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عالقة القلق األمني باألسلوب المعرفي ( االندفاع – التروي) لدى طلبة الجامعة
االستاذ المساعد الدكتورة امال اسماعيل حسين
الجامعة المستنصرية /كلية التربية
ممخص البحث

يعد القمق األمني احد أنواع القمق التي يتعرض ليا االفراد بسبب ضغوطات الحياة ،وأصبح مفيوم األمن وتحقيقو

محط أىتمام العديد من الباحثين لدراسة العالقة بينو وبين متغيرات معرفية مثل التفكير واالنتباه واألساليب المعرفية أذ

اليمكن الفصل بين الجوانب المعرفية والجوانب النفسية لمفرد وخاصة مايتعمق منيا بالقمق والخوف والتي قد تجعل الفرد

يتجو نحو تكوين أفك ار أو اعتماد أساليب معرفية سمبية لتقدير الخطر من بعض المثيرات واالحداث البيئية الموجوده .لذا
يستيدف البحث الحالي معرفة .

-1القمق األمني لدى طمبة الجامعة

 -2األسموب المعرفي (األندفاع – التروي ) لدى طمبة الجامعة

 -3العألقة األرتباطية بين القمق األمني واألسموب المعرفي(االندفاع – التروي) لدى طمبة الجامعة.
 -4الفروق ذات الدلة االحصائية في العالقة بين القمق األمني واألسموب المعرفي(االندفاع – التروي) تبعا لمتغيري الجنس
(ذكور_أناث) والتخصص(عممي-أنساني).
تحدد البحث الحالي بطمبة كمية التربية الجامعة المستنصرية لمعام الدراسي ( )2108-2107من الدراسة الصباحية ومن

كال الجنسين (ذكور -أناث) ولكال التخصصين(عممي – أنساني).

قامت الباحثة ببناء مقياس القمق االمني والذي تكون من (  ) 25فقرة وتبني مقياس( الشمري) 2105األسموب
المعرفي( االندفاعي -التروي) والذي يتكون من ( ) 32فقرة ذات قطبين وبعد المعالجات االحصائية توصل البحث الى
النتائج االتية:

 -0ان طمبة الجامعة لدييم قمق امني دال احصائيا.
 -2وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين القمق االمني واألسموب المعرفي ( االندفاع)
 -3التوجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين القمق االمني واألسموب المعرفي ( التروي)
 -4وجود فروق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي (االندفاع) تبعا لمجنس لدى طمبة الجامعة ولصالح
الذكور وكذلك تبعا لمتخصص ولصالح التخص االنساني .
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وجود فروق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي (التروي) تبعا لمجنس لدى طمبة الجامعة ولصالح

االناث وكذلك تبعا لمتخصص ولصالح التخصص العممي.
ثم ظير البحث ببعض التوصيات والمقترحات ,
الكممات المفتاحية :القمق المعرفي  -طمبة الجامعة ( -االندفاع -التروي)
Abstract:
The security concern is one of the types of anxiety that people face because of the stress of
life. The concept of security has become the focus of many researchers to study the relation
between it and cognitive variables such as thinking, attention and cognitive methods. It is not
possible to separate the cognitive aspects and psychological aspects of the individual, Make
the individual move towards forming ideas or adopting negative cognitive techniques to
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assess the risk of some of the stimuli and environmental events that exist. So the current
search is aimed at knowledge.
1 - the security concern of university students.
2 - the cognitive method (Alnjp - Altroy) university students .
3- The correlation between the security anxiety and the cognitive style (rushing) of the
university students.
4- The difference in the relation between the security anxiety and the cognitive method (the
rush - the interval) according to the sex variables (male_ females) and specialization
(scientific - human). The current research is determined by the students of the Faculty of
Education, University of Mustansiriya for the academic year (2017-2018) of the morning
study and of both sexes (male - female) and both specialized (scientific - human). The
researcher constructed the security anxiety scale which consists of (25) paragraphs and adopt
the scale (Shammari 2015) cognitive method (impulse - Altroy), which consists of (32) with
two poles and after the statistical treatments, the search results in the following results:
1. University students have a security concern.
2. There is a statistically significant correlation between security anxiety and cognitive style
(impulse).
3 - There is no significant correlation between the security concern and the cognitive method
(Troy) .
4 - There is a difference in the relationship between the security anxiety and the cognitive
style (rush) depending on the sex of university students and for the benefit of males as well as
according to specialization and in favor of human rights.
5- There is a difference in the relationship between the security anxiety and the cognitive
style (according to gender) among the university students and for the females as well as
according to specialization and in favor of scientific specialists. Then the research appeared
with some recommendations and suggestions,
عالقة القمق األمني باألسموب المعرفي ( االندفاع – التروي) لدى طمبة الجامعة
: مشكمة البحث

 أذ، القمق األمني ىو حالة يشعر بيا الفرد نتيجة توقعو وجود أخطار قد تيدد حياتو وتجعمو في حالة حذر دائم

يعتقد بأن شيئا ما سوف يحدث يمكن ان يؤثر عمى أمنو الشخصي أو التنظيمي مما يؤدي الى أختفاء مشاعر األمان
)39ص،2116،واالستقرار والسكينة والطمأنينة الفكرية(العتيبي

الن األمن أحد الحاجات النفسية الضرورية في حياة الفرد وان انعدامو وعدم توفره يولد لدى الفرد شعو ار بعدم االستقرار
الذي يتحول الى الخوف من المجيول ومايصاحبو من نظرة سمبية لمذات والعالم والمستقبل وعدم االدراك الحقيقي والواضح
 وقد يصل االمر الى انعدام الثقة في التعامل مع االخرين وظيور بعض االنحرافات السموكية والمعرفية وذلك يعيق،لمواقع

)4ص،2104،حركة الفرد نحو التقدم والتطور(مظموم

لذا أصبح مفيوم األمن وتحقيقو محط أىتمام العديد من الباحثين لدراسة العالقة بينو وبين متغيرات معرفية مثل التفكير
واالنتباه واألساليب المعرفية أذ اليمكن الفصل بين الجوانب المعرفية والجوانب النفسية لمفرد وبخاصة ماتعمق منيا بالقمق
والخوف والتي قد تجعل الفرد يتجو نحو تكوين أفكار أو اعتماد أساليب معرفية سمبية لتقدير الخطر من بعض المثيرات
.)063ص،2105،واالحداث البيئية الموجوده حولو(عماد
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وعادة مايكون لكل فرد أسموب معين في التعامل مع مواقف الحياة المختمفة ومثيراتيا الخارجية ويعد األسموب
المعرفي(االندفاع -التروي) واحدا من األساليب التي يعتمد عمييا في التمييز بين االفراد في سرعة استجاباتيم لممواقف

ومدى كفايتيا ودقتيا  .فاالفراد االندفاعيون يميمون الى تقديم أول استجابة تط أر عمى تفكيرىم وغالبا ماتكون ىذه االستجابة
غير صحيحة  ،أما االفراد الذين يميمون الى التروي والتأني في تقديم استجاباتيم لوقت اكبر من تفحص اإلجابات المتوفرة
قبل أتخاذىم لمق اررات بشأنيا فأن أخطاءىم تكون أقل بكثير ()K agan,1965,p.210
وقبل الخوض في البحث الميداني يمكن القول أن القمق األمني قد يجعل الفرد يتجو نحو اعتماد أسموب معرفي معين

دون غيره لمواجية المخاطر التي يتوقع حدوثيا في بيئتو فالجوانب النفسية تعمل بوصفيا قوة محركة لمبنية الفكرية  ،ولكن
ىذا يبقى مجرد مساقات نظرية لتصورات أولية عن تأثير القمق عمى األسموب المعرفي(االندفاع -التروي) خصوصا مع
ندرة الدراسات العربية و العراقية التي بحثت العالقة بين المتغيريين(عمى حد عمم الباحثة) ،ومما سبق يمكن تحديد مشكمة
البحث الحالي من خالل اإلجابة عن التساؤل االتي" ىل توجد عالقة ارتباطية بين القمق األمني واألسموب

المعرفي(االندفاع – التروي) لدى طمبة الجامعة؟ .
أهمية البحث :

يعد القمق بأنو السمو السائدة في عصرنا الحالي  ،فنحن قمقون ألسباب تتعمق بالماضي ،وأخرى تتعمق

بالحاضر،وأسباب تتعمق بالمستقبل وما يط أر عميو من تغييرات ،فالقمق حالة مزاجية عامة تحدث دون التعرف عمى أثار
تحفيزىا أذ يشعر الفرد فييا بعدم االرتياح واالضطراب واليم ويكون عمى استعداد لمحاولة التعامل مع االحداث السمبية
القادمة(شيفر وميممان،0996،ص.)004
والقمق بوصفو عممية معرفية يحدث نتيجة لرد فعل لشكل من اشكال الضغط  ،وىذه العممية تبدأ بواسطة مثير خارجي

ضاغط أو بواسطة دليل داخمي يدرك أو يفسر عمى أنو خطير أو ميدد (أبراىيم،0982،ص.)06

يعد القمق األمني واحداً من أنواع القمق التي يتعرض ليا االفراد بسبب ضغوطات الحياة ،فالمجتمعات اإلنسانية اليوم

أصبحت تشيد حالة واضحة الفتقار األمن أذ تسبب الحروب واالضطرابات السياسية الى تمايز بين المستويات االقتصادية
الفراد تمك المجتمعات والتي تبمغ مستوى عاليا يجعل الكثير منيم في حالة عجز شبو تام عن إرضاء حاجاتيم
الضرورية(الجبوري،0998،ص ، )81وان حالة العجز ىذه تشكل مصد ار ميما لمقمق والتوتر وعدم االرتياح وتوقع الشر
والخوف وانشغال الفكر في حوادث المستقبل ،وقد يتصرف االفراد مضطرين تحت تأثير ىذه الضغوط واألزمات كالحروب
واالنفجارات بطريقة غير متوافقة مع ذواتيم ومع مجتمعيم ويشير بفرلي( )Beverly1944الى أن الحرب ليا تأثير واضح
عمى االفراد وعمى أفكارىم .فتفكير الفرد الناتج عن الحرب ينصب في التغيير المفاجئ التجاىاتيم وتركيب فمسفتيم التي
تختمف تماما عن المبادئ التي تعمموىا ،فضال عن شيوع بعض االضطرابات والمشكالت النفسية الناتجة عن اإلرىاق
والتعب()Growson,j2001,p.145

