر ،والتوجس من المستقبل وهي كلها مرادفات
للقلق.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الخفاجي ،الشاوي2009 ،م) التي توصلت إلى انتشار القلق

االجتماعي بدرجة أكبر لدى طلبة التخصصات اإلنسانية مقارنة بطلبة التخصصات العلمية.

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (عيد2000،م) التي أشارت إلى عدم وجود فروق في القلق

االجتماعي تبعا للتخصص (علمي ،أدبي).

 نتائج الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلقاالجتماعي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول ،رابع) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

والختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار  T- testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق

ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول -رابع) ،وذلك كما

هو موضح في الجدول رقم ( )25اآلتي:

جدول رقم ( :)23يبين نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق في درجات القلق
االجتماعي تبعاً لمتغير المستوى الدراسي (أول ،رابع)
المتوسط

المستوى التعليمي

العدد

األول

380

3.552

الرابع

380

4.023

االنحراف

الحسابي

المعياري

.51232
.65211

قيمة(ت)
11.07

مستوى

الداللة

.000

دالة

الداللة

اإلحصائية
إحصائيا

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية  758ومستوى داللة 1.984 = 0.05

يبين الجدول ( )25السابق أن مستوى الداللة كان أقل من  ،0.05كما أن القيمة (ت)

المحسوبة كانت أعلى من قيمة (ت) الجدولية وعليه تم رفض الفرضية التي تنص على أنه" :ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول ،رابع) لدى طلبة

جامعة األزهر بغزة" ،وقبول الفرضية التي تنص على أنه :توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق
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االجتماعي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول ،رابع) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،وكانت الفروق

لصالح طلبة المستوى الدراسي الرابع.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطلبة في المستوى الدراسي الرابع تكون شخصيتهم قد
تبلورت وتكونت ،وألن طالب المستوى الدراسي الرابع يكون قد وصل لمرحلة جيدة من النضج فهو قبل

أن يتخذ أي قرار أو عند قيامه بأي تصرف فإنه يفكر مليا قبل القيام بذلك ألنه يكون محط األنظار
وعرضه لالنتقاد من اآلخرين ،كما أنه ال يندفع في تكوين صداقات وعالقات اجتماعية جديدة ألنه

يكون حريصا في اختيار األصدقاء بحيث يتناسبون مع وضعه ومكانته االجتماعية وهذا قد يخلق لديه

الشعور بالقلق االجتماعي خوفا من الفشل في اختيار الصديق المناسب ومن ثم تقديم انطباع غير

مرغوب به من اآلخرين؛ وبالتالي يكون عرضة لإلحراج والنقد السلبي .وبهذا الصدد تذكر (بلحسيني،

2011م )7 :أن ظهور القلق االجتماعي يتزامن أو الرهاب االجتماعي مع نهاية المراهقة وبداية
الرشد ،حيث يحتاج الفرد إلى خلق حضور اجتماعي مالئم مع التفاعالت االجتماعي ،يمكنه من تقديم
انطباع مرضي عن الذات لآلخر؛ األمر الذي يجعل الطلبة الجامعيين عرضة لإلصابة بالقلق
االجتماعي ،إذ يتولد القلق االجتماعي عندما يشك الفرد بقدرته على تقديم انطباع مرغوب به من

اآلخرين.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (حجازي2013 ،م) التي أشارت إلى وجود فروق في مستوى

القلق االجتماعي تبعا لمتغير المستوى التعليمي ،ودراسة (الصمادي2014 ،م) التي أظهرت وجود
فروق ذات داللة إحصائية لمستوى القلق االجتماعي وأبعاد المقياس كافة لصالح الطلبة العاديين.
 نتائج الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلقاالجتماعي تعزى لمتغير دخل األسرة (مرتفع ،متوسط ،منخفض) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

والختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة ما إذا كان
هناك فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة (مرتفع،

متوسط ،منخفض) ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( )26اآلتي:

جدول رقم ( :)26يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للقلق االجتماعي تبعاً لمتغير مستوى
دخل األسرة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

اختبار

الداللة

مستوى دخل

بين المجموعات

.454

2

.227

1.278

.293

االسرة

داخل المجموعات

134.746

757

.178

المتغير

مصدر التباين

قيمة (ف) الجدولية عند درجة حرية ( )2.757ومستوى داللة 3.02 = 0.05
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يبين الجدول ( )26السابق أن مستوى الداللة كان أعلى من  0.05وكانت قيمة االختبار

المحسوبة أقل من قيمة (ف) الجدولية ،وعليه فإنه تم قبول الفرضية التي تنص على أنه" :ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمستوى دخل األسرة (مرتفع ،متوسط ،منخفض)

لدى طلبة جامعة األزهر بغزة".

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن القلق االجتماعي ال يرتبط بمستوى دخل األسرة ولكن
يرتبط بالطرق واألساليب التي يتعامل بها الطالب مع المواقف االجتماعية الجديدة ومع األشخاص
الجدد غير المألوفين لديه ،ويرتبط بقدرة الطالب علي إعطاء ردود فعل اجتماعية تتناسب مع الموقف

االجتماعي الذي يمر به ،وقدرته علي إعطاء انطباع جيد تجعله محبوبا لدى الطلبة اآلخرين ،وعلى
قدرته على تكوين صداقات جديدة ،وقدرته على استغالل طاقاته وقدراته في التقليل من مستوى القلق
االجتماعي لديه ،وأيضا يرتبط بالتنشئة االجتماعية المستخدمة من قبل اآلباء ومرتبط بعوامل أخرى تم
االشارة إليها في تفسيرات سابقة ،فلذلك كان من المنطق أال فروق في القلق االجتماعي تبعا لمستوى

دخل األسرة في ظل تدني جميع مستويات دخل األسرة ،ووفقا لما يذكر (الكتاني2004 ،م)48 -45 :
فإن (ليري) يرى أن القلق االجتماعي يتولد لدى الفرد من شكه في قدرته على تشكيل صورة أو انطباع
جيد لدى اآلخرين ،وتوقعه بأن ردود فعل اآلخرين تجاهه ستكون غير مرضية ،مما يؤدى بالفرد إلى

فيا.
االنسحاب االجتماعي خشية التهديد الموجه لهويته أو ينسحب معر ّ

ولم تجد الباحثة دراسات سابقة -في حدود اطالعها -قد تناولت القلق االجتماعي تبعا لمتغير
مستوى دخل األسرة.

 الفرضية الرئيسة الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05للسماتالشخصية تعزى لمتغيرات الدراسة الحالية المتمثلة في( :الجنس ،والتخصص الدراسي،
والمستوى الدراسي ،ومستوى دخل األسرة) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.
وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الثالثة الفرضيات الفرعية اآلتية:

 نتائج الفرضية الفرعية األولى التي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للسماتالشخصية تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

والختبــار هــذه الفرضــية ،قامــت الباحثــة باســتخدام اختبــار  T- testلمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق
ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية تعزى لمتغير الجنس ،وذلك كما هو موضح فـي الجـدول

رقم ( )27اآلتية:
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جدول رقم ( :)27يبين نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق في درجات
السمات الشخصية تبعاً لمتغير الجنس

البعد
االنبساط ،واالنطواء
العصابية
الذهانية

النوع

االجتماعي

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

310

1.842

0.1245

أنثى

450

1.605

0.3321

ذكر

310

1.3826

0.5553

أنثى

450

1.123

0.3332

ذكر

310

1.055

0.552

أنثى

450

1.0111

0.4442

قيمة (ت)
14.10
7.3711
1.1688

قيمة
sig

.000
.000
0.321

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية  758ومستوى داللة 1.984 = 0.05

يبين الجدول ( )27السابق أن مستوى الداللة كان أعلى من  0.05وكانت قيمة االختبار

المحسوبة أقل من قيمة (ت) الجدولية ،وعليه فإنه تم قبول الفرضية التي تنص على أنه" :توجد فروق
ذات داللة إحصائية في كل من بعدي (االنبساط ،واالنطواء ،وبعد العصابية) وكان لصالح الذكور،
وال توجد فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث في بعد (الذهانية).

وتعزو الباحثة وجود فروق في بعدي االنبساط ،واالنطواء ،تبعا لمتغير الجنس والذي لصالح

الذكور ،وذلك ألن الذكور في مجتمعنا المحافظ بطبيعتهم يقضون وقتا طويال خارج البيوت ويتنقلون
كثي ار مما يجعلهم يتفاعلون ويحتكون باآلخرين بدرجة أعلى من اإلناث ،كما أن الذكور يميلون
لممارسة الكثير من األنشطة الرياضية والترويحية ،والمشاركة باألنشطة االجتماعية المختلفة،
ويختلطون األفراد الموجودين كافة في المجتمع ،فالذكور يميلون للمرح والضحك ،وهناك أيضا يوجد
األشخاص المنطوين الين يميلون للهدوء وعدم المشاركة في المناسبات االجتماعية ،وهم اشخاص

يميلون للتشاؤم ،أما حصولهم على درجة مرتفعة على بعد العصابية ،فذلك ربما يعود إلى أن الذكور

يشعرون بالقلق أكثر من اإلناث ألن المجتمع يفرض عليهم كذكور القيام بالكثير من المهام والواجبات

المهنية واألسرية وتحمل المسؤولية بشكل أكبر من اإلناث ،وبالتالي فإن عوامل الضغط ،والظروف

الصعبة التي يعيشونها تزيد من مستوى العصابية لديهم.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشربيني1992 ،م) التي توصلت إلى وجود فروق في أبعاد

السمات الشخصية ،في بعد العصابية تبعا لمتغير الجنس وكانت لصالح الذكور ،ومع دراسة (صوالحة

إحصائيا على بعض سمات الشخصية تبعا
وآخرون2009 ،م) التي أشارت إلى وجود فروق دالة
ّ
لمتغير الجنس لصالح الذكور.
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واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (دحالن2007 ،م) التي توصلت إلى عدم وجود فروق في

السمات الشخصية تبعا لمتغير الجنس ،ودراسة (موس ،عبد الواحد2013 ،م) التي توصلت إلى عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في سمات الشخصية وفقا لمتغير الجنس ،ود ارسة

(الحجري2014 ،م) التي أشارت لعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث.

 نتائج الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للسماتالشخصية تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

الختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار  T- testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات
داللة إحصائية في السمات الشخصـية تعـزى لمتغيـر التخصـص الد ارسـي (علمـي ،أدبـي) ،وذلـك كمـا

هو موضح في الجدول رقم ( )28اآلتي:

جدول رقم ( :)28يبين نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق في السمات
الشخصية تبعاً لمتغير التخصص الدراسي (علمي ،أدبي)

البعد
االنبساط ،واالنطواء
العصابية
الذهانية

التخصص
الدراسي

العدد

علمي

360

أدبي

400

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.805

.5554

1.642

قيمة (ت)
4.085

قيمة

الداللة

.072

دالة

sig

.5422

علمي

360

1.095

.39547

أدبي

400

1.011

.28938

علمي

360

1.3928

أدبي

400

1.1132

.39547

2.924
11.01

.0612
.002

.28939

اإلحصائية
إحصائيا
دالة
إحصائيا
دالة
إحصائيا

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية  758ومستوى داللة 1.984 = 0.05

يبين الجدول ( )28السابق أن مستوى الداللة كان أقل من  0.05وكانت قيمة االختبار

المحسوبة أعلى من قيمة (ت) الجدولية ،وعليه فإنه تم رفض الفرضية التي تنص على أنه ":ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد السمات الشخصية تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي،

أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة" ،وقبول الفرضية التي على أنه :توجد فروق في أبعاد السمات

الشخصية لصالح التخصص الدراسي ،حيث كانت الفروق لصالح التخصصات العلمية.

وترى الباحثة أن التخصصات العلمية تركز على دراسة مساقات علمية وتجارب معملية مما
يجعل طالب التخصصات العلمية مضط ار لقضاء وقتا طويال في الدراسة والبحث العلمي مقارنة

بطالب التخصصات األدبية ،األمر الذي قد يفرض على طلبة التخصصات العلمية بأن يتحلوا بسمات

شخصية مميزة كاالتزان االنفعالي والصبر وعدم االندفاع والتروي.
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وفيما يتعلق بوجود فروق بين طلبة التخصصات األدبية وطلبة التخصصات العلمية في بعد

االنبساط ،واالنطواء ،التي كانت لصالح التخصصات العلمية ،فهذا قد يشير إلى أن طلبة
التخصصات العلمية وعلى الرغم من ضيق الوقت لديهم إال أنهم أفراد اجتماعيون ،ويحرصون على

المشاركة االجتماعية ويميلون للتصدي في مواجهة المشكالت المختلفة.

