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 اإلهداء

  

  اهللا رحمها آخر، عالم إلى رقنيتفا أن أبت التي والدتي روح لىإ

  

  دوما جانبي إلى يقف أن عودني ذيال الغالي زوجي إلى

  

  الرحمن وعبد عمر األحباء، نائيأب إلى

  

  .المتواضع العلمي الجهد هذا أهدي جميعا إليهم

  

  

  

أبوالرب حسين طافع                                                          



  أ 

  

  

  

 إقرار

 الخاصة أبحاثي نتيجة وأنها الماجستير درجة لنيل القدس لجامعة قدمت أنها الرسالة مقدم أنا أقر

 علمية درجة أية لنيل يقدم لم منها جزء أي أو الرسالة هذه وأن ورد، حيثما إليه اإلشارة تم ما باستثناء

  .معهد أو جامعة ألي عليا

  .............: .........التوقيع

  أبوالرب حسين عطاف

  .م2012   1/ 11 /

  

  

  

  



  ب

  

  والتقدير الشكر

  

 إلى االمتنان وعظيم الشكر بخالص أتقدم أن إال الرسالة، هذه من االنتهاء على شارفت وقد يسعني ال

 الذي والمتابعة، التوجيه في الكبيرة جهوده وعلى الرسالة، هذه على أشرف الذي الحالق إياد الدكتور

 النحو على وإعداده البحث هذا إلتمام وجهده وقته من لي ووفر القيمة وإرشاداته بتوجيهاته أحاطني

  .فيه هو الذي

   الريماوي عمر والدكتور كتلو كامل الدكتور: المناقشة لجنة عضوي إلى والتقدير بالشكر أتقدم كما

  .القيمة بمالحظتهما وإثراءهما المناقشة إلجراء تكرمهما على

 البناءة ومالحظاتهم اقتراحاتهم أبدو الذين الدراسة، أداة تحكيم لجنة أعضاء إلى وتقديري شكري لوأسج

  .تعاون بكل الدراسة مقاييس في

 الهيئة وأعضاء واألقسام الدوائر ورؤساء وعمدائها رئيسها: ممثليها بكل القدس جامعة إلى شكري وأقدم

 النصح تقديم في يتوان لم الذي عدس محسن الدكتور ذكربال وأخص العليا، الدراسات قسم في التدريسية

  .الرسالة هذه أثناء واإلرشاد

 ومساعدتهم لي دعمهم في واألصدقاء األخوة وجميع وأسرتي أهلي إلى وامتناني بشكري أتقدم

 ومساعدته لدعمه هنطش أبو رائد الدكتور زوجي إلى والشكر باالمتنان أتقدم أن يفوتني وال. المتواصلة

  .متواصلةال

 حيز إلى وإخراجه العمل هذا إتمام في مساعدة أو جهد بأي أسهم من لكل وتقديري شكري وخالص

 .الوجود

 



  ج

  : المصطلحات تعريف

  

  : (Anxiety) القلق •

 والخشية التوتر من ذاتية بمشاعر يرتبط خطر وجود يستثيرها سارة غير انفعالية حالة

  ).2008السامرائي،(

  .القلق مقياس باستخدام المستجيب عليها يحصل التي درجةال هي: اجرائيا يعرف و

 : (Future anxiety) المستقبل قلق •

 كيانه تهدد أو حاجاته إشباع من تحد أحداث توقعه أو المستقبل من الفرد توجس يستثيره واقعي قلق هو

 ).2000العكيلي،(  قيمه أو

  

  :المستقبل لقلق اإلجرائي والتعريف •

  .البحث ألغراض المعد المستقبل قلق مقياس على المستجيب عليها يحصل التي الدرجة هي 

  

 :(self‐ esteem)الذات تقدير •

 تقدير(  إيجابي يكون أن إما واآلخرين، نفسه لدى وقيمته ونجاحه وتميزه ثقته ودرجة لذاته الفرد تقويم

  ).1983الدريني،) ( منخفض ذات تقدير(  سلبي أو) مرتفع ذات

  :الذات تقديرل اإلجرائي التعريف •

  .البحث في المستخدمة الذات تقدير مقياس على المستجيب عليها يحصل التي الدرجات مجموع هو 

 



  د

  

  الدراسة ملخص

 جامعة طلبة لدى الذات بتقدير وعالقته المستقبل قلق مستوى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 الدراسة أهداف ولتحقيق. الدراسية سنةوال التراكمي، المعدل الكلية، الجنس، متغيرات ضوء في القدس

 )2008 بلكيالني،( إعداد الذات تقدير ومقياس) 2005 شقير،( إعداد المستقبل قلق مقياس الباحثة طبقت

) 434( من مكونة طبقية عشوائية عينة على طبق حيث .الفلسطينية البيئة على الباحثة طورتهما اللذين

  .طالبة و طالب) 8483( عددهم والبالغ الجامعة لبةط من% 5 نسبته ما أي وطالبةً، طالباً

 أن الدراسة نتائج أظهرت حيث ،(SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج استخدام تم

 متوسطة، كانت المستقبل قلق مقياس فقرات جميع على القدس جامعة طلبة الستجابات الكلي المستوى

 طلبة الستجابات الكلي المستوى و ،%62.9 متوسطة بدرجة بلمستق قلق لديهم الذين نسبة بلغت حيث

 العينة من%  55.3 استجاب حيث عالية كانت الذات تقدير مقياس فقرات جميع على القدس جامعة

 مستوى بين إحصائية داللة ذات عكسية ارتباط عالقة وجود تبين كما الذات، تقدير لمقياس عالية بدرجة

 قل المستقبل، قلق مستوى زاد كلما أنه أي. القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير ومستوى المستقبل قلق

 قلق مستوى في إحصائيا دالة فروق وجود النتائج أظهرت كما .الطلبة لدى الذات تقدير مستوى

 لصالح التراكمي والمعدل الذكور، لصالح الجنس لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل

 المستقبل قلق مستوى في إحصائيا دالة فروق وجود عدم النتائج وأكدت. ألقلا المعدل ذوي الطالب

 مستوى في إحصائيا دالة فروق ووجود الدراسية، السنة أو الكلية لمتغير تعزى القدس جامعة طلبة لدى

  دالة فروق تظهر ولم اإلناث، لصالح الجنس لمتغير تعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير

 والمعدل الدراسة والسنة الكلية لمتغير تعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في إحصائيا

 .التراكمي

 اإلهتمام من المزيد إلقاء: أهمها كان توصيات عدة الباحثة اقترحت ومناقشتها الدراسة نتائج ضوء وفي

 المجتمع واقع مع تتفق سليمة أسس على لمستقبلهم للتخطيط وتوجيههم الجامعيين الطالب بقضايا



  ه 

 ومتغيراته الواقع تحديات مع يتناسب بما المستقبلية الطلبة خطط تقوية على والعمل الفلسطيني،

 الفهم على الطلبة لمساعدة ونمائية وقائية إرشادية برامج إعداد خالل من واالقتصادية، االجتماعية

 على قدرة وأكثر الحياة متطلبات جهةموا على قدرة أكثر اليكونو وإنجازاتهم وقدراتهم لذواتهم العميق

 وعالقته المستقبل قلق موضوع على الدراسات من المزيد وإجراء الواقع، ومشاكل صعوبات تحدي

 المجتمع من أخرى وفئات ،أخرى عينات على المستقبل قلق دراسات وتطبيق أخرى بمتغيرات

 .الطلبة غير الفلسطيني
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Future Anxiety and its Relationship to Self Esteem among the Students of 
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Abstract 

The aim of this study is to determine the level of future anxiety and its relationship with the 
self esteem among the students of Al-Quds university in Palestine, in light of the variables of 
sex, faculty, major accumulative average and academic year level. In order to achieve the 
objectives of the study, the researcher applied a future anxiety scale of (Shqeir, 2005) and self 
esteem scale of (Belcilani, 2008) developed on the Palestinian environment, on a random 
sample of 434 students who consisted of a rate of 5% of Al-Quds university students who are 
(8483) students.  

The data were statistically processed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
program. The study results showed that the macro-level of AL-Quds university students' 
responses on the paragraphs of the future anxiety scale were medium as the average 
percentage of the respondents' responses to these paragraphs reaches was 62.9%, the macro-
level of AL-Quds university students responses on the paragraphs of the self-esteem scale 
were high as the average percentage of the respondents responses to these paragraphs reaches 
was 55.3% , there is a statically significant negative correlation between the future anxiety 
level and the self esteem level among Al-Quds university  students, that is the increase in the 
future anxiety level leads to a decrease in the self esteem level among students. Moreover, 
there are statistically significant differences in the level of the future anxiety among Al-Quds 
university students according to the variables of sex for the favor of males, and major 
accumulative average for the favor of lowest average. While, there are no statistically 
significant differences in the level of the future anxiety among Al-Quds university students 
according to the variables of faculty and academic year level. In addition, there are statistically 
significant differences in the level of the self esteem among Al Quds university according to 
the variable of sex for the favor of females. Whereas, there are no statistically significant 
differences in the level of the self esteem among Al-Quds university students according to the 
variables of faculty, academic year level and major accumulative average.  



  ز

In the light of these results the research suggested several recommendations such as, taking 
care of students' issues and pushing them to think positively about their future in consistent 
with our Palestinian society, working hard to strengthen students' future plans that suite future 
challenges economically and socially, preparing preventive and developing programs to help 
students in understanding their selves, duties, and achievements in order to make them more 
positive in facing life requirements, and any difficulties that might appear. Finally, more 
investigations should be prepared and implemented on the topics of future anxiety and its 
relationship with other variables and more data should be collected from other disciplines of 
our Palestinian society. 
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  األول الفصل

 وأهميتها الدراسة خلفية

  

 مقدمة - 

 

  الدراسة مشكلة - 

 

  الدراسة أسئلة - 

 

  الدراسة فرضيات - 

 

  الدراسة أهمية - 

 

  الدراسة أهداف - 

 

  ةالدراس محددات - 
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   األول الفصل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأهميتها الدراسة خلفية .1

 : مقدمة 1.1

 من أساسية سمة المستقبل من والقلق الخوف ويعتبر النفس، علم نظريات في أهمية القلق مفهوم أخذ

 قلق تستثير قد البشرية، المجتمعات بها تمر التي االجتماعي التغير وظروف الحاضر، الوقت سمات

 الحياة، في وأدوارهم االجتماعية ومواقعهم االجتماعية مكانتهم تالفاخ على األفراد جميع لدى المستقبل

 األمن، وعدم الخوف بعوامل المشبعة والبيئة المستمرة والضغوطات الحاضر إلمكانيات نتيجة وذلك

  .الجامعات لخريجي خاصة العمل فرص وقلة السيئة، االقتصادية والظروف

 قلق من حالة الجامعي الطالب يعيش حيث الجامعات، ةطلب بين الدراسة تستحق ظاهرة المستقبل قلق

 بها تمر التي المجتمعي التغير ظروف مع تتعارض التي أهدافه تحقيق على قدرته عدم بسبب المستقبل

 والمادي واالقتصادي السياسي االستقرار وعدم العمل، فرص قلة في المتمثلة كافة، البشرية المجتمعات

 والتغيرات والضغوطات واألزمات التوترات حيث المستقبل من القلق ةزياد على باعثا تكون والتي

  .المستقبل من القلق حالة تثير أن شأنها من استقرار وعدم صراعات من العالم في ينتشر وما السريعة

 الذي االستقرار عدم من الحالية بالمرحلة االرتباط أشد مرتبطة القلق مقدمتها وفي االنسانية واالنفعاالت

-%30نسبته ما يمثل فهو عموما النفسية االضطرابات أشيع من القلق يعتبر حيث. بأكمله العالم دهيشه

  ). 2003 زهران،(   العصابية االضطرابات من% 40

 زمنية فترة خالل في المستقبلية لألحداث الفرد بتوقع المرتبط القلق أنواع من نوع هو المستقبل وقلق

). 2002 دياب،( بالمستقبل المتعلقة المخاوف ومجموع واألمراض واجوالز بالمهنة مرتبط فهو قادمة،

 ,Zaleski) زاليسكي ويشير  البحث في الحديثة المصطلحات أحد يعد المستقبل قلق أن إلى (1996
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 القلق أنظمة أحد المستقبل قلق ويمثل مستقبلي، بعد لها المعروفة القلق أنواع كل أن يرى كما العلمي،

 المتعددة المطالب بسبب خطير توتر يخلق الحالي العصر أن اعتبار على السطح على تطفو بدأت التي

 قد اآلمال وتحقيق األهداف لبلوغ مصدر كان أن بعد المستقبل وأن. عليها والسيطرة تغيراته الستيعاب

 وتوقعات هموم من يحمله لما ، المستقبل لقلق أساسا يعد ما وهذا والرعب للخوف مصدر يصبح

  .مجهولة

 والتي الفرد، حياة في خطورة تشكل التي القلق أنواع أحد يمثل المستقبل قلق أن)  2005( شقير  وترى

 األمن بعدم يشعر تجعله الفرد يعيشها أيضا وحاضرة ماضية خبرات عن ينجم المجهول من خوف تمثل

 به يؤدي الذي يأسوال التشاؤم من شيء الحالة هذه لديه وتسبب االستقرار، بعدم ويشعر الخطر وتوقع

  .االضطراب إلى األمر نهاية في

 الطموح وتحقيق اإلنتاج في أساسية ركيزة الجامعيين للطلبة النفسية الصحة أن) 2003( العلمي ويشير

 سلبية آثار ستترك الجامعية حياته أثناء الطالب لها يتعرض حياتية ضغوط أو إعاقة أي وإن ، الحياة في

 على ثم ومن نجاحه، على ستؤثر والتي مباشرة وغير مباشرة بصورة ميةوالجس النفسية الصحة على

  . بالقلق بالشعور واألساسي الواضح األثر لها والتي انتاجه

 في النجاح يتضمن فالمستقبل المستقبل، هو الطلبة لدى القلق يثير ما أكثر أن) 1995( منصور ويرى

 لذا األسرة وتكوين اآلخرين، مع العالقات في والنجاح الكامنة واإلمكانيات الذات وتحقيق العمل

  .ووجودهم مستقبلهم و  ذواتهم على وقلقا  إحباطا يستشعرون

 المتشائمة فنظرتهم ومستقبلهم، حياتهم على قلق في يعيشون الشباب أن) 1992( زيد أبو وتشير

 هذه تحقيق في لالفش نتيجة أو أهدافهم تحقيق على القدرة عدم نتيجة باإلحباط وشعورهم للمستقبل

 واآلمال الزائدة التطلعات نتيجة الشباب مرحلة في شدته في يزداد الذي اإلحباط وكذلك األهداف،

 واإلحباط النفسي التمزق إلى يؤدي أن بد ال ذلك كل الشباب، بها يتميز التي والطموحات العريضة

  .بالمستقبل المتعلق والقلق
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 تفاصيل في واالضطهاد والمالحظة االستقرار وعدم لظلما من خاصة حالة الفلسطيني الشباب ويعيش

 الدولة وبناء واالستقالل التحرير إلى تسعى التي النامية الشعوب من الفلسطيني الشعب وكون حياته،

 للشباب وقلق خوف عوامل تشكل كلها التي المنطقة في االستقرار عدم مع يترافق الذي التنمية وتحقيق

  .مستقبلهم نحو

 بعدم إحساس الفرد لدى تولد الجامعيين، الطلبة عند خاصة المتفاقمة، القلق حالة أن فيه، شك ال ومما

 الجامعي الشباب يعيشها التي المستقبلي القلق لحالة تأثير هناك الفعالية، وانعدام األهمية وعدم جدواه

 في تتمثل التي غربةال من حالة إلى تؤدي ربما التي لذاته، مغايره صورة وتصوره لذاته مفاهيمه على

 إيجاد على قادر غير يكون بحيث حقيقية، غير صورة لخلق معها التطابق وعدم ذاته عن الفرد انفصال

 وقد ذاته، عن بالرضا الشعور عدم إلى تؤدي التي وإمكانياته قدراته تكافئ التي والفعاليات األنشطة

 والسفاسفة، المحاميد( حوله قائم هو ما لكل والتبرم بالضيق شعور ويصاحبه به يحيط ما كل يرفض

2007.(  

 في مستقبلي قلق حالة في أنهم الجامعي الشباب لدى األقل على كبير إحساس هناك المقابل وفي

 العربية المنطقة تشهده لما العمل فرص وتقلص واالجتماعي التعليمي وضعهم اتجاه عديدة، اتجاهات

 المفاهيم من الكثير تعكس ربما الصورة هذهف واقتصادي، سياسي استقرار عدم من خاص بشكل

  ).2007 والسفاسفة، المحاميد( الذات اتجاه سلبية ومفاهيم األحداث اتجاه السلبية والتقديرات

 قلق مقياس عليهم طبق الذين األشخاص من% 95 أن إلى تشير) 2002( األقصري دراسة ففي

 والمادية، الفكرية المستويات في االختالف مرغ المستقبل وخوف قلق من يعانون أنهم أظهروا المستقبل

 غير وأنهم اآلخرين من أقل أنهم ويعتقدون ذواتهم قيمة من يقللون األشخاص نفس أن الدراسة وتشير

  .منجزين

 بسبب وليس السلبية الذاتية صورتهم بسبب الحياة، في أكبر نجاح تحقيق في يخفقون الناس من الكثير

 بتقدير الحال بهم ينتهي ذواتهم عن سلبية صورة لديهم الذين ألشخاصفا نبوغهم، أو قدراتهم ضعف

 وعدم للعيش، أهليتهم بعدم يشعرون هم لذلك ونتيجة ذواتهم، يكونوا أن يحبون ال هم متدني، ذات
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 وواقعه الفرد بين يقع الذات تقدير أن البعض ويعتبر. الحياة في األساسية التحديات مع للتعامل كفاءتهم

 مالهي( للذات المنخفض التقدير على مؤشر المستقبل قلق يكون أن الممكن ومن ي،االجتماع

  ).2006وريزنر،

 وأهدافه طموحاته أمام ويقف لذاته، رؤيته ويحجب الفرد إمكانيات يحجب الذي المستقبل قلق إن

 المحورية لعالقةا هذه إشارة المهم من أنه نجد ولذلك لذاته، الفرد تقدير من يقلل أن شأنه من المستقبلية

 التي والتحديات الصعوبات مستويات على بناء لذاته وتقديره الجامعي الشباب لدى المستقبل قلق بين ما

  .الحياة في يواجهونها

 لذواتهم أفضل فهم يحقق مستقبلهم نحو الجامعيين للطلبة المستقبلية والتحديات للصعوبات األفضل فالفهم

 لدى المستقبل قلق بدراسة باالهتمام أفضل جامعي مجتمع لتحقيق. سهمبأنف والثقة وتعليمهم وحاجاتهم

 بغالل مقيدة تكون أن من بدال منتجة مبدعة لطاقات للتحول طاقاتهم إغفال بعدم الجامعات، طلبة

  .منها للقلق خاصة النفسية االضطرابات

  

  :الدراسة مشكلة. 2.1

 والتقدم فالتطور العصر، هذا سمات أهم من ةسم الخصوص وجه على تقبلالمس من والقلق القلق يعتبر

 القادم القلق خاصة القلق نسبة ارتفاع في كبير وبشكل ساهمت المتالحقة السريعة والتغيرات الحضاري

  .المستقبل قلق يسمى ما وهو المجهول من

 مالظل حالة من يعيشه وما استقرار عدم من الخصوص وجه على الفلسطيني المجتمع يشهده لما ونظرا

 المستقبلية، الحياتية بمشكالتهم المتعلقة خاصة الطالب مشكالت السكتشاف حاجة ثمة واالضطهاد،

 الفشل من والقلق والخوف الصحة، قلق المستقبل، من واليأس) المستقبل في التفكير قلق( الذهني القلق

 لهم بالنسبة تقبليمس غموض فهناك. المستقبل قلق مقياس خالل من قياسها سيتم ما وهي. المستقبل في

 يعطي مما المستقبلية وتطلعاتهم أهدافهم من النابعة والضغوطات المعاصرة الحياة تحديات ظل في

  .لذواتهم وتقديرهم بقدراتهم وتؤثر الجامعيين الطالب تعيق حقيقية مشكلة أمام أننا واضحة صورة
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 مما وطموحاته الذاتية وقدراته تهلفاعلي الطالب إدراك على سلبي بشكل تنعكس المستقبل قلق ظاهرة أن

 الذي الدور يقتصر فال والعملي، العلمي مستقبله على سلبا يؤثر بدوره وهذا لذاته تقديره على سلبا يؤثر

 بصورة األفراد إعداد إلى الدور هذا يتعدى وإنما والمهني، األكاديمي اإلعداد على الجامعة تؤديه

  .الحياة لمواجهة موجهة منظمة

 كل أن خصوصا للطالب، بالنسبة الذات وتقدير المستقبل قلق بين العالقة على التعرف من دب ال لذا

 األشخاص أن) 2008( بلكيالني كدراسة الدراسات تشير حيث باآلخر، محوري ارتباط مرتبط منهما

 النقص ومشاعر أنفسهم عن الرضا ونقص والالمسؤولية باإلحباط يتسمون المرتفع المستقبل قلق ذوي

  .لذواتهم متدني تقدير لديهم الذين األشخاص صفات من قريبة تكون قد هي والتي الدونيةو

 أهمية بإبراز المساهمة في الباحثة لدى أساسيا حافزا شكلت التي المجال هذا في الدراسات ندرة كذلك

 الذات ديروتق المستقبل قلق مستوى من كل على والتعرف الذات، وتقدير المستقبل قلق بين العالقة هذه

  .القدس جامعة طلبة لدى

  

  :الدراسة أسئلة. 3.1

  القدس؟ جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى ما -1

 القدس؟ جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى ما -2

 طلبة لدى الذات تقدير ومستوى المستقبل قلق مستوى بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل -3

  ؟ القدس جامعة

 يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى في إحصائية اللةد ذات  فروق توجد هل -4

  ؟ الدراسية السنة التراكمي، المعدل الكلية، الجنس، لمتغير

 لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -5

  ؟ الدراسية السنة التراكمي، المعدل الكلية، الجنس،
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 :الدراسة فرضيات .4.1

بين مستوى  )α≥0,05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: االولى الفرضية - 1

  .قلق المستقبل ومستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعة القدس

في مستوى  α)≥0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية - 2 

  .قبل لدى طلبة جامعة القدس يعزى لمتغير الجنسقلق المست

في مستوى  α)≥0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة -3

  .قلق المستقبل لدى طلبة جامعة القدس يعزى لمتغير الكلية

في مستوى  α)≥0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة -4

  .قلق المستقبل لدى طلبة جامعة القدس يعزى لمتغير المعدل التراكمي

في مستوى  α)≥0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة -5

  .قلق المستقبل لدى طلبة جامعة القدس يعزى لمتغير السنة الدراسية

في مستوى  α)≥0,05(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فرو: الفرضية السادسة - 6

 .تقدير الذات لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس

في مستوى  α)≥0,05(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية السابعة - 7

 .تقدير الذات لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير الكلية

في مستوى  α)≥0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : امنةالفرضية الث - 8

  .تقدير الذات لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير المعدل التراكمي

في مستوى  α)≥0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية التاسعة -9

  .عزى لمتغير السنة الدراسيةلقدس تتقدير الذات لدى طلبة جامعة ا
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  :الدراسة أهمية. 5.1

 نوع اعتباره على المستقبل، قلق تناولها في تتناوله الذي الموضوع بأهمية الحالية الدراسة أهمية تكمن

  .الحياة وضغوطات وصعوبات وتحديات تطوراتو تغيرات مع والمتزامن المالزم القلق أنواع من

 يشكلون الذين الجامعة طلبة وهم المستهدفة، العينة أو الفئة اهمية من ااهميته الدراسة هذه تستمد وكما

 يمثل الذي الجامعي الشباب وطموحات بتطلعات االهتمام من بد ال كان لذا  المجتمع، في كبيرة نسبة

 اضطرابات خاصة ،النفسية االضطرابات فريسة تقع أن بدل استثمارها، من بد ال التي المجتمع طاقة

  .القلق

 الدور يشكل بدوره والذي ،يجابياإ لذواتهم األفراد لتقدير اإليجابي الدور أهمية من الدراسة أهمية تضحت

  .والمستقبل الحاضر تحديات مواجهة على والقدرة الحياة في النجاح تحقيق في الفعال البناء

 الذات، تقدير ىومستو الجامعيين، الطلبة لدى المستقبل قلق مستوى عن الكشف في الدراسة هذه تسعى

 الجامعي الطالب من عينة لدى المستقبل قلق مشكلة حجم تحديد في الحالية الدراسة تسهم كما

  .واالدبية العلمية بتخصصاتهم

 المستقبل قلق موضوع تناولت التي النادرة الدراسات من تعد الباحثة علم حد على الحالية والدراسة

   .محليةال البيئة في خاصة الذات بتقدير وعالقته

 لدراسات آفاق وتفتح العلمية البحوث تثري متواضعة علمية إضافة بمثابة الدراسة هذه تكون ان وآمل

  .المجتمع من أخرى عينات على المستقبل قلق موضوع في اخرى

  

  :الدراسة أهداف. 6.1

  : أهمها األهداف من مجموعة  لتحقيق  الحالية الدراسة تسعى

 .القدس جامعة طلبة لدى الذات وتقدير تقبلالمس قلق بين العالقة معرفة •
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 الدراسة متغيرات ضوء في القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى على التعرف •

 ).الدراسية السنة التراكمي، دلالمع الكلية، الجنس،(

 الجنس( الدراسية متغيرات ضوء في القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى على التعرف •

 ).الدراسية السنة التراكمي، المعدل ، الكلية ،

  :الدراسة حدود .7.1

 جامعة طلبة من والكلية جنسال لمتغيري تبعا يةطبق عشوائية عينة على الدراسة هذه جريتأ -1

  .القدس

 .القدس جامعة في الدراسة هذه اجريت: المكاني العامل -2

 .)2011/2012( الدراسي العام من نيالثا الفصل في الدراسة هذه اجريت -3

 العينة وتمثيل ثباتها ومعامل المستخدمة االدوات صدق مدى على الدراسة نتائج وتتحدد كما -4

 .الدراسة لمجتمع
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  الثاني الفصل

  .السابقة والدراسات النظري اإلطار

  .النظري اإلطار: أوال

  .السابقة الدراسات: ثانيا

 .المستقبل قلق تناولت التي لسابقةا الدراسات - 1

 .عربية دراسات - 

 .أجنبية دراسات - 

 .الذات تقدير تناولت التي لدراساتا - 2

 .العربية الدراسات - 

 .األجنبية الدراسات - 

 

  .بقةالسا الدراسات على التعقيب: ثالثا

  

  

  

  

  



  11

  

  

   الثاني الفصل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السابقة والدراسات النظرية الخلفية .2

   النظرية الخلفية 1.2 

   القلق .1.1.2

   :مقدمة. 1.1.1.2

 من يواجهه كان ما نتيجة وجوده بداية منذ نساناإل صاحبت القلق مقدمتها وفي فسيةالن االضرابات نإ

 جلأ من صراعه وفي والنزاعات الحروب وويالت والكوارث الطبيعية خطارواأل والمرض الجوع

  .  المختلفة النفسية ضمراواأل القلق عصر عدي فيه نعيش الذي العصر هذا ولعل ،الحياة

 عدم من ينتج والقلق ،وإنتاجه نشاطه من وتحد فيه تؤثر متغيرات لىإ حياته خالل االنسان ويتعرض

 عن ناتج التأثير وهذا االخرين مع تعامله وفي الشخص لعم في يؤثر وهذا االنسجام وعدم االطمئنان

 ،صريةعال حياتنا تميز التي السريعة غيراتالت ظروف في طبيعيا مراأ القلق ويعتبر .ونتائجه القلق سبب

 على الفرد مساعدة لىإ الطبيعي القلق ويؤدي ينقطع، ال لبشك التوافق عمليات في الستمرارا وتتطلب

  .)2007,السامرائي( وشخصيته ذاته وتطور المناسب بالنشاط القيام

 من تحول بل الحالي، توالوق العصر لتغيرات الواضحة النتائج من نتيجة اصبح عام بوجه والقلق

 جوهر يعتبره البعض نإ حتى العصابية، المظاهر من كثيرال ظهور لىإ يؤدي سبب إلى نتيجة مجرد

 .)1998 ،عكاشة( الفرد عند العصابية عراضاأل ومصدر

 : Anxiety للقلق عام مفهوم .2.1.1.2
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 دائم وخوف لتوتربا حساسإ وهو واالستقرار الراحة وعدم ديدبالته وشعور سار، غير انفعال هو القلق

  ).1987 ،الخالق عبد( الموضوعية الناحية من له مبرر ال

    DsM4: النفسية لالضطرابات الرابع التشخيصي الدليل في وردت كما القلق تصنيفات. 3.1.1.2

 Panic Attack الهلع هجمة •

 : Agoraphobia الساح رهاب •

  Panic Disorder without Agoraphobia الساح رهاب بدون الهلع اضطراب

  Agoraphobia without Panic Disorder الهلع اضطراب بدون الساح رهاب

 Specific Phopia النوعي أو البسيط الرهاب  •

 Social Phopia األجتماعي الرهاب  •

   Obsessive –Complesive Disorder القهري الوسواس ضطراب ا  •

 Posttraumatic Stress Disorder الصدمة بعد ما الكرب اضطراب  •

 Acute Sress Disorder الحاد الكرب اضطراب  •

 Drug Anxiety Disorder  بمادة المحدث القلق اضطرابات  •

   Generalized Anxiety Disoreder المعممة القلق اضطربات •

  :للقلق المصاحبة الفسيولوجية التغيرات. 14.1.1.2

 يؤدي والذي والباراسيمثاوي سمبثاويال راديإاللا العصبي الجهاز نشاط في الزيادة من القلق ينشأ

 بعض ظهور مع السكر حركت ازدياد ويرافقها ،الدم في درناليناأل مادة نسبة زيادة إلى بدوره

  .معوي واضطراب التبول، وكثرة التعرق الشحوب، مثل األعراض

 فعاالتاالن عن التعبير مركز وهو الهيبوثالموس هو الالإرادي العصبي الجهاز تنظيم عن فالمسؤول

 األجزاء هذه بين والموصالت الكهربائية الشحنات سيالن على تعمل دائرة هناك حيث. العصبية
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 من إنو .المخ قشرة في الموجودة كولين، ستيلاأل الى باإلضافة)  الدوبامين ،االدرينالين السيروتونين،(

 الوصالت هذه ازنوت في الحاصل الخلل هي والعقلية النفسية مراضاأل لمعظم الرئيسية األسباب

 .)1998 عكاشة،(  العصبية

  :للقلق المفسرة النظريات. 5.1.1.2

 التحليل رائد فنجد النفسية النظريات همأ من والتفسيرات، البحوث من للكثير القلق موضوع تعرض

 األعلى، األنا األنا، الهو،: الثالث الشخصية عناصر بين الصراع نتاج القلق نأ يرى فرويد النفسي

 األعراض ببعض مصحوب والتوتر والتحفيز بالخوف سار غير غامض ورعش القلق نأ تبرويع

 الذي االول قالقل نأ إلى وأشار .الخطر لحالة فعل كرد صلاأل في يظهر القلق فإن وعليه الجسمية

 لةالحا نوإ الميالد، صدمة تجاه الفعل ةرد جتان هوعد مه،أ عن جسديا يستقل عندما الطفل له يتعرض

  .)2008 ،كرميان( الحاجات شباعإ عدم من الخوف نتيجة األم، غياب عند أخرى بصورة كررتت

  

  :للقلق التحليلي المنظور. 1

 األنا بين الصراعات كبت نتيجة القلق نأ فرويد وأوضح القلق، تناولوا الذين وائلأ من فرويد يعد