أن حالة القمق األمني تعني أن االفراد والجماعات لم يعودوا مطمئنين تماما عمى ما يرونو ميما كالنفس واألموال
والعالقات الضرورية واحداث المستقبل النيم أصبحوا يشعرون بالتيديد جراء األوضاع غير المستقرة(حمزه
واخرون،0993،ص )09مما يؤثر عمى فاعمية االفراد وشل حركتيم وجعميم غير قادرين عمى المبادأه والمرونة وأكثر
قابمية عمى اإليحاء وعادة ما يستجيبون لمواقف الحياة مدفوعين بما يشعرون بو من توجسات وانعدام األمان و أنيم يتبنون

أسموبا معرفيا معينا أذ تعد األساليب المعرفية بمثابة وظائف توجو الفرد فضال عن كونيا سمة من سمات الشخصية تعبر
عن الجوانب المزاجية ( .)Guilford,1984,p.717
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أن أسموب (االندفاع – التروي) من األساليب المعرفية التي اكدت فاعميتيا في عممية التعامل مع المعمومات واختيار
البدائل المناسبة لممواقف المختمفة ،ويوصف األسموب المعرفي ( االندفاع – التروي) بأنو يميز بين االفراد الذين يتأممون
مدى معقولية الحمول المقترحة لموصول الى حل فعمي والذين يندفعون باالستجابة وبشكل فوري ألول بديل أو حل يط أر

عمى اذىانيم .فالمندفعون يتجاىمون العديد من البدائل ويستجيبون قبل أن تكون لدييم كمية كافية من المعمومات ال يجاد
الحل المناسب لمموقف او المشكمة لذا فيم غالبا ما يقعون في األخطاء ويوصفون بأنيم أكثر مجازفة من التأمميين في
أتخاذ ق ارراتيم (. )Messick,1984,87
فالمتروون يستغرقون وقتا اطول في تفحص معظم البدائل ثم يختارون البديل األنسب عمى عكس المندفعون الذين

ينشغمون ببديل واحد وينفقون وقتا طويال في النظر الى ىذا البديل

أن الفرد الذي يشعر بالقمق األمني غالبا ما يكون مدفوعا في اختيار البديل أو الوصول الى حل لمشكمة ما دون تردد أذ
يعتمد استراتيجية االندفاع في الوصول الى الحل  .وفي ىذا الصدد تشير دراسة (كاجان )0970 ،الى وجود عالقة بين
القمق واالندفاع المعرفي وىذا يعني أن القمق يساىم بكفاءة في االندفاع أذ يعمل كوظيفة دفاعية وىذا يؤدي بالتالي الى

الوقوع بالخطأ واحتمال الفشل واخفاق األداء في الميام

(.)Kagan,1971,p.125

وقد ركز البحث الحالي عمى طمبة الجامعة كونيم الفئة الميمة في المجتمع ويمتمكون قدرات تجعميم يتبوؤون المراتب
العميا لذا يجب االىتمام بيم وجعميم قادرين عمى احداث نوع من التوازن بين االنفعال والعقل عند حل مشكمة او اتخاذ قرار
من اجل دفع عجمة التقدم والتطور.
وانطالقا مما تقدم تبرز أىمية البحث الحالي بما يأتي-:

 -0نظ ار لتعرض المجتمع العراقي لحروب عدة جعمت منو مجتمعا يعاني من حالة افتقار لألمن االجتماعي والذي يعد
مشكمة اجتماعية تؤثر عمى أداء الفرد وميامو ومسؤولياتو اليومية وتجعمو في حالة قمق مستمر ،لذا كان البد من الخوض
في مثل ىذا الموضوع.
 -2قمة الدراسات العممية التطبيقية التي تناولت العالقة بين القمق األمني واألسموب المعرفي (االتدفاع – التروي)عمى
الصعيدين العربي والعراقي بأستثناء عدد من الدراسات التي تناولت المتغيريين كال عمى حدة .

 -3أن دراسة القمق األمني وعالقتو باألسموب المعرفي(االندفاع-التروي) لدى طمبة الجامعة بصورة خاصة يعد ام ار في
غاية األىمية لموقوف عمى العوامل التي تؤثر في البنية المعرفية والنفسية لمفرد.
أهداف البحث:

يستيدف البحث الحالي التعرف الى -:

 -0القمق األمني لدى طمبة الجامعة
 -2األسموب المعرفي (األندفاع – التروي ) لدى طمبة الجامعة

 -3العألقة األرتباطية بين القمق األمني واألسموب المعرفي(االندفاع – التروي) لدى طمبة الجامعة.
 -4الفروق في العالقة بين القمق األمني واألسموب المعرفي(االندفاع – التروي) تبعا لمتغيري الجنس (ذكور_أناث)
والتخصص(عممي-أنساني).
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حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي بطمبة كمية التربية الجامعة المستنصرية لمعام الدراسي ( )2108-2107من الدراسة الصباحية

ومن كال الجنسين (ذكور -أناث) ولكال التخصصين(عممي – أنساني).
تحديد المصطمحات:

أوال -القمق األمني عرفه كال من :

 -1شيفر وميممان (: ) 1996

شعور الفرد بقمة االرتياح واليم وأنشغال الفكر حيال مشكمة متوقعة تيدد حياتو أو أستق ارره

(شيفروميممان،0996،ص)003
 -2الهمول (:) 2015

شعور الفرد بالتوتر نتيجة وجود حدث يعتقد بأنو يؤثر في أمنو الشخصي مما يؤدي الى انعدام مشاعر األمان

والطمأنينة واالرتياح

(اليمول،2105،ص.)67

التعريف النظري لمقمق األمني ىو حالة وجدانية ترافق الفرد نتيجو تيديد خطر فعمي او رمزي لحياتو او حياة عائمتو

ويصاحبيا حاالت االنزعاج والضيق والكدر والتوتر) .

التعريف االجرائي لمقمق األمني  :ىو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب من خالل أجابتو عمى فقرات المقياس المعد

في البحث الحالي.

ثانيا -األسموب المعرفي (األندفاع -التروي) عرفه كال من -:
 -0كاجان )K agan( 0970

ىو التامل والتخطيط من قبل صدور االستجابة مقابل االستجابة السريعة والمباشرة لممثير وغالبا ماتكون غير
صحيحة)Kagan,1971,p.19(.

 -2تيدمان ) Tiedman(0989

يتميز المندفعون بالتسرع وعدم التكيف والدقة في اإلجابة مقارنة بالمتروين الذين يمتازون بالتأني وعدم التسرع والدقة
والتكيف الذي يعد من المؤشرات الميمو في تحديد االستجابة الصحيحة لممشكمة المطروحة(.)Tiedman,1989,340
التعريف النظري لالسموب المعرفي (االندفاع -التروي) وقد قامت الباحثة بتبني تعريف كاجان  Kaganتعريفا نظريا النيا

اعتمدت مقياس (الشمري  )2105لالسموب المعرفي (االندفاع – التروي) والمعد أصال عمى وفق نظرية كاجان
).)Kagan

التعريف االجرائي لألسموب المعرفي (األندفاع -التروي)  :ىو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب من خالل اجابتو
عمى فقرات مقياس األسموب المعرفي ( االندفاع – التروي) المتبنى في البحث الحالي
الفصل الثاني
االطار النظري:

أوال  -:القمق األمني.

تشير الدراسات والتوقعات المستقبمية الى أحتمال أمكانية زيادة األضطرابات النفسية والعقمية في العصر الحالي،

السيما القمق أذ يعد القاسم المشترك األكبر في االضطرابات النفسية ،فالقمق حالة يشعر بيا الفرد أذا تيدد أمنو واستق ارره أو

عالقة القلق األمني باألسلوب المعرفي ( االندفاع – التروي) لدى طلبة الجامعة
االستاذ المساعد الدكتورة امال اسماعيل حسين

تعرض لمخطر أو لقي أىانة أو أحباط أو تعرض الى موقف صراعي حاد او تعرض لمكوارث أو
الصدمات(الكناني،0991،ص)342
يعد القمق األمني واحدا من أىم أنواع القمق أذ يشير الى أن شيئا ما سوف يحدث ييدد أمنو وطمأنينتو وتوتزنو ،

وليذا فيو أستجابة تغمب عمى الفرد عندما يجد نفسو تحت تأثير أشياء تيدد أمنو أو حياتو أو حياة
اسرتو(حسين،2112،ص.)24
وغالبا مايرافق القمق األمني التوقع والخوف والتوتر والشعور بالضيق أو الصداع أو بعض األفعال غير الطبيعية فالفرد
القمق يتوقع الخطر في كل شيء ويفسر األمور تفسي ار متشائما  ،لذا يحتل مفيوم االمن مكانا ميما في الدراسات النفسية

والتربوية لصمتو القوية بالصحة النفسية وتتفق جميع الدراسات في مجال الحاجات النفسية عمى أىمية الحاجة الى االمن ،

اذ تأتي بعد الحاجات األساسية (كالطعام والشراب) كما صنفيا ماسمو( )Maslowفي ىرم الحاجات ،لذا فان اشباع ىذه
الحاجة تحقق لمفرد الطمأنينة واالمن ويكون خاليا من القمق والخوف من المجيول ،وأن عدم توفر ىذه الحاجة تعيق الفرد
نحو تحقيق ذاتو وتمنعو من التقدم مما يؤثر سمبا عمى المجتمع بأكممو( .الحمو والعكروني،2114،ص.)217
محددات القمق األمني:

