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  ب للياثطال عينت مه قلق المستقبل وعالقته بجودة الحياة لدى

 غزةبجامعت فلسطيه 

 *عبدالكريم سعيد المدهون . د                   
 

 المقدمة
يعــق ق ــم تقبلــاهرة نــية إ تملــي  حدابيييــ  ا ــقر  ــي  ي ــع  تقمــ ق 
رودــــوق يهــــ  ينـــــقق ت ويتهــــوي ي ـــــه اــــوا  حتمعـــــيق ت وا ــــي ر    ييتـــــي  

فليوقودي ت وتالعت ةذ  تق يق  ف  تقبدابع تقم لـهيت  تقـذي تضه تريت 
يعــيت  فيــ  تدفــ تق بــ  نــ و  تقا ــيقي  وتدابيييــ  وجهيفيــ  بعهــقإ ادع ــ  

ق ـــ  فـــ ل تقعبـــة و  بـــ  تقلـــ    ق هــي ي ه ذتاـــ  و بلـــاهر   وودـــوق  رلـــر 
 وتقرهيق  وغيي  تدب  تقتمل  وتالدابيي .
ه ـم ر ـم  ييبـ   يـر ح  تدوة ويب   تقابيي  رـي  ق ـم تقبلـاهرة وتق

يعتــ   يقــ  بــ  ت ت ــ ية ويــقا تق ت ــ  وتقيــو  ر ــث  تقبلــاهرة وتد جــ  
ــــــــق ــــــــيقيو  تقبلــــــــاب  وتقانقي ــــــــيت  يع ــــــــم  ــــــــعو ت  ييبــــــــي  ر          رعــــــــقت ت  وتقج

   " (Zaleski, 1994,32)  تقيل  "
 بــي يعرــ  ق ــم تقبلــاهرة يــ  يرــ إ تتمعيقيــ  بيقبــ  غيــ  لــي إ يبا ــ  

قني يو  غيبض ت و بيي ب   تق ق تقرعيق ب   عوريت وتقاتري تقم ق يال
تقلـــــ ر  ق  ـــــقتر تقباوقعـــــ  وتق ـــــعو  ريالت يـــــي  وتقاـــــوا  وتقضـــــيم يتـــــق 
تاللــا  تم فــ  تقام يــ  فينــيت وتق ــعو  يضــع  تقهــق إ ي ــه ا هيــم ت بــية 
وفهــقت  تقهــق إ ي ــه تقا  يــ  وتق ــقتب وتال لــيم رــث  تق يــيإ غيــ  دــقي إ 

ـــــــ  ت ـــــــو تقبلـــــــاهرةت  ريالةابـــــــيا بـــــــع ـــــــقت  تدبـــــــة وتقهبثتيي           تق ـــــــعو  رمه
 (42: 4002 تيرق تقلبيع بية )
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ويعق ق م تقبلاهرة ربجير  ي ة  و تضه ت  تملـ   يـتدا يـ  يرـ تت 
بيضــي  غيــ  لــي إ بــع ا ــوي  وا  يــ  حق ت ــ  بع فــ  ق وتقــع وق ــذتت بــ  

بـع اضـييا يالة تلا ضي  ق ـذ  ييت و تقيرـ تت  تقبيضـي  غيـ  تقلـي إ 
             ق لـــــــــ رييت ادعـــــــــة تقمـــــــــ ق فـــــــــ   يقـــــــــ  بـــــــــ  تقاـــــــــوا  ويـــــــــقا تالبـــــــــ  .

 .(4002ت هي ) يت  
ــــــق  4992بت ــــــو  ) ه عــــــت ويي ــــــق  ــــــم ق ــــــ  بــــــييجي  تقه  ( ح   غ 

تقب تةهي  وتق ري  ةو تقبلاهرة رة    تق ري  يتقبي ي ع  رعـقا وضـو  
وي ــه بلــاهر   تقبلــاهرة تقبنتــ  فيتــ  يلا ــع   ت ريهــي  وق هــي ي ــه ذتاــ  

 وودوق 
 بي    ق ريئ  تقا  يعيش فيني تقم ق قو ت ةيبـي فـ   ـقور تقه ـمت تنـ ت 
قبي ا اوي  ب  يوتبة تقانقيق وت  ريه وتقباتيقضيت وق   تقم ل قا هيم 
تنيي  تقعالقيت ت دابيييـ  وتقهـيا  يـر  تقذتتت و ج إ تقض وه تقتملي ت وت 

 يــر يلــعه تقمــ ق قا هيــم ذتاــ   يعاــ ي تقمــ ق اــوا ت ويوفــي واوقــع تقم ــةت
.  وهبو يا  تقبلـاهر ي ت ببـي يـيج  ي ـه ق دـ  اوتفهـ  و ضـي  يـ    يياـ 

 Eysenk et al, 2006,294)آي ت  وآي و  )
( رــث  بمنــوا دــوقإ 32-33: 4002) تدت ــي  لــيبي    بــي   ــي ت

تق يــيإ يعــق   ــق بمــيةيا ي ــا تقــتمم ت يدــير  تقــذي ي ــبة تق ــ   تقعيبــ  
 وتقاميية ريقبلاهرة وتقلعيقإ وتق ضي ي  تق ييإ. وتقاوتفم

   دـوقإ تق يـيإ ا ـبة  ت Veenhoven) 2008,7,) "ةـوف  حيمي "وي   
اهــويا قدوتتــ  باعــققإ فــ  تق يــيإ بجــة تقنــ و  تقبعي ــي ت وفــ ل تقعبــة 
تقباي ـــــ  تقاـــــ  ابـــــت  تق ـــــعو  تق ي ـــــ  ريق مـــــي إ و يميـــــ  تقاعيبـــــة بـــــع 

 تقب  الت وتقا قييت.
    Bonebright, et al, 2000,18)) وآيـ و  "رـو  ر تيـت"وفـه     

تد ــييل تقـــذي  يب ــتنا ت ـــ ت   ةــقت  ذتت بعتـــ  فــ  تق يـــيإ ي ـــع و  
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رق دـــ  بتيمضـــ  بـــ  تقه ـــم وقـــقينا جهـــ    رـــ  فـــ   تملـــنا واهرـــة ق ـــذتتت 
 وتاديةيت حدابييي  حيديري  وةا   ج  تلاباييي ريقعبة.

( رـــــث  تدفـــــ تق تقـــــذي  25: 4004 ) فضـــــة وقـــــق   ـــــي  يرـــــق تق ـــــبق
يتد و  ف  ا هيـم بعتـ  ق يـيانا   جـ   ـعو ت ريق ضـي يـ  تق يـيإ و  جـ  

 امييال ريقبلاهرة و  ج   الر  تملي  ووي  قيت .
( رـــث  ق ـــم 4002) ت لـــيق يرـــق تقعنـــيابعـــوض يرـــق تقاـــوت  وي ـــي  

تقبلــــاهرة  يقــــ  بــــ  تقاــــوا  ويــــقا تالهبئتــــي    يــــر ي ــــو  قــــق   تقمــــ ق 
ق ة بيي ب   تقبلـاهرة بـ    ـقتر  ببـي يمهـق تقمـ ق تق  نـ   اوقعيت ل ري  

ت اي  تقا  ي ييةـي  تايدـ  قنـذت تق ـعو  تقـذي يتايرـ  ت  فـال يب ـ  بـ     
تبــي يضــه   ويعدــ  ت ويــتع م  ي هــم ذتاــ   و تبــو  تدبجــة   و يرــقب وت 
ةــــذت تالضــــه ت  فــــ  بنــــية  باعــــققإ رــــق ديت باميواــــ  رــــي  تدفــــ ق فــــ  

 . ييإ بهقباني دوقإ تق
يبجــــة هــــال  تقديبعــــيت وتقيــــ يدي  بــــتنا فئــــ  ال يلــــاني  رنــــي فــــ  
تقبدابــــع تقم لــــهيت ت اعــــيش فــــ   دــــوت   ــــقيقإ تقاعهيــــق رمعــــة تقنــــ و  
تالقا ــيقي   وتالدابيييــ  وتقجهيفيــ  و    غ ــ  تقيــ يدي  ال ي تقــو  يــي   
تهيم تقعبـة وةـذ  تق يقـ  تقت بـ  غبـوض  ـو إ تقبلـاهرة تقبنتـ  قنـات 

ـــ  فـــ  هبـــم وت   تلـــا ـــقتي   لـــيةا رـــقو   ري ب ت  تق  ـــي  وت تهلـــيا تق
  بيت  تق ري  وهبو نا و تق ب  ق د  تقه م واقت  دوقإ تق ييإ ققينا.