 ذلك وفسر له، نتيجة يسول لكبتا مصدر القلق نبأ االعتقاد عكس إلى فرويد ذهب قد وبهذا والهو،

 متنفس وجود عدم حال في الجنسية االندفاعات بفعل يحدث الذي للتغيير نتيجة يحدث القلق نأ باعتبار

  ).2005 اهري،الد(  لها

 والمخاطر للتهديدات تستجيب التي هي ألنها ومنشأه، القلق مصدر هي نااأل أن Freud فرويد ويعتقد

 المكبوتة والرغبات الذكريات التهديدات تطول فعندما مصادرها، فختلم من الفرد يواجهها التي

 و صالح( نالأل إنذار بمثابة ويكون القلق يحصل فهنا ،الشعور حالة لىإ الالشعور حالة من وانتقالها

  ) 1998، طارق
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 لشعورا بالعجز، الشعور: هي عصابية إتجاهات لثالث يرجع القلق أن Horney هورني وترى

 داخل المعاملة أشكال في تكمن للقلق رئيسية مصادر عدة بوجود وتعتقد ،بالعزلة الشعور ،بالعداوة

 بلق من ونبذه ،والحنان والحب العاطفة من الطفل حرمان: أهمها من العاطفية الروابط حيث من سرةاأل

 لعدالةا قتحقي فرص وتدني ،العائلية والخالفات حاجاته، قيقتح دون من الالمباالة في وتركه سرةاأل

  .)2004 حنتول،(  العقاب وأساليب واإلحترام التقدير وقلة والقسوة

 من طويلة ولفترة معتمدا يكون االمر بادئ في الطفل نأ نظره وجهة من) 1941( فروم إريك ويرى

 على واعتماده رهتحر يزداد الطفل نمو وبازدياد مكبلة حالة في يجعله االعتماد وهذا ،والديه على الزمن

 عنهما، االستقالل إلى والحاجة الوالدين، من التقرب اهم حالتين بين ينشأ القلق نأ يرى وهكذا سه،نف

  ) .1993 موسى،( مناأل وعدم والعجز القلق من شعورا ديول باالستقالل والبدء الشخصية نمو نأ غير

  

  : للقلق السلوكي المنظور. 2

 نإ السلوكيون ويرى آخر، سلوك أي يتعلم كما قلقال يتعلم االنسان نإ ،للقلق السلوكي المنظور حسب

 العقاب يؤدي فمثال القلق خفض يقطر عن تعزيز مصدر ويعد حافزا، ليمث فهو ، مزدوج دور له القلق

(  السلوك تعديل الى تؤدي سلبية زيةتعزي كصفة القلق يتولد وبالتالي به مرغوب الغير السلوك كف لىإ

  ).1994 إبراهيم،

 جعلت جةبدر عززت للقلق مثيرة بخبرات الفرد مرور عن ينتج السلوك أن Skinnarسكنر يرى حيث

 ومن حافز، يمثل ناحية من فهو مزدوج بدور يقوم القلق نإ لسلوكيونا ويرى ومستمرا، قويا مثيرا منها

 كف إلى يؤدي العقاب فإن وبالتالي القلق، خفض طريق عن لكوذ تعزيز مصدر يعد اخرى ناحية

 وك،السل تعديل لىإ تؤدي سلبية تعزيزية صفة يعد لذيا القلق يتولد وبذلك فيه، المرغوب غير السلوك

  .)2001عثمان،( مؤلمة شرطية استجابة القلق نأ السلوكيون عليه اكد ما أهم ولعل
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 البيئة مع توافق وسوء خاطئة، سلوكيات الفرد تعلم نتيجة سلوكية سبابهأ السلوكي المنظور في القلق

 االجتماعية والظروف فالبيئة الخاطئة السلوكيات هذه مثل اكتساب نوإ. الطفولة مرحلة في وباألخص

  .)2005الداهري،( استمرارها على والعمل السلوكيات هذه تدعيم في تساعد قد الطفل فيها ينشأ التي

 يالت البيئة في خاطئة سلوكيات لتعلم يرجع خاصة القلق واضطرابات العامة السلوك اضطرابات ن

 على والعمل السلوكيات تلك تدعيم لىإ فيها ينشأ التي االجتماعية الظروف وتسهم ،الفرد فيها يعيش

  .)1987 كفافي،( وبقائها استمرارها

   للقلق االجتماعي التعلم منظور.3

 احتمال من التخوف من مترقبة حالة هو االجتماعي التعلم نظرية رائد  Bandura  بندورا عند القلق

  .) Zaleski, 1996(  مؤلمة دثحوا وقوع

 الفرد لدى لظهوره انفسي استعداد وجود مع مرغوبة غير يراتمتغ حدوث لىإ القلق ظهور زوويع

 لكنه خارجية لمثيرات استجابات عن يعبر كونه ورغم القلق نفإ لذا. لقدراته السلبي المفهوم نتيجة

  ). 2002 ,تونسي( ووجدانيه عقلية بسمات يرتبط

  

  : للقلق المعرفي المنظور.4

 الحيوي الدور لها الخاطئة فكارهأو الفرد معتقدات نأ يرون فالمعرفيون خرىاأل النظريات سعك على

  ).1994 إبراهيم،( القلق ألعراض ملحوظا سببا تكون التفكير اضطرابات نأو. لديه القلق توليد في

 .الفرد تفكير في  اضطراب عن أساسا ناتجة تكون االنفعالية ضطراباتاال " نأ  Beck بيك يرى

 االضطراب في هامه ملعوا كلها حوله من حداثاأل يفسر وكيف يعتقده وما الفرد رتفكي فطريقة

  ).37 ص ،2007 حسين". ( االنفعالي

 التوقع اتجاه في معلومات من ليهإ يرد لما الفرد تشويه نأ إلى بيك عمالأ تشير رطااإل هذا وفي

  .) 2008 بلكيالني،( والمستقبل وللعالم لذاته الفرد نظرة  على ينعكس ،للكوارث المستمر
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 لديه فالقلق. القلق اضطراب تميز التي االساسية المكونات هي لألخطار الفرد توقع نأ  بيك يؤكد حيث

 هي عليه نتهيم التي ساسيةاأل فالفكرة ،لها وتقديره المخاطر تلكل دراكهإ كيفية على أساسا يتوقف

 نواعأ من وغيرها واالجتماعي، المهني مركزه ممتلكاته، سرته،أ صحته، دديه داهم خطر وجود

  ).2002 سي،تون( التهديدات

 ينتج انفعالي ضغط وهو االرتياح عدم قلق ، أولهما القلق شكالأ من شكلين بين  Ellis الس ويقسم

 األنا قلق وثانيهما، ،يريد ما على يحصل نوأ بد ال أنه أو مهدده حياته أو راحته أن لفردا يشعر عندما

 من كل يستحسنه نوأ الجيد باألداء يقوم نأ يجب أنه الفرد يشعر عندما ينتج انفعالي ضغط نهبأ ويعرف

  ).2008 بلكيالني،(  حوله

 عقالنيالال التفكير عملية من ينبع وتفاقمه واستمراره القلق نشوء نأ يرون المعرفي االتجاه فأصحاب

 رفيةمع هي القلق الضطرابات ساسيةاأل السمات أن فيرى   Beck بيك ماأو ،Ellis الس ليهإ شارأ كما

 واالتجاهات الواقعية غير هدافاأل مثل المعارف من معينه أنواع ىلإ ويشير. ونشأتها جوهرها في

 خرىأ عوامل إلى باإلضافة القلق الضطرابات عرضة الفرد تجعل التي العوامل بين ما منظمة الغير

  . )2006 ابراهيم،( متكيفة غير خصيةش وخبرات معينه، جسمانية مراضأ أو الوراثي االستعداد مثل

  

  : للقلق اإلنساني المنظور. 5

 وما المستقبل من وفخ هو نماوإ الفرد ماضي من ينشأ ال القلق أن اإلنساني المنظور أصحاب ويرى

 شلتز،( يحدث قد نهأ من لفردا يتوقعه ما من ينشأ قلقفال ،نسانياإل وجوده ددته حداثأ من يحمله قد

1983 .(  

 شخصيال كيانه وأ اإلنساني وجوده تهدد أحداث من به يمر وما المستقبل من لخوفا هو القلق نأ يرون

 نأ هؤالء ويرى .الفرد ماضي عن ناتج ليس والقلق يحدث، لما نساناإل توقعات من ينشأ فالقلق ،

 وأن حظةل يةأ في يحدث قد الموت إن حتمية، نهايته أن يدرك الذي الوحيد الحي الكائن وه االنسان

  .)2009 المشيخي،(  اإلنسان عند للقلق األساسي المثير هو الموت توقع
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 الكامل الوعي حتمية بالضرورة يشترط ال القلق نشوء نأ  ,Rogers)1951( روجرز ويوضح

 أن يمكن ظاهر غير تهديدا طياته في يحمل الذي الحدث نفإ. ةوالخبر الذات مفهوم بين ما بالتناقض

 تدرك التي للخبرات السلوكية الكائن استجابة عن عبارة الدفاعية الوسائل طريق عن يحرف وأ يستبعد

 عدم من تقلل بطريقة عيالو في للخبرة دراكياإل التحريف على تعمل والتي الذات لمفهوم كتهديد

 للذات تهديد أي إنكار ثم ومن الوعي في اإلنكار طريق عن أو الذات، ومفهوم الخبرة بين التطابق

  ).2009 المشيخي،(

 وقد مجهول فالمستقبل المستقبل، من الخوف نتيجة يحدث القلق نأ نسانياإل االتجاه أصحاب ويشير

 يدرك الذي الوحيد الكائن هو االتجاه هذا لرؤية طبقا فاإلنسان نسان،اإل وجود تهدد قد أحداث لنا يحمل

 أن كما نسان،اإل لقلق الرئيسي السبب هو وترقبه الموت من والخوف ما، لحظة في يموت سوف نهأ

 الفشل وأ ،ذلك لىإ المؤدي سلوباأل اختيار في فشله وأ الحياة، في أهدافه إلى الوصول في الفرد فشل

 يزداد ذلك الى باإلضافة  ،الفرد عند للقلق مصدر يكون ذلك كل ،هدافاأل تلك إلى الوصول توقع في

 ذلك غير وأ السن في التقدم أو العجز أو  المرض نتيجة منه يحدث قصور يبأ  شعر إذا خصالش قلق

  ) .2010 عنزي،ال(  الحياة نجاح مسيرة عرقلة لىإ تؤدي التي المعوقات من

  

  Future anxiety المستقبل قلق .2.1.2

  : مقدمة. 1.2.1.2

 األفراد، لدى المستقبل قلق ستثيرت قد ةالبشري المجتمعات بها تمر التي االجتماعي التغير ظروف نإ

 إعادة إلى األفراد يدعو الذي األمر المقبلة، األيام تخفيه لما والتوتر والخوف وجسبالت المتمثل

  .التغير وظروف ينسجم بما  الحياتية هدافهموأ خططهم في النظر
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  :المستقبل لقلق عام مفهوم. 2.2.1.2

 المجهول من خوف تمثل والتي الفرد حياة في خطورة تشكل التي القلق نواعأ حدأ المستقبل قلق ويمثل

 الخطر وتوقع مناأل بعدم يشعر تجعله الفرد يعيشها حاضرة خبرات يضاأو ماضيه، خبرات عن ينجم

 مراأل نهاية في به يؤدي الذي  ،واليأس التشاؤم من شيئا لديه وتسبب ،االستقرار بعدم والشعور

 عدم ثم ومن والواقعية العقالنية أفكاره على ويسيطر والقلق لخوفا من الةلح يدفعه حقيقي الضطراب

  ).2009 المشيخي،( النفسي الستقراربا حساساإل

 وأ ساعات وأ بدقائق محدد يكون قد المستقبل لكن المستقبل، عنصر يتضمن تقريبا القلق نواعأ كل نإ

 تصوره يمكن المستقبل وقلق ، طولأ زمنية بمسافة المتمثل المستقبل قلق مفهوم نوأ األكثر، على أيام

 الشخصي المستقبل في الحدوث متوقعة تغييرات بشأن واالكتراث والهلع والتخوف الغموض من كحالة

 فقلق المستقبل، في جيدة مأ تكون نأ وأ نجاحها بشأن الفتاة تقلق كأن ،سيء مرأ حدوث توقع وأ البعيد

 مع المستقبل في سيحدث سار غير مرأ حدوث من ترقبوال بالخشية تتسم انفعالية حالة يعد المستقبل

  ).Zaleski, 1996( الموضوعية الناحية من مبرر الغير الدائم والخوف بالتوتر االحساس

 حالة المستقبل قلق يعني حيث ،عامة بصفة والقلق المستقبل قلق بين Zaleski (1996) زاليسكي ويفرق

  .بعدا كثراأل للمستقبل المعرفي ثيلالتم بشأن والخوف الراحة وعدم االنشغال من

 العديد يخشى إنهف للمستقبل ينظر حينما فاإلنسان ،والتهديد بالخوف عام شعور هو عامة بصفة القلق ماأ

 المعروفة القلق نواعأ كل نأ هذا لىإ ويضيف ،المستقبل في لها يتعرض قد التي حداثواأل األشياء من

 ،الخ ... ساعات بدقائق، محدودة زمنية فترات على وقاصر دمحدو البعد هذا ولكن مستقبلي بعد لها

 ,Zaleski)  كبيرة زمنية مدة في ممثال المستقبل لىإ يشير المستقبل قلق نإف ذلك من العكس وعلى

1996) . 

 من بمجموعة القلق من النوع هذا صحابأ ذوي ويتصف العام القلق من جزء هو المستقبل وقلق

 حدأ وهو المستقبل، من التأكد وعدم الحاضر على السيطرة وفقدان العجز دراكإو كالتشاؤم الصفات

  ).2004 عشري،( الحياة واقع على تظهر بدت التي القلق نظمةأ
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 ماضية خبرات عن ينجم المنشأ نفسي اضطراب وأ خلل  هو المستقبل  قلق نبأ) 2005(شقير وتقول

 في بهاصاح من تجعل والواقع، بالذات ةالخاص لإليجابيات ودحض للسلبيات، تضخيم مع سارة، غير

 وتوقع ،الفشل وتعميم الواضح، والعجز ذاتال لتدمير يدفعه قد مما مناأل وعدم التوتر، من حالة

 من والخوف المستقبل في التفكير وقلق المستقبل، من التشاؤم من حالة لىإ به وتؤدي الكوارث،

(  واليأس لموتا وقلق الوسواسية فكارواأل متوقعة،ال والمستقبلية اديةواالقتص جتماعيةاال المشكالت

  ).2005 شقير،

  :  المستقبل قلق سبابأ. 3.2.1.2

 نساناإل وطموح العصرية الحياة وضغوط ةالمؤلم الماضي لخبرات ترجع المستقبل قلق سبابأ نإ

  ).2000 العناني،( لوجوده معنى يجادإو ذاته تحقيق نحو المستمر وسعيه

 الخاصة فكارهأ لىإو الذاتية الفرد حداثأ لىإ ترجع المستقبل قلق سبابأ نأ) 2009( المشيخي ويرى

  .المستقبل لقلق المسببة العوامل همأ تعد الحياة ضغوط نأ وكما للذات الهازمة

 الحاضر إمكانيةو الفرد تجابه التي والمتنوعة والشخصية البيئية العوائق نأ) 2002( دياب ويشير

 تشكل المرير والواقع الوردية حالماأل وبين معنوي، هو وما حسي هو ما بين  الهائلة والتناقضات

  . المستقبل لقلق حقيقية سبابأ

  :(Moline, 1990 ) مولين ذكرها كما المستقبل قلق وأسباب

 .منها يعاني التي المشكالت مع التكيف على قدرته وعدم الفرد مكانياتإ -1

 .الواقع على ةنيمبال التوقعات عن أمانيه فصل على قدرته عدم -2

 .سرياأل التفكك -3

 .مشاكله حل على وقدراتهم قدرته عدم في رعايته على القائمين في شكه -4

 .ماناأل بعدم الشعور -5
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 .المستقبل عن األفكار لبناء كافية معلومات وجود عدمو بالمستقبل التنبؤ على القدرة نقص -6

 .عام بشكل المجتمع العمل، ،الجامعة ،المدرسة داخل ،سرةاأل داخل االستقرار بعدم الشعور -7

 يعزوها والشخصية اجتماعية، وأخرى شخصية ألسباب المستقبل قلق أسباب) 2010( اإلمامي ويذكر

 الكافية المعلومات وجود عدم و منها، يعاني التي المشكلة مع للتكيف للفرد الكافية القدرة وجود لعدم

 الذي الواقع عن والتطلعات نياألما بين الفصل لىع القدرة عدم كذلك للمستقبل، التنبؤو األفكار لبناء

 األمان بعدم والشعور لألسرة، اإلنتماء وعدم بالعزلة للشعور يعزوها االجتماعية واألسباب. فيه

 .مشاكله حل على يقوم من أو الوالدين قبل من الفرد مساعدة وعدم بالضياع، واإلحساس

 في الفشل أو هدافهأ تحقيق عن الفرد عجز هو المستقبل قلق سبابأ نأ) 2002( قصرياأل ويؤكد

 محيط في سواء اضطهاده عند وأ دراسة وأ عمل في نساناإل فشل أو خريناآل واحترام حب اكتساب

 نفسه يجد ثم عنها عقالاإل أو السيئة عاداته بعض تغيير يحاول عندما حتى وأ عمله وأ عائلته وأ سرتهأ

 وقيم الحياة بمعرفة هلالج هو المستقبل من الفرد لقلق رئيسيال السبب نأ على ويؤكد ،ذلك عن عاجزا

  .األساسية الحياة

  : لىإ المستقبل قلق أسباب) 2009( المشيخي ويرجع

 .للذات دمةالها فكارهأو الذاتية الفرد حاديثأ -1

 الصراع من نوع باعتباره القرار اتخاذ مسؤولية عن الناشئ التوتر نتيجة المستقبل قلق يظهر -2

 .بشأنها رأيه يحزم أن دائما الفرد على يكون التي القرارات من مجموعة الحياة نأ وباعتبار العقلي

 يمر الذي العصر هذا في خاصة المستقبلي للقلق المسببة العوامل همأ حدأ الحياة ضغوط تعد -3

 قيم ىعل التغيرات هذه وانعكست  ،فراداأل حياة أساليب في تغير لىإ دتأ واقتصادية اجتماعية بتحوالت

 سانناإل يستطيع ال التي الحضارية وراتللتط كنتاج النفسية الضغوط وظهرت وسلوكياتهم فراداأل

 الدراسي الصعيد على للقلق المثيرة بالظروف تعج الجامعية الحياة نأل الجامعة طالب خصوصا تحملها

  .االجتماعي وأ

  : المستقبل قلق لذوي الشخصية السمات. 4.2.1.2
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 طراأل من انبثقت السمات من بالعديد المهني المستقبل وقلق المستقبل قلق ووذ شخاصاأل يتصف

 دراسة ترشاأف النفسية المتغيرات ببعض وعالقته المستقبل، قلق تناولت التي والدراسات النظرية

 الشعور ،الالمباالة االغتراب،: ب يتسمون مستقبل قلق لديه من ماتس نأ  (Moline, 1990) مولين

 حياتهم وعن نفسهمأ عن الرضا ونقص المستقبل في ملواأل الحرمان،ب والشعور والالمسوؤلية باإلحباط

 الماضي، نحو الهروب وأ الحالي الوقت حداثأ على الشديد والتركيز والتشاؤم الثقة وضعف

  .واالخرين بالذات الثقة وعدم والتعنت الرأي وصالبة البناءة األنشطة من واالنسحاب

 في التأثير: ب يتميزون ستقبلالم قلق مرتفعي فراداأل أن  (Zaleski, 1996)زالسكي دراسة شارتأ كما

 في خريناآل في للتأثير واإلرغام الجبر استراتيجيات ويستخدمون ،مستقبلهم تأكيد جلأ من خريناآل

 التي قعةالمتو كالتللمش السلبي والتنبؤ المستقبلية المواقف في بالتشاؤم دائما ويتسمون ،الرئاسة مواقف

  .يواجهونها قد

  : يلي ما هي المستقبل قلق ذوي األشخاص سمات أن) 2000( حسانين  ويرى

 .به محدقة االخطار نأ له ويهيأ الشر الإ يتوقع ال المستقبل من الخائف ألن وذلك التشاؤم -1

 .الخاص الفرد مستقبل لتأمين االجتماعية العالقات استغالل -2

 .مخاطرة وند البناءة نشطةاأل من االنسحاب -3

 .باآلخرين االصطدام لىإ يؤدي مما بأحد الثقة عدم -4

 .والتردد والشك الحزن عالمات وظهور االنطواء -5

 .المستقبل في حدوثها المتوقع والسياسية االجتماعية التغيرات من الخوف -6

 .سبب ألدنى االنفعاالت وظهور والتعنت الرأي صالبة -7

 .الحياة مواقف مع التعامل في وفةالمعر والطرق الروتينية الظروف على الحفاظ -8

 .يقع قد لما السلبي االنتظار -9
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 .السلبية الحاالت شأن من التقليل جلأ من والكبت زاحةاإل مثل ذاتية دفاعية اليات تخداماس -  10

 

  :المعرفي المنظور من المستقبل قلق. 5.2.1.2

 المعرفية العمليات لمختلف طارإ نهأ على المعرفي المنحنى خالل من المستقبل قلق وصف يمكن

 في يتوافر ما على بناء بالمستقبل المتعلقة الخطر تخمينات مع يترافق هنا فالقلق االنفعالية، والمواقف

 االتالح لتخمين قابلية كثرأ هم  األفراد فبعض الشخصية، التصورات نوعية وعلى معطيات من الواقع

 وعن للحاالت الخطر معنى عن علوماتم تتضمن تصورات يملكون نهمأل خطرة، بكونها المستقبلية

 المستقبلي بالخطر المتعلقة المخططات تنشط فعندما فاعل، بشكل الخطر مع للتعامل المنخفضة مقدرتهم

 تتضمن والنفسية، واالجتماعية الجسدية بالمواضيع تتعلق سلبية فكارأ تعكس سلبية تلقائية فكارأ تحفز

  ).2005 سعود،( مباشرة غير أو مباشرة بصورة

 إدراك كيفية وعن المستقبل وعن الذات عن التفكير وتحريف المعرفي التشويه من ينشأ القلق نإ

 وجود مع بها مرغوب الغير التغيرات بعض حدوث إلى يرجع القلق ظهور وإن وتفسيرها، حداثاأل

 الإ ،خارجية يراتلمث استجابات عن يعبر القلق نفإ لقدراته السلبي التقدير نتيجة للفرد النفسي االستعداد

 تونسي،( فعالهأ ردود نوع تحدد التي هي فكارهأو الفرد بخبرة ارتباطات له الوقت نفس في نهأ

2002.(  

 المستقبل قلق نأو ،المعرفي المكون هو المستقبل لقلق ساسياأل المكون أن) 2009( المشيخي  ويرى

  .بالمستقبل المتعلقة لألحداث التفسير سوء يوبالتال عرفيةمال والتشويهات الخاطئ التفكير نماطأ لىإ يعود

 نأ القول ويمكن قوي، معرفي مكون المستقبل قلق نبأ   (Zaleski, 1996)زاليسكي عليه كدأ ما وهذا

 في المبالغة على وتركز بالخطر عادة ترتبط وهي انفعالية منها كثرأ معرفية المستقبل قلق مكونات

  .المستقبل ألحداث التخمين

 ،ادراكها يتم التي البعيدة الفاعلة لألفكار صحي فعل رد ولأ القلق نأ (Eysenck, 1992) كيزنإ ويرى

 والتفكير البال انشغال من يزيد الذي مراأل ،لالستعداد وتحتاج تنبيهية شارةإ بكونه وظيفته وتتجلى
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 كونه من كثرأ معرفي فهو مهم، معرفي جانب على يشتمل المستقبل قلق نوإ المستقبلية، باألحداث

  .المستقبل قلق في المعرفي الجانب على تؤكد الحديثة بحاثواأل عاطفيا، أو انفعاليا

 والمستقبل العالم وعن الذات عن التفكير وتشويه المعرفي التشويه نأ المعرفي المدخل رواد يشير حيث

 بياتااليجا شأن من والتقليل السلبيات تضخيم لىإ القلق الشخص يلجأ حيث ،القلق واستمرار نشأة وراء

 وتفسير إدراكه وكيفية المعرفي بالتكوين مرتبط كله وذلك الذات ولوم ،الكوارث وتوقع الفشل وتعميم

  .)2010 العنزي،(  األحداث

 العابرة التلقائية اراالفك نبأ القلق، باتالضطرا المعرفي النموذج خالل من Beck  بيك يفترض

 في الشعورية لخبراته التأويل وسوء الغضب من صور ولح تتركز القلق مريض وخيال ،والتفسيرات

 المواقف في المتوقع ذىاأل احتمال تقدير في زيادة مع فسيوالن الجسدي بالخطر الشعور شكل

 حيرة مع دالتأك عدم من عالية درجة تجسد للقلق، المعرفية القائمة تعكسها التي فالمعارف المستقبلية،

  .)2010 العنزي،(  المستقبل حول

 ،بالمستقبل المتعلقة المختلفة لألحداث الخطأ دراكاإل خالل من المستقبل لقلق معرفيةال الرؤيا وتظهر

 التكيف على القدرة وعدم سلبية بطريقة إليها والنظر حداثاأل هذه مع التفاعل في الشخص اليةفع وتقليل

  ).2000 ،حسانين(  الشخص منها يعاني لتيا المشاكل مع

 هذه، مؤهالته وطبيعة تنسجم مكانة لنفسه سيضع معينة بمؤهالت يتمتع الذي الفرد فإن وبذلك

 والتقدير االحترام المجتمع من ينال أن البكالوريوس شهادة على الحاصل الفرد يتوقع ذلك وبمقتضى

 الكثير هناك أن إذ لتوقعاته مخالف يكون قد االجتماعي الواقع أن غير المناسب، واألجر الالئقة والمكانة

 الواقع عن يحملها التي معتقداته أن يعني الذي األمر. نفسها مؤهالته يحملون العمل عن العاطلين من

 هو النظرية هذه إلى استنادا المستقبل قلق حالة إن إذا توتره،  وبالتالي باإلحباط لالحساس يقوده مما

 حسن،(  للفرد مالزمة تظل االرتياح وعدم التوتر حالة وكذلك الفرد، مدركات في االتساق عدم حالة

1999.(  
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  Self‐Esteem الذات تقدير. 3.1.2

  : مقدمة. 1.3.1.2

 للذات، نظريته إطار ضمن روجرز كارل تناوله فقد الخمسينيات واخرأ لىإ الذات تقدير مفهوم يرجع

 لوالدينا وتأثير الرضاعة مرحلة من نساناإل نمو مراحل خالل ألهميته الذات بتقدير هتماماإل جاء وقد

  لديه الذات تقدير تشكيل في بيرك دور لذاته الفرد دراكإ ليصبح العمر في التقدم ومع والمحيطين

.(Cripe, 2001)  

  :الذات تقدير مفهوم. 2.3.1.2

 واحد تعريف يوجد فال ،المفهوم هذا تناولت التي النظريات تعدد على بناء الذات تقدير تعريفات تتعدد

 لها والتي ذاته نحو الفرد اتجاهات نهبأ  (Rogers, 1969)روجرز يعرفه ثحي الذات تقدير لمفهوم

 ظةالمحاف على ويعمل بنفسه لنفسه الفرد يضعه تقييم هو الذات تقديرو انفعالي، وآخر سلوكي مكون

 قادر بأنه الفرد اعتقاد مدى يوضح كما ه،ذات نحو السلبية وأ يجابيةاإل الفرد اتجاهات ويتضمن عليه

 عن يعبر كما الشخصية كفاءته درجة على الفرد حكم هو الذات تقدير نأ أي وكفء، اجحون وهام

 باستخدام اآلخرين إلى الفرد ينقلها ذاتية خبرة بمثابة يكون وهذا ومعتقداته، نفسه نحو الفرد اتجاهات

  ).1983 سالمة، و الدريني( المختلفة التعبيرية ساليباأل

 المحيط العالم واجهي عندما الفرد يستدعيها التي والمعتقدات جاهاتاالت من مجموعة هو الذات وتقدير

 النجاح لتوقعات طبقا استجابة الشخص فيه يعد عقلي تجهيز يعطي الذات تقدير نفإ هنا ومن به،

 الرفض وأ بالموافقة الحكم هذا يكون وقد نفسه نحو الشخص حكم هو وبالتالي الشخصية والقوة والقبول

  ).1985 بخيت،( 

 الدرجة متضمنة ذاته حيال الفرد فيها يشعر التي الطريقة  نهبأ) Walman )1977 والمان يعرفه كما

 الشخصية والكفاءة ارةبالجد حساساإل هو الذات فتقدير لها، وتقبال لذاته احتراما الفرد يمتلك عندها التي

  ).2002 ،عابد(
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 ذاته بوصف الفرد يجربه الذي ويمالتق نهأ على الذات تقدير مفهوم (Murk, 1999) مارك يوضح

. متقبل أو مرتاح نهبأ الفرد فيها يشعر التي الدرجة ساسأ وعلى يمتلكها التي والصفات دواراأل بداللة

 امتالك خالل من الذات تقدير ويتشكل الذات، تجاه جزئي وأ عام بشكل سواء الراحة بعدم يشعر وأ

 والفشل النجاح من ورصيده المحيطة البيئة مع فاعليةو بنجاح التعامل في الضرورية للمهارات الفرد

  .ذلك في

 لذاته الفرد واحترام عنها والرضا بالنفس الثقة هو الذات تقدير نأ  (Isaacs, 1982)ايزاكس يذكر

  .لآلخرين ندا يجعله ما القدرة من لديه نبأ الفرد واقتناع لها وتقبله نفسهو برأيه واعتزازه نجازاتهإو

 اتجاهات خالل من اعنه التعبير يتم والتي الذاتية قيمته عن للفرد الشخصي الحكم هو الذات وتقدير

 .لذاته تقديره على األولى بالدرجة تعتمد نفسه عن الطفل يكونها التي الصادقة فالصورة. نفسه عن الفرد

 تحمل على قدرته وفي هبنفس وثقته عنها ورضاه مكانياتهإو لحدوده معرفته و لذاته الفرد تقييم فهو

  .)2003 الضيدان،( له خريناآل وتقدير واهتمام بحب وشعوره فةالمختل المواقف ومواجهة المسؤولية

 المحيط العالم يواجه عندما الفرد يستدعيها التي والمعتقدات االتجاهات من مجموعة هو الذات تقدير و

 لذاته تقديره عن الفرد تعبير سميث ويقسم. المبذول الجهد ودرجة والفشل النجاح معتقدات تشمل وهي

 ويشير السلوكي التعبير هو والثاني. لها ووصفه لذاته الفرد دراكإ وهو الذاتي التعبير: هما قسمين لىإ

  ) .2008 بلكيالني،( لذاته الفرد تقدير عن تفصح التي السلوكية لألساليب

  

  : الذات تقدير تشكيل. 3.3.1.2

 وهو لذواتهم،  معينة خصائص عن االطفال يحملها التي عتقداتوالم التطورات يتضمن الذات تقدير نإ

 خبرات من سريةاأل التنشئة بأساليب يرتبط وما فةالمختل الطفولة مراحل في الوالدين بمعاملة يتأثر

 التي المرحلة فهي ،فعليا بالتشكل الذات تقدير فيها يبدأ التي غالبلو مرحلة تعد حيث ،والنجاح الفشل

 خالل من لديه، الذات تقدير على مباشرة تؤثر التي الحياتية المواقف من العديد لىإ فردال فيها يتعرض

 كون قد الفرد يكون وبذلك،لها تقويمات جراءإو مكاناتهإو لقدراته واختباره المواقف لهذه مواجهته
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 دتزا كلما بقيمته شعوره فيزداد خريناآل مع ناجحة عالقات بناء في فشلهو لنجاحه تقويم وشكل

