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  :دف هذه الدراسة إىل ما يأيت

 .راهن لدى طالب اجلامعةحتديد نسبة انتشار قلق التقدم العلمي ال .1
أي (تعرف العالقة بني قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب اجلامعة مـن جهـة والعصـابية     .2

  . من جهة أخرى) االستعداد للمرض النفسي
اجلـنس،  : تعرف داللة الفروق يف قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب اجلامعة وفقاً ملتغريات .3

  . ةاالختصاص اجلامعي، مكان اإلقام
طالب وطالبة، يدرسون يف جامعيت تشرين والبعث، ومن ) 300(وقد تكونت عينة الدراسة من 

  . اختصاصات خمتلفة
  : ولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحث األدوات التالية

  .مقياس قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب اجلامعة، من تصميم الباحث -1
) الصيغة العربية للراشـدين ( )EPQ(أيزنك للشخصية  مقياس العصابية من حمتوى مقياس -2

  . الذي أعده أمحد حممد عبد اخلالق، وقد قام الباحث احلايل بتقنينه على البيئة السورية
  : وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية

  . من أفراد العينة% 51.33بلغت نسبة الطالب الذين لديهم قلق من التقدم العلمي الراهن  -1
  هناك معامل ارتباط إجيايب ودال إحصائياً بني قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب اجلامعة  -2

  .ومستوى العصابية
مل تظهر فروق دالة إحصائياً يف قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب اجلامعة وفقاً ملتغريات  -3

  .اجلنس واالختصاص اجلامعي
ق التقدم العلمي الراهن لدى طالب اجلامعة وفقـاً ملـتغري   ظهرت فروق دالة إحصائياً يف قل -4

كان الطالب املقيمون يف الريـف  (مكان اإلقامة وذلك لصاحل الطالب املقيمني يف الريف 
  ). أكثر قلقاً من الطالب املقيمني يف املدينة

                                           
 .كلية التربية، جامعة تشرين، اجلمهورية العربية السورية  ∗

1



  2006 -  األولالعدد  -  الرابعالمجلد ... ………………………… الجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد 
  

  
 

 

  المقدمة -1
قنوات الفضائية ال يكاد أحد منا يقرأ يف جريدة يومية أو جملة علمية أو يشاهد قناة من ال

تقدم علمي وتكنولوجي هائل، ولكـن  إال ويبهر مبا وصل إليه العامل يف عصرنا الراهن من 
 إنسـان إىل  يف أيامنا هذه اإلنسان قد حتول دجنرغم هذا التقدم الذي شهده عاملنا املعاصر 

تتملكه مشـاعر االرتيـاح واألمـل    أن   منبدالًالقلق واإلحباط واليأس تتملكه مشاعر 
ويربر لنا إبراهيم وهذا ما جعل علماء النفس يصفون عصرنا الراهن بعصر القلق،  والسعادة،

وتعددت .. افتقد اإلنسان يف هذا العصر الطمأنينة: " حممد املغازي سبب هذه التسمية بقوله
بالرغم من التقـدم املـادي الـذي حققـه،     ، املصادر اليت دد أمنه وهدوءه وراحة باله

العلمية الباهرة يف هذا القرن إذ أصبح لدى هذا اإلنسـان أجهـزة وأدوات   واالكتشافات 
وقد أصبحت .. متكنه من احلياة االجتماعية املرفهة، ولكن ال متكنه من احلياة السعيدة اهلادئة

وهذا ما تثبته حركة .. قضية اإلنسان املعاصر، ألنه تقدم مادياً وفنياً ومل يتقدم نفسياً وخلقياً
أفـراد  ن، فمثالً جند قيماً مثل التعاون والوفاء واإليثار مل يعد هلا مكان يف تعامـل  احلياة اآل

السؤال الذي  ومن مثّ فإن )4:1، 2001إبراهيم حممد ألغازي، (". ببعض اتمع بعضهم
هل يعيش العامل يف بداية األلفية الثالثة عصراً من الصحة النفسية وراحة : علينا يطرح نفسه
  راً من القلق وتزايد األمراض النفسية؟ البال؟ أم عص

يف العـامل   االكتئـاب أن نسبة  1988هيئة الصحة العاملية عام  إحصائياتدلت لقد 
أن ترتفـع  وحيتمـل   ..مليون مكتئب يف عاملنا املعاصر مئيتهناك حنو  أي إنّ%  5 حوايل
نظراً لزيـادة   تئاباالكويتنبأ العلماء زيادة  ..تصل إىل ثالمثئة مليونل 2000عام النسبة 

ذوبان التكافل األسري يف هجـر  و اإلنسان ومن مث كثرة األمراض اجلسمية عمرمتوسط 
ـ الفرد وقلة  قدرات احلياة السريعة واملغريات اليت تتجاوز وحركةالزواج الشباب  وازع ال

، 1992عكاشة، أمحد . (الذاتحب واخنفاض روح اجلماعة وتغلب  القيمالديين وتسيب 
361-362(  

منظمة الصحة أقامتها وهذه الزيادة قد حدثت فعالً يف السنوات األخرية، ففي إحصائيات 
مكتئـب يف  مليون إنسـان   500أكثر من يف العامل  بكتئااال ىعدد مرض العاملية خبصوص
 إىل أن نسبة حاالت 1994تشري إحصائية ملنظمة الصحة العاملية أجريت يف عام  العامل، كما

  )2003لطفي الشربيين، ( .من العينة اليت مشلتها الدراسة% 18 االكتئاب تصل إىل
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  مشكلة الدراسة  -2

بأنّ القرن احلادي والعشرين سيفرز العديد من الشـباب الـذين   : "يرى لطفي بركات
يعانون من االغتراب النفسي واالجتماعي واالقتصادي نتيجة للمتغريات الثقافية والتقنيـة  

لضياع العقائدي والنشوز االجتماعي والتشرد الفكري كأن هنـاك  املتالحقة اليت تبدو يف ا
  ) 17، ص1998لطفي بركات، . (أزمة حبث عن الذات دون جدوى

وملا كان الشباب ميثل قطاعاً حيوياً يف اتمع باعتبارهم أكثر الفئات العمريـة نشـاطاً   
اسية اليت يقوم عليها وقدرة على العمل والعطاء، فضالً عن أن الشباب ميثلون الدعامة األس

تقدم اتمع وتطوره، كان من الضروري البحث يف قضايا الشباب ومشـكالته وحماولـة   
وتبحـث   .التصدي هلا وذلك قبل وقوعهم يف براثن أزمة معقدة يصعب اخلـروج منـها  

الدراسة احلالية يف مشكلة أصبح الشباب اجلامعي يعيشها يف إطار التقدم العلمـي الـراهن   
ده عاملنا املعاصر، وهي مشكلة القلق بشأن هذا التقدم، وتسعى هذه الدراسة إىل الذي يشه

العالقة  كشف الغطاء عنمعرفة مدى انتشار هذه املشكلة بني طالب اجلامعة، وتسعى إىل 
أي االسـتعداد للمـرض   (بني قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب اجلامعة والعصـابية  

  . من جهة أخرى) النفسي
ضل الباحث دراسة الدور الذي تؤديه العصابية يف حدوث هذا القلـق واسـتبعد   وقد ف

إمكانية دراسة متغريات نفسية أخرى، كالذهانية مثالً، ألن العصابية متثل أبسط درجـات  
املرض النفسي، فهي ليست مبرض نفسي حبد ذاا ولكنها تشكل أرضية خصـبة لنمـوه   

ويف حـال وجـود   . قصى درجات املرض النفسيوتطوره، على عكس الذهانية اليت متثل أ
عالقة بني العصابية وقلق التقدم العلمي الراهن ميكننا اختاذ إجراءات وقائية وذلك قبـل أن  
تتدخل عوامل أخرى معقدة وتسهم يف تعقيد املشكلة والوقوع يف عامل األمراض النفسـية  

دي للمشكلة يف البدايات وليس والعقلية، اليت متثل الذهانية أقصى درجاا وبذلك يتم التص
  . درهم وقاية خري من قنطار عالج: يف النهايات، استناداً إىل املثل القائل

  
  أهمية الدراسة -3
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  :من مجلة أمور تكتسب الدراسة احلالية أمهيتها 
إثارا لواحد من املوضوعات احلديثة نسبياً وهو قلق التقدم العلمي الـذي أصـبح    -1

  .صرنا الراهنيعيشه الشباب يف ظل ع
وضع الربامج اإلرشادية مستقبالً ملساعدة طالب اجلامعة على مواجهة التقدم العلمي  -2

 .الراهن ووقايتهم من آثاره السلبية فيهم
 مقياس قلق التقـدم العلمـي  : إضافتها ألداتني يف جمال القياس النفسي ومها - 3

س ومقيـا  ،)وهو من تصميم الباحـث احلـايل  (طالب اجلامعة الراهن لدى 
 )E P Q(أيزنك للشخصية مقياس بنوده من الذي قام الباحث بفرز العصابية 

وتقنينه على البيئة السورية للتأكد من صالحيته مما يسهم إسهاماً متواضعاً يف 
 .إثراء جمال القياس النفسي

 
  أهداف الدراسة -4

  :دف الدراسة احلالية إىل ما يأيت
 .الراهن لدى طالب اجلامعة حتديد نسبة انتشار قلق التقدم العلمي -1
العصـابية  ومستوى  ةاجلامعطالب بني قلق التقدم العلمي الراهن لدى تعرف العالقة  -2

