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 ملخص الدراسة : 
غ قمق السدتقبل والسدانجة االجتساعيةة هجفت الجراسة الحالية إلى التعخف عمى العالقة بي     

لةةةجا شالبةةةاح السخجمةةةة الاابعيةةةة  شالبةةةاح  ميةةةة الصةةةب جابعةةةة السمةةةظ سةةةعػد  شةةةب  ذةةةخ   
 وشالباح  مية التخبية  قدع عمع نفذ  جابعة األبيخة نػرة بشت عبجالخجسغ(.

( شالبةةة شةةب  ذةةخ   48( شالبةةة بةةش غ  531وقةةج رجخ ةةت الجراسةةة عمةةى عيشةةة بم ةةت       
    ( شالبةةة عمةةع نفةةذ  شبةةق عمةةي غ بقيةةاس قمةةق السدةةتقبل وبقيةةاس السدةةانجة االجتساعيةةة  51و 

وقةج رسةفخح الشتةةان: عةغد وجةةػد فةخول ذاح داللةة إجرةةانية بةيغ بتػسةةصاح درجةاح الصالبةةاح 
بشخفزاح السدانجة االجتساعية وبتػسةصاح درجةاح الصالبةاح بخافعةاح السدةانجة االجتساعيةة 

 –اح السدةةةةانجة االجتساعيةةةةة فةةةةن األ عةةةةاد  الشطةةةةخة الدةةةةمبية لمحيةةةةاة لرةةةةالط الصالبةةةةاح بشخفزةةةة
السطةةةةاهخ  –القمةةةةق بةةةةغ األجةةةةجال الحياايةةةةة الزةةةةا صة  –السطةةةةاهخ الشفدةةةةية لقمةةةةق السدةةةةتقبل 

الادةةسية لقمةةق السدةةتقبل( فةةن جةةيغ لةةع ا ةةغ هشةةاُ فةةخول دالةةة فةةن  هعةةج التف يةةخ الدةةمبن ااةةا  
ح داللة إجرانية بيغ درجاح قمةق السدةتقبل السدتقبل.  حلظ رشارح إلى عجم وجػد فخول ذا

 –لةةةجا عيشةةةة الجراسةةةة فةةةن األ عةةةاد  التف يةةةخ الدةةةمبن ااةةةا  السدةةةتقبل  الشطةةةخة الدةةةمبية لمحيةةةاة 
السطةةةةةاهخ الادةةةةةسية لقمةةةةةق السدةةةةةتقبل( اعةةةةةػد ال ةةةةةتالف  –السطةةةةةاهخ الشفدةةةةةية لقمةةةةةق السدةةةةةتقبل 

غ األجةةةجال الحياايةةةة التخرةةةز بيشسةةةا  انةةةت هشةةةاُ فةةةخول دالةةةة إجرةةةانيا  فةةةن  هعةةةج  القمةةةق بةةة
الزةةا صة( اعةةػد ال ةةتالف التخرةةز لرةةالط شالبةةاح اخرةةز شةةب  ذةةخ .  سةةا رسةةفخح 
الشتان: عغ وجػد فخول دالة إجرانيا بيغ درجاح السدانجة االجتساعية لجا عيشة الجراسة فن 
األ عاد  السدانجة بغ قبل األصةجقا،  الخاةا الةحاان عةغ السدةانجة( لرةالط شالبةاح اخرةز 

بيشسا لع ا غ هشاُ فخول دالة إجرانيا فن  عةج  السدةانجة بةغ قبةل األسةخة( اعةػد  شب  ذخ  
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ال تالف التخرز.  سا رشارح الشتان: إلى رنه  مسا ارافعت بدتػ اح السدانجة االجتساعيةة 
 أ عادهةةا السختمفةةة لةةجا الصالبةةاح انخفةةس بدةةتػا القمةةق لةةجل غ و انةةت جسيةة  امةةظ العالقةةاح 

( فأقةةل. واقةةجبت الباجعةةة  عةةجد بةةغ التػصةةياح بشةةا، 8081بدةةتػا   ذاح داللةةة إجرةةانية عشةةج
 عمى با رسفخح عشه الجراسة.
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  :مكدمـة
يعتبةةخ القمةةق بةةغ السدةةتقبل نػعةةا  بةةغ رنةةػاش القمةةق الةةح  يذةةرل  صةةخا  عمةةى صةةحة األفةةخاد 
وإنتاجياا ع  جيث يط خ نتياة ضخوف الحياة الرعبة والسعقجة وادالج ا ػط الحياة وبصالب 

تالل فةن اةػازن الفةخد بسةا يرةػن لةه العير  وقج يرػن هحا القمق ذا درجة عالية فيؤد  إلى ا ة
 ركبخ األثخ عمى الفخد سػا، عمى الشاجية العقمية رو الادسية رو الدمػ ية.

كسا رن ال سػض وعجم واػح السدتقبل لؤد  إلى شعػر الفةخد  ةالعاد وارافةاش بدةتػا 
القمةةةق و اصةةةة عشةةةجبا يذةةةعخ  أنةةةه ال يدةةةتصي  الدةةةيصخة عمةةةى بدةةةتقبمه  ا اةةةافة إلةةةى نطخاةةةه 

 (.342د 3852ذػشة والتن ااعمه ال يف خ وال يخصط لسدتقبمة  الػليج   الس
( رن  ةةةل رنةةةػاش القمةةةق لةةةجلشا ل ةةةا  عةةةج زبشةةةن قرةةةيخ  Zaliski, 1996لةةةخا زاليدةةةرن  

وبحجود ندبيا  و ؤثخ فيشا لسجة فتخاح زبشية بحجودة عمى العرذ فإن قمق السدتقبل يذيخ إلةى 
يةةةج  فأصةةةبط التشبةةةؤ  سةةةا يخببةةةه السدةةةتقبل  اععةةةا  لمخةةةػف التةةةأثيخ  عيةةةج السةةةجا ر  السدةةةتقبل البع

والقمق. جيث يعج القمق رجج ربةخز وركعةخ االاةصخا اح الشفدةية التةن يرةاا ب ةا األفةخاد نتياةة 
لز ػط هح  الحياة واعقيجاا ا  وواق  الساتس  وبا لتخممه بغ بخاجةل صةعبة ااعمةه بتةػاخا  رو 

 (585د 3888قمقا   ال فػر   
بل ضةةاهخة ادةةتحق الجراسةةة بةةيغ شةةالا الاابعةةة ألن الحيةةاة الاابعيةةة اعةة: وقمةةق السدةةتق

  الطخوف السعيخة لمقمق سػا، عمى الرعيج الجراسن رو االجتساعن.
( إن الرةةحة الشفدةةية لمصالةةب الاةةابعن ر يةةدة رساسةةية فةةن 3د 3882واةةح خ  العمسةةن  

ية لتعخض ل ةا هةحا الصالةب ا نتاج واحقيق الصسػح فن الحياة  ورن رية إعاقة رو ا ػٍط جياا
 رثشا، جيااه الاابعية ستتُخ آثارها الدمبية عمى صحته الشفدية الادسية  رػرة  يخ بباشخة.
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( إلةةةةى رن قمةةةةق السدةةةةتقبل لةةةةجا شةةةةالا وشالبةةةةاح 542د 3881وقةةةةج رشةةةةارح  سةةةةعػد  
الاابعةةةة بخافةةةة  و ذةةةةرل ضةةةاهخة وااةةةةحة لساتسةةةة  بمةةةةن،  ةةةالست يخاح بذةةةةحػن  عػابةةةةل بعيةةةةخة 

لسريخ اؤد  افاعالا ا االقترادية واالجتساعية والرحية والبيبية و يخها إلى نتةان: با ػلة ا
اةةشعرذ عمةةةى سةةةمػ ياح األفةةخاد جيةةةث رن هةةةح  الطةةاهخة اسةةةذ وجةةةػد الفةةخد والساتسةةة  وبالتةةةالن 
رصةبط عةةجم الػثةػل  السدةةتقبل سةسه نفدةةية اسةخ  العشرةةخ البذةخ  و رػصةةا  شةخ حة الذةةباا 

 بشه.
جتساعيةةة رجةةةج السرةةادر ال ابةةةة لحبةةغ الةةةح  يحتاجةةه ا ندةةةان بةةةغ واعتبةةخ السدةةةانجة اال

عشةةجبا يذةةعخ رن هشةةاُ بةةا  –سةةبحانه واعةةالى  -عالسةةه الةةح  يعةةير فيةةه   عةةج لاػنةةه إلةةى   
ل ةةجد   و ذةةعخ رن شاقتةةه قةةج اسةةتشفجح ولةةع يعةةج بػسةةعه رن يقةةه اةةج هةةحا الخصةةخ الس ةةجد لةةه  

رزر وعػن بغ الخةارج  و اصةة عشةجبا لخ ةج ورنه فن جاجة باسة إلى بعاونة وبداعجة  وشج 
 (3د 3883رن يأان هحا العػن بغ رقخا الشاس إليه.  دياا  

وبةةغ  ةةالل بةةا سةةعى إليةةه  ةةا الن فةةن نطخ تةةه عةةغ رنطسةةة السدةةانجة ودورهةةا فةةن الرةةحة 
الشفدية لمساتس   فإن السدانجة االجتساعيةة اتزةسغ نسصةا  بدةتجيسا  بةغ العالقةاح السترةمة رو 

التةةن امعةةب دورا  هابةةا  فةةن السحافطةةة عمةةى وجةةجة الةةشفذ والادةةع لمفةةخد عبةةخ جيااةةه   الستقصعةةة
جيةةةث رواةةةط بةةةغ وج ةةةة نطةةةخ  رن الذةةةبرة االجتساعيةةةة لمفةةةخد اةةةدود   ا بةةةجاداح االجتساعيةةةة 
الشفدةةية و اصةةة فةةن ضةةل األجةةجال الزةةا صة وذلةةظ لمسحافطةةة عمةةى صةةحته العقميةةة والشفدةةية 

 Caplan,1981:417.) 
السدةةةانجة االجتساعيةةةة لقياب ةةةا  س سةةةة اعسيةةةق واقةةةجلخ الفةةةخد واجتخابةةةه لحااةةةه  ابةةةخز رهسيةةةة

 (5د  3888واذايعه عمى بقاوبة الحياة الزا صة التن لػاج  ا فن جيااه اليػبية  عمن  
كسا رن رهسية السدانجة االجتساعية اتامى فن اخفيف ا بغ وق  الز ػط الشفدية واخفه 

غ شةةعػر الفةةخد  الخاةةى عةةغ ذااةةه وعةةغ جيااةةه وادةة ع فةةن رعةةخاض القمةةق واالكتبةةاا واد ةةج بةة
 (.Cutrona & Russell, 1990: 63التػافق ا ياابن والشسػ الذخرن.  

رن  ةل الجراسةاح جةا،ح لتأكةج رنةه فةن ضةل  (Sarason & et al., 1986)و زةيه 
  ياا السدانجة االجتساعية رو انخفاا ا فن جياة الذةخز ااعمةه شخرةا  بدةت جفا  ر  ب يةأ  

 (543-522د 3854ركعخ بغ سػا  لمػقػش فن االاصخاا الشفدن  بػشجوا0 
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 مشكلة البخث:
لةةؤد  قمةةق السدةةتقبل إلةةى جةةجول العجلةةج بةةغ التةةأثيخاح الدةةمبية عمةةى الصالةةب والتةةن بش ةةا 
التذةةا م وقمةةة العقةةة واالنصةةػا، وانخفةةاض بف ةةػم الةةحاح   ا اةةافة إلةةى الخةةػف بةةغ السذةةرالح 

 ,.Kagan, et al)سبشان عمى بدتقبمه  وهحا با ركجاه دراسة  ال  بغ االجتساعية وعجم االش
( وهةةح  السذةةرالح اةةشعرذ عمةةى بدةةتػا 3882؛ بدةةعػد  3888ودراسةة  جدةةانيغ   (2004

 الصالب التحريمن وبغ ثع عمى صحته الشفدية.
واؤ ةةج  عيةةخ بةةغ الجراسةةاح عمةةى رهسيةةة دراسةةة السدةةتقبل  وقمةةق السدةةتقبل  والتػجةةه نحةةػ 

( ,Trommsdorf & Gisela 1979قبل جيةث اذةيخ دراسةة اخوبدةجروف وجيدةيال  السدةت
فةةن دراسةةة شػليةةة بتعمقةةة بتػجةةه السةةخاهقيغ نحةةػ السدةةتقبل إلةةى رن اسةةتاا اح شةةالا الاابعةةة 
لمتػجه نحػ السدتقبل  ارػر زبغ السدتقبل( بحجد  عجة عػابةل  وهةند  الذخرةية  األسةخة  

ل بجة الجراسة التن استسخح قخا ة العةابيغ اةع دراسةة  البةال  الخفاهية السادية  الس شة(  وشػا
والسخةةةاوف  والتفةةةا ل لةةةجا السةةةخاهقيغ فةةةن اةةةػ، بت يةةةخاح الاةةةشذ  والعسةةةخ  واال ةةةتالف فةةةن 

 السدتػا التعميسن  وقج رض خح الشتان: فخوقا  ذاح داللة إجرانية ل ح  الست يخاح.
ا لعيةةخ القمةةق لةةجا السةةخاهقيغ ( جيةةث لةةخا رن ر مةةب بةة5551و ؤ ةةج عمةةى ذلةةظ   خبةةال  

والذةةباا هةةػ السدةةتقبل  بةةل إن الذةةباا عشةةجبا يذةةعخ  عةةجم واةةػح  رو عةةجم احجلةةج السدةةتقبل 
 3852الس شةةةن فأنةةةه يدتذةةةعخ إجباشةةةا  وقمقةةةا  عمةةةى ذااةةةه  وعمةةةى بدةةةتقبمه ووجةةةػد   ال ابةةةج   

 (.523د
سدةةاعجة  بعةةل واعةةج البيبةةة االجتساعيةةة لمفةةخد بةةغ السرةةادر التةةن يسرةةغ رن اسةةج لةةه لةةج ال

األسخة واألصجقا، والدبال، واألقخبا، والايخان و يةخهع بةغ رعزةا، الساتسة   الةحلغ ل ةع رهسيةة 
 اصةةةة فةةةن جيةةةاة الفةةةخد  فالسدةةةاعجة االجتساعيةةةة بةةةغ رهةةةع السرةةةادر السخففةةةة بةةةغ جةةةجة وقةةة  
 الز ػط عمى األفخاد  والتن اداعج  عمى التػافق الشفدن واالجتسةاعن لمفةخد واقةن بةغ الثةار
الدةةةةمبية التةةةةن لتعةةةةخض ل ةةةةا بعةةةةل القمةةةةق واالكتبةةةةاا فةةةةن بػاج تةةةةه ألجةةةةجال الحيةةةةاة الزةةةةا صة 

(Sarason et al., 1983, p.128). 
بةةةغ هشةةةا يذةةةرل قمةةةق السدةةةتقبل وعالقتةةةه  السدةةةانجة االجتساعيةةةة بذةةةرمة  ادةةةتحق البحةةةث 

ق والجراسةةةة  جيةةةث سةةةعت هةةةح  الجراسةةةة للجا ةةةة عمةةةى الدةةةؤال الةةةخنيذ التةةةالند بةةةا عالقةةةة قمةةة
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شةةب  -السدةةتقبل بجرجةةة السدةةانجة االجتساعيةةة لةةجا شالبةةاح جابعةةة السمةةظ سةةعػد  كميةةة الصةةب
 قدع عمع الشفذ(؟ – ذخ ( وشالباح جابعة األبيخة نػرة بشت عبجالخجسغ  كمية التخبية 

 و تفخش بغ هحا الدؤال األسبمة الفخعية التاليةد
 ة االجتساعية؟هل لػجج فخول فن قمق السدتقبل اعدا إلى بدتػا السدانج -
هةةةل يختمةةةه بدةةةتػا السدةةةانجة االجتساعيةةةة لمصالبةةةاح وفقةةةا  لتخررةةة ع الجراسةةةن  شةةةب  -

 عمع الشفذ(؟ – ذخ  
هل لػجج فخول فن قمق السدتقبل لجا الصالبةاح ابعةا  لتخررة ع الجراسةن  شةب  ذةخ   -

 عمع الشفذ(؟ –
 هل يسرغ رن اشبئ السدانجة االجتساعية  قمق السدتقبل؟ -

 أهداف الدراسة :
 ا جف الجراسة الحالية إلىد

ال ذةةةةه عةةةةغ فةةةةخول ذاح داللةةةةة إجرةةةةانية فةةةةن بدةةةةتػا قمةةةةق السدةةةةتقبل بةةةةغ درجةةةةة  -
 السدانجة االجتساعية.

ال ذه عغ إبرانية التشبؤ  سدةتػا قمةق السدةتقبل ودرجةة السدةانجة االجتساعيةة وفةق  -
 عمع نفذ( لجا عيشة الجراسة. –التخرز  شب  ذخ  

 أهمية الدراسة:
 رية:األهمية النع

اةأان رهسيةة دراسةةة بت يةخ قمةةق السدةتقبل بػصةةفه ربةخ جيػ ةةا  ال عمةى بدةةتػا ف ةع  عةةس 
الدساح والخرانز التن اسيد الصالباح فن هةح  السخجمةة واف ةع بذةرالا غ التةن اةؤد  ب ةغ 
إلةةى االاةةةصخا اح وسةةةػ، التػافةةةق  بةةل عمةةةى بدةةةتػا الطةةةخوف التةةن يسةةةخ ب ةةةا باتسعشةةةا والتةةةن 

 شبا ه ليدتصي  احسل السدؤولية وبشا، باتس  السدتقبل. يحتاج في ا إلى إس اباح
كسةةةا رن السخجمةةةة العسخ ةةةة لعيشةةةة البحةةةث هةةةن بخجمةةةة السخاهقةةةة والتةةةن اعةةةج بةةةغ السخاجةةةل 

 الحخجة والسميبة  القمق والرخاعاح.
ا سةةةغ رهسيةةةة الجراسةةةة فةةةن إض ةةةار الةةةجور البشةةةا، لمسدةةةانجة االجتساعيةةةة فةةةن بػاج ةةةة قمةةةق 

 السدتقبل.
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الةح  لتشةاول  -عمى جج عمع الباجعةة -لجراسة ب سة ألن ا األولى بغ نػع ا اعتبخ هح  ا
 قمق السدتقبل وعالقته  السدانجة االجتساعية لجا شالباح الاابعة فن البيبة السحمية.
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 األهمية التطبيقية:
الجراسة الحاليةة ب سةة بةغ جيةث اهتساب ةا رو بحػرهةا رو هةجف ا ألن الجراسةة اةع اصبيق ةا 

ى شالباح  مية الصب و مية التخبية  جيث إن االهتسام ب ح  الذةخ حة يسةشط الفخصةة  الفعل عم
لمتعةةةةخف عمةةةةى بيةةةةادلغ السعخفةةةةة وبعخفةةةةة التصةةةةػراح الحاصةةةةمة واالسةةةةتاا ة لستصمبةةةةاح العرةةةةخ 

 واااوز السذرالح الشفدية.
 يسرغ رن ا ػن نقصة انصالل لمسد ج بغ الجراساح فن هحا الساال.