( رث  بمنوا دـوقإ تق يـيإ باعـقق 422: 4044 تعيل  ) غقت  وا ي  
تالرعـــيق  وتلـــر  وييا ـــ  بـــ   ـــيل  يـــ  وذقـــ  وفـــم تقبعـــييي  تقاـــ  

تق ييإ وبهيقرني وتقا  غيقري  بي ااـثج  رعوتبـة  جيـ إ  يعابقةي تدف تق  قاهويا
اا  ا ف  ا قيق بهوبيت دـوقإ تق يـيإ  يقهـق إ ي ـه تقام يـ  وتايـيذ تقهـ ت  
قت إ  تقنــــــ و  تقب يهــــــ  وتق ــــــ    تقدلــــــبي   وتقهــــــق إ ي ــــــه تقــــــا  ا  وت 
وتقتملــــــي  وتقنـــــــ و  تالقا ـــــــيقي   وتقبعاهــــــقتت تققيتيـــــــ  وتقهـــــــيا تقجميفيـــــــ  
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  ي ـــقق بـــ  يالقنـــي تالفـــ تق تد ـــيي  تقبنبـــ  فـــ  ا هيـــم وتق ضـــي ي  تقاـــ
 لعيقانا ف  تق ييإ.

ـــي    ـــ غا بـــ  اعـــقق  واتـــوب بلـــي تت    ـــ  تقر ـــر تقع بـــ  ف ـــه تق وي 
تقر ور وتقق تليت ف  ةذت تقبدية وتقبا ي تت تقبا    رنـي الااتيلـ  بـع 
ـــ  فـــ  تقبدابـــع تقم لـــهيت  ب ـــة تالةابـــيا يي ـــ  و    تالـــيب ةـــذ  تق يق

تقـــذي يتانـــ ةا بلـــاهرة ونيمـــ  بدنـــوة بـــ  ي يدـــ  تقديبعـــيت  تق ـــري 
يبج ــو  يرئــي ي ــه  تملــنا و لــ ةا  ــذق  ي ــه تقبدابــعتوقا يعــق تق ــري  
قـــيق ي  ي ـــه ا ريـــ  ح اييدـــيانا تقتملـــي  وتالدابيييـــ ت وتالقا ـــيقي ت وةـــذت 
ياه ــ  اضــيف  تقدنــوق بــ   يفــ  تقبلــيوقي  بــ   دــية تقــقي  وتقلييلــي  

بم ــ ي  و لـــياذإ تقديبعــيت ق  ــق بـــ  ةــذ  تق يقــ  تقتملـــي  وتاليالبيــي  وتق
 تقا   ض ت اي م تقبدابع تقم لهيت .

 مشكمة الدراسة 
ببي قفع تقري ر تق يق  تق  تالةابـيا ريقق تلـ  تق يقيـ   اد راـ  يبيـقت 
ق يو  تقهـال  ي ـه بـقت    رـع لـتوتت  يـر ال ـن يـقا ب ـي     غ ـ  

 د   تنا يتاـيرنا ت لـيم يبيـم رعـقا تقه ر  ف  تدت ه   تقال بتندي  ر
تدبـــ  وتقه ـــم  بـــ  ا تيـــق  يـــقتق تقيـــ يدي  تقـــذي يمـــوم ت ي ايدـــيت لـــوم 

و ذق  غبوض يي ه  تقبلاهرة تقـونيم  وةـذ  تق يقـ   تقعبة تقم لهيت ت
تقيي   ادلـقةي ي و ـيا  تقريئـ  تقم لـهيتي تقا  اعـيت  بـ  ق ـ  فـ ل 

يا ةـــــيال  تق ـــــري  واارـــــقق تقعبـــــةت وريقاـــــيق  ااضـــــي ة بلـــــي   تدبـــــة  بـــــ
  البنــا وهبو ــيانا فــ  غــقا ب ــ متفيقاع   ي ــه  لــري  ق ــم تقبلــاهرة 
ـــــق  هـــــال    يياديبعـــــ  ف لـــــهي  ب ـــــ    الـــــا م تقق تلـــــ   واقتييياـــــ  ق

 وت ةابيا.
 وفي ضوء ذلؾ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ـــق  هـــال بـــي     يـــيت ديبعـــ  يالقـــ  ق ـــم تقبلـــاهرة ردـــوقإ تق يـــيإ ق
  ؟ر  إ ف لهي  
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 ويام ب ب  ةذت تقليتة تدلئ   تقم يي  تقايقي :
ـــيت ديبعـــ  ف لـــهي   -4 ـــق  هـــال    ي ـــم تقبلـــاهرة ق بـــي بلـــاو  ق 

  ؟ر  إ
 ؟     ييت ديبع  ف لهي  ر  إق د  دوقإ تق ييإ قق  هال بي -4
ـــــي  باولـــــهيت   -3 ـــــ   قتقـــــ  ح  ـــــيئيي  ر ةـــــة اودـــــق يالقـــــ   ح اريهي

ي ـــه بهيـــيم ق ـــم تقبلـــاهرة ودـــوقإ تق يـــي  قـــق  هـــال   تقـــق ديت 
 ؟   ييت ديبع  ف لهي  ر  إ

    ة اودــق فــ وم قتقــ  ح  ــيئيي  رــي  باولــهيت تقــق ديت  ي ــه ةــ -2  
بهييم ق م تقبلاهرة ودوقإ تق ييإ قهال    ييت ديبع  ف لهي  

ــــــــوب  ــــــــ ) تقت ــــــــ تت تقايقي تقبلــــــــاو   –تقاي ــــــــل  –اعــــــــ   ق با ي
 ؟(تقق تل 

 الدراسة أىداؼ  
تقاعـــ   تقـــه بلـــاو  ق ـــم تقبلـــاهرة قـــق  هـــال    يـــيت ديبعـــ   -4

 . ف لهي  ر  إ
تقاعـــــ   تقـــــ  ق دـــــ  دـــــوقإ تق يـــــيإ قـــــق  هـــــال    يـــــيت ديبعـــــ   -4

 . ف لهي  ر  إ
تق    واملي  تقم وم ف  ق م تقبلاهرة ب  تي ي  ودوقإ تق ييإ   -3

       قاي لت –حتير(  –ف  ضو  تقبا ي تت تقايقي  ) تقتوب ) ذ و  
 . تق ترع( –تقبلاو   تقق تل  ) تدوة  – قر ( –)ي ب  
 فروض الدراسة 

ي ــة بلــاوي ق ــم تقبلــاهرة قــق  هــال    يــيت ديبعــ  ف لــهي   -4
 % ؟50ر  إ رتلر  

ا ة ق د  دوقإ تق ييإ قق  هال    يـيت ديبعـ  ف لـهي  ر ـ إ  -4
 % ؟50رتلر  
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رــي  باولــهيت تقــق ديت  ال اودــق يالقــ  ت اريهيــ  قتقــ  ت  ــيئيي   -3
ي ــــه بهيــــيم ق ــــم تقبلــــاهرة ودــــوقإ تق يــــيإ قــــق  هــــال    يــــيت 

 ديبع  ف لهي  ر  إ
ــــه  -2 ــــق ديت ي  ــــي  باولــــهيت تق ــــ  ت  ــــيئيي ر ــــ وم قتق ال اودــــق ف

بهيـــيم ق ـــم تقبلـــاهرة ودـــوقإ تق يـــيإ قـــق  هـــال    يـــيت ديبعـــ  
 ف لهي  ر  إ اع   قبا ي  تقتوب  )ذ و .تتير(.