  ).أي االستعداد للمرض النفسي(
: وفقاً ملتغرياتطالب اجلامعة الراهن لدى  يف قلق التقدم العلميتعرف داللة الفروق  -3

 . اجلنس، واالختصاص اجلامعي، ومكان اإلقامة
 

  سئلة الدراسةأ -5
  : حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  ما نسبة انتشار قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب اجلامعة؟  -1
ـ  طـالب قلق التقدم العلمي الراهن لدى اً بني هل هناك عالقة دالة إحصائي -2  ةاجلامع

  ومستوى العصابية لديهم؟
وفقاً طالب اجلامعة  قلق التقدم العلمي الراهن لدى هل هناك فروق دالة إحصائياً يف -3

  ، ومكان اإلقامة؟ياجلنس، واالختصاص اجلامع: ملتغريات
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  فرضيات الدراسة -6
  :ينطلق البحث من الفرضيتني اآلتيتني

ـ  طالبقلق التقدم العلمي الراهن لدى اً بني دالة إحصائي إجيابية عالقة هناك -1  ةاجلامع
   .يهمومستوى العصابية لد

وفقاً طالب اجلامعة ليس هناك فروق دالة إحصائياً يف قلق التقدم العلمي الراهن لدى  -2
  .، ومكان اإلقامةياجلنس، واالختصاص اجلامع: ملتغريات

  
  تحديد مصطلحات الدراسة -7
   Neuroticismالعصابية  -7-1

ستعداد لإلصابة أو االضطراب النفسي، بل تعين اال Neurosisال تعين العصابية العصاب 
بالعصاب، وال حيدث العصاب احلقيقي إال بتوافر درجة مرتفعة من العصـابية والضـغوط   

أو الضطراب يف البيئـة الداخليـة   ) خسارة مالية(الشديدة نتيجة حلوادث وخربات احلياة 
ومييل ذوو الـدرجات العليـا يف العصـابية إىل أن تكـون      0).كاإلصابة مبرض مزمن(

نفعالية مبالغاً فيها، ولديهم صعوبة يف العودة إىل احلالة السـوية بعـد   استجابام اال
مرورهم باخلربات االنفعالية وتتكرر الشكوى لديهم من اضطرابات بدنية من نـوع  
بسيط، مثل الصداع واضطراب اهلضم واألرق وآالم الظهر وغريها، كما يقرون بأن 

أمحد حممـد عبـد   . (شاعر الكريهةلديهم الكثري من اهلموم والقلق وغري ذلك من امل
  )29: 28، 2000اخلالق، 

  : وميكننا أن نعرب عن العالقة بني العصابية والعصاب باملعادلة التالية
  مواقف ضاغطة ×العصابية = العصاب 

  حتديد العصابية إجرائياً 
تتحدد العصابية إجرائياً يف الدراسة احلالية باحلصول على درجـات مرتفعـة مبقيـاس    

  ). الصيغة العربية للراشدين(بية الذي أُخذت بنوده من اختبار أيزنك للشخصية العصا
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  التقدم العلمي الراهن  -7-2
هو جممل ما توصل إليه العلماء من اكتشافات علمية يف خمتلف جماالت احلياة يف ظـل  

  . عصرنا الراهن
  قلق التقدم العلمي الراهن  -7-3

إدراكـه خطـراً واقعيـاً أو حمـتمالً يتعلـق       هو حالة من التوتر تنتاب الفرد بسبب
باالكتشافات العلمية اليت توصل إليها العلماء يف خمتلف جماالت احليـاة يف ظـل عصـرنا    

  . الراهن
  حتديد قلق التقدم العلمي الراهن إجرائياً 

يتحدد قلق التقدم العلمي الراهن إجرائياً يف الدراسة احلالية باحلصول على درجة مرتفعة 
  . س قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب اجلامعة الذي قام الباحث احلايل بتصميمهمبقيا

  مكان اإلقامة  -7-4
هو املكان الذي يسكن فيه الفرد ويعيش فيه بشكل دائم، وال يقصد به مكان الوالدة أو 

ـ  : ويف هذه الدراسة يتحدد إجرائياً مبعرفة. املكان الذي يعيش فيه مؤقتاً ب هل يقـيم الطال
  .إقامة دائمة يف الريف أم يف املدينة؟

  
  اإلطار النظري للدراسة -8

يتناول الباحث حتت هذا العنوان، اعتماداً على األدب املكتوب حول املوضوع، أسباب 
 .قلق التقدم العلمي، وأنواعاً جديدة من املشكالت اليت أفرزها العصر الراهن

  أسباب قلق التقدم العلمي الراهن  -8-1
 :لباحث احلايل بأن األسباب اليت ميكن أن تؤدي إىل القلق بشأن التقدم العلمي الراهن هييرى ا

  قلق حول مفهوم الذات  -8-1-1 
عن مواكبة التقـدم   مقدرا بقصور ممن القلق نتيجة شعوره حالةبعض الشباب تنتاب 
 يسلقدرات ولالعديد من املهارات وا بالعديدهم يعيشون يف عصر يطالبهم ف الراهن العلمي
كلما خطى التقدم العلمي خطوة إىل األمام شعر أمثال هؤالء  من مثّو ،منها إال القليل لديهم
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  . اعن ذوام وتقديرهم هل مفهومهم اً يفسلبي تأثرياًوالعجز مما يؤثر  بالنقصالشباب 
  قلق حول مصير الذات  -8-1-2 

لنتائج اهولة الـيت ميكـن أن   ا من مخوفهنتيجة من القلق  حالةاآلخر  همعضوتنتاب ب
كل جمهول البد أن يثري لدينا حالة من  أنومن املعروف يؤدي إليها التقدم العلمي الراهن، 

مصائب كربى توقع السلبية اليت حتمل يف طياا  االحتماالتمجيع  استبعادالتوتر ريثما يتم 
ميضي وقد نا الراهن، الذي يشهده اإلنسان يف وقت العلميونتائج كارثية هلذا التقدم 

البشرية مجعاء نتيجة  انتهاءحيث يتوقع إمكانية  من ذلك أبعديف توقعاته إىل بعضهم 
غـري قصـد لـبعض    عـن   معن قصد أأكان ذلك  سواء، همعضبسوء استخدام 
   .ةالعلمي االختراعاتو االكتشافات

  قلق بسبب التعارض مع النظام القيمي للذات  -8-1-3 
جدالً كتشافات العلمية اليت أفرزها التقدم العلمي الراهن قلقاً كبرياً وفقد أثارت بعض اال

الـذي   واألخالقية، ومن أمثلتها مسألة االستنساخ،لّ باملعايري الكونية ألا ختعاملياً واسعاً 
البشـر،  ألنه ببساطة سيؤدي إىل سهولة استنساخ  أخطر إجنازات القرن العشرين،يعد من 

الذي يثري الكثري من القضايا األخالقيـة،  مليات التلقيح الصناعي ومنها أيضاً تطور ع
واستئجار رحم سيدة لزراعة جنني سـيدة  .. إجناب الزوجة بعد وفاة زوجها ةحالك

   ..!!!أخرى
خضوع العلم للتشريعات القانونية واألخالقية خوفـاً  ضرورة بوهلذا يطالب بعض الناس 

واتمعات جتاه هذا النوع مـن االكتشـافات    عواقبه، ومع ذلك جند مواقف األفرادمن 
مسـألة  جلمهـور حـول   تتأرجح بني الرفض احلاسم والقبول التام، ففي استفتاء آلراء ا

كانت فالبالغني  األشخاصمن  1005بالتليفون على  استفتاء أُجريأمريكا  االستنساخ يف
ذلـك،  % 91رفض بينما  حالة جناح التجربة، يف أنفسهمعلى نسخ % 7النتيجة موافقة 

خالد عبد ( .غري ذلك% 19اهللا بينما رأى  إرادةضد  اآلدمينينسخ  إنمنهم % 74وقال 
  )1997احلميد، 

ومبقابل هذا االحتجاج جند من يدافع بقوة العلم وطموح العلماء عن هذا النـوع مـن   
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ن رغم الطفرات العلمية اليت وصلت إىل حد اجلنـو : "االكتشافات فمثالً تقول فاتن غازي

العلمي، كما حدث يف جتارب االستنساخ، وإذا كان هناك شعرة بني اجلنـون وخدمـة   
البشرية، فإننا نعترض على اآلراء اليت تطالب بإخضاع العلم للتشريعات والقوانني بل نقول 
ليس هناك قوة تستطيع الوقوف يف وجه التقدم العلمي ذلك ألن العلم هو الـذي يهـذب   

جارب باجلنون والتهور لكنها توجه بعد ذلك خلدمـة البشـرية،   نفسه بنفسه فقد تبدأ الت
ولنضرب مثاالً عن اكتشاف الذرة اليت استخدمت يف احلرب والدمار يف بداية اكتشـافها،  

 0أصبحت تلك الذرة اآلن من االستخدامات األوىل لعلوم الذرة خلدمة الطب والبشـرية 
  ) 2003،66فاتن غازي، (

ألخرى اليت القت رفضاً من قبل بعض األشخاص موضـوع  ومن االكتشافات العلمية ا
وتوجهاا وميوهلا حول ء األمة العربية ارآاإلنترنت، ففي استطالع للرأي هدف إىل معرفة 