ادةةفخ عشةةه بةةغ نتةةان: قةةج ادةةاعج القةةانسيغ عمةةى هةةح  الفبةةة بةةغ  افيةةج الجراسةةة فةةن بةةا قةةج
 الساتس  بػا  البخاب: ا رشادية السشاسبة لخفس قمق السدتقبل لجا شباا السدتقبل.

 مصطلخات الدراسة :
 : Future Anxietyقلق المدتقبل 
 ( قمق السدتقبلد  أنه عبارة عغ جالة انفعالية  يخ سارة اشتاا3884د54يعخف الديج  

الفخد رثشا، التف يخ فن السدةتقبل  لتػقة   الل ةا ا جلةجا  لسدةتقبمه  والذةعػر  ذةن، بةغ التذةا م 
وعةةةةجم الخاةةةةا وعةةةةجم االشسبشةةةةان والعقةةةةة فةةةةن السدةةةةتقبل والخةةةةػف بةةةةغ السذةةةةرالح االجتساعيةةةةة 

 واالقترادية الستػقعة فن السدتقبل.
ي ةةا رفةةخاد العيشةةة بةةغ ربةةا التعخ ةةج ا جخانةةن لقمةةق السدةةتقبل ف ةةػ الجرجةةة التةةن يحرةةل عم

 ةةةةالل إجا ةةةةاا ع عمةةةةى بشةةةةػد بقيةةةةاس قمةةةةق السدةةةةتقبل السدةةةةتخجم فةةةةن هةةةةحا البحةةةةث بةةةةغ إعةةةةجاد 
 (.3885 السذيخن  

 :Social Supportالمداندة االجتماعية 
( السدةةةةانجة االجتساعيةةةةة عمةةةةى رن ةةةةا   إشةةةةباش الحاجةةةةاح Cutrona,1996:10اعةةةةخف  

واػاصةةةل واعةةةاشه وبذةةةار ة االهتسابةةةاح  األساسةةةية لمفةةةخد بةةةغ جةةةب واجتةةةخام واقةةةجلخ واف ةةةع 
واقةةةجيع الشرةةةيحة  واقةةةجيع السعمػبةةةاح  وذلةةةظ بةةةغ األشةةةخاا ذو  األهسيةةةة فةةةن جيةةةاة الفةةةخد  

  اصة وقت ججول األزباح رو الز ػط.
واعخف الباجعة السدانجة االجتساعية إجخانيا  د  الجرجة التن احرل عمي ةا الصالبةاح فةن 

 (.3885جاد  الدخسن  عبجالسقرػد  بقياس السدانجة االجتساعية بغ إع



 عائشة بنت فهد بن حيياد.                           

 (414(  4102 أبريل ،3، ج24 دالعد ،النفشي اإلرشاد مركز،النفشي اإلرشاد جملة   

 حدود الدراسة:
 اتحجد هح  الجراسة فن نصال بالمند

اقترخ العيشة عمى شالبةاح  كميةة الصةب(  اابعةة السمةظ سةعػد  شةب  ذةخ (  عينة الدراسة:
 و مية التخبية  عمع نفذ(  اابعة األبيخة نػرة بشت عبج الخجسغ.

 اابعةةة السمةةظ سةعػد  الخ ةةاض واقترةةخ عمةةى  ميةةة  اسعمةةت الحةجود السرانيةةة الحددد ا المنانيددة:
 الصب شب  ذخ  وجابعة األبيخة نػرة بشت عبجالخجسغ  كمية التخبية( قدع عمع نفذ.

 هة.5421/5422الفرل الجراسن األول لمعام الجراسن  الحد ا الزمانية:
 اإلطار النعري:

 المحور األ ل : قلق المدتقبل :
لتسيد  ه هحا العرخ  وبا اسةخ  ةه الساتسعةاح البذةخ ة  إن الت يخ والتصػر الدخ   الح 

بغ ا يةخ   ةل ذلةظ قةج يدةتعيخ قمةق السدةتقبل لةجا رفخادهةا الستسعةل  ةالتػجذ والخةػف والتةػاخ 
بسةةةا اخفيةةةه األيةةةام السقبمةةةة  األبةةةخ الةةةح  لةةةجعػ األفةةةخاد إلةةةى إعةةةادة الشطةةةخ  خصص ةةةع ورهةةةجاف ع 

والت ةةاليه الستخابةةة عمةةى هةةحا الت يةةخ بةةغ الحياايةةة  سةةا لشدةةاع بةة  ضةةخوف الت يةةخ بةةغ جانةةب 
عمى ع  عجم االستقخار واالاصخاا  اععجانب آ خ  و بقى الت يخ الح  يحجل فن ضخوف اتد

 ز ادة القمق بغ السدتقبل.
و ط خ قمق السدتقبل بغ  الل ر  ته عمةى رنةه بدةاجة  ابزةة وباةال لػج ةاح نطةخ 

ادةػد فةن فتةخة بةغ الةدبغ ورن اعبةخ عةغ  سمبية لسا هػ آح فةن ال ةج  وهةح  السػاقةه يسرةغ رن
جةةاالح بػقفيةةة ثابتةةة ندةةبيا  بػاقةةه بعخفيةةة وعاشفيةةة اتدةةع  الدةةمبية والتذةةا م  وقةةج يط ةةخ قمةةق 
السدةةتقبل  خاصةةية ركعةةخ عسػبيةةة  سةةا يحسمةةه السدةةتقبل القةةادم وبةةا يةةأان بةةغ رجةةجال لتػقع ةةا 

 3881شخرةية  سةعػد   األفخاد  رو لخابط هحا القمق  ذرل بحجد  حجل بعةيغ رو واةعياح
 (.25د

( إلى رن ركعخ با لعيخ القمق لجا الذباا هػ السدتقبل بل 45د 5534و ذيخ   خبال  
إن الذةباا عشةةجبا يذةعخ  عةةجم واةػح رو عةةجم احجلةةج السدةتقبل الس شةةن فإنةه يدتذةةعخ إجباشةةا  

قبل وقمقةةةا عمةةةى ذااةةةه  وعمةةةى بدةةةتقبمه ووجةةةػد   بةةةل وعمةةةى عالقتةةةه  ةةةال خ غ. ذلةةةظ ألن السدةةةت
لتزةةةسغ الشاةةةاح فةةةن العسةةةل واحقيةةةق الةةةحاح وا برانةةةاح ال ابمةةةة والشاةةةاح فةةةن العالقةةةاح بةةة  
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( رن السةةخ، قةةةج لشطةةخ إلةةةى السدةةةتقبل 54د 3888ال ةةخ غ وا ةةةػ غ األسةةخة. و ؤ ةةةج  جدةةةانيغ  
نطخة افا لية وركعخ إياابية وقج لشطةخ لمسدةتقبل وهةػ يحسةل بػقفةا سةمبيا  بعةل القمةق رو الخةػف 

هةةةحلغ السشطةةػر غ يختمفةةةان عةةغ  عزةةة سا فةةةإذا اعابمشةةا بةةة  السشطةةػر العةةةانن فإنشةةةا  رو الفةةدش إن
 نتعابل ب  قمق السدتقبل.
( رن بدةةةتقبل الفةةةخد ولةةةيذ بااةةةيه هةةةػ ببعةةةث القمةةةق 352د 3885و ةةةخا  عبةةةجال فار  

والخػف  القمق والخػف بسا قج اأان  ه األيام  فالفخد فن قمق ألن هشاُ دانسا  اجتسال ججول 
 جد وجػد .شن، ل 

وقج لشذأ قمق السدتقبل عغ رف ار  اشبة وال عقالنية لجا الفخد ااعمةه يفدةخ الػاقة  بةغ 
جػلةةه و ةةحلظ السػقةةه واألجةةجال والتفةةاعالح  ذةةرل  ةةاشئ بسةةا لجفعةةه إلةةى جالةةة بةةغ الخةةػف 
والقمق ال انع الةح  يفقةج  الدةيصخة عمةى بذةاعخ  وعمةى رف ةار  العقالنيةة والػاقعيةة وبةغ ثةع عةجم 

 (44-42د  3885بغ واالستقخار الشفدن  السذيخن  األ
 مفهوم قلق المدتقبل:
رن قمةةق السدةتقبل هةػ جالةةة بةغ التةةػجذ  (Zaleski, 1996: 165)يعةخف زاليدةرن 

والخػف وعجم االشسبشةان0 الخةػف بةغ الت يةخاح  يةخ السخ ػبةة فةن السدةتقبل0 وفةن جالةة قمةق 
رو همعةا  بةغ رن ثسةة شةن،  ةارثن جقيقةن يسرةغ السدتقبل القرػا فإنةه قةج يرةػن ا جلةجا  جةادا  

 رن يحجل لمذخز.
( قمةةةةق السدةةةةتقبل  أنةةةةه القمةةةةق الشةةةةاا: عةةةةغ التف يةةةةخ فةةةةن 24د 5552و عةةةةخف  بعةةةةػض  

السدتقبل والذخز الح  يعانن بغ قمق السدتقبل هةػ الذةخز الةح  يعةانن بةغ التذةا م بةغ 
ة بةةغ الدةةمبية واالنصةةػا، والحةةدن السدةةتقبل واالكتبةةاا واألف ةةار الػسػاسةةية.  ةةع رنةةه لتسيةةد  حالةة

 والذظ والتعبيت والش ػا وعجم الذعػر  األبغ.
( رن قمةةق السدةةتقبل بةةد : بةةغ الخعةةب واألبةةل  الشدةةبة 535د 5552واةةخا  عبةةجالباقن  

 لمسدتقبل واالكتباا واألف ار الػسػاسية وقمق السػح واليأس  رػرة  يخ بعقػلة.
 أنةةةةه الخةةةةػف بةةةةغ شةةةةخ بخاقةةةةب فةةةةن  ( قمةةةةق السدةةةةتقبل28د  3882واعةةةةخف  صةةةةبخ   

 السدتقبل الشاا: عغ ا ابل بيغ قمق الساان والحااخ والسدتقبل.
( رن القمةةق هةةػ عةةجم ارايةةاح نفدةةن وجدةةسن  و تدةةع  ةةالخػف 2د 3881واةةخا  شةةقيخ  

وشعػر  انعجام األبغ واػق  ججول  ارثة  وقج يرل القمق إلى جةج الةحعخ وال مة   و رةاجبه 
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 جدسية. – عس األعخاض الشفذ 
قمةةق السدةةتقبل  أنةةه   ا ابةةل بةةيغ قمةةق السااةةن والحااةةخ  (Thamos)و عةةخف ثةةابػس 

د 3882والسدتقبل  وإن قمةق السدةتقبل هةػ الخةػف بةغ شةخ بخاقةب فةن السدةتقبل    بحسةػد  
51.) 

( إلةى رن قمةق السدةتقبل هةػ شةعػر انفعةالن لتدةع  االرابةاُ 3د 3884و ذيخ  كخبيةان  
 لدػ، والخػف بغ السدتقبل وشل القجرة عمى التفاعل االجتساعن.والزيق وال سػض واػق  ا

 الطبيعة المعرفية لقلق المدتقبل:
يسرةةغ وصةةه قمةةق السدةةتقبل بةةغ  ةةالل السشحةةى السعخفةةن عمةةى إنةةه إشةةار لسختمةةه العسميةةاح 

االنفعالية  فالقمق هشا لتخافق بتخسيشاح الخصخ الستعمقة  السدتقبل بشةا، عمةى  السعخفية والسػاقه
ا لتػافخ فن الػاق  بغ بعصياح وعمى نػعية الترػراح الذخرةية  فةبعس األفةخاد هةع ركعةخ ب

قابمية لتخسيغ الحاالح السدتقبمية  رػن ا  صخة ألن ع يسم ػن ارػراح اتزسغ بعمػباح عغ 
السعشةةى الخصةةخ لمحةةاالح وعةةغ بقةةجرا ع السشخفزةةة لمتعابةةل بةة  الخصةةخ  ذةةرل فاعةةل  فعشةةجبا 

عمقةةة  ةةالخصخ السدةةتقبمن يحفةةد رف ةارا  امقانيةةة سةةمبية عةةغ الخصةةخ اعرةةذ اشذةط السخصصةةاح الست
بػااةةةةي  رو  ةةةةػارل جدةةةةجية  اجتساعيةةةةة  نفدةةةةية  اتزةةةةسغ  رةةةةػرة بباشةةةةخة رو  يةةةةخ بباشةةةةخة 

 (13د  3881 سعػد  
وقمق السدتقبل برػن بعخفن قػ  و سرغ القةػل رن برػنةاح قمةق السدةتقبل بعخفيةة ركعةخ 

دة  ةةةالخصخ واخ ةةةد عمةةةى الس ةةةاالة فةةةن اخسةةةيغ قتابةةةة السدةةةتقبل بش ةةةا انفعاليةةةة وهةةةن اةةةخابط عةةةا
 (45د 3885 السذيخن  

( رن  ل ااصخا اح القمق فيسا عجا جاالح الخػف السحجدة 5555و قتخح  ارلػودلشارد  
الةةةح   Apprehensionاذةةةتُخ فةةةن عةةةخض رساسةةةن بسيةةةد يصمةةةق عميةةةه الخذةةةية رو التةةةػجذ 

دتقبل و ت يأ في ا الفخد لسحاولة الت يه والتعابةل بة  ياعل بغ القمق جالة وججانية اتعمق  الس
 (.533د 3888الحػادل الدمبية القادبة  آرون بيظ  

 أسباب قلق المدتقبل:
 عجم قجرة الفخد عمى الت يه ب  السذاكل التن يعانن بش ا.

 :Moline,1990التف ةةةظ األسةةةخ  والذةةةعػر  عةةةجم االنتسةةةا، دا ةةةل األسةةةخة والساتسةةة  
501)) 
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 (55 :3888الخاشئ لحججال السحتسمة فن السدتقبل  جدانيغ  ا دراُ 
 بخاح الساان السؤلسة وا ػط الحياة العرخ ة وشسػح ا ندان وسعيه السدتسخ نحػ 

 (538د 3888احقيق ذااه وإيااد بعشى لػجػد .  العشانن 
غ نقز القجرة عمى الت  غ  السدتقبل وعجم وجةػد بعمػبةاح  افيةة لجيةه لبشةا، األف ةار عة

 السدتقبل.
 الذعػر  عجم األبان وا جداس  التسدل.

وجػد  عس الطػاهخ االجتساعية الستبالشة التن احةجل بعةل امةظ التةن اتعمةق  ةأبغ الفةخد 
 رو بدتقبمه الس شن والدواجن والرحن.

ش يةةةان الاانةةةب السةةةاد   اسيةةة  جةةةاالح الحيةةةاة بةةة  اقمةةةز دور العمةةةع والحرةةةػل عمةةةى 
 الذ اداح.

ا ةه فةةن بعطةع األجيةةان لةجا الةةبعس وسةط دوابةةة الحيةاة وبذةةرالا ا اةعه ا يسةةان و ي
 (.25د 3855وصخاع ا.  السرخ   

 سمات ذ ي قلق المدتقبل :
( إلةةى باسػعةةة بةةغ الدةةساح الةةح  لتدةةع ب ةةا األشةةخاا 55د 3888يذةةيخ  جدةةانيغ  

 ذوو قمق السدتقبل والتن بغ رهس ا بالمن د
 و ال خوا نحػ الساان.التخ يد الذجلج عمى رججال الػقت الحااخ ر -
 االنتطار الدمبن لسا قج يق . -
استخجام آلياح دفاعية ذااية بعل ا زاجة وال بت بغ رجل التقميل بغ شأن الحاالح  -

 الدمبية.
 الخػف بغ الت يخاح االجتساعية والدياسية الستػق  ججوث ا فن السدتقبل. -
 ش ػر االنفعاالح ألدنى األسباا. -
بةةغ السدةةتقبل ال لتػقةة  إال الذةةخ و  يةةأ لةةه رن األ صةةار التذةةا م وذلةةظ ألن الخةةانه  -

 بحجقة  ه.
 (  عس سساح قمق السدتقبل د52-24د 5552و ح خ  بعػض  

 عجم العقة فن رجج بسا لؤد  إلى االصصجام  ال خ غ. -
 عجم القجرة عمى بػاج ة السدتقبل. -
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 التػقعاح الدمبية ل ل با يحسمه السدتقبل. -
 وعاشفيا .بشدحب اجتساعيا  وثقافيا   -

( رن الذةةخز ذا قمةةق السدةةتقبل لتدةةع بةةةد ال يسرشةةه احقيةةق 5552ورواةةحت دراسةةة  بعةةػض  
رن لبةةجش  والذةةعػر  ةةالعاد  و تسيةةد  حالةةة بةةغ الدةةمبية والحةةدن  ونقةةز القةةجرة  ذااةةه  وال يسرشةةه

 عمى بػاج ة السدتقبل  والذعػر  الشقز ونقز الذعػر  األبغ.
 اآلثار الدلبية لقلق المدتقبل :

االلتدام  الشذاشاح الػقانيةة  وذلةظ ليحسةن الفةخد نفدةه  ركعةخ بةغ اهتسابةه  ةاالنخخاط  -
 فن ب ام جخة بفتػجة  يخ بزسػنه الشتان:.

 (.22د 3888التػق  واالنتطار الدمبن لسا قج يحجل  بيظ  -
الذةةةةعػر  الػجةةةةجة وعةةةةجم القةةةةجرة عمةةةةى احدةةةةيغ بدةةةةتػا السعيذةةةةة وعةةةةجم القةةةةجرة عمةةةةى  -

لاسةةةةػد وقمةةةةة السخونةةةةة واالعتسةةةةاد عمةةةةى ال ةةةةخ غ فةةةةن اةةةةأبيغ التخصةةةةيط لمسدةةةةتقبل وا
 Zaleski, 1996: 172)السدتقبل.  

