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 ىيل الشبيبةأمراكز ت مبةوعالقتيا بقمق المستقبل لدى عينة من ط المينيةالميول 
 التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفمسطينية

 محمد عبد الحميد شقور وكافيإعداد: 

 ومعزوز عالون الدكتور ستاذإشراف األب
2020 
 ممخص

مستوى الميوؿ المينية وعالقتيا بقمؽ المستقبؿ لدى عينة ىدفت الدراسة التعرؼ إلى        

كما ىدفت لمتعرؼ إلى الفروؽ في  ،مف طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية

 دخؿ األسرةالجنس، عدد الدورات التدريبية، مكاف السكف، ومستوى كؿ مف المتغيريف باختالؼ: 

 .الشيري

طورت أداتي ستخدـ المني  الوصفي االرتباطي؛ إذ ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، ا

وىما: مقياس الميوؿ المينية بمجاالتو: )الميوؿ الواقعية، والتحميمية، واالجتماعية،  الدراسة،

شخصي، واالجتماعية، ، ومقياس قمؽ المستقبؿ بمجاالتو: )المجاؿ الوالتجارية، والتقميدية، والفنية(

ومف ثـ تطبيقيا عمى عينة والجسمي، والميني(، بعد فحص معايير الصدؽ والثبات لكؿ منيما، 

الطمبة المتدربيف في مراكز تلىيؿ الشبيبة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية ( مف 148ضمت )

 بالطريقة العشوائية الطبقية.  الفمسطينية، اختيروا

الميوؿ المينية لدى عينة مف طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة مجاالت أف درجة أشارت النتائ  إلى 

 جميعيا بيف المتوسط والمرتفع، حيث كاف أدناىا كانت لوزارة التنمية االجتماعية الفمسطينية التابعة

(، وكانت االستجابة عمى الدرجة الكمية مرتفعة. كما الميوؿ الواقعية( وأعالىا )الميوؿ التقميدية)

القمؽ ) جميعيا متوسطة؛ حيث كاف أدناىا كانتقمؽ المستقبؿ مجاالت أف درجة ت النتائ  بين

 (، وكانت االستجابة عمى الدرجة الكمية متوسطة.القمؽ االقتصادي( وأعالىا )الجسمي
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فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة عدـ وجود  أظيرت النتائ و  

مينية تعزى لمتغيرات )الجنس ومكاف السكف(، في حيف كاف ىناؾ فروؽ الدراسة في درجة الميوؿ ال

عند نفس مستوى الداللة تعزى لمتغير )الدخؿ الشيري، وعدد الدورات التدريبية( ولصالن المستويات 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة وجود الدنيا. كما بينت النتائ  عدـ 

المستقبؿ باختالؼ متغيرات الدراسة الديموغرافية، باستثناء فروؽ دالة في  الدراسة عمى مقياس قمؽ

متوسطات قمؽ المستقبؿ الشخصي لصالن الذكور، ولصالن مدينة مقارنة بالمخيـ، ولصالن الدخؿ 

الميوؿ عالقة دالة إحصائيًا بيف مجاالت  وأخيرًا أظيرت النتائ   عدـ وجوداألعمى ألسرة الطالب. 

جاالتو كافة، باستثناء وجود ارتباط داؿ بيف الميوؿ التقميدية وكؿ مف مؽ المستقبؿ بوقمالمينية 

الدرجة الكمية لقمؽ المستقبؿ، والقمؽ الشخصي، والقمؽ الميني، ووجود ارتباط داؿ إحصائيًا بيف 

  الميوؿ الفنية والقمؽ الميني.

ىتماـ أضرورة أىميا  وفي ضوء نتائ  الدراسة، اقترحت الباحثة جممة مف التوصيات كاف

 وزارة التنمية االجتماعية الفمسطينية في تلىيؿ الشبيبة.

 

 الكممات المفتاحية: الميول المينية، قمق المستقبل، طمبة مراكز تأىيل الشبيبة.
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Abstract 

This study aimed at identifying the degree of vocational interests and their relation 

to future anxiety among a sample of students at rehabilitation youth centers affiliated to 

the Ministry of Social Development. It tackles the differences in each of the variables 

according to gender, number of training courses, place of residence, and monthly 

household income.  

To realize the objectives of the study, the researcher adopted the descriptive analytical 

approach. Two study tools were developed, the vocational interest scale with all its 

aspects (realistic, analytical, social, commercial, traditional, and technical) and the 

future anxiety scale with all its aspects (personal, social, physical, and vocational/ 

professional).  

After examining the validity and reliability of the tools, they were applied to a sample 

comprising 148 students stratified randomly at the rehabilitation youth centers affiliated 

to the Ministry of Social Development. 

The results of the study indicated that the degree of vocational interests among a sample 

of students of youth rehabilitation centers affiliated to the Palestinian Ministry of Social 

Development was between medium and high, with the lowest, traditional interests, and 

the highest, realistic interests. The overall score was high. The results also showed that 

the degree of areas of future anxiety was at a medium rate, where the lowest was 
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physical anxiety, and the highest was economic anxiety. The response to the total score 

was medium. 

The results showed that there were no statistically significant differences between the 

averages of the study sample responses in the degree of vocational interest due to the 

variables: Gender and place of residence. Whereas, there were differences at the same 

level of significance due to the variables of monthly income and the number of training 

courses in favor of the lower levels. The results also showed that there were no 

statistically significant differences between the averages of the study sample responses 

on the scale of future anxiety according to the different demographic study variables, 

with the exception of significant differences in the averages of future personal anxiety 

in favor of males, and in favor of the city compared to the camp, as well as in favor of 

higher income of the student’s family. 

Finally, the results of the study showed that there is no statistically significant 

relationship between the areas of vocational interests and future anxiety with all its 

aspects, except for the existence of a significant correlation between traditional 

tendencies and each of the total degree of future anxiety, personal anxiety and 

vocational anxiety, and the presence of statistically significant correlation between 

technical interests and vocational anxiety. 

In light of the study results, the researcher suggested a set of recommendations, the 

most important of which was the necessity of the Palestinian Ministry of Social 

Development to pay more attention to rehabilitating the youth. 

 

Keywords: Vocational Interests, Future Anxiety, Rehabilitation Youth Centers’ 

Students. 
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 لفصل األولا

 ة الدراسة ومشكمتياخمفيّ 

    مقدمة  ال 1.1

، مػف أكثػر المراحػؿ ةالدارسػسػـ مرحمػة مػا بعػد اتعتبر المرحمة الجامعية أو مػا يطمػؽ عمييػا 

وتشػػعره بػػالقمؽ؛ ألنيػػا تحػػدد مسػػار مسػػتقبمو ومصػػير حياتػػو المينيػػة، حيػػث  فػػردالتػػي تشػػغؿ تفكيػػر ال

ذات مسػػتوى رفيػػع فػػػي يحػػاوؿ جاىػػدًا أف يختػػار تخصػػص يميػػػد لػػو فػػتن بػػاب الوظػػػائؼ المرموقػػة و 

ة، ويؤمف لنفسو حياة كريمة، لذلؾ يبدأ كافوالتي مف خالليا يمكنو أف يحقؽ أىدافو  األعماؿ،قطاع 

ختيار األفراد غير موفؽ، اختيار التخصص المناسب، وفي بعض األحياف يكوف االقمؽ مف ىنا في 

ؿ ميػػو  تػػوائـ مػػعيالػػذي  فينتيػػي بػػو المطػػاؼ بوظيفػػة مؤقتػػة، إال أف ىنػػاؾ توجيػػًا عالميػػًا لػػدعـ التعمػػيـ

 الميني. في مجاؿ التعميـ ةً صاوخ دألفراا

مػػف المراحػػؿ الحرجػػة  -رتباطػػًا بػػالواقع الفمسػػطيني الم عػػاشا-وتعػػد  مرحمػػة مػػا بعػػد المدرسػػة 

 اً مادي اً لى مستقبؿ ميني يعود عمييـ بالراحة النفسية، ويدر  عمييـ عائدإلدى الشباب، فيـ يطمحوف 

ختيػاره الصػحين األف  ،االختيػار ىػذه بشػعور الفػرد بػالقمؽ يمكنيـ مف العػيش بكرامػة. وتػرتبط عمميػة

عتماديػػة سػػتقالؿ وااللمتخصػػص يحػػدد لػػو فرصػػة عمػػؿ دائمػػة وحقيقيػػة، والحصػػوؿ عمػػى نػػوع مػػف اال

و جدي   أكػاف تعميمػًا  وحرص شديد في اختيار التخصص المناسب، سػواءً  المادية، لذا فإف ىناؾ توج 

زديػػػاد حػػػػاالت البطالػػػػة فػػػػي صػػػػفوؼ خريجػػػػي اقبؿ، وفػػػػي ظػػػػؿ جامعيػػػًا أـ مينيػػػػًا، إال أف قمػػػػؽ المسػػػػت

 (.2016الجامعات، أدت إلى التوجو الجدي نحو التعميـ الميني )أبو غالي وأبو مصطفى، 

مػػف المشػػكالت والمعيقػػات التػػي تحػػوؿ  الفمسػػطيني الكثيػػريواجػػو الشػػباب مػػف ناحيػػة أخػػرى، 

سػػػتعداد والقػػػدرة عمػػػى مػػػا يتطمػػػب االداخميػػػة، أـ خارجيػػػة، م تمشػػػكال دوف تحقيػػػؽ طموحػػػاتيـ، سػػػواءً 
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وعمػؿ ليصػؿ  ، وتػدريبمواجيتيا بحكمة وتمكُّف، فالشباب الفمسطيني يبذؿ قصػارى جيػده مػف تعمػيـ

 ميالو وآخروف،)جتماعي يصمن أف يكوف بيئتو التي تتوج تمؾ الجيود المبذولة اإلى مستقبؿ عممي و 

2015). 

ختيػار التخصػص اتخػاذ قػرار اات المؤثرة في تعد الميوؿ المينية مف أبرز العوامؿ والمتغير و 

إذ يركػز كثيػر مػف البػاحثيف لدراسػة العالقػة بػيف  ؛واإلبػداع بػذلؾ التخصػص عمميػًا وعمميػاً  ،المناسب

نواحي النشاط المختمفة والميوؿ، وقياسيا بمدى النجاح في العمؿ، وفي الحد مف ظاىرة القمؽ وعدـ 

إضػػافة إلػػى تطبيػػؽ نتػػائ  تمػػؾ الدراسػػات الميدانيػػة  (،2015 ،وطنػػوس المسػػعود)المسػػتقبؿ اليقػػيف فػػي 

 حتى يتـ توجيو األفراد نحو الميف التي يحتاجيا قطاع األعماؿ بمختمؼ أنواعو.

عمػاؿ، حتػى ولػو لػى عمػؿ معػيف يفضػمو عػف غيػره مػف األفالميوؿ المينية "ىي ميػؿ الفػرد إ

. ويعتبػػػر سػػػترون  (69: 2014 )عػػػز،، لمػػػا يجػػػد فيػػػو مػػػف متعػػػة نفسػػػية وحبػػػو لػػػو" كػػػاف دخمػػػو قمػػػيالً 

(Strong, 1931: 333-346)   إذا كانػت يقػوؿ: ، إذ المينيػةأوائػؿ البػاحثيف فػي موضػوع الميػوؿ  مػف"

عتمػاد عمييػا فػي توجيػو الميوؿ المينية ال تتسـ بالثبات، وتتغير مف عاـ إلى عاـ آخر، ال يمكف اال

 ،مجػاالتسػتة الميػوؿ المينيػة إلػى  (Strong, 1933). وقد قسػـ سػترون  األفراد نحو مينة المستقبؿ"

 .)Harmon et al ,.1994( التقميديو ، المغامر، االجتماعيىي: الواقعي، البحثي، الفني، 

قسـ أنماط الشخصية بحسػب األنشػطة التػي يميػؿ الفػرد فقد  ،(Holland, 1997( ما ىوالند أ

ف لفيػػو يػػرى بػػالميػػوؿ المينيػػة .  نفػػس اقسػػاـإلػػى أدائيػػا، إلػػى سػػتة أقسػػاـ، وقسػػـ بيئػػات العمػػؿ إلػػى 

األفػػراد فػػي بيئػػة عمػػؿ معينػػة يميمػػوف إلػػى أداء أنشػػطة معينػػة متشػػابية، وسػػتكوف سػػماتيـ الشخصػػية 

ف شػػابيت تصػػرفاتو ا  بػػلف كػػؿ فػػرد ينتمػػي إلػػى نمػػوذج واحػػد بعينػػو، و  "ىوالنػػد"متشػػابية أيضػػًا. ويػػرى 

ذا  امؿ مع البيئػة التػي يحيػالتي تتصؿ بنموذج أو نموذجيف آخريف في التعا ،بعض النواحي فييػا. وا 

ط اواألنمػ .(Holland, 1966) نو يكره القياـ بلنشطة أخرىإف معينة،كاف الفرد يميؿ إلى أداء أنشطة 
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والػػػػػنمط ، والػػػػػنمط الفنػػػػػاف، التحميمػػػػػي والػػػػػنمطالػػػػػواقعي، ىػػػػػي: الػػػػػنمط  ،قترحيػػػػػا ىوالنػػػػػداالسػػػػػتة التػػػػػي 

لػى جانػب ىػذه األنمػاط، ىنػاؾ سػت بيئػات و ، والنمط التقميدي، قناعيوالنمط اإل، االجتماعي  ،عمػؿا 

قناعيػػػة، والبيئػػػة ، البيئػػػة اإلجتماعيػػػةالبيئػػػة االىػػػي: البيئػػػة الواقعيػػػة، البيئػػػة التحميميػػػة، البيئػػػة الفنيػػػة، 

 (.2014)مقداد وعبد اهلل،  وىي نفسيا أنماط الشخصية الستة ،التقميدية

الميػػػوؿ المينيػػة وقمػػؽ المسػػػتقبؿ لػػى أف إ ،(2014تشػػػير زبيػػدي ولقريػػد ) ،ومػػف ناحيػػة أخػػرى

فػػالميوؿ المينيػػة تعمػػؿ عمػػى التقميػػؿ مػػف نسػػبة قمػػؽ  ،عبػػارة عػػف حمقػػات متصػػمة بػػيف بعضػػيا الػػبعض

المسػػػتقبؿ لػػػدى األفػػػراد البػػػاحثيف عػػػف تخصصػػػات مينيػػػة تمكػػػنيـ مػػػف الخػػػوض فػػػي قطػػػاع األعمػػػاؿ 

بػػداع، وبالتػػالي يسػػاىـ ذلػػؾ فػػي قيػػاـ الشػػركات والمؤسسػػات والجمع يػػات باسػػتثمار الطاقػػات بكفػػاءة وا 

فر التخصصػػػات المينيػػػة الالزمػػػة إلشػػػباع سػػػوؽ العمػػػؿ مػػػف االبشػػػرية ألقصػػػى قػػػدر ممكػػػف نتيجػػػة تػػػو 

 احتياجاتو المينية.

تكامػؿ بػيف قمػؽ الماضػي  يمثػؿقمػؽ المسػتقبؿ ف بػل( al et Zaleski ,.2019)زاليكسػي  فيػرى

فػػي المسػػتقبؿ، فيػػو يمثػػػؿ  مرتقػػب يءف قمػػؽ المسػػتقبؿ ىػػو الخػػوؼ مػػػف شػػأو  ،والحاضػػر والمسػػتقبؿ

ف لحسػاس بػواإل ،سػتغراؽ بػالتفكير المسػتمر فػي المسػتقبؿنزعاج والتوتر والضيؽ عند االالشعور باال

 نحو المستقبؿ.  ةوالطملنينمف مع فقداف الشعور باأل ،ىتماـالحياة غير جديرة باال

 ميوؿ المينية لمفرد،النظريات المفسرة لمف االفتراض الرئيس الذي تقوـ عميو لوترى الباحثة ب

نظريػػة بانػػدورا و ، Hollandنظريػػة ىوالنػػد و ، Suoperنظريػػة سػػوبر و ، Genzerpergنظريػػة )جنزبػػرج ك

Panadora ، نظريػة ىوبػػوؾ المركبػػة وHoupock ، نظريػة و( آف روAnn Rou)،  ىػػو أف الفػػرد يكػػوف

كس بشػكؿ مباشػر عمػى باختياراتو المينيػة، وبالتػالي يػنع الة نفسية أفضؿ عندما يكوف متحكماً في ح

 نظرتو نحو المستقبؿ وقمقو تجاه ىذا المستقبؿ. 
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الميني مطمبًا ميمًا وحتميًا أكثر مما مضى، بيدؼ مسػاعدة الطمبػة  رشادأصبن اإلفقد  ،لذا

مػػف  المينػي ىػو واحػدٌ  رشػادإلاويرىػا، فالمينيػة، والعمػؿ عمػى تط ـوميػولي ـسػتعداداتياكتشػاؼ اعمػى 

وبالتالي يساىـ  ،( 2016)حمود،نفسية التي تساعد الفرد عمى تحقيؽ تكيفو بيف كثير مف الخدمات ال

 رشػػػاداإلسػػتثمار أقصػػػى قػػدر ممكػػف لممػػػوارد البشػػرية، وال يمكػػف أف يػػتـ ذلػػػؾ بمعػػزؿ عػػف اذلػػؾ فػػي 

ختيػػػار األفػػػراد لمتخصػػػص المناسػػػب وبػػػيف تعبئػػػة اوالتطػػػوير المينػػػي، فيػػػو الجسػػػر الػػػذي يصػػػؿ بػػػيف 

 لمعمؿ بيا.    فردلـ تيتـ الجامعات في التخصصات التي تؤىؿ ال لتيا النقص في كثير مف الميف

سػػتثنائية ال احالػػة كونيػػا تمثػػؿ  وتكتسػػب دراسػػة الميػػوؿ المينيػػة أىميػػة خاصػػة فػػي فمسػػطيف

ستعمار اإلسرائيمي منذ إعالف قيػاـ مػا يسػمى "دولػة إسػرائيؿ" عػاـ لالفمسطيف مثيؿ ليا، إذ خضعت 

الفمسػػػػػطينية فػػػػػي مجػػػػػالي اإلنشػػػػػاءات البنائيػػػػػة  العاممػػػػػةتركيػػػػػز  ىوالتػػػػػي عممػػػػػت بػػػػػدورىا عمػػػػػ، م1948

بػات مػف الواضػن قصػور الميػارات والميػف والحػرؼ  ،ستيطانية. وعميواال ة، خدمة لممشاريعيوالزراع

ميالػو )التي يتمتع بيا الشػعب الفمسػطيني، ممػا أدى ذلػؾ إلػى ضػعؼ األداء االقتصػادي بشػكؿ عػاـ 

 (2015، وآخروف

( عاـ مف التعميـ إلى سوؽ العمؿ، أف معدالت 29-15ت نتائ  مسن انتقاؿ الشباب )ظير أ           

% مف فئة الشباب 16البطالة ترتفع بيف الشباب كمم ا زاد مستوى التعميـ. كما بي نت نتائ  المسن أف 

فئة % مف 84أكمموا االنتقاؿ مف التعميـ إلى سوؽ العمؿ؛ ليعمموا في وظائؼ مس تقر ة ودائمة، بينما 

الشباب انتقموا إلى خارج القوى العاممة، أو عاطميف عف العمؿ، أو إلى أعماؿ غير دائمة مؤقتو 

  ةأما في مراكز تلىيؿ الشبيبة فنسب .2017شيرًا. مركز اإلحصاء الفمسطيني،  12تدوـ أقؿ مف 

 .% فقط عاطميف عف العمؿ20، ومف الخريجيف عامميف% 80
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 الشػبيبة فػي تػوفير عمالػة مػاىرة قػادرة عمػى تلىيػؿ دور مراكػزمف ىنا يبرز التحدي الكبير لػ

مواكبة تمؾ التحديات، وخصوصًا أف ىناؾ مسعى لدى الجميع في الحصوؿ عمى الوظيفة المناسبة 

 الوظيفي، االجتماعي.وبلسرع وقت ممكف، عمى حساب الميارة والتمكيف 

 

  الدراسة مشكمة 2.1

يػػؤثر بشػػكؿ  العمػػؿ سػػوؽ لمتطمبػػات والجػػامعي، يالتعمػػيـ المينػػ مخرجػػات مالءمػػة ف عػػدـإ

بػػػيف التعمػػػيـ المينػػػي  العالقػػػةمػػػف النػػػواحي االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة، ف المجتمػػػع تطػػػور مباشػػػر عمػػػى

وفػػػي المقابػػػؿ، يمتمػػػؾ بعػػػض الشػػػباب  ،مسػػػتقبميةٌ  دٌ أبعػػػا ليػػػا ديناميكيػػػة وسػػػوؽ العمػػػؿ تعتبػػػر عالقػػػة

عضػػيـ قػػاموا بتكػػويف تصػػػورات وؿ المينيػػة، فبتوجيػػات غيػػر مدروسػػة نحػػو الدراسػػة الجامعيػػػة والميػػ

و مبػػال  فييػػا تجػػاه قطػػاع معػػيف مػػف الميػػف،  ويفترضػػوف وجػػود شػػروط مقيػػده لميػػف أخػػرى،  خاطئػػة أ

تتطمب تػوفر خبػرات عمميػة مػع المتقػدـ لموظيفػة، فيفضػموف العمػؿ فػي الميػف الحػرة كالبنػاء، وغيرىػا 

و ومػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكر بػػػػلف ىػػػػذه التصػػػػورات أ يمتمكونيػػػػا، بعيػػػػدًا عػػػػف تنميػػػػة الميػػػػوؿ المينيػػػػة التػػػػي

أغمبيػا إلػى حقػائؽ أو أنيػا ببسػاطة تتناسػى بإمكانيػة أف يعمػؿ الخػري  فػي ال تستند فػي  ،االتجاىات

تجاىيا، وىنا يلتي دور اإلرشاد الميني في تغيير نظػرة ىػؤالء  وميوالً  و حرفة يمتمؾ رغبةً أي مينة أ

قنػػاعيـ بإمكا نيػػة دراسػػة أيػػة حرفػػة أو مينيػػة يرغػػب بيػػا ويتقنيػػا، ممػػا تفػػتن لػػو األفػػراد نحػػو التعمػػيـ، وا 

 نظػػػرتيـ يػػػدعـ ممػػػا الخاصػػػة، مشػػػاريعيـ بإقامػػػة ليػػػـ وتسػػػمن ،البػػػاب عمػػػى مصػػػراعيو لمعمػػػؿ فييػػػا

 .المستقبؿ نحو المتفائمة

 التػي اليقػيف عػدـ حالػة ظػؿ فػي ،لوحظ في السنوات األخيػرة ارتفػاع نسػبة القمػؽ لػدى األفػراد

         المسػػتقرة، غيػػر والسياسػػية األمنيػػة لمظػػروؼ أسػػبابيا تعػػود أكانػػت سػػواءً  الفمسػػطيني، الشػػعب يعيشػػيا
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 وقمػة العمػؿ، فػرص ونػدرة الفمسػطيني، االقتصػادي األداء ضػعؼ ظػؿ فػي عمؿ فرص فراتو  عدـ أـ

 .الشديدة المنافسة تسودىا بيئة في شخصية صغيرة مشاريع إقامة نجاح إمكانية

الميوؿ  التي تناولت موضوع -حسب عمـ الباحثة  -السابقة الحديثة  ونتيجة ندرة الدراسات

التابعػػة لػػوزارة التنميػػة  ىيػػؿ الشػػبيبةلمراكػػز ت بػػةلػػدى عينػػة مػػف طم وعالقتيػػا بقمػػؽ المسػػتقبؿ ةالمينيػػ

لمػػا لػػو مػػف أىميػػة بالغػػة ومػػؤثرة عمػػى  ،جتماعيػػة الفمسػػطينية، كػػاف البػػد مػػف دراسػػة ىػػذا الموضػػوعاال

شػػبيبة التابعػػة السػػوؽ الفمسػػطيني، ومػػف خػػالؿ عمػػؿ الباحثػػة فػػي "مراكػػز تلىيػػؿ القطػػاع األعمػػاؿ فػػي 

رتػػلت القيػػاـ بيػػذه الدراسػػة التػػي تنحصػػر فػػي اإلجابػػة ا "،لػػوزارة التنميػػة االجتماعيػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل

عيندة مدن  قمدق المسدتقبل لددىو الميدول المينيدو  بدين ىل توجدد عالقدةعف السؤاؿ الرئيس اآلتػي: 

 ؟جتماعية الفمسطينيةالتابعة لوزارة التنمية  اال الشبيبة تأىيلز مراك طمبة

 

 راسةأسئمة الد3.1  

 تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عف األسئمة الفرعية اآلتية:        

شػػبيبة التابعػػة لػػوزارة السػػؤاؿ األوؿ: مػػا مسػػتوى الميػػوؿ المينيػػة لػػدى عينػػة مػػف طمبػػة مراكػػز تلىيػػؿ ال

 سطينية؟ جتماعية الفمالتنمية اال

شػػبيبة التابعػػة لػػوزارة السػػؤاؿ الثػػاني: مػػا مسػػتوى قمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدى عينػػة مػػف طمبػػة مراكػػز تلىيػػؿ ال

 جتماعية الفمسطينية؟ التنمية اال

 التابعػة الشػبيبة تلىيػؿ مراكػز طمبػة مف عينة لدى المينية الميوؿ مستوى يختمؼ ىؿالسؤاؿ الثالث: 

مكػػػاف  التدريبيػػػة،ات الػػػدور عػػػدد  الجػػػنس،متغيػػػرات: ختالؼ بػػػإ الفمسػػػطينية جتماعيػػػةاال التنميػػػة لػػػوزارة

 ؟يالشير  األسرة دخؿ مستوى ،السكف
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 التابعػة الشػبيبة تلىيػؿ مراكػز طمبػة مػف عينػة لػدى المسػتقبؿ قمػؽ مسػتوى تختمػؼ ىػؿالسؤاؿ الرابػع: 

مكػػػاف  التدريبيػػػة،ات الػػػدور عػػػدد  الجػػػنس،بػػػاختالؼ متغيػػػرات:  الفمسػػػطينية جتماعيػػػةاال التنميػػػة لػػػوزارة

  الشيري؟ األسرة دخؿ مستوى ،السكف

رتبػػاط بػػيف الميػػوؿ المينيػػة وقمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدى عينػػة مػػف طمبػػة ىػػؿ توجػػد عالقػػة ا السػػؤاؿ الخػػامس:

 جتماعية الفمسطينية؟شبيبة التابعة لوزارة التنمية االمراكز تلىيؿ ال

 

 فرضيات الدراسة 4.1

 امس(، فقد صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية:لإلجابة عف أسئمة الدراسة )الثالث حتى الخ     

 متوسػطات بػيف (α>0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) الفرضية األولى:

جتماعية الفمسطينية التابعة لوزارة التنمية االالشبيبة  تلىيؿ مراكز عينة مف طمبة لدى المينية الميوؿ

 .تعزى لمتغير الجنس

 متوسػطاتبػيف  (α>0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) نية:الفرضية الثا

جتماعية الفمسطينية التابعة لوزارة التنمية االالشبيبة  تلىيؿ طمبة مراكز عينة مف لدى المينية الميوؿ

 تعزى لمتغير مكاف االقامة.

 متوسػطاتبػيف  (α>0.05وى الد اللػة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائي ة عند مست الفرضية الثالثة:

جتماعية الفمسطينية التابعة لوزارة التنمية اال الشبيبة تلىيؿطمبة مراكز  عينة مف لدى المينية الميوؿ

 .سرة الشيريتعزى لمتغير مستوى دخؿ األ

 متوسػطاتبػيف  (α>0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) الفرضية الرابعة:

جتماعية الفمسطينية ة لوزارة التنمية االالتابعالشبيبة  تلىيؿ طمبة مراكز عينة مف لدى المينية الميوؿ

 تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية.
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بػػػػيف  (α>0.05ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائي ة عنػػػػد مسػػػػتوى الد اللػػػػة ) الفرضددددية الخامسددددة:

 اإلجتماعيػةالتابعػة لػوزارة التنميػة الشػبيبة تلىيؿ  طمبة مراكز عينة مف لدى قمؽ المستقبؿ متوسطات

 الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس.

بػػػػيف  (α>0.05 توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائي ة عنػػػػد مسػػػػتوى الد اللػػػػة )ال الفرضددددية السادسددددة:

 اإلجتماعيػةالتابعػة لػوزارة التنميػة الشػبيبة تلىيؿ طمبة مراكز  عينة مف لدى قمؽ المستقبؿ متوسطات

 سطينية تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية.الفم

بػػػػػيف  (α>0.05ال توجػػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػائي ة عنػػػػػد مسػػػػتوى الد اللػػػػػة ) الفرضددددية السدددددابعة:

 اإلجتماعيػةالتابعػة لػوزارة التنميػة الشػبيبة  تلىيؿ طمبة مراكزعينة مف  لدى قمؽ المستقبؿ متوسطات

 الفمسطينية تعزى لمتغير مكاف السكف.

 بيف متوسطات (α>0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) ة الثامنة:الفرضي

الفمسػطينية  اإلجتماعيػةالتابعة لػوزارة التنميػة الشبيبة تلىيؿ طمبة مراكز عينة مف لدى  قمؽ المستقبؿ

 تعزى لمتغير مستوى دخؿ األسرة الشيري.

بػيف  (α>0.05داللػة إحصػائي ة عنػد مسػتوى الد اللػة ) ذاتال توجػد عالقػة إرتبػاط  الفرضية التاسدعة:

 الميػػػوؿ المينيػػػة وقمػػػؽ المسػػػتقبؿ لػػػدى عينػػػة مػػػف طمبػػػة مراكػػػز تلىيػػػؿ الشػػػبيبة التابعػػػة لػػػوزارة التنميػػػة

 الفمسطينية. اإلجتماعية

 

 أىداف الدراسة 5.1

 :تيدؼ الدراسة التعرؼ إلى          

شػػبيبة التابعػػة لػػوزارة التنميػػة مػػف طمبػػة مراكػػز تلىيػػؿ الأواًل: مسػػتوى الميػػوؿ المينيػػة لػػدى عينػػة      

 جتماعية الفمسطينية. اال
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تنميػػػػة ثانيػػػػًا: مسػػػػتوى قمػػػػؽ المسػػػػتقبؿ لػػػػدى عينػػػػة مػػػػف طمبػػػػة مراكػػػػز تلىيػػػػؿ الشػػػػبيبة التابعػػػػة لػػػػوزارة ال

 جتماعية الفمسطينية. اال

ف، مسػػػتوى دخػػػؿ التدريبيػػػة، مكػػػاف السػػػك اتالػػػدور  دمثػػػؿ الجػػػنس، عػػػد ،ثالثػػػًا: دور بعػػػض المتغيػػػرات

شػبيبة التابعػة لػوزارة التنميػة الشيري، عمى الميوؿ المينية لدى عينة مف طمبة مراكز تلىيػؿ الاألسرة 

 جتماعية.اال

التدريبيػػػة، مكػػػاف السػػػكف، مسػػػتوى دخػػػؿ  اتالػػػدور عػػػدد الجػػػنس، مثػػػؿ  ،رابعػػػًا: دور بعػػػض المتغيػػػرات

شػبيبة التابعػة لػوزارة التنميػة تلىيػؿ ال ، عمى قمؽ المستقبؿ لػدى عينػة مػف طمبػة مراكػزاألسرة الشيري

 جتماعية. اال

خامسًا: العالقة بيف الميوؿ المينية وقمؽ المستقبؿ لدى عينة مف طمبة مراكز تلىيؿ الشػبيبة التابعػة 

 جتماعية الفمسطينية.ة االلوزارة التنمي

 

 الدراسة أىمية 6.1

حيػػث تعػػد  ىػػذه ميتيددا النظريددة أىإذ تتمثػػؿ  ،لمدراسػػة الحاليػػة أىميػػة نظريػػة وأخػػرى تطبيقيػػة

الدراسػة األولػػى التػي تتحػػدث عػػف عالقػة الميػػوؿ المينيػة بقمػػؽ المسػػتقبؿ لػدى عينػػة مػف طمبػػة مراكػػز 

 أىميةكما تبرز  ، -حسب عمـ الباحثة –جتماعية الفمسطينية شبيبة التابعة لوزارة التنمية االتلىيؿ ال

عينة مف ثة حوؿ واقع الميوؿ المينية لدى راسة حدية بدالمكتبة العربيالدراسة بكونيا تسيـ في إثراء 

جتماعيػة الفمسػطينية، وتػزداد ىػذه الدراسػة أىميػة االالشػبيبة التابعػة لػوزارة التنميػة طمبة مراكز تلىيػؿ 

فر دراسات حػوؿ اورغبة منيا في دراسة ىذا الجانب لعدـ تو  ،كوف الباحثة تعمؿ وتعنى بيذا المجاؿ

نتبػػػاه الدارسػػػيف، وأصػػػحاب القػػػرار، األىميػػػة النظريػػػة لمدراسػػػة فػػػي لفػػػت ىػػػذا الموضػػػوع، كمػػػا تتمثػػػؿ ا

والجيػػات المعنيػػة بمحاولػػة زيػػادة وعػػي طمبػػة مراكػػز تلىيػػؿ الشػػبيبة حػػوؿ ميػػوليـ المينيػػة لمتقميػػؿ مػػف 
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قمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدييـ، حيػػث يعتبػػر نقػػص المعمومػػات حػػوؿ الكيفيػػة التػػي يمكػػف لمطالػػب مػػف خالليػػا 

الشػبيبة  ختيػار كثيػر مػف الطمبػة لػدى مراكػز تلىيػؿا، ىو السبب المباشر في ختيار المينة المناسبةا

 جتماعية الفمسطينية.اال التابعة لوزارة التنمية

 تلىيػؿ مراكػز عمػى والمتركػز المينػي، التعمػيـ مخرجػات أف فنجػد ،التطبيقية الناحية مف أما

 التدريبيػػػة الػػػدورات مػػػف دالً بػػػ وحرفيػػػة، مينيػػػة تدريبيػػػة دورات تقػػػديـ مجػػػاؿ فػػػي المتخصصػػػة الشػػػبيبة

 الشػباب لػدى والحرفيػة المينيػة والميارات الكفاءات مستوى تطوير في ممموساً  دوراً  تؤدي ،اتيةالخدم

الشػػػػبيبة التابعػػػػة لػػػػوزارة التنميػػػػة إذ مػػػػف المتوقػػػػع أف تعػػػػود الفائػػػػدة عمػػػػى مراكػػػػز تلىيػػػػؿ  الفمسػػػػطيني،

لىيػػػؿ الشػػػبيبة، وزيػػػادة كفػػػاءة وفعاليػػػة مػػػف خػػػالؿ النيػػػوض بعمػػػؿ مراكػػػز ت ،جتماعيػػػة الفمسػػػطينيةاال

جتماعيػػة الفمسػػطينية تسػػتطيع اال مينػػي فييػػا، حيػػث أف وزارة التنميػػةالقػػائميف عمػػى عمميػػة التوجيػػو ال

شػباع حاجػة  ،البحث عف سبؿ نجاح توجيييا المينػي لخدمػة القطػاع االقتصػادي وقطػاع األعمػاؿ وا 

ن اع بكفاءة أعم ى، بحيث ينعكس ذلؾ إيجابًا عمى قمؽ المسػتقبؿ السوؽ مف المينييف والحرفييف والص 

لػػػدى عينػػػة مػػػف طمبػػػة مراكػػػز تلىيػػػؿ الشػػػبيبة، كمػػػا تعتبػػػر ىػػػذه الدراسػػػة إضػػػافة جديػػػدة حديثػػػة فػػػي 

المكتبػػات، بحيػػث يمكػػف لمبػػاحثيف والدارسػػيف االسػػتعانة بيػػذه الدراسػػة واتخػػاذ نتائجيػػا أىػػدافًا إلكمػػاؿ 

راسػة، والتعمػؽ فػي دراسػة الميػوؿ المينيػة وعالقتيػا بقمػؽ المسيرة البحثيػة التػي انتيػت عنػدىا ىػذه الد

المستقبؿ. كما تلمؿ الباحثة أف تزيػد معارفيػا ومعموماتيػا فػي مجػاؿ الميػوؿ المينيػة، وزيػادة كفاءتيػا 

 في إعداد مزيد مف الدراسات.
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 ومحدداتيا راسةالدّ  حدود7.1  

 أجريت ىذه الدراسة في إطار المحددات اآلتية:   

شػبيبة التابعػة لػوزارة التنميػة جريت الدراسة عمى عينػة مػف طمبػة مراكػز تلىيػؿ الأ :البشرية ودالحد -

 .عاـ( 14-16جتماعية التي تتراوح أعمارىـ ما بيف )اال

 .في فمسطيف العاممة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة عينة مف المكانية: الحدود -

 ـ. (2020/ 2019لعاـ الدراسي )ا وؿ مف في الفصؿ الدراسي األ الدراسةأجريت :الزمانية الحدود -

 اقتصرت عمى المفاىيـ والمصطمحات الواردة في الدراسة.: فاىيميةالم الحدود -

، كما أف تعميـ نتائ  الدراسػة الحاليػة سػيكوف مقيػدًا بػدالالت صػدؽ، وثبػات األدوات المسػتخدمة    

ات مػػف جيػػة وعمػػى مجتمعػػات عمػػى ىػػذه األدو ة الموضػػوعية ألفػػراد عينػػة الدراسػػة، سػػتجابومػػدى اإل

 مشابية لمجتمع الدراسة مف جية أخرى. 

 

 التعريفات اإلجرائية لممصطمحات 8.1

 اشتممت الدراسة عمى المصطمحات اآلتية:

مجموعػػة اسػػتجابات القبػوؿ المتعمقػػة بنشػاط مينػػي معػػيف يت خػذه الفػػرد لكسػػب "الميدول المينيددة:  -

 (.85 :2015 ،)مسعود وطنوس "رزقو

  المينية الميوؿ مقياس عمى الطمبة استجابات خالؿ مف رائياً إج وتعرؼ   

الميػوؿ  الفنيػة، الميػوؿ التحميميػة، الميػوؿ الواقعيػة، الميػوؿ) ، ومجاالتػو:الباحثػة قبػؿ مف لقياسا

 .، المطو ر ألغراض الدراسة الحالية(التجارية الميوؿ ،االجتماعية

 ىػذا وينشل فيو، تواجيو أف يمكف التي روالمخاط المستقبؿ مف بالخوؼ شعور": المستقبل قمق -

 تكوف عندما ينشل كما لو، ومحبط لرغباتو مشبع غير فيو يعيش الذي الواقع يكوف عندما القمؽ
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 ,Oshen)" محتمػػؿ بخطػػر إنػػذار القمػػؽ يكػػوف لػػذلؾ جانبػػو، فػػي ليسػػت بػػو المحيطػػة الظػػروؼ

2015: 86-91).   

قمػؽ المسػتقبؿ المطػو ر ألغػراض  مقيػاس عمػى عمييػا الحصوؿ يتـ التي بالدرجة إجرائياً  وتعرؼ -

 . الدراسة الحاليو

 تعمػػػيـ إلػػػى تيػػػدؼ الفمسػػػطينييف والشػػػابات لمشػػػباب مينػػػي تلىيػػػؿ مراكػػػز ىػػػي: الشدددبيبة مراكدددز -

)وزارة  الفمسػػػطينية التنميػػػة االجتماعيػػػة لػػػوزارة وتتبػػػع محػػػددة، حرفػػػة تعمػػػـ عمػػػى الطمبػػػة وتػػػدريب

 (.2017، التنمية االجتماعية
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 الفصل الثَّانيّ 

 اإلطار النَّظرّي والّدراسات السَّابقة

 

  اإلطار النَّظريّ  0.1

 الّدراسات السَّابقة 0.0
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 الفصل الثَّانيّ 
 اإلطار النَّظرّي والّدراسات السَّابقة

 

 اإلطار النظري 1.2

 الميول المينية 1.1.2

 تمييد:

ر مف يساسية التي تتصؼ بيا كثلمعايير األمف ا مجموعة يشار إلى المينة باعتبارىا

فرىا في الشخص واشترط تيوالمحاماة، فيي شروط  ،واليندسة ،والكيمياء ،الطب :مثؿ ،عماؿاأل

تسيـ  يضاً أوىي  .خطاءأية أارة وكفاءة عالية وبدوف يف تكوف بمأو تمؾ، و أ ليذه المينةالممارس 

ف ذلؾ يحدث إمينة بانيا ذات مكانة متدنية ف ار إلىيشفي تحديد المكانة المينية لمينة ما، فعندما 

ف نفرؽ بيف النشاط االقتصادي أيجب ، و عندما تبتعد ىذه المينة عف النمط المثالي لتمؾ المينة

ما أومفيـو المينة، فالنشاط االقتصادي ىو الميداف الذي يعمؿ فيو الفرد بصرؼ النظر عف مينتو، 

الباز ) ف يؤدييا الفردأؿ والميارات والواجبات التي يجب عماالمينة فيي مجموع الوظائؼ واأل

 (.2008والفراحاتي، 

 

 مفيوم المينة 2.1.2

يتداخؿ مع مفيـو المينة مفاىيـ أخرى مقاربة ليا مثؿ الحرفة، والوظيفة، والعمؿ، فالعمؿ 

(. فمصطمن المينة يشير إلى مجموعة مف 1989يحتاج إلى خبرة وميارة )المعجـ الوسيط، 

عماؿ تتطمب ميارات معينة يؤدييا الفرد مف خالؿ ممارسات تدريبية، والعمؿ مفيـو واسع يشمؿ األ

الفعؿ عف  مفاىيـ الوظيفة والمينة والحرفة، وغيرىا مف المصطمحات المشابية فيو يحمؿ معنى
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قصد. واصطالحًا ىو ما يقوـ بو اإلنساف مف نشاط إنتاجي في وظيفة أو مينة أو حرفة 

 (. 2001)المصري، 

أمػػا مفيػػوـ الوظيفػػة، فيشػػير إلػػى مػػا يقػػدعر مػػف عمػػؿ أو طعػػاـ أو رزؽ وغيػػر ذلػػؾ فػػي زمػػف 

فيػػو يمثػػؿ وحػػدة مػػف وحػػدات العمػػؿ تتكػػوف مػػف  ،معػػيف، وتػػلتي بمعنػػى الخدمػػة المعينػػة. واصػػطالحاً 

ويمكػف أف يقػـو بيػا موظػؼ واحػد أو أكثػر  ،عدة أنشطة مجتمعة مع بعضيا فػي المضػموف والشػكؿ

 (. 2005والتويجري،  )البرعي

( عمػى أنػو يمثػؿ جػزءًا مػف كيػاف نظػامي يتضػمف مجموعػة مػف 2005ويشير إليو العثيمػيف )

الواجبات والمسؤوليات، توجب عمى شاغميا التزامات معينة مقابؿ تمتعو بالحقوؽ والمزايػا الوظيفيػة. 

مػػة الخاضػػعة وعميػػو فػػإف الموظػػؼ العػػاـ ىػػو "الشػػخص الطبيعػػي الػػذي يشػػغؿ إحػػدى الوظػػائؼ العا

لنظػػػػاـ الخدمػػػػة المدنيػػػػة أو أحػػػػد األنظمػػػػة الوظيفيػػػػة الخاصػػػػة كنظػػػػاـ الػػػػوزراء ونظػػػػاـ القضػػػػاءوغيرىا 

 بالشروط والمؤىالت المطموبة لشغؿ أي مف تمؾ الوظائؼ".

 

 الميول المينيةمفيوم   3.1.2

 جيمفػػػػػوردلقػػػػػد قػػػػػاـ العديػػػػػد مػػػػػف عممػػػػػاء الػػػػػنفس بوضػػػػػع تعريفػػػػػات لمميػػػػػوؿ المينيػػػػػة فعرفيػػػػػا  

(Guilford)   ( عمػى أنيػا "تصػرؼ سػموكي عػاـ لػدى األفػراد 2018) يوسػؼحسب ما جاء في دراسة

 تلمميؿ نحو مينية معينة أكثر مف غيرىا"، حيث يرتبط ىذا الميؿ لدى األفراد بمجموعة مف المؤثرا

التػػي قػػد تحفػػز الفػػرد فتدفعػػو إلػػى اختيػػار مينػػة دوف غيرىػػا لػػذلؾ، فالػػدوافع ىػػي روح الميػػوؿ المينيػػة، 

 فإذا زالت الدوافع زالت الميوؿ والعكس صحين.
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فيرى بلف الميوؿ المينية عبارة عف مزي  مف "الخبرة العاطفية"، التي  (،Drever) أما دريفر 

تػػػػػدفع الفػػػػػرد إلػػػػػى تركيػػػػػز اىتمامػػػػػو لمينيػػػػػة معينػػػػػة دوف غيرىػػػػػا، و"تكوينيػػػػػة" تػػػػػرتبط بطريقػػػػػة تنشػػػػػئتو 

 ـ ألشياء معينة أكثر مف أمور أخرى.االجتماعية واألسرية التي تدفعو إلى  االىتما

وع رفت أيضًا عمى أنيا "مجموعة استجابات القبوؿ التػي تتعمػؽ بنشػاط مينػي معػيف يتخػذه  

( أف الميػػوؿ المينيػػة تبػػدأ بػػالنمو منػػذ Strong(. وقػػد أكػػد سػػترونخ )2018بشػػير، الفػػرد لكسػػب رزقػػو" )

دخولػػو مرحمػػة المراىقػػة بحيػػث تصػػبن الميػػوؿ  بػػدء الفػػرد مرحمتػػو الثانويػػة التعميميػػة، وتػػزداد نمػػوًا عنػػد

المينيػػة التػػي يختارىػػا المراىػػؽ أكثػػر اسػػتقرارًا وقريبػػة مػػف رأي الراشػػديف رغػػـ تػػلثر المراىػػؽ بعػػدد مػػف 

 (.2014دي ولقريد، يزبالمتغيرات التي تؤثر عميو )

خر، ويمكف القوؿ بلنو ال يوجد عمر محدد تبدأ عنده الميوؿ المينية فيي تختمؼ مف فرد آل

فنالحظ أف ىناؾ بعض األطفاؿ يدركوف مينتيـ التي يرغبوف أف يصبحوف عمييا ويستمروف بالحمـ 

بيػا، وعنػدما يكبػروف يبقػوف عمػى رأييػـ وعمػى حػبيـ لتمػؾ المينػة، وعنػدما يػتـ توجيػو بعػض األسػئمة 

جميعنػا  إلييـ تكوف إجاباتيـ معبرة عف ميوليـ المينية مػف خػالؿ تمػؾ اإلجابػات، ومػف ناحيػة أخػرى

مارسػػنا لعبػػة الميػػف ونحػػف صػػغار، فبعضػػنا اسػػتمر عمػػى حبػػو لتمػػؾ المينػػة التػػي كػػاف يمعبيػػا وىػػو 

 صغير والبعض اآلخر تغيرت نظرتو تجاه تمؾ المينة بعد أف كبر وتقدـ بالعمر. 