ــــ وم -2 ــــه  ال اودــــق ف ــــق ديت ي  ــــي  باولــــهيت تق ــــ  ت  ــــيئيي ر قتق
ــيإ  قــق  هــال    يــيت ديبعــ   بهيــيم ق ــم تقبلــاهرة ودــوقإ تق ي

  قر (. -تقاي ل)ي ب   ع   قبا ي اف لهي  ر  إ 
ال اودق ف وم قتق  ت  يئيي رـي  باولـهيت ق دـيت تقهـال  فـ   -5

بهيـــيم ق ـــم تقبلـــامرة ودـــوقإ تق يـــيإ قـــق  هـــال    يـــيت ديبعـــ  
 تق ترع(. -ع   قبا ي  تقبلاو  تقق تل   )تالوةا إ ف لهي  ر 

 أىمية الدراسة
اترجم  ةبي  تقق تل  ب   ةبي  تقبوضوب تقذي ااتيوق   فه م تقبلاهرة  
وتقبا يــــ تت تقبا ــــ   رــــ  ب ــــة تةابــــيا ويتييــــ   جيــــ  بــــ  تقباي  ــــي  
ــــ  تالتايديــــ   ــــو  يبــــيق تقبدابــــع وب  ــــ  هيقا ــــي جي ت  فيق ــــري  يبج  وتقر

إ ي ــه ح ــقتر تقا ييــ  فــ  دبيــع بدــيالت تق يــيإت فيقق تلــ  تق يقيــ  وتقهــيق  
الــ ه تقضــو  ق اعــ   تقــ  بلــاو  ق ــم تقبلــاهرةت  وق دــ  دــوقإ تق يــيإ 
قق  هال    ييت ديبعـ  ف لـهي   بـي اا ـقق  ةبيـ  تقق تلـ  بـ  تقتي يـ  
تقاهريهي  ب  تايئدني واونيمني فـ  بدبويـ  بـ  تقاو ـييت  وتقبها  ـيت 

تقاــ  ااو ــة تقينــي بــ  يــالة واوديــ  تقت إ تقديبعــ  وبيللــيت   تقا رويــ 
تقبدابــع تقـــ   لـــري  ح امـــيب ق ـــم تقبلـــاهرة قـــق  تق ـــري  بـــ   دـــة ضـــع 
تقولـيئة تق مي ـ   ق  ـق بــ  حتا ـي   فـ  تقبدابـع وةــذت ياه ـ  وضـع يهــ  

 حلا ايدي  وهتي   يب   قاوفي   ييإ   يب  قق  تق ري  تقي يدي .
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 محددات الدارسة
: ديبع  ف لهي  فـ  بقيتـ  تق ةـ ت ت غـ إ. هـال   لمحددات المكانيةا

قت إ تقبية وت يالا    ييت تقنتقل  وتقا ري  وتقهيتو  وت 
فـ  تقم ـة تققت لـ   بهـيييم تقق تلـ اـا اهريـم  : المحددات الزمانيػة
 4042/4042تقجيت  ق عيا تقديبع  

قم ــة هــال  ديبعــ  ف لــهي  تقبلــد ي  فــ  ت : المحػػددات البشػػرية
بــ  تقاي  ــيت تدقريــ   4042/ 4042تقدــيبع  تقق تلــ  تقجــيت  ق عــيا 

ريق  يـيت  وتقع بي  وبـ  تقـذ و  وت تـير و تقبلـاو  تقق تلـ  تدوة وتق ترـع
 ليره  تقذ  .

 مصطمحات الدراسة
 : قمؽ المستقبؿ

ي ــة تو تضـه ت  تملــ  تقبت ـث يــتدا يــ  يعـ   ق ــم تقبلـاهرة رثتــ  "
ت بـــع ا ـــوي  وا  يـــ  حق ت ـــ  بع فـــ  ق وتقـــع  يرـــ تت بيضـــي  غيـــ  لـــي إ

وق ــذتت بــ  يــالة تلا ضــي   ق ــذ  ييت وتقيرــ تت  تقبيضــي  غيــ  تقلــي إ 
بع اضييا ق ل رييت  ادعة  ي رني  ف   يق  ب  تقاوا  ويقا تالب  ت 
ــــذتت وتقعدــــ  تقوتضــــ  واعبــــيا تقم ــــة واوقــــع  ــــ  اــــقبي  تق ببــــي يقفعــــ  تق

 ييا ب  تقبلاهرةت وق م تقام ي  فـ  تق وت رت وايقي ر  تق   يق  ب  تقا
تقبلــــاهرة وتقيــــو  بــــ  تقب ــــ الت تالدابيييــــ  وتالقا ــــيقي  تقبلــــاهر ي  

 (.4002 ت هي ) يت   "تقباوقع  وتدف ي  تقولوتلي  وق م تقبوت وتقيثم
ــــ  تقاــــ  ي  ــــة ي ينــــي  ــــي   ريقق دــــ  تق  ي ــــم تقبلــــاهرة حد تئي يهــــيم ق 

 يقا ف  تقق تل  تق يقي .تقهال  ي ه بهييم ق م تقبلاهرة تقبلا
 : جودة الحياة

ةـــ   ـــعو  تقمـــ ق ريق ضـــي وتقلـــعيقإ وقق اـــ  ي ـــه ت ـــريب  يدياـــ  بـــ  
 يالة ج ت  تقريئ  و ق  تقيقبيت تقا  اهقا ق  ف  تقبديالت تق  ي ت 
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بــع  لــ  تقت اــ  ق وقــت وتاللــاميق   وتقتملــي  وتالدابيييــ ت وتقاع يبيــ ت
 (474-449: 4005 ت  ينا بنق و  بتل ب بوق )  بت .

اهيم دوقإ تق ييإ حد تئيي  ريقق د  تق  ي  تقا  ي  ة ي ينـي  تقهـال  
 ي ه بهييم دوقإ تق ييإ تقبلايقا ف  تقق تليت تق يقي .

  الدراسات السابقة
 : أساسية تتناولت الدراسات السابقة ثالثة محاور

ات تناولػػػػت قمػػػػؽ المسػػػػتقبؿ وعالقتػػػػو بػػػػبعض : دراسػػػػ األوؿالمحػػػػور 
  يراتالمتغ

عنوانيػا قمػؽ المسػتقبؿ وعالقتػو رق تلـ   (4112) مندوه دو محمقيا 
 بػػبعض مظػػاىر التوافػػؽ الدراسػػي لػػدى طػػالب الجامعػػةة وىػػدفت الدراسػػة
ق اعــ   حقــه تقمــ وم رــي  ه رــ  تقديبعــ  وفهــي  قبا يــ تت تقتــوب وتقاي ــل 

بــ   وتكونػػت عينػػة الدراسػػةتقق تلــ  وتقم قــ  تقق تلــي  فــ  ق ــم تقبلــاهرةت 
بهيــيم  وأسػػتخدـ الباحػػثت  ( هيقرــي  وهيقرــ  بــ  ديبعــ  تقبت ــو إ500)

ودــوق  واسػػترت النتػػائ  عػػفت ق ــم تقبلــاهرة وتقاوتفــم تقــتمم بــ  حيــقتق  
فــــ وم ذتت قالقــــ  رــــي  تقدتلــــي ) ذ ــــو  ت وتتــــير( وه رــــ  تقاي  ــــيت 
تقع بيــــ  وتدقريــــ  وتقمــــ م تقق تلــــي  بــــ  تقبلــــاو  تدوة وتق ترــــع فــــ  ق ــــم 

 ت  ق يق  تقذ و  .تقبلاهرة تقبن
عنوانيا قمؽ المستقبؿ وعالقتو ( رق تل  4101ابو العال )محمد قيا 

 297 عينػة قواميػاي ـه بيوية االنا لدى عينة  مف الطػالب الجػامعييف 
بهيــيم ق ــم تقبلــاهرة و تقنويــ  تقتملــي  واسػػتخدـ الباحػػث  هيقرــي  وهيقرــ 

تت قالقـــ  ودـــوق فـــ وم ذ واسػػػترت أىػػػـ النتػػػائ  عػػػف قهـــال  تقديبعـــ  ت
ـــم تقبلـــاهرة ريتبـــي  ـــي  هـــال  تقديبعـــ  بـــ  تقدتلـــي  فـــ  ق  ت  ـــيئي   ر