الذةةةعػر  ةةةةالتػاخ واالندعةةةةاج ألافةةةةه األسةةةباا واألجةةةةالم السدعاةةةةة وااةةةةصخا اح الشةةةةػم  -
وااةةصخا اح التف يةةخ وعةةجم التخ يةةد  وسةةػ، ا دراُ االجتسةةاعن واالنصةةػا، والذةةعػر 

 (.43د 5552 الػججة  بجر  
 سادية والعاد والالعقالنية.االعت -
 Projectionوا سةةةةةقاط  Regressionاسةةةةةتخجام بيراندبةةةةةاح الةةةةةجفاش بعةةةةةل الش ةةةةةػا  -

 .Repression .(Rappaport, 1991: 68)وال بت  Rationalizationوالتبخ خ 
التقػق  دا ل إشار الخوايغ وا تيار رساليب لمتعابل ب  السػاقه التةن في ةا بػاج ةة  -

 (Zaleski, 1996: 174ب  الحياة.   
يعةةير ا ندةةان فةةةن جالةةة انعةةةجام لمصسأنيشةةة عمةةةى صةةحته ورزقةةةه وبرانتةةه  بدةةةعػد   -

 (.212د 3882
يفقةةةةةةةج ا ندةةةةةةةان اساسةةةةةةةره السعشةةةةةةةػ  و رةةةةةةةبط عخاةةةةةةةه لالن يةةةةةةةار العقمةةةةةةةن والبةةةةةةةجنن  -

 (.55د 3882 بحسػد 
اجبيخ نفدية الفخد فال يدتصي  رن يحقق ذااه رو لبجش وإنسا يزصخا و ةشعرذ ذلةظ  -

ااةةةصخا اح بتعةةةجدة األشةةةرال والخخافةةةاح واالنحةةةخاف وا ةةةتالل العقةةةة  ةةةالشفذ ة فةةةن صةةةػر 
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 (.54د 5552 بعػض  
 

 المحور الثاني: المداندة االجتماعية:
اعتبخ السدانجة االجتساعية ضةاهخة قجيسةة قةجم ا ندةان وإن لةع ل ةتع ب ةا البةاجعػن إال فةن 

 (Killiea & Caplan)اح ودراسة (Wiess)بشتره الدةبعيشاح بةغ هةحا القةخن بة  دراسةاح 
وقةةةج واةةة   ةةةل بةةةش ع األسةةةاس لمعسةةةل فةةةن باةةةال السدةةةانجة االجتساعيةةةة  ورواةةةحػا رن رفعةةةال 
السدةةانجة االجتساعيةةة اخفةةه بةةغ التةةأثيخاح الزةةارة لمزةة ط التةةن قةةج ا ةةػن اةةأثيخاح نفدةةية رو 

 (.4د  5554جدسية  الذشاو   وعبجالخجسغ  
يغ اعتسةادا  عمةةى بدةةمسة رساسةةية بزةةسػن اد جطيةت السدةةانجة االجتساعيةةة  اهتسةةام البةةاجع

رن السدةانجة االجتساعيةةة التةن لتمقاهةةا الفةخد بةةغ  ةالل الاساعةةاح التةن لشتسةةن إلي ةا  كاألسةةخة  
واألصجقا،  والدبال، فن العسل( اقػم بجور  بيخ فن  فس الثار الدمبية لحججال والسػاقه 

 (.315د 3855لسذعان  الزا صة التن لتعخض ل ا الفخد فن جيااه اليػبية  ا
كسةةةا اقةةةػم السدةةةانجة االجتساعيةةةة بػضيفةةةة جسايةةةة اقةةةجلخ الذةةةخز لحااةةةه واذةةةايعه عمةةةى 

 (.0328 3855بػاج ة رججال الحياة الزا صة  ذرل إياابن  السذعان  
 تعريف المداندة االجتماعية:

فةةن يذةيخ بف ةةػم السدةانجة االجتساعيةةة إلةى بقةةجار بةا لتمقةةا  الفةخد بةةغ دعةع وجةةجانن وبعخ 
وسةةمػ ن وبةةاد  بةةغ  ةةالل ال ةةخ غ فةةن بيبتةةه االجتساعيةةة   اصةةة عشةةجبا لػاجةةه رجةةجاثا  رو 
بػاقةةةه يسرةةةغ رن اعيةةةخ لجيةةةة السذةةةقة وادةةةبب لةةةه الستاعةةةب عمةةةى رنػاع ةةةا  راةةةػان وهخ ةةةجا  

 (.42د 3885
(  أن ةةةاد الشطةةةام الةةةح  لتزةةةسغ باسػعةةةة بةةةغ الةةةخوا ط Caplan,1981:413و عخف ةةةا  

ة ب  ال خ غ اتدع  أن ا شػ مة السجا و سرغ االعتساد عمي ا والعقة ب ا والتفاعالح االجتساعي
 وقت إجداس الفخد  الحاجة إلي ا لتسج   الدشج العاشفن.

 أن اد اعتقاد الفخد  ةأن ال ةخ غ  (Johnson & Sarson, 1979: 159)و عخف ا ريزا  
 ذو قيسة. يحبػنه و قجرونه و عتبخونه

جتساعيةةة عمةةى رن ةةا الذةةعػر الةةحاان  االنتسةةا،  والقبةةػل  السدةةانجة اال "Moss"كةةع عةةخف 
والحةب  والذةعػر  أنةةه األفةخاد بحتةةاجػن إليةه لذخرةةه ولةيذ بةةغ رجةل بةةا يدةتصي  رن يفعمةةه. 
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 (51د  5552 جديغ  
السدةةانجة  أن ةةاد اعتقةةاد الفةةخد  أنةةه بقبةةػل وذو قيسةةة بةةغ قبةةل ال ةةخ غ   "Cobb"و عةةخف 

 5554خد عزػا  فن جساعة بعيشة لشتسن إلي ا.  عبج الخازل  وهحا االعتقاد يأان بغ  ػن الف
 (14د 

( اعةةةةةخف السدةةةةةانجة االجتساعيةةةةةة رن ةةةةةاد بذةةةةةار ة السذةةةةةاعخ  52د 5552ربةةةةةا  جدةةةةةيغ  
 ا نراح  واالستساش  والسعػنة السالية  واقجيع االقتخاجاح والسداعجة فن األعسال الخفيفة.

 أن ةا الخ بةة فةن االقتةخاا  (Cohen, et al., 1986: 3)كسةا عخف ةا  ةػهيغ وآ ةخ غ 
بةةةغ األشةةةخاا الس سةةةيغ الةةةحلغ يسرةةةش ع اقةةةجيع السعمػبةةةاح والحقةةةانق التةةةن اذةةةيخ إلةةةى الحةةةب 

 والتقجلخ  وااللتدام.
( رن السدةةةانجة االجتساعيةةةة اذةةةيخ إلةةةى العالقةةةاح الستجا مةةةة بةةةيغ Houseو ةةةخا هةةةػس  

ان  السذةاعخ الػججانيةة  والسدةاعجاح األفخاد واقػم عمى األسذ التاليةد االجتخام والتقةجلخ الةحا
 (55  3881السالية واقجيع السعمػباح.  عبجالدالم   

 ( رن هشاُ ثالل بعانن رو بفاهيع لمسدانجة االجتساعية هندBarreraو خا  ار خا  
ال سخ االجتساعند وفقا  ل حا السف ةػم  فةإن السدةانجة االجتساعيةة اذةيخ إلةى العالقةاح رو  -

 ية التن يقيس ا األفخاد ب  ال خ غ ذو  األهسية فن بيبت ع.الخوا ط االجتساع
السدةةةانجة االجتساعيةةةةة السجر ةةةة د و شطةةةةخ إلةةةى السدةةةةانجة االجتساعيةةةة وفقةةةةا  ل ةةةحا السعشةةةةى  -

  اعتبارها اقػ سا  بعخفيا  لمعالقاح العابتة ب  ال خ غ.
ارهةةا امةظ األفعةةال السدةانجة الفعميةة د و ذةةيخ هةحا السف ةػم إلةةى السدةانجة االجتساعيةة  اعتب -

 (58  3881التن لؤدل ا ال خون ب جف بداعجة شخز بعيغ.  عبجالدالم   
(  أن ةا د ا دراُ Parks( وبةار ذ  Gold smithوعخف ا ريزا  ل بغ جػلج سةسيث  

ال من لمفخد بػجػد عجد  افن بغ بةانحن السدةانجة االجتساعيةة وقةت جاجتةه إلي ةا.  الخذةاا  
3883  34) 

( السدةةانجة  أن ةةا بدةةةاعجة ا ندةةان أل يةةه ا ندةةان فةةةن 552د 3888ن  و عةةخف  بخسةة
 بػاقه يحتاج في ا إلى السداعجة والسؤازرة سػا،  انت بػاقه سخا، او بػاقه اخا،.

 أنماط المداندة االجتماعية:
إلةةى رن السدةةانجة االجتساعيةةة يسرةةغ رن اأ ةةح عةةجة  (House, 1981: 158)يذةةيخ 
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 رشرال وبش اد
( والتن اشصػ  عمى الخعايةة والعقةة والقبةػل Emotional Supportنفعالية  السدانجة اال

 والتعاشه.
( والتن اشصػ  عمى السدةاعجة فةن العسةل Instrumental Supportالسدانجة األدانية  

 والسداعجة  السال.
( التةن اشصةػ  عمةى إعصةا، نرةانط رو Information Supportالسدانجة  السعمػبةاح  

 ميع ب ارة اؤد  إلى جل بذرمة رو بػاقه اا صة.بعمػباح رو اع
( والتةةن اشصةةػ  عمةةى بةةا يسرةةغ رن Companionship Supportبدةةانجة األصةةجقا،  

 يقجبه األصجقا، لبعز ع البعس وقت الذجة.
 رنه يسرغ الحجلث عغ ررب  فباح بغ السدانجة د (Cohen et al., 1986)و خا 

الشةةةػش بةةةغ السدةةةانجة يرةةةػن فةةةن شةةةرل ( وهةةةحا Esteem Supportبدةةةانجة التف يةةةخ  
بعمػبةاح  ةةأن هةةحا الذةةخز بقةجر وبقبةةػل  و تحدةةغ اقةةجلخ الةحاح  ةةأن نشقةةل لحشةةخاا رن ةةع 
بقةةةةةجرون لقيسةةةةةت ع الحاايةةةةةة و بةةةةةخاا ع  وإن ةةةةةع بقبػلةةةةةػن  ةةةةةالخ ع بةةةةةغ ر  صةةةةةعػباح رو ر صةةةةةا، 

ة  شخرةةةةية  وهةةةةحا الشةةةةػش بةةةةغ السدةةةةانجة يذةةةةار إليةةةةه  سدةةةةسياح بختمفةةةةة بعةةةةل السدةةةةانجة الشفدةةةةي
 والتعبيخ ة  وبدانجة اقجلخ الحاح  وبدانجة التشفيذ. وبدانجة الػثيقة.

( هةةحا الشةةػش بةةغ السدةةانجة يدةةاعج فةةن Information Supportالسدةةانجة  السعمػبةةاح  
احجلةج واف ةةع التعابةةل بةة  األجةةجال الزةةا صة. و صمةق عميةةه رجيانةةا  بدةةانجة التقةةجلخ  والتػجيةةه 

 السعخفن.
( واذسل عمةى قزةا،  عةس الػقةت Social Companionshipالرحبة االجتساعية  

ب  ال خ غ فن رنذصة الفةخا  والتةخو ط  وهةح  السدةانجة اخفةه الزة ػط بةغ جيةث رن ةا اذةب  
الحاجةةةةة إلةةةةى االنتسةةةةا، واالارةةةةال بةةةة  ال ةةةةخ غ  و ةةةةحلظ  السدةةةةاعجة عمةةةةى ر عةةةةاد الفةةةةخد عةةةةغ 

يةةة السػجبةةة  و ذةةار إلةةى هةةحا االنذةة االح  السذةةرالح  رو عةةغ شخ ةةق ايدةةيخ الاػانةةب الػججان
 الشػش بغ السدانجة رجيانا  أنه بدانجة االنتذار واالنتسا،.

( واذةةتسل عمةةةى اقةةجيع العةةةػن السةةةالن Instrumental Supportالسدةةانجة ا جخانيةةةة  
وا براناح السادية والخجباح الالزبة  وقج يداعج العةػن ا جخانةن عمةى اخفيةه الزة ط عةغ 

سذةةرالح ا جخانيةةة  رو عةةغ شخ ةةق إااجةةة  عةةس الػقةةت لمفةةخد الستمقةةن شخ ةةق الحةةل السباشةةخ لم
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لمخجبة  رو0 العػن لحنذصة بعل االستخ ا، رو الخاجة. و صمق عمى السدةانجة ا جخانيةة ريزةا  
 بدسياح بعل العػن  السدانجة السادية  السدانجة السمسػسة.

  ظائف المداندة االجتماعية:
ة وضةةةانه  يسرةةةغ إياازهةةةا فةةةن الفبةةةاح الدةةةت التاليةةةة واةةةش س السدةةةانجة االجتساعيةةةة  عةةةج

 د(Buunk & Hoorens, 1992: 397)جدب  ل بغ 
 (  سا اتسعل فن الشقػد واألشيا، السادية.Material Aidالسداعجة السادية  

( واذةةيخ إلةةى السذةةار ة فةةن الس ةةام Behavioral Assistanceالسدةةاعجة الدةةمػ ية  
 ن.واألعسال السختمفة  الا ج البجن

( و ذةيخ إلةى  عةس سةمػ ياح ا رشةاد  يةخ Intimate Interactionالتفاعةل الحسةيع  
 السػجه  ا نراح والتعبيخ عغ التقجلخ  والخعاية والف ع.

(  سةةةةةةا لتسعةةةةةةل فةةةةةةن اقةةةةةةجيع الشرةةةةةةيحة  وإعصةةةةةةا، السعمػبةةةةةةاح رو Guidanceالتػجيةةةةةةه  
 التعميساح.

دودا  عةةةةةغ سةةةةةمػ ه ورف ةةةةةار  ( و عشةةةةةن إعصةةةةةا، الفةةةةةخد بةةةةةخ feedbackالعانةةةةةج رو السةةةةةخدود  
 وبذاعخ .

( و ذيخ إلى السذار ة Positive Social Interactionالتفاعل االجتساعن االياابن  
 فن التفاعالح االجتساعية ب جف الستعة واالستخ ا،.

 هحا و خا عمسا، الشفذ االجتساعن رن السدانجة االجتساعية اقدع إلى نػعيغ رساسييغد
بدةةاعجة شةةخز ل ةخ  صخ قةةة بمسػسةةة و ذةةسل هةةحا إقةةخاض  الةجعع الػسةةانمند و تزةةسغ -

 شخز با  السال رو بداعجة صجلق رو بداعجة شخز لجيه بذاكل.
الجعع الػججانند و تزسغ اقجيع التذاي  رو السذار ة الػججانية والتقجلخ رو التفاعل بة   -

، الشةةاس بػسةةانل اةةجعس ع و شطةةخ ل ةةل نةةػش بةةغ رنةةػاش السدةةاعجة عمةةى رنةةه نةةػش بةةغ العصةةا
االجتسةةةاعن الةةةح  يسرةةةغ ابادلةةةه بةةةيغ الشةةةاس وهةةةؤال، الشةةةاس الةةةحلغ يعتقةةةجون رن  إبرةةةان ع 
االشتخاُ فن هح  العالقاح ب  ال خ غ لتػق  ل ع رن يحيػا جياة ركعخ سعادة ورن ا ةػن 
ل ةةةع القةةةجرة عمةةةى الت يةةةه والتػافةةةق  ذةةةرل ركعةةةخ فاعميةةةة بةةة  اةةة ػط الحيةةةاة  القبيرةةةن  

 (552د 3883
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 دة لتفدير الد ر الذي تقوم به المداندة:النماذج الرئي
( فةإن هشةاُ نسةػذجيغ لتفدةيخ اةأثيخ السدةانجة (Kaplan, et al., 1993:144وجدةب 

 االجتساعن عمى الرحة الشفدية والبجنية لمفخد هسا د
 النموذج األ ل:

نسػذج األثخ الخنيدن لمسدانجة و فتخض هحا الشسػذج رن السدةانجة االجتساعيةة ل ةا اةأثيخ 
ياةةابن عمةةى جيةةاة الرةةحة الشفدةةية والبجنيةةة لمفةةخد  رةةخف الشطةةخ عسةةا إذا  ةةان هةةحا الفةةخد يقةة  ا

احت ا ط رم ال  وقج رشتق هحا الشسػذج ردلته بغ واق  التحميالح ا جرانية التةن رض ةخح 
وعةةجم وجةةػد اةةأثيخ لمتفاعةةل بةةيغ الزةة ط  Main effectوجةةػد رثةةخ رنيدةةن لست يةةخ السدةةانجة 

 The main effectالةبعس إلةى رن يصمةق عميةه نسةػذج األثةخ الخنيدةن  والسدةانجة بسةا دعةا
model  وهةةحا الشةةػش بةةغ السدةةانجة يسرةةغ رن لةةخابط بةة  الدةةعادة جيةةث إن ةةا اةةػفخ جالةةة إياابيةةة

 بغ الػججان وإجداسا  االستقخار فن بػاقه الحياة  واالعتخاف  أهسية الحاح.
 النموذج الثاني:

بةةغ الزةة ط يفتةةخض هةةحا الشسةةػذج رن السدةةانجة اةةخابط نسةةػذج األثةةخ الةةػاقن  السخفةةه( 
 الرةةةحة فقةةةط  ذةةةرل رساسةةةن لحشةةةخاا الةةةحلغ يقعةةةػن احةةةت اةةة ط و عةةةخف هةةةحا بشسةةةػذج 
التخفيه رو الحساية جيث لشطخ إلةى السدةانجة عمةى رن ةا اعسةل عمةى جسايةة األشةخاا الةحلغ 

 لتعخاػن لز ػط بغ اجتسال التأثيخ الزار ل ح  الز ػط.
ػم  ه السدانجة االجتساعية هػ رنه يسرغ لمسدانجة رن اتج ل بيغ الحادل والجور الح  اق

الزةا ط  رو اػقةة  هةةحا الحةادل( وبةةيغ رد فعةةل الزة ط جيةةث اقةةػم بتخفيةه رو بشةة  اسةةتاا ة 
اقجلخ الز ط  سعشى رن إدراُ الذخز رن ال خ غ يسرش ع رن يقجبػا لةه السةػارد وا برانةاح 

إبرانيةةة وجةةػد اةةخر رو اقةةػا لجيةةه القةةجرة عمةةى التعابةةل بةة   الالزبةةة التةةن ااعمةةه يعيةةج اقةةجلخ
 السصالب التن يفتخا ا عميه السػقه.

 دراسات سابكة:
فةن  –عشج البحث عةغ الجراسةاح التةن اشاولةت بت يةخاح الجراسةة الحاليةة لةع ااةج الباجعةة 

دراسةةةةةة عخبيةةةةةة رو رجشبيةةةةةة اشاولةةةةةت العالقةةةةةة بةةةةةيغ قمةةةةةق السدةةةةةتقبل والسدةةةةةانجة  –جةةةةةجود عمس ةةةةةا 
االجتساعية عابة رو لجا شالبةاح الاابعةة وسةتتعخض الباجعةة لةبعس الجراسةاح التةن اةػفخح 
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 ل ا والتن اخابط  ست يخاح البحث فن فبتيغ  التالند
 أ اًل : الدراسات المتعلقة بقلق المدتقبل:

( د  عشػان  قمق السدتقبل وقمق االبتحان فن عالقت سةا بةبعس 3888دراسة  جدانيغ  
شفدية لج  عيشة بغ شالا الره العانن ثانػ ( هجفت إلى التعخف عمى شبيعة الست يخاح ال

العالقة بيغ قمق السدتقبل وقمق االبتحان و ل بغ بت يخاح الجفعية للنااز وبدةتػا الصسةػح 
وبف ةةةػم الةةةحاح  وريزةةةا  التعةةةخف عمةةةى العالقةةةة بةةةيغ  ةةةل بةةةغ قمةةةق السدةةةتقبل وقمةةةق االبتحةةةان  

( شالةةب وشالبةةة بةةغ الرةةه العةةانن ثةةانػ   شبةةق عمةةى 288 وا ػنةةت عيشةةة بةةغ الجراسةةة بةةغ 
رفةةخاد العيشةةة بقيةةاس قمةةق السدةةتقبل إعةةجاد زاليردةةن  وبقيةةاس قمةةق اال تبةةار إعةةجاد سةةبيمبخجخ  
وبقياس الجافعية للنااز إعجاد هيخبةاند  وبقيةاس بدةتػا الصسةػح إعةجاد  ابيميةا عبةج الفتةاح. 