 

 أىمية الميول المينية 4.1.2

مػػا ليػػا مػػف أىميػػة لقػػد نالػػت الميػػوؿ المينيػػة أىميػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ عممػػاء الػػنفس والبػػاحثيف ل

لألفػػراد والمجتمػػع، والمؤسسػػات، ونتيجػػة لمتقػػدـ المتالحػػؽ والكبيػػر فػػي عػػالـ األعمػػاؿ مػػف حيػػث كثػػرة 

أنواع الميف ومتطمبات السوؽ  ونتيجة لمثورة التكنولوجية التي اجتاحت عالـ األعماؿ، كاف البد مف 

بة، بحيػث ترتكػز عمميػة االختيػار إيجاد سبؿ جديدة وحديثػة تسػاعد األفػراد فػي اختيػار المينػة المناسػ
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المينػػي عمػػى ميػػوؿ الفػػرد ومسػػتوى المعرفػػة لديػػو. وىنػػا تتمثػػؿ أىميػػة الميػػوؿ المينيػػة كمػػا أشػػار إلييػػا 

 ( باآلتي: 2018يوسؼ )

أواًل: الميػػوؿ المينيػػة توضػػن لمفػػرد درجػػة اىتمامػػو بالمينػػة التػػي اختارىػػا، بشػػكؿ يجعمػػو يسػػتمر فػػي 

 ممارستيا عمى المدى الطويؿ.

ثانيًا: تظير أىمية الميوؿ المينية لألفراد مف خالؿ ما إذا تمكف الفرد مػف إيجػاد أفػراد مشػابييف لػو، 

 في إختيار ميولو المينية وطبيعة عممو.

ثالثػػًا: يسػػتفيد األفػػراد مػػف التوجيػػو المينػػي مػػف خػػالؿ وجػػود خيػػارات أخػػرى إلػػى جانػػب المينػػة التػػي 

 قباًل.اختارىا، والتي شعر بعدـ الميؿ ليا مست

رابعػًا: تظيػر أىميػػة الميػوؿ المينيػػة مػف خػػالؿ مسػتوى قناعػػة الفػرد بميولػػو المينيػة، فحبػػو ليػا يدفعػػو 

إلى البحث عف وسائؿ تنمية ميولو المينيػة ورغبتػو فػي الػتعمـ، وفيػـ مياراتػو فػي تمػؾ الميػوؿ بشػكؿ 

 أكثر.

 ئؿ مف الميف المتاحة أمامو. خامسًا: الميوؿ المينية تساعد الفرد عمى اختيار مينة مف بيف كـ ىا

 

 أىداف الميول المينية 5.1.2

 وحدة الميوؿ المينية تيدؼ إلى ما يمي:( الى أف 2004) يشير حداد        

 في مجاؿ البحث العممي. الفردرفع مستوى الميارة عند  -1

 لمقياـ بميارة اإلدارة وخدمة المجتمع. الفردرفع مستوى الميارة عند  -2

سػػتخداميا فػػي او  ،الالزمػػة لمتعامػػؿ مػػع مسػػتحدثات تكنولوجيػػا التعمػػيـ والػػتعمـ كتسػػاب المعمومػػاتا -3

 التعمـ الذاتي والتعميـ المستمر.
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ستخداميا، وما يمكػف اكتساب المعمومات والميارات عف التقويـ وبناء وسائمو الحديثة وتقنيتيا و ا -4

 د.ختبار الجي  متحانات في بناء مواصفات االستفادة منيا في تطوير االاال

 إلى قدراتيـ وتبادؿ الخبرات. المناسب لمتعرؼتوفير المناخ  -5

 .دعـ تبادؿ الخبرات بيف المعمميف والمؤسسات العممية األخرى -6

 

 مجاالت الميول المينية  2.1.2

نمػو أكػاديمي  ( مجػاالت الميػوؿ المينيػة إلػى:Henna & Jasbir, 1993قسػـ ىينػا وجاسػبر )

Academic development،  ومينػػي ونمػػو شخصػػيPersonal & Professional،  ونمػػو ميػػارات

 ومتابعػػػػػة المتغيػػػػػرات التكنولوجيػػػػػة ،Managementونمػػػػػو ميػػػػػارات إداريػػػػػة  ،Instructionalتدريسػػػػػية 

Coping with changing technology،  ودعػـ المنػاخ المؤسسػيOrganizational environment 

& support. 

ػؿ آؿ زاىػر ) تػي يمكػف أف يشػمميا موضػوع التطػوير المينػي ( أىػـ المحػاور ال2004وقد فص 

 والتقويـ.، لذاتي، اإلدارياوىي: التطوير التدريسي، المنيجي، البحثي، التقني،  ،لممعمـ

لػى أف اختيػار الفػرد لممينػة يمثػؿ تعبيػرًا عػف شخصػيتو، إ (2008) وأشار اليواري وأبو أسػعد

خاصة بيا، وكؿ نمط يقابمو بيئة مينية لكؿ منيا صفات  أنماط حيث تقسـ الميوؿ المينية إلى ستة

ف نمػػط الشخصػػية لػػدى كػػؿ فػػرد يقػػوده فػػي  تلخػػذ االسػػـ نفسػػو، وتطػػابؽ فػػي صػػفات الػػنمط نفسػػو. وا 

الوقػػت المناسػػب التخػػاذ قػػرارات تربويػػة أو مينيػػة أو أكاديميػػة محػػددة تناسػػب نمػػط الشخصػػية، وىػػذه 

 والتقميدية. ،، االجتماعية، الفنية، المغامرةوالبيئة المينية الواقعية، العقمية ،الشخصية :األنماط ىي
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 العوامل المؤثرة في الميول المينية 7.1.2

( أف ىناؾ أربعة متغيرات تؤثر عمى عممية  االختيار 2008) أوضن اليواري وأبو أسعد         

 :، وىيالميني

 بيئية عند العامؿ األوؿ: وىو العامؿ الواقعي، وىو استجابة الفرد لمضغوطات والظروؼ ال

 العممية والتعميمية. اتخاذه قرار معيف في حياتو،

  ،العامؿ الثاني: ويتمثؿ في العممية التعميمية مف خالؿ عممية التعمـ الذي اكتسبو الشخص

 حيث تزداد مرونة الفرد في اختياراتو المينية وتصبن قراراتو أكثر مرونة.

 نى أف العاطفة تمعب دورًا في االختيار العامؿ الثالث: ويتمثؿ في العوامؿ االنفعالية بمع

 الميني. 

  العامؿ الرابع: ويتمثؿ في قيـ الفرد الذاتية، فيجري الفرد مقارنة بيف  القيـ الذاتية والقيـ المختمفة

أف ىذا   (Ginzberg) لمميف، فالفرد ال يمتيف مينة ال تتناسب مع قيمتو الذاتية، ويرى جينزبرغ

ة متطورة، تحدث ضمف فترات واضحة متطورة وتنتيي بالتوافؽ بيف االختيار عممية نمو مستمر 

 الرغبات والقيـ والقرارات والفرص.

 

 النظريات المفسرة لمميول المينية 8.1.2 

ىناؾ عدد مف النظريات التي تناولت الميوؿ المينية ، ومف أىـ النظريات التي تـ تطويرىا 

( كمػا ورد فػي زايػد  ,1951Ginzberg)  جينزبدرج منذ مطمع الخمسينيات في القػرف الماضػي، نظريػة

(، والتي كانت تعتبر مف المحاوالت األولى لوضع نظرية تفصيمية لمنمو الميني، حيػث كػاف 2004)

لمفػػرد، حيػػث أوضػػحت النظريػػة  الميػػوؿ المينيػػةاالىتمػػاـ منصػػبًا حػػوؿ دراسػػة المراحػػؿ التػػي يمػػر بيػػا 

     تتمثػػػؿ فػػػي االختيػػار التخيمػػػي، وىػػػو الػػذي ينشػػػل عنػػػد  أىميػػة االختيػػػار المينػػي، وبينػػػت بػػػلف المراحػػؿ
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لطفؿ، وتصوراتو المستقبمية حوؿ المينة التي يود أف يكوف بيػا،  ثػـ االنتقػاؿ  إلػى مرحمػة االختيػار 

(. 2004المبدئي في مرحمة المراىقة، ووصموا  إلى مرحمة النضوج واالختيار الميني النيػائي )زايػد، 

العوامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي االختيػػار المينػػي، والتػػي  ((Ginzberg, 1951رج نظريػػة جينزبػػتناولػػت كمػػا 

 (. 2008)اليواري وأبو أسعد،  تشمؿ الظروؼ البيئية والتعمـ والجوانب العاطفية وقيـ الفرد الذاتية

وقػػد  (،Super) وبرالسددنظريددة  ومػػف النظريػػات األخػػرى التػػي تناولػػت الميػػوؿ المينيػػة، وىػػي

االنتقادات التػي وجيػت إلػى نظريػة جينزبػرج.  فقػد اعتبرتيػا نظريػة قاصػرة  ظيرت ىذه النظرية نتاج

وغيػر كافيػػة، مػف حيػػث تتضػمنيا مزيػػدًا مػف التفصػػيؿ حػوؿ مفيػػوـ االختيػار المينػػي، والتػي فصػػمتيا 

إلى خمس مراحؿ أساسية تتمثؿ في مرحمة النمو واالستكشاؼ والتلسيس واالستقرار واليبوط.  حيث 

مػػف أىميػػا: أف ىنػػاؾ فػػروؽ فرديػػة فػػي سػػمات الشخصػػية  ،عػػدد مػػف المسػػممات تعتمػػد النظريػػة عمػػى

لمفػرد  الميػوؿ المينيػةوالميوؿ والقدرات لػدى األفػراد بشػكؿ عػاـ، وأف الخبػرة ليػا دور كبيػر فػي صػقؿ 

 (.2004)زايد، 

ويتميز العمؿ في نظرية سوبر، في أنػو حػاوؿ مراعػاة معػارؼ ومبػادئ عمػـ الفػروؽ النفسػية 

النمػػػو فػػػي عمميػػػة االختيػػػار المينػػػي مػػػف قبػػػؿ الفػػػرد. كمػػػا أف نظريػػػة سػػػوبر ىػػػي إحػػػدى وعمػػػـ نفػػػس 

النظريػات التػػي وظفػت اإلرشػػاد النفسػػي فػي المجػػاؿ المينػػي، وقػد تػػلثر سػػوبر فػي المجػػاالت النظريػػة 

التػػي تبناىػػا جينزبػػرغ ورفاقػػو، فاعتقػػد سػػوبر بػػلف أعمػػاؿ جينزبيػػرغ فييػػا نقػػص كبيػػر، لكونيػػا لػػـ تلخػػذ 

 (.2011لثير المعمومات، وخبرات الفرد عف النمو والوعي الميني لديو )حمود، بالحسباف ت

فرة، فيػػي اكمػػا ركػػزت عمػػى الجوانػػب الخاصػػة بػػالفرد مػػف ميػػوؿ وقػػدرات وقػػيـ وفػػرص متػػو  

بػػلف ( Vongphanakhone, 2014نظريػػة تركػػز عمػػى التفػػاوت بػػيف األفػػراد.  إذ يػػرى فونجفاسػػخوف )

ساسػػيًا فػػي قػػدرة المنظمػػة عمػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا، وفػػي زيػػادة اإلنتاجيػػة عتبػػر عنصػػرًا أتالميػػوؿ المينيػػة 
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والحفاظ عمى موقعيا التنافسػي، وذلػؾ ال يػتـ مػف خػالؿ تمتػع المػوظفيف باالتجاىػات اإليجابيػة نحػو 

 عمميـ ومينتيـ، ولدييـ الرغبة في تطوير قدراتيـ المينية. 

حيػػػث  ((Holland  ريػػػة ىوالنػػػدنظ ،الميػػػوؿ المينيػػػةومػػػف النظريػػػات األخػػػرى التػػػي تناولػػػت 

أوضػػن ىوالنػػد العالقػػة بػػيف التصػػورات النظريػػة عػػف مراحػػؿ النمػػو، وبػػيف الجوانػػب العمميػػة المتصػػمة 

بتحديد الميوؿ المينية. وتقوـ نظريتو عمى أساس أف بموغ الشخص السف التي يكوف عميو فييا قادرًا 

فاعػؿ الػوراثي مػع العديػد مػف القػوى الثقافيػة عمى أف يختار المينة التي سيمتحؽ بيا، يعتبػر نتاجػًا لمت

والشخصية، بما فييا تلثير الرفاؽ والوالديف، والطبقة االجتماعية التػي ينتمػي إلييػا، والبيئػة الطبيعيػة 

 (.2004التي يعيش فييا )زايد، 

 

 االجتماعيومراكز تأىيل الشبيبة  9.1.2

ماعيػة ومػع وجػود مؤسسػات ىي عبارة عف مؤسسات حكوميػة تسػعى لتحقيػؽ الحمايػة االجت

قادرة عمى إعطاء التعبير المناسب عف الرؤية، وىي بمثابػة الضػماف لمبنػاء وسػط أيػة ظػروؼ ميمػا 

عمى حماية  مراكز تلىيؿ الشبيبةتقـو فمسفة كانت صعبة عمى غرار ما يعيشو الفمسطينيوف. بحيث 

 الميمشػػة وحمػػايتيـ مػػف خطػػرورعايػػة األطفػػاؿ المتسػػربيف مػػف المػػدارس مػػف أبنػػاء الفئػػات الضػػعيفة و 

  نحراؼ.اال

عػػادة لخطػػر االنحػػراؼ، إعػػادة تلىيػػؿ األطفػػاؿ المعرضػػيف  حيػػث تيػػدؼ ىػػذه المراكػػز إلػػى وا 

األطفػػاؿ المتسػػربيف مػػف بحيػػث تعنػػى ىػػذه المراكػػز ب دمجيػػـ ليصػػبحوا أعضػػاء فػػاعميف فػػي المجتمػػع.

عػػػػددًا مػػػػف الميػػػػف  ، وتػػػػوفر ليػػػػـعػػػػاـ (14-16المػػػػدارس أبنػػػػاء األسػػػػر محػػػػدودة الػػػػدخؿ مػػػػف عمػػػػر )

 .(2019" )وزارة التنمية االجتماعية، لمنيوـأ –نجارة  -حذية أماكنجي  -الخزؼ  أىميا
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( إلػػى 2019تسػػعى مراكػػز تلىيػػؿ الشػػبيبة كمػػا حػػددتيا وزارة التنميػػة االجتماعيػػة الفمسػػطينية )

 تحقيؽ عدٍد مف األىداؼ، أىميا:  

مػػػػاف االجتمػػػػاعي، والحيػػػػاة الكريمػػػػة الوصػػػػوؿ بمجتمػػػػع فمسػػػػطيني متماسػػػػؾ ومتضػػػػامف يػػػػوفر األ -1

 لكألفراده عمى أساس العدالة والمساواة وبدوف تمييز. 

تػػوفير حمايػػة اجتماعيػػة مػػف خػػالؿ برامجيػػا المختمفػػة المسػػتندة إلػػى الػػني  المبنػػي عمػػى الحقػػوؽ،  -2

 بما يضمف الشفافية والعدالة لتدعيـ صمود المواطنيف.

عادة تكيفيـ نفسي -3  ًا وتربويًا واجتماعيًا ومينيًا.دم  الشباب في المجتمع وا 

 

 لعامالقمق ا 10.1.2

 تمييد:

المشػػكالت ظػػاىرة ىػػذه جممػػة ومػػف  نسػػاف مػػف المشػػكالت والضػػغوط النفسػػية،ة اإلال تخمػػو حيػػا      

عمػود . وترتبط  ظاىرة القمؽ بطمبػة الجامعػات باعتبػارىـ ختمؼ مف فرد آلخروالتي تقمؽ المستقبؿ، 

أكثػر الفئػات تفكيػرًا  حيث أنيػـ ؛قع عمى عاتقيـ مسؤولية المجتمع وتطورهالذيف تو األساس لممستقبؿ 

، غالبيػػة الطمبػة لػدييـ خػػوؼ وترقػب لممسػػتقبؿ اذ يمكػػف القػوؿ أفوترصػدًا لممسػتقبؿ ومػػا يخبػ، ليػـ، 

 عمػؿ ى فػرصعمػحصػوليـ  عػدـباإلضػافة إلػى  ،عدـ تحقيػؽ طموحػاتيـ الماديػة والمعنويػة نابع مف

قمػؽ المسػتقبؿ نػوع مػف أنػواع  فػإف وعدـ القدرة عمى الزواج، لػذلؾ رحمة الجامعيةبعد االنتياء مف الم

 ـ.وحياتي تيـيشكؿ خطرًا عمى صح يواجو ىؤالء الطمبة وبالتالي القمؽ الذي

ضػػطرابات ومحػػور اال النفسػػية والعقميػػة االضػػطراباتيشػػكؿ القمػػؽ المفيػػـو األسػػاس فػػي عمػػـ 

مػػف و ت األساسػية التػي تصػيب األفػػراد مػف الجػنس البشػري االنفعػاال مػػف القمػؽالنفسػية، حيػث يعتبػر 
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 ،فنجػده لػدى األفػراد األسػوياء عنػد تعرضػيـ لممواقػؼ المتلزمػػة ة. أكثػر االضػطرابات النفسػية الشػائع

 .(2010إبراىيـ، ضطرابات النفسية والعقمية األخرى )ونجده مالزمًا لكؿ اال

  .المة عمى إنسانيتو وتؤثر عمى سػموكووىي ع ،القمؽ حالة طبيعية في حياة اإلنساف ويعد 

ذ إ ؛وحقيقة مف حقائؽ الوجود اإلنساني ،في بناء وتطوير الشخصية اً ميم اً دينامي اً القمؽ جانب ويمثؿ

الالزمػػػة لمتصػػػدي والتغمػػػب عمػػػى   اإلجػػػراءات السػػػموكية عنػػػد اتخػػػاذواقعػػػًا ومحركػػػًا لمفػػػرد  يشػػػكؿ القمػػػؽ

يصػػبن خطػػرًا يػػؤثر عمػػى سػػموؾ الفػػرد ويمحػػؽ األذى  لكنػػو بعػػض مواقػػؼ التحػػدي التػػي يتعػػرض ليػػا،

 (.2013المومني، بحياتو إذا زاد عف حده )

العاديػة  الحيػاة ؼتعتبر ظاىرة القمؽ عند اإلنساف السوي  بشكؿ عػاـ تفػاعاًل طبيعيػًا لظػرو و  

ي الذي  يعمؿ كدافع قوي نحو النجاح والتقػدـ عنػد األفػراد، مثممػا يحػدث فػوىذا في حدوده الطبيعية 

القمػؽ إذا زاد  أمابعض مواقؼ التحدي التي يمر بيا كدخوؿ االمتحاف أو االلتحاؽ بوظيفة جديدة.  

عػػف حػػده وتجػػاوز الحػػدود الطبيعيػػة وأصػػبن شػػديدًا لدرجػػة الوقػػوؼ فػػي سػػبيؿ التكيػػؼ وعرقمػػة التقػػدـ، 

 (.2010القمؽ )الصيخاف،  بأصبن عرضًا مرضيًا وىو ما يطمؽ عميو عصا

دراكػو  ليػا عمػى أنيػا سػمبية  يػدؿ عمػى عػدـ فاألحداث التػي ي ترقبيػا الفػرد بشػكؿ مبػال  فيػو وا 

قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى الػػػتحكـ فييػػػا والتػػػي سػػػتتحوؿ إلػػػى مصػػػادر لمضػػػغط عميػػػو، وىػػػذا بػػػدوره يػػػؤدي إلػػػى 

 (.McNamara, 2000اإلحساس بالقمؽ )

بلنػػو كثيػػر مػػف النػػاس  ويصػػف حيػػث  القمػػؽ أصػػبن السػػمة البػػارزة لمعصػػر الحػػالي، ونػػرى بػػلف

 ةشػدبالسػرعة و يتميػز وذلؾ باعتبػاره عصػر  ،عصر القمؽ والتوتر عمى المستوييف الفردي والجماعي

المػػدخؿ الجػػوىري أصػػبن القمػػؽ و  . التقمػػب، كمػػا تكثػػر فيػػو الصػػراعات والتػػوترات والضػػغوط النفسػػية

تسػػمـ وقػػد اس ،نسػػاف يعػػيش حالػػة دائمػػة مػػف التػػوترلدراسػة الصػػحة النفسػػية لإلنسػػاف، حيػػث أصػػبن اإل

 الفػػػرد لػػػـ يعػػػد بوسػػػع. و ليمومػػػو المتعػػػددة التػػػي بػػػدأت تحػػػوؿ بينػػػو وبػػػيف شػػػعوره باالرتيػػػاح والسػػػعادة
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االسػػتمرار فػػي الحيػػاة بطريقػػة تمقائيػػة بسػػيطة، ولعػػؿ ذلػػؾ ىػػو سػػر المتاعػػب الػػذي يمػػر بيػػا اإلنسػػاف 

 (.2007المعاصر )الشربيني، 

 

 مفيوم القمق بشكل عام 11.1.2

اـ الكثيػػػر مػػف البػػػاحثيف فػػي الفمسػػػفة وعمػػـ الػػػنفس والصػػػحة بػػات موضػػػوع القمػػؽ محػػػط اىتمػػ

(  بنشػػر أوؿ مقػػاؿ متخصػػص عػػف القمػػؽ عػػاـ Kenrkingnrdالنفسػػية، فقػػد قػػاـ العػػالـ كيػػر كجػػارد )

 (.2011، وحدد فيو مفيـو القمؽ، وميز بيف القمؽ والخوؼ )صالن وآخروف، م1844

نػو ال أفيػا فػي بعػض النقػاط إال وقد تعددت تعريفات القمؽ وتنوعت، ولكف بػالرغـ مػف اختال

 بد مف تناوؿ بعض ىذه التعريفات لغرض تقديـ صورة أكثر وضوحًا وشمواًل عف القمؽ.  

، عبػد اهلل)(  مفيـو القمػؽ بلنػو: رد فعػؿ الحالػة مػف الخطػر Frued, 1982يد )و فقد عر ؼ فر 

الفػػػرد، ناشػػػئة عػػػف عبػػػارة عػػػف خبػػػرات ميػػػددة ألمػػػف  :( بلنػػػوHorney)و ىػػػورني تػػػ(.  فيمػػػا عرف2001

تضػػارب مشػاعر الوالػديف نحػػوه وتفضػيؿ أحػػد  :ؿمواقػؼ أو احػداث مؤلمػػة تبػدأ منػذ نشػػلة الطفػؿ، مثػ

نزاؿ العقاب إخوتو عميو، أو رفضيـ لو  (.2002غير العادؿ بو والسخرية منو )الخالدي، ، وا 

مػع رد  فعػؿ لتيديػد يتصػؼ بعػدـ التناسػب  :مفيـو القمػؽ بلنػو ( May)في حيف وصؼ ماي 

الخطػػػر الحقيقػػػي، ويتضػػػمف الكبػػػت وبعػػػض الصػػػراعات، وال يسػػػتطيع الشػػػخص العصػػػبي أف يفيػػػـ 

  (.2010بوضوح األسباب التي أدت  إلى قمقو وتوتره )عيسوي، 

 ،شعور بالخوؼ مف المستقبؿ والمخاطر التي يمكف أف تواجيو فيػو عمى أنو:القمؽ ويعر ؼ 

ش فيو غير مشبع لرغباتو ومحبط لو ، كما ينشل عندما وينشل ىذا القمؽ عندما يكوف الواقع الذي يعي

           تكػػػػػػوف الظػػػػػػروؼ المحيطػػػػػػة بػػػػػػو ليسػػػػػػت فػػػػػػي جانبػػػػػػو، لػػػػػػذلؾ يكػػػػػػوف القمػػػػػػؽ إنػػػػػػذار بخطػػػػػػر محتمػػػػػػؿ

 (.95 :2002 )مرسي،
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تعػرض  إذانسػاف إف يشعر بيػا أي أاالنفعاالت الطبيعية التي يمكف  أحد : ىو أيضاً  القمؽو 

نسػػػاف لمواجيػػػة عػػػداد وتييئػػػة اإلإاؿ، وىػػػو اسػػػتجابة طبيعيػػػة فييػػػا لموقػػػؼ مػػػا يسػػػتدعي ىػػػذا االنفعػػػ

و الشػيء الػذي أكانت تناسب الموقػؼ  إذاور وانفعاؿ طبيعي عتجربة القمؽ ىنا شأف  ااألخطار، كم

 .(2007الشربيني، )بالقمؽ تسبب 

ضػػػعؼ فػػػي الميػػػارات والقػػػوى  إلػػػى مفيػػػـو القمػػػؽ باعتبػػػارهوقػػػد أشػػػار عمػػػـ الػػػنفس االيجػػػابي 

بية التي يمتمكيا جميع األفراد، والتي تعتبر بمثابػة حمايػة ليػـ مػف اإلصػابة بػالمرض النفسػي، اإليجا

ف تحديد وتعظيـ ىذه الميارات يساعد األفراد عمى الحماية مف ىذه األمراض  (.2013 فيد،) وا 

المتعػددة، وىػو مػا يجعمػو مواقػؼ الحيػاة بشػكؿ مسػتمر ل نسػاف يتعػرضاإل رى الباحثػة بػلفتو 

تختمؼ مف فرد إلػى آخػر ومػف موقػؼ إلػى آخػر.  بدرجات متفاوتة ضة لمواجية لمقمؽ ولكف أكثر عر 

القػدرة  الفػرد ويػؤثر عمػى تػوازف الفػرد النفسػي ويفقػد ،يزداد القمؽ بحيػث يطغػى عمػى السػموؾولكف قد 

 .عمى السيطرة

حالػػة وىػػو مشػػاعر طبيعيػػة عامػػة يمػػر بيػػا كػػؿ إنسػػاف " :ويمكػػف تمخػػيص مفيػػـو القمػػؽ بلنػػو

اطفية نفسية يختمط فييا كؿ مف الرعب والحذر والخوؼ ومشاعر الرىبة موجية نحو المستقبؿ أو ع

   ة.الظروؼ المحيط

 

 القمق كحالة والقمق كسمة 12.1.2

بيف  (Spielbergerحيث ميزت نظرية سبيمبرجر ) سمة، أو حالة إمايمكف أف يكوف القمؽ 

ارة عف موقؼ طبيعي قد يكوف سببو موقؼ أو كحالة والقمؽ كسمة، فالقمؽ كحالة ىو عب القمؽ

ظرؼ أو حدث معيف، وىو عبارة عف مجموعة مف الضغوط التي تؤثر عمى الفرد فتدفعو إلى 

الشعور بالقمؽ، وتتراوح حدتيا حسب طبيعة الظرؼ الذي يكوف فيو الفرد، ومستوى الخطر الذي 
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سموؾ يكتسبو الفرد بشكؿ كبير  يوف ،يشكمو الظرؼ ومستوى الخطر الذي ييدد. أما القمؽ كسمة

مف خبراتو الحياتية وطريقة نظره إلى المجتمع المحيط بو، مما يساىـ في ثبات ميولو المينية 

  (.2018محي، )

 الشدة حيث مف تتفاوت عابرة خبرة وىي ،يولوجيةسالفي التغيرات بعض الحالة قمؽ ويتضمف

 كػػاف الفػػرد، لشخصػػية الرئيسػػية السػػمة وصػػؼ فػػي القمػػؽ مصػػطمن سػػتخدـا إذا أمػػا .آلخػػر وقػػت مػػف

 بسػمة يتسػـ بلنػو عنػو يقػاؿ بػلف تسػمن مزمنة بصورة القمؽ حالة يخبر الفرد أف أي القمؽ سمة معناه

 واالضػػػطرابات ،العػػػرؽ وتصػػػبب ،األطػػػراؼ بػػػرودة :مثػػػؿ ،متنوعػػػةذ تظيػػػر عميػػػو أعػػػراض إ، القمػػػؽ

 ،التنفس ضطراباتاو  ،القمب ضربات وسرعة ،الشيية وفقداف ،والصداع ،النوـ ضطراباتاو  ،المعوية

 واإلحسػاس ،نتبػاهاال تركيػز عمػى القػدرة وعػدـ ،والمصػائب ،األذى توقػع ، إضافة إلىالشديد والخوؼ

 (.2002 السنباري،) واالكتئاب ،والعجز ،اليزيمة بتوقع الدائـ

 يشػػعر عنػػدما الفػػرد منيػػا يعػػاني سػػارة غيػػر نفعاليػػةا خبػػرة ىػػو حالػػة بوصػػفو القمػػؽكمػػا أف  

 الحالػة ىػذه تصػاحب مػا وغالبػاً . واضػحاً  تحديػداً  تحديػده يستطيع أف دوف شيء مف تيديد أو بخوؼ

 وفقػػػداف والغثيػػػاف الػػػدـ ضػػػغط وارتفػػػاع القمػػػب ضػػػربات عػػػدد كازديػػػاد الفيزيولوجيػػػة التغيػػػرات بعػػػض

 يصػػاحب وقػػد العميػػؽ، النػػوـ عمػػى القػػدرة وعػػدـ باالختنػػاؽ والشػػعور التػػنفس معػػدؿ وازديػػاد ،الشػػيية

حسػػاس الحركػػي النشػػاط فػػي وازديػػاد عضػػمي بتػػوتر القمػػؽ  بعػػدـ عػػاـ شػػعور بجانػػب عضػػمي بتعػػب وا 

 مػػف الفػػرد بػػو يقػػوـ مػػا عمػػى السػػيطرة عمػػى القػػدرة فقػػداف. باالضػػافة الػػى والتنظػػيـ التفكيػػر عمػػى القػػدرة

 بةلالسػتجا تدفعػو نسػبيًا، ثابتػة الشخص لدى قابمية أو استعداد إلى القمؽ سمة تشير حيف في عمؿ،

 (.2001 األحمد،) وميددة خطرة مواقؼ أنيا عمى المدركة لممواقؼ
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 لقمق المستقب 13.1.2

وىػذا مػا حفػز  عممػاء  يمػًا فػي حيػاة اإلنسػاف،ميعتبر المسػتقبؿ والتخطػيط لػو مكونػًا رئيسػيًا و 

  ،الطيػػػب)الػػػنفس لالىتمػػػاـ بعمػػػـ استشػػػراؼ المسػػػتقبؿ والػػػذي يعب ػػػر عػػػف نظػػػرة إيجابيػػػة لمتقػػػدـ لألمػػػاـ 

نسػاف فػي عػالـ يمػوج بكثيػر مػف المشػكالت والضػغوط اإلقػت الحاضػر يعػيش (.  ولكف في الو 2007

الحياتية، والتي قد تؤثر عمى توقعػات وتوجيػات األفػراد نحػو المسػتقبؿ، األمػر الػذي يػنعكس بصػورة 

 (. 2006األفراد )المنشاوي،  ةأو بلخرى عمى كثير مف جوانب شخصي

مستقبؿ أحد اليواجس التػي تػؤرؽ المجتمعػات، فػلكثر مػا يخشػاه ومف ىنا أ عتبر القمؽ مف ال

النػػػػاس ىػػػػو المجيػػػػوؿ.  حيػػػػث نجػػػػد أف النظػػػػرة العامػػػػة لممسػػػػتقبؿ ىػػػػي نظػػػػرة سػػػػمبية وذلػػػػؾ فػػػػي ظػػػػؿ 

الحياتية وتسػارع األحػداث السياسػية والضػغوط االقتصػادية،  تالكاضطراب الحياة وازدياد حدة المش

 (2012جو الحياة المختمفة )جبر، إضافة إلى اإلحباطات التي تمر بيا أو 

لذا يعد  القمؽ مف المستقبؿ مػف أنػواع القمػؽ الػذي تشػكؿ خطػرًا عمػى صػحة األفػراد النفسػية  

ممػا  ،يؤدي إلى اختالؿ في تػوازف الفػرد ووعمى إنتاجيـ. وعندما يكوف ىذا القمؽ ذو درجة عالية فإن

السػػموكية )السػػميري وصػػالن،  ـالجسػػمية أ ـة أمػػف الناحيػػة العقميػػ الفػػرد سػػواءً  ىيتػػرؾ أثػػرًا كبيػػرًا عمػػ

2013.) 

جميػع أنػواع القمػؽ العػاـ قػد تتضػمف عنصػر القمػؽ مػف  أف (Zalesk, 1996) زاليكسػييرى و  

ويػتـ تصػوره عمػى  ف قمؽ المستقبؿ يشير إلى المسػتقبؿ المتمثػؿ بمػدة زمنيػة طويمػةأالمستقبؿ، حيث 

الحػػدوث فػػي المسػػتقبؿ البعيػػد أو توقػػع حػػدوث بشػػلف أمػػور متوقعػػة وذلػػؾ  ،شػػكؿ حالػػة مػػف الغمػػوض

كما حالة مف التوجس وعدـ االطمئناف والخوؼ مف التغيرات السمبية في المستقبؿ، وىو  أمر سيء.

أف حالػػة القمػػؽ الشػػديد تحػػدث مػػف تيديػػدىا ومػػف أف شػػيئًا كارثيػػًا حقيقيػػًا يمكػػف أف يحػػدث  أيضػػاً  يػػرى

 لمفرد.
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 مفيوم قمق المستقبل 14.1.2

 ، والػػذيمػػف القمػػؽ المعمػػـ عمػػى المسػػتقبؿ اً جػػزء باعبتػػارهالمسػػتقبؿ  قمػػؽممػػاء إلػػى العينظػػر 

د ،تكمف جذوره في الواقػع الػراىف، ويتمثػؿ فػي مجموعػة مػف البنػى كالتشػاؤـ راؾ العجػز فػي تحقيػؽ وا 

 (.2007زيداف، وعدـ التلكد مف المستقبؿ ) ،وفقداف السيطرة عمى الحاضر ،ةلميماألىداؼ ا

( قمػػػػػؽ 2008:74األمريكيػػػػػة السػػػػػيكولوجية المشػػػػػار إلييػػػػػا فػػػػػي بمكيالنػػػػػي ) ؼ الجمعيػػػػػةوتعػػػػػر  

خػوؼ أو تػوتر أو ضػيؽ ينبػع مػف توقػع خطػر مػا يكػوف مصػدره مجيػواًل إلػى درجػة " :بلنػوالمسػتقبؿ 

كبيرة أو غير واضن المصدر، ويصاحب كؿ مف القمؽ والخوؼ متغيرات تسيـ في تنمية اإلحساس 

 ".والشعور بالخطر

نفعاؿ اة وترقب وقوع األذى وىو ينفعالية تتسـ بالخشاحالة  بلنو: ؿؽ المستقبكما ويعرؼ قم

مػػػػع إحسػػػػاس بػػػػالتوتر وخػػػػوؼ دائػػػػـ ال مبػػػػرر لػػػػو مػػػػف الناحيػػػػة  غيػػػػر سػػػػار، وعػػػػدـ راحػػػػة واسػػػػتقرار

 (.2012مف المستقبؿ )معشي،  غالبًا بالخوؼالموضوعية، ويتصؿ 

بػلمور تسػير باتجػاه خػاط، وغيػر ويعػرؼ قمػؽ المسػتقبؿ أيضػًا بلنػو: نػات  عػف تفكيػر ثابػت 

صحين، وبذلؾ فإف األشخاص القمقيف مف المستقبؿ يميموف ألف تكوف مساحة نظرتيـ إلى المستقبؿ 

قصيرة، ويعاني فيو الفرد مػف االكتئػاب واألفكػار السػمبية، وقمػؽ المػوت واليػلس بشػكؿ غيػر طبيعػي، 

 (.2007)الطيب،  وىو نات  عف التفكير بالمستقبؿ

مجموعة مف المشاعر المتضاربة مف الخوؼ  :كف تعريؼ قمؽ المستقبؿ عمى أنويمكما و   

وعػدـ االطمئنػػاف والخػػوؼ مػػف التغيػرات غيػػر المرغوبػػة المتوقػػع حػدوثيا فػػي المسػػتقبؿ،  ويكػػوف ذلػػؾ 

قويػدر، نتيجة خوؼ الفرد مف األمػور غيػر المتوقعػة والمجيولػة التػي قػد تحػدث لمفػرد فػي المسػتقبؿ )

2018 .) 
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 وخالػػػػػػد عرفػػػػػػت الموسػػػػػػوعة البريطانيػػػػػػة التػػػػػػي ورد ذكرىػػػػػػا فػػػػػػي دراسػػػػػػة بوكػػػػػػاني فػػػػػػي حػػػػػػيف

"حالػػة مػػف الصػػراع النفسػػي معرقمػػة لألعمػػاؿ اليوميػػة التػػي  :عمػػى أنػػوقمػػؽ المسػػتقبؿ  (2018:1530)

 يقوـ بيا اإلنساف كاإلصابة باالنييار وعدـ القدرة في الدفاع عف نفسو مف تمؾ الصراعات".

متمؾ تلثيرًا كبيرًا عمى أداء الفرد، وخاصة األداء الذىني وما يرتبط القمؽ يوترى الباحثة بلف 

ممػػا يػػؤدي إلػػى التػػلثير فػػي العديػػد مػػف  ،كمػػا أنػػو يػػؤثر فػػي مقػػدار الثقػػة بالػػذات. بالجانػػب المعرفػػي

سػتعداد والقػدرة عمػى مواجيػة الموقػؼ وتشمؿ مؤشػرات الثقػة بالػذات اال"، التي يمر بيا الفرد المواقؼ

زدادت الثقػة بػالنفس االقمؽ، فكمما  ىوذلؾ ألف مقدار الثقة بالذات يرتبط بمستو  ؛رجيةوالظروؼ الخا

 ."القمؽ قؿ مستوى

 

 أسباب قمق المستقبل 15.1.2

يعد قمؽ المستقبؿ مف األمور التي انتشرت في العصر الحديث وخاصة بعد التحوالت التػي 

والتكنولوجيػة وغيرىػا ممػا جعمػت العديػد  فيػةواالجتماعيػة والثقاشيدىا العػالـ مػف الناحيػة االقتصػادية 

 بػالفكمػا أشػار ليػا ) ومػف أىػـ ىػذه األسػباب ،مف الدراسات تيتـ بالبحث عف أسباب قمػؽ المسػتقبؿ

 (2011والحمن، 

 .ينشل قمؽ المستقبؿ الميني مف اإلدراؾ الخاط، لألحداث المحتممة في المستقبؿ 

 ذا وجػدىا الػبع ،صعوبة إيجػاد فػرص عمػؿ مناسػبة ض نجػدىـ يعػانوف مػف قمػة الػدخؿ الػذي ال وا 

 حتياجاتيـ األساسية.ايتناسب مع 

 ليػا  نتيجة عدـ وجػود مكػافٍ  ،عدـ تناسب العديد مف التخصصات العممية مع الواقع االقتصادي

 الستثمارىا في سوؽ العمؿ. 
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 لى  ،يقود إلى العجز ،الغموض وعدـ معرفة المستقبؿ الفػرد رتفاع نسػبة القمػؽ، وعنػدما يشػعر إوا 

ال  وفإنػ مػف جيػة أخػرى، ورؤيتػو المشوشػة لممسػتقبؿ ،أف مستقبمو لػيس تحػت سػيطرتو مػف جيػة

 يستطيع أف يفكر أو يخطط لممستقبؿ مما يزيد مف قمقو.

 ىي: ،لى مجموعة مف العوامؿ المسببة لقمؽ المستقبؿإ يضاً أ( 2009) كما أشار الغرير

  :يمة والمسؤوليات الصعبة والدقة واالنتباه التي طبيعة العمؿ مف الساعات الطو ن إطبيعة العمل

و الممثمػػػيف الػػػذيف ال أ ،ض العامػػػؿ لمخطػػػر كعمػػػؿ المػػػراقبيف الجػػػوييفكميػػػا تعػػػر   ،يتطمبيػػػا العمػػػؿ

 يعرفوف ما ىي النتائ  التي سيعطييا النقاد ليـ.

  فيػػػـ بػػػذلؾ  ،وكمػػػا كػػػاف النػػػاس قػػػادريف عمػػػى إدارة الموقػػػؼ والسػػػيطرة: الفدددردعددددم وضدددوح دور

بقائيا في حدودىا.يست  طيعوف التخفيؼ مف القمقات وا 

 :وخاصػة بػيف  ،عند وجود عالقات تتصؼ بالصراع واالحتػداـ والتضػارب العالقات بين الزمالء

 الزوجيف.

 اذ تتطمػب معظػـ التغييػرات تكيفػًا مػع الموقػؼ الجديػد مثػؿ السػكف فػي منطقػة  نتقال والتغيير:ال ا

 جديدة بعيدة عف سكف الطالب نفسو.

 وتتطمػػب التكيػػؼ معيػػا واتخػػاذ  ،واألزمػػات تمثػػؿ فتػرة مػػف عػػدـ الثبػػات واالسػتقرار ات الحيدداة:أزمدد

القرارات المالئمة، ففي بعض األحياف تتطور األزمة مف سمسمة مف األحػداث األصػغر الداخميػة 

 .التي لـ يعد باإلمكاف التعامؿ معيا وتحمميا ،والخارجية

إف ردود ؛ إذ جتماعيػةاالعوامػؿ ال لػى بعػضإتقبؿ أسباب قمػؽ المسػ( 2006) زداين شارأ كما

وضػػػغوط الحيػػػاة العصػػػرية تولػػػد  ،جتماعيػػػة فػػػي المجتمػػػعاالو  األفعػػػاؿ الوجدانيػػػة لمتغيػػػرات األخالقيػػػة

ممػػا يػػؤدي بػػالفرد إلػػى عػػدـ  ،وتنػػاقض األدوار وضػػغوط الحيػػاة مشػػاعر القمػػؽ والخػػوؼ مػػف الضػػعؼ

 .(Zaleski، 2006)المستقبؿ مة التفكير والقمؽ مف فيـ الواقع والمستقبؿ، وبالتالي الدخوؿ في دوا
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كاف ىذا أ سواءً  لدى الفرد توقع تيديد :وىناؾ العديد مف مصادر قمؽ المستقبؿ، ومف أىميا

والخوؼ مػف  التوقع باألحداث المستقبميةبرتبط ىذا القمؽ م  ويكوف التيديد واضحًا لمفرد أـ غامضًا،

وينشػػػل قمػػػؽ المسػػػتقبؿ مػػػف أمػػػور يتوقػػػع حػػػدوثيا فػػػي . الفػػػرد المسػػػتقبؿ ومػػػا يحممػػػو مػػػف تيديػػػد يواجػػػو

المسػػتقبؿ، ويكػػوف ىػػذا التوقػػع مصػػاحبًا لحالػػة مػػف التػػوجس الشػػديد التػػي يصػػعب عمػػى الفػػرد التعامػػؿ 

 (.Barlow.2000ضطرابًا في مختمؼ جوانب السموؾ )امعيا؛ مما يسبب لو توترًا و 

عػػػؿ الطمبػػػة يشػػػعروف بػػػلف مسػػػتقبميـ نفػػػًا تجآ تاألسػػػباب التػػػي ذكػػػر  وتػػػرى الباحثػػػة أف جميػػػع

 تكػوف لػػدييـ أف الرؤيػػة ، حيػثأو أف يسػيطروا عميػػو ،غػامض ولػػيس لػدييـ القػػدرة عمػى أف يتصػػوروه

تتمثػػؿ بعػػدـ القػػدرة عمػػى  ،قمػػؽ المسػػتقبؿ عنػػد الفػػردب الشػػعور عػػدة تػػؤدي إلػػى وىنػػاؾ أسػػبابٌ  ضػػبابية.

درة عمػػػى فصػػػؿ أمػػػاني الفػػػرد عػػػف ، وعػػػدـ القػػػاالتكيػػػؼ مػػػع الصػػػعوبات والمشػػػكالت التػػػي يعػػػاني منيػػػ

إلػػػى التخمخػػػؿ والتفكػػػؾ األسػػػري،  وقدراتػػو. باإلضػػػافةمكانيػػػات الفػػػرد ا  التوقعػػات المبنيػػػة عمػػػى الواقػػػع و 

القػدرة  النفسي واالجتماعي، ونقػصلألسرة والمجتمع، وعدـ شعوره باألمف  انتمائووشعور الفرد بعدـ 

 المستقبؿ.ى الفرد لبناء أفكار عف عمى التكيف بالمستقبؿ، وعدـ وجود معمومات كافية لد

عمػػى مػػا سػػبؽ بػػلف القمػػؽ ىػػو مػػف األمػػور الحياتيػػة التػػي يجابييػػا  رى الباحثػػة بنػػاءً تػػو كمػػا   

األفراد بشكؿ مستمر ويومي، وىػي تتفػاوت حسػب السػياقات التػي ينشػط خالليػا األفػراد، وتػزداد ىػذه 

ما ارتفع مستوى قمؽ المسػتقبؿ لػدى  إذاعي الطبي األفراد. ومفالقمؽ بازدياد النشاطات التي يقـو بيا 

 . فانو يؤثر بشكؿ مباشر عمى مستوى الطموح لديو ،يمينالطالب ال
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 أعراض قمق المستقبل 16.1.2

 عمى النحو اآلتي:و  ،أف ىناؾ ثالثة أعراض لقمؽ المستقبؿ (2018) ومشري يرى بريؾ

 منيػا األفػراد، والتػي تكػوف سػببًا  أعراض نفسية: ىناؾ الكثير مػف األعػراض النفسػية التػي يعػاني

لتشػػػػكؿ قمػػػػػؽ المسػػػػػتقبؿ لػػػػػدييـ، ومنيػػػػػا "الخػػػػوؼ دوف سػػػػػبب بػػػػػارز، توقػػػػػع المصػػػػػائب، الشػػػػػعور 

 باالختناؽ والضيؽ، األرؽ، سرعة االستثارة واالنفعاؿ، والتوتر والتيي  العصبي.. الخ".

