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أـ

االهــــــــــــــداء
إىل كل من مسع اسم اهلل فكرب ...ومسع اسم حممد فصلى وأستغفر ...ومسع األذان فتطهر.إىل
شعاع األمل وروح احملبة الذي ال مييل والصدر الدافـــي احلنـون الــذي مل يبخل علينا يوم اشتدت بنا قسوة

]أمـ احلبيـبـةـــــــــــــي[.

وبرودة األيام...

إىل مثلي األعلى وقدوتـي فــي احليـاة ...من فرح لفرحي وأحس بـي ,ومسـح دمعتـي يف يوما حزيـــن ,إلـى
من كـان نصيحته لـي دائما أن أكـون يف العلم جادا جمتهدا وملكارم األخالق مثــــــــــــال...

]أبــــــــــ الغايل ــــــــي[.
إىل من جيــري حبهم فـــي عروقــــــي إىل من عشت معهم احلياة حلوهــــــــا ومرهــــــا إىل من أحببتهم

]إخوتـــــــــــــ و أخواتي ـــــــــي[.

وأحبونـــــي...

ايل رفيـق دربـي ،ايل مـن وقف جبانبـي و حتمـل عصبيتـي وامهالـي...

[ زوجــــ الغـايل ــــي ].
إىل من كانو يل نعم الرفاق ,والذين مل يبخلوا عليا يوما مبعلومة أو مساعدة ,ووقفوا معي طيلة دراسيت,

]أحبابـــ وأصدقائي ـــــــي[.

وكانوا يل خري معني...

إلـــى من مل يبخلو بعطائهم وعملوا على إنارة سبيلنا يف احليـــــــــاة...

]األســــــ األوفياءــــاتذة[
بـ

الشكر والتقديـــــــــر
الشكر أوال ملن بسط األرض ورفع السماء وبث فيها الروح والعطاء وأعطى العلم ملن يشاء

 ....اتقدم بأمسى آيـات الشكر وأبلغ عبارات التقدير واالمتنان للدكتور الفاضـل
[ علي حممد الشاعـر] على ما قدمه يل مـن عون كبري  ،اذا مل يبخل علي جبهد او علم او وقت
ملتابعة تقدم الدراسة ،و إىل كل من ساهم معي يف إجناح هذا العمل ولو بكلمة واحدة أو برأي
سديد ...إىل من علمنا كيف يكون للحياة معنى يف ظل شجرة العلم....إىل من صنع جيال
قويا يتحدى املستحيل وينتصر عليه وحيضى بالذكر من هم كانو لنا خري مربني وهم الوالدين
األعزاء وأساتذتنا الكرام.
كما ال يفوتين أن اتوجه خبالص الشكر واالمتنان إىل قسم علم النفس ومجيع أعضاء هيئة
التدريس بالقسـم .
وكما اتوجه خبالص الشكر اىل املراجعني اللغويني الدكتور [ حممـد مولود ] و الدكتور
[ حممد الزروق ] .
واسأل اهلل أن يعم النفع مبا قدمت من جهد متواضع ونتقدم بالشكر إىل مجيع االصدقاء والزمالء.

جـ

ملخص الدراسة
بتوفيق وفضل من الرحمن الرحيم وفقنا هللا الى اتمام هذه الدراسة التي هدفت الى التعرف على
العالقة بين سمات الشخصية وقلق المستقبل لدى طلبة كلية اآلداب بجامعة سبها  ،وعن وجود
فروق ذات داللة احصائية بين سمات الشخصية وقلق المستقبل تبعا لمتغيرات منها (النوع  ,القسم
العلمي  ,السنة الدراسية).
واشتملت عينة الدراسة على  100طالب وطالبة  ،ولتحقق من اهداف الدراسة تم استخدام االستبانة
 ،بعد ان تم التحقق من صدقه وثباته ومدى صالحيته الى الغرض الذي صمم من اجله.
ومن اهم النتائج التي تم التوصل اليها :
)1توجد فروق ذات داللة احصائية بين المتوسط الحسابي لعينة البحث والوسط الفرضي وهذه
الفروق لصالح الوسط الفرضي .
 )2توجــد عالقـة ذات داللة احصائية بـين سمـــات الشخصـــية (العصابية) وقلق المستقبل لـدى
طالب كلية اآلداب بمدينة سبها .
 )3تــوجد فروق ذات داللـة احصـائية في المحــور سمـات الشخصـية ( الـكذب ) لدى طـالب
كـلية اآلداب تـعزى لمـتغيـر الجنــس  ،و كـانت الفـروق لصـالح عينـة الذكــور .
أما على باقي المحاور ( العصابية  ،االنبساطية  ،الذهانية ) والمقياس ككل ال توجد فروق بين
الذكور واإلناث في هذه السمات.
 )4ال توجد فروق ذات داللة احصائية في السمات الشخصية  ،وقلق المستقبل لدى طلبة كلية اآلداب
بجامعة سبها تعزى لمتغير السنة الدراسية .
 )5ال توجد فروق ذات داللة احصائية في السمات الشخصية  ،وقلق المستقبل لدى طلبة كلية اآلداب
بجامعة سبها تعزى لمتغير القسم العلمي .
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الجــدول
يمثل توزيع افراد العينة حسب متغيرات البحث.
يمثل اختبار "ت" للتعرف على الفروق بين المجموعتين العليا
والدنيا من العينة االستطالعية على مقياس السمات الشخصية.
يمثل معامل ارتباط بيرسون للتعرف على العالقة بين درجة كل
محور والدرجة الكلية لمقياس السمات الشخصية.
يمثل التجزئة النصفية ،ومعامل الفاكورنباخ لكل محور من
محاور المقياس،والمقياس ككل.
يمثل اختبار "ت" للتعرف على الفروق بين المجموعتين العليا
والدنيا على مقياس قلق المستقبل.
يمثل اختبار "ت" للعينة الواحدة للتعرف على مستوى قلق
المستقبل لدى طلبة كلية اآلداب.
يبين معامل ارتباط بيرسون للتعرف على العالقة بين السمات
الشخصية  ،وقلق المستقبل لدى طلبة كلية اآلداب رجامعة سبها.
يمثل اختبار "ت" للتعرف على الفروق في السمات الشخصية ،و
قلق المستقبل لدى طلبة كلية اآلداب بجامعة سبها تبعا لمتغير
الجنس.
يمثل اختبار "ت" للتعرف على الفروق في السمات الشخصية ،و
قلق المستقبل لدى طلبة كلية اآلداب بجامعة سبها تبعا لمتغير
السنة الدراسية.
يبين اختبار تحليل التباين البسيط"ف" للتعرف على الفروق في
السمات الشخصية ،و قلق المستقبل لدى طلبة كلية اآلداب بجامعة
سبها تبعا لمتغير القسم العلمي.
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 .1مـــــــــقـدمة
لطالما كان اإلنسان عبر مر العصور والقرون یبحث عن السعادة والسلم ورغد العیش ولكن إنسان القرن
الواحد والعشرون یختلف كثیرا ً عم سبقه  ،فعلى الرغم التقدم والتطور الحضاري الحاصل في شتى المجاالت
والتغیرات السریعة المتالحقة في مناحي الحیاة المختلفة قد تجعل اإلنسان حائرا قلقا وسط هذه الموجة
الحضاریة یبحث عن الطمأنینة وسكینة النفس فال یجدها ویسعى جاهدا إلى تحقیق ذلك وعندما ال یستطیع
الوصول لهدفه قد یترتب عنه الكثیر من ضروب الضیق واالضطراب الذي یقلل من كفاءته بل ویزید من
حدة القلق والشعور بالتهدید من المستقبل اآلتي.
ولعل الطلبة الجامعیین یشملهم ذلك الضرر ،ویعد الطلبة الجامعیین أحد ركائز هذا البناء اإلنساني العتید ،
وأكثر الناس تأثرا بالظروف المحیطة بهم  ،فهم دائما ما یملكون تصورا للمستقبل القریب و البعید على حد
سواء ،والذي أسهم إلى حد كبیر في تكوین شخصیتهم .
ولقد حظي موضوع الشخصیة في مجال علم النفس باهتمام كبیر من قبل العلماء النفس ،ویوجد مداخل
نظریة متعددة لدراسة الشخصیة من ضمن تلك المداخل الحدیثة مدخل العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة ،
فهذا المدخل معني بمعرفة السمات الشخصیة العامة  ،ویعتبر من االتجاهات الحدیثة في دراسة وتفسیر
الشخصیة اإلنسانیة  ،ومن المتعارف علیه أن لكل إنسان سمات فردیة تمیزه عن غیره من الناس وهناك
سمات عامة یتسم بها جمیع الناس والذین یعانون من اضطراب نفسي معین یتسمون بسمات تمیزهم من
غیرهم من المصابین باضطرابات .
ویعتبر قلق المستقبل نوع من أنواع القلق الذي یشكل خطرا على صحة األفراد وخاصة النفسیة  ،حیث یظهر
بجالء نتیجة ظروف الحیاة ومتطلباتها  ،وقد یكون هذا القلق ذو درجة عالیة فیؤدي إلى اختالل في توازن
الفرد سواء من الناحیة العقلیة أو الجسمیة أو السلوكیة ،وقلق المستقبل ظاهرة تستحق الدراسة بین الطلبة
الجامعیین الن حیاة الطلبة تعج بالظروف المثیرة للقلق سواء على الصعید الدراسي أو االجتماعي أو المهني
مستقبال( .عوادي عمرو  ،وقاص خالد .)12 :2017 ،
ویعتبر طلبة الجامعات عماد المستقبل  ،الذي یقع على عاتقهم الدور الكبیر في عملیة بناء وتطور المجتمع
ضمن التخصصات المختلفة التي یدرسها كل طالب والتي تشكل في مجموعها منظومة متكاملة في عملیة
البناء والتحضر ،لكن جراء الظروف االقتصادیة التي تعیشها البالد وقلة فرص العمل وقلة الشفافیة في عملیة
التوظیف تشكل عند عدد كبیر من الطلبة الجامعیین المقبلین على التخرج ضغوط نفسیة جراء التخوف من
المستقبل الذي ینتظرهم بعد التخرج  ،مما شكل هذا القلق اتجاه مستقبلهم المهني هاجسا أساسیا في مسار
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حیاتهم قد یعیق تقدمهم ونجاح هم  ،وقد یؤدي إلى اختالل توزنهم ویؤثر في شخصیتهم خاصة اذا كانت
مستویات القلق مرتفعة.
ولقد حظي موضوع الشخصیة في مجال علم النفس باهتمام كبیر من علماء النفس  ،فهي تحتل المصدر
الرئیسي لمعرفة السلوك البشري  ،وقد تناولت العدید من الدراسات سمات الشخصیة على اختالف منطلقاتها
النظریة  ،ویعد أولبرت من أبرز العلماء الذین تناولوا دراسة الشخصیة استنادا إلى نظریة السمات  ،ولقد
ركز علماء النفس في بحوثهم التي تناولت الشخصیة على أهمیة السمات التي من شأنها أن تمیز شخصا عن
آخر وتساعد معرفتها وتحدیدها في التنبؤ بما سیكون علیه اإلنسان إزاء ما یواجهه من مواقف متعددة  ،وقد
اعتبرت عوامل (السمات) الشخصیة من قبل عدد من المنظرین في هذا المیدان الوحدة األساسیة واألولیة في
بناء الشخصیة  ،إذ أن السمة تشكل وحدة بناء الشخصیة في نظریة (كاتل) وقد استعمل التحلیل العاملي لتحدید
العوامل (السمات) والتي تشكل الوحدة األساسیة في شخصیة الفرد ( .محمد عباس .)316: 2015،
ویعتبر قلق المستقبل نوعا من أنواع القلق العام یتمیز بالشدة وعدم الواقعیة مما یؤدي ذلك لحجب الرؤیا
الواضحة عن إمكانیات الفرد ویشل قدراته  ،ویجعله عرضة لالضطرابات النفسیة والسلوكیة والتكیف الغیر
الفعال ویشیر مفهوم قلق المستقبل إلى شعور الفرد بعدم االرتیاح نتیجة استغراقه في التفكیر تجاه ما یتوقع
حدوثه في المستقبل ویشیر معوض فیما یتعلق بقلق المستقبل :بأنه القلق الناتج عن التفكیر في المستقبل
والشخص الذي یعاني من قلق عا هو الشخص الذي یعاني من التشاؤم من المستقبل واالكتئاب واألفكار
الوسواسیة و الیأس كما انه یتمیز بحالة من السلبیة واالنطوائیة والحزن والشك والتشتت والنكوص وعدم
الشعور باألمن ( .محمد المومني ،مازن نعيم . )324 :2013
كما أن النظرة السلبیة للحیاة  ،وعدم القدرة على مواجهة الضغوطات النفسیة واألحداث التي تعتري الفرد في
حیاته ،و الشعور بالتوتر والضیق وتدني اعتبار الذات وفقدان الشعور باألمن والطمأنینة نحو ما سیحدث في
المستقبل یؤثر في سمات شخصیتهم.

 1.1مـشـكـلة الدراسـة
وبناء على ما سبق یتضح أن هناك العدید من الظروف والمتغیرات التي تؤثر على شعور الفرد بالقلق تجاه
مستقبله  ،كما تؤثر عوامل شخصیات األفراد على مدى ادراك هذه الضغوطات وتلعب دورا هاما في قدرة
الفرد على التكیف مع الظروف واألحداث الضاغطة  ...وتهتم الدراسة الحالیة ببحث العالقة بین السمات
الشخصیة وعالقتها بقلق المستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب بمدینة سبها.

وعلى هذا األساس يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالية :
السؤال االول :ما مستوى قلق المستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب بجامعة سبها ؟
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السؤال الثاني:هل تـوجد عالقـة ارتـباطیة ذات داللة احصائیة بین سـمات الشخـصیة وقـلـق المـسـتقـبل لـدى
طـلبة كـلیة اآلداب ؟ .
السؤال الثالث:هـل تـوجد فـروق ذات داللـة احصائیة في سمات الشخصیة لدى طلبة كلیة اآلداب تعزى
لمتغیرات( النوع  ,القسم العلمي  ,السنة الدراسیة ) ؟.
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة احصائیة في قلق المستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب تعزى لمتغیرات(
النوع  ,القسم العلمي  ,السنة الدراسیة ) ؟ .
 2.1أهميـــة الدراســــة
 2.1.1األهميـة النظـرية
تستند أي دراسة أهمیتها مـن ارتكازها علـى محـورین همـا-:
 )1مدى حیویة الموضوع أو الظاهرة التي نتعامل معها.
 )2الشریحة اإلنسانیة التي تجرى علیها الدراسة.
والدراسة الحالیة ماهي إال تجسید لهذین المحورین مـن حیث تناولها ألحدي الموضوعات البحثیة المهمة في
مجال علم النفس ،وهو(سمات الشخصیة وعالقتها بقلق المستقبل)  ،وعلي شریحة هامة مـن شرائح المجتمع
أال وهي الطلبة الجامعیین ….و معرفة العالقة بین سمات الشخصیة وقلق المستقبل لها أهمیة كبرى في فهم
سـلوك طلبة كلیة اآلداب ،مما قد یساهم في تفسیره والتنبؤ به والتحكم فیه مستقبال.
 4.1.1األهـمية التـطبيـقية
قد تفیـد نتائج هذه الدراسة في التعرف على الجوانب النفسیة التي تعتري طلبة كلیة اآلداب  ،قـد تسـاعد
القائمیـن علـي رعـایة الشباب بـوضع البرامج االرشـادیة المـناسبة لخـفض قـلق المـستقبل لدیهم.

 3.1أهـداف الدراســة
تهدف الدراسة إلى التعرف على اآلتي :
 )1مستوى أبعاد الشخصیة الرئیسیة التالیة ( :االنبساطیة  ،العصابیة  ،الذهانیة  ،الكذب) لدى طلبة كلیة
اآلداب بجامعة سبها .
 )2مــستوى قلق المــستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب بجامعة سبها .
 )3الفروق في أبعاد الشخـصیة  ،قلق المستقبل لدى افراد عینة الدراسة وذلك تبعا لمتغیر ( النوع  ,القسم
العلمي  ,السنة الدراسیة ).
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 )4تـقدیم مقترحات وتوصیات قـد تكون مناسبة لمشكلـة قلق المستقبل علي ضوء نتائج هذه الدراسـة.

 4.1فرضيات الدراسـة
 )1مستوى قلق المستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب بجامعة سبها یقل عن الوسط الفرضي ( الدرجة الحیادیة ).
 )2توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب بجامعة
سبها.
 )3توجد فروق ذات داللة احصائیة في السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب بجامعة
سبها تعزى لمتغیر الجنس .
 )4توجد فروق ذات داللة احصائیة في السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب بجامعة
سبها تعزى لمتغیر السنة الدراسیة .
 )5توجد فروق ذات داللة احصائیة في السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب بجامعة
سبها تعزى لمتغیر القسم العلمي .

 5.1مصطـلحـات الدراســة
 1.5.1سمـات الشخـصية
سمات الشخصية :عرفها ایزنك " Eysenckبأنها مجموعة من األفعال السلوكیة التي تتغیر معاً ،وتعد مفاهیم
نظریة أكثر منها وحدة حسیة ومفهوم أساسي في الشخصیة" ویقصد بالسمات في هذه الدراسة ما یقیسه
مقیاس أیزنك للشخصیة، ،وهذه السمات( االنبساطیة ،العصابیة ،الذهانیة ،الكذب) ( .يـاسر الجاجان،
.) 9 :2014
وتعرف إجرائيا -:بانها الدرجة التي یتحصل علیها المبحوث على المقیاس المعد لهذه الدراسة .

 2.5.1قـلق المسـتـقـبل
قـلق المستقبل  :هوا حالة مـن الخوف مـن المستقبل  ،وما یحمله المستقبل مـن أحداث قد تهدد االنسان  ،أو
تهدد انسانیته ،والقلق ینشأ مما یتوقع االنسان حدوثه ولیس ناشئا مـن ماضي الفـرد.
(ايمان الزعالن(6 :2015 ،
.ويعرف إجرائيا -:بانه الدرجة التي یتحصل علیها المبحوث على المقیاس المعد لهذه الدراسة .
 3.5.1طلبة كلية اآلداب  :هم الطلبة الدارسین بكلیة اآلداب بجامعة سبها للعام الدراسي . 2021/2020
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الفـصل الـثـاني
اإلطـار النـظري للـدراسـة
اولا :مســات الشخصـية
ثـانياا :قـلق املـسـتـقبل

 .2سـمات الشـخصية
 1.2الســمات
یعتبر مفهوم السمات من االبعاد األساسیة التي اهتم بها علماء النفس في مجال دراسة الشخصیة ،باعتبارها
من مظاهر السلوك الفردي ،بما یشیر الیه من محددات الشخصیة ونمطها عند الفرد ،لهذا فقد تناول العدید
من العلماء مثل( البرت وكاتل )تعریف السمة حیث تعددت تعریفاتهم واختلفت في تحدید مفهومها ،وذلك
الختالف اتجاهاتهم وتخصصاتهم ونظرتهم الى الشخصیة .

 1.1.2مفهـوم السـمات
تعددت تعریفات السمات من قبل علماء النفس فقد عرفها البورت ( بأنها نظام نفسي عصبي مركزي عام
یتمیز به الفرد ویعمل على جمل المتغیرات المتعددة متساویة وظیفیا ،كما یعمل على إصدار توجیه أشكال
متساویة من السلوك التكیفي والتغیري".
كما عرفها جيلفورد :على أنها ( السمة هي أیة طریقة ممیزة ثابتة نسبیا یتمیز بها الفرد عن غیره من
اإلفراد. ".
في حين عرفها إيزنك بأنها  ( :مجموعة من األفعال السلوكیة التي تتغیر معا. ).
أما كاتل فعرفها على أنها (:هي مجموعة ردود األفعال واالستجابات التي یربطها نوع من الوحدة التي تسمح
بهذه االستجابات أن توضع تحت اسم واحد ) .
وأخيرا عرفها عبدالخالق  1989بأنها ( :صفة ذات دوام نسبي یمكن ان یختلف فیها االفراد اي ان هناك
فروق فردیه ،وقد تكون السمة وراثیه او مكتسبة ،ویمكن ان تكون كذلك جسمیا او معرفیة او انفعالیة) ( .
عامر لزهر ،العطوي أمين .)22 :2016،
وتـرى البـاحثـة أن السـمات هي "مجموعة من الصفات الجسمیة أو العقلیة أو االنفعالیة أو االجتماعیة ،وأنها
وحدات أساسیة في تنظیم الشخصیة وهي خصائص متكاملة للشخصیة ال نستطیع رؤیتها ولكن نستنتج
وجودها من خالل سلوك الفرد".

 2.1.2تصنيف السمات
أشارت (ختام غنام )27 :2005 ،إلى أن السمات طرح لها العالم (البورت) أكثر من مستوى
للسمات ،حیث صنفها حسب أهمیتها إلى :السمات العظمى ،والسمات المركزیة ،والسمات
الثانویة.
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والتقسيم الثاني الذي طرحه البورت للسمات قائم على أساس عموميتها وفرديتها ،حيث أشار
إلى وجود:
 سمات عامة مشتركة :وهي السمات التي نجدها في مجموعة كبیرة من أفراد المجتمع
ذاته .
 سمات فردية :وهي السمة التي یمتلكها الفرد وال یشاركه فیها اآلخرون .
 تعد السمات أحجار البناء التي تتكون منها مفاهیم من رتبة أرقى في تحلیل الشخصیة،
أال وهي العوامل األساسیة المشتركة الكبرى بینها ،وقد صنفت السمات بصورة عامة
كما یلي- :
 سمات فريدة :ال تتوافر إال في أفراد معینین ،وال توجد على نفس الصورة بالضبط لدى
اآلخرین.
 سمات مشتركة :یتسم بها األفراد جمیعاً.
 سمات سطحية :وهي السمات الواضحة الظاهرة.
 سمات مصدرية :وهي السمات الكامنة التي تعتبر أساس السمات السطحیة.
 سمات مكتسبة :تنتج عن فعل العوامل البیئیة وهي سمات متعلمة.
 سمات وراثية :وهي سمات تكوینیة تنتج عن العوامل الوراثیة.
 سمات ديناميكية :تهیئ الفرد وتدفعه نحو األهداف.
 سمات قدرة :تتعلق بمدى قدرة الفرد على تحقیق األهداف.
 3.1.2معايير تحديد السمة
لقد قام البورت " "Allport1968بوضع ثمانیة معاییر قد تساعد في تحدید السمة الن هذه السمات ال یمكن
مالحظتها مباشرة  ،و ةهذه المعاییر ما یلي-:
 )1ان للسمة اكثر من وجود اسمى( بمعنى انها عادات على مستوى اكثر تعقید).
 )2تعتبر السمة اكثر عمومیه من العادة( عادتان او اكثر تنظمان وتتسقان لتكوین السمة).
 )3السمة دینامیة (بمعنى انها تقوم بدور دافعي في كل سلوك).
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 )4یتحدد وجود السمة علمیا او احصائیا( وهذا بحسب ما یتضح من االستجابات المتكررة للفرد في
المواقف المختلفة او في المعالجة االحصائیة على نحو ما ورد في الدراسات العملیة عند "ایزك
وكاتل وغیرها ".).
 )5السمات لیست مستقله بعضها عن بعض ولكنها ترتبط عادة فیما بینها.
 )6انا سمة الشخصیة اذا تم النظر الیها نفسیا قد ال یكون لها الداللة الجسمیة ذاتها (فهي قد تتفق او ال
تتفق والمفهوم االجتماعي المتعارف علیه هذه لهذه السمة).
 )7ان االفعال والعادات غیر المشتقة من السمة ،لیست دلیال على عدم وجود هذه السمة ،وقد تظهر
سمات متناقضة احیانا لدى الفرد على نحو ما یوجد في سمتي النظافة واالهمال.
 )8ان سمة ما ،قد ینظر الیها على ضوء الشخصیة التي تحتویها ،او على ضوء توزیعها بالنسبة
للمجموع العام من بین الناس (اي ان السمات اما ان تكون فردیه او عامة مشتركه) (سامر ماجد،
.) 29 :2003

 2.2الشــخصية
أخذت الشخصیة حیزا واسعا في الدراسات النفسیة خالل السنوات االخیرة  ،وقد درست الشخصیة من قبل
العلماء بشقیها :الشخصیة السویة والشخصیة المضطربة ،كما اختلف علماء النفس في تعریفهم للشخصیة
وذلك باختالف المنحى الذي ینتمي إلیه العالم.

 1.2.2مفهوم الشخصـية
الشخصية لغة :اشتقت كلمة " شخصیة " في اللغة العربیة من " شخص " :جماعة شخص اإلنسان وغیره،
وهو ":كل جسم له ارتفاع وظهور ،والمراد به إثبات الذات فاستعیر لها لفظ "الشخص" وقد ورد في المعجم
الوسیط وهو معجم حدیث أن الشخصیة :صفات تمیز الشخص من غیره .ویقال فالن ذو شخصیة قویة ،ذو
صفات متمیزة ،وإرادة وكیان مستقل وهذا استخدام حدیث.
 أما في اللغات األوروبية فإن'' الشخصية " Personalityهي لفظ مشتق من لفظة "Persona
،ومعناها القناع أو الوجه المستعار الذي یظهر به أمام الغیر(.أحمد عبدالخالق.) 63 :1996،
 ولقد تعددت تعریفات الشـخصیة مـن قبـل علماء النفـس فقد عرفها (جوردن البورت) Allport
علـي انها" ذلك النموذج الفرید الذي تتكون منه سمات الفرد ".
 كما عرفها (كمف  ) Kemphعلي النحو التالي" :الشخصیة هي اسلوب التوافق العادي الذي یتخذه
الفرد بین دوافعه المتدنیة و مطالب البیئة ".