 . دي ت ف وم ف  ق م تقبلاهرة ق يق  تق  ييت تالقري 
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عنوانيػػا قمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدى رق تلــ   (4101)  الطػػائي ذكػػرىقــيا 
حقـه  وىػدفت الدراسػةت  طالب كميػات الطػب فػي جامعػة الموصػؿ بػالعراؽ

ة ري  هال    ييت تقه  ف  ديبع  تقبو ة ت تقاع   حقه ق م تقبلاهر
وتقاعــ   حقــه بــي حذت  ــي  با يــ  تقدــتم وتــوب تقاي ــل قــ  يالقــ  ره ــم 

( هيقرــي  وهيقرــ  بــ  تقبلــاو  تق ترــع 420بــ  )وتكونػػت العينػػة تقبلــاهرةت 
 واستخدـ الباحػثه  ريهـ ي(ت  –ه   –ف    ييت تقه  )ه   لتي  

يــ   وأسػػترت نتػػائ  الدراسػػةر ت بهيــيم ق ــم تقبلــاهرة بــ  حيــقتق تقري ــ
ودوق ف وم ري  تقه ر  ي ه با ي  ق م تقبلـاهرة وفـم با يـ  تقاي ـل 
ق ــــيق  ه رــــ    يــــ  تقهــــ  تقريهــــ يت وال اودــــق فــــ وم ي ــــه با يــــ  ق ــــم 

 تقبلاهرة يع   ق دتم)ذ و ت تتير(.
عنوانيػػا قمػػؽ المسػػتقبؿ وعالقتػػو  رق تلــ  (4102معػػوض )عمػػرو قــيا 

(  450) وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مبػػة الجامعػػةبمسػػتوى الطمػػوح لػػدى ط
بهييم ق ـم  واستخدـ الباحث هيقري  وهيقر  ب  اي  يت ي بي  و قري .
يـــ   وأسػػػترت نتػػػائ  الدراسػػػة تقبلــاهرة وبلـــاو  تقهبـــو  حيـــقتق تقري ـــر

ودوق يالق  ليقر  رـي  بلـاو  تقهبـو  وق ـم تقبلـاهرة ريتبـي يودـق فـ وم 
  تقه ــــم فــــ  بلــــاو  تقهبــــو  رــــي  باولــــه  ق دــــيت ب امعــــ  وبتيمضــــ
ا ـي  تقق تلـ  حقـه قـق إ ق ـم  بينماودي ت تقم وم ق يق  بتيمض تقه مت 

 تقبلاهرة ف  تقاتري ربلاو  تقهبو  قق  تقه ر 
  دراسات تناولت جودة الحياة وعالقتيا ببعض المتغيراتالمحور الثاني : 

نػة عنوانيا جػودة الحيػاة لػدي عيرق تل   (4112) عبداهللىشاـ قيا 
 وىػدفت الدراسػةت بعػض المتغيػرات الديمغجرافيػة مف الراشديف فػي ضػوء

تقـــــذ ي   بتيمضـــــ ( -تقـــــ    ـــــ  يـــــ  تقمـــــ وم رـــــي  تقهـــــال  )ب امعـــــ 
تالدابيي  ف  تق ت  دوقإ تق ييإ تقتملي  وتقا  ية تال يقيب  توتق    
ي  بقي تياال  تق ت  دوقإ تق ييإ ريياال  بلاوي تقذ ي  تالدابـيي  
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هيقرـي  (224بـ  ) وتكونت عينػة الدراسػة اي ل تال يقيب  توتقتوب وتق
بهيــيم دــوقإ تق يــيإ  أسػػتخدـو بــ  تقدتلــي  بــ    يــ  تقا ريــ  ريقلــويم ت

يــ  ودــوق فــ وم فــ  تق ت   اسػػترت نتػػائ  الدراسػػةو بــ  حيــقتق تقري ــر 
ـــذ ي  تقب امـــع ـــا الـــم    تدـــوقإ تق يـــيإ تقتملـــي  ق ـــيق  تقهـــال  ذوي تق وق

تقاترـــي ريقا  ـــية تقق تلـــ  بـــ  يـــالة دـــوقإ تق يـــيإ  تقتاـــيئن يـــ  تب يتيـــ 
 وتقذ ي  تالدابيي .

عنوانيػػا جػػودة الحيػػاة لػػدى رق تلــ   (4104نعيسػػة )رغػػداء  قيبــت
حقه تقاع   حقه بلـاو   ة وىدفت الدراسة طمبة جامعتي دمشؽ وتشريف

           با يــــ تت فــــه ضــــو دــــوقإ تق يــــيإ قــــق  ه رــــ  دــــيبعا  قب ــــم وا ــــ ي  
( هيقرـي  350) وتكونػت عينػة الدراسػةوتقدـتم وتقاي ـل(ت )تقب يفن ت 

( هيقرـــي  بـــ  ديبعـــ  ا ـــ ي ت 420( بـــ  ديبعـــ  قب ـــمت و )420بـــتنا )
وأسػػػترت نتػػػائ   دـــوقإ تق يـــيإ بـــ  حيـــقتقةي  بهيـــيمواسػػػتخدمت الباحثػػػة 

يــ  ودــوق بلــاو  باــق  بــ  دــوقإ تق يــيإ تقديبعيــ  قــق  تقه رــ   الدراسػػة
   قبا يــ تت تققيب د تفيــ  تقجالجــ  بعــي   فــ  بــ  تقدــيبعاي  وتقاــثجي  تقب ــا

دـــوقإ تق يـــيإت و و ـــت تقري جـــ  تيهـــي  تقه رـــ  بلـــي     رـــ  بـــ  تق  يـــ  
الجريت تقذتت وا هيهني ب  يالة تيايي  توب تقاي ل تقا  ااتيل  بع 
قق تاـــ  وبيوقــــ  حقـــه ديتــــ  ا قيــــق ب  ـــق   ــــيقيب  وتملـــ  يهــــقا يــــقبيت 

فـــيم تقر ـــر تقـــذتا  بـــ  تقبع فـــ  ربـــي تال  ـــيق تقمـــ قي وتقدبعـــ  واولـــيع  
ــــيإ فــــ  رعــــض بمــــ قتت باه رــــيت  ــــه بــــ  دــــوقإ تق ي ــــم بلــــاو   ي  ي ه

  .تقديبع 
 جودة الحياة و قمؽ المستقبؿ دراسات تناولت  : ثالثالمحور ال
قمػػػػؽ المسػػػػتقبؿ " عنوانيػػػػا ( رق تلــــ  4112 ) سػػػػعودناىػػػػد قيبــــت 

تقاعـ   ي ـه  حقـهوىػدفت الدراسػة ت " وعالقتو بسػمتي التتػاؤؿ والتشػاـؤ
بق  تتا ي  ق م تقبلـاهرة وا قيـق   جـ  بديالاـ  تتا ـي ت ت و ـذق  تقاعـ   
ي ــه بــق  تتا ــي  تقلــبيت تقامييقيــ  وتقا ــييبي  قــق  تقهــال  وتقهيقرــيت 
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ــــذ و   ــــيإ( ويالقانــــي ره ــــم تقبلــــاهرة وتقبهي تــــ  رــــي  )تق ) رعــــيق دــــوقإ تق ي
               دـــوقإ تق يـــيإ بهييلـــ واسػػػتخدمت الباحثػػػةوتالتــير( فـــ  ق ـــم تقبلـــاهرةت 
( ب  ه ر  4422ب  ) وتكونت عينة الدراسةو لبا  تقاميية و تقا ييا 

ديبعــــــ  قب ــــــم بــــــ  بيا ــــــ  تق  يـــــــيت تقعب يــــــ  وتقتن يــــــ  وبــــــ   يفـــــــ  
ي  ت اميب تلر  تقه ـم وتقا ـييا وق ـم  وأسترت نتائ  الدراسةتقبلاوييتت 

يــيت تقع بيــ  وت ارــيه ق ــم تقبلــاهرة فــ    يــيت تقع ــوا تالتلــيتي  بهي تــ  ر  
تقبلــــاهرة ريقامــــيية وتقا ــــييا وق ــــم تق يقــــ  وتقلــــب  وتدبــــة ) رعــــيق دــــوقإ 