 ،ومنيػػا  أعػػراض جسػػمية: وىػػي تػػؤثر عمػػى صػػحة الفػػرد فتظيػػر عميػػو أعػػراض اإلعيػػاء والتعػػب

"شحوب الوجو، بػرودة األطػراؼ، سػرعة ضػربات القمػب، والتػي تػؤدي بػدورىا إلػى ارتفػاع ضػغط 

 الدـ"، وىذه األعراض تكوف ظاىرة عمى الفرد الذي يشعر بالقمؽ ويالحظو اآلخروف عميو.

 :حيػػػث تكػػػوف طريقػػػة تفكيػػػره تكػػػوف ىػػػذه األعػػػراض ليسػػػت مسػػػتقرة "متذبذبػػػة أعػػػراض معرفيػػػة ،"

بػػػالقمؽ بسػػػيط أو ضػػػعيؼ، ومػػػف األمثمػػػة عمييػػػا "يبػػػدأ الفػػػرد أحيانػػػًا بػػػالتفكير سػػػطحية، وشػػػعوره 

 باقتراب موتو، أو انتياء العالـ".

 

 آثار قمق المستقبل 17.1.2

ذ تػػػرتبط بػػػالخبرات إ، فػػػراداألو مػػػدمرة وميػػػددة لحيػػػاة الطمبػػػة  سػػػمبيةٌ  ثػػػارٌ آلقمػػػؽ المسػػػتقبؿ ف إ

 : (2009الغرير، ) يميما  القمؽ إلىار ، وتصنؼ آثةوطبيعة عمؿ الطمب الحياتية المختمفة

 ،وتقرحػػػػات الجيػػػػاز اليضػػػػمي ،وفقػػػػداف الشػػػػيية ،وتشػػػػمؿ ارتفػػػػاع ضػػػػغط الػػػػدـ :جسػػػػميةآثػػػػار  -أوالً 

 واإلنياؾ الجسمي والصداع. ،ضطرابات اليضـاو 

 ،واالكتئػػػاب واألرؽ لمعمػػؿ، والممػػػؿواإلرىػػاؽ وانخفػػػاض الميػػػؿ  ،وتشػػمؿ التعػػػب :نفسػػػيةثػػػار آ -ثانيدداً 

 انخفاض تقدير الذات.و  ،والقمؽ
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نيػػػاء العالقػػػات، و واالنسػػػحاب ،وتشػػػمؿ العزلػػػة :آثػػػار اجتماعيػػػة -ثالثددداً  وانعػػػداـ القػػػدرة عمػػػى قبػػػوؿ  ،ا 

 داء الواجبات اليومية المعتادة.أوالفشؿ في  ،وتحمؿ المسؤولية

رات وتغيػ ،والمعثمة فػي الكػالـ ،وتشمؿ االرتجاؼ وزيادة التقمصات العضمية :آثار فسيولوجية -رابعاً 

النػـو ونقػص الميػوؿ والحمػاس والشػؾ فػي  واضػطراب عػاداتفي تعبيرات الوجو واألقػداـ واإلحجػاـ، 

 الزمالء والنظرة السوداوية لمحياة.

وصػعوبة فػي التنبػؤ وزيػادة  ،في االنتبػاه والتركيػز والػذاكرة وتشمؿ اضطرابات :آثار معرفية -خامساً 

 .والتخطيطاألخطاء وسوء التنظيـ 

 ( أف مف أىـ اآلثار السمبية لقمؽ المستقبؿ ما يلتي:2009) خيويشير المشي

  وصػػػالبة الػػػرأي   سػػػتخداـ آليػػػات الػػػدفاعااليػػػروب مػػػف الماضػػػي والتشػػػاـؤ وعػػػدـ الثقػػػة فػػػي أحػػػد و

ضػػػطرابات ابػػػالتوتر واالنزعػػػاج ألتفػػػو األسػػػباب، واألحػػػالـ المزعجػػػة، و  الشػػػعوركػػػذلؾ  .والتعنػػػت

 .واالنطواء والشعور بالوحدة االجتماعيز وسوء اإلدراؾ ضرابات التفكير، وعدـ التركياالنوـ، و 

 بالوحػػػػدة، وعػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػى تحسػػػػيف مسػػػػتوى المعيشػػػػة، وعػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػى التخطػػػػيط  الشػػػػعور

يفقػػػد كمػػػا  .لممسػػػتقبؿ، والجمػػػود وقمػػػة المرونػػػة، واالعتمػػػاد عمػػػى اآلخػػػريف فػػػي تػػػلميف المسػػػتقبؿ

 .عقمي والبدنياإلنساف تماسكو المعنوي ويصبن عرضة لالنييار ال

  ،أساليب لمتعامؿ مع المواقؼ التي فييا مواجية مع الحياة واختيارالتقوقع داخؿ إطار الروتيف ،

ميكانيزمػػػات الػػػدفاع مثػػػؿ النكػػػوص واإلسػػػقاط اسػػػتخداـ و  أو االنتظػػػار السػػػمبي لمػػػا قػػػد سػػػيحدث.

 .والتبرير والكبت

  نمػػػا تػػػدمير ويػػػنعكس ذلػػػؾ فػػػي  ،يضػػػطرب نفسػػػية الفػػػرد فػػػال يسػػػتطيع أف يحقػػػؽ ذاتػػػو أو يبػػػدع وا 

 وااللتػػػػػزاـ ،ضػػػػػرابات متعػػػػػددة األشػػػػػكاؿ والخرافػػػػػات واإلنحػػػػػراؼ واخػػػػػتالؿ الثقػػػػػة بػػػػػالنفساصػػػػػورة 
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نخراط فػػػي ميػػػاـ حػػػرة بػػػاال اىتمامػػػوبالنشػػػاطات الوقائيػػػة، وذلػػػؾ ليحمػػػي الفػػػرد نفسػػػو، أكثػػػر مػػػف 

 .مفتوحة غير مضمونة النتائ 

  االعتماديػػػة وتػػػزداد لديػػػو  صػػػحتو ورزقػػػو نعػػػداـ لمطملنينػػػة عمػػػىااإلنسػػػاف فػػػي حالػػػة  كمػػػا يعػػػيش

 .والعجز والالعقالنية

فػػػي حالػػػة مػػػف عػػػدـ الثقػػػة بػػػالنفس وعػػػدـ القػػػدرة عمػػػى مواجيػػػة  قمػػػؽ المسػػػتقبؿ وقػػػد يتسػػػبب

جتماعيػػػػة والسياسػػػػية المتوقػػػػع حػػػػدوثيا فػػػػي والػػػػذعر الشػػػػديد مػػػػف التغيػػػػرات  اال، المسػػػػتقبؿ والخػػػػوؼ

ومػػػف ثػػػـ الثػػػورة النفسػػػية  لكػػػؿ مػػػا يحممػػػو المسػػػتقبؿ التوقعػػػات السػػػمبية لػػػىإضػػػافة باإلىػػػذا . المسػػػتقبؿ

يػا الخػوؼ مػف المجيػوؿ )المسػتقبؿ( غيػر المسػتند عمػى منوالتػي  ،مختمفػة الشديدة التي تلخذ أشكاالً 

مػػػف  اً ف قمػػػؽ المسػػػتقبؿ يشػػػكؿ مزيجػػػإفػػػ ،وبالتػػػالي. األدلػػػة والبػػػراىيف الماديػػػة أي حالػػػة قمػػػؽ المسػػػتقبؿ

وقمػػؽ المػػوت واليػػلس بصػػورة غيػػر  ،قبؿ واألفكػػار الوسواسػػيةالرعػػب واألمػػؿ بالنسػػبة لممسػػتالخػػوؼ و 

إلػػى  لوقػػد يعػػيش الحيػػاة بشػػكؿ زائػػؼ فيمجػػ. يعػػاني مػػف التشػػاـؤ مػػف المسػػتقبؿ ومعقولػػة تجعػػؿ صػػاحب

 (.2005 ،شقير) ووقد يصؿ إلى الخداع والنفاؽ في التعامؿ مع الواقع مف حول ،الكذب

وشخصػػيتو بشػػكؿ سػػمبي، ممػػا يػػؤدي إلػػى قمػػؽ المسػػتقبؿ فػػي حيػػاة الفػػرد وسػػموكو  كمػػا يػػؤثر

شعور الفرد بالوحدة  :ومف أبرز التلثيرات السمبية .فشمو وعجزه في تحقيؽ أىدافو وطموحاتو مستقبالً 

باإلضػافة إلػػى  . والعزلػة والتقوقػع داخػؿ إطػار روتػيف معػيف، واالفتقػار إلػى المرونػة والفاعميػة الذاتيػة

واالعتمػاد عمػى اآلخػريف فػي تمبيػة حاجاتػو وتػلميف  ،النػاساستخداـ أساليب اإلجبار في التعامؿ مع 

كمػػا أنػػو يػػؤدي بػػالفرد إلػػى عػػدـ القػدرة عمػػى التخطػػيط الصػػحين لممواقػػؼ الحياتيػػة، وتكػػوف  .المسػتقبؿ

 .( ,Zaleski 2006)لديو ردود أفعاؿ سمبية قد تعيقو عف تحقيؽ المستقبؿ 

أو  ،ألفػراد الذاتيػة تجػاه المسػتقبؿبشػكؿ مباشػر عمػى مواقػؼ ايػؤثر قمؽ المستقبؿ كذلؾ فإف 

وقػػد يصػػبن المسػػتقبؿ مصػػدر قمػػؽ ورعػػب نتيجػػة لػػإلدراؾ  .تجػػاه مػػا سػػيحدث ومػػا يمكػػف أف يحػػدث
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. الخاط، لألحداث المحتممة في المستقبؿ، وعدـ ثقة الفرد في القدرة عمى التعامؿ مع ىػذه األحػداث

وربػػػط الماضػػػي بالحاضػػػر  األفكػػػارالنظػػػر إلييػػػا بطريقػػػة سػػػمبية نتيجػػػة لتػػػداخؿ لػػػى إضػػػافة باإلىػػػذا 

يسبب زيادة و  ،والمستقبؿ، مما يسيـ في عدـ القدرة عمى التكيؼ مع األحداث التي تعترض مستقبمو

 .( ,2000Barlow) القمؽ نحو المستقبؿ

فال بد مف ، مساعدة مف قمؽ المستقبؿ بحاجة إلىأف األفراد الذيف يعانوف  وىنا ترى الباحثة

مسػػػاعدة الفػػػرد أو األفػػػراد لتحقيػػػؽ التوافػػػؽ النفسػػػي وخاصػػػة اإلرشػػػاد  ف أجػػػؿمػػػوجػػػود بػػػرام  إرشػػػادية 

الػػػذي يعتمػػػد عمػػػى قػػػوى فعالػػػة لمػػػتخمص مػػػف الشػػػعور واالخػػػتالؼ والتخفيػػػؼ مػػػف مقاومػػػة  ،الجمػػػاعي

وتكػويف عالقػات  ،والتنفيس االنفعػالي ،والنشاط العممي االجتماعي ،المسترشد لمتحدث عف مشكالتو

عادة تنظيـ الشخصية ولو جزئي ،بصار الجيد لرؤية النفس ومشكالتياواالست، اجتماعية جديدة  ًا. وا 

 

 النظريات المفسرة لقمق المستقبل 16.1.0

اضطراب قمؽ المستقبؿ، ونستعرض في ىػذا  النفسي إلىتطرقت كثير مف نظريات اإلرشاد 

 ىي:  ،الجانب أىـ النظريات والتوجيات المختمفة التي فسرت ىذا االضطراب

 ية السموكية:النظر  1.16.1.0

والتػػػي  ( B.F. Skinner) وسػػػكنر( Pavlov)تمتػػػد جػػػذور المدرسػػػة السػػػموكية إلػػػى بػػػافموؼ 

 أشػػارت الػػى قمػػؽ المسػػتقبؿ بلنػػو سػػموؾ مػػتعمـ مػػف البيئػػة التػػي يعػػيش فػػي وسػػطيا الفػػرد. حيػػث أكػػد

ذي أف القمؽ ينػت  مػع إشػارة الخطػر التػي تػرد مػف المنبػو الشػرطي ليلخػذ نفػس رد الفعػؿ الػ( بافموؼ)

 ( 2010)عيسوي،  ينت  سابقًا، بالتلكيد الحقيقي الذي يرد منو المنبو الطبيعي

يتشػػػكؿ خػػػالؿ التعزيػػػز،  اإلنسػػػاف عمػػػى أف سػػػموؾ( Skinner, 1957) كمػػػا وأكػػػد سػػػكنر

  فاالستجابة المعززة تزيد مف إمكانية حدوثيا ثانية. كما أف القمػؽ ىػو خػوؼ مػرتبط بالتػاريخ التعممػي 
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باإلضػافة إلػى أف القمػؽ ىػو  االشتراطات والمعززات كافػة التػي مػرت فػي حياتػو.  لمفرد، الذي يشمؿ

 لتيديدكاحافز استعداد سموكي ييي، لمفرد إدراؾ عدد مف المواقؼ والظروؼ غير الخطرة موضوعيًا 

 ، ويستجيب ليا الفرد برد فعؿ غير متكاف، في الشدة مع الحجـ الموضوعي لمخطر.مثالً 

أف قمؽ المستقبؿ ىو سموؾ متعمـ مف البيئػة التػي يعػيش فييػا  إلى وكيةوتشير المدرسة السم

يجػػابي والتػػػدعيـ السػػمبي. فيػػـ ال يؤمنػػػوف بالػػدوافع الالشػػعورية ولكػػػف  الفػػرد تحػػت شػػػروط التػػدعيـ اإلل

ىناؾ اشتراؾ بالرأي مع المدرسة التحميميػة حػوؿ أف القمػؽ يػرتبط بماضػي اإلنسػاف، ومػا يواجػو أثنػاء 

خبػػػرات مؤلمػػػة يػػػؤثر عمػػػى األفػػػراد. ويتفػػػؽ اصػػػحاب النظريػػػة أف الخػػػوؼ والقمػػػؽ  ىػػػذا الماضػػػي مػػػف

كالىمػػا اسػػتجابة انفعاليػػة مػػف نػػوع واحػػد، فالسػػموكيوف يعتبػػروف القمػػؽ بمثابػػة اسػػتجابة خػػوؼ تسػػتثار 

بمثيرات ليس مف شلنيا أف تثير ىذه  االستجابة، غير أنيا اكتسبت القدرة عمى إثارة ىذه االستجابة 

 (.2003غانـ، مية تعمـ سابقة )نتيجة لعم

 

 النظرية السموكية المعرفية العقالنية: 0.16.1.0

تػػػرى النظريػػػة السػػػموكية المعرفيػػػة العقالنيػػػة أف األفكػػػار الالعقالنيػػػة ىػػػي التػػػي تسػػػبب قمػػػؽ 

المستقبؿ لدى األفراد، مف خالؿ الحديث الذاتي الالعقالني والذي يتصؼ باليزيمػة الذاتيػة. وذىبػت 

رىا لمقمػػػؽ، أف الكثيػػػر مػػػف األفػػػراد ال يؤمنػػػوف بػػػلف أفكػػػارىـ ىػػػي التػػػي تحػػػدث ىػػػذه النظريػػػة فػػػي تفسػػػي

المشػػػاعر؛ ألف معظػػػـ النػػػاس يعتقػػػدوف بػػػلف النػػػاس واألحػػػداث ىػػػـ المسػػػؤولوف عػػػف شػػػعورىـ بػػػالقمؽ.  

ويػػرى أصػػحاب ىػػذه المدرسػػة عمػػى  أنػػو مػػف الممكػػف الػػتخمص مػػف قمػػؽ المسػػتقبؿ مػػف خػػالؿ تغييػػر 

 تانػػدما يفيػػـ الفػػرد المشػػاعر والسػػموكفع ،خػػالؿ  الحػػديث الػػذاتي المشػػاعر نحػػو قمػػؽ المسػػتقبؿ مػػف

يمكنو التغمب عمى القمؽ، ولػيس حػدوث الحػدث ىػو الػذي يحػدث المشػاعر، ولكػف تفسػير الفػرد ليػذا 

 (2013أبو زعيزع، الحدث )
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 (:Festengerنظرية فستنجر ) 1.16.1.0

مػػػؽ يتبنػػػى يؤكػػػد أصػػػحاب نظريػػػة المدرسػػػة المعرفيػػػة عمػػػى أف الشػػػخص الػػػذي يعػػػاني مػػػف الق

التنػػافر إلػػى أف  (1985 ويقػػـو بوضػػع توقعػػات غيػػر واقعيػػة. وأشػػار )فسػػتنجر، ،أفكػػارًا غيػػر منطقيػػة

يحدث بيف معمػومتيف متناقضػتيف كػؿ منيمػا يممػؾ  فرالمعرفي قد يكوف مسؤواًل عف القمؽ، وىذا التنا

مػًا حتػى يصػؿ الفػرد نفس القوة والتػلثير. وىػذ األمػر يولػد صػراعًا داخػؿ الفػرد ويظػؿ ىػذا الصػراع قائ

 . إلى حالة مف التوافؽ بيف الفكرتيف أو تغمب أحداىما عمى األخرى

معرفيػػًا كبيػػرًا لػػدى غالبيػػة البشػػر، فيػػي تبشػػر  تنػػافراً أف العولمػػة أوجػػدت وتػػرى ىػػذه النظريػػة 

الناس بالرفاىية والتقػدـ فػي الحيػاة، وتنشػد بتحقيػؽ العػدؿ والحريػة والسػالـ. وفػي نفػس الوقػت يعػاني 

كثر سكاف العالـ مف الجيؿ والمرض، فالفرد يعيش تنافرًا معرفيًا بيف ما يسػمعو أو يقػرأه عػف الرفػاه أ

الػذي تقدمػو العولمػة ليػو المسػػتقبؿ السػعيد الػذي ينتظػره.  بينمػا مػػا يػراه أو يممسػو عمػى أرض الواقػػع  

القمؽ، ولف يحصػؿ فقر وخوؼ وتدني المستوى اإلقتصادي، األمر الذي يثير لديو حالة مف التوتر و 

 عمى معمومات جديدة تخفض حالة القمؽ، ما دامت العولمة مستمرة بنفس الني  وبدوف إصالح.

 

 (: Kare Jardنظرية كير جارد )  2.16.1.0

أشػػارت نظريػػة كيػػر كجػػارد إلػػى أف الشػػخص األصػػيؿ ىػػو شػػخص متكامػػؿ ويبػػدي األصػػالة 

سػاس باتجػاه المسػتقبؿ وبكػؿ مػا والتغيير مف خالؿ تقبمو لمحاضػر وكانػو ماضػيو، ويكػوف توجيػو األ

يػػرتبط بػػو مػػف مجيػػوؿ. وىػػذا المجيػػوؿ أو عػػدـ اليقػػيف ىػػو الػػذي يقػػوده إلػػى خبػػرة القمػػؽ، لكنػػو يتقبػػؿ 

 .(2011)صالن، القمؽ كضرورة مالزمة لمحياة 

ويػػرى كيػػر كجػػارد أف حيػػاة اإلنسػػاف سمسػػمة مػػف القػػرارات، وأف اإلنسػػاف عنػػدما يتمػػع بشػػكؿ 

اتجاه، فإف ىذا القرار سوؼ يعمؿ عمى تغيير ىذا اإلنساف، وسيضػعو أمػاـ  جيد في اتخاذ قرار بلي
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وبالتػػػالي يعػػػيش ىػػػذا اإلنسػػػاف خبػػػرة القمػػػؽ. كمػػػا يػػػرى أف عمػػػى اإلنسػػػاف أف يقمػػػؽ  ،مسػػػتقبؿ مجيػػػوؿ

بالطريقػػة الصػػحيحة، ذلػػؾ ألف القمػػؽ ىػػو استيقاضػػيـ وجيػػؿ مػػا يمكػػف أف يكػػوف عميػػو اإلنسػػاف فػػي 

 .(2006)حافظ،  تمواجية المشكال

فػػي الحيػػاة نحػػو المسػػتقبؿ وبكػػؿ مػػا  اإلنسػػاف يكػػوف توجيػػو األسػػاسوتػػرى ىػػذه النظريػػة أف 

يرتبط بيػذا المسػتقبؿ مػف مجيػوؿ أو عػدـ يقػيف.  والعولمػة تمثػؿ المسػتقبؿ المجيػوؿ الػذي ال يشػعر 

و، الفرد تجاىو بالصػدؽ واليقػيف وذلػؾ بسػبب عػدـ إمكانيػة توقػع الفػرد لمػا سػتحدثو العولمػة فػي حياتػ

إمػػػا بسػػػبب الغمػػػوض الػػػذي يكتنػػػؼ ظػػػاىرة العولمػػػة ومضػػػامينيا، أو بسػػػبب سياسػػػتيا غيػػػر المتوازنػػػة 

وآثارىا السمبية والتي بػدأت تظيػر بشػكؿ واضػن ال سػيما فػي المجتمعػات غيػر المتقدمػة والتػي تمثػؿ 

 .(2000، )عيد الغالبية العظمى مف سكاف العالـ

 

 نظرية التحميل النفسي: 5.18.1.2

( القمػػػؽ اىتمامػػػًا كبيػػػرًا، وذلػػػؾ لتعمقػػػو Sigmund Freudريػػػة فرويػػػد )مػػػنن صػػػاحب ىػػػذه النظ

بحيػػاة اإلنسػػاف بشػػكؿ مباشػػر. واعتبػػر القمػػؽ عبػػارة عػػف منبيػػات تحػػذر الفػػرد عػػف الخطػػر الػػذي قػػد 

يواجيو األفراد مسػتقباًل، ومػف ىػذه الصػفات "اليػو" وىػي عبػارة عػف الصػفات التػي تولػد مػع اإلنسػاف 

تمػػػؾ الغريػػػزة بلقصػػػى سػػػرعة ممكنػػػة، أمػػػا "األنػػػا" منشػػػقة عػػػف اليػػػو وقػػػد  "كػػػالغرائز"، ويتطمػػػب إشػػػباع

انفصػمت عنػو عػف طريػؽ تعامػؿ واتصػاؿ األفػػراد بػالمجتمع المحػيط بيػـ، وأخيػرًا "األنػا األعمػى" وىػػو 

وتعتبػػر بمثابػػة قسػػـ الرقابػػة الػػذي يقػػـو بإمػػداد "األنػػا بالمثاليػػة  ،يعتبػػر أفضػػؿ "جانػػب فػػي الشخصػػية"

 رفات المقبولة". وتكافئيا عمى التص

كما وأضاؼ "فرويد" أف أساس القمؽ يكوف قد اكتسبو اإلنساف منذ صغره، وتـ تنميتو وكبػر 

مػػع الفػػرد مػػع تقدمػػو فػػي العمػػر، فالطفػػؿ يحػػاوؿ فػػي سػػنوات عمػػره األولػػى مػػف البحػػث عػػف وسػػائؿ 
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التيديػػػد إلشػػػباع حاجاتػػػو ورغباتػػػو. فيواجػػػو بػػػالرفض مػػػف قبػػػؿ األبػػػاء أو غيػػػرىـ مػػػف الكبػػػار فيشػػػعره ب

وفقػداف األمػػف. ومػػع المسػػتقبؿ يػػؤثر ذلػػؾ عمػػى نسػػبة جػػرأة الطفػػؿ وثقتػػو بنفسػػو وبالتػػالي يصػػبن غيػػر 

  (.2018محي، قادر عمى التواصؿ واالندماج مع اآلخريف )

 

 خاتمة

تناولنا في اإلطار النظري السابؽ عرضًا ألبزر المفاىيـ األساسية التي وردت فػي الدراسػة، 

ؿ مفيػػومي قمػػؽ المسػػتقبؿ والميػػوؿ المينيػػة، حيػػث تػػـ توضػػين ىػػذه المفػػػاىيـ والتػػي تمثمػػت فػػي تنػػاو 

 التطرؽ إلى النظريات العممية التي فس رت كؿ منيما.و تناوؿ العناصر المكونة ليا، و وتعريفيا، 
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 الدراسات السابقة 2.2

اث وعبػػػر الباحثػػػة مراجعػػػة لمدراسػػػات السػػػابقة فػػػي المكتبػػػات الجامعيػػػة ومراكػػػز األبحػػػ تأجػػػر 

الدراسػػػة. وقسػػػمت نػػػدرة الدراسػػػات التػػػي تتنػػػاوؿ بصػػػورة مباشػػػرة موضػػػوع  توالحظػػػ ،شػػػبكة االنترنػػػت

الدراسػات يتناوؿ  :الثانيأما العربية، الدراسات  : يتناوؿاألولقسميف،  السابقة إلىالباحثة الدراسات 

التعػػػرؼ عمػػػى ىػػػـ الموضػػػوعات التػػػي تناولتيػػػا ىػػػذه الدراسػػػات و أالوقػػػوؼ عمػػػى  مػػػف أجػػػؿاألجنبيػػػة، 

والتعقيػػػػب عمػػػػى ىػػػػذه الدراسػػػػات  ،واإلجػػػػراءات التػػػػي تبنتيػػػػا والنتػػػػائ  التػػػػي توصػػػػمت الييػػػػا ،األسػػػػباب

لى إباألحدث  اً الباحثة الدراسات السابقة حسب ترتيب النشر بدء توقد رتب يا،وتوضين االستفادة من

 .قدـاأل

 

 الميول المينية دراسات  1.2.2

ديد الميوؿ المينية عند الشباب الذيف تقع أعمارىـ إلى تح (0216جياللي ) دراسة ىدفت

( عامًا والمتمدرسيف بالمرحمة الثانوية باعتبارىا المنعطؼ إلى المسار الميني لمشباب، 20-15بيف )

استبانة ىوالند لمميوؿ المينية عمى  استخدمت( تمميذ وتمميذة، و 69واشتممت عينة الدراسة عمى )

مف مجموع أفراد العينة مف التالميذ ذوي  (%55.07)إلى أف  أفراد العينة، وتوصمت الدراسة

مف مجموع أفراد  (%44.93)التحصيؿ المرتفع الذيف تتوافؽ ميوليـ مع التخصص الدراسي، وأف 

 العينة مف التالميذ ذوي التحصيؿ المنخفض ال تتوافؽ ميوليـ مع التخصص الدراسي.

ؿ المينية شيوعًا لدى طمبة كمية فمسطيف إلى معرفة أكثر الميو ( 0216)دراسة بشير  ىدفت

 اً ( طالب945ختير )ااستخداـ مقياس الذكاء العاطفي، ومقياس الميوؿ المينية، و و  ،التقنية بدير البمن

وأف أكثر (، %75.68وطالبة بالطريقة العشوائية، وبينت النتائ  أف الوزف النسبي لمذكاء العاطفي )

 جتماعي(.)الميؿ اال لعينة ميؿ التواصؿ مع الناسالميوؿ المينية شيوعًا لدى أفراد ا
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مستوى الحاجات النفسية والعوامؿ الخمسة إلى التعرؼ  (2017دراسة البادري ) حاولت

الكبرى لمشخصية والميوؿ المينية ومستويات قمؽ المستقبؿ األكثر انتشارًا لدى أفراد العينة، 

طالبة مف خالؿ تطبيؽ مقياس  (20راسة مف )واستخدـ المني  الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الد

طالبة عمى مقياس الميوؿ المينية، واستخدـ مقياس الحاجات النفسية، ( 16)قمؽ المستقبؿ، و

ثـ الحاجة لمكفاءة  ،ستقالؿإلى االوتوصمت الدراسة إلى انتشار الحاجة لالنتماء تمييا الحاجة 

 ،ثـ التجاري ،فالتقميدي ،ثـ العممي ،فالعممي ،عيبالنسبة لمحاجات النفسية، وانتشار الميؿ االجتما

وقمؽ  ،يميو قمؽ الصحة ،ثـ القمؽ الذىني ،وأخيرًا الفني، وانتشار قمؽ المشكالت الحياتية ،فالخموي

 وأخيرًا القمؽ مف الفشؿ في المستقبؿ. ،يميو اليلس في المستقبؿ ،الموت

حة النفسية وفؽ أبعاد إلى الكشؼ عف الفروؽ في الص( 0214دراسة سعود )ىدفت 

)الحساسية التفاعمية، البارانويا، العداوة( تبعًا لنمط الميوؿ المينية السائد بيف النمطيف الواقعي 

المني  الوصفي التحميمي،  ستخدمتاواالجتماعي عمى مقياس ىوالند، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

في المرحمة الثانوية في  ( طالب وطالبة175وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية مكونة مف )

 مقابؿ %(53.1) مدارس مدينة الالذقية، وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ ميؿ لمنمط الواقعي بنسبة

ليست لدييـ أية ميوؿ مينية، وخمصت  %(2.3) لمنمط االجتماعي، وأف ىناؾ (44.6%)نسبة 

الت في الصحة النفسية، الدراسة إلى أف الذيف لـ يظيروا أية ميوؿ مينية محددة ظيرت لدييـ مشك

وأف ذوي الميوؿ لمنمط االجتماعي لدييـ حساسية تفاعمية أقؿ مف ذوي النمط الواقعي، وأف ذوي 

النمط الواقعي ىـ أقؿ معاناة مف أعراض البارانويا، في حيف أشارت النتائ  إلى عدـ وجود فروؽ 

 دالة إحصائيًا تتعمؽ ببعد العدواة بيف أفراد العينة.

كؿ مف الميوؿ المينية، ومستوى الطموح   عمىمتعرؼ ل  يدفتف ،(0213) دراسة خياطةا أم       

لدى عينة مف طمبة الثانويات المينية التابعة لمديرية التربية في مدينة حمب، حيث استخدـ المني  
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( 134( طالب و)141الوصفي التحميمي مف خالؿ توزيع استبانة عمى عينة الدراسة والمكونة مف )

بة. وأظيرت النتائ  أف الميؿ االجتماعي ىو األكثر انتشارًا لدى طمبة التعميـ الميني، كما طال

أظيرت عدـ وجود أثر لتفاعؿ الميؿ الميني والتخصص الدراسي في مستوى الطموح، ووجود فروؽ 

عدـ وجود فروؽ دالة . كذلؾ دالة إحصائيًا في كؿ مف الميؿ الواقعي والتحميمي لصالن الذكور

صائيًا في كؿ مف الميؿ االجتماعي والتقميدي بيف الجنسيف، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في إح

 لث الثانوي. الميوؿ المينية بيف طمبة الصؼ األوؿ والثا

تقنيف قائمة التفضيالت المينية لجوف إلى  (0213المسعود وطنوس ) دراسة وسعت 

المني  الوصفي التحميمي، إذ صمـ  ستخدمتاة ىوالند لمبيئة األردنية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراس

عنقودية الطبقية العشوائية ال بطريقة عينة مقياس األنماط الشخصية المينية، وطبقت الدراسة عمى

 :( طالبًا وطالبة، وتوصمت الدراسة إلى ارتفاع ميؿ الذكور عمى مقاييس الباحثة2252بم  عددىا )

خصية المينية، في حيف أظيرت اإلناث ارتفاعًا في الميؿ المتعمقة بلنماط الش ،الواقعي والمغامر

المتعمقة بلنماط الشخصية المينية، كما بينت النتائ   ،الفني واالجتماعي :عمى مقاييس الباحثة

ارتفاع ميؿ الذكور واإلناث عمى مقاييس الخضوع وضبط الذات والندرة، وخمصت الدراسة إلى أف 

 صدؽ والثبات والقابمية لمتطبيؽ واالستخداـ في البيئة األردنية.القائمة المعدة تتمتع بدالالت ال

عف العالقة بيف إلى الكشؼ  (0212) الشريفين وبني مصطفى وطشطوش ةدراس ىدفتو 

فاعمية خدمات اإلرشاد الميني وقمؽ المستقبؿ الميني لدى طمبة المرحمة الثانوية في األردف، 

استبانة ووزعت عمى  ستخدمتالوصفي التحميمي، إذ المني  ا ستخدمتاولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

( طالب وطالبة مف طمبة المدارس التابعة لمديرية إربد األولى، 957ة مف )نعينة عشوائية مكو 

وتوصمت الدراسة إلى أف فاعمية خدمات اإلرشاد الميني المقدرة مف قبؿ الطمبة قد جاءت بدرجة 

ميني لدى الطمبة بدرجة مرتفعة، وعدـ وجود متوسطة، في حيف جاء مستوى قمؽ المستقبؿ ال
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عالقات دالة إحصائيًا بيف فاعمية خدمات اإلرشاد الميني وقمؽ المستقبؿ الميني، ووجود فروؽ 

وفي مجاؿ دعوة الخبراء والمختصيف تبعًا  ،دالة إحصائيًا في مستوى خدمات اإلرشاد الميني

الة إحصائيًا لممستوى التحصيمي ولصالن لمتغير الجنس ولصالن الطمبة الذكور، ووجود فروؽ د

ذوي التحصيؿ الجيد والجيد جدًا، ووجود فروؽ دالة إحصائيًا في مجاؿ جمسات اإلرشاد الفردي 

والجماعي تبعًا لممستوى الدراسي ولصالن طمبة الصؼ الحادي عشر، وعدـ وجود فروؽ دالة 

 يع المتغيرات.إحصائيا في متوسطات مستوى قمؽ المستقبؿ الميني تبعًا لجم

المينية وأنماط الشخصية لدى الميوؿ لى إالتعرؼ  (0212دراسة مقداد وعبد ا )وسعت 

طمبة المرحمة الثانوية بمممكة البحريف، والكشؼ عف العالقة بيف الميوؿ المينية وأنماط الشخصية، 

اسي لمميوؿ باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفروؽ الدالة إحصائيًا بناء عمى الجنس والصؼ الدر 

المني  الوصفي التحميمي، إذ تـ  ستخدمتاالمينية وأنماط الشخصية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

 -تطبيؽ مقياس الميوؿ المينية وفقًا لنظرية ىوالند، ومقياس األنماط الشخصية وفقًا لتصنيؼ مايرز

مت الدراسة إلى ( طالب وطالبة، وتوص546برجز، وطبؽ المقياسيف عمى عينة عشوائية مكونة مف )

أف وجود جميع الميوؿ المينية لدى عينة الدراسة، وقد جاءت تمؾ الميوؿ عمى الترتيب اآلتي 

)الميؿ التقميدي، الميؿ اإلقناعي(، ووجود فروؽ دالة إحصائيًا في الميوؿ المينية تبعًا لمجنس في 

ي حيف تبيف عدـ وجود فروؽ الميوؿ الواقعية ولصالن الذكور، وفي الميوؿ الفنية ولصالن اإلناث، ف

في الميوؿ المينية بيف الطمبة تبعًا لمتغير الصؼ الدراسي، ووجود عالقات متعددة بيف الميوؿ 

 المينية وأنماط الشخصية.

عف العالقة بيف الميوؿ المينية وقمؽ لكشؼ ا( 0212دراسة زبيدي ولقريد ) وحاولت 

 والعينو عشوائيو ،معة الوادي، المني  الوصفي، توجيو بجاالرشاد و اإلالمستقبؿ الميني لدى طمبة 

استخداـ مقياس الميوؿ المينية ومقياس قمؽ المستقبؿ الميني، وتـ التوصؿ إلى أف مستوى قمؽ 



  

45 

المستقبؿ الميني لدى الطمبة منخفض، كما تبيف وجود عالقة بيف الميوؿ المينية وقمؽ المستقبؿ 

الوادي، وال توجد عالقة بيف الميوؿ التحميمية وقمؽ  الميني لدى طمبة اإلرشاد والتوجيو بجامعة

 المستقبؿ الميني لدى طمبة اإلرشاد والتوجيو بجامعة الوادي.

الكشؼ عف العالقة بيف الميوؿ المينية والقيـ إلى  (2011)دراسة العنزي وىدفت 

لتحقيؽ الشخصية والتحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي بمنطقة تبوؾ السعودية، و 

أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ المني  الوصفي التحميمي، إذ طبقت استبانة تبعًا لمقياس ىوالند لمميوؿ 

( طالب وطالبة، وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة 1141المينية عمى عينة عشوائية مكونة مف )

لشخصية لدى أفراد بيف الميوؿ المينية والقيـ الشخصية، وأف تمؾ العالقة تختمؼ باختالؼ القيـ ا

العينة، وجاءت النتائ  عمى الترتيب اآلتي تنازليًا )القيـ الدينية، النمط العقمي مع القيـ العممية، 

، النمط الواقعي مع القيـ السياسية، النمط التقميدي مع القيـ جتماعيةاالالنمط االجتماعي مع القيـ 

شارت النتائ  إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف االقتصادية، النمط الفني مع القيـ الجمالية(، كما أ

الميوؿ المينية تبعًا لجنس الطالب والتحصيؿ الدراسي، وجاءت لصالن الذكور األكثر مياًل لألنماط 

)الواقعي، اإلقناعي، الذكورة، الندرة(، أما اإلناث فكف مياالت إلى األنماط )العقمي، الفني، 

ضوع(، وأف الميوؿ المينية تختمؼ باختالؼ مستوى التحصيؿ االجتماعي، األنوثة، المكانة والخ

الدراسي، إذ بينت النتائ  أف الطمبة مف ذوي التحصيؿ الممتاز ىـ أكثر مياًل لمنمطيف العقمي 

بينت النتائ  أف الطمبة مف ذوي التحصيؿ الجيد وما دونو أكثر مياًل لنمط  والمكانة، في حيف

 الندرة.

الكشؼ عف العالقة بيف المينية والقيـ وتصورات  إلى (0211عياد ) دراسةوسعت 

المني  الوصفي  ستخدمتاالمستقبؿ لدى طمبة الجامعات الفمسطينية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة، 

التحميمي، إذ صممت استبانة اشتممت عمى ثالثة مقاييس )مقياس الميوؿ المينية، ومقياس القيـ، 
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بانة عمى جميع طمبة كمية مجتمع غزة بوكالة الغوث ومقياس تصورات المستقبؿ(، ووزعت االست

مف خالؿ اتباع مني  المسن الشامؿ لممجتمع، وتوصمت الدراسة إلى أف الميوؿ الفنية قد  ،الدولية

جاءت أواًل عمى مقياس الميوؿ المينية، في حيف احتمت القيـ الدينية المرتبة األولى عمى مقياس 

ؿ فقد جاء ب عد التخطيط لممستقبؿ أواًل، وبينت الدراسة وجود القيـ، أما مقياس تصورات المستقب

عالقة ارتباطية بيف الميوؿ المينية والقيـ وتصورات المستقبؿ، كما أكدت النتائ  عمى وجود فروؽ 

دالة إحصائية في الميوؿ المينية تبعًا لمتغير الجنس ولصالن الذكور، ووجود فروؽ دالة إحصائية 

الواقعية، االجتماعة، التقميدية، الفنية( تبعًا لمتخصص، ووجود فروؽ دالة في الميوؿ المينية )

إحصائيًا في القيـ الجمالية ولصالن اإلناث، والقيـ االقتصادية ولصالن الذكور، ووجود فروؽ دالة 

إحصائيًا في بعدي النظرة التفاؤلية والثقة بالنفس تبعًا لمتغير الجنس ولصالن الذكور، وفي بعد 

 يط لممستقبؿ ولصالن اإلناث.التخط

عف العالقة بيف الميوؿ المينية وكؿ مف الكشؼ  (0226)دراسة عبد الوىاب وحاولت 

الصحة النفسية والمناخ النفسي االجتماعي لدى طمبة مجتمع تدريب غزة التابعة لوكالة الغوث، 

ية ئعينة عشوا عمىولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ المني  الوصفي التحميمي، إذ طبقت الدراسة 

مقياس  ستخدمتاو ( طالب وطالبة مف طمبة السنة األولى والثانية في الكمية، 200مكونة مف )

ىوالند لمميوؿ المينية، وتوصمت الدراسة إلى أف مستوى الميوؿ المينية والصحة النفسية والمناخ 

ىي األكثر  جتماعيةاالالنفسي االجتماعي لدى العينة قد جاء بدرجة متوسطة، وقد جاءت الميوؿ 

انتشارًا بيف أفراد العينة، وبينت النتائ  وجود فروؽ دالة إحصائيًا عمى مقياس الميوؿ المينية تبعًا 

لمتغيري الجنس والفرع الدراسي، في حيف توصمت الدراسة إلى عدـ وجود عالقة ارتباطية دالة 

رتباط إيجابية دالة إحصائيًا بيف اة والصحة النفسية، وأف ىناؾ عالقإحصائيًا بيف الميوؿ المينية 

 .الميوؿ المينية والمناخ النفسي االجتماعي لدى الطالب
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 الميػوؿ المينيػة أنػواعالػى التعػرؼ عمػى  (Rojewsk, 2019) وآخدرون روجسكدراسة  حػددت      

 عمػػى استقصػػائية دراسػػة إجػػراء تػػـحيػػث  ،المجموعػػات تحميػػؿ باسػػتخداـ البحػػوث لمنسػػقي األساسػػية

. واظيرت بحثية مؤسسات أربع مف واحدة في العاممة المجتمعي التلىيؿ مراكز عمى اإلنترنت شبكة

المعرفػػة،  عػػف يبحػػث إيجابيػػاً  توجيػػاً ( ٪35.2) الطفػػؿ حقػػوؽ اتفاقيػػة مػػف األوؿ النػػوع النتػػائ  امػػتالؾ

 ٪(27.6) الطفػؿ حقػوؽ اتفاقيػة مػف الثالػث النوع، و  وواثًقا متفائالً  مينياً  توجياً  ٪(18.6) والنوع الثاني

 التفاقية النيائي النوع يعكسو  ،المنخفضة المتصورة الكفاءة أبرزتو متناسؽ غير مينياً  توجياً  يعكس

 وعوامؿ المينية العوامؿ لجميع سمبية باستجابات يتميز متماسؾ غير توجياً  ٪( 18.6) الطفؿ حقوؽ

 التطػوير خػالؿ دعػـ والبػاحثيف مسػؤوليفلمدًا مفيػ الميوؿ المينية فيـ أف . واشارت النتائ  الىالكفاءة

 . الميني

 لدى المينية التفضيالت تحميؿ إلى ,.Arias  et al) 0217(وآخرون  أرياس دراسة وسعت     

 اليوية جوانب ببعض يتعمؽ فيما أريكيبا، مدينة في خاصة جامعة مف ىندسية وظائؼ أربع ةطمب

 وىندسة الصناعية اليندسة في اً طالب (422) مف عينةت أخذ الغاية، ليذه اً تحقيق. المينية

ًا بيرير  تفضيالت تعريؼ ممؼ ، وطبؽالحوسبة وعموـ المدنية واليندسة اإللكترونية االتصاالت

 لدييـ اليندسة ةطمب أف إلى النتائ  ، وأشارتوآخروف آلرياس المينية اليوية واستبياف المينية

 عالوة. ٪(24.17) محددة غير فئة في كبيرة بةنس توجد لكف الميني، لحقمو وفًقا مينية تفضيالت

 األعماؿ، إلدارة مينية تفضيالت لدييـ الصناعية اليندسة ةطمب مف( ٪18.22) فإف ذلؾ، عمى

 واألساليب الدراسة، موضوع يتعمؽ فيما والتقني، العممي التوجو مع مينية ىوية لدييـ ومعظميـ

 .المينية واألىداؼ
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 قمق المستقبل كاآلتي: تناول موضوع التي دراساتأىم ال  2.2.2

لى قمؽ المسػتقبؿ لػدى طمبػة كميػة التربيػة، واعتمػاد إمتعرؼ ل (2018دراسة يوسف ) وىدفت

المػػني  الوصػػفي، وتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف طمبػػة كميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة القادسػػية البػػال  عػػددىـ 

وطالبػػة مػػف قسػػمي الرياضػػيات،  ( طالػػب60( طالبػػًا وطالبػػة، واشػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػى )4502)

االسػتبانة كػلداة لمدراسػة، وتوصػمت الدراسػة إلػى عػدـ وجػود  تمواسػتخدبالطريقػة العشػوائية، اختيروا 

فػروؽ بػيف الػذكور واإلنػاث مػف طمبػة كميػة التربيػػة فػي قمػؽ المسػتقبؿ، وذلػؾ لمعانػاة الػذكور واإلنػػاث 

 وقد يكوف بنفس المستوى تقريبًا. ،مف نفس الضغوط

مستوى قمؽ المستقبؿ الميني والمساندة األسرية  إلى التعرؼ (0216دراسة قويدر ) ولتوحا

ـ المني  الوصفي، وتكونت عينة الدراسة استخدوأنماط التفكير لدى المصابيف بالشمؿ الحركي، و 

مصاب ومصابة بالشمؿ الحركي، كما تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المصابيف بالشمؿ ( 374مف )

( مصابًا ومصابة بالشمؿ الحركي، 5533البال  عددىـ ) ،حافظتي خانيونس ورفنالحركي بم

االستبانة كلداة لمدراسة، وتوصمت الدراسة إلى أف مستوى قمؽ المستقبؿ لدى المعاقيف  تماستخدو 

بصريًا متوسطًا، كما أف بعد القمؽ السمبي اتجاه المستقبؿ الميني كاف أكبر بعد انخفاض مستوى 

 جتماعية لمينة المستقبؿ.الكانة االدخؿ والم

معرفة قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية إلى  (0216بوكاني وخالد ) دراسة وسعت

األساسية في جامعة السميمانية، إستخدمت المني  الوصفي )المسن االجتماعي(، وتكوف مجتمع 

بة، واشتممت عينة الدراسة ( طالبًا وطال2940الدراسة مف جميع طمبة أقساـ الكمية البال  عددىـ )

( طالبًا وطالبة، وتوصمت الدراسة إلى أف مستوى قمؽ المستقبؿ لدى عينة الدراسة 294عمى )

منخفض، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لقمؽ المستقبؿ بحسب متغيرات "الجنس، نوع 

 الدراسة، االختصاص، المرحمة الدراسية".
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فة أثر توقع الكفاءة الذاتية عمى قمؽ المستقبؿ معر إلى ( 0216دراسة مموكة )وىدفت 

رتباطي، االاالعتماد عمى المني  الوصفي الب الجامعي المقبؿ عمى التخرج، بالميني لدى الط

أثر ضعيؼ لواقع الكفاءة  وأظيرت النتائ  وجودطالب وطالبة، ( 121)واشتممت عينة الدراسة عمى 

لب الجامعي المقبؿ عمى التخرج، وال توجد فروؽ ذات الذاتية عمى قمؽ المستقبؿ الميني لدى الطا

 داللة إحصائية بيف طمبة الميسانس والماجستير في مستوى قمؽ المستقبؿ الميني.

