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مشويل يشمل كافة جوانب  يعد مفهوم البناء النفسي من املفاهيم السيكولوجية الغامضة يضاف إىل ذلك أنه مفهوم
وميثل ، عددا من املتغريات املعرفية والوجدانية والسلوكية ومن مث فالبناء النفسي لإلنسان ميكن خلفه، الشخصية اإلنسانية

 فما بداخل، تفاعالت اإلنسان مع ذاته ومع اآلخرين يفلذي يعترب حجر الزاوية ان واساإلن احملور األساسي يف شخصية
قواي فإن ذلك سينعكس  فمن كان بناؤه النفسي، اإلنسان يصدر كنتيجة لتفاعالت العملية النفسية داخل البناء النفسي

 .إجيااب على شخصيته ويؤهله إىل حتقيق غايته املرجوة
ملراهقة، وهذه اخلربات جتعله ميتلك او  درجة كبرية ابخلربات اليت مير هبا يف فرتة الطفولةب يتأثرفالبناء النفسي للفرد 

 يفوذلك حسب اخلربات اليت مير هبا. فإن الشخص ، سلبية أو إجيابية خصائص نفسية متيزه عن اآلخرين إما من انحية
من حيث  لنفسي والعقلي واليت تكون بدرجات أقلسرعة تطوره ا ا  بطفرة فسيولوجية يف منوه تفوق كثري  مرحلة املراهقة مير

 ا  كان صحيحا يتقبله اجملتمع أو خاطئ ي أسلو  سواءأبمجيع امليادين و يفالنضج لذا حياول أن يثبت هويته اخلاصة 
 ومنافيا لسلوكيات اجملتمع.

النفسي واالجتماعي  يف منوهمن ( أن األبناء يتأثرو 02: 0222) يىنبويؤكد كل من حممد منصور وعبد السالم الشر 
سلوكهم ويف استجاابهتم للمواقف احلياتية املختلفة ويف  وتبدو آاثر تفاعل األبناء يف، ابآلابء الذين يعيشون يف كنفهم

 الشخصية النامية عرب مدارج العمر املختلفة. ويف بناء، النشاط العقلي واالنفعايل

كننا أن نقول مواملراهق سواء، في   على البنية النفسية للطفلكما أكدت العديد من الدراسات على وجود أثر غيا  األ
تتسم ببناء نفسى سوي يتسم ابلقدرة  اليتخالقا لذات الطفل  ضطلع بدوره األبوي الرمزي يكونيأن األ  السوي الذي 

 اضطرا  بنائهعن أداء دوره األبوي فيتبع ذلك  ا  عاجز  ا  أما إذا كان األ  قاصر ، الالحق النمو إحباطاتعلى جتاوز 
أو ، كصورة قاصرة عاجزة بنية الذات يففإن افتقاد وجود الصورة النفسية لأل  أو استدخال صورته الواقعية ، النفسي
بتا على ثويظل م، والقصور وفقدان اإلحساس بوجود ذاته من العجز ا  خيلق لدى الطفل قلقا شديد، لطة قاهرةتسصورة م

 كبديل هلا. ائية مع األم أو األ ثنة الالقالع
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 ة:دراسة الشكلم

األ  على البناء النفسي  غيا  أتثريما مدى : تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل
 للمراهقات؟

 ة:دراسال ةيأهم

 وى النظري أو التطبيقي كما يلي:تللدراسة أمهية سواء على املس

وهو اثر غيا  األ  على البناء  ةياملوضوعات اهلامة يف العالقات األسر  تمثل يف إلقاء الضوء على أحدت: األمهية النظرية
 .النفسي للفتيات املراهقات

حيدث بداخل األسرة  قد تفيد نتائج هذه الدراسة كال من اآلابء واألمهات لتجنب التصدع الذي: األمهية التطبيقية
ا معا  راهق ن من الرعاية الوالدية اجانبيها ااألم واألامل ه إىل حرمانلوابلتايل غيا  أحد الوالدين والذي يؤدي من خال

 وعدم التمتع ابلصحة النفسية بشكل مناسب. واالجتماعي الشخصي تكيفهم يف ا  والذي يؤثر أتثريا سلبي

 هدف الدراسة:

 :دراسة احلالية إىللهتدف ا

 .إعداد مقياس البناء النفسي لدى املراهقات غائبات األ -1

 وا  السكومرتية للمقياس من حيث صدقه وتباته.التعرف على اخل -0

 ات الدراسة:حمصطل

 -: psychological structure البناء النفسي

وخماوفه ورغباته ، وخرباته الشخصية ه وأبويه،تهو التنظيم الدينامي لشخصية الفرد والذي يعكس تصوراته ومشاعره اجتاه ذا
وذلك من خالل ما تكشف عنه االختبارات السيكومرتية  .احلياةيف ه واجتاهاته وقيمه ومعتقداته وفلسفت، املكبوتة

 الكلينيكية.

 (421: 0111إبراهيم عليان ، )حممد خليل 

ة يف )الوحدة النفسية ثلعة املتمباألر  حتصل عليها املراهقة يف على املقاييس الفرعية اليت أبنه الدرجة: وتعرفه الباحثة إجرائيا  
 قلق املستقبل (. -الذات مفهوم  -األمن النفسي  -
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 -:Loneliness Feelings  الوحدة النفسية

 ن أشخا  بنفسية تباعد بينه و  إحساس الفرد بوجود فجوةاهنا ( الوحدة النفسية أب10: 1811يعرف إبراهيم قشقوش )
يرتتب على ذلك  حبيث، التقبل والتواد واحلب من جانب اآلخرين إىل درجة يشعر معها ابفتقاد النفسيوموضوعات جماله 

فيه  ا  وموضوعات الوسط الذي يعيشخقات مثمرة ومشبعة مع أي من أشالاالخنراط يف ع احلرمان الفرد من أهلية
 ها.لوميارس دوره من خال

الفتاة املراهقة وب ن احمليط ن  هو إحساس بوجود فجوة نفسية تباعد ب ناوتعرف الباحثة مفهوم الوحدة النفسية إجرائيا 
ة يبويشعر أبهنا غر ، واحلب واالهتمام من جانب اآلخرين درجة تشعر فيها ابلرفض من جانبهم وابفتقاد والودهبا، إىل 

 يفيشاركها اآلخرون أحاسيسها، وقد تكون على وفاق مع البعض إال أنه تشعر  وحدها ال وكأهناوسط هذا اجملتمع 
رة ومشبعة مع ثمم عالقات يفرماهنا من االخنراط حبيث يرتتب على ذلك ح، ابالفتقاد إىل الصحبة املشبعة داخلها

 .وابلتايل يف اآلخرين قة بنفسهاثوشعورها بعدم القيمة أو الفائدة يف حياهتا، وانعدام ال اآلخرين،

 -: psychological security األمن النفسي

ألمن الشخصي أو أمن كل فرد ا ( واألمن النفسي هو الطمأنينة النفسية واالنفعالية وهو18 :0220يعرف حامد زهران )
واحلاجة إىل ، وغري معرض للخطر مثل احلاجات الفسيولوجية ،انعلى حدة، وحالة يكون فيها إشباع احلاجات مضمو 

بدون  باع هذه احلاجاتشيكون إ وأحياان  ، واحلاجة إىل تقدير الذات، واحلاجة إىل االنتماء واملكانة األمن واحلب واحملبة،
، والثقة يف الذات، اطمئنان الذات واألمن النفسي مركب من، ذل اجلهد لتحقيقهباج إىل السعي و تجمهود، وأحياان حي

 والتأكد من االنتماء إىل مجاعة آمنة.

من اخلوف واإلحساس ابألمن  والتحرر، هو الشعور املراهقة بتقبلها من اآلخرين اوتعرف الباحثة األمن النفسي إجرائيا 
وشعورها ابلرضا عن ذاهتا كما هي مبا حتمله من ، اجملتمع ة إعطاءها التقدير املناسب هلا يفوحماول، يف وسط اجلماعة

 صفات إجيابية وسلبية.

 -:Self Concept  مفهوم الذات

ة والتطورات يللمدركات الشعور  تكوين معريف منظم موحد ومتعلم ايعرف كارل روجرز مفهوم الذات لفرد ما أبنه 
كما أنه حيدد إجناز املرء الفعلي ويظهر جزئيا يف ،  لذاته فا نفسيايذات ويبلوره الفرد ويعتربه تعر والتعميمات اخلاصة ابل

حياة  يفيتلقاها من األشخا  ذوي األمهية االنفعالية  اليتويتأثر أتثرا كبريا ابألحكام  خربات الفرد ابلواقع واحتكاكه به،
 (2: 1811، ل)عادل األشو  .تفسرياته الستجاابهتم حنوهبو  الفرد،
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ويتكون هذا اإلطار ، املراهقة اإلطار العام الذي يكون الصورة املدركة للفتاة اوتعرف الباحثة مفهوم الذات إجرائيا أبنه 
تقبلها من احمليط ن هبا، يساآلخرين عنها كما يعتقدها و   ن وتقييمها لفكرةبب ن تقييم املراهقة عن ذاهتا، و  جيمن مز 

، جسميا، أسراي، واجتماعية اويتشكل وفق أبعاد شخصية الفرد ، بينها وبينهم املتبادلة ةالقوتتضح ذلك وفق الع
 .اوأكادمييا ،ا  وانفعالي

 -: Future anxiety قلق املستقبل

واخلوف وعدم االطمئنان واخلوف  ( قلق املستقبل أبنه ا حالة من التوجسZaleski 1888 :182 (يعرف زاليسكى
 نتقبل فإنه قد يكون هناك هتديد ابويف احلالة القصوى لقلق املس ة املتوقع حدوثها يف املستقبل،بمن التغريات غري املرغو 

 سوف حيدث للشخص. شيئا ما غري حقيقي

خوف من املستقبل ألسبا   أبنه ا هو شعور ينتا  الفتاة املراهقة انتج عن حالة ا  وتعرف الباحثة قلق املستقبل إجرائي
نتيجة لضغوط أو مشكالت حياتيه وقعت عليها أو توقع حدوث  ارمبيف حالة من القلق والضيق ظاهرة أو جمهولة جتعلها 

 إخفاقها يف شيء ما يف حياهتا يتعلق مبستقبلها. ما مرتبط بصحتها أو شيء

 -:Adolescenceاملراهقة 

هي املرحلة اليت يتحول والرشد و  ( املراهقة أبهنا مرحلة من النمو تقع ب ن الطفولة225: 0221يعرف عادل األشول )
حيث أن املراهقة ، ا البلوغ والشبا  كمرادفاتمصطلح امراهقة فيها الطفل من عامل الطفولة إىل عامل الكبار، وال يعين

العمر )ولذا  اليت تتم يف فرتة العقد الثاين من، ابخلصائص اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية تعين التغريات املرتبطة
اجلانب  Puberty ويعين البلوغ، النضوج( ما ب ن الطفولة وسن Teen - Agersاملراهق ن مصطلح على  حياانيطلق أ

 سية عند كل من اجلنس ن.ناجل العضوي للمراهقة من حيث نضوج الوظيفة

( 11-11ا ب ن )ويكون عمرها م وتعرفها الباحثة إجرائيا: هي املرحلة اليت تكون فيها املراهقة يف مرحلة الثانوية العامة
 احلاضر(.، احلاضر غائب، الطالق، الشر عاما، ويكونوا ذوات أ  غائب بشىت أنواع الغيا  )الوفاة،