 -0الحس األمني-:

ويكون شعور الفرد فيو قائما عمى أسباب موضوعية،تجعل الفرد يتوقع شيء ما يثير لديو القمق.
 -2الشك األمني-:

ويعني شعور الفرد بحيرة أمنية فأما أن يترك ىذا الموضوع وال ييتم فيو أو يعطي لو أىمية ويكون مستعدا لمواجية ىذا
الخطر.
 -3القمق األمني الطبيعي-:

شعور الفرد بخطر ييدد حياتو لعدم توفر االمن لذا فيو دائم الحذر.
 -4اليوس األمني-:
وىو شعور الفرد بخوف غير واضح المصدر ومجيول يوىم فيو بوجود خطر ييدده وييدد مستقبمو وحياتو ،مما يؤدي الى
احساسو بعدم االمن بشكل مستمر (الغصين،2100،ص. )33
نظريات القمق األمني:

ىناك العديد من النظريات التي تناولت مفيوم القمق كأحد مفاىيميا األساسية ،وستقوم الباحثة باستعراض نظرية

فرويد والتي تعد أبرز النظريات التي أولت أىتماما كبي ار لمقمق بشكل عام والقمق األمني بشكل خاص ومن ثم فحص
وتحميل ىذا المفيوم وتوظيفو بأتجاه متغير البحث الحالي وأستنباط مايمكن عده أساسا لمقمق األمني في ىذه النظرية.
نظرية فرويد في تفسير القمق األمني:

أعطى فرويد أىمية كبيرة لمقمق ،أذ عده غاية ميمة تتمثل في أعطاء أشارات تحذيرية لتفادي أي خطر يتوقع حدوثو

(السيد،0998،ص )51أشار فرويد الى أن القمق ىو أشارة لمصراع النفسي الذي ينتج عن الشعور بالتيديد حينما يكون
عند الفرد أفكار وأنفعاالت مكبوتو وال يعبر عنيا بصورة واضحة فتظير بعدة أنواع من القمق  ،وقد ذكر فرويد في
تصنيفو األكثر شيوعا لمقمق أنواع أساسية عديدة أىميا-:
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 -1القمق الموضوعي-:

ويعني السموك المتعمق بالخطر خارج نطاق الفرد ،أي أن مصدر الخطر خارجي ويمكن تحديده بشكل موضوعي
(الييتي،0985،ص)72
 -2القمق العصابي -:وىذا النوع من القمق يعجز فيو الفرد عمى معرفة أو تحديد المصدر المرتبط بو  ،أذ يكون سببو

غير واضح وغامض  ،لذا فان القمق يحاول أن يسيطر عمى تفكير الفرد ويحاول ربطو بأي شي خارجي ،ويقسم فرويد

القمق الموضوعي الى ثالثة أنواع فرعية وىي -:
أ-

قمق المخاوف المرضية -:ويكون أثار ىذا النوع من القمق غير مالئمة أو متناسبة مع مثيراتو واسبابو ،فيو قمق

غير مبرر ،مثل القمق من األصوات المرتفعة.

(االلوسي،0991،ص)80

ب -قمق التوقع لمخطر  :يشير الى توقع حدوث شيء ما يؤدي الى الخطر وتيديد أمن الفرد واستق ارره مما يسبب لمفرد
حالة من التوجس والخشية من ما يجري في المحيط الخارجي (البيئة) .

ج -القمق الحر (الطميق)  :شير حدوث القمق نتيجة ألية فكرة أو موقف يعتقد أنيا تؤدي الى الخطر أو الشر ويمكن أن

تشمل أكثر من موقف  .وىنا يفسر الفرد كل مايحدث لو بأنو نذير سوء

(عثمان،2110،ص)22

 -3القمق األخالقي-:

يعتمد ىذا النوع من القمق عمى التنشئة االجتماعية في مرحمة الطفولة المبكرة ،أذ يظير في حاالت اإلحباط المرتبطة

باالنا العميا والتي تعمل عمى ظيور السموك المرتبط بالتقاليد والقيم االجتماعية .فأذا فشل الفرد باعتماد سموك ينسجم مع
ىذه القيم والتقاليد شعر باإلحباط وانعكس عميو بالقمق والشعور بالذنب (االلوسي،0991،ص)84
 -4القمق المميز -:

يشير ىذا النوع من القمق الى ترك الفرد لمقديم المعتاد عميو الى جديد غير مألوف ،وعندما يزداد القمق لديو يترك

الجديد ويبقى محافظا عمى الطريقة القديمة في نمط حياتو (الييتي،0985،ص)77
يرى فرويد أن ىناك قمق موضوعي ويكون خارجي المصدر ،وبما أن القمق األمني اصبح ظاىرة تسود العالم بأكممو

لذا فيو يعد مصد ار خارجيا ييدد حياة الشعوب في كل مكان بسبب ما يتعرض لو من أرىاب وحروب تؤثر بشكل مباشر
عمى استقرار وأمن االفراد والمجتمع  .كما أشار فرويد الى قمق التوقع فا الفراد يتوقعون الخطر ويشعرون بالتيديد لحياتيم
وحياة اسرىم جراء العمميات اإلرىابية التي تطال الصغار والكبار عمى حد سواء مما يثير لدييم قمقا اتجاىيا.

أما عن

توظيف القمق األخالقي فيأتي من محاولة ظيور نمط جديد لمحياة في توفير االمن لمفرد يشمل أنماط سموكية غير متعارف
عمييا وعادات ال تتالءم مع قيم المجتمع االسالمي والعربي لميروب من المعاناة التي يشعر بيا القمق أمنيا وىنا تتعارض
ىذه القيم الجديدة مع القيم العميا لمفرد مما يولد لديو قمق وشعور بالذنب والخجل.
وأخي ار يشير فرويد الى القمق المميز الذي يعني ترك القديم والمجوء الى الجديد غير المألوف والغريب ،وبما أن األمن حاجة
أساسية لمفرد لذا فأنو يحاول ترك العادات والطرق القديمة والبحث عن كل ماىو جديد يشعره باألمن ويحقق لو االستقرار
ومن ىنا تظير حالة القمق لدى االفراد.
ثانيا  -األسموب المعرفي ( االندفاع_ التروي) :

يعد األسموب المعرفي ( االندفاع -التروي) واحدا من األساليب المعرفية التي اخذت حي از واسعا في بحوث عمم

النفس النعرفي  .وقد أشارت اغمبيا الى فاعمية ىذا األسموب في التعامل مع المواقف وتحديد سرعة استجابة الفرد

عالقة القلق األمني باألسلوب المعرفي ( االندفاع – التروي) لدى طلبة الجامعة
االستاذ المساعد الدكتورة امال اسماعيل حسين

لمموقف،أي يمكن القول بأن لو أثر كبير في تحديد مدى قابمية الفرد لحل المشكالت التي تواجيو ،و يشير الى قدرة الفرد
عمى تأجيل االستجابة لمموقف لحين التأكد من المعمومات المتوفرة بدال من التسرع في االستجابة (أبو حطب،0992،
ص .)498وان ىذا األسموب يكون لدى الفرد ثابت نسبيا وأن الطفل بعد سن العاشرة يستقر عمى استرتيجية او أسموب
يفضمو في التعامل مع المواقف المعرفية المختمفة (الفرماوي ،0988،ص )76ويتميز االفراد المتروون بأنيم يحققون ذواتيم
اكثر من المندفعين ويفضمون العزلة وغير ميتمين بالتشجيع او الحصول عمى عطف االخرين او
نصائحيم(الزيات ،2110،ص.)34
وتوصمت نتائج الكثير من الدراسات الى وجود عالقة بين األسموب المعرفي(االندفاع – التروي) بمتغيرات عديدة مثل

الذكاء والتحصيل والتفكيروالقدرة عمى اتخاذ القرار ،وأكدت دراسات أخرى أن المندفعين ال يستخدمون العمميات العقمية العميا
بدقة وفاعمية مثل عممية االنتباه والتذكر واالدراك ،و انيم ال يستطيعون التركيز عمى عمميات تجميع المعمومات
واسترجاعيا مما يؤدي الى وقوعيم بالخطأ والتسرع في أختيار البديل المطروح ويكونون غير تحميمين لممواقف  ،وعادة ما
يعتمدون أسموب المحاولة والخطا دون التأني والتامل بالحمول األخرى المطروحة(.) Messick,1984,p.231
نظرية كاجان) ( Kaganلألسموب المعرفي (االندفاع-التروي)

يعد كاجان اول من أشار الى ىذا األسموب بعد الدراسة التي اجراىا عمى األطفال لمعرفة تفضيل الصور الذىنية لدييم

وقد اثار انتباىو الى أن األطفال أصحاب االتجاه التحميمي يتأممون البدائل المطروحة لمحل في المواقف التي تواجييم

باإلضافة الى ان اخطاءىم تكون قميمة اما األطفال ذوو االتجاه الكمي الشمولي فأنيم يميمون الى أعطاء استجابة فورية
لممواقف نفسيا وبصورة سريعة وغير متأنية،وعادة ماتكون اخطاءىم كثيرة .
ويشير كوجان الى أن القمق ىو القوة التي تؤثر في ميل الفرد لالندفاع – التروي ،أي الفرد يستخدم أما أسموب االندفاع او
أسموب التروي نتيجة شعوره بالقمق ويتحدد ىذا األسموب بحسب مصدر القمق  .فمصدر القمق عند الفرد المتروي يكون

ناتجا من توقع الفرد بان المجتمع سيعتبره غير كفؤ اذا وقع في الخطأ ،اما الفرد المندفع فأنو يتوقع بأن البيئة االجتماعية
ستحكم عميو بأن غير كفؤ اذا استجاب ببطء لممواقف( )Jains,1977,p.323
ويشير كاجان الى أنو بالرغم من خوف الفرد من الخطأ اال أن ىناك سبب اخر يدفعو لمتروي وىو االعتقاد بأن
بعض االفراد يولدون بمزاج معين ( (Kagan,1971,p.342وفي دراسة اجراىا (موسن واخرون ) Mussen 0974
عمى األطفال الرضع وجد أن األطفال عند لعبيم بمعبة معينة فأنيم ينتقمون بسرعة تتراوح بين( ) 05-01ثانية الى لعبة

