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بزنامج إرشادي لتنمية فعالية الذات المذركة في خفط قلق المستقبل 

 (1)اساء المخاطز االقليمية لذي طالبات جامعة الملك خالذ

                                           

ا المممكا  جممما  المماخ خملاد  -ىذا البحث تم دعمو من خالل البرنامم  البحياا المامم بممامدب البحاث الممماا  (1)
 P.R.G- -  -315 – 38المربي  السمودي  الرقم: 
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 دادـإع
 د/ نجىي السيذ بنيس

 استاذ مساعد بجامعه الملك خالد
 مدرس علم النفس بجامعه الزقازٌق

 مستخلص

عمى نظريامت اررشامد والماالج الن ساا  ىدفت الدراس  الى اعداد برنمم  ارشمدي مؤسس

متميل فا نظري  بمندورا ونظري  أرون بيخ واختبمر مدى فممليتيم فا تنمي  قممليو الذات المدرك  

وخ ض قمق المستقبل ازاء المخمطر ارقميمي  لدى عين  من طملبمت جممماو المماخ خملاد وقاد بما  

عممااااام تااااام تاااااوزيميم الاااااى 22-  18ن ( طملبااااا  تراوحااااات اعمااااامرىن مااااا111عااااادد افاااااراد الدراسااااا   

طملب  تم تقاديم  (51مجموعتين : مجموعو تجريبي  ومجموع  ضمبط  كل مجموع  تكونت من  

( جمسااا  بواقااا  12اسااامبي    6البرنااامم  لممجموعااا  التجريبيااا  فقاااط وقاااد اسااات رق تطبياااق البرنااامم  

رشامدي فاا تنميا  فممليا  جمستين اسبوعيم وقد أشمرت النتامج  ارحاامجي  الاى فمعميا  البرنامم  ار

الاااذات المدركااا  وخ اااض قماااق المساااتقبل ازاء المخااامطر ارقميميااا  لااادى أفاااراد المجموعااا  التجريبيااا  

 واستمرار التحسن بمد انتيمء تطبيق البرنمم  
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 :ةـــــذمــــمق

يشاايد المجتماا  المديااد ماان الت ياارات المتالحقاا  التااا تااؤير عمااى جواناا  الحياامب المختم اا   
ن حولنم مميج  بملضا وط الن ساي  والحارو  واازمامت والمخامطر و يرىام مان المشاكالت فملحيمب م

 (.546: ٢٠٠٢)إبراىيم، التا تؤير عمى حيمب اإلنسمن وبماخص الشبم  
وعمى الر م من أن كييرًا من النمس يتطممون إلى عملم يسوده السالم، إر أن الحرو  ر 

الاادرجل إلااى أن خباارات المنااث تتاارخ رياامرًا ماادمرًب عمااى  تاازال تشااكل جاازًء ماان واقاا  حيمتناام  وتشااير
النمو الن سا وارجتممعا والترباوي لشابمبنم وعماى اتجمىامتيم نحاو المجتما  وعماى نظارتيم الممما  

  (645: ٢٠٠٠ ،)نذرلمحيمب 
فاانحن نواجااو فااا الوقاات الااراىن مجموعاا  ماان التحااديمت والتااا ماان شاا نيم أن تميااق النمااو 

 ي كارون وىام المجتما  مسجولي  سيتحممون الذين المستقبل أمل ىم الجممم  ب الن سا لمشبم   قطم

مان الظاروث  ينبا  المساتقبل من وخوث ترق  لدييم ليم  ف ملبي  الشبم  يخبئ المستقبل وممذا فا
 تنمول فإن الحملي  التا تمر بيم البالد من ازممت وحرو  تنمكس عمى الرؤي  المستقبمي  ليم، لذا

 الن سا لدييم   والتوتر الذات اورب تمكس بملمستقبل المرتبط  والمخمطر مشكالتاازممت وال
بددراىيم59-99: 6995 (عبددا االمدد موياري   نظاارب أن (545-549: ٢٠٠٢) ( وا 

تحقيقيام  يسامى إلاى التاا وبماىاداث لذاتاو ال ارد باإدراخ كبيار حاد إلاى لممساتقبل تتا ير الشابم 
فييم ال رد والتا  يوجد التا الن سي  جنبيم، وكذلخ تت ير بملبيج يت أن يحمول التا السملب  وبماىداث

 بنامء عماى ال ارد يسامعد المساتقبل إن حياث بيام الشابم  ويتا ير فا تؤير التا ااحداث جمي  تشمل

 المدى، ومن يم يشمرون بملقمق من المستقبل  بميدب أىداث
فااو وي قااده القاادرب عمااى فقمااق المسااتقبل قااد يااؤير عمااى مسااتوى طمااوح الشاابم  ويمطااال أىدا

حل المشكالت ممم يؤدي إلى ضامث فمعميا  الاذات وتمتبار مان الخاامجص الميما  فاا مواجيا  
القمااق حيااث أشاامر ربمناادورار إلاااى أن فمعمياا  الااذات تمماال عمااى الااتحكم فااا أنماامط الت كياار الميياارب 

ليساات فقااط تقاادير  لمقمااق وتااؤير عمااى مسااتوى الطمااوح واإلنجااامز والدافمياا  والااتممم  ف معمياا  الااذات
 قاااااااااااااادرب ال اااااااااااااارد، لكنياااااااااااااام تتضاااااااااااااامن أيضااااااااااااااًم الممتقاااااااااااااادات التاااااااااااااااا يطورىااااااااااااااام ال اااااااااااااارد عااااااااااااااان

 (Bandura. 1986:.122)ن سو 
ميا  الاذات المدركا  لمشابم  قاد تممال عماى الحاد مان قماق فممللذلخ يمكان القاول إن تنميا  

شابم  الجاممما المستقبل النمجم عن الض وط واازممت والمخمطر المساتقبمي  التاا قاد يواجييام ال
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فا المستقبل، والتا تجممو فا قمق داجام  وممام ساابق يمكان القاول إن القماق مشاكم  حقيقيا  تاؤرق 
الشبم  الجممما، وتؤير عمى احتيم الن سي  وتحد من قدراتيم ودافميتيم لمتممم، وتزيد من قمق 

  المستقبل لدييم فا ظل المخمطر واازممت الحملي   

 :هــــــوتساؤالت ثــــــالبح ةــــــمشكل

 فاا المرحما  الجممميا  طاال  المدركا  لادى الاذات فمعميا  تنميا  ضارورب إلاى الحمجا  تا تا

 فاا م امجئ ت يار مان السامودي الشام  يميشايم التاا ارجتممعيا  لمظاروث نإ حياث منطقا  عساير

 مان لاو نكام ذلاخ كال المجامورب، لمادول المتقمبا  السيمساي  ااوضامع عان أيضامً  نمىياخ نماط الحيامب ،

خاواام مان  الجممميا  المرحما  عمومام وطاال  السامودي الشام  شخااي  عماى التا يير المبمشار
برنامم  ارشامدي تنماوي  اددعاإ إلاى ضارورب ياؤدي ممام حيث نظرتو المستقبمي  لممخمطر ارقميمي  ،

 قامً منطم السامجدب الظاروث ىاذه ما  ليتممشاىً  الشابم   لادى المدركا  الاذات فمعميا   يممل عمى تنمي 

عساير  منطقا  فاا الجممما  طملبامت وتحدياداً  السامودي  البيجا  وليسات.والوطنيا  الدينيا  مان يوابتاو
 المدرك  الذات ضرورب تنمي  فمعمي  إلى الحمج  عن بمن ى

 :  الرئٌسً التساؤل فً البحث مشكلة تتمثل

 بل ازاء لخ اض قماق المساتق فاا تنميا  فمعميا  الاذات المدركا  اإلرشامدي البرنامم  فممليا  مام
 المخمطر ارقميمي  

 التالٌة: الفرعٌة التساؤالت التساؤل هذا عن وٌنبثق

   ىااااال توجاااااد فاااااروق ذات درلااااا  احاااااامجي  باااااين متوساااااط درجااااامت المجموعااااا  التجريبيااااا
 والمجموع  الضمبط  فا قمق المستقبل إزاء المخمطر بمد تطبيق البرنمم ؟ 

 المجموعا  التجريبياا  فاا قمااق  ىال توجاد فااروق ذات درلا  احااامجي  باين متوساط درجاامت
 المستقبل إزاء المخمطر قبل وبمد تطبيق البرنمم ؟

 باين متوساط درجامت المجوعا  التجريبيا  فاا قماق  إحاامجي  درلا  ذات فاروق ىال توجاد
 ?البرنمم  من تطبيق المستقبل إزاء المخمطر فا التطبيقين البمدي والتتبما بمد شيرين

  باااااين متوساااااط درجااااامت المجموعااااا  التجريبيااااا   ىااااال توجاااااد فاااااروق ذات درلااااا  احاااااامجي
 والمجموع  الضمبط  فا فمعمي  الذات المدرك  بمد تطبيق البرنمم ؟
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   ىل توجد فروق ذات درل  احامجي  بين متوسط درجمت المجموع  التجريبي  فا فمعمي
 الذات المدرك  قبل وبمد تطبيق البرنمم ؟

 جامت المجوعا  التجريبيا  فاا فمعميا  باين متوساط در  إحاامجي  درلا  ذات فاروق ىل توجاد
 البرنمم ؟ من تطبيق الذات المدرك  فا التطبيقين البمدي والتتبما بمد شيرين

 ث:ـــــذاف البحــــــأه

  ييدث البحث الحملا رختبمر فمملي  البرنمم  اإلرشمدي لتنمي  فمعمي  الذات المدرك  فاا
 خ ض قمق المستقبل إزاء المخمطر اإلقميمي 

 عمااى مسااتوى فمعمياا  الااذات المدركاا  وقمااق المسااتقبل إزاء المخاامطر قباال تطبيااق  التماارث
 البرنمم  

  التماارث عماااى ارخااتالث فاااا فمعميااا  الااذات المدركااا  وقماااق المسااتقبل إزاء المخااامطر بماااد
 تطبيق البرنمم  

  تقديم عدد من التوايمت فا ضوء نتمج  البحث بمد تطبيق البرنمم 

 ث:ــــالبح ةـــــأهمي

أىمي  البحث الحاملا فاا تنمولاو لقضاميم ميما  تتمماق بماوضامع الراىنا  التاا تمار  تكمن
بيام الاابالد مان اااراعمت وأزمامت ومخاامطر تحايط بجمياا  شاراجر المجتماا   ويركاز البحااث الحااملا 

الشابم  الجاممما حياث إنيام بنامب  وىام المجتما  فاا عماى قادر مرت ا  مان ااىميا  عماى شاريح 
ملم المربااا ر نمطااا اىتمممااًم كبياارًا لمرعمياا  الن سااي  والوساامجل المطموباا  المسااتقبل، ولممناام فااا الماا

رحتااواء ردب ال ماال تجاامه الااادممت واازماامت وىااو ماام قااد يظياار بشااكل مممااوس رحقااًم فااا جياال 
كمماال ماان الشاابم ، فقااد تااامح  ىااذه المخاامطر واازماامت حاامرت ماان فقاادان اليقاا  فااا قاادراتيم 

 مل ومواجيو الواق  بشكل إيجمبا الذاتي  وعدم قدرتيم عمى التح
الاذات المدركا  لمشابم  الجاممما كوسايم  فممليا  تنمي   إلى الحملي  الدراس  وبملتملا تسمى

ال ارد  شخااي  فاا المنماار مان المدياد قماق المساتقبل يتضامن لمحد من قمق المستقبل لدييم حيث
 خطر أو أزم  عمى مواجيو أي  وفا عدم قدرتو ن سو فا الشخص يق  تتميل فا عدم
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 تنطوي ىذه االارامة على جانبين:

 :النظرٌة األهمٌة 

 الدراسا  ىاذه قمق المساتقبل حياث تمتبار مواجي  فا الذات المدرك  ل مملي  البنمء الدور إظيمر 

حياث إنيام تتنامول الظاروث الراىنا  ومادي حمجا   البمحيا  عمام حاد عماى نوعيام مان ااولاى
 .اجي  واحتواء اازممتالمجتم  لوجود شبم  قمدر عمى المو 

  لنام يتسانى لكاا المساتقبل قماق الاذات المدركا  فاا خ اض ل ممليا  النسابا اإلسايمم مادي ممرفا 

 .من نتمج  البحث عنو يس ر مم ضوء فا الشبم  توجيو

  الاذات  فممليا إيراء المكتب  المربي  بمقيمس يقيس قمق المساتقبل إزاء المخامطر وكاذلخ مقيامس
 ممم  المدرك  لدى طمب  الج

 :التطبٌقٌة األهمٌة

 فاا تنميا  الشابم  رعميا  عماى فاا مسامعدب القامجمين نتامج  مان عناو يسا ر قاد فيمام البحاث ي يد 

وبملتاملا زيامدب القادرب عماى احتاواء ريامر  لادييم المساتقبل قماق الاذات المدركا  وخ اض فمعميا 
 .المخمطر واازممت

  ف  فمعمي  الذات المدرك  ومم قد يكون لو ترج  أىميتو إلى ارست مدب من البرنمم  الممد فا ر
 من ت يير فا خ ض قمق المستقبل إزاء المخمطر 

                             Search Termsمصطلحات البحث     

 Future Anxietyقلق المستقبل: 

نو خبرب ان مملي   ير سمرب تحدث نتيجا  ارسات راق فاا الت كيار او النشامط أويمرث عمى 
رفمت تجاامه ماام يتوقاا  حاادوث فااا المسااتقبل اركياار بماادا ماااحوب  بتااوتر وضاايق وفقاادان أو التااا

 ( 64٢: ٢٠٠4)عشري .ارمن والطم نين  نحو المستقبل وارنزعمج وفقدان القدرب عمى التركيز 
ناو خمال ن ساا المنشا  يانجم أ( عماى  ٢٠٠6معوض، محما ) وقد تبنت البمحي  تمرياث 

تشاااويو الواقااا  والاااذات مااان خاااالل استحضااامر تماااخ الخبااارات  عااان خبااارات ممضاااي   يااار سااامرب مااا 
المرتبط  بملمخمطر اإلقميمي ، م  تضخيم السمبيمت بشكل يقمل من اإليجمبيمت المتممق  بكال مان 
الذات والواق  ممم يجمل امحبيم فاا حملا  مان التاوتر وعادم اامان والاذي قاد يدفماو لتادمير ذاتاو 

بو إلى حمل  من التشمؤم من المساتقبل والقماق عناد الت كيار وتوق  زيمدب ىذه المخمطر، ممم يؤدي 
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نتيجا   فيو، والخوث من اازممت ارجتممعي  وارقتامدي  والسيمساي  المساتقبمي  المتوقما  واليا س
 قمقو من وجود ىذه المخمطر
لقمااق المسااتقبل إزاء المخاامطر: الدرجاا  التااا يحااال عميياام الطملباامت  االتعريددا ارجرا دد 

 مق المستقبل إزاء المخمطر اإلقميمي  عمى مقيمس ق

 :Regional risks المخاطر االقلٌمٌة:

المقاود بيم كل ارزمامت والكاوارث والحارو  التاا تمار بيام المنطقا  المربيا  فاا الوقات 
    الراىن وممليم من ت ييرات ن سي  سمبي  عمى شخاي  الشبم  ورؤيتيم المستقبمي 

 Perceived Self – Efficacyفاعلٌة الذات المدركة: 

امكمنامت  مان يممكاو اناو ال ارد يمتقاد مام كال عماى انيام المدركا  الاذات بمنادورا فممليا ويمرث 
 القيمساا الضابط وىاذا وافمملاو ومشامعره وافكامره لقدراتاو مميامري او قيمساا ضبط مممرس  من تمكنو

 ملمحاددات البيجيا ب عالقتاو فاا عناو تاادر التاا لمساموكيمت المرجما اإلطمر يميل المحددات ليذه

 (Bandura. 1986: 126)وارجتممعي   الممدي 
ل معميااا  الاااذات المدركااا  الدرجااا  التاااا يحاااال عمييااام الطملبااامت عماااى  االتعريدددا ارجرا ددد 
 مقيمس فمملي  الذات المدرك 

   Counseling Programالبرنامج اإلرشادي: 

قواعااد عممياا  ىااو مجموعاا  ماان اإلجااراءات المخططاا  المنظماا  فااا ضااوء أسااس نظرياا  و 
بيدث تقديم الخدممت اإلرشمدي  عمى المستويمت الوقمجي  والمالجي  والنممجي ، وب ناو دراسا  لمواقا  
وتحديد لممشمكل وااىداث والحمول، وأنو يمبت نسبيًم ويتطم  المراجم  المساتمرب، ويمتبار أسامس 

 لبنمء الخطط اررشمدي  

 ث: ـــــذود البحــــــح

 :موضوعية ومكانية وزمنية وبشرية يتحاا االبحث بحاوا
 :يتحااادد البحاااث بملموضاااوع ر برنااامم  ارشااامدي لتنميااا  فممليااا  الاااذات  الحددددود المويدددوعٌة