 -: Father Absence غياب األب

 .ا(الغائب ااحلاضر النفسيالغيا  ، الوفاة، )السفر، الطالق بويقصد به إجرائيا غيا  األ  بسب
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 -األب احلاضر الغائب:

غائب يف التوجيه واإلرشاد ويقتصر  النفسي املعنويابنه منط األ  املوجود ماداي ولكنه من حيث الوجود ويعرف إجرائيا 
 فقط ألبنائه.ي انه املمول املادعلى  دوره فقط

 بقة:سا ساتدرا

 املراهقات وهي كالتايل سعت الباحثة لعرض أهم الدراسات اليت تناولت أثر غيا  األ  على البناء النفسي لدى

 (4101دراسة رضوى أمحد عبد الفتاح ) -0

هدفت الدراسة إىل  .واملراهقات ري حاالت غيا  األ  على بعض املتغريات النفسية لدى عينة من املراهق نثأت: بعنوان
ق ) السفر أو الطالق ياأل  عن طر  غائيبمن اجلنس ن  الكشف عن بعض السمات النفسية لدى حاالت من املراهق ن

 وأيضا الكشف عن، ميكن أن يؤثر غيا  األ  حباالته السابقة يف صالبة أبنائه النفسية إىل أي مدى ومعرفة، أو املوت
الرضا عن ، ببعديه السبل واإلرادة السمات النفسية اإلجيابية موضوع الدراسة ) األمل يفالفروق ب ن املراهق ن من اجلنس ن 

عينة  )ابلسفر والطالق والوفاة(. تكونتحاالت غيا  األ   ( يفتزام والتحكم والتحدياللالصالبة النفسية ا، احلياة
 ( من طالبات اجلامعة من اإلانث ممن يعان ن من حاالت غيا  األ 122مفحوصا ) (022الدراسة األساسية من )

 ليةاتمتغريات الدراسة ال ة دالة ب ن اجلنس ن يفيسة وجود فروق جوهر انتائج الدر  وأظهرت)ابلسفر والطالق والوفاة(. 
الدرجة اا، الصالبة النفسية التحدي، التحكم االلتزام،ااحلياة  نا عض، الر اةيرجة الكلاالداألمل ، ةاإلراد، )السبل
ومجلة الذكور ، والوفاة( وكذلك ابلنسبة جملموعات حاالت غيا  األ  حاالت غيا  األ  )السفر والطالق يف( االكلية

 .واإلانث

 (Wilson, Angie, 2011)دراسة اجنى ويلسون -4

هدفت الدراسة إىل تناول  الذكور الزنوج الناجح ن الذين نشئوا يف بيوت غائيب األ  واألم ادراسة حتليلية ا.: بعنوان
تكونت عينة الدراسة من  .األ  وأمهاهتم العازالت وا يف ظل غيا باخلربات احلياتية للذكور الزنوج الناجح ن الذين تر 

واستخدمت الباحثة يف الدراسة املقابالت  .الدراسة استخدام املنهج التحليلي وتبنت، هتم( أزواج من األبناء وأمها5)
 الشخصية.

املعاانة ، تقدير الشريك، التعليم أمهية: سبة إىل األمهاتنوأسفرت نتائج الدراسة إىل أمهية املوضوعات الفرعية التالية ابل
، ة القوية ب ن األبناء واألمهاتالقالع أمهية ابلغة ابلنسبة إىل األبناء: تاليةومتثل املوضوعات الفرعية ال، املادية ومنط االرتباط
موضوعات  ومثة، والتعرض إىل األنشطة والربامج ورؤيتهم لذواهتم كآابء يف املستقبل، أمهية دور املعلم الوعى بغيا  األ ،



 ية للبناء النفسي للمراهقات غائبات األباخلصائص اخلصائص السيكومرت 

 4102، يناير 24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد                    282

وعدم استخدام كلمات سيئة ، اآلخرين اعدةوالرغبة يف مس، مشرتكة ب ن األمهات واألبناء وهي تلقي الدعم من األسرة
 .حبق األ 

الربوفيل : بعنوان Stanford, Sarah; Jones, Michael P 2012) ) دراسة سارة ستانفورد ومايكل جونز -3
  .توعالقته إبيذاء الذا: لعينة جمتمعية من املراهق ن يالنفس

تكونت عينة  .إيذاء الذات طه مع معدالتبملراهق ن ور هدفت الدراسة إىل التعرف على مالمح الربوفيل النفسي لفئة ا
( طالبا يدرسون 188ابإلضافة إىل )، ( عاما18-11) دارس الذين ترتاوح أعمارهم( من طال  امل811الدراسة من )

ومقياس ، ومقياس االندفاعية، ومقياس الضغوط، ومقياس القلق، ا تئمقياس االك قد مت تطبيق .علم النفس يف سيدين
معدالت إيذاء  وأشارت نتائج الدراسة إىل ارتباط العوامل النفسية السلبية بشكل واضح ابرتفاع .املواجهة اتيجيةاسرت 

اجلوانب النفسية السلبية ليست قابلة للعالج إال  الذات كاالكتئا  والضغوط اليت يتعرضون هلا، وعلى الرغم من أن بعض
من خالل تعليم املراهق ن مهارات التأقلم اجليدة وتقدمي الدعم  الذات أن ميكن حتس ن آاثرها على معدالت إيذاء

  الكايف هلم. االجتماعي

 (Culpin, Iryna; Heron, jon, et. al. 2013)نا كلوبني وآخرون يدراسة ار  -2

العالقة ب ن غيا  األ  يف  هدفت الدراسة إىل التعرف على .غيا  األ  وأعراض االكتئا  لدى املراهق ن: بعنوان
تكونت  .وأعراض االكتئا  يف سن املراهقة، ( سنوات12-2وقت مبكر )أول مخس سنوات( ويف الطفولة املتوسطة )

 ( طفال من2831عينة الدراسة )
ابستخدام استبيان املشاعر. ا  ( عام11ا  الذايت خالل )تئاالك مت تقييم أعراض .خالل دراسة طولية يف اململكة املتحدة

 .ات منتظمة منذ والدة الطفل إىل عشر سنواترت ف   من خالل استبياانت األمهات علىوقد مت تقييم غيا  األ

 يفاحتماالت أعراض االكتئا   أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ب ن غيا  األ  يف مرحلة الطفولة املبكرة وزايدة
 يفود عالقة ب ن غيا  األ  مل يكن هناك دليل على وج على عكس من ذلك، عمر الرابع عشر وخاصة لدى الفتيات

 .االكتئا  مرحلة الطفولة املتوسطة وأعراض

 تقنني مقياس البناء النفسي لدى املراهقات:

 منهج الدراسة:

 تتخذ الباحثة من املنهج الوصفي السيكومرتي منهجا للدراسة.
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 :جراءات الدراسةإ

( طالبة يف 022) استطالعية بلغ قوامها رتية على عينةقامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة السيكوم: العينة االستطالعية
( 85)، ( مراهقة والدهن حاضر غائب12س ن إىل )يممق، الثانوي املرحلة الثانوية من الصف األول والثاين والثالث

 ( مراهقة والدهن مطلق،02و)، ( مراهقة والدهن مسافر30)، ( مراهقة والدهن متويف01) مراهقة والدهن حاضر،
ينة ععشوائية وهي مل تدخل يف  وقد اختارت الباحثة هذه العينة بطريقة، بات أدوات الدراسةثحقق من صدق و تللوذلك 

 الدراسة النهائية.

 وستعرض الباحثة فيما يلي خطوات إعداد املقياس واليت تتحدد يف اآليت:

 التالية:أوال: حتديد مكوانت املقياس واشتقاق أبعاده وعباراته وذلك من خالل املصادر 

وأهم  يمبفهوم البناء النفس يقة الصلةثواإلطالع على األدبيات والبحوث النفسية و ، استقراء الرتاث السيكولوجي -)أ(
 .مكوانته وأبعاده

استبيان مت توزيعها على  استخدمت الباحثة أسلو  السؤال املفتوح وذلك من خالل عمل: االستفتاء املفتوح -) (
املواقف احلياتية اليت تواجهها  اللخ نلك مذاستجاابهتم و  الثانوية من أجل حتليل مضمون ( طالبة من املرحلة82)

 .املراهقات يف حياهتن اليومية

  صورته األولية: قياس يفوصف امل

املراهقات غائبات األ   ( موقف لقياس قوة أو ضعف البناء النفسي لدى80) يتألف املقياس يف صورته األولية من
 (.قلق املستقبل، مفهوم الذات األمن النفسي،، مقاييس الفرعية )الوحدة النفسية عةبخالل األر 

 خطوات بناء املقياس الفرعي األول الشعور ابلوحدة النفسية:

 قامت الباحثة إبعداد مقياس الوحدة النفسية بعد دراسة واسعة للموضوع حيث:

 النفسية ابلبحث والدراسة. يت تناولت موضوع الوحدةاطلعت الباحثة على األطر النظرية والدراسات السابقة ال -1

 ,Asherمن إعداد آشر ) على جمموعة مقاييس للوحدة النفسية ومنها ومقياس اإلحساس ابلوحدة النفسية اإلطالع -0

(، ومقياس الشعور ابلوحدة النفسية من 1812الرقيب البحريي ) مقياس الشعور ابلوحدة النفسية إعداد عبد، (1984
جمدي  ب وتقن نيوتعر  Russell (، ومقياس الشعور ابلوحدة النفسية من إعداد راسيل1811) د إبراهيم قشقوشإعدا
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املقصود، ومقياس الدليم وعامر  (، ومقياس اختبار الشعور ابلوحدة النفسية لألطفال أماين عبد1888)الدسوقي 
(0221.) 

 .مواقف املقياس ية وبناء عليه بدأت بصياغةف اإلجرائي للوحدة النفسيقامت الباحثة بصياغة التعر  -3

 :وصف املقياس

قدر اإلمكان على معظم املواقف  وقد حرصت الباحثة على أن تشتمل، تتم يف هذه اخلطوة إعداد وحتديد أبعاد املقياس
ات مع كل القالع وخاصة، األسرية واملدرسية واالجتماعية للمراهقة حميط احلياة يفتدور  اليتالنفسية االجتماعية املعاشة 

ابلوحدة  ا الكشف عن درجة الشعورالهلواليت ميكن من خ .واملدرس ن والزمالء واألصدقاء واألقار  من الوالدين واألخوة
عة أبعاد )بعد بموقف موزع ن على أر  (18يف صورته األولية من ) ذلك تكون املقياسبو ، النفسية بصورة واضحة ودقيقة

بعد عدم  -ات الصداقة واملودة واحلب القبعد افتقاد ع -االجتماعية  بعد افتقاد املهارات -العزلة والرفض االجتماعي 
 (3سبة لتقدير الدرجات اليت حتصل على ثالث )نإما ابل، عة مواقفبوكل بعد حيتوي على أر  قة والشعور ابلدونية(ثال

، متوسط الشعور ابلوحدة النفسية تعرب عن( درجة اليت 0و)، درجات اليت متثل املستوى األعلى شعور ابلوحدة النفسية
 ( متثل أدىن شعور ابلوحدة النفسية.1والدرجة )

 "ع املواقف على أبعاد املقياس الفرعي األول "الوحدة النفسيةيتوز 

 األبعاد أرقام املواقف
 يبعد العزلة والرفض االجتماع (8،13،1،2)

 يةبعد افتقاد املهارات االجتماع (08، 02 ،01، 15)
 اد عالقات الصداقة واملودة واحلببعد افتق (11، 35 ،33)