جديدة ،وان ىناك أطفال اخرين يستمرون بالمعب بنفس المعبة لمدة أطول تصل الى اكثر من دقيقتين  ،كما الحظوا ان
األطفال ذوي االداء البطئ في مرحمة الطفولة ( الرضاعة) يصبحون اكثر تروي في فترة ماقبل دخول المدرسة  ،واألطفال
المتسرعون يكونوا مندفعين في مرحمة ماقبل دخول المدرسة (.)Mussen,et&al,1974,p.287
األسموب المعرفي (االندفاع-التروي) يؤثر بشكل أساسي في تحديد الطريقة التي يتعامل بيا الفرد مع المعمومات

والمثيرات وكيفية تحميل ىذه المعمومات واالستفادة منيا في حل المشكالت التي تواجيو ،وان الفرد المندفع ييدف الوصول
وبسرعة الى الحل دون االىتمام بالنتائج أما الفرد المتروي فييدف الوصول الى النتيجة الصحيحة بغض النظر عن الوقت
المحدد (. ) Ault,1973,p.195
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ويشير كاجان في نظريتو الى أن االفراد المندفعين تقل لدييم القدرة عمى ادراك الواقع والبيئة التي يعيشون فييا كما
تقل لدييم القدرة عمى تحمل الغموض والمشكالت ،أما المتروون فأنيم اكثر قدرة وقابمية عمى أدراك وفيم الواقع ،وقادرين
عمى تحمل الغموض والصراعات التي تواجييم ()Kagan,1971,p.254

وستقوم الباحثة بتبني ىذه النظرية كون الشمري( )2105اعتمدىا اطا ار نظريا في بناء مقياسو لالسموب المعرفي
(االندفاع-التروي) والمعتمد في البحث الحالي.
الفصل الثالث

إجراءات البحث :

يتضمن ىذا الفصل إجراءات البحث الحالي من حيث تحديد مجتمعو وعينتو واجراءات بناء مقياس القمق االمني وتبني

مقياس األسموب المعرفي ( االندفاع – التروي) لدى طمبة كمية التربية في الجامعة المستنصرية  ،وتحميميما منطقي ًا
واحصائياً ومن ثم التحقق من ثبات المقياسين وصدقيما  ،فضالً عن ذكر الوسائل اإلحصائية المستخدمة في ىذا البحث.
أوالً .مجتمع البحث:

يشمل مجتمع البحث الحالي طمبة كمية التربية في الجامعة المستنصرية لمعام الدراسي ( ، ) 2108-2107باستثناء

طمبة الدراسات العميا  ،وطمبة الدراسة المسائية .وبذلك يتكون المجتمع من (  )4151طالباً وطالبة ،موزعين بحسب

الجنس بواقع () 0818طالباً و(  )2242طالبة ،بواقع (  )0597منيم في التخصص العممي و(  )2453منيم في
التخصص االنساني و(  ) 578طالبا في التخصص العممي  ،و(

 )0231طالباً في التخصص اإلنساني و( )0109

طالبة في التخصص العممي و(  )0423طالبة في التخصص اإلنساني  .والجدول ( )0يوضح توزيع حجم مجتمع البحث
بحسب متغيري الجنس والتخصص

جدول()0
مجتمع البحث

القسم

الذكور

االناث

المجموع

الفيزياء

022

244

366

الرياضيات

265

386

650

الحاسبات

090

389

581

المغة العربية

206

301

526

94

208

االرشاد النفسي

071

040

300

التاريخ

262

323

585

الجغرافية

223

079

412

عموم القران

235

076

400

المجموع

0818

2142

3851

العموم التربوية والنفسي 024

عالقة القلق األمني باألسلوب المعرفي ( االندفاع – التروي) لدى طلبة الجامعة
االستاذ المساعد الدكتورة امال اسماعيل حسين

ثانيا -عينة البحث:

اتبعت الباحثة اسموب الطريقة العشوائية البسيطة في اختيار عينة البحث من طمبة كمية التربية في الجامعة

المستنصرية اذ بمغ عددىا ( )411طالبا وطالبة من قسمين عمميين وقسمين انسانيين والجدول ( )2يوضح ذلك .
جدول()2
عينة البحث
الذكور

االناث

المجموع

القسم
الفيزياء

51

51

011

الرياضيات

51

51

011

الجغرافية

51

51

011

المغة العربية

51

51

011

المجموع

211

211

411

ثالثا:اداتا البحث:

لغرض تحقيق اىداف البحث ،كان البد من توفر اداتين لقياس القمق األمني واألسموب المعرفي(االندفاعي -التروي)

لدى طمبة كمية التربية في الجامعة المستنصرية ،لذا تم الرجوع الى االدبيات والدراسات السابقة وبعض المقاييس التي ليا
عالقة بالمتغيرين باإلضافة إلى الدراسات والرسائل العممية التي استطاعت الباحثة ان تحصل عمييا ،وبذلك قامت
الباحثة ببناء مقياس القمق االمني وتبني مقياس ( الشمري )2105،األسموب المعرفي( االندفاعي -التروي) .
 -1مقياس القمق االمني

اجراءات بناء المقياس  :لغرض بناء المقياس قامت الباحثة باتباع الخطوات االتية

أ -إعداد فقرات المقياس بصيغتها األولية :بعد تحديد التعريف النظري لمقمق االمني واستنادا لتفسير فرويد لمقمق في
االطار النظري أعدت الباحثة ( )25فقرة وقد وضعت بدائل يختار الطالب احداىا ىي (تنطبق عمي دائما ,تنطبق عمي
غالبا ,تنطبق عمي احيانا ,تنطبق عمي نادرا ,التنطبق عمي ابدا) وحددت درجات التصحيح ( )0-2-3-4-5عمى التوالي
 ،وبالعكس لمفقرات المعاكسة.
ب -إعداد تعميمات المقياس:

أعدت الباحثة تعميمات المقياس التي تضمنت كيفية اإلجابة عن فقراتو  ،وحث المجيب عمى الدقة في اإلجابة ،

وأخفى اليدف من المقياس كي ال يتأثر المجيب بو عند اإلجابة.
ج .التحميل المنطقي لمفقرات:

لتحقيق ىذا الغرض عرضت الباحثة فقرات المقياس عمى عدد من الخبراء المتخصصين في العموم التربوية والنفسية

(ممحق  )0وطمبت منيم تحميل الفقرات منطقيا وتقدير مدى صالحيتيا .اذ كانت نسبة اتفاق الخبراء عمى صالحية

الفقرات  %011مع اجراء بعض التعديالت المغوية عمى بعض الفقرات وبيذا االجراء فان جميع الفقرات ستحمل احصائيا

لحساب بعض من مؤشراتيا القياسية .

مـــجلــــة العلــــوم االنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  /المجلد /52العدد الرابع /كانون االول 5102

د .التجربة االستطالعية لممقياس:

ان اليدف من التجربة االستطالعية ىو التعرف عمى وضوح تعميمات المقياس لمطمبة وفيميم لعباراتو فضال عن

أحتساب الوقت المستغرق لألجابة .وقد طبق المقياس عمى عينة مكونة من ( )21طالبا وطالبة من طمبة كمية التربية في
الجامعة المستنصرية تم اختيارىم من قسم عممي وقسم انساني وقد تبين من ىذه التجربة فيم المستجيبين لتعميمات المقياس

ووضوح فقراتو وقد استغرق وقت تطبيق المقياس مابين ( )05- 02دقيقة.
التحميل االحصائي لممقياس :

قامت الباحثة بتحميل الفقرات التي أعدت لقياس القمق االمني والبالغ عددىا ( )25فقرة أحصائيا بيدف حساب

قوتيا التميزية ومعامالت صدقيا .
 -1اختيار عينة التحميل االحصائي:

تكونت عينة التحميل األحصائي من( )411طالبا وطالبة ويعد ىذا العدد مناسبا أذ تشير أدبيات القياس النفسي الى أن

العدد المناسب لعينة تحميل فقرات المقاييس النفسية يفضل أن اليقل عن ( )411فردا يختارون بدقة من أفراد المجتمع
األحصائي .
 -2تمييز الفقرات تحققت الباحثة من ذلك باسموبين هما:
أ -اسموب المجموعتين المتطرفتين  :باتباع الخطوات اآلتية:
.0

ترتيب االستمارات بحسب الدرجات الكمية التي حصل عمييا المفحوصون بشكل تصاعدي.

اختيار أدنى ( )%27من االستمارات ،وسميت بالمجموعة الدنيا ،وأعمى ( )%27منيا وسميت بالمجموعة العميا .وقد
اعتمدت الباحثة عمى ىذه النسبة ألنيا توفر مجموعتين عمى أفضل ما يمكن من عدد وتمايز  ،وبذلك يصبح عدد
االستمارات في كل مجموعة ( )018استمارة.