وفيما يتعلق بوجود فروق على بعدي العصاب والذهان لصالح التخصصات العلمية ،فإن
الباحثة تتفق فيما ذهب إليه (الطهراوي1997 ،م )37 -34 :بأن طلبة التخصصات العلمية
عصابيون ألن طبيعة التخصص الدراسي يؤثر على سماتهم الشخصية ،فالتخصص العلمي يقوم على

السرعة والدقة ،وقائم على التجارب المعملية والنتائج العلمية الحسابية الدقيقة .أما األشخاص الذهانيون

يصعب وصفهم وصفا دقيقا كما في بعدى االنبساط ،واالنطواء ،والعصابية ،وذلك وفقا لما ذكره (أبو

ناهية1989 ،م )12 :بأن (أيزنك) أكد بأن األشخاص العصابيين هم أشخاص متلهفون قلقون ،وأحيانا
يكونون قاسيي المشاعر ،ولديهم ولع باألشياء الغريبة وغير المألوفة.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من الساليمة (1996م) ،ودراسة بركات (1998م) ،اللتين
أظهرتا وجود فروق بين طلبة العلمي واألدبي في بعض أبعاد الشخصية لصالح التخصص العلمي.

(صوالحة وآخرون2009 ،م) ،ومع دراسة موراى وآخرون ( Murray, Rushtar& Paunonon,

 )2002حيث اختلفت السمات الشخصية حسب نوع المساق ،وارتبطت سمات الشخصية باختالف

المساقات التي يدرسها المدرس ،ومع دراسة (صوالحة وآخرون )2009 ،التي أظهرت وجود فروق دالة

إحصائيا على بعض سمات الشخصية تبعا نوع الكلية والمعدل التراكمي للطالب ،ومع دراسة
ّ
(الموسوي2012 ،م) التي أشارت إلى وجود فروق بين التخصص العلمي واإلنساني وكانت لصالح
التخصص العلمي في سمتي الشك والتحرر.

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (موس ،وعبد الواحد2013 ،م) التي توصلت إلي عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير (التخصص) في سمات الشخصية.
 نتائج الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للسماتالشخصية تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول ،رابع) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

الختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار  T- testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات
داللــة إحصــائية فــي الســمات الشخصــية تعــزى لمتغيــر المســتوى الد ارســي (أول ،اربــع) وذلــك كمــا هــو

موضح في الجدول رقم ( )29اآلتية:
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جدول رقم ( :)29يبين نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق في السمات
الشخصية تبعاً لمتغير المستوى الدراسي (أول ،رابع)

المحور

المستوى

الحسابي

المعياري

االنطواء

األول

380

1.772

.3210

الرابع

380

1.692

.0551

العصابية

األول

380

1.045

.111

الرابع

380

1.021

.5515

األول

380

1.267

.4232

الرابع

380

1.234

.5515

االنبساط –

الذهانية

التعليمي

العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة(ت)
4.788
0.83
1.14

مستوى

الداللة

.001

دالة

الداللة

.554
.821

اإلحصائية
حصائيا
إ
ّ

غير دالة

إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية  758ومستوى داللة 1.984 = 0.05

يبين الجدول ( )29السابق أن مستوى الداللة كان أقل من  0.05وكانت قيمة االختبار

المحسوبة أعلى من قيمة (ت) الجدولية؛ وعليه فإنه تم قبول الفرضية التي تنص على أنه :ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد السمات الشخصية (العصابية ،والذهانية) تعزى لمتغير المستوى

الدراسي (أول ،رابع) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،وقبول الفرضية التي تنص على أنه :توجد فروق
في أبعاد السمات الشخصية تعزى لمتغير المستوى الدراسي (األول ،الرابع) لدى طلبة جامعة األزهر

بغزة ،حيث كانت الفروق على بعد (االنبساط ،واالنطواء) وكانت لصالح المستوى الدراسي األول.

وتري الباحثة أن طلبة المستوى الدراسي األول يتسمون باالنبساط ،واالنطواء؛ ألنهم ال يزالون
حديثي العهد ومولعين في بناء عالقات جديدة ،واثبات ذواتهم في بداية حياتهم الجامعية ،فهم يسعون
لتكوين صداقات جديدة ،واكتشاف كل ما هو جديد ،ويحاولون بكل قدراتهم وطاقاتهم التأقلم مع الحياة

الجامعية والتعرف إلى اآلخرين والمشاركة باألنشطة االجتماعية والرياضية كافة ،فهم يحبون المرح
والضحك والظهور أمام اآلخرين على عكس طلبة المستوى الرابع الذين هم على وشك التخرج والخروج

لسوق العمل وتحمل مسؤولية اإلعداد للمستقبل برسم صور كثيرة لمستقبلهم المهني واألسري وأصبحوا

منشغلين بأنفسهم وبالتفكير في كيفية تأمين حياتهم الالحقة على المستوى المهني وتكوين أسرة جديدة.

أما بعدي العصابية والذهانية فلم توجد فروق بين الطلبة تعزى لمتغير المستوى الدراسي وذلك

ألن جميع الطلبة يتعرضون لنفس الظروف داخل الجامعة وهم جزء من المجتمع الفلسطيني الذي يمر
بظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة والتي تنعكس على نواحي الحياة كافة ،وعلى السمات
الشخصية لجميع الطلبة بمستوياتهم الدراسية المختلفة.
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واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (دحالن2007 ،م) التي أظهرت وجود فروق جوهرية ذات داللة

إحصائية في السمات الشخصية تبعا لمتغير (المستوى التعليمي) ،ودراسة (موس ،عبد الواحد،
2013م) التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في سمات الشخصية وفقا

لمتغير (الصف الدراسي).
 نتائج الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للسماتالشخصية تعزى لمتغير دخل األسرة (مرتفع ،متوسط ،منخفض) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

والختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة ما إذا كان

هناك فروق ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية تعزى لمتغير دخل األسرة (مرتفع ،ومتوسط،
ومنخفض) ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( )30اآلتي:
جدول رقم ( :)24يبين اختبار تحليل التباين األحادي لمقياس السمات الشخصية تعزى لمتغير
مستوى دخل األسرة
مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

اختبار

الداللة

2

.113

.695

.508

.162

المتغير

مصدر التباين

االنبساط –

بين المجموعات

.225

واالنطواء

داخل المجموعات

122.634

757

العصابية

بين المجموعات

.054

3

.018

داخل المجموعات

14.383

757

.019

بين المجموعات

.230

3

.077

داخل المجموعات

34.065

757

.045

الذهانية

.966
.695

.415
.508

قيمة (ف) الجدولية عند درجة حرية ( )2.757ومستوى داللة 3.02 = 0.05

يبين الجدول ( )30السابق أن مستوى الداللة كان أعلى من  0.05وكانت قيمة االختبار
المحسوبة أقل من قيمة (ف) الجدولية ،وعليه فإنه تم قبول الفرضية التي تنص على أنه :ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية تعزى لمستوى دخل األسرة (مرتفع ،ومتوسط،
ومنخفض) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.
وتري الباحثة أن هذه النتيجة مقبولة ومنطقية حيث أن غالبية الطلبة في المجتمع الفلسطيني
يمرون بنفس الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تنعكس على نواحي حياتهم المختلفة،

ومن هذه الظروف التشابه في المستوى االقتصادي لألسر الفلسطينية نتيجة للحصار المفروض على
المجتمع الفلسطيني وما نجم عنه من قلة فرص العمل ،وغالء مستوى المعيشة وتدني مستويات

الدخل ،فهذا كله لعب دو ار بار از في عدم وجود فروق في السمات الشخصية تبعا لمستوى دخل األسرة
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(مرتفع ،ومتوسط ،ومنخفض) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة .وبما أن السمات الشخصية نتاج لما يرثه
الشخص عن آبائه وأجداده وما يتلقى الفرد من الدعم النفسي واالجتماعي والتنشئة االجتماعية التي

يتعرض لها الفرد ،فربما قد تكون هناك عوامل بيئية أخرى غير مستوى دخل األسرة ذات تأثير أقوى

على شخصية الفرد ،فلذلك نجد تشابها في أبعاد سمات الشخصية لدي األفراد وخاصة طلبة الجامعة

في أبعاد الشخصية( .االنبساط -واالنطواء ،والعصابية ،والذهانية) .وفي هذا الصدد يرى (ايزنك) أن
الشخصية هي مجموع األنماط السلوكية الفعلية والممكنة ،والتي تتحدد بالوراثة والبيئة ،وهي تنشأ وتنمو
من خالل التفاعل الوظيفي لألجزاء المكونة التي تنتظم فيها األنماط السلوكية( .صيام2010 ،م)2 :

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (غنام2005 ،م) التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية في مجاالت سمات الشخصية ،والوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلة األساسية في مدارس

الحكومة تعزى لمتغير معدل دخل األسرة ،ومع دراسة (القيق2011 ،م) التي توصلت إلى عدم وجود
فروق في أبعاد السمات الشخصية لدى الطلبة تبعا لمتغير دخل األسرة.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (صيام2010 ،م) التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية في السمات الشخصية خاصة في سمتي السعادة والمسؤولية تبعا لمتغير المستوى االقتصادي

(مرتفع ،ومتوسط ،ومنخفض).

 نتائج الفرضية الرئيسة الرابعة التي تنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عندمستوى ( )0.05 ≤ aفي مقياس سمات الشخصية بين مرتفعي القلق ،ومنخفضي القلق

الوجودي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

والختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار  T- testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ aفي أبعاد مقياس السمات الشخصية بين مرتفعي

القلق ومنخفضي القلق الوجودي لدى أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم
( )31اآلتي:
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جدول رقم ( :)25يبين نتائج اختبار (ت) الفروق بين متوسطي استجابات عينة الدراسة بين
(مرتفعي ومنخفضي القلق الوجودي) تبعاً لمتغير سمات الشخصية

األبعاد

مستوى القلق
الوجودي

مرتفعو القلق
االنبساط-
واالنطواء

الوجودي
منخفضو القلق
الوجودي
مرتفعو القلق

العصابية

الوجودي
منخفضو القلق
الوجودي
مرتفعو القلق

الذهانية

الوجودي
منخفضو القلق
الوجودي

العدد
40

المتوسط

الحسابي
1.6612

االنحراف
المعياري

قيمة (ت)

.5552
5.072

50

1.123

.42131

100

1.842

.4552
7.64

80

1.324

.4525

50

1.422

.5222
2.05

80

1.144

.3522

قيمة
sig

.000

الداللة

اإلحصائية

دالة
إحصائيا

0.000

.000

دالة
إحصائيا

دالة

إحصائيا

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية  88ومستوى داللة 1.984 = 0.05

يبين الجدول ( )31السابق أن مستوى الداللة كان أقل من  0.05وكانت قيمة االختبار
المحسوبة أعلى من قيمة (ت) الجدولية ،وعليه فإنه تم رفض الفرضية التي تنص على أنه" :ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ aفي أبعاد مقياس السمات الشخصية بين مرتفعي
القلق ومنخفضي القلق ال وجودي عينة الدراسة" ،وقبول الفرضية التي تنص على أنه :توجد فروق ذات
داللة إحصائية في أبعاد السمات الشخصية (االنبساط -واالنطواء ،والعصابية ،والذهانية) بين مرتفعي
ومنخفضي القلق االجتماعي ،وكانت الفروق لصالح مرتفعي القلق الوجودي.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطلبة مرتفعي القلق الوجودي يتميزون بانخفاض درجة
بعض السمات الشخصية مثل ،االنبساط ،وبروز بعضها بدرجة مرتفعة مثل :السمات الشخصية
كاالنطواء ،والعصابية ،والذهانية.