 المدرك  فا خ ض قمق المستقبل ازاء المخمطر ارقميمي  لدى طملبمت جمممو الممخ خملد

 بكمي  التربي  الدراس  فا جمممو الممخ خملد حدود تتميل  :المكانٌة الحدود  

 2117 – 2116اعداد ىذه الدراس  خالل عمم  است رق :الزمانٌة الحدود 
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 طملبا  مان جميا   (311مان   تتكاون عينا  الدراسا  فاا حادود تتميال :البشدرٌة الحددود
المستويمت الدراسي  سيتم اختيمرىم بطريق  عشواجي  كمم تتحدد عين  البرنمم  بطريق  قاادي  

( طملباا  عاان طريااق اسااتخراج الربياا  اردنااى والربياا  311ماان الميناا  ارسمسااي  المكوناا  ماان  
( طملبااااا  لممجموعااااا  51طملبااااا  لمبرنااااامم    111ارعماااااى بماااااد تطبياااااق ادوات البحاااااث بواقااااا  

( جمساا ، ماادب 12( طملباا  لممجموعاا  الضاامبط   ساايتم تطبيااق البرناامم  بواقاا   51التجريبياا   
  ، بواق  جمستين فا ارسبوعشير ونص دقيق ، عمى مدى45الجمس  

 زي ـــــــار النظـــــــاإلط

 : فعالٌة الذات المدركةاوالا 

وتمااد فمملياا  الااذات ماان أباارز الم اامىيم التااا قاادميم بمناادورا محاامور ماان خاللياام ت كيااد دور 
الموامل ارجتممعي  والممرفي  فا التممم ومم يحدث بينيمم من ت معل وعرفيم بمنيم ممتقدات ال رد 

ل مملياا  اشامر  وتن ياذىم كماممل المطموباا  ر دارب المواقاث المساتقبمي  حاول قدرتاو عماى تنظايم ارفما
الذات ب نيم أحكمم ال رد أو توقممتو عن أداجاو لمساموخ فاا مواقاث تتسام بامل موض، وتانمكس ىاذه 
نجمز  التوقممت عمى اختيمر اانشط  المتضمن  فا ااداء والجيد المبذول ومواجي  الاموبمت وا 

 Bandura. 1995: 27-15)السموخ  
مان  ظارث عماى السايطرب تتاير التاا الساموكيمت أداء عماى قدرتاو فاا اليقا  فإن ال رد يكسا 

 ف ممليا  الاذات اليقا  أشكمل من شكال الحمل ىذه فا الذات فمملي  اعتبمر ويمكن الامب ، الظروث

 عندمم نوعي  ااداء أيضم تحدد بل مم بسموخ القيمم يحمول سوث الشخص كمن إذا مم فقط تحدد ر

 فا الميمبرب إنمم يولد النجمح بتحقيق توقممت يتبمو والذي الك مءب من المملا فملمستوى .المحمول  تتم

 (.898: ٢٠69، ماالم واالنيال)االين، ترجمة كفاف  و واإلحبمطمت  المواجق وجو
 النظرٌة االجتماعٌة المعرفٌة والفعالٌة الذاتٌة:

 التاا ارجتممعيا  الممرفيا  النظريا  مان اشاتق اتالاذ فممليا  الاى ان م ياوم بمنادورا ويشاير

 الساموخ باين المقمبما  خاالل مان ي سار أن يمكان اإلنسامنا ااداء با ن فييام والتا أكاد أسسيم، وض 

 عان الاذاتا، التنظايم عمى القدرب اافراد يمتمخ والبيجي  كمم  والشخاي ، الموامل الممرفي  ومختمث

 البيجيا ، الظاروث ت ييار أو اختيامر طرياق وعان ا ساموكيم،فا المبمشار الاتحكم عماى التا يير طرياق

 وتقييم تحميل عمى والقدرب الذاتا، الت مل عمى القدرب اافراد يمتمخ ,السموخ، عمى تؤير بدورىم والتا

 .والسموخ اافكمر من كل فا الذاتا التحكم تتير القدرات وىذه والخبرات  الذاتي  اافكمر



 د/ نجوى السٌد بنٌس
برنامج إرشادي لتنمٌة فعالٌة الذات المدركة فً خفض قلق المستقبل 
 ازاء المخاطر االقلٌمٌة

 

 8 

 مكونامً  يميال المدركا  الذاتيا  ال ممليا  مااطمر ان جتممعيا ار النظريا  اااحم  كمام يارى

 وان الحيمب، احداث م  والتوافق مايره عمى والسيطرب الشخاا بملضبط ال رد فا احسمس حمسممً 

الن ساي   الضا وط مستوى من والتقميل التوافق عمى ن يممال الشخاي  والسيطرب ارحسمس بملضبط
  (.5٠ :٢٠٠4 )االظاىر،

عمااى الت معاال الحتمااا المتباامدل المسااتمر لمسااموخ  يددة اتجتماعيددة االمعرفيددةاالنظر وتؤكااد 
والممرف  والت ييرات البيجي ، وعمى أن السموخ اإلنسمنا ومحدداتو الشخاي  والبيجيا  تشاكل نظممام 
متشمبكم من الت ييرات المتبمدل  والمت معم   كمم تتضر ىاذه التا ييرات المتبمدلا  مان خاالل الساموخ 

  والجواناا  الممرفياا  وااحااداث الداخمياا  ااخاارى، التااا يمكاان أن تااؤير عمااى اإلدراكاامت ذو الدرلاا
واافماامل والمااؤيرات البيجياا  الخمرجياا   فملبيجاا  ىااا جزجيااًم نتاامج لممملجاا  ال اارد لياام، ولااذلخ فاامافراد 
يممرسون بمض الت ييرات عمى أنممط سموكيم من خاالل أسامو  مماملجتيم لمبيجا  ومان يام فياؤرء 

افاااراد ليساااوا فقاااط مجااارد مممرساااين لاااردود ال مااال إزاء المييااارات الخمرجيااا  ولكااانيم قااامدرون عماااى ا
الت كياار واربتكاامر وتوظيااث عممياامتيم الممرفياا  لممملجاا  ااحااداث والوقاامج  البيجياا  وت خااذ عممياامت 
  الممرف  شكل التمييال الرمازي لكفكامر والااور الذىنيا  وىاا تاتحكم فاا ساموخ ال ارد وت معماو ما

 البيج ، كمم تكون محكوم  بيمم 
 حيامتيم فاا تا ييراً  التااورات أكيار ىاا الذاتيا  ل امعميتيم اافراد تاورات ب ندورا إن ويؤكد

ياابر  ولاذا لاذاتيم تقيايميم فاا إيجامبيين أو سامبيين إمام فيكوناوا اختيامرىم فاا تا ييراً  وأكيار اليوميا 
 منخ ضا ، ذات فمعميا  امتمكاوا إذا مكتجباين أو  مرت ما ذات فمعميا  امتمكاوا إذا نامجحين إمام اافاراد

1997 :141-215)    Bandura) 
فاا  كبيار أيار مان لمام ليام ارنسامني  الشخااي  فاا الميما  اربممد من وتمد ال مملي  الذاتي 

وتحدياده،  الساموخ توجياو فا دورا رجيسيمً  المدرك  الذاتي  ال مملي  تمم  حيث وتارفمتو، ال رد سموخ
يادرخ  التاا والكي ي  الطريق  فا يؤير ال رد يممرسو الذي السموخ ان حيث تبمدلي  والمممي  ربال ك ىذه
  )46-١6: 69١ 8)حمين، ذاتو  فييم

التنشاج   عبار تطاورت والتاا والممرفيا  المقميا  امكمنيمتاو عان ال ارد يكونيام التاا الااورب ان
توقممتاو  فياو يحادد بتااور تازوده مميام ت معال التاا السامبق  والخبارات الحيمتيا  والمواقاث ارساري 
الك امءب  م ياوم فاإن وبملتاملا ممينا ، ات وخبار لمواقاث تمرضاو عناد يواجاو الاذي ال شال او لمنجامح
اذا  ال شال ونحاو نمجحا ، السامبق  الخبارات كمنات اذا النجامح نحاو الادواف  عمل يممل المدرك  الذاتي 
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 عماى المدركا  الذاتيا  ال ممليا  م ياوم تطاوير فاا ال ارد ويمتماد محبطا ، السامبق  ات الخبار كمنات

 وامكمنيمتيم رفمقو قدرات وبين واستمدادات وامكمنيمت قدرات من مم لديو بين يجرييم المقمرنمت التا

 ( 6: 6995)االزيات، واستمداداتيم 
فااإن ال اارد، قباال أن يقااوم بسااموخ مناادمم تواجااو ال اارد مشااكم  ماام أو موقااث يتطماا  الحاال ف 

  الشاااق ااول مااان الك ااامءب ساااو القااادرب عماااى القيااامم بياااذا الساااموخ ، وىاااذا مااام يشاااكليمااازو لن   ،مااام
يشااكل إدراخ ىااذه القاادرب الشااق الياامنا ، أي عمااى ال اارد أن يكااون مقتنمااًم عمااى   فااا حااين ،الذاتياا 

ب نااو يمتمااخ بمل ماال الك اامءب الالزماا  لمقياامم بسااموخ ماام باااورب نمجحاا     أساامس ماان الممرفاا  والقاادرب
تجماال مواجيا  متطمباامت الحياامب أكياار   د بإمكمنياا  التا يير عمااى ن سااو والبيجا  المحيطاا وقنمعا  ال اار 

 (Bandura. 1986:  126). سايول 
 الاذي فامل رد المشاكالت مواجيا  فا ذاتي  كمموقمت أو ذاتي  كممينمت تممل الذاتف مملي  

 ب يا  تحميميام عماى لمشاكم  مواجيتاو عناد اىتممماو كال يركاز التا لق ب معميا  إحسامس قاوي لدياو

 بمياًدا الاداخل نحاو ت كيره يتجو فسوث الذات ب معمي  شخ لديو تولد إذا أمم .منمسب  لحمول الواول

 وتوقاااا  الك اااامءب وعاااان الضاااامث جواناااا  فيركااااز عمااااى المشااااكم  مواجياااا  عاااان

  Bandura, 1997: 22) .-37ال شل  
 ال ارد لساموخ المحركا  لمقاوى الرجيس الذات تمد الم تمح فمملي  حول الشخاي  فملممتقدات

 ميمراتاو عان وتوقممتاو مخمل تاو عان يمتقاد ال ارد مام عمى أسمسا بشكل يمتمد اإلنسمنا السموخ ان

  الحيمب أحداث م  والكثء النمت  لمت معل المطموب  السموكي 
 ذلاخ ويانمكس الدافمي ، مستوى تحدد التا الذات ىا لي فمم حول ااشخمص ممتقدات أن

 فا الامود خالليم من يستطيمون المدب التا عمى وكذلخ أعممليم، فا يبدلوه يلذ ا المجيود عمى

 مجيوداتاو، تزياد الاذات فاا فمعميا  ال ارد يقا  زادت كممام أناو كمام مشاكالت، والاى المقبامت مواجيا 

 فا شكوخ لديو يكون مم ال رد بموقث يواجو فمندمم عقبمت، من يقمبمو مم تخطا عمى إاراره ويزيد

 تياتم .نمجحا  بطريقا  حال المشاكالت محمولا  عمى يؤير ممم مجيوده، من يقمل فيذا اتي الذ مقدرتو

 الممرفيا  لمنظريا  التامب  المتبمدلا  نماوذج الحتميا  فاا والذاتيا  الممرفيا  الموامال بادور الاذات فممليا 

 الساموخ مان كال وتا يير ارن مامل والساموخ، عماى الممرفا  بتا يير يتمماق فيمام وذلاخ ارجتممعيا ،

  Bandura. 1986): 24الممرف    عمى البيجي  وااحداث وارن ممل



 د/ نجوى السٌد بنٌس
برنامج إرشادي لتنمٌة فعالٌة الذات المدركة فً خفض قلق المستقبل 
 ازاء المخاطر االقلٌمٌة

 

 10 

 .متبمدلا  بطريقا  لساموخ ا ما  الداخميا  والموامال البيجيا  ااحاداث كمام أكاد عماى ت معال

 الممرفيا  القادرب خاالل ومان البيجيا ، ااحاداث إلاى وساموكًيم وان مملًيام يساتجيبون ممرفًيام فامافراد

 يترجماو وىاذا وارن ممليا ، الممرفيا  الحامرت عمى يؤير والذي الذاتا، فا سموكيم التحكم يممرسون

 ارجتممعياا  الممرفياا  النظرياا  افتراضاامت أىاام ماان يمتباار الااذي الحتمياا  المتبمدلاا  مباادأ
. (Bandura. 1986:18-24) 

 التامب  المتبمدلا  نماوذج الحتميا  فاا والذاتيا  الممرفيا  الموامال بادور تياتم الاذات ف ممليا 

 كال وتا يير ارن مامل والساموخ، عماى الممرفا  بت يير يتممق فيمم وذلخ ارجتممعي ، الممرفي  ري لمنظ

 إلاى يحتامج الماتممم فاإن النماوذج لياذا وطبقًام الممرفا  عماى البيجيا  وااحاداث وارن مامل الساموخ مان

 قاداتممت عماى الشخااي  الموامال وبيجيا  وتطماق وساموكي ، المت معما  شخااي ، الموامال مان عدد

 عان الاامدرب ارساتجمبمت فتتضامن مجموعا  الساموكي  الموامال أمام .واتجمىمتاو قدراتاو حاول ال ارد

 لمساااموخ النيااامجا النااامت  إعطااامء فاااا اادوار التبمدليااا  تشااامل البيجااا  ال ااارد، والموامااال
Riggo, 1985:130) Zimmerman &)  

ارجتممعي  وارحداث  يراتوكيرب الت  المممي  رات التطو بين عالق  وجود فيو ر شخ وممم
تتا ير  وبملتاملا الساري ، التطاور ذلاخ اساتيمم  فاا المدركا  الذاتيا  وك مءتو قدرب ال رد اليومي  ومدى

 ن ساي  ومشاكالت ضا وط من تشكمو ومم والمتسمرع ، المتممقب  ت ار الت ي الذاتي  بتمخ ك مءتو مدى

 الحيمب  جوان  فا مختمث واجتممعي  واخالقي 
تااا يير ال ممليااا  الذاتيااا  وقااادرتيم عماااى ال مااال ومواجيااا  اازمااامت والتمممااال مااا   ر يقتاااار

نمم تيبت من أن ليام تا يير مبمشارا  التحديمت وحل المشكالت، أي تمزيز عوامل الجدارب الذاتي ، وا 
 عمى الاح  الن سي 

دراخ  وقاااد يماااازو اافاااراد أساااابم  المشاااكالت الحيمتياااا  التاااا تااااواجييم إلاااى تقياااايم ساااامبا وا 
مدعيا  ) آمدواعميتيم الذاتي ، ممم يؤدي إلى ظيور ارضطرابمت الن سي  والمشكالت الاسموكي  ل م
،٢٠٠6 :644) 

أّن ارفاااراد الاااذين يخبااارون خاااوًث شاااديدا وقمقاااًم حااامدًا ي مااا  أن تكاااون توقمااامت فااامعميتيم 
منخ ضاا   كماام تمكااس ىااذه الممتقاادات قاادرب ال اارد عمااى أن يااتحكم فااا ممطياامت البيجاا  ماان خااالل 

وارضاااطرابمت  فمملاااو، ووسااامجل التكياااث التاااا يساااتخدميم، واليقااا  باااملن س فاااا مواجيااا  الضااا وطأ
وفاد اكادت  (6 – 658: ٢٠66.)االاومدري ،الن سي  والجسدي  النمجم  عن الااموبمت الحيمتيا 
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عمااى وجااود بمااض المواماال الن سااي  التااا قااد تااؤدي الااى  (85٢ – 84١: ٢٠64عددزب )دراساا  
 تجنبو ومنيم الت مؤل والتشمؤم وفمملي  الذات والدافمي  الى ارنجمز  الشمور بقمق المستقبل او

ٌا   ل ــــــق المستقبـــــــا: قلثان

 واازمامت التاوترات مان الحاملا عاارنم يشايده مام ميال المااور مان عاار يشايد لام

  حارو  مان الماملم فاا ينتشار ومام الكبيارب والتطاورات السريم  الت يرات عن فضال والض وط الن سي 
 أن تييار شا نيم مان التاا الحيامب فاا يواجيونيام التاا والااموبمت ااعبامء زيامدب يام ومان واراعمت

  لدييم المستقبل قمق
وان ظمىرب قمق المستقبل اابحت واضح  فا مجتم  ممئ بملت يرات ومشحون  بموامل  

ساااميم  مجيولااا  المااااير وتااارتبط ىاااذه الظااامىرب بمجموعاااو مااان المت يااارات كرؤيااا  الواقااا  بطريقاااو 
 ينظاره، الاذي المساتقبل مان ال ارد   فقماق (59: ٢٠٠4)مدعوا، انطالقام مان مشاكالت الحمضار 

 ما  تت اق واقميا  أىاداث وضا  يمياق قدراتاو وبملتاملا ويشال إمكمنمتاو عان الواضاح  الرؤيام يحجا 

 يمتبار لاذلخ .والرضام الساممدب لو تحقق والتا التا ينشدىم المستقبمي  ااىداث تحقيق فا طموحمتو

