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قلق االختيار وعالقته بالمكانة
االجتماعية والنفسية لدى طلبة
الجامعة
م.د .مظهر عبد الكريم سليم العبيدي

كلية التربية االصمعي  /جامعة ديالى

ملخص البحث :
تعتبر الحياة الجامعية مرحلة تحد صعع لمعظعم البلبعة كا هعا مرحلعة ا تنعا مع
المدرسة الثا اية الى الجامعية ،فند يتعرض البال خاللها ألزمعا سسعية  ،ات تبعرز
الصراعا بي احتياجا السرد االصعابا متعددة االاجه التي تت اع متبلباتها.
ايعد قلق االختيار بي االختصاص اشريك الحياة هي مشاك تااجه البلبعة امع
كال الج سي قد تعرضهم لضغاب سسية اتكيسية التي م شعن ها ا تزيعد لعديهم النلعق
فيما يخص االختيار.
اكععا الباحععا معععايب البلبععة لستععرا بايلععة سععبيال ايعم ع فععي مجععا االرشععاد
اترؤسه للجا ارشادية في الكلية ،.حيا تكا لديه معرفه بهته المشاك مع خعال
ما يسمعه م البلبة أ سسهم  ،لتا برز ضرارة دراسعة هعته المشعكال لمعا لهعا مع
اهمية االسيما التعرف على قلق االختيار االمكا ة ال سسية ااالجتماعية ع دهم .
اكا أهداف هته الدراسة هي:ـ
1ـ قياس قلق االختيار ع د عي ة م بلبة الجامعة.
2ـ قياس المكا ه ال سسية ااالجتماعية لدى افراد العي ة .
3ـععع معرفعععة فيمعععا اتا كا ععع ه العععك عال قعععة معععا بعععي قلعععق االختيعععار االمكا عععه ال سسعععية
ااالجتماعية.
الغععرض تحنيععق أهععداف البحععا قععام الباحععا بب ععاال منيععاس لنلععق االختيععار يتكععا
م (  22فنره) بااقع ( 13فنره ) لنياس قلق االختيار ا( 12فنره ) لنياس قلق اختيار
شريك الحياة.
أما االداة الثا ية فند استعم الباحا منياس المكا ه ال سسية االجتماعية التي اعدته
الباحثة ( ميادة الصالحي  )2002 ،مع تعدي لبعض فنراته .
ابعد تببيق االداتي على عي ة البحا كا ال تائج كما يلي :ـ
الهدف االول  :ا متاسب درجا قلعق االختيعار لعدى افعراد العي عه اقع مع المتاسعب
السرضي للمنياس  ،اهتا يع ي ا افراد عي ة البحا التعا ي م قلق االختيار ب ا ها
تتمتع بحرية االختيار.
الهدف الثاني :ا متاسب درجا المكا ة ال سسية ااالجتماعية لدى افراد العي ة أعلى
م المتاسب السرضي للمنياس  ،اهتا يع ي ا افراد عي عة البحعا يتصعسا بمسعتاى
عا ل م المكا ه ال سسية االجتماعية .
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الهدف الثالث  :ا معام االرتباب غير دا أحصائيال مما يشير الى ضعف اجاد
عالقة ارتبابية فيما بي قلق االختيار االمكا ة ال سسية االجتماعية.
الفصل األول
مشكلة البحث :
بمععا أ الشععبا يحت ع مكا ععةل مرماقععةل فععي حيععاة المجتمععع  ،فهععم مركععز الباقععة
ال بشرية التي بصالحها ات ظيمها ااستثمارها االستثمار األمث تتحنق هضة المجتمع
في مختلف جاا بها المادية االعلمية ااالجتماعية  ،اعلى العكس م تلعك فعن مهمعا
الشبا قد يؤدي الى ضعف األمة في جاا بها المختلسة (العبيدي . )3 :2002،
اتعد الحياة الجامعية مرحلة تحدي صع لمعظم البلبة كا هعا مرحلعة ا تنعا مع
المدرسة الثا اية ملى الجامعة  ،فنعد يتععرض البالع خاللهعا ألزمعا سسعية مت تبعرز
الصراعا بي احتياجا السرد االصعابا متعددة األاجه مت تت اع متبلباتهعا  ،فنعد
يااجععه مععااد دراسععية جديععدة بحكععم التخصص،فضععال عع مااجهتععه لبرائععق تدريسععية
جديدة ا ظام جديد قد يختلف عمعا ألسعه فعي المرحلعة السعابنة  ،كمعا م االخعتالب بعي
الج سي في هته المرحلة العمرية تحتم عليه ال جاح ااختيار شريك الحيعاة  ،اا هعتا
قد يمث حدثال مهما في حياة البال .
ايعد قلق االختيار بي االختصاص اشريك الحياة مشكال تااجه البلبة م كعال
الج سي  ،اقد تعرضهم لضغابا ت سسية اتكيسيه التي م شن ها قد تزيد ع دهم النلق
فيما يخص االختيعار بعي ال عاعي  ،اللعتا يعؤثرا سعلبال فعي سعلاك البلبعة ابرينعة
تعاملهم مع اآلخري في المااقف المختلسة (.جما )1: 1991:
امععع خعععال عمععع الباحعععا فعععي مجعععا التعععدريس ااارشعععاد الجعععامعي -الاحعععدة
اارشادية -امعايشته السعلية اخبرته البايلة في تعامله مع بلبة الجامععة امعا ترتع
على تلك م مالحظا علمية دقينة،فند تكا لديه معرفة بالمشكال التي يااجههعا
بلبة الكلية حا االختصاص ااختيار شريك الحياة .
فضععال ععع مشععكلة الب لبععة فيمععا يخععص رغبععتهم فععي م يشععغلاا دارال متميععزال
امنباالل داخ الجماعة ،الغعرض زيعادة ثنعتهم بن سسعهم اتكعاي مسهعام البلبعة عع
أ سسهم اتحديد مكا تهم بي اآلخري  ،لتا برز ضرارة دراسعة هعته المشعكال لمعا
لها م أهمية االسيما التعرف على قلق االختيار االمكا ة ال سسية ع دهم.
األهمية :
م بلبععة الجامعععا هععم الصععساة المختععارة فععي المجتمعععا  ،ابنععدر مععا يكععا عليععه
الشبا الجامعي م علعم اخلعق اكسعاالة  ،فعن هم أمع األمعة اأداة الت ميعة االتجعدد فعي
الجاا عع االقتصععادية ااالجتماعيععة االتربايععة  ،فضععالل ععع أ بلبععة الجامعععة هععم
األساس في ب اال المجتمع .
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اقد يااجه الشبا الجامعي في حياتهم الجامعية مااقف جديدة على شتى األصععدة
التربايععة اال سسععية ااالجتماعيععة ااألكاديميععة ،اا عمليععه التكيععف مععع هععته المااقععف ،
يتبل االهتمام بهم،اا الجامعة تععد مكا عال للعلعم فهعي المسعؤالة عع أععداد بلبتهعا
لمختلععف المسععتايا العلميععة ااالجتماعيععة اال سسععية امععااكبتهم لمسععتجدا العصععر،