هل تعتقـد أن  :كان من ضمن األسئلة املوجهة للمقترعني السؤال التايلوقد بعض القضايا 
 )2894(رعني عن هذا السـؤال  قد كان عدد املقتو ؟اإلنترنت مفسدة ألخالق الشباب

أجـابوا  %  48.8، و)نعم(أجابوا بـ %  50.1 :كما يلي قد جاءت النسبمقترعاً، و
  ) 2001جربا غنيم، ). (ال(بـ
   الذاتقلق نتيجة رفاهية  -8-1-4 

أوقات فراغنـا ويف   يفزادت التكنولوجيا احلديثة "وفقاً ملا تذهب إليه إليزابيث لوكاس 
عرف ماذا سنفعل مبثل هذا الوقت الفائض لدينا، فالراحة تغرينا حبياة غري راحتنا ولكننا ال ن

فعالة وتتجه ضد فعاليتنا املنتجة ومن مثّ فإن أفقنا الروحي ينكمش ومثل هذا األمر جعـل  
الناس سجناء الراحة احلديثة، فبقدر ما تكون هناك رفاهية يكون هناك قلق فيما جيـب أن  

   (Lukas, E, 1986,28)". نفعله ذه الوفرة
وجند أن هذه املشكلة زادت تعقيداً يف ظل التقدم العلمي املذهل يف جمـال تكنولوجيـة   
االتصاالت ففي ظل هذا العامل اإللكتروين أصبح بإمكان اإلنسان العصري أن يقضي أعماله 
ومشترياته وزياراته وهو جالس يف مرتله وذلك باستخدامه بعض وسائل االتصال احلديثة، 

اخلليوي واإلنترنت، ومثل هذا الوضع جعل إنسان اليوم أسرياً داخل عامل إلكتروين فأدى ك
  . ذلك إىل قلة حركته وإىل حالة من الكسل الفكري واجلسدي

لقد كان اإلنسان قدمياً يقوم مبعظم أعماله بساعديه، وكان بال شك يعاين مشقة التعب 

8



  ماريو رحال. د ..……………………................ قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب الجامعة وعالقته بالعصابية 
  

  

  

 

 

حة النفسية؛ فقد كان مبقدوره حتويـل  اجلسدي ومع ذلك كان يتمتع بقسط وافر من الرا
تعبه النفسي إىل تعب جسدي فكان ميارس ما يسمى العالج عن طريق الرياضـة دون أن  
يكون قاصداً تطبيق هذا النوع من العالج، أما اإلنسان املعاصر فقد أصبح لديـه يف ظـل   

اليوميـة،  عصرنا الراهن متسعاً من الوقت ليضع يديه على خديه ويفكر يف أبسط األمـور  
ومن مثّ جاءت املشكالت النفسية استجابة مللء حالة الفراغ هذه فتفجرت لديه مشـاعر  

  . امللل والقلق واإلحساس بالفراغ الداخلي
 قلق نتيجة طموح الذات -8-1-5 

ولـيس  ) القلق الوجودي(يعاين بعض الناس من إحدى حاالت القلق يطلق عليها اسم 
حة النفسية ألنه مؤشر يدل على التوتر الذي يسـتثريه  هذا مرضاً ولكنه شرط رئيسي للص

  )1، 1992إميان شاهني، . (الفرق بني ما حققه الفرد وما بقي عليه
إنه يعرب عن هوة بني ما حققناه اليوم وما ينتظر منا حتقيقه يف املستقبل، فهـو مـرتبط   

ه أشبه ما يكون باختيـار  ارتباطاً مباشراً باختيار اإلنسان ملوقفه وفلسفته يف هذه احلياة، إن
هذا النوع من القلق  Frederik perlsوقد وصف فريدريك بريلز ). أن تكون أو ال تكون(

عن ركيزة احلاضر املؤكد بأمنه، وانشغلت  ابتعدتفكلما  ،اهلوة بني احلاضر واملستقبلبأنه 
هذا القلق لـيس  وإذا كان املستقبل ميثل القيام بأداء معني فإن  القلق، باملستقبل عانيت من

وإمـا  سوى رهبة املسرح إما أن تروعك التوقعات الكارثية، بكل املصائب اليت ستحدث، 
هذا القلق مرتبط بالدور  إن ..تبهرك التوقعات الرباقة، بصدد املباهج الرائعة اليت ستناهلا نأ

ل إنه جمرد رهبة املسرح هل سأقوم بدوري على أكمل وجه؟ هل سأنا أن تؤديهالذي تريد 
ضـرباً  لقب فىت الشاشة؟ هل سأنال استحسان اجلماهري؟ هل سيكون نصييب تصـفيقاً أم  

  )40-39، 1989حممد عبد الظاهر الطيب،( يض متعفن؟بب
ومن مثّ فإن أمثال هؤالء األشخاص الذين ينتام هذا النوع من القلـق يرفضـون أن   

ني له ال حول هلم وال قوة، يكونوا على هامش هذا التقدم العلمي وأن يكونوا جمرد مستقبل
وضمن هـذا املعـىن    .بل يريدون أن يكونوا عناصر فعالة تسهم يف صنع كيان هذا التقدم

  : للقلق يقول صالح خميمر
كثرياً ما يكون القلق عالمة على نبض احلياة رفضاً لالستسالم وحتدياً للصعاب وكان " 
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ا أن الشعوب تعاين من القلق بقـدر مـا   للعقاد واليت يقرر فيهذلك تأييداً للعبارة الشهرية 

صـالح  ( ".يكون حظها من التقدم بينما تبتعد عنه بقدر ما يكون نصيبها من التخلـف 
  )5، 1978خميمر، 

  مشكالت نفسية جديدة أفرزها العصر الراهن  -8-2
قلـق  : مثـل املشكالت جديدة من لقد أصبحنا نسمع يف ظل عصرنا الراهن عن أنواع 

خوف من ديد التعامـل  : بأنه Howrdالذي يعرفه هاورد  Computer anxietyاحلاسب 
 & Howrd، G، S. (مع احلاسب بشكل ال يتناسب مع التهديد الفعلي اآليت من احلاسب

Smith، R، D 1986، P611(  
-30أن مشاعر القلق حنو احلاسب واسـتخدامه تـؤثر يف    Linda Orrوترى ليندا أُر 

 ،Orr، L( 0اسب يتناسب عكساً مع خربة الشخص بـه من اتمع وأن قلق احل% 40
2004، P 2(  

ومن املشكالت العصرية أيضاً اخلوف املرضي من التكنولوجيا أو فوبيـا التكنولوجيـا   
Technophobia.  ومييز لنا كل من روِزنRosen ويل وWeil    بني ثالثة مسـتويات مـن

  : فوبيا التكنولوجيا وهي
تظهر مؤشرات تقليدية من ردود الفعـل   :Anxious Techno phobiaفوبيا التكنولوجيا القلقة 

  ..صداع –خفقان القلب بسرعة  –تعرق راحة اليد : القلقة عند استخدام التكنولوجيا مثل
يكون الشخص هادئاً وسـاكناً  : Cognitive Techophbiaفوبيا التكنولوجية املعرفية 

كـل  : "ه بعبارات سلبية يؤمن ا مثلومسترخياً استرخاًء خارجياً، ولكنه مهتاج من داخل
أنا قد أضغط على الزر اخلاطئ وبالتايل سـوف  "، "شخص يعرف كيف يفعل ذلك إال أنا

  ". تتعطل هذه اآللة
ميكن أن يكون قَلقاً قَلَقاً ضعيفاً أو يستخدم : Uncomfortable Userاملستخدم املتضايق 

 &Rosen، L,D   .إىل اإلرشـاد  بعض العبارات السلبية ولكنه بشكل عام ليس حباجـة 

Weil.M.M, 1993)(  
إدمـان   باضـطراب  األخرى اليت ظهرت يف عصرنا الراهن ما يسمىاملشكالت ومن 
أن تعريف  Grohol، ويرى جروهول )IAD) Internet Addiction Disorderاإلنترنت 

ـ   ري إىل هذا االضطراب ال يزال صعباً حىت هذا الوقت، ولكن هناك مسحاً اسـتطالعياً يش
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إن بعض الناس يقضـون  . وجود مشكالت تتعلق بقضاء الكثري من الوقت على اإلنترنت
الكثري من الوقت يف القراءة ومشاهدة التلفاز، والعمل، ويهملون عـائالم وصـداقام   

اإلدمان على التلفاز واإلدمان على الكتـاب  : والنشاطات االجتماعية فهل نعترب اضطرابات
مل، اضطرابات عقلية شرعية تقـع يف الصـنف التشخيصـي للفصـام     واإلدمان على الع

ألا من احملتمل أن تكون رغبة يف اهلروب من التعامل مع مشـكالم  .. واالكتئاب نفسه؟ طبعاً ال
  )p1.Grohol,G,M, 2004 ).اخل.. االكتئاب، القلق: احلياتية ومن هذه املشكالت

جمموعة من املشكالت املتفرعة عنه، ومـن  وقد أدى اإلنترنت يف ظل عصرنا احلايل إىل 
أمثلتها ما يسمى اخليانة اإللكترونية، ففي تقرير أصدرته أكادميية يف الواليـات املتحـدة   