.2

تم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين إليجاد تمييز جميع فقرات مقياس القمق االمني ،وتبين ان جميع

فقرات المقياس مميزة ،وكما مبين في الجدول (.)4
جدول ()4

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا لمقياس (القمق االمني )
ت

المجموعة الدنيا

المجموعة العميا

القيمة التائية

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المحسوبة

0

3.004

0.327

3.2080

0.903

4.634

2

3.642

0.643

3.608

0.456

7.464

3

4.242

0.140

3.605

0.529

6.625

4

3.304

0.723

2.024

0.655

7.747

5

4.726

0.710

3.233

0.085

5.537

6

4.014

0.032

3.430

0.443

6.380

7

3.071

0.846

3.026

0.432

6.735

8

3.069

0.051

3.323

0.760

7.272
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9

4.606

0.571

3.602

0.661

4.967

01

3.240

0.381

3.212

0.463

3.287

00

3.406

0.807

3.340

0.435

6.464

02

4.673

0.756

2،742

0.626

5.638

03

3.054

0.947

3.376

0.389

6.091

04

4،362

0،543

3.421

0،567

4.314

05

3.297

1.732

2.563

0.199

6.649

06

3.265

0.953

3.276

0.519

4.625

07

4.771

0.799

3.530

0.247

4.956

08

3،648

0.377

3.037

0.308

6.543

09

3.252

0.414

3.532

0.272

6.069

21

4.713

0.412

3.326

0.266

5.700

20

4.759

0.448

3.309

0.908

4.629

22

4.435

0.923

3.327

0.917

4.105

23

4.972

0.483

3.442

0.028

3.266

24

4.207

0.392

2.655

0.064

5.360

25

3.901

0.379

3.406

0.932

4.605

ب -اسموب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية :

اعتمدت ىذه الطريقة لكون الدرجة الكمية تمثل محكا داخميا يمكن من خالليا استخراج معامل صدق الفقرة  ،وذلك

لعدم توافر محك خارجي ،حيث استخدم لذلك معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لكل استمارة.
ولحساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة عمى كل فقرة من الفقرات ودرجاتيم الكمية عمى المقياس باستخدام معامل
ارتباط بيرسون لـ ( ) 411استمارة .أظيرت النتائج أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مقارنتيا بقيمة معامل
االرتباط الجدولية عند مستوى داللة ( )1,15كما موضح في الجدول ( )5وبذلك يصبح المقياس ذا صدق بنائي وفق ىذا

المؤشر.

مـــجلــــة العلــــوم االنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  /المجلد /52العدد الرابع /كانون االول 5102

جدول ()5
قيم معامالت االرتباط لفقرات مقياس القمق االمني مع الدرجة الكمية

ت

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة
الكمية

ت

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة
الكمية

0

1.431

06

1.640

2

1.503

07

1.545

3

1.621

08

1.642

4

1.402

09

1.478

5

1.634

21

1.635

6

1.493

20

1.481

7

1.697

22

1.566

8

1.437

23

1.583

9

1.538

24

1.695

01

1.665

25

1.601

00

1.424

02

1.651

03

1.657

04

1.419

05

1.596

الخصائص القياسية السايكومترية لممقياس:

تم التحقق من ىذه الخصائص لممقياس الحالي بأسموبين وعمى النحو األتي:

 -0الصدق

قامت الباحثة باستخراج صدق المقياس باستخدام اسموبين وىما :

أ .الصدق الظاهري :عرضت فقرات مقياس القمق االمني عمى مجموعة من الخبراء في مجال التربية وعمم النفس كما مر
ذكره سابقا(التحميل المنطقي لمفقرات) .

ب .صدق البناء :بما ان المقياس مصمما لقياس القمق االمني لذا توجب التحقق من اختيار فقرات ىذا المتغير اسموب
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية عمى المقياس ،وتوفر ىذه الطريقة معيا اًر محكياً يمكن االعتماد عميو في إيجاد العالقة
بين درجات األفراد لكل فقرة والدرجات الكمية عمى المقياس ،ومعامل االرتباط ىذا يشير إلى قدرة الفقرة عمى قياس

المفيوم الذي تقيسو الدرجة الكمية وقد تحققت الباحثة من ذلك .
 -2الثبات  :قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقتين ىما:

عالقة القلق األمني باألسلوب المعرفي ( االندفاع – التروي) لدى طلبة الجامعة
االستاذ المساعد الدكتورة امال اسماعيل حسين

أ -طريقة إعادة االختبار  :تم حساب الثبات بيذه الطريقة بعد إعادة تطبيق المقياس عمى العينة نفسيا البالغ عددىا ()21

طالباً وطالبة من طمبة كمية التربية بعد ()06يوما من التطبيق األول .وبعد االنتياء من التطبيق األول والثاني وتحميل
اإلجابات وحساب الدرجات استعممت الباحثة معامل ارتباط بيرسون  ,فكانت درجة ثبات المقياس ( )1.78وىو مؤشر يدل
عمى ثبات جيد لممقياس .
ب .طريقة الفا كرونباخ لالتساق الداخمي  :لحساب الثبات بيذه الطريقة تم تطبيق معادلة الفا كرونباخ ( Alpha

 ) Cronback formulaلالتساق الداخمي .وقد بمغ ثبات المقياس ( )1.84وتعد ىذه القيمة مؤش ار جيدا عمى ثبات
المقياس.
وصف المقياس بصيغته النهائية:

يتألف المقياس بصيغتو النيائية من ( )25فقرة ,وبذلك تتراوح اعمى درجة كمية لممقياس ( )025درجة واقل درجة

لممقياس ( )25وبمتوسط فرضي مقداره ( )75درجة (ممحق)2
 -3مقياس األسموب المعرفي( االندفاعي – التروي )

اعتمدت الباحثة مقياس الشمري ( )2105المتكون من ( )32فقرة لقياس األسموب المعرفي(االندفاعي – التروي)

والذي طبق عمى طمبة المرحمة الثانوية وقد صمم الباحث مقياسو عمى شكل مواقف وتحت كل موقف بديالن يمثل احدىما
قطب التروي والثاني قطب االندفاع واعطاء درجة عند التصحيح ( )2درجة لقطب التروي و( )0درجة لقطب االندفاع.
صالحية الفقرات -:

قامت الباحثة بعرض مقياس األسموب المعرفي(االندفاع – التروي) مع التعريف النظري عمى مجموعة من الخبراء

مؤلفة من (  ) 5خبراء من المتخصصين في العموم التربوية والنفسية وكما مبين في الممحق ( )0بعد تكييفو عمى طمبة
الجامعة من اجل تقدير مدى صالحي ة الفقرات من حيث كونيا صالحة أم غير صالحة لقياس ما وضعت ألجمو ،مع
اقتراح التعديالت المالئمة في صياغة الفقرات والتعرف عمى صالحية بدائل االستجابة ،وقد أسفرت مالحظات الخبراء عن

بعض التعديالت في صياغة فقرات المقياس وتم حذف ( )7فقرات لكونيا غير مالئمة لعينة البحث الحالي والباقي
( )25فقرة.
وضوح التعميمات:

لغرض التعرف عمى وضوح تعميمات المقياس ووضوح فقراتو وبدائمو فضالً عن الكشف عمى الصعوبات التي

تواجو المستجيب لتالفييا ،والوقت الذي تستغرقو اإلجابة عمى المقياس ،فقد قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة بمغت

( ) 41طالبا وطالبة  ،تم اختيارىم بطريقة عشوائية من غير عينة البناء ،وبعد إجراء ىذا التطبيق ومراجعة االستجابات
اتضح أن فقرات المقياس وتعميماتو كانت واضحة وأن الزمن المستغرق الستجابتيم عمى المقياس تتراوح بين ()05-02
دقيقة.
التحميل اإلحصائي لمفقرات:
 -0تمييز الفقرات
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استعممت الباحثة مربع كاي ومعامل فاي لمعرفة الفروق بين درجات المجموعة العميا والدنيا عمى كل فقرة من فقرات
المقياس ،وتبين ان قيمة مربع كاي المحسوبة لجميع الفقرات أكبر من قيمة مربع كاي الجدولية البالغة ( )3.84عند

مستوى ( )1.15وبدرجة حرية ( )0ويشير (السيد)0979 ،الى ان لمعرفة اتجاه الفروق او العالقة لممتغيرات غير المستمرة
أي المتغيرات النفسية التي تنقسم الى فئتين فقط مثل ( نعم  ،ال ) أو (درجتين  ،درجة واحدة) يمكن استعمال معامل فاي
ألنو يصمح لتحميل فقرات المقاييس النفسية (السيد )372 : 0979 ،وبذلك نستطيع معرفة داللة الفروق من خالل مربع
كاي واتجاه الفروق (بالسالب ،ام الموجب) من خالل معامل فاي وبذلك عدت فقرات المقياس مقبولة كما ىو موضح في

الجدول(: )6

جدول ( ) 6

تمييز فقرات مقياس االسموب المعرفي(االندفاع – التروي) بإسموب المجموعتين المتطرفتين

ت
الفقرة

المجموعة العميا

المجموعة الدنيا

قيمة مربع كاي

واحد

اثنان

واحد

اثنان

المحسوبة

الجدولية

1

09

89

46

62

06.143

3،84

قيمة فاي

الداللة*

1.273

دالة

2

35

73

52

56

5.562

1.061

دالة

3

28

68

52

98

02,470

1.603

دالة

4

33

75

58

51

00.868

1.234

دالة

5

24

84

49

59

02.932

1.245

دالة

6

04

94

37

70

03.579

1.250

دالة

7

66

42

82

26

5.494

1.059

دالة

8

53

55

38

71

4.273

1.040

دالة

9

84

24

62

46

01.229

1.208

دالة

10

71

38

98

01

20.111

1.302

دالة

11

44

64

73

35

05.683

1.269

دالة

12

64

44

83

25

7.688

1.089

دالة

13

25

83

61

48

23.763

1.332

دالة

14

66

42

84

24

7.169

1.080

دالة

15

31

78

63

45

21.563

1.319

دالة

16

28

81

58

51

07.388

1.284

دالة

17

37

70

41

68

05.082

1.429

دالة

18

20

87

61

48

31.144

1.373

دالة

19

4

014

21

88

02.111

1.236

دالة
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20

32

013

32

96

05,432

1.321

دالة

21

27

80

4

014

09.924

1.314

دالة

22

00

97

32

76

02.815

1.243

دالة

23

23

85

56

52

20.734

1.307

دالة

24

04

94

33

75

9.807

1.203

دالة

25

05

014

32

98

06,432

1.403

دالة

أن المقياس ثنائي فقد استعمل معامل ارتباط بوينت باي سيلاير
عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس  :بما ّ
( ) Pointbisirealالستخراج عالقة الفقرة بالدرجة الكمية  ،وكانت جميع االرتباطات دالة لدى مقارنتيا بالقيمة الجدولية
البالغة ( )1.198عند مستوى داللة ( )1.15وبدرجة حرية ( . )398والجدول (  ) 7يوضح ذلك.
الجدول ( 7