وتتفق الباحثة فيما ذهب إليه (أبو ناهية1989 ،م )12 :بأن انخفاض بعد االنبساط يؤدي
لبروز بعد االنطواء بشكل ملحوظ والذي ينعكس على سلوك الطلبة ،والذي يظهر عليهم في الحصر
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واالكتئاب ويتميزون بعدم االستقرار والبالدة ،ويعانون من عدم ثبات جهازهم العصبي المستقبل،

ويسهل استثارة إحساسهم ،فيميل الشخص المنطوي للتخطيط للمستقبل ،ويحب أن ينظر قبل أن

يخطو ،وال يثق في اللحظة الراهنة واالنطباع الوقتي ،وال يحب اإلثارة ،أما تأثير بعد العصابية أو بعد

الذهانية ،فيكون على النحو اآلتي فالشخص العصابي هو شخص متلهف ،قلق ،محبط من حين
آلخر ،ويستجيب بقوة كبيرة لكل أنواع المثيرات ،ويجد صعوبة في العودة إلي وضع متزن ،وردود

أفعاله االنفعالية القوية تتداخل مع توافقه النفسي ،مما يجعله يتصرف بطريقة غير عقالنية ،أما

الشخص الذهاني فهو منعزل ،ال يهتم باآلخرين ،وغالبا ما يكون مزعجا ،مفتقدا للمشاعر اإلنسانية،
انيا حتى مع أقربائه وأصدقائه.
وغير حساس على وجه العموم ،ويسلك سلوكا عدو ّ
وتعتقد الباحثة أن ارتفاع القلق الوجودي لدى طلبة الجامعة في المجتمع الفلسطيني يرجع
لسوء األوضاع والظروف المختلفة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني ،والتي انعكست على كافة نواحي

الحياة ،منها شعور األفراد بانعدام األمن واالستقرار النفسي ،وأثرت على طريقة األسر الفلسطينية التي

اهتز كيانها وعالقاتها االجتماعية واستقرارها ،فظروف العدوان (اإلسرائيلي) المتواصل والحصار

القاسي المفروض على المجتمع الفلسطيني انعكست سلبا على الروح المعنوية وأظهرت اليأس والحزن
والتعب والشقاء لدى أبناء الشعب الفلسطيني ،والتي انعكست بدورها سلبا على السمات الشخصية لدى
أفراد المجتمع ومنهم الطلبة الجامعيون ،مما أسهم في ارتفاع القلق بأنواعه المختلفة لديهم ،وخاصة
القلق الوجودي في ظل انسداد األفق وغياب الحلول السياسية وانعدام األمن واالستقرار بأشكاله

المختلفة .وفي هذا المقام يشير (الطفيلي2004 ،م )112 -111 :إلى أن الشخصية ليست شيئا

جامدا بل لإلنسان قدرته على التغير نتيجة لما يمر به من خبرات وتعلم ،...عالوة على أن العالقة
بين الثقافة وتكوين الشخصية وثيقة وهي تتجسد من خالل التفاعل القائم بين األفراد والبيئة التي

يعيشون فيها ،فالمحيط الثقافي يكسبهم العادات والتقاليد التي تسود المجتمع ،وبأن نمط هذه الثقافة

السائدة يلقي بظالله على سمات الشخصية وبنائها لدى األفراد.

ولم تجد الباحثة دراسات سابقة تناولت الفروق في سمات الشخصية بين مرتفعي ومنخفضي

القلق الوجودي.

 نتائج الفرضية الرئيسة الخامسة التي تنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عندمستوى ( )0.05 ≤ aفي مقياس سمات الشخصية بين مرتفعي القلق ،ومنخفضي القلق

االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

والختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار  T- testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ aفي أبعاد مقياس السمات الشخصية بين مرتفعي

149

القلق ،ومنخفضي القلق االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم
( )32اآلتي:

جدول رقم ( :)32يبين نتائج اختبار (ت) الفروق بين متوسطي استجابات عينة الدراسة (مرتفعي
ومنخفضي القلق االجتماعي) تبعاً لمتغير سمات الشخصية

األبعاد

مستوى القلق
االجتماعي

العدد

الحسابي

المعياري

60

1.824

.2455

80

1.145

50

1.525

40

1.2525

100

1.425

80

1.2525

مرتفعو القلق
االنبساط-

االجتماعي

واالنطواء

منخفضو القلق

العصابية

مرتفعو القلق

االجتماعي
االجتماعي

منخفضو القلق
االجتماعي
الذهانية

مرتفعو القلق
االجتماعي

المتوسط

االنحراف

منخفضو القلق
االجتماعي

قيمة (ت)

.2121

17.53

.4242
.2525

3.619

.75212
.25252

1.96

قيمة
sig

الداللة

اإلحصائية
دالة

.000

إحصائيا

.000

o.512

دالة

إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية  138ومستوى داللة 1.984 = 0.05

يبين الجدول ( )32السابق أن مستوى الداللة كان أقل من  0.05وكانت قيمة االختبار
المحسوبة أعلى من قيمة (ت) الجدولية ،وعليه فإنه تم رفض الفرضية التي تنص على أنه" :ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ aفي أبعاد مقياس السمات الشخصية بين مرتفعي
القلق ومنخفضي القلق االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة" ،وقبول الفرضية التي تنص على أنه :توجد

فروق في أبعاد السمات الشخصية (االنبساط -واالنطواء ،والعصابية) بين مرتفعي ومنخفضي القلق
االجتماعي ،وكانت الفروق لصالح مرتفعي القلق االجتماعي ،وال توجد فروق بين مرتفعي ومنخفضي

القلق االجتماعي في سمة الذهانية.
وتري الباحثة أن وجود فروق في أبعاد السمات الشخصية (االنبساط -واالنطواء ،والعصابية)
بين مرتفعي ومنخفضي القلق االجتماعي ،والتي كانت لصالح مرتفعي القلق االجتماعي تعد نتيجة
منطقية وذلك ألن الطلبة مرتفعي القلق االجتماعي يتميزون بانخفاض درجة بعض السمات الشخصية

مثل االنبساط ،وبروز بعضها بدرجة مرتفعة مثل السمات الشخصية كاالنطواء ،والعصابية.
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وتري الباحثة أيضا ارتفاع أو انخفاض درجة القلق االجتماعي إنما يرتبط بسمات الفرد
الشخصية وادراكه ووعيه بكل ما يدور حوله ،وقدرته على التعامل مع األمور ومواجهة المواقف
االجتماعية المختلفة ،كما ويرتبط ارتفاع القلق االجتماعي لدى األفراد على وجه العموم والطالب

الجامعي على وجه الخصوص بنقص الثقة بالنفس والتي تنعكس علي ردة فعله ،مثلما يظهر على
سلوك األشخاص االنطوائيين في انسحابهم من المواقف االجتماعية حيث يجدون صعوبة في التعامل
مع تلك المواقف ،كما ويتميزون بعدم االستقرار واالتزان االنفعالي ومن السهل استثارتهم ،وقد يعود

السبب في ذلك إلى الكثير من العوامل لعل أبرزها طبيعة التنشئة األسرية واالجتماعية وخبرات الطفولة

التي تعرض لها الطالب في أسرته.

كما وتعتقد الباحثة أن ارتفاع درجات بعض السمات الشخصية مثل االنطواء والعصابية تلعب
دو ار مهما في ظهور الكثير من الصفات لدى الفرد :مثل القلق ،واالكتئاب ،واالحباط من حين آلخر،
وقد يستجيب بقوة كبيرة لكل أنواع المثيرات ،ويجد صعوبة في العودة إلى وضع متزن ،وردود أفعاله
االنفعالية القوية تتداخل مع توافقه النفسي ،مما يجعله يتصرف بطريقة غير عقالنية ،ألنها تكون محط

أنظار وعرضة النتقاد اآلخرين.
اجتماعيا هو
وبهذا الصدد يري (الكتاني2004 ،م )25 -24 :أن أهم ما يميز الشخص القلق
ّ
االهتمام بردود فعل اآلخرين التي تعمل كمعيار لتقييم نجاح السلوك في الموقف االجتماعي ،حيث

يزود رد فعل اآلخر الفعلي أو المتخيل بتغذية راجعة  feedbackحول إن كان الفرد أدى االنطباع

 Impressionالمرغوب الذي يهدف إليه أم ال في ذلك الموقف ،ويقصد بالمواقف االجتماعية،
المواقف التي يكون فيها ،أو قد يصبح مركز انتباه اآلخرين ،كالمشاركة في حديث أو مقابلة شخص

(ما) وهي مواقف تحتمل ظهور أحكام تقييمية كاالستحسان أو النقد أو السخرية أو االستنكار ،فنقص
الثقة بالنفس وضعف المهارات االجتماعية وشدة الحساسية وقلة االنتباه للتعابير والخبرات غير السارة

جميعها تلعب دو ار فيما يشعر به الفرد من قلق اجتماعي في موقف معين ،وعندما يدرك الفرد عدم
كفاءته في الموقف االجتماعي يشعر بالخوف ،وأفكاره التي هي في غير محلها تلهيه عن إعطاء انتباه

كاف للموقف الحالي وبالنتيجة يضطرب سلوكه ويحدث القلق.
أما فيما يتعلق بعدم وجود فروق في بعد الذهانية بين مرتفعي ومنخفضي القلق االجتماعي فإن

الباحثة تتفق فيما ذهب إليه (أيزنك) في قوله سابقا :بأنه ال يمكن وصف الشخص الذهاني وصفا
دقيقا مثل بعدا االنبساط -واالنطواء ،والعصابية( .أبو ناهية1989 ،م)12 :
وقد وجدت الباحثة دراسة (هالل2012 ،م) وهي الدراسة السابقة الوحيدة فقط -في حدود

اطالعها -التي تناولت الفروق بين مرتفعي ومنخفضي القلق االجتماعي في سمات الشخصية ،والتي
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أشارت إلي وجود فروق بين مرتفعي القلق االجتماعي كسمة ،ومنخفضي القلق االجتماعي كسمة في

انحياز تفسير المثيرات االجتماعية الغامضة ،ووجود فروق بين مرتفعي القلق االجتماعي كحالة،
ومنخفضي القلق االجتماعي كحالة في انحياز تفسير المثيرات االجتماعية الغامضة ،ووجود فروق بين

مرتفعي القلق االجتماعي كحالة ،ومنخفضي القلق االجتماعي كحالة في انحياز التفسير للتهديد ،وعدم
وجود فروق بين مرتفعي القلق االجتماعي كسمة وبين مرتفعي القلق االجتماعي كحالة في انحياز

التفسير للتهديد.

152

نتائج الدراسة
 -1وجود عالقة بين كل من القلق الوجودي والقلق االجتماعي وسمات الشخصية.

 -2استجابة أفراد العينة في (مقياس القلق الوجودي) كان يتراوح بين مستوى عال جدا وعال ،حيث
بلغ الوزن النسبي للمحور ككل % 83.78وهذا يدل على وجود مستوى عال جدا من الموافقة.

 -3استجابة أفراد العينة في (مقياس القلق االجتماعي) كان يتراوح بين مستوى مرتفع جدا ومنخفض،

حيث بلغ الوزن النسبي للمقياس ككل % 77.79وهذا يدل على وجود مستوى عال جدا من

الموافقة.

 -4كان مستوى استجابة أفراد العينة في (مقياس السمات الشخصية) منخفضا ،حيث بلغ الوزن
النسبي للمقياس ككل % 71.65وهذا يدل على وجود مستوى منخفض من الموافقة.

 -5وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي) لدى طلبة
جامعة األزهر بغزة وكانت الفروق لصالح اإلناث على الذكور.

 -6وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي،
أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة لصالح التخصصات األدبية.

 -7وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول ،رابع)
لدى طلبة جامعة األزهر بغزة وكانت الفروق لصالح المستوى الدراسي األول.

 -8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق الوجودي تعزى لمستوى دخل األسرة (مرتفع،
ومتوسط ،ومنخفض) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

 -9وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي) لدى
طلبة جامعة األزهر بغزة" ،وكانت الفروق لصالح اإلناث.

 -10وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير التخصص الدراسي (علمي،
أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة " وكانت الفروق لصالح التخصصات األدبية.

 -11وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمتغير المستوى الدراسي (أول،
رابع) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة " وكانت الفروق لصالح طلبة المستوى الرابع.

 -12عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق االجتماعي تعزى لمستوى دخل األسرة (مرتفع،
ومتوسط ،ومنخفض) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

 -13وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد السمات الشخصية (االنبساط -واالنطواء،
والعصابية) تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،وكانت لصالح
الذكور ،وعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث على بعد الذهانية.
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 -14وجود فروق ذات داللة إ حصائية في أبعاد السمات الشخصية تعزى لمتغير التخصص الدراسي
(علمي ،أدبي) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،وكانت لصالح التخصص العلمي.

 -15وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد السمات الشخصية تعزى لمتغير المستوى الدراسي

(أول ،رابع) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة على بعد (االنبساط -واالنطواء) ،وكانت لصالح
المستوى الدراسي األول ،وعدم وجود فروق على بعدي العصابية -والذهانية تبعا للمستوى

الدراسي (األول ،الرابع).