إن : " حمام، متخصصني يف شؤون الزواج والطالق ذُكـر فيـه   1600األمريكية تضم 
الطالق كـان   من حاالت% 68الكومبيوتر بات يؤدي دوراً كبرياً يف متزيق األسر، وإن 

السبب فيها أن أحد طريف العالقة الزوجية وجد حبيباً آخر عرب اإلنترنت، وفوق هذا فقـد  
من النساء من أن أزواجهن انصرفوا عنهن بسبب اندماجهم يف مواقع العري % 56شكا 
  )2004جعفر عباس، ." (واجلنس

  الدراسات السابقة -8-3
ول عليها واليت هلا صلة مبوضوع الدراسـة  إن الدراسات اليت أمكن للباحث احلايل احلص

افتقاراً سواء أكانت دراسات عربية أم دراسات أجنبية، جند ، احلالية هي دراسات قليلة جداً
  :وفيما يلي عرض هلذه الدراسات. هلذا النوع من الدراسات، على الصعيد العريب والعاملي أيضاً

ـ   إبـراهيم فعلى صعيد الدراسات العربية قام  بدراسـة عـام    د احلميـد شـوقي عب
  :بعنوان1999

، "احلديثة وعالقتها بقدرام على اإلبداع  التكنولوجياالعاملني احلرفيني حنو  اجتاهات" 
الكشف عن طبيعة العالقة بني اجتاهات عينة من العاملني احلرفيني حنو الدراسة هدف وكان 

دم الباحث مقياساً من إعداده وقد استخ. التكنولوجيا الصناعية احلديثة وقدرام اإلبداعية
 .ومقاييس القدرات اإلبداعية جليلفورد لقياس االجتاهات حنو التكنولوجيا الصناعية احلديثة،

من العاملني يف جمال خراطة املعادن مبصانع احلديـد  ) 231(تكونت عينة البحث من قد و
ث ظهور عالقة ومن نتائج البح. والصلب حبلوان وورش الصيانة التابعة لسكك حديد مصر
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ارتباطية منحنية بني اجتاهات احلرفيني حنو التكنولوجيا احلديثة وقدرام اإلبداعية، إذ تـبني  

يف . أن املرتفعني يف القدرات اإلبداعية يتبنون اجتاهات متوسطة حنو التكنولوجيـا احلديثـة  
ـ   حني تبني أن . رتفعنياجتاهات منخفضي القدرات اإلبداعية أكثر تفضيالً منها لـدى امل

  )101: 53 ص، 1999إبراهيم شوقي عبد احلميد، (
 Youngويـانج   Levi وليفي Slemقام كل من سليم وعلى صعيد الدراسات األجنبية 

دراسة مقارنة بني العمال : االجتاهات حنو التغري التكنولوجي": بعنوان 1995بدراسة عام 
 –اجتاهات العـاملني اليابـانيني    أن هذه الدراسة بينت، إذ "األمريكيني والعمال اليابانيني

إذ  ،التكنولوجيا احلديثة وتغريها تتسـم بالسـلبية والتشـاؤمية    حنو –باألمريكيني  مقارنة
أنه سيضر بأعماهلم بويعتقدون  ،Stress للضغط اًمصدربوصفه التغري التكنولوجي  يدركون

 - عكس األمـريكيني  على –القلق بدرجة عالية من اليابانيونومستقبلهم املهين، كما يشعر العمال 
   (Slem, C., et al, 1995) واستخدامهفيما يتعلق بصعوبة تعلم احلاسب اآليل 

املوظفـون يعـانون مـن    : "حتت عنوانأعدها مكتب العمل الدويل  أخرى دراسةويف 
 تتزايـد فكلمـا  "الضغط النفسي واالكتئاب مها مرضان خلقتهما التكنولوجيا احلديثـة  

قـد  ولدى املوظفني، احلديثة ارتفع معدل اإلصابة باألمراض العصبية والنفسية التكنولوجيا 
مشلت الدراسة مخس دول هي الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا وبريطانيا وفنلندا وأخرياً 

التوتر أمراض من موظفني موظف من كل عشرة  وقد تبني أنّ يف هذه الدول يعاين بولندا،
يتعني على املوظفني مواكبة العديد من التقنيات اجلديدة  إذ ،و القلقالعصيب أو ضغط الدم أ

ثورة تكنولوجيا  تنكاا ملو ،ووسائل تنظيم العمل ملواجهة الزيادة املستمرة ملتطلبات السوق
املنافسة إىل حد كبري، أصبحت حاالت االكتئاب والتوتر العصيب أكثـر   يفد يزتاملعلوماتية 
يعاين واحد من كل عشرة يف سن العمـل مـن   األمريكية املتحدة ففي الواليات  ؛انتشاراً

بريطانيا يعاين ثالثة موظفني تقريباً من أصل عشرة سـنوياً مـن   ويف  ،التوتر العصيب
يعانون من القلق والتـوتر   ينيمن املوظفني اليابان%  63وكان  ،مشكالت نفسية
  )www.annbaa.org/nba59/ektrna.htm//( .1997عام  العصيب يف العمل

  تعليق على الدراسات السابقة  -8-3-1
يف ضوء الدراسات السابقة مل جند دراسة واحدة من الدراسات حبثت حبثاً مباشـراً يف  
العالقة بني قلق التقدم العلمي الراهن وبني العصابية، وجند أن الدراسات حاولت الربط بني 
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 ظهور بعض املشكالت النفسية التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تشهده بعض الدول وبني
ويـانج   Levi وليفـي  Slemكل من سليم ا قام والعصبية فيها، فنجد أن الدراسة اليت 

Young للضغط اًمصدربوصفه التغري التكنولوجي  يدركون تشري إىل أن العمال يف اليابان 
Stress،  مكتـب   كما جند أن الدراسة اليت أجراها. القلق بدرجة عالية منكما يشعرون

لـدى   والعصبية معدل اإلصابة باألمراض النفسيةزيادة يف العمل الدويل أشارت إىل وجود 
أما عـن  . العاملني يف الدول املتقدمة بسبب التكنولوجيا احلديثة وما تتطلبه منهم ملواكبتها

الفروق يف قلق التقدم العلمي وفقاً ملتغريات اجلنس واإلقامة واالختصاص اجلامعي فلم جند 
  .دراسة واحدة حبثت ضمن إطار هذا املوضوع

  
  الجانب الميداني للدراسة  -9
  الدراسة عينة -9-1

من جـامعيت البعـث    مت اختيارهم عشوائياًطالب وطالبة ) 300(الدراسة  عينة بلغت
وقـد مت   ،)1.68( معياريسنة باحنراف ) 21.43(هم متوسط أعمار قد بلغو وتشرين

 الدراسـات اإلنسـانية،  : امعية إىل ثالث جمموعات وهـي تقسيمهم وفقاً لدراستهم اجل
وجند تقارباً بني بعض الكليات مـن  . الطبية الدراسات ،الدراسات امليكانيكية واإللكترونية

واجلدول التايل يوضح توزيع أفراد العينة وفق متغريات االختصاص .حيث طبيعة االختصاص
  . واجلنس واإلقامة

  
  )1(اجلدول رقم 

  اجلنس ومكان اإلقامة واالختصاص اجلامعي: د العينة وفقاً ملتغرياتتوزيع أفرا
 االختصاص اجلامعي مكان اإلقامة  اجلنس

 الدراسات اإلنسانية  مدينة  ريف ذكور  إناث
الدراسات

امليكانيكية 
 واإللكترونية

 الطبية الدراسات

225  85 100 200 106 94  100  
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العينة أكرب من نسبة الذكور والسـبب يف   ومن اجلدول السابق جند أن نسبة اإلناث يف
هذا التفاوت أن هناك بعض الكليات اليت تكون فيها نسبة اإلناث أكثر من نسبة الذكور، 
كما هي احلال يف كليات التربية واآلداب، وملا كان استخدم الباحث احلايل أسلوب العينة 

  . صلي كما هي يف الواقعالعشوائية جاءت النسب من الذكور واإلناث ممثلة للمجتمع األ
  الدراسة أدوات -9-2

  :استخدم الباحث يف دراسته األدوات التالية
  
  الراهن لدى طالب الجامعةقلق التقدم العلمي مقياس  -9-2-1
  المقياس وصف -9-2-1-1
حلالة القلـق   اًكمي اًمقياسبوصفه قلق التقدم العلمي  مقياساحلايل بتصميم  الباحث قام

نفوس الشباب يف عصرنا الراهن وذلك نتيجة التطورات واالكتشافات  بتنتااليت أصبحت 
وميثل " ليكرت"عشر بنداً، صممت بطريقة  ةمن مخسقياس امل هذا ويتكون، اهلائلةالعلمية 

شدة القلق  يف متفاوتةكل بند مقياساً تقديرياً مكوناً من مخس درجات تعرب عن مستويات 
بـدءاً مـن    املستوياتلعلمي الراهن، وتتدرج هذه بشأن جانب معني من جوانب التقدم ا

  ").1"انظر امللحق رقم (املوافقة التامة حىت الرفض التام 
  هوتصحيحمقياس إجراء ال طريقة -9-2-1-2

كل منها وذلك يف احلقل  أمام (x)بوضع إشارة  قياسبنود امل نباإلجابة ع الطالب يقوم
مث حتسـب   ,اًفعليوضعه انطباقاً ينطبق على  أن هذا البندعلى الذي يعرب عن مدى موافقته 