 شاهين. (للفشل تعرضه حال في نجاحاته قلت كلما وتنقص العالقات، هذه بناء في نجاحاته

  ).2007وحمدي،

  

  :الذات تقدير لمفهوم الرئيسية المكونات. 4.3.1.2

 والوجدانية المعرفية جوانبه له موقف وهو ذاته من الفرد يتخذه الذي الموقف هو الذات تقدير

 الجانب ماأ وصفها، على وقدرته خصائصه على الفرد تعرف المعرفي الجانب ويتضمن خالقية،واأل

 يصدرها التي فكاراأل األخالقي الجانب يتضمن بينما الخصائص ههذ نحو اتجاهه فيتضمن الوجداني

  ).2007 حمدي و شاهين( .الذات وقيمة والجدارة بالكفاءة شعوره ضوء في نفسه على الفرد

 فالمكون الثقة، الدقة، القوة، مثل محدده بصفات لذاتا توصيف ويتضمن: المعرفي المكون -1

  أكون؟ األشخاص من نوع أي: سؤال على اإلجابة يمثل المعرفي

 له مميزه عتبرهاي التي الصفات من الفرد يتخذه الذي الموقف طبيعة ويعني: الوجداني المكون -2

 .المنخفض وأ مرتفعال الذات تقدير عليه اطلق ما وهذا سلبيا، وأ إيجابيا موقفا كان سواء

 .المثالية المعايير لبعض وفقا التقييم مستويات تتحدد وبه: التقييمي المكون -3

  :الذات تقدير مستويات. 5.3.1.2

 الفرد يكونها التي ابيةاإليج الصورة بأنه Mutin (1970)  موتان عرفه الذات لتقدير العالي المستوى

 وال لمشكالته الحلول وإيجاد ،بقدراته الثقة لديه وتنمو لتقديربا ناجح إنسان بأنه يشعر إذ ،نفسه حول

 يعتبرون العالي التقدير ذوي واألشخاص .رادةإ بكل يواجهها بل حوله يجدها التي المواقف من يخاف

 لنوع طيب فهم يملكون همأن كما ،باصو يظنونه لما وكافية محددة فكرة ولديهم ،مهمين اشخاص نفسهمأ

 عرضة وأقل بأحكامهم للثقة أميل وهو ،الشدائد عند يضطربون وال لتحديبا ويستمتعون ،شخصياتهم

  .باآلخرين والتأثير لإلقناع منخفض استعداد ولديهم للقلق
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 بالصفات تميزهم ويمكن ،للنقد حساسية وأقل الجماعية المناقشات في اإليجابية لتحمل ميال أكثر وهم

 للقيام يتطوعون ،ةاألسئل يطرحون ،استطالع حب ملديه ،الجديدة بالخبرات يستمتعون أنهم: التالية

: مسميات بعدة يجادهإ يمكن الذات لتقدير المتدني المستوىو. للتحديات تجيبونيس ،نشطةواأل بالمهمات

 أن يمكن للذات متدني تقدير لديه الذي الشخص إن ،للذات المنخفض التقدير للذات، السلبي التقدير

 هنالك أن كما لمشكالته، حال يجد أن يستطيع ال بائس ويكون دراتهبق للثقة يفتقر شخص بأنه نصفه

 النشاطات عن االبتعاد يفضلون االجتماعية الناحية ومن. بالفشل ستبوء محاوالته معظم نأب اعتقاد

 سليم،( لغيرهم خاضعين ويكونون والوحدة للعزلة والميل والحساسية بالخجل ويمتازون الجتماعية،

2003.( 

  :الذات تقدير تدني سبابأ. 6.3.1.2

  :يلي ما في إجمالها كنيم أسباب الذات تقدير لتدني إن

 ويالحظ منخفض ذات تقدير تكون نأ شأنها من المضطربة سرةاأل إن: األسرية العالقات -1

 لىإ ينتقل نهإ بل  ،فحسب الكبار سرةاأل أفراد على يؤثر ال المنخفض الذات تقدير نأ الباحثون

 تقدير في بانخفاض شعراني الوالدين كال نأ في الذات تقدير انخفاض مشكلة تمثلوت الصغار طفالهمأ

 لذاته تقديره تحسين امنهم كل محاولة ثم ،شريكه وبين بينه الخالفات تحمل ىعل القدرة وبعدم الذات،

 على ليحصل لقلبيهما السرور دخالإو والديه رضا كسب لىإ يسعى فالطفل ،األطفال خالل من

 التقدير منخفضي الوالدين يستطيع ال االحيان معظم في ولكن ،لذاته تقديره به ليرفع لتشجيعوا المديح

 . يعطيه ال الشيء ففاقد ،واالحترام والثقة التقدير خريناآل يمنحوا نأ

 حباطاإل من بأنواع صلة له االجتماعية الحياة في العدوان من كبير جانب نإ: المجتمع حالة -2

  .والشخصي ،االجتماعي االقتصادي،

 في وصالبة االجتماعي السلوك تكوين إلى فتؤدي الفرد شخصية في يؤثر الفقر إن: الفقر -3

 يؤدي مما األمان وعدم بالغربة فيشعر بيئته وبين بينه سدا يقيم أن يحاول الفقير أن بحيث الشخصية

 ).2007 أمزيان،( .بالنقص اإلحساس إلى
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 في خاصة الفشل من الخوف: مثل وعالمات بسمات المتدني الذات تقدير ذوي األفراد ويتصف

 نتيجة خلل وجود على عرض أهم هو الشعور وهذا بالذنب الشعور جديدة، تجربة يخوض حين

 نفسه ويلوم وصغيرة كبيره كل على نفسه يحاسب الشعور بهذا يشعر فالذي حاجاته، إشباع عدم

 النقد الدفاعية، االستقاللية، عدم االخرين، إلرضاء السعي الخجل، صفات كذلك قاسية، بطريقة

 األمان عدم أو القصور مدى معرفة من االخرين لمنع الدفاعية اآلليات استخدام لآلخرين، الالذع

  ).1998 شيخاني،. ( به يشعرون الذي

  : الذات تقدير هميةأ. 7.3.1.2

 ،لذاته مرتفع تقدير هلدي الذي فالشخص لديه، الذات تقدير تشكيل في كبير دور لذاته الفرد إلدراك نإ

 الذات تقدير كان ذاإ ماأ يجابيةإ بطريقة العالم إلدراك يميل وهو هميتهمأ ويدرك خريناآل بتقبل يشعر

 فاألفراد والسعادة، الرضا بعدم ذلك ويشعره والتقبل هتماماإل بعدم يشعر إنهف منخفض الفرد لدى

 مرتاحون وهم اآلخرين، مع والتفاعل عباالستمتا ميزونيت لذواتهم مرتفع تقدير يمتلكون الذين

 للمشكالت حلول يجادوإ الجديدة اإلهتمامات عن دوما يبحثون وهم االجتماعية المواقف في تلقائيون

 على القدرة ولديهم ونمتعاون وهم يجابيةوإ بسهولة األقران مع صداقات بناء على بقدرتهم نويتميزو

 في ثابتة وقيم ومبادئ معتقدات لديهم نأ كما ،خريناآل بمشاركة أو متفرد بشكل نشطةاأل  ممارسة

 خريناآل على يسهل وال كافة، المواقف مع التعامل على القدرة ولديهم ،خاصة أحكام ولديهم الغالب

  .) 2007 وحمدي، شاهين(  اآلخرين لحاجات حساسية ولديهم عليهم، السيطرة

 ضعف وأ شدة تحدد من هي حياته خبرات خالل فشل وأ نجاح من الفرد ليهإ يصل ما فحصيلة

 إنف به، المحيطة البيئة في التغيرات ثحداإ في الفرد يبدأ فعندما ،الفرد هذا لدى التقدير إلى الحاجة

 موازنة من الفرد ليهإ يصل ما فنتيجة مخاطرة، أو تعقيدا كثرأ هو فيما المحاولة عاود الفشل هصابأ

 أو قداماإل يكتسب فإنه فيها والتحكم البيئة أمور الجةمع في وفشل نجاح من محاوالته صابأ ما بين

  ).2007 مزيان،أ( المحاوالت هذه مثل عن حجاماإل
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  :للذات المفسرة النظريات. 8.3.1.2

 : للذات التحليلي المنظور .1

 الهو ويمثل األعلى، واألنا واألنا الهو وهي الثالث، الشخصية مكونات على Freud فرويد يركز

 عن يدفعنا ذلك فإن شهواتها تحقيق على إلصرارها ونظرا األساسية، ودوافعنا تناوحاجا رغباتنا

 األنا وتقوم األحالم، في يحصل كما لحاجاتنا اإلشباع عدم عن التعويض إلى الذهني القصور طريق

 تحقيق طريق عن يبحث والذي اللذة، مبدأ على بناء الهو ويعمل مناسبة حلول تقديم أجل من بالتدخل

 الواقع مبدأ وفق األنا يعمل ذلك من العكس وعلى االجتماعية، للعوامل مراعاة دون للتوتر سريع

  .الخارجي العالم لدى مقبولة عقالنية بطريقة الفرد حاجات تحقيق على يعمل حيث

 سلوك كان اناأل سلطة قويت وكلما والرغبات، تالحاجا تلك تهذيب على تقوم التي داةاأل هي فاألنا

 الشخصية المتطلبات بين المواءمة من الشخصية يمكن الذي الجهاز هي نافاأل ماعيا،اجت الفرد

  ).2005 الداهري،(  والواقع

 فرويد، لدى الذات مفهوم نتلمس ولكن نااأل على أكدف الذات اعتباراته في سقطأ Freud فرويد نإ

 للتصنيفات ناواأل للهو ةالغريزي أو البيولوجية الدوافع بين التفاعل خالل من نظره في ينشأ فهو

 تضخيم لىإ النفسي التحليل في النرجسية مفهوم ويشير ،علىاأل األنا تشكل التي والثقافية الوالدية

 يكون بالتضخيم ساساأل هذا وأن متميزة، قدرات متالكوا بالتفرد يتظاهر فهو الذات مفهوم

 و صالح(  لذواتهم تقديرهم بهشاشة مصحوب يكون الذات حب نأو النقص بمشاعر مصحوب

  ).1998 ،طارق

  

 :للذات السلوكي المنظور .2

 والخبرات علمالت طريق عن سليمة لذات المطلوب النفسي التوافق نأ لىإ السلوكية المدرسة رواد يشير

 الحياة لتحديات االستجابات كيفية لىإ تشير خبرات على يشتمل التوافقي والسلوك ،الفرد بها يمر التي

 لذات يجابياإل التقدير تنمية في مهمة أدوار لها والتدعيم والتعزيز ،والتدعيم بالتعزيز تقابل سوف لتيوا

  ) .2008 ،بلكيالني(  الذات تقدير على سلبا تؤثر السلبية االجتماعية لمثيراتفا ذلك عكس وعلى الفرد
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 على اعتمدت لب  ،يتدخل لم الذات مفهوم نأ حيث الذات نظريات تطور نأ السلوكية النظرية تحاول لم

 لتحديد الحقائق على تطبيقاتها على تعتمد ،ضيق الذات حيز جعل مما ،واستجاباته المثير عنصر

(  والتجريب للقياس قابل غير السلوكية المدرسة عند الذات فمفهوم السلوك على تؤثر التي المتغيرات

  ).2007 أمزيان،

  

  :للذات اإلنساني المنظور .3

 تنفصل التي فردال كينونة لديه الذات نفإ الذات، على اإلنسانية مدرسةال رائد  Rogersروجرز يركز

 مفهوم ويعتبر بها، يمر التي والخبرات مجتمعه مع الفرد تفاعل نتيجة تنمو وهي المدرك، المجال عن

 لتحقيق مستمر دافع للفرد اذإ شعورية ال عناصر على نفسها الذات تشتمل بينما شعوري مفهوم الذات

  .خريناآل قبل من االجتماعي والتقدير اتالذ ديروتق الذات

 العضوية للحاجات وأ بها مر التي للخبرات نتيجة لذاته مفهومه مع يتفق ال سلوك الفرد عن يصدر وقد

 يسبب مما عنه ينفصل دالفر يجعل الذات، لمفهوم مطابقا يكون ال الذي السلوك هذا ومثل ،المقبولة غير

  ).1998 وطارق، صالح(  التوافق وسوء التوتر له

  

 أولها مستويات خمس من يتكون والذي نيةنسااإل الحاجات سلم )Maslow )1942 ماسلو حدد

 حتراملإل الحاجة آخرهاو ،والحب اإلنتماء إلى والحاجة ،األمن إلى والحاجة األساسية، الحاجات

 الفرد بلوغ وعدم لحاجاتا هذا شباعإ فعدم ،ماسلو عند الحاجات هرم قمة في اتالذ وتحقيق .والتقدير

 في طلبا لمحاولةا إلعادة يدفعه مما القلق حدوث لىإ ماسلو حسب سيؤدي الذات بتحقيق العليا حاجاته

 وال ،الهرم قمة في أي العليا نسانيةاإل الحاجات قمة في الذات تقدير أن ماسلو وبين ,التوازن استعادة

 المثال سبيل وعلى ،الذات لتقدير الحاجة ضمنها ومن تالحاجا لهذه شباعإ دون الفرد حياة تستقيم

 الذات تقدير يكون وعندما ،الذات بتقدير الشعور تطوير من ناستحرم بالحب، مشبعة الغير الحاجة

 يلتزمون ناسأ: أنهمب لذواتهم المحققين ماسلو ويعرف عادية ووظائف بأعمال نقبل يجعلناس منخفض
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 للواقع، الصحيح دراكاإل بخصائص ويتسمون ذلك تحقيق يلبس في ويكافحون حياتهم في معينة بأهداف

 واإلبداع والصراحة االنفتاح الذاتي، االستقالل والبساطة، ئيةوالتلقا ،والعالم واآلخرين الذات وتقبل

  .)2003 زهران،( واالبتكار

  

  :للذات المعرفي المنظور .4

 الذات نأ ويرون المعرفي، الجهاز من سيساأ جزء هو الذات بناء نأ المعرفيون ونرالمنظ يرى

 الداخلي بالضبط تسمح كونها على فقط مقتصرة وليست للفرد المعرفية للسياقات دينامي عنصر

 نأ ذإ الذات، لمفهوم المدخل واعتبرتها ةالمعرفي بعاداأل على المدرسة هذه وركزت. لفردا لسلوكيات

 نهأ المعرفيون  المنظورون ويشير ،العالم رؤية في له المميزة الطريقة على يؤكد للفرد الشخصي البناء

 الدردير،(  لذاته تقديره ارتفع ماكل النجاح على قادر نهأ الفرد دركأ وكلما نجاحه الطفل دركأ كلما

2004(.  

  

  :الذات تقدير نظريات. 9.3.1.2 

 :(Zelar, 1969) زيلر نظرية -1

 والمحيط االجتماعي المرجعي طاراإل في إال الحاالت معظم في يحدث ال الذات تقييم أن زيلر يؤكد

 الفرد به يقوم تقدير بأنه الذات تقدير زيلر ويعرف االجتماعي، اإلطار داخل وينشأ الفرد فيه يعيش الذي

 تحدث عندما فإنه التفسير هذا أساس وعلى. الواقعي والعالم الذات بين الوسيط المتغير دور ويلعب لذاته

 التي التغيرات نوعية يحدد الذي العامل هو الذات تقدير انف االجتماعية الشخص بيئة في تغيرات

 أن على الفرد وقدرة ناحية من الشخصية تكامل بين يرتبط مفهوم وهو. لذاته الفرد تقييم في ستحدث

 من عالية بدرجة تتمتع التي الشخصية أن افتراض ولذلك لها، يتعرض التي المتغيرات لمختلف يستجيب

 من عالية بدرجة وظائفها تؤدي أن في يساعدها وهذا الذات، تقدير من ليةعا بدرجة تحظى التكامل

  ).1989 كفافي،( فيه توجد الذي االجتماعي الوسط في الكفاءة
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  : (Rosenberg, 1965)روزنبرج نظرية-2

 لذاته، الفرد تقدير في األسرة به تقوم الذي بالدور واهتم اإليجابية، الذات صورة بتطور روزنبرج اهتم

 االجتماعي السلوك وأساليب األسرة إطار في يتكون الذي الذات تقدير بين العالقة توضيح على عملو

 تلك مثل الذات تقدير في الجماعات بين توجد التي الفروق وتفسير بشرح واهتم بعد، فيما للفرد الالحق

 مختلف في الذات تقدير في تحدث التي والتغيرات البيض، والمراهقين الزنوج المراهقين بين التي

 من والالحق السابق بين تربط محورية أداة باعتباره االتجاه مفهوم على اعتمد ومنهجه. العمر مراحل

 من ولو يختلف ربما نفسه، نحو الفرد اتجاه يعكس مفهوم الذات تقدير أن اعتبر حيث والسلوك األحداث

  ).2007 أمزيان،(  أخرى موضوعات نحو الفرد اتجاهات عن الكمية ناحية
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   :السابقة الدراسات. 4.2

  :المستقبل وقلق القلق تناولت التي الدراسات. 1.4.2

  : العربية الدراسات: أوالً

 المستقبل قلق خفض في العصبية اللغوية البرمجة في برنامج فاعلية ):2011( والبنا عسلية دراسة

 مستوى على التعرف لىإ الدراسة دفته .غزة بمحافظة للتنظيمات المنتسبين األقصى جامعة طلبة لدى

 في العصبية اللغوية البرمجة في البرنامج فاعلية على والتعرف قصىاأل جامعة طلبة لدى المستقبل قلق

 طالب 40 اختيار تم طالب، 180 من تكونت عينة على الدراسة جريتأو لديهم المستقبل قلق خفض

 20 و ضابطة كمجموعة 20 المستقبل، قلق قياسم على درجات علىأ على حصلوا الذين من منهم

 إعداد من المستقبل قلق ومقياس العصبية اللغوية البرمجة في برنامج وباستخدام تجريبية، كمجموعة

 فروق وجود النتائج وأظهرت شديد مستقبل قلق من يعانون% 36.1 أن الدراسة نتائج كانت. الباحثين

 البعدي، التطبيق لصالح وبعده البرنامج تطبيق قبل مستقبلال قلق درجات متوسطات في إحصائيا دالة

 التجريبية وعةالمجم لصالح والتجريبية الضابطة المجموعتين بين إحصائيا دالة فروق هناك كانت كما

  .البعدي التطبيق في

 ةعين لدى المستقبل وقلق الالعقالنية واألفكار الوالدي الرفض – القبول إدراك: )2010( العنزي دراسة

 360 من الدراسة عينة وتكونت الوصفي المنهج الباحث استخدمو .الشمالية الحدود جامعة طالب من

 استبيان الباحث واستخدم .علومال كلية طالب من) 165( ،واآلداب التربية كلية طالب من) 195( طالب

 زينب إعداد لمستقبلا قلق ومقياس الريحاني دعداإ الالعقالنية االفكار ومقياس لديالوا والرفض القبول

  .)2005( شقير

 كلية طالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه على الدراسة نتائج وأكدت

 داللة ذات فروق توجد ال وأنه .المستقبل قلق في العلوم كلية طالب ومتوسطات واآلداب التربية

 تبعا تقبلالمس قلق في العلوم كلية وطالب بواآلدا التربية كلية طالب درجات متوسطات بين إحصائية
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 وقلق الالعقالنية األفكار بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد أنه ماك .الدراسية السنة لمتغير

  .المستقبل

 العربية الجالية بابش لدى المستقبل وقلق والتشاؤم التفاؤل سمتي بين العالقة ):2010( مامياإل دراسة

 الدراسة عينة افراد لدى المستقبل قلق مستوى عن الكشف إلى الدراسة هدفت حيث .الدنمارك في

  .الجنس متغير وفق المستقبل قلق مستوى عن والكشف

  .المستقبل نحو القلق عدم و النسبي اإلستقرار من بحالة يتمتعون العينة أفراد أن الدراسة نتائج بينت وقد

 بعد البتر حاالت ىلد الذات ومفهوم الجسم بصورة قتهوعال المستقبل قلق :)2009( القاضي دراسة

 الذات ومفهوم  الجسم بصورة وعالقته المستقبل قلق على للتعرف الدراسة هدفت .غزه على الحرب

 وجود ،االجتماعية الحالة الجنس،( المتغيرات بعض وتأثير زةغ على الحرب بعد البتر حاالت لدى

 قلق مقياس(  الدراسة اتدوأ تطبيق تم التساؤالت تلك على بةولإلجا .)البتر مكان و ال، أم بناءأ

 من فرد) 250( قوامها عشوائية عينة على ،الجسم صورة مقياس الذات، مفهوم مقياس ،المستقبل

  :أهمهاو الدراسة بمتغيرات المتعلقة النتائج من العديد لىإ الدراسة توصلت وقد .البتر حاالت

 بعد البتر حاالت لدى الجسم وصورة المستقبل قلق بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود -1

  .غزة على الحرب

 .الذات ومفهوم المستقبل قلق بين ةإحصائي داللة ذات عالقة وجود -2

 .الجنس لمتغير تعزى المستقبل قلق في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -3

 وكذلك ،الجتماعيةا الحالة لمتغير تعزى المستقبل قلق في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -4

  .بناءاأل عدد لمتغير

 من عينة لدى الطموح ومستوى الذات فاعلية من بكل وعالقته المستقبل قلق :)2009( المشيخي دراسة

 فاعلية من وكل المستقبل قلق بين العالقة  على التعرف لىإ الدراسة هدفت .الطائف جامعة طالب

 العلوم كلية طالب بين حصائيةاإل الداللة ذات قالفرو على لتعرفا وكذلك الطموح ومستوى الذات

 الفروق أيضا ومعرفة. لدراسيةا والسنة التخصص لمتغير تبعا المستقبل قلق في اآلداب كلية وطالب
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 كذلك .الدراسية والسنة التخصص لمتغير اتبع الطموح مستوى في ،الكليتين طالب بين اإلحصائية

 اتبع وقد .الطموح ومستوى الذات فاعلية من كل ضوء في مستقبلال بقلق التنبؤ امكانية مدى من التحقق

 العلوم ليةك) 400( طالب 720 من مكونة عينة على الدراسة جراءإ وتم الوصفي المنهج الباحث

 ومقياس نفسه، الباحث أعده الذي المستقبل قلق مقياس الدراسة دواتأ وكانت ،اآلداب كلية من) 320(

 نهأ الدراسة نتائج بينت .العظيم عبد لمعوض الطموح مستوى ومقياس العدل، عادل إعداد الذات فاعلية

 على اآلداب كلية وطالب العلوم كلية طالب درجات متوسطات بين حصائيةإ داللة ذات فروق توجد

 توجد انه كما اآلداب، كلية طالب لصالح وذلك يةالدراس والسنة للتخصص تبعا المستقبل قلق مقياس

 الذات، فاعلية في ودرجاتهم ستقبلالم قلق في الطالب درجات بين حصائيةإ داللة تذا سالبة عالقة

 مستوى في ودرجاتهم مستقبلال قلق في الطالب درجات بين حصائيةإ داللة ذات سالبة عالقة يضاأ

   .الطموح

 لمعدلوا الدراسة عن بالرضا وعالقته المهني المستقبل على القلق ):2008( والحجايا الصرايرة دراسة

  .التقنية الطفيلة جامعة في التربوية العلوم كلية طلبة لدى والنوع التراكمي

 في التربوية لعلوما كلية طلبة لدى المهني المستقبل على القلق مستوى تحديد لىإ الدراسة هدفت حيث

 لقلقا مقياس الباحثان استخدم وقد وطالبة طالب) 200( من الدراسة عينة تألفت وقد .الطفيلة جامعة

 أكثر أن الدراسة نتائج وأوضحت .الدراسة عن الرضا ومقياس الطلبة يدركه كما المهني المستقبل على

 المهني المستقبل قلق مقياس على التربوية العلوم كلية طلبة عند المهني المستقبل لقلق ثارةإ سباباأل

 وضاعاأل صعوبة هي نيالمه المستقبل على للقلق هميةأ كثراأل السبب احتلت التي الفقرة كانت

 الفقرة وجاءت الخريجين من كبيرة عدادأ وجود) الثانية الفقرة( الثاني والسبب الراهنة قتصاديةاال

 وجود اتضح كما. والواسطة المحسوبية وتفشي مؤسسيةبال الثقة عدم وهي الثالثة المرتبة في االخيرة

 وبينت. المنخفض الرضا لصالح المنخفض ضاوالر المرتفع الرضا ذوي الطلبة بين حصائياإ دالة فروق

 المهني المستقبل قلق بين حصائياإ دالة ليست ولكنها عكسية ارتباطات معامالت هناك ان الدراسة

 الداللة مستوى عند احصائيا دالة فروق وجود عدم لىإ الدراسة نتائج شارتأ كما .التراكمي والمعدل

 ووجود النوع، لمتغيرات تعزى المهني المستقبل قلق مقياس على الدراسة عينة جاباتإ متوسطات بين

  .بينهما فاعلوالت  المستقبل قلق في الدراسي المستوى تعزى فروق
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 من مؤقتة بصورة العاملين لدى المستقبل بقلق وعالقتها الشخصية سمات ):2008( كرميان دراسة 

 وقلق الشخصية سمات على تعرفلل هدفت ارتباطية وصفية دراسة وهي .سترالياأ في العراقية الجالية

- 18( بين ما اعمارهم العراقية الجالية من استراليا في العاملين من) 198( قوامها عينة لدى المستقبل

 قلق يقيس خرآ مقياسو للشخصية، الخمسة بعاداأل يقيس مقياس الباحث استخدم وقد .سنة) 58

 قلق من عال مستوى هناك نأ الدراسة وجدت بلالمستق قلق بمقياس المتعلقة للنتائج وبالنسبة .المستقبل

 االجتماعية والحالة الجنس حسب حصائيةإ داللة ذات فروق توجد ال نهأو الدراسة، عينة لدى المستقبل

 العمر فئتي بين المستقبل قلق في العمر حسب احصائية داللة ذات فروق ووجود المستقبل قلق في

  .االخيرة الفئة لصالح سنة) 45- 32( سنة،) 31- 18(

 ولم العصابية وبعد المستقبل قلق بين حصائيةإ داللة ذات ارتباطية عالقة وجود النتائج ظهرتأ كما

  .خرىألا بعاداأل وبين بينه إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة وجود يظهر

 الرسمية األردنية الجامعات طالب لدى المهني المستقبل قلق ):2007( والسفاسفة محاميد راسةد 

 طالب من) 408( من الدراسة عينة تكونت حيث .بينهما والتفاعل والكلية الجنس يمتغير من كل ثرأو

 من المهني المستوى قلق استبيان عليهم وطبق ناثاإل من) 210( الذكور، من) 198( منهم الجامعات

 المستقبل قلق من عال مستوى لديهم العينة فرادأ نأ لىإ الدراسة نتائج أشارت وقد .الباحثان عدادإ

  وثم العلمية، الكليات لصالح نسانيةواإل العلمية الكليات طلبة بين ياحصائإ دالة فروق هناك نأو المهني

 والجنس، الكلية متغيري بين اعلبالتف يتعلق وفيما الجنس، لمتغير تعزى حصائياإ دالة فروق تظهر

  .العلمية الكليات في الذكور لصالح للتفاعل تعزى حصائياإ دالة فروق هناك نأ إلى النتائج شارتأ

 الثانوي ولاأل بالصف والعاديين دراسيا فوقينالمت للطالب النفسية الضغوط :)2007( بخيت دراسة

 للطالب النفسية الضغوط على للتعرف الدراسة هذه هدفت .الذات وتقدير المستقبل بقلق قتهاوعال

 جرتأ وقد الذات، وتقدير المستقبل لقبق القتهماوع ثانوي ولاأل بالصف والعاديين دراسيا فوقينالمت

 اختيارهم ثم ثانوي ولاأل الصف من وطالبة طالب) 336( من مكونة عينة على الدراسة هذه الباحثة

 الباحثة واستخدمت العاديين، الطالب من) 159( ،دراسيا المتفوقين من) 177( منهم العشوائية بالطريقة

 النتائج وأظهرت .المستقبل قلق ومقياس الذات تقدير واختبار الدافعية واختبار النفسية الضغوط مقياس
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 في المتفوقات والطالبات المتفوقين الطالب تقديرات متوسطي بين احصائيا دالة فروق توجد ال نهأ

 نجاز،اإل دافعية ومتغيرات النفسية ضغوطال بين عكسية ارتباطية عالقة توجد نهوأ .النفسية الضغوط

 المتفوقين طالبال لدة المستقبل قلق ومتغير النفسية الضغوط بين طردية ارتباطية عالقة توجد بينما

  .الذات وتقدير المستقبل قلق بين عكسية عالمة وهناك ،والعاديين دراسيا

 ببعض وعالقتها فلسطين في الغربية الضفة جامعات طلبة لدى القلق درجة ):2006( عثمان راسةد 

 بيت الخليل،( جامعات طلبة لدى وسمة حالة القلق درجة لىإ للتعرف دراسةال هذه هدفت .المتغيرات

 بينها الفروق تحديد وكذلك الطلبة، هؤالء لدى وسمة حالة القلق بين العالقة ومعرفة) بيرزيت لحم،

 وطالبة طالب) 604( من الدراسة عينة تكونت ).التخصص و الجامعة، السكن، مكان الجنس،( بحسب

 عددهم والبالغ) 2006- 2005( الدراسي للعام المسجلين بيرزيتو لحم وبيت الخليل جامعة طلبة من

 الباحث واستخدم ،الدراسة مجتمع من% 5 يةقالطب العشوائية العينة بطريقة اختيارهم تم) 12708(

  .سبيليرجر إعداد من والسمة الحالة القلق قائمة

 وتبين متوسطة، كانت الغربية الضفة امعاتج طلبة بين وحالة سمة القلق درجة نأ النتائج ظهرتأو

 وكان ،حالة بالقلق الجنس يرتبط لم حين في الذكور لصالح سمة القلق في للجنس تبعا فروق وجود

 حين في ،القرية لصالح سمة القلق درجة في )مخيم و قرية ،مدينة( السكن لمكان تبعا دالة فروق اكهن

 للجامعة ثرأ وجود عن النتائج تكشف ولم السكن، لمكان اتبع حالة القلق في فروق النتائج تظهر لم

  .وسمة حالة القلق من كل يف)  علمية ،دبيةأ كليات(  العلمي التخصص أو) بيرزيت لحم، بيت الخليل،(

 .دمشق جامعة طالب لدى والتشاؤم التفاؤل بسمتي وعالقته المستقبل قلق :)2005( سعود دراسة 

 بقلق وعالقتها الجامعة طالب لدى والتشاؤمية التفاؤلية السمات انتشار مدى تحديد لىإ الدراسة هدفت

 قلق في حصائيةاإل الفروق وداللة الشباب عند اراانتش المستقبل قلق مجاالت كثرأ وتحديد المستقبل

 ،) إنسانية علوم تطبيقية، علوم( التخصص الدخل، النوع، لمتغيرات تبعا والتفاؤل والتشاؤم المستقبل

 الباحثة، إعداد المستقبل قلق مقياس عليهم طبق وطالبة طالب 2284 من الدراسة عينة وتكونت .العمر

  :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت .والتشاؤم التفاؤل وقائمة
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  .بالذكور رنةمقا اإلناث بين الشديد المستقبلي القلق نسبة ارتفاع - 1  

 كليات في المستقبل من القلقين نسبة ارتفاع لذكور،با مقارنة المتشائمات اإلناث نسبة ارتفاع - 2

  .العلمية بالكليات مقارنة اإلنسانية العلوم

 الدخل ارتفع كلما األسرة، ودخل المستقبلي القلق بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة وجود - 3

 المستقبل قلق ويرتبط العمر، في التقدم مع المستقبل قلق درجة تنخفض و المستقبل قلق انخفض