7

 في حين عرفهـا وران وكارميكل  : Weren &Carmichaelان الشخصیة هي التنظیم الكلي
االنساني في أي مرحله من مراحل نموه.
 ويعرفها بارنس  " Pernisعلي أنها هي المجموع الكلي الستعدادات الفرد العضویة الداخلیة
ومیوله ونزعاته وشهواته وغرائزه اضافة الستعداداته ومیوله المكتسبة " ( .صالحي سعيدة،
.) 22-21 :2012
 ويعرف (وودورث وماركيز )الشخصیة بانها االسلوب العام لسلوك الفرد كما یظهر في عاداته
التفكیریة وتغیراته واتجاهاته ومیوله وطریقة سلوكه وفلسفته الشخصیة.
 يرى (روجرز)ا لشخصیة بأنها الذات  ،وإنها الكیان الموضوعي المنظم المستقر نسیبا الذي یمكن
إدراكه والذي یعد قلب الخبرة .
 ويعرف (إيزيك) الشخصیة بأنها التنظیم الثابت المستمر نسبیا ألخالق الشخص ومزاجه عقله
وجسده ،وهـذا التنظیم هو الذي یحدد تكیفه الفرید مع محیطه (.) Eysenk,1960
 أمـا (جيلفورد) 1959عرف الشخصیة بأنها :نمط السمات التي تمیزا فردا بذاته.
 ويرى( بادون ) ان ال شخصیة هي تلك المیول الثابتة عند الفرد التي تنظم عملیه التكیف بینه وبین
بیئته (.)Bowen,1929
 وأخيرا عرفها (عماد الدين اسماعيل)  1959الشخصیة بانها :ذلك المفهوم الذي یصف الفرد من
حیث هو كائن موحد من االسالیب السلوكیة واإلدراكیة المعقدة التي تمیزه عن غیره من الناس
وبخاصه في المواقف االجتماعیة (.ثائر غباري ،خالد ابوشعيرة.) 16-15 :2010 ،
وترى الباحثة أن الشخصية :نظام دینامي متكامل من الخصائص والسمات الجسمیة والعقلیة
واالجتماعیة واالنفعالیة التي تجعل الفرد ممیزا عن غیره من االفراد وتمكنه من التنبؤ بسلوكه في

موقف

معین خالل تعامله وتفاعله مع البیئة المحیطة به.

 2.2.2مكونات الشخصية
يمـكن تقسـيم مكـونـات الشـخصيـة الي اآلتـي :
 )1المكونات الجسمية :یختلف األفراد عن بعض من حیث التكوین الجسمي ،وعلیه هناك من یعتقد أن
هذا االختالف في المظهر الجسمي كالطول ،العرض ،وضخامة الجسم مثال له عالقة بالشخصیة،
وقد أثبتت هذه الدراسات وجود ارتباط ضئیل جدا بینهما ،مما یؤكد أن التكوین الجسمي له أثر موجب
في تحدید مالمح الشخصیة ولكنه أثر ضئیل جدا ،وأثر ضعیف في تشكیل أبعادها النفسیة.

وعليه يمكن أن نصنف المكونات الجسمية إلى ثالثة أقسام رئيسية هي:
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أ) األعضاء الحسیة المستقبلة للمؤثرات الحسیة الخارجیة والداخلیة المفصلیة.
ب) الجهاز العصبي الذي تصل إلیه اإلحساسات عن طریق األعصاب الحسیة المستقبلة ،ویعتبر حلقة
االتصال بینهما وبین التكوینات الجسمیة التي تقوم بردود األفعال المناسبة.
جـ) التكوینات الجسمیة التي تقوم بردود األفعال والتي تتكون من العضالت والغدد الصماء.
 )2المكونات العقلية المعرفية :تعد النواحي العقلیة المعرفیة واحدة من نواحي مكونات الشخصیة،
وتتضمن العملیات العقلیة كل ما له عالقة باإلدراك والتصور والتخیل والقدرة على التذكر والتفكیر
والتعلم  ،وبمعنى آخر كل العملیات العقلیة التي یقوم بها العقل في تكوین الخبرات المعرفیة.
 )3المكونات االنفعالية :ونقصد باالنفعال عموما ،حالة التوتر التي تكون مصحوبة بتغیرات فیسیولوجیة
داخلیة وتغیرات حركیة أو لفظیة خارجیة وكلما تعرض الفرد لمنبهات مفاجئة لم یستعد لها بنوع
معین من االستجابة ،فإن شدة هذا التوتر أو االنفعال تزداد ،وكذلك عند المواقف التي یزداد فیها
الخطر على ذاته الجسمیة والنفسیة ،أو عند تحقق االهداف الجوهریة ،أو عند إثارة الدوافع أو عند
إشباعها .
وتتضمن المكونات االنفعالية للشخصية ما يلي -:العقد النفسیة ،العواطف ،االتجاهات العقلیة ،المیول،
المزاج والسمات االنفعالیة العامة والطائفیة والنوعیة.
 )4المكونات الخلقية :الخلق هو جانب الشخصیة المتصل بالمظهر االجتماعي والتوافق في المواقف
المتعلقة بالقیم الدینیة والمثل العلیا ،العرف ،القانون والمعاییر السائدة في البیئة التي یعیش فیها الفرد،
وبعبارة أخرى نقول أن الخلق :هو نظام من االستعدادات النفسیة التي تمكننا من التصرف بصورة
ثابتة نسبیا حیال المواقف األخالقیة والدینیة واالجتماعیة المختلفة.
 )5المكونات البيئية :ونقصد هنا بالبیئة جمیع العوامل الخارجیة التي تؤثر في الفرد منذ بدایة نموه سواء
كان ذلك متصال بعوامل طبیعیة أو اجتماعیة ،أو ما له عالقة بالعوامل الثقافیة كالعادات والنظم
التربویة أو الظروف األسریة أو المدرسیة ،وبالتالي یمكن دراسة تأثیر البیئة في تكوین الشخصیة
بدراسة البیئة المنزلیة والمدرسیة وبیئة المجتمع العام( .أمنه بوغازي ،مروة مجالدي )14 :2018 ،
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 3.2.2العوامل أو( المحددات) المؤثــرة في تكـوين الشخـصيــة
 1.3.2.2المحددات البيولوجية للشخصية
وتدور حول:
أ) الوراثة :ومن اشهر الدراسات التي اجریت حول موضوع الوراثة هي الدراسة التي اجریت على
اسرة كالیكاك( اسم رمزي) وهو جندي امریكي اتصل بفتاه ضعیفة العقل وانجب منها ابنه ضعیفا
العقل  ،ثم تزوج فتاه عادیه وانجب منها طفال عادیا ،وقد تتبع الباحثون ساللة كل فرع لعده اجیال
وقد الحظوا ان الفرع الذي ینتمي الى االبن ضعیف العقل كان معظمه من ضعاف العقول والفرع
الذي ینتمي الى االبن العادي لم یكن به اال عدد قلیل جدا من الشواذ وغالبیتهم من االسویاء الناجحین
في اعمالهم.
ب) التكوين الغددي :حیث تؤثر الغدد الصم على الشخصیة ،وهذه الغدد الصم تصب افرازاتها في الدم
مباشره ویسمى افرازها بالهرمون وكمیه الهرمونات التي تفرزها صغیره جدا ولكنها ذات تأثیر كبیر
 ،وهذه الغدد تقوم بدور هام في نمو الجسم وعملیات الهدم والبناء والنمو العقلي و السلوك االنفعالي
 ،ومن أهم هذه الغدد :الغدة النخامیة ،الغدة الدرقیة ،الغدة الكظریة.

 2.3.2.2المحددات االجتماعية للشخصية
رغم األثر الهام للوراثة إال أنه ال یمكن فهم سلوك الفرد ونمو شخصیته دون أن تدخل في االعتبار البیئة التي
نشأ فیها.
ونتحدث عن المحددات االجتماعية للشخصية فيما يلي:
 )1الثقافة والشخصية :للثقافة تأثیر واضح علي شخصیة الفرد ،والثقافة نتاج إنساني للتفاعل االجتماعي
بین االفراد في المجتمع وتوفر أنماط اجتماعیة مقبولة یستجیب األفراد في ضوئها لحاجاتهم
البیولوجیة واالجتماعیة وهي تنتقل من جیل إلي جیل .والعالقة بین الثقافة وتكوین الشخصیة عالقة
وثیقة حیث ال تنمو شخصیات أفراد المجتمع إال في محیط ثقافي وعن طریق اكتساب األفراد للنظم
والعادات والتقالید التي تسود المجتمع الذي یعیشون فـیه واستدماج المقومات الثقافیة هو جوهر عملیة
التطبیع االجتماعي ،والفرد یتعلم عن طریق هذا التطبیع االجتماعي صور السلوك المقبولة اجتماعیا.
وعلى هذا األساس فإن الشخصیة اإلنسانیة ال تفهم إال في اإلطار الثقافي الذي یعیش فیه الفرد .
 )2األسرة :ومن األمور األساسیة في دراسة شخصیة الفرد معرفة الكثیر عن األسرة التي نشأ فیها حیث
تلعب األسرة دورا هاما واساسیا في تشكیل الشخصیة .وعن طریق األسرة یشبع الطفل حاجاته
النفسیة إذا یرید له أن ینمو نموا نفسیا سویا  ،فكما تعتبر التغذیة والظروف الصحیة المالئمة امرا
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ضروریا لنمو جسم سلیم فكذلك تعتبر الخبرات النفسیة السویة والبناءة أمرا ضروریا لنمو شخصیة
الطفل بصورة متوافقة ،أما الطفل الذي یلقـى المزید من التدلیل أو المزید من اإلهمال والنبذ فإنه
یكون أكثر تعرضـا لمشاعر القلق وعدم الطمأنینة.
 )3المدرسة :انتقال الطفل من البیت إلى المدرسة حدث حرج في حیاته فهو انتقال من مجتمع بسیط
منطو علـى نفسه إلى مجتمع أوسع وأكثر اتصاال بالحیاة ،فالمدرسة بیئة جدیدة ذات نظم وقوانین
وبها من التكالیف والواجبات ما لم یعهده الطفل من قبل .وهو في المدرسة مضطر أن یخضع لنظام
جدید وأن یلتزم الصمت والتأدب_ ولذا فإنه الطفل المدلل _ رغم أن كل ما سبق خبرات صدمیة
بالنسبة له ،إال أنه یستفید من المدرسة فوائد جمة وأظهر هذه الفوائد انتزاع الطفل من مركزیة الذات.
(محمد ربيع.)436-435 : 2010،

 4.2.2بـنـــاء الشخــصيـــة
إن كل أنسان یحمل شخصیة تمیزه عن غیره ،ومعني ذلك أن كل انسان فرد یختلف عن انداده من حیث التمیز
القائم في شخصیته ،وهذا یفضي بنا الي ضرورة الوقوف علي سلوك كل فرد كي نعلم بالتمام المیزات
البارزة في مظاهر هذا السلوك لدیه ،وهوا ما یختلف فیه هذا الفرد عن غیره من حیث شخصیته ومعالم
وجودها وبناءها.
وعند التدقیق في شخصیة االنسان التي جاءت متولدة من متفاعالت منـها ما هو وثیق الصلة بالعوامل الوراثیة
والوراثة بشكل عام ومنها ما هو مرتبط بالمجتمع والبیئة.
أن للشخصیة االنسانیة مجموعة جوانب تحدد معالمها ،فاذا اردنا ان نسیر غور هذه الجوانب ونحللها ونقف
علي نوعیتها ،فیجب ان نعترف اوال قبل كل شيء علي الطبیعة التي تحكم مدى التوافق القائم بین هذه
الجوانب ،فاذا ما امكن التوصل الي هذا المدي من معرفتنا لجوانب الشخصیة ،عندها یمكن معرفة طبیعة
السلوك ال صادر عن االنسان الفرد  ،سواء كان قوال او عمال ،ویمكن أن ندرس مدى انسجام ذلك مع البناء
الكامل للشخصیة ،.وبشكل خاص دراسة ذلك التناقض الظاهر في سلوك الفرد.
ولعل افضل مجال للدراسة هنا هوا مجال الدراسات العیادیة للحاالت المتباینة ،حیث یحاول االختصاصي
النفسي ف هم سلوك األفراد ،ومن ثم وصف المظاهر السلوكیة لكل منهم ،سویة كانت أم مرضیة  ...ومن ثم
یعمد الي تفسیر سلوك الفرد من خالل هـذا المفهوم ،فهو عندما یستطیع فهم التنظیم العام للشخصیة واسلوب
بنائها ،فأنه تصبـح لدیة القدرة علي فهم هؤالء االفراد وااللمام بمدى تمیز كل منهم عن االخر.
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 5.2.2عوامل بناء الشخصية:
هناك مجموعة عوامل تساهم مجملة في بناء شخصیة الفرد ،ومن أبرزها تلك العوامل األولى الممثلة بخبرات
الفرد الخاصة التي تخص كل فرد وتمیزه عن غیره وهي خبرات ترتبط بالعوامل الوراثیة ومؤثراتها علي
الشخصیة ،وأیضا هنالك الخبرات العامة المشتركة لألفراد ،وهي خبرات ترتبط بالعوامل االجتماعیة
والبیئیة المؤثرة علي التكوین الشخصي للفرد.
وباإلضافة إلى الخبرات الخاصة والخبرات العامة ،هنالك أبعاد يشملها بنـاء الشخصية اإلنسانية وهي
التالية:
 )1السلوك الظاهري.

 )2الـتنظيم العـاطفي الوجداني.

 )3الدوافع .

 )4التـنظيم االدراكـي.

 )5االتجـاهات.

 )6النفـس اإلنسـانية.

( مروان أبو حويج ،عصام الصفدي.)181 :2009 ،

 6.2.2أنــماط الشـخصـية
بذلت مـحاوالت عـدیدة مـن علماء النفس لتحـدید بعـض أنمـاط للشـخصیة ،نذكر مـن هذه المحاوالت اآلتـي-:
أوال :محـاولة سبرانجر
قسم عالم النفس األلماني سبرانجر  Sprager 1922الشخصیة حسب المیول الثقافیة إلى ستة أنماط مجردة،
وشرحها في كتابه " أنماط الناس" كمـا یلـي:
 )1النمط النظري :ویهتم بالمواد العلمیة والبحث الموضوعي عن الحقیقة ،والوصول إلى القوانین
العامة.
 )2النمط االقتصادي :ویهتم أساسا بالمسائل االقتصادیة والكسب والثروة والفائدة.
 )3النمط الجمالي :ویهتم بالجمال في الشكل والصوت واللون والنسب ،وهو یتطلب الحریة والتحرر
طمن القیود .
 )4النمط االجتماعي :و یهتم بالنواحي اإلنسانیة عامة ،ویمیل إلى مشاركة اآلخرین وتقدیم الخدمات
دون التفكیر فیما ینتظره مـن جزاء أو نفع شخص.
 )5النمط السياسي :وتحركه الرغبة في القوة واالهتمام بالشئون السیاسیة.
 )6النمط الديني :ویرى اللـه في كل أمور الدنیا ،ویهتم بالعقائد واألمور الدینیة.
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ثانيا :محاولة كارل يونج
قسم الطبیب النفسي السویسري المعروف كارل یونج ) C.Jung(1961-1875الشخصیة إلى نمطین
متناقضین ال یلتقـیان  ،تتجه الطاقة في أحدهما إلى الداخل (االنطواء) وفي األخر إلى الخارج (االنبساط) هما
كالتالي:
 )1النمط المنبسط Extrovert
یهتم باألحداث الخارجیـة والنـاس واألشـیاء واألنشـطة السـیاسـیة أو االجتماعیة ،وتكوین عالقات عدیدة مع
الناس.
 )2النمط المنطوي Introvert
وهو على عكس النمط المنبسط فهو یتجه نحو الذات ویتحرك بعیدا عن الناس ،وهو یمیل إلى أن یكون غیر
اجتماعي ،ویفضل التأمل على النشاط والعمل.
االنسان بطبعه ،كائن اجتماعي ،یعیش معظم ساعات الیوم في تفاعل مع االخرین یتحدث ویعمل ویلعب …
الخ .
وعدم االنطواء في هذا الزمن مطلوب عالج من الضغوط الیومیة ،واالنطوائي شخص خجول وحساس،
یفضل العزلة ویهرب من الناس ومـن التجمعات ،وال یقوى علي المواجهة وعلى التعبیر عن رائه ،ویشعر
باضطراب شدید حین یضطر للتعامل مع الناس … بمعنى أن الشخص االنطوائي یخاف الناس ،ولیست
لدیه الجرأة على رئاسة اجتماع أو لجنة أو احدى الجماعات.
ویعاني الشخص االنطوائي احیانا ،من صعوبات في الكالم عند التحدث مع االخرین ،مثل الفأفأة وبطء
الكالم أو التردد فیه  ،كما یجد صعوبة في االنسجام مع اآلخرین ،وتترتب على انطواء اإلنسان مشكالت
عدیدة مثل :االكتئاب ،قلة الطاقة والحماسة ،بما یقلل القدرة والكفاءة على الدراسة أو العمل.
ثالثا :محاولة إبراهيم الفقي وزع إبراهیم الفقي الشخصیة حسب الحاسة المؤثرة على الشخص الى ثالثة
أنماط هي كتالي :
 )1النمط البصري Visual
حیث نجد الشخص یركز معظم انتباهه على الصور واألشكال واأللوان ویعتمد على الحركات لدعم
قوله… یمیل الى التنفس السریع ویفیض بالطاقة و یتحدث بصوت مرتفع .
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وعند التعامل مع أشخاص بصریین  ،علیك أن تصور لهم وتجعلهم یرون ما تتكلم عنه وأن تتالئم مع
طاقاتهم.
 )2النمط السمعي Auditory
حیث نجد الشخص یركز على االصوات واالنغام  ،ویفضل اإلنصات لالخرین ،وعندما یتحدث یستخدم
نبرات و نغمات صوتیه متباینة  ،یمیل إلى التنفس البطيء والهدوء في الحركة… وعند التعامل مع
االشخاص السمعیین تحدث معهم ببطء ووضوح ونبرات صوت معـبرة و قم بشرح الموقف بالتفصــیل
وشجع المناقشة بطرح اسئله صریحة .
 )3النمط الحسي Feeling
حیث نجد الشخص یركز على الجانب االنفعـالي و على الـحالة الشعـوریة والعاطفیة ،أي انه یهتـم بشكـل
رئیسي باألحاسیس والمشاعر والعواطف في الموقف أو التجربة التي یمر بها .
و عند التعامل مع االشخاص الحسیین علیك أن تجعلهم یشعرون بما تقوله( .مدحت أبو النصر :2005 ،
.)65 ،64

 7.2.2النظريات المفسرة للسـمات الشـخصية
اوال :نظرية التحليل النفسي
یرى سیمجوند فروید  S.Freudمؤسس مدرسه التحلیل النفسي أن الشخصیة تتكون من ثالثة اجزاء هي:
 )1الهي( او الهو )  :Idوهو یمثل الشخصیة عند والدتها قبل ان تحدث علیها اي تعدیالت نتیجة
الحتكاكها بالبیئة .والهى مستودع الطاقة والغرائز وتعمل وفق مبدأ اللذة دون تفكیر في اي عواقب أو
نتائج ،ولذا فإن فروید یطلق على هذا الجانب من الشخصیة اسم "الواقع النفس الحقیقي" ألنه ویمثل
الخبرة الذاتیة للعالم الداخلي وال تتوافر له اي معرفه بالواقع الموضوعي .
 )2األنا  :egoیعمل األنا لمبدأ الواقع واالمتثال للظروف والقیود التي یفرضها التعامل مع الواقع
الخارجي وتكون مهمه االنا األساسیة الحفاظ على الشخصیة ضد ما تتعرض له من اخطار واشباع
متطلباتها بشكل ال تتعارض مع الواقع وقوانینه  ،ویجب ان یكون واضحا في االذهان أن األنا حین یخرج
إلى الوجود لیحقق اهداف الهو وال یحبطها وان كل قوته مستمدة من الهو ،كما انه لیس له وجود منفصل
عن الهو وان دوره األساسي هو التوسط بین المطالب الغریزیة للكائن و ظروف البیئة المحیطة.
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 )3األنا األعلى  :Super egoوهو جانب من األنا انشق عنه نتیجة اعتناق الشخص لقیم وعادات وتقالید
و أوامر ونواهي المجتمع الذي یعیش فیه اشخاص  ،ولذا فإن األنا االعلى یقوم بثالثة انشطه هي :مراقبه
الذات ،واقامه المثل العلیا ،والضمیر الخلقي ،أنه ممثل لجمیع القیود الخلقیة والمثل التي ینشدها المجتمع
وان وظائف االنا االعلى هي -:
أ) كف دفــعات الهو وبخاصة تلـك الدفعات ذات الطـابع الجنسـي أو العـدواني.
ب) اقناع األنا بإحالل األهداف الخلقیة مقابل األهداف الواقعیة .
جـ) العمل على بلوغ الكمال  ،أي ان األنا االعلى یمیل الى معارضه الهو واألنا معا ،والمفروض ان
یكون هناك تأزر وتكامل في عمل هذه االجزاء الثالثة.
 كما يرى فرويد ان الشخصیة تنمو من خالل مراحل محددة تتحدد عالقتها بالعالم الخارجي
والداخلي واسالیبها في اشباع دوافعها ،وان أهم مرحلة في حیاه االنسان هي الخمس سنوات
االولى وفیها توضع بذور الصحة أو المرض  ،وأن هناك خمسة مراحل للنـمو وهم :المرحلة
الفمیة ،الشرجیة ،القضیبین ،الكمون التناسل ،و ان هناك ثالث زوایا للرؤیة او وجهات النظر
الى الشخصیة هي-:
 )1الوجهة الطبوغرافية {وفیها یفترض تقسیم الشخصیة الى ثالثة جوانب :الهو واالنا و األنا األعلى}.
 )2الوجهة االقتصادية {وتعني الناحیة الكمیه للقوى الداخلة في الصراع فحسبما یكون كم الطاقة الداخلة
في هذه القوى تتحدد نتیجة الصراع ،وكلما تعادلت القوى كان الصراع مستعصیا على الحل}.
 )3الوجهة الدينامية{ فتعني فهم الدوافع من حیث هي قوى متصارعة تتمخض عن محصلة من العملیات
الدفاعیة ویعد هذا المفهوم من المبادئ االولى في علم النفس االكلینیكي ،وأن الصراع ینشأ بین
الجوانب الغریزیة و جوانب المجتمع}.
كما نظر فرويد إلى الشخصية على أنها تتطور وفقا ألربعة مصادر رئيسية للتوتر هي :
)1عملیه النـمو الفسـیولوجـي.

)2االحباطات.

 )3الصراعات .

)4التهدیدات.