اتلك بتزايدهم بالمعارف االمهارا التي تساعدهم على تكعاي مسعتنبلهم األكعاديمي
االشخصي بعراح مع ااقعدام االتساعع االتاافعق ال سسعي السعليم  ،فهعي تعؤدي دارال
كبيععرال فععي التاافععق االجتمععاعي اال سسععي اتعععدي السععلاك  ،اهعتا ااجع ملنععى علععى
عاتق المربي .
أ الشبا في هته المرحلة يسعا ملى أ ياظسعاا مهعاراتهم االجتماعيعة االثنافيعة
االمه ية اأ يحدداا فلسسة خاصة بهم امثالل اأخالقيعا اأسعلابال فعي الحيعاة  ،اأ
ي جحاا في تكاي صال اجتماعية مع م هم بس هم م الج سي  ،لتا على الجامعة
أ تهيئ لهم جاال سسيال ااجتماعيال مالئمال لتاظيف هته المهعارا اب عاال شخصعية
قادرة على االختيار الم اس ااتخات النرارا المهمة لكي ال يشعراا بااخساق االنلق
.
اأ الجامعة لها اثر في تكاي شخصية البال باصسها البيئة الثا ية التي يااصع
فيها ماه امعداده للحياة المنبلعة مت تسعير علعى الع مب العتي صعاغته األسعرة لشخصعية
البال بالتهتي االتعدي بما يهيئه م ااحي الحياة لمراح ال ما.
اتنسيسا على ما تندم البد أ اضح أ النلعق األسعاس يكمع اراال كافعة مشعكال
السععرد مععع اآلخعععري فيشعععر بالنصععار ع عععد مااجهععة المااقععف ايبعععدا العععالم قايعععال
اععدائيال ،االسعرد يتععرض فعي مااقعف مختلسعة للنلعق بعدرجا متباي عة ،حيعا يالحعظ
لدى البلبة النلق قب االمتحا االتاجر في ميدا التجارة الدى النائد العسكري قب
المعركة الدى الماظف التي يااجه تهديعدال السعتنراره اأم عه فعي كسع رزقعه ،اا
هته المااقف قد تؤديا الى اعراض جسمية ا سسية ع د اا سا كسرعة خسنعا النلع
اارتساع ضغب الدم اشحا الاجه ابراد األبراف اسرعة التع سس االشععار بعالهم
االغم ااضعبرا ال عام اال ظعرة السعادااية للحيعاة العامعة  ،حيعا تتععدد رداد أفععا
النلق بتعدد األشخاص التي يعا ا م النلق .
على الرغم م تعدد رداد األفعا فن ثمة أ مابال ااسععة مع االسعتجابا للنلعق
ع كيسية تدخ ا سعاالت ا في قضاال حاجات ا أا محبابها  ،فعلى سبي المثا فن بلبة
الجامعة يهمهم أمر المه ة مااز عة معع بلبعة الثا ايعة  ،االنلعق هعا السعمة السعائدة فعي
عصر ا هعتا  ،فاألبسعا قلنعا اكعتلك الكبعار االشعيا  ،حع جميععال ععيب قلنعا
ألسععبا تتعلععق بالحاضععر اضععغابه امشععكالته  ،اقلنععا ألسععبا تتعلععق بالمسععتنب
اتغيراته المتالحنة التي تساق قدرات ا على الت بؤ بها ،ام ثم التهيعؤ ااالسعتعداد لهعا،
اع دما ينلق اا سا ياد لا يصر ايبكي بالما استحا علية أ ينل م هتا النلعق
أا يخسض هتا التاتر (الداهري .) 52: 1999،
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م النلق يعم بمثابة عالمة على اجاد خبر يهدد األ ا  ،ام ثعم يمكع أ يكعا
افعال لها ع دما يعي ها على اخت حترها  ،االتنعدير الماضعاعي لدرجعة الخبعر العتي
يتهددها  ،اتكعريس جهعدها اباقتهعا بالنعدر الم اسع لمااجهتعه بال جعاح ،ايالحعظ أ
مستاى النلعق ع عدما يكعا ل متعد يا أا م خسضعال قعد يعؤدي ملعى تثبعيب األداال اضععسه
حيا التتافر الباقة الااقعية بالندر الالزم  ،اع دما يكا النلق معتدالل أا متاسبال
فن ه يعد دافعال لألداال الجيد  ،اع دما يتجعااز هعتا الحعد يكعا معاقعال لعألداال ايعؤدي
ملععى قلععة التركيععز اتشععتي اال تبععاه ام ع ثععم التععارب باألخبععاال  ،ايععؤدي ملععى تشععايه
اادراك االتسكير اضعف التراي في ح المشكال التي تااجه البلبة.
م النلق ـ كحالة أا سمة ـ متا ما ارتسع ع حعداد المتاسعب ااالعتعدا فن عه يعؤثر
تنثيرا سلبيال على ك م التسكير التجريدي ااابداعي  ،اضعف المندرة على تكاي
مسععاهيم  ،اضعععف البالقععة السكريععة ،حيععا يصععع علععى البععال ااتيععا باألفكععار
الجديدة (الصباة ،) 31 :1992 ،اا النلق الزائد قد يؤدي ملى صعابا في تخزي
المعلامععا ااسععترجاعها ،اقععد تاجععد عالقععة ارتبابيععه ضعععيسة بععي النلععق االتحصععي
ال دراسععي االتععتكر اأداال العمليععا الحسععابية  ،اا األفععراد النلنععا بدرجععه كبيععرة قععد
يعبا تائج هزيلة ،أا يكا أداؤهم سيئال في المااقف االختبارية .
يعد النلق ل ك المتاع ال سسية التي يعا ي م ها اا سا ايعدفع بعه ملعى المااقعف
الحرجة االى أ يتصرف فيها بصارة تزعجه اتزعج غيره ،اا كا بالبال يدفععه
النلق ملى اال زعاج اضعف الندرة على التركيز ااال تباه ملى دراسه االمااظبة على
حضار المحاضرا ،اا هته المشاعر ااالتجاها فعي محااالتهعا المختلسعة السعابنة
ت غص على المرال عيشته اتجعله يحس اكن عبنل ثنعيالل عليعه (فهمعي  ،مصعبسى ،
 ،1933ص)119
االنلق حالة ا سعالية غير سارة يستثيرها اجاد الخبر اترتبب بمشاعر تاتيعة مع
التاتر االخشعية االتغيعرا السسعيالاجية ال اتجعة عع النلعق تتضعم الجهعاز العصعبي
(ساي  ،)321 :1919،بعض ال اس يربب دائمال بي النلعق االمعرض  ،لكع دائمعال
عالمععة المععرض العصععا  ،م النلععق يمكع أ ياجععد بععدرجا عاليععة دا عصععا ،
اه اك م يؤكد م اجاد النلق قد يكا أحيا ال عالمة على الصحة اال ضاج  ،على
مث هتا ال اع م النلق الصحي قد ي ببق الاصف للنلق  ،بن ه جرس م تار مبكر في
مااجهة الخبر  ،لهتا جد السيلساف (البيركاما) رأى م هتا العصر عصر خعاف ،
ايصار الشاعر ( أادي ) هتا العصر في قصعيدة شععرية لعه حملع االسعم سسعه بن عه
عصر النلق االمعا اة مال أ النلق ع د بعض ال اس قد يكعا تجربعة اخبعرة شخصعية
تعاد عليهم بال سع االسائدة.