  .والعمر والتشاؤم التفاؤل مثل بالمتغيرات

 ودافعية المستقبل بقلق وعالقتها المراهقين لدى الخرافية المعتقدات بعض): 2003( صبري دراسة 

 والدافعية المستقبل قلق من بكل الخرافية المعتقدات عالقة على التعرف إلى الدراسة هدفت. اإلنجاز

 طالبة) 75( طالب،) 75( فرد) 150( العينة وشملت النوع باختالف المتغيرات هذه اختالف ومدى

 ،Zaleski زاليسكي المستقبل قلق ومقياس الخرافية المعتقدات نحو االتجاه مقياس الباحثة واستخدمت

 المراهقين لدى الخرافية المعتقدات بين دال عكسي ارتباط وجود: التالية النتيجة الى الدراسة وتوصلت

 في واإلناث الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق ووجود واإلنجاز، والدافعية لمستقبلا قلق من وكل

  .االناث من مستقبلهم على قلقا أكثر الذكور أن أي الذكور، لصالح المستقبل قلق مقياس

 وطالبات طالب من عينة دىل المستقبل قلق تحقيق في الديني رشاداإل فاعلية :)2002( دياب دراسة 

 وتكونت المستقبل قلق تحقيق في الديني رشاداإل فاعلية مدى من التحقق إلى الدراسة هدفت .الجامعة

 واستخدم ،المنيا بجامعة التربية ةكلي طلبة من ناثإ) 58( ذكور) 58( وطالبة طالب) 116( من العينة

 ،المستقبل قلق من تعاني العينة ادفرأ جميع نأ الدراسة توصلت إعداده، من المستقبل قلق مقياس الباحث

   .الجامعة وطالبات طالب لدى مستقبلال قلق تخفيف في ثرأ له الديني رشادياإل البرنامج أنو

 الدراسة تطبيق تم حيث .الجامعات من المتخرجين الشباب دىل المستقبل قلق :)1999( حسن دراسة

 23.57 يبلغ عمري بمتوسط سنة 32- 21 بين ما اعمارهم تتراوح التي الشباب من الخريجين على

 قلق مستوى ولمعرفة واالقتصادي، االجتماعي المستوى ومقياس المستقبل قلق مقياس تطبيق وتم ،سنة



  39

 ذإ المستقبل قلق مقياس على الدرجات وسيط الباحث ستخرجا ،الجامعات في الخريجين لدى المستقبل

  :لمجموعتين خاللها من قسموا درجات على العينة فرادأ حصل وقد 35 بلغ

 درجة على بحصولهم وذلك المستقبل قلق مقياس على عالية درجة سجلوا األفراد من موعةمج -1

 %.48.8 نسبتهم بلغت وقد) الوسيط( الوسط من كثرأ

 بلغت حيث المستقبل قلق مقياس على الوسيط من قلأ درجة على حصلوا فراداأل من مجموعة -2

 %.42.8 نسبتهم

 داللة ذات فروق هناك ليست أنه تبين كما المستقبل، من قلق لديهم الشباب من األكبر النسبة أن أي

 كما واالقتصادي، االجتماعي والمستوى الجنس لمتغيري بالنسبة) 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية

 .احصائية داللة ذو يكن لم بينهما التفاعل أن

 جامعة لبكالوريوسا طلبة لدى االجتماعي الدعم بمستوى وعالقتها القلق سمة): 1995( حداد دراسة

 لدى االجتماعي الدعم ومستوى القلق سمة بين االرتباطية العالقة فحص إلى الدراسة هدفت. اليرموك

 وفقا العالقات هذه بين والفروق باألردن، اليرموك جامعة في االبتدائية التربية البكالوريوس طلبة

 سمة مقياس واستخدم وطالبة طالب) 157( من الدراسة عينة تكونت وقد اإلقامة، ومكان الجنس لمتغير

 فروق وجود عدم إلى الدراسة نتائج وأظهرت ،االجتماعي الدعم ومقياس الذاتي التقييم ومقياس القلق

 الدعم مستوى في فروق وجود وإلى اإلقامة، مكان أو للجنس تعزى القلق سمة في إحصائية داللة ذات

 ارتباطية عالقة وجود إلى النتائج دلت وقد المدينة، لحلصا القرية وسكان المدينة سكان بين االجتماعي

 ومكان الجنس لمتغير وفقا فروق وجود عدم وكذلك االجتماعي الدعم ومستوى القلق سمة بين عكسية

   .االقامة

  :  االجنبية الدراسات:  ثانيا

 والحاضر الماضي على وتأثيرهما واالكتئاب القلق :(Eysenck.et al, 2006) واخرون ايزنك دراسة

 من مجموعة من مكونة ولىاأل مجموعات، ثثال من مكونه عينة على الدراسة تطبيق تم .والمستقبل

- 18( بين ما اعمارهم شباب من الثانية والمجموعة سنة،) 17- 13( بين ما عمارهمأ تتراوح المراهقين
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 حداثاأل حدوث متى لمعرفة الدراسة هدفت حيث .الثالثينات سن في الثالثة والمجموعة سنة) 29

 توصلت .واالكتئاب بالقلق وعالقتها بالمستقبل أو بالحاضر مأ بالماضي متعلقة هي هل للفرد، السلبية

  :التالية للنتائج الدراسة

 المتوقع باألحداث عالقته من أكبر بالماضي وقعت التي باألحداث عالقة له باالكتئاب الشعور -1

  .المستقبل في حدوثها

 األحداث من بكثير أكبر المستقبل في حدوثها المتوقع من التي باألحداث قةعال له بالقلق الشعور -2

  .الماضي في وقعت التي

 طباءاأل بين المهني المستقبل بشأن قلقبال الشعور معدل :(Bolanwski, 2005) بوالنوسكي دراسة

 الشباب طباءاأل بين المهني المستقبل بشأن قلقبال الشعور معدل على التعرف لىإ الدراسة هدفت.الشباب

  .المهني عملهم بداية في تواجههم يالت الصعوبات على والتعرف

 معدل لقياس استبانة عليهم وطبق ،وفرنسيين بولنديين أطباء من) 1000( من الدراسة عينة تكونت

  .القلق

 لدى المهني المستقبل اتجاه بالقلق الشعور مؤشر معدل في ارتفاع هناك نأ الدراسة نتائج وأظهرت

 طباءاأل لدى جدا منخفض المهني لمستقبلا اتجاه بالقلق الشعور معدل بينما بولندا في متيازاإل أطباء

  .الفرنسيون

 علميةال مهاراتهم بتطوير يقومون الذين طباءاأل لدى ينخفض بالقلق الشعور معدل نأ الدراسة ظهرتأو

 في المتمثلة المكثفة الضغوط لىإ جعير بالقلق الشعور معدل ارتفاع نأو ،مادي استقالل لديهم والذين

  .المهني المستقبل على سلبي تأثير له يكون والذي العمل بيئة

 الشعور معدل بزيادة اوعالقته المستقبل حداثأ: (Kagan,et.al.(2004)) خرونآو كاجان دراسة

 طيهايع التي التغيرات استخدام فحص لىإ الدراسة هدفت حيث. المراهقين لدى كتئابواإل بالقلق

 من الدراسة عينة وتكونت .واالكتئاب بالقلق الشعور معدل بزيادة وعالقتها المستقبل ألحداث المراهقين

 حدوث مكانيةإ يقدروا نأ جميعا منهم طلب سنة) 17-11( بين اعمارهم تتراوح المراهقين من) 123(

 نتائج ظهرتأ .لهم داثحاأل هذه حدوث لسبب تفسيرا يقدموا نأو سلبية وأ يجابيةإ مستقبلية حداثأ



  41

 السلبية حداثاأل حدوث إلمكانية علىأ نسبة أعطوا بالقلق الشعور من يعانون الذين الطالب نأ الدراسة

 ألحداث السلبية وأ يجابيةاإل النتائج توقع على مختلفة القةع له يجابيةواإل السلبية األحداث تأثير أنو لهم

  .المستقبل

 على السيطرة ومركز المستقبل قلق تأثير :(Zaleski & Janson, 2000) وجانسون زاليسكي دراسة

 على للتعرف الدراسة هدفت .والمدنيين العسكريين المراقبين لقب من المستخدمة القوة استراتيجيات

 أساسيتان فرضيتان الدراسة افترضت حيث والقوة السلطة استراتيجيات استخدام في المستقبل قلق تأثير

 شدأ سلطة الستخدام يميلون المستقبل قلق من عال مستوى على يحصلون لذينا المشرفون: األولى

 external الخارجي السلطة مركز ذو المشرفون: والثانية مرؤوسيهم، على للتأثير قانونية كثرأو

locus up control في المشرفون من الدراسة عينة وكانت .القوة استراتيجيات قوىأ يضاأ يستخدمون 

 الباحثان واستخدم .العسكرية الجوية القوة قواعد في كبار وضباط البنوك، مثل نيةالمد المؤسسات

 النتائج وأكدت. السيطرة مركز واستبيان ،)1996 ،زاليسكي( المستقبل لقلق المقياس  ستبيانوا مقياس

  .السلطة استراتيجيات واستعمال السيطرة، مركز بين عالقة وجود بعدم القائلة الفرضية صحة

 .الكليات طالب لدى المستقبلي لوقتا ومنظور القلق بين العالقة: (Morrow,2000) مورو دراسة

 والقلق األولى، العمومية القلق اضطرابات من ضمري) 24( تمجموعا ثالث من الدراسة عينة تكونت

 القهري الوسواس مثل ىرخاأل لقلقا باضطرابات يتميزون مريض) 38( و ،)25( الثانوية العمومية

 ،الطالب لدى المستقبلي الوقت ومنظور القلق بين العالقة نوع: لمعرفة الدراسة هدفت حيث. خوافوال

 معرفة و الثانية العمومية القلق اضطرابات معرفة و وليةواأل العمومية القلق اضطرابات رفةمعو

 الحر دااإلستعد ومقياس الباحث إعداد القلق مقياس الدراسة واستخدمت .األخرى القلق اضطرابات

 أن الدراسة نتائج وأكدت ،) المستقبل الجسدي، لتهديدا ،العمل العالقات،( موضوعات لقياس

 غير القلق اضطرابات مرض من بالمستقبل أكثر مهمومين كانوا العمومية القلق مرض اضطرابات

 انواك  العمومية القلق اضطرابات مرضى أن إلى البعدي التحليل أشار ذلك على وعالوة ،العمومية

 المستقبل من انزعاجا أكثر هم كانوا الذيم ،الثانوية القلق اضطرابات  مرضى من للمستقبل هموما أكثر
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 أحداث من االنزعاج من عالية مستويات الدراسة ووجدت ،خرىاأل القلق اضطرابات مرضى من

  .العمومية القلق اضطرابات يميز ما وهو المستقبل

 بأحداث الخاصة يضاحاتاإل إلى والوصول العزو :(Byrne et al, 1997) خرونآو بيرن دراسة

 من 25و ،والمكتئبين القلقين من) 25( من الدراسة عينة تكونت .واالكتئاب القلق في ودورها المستقبل

 حداثاأل هذه كون سبب حول سؤال بتقديم تتعلق داةأ الدراسة واستخدمت المكتئبين، وأ القلقين غير

 عند بليالمستق للتفكير والكمية النوعية المظاهر فحص لىإ الدراسة دفته حيث .لهم الحدوث ممكنة

  :يلي ما النتائج بينتو .المزاج مضطربي المفحوصين

 لألسباب بالنسبة المساندة األسباب من المزيد) المختلطينو القلقين( مضطربو المشاركون ظهارإ - 1

 .الضابطة بالعينة مقارنة السلبية باألحداث يتعلق فيما

 إمكانية سبب حول والشاملة الداخلية األسباب من المزيد أظهروا المزاج مضطربو المشاركون - 2

 .لهم اإليجابية األحداث حدوث وعدم لهم السلبية األحداث حدوث

 في والكمية النوعية بالمظاهر المزاج مضطربو أصحاب الضابطة العينة في العينة أفراد يختلف -3

 .بالمستقبل التفكير

 Macleod) وآخرون كلويدما دراسة  et  al,   القلق خالل من بالمستقبل المتعلق التشاؤم :(1997

 وقد واالكتئاب، القلق خالل من بالمستقبل المتعلق التشاؤم على التعرف إلى الدراسة هدفت. واالكتئاب

 الضابطة العينة وكانت اكتئاب، وآخرون قلق مرض منهم مريض) 35( على الدراسة عينة تكونت

 يقدروا أن منهم طلب وقد المنخفض، القلق ذوي من) 16( وآخرون) 17( وعددهم العالي القلق ذوي

 أو لهم األحداث هذه حدوث لسبب تفسير يقدموا وأن سلبية أو إيجابية مستقبلية أحداث حدوث إمكانية

 ستقبليةالم األحداث على بحكمهما مرتبطان واالكتئاب القلق أن الدراسة نتائج وأظهرت. حدوثها عدم

 فيما المناقضة من أكثر مساندة أسباب أعطوا قد والمكتئبون القلقون المرضى حيث المحتملة، السلبية

  .المستقبلية األحداث يخص
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. قبلالمست قلق مواجهة في المستخدمة الدفاعية ساليباأل :(Rappaport,1991) رابابورت دراسة 

 مكونة عينة على تطبيقها خالل من وذلك فراداأل لدى ةالمستقبلي الدافعية قدارم قياس لىإ الدراسة هدفت

 ريبية،جالت المجموعة وهي طالب، 27 االولى لمجموعتين، مقسمة العينة وكانت طالب) 54( من

 واستخدم التجريبي المنهج الباحث استخدم حيث الضابطة المجموعة طالب )27( الثانية والمجموعة

 الخبرة على المستقبل قلق تأثير ويوضح الزمنية للخبرة حيمسا تمثيل عن عبارة وهو زمني خط مقياس

 في الخبرات همأل التواريخ عليه يكتب ورقي شريط على لديهم الزمن الطالب ومثل .للطالب الزمنية

  .المستقبل ثم والحاضر الماضي من حياتهم

  :يلي ما الدراسة نتائج ظهرتأ وقد

 النتيجة هذه وفسرت والمستقبل، للحاضر الزمنية فترةال تقليص لىإ الميل مع الماضي على التأكيد - 1

 يأ الماضي، تحيد المستخدمة الدفاعات نإو المستقبل لقلق وتبعا بموجب يعمل النفسي الدافع نأ على

 مقترن الماضي هذا ألن الماضي، إلى قليال الرجوع مكنهمي المستقبل قلق من يعانون الذين االفراد نأ

  .المستقبل عن عالدفا نمط برتعت وهي ماناأل من بحالة

 النكوص هي المستقبل قلق من يعانون الذين فراداأل من المستخدمة) عالدفا لياتآ( الميكانزمات - 2

  .مستخدمتان دفاعيتين ليتينآ كأهم والتبرير

 ,Seginer) سيجنر دراسة  نحو التوجه مستوى على واالجتماعي البيئي العامل تأثير :(1987

 عينة لدى المستقبل نحو التوجه مستوى على واالجتماعي البيئي العامل تأثير الدراسة اختبرت. المستقبل

 من) 114( على استبيان تطبيق تم وقد. األوروبيين بأقرانهم مقارنة اإلسرائيليين المراهقين من

 عةمجمو خالل من مفتوحة االستبانة وكانت االوروبيين المراهقين من) 112( و اإلسرائيليين المراهقين

 األسرة، تكوين الزواج، المهنة، العسكرية، الخدمة العالي، التعليم الجامعة، المدرسة،(  المجاالت من

 آمال عن عبروا قد اإلسرائيليين المراهقين أن إلى الدراسة نتائج توصلت ولقد). المجتمع خدمة

  .األوروبيين المراهقين من أقرانهم من أقل المستقبل نحو وطموحات
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  :الذات تقدير تناولت التي دراساتال. 2.4.2

  :العربية الدراسات: أوال

 تقدير عن الكشف لىإ الدراسة هدفت .المستقبل بقلق وعالقته الذات ديرتق :)2008( بلكيالني دراسة

 فرادأ لدى المستقبل قلق قياس وكذلك ،النرويج في أوسلو بمدينة المقيمة العربية الجالية لدى الذات

 داللة مدى ةومعرف العينة لدى المستقبل وقلق الذات تقدير بين االرتباطية العالقة عن والكشف العينة

  .المستقبل وقلق ،المنخفض الذات وتقدير العالي الذات تقدير بين العالقة

 ومحمد لمعوض المستقبل قلق ومقياس ،)1983( وسالمة للدريني الذات تقدير مقياس اعتماد وتم

) 50( ذكور،) 60( النرويج في وسلوأ مدينة في المقيمين من) 110( من البحث عينة تكونت و. 2005

  :الى النتائج وتوصلت .سنة) 50-20( بين عمارهمأ تراوحت ناث،إ

  .تبادلية عالقة المستقبل وقلق الذات تقدير بين العالقة إن - 1

 .لذواتهم عالي تقدير لديهم البحث عينة أفراد  - 2

 .المستقبل قلق من ةبحال يشعرون البحث عينة أفراد - 3

 المستقبل وقلق للذات، العالي التقدير ذوي من األفراد درجات بين عكسية ارتباطية عالقة هناك -4

 .لديهم

 المستقبل وقلق ،للذات المنخفض التقدير ذوي من اداألفر درجات بين عكسية ارتباطية عالقة هناك -5

 .لديهم

 تبعا مؤتة جامعة طلبة لدى الذات ديرتق مستوى في الفروق :)2008( والزغلول عربيات دراسة

) 662( افرادها بلغ عينة على الدراسة عينة اشتملت .الدراسي والمستوى والتخصص الجنس لمتغيرات

 .المنذرين غير 412 و منذر طالب 250 العينة فرادأ بين من وكان ،طالبة 382 و طالب 280 منهم

 المعدالت رصد وجرى ،الذات تقدير وىمست لقياس خصيصا هعدادإ تم الدراسة فرادأ على طبق

  :يلي ما الى النتائج وتوصلت.والتسجيل القبول دائرة من العينة ألفراد التراكمية
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 والطلبة العاديين لطلبةا من كل لدى الذات تقدير مستوى في إحصائيا دال تباين وجود -1

 .المنذرين

 .الدراسي للمستوى يعزى التقدير مستوى في فروق وجود -2

 الجنس لمتغيري تعزى مؤتة، جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في فروق تظهر لم  -3

 .بينهما والتفاعل األكاديمي والتخصص

  .الذات تقدير ومستوى األكاديمي التحصيل بين دالة ارتباطية عالقة وجود النتائج من وتبين -4

 وعالقتها فلسطين في الجامعة طلبة من عينة لدى الذات تقدير درجة :)2007( وحمدي شاهين دراسة

  .تحسينها في انفعالي عقالني إرشادي برنامج وفاعلية الالعقالني بالتفكير

 درجة بين العالقة معرفة لىإ الوصفية الدراسة هدفت. تجريبي أخرو وصفي ،جانبين من الدراسة تألفت

 و كورالذ من) 119( ممنه وطالبة طالب)  249( من عينة لدى الالعقالني والتفكير الذات تقدير

 بالطريقة ارهماختي تم ،المفتوحة القدس جامعة في والبيرة اهللا رام منطقة طلبة من اإلناث من) 130(

 في انفعالي عقالني رشاديإ برنامج فاعلية استقصاء لىإ التجريبية الدراسة وهدفت ،الطبقية العشوائية

 التفكير درجتي بين موجب باطارت وجود النتائج أظهرت .الطلبة هؤالء لدى الذات تقدير جةدر تحسين

 ذات فروق وجود الدراسة ائجنت ظهرتأ كما ،إناثو ذكور الطلبة لدى الذات تقدير ودرجة العقالني

  .الذات تقدير مقياس على البعدي اسالقي في والضابطة التجريبية المجموعتين بين حصائيةإ داللة

 في مقارنة دراسة رشاديةاإل وحاجاته تهبمشكال للمراهق ذاتال تقدير عالقة :)2007( مزيانأ دراسة

 لهم الذات تقدير معرفةو المراهقين مشكالت على للتعرف الدراسة هدفت حيث .الجنس متغير ضوء

 لتعرفا كذلك ،اإلرشادية جاتبالحا الذات تقدير بين عالقة هناك كان اذا عما والكشف ،بالمشكالت

 ،التحليلي الوصفي المنهج واستخدم .لدراسةا متغيرات كل في واإلناث الذكور بين الفروق على

  .الذات لتقدير ومقياس النفسية التالمشك استبيان استخدم الدراسة هدافأ ولتحقيق

  :أهمها لنتائج الدراسة توصلت

  .الذكور عند اإلرشادية والحاجات الذات تقدير بين عكسية ارتباطية عالقة توجد -1
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 .الذكور عند اإلرشادية الحاجاتو الذات تقدير بين ارتباطية عالقة توجد ال -2

 .اإلناث عند اإلرشادية والحاجات الذات تقدير بين ارتباطية عالقة توجد -3

  .المشكالت جميع في واإلناث للذكور والعالي المتدني التقدير ذوي بين فروق توجد -4

  .سالقد جامعة طلبة لدى اإلنفعالي باإلتزان وعالقته الذات تقدير مستوى ):2007( حمدان دراسة

 الدراسة عينة تكونت حيث نفعالياإل واإلتزان الذات تقدير بين العالقة على التعرف لىإ الدراسة هدفت

  .العشوائية الطبقية بالطريقة ارهماختي تم القدس جامعة طلبة من وطالبة طالب) 354( من

 الدراسة نتائج تبين قدو االنفعالي تزاناإل ومقياس الذات، لتقدير تكساس جامعة مقياس الباحث استخدم

  : يلي ما

 .قليلة كانت اإلنفعالي اإلتزان ودرجة الذات تقدير مستوى درجة -1

 .اإلناث لصالح وذلك الجنس، لمتغير تعزى الذات تقدير مستوى بين إحصائيا دالة فروق هناك -2

 الكلية،( ومتغيرات الذات تقدير مستوى بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى النتائج دلت كما -3

 ). للعائلة الدخل مستوى السكن، مكان التراكمي، الطالب دلمع

 طلبة لدى اإلنفعالي اإلتزان ومستوى الذات تقدير مستوى بين موجبة طردية عالقة وجود -4

  .القدس جامعة

 مصر من كل في الثانوية المرحلة طالب لدى نجازاإل وواقعية الذات تقدير ):2000( الفحل دراسة

 دافعية ومتغيرات اإلنجاز ودافعية تالذا تقدير بين العالقة على التعرف لىإ ةالدراس هدفت .والسعودية

 الطالب بين الفروق ومعرفة ،والسعوديين المصريين الطالب لدى الذات تقدير ومتغيرات نجازاإل

) 60( طالب) 120( من الدراسة عينة تكونت. الدراسة متغيرات ضوء في لسعوديينوا المصريين

 الدافعية ومقياس للكبار الذات تقدير مقياس الباحث واستخدم .سعودي طالب) 60( و مصري، طالب

  :الدراسة نتائج بينت وقد.لإلنجاز
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 ودرجاتهم الذات تقدير في السعوديين الطالب درجات بين إحصائيا دال موجب ارتباط وجود -1

  .اإلنجاز دافعية في

 في ودرجتهم الذات تقدير في المصريين الطالب درجات بين إحصائيا دال ارتباط وجود  -2

  .اإلنجاز دافعية

  .المتغيرات ببعض وعالقته الدرامي السلوك في الذات قديرت ):2000( حمود دراسة

 سوالساد والخامس الرابع الصفوف تالميذ لدى الذات تقدير مستوى على التعرف لىإ الدراسة هدفت

 تقدير مستوى في واإلناث الذكور بين روقالف على لتعرفا الى الدراسة هدفت كما ،)االبتدائية المرحلة(

 .االبتدائية المدرسة تالميذ لدى يالدراس والتحصيل الذات تقدير مستوى بين العالقة وبحث ،الذات

 تقدير مستوى في ثناواإل الذكور بين 0.05 داللةال مستوى عند جوهري فرق يوجد نهأ النتائج وبينت

 الصف لمتغير تبعا إحصائية داللة ذات فروق وجود دمع النتائج كدتأ كما ،اإلناث لصالح الذات

 فضلأ نأ حيث ،التحصيلي مستواهم بحسب الطالب دىل مرتفع الذات تقدير نأ النتائج وتبين ،الدراسي

 التقدير وذوي. الضعيف التحصيل لذوي المنخفض الذات وتقدير الجيد التحصيل لذوي جاء للذات تقدير

  .)متوسط( سبمتنا دراسي تحصيل مله المتوسط

 الجماعية الرياضية لعاباأل فرق والعبات العبي عند الذات تقدير ):2000( والقدومي الحق دراسة

 لعاباأل والعبات العبي لدى الذات قديرت على التعرف لىإ الدراسة هدفت .الفلسطينية الجامعات في

 المتغيرات أثر على رفللتع ضافةإ ).لحم بيت و بيرزيت، النجاح،( الجامعات من كل في عيةالجما

 الدراسة جريتأ ).التخصصية اللعبة نوع و الجامعة، االقامة، مكان الجنس، العمر، الدراسة، مستوى(

 ).لحم بيت  و بيزيت، النجاح،( الفلسطينية الجامعات من والعبة عبال 126 من مكونه عينة على

 في الجماعية الفرق والعبات عبيال عند يجابياإ كان الذات تقدير مستوى نأ الدراسة نتائج أظهرت

  ).الجنسو ،العمر ،اللعبة( لمتغير تبعا حصائيةإ داللة ذات فروق وجود كذلك  الفلسطينية، الجامعات

 الشباب بين الذات تقدير في مقارنة دراسة ):2009( تاللوة دراسة في الواردة) 2000( محمد دراسة

 الذات تقدير على التعرف لىإ الدراسة هذه هدفت. يةالهو زمةأ مواجهة في ساليبهمأ باختالف الجامعي

  .الهوية زمةأ مواجهة في ساليبهمأ باختالف الجامعة طلبة لدى
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 طالبا،) 111( منهم الزقازيق، جامعة طلبة من وطالبة طالب) 235( من الدراسة عينة تكونت حيث

 ومقياس والراشدين، نراهقيللم الذات لتقدير تكساس جامعة مقياس الباحث استخدم حيث .طالبة) 124(

 فروق وجود لىإ الدراسة نتائج شارتأ وقد. واالجتماعي االقتصادي توىالمس واستمارة ،الهوية رتب

 من لصالح) الهوية أزمة( األزمة مواجهة أساليب باختالف الذات تقدير في الطالب بين حصائياإ دالة

 الذكور من نجازاإل رتبة إلى وصلوا من نأ النتائج وضحتأ كما .للهوية علىاأل الرتب إلى وصلوا

 أن الدراسة شارتأ وقد .نغالقاإل ثم التأجيل رتبة إلى وصلوا من ويليهم لذواتهم تقدير كثرأ كانوا

 وقد.التأجيل يليها اإلنجاز رتبة ثم اإلنغالق رتبة إلى نوصل ممن وهم لذواتهم تقدير كثرأ كانوا ناثاإل

 مواجهة أساليب باختالف الذات تقدير في الجنسين بين حصائياإ لةدا فروق وجود لىإ النتائج شارتأ

  .الذكور الحلص وذلك زمةاأل

 التالية الضغوط اضطراب بين العالقة :)2009( تاللوة دراسة في الواردة) 1998( تركي راسةد 

 بين العالقة على للتعرف الدراسة دفته .الجامعة طلبة عند الذات وتقدير الجمود وبين للصدمة

 الكويتيين الطلبة من عينة لدى الذات وتقدير الجمود من كل وبين للصدمة التالية الضغوط اضطراب

 ومقياس الجمود مقياس الباحث واستخدم. وطالبة طالب) 503( من العينة وتكونت ،الكويت بجامعة

 عالقة وجود الى الدراسة نتائج اشارت وقدا.الصدمة بعد ما ضغوط اضطرابات ئمةوقا الذات تقدير

 والطالبات الطالب من كل عند الصدمة بعد ما ضغوط واضطراب الذات تقدير بين سالبة ارتباطية

  .الطالب عند الضغوط واضطراب الجمود بين موجب دال ارتباط ووجود

 ماأل وعمل الدراسية والمرحلة دراسيال التحصيل ضوء في الذات تقدير ):1995( العمران دراسة

 التعرف الدراسة هذه من الهدف كان .البحرينيين الطلبة من عينة لدى مغرافيةالدي المتغيرات وبعض

 المرحلة ،االسرة في الطفل ترتيب الجغرافية، المنطقة الجنس، مثل المتغيرات بعض تأثير على

 من الدراسة عينة تكونت .الذات وتقدير الدراسي التحصيل ينب العالقة على التعرف كذلك ،الدراسية

  :يلي ما النتائج بينت. عشوائيةال بالطريقة اختيارهم تم وطالبة طالب) 380(

 طلبة نوبي ،اإلناث لصالح واإلناث الذكور بين الذات تقدير قياسم على حصائياإ دالة فروق وجود - 1
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 الترتيب ذو الطالب لصالح سرةاأل في المختلف الترتيب ذوي طلبة وبين ،القرى لصالح والقرى المدن

   .االخير

  .الدراسي والتحصيل الذات تقدير ينب حصائياإ دال موجب ارتباط ودوج - 2

  .الحشيش متعاطي لدى واالكتئاب القلق من بكل وعالقته الذات تقدير ):1995( دسوقي دراسة

 والقلق الذات تقدير من كل في المتعاطي وغير الحشيش متعاطي بين الفروق معرفة لىإ الدراسة هدفت

  .واالكتئاب والقلق الذات تقدير بين العالقة عن الكشف لىإ اسةالدر تهدف كما واالكتئاب

 المرحلة طالب من الحشيش متعاطي من حالة) 40( ولىاأل: مجموعتين من الدراسة عينة تتكون

 فيما التجريبية  العينة مواصفات بنفس حالة 40 من تتكون ضابطة عينة اريواخت والجامعية، الثانوية

  :التالية النتائج لىإ الدراسة وتوصلت .يشالحش تتعاطى لم نهاأ عدا

 غير لصالح المتعاطي روغي الحشيش متعاطي بين الذات تقدير في إحصائية داللة ذات فروق توجد -1

  .المتعاطي

 وغير المتعاطين بين واالكتئاب وسمة حالة القلق من كل في إحصائية داللة ذات فروق يوجد - 2

  .المتعاطين

 .الذات بتقدير عالقته في الجنس دور ):2007( مزيانأ دراسة في ةالوارد: )1985( بخيت دراسة

 وكذلك والزواج، والتخصص الجنس ضوء في نوثةاأل سمة محددات إلى التعرف لىإ الدراسة هدفت

  .لذاته الفرد تقدير وبين نوثةاأل وسمة الذكورية سمة بين لعالقةا طبيعة على التعرف

 .نيفال الثانوي والتعليم العام الثانوي بالتعليم والطالبات لطلبةا من مجموعة من الدراسة عينة وتكونت

 بتقدير ترتبط األنوثة وصفات الذكور لدى الذات بتقدير ترتبط الذكورة صفات نأ الدراسة نتائج ومن

  .ناثاإل لدى الذات

  :االجنبية الدراسات: ثانيا

 Sowislo and Orth) ورثأو سويسلو دراسة  تقدير بين ما العالقة يجادإل محاولة في :(2012 ,

 متعلقة دراسة) 18( و باالكتئاب تتعلق دراسة) 77( بمراجعة ورثوأ سويسلو قام واالكتئاب، الذات
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 بين ما عشوائية نماذج بعمل قاموا وقد ،المضمون تحليل سلوبأ الباحثان واستخدم .الذات بتقدير

  .االكتئاب على الذات تقديرل واضح تأثير لوجود وتوصلوا الدراسات، تلك في المتغيرات

  .الذات تقدير على والعمر الجنس لمتغير تأثير يأ وجود عدم لىإ الدراسة ايضا وتوصلت

  .باالكتئاب باإلصابة الفرص تقليل لىإ تؤدي نأ ممكن الذات تقدير حالة رفع نأب الباحثان شارأو