 -16عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد السمات الشخصية تعزى لمستوى دخل األسرة
(مرتفع ،ومتوسط ،ومنخفض) لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

 -17وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ aبين مرتفعي القلق ،ومنخفضي
القلق الوجودي تبعا لمتغير أبعاد السمات الشخصية (االنبساط -واالنطواء ،والعصابية،
والذهانية) ،وكانت الفروق لصالح مرتفعي القلق الوجودي.

 -18وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ aبين مرتفعي القلق ،ومنخفضي
القلق االجتماعي ،تبعا لمتغير أبعاد السمات الشخصية وكانت الفروق لصالح مرتفعي القلق
االجتماعي على بعدي االنبساط -واالنطواء ،والعصابية) ،عدم وجود فروق بين مرتفعي
ومنخفضي القلق االجتماعي على بعد الذهانية.

توصيات الدراسة:
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإن الباحثة توصي بما يلي:

 -1ضرورة أن تتضمن المساقات التدريسية في مختلف التخصصات الجامعية على الخبرات
والمهارات التي من شأنها أن تنمي قدرات الطلبة على مواجهة المشكالت الحياتية المختلفة للحد

والوقاية من الضغوط النفسية.

 -2تشجيع وتحفيز الطلبة بمختلف مستوياتهم الدراسية للمشاركة في األنشطة االجتماعية والرياضية
والعلمية المختلفة داخل وخارج الجامعات.

 -3ضرورة إ عداد برامج وندوات توعوية لآلباء لمساعدتهم على اتباع وممارسة أساليب تربوية
واجتماعية سوية تساعد أبناءهم على تجنب القلق بأشكاله المختلفة.

 -4العمل على تطوير بعض المساقات التدريسية في الجامعات المحلية في التخصصات العلمية
واألدبية كافة من خالل تناولها وتركيزها على بعض الموضوعات مثل :سمات الشخصية والصحة

النفسية ،وجودة الحياة وغيرها.

 -5العمل على توفير مناخ بيئي جيد وآمن للشباب الجامعي يجعلهم راضين عن حياتهم ومتقبلين لها.
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 -6عقد ورش عمل ودورات إرشادية وتثقيفية من وقت آلخر لتوعية الطلبة بأهمية موضوع القلق
بأشكاله المختلفة وخاصة القلق الوجودي وتسليط الضوء على كيفية استثماره ايجابيا بإنتاج

األعمال والبحوث العلمية المختلفة.

 -7العمل على االرتقاء بمستوى الخدمات اإلدارية واألكاديمية داخل الجامعات مما يؤدي إلى خفض
درجة القلق الوجودي لدى الطلبة الجامعيين.

 -8حث أعضاء الهيئة التدريسية على اتباع طرق تدريس ،ومواقف تعليمية أكثر فعالية تساعد الطلبة
في التعرف إلى سماتهم وقدراتهم الشخصية.

 -9تفعيل دور اإلعالم الجامعي والمحلي لحث األهالي وذوي الشأن لمساعدة الشباب الجامعي على
التخلص من بعض األفكار والمعتقدات السلبية حول المستقبل ،وأن يعلموهم طريقة التفكير السليم

بالمستقبل.

 -10العمل على خلق فرص عمل للطلبة الخريجين والذي من شأنه التخفيف من حدة القلق الوجودي
لدى فئة الشباب الجامعي.

 -11االستفادة من أدوات الدراسة الحالية في إجراء مزيد من الدراسات العلمية ذات الصلة بمتغيراتها.
مقترحات الدراسة:
تقترح الباحثة إجراء المزيد من البحوث حول:

 -1دراسة سمات الشخصية وعالقتها بالقلق الوجودي على عينات وشرائح اجتماعية أخرى في
المجتمع المحلي.

 -2دراسة العالقة بين القلق الوجودي ،والتحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعات.
 -3دراسة القلق الوجودي ،والقلق االجتماعي ،وعالقتهما بدافعية اإلنجاز لدى الشباب الجامعي.

 -4دراسة أساليب المعاملة الوالدية ،وعالقتها بالقلق الوجودي ،والقلق االجتماعي لدى طلبة الثانوية
العامة.
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املصادر واملراجع
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أوالً :قائمة المصادر:
 -القرآن الكريم

ثانياً :قائمة المراجع:

أ -المراجع العربية:

 إبراهيم ،عبد الستار (2002م)( :القلق قيود من وهم) ،مكتبة االنجلو المصرية ،مصر. -ابن منظور ،محمد بن مكرم (2010م)( :لسان العرب) ،دار الصادر ،بيروت.

 أبو العال ،مدحت (1990م)( :دراسة تجريبية لخفض مستوى القلق لدى أطفال المرحلة االبتدائيةباستخدام الرسم) ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة حلوان ،مصر.

 أبو جهل ،فواز (2003م)( :القلـق لـدى طلبـة كليـة التربيـة الحكوميـة بغـزة وعالقتـه بتقـدير الـذاتوبعـض المتغيرات األخرى) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النيلين ،السودان.

 أبو حميدان يوسف ،النداف عبد السالم (2007م)( :مدي انتشار ظاهرة العجز المتعلم بين طلبةكلية الرياضة في جامعة مؤته) ،مجلة كلية التربية ،جامعة االزهر ،العدد  132الجزء الثاني.

 أبو حويج ،مروان ،الصفدي ،وعصام (2001م)( :المدخل للصحة النفسية) ،دار الميسرة للنشروالتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان.

 ابو رزق ،محمد مصطفى (2011م)( :السمات الشخصية المميزة لذوي صعوبات التعلم وعالقتهاباالنتباه وبعض المتغيرات) ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية.

 أبو سالمة ،ماجدة محمد (2006م)( :التدين وقلق الموت وعالقتها لدي معلمي مدارس الثانويةفي محافظة شمال غزة) ،رسالة ماجستير.

 أبو ناهية ،صالح الدين (1989م)( :اختبار أيزنك للشخصية) ،كراسة صالح الدين أبو ناهية(2000م) ،قائمة سمات العصبية -االتزان االنفعالي ،مكتبة األنجلو المصرية ،الطبعة الثانية،
القاهرة.

 -أحمد ،سهير ( 2003م)( :سيكولوجية الشخصية) ،شركة جالل للطباعة ،القاهرة ،مصر.

 انجلر ،بارب ار (1991م)( :مدخل إلى نظريات الشخصية) ،ترجمة فهد بن عبد اهلل بن دليم،مطبوعات نادي الطائف األدبي مكة المكرمة.

 باترسون ،س ،أج1981( ،م)( :نظريات االرشاد والعالج النفسي) ،ترجمة حامد عبد العزيزالفقى ،دار القلم( ،د .ط) ،بيروت.
-

البادي ،عائشة بنت سعيد بن سالم (2014م)( :بعض سمات الشخصية وعالقتها بفاعلية الذات

لدى األخصائيين االجتماعيين في مدارس سلطنة عمان) ،رسالة ماجستير ،جامعة نزوى.
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 بدر محمد األنصاري (2004م)( :القلق لدى الشباب في بعض الدول العربية) ،دراسة ثقافيةمقارنة ،دراسات نفسية ،رابطة االخصائيين النفسيين المصرية ،العدد  ،3القاهرة.

 بدوي ،عبد الرحمن (1980م)( :دراسات في الفلسفة الوجودية) ،المؤسسة العربية للدراساتوالنشر ،بيروت.

 بن علو ،األزرق (1993م)( :اإلنسان والقلق) ،سينا للنشر ،الطبعة األولي ،مصر. البطنيجي ،عايدة أحمد (2015م)( :فعالية برنامج معرفي سلوكي لخفض مستوى القلق النفسيلدى طالب المدارس في المناطق الحدودية بشرق غزة) ،رسالة ماجستير ،جامعة االزهر بغزة.

 بلحسيني ،وردة (2011م)( :أثر برنامج معرفي -سلوكي في عالج الرهاب االجتماعي لدى عينةمن طلبة الجامعة) دكتوراه ،جامعة قاصدي مرباح ،كلية العلوم اإلنسانية.

 البنا ،عادل (2002م)( :مخاوف االتصال الشفهي وعالقتها بالقلق االجتماعي وأساليب التعلم لدىعينة من خالل اللغة اإلنجليزية كلية التربية) ،مجلة مستقبل التربية العربية.

 البناء حياة ،عبد الخالق أحمد ،مراد صالح (2006م)( :القلق االجتماعي وعالقته بالتفكير السلبيلدى طالب من جامعة الكويت) ،دراسات نفسية ،العدد  ،3الكويت.

 ثابت ،إيمان محمد (2016م)( :القلق الوجودي لدي طلبة كلية الفنون بجامعة األقصى وعالقتهباألبداع) ،كلية التربية علم النفس ،جامعة األزهر ،غزة ،رسالة ماجستير.

 جابر ،جابر عبد الحميد ،واآلخرون (1990م)( :نظريات الشخصية) ،دار النهضة العربية،القاهرة.

 جابر ،عبد الحميد ،كفافي ،عالء الدين (1990م)( :معجم علم النفس والطب النفسي) ،دارالنهضة العربية ،القاهرة.

 الجرايدة ،جمالت محمود (2010م)( :السمات الشخصية للمنافقين في ضوء القران الكريم والسنةالنبوية) ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر بغزة.

 جودة ،أمال عبد القادر (2008م)( :الصحة النفسية) ،الطبعة الثانية ،مكتبة الطالب الجامعي،غزة.

 -جوليفيه ،ريجيس (1988م)( :المذاهب الوجودية) ،ترجمة فؤاد كامل ،دار األدب بيروت.

 حافظ ،سالم هاشم (2006م)( :معنى الحياة وعالقته بالقلق الوجودي والحاجة للتجاوز) ،أطروحةدكتوراه غير منشورة ،كلية اآلداب ،بغداد.

 حجازي ،عالء علي (2013م)( :القلق االجتماعي وعالقته باألفكار الالعقالنية لدى طلبة المرحلةاإلعدادية بالمدارس الحكومية في محافظات غزة) ،رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية.

 الحجري ،حمد بن هالل بن حمد (2014م)( :بعض سمات الشخصية وعالقتها بالرهاباالجتماعي لدى طلبة جامعة نزوى في سلطنة عمان) ،رسالة ماجستير.
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 الحفني ،عبد المنعم (1995م)( :موسوعة الطب النفسي) ،الطبعة الثانية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة،مصر.

-

حمودة ،منى سيد (2015م)( :صورة الجسم وفعالية الذات والقلق االجتماعي لدى عينة من

طالبات جامعة القصيم) ،مجلة اإلرشاد النفسي ،عدد  ،41مصر.

 حميدان ،عبد الحميد (1988م)( :بعض المتغيرات الشخصية واالجتماعية المرتبطة باالتجاهالديني) ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة المنصورة ،مصر.

 الخزرجي ،سناء ( 2010م)( :األبداع الفني وعالقته بالقلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون)،رسالة ماجستير.

 الخفاجي زينب ،الشاوي زينب (2009م)( :أثر التربية العملية في خفض القلق االجتماعي لدىطلبة جامعة البصرة) ،مجلة الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية.

 داوود عزيز ،الطيب محمد ،العبيدي وناظم (1991م)( :الشخصية بين السواء والمرض) ،مكتبةاألنجلو المصرية ،القاهرة.

 الداية ،تغريد شريف نصر (2002م)( :التوكل وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى طالباتالجامعة اإلسالمية بغزة) ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 دحالن ،خالد خميس (2007م)( :السمات الشخصية لرجل األمن لدى السلطة الوطنية الفلسطينيةوعالقتها ببعض المتغيرات) ،رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 الدسوقي ،مجدي محمد( :د.ت)( ،دراسات في الصحة النفسية) ،المجلد الثاني ،مكتبة األنجلوالمصرية.

 الـديب ،محمـد (2007م)( :القلـق الوجـودي فـي الشـعر األندلسـي) .رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،جامعـة البعث ،دمشق ،سوريا.

 ذياب ،محمود (1991م)( :السمات الشخصية التي تميز المتفوقين وغير المتفوقين تحصيليا لدىعينة من طلبة الجامعة األردنية من مرحلة طلبة البكالوريوس) ،الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،األردن.

 -رضوان ،سامر جميل (2001م)( :القلق االجتماعي ،دراسة ميدانية لتقنين مقياس القلق

االجتماعي على عينات سورية) ،مجلة مركز البحوث التربوية ،جامعة قطر ،العدد التاسع عشر،

قطر.
-

رؤوف ،أمل إبراهيم عبد الخالق (2013م)( :قلق التفاعل) ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان.

 زكار ،زاهر ناصر (2013م)( :سيكولوجية الشخصية والصحة النفسية) ،مركز اإلشعاع الفكريللدراسات والبحوث ،فلسطين.