قمةةق السدةةتقبل وبةةيغ الجافعيةةة للناةةاز وبدةةتػا ركةةجح نتةةان: الجراسةةة وجةةػد عالقةةة سةةالبة بةةيغ 
الصسةةػح وبف ةةػم الةةحاح  و ةةحلظ وجةةػد ارابةةاط إياةةابن بةةيغ قمةةق السدةةتقبل وبةةيغ قمةةق اال تبةةار  

 ورشارح الشتان: عجم وجػد فخول دالة إجرانية بيغ الح ػر وا نال فن قمق السدتقبل.
لتفةا ل والتذةا م وعالقت سةا اشةاول الباجةث العالقةة بةيغ ا (Seginer, 2000)دراسةة سةياشخ 
لجا عيشة بغ السخاهقيغ  ورسفخح الشتان: عغ وجةػد عالقةة إياابيةة دالةة   التػجه نحػ السدتقبل

بةةةيغ التفةةةا ل األكةةةاديسن والتػجةةةه السدةةةتقبمن فةةةن باةةةال الةةةتعمع   سةةةا  ةةةان بةةةغ الشتةةةان: ال ابةةةة 
لسحتسمةةة فةةن التػجةةه نحةةػ لمجراسةةة رن التذةةا م لعةةب دورا  هابةةا   حسايةةة اةةج الشتةةان: الدةةمبية ا

 السدتقبل.
(د هةةةةةجفت إلةةةةةى التعةةةةةخف عمةةةةةى بذةةةةةرالح الصمبةةةةةة  اابعةةةةةة 3883دراسةةةةةة  عبجالحسيةةةةةج  

ا بةةاراح العخبيةةة الستحةةجة  والستسعمةةة فةةن السدةةتقبل الدواجةةن واألكةةاديسن  وا ػنةةت العيشةةة بةةغ 
الصةالا فةن ( شالبا  وشالبة  الاابعة  ورض خح الشتان: رن الصالباح ركعةخ بعانةاة بةغ 3151 

جسيةةةةة  بذةةةةةرالح السدةةةةةتقبل األكةةةةةاديسن   سةةةةةا ابةةةةةيغ وجةةةةةػد ارابةةةةةاط بةةةةةيغ بذةةةةةرالح السدةةةةةتقبل 
 عمسية(. -األكاديسن ونػش ال مية  نطخ ة 

(د  عشةةةػان  عةةس السعتقةةةجاح الخخافيةةة لةةةجا السةةخاهقيغ وعالقت ةةةا 3882دراسةةة  صةةبخ   
بةةيغ السعتقةةجاح الخخافيةةة  قمةةق السدةةتقبل والجافعيةةة للناةةاز. هةةجفت إلةةى التعةةخف عمةةى العالقةةة 

 رةةل بةةغ قمةةق السدةةتقبل والجافعيةةة للناةةاز  وبةةا هةةن ركعةةخ السعتقةةجاح الخخافيةةة ارةةجيقا  ل ةةع؟ 
( بةغ ا نةال 31( بةغ الةح ػر و 31( شالبا  وشالبةة  بةش ع  518وا ػنت عيشة الجراسة بغ  
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ااةةا  نحةةػ ( سةةشة  وشبةةق عمةةى رفةةخاد العيشةةة اسةةتبيان يقةةيذ اال52 -51اتةةخاوح رعسةةارهع بةةيغ  
 عس السعتقجاح الخخافية بغ إعجاد الباجعة  وبقيةاس قمةق السدةتقبل إعةجاد زاليدةرن  وبقيةاس 
الجافعيةةةة للناةةةاز.  ذةةةفت الجراسةةةة عةةةغ وجةةةػد ارابةةةاط عردةةةن دال إجرةةةانيا  بةةةيغ السعتقةةةجاح 
الخخافيةةة و ةةل بةةغ قمةةق السدةةتقبل والجافعيةةة للناةةاز  ورشةةارح الشتةةان: رن الةةح ػر ركعةةخ دافعيةةة 
للنااز وركعخ قمقا  بغ السدتقبل بغ ا نال   سا رن ا نال ركعخ ارجيقا  لمسعتقةجاح الخخافيةة 
بةةةغ الةةةح ػر  و ةةةان ركعةةةخ السعتقةةةجاح الخخافيةةةة ارةةةجيقا  عةةةغ السةةةخاهقيغ هةةةن الدةةةحخ واألجايةةةة 

 واألثخ.
(د  عشةةةػان قمةةةق السدةةةتقبل وعالقتةةةه بةةةبعس الست يةةةخاح العقافيةةةة  3884دراسةةةة  عذةةةخ   

قارنة بيغ شالا  مية التخبية  سرخ وسمصشة عسان وهةجفت الجراسةة إلةى بعخفةة اةأثيخ دراسة ب
 584السدتػا العقةافن والتعميسةن والشةػش والتخرةز فةن بدةتػا قمةق السدةتقبل وبم ةت العيشةة 

شالبةةا وشالبةةة واػصةةمت الشتةةان: إلةةى رن لمبيبةةة الشفدةةية واالجتساعيةةة اةةأثيخا  عمةةى قمةةق السدةةتقبل 
الح القمةق لةجا العيشةةة السرةخ ة  سةةا رض ةخح عةجم وجةةػد فةخول ذاح داللةةة جيةث ارافعةت بعةةج

 إجرانية بيغ التخرراح األدبية والعمسية.
د  عشػان الػصةػل إلةى ف ةع افدةيخاح (Kagan, et al., 2004)دراسة  اجان وآ خون 

هةةجفت  األجةجال الدةةمبية وا ياابيةةة السدةتقبمية عشةةج السةةخاهقيغ وعالقت سةةا  ةالقمق واالكتبةةاا فقةةج
الجراسةةةة إلةةةى فحةةةز التفدةةةيخاح التةةةن رعصاهةةةا هةةةؤال، السةةةخاهقيغ ألجةةةجال السدةةةتقبل وعالقاا ةةةا 

شالبةةةا  اخاوجةةةت  2551بد ةةةادة بعةةةجل الذةةةعػر  ةةةالقمق واالكتبةةةاا  وا ػنةةةت عيشةةةة الجراسةةةة بةةةغ 
عابةةةةا  شبةةةةق عمةةةةي ع اسةةةةتبانة السذةةةةرالح الحاليةةةةة والسدةةةةتقبمية لصةةةةالا  53-55رعسةةةةارهع بةةةةغ 

د الباجةةةث0 واػصةةةمت الشتةةةان: إلةةةى رن الصةةةالا الةةةح  يعةةةانػن بةةةغ الذةةةعػر السةةةجارس بةةةغ إعةةةجا
 ةالقمق رعصةػا ندةبة رعمةةى  برانيةة جةجول األجةةجال الدةمبية ل ةع ولةع لبيشةةػا بةيم ع إلةى إبرانيةةة 
ججول األججال ا ياابية  ورواحت الشتان: رن اأثيخ  ل بغ األججال الدمبية وا ياابيةة لةه 

ان: ا ياابيةةةةةة رو الدةةةةةمبية ألجةةةةةجال السدةةةةةتقبل  ورن الشطةةةةةخة عالقةةةةةاح بختمفةةةةةة عمةةةةةى اػقةةةةة  نتةةةةة
 التذا بية اؤثخ عمى السخاهقيغ وبالتالن يذعخون  القمق واالكتباا.

د هجفت إلى التعخف عمى بجا إبرانية التشبؤ  قمق (Burke & et al., 2005)دراسة 
ية وقةةج  ذةةفت السدةةتقبل عشةةجبا يعةةانن السخاهقةةػن بةةغ  عةةس االاةةصخا اح الػججانيةةة والدةةمػ 

( بةغ السةخاهقيغ  جيةث  ذةفت  صار ةة اال تبةاراح 533الجراسة التةن رجخ ةت عمةى عيشةة بةغ  
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     السصبقة عمى العيشة رن هشاُ اكتبا ا  براجبا  ل ح  االاصخا اح  ا اافة إلى القمق الستدالج  
تقبل وقةةةج رسةةةفخح الشتةةةان: عةةةغ رن هةةةح  االاةةةصخا اح  انةةةت بةةةغ العػابةةةل السشببةةةة  قمةةةق السدةةة

 واالكتباا والقمق العام  و حلظ با رسسا   االكتباا السدتقبمن.
(د هجفت إلى التعةخف عمةى العالقةة بةيغ قمةق السدةتقبل واألف ةار 3882دراسة  بدعػد  

( 155الالعقالنيةةة والزةة ػط الشفدةةية لةةجا عيشةةة بةةغ السةةخاهقيغ  وا ػنةةت عيشةةة الجراسةةة بةةغ  
( شالبةةة بةغ شةالا الرةةفيغ األول والعةانن ثةةانػ  288( شالةب و 355شالبةا  وشالبةة  بةةش ع  

بةةةغ بةةةجارس التعمةةةيع العةةةام وبةةةجارس التعمةةةيع األزهةةةخ   وبةةةجارس التعمةةةيع الفشةةةن فةةةن السحافطةةةة 
( سةةةشة  شبةةةق عمةةةى رفةةةخاد العيشةةةة بقيةةةاس 52-54ال خبيةةةة  بجلشةةةة ششصةةةا(  اتةةةخاوح رعسةةةارهع  

ػاقةةه الحيةةةاة الزةةا صة إعةةةجاد السدةةتقبل واألف ةةار الالعقالنيةةةة بةةغ إعةةجاد الباجعةةةة  وبقيةةاس ب
ز شب شقيخ. رض خح نتان: الجراسة عغ وجةػد عالقةة اراباشيةة بػجبةة دالةة إجرةانيا  بةيغ قمةق 
السدةةةتقبل و ةةةل بةةةغ األف ةةةار الالعقالنيةةةة والزةةة ػط الشفدةةةية   سةةةا لػجةةةج اةةةأثيخ لمتفاعةةةل بةةةيغ 

هةةةحا التةةةأثيخ عمةةةى الاةةةشذ والتعمةةةيع عمةةةى قمةةةق السدةةةتقبل واألف ةةةار الالعقالنيةةةة  بيشسةةةا ال لػجةةةج 
الزةةةة ػط الشفدةةةةةية  واتةةةةةأثخ األف ةةةةةار الالعقالنيةةةةةة والزةةةةة ػط الشفدةةةةةية بجرجةةةةةة قمةةةةةق السدةةةةةتقبل 

  بشخفس  بتػسط  بخاف (.
(د هةةجفت إلةةى بعخفةةة العالقةةة بةةيغ قمةةق السدةةتقبل وبعةةس بطةةاهخ 3882دراسةةة  بشةةجو   

الاابعةة وفقةا   التػافق الجراسن لجا شالا الاابعة   سا هةجفت إلةى بعخفةة الفةخل بةيغ شةالا
لست يخاح الشػش والتخرز الجراسن والفخقة الجراسية فن قمةق السدةتقبل وا ػنةت عيشةة الجراسةة 

( شالبةةا  وشالبةةة بةةغ شةةالا جابعةةة السشرةةػرة  وشبةةق عمةةي ع بقيةةاس قمةةق السدةةتقبل 288بةةغ  
وبقيةةاس التػافةةق الجراسةةن بةةغ إعةةجاد الباجةةث. و ذةةفت نتةةان: الجراسةةة عةةغ وجةةػد فةةخول ذاح 

لة إجرانية بيغ الاشديغ ذ ػر وإنال فن قمق السدتقبل لرالط الح ػر  وعغ وجػد فخول دال
ذاح داللةةةة إجرةةةانية بةةةيغ شةةةالا التخررةةةاح العمسيةةةة واألدبيةةةة فةةةن قمةةةق السدةةةتقبل لرةةةالط 
التخررةةاح األدبيةةة  ووجةةػد ارابةةاط سةةالب دال إجرةةانيا  بةةيغ درجةةاح الصةةالا عمةةى بقيةةاس 

 فة ودرجاا ع عمى بقياس التػافق الجراسن  أ عاد  السختمفة.قمق السدتقبل  أ عاد  السختم
(د ا جف إلى بعخفة بدةتػ اح القمةق لةجا شةالا جابعةة السمةظ 3883دراسة  عديخ   

سعػد وعالقت ا  أستاذ الاابعة وجالةة الصةالا االقترةادية والسعةجل التخاكسةن وصةعػبة السةػاد 
ز الةح  لجرسةه. ا ػنةت عيشةة الجراسةة التن لجرس ا الصالب وبدتػا قمق الصالب بغ التخر
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شالةةب بةةغ ال ميةةاح األدبيةةة و ميةةة العمةةػم  اابعةةة السمةةظ سةةعػد اةةع ا تيةةارهع  صخ قةةة  388بةةغ 
عذةةػانية اعتسةةجح الجراسةةة عمةةى السةةش : الػصةةفن السدةةحن التحميمةةن. واػصةةمت نتةةان: الجراسةةة 

 تبةاراح بشدةةبة إلةى رن الصةالا يذةةعخون  ةالقمق  رةفة بدةةتسخة  ذةية جخبةان ع بةةغ د ةػل اال
 %.48% وعجم اقبم ع لذخح  عس رعزا، هيبة التجر ذ بشدبة 32.24

(د هةةجفت إلةةى التعةةخف عمةةى العالقةةة بةةيغ اقةةجلخ الةةحاح وقمةةق 3884دراسةةة  بم يالنةةن  
( بةةغ السقيسةةيغ فةةن بجلشةةة رسةةمػ فةةن الشةةخو : بةةغ 558السدةةتقبل  ا ػنةةت عيشةةة الجراسةةة بةةغ  

( بةةغ ا نةةال  شبةةق عمةةى رفةةخاد العيشةةة بقيةةاس 18ح ػر و ( بةةغ الةة28الااليةةة العخبيةةة بةةش ع   
اقةةجلخ الةةحاح وقمةةق السدةةتقبل بةةغ إعةةجاد الباجةةث. رض ةةخح الشتةةان: وجةةػد عالقةةة اراباشيةةة ذاح 
داللةةةة إجرةةةانية بةةةيغ اقةةةجلخ الةةةحاح وقمةةةق السدةةةتقبل  ورن العالقةةةة بيش سةةةا عالقةةةة ابادليةةةة   سةةةا 

السدةةةتقبل ولةةةجل ع اقةةةجلخ عةةةالن لةةةحواا ع   سةةةا رشةةةارح الشتةةةان:  ةةةأن رفةةةخاد العيشةةةة يذةةةعخون  قمةةةق 
رشةارح الشتةةان: وجةةػد عالقةةة اراباشيةةة عردةةية بةةيغ درجةةاح األفةةخاد ذو  التعةةجلل العةةالن لمةةحاح 
وقمةةةق السدةةةتقبل   سةةةا لػجةةةج عالقةةةة اراباشيةةةة عردةةةية بةةةيغ درجةةةاح األفةةةخاد بةةةغ ذو  التقةةةجلخ 

 السشخفس لمحاح وقمق السدتقبل.
ف إلةةى التعةةخف عمةةةى بدةةتػا جةةػدة الحيةةاة ودرجةةة قمةةةق (د ا ةةج3885دراسةةة  العشيةةان  

( شالةب وشالبةة بةغ جةابعتيغ 188السدتقبل لجا شالا الاابعة  ا ػنت عيشة الجراسة بةغ  
جرةةػبيتيغ وجةةابعتيغ رهميتةةيغ  شبةةق عمةةي ع بقيةةاس جةةػدة الحيةةاة  وبقيةةاس قمةةق السدةةتقبل بةةغ 

يةةة سةةالبة ودالةةة إجرةةانيا  بةةيغ إعةةجاد الباجةةث. و ذةةفت نتةةان: الجراسةةة عةةغ وجةةػد عالقةةة اراباش
جػدة الحيةاة ور عةاد  السختمفةة  وقمةق السدةتقبل ور عةاد  السختمفةة   سةا بيشةت الشتةان:  أنةه يسرةغ 
التشبؤ  اةػدة الحيةاة بةغ  ةالل ر عةاد قمةق السدةتقبل لمعيشةة  رةل  وفةن اةػ،  عةس الست يةخاح 

 الشػش(. –نػش الاابعة  -الجيسػجخافية  التخرز 
(د هةةةجفت إلةةى التعةةخف عمةةةى قمةةق السدةةتقبل لةةةجا شمبةةة  ميةةةاح 3858  دراسةةة  الصةةانن

الصب فن جابعة السػصل   حلظ التعخف عمى با إذا  ان بت يخ الاشذ ونػش التخرز لةه 
شالبة وشالبة بةغ السخجمةة الخا عةة فةن  ميةاح  548عالقة  قمق السدتقبل  وا ػنت العيشة بغ 

: رن هشةةاُ فخقةةا  بةةيغ الصمبةةة عمةةى بت يةةخ شةةب بيصةةخ ( ورض ةةخح الشتةةان –الصةةب  شةةب رسةةشان 
قمق السدتقبل وفق بت يخ التخرز لرالط شمبة  ميةة الصةب البيصةخ . وال اػجةج فةخول دالةة 

 إجرانيا  عمى بت يخ قمق السدتقبل وفق بت يخ الاشذ  ذ ػر  وإنال(.
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( د هجفت الجراسة إلى اعخ ج العالقة بيغ قمةق السدةتقبل لةجا 3855دراسة  السرخ   
بةةةة جابعةةةة األزهةةةخ   ةةةدة وبعةةةس الست يةةةخاح  فاعميةةةة الةةةحاح  وبدةةةتػا الصسةةةػح األكةةةاديسن( شم

( شالب ةةةةا وشالبةةةةة بةةةةغ شمبةةةةة جابعةةةةة األزهةةةةخ   ةةةةدة يسعمةةةةػن 232وا ػنةةةةت عيشةةةةة الجراسةةةةة بةةةةغ  
( بةةةةغ الساتسةةةة  األصةةةةمن لمجراسةةةةة وجةةةةػد فةةةةخول دالةةةةة إجرةةةةانية بةةةةيغ بشخفزةةةةن قمةةةةق 1015 

جرجة ال مية لسقياس بدتػا الصسػح األكةاديسن لةجا عيشةة السدتقبل وبخافعن قمق السدتقبل وال
الجراسةةةةة ولقةةةةج  انةةةةت الفةةةةخول لرةةةةالط بشخفزةةةةن قمةةةةق السدةةةةتقبل ال لػجةةةةج فةةةةخول ذاح داللةةةةة 
إجرانية فن ال مية  عمػم  آدا ا( فن بقياس بدةتػا الصسةػح األكةاديسن لةجا عيشةة الجراسةة 

فس( وال ميةةة  عمةةػم  آداا( عمةةى لػجةةج اةةأثيخ دال إجرةةانيا بةةيغ قمةةق السدةةتقبل  بخافةة  بةةشخ
 بقياس بدتػا الصسػح األكاديسن لجا عيشة الجراسة.