(محمـد غانـم. )185 -184 :2006 ،

ثـانيا :نظرية الذات
صاحب هذه النظریة كارل روجرز حیث {عرف الذات او مفهوم الذات على انه نموذج منظم ومتسق من
الخصائص المدركة "لألنا" مع القیم المتعلقة به}  ،ویرى روجرز إن مفهوم الذات ینمو مع األطفال حینما
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یالحظون أعمالهم الخاصة كما یالحظون سلوك اآلخرین ،فخالل سنوات الطفولة األولى المبكرة یتعلم
األطفال الكثیر من السلوكیات ویحددون أنفسهم سمات معینة وهم على درجة عالیة من الوعي مثل الغضب
 ،والعناد ،والغیرة ،والعدوانیة الطفلیة ،وكذلك یتعلم هؤالء األطفال الكثیر من السمات اإلیجابیة مثل التعاون،
والتقارب ،وتقبل األخر ،والتفهم حتى تتكون لدیهم (انا) اجتماعیة ،وهكذا تتطور لدیهم مفاهیم الذات ببطء،
أدرك روجرز مرحلة الطفولة ادراكا دقیقا وعدها مرحلة حرجة لنمو الشخصیة فیما بعد ،وهو بذلك یتقارب
مع النظریات الدینامیة في تقییمها ألهمیة مرحلة الطفولة.
ویرى فیها مرحلة تكوینات متعددة منها الفكریة واالجتماعیة والنفسیة والتربویة ،فالطفل یتعلم الدفء من
األسرة )والدیه واخوته( ویتعلم القبول والرفض من األسرة ،ویتعلم االحترام والتقدیر الذاتي من نفسه ومن
اآلخرین في المجتمع.
ان روجرز یعترف ان الوراثة والبیئة تحددان الشخصیة على نحو ما ،فأنه یركز على الحدود التي تضعها
الذات والتي یمكن ان تمتد الى مراحل العمر الالحقة ،ونقول عندما یتصرف الفرد بموجب الذات الطفولیة
فهذا یعني انه یخاطب األفراد بنفس الطریقة التي یخاطب بها الطفل اقرانه او ابویه ،و كما ان الذات الطفلیة
سریعة الغضب واالستثارة وتكون عادة اتخاذ القرارات لدیها غیر مدروسة وهو تعبیر عن سلوك اناني وحب
االمتالك ،وهي بذلك تعبیر عن عدم النضج النفسي ویتحكم فیها االنفعال ،فالذات الطفلیة تطلب كل شيء وال
تعطي شيء ،اما في النضج یبدأ الناس في تقبل أنفسهم ویصبحون اكثر انفتاحا على اآلخرین لما اكتسبوه من
خبرات وتكون حركتهم في الحیاة من اجل تحقیق الذات ،وهي ما تسمى بالذات الراشدة او البالغة ،وتكون
العالقة بینهم وبین اآلخرین ناضجة وتقوم على التفاهم وتسعى نحو تحقیق االهداف والغایات ،وتكون لكل
انسان غایة وهدف وهو قمة االنسجام وهي تعد الشخصیة السویة في تعاملها( .عائشة البادي.)28 :2014 ،
االفتراضات األساسية لنظرية كارل روجرز:
وفي هـذا الشأن تؤكـد (عائشة البادي )28 :2014 ،االفتراضات االساسیة لنظریة كارل روجرز في األتي:
 )1لكل إنسان الحق الكامل الن یكون مختلفا في الرأي والمفاهیم والسلوك.
 )2أن یتصرف بما تملیه علیه معتقداته ومبادئه ،أي أن یكون سلوكه وتصرفه متوافقا مع أفكاره.
 )3حریة التصرف هذه یجب أن تتوافق مع القوانین العامة ،وال تمس حقوق وحریة اآلخرین.
 )4الحریة التي یحصل الفرد ،تجعله مسئول عن تبعات سلوكه.
 )5تحقیق الذات ،من خالل تكوین شخصیة متماسكة وقویة ومستقلة وتلقائیة ال تضع اعتبارا كبیرا لما
یقوله اآلخرون.
 )6تأكید الذات من خالل تقبله ورضاه عن نفسه .
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ثـالثـا  :نظــريـة الســمات
ولعل من أشهر اتجاهات نظرية السمات األتي:
 )1اتجاه جوردن ألبورت
یعتبرألبورت عمید سیكولوجیة سمات الشخصیة حیث نظر إلیها باعتبارها الوحدة المناسبة لوصف الشخصیة
والسمة لدیه لیست الصفة الممیزة لسلوك الفرد فقط بل هي استعداد أو قوة دفع تدفع سلوكه وتوجهه بطریقة
معینة فمثال الشخص الذي یتسم بالكرم یكون دائما لدیه استعداد للتصرف بكرامة في جمیع الظروف والمواقف
ویبحث دائما عن المواقف التي یتصرف فیها بكرامة.
وقد توصل ألبورت للسمات عندما فحص قاموسا للغة اإلنجلیزیة بحث فیه عن كل كلمة تشیر إلى صور
شخصیة للسلوك فحدد ما یقارب من  11ألف كلمة من أصل  40ألف كلمة ،ثم من خاللها تم حذف الكلمات
التي تتصل بحاالت مزاجیة مؤقتة والتي تعد في أساسها تقویمیة والتي تشیر إلى صفات جسمیة أكثر منها
نفسیة فأصبحت قائمة أسماء السمات ما یقرب من  460كلمة واعتبرها نقطة البدایة لدراسة الشخصیة وقد
قام بتقسیمها بناءا على األسس التالیة:
أ) سمات عامة وسمات فردية :ویقصد بالسمات العامة التي یشترك فیها كثیر من الناس بدرجات متفاوتة
ویمكن على أساسها المقارنة بین معظم األفراد الذین یعیشون في ثقافة معینة ،والسمة العامة عادة متصلة
وتتوزع بین الناس توزیعا إعتدالیا ،أما السمات الفردیة فهي ال توجد عند جمیع األشخاص بل خاصة بفرد
معین وهي التي یجب أخذها بعین االعتبار إذا أردنا وصف شخصیة الفرد وصفا دقیقا ویعتبر ألبورت السمات
الفردیة هي السمات الحقیقیة التي تصف الشخصیة وبدقة أما السمات العامة فهي شبه حقیقیة وهي مظاهر
للشخصیة یمكن على أساسها مقارنة األفراد بعضهم ببعض.
ب) رئيسية وسمات ثانوية :السمة الرئیسیة هي التي تسیطر على شخصیة الفرد وتكون أكثر تمییزا له عن
غیره ویعرف عادة بها وهي التي یظهر أثرها في جمیع أفعاله تقریبا ولكن الذي یظهرون بهذه السمات
قلیلون ،كما أن عدد السمات الرئیسیة قلیلة بین  5و6سمات ،وما یشاهد من ثبات في سلوك الفرد إنما یرجع
إلى السمات الرئیسیة أما السمات الثانویة فهي هامشیة وضعیفة األثر في السلوك وقلیة األهمیة نسبیا في تحدید
الشخص وأسلوب حیاته تظهر عادة في ظروف خاصة.
 )2اتجاه ريموند كاتل
تقوم نظریة كاتل على التنبؤ ولذلك فإنه یؤكد على وجود متغیرات دافعة ینبغي تحدیدها وتوضیحها بعنایة،
كما یؤكد في بناء الشخصیة على أهمیة الخلفیة الوراثیة والمحددات االجتماعیة ،كما یعترف بأهمیة التعلم في
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نمو الشخصیة ویقرر أنه إذا لم یمكن قیاس الشخصیة تجریبیا والتعبیر عنها كمیا فال یعتبر ذلك نظریة بل
فلسفة ولذلك نظریته مبنیة على أسالیب موضوعیة دقیقة وترتكز على الطرق العلمیة.
بدأ كاتل في تحدید وقیاس المكونات األساسیة للشخصیة فجمع في البدایة حوالي ثمانیة آالف كلمة إنجلیزیة
تستخدم لوصف الناس بعضهم لبعض وبع استبعاد التعبیرات النادرة والمتداخلة أمكن تخفیف هذا العدد إلى
حوالي  200مفردة و طلب فریق البحث من مجموعات مختلفة من الناس أن یستخدموا هذه الكلمات في
وصف أنفسهم وأصدقائهم ،ثم حللت التعبیرات المستخدمة بالتحلیل العاملي فتمكن من تحدید  16مجموعة
وضعت لها عناوین بالحروف ،وتعرف هذه الخصائص بالسمات المصدریة واعتبرت مصدر للكثیر من
السمات السطحیة أو الظاهریة .
وانطالقا من تقسيم كاتل للشخصية توصل إلى تصنيف السمات على النحو التالي:
أ) السمات الفريدة والسمات المشتركة.
ب)سمات السطح وسمات المصدر.
تقييم نظرية السمات :ومن إیجابیاتها أنها تمدنا بسمات یمكن قیاسها وتقدیرها كمیا لذلك ترتفع درجة الدقة
في مقارنة االفراد ببعضهم البعض ،كما أن لها قیمة عملیة في التوجیه واالختیار المعني والتعلیمي وتشخیص
أسباب سوء التكیف وتتحاشى تطرف نظریة االنماط ألنها تمدنا بأربعة أبعاد على االقل بدال من نمطین فقط
أما عيوبها فتتمثل في:
أ) إن تجزئة السلوك إلى سمات متفرقة یجعل من الصعوبة ترتیب السمات بشكل معمم یمكن من خالله وصف
سلوك الفرد والتعبیر عن شخصیته.
ب) إن سمات الفرد هي أسالیبه السلوكیة تحت ظروف المثیرات البیئیة وإن وجودها یعتمد نوعیة التفاعل
بین الفرد وبیئته مما یضعف القول بثبات السمة فالفرد یخجل تحت ظروف معینة ویكون جریئا تحت ظروف
أخرى.
جـ) تتمیز نظریة السمات بأنها تمدنا بكل شيء یمكن قیاسه ویمكن إجراء التجارب علیه غیر أن الدرجات
التي تعطیها هذه االختبارات لعدد من السمات لیست كافیة لوصف الشخصیة الن مجرد معرفة ما لدى الفرد
من كل سم ة ال یبین كیف تنتظم هذه السمات عنده وبصورة دینامیكیة ،ویعد العدد الكبیر من العوامل أو
السمات فضال عن تداخل العوامل وتكرارها مشكلة تواجهها النظریة( .يوسف،عبدالرحمن،328 :2005،
.)330
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رابعـا :نظرية التعلم االجتماعي في الشخصية
بنیت هذه النظریة على مالحظه سلوك الفرد في عملیه التفاعل االجتماعي و تؤكد على دور التدعیم في
اكتساب وتعدیل الى المهارات السلوكیة و تؤكد على دور الثواب والعقاب كأسلوب من اسالیب التعلم
االجتماعي في تنمیه الشخصیة.
وأعتبرا البرت باندورا  Alport Banadoraالذي یتبنى نظریه التعلم االجتماعي بان سمات الشخصیة هي
نتاج التفاعل المتبادل بین ثالثة عوامل هي -:المثیرات وخاصه االجتماعیة منها ،والسلوك االنساني،
والعملیات العقلیة والشخصیة …ویشیر الى الدور االساسي لخبرات التعلم االجتماعي في تطویر وتغییر
السلوك لدى الفرد.
_ وأكـد هولین روتر ) Hulian Rotier (1985-1916في نظریته ست حاجات لكي یسیر التعلم االجتماعي
بالتنشئة االجتماعیة الى تحقیق الهدف منها ،وهذه الحاجات هي :تأكید المكان االجتماعیة ،والحمایة الناتجة
عن السیطرة ،واالستقالل ،والحب ،والراحة البدنیة ،وطبقا لروتر فان بعض الناس یعزو االحداث الى كفاءة
شخصیته واالخر الى الصدفة او الحظ او القدر ،ویطلق روتر على هذا المفهوم تسمیه مراكز الضبط ،ویعتبر
المفهوم الذي بموجبه یتم تفسیر االحداث او قوى التعزیز في حیاه الفرد( .منـار القيـق. )36 :2011 ،

خامسـا :نظرية العوامل الخمسة
تركز اهتمام (كوستا وماكري) حول موضوع الصدق التالزمي والصدق التمیزي للعوامل الخمسة الكبرى
للشخصیة عبر مختلف األدوات القیاسیة للمحكمین ،افترضا أنه إذا كانت العوامل الخمس الكبرى تمثل
الشخصیة اإلنسانیة فال بد أن تستخرج وتشتق من خالل استخبارات الشخصیة وقوائمها وقوائم الصفات،
وعن طریق التقدیرات الذاتیة و تقدیرات المالحظین ،ولقد قاما بسلسلة من الدراسات األمبریقیة للتحقق من
وجود العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة ،وبدأ اهتمامهما ببعد ایزك االنبساطیة والعصبیة ،وثم قاما بتحلیل
استخبار كاتل لعوامل الشخصیة الستة عشر ،حیث استخرجا ثالثة عوامل كبرى للشخصیة( :االنبساطیة
والعصبیة ،واالنفتاح على الخبرة ).
ثم قاما ببناء مقیاس جدید عام ()1985للعوامل الخمسة الكبرى وهي (العصابیة ،واالنبساطیة ،واالنفتاحیة،
والطیبة ،ویقضة الضمیر) ،وأطلقا علیه استخبار الشخصیة المنقح للعصابیة واالنبساطیة والصفوة  ،ویتكون
من(  )181بندا تم الحصول علیها عن طریق التحلیل العاملي لوعاء بنود مشتق من العدید من استخبارات
الشخصیة .
ویعرف نموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصیة من خالل خمسة مجاالت وهي( :العصابیة،
واالنبساطیة ،واالنفتاحیة ،والمقبولیة ،والطیبة ،ویقضة الضمیر) ،فنموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة
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یوضح بشكل كبیر وجید أسباب اختالف األفراد فیما بینهم ،فقائمة العوامل الخمسة الكبرى تتضمن عددا
كبیرا وجیدا ألسباب اختالف األفراد فیما بینهم ،فهي تتضمن عددا كبیرا من السمات التي تندرج تحتها
العصابیة تمثل سمات عدم التكیف مثل :الذهنیة ،و الكرب ،إضافة للسمات االنفعالیة والسلوكیة السلبیة (مثل
القلق ،والغضب ،والعدوانیة ،واالكتئاب ،والشعور بالذات  ،واالندفاعیة ،والضغوط ،والقابلیة النجراح).
أما االنبساطیة فالسمات التي تمثلها هي :الدفء ،و االجتماعیة ،وتوكید الذات ،والنشاط ،والبحث عن اإلشارة،
واالنفعاالت اإلیجابیة .وأما واالنفتاحیة فالسمات التي تمثلها هي :الخیال ،والجمال ،والمشاعر ،واألفعال ،
واألفكار ،والقیم ،و أما الطیبة والمقبولیة فتمثلها سمات :الثقة  ،واالستقامة ،واإلیثار ،واإلذعان ،والتواضع ،
واالعتدال في الرأي ،و أما یقظة الضمیر فتتضمن السلوك الموجه نحو الهدف من قبیل الفعالیة ،ومراعاة
القانون وسمات الضبط واالندفاعیة( .سـالم الغيـالنـي.)28 :2013 ،

الخـالصـة
موضوع الشخصیة یعتبر من المواضیع الغامضة ومعقد فهي تشمل كافه الخصائص( العقلیة والوجدانیة
والجسمیة) وهي الزالت موضوع جدل بین العلماء والفالسفة في تفسیرها وتحدید طبیعتها…وهذا ما تناولته
دراستنا حول سمات الشخصیة وذلك بتقسیم هذا الجزء من الدراسة الى قسمین فتضمن االول :مدخل
السمات ،ومفهومها ،وتصنیفها ،والمعاییر التي تحدد السمة .
اما القسم الثاني فتناول الشخصیة في مفهومها ،ومكوناتها ،والعوامل أو المحددات المؤثرة في تكوین
الشخصیة وبنائها و عوامل بناء الشخصیة ،ثم توضیح محاوالت العلماء في تحدید انماط الشخصیة ومن ثم
النظریات المفسرة لها .
............الــباحــــثة
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 8.2.2قـلق المـستقبل
لقد اصبح من الواضح إن عصرنا الحاضر یتمیز بالقلق وذلك نظرا لما یشهده من احداث متزایدة وظروف
متغیر بحیث یمكن القول بأن هذا العصر اصبح متغیرا في حد ذاته والقلق بوجه عام اصبح نتیجة من النتائج
الواضحة ،بل تحول من مجرد نتیجة الى سبب یؤدي الى ظهور الكثیر من المظاهر العصابیة حتى ان البعض
یعتبره جوهر االعصاب ومصدر االعراض العصابیة عند الفرد.
یعد القلق من العوامل األساسیة للصحة النفسیة حیث یعد من االنفعاالت التي تصیب االنسان وشكل المفهوم
االساسي في علم االمراض النفسیة والعقلیة ،حیث تحتل القلق في الفترة األخیرة الصـدارة بین االضطرابات
النفسـیة لدرجـة أن بعضهم اطلق على العصر الذي نعیشه عصر القلق  ،وهو یمثل احدى اهم االضطرابات
المؤثرة على صحة الفرد ومستقبله  ،اضافه الى تأثیر سلبي على مجاالت الحیاه المختلفة ،ولذلك ال یمكن
الحدیث عن قلق المستقبل اال في ضوء فهم القلق بشكل عام ( .وفاء القاضي. )12 :2009 ،
 1.8.2.2مفهـوم الـقلق
القلق لغة  :ورد فـي لسان العرب ألبن منظور معني القلق  ،وهـو یشیر إلى االنزعاج و الحـركة المضطربة.
وفي اللغة االنجليزيـة يقابل مصطلح القلق مصطلح " "Anxietyحیث یعرف القلـق في معجم
اكسفورد) Oxford(1989على انـه احساس مزعج في العقل ینشأ من الخوف وعدم التأكد من المستقبل ،
كما یعرف معجم وبستر ) Webster (1991القلق :على انه احساس غیر عادي وقاهر من الخوف والخشیة
وهو دائما یتصف بعـالمـات فسیولوجیة مثل" التعرق  ،والتوتر و ازدیاد نبـضات القلب " وذلك بسبب الشك
بشان حقیقه طبیعة التهدید وبسبب شـك األنسان بنفسـه حـول قدرتـه على التـعامل مع التـهدید بنجـاح .
(عبداللطيف فرج. )127 :2008 ،
ولقد تعددت تعريـفات الـقلـق مـن قـبل علمـاء النفـس فقـد عرف زهران القلق بأنه " :حالة توتر شامل
ومستمر نتیجة توقع خطر فعلي أو رمزي قد یحدث ,ویصاحبها سبب غامض ,وأعراض نفسیة وجسمیة".
 كماعرفه ملحم على أنه " :شعور عام غامض غیر سار مصحوب بالخوف والقلق والتحفز ,و
یصحبه في العادة بعض اإلحساسات الجسمیة مجهولة المصدر ,كزیادة ضغط الدم وتوتر العضالت
وخفقان القلب وزیادة إفراز العرق " .
 و يرى رضوان أن القلق " :هو ناتج عن ردة فعل الفرد على الخطر الناجم عن الفقدان أو الفشل
الواقعي ,حیث یشعر الفرد بالتهدید جراء هذا الفقدان أو الفشل".
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 و أن عكاشة عرفه بانه  " :شعور مصحوب عادة ببعض اإلحساسات الجسمیة تأتي على شكل
نوبات متكررة من نفس الفرد " ( .عالء حجازي .)12 :2013،
 في حين يرى فرويد أن القلق هو " :شعور غامض غیر سار مصحوب ببعض األعراض الجسمیة،
وأن القلق رد فعل لحالة خطر ،وأن أول قلق یتعرض له الفرد هو قلق صدمة المیالد واالنفصال عن
األم " .
 فيما تعرفه هورني  Horneyالقلق بأنه :عبارة عن خبرات مهددة ألمن الفرد ناشئة عن مواقف أو
أحداث مؤلمة تبدأ منذ المراحل األولى لنشأة الطفل ،ومنها تضارب مشاعر الوالدین نحوه وتفضیل
أحد إخوته علیه أو رفضهم له ،أو إنزال العقاب غیر العادل به والسخریة منـه .
 و يفسر ادلر القلق على أَّنه " :ولید التفاعل بین الفرد والمجتمع ،ویرى أ ن اإلنسان إذا حقق
االنتصار للمجتمع الذي یعیش فیه ،فإن هذا مدعاة لتقویة الروابط االجتماعیة التي تربط الفرد
بالمحیطین به ،وبالتالي إمكانیة تغلبه على إحساسه بالنقص والعجز والقلق" .
 واخيرا عرف ولـبي  Wolpyالقلق بانه " :هو استجابة الفرد الستثارات المزعجة ،و أنه استجابة
خوف تستثار بمثیرات لیس من شأنها أن تثیر هذه االستجابة ،واكتسبت القدرة على إثارة االستجابة
نتیجة عملیة تعلم سابقة ،فاستجابة القلق هي استجابة اشتراطیة كالسیكیة تخضع لقوانین التعلم "
(.دعـاء شلهوب.) 34 :2015،
وتـري الباحـثة أن القلق  " :حالـة انفعالیـة ناتجـة عـن اإلحـساس بـالخطر العـام الـذي ینتـاب
اإلنـسان ویـسبب لـه كثیـرا الكـدر والضیق واأللم ،ویكـون مصحوبا عادة ببعض األعرا
البدنیة في صورة اضطراب في وظائف الجسم".
 2.8.2.2النظريات المفسرة للقلق
اوال :نـظرية التـحليل النـفسـي للـقلق
تعتبـر النظریـة الفرویدیـة أولـى النظریـات التـي قامـت بدراسـة القلـق  ،حیـث یعتبـر أكثـر علمـاء النفس
استخداما ً  .لهذا المصطلح  ،وینظر إلیه باعتباره إشارة إنذار بقدوم خطر أو تهدید لإلنسان.


حيــث ينظــر " فرويــد إلــى " القلــق علــى أســاس أنــه خبــرة انفعالیــة ومؤلمة و إشـــارة تنبـیــه

لألنــا ضـــد الرغبـــات المكبوتـــة باتخـــاذ وســـائلها الدفاعیـــة ضـــد مـــا یهـــددها ، ،و فســـر هـــذا
التهدیـــد بأنـــه رغبـــات مكبوتـــة ودوافـــع جنســـیة أو عدوانیـــة كبتهـــا األنـــا فـــي الالشـــعور،
وقســـــم القلـــــق إلـــــى ثالثـــــة أنـــــواع منهـــــا القلـــــق الموضـــــوعي(الـــواقعي)  ،والقـلق الخلقـي،
والقـلق العصـابي ( المـرضي) …ویمیزه فرویـــد إلـــى القلـــق الهـــائم الطلیـــق وقلـــق المخـــاوف
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المرضـــیة والقلـــق الهســـتیري  ،ثـــم جـــاء بعـــده الفــرو یــدین الجدیــد واختلفــوا معــه فــي أنهــم قللــوا
مــن موضــوع الغرائــز فــي مســألة ظهــور القلــق  ،إلـــى أنهـــم بـــالرغم مـــن ذلـــك أبقـــوا مشـــكلة
الغرائـــز.


حيـــث فســــر اوتورانـــــك القلــق علـــى أســـاس صــــدمة الــوالدة ( القلــــق األولــي) وهــــو

أهــــم خبــــرة لالنفصـال عــــن األم  ،واعتبـــر قلــــق الــــوالدة المصدر الذي تنشأ عنه حاالت القلق التالیة
( قلق الفطام  ،قلق المدرسـة ،قلـق


الـزواج) .

أمـا ألفـرد إدلـر فقـــد فســـر حـــدوث القلـــق مـــن خـــالل التفاعـــل الـــدینامي بـــین الفـــرد

والمجتمـــع  ،وعـــدم قـــدرة الفـــرد الــتخلص مــن الشــعور بالدونیــة والعجــز ،وتقــول كــارن هــورني
أن فقــد األمــن النفســي یــؤدي إلــى القلــق األساسـي الـذي ینشـأ فـي المرحلـة األولـى مـن حیـاة الطفـل
نتیجـة اضـطراب العالقـة بینـه وبـین الوالـدین  ،وأن هناك ثالثة عناصر یؤدى إلى القلق وهي الشعور
بالعجز والعداوة والعزلة ،ویضیف هاري سـولفان تفسیرا أرجع ظهور القلق إلى عدم االستحسان في العالقات
الشخصیة واالجتماعیة ً ،آخر للقلق  ،حیث وقال أن الخبرة والتجربة االیجابیة تجلب األمن والطمأنینة للفرد.

ثـانيا  :النـظريـة السـلوكيـة
تقوم النظریة السلوكیة على تحلیل السلوك اإلنساني إلى وحدات (المثیر واالستجابة) فالسلوك في نظرهم
متعلم من البیئـة  ،والقلـق یكـون بسـبب طـرق الـتعلم الخـاطئ  ،بمعنـى آخـر فـإنهم یفسـرون محایـدا (
یكسـب صـفة المثیـر األصـلي ً القلـق فـي ضـوء االشـتراك الكالسـیكي ،وهـو ارتبـاط مثیـر جدیـد قـادرا
علـى اسـتدعاء االسـتجابة الخاصـة بـالمثیر المخیـف)بـالمثیر األصلي ،ف یصـبح المثیـر الجدید األصلي .
فالسلوكیون یختلفون عن التحلیلیون في أنهم ال یؤمنون بالدوافع الالشعوریة ،حیث أشـار ( شافر وشوبین)
بوجـود عالقـة وطیـدة بـین الصـراع والقلــق ،فالصــراع یعتبــر جــزء مــن القلــق  ،لكــن (دوالرومیللــر)
فقــد أشــاروا إلــى أن الصــراع هــو نزعــة لتحقیــق اســتجابة لــدافعین متناقضــین( إقــدام وإحجام)،
فعنــدما یفشــل الفــرد بالوصــول إلــى مــراده فإنــه یصاب بالقلق العصابي (.غـالب مقداد-20 ،2015 ،
.)21

ثـالثـا:النـظرية اإلنسـانـية
یرى أصحاب هذه النظریة أن القلق یرجع إلى الخوف من المستقبل وما قد یحمله من أحداث قد تهدد وجوده
أو كیانه ،كالفشل في تحقیق أهدافه أو فقد بعض من طاقاته نتیجة لحدوث مرض ،وینشأ القلق من توقعات
اإلنسان مما قد یحدث ،ولیس ناتجا عن ماضي الفرد ،ویرون إن اإلنسان هو الكائن الوحید الذي یدرك نهایته،
وتوقع الموت في أي لحظة وان توقع الموت هو المثیر األساسي للقلق عند اإلنسان.
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من هنا یمكن القول أن القلق هو حالة انفعالیة نعیشها ،وهي حالة مزعجة تتضمن مشاعر مختلفة تتسم بالغضب
والخوف والتوتر ،وتكون مرتبطة بتغیرات فیزیولوجیة وجسمیة یشعر الفرد أثناءها بالتوتر والفتور ،وعلیه
ال یمكن إرجاع أسباب القلق إلى الماضي فقط حسب راي أصحاب المدرسة ،فالقلق كما رأینا ینتج من خوف
اإلنسان من مستقبله كانسان.