 بعد اخلوف وعدم الثقة (25، 23، 11، 12)

 -: خطوات تقن ن املقياس الفرعي األول الوحدة النفسية

 ( صدق املقياس:أ

 .التكويينالبناء  للتحقق من صدق املقياس مت استخدام صدق احملكم ن الصدق التمييزي وصدق

 ني:صدق احملكم -0

املتخصص ن حيث قاموا إببداء أرائهم  مت عرض املقياس يف صورته األولية على جمموعة من أساتذة اجلامعات من
انتماء فقرات املقياس وكذلك وضوح صياغاهتما اللغوية ويف ضوء تلك  ومالحظاهتم حول مناسبة مواقف املقياس ومدى
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املقياس يف  عد افتقاد عالقات الصداقة واملودة واحلب( وذلك أصبحاملوقف الثاين يف البعد الثالث )ب اآلراء مت استبعاد
 ( موقف.12صورته النهائية يتكون من )

 -الصدق التمييزي : -4

الفروق ب ن متوسطات درجات األفراد  ةاللوهي من أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم على حسا  د
ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة على نفس  النفسيةذوي الدرجات املرتفعة على مقياس الوحدة 

 ة إحصائية واضحة فهذا يشري إىل صدق املقياس وقامت الباحثة حبسا  الفروقاللالفروق د املقياس وعندما تصبح لتلك
 لكل بعد مث قام حبسا  الفروق للمقياس ككل كما يلي:

 (0ول )دج

 ى أبعاد مقياس الوحدة النفسية علراد العينة وسطات درجات أفتداللة الفروق بني م

 (26=عة( )ن تفرجات املر دوى الذ- ةاملنخفض وى الدرجاتذا للنوع )فقو 

 املقاييس الفرعية
ذوي الدرجات املنخفضة 

 اإلرابعي األدىن
ذوي الدرجات املرتفعة 

مستوى  قيمة "ت" اإلرابعي األعلى
 الداللة

 ع م ع م
 2621 **056258 265112 126821 265100 86881 يالعزلة والرفض االجتماع

 2621 **306821 261028 86835 265112 26182 افتقاد املهارات االجتماعية
واملودة عالقة الصداقة  دافتقا

 2621 **136302 265155 16230 261520 36333 واحلب

 2621 **016382 268305 16881 261315 26112 عدم الثقة والشعور ابلدونية
 2621 **086825 061822 316382 162005 016180 الدرجة الكلية

 (≤ 2621( دال عند مستوى )**)                 (≤ 2622( دال عند )*) 

الدرجات املنخفضة ومتوسطات  وتوصلت الباحثة إىل وجود فروق دالة إحصائيا ب ن متوسطات درجات األفراد ذوي
  .الوحدة النفسية ملقياسوالدرجة الكلية  ة على املقاييس الفرعيةدرجات األفراد ذوي الدرجات املرتفع
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 (0شكل )

 يوضح الفروق بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة على مقياس الوحدة
 نفس املقياس ىالنفسية ودرجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة عل

األفراد للمقياس ككل يتضح من  د على حده وىف جمموع درجاتكل بع  يفالفروق اليت وصلت إليها الباحثة  اللومن خ
 .ذلك صدق املقياس

 :صدق البناء التكويين -6

 إليه. مت حسا  معامل االرتباط ب ن درجات األفراد على كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي

 (4جدول )

 (441 =)ن  ياس الوحدة النفسيةقالت االرتباط بني العبارات واألبعاد ملممعا

افتقاد عالقة الصداقة واملودة  افتقاد املهارات االجتماعية العزلة والرفض االجتماعي
 واحلب

عدم الثقة والشعور 
 ابلدونية

معامل  رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
 االرتباط

1 26808** 1 26251** 1 26552** 1 26385** 
0 26051** 0 26801** 0 26532** 0 26280** 
3 26288** 3 26838** 3 26881** 3 26181** 
1 26828** 1 26188**   1 26218** 

 (≤ 2621( دال عند مستوى )**)                 (≤ 2622( دال عند )*) 
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(، 2622ة )الل( ومستوى د2621) ائيا عند مستوى داللةيتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحص
 .ارتباطها غري دال اليتوسيتم حذف العبارات 

 .الكلية للمقياس مث حسا  معامل االرتباط ب ن درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة

 (6) جدول

 (441 =ن الوحدة النفسية ) اس األبعاد والدرجة الكلية ملقيمعامالت االرتباط بني

 معامل االرتباط األبعاد

 **26251 العزلة والرفض االجتماعي

 **26828 افتقاد املهارات االجتماعية

 **26531 افتقاد عالقة الصداقة واملودة واحلب

 **26112 عدم الثقة والشعور ابلدونية

 (≤ 2621( دال عند مستوى )**)                 (≤ 2622( دال عند )*)

تماسك ل( وهذا يؤكد ا2621ة )اللد ت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوىاجلدول السابق أن مجيع قيم معامال يتضح من
 ياس.قالداخلي للم

 :بات املقياسثب( 

تعتمد معادلة ألفا كرونباخ  قة التجزئة النصفيةيكرونباخ، وطر   -بات املقياس مت استخدام طريقة ألفا ثحلسا  
مسة واحدة فقط، ولذلك قامت الباحثة حبسا  معامل  وتشرتط أن تقيس بنود االختبار، بارعلى تباينات أسئلة االخت

 الثبات لكل بعد على انفراد.

تقسيم فقراته لقسم ن  عد بعدبأما يف طريقة التجزئة النصفية فتحاول الباحثة قياس معامل االرتباط لكل 
إذا كان عدد عبارات البعد فردي ( مث إدخال  تساوي نغري م - زوجي)قسم ن متساوي ن إذا كان عدد عبارات البعد 

 ن.و النصفية لسبريمان برا معادلة التصحيح للتجزئة يفمعامل االرتباط 
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 (2جدول )

 (441=ة النصفية )ن ئكرونباخ وطريقة التجز   -قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 عدد العبارات األبعاد
معامل الثبات بطريقة ألفا 

 كرونباخ
الثبات بطريقة التجزئة  معامل

 النصفية
 26311 26311 1 العزلة والرفض االجتماعي
 26122 26102 1 افتقاد املهارات االجتماعية

 26233 26251 3 افتقاد عالقة الصداقة واملودة واحلب
 26308 26300 1 عدم الثقة والشعور ابلدونية

 26821 26818 12 الدرجة الكلية

بات بطريقة التجزئة النصفية مما ثال وكذلك قيم معامالت، أن مجيع قيم معامالت ألفا مرتفعة يتضح من اجلدول السابق
  .بات املقياسث يفجيعلنا نثق 

 املقياس الفرعي الثاين األمن النفسي:

 قامت الباحثة إبعداد مقياس األمن النفسي من خالل اخلطوات اآلتية:

أجريت لدراسة هذا املوضوع  االضطالع على بعض احملاوالت اليتالبحث يف الرتاث السيكولوجي وذلك من خالل  -
 فيها: لالسرتشاد هبا فيما ميكن القيام به يف هذه الدراسة وكان

وجمموعة من ، األمن النفسي ة اليت تناولتياطلعت الباحثة على العديد من الدراسات والبحوث السابقة واألطر النظر  -
(، 1813، ديراين(، وكل من )داوين و 1853السالم ) به عبديبتعر  ي ملاسلو والذي قاماملقاييس منها: مقياس األمن النفس

احلميد، ومقياس  ( ومقياس األمن النفسي لفوقية حسن عبد1813ة )كر ب والنفسي الذي قام إبعداده أب ومقياس األمن
 (.0222شقري ) (، ومقياس األمن إعداد زينب1885فقدان األمن من إعداد )حممد عيد 

 :ف املقياسوص

ضا والقناعة الر -اجملموعة  يفابألمن  الشعور –)تقبل اآلخرين  أبعادعة ب( موقف موزع ن على أر 18يتكون املقياس من )
وكل ، مواقف اجتماعية ونفسية معاشة تدور حول حميط حياة املراهقة ( متت صياغتهم من خاللالتقدير االجتماعي -

( 0و)، ابألمن ( فهي متثل أقل شعور1لتقدير الدرجات اليت حتصل على درجة )سبة نإما ابل، مواقف عةببعد يتضمن أر 
 ابألمن النفسي. تعرب عن أعلى شعور اليت( درجات 3وثالث )، درجة متوسط الشعور ابألمن
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 األمن النفسي" "توزيع املواقف على أبعاد املقياس الفرعي الثاين 
 أرقام املواقف األبعاد

 (11، 12، 8، 0) بعد تقبل اآلخرين
 (32، 08، 00، 12) بعد الشعور ابألمن يف اجملموعة

 (18، 10، 31، 31) بعد الرضا والقناعة
 (81، 21، 21، 22) بعد التقدير االجتماعي

 -خطوات تقن ن املقياس الفرعي الثاين األمن النفسي :

 أ( صدق املقياس :

 البناء التكويين. وصدق، التمييزي والصدق، مت استخدام صدق احملكم ن سللتحقق من صدق املقيا

 صدق احملكمني: -1

التدريس من املتخصص ن هبدف حتديد مدى  صورته األولية على جمموعة من األساتذة أعضاء هيئة يفاملقياس  مت عرض
صالحية املقياس ككل لقياس كافة مظاهر هذا الشعور، وأسفرت تلك  صالحية كل موقف على حدة، وأيضا حتديد

مت  صياغة التفضيالت للموقف الثالث يف بعد الرضا والقناعة يف املقياس فقط، وبناء على ذلك تعديل اخلطوة عن
 موقف. (18االستقرار على الصورة النهائية لعدد بنود املقياس للتطبيق امليداين وهي )

 -الصدق التمييزي : -4

الفروق ب ن متوسطات درجات األفراد  ةاللوهي من أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم على حسا  د
نفس على  ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضةي ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس األمن النفس

 وقامت الباحثة حبسا ، ة إحصائية واضحة فهذا يشري إىل صدق املقياساللالفروق د لكتاملقياس وعندما تصبح ل
 سا  الفروق للمقياس ككل كما يلي:الفروق لكل بعد مث قام حب
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 (4جدول )

 سيفة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس األمن الناللد

 ( 26= فعة( )نتذوي الدرجات املر  -ضةفاملنخ وفقا للنوع )ذوي الدرجات 

 األبعاد
ذوي الدرجات املنخفضة 

 اإلرابعي األدىن
 ذوي الدرجات املرتفعة اإلرابعي

مستوى  قيمة "ت" األعلى
 الداللة

 ع م ع م
 2621 **186113 263205 116113 265501 86218 تقبل اآلخرين
 2621 **016080 268100 126818 261121 86832 اجملموعةالشعور ابألمن يف 

 2621 **116881 261880 116311 161282 56102 الرضا والقناعة
 2621 **316018 262815 116111 268580 86823 االجتماعيالتقدير 

 2621 **016881 160001 116382 065153 336230 الدرجة الكلية

 (≤ 2621( دال عند مستوي )**)           ( ≤ 2622)*( دال عند )

املنخفضة ومتوسطات  وتوصلت الباحثة إىل وجود فروق دالة إحصائيا ب ن متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات
 .النفسيالكلية ملقياس األمن  الفرعية والدرجة املقاييس اد ذوي الدرجات املرتفعة علىدرجات األفر 