 (x)بإعطائه مخس درجات لكل إشارة  قياساملدرجة الطالب يف كل بند من بنود 
موافق إىل (، وأربع درجات يف حال وضعت يف حقل )موافق متاماً(يف حقل  وضعت
، ودرجـتني يف حـال   )حيادي(، وثالث درجات يف حال وضعت يف حقل )حد ما

، ودرجة واحدة يف حال وضعت يف حقـل  )إىل حد ما موافقغري ( وضعت يف حقل
فيما عدا  قياسيع بنود امليف مجعلى هذا املنوال  التصحيحويسري ). غري موافق أبداً(

ويـتم   لدرجات فيهما بشـكل معـاكس،  تعطى ا ؛ حيثواخلامسالبندين الثالث 
 مجيعهـا،  من خالل مجع درجـات البنـود   مقياسالكلية لل الدرجةاحلصول على 

وبالتايل كلما اقتربت الدرجة من  درجة،) 75(إىل ) 15( منفيه وتتراوح الدرجة 

14



  ماريو رحال. د ..……………………................ قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب الجامعة وعالقته بالعصابية 
  

  

  

 

 

وكلما ابتعدت عنها  قلق التقدم العلمي لدى الطالب، ارتفاعدل ذلك على ) 75(
  . على اخنفاضه ذلكدل ) 15(واقتربت من 

  مقياسال ثبات -9-2-1-3
  : تيةالتأكد من ثبات املقياس باستخدام الطرائق اآل مت
  ر إعادة االختبا طريقة -9-2-1-3-1

ن بني التطبـيقني  اأسبوع قدره بفاصل زمينحسب ثبات املقياس بطريقة إعادة االختبار 
سب معامل حقد و طالباً وطالبةً،) 88(وذلك على عينة مكونة من  مقياسللاألول والثاين 

و معامـل  وه، )0.77(قيمته فبلغت  درجات الطالب يف التطبيقني، بني" بريسون" ارتباط
باستخدام طريقة  نيشري إىل ثبات مقياس قلق التقدم العلمي الراهمما  ،اًل إحصائيادارتباط 

   .إعادة االختبار
  كرونباخ لطريقة ألفا  -9-2-1-3-2

وذلـك  ) طالـبٍ وطالبـة   300(حسبت معامل ألفا ألفراد العينة الكلية اليت بلغـت  
وحسبت قيمـة ألفـا    ،)SPSS )ة للعلوم االجتماعيةباستخدام برنامج احلقيبة اإلحصائي

الكلية، وقيمة ألفا لكل بند على حدة، مث اُستبعدت البنود اليت كانت فيها قيمة ألفا أكـرب  
  :واجلدول التايل يوضح قيم ألفا للبنود يف حال مت حذف أي منها. من قيمة ألفا الكلية

  
  )2(اجلدول رقم 

  قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب اجلامعةقيم ألفا لكل بند من بنود مقياس 
 8 7 6 5 4 3 2 1 البند
0.66880.67100.68950.65150.68250.66870.66630.6670 ألفا
 الكلية 101112131415 9 البند
0.67130.66410.67730.68490.67360.66500.66520.6864 ألفا

م ألفا كانت أصغر من قيمة ألفا الكلية، فيما عـدا  يتبني من اجلدول السابق أن مجيع قي
ومن مثّ مت استبعاده من بنود املقياس وحصلنا بعد ذلك على قيمة جديـدة  ) 3(البند رقم 

  .ويعترب هذا املعامل للثبات جيد 0.6894أللفا تساوي 
  مقياس ال صدق -9-2-1-4
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باسـتخدام  اجلامعـة  طالب لدى  قلق التقدم العلمي الراهن مقياسمن صدق  التأكد مت

  : الطرائق اآلتية
  صدق المحكمين  -9-2-1-4-1

عرضت بنود املقياس على سبعة حمكمني من أعضاء اهليئة التدريسية املختصني يف جماالت 
التقومي والقياس يف ) 2: (التربية وعلم النفس وعلم االجتماع وكانت اختصاصام كما يلي

املناهج ) 1( -علم النفس التربوي ) 1( –خلاص علم النفس ا) 1( –التربية وعلم النفس 
  . اتمع واإلرشاد) 1( –التغري اإلجتماعي ) 1( -وطرائق التدريس 

وقد بلغت نسبة االتفاق بني احملكمني على بنود االختبار بأا تقيس فعالً مـا وضـعت   
   %. 85.71إذ كانت نسبة االتفاق ) 12(و) 3(فيما عدا البندين رقم % 100لقياسه 

  المقارنة الطرفية  طريقة -9-2-1-4-2
مث  يف املقيـاس  األقوياء مبتوسطات الضـعاف  متوسطاتمقارنة تتم وفقاً هلذه الطريقة 

لتلك الفروق داللـة إحصـائية    تصبحبني هذه املتوسطات وعندما  داللة الفروقحتسب 
ن وبذلك نطمـئن  والضعاف يف امليزا األقوياءمييز بني  ملقياسأن ابنقرر  واضحة نستطيع أن

: ذلك مت حساب الوسيط ومن مث مت تقسيم الدرجات إىل مسـتويني  على وبناًء إىل صدقه،
الدرجات اليت تقع (ومستوى الضعفاء ، )اليت تقع بعد الوسيط الدرجات(مستوى األقوياء 

حسبت متوسطات درجات أفراد املستوى القوي ودرجات أفراد املستوى  مث، )قبل الوسيط
 الداللة اإلحصائية للفرق القائم بني هذين املتوسطني وقد اُستخدام  حسابدف الضعيف

وقد تبني أن هناك فروقاً دالة إحصـائياً   للكشف عن داللة الفرق،) احلرجة النسبة(أسلوب 
يعـين أن  بني درجات ذوي املستوى القوي وبني درجات ذوي املستوى الضعيف، وهذا 

املرتفعة وبـني ذوي املسـتويات    املستوياتالً بني ذوي قلق التقدم العلمي مييز فع مقياس
  . فيه املنخفضة

  طريقة التماسك الداخلي  -9-2-1-4-3
قام الباحث حبساب معامل ارتباط كل بند بالدرجة الكلية لالختبار، فيما عدا البند رقم 

جلدول التـايل  وا 0، وذلك للعينة الكلية، مث اُستبعدت البنود اليت مل تظهر ارتباطاً داالً )3(
  :يوضح معامالت ارتباط بريسون يف بنود االختبار

  

  ) 3(اجلدول رقم 
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  معامالت ارتباط كل بند من بنود مقياس قلق التقدم العلمي الراهن 
  لدى طالب اجلامعة بالدرجة الكلية للمقياس

 8 7 6 5 4 2 1البند
0.4490.4260.5760.3320.4720.4840.458معامل االرتباط

 15 14 13 12 11 10 9 البند
0.3970.4800.4180.3720.4040.5020.473معامل االرتباط

يتبني من اجلدول السابق وبالرجوع إىل اجلداول اإلحصائية جند أن هنـاك معـامالت   
  .ارتباط إجيابية ودالة إحصائياً بني كل بند من بنود املقياس والدرجة الكلية للمقياس

  
  )E P Q(زنك للشخصية أي مقياس -9-2-2
  المقياس وصف -9-2-2-1

أيزنك للشخصية أداة لقياس العصابية ملا يتسم به من ميزات  مقياس احلايل الباحث اختار
 .بنـوده  نوضوح تعليماته وسهولة بنوده وسهولة الطريقة اليت جييب فيها املفحوص ع مثل

، ويف عـام  1975عـام   كل من سيبل أيزنك وهانز أيزنك املقياس وقد قام بتصميم هذا
لـه  وهناك صيغتان  تقنينه على البيئة املصرية،ه واخلالق بتعريب عبدقام أمحد حممد  1991

احلالية  الدراسةوعلى اعتبار أن عينة  0إحدامها خاصة بالراشدين واألخرى خاصة باألطفال
 تتألف واليت بالراشدينتقع ضمن مرحلة الرشد فقد قام الباحث باستخدام الصيغة اخلاصة 

، اإلنبسـاطية لقيـاس  ) 20(بنداً لقياس الذهانية، ) 25: (بنداً موزعة كما يلي) 91(من
  )80، 1991أمحد حممد عبد اخلالق، (. بنداً لقياس الكذب) 23(بنداً لقياس العصابية، ) 23(

احلايل بعزل البنود اخلاصة ببعد العصابية ووضعها يف مقياس مسـتقل   الباحثوقد قام 
  ))2(انظر امللحق رقم (.أن بقية األبعاد ال تفيد الدراسة احلالية يف حتقيق أهدافها اعتبارعلى 
  هتصحيحاالختبار وإجراء  طريقة -9-2-2-2

) ال(أو ) نعم( اإلجابتنياملفحوص إلحدى  باختيارعام  بشكلبار تبنود االخجياب عن 
فـال  ) ال( اإلجابـة  أما إذا كانت) نعم( إجابةلكل  واحدةيعطى املفحوص درجة  وبالتايل

احلصول على الدرجة الكلية يف بعد العصابية من خالل مجـع   ويتم. حيصل على أية درجة
ها بنعم، وتتراوح الدرجة الكلية يف هذا البعد ما نأُجيب ع اليتدرجات مجيع البنود 
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ىل ارتفـاع مسـتوى   إ، وكلما ارتفعت الدرجة أشار ذلـك  درجة) 23–0(بني 