اا للنلق قيمة ايجابية فضعالل عع مشعارته السعليمة  ،فعالنلق البسيعف يعمع علعى
دفع السلاك حا العم االب اال  ،اأما في حاال النلق الشعديد فيصعبح السعلاك متغيعر
اغير م تظم اقد تتضاعف هته ع دما يزداد ا شغا السرد باحتماال السشع ااألمعار
األخرى المماثلة التي تهدد كيا ه ايمك أ ي تشر التهديد ه ا ملى درجة يصعبح السعرد
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في حالة بعيدة ع النلق الببيعي) ،)Buss, 1980 , 93اقد يحتاج ك م ا درجعة معا
م التاتر تعي عه علعى شعحت همتعه اتكعريس باقتعه للعمع المااجهعة مشعكال الحيعاة
،اا هععته الدرجععة عععادة مععا تكععا شعععارية دافعيععة  ،اهععي ضععرارية لتحنيععق تاافن ععا
ال سسي ااالجتماعي مال أ ها قد تتجااز هتا الحد الدافعي في حعاال قليلعة اتبلعم معهعا
درجة شديدة امخااف غير م بنية قد تعاق شاب السرد اتؤدي ملى ساال تاافنه م
خال استعراض النلق بشكله العام البد م التبرق ملى جزال مهم م النلق اها قلعق
االختيارchoice Anxietyع د بلبة الجامعة  ،االتي ص سه الباحا ملى اعي هما:
 .1قلق اختيار التخصص.
 .2قلق اختيار شريك الحياة.
اعلععى( حععد علععم الباحععا) لععم يسععبق أ تععم البحععا عع هععته المتغيععرا بصععارتها
الحاليععة  ،ايعتنععد أ لهععتي ال ععاعي م ع قلععق االختيععار اقلععق اختيععار الشععريك تععنثير
مباشر على حياة البال الحاضرة االمستنبلية لما تتركعه مع أثعار سسعية ااجتماعيعة
امه ية يمك أ تكا سلبية على استنرار السرد الشخصي .
أمععا المكا ععة ال سسععية االجتماعيععة فتبععرز أهميتهععا م ع خععال ظععام مهععم يحملععه السععرد
باصسه فكرة ع تاتعه اهعا معا يمكع أ سعميه أفكعار اتنعايم العتا  ،م هعا الشععار
بالخاف اال نص االتساهة  ،اضعف األهمية اهي تمث نعدال للعتا اضععف تنعايم
ااحترام لها).)Donald,1963 ,30
م أفكععار تنععايم الععتا تكععا خععال مرحلععة البسالععة  ،متأ هععا تععؤدي دارال قايععال
افعاالل في سلاك الشخص) ، )Donald,1963,140فضال عع التعنثير العتي تتركعه
األسرة امجماععة األقعرا فعي المعراهني يععد الجعزال األسعاس فعي تشعكيله أا تكاي عه
لتنايم المكا ة اترتبب بشك اثيق مع مسهام السرد لتاته أا ( صارة المكا عة لديعه ) ،
ام اظائف مسهام التا هي تنايم التا اباسابته يمكع للسعرد أ ينعيس األ شعبة
الماضعية االحاضعرة اا يت بعن بال جعاح أا السشع فعي األ شعبة المسعتنبلية Gibson
).),1976,88
م المكا ععة تتحععدد م ع خععال مشععباع حاجععا السععرد ام ع خععال عمليتععي التاحععد
االتنمص حيا يستدخ السرد أ ماب السلاك المعندة االخصائص الشخصية االمعايير
األخالقيععععة ااالتجاهععععا االنععععيم اتعععععد هععععته معععععايير لتحديععععد المكا ععععة &Baron
)، )Byrn,1977,326اا ماقع السرد كمعا يدركعه هعا مااز عة بعاآلخري فعي جميعع
اا حي الحياة اتحديد المكا عة يكعا تيجعة ظعراف البيئعة الداخليعة االبيئعة الخارجيعة
للسرد ).)Horowits,1979,160
م المكا ة هي مااز ة فعي الاقع الحاضعر العتي يمثع معا حننعه السعرد مع أهعداف
تاصله للمكا عة فعي الجاا ع االجتماعيعة ااالقتصعادية االثنافيعة االمه يعة االشخصعية
االجمالية(العبادي .)21: 1993،
اتنسيسععا علععى مععا تنععدم فععن حاجععة السععرد ملععى أ يكععا منبععاالل بععي اآلخععري فععي
مجتمعه م خال ما حننه م ا جازا اأهداف في حياته على افق جهاده اقدراتعه
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التاتية التي تجعله يشعر بالثنة بال سس ااالستناللية اتنعدير العتا (الصعالحي:2002،
 ،)23اقععد اسععت تج فرايععد ( )1932( )Freudم ع خععال دراسععاتهل م ك ع شععخص
يتبل م ه عاعي مع أفكعار تنعايم العتا  ،أاال  :ماالشعيال العتي يريعد الشعخص أ
يكا عليه ( مثالية التا ) ؟ ثا يا:م أفكار تنايم التا هعي تنعديم بععض التصعرفا
باصسه تصرفا جيدة اأخرى ت َنيّم التصرفا بن ها سيئة (.) Donald,1963,141
ايمك تحديد البحا بال ناب اآلتية :
1ـ صارة السرد ل سسه .
2ـ صارة ل سسه ع اآلخري .
3ـ صارة اآلخري ع ه .
أهداف البحث :
استهدف البحا الحالي ملى :
1ـ قياس قلق االختيار لدى بلبة الجامعة .
2ـ قياس المكا ة ال سسية ااالجتماعية لدى بلبة الجامعة.
3ـععع تععععرّ ف علعععى ببيععععة العالقعععة االرتبابيعععة بعععي قلعععق االختيعععار االمكا عععة ال سسعععية
ااالجتماعية .
حدود البحث :
يتحدد البحا الحالي بماينتي:
1ـ بلبة كلية التربية /األصمعي االرازي /جامعة ديالى.
2ـ المرحلة األالى االمرحلة الثا ية .
3ـ كال الج سي (ب ي اب ا ) ام الدراسة الصباحية .
تحديد المصطلحات :
لغعععرض فهعععم ااسعععتيعا أي عمععع بحثعععي يحتعععاج الباحعععا ملعععى تاضعععيح بععععض
المصبلحا الرئيسة التي يتضم ها ك بحا :
ل تحديد معا ي المصبلحا يمث عالقعة فعي الحعرص علعى الدقعة العلميعة الصعادقة ،
حتى التسل الحنينة م بي يدي الباحا ل(الجمعية السلسسية .)12 :1993،
القلق Anxiety :
لند تععدد تعريسعا النلعق اتلعك بحسع راال العلمعاال االمعدارس التعي ي تمعا
مليها  ،ام هته التعريسا :
فرويد ()Freud 9191
النلق( :حالة خاف م شيال مجها مع تاجس اتلك تيجة صعراع سسعي داخلعي
) ).)Freud ،1959: 22
راجح 9191
النلق (حالة ا سعا مكتس مرك م الخاف ااأللم اتاقع الشر  ،لك ه يختلف ع
الخاف في م الخاف يثيره ماقف مباشر ماث أمام السرد يحضر بالسع االنلق ي زع
ملى األزما ( راجح .)132 -132 :1913 ،
-341 -

