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حدى قرى حمافظة املنيا )   اجلامعي وعالقته ابلتكيف الاجامتعي والنفس الريفي    للش باب   املس تقبل   قلق   ( دراسة ميدانية ابإ

لهام عبده محمد عل   هدى محمد ابراهمي الليث   ، * اإ

منية الأرسة الريفية    مرص.  ،طنطا ،جامعة الأزهر ،املزنيللكية الاقتصاد  ،قسم ت
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 امللخص العرب 

املتغريات املس تقةل  والنفس، ومعنوية العالقة بني  اجلامعي وعالقته ابلتكيف الاجامتعي،  الريفي  اس هتدف البحث دراسة القلق املس تقبل للش باب 

بلغ جحم  . حمافظة املنيا عينة عشوائية منتظمة من الش باب الريفي اجلامعي من قرية الربجاية مبركز املنيا .  أأخذتاملدروسة وبني التكيف الاجامتعي، والنفس

للك بعد من أأبعاد القلق   املتوسط واملرتفع ملس توىا يف فئت  أأعىل نس بة من املبحوثني تقع نتاجئ ادلراسة فامي يل:  وجاءت أأه ، ( مبحوثا 361العينة )

كام تبني أأن املتغريات  . كام يتضح أأن التكيف الاجامتعي دلى املبحوثني أأعىل من التكيف النفس . ابس تثناء القلق الاجامتعي جاء يف فئة املنخفض املدروسة

، وادلخل الشهري للأرسة ، والتدين ، والطموح ، وقلق التحصيل ادلرايس ،   ويه املس توى التعلميي للأب ، واملس توى التعلميي للأم التاليةاملس تقةل 

سهاما معنواي فريدا يف تفسري التباين يف درجة التكيف الاجامتعي ويف الاجتاه املوجب، ويشري معامل التحديد اىل أأن  اإ مهنم  والقلق املهين يسهم كل 

رجة التكيف الاجامتعي .كام يتضح أأن املتغريات املس تقةل الس بعة ويه عدد أأفراد الوحدة املعيش ية من التباين يف د %41.2املتغريات الس بعة جممتعة تفرس 

سهاماا معنوايا فريداا يف تفسري  اإ ، واملس توى التعلميي للأب ، والتدين ، والطموح ، وقلق التحصيل ادلرايس ، والقلق املهين ، والقلق الاجامتعي تسهم 

فس، حيث عدد أأفراد الوحدة املعيش ية، واملس توى التعلميي للأب، والتدين، والطموح يف الاجتاه املوجب، بيامن قلق التحصيل  التباين يف درجة التكيف الن 

من التباين يف درجة   % 18.8ادلرايس، والقلق املهين، والقلق الاجامتعي يف الاجتاه السالب، ويشري معامل التحديد اىل أأن املتغريات الس بعة جممتعة تفرس 

 لتكيف النفس .ا

 .التكيف النفس ،التكيف الاجامتعي ،القلق املس تقبل للش باب الإسرتشادية: اللكامت  

 املقدمة واملشلكة البحثية  

يعيش الإنسان يف الوقت احلارض يف عامل متغري، وحتت تأأثريات  

اجامتعية وثقافية واقتصادية وس ياس ية متسارعة، فتعقد أأوجه احلياة  

وحتولها من البس يطة اىل املركبة وتسارع احلديثة الت يعيشها الانسان 

الأحداث والضغوط، جعلت املس تقبل مهباما، ومل جتعهل قادراا عىل حتقيق  

هدفه، ومل تعد الأهداف قادرة عىل أأن جتلب الطمأأنينة والأمن النفس 

 ( 323، ص 2010والاجامتعي. )هبه محمد،  

 عل حياة  ويعترب قلق املس تقبل أأحد أأنواع القلق الت لها وقع كبري 

الإنسان، خاصة أأنه قد صنف من املشالكت الأساس ية الت لها حزي  

ن اكن املس تقبل  الصدارة والت تتخطى قدرته عىل التكيف معها، فبعد اإ

مصدراا لبلوغ الأهداف وحتقيق الأمال أأصبح مصدراا للخوف والشعور  

بعدم الأمان والاس تقرار، حت أأنه أأطلق البعض عل العرص اذلي  

معه التنبؤ مبا هو قادم، فقد يكون   ل ي س تح ي شه عرص القلق، حيث نعي 

يل اختالل توازن حياة الفرد، مما   هذا القلق ذا درجة عالية، فيؤدي اإ

يكون هل الأثر الكبري سواء من الناحية النفس ية أأو اجلسمية، واذلي 

النفس والاجامتعي للفرد)ش اميء عويضة،   كيفبدوره س يؤثر عل الت 

 (. 143-129، ص ص  2015محمدي، 

هو عدم ارتياح الفرد نتيجة اس تغراقه  بأأنه قلق املس تقبل  ويعرف 

يف التفكري حنو ما يتوقع حدوثه يف املس تقبل، والتفكري السليب جتاه  

املس تقبل، والنظرة السلبية للحياة وعدم القدرة عل حتمل الضغوط،  

مس تقبالا  والشعور ابلتوتر وفقدان الأمن والطمأأنينة حنو ما س يحدث 

 (. 296 -271ص، ص 2011)اخلتاتنة، 

أأن قلق املس تقبل    zalsiki  ((165- 174 p p ,1996ويرى

هتا والتغلب علهيا. يف  توقع أأحداث سلبية تتطلب هجداا كبرياا ملواهج هو

(، اندية  7، ص 2013الكا من مين عاكوب ) حني اتفق

رد  ( بأأن قلق املس تقبل هو شعور ميتكل الف130، ص 2014أأوشن)

خالهل خوف غامض حنو ما حيمهل الغد من صعوابت، والشعور ابلقلق  

والتوتر، ونقص القدره عل التفاعل الاجامتعي، والإحساس بأأن احلياة  

غري جديرة ابلهامتم. وهذا بدوره س يؤثر ابلرضورة عل افاكره ومشاعره  

وسلوكه، وابلتايل س يجعهل غري قادر عل مواهجة حتدايت احلياة  

جيايب )املس تق   (. McNamara, 2000, p p4- 5بلية بشلك اإ

((،  McNamara  2000, p.4- 5العديد من الباحثني وأأشار 

يل أأن  31، ص 2015(، مقداد )113، ص 2015اندية أأوشن )  ( اإ

الاثر املرتتبة عل الأفراد اذلين يعانون قلق املس تقبل حامتا أأهنا أ ثر  

سلبية ونتاجئها خطرية تمكن يف تعطيل الكثري من املناشط احلياتية 

خنفاض   يل تدين مس توي الطموح واإ للفرد، وهذا بدوره يؤدي اإ

نتاجية.    الإ

  د يشري نتاجئ البحوث وادلراسات أأن ظاهرة قلق املس تقبل تزتاوت 

هل   تعرضي ملا  جةيالفرد نت اةيوتربز كقوة مؤثرة يف ح ة ري يف العقود الأخ

يف خمتلف   شها ي ع ي الت  اةي احل عةي من ضغوطات ومتطلبات تفرضها طب 

وان أأكرب رشحية تعاين من قلق املس تقبل يف اجملمتع   اته،يمراحل ح

،  2002حية الش باب من اذلكور والإانث فريي ابرون )يه رش  ياملرص 

( أأن القلق يظهر واحضاا يف مرحةل الش باب وذكل بلك ما  28 -25ص 

حتمهل هذه املرحةل من طموحات وأ مال، وما يواهجم من صعوابت  

  اهتم ي يف سلوك  يريتغ جةينتشوهناي ع ي الت  اةي احل عةي ومتطلبات تفرضها طب 
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حباطاا وقلقاا حنو طموهحم  عندما ي  كل وأأمناط  تفكريه، وذ ـشعروا اإ

جياد معين لوجوده، وعدم وضوح   وسعهيم املس متر حنو حتقيق ذاهتم واإ

أأهدافهم أأو فهم وحتديد ملس تقبلهم والهتديد من جراء فقدانه، واخلوف مما  

ختفيه الأايم القادمة ومتطلباهتا الكثرية، فالقلق أأصبح نتيجة من النتاجئ  

(،  Karrie, et., al, 2000, P 102)  لضغوط الواحضة لهذه ا

( أأن الانشغال ابملس تقبل  2، ص 2015وتضيف أأمينة رمحني )

استناداا   اهتمي ح مي الش باب لتنظ  هيففكر يملا  ةي بل هو مثرة حمت  اي عرض سي ل 

يل أأهدافهم املس متدة من فهم ملس تقبلهم وختطيطهم هل. كام يشري محمد   اإ

تمتثل يف عدم  كثرية  ايت( ان الشاب يواجه حتد257، ص 2000)

القدره عل مواهجة الضغوط والأحداث احلياتية  والتكيف الااكدميي 

 اتيري والتكيف العاطفي )الزواج، والأرسة(، والتكيف املهين ، والتغ 

الاجامتعية يف اجملمتع وغريها، ك هذه التحدايت وغريها من املشاك  

لتوتر  اب الأحساس الاقتصادية والأرسية تبعث يف كثري من الأحيان 

ن   جيابية ملواهجهتا اإ والضيق والقلق. والت تتطلب اس تجاابت تكيفية اإ

أأرادوا الاس مترار أأو التقدم يف حياهتم، وهذا جيعلهم يعيدون النظر يف  

 خططهم وأأهدافهم، مبا ينسجم مع هذه الضغوط.  

يل التكيف مع الضغوط الت يواهجوهنا، الإ أأنه   وغالباا  يسعي الأفراد اإ

فراد يف هذا التكيف، حيث ل ينجح بعضهم يف التكيف قد خيتلف الأ 

يل أأهنم ل يعرفون مصادرها أأو اس تخدام   مع الضغوط، وقد يعود ذكل اإ

،  2018املهارات والأدوات الالزمة لتحقيق التكيف )ندي محدان، 

 (. 836ص 

( ان اكرث الافراد قدرة عىل التكيف  449، ص 1990توفلر ) ويرى 

لزماهنم ويعيشونه حقاا، فلكام اكن التفكري يف ه اولئك اذلين يس تجيبوا 

املس تقبل مبوضوعية اكرث اكن الواقع اكرث راحة وتأأكيداا ملشاعر  

 الاطمئنان والتوازن النفس والاجامتعي. 

هو حماوةل الفرد ادلامئة يف حتقيق التوافق بني مطالبه  فالتكيف

بو شعريه  وأأ  ، ص(، أأما غباري2011وظرف البيئة املتغرية )اخلتتانة، 

معلية ديناميكية بني الفرد ونفسه،   ( يرى أأن التكيف23، ص 2010)

 مث بينه والبيئة الت يعيش فهيا. 