 
 (4كل )ش

 مقياسعلى  رجات املنخفضةدوى الذرجات األفراد ديوضح الفروق بني متوسطات 

 النفسي ودرجات األفراد ذوى الدرجات املرتفعة عل نفس املقياس األمن 
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األفراد للمقياس ككل يتضح من  جمموع درجات الباحثة يف كل بعد على حده ويف ومن خالل الفروق اليت وصلت إليها
 .ذلك صدق املقياس

 -:صدق البناء التكويين -6

 إليه. مت حسا  معامل االرتباط ب ن درجات األفراد على كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي

 (2ول )دج

 (441)ن = النفسي ياس األمن معامالت االرتباط بني العبارات واألبعاد ملق

 التقدير االجتماعي الرضا والقناعة الشعور ابألمن يف اجملموعة تقبل اآلخرين
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 26311** 1 26225** 1 26815** 1 26821** 
0 26202** 0 26122** 0 26828** 0 26221** 
3 26302** 3 26181** 3 26882** 3 26803** 
1 26510** 1 26251** 1 26121** 1 26880** 

 (≤ 2621( دال عند مستوي )**)           ( ≤ 2622)*( دال عند )

(، 2622ة )الل( ومستوى د2621ة )اللد يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى
 .وسيتم حذف العبارات اليت ارتباطها غري دال

 .الكلية للمقياس مث حسا  معامل االرتباط ب ن درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة

 (7جدول )

 ( 441)ن =  معامالت االرتباط بني األبعاد والدرجة الكلية ملقياس األمن النفسي

 الرتباطمعامل ا األبعاد
 **26121 تقبل اآلخرين

 **26220 الشعور ابألمن يف اجملموعة
 **26888 الرضا والقناعة

 **26835 التقدير االجتماعي

 (≤ 2621( دال عند مستوي )**)           ( ≤ 2622)*( دال عند )
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(، وهذا يؤكد 2621ة )لالد اط دالة إحصائيا عند مستوىبيتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت االرت
 .التماسك الداخلي للمقياس

 بات املقياس:ثب( 

تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على  كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية  -بات املقياس مت استخدام طريقة ألفا ثحلسا  
بات ثسا  معامل المسة واحدة فقط، ولذلك قامت الباحثة حب وتشرتط أن تقيس بنود االختبار، تباينات أسئلة االختبار

 لكل بعد على انفراد.

فقراته لقسم ن )قسم ن  عد تقسيمبعد بقة التجزئة النصفية فتحاول الباحثة قياس معامل االرتباط لكل يطر  أما يف
عدد عبارات البعد فردي ( مث إدخال معامل  غري متساوي ن إذا كان -اوي ن إذا كان عدد عبارات البعد زوجي تسم

 ن.و لسبريمان برا ادلة التصحيح للتجزئة النصفيةمع يفاالرتباط 

 (8جدول )

 قة التجزئة النصفيةيكرونباخ وطر   -قة ألفا يبات بطر ثقيم معامالت ال
 (441 =)ن 

معامل الثبات بطريقة التجزئة  معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد
 النصفية

 26313 26311 1 تقبل اآلخرين
 26301 26305 1 ألمن يف اجملموعةالشعور اب

 26188 26115 1 الرضا والقناعة
 26115 26155 1 التقدير االجتماعي

 26231 26211 18 الدرجة الكلية

قة التجزئة النصفية مما يبات بطر ثال وكذلك قيم معامالت، الت ألفا مرتفعةميتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معا
  .اسبات املقيثق يف ثجيعلنا ن

 -:الثالث مفهوم الذات الفرعياملقياس 

الرتاث النظري السيكولوجي  الستقراء ما ورد يف، ية واألجنبيةبأجرت الباحثة مراجعة مسحية لبعض املصادر العر  -
وذلك للتعرف على طبيعة الذات وتعريفاهتا وأبعادها  .السابقة والكلينيكي، ابإلضافة إىل الرجوع لنتائج بعض الدراسات

 املتعلقة هبا، وبصفة خاصة لدى املراهق ن. كوانهتا والسلوكياتوم
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هذا  يف ن السابق ن ثحماوالت الباح على عديد من مقاييس مفهوم الذات لالستفادة من ابالطالعيضا أقامت الباحثة  -
 لعادل األشول الطال  يف جمال اإلرشاد النفسي ومنهم مقياس مفهوم الذات عن خربهتما اإلرشادية مع فضال  ، اجملال

لطلعت منصور، مقياس تنسى ملفهوم  (، ومقياس مفهوم الذات لألطفال يف مرحليت الطفولة الوسطى واملتأخرة1811)
(، 1812سهري كامل أمحد عام )ية صفوت فرج و بوتكييفه على البيئة العر  الذات من إعداد وليم فتس وقام برتمجته

، أحباث مكافئة اجلرمية ومقياس مفهوم الذات للشبا  إعداد مركز، فتاحمفهوم الذات لألطفال لفاروق عبد ال ومقياس
مقياس مفهوم الذات ، 1811 يباحلميد ومدحية العز  لصغار جابر عبدل( ملفهوم الذات يسهار  -ومقياس ) ابيرز 

 (.1888انهية ) للراشدين من إعداد صالح أبو

 وصف املقياس:

البعد  -البعد االنفعايل -األسري  البعد –سة أبعاد )البعد اجلسمي ( موقف موزع ن على مخ12يتكون املقياس من )
يعربوا عن تصور املراهقة لذاهتا من خالل مواقف حياتية  البعد األكادميي( وكل بعد يتضمن ثالثة مواقف -االجتماعي 

 وى متدين من مفهوم( فهي تعرب عن مست1لتقدير الدرجات اليت حتصل على درجة ) تعكس رؤيتها لذاهتا. إما ابلنسبة
عن مستوى مرتفع من  ( درجات تعرب3مستوى متوسط من مفهوم الذات لديها، و) ثل( اليت مت0ودرجت ن )، الذات

 .مفهوم الذات

 توزيع املواقف على أبعاد املقياس الفرعي الثالث "مفهوم الذات "

 أرقام املواقف األبعاد
 (11، 5، 3) البعد اجلسمي
 (03، 18، 11) البعد األسري
 (31، 32، 05) البعد االنفعايل

 (10، 15، 38) البعد االجتماعي
 (22، 21، 23) البعد األكادميي

 -خطوات تقن ن مقياس مفهوم الذات:

 أ( صدق املقياس:

 التكويين. وصدق البناء، والصدق التمييزي، للتحقق من صدق املقياس مت استخدام صدق احملكم ن

 -وضوعي(:صدق احملك ن )الصدق امل-1
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املواقف وصياغتها وموضوعيتها،  ويتم ذلك ابالستعانة برأي اخلرباء واالختصاص ن بغية االسرتشاد آبرائهم حول وضوح
لذا قامت الباحثة بعرض املقياس على عدد من األساتذة  ة اليت وضعت ألجلها،يوهل هي مناسبة للمرحلة العمر 
 ناء عليها قامت الباحثة إبجراء بعض التعديالت علىبو ، ظاهتماستفادت من مالح املختص ن ابلصحة النفسية وقد

ناء على ذلك مت االستقرار بو  التفضيالت يف املوقف الثاين والثالث يف البعد االنفعايل من املقياس الثالث مفهوم الذات،
 على الصورة النهائية لعدد بنود املقياس للتطبيق امليداين وهي

 موقف. (12)

 : الصدق التمييزي -4

الفروق ب ن متوسطات درجات األفراد  ةاللوهي من أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم على حسا  د
نفس على  ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس مفهوم الذات،

 يشري إىل صدق املقياس وقامت الباحثة حبسا  الفروق ة إحصائية واضحة فهذااللالفروق د املقياس وعندما تصبح لتلك
 ككل كما يلي:  سلكل بعد مث قام حبسا  الفروق للمقيا

 (1جدول )

 ة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس مفهوم الذاتاللد

 (26= )ن ذوي الدرجات املرتفعة( -ضةفاملنخ وفقا للنوع )ذوي الدرجات 

 رعيةاملقاييس الف
ذوي الدرجات املنخفضة 

 اإلرابعي األدىن
ذوي الدرجات املرتفعة اإلرابعي 

 مستوى الداللة قيمة "ت" األعلى
 ع م ع م

 2621 **156212 261258 16028 265583 86311 البعد اجلسمي
 2621 **386828 261151 16052 265552 16282 البعد األسري
 2621 **326511 261315 16181 268805 16221 البعد االنفعايل

 2621 ** 106108 261818 16031 261258 16581 البعد االجتماعي
 2621 **306188 262051 56881 261883 16881 البعد األكادميي
 2621 **016121 165113 356222 168111 016113 الدرجة الكلية

 (≤ 2621( دال عند مستوي )**)           ( ≤ 2622)*( دال عند )
املنخفضة ومتوسطات  وتوصلت الباحثة إىل وجود فروق دالة إحصائيا ب ن متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات

 .الكلية ملقياس مفهوم الذات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على املقاييس الفرعية والدرجة
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 (6شكل )

 فضة على مقياسدرجات األفراد ذوى الدرجات املنخ تيوضح الفروق بني متوسطا

 الذات ودرجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة عل نفس املقياس مفهوم 

األفراد للمقياس ككل يتضح من  الفروق اليت وصلت إليها الباحثة يف كل بعد على حده ويف جمموع درجات اللومن خ
 .ذلك صدق املقياس

 -صدق البناء التكويين : -6

 ه.يإل تنتمياألفراد على كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي مت حسا  معامل االرتباط ب ن درجات 

 (01) ولدج

 (011= األبعاد ملقياس مفهوم الذات )ن و معامالت االرتباط بني العبارات 

 البعد األكادميي البعد االجتماعي البعد االنفعايل البعد األسري لبعد اجلسميا
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 26203** 1 26501** 1 26501** 1 26858** 1 26810** 
0 26811** 0 26853** 0 26222** 0 26588** 0 26821** 
3 26218** 3 26522** 3 26220** 3 26185** 3 26211** 

 (≤ 2621( دال عند مستوي )**)           ( ≤ 2622) )*( دال عند
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(، 2622( ومستوى داللة )2621داللة ) يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى
 .ارتباطها غري دال اليتوسيتم حذف العبارات 

 .الكلية للمقياس لبعد والدرجةمث حسا  معامل االرتباط ب ن درجات األفراد على الدرجة الكلية ل

 (00جدول )

 هوم الذاتفمعامالت االرتباط بني األبعاد والدرجة الكلية ملقياس م
 ( 441 =)ن 

 معامل االرتباط األبعاد
 **26051 البعد اجلسمي
 **26288 البعد األسري
 **26838 البعد االنفعايل

 **26253 البعد االجتماعي
 **26180 البعد األكادميي

 (≤ 2621( دال عند مستوي )**)           ( ≤ 2622)*( دال عند )

(، وهذا يؤكد 2621ة )اللد الت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوىميتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معا
 .التماسك الداخلي للمقياس

 بات املقياس:ثب( 

تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على  كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية  -قة ألفا يبات املقياس مت استخدام طر ثحلسا  
بات ثمسة واحدة فقط، ولذلك قامت الباحثة حبسا  معامل ال أن تقيس بنود االختبار وتشرتط ،تباينات أسئلة االختبار

 لكل بعد على انفراد.