وبعػػػض المتغيػػػػرات تحديػػػد العالقػػػة بػػػيف القمػػػؽ المسػػػتقبمي ( 0215دراسدددة األمدددين ) حاولػػػت

العينػػة  واختيػػرتة المػػني  الوصػػفي، سػػتحدمت الدراسػػوا الجامعػػة الدوليػػة بلفريقيػػا، ةبػػالديموغرافيػػة لطم

سػتخدمت وامػف الطػالب والطالبػات،  (108) بشكؿ عشػوائي مػف أربػع كميػات، وكػاف العػدد اإلجمػالي

رتفػػاع فػػي مصػػت الدراسػػة إلػػى أف ىنػػاؾ االباحثػػة مقيػػاس القمػػؽ المسػػتقبمي كػػلداة لجمػػع البيانػػات، وخ

فػػػروؽ فػػػي القمبػػػؽ تعػػػزى لمتغيػػػرات فريقيػػػا الدوليػػػة، ولػػػيس ىنػػػاؾ لمعػػػدؿ القمػػػؽ عنػػػد طػػػالب جامعػػػة ب

وصت الدراسة بضرورة وجود مراكز استشارية نفسية داخؿ الجامعات لزيػادة وعػي وأ. الجنس والكمية

الطػػالب ومسػػاعدتيـ عمػػى إيجػػاد حػػؿ لمشػػاكميـ االقتصػػادية واإلجتماعيػػة وكيفيػػة تبنػػي أنفسػػيـ مػػع 

 .الواقع وكيفية التخطيط لمستقبميـ بشكؿ صحين

عػػف مسػتوى قمػؽ المسػتقبؿ المينػي لػدى طمبػػة إلػى الكشػؼ  (0215سدالمي )دراسدة ال ىػدفت

جامعػػة الشػػييد حمػػة لخضػػر، كػػذلؾ الكشػػؼ عػػف الفػػروؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث، والفػػروؽ بػػيف طمبػػة 

جتماعيػػة وطمبػػة العمػػـو التكنولوجيػػة، فػػي مسػػتوى قمػػؽ المسػػتقبؿ المينػػي، وشػػممت الدراسػػة االالعمػػـو 

جتماعية واإلنسانية وكمية العمػـو التكنولوجيػة االجامعية مف كمية العمـو  عينة مف طمبة السنة الثالثة

ر مقيػاس قمػؽ المسػتقبؿ المينػي، طػو ولتحقيؽ أىداؼ ىػذه الدراسػة . طالبًا وطالبة( 200) بم  عددىـ

وبعد تطبيؽ األداة أظيػرت النتػائ  أف مسػتوى قمػؽ المسػتقبؿ المينػي لػدى الطمبػة الجػامعييف مرتفػع، 

فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات الػػػذكور ومتوسػػػط درجػػػات اإلنػػػاث عمػػػى وال توجػػػد 
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مقيػػاس قمػػؽ المسػػتقبؿ المينػػي، بينمػػا تبػػيف بلنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى قمػػؽ 

جتماعيػػػة وطمبػػػة العمػػػـو التكنولوجيػػػة ولصػػػالن طمبػػػة العمػػػـو االالمسػػػتقبؿ المينػػػي بػػػيف طمبػػػة العمػػػـو 

 التكنولوجيا.

الفػػروؽ فػػي قمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدى طمبػػة كميػػة  إلػػى( التعػػرؼ 0214)الجاجددان  دراسددة دفتوىػػ

سػتخدمت الدراسػة المػني  الوصػفي التحميمػي وقد االتربية في ضوء بعض المتغيرات بجامعة دمشؽ، 

 فػروؽ دالػة إحصػائية فػي وجػودالدراسػة  وبينػت نتػائ ( طالب وطالبػة، 300وأجريت عمى عينة مف )

بينمػػا توجػػد فػػروؽ ذات دالػػة إحصػػائية  ،لمتغيػػر المسػػتوى االقتصػػادي لألسػػرةتبعػػًا  ،تمتوسػػط الػػدرجا

 تبعًا لمتغير المستوى التعميمي.

التنبؤ بقمؽ المستقبؿ الميني في ضوء  (0214)أبو غالي وأبو مصطفى حاولت دراسة 

ؽ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى طمبة اختصاص اإلرشاد النفسي، ولتحقي ،الرضا عف الدراسة

المني  الوصفي التحميمي، إذ صممت استبانة مف مقياس قمؽ المستقبؿ  ستخدمتاأىداؼ الدراسة، 

( طالب وطالبة مف طمبة 210ومقياس الرضا، ووزعت االستبانة عمى عينة الدراسة والمكونة مف )

أسموب المسن الشامؿ، وتوصمت  ستخدمتوااإلرشاد النفسي في كمية التربية بجامعة األقصى، 

في حيف بينت  (،%79) دراسة إلى أف ىناؾ درجة مرتفعة لمستوى الرضا عف الدراسة وبنسبةال

(، ووجود عالقة عكسية %61.5النتائ  وجود درجة متوسطة لمقياس قمؽ المستقبؿ الميني وبنسبة )

دالة إحصائيًا بيف قمؽ المستقبؿ الميني والرضا عف الدراسة، ووجود فروؽ دالة إحصائيًا في مجاؿ 

األدوار العامة لقسـ عمـ النفس تبعًا لمتغير جنس الطالب ولصالن اإلناث، ووجود فروؽ دالة 

إحصائيًا في مجاؿ جودة برام  اختصاص اإلرشاد النفسي ولصالن الذكور، ووجود فروؽ دالة 

 إحصائيًا في مجاؿ أىداؼ األداء/ اإلحجاـ ولصالن الذكور.
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مسػتوى قمػؽ المسػتقبؿ لػدى عينػة مػف إلى  تعرؼال( 0212)  الحمبيالكشكي و  دراسةوسعت 

طالبات كمية التربية في جامعة القصيـ، والتعرؼ عمى مدى فاعمية برنام  إرشػادي فػي خفػض قمػؽ 

ـ مقيػاس قمػؽ اسػتخد( طالبػة، و 240) المستقبؿ والميوؿ التشاؤمية لػدييف، وتكونػت عينػة الدراسػة مػف

التفػػاؤؿ والتشػػاـؤ مػػف إعػػداد أحمػػد عبػػدالخالؽ، (، ومقيػػاس 2005) المسػػتقبؿ مػػف إعػػداد ناىػػد سػػعود

العينة الكمية إلى الرباعيات وتـ تقسيـ الػػ  وقسمت. وبرنام  لخفض قمؽ المستقبؿ والميوؿ التشاؤمية

: المػػػواتي حصػػػمف عمػػػى أعمػػػى الػػػدرجات فػػػي مقيػػػاس قمػػػؽ المسػػػتقبؿ، إلػػػى مجمػػػوعيف -( طالبػػػة60)

 توصمت نتائ  الدراسة إلػى أف نسػبة. طالبة (30) طالبة، ومجموعة تجريبية (30) مجموعة ضابطة

مف العينة تعػاني بشػدة مػف قمػؽ المسػتقبؿ، وأظيػرت النتػائ  وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي ( 25%)

متوسطات قمؽ المستقبؿ والتشاؤـ بيف المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػي القيػاس البعػدي لصػالن 

يًا في متوسطات درجات قمؽ المستقبؿ والتشاؤـ لػدى المجموعة التجريبية، ووجود فروؽ دالة إحصائ

المجموعة التجريبية في القياسيف القبمػي والبعػدي لصػالن القيػاس البعػدي، ال توجػد فػروؽ ذات داللػة 

إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد المجموعػة التجريبيػة عمػى مقياسػي قمػؽ المسػتقبؿ والتشػاـؤ فػي 

 . القياسيف البعدي والتتبعي

لػػدى طمبػػة الجامعػػة وعالقتيػػا  الحيػػاة جػػودة إلػػىالتعػػرؼ  (0211عبددد العزيددز )راسػػة دىػػدفت 

بقمػػػػؽ المسػػػػتقبؿ وبعػػػػض المتغيػػػػرات، وقػػػػد شػػػػمؿ مجتمعيػػػػا كػػػػؿ مػػػػف الطمبػػػػة النظػػػػامييف بالجامعػػػػات 

ىػػي: اسػػتمارة البيانػػات األوليػػة، ومقيػػاس جػػودة الحيػػاة، وقمػػؽ  ،ثػػالث أدواتسػػتخدمت  االسػػودانية و 

 اً ( طالبػػػػ345دوات عمػػػػى عينػػػػة عشػػػػوائية طبقيػػػػة حجميػػػػا )األ تاييس، وطبقػػػػالمسػػػػتقبؿ مػػػػف عػػػػدة مقػػػػ

وأسػفرت  ،( عمػى التػوالي%49( و)%51ة )ب( طالبة بنسػ168( طالب و)177وطالبة، توزعت بواقع )

فػػي جػػودة الحيػػاة وجميػػع أبعادىػػا مػػا   اً طمبػػة الجامعػػة بارتفػػاع داؿ إحصػػائي ي: يتسػػـاآلتػػ فالنتػػائ  عػػ

حصػائيًا بػيف جػودة الحيػاة إنػو ال توجػد عالقػة عكسػية دالػة أو  ،الدرجة منخفضػةف ،بعد الحالة المادية
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حصػػائيًا بػػيف جػػودة الحيػػاة وكػػؿ أبعادىػػا والتحصػػيؿ إوعالقػػة طرديػػة دالػػة  ،وأبعادىػػا وقمػػؽ المسػػتقبؿ

 الدراسػػي وألنػػو توجػػد فػػروؽ ذات دالػػة إحصػػائية فػػي جػػودة الحيػػاة لػػدى طمبػػة الجامعػػة تعػػزى لمتغيػػر

فػي  فػروؽ بينمػا ال توجػد ،الحيػاة اليوميػة لصػالن الػذكور ةدي الصحة الجسمية وأنشطففي بع ،لنوعا

تعػػػزى لمتغيػػػر التخصػػػص العممػػػي فػػػي بعػػػدي حصػػػائيًا إدالػػػة  المجػػػاالت. ويوجػػػد أيضػػػًا فػػػروؽبػػػاقي 

في باقي فروؽ بينما ال توجد  التخصص العممي، التفاعؿ االجتماعي وأنشطة الحياة اليومية لصالن

 ..المجاالت

الكشػػؼ عػػف مسػػتوى قمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدى طمبػػة كميػػات  إلػػى (0211المددومني ) دراسػػة تسػػع

اسػتبانة لمكشػؼ عػف قمػؽ المسػتقبؿ لػدى أفػراد عينػة الدراسػة  أعػدتالمجتمع في منطقة الجميػؿ، وقػد 

نتائ  الدراسة أف مسػتوى  ( طالبًة. أظيرت232و)( طالب، 207طالبًا وطالبًة، منيـ ) (439)البالغة 

تقبؿ لػػػدى أفػػػراد العينػػػة كػػػاف مرتفعػػػًا، حيػػػث جػػػاء المجػػػاؿ االقتصػػػادي فػػػي المرتبػػػة األولػػػى قمػػػؽ المسػػػ

 أيضػًا. وأشػارتوبدرجة مرتفعة، فػي حػيف جػاء المجػاؿ األسػري فػي المرتبػة األخيػرة وبدرجػة مرتفعػة 

النتػػائ  إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي مسػػتوى قمػػؽ المسػػتقبؿ الكمػػي تعػػزى إلػػى اخػػتالؼ 

التخصػػص، أو المسػػتوى الدراسػػي، ووجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي مسػػتوى قمػػؽ المسػػتقبؿ  متغيػػرات

النتػائ  أيضػًا وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي  الػذكور. وأكػدتالكمي تعزى الخػتالؼ الجػنس لصػالن 

المجاليف االجتماعي واالقتصػادي تعػزى لمجػنس، ووجػود فػروؽ فػي مجػاؿ العمػؿ تعػزى لمتخصػص، 

بينت النتائ  عدـ  الدراسي. كمادالة إحصائيًا في جميع المجاالت تعزى لممستوى  وعدـ وجود فروؽ

وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي مسػػتوى قمػػؽ المسػػتقبؿ الكمػػي تعػػزى لمتفػػاعالت الثنائيػػة والثالثيػػة بػػيف 

 المتغيرات.

يجابيػة وقمػؽ المسػتقبؿ لػدى عينػة مػف إلمسػتوى ا إلػىتعػرؼ ال (0211دراسة خميدل ) حاولػت

يجابية وقمؽ المستقبؿ باختالؼ الجنس والتخصص الدراسي، ة الجامعة، وىؿ يختمؼ مستوى اإلمبط
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طالػػب ( 990بػػيف المتغيػػريف. تللفػػت عينػػة البحػػث مػػف ) رتباطيػػةاالفضػػاًل عػػف التعػػرؼ عمػػى العالقػػة 

يجابيػػػة واآلخػػػر لقيػػػاس قمػػػػؽ لقيػػػاس اإل أحػػػدىمامقياسػػػػيف  طػػػو ر ،وطالبػػػة، ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ البحػػػث

يجابيػػة يتمتعػػوف بمسػػتوى مػػف اإل دراسػػةالطمبػػة عينػػة ال إلػػى إف لدراسػػةؿ، وقػػد أشػػارت نتػػائ  االمسػػتقب

قمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدى أفػػراد العينػػة أقػػؿ  أعمػػى مػػف المتوسػػط الفرضػػي لممقيػػاس، كمػػا أظيػػرت النتػػائ  إف

 ."مف المتوسط الفرضي لممقياس فضاًل عف وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف المتغيريف

الكشػػػؼ عػػػف الفػػػروؽ بػػػيف طمبػػػة الجامعػػػة فػػػي قمػػػؽ  إلػػػى (0212أبدددو العدددال ) دراسدددةىػػػدفت 

( 590تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )، و المسػػػتقبؿ وىويػػػة األنػػػا فػػػي ضػػػوء متغيػػػري الجػػػنس والتخصػػػص

أظيرت نتائ  الدراسػة وجػود ، و عاـ( 21-18بيف )ما تراوحت أعمارىـ  في مصر، وقد طالب وطالبةً 

بػيف قمػؽ المسػتقبؿ وىويػة األنػا، ووجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي قمػؽ عالقة ارتباطيو دالة إحصػائيًا 

المستقبؿ تعزى لمتغير الجنس لصالن اإلناث، ووجود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي قمػؽ المسػتقبؿ تعػزى 

لمتغير التخصص لصالن التخصصات األدبية، ووجود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي ىويػة األنػا لصػالن 

 التخصصات العممية.

إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مسػػػتوى قمػػػؽ المسػػػتقبؿ لػػػدى طمبػػػة كميػػػة  (0212اسدددة عرفدددات )در  سػػػعت

طالػػب وطالبػػة، ( 578) وتكونػػت عينػػة الدراسػػة فقػػط  مػػف ،التربيػػة بشػػكؿ عػػاـ فػػي الجامعػػة األردنيػػة

سػػتخدمت معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف واالختبػػار التػػائي لعينػػة واحػػدة، وقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػى وجػػود او 

ية بيف المتوسط المتحقؽ والمتوسط النظري لمقياس قمػؽ المسػتقبؿ ولصػالن فروؽ ذات داللة إحصائ

كما أظيرت  .القيمة المتحققة، وىذا يعني أف مستوى قمؽ المستقبؿ لدى أفراد العينة بشكؿ عاـ عاؿٍ 

نتائ  الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف متغير قمؽ المستقبؿ ومتغير الجنس ولصػالن 

كما أظيرت نتائ  الدراسة وجود عالقة ارتباطية غير دالة بيف متغير قمؽ المستقبؿ ومتغير  .اإلناث

  .التخصص الدراسي ولصالن التخصص العممي
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إلى الكشؼ عف مستوى التفاؤؿ والتشاؤـ والقمؽ نحو  (0212) اإلمامي دراسة حاولت

وىؿ يختمؼ مستوى التفاؤؿ  ،المستقبؿ وعف طبيعة العالقة بيف التفاؤؿ والتشاؤـ وقمؽ المستقبؿ

 الدنمارؾ. تكونتوالتشاؤـ ومستوى قمؽ المستقبؿ باختالؼ الجنس لدى شباب الجالية العربية في 

نتائ   . أظيرتعاـ )35-18) ما بيف ، تراوحت أعمارىـبةوشا ابش) 110عينة الدراسة مف )

ـ لدى أفراد عينة الدراسة، كما الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف سمة التفاؤؿ وسمة التشاؤ 

أشارت النتائ  إلى تمتع أفراد العينة مف كال الجنسيف بحالة مف االستقرار النسبي نحو المستقبؿ، 

، ووجود و وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور  اإلناث بالنسبة لسمة التفاؤؿ والتشاـؤ

 ؿ.فاؤؿ والتشاؤـ لكال الجنسيف وقمؽ المستقبعالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف كؿ مف سمة الت

قمػػػؽ المسػػػتقبؿ وعالقتػػػو بمسػػػتوى الطمػػػوح  إلػػػىالتعػػػرؼ  (0227) دراسدددة المشددديخيىػػػدفت 

الدراسػػة  وأجريػػت ،الباحثػػة باسػػتخداـ المػػني  الوصػػفي وفاعميػػة الػػذات لػػدى طػػالب الجامعػػة، وقامػػت

( طالبػًا مػف 320ميػة العمػوـ و)( طالبػًا مػف طػالب ك400مػنيـ ) ،( طالػب720عمى عينة مكونػة مػف )

المطػػور أغػػراض  الباحثػػة مقيػػاس قمػػؽ المسػػتقبؿسػػتخدمت وا ،طػػالب كميػػة اآلداب بجامعػػة الطػػائؼ

إعػداد مػف مقياس مستوى الطمػوح و  ،(2001إعداد عادؿ العدؿ ) مف مقياس فاعمية الذاتو ، الدراسة

بة ذات داللة إحصائية بػيف وكاف مف نتائ  الدراسة وجود عالقة سال، (2005)معوض وعبد العظيـ 

توجػد عالقػة و  ، درجات الطالب في قمؽ المستقبؿ ودرجاتيـ في فاعمية الػذات وفػي مسػتوى الطمػوح

 موجبة ذات داللة إحصائية بيف درجات الطالب في فاعمية الذات ودرجاتيـ في مستوى الطموح.

التربيػػة فػػي  الكشػػؼ عػػف قمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدى طمبػػة كميػػة (0225دراسددة السددبعاوي ) حاولػػت

نتائ   وأظيرت الجامعة،طالب وطالبًة مف طمبة  (578عينة الدراسة مف ) وتكونت الموصؿ،جامعة 

الدراسة أف قمؽ المستقبؿ لدى طمبة الجامعػة جػاء بدرجػة مرتفعػة، كمػا أظيػرت النتػائ  وجػود عالقػة 
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حػيف لػـ تكػف العالقػة ارتباطيو دالة إحصائيًا بيف قمؽ المستقبؿ ومتغيػر الجػنس لصػالن اإلنػاث، فػي 

 ي.دالة إحصائيًا بيف قمؽ المستقبؿ ومتغير التخصص الدراس رتباطيةاال

إلى التعرؼ عمى مستوى قمػؽ المسػتقبؿ المينػي  (0225السفاسفة والمحاميد ) دراسة سعت

لػػػدى طمبػػػة الجامعػػػات األردنيػػػة الرسػػػمية، وأثػػػر كػػػؿ مػػػف متغيػػػري الجػػػنس والكميػػػة فػػػي مسػػػتوى قمػػػؽ 

عينػة الدراسػة مػف  وتكونػت ،دراسػة مقيػاس قمػؽ المسػتقبؿ المينػيىذه الستخدمت اي، المستقبؿ المين

نتػائ  الدراسػة أف أفػراد  ومؤتػة، أظيػرتطالب وطالبًة مف طمبة جامعة اليرمػوؾ، والياشػمية،  (408)

قمػؽ المسػتقبؿ المينػي، وبينػت النتػائ  وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي  ٍؿ مػفالعينة لدييـ مسػتوى عػا

قمؽ المستقبؿ الميني بيف طمبة الكميات العممية واإلنسانية لصالن الكميات العممية، في حيف  مستوى

 الجنس. لـ تظير النتائ  فروقًا دالة إحصائيًا تعزى الختالؼ متغير 

الضػػػغوط النفسػػػية لمطػػػالب المتفػػػوقيف دراسػػػيًا  إلػػػىتعػػػرؼ ( ال0225) دراسدددة بخيدددت حاولػػػت

ىػػذه  وعالقتيػػا بقمػػؽ المسػػتقبؿ وتقػػدير الػػذات، وقػػد أجػػرت الباحثػػةوالعػػادييف بالصػػؼ األوؿ الثػػانوي 

وطالبػػة مػػف طػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي بمػػدارس مدينػػػة  اً طالبػػ )336الدراسػػة عمػػى عينػػة قواميػػا )

وفقػًا ، اختيػروا وطالبػة مػف المتفػوقيف دراسػياً  اً طالبػ )177أسيوط تػـ اختيػارىـ بطريقػة عشػوائية مػنيـ )

مقياس الضغوط ستخدمت الدراسة وا ،وطالبة مف العادييف اً طالب)  159) ة والتعميـلمعايير وزارة التربي

النفسػػػية لمطػػػالب المتفػػػوقيف والعػػػادييف، اختبػػػار الدافعيػػػة إلنجػػػاز األطفػػػاؿ والراشػػػديف، اختبػػػار تقػػػدير 

 إلػػى عػػدـ وجػػودالػػذات، مقيػػاس قمػػؽ المسػػتقبؿ، ومقيػػاس الحالػػة النفسػػية العامػػة، وتوصػػمت الدراسػػة 

دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطي تقػػديرات الطػػالب المتفػػوقيف والطالبػػات المتفوقػػات فػػي الضػػغوط فػػروؽ 

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسػطي تقػديرات الطػالب العػادييف والطالبػات العاديػات و النفسية، 

اسػيًا ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الضغوط النفسػية لمطػالب المتفػوقيف در و في الضغوط النفسية، 

والطالب العادييف، وتوجد عالقة ارتباطيو عكسية بػيف الضػغوط النفسػية ومتغيػرات دافعيػة اإلنجػاز، 
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بينمػػا توجػػد عالقػػة  ،وتقػػدير الػػذات، والحالػػة النفسػػية العامػػة لػػدى الطػػالب المتفػػوقيف دراسػػيًا والعػػادييف

متفػػػػوقيف دراسػػػػيًا ارتباطيػػػػو طرديػػػػة بػػػػيف الضػػػػغوط النفسػػػػية ومتغيػػػػر قمػػػػؽ المسػػػػتقبؿ لػػػػدى الطػػػػالب ال

 ف.والعاديي

الفػػػػروؽ فػػػػي القمػػػػؽ المسػػػػتقبمي بػػػػيف ذوي إلػػػػى التعػػػػرؼ  (0225) وريعدراسددددة الفدددداىػػػػدفت 

االختالفات في القمؽ المستقبمي بيف ذوي االحتياجػات إلى  التعرؼو االحتياجات الخاصة والعادييف، 

مدى الفروؽ في القمؽ  إلىالتعرؼ و  ،الخاصة والعادييف مف حيث متغير الجنس والحالة االقتصادية

المسػػػػتقبمي فػػػػي المجػػػػاالت المختمفػػػػة التػػػػي يقيسػػػػيا مقيػػػػاس القمػػػػؽ المسػػػػتقبمي بػػػػيف ذوي االحتياجػػػػات 

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  أنػػو وتوصػػمت الدراسػػة ،اختيػػارىـ بطريقػػة عشػػوائية وتػػـ  الخاصػػة والعػػادييف

د فػػػروؽ ذات داللػػػة توجػػػو إحصػػػائية فػػػي قمػػػؽ المسػػػتقبؿ بػػػيف ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة والعػػػادييف، 

إحصػػػػائية فػػػػي القمػػػػؽ المسػػػػتقبمي بػػػػيف ذوي االحتياجػػػػات الخاصػػػػة بالنسػػػػبة لمتغيػػػػر الجػػػػنس والحالػػػػة 

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي القمػػؽ المسػػتقبمي بػػيف العػػادييف بالنسػػبة لمتغيػػر و االقتصػػادية، 

 ة.الجنس والحالة االقتصادي

يف قمػؽ المسػتقبؿ واألفكػار الالعقالنيػة العالقػة بػ إلػىالتعػرؼ ( 0224) دراسة مسدعود سعت

طالبػػًا وطالبػػة مػػف طػػالب المػػدارس الثانويػػة العامػػة  (599)والضػػغوط النفسػػية، وتكونػػت العينػػة مػػف 

الباحثػػة مقيػػاس قمػػؽ المسػػتقبؿ ومقيػػاس األفكػػار الالعقالنيػػة مػػف سػػتخدمت اوالفنيػػة، وأمػػا األداة فقػػد 

ب شػػقير، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى  وجػػود عالقػػة إعػػداد زينػػمػػف ومقيػػاس الضػػغوط النفسػػية  ،إعػػدادىا

ارتباطيو موجبة ودالة إحصائيًا بيف قمؽ المسػتقبؿ وكػؿ مػف األفكػار الالعقالنيػة والضػغوط النفسػية، 

فػػػروؽ بػػيف درجػػػات كػػؿ مػػػف المراىقػػات والمػػػراىقيف فػػي قمػػػؽ المسػػتقبؿ واألفكػػػار الالعقالنيػػػة  ووجػػود

مػؽ المسػتقبؿ واألفكػار الالعقالنيػة والضػغوط النفسػية يتػلثر قو والضغوط النفسػية لصػالن المراىقػات، 
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يوجػػػد تػػػلثير لمتفاعػػػؿ بػػػيف الجػػػنس وبػػػيف نػػػوع التعمػػػيـ عمػػػى قمػػػؽ المسػػػتقبؿ واألفكػػػار و بنػػػوع التعمػػػيـ، 

 ة.يوجد ىذا التلثير عمى ضغوط النفسي الالعقالنية بينما ال

البػات المسػتوى السػابع التعػرؼ عمػى الفػروؽ بػيف طإلػى  (0223)دراسة عبدد الدرازق  حاولػت       

ييف. فاعمية اإلرشػاد النفسػي الػديني عمػى تخفيػؼ قمػؽ المسػتقبؿ لػدومعرفة  األوؿ في قمؽ المستقبؿو 

طالبػػػة مػػػف طالبػػػات  )192عينػػػة الدراسػػػة ) وطب ػػػؽ عمػػػىمقيػػػاس لقمػػػؽ المسػػػتقبؿ  حيػػػث تػػػـ اسػػػتخداـ

عػػدـ وجػػود فػػروؽ لنتػػائ  أظيػػرت اوقػػد  .بكميػػة التربيػػة بجامعػػة الممػػؾ سػػعودوالسػػابع المسػػتوى األوؿ 

األوؿ فػػي قمػػؽ المسػػتقبؿ عمػػى جميػػع محػػاور المقيػػاس، كمػػا و جوىريػػة بػػيف طالبػػات المسػػتوى السػػابع 

قمػػؽ المسػػتقؿ لػػدى عينػػة الدراسػػة حػػدة  أظيػػرت النتػػائ  أيضػػًا التػػلثير اإليجػػابي لمبرنػػام  فػػي تخفيػػؼ

المقارنػػػة بطالبػػػات ب ،كػػػاف بصػػػورة أعمػػػى وأوضػػػن لػػػدى طالبػػػات المسػػػتوى السػػػابع، حيػػػث بشػػػكؿ عػػػاـ

  .المستوى األوؿ وذلؾ بعد الجمسات اإلرشادية لمبرنام

شممت عينة الدراسػة المستقبؿ، وقد  قمؽ لقياسإلى بناء أداة ( 0222) دراسة العجمي ىدفت

أف يكػػػػوف جميػػػػع أفػػػػراد العينػػػػة مػػػػف  وحرصػػػػت الدراسػػػػة عمػػػػى( طالبػػػػة، 250طالػػػػب و)( 250عمػػػػى )

 الدراسػػةيػػع الطػػالب والطالبػػات الوافػػديف عنػػد التطبيػػؽ، وأظيػػرت المػػواطنيف السػػعودييف واسػػتبعاد جم

صػػدؽ التكػػويف الفرضػػي وقػػدرة تمييزيػػة وبمتػػع مقيػػاس قمػػؽ المسػػتقبؿ بدرجػػة ثبػػات عاليػػة ومقبولػػة، ت

فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػيف الػػذكور واإلنػػاث فػي قمػػؽ المسػػتقبؿ لصػػالن وأظيػػرت الدراسػػة وجػود عاليػة، 

قمػػػؽ المسػػػتقبؿ فػػػي مجػػػاالت عديػػػدة مثػػػؿ عمػػػـ الػػػنفس، عمػػػـ نفػػػس  اإلنػػػاث، ويمكػػػف اسػػػتخداـ مقيػػػاس

 ي.الصحة، عمـ النفس اإلكمينيكي واإلرشادي، وعمـ النفس عبر الحضار 

عالقة المعتقدات الخرافية بكؿ مف قمؽ المسػتقبؿ  إلىالتعرؼ ( 2003دراسة صبري ) سعت

طالبػػًا ( 75) طالبػػاً  (150نػػة )ىػػذه المتغيػػرات بػػاختالؼ النػػوع، وشػػممت العيخػػتالؼ اومػػدى  ،والدافعيػػة

ومقيػػاس قمػػؽ  ،الباحثػػة مقيػػاس االتجػػاه نحػػو بعػػض المعتقػػدات الخرافيػػةسػػتخدمت واطالبػػة، ) 75و)
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وتوصمت الدراسػة إلػى  وجػود ارتبػاط عكسػي داؿ إحصػائيًا  ،(Zaleski) المستقبؿ مف إعداد زاليسكي

ؽ المسػػػتقبؿ والدافعيػػػة لإلنجػػػاز، وكػػػؿ مػػػف قمػػػ ،بػػػيف المعتقػػػدات الخرافيػػػة لػػػدى المػػػراىقيف والمراىقػػػات

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي مقيػػاس قمػػؽ المسػػتقبؿ لصػػالن الػػذكور، و 

 ث.مما يعني أف الذكور أكثر قمقًا عمى مستقبميـ مف اإلنا

لػػدى طمبػػة الجامعػػة المستنصػػرية، إلػػى بنػػاء مقيػػاس قمػػؽ ( 0222دراسددة العكاشددي ) حاولػػت

ناثػػاً  ( مػػف الطمبػػة ذكػػوراً 320العينػػة مػػف ) كونػػتوت ،يػػاس الػػذي أعدتػػو الباحثػػةالمق سػػتخدمتوا مػػف  وا 

وأظيػػػرت  ،طمبػػػة المرحمػػػة الرابعػػػة فػػػي الجامعػػػة المستنصػػػرية، مػػػف االختصػػػاص العممػػػي واإلنسػػػاني

متوسػػػط قمػػػؽ المسػػػتقبؿ لػػػدى التخصػػػص العممػػػي أكبػػػر مػػػف المتوسػػػط لػػػدى التخصػػػص  أفالدراسػػػة 

  .اإلناث عند اإلنساني

طبيعػػػػة العالقػػػػة بػػػػيف قمػػػػؽ المسػػػػتقبؿ وقمػػػػؽ  إلػػػػىالتعػػػػرؼ  (0222دراسددددة حسددددانين ) سػػػػعت

العالقة إلى لإلنجاز ومستوى الطموح ومفيـو الذات، والتعرؼ  الدافعيةوكؿ مف متغيرات  ،االمتحاف

، وتكونػت عينػة الدراسػة مػف فػي جامعػة المنيػا فػي مصػر بيف كؿ مف قمػؽ المسػتقبؿ وقمػؽ االمتحػاف

مػف طبػؽ عمػى أفػراد العينػة مقيػاس قمػؽ المسػتقبؿ و طالبة مف الصؼ الثػاني الثػانوي، و  اً طالب (300)

إعداد زاليكسي، ومقياس قمػؽ االختبػار إعػداد سػبيمبرجر، ومقيػاس الدافعيػة لإلنجػاز إعػداد ىيرمػانز، 

أكدت نتائ  الدراسة وجود عالقة سالبة بيف قمؽ ، و ومقياس مستوى الطموح إعداد كاميميا عبد الفتاح

وجود ارتبػاط إلى مفيـو الذات، وأشارت الدراسة و ومستوى الطموح  ،لإلنجاز الدافعيةلمستقبؿ وبيف ا

بػػيف  اً عػػدـ وجػػود دالػػة إحصػػائيلأشػػارت النتػػائ  كػػـ إيجػػابي بػػيف قمػػؽ المسػػتقبؿ وبػػيف قمػػؽ االختبػػار، 

األداة مدراسػػػة وعينتيػػػا، وتطػػػوير أداة الدراسػػػة، وفحػػػص صػػػدؽ لالػػػذكور واإلنػػػاث فػػػي قمػػػؽ المسػػػتقبؿ 

 ت.حصائية المتبعة في تحميؿ البياناوثباتيا، كما قامت بوصؼ متغيرات الدراسة والطرؽ اال
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إلػػى الكشػػؼ عػػف قمػػؽ المسػػتقبؿ واليويػػة النفسػػية وأنمػػاط  (Ari, 2011) ريآدراسددة سػػعت 

( طالبػػػًا 1525تكونػػػت عينػػة الدراسػػػة مػػف )و التعػػاطؼ لػػدى طمبػػػة المػػدارس الثانويػػػة العميػػا والكميػػات، 

لبًة، وأظيرت نتػائ  الدراسػة وجػود اختالفػات بػيف بعػدي االستكشػاؼ وااللتػزاـ فػي ضػوء مسػتوى وطا

الحميمية والقمؽ مف المستقبؿ، فكممػا تميػزت الشخصػية بالحميميػة تػدنت السػموكات السػمبية وازدادت 

ثمػة مستويات استكشاؼ البيئػة المحيطػة وااللتػزاـ، مػع انخفػاض المخػاوؼ والقمػؽ مػف المسػتقبؿ المتم

كمػا بينػػت  جتماعيػة المحيطػػة.القػػدرة عمػى العػيش فػػي البيئػة  اال بضػعؼ العالقػة مػػع اآلخػريف وعػدـ

نتائ  الدراسة وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية لصػالن اإلنػاث فػي مجػاؿ االلتػزاـ، ولصػالن الػذكور 

قبؿ في مجاؿ االستكشاؼ، ووجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي تػدني المخػاوؼ والقمػؽ مػف المسػت

 ؿ.لدى الذكور مقارنة باإلناث خاصة في المجاليف االقتصادي، والتعميمي وفرص التعميـ األفض

 الوقػػػت، واسػػػتعماؿ القمػػػؽ بػػػيف العالقػػػةى إلػػػ التعػػػرؼ (killey, 2003) كيمدددي دراسدددة ىػػػدفت

منيػػا:  األدوات مػػف مجموعػػةت الدراسػػة سػػتخدماو  .جامعيػػاً  ( طالبػػاً 130مػػف ) الدراسػػة عينػػة وتكونػػت

 كػػاآلتي النتػػائ  وجػػاءت ،الوقػػت إدارة سػػموؾ ومقيػػاس الوقػػت، تركيػػب واسػػتفتاء الطالػػب، قمػػؽ مقيػػاس

 تػػػػرتبطلػػػػـ و  الوقػػػػت، مػػػػع اإلصػػػػرار( سػػػػمبياً  الحػػػػالي، التوجيػػػػو بػػػػالغرض، مػػػػف )اإلحسػػػػاس كػػػػؿ ارتػػػػبط

ف بػػالقمؽ، الوقػػت إدارة سػػموكيات  فػػي مفيػػدة تكػػوف قػػد الوقػػت اسػػتعماؿ وغػػرض البنػػاء مػػف دراكػػاتإ وا 

لػػػى فاعميػػػة البرنػػػامجيف فػػػي إوخمصػػػت الدراسػػػة  الوقػػػت. إدارة سػػػموكيات ولػػػيس الوقػػػت، مػػػف التقميػػػؿ

تخفيػػػؼ مسػػػتوى قمػػػؽ المسػػػتقبؿ لػػػدى الػػػذكور واإلنػػػاث، عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث فػػػي 

 ف.لمبرنامجيف العالجيي اتاستجاب
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

 المينية أواًل : الدراسات التي بحثت في الميول

تشابيت الدراسات السابقة التي بحثت في الميوؿ المينية  مف حيث  اليدؼ وىو التعرؼ         

( والتي ىدفت إلى 2018جياللي ) عمى الميوؿ المينية وعالقتيا ببعض المتغيرات وىي دراسة

( 2018ير )، و دراسة بش( عاماً 20-15تحديد الميوؿ المينية عند الشباب الذيف تقع أعمارىـ بيف )

ية فمسطيف التقنية بدير البمن، التي ىدفت إلى معرفة أكثر الميوؿ المينية شيوعًا لدى طمبة كم

( والتي ىدفت التعرؼ إلى مستوى الحاجات النفسية والعوامؿ الخمسة 2017دراسة البادري )و 

دراسة اد عينتيا، و ثر انتشارًا لدى أفر الكبرى لمشخصية والميوؿ المينية ومستويات قمؽ المستقبؿ األك

( إلى الكشؼ عف الفروؽ في الصحة النفسية وفؽ أبعاد )الحساسية التفاعمية، 2016سعود )

البارانويا، العداوة( تبعًا لنمط الميوؿ المينية السائد بيف النمطيف الواقعي واالجتماعي عمى مقياس 

  .ىوالند

مف الميوؿ المينية، ومستوى  ( التي ىدفت  إلى التعرؼ  عمى كؿ2015ودراسة خياطة )     

الطموح لدى عينة مف طمبة الثانويات المينية التابعة لمديرية التربية في مدينة حمب، و دراسة 

دراسة لجوف ىوالند لمبيئة األردنية، و  ( إلى تقنيف قائمة التفضيالت المينية2015المسعود وطنوس )

لكشؼ عف العالقة بيف فاعمية ( التي ىدفت  إلى ا2014) الشريفيف وبني مصطفى وطشطوش

خدمات اإلرشاد الميني وقمؽ المستقبؿ الميني لدى طمبة المرحمة الثانوية في األردف، و دراسة 

( التي ىدفت إلى التعرؼ إلى الميوؿ المينية وأنماط الشخصية لدى طمبة 2014مقداد وعبد اهلل )

( التي ىدفت الكشؼ عف العالقة 2014المرحمة الثانوية بمممكة البحريف، و دراسة زبيدي ولقريد )

إلى الكشؼ عف العالقة بيف  (2011العنزي ) دراسةالمينية وقمؽ المستقبؿ الميني، و بيف الميوؿ 

الميوؿ المينية والقيـ الشخصية والتحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي بمنطقة تبوؾ 
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ة بيف المينية والقيـ وتصورات المستقبؿ إلى الكشؼ عف العالق (2011عياد ) السعودية، و دراسة

الكشؼ عف العالقة بيف الميوؿ  (2008لدى طمبة الجامعات الفمسطينية، و دراسة عبد الوىاب )

المينية وكؿ مف الصحة النفسية والمناخ النفسي االجتماعي لدى طمبة مجتمع تدريب غزة التابعة 

 .لوكالة الغوث

الى التعرؼ عمى أنواع الميوؿ المينية (Rojewsk, 2019) وآخروف روجسؾ  حددت دراسة      

إلى تحميال  ,.Arias  et al)2019(وآخروف  أرياس دراسة وسعت األساسية لمنسقي البحوث،

 . لتفضيالت المينية لدى طمبة أربع وظائؼ ىندسية مف جامعة خاصة في مدينة أريكيبا

 

 ثانيًا : الدراسات التي بحثت في قمق المستقبل

في المقابؿ تشابيت الدراسات السابقة التي بحثت في قمؽ المستقبؿ   مف حيث  اليدؼ وىو       

( لمتعرؼ إلى قمؽ 2018دراسة يوسؼ )التعرؼ عمى قمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات وىي: 

( والتي سعت إلى  التعرؼ إلى مستوى قمؽ 2018، و دراسة قويدر )المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية

المستقبؿ الميني والمساندة األسرية وأنماط التفكير لدى المصابيف بالشمؿ الحركي، و دراسة بوكاني 

( والتي سعت إلى معرفة قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية األساسية في جامعة 2018وخالد )

مستقبؿ الميني ( إلى معرفة أثر توقع الكفاءة الذاتية عمى قمؽ ال2018السميمانية، و دراسة مموكة )

( والتي سعت إلى تحديد العالقة 2017لدى الطالب الجامعي المقبؿ عمى التخرج، و دراسة األميف )

دراسة  بيف القمؽ المستقبمي وبعض المتغيرات الديموغرافية لطمبة الجامعة الدولية بلفريقيا، و

ني لدى طمبة جامعة ( والتي ىدفت إلى إلى الكشؼ عف مستوى قمؽ المستقبؿ المي2017السالمي )

( والتي ىدفت إلى التعرؼ إلى الفروؽ 2016دراسة الجاجاف ) في الجزائر، و الشييد حمة لخضر

دراسة أبو  في قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية في ضوء بعض المتغيرات بجامعة دمشؽ، و



  

60 

ء الرضا عف والتي سعت إلى التنبؤ بقمؽ المستقبؿ الميني في ضو  (2016غالي وأبو مصطفى )

دراسة الكشكي والحمبي   ، وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى طمبة اختصاص اإلرشاد النفسي الدراسة،

( والتي سعت إلى التعرؼ إلى مستوى قمؽ المستقبؿ لدى عينة مف طالبات كمية التربية في 2014)

حياة لدى طمبة ( والتي سعت إلى  التعرؼ إلى جودة ال2013جامعة القصيـ، و دراسة عبد العزيز )

الجامعة وعالقتيا بقمؽ المستقبؿ وبعض المتغيرات، وقد شمؿ مجتمعيا كؿ مف الطمبة النظامييف 

( التي سعت إلى الكشؼ عف مستوى قمؽ المستقبؿ 2013بالجامعات السودانية، و دراسة المومني )

التعرؼ إلى  ( التي سعت إلى2011دراسة خميؿ )ميات المجتمع في منطقة الجميؿ، و لدى طمبة ك

مستوى اإليجابية وقمؽ المستقبؿ لدى عينة مف طمبة الجامعة، وىؿ يختمؼ مستوى اإليجابية وقمؽ 

المستقبؿ باختالؼ الجنس والتخصص الدراسي، فضاًل عف التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف 

الجامعة في ( التي سعت إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف طمبة 2010المتغيريف، و دراسة أبو العال )

( التي 2010قمؽ المستقبؿ وىوية األنا في ضوء متغيري الجنس والتخصص، و دراسة عرفات )

سعت إلى التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية بشكؿ عاـ في الجامعة 

 ( والتي ىدفت إلى الكشؼ عف مستوى التفاؤؿ والتشاؤـ والقمؽ2010دراسة اإلمامي )األردنية، و 

نحو المستقبؿ وعف طبيعة العالقة بيف التفاؤؿ والتشاـؤ وقمؽ المستقبؿ، وىؿ يختمؼ مستوى التفاؤؿ 

والتشاؤـ ومستوى قمؽ المستقبؿ باختالؼ الجنس لدى شباب الجالية العربية في الدنمارؾ، و دراسة 

وفاعمية  ( والتي ىدفت إلى التعرؼ إلى قمؽ المستقبؿ وعالقتو بمستوى الطموح2009المشيخي )

( والتي ىدفت إلى  الكشؼ عف 2007، و دراسة السبعاوي )الذات لدى طالب الجامعة، الطائؼ

( 2007قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية في جامعة الموصؿ، و دراسةالسفاسفة والمحاميد )

رسمية، التي ىدفت  إلى التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ الميني لدى طمبة الجامعات األردنية ال

( التي 2007دراسة بخيت )في مستوى قمؽ المستقبؿ الميني، و وأثر كؿ مف متغيري الجنس والكمية 
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ىدفت التعرؼ إلى الضغوط النفسية لمطالب المتفوقيف دراسيًا والعادييف بالصؼ األوؿ الثانوي 

أسيوط،  وعالقتيا بقمؽ المستقبؿ وتقدير الذات، عند طالب الصؼ األوؿ الثانوي بمدارس مدينة

( التي ىدفت إلى التعرؼ إلى الفروؽ في القمؽ المستقبمي بيف ذوي 2007دراسة الفاعوري )و 

االحتياجات  االحتياجات الخاصة والعادييف، والتعرؼ إلى االختالفات في القمؽ المستقبمي بيف ذوي

ألفكار ( التعرؼ إلى العالقة بيف قمؽ المستقبؿ وا2006دراسة مسعود )الخاصة والعادييف، و 

دراسة عبد الرازؽ ، و الالعقالنية والضغوط النفسيةعند طالب المدارس الثانوية العامة والفنية

( التي كشفت إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف طالبات المستوى السابع واألوؿ في قمؽ 2005)

ناء ( التي ىدفت إلى ب2004المستقبؿ ومعرفة فاعمية اإلرشاد النفسي الديني، و دراسة العجمي )

( التي 2003دراسة صبري )، و أداة لقياس قمؽ المستقبؿ عند  أفراد العينة مف المواطنيف السعودييف

التعرؼ إلى عالقة المعتقدات الخرافية بكؿ مف قمؽ المستقبؿ والدافعية، ومدى اختالؼ ىذه 

دى طمبة ( التي ىدفت  إلى بناء مقياس قمؽ ل2000المتغيرات باختالؼ النوع، و دراسة العكاشي )

( التي ىدفت التعرؼ إلى طبيعة العالقة بيف قمؽ 2000دراسة حسانيف ) الجامعة المستنصرية، و

المستقبؿ وقمؽ االمتحاف، وكؿ مف متغيرات الدافعية لإلنجاز ومستوى الطموح ومفيوـ الذات، 

دراسة ، و متحاف في جامعة المنيا في مصروالتعرؼ إلى العالقة بيف كؿ مف قمؽ المستقبؿ وقمؽ اال

إلى الكشؼ عف قمؽ المستقبؿ واليوية النفسية وأنماط التعاطؼ لدى التي ىدفت (Ari, 2011) آري 

التعرؼ إلى التي ىدفت إلى (killey, 2003)   ودراسة كيميطمبة المدارس الثانوية العميا والكميات، 

 .العالقة بيف القمؽ واستعماؿ الوقت

دراسة مقداد (، و 2014) ة الشريفيف وبني مصطفى وطشطوشوتتفؽ الدراسة الحالية مع دراس     

دراسة عبد الوىاب (، و 2011عياد )دراسة(، و 2014دراسة زبيدي ولقريد )(، و 2014وعبد اهلل )
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( مف حيث تحديد العالقة بيف الميوؿ المينية وقمؽ المستقبؿ وتختمؼ مع بعضيا مف حيث 2008)

        البية التي أجريت فييا . 

وتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث منيجيتيا، حيث استندت معظـ        

الدراسات السابقة عمى المني  الوصفي التحميمي واستخداـ اداة االستبانة كلداة دراسة واستخداـ 

 ( ودراسة مقداد وعبد اهلل2018) مقياس قمؽ المستقبؿ ومقياس الميوؿ المينية كدراسة بشير

(. كما تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات 2011) ( ودراسة عياد2011) راسة العنزي( ود2014)

السابقة مف حيث العينة والتي تمثمت في الطالب والطالبات  في المدراس والجامعات، كدراسة 

 (. 2016( ودراسة سعود)2015( ودراسة المسعود وطنوس)2015) ( ودراسة خياطة2017) البادري

ؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بكونيا  ركزت عمى دراسة مستوى الميوؿ وتختم       

المينية ومستوى قمؽ المستقبؿ والتعرؼ عمى العالقة بينيما. والقاء الضوء عمى مراكز تلىيؿ 

الشبيبة المتخصصة في مجاؿ تقديـ دورات تدريبية مينية وحرفية والتي تساىـ في تطوير الميارات 

الحرفية لدى الشباب وربطيا بموضوع الدراسة. كما تختمؼ الدراسة في كونيا ركزت عمى المينية و 

طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفمسطينية  في مجاؿ التعميـ الميني 

ات الباحثة مف الدراسمقارنة بالدراسات السابقة التي ركزت عمى المدارس والجامعات. واستفادت 

السابقة في صياغة مشكمة الدراسة وتحديد متغيراتيا، فضاًل عف االستفادة مف المقاييس المعتمدة 

في إعداد مقياس قمؽ المستقبؿ ومقياس الميوؿ المينية كاإلعتماد عمى نظرية ىوالند في إعداد 

 مقياس الميوؿ المينية. 

تناولت موضوع الميوؿ المينية وعالقتو  وتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة كونيا       

وذلؾ اىتماما بمخرجات التعميـ بقمؽ المستقبؿ مف خالؿ تطبيقو عمى طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة، 

ن اع بكفاءة  شباع حاجة السوؽ مف المينييف والحرفييف والص  الميني وخدمة القطاع االقتصادي وا 
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، التي اىتمت بمراكز تلىيؿ الشبيبةلى والحديثة أعمى. وبذلؾ تعد ىذه الدراسة مف الدراسات األو 

لتي يمكف أف تساعد  المختصيف وصناع ابحيث يمكف أف تساىـ في تقديـ النتائ  والتوصيات 

القرار عمى النيوض بعمؿ مراكز تلىيؿ الشبيبة، وزيادة كفاءة وفعالية القائميف عمى عممية اإلرشاد 

 المينية لمتقميؿ مف قمؽ المستقبؿ لدييـ. الميني لمطمبة وزيادة وعييـ حوؿ ميوليـ 
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 الفصل الثالث 

 إجراءات الدراسة

يتناوؿ ىذا الفصؿ الطرؽ واإلجراءات التي اتبعت، والتي تضمنت تحديد منيجية الدراسة 

المتبعة، ومجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العممية التي اتبعت في بناء أدوات 

صميـ الدراسة ومتغيراتيا، واإلشارة إلى أنواع االختيارات الدراسة وخصائصيا، ثـ شرح مخطط ت

 اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ بيانات الدراسة. 

 

 الدراسة يةمنيج 1.1

المني   استخدمت الباحثة والمعمومات المراد الحصوؿ عمييا، دراسةمف طبيعة ال اً انطالق

، اً دقيق اً ، وييتـ بوصفيا وصفي الواقعكما ىي فالذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة  االرتباطيالوصفي 

يدرس العالقة بيف المتغيرات، ويصؼ  االرتباطيالمني  الوصفي كما أف ، اً كمي اً عنيا تعبير  ويعبر

المني  اعتبر ليذا فقد  مقاييس كمية،باستخداـ كميًا وذلؾ  المتغيرات وصفاً ىذه درجة العالقة بيف 

سة ويحقؽ أىدافيا بالشكؿ الذي يضمف الدقة األنسب ليذه الدرا ىو االرتباطيالوصفي 

 .(1992، ممكاوي، )عوده  والموضوعية

  

 مجتمع الدراسة وعينتيا 0.1

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة المتدربيف في مراكز تلىيؿ الشبيبة التابعة لوزارة 

 طالباً (  (158منيـ، (238) وعددىـفي الضفة  عاـ(16-14الفمسطينية مف عمر ) االجتماعية التنمية

 .حسب متغير الجنس توزيع مجتمع الدراسة وعينتيا( 1.3، ويوضن الجدوؿ )طالبة( (80و
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المتدربين بمراكز تأىيدل الشدبيبة فدي الضدفة الغربيدة مجتمع الدراسة وعينتيا من توزيع يوضح  (1.3)جدول 
 .حسب جنسيم

الر
 قم

 ة عدد عينة الدراس عدد مجتمع الدراسة  المحافظة سم المركزا
 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

مركز  رونالدو األجتماعي لتلىيؿ الشبيبة / راـ  1
 اهلل

 10 - 10 19 _ 19 راـ اهلل

 22 - 22 32 _ 32 نابمس مركز  تلىيؿ الشبيبة/ نابمس 2
 16 16 - 16 16 _ نابمس مركز تلىيؿ الفتيات/ نابمس 3
 19 - 19 31 - 31 مقيميةق مركز تلىيؿ الشبيبة/ قمقيمية 4
 18 8 10 25 8 17 طولكـر مركز رعاية وتلىيؿ الشبيبة/ طولكـر 5
 18 - 18 23 _ 23 جنيف مركز رعاية وتلىيؿ الشباب/ جنيف 6
 25 25 - 56 56 _ جنيف ة وتلىيؿ الفتيات/ جنيفيمركز رعا 7

 20 - 20 36 _ 36 خميؿ مركز تلىيؿ الشبيبو /خميؿ 8
 148 49 99 238 80 158 المجموع

 

 الطمبة مف، حسب متغير الجنس العشوائية الطبقية عينة الدراسة بالطريقة تاختير  

، ماسوف روبرتوقدد حدد حجـ العينة بناًء عمى معادلة  ،الشبيبة تلىيؿ مراكز في المتدربيف

 كما في المعادلة اآلتية: 
 

  

 

ماسون لتحديد  رتمعادلة روب
 حجم العينة 

 
 

  

 
M 

 

 حجـ المجتمع
    

 
    

S 

( عمى 0.05معامؿ الخطل ) أي قسمة 0.95قسمة الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة 
 (1.96الدرجة )

P 
 0.50نسبة توافر الخاصية وىي 

   
Q 

 0.50النسبة المتبقية لمخاصية وىي 
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ة، الشبيب تلىيؿ مراكز في المتدربيف الطمبة مفطالب وطالبة ( 148)إذ بم  حجـ العينة 

 .الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضنوالجدوؿ 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة يوضح: (0.1)جدول 
 النسبة % العدد  الفئات  المتغير 

 الجنس
 66.9 99 ذكر

 33.1 49 أنثى

 100 148 المجموع

 سكن مكان ال

 46.6 69 مدينة

 39.2 58 قرية

 14.2 21 مخيـ

 100 148 المجموع

 الشيري األسرة دخل مستوى

 34.5 51 شيقؿ 1500أقؿ مف 

 32.4 48 شيقؿ 1501-2000

 12.8 19 شيقؿ 2001-3000

 20.3 30 شيقؿ 3000اكثر مف 

 100 148 المجموع

 التدريبية الدورات عدد

 36.5 54 ةال يوجد دورات تدريبي

 48.6 72 دورة تدريبية 1-2

 14.9 22 دورات تدريبية 3أكثر مف 

 100 148 المجموع
 

 
 
 
 

-.......... 

 

  أدوات الدراسة 1.1

مف أجؿ إنجاز مياـ الدراسة وتحقيقًا ألىدافيا، ط ورت أداتي الدراسة، وذلؾ بعد الرجوع 

 ؿ، وىما:إلى األدب النظري والدراسات السابقة في ىذا المجا

 المينية الميولمقياس  -أوالً 

وبعد اطالع الباحثة عمى األدب التربوي، لتحقيؽ الغاية المرجوة مف الدراسة الحالية، 

المستخدمة في بعض الدراسات ومنيا: دراسة  المينية الميوؿوالدراسات السابقة وعمى مقاييس 
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( 2017(، ودراسة )البادري، )2005ودراسة )سعود، ) (،1997ودراسة عصفور، ) (1985ىوالند )

 استنادًا إلى ىذه الدراسات. المينية الميوؿقامت الباحثة بتطوير مقياس ، (2015) ،(خياطة) ودراسة

 

 المينية الميولالخصائص السيكومترية لمقياس 1.3.3 

 صدق المقياس: ( أ

 استخدمت الباحثة نوعاف مف الصدؽ كما يمي:

 (Face validity)أواًل: الصدق الظاىري 

، المينية الميوؿلمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري أو ما يعرؼ بصدؽ المحكميف لمقياس 

عر ض المقياس بصورتو األولية عمى مجموعة مف المتخصصيف ممف يحمموف درج الدكتوراه في 

( 10اإلرشاد النفسي والتربوي، وعمـ النفس، والصحة النفسية والقياس والتقويـ، وقد بم  عددىـ )

فقرة،  (48( وقد تشكؿ المقياس في صورتو األولية مف )1و موضن في ممحؽ رقـ )محكميف، كما ى

( كحد أدنى لقبوؿ %80(، إذ اعتمد معيار االتفاؽ )2( مجاالت انظر ممحؽ رقـ )6موزعة عمى )

ستنادًا إلى مالحظات  الفقرة، وبناًء عمى مالحظات وآراء المحكميف أجريت التعديالت المقترحة، وا 

 (.3( فقرة، كما ىو مبيف في الممحؽ )43قد أصبن عدد فقرات المقياس )المحكميف، ف

 

 (Construct Validity) ثانيًا: صدق البناء 

مف أجؿ التحقؽ مف الصدؽ لممقياس استخدمت الباحثة أيضًا صدؽ البناء عمى عينة 

 جتماعيةاال التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة( مف 40استطالعية مكونة مف )

 Pearson)، ومف خارج عينة الدراسة المستيدفة، واستخدمت معامؿ ارتباط بيرسوف الفمسطينية

Correlation)  الستخراج قيـ معامالت ارتباط الفقرة بالمجاؿ الذي تنتمي إليو، وقيـ معامالت



  

76 

ط كؿ مجاؿ مع (، كذلؾ قيـ معامالت ارتباالمينية الميوؿارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لمقياس)

 (:3.3، كما ىو مبيف في الجدوؿ )المينية الميوؿالدرجة الكمية لمقياس 

بالمجال الذي تنتمي إليو، وقيم  المينية الميول: يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس (3.3)جدول 
الدرجة الكمية  معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع

 (40)ن=لممقياس 

قرة
الف

 

مع االرتباط 
 المجال

مع االرتباط 
قرة الدرجة الكمية

الف
 

مع االرتباط 
 المجال

مع االرتباط 
قرة الدرجة الكمية

الف
 

مع االرتباط 
 المجال

مع االرتباط 
 الدرجة الكمية

 االجتماعية الميول التحميمية الميول الواقعية الميول
1 26. 05. 8 83**. 73**. 16 71**. 58**. 
2 56**. 60**. 9 81**. 62**. 17 71**. 53**. 
3 66**. 55**. 10 77**. 64**. 18 61**. 40**. 
4 34*. 37*. 11 71**. 56**. 19 59**. 39*. 
5 67**. 36*. 12 68**. 59**. 20 74**. 67**. 
6 62**. 40*. 13 75**. 71**. 21 81**. 78**. 
7 57**. 45**. 14 72**. 58**. 22 84**. 80**. 
- - - 15 68**. 62**. 23 68**. 69**. 
- - - - - - 24 79**. 74**. 
- - - - - - 25 63**. 57**. 

 .**87 درجة كمية لمبعد     .**85 درجة كمية لمبعد      .**65 درجة كمية لمبعد   

قرة
الف

 

مع االرتباط 
 المجال

مع االرتباط 
قرة الدرجة الكمية

الف
 

مع االرتباط 
 المجال

مع االرتباط 
قرة الدرجة الكمية

الف
 

مع االرتباط 
 المجال

مع االرتباط 
 الدرجة الكمية

 الفنية الميول التقميدية الميول التجارية الميول
26 58**. 64**. 32 67**. 66**. 39 71**. 58**. 
27 74**. 56**. 33 68**. 70**. 40 81**. 75**. 
28 56**. 32*. 34 71**. 54**. 41 62**. 53**. 
29 81**. 63**. 35 65**. 35*. 42 70**. 58**. 
30 77**. 47**. 36 76**. 49**. 43 75**. 55**. 
31 75**. 47**. 37 77**. 45**. - - - 
- - - 38 59**. 35*. - - - 

 .**83 درجة كمية لمبعد       .**72 درجة كمية لمبعد     .**70 درجة كمية لمبعد  
 (≤0.01عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *                  (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

(، مع المجاؿ 1( أف معامؿ ارتباط الفقرة )3.3ت الواردة في الجدوؿ )يالحظ مف البيانا

، وتحتاج إلى اً حصائي  إل  ةً دال  غير و  مقبولةٍ غير  ةكاف ذات درجالذي تنتمي إليو والدرجة الكمية 

(، كما أف جميع معامالت االرتباط كانت .84-.32)بيف  ما تراوحت حذؼ، أما باقي الفقرات فقد 
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أف  ذكر ذيال(، (Garcia, 2011ة ودالة إحصائيًا، وذلؾ كما جاء في جارسيا ذات درجات مقبول

أقؿ  -.30( تعتبر ضعيفة، والقيـ التي تقع ضمف المدى ).30قيمة معامؿ االرتباط التي تقؿ عف )

(، 1( تعتبر قوية، لذلؾ حذفت الفقرة ).70( تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عف ).70أو يساوي 

 (، فقرة.42قرات المقياس )وأصبن عدد ف

 

 المينية الميولثبات مقياس  ( ب

وزع المقياس عمى عينة استطالعية مكونة مف ، المينية الميوؿ مقياسلمتلكد مف ثبات 

، ومف خارج عينة الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة( مف 40)

ثبات االتساؽ الداخمي لممقياس، وأبعاده، فقد استخدمت  وبيدؼ التحقؽ مف الدراسة المستيدفة،

عمى بيانات العينة االستطالعية بعد قياس الصدؽ  (Cronbach's Alpha)معادلة كرونباخ ألفا 

 المينية الميوؿلمقياس  االتساؽ الداخمييوضن معامالت ثبات  :(4.3)والجدوؿ  ،( فقرة42)

 :وأبعاده

 بطريقة كرونباخ ألفا المينية الميولمقياس  : يوضح معامالت ثبات(2.1)جدول 
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد
 .65 6 الواقعية الميول

 .88 8 التحميمية الميول

 .89 10 االجتماعية الميول

 .80 6 التجارية الميول

 .81 7 التقميدية الميول

 .74 5 الفنية الميول

 .72 20 الدرجة الكمية

 

 الميوؿألبعاد مقياس  "ألفا كرونباخ" ثبات( أف قيـ معامالت 4.3يتضن مف الجدوؿ )

لمدرجة الكمية بم   ألفا كرونباخ كما يالحظ أف معامؿ ثبات (،.89-.65)تراوحت ما بيف المينية

  .األصمية العينة عمى لمتطبيؽ قابمة األداة مف وتجعؿ مرتفعة القيمة ىذه وتعتبر(. .94)
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 :المينية الميولتصحيح مقياس 
 

(، فقرة كما ىو موضن في ممحؽ 42في صورتو النيائية مف ) المينية الميوؿتكوف مقياس 

باستثناء الفقرة  المينية مميوؿ( مجاالت، تمثؿ جميع الفقرات االتجاه اإليجابي ل6( موزعة عمى )3)

(، التي حذفت، إذ تعكس الدرجات في حاؿ تصحين الفقرة السابقة، ويطمب مف المستجيب تقدير 1)

 بشدة أوافؽ :وأعطيت األوزاف لمفقرات كما يمي( خماسي، Likertإجاباتو عف طريؽ تدرج ليكرت )

(، 1) بشدة موافؽ غير(، 2) موافؽ غير( درجات، 3) محايد( درجات، 4) أوافؽ( درجات، 5)

 درجة.

لدى عينة الدراسة  المينية الميوؿولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد مستوى 

( درجات، وتصنيؼ المستوى إلى ثالث 5-1العالمة وفؽ المستوى الذي يتراوح مف ) حولت

 مستويات: عالية ومتوسطة ومنخفضة، وذلؾ وفقًا لممعادلة اآلتية:

 =  طوؿ الفئة        
 الحد األعمى _ الحد األدنى )لتدرج(       

3

51
33.1


   

 عدد المستويات المفترضة              
 

 فإف  مستويات اإلجابة عمى المقياس تكوف عمى النحو اآلتي:  وبناًء عمى ذلؾ،

 المينية الميولدرجات احتساب مستوى  يوضح: (3.1)جدول 

 فأقل 0.11 المينية الميولمستوى منخفض من 
 3.67 - 0.12 المينية الميولمستوى متوسط من 

 5 -1.46 المينية الميولمستوى مرتفع من 
 

 بلالمستق قمق ثانيًا: مقياس

وبعد اطالع الباحثة عمى األدب التربوي، لتحقيؽ الغاية المرجوة مف الدراسة الحالية، 

المستخدمة في بعض الدراسات، ومنيا: )دراسة  المستقبؿ قمؽوالدراسات السابقة وعمى مقاييس 
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، (1020(، دراسة )المصري، )2013(، دراسة )أبو فضة، )2005(، دراسة )سعود، )1620شميوب، )

 استنادًا إلى ىذه الدراسات.  المستقبؿ قمؽلباحثة بتطوير مقياس قامت ا

 

 المستقبل قمقالخصائص السيكومترية لمقياس  0.1.1

 صدق المقياس   ( أ

 استخدمت الباحثة نوعاف مف الصدؽ كما يمي:

 (Face validity)أواًل: الصدق الظاىري 

وأبعاده،  ستقبؿالم قمؽلمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري أو ما يعرؼ بصدؽ المحكميف لمقياس 

عرض المقياس بصورتو األولية عمى مجموعة مف المتخصصيف ممف يحمموف درجة الدكتوراه في 

( 11اإلرشاد النفسي والتربوي، وعمـ النفس، والصحة النفسية، والقياس والتقويـ، وقد بم  عددىـ )

( فقرة، 43(، وقد تشكؿ المقياس في صورتو األولية مف )1محكميف، كما ىو موضن في ممحؽ )

( كحد أدنى لقبوؿ الفقرة، وبناًء عمى %80( مجاالت، إذ اعتمد معيار االتفاؽ )5موزعة عمى )

مالحظات وآراء المحكميف أجريت التعديالت المقترحة، واستنادًا إلى مالحظات المحكميف، فقد 

 (.3( فقرة، كما ىو مبيف في الممحؽ )35أصبن عدد فقرات المقياس )

 
 Construct Validity) بناء )ثانيًا: صدق ال

مف أجؿ التحقؽ مف الصدؽ لممقياس، استخدمت الباحثة أيضًا صدؽ البناء عمى عينة 

 االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة( مف 40استطالعية مكونة مف )

 Pearson)وف بيرس ارتباط، ومف خارج عينة الدراسة المستيدفة، استخدـ معامؿ الفمسطينية

Correlation) ، الستخراج قيـ معامالت ارتباط الفقرة بالمجاؿ الذي تنتمي إليو، وقيـ معامالت
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(، كذلؾ قيـ معامالت ارتباط كؿ مجاؿ مع المستقبؿ قمؽ) ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لمقياس

 (:6.3، كما ىو مبيف في الجدوؿ )المستقبؿ قمؽالدرجة الكمية لمقياس 

بالمجال الذي تنتمي إليو، وقيم معامالت ارتباط  المستقبل قمق: يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس (4.1)لجدو
 (:40)ن=الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكمية لممقياس 

قرة
الف

 

مع  االرتباط
 المجال

مع  االرتباط
 الدرجة الكمية

ال
قرة
ف

 

مع  االرتباط
 المجال

مع  االرتباط
قرة الدرجة الكمية

الف
 

مع  االرتباط
 المجال

مع الدرجة  االرتباط
 الكمية

 االقتصادي المجال االجتماعي المجال الشخصي المجال
1 78**. 60**. 8 62**. 52**. 15 82**. 59**. 
2 73**. 67**. 9 81**. 74**. 16 79**. 79**. 
3 57**. 45**. 10 88**. 80**. 17 65**. 56**. 
4 69**. 48**. 11 79**. 78**. 18 62**. 52**. 
5 66**. 58**. 12 69**. 70**. 19 72**. 65**. 
6 79**. 67**. 13 45**. 25. 20 72**. 58**. 
7 79**. 78**. 14 77**. 74**. 21 87**. 81**. 
- - - - - - 22 81**. 71**. 

 .**86 لمبعد كمية درجة   .**91 لمبعد كمية درجة   **.85 لمبعد كمية درجة  

قرة
الف

 

مع  االرتباط
 المجال

مع  االرتباط
قرة الدرجة الكمية

الف
 

مع  االرتباط
 المجال

مع  االرتباط
قرة الدرجة الكمية

الف
 

مع  االرتباط
 المجال

مع الدرجة  االرتباط
 الكمية

 ______________   الميني المجال جسميال المجال
23 75**. 67**. 30 83**. 90**. - - - 
24 84**. 68**. 31 76**. 70**. - - - 
25 94**. 85**. 32 93**. 85**. - - - 
26 90**. 83**. 33 72**. 57**. - - - 
27 88**. 85**. 34 85**. 74**. - - - 
28 86**. 76**. 35 86**. 77**. - - - 
29 90**. 90**. - - - - - - 

 - - - .**92 لمبعد كمية درجة   .**92 لمبعد كمية درجة  

 (≤0.01عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *                  (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً .
(، مع الدرجة 13( أف معامؿ ارتباط الفقرة )6.3يالحظ مف البيانات الواردة في الجدوؿ )

، وتحتاج إلى حذؼ، أما باقي الفقرات فقد اً حصائي  إل  ةً دال  غير و  بولةٍ مقغير  ةكاف ذات درجالكمية 

(، كما أف جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة .94-.45) بيفما تراوحت 

( تعتبر .30أف قيمة معامؿ االرتباط التي تقؿ عف ) ((Garcia, 2011إحصائيًا، إذ ذكر جارسيا 

( تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد .70أقؿ أو يساوي  -.30ع ضمف المدى )ضعيفة، والقيـ التي تق

 (، فقرة.34وأصبن عدد فقرات المقياس ) ،(13( تعتبر قوية، لذلؾ حذفت الفقرة ).70عف )
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 المستقبل قمق ثبات مقياس ( ب

( 40وزع المقياس عمى عينة استطالعية مكونة مف )، المستقبؿ قمؽ مقياسلمتلكد مف ثبات 

، ومف خارج عينة الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز مبةطمف 

وبيدؼ التحقؽ مف ثبات االتساؽ الداخمي لممقياس، وأبعاده، فقد استخدمت  الدراسة المستيدفة،

 بعد قياس الصدؽ ستطالعيةعمى بيانات العينة اال (Cronbach's Alpha)معادلة كرونباخ ألفا 

 :وأبعاده المستقبؿ قمؽلمقياس  االتساؽ الداخمييوضن معامالت ثبات  :(7.3)والجدوؿ  ،فقرة (,34)

 بطريقة كرونباخ ألفا المستقبل قمق: يوضح معامالت ثبات مقياس (5.1)جدول 
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد

 .84 7 الشخصي المجال

 .87 6 االجتماعي المجال

 .89 8 االقتصادي المجال

 .94 7 لجسميا المجال

 .91 6 الميني المجال

 .75 12 الدرجة الكمية

 

، لمجاالت مقياس ألفا كرونباخ ثبات معامؿأف قيـ معامالت  :(7.3يتضن مف الجدوؿ )

لدرجة الكمية بم   ألفا كرونباخ (، كما يالحظ أف معامؿ ثبات.94-.84تراوحت ما بيف) المستقبؿ قمؽ

 مة مرتفعة وتجعؿ مف األداة قابمة لمتطبيؽ عمى العينة األصمية.(، وتعتبر ىذه القي.97)

 

 :المستقبل قمق مقياس تصحيح

( 3(، فقرة كما ىو موضن في ممحؽ )34في صورتو النيائية مف ) المستقبؿ قمؽتكوف مقياس      

، ويطمب مف المستقبؿ قمؽ( مجاالت، تمثؿ جميع الفقرات االتجاه االيجابي ل5موزعة عمى )

وأعطيت األوزاف لمفقرات كما ( خماسي، Likertستجيب تقدير إجاباتو عف طريؽ تدرج ليكرت )الم
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 موافؽ غير(، 2) موافؽ غير( درجات، 3) محايد( درجات، 4) أوافؽ( درجات، 5) بشدة أوافؽ :يمي

 (، درجة.1) بشدة

ينة الدراسة لدى ع المستقبؿ قمؽولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد مستوى       

( درجات، وتصنيؼ المستوى إلى ثالث 5-1حولت العالمة وفؽ المستوى الذي يتراوح مف )

 مستويات: عالية ومتوسطة ومنخفضة، وذلؾ وفقًا لممعادلة اآلتية:

 =  طوؿ الفئة        
 الحد األعمى _ الحد األدنى )التدرج(       

3

51
33.1


   

 عدد المستويات المفترضة              

 وبناًء عمى ذلؾ، فإف  مستويات اإلجابة عمى المقياس تكوف عمى النحو اآلتي:    

 المستقبل قمق: يوضح درجات احتساب مستوى (6.1)جدول 

 فأقل 0.11 المستقبل قمقمستوى منخفض من 
 3.67 - 0.12 المستقبل قمقمستوى متوسط من 

 5 -1.46 المستقبل قمقمستوى مرتفع من 

 

 لدراسة  متغيرات ا 4.3

 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة والتابعة اآلتية:

 المستقمة:المتغيرات  - أ

 (.أنثى -2ذكر،  -1: )ماى ؛فالجنس: ولو مستويا .1

 (.مخيـ -3قرية،  -2، مدينة -1ولو ثالثة مستويات ىي: )مكاف السكف:  .2

 -2، شيقؿ 1500أقؿ مف  -1ىي: ) يات،مستو أربعة ولو  ؛الشيري األسرة دخؿ مستوى .3

 (.شيقؿ 3000كثر مف أ -4، شيقؿ 3000-2001-3، شيقؿ 1501-2000
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 2-1مف  -2، تدريبية دورات يوجد ال -1: ولو ثالثة مستويات ىي: )التدريبية الدورات عدد .4

  (.تدريبية دورات  3أكثر مف  -3، دورة تدريبية

 المتغير التابع:-ب

 .الدراسة عينة المينية لدى الميوؿ ستقي التي الفرعية المجاالت وجميعالدرجة الكمية  ( أ

 لدى عينة الدراسة. المستقبؿ قمؽالدرجة الكمية وجميع المجاالت الفرعية التي تقيس  ( ب

 

 إجراءات تنفيذ الدراسة  3.1

 اتبعت الباحثة في تنفيذ الدراسة عددًا مف الخطوات عمى النحو اآلتي: 

 إعداد أداتي الدراسة بصورتيما النيائية. -

 الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبةالعدد الكمي لمجتمع الدراسة والمتمثؿ، في جميع  الحصوؿ عمى -

 .ومف ثـ تحديد حجـ العينة المناسب  الفمسطينية، االجتماعية التنمية لوزارة التابعة

( 40تطبيؽ أداتي الدراسة عمى عينة استطالعية ومف خارج عينة الدراسة األساسية، إذ شممت ) -

، وذلؾ بيدؼ التلكد الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة لشبيبةا تلىيؿ مراكز طمبةمف 

 مف دالالت صدؽ وثبات أداتي الدراسة.

تطبيؽ أداتي الدراسة عمى العينة األصمية، والطمب منيـ اإلجابة عمى فقرات األداتيف بكؿ  -

 ث العممي.صدؽ وموضوعية، وذلؾ بعد إعالميـ بلف إجابتيـ لف تستخدـ إال ألغراض البح

( لتحميؿ SPSSإدخاؿ البيانات إلى ذاكرة الحاسوب، حيث استخدـ برام  الرزمة اإلحصائي ) -

جراء التحميؿ اإلحصائي المناسب.   البيانات، وا 
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 المعالجات اإلحصائية 14.

برنام  الرـز اإلحصائية  وبعد جمعيا، قامت الباحثة باستخداـمف أجؿ معالجة البيانات 

 اآلتية: المعالجات اإلحصائية باستخداـ ( وذلؾ SPSS) يةاالجتماعلمعمـو 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.  -1

 لفحص الثبات. (Cronbach's Alpha)معامؿ كرونباخ ألفا  -2

المتعمقة  لفحص الفرضيات (،Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجموعتيف اختبار -3

 بالجنس.

لفحص الفرضيات المتعمقة بمكاف السكف،  ،(One-Way ANOVAالتبايف األحادي ) ؿتحمي -4

  .التدريبية الدورات عدد، الشيري األسرة دخؿ مستوى

  (.LSD)باستخداـ اختبار أقؿ فرؽ داؿ المقارنات البعدية  -5

، ؿالمستقب قمؽو  المينية الميوؿلمعرفة العالقة بيف  (Pearson Correlationبيرسوف ) اختبار -6

  كذلؾ لفحص صدؽ أداتي الدارسة.
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 بأسئمة الدراسةالمتعمقة  النتائج 1.4

 األول السؤال نتائج 1.1.4 

 الثاني السؤال نتائج  2.1.4

 بفرضيات الدراسةالمتعمقة  النتائج 2.4

 األولى الفرضية نتائج 1.0.2

 الثانية الفرضية نتائج 0.0.2

 الثالثة الفرضية جنتائ 1.0.2

 رابعةال الفرضية نتائج 2.0.2

 خامسةال الفرضية نتائج 3.0.2

 سادسةال الفرضية نتائج 4.0.2

 سابعةال الفرضية نتائج .5.0

 ثامنةال الفرضية نتائج 6.0.2

 تاسعةال الفرضية نتائج 7.0.2
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 الفصل الرابع 

  عرض نتائج الدراسة

توصػمت إلييػا الدراسػة فػي ضػوء أسػئمتيا وفرضػيتيا يتناوؿ ىذا الفصػؿ عرضػًا لمنتػائ  التػي 

 التي طرحت، وقد نظمت وفقًا لمنيجية محددة في العرض، وىي كما يمي: 

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 1.2

 الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المينية الميوؿ مستوى مانتائج السؤال األول:  1.1.4

 الفمسطينية؟ جتماعيةاال التنمية لوزارة التابعة

 عينة لدى المينية الميوؿلإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ح سبت المتوسطات الحسابية لمقياس 

( يوضن 1.4، والجدوؿ )الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف

 ذلؾ: 

 المينية الميولة لكل مجال من مجاالت مقياس (: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري1.2جدول )
 وعمى المقياس ككل مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 79.4 0.566 3.97 الواقعية الميول 1 1
 مرتفع 78.0 0.662 3.90 الفنية الميول 6 0
 مرتفع 77.6 0.666 3.88 تماعيةاالج الميول 3 1
 مرتفع 77.2 0.618 3.86 التجارية الميول 4 2
 مرتفع 76.6 0.739 3.83 التحميمية الميول 2 3
 متوسط 70.4 0.808 3.52 التقميدية الميول 5 4

 مرتفع 54.2 5012. 3.82 المينية الميولالدرجة الكمية لمقياس 
 الميوؿ ابي لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس( أف المتوسط الحس1.4يتضن مف الجدوؿ )

، أما المتوسطات الحسابية إلجابات مرتفع( وبتقدير 76.4( وبنسبة مئوية )3.82ككؿ، بم  ) المينية

(، وجاء مجاؿ 3.52-3.97تراوحت ما بيف ) المينية الميوؿأفراد عينة الدراسة عف مجاالت مقياس 
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(، وبتقدير 79.4( وبنسبة مئوية )3.97توسط حسابي قدرة )" بالمرتبة األولى بمالواقعية الميوؿ"

( وبنسبة 3.52" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بم  )التقميدية الميوؿ، بينما جاء مجاؿ "مرتفع

 ( وبتقدير متوسط.70.4مئوية )

وقد ح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، عمى 

كؿ مجاؿ عمى حدة، وكانت عمى النحو  المينية الميوؿفقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس 

 اآلتي: 

 الواقعية  الميول (1
 

مرتبة تنازليًا حسب  الواقعية الميول (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال0.2جدول )
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

 المتوسط الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

المختمفة األدوات عمؿ كيفية بتعمـ أستمتع 02 1  مرتفع  83.6 0.791 4.18 
األشياء وتصمين بتركيب أستمتع 03 0  مرتفع  80.8 1.003 4.04 
حركية ميارات تتطمب التي لمنشاطات أميؿ 07 1  مرتفع 79.6 1.027 3.98   
الجسمية لمياراتي تحدٍ  فيو يكوف الذي لمعمؿ أميؿ 06 2  مرتفع 78.6 1.095 3.93 
والمعدات اآلالت مع التعامؿ أفضؿ 05 3  مرتفع 77.8 1.011 3.89 
اليدوية األعماؿ أفضؿ 04 4  مرتفع 76.2 1.096 3.81 

 مرتفع 79.4 0.566 3.97 الواقعية الميولالدرجة الكمية لمجال 
 

ف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ ( أ2.4يتضن مف الجدوؿ )

 األدوات عمؿ كيفية بتعمـ أستمتع(، وجاءت فقرة "3.81-4.18تراوحت ما بيف ) الواقعية الميوؿ

( وبتقدير مرتفع، بينما 83.6( وبنسبة مئوية )4.18" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة )المختمفة

( وبنسبة 3.81" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بم  ) اليدوية اؿاألعم أفضؿجاءت فقرة "
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( وبنسبة 3.97) الواقعية الميوؿ، وقد بم  المتوسط الحسابي لمجاؿ مرتفع( وبتقدير 76.2مئوية )

 .مرتفع( وبتقدير 79.4مئوية )

 

 الفنية الميول (2

مرتبة تنازليًا حسب  الفنية الميولجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات م3.4جدول )
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 82.0 1.008 4.10 الفني الطابع ذات التصميمات بعمؿ أستمتع 39 1

 مرتفع 78.6 0.983 3.93 ةعالي بدرجة المشاعر عف تعبر التي األعماؿ أفضؿ 40 0

 مرتفع 78.4 1.072 3.92 لمتفاصيؿ واالنتباه الدقة يتطمب الذي لمعمؿ أميؿ 42 1

 مرتفع 75.8 1.219 3.79 حريتي تقيد ال التي لألعماؿ أميؿ 41 2

 مرتفع 75.0 1.112 3.75 المراقبة مف قميؿ مع المستقؿ لمعمؿ أميؿ 43 3

 مرتفع 78.0 0.662 3.90 فنيةال الميولالدرجة الكمية لمجال 
 

 ( أف المتوسطات الحسابية إلجابػات أفػراد عينػة الدراسػة عػف مجػاؿ3.4يتضن مف الجدوؿ )

 الطػػابع ذات التصػػميمات بعمػػؿ أسػػتمتع(، وجػػاءت فقػػرة "3.75-4.10تراوحػػت مػػا بػػيف ) الفنيػػة الميػػوؿ

( وبتقػػدير مرتفػػع، بينمػػا 82.0( وبنسػػبة مئويػػة )4.10" بالمرتبػػة األولػػى بمتوسػػط حسػػابي قػػدرة )الفنػػي

" فػػي المرتبػػة األخيػػرة، بمتوسػػط حسػػابي بمػػ  المراقبػػة مػػف قميػػؿ مػػع المسػػتقؿ لمعمػػؿ أميػػؿجػػاءت فقػػرة "

 الفنيػػػة الميػػػوؿ. وقػػػد بمػػػ  المتوسػػػط الحسػػػابي لمجػػػاؿ مرتفػػػع( وبتقػػػدير 75.0( وبنسػػػبة مئويػػػة )3.75)

 مرتفع( وبتقدير 78.0( وبنسبة مئوية )3.90)
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  اعيةاإلجتم الميول (3

االجتماعية مرتبة تنازليًا حسب  الميول(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 4.4جدول )
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 84.4 0.922 4.22   اآلخريف مع التواصؿ بميارات أتميز 16 1

 مرتفع 80.0 1.003 4.00 اآلخريف بمساعدة تيتـ التي الميف إلى أميؿ 21 0

 مرتفع 79.6 0.972 3.98 اآلخريف حاجات يمبي الذي لمعمؿ أميؿ 22 1

 مرتفع 78.4 1.134 3.92 اآلخريف مشكالت حؿ خاللو مف أستطيع الذي لمعمؿ أميؿ 24 2

 مرتفع 76.8 1.165 3.84 فريؽ ضمف العمؿ أفضؿ 18 3

 مرتفع 76.8 1.048 3.84 خريفاآل وتعميـ بتدريب ترتبط ميف في العمؿ أفضؿ 20 4

 مرتفع 75.4 1.050 3.77 االجتماعية األنشطة عمى أشرؼ أف أفضؿ 17 5

 مرتفع 74.8 1.113 3.74 الجماعية المناقشات هدراإ عمى القدرة أمتمؾ 19 6
قو  التحدث ميارة أتقف 23 7  مرتفع 74.8 1.096 3.74 بسيولة اآلخريف عناا 
 مرتفع 74.4 1.130 3.72 اآلخريف مع بالتفاوض لي يسمن الذي لمعمؿ أميؿ 25 12

 مرتفع 77.6 0.666 3.88 االجتماعية الميولالدرجة الكمية لمجال 
 

( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاؿ 4.4يتضن مف الجدوؿ )

 مع التواصؿ بميارات أتميز(، وجاءت فقرة "3.72-4.22االجتماعية تراوحت ما بيف ) يوؿالم

( وبتقدير مرتفع، بينما 84.4( وبنسبة مئوية )4.22" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة )اآلخريف

" في المرتبة األخيرة، بمتوسط اآلخريف مع بالتفاوض لي يسمن الذي لمعمؿ أميؿجاءت فقرة "

 الميوؿ. وقد بم  المتوسط الحسابي لمجاؿ مرتفع( وبتقدير 74.4( وبنسبة مئوية )3.72بي بم  )حسا

 .مرتفع( وبتقدير 77.6( وبنسبة مئوية )3.88االجتماعية )
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 التجارية الميول (4

مرتبة تنازليًا حسب  التجارية الميول(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 3.2جدول )
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 84.0 0.830 4.20 الربن إلى تؤدي التي األعماؿ إلى أميؿ 28 1
 مع منافسة في ومقدراتي مياراتي وضع إلى أميؿ 29 0

 اآلخريف
 مرتفع 80.2 0.926 4.01

 مرتفع 76.8 1.011 3.84 المقايضة عمى القدرة تتطمب التي بالنشاطات تعأستم 26 1
 مرتفع 76.4 1.131 3.82 معيا عمؿأ التي لممجموعة قائدا أكوف ألف أميؿ 30 2
 مرتفع 73.6 1.077 3.68 التجاري الطابع ذات القرارات اتخاذ في الرغبة الى أميؿ 27 3
 متوسط 72.2 1.164 3.61 الناس مف لمجموعة قائداً  أكوف ألف أميؿ 31 4

 مرتفع 77.2 0.618 3.86 التجارية الميولالدرجة الكمية لمجال 

 

( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمػى مجػاؿ 5.4يتضن مف الجدوؿ )

 إلػػى تػػؤدي التػػي األعمػػاؿ إلػػى أميػػؿ(، وجػػاءت فقػػرة  "3.61-4.20، تراوحػػت مػػا بػػيف )التجاريػػة الميػوؿ

، بينمػػا مرتفػػع(، وبتقػػدير 84.0( وبنسػػبة مئويػػة )4.20" بالمرتبػػة األولػػى بمتوسػػط حسػػابي قػػدرة )الػػربن

" فػػي المرتبػػة األخيػػرة، بمتوسػػط حسػػابي بمػػ  النػػاس مػػف لمجموعػػة قائػػدا أكػػوف ألف أميػػؿجػػاءت فقػػرة "

 التجاريػة الميػوؿ. وقد بمػ  المتوسػط الحسػابي لمجػاؿ متوسط( وبتقدير 72.2(، وبنسبة مئوية )3.61)

 .مرتفع( وبتقدير 77.2( وبنسبة مئوية )3.86)
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 التحميمية الميول (5
 
مرتبة تنازليًا حسب  التحميمية الميول(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 4.2جدول )

 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 لمئويةا

 المستوى

 مرتفع 81.2 1.018 4.06 الذىنية مياراتي يتطمب الذي بالعمؿ أستمتع 08 1

 مرتفع 81.0 1.159 4.05 معيا التعامؿ قبؿ لممشاكؿ حموؿ في التفكير أفضؿ 11 0

 مرتفع 77.4 1.058 3.87 العقمية لقدراتي تحدٍ  فييا التي األعماؿ أفضؿ 10 1

 التنظيـ عمى المقدرة تتطمب لتيا الموضوعات إلى أميؿ 13 2
 ليا الدقيؽ والفيـ

 مرتفع 77.2 1.056 3.86

 مرتفع 77.0 1.059 3.85 والبراىيف األدلة عمى المعتمد لمعمؿ أميؿ 14 3

 مرتفع 75.2 1.164 3.76 وعالقاتيا األشياء في األخطاء عف بالبحث أىتـ 15 4

 متوسط 73.2 1.152 3.66 وتفسيرىا ومناقشتيا وتحميميا البيانات بجمع أستمتع 09 5

 متوسط 71.0 1.121 3.55 العالي العممي التفكير مستوى عمى القائمة الميف أفضؿ 12 6

 مرتفع 76.6 0.739 3.83 التحميمية الميولالدرجة الكمية لمجال 
 

( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة، عف مجاؿ 6.4يتضن مف الجدوؿ )

 مياراتي يتطمب الذي بالعمؿ أستمتع(، وجاءت فقرة "4.06-3.55تراوحت ما بيف ) التحميمية ؿالميو 

( وبتقدير مرتفع، بينما 81.2( وبنسبة مئوية )4.06" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة )الذىنية

، بمتوسط " في المرتبة األخيرةالعالي العممي التفكير مستوى عمى القائمة الميف أفضؿجاءت فقرة "

 مجاؿ. وقد بم  المتوسط الحسابي لمتوسط( وبتقدير 71.0( وبنسبة مئوية )3.55حسابي بم  )

 .مرتفع( وبتقدير 71.0( وبنسبة مئوية )3.83) التحميمية الميوؿ
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 التقميدية الميول (6

تنازليًا حسب مرتبة  التقميدية الميول(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 7.4جدول )
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 74.6 1.066 3.73 القانوف مع تتفؽ التي باألعماؿ القياـ أفضؿ 33 1

 مرتفع 73.6 1.143 3.68 قصير وقت في المكتبية األعماؿ أنجز أف أستطيع 32 0

 متوسط 72.0 1.205 3.60 الثابتة الساعات ذي لمعمؿ أميؿ 38 1

 متوسط 70.6 1.169 3.53 المحدد البرنام  ذي لمعمؿ أميؿ 37 2

 متوسط 70.6 1.163 3.53 الثابتة الساعات ذا المكتبي العمؿ أفضؿ 34 3

 متوسط 65.6 1.303 3.28 اليـو طواؿ ثابت مكاف في العمؿ إلى أميؿ 36 4

 متوسط 65.0 1.217 3.25 الروتينية العمؿ مواقؼ أفضؿ 35 5

 متوسط 70.4 0.808 3.52 التقميدية الميولالدرجة الكمية لمجال 
 

( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاؿ 7.4يتضن مف الجدوؿ )

 مع تتفؽ التي باألعماؿ القياـ أفضؿ(، وجاءت فقرة "3.25-3.73تراوحت ما بيف ) التقميدية الميوؿ

( وبتقدير مرتفع، بينما 74.6( وبنسبة مئوية )3.73" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة )القانوف

( وبنسبة 3.25" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بم  )الروتينية العمؿ مواقؼ أفضؿجاءت فقرة "

( وبنسبة 3.52) التقميدية الميوؿلمجاؿ . وقد بم  المتوسط الحسابي متوسط( وبتقدير 65.0مئوية )

 .متوسط( وبتقدير 70.4مئوية )
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 الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المستقبؿ قمؽ مستوى ما: الثاني السؤال نتائج 0.1.2

 الفمسطينية؟ االجتماعية التنمية لوزارة التابعة

 عينة لدى المستقبؿ قمؽ لإلجابة عف السؤاؿ الثاني ح سبت المتوسطات الحسابية لمقياس

( يوضن 8.4، والجدوؿ )الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف

 ذلؾ 

 المستقبل قمق (: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت مقياس8.4جدول )

 وعمى المقياس ككل مرتبة تنازليًا 

رقم  الرتبة
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 متوسط 67.8 0.916 3.39 االقتصادي 3 1
 متوسط 65.6 0.899 3.28 الشخصي 1 0
 متوسط 64.6 0.966 3.23 االجتماعي 2 1
 متوسط 63.2 0.993 3.16 الميني 5 2
جسميال 4 3  متوسط 61.6 1.069 3.08 

 متوسط 42.4 8192. 3.23 المستقبل قمقرجة الكمية لمقياس الد
. 