  .العصابية لدى املفحوص
  العصابية  مقياس ثبات -9-2-2-3
   :تني ومهابطريق العصابيةحساب ثبات مقياس  مت
   طريقة إعادة االختبار -9-2-2-3-1

ن بني التطبـيقني  اأسبوعقدره بفاصل زمين بطريقة إعادة االختبار املقياس حسب ثبات 
 حسـاب  طالباً وطالبةً وقـد مت ) 88(وذلك على عينة مكونة من  لمقياسلاألول والثاين 
وهـو  ) 0.86(، فبلغت قيمته درجات الطالب يف التطبيقني بني" بريسون" معامل ارتباط 

  .إجيايب ودال إحصائياً وبذلك يتصف املقياس بالثبات
  كرونباخ لطريقة ألفا  -9-2-2-3-2

مت استخدام طريقة ألفا لكرونباخ يف حساب ثبات مقياس العصابية وفـق اخلطـوات   
. ا عند حساب ثبات مقياس التقدم العلمي الـراهن ـذه الطريقـة   املذكورة سابقاً نفسه

  :واجلدول التايل يوضح قيم ألفا للبنود يف حال حذف واحد منها
  

  )4(اجلدول رقم 
  قيم ألفا بالنسبة لكل بند من بنود مقياس العصابية

 8 567 234 1 البند
0.77080.77340.77560.78110.77650.77790.78430.7696 ألفا
 16 101112131415 9 البند
0.78000.76810.77710.76400.78090.77250.77400.7975 ألفا
 الكلية 181920212223 17 البند
0.78010.77680.77350.76840.77540.77790.78200.7842 ألفا

أصغر من قيمـة ألفـا   يتبني من اجلدول السابق أن قيم ألفا جلميع بنود املقياس كانت 
الكلية، عدا البندين السابع والسادس عشر، وبالتايل مت استبعادمها من الدراسـة النهائيـة   

  . وهذا املعامل للثبات مرتفع وجيد جداً 0.7982وحصلنا على قيمة جديدة أللفا تساوي 
  العصابية  مقياس صدق -9-2-2-4
   : مهاتنيطريق باستخدامالعصابية مقياس من صدق  التأكد مت
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   المقارنة الطرفية -9-2-2-4-1
فيهـا  اليت حسـب  نفسها والطريقة ذاا اخلطوات  حسب صدق مقياس العصابية وفق

، وقد تبني أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بـني  الراهنقلق التقدم العلمي  مقياس صدق
درجات الطالب ذوي املستوى القوي وبني درجات الطالب ذوي املستوى الضعيف، 

املرتفعـة وبـني ذوي    املسـتويات مييز فعالً بني ذوي العصابية  مقياسيعين أن ذا وه
  .فيه املنخفضةاملستويات 

 طريقة االتساق الداخلي -9-2-2-4-2
حسبت معامل ارتباط كل بند من بنود مقياس العصابية بالدرجة الكليـة للمقيـاس،   

جلدول اآليت يوضـح معـامالت   وا. واُستبعدت البنود اليت مل تظهر معامالت ارتباط دالة
ارتباط بريسون لكل بند من بنود املقياس بالدرجة الكلية للمقياس، عدا البندين املستبعدين 

  . ومها السابع والسادس عشر
  

  )5(اجلدول رقم 
 معامالت ارتباط كل بند من بنود مقياس العصابية بالدرجة الكلية للمقياس

8 6 5 4 3 2 1 البند
0.538 0.396 0.452 0.293 0.432 0.486 0.497 معامل االرتباط

15 14 13 12 11 10  البند 9
0.485 0.496 0.334 0.631 0.428 0.537 0.380 معامل االرتباط

23 22 21 20 19 18  البند 17
0.291 0.399 0.457 0.539 0.477 0.431 0.352 معامل االرتباط

  
ل اإلحصائية أن مجيع بنود مقياس العصابية يتبني من اجلدول السابق والرجوع إىل اجلداو

قد أظهرت معامالت ارتباط دالة إحصائياً بالدرجة الكلية للمقياس، وبذلك يكون املقياس 
 .متماسكاً داخلياً ومتصفاً بالصدق 

  إجراءات الدراسة  -9-3
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سي قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة يف الفصل الثاين من العام الدرا
إذ اجتمع بطالب كل قسم على حده، ووزع املقاييس على الطـالب  / 2003-2004/

داخل قاعات احملاضرات، وأشرف الباحث إشرافاً مباشراً على عملية تطبيق املقاييس حرصاً 
  . على سالمة التطبيق ووضوح التعليمات للطالب

  
  نتائج الدراسة ومناقشتها  -10
  نتائج الدراسة -10-1

دراسة احلالية اختبار جمموعة من الفرضيات، بعد حتليل البيانات إحصـائياً  كان هدف ال
  :باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة، مت التوصل إىل النتائج التالية

  
ما نسبة انتشار قلق التقدم العلمي الراهن : "السؤال األول وهذا نصه -10-1-1

  " لدى طالب الجامعة؟
نسبة انتشار قلق التقدم العلمي لدى طالب اجلامعة حبساب قام الباحث يف سبيل حتديد 

متوسط درجات الطالب كلياً مبقياس قلق التقدم العلمي والتكنولوجي الراهن وقد بلغـت  
، مث قام حبساب نسبة الطالب الذين حصلوا على درجـات  )42.99(قيمة هذا املتوسط 

  : ل التايلأكثر من املتوسط، وكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدو
  

  )6(اجلدول رقم 
  نسب انتشار قلق التقدم العلمي الراهن لدى طالب اجلامعة

وفقاً ملتغري اإلقامة وفقاً ملتغري االختصاص وفقاً ملتغري اجلنس بشكل عام

الدراسات 
  الطبية

الدراسات 
امليكانيكية 
 واإللكترونية

الدراسات 
  اإلناث  الذكور الريف  املدينة  اإلنسانية

51.33% 

50% 53.19% 50.94% 48% 58% 51.76% 48.88% 

وجود عالقة إيجابية بـين   «اختبار الفرضية األولى التي تنص على  -10-1-2
   .»التقدم العلمي الراهن لدى طالب الجامعة ومستوى العصابية لديهم قلق

ساب معامل ارتباط بريسون بني درجـات  قام الباحث يف سبيل اختبار هذه الفرضية حب
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ب مبقياس قلق التقدم العلمي الراهن لدى الشباب اجلامعي، ودرجام مبقياس العصابية الطال
وقد دلّت النتائج على وجود معامل ارتباط إجيايب ودال إحصائياً عنـد مسـتوى الداللـة    

كما قام الباحث حبساب معامل االرتباط للذكور واإلنـاث  %)  43.9(ومقداره  0.01
، ولـدى اإلنـاث   %) 31.7(االرتباط لدى الـذكور  بشكل منفصل فوجد أن معامل 

وعلى ما يبدو أن العالقة بني قلق التقدم العلمي والعصابية كانت واضـحة  %).  48.6(
  . وضوحاً أكرب لدى اإلناث منه لدى الذكور ومن مثّ قبول الفرضية

عدم وجود فـروق فـي    «اختبار الفرضية الثانية التي تنص على  -3 -1 -10
الجنس واالختصاص : العلمي الراهن لدى الشباب الجامعي وفقاً لمتغيراتالتقدم  قلق

   .»الدراسي في الجامعة ومكان اإلقامة
  متغير الجنس  -10-1-3-1

هـو  مستوى الداللة احلقيقية قام الباحث باستخدام حتليل التباين األحادي وقد تبني أن 
 ربني الـذكو إحصائية لة ، ومن مثّ ال وجود لفروق ذات دال0.05أكرب من  هوو 0.77
  . قلق التقدم العلمي الراهنمبقياس  واإلناث
  متغير االختصاص الدراسي في الجامعة  -10-1-3-2

مستوى الداللة احلقيقية قام الباحث أيضاً باستخدام حتليل التباين األحادي وقد تبني أن 
الدراسـات   بني إحصائياً وجود فروق دالةوهذا يعين عدم  0.05 أكرب منو وه 0.717
قلق التقدم العلمي قياس الدراسات الطبية مبو الدراسات امليكانيكية واإللكترونيةواإلنسانية 
   .الراهن
  متغير اإلقامة  -10-1-3-3

أظهرت نتائج حتليل التباين األحادي فروقاً دالة بني املدينة والريف مبقياس قلق التقـدم  
  :العلمي الراهن، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل

  
  )7(اجلدول رقم 

  نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني املدينة والريف باختبار قلق التقدم العلمي الراهن

جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات
 احلرية

متوسط
مستوى الداللة  ف املربعات

  احلقيقي
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 448.935 1 448.935بني اموعات

 71.799 21396.035298خل اموعاتدا 0.013 6.253
  299 21844.97 الكلي

وهو أصغر من مسـتوى   0.013من اجلدول السابق جند أن مستوى الداللة احلقيقية 
، وبالتايل هناك فروق ذات داللة بني املدينة والريف مبقياس قلـق التقـدم   0.05الداللة 

تـبني أن   العلمي الراهن، ومن مالحظة متوسط درجات كل من الريف واملدينة باملقياس،
ومبقارنـة  ) 42.125(أما متوسط درجات املدينـة  ) 44.72(الريف متوسط درجات 