 زهران ،حامد (1979م)( :الصحة النفسية والعالج النفسي) ،عالم الكتب ،القاهرة.159

 -زهران ،حامد عبد السالم (1980م)( :التوجيه واإلرشاد النفسي) ،علم الكتب ،مصر.

 زهران ،حامد عبد السالم (1982م)( :الصحة النفسية والعالج النفسي) ،الطبعة الثانية ،عالمالكتب ،القاهرة.

 سارتر ،جان بول (1964م)( :الوجودية مذهب إنساني) ،ترجمة عبد المنعم الحفني ،دار الفكر،الطبعة االولي ،القاهرة.

 سالم ،محمد حامد (2017م)( :تجليات القلق الوجودي عند الشاعر التركي توفيق فكرت) ،مجلةالدراسات الشرقية ،جمعية خريجي أقسام اللغات الشرقية ،مصر.

 سميرة ركزة ،مهداوي سامية ،مهلل زينة (2016م)( :أهمية قياس الشخصية في علم النفس وبعضالمشكالت المؤثرة فيه) ،مجلة العلوم النفسية والتربوية ،جامعة بليدة ،الجزائر.

 سهير كامل أحمد (2003م)( :الصحة النفسية والتوافق) ،الطبعة األولى ،مركز اإلسكندريةللكتاب ،مصر.

 سيجموند فرويد (1983م)( :الكف والعرض والقلق) ،ترجمة محمد عثمان نجاتي ،الطبعة الثالثة،دار الشروق ،القاهرة.

 سيجموند فرويد( :)1964( ،القلق) ،ترجمة محمد عثمان نجاتي ،مكتبة دار النهضة العربي،القاهرة.

 الشاذلي ،عبد الحميد محمد (1999م)( :الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية) ،المكتب العلميللكمبيوتر والنشر والتوزيع ،مصر.

 شامية ،محمود سليمان (2016م)( :سمات الشخصية وعالقتها بالتكيف النفسي لدى المراهقينالمهدمة بيوتهم) ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 شاهين ،إيمان فوزي (2002م)( :القلق الوجودي نحو نموذج شامل) ،مجلة كلية التربية عينشمس ،مصر.
-

شاهين ،إيمان محمد فوزي (1995م)( :دراسة نقدية لألسس النظرية للعالج الوجودي) ،مجلة

اإلرشاد النفسي ،بحوث ومقاالت ،عدد  ،4جامعة عين شمس ،مصر.

 شتاين مورى بي ،آرووكر جون (2002م)( :قهر الخجل والقلق االجتماعي التغلب على الخجل)،مكتبة جرير ،الطبعة االولي ،الرياض.

 الشربيني ،زكريا (1992م)( :فعالية االعتماد -االستقالل عن المجال اإلدراكي على أبعادالشخصية لدى الجنسين) ،مجلة مركز البحوث التربوية -العدد الثاني ،جامعة قطر.

 -الشربيني ،لطفي عبد العزيز (1990م)( :كيف تتغلب على القلق) ،دار النهضة العربية ،بيروت.

 شما ،يمان (2015م)( :القلق االجتماعي وعالقته بتقدير الذات دراسة ميدانية لطلبة الحلقة االوليمن التعليم األساسي في مدينة حمص) ،مجلة جامعة البعث ،المجلد .37
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 -الشماع ،نعيمة (1977م)( :الشخصية النظرية -التقييم -منهاج البحث) ،المطبعة الجديدة مصر.

 الشناوي ،محمد ،عبد الرحمن محمد (1998م)( :العالج السلوكي الحديث) ،دار القباء للطباعةوالنشر والتوزيع ،القاهرة.

 -صليبا ،جميل (1982م)( :المعجم الفلسفي) ،دار الكتاب اللبناني( ،د .ط) ،بيروت.

 الصمادي ،محمد على (2014م)( :القلق االجتماعي للطلبة المعاقين الملحقين في الجامعات)،دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،عدد.46

 صوالحة ،عونية عطا ،العبوشي ،نوال عبد الرؤوف (2009م)( :دراسة وصفية لمستوى بعضالسمات الشخصية لطلبة جامعة عمان األهلية وعالقتها ببعض المتغيرات) ،مجلة العلوم النفسية،

األردن ،العدد .19

 صيام ،صفا عيسى (2010م)( :سمات الشخصية وعالقتها بالتوافق النفسي للمسنين فيمحافظات غزة) ،رسالة ماجستير جامعة األزهر بغزة.

 طافش ،أسعد أحمد (2006م)( :دراسة السمات الشخصية المميزة لألطفال المصابين بمرضالتالسيميا وعالقتها ببعض المتغيرات) ،رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية غزة.

 الطفيلي ،امتثال (2004م)( :علم نفس النمو من الطفولة إلى الشيخوخة) ،دار المنهل اللبناني،الطبعة األولى ،بيروت.

 طه ،حسين (2007م)( :العالج النفسي المعرفي) ،دار الوفاء للطباعة ،الطبعة األولى،اإلسكندرية ،مصر.

 طه ،حسين (2009م)( :إدارة الخجل والقلق االجتماعي) ،دار الفكر عمان ،الطبعة األولى،األردن.

 طه ،فرج عبد القادر (1979م)( :الشخصية ومبادئ علم النفس) ،مكتبة الخانجي ،القاهرة. الطهراوي ،جميل حسن (1997م)( :سمات الشخصية وعالقتها ببعض األساليب المعرفية لدىالطالب المتفوقين والمتأخرين اكاديميا في الجامعة اإلسالمية بغزة) ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية.

 -العادلي راهبة عباس ،درويش سعدية كريم (2009م)( :فاعلية برنامج إرشادي قائم على تدريب

المهارات االجتماعية والعالج العقالني االنفعالي في خفض القلق االجتماعي) ،مجلة العلوم

التربوية والنفسية ،العدد .87

 عارف ،أبو الفداء محمد عزت محمد (1998م)( :عالج نفسك من القلق والتوتر) ،دار النصرللطباعة اإلسالمية ،مصر.

 العاسمي ،رياض نايل (2012م)( :تناقضات إدراك الذات وعالقتها بكل من القلق االجتماعيواالكتئاب لدى طالب جامعة دمشق) ،دمشق ،مجلة جامعة دمشق ،العدد.3
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 العاسمي ،رياض نايل (2014م)( :الشفقة بالذات وعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى عينةمن طالب الملك خالد) ،مقال ،مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية ،مجلد  ،30سوريا.

 عبد الخالق ،أحمد محمد ( ( :)1982 ،1981بحوث في السلوك والشخصية) ،دار المعارف،مصر.

 عبد الخالق ،أحمد محمد (1982م)(" :األبعاد األساسية للشخصية) ،تقديم ه .ج .أيزنك ،تأليفأحمد عبد الخالق ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.

 عبد الخالق ،أحمد محمد (1987م)( :قلق الموت) ،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلسالوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.

 عبد الخالق ،أحمد محمد (1994م)( :الدراسة التطورية للقلق) حوليات ،كلية اآلداب ،مجلسالنشر العلمي ،الكويت.

 -عبد الرحمن ،محمد السيد (1998م)( :نظريات الشخصية) ،دار قباء للطباعة ،مصر.

 عبد الصادق ،أحمد (2008م)( :الشخصية المتكاملة تطوير الذاتي للشخصية) ،الطبعة األولى،دار طيبة للطباعة ،الجيزة.

 عبد المعطي ،عالء الدين محمد (2004م)( :السمات المميزة لشخصية حفظة القران) ،رسالةماجستير جامعة األزهر بغزة.

 عبد العال ،فتحية (2006م)( :القلق االجتماعي لدى ضحايا مشاغبة االقران في البيئة المدرسية)،مجلة كلية التربية ،جامعة بنها ،عدد .68

 -عبد الغفار ،عبد السالم (1976م)( :مقدمة في الصحة النفسية) ،دار النهضة العربية ،مصر.

 عبد اهلل ،محمد قاسم (2001م)( :المدخل الي الصحة النفسية) ،دار الفكر للطباعة ،عمان،الطبعة األولى.

 عبيدات ،محمد ،أبو نصار ،محمد ،مبيضين ،عقلة (1990م)( :منهجية البحث العلمي) ،داروائل للنشر ،الجامعة األردنية ،األردن.

 -عثمان ،عبد اللطيف موسى (1993م)( :فن االسترخاء) ،مطابع الزهراء لإلعالم العربي ،القاهرة.

 عثمان ،فاروق السيد (2001م)( :القلق وادارة الضغوط النفسية) ،الطبعة االولى ،دار الفكرالعربي.

 العزاوي ،وعبود (2010م)( :القلق االجتماعي والشعور بالوحدة وعالقتهما بممارسة الرياضة لدىطالبات جامعة ديالي) ،الكتاب السنوي لمركز أبحاث الطفولة واألمومة ،المجلد الثاني ،الجزء

الثاني.
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 العزي ،لمياء حسن ،الخشاب ،دعاء إياد (( :)2005القلق االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسيلدي طالبات الصف الخامس في معهدي إعداد المعلمات (نينوى -الموصل) في مركز محافظة

نينوى) ،دراسات تربوية ،جامعة نينوي ،العراق.

 عسكر ،رأفت (2004م)( :علم النفس اإلكلينيكي في ميدان االضطرابات النفسية والعقلية) ،مكتبةدار النهضة المصرية ،القاهرة.

 عكاشة ،أحمد (1989م)( :الطب النفسي المعاصر) ،االنجلو المصرية ،الطبعة الثامنة ،القاهرة. -عكاشة ،أحمد (1992م)( :الطب النفسي المعاصر) ،مكتبة األنجلو المصرية ،مصر.

 على وحيدة ،سلمان خديجة (2012م)( :القلق الوجودي وعالقته باالتزان االنفعالي لدى طلبةالمرحلة اإلعدادية) ،مجلة كلية التربية للعلوم اإلنسانية ،بغداد :المؤتمر العلمي الرابع للكلية.

 العناني ،حنان عبد الحميد (1990م)( :الصحة النفسية للطفل) ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان،األردن.

 العنزي ،فريح عويد (2004م)( :العدوانية وعالقتها ببعض سمات الشخصية في مرحلة المراهقة)،المجلة التربوية ،الكويت ،العدد .73

 عويضة ،الشيخ كامل محمد (1996م)( :علم النفس بين الشخصية والفكر) ،دار الكتب العلمية،الطبعة األولى ،بيروت.

 العويضى ،سلطان بن موسى (2008م)( :عالقة االتصال المفضل الشائع بكل من القلقاالجتماعي والشعور بالوحدة وكشف الذات لدى عينة من طلبة جامعة عمان األهلية) ،عمان.

 -عيد ،محمد إبراهيم (2000م)( :دراسة للمظاهر األساسية للقلق االجتماعي وعالقته بمتغيري

الجنس والتخصص لدى عينة من الشباب) ،مجلة كلية التربية وعلم النفس ،مكتبة زهراء الشرق،

العدد  ،24القاهرة.

 العيسوي ،عبد الرحمن محمد (2002م)( :سيكولوجية الشخصية) ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،مصر.

 غنام ،ختام عبد اهلل (2005م)( :السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلةاألساسية في محافظة نابلس) ،رسالة ماجستير ،فلسطين ،نابلس.

 غانم ،محمد حسن (1905م)( :كيف تتغلب على القلق النفسي) WWW.Kotobarabia.com الغداني ،سعيد بن أحمد بن سعيد (2014م)( :عوامل الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات فيضوء بعض المتغيرات بسلطنة عمان) ،رسالة ماجستير ،جامعة نزوى ،عمان.

 الغيالني ،سالم بن محمد (2013م)( :بعض سمات الشخصية وعالقتها باالحتراق النفسي لديمدربي الفرق األولى واالتحادات الرياضية في محافظة مسقط) ،بسلطنة عمان ،رسالة ماجستير.

 فايد ،حسين (2008م)( :العالج النفسي اصوله أخالقياته تطبيقاته) ،مؤسسة طيبة ،القاهرة.163

 فرج ،صفوت (1991م)( :مصدر الضبط وتقدير الذات وعالقتهما باالنبساط والعصابية) ،دراساتنفسية ،رابطة االخصائيين النفسيين.

 الفريجي ،سلمان (2006م)( :القلق الوجودي وعالقته بالدافعية نحو مهنة التعليم لدى المعلمين)،مجلة كلية التربية ،العراق.

 الفيومي ،محمد إبراهيم (1985م)( :القلق اإلنساني مصادره تياراته ،عالج الدين له) ،دار الفكرالعربي ،القاهرة ،مصر.

 الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي (1325هــ)( :المصباح المنير في غريب الشرح) ،المكتبةالعلمية ،بيروت.

 قنيدى ،راوية (2017م)( :سمات شخصية الطالب الجامعي المتفوق دراسيا) ،رسالة ماجستير،جامعة محمد خضير بسكرة ،الجزائر.

 قدوم ،ريم سمير (( :)2012خبرات الطفولة وعالقتها باألمن النفسي ،وسمات الشخصية لدىالمشاركين ،وغير المشاركين سياسيا من طلبة الجامعات في قطاع غزة) ،رسالة ماجستير ،جامعة
األزهر ،غزة.

 القيق ،منار سميح (2011م)( :سمات الشخصية وعالقتها بالتفكير التأملي لدى طلبة الثانويةالعامة في محافظة غزة) ،رسالة ماجستير جامعة األزهر بغزة.

 كامل ،وحيد مصطفي (2004م)( :عالقة تقدير الذات بالقلق االجتماعي لدي األطفال ضعافالسمع) ،دراسات نفسية.

 الكتاني ،فاطمة (2004م)( :القلق االجتماعي والعدوانية لدى األطفال ،العالقة بينهما ودور كلمنهما بالرفض االجتماعي) ،دار وحي القلم ،بيروت.

 الكعبي ،سهام (2011م)( :أزمة منتصف العمر وعالقتها بالقلق الوجودي لدى منتسبي الجامعة).مركز البحوث التربوية والنفسية ،بغداد.

 كفافى ،عال الدين (1990م)( :الصحة النفسية) ،دار هجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر. كفافي ،عالء الدين (1989م)( :تقدير الذات في عالقته في التنشئة الوالدية واألمن النفسي ،دراسةفي علية تقدير الذات) ،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية ،الكويت.

 كفافي ،عالء الدين (1999م)( :اإلرشاد والعالج النفسي االسري)( ،د.ط) ،دار الفكر العربي،القاهرة.

 الزاروس ،ريتشارد س ( 1993م)( :علم النفس التفاضلي والنمو) ،ترجمة محمد سيد غنيم ،دارالشروق بيروت.
-

صالح ،مأمون (2008م)( :الشخصية بناؤها تكوينها أنماطها اضطراباتها) ،دار أسامة ،عمان،

األردن.
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 مجيد ،سوسن شاكر (2008م)( :اضطرابات الشخصية أنماطها قياسها) ،دار صفاء للنشروالتوزيع ،عمان ،األردن.

 محمود ،خديجة محمد عبد المالك (2013م)( :القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة بنغازي وفقالبعض المتغيرات) ،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب ،جامعة بنغاري.

 المصري ،نيفين عبد الرحمن (2011م)( :قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوىالطموح األكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة األزهر بغزة) ،رسالة ماجستير.

 ملحم ،سامي محمد (2005م)( :القياس والتقويم في التربية وعلم النفس) ،دار المسيرة ،الطبعةالثانية ،عمان ،األردن.

 ملحم ،سامي محمد (2010م)( :مشكالت طفل الروضة) ،األسس النظرية والتشخيصية" ،الطبعةالثانية ،دار الفكر ،عمان.

 -المليجي ،حلمي (1985م)( :علم النفس المعاصر) ،مطبعة الجمهورية ،مصر.

 منصور ،أنيس (2010م)( :مقاالت عن الوجودية) ،دار النهضة مصر ،الطبعة التاسعة. الموسوي ،قيس فاضل عباس (2012م)( :اإلجهاد الفكري وعالقته ببعض سمات الشخصية لدىطلبة الدراسات العليا) ،رسالة ماجستير ،الجامعة المستنصرية ،العراق.

 موسي ،واثق عمر ،عبد الواحد ،بالل صباح (2013م)( :بعض سمات الشخصية وعالقتها بحلالمشكالت لدى طلبة الجامعة) ،مجلة كلية التربية األساسية ،العدد ،13جامعة تكريت ،بابل،

العراق.

 األنصاري ،بدر محمد ( ( :)2004القلق لدي الشباب في بعض الدول العربية) دراسة ثقافيةمقارنة ،مجلة الدراسات النفسية ،القاهرة.

 ناصر ،أيمن غريب (2001م)( :البنية العاملية لمكونات القلق االجتماعي لدي عينات من الشبابالمصري السعودي) .مجلة علم النفس ،العدد  ،57الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 النفيسة ،عبد العزيز (2010م)( :تأثير القلق االجتماعي واالكتئاب على بعض العملياتالمعرفية) ،دكتوراة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

 نوفل ،ناصر محمد (2016م)( :صورة الجسد واالغتراب النفسي وعالقتهما بالقلق واالكتئاب لدىالمعاقين بصريا) ،ماجستير الصحة النفسية والمجتمعية ،الجامعة اإلسالمية.

 هريدي ،عادل محمد (2011م)( :نظريات الشخصية) ،الطبعة الثانية ،إيتراك للطباعة والنشر،مصر.

 هالل ،أحمد الحسيني (( :)2012انحياز تفسير المثير الغامض للتهديد لدى عينة من فئات القلقاالجتماعي من طالب الجامعة) ،مجلة االرشاد النفسي ،جامعة طنطا ،مصر.
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ملحق رقم ()2
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ملحق رقم ()3
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ملحق رقم ()4
قائمة بأسماء المحكمين ألدوات الدراسة
رقم

المؤسسة التي يعمل بها

اسم المحكم

( )1د .عاطف األغا

الجامعة اإلسالمية

( )2د .محمد عليان

جامعة األزهر

( )3د .جميل الطهراوي

الجامعة اإلسالمية

( )4د .أسامة حمدونة

جامعة األزهر

( )5د .ختام السحار

الجامعة اإلسالمية

172

ملحق رقم ()5
مقياس القلق الوجودي في صورته األ ولية (للتحكيم)
جامعة األزهر -غزة
عمادة الدراســــــــــــات العليا
كلية التربـية -قسم علم الـنفس

بسم اهلل الرح ـ ـ ـ ـ ــمن الرحيم
السيد_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _/حفظه اهلل،،،
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع :التكرم بتحكيم أدوات الدراسة (مقياس القلق الوجودي).
تقوم الباحثة بإج ارء دراسة لنيل درجة الماجستير من قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة األزهر
بعنوان (القلق الوجودي والقلق االجتماعي وعالقتها بسمات الشخصية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة).
لذا نرجو من سيادتكم التكرم واالطالع على هذه المقياس وتحكيمه ،وتحديد مدى مالئمة الفقرات
الموجودة في المقياس ووضوحها ومناسبتها لما وضعت لقياسه ،وابداء الرأي في صالحيتها فى
التطبيق على طلبة الجامعة ،كما نرجو من سيادتكم أن تقوموا بتعديل ما يلزم من خالل إضافة أي
فقرات مالئمة ،كما نرجو من سيادتكم حذف أي فقرات ترونها غير مالئمة وغير مناسبة ،أو إعادة
صياغة بعض الفقرات في المقياس من وجهة نظركم المحترمة.
مع فائق احترامي وتقديري لجهودكم الكريمة...
الباحثة
فاطمة باسل أبو عمشة
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مقياس القلق الوجودي
أخي الطالب /أختي الطالبة،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
إليكم مقياس القلق الوجودي والذي أعدته الباحثة من أجل قياس القلق الوجودي لدى طلبة جامعة
األزهر بغزة ،وذلك في إطار دراسة ماجستير بعنوان( :القلق الوجودي والقلق االجتماعي وعالقتهما
بسمات الشخصية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة) ،حيث يتكون المقياس من ()30
فقرة ،وأمام كل فقرة من فقرات المقياس خمسة بدائل هي على النحو اآلتي:
أوافق بشدة ،أوافق ،متردد ،أعارض ،أعارض بشدة
وفيما يلي مجموعة الفقرات يرجي التكرم بقراءتها جيدا ثم وضع عالمة (×) أمام كل عبارة

وتحت الخيار الذي تشعر أنه ينطبق عليك أكثر من الخيارات األخرى ،علما أنه ال توجد إجابة

صحيحة وأخرى خاطئة ،ألن اختيارك لبديل معين إنما هو تعبير عن وجهة نظرك أو رأيك الخاص،

والهدف من الدراسة هو البحث العلمي.
مع جزيل الشكر والتقدير.
الباحثة
فاطمة باسل أبو عمشة
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البيانات األولية:
 -1الجنس

(

) ذكر

(

) أنثي

 -2التخصص

(

) كليات أدبية

(

) كليات علمية

 -3المستوى الدراسي

(

) أول

( ) رابع

 -4مستوى دخل األسرة:

(

) مرتفع

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

رقم
1

(ق .و)

(

) متوسط
أوافق
بشدة

ظروف الحياة تجعلني بعيدا عن تحديد اهدافي
في المستقبل* .

2

أخاف كثي ار من الموت.

3

أشعر أن اآلخرين ال يستحقون ثقتي.

4

أشعر أن حياتي بال هدف وبال معنى.

5

أشعر ان مستقبلي غامض.

6

أشعر بالتوتر عندما أفكر بالموت.

7

أفضل االهتمام بشؤوني الخاصة على تقديم
المساعدة لآلخرين* .

8

أنجز األعمال التي أكلف بها في الوقت المحدد.

9

أنسجم مع اآلخرين في العمل الجماعي.

10

أحلم كثي ار في الموت.

11

أشعر بعدم االرتياح عند تواجدي في جماعة أيا

12

أشعر بأنني شخص غير طموح.

13

ال فرق بين حي وميت في هذا المجتمع.

14

أمتلك القدرة على التأثير في اآلخرين.

15

أشعر بأن الموت قريب.

16

يجعلني التفكير في المستقبل متشائما* .

17

يزعجني الحديث عن األموات.

18

أرى أن العالقات االجتماعية مع اآلخرين غير

كانت.

صادقة* .
19

أشعر بالملل من كثرة الفراغ.

20

حياتي جميلة وذات معنى.
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(
أوافق

) منخفض
متردد

أعارض

أعارض
بشدة

21

أشعر بالهم والغم طيلة الوقت.

22

أشعر بضيق وألم كلما رأيت معاناة الناس من
حولي.

23

أشعر بأن المستقبل يحمل بشائر خير.

24

هموم الحياة أثقلت كاهلي.

25

ال أجد من أتحدث وأبوح بسري إليه.

26

أشعر بخوف من المستقبل.

27

ال أثق باآلخرين.

28

افتقد مساندة اآلخرين لي.

29

طول العمر وقصره سواء.

30

أعتمد على نفسي فقط في تحقيق أهدافي.

*تشير إلى العبارات التي تم تعديلها
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ملحق رقم ()6
مقياس القلق االجتماعي في صورته األولية (للتحكيم)
جامعة األزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية -قسم علم نفس
بسم اهلل الرح ـ ـ ـ ـ ــمن الرحيم
السيد الدكتور /........................................................حفظه اهلل،،،
تحيه طيبة وبعد،،،
الموضوع التكرم بتحكيم أدوات الدراسة (مقياس القلق االجتماعي).
تقوم الباحثة بعمل دراسة لنيل درجة الماجستير في جامعة األزهر -كلية التربية /قسم علم النفس ،وهذه
الدراسة بعنوان (القلق الوجودي والقلق االجتماعي وعالقتهما بسمات الشخصية لدى طلبة جامعة
األزهر بغزة).
لذا نرجو من سيادتكم التكرم باالطالع على هذا المقياس وتحكيمه ،وتحديد مدى مالئمة فقرات
المقياس ووضوحها ومناسبتها لما وضعت لقياسه ،وابداء الرأي في صالحيتها في التطبيق على طلبة
الجامعة ،كما ونرجو من سيادتكم أن تقوموا بتعديل ما يلزم من خالل إضافة أي فقرات ومالئمة ،كما
ونرجو من سيادتكم حذف أي فقرة ترونها غير مالئمة وغير مناسبة ،أو إعادة صياغة بعض الفقرات
في المقياس من وجهة نظركم المحترمة.
مع فائق احترامي وتقديري لجهودكم الكريمة...
الباحثة
فاطمة باسل أبو عمشة
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مقياس القلق االجتماعي
أخي الطالب /أختي الطالبة،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
إليكم مقياس القلق االجتماعي والذي أعدته الباحثة من أجل قياس القلق االجتماعي لدى طلبة
جامعة األزهر ،وذلك لدراسة ماجستير بعنوان (القلق الوجودي والقلق االجتماعي وعالقتهما بسمات
الشخصية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة) ،حيث يتكون المقياس من ( )28فقرة وأمام كل فقرة من
فقرات المقياس خمسة بدائل هي على النحو اآلتي:
أوافق بشدة ،أوافق ،متردد ،أعارض ،أعارض بشدة
وفيما يلي مجموعة الفقرات يرجى التكرم بقراءتها جيدا ثم وضع عالمة (×) أمام كل عبارة وتحت

الخيار الذي تشعر أنه ينطبق عليك أكثر من الخيارات األخرى ،علما بأنه ال توجد إجابة صحيحة
وأخرى خاطئة؛ ألن اختيارك لبديل معين إنما هو تعبير عن وجهة نظرك أو رأيك الخاص ،والهدف من

الدراسة هو البحث العلمي.
مع جزيل الشكر والتقدير
الباحثة
فاطمة باسل أبو عمشة
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البيانات األولية:

رقم

 -1الجنس

(

) ذكر

(

) أنثي

 -2التخصص

(

) كليات أدبية

(

) كليات علمية

 -3المستوى الدراسي

(

) أول

( ) رابع

 -4مستوى دخل األسرة:

(

) مرتفع

) متوسط

(

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

(
أوافق
بشدة

(ق .إ)

1

أشعر بالمتعة والراحة عندما أكون وحدي.