( د  عشػان الجاف  لالنااز وعالقته  قمق السدتقبل لجا عيشة بغ 3853دراسة  القخشن  
شالا جابعة رم القخا  استخجم الباجث السش : الػصفن واع إجخا، الجراسة عمى عيشة برػنة 

( شالبةةةةا  بةةةةغ ال ميةةةةاح 518( شالبةةةةا  بةةةةغ ال ميةةةةاح العمسيةةةةة و 518ع  ( شالبةةةةا  بةةةةش 288بةةةةغ  
الشطخ ة  اابعة رم القخا اع استخجام بقياس الجافعية لالنااز وقمق السدتقبل  واػصمت نتان: 
الجراسة إلى وجػد عالقة اراباشية إياابية بيغ الجافعيةة لالناةاز وقمةق السدةتقبل ووجةػد فةخول 

فعةن دافعيةة االناةاز وبتػسةط درجةاح بشخفزةن دافعيةة االناةاز ذاح داللة إجرانية بةيغ بخا
 عمى بقياس قمق السدتقبل.

(د هةجفت إلةى اعخ ةج العالقةة بةيغ قمةق السدةتقبل وااخةاذ القةخار 3853دراسة  السةال ن  
لةجا شةالا الاابعةة  وبعخفةة العالقةة بةيغ قمةق السدةتقبل وااخةاذ القةخار بةيغ شةالا الاابعةة  

ق السدةةةتقبل وااخةةةاذ القةةةخار بةةةيغ شةةةالا الاابعةةةة ابعةةةا  لسػقةةة  الاابعةةةة وبعخفةةةة الفةةةخول فةةةن قمةةة
( شالبةةةا  213والتخرةةةز وبدةةةتػا اعمةةةيع الػالةةةجلغ والعسةةةخ0 ا ػنةةةت عيشةةةة الجراسةةةة  رةةةل بةةةغ  

( بةةغ 532( شالةةب بةةغ األقدةةام العمسيةةة و 532( شالةةب بةةغ ال ميةةة الاابعيةةة  الميةةث  283 
( شالةب بةغ  ميةة العمةػم 522مظ عبةج العد ةد  ( شالب بغ جابعة الس218األقدام األدبية و 

( شالةةةةب بةةةةغ  ميةةةةة الداا. اسةةةةتخجم الباجةةةةث بقيةةةةاس قمةةةةق السدةةةةتقبل وبقيةةةةاس ااخةةةةاذ 543و 
بةيغ درجةاح قمةق  8.85القخار. رض خح نتان: الجراسة وجػد عالقة ذاح داللةة إجرةانية عشةج 

لاابعةةة رم القةةخا فقةةج ابةةيغ  السدةةتقبل وااخةةاذ القةةخار ربةةا شةةالا ال ميةةة الاابعيةةة  الميةةث التا عةةة
( بيغ قمق السدتقبل وااخاذ القخار ابيغ رنه ال 8.81وجػد عالقة اراباشية دالة إجرانيا  عشج  
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اػجةةةةج فةةةةخول فةةةةن بتػسةةةةصاح درجةةةةاح قمةةةةق السدةةةةتقبل وااخةةةةاذ القةةةةخار وفقةةةةا  لماابعةةةةة لرةةةةالط 
 التخرراح األدبية.

 ثانيًا : الدراسات المتعلقة بالمداندة االجتماعية :
د هةجفت إلةى فحةز التةأثيخ الػسةيط لمسدةانجة (Pengilly & Dowd, 2000)دراسةة 

االجتساعية والرال ة الشفدية  االلتدام  التحج   الديصخة( فن العالقة بةيغ اة ػط االكتبةاا  
 (Kobasa, 1983)( شالبا  جابعيا   وقج استخجم بقيةاس 581وقج اسعمت عيشة الجراسة بغ  

لالكتباا  واػصمت  Beckرججال الحياة لمصالب الاابعن  وقانسة  لمرال ة الشفدية وبقياس
نتان: الجراسة إلى وجػد عالقة دالة بيغ برػناح الرال ة والسدانجة االجتساعية  الجرجة عمى 

( فقج وجج رن الرةال ة اتػسةط العالقةة بةيغ الزة ػط واالكتبةاا BDIلالكتباا   Beckقانسة 
بخافعن الرال ة  لجل ع بدتػ اح بتذةا ه لالكتبةاا  – بعل ذلظ رن األفخاد بشخفزن الز ط

 ط عمةةى  رةةخف الشطةةخ عةةغ بدةةتػا الزةة ط  جيةةث يسرةةغ رن اخفةةه الرةةال ة بةةغ رثةةخ الزةة
االكتبةاا  فقةج وجةج برةػن واجةج بةغ برػنةاح الرةال ة  االلتةدام( لتػسةط العالقةة بةيغ الزة ط 

بشخفزةةن االلتةةدام ركعةةخ اكتبا ةةا  بةةغ األفةةخاد بشخفزةةن  –واالكتبةةاا  فةةاألفخاد بخافعةةن الزةة ط 
الزةةة ط بشخفزةةةن الرةةةال ة   ةةةحلظ فةةةأن األفةةةخاد بخافعةةةن االلتةةةدام لةةةجل ع بدةةةتػ اح بذةةةاب ه 

 رةةةخف الشطةةةخ عةةةغ الزةةة ط  وذلةةةظ يط ةةةخ رن االلتةةةدام يسرةةةغ رن يخفةةةه بةةةغ رثةةةخ لالكتبةةةاا 
 الز ط عمى االكتباا.

(د هجفت إلةى التعةخف عمةى اةأثيخ السدةانجة االجتساعيةة عمةى 3888دراسة  عبجالدالم  
بػاج ةةةة رجةةةجال الحيةةةاة والتػافةةةق بةةة  الحيةةةاة الاابعيةةةة  ورجخ ةةةت عمةةةى باسػعةةةة بةةةغ شةةةالا 

الاابعيةةة والسقيسةةيغ بةة  رسةةخهع. وانت ةةت الجراسةةة إلةةى رهسيةةة الةةجور  الاابعةةة السقيسةةيغ  السةةجن
ا ياابن لمسدةانجة االجتساعيةة والعاشفيةة التةن اقةجب ا األسةخة لمصةالا لسػاج ةة رجةجال الحيةاة 

 الزا صة وفن إعانة الصالا عمى التحريل الجراسن والتػافق ب  الحياة الاابعية.
عةةةةةخف عمةةةةةى دور ا لعةةةةةار والعقةةةةةة والسدةةةةةانجة (د هةةةةةجفت إلةةةةةى الت3885دراسةةةةةة  عبةةةةةج   

االجتساعية فن التػجه نحػ العالقاح الذخرية و عالقة رساسية فن دافعية األفخاد لالنزةسام 
( ببحػثةا  وببحػثةة بةغ الجارسةيغ  رميةة الداا 434لماساعة رجخ ةت الجراسةة عمةى باسػعةة  

ا عةةجم وجةةػد فةةخول ذاح داللةةة جابعةةة القةةاهخة. وانت ةةت الجراسةةة إلةةى باسػعةةة بةةغ الشتةةان: بش ةة
إجرةةةةانية بةةةةيغ بتػسةةةةصاح درجةةةةاح الةةةةح ػر وا نةةةةال فةةةةن السدةةةةانجة االجتساعيةةةةة بةةةةغ  األسةةةةخة 
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 واألصجقا،(.
(د هةةجفت إلةةى التعةةخف عمةةى دور Ross & Cohen, 2004دراسةةة روس و ةةػهغ  

ت السدانجة االجتساعية  عابل وسيط فن التخفيه بغ التأثيخ الدمبن لمزة ػط الحياايةة  ا ػنة
( شالبةةا   ورض ةةةخح نتةةان: الجراسةةة دور السدةةةانجة االجتساعيةةة  عابةةةل 585عيشةةة الجراسةةة بةةةغ  

بمصه رو واقن بةغ وقة  رجةجال الحيةاة الزةا صة  و ةحلظ رشةارح نتةان: الجراسةة إلةى التةأثيخ 
 ا ياابن لمسدانجة االجتساعية عمى الرحة الشفدية لحفخاد.

بعخفةةةة اةةةأثيخ السدةةةانجة االجتساعيةةةة عمةةةى ( د هةةةجفت إلةةةى 3881دراسةةةة  عبةةةج السعبةةةػد  
 فس الز ػط الشفدية الشاجسة عغ صجباح الحػادل لجا عيشة بغ شمبة الاابعة وا ػنةت 

( شالبةةةا  وشالبةةةة بةةةغ شمبةةةة الاابعةةةة الةةةحلغ يقزةةةػن فتةةةخة العةةةالج فةةةن 38عيشةةةة الجراسةةةة بةةةغ  
جتساعيةةةةة السدتذةةةةفى واسةةةةتخجبت الباجعةةةةة باسػعةةةةة بةةةةغ األدواح وهةةةةن  بقيةةةةاس السدةةةةانجة اال

وبقيةةةاس الزةةة ػط الشفدةةةية(  إعةةةجاد الباجعةةةة(  و بقيةةةاس السدةةةتػا االجتسةةةاعن االقترةةةاد ( 
 ( واػصمت الجراسة إلى الشتان: التاليةد5551 إعجاد الذخز  

اػجةةةةةج عالقةةةةةة اراباشيةةةةةة سةةةةةالبة بةةةةةيغ درجةةةةةاح رفةةةةةخاد العيشةةةةةة عمةةةةةى بقيةةةةةاس السدةةةةةانجة  -
 لشاجسة عغ صجباح الحػادل.االجتساعية ودرجاا ع عمى بقياس الز ػط الشفدية ا

ال اػجةةةج فةةةخول دالةةةة إجرةةةانيا  بةةةيغ بتػسةةةصاح درجةةةاح رفةةةخاد العيشةةةة عمةةةى بقيةةةاس  -
السدةةانجة االجتساعيةةة و ةةحلظ درجةةاا ع عمةةى بقيةةاس الزةة ػط الشفدةةية ابعةةا لمسدةةتػا 

 االقتراد .
(د  عشةةػان الذةةعػر  الػجةةجة الشفدةةية وعالقتةةه  ست يةةخ  السدةةانجة 3881دراسةةة  الشب ةةانن  

العالقةةةاح االجتساعيةةةةد دراسةةةةة بيجانيةةةة  هةةةةجفت إلةةةى ال ذةةةةه عةةةغ الذةةةةعػر  الػجةةةجة وابةةةةادل و 
( شالبةةا وشالبةةة 341العالقةاح االجتساعيةةة والسدةةانجة االجتساعيةة وا ػنةةت عيشةةة الجراسةة بةةغ  

بةةةغ جابعةةةة الدةةةمصان قةةةابػس. و ذةةةفت الشتةةةان: عةةةغ بدةةةتػا قخ ةةةب بةةةغ الستػسةةةط الحدةةةابن 
اف  فن ابادل العالقاح االجتساعية والسدانجة االجتساعية   سا رن لمذعػر  الػججة الشفدية وبخ 

هشةةاُ عالقةةة اراباشيةةة سةةالبة ودالةةة إجرةةانية بةةيغ درجةةاح الذةةعػر  الػجةةجة ودرجةةاح  ةةل بةةغ 
ابةةةةادل العالقةةةةاح االجتساعيةةةةة والسدةةةةانجة االجتساعيةةةةة  فةةةةن جةةةةيغ لةةةةع اػجةةةةج فةةةةخول ذاح داللةةةةة 

 إجرانية ابعا لست يخ الاشذ.
(د  عشةػان دور السدةانجة االجتساعيةة  ست يةخ وسةيط بةيغ األجةجال 3882  دراسة  دياا
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الزةةةا صة والرةةةحة الشفدةةةية لمسةةةخاهقيغ الفمدةةةصيشييغ هةةةجفت الجراسةةةة إلةةةى التعةةةخف عمةةةى دور 
الشفدن الشاا: عغ اعخض الفخد لحجةجال  األثخالسدانجة االجتساعية  أجج العػابل الػاقية بغ 

( شالب وشالبة بغ شمبةة السخجمةة العانػ ةة جيةث 118بغ  الزا صة  وا ػنت عيشة الجراسة 
%( واسةةتخجم الباجةةث اسةةتبانة 15.5%( بيشسةةا ا نةةال  44.5شةةرل الةةح ػر فةةن العيشةةة ندةةبة  

الرةةةةحة الشفدةةةةية واسةةةةتبانة السدةةةةانجة االجتساعيةةةةة واسةةةةتبانة األجةةةةجال الزةةةةا صة قةةةةام الباجةةةةث 
د اػجةةج عالقةةة عردةةية دالةةة إجرةةانيا  بةةيغ بتقشيش ةةا عمةةى البيبةةة الفمدةةصيشية و انةةت رهةةع الشتةةان: 

درجةةاح األجةةجال الزةةا صة التةةن اعةةخض ل ةةا السخاهقةةػن والسدةةانجة االجتساعيةةة  اػجةةج عالقةةة 
 شخدية دالة إجرانيا  بيغ درجاح الرحة الشفدية لمسخاهقيغ ودرجاح السدانجة االجتساعية.

عةغ اةأثيخ د هةجفت إلةى ال ذةه (Eggens, et al., 2008)دراسةة إجشيةد وآ ةخون 
العالقةةاح الذخرةةية والسدةةانجة االجتساعيةةة عمةةى احرةةيل شةةالا السخجمةةة الاابعيةةة  ورجخ ةةت 
الجراسة عمى باسػعة بغ شالا السخجمة الاابعيةة  واسةتخجبت بقيةاس السدةانجة االجتساعيةة 
وبقيةةةةاس العالقةةةةاح الذخرةةةةية وبقيةةةةاس لةةةةلدراُ  وانت ةةةةت إلةةةةى وجةةةةػد عالقةةةةة بةةةةيغ السدةةةةانجة 

 عالقاح الذخرية والتحريل.االجتساعية وال
د هةةجفت إلةةى اػاةةيط رثةةخ (Bergman, et al., 2008)دراسةةة بخجسةةان وآ ةةخون 

السدةةانجة االجتساعيةةة  عابةةل بخفةةه بةةغ آثةةار الزةة ػط الشفدةةية  و عابةةل لد ةةج بةةغ الرةةحة 
الشفدةةية لمفةةخد و قمةةل بةةغ اعخاةة ع لحبةةخاض الشفدةةية  رجخ ةةت الجراسةةة عمةةى عيشةةة برػنةةة بةةغ 

اسةةةتخجم البةةةاجعػن بقيةةةاس السدةةةانجة االجتساعيةةةة وبقيةةةاس األعةةةخاض الشفدةةةية   ( بدةةةشا  434 
وبقيةاس الخاةا عةغ الحيةاة  رض ةخح الشتةان: رن السدةانجة االجتساعيةة اةخابط سةمبا بة  رعةةخاض 
االكتباا   سا ركجح نتان: الجراسة عمى رن السدانجة االجتساعية اد ج بغ شعػر الفخد  الخاا 

 عغ ذااه وجيااه.
(د  عشةةةػان الدةةةمُػ التعةةةاونن والسدةةةانجة االجتساعيةةةة وعالقت ةةةا 3855 الجسةةةػقن  دراسةةةة 

 التحرةةةيل الجراسةةةن لةةةجا شةةةالا السخجمةةةة العانػ ةةةة  هةةةجفت الجراسةةةة إلةةةى بيةةةان الفةةةخول بةةةيغ 
بتػسةةةصاح درجةةةاح الاشدةةةيغ بةةةغ شةةةالا السخجمةةةة العانػ ةةةة فةةةن الدةةةمُػ التعةةةاونن والسدةةةانجة 

يغ  ةةةل بةةةغ الدةةةمُػ التعةةةاونن والسدةةةانجة االجتساعيةةةة االجتساعيةةةة  والتعةةةخف عمةةةى العالقةةةة بةةة
والتحريل الجراسن لجا شالا السخجمة العانػ ةة  اسةتخجبت الباجعةة بقيةاس الدةمُػ التعةاونن 

( وبقيةاس السدةانجة االجتساعيةة بةغ إعةجاد واخجسةة  ا الذةشاو  3883بغ إعجاد  الجسػقن  
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شالبةة بةغ شةالا الرةه األول  33وشالةب  34وسابن ربػ بيه( وا ػنت عيشة الجراسةة بةغ 
 ثانػ  واػصمت الجراسة إلى الشتان: التاليةد

عجم وجػد فةخول دالةة إجرةانيا  بةيغ بتػسةصاح درجةاح الةح ػر وا نةال عمةى ر عةاد  -
 بقياسن الدمُػ التعاونن والسدانجة االجتساعية والجرجة ال مية.

بشخفزةةةةن وجةةةةػد فةةةةخول ذاح داللةةةةة إجرةةةةانية بةةةةيغ بتػسةةةةصاح درجةةةةاح باسةةةةػعتن  -
وبخافعةةةةن التحرةةةةيل الجراسةةةةن بةةةةغ شةةةةالا السخجمةةةةة العانػ ةةةةة فةةةةن  ةةةةل بةةةةغ الدةةةةمُػ 

 التعاونن والسدانجة االجتساعية.
 التعكيب على الدراسات الشابكة :

 يالجظ بغ استعخاض الجراساح الدا قة با لمن د
بعطةع الجراسةاح الدةا قة الستعمقةةة  قمةق السدةتقبل اشاولةت فةةن بش ايت ةا السةش : الػصةةفن  -

ن باتس  الجراسة  وربا الجراسة الحالية فقج اعتسجح السش : الػصفن فن التعةخف عمةى ف
 عالقة قمق السدتقبل  السدانجة االجتساعية.

ابالشةةت نتةةةان: الجراسةةةاح الدةةةا قة ركبةةةخ فةةةخول بةةةيغ بتػسةةةصاح درجةةةاح الةةةح ػر وا نةةةال   -
م  جراسةةةةة فسش ةةةةا بةةةةا هةةةةجف إلةةةةى بعخفةةةةه العالقةةةةة بةةةةيغ قمةةةةق السدةةةةتقبل والتفةةةةا ل والتذةةةةا  

(Seginer, 2000) وبش ا با هجف إلى التعخف عمى العالقة بيغ السعتقجاح الخخافية  
(  وبش ةةا بةةا هةةجف إلةةى التعةةخف عمةةى األف ةةار 3882وقمةةق السدةةتقبل  جراسةةة  صةةبخ   

 (.3882’ الالعقالنية وعالقت ا  قمق السدتقبل  جراسة  بدعػد 
فقةجان األبةل والذةظ واالكتبةاا والتف يةخ فةن اافقت  عس الجراساح عمى رن التذا م واليةأس و  -

 ,Burke & et al)با يراجب قمق السدتقبل وبغ هح  الجراسةاح دراسةة السدتقبل عادة
 (.3888ودراسة  جدانيغ   (Kagan et al., 2004)  دراسة  (2005

ابالشةةت نتةةةان: الجراسةةاح الدةةةا قة جةةةػل بت يةةخ الاةةةشذ فسش ةةا بةةةغ ركةةةج وجةةػد فةةةخول بةةةيغ  -
(  3882نةةةال فةةةن قمةةةق السدةةةتقبل لرةةةالط الةةةح ػر  جراسةةةة  إيسةةةان صةةةبخ   الةةةح ػر وا 

(  والةبعس بش ةا ركةج عةجم وجةػد فةخول ذاح داللةة إجرةانية بةيغ 3882دراسة  بشجو   
( ودراسةةةةةة  الصةةةةةانه0 3888الةةةةةح ػر وا نةةةةةال فةةةةةن قمةةةةةق السدةةةةةتقبل  جراسةةةةةة  جدةةةةةانيغ  

3858.) 
اح السختمفةة والسدةتػ اح الجراسةية اشاولت نتان: الجراساح الدا قة الفخول بةيغ التخررة -
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(  3883بةةةةيغ الصةةةةالا والصالبةةةةاح عمةةةةى بقيةةةةاس قمةةةةق السدةةةةتقبل  جراسةةةةة  عبجالحسيةةةةج  
(  3883(  ودراسةةةةةة  عدةةةةةيخ   3882(  ودراسةةةةةة  بدةةةةةعػد  3882ودراسةةةةةة  بشةةةةةجو   
 (.3855( ودراسة  السرخ   3858(  ودراسة  الصانن  3885ودراسة  العشيان  

اح الدةةا قة الستعمقةةة  السدةةانجة االجتساعيةةة السةةش : الػصةةفن فةةن اسةةتخجبت جسيةة  الجراسةة -
 باتس  الجراسة.