 تق ييإ(.
عنوانيػا جػودة الحيػاة  رق تلـ  (4104) فوشػقير وخخػر زينػب قيبت 

كمنبػػػق لقمػػػؽ المسػػػتقبؿ لػػػدي طالبػػػات قسػػػـ التربيػػػة الخاصػػػة وطالبػػػات 
ق اعــ   حقــه تقعالقــ   وىػػدفت الدراسػػةت الػػدبمـو التربػػوي بجامعػػة الطػػائؼ

وتقعه يـــــــــ   رـــــــــي  دـــــــــوقإ تق يـــــــــيإ وبعييي ةـــــــــي تقجالجـــــــــ  )تق ـــــــــ   تقرقتيـــــــــ 
وتالتمعيقيــــ (وق م تقبلــــاهرة واــــثجي  تقبلــــاوي تقق تلــــ  تتقا ريــــ  تقيي ـــــ  

هيقرــــ   (20بــــ  ) وتكونػػػػت العينػػػػة تتقــــقر وا تقا رــــوي ي ــــ  دــــوقإ تق يــــيإ
 دمت الباحثػػػةواسػػػتخ هيقرـــ  ريقـــقر وا تقا رـــوي ت (420ريقا ريـــ  تقيي ـــ  )

وأسػػترت نتػػائ  بهييلــ  دــوقإ تق يــيإ و ق ــم تقبلــاهرة بــ  حيــقتق تقري جــ  
يــ  ودــوق يالقــ  قتقــ  وبودرــ  رــي  دــوقإ تق يــيإ ورــي   رعيقةــي الدراسػػة 

تقجالجـــ  ورـــي  ق ـــم تقبلـــامرة . بيودـــق اـــثجي  قتة ق بلـــاوي تقق تلـــ  ي ـــ  
    دوقإ تق ييإ و رعيقةي ق يق  بدبوي  هيقريت تقا ري  تقيي

عنوانيػػػا قمػػػؽ المسػػػتقبؿ رق تلـــ   (4104ابػػػو اليػػػدي )أبػػػراىيـ قـــيا 
وعالقتػػػو بمعنػػػي الحيػػػاة لػػػدي عينػػػة مػػػف الطػػػالب المصػػػرييف المقيمػػػيف 

تقـ    ـ  تقعالقـ  تقب اب ـ   بالخارج وأقرانيـ البحرينيف وىػدفت الدراسػة
 وتكونت عينة الدراسةري  ق م تقبلاهرة وبعت  تق ييإ ققي تقبدبوياي  .

ــــتنا ) (422بــــ  ) ــــي بــــ  ري ــــي  (94هيقرــــي بــــ  تقر ــــ ي  ) (452هيقر هيقر
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بهييله ق م تقبلاهرة وبعته تق يـيإ بـ  حيـقتق  وأستخدـ الباحثب  يي ت
يـــ  ودـــوق فـــ وم قتقـــ  ت  ـــيئيي رـــي   واسػػػترت نتػػػائ  الدراسػػػة تقري ـــر

تقهــــــال  تقب ــــــ يي  وتقر ــــــ تيي  فــــــ  ق ــــــم تقبلــــــاهرة ق ــــــيق  تقهــــــال  
قتقــ  ت  ــيئيي رــي  تقبدبــوياي  فــ  بعتــ   تقب ــ يي  تريتبــي  يتــت فــ وم

تق ييإ و يتت تقم وم ق يق  تقب ـ يي   بـي ودـقت يالقـ  قتقـ  ت  ـيئيي 
 ري  ق م تقبلاهرة وبعت  تق ييإ ققي  ة ب  تقبدبوياي  .

 تعقيب عمى الدراسات السابقة
ت اب ت تقق تلـيت تقلـيره  ي ـه جالجـ  ب ـيو  ت فـيقب و  تدوة اتـيوة 

تقاوتفــــم تقتملــــه ت بلــــاو  ع بدبويــــ  بــــ  تقبا يــــ تت ق ــــم تقبلــــاهرة بــــ
تقاوتفــــــم و  تقهبـــــو  ورعـــــض تقعوتبـــــة تققيبود تفيـــــ   يقاي ـــــل وتقتـــــوب

 بتــقو  قو تقق تلــ  وتقبلــاو  تقق تلــ  وتدتــي وتقهبــو  و  ــي ت ق تلــ  ب بــ
( ودوق ف وم ري  تقتـويي  تقـذ و  وت تـير وتقاي  ـيت تدقريـ  4005)

تدوة وتق ترع ف  بهييم ق م تقبلـاهرة ق ـيق  وتقع بي  وتقبلاو  تقق تل  
( يــ  ودــوق فــ وم 4040 رــو تقعــال )ب بــق تقــذ و  ريتبــي   ــي ت ق تلــ  

تـير فـ  بهيـيم ق ـم تقبلـاهرة  ري  هال  تقديبعيت ب  تقتويي  ذ ـو  وت 
يبــ و ودــي ت تقمــ وم ق ــيق  تقاي  ــيت تدقريــ  ريتبــي   ــي ت ق تلــ  

لــيقر  رــي  بلــاو  تقهبــو   (   ــي ت حقــه ودــوق يالقــ 4043)  بعــوض
وق ـــم تقبلـــاهرة ودـــي ت تقمـــ وم ق ـــيق  تقهـــال  بتيمضـــ  تقه ـــم ريتبـــي 
ابيـــ ت تقق تلـــ  تق يقيـــ  يـــ  تقق تلـــيت تقلـــيره  فـــ   وتنـــي اتيوقـــت ق تلـــ  
با ي  ق م تقبلاهرة بـع دـوقإ تق يـيإ قـق  هـال    يـيت ديبعـ  ف لـهي  

اا ــير  تقق تلــ  فــ  ضــو  با يــ تت تقتــوب وتقاي ــل وتقبلــاو  تقق تلــ  و 
تق يقيــــ  بـــــع تقق تلـــــيت تقلـــــيره  فـــــ  حيايـــــي  ييتـــــ  تقق تلـــــ  بـــــ  هـــــال  

ريتبـــي اتـــيوة تقب ـــو  تقجـــيت  دـــوقإ تق يـــيإ بـــع بدبويـــ  بـــ   .تقديبعـــيت
تقبا ي تت بتني تقـذ ي  ت دابـيي  وتقا  ـية تقق تلـ  وتقتـوب وتقاي ـل 

فـ   ( ت يـ  ودـوق فـ وم4002يرـقت  )ة ـيا وتقب يفن  و  ي ت ق تلـ  
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حق ت  دــــوقإ تق يــــيإ تقتملــــي  ق ــــيق  تقهــــال  ذوي تقــــذ ي  تقب امــــع ريتبــــي 
( ت   ــي ت حقــه اــقت  بلــاو  دــوقإ تق يــيإ 4044تعيلــ  ) غــقت  ق تلــ  

قـق   فـ تق تقعيتـ  رلـر  تقاـثجي  تقب ـا   ق با يـ تت بتنـي تقب يفنـ  وتقتـوب 
بـــع ريتبـــي اتـــيوة تقب ـــو  تقجـــيقجدوقإ تق يـــيإ وق ـــم تقبلـــاهرة  وتقاي ـــل

بتنـــي لـــب  تقامـــيية وتقا ـــييا وتقبلـــاو  تقق تلـــ  تقبا يـــ تت بدبويـــ  بـــ  
( ت ت امـــيب تلـــر  تقه ـــم 4002لـــعوق )تيةـــق وتقاي ـــل و  ـــي ت ق تلـــ  

وتقا ــــييا فــــ  تقاي  ــــيت تدقريــــ  بهي تــــ  ريقاي  ــــيت تقع بيــــ  ريتبــــي 
( ودـــوق يالقـــ  بودرـــ  رـــي  4044 ـــهي  و يـــ ي  ) يتـــ    ـــي ت ق تلـــ  

م تقبلــــاهرة وودــــق اــــثجي  قتة ق بلــــاو  تقق تلــــ  ي ــــه دــــوقإ تق يــــيإ وق ــــ
  بهييم دوقإ تق ييإ

وتلاميق تقري ـر بـ  تقق تلـيت تقلـيره  فـ  رتـي   قتاـ  تقق تلـ  واملـي  
 تقتايئن .