العدد الثامن واالربعون  .مجلة الفتح  .شباط 2102

م.د .مظهر عبد الكريم سليم

قلق االختيارchoice Anxiety:
عرفه ك م :
بودرين وبيبنكسي () Podrren Pepinsky 1961
( حالة م التاتر ت تج م تصارع أات افس رغبتي أاأكثر حا استجابة معي عة تم عع
هته الحالة م التاتر اتخسق م حدة دافع مهم امالئم )(باترسا .)331 : 1951 ،
محمد 9111
ا سعا غير سار يتعلق غالبال بالمستنب خافال م االختيار الخابئ اا كا يتعلق
بالماضععي فععي بعععض األحيععا ايتبععع النلععق شعععار بععالتاتر االشععد االكععدر االتهديععد
االخاف الدائم م دا سب ااضح ( محمد .)191 :1999 ،
التعريفف النرففر  :فنعد تب ععى الباحعا تعريععف بيب يسعكي 1931باصععسه تعريسعا ظريععا
يتنار مع تاجها البحا الحالي:
اأما التعريفف اججرايفي لنلعق االختيارلالدرجعة الكليعة التعي يحصع عليهعا المسعتجي
على منياس قلق االختيار م بلبة الجامعة.
أـ المكانة:
للمكا ة تعريسا كثيرة اقد عرفها ك م :
 .1سيفر وآخرون& et al, 1976 Severy
قيمة الدار التي يشغله السرد في مجماعة معي ة (العبادي .)21 :1993،
 .2بففففدو  9192لالمركععععز الععععتي يصعععع مليععععه السععععرد بجهععععاده اقدراتععععه اكساالتععععه
الشخصية(.بداي .)210 :1952،
ب ـ المكانة النفسية واالجتماعية )Psycho - Social status) .
عرفها ك م :
1ـ هوغيس ( Hogheses )1952
لشعار السرد بمكا ته م خال اال بباع التي يتكا ع ه لدى اآلخعري  ،أيعن فكعرة
مسهععععام السععععرد ععععع سسععععه اتحديععععد مكا تععععه تععععنتي معععع خععععال تصععععرف اآلخععععري
مزاالهل). )Zeleditch ,1999:250
2ـ فيبلن (Veblen )1953
ل احترام التا ع دما يااز السرد سسه باآلخري مع خعال معا يمتلكعه مع منامعا
اقتصادية ا سسية ااجتماعية اك مايتعلق بخصائص الشخصيةل
.)258 ، 1956 ،Short & Storodbeck).
التعريف النرر للمكانة االجتماعية  :فند تب ى الباحا تعريف هاغيس 1922
باصسه تعريسا ظريا لبحثه.
اأمعععا التعريفففف اججرايفففي للمكا عععة االجتماعيةلالدرجعععة الكليعععة التعععي يحصععع عليهعععا
المستجي على منياس قلق االختيار م بلبة الجامعة.
الفصل الثاني
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اإلطار النظري ودراسات سابقة
سيتم عرض راال اأفكار اابر ظرية لبعض علماال ال سس حعا النلعق  ،مت تاجعد
ه اك بعض االختالفا بي عالم ا خر م حيا الم بلق العلمي االماضاعي  ،فعي
تسسير النلق.
القلق من منرور إسالمي:
 اامععام الغزالععي عععرف النلععق :بن ععهل تععنلم النل ع ااحتراقععه بسععب تاقععع مكععراه فععي
المستنب ل اقسم النلق ملى اعي :
9ـ ف قلففق عففاد  :ايشععم الخععاف م ع ى تعععالى االخععاف م ع األشععياال الماضععاعية
كععالحريق االلصععاص االحياا ععا المسترسععة  ...الععذ  ،ايعععد هععتا النلععق صععسه حميععدة
لتحنيق العم الصالح احسظ الحياة .
القلق المفرط  :اهعا النلعق الزائعد المعتمام العتي يخعرج اا سعا ملعى اليعنس االن عاب
ايم عه م العم ايسعب لعه األمعراض االضععف ازاا العنع  ،ارأى الغزالعي م
النلق المسرب سمة اليتصف بها المؤم الحنيني التي أخلص العبادة هلل احده اأحسع
العم فها يتصف بال سس المبمئ ة التي تزداد ميما ال بالنر م ى ابتلك فهي ليس
بحاجة ملى حي دفاعية للتخلص م النلق ام ما ه عاك حاجعة ملحعة للمااجهعة التاتيعة
االتصميم المستمر يجع االبمئ ا سمتها في ك اق  ،قا ى تععالى ((هفو الف
انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا" مع إيمانهم)).
أما السيل ساف العربي (اب حزم ) أكد على عماميعة النلعق باصعسه حالعة أسعاس مع
حاال الاجعاد اا سعا ي ،ا رأى أ غايعة األفععا اا سعا ية هعي الهعرا مع النلعق
اا ك أفعال ا تهدف ملى مبالق النلق اتصريسه ( اصر.)11 :2001،
المدارس النفسية وتفسير القلق :
فسععر أصععحا ال ظريععا ال سسععية النلععق تسسععيرا مختلسععة اأرجعععاه ملععى عاامعع
متباي عة ،فنعد أرجععه( فرويفد ) ـ خاصعة النلعق الشععاري ـ ملعى التهديعدا المتااصعلة
الم ترة بالخبر لك الهعا IDوالمفواد المكباتعة  ،فعالها تبحعا عع مشعباع محسزاتهعا
الغريزية الج سية االعداا ية بنية برينة  ،اا قيام األ ا Egoبم عه اكبته مع معااد
محظعععارة امسعععتكرهه يتعععراكم ايتساعععع ايضعععغب محعععااالل التغلععع علعععى دفاعاتهعععا
االظهار ملعى حيعز الشععار  ،اكلمعا تزايعد التهديعدا تزايعد شععار السعرد بعالخبر
ام ثم النلق التي يعم حي ئت بمثابعة م عتار بال سعبة لال عا بعن الخبعر اشعيك الاقعاع
(النريبي .)131-130 :1995،
اا مصدر النلق كما ر ه( فرايد ) ها صدمة الميالد اتلك بسب ا تنا البس م
بيئة أم ة تشبع غرائعزه الجا بيعة عليعه أ يكيعف سسعه لها،اقعد ربعب فرايعد بعي النلعق
االرغبة ملى الج س اآلخر مت أ زيادة الرغبة ع د السعرد ااسعتثارتها اضععف النعدرة
على مشباعها فع د كبتها يح محلها النلق(فهمي .)199 :1933،