  .االفراد عند القلق حدوث فرص من تقلل الذات تقدير حالة رفع أنو

 والتفاؤل والتشاؤم الذات وتقدير بالقلق وعالقته كاديمياأل التحصيل:(El Anzi, 2005) العنزي راسةد

 القلق من بكل وعالقته كاديمياأل التحصيل بين ما العالقة دراسةل دراسة الباحث جرىأ.الكويتيين للطلبة

 التربية كلية في وطالبة طالب )400( من الدراسة عينة تكونت حيث.والتفاؤل والتشاؤم الذات وتقدير

 والتفاؤل كاديمياأل التحصيل بين ما إيجابية عالقة وجود لىإ الباحثان وتوصل  ،الكويت في ساسيةاأل

  .والتشاؤم والقلق كاديمياأل التحصيل بين ما سلبية عالقة كهنا بينما الذات وتقدير

 الدور : ذاتيا مقيمة جعةالرا التغذية لىإ السعي:(Cook and Brown, 2003) وبراون كوك دراسة

 الراجعة، التغذية على التعرف لىإ الدراسة هذه سعت.المحددة الذاتية والنظرة الذات لتقدير متفاعلال

 طالبات) 98( من الدراسة عينة وتكونت. العالي الذات لتقدير الفعال والدور الذاتي التقييم على والتعرف

 ذات تقدير عندهم الذين العينة فرادأ نأ الدراسة نتائج بينت وقد.واشنطن جامعة طالبات من)  ناثإ( 

  .الدراسة فرادأ من غيرهم من الراجعة للتغذية فضلأ استجابات يظهرون مرتفع

 عندهم% 48 و وسطمت ذات تقدير% 2 و مرتفع ذات تقدير عندهم الدراسة عينة فرادأ من% 50 نأو

  .منخفض ذات تقدير

 على التعرف لىإ الدراسة هدفت حيث .المراهقين عند الذات قديرت مفهوم :(Ellis, 1999) ألس دراسة

 .الذات تقدير نظريات مع آراؤهم تتوافق مدى يأ لىإ ومعرفة المراهقين عند الذات تقدير ساليبأ

 لكل دقيقة) 30( المقابلة ومدة كاسيت شريط في وتسجيلها المقابلة عن عبارة الدراسة داةأ وكانت

 نأ الدراسة نتائج بينت سنة،) 14( العمر متوسط وكان طالب) 24( من راسةالد عينة وتكونت .طالب

) 5( ويرى لذاته، الفرد تقدير في كبراأل التأثير لديهم والرفاق لعائلةا نأ على يجمعون الطالب غلبيةأ

 ديعتم الذات تقدير أن الدراسة ثبتتأو للفرد، الداخلية العوامل على يعتمد الذات تقدير نأ الطالب من
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 .االخرين دةمساع المدح،: العوامل هذه ومن الداخلية وليست الخارجية العوامل على ولىاأل بالدرجة

  .الفرد لها يتعرض التي اليومية اثحداأل لتغير تبعا لذاته الفرد تقدير ويتغير

 Black) بالك دراسة  لنوعبا وعالقته الذات تقدير ):2003 الضيدان،( دراسة في الواردة (1996 ,

 لةالمرح طالب لدى الدراسي والتحصيل ،العائلة صفات العرق، أصل ،العرق االجتماعية، لحالةوا

 االبيض، ونالل من %)54( طالب) 90( قوامها عينة اختيار تم .المتوسطة المرحلة في االساسية

 لك طوره الذي الذات تقدير استبيان الباحث استخدم . اخرون%) 15.2( و سوداأل اللون من%) 18.2(

 الذات تقدير نأ الدراسة نتائج بينت حيث ،)Lease )1995 ولييزPhillips  وفيليبس Duboi دبوا من

 بينت وكما ،األكاديمي الذات تقدير لتنمية الدافعة ةالقو العائلة وتمثل ،متعددة اتجاهات له يكون ما عادة

 االجتماعية للحالة ىيعز والذكور ناثاإل عند الذات تقدير بين فرق يوجد ال نهأ الدراسة نتائج

  .واالقتصادية

 Pallas et) وآخرون باالس دراسة . al 1990): مستوى ):1995 العمران،( دراسة في الواردة 

 الذكور بين الفرق معرفة لىإ الدراسة هدفت .األمريكية المتحدة الواليات في بللطال الذات تقدير

 األولى السنوات خالل والبيض السود بطالال من عينة واستخدمت الذات تقدير مستوى في ناثواإل

 الذات تقدير مستوى في ناثاإل على الذكور تفوق الدراسة هذه نتائج بينت ،االبتدائية المرحلة في األربع

 الذات تقدير مستوى في الذكور على ناثاإل تفوقت بينما. الجسمي والمظهر الرياضي المجال في

 الذات تقدير مستوى في البيض على السود الطالب وتفوق ،األكاديمي الوالمج خالقياأل بالمجال

  .الجسمي والمظهر الرياضي بالمجال المتعلق

 ,Zuckerman) زوكرمان دراسة  الذات ومفهوم ،الذات تقدير: والطموحات بالنفس الثقة :(1985

 تقدير في ناثواإل الذكور بين الفروق على لتعرفل الدراسة تهدف. الطالب حياة هدافأ عن كمتنبئين

) 804( من الدراسة عينة تكونت حيث .الحياة في أهدافهم في ذلك تأثير ومدى الذات ومفهوم الذات

 من الذات تقدير داةأ الباحث استخدم .الجامعية المرحلة من طالب) 127( و الجامعية المرحلة من طالبة

 تقدير مستوى في واإلناث ورالذك بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم لىإ الدراسة نتائج وبينت .إعداده
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 والرياضيات العلوم مجال في الذات تقدير مقياس علىأ درجات على حصلوا قد الذكور نأ لىإ ،الذات

  .الذاتي واإلكتفاء والخطابة، ،والقيادة

  :السابقة الدراسات على التعقيب. 3.4.2

 ساعدت ،الحالية الدراسة ضوعبمو علقةوالمت عليها االطالع من الباحثة تمكنت التي السابقة الدراسات

  ،والنتائج واالهداف واالدوات والمناهج الطرق خالل من الدراسة لموضوع معرفي مضمون تكوين في

  .عليها لإلجابة الدراسة سعت التي البحث مشكلة صياغة على ساعدت التي

) 2006 ،ثمانع( دراسة: مثل المستقبل قلق عبموضو المتعلقة السابقة الدراسات استعراض خالل ومن

 والبنا، عسلية( ودراسة) 2008 كرميان،( ودراسة ،)2007 ،بخيت( ودراسة) 2002 دياب،( ودراسة

 ام اتفاق الباحثة وجدت حيث) 2008 الصرايرة،(  و) 2009 المشيخي،( ،)2010 العنزي،( و) 2011

 المستهدفة العينات ادافر لدى المستقبل قلق مستوى ارتفاع على جنبيةاأل وكذلك العربية الدراسات بين

  .الدراسات تلك يف

  .المستقبل قلق من تعاني العينة ادفرأ جميع نأ) 2002 ،دياب( دراسة عليه أكدت ما وهذا

 المستقبل قلق نم عال مستوى المستقبل قلق بمقياس المتعلقة الدراسة نتائج كدتأ كرميان دراسة كذلك

 )2001 والبنا، عسلية( دراسة في شديد قبلمست قلق من يعانون 36.1% نأو ،الدراسة عينة لدى

 لدى المهني المستقبل قلق من العالي المستوى على اكدت التي) 2007 ،والسفاسفة محاميد( ودراسة

  .العينة فرادأ

 عاتالجام طلبة على أجريت والتي) 2006 ،عثمان( دراسة مع تتفق فإنها الحالية بالدراسة يتعلق وفيما

 ةطبيع لىإ ذلك يعود وربما .)بيرزيت و لحم بيت ليل،الخ( جامعة طالب غربية،ال الضفة في الفلسطينية

 عينة طبيعة مع متشابهة وهي فلسطينيين جامعيين طلبة وهي الدراسة تلك في استخدمت التي العينة

  .الحالية لدراسةا

 مورو اسةودر (Seginer, 1987) دراسة مثل المستقبل بقلق المتعلقة جنبيةاأل الدراسات بخصوص أما

(Morrow, 2000) العينة فرادأ لدى المستقبل قلق ارتفاع على يضاأ كدتأ فقد .  
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 كل أظهرت فقد الحالية، الدراسة اتمتغير كأحد الجنس ومتغير المستقبل قلق بين العالقة بخصوص ماأ

 ،االمامي( ودراسة) 2009 ،القاضي( و) 2008 ،كرميان( دراسة وكذلك) 1995 حداد،( دراسة من

 مقياس على واإلناث الذكور بين فروق وجود عدم إلى) 2007 ،والسفاسفة محاميد( ودراسة ،)2010

  .المستقبل قلق

 وجود) 2003 ،صبري( ودراسة ،)2006 عثمان،( ودراسة) 2005 سعود،( دراسة ظهرتأ بينما

 مع يتفق ذاوه الذكور لصالح المستقبل قلق مقياس في ناثواإل الذكور بين حصائيةإ داللة ذات فروق

  .اإلناث من المستقبل نحو قلقا أعلى ورالذك ان الحالية للدراسة النتائج ظهرتأ حيث الحالية الدراسة

 الحالية الدراسة مع يتفق منها الكثير نأ لوحظ فقد الذات تقدير بموضوع المتعلقة السابقة الدراسات ماأ

   العينة افراد لدى الذات تقدير ومستويات الذات تقدير بموضوع المرتبطة المتغيرات حيث من

 و) 2007 أمزيان،( ودراسة) 2007 مدان،ح( و) 2000 محمد،: (دراسة مع الحالة الدراسة تتفق يثح

 فروق وجود ظهرتأ والتي) 2000 ،حمود( ودراسة ،)1995 العمران،( ،)2000 والقدومي، الحق(

  .الجنس لمتغير تبعا الذات تقدير يف حصائيةإ داللة ذات

 وباالس (Sowislo and Orth, 2012) واورث وسويسلو )2008 ،والزغلول عربيات( راسةد أما

  . الجنس لمتغير تبعا الذات تقدير مقياس في فروق وجود تظهر  (Pallas et al., 1990) خرونآو

 لمتغير تبعا فروق تظهر لم التي (Zuckerman ,1985) زوكرمان دراسة مع الحالية الدراسة تتفق ولم

 في فروق توجد ال نهأ) 2008 والزغلول، عربيات( و) 1995 العمران،( دراسة أشارت كذلك .الجنس

 ،حمود(  دراسة أشارت بينما ،الدراسي والتحصيل لدراسيا المستوى لمتغيرات تبعا الذات تقدير

  .الدراسي التحصيل لمتغير تبعا ذاتال تقدير في فروق يوجد نهأ) 2000

 الوصفي المنهج دمتاستخ كونها ،البحث منهجية في اخرى اتسدرا عم تتشابه الحالية والدراسة

 دراسة في استخدم شقير لزينب المستقبل قلق مقياس نأ حيث المستخدمة دواتواأل االرتباطي،

  .)2008 بلكيالني،(  دراسة في الذات تقدير مقياس واستخدم ،)2010 العنزي،(
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 بين تربط التي فلسطين مستوى على ولىاأل الدراسة نهاكو السابقة دراساتال عن الحالية الدراسة تتميز

 علم حدود في العربية الدراسات مستوى على الثانية والدراسة الذات وتقدير المستقبل قلق موضوع

  ).الذات وتقدير المستقبل قلق(  معا المتغيرين تناولت التي الباحثة

 في وضاعواأل الظروف لخصوصية انظر جدا مهم المستقبل قلق لموضوع الحالية الدراسة وتناول

 الخريجين الطالب لدى البطالة ظاهرة وتفشي وسياسي، ادياقتص استقرار عدم من الفلسطيني المجتمع

  . الفلسطينية الجامعات من



  55

الثالث الفصل  

واإلجراءات الطريقة  

  مقدمة - 

  الدراسة مجتمع - 

  الدراسة عينة - 

  استطالعية عينة •

  فعلية عينة •

  الدراسة أدوات - 

  األداة دقص •

  األداة ثبات •

  الدراسة تطبيق إجراءات - 

  الدراسة متغيرات - 

  مستقلة متغيرات •

  تابعة متغيرات •

  اإلحصائية المعالجات - 
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  الثالث الفصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واإلجراءات الطريقة .3
 
   مقدمة. 1.3

  

 واألدوات وعينته، الدراسة مجتمع تحديد في وصفيال لمنهجا باتباع الفصل هذا في الباحثة قامت

   .الدراسة ومتغيرات المستخدمة
 

  الدراسة منهج 2.3

 الدراسة غراضأل المناسب المنهج فهو رتباطي،اإل الوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحثة استخدمت

  .الحالية
 

 الدراسة مجتمع  3.3

 االسنان، طب الهندسة،: ( التاليه الكليات من كل في القدس جامعة طلبة من الدراسة مجتمع تكون

 واالدارية االقتصادية العلوم وكلية ،التربوية العلوم داب،آ الحقوق، الصحية، المهن والتكنولوجيا، العلوم

 القدس جامعة في والتسجيل القبول دائرة وفق وطالبةً طالباً)  8483( عدده والبالغ رسميا المسجلين ،)

 والكلية الجنس حسب الدراسة مجتمع افراد توزيع) 1.3( الجدول ويبين 2021_  2011 الدراسي للعام

.  
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  : والكلية الجنس حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع) أ- 1.3( الجدول

   المجموع   اناث   ذكور   الكلية

  127315442  االسنان طب

  

  :يةوالكل الجنس حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع) ب - 1.3( الجدول

  المجموع  إناث  ذكور   الكلية

 االقتصادية العلوم

   واالدارية

530  353883 

  369  54315   التربوية العلوم

  746  457  289  الصحية المهن

  1209  438  771   والتكنولوجيا العلوم

  1052  339  713  الحقوق

  554  186  368   الهندسة

  3228  1576  1652  االداب

 8483  45043979   المجموع
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  الدراسة عينة 4.3

 العينة بطريقة اختيارهم تم القدس، جامعة طلبة من وطالبة طالب )434( من الدراسة عينة تكونت

 العينة شكلت وقد. والكلية الجنس متغيري حسب  ( stratified random sample) العشوائية الطبقية

 5 استبعدت وقد. استبانه) 439( بتوزيع الباحثة قامت وقد ، الدراسة مجتمع من تقريبا% 5 نسبته ما

 . استبانه) 434( لىإ االستبانات عدد وصلت حصائي،اإل للتحليل صالحيتها عدم بسبب استبانات

 عينة من% 52.5 أن ويظهر الجنس، حسب الدراسة عينة أفراد توزيع )أ -2.3( الجدول يبينو

  .اإلناث من% 47.5و الذكور، من الدراسة

 عينة أفراد كامل على المستقلةالدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة ادأفر توزيع: )أ - 2.3( جدول

 .الدراسة

  المئوية النسبة  العدد المستوى  المتغير

 52.5 228  ذكر  الجنس

 47.5 206  أنثى

 8.8 38 صحية مهن  الكلية

 10.4 45  وإدارية اقتصادية علوم

 12.2 53  حقوق

 37.6 163  آداب

 5.5 24  أسنان طب

 6.7 29  سةهند

 4.6 20  تربوية علوم

 14.3 62  والتكنولوجيا العلوم

 18.7 69 81-60 التراكمي المعدل
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70-79  260 59.9 

80-89 86 19.8 

 1.6 7  فأعلى 90

 في الصحية، للمهن% 8.8 نسبة أن ويظهر الكلية، متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع أيضاً ويبين

% 37.6 ونسبة للحقوق،% 12.2 ونسبة واإلدارية، االقتصادية علوملل% 10.4 نسبة كانت حين

 ونسبة التربوية، العلوم% 4.6 ونسبة للهندسة،% 6.7 ونسبة األسنان، لطب% 5.5 ونسبة لآلداب،

  .والتكنولوجيا للعلوم% 14.3

  

 عينة أفراد كامل على المستقلة الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع) ب - 2.3( جدول

  .الدراسة

  المئوية النسبة  العدد  المستوى   المتغير

 27.2 118  أولى الدراسية السنة

 24.7 107  ثانية

 25.3 110  ثالثة

 22.8 99  فأكثر رابعة

 ونسبة ،69- 60 معدل من العينة من %18.7 نسبة أن ويظهر التراكمي، المعدل متغير أيضاً ويبين

 - 2.3( جدول ويبين. فوق فما 90% 1.6 ونسبة ،89- 80 من% 19.8 ونسبة ،79- 70 من% 59.9

 ثانية، سنة% 24.7 ونسبة أولى، سنة العينة من %27.2 نسبة أن يظهر حيث الدراسية السنة )ب

    .فأكثر رابعة سنة% 22.8 ونسبة ثالثة، سنة% 25.3 ونسبة
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 :الدراسة أدوات. 5.3 

 :)2005( شقير إعداد المستقبل قلق مقياس: أوال

 دراسة في ورد كما) 2005 شقير،( شقير محمود زينب قبل من عدأ الذي المقياس الباحثة دمتاستخ

 البيئة على بتطويره الباحثة قامت نأ بعد وذلك السعودية، البيئة على المطبق) 2010 العنزي،(

 الفرد رأي معرفة لىإ ويهدف ،)الثبات الصدق،( السيكومترية خصائصه من والتحقق الفلسطينية

 احيانأ معترض ،)ال( بشدة معترض من متدرج مقياس على وذلك المستقبل في بوضوح خصيالش

 )4 ،3 ،2 ،1 ،0( :وهي درجات 5 التقديرات هذه وموضوع ،)تماما(  دائما ،)كثيرا( عادة ،)قليال(

 في التقديرات هذه تكون بينما سلبي، المستقبل قلق نحو البنود اتجاه يكون عندما وذلك الترتيب على

 تشير وبذلك يجابي،إ المستقبل قلق نحو التقديرات اتجاه يكون عندما )0 ،1 ،2 ،3 ،4( عكسي اتجاه

 .الفرد لدى المستقبل قلق ارتفاع لىإ المقياس على المرتفعة الدرجة

 :كاآلتي محاور خمس على موزعة مفردة) 28( من المقياس ويتكون

 ،22 ،21 ،20 ،17( المفردات رقامأ ويشمل المستقبلية، الحياتية بالمشكالت المتعلق القلق -1

24(. 

 .) 26 ،25 ،19 ،18 ،10( المفردات رقامأ ويشمل الموت وقلق الصحة قلق -2

 ،14 ،13 ،11 ،6 ،3( المفردات رقامأ ويشمل)  المستقبل في التفكير قلق(  الذهني القلق -3

23، 28.( 

 .)16 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4( المفردات رقامأ ويشمل المستقبل من اليأس -4

 .) 27 ، 15 ، 5 ، 26(  المفردات رقامأ ويشمل المستقبل في الفشل من والقلق الخوف -5

 طبقا المستويات تحديد ويتم ،) درجة 112 - 0(  بين ما للمقياس الكلية الدرجة تتراوح حيث

 :تياآل للجدول



  61

 

  . المستقبل قلق مقياس تصحيح مفتاح: )3.3( جدول

  

  :السعودية البيئة على الثبات و الصدق اجراءات

 عبارة كل بين االرتباط معامل حساب تم حيث الداخلي، االتساق طريق عن المقياس صدق حساب تم

 و ،)0.01( و) 0.05( مستوى عند دالة معامالت كانت و ككل المقياس مع و له التابعة المحور مع

 ارتباط معامالت وجميعها للمقياس الكلية الدرجة بين و محور كل بين االرتباط معامل حساب تم كذلك

 ،0.501( بين ما االرتباط معامالت تراوحت حيث) 0.01( مستوى عند دالة و موجبة و مرتفعة

  .المقياس صدق ارتفاع على االطمئنان من يزيد هذا و) 0.702

 معامل هو و) 0.83( الثبات معامل كان و ألفا، كرونباخ طريق عن المقياس ثبات من التحقق تم و

  .المقياس لثبات مقبول مستوى هو و) 0.703( ثبات بمعامل النصفية التجزئة طريق عن و مرتفع

   المستقبل قلق ىمستو   التصحيح اتجاه  البنود أرقام

  درجة 112-91 من ) شديد( جدا مرتفع مستقبل قلق  0-1- 2-3- 10 4-1 من

   درجة 90 – 68 من  مرتفع مستقبل قلق

   درجة 67 – 45 من )متوسط( معتدل مستقبل قلق  4-3- 2-1- 0  28 -11 من

   درجة 44 – 22 من   بسيط مستقبل قلق

   درجة 21 – صفر من   منخفض مستقبل قلق

   درجة 112 – صفر  المستقبل لقلق الكلية الدرجة
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 : الفلسطينية البيئة على المقياس صدق

 حملة من المحكمين من )10( على األداة عرضت) المستقبل قلق مقياس( الدراسة أداة صدق من للتأكد

 من العلمي البحث ومناهج النفس وعلم والتربوي النفسي رشاداإل مجال في والماجستير الدكتوراه درجة

 وتوجيهات بآراء أخد وقد. المفتوحة القدس وجامعة االستقالل، جامعة بيرزيت، جامعة القدس، جامعة

 الذي المعيار وكان ،)4( رقم ملحق في مبين هو كما المناسبة التعديالت جريتأ حيث المحكمين،

 النهائية صورته في المقياس تكون حيث المحكمين، اغلبية اتفاق إلى يستند التعديل في الباحثه اعتمدته

 وتم والطويلة المركبة الفقرات على كان التعديل وإنما فقرة أي حذف يتم لم أنه أي فقرة،) 28( من

 التحقق تم أخرى ناحية من. والمركبة مناسبة الغير لالجم بعض وحف الفقرات، بعض صياغة عادةإ

 لألداة الكلية الدرجة مع االستبانة لفقرات بيرسون االرتباط معامل بحساب أيضاً األداة صدق من

 بين داخلي اقتسا هناك أن على ويدل االستبانة فقرات جميع في إحصائية داللة وجود واتضح للمقياس،

  :ذلك نتبي التالي والجدول. الفقرات

 مقياس فقرات ارتباط لمصفوفة) Pearson Correlation( بيرسون ارتباط معامل نتائج): 4.3( جدول

  المستقبل قلق

 الدالة R قيمة   الرقم

  اإلحصائية

 الدالة R قيمة   الرقم

  اإلحصائية

 الدالة R قيمة   الرقم

  اإلحصائية

1  0.400** 0.000 11  0.316** 0.000 21 0.337** 0.000 

2  0.427** 0.000 12  0.482** 0.000 22 0.404** 0.000 

3  0.426** 0.000 13  0.288** 0.000 23 0.615** 0.000 

4  0.423** 0.000 14  0.417** 0.000 24 0.401** 0.000 

5  0.412** 0.000 15 0.581** 0.000 25 0.412** 0.000 

6  0.377** 0.000 16 0.665** 0.000 26 0.457** 0.000 

7  0.568** 0.000 17  0.594** 0.000 27 0.526** 0.000 

8  0.434** 0.000 18  0.588** 0.000 28 0.622** 0.000 

9  0.373** 0.000 19 0.548** 0.000    
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10  0.504** 0.000 20 0.405** 0.000    

 ).α≤ 0,05( مستوى عند إحصائيا دال* 

  ).≥0.01α( مستوى عند إحصائيا دال**

 
  :المستقبل قلق مقياس ثبات

 لمقياس الثبات، لمعامل الكلية الدرجة ثبات حساب خالل من األداة، ثبات من التحققب الباحثة قامت

  .المستقبل قلق لمقياس) 0.866( الكلية الدرجة وكانت لفا،أ كرونباخ الثبات معادلة حسب الدراسة

  

  

 :)2008( بلكيالني اعداد الذات تقدير مقياس: ثانيا

 الجالية من عينة على) 2008 ني،بلكيال( بتطويره قام الذي الذات تقدير مقياس الباحثة استخدمت

 أحيانا، غالبا،( ثالث بدائل منها كل أمام فقرة 33 على الحالي المقياس يشمل  .النرويج في العربية

 روزنبغ مقياس و ،)Smith, 1978( سميث كوبر مقياسي على المقياس بناء في الباحث أعتمد). نادرا

)(Rosenberg, 1995 .بعرضه الظاهري الصدق طريق عن المقياس صدق من الباحث تحقق وقد 

 ثبات من تحقق و. البناء صدق كذلك و المقياس فقرات صالحية لبيان المحكمين من مجموعة على

  .جيد ثبات معامل هو و 0.81 الثبات معامل كان و ألفا كرونباخ طريق عن المقياس

  

 :المقياس تصحيح

 عالمة وضع ذاإ) 2( و غالبا، تحت عالمة وضع ذاإ) 3( على المستجيب يحصل بأن لمقياسا يصحح

 التالية، الفقرات عدا فيما الفقرات لجميع بالنسبة وذلك.  نادرا تحت عالمة وضع ذاإ) 1( و حيانا،أ تحت

 30 – 29 – 28 – 25 – 23 – 20 – 17 – 16 – 14 – 6 – 5 – 4 – 1: معكوس تقديرها نأ ذإ

 تحت عالمة وضع ذاإو ،)1( على يحصل ، غالبا تحت عالمة المستجيب وضع ذاإ الفقرات هذه ،31 –

) 33( المقياس يشمل حيث ،)3( على يحصل نادرا تحت عالمة وضع ذاإو ،)2( على يحصل حياناأ

 تللفقرا) 1-2- 3( االوزان لها أعطيت ،) نادرا حيانا،أ غالبا،(  وهي بدائل 3 منها كل مامأ فقره،

  .)3- 2- 1( السلبية للفقرات المعكوسة وزانواأل يجابية،اإل

  

  

  



  64

 : الفلسطينية البيئة على المقياس صدق

 من 10 على المقياس بعرض وذلك الظاهري بالصدق يعرف ما وأ المحكمين صدق الباحثة استخدمت

 اتفقر مناسبة من التأكد بهدف) 6( رقم ملحق في مبين هو كما االختصاص ذوي من المحكمين

 كأداه المقياس مناسبة على المحكمين جمعأ حيث الفقرات، صياغة وسالمة اجله من اعدت لما المقياس

 من فقره أي تحذف ولم الظاهره، لقياس المقياس فقرات جميع مناسبة على جمعوأو الظاهره، تقيس

 الملحق نظرأ. المقترحات ضوء في التعديل وتم الفقرات بعض صياغة عادةإ تم ولكن المقياس، فقرات

  .النهائية صورته في فقره 33 من المقياس وتكون ،) 5( رقم

 الجدول ويبين بيرسون، االرتباط معامل طريق عن المقياس صدق من التأكد تم اخرى، ناحية ومن

  .االرتباط معامالت التالي
ط لمصفوفة ارتبا (Pearson Correlation)نتائج معامل اإلرتباط بيرسون ) : 5.3(جدول رقم 

  فقرات مقياس تقدير الذات 

 الدالة R قيمة   الرقم

  اإلحصائية

 الدالة R قيمة  الرقم

  اإلحصائية

 الدالة R قيمة   الرقم

  اإلحصائية

1  0.468** 0.000 12  0.546** 0.000 23 0.558** 0.000 

2  0.502** 0.000 13  0.541** 0.000 24 0.560** 0.000 

3  0.515** 0.000 14  0.525** 0.000 25 0.196** 0.000 

4  0.355** 0.000 15  0.535** 0.000 26 0.434** 0.000 

5  0.456** 0.000 16 0.536** 0.000 27 0.489** 0.000 

6  0.479** 0.000 17 0.168** 0.000 28 0.611** 0.000 

7  0.478** 0.000 18  0.557** 0.000 29 0.048 0.316 

8  0.527** 0.000 19  0.389** 0.000 30 0.487** 0.000 

9  0.213** 0.000 20 0.229** 0.000 31 0.450** 0.000 

10  0.457** 0.000 21 0.530** 0.000 32 0.571** 0.000 

11  0.436** 0.000 22 0.513** 0.000 33  0.362** 0.000 

 ).α≤ 0,05( مستوى عند إحصائيا دال* 

    ).≥0.01α( مستوى عند إحصائيا دال**     
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 :الذات تقدير مقياس ثبات

 الكلية والدرجة الثبات لقياس لفاأ كرونباخ معادلة طريق عن الذات تقدير مقياس ثبات من التأكد تم

 بأغراض يفي بثبات داةاأل هذه تمتع لىإ تشير النتيجة وهذه ،)0.871( الذات تقدير مقياس لثبات

  .الدراسة

  

  :الدراسة متغيرات. 6.3

 :المستقلة المتغيرات -1

  : تيةاآل المستقلة المتغيرات على لدراسةا شتملتا

 . نثىأ – 2 ،ذكر - 1: الجنس-1

 7 الحقوق، ‐6 داب،اآل -5 الصحية، المهن – 4 سنان،األ طب - 3 العلوم، - 2 الهندسة، -1: الكلية- 2

 .واالدارية االقتصادية العلوم – 8 المهنية، التربوية العلوم –

 .) فأعلى 90( – 4 ،) 89 – 80( - 3 ،) 79- 70(  -2 ،)69-60( -1: التراكمي المعدل-3

 .فأكثر رابعة – 4 ثالثة، – 3 ثانية، - 2 ولى،أ - 1: الدراسية السنة-4
 

 :التابعة المتغيرات – 2

 .المستقبل قلق - 1

  .الذات تقدير - 2

  

 : الدراسة إجراءات  .7.3

 أفراد على األداة قبتطبي الباحثة قامت الدراسة، عينة وتحديد الدراسة، أداة وثبات صدق من التأكد بعد

 بطريقة عليها إجابتهم بعد العينة أفراد من االستبيانات تجميع عملية اكتملت أن وبعد الدراسة، عينة

 .صحيحة
 

 اإلحصائية المعالجة  .8.3

 تمهيدا وذلك ،)معينة أرقاما إعطائها( ترميزها تم للتحليل صالحيتها من والتأكد االستبيانات جمع بعد 

 وفقا البيانات وتحليل المناسبة، اإلحصائية المعالجات إلجراء اآللي الحاسوب جهاز إلى ابياناته إلدخال
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 الحسابية المتوسطات باستخراج للبيانات اإلحصائية المعالجة تمت وقد الدراسة، بيانات الدراسة ألسئلة

 األحادي التباين رواختبا ،)t‐ test) (ت( واختبار ،المقياس فقرات من فقرة لكل المعيارية واالنحرافات

)One  Way  ANOVA(، ألفا كرونباخ الثبات ومعادلة بيرسون، ارتباط ومعامل )Cronbach 

Alpha(، اإلحصائية الرزم باستخدام وذلك )SPSS) (Statistical  Package  For  Social 

Sciences.(  

  

  

  

الرابع الفصل  
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الدراسة نتائج  

  الدراسة أسئلة نتائج

  األول السؤال نتائج •

  الثاني السؤال نتائج •

  الثالث السؤال نتائج •

  األولى الفرضية

  الرابع السؤال نتائج* 

  الثانية الفرضية

الثالثة الفرضية  

  الرابعة الفرضية

  الخامسة الفرضية

  الخامس السؤال نتائج* 

  السادسة الفرضية

  السابعة الفرضية

  الثامنة الفرضية

  التاسعة الفرضية
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 الدراسة نتائج: الرابع الفصل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الدراسة نتائج .4

  تمهيد  1.  4

 قلق"  وهو الدراسة موضوع عن الباحثة إليها توصلت التي الدراسة، لنتائج عرضا الفصل هذا تضمن

 خالل من تالمتغيرا من كل أثر وبيان"  القدس جامعة طلبة لدى الذات بتقدير وعالقته المستقبل

 يتم وحتى. عليها الحصول تم التي اإلحصائية البيانات وتحليل الدراسة، أداة على العينة أفراد استجابة

 المستقبل قلق لمقياسي التالية الدرجات اعتماد تم الدراسة عينة أفراد استجابة متوسطات درجة تحديد