نتامجيتيم حياثد اافارا ااح  عماى خطارا يشاكل الاذي القماق أناواع مان نوعام المساتقبل مان القماق  وا 

 ذا القماق يكاون ىاذا المايش وقاد ومطملا  الحيامب ضا وط وتزاياد الممقادب الحيامب ظروث نتيج  يظير

 حيا النم ساواء عماى ال ارد عماى اايار أكبار لاو يكون ممم ال رد توازن اختالل إلى فيؤدى عملي  درج 

  السموكي  أو الجسمي  أو المقمي 
الااى ان المشااكالت المتممقاا  بملمسااتقبل ( 59-65: ٢٠٠9  ارامددة إبددراىيموقااد اشاامرت 

كماام ياادركيم الشاابم  تمكااس اتجمىاامتيم نحااو المسااتقبل وتوقماامتيم لااو  وتاارتبط توقماامتيم لممسااتقبل 
ين انخ مض مستوى التوجو الشخاا إيجمبيم بمحترام الذات  واكد عمى وجود عالق  دال  موجب  ب

ان حياامب الشاايم  تجمبااو عواجااق  نحااو المسااتقبل وكاال ماان اركتجاام  وار تاارا  والضاا وط الن سااي  
بيجي  وشخاي  كبيارب ومتنوعا  قاد تدفماو فاا كييار مان ارحيامن الاى الشامور بمرضاطرا  والقماق 

تكاون لديا  الشامور كنتيج  ر حداث الممضا المؤلم  او امكمنيمت الحمضر المتواضم  ومن يم ي
بملقمق اتجمه المستقبل  وتنمكس خطورب ظامىرب قماق المساتقبل سامبم عماى إدراخ الطاال  ل مامليتيم 
وقاادراتيم الذاتياا  وطمااوحيم المسااتقبما مماام يجممياام عرضاا  لالضااطرابمت الن سااي  والسااموكي  وىااذا 

ستقبل يش ل حيزا كبيرا بدورب يؤير سمبيم عمى مستقبميم الممما والممما ومن الطبيما ان قمق الم
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ماان المشااكالت الن سااي  لاادى الشاابم  اضاامف  الااى ارياار الساامبا المترتاا  عمااى انخ اامض ال مملياا  
                 (.98-٢٠69:59)االمميري، الذاتي  لدييم 

مان  خوفًام يميال وىاو ال ارد، حيامب عماى خطاورب تشاكل التاا القماق أناواع كمام اناو يميال أحاد
 بمادم يشامر تجمماو ال ارد أيضام التاا يميشايم والخبارات الحمضارب ممضاي  خبارات عان يانجم مجيول

 واليا س التشامؤم مان شايجم الحملا  ىاذه لدياو تساب  ارساتقرار وقاد بمادم ويشامر وتوقا  الخطار اامن

 ن ساا اضاطرا  أو اركتجام  ميال وخطيار حقيقاا اضطرا  إلى اامر فا نيمي  بو يؤدى قد الذي

 فاا ويتميال الواقا  الاراىن، فاا جاذوره يمتاد المممام المامم القماق مان خطيار  ويمتبار جازء عاابا

 مان الت كد وعدم الحمضر عمى السيطرب اليمم  وفقدان ااىداث تحقيق فا المجز إدراخ أو التشمؤم

 (5٢ : ٢٠٠ 4معوا، (الممم فيمنم لمقمق إطمر خالل من إر يتضر ور المستقبل،
 القدرب وعدم لمحيمب السمبي  والنظرب المستقبل تجمه االسمب اررتيمح والت كير بمدم ان الشمور

 عادم ما  بامامن الشامور وفقادان الاذات اعتبامر وتادنى الحيمتيا  الضام ط  ااحاداث مواجيا  عماى

 (4١ :٢٠٠9 )االمشيخ ،بملن س تميل قمق المستقبل  اليق 
 وقاااد ظيااارت المدياااد مااان النظريااامت التاااا عنيااات بت ساااير القماااق وكي يااا  نشاااؤه كمااام يمكااان

ل القماااق الاااذي يتسااام ارساااتنمد عمييااام مااان اجااال ت ساااير قماااق المساااتقبل كوناااو يماااد شاااكال مااان اشاااكم
  بمل موض

 اادم  إن الخطار ويمتبار حملا  توقا  فاا يكمان القمق ان ترى نظرية االتحليل االنفم اذا 

 التمليا  الخطار حملا  وتتكاون التمليا  الخطار مواقاث لكال والنماوذج ااولاى الخطاوب ىاا المايالد

شمر   إذا بدنيم عجزا أمممو بمجزه اعترافو ومن الخطر إلى مقدار بملنسب  لقوتو الشخص تقدير تيمنوا 

 موجيام يكاون ىاذا عمماو فاا وىاو  ريزيام الخطار كامن ن سايم إذا وعجازا موضاوعيم الخطار كامن

 وعمى) ادم  حمل  (المجز بحمل  الواقمي  الخبرب عمى ويطمق فرويد بيم مر التا الواقمي  بملخبرات

 ويتاذكرىم ال ارد عجاز يادركيم حملا  ىاا التاا الخطار حملا  إلاى باملتوق  القماق عالقا  ترجا  لاخذ

 .(Freud. 1957: 188 – 185) ويتوقميم
كمااام رباااط بينيااام وباااين توقااا  ال ااارد لمااام يمكااان ان يتمااارض لاااو فاااا المساااتقبل مااان اخطااامر 

من ىاذه المواقاث ومواقث اخارى ساواء كمنات متشامبيم ليام او مختم ا  عنيام ولكان يشاكل او اخار فا
سوث تولد لديو مشمعر القمق والتوتر اتجمه المستقبل نتيج  تمميم المواقث السمبق  عمى المواقث 

 ميمام جازءا القماق فروياد (  وجمال2111:41المتشمبي  وذلخ يسببو قماق نحاو المساتقبل  الحمار، 
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 وافترض الذىمنا أو المامبا لنشوء السموخ ومركزي أسمسا ب نو مؤكدا عنده الشخاي  نظمم فا

 وأشاكملو القماق ماامدر كمنات ميمام اناو ىاورنا الميالد وتارى ادم  ىو قمق كل أال أو منش  أن

 واناو اآلخارين ور ن ساو ي يام ور وضاميث عامجز ب ناو شامور ال ارد ىاو واحاد ماادر مان تنبا  ف نيم

  مماء بملتنمقض عداجا عملم وسط يميش
اساتيمرتيم  تاتم مكتساب  خاوث اساتجمب  عان مربعب القمق أن االملوك  اتتجاه أاحم  ويرى

ن ال ارد لادى والقماق الخاوث تييار أن تساتطي  مييرات بواسط  ر تخياث  المييارات تماخ بماض كامن وا 
  (6 - 4 :٢٠٠6)محما، أاال 

تنظر ىذه المدرس  الا ان ال رد يتممم القمق كمام ياتممم أي ساموخ اخار حياث ياري ساكنر 
ر ال رد بخبرات تيير القماق عاززت بدرجا  جممات منيام مييارا قويام أن السموخ اجممر ينت  من مرو 

  فملقمق فاا ضاوء ىاذه النظريا  ي سار عماى اناو بميمبا  خاوث (٢86 :٢٠٠١)كرمبان، ومستمرا 
يسااتيمر بميياارات لاايس ماان شاامنيم ان تيياار ىااذه ارسااتجمبمت  ياار ان ىااذه ارسااتيمرات نتيجاا  خباارب 

شرطي  مؤلما  وقاد يرجا  الاى الخاامجص البيجيا  الموجاودب متممم  سمبق  فقمق المستقبل استجمب  
 (655 – 65٢: ٢٠66)مليمان ،حول ال رد 
 اىميااا  عماااى اكاااد الاااذي  ارجتمااامعا الاااتممم نظريااا  بظياااور الساااموكا ال كااار تطاااور وقاااد

 المقمياا  الشخاااي  والمواماال والسااموخ منياام ارجتممعياا  وخمااا  الميياارات بااين المتباامدل الت معاال
 بشارط فييام مر و   ير مييرات بحدوث مرتبط القمق ظيور ان يرى وبذلخ ن مملي وار والممرفي 

 فامن وعمياو قدراتاو عن لم رد السمبا الم يوم فا متميال لظيوره ن سا استمداد ال رد لدى يكون ان
 جمناا  ماان مرتبطاام جزجياام يبقااى اررتباامط ىااذا فاامن مؤلمااو خمرجياا  اسااتجمبمت عاان عباار وان القمااق
 تممال التاا الك مي  عدم مشمعر اىميم من ولمل والوجداني  منيم المقمي  لشخاي ا بملسممت اخر

 (.969: ٢٠64 حبيب،) لمقمق ذاتيم ممززا بوا يم
 ليام تمارض قاد أحاداث نتامج إر ىاا مام ارن ممليا  ارضاطرابمت االمعرفيدة االنظريدة وتمتبار

 تماخ لتنات  إيمرتيام إلاى دىأ ممام المحاان   يار النقامط بماض عماى أيارت قاد وىاذه ااحاداث ال ارد،

 فقد آلخر، شخص من ت ييرىم يت موت ال رد ليم تمرض التا ااحداث وىذه المرتبط  بيم، المخموث

 ان مامرت تييار وقاد رخار، فارد عند عنو تختمث قد فرد عند وارن ممرت من المواطث مميًنم نوًعم تيير

 ويمتقاد (9٢9 :٢٠٠6 )االدااىري، مختم ا ال لممواقاث تبًمام الواحاد لم ارد مختم ا  بملنساب  وعواطاث

 توجد حيث توليد القمق، فا ااير ليم ال رد لدى الخمطج  واافكمر الممتقدات إن النظري  ىذه أاحم 
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 ااكيار فمافكامر والممتقادات الجنساين، لادى والقماق الخمطجا  واافكامر الممتقادات باين وييقا  عالقا 

  )59 :6998)بلكي ند  ، اإلحبامط تجامه التساممر معاد اآلخارين، لاوم) ىاا الاذكور لادى انتشامرا
وبملتملا تمزي ىذه النظري  قمق المستقبل الى ارفكامر الالعقالنيا  التاا اختزنيام ال ارد فاا ذاكرتاو 

 ارضااطرابمت أن Beck وياارى بيااخ (6١6: ٢٠66)مددليمان، تجاامه ارحااداث التااا واجيتااو 

 والتاا وأفكامر، ممتقادات مان باو يمتقاد ومام دال ار  فاا ت كيار اضاطرا  نتامج إر ىاا مام ارن ممليا 

  .حولو من ااحداث ي سر أن يمكن بواسطتيم
عماى الطبيما  ارنسامني  بواا يم كمجنام بشاريم متميازا وفريادا لاو االمنظور ارنمدان   ويؤكد

خامجاااو اريجمبياا  فااملقمق اماام ان ينشاام ماان احااداث حمضاارب او متوقمااو مسااتقبال اذ تمياال ىااذه 
: ٢٠66)خليل ،لوجود ارنسمن وانسمنيتو وتموق أىدافو وتحول دون تحقق ذاتو  ارحداث تيديدا

689- ٢69)  
ان فكارب ال ارد عان ذاتاو والطريقا  التاا يادرخ بيام الاذات ىاا  Rogersكمم باري روجارز 

التا تحدد ناوع شخاايتو كمام تحادد تاارفمتو ازاء المواقاث وارفاراد بال وحتاى كي يا  ادراكنام لياذه 
يااؤرء ارفااراد ذلااخ ان المواقااث وارحااداث الخمرجياا  يتوقااث قيمتياام وممنمىاام الحقيقااا المواقااث او ل

بملنسااب  لمشااخص عمااى الاااورب التااا ياادرخ بياام ن سااو ودوافمااو الداخمياا  وبملتااملا عاادم ادراخ ال اارد 
ليذه الدواف  تشكل السب  فا قمقو وحس  راي روجرز فاملقمق المساتقبما ينشام حينمام يكاون ال ارد 

عمى اعطمء استجمبمت تقود الى النجمحامت وارضامء الحمجامت ارجتممعيا   مان خاالل   ير قمدر
عالقتاو ما  ارخاارين فيتولاد لديا  حينجااذ ااراعمت تاؤدي باادورىم الاى ايامرب مشاامعر القماق ور ساايمم 
القمق من المستقبل فتنشم مشمعر عدم الرضم عن الذات وتتاور الذات بمنيم المسؤول  عان تماخ 

 خ يكااون القمااق ماان المسااتقبل نمجماام عاان ال شاال فااا عالقاامت ال اارد ماا  ارخاارين الاااراعمت وبااذل
 ( 46:  ٢٠66ف  االمليحات ، )

وقااد يظياار قمااق المسااتقبل نتيجاا  تماارض الشااخص لمجموعااو ماان الت يياارات الممباارب عاان 
عدم اليق  بملمستقبل ومن الت كير ب مور تسير بشكل خمطئ وبملتملا يماد المساتقبل ماادرا ميمام 

وممم ر شخ فياو ان القماق  الكممن   امدر القمق بوا   مسمح  لتحقيق الذات وارمكمنمت من م
ينشم عندمم يت م  الجمن  السمبا عمى الواق  وحين يتمرض ال رد الى ظروث حيمتي  سيج  تتسم 
بمدم ارطمجنامن والتشامؤم والخاوث مان المساتقبل ممام تحاال تنمقضامت ىمجما  باين مام ىاو حساا 

وي وباين ماام يحممااون باو مبااين الواقاا  المتا زم المرياار ذلااخ كماو يضاامين فااا منمطااث ومام ىااو ممناا
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خطياار ماان الاااراعمت الن سااي  وظيااور ارضااطرابمت ارن مملياا  والشخاااي  المتممقاا  بملمسااتقبل 
 (.44٢ -4٠١: ٢٠64)محموا. 

 المستقبل:التأثٌر السلبً لقلق 

ارفااراد ويتاارخ المديااد ماان ارياامر ان الشاامور بااملقمق حياامل المسااتقبل لااو تاا يير كبياار عمااى 
والنتامج  التاا تااؤير عماييم وماان اىام ىاذه ارياامر السامبي  التااا تترتا  عماى قمااق المساتقبل الشاامور 

  بملوحدب والجمود ونقص الدافمي  
ومنيم من وجد ان قمق المستقبل يمكن ان يؤدي الى تدمير ن سي  ال رد فبل أن يساتطي  

ضاااطر  وتظيااار قاااا ااااورب خرافااامت وانحرافااامت واخاااتالل اليقااا  ان يحقاااق ذاتاااو او يبااادع وانمااام ي
 ( 49: 6995)معوض بملن س 

ان القمااق ماان المسااتقبل يجماال ال اارد يحجاام عاان تحماال أي مسااؤولي  يمكاان ان تسااند اليااو 
كونو يشامر بمل شال فاا جمنا  كبيار مان حيمتاو كمام يجمال ال ارد فاا دواماو مان الشاكوخ ويخشاى 

)ممددعوا، مضاار او المسااتقبل انااو يخاامث ماان ارتكاام  ارخطاامء ماان اتخاامذ القاارارات سااواء فااا الح
٢٠٠5 :44 ) 

عمااى ان شاابم  الجمممااو يواجااو بااا    (956 -99 ٠: ٢٠69ارامددة محمددوا )اكاادت 
خمااا  مسااتوى مرتقاا  ماان قمااق المسااتقبل حيااث اكاادت عمااى انياام أكياار عرضاا  وتاا يرا بملضاا وط 

ت التا يممنا منيم ال رد والمجز فا ويتميل فا ضمث القدرب عمى التكيث م  المشكال الحيمتي  
القدرب عمى فال مم يتمنمه عن التوقممت المبني  عمى الواق  والشمور بمدم ارنتممء داخل ارسارب 
والمجتمااا  ونقاااص القااادرب عماااى الاااتكين بملمساااتقبل وعااادم وجاااود مممومااامت كمفيااا  لااادى ال ااارد لبنااامء 

لشاامور باانقص ارماامن وارحساامس بااملتمزق ارفكاامر عاان المسااتقبل وكااذلخ تشااوه ارفكاامر الحملياا  وا
(Zaleski & Jason, 1994, 184 

 ة ـــــــات السابقـــــــالذراس

وفمعميا   المساتقبل قماق بدراسا  البمحيين قبل من متزايدا اىتمممم ااخيرب السنوات شيدت لقد
 جما مرا خاالل مان ويتضار متماددب زوايام مان الموضاوع ىاذا تنامول البامحيين حامول حياث الاذات،

 تنمولات التاا من الدراسامت المديد ىنمخ أن المجمل ىذا فا أجريت التا السمبق  والدراسمت البحوث

 ياتم ولام وارجتممعيا  الن ساي  المت يارات مان عالقتيمام بمادد حياث من الذات وفمملي  المستقبل قمق
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ساتقبل ازاء فا خ اض قماق الم الذات المدرك  الا تنمي  فمعمي  فريق البحث عمم حد عمى التمرض
 المخمطر اإلقميمي  لدى طمب  الجممم  وفيمم يما عرض الدراسمت السمبق :

دراسددات تتعلددق بالفعالٌددة الذاتٌددة وعلقتهددا بالمدددمات واالزمددات  :المحددور االول 
 .والحروب