فقراته لقسم ن )قسم ن  عد تعد تقسيمبتباط لكل أما يف طريقة التجزئة النصفية فيحاول الباحث قياس معامل االر 
د فردي( مث إدخال معامل ععدد عبارات الب غري متساوي ن إذا كان -متساوي ن إذا كان عدد عبارات البعد زوجي 

 .ونالسبريمان بر  التصحيح للتجزئة النصفيةمعادلة  اط يفباالرت
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 (04جدول )

 ريقة التجزئة النصفيةكرونباخ وط-قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 
 (441)ن = 

معامل الثبات بطريقة ألفا   عدد العبارات األبعاد
 كرونباخ

معامل الثبات بطريقة التجزئة 
 النصفية

 26383 26328 3 البعد اجلسمي
 26812 26202 3 البعد األسري
 26310 26352 3 البعد االنفعايل

 26311 26338 3 البعد االجتماعي
 26311 26315 3 البعد األكادميي
 26185 26225 12 الدرجة الكلية

قة التجزئة النصفية مما الثبات بطري وكذلك قيم معامالت، يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت ألفا مرتفعة
  .بات املقياسث ق يفثجيعلنا ن

 املقياس الفرعي الرابع قلق املستقبل:

ية واألجنبية بالبحوث والدراسات العر  على واالطالعاخلا  مبوضوع الدراسة قامت الباحثة مبراجعة الرتاث السيكولوجي 
(، 0228(، مقياس قلق املستقبل إعداد سناء منري مسعود )1888) Zaleski  عض املقاييس مثل مقياس زاليسكيبو 

العظيم  عبد (، مقياس قلق املستقبل حملمد عبد التوا  معوض وسيد0222إعداد زينب شقري ) ومقياس قلق املستقبل
 (.0228(، ومقياس غالب املشيخي )0222)

 وصف املقياس:

 -قلق الصحة وقلق املوت  -احلياتية  ( موقف موزع ن على ثالثة أبعاد )قلق املتعلق ابملشكالت12) يتكون املقياس من
على مستقبلها، مواقف تعيشها املراهقة وتعكس مدى خوفها  لخال املستقبل (، وذلك من يفاخلوف والقلق من الفشل 

( 0ودرجت ن ) ( درجات اليت متثل أعلى مستوى يف قلق املستقبل،3الدرجات فيتم إعطاء املفحو  ) أما ابلنسبة لتقدير
 الشعور بقلق املستقبل. يفاملستوى األدىن  ( متثل1ودرجة )، تعرب عن مستوى متوسط يف الشعور بقلق املستقبل
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 لق املستقبل""قرعي الرابع ع املواقف على أبعاد املقياس الفزيتو 

 أرقام املواقف األبعاد
 (1، 10، 18، 02، 1) قلق متعلق ابملشكالت احلياتية

 (38، 12، 30، 01، 01) قلق الصحة وقلق املوت
 (82، 11، 20، 28، 11) اخلوف والقلق من الفشل يف املستقبل

 -الرابع قلق املستقبل : الفرعيخطوات تقن ن املقياس 

 قياس :أ( صدق امل

 البناء التكويين. والصدق التمييزي وصدق، للتحقق من صدق املقياس مت استخدام صدق احملكم ن

 -صدق احملكمني )الصدق املوضوعي (: - 0

االختصا  وذلك للنظر مبا يرون من تعديل من  وذلك بعرض املقياس بصورته األوىل على جمموعه من اخلرباء من أهل
مت تطابق رأي مجيع اخلرباء ابملوافقة على فقرات  نعد أبو ، يف هذا البحث ل هبذا املقياسفقرات ومدى مناسبتها للعم

 البحث. مة هذه األداة للعمل هبا يف البحث احلايل ويعين صالحيته للتطبيق على عينةئيعين مال املقياس هذا مما

 الصدق التمييزي:-4

الفروق ب ن متوسطات درجات األفراد  ةاللعلى حسا  د وهي من أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم
نفس  علىومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة  ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس قلق املستقبل

 ة إحصائية واضحة فهذا يشري إىل صدق املقياس وقام الباحث حبسا  الفروقاللالفروق د صبح لتلكتاملقياس وعندما 
 سا  الفروق للمقياس ككل كما يلى:مث قام حبلكل بعد 
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 (06ول )دج

 بعاد مقياس قلق املستقبلأنة على عيفراد الأمتوسطات درجات  الفروق بنيداللة 

 (26= ( )نالدرجات املرتفعةي و ذ –وى الدرجات املنخفضة ذا للنوع )فقو  

 املقاييس الفرعية

ذوي الدرجات 
املنخفضة اإلرابعي 

 األدىن

املرتفعة  ذوي الدرجات
مستوى  قيمة "ت" اإلرابعي األعلى

 الداللة
 ع م ع م

 2621 **016128 161108 106105 8108. 56113 قلق املتعلق ابملشكالت احلياتية
 2621 **056000 162118 116212 5210. 56105 قلق الصحة وقلق املوت

 2621 **086313 160521 116818 1112. 86823 اخلوف والقلق من الفشل يف املستقبل
 2621 **326228 062081 336320 165888 036211 الدرجة الكلية

 (≤ 2621( دال عند مستوي )**)           ( ≤ 2622)*( دال عند )

املنخفضة ومتوسطات  الدرجات ييا ب ن متوسطات درجات األفراد ذو وتوصلت الباحثة إىل وجود فروق دالة إحصائ
 الكلية ملقياس قلق املستقبل. ت املرتفعة على املقاييس الفرعية والدرجةدرجات األفراد ذوي الدرجا

 
 (2) كلش

 يوضح الفروق بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة على مقياس

 الدرجات املرتفعة على نفس املقياس يو ذل ودرجات األفراد بقتاملس قلق 
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األفراد للمقياس ككل يتضح من  كل بعد على حده ويف جمموع درجاتالفروق اليت وصلت إليها الباحثة يف   خاللومن 
 .لك صدق املقياسذ

 :صدق البناء التكويين -6

 إليه. مت حسا  معامل االرتباط ب ن درجات األفراد على كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي

 (02جدول )

 تقبلياس قلق املسقمعامالت االرتباط بني العبارات واألبعاد مل

 ( 441)ن =  

اخلوف والقلق من الفشل يف  قلق الصحة وقلق املوت قلق املتعلق ابملشكالت احلياتية
 املستقبل

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 26205** 1 26221** 1 26118** 
0 26281** 0 26828** 0 26103** 
3 26321** 3 26212** 3 26215** 
1 26815** 1 26381** 1 26810** 
2 26218** 2 26208** 2 26812** 

 (≤ 2621( دال عند مستوي )**)           ( ≤ 2622)*( دال عند ) 

(، 2622ة )الل( ومستوى د2621داللة ) يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى
 .ارتباطها غري دال اليتحذف العبارات  وسيتم

 .الكلية للمقياس  حسا  معامل االرتباط ب ن درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجةمث

 (04جدول )

 (441 =معامالت االرتباط بني األبعاد والدرجة الكلية ملقياس قلق املستقبل )ن 

 معامل االرتباط األبعاد
 **26530 احلياتيةقلق املتعلق ابملشكالت 

 **26812 قلق الصحة وقلق املوت
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 **26513 اخلوف والقلق من الفشل يف املستقبل

 (≤ 2621( دال عند مستوي )**)           ( ≤ 2622)*( دال عند )

(، وهذا يؤكد 2621ة )اللد يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى
 .سك الداخلي للمقياسالتما

 -بات املقياس :ثب( 

 لىتعتمد معادلة ألفا كرونباخ ع وطريقة التجزئة النصفية ،كرونباخ  –املقياس مت استخدام طريقة ألفا  تحلسا  ثبا
بات ثمسة واحدة فقط، ولذلك قامت الباحثة حبسا  معامل ال االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختبار أسئلةتباينات 
 د على انفراد.لكل بع

فقراته لقسم ن )قسم ن  عد تقسيمبعد بقة التجزئة النصفية فيحاول الباحث قياس معامل االرتباط لكل يأما يف طر 
عدد عبارات البعد فردي( مث إدخال معامل  اوي ن إذا كانتسغري م -اوي ن إذا كان عدد عبارات البعد زوجي تسم

 نو لسبريمان برا يةمعادلة التصحيح للتجزئة النصف يفاالرتباط 

 (02جدول )

 (441)ن =  كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية  -ا فبات بطريقة ألثقيم معامالت ال

عدد  األبعاد
 العبارات

معامل الثبات بطريقة ألفا  
 كرونباخ

معامل الثبات بطريقة التجزئة 
 النصفية

 26311 26381 2 قلق املتعلق ابملشكالت احلياتية
 26315 26321 2 وتقلق الصحة وقلق امل

 26388 26118 2 اخلوف والقلق من الفشل يف املستقبل
 26115 26213 12 الدرجة الكلية

بات بطريقة التجزئة النصفية مما ثال وكذلك قيم معامالت، يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت ألفا مرتفعة
 .بات املقياسث يفق ثجيعلنا ن
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 املراجع

 ية:باللغة العر: مراجع بأولا 

مكتبة األجنلو ، كراسة التعليمات ملصرية،اجلامعات الطال   ةلنفسيالوحدة اس يا(: مق1811إبراهيم زكي قشقوش ) -1

 .القاهرة، املصرية

 مصر.، القاهرة، 1 لنفسي، طواإلرشاد اة يلنفسالصحة ات يف اسا(: در 0220ان )حامد عبد السالم زهر  -0

النفسية لدى عينة من املراهق ن  ري حاالت غيا  األ  على بعض املتغرياتث(: أت0212رضوى أمحد عبد الفتاح ) -3

 .املنصورة جامعة، ، كلية اآلدا لة ماجستريسار ، واملراهقات

مكتبة األجنلو ، والتقن ن يب التعليماتتك،  لألطفالت الذم اس مفهو يا(: مق1811عادل عز الدين األشول ) -1

 .القاهرة، املصرية

 .القاهرة، األجنلو املصرية مكتبة، وخةيخلشا إىلجلن ن النمو من ا(:علم نفس 0221عز الدين األشول ) عادل -2

ركز مل السادسلدويل املؤمتر ا (: البناء النفسي لدى مسيئي إستخدام احملمول،1888وإبراهيم عليان )، حممد خليل -8

 .القاهرة، جامعة ع ن مشس، لنفسيااد شإلر ا

 .القاهرة، العريبدار الفكر ، 01ن لقر ارف شاعلى م رةألسا(: 0222) يينبعبد السالم فاروق الشر حممد منصور، و  -5
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Psychological Medicine. Vol. 43, No (12), Dec 2013, PP. 2615-2626. 