املتوسطني جند أن متوسط درجات الريف أعلى من متوسط درجات املدينة، ومن مثّ تكون 
أي إن الطالب الذين يقيمـون يف  ( الفروق مبقياس قلق التقدم العلمي الراهن لصاحل الريف

  ).اً بالقلق إزاء التقدم العلمي الراهنالريف كانوا أكثر شعور
  :مبا يلي الدراسة احلالية نتائج إجيازيف ضوء ما سبق  ميكننا

مـن  %  51.33بلغت نسبة الطالب الذين لديهم قلق من التقدم العلمي الراهن  -1
 .أفراد العينة

ظهرت عالقة إجيابية دالة إحصائياً بني قلق التقدم العلمي الراهن لـدى الشـباب    -2
 . العصابية لديهممستوى عي واجلام

مل تظهر فروق دالة إحصائياً يف قلق التقدم العلمي الراهن لدى الشباب اجلـامعي   -3
 . ملتغري اجلنس وفقاً

مل تظهر فروق دالة إحصائياً يف قلق التقدم العلمي الراهن لدى الشباب اجلـامعي   -4
 .ملتغري االختصاص اجلامعي وفقاً

ق التقدم العلمي الراهن لدى الشباب اجلامعي وفقاً ظهرت فروق دالة إحصائياً يف قل -5
الطـالب  كـان  إذ (ملتغري مكان اإلقامة وذلك لصاحل الطالب املقيمني يف الريف 

   0) ن يف الريف أكثر قلقاً من الطالب املقيمني يف املدينةواملقيم
  مناقشة النتائج  -10-2

ار قلق التقدم العلمي الراهن بـني  نسبة انتش من خالل نتائج الدراسة احلالية تبين لنا أن
طالب اجلامعة هي نسبة متوسطة وهذه النتيجة منطقية إىل حد كبري؛ إذ تبني أن طـالب  
اجلامعة بشكل عام خيتلفون فيما بينهم من حيث الثقة بذوام يف مواجهة التقدم العلمـي  
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 تتأرجح بني قبوهلـا  الراهن ومواكبته، ويف اجتاهام حنو االكتشافات العلمية الراهنة، اليت
ورفضها، وكذلك خيتلفون بفلسفتهم يف احلياة بشأن اإلسهام يف التقدم العلمـي الـراهن،   
واليت تتأرجح بني حتمل املسؤولية واختاذ دور إجيايب يف اإلسهام بالتقدم العلمي والالمبـاالة  

لدى بعضـهم   وهذا يفسر سبب ارتفاع قلق التقدم العلمي الراهن. واختاذ دور سليب متاماً
  . واخنفاضه لدى بعضهم اآلخر

لدى الراهن هناك عالقة إجيابية بني قلق التقدم العلمي أما النتيجة الثانية اليت بينت لنا أن 
باألمر الغريب يف عصر اتصف بسرعة  تمثل هذه العالقة ليسف والعصابية،طالب اجلامعة 

البد من أن يولـد  عصر كهذا لبات، فوكثرة املتط التقدم، وتعقد احلضارة، وزيادة املنافسة،
فضالً عن حالة اإلحباط اليت أصبح يشعر ا الشباب العريب  اليوم، شبابضغطاً نفسياً لدى 

عامة نتيجة إدراكهم حلالة التخلف الفكري واالقتصادي واالجتمـاعي مقارنـة بالـدول    
املتقدمة يوماً بعد يوم،  املتقدمة يف العامل، واتساع اهلوة اليت تفصل بني جمتمعنا وهذه الدول

إن : "وهذا ما يؤكده حممد ياسر اخلواجة حني يقول. إا أزمة تتعلق حباضرهم ومستقبلهم
الشباب هم أكثر فئات اتمع حساسية هلذه الظروف ألم يقفون يف مفترق الطرق بـني  

  )271، ص1999حممد ياسر اخلواجة، ". (واقع يراد تغيريه وأمل يراد حتقيقه
مث فإن هذه االحباطات وتلك الصراعات اليت أصبح يشعر ا الشباب يف ظل عاملنا ومن 

املعاصر شكّلت استعداداً لديهم لإلصابة باألمراض النفسية، وهذه النتيجة تتفق اتفاقاً كبرياً 
مع تزايد التكنولوجيا احلديثة أفادت بأنه  مع الدراسة اليت قام ا مكتب العمل الدويل واليت

تطلبه من تأهيل العاملني وتدريبهم على مواكبة هذا التطور أدى إىل تسـارع وتـرية   وما ي
  .ع معدل اإلصابة باألمراض العصبية والنفسيةاارتفو ،العمل واحتدام املنافسة

ومن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية أيضاً، عدم وجود فروق دالة بني الذكور 
فـرص  أصبحت فيـه  ي، وهذه النتيجة منطقية أيضاً يف عصر واإلناث يف قلق التقدم العلم

وكذلك فرص اإلسـهام يف عمليـة   التطورات العلمية العامل اخلارجي وعلى االنفتاح على 
تنمية اتمع وتطوره وتقدمه هي نفسها لدى أفراد اجلنسني، وبالتايل فكالمهـا يتعـرض   

  . للضغوط النفسية الناجتة عن هذا االنفتاح نفسها
 فروقاً دالة إحصائياً بـني االختصاصـات الثالثـة،   تظهر لنا الدراسة احلالية  ومل
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قلق يف الدراسات اإلنسانية، والدراسات امليكانيكية واإللكترونية، والدراسات الطبية، 
التقدم العلمي الراهن لدى الشباب اجلامعي، فهذه النتيجة تعود إىل أن التقدم العلمي 

 هذه االختصاصات مجيع طالبأصبح ت احلياة وبالتايل الراهن أخذ يتخلل كل جماال
وجـود  درك جمموعة من هذه اموعات تكل فرجة القلق نفسها تقريباً، يشعرون بد

؛ فـالطالب  االتقدم العلمي اهلائل وذلك ضمن جمال اختصاصـه بعض املخاطر نتيجة 
ن القلق نتيجـة  الذين يقعون ضمن فئة الدراسات اإلنسانية البد من أن تنتام حالة م

إطالعهم على نتائج بعض البحوث اليت تشري إىل وجود زيادة يف املشكالت النفسـية  
رافقة هلذا التقدم العلمي وكذلك األمر لدى الطالب الذين يقعون ضـمن  املواجلسدية 

على نتائج بعض البحوث اليت تـبني  إذ اطلعوا فئة الدراسات امليكانيكية واإللكترونية 
إليه العلم من اختراعات لألجهزة امليكانيكية واإللكترونية اليت تفوق أحدث ما توصل 

أقصى ما وصل إليه اخليال واليت قد تضمن نوعاً من التهديد واخلطر علـى اإلنسـان   
كذلك األمر لدى طالب الدراسات الطبيـة فممـا   . وحياته ولو بصورة غري مباشرة

نسـاخ، وخاصـة حمـاوالت    الشك فيه أن البحوث احلديثة اليت أجريت عـن االست 
استنساخ اإلنسان، وكذلك البحوث اليت أجريت يف جمال اهلندسة الوراثية، قـد أدت  
إىل إثارة القلق واخلوف من نتائج هذه البحوث سواء أكان ذلك على املدى البعيد أم 

  .القريب
ب بني الطـال إحصائياً دالة  اًفروق أما فيما يتعلق مبتغري اإلقامة فقد تبني أن هناك

املقيمني يف املدينة والطالب املقيمني يف الريف وذلك يف درجام مبقياس قلق التقدم 
ألن الطالب (العلمي الراهن لدى الشباب اجلامعي لصاحل الطالب املقيمني يف الريف 

فهـذه النتيجـة   ) املقيمني يف الريف كانوا أكثر قلقاً من الطالب املقيمني يف املدينة
  : يتنيميكن تفسريها من زاو

افتقار أبناء الريف إىل وجود دورات تدريبية يف كيفية اسـتخدام بعـض التقنيـات     -1
احلديثة، مقارنة بأبناء املدن، ومن مث فقد أدى ذلك إىل زيادة القلق لديهم، ألن عدم 
التدرب على استخدام التقنيات احلديثة يؤدي إىل رفع مستوى القلق، وهذا ما أكدته 

فروق دالة بني املتدربني إذ ظهرت  2002عام  شوقي عبد احلميددراسة قام إبراهيم 
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حنـو  يف كل من قلق احلاسب والشغف به والدرجة الكلية لالجتـاه   وغري املتدربني
أقل قلقاً وأكثر شغفاً به  واملتدربني على احلاسب كانوا إذ إن املستخدمني احلاسب،

  )316: 285، ص 2002إبراهيم شوقي عبد احلميد، (. نيمن غري املستخدم
على اعتبار أن أبناء الريف أكثر متسكاً بعادام وتقاليدهم من أبناء املدن فإن تطـور   -2

وسائل اإلعالم جعلتهم يشعرون بالصراع الثقايف والقيمي شـعوراً أكـرب بسـبب    
الرسائل اإلعالمية اليت يسقبلوا من وسائل اإلعالم املختلفة واليت تتعارض من حيث 

ثقافتهم وعادام وتقاليدهم احمللية، ونتيجة هذا التعارض تتفجر حالـة   مضموا مع
  . القلق لديهم