 قمؽ( أف المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس 8.4يتضن مف الجدوؿ )

، أما المتوسطات الحسابية متوسط( وبتقدير 64.6( وبنسبة مئوية )3.23ككؿ، بم  ) المستقبؿ

(، 3.08-3.39تراوحت ما بيف ) المستقبؿ قمؽس إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاالت مقيا

( 67.8( وبنسبة مئوية )3.39" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة )االقتصاديوجاء المجاؿ "

( 3.08" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بم  )يجسمال، بينما جاء المجاؿ "متوسطوبتقدير 

 .متوسط( وبتقدير 61.6وبنسبة مئوية )
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سب ت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى وقد ح 

 كؿ مجاؿ عمى حدة، وعمى النحو اآلتي: فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت قمؽ المستقبؿ

  االقتصادي المجال (1

حسب  مرتبة تنازلياً  االقتصادي المجال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 7.2جدول )

 المتوسطات الحسابية
رقم  الرتبت

 الفقرة
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 وغالء ،سعاراأل الرتفاع نظراً  المستقبؿ مف بقمؽ أشعر 17 1
 المعيشة

 متوسط 70.2 1.181 3.51

 متوسط 70.2 1.221 3.51 المستقبؿ في المالية أوضاعي سوء مف أتخوؼ 19 0

 ،بمتطمباتيا التفكير مثؿ بالحياة التفكير يشغمني 18 1
 المادية والتزاماتيا

 متوسط 70.0 1.169 3.50

 معدالت ارتفاع بسبب صعبة ستكوف حياتي بلف أشعر 16 2
 البطالة

 متوسط 67.6 1.214 3.38

 متوسط 67.2 1.300 3.36 المستقبؿ في االقتصادي االستقرار عدـ مف أتوجس 22 3

 متوسط 66.8 1.364 3.34 المستقبؿ في الجديدة الظروؼ مع تكيفي عدـ مف أخشى 20 4

 في لي مسكف توفير عمى مقدرتي عدـ مف أتوجس 21 5
 المستقبؿ

 متوسط 66.0 1.301 3.30

 متوسط 64.0 1.565 3.20 لمشكالتي األخير الحؿ ىي الخارج لىإ اليجرة فأ أرى 15 6

 متوسط 67.8 0.916 3.39 تصادياالقالدرجة الكمية لممجال 
 

( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف المجاؿ 9.4يتضن مف الجدوؿ )

 الرتفػػاع نظػػراً  المسػػتقبؿ مػػف بقمػػؽ أشػػعر (، وجػػاءت فقػػرة "3.20-3.51، تراوحػػت مػػا بػػيف )االقتصػػادي

( 70.2( وبنسػػػبة مئويػػػة )3.51" بالمرتبػػػة األولػػػى بمتوسػػػط حسػػػابي قػػػدرة ) المعيشػػػة وغػػػالء سػػػعاراأل

" فػي  لمشلالتيي األخيلر الحل  هي الخارج إلى الهجرة نأ أرى ، بينما جاءت فقرة "متوسطوبتقدير 
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( وبتقػػػدير متوسػػػط. وقػػػد بمػػػ  64.0( وبنسػػػبة مئويػػػة )3.20المرتبػػػة األخيػػػرة، بمتوسػػػط حسػػػابي بمػػػ  )

 وبتقدير متوسط.  (67.8( وبنسبة مئوية )3.39) االقتصاديالمتوسط الحسابي لممجاؿ 

  الشخصي المجال (2
 
مرتبة تنازليًا حسب  الشخصي المجال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 12.2جدول )

 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 متوسط 73.2 1.271 3.66 قبؿ مع اآلخريفأتجنب الحديث عف المست 01 1
 متوسط 67.8 1.275 3.39 أخاؼ مف الفشؿ مستقبالً  02 0

 متوسط 67.0 1.217 3.35 مكانية تحقيؽ أحالمي وطموحاتي المستقبميةإأشؾ في  03 1

أخشى مف أف تجبرني ظروفي في المستقبؿ عمى ممارسة  05 2
 مينتي المفضمة

 متوسط 66.4 1.294 3.32

 متوسط 63.8 1.362 3.19 أخشى مف العزلة مستقبالً  07 3

 متوسط 62.0 1.276 3.10 أشعر بلف مستقبمي سيكوف غير مستقر 06 4
 متوسط 59.4 1.322 2.97 ف صحتي الجسمية ميددة مستقبالً أأرى  04 5

 متوسط 65.6 0.899 3.28 الشخصيالدرجة الكمية لممجال 

 

سطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف ( أف المتو 10.4يتضن مف الجدوؿ )

 مع المستقبؿ عف الحديث أتجنب(، وجاءت فقرة "_2.97 3.66تراوحت ما بيف ) الشخصيالمجاؿ 

، بينما متوسط( وبتقدير 73.2( وبنسبة مئوية )3.66" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة )اآلخريف

" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بم  تقبالً مس ميددة الجسمية صحتي فأ أرىجاءت فقرة "

( 3.28) الشخصي ( وبتقدير متوسط. وقد بم  المتوسط الحسابي لممجاؿ59.4( وبنسبة مئوية )2.97)

 ( وبتقدير متوسط.65.6وبنسبة مئوية )
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 جتماعي الا المجال (3
 
مرتبة تنازلياً، حسب  جتماعياال المجال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 11.2جدول )

 المتوسطات الحسابي

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 في مناسبة عمؿ فرصة توفير مف أتخوؼ 08 1
 المستقبؿ

 متوسط 72.6 1.236 3.63

 عند االجتماعية مكانتي فقداف مف أخشى 14 0
 ستقبؿالم في اآلخريف

 متوسط 66.6 1.362 3.33

 الجيدة الظروؼ وفرأ لف ننيأ مف أخشى 09 1
 الزواج بعد ألسرتي

 متوسط 64.8 1.254 3.24

 متوسط 62.8 1.304 3.14 المستقبؿ في طفاؿأ إنجاب عدـ فكرة تقمقني 12 2

 الزوجية حياتي تيدد خالفات حدوث مف أخشى 10 3
 مستقبالً 

 متوسط 62.6 1.316 3.13

 متوسط 58.2 1.335 2.91 مستقبالً  الزواج عمى مقدرتي عدـ مف أخشى 11 4

 متوسط 64.6 0.966 3.23 االجتماعيالدرجة الكمية لمجال 

 

( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف 11.4يتضن مف الجدوؿ )

 عمؿ فرصة توفير فم أتخوؼ(، وجاءت فقرة "2.91-3.63تراوحت ما بيف ) االجتماعيالمجاؿ 

( وبتقدير 72.6( وبنسبة مئوية )3.63" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة )المستقبؿ في مناسبة

" في المرتبة األخيرة، مسيقبتا  الزواج على مقدريي عدم من أخشى، بينما جاءت فقرة "متوسط

المتوسط الحسابي  . وقد بم متوسط( وبتقدير 58.2( وبنسبة مئوية )2.91بمتوسط حسابي بم  )

 ( وبتقدير متوسط. 64.6( وبنسبة مئوية )3.23) االجتماعيلممجاؿ 
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 الميني  المجال (4

مرتبة تنازليًا حسب  الميني المجال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 10.2جدول )

 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 لمعمؿ مجاؿ لو ليس الدراسي تخصصي بلف أخشى 35 1
 مستقبال

 متوسط 65.6 1.389 3.28

 متوسط 65.2 1.371 3.26 نفسي إعالة عمى مقدرتي عدـ مف أخاؼ 30 2

 في األياـ ىذه يحدث ما نتيجة المستقبؿ مف بقمؽ أشعر 33 3
 المنطقة

 سطمتو  63.8 1.285 3.19

 متوسط 63.0 1.377 3.15 مستقبالً  العممية الحياة مواجية مف أتخوؼ 34 4

 متوسط 61.6 1.275 3.08 المستقبمية القرارات اتخاذ عمى مقدرتي بتدني أشعر 31 5

 متوسط 60.0 1.256 3.00 المستقبؿ في فكرت كمما األمؿ بخيبة أشعر 32 6

 متوسط 63.2 0.993 3.16   الدرجة الكمية لممجال الميني
. 

( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف 12.4يتضن مف الجدوؿ )

 ليس الدراسي تخصصي بلف أخشى(، وجاءت فقرة "3.00 - 3.28تراوحت ما بيف )  ،الميني المجاؿ

 (65.6( وبنسبة مئوية )3.28" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة )مستقبالً  لمعمؿ مجاؿ لو

" في المرتبة المسيقب  في فالرت اللما ،األم  بخيبة أشعر ، بينما جاءت فقرة "متوسطوبتقدير 

، وقد بم  المتوسط متوسط( وبتقدير 60.0( وبنسبة مئوية )3.00األخيرة، بمتوسط حسابي بم  )

 (  وبتقدير متوسط. 63.2( وبنسبة مئوية )3.16)  الميني ممجاؿالحسابي ل
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 جسميال (5
 
مرتبة تنازليًا حسب جسمي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال ال11.2جدول )

 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 متوسط 66.0 1.244 3.30 ألشعر بالصداع عند التفكير في المستقبؿ 24 1

 متوسط 65.0 1.380 3.25 أرى اف صحتي الجسمية ميددة مستقبالً  23 2

 متوسط 64.8 1.274 3.24 أشعر بالضعؼ الجسمي العاـ كمما أفكر في المستقبؿ 25 3

 متوسط 60.2 1.343 3.01 في األكؿ عند التفكير في المستقبؿ اضطرابأعاني مف  27 4

ي في في النـو نتيجًة لتفكير  اضطرابأعاني مف  28 5
 المستقبؿ

 متوسط 59.8 1.327 2.99

 متوسط 58.0 1.349 2.90 أعاني مف ضيؽ في التنفس عند التفكير في المستقبؿ 29 6

في ضغط الدـ كمما فكرت في ارتفاع أعاني مف  26 7
 المستقبؿ

 متوسط 57.8 1.315 2.89

 متوسط 61.6 1.069 3.08 جسميالالدرجة الكمية لممجال 

 

( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف 13.4) يتضن مف الجدوؿ

 في التفكير عند بالصداع شعر"أ(، وجاءت فقرة 2.89-3.30تراوحت ما بيف ) ،لجسمياالمجاؿ 

، متوسط(، وبتقدير 66.0( وبنسبة مئوية )3.30" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة )المستقبؿ

في ضغط الدـ كمما فكرت في المستقبؿ" في المرتبة األخيرة، رتفاع اأعاني مف بينما جاءت فقرة "

. وقد بم  المتوسط الحسابي متوسط( وبتقدير 57.8( وبنسبة مئوية )2.89) بمتوسط حسابي بم 

 ( وبتقدير متوسط. 61.6( وبنسبة مئوية )3.08)جسمي اللممجاؿ 
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 تالنتائج المتعمقة بالفرضيا 0.2

 عند مستوى الد اللة إحصائي ةتوجد فروؽ ذات داللة ال  األولى:الفرضية ب النتائج المتعمقة 1.0.2

(0.05<α) لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المينية الميوؿمتوسطات  بيف 

 .الجنس لمتغير تعزى ،الفمسطينية االجتماعية

)ت(  اختبػار اسػتخدـ نس،الج لمتغير تحديد الفروؽ تبعاً األولى و  الفرضية فحص ومف أجؿ

  ( تبيف ذلؾ:14.4ونتائ  الجدوؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيفلمجموعتيف 

 طمبة من عينة لدى المينية الميولمتوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يوضح  :(14.4الجدول )
 الجنس لمتغير تعزى سطينيةالفم االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد جنسال المجاالت

 0.515 0.653 0.577 3.99 99 ذكر الواقعية الميول

   0.545 3.93 49 أنثى

 0.925 0.095- 0.727 3.83 99 ذكر التحميمية الميول

   0.770 3.84 49 أنثى

 0.122 1.554- 0.648 3.82 99 ذكر االجتماعية الميول

   0.691 4.00 49 أنثى

 0.391 0.860 0.591 3.89 99 ذكر التجارية الميول

   0.672 3.80 49 أنثى

 0.777 0.283- 0.834 3.50 99 ذكر التقميدية الميول

   0.760 3.54 49 أنثى

 0.244 1.170- 0.680 3.85 99 ذكر الفنية الميول

   0.622 3.99 49 أنثى

 0.606 0.517- 0.493 3.81 99 ذكر الكمية الدرجة

   0.521 3.85 49 أنثى

الدرجة الكمية والمجاالت أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (14.4)يتبيف مف الجدوؿ 

(، ≥0.05مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة ) كبرأكانت  ،المينية الميوؿالفرعية لمقياس 

 لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المينية الميوؿفي فروؽ  وجودعدـ وبالتالي 

 .الجنس لمتغير تعزى ،الفمسطينية االجتماعية التنمية
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 عند مستوى الد اللة إحصائي ةتوجد فروؽ ذات داللة ال  الثانية: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 0.0.2

(0.05<α) لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة دىل ،المينية الميوؿمتوسطات  بيف 

 .مكاف السكف لمتغير تعزى ،الفمسطينية االجتماعية التنمية

،  اسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة الثانيةومف أجؿ فحص الفرضية 

لمتعػرؼ ( One-Way ANOVA)تبعًا لمتغير مكاف السكف، ومف ثـ اسػتخدـ تحميػؿ التبػايف األحػادي 

 يبيناف ذلؾ: (16.4)و (15.4). والجدوالف مكاف السكف عمى داللة الفروؽ تبعًا لمتغير

 طمبة من عينة لدى المينية الميولالمعيارية لمقياس واالنحرافات المتوسطات الحسابية  يوضح: (13.2)جدول 
 .مكان السكن لمتغير عزىت الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المجاالت

 الواقعية الميول
 0.499 4.09 69 مدينة

 0.597 3.86 58 قرية

 0.635 3.89 21 مخيم

 التحميمية الميول
 0.668 3.85 69 مدينة

 0.790 3.83 58 قرية

 0.845 3.79 21 مخيم

 اعيةاالجتم الميول
 0.697 3.85 69 مدينة

 0.689 3.85 58 قرية

 0.466 4.05 21 مخيم

 التجارية الميول
 0.547 3.83 69 مدينة

 0.721 3.81 58 قرية

 0.502 4.08 21 مخيم

 التقميدية الميول
 0.859 3.51 69 مدينة

 0.781 3.53 58 قرية

 0.738 3.47 21 مخيم

 الفنية الميول
 0.561 3.99 69 مدينة

 0.765 3.81 58 قرية

 0.660 3.85 21 مخيم

 الدرجة الكمية
 0.484 3.84 69 مدينة

 0.549 3.79 58 قرية

 0.431 3.86 21 مخيم
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وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسػابية، ومػف أجػؿ معرفػة  (15.4)يتضن مف خالؿ الجدوؿ 

تخداـ اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف إف كانػػػػت ىػػػػذه الفػػػػروؽ قػػػػد وصػػػػمت لمسػػػػتوى الداللػػػػة اإلحصػػػػائية، اسػػػػ

 يوضن ذلؾ: (16.4)والجدوؿ  ،(One-Way ANOVAاألحادي )

 الميوللمقياس  عمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية نتائج تحميل التباين األحادي يوضح :(14.2)جدول 
 لمتغير تعزى، سطينيةالفم االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز طمبة من عينة لدى المينية

 .مكان السكن

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 الواقعية الميول
 0.060 2.876 0.898 2 1.797 بيف المجموعات

   0.312 145 45.281 داخؿ المجموعات

    147 47.077 المجموع

 التحميمية الميول
 0.942 0.060 0.033 2 0.066 المجموعات بيف

   0.553 145 80.227 داخؿ المجموعات

    147 80.293 المجموع

 االجتماعية الميول
 0.454 0.795 0.353 2 0.707 بيف المجموعات

   0.444 145 64.430 داخؿ المجموعات

    147 65.136 المجموع

 التجارية الميول
 0.208 1.589 0.603 2 1.205 بيف المجموعات

   0.379 145 54.982 داخؿ المجموعات

    147 56.187 المجموع

 التقميدية الميول
 0.951 0.050 0.033 2 0.066 بيف المجموعات

   0.661 145 95.838 داخؿ المجموعات

    147 95.903 المجموع

 الفنية الميول
 0.312 1.173 0.514 2 1.027 بيف المجموعات

   0.438 145 63.492 المجموعات داخؿ

    147 64.519 المجموع

 الكمية الدرجة
 0.774 0.257 0.065 2 0.130 بيف المجموعات

   0.254 145 36.812 داخؿ المجموعات

    147 36.943 المجموع
 

الدرجة الكمية والمجاالت أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (16.4)يتبيف مف الجدوؿ 

(، ≥0.05مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة ) كبرأ، كانت المينية الميوؿعية لمقياس الفر 
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 لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة المينية لدى الميوؿفي وجود فروؽ عدـ وبالتالي 

 . مكاف السكف لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية
 

 عند مستوى الد اللة إحصائي ةتوجد فروؽ ذات داللة ال  الثالثة:الفرضية بالنتائج المتعمقة  1.0.2

(0.05<α) لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المينية الميوؿمتوسطات  بيف 

 .الشيري األسرة دخؿ مستوى لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية

تخرجت المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة، تبعػػًا ،  اسػػالثالثػػةومػػف أجػػؿ فحػػص الفرضػػية 

 One-Way)، ومػػػػف ثػػػػـ اسػػػػتخدـ تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػادي الشػػػػيري األسػػػػرة دخػػػػؿ مسػػػػتوىلمتغيػػػػر 

ANOVA )(17.4). والجػدوالفالشػيري األسػرة دخػؿ مسػتوى لمتعرؼ عمى داللة الفػروؽ تبعػًا لمتغيػر 

 يبيناف ذلؾ: (18.4)و

 طمبة من عينة لدى المينية الميولالمعيارية لمقياس واالنحرافات متوسطات الحسابية ال يوضح: (15.2)جدول 
 .الشيري األسرة دخل مستوى لمتغير تعزى ،الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المجاالت

 ةالواقعي الميول

 0.564 4.07 51 شيقؿ 1500أقؿ مف 

 0.598 3.87 48 شيقؿ 1501-2000

 0.455 3.94 19 شيقؿ 2001-3000

 0.576 4.00 30 شيقؿ 3000كثر مف أ

 التحميمية الميول

 0.735 3.94 51 شيقؿ 1500أقؿ مف 

 0.754 3.76 48 شيقؿ 1501-2000

 0.693 3.85 19 شيقؿ 2001-3000

 0.766 3.76 30 يقؿش 3000كثر مف أ

 االجتماعية الميول

 0.571 3.96 51 شيقؿ 1500أقؿ مف 

 0.588 4.00 48 شيقؿ 1501-2000

 0.715 3.82 19 شيقؿ 2001-3000

 0.821 3.58 30 شيقؿ 3000كثر مف أ
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 التجارية الميول

 0.573 3.87 51 شيقؿ 1500أقؿ مف 

 0.607 3.92 48 شيقؿ 1501-2000

 0.594 3.81 19 شيقؿ 2001-3000

 0.733 3.77 30 شيقؿ 3000كثر مف أ

 التقميدية الميول

 0.805 3.59 51 شيقؿ 1500أقؿ مف 

 0.747 3.43 48 شيقؿ 1501-2000

 0.665 3.76 19 شيقؿ 2001-3000

 0.961 3.36 30 شيقؿ 3000كثر مف أ

 فنيةال الميول

 0.589 4.05 51 شيقؿ 1500أقؿ مف 

 0.597 3.74 48 شيقؿ 1501-2000

 0.503 4.05 19 شيقؿ 2001-3000

 0.884 3.79 30 شيقؿ 3000كثر مف أ

 الكمية الدرجة

 0.456 3.91 51 شيقؿ 1500أقؿ مف 

 0.483 3.80 48 شيقؿ 1501-2000

 0.427 3.86 19 شيقؿ 2001-3000

 0.625 3.69 30 شيقؿ 3000كثر مف أ

 

وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسػابية، ومػف أجػؿ معرفػة  (17.4)يتضن مف خالؿ الجدوؿ 

إف كانت ىذه الفروؽ قد وصمت لمستوى الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحػادي 

(One-Way ANOVA)،  يوضن ذلؾ: (18.4)والجدوؿ 
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 الميوللمقياس  فرعيةعمى الدرجة الكمية والمجاالت ال نتائج تحميل التباين األحادي يوضح :(16.2)جدول 
 لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز طمبة من عينة لدى المينية

 .الشيري األسرة دخل مستوى
مجموع  مصدر التباين 

 المربعات
درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

 مستوى الداللة 

 الواقعية الميول
 0.372 1.050 0.336 3 1.008 مجموعاتبيف ال

   0.320 144 46.069 داخؿ المجموعات

    147 47.077 المجموع

 التحميمية الميول
 0.640 0.564 0.311 3 0.933 بيف المجموعات

   0.551 144 79.361 داخؿ المجموعات

    147 80.293 المجموع

 االجتماعية الميول
 0.035* 2.945 1.255 3 3.765 بيف المجموعات

   0.426 144 61.371 داخؿ المجموعات

    147 65.136 المجموع

 التجارية الميول
 0.723 0.442 0.171 3 0.513 بيف المجموعات

   0.387 144 55.674 داخؿ المجموعات

    147 56.187 المجموع

 التقميدية الميول
 0.280 1.290 0.837 3 2.510 بيف المجموعات

   0.649 144 93.393 ؿ المجموعاتداخ

    147 95.903 المجموع

 الفنية الميول
 0.061 2.516 1.071 3 3.213 بيف المجموعات

   0.426 144 61.306 داخؿ المجموعات

    147 64.519 المجموع

 الكمية الدرجة
 0.289 1.265 0.316 3 0.949 بيف المجموعات

   0.250 144 35.994 داخؿ المجموعات

    147 36.943 المجموع

 ..(≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
 

الدرجة الكمية والمجاالت أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (18.4)يتبيف مف الجدوؿ 

مف قيمة مستوى  كبرأ، كانت االجتماعية الميوؿباستثناء مجاؿ  المينية الميوؿالفرعية لمقياس 

 مف عينة لدى المينية الميوؿفي وجود فروؽ عدـ  (، وبالتالي≥0.05لمدراسة ) الداللة المحدد

 دخؿ مستوى لمتغير تعزى ،الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة

 .الشيري األسرة
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 ةعين لدى ولمكشؼ عف موقع الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لمجاؿ الميوؿ االجتماعية

 مستوى لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف

  :يوضن ذلؾ (19.4)والجدوؿ  (LSD)أقؿ فرؽ داؿ  ، أجري اختبارالشيري األسرة دخؿ

عمى لممقارنات البعدية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة  (LSD)نتائج اختبار يوضح: (17.2)جدول 
 الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز طمبة من عينة لدى االجتماعية الميول مجال

 .الشيري األسرة دخل مستوى لمتغير تعزى

 1222-0221 شيقل 0222-1321 شيقل 1322أقل من  المتوسط مستوىال المتغير
 شيقل

 1222كثر من أ
 شيقل

 االجتماعية الميول

 *38.    3.96 شيقل 1322ل من أق
 .*42    4.00 شيقل 1321-0222
     3.82 شيقل 0221-1222

     3.58 شيقل 1222كثر من أ
 (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 اآلتي: (19.4)يتبيف مف الجدوؿ 

 تبعاً  جتماعيةاال الميوؿ في مجاؿ (α≤ 0.05)وجود فروؽ داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

 ،(شيقؿ 3000 مف أكثر) و( شيقؿ 1500 مف أقؿبيف ) الشيري األسرة دخؿ مستوى لمتغير

 (.شيقؿ 1500 مف أقؿوجاءت الفروؽ لصالن )

 تبعاً  االجتماعية الميوؿ في مجاؿ (α≤ 0.05)وجود فروؽ داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

 ،(شيقؿ 3000 مف أكثر) و( شيقؿ 2000-1501بيف ) الشيري األسرة دخؿ مستوى لمتغير

 (.شيقؿ 2000-1501وجاءت الفروؽ لصالن )

 

 عند مستوى الد اللة إحصائي ةتوجد فروؽ ذات داللة ال  الرابعة: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 2.0.2

(0.05<α) لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى ،المينية الميوؿمتوسطات  بيف 

 .التدريبية الدورات عدد لمتغير تعزى ،الفمسطينية االجتماعية نميةالت
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، اسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة الرابعػةومف أجؿ فحػص الفرضػية 

( One-Way ANOVA)، ومف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادي التدريبية الدورات عددتبعًا لمتغير 

يبينػػاف  (21.4)و (20.4). والجػػدوالف التدريبيػػة الػػدورات عػػدد ًا لمتغيػػرلمتعػػرؼ عمػػى داللػػة الفػػروؽ تبعػػ

 ذلؾ:

 طمبة من عينة لدى المينية الميولالمعيارية لمقياس واالنحرافات المتوسطات الحسابية  يوضح: (20.4)جدول 
 .التدريبية الدورات عدد لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المجاالت

 الواقعية الميول
 0.492 3.92 54 تدريبية دورات يوجد ال

 0.574 4.12 72 تدريبية دورة 2-1من 

 0.554 3.62 22 تدريبية دورات 3 من أكثر

 التحميمية الميول
 0.764 3.69 54 تدريبية دورات يوجد ال

 0.762 3.93 72 تدريبية دورة 2-1من 

 0.555 3.88 22 تدريبية دورات 3 من أكثر

 االجتماعية الميول
 0.798 3.74 54 تدريبية دورات يوجد ال

 0.540 4.02 72 تدريبية دورة 2-1من 

 0.615 3.77 22 تدريبية دورات 3 من أكثر

 التجارية الميول
 0.684 3.67 54 تدريبية دورات يوجد ال

 0.575 3.98 72 تدريبية دورة 2-1من 

 0.479 3.92 22 تدريبية دورات 3 من أكثر

 التقميدية الميول
 0.932 3.33 54 ال يوجد دورات تدريبية

 0.674 3.69 72 دورة تدريبية 2-1من 

 0.797 3.40 22 دورات تدريبية 3أكثر من 

 الفنية الميول
 0.820 3.79 54 ال يوجد دورات تدريبية

 0.483 4.06 72 دورة تدريبية 2-1من 

 0.628 3.64 22 دورات تدريبية 3أكثر من 

 الدرجة الكمية
 0.582 3.68 54 ال يوجد دورات تدريبية

 0.434 3.96 72 دورة تدريبية 2-1من 

 0.377 3.71 22 دورات تدريبية 3أكثر من 

ات الحسػابية، ومػف أجػؿ معرفػة وجود فروؽ بيف المتوسط (20.4)يتضن مف خالؿ الجدوؿ 

إف كانت ىذه الفروؽ قد وصمت لمستوى الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحػادي 

(One-Way ANOVA)،  يوضن ذلؾ: (21.4)والجدوؿ 
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 الميوللمقياس  عمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية نتائج تحميل التباين األحادي يوضح :(01.2)جدول 
 عدد لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز طمبة من عينة لدى مينيةال

 التدريبية الدورات

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

 مستوى الداللة 

 الواقعية الميول
 0.001* 7.457 2.195 2 4.390 بيف المجموعات

   0.294 145 42.687 داخؿ المجموعات

    147 47.077 المجموع

 التحميمية الميول
 0.214 1.558 0.845 2 1.689 بيف المجموعات

   0.542 145 78.604 داخؿ المجموعات

    147 80.293 المجموع

 االجتماعية الميول
 0.045* 3.171 1.365 2 2.730 بيف المجموعات

   0.430 145 62.407 لمجموعاتداخؿ ا

    147 65.136 المجموع

 التجارية الميول
 0.017* 4.215 1.544 2 3.087 بيف المجموعات

   0.366 145 53.100 داخؿ المجموعات

    147 56.187 المجموع

 التقميدية الميول
 0.037* 3.370 2.130 2 4.260 بيف المجموعات

   0.632 145 91.643 داخؿ المجموعات

    147 95.903 المجموع

 الفنية الميول
 0.010* 4.791 2.000 2 4.000 بيف المجموعات

   0.417 145 60.519 داخؿ المجموعات

    147 64.519 المجموع

 الكمية الدرجة
 0.005* 5.596 1.324 2 2.647 بيف المجموعات

   0.237 145 34.295 داخؿ المجموعات

    147 36.943 المجموع

 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
الدرجػة الكميػة والمجػاالت أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (21.4)يتبيف مف الجدوؿ 

مػف قيمػة مسػتوى الداللػة  قػؿأكانػت  التحميميػة الميػوؿباسػتثناء مجػاؿ  المينية الميوؿالفرعية لمقياس 

 مراكػػز طمبػػة مػػف عينػػة لػػدى المينيػػة الميػػوؿفػػي ي وجػػود فػػروؽ (، وبالتػػال≥0.05المحػػدد لمدراسػػة )

 .التدريبية الدورات عدد لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ

ولمكشػػؼ عػػف موقػػع الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية لمدرجػػة الكميػػة والمجػػاالت الفرعيػػة، 

 التنميػػػة لػػوزارة التابعػػة الشػػبيبة تلىيػػؿ مراكػػز طمبػػة مػػػف عينػػة لػػدى التحميميػػة الميػػوؿباسػػتثناء مجػػاؿ 
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 (LSD)أقػػؿ فػػرؽ داؿ  ، أجػػري اختبػػارالتدريبيػػة الػػدورات عػػدد لمتغيػػر تعػػزى ،الفمسػػطينية االجتماعيػػة

  :يوضن ذلؾ (22.4)والجدوؿ 

دراسة عمى لممقارنات البعدية بين متوسطات استجابات عينة ال (LSD)نتائج اختبار يوضح: (22.4)جدول 
 الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز طمبة من عينة لدى المينية الميولمقياس 

 .التدريبية الدورات عدد لمتغير تعزى

 دورات يوجد ال المتوسط مستوىال المتغير
 تدريبية

 دورات تدريبية 3أكثر من  تدريبيت دورة 0-1 مه

 *0.30 *0.20-  3.92 ريبيةال يوجد دورات تد 
 *0.50   4.12 دورة تدريبية 2-1مف  الواقعية الميول

    3.62 دورات تدريبية 3أكثر مف  
  *0.28-  3.74 ال يوجد دورات تدريبية 

    4.02 دورة تدريبية 2-1مف  االجتماعية الميول
    3.77 دورات تدريبية 3أكثر مف  
  0.31-*  3.67 ال يوجد دورات تدريبية 
    3.98 دورة تدريبية 2-1مف  التجارية الميول

    3.92 دورات تدريبية 3أكثر مف  
  *0.36-  3.33 ال يوجد دورات تدريبية 
    3.69 دورة تدريبية 2-1مف  التقميدية الميول

    3.40 دورات تدريبية 3أكثر مف  
  *0.27-  3.79 ال يوجد دورات تدريبية 
 *420.   4.06 دورة تدريبية 2-1مف  نيةالف الميول
    3.64 دورات تدريبية 3أكثر مف  
  *0.28-  3.68 ال يوجد دورات تدريبية 
 *0.24   3.96 دورة تدريبية 2-1مف  الكمية الدرجة
    3.71 دورات تدريبية 3أكثر مف  

 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
 

 اآلتي: (22.4)يتبيف مف الجدوؿ

تبعًا  الواقعية الميوؿفي مجاؿ  (α≤ 0.05)وجود فروؽ داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

 دورة 2-1 مفمف جية وكؿ مف ) ،(تدريبية دورات يوجد البيف ) التدريبية الدورات عددلمتغير 

 مف) كؿ مف وجاءت الفروؽ لصالن ،مف جية أخرى ،(تدريبية دورات 3 مف أكثر( و)تدريبية
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 دورة 2-1 مف)كذلؾ فروؽ داللة إحصائيًا بيف  .(تدريبية دورات يوجد ال، و )(تدريبية دورة 1-2

 .(تدريبية دورة 2-1 مف)(، وجاءت الفروؽ لصالن تدريبية دورات 3 مف أكثرو) ،(تدريبية

االجتماعية تبعًا  الميوؿفي مجاؿ  (α≤ 0.05)وجود فروؽ داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

(، وجاءت تدريبية دورة 2-1 مفو) ،(تدريبية دورات يوجد ال)بيف  التدريبية الدورات عددر لمتغي

 .(تدريبية دورة 2-1 مف)الفروؽ لصالن 

تبعًا  التجارية الميوؿفي مجاؿ  (α≤ 0.05)وجود فروؽ داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

(، وجاءت تدريبية دورة 2-1 مفو)( ةتدريبي دورات يوجد ال)بيف  التدريبية الدورات عددلمتغير 

 .(تدريبية دورة 2-1 مف)الفروؽ لصالن 

تبعًا  التقميدية الميوؿفي مجاؿ  (α≤ 0.05)وجود فروؽ داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

(، وجاءت تدريبية دورة 2-1 مفو)( تدريبية دورات يوجد ال)بيف  التدريبية الدورات عددلمتغير 

 .(تدريبية دورة 2-1 مف)الفروؽ لصالن 

تبعًا لمتغير  الفنية الميوؿفي مجاؿ  (α≤ 0.05)وجود فروؽ داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

(، وجاءت الفروؽ تدريبية دورة 2-1 مفو)( تدريبية دورات يوجد ال)بيف  التدريبية الدورات عدد

 أكثرو)( تدريبية دورة 2-1 مف). كذلؾ فروؽ داللة إحصائيًا بيف (تدريبية دورة 2-1 مف)لصالن 

 .(تدريبية دورة 2-1 مف)(، وجاءت الفروؽ لصالن تدريبية دورات 3 مف

في الدرجة الكمية لمقياس الميوؿ  (α≤ 0.05)وجود فروؽ داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

(، ةتدريبي دورة 2-1 مفو)( تدريبية دورات يوجد ال)بيف  التدريبية الدورات عددتبعًا لمتغير 

 دورة 2-1 مف). كذلؾ فروؽ داللة إحصائيًا بيف (تدريبية دورة 2-1 مف)وجاءت الفروؽ لصالن 

 .(تدريبية دورة 2-1 مف)(، وجاءت الفروؽ لصالن تدريبية دورات 3 مف أكثرو)( تدريبية
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 لةعند مستوى الد ال إحصائي ةتوجد فروؽ ذات داللة ال  الخامسة:الفرضية النتائج المتعمقة ب 3.0.2

(0.05<α) لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المستقبؿ قمؽمتوسطات  بيف 

 .الجنس لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية

 اختبػػار اسػػتخدـ ،الجػػنس لمتغيػػر تحديػػد الفػػروؽ تبعػػاً الخامسػػة، و  الفرضػػية فحػػص ومػػف أجػػؿ

  ( تبيف ذلؾ:23.4ونتائ  الجدوؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجموعتيف 

 طمبة من عينة لدى المستقبل قمقمتوسطات  بينيوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق  :(23.4)الجدول 
 الجنس لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز
 مستوى الداللة قيمة )ت( فاالنحرا المتوسط العدد جنسال المجاالت

 الشخصي
 0.016* 2.436 0.872 3.41 99 ذكر

   0.909 3.03 49 أنثى

 االجتماعي
 0.339 0.960 0.905 3.28 99 ذكر

   1.081 3.12 49 أنثى

 االقتصادي
 0.619 0.498 0.903 3.41 99 ذكر

   0.950 3.33 49 أنثى

جسميال  
 0.290 1.062 1.056 3.15 99 ذكر

   1.094 2.95 49 نثىأ

 الميني
 0.923 0.097- 0.999 3.15 99 ذكر

   0.991 3.17 49 أنثى

 الكمية الدرجة
 0.257 1.138 0.802 3.29 99 ذكر

   0.850 3.13 49 أنثى

 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
 

الكمية،  الدرجةأف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (23.4)يتبيف مف الجدوؿ 

مف قيمة مستوى  كبرأكانت  الشخصي مجاؿال باستثناء المستقبؿ قمؽوالمجاالت الفرعية لمقياس 

 طمبة مف عينة لدى المستقبؿ قمؽفي وجود فروؽ عدـ (، وبالتالي ≥0.05الداللة المحدد لمدراسة )

. بينما كانت الجنس غيرلمت تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز

 الفروؽ دالة إحصائيًا في المجاؿ الشخصي وجاءت لصالن الذكور.
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 عند مستوى الد اللة إحصائي ةتوجد فروؽ ذات داللة ال  السادسة: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 0.0.2

(0.05<α) ةلوزار  التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المستقبؿ قمؽمتوسطات  بيف 

 .مكاف السكف لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية

، استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السادسةومف أجؿ فحص الفرضية 

لمتعػرؼ ( One-Way ANOVA)، ومف ثـ اسػتخدـ تحميػؿ التبػايف األحػادي مكاف السكفتبعًا لمتغير 

 يبيناف ذلؾ: (25.4)و (24.4). والجدوالف كفمكاف الس عمى داللة الفروؽ تبعًا لمتغير

 طمبة من عينة لدى المستقبل قمقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (02.2)جدول 
 .مكان السكن لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز

 المعياري االنحراف سط الحسابي المتو  العدد  المستوى  المجاالت

 الشخصي
 مدينة

69 3.42 0.916 

 قرية
58 3.26 0.891 

 مخيم
21 2.88 0.762 

 االجتماعي
 مدينة

69 3.32 0.946 

 قرية
58 3.28 0.941 

 مخيم
21 2.81 1.037 

 االقتصادي
 مدينة

69 3.39 0.888 

 قرية
58 3.34 0.939 

 مخيم
21 3.49 0.979 

 جسميال
 ينةمد

69 3.20 0.992 

 قرية
58 3.10 1.129 

 مخيم
21 2.66 1.086 

 الميني
 مدينة

69 3.28 0.965 

 قرية
58 3.07 1.011 

 مخيم
21 3.01 1.035 

 الدرجة الكمية
 مدينة

69 3.33 0.805 

 قرية
58 3.21 0.824 

 مخيم
21 2.99 0.836 

 

طات الحسػابية، ومػف أجػؿ معرفػة وجود فروؽ بيف المتوس (24.4)يتضن مف خالؿ الجدوؿ 

إف كانت ىذه الفروؽ قد وصمت لمستوى الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحػادي 

(One-Way ANOVA)،  يوضن ذلؾ: (25.4)والجدوؿ 
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 قمقلمقياس  عمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية نتائج تحميل التباين األحادي يوضح :(03.2)جدول 
 لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز طمبة من عينة لدى تقبلالمس

 .مكان السكن

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 الشخصي
 0.048* 3.100 2.437 2 4.873 بيف المجموعات

   0.786 145 113.960 جموعاتداخؿ الم

    147 118.833 المجموع

 االجتماعي
 0.094 2.407 2.205 2 4.409 بيف المجموعات

   0.916 145 132.786 داخؿ المجموعات

    147 137.196 المجموع

 االقتصادي
 0.804 0.218 0.185 2 370. بيف المجموعات

   0.849 145 123.059 داخؿ المجموعات

    147 123.429 مجموعال

 جسميال
 0.128 2.087 2.349 2 4.698 بيف المجموعات

   1.126 145 163.220 داخؿ المجموعات

    147 167.919 المجموع

 الميني
 0.372 0.995 0.981 2 1.963 بيف المجموعات

   0.987 145 143.056 داخؿ المجموعات

    147 145.019 المجموع

 الكمية الدرجة
 0.246 1.414 0.944 2 1.887 بيف المجموعات

   0.667 145 96.751 داخؿ المجموعات

    147 98.638 المجموع

 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
الدرجة الكمية والمجاالت أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (25.4)يتبيف مف الجدوؿ 

مف قيمة مستوى الداللة  كبرأ، كانت الشخصيناء المجاؿ باستث المستقبؿ قمؽالفرعية لمقياس 

 مراكز طمبة مف عينة لدى المستقبؿ قمؽفي وجود فروؽ عدـ (، وبالتالي ≥0.05المحدد لمدراسة )

 .مكاف السكف لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ

 مف عينة الشخصي لدى ممجاؿلالحسابية  ولمكشؼ عف موقع الفروؽ بيف المتوسطات

،  مكاف السكف لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة

  :يوضن ذلؾ (26.4)والجدوؿ  (LSD)أقؿ فرؽ داؿ  أجري اختبار
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 لمجالجابات عينة الدراسة عمى ااستلممقارنات البعدية بين متوسطات  (LSD)نتائج اختبار يوضح: (04.2)جدول 
مكان  لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز طمبة من عينة لدى الشخصي

 السكن
 مخيم قرية مدينة المتوسط مستوىال المتغير
 *0.55   3.42 مدينة 

    3.26 قرية الشخصيالمجال 

    2.88 مخيم 

 (≤0.05إحصائيًا عند مستوى الداللة )*دال     
 اآلتي: (26.4)يتبيف مف الجدوؿ 

 لمتغير تبعاً  الشخصيمجاؿ الفي  (α≤ 0.05)وجود فروؽ داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

 (.مدينةوجاءت الفروؽ لصالن ) ،(مخيـ)و( مدينةبيف ) مكاف السكف

 

 عند مستوى الد اللة إحصائي ةجد فروؽ ذات داللة تو ال  السابعة:الفرضية النتائج المتعمقة ب 1.0.2

(0.05<α) لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المستقبؿ قمؽمتوسطات  بيف 

 .الشيري األسرة دخؿ مستوى لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية

االنحرافػات المعياريػة ، استخرجت المتوسطات الحسػابية و السابعةومف أجؿ فحص الفرضية 

 One-Way)، ومػػف ثػػـ اسػػتخدـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي الشػػيري األسػػرة دخػػؿ مسػػتوىتبعػػًا لمتغيػػر 

ANOVA )(27.4). والجدوالف الشيري األسرة دخؿ مستوى لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ تبعًا لمتغير  

 يبيناف ذلؾ: (28.4)و
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 طمبة من عينة لدى المستقبل قمقافات المعيارية لمقياس المتوسطات الحسابية واالنحر  يوضح: (05.2)جدول 
 .الشيري األسرة دخل مستوى لمتغير تعزى الفمسطينية الجتماعيةا التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المجاالت
 0.889 3.04 51 شيقؿ 1500أقؿ مف  

 0.799 3.19 48 شيقؿ 2000-1501 الشخصي

 0.939 3.62 19 شيقؿ 2001-3000 

 0.923 3.61 30 شيقؿ 3000كثر مف أ 

 1.022 3.13 51 شيقؿ 1500أقؿ مف  

 0.899 3.13 48 شيقؿ 2000-1501 االجتماعي

 1.073 3.58 19 شيقؿ 2001-3000 

 0.882 3.34 30 شيقؿ 3000كثر مف أ 

 1.056 3.23 51 شيقؿ 1500أقؿ مف  

 0.835 3.34 48 شيقؿ 2000-1501 االقتصادي

 0.659 3.59 19 شيقؿ 2001-3000 

 0.900 3.60 30 شيقؿ 3000كثر مف أ 

 1.146 3.01 51 شيقؿ 1500أقؿ مف  

 0.998 2.96 48 شيقؿ 2000-1501 جسميال

 0.963 3.37 19 شيقؿ 2001-3000 

 1.110 3.21 30 شيقؿ 3000كثر مف أ 

 1.062 3.07 51 شيقؿ 1500 أقؿ مف 

 0.861 3.12 48 شيقؿ 2000-1501 الميني

 1.026 3.54 19 شيقؿ 2001-3000 

 1.043 3.12 30 شيقؿ 3000كثر مف أ 

 0.861 3.10 51 شيقؿ 1500أقؿ مف  

 0.740 3.16 48 شيقؿ 2000-1501 الكمية الدرجة

 0.842 3.54 19 شيقؿ 2001-3000 

 0.817 3.39 30 شيقؿ 3000كثر مف أ 

 

وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسػابية، ومػف أجػؿ معرفػة  (27.4)يتضن مف خالؿ الجدوؿ 

إف كانت ىذه الفروؽ قد وصمت لمستوى الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحػادي 

(One-Way ANOVA)،  يوضن ذلؾ: (28.4)والجدوؿ 
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 قمقلمقياس  عمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية ين األحادينتائج تحميل التبا يوضح :(06.2)جدول 
 لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز طمبة من عينة لدى المستقبل

 .الشيري األسرة دخل مستوى

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 الشخصي
 0.011* 3.817 2.918 3 8.755 بيف المجموعات