ابالشةةةت رهةةةجاف الجراسةةةاح الدةةةا قة الستعمقةةةة  السدةةةانجة االجتساعيةةةة فسش ةةةا بةةةا هةةةجف إلةةةى  -
التعةةخف عمةةى اةةأثيخ السدةةانجة االجتساعيةةة فةةن بػاج ةةه رجةةجال الحيةةاة الزةةا صة  جراسةةة 

(Ross & Cohen, 2009)ودراسة 3882اا    دراسة  دي )(Bergman, et al., 
  وبش ا با هجف إلى بعخفة العالقة بيغ القجراح األكاديسية والتحريل الجراسةن (2008

 (3888( ودراسة  عبجالدالم  3855والسدانجة االجتساعية  جراسة  الجسػقن  
ركجح الجراسةاح الدةا قة عةجم وجةػد فةخول ذاح داللةه إجرةانية بةيغ بتػسةصاح درجةاح  -

( ودراسةةةةة 3885ح ػر وا نةةةةال فةةةةن بت يةةةةخ السدةةةةانجة االجتساعيةةةةة  جراسةةةةة  عبةةةةج   الةةةة
 (.3885 الجسػقن  

لةةةةةع اتعةةةةةخض ر  بةةةةةغ الجراسةةةةةاح الدةةةةةا قة إلةةةةةى العالقةةةةةة بةةةةةيغ قمةةةةةق السدةةةةةتقبل والسدةةةةةانجة  -
 االجتساعية.

 فروض الدراسة:
فةةةن اةةةػ، ا شةةةار الشطةةةخ  والجراسةةةاح الدةةةا قة يسرةةةغ صةةةيا ة الفةةةخوض عمةةةى الشحةةةػ   

 لتالندا
ال اػجةةةج فةةةخول ذاح داللةةةه إجرةةةانية بةةةيغ بتػسةةةصاح درجةةةاح الصالبةةةاح بخافعةةةاح  -

السدانجة االجتساعية وبتػسصاح درجاح الصالبةاح بشخفزةاح السدةانجة االجتساعيةة 
 فن قمق السدتقبل.

ال اػجةةةج فةةةخول ذاح داللةةةة إجرةةةانية بةةةيغ بتػسةةةصاح درجةةةاح شالبةةةاح  ميةةةة الصةةةب  -
 قدةةةع عمةةةع الةةةشفذ( فةةةن السدةةةانجة االجتساعيةةةة ابعةةةا البذةةةخ  وشالبةةةاح  ميةةةة التخبيةةةة 

 لمتخرز.
ال اػجةةةج فةةةخول ذاح داللةةةة إجرةةةانية بةةةيغ بتػسةةةصاح درجةةةاح شالبةةةاح  ميةةةة الصةةةب  -
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 البذخ  وشالباح  مية التخبية  قدع عمع نفذ( فن قمق السدتقبل ابعا لمتخرز.
 يسرغ التشبؤ  قمق السدتقبل فن اػ، السدانجة االجتساعية. -

 سة :إجراءات الدرا
 أ ال: عينة الدراسة :

( شالبةةةة. 531ات ةةةػن عيشةةةة الجراسةةةة فةةةن صةةةػرا ا الش انيةةةة بةةةغ باسػعةةةة  ميةةةة قػاب ةةةا  
( شالبةة اخرةز 51( شالبة اخرز شب  ذخ    مية الصب  جابعةة السمةظ سةعػد   48 

 عمع نفذ   مية التخبية جابعة األبيخة نػرة بشت عبج الخجسغ.
 ( 5ججول   
 وفق التخرزاػز   عيشة الجراسة 

 الشدبة العجد التخرز

 14.2 51 عمع نفذ
 41.3 48 شب  ذخ  

 588.8 531 الساسػش
 ثانيا : أا ات الدراسة:

 ال تبار فخوض الجراسة الحالية شبقت الباجعة األدواح التالية د
 (3885بقياس السدانجة االجتساعية  إعجادد رسسا، الدخسن  ربانن عبجالسقرػد   -
 (3885بل  إعجادد  الب السذيخن0 بقياس قمق السدتق -

 وفيسا لمن وصفا ألدواح الجراسة د
 أ اًل: مقياس المداندة االجتماعية:

درجةةاح  2هشةةاُ بيةةدان اقةةجلخ برةةػن بةةغ 3885رعجاةةه  ةةال  بةةغ  الدخسةةن وعبةةجالػهاا0
( و تةةةةةخاوح بةةةةةجا الةةةةةجرجاح التةةةةةن يحرةةةةةل عمي ةةةةةا 2(  ودانسةةةةةا   3(0 ورجيانةةةةةا   5جيةةةةةث نةةةةةادرا   
 ( درجة واعرذ الجرجة ال مية بدتػا إدراُ السدانجة االجتساعية.31-31يغ  السفحػا باب

 و ت ػن السقياس بغ ثالثة ر عاد هن د
 السدانجة بغ قبل الشطخا،  األصجقا، والايخان( -
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 السدانجة بغ قبل األسخة -
 الخاا الحاان عغ السدانجة -

 ثبات المقياس:
 خونباخ فبمغ بعابل العبةاح لح عةاد والجرجةة جدبت الباجعة العباح لمسقياس  صخ قة الفا 

 ال مية  سا  الاجول التالند
 (3ججول  

 بعابالح ثباح رلفا  خونباخ أل عاد بقياس السدانجة االجتساعية
 (21 العيشة االستصالعيةد ن=

 بعابل ثباح رلفا  خونباخ عجد البشػد البعج

 8.43 5 السدانجة بغ قبل الشطخا، رو األصجقا،

 8.33 2 جة بغ قبل األسخةالسدان

 8.34 58 الخاا الحاان عغ السدانجة

 8.45 31 العباح ال من لسقياس السدانجة االجتساعية

 لتزط بغ الاجول رن السقياس لتست  بجرجة جيجة بغ العباح
 صدق المقياس:

احققت الباجعة بغ صجل السقياس  حداا صجل االادال الةجا من و انةت الشتةان: دالةه 
 8085عشج 

 ثانيا : مقياس قلق المدتقبل :
عبارة بػزعة عمى  سدةة ر عةاد هةن؛  42(0 و ت ػن بغ 3885رعج السقياس  السذيخن 

 التف يخ الدمبن ااا  السدتقبل  الشطخة الدمبية لمحياة  القمق بغ األججال الحيااية الزا صة  
ا درجةة إذا  انةت السطاهخ الشفدةية لقمةق السدةتقبل0 السطةاهخ الادةسية( و ةتع إعصةا، السفحةػ 

ال اشصبةةق. ودرجتةةان إذا  انةةت اسةةتاابته رجيانةةا وثةةالل إذا  انةةت اشصبةةق  حيةةث اسعةةل الجرجةةة 
ال ميةةة التةةن يحرةةل عمي ةةا السفحةةػا عمةةى السقيةةاس اسعةةل درجةةة قمةةق السدةةتقبل لجيةةة واتةةخاوح 

 ( درجة.535-42الجرجاح بيغ  
 ثبات المقياس:

ة بعابةل الفةا  خونبةاخ و انةت الشتةان:  سةا قابت الباجعةة  حدةاا العبةاح  اسةتخجام شخ قة
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  الاجول التالند
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 ( 2ججول  
 بعابالح ثباح رلفا  خونباخ أل عاد بقياس قمق السدتقبل

 (21 العيشة االستصالعيةد ن=
 بعابل ثباح رلفا  خونباخ عجد البشػد البعج

 8.35 5 التف يخ الدمبن ااا  السدتقبل

 8.42 53 الشطخة الدمبية لمحياة
 8.31 4 لسطاهخ الشفدية لقمق السدتقبلا

 8.35 55 القمق بغ األججال الحيااية الزا صة
 8.43 5 السطاهخ الادسية لقمق السدتقبل

 8.55 45 العباح ال من لسقياس قمق السدتقبل

 صدق مقياس قلق المدتقبل :
لةة احققت الباجعة بغ صجل السقياس  حداا صجل االادال الةجا من و انةت الشتةان: دا

 8085عشج 
 نتائج الدراسة :

ال اػجج فخول ذاح دالله إجرانية بيغ بتػسصاح درجاح الصالباح بخافعةاح  الفرض األ ل:
السدةانجة االجتساعيةةة وبتػسةةصاح درجةاح الصالبةةاح بشخفزةةاح السدةانجة االجتساعيةةة فةةن قمةةق 

 السدتقبل.
الجرجةةةة ال ميةةةة للجا ةةةة عمةةةى هةةةحا الدةةةؤال قابةةةت الباجعةةةة بترةةةشيه عيشةةةة الجراسةةةة وفةةةق 

 لسقياس السدانجة االجتساعية إلىد
بشخفزاح السدانجة االجتساعيةد  الحاصالح عمى درجة رقل بغ قيسة ا رباعن األدنةى  -5

 لسقياس السدانجة االجتساعية(.
بخافعاح السدانجة االجتساعيةد  الحاصالح عمى درجة ركبخ بغ قيسةة ا ربةاعن األعمةى  -3

ثةةةةع قابةةةةت  اسةةةةتخجام ا تبةةةةار  ح( لجاللةةةةة الفةةةةخول بةةةةيغ  لسقيةةةةاس السدةةةةانجة االجتساعيةةةةة(.
باسةةةػعتيغ بدةةةتقمتيغ  وذلةةةظ لمتعةةةخف عمةةةى الفةةةخول بةةةيغ بتػسةةةصاح درجةةةاح الصالبةةةاح 
بشخفزةةةةةاح السدةةةةةانجة االجتساعيةةةةةة وبتػسةةةةةصاح درجةةةةةاح الصالبةةةةةاح بخافعةةةةةاح السدةةةةةانجة 

 االجتساعية فن ر عاد والجرجة ال مية لسقياس قمق السدتقبل.
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 لػاط الشتان: التن اع التػصل ل ادوالاجول التالن 
 ( 4ججول   

 ا تبار  ح( لجاللة الفخول بيغ بتػسصاح درجاح الصالباح بشخفزاح السدانجة االجتساعية
 وبتػسصاح درجاح الصالباح بخافعاح السدانجة االجتساعية فن درجاح بقياس قمق السدتقبل

الستػسط  العجد نػش العيشة البعج
 الحدابن

االنحخاف 
 يار  السع

قيسة 
 ح

بدتػا 
 الجاللة

 التعميق

التف يخ الدمبن ااا  
 السدتقبل

 8.44 5.23 43 بشخفزاح السدانجة
  يخ دالة 8.582 5.22

 8.21 5.12 44 بخافعاح السدانجة

 الشطخة الدمبية لمحياة
 8.22 5.18 43 بشخفزاح السدانجة

دالة عشج بدتػا  8.882 2.84
 8.31 5.25 44 بخافعاح السدانجة 8.85

السطاهخ الشفدية 
 لقمق السدتقبل

 8.44 5.35 43 بشخفزاح السدانجة
دالة عشج بدتػا  8.883 3.34

 8.28 5.44 44 بخافعاح السدانجة 8.85

القمق بغ األججال 
 الحيااية الزا صة

 8.43 5.44 43 بشخفزاح السدانجة
دالة عشج بدتػا  8.852 3.11

 8.25 5.23 44 بخافعاح السدانجة 8.85

السطاهخ الادسية 
 لقمق السدتقبل

 8.43 5.32 43 بشخفزاح السدانجة
دالة عشج بدتػا  8.888 4.43

 8.28 5.22 44 بخافعاح السدانجة 8.85
الجرجة ال مية لقمق 

 السدتقبل
 

 8.24 5.24 43 بشخفزاح السدانجة
دالة عشج بدتػا  8.88 2.32

 بخافعاح السدانجة 8.85
 

44 
 

5.42 
 

8.32 
( رن قيسةةة  ح(  يةةخ دالةةة فةةن  عةةجد  التف يةةخ الدةةمبن ااةةا  4لتزةةط بةةغ الاةةجول رقةةع    

السدةةةتقبل(  بسةةةا يذةةةيخ إلةةةى عةةةجم وجةةةػد فةةةخول ذاح داللةةةة إجرةةةانية بةةةيغ بتػسةةةصاح درجةةةاح 
الصالبةةاح بشخفزةةاح السدةةانجة االجتساعيةةة وبتػسةةصاح درجةةاح الصالبةةاح بخافعةةاح السدةةانجة 

 حا البعج لسقياس قمق السدتقبل.االجتساعية فن ه
فةن األ عةادد  الشطةخة  8.85( رن قيع  ح( دالة عشج بدتػا  4كسا لتزط بغ الاجول رقع   

  السطةةةاهخ الشفدةةةية لقمةةةق السدةةةتقبل  القمةةةق بةةةغ األجةةةجال الحياايةةةة الزةةةا صة  الدةةةمبية لمحيةةةاة
دةتقبل  بسةا يذةيخ إلةى السطاهخ الادسية لقمق السدتقبل(  وفن الجرجة ال ميةة لسقيةاس قمةق الس

وجةةةػد فةةةةخول ذاح داللةةةةة إجرةةةانية بةةةةيغ بتػسةةةةصاح درجةةةاح الصالبةةةةاح بشخفزةةةةاح السدةةةةانجة 
االجتساعيةةةة وبتػسةةةصاح درجةةةاح الصالبةةةاح بخافعةةةاح السدةةةانجة االجتساعيةةةة فةةةن امةةةظ األ عةةةاد 
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 لسقياس قمق السدتقبل  و انت امظ الفخول لرالط الصالباح بشخفزاح السدانجة االجتساعية.
( بةةغ وجةةػد 3882ق هةةح  الشتياةةة بةة  بةةا اػصةةمت إليةةه نتةةان: دراسةةة  ةةل بةةغ  بدةةعػد0 واتفةة

( بةةغ 3884عالقةةة اياابيةةة دالةةة بةةيغ قمةةق السدةةتقبل والزةة ػط الشفدةةية و ةةحلظ دراسةةة  بم يالنةةن  
وجةةػد عالقةةة اراباشيةةة عردةةية بةةيغ األفةةخاد بةةغ ذو  التقةةجلخ العةةالن لمةةحاح وقمةةق السدةةتقبل  واةةخا 

جةةةة السخافعةةةة بةةةغ السدةةةانجة االجتساعيةةةة اد ةةةج بةةةغ  فةةةا،ة الفةةةخد الحاايةةةة وقجراةةةه عمةةةى الباجعةةةة رن الجر 
التةةةةػازن الشفدةةةةن والتةةةةن اعةةةةدز بةةةةغ بػاج ةةةةة الفةةةةخد ألجةةةةجال الحيةةةةاة الزةةةةا صة بةةةةغ  ةةةةالل التقيةةةةيع 
السػاػعن والػاقعن ل ا والتحرع فن األف ار التن يسرغ رن اؤد  إلى رف  جالةة القمةق لجيةه وان بةا 

تقبل بةغ احةجياح هةن فةخا لمشسةػ وليدةت برةادر لمت جلةج بسا ياعةل انخفةاض قمةق يأان  ه السدة
السدةةةتقبل لةةةجا بخافعةةةن السدةةةانجة االجتساعيةةةة ربةةةخا بشصقيةةةا بتدةةةقا بةةة  األشةةةخ الشطخ ةةةة والجراسةةةاح 

 الدا قة.
ال اػجةةج فةةخول ذاح داللةةة إجرةةانية بةةيغ بتػسةةصاح درجةةاح شالبةةاح  ميةةةة  الفددرض الثدداني:

 ميةةةةة التخبيةةةةة  قدةةةةع عمةةةةع الةةةةشفذ( فةةةةن السدةةةةانجة االجتساعيةةةةة ابعةةةةا  الصةةةةب البذةةةةخ  وشالبةةةةاح
 لمتخرز.