رابـعا :النظـرية المـعرفـية- :
جاء المعرفیون بنقلة جدیدة في میدان العالج النفسي ،ویعتبر (ألیس ،وتورن ،وولیم سون ،وباترسون)هم من
أهم من قدموا تصورا خاصا حول النظریة المعرفیة في العالج النفسي  ،ورغم إن اغلبهم ال یولون لألحداث
الماضیة في حیاة المریض نفس الدرجة من األهمیة للتحلیلین فهم یتفقون مع السلوكیین (ال مرض وراء
عرض).
ویرون أن القلق سببه مغاالة الفرد في الشعور بالتهدید ،واعتباره مسبوقا بأنماط من التفكیر الخاطئ المعرفي،
بمعنى سوء تفسیر الفرد إلحساساته الجسمیة العادیة فالفرد یعتقد ویتنبأ أسلوبا في التفكیر وما یدركه من
خصائص ترتبط بذاته وباآلخرین ،وهي أهم العوامل المؤثرة على طبیعة وحدة االنفعال.
وتعمل التوقعات السلبیة على ازالة اآلثار اإلیجابیة في حیاة الفرد ألنه ال یرى من خاللها إال المواقف السلبیة
فتتحول حتى الجوانب المضیئة في الحیاة إلى سلبیات وبالتالي فان تلك التوقعات هي إال مغالطة للنفس ،حیث
یرتكز القلق أحیانا على الحقائق اإلیجابیة أو المحایدة للتوصل إلى نتائج سلبیة (.حريزي قيس :2016 ،
.)31

خامسـا :نظرية الـشعور بالـعجز لـهورني- :
ترى أن القلق هو استجابة لخطر موجه إلى المكونات االساسیة للشخصیة وأهم العناصر الباعثة علـى للقلق
هوا الشعور بالعجز والعدوانیة والدونیة ،ومن شأن الثقافة والبیئة أن تخلق قدرا كبیرا مـن التـوتر والقلق إذا
ما احتوت عـلي تعقیدات واحباطات ومتناقصات فیشعر الفرد بقلة حیلته وعجزه  ،ولقد اتفقت هـورني مع
فـروید في أن القلق یؤدي إلـى الكبت إال أنها اختلفت معه في نوعیة الرغبات المكبوتة وذهبت إلـى أنها
رغبات عدائیة اتجاه الوالدین یكبتها الطفل نتیجة لخوفه مـن ان یفقد حبهما أو لخوفه مـن انتقامها خصوصا
إذا أظهر هذه المشاعر(.أشرف إبراهيم.)25 :2019 ،
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 3.8.2.2أعـراض الـقلـق
أ) االعـراض النفسيـة
 )1التوتـر النفسـي :إذ یرتفع التوتر النفسي أو التهیج العصبي لدى األفراد القلقین ،كما ترتفع لدیهم درجة
الحساسیة ألي مثیر خارجي كسماعه لرنین الهاتف أو الباب الخارجي ،أو الضوضاء وصوت فرامل السیارة،
وقد یفقد أعصابه ألسباب ال تستحق ذلك.
 )2الصـراع النـفـسي :ویعني الصراع بین اإلقدام واإلحجام نحو المواقف التي تواجهه وتتطلب قیامه باألداء
المناسب ،فیتردد في اتخاذ القرار وتضعف الثقة في نفسه.
 )3فقـدان الطمأنينة :من األعراض الواضحة لدى األفراد القلقین توقعهم للفشل والهزیمة بأي وقت ،ویتوقع
حصول أذى ومصائب ،وینتابه اإلحساس الدائم بانعدام الطمأنینة.
 )4اختالل العمليات العقلية :تظهر لدى المریض عالمات التشتت في االنتباه وضعف القدرة على التركیز
والمتابعة وضعف الذاكرة لألحداث التي یمر بها ،وتزداد النسیان لألحداث البعیدة أكثر من األحداث القریبة.
وما یدل على اضطراب تفكیره االستجابات الصادرة عنه وخاصة في المواقف التي تتطلب الدقة والحسم،
فضال على ضعف قدرته على االستیعاب للخبرات الجدیدة واالحتفاظ بها.
 )5فقـدان الشهية للطعام :یظهر على األفراد القلقین التناقص في وزنه؛ حیث تنعدم لدیه الشهیة العادیة لتناول
طعامه.
 )6اضطراب النوم :یعاني الفرد من صعوبة النوم العمیق ،وكثرة حاالت األرق الذي یتمیز بالصعوبة في
بدایة النوم ،واذا نام یصبح نومه أحالم وكوابیس مزعجة ،مما یجعل من نومه سلسلة من اآلالم النفسیة.
 )7إنعـدام الدافعيـة :یشعر المریض بانخفاض ثم انعدام مستوى دافعیته نحو ممارسة األعمال المطلوبة منه
القیام بها ،وعجزه عن تحقیق أهدافه المهمة في حیاته فیظهر علیه العجز في دافعیته نحو االنجاز ،وتنعدم
لدیه دافعیته للمثابرة ،ویموت طموحه ،وهذه الدوافع النفسیة المتمثلة في الدافع لإلنجاز والمثابرة والطموح
تتأثر تأثرا مباشرا ً بمرض القلق النفسي .
ب) األعراض السيكوسوماتية :هي األعراض العضویة ذات جذور نفسیة یقف القلق خلفها فیكون هو السبب
الرئیسي لحدوثها ،ومن البدیهي سیكون عالج القلق هنا عالجا أساسیا لصحة المریض ومن أهم األعراض
النفسجسمیة أمراض القلب ،واضطراب ضغط الدم ،والربو الشعبي ،والتهابات المفاصل ،والبول السكري،
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وقرحة المعدة واإلثنى عشر ،والتهاب القولون ،وأم ارض الجلد والصداع النصفي ،والبدانة ( .مصطفى بعلي
.) 92 :2014 ،

 4.8.2.2أســباب الـقلـق
القلق بأنواعه المختلفة من أكثر حاالت العصاب شیوعا  ،ومن أكثر االضطرابات النفسیة  ،وهو ینتشر بین
اإلناث أكثر من الذكور  ،وتتعدد األسباب فيما يلي :
 )1االستعداد الوراثي في بعض الحاالت  ،وتختلط العوامل الوراثیة بالعوامل البیئیة
 )2االستعداد النفسي ( الضعف النفسي العام ) والشعور بالتهدید الـداخلي أو الخـارجي الـذي تفرضه بعض
الظروف البیئیة بالنسبة لمكانة الفرد وأهدافه.
 )3مواقف الحیاة الضاغطة ،والضغوط الحضاریة والثقافیة والبیئیة ومطالب ومطامع المدینة المتغیرة ( نحن
نعیش عصر القلق ).
 )4مشكالت الطفولة والمراهقة والشیخوخة  ،ومشكالت الحاضر التي تنشط ذكریات الصراعات في الماضي
 ،والطرق الخاطئة في تنشئة األطفال مثل القسوة  ،والحمایة الزائدة.
 )5عدم التطابق بین الذات الواقعیة والذات المثالیة وعدم تحقیق الذات.
 )6التعرض للحوادث ،والخبرات الحادة اقتصادیاً ،أو عاطفیا ،أ و تربویا ً .
 )7ربط "سیمجوند فروید " بین القلق وبین إعاقة "اللیبیـدو " مـن اإلشباع الجنسي الطبیعي  ،ووجود عقدة
أودیب  ،أو عقدة إلیكترا وعقدة الخصاء  .وأرجع ألفرید آدلر القلق إلى عقدة النقص  ،ومشاعر النقص عند
الفرد سواء مشاعر النقص الجـسمي أو المعنوي أو االجتماعي وإلى تهدید أسلوب حیاته  .وعزا أوتو رانك
القلق إلـى صـدمة المیالد  ،فهي تؤدى إلى باكورة القلق  anxiety of prototypeأو القلق األولـى
 Anxiety primaryوأرجعت كارین هورنى القلق إلى ثالثة عناصر هي الشعور بالعجز  ،والشعور
بالعداوة  ،والشعور بالعزلة.
 (8یرى السلوكیون أن القلق استجابة مكتسبة قد تنتج عن القلق العادي تحت ظروف أو مواقف معینة ثم تعمم
االستجابة بعد ذلك ( حامد زهران . )486 : 2005،
 (9ويرى دافيد شيهان (: ) 125 – 124 : 1988أن ضغوط البیئة قوة تسبب القلق وهناك نوعـان من
الضغوط هما أوالً  :الضغوط المباشرة التي تسببها األشیاء التي تختل فـي البیئـة مثـل السرقة  ،أو االغتصاب
 ،أو فقد عزیز  ،و ثانیا ً  :الـضغوط المرتبطـة بالـصراع  ،وفیهـا تتصارع قوتان متضادتان  ،فقد تكون هناك
رغبة قویة في عمل شيء مع تحریم قـوى فـي الوقت نفسه یقول ال یمكنك أن تفعل.
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 5.8.2.2أنـواع الـقـلـق
 )1القلق العــادي أو الموضـوعي :ان هذا النوع من القلق یكون قریب من الخوف الن مصدره یكون في
العادة واضحا ومعروفا وتتناسب شدته مع موضوعه ویتأثر بدرجه كبیره بالخبر السابقة للفرد .وهذا النوع
من القلق هو استجابة واقعیه للخطر المدرك والناجم عن البیئة التي یعیش فیها الفـرد ،فالطفل او الفرد مثال
یشعر بالقلق عندما یقترب االمتحان ویبقى لفترة زمنیه معینه ،والتي یزول بعدها الخوف وكانه لم یكن ،اي
ان قلق االمتحان هو عباره عن حاله من التوتر الشامل التي تصیب الفرد وتؤثر في العملیات العقلیة مثل
االنتباه والتفكیر والتركیز والمحاكاة العقلیة والتذكر ،والتي تعد من متطلبات النجاح في االمتحان ،وقد تكون
حافز للطالب ومحبطة على لـألخـر.
 )2القلق العصـابي :وهو قلق شدید ال یعرف باعثه وال یعرف سببه ،ومن این جاء ،وكل الذي یعرفه الفرد
او المریض بانه یشعر بالخوف والقلق حتى لو كان الموقف عادیا  .لذلك یرجعـه الفرد ألكثر من سبب ،وقد
یكون حالة من الشعور بالتهدید ترافقه اضطرابات نفسیه مثل الهستیریا او اعراض نفسیه جسدیه ،ورغم ان
القلق یكون في معظم االحیان عرضـا لـبعض االضطرابات ،إال أنـه وفي هذه الحالة قد تغلب فـتصبح هي
نفسها اضطرابا .
)3القـلق االخالقي :وهو شعور الفرد بالذنب أو الخزي عندما یخالف المبادئ األخالقیة او بمجرد التفكیر فیه
 ،وهو قلق داخـلي ال یعكـس خوفا من اي شيء مهـدد في البیئة  ،ولكن الفرد یشعر بوجـوده  ،فاإلنسـان ال
یخاف فقط من القنابل أو المرض او فقـد عمله ولكنـه یخاف وایضا من ضمیره إن اخطأ او أعتزم القیام بعمل
غیر صالــح ویخـاف السیطره على دوافعـه المحیطة و المحظورة ،الجنسیة والعـدوانیـة ،حتى تصح
باإلشـباع ،الن االنسان ال یستطیع باي حال من االحوال الهروب من نفسه لذلك یصاب بالقـلق والتوتر.
ّللا.) 385 :2004،
( عمـر نصر ه
)4القلق العام :هناك اختالفات كثیره في تعریفات القلق النفسي كمرض مستقل و ویعرف بانه (شعور عام
غامض غیر سار بالتوجس والخوف والتحفز والتوتر مصحـوب عـادة ببعـض االحساسات الجسمیة خاصة
 ،زیاده نشاط الجهاز العصبي الالإرادي ویأتي في نوبات متكررة مثـل الشعور بالفراغ في فم المعدة او
السحبة في الصدر او ضیق في التنفس او الشعور بنبضات القلب او صداع او كثره الحركة)".
 )5قـلق الدراسـة :وهو انفعـال مكتسب مركب من ابعاد وهي ،كراهیة الدراسة ،و صعوبة الدراسة ،ورفض
الدراسة ،وتوتر االداء الدراسي ،واهمال الدراسة ،ومـلل الدراسة ،وقصـور مهارات الدراسـة.
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 )6قـلق االمتـحان و یسمى احیانا بقلق التحصیل وهو نوع من القلق المرتبط بمـواقف االخـتبار بحیث تثیر
هذه المواقف الفرد شعورا بالخوف ،والهم الكبیر عند مواجهه االختبارات ،ویتولد قلق اختبارات في عمر
مبكر نتیجة اتجاهات المعلمین والوالدین واالطفال االخرین ،وهو الشائع لدى جمیع التالمیذ.
)7القلق االجتماعي :حاله تنتج من احتمال حدوث التقییم بین األفـراد سواء على المستوى الواقعي أو تخیل
أوضاع اجتماعیـة ویشمل :الخجـل -قلق المواعـدة -قلق اشتهاء االخر -بعـض حاالت قـلق العالقات
الشخصیة.
)8قـلـق المـوت :یعرف بانه نوع خاص من القلق العام یشیر الى حاله انفعالیه مكدرة ،ومشاعر شك و عجز
وخوف  ،تتركز حول كل ما یتصل بالموت واالحتضار لدى الشخص او ذویه ،ومن الممكن ان تثـیر احداث
الحیاه هذه الحالة االنفعالیة غیر السـارة و ترفع من درجتـها ( .أحمـد عبدالخـالق. )35 :34 ، 1994 ،
 )9قـلق المـسـتقبل:هـوا خـوف أو مــزیج مـن الــیـأس واألمــل بـالنسـبة للمــستقبـل و األفكـار الـوسـواسیة
وقلـق المـوت والـیأس بـصورة غیـر مقـبولـة( .هيـام عابد.)26 :2015 ،

ومن هنا سـنتنـاول بشيء من التفصیل عن قلق المستقبل وهو المبحث الثاني في الدراسة الحالیة.
 6.8.2.2مفـهـوم قـلـق المـستقبـل
 يعرفه عبد الخالد () 1989بأنه :عبارة عن انفعال غیر سار وشعور مكدر بتهدید أو هم مقیم ،وعدم
الراحة واالستقرار  ،مع إحساس دائما بالتوتر والشد ،وخوف دائم ال مبرر له من الناحیة
الموضوعیة ،وغالبا ما یتعلق األمر بالخوف من المستقبل المجهول.
 وعرفه عبد الغفار () 1977بأنه  :خوف من المستقبل ،وما قد یحمله المستقبل من أحداث قد تهدد
وجود اإلنسان أو تهدد إنسانیة الفرد .
 ويعرفه الحمداني () 2011قلق المستقبل :بأنه حالة انفعالیة متمثلة بالترقب أو التوقع مصحوبة بعدم
االطمئنان أو االرتیاح لما تحمله األیام القادمة ،تدفع الفرد للتفكیر في مستقبل حیاته وما سیؤول الیهم
في ظل ظروف حیاتیة متغیرة تحصل خاللها أمور غیر متوقعة للفرد ،تكون مبعث ألم الفرد.
(.عوادي عمرو  ،وقاص خالد .)27 :2017 ،
 ويعرف ثاموس "" Thamosقلق المستقبل بأنه "تكامل بین قلق الماضي والحاضر والمستقبل،
وإن قلق المستقبل هو الخوف من شر مرتقب في المستقبل".
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 ويشير هاملتون "" Hamltonبأن قلق المستقبل "ما هو إال ناتج عن التفكیر المستمر في المستقبل
وما سیحدث فیه .
 وتشير شقير إلي أن قلق المستقبل "هو خلل أو اضطراب نفسي المنشأ ینجم عن خبرات ماضیة
غیر سارة  ،مع تشویه وتحریف إدراكي معرفي للواقع وللذات من خالل استحضار للذكریات
والخبرات الماضیة غیر السارة ،مع تضخیم للسلبیات ودحض لإلیجابیات الخاصة بالذات والواقع ،
تجعل صاحبها في حالة من التوتر وعدم األمن مما قد یدفعه لتدمیر الذات والعجز الواضح وتعمیم
الفشل وتوقع الكوارث وتؤدي به إلي حالة من التشاؤم من المستقل ،وقلق التفكیر بالمستقبل  ،والخوف
من المشكالت االجتماعیة واالقتصادیة المستقبلیة المتوقعة ،واألفكار الوسواسیة وقلق الموت
والیأس" ( زينب شقيـر.)5 :2005 ،
وترى الباحثة ان قلق المستقبل :هو الشعور بعدم االرتیاح والتفكیر السلبي اتجاه المستقبل و النظرة
السلبیة للحیاة ،وعدم القدرة على مواجهه االحداث الحیاتیة  ،وفقدان الشعور باألمن مع عدم الثقة
بالنفس .
ومن التعاريفات السابقة يتضح ان قلق المستقبل يحمل االمور التالية-:
 )1انه نوع من االنفعاالت الغیر ساره تحمل في طیاتها عدم االرتیاح.
 ) 2رد فعل االحداث غیر متوقعه تحدث في المستقبل.
 )3إن أمور تأمین الحیاة من عمل ودخل وأسـرة وأطفال  ،مواضیع مهمه جدا تدفع الشباب إلى التفكیر
المستمر بمستقبل حیاتهم بخوف وترقب.

 7.8.2.2منطور زمن المستقبل
المستقبل هو األمـل الـذي یعیـش اإلنـسان من أجـله ،فلوال األمـل ما كان لحیاه االنسان معنى ،ویعد زمـن
المسـتقبل من أهـم المتغیرات الرئیسـیة التـي تـؤثر في توجـیهات األفـراد نحو األشـیاء المحیطـة ،والموجودة
في البیـئة التـي نعیـش ونحیا فیها .
ویشیر ویسمان(  : 1973) Wessmanإن نظـرة الـفرد الى المـستقبل تـتأثر بمـا یكـون علـیه من خصـائص
وسمات شخـصیة ،وهذا یعني إن نظـرة الفـرد إلـي المستـقبل  ،وتوجـهه الزمـني لـه عالقـة وإرتبـاط سـمات
الشـخصیة المـرغوبـة.
ویرى حسن یوسف (  ) 2003إ ن الحـاضر لـیس بـغایة لـنا على اإلطالق  ،فـإن المستقبل هو وحده غایتنا
في حیـن ان الماضي والحاضر إن هما اال وسیلتان لذلك ،فـنحن ال نحیا مطلقا  ،بل نـأمل أن نحـیا  ،ولما كـنا
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نتـأهب ونستعد دائما ألن نكون سعداء ،فإنـه لیس بدعـا أن نضل دائما أشقیاء .والحـق أن المسـتقبل فـي اعیـننا
سـحر ال یدانیـه شيء ،ألننـا نأمـل غـالبا أن یـأتي غـدا أجمـل مـن یومـنا وأمسـنا ،ان زمن المستقبل أحد
األسبـاب الـرئیـسیة لحصـول بعـض التالمیـذ على درجـات أعلى مـن البـعض األخـر ،ویـرجـع هـذا إلـى
أنهـم أكـثر دافعـیة ،وألنهـم یمتلـكون منـظور لـزمن المـستقبل بعـید المـدى ،هذا المنظـور المستقبـلي ال
ننظر الیه على إنـه القـدرة على تخیالت أحداث المستقبل فقط ،لكنه یتكون ایضا من وجـهین هما -:

الوجه الدافـعي :ویعني عزو القیـمة الموضـعیة المتوقعة للهـدف فـي المسـتقبل البـعید.
والوجـه المعرفي :و یعني النزعـة إلدراك النتـائج بعیـدة المدى للسلوك الـحالي ،كما تعكسها
القیمـة االدائیـة للفعـل السـلوكـي  ( .نيفيـن المـصري.) 28 :2011 ،
 8.8.2.2مجـاالت قـلـق المـستـقبـل
تعددت المجاالت التي یقلق منهال شبابنا وتكـون متعقلة بقضایاهم الشخصیة من جهة ومرتبطة من جهة أخرى
بقضایا أكثر عمومیة واجتماعیة واقتصادیة ونفسیة وهي كما یـلى :
 )1قلق المستقبل والمجال االجتماعي :یتضمن هذا المجال مخاوف تتعلق بخشیة األفراد من الفشل فـي
التكیف المجتمعي وعدم قدرتهم على التقدم وفـق الظروف الجدیدة والخـوف مـن الفشـل والعجز في قدرتهم
على بناء عالقات ناجحة اجتماعیا ً مع اآلخرین ویتضمن خشیة الشباب مـن الوصول بحیاتهم إلى االستبعاد
والنبذ من قبل المجتمع المحیط.
 )2قلق المستقبل ومجال العمـل  :یسهم مجال العمل بشكل هام في حدوث القلق المستقبلي وذللك األهمیة
تأمین العمل فـي االستقرار الشخصي واالقتصادي عند الشباب ،تزداد سـمة القلق وینخفض تفاؤل الشباب
وآمالهم عند عجما تقل فرص تأمین العمل.
 )3قلق المستقبل والمجال االقتصادي :یرتبط قلق المستقبل بشكل كبیر بالمجال االقتصادي عندما یثیـر إلى
إحساس الشباب بالعجز عن مواجهة المطالب المادیة مستقبال وذلك مع انخفاض الرواتب وحدوث زیاده كبیرة
في األسعار ورؤیة الفقر والبؤس والجوع منتشرا بین األفراد ،إذا یعد المجال االقتصادي هاما جدا لمـا
یشكله من ركیزة أساسیة في خلق حالة ملن االستقرار لـدى الفرد والمجتمع ویعد مرآة لزیادة معدل اإلنتاج
الذي ینعكس إیجابیا ً على مستوى الحیاة الیومیة للفـرد.
 )4قلق المسـتقبل والمجال الشخصي :یتمثل القلق فلي المجال الشخصي في اعتقاد إن حیاتهم في المستقبل
ستغدو بال معنى وسوف ینتابهم الشعور بالخوف والعزلة مستقبال والخـوف من صعوبات التكیف والفشل في
مواقف الحیاة المتعددة وینعكس بدوره على وجـود صعوبات تتعلق باتخاذ قرارات حاسمة في الحیاة
المستقبلیة لدى الشباب وتأتي الرؤیة سلبیة تجاه الحاضر ویزداد االعتقاد باحتمالیة وجود مشكالت وأمراض
نفسیة متزایدة.
 )5قلق المستقبل ومجال المجهول :یتضمن هذا المجال القلق من أمـور كثیرة ال یستطیع الشباب تحدیدها
والخوف من أشیاء غیر المحددة مما یثیر كثیرا مـن االعتقادات بشأن وقـوع مفاجئـات كثیـرة والتفكیر
بمصائب محتملة الوقوع في المستقبل هذا ما یثیر كثیرا مشاعر عـدم األمـان والقلق من المجهول.

30

 )6قلق المستقبل ومجـال الزواج  :إن مكوناته كالشعور بالقلق من الزواج واحتمال فشل العالقة الزوجیة
مستقبال و التفكیر بعدم التوافق مع الشریك والخشیة من المشكالت الزوجیة وعدم القدرة على تنشئه االوالد
والعزوف عن الزواج بسبب التكلفة المادیة المتزایدة مستقبال و تأخر سن الزواج والخوف من عدم الزواج
والبقاء تحت ضـل العزلة مستقبال .
 )7قلق المستقبل ومجـال العلم :على الرقم من قدره المعلوماتیة والتقدم التكنولوجي واتسـاق أفاق المعرفة
المتاحة امام الشباب الیوم اال إن هذا المجال لم یعد عامال هاما في استقرار حـیاه الفرد .
)8قلق المستقبـل ومـجال البيـئة :إن البیئة منظومه مكونات متفاعلة ومعقدة واإلنسان یسهم في صنع بیئته
وتشكیلها ،والبیئة هي الحیاه بكل معانیها تنمـو عقلیا وخلقیا ووجدانیا واجتماعیا وثقافیا ،وهي االطار الذي
یعیش فیه االنسان ویحصل فیه على مقومات الحیاه ویمارس فیه عالقات مع اقرانه من بني البشر.
 )9قلق المستـقبل ومـجاالت المـرض والمـوت:تعد هذه المجاالت نتیجة حتمیه لتفاعالت المجاالت
االقتصادیة واالجتماعیة والشخصیة والبیئیة ،فبقدرما تكون المجاالت االخرى جیدة وحسنه فإن هذین
المجالین ال یشكالن أي درجه من القلق فمسألة القلق والموت نعتقد أنها مسألة شخصیة(.إبراهيـم الطخيـس،
.)33 :2014،32

 9.8.2.2مظاهر قلق المستقبل
يتجلى قلق المستقبل فـي ثالثـة مظـاهر هي:
 )1مظاهر معرفية :هي حالة من القلق تتعلق باألفكار التي تدور في خلجات الشخص و تفكریه و تكون
متذبذبة لتجعل منـه متشائما من الحیاة معتقدا قرب أجلة  ،وأن الحیاة أصبحت نهایتها وشیكة  ،أو
التخوف من فقدان السیطرة علي وظائفه الجسدیة أو العقلیة.
 )2مظاهر سلوكية  :مظاهر نابعة من أعماق الفرد تتخذ أشكاال مختلفة تتمثل في سلوك الفرد  ،مثل
تجنب المـواقف المـحرجة للشخص كذلك المواقف المثیـرة للقلق .
 )3مظـاهـر جسدية  :ویمـكن مالحظة ذلك من خالل ما یظهر علي الفرد من ردود أفعال بیولوجیة و
فسیولوجیة مثل ضیق التنفس  ،جفاف الحلق  ،برودة األطراف  ,ارتفاع ضغط الدم ,إغماء  ،توتر عضلي
 ،عسر الهضـم ،فالقلق ال یجعل الفرد یفقد اتصاله بالواقع بل یمكنه من ممارسه أنشطته الیومیة ،وداركـا
عدم منطقیه تصرفاته اما في الحاالت الحـادة فإن الفرد یقضي معظم وقته للتغلب على مخاوفه ولكن دون

فأئده  ( .حبيب علي.) 22 :2015 ،
كما اشار ( حبيب علي ) 22 :2015 ،الي ان مظاهر قلق المستقبل تظهر في األتي:
 )1االنطواء و ظهور عالمات الحزن والشك والتردد والبكاء ألسباب التافهة.
 )2التشاؤم الن الخائف من المستقبل ال یتوقع إال الشر ویهیئ له االفكار المحدقة به.
 )3صـالبة الرأي والتعنت.
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 )4الخوف من التغیرات االجتماعیة والسیاسیة المتوقع حدوثها مستقبال .استغالل العالقات االجتماعیة
لتامین مستقبل الفرد الخاص.
 )5الحفاظ على الطرق الروتینیة والطرق المستهلكة مع مواقف الحیاه .عدم القدرة على مواجهه
المستقبل .عدم الثقة بالنفس او باألخرین.
 )6الخائف من المستقبل یعبر عن خوفه مـن المستقبل بالرجوع الى مرحله السابقة من مراحل النمو اي
یتسم بالنكـوص ،والتثبیت ولذلك نشاهد الكبار یظهرون بمظاهر االطفال في االنفعـال .