عل ما تقدم يتضح أأن املس تقبل مصدر للقلق ابعتباره  وبناء

  ات ي اذلات والإماكن  قيالرغبات والطموحات وحتق قيمساحة لتحق

 جممتع ملء  الاكمنة، وان ظاهرة قلق املس تقبل أأصبحت واحضة يف 

  ةييف اكفة اجملالت، ويرتبط هذا القلق من املس تقبل برؤ اتري ابلتغ

 من املشالكت احلارضة.   قا انطال  ةي سلب  قةيالواقع بطر 

فاإن الاهامتم هبذه الرشحية ويه الش باب رضورة حتمكها مصلحة   ذلا

الفرد واجملمتع فهيي رضورة فردية لهنا تساعد الشاب عىل كشف 

كتسابه متطلبات احلياة الاجامتعية  اس تعداداته واماكنياته وقدراته واإ

املنتجة. ورضورة اجامتعية لن قوة اجملمتع ومتاسكه واخالقه تتطلب  

هدفه الغد الافضل عىل اساس سلمي. ورضورة   ابجيل من الش ب 

اقتصادية لأن التمنية الاقتصادية الرسيعة والشامةل تتطلب طاقات  

برشية قادرة عىل العمل وعىل مسايرة الثورة التقنية العلمية الت يعيشها  

نصياع الش باب  العرص. ورضورة س ياس ية وفكرية وذكل ملواهجة اإ

 (    108,  107، ص ص  2001،للرصاع الفكري والس يايس( تفاحة

والاهامتم به يشلك الأولوية يف حياة الشاب وهذا ما   فاملس تقبل

النظرايت وادلراسات، حيث أأن القلق من   أأكدته العديد من 

املس تقبل، يعكس خطوره سلبية علهيم، مما يؤثر عل أأفاكره وفعاليهتم، 

كفاءهتم  وقدراهتم وطموحاهتم املس تقبلية، وهذا بدوره يؤثر سلباا عل 

ميان صربي، العلمي والعمل ( بلهماذلاتية، ومس تق  (،  56، ص  2003اإ

ىل رضورة القيام بدراسة علمية من أأجل تعرفنا عىل   الأمر اذلي يدعو اإ

)مقدار نس بة القلق واخلوف من املس تقبل( دلى رشحية هممة من رشاحئ  

ة أ مالها  اجملمتع وه الش باب وذكل لكوهنم قادة املس تقبل وعلهيم تبين الأم

ما يكون عليه الش باب من خلق وعمل وكفاءه بقدر   درومس تقبلها، وبق

ما ينجح اجملمتع يف غده، فريي اجملمتع  نفسه يف مرأ ة الش باب، والتصدي 

لهذه املشلكة ومساعدهتم يف التخفيف من حدهتا. ومن هنا يسعي  

جابة عل الأس ئةل التالية:  البحث لالإ

 ي الش باب؟ما هو مس توي قلق املس تقبل دل

ماهو مس توي  -3ما هو مس توي التكيف النفس دلي الش باب؟ 

 التكيف الاجامتعي دلي الش باب؟ 

حصائية بني قلق املس تقبل  هل توجد عالقة ارتباطية ذات دلةل اإ

 والتكيف النفس والاجامتعي دلي الش باب؟

 أأهداف البحث  

يس هتدف هذا البحث بصورة رئيس ية دراسة القلق املس تقبل 

ب اجلامعي وعالقته ابلتكيف الاجامتعي،والنفس ،وميكن دراسة  للش با

   -: التاليةالفرعية  الأهدافذكل من خالل 

القلق املس تقبل للش باب اجلامعي عينة البحث   وصف مس توايت

قلق التحصيل   –وذكل من خالل أأبعاده ) قلق التفكري يف املس تقبل 

 القلق الاجامتعي (  –القلق املهين   –ادلرايس 

التكيف ببعديه ) الاجامتعي والنفس (  مس توايت  التعرف عىل

 دلى الش باب اجلامعي  

 املتغريات الشخصيةبني الارتباطيه التعرف عىل العالقات 

 دلى الش باب اجلامعي   الاجامتعيالتكيف  املدروسة ، وبني درجة

التعرف عىل العالقات الارتباطية البس يطة بني متغريات قلق  

 ش باب اجلامعي ودرجة التكيف الاجامتعي  املس تقبل دلى ال 

املدروسة  الشخصيةحتديد العالقات الاحندارية بني املتغريات 

 دلى الش باب اجلامعي   الاجامتعيالتكيف  جممتعة ، وبني درجة

متغريات قلق املس تقبل دلى  حتديد العالقات الاحندارية بني 

باب  دلى الش   الاجامتعي التكيف  ، وبني درجةالش باب اجلامعي 

 اجلامعي  

 املتغريات الشخصيةبني الارتباطيه التعرف عىل العالقات 

 دلى الش باب اجلامعي   النفسالتكيف  املدروسة ، وبني درجة
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التعرف عىل العالقات الارتباطية البس يطة بني متغريات قلق  

 املس تقبل دلى الش باب اجلامعي ودرجة التكيف النفس

غريات قلق املس تقبل دلى  متحتديد العالقات الاحندارية بني 

 دلى الش باب اجلامعي  النفسالتكيف  ، وبني درجةالش باب اجلامعي 

 الفروض البحثية  

سن املبحوث ،وعدد   القة ارتباطية معنوية بني الكمن:توجد ع

أأفراد الوحدة املعيش ية، واملس توى التعلميي للأب، واملس توى التعلميي  

للأم ،وادلخل الشهري لالرسة ، والتدين ، والضغوط الأاكدميية ، 

ومس توى الطموح ، والامتسك الأرسي ، وبني درجة التكيف 

 الاجامتعي . 

يف املس تقبل  قلق التفكري توجد عالقة ارتباطيه معنوية بني الك من 

 ، وقلق التحصيل ادلرايس ، والقلق املهين ، والقلق الاجامتعي 

املدروسة   الشخصيةمتعددة بني املتغريات  ارتباطيهتوجد عالقة 

جممتعة سن املبحوث ،وعدد أأفراد الوحدة املعيش ية، واملس توى التعلميي  

، والتدين   للأرسةللأب ، واملس توى التعلميي للأم ، وادلخل الشهري 

، والضغوط الأاكدميية ، ومس توى الطموح ، والامتسك الأرسي وبني  

 درجة التكيف الاجامتعي

سهامااملدروسة  الشخصيةيسهم ك متغري من املتغريات  معنواي   اإ

 فريدا يف تفسري التباين احلادث يف درجة التكيف الاجامتعي

قلق التفكري يف   الك من  متعددة بني ارتباطيهتوجد عالقة 

، وقلق التحصيل ادلرايس ، والقلق املهين ، والقلق  املس تقبل

 وبني درجة التكيف الاجامتعي   الاجامتعي

  قلق املس تقبل دلى الش باب اجلامعي متغريات يسهم ك متغري من 

سهامااملدروسة  معنواي فريدا يف تفسري التباين احلادث يف درجة   اإ

 التكيف الاجامتعي

سن املبحوث ،وعدد   من: معنوية بني الك ارتباطيهتوجد عالقة 

أأفراد الوحدة املعيش ية، واملس توى التعلميي للأب، واملس توى التعلميي  

، والتدين ، والضغوط الأاكدميية ،  للأرسةللأم ،وادلخل الشهري 

 . النفسومس توى الطموح ، والامتسك الأرسي ، وبني درجة التكيف 

يف املس تقبل  قلق التفكري توجد عالقة ارتباطيه معنوية بني الك من 

 النفس . ، وقلق التحصيل ادلرايس ، والقلق املهين ، والقلق 

املدروسة   الشخصيةمتعددة بني املتغريات  ارتباطيهتوجد عالقة 

جممتعة سن املبحوث ،وعدد أأفراد الوحدة املعيش ية، واملس توى التعلميي  

، والتدين   للأرسةللأب ، واملس توى التعلميي للأم ، وادلخل الشهري 

، والضغوط الأاكدميية ، ومس توى الطموح ، والامتسك الأرسي وبني  

 النفسدرجة التكيف 

سهامادروسة امل الشخصية يسهم ك متغري من املتغريات  معنواي   اإ

 النفس فريدا يف تفسري التباين احلادث يف درجة التكيف 

قلق التفكري يف   الك من  متعددة بني ارتباطيهتوجد عالقة 

املس تقبل ، وقلق التحصيل ادلرايس ، والقلق املهين ، والقلق 

 النفسوبني درجة التكيف   الاجامتعي

  ى الش باب اجلامعي قلق املس تقبل دلمتغريات يسهم ك متغري من 

سهامااملدروسة  معنواي فريدا يف تفسري التباين احلادث يف درجة   اإ

 النفسالتكيف 

السابقة تعرب عن   الإشارة بأأن نفي الفروض الامثنيةكام جتدر 

الفروض الإحصائية ، وسوف يمت اختبار الفروض البحثية يف صورهتا  

 الصفرية  

 العلمية:    املفاهمي 

هو معلية   : Adjustment Psychologicalالنفس:  التكيف

قامة  يتتضمن املرونة يف مواهجة الظروف البيئ ة املتغرية، والقدرة عل اإ

ش باع حاجات   عالقة منسجمة بني الفرد والبيئة، وخفض التوتر واإ

الفرد، ويمتزي التكيف النفس ابلضبط اذلايت وتقدير املس ئولية  )سهام  

 (. 24 -20، ص ص  2012املويس، 

مع  ) تكيف الفرد  :  SociaLAdoptationtالاجامتعي:  التكيف

اخلارجية سواء اكنت مادية أأو اجامتعية، فالبيئة املادية ك ماحييط   البيئة

ابلفرد من عوامل مادية اكلطقس، الأهنار ، البحار، اجلبال، وسائل  

ئة  (، أأما البييةاملواصالت، الأهجزة وال لت واملعدات )الثقافة املاد

الاجامتعية فهيي القمي واملعايري والعادات والتقاليد واملعتقدات والأفاكر،  

وادلين، والعالقات الاجامتعية، والنظم الاقتصادية والس ياس ية  

والاجامتعية، وال مال، والأهداف، وادلوافع الاجامتعية وغريها )غباري، 

 (.  24، ص 2010أأبو شعرية،  

املرحةل الت تبدأأ عندما   الأفراد يف ه  the youthالش باب: : 

حياول اجملمتع تأأهيل الشخص ليحتل ماكنه اجامتعية، ويؤدي دوراا  

، ص  2010(. وتعرفها هبه محمد) 34، ص  1990اجامتعياا  )ليهل،

(  25 -18تبدأأ من )  الإنسان( بأأهنا مرحةل من مراحل حياة 330

لقدرة عىل  والاماكنية وا تعدادس نة، فهيا يكون الشاب دليه الاس  

 مواهجة متطلبات احلياة. 

 النظرية للبحث:   املوهجات 

(،  79، ص2003 ) النظرية التحليلية: تذكر سهري أأمحد : أأولا 

القلق يظهر يف الأصل   "فرويد" أأن ( نقال عن 35، ص 2012جرب)

دامئاا  هو كرد فعل حلاةل خطر أأو هتديد، وأأن الأان )خوف داخل( 

نذار للنفس  شارة واإ ل اإ موطن القلق، فاحساس الفرد ابخلوف ما هو اإ

غري الواقعية قد أأصبحت يف دائرة الوعي أأو   كبوتةبأأن التجربة امل

خطر، فهيي  الشعور همددة بذكل التاكمل النفس للفرد، وهو الهتيؤ لل

عداد النفس ملقاومة   ىل الهتديدات الت تواهجها من خالل اإ تس تجيب اإ

 احلاةل الطارئة من الهتديد واخلطر. 

أأنه عندما يشعر الفرد  Adler "نظرية الشعور ابلنقص: يري : ثنياا 

ابلنقص فاإن هذا يدفعه لالنطواء والبعد عن ال خرين، وهنا يصبح اكئن  

ىل حماوةل التفوق غري اجامتعي، ومن مث يكون ع  رضة للقلق، حيث يزنع اإ
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والس يطرة عىل ال خرين للهروب من شعوره ابلنقص، وهكذا يدخل يف  

(، )س ناء سعود،  22 -21، ص ص  2001دائرة القلق )عامثن، 

 (.  5، ص  2005

:نظرية الشعور ابلعجز: ترى أأّن القلق هو اس تجابة خلطر   ثلثاا 

ىل املكوانت  عىل   ةالعنارص الباعث للشخصية وأأه  الأساس يةموجه اإ

القلق هو الشعور ابلعجز والعدوان وادلونية، ومن شأأن الثقافة والبيئة 

ذا ما احتوت عىل تعقيدات   أأن ختلق قدراا كبرياا من التوتر والقلق اإ

حباطات ومتناقضات فيشعر الفرد بقةل حيلته وجعزه )عامثن،  ،  2001واإ

 (. 128، ص 2010(،( زعري، 24  -23ص ص 

ىل القلق  : رابعاا  أأنه   عىل النظرية السلوكية: تنظر هذه النظرية اإ

سلوك متعمل سابق، من البيئة الت يعيش فهيا الفرد تبعا لالس تعداد  

الشخيص للفرد، حتت رشوط التدعمي الإجيايب والتدعمي  

( ، )فتحية اجعال،  Barlow, 2000, P P1247- 1263السليب.)