 إجراءات الدراسة
 مني  الدراسة أوأل :

وةــو ياتيلــ  بــع ق تلــ   تال ارــيه تلــايقا تقري ــر تقبــتنن تقو ــم  
  با ي تت تققوتئ .

  : مجتمع الدراسة ثانيا
ا ــو  بدابــع تقق تلــ  بــ   هــال    يــيت تقنتقلــ  و تقا ريــ  وتقهــيتو  

قت إ تقبــية وتديبــية وت يــالا تقبلــد ي  ق عــيا تقدــيبع    4042/4042وت 
 هيق  وهيقر .  3000تقريقغ يققةا 
 عينة الدراسة ثالثا :

( بـــــ  هـــــال    يـــــيت ديبعـــــ   400ت ـــــاب ت ييتـــــ  تقق تلـــــ  ي ـــــه )
ـــــ   إف لـــــهي  ر ـــــ ـــــذ   وذق ت  4042/4042ق عـــــيا تقدـــــيبع   تقلـــــيره  تق
  ( يوض  او يع  ف تق ييت  تقق تل 4وتقدقوة )
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 توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ النوع والتخصص والمستوى الدراسي ( 0جدوؿ )

 النوع    
 المجموع إناث ذكور
112 88 200 

 التخصص 
 المجموع أدبي عممي
108 92 200 

 لدراسيالمستوى ا   
 المجموع الرابع األوؿ
111 89 200 

 200 - - المجموع الكمي لمعينة

 الدراسة  أدوات رابعا :
وفــــ  حهــــي  تدق  تقا رــــوي تق ــــقيرت وفــــ  ضــــو  تقق تلــــيت تقلــــيره  
تقباع هــ  رب ــ    تقق تلــ  تقاــ  اــا تالهــالب ي ينــيت وفــ  ضــو  تلــاهالب 

 قم لـــهيتي  يـــ  ه يـــم  ي ييتـــ  بـــ   لـــياذإ ي ـــا تقـــتمم فـــ  تقديبعـــيت ت
تقبهـــيرالت تق ي ـــي ت قـــيا تقري ـــر ررتـــي  تقبهييلـــي  و ر ـــغ يـــقق يرـــي تت 

ـــم تقبلـــاهرة) ـــيم ق  ـــيإ )30بهي ـــيم دـــوقإ تق ي ـــي إ ت وبهي ( يرـــي إ 20( ير
ـــــــم لـــــــ ا باـــــــق   يبيلـــــــ          و يـــــــر  يهـــــــه ق ـــــــة يرـــــــي إ و   بـــــــق   وف

دو ت  تقايقيــ  ) جيــ ت  دــقت ت  جيــ ت ت حقــه  ــق بــيت ق يــة دــقت ت  رــقت (  يهيــت ت
 قـــة  ( وات  ـــ  ق دـــيت  فـــ تق ييتـــ  تقق تلـــ  بـــي رـــي 4ت  4ت  3ت 2ت 2)

              ( ق دـــــــــ  قبهيـــــــــيم ق ـــــــــم تقبلـــــــــاهرة420ت 30ق دـــــــــ  و ي ـــــــــه ق دـــــــــ  )
 ( قبهييم دوقإ تق ييإ.420ت 20) و

 صدؽ المقياس
 : صدؽ المحكميف

تدلــياذإ اــا يــ ض تقبهيــيم فــ   ــو ا  تدوقيــ  ي ــه بدبويــ  بــ  
ـــــو  فـــــ   باي  ـــــي تق ـــــتمم وتق ـــــ   تقتملـــــي   ببـــــ  يعب  ـــــا تق فـــــ  ي 

ــــقت  آ تئنــــا وبال نــــيانا  ــــوة  تقديبعــــيت تقم لــــهيتي  ت  يــــر قــــيبوت رحر
بتيلـــر  يرـــي تت تقبهيـــيمت وبـــق  حتابـــي  تقعرـــي تت حقـــه تقبهيـــيمت و ـــذق  
ــــ  ت  ت  اــــا تلــــارعيق رعــــض  وضــــو   ــــييغياني تق  ويــــ ت وفــــ  ضــــو  ا 

ي  ورنذت اـا تقاث ـق بـ     تقبهيـيم يهـيم بـي تقعري تت واعقية تقرعض ت 
 وضع قهييل  فنو  يقم .
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 : حساب االتساؽ الداخمي
دــــ   تقا هــــم بــــ   لــــي  تالالــــيم تقــــقتي   ق بهيــــيم راهريــــم      

بـ  يــي   ( 20تقبهيـيم ي ـه ييتـ  تقي ـيئل تقلــي وبا ي  ب وتـ  بـ  )
 ــة يرــي إ  رــي  "ري لــو " ت واــا  لــي  بعيبــة ت ارــيه  فــ تق ييتــ  تقق تلــ 

( 3( ت )4واوض  تقدقوة )تقبهييم وتقق د  تق  ي  ق بهييم . ب  يري تت
 ذق  .
 بهييم ق م تقبلاهرة - 

 قيـ معامؿ ارتباط كؿ عبارة مف عبارات قمؽ المستقبؿ مع الدرجة الكمية لممقياس (4الجدوؿ )
 معامؿ االرتباط ـ معامؿ االرتباط ـ معامؿ االرتباط  ـ
0 **0.604 00 **0.645 40 **0.682 
4 **0.621 04 **0.593 44 **0.562 
2 **0.474 02 **0.672 42 **0.616 
2 **0.440 02 **0.381 42 **0.786 
2 **0.639 02 **0.525 42 **0.723 
2 **0.443 02 **0.647 42 **0.763 
7 **0.806 07 **0.678 47 **0.799 
2 **0.678 02 **0.290 42 **0.782 
9 **0.643 09 **0.595 49 **0.798 

01 **0.580 41 **0.604 21 **0.743 
 1.222( = 1.10( وعند مستوى داللة )22ر الجدولية عند درجة حرية ) -
    1.472( = 1.12( وعند مستوى داللة )22ر الجدولية عند درجة حرية ) -

(     بعــيبالت تال ارــيه رــي   ــة يرــي إ بــ  4)تقلــيرم يرــي  تقدــقوة 
          يرــــــي تت تقبهيــــــيم  وتقق دــــــ  تق  يــــــ  قعري تاــــــ  قتقــــــ  يتــــــق بلــــــاو  قالقــــــ  

 ( 0.205-0.490ت وا تو ت بعيبالت تال اريه ري  ) (0.04ت 0.02)
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 بهييم دوقإ تق ييإ - 
 قيـ معامؿ ارتباط كؿ عبارة مف عبارات جودة الحياة مع الدرجة الكمية لممقياس (2الجدوؿ )

    معامؿ  ـ
 االرتباط

معامؿ  ـ
 االرتباط

معامؿ  ـ
 االرتباط

معامؿ  ـ
 االرتباط

معامؿ  ـ
 باطاالرت

0 **0.5
17 

0
0 **0.396 40 **0.52

2 20 **0.55
3 20 *0.320 

4 
**0.3

57 
0
4 **0.466 44 

**0.38
3 24 

**0.53
2 24 

**0.38
1 

2 
**0.5

06 
0
2 **0.401 42 

**0.55
7 22 

**0.45
6 22 

**0.46
6 

2 **0.5
22 

0
2 

**0.487 42 *0.332 22 **0.44
6 

22 **0.55
5 

2 **0.5
17 

0
2 

**0.521 42 **0.45
8 

22 **0.45
5 

22 **0.48
4 

2 
*0.32

2 
0
2 **0.604 42 *0.283 22 

**0.46
8 22 

**0.51
8 

7 
**0.3

88 
0
7 **0.544 47 

**0.52
5 27 

**0.41
9 27 

**0.54
8 

2 **0.4
70 

0
2 

*0.306 42 *0.283 22 **0.42
5 

22 **0.44
9 

9 **0.4
84 

0
9 

*0.348 49 **0.50
2 

29 **0.54
6 

29 **0.42
2 

0
1 

**0.5
01 

4
1 **0.492 21 

**0.48
1 21 *0.282 21 

**0.53
2 

 1.222( = 1.10( وعند مستوى داللة )22ر الجدولية عند درجة حرية ) -
  1.472( = 1.12( وعند مستوى داللة )22ر الجدولية عند درجة حرية ) -

(     بعــيبالت تال ارــيه رــي   ــة يرــي إ بــ  3) تقلــيرم يرــي  تقدــقوة
   يرــــــي تت تقبهيــــــيم  وتقق دــــــ  تق  يــــــ  قعري تاــــــ  قتقــــــ  يتــــــق بلــــــاو  قالقــــــ  

( ت 0.502-0.305(ت وا تو ت بعيبالت تال اريه ري  )0.04ت 0.02)
 ورذق  ي و  ةتي  تاليقي قتي يي ق بهييم.