 10.8.2.2اسباب قلق المستقبل
ومـن أسباب قلق المسـتقبل كـما أشارت لـها (وفـاء القـاضي )31- 30 ، 2015 ،األتـي:
 )1عدم القدرة على تحقیق االهداف والطموحات .
 )2االحساس بان الحیاه غیر جدیرة باالهتمام .
 )3عدم قدرته على فصل امانیه على التوقعات المبنیة على الواقع .
 )4نقص القدرة على التكهن بالمستقبل وعدم وجود معلومات كافیة لدیه لبناء االفكار عن المستقبل وكذلك
تشوه االفكار الحـالیة.
 )5الشعور بعدم االنتماء داخل األسرة والمجتمع.
 )6عدم قدرته على التكیف مع المشاكل التي یعاني منها .
 )7الشعور بعدم األمان واإلحساس بالتمزق.
 )8مشكله في كل من الوالدین والقائمین على رعایته في عدم قدرتهم على حل مشاكله.
 )9التفكك االسري.
 )10الخوف الغامض نحو ما یحمله الغد االكثر بعدا من صعوبات .
 )11التنبؤ السلبي ألحداث المتوقعة.
 )12الشعور بالضیق والتوتر واالنقباض عند االستغراق في التفكیر في المستقبل.
 )13االنزعاج وفقدان القدرة علي التركیز.
 )14اإلدراك الخاطئ ألحـداث المحتمـلة فـي المستقبـل.
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 11.8.2.2التأثير السلبي لقلق المستقبل
لقلق المستقبل تأثیر سلبي على سلوك وشخصیة الفرد وهذا بدوره یؤثر بشكل سلبي على حیاته وتطلعاته
للمستقبل لتجعل منه شخصا یعیش لیومه بأجواء من الخوف والحیرة والقلق والتشاؤم لما سیأتي به المستقبل
وما یخبئه المجهول.
ومن أهم اآلثار السلبية التي تترتب على قلق المستقبل كما اشارت لـها (أوشن ناديـة)120 :2014 ،
مايأتي :
 )1الشعور بالوحدة وعدم القدرة علـى تحسـین مسـتوى المعیشـة وعـدم القـدرة علـى التخطـیط للمستقبل
والجمود وقلة المرونة واالعتماد على اآلخرین في تأمین المستقبل.
 )2تدمیـر نفسیـة الفـرد فـال یسـتطیع أن یحقـق ذاتـه أو یبـدع وانمـا یضـطرب ویـنعكس ذلـك في صورة
اضطرابات متعددة األشكال والخرافات واالنحراف واختالل الثقة بالنفس.
)3الشـعور بالتوتر واالنزعــاج ألتفــه األســـباب واألحــالم المزعجـــة ،واضــطرابات النـــوم
واضـــطرابات التفكیـــر وعــدم التركیـــز وســـوء اإلدراك االجتمــاعي واالنطـــواء والشعور بالوحدة.
 )4الهروب من الماضي والتشاؤم وعدم الثقة في أحد واستخدام آلیات الدفاع وصالبة
 )5الرأي والتعنت.
 )6االلتزام بالنشاطات الوقائیة وذلك لیحمي الفرد نفسه أكثر من اهتمامه باالنخراط في مهام حرة مفتوحة
غیر مضمونة النتائج.
 )7استخدام میكانزمات الدفاع مثل النكوص واإلسقاط والتبریر والكبت.
 )8استخدام العالقات االجتماعیة لضمان أمان المستقبل لدى الفرد.
 )9الشك في الكفاءة الشخصیة واستخدام أسالیب اإلجبار واإلكراه في التعامل مع اآلخرین وذلك لتعویض
نقص هذه الكفاءة.
 )10االعتمادیة والعجز الالعقالنیة.
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 12.8.2.2سمات ذوي قلق المستقبل
إن األشـخاص ذوو قلـق المسـتقبل یتصـفون بالعدیـد مـن السـمات انبثقـت مـن األطـر النظریـة والدراسات
التي تناولت قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغیرات النفسـیة ،حیـث أشـارت دراسـة سامیة خضر(1992
)إلى أن ذوي قلق المسـتقبل یتسـمون باالغتـراب ،والالمبـاالة ،والشـعور باإلحباط والالمسوؤلیة ،والشعور
بالحرمان ،ولألمـل فـي المسـتقبل ونقـص الرضـا عـن أنفسـهم وعن حیاتهم ،وضعف الثقة والتشاؤم ،ومشاعر
الـنقص والدونیـة ،كمـا أشـارت دراسـة ( )Molineإلى أن سمات من لدیـه قلـق مسـتقبلي تتمثـل فـي التركیـز
الشـدید علـى أحـداث الوقـت الحاضــر أو الهــروب نحــو الماضــي ،واالنســحاب مــن األنشــطة البنــاءة،
واالنطــواء وظهــور عالمــات الشــك والحزن ،والتشاؤم ،وعدم الثقة في الــذات وفــي اآلخرین.
وأوضــحت دراســة محمــد عبــد التــواب معــوض( ) 1996أن الشــخص ذي قلــق المســتقبل یتســم بــأنه:
ال یمكنـه تحقیـق ذاتـه وال یمكنـه أن یبـدع ،والشـعور بـالعجز ،ویتمیـز بحالـة مـن السـلبیة والحــزن ونقــص
القــدرة علــى مواجهــة المســتقبل ،والشــعور بــالنقص ،ونقــص الشــعوربــاألمن وأشـارت دراسـة (
 ) Zaleski 1996إلـى أن األفـراد مرتفعـي قلـق المسـتقبل یتمیـزون بـ :التـأثیر فـي اآلخـرین مـن أجـل
تأكیـد مسـتقبلهم ،ویسـتخدمون اسـتراتیجیات الجبـر واإلرغـام للتـأثیر فـي اآلخـرین فـي مواقـف الرئاسـة،
ویتسـمون دائمـا بالتشـاؤم مـن المواقـف المسـتقبلیة والتنبـؤ السـلبي للمشكالت المتوقعة التي قد تواجهها
البشریة .
فـي حـین أشـارت دراسـة () Al, et,Kassler،1997 52,51إلـى أن الشـخص المنفصـل عـن العمــل
یعــاني مــن االضــطرابات النفســیة كــالقلق والشــعور بالالمبــاالة ،والــرفض والشــك فــي المعتقدات
الدینیـة ،والخـوف مـن المسـتقبل المجهـول ،ونقـص وضـوح الهـدف والشـعور بالدونیـة وضعف الثقة بالنفس
 .ویتفــق ذلــك مــع مــا أشــارت إلیــه مجموعــة مــن البحــوث التــي أجریــت لمعرفــة اآلثــار النفســیة
للبطالة من أن العاطلین عن العمل من الشباب یشعرون باالكتئاب والقلـق ،ولـدیهم إحساسـات شــدیدة بــأنهم
ضــحایا ویشــعرون بــنقص الرضــا عــن أنفســهم ،وعــن حیــاتهم مقارنــة بالشــباب العاملـین ( .المـرجع
السابق ،ص .) 122 :121
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 13.8.2.2كيفية التعامل مع قلق المستقبل
هناك عده طرق لمواجهه الخوف والقلق من المستقبل باستخدام فنیات العالج السلوكي والتي یمكن عرضها
كما یلي-:
الطريقة االولى :ازاله الحساسية المسببة للمخاوف بطریقه منتظمة وهي اولى انواع العالج السلوكي الهامه
فلو ان انسان یخاف من شيء ما یقول انه سیحدث ولو حدث سیؤدي الى اثار وخیمه ،فلیتخیل هذا الشيء
الذي یخشاه قد حدث فعال  ،كما یقوم باسترخاء عمیق لعضالته بطریقه فعاله ،ألنه ثبت ان اغلب المصابین
بالقلق والخوف من المستقبل یعجزون عن االسترخاء بطریقه فعاله.
الطريقة الثانية :وتسمى االغراق ،وهي اسلوب مواجهه فاعلیة للمخاوف في الخیال دون االستعانة باسترخاء
العضالت فاإلنـسان المصاب بالقلق والخوف من المستقبل یجب ان یتخیل الحد االقصى من المخاوف امامه،
وهو یتخیل ان تـلك المخاوف بحدها االقصى قد حدثت فعال ویتكیف على ذلك ویكرر التخیل المبالغ فیه
للمخاوف فترات طویله حتى یتكیف معاها تماما لو یستمر هذا التصور الى ان یشعر ان تكرار مشاهده الحد
االقصى من المخاوف امام عینه اصبح ال یثیره ویقلقه ،ألنه اعتـاد تصوره ،وهكذا نجد ان ذلك الشخص بهذا
االسلوب قد تعلم ذهنیا كیف یواجه أسوء تقدیرات الخوف القلق ویتعامل معها في خیاله ویكون مؤهال
لمواجهتها في الواقع لو حدثت .
الطريقة الثالثـة :وتسمى طريقة إعـادة التـنظيم المعـرفي ،وهذه الطریقة العلمیة تمت متابعتها وحققت
نجاحات كبیره ،بعد أن لوحظ أن الذین یعانون من القلق والخوف من المستقبل یشغلون انفسهم دائما بالتفكیر
السلبي وهو یؤدي الى حاله القلق والخوف ،على هذا االساس فإن هذه الطریقة قائمـة على استبدال األفكار
السلبیة بأخـرى ایجابیه… فالهدف االساسي من طریقه اعاده تنظیم المعـرفـي هو تعدیـل أنـماط الـتفكیر
السـلبي و إحـالل األفـكار اإلیـجابیة المتفائـلة مـكانها ( .إبراهيم الطخيس.)17 : 2014 ،

 9.2.2عـــــــــــالج القـلــــق
القلق یمكن عالجه عن طریق ازاله االسباب التي ادت الیه خصوصا  ،والعوامل النفسیة والشخصیة  ،والتي
یعتمد عالجها على االیحاء والتشجیع والتوجیه …وهناك العالج الجماعي الذى یعتمد على ابعاد الفرد او
الطفل عن مكان الصراع والمثیرات التي تسبب له االنفعاالت الزائدة ،وهناك العالج السلوكي الذي یقوم على
تدریب الفرد او الطفل على االسترخاء وعرض المثیـرات علیه بدرجات متفاوتة في الشده  ،وفي بعض
االحیان یستخدم اكثر من اسلوب في الوقت نفسه  ،او من الممكن استخدام العقاقیر المهدئـة او حتى الصدمات
الكهربائیة في الحاالت الصعبة  (.فـائـز الحـاج.) 397 :1987 ،
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الخـالصـة
لقد تم التطرق في هذا الفصل إلى متغیر قلق المستقبل حیث تم استنتاج أن قلق المستقبل قد ینشأ عن أفكار
خاطئة والعقالنیة لدى الفـرد تجعله یؤل الواقع من حوله وكذلك المواقف واالحداث والتفاعالت بشكل خاطئ،
مما یدفعـه إلى حالة من الخوف والقلق الهائم الذي یفقده السیطرة على مشاعره وعلى أفكاره العقالنیة ،ومن
ثم عدم األمن واالستقرار النفسي ،وقد تسبب هذه الحالة عدم الثقة بالنفس وعدم القدرة على مواجهة المستقبل،
والخوف والذرع الشدید من التغیرات المتوقع حدوثها في المستقبل مع التوقعات السلبیة لكل ما یحمله المستقبل
وكذلك الخوف من المجهول (المستقبل) ماذا یخبي لهم غدا ،وقد یعیش الحیاة بشكل زائف فیلجأ إلى الكذب
والخداع والنفاق في التعامل مع الواقع من حوله.

.........البـــاحثة

36

الفـصل الـثـالـث
الدراسـات السابقـة
_ احملور األول
دراسات تناولت مسات الشخصية
_ احملور الثاني
دراسات تناولت قلق املستقبل
_احملور الثالث
دراسات تناولت العالقة بني مسات الشخصية وقلق املستقبل
_ التـعقيـب عـلى الدراسـات السـابقــة
_ أوجه الستفادة من الدراســات الســابقة

 1.3المحـور األول  :الدراسات التي تناولت سمات الشخصية
 )1دراسة سامر محمد ماجد حامد  2003بعنوان" :السمات الشخصية العقلية لدي طلبه
جامعه النجاح الوطنية وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية "
اهداف الدراسة :التعرف على السمات الشخصیة العقلیة لدي طلبة جامعه النجاح الوطنیة اضافه الى تحدید
عالقتها بكل من الجنس ،الكلیة ،مكان السكن ،المعدل التراكمي ،مستوى تعلیم االب ،مستوى تعلیم االم ،ودخل
األسرة الشهري ،على ذلك .
عينه الدراسة :تكونت عینه الدراسة من () 606طالب وطالبه.
ادوات الدراسة  :مقیاس السمات الشخصیة (ابوعالیا ) 1983الذي یشتمل على  75فقر موزعا على سبعه
ابعاد رئیسیه وهي (القدرة على تحمل الغموض ،االستقالل في الحكم والتفكیر ،المرونة في التفكیر ،األصالة
في التفكیر ،التفكیر التأملي ،القدرة على النقد  ،االنفتاح على الخبرة ).
نتائج الدراسة -:
 _1توجد فروق دالة إحصائیة على سمه االستقالل في التفكیر والحكم بین الذكور واالناث لصالح االناث.
 _2توجد فروق ذات دالله إحصائیة لمتغیر مستوى تعلیم االم على النقد بین مستویات التعلیم الثانوي
واالساسي لصالح الثانوي.
 _3توجد فروق ذات دالله إحصائیة تبعا لمتغیر دخل األسرة الشهري على سمتي المرونة في
التفكیر،واألصالة في التفكیر بین ذوي الدخل المرتفع والمتوسط وبین ذوي الدخل المنخفض لصالح ذوي
الدخل المرتفع والمتوسط على سمة المرونة في التفكیر وبین ذوي الدخل المرتفع والمتوسط لصالح سمة
االصالة في التفكیر.

 )2دراسة عبدالحكيم المخـالفي 2006بعنوان  ":فعالية الذات األكاديمية وعالقتها ببعض
السمات الشخصية لدى الطلبة  ،دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة صنعاء "
أهداف الدراسـة :استهدفت الدراسة إلي التعرف على العالقة بین فعالیة الذات األكادیمیة وبعـض سـمات
الشخصیة (التآلف ،والثبات االنفعالي ،والدهاء "الحنكة") لدى عینة من طلبة الجامعـة ،والتعرف علي الفروق
بین متوسطات درجات أفراد العینة علـى مقیـاس فعالیـة الـذات األكادیمیة وفقا ً لمتغیري( التخصص والجنس)
 ،كما استهدفت الدراسة إلى التعـرف على الفـروق بین متوسطات درجات أفراد العینة في بعض سمات
الشخصیة (التـآلف ،و الثبـات االنفعالي ،والدهاء "الحنكة") وفقا ً لمتغیري التخصص والجنس.
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عينة الدراسة :تألفت العینة من ( )110طالبا ً وطالبة ،منهم  55طالباً ،و 55طالبة ،موزعین إلى  40طالبا ً
وطالبة مـن التخصصات العلمیة ،و 70طالبا ً وطالبة من التخصصات اإلنسانیة.
أدوات الدراسـة :المقاییس التي استخدمت في الدراسة- :
 مقیاس فعالیة الذات األكادیمیة الذي أعدته ریم سلیمون.
 مقیـاس التحلیل اإلكلینیكي الذي أعده كاتل ،وقننه على البیئة العربیة محمد السید عبد الرحمن وصالح
أبو عباده .
نتـائج الدراسـة :بعد إجراء التحلیالت اإلحصائیة توصلت الدراسة إلى-:
_1وجود عالقـة ارتبـاط ذات داللة إحصائیة بین فعالیة الذات األكادیمیة وبعض سمات الشخصیة.
 _2وجود فروق بین متوسطات درجات أفراد العینة على مقیاس فعالیة الذات األكادیمیة وفقا ً لمتغیر
التخصص لصالح طلبة التخصصات العلمیة.
_3وجـود فروق بین متوسطات درجات أفراد العینة على مقیاس فعالیة الذات األكادیمیـة وفقـا ً لمتغیر الجنس
لصالح اإلناث.
 _4عدم وجود فروق بین متوسـطات درجات أفراد العینة على مقیاس بعض سمات الشخصیة (التآلف،
والثبات االنفعالي ،والدهاء "الحنكة") وفقا ً لمتغیر التخصص.
 _5عدم وجود فـروق بـین متوسـطات درجات أفراد العینة على مقیاس بعض سمات الشخصیة (التآلف،
والثبات االنفعـالي) وفقا ً لمتغیر الجنس.
_6توجد فروق بین متوسطات درجات أفـراد العینـة علـى مقیاس سمة الحنكة "الدهاء" وفقا ً لمتغیر الجنس
لصالح اإلناث.

 )3دراسة أمل صالح الدحيات 2007بعنوان" :دراسة مقارنة في سمات الشخصية لأليتام
اللذين ترعاهم المؤسسات االجتماعية واأليتام اللذين ترعاهم أسرهم " .
أهداف الدراسة :تهدف إلي الكشف عن سمات الشخصیة التي تمیز األیتام المقیمین في المؤسسات واألیتام
المقیمین مع أسرهم.
عينة الدراسة :تألفت عینه الدراسة من(  )150یتیما ویتیمة  ،بواقع ( )72یتیما یقیمون في المؤسسات منهم
( )32ذكر ) 40( ،انثى … و ( )78یتیما یقیمون مع األسر ،منهم ( )41ذكر  ،و ( )37أنثى.
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ادوات الدراسة :تم تطبیق أداة مكونه من خمس سمات من مقاییس جاكسون للشخصیة وهى( :سعة المیول،
االبتكار  ،التنظیم  ،الذكاء االجتماعي ،المشاركة االجتماعیة).
نتائج الدراسة :أشارت النتائج إلي أن-:
 )1األیتام المقیمین مع األسرة اكثر سعة للمیول من األیتام المقیمین في المؤسسات بینما كان األیتام
المقیمین في المؤسسات أكثر مشاركة اجتماعیة ،ولم توجد فروق بین األیتام المقیمین في المؤسسة ،
والمقیمین مع األسرة على سمات التنظیم واالبتكار والذكاء االجتماعي.
 )2وأشارت النتائج إلي أن اإلناث أكثر سعة للمیول و أكثر تنظیما من الذكور األیتام  ،بینما كان الذكور
األیتام أكـثر مشاركة اجتماعیة  ،ولم توجد فروق بین الذكور واإلناث على سمات االبتكار والذكاء
االجتماعي .
 )3كذلك أشارت النتائج إلى أن اإلناث األیتام المقیمات مع األسـرة أكثر سعة للمیول و أكثر ابتكار  ،و

أكثـر مشاركة اجتماعیة من الذكور األیتام المقیمین مع األسرة .
 )4دراسة كمال يوسف بالن  2009بعنوان :دراسة حول السمات الشخصية لدى المرأة
العاملة في ضوء بعض المتغيرات.
أهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسة إلى توزع سمات االنبساطیة والعصابیة والذهانیة والمـراءاة بـین النساء
العامالت وغیر العامالت لدى عینة البحث من المجتمع السوري في محـافظتي دمشق وحمص .وكذلك كشف
داللة الفروق في درجة هذه السمات لدى النساء غیر العامالت مقارنة بالنساء العامالت تُعزى لمتغیر العمر
والحالة االجتماعیة (عازبـة-متزوجة) ومكان السكن (مدینة -ریف) ونوع العمل.
عينة الدراسة :بلغت عینة الدراسة ()568امرأة ،منهن () 280امرأة عاملة و() 288امرأة غیر عاملـة.
أدوات الدراسة  :كانت أداة الدراسـة الصورة القصیرة لمقیاس آیزنك للشخصیة ...والذي یتضمن  48بنـدا ً
توزعـت علـى أربعة مقاییس فرعیة تقیس هذه السمات .ثم تمت المعالجة اإلحصائیة بوساطة الرزمة
اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة . SPSS
وكانت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي:
 )1السلم التراتبي النتشار هذه السمات من األدنى إلى األعلى كما یلي :المراءاة ،االنبساط ،العصابیة،
الذهانیة.
 )2العامالت أقل مراءاة وانبساطا ً وعصابیة من غیر العامالت ،لكن العـامالت أكثـر ذهانیة
 )3متوسط سمة العصابیة مرتفع في الفئة العمریة ( 25- 20سنة).
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)4

)5
)6
)7

عدم وجود فروق إحصائیة بین النساء العامالت وغیر العامالت في درجة الذهانیة واالنبساطیة
والمراءاة ،ووجود فروق في درجة العصابیة- .عدم وجود فروق إحصائیة بین النساء العازبات
والمتزوجات في درجة الذهانیة واالنبساطیة والمراءاة .ووجود فروق في درجة العصابیة ،أي أن
النساء العازبات أكثر عصابیة من النساء المتزوجات.
عدم وجود فروق إحصائیة بین النساء الساكنات في الریف والمدینـة فـي درجـة الذهانیة والمراءاة
واالنبساطیة ،ووجود فروق في درجة العصابیة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة من النساء العـامالت تُعزى لمتغیر
نوع العمل في درجة االنبساطیة والعصابیة والذهانیة ،أما فـي بعـد المراءاة فهي دالة.
دراسة عبدهللا الزهراني ومحمد بني یونس  2010بعنوان  " :السمات الشخصیة الممیزة لألفراد
المصابین ببعض االضطرابات النفسیة بمنطقة الباحة في المملكة العربیة السعودیة "

أهداف الـدراسـة :الكشــف عــن ســمات الشخصــیة لــدى عینــة متاحــة مــن األفــراد األســویاء ،حیــث
بلغــت ، 78وغیــر االسویـاء مـن المصــابین بكـل مـن اضــطرابات( القلـق ،واالكتئــاب واالضــطرابات
الجسـدیة) .
عينة الدراسـة :بلغـت العینـة(  )190فـردا ً .
ادوات الدراسة :المقاییس التي استخدمت في الدراسة -:
مقیاس سـمات الشخصـیة الـذي أعـده (روسـالف ) 1991 ،عمـل علـى تطـویره للبیئـة األردنیـة (بنـي یونس
وأبو جدي.) 2009 ،
نتائج الدارسة :أشارت نتائج التحلیـل اإلحصـائي إلـى :
)1وجود فروق دالة احصائیا بـین أفـراد العینـة ككـل (األسویاء وغیر األسویاء) في السمات ً الشخصیة
جمیعها وبكـل مسـتویاتها مـن جهـة .
)2وجـود فـروق دالـة إحصائیا بـین أفـراد العینـة غیـر األسـویاء فـي سـمات الشخصـیة جمیعها وبكل
مستویاتها من جهة ثانیة.
 )3كما أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود ثالث سمات من سـمات الشخصـیة ،وهـي :سمة النشاط في
األداء العقلي ،وسمة االنفعالیة في األداء التواصلي ،وسمة المرونة في األداء العقلي ،لها قدرة تنبؤیه واضـحة،
حیث بلغ مجموع ما فسرته مجتمعة معا ً من التباین بین الحاالت المرضیة والسویة ()%35من ناحیة ،ووجود
ثالث سمات من سمات الشخصیة ،هـي :سـمة وتیـرة االسـتجابة فـي األداء التواصـلي ،وسـمة وتیـرة
االسـتجابة فـي األداء العقلـي ،وسـمة االنفعالیـة في األداء العقلي فسرت مجتمعة ()%14من التباین بین فئات
االضطرابات الثالث من ناحیة ثانیة.
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 )6دراسة عونية عطا صوالحة و نوال عبدالرؤوف العبوشي  " : 2011دراسة وصفية لمستوى بعض
السمات الشخصية لطلبة جامعة عمان األهلية وعالقتها ببعض المتغيرات ".
أهداف الدراسة :التعرف علي درجة بعض السمات الشخصیة (االتزان والعقالنیة ،تحمل المسؤولیة ،الحزم
واتخاذ القرار ،القابلیة االجتماعیة ،اإلبداع ،السیطرة ،النظام ) لدى طلبة جامعة عمان األهلیة ،ومعرفة فیما
إذا كان هناك فروقا ً دالة إحصائیا في هذه السمات الشخصیة تبعا ً للمتغیرات ( الجنس  ،نوع الكلیة  ،عدد
الساعات المعتمدة التي أنهاها الطالب  ،والمعدل التراكمي للطالب ).
عينة الدراسة :تكونت عینة الدراسة من () 537طالبا ً وطالبة من الكلیات العلمیة واألدبیة .
أدوات الدراسة :تم استخدام أداة لقیاس السمات الشخصیة السابقة ،اشتمل على ()40فقرة ،تم التحقق من
صدق المقیاس وثباته بما یتناسب مع طبیعة هذه الدراسة حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
،واختبارات "ت" كما تم استخدام تحلیل التباین األحادي ،واختبار شیفیه للتعرف على دالالت الفروق في
السمات الشخصیة .
نتـائج الدراسـة :أشارت النتائج الي :
 )1أن مستوى السمات الشخصیة المقاسة كانت متوسطة.
)2كما أشارت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائیا ً بین تقدیرات عینة الدراسة لمستوى السمات الشخصیة
تعزى لمتغیر عدد الساعات الدراسیة المعتمدة التي أنهاها الطلبة على كل سمة من السمات السبعة وعلى
المقیاس الكلي ،بینما كانت الفروق دالة احصائیا ً على بعض سمات الشخصیة تبعا ً لمتغیرات الجنس  ،نوع
الكلیة ،والمعدل التراكمي للطالب.