 (.  163 -143، ص ص 2015

أأشار "دولرد وميلر"  أأن اضطراب السلوك عامة واضطراب   وقد

ىل تعمل سلوكيات خاطئة يف البيئة الت يعيش فهيا  القلق خاص ة يرجع اإ

ىل تدعمي تكل   الفرد وتسهم الظروف الاجامتعية الت ينشأأ فهيا اإ

 ، ص (.  2009احلدييب،  ت والعمل عىل اس مترارها وبقاهئا(السلوكيا

النظرية املعرفية: ترى هذه النظرية أأّن سبب القلق عائد   : خامساا 

ىل مغالة الفرد يف ا لشعور ابلهتديد واعتباره مس بوقاا بأأمناط من التفكري اإ

اخلاطئ، كام أأن أأسلوب الفرد اخلاطيء اذلي ل خيضع للمنطق يف تفسري  

 بيئتهالواقع، وأأن املعلومات الت دلى الفرد عن نفسه وعن العامل وعن 

وعن املس تقبل يمت استيعاهبا عىل أأهنا مصادر للخطر، وابلتايل سوء  

 (. 30، ص2009الفرد )املش يخي،  التفسري يف قبل

" بيك  " أأن الاضطراابت الانفعالية تكون انجتة أأساساا   ويرى

عن اضطراابت يف تفكري الفرد، فطريقة تفكري الفرد وما يعتقده وكيف  

يفرس الأحداث من حوهل لكها عوامل هممة يف الاضطراب الانفعايل  

ء والرشور  (، وكام يؤكد عل أأن توقع الفرد للأخطا2007)حسني، 

الت متزي القلق، فالقلق يتوقف أأساساا عىل   ةيه املكوانت الأساس ي 

دراك الفرد للمخاطر وتقديره لها، فالفرد يف حاةل القلق يكون   كيفية اإ

همموماا أأولا ابحامتل تعرضه للخطر أأو الأذى حيث هتمين عليه فكرة  

وجود خطر داه هيدد حصته، أأرسته، ممتلاكته، مركزه املهين  

 (. 277 -250، ص ص  2008الس بعاوي،   فضيةل الاجامتعي ) و

: يرى أأحصاب املذهب الإنساين أأن القلق الإنسانيةالنظرية  :سادساا 

هو اخلوف من املس تقبل وما مير به من أأحداث هتدد وجود الإنسان أأو  

كيانه الشخيص، فالقلق ينشأأ من توقعات الإنسان ملا حيدث، والقلق  

  -104، ص ص2005رد )حنان العناين، ليس انجتا عن مايض الف

105 .) 

ان الكيفية الت يتعامل هبا الفرد مع الضغوط   التأأقمل: : نظريةسابعاا 

تتأأثر اىل حد كبري بكيفية تقديره لقدرته عىل التعامل مع مصدر الضغوط  

ذا اكنت  معها   اخنفضالت يوهجها الفرد لنفسه اجيابية  الأحاديث ، فاإ

ز  الأحاديث معدل القلق والعكس حصيح، لكام اكنت    داد اذلاتية سلبية اإ

 (. 75، ص   2001،معدل القلق( عبد هللا

تقدم النظرية الإنسانية والنظرية املعرفية، تفسرياا لقلق   وهنا

ذ أأن القلق يرتبط حبارض الفرد ومس تقبهل،   املس تقبل ابلبحث احلايل، اإ

كام أأن التغريات الت حتدث يف املس تقبل تؤثر عىل أأفاكر الفرد وجتعهل  

س ية يفكر تفكريا ل موضوعياا قد يسبب هل الاضطراابت النف 

 والاجامتعية. 

 السابقة:   ادلراسات 

فامي يل عرض لبعض ادلراسات السابقة ذات العالقة ابدلراسة   

 احلالية والت تناولت موضوع قلق املس تقبل: 

(، هدفت التعرف   54 : 53ص  :، ص2009املش يجي) دراسة

يل عالقة قلق املس تقبل حبياة طلبه اجلامعة، وأأظهرت النتاجئ أأن  اإ

ىل تغ اتيري الضغوط والتغ  حياهتم،   بي يف أأسال  ريالت واهجوها أأدت اإ

همددا هلم   صبحي مما  هريوأأمناط تفك اهتمي وسلوك هممي وانعكست عىل ق 

 . اهتميح ةري ومعرقال ملس

(، هدفت التعرف  162 -145، ص ص 2011احللح ) دراسة

ىل الفروق يف قلق املس تقبل دلى عينة من طالب الثانوي، تبعاا للك   اإ

ومس توى تعلمي   ( ، أأديب  -علمي)من متغري اجلنس، التخصص ادلرايس 

، واظهرت النتاجئ: وجود فروق ذات دلةل  ( الأب الأم  )الوادلين

حصائية بني متوسط مقياس قلق امل  تبعاا ملتغري اجلنس   س تقبلاإ

تخصص ادلرايس واملس توي التعلميي للأب والأم لصاحل اذلكور،  ال 

 . والتخصص العلمي، واملس توي التعلميي جامعي فأأعىل

ىل التعرف  2 -1، ص ص 2013الغامدي ) دراسة (، هدفت اإ

يل العالقة بني قلق املس تقبل دلي عينة من الطلبة من ختصصات   اإ

عي ومنخفيض  جامعية  والتوافق النفس، ومعرفة الفروق بني مرتف

التوافق النفس يف قلق املس تقبل، ومعرفة الفروق يف قلق املس تقبل  

وأأظهرت النتاجئ: وجود عالقة   ة،بني الطالب يف التخصصات اجلامعي 

ارتباطية سالبة بني درجات الطالب يف قلق املس تقبل ودرجاهتم يف  

التوافق النفس، ووجود فروق ذات دلةل احصائية بني متوسطات  

الطالب مرتفعي التوافق النفس ومتوسطات درجات الطالب  درجات 

بني   حصائيةمنخفيض التوافق النفس، وأأنه ل توجد فروق ذات دلةل ا

 متوسطات درجات طلبة التخصصات اجلامعية يف قلق املس تقبل.  

ىل التعرف  124، ص 2015أأمينة رمحني )  دراسة (، هدفت اإ

يل العوامل املتداخةل والت تز  ة قلق املس تقبل دلي  من حد دياإ

اجلنس، التخصص اجلامعي، املس توى الإقتصادي للأرسة،   ريالطلهبمكتغ

 ات،ري وكذا معرفة الفروق يف درجة قلق املس تقبل تبعاا لهذه املتغ

عند الطلبة مرتفعاا، وجود   املس تقبلوأأظهرت النتاجئ: مس توى قلق 

حصائ  التخصص اجلامعي،   رييف قلق املس تقبل تعزى ملتغ ا ي فروق داةل اإ

حصائ  دلرجة قلق املس تقبل تعزى للجنس   ا ي ليس هناك فروق داةل اإ

 للأرسة.  ةيلقتصاداتايواملس تو
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ىل  74 -43، ص ص 2016اجلاجان )دراسة (، هدفت التعرف اإ

ية الرتبية يف ضوء بعض  الفروق يف قلق املس تقبل دلى طلبة لك 

املتغريات جبامعة دمشق، حسب متغريات اجلنس )ذكر، انىث(،  

والتخصص ادلرايس، واملس توى الاقتصادي للأرسة، واملس توى 

البحث، واظهرت   ينةالتعلميي للوادلين، والبيئة الاجامتعية دلى ع 

النتاجئ: أأنه ل توجد فروق ذات داةل احصائية بني متوسط درجات  

قلق املس تقبل تبعاا ملتغري اجلنس )ذكر، انىث(، والتخصص  مقياس 

ادلرايس، املس توى الاقتصادي للأرسة، بيامن توجد فروق تبعاا  

للمس توى التعلميي للوادلين ولصاحل أأقل من ثنوية، ومتغري البيئة  

 لصاحل الريف.  جامتعيةالا

يل  28 -17، ص 2018رغد حمي )  دراسة (، هدفت التعرف اإ

وكذكل معرفة الفروق يف   س تقبل دلي طلبه اجلامعة،قلق امل  درجة

درجة قلق املس تقبل تبعاا ملتغري اجلنس، وأأظهرت النتاجئ: أأن طلبه  

حصائ    ا ي اجلامعة يش يع دلهيم قلق املس تقبل، ول توجد فروق داةل اإ

 . نس دلرجة قلق املس تقبل تعزى للج

 الطريقة البحثية 

 منطقة ادلراسة :  

املنيا مبحافظة املنيا مكجال جغرايف لجراء هذه  حتدد ريف مركز 

ادلراسة ، ومت اختيار قرية الربجاية  ابلطريقة العشوائية البس يطة لمتثل  

 ريف مركز املنيا . 

 شامةل وعينة ادلراسة :  

 شامةل ادلراسة  

اجلامعي ابلقرية ، ومت   الش بابمتثلت شامةل ادلراسة يف اجاميل 

اب اجلامعي عن طريق الارس املوجودة  الاس تعانة ابلوصول اىل الش ب 

يف القرية رشيطة أأن يكون دلى الارسة شاب او فتاة يف التعلمي اجلامعي  

، والأرسة الت ل يوجد هبا ش باب يف سن التعلمي اجلامعي يمت  

( أأرسة  6000استبعادها ، وقد بلغ اجاميل عدد الأرس ابلقرية ) 

 (  2022)الوحدة احمللية ابلقرية  .

 راسة  عينة ادل 

مت اختيار عينة عشوائية منتظمة من قرية الربجاية  مبركز املنيا ،  

حلساب جحم   ( Krejcie and Morgan   ومت الاس تعانة مبعادةل ) 

( أأرسة ريفية ، ومت اختيار الأرس الت هبا  361العينة ليبلغ عددها )

 اجلامعي . شاب اوفتاة يف اجلامعة، ومت استيفاء البياانت من الش باب 

 اعداد واختبار اس امترة الاس تبيان 

عداد اس امترة الاس تبيان وفقا لأهداف ادلراسة تتضمن مجموعة   مت اإ

من الأس ئةل والت أأعدت متسقة مع الأهداف ، وقد مرت اس امترة  

(  20يئ لالس امترة عىل )الاس تبيان بعدة مراحل بدءاا ابجراء اختبار مبد

عدادها يف صورهتا الهنائية ،   ، ومت تدقيق الاس امترة شاب وفتاة واإ

 ومعل التعديالت الالزمة . 

 أأسلوب مجع البياانت  

مت مجع البياانت ابس تخدام الاس تبيان ابملقابةل الشخصية للحصول  

عىل البياانت املطلوبة ، وقد اس تغرقت معلية مجع البياانت شهري  

ترمزي   م ، وبعد الانهتاء من مجع البياانت ، مت 2021أأكتوبر ، ونومفرب  

الإجاابت ، وتفريغ اس امترات الاس تبيان وادخالها احلاسب الايل  

 وحتليلهيا احصائياا .  

 -البحثية:   املتغريات   قياس 

 املتغريات املس تقةل 

هبا عدد الس نوات الاكمةل للمبحوث أأو   ويقصد :سن املبحوث

 . املبحوثة منذ امليالد وحىت وقت اجراء البحث ، ويعرب عنه بقمية رمقية 

أأرسة املبحوث  ويقصد به عدد أأفراد  -:عدد أأفراد الوحدة املعيش ية

املبحوثة اذلين يقميون معا يف مسكن واحد ويعيشون حياة اجامتعية   /

 . اانت واقتصادية مشرتكة وقت مجع البي 

ويقصد به عدد س نوات التعلمي   :  عدد س نوات تعلمي الأب

الرمسىالىت أأمتها الأب بنجاح من التعلمي )الشهادة التعلميية الرمسية ( ،  

ومت قياسه مبقياس رتيب مكون من مثانية مس توايت يه أأيم ، ويقرأأ  

ويكتب ، حاصل عىل الشهادة الابتدائية ، حاصل عىل الشهادة  

صل عىل الشهادة الثانوية ، حاصل عىل شهادة فوق  الإعدادية ، حا

املتوسطة ، وحاصل عىل شهادة جامعية ، حاصل عىل شهادة فوق  

،   16،  14،  12،  9،  6، 4،  1جامعية ، وأأعطيت درجات )

 .( عىل الرتتيب ، وذكل لإدخاهل يف التحليالت المكية   18

م:  الرمسىالىت  ويقصد به عدد س نوات التعلمي عدد س نوات تعلمي الأ

أأمتهتا الام بنجاح من التعلمي )الشهادة التعلميية الرمسية( ، ومت قياسه  

مبقياس رتيب مكون من مثانية مس توايت يه أأيم ، ويقرأأ ويكتب ،  

حاصل عىل الشهادة الإعدادية ،   ,حاصل عىل الشهادة الابتدائية

حاصل عىل الشهادة الثانوية ، حاصل عىل شهادة فوق املتوسطة ،  

اصل عىل شهادة جامعية ، حاصل عىل شهادة فوق جامعية ، وح

( عىل   18،  16،  14،  12،  9،  6، 4،  1وأأعطيت درجات )

 . الرتتيب  

جاميل جاميلويقصد به  :للأرسة ادلخل الشهري  اإ الايردات النقدية  اإ

 . شهرايا  للأرسة مقدرة ابجلنية املرصي 

دلينية والالزتام هبا  ويقصد به مدى احملافظة عىل الشعائر ا التدين:

، ومت قياسه مبقياس مكون من اثنا عرش بندا، واكنت فئات الاس تجابة  

  1،  2،  3،  4يه دامئا ، أأحياان ، اندرا، ل وأأعطيت الاس تجاابت 

 للبنود السلبية . 4،  3،  2، 1عىل الرتتيب للبنود الإجيابية ،  

ابس تخدام معامل )أألفا(  قدرت درجة معامل ثبات مقياس التدين و 

 ويه قمية تدل عىل ثبات املقياس.  0.7فوجد أأهنا  

اكدمييةالضغوط  ويقصد هبا مدى الصعوابت الت يواهجها   :  الأ

املبحوث أأو املبحوثة من واجبات جامعية كثرية، والامتحاانت  

،وصعوبة املوضوعات ادلراس ية ، ومت قياسه مبقياس مكون من  
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واكنت فئات الاس تجابة يه  هذا املعىن ، عرشبنود تدورمجيعها حول 

، عىل  1،  2،  3،  4أأحياان ، اندرا ، ل ، وأأعطيت الإجاابت  دامئا ،

 الرتتيب . 