للجا ةةةة عمةةةى هةةةحا الدةةةؤال قابةةةت الباجعةةةة  اسةةةتخجام ا تبةةةار  ح( لجاللةةةة الفةةةخول بةةةيغ 
باسةةػعتيغ بدةةتقمتيغ  وذلةةظ لمتعةةخف عمةةى الفةةخول فةةن ر عةةاد والجرجةةة ال ميةةة لسقيةةاس السدةةانجة 

عمع نفذ(. والاجاول التالية اػاط الشتان:  –خ  االجتساعية   ا تالف التخرزد  شب  ذ
 التن اع التػصل ل اد

 ( 1ججول رقع  
 ا تبار  ح( لجاللة الفخول فن درجاح بقياس السدانجة االجتساعية لجا عيشة البحث  ا تالف التخرز

الستػسةةةةط  العجد التخرز البعج
 الحدابن

االنحةةةةةةةةخاف 
 السعيار  

قيسةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ح

بدةةةةةةةةةةةتػا 
 التعميق الجاللة

انجة بةةةةةةةغ قبةةةةةةةل الشطةةةةةةةخا، رو السدةةةةةة
 األصجقا،

 8.22 3.15 51 شب  ذخ  
دالةةةةةةةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةةةةةةةج  8.888 2.34

 8.44 3.33 48 عمع نفذ 8.85بدتػا 

 السدانجة بغ قبل األسخة
 8.24 3.41 51 شب  ذخ  

  يخ دالة 8.532 5.23
 8.15 3.22 48 عمع نفذ

 الخاا الحاان عغ السدانجة
 8.28 3.32 51 شب  ذخ  

دالةةةةةةةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةةةةةةةج  8.883 2.52
 8.24 3.83 48 عمع نفذ 8.85بدتػا 
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الستػسةةةةط  العجد التخرز البعج
 الحدابن

االنحةةةةةةةةخاف 
 السعيار  

قيسةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ح

بدةةةةةةةةةةةتػا 
 التعميق الجاللة

الجرجةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال ميةةةةةةةةةةةةةةةةةة لمسدةةةةةةةةةةةةةةةةةانجة 
 االجتساعية

 8.32 3.25 51 شب  ذخ  
دالةةةةةةةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةةةةةةةج  8.885 2.12

 8.23 3.35 48 عمع نفذ 8.85بدتػا 

فةةةةن األ عةةةةادد  8.85( رن قةةةةيع  ح( دالةةةةة عشةةةةج بدةةةةتػا  1لتزةةةةط بةةةةغ الاةةةةجول رقةةةةع   
رو األصةةجقا،  الخاةةا الةةحاان عةةغ السدةةانجة(  وفةةن الجرجةةة ال ميةةة  السدةةانجة بةةغ قبةةل الشطةةخا، 

لسقيةةاس السدةةانجة االجتساعيةةة  بسةةا يذةةيخ إلةةى وجةةػد فةةخول ذاح داللةةة إجرةةانية بةةيغ درجةةاح 
السدانجة االجتساعية لجا عيشة الجراسة فةن امةظ األ عةاد  اعةػد ال ةتالف اخررة غ  و انةت 

 امظ الفخول لرالط شالباح اخرز شب  ذخ .
سرةةغ افدةةيخ ذلةةظ  ةةأن شالبةةاح شةةب  ذةةخ  اتستةة  بتسيةةد فةةن باتسع ةةا الن اخررةة ا ي

 بمسػس وفن جاجة إليه دا ل الػشغ.
( رن قيسة  ح(  يخ دالةة فةن  عةجد  السدةانجة بةغ قبةل  1كسا لتزط بغ الاجول رقع   

األسةةةةخة(  بسةةةةا يذةةةةيخ إلةةةةى عةةةةجم وجةةةةػد فةةةةخول ذاح داللةةةةة إجرةةةةانية بةةةةيغ درجةةةةاح السدةةةةانجة 
ة لةجا عيشةة الجراسةة فةن هةحا البعةج  اعةػد ال ةتالف اخرر غ.افدةخ الباجعةة ذلةظ االجتساعي

فن اػ، رن الجعع االجتساعن يخفه بةغ العشةا، و د ةج بةغ الذةعػر  الدةعادة و ػلةج السذةاعخ 
االياابية و قمل بغ التأثيخ الدمبن لحججال فاألسخة اخا ان السدانجة االجتساعية بغ الػسانل 

جواف  وإشةةةالل القةةةجراح   ةةةس الشطةةةخ عةةةغ التخرةةةز و فةةةس الثةةةار الس سةةةة فةةةن احخ ةةةظ الةةة
الدةةمبية الستخابةةة عمةةى القمةةق ورجةةجال الحيةةاة الاابعيةةة ولةةحا فةةإن الاسيةة  يحةةخا عمةةى اةةخورة 
 بشط السداعجة لصالا هح  السخجمة لسداعجا ع عمى احقيق درجة عالية بغ التػافق الجراسن.

انية بةةيغ بتػسةةصاح درجةةاح شالبةةاح  ميةةة ال اػجةةج فةةخول ذاح داللةةة إجرةة الفددرض الثالدد :
 الصب البذخ  وشالباح  مية التخبية  قدع عمع نفذ( فن قمق السدتقبل ابعا لمتخرز.

للجا ةةةة عمةةةى هةةةحا الدةةةؤال قابةةةت الباجعةةةة  اسةةةتخجام ا تبةةةار  ح( لجاللةةةة الفةةةخول بةةةيغ 
س قمةةةق باسةةةػعتيغ بدةةةتقمتيغ  وذلةةةظ لمتعةةةخف عمةةةى الفةةةخول فةةةن ر عةةةاد والجرجةةةة ال ميةةةة لسقيةةةا

عمةةع نفةةذ(. والاةةجاول التاليةةة اػاةةط الشتةةان:  –السدةةتقبل  ةةا تالف التخرةةزد  شةةب  ذةةخ  
 التن اع التػصل ل اد
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 ( 2ججول   
 ا تبار  ح( لجاللة الفخول فن درجاح بقياس

 قمق السدتقبل لجا عيشة البحث  ا تالف التخرز

الستػسط  العجد التخرز البعج
 الحدابن

االنحخاف 
 السعيار  

قيسة 
 ح

بدتػا 
 الجاللة

 التعميق

 التف يخ الدمبن ااا  السدتقبل
 8.48 5.21 51 شب  ذخ  

  يخ دالة 8.238 8.58
 8.42 5.28 48 عمع نفذ

 الشطخة الدمبية لمحياة
 8.35 5.48 51 شب  ذخ  

  يخ دالة 8.344 8.33
 8.23 5.25 48 عمع نفذ

السطاهخ الشفدية لقمق 
 السدتقبل

 8.22 5.22 51 شب  ذخ  
  يخ دالة 8.423 8.34

 8.42 5.25 48 عمع نفذ

القمق بغ األججال الحيااية 
 الزا صة

 8.25 5.43 51 شب  ذخ  
4.53 8.888 

دالة عشج 
بدتػا 
 8.43 5.23 48 عمع نفذ 8.85

السطاهخ الادسية لقمق 
 السدتقبل

 8.24 5.13 51 شب  ذخ  
  يخ دالة 8.545 8.83

 8.42 5.13 48 عمع نفذ

 الجرجة ال مية لقمق السدتقبل
 8.32 5.23 51 شب  ذخ  

  يخ دالة 8.841 5.32
 8.24 5.14 48 عمع نفذ

( رن قةةةيع  ح(  يةةةخ دالةةةة فةةةن األ عةةةادد  التف يةةةخ الدةةةمبن ااةةةا  2لتزةةةط بةةةغ الاةةةجول  
لقمةةق السدةةتقبل  الشطةةخة الدةةمبية لمحيةةاة  السطةةاهخ الشفدةةية لقمةةق السدةةتقبل  السطةةاهخ الادةةسية 

السدتقبل(  وفةن الجرجةة ال ميةة لسقيةاس قمةق السدةتقبل  بسةا يذةيخ إلةى عةجم وجةػد فةخول ذاح 
داللة إجرانية بيغ درجاح قمق السدتقبل لجا عيشة الجراسة فن امةظ األ عةاد  اعةػد ال ةتالف 

 اخرر غ.
( فةةةن  عةةةجد 8.85( رن قيسةةةة  ح( دالةةةة عشةةةج بدةةةتػا  2كسةةةا لتزةةةط بةةةغ الاةةةجول رقةةةع  

األجةةجال الحياايةةة الزةةا صة(  بسةةا يذةةيخ إلةةى وجةةػد فةةخول ذاح داللةةة إجرةةانية  القمةةق بةةغ 
بةةيغ درجةةاح قمةةق السدةةتقبل لةةجا عيشةةة الجراسةةة فةةن هةةحا البعةةج  اعةةػد ال ةةتالف اخررةة غ  

 و انت امظ الفخول لرالط شالباح اخرز شب  ذخ .
السةال ن  ( ودراسةة  3882واتفق هح  الشتياة ب  با اػصمت إليه دراسةة  ةل بةغ  بشةجو   
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( والتن رواحت رن التخرز الجراسن له عالقة  قمق السدتقبل جيث لد ج لجا شةالا 3853
التخررةةةاح األدبيةةةة بقارنةةةة بةةة  شةةةالا التخررةةةاح العمسيةةةة  ول ةةةغ الجراسةةةة الحاليةةةة  انةةةت 

( والتةةن رواةةحت عةةجم 3884الفةةخول لرةةالط التخرةةز العمسةةن واختمةةه بةة  دراسةةة  عذةةخ   
رةةةانية فةةةن قمةةةق السدةةةتقبل اخجةةة  لمتخرةةةز  و خجةةة  ذلةةةظ إلةةةى رن وجةةةػد فةةةخول ذاح داللةةةة إج

شالا التخرراح العمسية  سةا امقةػ  بةغ بشةاه: واةجر باح عمسيةة وعسميةة قةج رااجةت ل ةع اقتخا ةا 
بةةغ الػاقةة  واعةةابال  بباشةةخا  بةة  البيبةةة السحيصةةة جيةةث ال ياةةجون بةةا يةةأبمػن و صسحةةػن إليةةه بسةةا 

الصالبةاح فةن هةح  السخجمةة العسخ ةة لةجل ع جداسةية بفخشةة يفقجهع االشسبشةان لمسدةتقبل. وبسةا ان 
ال ندتصي  اااهل اةأثخهع  األجةجال الحياايةة السحيصةة وعبةئ الجراسةة الةح  يذةرل اة صا نفدةيا 

 بدتسخ بسا لد ج جالة القمق لجل غ.
 يسرغ التشبؤ  قمق السدتقبل فن اػ، السدانجة االجتساعية. الفرض الرابع:

السدةةةانجة االجتساعيةةةة إسةةة ابا  ةةةالتشبؤ  قمةةةق السدةةةتقبل قابةةةت  لمتعةةةخف عمةةةى ركعةةةخ ر عةةةاد
 Stepwise Multiple Regressionالباجعةة  اسةتخجام احميةل االنحةجار الستعةجد الستةجرج  

Analysis و عتسةةةةج هةةةةحا األسةةةةمػا عمةةةةى إدراج  التخايةةةةب رقةةةةػا العػابةةةةل السدةةةةتقمةد  ر عةةةةاد .)
ا    قمةق السدةتقبل(  لشرةل  الش ايةة إلةى بعادلةة السدانجة االجتساعية( اةأثيخا  عمةى الست يةخ التة

 االنحجار اذتسل عمى العػابل التن ل ا اأثيخ عمى قمق السدتقبل.
بةةةةةغ  ةةةةةالل اسةةةةةتخجام احميةةةةةل االنحةةةةةجار الستعةةةةةجد الستةةةةةجرج لسعخفةةةةةة ر  ر عةةةةةاد السدةةةةةانجة 

 عةةاد االجتساعيةةة اةةأثيخ  إسةة ابا( عمةةى قمةةق السدةةتقبل  ابةةيغ رنةةه اةةع إدراج  عةةج واجةةج فقةةط بةةغ ر
السدانجة االجتساعية وهػد  السدانجة بغ قبل األسخة( ولع لتع إدراج األ عاد  السدةانجة بةغ قبةل 

 الشطخا، رو األصجقا،  الخاا الحاان عغ السدانجة(  لزعه اأثيخهسا عمى قمق السدتقبل.
 ( 3ججول   

 احميل ابالغ االنحجار الستعجد  الخصػة األولى( لمتعخف عمى
 االجتساعية التن اد ع فن التشبؤ بجرجة قمق السدتقبلر عاد السدانجة 

برجر 
 التبالغ

باسػش 
 السخبعاح

درجاح 
 الحخ ة

بتػسط 
 قيسة  ف( السخبعاح

بعابل 
 R2التحجلج 

 55.322 2533.484 5 2533.484 االنحجار
 دالة عشج 

8.85) 

8.583 
 555.854 532 24435.428 البػاقن
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بسةا يذةيخ إلةى وجةػد اةأثيخ ذو  8.85شةج بدةتػا لتزط بغ الاجول رن قيسة ف دالة ع
 داللة إجرانية لبعجد  السدانجة بغ قبل األسخة( عمى التشبؤ بجرجة قمق السدتقبل.

ر  رن هةةةحا البعةةةج  8.583بمةةةغ  R2كسةةةا لتزةةةط بةةةغ الاةةةجول رن قيسةةةة بعابةةةل التحجلةةةج 
 %( بغ التبالغ ال من لقمق السدتقبل.58.3يفدخ  

اػصةةةةةمت إليةةةةةه نتةةةةةان: دراسةةةةةة  ةةةةةل بةةةةةغ  دراسةةةةةة بةةةةةخوان واتفةةةةةق هةةةةةح  الشتياةةةةةة بةةةةة  بةةةةةا 
( والتن رض خح وجػد عالقةة شخديةة دالةة إجرةانيا بةيغ درجةاح الرةحة الشفدةية 3882دياا 

( والتةن اػصةةمت إلةى رنةةه 3881لمسةخاهقيغ ودرجةةاح السدةانجة االجتساعيةةة  ودراسةة  العاسةةن  
س السدةةةانجة االجتساعيةةةةة لػجةةةج عالقةةةة اراباشيةةةة سةةةالبة بةةةيغ درجةةةةاح رفةةةخاد العيشةةةة عمةةةى بقيةةةا

 ودرجاا ع عمى بقياس الز ػط الشفدية.
وفةةن اةةػ، هةةح  الشتةةان: اةةخا الباجعةةة انةةه يسرةةغ التشبةةؤ  أنةةه فةةن ضةةل  يةةاا رو انخفةةاض 
السدانجة االجتساعية يسرةغ رن اشذةط الثةار الدةمبية لحجةجال والسػاقةه الدةمبية التةن لتعةخض 

التةةن اػاج ةةه فةةن السدةةتقبل بسةةا لخفةة  جالةةة القمةةق ل ةةا الفةةخد وااعمةةه لبةةالغ فةةن اقةةجلخ  لح صةةار 
 لجيه.

 لتوصيات:ا
 اػصن الباجعة بغ  الل الشتان: التن اػصمت ل ا الجراسة الحالية  سا لمند

رن احةةةخا الاابعةةةاح عمةةةى إنذةةةا، بخاكةةةد للرشةةةاد الشفدةةةن لتقةةةجيع الخةةةجباح ا رشةةةادية  -
 لمصالا  الرػرة التن اداعجهع عمى التػافق ب  الػاق .

عةةةةخف عمةةةةى االجتياجةةةةاح الشفدةةةةية واالجتساعيةةةةة لصةةةةالا الاابعةةةةة عةةةةغ شخ ةةةةق إجةةةةخا، الت -
 باسػعة بغ البحػل الشفدية واالجتساعية عمي ع.

 إرشاد الػالجلغ إلى اخورة استخجام التصسيغ وعجم بث القمق فن نفػس األبشا،. -
 البخوث املكرتحة:

لةجا شةالا السخجمةة  فاعمية بخناب: إرشاد  سمػ ن بعخفةن لمتخفيةه بةغ قمةق السدةتقبل -
 الاابعية.

 االلتدام الجلشن وعالقته  قمق السدتقبل وبدتػا الصسػح. -
 العالقة بيغ قمق السدتقبل والرال ة الشفدية. -
 فاعمية بخناب: إرشاد  لد ادة السدانجة االجتساعية بغ قبل الػالجلغ لحبشا،. -
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 :املراجع
 أ اًل: مراجع باللغة العربية:

(. بةةجا فاعميةةة فشيةةة التخيةةل فةةن اخفيةةه القمةةق لةةجا 5552ا   بةةجر  إسةةساعيل إبةةخاهيع .5
 .54-4( ا ا2. العجد  السامة السرخ ة لمجراساح الشفديةشالا الاابعة. 

(د اقةةجلخ الةةحاح وعالقتةةه  قمةةق السدةةتقبل لةةجا الااليةةة العخبيةةة 3884بم يالنةةن  إبةةخاهيع   .3
ديسيةةة العخبيةةة السفتػجةةة فةةن   األكا رسةةالة باجدةةتيخالسقيسةةة  سجلشةةة روسةةمػ فةةن الشةةخو :  

.  الجانساُر
(د السدةةانجة االجتساعيةةة ورثخهةةا فةةن  عةةس عػابةةل الذخرةةية 3854بػشةةجوا  شةة خزاد   .2

بةةة  الزةةة ط السجرسةةةن   حةةةث ااخ بةةةن عمةةةى االبيةةةح التعمةةةيع العةةةانػ  واسةةةتخااياياح التعابةةةل 
( 53ج    السامةةةالعخبيةةةة لمتخبيةةةة وعمةةةع الةةةشفذ بامةةةة ااحةةةاد الاابعةةةاح سشصقةةةة بةةةغ عرشةةةػن(  

 .543-522(  ا ا 5العجد  
. اخجسة عةادل برةصفى. العالج السعخفن واالاصخا اح االنفعالية(. 3888بيظ  آرون   .4

 القاهخةد دار الفال العخبية.
(د جةةةةػدة الحيةةةةاة وقمةةةةق السدةةةةتقبل لةةةةجا شةةةةالا السخجمةةةةة 3885العشيةةةةان  رجسةةةةج عبةةةةج    .1

 خا  برة السرخبة. يخ بشذػرة  جابعة رم الق رسالة د تػرا  الاابعية  
(د الشسةةةةػذج الدةةةةببن لمعالقةةةةة بةةةةيغ السدةةةةانجة االجتساعيةةةةة 5552جدةةةةيغ  راو ةةةةة بحسةةةةػد   .2

(0 ال يبةة 25  العةجد  بامةة عمةع الةشفذوا ػط الحياة والرةحة الشفدةية لةجا السصمقةاح  
 .14-44السرخ ة العابة لم تاا  ا ا 

الشفدية االجتساعيةة وإرادة (د دلشابية العالقة بيغ السدانجة 3883الخذاا  ناجن عباس   .3
 يةةخ بشذةةػرة   ميةةة الداا  جابعةةة  رسةالة د تةةػرا  الحيةة واالكتبةةاا لةةجا بخاةةى االلةةجز  

 عيغ شسذ.
(د الدةةمُػ التعةةاونن والسدةةانجة االجتساعيةةة وعالقت ةةا 3855الجسةةػقن  إلشةةاس عبةةجالقادر   .4

ابعةة السشرةةػرة    جبامةة  ميةة التخبيةة التحرةيل الجراسةن لةجا شةالا السخجمةة العانػ ةة  
 .312-335(  ا ا31الاد، األول  العجد  

(د دور السدةةانجة االجتساعيةةة  ست يةةخ وسةةيط بةةيغ األجةةجال 3882ديةةاا  بةةخوان عبةةج    .5
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 يةةخ بشذةةػرة   ميةةة  رسةةالة باجدةةتيخالزةةا صة والرةةحة الشفدةةية لمسةةخاهقيغ الفمدةةصيشييغ  
 التخبية  الاابعة ا سالبية   دة.

(د العالقةةة بةةيغ السدةةانجة االجتساعيةةة و ةةل بةةغ 3885ج   عةةادل  راةةػان  شةةعبان  وهخ ةة .58
  ارةجرها بامةة عمةع الةشفذبطاهخ االكتباا واقةجلخ الةحاح والخاةا عةغ الحيةاة  القةاهخة  

 .585-33(  ا ا 14ال يبة العابة لم تاا  العجد  
  االنامةةػ بقيةةاس السدةةانجة االجتساعيةةة(د 3885الدخسةةن  رسةةسا،  ربةةانن  عبجالسقرةةػد   .55

 السرخ ة  القاهخة.
 رسةةالة(. قمةةق السدةةتقبل وعالقتةةه  دةةستن التفةةا ل والتذةةا م. 3881سةةعػد  ناهةةج شةةخ ج   .53

  يخ بشذػرة. جابعة دبذق. سػر ا د تػرا  
(د فاعمية بخناب: إرشاد  فن  فس قمةق السدةتقبل لةجا رسةخ 3884الديج  رجسج رجب   .52

 رسةالة د تةػرا  ا هةؤال، األشفةال. األشفال السعاقيغ عقميا ورثةخ  عمةى الدةمُػ الالا يفةن لةج
  يخ بشذػرة  جابعة عيغ شسذ.

0 برتبةةةة االنامةةةػ السرةةةخ ة  5  طبقيةةةاس قمةةةق السدةةةتقبل(د 3881شةةةقيخ0 ز شةةةب بحسةةةػد   .54
 القاهخة.