وباخلالصة ميكننا القول إن التقدم العلمي الراهن بشكل عام هو سالح ذو حدين؛ فمن 
جهة أتاح فرصاً أمام الشباب لالنفتاح على العامل اخلارجي وزودهم بتقنيات هائلة سهلت 

   .اً، ومن جهة أخرى أدى إىل زيادة املشكالت لديهمعليهم احلياة كثري
  المقترحات -11

  :يقترح الباحث يف ضوء النتائج السابقة ما يأيت
ضرورة إحداث مراكز لإلرشاد والتوجيه يف اجلامعات خمتصة يف جمـال مشـكالت    -1

  . الشباب وإرشادهم، خاصة وأن الشباب هم األداة األساسية لتطور اتمع وتقدمه
ضرورة إحداث مراكز تدريبية يف األرياف ملساعدة الشباب على اسـتخدام بعـض    -2

التقنيات احلديثة، كاحلاسب مثالً، مما خيفف من حالة القلق لديهم ويزيد يف ثقتـهم  
  . بذوام يف كيفية التعامل مع هذه التقنيات

مبا يواكب التقدم ضرورة تطوير املناهج الدراسية يف خمتلف املراحل التعليمية وحتديثها  -3
  . العلمي الراهن

جيب على املدرسني يف اجلامعة مساعدة الطالب على التخلص من بعض االجتاهـات   -4
املتطرفة إزاء الدراسات واالكتشافات العلمية اليت تأتينا من الدول األخرى، لكي ال 

راسات يقع هؤالء الشباب يف فخ االنبتارية واالنغالق على الذات، فريفضون مجيع الد
واالكتشافات الواردة من الدول األخرى وباملقابل أال يقعوا أيضاً يف فـخ الذيليـة   

25



  2006 -  األولالعدد  -  الرابعالمجلد ... ………………………… الجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد 
  

  
 

 
والتبعية لآلخرين، فيتقبلون كل ما يقع بني أيديهم من حبوث تقبالً أعمى، بل علينـا  
أن نأخذ موقفاً حمايداً فنأخذ من تلك الدول ما هو مفيد ومناسب لبيئتنا احمللية ويالئم 

  . افية تمعنا ونترك ما هو ضار وغري مناسب لنااخلصوصية الثق
جيب على اتمع توفري فرص عمل للشباب متكنهم من استثمار إمكانام الداخليـة   -5

وتنمية قدرام اإلبداعية، بدالً من هدر طاقام وإمكانام من خالل البطالة والبطالة 
ية، وعلـى رأسـها الشـعور    املقنعة، اليت تولد لديهم جمموعة من املشكالت النفس

  . باإلحباط واالغتراب النفسي، مما يشكل أرضية خصبة لنمو األمراض النفسية لديهم
  

  المراجع
  المراجع العربية
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، حتريـر  الشباب العريب يف دراسات يف اتمع العريب، 1999اخلواجة، حممد ياسر،  -
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ـ   ،"احلديثة وعالقتها بقدرام على اإلبداع ، كليـة  انيةجملة اآلداب والعلـوم اإلنس
  .33اآلداب، جامعة املنيا، الد 

دراسة مقارنة حسب : االجتاه حنو احلاسب اآليل"، 2002إبراهيم،  شوقي عبد احلميد، -
  .2، العدد 30، جامعة الكويت، الد جملة العلوم اإلجتماعية، "ومتغريات أخرىاجلنس 

، 1210، العدد لوطنجريدة ا، "الكومبيوتر وخراب البيوت"، 2004عباس، جعفر،  -
  . يناير 22تاريخ 
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  المالحق
  )1(الملحق

  

  العلمي الراهن التقدم العلمي قلق مقياس
  : التعليمات

تالية يف احلقل الذي يعـرب عـن مـدى    أمام كل عبارة من العبارات ال (x)ضع إشارة 
  .موافقتك على أن العبارة مطابقة فعالً عن حقيقة مشاعرك الداخلية

  

موافق موافق  العبــــــــــارات 
  متاماًمتاماً

موافقموافق
إىل إىل 
حد حد 
  ماما

 حيادي

غري غري 
  موافقموافق

إىل حد إىل حد 
  ماما

  غريغري
  ققموافمواف
  أبداًأبداً

مع معطيـات التقـدم العلمـيالتوافقشخص عاجز متاماً عن أنا 1
 .الراهن

  

البشرية مسـتقبالً نتيجـةالكوارثإمكانية حدوث بعض تقلقين 2
يف خمتلـف   العلميةالتجارب العلمية اليت جترى يف مراكز البحوث 

 .أحناء العامل

  

البحوث العلميـة أرى أـابعضخالل إطالعي على نتائج من 3
 هذا البند( الشخصيةمنطقية جداً وتنسجم مع نظام قيمي ومعتقدايت 

 )مت حذفه من الدراسة النهائية

  

إىل األمام شعرت بقصور قدرايتخطوةًخطى التقدم العلمي كلما 4
 عن مواكبته

  

يفةفعالـمسـامهةعلى املسامهةقادرثقة كبرية بذايت بأنين عندي 5
 .التقدم العلمي ضمن جمال اختصاصي

  

كل بساطتها رغم التقدم العلميالقدمية باحلياةالعودة إىل منط أمتىن 6
 .احلاصل يف عصرنا الراهن

  

اًعنصركوينالراهن أكثر من العلميشخص على هامش التقدم أنا 7
 0يف حدوثه اًمسامه

  

ات احلديثةياخلارجي بفضل بعض التقنالعاملأن االنفتاح على أعتقد 8
نها إجيابية علـى  أكثر م سلبيةله آثار ) اإلنترنت –مثل الستاليت (

 .انشباب جمتمع
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بعض العلماء يف حبوثهم العلميـةيستخدمهاالوسائل اليت تزعجين 9
 .أو إنسانياًاجتماعياًألنين أعتربها حمرمة دينياً أو

  

سيؤدي يف املسـتقبل إىل ايـةاهلائلإن التقدم العلمي بتصوري 10
قبـل بعـض    منيفه البشرية مجعاء بسبب إساءة استخدامه وتوظ

 .األشخاص

  

عن تأمني املتطلبات األساسية الالزمةعاجزمن اإلحباط ألنين أعاين11
 )كامتالكي جهاز حاسوب مثالً(ملواكبة التقدم العلمي الراهن

  

يف حياتنا املعاصرة قد أدت إىلاحلديثةأن دخول التكنولوجيا أعتقد12
 .زيادة أوقات الفراغ

  

الطريقـة املناسـبة يف توجيـهإجيادحالة من احلرية حول تنتابين13
 املعاصـر األشخاص املسؤول عن تربيتهم يف ظل ظروف عاملنـا  

 والتطورات العلمية احلالية

  

احلديثة يف حيايت اليومية قداتيالتقناعتمادي الكبري على بعض إن14
 .اجلسدي إىل حالة من الكسل الفكري ويبأدت 

  

ملا حيدث من تطورات علميةثقافيتكثرياً شعوري بنقص يضايقين15
 0على الصعيد العاملي
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  )2(الملحق 
  )E P Q(استخبار أيزنك 

  مقياس العصابية
  مدينة/ ريف  :مكان اإلقامة: االختصاص الدراسيأنثى / ذكر  :اجلنس

  :التعليمات
  . يف احلقل الذي يعرب عن إجابتك )X(ارة أمامك جمموعة من األسئلة فأرجو منك أن تضع إش

  

 ال نعم العبارات 
  هل يتقلب مزاجك كثرياً؟ 1
  هل تشعر أحياناً بالتعاسة دون سبب؟ 2
  هل تقلق يف كثري من األحيان من أمور ما كان عليك أن تفعلها أو تقوهلا؟ 3
  هل أنت شخص سريع الغضب؟ 4
  أو طهقان؟هل تشعر كثرياً بأنك زهقان 5
  هل يضايقك دوماً شعورك بالذنب؟ 6
  )هذا السؤال مت حذفه من الدراسة النهائية(هل تعترب نفسك شخصاً عصبياً؟ 7
  هل أنت مهموم باستمرار؟ 8
   هل تقلق على ما حيتم أن حيدث من أمور فظيعة؟ 9

   هل تعترب نفسك متوتراً أو أعصابك مشدودة؟ 10
  إلشفاق على نفسك من حني إىل آخر؟هل تشعر با 11
  هل تشعر بأنك متضايق جداً؟ 12
  هل تعاين من قلة النوم؟ 13
   هل تشعر غالباً بالتعب واإلرهاق دون سبب؟ 14
  هل تشعر دائماً بأن احلياة مملة جداً؟ 15
  )مت حذفه(هل تقبل غالباً القيام بأعمال حتتاج إىل وقت أكثر مما لديك؟ 16
  هل تقلق كثرياً بسبب مظهرك؟ 17
  هل حدث وأن متنيت أن تكون ميتاً؟ 18
  هل تقلق ملدة طويلة جداً بعد مرورك بتجربة حمرجة؟ 19
  هل تعاين من التوتر العصيب؟ 20
  هل تشعر غالباً بالوحدة؟ 21
  و خطأً؟هل يسهل على الناس جرح مشاعرك حني جيدون فيك أو يف عملك عيباً أ 22
  هل تكون أحياناً مليئاً بالنشاط وأحياناً أخرى خامالً جداً؟ 23
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