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اأما (أدلر  )Adlerفند فسر النلق على ا ه لراجع االعى مشعاعر اعنعدة الع نص ،
اكساح السرد في سبي الناة  ،ارغبته بالتساق  ،اأسعلا حياتعه العتي تحعدده نائصعه
الجسمية أا العنلية أا االجتماعية أا المتاهمة التي يعا ي م هال .
اا النلق ي شن في المراح المبكرة في التربية التي يتلناها في أسرته أث اال البسالة
 ،اا رأي أدلر في النلعق  -الشععار بعال نص  -يتغلع اا سعا السعاي علعى شععاره
بال نص ملى قيام السرد بكثير م المحااال للتغل على هتا الشععار بتنايعة رااببعه
بال اس المحيبي به ع بريق العم االجتمعاعي الب عاال ال عافع امحبعة ال عاس االميع
ملعععى كسععع ادهعععم ااحتعععرامهم متا حنعععق هعععتا اال تمعععاال سعععاف يععععيب بعيعععدال عععع
االضبرابا ال سسية (.النريبي  ()131 ،1995،فهمي )302 : 1933،
ارأى( وأوتورانك  ) O,Rankأ باكارة النلعق هعي صعدمة المعيالد التعي يشععر
بهععا البسع فععي منتبع حياتععه  ،اهععي تشععتم فععي خراجععه مع الحيععاة الرحميععة الهادئععة
االمريحعععة اا سصعععاله عععع األم (النريبعععي  ،)1995:131،االسبعععام االعععتها ملعععى
المدرسة  .االزااج ها ا سصا ع الاحدة  ،ايعتند (أاتارا عك ) م كع فعرد يشععر
بنلني هما ( قلق الحياة اقلق الما ) اهعا دائعم التعردد بي هعا  ،اأحيا عال يشععر بنلعق
الحياة اأحيا ال بنلق الما (عاق . )59 :1952،
أما ( سوليفان ) فرأى أ لالنلق يمث العالقا السيئة للاالدي مع بسلهما بصارة
أساس فضالل ع العالقعا السعيئة معع مع هعم فعي المحعيب الععائلي ،اأمعا(هورنفا )
أشار ملى أ لالنلق يمث الشعار بالاحدة االعجز ي ما بشك خسي ايتزايد اي تشعر
في عالم عدائي ،اأشار ملى ا ه ي تج ع اضبرابا في ععدم شععار السعرد بعاألم
في عالقته مع أسرته ما يؤدي به ملى ت مية مختلف األسالي ليااجه ما يشعر بعه مع
قلق اعزله (.)Horney,1937,178
أما المدرسة السعلاكية( ) Behavioral Schoolفعرأى أصعحابها م ل النلعق عبعارة
ع سلاك متعلم ااستجابة خعاف اشعترابيه مكتسعبة مع حيعا شعنتها اتكاي هعا اا
االستجابة تستثار بمثير محايد ليس م شن ه أ يثير الشعار .
اقعععد أشعععار(بافلاف) Pavlovا أ ل النلعععق يععع جم عععع مشعععارة الخبعععر ( الم بعععه
االصب اعي الشربي)(  )Conditioned-Stimulusينتي لينخت بصارة ضعرارية
سس رد السع التي تج سابنال باسابة الصدمة الحنينية ( الم به الببيععي ) اقعد أكعد
بععععععععافلاف علععععععععى ميكا يكيععععععععة التعععععععععايض للم بععععععععه أا مععععععععا يسععععععععمى بععععععععالتكيف
الشربي(.(pavlov,1938,186
أمعععا المدرسفففة المعرفيفففة ( )Cognitive Schoolفعععرأ أ لالنلعععق هعععا لعععيس
االضبرابا ال سسية ام ما ها استجابا ا سعالية يكتسبها السرد م خال خبراته فعي
الحياة ع بريق التساع بي الماقف ااالستجابة االتسكير حيا يتب عى السعرد أفكعارال
غير م بنية اغير مستنرة  ،اا برينة التسكير ع د التي يعا ا النلق حيا يناما
باضععع تاقعععا غيععر ااقعيععة أا مبععالم فيهععا كثيععرال لمااقععف متعععددة &Kaplan
).)Shaddock,1994,103
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 المكانة االجتماعية النفسية)Psycho - Social status) :
أمااآلراال التي فسر المكا ة ال سسية االجتماعية فتشم راال ك م :
ـ نررية التحليل النفسي :
ـ فرويد FREUD
رأى أ المكا عععة تتحعععدد مععع خعععال مشعععباع حاجعععا السعععرد  ،اأثعععار فرايعععد ملعععى أ
الشخصعععععية تتكعععععا مععععع ثعععععالا ظعععععم رئيسعععععية هعععععي ( الهعععععا ( )Idاأل عععععا)Ego
ا(األ ااألعلى  ،)Baron&Burn,1977,355()Super Egoمت يسععى السعرد دائمعال
ملى مشباع حاجاته ايبحا ع تحنيق تاته ( مكا ته ) اا تحنيق التا يتم م خعال
المااز ععععة بععععي مبالعععع الهععععا االععععتا المثاليععععة أا األ ععععا األعلععععى( هععععا ال ععععدزي
 ، )1911،32،اا األ ا األعلى يحاي ظامي هما ( الضعمير Conscienceااال عا
المثالية ،) Idealاتتكعا األ عا المثاليعة مع المععايير األخالقيعة ااألهعداف التعي يبمعح
مليها السرد لتحنيق مكا ته  ،أما الضمير يعاق اال تهاكعا مع خعال الشععار بالعت
 ،)Hjelle & Ziegler ,1981,39(،اأما ع دما ي جح األ ا في تحنيعق مبالع األ عا
األعلععى فن ععه يثععا عع بريععق مشععاعر السخععر ازيععادة تنععدير الععتا االشعععار بععاألم
االمكا ة العالية .
اا اضبرا المكا ة ال سسية ي شن م جراال الصعراع بعي الهعا ااال عا األعلعى،أي
بي الغرائز السبرية ابي التحديدا التي يسرضها العن االمساهيم االنيم االجتماعيعة
أي االضبرا في البحا ع المكا ة (العاادي .)1992:20 ،
الفريد أدلر AdlerـA
أعتند أ ل الشعار بال نص االمكا عة الاابئعة يكعا ماجادالدائمعال اهعا مهعم كا عه
قاة مؤثرة في السلاك( تحنيق المكا ة) اها حالة عامة لكع ال عاس اهعا لعيس عالقعة
ضعععف أا شعععتات  ،بععع العكععس صعععحيح  ،مصعععدر كسعععاح اا سععا مععع اجععع تحنيعععق