االجتساعيةة والرةحة (د السدةانجة 5554الذشاو   ا بحةخوس  عبةجالخجسغ  ا الدةيج   .51
   برتبة االنامػ السرخ ة.5ط  الشفديةد بخاجعة نطخ ة ودراساح اصبيقية

(د  عةةس السعتقةةجاح الخخافيةةة لةةجا السةةخاهقيغ وعالقت ةةا  قمةةق 3882صةةبخ   إيسةةان ا   .52
السامةةةج العالةةةث عذةةةخ   السامةةةة السرةةةخ ة لمجراسةةةاح الشفدةةةيةالسدةةةتقبل والجافعيةةةة للناةةةاز. 

 55-12( ا24العجد  
صةةةب فةةةن جابعةةةة (د قمةةةق السدةةةتقبل لةةةجا شمبةةةة  ميةةةاح ال3858الصةةةانن  ذ ةةةخا لػسةةةه   .53

   جابعة السػصل  العخال.بامة  مية التخبية األساسيةالسػصل  
(. بدةةةةةبباح القمةةةةةقد  بةةةةةخاح السااةةةةةن والحااةةةةةخ وبخةةةةةاوف 5552عبةةةةةجالباقن  سةةةةةمػا   .54

 -583(. ا 14الاةةةد،   4  القةةةاهخة  السامةةةج بامةةةة دراسةةةاح نفدةةةية اخبػ ةةةةالسدةةةتقبل. 
542. 

ة جابعةةةةةةةة ا بةةةةةةةاراح العخبيةةةةةةةة (د بذةةةةةةةرالح شمبةةةةةةة3883عبجالحسيةةةةةةةج  إبةةةةةةةخاهيع شةةةةةةةػقن   .55
  ا بةاراح  العةجد بامة العمةػم ا ندةانيةالستحجة0بذرالح السدتقبل الدواجن واألكاديسن  
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 .52-25(0 ا ا 5 54
(د السدةةانجة االجتساعيةةة  ست يةةخ وسةةيط فةةن العالقةةة بةةيغ 5554عبةةجالخزال  عسةةاد عمةةن   .38

( 5(0العةةةجد  4  السامةةج  ةبامةةةة دراسةةاح نفدةةيالسعانةةاة االقترةةادية والخالفةةاح الدوجيةةة  
 .25-52را صة األ رانييغ الشفدييغ السرخ ة ا ا 

  السدةةانجة االجتساعيةةة واصبيقاا ةةا العسميةةة فةةن جيااشةةا اليػبيةةة(د 3881عبجالدةالم  عمةةن   .35
   برتبة الش زة السرخ ة  القاهخة.5ط

بيةةة  ( دار الش زةةة العخ 3  بقجبةةة فةةن الرةةحة الشفدةةية(د 3885عبةةجال فار  عبجالدةةالم   .33
 القاهخة.

(د ا لعةةار والعقةةة والسدةةانجة االجتساعيةةة  عػابةةل رساسةةية فةةن 3885عبةةج 0 بعتةةد الدةةيج   .32
ا ال يبةةة السرةةخ ة العابةةة لم تةةاا    بامةةة عمةةع الةةشفذدافعيةةة األفةةخاد لالنزةةسام لماساعةةة  

 (.13القاهخة0العجد 
 فةةةةس الزةةةة ػط (د اةةةةأثيخ السدةةةةانجة االجتساعيةةةةة عمةةةةى 3881عبةةةةجالسعبػد  ناةةةةال، ا   .34

 رسةةالة باجدةةتيخالشفدةةية الشاجسةةة عةةغ صةةجباح الحةةػادل لةةجا عيشةةة بةةغ شمبةةة الاابعةةة  
  يخ بشذػرة   مية التخبية  جابعة عيغ شسذ.

( بشا، رداة لقياس قمق السدتقبل لجا شالا وشالباح جابعة 3884العاسن  ناال، ا   .31
 د يخ بشذػرة. جابعة السمظ سعػ  رسالة باجدتيخالسمظ سعػد. 

(د بدةةةتػ اح القمةةةق لةةةجا شةةةالا جابعةةةة السمةةةظ سةةةعػد 3883عدةةةيخ   عبةةةج  إبةةةخاهيع   .32
  يخ بشذػرة  جابعة نايج العخبية لمعمػم األبشية. رسالة باجدتيخ الخ اض0 

(د قمق السدتقبل وعالقته ببعس الست يخاح العقافية  3884عذخ   بحسػد بحين الجلغ   .33
السةؤاسخ اح التخبيةة  سرةخ وسةمصشة عسةان  دراسة جزار ة بقارنة بيغ شةالا  عةس  مية
ديدةسبخ0  33-31  جابعة عةيغ شةسذ  بةغ الدشػ  الحاد  عذخ0بخ د ا رشاد الشفدن

 .534-525ا ا 
(. التةػاخ والزة ط الشفدةن واالكتبةاا وب ةاراح الت يةه 3882العمسن  دالل سعج الجلغ   .34

 يةخ بشذةػرة. جابعةة  ػرا  رسالة د تلجا شمبة الاابعاح الفمدصيشية والاابعاح األردنية. 
 عسان العخبية الفمدصيشية لمجراساح العميا.

(د السدةةةةةانجة االجتساعيةةةةةة ورجةةةةةجال الحيةةةةةاة الزةةةةةا صة 3888عمةةةةةن  عمةةةةةن عبجالدةةةةةالم   .35
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ال يبة السرخ ة العابةة لم تةاا    بامة عمع الشفذوعالقت ا  التػافق ب  الحياة الاابعية  
 55-2( ا ا 12القاهخة  العجد  

. األردند دار الف ةةةةخ لمصباعةةةةة الرةةةةحة الشفدةةةةية(د 3888شةةةةان عبةةةةج الحسيةةةةج  العشةةةةانن  ج .28
 والشذخ.

(د ا تبةار القةجراح العابةة وعالقتةه  قمةق السدةتقبل فةن 3853ال ابج   صةالط بةغ يحةن   .25
اػ،  عس الست يخاح لجا عيشة بغ شالا السخجمة العانػ ة  السسم ةة العخبيةة الدةعػدية  

 .513-535(  ا ا 58(  العجد 3،  ببش ا  الاد  بامة  مية التخبية
  برتبةةةة االنامةةةػ السرةةةخ ة  رسةةةذ عمةةةع الةةةشفذ العةةةام(د 5534 خبةةةال0 شمعةةةت بشرةةةػر   .23

 القاهخة.
(د رثخ بخناب: اجر بن فةن السدةانجة االجتساعيةة عمةى اشسيةة 3883القبيرن   ادة رجسج   .22

اا جابعةةةة  يةةةخ بشذةةةػرة   ميةةةة الد رسةةةالة باجدةةةتيخالتف يةةةخ االبت ةةةار  لةةةجا السرفةةةػفيغ  
 عيغ شسذ.

(د الةةجاف  للناةةاز وعالقتةةه  قمةةق السدةةتقبل لةةجا 3853القخشةةن  ا بةةغ عابةةج بةةغ  بتةةن   .24
   جابعة رم القخا.برة السرخبة.رسالة باجدتيخعيشة بغ شالا جابعة رم القخا  

(د سةةةةةساح الذخرةةةةةية وعالقت ةةةةةا  قمةةةةةق السدةةةةةتقبل لةةةةةجا 3884كخبيةةةةةان  صةةةةةالح جسيةةةةةج   .21
 يةةةةخ بشذةةةةػرة.  رسةةةةالة د تةةةةػرا  غ الااليةةةةة العخاقيةةةةة  اسةةةةتخاليا. العةةةةابميغ  رةةةةػرة بؤقتةةةةة بةةةة

.  األكاديسية السفتػجة فن الجانساُر
(د فعاليةةة بخنةةاب: عالجةةن سةةمػ ن بعخفةةن فةةن إدارة 3888ال فةةػر   صةةبحن عبةةجالفتاح   .22

0 بامةةة البحةةػل الشفدةةية والتخبػ ةةةالزةة ػط الشفدةةية لةةجا عيشةةة بةةغ شةةالا  ميةةة التخبيةةة  
 ( ا ا2عة السشػفية  عجد  كمية التخبية جاب

(د قمةةةةق السدةةةةتقبل وااخةةةةاذ القةةةةخار وعالقت سةةةةا بةةةةبعس الست يةةةةخاح 3853السةةةةال ن  ثةةةةػاا   .23
 رسةةالة باجدةةتيخالعقافيةةة لةةجا عيشةةة بةةغ شةةالا الاابعةةة  سحافطةةة الميةةث وبحافطةةة جةةجة. 

  يخ بشذػرة. جابعة رم القخا  برة السرخبة.
مةةةةةق االبتحةةةةةان فةةةةةن عالقت ةةةةةا بةةةةةبعس (د قمةةةةةق السدةةةةةتقبل وق3888ا  رجسةةةةةج جدةةةةةانيغ   .24

 يةةخ  رسةةالة باجدةةتيخالست يةةخاح الشفدةةية لةةجا عيشةةة بةةغ شةةالا الرةةه العةةانن العةةانػ 0 
 بشذػرة   مية الداا  جابعة السشيا.
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(. بدةةتػا التػجةةه نحةةػ السدةةتقبل وعالقتةةه بةةبعس االاةةصخا اح 3882بحسةةػد  إبةةخاهيع   .25
( ا 24القةةةاهخة  العةةةجد   شفدةةةيةالسامةةةة السرةةةخ ة لمجراسةةةاح اللةةةجا الذةةةباا الاةةةابعن. 

 .13-51ا
(د فاعميةةة ا رشةةاد العقالنةةن االنفعةةالن فةةن  فةةس قمةةق السدةةتقبل 3882بحسةةػد  إبةةخاهيع   .48

  يخ بشذػرة   مية التخبية  جابعة رسيػط. رسالة باجدتيخلجا شالا التعميع الفشن  
دةبػلية الفةخد الاةد، األول  ب – الدعادة والرةحة الشفدةية(د 3888بخسن   سال إبخاهيع   .45

 فن ا سالم وعمع الشفذ(  القاهخةد دار الشذخ لماابعاح.
(  عةةس الست يةةخاح السخابصةةة  قمةةق السدةةتقبل لةةجا عيشةةة بةةغ 3882بدةةعػد  سةةشا، بشيةةخ   .43
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( 53  السامةج  بامةة العمةػم التخبػ ةة والشفدةيةفةن دولةة ال ػ ةت   والعجوانية لجا الستعةاشيغ
 .344-311( ا ا 4العجد  

(د قمةةق السدةةتقبل وعالقتةةه  رةةل بةةغ فاعميةةة الةةحاح وبدةةتػا 3885السذةةيخن   الةةب ا   .44
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 جابعة رم القخا.
(د قمةةةةق السدةةةةتقبل وعالقتةةةةه  رةةةةل بةةةةغ فاعميةةةةة الةةةةحاح وبدةةةةتػا 3855السرةةةةخ   نيفةةةةيغ   .41

 يةةةةخ  رسةةةالة باجدةةةتيخالصسةةةػح األكةةةاديسن لةةةجا عيشةةةةة بةةةغ شمبةةةة جابعةةةة األزهةةةةخ   ةةةدة  
 بشذػرة   مية التخبية جابعة األزهخ   دة

لسعخفةن والعةالج الشفدةن الةةجلشن (د رثةخ  ةل بةةغ العةالج ا5552بعةػض  ا عبةجالتػاا   .42
   ميةةة التخبيةةة  رسةةالة د تةةػرا  فةةن اخفيةةه قمةةق السدةةتقبل لةةجا عيشةةة بةةغ شمبةةة الاابعةةة  
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(د قمةةق السدةةتقبل وعالقتةةه بةةبعس بطةةاهخ التػافةةق الجراسةةن لةةجا 3882بشةةجوة0 بحسةةػد   .43

جابعةةة الاسعيةةة السرةةخ ة لمجراسةةاح الشفدةةية     بامةةة دراسةةاح نفدةةية شةةالا الاابعةةة  
 (.52عيغ شسذ  العجد 

(د الذةةةةعػر  الػجةةةةجة 3881الشب ةةةةانن  هةةةةالل  وجدةةةةغ  عبجالحسيةةةةج  وعبةةةةجالباقن  فػز ةةةةة   .44
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 (.35(   55العجد   السامة التخبػ ةلعيشة بغ شمبة جابعة الدمصان قابػس  
(د فاعمية بخناب: إرشاد  عقالنةن انفعةالن سةمػ ن فةن  فةس 3852لػليج   عمن ا  ا .45

كميةةة  بامةةةبدةةتػا قمةةق السدةةتقبل لةةجا عيشةةة بةةغ شمبةةة السخجمةةة العانػ ةةة  سشصقةةة عدةةيخ  
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 املالحل
 مقياس المداندة االجتماعية

 التخصص :                       اسم الطالبة :  
 ناارا أحيانا اائما العبارة م

    جػلن بغ رصجقانن رجج رجتاج إلى السداعجة عشجبا 5

    رقخبانن رو والجا  بغ السداعجة شمب يسرششن بذرمة فن ن ركػ  عشجبا 3

    فيه رثق رججا   رعخف ال 2
4 
 

     اشبة ارخفاان ا ػن  عشجبا جتى بيتنھ أ رصجقانن يذعخنن

    والقػة  الخاا رسخان اذعخنن 1

    ألجج ب ا ربػح ال بتاعب رواجه عشجبا 2

    رفعمه عسا الشطخ   س بعن لصفا، رصجقانن 3

    والجا  بدانجة بغ كبيخا قجرا رامقى ص خ   بشح 4

كةةةان لةةةج  رصةةةجقا، جسيسةةةيغ راحةةةجل بع ةةةع عةةةغ إسةةةخار  ولةةةع يعةةةج لةةةج   5
 رصجقا، الن

   

 عشجبا ركػن فن بذرمة استصي  رن اعتسج عمى زبالنن القخ بيغ بشن 58
 لسداعجان

   

    رسخان بغ السدانجة رشمب عشجبا  الخاجة رشعخ 55

    رعخفه رجج لن ليذ كان لػ كسا  الػججة شعخر 53

    بشن  القخا يعيذػن  الحلغ زبالنن بغ اسامھا بحل رنشن رشعخ 52
54 
 

    رجتاج إلى السداعجة عشجبا يداعجنن بغ رجج جياان شػال
51 
 

لػجةةةج رفةةةخاد الاةةةأ إلةةةي ع لسدةةةاعجان عشةةةجبا اشةةةعخ  عةةةجم الدةةةعادة رو رواجةةةه 
 بتاعب

   

    بيتنھ أ رشعخ ااعمشن بشن القخ بيغ الننزب اعابالح 52

    رجتاج إلى السداعجة عشجبا ور ػاان إ ػان يداعجنن 53

    )األنذصة اجتساعية  جساعاح جساعاح ر  فن بذتُخ  يخ رنا 54

    زبالنن بغ جقيقية بدانجة وجػد  عجم رشعخ 55
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    ادانجنن رسخان رجج ال عشجبا  الحدن  رشعخ 38

رن الشاس ال يحتاجػن إلةى  عزة ع الةبعس و سرةش ع االعتسةاد عمةى  رعتقج 35
 رنفد ع

   
33 
 

    لن  الشدبة ابةھ األصجقا، بغ االنفعالية السدانجة
32 
 

    والخاجة لمسداعجة شمبا   الجلغ رلاأ إلى عمسا، عشجبا  الخاجة رشعخ

دةاعجة رثق فن نفدن وفن قجران فةن التعابةل بة  السػاقةه الاجلةجة دون ب 34
 بغ ال خ غ

   

    لن ال خ غ بدانجة رشمب با نادرا 31
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 ثانيا: مقياس قلق المدتقبل
 التخصص :                                 اسم الطالبة :     

 التنطبق احيانا تنطبق العبارة م
    رشعخ  خيبة ربل  مسا ف خح فن السدتقبل 5
    ر ذى الفذل فن السدتقبل 3
     قمق شجلج بغ نتياة با يحجل بغ عشه واصخف وإرهاا رشعخ 2
    رشعخ  العربية والتػاخ وعجم االستقخار 4
    رشعخ  الزعه العام ونقز الصاقة الحيػ ة 1
    اشتابشن جالة بغ التػاخ وعجم االراياح عشجبا رف خ  السدتقبل 2
    اشعخ  ان آبالن وشسػجاان لغ اتحقق 3
    د ا اليه ورعبا، الدواجلدعاشن ازديا 4
    رشعخ  عجم القجرة عمى الرعػباح التن اػاج شن 5
    رشعخ  الخسػل واػاخ العزالح 58
    اف يخ  السدتسخ فن السدتقبل هػ برجر قمقن 55
    لشتابشن شعػر  أن األيام القادبة  يخ سعيجة 53
    اشعخ  قمق بغ ارافاش األسعار و ال، السعيذة 52
    رشعخ  الذظ واالراباُ والحيخة عشجبا رف خ  السدتقبل 54
    رعانن دانسا بغ  عس االاصخا اح  السعجة 51
    رشعخ  القمق بغ سخعة بخور الػقت دون احقيق رهجافن 52
    ر ذى بغ رن ات يخ جياان إلى األسػر فن السدتقبل 53
    ر ذى الج ػل فن عالقاح ججية  ػفا بغ الفذل 54
    رجج صعػبة فن التخصيط لمسدتقبل 55
    رعانن بغ ايق فن التشفذ 38
    رشعخ  عجم األبان  مسا ف خح  السدتقبل 35
    نطخان لمحياة بميبة  التذا م 33
    لدعاشن ارافاش ندبة الصالل  الساتس  32
    رشعخ  زعه التخ يد وشخود الحهغ 34
    رعانن بغ ااصخاا فن الشػم 31
    بذاكل الحياة السدتقبمية افخض نفد ا عمى اف يخ   32
    االزبشن ف خة السػح فن  ل وقت 33



 عائشة بنت فهد بن حيياد.                           

 (114(  4102 أبريل ،3، ج24 دالعد ،النفشي اإلرشاد مركز،النفشي اإلرشاد جملة   

 التنطبق احيانا تنطبق العبارة م
    رشعخ  ز ػط نفدية لقمق رهمن الجانع عمى بدتقبمن 34
    رشعخ  أنشن لغ رستصي  احقيق ذاان 35
    رشعخ  دخعة نبزاح القمب 28
    رشعخ رن السدتقبل ال يحسل ر  صػر  بذخقة 25
    ر ذى بغ وقػش  عس السرانب فن السدتقبل 23
    يذ مشن التف يخ فن بدتقبمن الجراسن 22
    رشعخ  الزيق والحدن وانذ ال الف خ 24
    رعانن بغ صجاش بدتسخ 21
    يديصخ عمن شعػر  الخػف بغ السدتقبل 22
    رشعخ  أن السدتقبل يحسل فن شيااه ال عيخ بغ الرعػباح 23
    ر ذى قمة فخا العسل  عج التخخج 24
    رشعخ  عجم القجرة عمى ااخاذ القخاراح 25
    راربب عخقا    دارة دون سبب وااط 48
    رشعخ  أنشن لغ رجقق الدعادة فن جياان السقبمة 45
    يذ مشن  عخة بتصمباح الحياة والتداباا ا السادية الستدالجة 43
    ط الجمرعانن بغ ارافاش فن ا  42

 
 

 