)

معامالت ارتباط فقرات مقياس األسموب ( االندفاعي التروي) بالدرجة الكمية لممقياس
الفقرة

-

معامل ارتباط الفقرة
بالدرجة الكمية

الفقرة

معامل ارتباط الفقرة
بالدرجة الكمية

الفقرة

معامل ارتباط الفقرة
بالدرجة الكمية

1

0.212

01

0.238

09

0.317

2

0.159

00

0.222

21

0.208

3

1,435

02

0.241

20

0.290

4

0.197

03

0.200

22

0.230

5

0.221

04

0.160

23

0.272

6

0.184

05

0.186

24

1,432

7

0.161

06

0.209

25

0.182

8

0.246

07

0.267

9

0.210

08

0.148

الخصائص القياسية (السيكومترية) لممقياس

تحققت الباحثة من الخصائص السيكومترية لممقياس كاآلتـي:

أ -صدق المقياس :اعتمدت الباحثة إلى نوعين من الصدق ىما :الصدق الظاىري  ،وصدق البناء وكاآلتي:

 -0الصدق الظاهري :وقد تحققت الباحثة من الصدق الظاىري لممقياس من خالل عرضو عمى األساتذة الخبراء.

 -2صدق البناء :يمكن أن تكون معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية  ،والقدرة التمييزية لمفقرات من مؤشرات صدق
بناء مقياس البحث الحالي ،ولما كانت معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لممقياس جميعيا ذات داللة إحصائية وأن

الفقرات جميعيا ليا القدرة عمى التمييز بين المجيبين لذلك يعد مقياس البحث الحالي صادقاً في بنائو من خالل ىذه

المؤشرات.
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ب -ثبات المقياس :تحققت الباحثة من ثبات المقياس بطريقتين ىما:
 .-0طريقة إعادة االختبار :

تم حساب الثبات بيذه الطريقة بعد إعادة تطبيق المقياس عمى العينة نفسيا البالغ عددىا

( )21طالباً وطالبة من طمبة كمية التربية ،بعد ()06يوما من التطبيق األول .وبعد االنتياء من التطبيق األول والثاني
وتحميل اإلجابات وحساب الدرجات استعمل الباحث معامل ارتباط بيرسون  ,فكانت درجة ثبات المقياس ( )1.79وىو

مؤشر يدل عمى ثبات جيد لممقياس .
 .2طريقة الفا كرونباخ لالتساق الداخمي :

لحساب الثبات بيذه الطريقة ،طبق المقياس عمى ( )011طالبا وطالبة

بصورة عشوائية .وبعد تطبيق معادلة الفا كرونباخ لالتساق الداخمي .بمغ ثبات المقياس ( )1.85وقد عدت ىذه القيمة

مؤش ار جيدا عمى ثبات المقياس.
المقياس بصيغته النهائية :يتألف المقياس بصيغتو النيائية من ( )25فقرة ,وبذلك تتراوح اعمى درجة كمية لممقياس ()51

درجة واقل درجة لممقياس ( )25درجة .

الوسائل االحصائية التي استعممت في التحميل االحصائي ىي :

 - 0معامل ارتباط بيرسون  -2معادلة الفا كرونباخ
 -3االختبار التائي لعينة واحدة

 -4االختبار التائي لعينتين مستقمتين  -5القيمة التائية الختبار معامل االرتباط.

 -6بوينت باي سيريل
تم معالجة بعض البيانات االحصائية بواسطة الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية( ) SPSSالفصل الرابع :

عرض النتائج وتفسيرىا

الهدف االول :التعرف عمى القمق االمني لدى طمبة الجامعة.

لتحقيق ىذا اليدف تم تطبيق مقياس القمق االمني عمى عينة من طمبة كمية التربية في الجامعة المستنصرية والبالغ

عددىا ( )411طالبا وطالبة وقد اظيرت نتائج البحث ان متوسط درجاتيم عمى المقياس بمغ ( )89,75درجة وبانحراف
معياري مقداره( )04,92درجة بينما كان المتوسط الفرضي لممقياس ( )75درجة وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة
ظير ان القيمة التائية المحسوبة كانت ( ) 32,19درجة وىي اعمى من القيمة الجدولية البالغة ( )0,96وىي دالة

احصائيا عند مستوى داللة ( )1,15ودرجة حرية (, )399وىذا يدل عمى ان طمبة الجامعة لدييم قمق امني والجدول()8
يوضح ذلك.
جدول()8

القيمة التائية لداللة الراحة النفسية لدى طمبة كمية التربية في الجامعة المستنصرية.
العينة
400

المتوسط

االنحراف

المتوسط

القيمة التائية

القيمة التائية

الحسابي

المعياري

الفرضي

المحسوبة

الجدولية

89075

14.92

75

32009

1096

مستوى الداللة
0005

تفسر الباحثة ىذه النتيجة ان طمبة الجامعة لدييم قمق امني كونيم عاشوا ومنذ مدة الطفولة ظروف غير طبيعية
نتيجة الحروب واالزمات االمنية التي مر بيا البمد مما جعل لديو يقظة ذىنية امنية حول ما يحدث في كل مجاالت الحياة
ثم اصبح لدى الطمبة قمقا امنيا.

عالقة القلق األمني باألسلوب المعرفي ( االندفاع – التروي) لدى طلبة الجامعة
االستاذ المساعد الدكتورة امال اسماعيل حسين

-1الهدف الثاني -التعرف عمى األسموب المعرفي(االندفاع -التروي) لدى طمبة الجامعة:

 -0تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعينة التطبيق البالغة ( )411طالبا وطالبة .
 -2تم اعتماد معيار لتحديد القطبين وىو المتوسط الحسابي ( ) -,+االنحراف المعياري

لتحديد الطمبة االندفاعيين من خالل الوسط الحسابي ( ) -االنح ارف المعياري وعمى النحو االتي= 4,05 – 42,99 :
 )39( 38,84تقريبا

أي ان كل طالب حصل عمى درجة اقل من (  ) 39يعد اندفاعيا , .وبمغ عددىم ( )76طالبا وطالبة.
ولتحديد الطمبة المتروين من خالل الوسط الحسابي(

 )+االنحراف المعياري وعمى النحو االتي=4,05+42,99 :

 )47( 47,04تقريبا
أي ان كل طالب حصل عمى درجة (  ) 47فاكثر يعد مترويا  .اذ بمغ عددىم ()85

اما الطمبة الذين حصموا عمى الدرجات بين (  )47 - 39فقد عدىم متذبذبين بين االندفاعين والمتروين.
الهدف الثالث  :التعرف الى العالقة بين القمق االمني واألسموب المعرفي (االندفاع –التروي) لدى طمبة الجامعة.

أ عالقة القمق األمني باألسموب المعرفي (االندفاع)

من أجل التعرف عمى طبيعة العالقة بين القمق األمني واالسموب المعرفي ( االندفاع) ،فقد قامت الباحثة بتطبيق
معامل ارتباط بيرسون عمى درجاتيم الكمية لكال المتغيرين ،وقد بمغ معامل االرتباط بينيما (  ) 1،79وعند اختبار الداللة
المعنوية لمعامل االرتباط  ،ظير ان القيمة التائية لمعامل االرتباط ( )04,82وىي دالو احصائيا عند مقارنتيا بالقيمة
التائية الجدولية لمعامل االرتباط والبالغة(  )0،96عند مستوى داللة ( )1,15اذ اظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة

احصائيا بين القمق االمني واألسموب المعرفي ( االندفاع) .اي كمما ازداد القمق األمني اصبح األسموب المعرفي (
االندفاع ) ىو السائد لدى طمبة الجامعة وجدول ( )9يوضح ذلك.
جـدول ()9
عالقة القمق األمني باألسموب المعرفي ( االندفاع)
القمق األمني وعالقتو

معامل االرتباط

باألسموب المعرفي

القيمة التائية لمعامل

مستوى الداللة

االرتباط

(االندفاع)
1,79

04,82

1,15

يوضح الجدول اعاله وجود عالقة ارتباطية بين القمق األمني واألسموب المعرفي ( االندفاع) لدى طمبة كمية التربية في
الجامعة المستنصرية  .اي ان القمق االمني يساىم بكفاءة باالندفاع اي في االستجابة غير المتروية وغالبا ما يؤدي الى
عدم الصواب في اتخاذ القرار والفشل في حل المشكالت .ونتائج ىذه الدراسة تتطابق مع نتائج دراسة (كاجان)0970,
ب -عالقة القمق األمني باألسموب المعرفي ( التروي)
من أجل التعرف عمى طبيعة العالقة بين القمق األمني باألسموب المعرفي ( التروي) ،فقد قامت الباحثة بتطبيق معامل

ارتباط بيرسون عمى درجاتيم الكمية لكال المتغيرين ،وقد بمغ معامل االرتباط بينيما ( )1,145وعند اختبار الداللة المعنوية
لمعامل االرتباط  ،ظير ان القيمة التائية لمعامل االرتباط (  )0,04وىي غير دالو احصائيا عند مقارنتيا بالقيمة التائية
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الجدولية لمعامل االرتباط والبالغة( )0،96عند مستوى داللة ( )1,15وتشيرىذه النتيجةالى عدم وجود عالقة ارتباطية دالة
احصائيا بين القمق االمني واألسموب المعرفي ( التروي) والجدول ( )01يوضح ذلك
جـدول ()01

عالقة القمق األمني باألسموب المعرفي ( التروي)
معامل االرتباط

القمق األمني وعالقتو
باألسموب المعرفي (التروي)