ابس تخدام   الضغوط الأاكدميية قدرت درجة معامل ثبات مقياس و 

 ويه قمية تدل عىل ثبات املقياس .  0.7معامل )أألفا( فوجد أأهنا 

حوث/ املبحوثة لتحقيق أأهدافه ويقصد به تطلعات املب  الطموح :

يف احلياة ، واملثابرة ، وامليل اىل الكفاح ، والاجتاه حنو التفوق ، ومت  

قياسة مبقياس مكون من اثنا عرش بندا ، واكنت فئات الاس تجابة يه  

بدرجة كبرية ، وبدرجة متوسطة ، وبدرجة صغرية ، ول حيدث ،  

عىل الرتتيب ،   1، 2 ، 3، 4وأأعطيت الاس تجاابت الإجيابية  أأوزان 

عىل   4، 3،  2،  1بيامن أأعطيت الاس تجاابت السلبية  أأوزان 

 الرتتيب. 

قدرت درجة معامل ثبات مقياس التدين ابس تخدام معامل )أألفا(  و 

 ويه قمية تدل عىل ثبات املقياس .   9.4فوجد أأهنا  

وبقصد به العالقات والتفاعالت الىت تتكون   الامتسك الأرسي : 

د ىف ال خر بقصد تكوين اخلربات،  رسة وأأن يؤثر ك فر بني أأعضاء الأ 

واكنت فئات الاس تجابة   ومت قياسه مبقياس مكون من اثنا عرش بنداا 

،  1،  2،  3،  4أأحياان ، اندرا ، ل ، وأأعطيت الإجاابت  يه دامئا،

للبنود السلبية عىل  4،  3،  2،  1عىل الرتتيب للبنود الإجيابية ، و

 الرتتيب. 

جة معامل ثبات مقياس التدين ابس تخدام معامل )أألفا(  قدرت در و 

 ويه قمية تدل عىل ثبات املقياس .   0.8فوجد أأهنا  

 القلق املس تقبل للش باب 

واخلوف   نالاطمئناويقصد به يف هذه ادلراسة حاةل التوتر وعدم 

من التغريات غري املرغوبة يف املس تقبل ، ومت قياسه مبقياس مكون من  

 أأربعة أأبعاد اكلتايل : 

 قلق التفكري حنو املس تقبل  

يقصد به خوف أأومزجي من الرعب وعدم الأمل ابلنس بة اىل  

املس تقبل ، ومت قياسه مبقياس مكون من تسعة عرش عبارة ، واكنت  

، ل ( ، وأأعطيت الفئات   )دامئا ، أأحياان ، اندراس تجابة فئات الا

 عىل الرتتيب .  1،  2،  3،  4اوزان 

قدرت درجة معامل ثبات مقياس قلق التفكري املس تقبل   و 

ويه قمية تدل عىل ثبات   0.9ابس تخدام معامل )أألفا( فوجد أأهنا 

 املقياس . 

 قلق التحصيل ادلرايس  

واخلوف ، وترتبط هذه احلاةل  يقصد به حاةل انفعالية تتسم ابلتوتر 

ابلمتحاانت وبعملية التقيمي ، ومت قياسه مبقياس مكون من اثنا  عرش  

، ل ( ،   س تجابة )دامئا ، أأحياان ، اندراعبارة ، واكنت فئات الا

 عىل الرتتيب .  1،  2،  3،  4 أأوزان وأأعطيت الفئات 

قدرت درجة معامل ثبات مقياس قلق التحصيل ادلرايس  و 

ويه قمية تدل عىل ثبات   0.6ابس تخدام معامل )أألفا( فوجد أأهنا 

 املقياس . 

 القلق املهين  

يقصد به مصدر خوف للمبحوث من املس تقبل املهين ، وعدم  

، ومت قياسه مبقياس مكون من  حصوةل عىل املهنة الت تناسب ختصصه 

،  س تجابة )دامئا ، أأحياان ، اندراعرش عبارة ، واكنت فئات الا احدى

 عىل الرتتيب .  1،  2،   3،  4ل ( ، وأأعطيت الفئات اوزان 

قدرت درجة معامل ثبات مقياس القلق املهين ابس تخدام معامل  و 

 ويه قمية تدل عىل ثبات املقياس .   0.8)أألفا( فوجد أأهنا  

 القلق الاجامتعي  

يقصد به اخلوف غري املقبول ، وجتنب املواقف أأو التفاعل مع  

عرش عبارة ، واكنت   سه مبقياس مكون من ثالثةومت قياالاخرين ، 

، ل ( ، وأأعطيت الفئات   س تجابة )دامئا ، أأحياان ، اندرافئات الا

 عىل الرتتيب.  1،  2،  3،  4اوزان 

قدرت درجة معامل ثبات مقياس القلق الاجامتعي  ابس تخدام  و 

 ويه قمية تدل عىل ثبات املقياس .  0.6معامل )أألفا( فوجد أأهنا 

 لتكيف :  قياس ا 

يقصد ابلتكيف يف هذه ادلراسة قدرة املبحوث عىل أأن يغري  

سلوكه ليحدث عالقة أأكرث توافقا وتوازان مع البيئة ، ومت قياسه مبقياس  

 مكون من بعدين اكلتايل :  

 التكيف الاجامتعي  

يقصد به قدرة املبحوث عىل اتباع السلوك اذلي يتوافق مع ما هو  

عن نفسه ، ورضا امجلاعة عنه ،   سائد يف اجملمتع بشلك حيقق هل الرضا

عبارة ، واكنت فئات   اسه مبقياس مكون من اثنان وعرشونومت قي

،   4، ل ( ، وأأعطيت الفئات اوزان  س تجابة )دامئا، أأحياان ، اندرا الا

للبنود   4، 3، 2،  1عىل الرتتيب للعبارات الإجيابية ، و  1،  2،  3

 السلبية عىل الرتتيب . 

بات مقياس التكيف الاجامتعي ابس تخدام  قدرت درجة معامل ث و 

 ويه قمية تدل عىل ثبات املقياس . 0.8معامل )أألفا( فوجد أأهنا 

 التكيف النفس :

يقصد به قدرة املبحوث عىل امتالك مجموعة من الأساليب السوية  

والاس تجاابت الناحجة الت متكنه من اش باع دوافعه وحتقيق أأهدافه  

  ه مبقياس مكون من احدى وعرشون ، ومت قياسالشخصية والنفس ية 

، ل ( ،   س تجابة )دامئا ، أأحياان ، اندراعبارة ، واكنت فئات الا

عىل الرتتيب للبنود الإجيابية   1،  2،  3،  4وأأعطيت الفئات اوزان 

 للبنود السلبية عىل الرتتيب .  4، 3،  2،  1، و

قدرت درجة معامل ثبات مقياس التكيف النفس ابس تخدام  و 

 ويه قمية تدل عىل ثبات املقياس .  0.9معامل )أألفا( فوجد أأهنا 
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   -صدق املقياس : 

وهيدف اىل احلمك عىل مدى متثيل   الصدق املنطقي للمقياس : 

املقياس للهدف اذلي يقيسه ، وللتعرف عىل صدق هذا املقياس مت  

( حممكني ،   4عرضه عىل مجموعة من املتخصصني ، واذلي بلغ عدده ) 

  –للبعد املقاس  مناس بة ك بند  –عىل حصة البنود  عرف وذكل للت 

بلك بعد من أأبعاد املقياس يف ضوء الهدف منه   مدى ارتباط البند

( بندا يف  48والتعريف الاجرايئ ، وقد اش متل هذا املقياس عىل ) 

( بندا من  43صورته الأولية ، وبلغت نس بة التفاق بني احملمكني عىل )

حيث مت استبعاد مخسة بنود ، كام   %90بنود هذا املقياس اىل حواىل 

راء احملمكني ، ويصبح هذا املقياس يف  مت تعديل بعض البنود وفقا ل

( بندا ، وبذكل يكون هذا املقياس قد  43صورته الهنائية مكون من )

 خضع لصدق احملتوى يف قياس التكيف. 

مت قياس صدق الاتساق ادلاخل   صدق الاتساق ادلاخل : 

للمقياس وذكل عن طريق حساب معامل الارتباط بريسون للك بعد  

 مقياس كلك . من أأبعاد املقياس ولل

 مهنج ادلراسة  

املهنج الوصفي والتحليل يف هذا البحث حيث يقوم هذ   اس تخدم

املهنج عىل الوصف ادلقيق والتفصيل ملوضوع ادلراسة أأو املشلكة قيد  

البحث وصفا مكيا أأو نوعيا وابلتايل فهو هيدف اىل مجع بياانت  

يل ما مت  ومعلومات اكفية ودقيقة عن الظاهرة ، ومن مث دراسة وحتل 

 مجعه بطريقة موضوعية وصول اىل العوامل املؤثرة عىل تكل الظاهرة . 

 أأساليب التحليل الاحصايئ: 

مت اس تخدام التكرارت ، والنسب املئوية ،واملتوسط احلسايب ،  

،  والاحنراف املعياري ، ومعامل ارتباط )بريسون (، واختبار "ت" 

،   املتعددالاحندار املتعدد ، و واختبار "ف" ، ومعامل الارتباط

 ومعامل الفا كرونباخ لتقدير ثبات املقاييس املتعددة البنود 

أأن  ( 2أأوحضت نتاجئ جدول )  صف خصائص عينة البحث:و 

( يف الفئة العمرية الصغرية ، وثلث  %41.8حوايل ثلث املبحوثني )

( يف الفئة العمرية املتوسطة ، بيامن ما يقارب من   %41.6املبحوثني )

( يف الفئة العمرية الكبرية ، وما يقارب مخس   %16.6املبحوثني )مخس 

لصغرية  (  أأفراد الوحدة املعيش ية هلم يقعون يف الفئة ا%16.9املبحوثني)

( عدد أأفراد الوحدة املعيش ية هلم  %55.4)  ، وأأكرث من نصف املبحوثني

( يقعون   %27.7يف الفئة املتوسطة ، بيامن ما يقارب ثلث املبحوثني ) 

( مس توى  %23.3الفئة الكبرية ، وأأن ما يقرب من ربع املبحوثني ) يف

تعلمي الأب هلم مؤهل جامعي ، بيامن أأكرث من نصف املبحوثني  

( مس توى تعلمي أأهماهتم هو تعلمي متوسط ، يف حني أأن ما  % 52.1)

( مس توى ادلخل الشهري   %45.4يقرب من نصف املبحوثني ) 

  %45.7ب من نصف املبحوثني ) للأرسة منخفض ، وأأن حوايل ما يقر 

  % 45.8( مس توى التدين هلم مرتفع ، ما يقرب من نصف املبحوثني )

( الضغوط الأاكدميية هلم مرتفعة ، ما يقرب من نصف املبحوثني  

( مس توى الطموح هلم مرتفع ، ما يزيد عن نصف املبحوثني   47.1%)

 ( الامتسك الأرسي لأرسه مرتفعة .  % 52.4)

 -: ش هتا ومناق النتاجئ  

 مس توى القلق للمبحوثني 

 مس توى قلق التفكري يف املس تقبل  

للمبحوثني ،  ( مس توى قلق التفكري يف املس تقبل3يعرض جدول )