مستايا أعلى م المكا ة  ،فال اس يكافحا م اج تحنيق المكا ة العالية االبماح
الععيس مع اجع أ يااز ععاا أ سسععهم بنشععخاص خععري أعلععى مع هم مكا ععه اا تحنيععق
المكا ة ها الدافع الماجه حا المستنب ( شلتز13 :1953 ،ـ .)90
المنرور اجنساني
أبراهام ماسلو ()A.Maslow
رأى أ ل الشخصععية تكمعع فععي أ ماتجععه للدافعيععة اا سععا ية االتنععدير الكبيععر لهععتا
األ ماتج التي يعتمد على أالاية الحاجا  ،حيا يعتمد بدرجة كبيرة علعى فهعم ععدد
م االفتراضا األساسية ،اا هته الحاجا يمكع ترتيبهعا هرميعال فالحاجعا العد يا
يجع مشععباعها أاالل حتععى يتيسععر مشععباع حاجععا المسععتاى األعلععى اتكععا أسععسلها
الحاجا السسيالاجية تصاعديال ملى دافع تحنيق التا حيا اضع ماسلا قائمة بهعته
الحاجا يحس أسبنيتها :
1ـ الحاجا السسيالاجية ( )Physiological Needs
2ـ الحاجا الى األم االسالم ( )Security Needs
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3ـ حاجة الح ااال تماال ()Belong and love Needs
2ـ الحاجة ملى االحترام ( ) Need of Respect
2ـ حاجة تحنيق التا ()Self Actualization Need
اقععد أبلععق (ماسععلا ) عليهععا الحاجععا األسععاس تا ال زعععة الغريزيععة  ،اأضععاف
بعدي بعد تلك أل ماتجعه هعي الحاجعا المعرفيعة االجماليعة (الخسعاجي ،)5 :1993،
حيا أ حاجة تحنيق التا التصبح ملحة مال متا أشبع الحاجا التي تنع قبلهعا فعي
سععلم الحاجععا  ،بععي الناعععدة االهععرم اهععي الحاجععة ملععى المكا ععة ااالحتععرام فععي سععلم
الحاجا اا مشباع الحاجة يؤدي االى تحنيق التا .
نررية الجماعة المرجعية والموازنة االجتماعية :
دور كهايم Durkheim
م الحصععا علععى المكا ععة م ع خععال الجماعععة المرجعيععة اا الحصععا عليهععا أا
الحرما م ها يتاقف على المرجع التي تااز به التا  ،افي دراسته ع اال تحعار
ببعععق فكرتعععه هعععته ااجعععد أ مععع أسعععبا اال تحعععار معععايتعلق م هعععا بسنعععدا المكا عععة
)Durkheim:1951 :1897(.
اا الصراع بي ااقع السرد امثله األصيله يؤدي به ملى المرض ال سسي االصراع
بعي الااقعع مع جهعة االمثع االمنعاييس مع جهعة أخعرى يحعدا للسعرد العتي يريععد أ
يرتسع في المكا ة  ،أي السرد التي يرتسع معثالل مع الببنعة العماليعة العد يا ملعى الببنعة
المتاسبة أاالبال م المرحلة الثا اية ملى الجامعة اا لعملية المكا ة ااال تنا م
ببنععه أا مرحلععة ملععى أخععرى تكععا لهععا تععائج اخيمععة علععى مركبععا اأسععس اأحكععام
الجماعععا األاليععة حيععا أ هععا تععؤثر علععى الصععداقة االعائلععة االزمالععة تععنثيرال سععيئال
اتحععاا تسكيكهععا اضعععسها  ،فنععد يحععاا السععرد الم تنع مع مكا ععة الععى األخععرى تععرك
عائلتععه اأصععدقائه اتنسععيس عائلععة أخععرى اتكععاي صععداقه جديععدة مععع أفععراد معي ععي
تت اس مع أهدافه اأرائه امكا ته الجديدة  ،اهتا ما أشعار مليعه دراسعة ( جعا اتعز
اكيرتز)(الحس .)220 -1913:229:
الفصل الثالث
إجراءات البحث :
لغرض تحنيق أهداف هته الدراسة أعتمد الباحا ااجراالا اآلتية:
1ـ تحديد مجتمع البحا .
2ـ اختيار عي ة البحا .
3ـ ب اال أداة البحا .
2ـ تباير اأعداد أداة للبحا .
2ـ الاسائ ااحصائية المستخدمة في معالجة البيا ا .
9ـ مجتمع البحث :
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يشععتم مجتمععع البحععا الحععالي علععى بلبععة جامعععة ديععالى /كليععة التربية/األصععمعي
اكلية التربية /العرازي للععام الدراسعي (2010ـع2011م) للدراسعا الصعباحية ،امع
كال الج سي .
2ـ عينة البحث :
تم اختيار العي عة ببرينعة عشعاائ ية مع بلبعة المعرحلتي األالعى االثا يعة المختلعف
األقسعام ابالتسعااي حيعا بلغع العي ععة ()20بالبعا بااقعع ( )22بالبعال ا( )22بالبععة
مازعي على أقسام الكليتي معع مراععاة تمثيع العي عة للمجتمعع جعدا (  ) 1ياضعح
تلك .
جدا ( ) 1
( ياضح أعداد بلبة كلية التربية األصمعي االرازي )
عدد البلبة لك
الج س
األقسام
م هم
اا اا
التكار
3
3
3
1ـ اللغة العربية
3
3
3
2ـ اللغة اال كليزية
3
3
3
3ـ الجغرافية
3
3
3
2ـ التاريذ
5
2
2
2ـ العلام الترباية اال سسية
3
3
3
3ـ الحاسبا
3
3
3
1ـ علام الحياة
3
3
3
5ـ الكيمياال
20
22
22
المجماع
1ـ أداتا البحث :
م اختيار األداة الم اسبة للتعرف على السلاك المراد قياسعه لهعا أهميعة كبيعرة مع
حيا الدقة االماضاعية .
أ ـ مقياس قلق االختيار :
قام الباحا بب اال منياس لنلعق االختيعار حيعا راععي فعي فنراتعه األهعداف الم اسعبة
للبحا االتي يالئم بلبة الجامعة  ،مع خعال الم بلنعا ال ظريعة المتعلعق لماضعاع
البحا اسؤا مستاح ملى المتخصصي في مجا التربية اعلم ال سس .
اتعم اختيععار (  22فنععره ) المجععالي بااقعع ( 13فنععره ) الختيععار التخصععص ا(12
علعي كثعرا ،ت ببعق
فنره ) الختيار شعريك الحيعاة  ،اكا ع بعدائ ااجابعة هي(ت ببعق
َ
علي أبداً ) .
علي أحيا ا ً  ،الت ببق َ
َ
-343 -