 )7دراسة بن يونس ياسمين وناسة  2015بعنوان  ":دراسة لبعض السمات الشخصية
لدى األطفال المسعفين ،دراسة ميدانية بدار استقبال اليتامى "
أهداف الدراسة :معرفة بعض السمات الممیزة لشخصیة الطفل المسعف والمتمثلة في كل من العدوانیة
واالنبساطیة.
عينة الدراسة :تكونت عینة الدراسة من( )12طفل مسعف.
أدوات الدراسة :المقاییس التي استخدمت في الدراسة-:
 مقیاس سمات الشخصیة.
 مقیاس العدوانیة لدى األطفال.
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 اختبار تفهم الموضوع للصغار (.)CAT
 إضافة إلي المقابالت العیادیة التي أجریت مع حاالت الدراسة ومع األخصائیة النفسیة بالمؤسسة.
نتـائج الدراسـة :بینت النـتائج أن الطفل المسعف یتسـم بالعـدوانیة وال یتـسم باالنبـساطیة.

 )8دراسة سحقي سعاد و ايطاطاحين عبدالرزاق 2016بعنوان " :سمات الشخصية وعالقتها
باالحتراق النفسي لدى المربين العاملين بمراكز ذوي االحتياجات الخاصة " .
أهداف الدراسة :معرفة السمات الشخصیة وعالقتها باالحتراق النفسي لدى المربین العاملین بمراكز ذوي
االحتیاجات الخاصة.
عيـنة الدراسة :تكونت عینة الدراسة من ( )30مربي بثالث مراكز مختلفة لذوي االحتیاجات الخاصة.
ادوات الدراسـة :المقاییس التي استخدمت في الدراسة- :
 مقیـاس العـوامل الخمس الكبرى للشخصیة "لـكوستا وماكري " تعریب " بدر األنصاري " .
 مقیاس االحتراق النفسي " لماسالش" .
نتـائج الدراسـة :السمات الشخصیة الشائعة لدى المربین العاملین بمراكز ذوي االحتیاجات الخاصة هي
سمات إیجابیة.
)1مستوى االحتراق النفسي معتدل في بعدي (اإلجهاد االنفعالي ،وتدني الشعور باإلنجاز ) لدى المربین،
ومرتفع في بعـد ( تبلد المشاعر ).
 )2عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات سمات الشخصیة ومتوسطات االحتراق
النفسي تعزى الختالف الجنس.
)3وجود عالقة ارتباطیة طردیة(موجبة) ذات داللة احصائیة عند مستوى  0.01بین عامل العصابیة
واالحتراق النفسي.
)4كما اثبتت الدراسة أیضا وجود عالقة ارتباطیة عكسیة (سالبة) ذات داللة احصائیة بین العاملین
(االنبساطیة ویقضة الضمیر) واالحتراق النفسي.
)5عدم وجود عالقة ذات داللة احصائیة بین العاملین (الصفاوة والطیبة) واالحتراق النفسي.
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 2.3المـحور الـثانـي :دراسـات تنـاولـت قـلـق المـسـتـقـبل
 )1دراسة فضيلة عرفات السبعاوي  2007بعنوان " :قلق المستقبل لدي طلبة كلية التربية
وعالقته بالجنس والتخصص الدراسي" .
اهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلي التعرف علي مستوى قلق المستقبل لدى طلبة كلیة التربیة بشكل عام،
كما هدفت إلي التعرف علي العالقة بین متغیر قلق المستقبل لدى طلبة التربیة ومتغیري الجنس (طالب
وطالبات) والتخصص الدراسي (علمي وإنساني) .
عينه الدراسة :تكونت عینه الدراسة من ( )578طالبا وطالبه یمثلون نسبة ( )%15.270تقریبا  ،وطریقه
اعاده االختبار على عینه من الطلبة بلغت  50طالبا وكان معامل الثبات ألداة البحث (. )0.938
ادوات الدراسة :استخدمت الدراسة الوسائل االحصائیة التالیة-:
معامل ارتباط بیرسون  ،واختبار"ت" لعینة واحدة ،ومعامل بوینت باسیریال .
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة الى النتائج التالیة-:
)1عدم وجود فروق ذات دالله احصائیة بین المتوسط المتحقق والمتوسط النظري لمقیاس قلق المستقبل
ولصالح القیمة المتحققة ،وهذا یعني ان مستوى قلق المستقبل لدي أفراد العینة بشكل عام عال .
)2وجود عالقه ارتباطیة دالة بین متغیر قلق المستقبل ومتغیر الجنس ولصالح اإلناث.
 )3وجود عالقة ارتباطیة غیر دالة بین متغیر فلق المستقبل ومتغیر التخصص الدراسي ولصالح
التخصص العلمي.
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 )2دراسة غالب بن محمد المشيخي  2009بعنوان " :قلق المستقبل وعالقته بكل من
فاعلية الذات ومستوى الطموح لدى عينة مـن طالب جامعة الطائف ".
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین قلق المستقبل ومستوى الطموح .
عينه الدراسة :تكونت عینة الدراسة من ( )720طالبا منهم () 400طالبا من طالب كلیة العلوم و(320
)طالبا من طالب كلیة اآلداب بجامعة الطائف.
ادوات الدراسة :استخدمت الدراسة المقاییس التالیة-:
 مقیاس قلق المستقبل إعداد :الباحث () 2001
 مقیاس مستوى الطموح إعداد :معوض ،وعبد العظیم (. )2005
نتائج الدراسة :أسفرت نتائج الدراسة عن -:
 )1انه توجد عالقة سالبة ذات داللة احصائیة بین درجات الطالب في قلق المستقبل ودرجاتهم في مستوى
الطموح .
)2توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات طالب مرتفعي مستوى الطموح ومنخفضي
مستوى الطموح على مقیاس قلق المستقبل لصالح الطالب منخفضي مستوى الطموح.

)3دراسة وفـاء محمـد الـقاضي  2009بعنوان  ":قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم
و مفهوم الذات لدي حاالت البتر بعد الحرب على غزة " .
أهداف الدراسـة :هدف الدراسة للتعرف على قلق المستقبل وعالقته بصوره الجسم و مفهوم الذات لدى
حاالت البتر بعد الحرب على غزه و تأثیر المتغیرات( الجنس ،الحالة االجتماعیة ،وجود ابناء أم ال ،مكان
البتر ،سبب البتر ،ومدة االصابة ).
عينة الدراسة :تكونت عینة الدراسة من عینة عشوائیة من حاالت البتر قوامها () 250فردا.
أدوات الدراسـة :استخدمت الدراسة المقاییس التالیة-:
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التكرارات والنسب المئویة  ،اختبار ت ، T.testوتحلیل التباین ،المتوسطات الحسابیة ،معامل ارتباط
بیرسون وسیبرمان ،والتجزئة النصفیة ،معامل ارتباط الفاكرونباخ .
نتائج الدراسة :اسفرت نتائج الدراسة عن:
)1وجود عالقه ذات داللة احصائیة بین قلق المستقبل ومفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة.
)2ال توجد فروق ذات داللة احصائیة في قلق المستقبل تعزى لمتغیرات الجنس( ذكر-انثي ) لدى حاالت البتر
بعد الحرب على غزة .

 )4دراسة هادي صالح ألنعيمي  ،و جنار عبدالقادر أحمد  2010بعنوان " :قلق المستقبل
لدى المدرسات المتأخرات عن الزواج في محافظة كركوك" .
أهداف الدراسة :التعرف على مستوى قلق المستقبل لدي المدرسات المتأخرات عن الزواج في محافظة
كركوك .
عينة الدراسة:بلغت عینة الدراسة ( )100مدرسة من العامالت في المدارس( المتوسطة-االعدادیة الثانویة).
أدوات الدراسة :تم استخدام مقیاس قلق المستقبل الذي أعده الباحثین.
نتائج الدراسـة :بعد معالجة البیانات احصائیا باستخدام الوسائل االحصائیة :اختبار "ت" لعینة واحدة،
ولعینتین مستقلتین ،و معامل ارتباط بیرسون ،وتحلیل التباین ،توصلت الدراسة الى-:
 )1ان المدرسات العامالت في المدارس الثانویة في محافظة كركوك یعانین من قلق المستقبل .
 )2ال توجد فروق ذات داللة احصائیة في قلق المستقبل تبعا لمتغیر العمر ( 35-30سنة 40-36 ،سنة،
 45- 41سنة ).
 )3ال توجد فروق ذات داللة احصائیة في قلق المستقبل ،تبعا لمتغیر سنوات الخدمة( 5-1سنة10-6 ،
سنة 11 ،سنة فأكثر ).
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 )5دراسة عفـراء إبراهيـم خليل  2011بعنوان  ":مستوى االيجابية وعالقتها بقلق المستقبل
لدي عينه من طلبة الجامعة "
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى االیجابیة و قلق المستقبل لدى عینة من طلبة
الجامعة.
عينه الدراسة :تكونت عینة الدراسة من ( )990طالبا وطالبة .
أدوات الدراسة :استخدمت الدراسة المقاییس التالیة:
تم بناء مقیاسین احدهما لقیاس اإلیجابیة واآلخر لقیاس قلق المستقبل ،وتم استخراج دالالت الصدق والتباین
للمقیاسین.
نتائج الدراسة :اسفرت نتائج الدراسة عن:
)1ان طلبة عینه الدراسة یتمتعون بمستوى من اإلیجابیة أعلى من المستوى الفرضي للمقیاس.
)2ان قلق المستقبل لدى أفراد العینة أقل من المتوسط الفرضي للمقیاس  ،فضال عن وجود عالقه ارتباطیة
سالبة بین المتغیرین .

 )6دراسـة سمـر وليـد الحـلـح  2011بعنوان" :العالقة بين قلق المستقبل واالكتئاب لدى
عينة مـن طالب الصف الثاني الثانوي في محافظة ريف دمشق".
أهداف البحث :یهدف البحث الحالي إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین قلق المستقبل واالكتئاب لـدى عینـة
البحث من طالب الصف الثاني الثانوي  ،ودراسة الفروق في درجة قلق المستقبل لدى عینة البحـث من
طالب الصف الثاني الثانوي تبعا ً لكل من متغیر الجنس  ،التخصص الدراسي (أدبي-علمـي  )،و مستوى
تعلیم الوالدین ( األب – األم )  ،ودراسة الفروق في درجة االكتئاب لدى عینة البحث من طالب الصف
الثاني الثانوي تبعا ً لكل من متغیر الجنس  ،التخصص الدراسي (أدبي-علمـي  )،و مسـتوى تعلیم الوالدین (
األب – األم ) .
عينـة الدراسـة :وقد بلغ عدد أفراد عینة البحث ككل ( )620طالبا ً وطالبة بطریقة المعاینة الطبقیة العشـوائیة
النسبیة .
أدوات الدراسـة :استخدمت الباحثة األدوات التالیة :
) 1مقیاس قلق المستقبل من إعداد ناهد سعود .
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) 2القائمة العربیة الكتئاب األطفال إعداد أحمد عبد الخالق و تقنین سامر رضوان .
)3االستمارة االجتماعیة من إعداد الباحثة ،وقد وضعت مجموعة مـن الفـروض واختبـرت صدقها.
نـتائج الدراسة  :أتت النتائج كما یلـي-:
)1وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد العینة على اختبار قلق المستقبل وفقا ً لمتغیر
الجنس (ذكور وإناث) لصالح عینة اإلناث .
)2وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد العینة على اختبار قلق المستقبل وفقا ً لمتغیر
التخصص الدراسي(األدبي  ،العلمي) لصالح طلبة الفرع العلمي .
)3وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد العینة على مقیاس االكتئاب وفقا ً لمتغیر الجنس
(ذكور وإناث)لصالح عینة اإلناث .
)4وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد العینة على مقیاس االكتئاب وفقا ً لمتغیر
التخصص الدراسي (األدبي ،العلمي) لصالح طلبة الفرع األدبي .

)7دراسة زقاوة أحمـد  2012بعنوان  " :قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة
التكوين المهني ".
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى قلق المستقبل لطلبة التكوین المهني وفقا للنوع
(ذكور – إناث ) والتخصص الدراسي .
عينة الدراسة :طبقت الدراسة على عینه من ( )112طالبا وطالبة ینتمون الى أربعة تخصصات مهنیة .
أدوات الدراسة :طور الباحث استبانة قلق المستقبل تضمنت خمسة أبعاد  :البعد االجتماعي ،االقتصادي،
النفسي المهني ،االكادیمي  ،ویتضمن االستبیان  30فقرة .
نتائج الدراسة :أسفرت النتائج عن:
 )1وجود مستوى متوسط من قلق المستقبل لدي طلبة التكوین المهني وهذا في الدرجة الكلیة لألداة وفي البعد
 :المهني ،االكادیمي ،االجتماعي النفسي .
)2أما في البعد االقتصادي فقد كان مستوى القلق فیه منخفضا.
 )3فروق دالة في مستوى قلق المستقبل بین الذكور واإلناث في البعد النفسي والبعد المهني وفي الدرجة الكلیة
وكانت لصالح الذكور .
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 )4التوجد فروق دالة في باقي األبعاد  ،ولم تظهر النتائج اي فروق دالة في مستوى قلق المستقبل تعزى
لمتغیر التخصص العلمي .

 )8دراسة محمد بن علي مسـاوي 2012بعنوان ":قلق المستقبل لدى الطالب المعلم
وعالقته ببعض المتغيرات" .
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى درجة قلق المستقبل لدى الطالب المعلم و اختالف درجة
قلق المستقبل باختالف العمر الزمني والتخصص االكادیمي والمعدل التراكمي.
عينة الدراسة :تكونت عینة الدراسة من(  )109طالبا.
ادوات الدراسة :استخدمت الدراسة :مقیاس قلق المستقبل( :غالب المشیخي.)2009 ،
نتائج الدراسـة :باستخدام تحلیل التباین تم التوصل الى النتائج التالیة-:
)1یوجد مستوى عالي من قلق المستقبل لدى الطالب المعلمین .
)2ال تختلف درجة قلق المستقبل باختالف العمر الزمني لدى الطالب المعلمین.
)3ال تختلف درجة قلق المستقبل باختالف التخصص االكادیمي لدى الطالب المعلمین.
)4ال تختلف درجه قلق المستقبل باختالف المعدل التراكمي لدى الطالب المعلمین .

)9دراسة محمد أحمد المومني ،و مازن محمود نعيم  2013بعنوان ":قلق المستقبل لدى

طلبة كليات المجتمع في منطقة الجليل في ضوء بعض المتغيرات " .
اهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى قلق المستقبل لدى طلبة كلیات المجتمع في منطقة
الجلیل .
عينة الدراسة :تكونت عینة الدراسة تؤدي من(  )439طالبا وطالبه ،منهم(  )207طالبا و ( )232طالبة .
أدوات الدراسة :استخدمت الدراسة المقاییس التالیة-:
 مقیاس قلق المستقبل من إعداد :شقیر( . )2005
 مقیاس المعد للكشف عن مستوى قلق المستقبل من إعداد  :السفاسفة والمحامید (. )2007
نتـائج الدراسة :أسفرت نتائج الدراسة عن:
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 )1عدم وجود فروق دالة إحصائیا في مستوى قلق المستقبل الكلي تعزى إلى اختالف متغیرات
التخصص  ،أو المستوى الدراسي .
 )2وجود فروق دالة احصائیا في مستوى قلق المستقبل الكلى تعزي الختالف الجنس لصالح الذكور.
 )3وجود فروق ذات دالله احصائیا في المجالین االقتصادي واالجتماعي تعزي للجنس  ،ووجود فروق
في مجال العمل تعزى للـتخصص .
 )4عدم وجود فروق دالة احصائیا في جمیع المجاالت تعزى للمستوى الدراسي .

 )10دراسة إبراهيم سعد الطخيس  2014بعنوان " :فاعليه برنامج إرشادي واقعي
في خفض قلق المستقبل لدى طالب المرحلة الثانوية " .
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة برنامج إرشادي في خفض قلق المستقبل لدى طالب
المرحلة الثانویة.
عينة الدراسة :تكونت عینة الدراسة من () 20طالبا من طالب المرحلة الثانویة مما حصلوا على درجات
متدنیة في مستوى قلق المستقبل في مدینة الدوادمي ،وتم تقسیمهم إلى مجموعتین( المجموعة الضابطة
وتكونت من ""10طالب) ( ،والمجموعة التجریبیة وتكونت من ".) "10
أدوات الدراسـة :استخدمت الدراسة المقاییس التالیة:
 مقیاس قلق المستقبل من إعداد :المشیخي . 2009
 إضافة إلى برنامج إرشادي من إعداد الباحث و الذي یتآلف من ( )8جلسات إرشادیة على مدى أربعة
اسابیع  ،مدة الجلسة(  )60-45دقیقة .
نتـائج الدراسـة :اسفرت نتائج الدراسة عن:
 )1وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة بعد
تطبیق البرنامج االرشادي وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة  ،و ان البرنامج االرشادي له فاعلیة
في خفض قلق المستقبل و أوصى الباحث بضرورة أن یكون هناك تكیف وتطویر للبرامج االرشادیة المتعلقة
بخفض قلق المستقبل مع مراحل عمریة مختلفة ،وبأسالیب إرشادیة مختلفة أیضا .
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 3.3المحـور الـثـالـث :دراسـات تنـاولـت العـالقـة بيــن السـمات الشـخـصيـة و قـلـق
الـمـستـقبـل
 )1دراسـة صالح حميد حسين كرميان  2008بعنوان " :سمات الشخصية وعالقتها بقلق
المستقبل لدى العاملين بصورة مؤقتة من الجالية العراقية في أستراليا " .
التعرف على سمات الشخصیة وقلق المستقبل لدى العاملین بصورة مؤقتة مـن
أهداف الدراسة :هدفت الى
ّ
الجالیة العراقیة في أسترالیا.....ومن ثم إیجاد العالقة بین المتغیّرین ،والوقوف على الفروق الفردیة في كل
منهما حسب الجنس والحالة االجتماعیة والعمر.
عينة الدراسة :تألفت عینة الدراسة من ()198من العاملین بصورة مؤقتة من الجالیة العراقیة في أسترالیا
( 126من الذكور و  72من اإلناث) ،تراوحت أعمارهم بین ( )58-18سنة.
ادوات الدراسـة :تم اعتماد "قائمة الخمسة الكبرى" التي تحتوي على  44فقرة ،لقیاس األبعاد الخمسة
للشخصیة :االنبساطیة ،الطیبة ،حیویة الضمیر ،العصابیة ،والتفتّح لدى أفراد عینة البحث .وتم بناء مقیاس
احتوى على  33فقرة لقیاس مستوى قلق المستقبل لدى أفراد العینة .وتم التحقق من صدق وثبات المقیاسین
بطرائق مختلفة.
نتائج الدراسـة :أسفرت إجراءات الدراسة عن النتائج التالیة:
أ)فيما يتعلق بمقياس سمات الشخصية:
 )1وجود مستوى عا ٍل من االنبساطیة والطیبة وحیویة الضمیر والتفتّح لدى أفراد عینة البحث ،مع وجود
فروق بین بُعد العصابیة واستجابات أفراد العینة ،لكنها لم ترقى الى مستوى الداللة اإلحصائیة.
 )2وجود فروق حسب الجنس في أبعاد االنبساطیة والطیبة وحیویة الضمیر لصالح الذكور وفي بُعد العصابیة
لصالح االناث ،ولكن لم ترقى تلك الفروق الى مستوى الداللة اإلحصائیة .وبالنسبة لبُعد التفتّح ،فأن النتائج
كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح الذكور.
)3وجود فروق ذات داللة إحصائیة حسب العمر في بُعد العصابیة فقط بین فئتي ( )45-32سنة و ()58-46
سنة ولصالح الفئة الثانیة.
ب) بالنسبة لمقياس قلق المستقبل:
)1وجود مستوى عا ٍل من قلق المستقبل لدى عینة البحث.
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)2ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة حسب الجنس والحالةاالجتماعیة في قلق المستقبل.
جـ) أ ّما عن مدى العالقة بین أبعاد الشخصیة الخمسة وقلق المستقبل .فأن النتائج أظهرت وجود عالقة
ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین قلق المستقبل وبُعد العصابیة ،ولم یظهر وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة
إحصائیة بینه وبین األبعاد األخرى.

 )2دراسـة إيـمان حمـدي درويـش الزعـالن  2015بعنوان ":قلق المستقبل وعالقته بسمات
الشخصية لدى األطفال مجهولي النسب في مؤسسات االيواء والمحتضنين لدى أسر بديلة
".
أهـداف الدراسـة :هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بین قلق المستقبل و سمات الشخصیة لدي
االطفال مجهولي النسب في مؤسسات اإلیواء  ،والمحتضنین لدى أسر بدیلة  ...والكشف عن مستوى قلق
المستقبل و سمات الشخصیة لدى األطفال مجهولي النسب وعالقته ببعض المتغیرات (الجنس الجهة الحاضنة،
المستوى التعلیمي ،العمر  ،مكان السكن).
عيـنة الدراسـة :تكونت عینة الدراسة من ( )30طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بین () 16-9سنه متواجدین
في مؤسسة میرة الرحمة وفي االسر البدیلة في محافظات غزة .
أدوات الدراسـة :استخدمت الباحثة مقیاسین -:
_مقیاس قلق المستقبل من اعداد الباحثة.
_ مقیاس سمات الشخصیة من اعداد ممدوحة سالمة.
نتـائج الدراسـة :أظهرت النتائج ما یلي-:
 )1ان مستوى قلق المستقبل لدى افراد العینة مستوى عالي .
 )2ال توجد فروق في قلق المستقبل لدى االطفال مجهولي النسب تعزى لنوع الجنس  ،كما ال توجد فروق في
سمات الشخصیة لدي األطفال مجهولي النسب تعزى لنوع الجنس( ذكور – إناث ).
)3توجد فروق في قلق المستقبل األطفال مجهولي النسب تعزى للمستوى التعلیمي لصالح أطفال المرحلة
الثانویة  ،بینما ال توجد فروق في سمات الشخصیة لدى األطفال مجهولي النسب تعزى للمستوى التعلیمي .
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 4.3التـعـقيـب علي الـدراسـات الـسـابقـة
أوال -:السـمات الشخـصيـة:
• مـن حيـث أهـداف الدراسـة-:اشتركـت جمـیع الدراسات بمتغـیر سمات الشخصیة  ،وتباینـت في
العالقة بین سمات الشخصیة بالمتغیرات اآلخرى حسب الهدف من كل دراسة منها دراسة( :عائشة2014 ،
)و دراسة(الغیالني )2013،و دراسة ( عونیة ،نوال  )2011ودراسة (عبداللة  ،محمد  )2010و دراسة(
المخالفي )2006 ،و دراسة ( امل  )2007،و دراسة (سامر  ) 2003،وهدفت مجموعة اخرى من الدراسات
الى توزع سمات االنبساطیة والعصبیة والذهانیة مثل دراسة (كمال . )2009،

•

مـن حيث عيـنة الدراسـة-:لقد تنوعت الدراسات السابقة للسمات الشخصیة في حجم العینات حسب