  يف املس توى املنخفض ، ثني من املبحو % (  16.6)  ويتضح منه أأن 

يف املس توى املتوسط  ( %41.3 عن مخس املبحوثني)  د وما يزي

  %42.1، وبلغت ) يف املس توى املرتفع  وتقاربت معها نس بة املبحوثني 

،) 

مس توى قلق التفكري يف   أأن غالبية املبحوثني النتاجئوتشري 

 .رتفعاملتوسط و امل  دلهيم يقع يف فئت  املس تقبل

 مس توى قلق التحصيل ادلرايس   

  6.9أأقل نس بة من املبحوثني )  ( أأن 4جدول ) يتبني من نتاجئ

ع يف فئة املس توى املنخفض لقلق التحصيل ادلرايس ، وأأن  ( تق%

، وما يقرب  املس توى املتوسط  فئة يف( تقع   %20.8 ) مخس املبحوثني

 .يف املس توى املرتفع  (%72.3من ثالثة أأرابع املبحوثني ) 

مس توى  أأن حوايل ثالثة أأرابع املبحوثني ويتضح من هذه النتاجئ

 مرتفع. قلق التحصيل ادلرايس هلم 

  33 أأن ما يقرب من ثلث املبحوثني ) ( 5جدول ) اتضح من نتاجئ

( تقع يف فئة املس توى املنخفض للقلق املهين ، وما يقرب من ثلث  %

  ، وأأقل نس بة  ( تقع يف فئة املس توى املتوسط %63.7 املبحوثني ) 

 .يف املس توى املرتفع(  3.3%)

بحوثني مس توى  امل  اىل أأن حوايل ما يقرب من ثلث النتاجئوتشري 

 هلم متوسط.  املهين قلق ال

 مس توى القلق الاجامتعي    

أأن ما يقرب من ثالثة أأخامس  ( 6جدول )  اتضح من نتاجئ

للقلق الاجامتعي  املس توى املنخفض (( تقع يف فئة %  59.3املبحوثني )

، يف حني تقع  أأقل نس بة  يف املس توى املتوسط  ( تقع% 38 ، وأأن )

 . يف املس توى املرتفع  ( %  2.7)

مس توى  املبحوثني أأن حوايل ثالثة أأخامس ويتضح من هذه النتاجئ

 هلم منخفض.  القلق الاجامتعي 

ويتضح من النتاجئ أأن مس توى أأبعاد القلق دلى املبحوثني جاء يف  

املتوسط واملرتفع ابس تثناء القلق الاجامتعي جاء يف فئة   املس توى فئت

يرجع   قدمة قلق التحصيل ادلرايس ،ورمبااملنخفض ، حيث جاء يف امل

ىل يف   لأهنميشغل ابهلم وذكل  ، وهذا مايعيشوهااملرحةل العمرية الت  اإ

مرحةل ادلراسة يف املرحةل اجلامعية ، مث يليه قلق التفكري يف املس تقبل ، 

 مث القلق املهين ، وأأخريا القلق الاجامتعي . 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (2) December (2022) (409-426) El-lethey and Ali 

416 
 

 

 الاجامتعي والنفس    التكيف 

 التكيف الاجامتعي  

 مس توى التكيف الاجامتعي للمبحوثني 

  أأن ما يقرب من ثلث املبحوثني ) ( 7جدول ) تشري نتاجئ

( تقع يف فئة املس توى املنخفض للتكيف الاجامتعي ، وأأن  31.3%

،  املس توى املتوسط ( تقع يف فئة %  60.7ثالثة أأخامس املبحوثني ) 

 .املس توى املرتفع فئة يف  من املبحوثني تقع( %8 وأأقل نس بة ) 

مس توى   املبحوثني أأن ما يقرب من ثالثة أأخامس وعليه يتضح

 التكيف الاجامتعي هلم متوسط . 

 عىل بنود التكيف الاجامتعي   اس تجاابت املبحوثني

املبحوثني عىل بنود التكيف الاجامتعي ،   ابس تعراص اس تجاابت

الاس تجاابت وفقا للمتوسط   ( أأن تكل 8يتضح من بياانت حدول )

  2.9 مرج احلسايب جاء يف مقدمهتا : ينتابين الشعور ابلإحباط مبتوسط 

، أأحاول حتقيق أأهدايف من خالل تفويق يف   من أأربع درجات درجة

، بيامن جاء يف اخر   امعية ، أأخيش أأن حيدث يل مكروهااجل  دراس ت

 درجة .  1.5 مرج هذه البنود : أأتقبل نقد ال خرين يل مبرونة مبتوسط 

 التكيف النفس  

 مس توى التكيف النفس  للمبحوثني

أأن ما يزيد عن نصف املبحوثني  ( 9جدول )  تبني من نتاجئ 

%( تقع يف فئة املس توى املنخفض للتكيف النفس ، وأأن م51.8)

( تقع يف فئة املس توى املتوسط ، وأأقل   %40.7مخس املبحوثني ) 

 ( تقع يف فئة املس توى املرتفع . %7.8نس بة من املبحوثني )

وعليه يتضح أأن غالبية املبحوثني تقع يف فئت املس توى املنخفض  

 واملتوسط للتكيف النفس.

 عىل بنود التكيف النفس  اس تجاابت املبحوثني

بنود التكيف النفس، يتضح املبحوثني عىل  اس تجاابت ضابس تعرا

جاء   املرج(أأن تكل الاس تجاابت وفقا للمتوسط 10من بياانت حدول) 

يف مقدمهتا : يتغري مزايج دون سبب ظاهر ، و كثريا ما تشغلين  

يل درجة ل أأس تطيع معها النوم ، و أأشعر ابلس تقرار يف حيايت    الأفاكر اإ

اء يف اخر هذه  ، ، بيامن ج  من أأربع درجات درجة 2.7 مرجمبتوسط 

البنود : أأعاين من النس يان وقةل الرتكزي ، و أأتطلع اىل مس تقبل جبدية  

 درجة .   1.5  مرج وتفاؤل مبتوسط 

ويتضح من النتاجئ ان التكيف الاجامتعي دلى املبحوثني أأعىل من  

  التكيف النفس ، وذكل لن التكيف الاجامتعي هو التكيف اذلي ل 

احلياة بدونه ، فهو رضورة ملحة للتأأقمل مع احلياة  .أأما  ميكن التعايش مع 

التكيف النفس  ليس ظاهر ابلرمغ من اهنم يعانون منه فهو يقترص عىل  

 أألرصاع مع النفس فقط. 

 

املدروسة   املس تقةل  العالقات الارتباطية البس يطة بني املتغريات 

 ودرجة التكيف الاجامتعي  

 املتغريات الشخصية ودرجة التكيف  العالقات الارتباطية البس يطة بني 
 الاجامتعي  

( نتاجئ معامالت الارتباط البس يط )  11يعرض جدول ) 

 لمكية املدروسة وبني درجة التكيفا الشخصيةبريسون( بني املتغريات 

 -، وجاءت النتاجئ عىل النحو التايل : الاجامتعي للمبحوثني

حصائياومعنوية ارتباطيه موجبة وجود موجبة عالقة  عند   اإ

الوحدة   أأفراد بني الك ا من : سن املبحوثني ، وعدد  0.01مس توى 

الشهري للأرسة ،   ادلخل، و  للأباملعيش ية ، املس توى التعلميي 

والتدين ، والطموح ، والامتسك الأرسي وبني درجة التكيف الاجامتعي  

،  0.199ط البس يط للمبحوثني  .حيث بلغت قمي معامالت الارتبا

عىل  0.426، 0.346، 0.187، 0.234، 0.241، 0.145

 الرتتيب  

بيامن اتضح وجود عالقة ارتباطية موجبة ومعنوية عند مس توى  

بني املس توى التعلميي للأم ، وبني درجة التكيف  0.05معنوية 

 .   0.124الاجامتعي للمبحوثني .حيث بلغت قمية معامل الارتباط 

  الأاكدمييةالضغوط  معنوية بني ارتباطيهمل يتبني وجود عالقة 

-درجة التكيف الاجامتعي حيث بلغت قمي معامالت الارتباط و 

 عىل الرتتيب . 0.012

الأول ابلنس بة للمتغريات  الإحصايئوعليه نس تطيع رفض الفرض 

سن املبحوثني ، عدد أأفراد الوحدة املعيش ية ، املس توى التعلميي للأب 

، التدين ، الطموح   للأرسة س توى التعلميي للأم ، ادلخل الشهري ، امل 

لضغوط ا ملتغري ابلنس بةبيامن ل نس تطيع رفضه  الأرسي، الامتسك 

 .الأاكدميية.

بعاد قلق املس تقبل دلى الش باب العالقات الارتباطية البس يطة بني     أأ
 ودرجة التكيف الاجامتعي  

( نتاجئ معامالت الارتباط البس يط )  12يعرض جدول ) 

املدروسة   أأبعاد قلق املس تقبل دلى الش باب بريسون( بني املتغريات 

، وجاءت النتاجئ عىل النحو  الاجامتعي للمبحوثني وبني درجة التكيف

 -التايل : 

حصائياومعنوية ارتباطيه موجبة وجود موجبة عالقة  عند   اإ

يل ادلرايس ، والقلق املهين  قلق التحص بني الك ا من :  0.01مس توى 

.حيث بلغت قمي معامالت   درجة التكيف الاجامتعي للمبحوثنيوبني 

 عىل الرتتيب   0.241،   0.381الارتباط البس يط 

حصائيا عند مس توى    0.01وجود عالقة ارتباطيه سالبة ومعنوية اإ

بني القلق الاجامتعي ودرجة التكيف الاجامتعي ، حيث بلغت قمية  

   0.244-باط معامل الارت 
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 قلق التفكري يف املس تقبل معنوية بني ارتباطيهمل يتبني وجود عالقة 

 0.071-الارتباط   معامل  ةدرجة التكيف الاجامتعي حيث بلغت قمي و 

ابلنس بة للمتغريات  الثاين الإحصايئوعليه نس تطيع رفض الفرض 

بيامن ل   قلق التحصيل ادلرايس ، والقلق املهين ، والقلق الاجامتعي

 قلق التفكري يف املس تقبل.  ملتغري ابلنس بةنس تطيع رفضه 

العالقات الارتباطية املتعددة والاحندارية بني املتغريات املس تقةل المكية  

 املدروسة ودرجة التكيف الاجامتعي 

العالقات الارتباطية املتعددة والاحندارية بني املتغريات الشخصية  
 عي املدروسة ودرجة التكيف الاجامت 

نتاجئ العالقات الارتباطية املتعددة  ( 13يعرض جدول ) 

والاحندارية بني املتغريات الشخصية  املدروسة ودرجة التكيف 

 -الاجامتعي  عىل النحو التايل :

ىل أأن متغريات )سن املبحوث ، عدد أأفراد الوحدة   تشري النتاجئ اإ

م ، ادلخل  املعيش ية، املس توى التعلميي للأب ، املس توى التعلميي للأ 

الشهري للأرسة ، التدين ، الضغوط الأاكدميية ، الطموح ، الامتسك 

الأرسي(جممتعة ترتبط بدرجة التكيف الاجامتعي مبعامل ارتباط متعدد  

حصائيا   11.831، واكنت قمية ف احملسوبة  0.627بلغ  ويه معنوية اإ

مما يدل عىل وجود عالقة ارتباطيه متعددة بني   0.01عند مس توى 

تغريات الشخصية املدروسة جممتعة وبني درجة التكيف الاجامتعي  امل 

 ،وعليه ميكن رفض الإحصايئ الثالث  

ىل أأن املتغريات الشخصية املدروسة جممتعة   ويشري معامل التحديد اإ

 من التباين يف درجة التكيف الاجامتعي .  %39.3تفرس 

سري وللتعرف عىل الإسهام املعنوي الفريد لتكل املتغريات يف تف 

التباين يف درجة التكيف الاجامتعي، مت اإجراء حتليل الاحندار اخلطي ،  

وتوحض النتاجئ أأن عدد أأفراد الوحدة املعيش ية ، واملس توى التعلميي  

للأب ، والتدين ، والطموح ، وقلق التحصيل ادلرايس ، والقلق املهين  

اط  ، والقلق الاجامتعي ترتبط مع درجة التكيف النفس  مبعامل ارتب 

ويه معنوية   27.35، واكنت قمية ف احملسوبة 0.434متعدد بلغ.