م.د .مظهر عبد الكريم سليم

العدد الثامن واالربعون  .مجلة الفتح  .شباط 2102

اتم استخراج الخصعائص السعايكامترية للمنيعاس مع صعدق اثبعا اتمييعز  ،اتعم
عرض المنياس على مجماععة مع الخبعراال ( 12خبيعرا ) لغعرض اسعتخراج الصعدق
الظاهري  ،كما تم استخراج الصدق الب اال بإتباع أسلا فاعليعة السنعرا ا باسعتعما
معام بيرسا حيا كا االرتباب دا محصائيال ع د مستاى الداللة(.)0،02
ااسعععتخرج الثبعععا ببعععرينتي مععععادة االختبعععار ااالتسعععاق العععداخلي باسعععتعما معادلعععة
الساكرا با ( . )0،12( )0،19ملحق رقم ()1
ب ـ مقياس المكانة النفسية االجتماعية :
استعم الباحا منياس المكا ة ال سسية االجتماعية التي أعدته الباحثة (الصالحي
 )2002،اتم استخراج الصدق الظاهري م خال عرضه على ( )12خبيرال م
تاي االختصاص في التربية اعلم ال سس  ،احص على ماافنة أكثر م () % 50
بعد أ تم تعدي بعض فنراته ،حيا أ عدد السنرا هي ( )32فنره افق مجالي
بااقع ()11فنره للمجا ال سسي ا(11فنره) للمجا االجتماعي  ،اا بدائ
ااجابةهي ( أاافق بشدة،أاافق  ،أاافق اعال ما  ،ارفض اعال ما  ،ارفض بشدة)
.ملحق ()2
الوسائل االحصائية :
تم معالجة البيا ا باستخدام الاسائ اآلتية :
(الاسب الحسابي  ،اال حراف المعيعاري  ،االختبعار الثعا ي لعي عة ااحعدة ،امعادلعة
ارتباب بيرسا  ،امعادلة الساكرا با ).
عرض النتائج
فيما ينتي عرضال ل تائج البحا على افق األهداف التي اضعها الباحا .
اتحنينال ألهداف البحا  :فند تم معالجة البيا ا محصائيا  ،افيما ينتي عرض لما تم
التاص مليه م تائج:
9ـ الهدف األول  :قياس قلق االختيار لدى بلبة الجامعة.
بلم متاسب درجا أفراد عي ه البحا على منياس قلق االختبار()20،3
ابا حراف معياري قدره ( ) 10،50ابمنار ة هتا المتاسب بالمتاسب السرضي
للمنياس البالم ( ) 20ااستعما االختبار التائي لعي ه ااحدة ،تبي التاجد فراق تا
داللة محصائية ع د درجة ( )29كما ماضح في جدا (.) 2
الجدا () 2
االختبار التائي لعي ة ااحدة لمعرفة قلق مستاى االختيار لدى أفراد عي ة البحا
حجم العي ة