االهداف المرجوة  ،فكانت أعلى عینه ( )606فردا واقل عینة(  )12فردا منها ما تناول فئه االیتام الذین
ترعاهم المؤسسات االجتماعیة كما في دراسة (امل) 2007 ،ومنها ما تناول فیها النساء العامالت وغیر
العامالت كما في دراسة ( كمال  )2009،ومنها ما تناول فئه االفراد المصابین ببعض االضطرابات النفسیة
كالقلق واالكتئاب واالضطرابات الجسدیة كما في دراسة (عبد هللا ،محمد ) 2010ومنها ما تناول فئه
االخصائیین االجتماعیین كما في دراسة (عائشة ) 2014 ،ودراسات تناولت سمات الشخصیة للطلبة
الجامعیین مثل دراسة (سامر  )2003،ودراسة (المخالفي. )2006 ،
• مـن حيـث زمـن الدراسـة-:لقد تنوعت السنوات في دراسة السمات الشخصیة فكانت اول الدراسات
التي حصلت علیها الباحثة هیا دراسة (سامر  )2003،و احدث الدراسات هي دراسة (سحقي  ،ایطاطاحین،
. )2016
• مـن حيـث أدوات الدراسة - :اشترك الباحثون في استخدام مقیاس السمات الشخصیة ولكنهم تباینوا
في اعداد المقیاس  ،حیث هناك دراسات اعتمدت في اعدادها لمقیاس الشخصیة على مقیاس ایزنك للشخصیة
كما في دراسة ) كمال )2009 ،وهناك دراسات اعتمدت على مقاییس اخرى لشخصیه كمقیاس العوامل
الخمسة الكبرى للشخصیة (لكوستا وماكري) تعریب" بدر االنصاري" كما في دراسة (سحقي ،ایطاطاحین،
 )2016ومقیاس عالوي للسمات الشخصیة في دراسة (الغیالني )2013 ،ومقیاس جاكسون للشخصیة في
دراسة( امل .)2007،
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ثـانيـا -:قلـق المـستقبل:
• مـن حيـث أهداف الـدراسـة -:فقد اشتركت جمیع الدراسات في متغیر قلق المستقبل ولكنها تباینت في عالقه
قلق المستقبل بالمتغیرات المتنوعة االخرى ،حسب االهداف المرجوة من كل دراسة منها دراسة ( فضیله )2007،
و دراسة (المشیخي  ) 2009،و دراسة( القاضي )2009 ،و دراسة (عفراء) 2011 ،و دراسة ( ولید )2011 ،
وهدفت مجموعه من الدراسات الى معرفه مستوى القلق مثل دراسة (المومني ،نعیم  )2013 ،ودراسة ( زقاوة
) 2013،و دراسة ( هادي ،جنار … )2010 ،وهدفت الدراسات اآلخرى الى معرفه فاعلیه البرنامج االرشادي
في خفض قلق المستقبل كما في دراسة ( ابراهیم .)2014 ،
• مـن حيث عيـنات الدراسـة -:لقد تنوعت الدراسات السابقة في حجم عیناتها فكانت اكبر عینة في دراسة (عفراء
 )2011،حیث بلغت حوالي( )990فردا وكانت اقل عینة ( )20فردا … وقد اختلفت العینة حسب االهداف
المرجوة  :فمنها ما تناول الطالب الجامعیین مثل دراسة ( المومني ،نعیم) 2013 ،و دراسة (عفراء )2011 ،و
دراسة ( المشیخي) 2009 ،وهناك دراسات تناولت فئة من طالب المرحلة الثانویة كما في دراسة( ابراهیم
 )2014،ودراسة (الحلح  )2011،وهناك دراسة وحیدة تناولـت حـاالت البـتر هي دراسة ( القاضي. )2009 ،
•مـن حيـث زمـن الدراسـة -:فقد تنوعت السنوات في دراسة قلق المستقبل في اولى الدراسات التي حصلت علیها
الباحثة دراسة (فضیلة  )2007،وكانت احدث الدراسات هي دراسة (ابراهیم. )2014،
• مـن حيث أدوات الدراسـة -:اشترك الباحثون في استخدام مقیاس قلق المستقبل ولكنهم تباینوا في اعداد المقیاس
فمنهم من قام بإعداد مقیاس لقلق المستقبل مثل دراسة (المشیخي ) 2009 ،ودراسة ( هادي ،جنار )2010
ودراسة (عفراء )2011 ،ودراسة (زقاوة  …) 2012،وهناك دراسات اعتمدت في اعدادها لمقیاس قلق المستقبل
على مقاییس اآلخرین مثل دراسة ( الحلح )2011 ،استخدمت مقیاس قلق المستقبل من اعداد" ناهد سعود" و
دراسة (ابراهیم ) 2014 ،التي استخدمت مقیاس قلق المستقبل من اعداد (المشیخي.)2009 ،
 5.3أوجـه االسـتفـادة مـن الدراسـات الـسابقـة
استفادة الباحثة من الدراسات السابقة في التالي -:
 صیاغة العنوان .
 وضوح اهداف الدراسة .
 وفي صیاغة اسئله الدراسة .
 واختیار المنهج المناسب.
 صیاغه االطار النظري .
 استخدام االسالیب اإلحصائیة المناسبة.
 و في تصمیم مقیاسي الدراسة  ،والمساهمة في تفسیر النتائج التي تم التوصل الیه
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الفصل الرابع
الدراسة امليدانية
منهج الدراسة
جمتمع الدراسة
عينة الدراسة
أدوات الدراسة
اولا -:مقياس مسات الشخصية
ثانيا -:مقياس قلق املستقبل
إجراءات الصدق الثبات

الفصل الرابع
الدراسة الميدانية
منهج الدراسة:استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.
مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع البحث من جميع طلبة كلية اآلداب بسبها (جامعة سبها).
عينة الدراسة :تم اختيارها بطريقة العينة العشوائية البسيطة والجدول الالحق يوضح توزيع أفراد العينة

حسب متغيرات البحث.
جدول رقم (  ) 1یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیرات البحث
النسبة المئویة
مستویات المتغیر حجم العینة
المتغیر
%48
48
ذكر
الجنس
%52
52
أنثى
%100
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الجـــــــزئي
%50
50
األولى
السنة الدراسیة
%50
50
الرابعة
%100
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الجـــــــزئي
%50
50
علوم اجتماعیة
القسم العلمي
%40
40
لغات
%10
10
اجتماعیات
%100
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الجـــــــزئي

الكلي

100

أدوات البحث
أوال :مقياس السمات الشخصية
المقیاس من (إعداد فضل الشيخ و اخرون  )2017ویتكون من  23عبارة موزعة على أربعة محاور
( العصابیة  ،االنبساطیة  ،الذهانیة  ،الكذب ) وعدد عبارات كل محور على التوالي (  ) 6 ، 5 ، 6 ، 6بدائله
( نعم  ،ال ).
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 إجراءات الصدق والثبات
 )1الصدق
 صدق المحكمین :حیث تم عرض المقیاس على عدد من األساتذة بقسم علم النفس وقد تم تعدیل بعض
عبارات المقیاس وحذف البعض اآلخر بناء على مقترحاتهم ).ملحق رقم.)1
 صدق المقارنة الطرفیة ( التمییزي )  :وقد تم التحقق منه من خالل العینة االستطالعیة البالغ حجمها
 24مفردة  ،ذلك للتعرف على الفروق بین المجموعتین العلیا والدنیا من العینة االستطالعیة على
مقیاس السمات الشخصیة  ،على أن تكون أعلى الدرجات ألعلى  12مفردات التي تمثل المجموعة
العلیا وأدنى الدرجات للمجموعة ألقل  12مفردة التي تمثل المجموعة الدنیا  ،وللتعرف على هذه
الفروق فقد تم استخدام اختبار " ت " ذلك وفق الجدول التالي :
جدول رقم ( ) 2
یمثل اختبار " ت " للتعرف على الفروق بین المجموعتین العلیا والدنیا من العینة االستطالعیة على مقیاس
السمات الشخصیة
المحور

المجموعة

العصابیة

العلیا

12

الدنیا

12

8.00

العلیا

12

11.83

0.39

الدنیا

12

8.29

1.83

العلیا

12

9.92

0.29

الدنیا

12

7.33

1.37

العلیا

12

11.58

0.51

الدنیا

12

8.67

1.30

العلیا

12

43.25

2.42

االنبساطیة
الذهانیة
الكذب
الكلي

الدنیا

حجم

المتوسط االنحراف

العینة

الحسابي

المعیاري

11.58

0.69
1.71

12

35.08

ت

مستوى

االستنتاج

الداللة
6.78
5.40
6.39
7.21
5.87

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

4.17

تشیر نتائج الجدول السابق إلى أن قیم " ت " للمحاور األربعة  ،و المقیاس ككل كانت على الترتیب
(  ) 5.87 ، 7.21 ، 6.39 ، 5.40 ، 6.78وجمیع مستویات الداللة (  ) 00. 0وهو أقل من مستوى الداللة
المعتمد بالبرنامج االحصائي  spssوهو  0.05وبالتالي توجد فروق بین المجموعتین العلیا والدنیا ،وتشیر
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المتوسطات الحسابیة إلى أن المجموعة العلیا تتمتع بسمات شخصیة أكثر مما تتمتع به المجموعة الدنیا ،
وبالتالي فإن المقیاس میز بین المجموعتین العلیا والدنیا  ،وعلى هذا األساس یعتبر صادقا ً بالمقارنة الطرفیة
( تمییزیا ً ).
 صدق االتساق الداخلي  :للتحقق من صدق االتساق الداخلي كان ذلك من خالل التعرف على العالقة بین
درجة كل محور والدرجة الكلیة للمقیاس باستخدام معامل ارتباط بیرسون  ،فكانت النتائج وفق الجدول
التالي :
جدول رقم ( ) 3
یمثل معامل ارتباط بیرسون للتعرف على العالقة بین درجة كل محور والدرجة الكلیة لمقیاس السمات
الشخصیة

العصابیة
المحور
0.94
االرتباط
مستوى الداللة 0.00
دالة
االستنتاج

االنبساطیة
0.98
0.00
دالة

الكذب
0.95
0.00
دالة

الذهانیة
0.97
0.00
دالة

تشير نتائج الجدول السابق أن قیم العالقة على المحاور(العصابیة ،االنبساطیة ،الذهانیة  ،الكذب ) كانت على
التوالي (  ) 0.95 ، 0.97 ، 0.98 ، 0.94وجمیعها أقل (  ) 0.05وهذا مؤشر على وجود عالقة قویة بین
درجة كل محور والدرجة الكلیة لمقیاس السمات الشخصیة  ،وعلى هذا األساس یعتبر المقیاس صادقا ً

باالتساق الداخلي ویمكن الوثوق في نتائجه .
 )2الثبات
للتحقق من ثبات المقیاس استخدم لذلك التجزئة النصفیة  ،ومعامل الفاكورنباخ لكل محور من محاور
المقیاس  ،والمقیاس ككل فكانت النتائج وفق الجدول التالي :
جدول رقم ( ) 4
یمثل التجزئة النصفیة  ،ومعامل الفاكورنباخ لكل محور من محاور المقیاس  ،والمقیاس ككل

المحور
التجزئة النصفیة
الفاكورنباخ

العصابیة االنبساطیة
0.82
0.88
0.83
0.84
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الذهانیة
0.65
0.78

الكذب
0.73
0.71

الكلي
0.90
0.95

من الجدول السابق یمكن القول بأن المقیاس ثابتا ً  ،حیث أن قیم التجزئة النصفیة للمحاور األربعة والمقیاس
ككل ( العصابیة  ،االنبساطیة  ،الذهانیة  ،الكذب ) كانت على التوالي ( ، 0.73 ، 0.65 ، 0.82 ، 0.88
 ) 90وجمیعها تقریبا ً ضمن القیم المناسبة للثبات .
كما أن قیم الفاكورنباخ كانت (  ) 0.95 ، 0.71 ، 0.78 ، 0.83 ، 0.84وجمیعها كذلك ضمن القیم المناسبة
للثبات .
وبعد التحقق من صدق وثبات المقیاس یمكن للباحثة تطبیقه على العینة األساسیة للبحث(.ملحق رقم .)2
ثانيا :مقياس قلق المستقبل
المقیاس من إعداد (زينب شقير )2005:ویتكون من  28عبارة بدائله ( نعم  ،أحیانا ً  ،ال ).
إجراءات الصدق و الثبات .

)1الصدق
 صدق المحكمین :حیث تم عرض المقیاس على عدد من األساتذة بقسم علم النفس وقد تم تعدیل بعض
عبارات المقیاس بناء على مقترحاتهم (.ملحـق رقم .)1
 صدق المقارنة الطرفیة ( التمییزي )  :وقد تم التحقق منه من خالل العینة االستطالعیة السابق ذكرها ،
ذلك للتعرف الفروق بین المجموعتین العلیا والدنیا من العینة االستطالعیة على أن تكون أعلى الدرجات
ألعلى  12مفردة التي تمثل المجموعة العلیا وأدنى الدرجات للمجموعة ألقل درجات  12مفردة التي
تمثل المجموعة الدنیا  ،وللتعرف على هذه الفروق فقد تم استخدام اختبار " ت " ذلك وفق الجدول التالي:
جدول رقم ( ) 5یمثل اختبار " ت " للتعرف على الفروق بین المجموعتین العلیا والدنیا على مقیاس قلق
المستقبل
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االنحراف

المجموعة حجم العینة المتوسط الحسابي

ت

المعیاري
العلیا

12

73.67

4.27

الدنیا

12

59.75

5.80

مستوى
الداللة

0.00 6.69

تشیر نتائج الجدول السابق إلى أن قیمة " ت "  6.69وبمستوى داللة  0.00وهو أقل من مستوى الداللة
المعتمد بالبرنامج االحصائي  spssوهو  0.05وبالتالي توجد فروق بین المجموعتین العلیا والدنیا وهذه
الفروق كما تشیر المتوسطات الحسابیة إلى أن المجموعة العلیا تعاني من قلق المستقبل أكثر من المجموعة
الدنیا  ،وعلى هذا األساس یعتبر المقیاس صادقا ً بالمقارنة الطرفیة ( تمییزیا ً).

 )2الثبات
للتحقق من ثبات المقیاس استخدم لذلك التجزئة النصفیة  ،ومعامل الفاكورنباخ لجمیع عبارات المقیاس فدلت
النتائج على أن قیمة التجزئة النصفیة  0.75ومعامل الفاكورنباخ  0.87وهي قیم مناسبة جدا ً للثبات  ،وبالتالي

یعتبر المقیاس ثابتا ً ویمكن الوثوق بنتائجه (.ملحق رقم .)2

58

الفصل اخلامس
نتائج الدراسة و تفسريها ومناقشتها
عرض النتائج وتفسريها
مناقشة عامة للنتائج
توصيات الدراسة
البحوث املقرتحة

الفصل الخامس
النتائج وتفسيرها
)1نتائج الفرض االول
ینص الفرض االول على ان  /مستوى قلق لمستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب بجامعة سبها یقل عن الوسط
الفرضي ( الدرجة الحیادیة ) .
للتحقق من هذه الفرضیة استخدم لذلك اختبار " ت " للعینة الواحدة اعتمادا ً على الوسط الفرضي  ،ومتوسط
درجات أفراد العینة على مقیاس قلق المستقبل  ،فكانت النتائج وفق الجدول التالي :
جدول رقم ( ) 6
یمثل اختبار " ت " للعینة الواحدة للتعرف على مستوى قلق المستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب ن = 100
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعیاري

44.08

6.71

الوسط الفرضي

ت

مستوى

االستنتاج

الداللة
17.77

56

0.00

دالة

تشير نتائج الجدول السابق أن قیمة " ت "  17.77وبمستوى داللة  0.00وهو أقل من  0.05وبالتالي توجد
فروق بین المتوسط الحسابي لعینة البحث والوسط الفرضي وهذه الفروق لصالح الوسط الفرضي أي أن
متوسط درجات عینة البحث (  ) 44.08أقل من الوسط الفرضي (  ) 56وهذا مؤشر على أن عینة البحث
من الطلبة لم یصلوا إلى درجة ( مستوى ) قلق المستقبل .
وبذلك هذه النتیجة حققت الفرض اآلول للبحث الذي ینص على أن مستوى قلق المستقبل لدى طلبة كلیة
اآلداب أقل من الوسط الفرضي ولعل ذلك یرجع إلى ثقة الطلبة في المستقبل الذي ینتظرهم رغم ما تمر به
البالد من مشاكل أمنیة وظروف اقتصادیة حانقة  ،وتتفق نتیجة هـذا الفرض مع ما توصلت الیه من نتائج
الدراسات السابقة ومنها دراسة عفراء ابراهیم ( )2011حیث اشارت هذه الدراسة الي أن قلق المستقبل لدى
أفراد العینة اقل مـن المتوسط الفرضي للمقیاس ...واختلفت نتیجة هـذا الفرض مع دراسة فضیلة السبعاوي
( )2007ودراسة محمد مساوي ( )2012حیق اظهرت نتائج هذه الدراسة أن مستوى قلق المستقبل لدى أفراد
العینة بشكل عام عال.
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)2نتائج الفرض الثاني
ینص الفرض الثاني على انه  /توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل لدى
طلبة كلیة اآلداب بجامعة سبها.
للتحقق من هذه الفرضیة استخدم لذلك معامل ارتباط بیرسون  ،فكانت النتائج وفق الجدول التالي :
جدول رقم ( )7یبین معامل ارتباط بیرسون للتعرف على العالقة بین السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل لدى
طلبة كلیة اآلداب بجامعة سبها.
السمات

المحور

العصابیة

االنبساطیة

الذهانیة

الكذب

الكلي

قلق

االرتباط

0.21

-0.32

-0.16

0.36

0.13

المستقبل

مستوى الداللة

0.04

0.00

0.12

0.00

0.18

االستنتاج

دالة

دالة

غیر دالة

دالة

غیر دالة

تشير نتائج الجدول السابق أن قیم معامالت االرتباط ( العالقة ) بین السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل
للمحاور األربعة ( العصابیة  ،االنبساطیة  ،الذهانیة  ،الكذب ) والكلي كانت على التوالي ( -0.32 ، 0.21
 ) 0.13 ، 0.36، -0.16 ،وبمستویات داللة على التوالي كانت ( ) 0.18 ، 0.00 ، 0.12 ، 0.00 ، 0.04
ومن هذه النتائج یمكن القول أنه توجد عالقة طردیة موجبة بین محور ( العصابیة ) وهي سمة سلبیة وقلق
المستقبل وهو سمة سلبیة ایضا ً أي أنه كلما كان المبحوث ( الطالب ) لدیه سمة العصابیة یزید ذلك من قلقه
على المستقبل  ،وتفسر الباحثة ذلك بأنها نتیجة متوقعة عندما یكون أفراد العینة لدیهم سمة العصابیة بنسبة
مرتفعة فإن ذلك یؤدي إلي ارتفاع مستوى القلق لدیهم … أي انه كلما ارتفعت سمة العصابیة زاد قلق المستقبل
كما أنه على محور ( االنبساطیة ) تشیر النتائج إلى عالقة سالبة بین االنبساطیة وهي سمة موجبة وقلق
المستقبل وهو سمة سلبیة أي أنه كلما كان الطالب انبساطي ومرح یكون أقل قلق على مستقبله ویمكن تفسیر
هذه النتیجة بوجود عالقة ارتباطیة عكسیة أي انه كلما ارتفعت سمة االنبساط لدى أفراد العینة فأن ذلك یؤدي
إلى خفض قلق المستقبل لدیهم والعكس صحیح … وتتفق نتائج المحورین العصابیة واالنبساطیة مع ما
توصلت الیة دراسة سحقي و ایطاطاحین ( )2016مـن نتائج لوجود عالقة ارتباطیة طردیة موجبة لسمة
العصابیة  ،كما اثبتت الدراسة ایضا وجود عالقة ارتباطیة عكسیة لسمة االنبساط .
وعلى محور ( الكذب ) یالحظ وجود عالقة موجبة بین الكذب وهو سمة سلبیة وقلق المستقبل وهو سمة
سلبیة أي أنه كلما كان الطالب لدیه سمة الكذب كلما ساهم ذلك في شعوره بعدم األمان وقلق على مستقبله …
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ویمكن تفسی ر هذه النتیجة بأنه كلما كان أفراد العینة لدیهم سمة الكذب مرتفعة فان ذلك یؤدي بهم إلي عدم
االرتیاح وعدم الشعور باألمان وبالتالي فان ذلك یؤدي الي زیادة قلق المستقبل لدیهم.
أما على محور ( الذهانیة ) والمقیاس ككل فال وجود لعالقة بین الذهانیة وقلق المستقبل كما ال وجود لعالقة
بین السمات الشخصیة بصفة عامة وقلق المستقبل ...وتفسر الباحثة هذه النتیجة بأنه كلما كانت السمات الشاذة
منخفضة أو منعدمة لدى أفراد العینة ،كلما ساهم في خفض مستوى القلق لدیهم.
)3نتائج الفرض الثالث
ینص الفرض الثاث على انه  /توجد فروق ذات داللة احصائیة في السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل لدى
طلبة كلیة اآلداب بجامعة سبها تعزى لمتغیر الجنس .للتحقق من هذه الفرضیة استخدم لذلك اختبار ( ت )
وكانت النتائج وفق الجدول التالي :
جدول رقم ( )8
یبین اختبار " ت " للتعرف على الفروق في السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب بجامعة
سبها تبعا ً لمتغیر الجنس
المقیاس

الجنس حجم

المتوسط

االنحراف

المحور

العینة

الحسابي

المعیاري

ذكر

48

9.23

1.70

أنثى

52

9.10

1.93

االنبساطیة ذكر

48

9.48

1.13

أنثى

52

9.56

1.16

ذكر

48

7.94

1.16

أنثى

52

8.23

0.78

ذكر

48

8.94

1.45

أنثى

52

8.35

1.28

ذكر

48

35.58

2.04

أنثى

52

35.23

2.65

ذكر

48

44.83

6.69

أنثى

52

43.38

6.72

العصابیة

السمات

الذهانیة

الشخصیة
الكذب
الكلي
قلق المستقبل
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ت

مستوى االستنتاج
الداللة

0.39
0.34
1.50
2.16
0.69
1.09

0.70
0.73
0.14
0.03
0.49
0.28

غیر دالة
غیر دالة
غیر دالة
دالة
غیر دالة
غیر دالة

يتضح من الجدول السابق أنه على مقیاس ( السمات الشخصیة ) توجد فروق بین الذكور واإلناث على
محور الكذب حیث قیمة " ت "  2.16وبمستوى داللة  0.03وهو أقل من  0.05وهذه الفروق حسب
المتوسطات الحسابیة تشیر إلى أن الطلبة الذكور لدیهم سمة الكذب أكثر من اإلناث  ،وقد یرجع ذلك إلى
أسالیب التربیة الخاطئة المتبعة من قبل األهل والتي یتشجع الذكور على الكذب أكثر من اإلناث … وتتفق
نتیجة هذا الفرض مع دراسة ( صالح كرمیان ) 2008 :حیث كشفت نتائج الدراسة بالنسبة لمقیاس سمات
الشخصیة عن وجود فروق ذات داللة احصائیة لصالح الذكور  ،وتتفق كذلك مع دراسة ( عونیة
ونوال ) 2011:حیث كانت الفروق دالة إحصائیا علي بعض سمات الشخصیة تبعا لمتغیر الجنس …
واختلفت مع دراسة سامر حامد ، 2003:و دراسة فضیلة السبعاوي  2007:في وجود فروق بین بعض
سمات الشخصیة بین الذكور واالناث ولكنها لصالح األناث .
أما على باقي المحاور ( العصابیة  ،االنبساطیة  ،الذهانیة ) والمقیاس ككل فجمیع قیم مستویات الداللة كانت
على التوالي (  ) 0.49 ، 0.14 ، 0.73 ، 0.70جمیعها أكبر من  0.05وبالتالي ال توجد فروق بین الذكور
واإلناث في هذه السمات  ...حیث كانت القیم علي سمة "العصابیة واالنبساطیة والذهانیة" غیر دالة احصائیا
 ،وهذا یعني ان افراد العینة من كال الجنسین متقاربین في هذه السمات.
وعلى مقیاس قلق المستقبل فتشیر نتیجة " ت " بأنها  1.09وبمستوى داللة  0.28وهو أكبر من 0.05
وبالتالي ال توجد فروق بین الذكور واإلناث من الطلبة في قلق المستقبل  ...وهذا یدل علي انه ال توجد فروق
بین الجنسین علي مقیاس قلق المستقبل  ،وترى الباحثة أن عدم وجود فروق في قلق المستقبل قد یرجع إلي
ان الطلبة من الجنسین یمرون بنفس الظروف او صعوبات متشابهة مما ادى الى عدم ظهور فروق لدیهم
…وتتفق نتیجة هـذا الفرض مع دراسة ( صالح كرمیان  ) 2008:حیث اسفرت نتائج الدراسة بالنسبة
لمقیاس قلق المستقبل لعدم وجود فروق ذات داللة احصائیة تبعا لمتغیر الجنس … وتختلف نتیجة هـذا الفرض
مع ما توصلت الیه دراسة ( سمر الحلح  ) 2011:حیث اشارت لوجود فروق ذات داللة احصائیة بین درجات
افراد العینة على اختبار قلق المستقبل.
)4نتائج الفرض الرابع
ینص الفرض الرابع على انه  /توجد فروق ذات داللة احصائیة في السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل لدى
طلبة كلیة اآلداب بجامعة سبها تعزى لمتغیر السنة الدراسیة .
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للتحقق من هذه الفرضیة استخدم لذلك اختبار ( ت ) وكانت النتائج وفق الجدول التالي :
جدول رقم ( ) 9
یبین اختبار " ت " للتعرف على الفروق في السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل لدى طلبة كلیة اآلداب بجامعة
سبها تعزى تبعا ً لمتغیر السنة الدراسیة
المقیاس

حجم

المتوسط

االنحراف

المحور

الدراسیة العینة

الحسابي

المعیاري

األولى

50

9.12

1.41

الرابعة

50

9.20

1.98

االنبساطیة األولى

50

9.52

1.22

الرابعة

50

9.52

1.07

األولى

50

8.04

1.04

الرابعة

50

8.14

0.93

األولى

50

8.58

1.53

الرابعة

50

8.68

1.25

األولى

50

35.26

2.55

الرابعة

50

35.54

2.53

األولى

50

44.04

6.83

الرابعة

50

44.12

6.65

العصابیة

السمات

الذهانیة

الشخصیة
الكذب
الكلي
قلق المستقبل

السنة

ت

مستوى االستنتاج
الداللة

0.23
0.01
0.52
0.36
0.55
0.06

0.82
0.99
0.61
0.72
0.58
0.95

غیر دالة
غیر دالة
غیر دالة
غیر دالة
غیر دالة
غیر دالة

يتضح أنه على مقیاس السمات الشخصیة أن قیم مستویات الداللة على المحاور األربعة والمقیاس ككل كانت
(  ) 0.58 ، 0.72 ، 0.61 ، 0.99 ، 0.82وجمیعها أكبر من  0.05وبالتالي ال توجد فروق بین طلبة السنة
األولى وطلبة السنة الرابعة في سمات ( العصابیة  ،االنبساطیة  ،الذهانیة  ،الكذب) والمقیاس ككل ( السمات
بصفة عامة ) ویمكن تفسیر هذه النتیجة بأن الطلبة یتمتعون بسمات شخصیة متقاربة وقد یرجع ذلك لتقارب
العمر العقلي بین الطالب .
وتتفق نتیجة هـذا الفرض مع ما توصلت الیه دراسة ( عونیة و نوال  ) 2011:حیث اشارت نتائج هذه الدراسة
لعدم وجود فروق لمستوى السمات الشخصیة بین تقدیرات عینة الدراسة .وعلى مقیاس قلق المستقبل فتشیر
نتیجة " ت " بأنها  0.06وبمستوى داللة  0.95وهو أكبر من  0.05وبالتالي ال توجد فروق بین طلبة السنة
األولى وطلبة السنة الرابعة في قلق المستقبل وتفسر الباحثة بأن عدم وجود فروق بین طلبة السنة االولى
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والرابعة یرجع لتشابه سمات شخصیة الطلبة حیث اشارنا في النتیجة السابقة الي عدم وجود فروق في سمات
الشخصیة لعینه الدراسة وقد یرجع لتشابه االهداف التي یسعى الطلبة لتحقیقها والظروف والصعوبات التي
یمرون بها ،وتتفق نتیجة هـذا الفرض مع ما توصلت الیه دراسة ( هادي ألنعیمي وجنار أحمد )2010
ودراسة