مستوى الداللة

القيمة التائية لمعامل
االرتباط

1,145

1,15

0,04

من الجدول اعاله التوجد عالقة ارتباطية بين القمق األمني واألسموب المعرفي (التروي) لدى طمبة الجامعة  ,ويتضح

ان الطمبة الذين لدييم االسموب المعرفي ( التروي )يستجيبون لضغوط الحياة بيدوء واتزان انفعالي ولدييم ثقة بالنفس لذلك
تجدىم بعيدي عن القمق االمني .
اليدف الرابع :الهدف الرابع :الفرق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي(االندفاعي -التروي) لدى طمبة
الجامعة بحسب النوع والتخصص :

اوال:الفرق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي ( االندفاع)

أ  :الفرق في العالقة تبعا لمتغير الجنس :

فيما يتعمق بالفرق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي ( اندفاع -التروي) تبعا لمجنس (الذكور_ االناث)

لدى طمبة الجامعة فقد بمغت قيمة معامل االرتباط لمذكور ( ،)1.68ولألناث ( )1,520وبعد استخراج قيم فيشر المعيارية
لمعامل االرتباط وباستعمال االختبار الزائي كانت القيمة الزائية المحسوبة ( )2,426وىي اكبر من الجدولية البالغة

( )0.96مما يشير إلى وجود فرق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي (االندفاع) تبعا لمجنس لدى طمبة
الجامعة ولصالح الذكور ولجدول (  ) 00يبين ذلك.
جدول() 11

الفرق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي( االندفاع) لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغير الجنس

الجنس

العدد

الذكور

51

األناث

26

قيمة معامل
األرتباط
1,68
1,520

قيمة فشر

القيمة الزائية

القيمة الزائية

الداللة عند مستوى

المحسوبة

الجدولية

()1,15

1,327
1,263

2.426

0.96

دالة

عالقة القلق األمني باألسلوب المعرفي ( االندفاع – التروي) لدى طلبة الجامعة
االستاذ المساعد الدكتورة امال اسماعيل حسين

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق في العالقة بين الذكور واالناث في القمق االمني  ,ترى الباحثة ان الذكور
القمقين امنيا يكونون اكثر اندفاعا من االناث ويكونون اكثر تشتتا وغير متحكمين بعواطفيم وانفعاالتيم ويخوضون
المخاطر كما تظير لدييم ميول عدوانية  .وىذه النتيجة تتفق مع تفسير كاجان لممندفعين الذين يشعرون بالقمق
ب  :الفرق في العالقة تبعا لمتغير التخصص :

بمغت قيمة معامل االرتباط لعينة التخصص العممي من طمبة الجامعة ( ,)1.593بينما كان قيمة معامل االرتباط

لعينة التخصص االنساني من طمبة الجامعة ( )1.391وبعد استخراج قيمة فيشر المعيارية لمعامل االرتباط وبأستعمال
االختبار الزائي ظير ان القيمة الزائية المحسوبة( )2,368وىي اكبر من القيمة الزائية الجدولية ( )0.96مما يشير الى
فرق في العالقة دال احصائيا بين القمق االمني واالسموب المعرفي ( االندفاع) لدى طمبة الجامعة لصالح

وجود

التخصص االنساني جدول ( )02يبين ذلك.
جدول( ) 12
الفرق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي ( االندفاعي) لدى طمبة الجامعة تبعا لمتخصص
العدد

قيمة معامل

قيمة

القيمة الزائية

القيمة الزائية

الداللة عند مستوى

األرتباط

فيشر

المحسوبة

الجدولية

()1,15

32

1,391

1,401

44

1,593

1,683

التخصص

العممي
االنساني

2,368

0.96

دالة

يتضح من النتيجة أعاله وجود فروق في العالقـة بـين القمـق االمنـي واالسـموب المعرفـي( االنـدفاع) تبعـا لمتغيـر التخصـص(
عممــي -انســاني) ولصــالح التخصــص االنســاني اذ تــرى الباحثــة ان طمبــة التخصــص االنســاني اكثــر انــدفاعا لكــون طبيعــة
د ارســتيم والم ـواد الد ارســية التــي يدرســونيا تمتــاز بالمرونــة تجعــل الطالــب قــاد ار عمــى اتخــاذ ق ـ اررات س ـريعة غيــر مترويــة فــي
االستجابة لممواقـف المختمفـة .وعمـى العكـس مـن ذلـك طمبـة التخصـص العممـي ان طبيعـة د ارسـتيم تسـتوجب التركيـز والتـاني
وىذا ينعكس عمى سموكيم بحيث يصبحون اكثر ترويا في تفكيرىم لما يواجييم من مواقف في الحياة بشكل عام .
ثانيا :الفرق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي( التروي)
ج  :الفرق في العالقة تبعا لمتغير الجنس :

فيما يتعمق بالفرق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي (التروي) تبعا لمنوع (الذكور_ االناث) لدى طمبة

الجامعة فقد بمغت قيمة معامل االرتباط لمذكور ( ،)1.380ولألناث ( )1,560وبعد استخراج قيم فيشر المعيارية لمعامل
االرتباط وباستعمال االختبار الزائي كانت القيمة الزائية المحسوبة ( )2.114وىي أصغر من الجدولية البالغة ( )0.96مما

يشير إلى وجود فرق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي (التروي) لدى طمبة الجامعة ولصالح االناث
وجدول (  ) 03يبين ذلك.
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جدول(

) 13

الفرق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي( التروي) لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغير النوع

الجنس

العدد

الذكور

37

األناث

48

قيمة معامل
األرتباط
1,380
1,560

قيمة فشر

القيمة الزائية

القيمة الزائية

الداللة عند مستوى

المحسوبة

الجدولية

()1,15

1,410
2.114

1,632

0.96

دالة

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق في العالقة بين الذكور واالناث في القمق االمني واالسموب المعرفي(

التروي)  ,ترى الباحثة ان االناث القمقات امنيا يكن اكثر ترويا من الذكور لكونين قادرات عمى ضبط النفس والتروي في
تحديد االستجابة المناسبة ميما كانت صعوبة الموقف الذي يتعرضن لو .وعمى العكس من ذلك فان الذكور القمقين امنيا
يتسمون باالندفاع في معالجة ما يتعرضون لو من حاالت امنية مختمفة .
ب  :الفرق في العالقة تبعا لمتغير التخصص :

بمغت قيمة معامل االرتباط لعينة التخصص العممي من طمبة الجامعة ( ,)1.523بينما كان قيمة معامل االرتباط

لعينة التخصص االنساني من طمبة الجامعة ( )1.362وبعد استخراج قيم فيشر المعيارية لمعامل االرتباط وبأستعمال

االختبار الزائي ظير ان القيمة الزائية المحسوبة ( )2.106وىي اكبر من القيمة الزائية الجدولية ( )0.96مما يشير إلى
وجود فرق دال احصائيا في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي ( التروي) لدى طمبة الجامعة لصالح التخصص
العممي الجدول ( )04يبين ذلك
جدول( ) 14

الفرق في العالقة بين القمق االمني واالسموب المعرفي ( التروي) لدى طمبة الجامعة تبعا لمتخصص
العدد

قيمة معامل

قيمة

القيمة الزائية

القيمة الزائية

الداللة عند مستوى

األرتباط

فيشر

المحسوبة

الجدولية

()1,15

51

1,523

1,622

35

1.362

1.480

التخصص

العممي
االنساني

2,106

0.96

دالة

يتضــح مــن النتيجــة أعــاله وجــود فــروق دال احصــائيا فــي العالقــة بــين القمــق االمنــي واالســموب المعرفــي( التــروي) ولصــالح
التخصص العممي وىذا يشير الى ان الطمبـة مـن التخصـص العممـي القمقـين امنيـا يكونـون اكثـر ترويـا فـي مواجيـة االحـداث
والمواقف التي يتعرضون ليا  ,وذلك يرجع الى طبيعة دراستيم التي تتطمب التركيز والتروي وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
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التوصيات والمقنرحات

اوال  -:التوصيات  -:عمى ضوء النتائج التي توصل الييا البحث الحالي توصي الباحثة باالتي-:

 -0تفعيل عمل وحدات االرشاد التربوي والصحة النفسية في الجامعات وبما يؤىميا لتقديم المساعدة لمن يحتاجيا من الطمبة
لخفض مستويات الشعور بالقمق وبيان سمبيات التسرع في الحياة والعمل.

 -2اقامة المحاضرات واالنشطة والفعاليات لمطمبة التي تعزز االسموب المعرفي (التروي) واالبتعاد عن الشعور بالقمق
 -3عمى االساتذة اتباع طرائق تدريس تشجع الطمبة عمى اسموب التروي عند االجابة عن االسئمة من اجل تجنب االجابة
الخاطئة .
ثانيا -:المقترحات :تقترح الباحثة عمى وفق النتائج التي توصمت اليها اجراء الدراسات اال تية:
 -0القمق االمني وعالقتو بحل المشكالت

 -2عالقة االسموب المعرفي(االندفاع -التروي) بالخوف من الفشل
 -3القيام بدراسة تتناول كال المتغيرين القمق االمني،االسموب المعرفي(االندفاع-التروي) لدى مراحل دراسية اخرى.
المصادر:

 -0أبراىيم،عبد الرقيب(، )0982أختبار القمق(الحالة –السمة) لألطفال،دار المعارف،الفاىرة.
 -2أبو حطب،فؤاد( ،)0992القدرات العقمية،مكتبة االنجموالمصرية ،القاىرة،ط.40

 -3االلوسي ،جمال حسين( ، )0991الصحة النفسية ،بغداد ،مطبعة و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،بغداد –العراق.

 -4الجبوري ،دىام محمود ( ، )0998االمن االجتماعي(تصورات سوسيولوجية)  ،المجمة العراقية لمعموم االجتماعية،عدد.9
 .aحسين ،سييمة قالندر (، )2112القمق االجتماعي وعالقته بالتكيف الدراسي لدى طمبة الصف األول بجامعة الموصل،
رسالة ماجستير غير منشورة،كمية التربية ،جامعة الموصل.