 :الذات وتقدير
 

  المستقبل قلق لمقياس ةالمعتمد الدرجات يبين): 1.4( جدول          
  الحسابي المتوسط  الدرجة

  فأقل 2.33  منخفضة

  3.67-2.34  متوسطة

  فأعلى 3.68 عالية

  

  الذات تقدير لمقياس المعتمدة الدرجات يبين): 2.4( جدول          

  الحسابي المتوسط  الدرجة

  فأقل 1.66  منخفضة

  2.33-1.67 متوسطة

  فأعلى 2.34  عالية
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 :الدراسة لةأسئ نتائج 2.4 

 : األول بالسؤال المتعلقة النتائج  1.2.4

   ؟ القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى ما

 الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحساب الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة

 .القدس جامعة طلبة لدى تقبلالمس قلق مستوى عن تعبر التي االستبانة فقرات على الدراسة عينة أفراد

 مستوىل الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): أ - 4.3( جدول

 القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق
 

 الرقم
 المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة

 على يقلقني المادي العائد انخفاض و الدخل انخفاض و المعيشة غالء  22

 .مستقبلي

 متوسطة 1.152 3.47

 الزوجي التوافق سوء و صعبة بحياة يهدد المجتمع في البطالة كثرة  21

 .مستقبال

 متوسطة 1.208 3.45

 في لنفسه الخطر يتوقع الفرد تجعل اإلجرام و بالعنف المملوءة الحياة  20

 .وقت أي

 متوسطة 1.168 3.22

 لي حدث أو(  حادث في إصابتي أتخيل عندما الشديد بالقلق أشعر  25

 ).يهمني لشخص يحدث أو  حدث أو) ( بالفعل

 متوسطة 1.248 3.08

 و لي حول ال أنه و المستقبل في أفكر عندما الحيرة و القلق يمتلكني  11

 .المستقبل في قوة ال

 متوسطة 1.196 3.02

 طةخ الشخص يرسم أن  الصعب من تجعل لدرجة غامض المستقبل  23

 .مستقبلية

 متوسطة 1.239 3.02
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 بمرض أصاب عندما خاصة وقت أقرب في الموت تفكير علي يغلب  26

 ).أقاربي أحد يصاب أو( 

 متوسطة 1.286 2.90

 الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): ب - 3.4( جدول

 القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوىل

  

 الرقم
 المتوسط الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة

 من أقلق يجعلني مما مخيف و منتظم غير بشكل الحياة تمضي  15

 .المجهول

 متوسطة 1.211 2.82

 و الحياة في بأملي محتفظا أظل أن الصعب من تجعل الحياة ضغوط  24

 .حال أحسن في سأكون بأنني أتفاءل

 متوسطة 1.192 2.79

 متوسطة 1.179 2.73  األمل يبلغ العمر طول ألن كبير، الحياة في أملي  8

 هذه الحوادث كثرة بسبب قريبا كارثة وقوع الحتمال باالنزعاج أشعر  17

 .األيام

 متوسطة 1.215 2.72

 أو( خطير بمرض إصابتي من الوهم و بالخوف شعور ينتابني  19

 ).حادث

 متوسطة 1.320 2.67

 متوسطة 1.108 2.59 .سارة تمفاجآ الزمن يخبئ  9

 متوسطة 1.210 2.53 .أفضل مستقبل تحقيق في األمل فقدان و اليأس إلى الفشل يدفعني  12

 متوسطة 1.132 2.52  .اآلمال تحقيق في والرغبة النشاط و بالحيوية مملوءة حياتي  10

 إمكانية الصعب من أنه و الحياة في األمل فقدان و بالفراغ أشعر  16

 .مستقبال تحسنها

 متوسطة 1.242 2.52

 متوسطة 1.248 2.51  .أساسه على يتحركون و بالحظ، يؤمنون الذين من أنا  13
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 متوسطة 1.254 2.51 .المستقبل في التفكير عدم هو الحياة مع للتعايش طريقة أفضل  14

 غير أكون أن أخاف تجعلني  مظهري في مستمرة بتغيرات أشعر  18

 .جذاب

 ةمتوسط 1.255 2.47

 في بالفشل يشعرني مما عام بوجه معيشتي مستوى عن راض غير أنا  27

 .المستقبل

 متوسطة 1.308 2.43

 مستوىل الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): ج - 3.4( جدول

 القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق

  
 المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
 افاالنحر

 المعياري
 الدرجة

 لخطة فقأ و لمستقبلي أعمل و الحياة، في واضحة أهداف عندي  4

 .أحققها كيف أعرف و لنفسي، رسمتها

 متوسطة 1.084 2.41

 متوسطة 1.201 2.38  .الحياة في آمالي ستتحقق و مشرقا، سيكون المستقبل أن أشعر  7

 منخفضة 1.349 2.33  .واضح قبلمست ال و معنى ال و هدف بال عقيمة الحياة أن أشعر  28

 منخفضة 1.120 2.29 .المستقبل في عظيما شخصا أصبح قد أنني فكرة تراودني  3

 منخفضة 1.299 2.18 .المستقبل في سارة أخبارا يحمل القدر أن و القدر، و بالقضاء أؤمن  1

 منخفضة 1.054 2.00 .باهر مستقبل لتحقيق أكافح و التفوق من لمزيد دائما يدفعني التفوق  2

 مستقبل لإلنسان يضمن معينة بمبادئ التمسك و األخالقي االلتزام  5

 .آمن

 منخفضة 1.146 1.90

 تموت كأنك آلخرتك تعمل و أبدا تعيش كأنك لدنياك تعمل أن األفضل  6

 .غدا

 منخفضة 1.155 1.84

 متوسطة 0.56288 2.6174  الكلية الدرجة
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 أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات عن يعبر الذي السابق الجدول من يالحظ

 الكلية للدرجة الحسابي المتوسط أن القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى على الدراسة عينة

 القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى أن على يدل وهذا) 0.562( معياري وانحراف) 2.617(

 وبدرجة ،%33.4 منخفضة بدرجة المستقبل قلق لديهم الذين نسبة بلغت وقد .متوسطة بدرجة جاءت

 %.3.7 عالية وبدرجة ،%62.9 متوسطة

 بدرجة فقرات) 6(و متوسطة بدرجة جاءت فقرة) 22(أن) 4.3( رقم الجدول في النتائج وتشير كما

 على يقلقني ديالما العائد انخفاض و الدخل انخفاض و المعيشة غالء " الفقرة وحصلت. منخفضة

 صعبة بحياة يهدد المجتمع في البطالة كثرة"  فقرة يليها ،)3.47( حسابي متوسط أعلى على"  مستقبلي

 لدنياك تعمل أن األفضل " الفقرة وحصلت). 3.45( حسابي بمتوسط"  مستقبال الزوجي التوافق سوء و

"  الفقرة يليه ،)1.84( ابيحس متوسط أقل على " غدا تموت كأنك آلخرتك تعمل و أبدا تعيش كأنك

 ).1.90( حسابي بمتوسط"  آمن مستقبل لإلنسان يضمن معينة بمبادئ التمسك و األخالقي لتزاماإل

  

 : الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج  2.2.4

  القدس؟ جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى ما

 الستجابات المعيارية واالنحرافات ةالحسابي المتوسطات بحساب الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة

  . القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى عن تعبر التي االستبانة فقرات على الدراسة عينة أفراد

 لمستوى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): أ - 4.4( جدول

 القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير

 مالرق
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.545 2.74  نفسي أحترم  21

 عالية 0.659 2.60 الجديدة الخبرات اكتساب يسعدني  32

 عالية 0.585 2.58 بي تليق التي بالدرجة الناس باحترام أحظى ال  6

 عالية 0.612 2.57 االجتماعية القيمة في زمالئي من أقل بأني أشعر  16
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 عالية 0.640 2.55 لي اآلخرين باحترام جدير بأني أشعر أنا  24

 عالية 0.656 2.53 احترام و تقدير من بها يليق ما على نفسي أحمل  22

 عالية 0.707 2.52 يقدراني ال ألنهما بوالدي عالقتي عن راضيا لست أنا  30

 عالية 0.691 2.50 المجتمع في كبيرة قيمة لوجودي ليس بأن أشعر  14

 عالية 0.649 2.49 الخارجي مظهري عن الرضا بعدم أشعر  5

 عالية 0.690 2.48  حولي من اآلخرين أبغض أنا  31

 عالية 0.683 2.47 أسرتي في مؤثرا فردا أني أشعر  7

 عالية 0.706 2.47 لشئ أصلح ال بأني شعور ينتابني  28

 عالية 0.677 2.43 بها أقوم التي األعمال عن راض إنني  8

 الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): ب -  4.4( جدول

 القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير لمستوى

 الرقم
 المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.683 2.38 باهتمام أقوله ما إلى ينصتوا زمالئي إن  13

 عالية 0.659 2.36  المناسب المكان في فسين أضع  27

 عالية 0.708 2.35  أصدقائي يفتقدني ما دائما  11

 متوسطة 0.664 2.32 النجاح إلى تقودني الحياة في أفكاري أن أعتقد أنا  18

 متوسطة 0.621 2.31 الصعبة و الجديدة المواقف اقتحام من تمكنني ثقتي و قدراتي  26

 متوسطة 0.620 2.29  اآلخرين بتقدير تحظى أفكاري  10

 متوسطة 0.697 2.28 .الحالية حياتي عن بالرضا أشعر  2
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 متوسطة 0.685 2.27  أهدافي تحقيق على دائما بالقدرة أشعر  15

 متوسطة 0.729 2.26 رياضية بروح فشلي أواجه  33

 متوسطة 0.792 2.24 .بالدونية يشعرني الذي التواضع أكره  9

 متوسطة 0.700 2.21  المشرق مستقبلي ءإزا بالرضا أشعر  3

 متوسطة 0.717 2.21 طموحي لتحقيق مطمئن أنا  12

 متوسطة 0.764 2.14   فراغي بوقت أستمتع  19

 متوسطة 0.722 2.14  الضمير تأنيب و بالهوان أشعر  20

 متوسطة 0.662 2.11 أعمال من به أقوم فيما يساعدني من إلى أحتاج أنا  17

 متوسطة 0.692 2.11 المواقف بعض في رورالغ ينتابني  25

 متوسطة 0.722 1.79 عيوبي تذكرت كلما نفسي أعاتب  29

 عالية 0.29998 2.3611  الكلية الدرجة

 أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات عن يعبر الذي السابق الجدول من يالحظ

 الكلية للدرجة الحسابي المتوسط أن القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى على الدراسة عينة

 القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى أن على يدل وهذا) 0.299( معياري وانحراف) 2.361(

 متوسطة وبدرجة ،%0.2 منخفضة بدرجة الذات تقدير لديهم الذين نسبة بلغت وقد. عالية بدرجة جاءت

 .%55.3 بنسبة عالية وبدرجة ،44.5%

 بدرجة فقرة) 14(و عالية، بدرجة جاءت فقرة) 19( أن) 4.4( رقم الجدول في النتائج وتشير كما

 يسعدني"  فقرة يليها ،)2.74( حسابي متوسط أعلى على"  نفسي أحترم " الفقرة وحصلت. متوسطة

 تذكرت كلما نفسي أعاتب " الفقرة وحصلت). 2.60( حسابي بمتوسط"  الجديدة الخبرات اكتساب

"  والفقرة"  المواقف بعض في الغرور ينتابني"  الفقرة يليها ،)1.79( حسابي متوسط أقل على" عيوبي

  ).2.11( حسابي بمتوسط"  أعمال من به أقوم فيما يساعدني من إلى أحتاج أنا
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  : الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج  3.2.4

 طلبة لدى الذات تقدير ومستوى قبلالمست قلق مستوى بين احصائية داللة ذات عالقة توجد هل

 .؟ القدس جامعة

  :التالية الفرضية إلى بتحويله الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة

 : االولى الفرضية

 المستقبل قلق مستوى بين) a≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال

  .القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير ومستوى

 بين الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية والداللة) ر(بيرسون االرتباط معامل قيمة حساب تم و

 :ذلك يبين التالي والجدول ،القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير ومستوى المستقبل قلق مستوى
 

 وىومست المستقبل قلق مستوى بين اإلحصائية والداللة بيرسون ارتباط معامل): 5.4( رقم جدول 

 القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير

 اإلحصائية الداللة )ر( االرتباطمعاملقيمة  المتغيرات

  0.000‐0.589 المستقبل قلق

 الذات تقدير

  

 الداللة مستوى وبلغ ،)-0.589( الكلية للدرجة بيرسون ارتباط معامل أن) 4.5( الجدول من يالحظ

 ارتباطية عالقة وجود بعدم القائلة الفرضية رفض يتم لذا ئياً،إحصا دالة قيمة وهي) 0.000( اإلحصائية

 طلبة لدى الذات تقدير ومستوى المستقبل قلق مستوى بين) a≤0.05( اإلحصائية الداللة مستوى عند

 جامعة طلبة لدى الذات تقدير ومستوى المستقبل قلق مستوى بين عالقة وجود تبين حيث ،القدس جامعة

 تقدير مستوى قل المستقبل من القلق مستوى زادت كلما أي عكسية عالقة عالقةال هذه أن أي القدس،

  .صحيح والعكس ،القدس جامعة طلبة لدى الذات

  

 : الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج  4.2.4

 لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

  الدراسية؟ السنة التراكمي، معدلال الكلية، الجنس،
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   :التالية الفرضيات إلى تحويله تم السؤال هذا عن ولإلجابة

 :  الثانية الفرضية نتائج

 لدى المستقبل قلق مستوى في )α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

 "الجنس لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة

 أفراد الستجابة الحسابية والمتوسطات" ت" اختبار نتائج حساب تم الثانية يةالصفر الفرضية ولفحص

 .الجنس لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى في الدراسة عينة
 

 طلبة لدى المستقبل قلق مستوىل العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات" ت" اختبار نتائج): 6.4( جدول

  الجنس لمتغير يعزى القدس جامعة
 المتوسط  العدد  الجنس

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 درجات

  الحرية

 مستوى  "t"قيمة

  الداللة

0.000  432 4.512 2.73010.58256 228  ذآر

 2.49270.51348 206أنثى

  

 أي ،)0.000( الداللة ومستوى ،)4.512( الكلية للدرجة" ت" قيمة أن السابق الجدول خالل من يتبين

 الفروق وكانت. الجنس لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى في فروق توجد أنه

  .الثانية الفرضية رفض تم أي الذكور، لصالح

  

  

 :الثالثة الفرضية نتائج

 المستقبل قلق مستوى في )α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال " 

 ."الكلية لمتغير يعزى القدس ةجامع طلبة لدى
 

 على الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتوسطات حساب تم ةالثالث الصفرية الفرضية ولفحص

 .الكلية لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى
 

 مستوى في راسةالد عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):7.4( جدول

 الكلية لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق
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  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  العدد  الكلية

 0.56331 2.5085 38 صحية مهن

 0.43339 2.6960 45  وإدارية اقتصادية علوم

 0.52653 2.6476 53  حقوق

 0.61258 2.6713 163  آداب

 0.51399 2.5565 24  أسنان طب

 0.66497 2.5727 29  هندسة

 0.43427 2.5786 20  تربوية علوم

 0.54135 2.5167 62  والتكنولوجيا العلوم

 جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى في ظاهره فروق وجود عدم )7.4( رقم الجدول من يالحظ

 one way( األحادي التباين تحليل استخدام تم الفروق داللة ولمعرفة ،الكلية لمتغير يعزى القدس

ANOVA( التالي الجدول في يظهر كما:  

  

 لدى المستقبل قلق مستوى في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )8.4(جدول

  الكلية لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة

مجموع التباينمصدر

  المربعات

درجات

  الحرية

 متوسط

  المربعات

 "ف" قيمة

  المحسوبة

 مستوى

  الداللة

 0.927 0.294 7 2.057  المجموعات بين

 

0.486

 
  0.317  426  135.130  المجموعات داخل

  433  137.187 المجموع  
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 الداللة مستوى من أكبر وهي) 0.486( الداللة ومستوى) 0.927( الكلية للدرجة ف قيمة أن يالحظ 

)α ≥ 0.05 (القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى في إحصائياً دالة فروق توجد ال أنه أي 

  . الثالثة الصفرية الفرضية قبول تم وبذلك ،الكلية لمتغير يعزى

  

 : الرابعة الفرضية نتائج

 لدى المستقبل قلق مستوى في )α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

 "يالتراكم المعدل لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة

 على الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتوسطات حساب تم الرابعة الصفرية الفرضية ولفحص

 .التراكمي المعدل لمتغير يعزى القدس، جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى
 

 مستوى في الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):4.9( جدول

  التراكمي المعدل لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق
  المعياري االنحراف  الحسابيالمتوسط العدد التراكميالمعدل

60-69 81 2.6424 0.50335 

70-79 260 2.6549 0.57052 

80-89 86 2.4560 0.57323 

 0.48213 2.9184 7  فأكثر 90

 جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى في احصائيا الهد فروق وجود )9.4( رقم الجدول من يالحظ

 one( األحادي التباين تحليل استخدام تم الفروق داللة ولمعرفة ،التراكمي المعدل لمتغير يعزى القدس

way ANOVA( التالي الجدول في يظهر كما:  

  

 لدى المستقبل قلق توىمس في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )10.4(جدول

  التراكمي المعدل لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة
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 مجموع  التباين مصدر

  المربعات

 درجات

  الحرية

 متوسط

  المربعات

  "ف" قيمة

  المحسوبة

 مستوى

  الداللة

 3.524 1.097 3 3.292  المجموعات بين

 

0.015

 
  0.311  430  133.895  المجموعات داخل

  433  137.187 المجموع  

  

 الداللة مستوى من أقل وهي 0.015) ( الداللة ومستوى) 3.524( الكلية للدرجة ف قيمة أن يالحظ 

)α ≥ 0.05 (يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى في إحصائياً دالة فروق توجد أنه أي 

  .ذلك يوضح التالي والجدول ،التراكمي المعدل لمتغير

 أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات بين البعدية للمقارنات) LSD( ختبارا نتائج): أ - 11.4( الجدول

 التراكمي المعدل متغير حسب الدراسة عينة

  

  ).α≤ 0,05( مستوى عند إحصائيا دال*                            

  

  

  

  

 في الفروق المتغيرات

  المتوسطات

مستوى

  الداللة

60-69 70-79 -0.01253 0.860 

80-89  0.18644* 0.031* 

 0.210 0.27595-  فأكثر 90
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 أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات بين البعدية للمقارنات) LSD( اختبار نتائج): ب - 11.4( الجدول

 التراكمي المعدل متغير حسب الدراسة عينة

  الدالله مستوى  المتوسطات في الفروق  المتغيرات

70-79 60-69  0.01253 0.860 

80-89  0.19896* 0.004* 

 0.218 0.26342-  فأكثر 90

80-89 60-69  -0.18644* 0.031* 

70-79 -0.19896* 0.004* 

 *0.036 *0.46239-  فأكثر 90

 0.210 0.27595  69-60  فأكثر 90

70-79 0.26342 0.218 

80-89 0.46239* 0.036* 

 ).α≤ 0,05( مستوى عند إحصائيا دال*                  

 األول لصالح) 89-80(و) 79-70( وبين األول لصالح) 89- 80(و) 69- 60( بين الفروق توكان

 لمعرفة و الرابعة، الصفرية الفرضية رفض تم وبذلك.  األول لصالح) فأكثر 90(و) 89- 80( وبين

  .LSD)( استخدام تم البعدية المقارنات

 : الخامسة الفرضية نتائج

 لدى المستقبل قلق مستوى في )α ≥ 0.05( الداللة مستوى ندع إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

  "الدراسية السنة لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة

 على الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتوسطات حساب تم الخامسة الصفرية الفرضية ولفحص

 .الدراسية السنة لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى
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 مستوى في الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات): 12.4( جدول

   الدراسية السنة لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق

  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  العدد   الدراسية السنة

 0.54474 2.6096 118 أولى

 0.54317 2.6535 107 ثانية

 0.51820 2.6318  110 ثالثة

  0.65114 2.5718 99  فوق فما رابعة

 جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى في ظاهره فروق وجود عدم )12.4( رقم الجدول من يالحظ

 one( األحادي التباين تحليل استخدام تم الفروق داللة ولمعرفة ،الدراسية السنة لمتغير يعزى القدس

way ANOVA( التالي الجدول في يظهر كما:  

 لدى المستقبل قلق مستوى في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )13.4(جدول

  الدراسية السنة لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة

  "ف" قيمة  المربعات متوسط الحريةدرجات المربعاتمجموع  التباين مصدر

  المحسوبة

  الداللة مستوى

 0.394 0.125 3 0.376  لمجموعاتا بين

 

0.758 

 
  0.318  430  136.812  المجموعات داخل

  433  137.187  المجموع  

  

 الداللة مستوى من أكبر وهي) 0.758( الداللة ومستوى) 0.3940( الكلية للدرجة ف قيمة أن يالحظ 

)α ≥ 0.05 (القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى في إحصائياً دالة فروق توجد ال أنه أي 

  . الخامسة الصفرية الفرضية قبول تم وبذلك ،الدراسية السنة لمتغير يعزى
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 : الخامس بالسؤال المتعلقة النتائج  5.2.4

 لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

  راسية؟الد السنة التراكمي، المعدل الكلية، الجنس،

  :التالية الفرضيات إلى تحويله تم السؤال هذا عن ولإلجابة

  

 : السادسة الفرضية نتائج

 لدى الذات تقدير مستوى في )α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

 ."الجنس لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة

 أفراد الستجابة الحسابية والمتوسطات" ت" ختبارا نتائج حساب تم السادسة الصفرية الفرضية ولفحص

 .الجنس لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في الدراسة عينة
 

 طلبة لدى الذات تقدير مستوىل العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات" ت" اختبار نتائج): 14.4( جدول

  الجنس لمتغير يعزى القدس جامعة

 المتوسط  ددالع  الجنس

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 درجات

  الحرية

 مستوى  "t"قيمة

  الداللة

  0.000  432 5.088 2.29370.30841 228  ذكر

 2.43560.27228 206 أنثى

 أي ،)0.000( الداللة ومستوى ،)5.088( الكلية للدرجة" ت" قيمة أن السابق الجدول خالل من يتبين

 الفروق وكانت. الجنس لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات ديرتق مستوى في فروق توجد أنه

  .السادسة الفرضية رفض تم أي اإلناث، لصالح

  

 : السابعة الفرضية نتائج

 لدى الذات تقدير مستوى في )α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

 ."الكلية لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة
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 على الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتوسطات حساب تم السابعة الصفرية الفرضية فحصول

  .الكلية لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى

 مستوى في الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):4.15( جدول

 الكلية لمتغير يعزى القدس جامعة ةطلب لدى الذات تقدير

  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  العدد  الكلية

 0.25787 2.4370 38  صحية مهن

 0.33822 2.2875 45  وإدارية اقتصادية علوم

 0.27759 2.3385 53  حقوق

 0.31393 2.3525 163  آداب

 0.28982 2.3510 24  أسنان طب

 0.29454 2.3103 29  هندسة

 0.32164 2.3985 20  تربوية علوم

 0.26588 2.4252 62  والتكنولوجيا العلوم

 القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في داله فروق وجود عدم )15.4( رقم الجدول من يالحظ

 )one way ANOVA( األحادي التباين تحليل استخدام تم الفروق داللة ولمعرفة ،الكلية لمتغير يعزى

  :التالي الجدول في يظهر كما

 لدى الذات تقدير مستوى في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )16.4(جدول

  الكلية لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة
مجموع التباينمصدر

  المربعات

درجات

  الحرية

 متوسط

  المربعات

 "ف" قيمة

  المحسوبة

 مستوى

  الداللة

0.214 1.376 0.123 7 862.  المجموعات بين
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  0.089  426  38.104  المجموعات داخل

  

  

  433  38.966  المجموع

 الداللة مستوى من أكبر وهي) 0.214( الداللة ومستوى) 1.376( الكلية للدرجة ف قيمة أن يالحظ 

)α ≥ 0.05 (القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في إحصائياً دالة فروق توجد ال أنه أي 

 .السابعة الصفرية الفرضية قبول تم وبذلك ،الكلية لمتغير زىيع

   

 : الثامنة الفرضية نتائج

 لدى الذات تقدير مستوى في )α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

 ."التراكمي المعدل لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة

 على الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية لمتوسطاتا حساب تم الثامنة الصفرية الفرضية ولفحص

 .التراكمي المعدل لمتغير يعزى القدس، جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى
 

 مستوى في الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):4.17( جدول

 التراكمي المعدل لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير

  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  العدد  التراآمي المعدل

60-69 81 2.3333 0.29883 

70-79 260 2.3590 0.29805 

80-89 86 2.4070 0.30891 

 0.20984 2.1948 7 فأكثر 90

 القدس ةجامع طلبة لدى الذات تقدير مستوى في داله فروق وجود عدم )17.4( رقم الجدول من يالحظ

 one way( األحادي التباين تحليل استخدام تم الفروق داللة ولمعرفة ،التراكمي المعدل لمتغير يعزى

ANOVA( التالي الجدول في يظهر كما:  

 لدى الذات تقدير مستوى في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )18.4(جدول

  التراكمي المعدل لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة
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 مجموع  التباين مصدر

  المربعات

 درجات

  الحرية

 متوسط

  المربعات

  "ف" قيمة

  المحسوبة

 مستوى

  الداللة

 1.630 0.146 3 0.438  المجموعات بين

 

0.182

 
  0.090  430  38.528  المجموعات داخل

  433  38.966  المجموع  

 الداللة مستوى من اكبر وهي) 0.1820( داللةال ومستوى) 1.630( الكلية للدرجة ف قيمة أن يالحظ 

)α ≥ 0.05 (القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في إحصائياً دالة فروق توجد ال أنه أي 

  . الثامنة الصفرية الفرضية قبول تم وبذلك ،التراكمي المعدل لمتغير يعزى

  

  

 : التاسعة الفرضية نتائج

 لدى الذات تقدير مستوى في )α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

 "الدراسية السنة لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة

 على الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتوسطات حساب تم الرابعة الصفرية الفرضية ولفحص

 .الدراسية السنة لمتغير يعزى القدس، جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى

 مستوى في الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):19.4( جدول

 الدراسية السنة لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير

  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  العدد   الدراسية السنة

 0.27700 2.3757 118  أولى

 0.30347 2.2962 107 ثانية

 0.31351 2.3810 110 ثالثة

 0.30141 2.3915 99 فوق فما رابعة
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 جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في ظاهره فروق وجود عدم )19.4( رقم الجدول من يالحظ

 one( األحادي التباين تحليل استخدام تم الفروق داللة ولمعرفة ،الدراسية السنة لمتغير يعزى القدس

way ANOVA( التالي الجدول في ريظه كما:  

 لدى الذات تقدير مستوى في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )20.4(جدول

  الدراسية السنة لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة

 مجموع  التباين مصدر

  المربعات

 درجات

  الحرية

 متوسط

  المربعات

  "ف" قيمة

  المحسوبة

 مستوى

  الداللة

 2.281 0.203 3 0.610  وعاتالمجم بين

 

0.079

 
  0.089  430  38.356  المجموعات داخل

  433  38.966  المجموع  

 

 الداللة مستوى من أكبر وهي )0.079( الداللة ومستوى) 2.281( الكلية للدرجة ف قيمة أن يالحظ 

)α ≥ 0.05 (القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في إحصائياً دالة فروق توجد ال أنه أي 

  . التاسعة الصفرية الفرضية قبول تم وبذلك ،الدراسية السنة لمتغير يعزى
 

 

  

  

  

  

  

 



  87

  الخامس  الفصل

  والتوصيات النتائج مناقشة

  الدراسة وفرضيات الدراسة أسئلة نتائج مناقشة - 

   األول السؤال نتائج مناقشة - 

   الثاني السؤال نتائج مناقشة - 

  الثالث السؤال نتائج مناقشة - 

  األولى لفرضيةا •

  الرابع السؤال نتائج مناقشة - 

  الثانية الفرضية •

 الثالثة الفرضية •

  الرابعة الفرضية •

  الخامسة الفرضية •

  الخامس السؤال نتائج مناقشة - 

  السادسة الفرضية •

  السابعة الفرضية •

  الثامنة الفرضية •

  التاسعة الفرضية •

  التوصيات - 
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  : الخامس الفصل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : النتائج مناقشة.  5

 في القدس، جامعة طلبة لدى الذات قديروت المستقبل لقق بين العالقة على التعرف لىإ الدراسة هدفت

 طاراإل توظيف خالل من وذلك. لدراسيةا السنة ،التراكمي المعدل ،الكلية الجنس، :متغيرات ضوء

 سيروتف الدراسة نتائج لىإ وصوال الثاني الفصل في ذكورةلما السابقة والدراسات والنظريات النظري

 التسلسل نفس وفق النتائج مناقشة بعرض الباحثة ستقوم الفصل هذا فيو ومناقشتها، النتائج هذه

 نم بعدد الباحثة ستخرج الفصل هذا نهاية وفي. الرابع الفصل في النتائج فيه رضتع الذي والترتيب

  .دراسةال نتائج ضوء في التوصيات

  :ةالدراس بأسئلة المتعلقة النتائج مناقشة 1.5

  :ولاأل بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 1.1.5

  القدس؟ جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى ما

 رقم والجدول) أ -3.4(رقم والجدول) 63- 62( الصفحات في الباحثة عرضتها التي النتائج توصلت

 الحسابي لمتوسطا ان حيث متوسطة كانت القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى ان )ب - 3.4(

 الذين ونسبة% 62.9 متوسطة بدرجة مستقبل قلق هملدي الذين نسبة بلغت قدو. )2.617( الكلية للدرجة

  .%3.7 مرتفعة وبدرجة% 33.4 نخفضةم بدرجة مستقبل قلق لديهم

  .منخفضة بدرجة فقرات) 6( طةمتوس ةبدرج جاءت المقياس من فقرة) 22( أن النتائج وتشير

 العائد وانخفاض الدخل وانخفاض المعيشة غالء( هي حسابي متوسط أعلى على حصلت التي والفقرة

 التوافق وسوء عبةص بحياة يهدد المجتمع في البطالة كثرة فقرة يليها. )مستقبلي على يقلقني المادي

 ،غدا تموت كأنك آلخرتك وتعمل أبدا، شتعي كأنك لدنياك تعمل نأ فضلاأل وفقرة مستقبال، الزوجي

 المستقبل قلق من متوسط مستوى أظهرو العينة افراد نأ سبق مما يالحظو حسابي، متوسط أقل على
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 قلق من متوسطة درجة يهملد العينة فرادأ من%  62.9 المتوسطة بين غلباأل في تراوحت والتي

  . المستقبل

 قتصاديةواإل السياسية والظروف واألحداث تالتغيرا لىإ ةالنتيج هذه تفسير يمكن نهأ الباحثة  وترى

 الءغ" الفقرة عليه حصلت حسابي متوسط علىأ بأن الدراسة نتائج عليه كدتأ ما وهذا ،واإلجتماعية

 هذه يمثل رتفسي يضع فهذا." مستقبلي على يقلقني المادي، دخلال وانخفاض الدخل وانخفاض المعيشة

 المجتمع لها يتعرض التي جتماعيةواإل والمادية والسياسية اإلقتصادية لألسباب تعود التي النتيجة

 بالضرورة التي المادي الدخل وانخفاض المعيشة غالء تتضمن الظروف وهذه. عام بشكل الفلسطيني

  .المستقبل نحو القلق مستوى على ثرأ مما سلبية آثار تركت

 البطالة اخرى ةجه ومن ،الطلبة أعداد تزايد ثلم نفسها الفلسطينية للجامعات تعود أسباب هناك نأ كما

 مادية صعوبات من ذلك عن ينجم وما الجامعات من الخريجين تواجه التي ،العمل فرص وتناقص

 لدى بلالمستق قلق لظهور كافية سبابأ وهذه أكبر الطالب على الضغوط حجم من يجعل مما. ومعنوية

  .)2006 عثمان،( دراسة هعلي أكدت ما وهذا ،الفلسطينية الجامعات طلبة

 ماو فراداأل عند القلق تكوين في كبير دور وظروفه للمجتمع نإ (From, 1941) فروم يرى حيث

 وجوده تهدد التي حداثواأل الظروف تملؤه الفلسطيني جتمعوالم. االجتماعي البناء في يواجهونه

  .يحدث قد لما الفرد توقع من ينشأ القلق نأ على) 1983 شلتز،( يؤكد حيث االنساني

 نساناإل وطموح العصبية الحياة لضغوط عترج المستقبل قلق ظهور سبابأ نأ العناني ويذكر كما

  .)2000 العناني،( لوجوده معنى وايجاد ذاته تحقيق نحو المستمر وسعيه

 دياب،( و) 2006عثمان،( دراسة أن تبين السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه مقارنة ولدى

 الدراسات هذه نأ حيث الدراسة هذه مع اتفقت) 2011 ،والبنا عسلية(و) 1999 حسن،(و ،)2009

 ، عسلية ودراسة عثمان كدراسة الفلسطينية الجامعات في الفلسطينيين الطلبة من عينات على جريتأ

 متوسط قلق من تعاني عينتها فرادأ نأ كلها الدراسات هذه كدتأ حيث مؤتة جامعة على واخرى

 قلق من تعاني الدراسة عينة فرادأ نأ) 2007 والسفاسفة، محاميد(  دراسة كدتأ كما رتفع،م أخرىو



  90

 Macleod et) كدراسة مراجعتها تم جنبيةأ دراسات مع الدراسة هذه نتائج اتفقت كما .عال مستقبل

al., 1997) ودراسة (Kagan et al., 2004)  ودراسة (Balanwski, 2005)  و (Byrne et al., 

1997) .  