( وفاء القاضي ) 2009 :حیث اسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة

في قلق المستقبل.
)5نتائج الفرض الخامس
ینص الفرض الخامس على انه  /توجد فروق ذات داللة احصائیة في السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل
لدى طلبة كلیة اآلداب بجامعة سبها تعزى لمتغیر القسم العلمي .
للتحقق من هذه الفرضیة استخدم لذلك اختبار تحلیل التباین البسط ( ف ) وكانت النتائج وفق الجدول التالي :
جدول رقم ( )10
یبین اختبار تحلیل التباین البسیط ( ف ) للتعرف على الفروق في السمات الشخصیة  ،وقلق المستقبل لدى
طلبة كلیة اآلداب بجامعة سبها تبعا ً لمتغیر القسم العلمي
المقیاس

المحور

القسم العلمي

حجم

المتوسط االنحراف ف

العینة الحسابي
العصابیة

علوم اجتماعیة

50

9.34

1.80

لغات

37

9.05

1.63

اجتماعیات

10

8.80

1.55

علوم اجتماعیة

50

9.52

1.25

37

9.51

1.15

اجتماعیات

10

9.50

0.71

علوم اجتماعیة

50

8.01

1.03

لغات

37

8.11

0.84

اجتماعیات

10

8.40

0.97

علوم اجتماعیة

50

8.68

1.32

لغات

37

8.54

1.46

اجتماعیات

10

9.20

1.32

االنبساطیة لغات

السمات
الشخصیة

الذهانیة

الكذب

المعیاري
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مستوى

االستنتاج

الداللة
0.71 0.56

0.99 0.02

0.67 0.53

0.11 2.07

غیر دالة

غیر دالة

غیر دالة

غیر دالة

الكلي
قلق المستقبل

علوم اجتماعیة

50

35.54

2.66

لغات

37

35.22

2.38

اجتماعیات

10

35.90

2.56

علوم اجتماعیة

50

44.50

7.28

لغات

37

42.78

6.03

اجتماعیات

10

47.90

5.51

0.55
0.71

0.12 1.98

غیر دالة

غیر دالة

يتضح من الجدول السابق أنه على مقیاس السمات الشخصیة أن قیم مستویات الداللة الختبار ( ف ) على
المحاور األربعة والمقیاس ككل كانت ( ) 0.55 ، 0.11 ، 0.67 . 0.99 ، 0.71وجمیعها أكبر من 0.05
وبالتالي ال توجد فروق بین طلبة االقسام المختلفة في سمات ( العصابیة  ،االنبساطیة  ،الذهانیة  ،الكذب)
والمقیاس ككل

( السمات بصفة عامة ) وتتفق نتیجة هـذا الفرض مع ما توصلت الیة دراسة عبدالحكیم

المخالفي  2006:حیث اوضحت النتائج عن عدم وجود فروق بین درجات افراد العینة علي مقیاس سمات
الشخصیة وفقا لمتغیر التخصص وعلى مقیاس قلق المستقبل فتشیر نتیجة " ف " بأنها  1.98وبمستوى داللة
 0.12وهو أكبر من  0.05وبالتالي ال توجد فروق بین طلبة االقسام المختلفة في قلق المستقبل  ،وتتفق هذه
النتیجة مع دراسة محمد بن مساوي  2012حیث اشارت لعدم وجود اختالف في درجة قلق المستقبل باختالف
التخصص االكادیمي…وتتفق كذلك مع دراسة فضیلة السبعاوي  2007:حیث اشارت النتائج لوجود عالقة
ارتباطیة غیر دالة بین متغیر قلق المستقبل ومتغیر التخصص الدراسي.
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توصيات الدراسة
وفي ضوء ما أسفرت علیه الدراسة الحالیة توصي الباحثة بالتوصیات التالیة:
 ) 1ضرورة االهتمام باإلرشاد النفسي في الجامعات والعمل على فتح مكتب لالستشارات
النفسیة لحل مشاكل الطلبة.
 ) 2توفیر بعض المراجع واألنشطة العلمیة والریاضیة والترفیهیة من أجل مساعدة الطلبة
للتخفیف من قلق المستقبل.
فمثال :توعیتهم نحو مستقبلهم من خالل التعرف على أسس سلیمة حتى ال یقع الشباب
فریسة طموحاته الغیر واقعیة.
 )3إقامة الندوات والمحاضرات وفتح قنوات الحوار مع الطلبة من أجل توعیتهم ووقایتهم
من االضطرابات النفسیة.
 )4تطویر المناهج الدراسیة :بصورة تمكن من اكتساب مهارات التوافق السوي وتمتع الطلبة بالصحة النفسیة
السلیمة.
 )5دعم البحوث التي تعمل على رفع مستوى الصحة النفسیة.
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المقتـرحات
 تقترح الباحثة إجراء المزید من الدراسات على موضوع القلق بشكل عام ،و خاصة أن مسببات القلق
آخذت في االزدیاد في مجتمعنا نتیجة الظروف السیاسیة واالقتصادیة وما یعانیه الشعب من
ضغوطات  ،مما یخلق لدیه قلقاً.
 إلقاء المزید من االهتمام بقضایا الطالب الجامعیین وتوجیههم للتخطیط لمستقبلهم على أسس سلیمة
تتفق مع واقع المجتمع بحیث تكون طموحاتهم متناسبة مع ذلك الواقع من خالل برامج إرشادیة
تساعد الطلبة على إدراك مشكالت الواقع ومحاولة التأقلم والتكیف معها وتقویة وتعزیز خططهم
المستقبلیة بما یتناسب مع تحدیات الواقع ومتغیراته االجتماعیة واالقتصادیة.
 اجراء دراسة مقارنة بین طالب الجامعة وطالب المرحلة الثانویة تتناول قلق المستقبل وسمات
الشخصیة لدا هذه الفئة.
 اجراء دراسة میدانیة لمعرفة عالقة قـلق المستقبل بمتغیرات اخرى مثل :التحصیل الدراسي  ،دافعیة
التعلم ،االكتئاب.
 دراسة سمات الشخصیة وعالقتها بمتغیرات اخرى :األمن النفسي ،التوافق النفسي االجتماعي،
مفهوم الذات.

67

املراجع

المراجـع
اوال -:الكتب
 )1احمد محمد عبد الخالق,1996,قیاس الشخصیة,الكویت,لجنة التالیف والتعریب والنشر.
)2ثائر أحمد غباري ،خالد محمد ابوشعیرة  ،2010،سیكولوجیة الشخصیة ،عمان ،مكتبة المجتمع العربي
للنشر والتوزیع.
)3حامد عبد السالم زهران,2005,الصحة النفسیة والعالج النفسي,ط,4القاهرة,عالم الكتب للنشر والتوزبع.
)4دافید شیهان(ترجمة) عزت محمد شعالن()1988مرض القلق,الكویت,عالم المعرفة.
 )5زینب محمود شقیر,2005,مقیاس قلق المستقبل,مكتبة النهضة,المصریة القاهرة.
 )6شاكر مجید,2015,اضطرابات الشخصیة(انماطها,قیاسها),ط,2عمان,دار الصفاء للنشر والتوزیع.
)7عبد اللطیف حسین فرج,2008,االضطرابات النفسیة(الخوف-القلق-التوتر-االنفصام-االمراض النفسیة
لالطفال),دار الحامد للنشر والتوزیع,عمان.
)8عمر عبدالرحیم نصر هللا ,2004,تدني مستوى التحصیل واالنجاز المدرسي:اسبابه وعالجه,دار وائل
للنشر والتوزیع,عمان-االردن.
)9فائز محمد الحاج,1987,االمراض النفسیة,مطبعة المكتب االسالمي,بیروت-لبنان.
 )10محمد حسن غانم,2006,القیاس النفسي للشخصیة,االسكندریة المكتبة المصریة.
 )11محمد شحاتة ربیع,2010,اصول علم النفس,عمان,دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة.
 )12مدحت ابو النصر ،2005 ،االعاقة النفسیة ،القاهرة ،مجموعة النیل العربیة.
)13مروان ابو حویج,عصام الصفدي,2009,المدخل الى الصحة النفسیة,عمان,دار المسیرة.
 )14یوسف قماطي,عبدالرجمن عدس ,2005,علم النفس العام,طبعة 2عمان,دار الفكر للنشر والتوزیع.

ثانيا -:الرسائل العلمية
 )15ابراهیم سعد علي الطخیس ،2014 ،فعالیة برنامج إرشادي واقعي في خفض قلق المستقبل لدى طالب
المرحلة الثانویة ،رسالة ماجستیر ،جامعة الملك عبدالعزیز ،قسم علم النفس و االرشاد النفسي ،السعودیة.
 )16احمد محمد عبدالخالق ( :)1994الدراسة التطوریة للقلق ،حولیات كلیة اآلداب ،جامعة الكویت ،الحولیة
 ،14الرسالة .90
)17أشرف محمد حج ابراهیم  ،2019 ،االغتراب النفسي وعالقته بقلق المستقبل لدى طلبة جامعة القدس –
رسالة ماجستیر ،جامعة القدس ،فلسطین.
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 )18أمنة بوغازي ،مروة مجالدي ،2018 ،سمات الشخصیة وعالقتها بكشف الذات لدى المراهقین في
المرحلة النهائیة مـن التعلیم الثانوي ،رسالة ماجستیر ،جامعة  8ماي ،الجزائر.
 )19أوشن نادیة ،2014 ،التوجیه الجامعي وعالقته بتقدیر الذات وقلق المستقبل المهني للطالب في ضوء
بعض المتغیرات ،رسالة ماجستیر ،جامعة الحاج لخضر ،قسم العلوم االجتماعیة – شعبة علم النفس وعلوم
التربیة ،الجزائر.
 )20ایمان حمدي درویش الزعالن ،2015 ،قلق المستقبل وعالقته بسمات الشخصیة لدى االطفال مجهولي
النسب ،رسالة ماجستیر ،الجامعة االسالمیة – غزة ،كلیة التربیة قسم علم النفس ،فلسطین.
 )21بن یونس یاسمین وناسة ،2015 ،دراسة لبعض سمات الشخصیة لدى االطفال المسعفین ،رسالة
ماجستیر ،جامعة محمد بوضیاف ،الجزائر.
 )22حبیب علي  ،2015،نمط التفكیر وعالق ته بقلق المستقبل المهني لدى طلبة قسم التربیة البدنیة المقبلین
على التخرج  ،رسالة ماجستیر ،جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة ،الجزائر.
 )23حریزي قیس ، 2016 ،قلق المستقبل ونوع استراتیجیات التعامل لدى عینة مـن الشباب الذكور
المتأخرین عن الزواج ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر ،كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة ،جامعة
محمد بوضیاف ،المسیلة ،الجزائر.
 )24ختام عبدهللا علي غنام  ، 2005 ،السمات الشخصیة و الوالء التنظیمي لدى معلمات المرحلة االساسیة
في المدارس الحكومیة  ،رسالة ماجستیر  ،جامعة النجاح الوطنیة  ،فلسطین .
 )25دعاء جهاد شلهوب  ،2015،قلق المستقبل وعالقته بالصالبة النفسیة ،رسالة ماجستیر ،جامعة دمشق،
سوریا.
 )26سامر محمد ماجد حامد  ،2003 ،السمات الشخصیة-العقلیة -لدى طلبة جامعة النجاح الوطنیة وعالقتها
ببعض المتغیرات الدیمغرافیة ،رسالة ماجستیر ،جامعة النجاح الوطنیة.
 )27سحقي سعاد ،ایطاطاحین عبدالرزاق،2016 ،سمات الشخصیة وعالقتها باالحتراق النفسي لدى
المربین العاملین بمراكز ذوي االحتیاجات الخاصة ،رسالة ماجستیر ،جامعة الجیاللي بونعامة ،الجزائر.
 )28سالم محمد الغیالني  ، 2013 ،بعض السمات الشخصیة وعالقتها باالحتراق النفسي لدى مدربي الفرق
االولى واالتحادات الریاضیة ،رسالة ماجستیر ،جامعة نزوى ،عمان.
 )29صالحي سعیدة ،2012 ،تأثیر السمات الشخصیة و التوافق النفسي علي التحصیب االكادیمي للطلبة
الجامعیین ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر  ، 2كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة ،قسم علم النفس وعلوم
التربیة ،الجزائر.
 )30صالح حمید حسین كرمیان ، 2008،سمات الشخصیة وعالقتها بقلق المستقبل لدى العاملین بصورة
مؤقتة في الجالیة العراقیة في استرالیا ،اطروحة دكتوراة ،كلیة االداب،قسم العلوم النفسیة والتربویة
واالجتماعیة في االكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك.
)31عائشة سعید سالم البادي  ،2014،بعض السمات الشخصیة وعالقتها بفاعلیة الذات لدى األخصائیین
االجتماعیین ،رسالة ماجستیر ،جامعة نزوى ،عمان.
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 )32عامر لزهر ،العطوي أحمد أمین ،2016 ،تأثیر سمات الشخصیة أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة علـى
تقدیر الذات البدنیة لدى تالمیذ التعلیم الثانوي ،رسالة ماجستیر ،جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي-
الجزائر.
 )33عالء علي حجازي ،2013 ،القلق االجتماعي وعالقته باألفكار الالعقالنیة لدى طلبة المرحلة االعدادیة،
رسالة ماجستیر ،الجامعة االسالمیة ،غزة ،كلیة التربیة ،فلسطین.
)34عوادي عمرو ،وقاص خالد ،2017 ،العوامل الكبرى للشخصیة وعالقتها بقلق المستقبل لدى الطلبة
المقبلین علـى التخرج ،رسالة ماجستیر ،جامعة أكلي أولحاج بالبویرة ،الجزائر.
 )35غالب رضوان مقداد  ،2015،قلق المستقبل لدى أمراض الفشل الكلوي وعالقته ببعض المتغیرات،
رسالة ماجستیر ،الجامعة االسالمیة ،غزه _ كلیة التربیة ،فلسطین.
 )36غالب محمد المشیخي  ،2009،قلق المستقبل وعالقته بكل مـن فاعلیة الذات ومستوى الطموح لدى عینة
مـن طالب جامعة الطائف  ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،قسم علم النفس بكلیة التربیة ،السعودیة.
 )37فصیلة عرفات السبعاوي ،2007 ،قلق المستقبل لدى طلبة كلیة التربیة وعالقته بالجنس والتخصص
الدراسي ،رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة ،جامعة الموصل ،العراق.
)38مصطفى بعلي ،2014 ،القبول و الرفض الوالدي كما یدركه االبناء وعالقته ببعض المتغیرات النفسیة،
أطروحة دكتوراه ،جامعة محمد خیضر _ الجزائر.
 )39منار سمیح القیق  ،2011،سمات الشخصیة وعالقتها بالتفكیر التأملي لدى طلبة الثانویة العامة ،رسالة
ماجستیر ،جامعة األزهر بغزه _ فلسطین .
)40نیفین عبدالرحمن المصري  ،2010 ،قلق المستقبل وعالقته بكل مـن فاعلیة الذات ومستوى الطموح
االكادیمي لدى عینة مـن طلبة جامعة األزهر _ بغزة ،رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة ،فلسطین.
)41هیام زیاد عابد  ،2015،قلق المستقبل وعالقته بفاعلیة الذات ومستوى الطموح لدى طلبة الثانویة العامة،
رسالة ماجستیر ،الجامعة االسالمیة _ غزة _ فلسطین.
 )42وفاء محمد القاضي ،2009 ،قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم البتر لدى حاالت البتر بعد
الحرب علـى غزة _ رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة في الجامعة االسالمیة غزة _ فلسطین.
 )43یاسر حلبي الجاجان  ،2014 ،االمن النفسي وعالقته بسمات الشخصیة  ،رسالة ماجستیر ،جامعة
دمشق .
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ثـالثـا  -:الدوريات
 )44أمل صالح الدحیات ،2007 ،دراسة مقارنة في سمات الشخصیة لألیتام الذین ترعاهم المؤسسات
االجتماعیة واالیتام الذین ترعاهم أسرهم ،رسالة ماجستیر ،جامعة مؤتة ،االردن.
)45زقاوة أحمد ،2012 ،قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغیرات لدى طلبة التكوین المهني ،مجلة الدراسات
التربویة والنفسیة ،جامعة السلطان قابوس ،مجلد  ، 7عدد .2
 )46سمر ولید الحلح ،2011 ،العالقة بین قلق المستقبل واالكتئاب لدى عینة مـن طالب الصف الثاني الثانوي
في محافظة ریف دمشق  ،رسالة ماجستیر ،جامعة دمشق ،كلیة التربیة ،قسم االرشاد النفسي ،سوریا.
 )47عبدالحكیم المخالفي،2006 ،فعالیة الذات االكادیمیة وعالقتها ببعض سمات الشخصیة لدى الطلبة مجلة
جامعة دمشق – المجلد  ،29ملحق  – 2010سوریا .
)48عبدهللا الزهراني ،محمد بني یوسف ،2010 ،سمات الشخصیة الممیزة لألفراد المصابین ببعض
االضطرابات النفسیة في منطقة الباحة في المملكة العربیة السعودیة ،المجلة االردنیة االجتماعیة ،المجلد 3
 ،العدد .2
)49عفراء ابراهیم خلیل ،2011 ،مستوى االیجابیة وعالقتها بقلق المستقبل لدى عینة مـن طلبة الجامعة،
مجلة العلوم التربویة ،المجلد  ،38ملحق 3
)50عونیة عطا صوالحة ،نوال عبدالرؤوف العبوشي ،2011 ،دراسة وصفیة لمستوى بعض السمات
الشخصیة لطلبة جامعة عمان األهلیة وعالقتها ببعض المتغیرات ،مجلة العلوم النفسیة ،العدد  ،19االردن.
 )51فضل الشیخ  ،ایمن عبدالعزیز ،امل بالل ،منال األمین  ،2017 ،الخصائص السیكومتریة لصورة
سودانیة مـن مقیاس ایزنك للشخصیة المختصر ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث ( العلوم األنسانیة) المجلد 32
 ،العدد .2
 )52كمال یوسف بالن ،2010 ،السمات الشخصیة لدى المرآة في ضوء بعض المتغیرات ،مجلة جامعة
دمشق – المجلد -28العدد األول -2012سوریا.
 )53محمد أحمد المومني ،مازن محمود نعیم ،2013 ،قلق المستقبل لدى طلبة كلیات المجتمع في منطقة
الجلیل في ضوء بعض المتغیرات ،المجلة االردنیة في العلوم التربویة ،مجلد  – 9العدد  ، 2االردن.
 )54محمد عباس محمد ،2015 ،العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة ،مجلة البحوث التربویة و النفسیة،
العدد الثالثون ،جامعة بغداد.
 )55هادي صالح رمضان ألنعیمي ،جنار عبدالقادر أحمد الحباري ،2010 ،قلق المستقبل لدى المدرسات
المتأخرات عن الزواج في محافظة كركوك ،مجلة التربیة والعلم – الجلد  – 17العدد .3
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املالحق

المالحـق

الملــحق رقم ()1
اسماء المحكمين
ت
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

االســم
د.رحمة میالد
د.حلیمة سعید
د.فاطمة خالد
د.كنز حسن دلة
د.ابراهیم حمزة
أ.رقیة سالم احمد
أ.مبروكة الفاخري

المؤهل العلمي
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستیر
ماجستیر
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التخصص
علم النفس
علم النفس
علم النفس
علم النفس
علم النفس
علم النفس
علم النفس

الملــحق رقم ()2
مقياس السمات الشخصية في صورته النهائية
البيانات األساسية
النوع :ذكر[ ]

أنثى[ ] .

السنة الدراسية  :أولى[ ]

رابعة[ ] .

القسم العلمي  :علوم اجتماعية [ ] لغات [ ]

اجتماعيـات [

].

أخي الكريم  /أختي الكريمة:ـ
أرجو من سيادتكم األجابة عن كل سؤال من األسئلة التالية بوضع عالمة (صح) اسفل االستجابة التي تناسبك امام كل سؤال.
ليست هنالك استجابة صحيحة واخرى خاطئة  ،انما وضع العالمة تحت االستجابة التى تعبر عن مشاعرك ومعتقداتك بصورة
عامة.
أخي  /أختي يرجى االستجابة بسرعة وعدم التفكير كثيرا في المعنى الدقيق لالسئلة.

فقرات مقياس سمات الشخصية
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

االستجابة
األسئلـــــــــــة
ال
نعم
هل مزاجك في أغلب االحيان يتعكر؟
ال
نعم
هل تشعر كثيرا بضجر؟
ال
نعم
هل تعتبر نفسك شخصا عصبيا؟
ال
نعم
هل أنت مهموم بستمرار؟
ال
نعم
هل تعاني من توتر المزاج؟
ال
نعم
هل كثيرا تشعر بالوحدة؟
ال
نعم
مقارنة بغيرك ،هل تتكلم كثيرا؟
ال
نعم
ئ بالنشاط؟
هل أنت مل ُ
ال
نعم
هل يمكنك ان تدخل شيء من البهجة على جلسة مملة بسهولة؟
ال
نعم
هل تميل الى ان تبقى بعيدا عن االنظار في المناسبات األجتماعية؟
ال
نعم
عندما تكون مع أشخاص اخرين ،هل غالبا ماتكون صامتا
ال
نعم
هل يعتبر اال خرين انك ملئ بالحيوية والنشاط؟
ال
نعم
هل يقلقك ان تكون لديك ديون؟
ال
نعم
هل ترغب في تعاطي اشياء يكون لها تأثيرات قوية أو خطيرة؟
ال
هل تفضل ان تتصرف كما تريد أكثر من ان تتصرف وفقا ألنظمة وأعراف المجتمع؟ نعم
ال
نعم
هل تشعر بالقلق اذا عرفت ان هناك أخطاء في دراستك؟
ال
نعم
أرى ان اتباع معايير المجتمع أفضل من التصرف باسلوبي الخاص؟
ال
نعم
أتحب منفعتك الشخصية أكثر من المساهمة في أي شي؟
ال
نعم
هل سبق لك ان قمت بلوم شخص على عيب ما وتقوم بنفسك به؟
ال
نعم
هل سبق لك ان أستوليت على أشياء األخرين؟
ال
نعم
هل سبق ان لجأت الى الغش في لعبة أو تسلية أجتماعية؟
ال
نعم
هل سبق لك ان قمت باستغالل شخص ما؟
ال
نعم
هل تفعل ماتوصي به دائما؟
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فقـرات مقيـاس قـلق المـستقبـل
رقم
1

الفقرة
أومن بالقضاء والقدر وأن القدر يحمل أخبارا سارة في المستقبل

2
3
4
5
6

التفوق يدفعني دائما لمزيد من االجتهاد وتحقيق مستقبل باهر
أشعر أنني سأصبح شخصا مهما في المستقبل
عندي أهداف واضحة في الحياة وأعراف كيف أحققها
االلتزام األخالقي والتمسك بمبادئ معينة يضمن لإلنسان مستقبل أمن
األفضل أن تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وتعمل ألخرتك كأنك تموت غدا

7
8
9
10
11

أشعر أن( المستقبل) سيكون مشرق وستحقق أمالي في الحياة
يخبئ الزمن مفاجأت سارة
حياتي مملوءة بالحيوية والنشاط والرغبة في تحقيق األمال
أملي في الحياة كبير ألن طول العمر يبلغ األمل
يمكنني القلق والحيرة عندما أفكر في المستقبل

12
13
14
15
16

يدفعني الفشل إلي اليأس وفقدان األمل في تحقيق مستقبل أفضل
أنا من اللذين يؤمنون بالحظ ويتحركون على أساسه
أفضل طريقة للتعايش مع الحياة هو عدم التفكير في المستقبل
تمضي الحياة بشكل غير منتظم مما يجعلني أقلق من المجهول
أشعر بالفراغ وفقدان األمل في الحياة وأنه من الصعب إمكانية تحسنها مستقبال

17
18
19
20
21

أشعر باإلنزعاج إلحتمال وقوع كارثة قريبا بسبب كثرة الحوادث هذه األيام
أشعر بتغيرات مستمرة في مظهري تجعلني أخاف أن أكون غير جذاب
ينتابني الشعور بالخوف والوهم من إصابتي بمرض خطير أو (حادث)
الحياة المملوءة بالعنف واألجرام تجعلني أتوقع الخطر في أي وقت
وجود البطالة يهدد بسوء التوافق الزوجي في المستقبل

22
23
24

غالء المعيشة يقلقني على مستقبلي
المستقبل غامض لدرجة تجعل من الصعب أن يرسم الشخص خطة مستقبلية
ضغوط الحياة تجعل من الصعب أن أضل محتفظا بأملي في الحياة وأتفاءل بأنني
سأكون في أحسن حال
أشعر بالقلق الشديد عندما أتخيل إصابتي في حادث (أو حدث لي بالفعل)(أو
حدث لشخص يهمني).
يغلب على تفكير الموت في أقرب وقت خاصة عندما أصاب بمرض

27

أنا غير راض عن مستوى معيشتي مما يشعرني بالفشل في المستقبل

28

أشعر أن الحياة بال هدف وال معنى وال مستقبل واضح.

25
26
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نعم

أحيانا

ال