2

أتلعثم بالكالم عندما أتحدث أمام اآلخرين من الطالب.

3

أشعر بأن الطالب يراقبونني عند حضوري للمحاضرة.

4

أعاتب نفسي عند قيامي بتصرفات محرجة لزمالئي اآلخرين.

5

أشعر باإلحباط والخيبة عندما يأخذ أصدقائي فكرة سيئة عني.

6

تزداد ضربات قلبي عندما ينتقدني اآلخرون.

7

أفضل الذهاب الى أماكن يوجد فيها أشخاص أعرفهم.

8

أتوتر عندما يمتدحني أساتذتي أمام اآلخرون* .

9

أتجنب تكوين صداقات جديدة.

10

أتجنب أن أكون قائد مجموعة طالبية.

11

أمتنع عن المشاركة في حفالت التخرج الطالبية.

12

أتحدث بصوت مرتفع أثناء نقاشي لآلخرين.

13

أشارك زمالئي الطالب في ممارسة بعض األلعاب الرياضية.

14

أخشي التحدث بشكل مسموع لدي اآلخرين.

15

أستعين باآلخرين في اتخاذ الق اررات المهمة.

16

يتعرق وجهي عندما أتكلم مع طالب من كليات أخرى.

17

أفضل القيام بأعمال بحثية جامعية بشكل فردى.

18

أشعر بالحاجة لدخول الحمام قبل التعرف إلى أصدقاء جدد.

19

أفضل أن أشارك اآلخرين في القيام باألنشطة الدراسية المختلفة.

20

أشعر برهبة عندما أتحدث للجنس اآلخر.

21

أفكر كثي ار قبل القيام بعمل جماعي مع الطلبة اآلخرون* .

22

أستمتع بمشاركة الطعام مع طالب آخرين.

23

يرتعش جسدي عندما يستدعيني الدكتور المحاضر إلى مكتبة* .

24

أشعر باالرتباك عند بدء الحديث مع اآلخرين.
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) منخفض
أوافق

متردد

أعارض

أعارض
بشدة

25

أتجنب النظر في عيون اآلخرين عند التحدث معهم.

26

أصاحب طالب من كليات مختلفة.

27

أشعر بالتوتر عند التحدث مع المدير أو المسؤول في الجامعة.

28

أرفض التكلم أمام جمهور من الطلبة.
*تشير إلى العبارات التي تم تعديلها.
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ملحق رقم ()7
مقياس سمات الشخصية
جامعة االزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية -قسم علم نفس

أخي الطالب /أختي الطالبة،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
إليكم مقياس سمات الشخصية والذي قامت الباحثة باستخدام مقياس (ايزنك) لقياس سمات الشخصية
لدى طلبة جامعة األزهر ،وذلك لدراسة ماجستير بعنوان (القلق الوجودي والقلق االجتماعي وعالقتهما
بسمات الشخصية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة) ،حيث يتكون المقياس من ( )90فقرة وأمام كل فقرة
من فقرات المقياس بديالن هي على النحو اآلتي:
ال

نعم

وفيما يلي مجموعة العبارات ،يرجى التكرم بقراءتها جيدا ثم وضع عالمة ( )xتحت العمود (نعم) أو
تحت العمود (ال) أمام كل عبارة وتحت الخيار الذي تشعر أنه ينطبق عليك أكثر من الخيارات

األخرى ،علما أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ،ألن اختيارك لبديل معين إنما هو تعبير عن
وجهة نظرك أو رأيك الخاص ،والهدف من الدراسة هو البحث العلمي.
مع جزيل الشكر والتقدير.
الباحثة
فاطمة باسل أبو عمشة
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البيانات األولية:
 -1الجنس

(

) ذكر

(

) أنثي

 -2التخصص

(

) كليات أدبية

(

) كليات علمية

 -3المستوى الدراسي

(

) أول

( ) رابع

 -4مستوى دخل األسرة:

(

) مرتفع

) متوسط

(

(

) منخفض

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

رقم

(س .ش)

1

هل لديك هوايات كثيرة؟

2

هل تفكر كثي ار قبل أن تتخذ أي قرار؟

3

هل غالبا ما ينقلب مزاجك؟

4

هل حدث ذات مرة تلقيت تقدي ار على شئ تعرف أن شخصا آخر قد قام به فعال؟

5

هل أنت شخص كثير الكالم؟

6

هل يقلقك أن تكون (مديونا) ألحد؟

7

هل حدث وأن شعرت بالتعاسة دون سبب واضح؟

8

هل حدث ذات مرة أن كنت جشعا بحيث سمحت لنفسك بأن تأخذ أكثر من نصيبك؟

9

هل تغلق منزلك بإحكام أثناء الليل؟

10

هل تمتاز بالحيوية والنشاط؟

11

هل يضايقك كثي ار أن ترى طفال أو حيوانا يتألم؟

12

هل غالبا ما تقلق على أشياء ما كان يجب تعلمها أو تقولها؟

13

هل تشعر بالمتعة عند حضورك حفال مرحا؟

14

هل عادة ما تترك نفسك على سجيتها لتستمتع بحفلة مرحة؟

15

هل أنت شخص سريع الغضب؟

16

هل حدث ذات مرة أن ألقيت باللوم على شخص لوقوعه في خطأ (ما) مع علمك
بأنك سبب هذا الخطأ؟

17

هل تستمتع بلقاء أشخاص جدد؟

18

هل تعتقد أن خطط التأمين فكرة جيدة؟

19

هل يؤذى شعورك بسهولة؟

20

هل كل عاداتك طيبة ومرغوب فيها؟

21

هل تفضل أن تكون في األماكن الخلفية في المناسبات االجتماعية؟

22

هل تتعاطي أدوية قد يكون لها تأثيرات غريبة أو خطيرة؟

23

هل غالبا ما تشعر بالضيق أو (الضجر)؟
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نعم

ال

24

هل حدث ذات مرة أن أخذت شيئا يخص غيرك حتى لو كان (قلما أو ز ار)؟

25

هل تحب التنزه كثي ار؟

26

هل تستمتع بإيذاء من تحب؟

27

هل يقلقك شعورك بالذنب كثي ار؟

28

هل تتحدث أحيانا عن أشياء تجهلها تماما؟

29

هل تفضل القراءة على لقاء الناس والتحدث معهم؟

30

هل تشعر بأن لك أعداء يرغبون في إيذائك؟

31

هل تعتبر نفسك شخصا عصبيا؟

32

هل لك أصدقاء كثيرون؟

33

هل تستمتع بالمقالب التي يمكن أن تؤذي اآلخرين؟

34

هل توصف بأنك شخص قلق؟

35

عندما كنت طفال ،هل كنت تنفذ ما يطلب منك فو ار دون تذمر؟

36

هل تعتبر نفسك شخصا محظوظا؟

37

هل تهمك العادات الحميدة والنظافة كثي ار؟

38

هل تقلق من احتمال حدوث أشياء مخفية لك؟

39

هل حدث ذات مرة أن كسرت أو أضعت شيئا يخص غيرك؟

40

هل عادة ما تبدأ بتكوين الصداقات الجديدة؟

41

هل تعتبر نفسك متوت ار أو مشدود األعصاب؟

42

هل يغلب عليك الهدوء عندما تكون بصحبة أشخاص آخرين؟

43

هل تعتقد أن الزواج موضة قديمة يجب التخلي عنها؟

44

هل تفتخر بنفسك أحيانا؟

45

هل من السهل عليك أن تبعث الحياة والنشاط في اجتماع ممل؟

46

هل يضايقك األشخاص الذين يقودون سياراتهم بحذر؟

47

هل تقلق على صحتك كثي ار؟

48

هل ذات مرة أن قلت شيئا سيئا أو قبيحا عن شخص آخر؟

49

هل تحب أن تقول (النكت) والقصص المسلية ألصدقائك؟

50

هل تستوي األشياء في نظرك؟

51

عندما كنت طفال ،هل حدث ذات مرة أن عارضت والديك؟

52

هل تحب االختالط بالناس؟

53

هل تشعر بالقلق إذا عرفت أن عملك به أخطاء؟

54

هل تعاني من األرق (قلة النوم)؟

55

هل دائما تغسل يديك قبل األكل؟

56

هل يكون لديك ردا جاه از عندما يتحدث الناس؟

57

هل تحب أن تصل إلى عملك أو موعدك قبل وقت كاف؟
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58

هل غالبا ما تشعر بالكسل والتعب بال سبب واضح؟

59

هل حدث ذات مرة أن قمت بالغش أو زورت أثناء اللعب؟

60

هل تفضل عمل األشياء التي تتطلب سرعة اإلنجاز؟

61

هل كانت أمك امرأة طيبة؟

62

هل غالبا ما تشعر أن الحياة كئيبة؟

63

هل حدث ذات مرة أن انتهزت الفرصة وخدعت شخصا (ما)؟

64

هل غالبا ما تضطلع بمهام أكثر مما يسمح به وقتك؟

65

هل يوجد عدد من األشخاص يحاولون تجنبك؟

66

هل تقلق على مظهرك كثي ار؟

67

هل تعتقد أن الناس يضيعون وقتا طويال جدا في تأمين مستقبلهم بالتوفير أو التأمين؟

68

هل تمنيت الموت ولو مرة واحدة؟

69

هل تتهرب من دفع الضرائب إذا تأكدت أنه لن يكشف أمرك أبدا؟

70

هل بمقدورك إحياء حفلة؟

71

هل تفضل أن تكون وديعا في التعامل مع اآلخرين؟

72

إذا تعرضت لموقف حرج ،فهل يسبب لك هذا قلقا لمدة طويلة؟

73

هل حدث ذات مرة أن أصررت على أن تتصرف بطريقتك الخاصة؟

74

عند سفرك بالباص (األتوبيس) هل غالبا ما تصل للمحطة في آخر دقيقة؟

75

هل تعاني من أعصابك أو (العصبية)؟

76

هل تنتهي صداقاتك بسهولة دون أن يكون ذلك سببك؟

77

هل غالبا ما تشعر بالوحدة؟

78

هل دائما تفعل ما تعظ الناس به؟

79

هل تحب مضايقة الحيوانات أحيانا؟

80

هل يجرح شعورك بسهولة إذا كشف الناس عن عيب فيك أو في عملك؟

81

هل حدث ذات مرة أن تأخرت عن موعد أو عمل؟

82

هل كثي ار ما تحب الصخب واإلثارة؟

83

هل تحب أن يخافك الناس؟

84

هل تشعر أحيانا أنك مفعم بالحيوية وأحيانا أخرى كسول؟

85

في بعض األوقات ،هل تؤجل عمل اليوم إلى الغد؟

86

هل يعتقد اآلخرون أنك تمتاز بالحيوية والنشاط؟

87

هل تشعر بأن الناس يكذبون عليك كثي ار؟

88

هل أنت حساس تجاه بعض األشياء؟

89

هل تعترف دائما بأخطائك؟

90

هل تشعر بالحزن عندما ترى حيوانا داخل مصيدة؟
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ملحق رقم ()8
المقياس في صورته النهائية

جامعة االزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كليــــــــة التربيـــــــــة
قسم علــــــم النفــس
أخي الطالب ،أختي الطالبة....
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،
تقوم الباحثة بدراسة بعنوان (القلق الوجودي والقلق االجتماعي وعالقتهما بسمات الشخصية لدى طلبة
جامعة األزهر بغزة) ،وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من كلية التربية – قسم
علم النفس بجامعة األزهر بغزة.
حيث تتطلب الدراسة تطبيق المقياس الذي بين أيديكم والمكون من ثالثة أجزاء:
الجزء األول :القلق الوجودي ،الجزء الثاني :القلق االجتماعي ،والجزء الثالث :سمات الشخصية ونظ ار
لما نعهده فيكم من تعاون مثمر إلكمال الدراسة ،تأمل الباحثة من سيادتكم التكرم باإلجابة بكل
موضوعية على جميع فقرات االستبانة وذلك بوضع إشارة ( (xفي المكان المناسب ،علما بان إجابتكم
في هذه المقاييس هي محط سرية تامة ،ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي.
مع فائق احترامي وتقديري لجهودكم الكريمة،،،
الباحثة
فاطمة باسل أبو عمشة

185

البيانات األولية:
 -1الجنس

(

) ذكر

(

) أنثي

 -2التخصص

(

) كليات أدبية

(

) كليات علمية

 -3المستوى الدراسي

(

) أول

( ) رابع

 -4مستوى دخل األسرة:

(

) مرتفع

(

أوالً :مقياس القلق الوجودي:
رقم

) متوسط

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

أوافق

(ق .و)

بشدة

1

أستمتع في الحياة في شتى ظروفها.