 ( 0212رالةة) ) ,دراسةةة اسةةزوار ر Schwarzer, Ralf : تياادث الدراساا  لتاااميم
لتقيااايم اإلحسااامس الماامم بمل ممليااا  الذاتيااا  المدركاا  مااا  التنباااؤ  مقياامس لم ممليااا  الذاتيااا  المدركاا 

بملمواجياا  ايناامء المشاامحنمت اليومياا  وكااذلخ التكيااث بمااد ممميشاا  جمياا  انااواع احااداث الحياامب 
الميياارب لمضاا ط والمشااق  الن سااي   وتاام تاااميم المقياامس لمجتماا  الراشاادين بشااكل عاامم وماان 

ال ممليااا  الذاتيااا  المدركااا  عماااى أناااو يمكاااس  ويمكااان وااااث مقيااامس م ياااوم بيااانيم الماااراىقين 
ارعتقمد الت مؤلا فا الذات ىذا ارعتقمد الذي يمكن ال ارد مان اداء الميامم الجديادب او الميامم 
الاااامب  ومواجياااو التناااوع فاااا المدياااد مااان ابمااامد ااداء الاااوظي ا اإلنسااامنا  فمل ممليااا  الذاتيااا  

ياامبرب فااا مواجيااو المقباامت والت ماا  عمااى المدركاا  تساايل تحديااد الياادث واسااتيممر الجيااد والم
المموقمت  ويمكن اعتبمره مادر إيجمبا لممقموما  والاامود إن ال ممليا  الذاتيا  المدركا  تماد 
م ياااوم إجراجاااا بممناااى يااارتبط بملساااموخ الالحاااق وقاااد وجااادت مماااممالت ارتبااامط ايجمبيااا  مااا  

ل كمااام وجاااد ان ىنااامخ ارن مااامرت المحببااا  والنزعااا  والميااال نحاااو الت ااامؤل والرضااام عااان الممااا
ممممالت ارتبمط سمبي  م  اركتجم  والقمق والضا وط وارحتاراق ومشاكالت الااح   وان لاو 
المدياااد مااان اريااامر المالجمااا  والمقبولااا  ويمكااان اساااتخدامو فاااا التنباااؤ باااملتكيث بماااد الت يااارات 

 الحيمتي  كمم انو يمد يمبت كمؤشر لجودب الحيمب فا أي وقت 
 (  0212ٌنا )دراسة فاٌالدا وزارولVillada, Carolina :  تيدث الدراس  الى التمرث

عمااااى كيااااث تااااؤير المواماااال الن سااااي  مياااال التقاااادير الممرفااااا وخمااااا  ال مملياااا  الذاتياااا  عمااااى 
ارساااتجمب  الن ساااي  ال سااايولوجي  لمضااا وط ارجتممعيااا  واداء الشااابم  والماااراىقين عماااى ميااامم 

إناامث تاام  17ذكااور و 18لجممماا  ماانيم ماان طااال  ا 35تقياايم الكااالم  وشاامرخ فااا الدراساا  
تمريضيم رختبمر تراير لمض وط ارجتممعي  وتم استخدام المجموع  الضمبط  كمم تام تقيايم 
ال مملياا  الذاتياا  واابماامد المتمااددب لقمااق الساام  التااا تاارتبط بااملتقييم ارجتماامعا والت ياارات فااا 

إيجمبي  فا قادرتيم عماى الت ما  عماى قمق الحمل   واشمرت النتمج  أن التقييممت الذاتي  كمنت 
التيديد ارجتممعا والتا ترتبط بسيطرب نبرب ف جمل وتحسن ااداء  ومن نمحي  فإن ابممد قمق 
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الساام  مياال القمااق الممرفااا وقمااق تقياايم ارختباامر تاارتبط ساامبيم بمل مملياا  الذاتياا  وااداء  تمااخ 
سااااا لمتقاااادير الممرفااااا عنااااد ت سااااير النتاااامج  تؤكااااد عمااااى ارتباااامط ال مملياااا  الذاتياااا  كمكااااون أسم

ارستجمب  الن سي  ال سيولوجي  لمض وط ارجتممعيا   وعاالوب عماى ذلاخ تبارز الدراسا  اىمياو 
بماااض خاااامجص الشخااااي  ميااال قماااق التقيااايم ارجتمااامعا فاااا ت ساااير ااداء وخماااا  فاااا 

 ل  المواقث المييرب لمض ط والمشق  الن سي  بارث النظر عن التنشيط االى او المستق

 دراسات تتعلق بالقلق وعلقته بالمدمات واالزمات والحروب :المحور الثانً

 المساتقبل ومساتوى قماق عماى التمارث إلاى الدراسا  تيادث :  )٦٠٠٢ (فةر  دراسةة مممةد 

ويقمفيا   واقتاامدي  اجتممعيا  مساتويمت مان التربيا  كميا  طمبا  لادى ارساتطالع وحا  الطماوح
 مان الممميا  ااقسامم مان) 94( اادبيا  ااقسامم مان  )138( عماى المينا  واشاتممت مختم ا ،

 بكميا  اليمنيا  ال ارق من وطملب  طملًبم  232 من النيمجي  المين  تكونت وبذلخ مختم   مستويمت

 شاقير، زينا  إعاداد المساتقبل قماق كمام اساتخدم مقيامس والممميا  اادبيا  مان أقسامميم التربيا 

 حا  ومقيامس أبمظا ، السامي  عباد رمامل إعاداد الشبم و  المراىقين لدى الطموح مقيمس مستوى

 ودالا  عكساي  ارتبمطاو عالقا  وجاود عان النتامج  أسا رت ،وقاد إعاداد البامحيين ارساتطالع

 النتامج  أشامرت كمام ، ارساتطالع وحا  الطماوح ومساتوى المساتقبل قماق مان كال باين إحامجًيم

 ارجتممعيا  المساتويمت ذوي التربيا  كميا  طمبا  باين إحاامجي  ذات درلا  فاروق وجاود عان

 المنخ ضا ، المساتويمت ذوي من الطمب  لاملر قمق المستقبل فا المختم   اليقمفي  ارقتامدي 

 فا التربي  كمي  طمب  من واإلنمث الذكور بين درل  إحامجي  ذات فروق وجود النتمج  وأشمرت

 طمبا  باين إحاامجيم دالا  فاروق وجاود عادم أشامرت النتامج  بينمام الاذكور لااملر المساتقبل قماق

 المستقبل قمق فا والمممي  اادبي  بماقسمم التربي  كمي 
 ( 0222دراسة سامر  جولٌت )Summers, Juliet:  تيدث الدراس  الى التمرث عمى

 92القمق من الحرو  والتطرث لدى اط مل المدرس  اليمنوي  فا استراليم  شمرخ فا الدراس  
عاامم واسااتخدمت الدراساا  اسااتبيمن التقرياار  2 15بمتوسااط عماار ماان طااال  المدرساا  اليمنوياا  

الذاتا لقيمس القمق الخمص بقضميم المملم المممارب وىا الحر  واررىم   وقدم المشامركين 
عمى ممموممت عن الدعم ارجتممعا ومستويمت الض وط الن سي   ومن خالل التقمرير التاا 

  واررىاام  وجااد انياام تاارتبط بااملنوع ومسااتوى قاادميم المشاامركين عاان القضااميم المرتبطاا  بااملحر 
% من المشمركين ان لدييم قماق ماوق ا او متكارر 91القمق الممم والدعم ارجتممعا  واشمر 
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عااان القماااق مااان الحااار  او اررىااام   وتااام تحميااال البيمنااامت نوعيااام ووجاااد ان ىاااؤرء ارط ااامل 
عماااى مممومااامت يحتااامجون الاااى فااارص التحااادث عااان ىاااذه القضاااميم ميااال اررىااام  والحااااول 

مسااتحق  والتمبياار عاان قمقياام واىتممماامتيم ماان اجاال مساامعدتيم عمااى خ ااض القمااق  وتسااتنت  
الدراس  ت يير تقمرير الاور ارعالمي  عن ارستجمبمت الن سي  لدى اط مل المدرسا  لمام ليام 
ماان اىمياا  كماام ان ممممااا المدرساا  ماان الممكاان ان يساامىموا فااا خ ااض القمااق لاادى تالميااذ 

 الوسطى من خالل تمزيز فرا  الحوار والمنمقش المدرس  

المحدددور الثالدددث دراسدددات تتعلدددق بالفعالٌدددة الذاتٌدددة والقلدددق وعلقتهمدددا بالمددددمات 
 واالزمات والحروب

 تنميا  فاا الاذات توكياد أيار الدراسا  لمتمارث عماى  تيادث : (٦٠٠٢ (سةعٌد آسةوا دارسةة 

 إرشامدي برنامم  وتام تااميم الجممميا  المرحما  فاا القماق ارجتمامعا ذوي لطمب  الذات فمعمي 

 المستنااري  وتكونات التربيا  الجممما  كميا  طمبا  الاذات تكونات عينا  الدراسا  مان توكياد فاا

 ، منخ ض  ذات وفمعمي  ارجتممعا عملًيم بملقمق شموًرا لدييم ممن وطملب  طملًبم 16من المين 
 إعادادىمم تام وقاد ارجتمامعا القماقمقيامس  ، الذات فمعمي  مقيمس : اآلتي  اادوات تطبيق وتم

 وجود يما مم عمى نتمج  الدراس  أس رت إحامجًيم البيمنمت تحميل خالل ومن ، البمحث قبل من

 ارتبامط وجاود ، المجموع  التجريبي  أفراد بين 1 ر 15 مستوى عند إحامجي  درل  ذات فروق

 أنخ اض ذات مرت م  ب معمي  ردال  تمت  كممم أي ارجتممعا، والقمق الذات فمعمي  بين عكسا

 وبملمكس ارجتممعا بملقمق الشمور
 ( 0211دراسة نٌفٌن المصةري) : المساتقبل قماق باين المالقا  عماى تيادث الدراسا  لمتمارث 

  )626 (الدراسا  عينا   نات تكو.لدى طمب  الجممم  ااكمديما الطموح ومستوى الذات وفمعمي 
 الكميامت مان ، ( طملبا 328   وبما  اإلنامث ( طملا 298   الاذكور د عاد وكمن وطملب ، طملًبم

 قماق مقيامس تطبياق عماا البمحيا  عشاواجي  اعتمادت بطريقا  اختيامرىم تام الممميا  و اادبيا 

وقاد اسا رت النتامج  عان  ااكامديما الطماوح مساتوى ومقيامس الاذات فمعميا  ومقيامس المساتقبل
 عدا ، الذات فمعمي  وأبممده وبين لمستقبلا قمق بين إحامجًيم دال  لب  سم ارتبمطيو عالق  وجود

 باورب تحقق ال رض وىنم.إحامجيم دال  ير فيو المستقبمي  الحيمتي  بملمشكالت المتممق البمد

 الدرجا  وباين قماق المساتقبل أبمامد جميا  باين سمبًيم إحامجًيم دال  ارتبمطيو عالق  وجود .جزجي 

 تمازى إحاامجي  درلا  ذات فاروق وجاود عماى يادل وىاذا ااكامديما لممقيامس، لمطماوح الكميا 
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 ال اروق كمنات ولقاد الاذات، فمعميا  مساتوى عماى قماق المساتقبل ومنخ ضاا مرت ماا لمت يار

 .فمعمي  الذات عمى المستقبل قمق منخ ضا لاملر
  ( 0212دراسة باروس ولوٌد   )Barrows & Lloyd :  تيدث الدراس  الى التمارث

  الذات عمى النجمح قاير المدى فا ال اال المدرساا، لمام عمى ت يير قمق ارختبمر وفمملي
لت يير فمعمي  الذات وقمق ارختبمر عمى النجمح ااكمديما فملطال  عندمم يكون لدييم الشخ 
فا ذواتيام وفاى قادرتيم عماى اداء ارختبامر ياامبون باملقمق والخاوث مان نقاص الادرجمت ور 

فمعميا  الاذات ومقيامس قماق ارختبامر  واسا رت يركزون أكمديميم  واساتخدمت الدراسا  مقيامس 
النتمج  عن وجود ت يير قوى ل معمي  الذات وقمق ارختبمر عمى درجمت ارمتحمن كمم كشا ت 
الدراس  عن وجاود عالقا  ارتبمطيا  دالاو باين فمعميا  الاذات والقماق  وشامرخ فاى الدراسا  عينا  

مكان التنباؤ بدرجا  ارختبامر مان مان طاال  الجممما ، كمام كشا ت الدراسا  اناو ي 111قواميم 
 خالل قمق ارختبمر ومستوى فمعمي  الذات  خ ض القمق 

 ( 0212دراسة ما زجرٌس وبةرون )Brown,   McGrath, &:  ىادفت الدراسا  الاى
تقياايم ماادى ارساات مدب ماان إطاامر تمميمااا متماادد اروجااو لخ ااض القمااق وزياامدب فمعمياا  الااذات  

لذات ومقيمس القمق وشمرخ فا الدراس  مجموعا  تجريبيا  واستخدمت الدراس  مقيمس فمعمي  ا
ومجموعاا  ضاامبط   وكشاا ت نتاامج  الدراساا  انااو كمماام انخ ااض قمااق ارحااامء ازدادت فمعمياا  
الااذات كماام كشاا ت ان ارداء ياارتبط ايجمبياام ب معمياا  الااذات وان ىناامخ عالقاا  ساامبي  قوياا  بااين 

لتمميمااا فااا الدراساا  قااد ادى الااى خ ااض القمااق وفمعمياا  الااذات  وتقتاارح الدراساا  ان اإلطاامر ا
قمق ارختبمر كمم اشمرت تقمرير المشمركين الى ان ارنشط  المساتخدم  فاا البرنامم  ممتماو 

 .ومشجمو ممم سمىم فا مسمعدتيم عمى الت م  عمى القمق وزيمدب فمعمي  الذات

 ( 0213دراسة ٌارد لٌن وزالسٌن )Yedlin & Klassen, :سا  ىدفت الدراس  الاى درا
اررتباامط بااين قمااق الطااال  والتسااويث وعالقاا  فمعمياا  الااذات لمتنظاايم الااذاتا بتمااخ المت ياارات 
واستخدمت الدراس  النموذج الكممن لمنحنى النمو لتحميال البيمنامت التاا تام جمميام مان عينا  

ذكااور  واسااتخدمت الدراساا  مقاامييس تاام  48اناامث و 134ماان طااال  الجممماا   182قوامياام 
مت ياارات الدراساا   واساا رت النتاامج  ان التسااويث والقمااق يرتبطاامن ايجمبياام عنااد اعاادادىم لقياامس 

بداياااا  ال اااااال الدراسااااا وان التساااااويث ياااازداد مااااا  تقاااادم ال اااااال فااااا حاااااين ياااانخ ض القماااااق 
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ااكاااامديما، كماااام اشاااامرت النتاااامج  ان ارت اااامع مسااااتويمت القمااااق والتسااااويث تاااارتبط بشااااكل دال 
 .احامجيم بمنخ مض مستويمت فمعمي  الذات

 ( 0213دراسة دوجان، سةٌمٌل )Dogan, Cemile:  تيادث الدراسا  الاى التمارث عماى
دراساا  مسااتويمت ال مملياا  الذاتياا  لاادى طااال  الجممماا  وعالقتياام بااملقمق فااا ساايمق تمماام الم اا  
ارنجميزي  كم   يمنيو ومن اجل اجراء ىذه الدراس  تم تطبيق مقيمس ال ممليا  الذاتيا  ومقيامس 

من طاال  السان   151طال  الجممم  وشمرخ فا الدراس  عينو قواميم  مستويمت القمق لدى
الجمممي  ارولى قسم تمميم الم   ارنجميزي   وقممت الدراس  بدراس  ناوع الطاال  فاا عالقتاو 
بملخم يااااا  التمميميااااا  لموالااااادين لمتمااااارث عماااااى تااااا يير ال اااااروق ال رديااااا  وال اااااروق فاااااا الموامااااال 

لي  الذاتي  والقمق وكش ت النتمج  عن وجاود عالقا  ارتبمطياو الديمو رافي  عمى مستويمت ال مم
دالو بين مستويمت التالميذ من ال مملي  الذاتي  والقمق كمم اشمرت الى ان ال روق فا الموامل 

 الديمو رافي  قد يكون لو دور فا التمممل مميم أو ممملج  القمق  

  دراسة سعد ال بون، هابسSa'ad alzboon, Habis (2016) :  ىدفت الدراس  الى
التماارث عمااى درجاا  ال مملياا  الذاتياا  ااكمديمياا  وطبيماا  المالقاا  بااين قمااق ارختباامر وال مملياا  
الذاتي  ااكمديمي  المدرك  بين طال  جممم  الحسين بن طالل والتمارث عماى درجا  ال اروق 

فااا قماق ارختباامر ذات الدرلا  اإلحاامجي  التااا تمازو الااى الناوع والجممما  والساانو ااكمديميا  
وال مملياا  الذاتياا  ااكمديمياا  المدركاا  كياادث لتحقيااق اىااداث الدراساا  وتاام اسااتخدام اينااين ماان 
ارسااااتبيمنمت أحاااادىمم لقياااامس قمااااق ارختباااامر وااخاااار لمتماااارث عمااااى درجاااا  ال مملياااا  الذاتياااا  