   0.764 144 110.079 داخؿ المجموعات

    147 118.833 المجموع

 االجتماعي
 0.266 1.332 1.235 3 3.704 بيف المجموعات

   0.927 144 133.492 داخؿ المجموعات

    147 137.196 المجموع

 االقتصادي
 0.232 1.444 1.202 3 3.605 لمجموعاتبيف ا

   0.832 144 119.824 داخؿ المجموعات

    147 123.429 المجموع

 جسميال
 0.456 0.874 1.001 3 3.004 بيف المجموعات

   1.145 144 164.915 داخؿ المجموعات

    147 167.919 المجموع

 الميني
 0.343 1.121 1.103 3 3.309 بيف المجموعات

   0.984 144 141.709 داخؿ المجموعات

    147 145.019 المجموع

 الكمية الدرجة
 0.131 1.907 1.256 3 3.769 بيف المجموعات

   0.659 144 94.869 داخؿ المجموعات

    147 98.638 المجموع

 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
 

الدرجة الكمية والمجاالت الداللة المحسوب عمى أف قيمة مستوى  (28.4)يتبيف مف الجدوؿ 

مف قيمة مستوى الداللة  كبرأ، كانت الشخصيباستثناء المجاؿ  ،المستقبؿ قمؽالفرعية لمقياس 

 مراكز طمبة مف عينة لدى المستقبؿ قمؽفي وجود فروؽ عدـ (، وبالتالي ≥0.05المحدد لمدراسة )

 األسرة دخؿ مستوى لمتغير تعزى الفمسطينية جتماعيةاال التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ

 .الشيري
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 مف عينة الشخصي لدى ممجاؿلولمكشؼ عف موقع الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية 

 دخؿ مستوى لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة

  :يوضن ذلؾ (29.4)والجدوؿ  (LSD)ؿ ، أجري اختبار أقؿ فرؽ داالشيري األسرة

لممقارنات البعدية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة عمى  (LSD)نتائج اختبار يوضح: (07.2)جدول 
 تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز طمبة من عينة لدى الشخصي لمجالا

 يالشير  األسرة دخل مستوى لمتغير

 1322أقل من  المتوسط المستوى المتغير
 شيقل

1321-0222 
 شيقل

0221-
 شيقل 1222

أكثر من 
 شيقل 1222

 الشخصي

 *0.57- *0.58-   3.04 شيقل 1322أقل من 

 *0.42-    3.19 شيقل 1321-0222
     3.62 شيقل 0221-1222

     3.61 شيقل 1222أكثر من 
 (≤0.05) *دال إحصائيًا عند مستوى الداللة

 اآلتي: (29.4)يتبيف مف الجدوؿ 

 لمتغير تبعاً  الشخصيمجاؿ الفي  (α≤ 0.05)وجود فروؽ داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

 3000-2001شيقؿ( مف جية وكؿ مف ) 1500بيف )أقؿ مف  الشيري األسرة دخؿ مستوى

-2001) مف كؿ وجاءت الفروؽ لصالن ،( مف جية أخرىشيقؿ 3000 مف أكثرشيقؿ( و)

شيقؿ(  2000-1501). كذلؾ فروؽ داللة إحصائيًا بيف (شيقؿ 3000 مف أكثرشيقؿ( و) 3000

 .شيقؿ( 3000)أكثر مف (، وجاءت الفروؽ لصالن شيقؿ 3000 مف أكثرو)

 

 عند مستوى الد اللة إحصائي ةتوجد فروؽ ذات داللة ال  الثامنة: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 2.0.2

(0.05<α) لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المستقبؿ قمؽمتوسطات  بيف 

 .التدريبية الدورات عدد لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية
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، اسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة الثامنػةومف أجؿ فحص الفرضػية 

( One-Way ANOVA)ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادي  ، ومفالتدريبية الدورات عددتبعًا لمتغير 

يبينػػاف  (31.4)و (30.4). والجػػدوالف التدريبيػػة الػػدورات عػػدد لمتعػػرؼ عمػػى داللػػة الفػػروؽ تبعػػًا لمتغيػػر

 ذلؾ:

 طمبة من عينة لدى المستقبل قمقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (30.4)جدول 
 التدريبية الدورات عدد لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة شبيبةال تأىيل مراكز

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المجاالت

 الشخصي
 0.907 3.29 54 تدريبية دورات يوجد ال

 0.948 3.22 72 تدريبية دورة 2-1من 

 0.709 3.45 22 تدريبية دورات 3 من أكثر

 االجتماعي
 0.897 3.32 54 تدريبية دورات يوجد ال

 1.033 3.11 72 تدريبية دورة 2-1من 

 0.895 3.39 22 تدريبية دورات 3 من أكثر

 االقتصادي
 0.871 3.46 54 تدريبية دورات يوجد ال

 0.946 3.26 72 تدريبية دورة 2-1من 

 0.895 3.64 22 تدريبية دورات 3 من أكثر

 جسميال
 1.020 3.01 54 تدريبية دورات يوجد ال

 1.112 3.01 72 تدريبية دورة 2-1من 

 0.986 3.51 22 تدريبية دورات 3 من أكثر

 الميني
 1.106 3.13 54 ال يوجد دورات تدريبية

 0.943 3.09 72 دورة تدريبية 2-1من 

 0.843 3.45 22 دورات تدريبية 3أكثر من 

 الدرجة الكمية
 0.795 3.25 54 يوجد دورات تدريبية ال

 0.854 3.15 72 دورة تدريبية 2-1من 

 0.731 3.50 22 دورات تدريبية 3أكثر من 

وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسػابية، ومػف أجػؿ معرفػة  (30.4)يتضن مف خالؿ الجدوؿ 

يؿ التبايف األحػادي إف كانت ىذه الفروؽ قد وصمت لمستوى الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحم

(One-Way ANOVA)،  يوضن ذلؾ: (31.4)والجدوؿ 
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 قمقلمقياس  عمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية نتائج تحميل التباين األحادي يوضح :(11.2)جدول 
 رلمتغي تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز طمبة من عينة لدى المستقبل

 التدريبية الدورات عدد

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

 مستوى الداللة 

 الشخصي
 0.588 0.534 0.434 2 0.868 بيف المجموعات

   0.814 145 117.965 داخؿ المجموعات

    147 118.833 المجموع

 االجتماعي
 0.342 1.082 1.008 2 2.017 بيف المجموعات

   0.932 145 135.179 داخؿ المجموعات

    147 137.196 المجموع

 االقتصادي
 0.181 1.728 1.437 2 2.874 بيف المجموعات

   0.831 145 120.556 داخؿ المجموعات

    147 123.429 المجموع

 جسميال
 0.131 2.058 2.317 2 4.635 بيف المجموعات

   1.126 145 163.284 داخؿ المجموعات

    147 167.919 المجموع

 الميني
 0.334 1.105 1.089 2 2.177 بيف المجموعات

   0.985 145 142.842 داخؿ المجموعات

    147 145.019 المجموع

 الكمية الدرجة
 0.211 1.570 1.046 2 2.091 بيف المجموعات

   0.666 145 96.547 داخؿ المجموعات

    147 98.638 المجموع

 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

الدرجة الكمية والمجاالت أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (31.4)يتبيف مف الجدوؿ 

(، ≥0.05مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة ) كبرأ، كانت المستقبؿ قمؽالفرعية لمقياس 

 لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى تقبؿالمس قمؽفي وجود فروؽ عدـ وبالتالي 

 .التدريبية الدورات عدد لمتغير تعزى الفمسطينية االجتماعية التنمية
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بيف  (α ≤0.05)دالة إحصائيًا  ارتباطال توجد عالقة  التاسعة:الفرضية المتعمقة بالنتائج  7.0.2

 لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف نةعي لدى المستقبؿ قمؽو  المينية الميوؿمتوسطات 

 .الفمسطينية االجتماعية التنمية

 بيف (Person Correlation)بيرسوف  إرتباط، استخرج معامؿ التاسعة الفرضيةلإلجابة عف 

 الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المستقبؿ وقمؽ المينية الميوؿالدرجة الكمية لمقياسيف 

معامؿ ارتباط يوضن نتائ  اختبار  (32.4)، والجدوؿ الفمسطينية االجتماعية التنمية زارةلو  التابعة

 بيرسوف.

 المينية الميولمعامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياسين  يوضح (10.2)جدول 
 الفمسطينية االجتماعية يةالتنم لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز طمبة من عينة لدى المستقبل وقمق

 ( 148)ن=
 المستقبل قمق 

 المقياس ككل الميني يجسمال االقتصادي االجتماعي الشخصي
  معامل ارتباط بيرسون المينية الميول
 -.081 -.100 -.082 -.044 .001 -.116 الواقعية الميول

 .084 .090 .041 .097 .122 .012 التحميمية الميول

 .019 .015 -.011 .081 .011 -.020 يةاالجتماع الميول

 .025 .074 -.014 -.017 .037 .044 التجارية الميول

 .*193 .**218 .091 .154 .*177 .*195 التقميدية الميول

 .129 .*167 .089 .081 .126 .097 الفنية الميول

 .271 .112 .031 .097 .112 .054 ككل المقياس

   (1≤0.0) لةعند مستوى الدال  *دال إحصائياً *      (≤0.05لة )عند مستوى الدال  *دال إحصائياً  
عدـ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى  (32.4)يتضن مف الجدوؿ 

 مراكز طمبة مف عينة المستقبؿ لدى قمؽو المينية  ميوؿلمبيف الدرجة الكمية  (α≤ 0.05)الداللة 

إذ بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف ، الفمسطينية االجتماعية يةالتنم لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ

( تدؿ .10(، وىي غير دالة إحصائيًا، وتجدر اإلشارة إلى أف القيمة التي تقؿ عف معيار).093)

  (. 2018عمى عدـ وجود عالقة ارتباط حسب معيار )دوديف، 
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سالفصل الخام  

 مناقشة النتائج وأىم التوصيات

  المقدمة 1.3

 مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 0.3

 الدراسة بفرضياتمناقشة النتائج المتعمقة  1.3

 التوصيات 2.3
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 الفصل الخامس 

 اتوصيً تائج وأىم التً نً مناقشة ال

 المقدمة 1.3

الميىل المهنيت وعالقتها لقلق  فيييدؼ ىذا الفصؿ إلى مناقشة نتائ  الدراسة التي بحثت       

وكذلؾ  ،لدي عينت مه طلبت مراكس تأهيل الشبيبت التابعت لىزارة التنميت االجتماعيت الفلسطينيتالمستقبل 

 التعرؼ إلى دور بعض المتغيرات )الديموغرافية( في موضوع الدراسة.

مناقشة ىذه النتائ   ةحاوؿ الباحثتوس ،التساؤالت والفرضياتوقد اشتممت الدراسة عمى مجموعة مف 

 المختمفة.ئ  والتي ستبنى عمييا التوصيات إلبراز أىـ النتا

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 0.3

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.0.3

 مستوى الميول المينية لدى عينة من طمبة مراكز تأىيل الشبيبة التابعةما  :والذي ينص عمى

 ؟لوزارة التنمية االجتماعية الفمسطينية

الميول المينية لدى عينة من طمبة مراكز تأىيل الشبيبة مجاالت )إلى أف درجة  أشارت النتائ 

جميعيا بيف المتوسطة والمرتفعة ، حيث كاف  (  كانتلوزارة التنمية االجتماعية الفمسطينية التابعة

 عة .(، وكانت االستجابة عمى الدرجة الكمية مرتفالميوؿ الواقعية( وأعالىا )الميوؿ التقميدية) أدناىا

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاالت مقياس كذلؾ أشارت النتائ  أف 

" بالمرتبة األولى الواقعية الميوؿ(، وجاء مجاؿ "3.52-3.97تراوحت ما بيف ) المينية الميوؿ



  

667 

 وؿالمي، بينما جاء مجاؿ "مرتفع(، وبتقدير 79.4( وبنسبة مئوية )3.97بمتوسط حسابي قدرة )

 ( وبتقدير متوسط.70.4( وبنسبة مئوية )3.52" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بم  )التقميدية

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى طمبة مراكز التلىيؿ لدييـ رغبة ودافعية واقعية نحو التعميـ الميني 

ميدية نحو التعمـ متوسطة حيث يميموف إلى تعمـ إحدى الميف التي تنفعيـ مستقباًل بينما ميوليـ التق

 وذلؾ لعدـ رغبتيـ في التعمـ األكاديمي متوسطة وىذا بدييي بسبب اندفاعيـ لمتعمـ الميني . 

وجود جميع الميوؿ التي أظيرت  (2014وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة مقداد وعبد اهلل )

 المينية لدى عينة الدراسة

( التي 2014) ة الشريفيف وبني مصطفى وطشطوشدراسوتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة      

أظيرت أف فاعمية خدمات اإلرشاد الميني المقدرة مف قبؿ الطمبة قد جاءت بدرجة متوسطة ومع 

( التي أظيرت أف مستوى الميوؿ المينية والصحة النفسية والمناخ 2008دراسة عبد الوىاب )نتائ  

 وسطة،النفسي االجتماعي لدى العينة قد جاء بدرجة مت

 كيفية بتعمـ ستمتعأمرتفعة حيث أف أعمى فقراتيا ىي ) الواقعيةجاءت درجة نتائ  الميوؿ      

 ( . اليدوية األعماؿ ضؿأف( وأدناىا )المختمفة األدوات عمؿ

 بعمؿ تمتعأسمرتفعة حيث أف أعمى فقراتيا ىي ) الفنيةجاءت درجة نتائ  الميوؿ      

 ( . المراقبة مف قميؿ مع المستقؿ لمعمؿ ميؿأدناىا )أ( و الفني الطابع ذات التصميمات

 بميارات مرتفعة حيث أف أعمى فقراتيا ىي )أتميز  االجتماعيةجاءت درجة نتائ  الميوؿ      

 ( . اآلخريف مع بالتفاوض لي يسمن الذي لمعمؿ ميؿأ( وأدناىا )اآلخريف مع لتواصؿ

( التي كشفت عف أف أكثر الميوؿ المينية 2018بشير )وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة     

 شيوعًا لدى أفراد العينة ميؿ التواصؿ مع الناس )الميؿ االجتماعي( ومع نتائ  دراسة خياطة

 ( التي كشفت عف أف الميؿ االجتماعي ىو األكثر انتشارًا لدى طمبة التعميـ الميني2015)
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طة والمرتفعة  حيث أف أعمى فقراتيا ىي بيف المتوس االجتماعيةجاءت درجة نتائ  الميوؿ     

 ( . الناس مف لمجموعةًً  قائدا أكوف ألف ميؿ( وأدناىا )أالربن إلى تؤدي التي األعماؿ إلى ميؿ)أ

بيف المتوسطة والمرتفعة  حيث أف أعمى فقراتيا ىي  التحميميةجاءت درجة نتائ  الميوؿ     

 التفكير مستوى عمى القائمة الميف ضؿأفىا )( وأدناذىنية ميارات يتطمب الذي بالعمؿ أستمتع)

بيف المتوسطة والمرتفعة  حيث أف أعمى فقراتيا  التقميدية( جاءت درجة نتائ  الميوؿ العالي العممي

 ( . الروتينية العمؿ مواقؼ ضؿأف( وأدناىا )لقانوف معا تتفؽ التي باألعماؿ القياـ ضؿأفىي )

 

 نيالنتائج المتعمقة بالسؤال الثا 0.0.3

لدى عينة من طمبة مراكز تأىيل الشبيبة  قمق المستقبلمستوى ما  :والذي ينص عمى     

 ؟  لوزارة التنمية االجتماعية الفمسطينية التابعة

قمق المستقبل  لدى عينة من طمبة مراكز تأىيل مجاالت )شارت النتائ  إلى أف درجة أ   

 ، حيث كاف أدناىاجميعيا متوسطة (  كانتسطينيةلوزارة التنمية االجتماعية الفم الشبيبة التابعة

 (، وكانت االستجابة عمى الدرجة الكمية متوسطة.القمؽ االقتصادي( وأعالىا )جسميالقمؽ ال)

كذلؾ أشارت النتائ  أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاالت مقياس قمؽ 

(، وجاء المجاؿ "االقتصادي" بالمرتبة األولى 3.08-3.39المستقبؿ تراوحت ما بيف )ما بيف )

( وبتقدير متوسط، بينما جاء المجاؿ "الصحي" 67.8( وبنسبة مئوية )3.39بمتوسط حسابي قدرة )

 ( وبتقدير متوسط.61.6( وبنسبة مئوية )3.08في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بم  )

لدييـ قمؽ اقتصادي وذلؾ بسبب غموض  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى طمبة مراكز التلىيؿ

                         المستقبؿ والحاجة المادية والظروؼ االقتصادية لعائالتيـ والتي دفعتيـ نحو التعمـ الميني أما 
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بالنسبة لمقمؽ الجسمي فيعود السبب كونو أدنى المجاالت إلى أف ىؤالء الطمبة في مقتبؿ العمر وىـ 

 ادىـ بالصحة والقوة لذلؾ ال يوجد قمؽ عمى صحتيـ في تمؾ الفترة   . في فترة تتميز أجس

( التي أظيرت أف مستوى قمؽ المستقبؿ لدى 2018)دراسة قويدر وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة 

( التي أظيرت جود 2016المعاقيف بصريًا متوسطًا،ومع نتيجة دراسة أبو غالي وأبو مصطفى )

 ستقبؿ المينيدرجة متوسطة لمقياس قمؽ الم

( التي 2014) دراسة الشريفيف وبني مصطفى وطشطوشىذه النتيجة مع نتيجة  وتختمؼ     

دراسة زبيدي ولقريد ومع نتيجة  أظيرت أف مستوى قمؽ المستقبؿ الميني لدى الطمبة بدرجة مرتفعة

اسة ومع نتائ   در  ( التي أظيرت أف مستوى قمؽ المستقبؿ الميني لدى الطمبة منخفض2014)

، ومع نتائ   ارتفاع في معدؿ القمؽ عند طالب جامعة بلفريقيا الدوليةالتي أظيرت  (2017األميف )

أف مستوى قمؽ المستقبؿ الميني لدى الطمبة الجامعييف التي أظيرت  (2017دراسة السالمي )

قمؽ العينة تعاني بشدة مف التي أظيرت أف  (2014، ومع نتائ  دراسة الكشكي والحمبي )مرتفع

أفراد ( التي أظيرت  أف مستوى قمؽ المستقبؿ لدى 2013المستقبؿ، ومع نتائ   دراسة المومني )

إف قمؽ المستقبؿ لدى أفراد التي أظيرت أف  (2011، ومع نتائ  دراسة خميؿ )العينة كاف مرتفعاً 

ف التي أظيرت أ (2010العينة أقؿ مف المتوسط الفرضي لممقياس ومع نتائ  دراسة عرفات )

ومع نتائ  دراسة السفاسفة والمحاميد  مستوى قمؽ المستقبؿ لدى أفراد العينة بشكؿ عاـ عاؿٍ 

 أظيرت أف أفراد العينة لدييـ مستوى عاٍؿ مف قمؽ المستقبؿ المينيالتي  (2007)

 مف بقمؽ أشعرمتوسطة حيث أف أعمى فقراتيا ىي ) االقتصاديجاءت درجة نتائ  القمؽ      

 الحؿ ىي الخارج لىإ اليجرة فأ أرى( وأدناىا )المعيشة وغالء ،سعاراأل الرتفاع نظراً  المستقبؿ

 ( . لمشكالتي األخير
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أتجنب الحديث عف متوسطة حيث أف أعمى فقراتيا ىي ) الشخصيجاءت درجة نتائ  القمؽ       

 ( . ف صحتي الجسمية ميددة مستقبالً أأرى ( وأدناىا )المستقبؿ مع اآلخريف

 توفير مف تخوؼمتوسطة حيث أف أعمى فقراتيا ىي )أ االجتماعيدرجة نتائ  القمؽ جاءت      

 ( . مستقبالً  الزواج عمى مقدرتي عدـ مف شىأخ( وأدناىا )المستقبؿ في مناسبة عمؿ فرصة

 تخصصي بلف أخشىمتوسطة حيث أف أعمى فقراتيا ىي ) المينيجاءت درجة نتائ  القمؽ     

 ( . المستقبؿ في فكرت كمما األمؿ بخيبة أشعر( وأدناىا )مستقبال مؿلمع مجاؿ لو ليس الدراسي

ألشعر بالصداع عند متوسطة حيث أف أعمى فقراتيا ىي ) الجسميجاءت درجة نتائ  القمؽ      

 ( . في ضغط الدـ كمما فكرت في المستقبؿارتفاع أعاني مف ( وأدناىا )التفكير في المستقبؿ

 

  الدراسة بفرضياتمقة مناقشة النتائج المتع 0.3

 الميوؿبيف متوسطات ( α≤0.05عند مستوى الداللة ) فروؽ ذات داللة إحصائية عدـ وجود. 1

 تعزى الفمسطينية التنمية االجتماعية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المينية

مينة مستقبمية لدى الطمبة ال  الحاجة لتعمـ  ىذه النتيجة إلى اف ةعزو الباحثتو  الجنسلمتغير 

الشريفيف  وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة تختمؼ بيف الذكور واإلناث وذلؾ لحاجاتيـ ليا

( التي كشفت عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى خدمات 2014وبني مصطفى وطشطوش )

نس ولصالن الطمبة ومع اإلرشاد الميني، وفي مجاؿ دعوة الخبراء والمختصيف تبعًا لمتغير الج

ووجود فروؽ دالة إحصائيًا في الميوؿ المينية  التي أظيرت (2014نتائ  دراسة مقداد وعبد اهلل )

( التي أظيرت 2011تبعًا لمجنس في الميوؿ الواقعية ولصالن الذكور ومع نتائ  دراسة العنزي )

والتحصيؿ الدراسي، وجاءت  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الميوؿ المينية تبعًا لجنس الطالب

دراسة عبد لصالن الذكور األكثر مياًل لألنماط )الواقعي، اإلقناعي، الذكورة، الندرة(، ومع نتائ  
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ميوؿ المينية تبعًا لمتغير ( التي أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائيًا عمى مقياس ال2008)الوىاب 

التي أظيرت عدـ وجود فروؽ دالة ( 2015وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة خياطة ) الجنس

عياد إحصائيًا في كؿ مف الميؿ االجتماعي والتقميدي بيف الجنسيف، ومع نتائ  دراسة دراسة

( التي أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائية في الميوؿ المينية تبعًا لمتغير الجنس ولصالن 2011)

 الذكور

 الميوؿبيف متوسطات ( α≤0.05ة )عند مستوى الدالل فروؽ ذات داللة إحصائية عدـ وجود. 2

 تعزى الفمسطينية التنمية االجتماعية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المينية

الحاجة لتعمـ مينة مستقبمية لدى الطمبة ال   ىذه النتيجة إلى اف ةعزو الباحثتو  لمتغير مكاف السكف

لؾ لتشابو الظروؼ االجتماعية بيف مناطؽ السكف تختمؼ بيف الطمبة باختالؼ مكاف سكنيـ وذ

 المختمفة في فمسطيف وتوفر وسائؿ االتصاؿ والتواصؿ السكاني  

 الميوؿبيف متوسطات ( α≤0.05عند مستوى الداللة ) فروؽ ذات داللة إحصائية عدـ وجود .3

 تعزى الفمسطينية ماعيةالتنمية االجت لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿ مراكز طمبة مف عينة لدى المينية

الحاجة لتعمـ مينة مستقبمية لدى الطمبة  ىذه النتيجة إلى اف ةعزو الباحثتو ، لمتغير الدخؿ الشيري

 ال  تختمؼ بيف الطمبة باختالؼ دخميـ وذلؾ لتشابو الظروؼ المعيشية واالقتصادية بيف الطمبة  

الميوؿ المينية بيف متوسطات ( α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ). 4

الفمسطينية تعزى لمتغير  التنمية االجتماعية لدى عينة مف طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة التابعة لوزارة

الحاجة لتعمـ مينة  ىذه النتيجة إلى اف ةعزو الباحثتو ، المستويات الدنياالدورات التدريبية ولصالن 

باختالؼ عدد دوراتيـ التدريبية  حيث أنو كمما كانت ىناؾ مستقبمية لدى الطمبة تختمؼ بيف الطمبة 

تقاف المينة     دورات قميمة كانت ىناؾ حاجة ممحة لمتعميـ وتعمـ الميارات وا 
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قمؽ بيف متوسطات ( α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ). عدـ 5

الفمسطينية  التنمية االجتماعية ة لوزارةلدى عينة مف طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة التابع المستقبؿ

أف القمؽ مف المستقبؿ لدى الطمبة ال يختمؼ ىذه النتيجة إلى  ةعزو الباحثتو ، الجنستعزى لمتغير 

بيف الطمبة الذكور واإلناث وذلؾ بسبب التشابو في الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والمعيشية 

 السائدة في المجتمع الفمسطيني 

( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف الذكور 2018يوسؼ )النتيجة مع نتيجة دراسة وتتفؽ ىذه 

( التي أظيرت 2018بوكاني وخالد )مع نتيجة و واإلناث مف طمبة كمية التربية في قمؽ المستقبؿ 

ومع نتائ   دراسة  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لقمؽ المستقبؿ بحسب متغيرات "الجنس

دراسة تي أظيرت عدـ وجود فروؽ في القمؽ تعزى لمتغير الجنس، و ومع نتائ  ال (2017األميف )

( التي أظيرت  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكور 2017)السالمي 

                ( التي 2010)ومع نتائ  دراسة اإلمامي ومتوسط درجات اإلناث عمى مقياس قمؽ المستقبؿ الميني 

 رت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث بالنسبة لسمة التفاؤؿ والتشاـؤأظي

عدـ وجود دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث في التي أظيرت  (2000ومع نتائ  دراسة حسانيف )

 عدـ وجود فروؽ بيف الذكورالتي اظيرت  killey, 2003) )كيمي  ومع نتائ   دراسةقمؽ المستقبؿ 

 واإلناث في استجابات لمبرنامجيف العالجييف

( التي أظيرت وجود 2016أبو غالي وأبو مصطفى )وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة     

ومع نتيجة  فروؽ دالة إحصائيًا في مجاؿ جودة برام  اختصاص اإلرشاد النفسي ولصالن الذكور

دالة إحصائية في جودة الحياة لدى طمبة وجود فروؽ ذات  التي أظيرت (2013دراسة عبد العزيز )

( التي أظيرت وجود فروؽ دالة 2013الجامعة تعزى لمتغير النوع ومع نتيجة دراسة المومني )

      إحصائيًا في مستوى قمؽ المستقبؿ الكمي تعزى الختالؼ الجنس لصالن الذكور ومع نتائ  دراسة 
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صائيًا في قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الجنس وجود فروؽ دالة إحالتي أظيرت  (2010أبو العال )

كما أظيرت نتائ  الدراسة وجود  التي أظيرت (2010ومع نتائ  دراسة عرفات )، لصالن اإلناث

عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف متغير قمؽ المستقبؿ ومتغير الجنس ولصالن اإلناث ومع نتائ  

ارتباطيو دالة إحصائيًا بيف قمؽ المستقبؿ  وجود عالقة التي أظيرت (2007دراسة السبعاوي )

فروؽ ذات التي أظيرت وجود  ( 2007)،ومع نتائ   دراسة الفاعوري ومتغير الجنس لصالن اإلناث

داللة إحصائية في القمؽ المستقبمي بيف ذوي االحتياجات الخاصة بالنسبة لمتغير الجنس ومع 

دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث في قمؽ  وجود فروؽالتي اظيرت  (2004نتائ  دراسة العجمي )

وجود فروؽ ذات داللة  التي أظيرت (2003ومع نتائ  دراسة صبري )، و المستقبؿ لصالن اإلناث

إحصائية بيف الذكور واإلناث في مقياس قمؽ المستقبؿ لصالن الذكور، مما يعني أف الذكور أكثر 

( التي أظيرت أف متوسط قمؽ 2000ة العكاشي )ومع نتائ  دراس قمقًا عمى مستقبميـ مف اإلناث.

ومع المستقبؿ لدى التخصص العممي أكبر مف المتوسط لدى التخصص اإلنساني عند اإلناث 

وجود  فروؽ دالة إحصائيًا تعزى التي كشفت عف  (2007نتائ  دراسة السفاسفة والمحاميد )

 .الختالؼ متغير الجنس

قمؽ بيف متوسطات ( α≤0.05عند مستوى الداللة )وجود فروؽ ذات داللة إحصائية . عدـ 6

الفمسطينية  التنمية االجتماعية لدى عينة مف طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة التابعة لوزارة المستقبؿ

 . مكاف السكفتعزى لمتغير 

أف القمؽ مف المستقبؿ لدى الطمبة ال يختمؼ بيف الطمبة سكاف ىذه النتيجة إلى  ةعزو الباحثتو 

رى والمخيمات  وذلؾ بسبب التشابو الواقع الحياتي لممجتمع الفمسطيني وفي الظروؼ المدف والق

 االجتماعية واالقتصادية والمعيشية السائدة فيو.
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قمؽ بيف متوسطات ( α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ). عدـ 7

الفمسطينية  التنمية االجتماعية زارةلدى عينة مف طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة التابعة لو  المستقبؿ

 . الدخؿ الشيريتعزى لمتغير 

أف القمؽ مف المستقبؿ لدى الطمبة ال يختمؼ بيف الطمبة باختالؼ ىذه النتيجة إلى  ةعزو الباحثتو 

الدخؿ لدييـ وذلؾ بسبب التشابو في الواقع االقتصادي السائد في المجتمع الفمسطيني والمعاناة مف 

 ادية القاسية التي تمر فييا فئات المجتمع المختمفة .الظروؼ االقتص

وجود فروؽ دالة إحصائية في التي أظيرت  (2016)دراسة الجاجاف وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة 

( 2007ومع نتائ   دراسة الفاعوري ) متوسط الدرجات، تبعًا لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة

حصائية في القمؽ المستقبمي بيف ذوي االحتياجات الخاصة فروؽ ذات داللة إالتي أظيرت وجود  

 .بالنسبة لمتغير المستوى االقتصادي

قمؽ بيف متوسطات ( α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ).  عدـ 8

الفمسطينية  التنمية االجتماعية لدى عينة مف طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة التابعة لوزارة المستقبؿ

 .الدورات التدريبيةتعزى لمتغير 

أف القمؽ مف المستقبؿ لدى الطمبة ال يختمؼ بيف الطمبة باختالؼ ىذه النتيجة إلى  ةعزو الباحثتو 

 عدد الدورات التدريبية التي تمقوىا بسبب عدـ تلثيرىا عمى القمؽ المستقبمي لدييـ.

( التي 2014) ى وطشطوشدراسة الشريفيف وبني مصطفوتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

أظيرت وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في متوسطات مستوى قمؽ المستقبؿ الميني تبعًا لجميع 

 .المتغيرات
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بيف الدرجة الكمية  (α≤ 0.05)الداللة عدـ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى . 9

 التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تلىيؿز مراك طمبة مف عينة المستقبؿ لدى قمؽو المينية  ميوؿلم

 .الفمسطينية االجتماعية

أف الميوؿ المينية لدى الطمبة ال تؤثر عمى القمؽ مف المستقبؿ ىذه النتيجة إلى  ةعزو الباحثتو 

 لدييـ وذلؾ نظرًا لمفئة العمرية لدييـ وعدـ وضوح الصورة المستقبمية المينية التي ستواجييـ.

( التي أظيرت عدـ وجود عالقة 2008دراسة عبد الوىاب )ع نتيجة دراسة وتتفؽ ىذه النتيجة م

 ارتباطية دالة إحصائيًا بيف الميوؿ المينية والصحة النفسية

( التي أظيرت أف  أفراد العينة مف التالميذ 2018وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة جياللي )

الدراسي ومع نتيجة دراسة مقداد وعبد ذوي التحصيؿ المنخفض ال تتوافؽ ميوليـ مع التخصص 

ومع نتيجة  ( التي أظيرت وجود عالقات متعددة بيف الميوؿ المينية وأنماط الشخصية.2014اهلل )

( التي أظيرت أف جود عالقة بيف الميوؿ المينية وقمؽ المستقبؿ الميني 2014دراسة زبيدي ولقريد )

( التي أظيرت وجود 2011نتائ  دراسة العنزي )لدى طمبة اإلرشاد والتوجيو بجامعة الوادي ومع 

عالقة بيف الميوؿ المينية والقيـ الشخصية، وأف تمؾ العالقة تختمؼ باختالؼ القيـ الشخصية لدى 

( التي أظيرت وجود عالقة ارتباطية بيف الميوؿ 2011عياد )أفراد العينة ومع نتائ  دراسة دراسة

وجود أثر  التي كشفت عف (2018نتيجة  دراسة مموكة )ومع  المينية والقيـ وتصورات المستقبؿ،

ومع نتيجة دراسة أبو غالي وأبو مصطفى   ضعيؼ لواقع الكفاءة الذاتية عمى قمؽ المستقبؿ الميني

( التي أظيرت وجود عالقة عكسية دالة إحصائيًا بيف قمؽ المستقبؿ الميني والرضا عف 2016)

وجود عالقة عكسية دالة إحصائيًا بيف التي أظيرت  (2013، ومع نتيجة دراسة عبد العزيز )الدراسة

جودة الحياة وأبعادىا وقمؽ المستقبؿ، وعالقة طردية دالة إحصائيًا بيف جودة الحياة وكؿ أبعادىا 

وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف التي أظيرت  (2011والتحصيؿ الدراسي ومع نتائ  دراسة خميؿ )
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( 2010ومع نتائ  دراسة أبو العال ) بؿ لدى عينة مف طمبة الجامعةمستوى اإليجابية وقمؽ المستق

ومع نتائ  دراسة  ،لمستقبؿ وىوية األناالتي اظيرت  وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بيف قمؽ ا

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف كؿ مف سمة التفاؤؿ  ( التي اظيرت2010اإلمامي )

( التي أظيرت وجود 2009المشيخي )، ومع نتائ  دراسة وقمؽ المستقبؿ والتشاؤـ لكال الجنسيف

عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بيف درجات الطالب في قمؽ المستقبؿ ودرجاتيـ في فاعمية الذات 

وفي مستوى الطموح، ووجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بيف درجات الطالب في فاعمية 

( التي أظيرت وجود عالقة 2007دراسة بخيت )، ومع نتائ   الطموحالذات ودرجاتيـ في مستوى 

ارتباطيو عكسية بيف الضغوط النفسية ومتغيرات دافعية اإلنجاز، وتقدير الذات، والحالة النفسية 

العامة لدى الطالب المتفوقيف دراسيًا والعادييف، ووجود عالقة ارتباطيو طردية بيف الضغوط النفسية 

 (2006دراسة مسعود )، ومع نتائ  تقبؿ لدى الطالب المتفوقيف دراسيًا والعادييفومتغير قمؽ المس

التي أظيرت وجود عالقة ارتباطيو موجبة ودالة إحصائيًا بيف قمؽ المستقبؿ وكؿ مف األفكار 

وجود ارتباط عكسي التي أظيرت  (2003الالعقالنية والضغوط النفسية ومع نتائ  دراسة صبري )

يف المعتقدات الخرافية لدى المراىقيف والمراىقات، وكؿ مف قمؽ المستقبؿ والدافعية داؿ إحصائيًا ب

وجود ارتباط إيجابي بيف قمؽ المستقبؿ التي أظيرت  (2000ومع نتائ  دراسة حسانيف ) لإلنجاز

 .وبيف قمؽ االختبار
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 :التوصيات

 ألتية:مف خالؿ نتائ  الدراسة ومناقشتيا،يمكف تقديـ التوصيات ا       

 ت عد الدراسة مف الدراسات األولى والحديثة التي اىتمت بمراكز تلىيؿ الشبيبة.  – 1

 تطبؽ ىذه الدراسة عمى طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة الحالية. -2

 اىتمت الدراسة  بمخرجات التعميـ الميني وخدمة القطاع االقتصادي. -3

ن اع بكفاءة أعمى. _ عممت عمى إشباع حاجة السوؽ مف المينييف والحرف4  ييف والص 

 تساعد ىذه الدراسة  المختصيف وصناع القرار عمى النيوض بعمؿ مراكز تلىيؿ الشبيبة.  -5

زيادة كفاءة وفعالية القائميف عمى عممية اإلرشاد الميني لمطمبة وزيادة وعييـ حوؿ ميوليـ  -6

 المينية.
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 العربية واألجنبية: مراجع بالمغةالمصادر وال

 (.7سورة ابراىيم :)القرآف الكريـ. 

 المراجع بالمغة العربية: -أوالً 

               الخدددوف والقمدددق التعدددرف عمدددي أوجدددو التشدددابو واالخدددتالف بينيمدددا. (2010)عبػػػد البػػػاقي.  إبػػػراىيـ،

جراءات الوقاية منيا  بجد لمطباعة والنشر.أ :عماف. وعالجيا وا 

الشػباب  نحو المستقبؿ وعالقتػة بػبعض االضػطرابات لػدى مستوى التوجة. (2003). محمود ،إبراىيـ

 .82-34: 40(13) ،المجمة المصرية لمدراسات النفسية، الجامعى

قمدق المسدتقبل وعالقتدو بعنػواف:  المػؤتمر الػدولي األوؿبحػث مقػدـ إلػى  (.2010) .العال، محمدأبو 

 6-4لقػػاىرة ، ،المعيػػد العػػالي، مصػػر، ابيويددة األنددا لدددى عينددة مددن الطددالب الجددامعيين

 .ـ 2010 نيساف، 

. :عماف .االتجاىات النظرية في اإلرشاد والعالج النفسي .(2013). زعيزع، عبداهللأبو   زمـز

دار  :عمػػاف .اإلرشدداد الجمعددي التدددخل والفنيددات .(2015) .مػػراد، عمػػيو  ، سػػعد، سػػياـةعيطػػأبػػو 

 . الفكر

 الحيػاة لػدى الطالبػات المتزوجػات فػيفاعمية الذات وعالقتيا بضغوط . (2012) .عطاؼ ،بو غاليأ

-619: 1(20) مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية،، جامعة األقصػى

654 . 

(. التنبؤ بقمؽ المستقبؿ الميني في ضوء الرضا 2016أبو غالي، عطاؼ وأبو مصطفى، نظمي. )

نفسي في كمية عف الدراسة وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى طمبة إختصاص اإلرشاد ال

(: 20)1مجمة جامعة األقصى )سمسمة العموم اإلنسانية(، ، التربية بجامعة األقصى

2070 –2147. 
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قمق المستقبل وعالقتو بأزمة اليوية لدى المراىقين الصم في (. 2013. )أبو فضة، خالد
 الجامعة االسالمية، غزة، كمية التربية، ،(رسالة ماجستير غير منشورة)، محافظات غزة

 .فمسطيف

عالقػػػة األحػػػداث الحياتيػػػة الضػػػاغطة بالسػػػموؾ  .(2008) نجػػػاح.مصػػػطفى، نظمػػػي والسػػػميري، أبػػػو 

سمسػػػػمة الدراسػػػػات ) العػػػػدواني دراسػػػػة ميدانيػػػػة عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف طػػػػالب جامعػػػػة األقصػػػػى

  .2014-1024: 1(18) ،، مجمة الجامعة اإلسالمية(اإلنسانية

وعالقتيمػػا بمتغيػػري الجػػنس والتخصػػص العممػػي، حالػػة القمػػؽ وسػػمة القمػػؽ  .( 2001). األحمػػد، أمػػؿ

  .140-107: 1(17) مجمة جامعة دمشق،

(. فعاليػػة برنػػام  باسػػتخداـ تكنولوجيػػا ثالثيػػة األبعػػاد فػػي تػػدعيـ 2016). ىديػػة، فػػؤادهو  أحمػػد، جمػػاؿ

، مجمددددة دراسددددات الطفولددددةالتفػػػػاؤؿ لخفػػػػض قمػػػػؽ المسػػػػتقبؿ لػػػػدى عينػػػػة مػػػػف المػػػػراىقيف، 

(19)71 :81-90. 

(. الميوؿ المينية المستدامة ألستاذ جامعة القدس المفتوحة في ضػوء متغيػرات 2004افظ. )أحمد، ح

القومي السنوي الحادي عشر )العربػي الثالػث( بعنػواف:  المؤتمر بحث مقدـ إلىالعصر، 

التعمددديم المدرسدددي العربدددي: آفددداق اإلصدددالح والتطدددوير بالتعددداون مدددع مراكدددز الدراسدددات 

 . ـ2004، كانوف اوؿ 19-18عيف شمس (، جامعة 1، جزء )المعرفية

 الميني لمعمم في الجامعات السعودية مجاالتيا وطرق  برامج التطوير(. 2004آؿ زاىر، عمي. )

جامعة أـ القرى. )رسالة ماجستير غير منشورة(، تنفيذىا ومعوقاتيا ومقومات نجاحيا، 

 السعودية.
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 -بقمق المستقبل لشباب الجالية العربية عالقة سمة التفاؤل والتشاؤم. ( 2010) .اإلمامي، عباس

، األكاديميػة العربيػة المفتوحػة (رسالة ماجسػتير غيػر منشػورة، )مدينة البورك -الدانمارك

 .في الدانمارؾ، الدانمارؾ

قمدددق المسدددتقبل وعالقتدددو بدددبعض المتغيدددرات الديموغرافيدددة لددددى الطالدددب (. 0267األمػػػيف، سػػػارة. )

، )رسالة ماجستير غيػر منشػورة(، ة إفريقيا العالميةالجامعي بالتطبيق عمى طالب جامع

 جامعة افريقيا العالمية، الخرطوـ، السوداف. 

(. العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية والحاجات النفسية والميوؿ المينية 2017البادري، سعود. )

دراسة ) وعالقتيا بقمؽ المستقبؿ لدى طمبة الثاني عشر بمحافظة الظاىرة بسمطنة عماف

 .183-145(: 4)1 ،مجمة الجامع في الدراسات النفسية والعموم التربوية (،حميميةت

الدار : القاىرة ،(مدخل تطوير التعميم)االعتماد الميني لممعمم (. 2008).الفرحاتي وحالـ أالباز، 

 .المدرسية الجديدة

يين بالصددف الضددغوط النفسددية لمطددالب المتفددوقين دراسدديًا والعدداد. (2007) .بخيػػت، ماجػػدة ىاشػػـ

، منشػوره( غيػر رسػالة ماجسػتير)، األول الثانوي وعالقتيا بقمق المستقبل وتقدير الذات

 ، مصر.أسيوط كمية التربية، جامعة

 . عماف: مكتبة العبيكاف.معجم المصطمحات اإلدارية(. 2005البرعي، محمد والتويجري، محمد. )

ني لدى المراىقين من ذوي اإلعاقة قمق المستقبل المي(. 2018. )سالؼ ،مشرية و نبيم ،بريؾ

جامعة الوادي،  ،، )رسالة ماجستير غير منشورة(البصرية في ضوء بعض المتغيرات

 .الجزائر
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(. التنبؤ بالميوؿ المينية في ضوء مستوى الذكاء العاطفي لدى طمبة كمية 2018) بشير، فايز.

 االستدامة بعنواف: انيالث العممي المؤتمر بحث مقدـ إلى فمسطيف التقنية بدير البمن،

 .ـ2018تشريف ثاني،  5-4 ، غزة، فمسطيفالتقني التعميم قطاع في اإلبداعية والبيئة

(. العالقة بيف قمؽ المستقبؿ والتوافؽ النفسي لدى عينة مف 2011الحمن، سمر. )و  بالف، كماؿ

مجمة جامعة تشرين لمبحوث  ،طالب الصؼ الثاني ثانوي بمحافظة ريؼ دمشؽ

 .162-145(: 33)3، ات العمميةوالدراس

تقدددير الددذات وعالقتددو بقمددق المسددتقبل لدددى الجاليددة العربيددة المقيمددة . (2008) .بمكيالنػػي، إبػػراىيـ

، األكاديمية العربية المفتوحػة (رسالة ماجستير غير منشورة) ،بمدينة أوسمو في النرويج

 .في الدانمارؾ، الدانمارؾ

قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية األساسية في جامعة (. 2018بوكاني، صابر وخالد، حسف. )

 .1548-1527(: 15)1 و،جامعة السميماني، مجمة جامعة السميمانية، والسميماني

(. دراسػة الفػروؽ فػي قمػؽ المسػتقبؿ لػدى طمبػة كميػة التربيػة 2016) عمػي. نحيمػي،و الجاجاف،  ياسػر 

-2122 :4(38دمشػؽ،  سػوريا ) كميػة ، مجمة جامعة البعثفي ضوء بعض المتغيرات، 

2442 

العوامددل الخمسددة الكبددرى لمشخصددية وعالقتيددا بقمددق المسددتقبل لدددى طمبددة (. 2012جبػػر، أحمػػد. )

منشػػػورة(، جامعػػػة  ، )رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػرالجامعدددات الفمسدددطينية فدددي محافظدددات غدددزة

  األزىر، غزة، فمسطيف. 

حمدل الشخصدية لددى طمبدة الجامعدة، مستوى الطمدوح وعالقتدو بقدوة ت(. 2002 ء. )الجبوري، سػنا

الجامعػػػػػة  كميػػػػػة التربيػػػػػة، (،رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر منشػػػػػوره) الجامعدددددة المستنصدددددرية،

  المستنصرية، العراؽ.
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دراسة ميدانية عمى عينة ) سي(. الميوؿ المينية وعالقتيا بالتخصص الدرا2018جياللي، سراج. )

عممية محكمة نصف  )مجمة دراسات نفسية وتربويةية(، مف تالميذ المرحمة الثانو 

 .204-193: (1) 11،مرباح ورقمة قاصديسنوية(، 

مػػػدى فاعميػػػة العػػػالج الجشػػػطالتي فػػػي تخفيػػػؼ القمػػػؽ لػػػدى طػػػالب المرحمػػػة  .(2006).حػػػافظ، نبيػػػؿ

 .286-283: 6(5) ، مصر،مجمة اإلرشاد النفسي ،الثانوية

 القاىرة: عالـ الكتب.الميول المينية. (. 0224حداد، بشير. )

قمق المسدتقبل وقمدق االمتحاندات وعالقتيمدا بدبعض المتغيدرات النفسدية . (2000) أحمػد. نيف،حسا

، جامعػػة (رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة)، لدددى عينددة مددن طددالب الصددف الثدداني ثددانوي

 المنيا، مصر.