9- Stanford, Sarah; Jones, Michael P. (2012): Psychological Profile in An Adolescent 

Community Sample: Its Relation To Self-Harm. Columbus, Alexandra M [Ed]. 
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 قائمة أبمساء
 (ا  قياس البناء النفسي )مرتبة هجائيمني على مالسادة احملك

 عملمكان ال الدرجة الكلية االسم م
 جامعة ع ن مشس -قسم الرتبية اخلاصة كلية الرتبية أستاذ د. هتاين حممد عثمان 1
 جامعة ع ن مشس -قسم تربية خاصة كلية الرتبية مدرس د. دعاء حممود زكي 0
 جامعة ع ن مشس -قسم تربية خاصة كلية الرتبية مدرس د. حممود طنطاوي 3
 جامعة الزقازيق -كلية اآلدا   قسم صحة نفسية أستاذ مصطفىعلى  د. عماد 1
 جامعة ع ن مشس -قسم صحة نفسية كلية الرتبية أستاذ د. حسام إمساعيل هيبة 2
 جامعة ع ن مشس -قسم صحة نفسية كلية الرتبية أستاذ د. نبيل عبد الفتاح حافظ 8
 جامعة ع ن مشس -قسم صحة نفسية كلية الرتبية أستاذ د. مسرية حممد شندي 5
 جامعة ع ن مشس -قسم صحة نفسية كلية الرتبية مدرس بيع طهد. طه ر  1
 جامعة ع ن مشس -قسم صحة نفسية كلية الرتبية مدرس د. جنوى إبراهيم 8

 جامعة ع ن مشس -قسم صحة نفسية كلية الرتبية مدرس د. حممود رامز 12
 اهرةجامعة الق -قسم علوم نفسية كلية رايض األطفال أستاذ د. بطرس حافظ بطرس 11
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 بياانت أولية

 السن:                                   :االسم

 املرحلة الدراسية:
 / موجود       / مسافر   / مطلق    متويف : حالة األ 

 * يف حالة األ  املتويف عمرك عندما توىف والدك

 حالة األ  املطلق عمرك عندما مت الطالق: يف* 

 عمل األم:

 تعليم األم:

  :عمل األ

 تعليم األ :

 اتريخ التطبيق:

 ة:بالطال عزيزيت

املواقف بعناية وبدقة واإلجابة عنها  أن تقرأين كل موقف من كحيتوي هذا االستبيان على جمموعة من املواقف نرجو من
 .من البدائل الثالثة املوجودة أمام كل موقف من املواقف كينطبق علي ( اجانب البديل املناسب الذي√بوضع عالمة )

 عن ما تشعرين به، حاويل فأي إجابة تعترب صحيحة طاملا أهنا تعرب، علما أبنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة
ولن تستخدم إال ، لن يطلع عليها أحد سوى الباحثة اإلجابة على مجيع املواقف وال ترتك ن أي منهما، كما أن إجابتك

 ألغراض البحث العلمي فقط.

 تعليمات اإلجابة:

 .من أخرى أكثر كتكون اإلجابة يف ورقة املقياس وذلك ابختيار إحدى العبارات اليت تنطبق علي -1

 .كأمام العبارة املناسبة ل (√ضع عالمة ) -0

 تذكري إن لكل موقف إجابة أو إشارة واحدة فقط. ترتك ن إي موقف من غري إجابة و ال -3
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 .كابختيار بديل واحد فقط األنسب لدقة مث قومي بومي بقراءة الثالث بدائل برويه و ق -1

  تك لكل موقف.ءولكن أجييب بسرعة ودقة بعد قرا لإلجابةال يوجد وقت حمدد  -2

 مع جزيل الشكر والتقدير للتعاون

 العديد من األصدقاء واملعارف فشعورك هو: كتعيش ن يف حميط أسرتك ولل تأن -1

 (    )                                .ن ابلوحدةيتشعر  كة من حولك إال أنثر رغم ك -أ

 (    )        عالقات جيدة مع من حولك ولكن تشعرين ابلوحدة أحياان.  كلدي - 

 (    )                             .وجودهم اجانبكبمعهم و  تتشعرين ابلسعادة وأن -ج

 :هيفستكون استجابتك ، موضوع خا  يف كزميلتك التحدث مع كإذا طلبت من -0

 (    )                                                                  ن منها. تهربت -أ

 (    )                 .تستمع ن إليها ولكن بدون اهتمام النشغالك أبمور أخرى - 

 (    )  .موضوعها وتنصت ن هلا ابهتمام يفتكون ن مسرورة ألهنا خصتك ابلتحدث  -ج

 فتكون استجابتك:، حلضور مناسبة خاصة كصدقائك بدعوتإذا قام أ -3

 (    )                                             .ترتدين شيئا خيفى عيو  جسمك -أ

 (    )           اإلحراج دوما. كلن تفكرين للذها  مطلقا ألن مظهرك يسبب ل - 

 (    )                                               .أفضل صورة لتبدين يف كترتدين أفضل ما لدي -ج

 : ــــب كيشعر  فإن ذلك، ذات مرة أن أهم مشكلة تقابل الفتيات يف املستقبل هي مشكلة العنوسة قرايت -1

 (    )              .املستقبل تصبحي واحدة من تلك الفتيات اليت سيطلقن عليهن أسم اعانسا يف أناخلوف من -أ

 (    )  مبكر للتفكري فيه. ، فالوقتكطيه بشيء شخصي لبشيء ومل تر  يفئ ن هذا املوضوع مل تفكري ح ن تقر  - 

 (    )                  .لك تدابريه ملا هو خريا يفولكن الزواج مقدر من عند هللا عز وجل وتثق ن  أحيااناخلوف  -ج
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، نفس عمرك يفابنة  ركم من داينة خمتلفة ولديهممع أسرتك إىل مسكن جديد وكان اجلريان الذين اجوا تانتقل -2
 فتكون استجابتك حينها:

 (    )حدود إلقاء التحية عليها فقط.  يف رمسيتتعامل ن معها بشكل  -أ

 (    ) .كف داينتها عنالتتجنب ن املعاملة معها وترفض ن إقامة أي عالقات معها الخت - 

 (    )ألهنا من نفس سنك. تتقبلينها وتسعدين ح ن تقض ن وقتك معها  -ج

فيكون استجابتك ، يكألر  يهن خمالفرأوكان ، موضوع مع ن يف مشاركتك اءثنك مع صديقاتك وأثخالل حدي -8
 :يحينها ه

 (    ) .أصح من فيهم كبتغيري وجهة نظرهم واقتناعك أن يكرأحتاول ن فرض  -أ

 (    ) .ي ال يفسد للود قضيةأحترتم ن رايهم فاالختالف يف الر  - 

 (    ) .تقررين ترك اجللسة -ج

 :كشعرين أبنتف، املرآة يفح ن تنظرين  -5

 (    )      .تتجنب ن النظر إىل نفسك يف املرآة -أ

 (    )   تدرك ن عيو  ومميزات مظهرك وحتاول ن تقبلها. - 

 (    )   تناسق أجزاء جسمك مع بعضها البعض. كيعجب -ج

فح ن ترين ، بعضهم البعض أصبح العنف هو األسلو  السائد الذي يتعامل به الناس مع بعد أحداث الثورة األخرية -1
 :ــــــتشعرين ب كذلك فأن

 (    ) .بعضهم البعض صبح هو األسلو  الوحيد يف التعامل مع الناس معوياخلوف من أن يستمر العنف  -أ

 (    ) .احلياةأن العنف ال يؤثر على أسلو  التعامل مع الناس وال يعطل سري  - 

 (    ) ولكنك تدرك ن أن العنف هو ظاهرة مؤقتة وستختفي يف املستقبل. أحيااناخلوف  -ج
 فيكون شعورك حنوها:، وتزوجت كأخت أكرب من كإذا كان لدي -8 
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 تشعرين ابلوحدة أحياان ولكن الذي سيهون عليكما أنكم ستتزاوران من ح ن آلخر. -أ
  

 (    )أحد تتحدث ن معه.  كيعد لدي تشعرين ابلوحدة ألنه مل - 

 (    ) .طبيعيلن تشعرين ابلوحدة وستكمل ن حياتك بشكل  -ج

 : ــــــحضرت للفصل زميلة من بلدة أخرى فيكون شعورك حنوها ب -12

 (    )تشعرين أبهنا خمتلفة عنك.  كتتجنبيها ألن -أ

 (    )ع ن إلقامة عالقة طيبة معها. تسترحب ن هبا و  - 

 (    )تسع ن للتعرف عليها وتكتف ن فقط إبلقاء التحية عليها.  ال-ج

 فيكون استجابتك لذلك:، شخص ما انتقاد الذع خيص مظهرك كعندما يوجه ل -11

 (    ) .تنهارين من البكاء بعد التحدث معه الن شكلك غري مقبول -أ

 (    ) .تدرك ن عيو  مظهرك كتشعرين داخليا ابحلرج من كالمه ألن - 

 (    ) ن يف مظهرك جيدا. قثت كال هتتم ن ألن -ج

ظاهرة جديدة نسبيا وهي ظاهرة  يف إطار ما حيدث يف اجملتمع املصري من تراجع وتدين ملستوى األخالق انتشرت -10
 تشعرين : كسيا، فإننالتحرش اجل ا

 (    ). كابخلوف من النزول للشارع والذها  ملشوار مبفردك لتتفادين أن يتحرش أحد ب -أ

 (    )تعميمها  جتدين أن اإلعالم مبالغ يف انتشار تلك الظاهرة فهي تعد حاالت فردية ال جيوز - 

 (    ) .مظلمة وأنلت مبفردك تشعرين ابخلوف أحياان ولكنك ستقوم ن أبخذ احتياطاتك وتتفادين املشي يف طرق -ج

 ، فتشعرين حينها:تعرضتا لوعكة صحية واضطررت للغيا  عن املدرسة لفرتة ما -13

 (    )منه.  التعايفلن تشعري أبي بشيء وستهتم ن مبرضك وكيفية  -أ

 (    )   ابحلزن إذا مل يزورك أحد. - 

 (    ) .النشغاهلم ابلدراسة الكايفابلضيق ولكن ستعطى اآلخرين العذر  -ج
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 :كفإن، عندما مترين مبوقف حتتاج ن فيه ملساعدة من حولك -11

 (    )املساعدة من أحد. ال تطلب ن  -أ

 (    )ال تطلبيها من أحد.  كأحد املساعدة تقبلينها ولكن كإذا عرض علي - 

 (    )   .كال ترتددين يف طلب املساعدة من حول -ج

 فإنك تشعرين:، املدرسة مع أصدقائك يفلتعب مفاجئ خالل وجودك  تإذا تعرض -12

 (    ) .ابخلوف لتعرضك للتعب املفاجئ خارج املنزل -أ

 (    )   .كولكن سيحاولون أصدقائك التخفيف من األمل الواقع علي كابخلوف يسيطر علي - 

 (    )  . كك اجوارك خيففون عنءابألمان ألن أصدقا -ج 

الطائفية قد أصبحت أخطر  من خالل سياق األحداث األخرية اليت وقعت يف مصر بعد الثورة جند أن الفتنة -18
 ن:ياستقرار وأمن البالد، فأنت تشعر  فهي تعد القنبلة املوقوتة اليت هتدد، ضادةأدوات الثورة امل

 (    ) .العالقات بينهم وءتسة خالل األايم القادمة وازدايد االنقسامات ب ن الناس و نتابخلوف من استمرار الف -أ

 (    ) .صر عمرو بن العا عيف بدأت منذ فتح مصر  اليتهذه األحداث عارضة ولن هتز تلك الوحدة الوطنية  - 

 (    )     ابخلوف أحياان ولكنك ترين أن الفتنة احلاصلة ظاهرة مؤقت وستختفي يف املستقبل. -ج

 فتكون ردة فعلك حينها:، إذا مت نقلك إىل مدرسة جديدة -15

 (    )قتك هبم تكون جمرد زمالة فقط. التتعرف ن على من حولك ولكن ع -أ

 (    ) .كلة من عدم وجود أصدقاء لستعان ن لفرتة طوي - 

 (    )    مل تواجهي أي مشكلة يف تكوين صداقات جديدة بسهولة. -ج

 فتكون ردة فعلك حينها:، ح ن تواجه ن مشكلة ما خاصة حبياتك -11

 (    ) .حل مشكلتك يفتطلب ن مساعدة عائلتك فورا  -أ

 (    ) .تفكرين مبفردك يف املشكلة وال ترجع ن ألحد منهم - 
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 (    ) ولكن لن تطلب ن مساعدهتم.، أحد أفراد عائلتك أن يساعدك ستقبل ن كإذا عرض علي -ج