تام  354ااكمديمي  المدرك  بين المين   وشمرخ فا الدراس  عينو من طال  الجممم  قواميام 
اختيمرىم عشواجيم  واشمرت النتمج  ان قمق ارختبامر وال ممليا  الذاتيا  ااكمديميا  المدركا  باين 
طااال  الجممماا  عالقاا  بساايط  بينماام ال ااروق ذات الدرلاا  اإلحااامجي  تاام التماارث عميياام فااا 

ترجا  درلو احامجي  فا ال مملي  الذاتيا  ااكمديميا  و قمق ارختبمر لاملر الطملبمت اإلنمث  
الى النوع فا املر الطملبمت اإلنمث  وكذلخ وجدت فاروق ذات درلاو احاامجي  تام التمارث 

 عمييم فا ال مملي  الذاتي  المدرك  

  دراسةة فارامةار و واوةرونFaramarzi, et al., (2017) :   تيادث الدراسا  الحمليا
نبااؤ بمل مملياا  الذاتياا  الااى التماارث عمااى دور فقااد القاادرب عمااى التمبياار والقمااق واركتجاام  فااا الت

ماان  133لاادى طااال  الجممماا  وىااى دراساا  مستمرضاا  تاام اجراجياام عمااى عينااو كميااو قوامياام 
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الطااال  فااا جممماا  بااإبول التااا تقااوم بتاادريس عمااوم الطاا  وقاامم جمياا  المشاامركين بمسااتكممل 
 مقياامس تورونوتااو ل قااد القاادرب عمااى التمبياار ومقياامس ال مملياا  الذاتياا  بملجممماا  وعمااى مقياامس
القمااق واركتجاام  وكشاا ت النتاامج  الخمااا  فيماام يتممااق بممااممالت ارتباامط بيرسااون ان ىناامخ 
عالقمت دالو سمبي  بين فقد القدرب عمى التمبير والمقمييس ال رعي  اليالي  لم مملي  الذاتي  لدى 
الطاااال  كماااام اشاااامرت الدراساااا  الاااى عاااادم وجااااود ارتباااامط دال باااين اعااااراض القمااااق واركتجاااام  

الذاتي  لدى الطال    كمم كش ت تحميالت ارنحدار المكساا المتمادد ان فقاد القادرب  وال مملي 
عمى التمبير مؤشر سمبا دال لم مملي  الذاتي  لدى الطال  ااكمديميين  وتستنت  الدراسا  ان 
فقاااد القااادرب عماااى التمبيااار منتشااارب باااين طاااال  الجمممااا  وتاااؤير عماااى ال ممليااا  الذاتيااا  وارداء 

 لذا ينب ا تقييميم من خالل ااطبمء الن سيين فا الجممممت  ااكمديما و 

 تعقٌب على الدراسات السابقة:

بمد استمراض الدراسمت السمبق  نجد ان ىاذه الدراسامت قاد ات قات مان حياث اليادث وىاو 
الكشااث عاان مسااتوى قمااق المسااتقبل لاادى عيناامت مختم اا  او بناامء مقياامس او ربااط قمااق المسااتقبل 

(كاااامرام واخاااارون 2119( سااااممرز جولياااات     2116راساااا  محمااااد فاااارج   باااابمض المت ياااارات كد
( ومن نمحي  اخرى التمرث عمى اىمي  ال مملي  الذات 2115( براون لونسون واخرون   2114 

المدركاا  فاااا مواجياااو ارزمااامت والضاا وط الحيمتيااا  مااان نمحيااا  وماان نمحيااا  اخااارى قماااق المساااتقبل 
( 2116( سااامد الزباااون، ىااامبس  2115ميد   (  و رساااوا سااا1991كدراسااا  ساااولومون واخااارون  

ومان حياث المينا  ات قاوا جميا  الدراسامت فاا ان المينا  المساتيدف  بملدراسا  ىام الشابم  الجااممما 
(   2117(  فمرامااامرزى واخااارون  2116( ىاااو، مااامي شاااين   2116كدراسااا  دوجااامن، سااايميل   

لمساتقبل موجاود وشامج  لادي وبملنظر الى نتامج  ىاذه الدراسامت وجاد ممظميام تشاير الاى ان قماق ا
الشاابم  الجااممما وابااراز اىمياا  ال مملياا  الذاتياا  كبمااد رجيسااا فااا  قمااق والمسااتقبل كدراساا  رسااوا 

( و دراساااااا   2116( ياااااامرد لااااااين وكالسااااااين   2115( ماااااام كجااااااريس وباااااارون   2115سااااااميد   
نمي  ال مملي  ( امم عن الي رب التا لمستيم البمحي  عدم وجود برنمم  لت2117فمراممرزى واخرون  

وبخماا  إزاء المخامطر اإلقميميا ، الذات المدرك  فا خ ض قمق المستقبل لدي الشبم  الجممما 
 ومن ىنم تبرز اىمي  الدراس    

 ث: ــــزوض البحـــــــــف

 فا ضوء اإلطمر النظري والدراسمت السمبق  التا تم عرضيم يمكن طرح ال روض التملي : 
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 مجي  بااااين متوسااااط درجاااامت المجموعاااا  التجريبياااا  والمجموعاااا  توجااااد فااااروق ذات درلاااا  احااااا
 الضمبط  فا قمق المستقبل إزاء المخمطر بمد تطبيق البرنمم ؟ 

  توجد فروق ذات درل  احامجي  بين متوسط درجامت المجموعا  التجريبيا  فاا قماق المساتقبل
 إزاء المخمطر قبل وبمد تطبيق البرنمم ؟

 بين متوسط درجمت المجوعا  التجريبيا  فاا قماق المساتقبل  إحامجي  درل  ذات فروق ر توجد
 ?البرنمم  من تطبيق إزاء المخمطر فا التطبيقين البمدي والتتبما بمد شيرين

   توجااااد فااااروق ذات درلاااا  احااااامجي  بااااين متوسااااط درجاااامت المجموعاااا  التجريبياااا  والمجموعاااا
 الضمبط  فا فمعمي  الذات المدرك  بمد تطبيق البرنمم ؟

  ذات درل  احامجي  باين متوساط درجامت المجموعا  التجريبيا  فاا فمعميا  الاذات توجد فروق
 المدرك  قبل وبمد تطبيق البرنمم ؟

 بين متوساط درجامت المجوعا  التجريبيا  فاا فمعميا  الاذات  إحامجي  درل  ذات فروق ر توجد
 البرنمم ؟ من تطبيق المدرك  فا التطبيقين البمدي والتتبما بمد شيرين

 ه: ــــــث وإجزاءاتــــــة البحــــــمنهجي

يااانث مااني  البحااث الحااملا ضاامن البحااوث التجريبياا  التااا تمتمااد عمااى  أوالا: مددنهج البحددث:
 المني  التجريبا ويقوم التاميم التجريبا فا البحث الحملا عمى مم يما:

 :ىو البرنمم  اإلرشمدي  االمتغير االممتقل 
 :المدرك  وقمق المستقبل ازاء المخمطر ارقميمي    الذات فمملي ىا  االمتغيرات االتابعة 

حيث تمت عممي  القيمس القبما والبمدي والتتبماا لمت يارات البحاث وممرفا  أيار المت يار 
المستقل عمى المت ير التمب ، حيث تم تطبيق مقيمس قمق المستقبل إزاء المخمطر ومقيمس فممليا  

قيمس قماق المساتقبل إزاء المخامطر ومقيامس فممليا  الذات المدرك  قبل تطبيق البرنمم ، وتطبيق م
 الذات المدرك  بمد تطبيق البرنمم ، وبمد شيرين من تطبيق البرنمم  تم القيمس التبما

 بكمي   التربي ( من جمي  المستويمت الدراسي   طملبمت جمممو الممخ خملد مجتمع البحث: :ثانٌاا 
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جممماا  الممااخ خملااد ماان ( طملباا  311ا ماان  تكوناات عيناا  البحااث الحاامل ثالثدداا: عٌنددة البحددث:
( ساان ، وانحااراث 2 19( عممااًم بمتوسااط عماار زمنااا قاادره  22 -18تراوحاات أعماامرىم ماام بااين  

 تااااام ساااااح  عينااااا  الدراسااااا  المطباااااق عمييااااام البرنااااامم  متميمااااا  ( عممااااام تقريبااااام  78 1مميااااامري  
م مقيمساين  مقيامس طملبا  مطباق عمايي 311مكونا  مان الطملب ( من المين  ارسمساي   111فا  

   مقيمس قمقل المستقبل ازاء المخمطر( اعداد البمحي  –فمملي  الذات المدرك  

 ث: ـــــــدوات البحرابعا :أ

 ) إعداد البامثة ( أوالً: مقٌاس قلق المستقبل إ اء المواطر: 

يياادث ىااذا المقياامس إلااى اسااتخدامو كاا داب موضااوعي  مقنناا  فااا تشااخيص قمااق المسااتقبل 
 الدراسامت بماض تحميالفا بنمء المقيمس عماى  ارعتممد تممخمطر لدى المديد من ال جمت  ازاء ال

 .المستقبل قمق تنمولت التا السمبق 

  والمحققين الخبراء أراء - .المستقبل بقمق المتممق  التربوي  اادبيمت دراس. 

 المبامرات مان مجموعا  يماد أن الحاملا لمبحاث أمكان السامبق  الماامدر خاالل ومان

   ( عبااااامرب 31يكاااااون المقيااااامس فاااااا ااااااورتو ااوليااااا  مااااان   وباااااذلخ وتطبيقيااااام بماااااد تقنينيااااام،
( عماااااااا اااااااادق ويبااااااامت المقيااااااامس لاااااااذلخ فضااااااامت 21، 18، 14، 6ونظااااااارًا لتااااااا يير المبااااااامرات  

فقااااارب  كااااال ( عبااااامرب وامااااامم26البمحيااااا  حاااااذفيم لتاااااابر الااااااورب النيمجيااااا  لممقيااااامس مكونااااا  مااااان  
-3وتحااااال عمااااى درجاااامت  تنطبااااق( ر -الااااى حااااد ماااام  تنطبااااق تمممااااًم، تنطبااااق  بااااداجل يااااالث

 (26 – 78بحيث تتراوح الدرجمت بين   2-1

 مترية االخصا ص االميكو

 :اتمتبانة صاق
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( عواماال مستخمااا  9وجااود   اتضاارقمماات البمحياا  بمماال الااادق المااممما ارستكشاامفا 
جميااا  ف  ( مااان التبااامين الكماااا،64 66قيميااام الذاتيااا  تزياااد عااان الواحاااد الااااحير، وقاااد فسااارت  

   (21، 18، 14 ،6المممل الممم فيمم عدا المبمرات   عمىالمبمرات تشبمت 
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 ( العوامل المستخلمة وقٌمها الذاتٌة والتباٌن المفسر1جدول )

 العوامل
 القٌم الذاتٌة للعوامل المستخلمة القٌمة الذاتٌة

 القٌمة
نسبة التباٌن 
 المفسر

التباٌن 
 التجمٌعً

 القٌمة
نسبة التباٌن 
 المفسر

التباٌن 
 التجمٌعً

 23.923 23.923 7.177 23.923 23.923 7.177 األول
 31.544 7.621 2.286 31.544 7.621 2.286 الثانً
 38.191 6.646 1.994 38.191 6.646 1.994 الثالث
 43.692 5.501 1.65 43.692 5.501 1.65 الرابع
 48.926 5.234 1.57 48.926 5.234 1.57 الخامس

 54.048 5.122 1.537 54.048 5.122 1.537 دسالسا
 58.717 4.669 1.401 58.717 4.669 1.401 السابع
 62.736 4.018 1.206 62.736 4.018 1.206 الثامن
 66.639 3.903 1.171 66.639 3.903 1.171 التاسع
    69.883 3.244 0.973 العاشر

    73.096 3.213 0.964 الحادي عشر
    76 2.904 0.871 الثانً عشر
    78.831 2.83 0.849 الثالث عشر
    81.248 2.417 0.725 الرابع عشر
    83.548 2.3 0.69 الخامس عشر
    85.733 2.185 0.655 السادس عشر
    87.673 1.94 0.582 السابع عشر
    89.338 1.665 0.5 الثامن عشر
    90.878 1.54 0.462 التاسع عشر
    92.278 1.399 0.42 العشرون

    93.565 1.287 0.386 الحادي والعشرون
    94.652 1.087 0.326 الثانً والعشرون
    95.636 0.984 0.295 الثالث والعشرون
    96.513 0.877 0.263 الرابع والعشرون
    97.273 0.76 0.228 الخامس والعشرون
    97.992 0.718 0.215 السادس والعشرون

    98.686 0.694 0.208 لسابع والعشرونا
    99.19 0.505 0.151 الثامن والعشرون
    99.668 0.477 0.143 التاسع والعشرون

    100 0.332 0.1 الثلثون

( عواماال مستخماا  قيمياام الذاتياا  تزياد عاان الواحااد 9تضار ماان الجاادول السامبق وجااود  ي
عبااامرات  تشااابممتا، ويوضااار الجااادول التاااملا ( مااان التبااامين الكمااا64 66الااااحير، وقاااد فسااارت  

 تمخ الموامل   عمىالمقيمس 
 العوامل المستخلمة على( تشبعات عبارات المقٌاس 2جدول )

 العبارات
 العوامل

 التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثانً األول

     0.588    0.506 العبارة األولً

 0.334 العبارة الثانٌة
-

0.51 
  0.383     

  0.403 0.39-      0.478 العبارة الثالثة

 0.549 العبارة الرابعة
-

0.39 
-0.54       
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 0.425 العبارة الخامسة
0.45
3 

     0.319  

 0.44   0.4   0.508   العبارة السادسة
     0.35-    0.57 العبارة السابعة
         0.519 العبارة الثامنة

 0.35-      0.406  0.467 اسعةالعبارة الت

 0.524 العبارة العاشرة
0.36
2 

    -0.34   

   0.36-      0.572 العبارة الحادٌة عشر
         0.641 العبارة الثانٌة عشر

 0.38-   0.411     0.478 العبارة الثالثة عشر

  العبارة الرابعة عشر
0.47
1 

-0.34   0.377    

         0.651 العبارة الخامسة عشر

    0.46-     0.552 العبارة السادسة عشر

        0.32 0.45 العبارة السابعة عشر

  العبارة الثامنة عشر
0.38
3 

 
0.30
2 

  
0.49
7 

  

  0.338    0.31- 0.30-  0.397 العبارة التاسعة عشر

  العبارة العشرون
-

0.53 
0.345     0.443  

 0.362        0.573 العبارة الحادٌة والعشرون

    0.591 العبارة الثانٌة والعشرون
-

0.342 
    

   0.484 العبارة الثالثة والعشرون
0.39
4 

     

         0.594 العبارة الرابعة والعشرون

العبارة الخامسة 
 والعشرون

0.455   
0.54
6 

     

العبارة السادسة 
 والعشرون

0.504    
-

0.415 
    

   0.37   0.455 والعشرونالعبارة السابعة 
0.31
2 

  

 0.437 العبارة الثامنة والعشرون
0.37
3 

    
0.44
7 

  

 0.389  0.435 العبارة التاسعة والعشرون
0.47
7 

     

       0.566  0.648 العبارة الثلثون

المممااال المااامم فيمااام عااادا  عماااىيتضااار مااان الجااادول السااامبق أن جميااا  المبااامرات تشااابمت 
   (21، 18، 14 ،6المبمرات  
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يبااامت مقيااامس قماااق  عماااىقممااات البمحيااا  بحسااام  ممممااال أل ااام كرونبااامخ كمؤشااار  االثبدددات:
 (، وىو يبمت جيد883 1مطر وبم ت  المستقبل إزاء المخ

 :ثانٌاا: مقٌاس فعالٌة الذات المدركة

يياادث ىااذا المقياامس إلااى اسااتخدامو كاا داب موضااوعي  مقنناا  فااا تشااخيص فمملياا  الااذات 
  تاام بناامء ( عباامرب31ديااد ماان ال جاامت يتكااون المقياامس فااا اااورتو ااولياا  ماان  المدركاا  لاادى الم

 دراسا  -فممليا  الاذات المدركا  تنمولات التاا السامبق  الدراسامت بماض المقيامس بنامءا عماى تحميال

 .والمحققين الخبراء أراء -فمملي  الذات المدرك  .المتممق  التربوي  اادبيمت

 وتطبيقيام المبامرات مان مجموع  يمد أن الحملا لمبحث أمكن السمبق  المامدر خالل ومن

ونظارًا لتا يير المبامرات   ( عبامرب31كاون المقيامس فاا ااورتو ااوليا  مان  وباذلخ ي بماد تقنينيام ،
( عماااا اااادق ويبااامت المقيااامس لاااذلخ فضااامت 31، 28، 27، 26، 21، 19، 17، 16، 9، 6 

( عبمرب واممم كل فقرب يالث بداجل 21  من  البمحي  حذفيم لتابر الاورب النيمجي  لممقيمس مكون
بحيااث تتااراوح  1-2-3ر تنطبااق( وتحااال عمااى درجاامت  - تنطبااق تمممااًم، تنطبااق الااى حااد ماام 