المتاسب
الحسابي

اال حراف
المعياري

المتاسب
السرضي
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20

1،90

2،000

غير دا

يتضعح مع الجععدا فععي أعععاله أ متاسععب درجعا قلععق االختيععار لععدى افععرد عي ععة
البحا اق م المتاسب السرضي للمنياس  ،اهتا يع ي أ أفراد عي ة البحا التععا ي
م قلق االختيار ب م ها تتمتع بحرية االختيار،ايمك تسسير هته ال تيجة التي ت سعجم
مع األبر ال ظرية فعي البحعا مع أ بلبعة الجامععة ا تيجعة للظعراف التعي يمعر بهعا
المجتمععع العراقععي قععد أعبععتهم حصععا ة سسععية فععي الشعععار بالثنععة بععال سس ممععا يجعلهععم
يتمتعا بايجابية مع جميع األحداا االظعراف المختلسعة بشعك ببيععي لعتا فنعد كعا
قلنهم ببيعيا ااقعيا.
2ـ الهدف الثاني :قياس المكا ة ال سسية ااالجتماعية لدى بلبة الجامعة.
بلععم متاسععب درجععا أفععراد عي ععة البحععا علععى منيععاس المكا ععة ال سسععية االجتماعيععة
()112ابا حراف معياري منداره()12،93ابمنار ة هعتا المتاسعب بالاسعب السرضعي
للمنياس البالم ( )102ااستعما االختيار التائي لعي ة ااحعده تبعي اجعاد فعراق تا
داللة محصائية ع د درجة ( )29امستاى داللة ( )0،02اكما ماضح في جدا ()3
الجدا ()3
االختبار التائي لعي ة ااحدة لمعرفة المكا ة ال سسية االجتماعية لدى أفراد العي ة
النيمة
النيمة
حجم
مستاى
متاسب اال حراف المتاسب
التائية
التائية
العي ة
الداللة
المعياري السرضي
العي ة
الحسابية الجدالية
 2،000تا داللة
3،22
102
12،93
112
20
يتضح م الجدا في أععاله أ متاسعب درجعا المكا عة ال سسعية االجتماعيعة لعدى
أفراد العي ة أعلى م متاسعب السرضعي للمنيعاس ،اهعتا يع عي أ أفعراد عي عة البحعا
يتصسا ب مستاى عا ل م المكا ة ال سسية ااالجتماعيعة ،ايمكع تسسعير هعته ال تيجعة
التي ت سجم مع األبر ال ظرية في البحا م أ بلبة الجامعة ا تيجة للظراف التعي
يمر بها المجتمع العراقي قعد أعبعتهم حصعا ة سسعية فعي التعامع معع جميعع األحعداا
بااقعية اشعارهم بالمكا ة ال سسية.
1ـ الهدف الثالث  :تعرّ ف على ببيعة العالقة االرتبابية بعي قلعق االختيعار االمكا عة
ال سسية ااالجتماعية .
بلععم معام ع ارتبععاب (بيرسععا ) بععي درجععا قلععق االختيععار ادرجععا المكا ععة ال سسععية
ااالجتماعية ( )0،21اها معام ارتباب غير دا محصائيال،مما يشعير ملعى ضععف
اجاد عالقة ارتبابية فيمعا بعي المتغيعري  ،يمكع تسسعير هعته ال تيجعة ملعى أ شععار
البلبة بالنلق ايجابيا اشعارهم بالمكا ة االجتماعية اال سسية ايجابيا جع العالقة بي
المتغيري ضعيسة.
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 التوصيات والمقترحات:
 ااستكماال لل تائج التي تاص مليها البحا الحالي ياصي الباحا بماينتي:
.1أ تزيد الجامعة بصارة عامة اكلية التربية بصارة خاصة في شاباتها في ت مية
المكا ة االجتماعي اال سسية م خال مقامة ال داا الثنافية االترباية االتاعية
للبلبة م خال برامجها المت اعة .
. 2تسعيع دار اارشععاد التربععاي فععي ت ميععة النلععق االيجععابي للبلبععة امشعععارهم بععاألم
ال سسي في التعام مع األحداا االمااقف ال سسية ااالجتماعية.
المقترحات:
 .1مجراال دراسة مماثلة لمراح دراسية أخرى.
 .2مجععراال دراسععة تجريبيععة فععي ت ميععة متغيععرا أخععرى (النلععق مععع الخجع اااحععراج
االثنة بال سس).
المصادر العربية :
 .1النر الكريم
 .2باترسععا ،س .هععـ  )1951( ،ظريععا اارشععاد االعععالج ال سسععي  ،ترجمععة
(حامد عبد العزيز السني )ب ،1دار النلم  ،الكاي .
 .3بداي  ،احمد زكي ( ،)1952معجم مصبلحا العلعام االجتماعيعة ،بيعرا
،مكتبة لب ا .
 .2جمعععا ،سعععلاى محمعععاد( ، )991اثعععر بر عععامج مرشعععادي فعععي خسعععض النلعععق
االجتماعي للبلبة الجدد في المعاهد الس ية  ،رسالة ماجستير غير م شارة ،جامعة
بغداد .
 .2الجمعيععععة السلسععععسية العربيععععة  ، )1993(،المجلععععة السلسععععسية العربيععععة  ،مععععج
،2ع،2الجامعة األرد ية .
 .3الحس  ،محسا محمد ( ، )1913المعدخ ملعى علعم االجتمعاع الحديا،بغعداد
،مببعة جامعة بغداد .
 .1الخساجي ،زي حيعااي ( ،)1993قيعاس األمع ال سسعي لمعاظسي اماظسعا
الدالة  (،رسالة ماجستير غير م شارة ) ،كلية اآلدا ،جامعة بغداد .
 .5الععداهري ،صععالح ،ا خععرا ( )1990اارشععاد ال سسععي االتاجيععه التربععاي
،جامعة بغداد ،كلية التربية اب رشد  ،مببعة دار الحكمة ،البصرة .
 .9راتعع  ،أسععامة كامعع (، )1992علععم سععس الرياضععة ،دار السكععر العربععي ،
الناهرة.
 .10راجح  ،احمد عز ( )1913أصا علم ال سس  ،المكت المصري الحديا
للبباعة اال شر  ،ب ،1ااسك درية .
 .11سععاي  ،ريتشععارد ( )1919علععم األمععراض ال سسععية االعنليععة  ،ترجمععة احمععد
عبد العزيز سالمة ،الناهرة ،دار ال هضة العربية .
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 .12شععلتز  ،داا ( ، )1953ظريععا الشخصععية  ،ترجمععة حمععد دلععي الكربععالي
اعبد الرحم النيسي  ،بغداد  ،مبابع التعليم العالي .
 .13الصععالحي ،ميععادة عبععد الحسع ( ، )2002األمع اتحنيععق األهععداف اعالقتهععا
بالمكا ععة ال سسععية ااالجتماعيععة لععدى بععال الجامعععة  (،أبراحععة دكتععاراه غيععر
م شارة) كلية اآلدا  ،جامعة بغداد .
 .12الصباة ،محمد  ،جي ( )1992التسكير التجريعدي ااابعداعي لعدى مرتسععي
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)9( ملحق رقم
بسم ى الرحم الرحيم
منياس قلق االختيار
جامعة ديالى
 االصمعي/ كلية التربية
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قسم العلام الترباية اال سسية
عزيزي البال ......
عزيزتي البالبة.....
تحية بيبة...
يرام الباحا النيعام بدراسعة علميعة  ،لعتا ضعع بعي يعديك مجماععة مع السنعرا
االبالغععة ( ) 22فنععرة ...يرجععى تعا ععك مع ععا فععي االجابععة علععى ك ع فنععرة م ع فنععرا
المنياس بك دقة اماضاعية  ،علمعال ا عه التاجعد أجابعة صعحيحة ااخعرى خابئعة ،
اعليععك ا التتععرك اي فنععرة م ع دا اجابععة  ،اتلععك الغععراض البحععا العلمععي ...ال
داعي لتكر االسم ...مع الشكر االتندير .
مالحظة  :يرجى تداي المعلاما االتية  :ـ
ا ثى:
تكر:
الج س:
ا سا ي:
علمي:
التخصص:
الباحا
د .مظهر عبد الكريم العبيدي
ت ببق علي
كثيرال

2
2
3
1
5
9
10
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ت ببق علي
أحيا ال

1
2
3

اشعر باالحراج ع دما اسن ع اختصاصي
اشعرا اختصاصي ليس تا قيمة
اجد صعابة بالتحدا ع شريك حياتي
اشعر بالخاف ع دما افكر في مستنبلي
الدراسي
اشعر بالتاتر ع دما يكا الحديا ع شريك
حياتي
اشعر بالخج ع دما اتحدا ع الج س
اآلخر
اجد ا اختياري الختصاصي غير م اس
اجد سسي غير منبا م االخري
تضاين ي ظرة االخري
يرتعب جسمي ع دما اتكلم ع شخصيتي

ال ت ببق
علي أبدال

السنرا
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11
12
13
12
12
13
11
15
19
20
21
22
23
22
22

اشعر ا اختيار شريك حياتي غير م اس
اشعر بضعف قدرتي على اتخات النرار
غالبال ما اعتمد على زمالئي في اختيار
االشياال
يرااد ي الشك في ا اختياري الختصاصي
غير م اس
ت نص ي الخبرة في التساع مع االخري
امي الى العزلة ااالبتعاد ع االخري
اتردد بالمشاركة بالحاارا ع اسرة
المستنب
اتردد ع د االختيار بي ماضاعي مختلسي
ضعف قدرتي على ضبب تاتي في المااقف
الزعجة االمحز ة
ليس لدي الندرة على اختيار شريك حياتي
اجد صعابة في تحاي السش الى جاح
اخج ع دما اتعرض الى ماقف عابسي
جديد
احرص على عدم تكر اختصاصي امام
االخري
استغرق كثيرال في احالم الينظة لح
مشكالتي العابسية
اختصاصي لم يم ح ي عالقا اجتماعية
بيبة
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