 :كفتفكرين أبن، ك يف املستقبلتح ن تفكرين يف تكوين أسر  -18

 (    ) .يف أسرتك املستقبلية تشبه أسرتك يف بعض الصفات وختتلف عنها يف تلك األشياء اليت ال تفضل ن أن تكون -أ

 (    )وف تكون خمتلفة من أسرتك احلالية متاما. س- 

 (    )تتمن ن أن تكون مثل عائلتك اليت نشأت فيها.  -ج

فمشكلة ، رزقون أبطفال بسهولةي غري أن بعض األزواج ال، للسعادة الزوجية املشرتكة ا  يعد إجنا  األطفال تتوجي -02
 : ـــــــما تقرئ ن تلك السطور فتشعرين بفعند زوج ن،تمن امل % 02- 12 أتخر اإلجنا  تصيب حوايل

 (    ) .املمكن تفاديها ا منهبابخلوف أحياان ولكن نسبة التعرض هلذه املشكلة ضئيلة وعندما تتعرف ن على أسبا -أ

 (    ) .مكتملة تراودك أفكار مليئة ابخلوف من تعرضك هلذه املشكلة وتعيق تكوين أسرة انجحة - 

 (    )در من عند هللا وتشعرين أن الوقت مبكر للتفكري فيه. أن موضوع اإلجنا  ق -ج

 فيكون استجابتك كما يلى:، نظمت املدرسة حفلة ملناسبة وطنية -01

 (    ) .املعلمة ال متانع ن كع ن للمشاركة ولكن إذا عرضت عليتسال  -أ

 (    ) .تشارك ن يف هذه املناسبة وتصبح ن أحد أعضاء اللجنة املنظمة لتلك احلفلة - 

 (    )   ال تفضل ن املشاركة وتكتفي مبشاهدة احلفل وفقراته فقط. -ج

، البلطجية على املنازل وتوارد أخبار عن هتجم، يناير وانتشار االنفالت األمين يف الشارع 02 إثناء أحداث يف- 00
 فكانت ردة فعلك حينها:

 (    ) .تشعرين ابخلوف ابلتهديد على حياتك وحياة أسرتك -أ

 (    ) .تشعرين ابالرتياح وعدم اخلوف لوجود أسرتك اجانبك حلمايتك - 

 (    ) .تشعرين ابخلوف ولكن أهلك سيحاولون هتدئتك -ج

 فيكون ردة فعلك حينها:، الفرصة من جديد الختيار والديك كلو سنحت ل -03



 أ. كريستني سامي جنيب

4102يناير  ،24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد   515  

 (    )       سوف ختتارين أبك وأمك احلالي ن. -أ

 (    )   كنفهما.  يفيت ب خمتلف ن متاما عن الذي تر سوف ختتارين أما وأاب - 

 (    )        سوف تقوم ن بتغيري أحدمها. -ج

 يف نفس عمرك فيكون ردة فعلك حينها: زميلة عندما تسمع ن خرب وفاة-01

 (    ) .للموت حتس ن نفسك وعمل األعمال الصاحلة لالستعداد يفتشعرين ابخلوف للحظات وستفكرين  -أ

 (    )        .كب منيرين ابخلوف ألن املوت قر تشع - 

 (    )ستأيت لنا مجيعا.  فهي حلظة، لن تنزعج ن فاملوت ما هو إال قضاء وقدر واألعمار حمددة عند هللا -ج

 فيكون استجابتك حينها:، نظمت مدرستكم مناظرة علمية مع طال  مدرسة أخرى -02

 (    )مبهارة احلديث جيدا. لن تشاركي يف تلك املناظرة لعدم متتعك  -أ

 (    ) .جتيدين فن التحدث مبهارة كستكون ن أول املشارك ن ألن - 

 (    )  ة.بميكن أن تقبل ن تلك التجر  كترتددين كثريا ولكن أن أحد دعا -ج

الجتياز  قاموا مبساندتك وتعزيزك وكانت ردة فعل أسرتك أبهنم، لو تعرضت لإلخفاق بعد النتيجة يف امتحان مع ن -08
 فيكون استجابتك حينها:، تلك احملنة

 (    ). كذلك احلزن علي ك اجانبك ستحاول ختفيفتتشعرين ابحلزن من اإلخفاق يف االمتحان ولكن وجود أسر  -أ

 (    ) .اجتياز تلك احملنة كتشعرين ابالطمئنان ملساندة أسرتك ل - 

 (    ) كيسيطر علينتيجة االمتحان واحلزن  يفتشعرين ابلضيق إلخفاقك -ج 

 ردة فعلك حينها: فيكون، دون سبب كريك أحد األشخا  ويتعدى عليثعندما تكون ن يف مكان عام وي -05

 (    )   تنفعل ن وحتاول ن معرفة السبب لكن دون إبداء سلوك مضاد.  -أ

 (    ) .تسيطري على غضبك وتواجهي املوقف برويه - 

 (    ) .ذاتك تنفعل ن وخترجي من السيطرة على -ج
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 فتكون استجابتك حينها:، عندما مترين بوعكة صحية وتشعرين آبالم يف جسدك -01

 (    ) .ولكن ستقوم ن أبخذ األدوية ابنتظام وتشعرين ابلتحسن مع األايم ءالشيقلقة بعض  -أ

 (    ) .شعرين ابلقلق وتنتابك أفكار مزعجة تتعلق ابنتهاء حياتكت - 

 (    )م. الصحية كأي وعكة وستمرين منها بس ما مترين به وعكة -ج

 فعلك يف ذلك املوقف هو: فيكون ردة، أحد أفراد أسرتك يف موضوع خا  بشئون األسرة كعندما يتحدث مع-08

 (    ) أخر.  ءبشيمشغولة  كين له أنهر  ن من مساع هذا احلوار وتظبستتهر  -أ

 (    )ستصغ ن إىل احلديث ابهتمام كبري.  - 

 (    ) .ين له وجهة نظرك يف هذا املوضوعهر تمع ن إليه ولكن ستقاطعيه لتظستس -ج

 :كما ملدة أسبوع ن فإن معلمتك رحلة إىل معسكر يف مكان كفميت ابالشرتاك يف عمل تطوعي وعرضت علي -32

 (    ) .ترتددين يف الذها  ألنك ال تعرف ن األشخا  الذين يرافقونك يف الرحلة -أ

 (    ) .ن عدم الذها ية من بدايتها وتقرر ترفض ن الفكر  - 

 (    )تقررين الذها  وتبدئ ن ابستعدادك للرحلة جيدا.  -ج

 األشخا فقام أحد ، كمن اء وقوفك يف انتظار احملاسبة على املشرتايت قميت بشرائها من املتجر القريبثنأ -31
 :تكون  فإن استجابتك، ته قبلكايبتجاوزك وقام ابحملاسبة على مشرت 

للمحاسب على تغاضيه عن  تشعرين ابلغضب الشديد وستكون هلجتك صارمة معه لتخطيه دوره وتوجهي احلديث -أ
 (    ) .الدور وقبوله حماسبته

 (    ) ن معه هبدوء. ثتحدتحتاول ن متالك أعصابك و  - 

 (    )سلوك مضاد.  يستنبهيه ابنفعال أنه ال يتجاوز دوره مرة أخرى وأن ما فعله خطأ ولكن دون إبداء إ -ج

 حينها: ريض مبرض خطري، فيكون ردة فعلكمتذهب ن برفقة عائلتك لزايرة شخص عندما  -30

 (    )  .كخا  ب بشيءطيها بوال تر  رتعتربين هذه الزايرة واجب عائليا ليس أكث -أ
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 (    ) .تشعرين ابلقلق على صحتك الحتمال إصابتك بنفس األعراض يف أي وقت - 

  .تعرضك لإلصابة بنفس املرض ار عن سبب املرض وكيف وصلت حالته هلذه الدرجة لتتفادينفس ابالستتقوم ن -ج

                             (    ) 

 فيكون ردة فعلك حينها: .كموضوع خا  ب يفالتحدث  الرغبة يف كعندما يكون لدي -33

 (    )  .كأصدقاء ولكنهم مشغولون عن كلدي -أ

 (    ) .خا  يهتمون أبمرك جتديهم حينما تريدين ذلكأش كلدي -  

 (    ) . اللجوء إليه عندما تريدين نال جتدين شخص تستطيع -ج

  فتكون استجابتك حنوها:، يت فتاة متسولةأأحد الشوارع ر  يفت مارة وأن -31

 (    ) .حتمدين هللا يف سرك وتتمن ن أن يكون حالك أفضل يف املستقبل من اآلن -أ

حتس ن مستواكي وال  لن تلفت الفتاة انتباهك فدائما تفكريك متجه إىل األشخا  األفضل منك وكيف ميكنك - 
 (    )  كتفضل ن النظر ملن هو أقل من

 (    )أفضل حاال منها.  كوأن كبيت أيوي ك إن لديحتمدين هلل -ج

 فعلك حينها: فتكون ردة، ت على فراشكالبيت وأن يفإذا مسعتا أصوات وحركة غريبة  -32

 (    )تنهض ن من فراشك وتفتش ن بيتكم دون إخبار أحد.  -أ

 (    ) .األصوات خبوف فراشك وتفكرين يف تظل ن يف - 

 (    )  .كتنادين على أحد املوجودين ليكتشف مصدر الصوت مع -ج

 فيكون ردة فعلك حينها:، سيارة أسرتك وحصل حادث معكم على الطريق كنت يف  -38

 (    ) .ين ابخلوف إىل أن تطمئين على صحتك وصحة أفراد أسرتكتشعر  -أ

 (    ) .تشعرين ابلتهديد على حياتك وتنتابك أحالم مفزعة - 

 (    ) .تعتربينه حادث ومر مرور الكرام وستكمل ن حياتك بشكل عادي -ج
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 ستكون: كفإن استجابة من حول، عادة عندما حتتاج ن أن تعربي عن شعورك -35

 (    )  .رين أن ال أحد يستطيع فهم ما بداخلكتشع -أ

 (    )تشعرين أبن من حولك يستوعبون مشاعرك جيدا ويتقبلوهنا.  - 

 (    )حياان. أ كتشعرين أبهنم حياولون فهمك ولكنهم مشغولون عن -ج

فيها، فيكون ردة  تنأاليت  وصلت هلذه املرحلة الدراسية كعند مساعك خرب أن نسبة األمية تزداد مع الوقت وان -31
 فعلك حينها:

 (    )    ت فيها وتتمن ن األفضل. عن تلك الدرجة العلمية اليت أنتشعرين ابلرضا الكايف  ال -أ

 (    ) .ترين أن درجتك العلمية ليست ذات قيمة كبرية - 

 (    ) .تشعرين ابلرضا لوصولك هلذه الدرجة العلمية وغريك ال يتقن القراءة -ج

 فتكون ردة فعلك حينها:، كون ن جالسة مع أشخا  أول مرة تريهمح ن ت -38

 (    ) . ن مع أحد ال تعرفيهثال تتحد -أ

 (    ) .تتوددين إليهم بسهولة وكأنك تعرفيهم منذ فرتة - 

 (    )لقائية. ت ن معهم بثتنتظرين منهم املبادرة مث تتحد -ج

 ة فعلك حينها:فتكون رد، عندما متر أمامك سيارة دفن املوتى -12

 (    ) .لبك وبرودة أطرافك وتوتر أعصابكقتشعرين ابزدايد خفقان دقات  -أ

 (    ) .نا وقدرهبتدع ن للمتوىف ابملغفرة والرمحة له فاملوت ما هو إال قضاء ر  - 

 (    ) .حلظة وتبدئ ن مبراجعة نفسك لالستعداد للموت يف أي وهيبتهن للحظات يف املوت يتفكر  -ج