 (21  – 61 بين الدرجمت 

 :ةاالخصا ص االميكو متري

( عوامال مستخماا  قيميام الذاتيا  تزياد عان 11ضار وجاود  وقاد ات االصاق االعامل  اتمتكشداف 
( مااان التبااامين الكماااا، ويوضااار الجااادول التاااملا تشااابممت 33 66، وقاااد فسااارت  الواحاااد الااااحير

 عبمرات المقيمس عمى تمخ الموامل  
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 ( العوامل المستخلمة وقٌمها الذاتٌة والتباٌن المفسر3جدول )

 العوامل
 القٌم الذاتٌة للعوامل المستخلمة القٌمة الذاتٌة

نسبة التباٌن  القٌمة
 المفسر

التباٌن 
نسبة التباٌن  القٌمة التجمٌعً

 التباٌن التجمٌعً المفسر

 17.722 17.722 5.316 17.722 17.722 5.316 األول
 26.445 8.724 2.617 26.445 8.724 2.617 الثانً
 33.864 7.418 2.225 33.864 7.418 2.225 الثالث
 39.693 5.83 1.749 39.693 5.83 1.749 الرابع
 44.949 5.256 1.577 44.949 5.256 1.577 الخامس
 50.136 5.186 1.556 50.136 5.186 1.556 السادس
 54.904 4.768 1.43 54.904 4.768 1.43 السابع
 59.031 4.128 1.238 59.031 4.128 1.238 الثامن
 62.879 3.848 1.154 62.879 3.848 1.154 التاسع
 66.328 3.448 1.034 66.328 3.448 1.034 العاشر
    69.592 3.264 0.979 رالحادي عش
    72.64 3.049 0.915 الثانً عشر
    75.35 2.709 0.813 الثالث عشر
    77.949 2.6 0.78 الرابع عشر
    80.342 2.393 0.718 الخامس عشر
    82.642 2.3 0.69 السادس عشر
    84.686 2.044 0.613 السابع عشر
    86.599 1.913 0.574 الثامن عشر

    88.355 1.757 0.527 لتاسع عشرا
    90.088 1.732 0.52 العشرون

    91.606 1.518 0.456 الحادي والعشرون
    92.986 1.38 0.414 الثانً والعشرون
    94.193 1.207 0.362 الثالث والعشرون
    95.29 1.097 0.329 الرابع والعشرون
    96.31 1.02 0.306 الخامس والعشرون

    97.249 0.938 0.281 سادس والعشرونال
    98.017 0.769 0.231 السابع والعشرون
    98.718 0.7 0.21 الثامن والعشرون
    99.41 0.693 0.208 التاسع والعشرون

    100 0.59 0.177 الثلثون

( عوامل مستخما  قيميام الذاتيا  تزياد عان الواحاد 11يتضر من الجدول السمبق وجود  
( مااان التبااامين الكماااا، ويوضااار الجااادول التاااملا تشااابممت عبااامرات 33 66حير، وقاااد فسااارت  الاااا

 المقيمس عمى تمخ الموامل  
 ( تشبعات عبارات المقٌاس على العوامل المستخلمة4)جدول 

 العبارات
 لــــــــــــــــــــــــــــــــوامــــالع

 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثانً األول

      0.452  0.30-  0.408 العبارة األولً
  0.413     0.46-   0.504 العبارة الثانٌة
   0.37-   0.312    0.63 العبارة الثالثة
  0.41-    0.38    0.538 العبارة الرابعة
     0.302     0.568 العبارة الخامسة
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       0.366 0.498  العبارة السادسة
-

0.33 
          0.565 العبارة السابعة
          0.557 العبارة الثامنة
       0.343  0.495  العبارة التاسعة
     0.397   0.394  0.429 العبارة العاشرة

        0.314 0.35- 0.385 العبارة الحادٌة عشر
   0.30-  0.362  0.402   0.427 العبارة الثانٌة عشر

          0.589 ة الثالثة عشرالعبار

         0.578 العبارة الرابعة عشر
-

0.30 
  0.364    0.32-    0.576 العبارة الخامسة عشر
         0.612  العبارة السادسة عشر
       0.69-    العبارة السابعة عشر
      0.396 0.309   0.394 العبارة الثامنة عشر

      0.343 0.409 0.361 0.307  العبارة التاسعة عشر

   0.301 0.56-   0.304   العبارة العشرون
-

0.32 

        0.435 0.33- 0.483 العبارة الحادٌة والعشرون

    0.465     0.372 0.3 العبارة الثانٌة والعشرون

   0.388     0.37  0.372 العبارة الثالثة والعشرون

   0.45 0.31-      0.534 العبارة الرابعة والعشرون

      0.30-    0.513 العبارة الخامسةوالعشرون

      0.33-   0.634  العبارة السادسة والعشرون

    0.412 0.32-     العبارة السابعة والعشرون
-

0.39 

    0.319    0.448 0.332  العبارة الثامنة والعشرون

     0.37-     0.513 العبارة التاسعة والعشرون

 0.38   0.36-    0.412 0.416  العبارة الثلثون

 المممااال المااامم فيمااام عااادا عماااىيتضااار مااان الجااادول السااامبق أن جميااا  المبااامرات تشااابمت 
  (31، 28، 27، 26، 21، 19، 17، 16، 9 ،6  المبمرات
يباامت مقياامس فمملياا  الاااذات  عمااىقمماات البمحياا  بحساام  مممماال أل اام كرونباامخ كمؤشاار  االثبددات:
 (، وىو يبمت جيد  796 1ك  وبم ت  المدر 

 ) إعااا االباحثة ( االتخطيط االعام اللبرنامج
قمماات البمحياا  بإعااداد برناامم  لتنمياا  ال مملياا  الااذات المدركاا  وخ ااض مسااتوي القمااق إزاء 

 المخمطر المستقبمي  لدى عين  من طملبمت جممم  الممخ خملد وفقًم لمدد من المراحل اآلتي : 

 :جـــــء البزناماـــــس بنـــــأس

 :يقوم البرنمم  عمى مجموع  من ااسس ىا 
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 الاذات تنمولات فممليا  التاا والبحاوث السامبق  والدراسامت المراجا  مان المدياد عمى ارطالع -1

 منخ ضاا الطملبامت خاامجص عماى التمارث فاا منيام وذلاخ لالسات مدب وقماق المساتقبل

  الذات، وت ييره عمى بمض المت يرات  فمملي 
بمندورا لموقوث عمى أىام ال نيامت اررشامدي    الممرفي  عمى النظري  ارجتممعي ارطالع  -2

 فا النظري  رستخداميم فا تاميم جمسمت البرنمم  

ارطالع عمى النظريا  الممرفيا  الساموكي  لبياخ لموقاوث عماى اىام ال نيامت اررشامدي  فاا  -3
 النظري  رستخداميم فا تاميم جمسمت  

 ة:ـــــة المستهدفـــــالفئ

( 51مقساامين بواقاا   ن  ( طملباا 111تاام تطبيااق البرناامم  المقتاارح عمااى عيناا  قوامياام  
من طملبامت جممما  المماخ خملاد، ( طملب  لممجموع  الضمبط  51طملب  لممجموع  التجريبي   ن 
 عممم  ( 21-18ممن تتراوح أعممرىم مم بين  

 ج:ـــــداف البرنامـــــأه

ت ميال و  من طملبامت جممماو المماخ خملاد عين  لدى الذات المدرك  فمملي  تنمي  أوالً: الهد) العام:
مان خاالل اساتخدام  ارقميميا التنظيم الذاتا لخ ض مستوى القمق ازاء المخامطر  عمميمت

والنظرياا  الممرفياا    ارجتممعيااالممرفياا  نظرياا  الالمنبيااق ماان ، فنياامت البرناامم  اررشاامدي
   السموكي 

 داخال الممال خاالل مان لمبرنامم  اإلجراجيا  ارىاداث تتحقاق  للبرنةام:: رائٌةةاإلج األهدا)ثانٌاً: 

 :بمى فيمم ااىداث وتتخمص المختم   ال نيمت قبيوتط الجمسمت

  الشخاي  ممميير م  تتسق التا وض  ارىداث تنمي  ميمرب -1
  ميم  اداء المبذول والجيد اليدث بين تنمي  القدرب عمى ايجمد المالق  -2

 الطملب  عمى القدرات ال ممي  التا تمتمكيم أن تتمرث  -3
 تنمي  ال مملي  الذاتي  لدى الطملب  من خالل اإلقنمع الم ظى    -4

 أن تتممم الطملب  أىمي  ارختيمر النمجر لمنموذج المالحظ  -5

  الطملبمت عمى مواجي  المواقث الامب  قدرب تنمي  -6
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 ج:ــــة البرنامــــأهمٌ

 أوالً: األهمٌة النظرٌة:

 عينا  لادى الاذات المدركا  ال ممليا  ضر ااىمي  النظري  لمبرنمم  فا أن الحمج  إلاى تنميا تت 

التنظاايم الااذاتا لخ ااض مسااتوى القمااق ازاء  ماان طملباامت جمممااو الممااخ خملااد وت مياال عممياامت
 المخمطر المستقبمي  من أبرز الحمجمت التا تقث وراء استمراري  عجم  السموخ البشرى، 

 راساامت المربياا  فااا حاادود عماام البمحياا  التااا اسااتخدمت ىااذه الباارام ، لااذلخ فااإن نظاارًا لناادرب الد
 البرنمم  يمتبر إضمف  جديدب لممكتب  المربي  

 ثانٌاً: األهمٌة التطبٌقٌة:

تتضر ااىمي  التطبيقي  لمبرنمم  فا ارست مدب من نتمججو بتمميميم عمى الجمممامت والمؤسسامت 
 ري  والمراكز الخما  بملتنمي  البش

 امجـــزنـــالب ذادــــــإع

 التعلٌمات العامة للبرنام::

 .والراح  واال   الود من جو الجمسمت يسود -1
 ..جمس  لكل المخاص بملزمن اإلمكمن قدر ارلتزام -2

 .مبمشرب منيم ارنتيمء بمد الجمسمت وقمج  كتمب  -3
 ااىاداث تحقاق مادى ممرفا ل الجمسامت نيمبا  فاا الطملبامت قبال مان تقيايم عماى الحااول ياتم -4

 .المرجوب
  األدوات التً تم استودامها فً تنفٌذ البرنام::

 أوراق  -أقالم  -شمش  عرض  -    CDأسطوانمت -كمبيوتر-
 األسلوب التدرٌبً الذي تم استودامه فً البرنام::

 طبيم  ينمس  مم وفق الجممعا ااسمو  الحملا اررشمدي البرنمم  استخدمت البمحي  فا

 وأىدافيم   المممي  اإلرشمدي 
 الفنٌات التً ٌتم استودامها فً البرنام::

الساايطرب عمااى  -توكيااد الااذات  -اليقاا  بااملن س  -المحمضاارب  -المنمقشاا  -فنياا  النمذجاا 
الت ذيا  الراجما   -الخبارات النمجحا   -الحاوار الاذاتا اإليجامبا  -ارساترخمء  -اافكمر المقمق   

التنظاايم الااذاتا  -التحاااين التاادريجا  -الاادور  لماا  -قناامع الم ظااا ار  -الواجاا  المنزلااا -
 التخيل -إعمدب البنمء المقالنا 
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 :جـــــدة البرنامــــم

 أست رقو  بجممم  الممخ خملد –كمي  التربي  تم تطبيق جمسمت البرنمم  داخل مدرجمت 

 فتارب عن أمم أسبوعيًم ، ، بواق  جمستينارشمدي  ( جمس 12 مكون من  أسمبي  6 البرنمم  تطبيق

 .ارداء فا استمراري  التحسن من لمت كد شيرين فكمنت لمبرنمم  المتمبم 
 :راءاتــــــــــاالج

لإلجمب  عن اسجم  البحث والتحقق من اح  قروضو قممت البمحي  بمدد من ارجراءات 
 كمم يما:

   المجموع  المخمطر عمىقمق المستقبل ازاء  -تطبيق قيمس قبما مقيمس ال مملي  الذاتي 

 والضمبط   التجريبي 

   تطبيق البرنمم  عمى أفراد المجموع  التجريبي 

  المجموع  قمق المستقبل ازاء المخمطر عمى -تطبيق قيمس بمدى مقيمس ال مملي  الذاتي 

 والضمبط  التجريبي 

 لياا  ماان تطبيااق البرناامم  والتطبيااق البماادي مقياامس ال مم عماال دراساا  تتبميااو بمااد شاايرين
قمق المستقبل ازاء المخمطر لمتمارث عماى مادى اساتمراري  فممليا  البرنامم  عماى  -الذاتي 

 المين  التجريبي   

 جلسات البرنامج

 الفنٌات الجلسة اجراءات الجلسة هدف الجلسة مويوع الجلسة رقم الجلسة

الجلسدددددددددددددددددة 
 االولى

االعددددددداد والتهٌئددددددة 
 للبرنامج

   خلق جو من االلفة 

 البرنامج افأهد مناقشة  -
 - ةیجدابیا علقدة إقامدة -

 لألهددداف ذهنددً عمددف

 المتوقعة

 العمددف– الحددوار

  الذهنً

 الثانٌة الجلسة

 والثالثة –

 األهددداف تحدٌددد

الددددذاتً  والتنظددددٌم
الخبدددددرات االدائٌدددددة 

 الناجحة

 الهدف بٌن العلقة تنمٌة - 

 إعدادة -  المبدذول والجهدد

 -وتنظٌمهدا الدذات اكتشداف
ات التعددددرف علددددى الخبددددر

 الناجحه

 وعملٌددات األهدددافتويددٌ  

 تااالنجداز  - الدذاتً التنظدٌم
 وعلقتهدا تعنٌده ومدا األدائٌدة
 . الذات فعالٌة بتنمٌة

التنظٌم  - المحايرة
الواجدددددب  -الدددددذاتً 
 النمذجة –المنزلً 

 الخبرة الناجحة  -

 الرابعة لجلسة

 
 البدٌلة  الخبرات

 المهداالطالبدة  كتسدبت أن

 ٌجابٌةاال ت ا روالخب ترا
  . الملحظ لنموذج من

 فً الناج  النموذج دور ابراز

 طرٌقدة و الدذات فعالٌدة تنمٌدة
  . المثالً النموذج اختٌار

- - النمذجدددددة

 التغذٌة - المحايرة

 الراجعة

 الواجب المنزلً

 التشجٌع -المحايرةالترغٌدددب فدددً األداء والتددد ثٌر  تعدددٌل علددى التدددرٌب -  اللفظً اإلقناع الجلسة



2018  (1ج)أبرٌل ( 111)العدد   مجلة كلٌة التربٌة ببنها  

 

 33 

 الفنٌات الجلسة اجراءات الجلسة هدف الجلسة مويوع الجلسة رقم الجلسة

 الخامسة

 
اتجاه الذات  السلبٌة األفكار

 ةیجابیا أكثر الى فكار
 

مهمددة  ءأثندداء أدا سددلوكالعلددى 
 مدددن تزٌدددد بددددورها مدددا والتدددً

 فددً ٌسددهم ممددا فددرل لنجددا 
  الذات فعالٌة تنمٌة

  – االقناع اللفظً –

 الواجب المنزلً

الجلسة 
 السادسة

النمددددذ جدددده واعددددادة 
 البناء

العمددددددل علددددددى ابددددددراز  -
اج اعدادة الجوانب التً تحت

 بناء  

بتفعٌل ميمون النمذجة الحٌدة 
 المدددورٌة بعدددرض التمثدددٌلت

والرمزٌددة للنمددوذج واسددتخدام 
 الكف والتحرٌر للسلوكٌات 

-النمذجددددددة الحٌددددددة 
 التغذٌة الراجعة

الجلسدددددددددددددددددة 
 السابعة

 

 التدً المواقدف میی تدق - االنفعالٌة االستشارة

 أواى القلدددق ریتدددث

  ةیداخل مراعات

 االسددددتثارة تحوٌددددل -

 نددواحً الددً االنفعالٌددة

 الدذات فعالٌة تنمً اٌجابٌة

   -وتقلل من مستوى القلق 

تحدٌد المواقف التً تثٌر القلق 
 والمراعات الداخلٌة 

اظهاراهمٌددة االسددترخاء اثندداء 
 التعامل مع المعوبات 

 

 - األدوار لعددب -

- المناقشدددددددددة

 االسددددددددترخاء

 االستثارة االنفعالٌه

 الجلسة الثامنة
 

ة اعددددددددددادة الخبددددددددددر
 )التخٌل( االنفعالٌة

 السدددلبة علدددى التغلددب
 .الفعالٌة الذاتٌة وانخفاض

 الددذات اكتشدداف إعددادة-

فبهدا وتجندب  القدوة ونقداط
 االفكار المماحبة للقلق

 األفكدار إلثدارة استخدام التخٌل
 التلقائٌة 

 نمشدداعرهترتددب علٌدده تعدددٌل 
التً تؤدي إلى مشاعر سدلبٌة  

 وإبدالها ب خرى إٌجابٌة

-التخٌل   –المناقشة
 الخبدددرة إعدددادة–

 االنفعالٌدددددة التغذٌدددددة
 الراجعة

 - 

 الجلسددددددة

 التاسعة
 

ك الددتحكم فددً السددلو
 السلبً

 المواجهدة مهارات تحسٌن

  الياغطة للمواقف
 
 
 