2

أخاف كثي ار من الموت.

3

أشعر أن اآلخرين ال يستحقون ثقتي.

4

أشعر أن حياتي بال هدف وبال معنى.

5

أشعر أن مستقبلي غير واضح.

6

أشعر بالتوتر عندما أفكر بالموت.

7

أرفض تقديم المساعدة لآلخرين.

8

أنجز األعمال التي أكلف بها في الوقت المحدد.

9

أنسجم مع اآلخرين في العمل الجماعي.

10

أحلم كثي ار في الموت.

11

أشعر بعدم االرتياح عند تواجدي في جماعة أي
كانت.

12

أشعر بأني شخص غير طموح.

13

ال فرق بين حي وميت في هذا المجتمع.

14

أمتلك القدرة على التأثير في اآلخرين.

15

أشعر بأن الموت قريب.

16

أشعر بالتشاؤم كلما فكرت في المستقبل.

17

يزعجني الحديث عن األموات.

18

ال توجد عالقات اجتماعية صادقة.

19

أشعر بالملل من كثرة الفراغ.

20

حياتي جميلة وذات معنى.

21

أشعر بالهم والغم طيلة الوقت.

22

أشعر بضيق وألم كلما رأيت معاناة الناس من
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(

أوافق

) منخفض

متردد

أعارض

أعارض
بشدة

حولي.
23

أشعر بأن المستقبل يحمل بشائر خير.

24

هموم الحياة أثقلت كاهلي.

25

ال أجد من أتحدث وأبوح بسري إليه.

26

أشعر بخوف من المستقبل.

27

ال أثق باآلخرين.

28

افتقد مساندة اآلخرين لي.

29

طول العمر وقصره سواء.

30

أعتمد على نفسي فقط في تحقيق أهدافي.

ثانياً :مقياس القلق االجتماعي:
رقم

أوافق

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
(ق .إ)

بشدة

1

أشعر بالمتعة والراحة عندما أكون وحدي.

2

أتلعثم بالكالم عندما أتحدث أمام اآلخرين من الطالب.

3

أشعر بأن الطالب يراقبونني عند حضوري للمحاضرة.

4

أعاتب نفسي عند قيامي بتصرفات محرجة لزمالئي اآلخرين.

5

أشعر باإلحباط والخيبة عندما يأخذ أصدقائي فكرة سيئة عنى.

6

تزداد ضربات قلبي عندما ينتقدني اآلخرين.

7

أفضل الذهاب الى أماكن يوجد فيها أشخاص أعرفهم.

8

أتوتر عندما يمتدحني أساتذتي أمام زمالئي.

9

أتجنب تكوين صداقات جديدة.

 10أتجنب أن أكون قائد مجموعة طالبية.
 11أمتنع عن المشاركة في حفالت التخرج الطالبية.
 12أتحدث بصوت مرتفع أثناء نقاشي لآلخرين.
 13أشارك زمالئي الطالب في ممارسة بعض األلعاب الرياضية.
 14أخشي التحدث بشكل مسموع لدى اآلخرين.
 15أستعين باآلخرين في اتخاذ الق اررات المهمة.
 16يتعرق وجهي عندما أتكلم مع طالب من كليات أخرى.
 17أفضل القيام بأعمال بحثية جامعية بشكل فردى.
 18أشعر بالحاجة لدخول الحمام قبل التعرف إلى أصدقاء جدد.
 19أفضل أن أشارك اآلخرين في القيام باألنشطة الدراسية المختلفة.
 20أشعر برهبة عندما أتحدث للجنس اآلخر.
 21أفكر كثي ار قبل القيام بعمل جماعي مع الطلبة اآلخرين.
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أوافق

متردد

أعارض

أعارض
بشدة

 22أستمتع بمشاركة الطعام مع طالب آخرين.
 23يرتعش جسدي عندما يستدعيني أحد أساتذتي إلى مكتبه.
 24أشعر باالرتباك عند بدء الحديث مع اآلخرين.
 25أتجنب النظر في عيون اآلخرين عند التحدث معهم.
 26أصاحب طالب من كليات مختلفة.
 27أشعر بالتوتر عند التحدث مع المدير أو المسؤول في الجامعة.
 28أرفض التكلم أمام جمهور من الطلبة.

ثالثاً :مقياس سمات الشخصية:

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
(س .ش)

1

هل لديك هوايات كثيرة؟

2

هل تفكر كثي ار قبل أن تتخذ أي قرار؟

3

هل غالبا ما ينقلب مزاجك؟

4

هل حدث ذات مرة تلقيت تقدي ار على شئ تعرف أن شخصا آخر قد قام به فعال؟

5

هل أنت شخص كثير الكالم؟

6

هل يقلقك أن تكون (مديونا) ألحد؟

7

هل حدث وأن شعرت بالتعاسة دون سبب واضح؟

8

هل حدث ذات مرة أن كنت جشعا بحيث سمحت لنفسك بأن تأخذ أكثر من نصيبك؟

9

هل تغلق منزلك بإحكام أثناء الليل؟

10

هل تمتاز بالحيوية والنشاط؟

11

هل يضايقك كثي ار أن ترى طفال أو حيوانا يتألم؟

12

هل غالبا ما تقلق على أشياء ما كان يجب تعلمها أو تقولها؟

13

هل تشعر بالمتعة عند حضورك حفال مرحا؟

14

هل عادة ما تترك نفسك على سجيتها لتستمتع بحفلة مرحة؟

15

هل أنت شخص سريع الغضب؟

16

هل حدث ذات مرة أن ألقيت باللوم على شخص لوقوعه في خطأ ما مع علمك بأنك سبب هذا الخطأ؟

17

هل تستمتع بلقاء أشخاص جدد؟

18

هل تعتقد أن خطط التأمين فكرة جيدة؟

19

هل يؤذى شعورك بسهولة؟

20

هل كل عاداتك طيبة ومرغوب فيها؟

21

هل تفضل أن تكون في األماكن الخلفية في المناسبات االجتماعية؟

22

هل تتعاطى أدوية قد يكون لها تأثيرات غريبة أو خطيرة؟

23

هل غالبا ما تشعر بالضيق أو (الضجر)؟
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24

هل حدث ذات مرة أن أخذت شيئا يخص غيرك حتى لو كان (قلما أو ز ار)؟

25

هل تحب التنزه كثي ار؟

26

هل تستمتع بإيذاء من تحب؟

27

هل يقلقك شعورك بالذنب كثيرا؟

28

هل تتحدث أحيانا عن أشياء تجهلها تماما؟

29

هل تفضل القراءة على لقاء الناس والتحدث معهم؟

30

هل تشعر بأن لك أعداء يرغبون في إيذائك؟

31

هل تعتبر نفسك شخصا عصبيا؟

32

هل لك أصدقاء كثيرون؟

33

هل تستمتع بالمقالب التي يمكن أن تؤذي اآلخرين؟

34

هل توصف بأنك شخص قلق؟

35

عندما كنت طفال ،هل كنت تنفذ ما يطلب منك فو ار دون تذمر؟

36

هل تعتبر نفسك شخصا محظوظا؟

37

هل تهمك العادات الحميدة والنظافة كثي ار؟

38

هل تقلق من احتمال حدوث أشياء مخفية لك؟

39

هل حدث ذات مرة أن كسرت أو أضعت شيئا يخص غيرك؟

40

هل عادة ما تبدأ بتكوين الصداقات الجديدة؟

41

هل تعتبر نفسك متوت ار أو مشدود األعصاب؟

42

هل يغلب عليك الهدوء عندما تكون بصحبة أشخاص آخرين؟

43

هل تعتقد أن الزواج موضة قديمة يجب التخلي عنها؟

44

هل تفتخر بنفسك أحيانا؟

45

هل من السهل عليك أن تبعث الحياة والنشاط في اجتماع ممل؟

46

هل يضايقك األشخاص الذين يقودون سياراتهم بحذر؟

47

هل تقلق على صحتك كثي ار؟

48

هل ذات مرة أن قلت شيئا سيئا أو قبيحا عن شخص آخر؟

49

هل تحب أن تقول (النكت) والقصص المسلية ألصدقائك؟

50

هل تستوي األشياء في نظرك؟

51

عندما كنت طفال ،هل حدث ذات مرة أن عارضت والديك؟

52

هل تحب االختالط بالناس؟

53

هل تشعر بالقلق إذا عرفت أن عملك به أخطاء؟

54

هل تعاني من األرق (قلة النوم)؟

55

هل دائما تغسل يديك قبل األكل؟

56

هل يكون لديك ردا جاه از عندما يتحدث الناس؟

57

هل تحب أن تصل إلى عملك أو موعدك قبل وقت كاف؟
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58

هل غالبا ما تشعر بالكسل والتعب بال سبب واضح؟

59

هل حدث ذات مرة أن قمت بالغش أو زورت أثناء اللعب؟

60

هل تفضل عمل األشياء التي تتطلب سرعة اإلنجاز؟

61

هل كانت أمك امرأة طيبة؟

62

هل غالبا ما تشعر أن الحياة كئيبة؟

63

هل حدث ذات مرة أن انتهزت الفرصة وخدعت شخصا (ما)؟

64

هل غالبا ما تضطلع بمهام أكثر مما يسمح به وقتك؟

65

هل يوجد عدد من األشخاص يحاولون تجنبك؟

66

هل تقلق على مظهرك كثي ار؟

67

هل تعتقد أن الناس يضيعون وقتا طويال جدا في تأمين مستقبلهم بالتوفير أو التأمين؟

68

هل تمنيت الموت ولو مرة واحدة؟

69

هل تتهرب من دفع الضرائب إذا تأكدت أنه لن يكشف أمرك أبدا؟

70

هل بمقدورك إحياء حفلة؟

71

هل تفضل أن تكون وديعا في التعامل مع اآلخرين؟

72

إذا تعرضت لموقف حرج ،فهل يسبب لك هذا قلقا لمدة طويلة؟

83

هل حدث ذات مرة أصررت على أن تتصرف بطريقتك الخاصة؟

74

عند سفرك بالباص (األتوبيس) هل غالبا ما تصل للمحطة في آخر دقيقة؟

75

هل تعاني من أعصابك أو (العصبية)؟

76

هل تنتهي صداقاتك بسهولة دون أيكون ذلك سببك؟

77

هل غالبا ما تشعر بالوحدة؟

78

هل دائما تفعل ما تعظ الناس به؟

79

هل تحب مضايقة الحيوانات أحيانا؟

80

هل يجرح شعورك بسهولة إذا كشف الناس عن عيب فيك أو في عملك؟

81

هل حدث ذات مرة أن تأخرت عن موعد أو عمل؟

82

هل كثي ار ما تحب الصخب واإلثارة؟

83

هل تحب أن يخافك الناس؟

84

هل تشعر أحيانا أنك مفعم بالحيوية وأحيانا أخرى كسول؟

85

في بعض األوقات ،هل تؤجل عمل اليوم إلى الغد؟

86

هل يعتقد اآلخرون أنك تمتاز بالحيوية والنشاط؟

87

هل تشعر بأن الناس يكذبون عليك كثي ار؟

88

هل أنت حساس تجاه بعض األشياء؟

89

هل تعترف دائما بأخطائك؟

90

هل تشعر بالحزن عندما ترى حيوانا داخل مصيدة؟
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