حصائيا عند مس توى  ى، ومن مث ميكن اس تنتاج وجود عالقة  0.01اإ

ارتباطيه متعددة بني املتغريات املس تقةل الس بعة وبني درجة التكيف 

 النفس  .

ويشري معامل التحديد اىل أأن املتغريات الس بعة جممتعة تفرس  

 باين يف درجة التكيف النفس.من الت   18.8%

وعند اس تعراض الأمهية النسبية للمتغريات املس تقةل الس بعة وفقا  

للقمية املطلقة ملعامل الاحندار اجلزيئ لالك مهنام يتضح أأن متغري  

، وحيتل املرتبة الأوىل من حيث   0.198املس توى التعلميي للأب بلغ

التحصيل ادلرايس بلغ   ،مث متغري قلق  درجة التكيف النفس التأأثري عىل 

-حيتل املرتبة الثانية ، مث متغري القلق املهين حيث بلغ  حيث  0.194-

حيث   حيث حيتل املرتبة الثالثة ، مث متغري القلقق الاجامتعي 0.189

  0.161بلغ  رتبة الرابعة ، مث متغري التدينحيث بلغ امل 0.174-بلغ 

حيث احتل   0.146 ، مث متغريالطموح بلغ رتبة اخلامسة تل املحيث حي 

  0.141بلغ  متغري عدد أأفراد الوحدة املعيش ية، وأأخريا  املرتبة السادسة

حيث احتل املرتبة السابعة والأخرية .وعليع نس تطيع رفض الفرض  

الإحصايئ  الثامن ابلنس بة للمتغريات عدد أأفراد الوحدة املعيش ية ،  

للأب ، والتدين ، والطموح ، وقلق التحصيل  واملس توى التعلميي 

، ول نس تطيع رفضه   القلق املهين ، والقلق الاجامتعيادلرايس ، و 

 ابلنس بة لبقية املتغريات 

املعنوي الفريد لتكل املتغريات يف تفسري  الإسهاموللتعرف عىل 

التباين يف درجة التكيف الاجامتعي ، مت اجراء حتليل الاحندار اخلطي  

املس توى التعلميي للأب   سن املبحوث ، و   النتاجئ أأن متغريات ، وتوحض

ترتبط   والامتسك الأرسي ، وادلخل الشهري ، والتدين ، والطموح ، 

، واكنت   0.607مع درجة التكيف الاجامتعي مبعامل ارتباط متعدد بلغ.

ويه معنوية احصائيا عند مس توى   25.951قمية ف احملسوبة 

متعددة بني   ارتباطيهنتاج وجود عالقة ى، ومن مث ميكن اس ت 0.01

 وبني درجة التكيف الاجامتعي .  الس تة  الشخصية املتغريات 

ويشري معامل التحديد اىل أأن املتغريات الس بعة جممتعة تفرس  

 % من التباين يف درجة التكيف الاجامتعي . 36.8%

وفقا   الس تةوعند اس تعراض الأمهية النسبية للمتغريات املس تقةل 

ة املطلقة ملعامل الاحندار اجلزيئ لالك مهنام يتضح أأن متغري التدين  للقمي

، وحيتل املرتبة الأوىل من حيث التأأثري عىل درجة التكيف  0.225بلغ 

حيث حيتل املرتبة  0.221بلغ  الامتسك الأرسي الاجامتعي ،مث متغري 

ث حيتل  حي0.212حيث بلغ  ادلخل الشهري للأرسة الثانية ، مث متغري 

  0.171حيث بلغ  املس توى التعلميي للأب، مث متغري  بة الثالثةاملرت 

حيث   0.171بلغ  سن املبحوثةاملرتبة الرابعة ، مث متغري  احتل حيث 

حيث احتل   0.154بلغ  ، وأأخريا متغري الطموح حيتل املرتبة اخلامسة

ابلنس بة  الإحصايئ الرابعنس تطيع رفض الفرض  هوعلي  . املرتبة السادسة

املس توى التعلميي للأب ، وادلخل   سن املبحوث ، و للمتغريات 

، ول نس تطيع  والامتسك الأرسيالشهري ، والتدين ، والطموح ، 

 رفضه ابلنس بة لبقية املتغريات . 

سن  ويه  الس تةوبناءا عىل ذكل يتضح أأن املتغريات املس تقةل 

ري ، والتدين ،  املس توى التعلميي للأب ، وادلخل الشه املبحوث ، و

يسهم الك مهنم اسهاما معنواي فريدا يف  والامتسك الأرسي والطموح ، 

 تفسري التباين يف درجة التكيف الاجامتعي ويف الاجتاه املوجب. 

بعاد قلق   العالقات الارتباطية املتعددة والاحندارية بني متغريات أأ
 املس تقبل دلى الش باب  املدروسة ودرجة التكيف الاجامتعي 

نتاجئ العالقات الارتباطية املتعددة  ( 14يعرض جدول ) 

املدروسة  والاحندارية بني متغريات أأبعاد قلق املس تقبل دلى الش باب 

   -عىل النحو التايل : ودرجة التكيف الاجامتعي

تشري النتاجئ اىل أأن متغريات )قلق التفكري يف املس تقبل ، وقلق  

التحصيل ادلرايس ، والقلق املهين ، والقلق الاجامتعي (جممتعة ترتبط  

، واكنت  0.610بدرجة التكيف الاجامتعي مبعامل ارتباط متعدد بلغ 

حصائيا عند مس توى  28.916قمية ف احملسوبة    0.01ويه معنوية اإ
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ود عالقة ارتباطية متعددة بني متغريات أأبعاد قلق  مما يدل عىل وج 

جامتعي ،وعليه املس تقبل دلى الش باب جممتعة وبني درجة التكيف الا

 الإحصايئ اخلامس    ميكن رفض الفرض

ويشري معامل التحديد اىل أأن متغريات أأبعاد قلق املس تقبل دلى  

يف من التباين يف درجة التك % 37.2الش باب املدروسة جممتعة تفرس 

 الاجامتعي . 

وفقا   الثالثةوعند اس تعراض الأمهية النسبية للمتغريات املس تقةل 

القلق للقمية املطلقة ملعامل الاحندار اجلزيئ لالك مهنام يتضح أأن متغري 

، وحيتل املرتبة الأوىل من حيث التأأثري عىل   0.269بلغ  الاجامتعي

حيث حيتل  0.231بلغ القلق املهين درجة التكيف الاجامتعي ،مث متغري 

حيث بلغ   قلق التحصيل ادلرايسمتغري  وأأخريااملرتبة الثانية ، 

نس تطيع رفض   هوعلي  .  والأخريةحيث حيتل املرتبة الثالثة 0.157

قلق التحصيل ادلرايس  ابلنس بة للمتغريات  الإحصايئ السادسالفرض 

  ريملتغ، ول نس تطيع رفضه ابلنس بة  ، والقلق املهين ، والقلق الاجامتعي

 . قلق التفكري يف املس تقبل 

املدروسة   املس تقةل  العالقات الارتباطية البس يطة بني املتغريات 

   النفس  ودرجة التكيف  

العالقات الارتباطية البس يطة بني املتغريات الشخصية ودرجة التكيف  
 النفس   

( نتاجئ معامالت الارتباط البس يط )  15يعرض جدول ) 

مكية املدروسة وبني درجة التكيف ال  الشخصية بريسون( بني املتغريات 

 -، وجاءت النتاجئ عىل النحو التايل :  للمبحوثني النفس

حصائياموجبة ومعنوية  ارتباطيهوجود عالقة  عند مس توى  اإ

الوحدة املعيش ية ، املس توى التعلميي   أأفراد بني الك ا من : عدد  0.01

، والتدين ، والطموح ، وبني درجة التكيف النفس . حيث   للأب

  0.281، 0.192، 0.167، 0.149بلغت قمي معامالت الارتباط 

 عىل الرتتيب .. 

 ،  معنوية بني الك من : سن املبحوثني ارتباطيهوجود عالقة عدم 

، والضغوط   للأرسة واملس توى التعلميي لالم ، وادلخل الشهري 

وبني درجة التكيف النفس . حيث   الأرسي، والامتسك  الأاكدميية

،   0.053، 0.032، 0.065بلغت قمي معامالت الارتباط البس يط 

 عىل الرتتيب  0.052،  0.042

  ابلنس بة ملتغريات السابع  الإحصايئوعليه نس تطيع رفض الفرض 

عدد أأفراد الوحدة املعيش ية ، املس توى التعلميي للأب ، التدين ،  

الشخصية الطموح ، بيامن ل نس تطيع رفضه ابلنس بة لبقية املتغريات 

 املدروسة

بعاد قلق املس تقبل    دلى الش باب  العالقات الارتباطية البس يطة بني أأ
 ودرجة التكيف النفس   

( نتاجئ معامالت الارتباط البس يط )  16يعرض جدول ) 

املدروسة   أأبعاد قلق املس تقبل دلى الش باببريسون( بني املتغريات 

، وجاءت النتاجئ عىل النحو التايل للمبحوثني النفس وبني درجة التكيف

 :- 

  0.01مس توى معنوية. ومعنوية عند سالبة ارتباطيهوجود عالقة 

والقلق املهين ، والقلق  بني الك من : قلق التحصيل ادلرايس ، 

للمبحوثني .حيث بلغت قمي   الاجامتعي ، وبني درجة التكيف النفس

 عىل الرتتيب .  0.181-،  0.231-، 0.163-معامل الارتباط 

بني قلق   0.05يف حني تبني وجود عالقة سالبة ومعنوية عند 

التفكري يف املس تقبل ، وبني درجة التكيف النفس .حيث بلغت قمية  

 الإحصايئوعليه نس تطيع رفض الفرض  0.122-الارتباط معامل 

 .   الثامن لكيا  

العالقات الارتباطية املتعددة والاحندارية بني املتغريات املس تقةل المكية  

 املدروسة ودرجة التكيف النفس  

العالقات الارتباطية املتعددة والاحندارية بني املتغريات الشخصية  
 املدروسة ودرجة التكيف النفس  

نتاجئ العالقات الارتباطية املتعددة  ( 17يعرض جدول ) 

التكيف النفس  تغريات الشخصية  املدروسة ودرجةوالاحندارية بني امل 

 -عىل النحو التايل :

)سن املبحوث ، عدد أأفراد الوحدة  تشري النتاجئ اىل أأن متغريات 

املعيش ية، املس توى التعلميي للأب ، املس توى التعلميي للأم ، ادلخل  

الشهري للأرسة ، التدين ، الضغوط الأاكدميية ، الطموح ، الامتسك 

مبعامل ارتباط متعدد بلغ   متعة ترتبط بدرجة التكيف النفسجم  الأرسي(

حصائيا عند   6.494، واكنت قمية ف احملسوبة  0.394 ويه معنوية اإ

مما يدل عىل وجود عالقة ارتباطيه متعددة بني   0.01مس توى 

 ، جممتعة وبني درجة التكيف النفس املتغريات الشخصية املدروسة

 وعليه ميكن رفض الإحصايئ التاسع  

ىل أأن املتغريات الشخصية املدروسة جممتعة   ويشري معامل التحديد اإ

 درجة التكيف النفس . من التباين يف  %15.5تفرس 

وللتعرف عىل الإسهام املعنوي الفريد لتكل املتغريات يف تفسري 

جراء حتليل الاحندار اخلطي ،   التباين يف درجة التكيف النفس، مت اإ

وتوحض النتاجئ أأن عدد أأفراد الوحدة املعيش ية ، واملس توى التعلميي  

مبعامل   التكيف النفسموح ترتبط مع درجة للأب ، والتدين ، والط

ويه   17.155، واكنت قمية ف احملسوبة 0.394ارتباط متعدد بلغ.

حصائيا عند مس توى  ، ومن مث ميكن اس تنتاج وجود  0.01معنوية اإ

وبني درجة  بني املتغريات املس تقةل الأربعة  عالقة ارتباطيه متعددة 

 التكيف النفس  .