  تدددددددرٌب علددددددى تحمددددددل
اإلحبدددداط  والددددتحكم فددددً 
السلوكٌات غٌر المرغوبة 
ومعالجة ندواحً القمدور 

  -.فً السلوك االجتماعً

 - األدوار لعددب

  ناقشةالم
 الراجعددة التغذٌددة -

 الواجب المنزلً
 

الجلسدددددددددددددددددة 
 العاشرة 

  
الجلسدددددددددددددددددة 
 الحادٌة عشر

 
 
 

السددددددددٌطرة علددددددددى 
االفكددددددددار المقلقددددددددة 

 اللعقلنٌة
 )االسترخاء( 

 
 
 

الدددددتخلل مدددددن اعدددددراض 
القلددق الممدداحبة للمخدداطر 
واالحددددددددداث اليدددددددداغطة 
تخلددددددل الموقددددددف مددددددن 
الشددددددددددحنات االنفعالٌددددددددددة 

 التدددرٌب -الممدداحبة لدده

 التحمدددٌن  ةفنٌددد علدددى
 التدرٌجً

مساعدة الطالبات فً الدتخلل 
مدددددن االعدددددراض الممددددداحبة 

اسددددتخدام التحمددددٌن  - ,للقلددددق

علددددددددى  التدددددددددرٌجً للتدددددددد ثٌر
 االسترخاء -للقلق  أعراض

  -المناقشددددددددددددددددددددددددة 
 التددرٌجً التحمٌن

التغذٌدددة الراجعدددة  –
 -مددددددرف االنتبدددددداه

 االسترخاء

الجلسة الثانٌدة 
 عشر 

 وأنهددداء التقٌدددٌم

 البرنامج
  للبرنامج تقوٌمٌة جلسة

 لمقداٌٌس البعددي التطبٌدق

 الدراسة

لمقداٌٌس  البعددي التطبٌدق  -

 بعدد التتبعدً الدراسدة التطبٌدق

 شهرٌن مرور

 –التقٌدٌم  - المناقشدة
 التطبٌق 
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فا إطامر التحقاق مان البرنامم  بتنامول ىاذا الجازء نتامج  البحاث الحاملا التاا تام التواال 
التحمياال ارحااامجا ليااذه النتاامج  ومنمقشااتيم فااا ضااوء مشااكم  اليااو ماان خااالل الدراساا  الميدانياا  و 

 وأىداث وفروض البحث 

 ث:ــــج البحــائـــــنت

رالااذات المدركااا  ر، فمملي تاام تقساايم درجاامت الطملباامت فاااا المقيمسااين ر قمااق المسااتقبلر و 
 بنمءًا عمى ارربمعيمت، حيث كمنت النتمج  عمى النحو التملا:

 األعلى واألدنى للمقٌاسٌن قلق المستقبل والذات المدركة( قٌم اإلرباعً 5جدول )

 اإلرباعى األعلً اإلرباعً األدنى المقٌاس

 52 35 قلق المستقبل

الذات 
 المدركة

41 50 
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 ( تكرارات االرباعٌات فً مقٌاس " قلق المستقبل"6جدول )

 النسبة فً العٌنة الكلٌة التكرار اإلرباعً

 %21.9 68 األدنً

 %22.3 69 األعلى

 الذات المدركة "فعالٌة ( تكرارات االرباعٌات فً مقٌاس " 7جدول )

 النسبة فً العٌنة الكلٌة التكرار اإلرباعً

 %24.2 75 األدنً

 %20.6 64 األعلى

( يتضار أناو بما  عادد الطملبامت المرت مامت فاا 7(،  6(،  5ومن الجداول السمبق  رقام  
 ( طملب  75دد الطملبمت المنخ ضمت فا الذات المدرك   ( طملب ، وبم  ع69قمق المستقبل  

 تزوٌن المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة:

   طملب  المرت ممت فا قمق المستقبل 69( طملب  من بين الا  51تم أخذ أعما ) 

   طملب  المنخ ضمت فا الذات المدرك  75( طملب  من بين الا  51تم أخذ أقل ) 

   المرت ماامت فااا قمااق المسااتقبل إلااى مجمااوعتين المجموعاا   أ( وبماا  ( طملباا  51تاام تقساايم الااا
 ( طملب  25( طملب ، والمجموع    ( وبم  عددىم  25عددىم  

   طملب  المنخ ضمت فا الذات المدرك  إلاى مجماوعتين المجموعا   أ( وبما  51تم تقسيم الا )
 ( طملب  25( طملب ، والمجموع    ( وبم  عددىم  25عددىم  

 رختيمر بطريق  عشواجي  من بين المجموعتين  أ(،   (، المجموعتين الضامبط  وبما  يم تم ا
 ( طملب  51( طملب  والمجموع  التجريبي  وبم  عددىم  51عددىم  

 نتائ: اوتبار صمة الفروض:

 أوالً: نتائ: اوتبار صمة الفرض األول والذي ٌنص علً:

لمجموعاا  التجريبياا  والمجموعاا  توجااد فااروق ذات درلاا  احااامجي  بااين متوسااط درجاامت ا
ولمتحقق من اح  ىذا ال رض تم  الضمبط  فا قمق المستقبل إزاء المخمطر بمد تطبيق البرنمم 

لمميناامت  Independent Samples T. Testاسااتخدام اختباامر رتر لمجمااوعتين مسااتقمتين  
المجموعاا   الكبياارب ك ساامو  إحااامجا اسااتدرلا باامرامترى لحساام  ال ااروق بااين متوسااطا درجاامت

التجريبيااا  والمجموعااا  الضااامبط  لمقيااامس قماااق المساااتقبل إزاء المخااامطر وتتضااار النتااامج  بملجااادول 
 التملا:

 Independent Samples T. Test( نتائج اختبار "ت" لعٌنتٌن مستقلتٌن 8جدول )
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 لتعرف الفروق بٌن المجموعة اليابطة والمجموعة التجرٌبٌة لمقٌاس قلق
 اطر بعد تطبٌق البرنامجالمستقبل إزاء المخ 

 المتوسط المجموعات
االنحراف 
 المعٌاري

 حجم األثر قٌمة "ت"

 8.91 59.38 اليابطة
13.19** 3.76 

 5.35 39.98 التجرٌبٌة

 ٠.٠6** ااالة عنا  ٠.٠6*ااالة عنا 
يتضااااار مااااان الجااااادول وجاااااود فاااااروق ذات درلااااا  إحاااااامجي  باااااين المجموعااااا  الضااااامبط  

  أبماااامد مقيااااامس قماااااق المسااااتقبل إزاء المخااااامطر لااااااملر المجموعااااا  والمجموعاااا  التجريبيااااا  لجميااااا
( ولتحدياااد درجااا  تااا يير البرنااامم   ال معميااا ( قممااات 11 1التجريبيااا ، وكمنااات ال اااروق دالااا  عناااد  

لكل بماد مان أبمامد المقيامس وذلاخ مان القامنون: حجام اايار  (Z)البمحي  بحسم  حجم ااير لقيم 
  2 Z 1-/ جذر  ن ) 

ممااام يؤكاااد تااا يير  76 3   38/7 26(   1-51/ جاااذر   19 13× 2حجااام اايااار   
ه النتامج  تحقاق البرنمم  اررشمدي فا خ ض قمق المستقبل إزاء المخامطر لادى عينا  البحاث وىاذ

 اح  ال رض ااول 
متوساااط، 5 1ضاااميث، 2 1أن مساااتويمت حجااام اايااار   (٢٠٠5)مدددكران، حياااث يشاااير 

 مرت  ( 8 1

 فرض الثانً والذي ٌنص علً:ثانٌاً: نتائ: اوتبار صمة ال

توجاااد فاااروق ذات درلااا  احاااامجي  باااين متوساااط درجااامت المجموعااا  التجريبيااا  فاااا قماااق 
ولمتحقاق مان ااح  ىاذا ال ارض تام اساتخدام  المستقبل إزاء المخمطر قبال وبماد تطبياق البرنامم  

 لمميناامت الكبياارب ك ساامو  Paired Samples T. Testاختباامر رتر لمجمااوعتين متاارابطتين  
إحااامجا اسااتدرلا باامرامترى لحساام  ال ااروق بااين متوسااطا رتاا  درجاامت مجموعاا  البحااث فااا 

 القيمسين القبمى والبمدي لمقيمس قمق المستقبل إزاء المخمطر وتتضر النتمج  بملجدول التملا:
 Paired Samples T. Test( نتائج اختبار "ت" لعٌنتٌن مترابطتٌن؛ 9جدول )

 ٌن القبلً والبعدي للبرنامج للمجموعة التجرٌبٌةلتعرف الفروق بٌن التطبٌق 
 لمقٌاس قلق المستقبل إزاء المخاطر وداللته اإلحمائٌة 

االنحدددددددددددددددددراف  المتوسط التطبٌق
 المعٌاري

 حجم األثر قٌمة "ت"

 8.51 49.04 القبلً
8.44** 2.41 

 5.35 39.98 البعدي
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 11 1**ااالة عنا  ٠.٠6*ااالة عنا 
فاااروق ذات درلااا  إحاااامجي  باااين القيمساااين القبماااى والبمااادي يتضااار مااان الجااادول  وجاااود 

لجمي  أبممد مقيمس قمق المستقبل إزاء المخمطر لاملر القيمس البمدي، وكمنت ال روق دال  عناد 
لكال بماد مان  (Z)( ولتحديد درج  ت يير البرنمم  قممات البمحيا  بحسام  حجام اايار لقايم 11 1 

 ( 1-/ جذر  ن Z 2ااير    أبممد المقيمس وذلخ من القمنون: حجم
مماااام يؤكااااد تاااا يير  41 2   88/7 16(   1-51/ جااااذر   44 8× 2حجاااام ااياااار   

البرنمم  اررشمدي فا خ ض قمق المستقبل إزاء المخامطر لادى عينا  البحاث وىاذه النتامج  تحقاق 
 اح  ال رض اليمنا 

 ثالثاً: نتائ: اوتبار صمة الفرض الثالث والذي ٌنص على أنه:

بين متوسط درجمت المجوع  التجريبي  فا قمق  إحامجي  درل  ذات فروق در توج
ولمتحقق  .البرنمم  من تطبيق المستقبل إزاء المخمطر فا التطبيقين البمدي والتتبما بمد شيرين

 .Paired Samples Tمن اح  ىذا ال رض تم استخدام اختبمر رتر لمجموعتين مترابطتين  

Test مو  إحامجا استدرلا بمرامترى لحسم  ال روق بين متوسطا رت  لممينمت الكبيرب ك س
درجمت مجموع  البحث فا التطبيقين البمدي والتتبما لمقيمس قمق المستقبل إزاء المخمطر 

 وتتضر النتمج  بملجدول التملا:
لتعرف  Paired Samples T. Test( نتائج اختبار "ت" لعٌنتٌن مترابطتٌن 10جدول )

 طبٌقٌن البعدي والتتبعً للبرنامج للمجموعة التجرٌبٌة لمقٌاسالفروق بٌن الت
 قلق المستقبل إزاء المخاطر وداللته اإلحمائٌة 

 قٌمة "ت" االنحراف المعٌاري المتوسط التطبٌق

 5.35 39.98 البعدي
1.76 

 5.33 39.92 التتبعً

 ٠.٠6**ااالة عنا  ٠.٠6*ااالة عنا 
وق باين التطبيقاين البمادي والتتبماا لممجموعا  يتضر من الجادول السامبق عادم وجاود فار 

التجريبياا  لمقياامس قمااق المسااتقبل إزاء المخاامطر، وىااذا يمنااا اسااتمرار أياار البرناامم ، ويؤكااد أيضااًم 
عماااى اساااتمرار بقااامء خ اااض قماااق المساااتقبل إزاء المخااامطر لممجموعااا  التجريبيااا  ويرجااا  ذلاااخ إلاااى 

 وىذه النتمج  تحقق اح  ال رض اليملث الت يير اإليجمبا الذي أحديو البرنمم  اإلرشمدي 
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 رابعاً: نتائ: اوتبار صمة الفرض الرابع والذي ٌنص علً:

توجااد فااروق ذات درلاا  احااامجي  بااين متوسااط درجاامت المجموعاا  التجريبياا  والمجموعاا  
ولمتحقااق ماان اااح  ىااذا ال اارض تاام  الضاامبط  فااا فمعمياا  الااذات المدركاا  بمااد تطبيااق البرناامم 

لمميناامت  Independent Samples T. Testرتر لمجمااوعتين مسااتقمتين  اسااتخدام اختباامر 
الكبياارب ك ساامو  إحااامجا اسااتدرلا باامرامترى لحساام  ال ااروق بااين متوسااطا درجاامت المجموعاا  

 التجريبي  والمجموع  الضمبط  لمقيمس الذات المدرك  وتتضر النتمج  بملجدول التملا:
 Independent Samples T. Testقلتٌن ( نتائج اختبار "ت" لعٌنتٌن مست11جدول )

لتعرف الفروق بٌن المجموعة اليابطة والمجموعة التجرٌبٌة لمقٌاس الذات المدركة بعد 
 تطبٌق البرنامج

 المتوسط المجموعات
االنحراف 
 المعٌاري

 حجم األثر قٌمة "ت"

 4.32 42.10 اليابطة
14.03** 4.00 

 2.88 52.42 التجرٌبٌة

 11 1**دال  عند  15 1*دال  عند 
يتضاار ماان الجاادول وجااود فااروق ذات درلاا  إحااامجي  بااين المجموعاا  الضاامبط  والمجموعاا  
التجريبي  لجمي  أبممد مقيمس فمعمي  الذات المدركا  لااملر المجموعا  التجريبيا ، وكمنات ال اروق دالا  

لكال  (Z)ااير لقايم ( ولتحديد درج  ت يير البرنمم   ال مملي ( قممت البمحي  بحسم  حجم 11 1عند  
 ( 1-/ جذر  ن Z 2بمد من أبممد المقيمس وذلخ من القمنون: حجم ااير   

ممااااام يؤكاااااد تااااا يير  11 4   16/7 28(   1-51/ جاااااذر   13 14× 2حجااااام اايااااار   
 البرنمم  اررشمدي فا رف  الذات المدرك  لدى عين  البحث وىذه النتمج  تحقق اح  ال رض الراب  

 اوتبار صمة الفرض الوامس والذي ٌنص علً:وامساً: نتائ: 

توجااد فااروق ذات درلاا  احااامجي  بااين متوسااط درجاامت المجموعاا  التجريبياا  فااا فمعمياا  
ولمتحقااق ماان اااح  ىااذا ال اارض تاام اسااتخدام اختباامر  الااذات المدركاا  قباال وبمااد تطبيااق البرناامم  

ب ك سامو  إحاامجا لممينامت الكبيار  Paired Samples T. Testرتر لمجماوعتين متارابطتين  
اساتدرلا بامرامترى لحساام  ال اروق باين متوسااطا درجامت مجموعا  البحااث فاا التطبيقاين القبمااا 

 والبمدي لمقيمس الذات المدرك  وتتضر النتمج  بملجدول التملا:
لتعرف  Paired Samples T. Test( نتائج اختبار "ت" لعٌنتٌن مترابطتٌن؛ 12جدول )

 لً والبعدي للبرنامج للمجموعة التجرٌبٌة لمقٌاسالفروق بٌن التطبٌقٌن القب
 الذات المدركة وداللته اإلحمائٌة 
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 المتوسط التطبٌق
االنحراف 
 المعٌاري

 حجم األثر قٌمة "ت"

 4.99 41.02 القبلً
26.7** 7.62 

 2.88 52.42 البعدي

 11 1**دال  عند  15 1*دال  عند 
ي  بين القيمسين القبمى والبمدى لجميا  يتضر من الجدول وجود فروق ذات درل  إحامج

( 11 1أبماامد مقياامس فمعمياا  الااذات المدركاا  لاااملر القياامس البماادى، وكمناات ال ااروق دالاا  عنااد  
لكال بماد مان  (Z)ولتحديد درج  ت يير البرنمم   ال معمي ( قممت البمحي  بحسم  حجم ااير لقيم 

 ( 1-جذر  ن / Z 2أبممد المقيمس وذلخ من القمنون: حجم ااير   
ممام يؤكاد تا يير البرنامم   62 7   4/7 53(   1-51/ جاذر   7 26× 2حجم اايار   

 اررشمدي فا رف  الذات المدرك  لدى عين  البحث وىذه النتمج  تحقق اح  ال رض الخممس 

 سادساً: نتائ: اوتبار صمة الفرض السادس والذي ٌنص على أنه:

ن متوساط درجامت المجوعا  التجريبيا  فاا فمعميا  باي إحاامجي  درلا  ذات فاروق ر توجاد
 .البرنمم  من تطبيق الذات المدرك  فا التطبيقين البمدي والتتبما بمد شيرين