 : Reliability  ثبات المقياسيف
 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصتية

اـا تلـايقتا ق دـيت ييتـ  تقي ـيئل تقلـي وبا ي  ق لـي  جرـيت  
هـال  تقديبعـ  ذ ـو ت  وتتيجـي  وتيابـق بـ  رـي   20و تقا  ر  ـت تقبهييلي  

ه يه  تقاد ئ  تقت مي  وذق  ر لي  بعيبة تال اريه تقجريت ي ه  لي  
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               رــــــــــــي  تقت ــــــــــــمي  جــــــــــــا  دــــــــــــ   اعــــــــــــقية تقهــــــــــــوة ريلــــــــــــايقتا بعيققــــــــــــ 
(  2وتقدــــــقوة ) (Spearman-Brown Coefficient)"لــــــري بي  رــــــ تو "

 يوض  ذق :
 تباط بيف نصتي كؿ مقياس مف المقياسيف قبؿ التعديؿ ومعامؿ الثبات بعد التعديؿقيـ معامالت االر  ( 2لجدوؿ )ا

 معامؿ الثبات بعد التعديؿ االرتباط قبؿ التعديؿ عدد العبارات المقياس
 0.827 0.705 30 قمؽ المستقبؿ
 0.730 0.575 50 جودة الحياة

هرة (    بعيبة تقجريت تق    قبهييم ق م تقبلا2ياض  ب  تقدقوة )
( ت ةذت يقة ي ه    تقبهييلي  0.730( وقبهييم دوقإ تق ييإ )0.247)

 تقجريت. ب  بتيلر  ياباعي  رق د 
 ه يه   قمي   وتريخ:

تلـــايقا تقري ــــر ه يهــــ   يــــ   بــــ  هــــ م  لــــي  تقجرــــيت وةــــ   
   وتقدـــقوة   يدـــيق بعيبـــة جرـــيت تقبهييلـــي  تت وذقـــ" قمـــي   وترـــيخ"ه يهـــ  

 ( يوض  ذق : 2)
 جودة الحياة( -)قمؽ المستقبؿقيـ معامالت ألتا كرونباخ لكؿ مقياس مف المقياسيف ( 2)الجدوؿ 

 معامؿ ألتا كرونباخ عدد العبارات المقياس
 0.941 30 قمؽ المستقبؿ
 0.838 50 جودة الحياة

(    بعيبة تقجريت تق    قبهييم ق م تقبلاهرة 2ياض  ب  تقدقوة )
( ت ةذت يقة ي ه    تقبهييلي  0.838( وقبهييم دوقإ تق ييإ )0.924)

 ياباعي  رق د  بتيلر   ب  تقجريت.
 نتائ  الدراسة

 :الترض األوؿ التحقؽ مف صحة
يتل تقم ض تدوة :ي ـة بلـاو  ق ـم تقبلـاهرة قـق  هـال    يـيت 

 %؟50ديبع  ف لهي  رتلر  
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وقإلديرـــــــ  يـــــــ  ةـــــــذت تقمـــــــ ض  قـــــــيا تقري ـــــــر ريلـــــــايقتا تقا ـــــــ ت تت 
 ذقــــ  يوضــــ  ( 5)   تقبئويــــ  وقيبــــ  "ت"ت وتقدــــقوةوتقباولــــهيت وتقتلــــ

 تقتايئن تقايقي :
 
 
 
 
 

 لحساب مستوى قمؽ المستقبؿ لدى أفراد العينةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي  ( 2الجدوؿ )

مجموع  العبارة ـ
 االستجابات

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

 الترتيب الداللةقيمة  قيمة "ت" الوزف النسبي

يقمقني عدـ وجود عدالة  0
 ومساواة في المجتمع

667 3.335 0.937 83.38 14.118 0.000 4 

4 
يقمقني إنييار منظومة القيـ 

 3 0.000 14.785 83.50 0.899 3.340 668 بيف الناس

2 
تقمقني مشكمة إنقطاع التيار 

 1 0.000 24.786 92.75 0.747 3.710 742 الكيربائي

مقني تزايد انييار العالقات يق 2
 اإلجتماعية بيف الناس

680 3.400 0.868 85.00 16.289 0.000 2 

يقمقني الجمود التكري بيف  2
 الناس

654 3.270 0.878 81.75 14.013 0.000 5 

 10 0.000 3.573 68.88 1.405 2.755 551 يقمقني اندالع حرب جديدة 2

7 
أنا قمؽ مف احتماؿ إصابتي 

 26 0.087 1.722- 55.63 1.437 2.225 445 ر مستقبالا بمرض خطي

2 
أخشى مف صعوبة الحصوؿ 

عمى فرصة عمؿ في 
 المستقبؿ

597 2.985 1.274 74.63 6.494 0.000 8 

تالزمني فكرة الموت في كؿ  9
 وقت

476 2.380 1.298 59.50 -0.218 0.828 19 

يشغمني التتكير في مستقبمي  01
 6 0.000 11.337 80.25 1.010 3.210 642 الدراسي

00 
أخاؼ مف موت أشخاص 

 7 0.000 7.902 77.00 1.217 3.080 616 مقربيف لي

 17 0.586 0.545 61.50 1.556 2.460 492 أتمنى أف أجد فرصة لميجرة 04

أعتقد أف الغد يحمؿ معو  02
 الكثير مف اآلالـ لمناس

511 2.555 1.251 63.88 1.752 0.081 13 

 24 0.089 1.711- 56.38 1.199 2.255 451أف تسير األمور  ال أتوقع 02
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مجموع  العبارة ـ
 االستجابات

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

 الترتيب الداللةقيمة  قيمة "ت" الوزف النسبي

 بشكؿ سيق في الغد

مف السيؿ استثارتي  02
 29 0.000 4.805- 49.00 1.295 1.960 392 وغضبي

02 
أشعر أف المستقبؿ يحمؿ 
معو أخطار حقيقية تحدد 

 الحياة
528 2.640 1.199 66.00 2.831 0.005 11 

ينتابني التتكير أننا  07
 موموف في ىذه الحياةمظ

580 2.900 1.207 72.50 5.858 0.000 9 

توجد فرص كبيرة لمنجاح في  02
 المستقبؿ

506 2.530 1.283 63.25 1.432 0.154 14 

09 
استغرؽ كثيرًا في أحالـ 

 18 0.648 0.457 61.00 1.239 2.440 488 اليقظة

41 
في إمكاني أف أكوف سعيداً 
 23 0.158 1.417- 56.50 1.397 2.260 452 لو عشت بعيدًا عف الناس

انزع  عندما أفكر في  40
 مستقبمي الميني

469 2.345 1.362 58.63 -0.571 0.569 20 

44 
يؤكد كؿ ما حولنا أف 

الماضي أفضؿ مف الحاضر 
 والمستقبؿ

525 2.625 1.335 65.63 2.383 0.018 12 

42 
ينتابني القمؽ بشأف 
 25 0.153 1.434- 56.25 1.479 2.250 450 الرسوب في اإلمتحانات

42 
أفكر أحيانًا بأف 
 30 0.000 4.358- 49.00 1.428 1.960 392 حياتي ستتغير لألسوأ

42 
أخشى حدوث 
خالفات تيدد مستقبؿ 

 أسرتي
453 2.265 1.409 56.63 -1.355 0.177 22 

42 
أخشى مف عدـ 
تقدير اآلخريف لي في 

 المستقبؿ
428 2.140 1.334 53.50 -2.757 0.006 27 

47 
أعتقد أف التتكير في 
 16 0.488 0.695 61.63 1.322 2.465 493 المستقبؿ ىو مصدر القمؽ