 -5الحمو  ،حكمت ددو والعكروني،زريمق خميفة( ،)2114مدخل الى عمم النفس ،المكتب المصري،القاىرة،مصر.
 -6الزيات ،فتحي مصطفى( ،)2110عمم النفس المعرفي(دراسات وبحوث) ج،0ط،0جامعة القاىرة ،مصر.
 -7السيد،محمد عبد الرحمن( ،)0998نظريات الشخصية،دار قباء لمطباعة ،القاىرة.

 -8شيفر،شارلز وميممان( ،)0996مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها ،ترجمة نسيمة داود ونزيو
حمدي،الجامعة األردنية ،عمان.

عثمان ،فاروق السيد( ،)2110القمق وادارة الضغوط النفسية،ط،0القاىرة ،دار الفكر العربي.
 -9عثمان ،فاروق السيد( ،)2110القمق وادارة الضغوط النفسية،ط،0القاىرة ،دار الفكر العربي.
 -01العتيبي،منصور( ،)2116دور شركات االمن الخاصة في المجال األمني من وجهه نظر المختصين ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايف لمعموم األمنية،

 -00عماد ،حسن اديب ،2105،دراسة الفروق بين المعاقين حركيا والعاديين عمى مقياس ماسمو لالمن النفسيدراسة ميدانية
عمى عينة من طمبة جامعتي دمشق والفرات ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس ،العدد.0

 -02الغصين ،محمد أبراىيم( ،)2100االمراض السيكوسوماتية لألشخاص الذين عانوا الفقدان جراء الحرب عمى مدينة
غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة.جامعة أبو ديس.
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ممحق()1

السادة الخبراء والمحكمين عمى المقياسين
مكان العمل

أ

ب

اسم االستاذ
 -1أ.د .محمد انور السامرائي

جامعة بغداد /التربية ابن رشد

*

*

 -2أ .د .محمود كاظم محمود

الجامعة المستنصرية/التربية

*

*

 - 3أ.د .سعد عبد الزهرة

الجامعة المستنصرية/االداب

*

*

-4أ.د. .نبيل عبد الغفور

الجامعة المستنصرية/التربية

*

*

-5أ .د .نمير حسن

الجامعة المستنصرية/التربية

*

*

المالحق ()2

مقياس األسموب المعرفي (االندفاع – التروي ) لدى طمبة الجامعة

 -1قبل البدء بحل المشكمة فأني-:

ا -أفضل تأجيل التفكيربيا لفترة معينة

ب -انفذ اول فكرة تخطر عمى بالي
 -2عندما اقع بخطأ معين فأني -:

ا -احدد سبب خطاي واعمل عمى إصالحو معتمدا عمى المعمومات السابقة

ب -اعطي حال اخر بديل معتمدا عمى المعمومات الجديدة المتوفرة عن الموضوع
 -3عندما تصادفني مشكمة غامضة فأني-:

ا -استطيع تحمميا من اجل ان اجد حال ليا
ب -اتجنبيا لكوني غير قادر عمى حميا
 -4لكي انجز واجب دراسي معين فأني-:

ا -أكون فكرة عن كيفية انجاز ىذا الواجب

ب -استعمل أفكار عديدة ومختمفة وال التزم بفكرة واحدة
ار حول موضوع ما فأني:
 -5من اجل اتخاذ قر ا

ا -أحاول تحميل الموضوع الى اجزائو ألجل فيمو
ب -انظر لمموضوع ككل مترابط والاستطيع تجزئتو
 -6عندما أكون مع عدد من األصدقاء وتعترضني مشكمة معينة فأني -:
ا -أخطط لحل المشكمة
ب -أقوم بحل المشكمة وفقا لما يرونو أصدقائي
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 -7لو طمب مني إيجاد حل لمشكمة معينة فأني:
ا -أقارنيا بالحمول السابقة لممشكالت

ب -أستخدم أول الحمول التي أتذكرىا
 -8لو تعرضت لمشكمة غير مألوفة وجديدة فأني:
ا -أحاول أن افيميا بشكل جيد واضع حال ليا
ب -أخمن الحل المناسب لممشكمة

 -9لو وجو سؤال لي يقبل إجابات عدة فأني:
ا -التزم بأجابة واحدة اعتقد بأنيا ىي الصحيحة
ب -أحاول أن أجرب حموال جديدة تمكنني من الوصول لمحل الصحيح
-01

من اجل أن افيم المحاضرة بشكل جيد فأني :

ا -أحاول تحميل المادة الى اجزائيا

ب -نظرتي تكون كمية لممادة
-00

عند اجابتي عمى أسئمة االختيار من متعدد فأني:

ا -افكر في االختيار الصحيح قبل اإلجابة
ب -اخمن اإلختيار الصحيح

 - 02لو قمت بحل مشكمة ما فأني:

ا -أقوم بتحميل المشكمة الى اجزائيا من أجل الوصول الى الحل
ب -انظر لممشكمة ككل موحد
-03لو واجيتني مشكمة معقدة فأني:

ا -اركز واجتيد في تحميميا الى أجزاء بسيطة

ب -اعجز عن التركيز في حميا
 -04في المواقف العممية فأني:
ا -أحاول أن اتجنب الفشل

ب -ال ييمني الفشل

 -05لو طمب مني استاذي كتابة تقرير في موضوع ما فأني:
ا -أكتبو في ضوء خطوات محددة سابقا
ب -أكتبو دون اتباع خطوات محددة سابقا
 -06عندما يواجيني موقف صعب في الجامعة او البيت فأني:
ا -أحاول أن اجد افضل الحمول لو

ب -الجأ الي حل يبدو صحيحا لي
 -07لو واجيني موقف دراسي وتطمب مني االلمام بكل تفاصيمو فأني:
ا -اعمل عمى مواجيتو برغبة

ب -اشعر بالممل وبسرعة
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 -08عند قيامي بخطأ غير مقصود في عمل ما فأني:
ا -أحاول االنتباه لو
ب -الاىتم لو واتجاوزه

 -09لو طرح استاذي سؤاال داخل الصف فأني:
ا -أتمسك بالجواب الذي اعتقد بأنو الصح
ب -أغير اإلجابة أكثر من مرة لموصول لمحل الصحيح
 -21لو واجيتني بعض المصطمحات العممية غير المفيومة فأني:

أ -أحاول البحث عن معناىا

ب -أخمن المعنى من سياق الجممو
 -20لو حصمت عمى أي معمومة عن موضوع دراسي ما فاني:
أ -أقارن بينيا وبين ماموجود لدي من معمومات سابقة

ب -أعتمد عمييا في فيمي وتفسيري لمموضوع

 -22عند انتيائي من اجاباتي في االمتحان فاني:
ا -اتأكد من اجابتي قبل تسميم الورقة
ب-اعطى ورقة االمتحان بعد اإلجابة مباشرة
 - 23عند عدم توفر معمومات كافية عن مشكمة ما فأني:

ا -أحاول البحث وبتنظيم عن معمومات أخرى

ب-استخدم ماعندي من معمومات واكتفي بيا لحل المشكمة
 -24لفيم محاضرة او موضوع ما فاني:
أ -اراجع الموضوع مرات عديدة من اجل فيمو

ب -اراجع الموضوع بسرعة

 -25لو طمب استاذي مني أن اعبر عن رأي في موضوع ما فاني:
أ -استفيد من معموماتي السابقة وادمجيا مع الجديدة
ب -اكتفي بالمعمومات الجديدة عن الموض
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ممحق ()3
مقياس القمق األمني بصيغتو النيائية
الفقرات

ت

تنطبق
عمي
دائما

0

اشعر ان اعصابي مشدودة دون مبرر

2

اجد نفسي غير قادر عمى مواصمة حياتي بشكل طبيعي بعد
وقوع احداث خطيرة

3

اخشى فقدان(موت) من أحب

4

اشعر بان المستقبل غير واضح بسبب ىذه الظروف

5

ابتعد عن المكانات المزدحمة مثل األسواق خوفا من حدوث

6

اشعر بالصداع عند سماعي حدوث انفجارات ىنا وىناك.

7

أرى ان المشاكل والحوادث في بمدي ناتجة عن عدم التعاون

انفجار مفاجئ.

بين االفراد
8

اخشى من الفتنة الطائفية

9

اخشى التحدث عن حوادث القتل والخطف التي يتعرض ليا

01

افقد القدرة عمى التفكير عند سماعي بوقوع احداث مؤلمة

00

امتنع عن مشاىدة صور االشالء المتناثرة جراء االنفجارات

االخرون

في التمفاز
02

اخشى ان اتعرض مع عائمتي لمتيجير من منطقتي

03

اتصل بعائمتي مرات عديدة خالل اليوم لالطمئنان عمييم

04

اعتذر عن حضور المناسبات خوفا من حدوث انفجار قريب
من المكان

05

اشعر بألم في معدتي عندما أسمع أخبار سيئة عن وضع

غالبا

احيا
نا

ناد ار

التنطبق
عاي ابدا
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البمد
06

اشعر بعدم االرتياح عند جموسي في مكان عام

07

الوم نفسي عندما اعبر عن رأي السياسي بصراحة أمام
االخرين

08

احاسب نفسي لو قمت بعمل يسئ لالخرين

09

أتجنب القيام بأي عمل خوفا من نتائجو السمبية

21

اشعر بالتوتر عند سماعي بتوغل اإلرىابيين داخل البمد

20

اشعر باني غير قادر عمى مواصمة دراستي في ظل ىذه

22

اتجنب السير قريبا من التجمعات العسكرية ونقاط التفتيش

23

اعاني من سوء تنظيم اموري الحياتية

24

اشعر بحالة العجز واالبتعاد عن الحياة

25

أرى ان العالم من حولي غير واضح ومشوش بسبب

الظروف

االضطرابات السياسية