ة جممتعة تفرس  ويشري معامل التحديد اىل أأن املتغريات الس بع

 من التباين يف درجة التكيف النفس.  14.8%

وفقا   سبية للمتغريات املس تقةل الأربعةوعند اس تعراض الأمهية الن 

للقمية املطلقة ملعامل الاحندار اجلزيئ لالك مهنام يتضح أأن متغري التدين  

التأأثري عىل درجة التكيف  ، وحيتل املرتبة الأوىل من حيث 0.181بلغ 
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حيتل   حيث 0.172ميي للأب بلغ ،مث متغري املس توى التعل  النفس

غ  حيث بل متغري عدد أأفراد الوحدة املعيش يةاملرتبة الثانية ، مث 

متغري الطموح حيث بلغ   حيث حيتل املرتبة الثالثة ، و أأخريا0.164

وعليه نس تطيع رفض الفرض  حيث بلغ املرتبة الرابعة والأخرية. 0.146

بة للمتغريات عدد أأفراد الوحدة املعيش ية ،  ابلنس   الإحصايئ العارش

ول نس تطيع رفضه   تعلميي للأب ، والتدين ، والطموحواملس توى ال 

 ابلنس بة لبقية املتغريات

بعاد قلق   العالقات الارتباطية املتعددة والاحندارية بني متغريات أأ
 املس تقبل دلى الش باب  املدروسة ودرجة التكيف النفس  

نتاجئ العالقات الارتباطية املتعددة  ( 18يعرض جدول ) 

اب املدروسة  والاحندارية بني متغريات أأبعاد قلق املس تقبل دلى الش ب 

   -عىل النحو التايل :  ودرجة التكيف النفس

تشري النتاجئ اىل أأن متغريات )قلق التفكري يف املس تقبل ، وقلق  

التحصيل ادلرايس ، والقلق املهين ، والقلق الاجامتعي ( جممتعة ترتبط  

، واكنت قمية  0.532مبعامل ارتباط متعدد بلغ  رجة التكيف النفسبد

حصائيا عند مس توى 19.333ف احملسوبة  مما   0.01 ويه معنوية اإ

يدل عىل وجود عالقة ارتباطيه متعددة بني متغريات أأبعاد قلق  

يف النفس ،وعليه ميكن املس تقبل دلى الش باب جممتعة وبني درجة التك

 الإحصايئ احلادي عرش     رفض الفرض

ويشري معامل التحديد اىل أأن متغريات أأبعاد قلق املس تقبل دلى  

ن التباين يف درجة التكيف م % 28.3الش باب املدروسة جممتعة تفرس 

 النفس .

وللتعرف عىل الإسهام املعنوي الفريد لتكل املتغريات يف تفسري 

جراء حتليل الاحندار اخلطي ،   التباين يف درجة التكيف النفس، مت اإ

وتوحض النتاجئ أأن قلق التحصيل ادلرايس ، والقلق املهين ، والقلق  

، واكنت قمية ف  0.605غ.الاجامتعي ترتبط مبعامل ارتباط متعدد بل

حصائيا عند مس توى  48.305احملسوبة  ، ومن مث  0.01ويه معنوية اإ

ميكن اس تنتاج وجود عالقة ارتباطيه متعددة بني املتغريات املس تقةل  

 الثالثة وبني درجة التكيف النفس  .

ويشري معامل التحديد اىل أأن املتغريات الس بعة جممتعة تفرس  

 جة التكيف النفس.من التباين يف در   36.6%

وفقا   الثالثةوعند اس تعراض الأمهية النسبية للمتغريات املس تقةل 

قلق  للقمية املطلقة ملعامل الاحندار اجلزيئ لالك مهنام يتضح أأن متغري 

، وحيتل املرتبة الأوىل من حيث التأأثري  0.359-بلغ  التحصيل ادلرايس

حيث  0.311-بلغ  القلق املهين ،مث متغري  النفسعىل درجة التكيف 

-حيث بلغ القلق الاجامتعي متغري  وأأخرياحيتل املرتبة الثانية ، 

نس تطيع رفض الفرض   ه.وعلي  والأخريةحيث حيتل املرتبة الثالثة 0.149

قلق التحصيل ادلرايس ،  ابلنس بة للمتغريات  الإحصايئ الثاين عرش 

 ملتغري ، ول نس تطيع رفضه ابلنس بة والقلق املهين ، والقلق الاجامتعي 

 . قلق التفكري يف املس تقبل 

ويه قلق التحصيل    ذكل يتضح أأن املتغريات الثالثةوبناءا عىل

ادلرايس ، والقلق املهين ، والقلق الاجامتعي تسهم اسهاماا معنوايا فريداا  

 ومجيعهم يف الاجتاه السالب.   التباين يف درجة التكيف النفسيف تفسري

 

   -التوصيات :  

النتاجئ التأأثري الإجيايب للامتسك الأرسي والعالقات املس تقرة  أأظهرت 

بناء ذلا توص  ادلراسة   واملزتنة عىل التكيف الاجامتعي والنفس للأ

تباع أأساليب معامةل   الإابء والأهمات بتقدمي منوذج طيب من خالل اإ

وادلية سوية مع الأبناء مبا يساعد تكوين خشصيات انجضة وتس تطيع 

 يف اجامتعيا ونفس يا . التأأقمل والتك

جراء املزيد من  احتياجات   ادلراسات عىل التكيف للوقوف عىل  اإ

 الأبناء لتحقيق التكيف الاجامتعي والنفس 

سهاما فريدا يف تفسري التكيف الاجامتعي   تبني أأن التدين أأسهم اإ

والتكيف النفس ذلا توص ادلراسة برضورة تمنية الوازع ادليين دلى  

هم قادرين عىل التغلب عىل الصعاب والتأأقمل والتكيف  الأبناء حيث جيعل 

 الاجامتعي والنفس.

سهاما فريدا يف التكيف  أأوحضت النتاجئ أأن الطموح يسهم اإ

الاجامتعي والنفس ذل توص ادلراسة بغرس هذه القمية منذ الصغر دلى  

 النشئ عن طريق الأرسة ومؤسسات الأرسة والطفوةل . 

جراء املزيد من ادلراسات  التبعية تس تمكل املسرية البحثية يف اإ

جمال القلق املس تقبل دلى الش باب وعالقته ابلتكيف الاجامتعي  

 والنفس .
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 للكية للمقياسقمي معامالت الارتباط البس يط )بريسون( بني ادلرجة اللكية للك بعد من أأبعاد املقياس وادلرجة ا  : 1جدول  
 ادللةل  الارتباط الأبعاد 

 0.01 0.981 التكيف الاجامتعي
 0.01 0.845 التكيف النفس
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 وفقاا خلصائصهم املدروسة املبحوثنيتوزيع :  2جدول  
 % العدد  املس تقةل املتغريات % العدد  املس تقةل املتغريات

 للأرسة  الشهري ادلخل -5 سن املبحوثني  -1
 45.4 164 جنية( 2000 من  أأقل )  منخفض 41.8 151 س نة( 20اىل  18)  صغري  

 23.3 84 جنية( 4000  من أأقل 2000)متوسط   41.6 150 س نة(  23اىل  21)  متوسط
 31.3 113 جنية(  6000 من   أأقل 4000) مرتفع  16.6 60 س نة( 26اىل   24) كبري 

 100 361 اجملموع 100 361 اجملموع
 التدين  – 6 املعيش يةعدد أأفراد الوحدة  -2
 17.7 64 درجة(  24اىل   12)  منخفض 16.9 61 ( 4 من  أأقل )  صغرية 
 36.6 132 درجة  (  38اىل  26)    متوسط 55.4 200 (   5اىل   4)  ةمتوسط

 45.7 165 درجة  فأأكرث  (  39)  مرتفع 27.7 100 ( فأأكرث  6)كبرية 
 100 361 اجملموع 100 361 اجملموع

    التعلميي للأباملس توى   - 3
 الضغوط الأاكدميية – 7 14.4 52 أأيم

 17.5 63 ( 20اىل أأقل   10)  منخفض 11.6 42 يقرأأويكتب 
 27.7 100 ( 29اىل  20)  متوسط 6.6 24 ابتدايئ

عدادي  54.8 198 ( 40اىل  30)  مرتفع 9.4 34 اإ
 100 361 اجملموع 17.7 64 ثنوي

 الطموح - 8 23.3 84 جامعي 
 16.9 61 جامعي فوق 

 21.1 76 درجة(  24اىل   12)  منخفض 100 361 اجملموع
 31.9 115 درجة  (  38اىل  26)    متوسط املس توى التعلميي للأم   - 4

 47.1 170 درجة  فأأكرث  (  39)  مرتفع 23.8 86 أأيم
 100 361 اجملموع 5 18 يقرأأويكتب 

 الامتسك الأرسي  – 9 1.1 4 ابتدايئ
عدادي  15.5 56 درجة(  24اىل   12)  منخفض 1.1 4 اإ

 32.1 116 درجة  (  38اىل  26)    متوسط 52.1 188 ثنوي
 52.4 189 درجة  فأأكرث  (  39)  مرتفع 13.9 50 جامعي 

 100 300 اجملموع 4 11 فوق جامعي 
    100 361 اجملموع

   س توى قلق التفكري يف املس تقبلتوزيع املبحوثني وفقا مل   : 3  جدول 

   س توى قلق التحصيل ادلرايس توزيع املبحوثني وفقا مل   : 4  جدول 

    س توى القلق املهين توزيع املبحوثني وفقا مل   : 5جدول  

 
 
 

 

 النسب املئوية العدد  الفئات
 16.6 60 درجة (   39لأقل من    19منخفض )  
 41.3 149 درجة (   59لأقل من 39متوسط )

 42.1 152 درجة فاكرث (   59مرتفع   ) 
 100 361 اجملموع

 
 
 
 
 

 النسب املئوية العدد  الفئات
 6.9 25 درجة (   24لأقل من    12منخفض )  
 20.8 75 درجة (  36لأقل من   24متوسط )

 72.3 261 درجة فاكرث (   36مرتفع   ) 
 100 361 اجملموع

 

 النسب املئوية العدد  الفئات
 33 119 درجة (   22لأقل من    11منخفض )  
 63.7 230 درجة (  33لأقل من   22متوسط )

 3.3 12 درجة فاكرث (   33مرتفع   ) 
 100 361 اجملموع
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    س توى القلق الاجامتعي توزيع املبحوثني وفق مل   : 6جدول  

 س توى التكيف الاجامتعي  توزيع املبحوثني وفقا مل   : 7جدول  

 الاجامتعي  س تجاابت املبحوثني عىل بنود التكيف ل  املتوسط املرج: 8جدول  
 

 

 النسب املئوية العدد  الفئات
 59.3 214 درجة (   29لأقل من    13منخفض )  
 38 137 درجة (  45لأقل من   29متوسط )

 2.7 10 درجة فاكرث (   45مرتفع   ) 
 100 361 اجملموع

 

 النسب املئوية العدد  الفئات
 31.3 113 درجة (   43 –22منخفض )  

 60.7 219 درجة (   65 – 44متوسط )
 8 34 درجة فاكرث (  66كبري  )  

 100 361 اجملموع

 العبارات م 
  ل اندرا احياان دامئا 

 املتوسط املرج
 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 2.9 13.3 48 17.3 62 28.5 103 40.9 148 ينتابين الشعور ابلإحباط  1

 2.9 7.5 27 18.5 67 41.3 149 31.7 118 تفويق يف دراس ت اجلامعيةأأحاول حتقيق أأهدايف من خالل  2

 2.4 11.1 40 52.6 190 21.1 76 15.2 55 أأحاول الاعامتد عل نفس يف حل املشالكت الت تواهجين  3
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 للمبحوثني  س توى التكيف النفستوزيع املبحوثني وفقا مل   : 9  جدول 

 
 

 املبحوثني عىل بنود التكيف النفسس تجاابت  ل املتوسط املرج :  10جدول  

 2.7 21.1 76 25.7 93 15 54 38.2 138 أأمتتع بشعبية اجامتعية بني الأصدقاء  4

 2.7 21.6 78 23 83 28.3 102 27.1 98 املناس بات العامةأأكره حضور  5

 1.6 47.6 172 46 166 1.4 5 5 15 أأعاين من صعوبة التأأقمل مع التغريات اجلديدة  6

 2.7 1.4 6 45.7 165 24.9 90 27.7 100 أأشارك يف الأنشطة اجلامعية املتنوعة 7

 2.9 9.4 34 26.9 97 24.9 90 38.8 140 أأخيش أأن حيدث يل مكروها  8

 2.7 17.5 63 31.2 113 15 54 36.3 131 أأكون مامتسك وهادي يف املواقف احملرجة  9

يل درجة ل اس تطيع معها النوم 10  2.1 38.1 138 32 116 11.6 41 18.3 66 تشغلين الأفاكر اإ