(. الميوؿ المينية  المعمميف والمعممات والقيادات األكاديمية فػي جامعػة بنيػا 2006حسيف، سالمة. )

المػػؤتمر القػػومي السػػنوي  بحػػث مقػػدـ إلػػىدراسػػة تقويميػػة لمشػػروع تنميػػة القػػدرات فييػػا(، )

الجامعات العربية في القدرن الحدادي والعشدرين الثالث عشر )العربي الخامس( بعنواف: 

، مركػػز تطػػوير التعمػػيـ المدرسػػي، جامعػػة عػػيف شػػمس، القػػاىرة، مصػػر، الواقددع والددرؤى

  .ـ2006 يشرين الثاني 06-07

. تو، أىميتددو، تقيناتددو، نظرياتددو، وتجددارب عالميددةأرشدداد المينددي: نشدداإل (. 0266د، محمػػد. )حمػػو 

 مارات: دار الكتاب الجامعي. العيف، اإل

 .دار االعصار العممي لمنشر: ، عمافالتوجيو واالرشاد الميني (.2016. )حمود، محمد

 ار العربية لمنشر والتوزيع.، مصر: الد0. طالمرجع في الصحة النفسية(. 2002الخالدي، أديب. )

مسػػتوى اإليجابيػػة وعالقتيػػا بقمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدى عينػػة مػػف طمبػػة الجامعػػة. . (0266). خميػػؿ، عفػػراء

 .964-942: 3(38)، جامعة بغداد، كمية التربية لمبنات
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الميول المينية ومستوى الطموح في ضوء بعض المتغيرات: دراسة (. 2015خياطة، ىبة اهلل. )

)رسالة ماجستير غير ، عينة من طمبة الثانويات المينية في مدينة حمب ميدانية عمى

 سوريا. جامعة حمب،، منشورة(

 .دار وائؿ لمنشر: ، األردفمبادئ الصحة النفسية. (2005).الداىري، صالن 

،)تاريخ مصػر :القػاىرة (،ترجمػة دار الفػاروؽ لمنشػر والتوزيػع، )إدارة القمدق. (2006) .، روبػيفزداين

 (.2006األصمي  النشر

عمػػػاف: دار  (.SPSSالتحميدددل اإلحصدددائي المتقددددم لمبياندددات باسدددتخدام )(. 2018)حمػػػزة.  دوديػػف،

 المسيرة لمنشر والتوزيع.

دار يافػا العمميػة : عمػاف. فن التعامن مع التدوتر والقمدق: كيدف تدتحكم بنفسدك. (2013). زايد، فيد

 .لمنشر والتوزيع

(، القػػػاىرة: توزيػػػع مكتبػػػة النيضػػػة 4، )طي والميندددي لممعمدددمالنمدددو الشخصددد(. 2004زايػػػد، نبيػػػؿ. )

 المصرية.

الميول المينية وعالقتيا بقمق المستقبل الميني لدى  .(2014) لقريد، كريمة.و  زبيدي، عواطؼ

كمية العمـو ، (رسالة ماجستير غير منشورة) ،طمبة إرشاد وتوجيو بجامعة الوادي

 الجزائر.جامعة الوادي، اإلجتماعية واإلنسانية، 

 دمشؽ طالب جامعة لدىدراسة ميدانية  .ىواجس المستقبل عند الشباب. (2007) .زيداف، سيا

 كمية التربية، جامعة دمشؽ، سوريا.منشورة(  غير )رسالو ماجستير 

 قمػػؽ المسػػتقبؿ المينػػي لػػدى طمبػػة جامعػػة الشػػييد حمػػو لخضػػر بػػالوادي. (2017) .مسػػعودة ،سػػالمي

 . 376-358: 1(6، )نفسية والتربويةمجمة العموم ال، الجزائر
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مجمدة الثقافدة (. الميوؿ المينية لمعمـ المدرسي في مصر)دراسػة ميدانيػة(. 2004السالوس، منى. ) 

  .600(: 66، )والتنمية

، قمق المستقبل لدى طمبة كمية التربية وعالقتدو بدالجنس والتخصدص. (0227) .السبعاوي، فضيمة

 ،العراؽ.امعة الموصؿ، بغداد، ج(رسالة ماجستير غير منشورة)

غير  هدكتورا )أطروحة قمق المستقبل وعالقتو بسمتي التفاؤل والتشاؤم(. 2005) .سعود، ناىد

 دمشؽ، سوريا.جامعة كمية التربية، ، (منشورة

(. الفروؽ في الصحة النفسية وفؽ نمطي الميوؿ المينية الواقعي واالجتماعي 2016سعود، ناىد. )

المجمة الدولية . (مى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية في مدينة الالذقيةدراسة ميدانية ع)

 .328-313: (10)5التربوية المتخصصة، 

قمػػؽ المسػػتقبؿ المينػػي لػػدى طمبػػة الجامعػػات األردنيػػة . (2007). السفاسػػفة، محمػػد والمحاميػػد، شػػاكر

 . 142-127 :8(3)، مجمة العموم التربوية والنفسيةوعالقتو ببعض المتغيرات، 

(. فعاليػػة برنػػام  إرشػػادي بتقنيػػات العقػػؿ والجسػػـ لخفػػض 2013السػػميري، نجػػاح وصػػالن، عايػػدة. )

مجمدددة الجامعدددة حػػػدة قمػػػؽ المسػػػتقبؿ لػػػدى طالبػػػات جامعػػػة األقصػػػى فػػػي محافظػػػة غػػػز، 

 .98-63: 3(21، )اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسة

يددركيا آبداء المكفدوفين ودرجدة القمدق عندد  الضغوط الوالدية كمدا. ( 2002). السنباري، نور الديف

، معيد الدراسات والبحوث التربوية، قسـ اإلرشاد غير منشورة( رسالة ماجستير)، أبنائيم

 .النفسي، جامعة القاىرة، مصر

اإلنياك النفسي وعالقتو بكل من قمق المستقبل ومستوى الطمدوح لددى (. 2013الشرافي، ماىر. )

الة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة(،كمية التربيػػة، جامعػػة اإلسػػالمية، )رسػػ العدداممين فددي األنفدداق،

 غزة، فمسطيف.
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 .دار المعارؼ لمنشر والتوزيع :القاىرة .القمق: األسباب والعالج. (2007) .الشربيني، لطفي

(. فاعمية خدمات اإلرشاد الميني وقمؽ 2014. )واخروفمنار ، بني مصطفىو الشريفيف، أحمد 

مجمة  ،قة بينيما لدى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية في األردفالمستقبؿ الميني والعال

  . 490-474: (3)8الدراسات التربوية والنفسية، 

 .مكتبة النيضة المصرية :القاىرة(، 2ط. )الشخصية السوية والمضطربة (.2002) .شقير، زينب

 .ةمكتبة النيضة المصري :القاىرة .مقياس قمق المستقبل .(2005) .شقير، زينب

قمق المستقبل وعالقتو بالصالبة النفسية ''دراسة ميدانية عمى عينة  (.2016). ءشميوب، دعا
رسالة ماجستير ) "،من الشباب في مراكز اإليواء المؤقت في مدينتي دمشق والسويداء

 .سوريا ،جامعة دمشؽ ،كمية التربية(، غير منشورة

 . عماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع.مستقبلقمق ال –التمرد  –االغتراب (. 2011صالن، إقباؿ. )

التحددددديات مددددع الددددذات وبعددددض اإلضددددطرابات النفسددددية (. 2011صػػػػالن، صػػػػالن وشػػػػامخ، بسػػػػمة )

 . عماف: دار الصفا لمنشر والتوزيع.والسموكية

بعض المعتقدات الخرافية لدى المراىقيف وعالقتيا بقمؽ المسػتقبؿ والدافعيػة . (2003إيماف ) صبري،

 . 99-53: 13( 28) ، مصر،لمجمة المصرية لمدراسات النفسيةا واالنجاز،

بػػيف االغتػػراب النفسػػي وأسػػاليب المعاممػػة الوالديػػة لػػدى الطمبػػة  . العالقػػة(2009) .الصػػنعاني، عبػػده

، قسػػػـ التربيػػػػة (رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة)المعػػػاقيف سػػػمعيا فػػػي المرحمػػػة الثانويػػػة، 

 .فالخاصة، كمية التربية، جامعة تعز، اليم

. عمػػاف: دار صػػفاء االضددطرابات النفسددية والعقميددة: األسددباب والعددالج(. 2010صػػيخاف، إبػػراىيـ. )

 لمنشر والتوزيع.
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األمػػػػف النفسػػػػي لػػػػدى طمبػػػػة الجامعػػػػات فػػػػي محافظػػػػات غػػػػزة وعالقتػػػػو . (0227).الطيػػػػراوي، جميػػػػؿ

ت سمسدمة الدراسدا -مجمدة الجامعدة اإلسدالمية )باتجاىاتيـ نحو االنسحاب اإلسرائيمي، 

 .1013-979: 2(15) ،اإلنسانية(

 .الجمعية المصرية لمدراسات النفسية :القاىرة .قمق المستقبل. (2007). الطيب، محمد

، مركػز إدراك الغياب النفسي لألب والمشكالت السدموكية لددى األبنداء. (2005). عبد الرازؽ، عماد

 اإلرشاد النفسي، جامعة عيف شمس، مصر.

جػػودة الحيػػاة وعالقتيػػا بقمػػؽ المسػػتقبؿ وبػػبعض المتغيػػرات الديمغرافيػػػة  (2013عبػػدالعزيز، محمػػد. )

 .62 -84( :  33)1، جامعة طنطا( ، مصر، مجمة كمية اآلداب)  لدى طمبة الجامعة،

 . القاىرة: دار الرشاد. العالج المعرفي السموكي(. 2001عبداهلل، عادؿ. )

يددة وبعددض المتغيددرات النفسددية لدددى طمبددة العالقددة بددين الميددول المين(. 2008عبػدالوىاب، أحمػػد. )

، )رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة(، جامعػػػة األقصػػػى، غػػػزة، كميدددة مجتمدددع تددددريب غدددزة

 فمسطيف.

دارة الضغوط النفسية. (2001). عثماف، فاروؽ  .دار الفكر العربي :القاىرة .القمق وا 

مؤسسػػة الرسػػالة لمنشػػر . بيػػروت: أخالقيددات اإلدارة فددي الوظيفددة العامددة(. 2005العثيمػػيف، فيػػد. )

 والتوزيع.

بندداء أداة لقيدداس قمددق المسددتقبل لدددى طددالب وطالبددات جامعددة الممددك . (2004). العجمػػي، نجػػالء

 ، جامعة الممؾ سعود، الرياض، السعودية.(رسالة ماجستير غير منشورة) سعود،

لتخصدص قمق المسدتقبل لددى طمبدة كميدة التربيدة وعالقتدو بدالجنس وا. (2010) .عرفات،  فضيمة

 ، العراؽ.)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة القادسية، الدراسي
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(. العالقة بػيف السػمات الشخصػية والميػوؿ المينيػة لػدى عينػة مػف طمبػة التعمػيـ 2014عز، إيماف. )

سمسددمة اآلداب والعمددوم  –)مجمددة جامعددة تشددرين لمبحددوث والدراسددات العمميددة الثػػانوي، 

 .87-67: 36( 6) اإلنسانية(،

 .دار المسيرة :، عمافنظريات اإلرشاد والعالج النفسي. (2000). العزة، سعيد وجودة، عزة

رسػالة ، )قمق المستقبل وعالقتو ببعض المتغيدرات لددى طمبدة الجامعدة .(2000) .العكاشي، بشػرى

 .العراؽ ،الجامعة المستنصرية ،كمية التربية (،ماجستير غير منشورة

، (رسػالة  ماجسػتير غيػر منشػورة)، تراب لدى حممة الشيادات العميااالغ. (2000) .العكيمي، جعفػر

 كمية التربية، جامعة الموصؿ، العراؽ.

الميدددول المينيدددة وعالقتيدددا بدافعيدددة اإلنجددداز لددددى طمبدددة الصدددف األول (. 2011نػػػزي، أحمػػػد. )عال

، )رسػالة ماجسػتير الثانوي فدي منطقدة تدابوك التعميميدة فدي المممكدة العربيدة السدعودية

 ير منشورة(، جامعة مؤتة، عماف، األردف.غ

عناصدر البحدث :  اإلنسدانية والعمدوم التربية في العممي البحث أساسيات .(1992. )ممكاوي، عوده

 .ومناىجو والتحميل اإلحصائي. إربد: مكتبة الكتابي

تمع الميول المينية والقيم وعالقتيا بتصورات المستقبل لدى طمبة كمية مج(، 2011عياد، وائػؿ. )

، )رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة(، الجامعػة اإلسػالمية، غػزة، غزة بوكالدة الغدوث الدوليدة

 فمسطيف.

 .مكتبة زىراء الشرؽ :القاىرة .عمم النفس االجتماعي. (2000) .عيد، ابراىيـ

 دار القاىرة. :القاىرة .اليوية والقمق واإلبداع. (2002). عيد، محمد

 دار الراتب الجامعية. :بيروت .لوجية العمل والعمالسيكو . (2010). عيسوي، عبدالرحمف

 .مكتبة األنجمو المصرية :، القاىرةالعالج النفسي بين النظرية والتطبيق. (2003) .غانـ، محمد
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 .التعامدددل مدددع الضدددغوط النفسدددية. (2009) ، أحمػػػد عبػػػد المطيػػػؼ.أبػػػو أسػػػعدو  أحمػػػد نائػػػؿ الغريػػػر، 

 .دار الشروؽ لمنشر والتوزيع عماف:

برنامج قدائم عمدى المناعدة النفسدية لخفدض قمدق المسدتقبل  .(2016) والء. ؽ، جمعة وبػدوى،فارو 

 كمية اآلداب، المنوفية، مصر.. لدى أميات األطفال التوحديين

حتياجدات الخاصدة والعداديين مدن الالمستقبل لدى عينة من ذوي ا . قمق (2007) .الفاعوري، ايػي

، جامعػػة دمشػػؽ يػػة التربيػػة،م، كغيػػر منشػػورة( ررسػػالة ماجسػتي)، أبندداء محافظددة القنيطددرة

 سوريا.

 .دار يافا العممية لمنشر والتوزيع :عماف .فن التعامل مع التوتر والقمق. (2013). خميؿ ،فيد

 األردف. ،عماف .االطضطرابات السموكية. (2000). القاسـ، جماؿ

ة وأنماط التفكير لدى قمق المستقبل الميني في ضوء المساندة األسري(. 2018قويدر، كامؿ. )

جامعة األقصى،  قسـ عمـ النفس،)رسالة ماجستير غير منشورة(،  ،المصابين بالشمل

 ، فمسطيف.غزة

(. فاعميػػة برنػػام  إرشػػادي فػػي خفػػض قمػػؽ المسػػتقبؿ 2014) .الكشػػكي، مجػػدة والحمبػػي، حنػػاف خميػػؿ

عػػة القصػػيـ،  ، جاممجمددة اإلرشدداد النفسدديوالتشػػاـؤ لػػدى عينػػة مػػف طالبػػات كميػػة التربيػػة، 

(38 :)240-283. 
، القػػاىرة : مكتبػػة والحاجددو لشرشدداد النفسددي أزمددة اليويددة فددي المراىقددة(. 2002مرسػػي، أبػػو بكػػر.)

 .، مصرالنيضة المصريو

الجػػزء األوؿ والثػػاني، تركيػػا: مؤسسػػة دار  المعجددم الوسدديط،(. 1989مجمػػع المغػػة العربيػػة بالقػػاىرة. )

 الدعوة لمطباعة والنشر والتوزيع.
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)رسالة ماجستير غير منشورة(، ، قمق المستقبل لدى طمبة كمية التربية(. 2018محي، رغدة. )

 ، العراؽ.جامعة القادسية، القادسية

 بعددض المتغيددرات المرتبطددة بقمددق المسددتقبل لدددى عينددة مددن المددراىقين. (2006) .مسػػعود، سػػناء

 ، مصر.، جامعة طنطا(غير منشورة هدكتورا )أطروحة

(. تقنيف قائمة التفضيالت المينية لجوف ىوالند لمبيئة 2015وطنوس، عادؿ. ) مسعود، ىالة  

 .107-85: (42)1 ،مجمة دراسات العموم التربوية، األردنية

قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعمية الدذات ومسدتوى الطمدوح لددى . (2009)ب. المشيخي، غالػ

، جامعػة أـ القػرى، مكػة (ورةدكتوراه غيػر منشػ أطروحة) عينة من طالب جامعة الطائف

 المكرمة، السعودية.

 ، عماف: مكتبة الرسالة الحديثة.أخالقيات المينة(. 2001المصري، محمد. )

قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعمية الذات ومستوى الطموح (. 2010) المصري، نيفيف.
، (منشورةرسالة ماجستير غير )، زىر بغزةأل كاديمي لدى عينة من طمبة جامعة ااأل 

 .زىر، غزة، فمسطيفجامعة األ

مجمة كمية  ،(. قمؽ المستقبؿ لدى الطالب المعمـ وعالقتو ببعض المتغيرات2012، محمد. )معشي

 .308-279(: 75)1، بالزقازيق التربية

(. أنماط الشخصية وعالقتيا بالميوؿ المينية لدى طمبة 2014) عبد اهلل، كامؿ.و  مقداد، محمد

 :(3)14، واإلجتماعيةمجمة العموم اإلنسانية ، ة في مممكة البحريفالمرحمة الثانوي

211-224. 



  

642 

مذكرة ، )المستقبل الميني لدى الطالب الجامعي المقبل عمى التخرج(. 2018) مموكة، صفية.

جامعة مقدمة استكمااًل لمتطمبات رسالة ماجستير(، كمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية، 

 مميانة، الجزائر. ،الجياللي بونعامة خميس

 (، بيروت: دار النيضة العربية.2. )طعمم النفس اإلكمينكي(. 2006المنشاوي، عادؿ. )

قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كميات المجتمع في منطقة الجميؿ . (2013) .نعيـ ،أحمدو المومني، محمد  

   . 85-73: 9(2) ،المجمة األردنية في العموم التربوية، في ضوء بعض المتغيرات

جامعة   ،المؤتمر الوطني الرابع لمتعميم والتدريب الميني والتقني(. 2015ميالو، سامر وآخروف. )

 .ـ نسياف 21-20، النجاح الوطنية، فمسطيف

. عمػاف: دار الشػروؽ لمنشػر التوجيو التربوي والميندي(.  2008اليواري، ليماء وأبو أسعد، أحمد. )

 والتوزيع.

 .، راـ اهلل، فمسطيفالميول المينية لممعمم(. 2012)ىيئة تطوير مينة التعميـ. 

، استراتيجية إعداد وتأىيل المعممين في فمسدطين (.2008وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسػطينية. )
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 (: أدوات الدراسة قبل التحكيمأممحق رقم )
 المحترم ...................................... الدكتور / االستاذ الفاضل

 ،،،السالم عميكم ورحمة ا وبركاتو

في اإلرشاد  الماجستير الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة بدراسة  ةوـ الباحثتق
 مراكز طمبة من عينة لدى المستقبل بقمق وعالقتيا المينية الميول" بعنواف  النفسي والتربوي

آخذ بمقياسيف جؿ ذلؾ تـ أومف " الفمسطينية اإلجتماعية التنمية لوزارة التابعة الشبيبة تأىيل
طمب مف الشخص الذي ، وييو، والثاني: مقياس قمؽ المستقبؿمقياس الميوؿ المين لمدراسة، األوؿ:

حيث يبيف مدى موافقتو ب ،داخؿ المربع الذي يناسبو (x)أف يضع عالمة قاييس تنطبؽ عميو ىذه الم
 .عمى العبارة التي تصفو كما يرى

ولما كنتـ مف أىؿ العمـ والدراية واالىتماـ بيذا الموضوع، فلنني أتوجو إليكـ بإبداء أرائكـ 
الفقرة مناسبة أـ غير ، وبياف ما إذا كانت المقاييس المرفقةمف خالؿ قراءة كؿ فقرة مف فقرات 

ذا كانت مالئمة أـ غير مالئمة ف ا  ، و مف حيث انتمائيا لممجاؿ الذي وضعت فيو مناسبة لمقياس، وا 
بداء اقتراحاتكـ في ما إذا كانت الفقرة بحاجة إلى تعديؿ أـ ال،  كانت سميمة لغويا أـ غير سميمة، وا 

 واف كاف ىناؾ فقرات يمكف إضافتيا.   

 

 ،،،كـ حسف تعاونكـل ومقدراً  شاكراً 

 

 كافية شقور / ةالباحث

 عالونة أ. د معزوز /إشراف

 بيانات المحكم 

 التخصص الرتبة الجامعة اسم المحكم
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 اواًل: مقياس الميول المينية:

" رزقو لكسب الفرد يت خذه معيف ميني بنشاط المتعمقة القبوؿ استجابات مجموعة"الميوؿ المينية:  
 (2015وطنوس، مسعود)

 مف القياس أداة في المع د المينية الميوؿ مقياس عمى الطمبة استجابات خالؿ : مف إجرائياً  ويعرؼ
 (.التجارية الميوؿ االجتماعية، الميوؿ الفنية، الميوؿ التحميمية، الميوؿ الواقعية، الميوؿ) الباحثة قبؿ

مراجع والدراسات السابقة وقد استندت الباحثة في تطوير مقياس الميوؿ المينية إلى عدد مف ال
 ،(2016دراسة سعود  ،(2017) والبادري ،(2018) بشير ودراسة ،(2018) جياللي ومنيا دراسة

 ىوالند،)، (2015) خياطة ، ودراسة(2015) وطنوس المسعود ودراسة ،(2015)دراسة خياطة 
 .المينية ميوؿلم أبعاد ستة تغطي فقرة( 48) عمى األولية صورتو في المقياس شمؿ ، وقد(1985
الميوؿ المينية وأبعاده لدى عينة مف طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة التابعة لوزارة التنمية  عمى ركزت

اإلجتماعية الفمسطينية، عمما أف اإلجابة عمى فقرات المقياس ستكوف وفقا لتدرج ليكرت الخماسي 
 عمى النحو التالي: 

بشدةاً غير موافؽ  غير موافؽ محايد أوافؽ أوافؽ بشدة  

5 4 3 2 1 
 

 الفقرة الرقم
اتجاه 
 الفقرة 

 صياغة الفقرة  مناسبة الفقرة لمبعد  مالئمة الفقرة 
التعديل 
 المقترح

غير  مالئمة
 مالئمة 

غير  مناسبة 
 مناسبة

غير  مناسبة 
 مناسبة

 الميول الواقعية:

1.  
أتجنب المواقؼ التي ليا عالقة بالتعامؿ مع 

 اآلخريف 
     

   

2.  
تميز بلني عممي في التعامؿ مع مشاكؿ أ

 الحياة.
     

   

         أستمتع بتعمـ كيفية عمؿ األدوات المختمفة.   .3

         أستمتع بعمؿ األشياء وتركيبيا وتصميحيا  .4

         أفضؿ األعماؿ اليدوية.  .5

         أفضؿ التعامؿ مع اآلالت والمعدات والنباتات  .6

         ف فيو تحٍد جسمي أميؿ لمعمؿ الذي يكو   .7

         أميؿ لمنشاطات التي تتطمب ميارات حركية    .8
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

التعديل  صياغة الفقرة  مناسبة الفقرة لمبعد  مالئمة الفقرة 

 املقترح

 التحميمية البعد  الثاني : الميول

9.  
أستمتع بالعمؿ الذي يتطمب أساليب تفكير 

 جديدة. 
     

    

         أستمتع بجمع البيانات وتحميميا وتفسيرىا.   .11

11.  
أفضؿ األعماؿ التي فييا تحٍد لقدراتي 

 العقمية. 
     

   

12.  
أفضؿ التفكير في حموؿ لممشاكؿ قبؿ 

 التعامؿ معيا. 
     

   

         .أفضؿ الميف القائمة عمى التفكير العممي  .13

14.  
قدرة أميؿ إلى الموضوعات التي تتطمب ال

 عمى التنظيـ والفيـ. 
     

   

         أميؿ لمعمؿ المعتمد عمى األدلة والبراىيف   .15

         أىتـ بالبحث عف عمؿ األشياء وعالقاتيا   .16
 
 

 :االجتماعية البعد  الثالث:  الميول

17.  
أتميز بميارات االتصاؿ والتواصؿ مع 

 اآلخريف. 
     

   

         اعية. أستطيع أف أشرؼ عمى أنشطة اجتم  .18

         فضؿ العمؿ ضمف مجموعة أو فريؽ. أ  .19

         أمتمؾ ميارة إدارة المناقشة الجماعية  .21

         أمتمؾ ميارة تدريب وتعميـ اآلخريف   .21

         أميؿ إلى الميف التي تيتـ بمساعدة اآلخريف   .22

         أميؿ لمعمؿ الذي يحسف مف واقع المجتمع.   .23

         معمؿ الذي يمبي حاجات اآلخريف أميؿ ل  .24

 التجارية البعد الرابع :  الميول

25.  
أتقف ميارة التحدث التي تحتاج إلى جيود 

 عقمية.
     

   

26.  
أستمتع بالنشاطات التي تتطمب ميارة عالية 

 في المتابعة
     

   

         أفضؿ صنع القرارات التي تؤثر عمى اآلخريف  .27

         التي تؤدي إلى الربن. أميؿ إلى األعماؿ  .28

29.  
أميؿ إلى وضع مياراتي وقدراتي في منافسة 

 اآلخريف. 
     

   

         أميؿ ألف أكوف قائدا لمجموعة مف الناس   .31

31.  
أميؿ لمعمؿ الذي أستطيع مف خاللو حؿ 

 مشكالت اآلخريف 
     

   

        ميؿ لمعمؿ الذي يسمن لي بالتفاوض مع أ  .32
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

التعديل  صياغة الفقرة  مناسبة الفقرة لمبعد  مالئمة الفقرة 

 املقترح

 اآلخريف 
 التقميدية بعد الخامس: الميولال

33.  
أستطيع أف أنجز الكثير مف األعماؿ المكتبية 

 في وقت قصير
     

   

         أفضؿ األعماؿ التي تتماشى مع القانوف.   .34

         أفضؿ العمؿ المكتبي ذا الساعات الثابتة.   .35

         أفضؿ أف أكوف مسئوال عف تفاصيؿ العمؿ.  .36

         الروتينية أفضؿ مواقؼ العمؿ  .37

38.  .          أميؿ إلى العمؿ في مكاف ثابت طواؿ اليـو

         أميؿ لمعمؿ ذي البرنام  المحدد.   .39

         اميؿ لمعمؿ ذي الساعات الثابتة.   .41

 الفنية الميول :السادس البعد

41.  
أرغب بالعمؿ ضمف مسئوليات تتغير 

 باستمرار.
     

   

         ذات الطابع الفني  أستمتع بعمؿ التصميمات  .42

43.  
أفضؿ األعماؿ التي تعبر عف المشاعر 

 بدرجة عالية 
     

   

         أميؿ إلى األعماؿ التي أكوف فييا متميزا   .44

         أميؿ لألعماؿ غير المقيدة لحريتي  .45

46.  
أميؿ لمعمؿ الذي يتطمب الدقة واالنتباه 

 لمتفاصيؿ 
     

   

         ع قميؿ مف المراقبة أميؿ لمعمؿ المستقؿ م  .47

         أميؿ لمعمؿ. ذي اإلثارة  .48
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 :ثانيا: مقياس قمق المستقبل
: أنو مجموعة مف المشاعر المتضاربة مف "الخوؼ وعدـ االطمئناف والخوؼ يعرؼ قمؽ المستقبؿ

األمور مف التغيرات غير المرغوبة المتوقع حدوثيا في المستقبؿ" ويكوف ذلؾ نتيجة خوؼ الفرد مف 
 (. 2018قويدر، الغير متوقعة والمجيولة التي قد تحدث لمفرد في المستقبؿ )

 
 .الباحثة قبؿ مف المع د القمؽ مقياس عمى عمييا الحصوؿ يتـ التي إجرائيًا: الدرجة وتعرؼ

 
عمى أنيا: الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص عمى األداة التي سوؼ يستخدميا  وتعرؼ إجرائياً 

في مقياس قمؽ المستقبؿ لدى عينة مف طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة التابعة لوزارة  والمتمثمة الباحث، 
 التنمية اإلجتماعية الفمسطينية.

 
السابقة،  وقد استندت الباحثة في تطوير مقياس قمؽ المستقبؿ إلى عدد مف المراجع والدراسات

(  2018 ،مموكة)دراسة  ،(2018 ،األميف)دراسة ، (2018 ،يوسؼ)(، 2018 ،)قويدر ومنيا دراسة
 ،(2013 ،فضة أبو) ، ودراسة(2016 ،فاروؽ)دراسة ، (2016 ،شميوب)، ( 2017 ،السالمي)دراسة 

قمؽ  عمى ركزت فقرة،( 38) األولية صورتو في المقياس شمؿ وقد ،(  (Ari, 2011)دراسة أري
 التنمية اإلجتماعية الفمسطينية، المستقبؿ لدى عينة مف طمبة مراكز تلىيؿ الشبيبة التابعة لوزارة

 عمما أف اإلجابة عمى فقرات المقياس ستكوف وفقا لتدرج ليكرت الخماسي عمى النحو التالي: 
 

 غير موافؽ بشدةً  غير موافؽ محايد أوافؽ أوافؽ بشدة
5 4 3 2 1 
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 الفقرة الرقم

اتجاه 
 الفقرة 

مناسبة الفقرة  مالئمة الفقرة 
 لمبعد 

 ة صياغة الفقر 
التعديل 

غير  مالئمة املقترح

 مالئمة 

غير  مناسبة 

 مناسبة

غير  مناسبة 

 مناسبة

         أتجنب الحديث عف المستقبؿ مع األخريف.  .1

         أخاؼ مف الفشؿ مستقباًل.  .2

3.  
أخاؼ مف عدـ قدرتي عمى اعالة نفسي 

 وعائمتي في المستقبؿ.
     

   

4.  
 نظراً  قبالً أخشى أال اتمكف مف الزواج مست

 الرتفاع تكاليؼ الحياة.
     

   

5.  
أخشى الدخوؿ في عالقات جديدة خوفا مف 

 الفشؿ.
     

   

6.  
ف تجبرني ظروفي في المستقبؿ عمى أأخشى 

 ريدىا.أممارسة مينة ال 
     

   

7.  
ف ال أجد فرصة عمؿ مناسبة في أأخشى 

 المستقبؿ. 
     

   

8.  
سرتي أخشى انني لف اوفر الظروؼ الجيدة أل

 بعد الزواج.
     

   

9.  
أخشى حدوث خالفات تيدد حياتي الزوجية 

 مستقبال.
     

   

         أخشى عدـ االستقرار االقتصادي في المستقبؿ  .11

         أخشى مف العزلة مستقبال.  .11

         وضاعي المالية في المستقبؿ.أأخشى مف سوء   .12

13.  
 أخشى مف عدـ تكيفي مع الظروؼ الجديدة في

 المستقبؿ. 
     

   

14.  
أخشى مف عدـ قدرتي عمى توفير مسكف لي 

 في المستقبؿ.
     

   

15.  
أخشى مف فقداف مكانتي عند االخريف في 

 المستقبؿ.
     

   

         .أخشى مواجية الحياة العممية مستقبالً   .16

17.  
أرى اف اليجرة الى الخارج ىي الحؿ األخير 

 لمشاكمي المستقبمية.
     

   

         ى اف صحتي الجسمية ميددة مستقبال.أر   .18

19.  
عباء أأرى اف مسالة الزواج تعاني مف ازدياد 

 الزواج.
     

   

         ألشعر بالصداع عند التفكير في المستقبؿ.  .21

21.  
أشعر بالضعؼ الجسمي العاـ كمما أفكر في 

 المستقبؿ.
     

   

22.  
ارتفاع  أشعر بلف حياتي ستكوف صعبة بسبب

 لبطالة.معدالت ا
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

مناسبة الفقرة  مالئمة الفقرة 
 لمبعد 

التعديل  ة صياغة الفقر 

 املقترح

         اشعر بلف مستقبمي سيكوف غير مستقر.  .23

24.  
أشعر بتدني قدرتي عمى إتخاذ القرارات 

 المستقبمية.
     

   

         أشعر بخيبة األمؿ كمما فكرتفي المستقبؿ.  .25

26.  
أشعر بقمؽ مف المستقبؿ نتيجة ما يحدث ىذه 

 األياـ في المنطقة.
     

   

27.  
الرتفاع االسعار  قبؿ نظراً أشعر بقمؽ مف المست

 وغالء المعيشة.
     

   

28.  
أشعر مف انني سلكوف عبئا عمى غيري في 

 العمؿ.
     

   

29.  
أشؾ في امكانية تحقيؽ أحالمي وطموحاتي 

 المستقبمية.
     

   

31.  
أعاني مف ارتفاع في ضغط الدـ كمما فكرت في 

 المستقبؿ.
     

   

31.  
لتفكيري أعاني مف اضطراب في األكؿ نتيجًة 

 في المستقبؿ.
     

   

32.  
أعاني مف اضطراب في النـو نتيجًة لتفكيري 

 في المستقبؿ.
     

   

33.  
عاني مف ضيؽ في التنفس عند التفكير في أ

 المستقبؿ.
     

   

         تقمقني التغيرات السياسية المتسارعة.  .34

         تقمقني فكرة عدـ إنجاب اطفاؿ في المستقبؿ.  .35

         .التفكير بموت أحد الوالديف مستقبالً يرعبني   .36

         يشغمني عدـ وجود عمؿ مستقر في المستقبؿ.  .37

38.  
يشغمني كثرة متطمبات الحياة والتزاماتيا المادية 

 المتزايدة.
     

   

 

  أشكر لكـ حسف تعاونكـ معي  

تي تـ االشاره الييا في متف االستبانو االستبانو مناسبة وتقيس ما وضعت لقياسو لكف بعد االخذ بالمالحظات ال  
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 ينالمحكمقائمة ( بممحق رقم )

 التخصص الرتبة الجامعة اسم المحكم
 إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ دكتور  جامعة القدس المفتوحة  حسني محمد عوض أ.د. 
 رشاد النفسي والتربوياإل أستاذ دكتور جامعة القدس المفتوحة شاىيف أحمدمحمد أ.د. 
 صحة نفسية ستاذ دكتورأ جامعة القدس المفتوحة عواد ذيابيوسؼ أ.د. 
 إرشاد نفسي أستاذ دكتور جامعة فمسطيف التقينة حجازي جولتاف حسفأ.د. 
 تربويإدارة وتخطيط  أستاذ دكتور جامعة القدس المفتوحة د. محمد الطيطيأ. 
 عمـ النفس مشارؾأستاذ  القدسجامعة   عمر الريماويد.
 القياس والتقويـ أستاذ مشارؾ جامعة االستقالؿ محمد دبوس د.
 كمينيكيعمـ النفس اإل أستاذ مساعد النجاح الوطنيةجامعة   فاخر الخميمي . د

 رشاد النفسي والتربوياإل أستاذ مساعد النجاح الوطنيةجامعة   فايز محاميدد. 
 فسي وتربويإرشاد ن أستاذ مساعد الخميؿجامعة  إبراىيـ سميماف المصري د.
 القياس والتقويـ أستاذ مساعد القدس المفتوحةجامعة  خالد كتمود. 
 



  

650 

 (: أدوات الدرسة بعد التحكيمتممحق رقم )
 

 

 جامعة القدس المفتوحة 

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
 

 

 األخ الطالب/ة الفاضؿ/ة،،،

 السالـ عميكـ ورحمو اهلل وبركاتو،،،

متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي  ستكماؿالراسة دبتقوـ الباحثة  
الميول المينية وعالقتيا بقمق المستقبل لدى عينة من طمبة مراكز تأىيل  بعنواف: " والتربوي

مقياس الميوؿ المينيو، والثاني:  األوؿ: الشبيبة التابعة لوزارة التنمية اإلجتماعية الفمسطينية "
 )x(أف يضع عالمة تنطبؽ عميو ىذه المقاييس طمب مف الشخص الذي ، ويلمستقبؿمقياس قمؽ ا

 .حيث يبيف مدى موافقتو عمى العبارة التي تصفو كما يرىب ،داخؿ المربع الذي يناسبو

مخصص ألغراض البحث  اعممًا أنيستبانو اال األسئمة المدرجو في ىذهأرجو التكـر باإلجابة عمى  
 بسرية تامة. ، وستعامؿفقط  العممي

 مع الشكر لجيودكـ الطيبة وحسف  تعاونكـ

                            

 الباحثة: كافيو شقور   

  إشراؼ /أ.د معزوز عالونو

 



  

653 

 المعمومات العامة:

 ذكر )   (         انثى: )   (. :الجنس

 مدينة )   (   قرية )   (   مخيـ )   (. :اإلقامةمكان 

               )   ( شيقؿ 2000-1501)   (  شيقؿ 1500أقؿ مف  :لشيريمستوى دخل األسرة ا

 )   ( شيقؿ 3000اكثر مف )   (  شيقؿ 2001-3000

(  )  دورات تدريبية 5-3 ( )  دورة تدريبية 2-1 ( )  ال يوجد دورات تدريبية :عدد الدورات التدريبية

 )   (دورات تدريبية  5أكثر مف 

 مينية :أوال: مقياس الميول ال

" رزقو لكسب الفرد يت خذه معيف ميني بنشاط المتعمقة القبوؿ استجابات مجموعة" الميوؿ المينية:

 (.2015وطنوس،  مسعود)

 مف القياس أداة في المع د المينية الميوؿ مقياس عمى الطمبة استجابات خالؿ إجرائيًا: مف ويعرؼ

 (.التجارية الميوؿ اإلجتماعية، الميوؿ الفنية، الميوؿ التحميمية، الميوؿ الواقعية، الميوؿ) الباحثة قبؿ

 أواًل: مقياس الميول المينية
 ( في المكان الذي تراه مناسب:×ضع إشارة )

 المؤشرات الرقم
أوافق 
غير  محايد أوافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

 الميول الواقعيةول: البعد األ 

      ريف أتجنب المواقؼ التي تتطمب لتعامؿ مع اآلخ .1

      أستمتع بتعمـ كيفية عمؿ األدوات المختمفة .2

      أستمتع بتركيب وتصمين األشياء .3

      أفضؿ األعماؿ اليدوية .4

      أفضؿ التعامؿ مع اآلالت والمعدات. .5

      أميؿ لمعمؿ الذي يكوف فيو تحٍد لمياراتي الجسمية  .6

      يارات حركية  أميؿ لمنشاطات التي تتطمب م .7
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 المؤشرات الرقم
أوافق 
 بشدة

غير  محايد أوافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 الميول التحميمية: البعد الثاني

      أستمتع بالعمؿ الذي يتطمب مياراتي الذىنية  .8

      أستمتع بجمع البيانات وتحميميا ومناقشتيا وتفسيرىا .9

      حٍد لقدراتي العقمية. أفضؿ األعماؿ التي فييا ت .10

      أفضؿ التفكير في حموؿ لممشاكؿ قبؿ التعامؿ معيا .11

      أفضؿ الميف القائمة عمى مستوى التفكير العممي العالي .12

      أميؿ إلى الموضوعات التي تتطمب المقدرة عمى التنظيـ والفيـ الدقيؽ ليا  .13

      ة والبراىيف أميؿ لمعمؿ المعتمد عمى األدل .14

      أىتـ بالبحث عف االخطاء في األشياء وعالقاتيا .15

 االجتماعية البعد الثالث: الميول

      أتميز بميارات التواصؿ مع اآلخريف.   .16

      افضؿ أف أشرؼ عمى األنشطة االجتماعية  .17

      أفضؿ العمؿ ضمف فريؽ. .18

      المناقشات الجماعية امتمؾ القدرة عمى ادراة .19

      افضؿ العمؿ في ميف ترتبط بتدريب وتعميـ االخريف .20

      أميؿ إلى الميف التي تيتـ بمساعدة اآلخريف  .21

      أميؿ لمعمؿ الذي يمبي حاجات اآلخريف  .22

      أتقف ميارة التحدث واقناع اآلخريف بسيولة .23

      مف خاللو حؿ مشكالت اآلخريف  أميؿ لمعمؿ الذي أستطيع .24

      أميؿ لمعمؿ الذي يسمن لي بالتفاوض مع اآلخريف  .25

 التجارية البعد الرابع: الميول

      القدرة عمى المقايضة.أستمتع بالنشاطات التي تتطمب  .26

      ذات الطابع التجاري.القرارات  اميؿ الى الرغبة في اتخاذ .27

      األعماؿ التي تؤدي إلى الربن. أميؿ إلى .28

      اآلخريف. مع قدراتي في منافسة مأميؿ إلى وضع مياراتي و  .29

       التي اعمؿ معيا.مجموعة مأميؿ ألف أكوف قائدا ل .30

      الناس. مف لمجموعة قائدا أكوف ألف أميؿ 31

 التقميدية البعد الخامس: الميول

      عماؿ المكتبية في وقت قصيرأستطيع أف أنجز األ .32

      أفضؿ القياـ باألعماؿ التي تتفؽ مع القانوف .33
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 المؤشرات الرقم
أوافق 
 بشدة

غير  محايد أوافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      أفضؿ العمؿ المكتبي ذا الساعات الثابتة  .34

      أفضؿ مواقؼ العمؿ الروتينية .35

      مكاف ثابت طواؿ اليوـأميؿ إلى العمؿ في  .36

      أميؿ لمعمؿ ذي البرنام  المحدد  .37

      اميؿ لمعمؿ ذي الساعات الثابتة.  .38

 الفنية الميول :السادس البعد

      أستمتع بعمؿ التصميمات ذات الطابع الفني  .39

      أفضؿ األعماؿ التي تعبر عف المشاعر بدرجة عالية  .40

      ألعماؿ التي ال تقيد حريتيأميؿ ل .41

      أميؿ لمعمؿ الذي يتطمب الدقة واالنتباه لمتفاصيؿ  .42

      أميؿ لمعمؿ المستقؿ مع قميؿ مف المراقبة  .43
 

 ثانيا: مقياس قمق المستقبل:

أوافق  مؤشرات قمق المستقبل الرقم
 بشدة

غير  محايد أوافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 المجال الشخصي  البعد االول:

      خريف.أتجنب الحديث عف المستقبؿ مع اآل .1

      أخاؼ مف الفشؿ مستقباًل. .2

      أشؾ في امكانية تحقيؽ أحالمي وطموحاتي المستقبمية. .3

      أرى اف صحتي الجسمية ميددة مستقبال. .4

      ريدىا.أف تجبرني ظروفي في المستقبؿ عمى ممارسة مينة ال مف أ أخشى .5

      اشعر بلف مستقبمي سيكوف غير مستقر. .6

      أخشى مف العزلة مستقبال. .7

 البعد الثاني: المجال االجتماعي

      فرصة عمؿ مناسبة في المستقبؿ.  توفير أتخوؼ مف .8

      انني لف اوفر الظروؼ الجيدة ألسرتي بعد الزواج.مف أخشى  .9

      خالفات تيدد حياتي الزوجية مستقبال.حدوث  مف أخشى .10

       .الزواج مستقبالً  عدـ مقدرتي عمى أخشى مف .11

      تقمقني فكرة عدـ إنجاب اطفاؿ في المستقبؿ. .12

      .يرعبني التفكير بموت أحد الوالديف مستقبالً  .13

      في المستقبؿ. اآلخريفعند االجتماعية  أخشى مف فقداف مكانتي .14

 البعد الثالث: المجال االقتصادي 

      .تيأرى اف اليجرة الى الخارج ىي الحؿ األخير لمشكال .15
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 مؤشرات قمق المستقبل الرقم
أوافق 
 محايد أوافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      ارتفاع معدالت البطالة.  أشعر بلف حياتي ستكوف صعبة بسبب .16

      الرتفاع االسعار وغالء المعيشة. ف المستقبؿ نظراً أشعر بقمؽ م .17

      التفكير بالحياة مثؿ التفكير بمتطمباتيا والتزاماتيا المادية. يشغمني  .18

      وضاعي المالية في المستقبؿ.أمف سوء  أتخوؼ .19

      أخشى مف عدـ تكيفي مع الظروؼ الجديدة في المستقبؿ.  .20

      قدرتي عمى توفير مسكف لي في المستقبؿ.معدـ مف  أتوجس .21

      عدـ االستقرار االقتصادي في المستقبؿ أتوجس مف .22

 يجسمالبعد الرابع: المجال ال

      أرى اف صحتي الجسمية ميددة مستقبال. .23

      ألشعر بالصداع عند التفكير في المستقبؿ. .24

      مما أفكر في المستقبؿ.أشعر بالضعؼ الجسمي العاـ ك .25

      أعاني مف ارتفاع في ضغط الدـ كمما فكرت في المستقبؿ. .26

      .عند التفكير في المستقبؿ أعاني مف اضطراب في األكؿ .27

      أعاني مف اضطراب في النـو نتيجًة لتفكيري في المستقبؿ. .28

      .مستقبؿعند التفكير في ال عاني مف ضيؽ في التنفسأ .29

 البعد الخامس: المجال الميني

      .نفسي إعالةقدرتي عمى مأخاؼ مف عدـ  .30

      القرارات المستقبمية. اتخاذقدرتي عمى مأشعر بتدني  .31

      في المستقبؿ. أشعر بخيبة األمؿ كمما فكرت .32

      قة.أشعر بقمؽ مف المستقبؿ نتيجة ما يحدث ىذه األياـ في المنط .33

      .مواجية الحياة العممية مستقبالً  أتخوؼ مف .34

 

 

 أشكر لكـ حسف تعاونكـ معي
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 ( كتاب تسييل ميمةثممحق رقم )

 
 

 

 