  :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 2.1.5

   القدس؟ جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى ما

 قديرت مستوى نأ) 66-65( صفحة )ب - 4.4( رقم والجدول) أ -4.4( رقم الجدول نتائج أظهرت

 ةعين افراد من%  55.3 بةالنس بلغت حيث عالية بدرجة جاءت ،القدس جامعة طلبة لدى الذات

  . الذات تقدير من متوسطة درجة على حصلوا العينة فرادأ من%  44.5 و. الدراسة

 قديرت من قليلة درجة على فيها الدراسة نتائج كدتأ التي) 2007 ،حمدان( دراسة عن يختلف وهذا

 التي) 2000 ،والقدومي الحق( دراسة نتائج مع الدراسة هذا تتفق وكما .القدس جامعة طلبة لدى الذات

 نأ الدراسة نتائج شارتأ حيث ،) لحم بيت و بيرزيت النجاح،( الفلسطينية الجامعات طلبة على ريتأج

 تقدير ارتفاع لىإ شارتأ التي) 2008 ،بلكيالني(  دراسة وكذلك .ايجابيا كان الذات تقدير مستوى

 الذات ديرتق اعارتف لىإ شارتأ(Cook and Brown, 2003)  ودراسة الدراسة عينة فرادأ لدى الذات

  .العينة افراد لدى

 بالطال نأ القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير من العالي المستوى من النتيجة هذه تفسير ويمكن

 من بالكثير تعج الجامعية حياةال نأ حيث المجتمع، أفراد من غيره من راتبللخ اًاكتساب كثرأ الجامعي

 من والضغوط االجتماعي، التكيف وظروف تالصداقاو العالقات باختيار تتمثل المهمة حداثاأل

 تمايزه على وحريصا نفسه فهم على قادرا طالبا منه تدفع البللط الجامعة داخل ،الدراسي التحصيل

 بناء في اًًملحوظ ماًًسهاإ تسهم عهالجام أن فيه شك ال فمما .لنفسه عالي تقدير يمنحه مما نفسه وحماية

 كلها وهذه متطورة مناهج من تقدمه وما اجتماعي تفاعل و يةنسانإ عالقات من توفره بما الشخصية

  .لنفسه تقديره من تزيد وبالتالي بالطال نجازاتإو دوافع و واتجاهات قدرات تنمية في تساعد عوامل
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 ذواتهم فهم لىع قادرين طالبا الظروف هذه تقخل فقد الصعبة الفلسطيني المجتمع ظروف من وبالرغم

 فالتكي على قادرا شخصا منه تجعل التي حداثباأل مليئة حياته الفلسطيني لطالبفا وقدراتهم، وخبراتهم

 يمكن العالي الذات فتقدير. الحياة خبرات وبناء القرار واتخاذ نجازاإل على قادرا الصعبة الظروف مع

 ديمي،االكا اإلنجاز االسرية، البيئة مثل الثاني الفصل في ذكرت التي سباباأل من الكثير إلى يرجع نأ

 يشهيع الذي بالمحيط والقبول بأنفسهم ثقة كثرأ فراداأل من تجعل عوامل كلها اإلنجازات، ،الحياة خبرات

 الفلسطسني الجامعي الطالب نأ الإ ،الفلسطينية والسياسية اإلقتصادية الظروف صعوبة ورغم الطالب

  .تطلعاته وسقف ألهدافه تحقيقاً أكتر نويكو نجازاتهإو قدراته يثبت

 الحاجة ضعف وأ شدة تحدد من هي حياته خبرات خالل فشل وأ نجاح من الفرد ليهإ يصل ما حصيلةف

 صابهأو به المحيطة البيئة في التغيرات حداثإ في الفرد يبدأ فعندما. الفرد هذا لدى الذات تقدير إلى

 بيئته في كماتح أكثر فيصبح. ومخاطرة تعقيد أكثر هو فيما اخرى مرة المحاولة يعاود فانه الفشل

 (Ellis, 1999)   لسأ كدأ كما ،) 2007 أمزيان،( وفشله نجاحه بين الموازنة على رةقد كثرأ ويصبح

 لذاته الفرد تقدير ويتغير الداخلية وليست الخارجية العوامل على ولىاأل بالدرجة يعتمد الذات تقدير أن

  .الفرد لها يتعرض التي اليومية اثحداأل لتغير تبعا

  :الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة: 3.1.5

 طلبة لدى الذات تقدير ومستوى المستقبل قلق مستوى بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل

   القدس؟ جامعة

  :التالية الفرضية إلى بتحويله الباحثة قامت السؤال هذا عن جابةلإل

  :األولى بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة. 1.3.1.5

 قلق مستوى بين α)≥0,05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: األولى يةالفرض

  .القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير ومستوى المستقبل
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 وبلغ) 0.589-( الكلية للدرجة بيرسون االرتباط معامل نأ) 67( صفحة )5.4( رقم الجدول من يالحظ

 تبين حيث الصفرية الفرضية رفض وتم. إحصائيا دالة قيمة هيو) 0.000( حصائيةاإل الداللة مستوى

 عكسية العالقةو القدس، جامعة طلبة لدى الذات قديرت ومستوى المستقل قلق مستوى بين عالقه وجود

  .صحيح والعكس القدس جامعة طلبة دىل الذات تقدير مستوى قل المستقبل قلق مستوى زاد فكلما

 حيث بلكيالني دراسة مع الدراسة هذه نتائج اتفقت حيث) 2008( ييالنبلك دراسة إليه توصلت ما وهذا

 للذات لعاليا التقدير ذوي من فراداأل درجات بين عكسية ارتباطية قةعال هناك نأ على نتائجه كدتأ

 للذات منخفضال التقدير ذوي من فراداأل رجاتد بين عكسية عالقة ايضأ وهناك. لديهم المستقبل وقلق

 وهي والقلق الذات تقدير بين عالقة هناك نأ) 1995 ،دسوقي(  دراسة أكدت كما. لديهم بلالمستق وقلق

 بين السلبية العالقة على كدتأ التي (EL Anzi, 2005)دراسة مع الدراسة اتفقت كما. عكسية عالقه

   .والقلق اتالذ تقدير

 تالذا تقدير حالة رفع نأ حيث بها اتفقت (Sowislo and Orth, 2012) ورثأو سويسلو ودراسة

 بين ةعكسي عالقة هناك نأ حيث) 2007 بخيت،( ودراسة ،األفراد عند القلق حدوث فرص من يقلل

  .المستقبل وقلق الذات تقدير

 الحياة وضغوط المؤلمة الماضي لخبرات ترجع المستقبل قلق سبابأ نأ) 2000( العناني يذكر

 المشيخي يرى كما لوجوده، معنى إيجادو الذات قتحقي نحو المستمر وسعيه نساناإل وطموح العصرية،

  .للذات الهازمة الخاصة أفكاره إلىو الذاتية الفرد حداثأل ترجع المستقبل قلق أسباب نأ )2009(

 المواقف لهذه الفرد مواجهة خالل ومن ،الحياتية المواقف من بالعديد مباشر وبشكل يتأثر الذات وتقدير

 أمزيان ويذكر  ،)2007 ،حمدي و شاهين( يةالبيئ هوظروف يتالئم بما مكانياتهإو لقدراته واختباره

 مما جتماعيواال االقتصادي كاإلحباط والفقر المجتمع ظروف هي اتالذ تقدير تدني أسباب أن) 2007(

  .الشخصية في ةصالب تكوين لىإ يؤدي

  روجرز كدؤوي (1969) Rogersيتعرض ندماع يحدث الذي لتوافقا سوء وأ الذات تهديد نأ على 

 في أصبح المنظم الذات بنيان نأب تنذر للتهديد انفعالية استجابة هو القلق نأ ويضيف للقلق نساناإل

 من يعاني ال سويا الفرد كان ذاإ ماأ لذاته الفرد صورة في خطير تغيير حداثإ لىإ يؤدي فالقلق. خطر
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 غرابة،( مرتفع ذات تقدير إلى ويؤدي الشخصي التوافق حداثإ لىإ يؤدي هذا نإف زائد قلق يأ

2003(.  

 وكان  ،كبيرة وبدرجة متوقعه كانت الذت وتقدير المستقبل قلق بين العكسية العالقة نأ الباحثة وترى

 مستوى على وواضح وسممل تأثير لها الفرد يعيشها التي ةالنفسي الحالة نأ كون من نابع التوقع هذا

 المعرفية النظرية عليه كدتأ ما وهذا. النفسية الحاالت هذه ىإحد فالقلق لها وتقييمه لذاته الفرد تقدير

 القلق نإ ،)روجرز( نسانيةاإل المدرسة وكذلك للفرد النفسية بالحالة الذات يردتق عالقة تفسير في

  .الذات بنيان على واقع بخطر ديدهللت انفعالية استجابة

 نموه وعلى النفسي استقراره على لكذ ساعدي جيدة نفسية بصحة يتمتع الذي الفرد نأ المتوقع ومن

 تكون نفسه عن فكرته إنف مستقر الغير القلق النوع من الفرد ذاإ ماأ ،مرتفع ذاته تقدير ويكون الطبيعي

 بيئية لبعوام متصل الذات تقدير نأل لذاته تقديره ينخفض وبالتالي ةمنخفض تكون وقد ،مستقرة غير

 طموحاته يحقق نأ يستطيع هل لنفسه؟ يريده ما يقرر أن فردال يستطيع هل ،داخلية منها أكثر خارجية

 الفرد طموحات امام وتقف تعيق الحياة ضغوطات هل ذلك؟ عن تعيقه بيئية عوائق هناك كوني نأ دون

  .مرتفع ذات تقدير إلى تؤدي ما بقدر بيةايجإ األسئلة هذه على الفرد إجابة تكون ما فبقدر ؟وإنجازاته

 ،يسـتغلها  أن يسـتطيع  فرص من له توفره وما ،بداعواإل إلنتاجاو لإلنطالق المجال للفرد تهيء فالبيئة

 قدرات تشل التي المحبطة البيئة نفإ ذلك من العكس وعلى. لذاته فردال تقدير في تؤثر عوامل كلها هذه

ــرد ــه الفـ ــق وإنجازاتـ ــه تخلـ ــا لديـ ــاوإ قلقـ ــديرا حباطـ ــلبيا وتقـ ــه سـ   .لذاتـ

 الـذات  تقـدير  مرتفع فالشخص القلق عن بعيدين ايكونو عالمرتف لتقديرا ذوي األفراد أن القول ويمكن

 فـي  يتغيـر  الـذواتن  تقـديرنا  نأ المعلوم ومن باإلنهيار، يشعر أن دون الفشل مواقف هجيوا نأ يمكن

ـ  لىإ تؤدي الواقع عن وآراءنا حوافزنا حيث المتنوعة، الحياتية واألحداث المختلفة المواقف  مـن  وعن

 رفـض ( اشباع عدم بدون الصراع هذا من للخروج سبيل وال الذات تقدير يهدد مما ينهاب فيما الصراع

 النتيجـة  وتكون رربالض صابةاإل أو) لياالع الذات متطلبات رفض( الخطأ في الوقوع أو) الهو متطلبات

  .النفسي التحليل نظرية أكدته ما اوهذ القلق
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  :الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة: 4.1.5

 لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

  .الدراسية السنة التراكمي، المعدل الكلية، الجنس،

  :التالية الفرضيات إلى تحويله تم السؤال هذا على جابةولإل

  : الثانية الفرضيةب المتعلقة النتائج مناقشة. 1.4.1.5

 لدى المستقبل قلق مستوى في α)≥0,05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .الجنس لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة

 جامعة طلبة لدى المستقبل ققل مستوى في فروق وجود )68( صفحة في) 6.4( رقم الجدول من يالحظ

  .الثانية الفرضية رفض تم أنه يأ الذكور لصالح وقرالف وكانت  ،الجنس لمتغير يعزى القدس،

 دراسة أظهرت بينما الذكور، لصالح قالفرو وكانت) 2006 عثمان،( دراسة نتائج ظهرتهأ ما وهذا

 دراسة مع الحالية اسةالدر اختلفت كما اإلناث، لحلصا ولكن الجنس لمتغير تبعا اًفروق) 2005 ،سعود(

 ،)2010 االمامي،( ،)2008 ،والحجايا الصرايرة( ،)2008 كرميان،( ،)1995 حداد،( من كل

 وجود عدم نتائجها أظهرت التي )1999 حسن،( و) 2007 والسفاسفة، محاميد( ،)2009 القاضي،(

  .الجنس لمتغير تبعا إحصائية داللة ذات فروق

 تربيةال لىإ ،الجنس لمتغير تبعا العينة أفراد لدى المستقبل قلق مستوى في فروق وجود الباحثة تعزو

 أعلى المطالب كانت ذاإ خاصة ،األنثى على تضعها مما أكثر متطلبات رالذك على ضعت التي سريةاأل

 ،الشرقية اتالمجتمع في نثىواأل الذكر من كل لدور اإلجتماعية للنظرة يعود كله وإمكانياته، هقدرات من

 ريفومصا سرةاأل تكوين خاصة الذكر على المادية المسؤوليات من الكثير تقع المادية الناحية فمن

 الظروف ظل ففي ،األنثى على منها أكثر الذكر على تعود سرةاأل لتكوين المادية والمسؤوليات ج،الزوا

 على وقلقا خوفا ثرأك الذكر الطالب من تجعل كافية أسباب كلها والبطالة المعيشة وغالء االقتصادية

  .نثىاأل من مستقبله
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  :ةالثالث بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة. 2.4.1.5

 لدى المستقبل قلق مستوى في α)≥0,05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .الكلية لمتغير تعزى القدس جامعة طلبة

) 0.486( الداللة مستوى قيمة نأ) 70- 69( صفحة )8.4( الجدول و) 7.4( رقم الجدول من يالحظ

 قلق مستوى في حصائياإ دالة فروق جدتو ال نهأ يأ  α)≥0,05( الداللة مستوى من كبرأ وهي

 وهذا الثالثة، الصفرية الفرضية بولق تم كلوبذ. الكلية لمتغير تعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل

 فروق دوجي ال بأنه) 2010 العنزي،( ودراسة) 2006 عثمان،( دراسة من كل دراسة نتائج هرتهظأ ما

 ،)2009،المشيخي: (من كال دراسة مع النتيجة هذه تتفق ولم التخصص، لمتغير تبعا المستقبل قلق في

 قلق في فروق وجود الدراسات هذه أظهرت حيث ،)2007 ،والسفاسفة محاميد(و) 2005،عودس(

  .التخصص لمتغير تبعا المستقبل

 حدىإ وه فالقلق ،االنسان لدى الطبيعية المزاجية لالفع ردود من القلق بأن النتيجة هذه الباحثة وتفسر

 يوبالتال واألحداث، والضغوطات األزمات مواجهة في يحدث ما غالبا والذي المزاج اضطرابات واعنأ

 الطالب نأ وبما ،توتر تسبب التي والظروف الحاالت مع التكيف نساناإل يستطيع ال عندما يحدث القلق

 واالجتماعية النفسية والضغوط األزمات لنفس ويتعرضون الظروف نفس نيعيشو الجامعيين

 تخصصاتهم اختالف رغم ضهملبع مشابهة المستقبل نحو القلق باستجابة فعلهم ردة ستكون واالقتصادية،

  .العلمية

 يجادإ في الصعوبة حول تدور فمشاكلهم تخصصاتهم، اختالف رغم واحدة تكون تكاد قد الطلبة فمشاكل

 احتياجاته تلبية مع يتناسب ال الذي الدخل قلة من يعاني قد البعض وجدها واذا المناسبة العمل فرص

 الدراسية األعباء أو المتعددة النفسية الضغوط من يعانون الطلبة جميع نأ لىإ ضافةباإل األساسية

  .الكثيرة

 ويواجهـون  عباءاأل نفس ويتحملون الظروف نفس يشونيع وتخصصاتهم كلياتهم اختالف رغم فالطلبة

 عواملـه  وتتعـدد  تكثـر  نماوإ التخصص على تقبلالمس قلق يتوقف ال لذا. المستقبل في المصير نفس
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 ,Moline) مولين يذكر حيث سبابهوأ  هذه من الثاني الفصل في المذكورة المستقبل قلق سبابأ (1990

  .ذاته الفرد المكانيات تعود أسباب لىإ الدراسة

 بيئيـة  أو اجتماعيـة  وأ شخصـية  لعوامل المستقبل قلق سبابأ تعود قد نهأ) 2010 ،اإلمامي(  ويذكر

  .وحضارية ثقافية واملوع ،) المجتمع أو ،األسرة(

  :الرابعة بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة. 3.4.1.5

 لدى المستقبل قلق مستوى في α)≥0,05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .التراكمي المعدل لمتغير تعزى القدس جامعة طلبة

 مستوى في ظاهره فروق وجود) 71- 70( صفحة ) 10.4( الجدول و) 9.4( رقم الجدول من يالحظ

  .الفرضية رفض وتم التراكمي المعدل لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى المستقبل قلق

 ولاأل لصالح) 89- 80( و) 69-60( بين ما معدالتهم تتراوح الذين الطالب لصالح الفروق وكانت 

 هو كما ،ولاأل لصالح)  فأكثر 90( و) 89- 80( وبين ولاأل لصالح )89- 80( و) 79- 70( نبي وما

  ).ب أ، – 11.4( الجدولين في مالحظ

 المستقبل قلق بين عكسية ارتباطية معامالت هناك نأ) 2008( والحجايا الصرايرة دراسة بينت وقد

  .حصائياإ دالة غير ولكنها التراكمي والمعدل المهني

 لدى يجعل)  المرتفع التراكمي المعدل(  المرتفع الدراسي الطالب لتحصي نأ النتيجة هذه الباحثة وتفسر

 يجعله مما ،األكاديمي والتحصيل التراكمي بالمعدل قةالمتعل المشاكل وتقل االستقرار من نوع الطالب

  .المستقبل في بالتفكير االنشغال نم أكثر نفسها الجامعية الحياة في مندمجا

  

  

  :الخامسة رضيةالفب المتعلقة نتائجال مناقشة .4.4.1.5
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 لدى المستقبل قلق مستوى في α)≥0,05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .الدراسية السنة لمتغير تعزى القدس جامعة طلبة

 لدى المستقبل قلق مستوى في ظاهره فروق وجود عدم) 73( صفحة )12.4( رقم الجدول من يالحظ

) 2010 العنزي،( دراسة مع النتيجة هذه اتفقت حيث .الدراسية لسنةا لمتغير تعزى لقدسا جامعة طلبة

  .) 2009( المشيخي ودراسة) 2008( الحجاياو الصرايرة من كل ةدراس مع واختلفت

 ويتحملون الظروف نفس يعيشون الدراسية السنوات جميع في الطالب نأ النتيجة هذه تفسير ويمكن

 يواجهون الفلسطيني المجتمع فرادفأ واحدة، مشاكلهم أن حيث تتشابه، للمستقبل ونظرتهم اء،االعب نفس

 أصبحت ظاهره المستقبل نحو بالقلق فالشعور ،والمستقبل الحاضر في المصير ونفس المشاكل نفس

 ما وهذا المعيشة تكاليف وارتفاع والزواج بالعمل بالتحاق متشابهة فمشاكلهم كافة، الشباب عند ملحوظة

  .الدراسية سنواتهم اختالف غمر اليوم الطالب يدركه

  :الخامس بالسؤال المتعلقة نتائجال مناقشة:  5.1.5

 لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

  .؟الدراسية السنة التراكمي، المعدل الكلية، الجنس،

  :التالية الفرضيات إلى تحويله تم السؤال هذا عن جابةولإل

  :السادسة بالفرضية المتعلقة ائجالنت مناقشة. 1.5.1.5

 يعزى الذات تقدير مستوى في α)≥0,05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .الجنس لمتغير

 الداللة ومستوى) 5.088( الكلية للدرجة ت قيمة نأ) 74( صفحة )14.4( رقم الجدول من يالحظ

 ، الجنس لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في فروق توجد هنأ أي). 0.000(

  .السادسة فرضيةال رفض تم نهأ يأ ناثاإل لصالح وكانت
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) 2007 ن،أمزيا( دراسة ،)2007 ،حمدان( دراسة ،)2000 محمد،( ةدراس مع تتفق النتيجة وهذه

 ودراسة ،)2000 حمود،( دراسة ،)1995 العمران،( دراسة ،)2000 والقدومي، الحق( دراسة

(Zuckerman, 1985)، للجنس يعزى تالذا تقدير في فروق يوجد نهأ الدراسات هذه نتائج بينت حيث 

 ,Black) دراسة ماأ .االناث لصالح وكانت  Pallas) ودراسة  (1996 et  al.,   ودراسة  (1990

  .الجنس تغيرلم تبعا الذات تقدير يف فروق تظهر لم) 2008 ،وزغلول عربيات(

 سريةاأل للتربية يعود بأنه الذات قديرت مستوى في الذكور على ناثاإل تفوق في) 2000( حمود ويفسر

 أقل، ذات تقدير الذكر عند يخلق مام ،األنثى على عهاتض مما أكثر متطلبات الذكر على تضع التي

 الذكر من كل لدور تماعيةاالج النظرة لىإ ذلك يعود كما قدراته من أعلى البطالم كانت ذاإ خاصة

  .واألنثى

 ،تقليدي شرقي الفلسطيني المجتمع نأ رغم ،الذات تقدير في الذكور على ناثاإل قتفو الباحثة وتفسر

 ويغير بنفسها اثقته يعزز مما والعمل التعليم مجال في ناثاإل وضع تحسن إلى ذلك يعزى ربما ولكن

 الظروف لىإ لذكورا لدى الذات تقدير مستوى لىع اثناإل تفوق أيضا ويعزى .التقليدية الصورة

 تقع وكبيرة كثيرة مسؤوليات هناك المقابل وفي جوراأل وتدني المعيشة وغالء واالقتصادية اعيةاالجتم

 من أكثر الذكور بال يشغل مما ،سرةاأل وتكوين الزواج مسؤوليات خاصة ،ناثاإل من أكثر لذكورا على

  .الذكور عند ىدنأ ذات تقدير يخلق مما ناثاإل

  :السابعة بالفرضية المتعلقة ائجالنت مناقشة. 2.5.1.5

 تعزى الذات تقدير مستوى في α)≥0,05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

   .الكلية لمتغير

 مستوى في ظاهرة فروق وجود عدم) 75( صفحة )16.4(الجدول و) 15.4( رقم الجدول من ويتضح

  .السابقة الصفرية الفرضية قبول تم أي الكلية، لمتغير يعزى القدس جامعة طلبة لدى تالذا تقدير
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 النتائج أكدت حيث ،القدس امعةج طلبة على المطبقة) 2007 حمدان،( دراسة نتائج مع الدراسة اتفقت

 عربيات ( دراسة نتائج رتهظهأ ما وكذلك ،الكلية لمتغير تبعا الذات تقدير مستوى في فروق يوجد ال أنه

  .التخصص رغيلمت تبعا الذات تقديرل فروق يوجد ال بأنه) 2008 ،وزغلول

 عليه، المحافظة على ويعمل لنفسه الفرد يصفه تقييم هو لذاته الفرد تقدير بأن ذلك الباحثة وتفسر

 وناجح هام أنه الفرد اعتقاد مدى يوضح كما ذاته نحو والسلبية يجابيةاإل الفرد اتجاهات ويتضمن

 في أنهمب يشعرون فانهم بها يرغبون التي الكلية وأ التخصص في الجامعيين الطالب نأ وبما ،ءوكف

 وجود من قلل الذي مراأل يتوقعونه، الذي التعليمي مستوىوال به يرغبون الذي كاديمياأل المستوى

  .زواإلنجا النجاح على قادرون بأنهم لديهم الشعور وعمق لذواتهم رهمتقدي مستوى في الفروق

  : الثامنة بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة. 3.5.1.5

 طلبة لدى الذات تقدير مستوى في α)≥0,05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

   .التراكمي المعدل لمتغير تعزى القدس جامعة

 داللة تذا فروق توجد ال أنه) 77- 76( صفحة) 18.4( الجدول و )17.4( الجدول من يالحظ

 قبول تم وبذلك التراكمي المعدل لمتغير تعزى القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير مستوى في احصائية

  .الثامنة الصفرية الفرضية

 مستوى في حصائيةإ داللة ذات فروق توجد ال نهأ) 2007 ،نحمدا( دراسة نتائج عليه أكدت ما وهذا

 ،وزغلول عربيات( دراسة بينما التراكمي دلالمع يرلمتغ تعزى ،القدس جامعة طلبة لدى الذات تقدير

 ودراسة )1995 ،عمران( دراسة أما االكاديمي للتحصيل يعزى الذات يرتقد في فروق أظهرت) 2008

  .اسيالدر للتحصيل تعزى دالة فروق وجود أظهروا  )2000 حمود،(

. واألكاديمي الدراسي يلالتحص من أكبر أخرى بعوامل مرتبط الذات تقدير بأن ذلك الباحثة وتفسر

 األكاديمي، تحصيله تأثير من أكثر لديه اتالذ تقدير في تؤثر. حياتية لمواقف يتعرض لطالبفا

 الناجحة االجتماعية عالقاتال مثل. لها تقييم وإجراء إمكانياتهو قدراته اختبار في كفيلة الحياتية فالمواقف

  .اآلخرين مع
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  :التاسعة بالفرضية المتعلقة نتائجال مناقشة. 4.5.1.5

 طلبة لدى الذات تقدير مستوى في α)≥0,05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .الدراسية السة لمتغير تعزى القدس جامعة

 مستوى في ظاهرة فروق وجود عدم) 78-77( صفحة) 20.4( و )19.4( رقم ينالجدول من يتضح

  .الدراسية السنة لمتغير يعزى لقدسا جامعة طلبة لدى الذات تقدير

 قديرت مستوى في فروق وجود أظهرت حيث) 2008 ،والزغلول عربيات( دراسة مع تلفتاخ وقد

 فروق وجود بعدم) 2000 ،مودح( دراسة مع دراسةال هذه اتفقت كما الدراسي، للمستوى يعزى الذات

  .الدراسي المستوى لمتغير تبعا ئيةحصاإ داللة ذات

 الدراسية، السنة لمتغير بعات الذات تقدير مستوى في االخرى الدراسات عن الدراسة ذهه نتيجة وتختلف

 المتوقع من النه االكاديمي حصيلوالت الدراسية السنة لمتغير تأثير هناك يكون نأ المفترض من أنه مع

 السنة بطال نأل األولى، نةالس طالب من لذواتهم تقدير أكثر والرابعة الثالثة السنة بطال يكون أن

 السنة في أقرانهم من قلأ لديهم والفشل النجاح خبرات نأ حيث الطريق بداية في زالوا ما لىاالو

 مرتبط الذات تقدير نأ ذلك الباحثة وترجع الذات تقدير في مؤثر عامل يكن لم ذلك نأ إال الرابعة

 خبرات ، بالخبرات مرتبط الذات فتقدير الدراسية، السنة أو الدراسي المستوى من أكبر اخرى لبعوام

 تحقيق نحو ةدافع كقوة الذات تقدير يعمل حيث الدراسية، السنوات من أكثر لشخصيةا الذاتية الفرد

 مر الفلسطيني الشعب وكون. لذاته اإليجابية الفرد خبرات مع انسجاما واإلنجاز، النجاح من المزيد

 ومزدحمة زاحمة لسطينيينالف حياة من علجت خرىاأل الشعوب بقية عن مختلفة ثنائيةاست بظروف ويمر

 المعرفية الجوانب زادت كلما حيث المعرفية، الجوانب أهمها كثيره جوانب له الذات فتقدير ،بالتجارب

 الفرد معارف تزداد فعندما. لفردل المعرفية بالجوانب مرتبط الذات فتقدير ،لذاته تقديره زاد للفرد

  .إيجابيا أكثر نفسه ويقيم واقعية أهداف فردال يتبنى الشخصية الحياتية وتجاربه
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  : الدراسة توصيات .6.9

  :آلتيبا توصي الباحثة نفإ نتائج من الدراسة اليه توصلت ما ضوء في

 تتعلق أخرى ودراسات أبحاث بإجراء توصي الباحثة فإن الدراسة نتائج أظهرته ما ضوء في -1

 و الخريجين مثل الفلسطيني، لمجتمعا من أخرى عينات أو فئات على المستقبل قلق بموضوع

 لعلهم الخاصة أو الحكومية المؤسسات في والموظفين الثانوية المرحلة خاصة المدارس طلبة

  .أكبر أو الدرجة بنفس المستقبل، قلق من يعانون أيضا

 أن خاصة و ،عام بشكل القلق موضوع على الدراسات من المزيد إجراء الباحثة تقترح  -2

 واالقتصادية السياسية الظروف نتيجة الفلسطيني مجتمعنا في اإلزدياد في ذةآخ القلق مسببات

 ووجوده إنسانيته تهدد وممارسات واضطهاد ضغوطات من الفلسطيني الشعب يعانيه وما

 .قلقاً لديه تخلق مما ،اإلنساني

 أسس على لمستقبلهم للتخطيط وتوجيههم الجامعيين الطالب بقضايا اإلهتمام من المزيد إلقاء -3

 من. الواقع ذلك مع متناسبة طموحاتهم تكون بحيث الفلسطيني المجتمع واقع مع تتفق سليمة

 معها والتكيف التأقلم ومحاولة الواقع مشكالت إدراك على الطلبة تساعد إرشادية برامج خالل

 االجتماعية ومتغيراته الواقع تحديات مع يتناسب بما المستقبلية خططهم وتعزيز وتقوية

 .تصاديةواالق

 السلوكية اإلرشادية كالبرامج اإلرشادية البرامج بعض فاعلية تؤكد دراسات إجراء على العمل -4