 فتشعرين أبنك:، ذهنك عدد صديقاتك وشعورك جتاههن تعرض ن يفتسدما عن -11

 (    ) .ت متتلك ن هذا الكنز يف حياتكيق احلقيقي كنز ال يقدر بثمن وأنالصد -أ

 (    ) .تفتقدين األصدقاء احلقيقي ن كإال أن كة معارفثر على الرغم من ك - 
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 (    ). أصدقاء وأحياان أخرى ال كأحياان تشعرين أبن لدي -ج

 تشعرين:ك صديقة من أسرة ثرية وتسكن يف مكان فخم وتعيش يف رفاهية فإن كإذا كان لدي -10

 (    )                    حياة مماثلة حلياته. حتيتتمن ن أحياان أن  -أ

 (    )               ابلنسبة هلا. كتشعرين ابلضيق لتدىن مستوا - 

 (    )          .ك على ما لديتسعدين ملا هي فيه وحتمدين هلل -ج

 ردة فعلك حينها: نفيكو ، لو كلفت إبلقاء كلمة أمام جمموعة من األشخا  -13 

 (    )         ترفض ن من البداية لشعورك ابخلجل لكون احلشد كبريا. -أ

 (    )   سوف تقنع ن نفسك أبنه أمر عادي وستتكلم ن بكل ثقة. - 

 (    )             .تمرين دون إحراجتسيث مث ترتددين يف بداية احلد -ج

 :هيعندما تواجه ن عائق أمامك خا  بدراستك فتكون استجابتك  -11

 (    )                  .تشعرين ابن الفشل يهدد مستقبلك الدراسي -أ

 (    )    ستحاول ن ختطى إي عائق مينعك من حتقيق أهدافك الدراسية. كتشعرين ابلقلق ولكن - 

 (    )        طيع ن وضع حلول للمشكالت اليت تواجهك بكل يسر.تست -ج 

 : ـــــــــتك ملقولة اإذا مل تكن ذئبا أكلتك الذائ  ا فإنك تفكرين بءعند قرا -12

 (    )      .ة يف اآلخرين وجيب أن يتصف الشخص ابحلذر من الناسثقعدم ال شدةبتؤيدين و  -أ

 (    )بشر يتسمون ابلطيبة والنقاء. ال تؤيدين ذلك فأغلب ال - 

 (    ) .حريص تشعرين أن هناك أشخا  جيدين وآخرين سيئون ولكن جيب على اإلنسان أن يكون -ج

على درجات أقل من  حصليتك ولكن، ال أبس به لالستعداد لالمتحان ا  جمهود تذلبابالستعداد اجليد و  قميت -18
 فشعورك حينها:، صديقاتك

 (    )     حتسينها املرة القادمة. يفك على تلك الدرجات وستبذل ن قصارى جهدك ضمريك سيؤنب -أ
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 (    ) .ن من صديقاتك بسبب حصوهلن على درجات مرتفعةيتغار  -  

 (    ) .جتك هي حمصلة مذاكرتكين أن نتيتشعر  -ج

 مكان عام، فيكون ردة فعلك حينها: يفعندما تكون ن ابنتظار جمموعة من الزمالء  -15

 (    )           ال هتتم ن لنظرات اآلخرين حىت وإن انتظرت طويال. -أ

 (    )    .ن لكىريلشعورك ابالرتباك من نظرات اآلخ ا  سترتك ن املكان فور  - 

 (    ) .تشعرين ابخلجل واإلحراج إذا طالت مدة االنتظار -ج

 حينها:فيكون ردة فعلك ، ذهبت حلضور حفلة خترج ألحد أفراد عائلتك -11

 (    )     .بت ن ذاتكثتشعرين ابلقلق لئال تعيش ن مثل هذه اللحظة وت -أ

 (    )ق ن ابنه سيأيت هذا اليوم الذي سيهنئك الناس مثلها. ثت - 

 (    )  .من الفرح ن أن تبذيل قصارى جهدك كي تصل ن ملثل هذه اللحظةين ابلقلق للحظات وتقرر يتشعر  -ج

فيكون ردة فعلك  ،اختيار الكلية ة الثانوية العامة وجاءت اللحظة املصريية يف حياتك وهوبعد انتهائك من مرحل -18
 حينها:

 (    )    .تزك ن اخليار النهائي ألسرتكتس كولكن، تفكرين يف االختيار األنسب لقدراتك -أ

 (    )     نتائجها.حتمل  تطيع نتسال  تتلك اللحظة املصريية فأن يف كمن البداية ستطلب ن مساعدة والدي - 

 (    ) .اقش ن التخصص مع أسرتك يف النهايةنوت كتفكرين هبدوء وختتارين األنسب ل -ج

 عندما متر أسرتك حبدث ما، فإن استجابة أسرتك تكون: -22

 (    )   حول ذلك احلدث وتتناقشون فيما بينكم. كمن املهم لديهم أن يتحدثوا مع -أ

 (    )        اهتمامهم. كاألمر وأحياان أخرى ال يولونيف  كأحياان يتناقشون مع - 

 (    )              يف املوضوع ويبلغونك ابلنتائج النهائية فقط. كال يتحدثون مع -ج

 ن أهنم:يفرت ، ح ن يقومون أساتذتك بتقييم حتصيلك الدراسي -21
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 (    )      لتبذل ن جمهود أفضل.ك يوجهون نصائح ل -أ

 (    )                  قدرون حتصيلك.ميدحونك وي - 

 (    ) قصريك يف أدائك الدراسي.تل كيوجهون اللوم ل -ج

، دقائق 8وقوع حالة طالق كل  كشفت إحصاء صادر عن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يف مصر عن  -20
 تكون ردة فعلك: لتلك السطور ءتكعند قرا ألف حالة طالق حتدث كل عام، 11وأن هناك حوايل 

    ) .وتفادي تلك املشكلة ك حياتك لتحسن ن اختياركيولكنك ستضع ن صفات يف ذهنك لشر  تشعرين ابلقلق أحياان -أ
) 

 (    ) .ة يف املستقبلبن ابلقلق من أن متري مبثل هذه التجر يتشعر  - 

 (    )مشكلة اجتماعية مثلها مثل أي مشكلة أخرى وال هتتم ن ابألمر كثريا.  -ج

 ميت به خالل فرتة حياتك فإنك تشعرين :قييم ما قعلمتك تم كلو طلبت من -23

 (    ) .ة ملا حققتيه يف حياتك اآلن من أهدافثقابل -أ

 (    )تطمح ن هلا.  اليتمن أهدافك  ءشيأي  يمل حتقق أبن حياتك بال قيمة حيث - 

 (    ) .تداركها اء املاضي وحتاول نابلتفاؤل واألمل يف أن حياتك ستتحسن وستتعلم ن من أخط -ج

 فعادة تكون استجاابت املدرس ن هي:، كأمرك إىل املدرسة للسؤال عن عند ذها  ويل -21

 (    ) .كخيربوهم بنقاط ضعفك ونقاط قوتك يف األداء الدراسي اخلا  ب -أ

 (    ) .الدراسييزعجك أن معلماتك ينقلن صورة سلبية لوىل أمرك عن أدائك  - 

 (    ) .أمرك ويفتخرون أبدائك املتميز يف الدراسة يقومون مبدحك أمام ويل -ج

 :كبذلك ألن كفتطن ن أنه كلف، القيام إبعمال مميزة كإذا طلب األستاذ من -22

 (    ) .األكادميي الضعيف كاملساعدتك يف رفع مستو  -أ

 (    ) .ميزةتلك األعمال امل كالذي دفع أستاذك إلسناده ل األكادمييلتميزك  - 
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 (    ) .األكادميي كلتعزيزك لتحس ن مهاراتك الدراسية ومستوا -ج

 ردة فعلك حينها: فتكون، كبعندما حتدث مشكلة يف املنزل ب ن والدك ووالدتك / أو يف أحدى منازل أقار  -28

    )اول ن إجياد حلول له. ستح ن أبنه من املؤكد ح ن تتعرض ن ملثل هذا املوقفيينتابك اخلوف من الزواج ولكن تفكر  -أ
) 

 (    )ريا. ثلكل منزل ال خيلو من املشاكل فهذا شيء عاداي وحيدث ك - 

 (    ) .ة يف املستقبل عندما تتزوج نبتشعرين ابخلوف من أن متري مبثل هذه التجر  -ج

أسلو  قيادتك  فإن، املعلمة شحت من قبل زميالتك لرائستهن يف اجملموعة إلجناز عمل مع ن كلفتكم بهر  -25
 للمجموعة يكون:

 (    ) .تراقبيهن ب ن مدة وأخرى أثناء العمل -أ

 (    ) .تكرس ن كل وقتك ملراقبتهن أثناء العمل - 

 (    )     قتك هبنثاء العمل لثنتعطيهن احلرية أ-ج

 :تكون فإن ردة فعل من حولك، ابلذها  للتطوع يف مكان ملساعدة احملتاج ن واأليتام قمت - 21

 (    )يقدرون عملك ويشجعونك على االستمرار به.  -أ

 (    )ال يلقون ابال ملا تفعليه يف حياتك  - 

 (    )أحياان يقدرون ما تفعليه ولكن أحياان أخرى ال يهتمون بنشاطاتك اليت تنجزيها.  -ج

ا أفضل ما هرو علميا وتظ معلمتك املشاركة يف املنافسة مع مدرسة مقابلة لكم كي تتنافسوا كإذا عرضت علي -28
  فيكون ردة فعلك حينها:، عندكم

 (    )ال يقدر على املنافسة مع أحد.  كلن تشاركي وترفض ن تلك املنافسة فمستوا -أ

 (    )  تمتع ن مبهارات علمية تؤهلك للدخول يف هذه املنافسة العلمية.ت كشدة لكونبتوافق ن و  - 

 (    ). ا  الستعداد لتلك املنافسة جيدترتددين يف املوافقة فالبد من ا -ج 
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ازدايد على  أنعكس ذلك ابلسلب صاديةقتيف ظل األحداث اليت تشهدها مصر حاليا من سوء وتدين األوضاع اال -82
 : ـــــــذلك يشعرك ب فإن، معدالت البطالة وتقلصت فر  العمل لدى الشبا 

 (    ) .جيدة يف املستقبل ن وستحصل ن على فرصة عملأمل أن األحوال سوف تتحس كابخلوف أحياان ولكن لدي -أ

 (    )                          املستقبل. يف كق ن مبا يدبره هللا لثفأنت ت ا  لن تعريي اهتمامك لتلك املشكلة حالي - 

 (    ) .حصولك على فرصة عمل مناسبة يف املستقبل لعدم ابخلوف -ج 

 على عالقتك مبن حولك: ة تنطبقاآلتيإي من العبارات  -81

 (    ) .دوما خارج دائرة اهتماماهتم كتشعرين أن -أ

 (    ) .أحياان، وأحياان ال يهتمون أبمرك النشغاهلم أبمور أخرى كتشعرين بتقديرهم ل - 

 (    ) .يهتمون بشئونك ويشجعونك دوما على آن تتقبلي شخصيتك -ج
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