ولمتحقااااق ماااان اااااح  ىااااذا ال اااارض تاااام اسااااتخدام اختباااامر رتر لمجمااااوعتين متاااارابطتين  
Paired Samples T. Test م  لممينامت الكبياارب ك سامو  إحااامجا اساتدرلا باامرامترى لحساا

ال ااروق بااين متوسااطا درجاامت مجموعاا  البحااث فااى التطبيقااين البماادي والتتبمااا لمقياامس الااذات 
 المدرك  وتتضر النتمج  بملجدول التملا:

لتعرف  Paired Samples T. Test( نتائج اختبار "ت" لعٌنتٌن مترابطتٌن 13جدول )
الذات فعالٌة  ٌة لمقٌاس الفروق بٌن التطبٌقٌن البعدي والتتبعً للبرنامج للمجموعة التجرٌب

 المدركة وداللته اإلحمائٌة

 قٌمة "ت" االنحراف المعٌاري المتوسط التطبٌق
 2.88 52.42 البعدي

1.00 
 2.87 52.40 التتبعً

 ٠.٠6**ااالة عنا  ٠.٠6*ااالة عنا 
يتضر من الجادول السامبق عادم وجاود فاروق باين التطبيقاين البمادي والتتبماى لممجموعا  

وىذا يمنا استمرار أير البرنمم ، ويؤكاد أيضاًم عماى اساتمرار بقامء رفا  الاذات المدركا  التجريبي ، 
لممجموع  التجريبي  ويرج  ذلخ إلى الت يير اإليجمبا الذي أحديو البرنمم  اإلرشمدي وىذه النتمج  

 تحقق اح  ال رض السمدس 
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 :جــــــة النتائـــــمناقش

اامجيم باين متوساطا درجامت القيمساين القبماا اظيرت نتامج  البحاث وجاود فاروق دالا  اح
والبمدي لممجموع  التجريبي  عمى مقيمس فمملي  الذات المدرك  وقمق المستقبل ازاء المخمطر ممم 
 يؤكد ذلخ عمى التميير اريجامبا لمبرنامم  فاا تنميا  فممليا  الاذات المدركا  وخ اض قماق المساتقبل

 مييارات اساتيمرتيم بواساط  تاتم مكتساب  خاوث تجمب اسا القماق أنوىذا ممكدب ارتجامه الساموكا مان 

  ال رد لدى والقمق الخوث تيير أن تستطي 
 إيجامبى تا يير حياث أكاد عماى وجاود (٢٠٠6حمدن )وقد ات قت نتمج  البحث م  دراس  

   اافراد لدى الذات فمملي  عمى المختم   واانشط  التدريبي  لمبرام 
 قمق لدييم يكون عملي  ذات فمملي  لدييم الذين أن عمى (٢٠66ارامة االمصري )وات قت 

 مواجيا  اافاراد عماى وتسامعد اافاراد عناد نسابيم يمبتا  اا   الاذات فمعميا  يمازز إن حياث مانخ ض

 ارامة محمداكمم ات ق ما   وىذا ممكده ال رض  .قدراتيم م  تتنمس  واقمي  أىداث ووض  الاموبمت

وم ياوم ال ممليا  الاذات  كاميير ايجامبا لمبرنامم   المساتقبل قماق مساتوى فاا تخ ياث ) 6995معدوض)
  ال ارد باو يقاوم الاذي المتوقا  السموخ تحدد ال معمي  فدرج  السموخ، ت يير فا ميم ممرفا المدرك  كم يوم
الاى اىميا  البارام  اررشامدي  فاا التخ ياث مان حادب  (٢٠٠١واالمدفافة ) ارامة االمحامياكمم اشامرت 
وظياارت اىمياا  خباارات الممضااا والمسااتقبل  نتاامج  ال اارض ارول وال اامناوىااذا مماكدتااو  قمااق المسااتقبل

( عمى قدرب فمملياو الاذات التنبؤيا  بقماق 2114( واكدت دراس  عز   6999ارامة عبا االباق  ) فا 
حيث اكدت عماى ارت امع مساتويمت القماق (  2116 دراس  يمرد لين وكالسين وىذا ات ق م  المستقبل 

 ىا الذاتي  ل معميتيم اافراد تاورات ب ندورا عمى إنواكد ويمت فمعمي  الذات وارتبمطيم بمنخ مض مست

 فاا إيجامبيين أو سامبيين إمام فيكوناوا اختيامرىم فاا تا ييراً  وأكيار اليوميا  حيامتيم فاا تا ييراً  التااورات أكيار

 امتمكاوا إذا ينمكتجبا أو مرت ما  ذات فمعميا  امتمكوا إذا نمجحين إمم يابر اافراد ولذا لذاتيم تقييميم

ر ( وقاد جامءت نتامج  البحاث مؤيادب Bandura    (215-141: 1997 منخ ضا ، ذات فمعميا 
 يانظم الاذي - المساتقبل قمق وىو - التوق  حدوث فا ىمم دور ليم الخبرب أنبمندورا من حيث    راء

 الخبارب :التاملا التطاور يحادث البسايط الخاوث حامرت فاا أناو وأشامر ،وال مال ،عماى الممال وياؤير

 قامدر  يار الشاخص با ن ارعتقامد والاذىن الن س فا وتطب  ،ت رس اآلخرين أو من شخص المن رب

 المن ر   بملحدث والمرتبط  ،السمرب  ير النتمج  فا التحكم عمى
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 عــــــــالمــــــزاجـــ

 ة:ـــــــع العربٌـــــــالمراج: أوالا 

 االعربيدة االمتحداة ارمدارات جامعدة ةطلبد مشدك ت(  2112الحمياد   عباد شاوقا إباراىيم، -1

 اإلمامرات جممما  ،وارجتممعي  اإلنسمني  المموم مجم  .األكاايم  االزواج  االممتقبل مشك ت

   18 مجمد (،1  المدد المتحدب، المربي 
  طلبة االجامعة الاى االذات بتقاير وع قتيا االذات فاعلية) .2111 .(شكري اآللوسا، محمود -2

 منشورب   ممجستير  ير رسمل   توح ،الم الدنممرخ جممم 

 عااالء ترجماا (  2ط  االتنددوع – االنمددو - اترتقددا  االشخصددية نظريددات(  2113  باايم، الااين -3
  ال كر دار: عممن سملم، وسيير النيمل ومميسو ك مفا الدين

 االجااليدة الداى االممدتقبل بقلدق وع قتدو االدذات تقداير) .2118  (محماد باملكيالنا، إباراىيم -4

 المربي  ااكمديمي  منشورب، ممجستير  ير رسمل    االنرويج أوملو ف  بماينة يمةاالمق االعربية

 نممرخ  الد الم توح 
 ذوي االقلدق اللطلبدة االدذات فاعليدة تنميدة فد  االدذات توكيدا إثر(  2115 (سميد املر ت سوا، -5

 الجممما  ،التربيا  منشاورب، كميا   يار ممجساتير رسامل  االجامعيدة. االمرحلدة فد  اتجتمداع 

 مستناري ال
  القامىرب: االبحدث طدرق واالداينامييات، االبندا  االشخصدية،  )1986 (جمبر عبد الجمياد جمبر، -6

 المربي   النيض  دار
 طلبدة الداى االطمدوح بممدتوى وع قتدو االممدتقبل قلدق(  2114فامخر    أسامد حبيا ، -7

  ص 4ع ،39اإلنساامني ، المااراق، ماا  الممااوم البااارب أبحاامث ، مجماا االبصددرة جامعددة
   313 - 328ص 

مؤشرات االتحليل االبعاى البحوث فعاالية االذات فد  (  2115حسن، السيد محمد أبو ىمشم    -8
    87ص  238جممم  الممخ سمود، مركز بحوث كمي  التربي ، عدد ضو  نظرية باناورا.

االطمأنينددة  بممددتويات وع قتددو االددذات مفيددوم) .1978  محمااود عطاام حسااين، محمااود -9
   الكويت 15 مجمد 3 ع جتممعي ،ار المموم مجم  .اتنفعاالية



 د/ نجوى السٌد بنٌس
برنامج إرشادي لتنمٌة فعالٌة الذات المدركة فً خفض قلق المستقبل 
 ازاء المخاطر االقلٌمٌة

 

 42 

االع قدددة بدددين قلدددق االممدددتقبل واتكت ددداب الددداى عيندددة مدددن (  2111الحمااار، سااامر ولياااد   -11
ممجسااااتير   ياااار    رساااامل طدددد ب االصددددا االثددددان  ثددددانوي فدددد  محافظددددة ريددددا امشددددق

  منشورب(، جمممو دمشق 
ة مدن ممتوى اتيجابية وع قتيا بقلق االممتقبل الاى عيند(  2111خميل،   ران محمد   -11

  219 -189(، ص ص  3( ممحق  38م   ،دراسمت لممموم التربوي  ط ب االجامعة.
  لمنشر واجل ااردن: دار االنفمية. االصحة مباائ(  2115 حسن  الداىري، املر -12
فاعلية االذات االماركة وع قتيا بكل مدن األفكدار (  2111الدوسري، ىي مء بنت شبنمن     -13

ز الدداى معلمددات االمدداارس اتبتاا يددة االحكوميددة بماينددة غيددر االعق نيددة واالاافعيددة ال نجددا
  رساامل  ممجسااتير  ياار منشااورب، جممماا  اإلماامم محمااد باان ساامود اإلسااالمي ، كمياا  االريدداض

 المموم ارجتممعي  
القامىرب:  .االنفمد  واترشاا االنفمية االصحة ف  ارامات  )2113 (السالم عبد حممد زىران، -14

 الكت  لقمىرب  عملم
  ومحداااتيا االماركدة االذاتيدة اللكفدا ة االعاالميدة االبنيدة(  1996مااط ى  الزيامت، فتحاا  -15

 القمىرب   الشمس، عين جمممو التربي ، كمي  الن سا، اررشمد مركز السمدس، الدولا المؤتمر
   رسامل واالتشداؤم االتفداؤل بمدمت  وع قتدو االممدتقبل قلدق(  2114 .(شاريث سامود، نمىاد -16

 سوريم دمشق، جممم  ،تربي  منشورب، كمي  دكتوراه  ير
قلددق االممددتقبل الدداى طلبددة كليددات االمجتمدد  (  2115السااميحمت، ممااوح م ضااا بركاامت   -17

  التربيا   جممما  اازىار، االخاصة ف  محافظة االعاصمة عمان ف  ضو  بعض االمتغيدرات
  35 – 61ص ص   3، ج  163مار(، ع 

وك  فدد  خفددض قلددق فعااليددة اترشدداا االمعرفدد  االمددل(  2111سااميممن، حاامتم عبااد المزيااز   -18
  االممتقبل العينة من ط ب االتعليم االثانوي االعام: ارامة تجريبية على ذوي االقلق االمرتف 

رساامل  كتااوراب  ياار منشااورب، كمياا  البناامت لااادا  والممااوم والتربياا ، جمممااو عااين شاامس ص 
  166 – 162ص 

 حاة الخفض مواالجم االعقل بتقنيات إرشااي برنامج فاعلية) .2113 (عواد نجمح السميري، -19

 اإلساالمي  الجممما    مجما غدزة بمحافظدة األقصدى جامعدة طاالبدات الداى قلدق االممدتقبل

  2ع ، 21 م ، والن سي  التربوي  لمدراسمت
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االواالايدة  باالممارمدات وع قتيدا االماركدة االذاتيدة . االكفدا ة) 2114شامكر  خملاد الظامىر، -21
 عممن  ارردني ، الجممم  منشورب،  ير ممجستير رسمل   االااعمة

معرفد   اافعد  كمفيدوم االممدتقبل زمدن منظدور) .6995 (الادايم عباد الساالم، السايد عباد -21
 االتربيدة جامعدة كليدة طلبدة الداى األكداايم  واالتحصيل واالتخصص االجنس من بكل وع قتو

 الراب     المدد ، ن سي  دراسمت   مجم االزقازيق
 االنفمدية اللجواندب تنبؤيدو ارامدة(  2114محماد   ممتاز محمود، عبياد، الدين حسمم عز ، -22

 كميا    مجما االشدباب االجدامع  مدن عيندة الداى االممدتقبل بقلدق ذات االع قدة واتجتماعيدة

   3، ج  38مار، اع شمس، التربي ، عين

قلددق االممددتقبل وع قتددو بددبعض االمتغيددرات (  2114عشااري، محمااود محااا الاادين سااميد   -23
االتربيددة بمصددر ومددلطنة  اتجتماعيددة. ارامددة حضددارية مقارنددة بددين طدد ب بعددض كليددات

  المااؤتمر الساانوي الحاامدي عشاار، مركااز اررشاامد الن سااا، جمممااو عااين شاامس ص عمددان
  178  -141ص  

 الداى طلبدة اتمدتط ع وحدب االطمدوح وممدتوى االممدتقبل قلدق) .2116 (أنور ، محمدجفر  -24

 كميا  مجما    االمختلفدة واالثقافيدة واتقتصااية اتجتماعية االممتويات ذوى من االتربية كلية

 ( 2، المدد  ) 1 (المجمد اإلسكندري ، بجممم  التربي 
  ) ٢ ط (واالمدراىقين الألطفدال االعدام االقلق مقياس بنا   ) 2115 (الميال جمل محمد، جم ر -25

 القرى   أم جممم  المممي ، البحوث مميد والن سي ، التربوي  سمسم  البحوث
 طد ب الداى االحيداة بضدغوط قتدووع  االممدتقبل قلدق(  2113عباد الوىام    إيمامن محماود، -26

  331 – 361 .، ص ص3، ع 12مار، م   الن س، عمم فا عربي  دراسمت مجم  االجامعة.
قلددق االممددتقبل وع قتددو بدداالحقوق (  2114محمااود، ضااحى عاامدل، عيسااى، وفاامء حساان   -27

( ص 118مجم  كمي  اآلدا ، جممما  ب اداد، ع  ارنمانية الطاالبات قمم رياض األطفال. 
  417 – 442ص 

رساااامل   بعددددض االمتغيددددرات االمرتبطددددة بقلددددق االممددددتقبل.(  2116مساااامود ،ساااانمء منياااار    -28
 ممجستير  ير منشورب، كمي  التربي  جمممو عين شمس  
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 االذات وممتوى فاعلية من بكل وع قتو االممتقبل قلق.  )2119 (محمد المشيخا،  مل  -29

التربيا   نشاورب، كميا م  يار دكتاوراه رسامل    جامعدة االطدا ا طد ب مدن عيندة الداى االطمدوح
  القرى أم جممم 

قلددق االممددتقبل وع قتددو بكددل مددن فعااليددة االددذات (  2111الماااري، ني ااين عبااد الاارحمن   -31
رساامل  ممجسااتير  وممددتوى االطمددوح األكدداايم  الدداى عينددة مددن طلبددة جامعددو اتزىددر بغددزة.

   ير منشورب كمي  التربي   زب 
ع ج االمعرف  واالع ج االنفم  االاين  أثر كل من اال(. 1996مموض، محمد عبد التاوا    -31

  رساامل  دكتاوراه  ياار منشااورب، فد  تخفيددا قلددق االممددتقبل الدداى عينددة مددن طدد ب االجامعددة
 كمي  التربي ، جممم  المنيم 

 مقيداس قلدق االممددتقبل.(  2115مماوض، محماد عباد التاوا ، ومحماد سايد عباد المظايم   -32
 القمىرب: مكتب  ارنجمو الماري   

االحروب واضطراب االملوك عنا اتطفال وكيفية االتعامل م  (  2111س  نذر، فمطم  عبم -33
 ( الكويت 54، عدد  14مجمد  ،  المجم  التربوي اتزمات

ا: المراجع  ٌا  األجنبٌةثان

34- Amone-P'Olak, K., Ovuga, E., Croudace, T. J., Jones, P. B., & 

Abbott, R. (2014). The influence of different types of war 

experiences on depression and anxiety in a Ugandan cohort of war-

affected youth: the WAYS study. Social Psychiatry & Psychiatric 

Epidemiology, 49(11), 1783-1792. Doi: 10.1007/s00127-014-0873-5 

35- Bandura, A .(1986).   Social foundations of thought and action. 

Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall... 

36- Bandura, A. (1995). Self-Efficacy in Changing. New York: 

Cambridge University Press,  
37- Bandura. A. (1997). Self- efficacy: the Exercise afeontrol. New 

work:  W.H. freeman,.. 
38- Braun-Lawrenson, O., Abu-Kaf, S., & Sagy, S. (2015). Attitudes 

toward war, peace, and their relations with anxiety reactions among 

adolescents living in a conflictual area. Journal of Youth 
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Abstract 

The current study aims  to prepare a counselling program based on 

some theories of counseling and psychotherapy represented in Pandora 

theory and Aaron Peck theory, to test its effectiveness in developing 

their perceived self-efficacy and to reduce future anxiety about the risks 

in a sample of King Khalid University students, aged 18-22 years who 

were divided into two groups: experimental group and control group (50) 

students each. The program presented to the experimental group only. 

The current program took 6 weeks 12 sessions, two sessions per week. 

The statistical results indicated the effectiveness of the counselling 

program in improving perceived self-efficacy and reducing the future 

anxiety about the regional risks in the experimental group members, the 

results continued in the follow-up period after graduation. 
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