 .الطالب لدى المستقبل قلق خفض في العقالنية أواإلنفعالية

 المسـتقبل  قلـق  كعالقة الذات تقدير غير أخرى بمتغيرات المستقبل قلق بعالقة التنبؤ إمكانية  -5

 للفـرد  الشخصـية  بالسمات المستقبل قلق عالقة أو. لالسرة جتماعيواال االقتصادي توىبالمس

 .الدراسات من النوع هذا مثل على ثوبحو دراسات وإجراء

 المتعلقـة  األخـرى  الفلسطينية الجامعات طلبة على مماثلة دراسة إجراء الباحثة وتقترح كما  -6

 نتـائج  مـع  نتائجهـا  ةومقارن النجاح، لحم، بيت بيرزيت، جامعة مثل المستقبل قلق بموضوع

  .الحالية الدراسة
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  :المراجعو المصادر

 :العربية المراجع

 طالب لدى المستقبل قلق خفض في اإلنفعالي العقالني اإلرشاد فاعلية). 2006( إبراهيم ،إبراهيم

  .أسيوط جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. نيفال التعليم

 والتوزيع، للنشر الفجر دار. الحديث المعرفي لسلوكيا النفسي العالج. )1994( الستار عبد إبراهيم،

  .القاهرة 1 ط

 لعددا ،النفس علم مجلة. الجنسين من الجامعة شباب لدى المستقبلية النظرة. )1992( نبيلة زيد، أبو

  .61-48 ص ،للكتاب العامة المصرية الهيئة: القاهرة ،)24(

  .لطائفال دار ,القاهرة .المستقبل من والقلق الخوف من تتخلص كيف. )2002( يوسف األقصري،

 الجالية شباب لدى المستقبل وقلق والتشاؤم التفاؤل سمتي بين العالقة. )2010( عباس اإلمامي،

  .الدنمارك العربية، األكاديمية منشورة، غير ماجستير رسالة. الدنمارك في العربية

 متغير ضوء في اإلرشادية والحاجات بالمشكالت للمراهق الذات تقدير عالقة). 2007( زبيدة أمزيان،

  .الجزائر بحضر، الحاج جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة. الجنس

  .التوزيع و للنشر حراء دار ،المنيا .الذات لتقدير سميث كوبر مقياس). 1985( الرحيم عبد بخيت،

 الثانوي األول فبالص والعاديين دراسياً المتفوقين للطالب النفسية الضغوط. )2007( ماجدة بخيت،

  .اسيوط جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة. الذات وتقدير المستقبل بقلق وعالقتهما

 بمدينة المقيمة العربية الجالية لدى المستقبل بقلق وعالقته الذات تقدير. )2008( إبراهيم ،بلكيالني

 قسم ،داباآل كلية الدنمارك، في العربية ةكاديمياأل منشورة، غير ماجستير رسالة. النرويج في أوسلو

  .والتربوية النفسية العلوم
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 لدى الضاغطة الحياة أحداث مواجهة باستراتيجيات وعالقته الذات تقدير. )2009( محمود تاللوة،

  .فلسطين القدس، جامعة منشورة، غير  ماجستير رسالة. الغربية الضفة في الغوث وكالة معلمي

 مكة مدينة في المطلقات وغير المطلقات من عينة لدى كتئابواال القلق ).2002( عديلة تونسي،

  .التربية كلية القرى، أم جامعة ،ماجستير رسالة. المكرمة

 ،االنسانية العلوم دراسات مجلة. االجتماعي الدعم بمستوى وعالقتها القلق سمة. )1995( عفاف حداد،

  .)2( العدد) 22( مجلد

 عينة لدى النفسية المتغيرات ببعض وعالقتهما االمتحان قلقو المستقبل قلق. )2000( أحمد ،حسانين

  .المنيا جامعة اآلداب، كلية منشورة، غير الماجستير رسالة. ثانوي الثاني الصف طالب من

 الخليج دراسات مجلة. الجامعات من المتخرجين الشباب لدى المستقبل قلق. )1999( محمود حسن،

  .85-71 ص ص) 249( العدد ،العربية

 المعدل التشخيصي الدليل من التشخيصية المعايير الى سريع مرجع). 2004( تيسير ون،حس

  .األمريكي النفسي الطب جمعية. العقلية لألمراض

 دار اإلسكندرية، ،1 ط. وتطبيقات مفاهيم – المعرفي النفسي العالج. )2007( العظيم عبد حسين،

  .والنشر للطباعة الوفاء

 االلعاب فرق والعبات العبي عند الذات تقدير .)2000( الناصر دعب ،والقدومي عماد، الحق،

  . 65- 40-  ص ص) . 19( العدد ،لحم بيت جامعة مجلة. الفلسطينية الجامعات في الرياضية

. القدس جامعة طلبة لدى نفعالياال تزانباال وعالقته الذات تقدير مستوى). 2007( نبيل حمدان،

  .القدس جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

 العربية المجلة. المتغيرات ببعض وعالقته الدراسي السلوك في الذات تقدير. )2000( محمد ،حمود

  .)2( العدد) 20( المجلد ،للتربية
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 المتغيرات ببعض وعالقتها الرشد مرحلة في اإلجرامي السلوك أنماط. )2004( أحمد حنتول،

  .المكرمة مكة القرى، أم جامعة .المنطقة سجون في المودوعين من عينة لدى الشخصية

  .للنشر األوائل دار: عمان ،1 ط. النفسية الصحة مبادئ. )2005( صالح ،الداهري

 ،الكتب عالم) 1( الجزء. المعرفي النفس علم في معاصرة دراسات: )2004. (المنعم عبد الدردير،

  . القاهرة

 في ودراسات بحوث. القطرية ئةالبي في الذات تقدير قياس. )1983. (محمد وسالمة، حسين، الدريني،

 لمجلد التربوية، البحوث مركز قطر، جامعة ،) منشورة(  ميدانية دراسة ،النفسية والميول اإلتجاهات

  .)2( الجزء ،)7(

 مجلة. الحشيش متعاطي لدى واالكتئاب القلق من بكل وعالقته الذات تقدير. )1995. (رواية دسوقي،

  .)35( العدد ،النفس علم

 .الجامعة طلبة من عينة لدى المستقبل قلق تخفيف في النفسي اإلرشاد فعالية. )2002( عاشور ،دياب

  .466- 436 ص ،)11( العدد ،)15( المجلد ،النفس وعلم التربية مجلة

  .القاهرة ،4ط الكتب، عالم. النفسي واإلرشاد النفسية الصحة في دراسات. )2003( حامد ،زهران

 والتوزيع، للنشر المناهج دار :عمان ،1 ط. العصابية النفسية األمراض ).2007( صالح السامرائي،

  .األردن

 ، ورةمنش غير دكتوراه رسالة .والتشاؤم التفاؤل بسمتي وعالقته المستقبل قلق. )2005( ناهد سعود،

  .سوريا التربية، كلية دمشق، جامعة

  .العربية النهضة دار:  روتبي األولى، ط. بالنفس والثقة الذات تقدير. )2003( مريم سليم،

 في مقارنة راسةد .المتعلم الشباب لدى البطالة عن الناتج اإلحباط مظاهر. )1997( وليد ،سليمان

  .شمس عين جامعة اآلداب، كلية ة،منشور غير ماجستير رسالة ،الشخصية ديناميات
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 قلق مقياس فقرات وصالحية صدق مدى في المحكمين السادة آراء استبيان: )1( رقم ملحق

  . الذات تقدير ومقياس المستقبل

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  ،،، ة/المحترم.....................................................   ة/الدكتور ت/األخ حضرة

   ،، وبعد تحية

 جامعة طلبة لدى الذات بتقدير عالقته و المستقبل قلق" بعنوان ميدانية دراسة جراءبإ الباحث يقوم 

  .والتربوي النفسي اإلرشاد في الماجستير درجة لنيل استكماالً وذلك ،"القدس

 التكرم منكم يرجى للدراسة، الالزمة البيانات لجمع مقياسين أيديكم بين أضع الدراسة أهداف ولتحقيق

 مع إضافتها، تقترحون التي الفقرات وإضافة ومناسبتها الفقرات صالحية مدى في الرأي إلبداء باالطالع

  . لقياسه وضعت ما وقياس األداة دقة من تزيد تعديالت من ترونه ما إجراء

 :المقياسين

   ).2005 شقير،( اعداد من: المستقبل قلق مقياس •

 ).  2008 بلكيالني،( اعداد من: الذات تقدير مقياس •

  

  واحترامي شكري ئقفا مع

  ةالباحث

  الربأبو عطاف

  إشراف

 الحالق اياد. د
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 : األساسية اتالبيان

  :عليك تنطبق التي اإلجابة رمز حول دائرة وضع الرجاء

 أنثى ❒      ذكر ❒  :       الجنس

    أدبية تخصصات ❒    علمية تخصصات ❒:     التخصص

  .................. ....................................: التراكمي المعدل

 :...............................................الدراسية السنة

  

  المستقبل قلق مقياس:  أوالً

  الفقرات  الرقم

  الفقرة صالحية

  المقترح التعديل
  صالحة

 غير

  صالحة

 سارة أخبارا يحمل القدر أن و القدر، و بالقضاء أؤمن.1

 .المستقبل في
      

 لتحقيق أكافح و التفوق من لمزيد دائما نييدفع التفوق.2

 .باهر مستقبل
      

 في عظيما شخصا أصبح قد أنني فكرة تراودني.3

 .المستقبل
      

 أعمل و الحياة، في واضحة أهداف و طموحات عندي.4

 كيف أعرف و لنفسي، رسمتها لخطة فقأ و لمستقبلي

 .أحققها

      

 معينة ئبمباد التمسك و األخالقي و الديني االلتزام.5

 .آمن مستقبل لإلنسان يضمن
      

 آلخرتك تعمل و أبدا تعيش كأنك لدنياك تعمل أن األفضل.6

 .غدا تموت كأنك
      

 ستتحقق و مشرقا، يوما سيكون) المستقبل( الغد أن أشعر.7

 .الحياة في آمالي
      

        .األمل يبلغ العمر طول ألن كبير، الحياة في أملي.8
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 ال و الحياة في يأس ال و ،سارة مفاجآت الزمن يخبئ.9

 .اليأس مع حياة
      

 تحقيق في والرغبة النشاط و بالحيوية مملوءة حياتي.10

 .اآلمال
      

 في أفكر عندما الحيرة و القلق و الخوف يمتلكني.11

 .المستقبل في قوة ال و لي حول ال أنه و المستقبل
      

 مستقبل تحقيق في األمل فقدان و اليأس إلى الفشل يدفعني.12

 .أفضل
      

        .أساسه على يتحركون و بالحظ، يؤمنون الذين من أنا.13

 في التفكير عدم هو الحياة مع للتعايش طريقة أفضل.14

 .تمشي ما زي تمشي الحياة أترك و المستقبل،
      

 مما مخيف و محزن و مزيف بشكل الحياة تمضي.15

 .المجهول من أخاف و أقلق يجعلني
      

 من أنه و الحياة في األمل فقدان و اليأس و بالفراغ أشعر.16

 .مستقبال تحسنها إمكانية الصعب
      

 كثرة بسبب قريبا كارثة وقوع الحتمال باالنزعاج أشعر.17

 .األيام هذه الحوادث
      

 تجعلني) شكلي( مظهري في مستمرة بتغيرات أشعر.18

 اآلخرين أمام) يتقبلني ال( جذاب غير أكون أن أخاف

 .مستقبال

      

 بمرض إصابتي من الوهم و بالخوف عورش ينتابني.19

 .وقت أي في) حادث أو( خطير
      

 يتوقع الفرد تجعل اإلجرام و بالعنف المملوءة الحياة.20

 .وقت أي في لنفسه الخطر
      

 سوء و صعبة بحياة يهدد المجتمع في البطالة كثرة.21

 .مستقبال الزوجي التوافق
      

 المادي لعائدا انخفاض و الدخل انخفاض و المعيشة غالء.22

 .مستقبلي على يقلقني
      

 من تجعل لدرجة) مجهول( مبهم و غامض المستقبل.23

 لألمور خطة أي الشخص يرسم أن) العبث من( الصعب

 .مستقبله في الهامة

      

       بأملي محتفظا أظل أن الصعب من تجعل الحياة ضغوط.24
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 .حال أحسن في سأكون بأنني أتفاءل و الحياة في

 أو(  حادث في إصابتي أتخيل عندما الشديد بالقلق أشعر.25

  ).يهمني لشخص يحدث أو  حدث أو) ( بالفعل لي حدث
      

 عندما خاصة وقت أقرب في الموت تفكير علي يغلب.26

 ).أقاربي أحد يصاب أو(  بمرض أصاب
      

 مما عام بوجه معيشتي مستوى عن راض غير أنا.27

 .المستقبل في بالفشل يشعرني
      

 مستقبل ال و معنى ال و هدف بال عقيمة حياةال أن أشعر.28

 .واضح
      

  

   الذات تقدير مقياس:  ثانيا

  الفقرات  الرقم

  الفقرة صالحية

  المقترح التعديل
  صالحة

 غير

  صالحة

       .بالنفس الثقة تنقصني.1

        .الحالية حياتي عن بالرضا أشعر.2

        المشرق مستقبلي إزاء بالرضا أشعر.3

       أصدقائي عن راضي غير إنني.4

       الخارجي مظهري عن الرضا بعدم أشعر.5

       بي تليق التي بالدرجة الناس باحترام أحظى ال.6

       أسرتي في مؤثرا فردا أني أشعر.7

       بها أقوم التي األعمال عن راض إنني.8

       الدونية يشعرني الذي التواضع أكره.9

        اآلخرين بتقدير تحظى أفكاري.10
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       أصدقائي يفتقدني ما دائما.11

       طموحي لتحقيق مطمئن أنا.12

       باهتمام أقوله ما إلى ينصتوا زمالئي إن.13

      المجتمع في كبيرة قيمة لوجودي ليس بأن أشعر.14

      أهدافي تحقيق على دائما بالقدرة أشعر.15

      االجتماعية القيمة في زمالئي من أقل بأني أشعر.16

       أعمال من به أقوم يماف يساعدني من إلى أحتاج أنا.17

      النجاح إلى تقودني الحياة في أفكاري أن أعتقد أنا.18

      دائما فراغي بوقت أستمتع.19

       غالبا الضمير تأنيب و بالهوان أشعر.20

      دائما نفسي أحترم.21

       احترام و تقدير من بها يليق ما على نفسي أحمل.22

      المواقف اقتحامي قبل بالفشل أشعر.23

       لي اآلخرين باحترام جدير بأني أشعر ناأ.24

       المواقف بعض في الغرور ينتابني.25

 و الجديدة المواقف اقتحام من تمكنني ثقتي و قدراتي.26

       الصعبة

       غالبا المناسب المكان في نفسي أضع.27

       أبدا لشئ أصلح ال بأني شعور ينتابني.28
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       عيوبي تذكرت كلما نفسي أعاتب.29

      يقدراني ال ألنهما بوالدي عالقتي عن راضيا لست أنا.30

حولي من اآلخرين أبغض أنا.31        

      الجديدة الخبرات اكتساب يسعدني.32

رياضية بروح فشلي أواجه.33        
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  .النهائية صورته في الذات تقدير ومقياس المستقبل قلق مقياس: )2( رقم ملحق

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 جامعة طلبة لدى الذات بتقدير عالقته و المستقبل قلق" بعنوان ميدانية دراسة بإجراء الباحث يقوم

 قراءة الرجاء للدراسة، الالزمة البيانات لجمع مقياسين أيديكم بين أضع الدراسة أهداف ولتحقيق ،"القدس

 احثالب عليها يحصل التي البيانات بأن علما. عليك تنطبق التي االجابة تحت X اشارة ووضع فقرة كل

 الدراسات كلية في الماجستير درجة على الحصول متطلبات الستكمال فقط، العلمي البحث ألغراض هي

  .القدس جامعة - التربوي و النفسي األرشاد قسم العليا

  

   الباحثة

  الرب عطاف

 : األساسية اتالبيان

  :عليك تنطبق التي اإلجابة رمز حول دائرة وضع الرجاء

 أنثى ❒      ذكر ❒  :       الجنس

    -------------------------------------------:     التخصص

  فأعلى 90 ❒    89-80❒                     79-70❒          69-60❒: التراكمي المعدل

 فأكثر رابعة ❒                ثالثة ❒          ثانية ❒             أولى ❒  :الدراسية السنة
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 لمستقبلا قلق مقياس:  أوالً

معترض الفقرة  الرقم

  بشدة

 معترض

  أحيانا

بدرجة

  متوسطة

   دائما  كثيرا عادة

 يحمـل  القدر أن و القدر، و بالقضاء أؤمن  1

  .المستقبل في سارة أخبارا

         

 و التفـوق  مـن  لمزيد دائما يدفعني التفوق  2

  .باهر مستقبل لتحقيق أكافح

         

 ماعظي شخصا أصبح قد أنني فكرة تراودني  3

  .المستقبل في

         

 أعمـل  و الحياة، في واضحة أهداف عندي  4

 و لنفسـي،  رسـمتها  لخطة فقأ و لمستقبلي

  .أحققها كيف أعرف

         

 معينـة  بمبادئ التمسك و األخالقي االلتزام  5

  .آمن مستقبل لإلنسان يضمن

          

 و أبدا تعيش كأنك لدنياك تعمل أن األفضل  6

  .اغد تموت كأنك آلخرتك تعمل

          

 و مشــرقا، ســيكون المســتقبل أن أشــعر  7

 .الحياة في آمالي ستتحقق

          

 يبلـغ  العمر طول ألن كبير، الحياة في أملي  8

  األمل

          

            .سارة مفاجآت الزمن يخبئ  9

 والرغبـة  النشاط و بالحيوية مملوءة حياتي  10

  .اآلمال تحقيق في

          

          فـي  أفكـر  عنـدما  الحيرة و القلق يمتلكني  11
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 فـي  قـوة  ال و لي حول ال أنه و المستقبل

  .المستقبل
 فـي  األمل فقدان و اليأس إلى الفشل يدفعني  12

  .أفضل مستقبل تحقيق

         

 يتحركـون  و بالحظ، يؤمنون الذين من أنا  13

  .أساسه على

          

 عـدم  هـو  الحياة مع للتعايش طريقة أفضل  14

  .المستقبل في التفكير

         

 مخيـف  و منتظم غير بشكل الحياة مضيت  15

  .المجهول من أقلق يجعلني مما

          

 أنه و الحياة في األمل فقدان و بالفراغ أشعر  16

  .مستقبال تحسنها إمكانية الصعب من

          

 قريبا كارثة وقوع الحتمال باالنزعاج أشعر  17

  .األيام هذه الحوادث كثرة بسبب

         

  مظهـري  فـي  مسـتمرة  بتغيـرات  أشعر  18

  .جذاب غير أكون أن أخاف تجعلني

          

 إصابتي من الوهم و بالخوف شعور ينتابني  19

  ).حادث أو( خطير بمرض

         

 تجعـل  اإلجـرام  و بالعنف المملوءة الحياة  20

  .وقت أي في لنفسه الخطر يتوقع الفرد

          

 صعبة بحياة يهدد المجتمع في البطالة كثرة  21

  .مستقبال يالزوج التوافق سوء و

         

 انخفاض و الدخل انخفاض و المعيشة غالء  22

  .مستقبلي على يقلقني المادي العائد

          

  الصعب من تجعل لدرجة غامض المستقبل  23

 .مستقبلية خطة الشخص يرسم أن

         

 أظـل  أن الصعب من تجعل الحياة ضغوط  24

 بـأنني  أتفـاءل  و الحياة في بأملي محتفظا

 .حال أحسن في سأكون

          

 في إصابتي أتخيل عندما الشديد بالقلق أشعر  25

 أو  حدث أو) ( بالفعل لي حدث أو(  حادث

  ).يهمني لشخص يحدث
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 وقـت  أقـرب  في الموت تفكير علي يغلب  26

 يصـاب  أو(  بمرض أصاب عندما خاصة

 ).أقاربي أحد

          

 بوجـه  معيشتي مستوى عن راض غير أنا  27

  .المستقبل في الفشلب يشعرني مما عام

         

 معنى ال و هدف بال عقيمة الحياة أن أشعر  28

 .واضح مستقبل ال و

          

  

  الذات تقدير مقياس:  ثانيا

  الفقرات  الرقم
    

  نادرا
  أحيانا  غالبا

       .بالنفس الثقة تنقصني.1

        .الحالية حياتي عن بالرضا أشعر.2

        المشرق مستقبلي إزاء بالرضا أشعر.3

       أصدقائي عن راضي غير إنني.4

       الخارجي مظهري عن الرضا بعدم أشعر.5

       بي تليق التي بالدرجة الناس باحترام أحظى ال.6

       أسرتي في مؤثرا فردا أني أشعر.7

       بها أقوم التي األعمال عن راض إنني.8

       .بالدونية يشعرني الذي التواضع أكره.9

         ناآلخري بتقدير تحظى أفكاري.10

       أصدقائي يفتقدني ما دائما.11

       طموحي لتحقيق مطمئن أنا.12
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       باهتمام أقوله ما إلى ينصتوا زمالئي إن.13

      المجتمع في كبيرة قيمة لوجودي ليس بأن أشعر.14

      أهدافي تحقيق على دائما بالقدرة أشعر.15

      االجتماعية القيمة في زمالئي من أقل بأني أشعر.16

       أعمال من به أقوم فيما يساعدني من إلى أحتاج أنا.17

      النجاح إلى تقودني الحياة في أفكاري أن أعتقد أنا.18

       فراغي بوقت أستمتع.19

        الضمير تأنيب و بالهوان أشعر.20

       نفسي أحترم.21

       احترام و تقدير من بها يليق ما على نفسي أحمل.22

      المواقف اقتحامي قبل بالفشل أشعر.23

       لي اآلخرين باحترام جدير بأني أشعر أنا.24

       المواقف بعض في الغرور ينتابني.25

 و الجديدة المواقف اقتحام من تمكنني ثقتي و قدراتي.26

       الصعبة

        المناسب المكان في نفسي أضع.27

        لشئ أصلح ال بأني شعور ينتابني.28

       عيوبي تذكرت كلما نفسي أعاتب.29

      يقدراني ال ألنهما بوالدي عالقتي نع راضيا لست أنا.30
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حولي من اآلخرين أبغض أنا.31        

      الجديدة الخبرات اكتساب يسعدني.32

رياضية بروح فشلي أواجه.33        
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  .م 2011/2012 لعام والتسجيل القبول دائرة وفق القدس جامعة طلبة أعداد: )3( رقم ملحق

  30/11/2011جامعة القدس دائرة التسجيل
  2011/2012دد المسجلين للفصل االولع

عد الطلبة المستوى الجنس الكلية

 المسجلين
المجموع الكلي حسب 

  الكلية

 121 ذكر الدين  وأصول الدعوة
 220 ذكر الدين  وأصول الدعوة
 321 ذكر الدين  وأصول الدعوة
 423 ذكر الدين  وأصول الدعوة
 124 انثى الدين  وأصول الدعوة

 224 انثى الدين  وأصول لدعوةا
 341 انثى الدين  وأصول الدعوة
 432206 انثى الدين  وأصول الدعوة
 1112 ذكر الصحية  المهن
 250 ذكر الصحية  المهن
 370 ذكر الصحية  المهن
 457 ذكر الصحية  المهن
 1192 انثى الصحية  المهن
 297 انثى الصحية  المهن
 387 انثى الصحية  المهن
 481746 انثى الصحية  المهن
 1205 ذكر والتكنولوجيا  العلوم
 2169 ذكر والتكنولوجيا  العلوم
 3136 ذكر والتكنولوجيا  العلوم
 4107 ذكر والتكنولوجيا  العلوم
 1171 انثى والتكنولوجيا  العلوم
 2170 انثى والتكنولوجيا  العلوم
 3140 ثىان والتكنولوجيا  العلوم
 41111209 انثى والتكنولوجيا  العلوم
 1502 ذكر اآلداب
 2324 ذكر اآلداب
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 3516 ذكر اآلداب
 4306 ذكر اآلداب
 1562 انثى اآلداب
 2245 انثى اآلداب
 3498 انثى اآلداب
 42753228 انثى اآلداب
 1264 ذكر الحقوق
 2212 ذكر الحقوق
 3145 ذكر الحقوق
 492 ذكر الحقوق
 1145 انثى الحقوق
 285 انثى الحقوق
 365 انثى الحقوق
 4441052 انثى الحقوق

 133 ذكر الطـــب
 234 ذكر الطـــب
 335 ذكر الطـــب
 421 ذكر الطـــب
 534 ذكر الطـــب
 137 انثى الطـــب
 239 انثى الطـــب
 322 انثى الطـــب
 436 انثى الطـــب
 533 انثى الطـــب
 62326 انثى الطـــب

 189 ذكر الهندسة
 287 ذكر الهندسة
 381 ذكر الهندسة
 466 ذكر الهندسة
 545 ذكر الهندسة
 145 انثى الهندسة
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 237 انثى الهندسة
 336 انثى الهندسة
 433 انثى الهندسة
 535554 انثى الهندسة

 1425 ذكر الدراسات العليا
 2456 ذكر الدراسات العليا
 1381 انثى الدراسات العليا
 23321594 انثى الدراسات العليا

 18 ذكر اإلسالمية  والدراسات  القرآن
 28 ذكر اإلسالمية  والدراسات  القرآن
 36 ذكر اإلسالمية  والدراسات  القرآن
 47 ذكر اإلسالمية  والدراسات  القرآن
 111 انثى اإلسالمية  والدراسات  القرآن
 211 انثى اإلسالمية  والدراسات  القرآن
 310 انثى اإلسالمية  والدراسات  القرآن
 41273 انثى اإلسالمية  والدراسات  القرآن
 11 ذكر العامة  الصحة
 116 انثى العامة  الصحة
 2320 انثى العامة  الصحة
 131 ذكر االسنان  ـبطــ

 223 ذكر االسنان  طـــب
 335 ذكر االسنان  طـــب
 425 ذكر االسنان  طـــب
 513 ذكر االسنان  طـــب
 182 انثى االسنان  طـــب
 265 انثى االسنان  طـــب
 358 انثى االسنان  طـــب
 472 انثى االسنان  طـــب
 538442 انثى االسنان  طـــب

 118 ذكر لصيدلها
 25 ذكر الصيدله
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 317 ذكر الصيدله
 46 ذكر الصيدله
 56 ذكر الصيدله
 179 انثى الصيدله
 235 انثى الصيدله
 352 انثى الصيدله
 439 انثى الصيدله
 533290 انثى الصيدله
 1232 ذكر واإلدارية اإلقتصادية العلوم
 2158 ذكر داريةواإل اإلقتصادية العلوم
 386 ذكر واإلدارية اإلقتصادية العلوم
 454 ذكر واإلدارية اإلقتصادية العلوم
 1160 انثى واإلدارية اإلقتصادية العلوم
 294 انثى واإلدارية اإلقتصادية العلوم
 365 انثى واإلدارية اإلقتصادية العلوم
 434883 انثى واإلدارية اإلقتصادية العلوم

 117 ذكر كلية العلوم التربوية
 213 ذكر كلية العلوم التربوية
 316 ذكر كلية العلوم التربوية
 48 ذكر كلية العلوم التربوية
 1105 انثى كلية العلوم التربوية
 292 انثى كلية العلوم التربوية
 367 انثى كلية العلوم التربوية
 451369 انثى كلية العلوم التربوية

 144 ذكر االعالم
 250 ذكر االعالم
 312 ذكر االعالم
 43 ذكر االعالم
 134 انثى االعالم
 231 انثى االعالم
 34 انثى االعالم
 43181 انثى االعالم

 1366 ذكر سنة تحضيريه
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 21 ذكر سنة تحضيريه
 1227594 انثى سنة تحضيريه

 - دس مشروع شراكة الق

 ب/بارد
1 ذكر

15 
 - مشروع شراكة القدس 

 ب/بارد
1 انثى

32 
 - مشروع شراكة القدس 

 م/بارد
1 ذكر

37 
 - مشروع شراكة القدس 

  م/بارد

1 انثى

54138 
 1190511905    المجموع الكلي للمسجلين

  

  .لالمستقب قلق مقياس في تعديلها ىعل المحكمون أجمع التي الفقرات: )4( رقم ملحق

   التعديل بعد الفقرة  التعديل قبل الفقرة  الفقرة رقم

 في واضحة وأهداف طموحات عندي  - 4

 لخطة وفقا لمستقبلي وأعمل الحياة

   أحققها كيف وأعرف لنفسي، رسمتها

 وأعمل الحياة في واضحة أهداف عندي

 لنفسي، رسمتها لخطة وفقا لمستقبلي

   احققها كيف وأعرف

 والتمسك خالقيواأل الديني اإللتزام  - 5

 مستقبل لالنسان يضمن معينة بمبادئ

  .آمن

 بمبادئ والتمسك األخالقي اإللتزام

  .آمن مستقبل لالنسان يضمن معينة

 يوما سيكون) المستقبل(  الغد أن أشعر  - 7

   الحياة في آمالي وستتحقق مشرقا ما

 ما يوما سيكون المستقبل أن أشعر

   الحياة في آمالي وستتحقق مشرقا

 يأس وال ، سارة مفاجآت الزمن يخبئ  - 9

   اليأس مع حياة وال الحياة في

  .سارة مفاجآت الزمن يخبئ

 عندما والحيرة والقلق الخوف يمتلكني  -11

 وال لي حول ال وأنه المستقبل في أفكر

  المستقبل في قوة

 في أفكر عندما والحيرة القلق يمتلكني

 في قوة وال لي حول ال وأنه المستقبل

  بلالمستق

 هو الحياة مع التعايش طريقة أفضل  -14

 الحياة وأترك المستقبل في التفكير عدم

   تمشي ما زي تمشي

 هو الحياة مع للتعايش طريقة أفضل

  .المستقبل في التفكير عدم

 منتظم غير بشكل الحياة تمضي ومحزن مزيف بشكل الحياة تمضي  -15
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 من وأخاف أقلق يجعلني مما ومخيف

   المجهول

   المجهول من أقلق يجعلني مما ومخيف

 في األمل وفقدان واليأس بالفراغ أشعر  -16

 تحسنها إمكانية الصعب من وأنه الحياة

   مستقبال

 الحياة في األمل وفقدان بالفراغ أشعر

 تحسنها إمكانية الصعب من وأنه

  مستقبال

 مظهري في مستمرة بتغيرات أشعر  -18

 غير أكون أن أخاف تجعلني)  شكلي(

 اآلخرين أمام)  يتقبلني ال( ابجذ

   مستقبال

 مظهري في مستمرة بتغيرات أشعر

   جذاب غير أكون أن أخاف تجعلني

 من والوهم بالخوف شعور ينتابني  -19

 في)  حادث أو( خطير بمرض إصابتي

   وقت أي

 من والوهم بالخوف شعور ينتابني

  ) حادث أو( خطير بمرض إصابتي

)  مجهول ( ومبهم غامض المستقبل  -23

)  العبث من(  الصعب من تجعل لدرجة

 لألمور خطة أي الشخص يرسم أن

   مستقبله في الهامة

 من تجعل لدرجة غامض المستقبل

 خطة الشخص يرسم أن الصعب

  .لمستقبله

  .الذات تقدير مقياس في تعديلها تم التي الفقرات جدول: )5( رقم ملحق

  التعديل دبع الفقرة  التعديل قبل الفقرة  الفقرة رقم

 تحقيق على دائما بالقدرة أشعر  -15

  أهدافي

 تحقيق على بالقدرة أشعر

  أهدافي

  فراغي بوقت أستمتع  دائما فراغي بوقت أستمتع  -19

 الضمير وتأنيب بالهوان أشعر  -20

  غالبا

  الضمير وتأنيب بالهوان أشعر
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