 2.7 17.5 63 24.1 87 32.2 84 35.2 127 أأشعر ابلوحدة حىت لو كنت بني الناس  11

 1.6 47.3 171 45.2 163 3.9 14 3.6 13 أأومن بقدريت عل حتقيق أأهدايف يف املس تقبل 12

 1.6 48.8 176 43.2 156 3.6 13 4.4 16 تنقصين القدرة يف الترصف يف املواقف اخملتلفة 13

 1.8 42.4 153 41 148 6.4 23 10.2 37 ينتابين شعور ابلإحباط  14

 1.7 46 166 44.3 160 1.9 7 7.8 28 عام ل أأفهمهأأتردد كثريا يف أأن أأسأأل  15

 1.5 51 184 47.1 170 1.4 5 0.5 2 أأتقبل نقد ال خرين يل مبرونة  16

 1.7 43.4 157 45.2 163 3.9 14 7.5 27 أأتردد يف دخول ماكن مكتظ ابلناس  17

 1.7 46 166 42 152 6.4 23 5.6 20 من السهل عل الاختالط ابلناس  18

 1.7 46.7 169 43 155 1.4 5 8.9 32 أأشعر ابلتقدير من طرف زماليئ  19

 1.6 46.2 169 48.2 175 1.4 5 3.6 13 أأتشاجر مع ال خرين لأتفه الأس باب 20

 1.7 43.2 156 46.5 168 2.5 9 7.8 28 أأشعر ابلرتياح مع الاخرين  21

 1.6 46.3 167 43.2 156 7.5 27 3 11 سهل الاختالط ابلناس  22

 

 النسب املئوية العدد  الفئات
 51.8 187 درجة (  42–21منخفض ) 
 40.7 147 درجة ( 64–43متوسط )

 7.8 27 درجة فاكرث (  65كبري  )
 100 361 اجملموع

 العبارات م 
املتوسط  ل اندراا  أأحياان دامئا 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  املرج
 2.4 30.5 110 24.9 90 27.7 100 16.9 61 ثقت بنفس بسهوةل أأفقد  1
 2.2 38.5 139 3.9 14 31.6 114 26 94 ينتابين قلق عل حصت  2
 1.5 51.8 187 3 11 45.2 163 صفر صفر أأعاين من النس يان وقةل الرتكزي  3
 1.5 47.7 172 3 11 44.6 161 4.7 17 أأتطلع اىل مس تقبل جبدية وتفاؤل  4
 1.7 41 148 17.7 64 39.9 144 1.4 5 يضايقين الشعور ابلنقص 5
يل جتنب املواقف املؤملة ابلهروب مهنا 6  1.9 38.5 138 21.3 77 38.3 138 1.9 7 أأميل اإ
 1.9 36.8 133 21.6 78 38.3 138 3.3 12 أأجتنب املواقف الت حتملين املسؤولية 7
 1.9 36.3 131 35.7 129 21.6 78 6.4 23 سبب ظاهر تتقلب حاليت بني السعادة واحلزن دون   8
 2.1 32.7 118 34.3 124 25.2 91 7.8 28 أأشعر بعدم الرضا عن نفس رمغ ك اجلهود الت أأبذلها لإجناز أأعاميل  9

 2 35.2 127 34.4 124 23.8 68 6.6 24 أأشعر ابلضيق حول املواقف الغامضة  10
 2.4 22.1 80 36.6 132 23 83 18.3 66 أأثور برسعة وأأفقد أأعصايب  11
 2.7 23.6 85 39.9 144 24.7 89 11.9 43 يتغري مزايج دون سبب ظاهر  12
 2.6 18.6 67 35.2 127 17.2 62 29.1 105 أأسعي للمنافسة والتحدي 13
 2.6 17.2 62 34.6 125 17.5 63 30.7 111 أأشعر يف معظم الأوقات ابحلزن  14
 2.5 21.3 77 36 130 17.2 62 25.5 92 ابلرتياح أأثناء فرتة الامتحاانت لثقت يف قدرايتأأشعر  15
يل درجة ل أأس تطيع معها النوم 16  2.7 17.7 64 29.4 106 17.2 62 35.7 129 كثريا ما تشغلين الأفاكر اإ
 2.7 17.2 62 28 101 18 65 36.8 133 أأشعر ابلس تقرار يف حيايت 17
 2.4 24.7 89 35.7 129 14.1 51 25.5 92 ابلضيق والاكتئابأأشعر  18
 2.4 24 87 35 126 11 40 30 108 اس تطيع أأن أأتفهم ذايت وأأدرك حاجايت 19
 2.4 25.8 93 34.1 123 8.2 30 31.9 115 أأتقبل التوجيه والنصح 20
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 المكية املدروسة ودرجة التكيف الاجامتعي  الشخصيةقمي معامالت الارتباط البس يط )بريسون ( بني املتغريات   : 11جدول  

 

 املدروسة ودرجة التكيف الاجامتعي متغريات أأبعاد قلق املس تقبل دلى الش باب قمي معامالت الارتباط البس يط )بريسون ( بني    : 12جدول  

 
 
 
 
 
 
 
 

 .   وبني درجة التكيف الاجامتعي  املدروسة خصيةالش قمي معامالت الارتباط املتعدد والاحندار اجلزيئ املعياري بني املتغريات   : 13جدول  

درجة التكيف و املدروسة متغريات أأبعاد قلق املس تقبل دلى الش باب قمي معامالت الارتباط املتعدد والاحندار اجلزيئ املعياري بني  : 14جدول 
 الاجامتعي. 

 2.3 27.7 100 37.1 134 5.6 20 29.6 107 أأتضايق من نفس عندما ارتكب خطأأ ما  21

 التكيف الاجامتعي املتغريات املس تقةل
 قمية معامل الارتباط 

 ** 0.199 سن  املبحوثني 
 ** 0.145 عدد أأفراد الوحدة املعيش ية 

 ** 0.241 التعلميي لالب املس توى 
 * 0.124 املس توى التعلميي للأم 

 ** 0.234 ادلخل الشهري لالرسة 
 ** 0.187 التدين

 0.012- الضغوط الااكدميية
 ** 0.346 الطموح

 ** 0.426 الامتسك الأرسي

 التكيف الاجامتعي املتغريات املس تقةل
 قمية معامل الارتباط 

 0.071- قلق التفكري يف املس تقبل
 ** 0.281 قلق التحصيل ادلرايس 

 ** 0.214 القلق املهين
 ** 0.244- القلق الاجامتعي 

 املتغريات املس تقةل
 التكيف الاجامتعي

 قمي معامل الاحندار اجلزيئ  قمي معامل الاحندار 
 ** 0.171 ** 0.175 املبحوثسن 

  0.009 عدد أأفراد الوحدة املعيش ية 
 ** 0.172 ** 0.187 املس توى التعلميي للأب

  ** 0.177 املس توى التعلميي للأم 
 ** 0.212 ** 0.241 ادلخل الشهري للأرسة 

 ** 0.225 ** 0.285 التدين
  0.0122- الضغوط الأاكدميية

 ** 0.154 ** 0.169 الطموح
 ** 0.221 ** 0.241 الامتسك الأرسي

 R 0.627 0.607 قمي معامل الارتباط  
 R2 0.393 0.368 قمي  معامل التحديد 

 ** 25.915 ** 11.831 قمية "ف " 

 املتغريات املس تقةل
 التكيف الاجامتعي

 قمي معامل الاحندار اجلزيئ  قمي معامل الاحندار 
  0.021 قلق التفكري يف املس تقبل

 ** 0.157 ** 0.163 التحصيل ادلرايس قلق 
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   النفسالمكية املدروسة ودرجة التكيف  الشخصيةقمي معامالت الارتباط البس يط )بريسون ( بني املتغريات   : 15جدول  

  النفساملدروسة ودرجة التكيف متغريات أأبعاد قلق املس تقبل دلى الش باب قمي معامالت الارتباط البس يط )بريسون ( بني    : 16جدول  

 
 
 
 
 
 

 .     النفسوبني درجة التكيف  املدروسة يةالشخص قمي معامالت الارتباط املتعدد والاحندار اجلزيئ املعياري بني املتغريات   : 17جدول  

 .   النفسدرجة التكيف   واملدروسة متغريات أأبعاد قلق املس تقبل دلى الش باب قمي معامالت الارتباط املتعدد والاحندار اجلزيئ املعياري بني   : 18جدول  

 ** 0.231 ** 0.271 القلق املهين
 ** 0.269 ** 0.287 القلق الاجامتعي 

 R 0.610 0.605 قمي معامل الارتباط  
 R2 0.372 0.366 قمي  معامل التحديد 

 ** 52.122 ** 28.916 قمية "ف " 

 التكيف الاجامتعي املتغريات املس تقةل
 قمية معامل الارتباط 

 0.065 سن  املبحوثني 
 ** 0.149 عدد أأفراد الوحدة املعيش ية 

 ** 0.167 املس توى التعلميي للأب
 0.032 املس توى التعلميي للأم 

 0.053 ادلخل الشهري للأرسة 
 ** 0.192 التدين

 0.042- الضغوط الأاكدميية
 ** 0.281 الطموح

 0.052 الامتسك الأرسي

 التكيف الاجامتعي املتغريات املس تقةل
 قمية معامل الارتباط 

 * 0.122- قلق التفكري يف املس تقبل
 ** 0.163- قلق التحصيل ادلرايس 

 ** 0.231- القلق املهين
 ** 0.181- القلق الاجامتعي 

 املتغريات املس تقةل
 التكيف الاجامتعي

 قمي معامل الاحندار اجلزيئ  قمي معامل الاحندار 
  0.014 سن املبحوث

 ** 0.164 ** 0.185 عدد أأفراد الوحدة املعيش ية 
 ** 0.172 ** 0.187 املس توى التعلميي للأب

  0.012 املس توى التعلميي للأم 
  0.004 ادلخل الشهري للأرسة 

 ** 0.181 ** 0.172 التدين
  0.016- الضغوط الأاكدميية

 ** 0.146 ** 0.148 الطموح
  0.022 الامتسك الأرسي

 R 0.394 0.385 قمي معامل الارتباط  
 R2 0.155 0.148 قمي  معامل التحديد 

 ** 17.155 ** 6.494 قمية "ف " 

 املتغريات املس تقةل
 التكيف الاجامتعي

 قمي معامل الاحندار اجلزيئ  الاحندار قمي معامل 
  * 0.154- قلق التفكري يف املس تقبل

 ** 0.359- ** 0.403- قلق التحصيل ادلرايس 
 ** 0.311- ** 0.366- القلق املهين
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ABSTRACT  

The research aimed to study the future anxiety of the university youth and its relationship to social 
and psychological adaptation, and the significance of the relationship between the studied 
independent variables and social and psychological adaptation. A regular random sample of 
university rural youth was taken from the village of Al-Berjaya in the district of Al-Minya, Al-Minya 
governorate. The sample size was (361) respondents (boys and girls). The results of the study can be 
summarized as follows: The level of anxiety dimensions for the respondents was recorded in two 
categories; medium and high, except for social anxiety that was recorded in the low category. 
Additionally, it was found that each of  the seven independent variables (which are the father’s 
educational level, the mother’s educational level, the monthly income of the family, religiosity, 
ambition, academic achievement anxiety, and occupational anxiety) makes a unique significant 
contribution in explaining the variation in the degree of social adaptation and is in the positive 
direction. The coefficient of determination indicates that the seven variables together explain 41.2% of 
the variance in the degree of social adaptation. It is also clear that the seven independent variables 
(which are the number of members of the living unit, the educational level of the father, religiosity, 
ambition, academic achievement anxiety, occupational anxiety, and social anxiety) make a unique 

 ** 0.149- ** 0.468- القلق الاجامتعي 
 R 0.532 0.605 قمي معامل الارتباط  

 R2 0.283 0.366 قمي  معامل التحديد 
 ** 48.305 ** 19.333 " قمية "ف  

mailto:HudaEL-Lethey.66@azhar.edu.eg


Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (2) December (2022) (409-426) El-lethey and Ali 

427 
 

significant contribution in the interpretation of the degree of psychological adaptation. The number of 
members of the living unit, the educational level of the father, religiosity, and ambition are in the 
positive direction, while academic achievement anxiety, occupational anxiety, and social anxiety are in 
the negative direction. The coefficient of determination indicates that the seven variables together 
explain 18.8% of the variance in the degree of psychological adaptation. 

Keywords: Future anxiety of youth; Social adaptation; Psychological adaptation. 

 