أشعر بعدـ األماف  42
 لحياتي المستقبمية

461 2.305 1.323 57.63 -1.015 0.311 21 

49 
تخيتني التغيرات 

السمبية التي يمكف أف تطرأ 
 عمى حياتي

504 2.520 1.186 63.00 1.431 0.154 15 

21 
أخاؼ مف مواجية 
 28 0.000 4.094- 50.00 1.382 2.000 400 المشاكؿ مع األصدقاء

الدرجة الكمية لقمؽ  
 المستقبؿ

15501 77.505 20.034 64.59 3.886 0.000  
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( قـق ت ا ـت  ـة بتنبـي 3ت2ب  تقدقوة تقليرم ياض     تقعري تت ت قيا )
ق  وةـ  ااع ـم رحتههـيب تقايـي  تق ن رـ  تقا اي  تدوة و تقجـيت  ي ـه تقاـوت

  يـر اـ تو  تقـو   ريتنبـيوا تيق تتنيي  تقعالقيت تالدابييي  ب  تقتيم  –
( 42ت42ي تت ت قـــــيا )عرــــ( ت ا ــــت تق22.00-94.72ي  )تقتلــــر  بــــي رــــ

تقا ايــ  تقتنــيئ  قرــة تالييــ  و تالييــ  ي ــه تقاــوتق  وةــ  ااع ــم رحلــاجي إ 
  لـاا ي  ق لـو  ت  يـر اـ تو  تقـو   غض  تقهيق  ت و عو   رث   يياـ

 ق بهيـيم ( ريتبي ر ـغ تقـو   تقتلـر 29.00-29.00تقتلر  قنبي بي ري  )
ويعـــ و تقري ـــر تق ـــيق    ـــوة تقعرـــي إ تقجيقجـــ  وتقعرــــي إ ( 52.29  ـــة )

تق ترعـ  ي ـه تقب ارـ  تالوقـ  وتقجيتيـ  ي ــ  تقاـوتق ت ويعـوق ذقـ  تقـ  ت امــيب 
ــ بــ  هــال    يــيت ديبعــ  ف لــهي  رلــر    ق دــ  تقه ــم قــق   فــ تق تقعيت

ـــيد  وفـــ  تدغ ـــ   ـــ  ور ـــ ة بم ـــي  تق ن رـــيئ  لـــيييت هوي  تتههـــيب تقاي
لــيييت فــ   ــة   رعــ  وي ــ ي  لــيي  ببــي  5يلــاميق تقمــ ق بــ  تق ن رــي  

يــيقي تقــ  يــقا ا ريــ  تال اييدــيت تقق تلــي   وةــذت رــقو   يــيج  لــ ري  ي ــه 
ر ميئـــ   ييقيـــ   يي ـــ  تقاـــ  تقا  ـــية تقق تلـــ  ويعيـــم تتدـــي  تاليبـــية 

اابي  رـيقدوقإ  بـي ت  ضـع  تقعالقـيت تالدابيييـ  رـي   فـ تق تدلـ إ بـ  
تي يـــــ  وتقبدابـــــع رلـــــر  تالتهلـــــيا تقـــــقتي   يـــــيقي تقـــــ  اب يـــــم تقتلـــــين 
تالدابـــيي  وتقعــــيئ   وةــــذت رــــقو   دعـــة تق ــــري  ي ــــع و  رــــث  تق يضــــ  

ة قنــا ر ــيئ  تبــة فــ  رب وتياــ  تالدابيييــ  وتالقا ــيقي  وتقجهيفيــ  ال ي بــ
تقبلــاهرة تقه يــ  وريقاــيق  ي يــق بــ  ق دــ  تقه ــم وتال رــيه قــقينا ببــي  جــ  

بـي   ـي ت حقيـ  وةـذت  يت تق ري  قتية تدلـ إ وتقبدابـعي ه ق د  ل و ي
        ( 4044ت  4002ق تلــــــــــــ   ــــــــــــة بــــــــــــ  )  يتــــــــــــ   ــــــــــــهي  وآيــــــــــــ و  : 

 ( . 4040وق تل  )ذ    تقهيئ  : 
 : لثانيالترض ا التحقؽ مف صحة

يــتل تقمــ ض تقجــيت : ا ـــة ق دــ  دــوقإ تق يـــيإ قــق  هــال    يـــيت 
 %؟50ديبع  ف لهي  رتلر  



 4102 لسنة  الخامس( العدد)والعشروف  الرابعالمجمد           مجمة كمية التربية ػ جامعة اإلسكندرية
ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 311 

تمـــم تدلـــ و  ت   ـــيئ  تقري ـــر  تارـــعوقإلديرـــ  يـــ  ةـــذت تقمـــ ض 
 :تقذي تارع  ف  تقم ض تدوة و تقدقوة ) ( يوض  ذق  

 لمقياس جودة الحياة لدى أفراد العينةبي التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النس (7الجدوؿ )

مجموع  العبارة ـ
االنحراؼ  المتوسط االستجابات

 المعياري
 الوزف 
 الترتيب قيمة الداللة قيمة "ت" النسبي

1 

أشعر بالحيوية 
والنشاط 
 والسعادة

459 2.295 0.907 57.38 -1.638 0.103 15 

2 

أشعر ببعض 
اآلالـ في 
 جسمي

293 1.465 1.041 36.63 -12.699 0.000 40 

3 

اضطر لقضاء 
بعض الوقت 
في السرير 
 مسترخياً 

456 2.280 1.152 57.00 -1.473 0.142 16 

4 
تتكرر إصابتي 
 بنزلة البرد

301 1.505 1.139 37.63 -11.116 0.000 37 

5 

أشعر بالصداع 
بيف الحيف 
 واألخر

383 1.915 1.164 47.88 -5.893 0.000 25 

6 

أشعر 
باإلنزعاج 

نتيجة التأثيرات 
الجاذبية لمدواء 
 الذي أتناولة

191 0.955 1.131 23.88 -18.067 0.000 49 

7 
 22 0.000 4.683- 50.25 1.178 2.010 402 أناـ جيدًا يومياً 

 

8 

أعاني مف 
ضعؼ في 
 الرؤية البصرية

240 1.200 1.338 30.00 -12.688 0.000 45 

9 
أتمتع بصحة 

 جيدة
542 2.710 1.123 67.75 3.902 0.000 7 

10 

كثرة إصابتي 
باألمراض تمثؿ 
عبئًا كبيرًا عمى 

 أسرتي

205 1.025 1.266 25.63 -15.362 0.000 47 

11 

أشعر بأنني 
قريب جدًا مف 
والداي المذاف 
يقدماف لي 
 الدعـ

579 2.895 1.335 72.38 5.243 0.000 3 
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مجموع  العبارة ـ
 االستجابات

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

 الوزف 
 النسبي

 الترتيب قيمة الداللة قيمة "ت"

12 

أشعر 
بالتباعد بيني 
 وبيف والداي

199 0.995 1.405 24.88 -14.139 0.000 48 

13 

أحصؿ عمى 
دعـ عاطتي 
 مف أسرتي

566 2.830 1.228 70.75 4.951 0.000 5 

14 

أجد صعوبة 
في التعامؿ مع 

 اآلخريف
263 1.315 1.294 32.88 -11.859 0.000 43 

15 

أشعر بأف 
والداي راضياف 

 عني
635 3.175 1.020 79.38 10.750 0.000 1 

16 

أتمتع 
بعالقات جيدة 

 أشقائي مع
575 2.875 1.367 71.88 4.914 0.000 4  

17 

 
 

عالقاتي 
 بأشقائي رديئة

151 0.755 1.274 18.88 -18.260 0.000 

 
 
50 
 
 

18 

يقمقني قمة دعـ 
إخواني لي في 

 الشدائد
316 1.580 1.570 39.50 -7.385 0.000 35 

19 

أشعر 
بالتخر إلنتمائي 

 ألسرتي
600 3.000 1.467 75.00 5.786 0.000 2 

20 

ال أجد مف 
أثؽ فيو مف 
 أفراد أسرتي

210 1.050 1.466 26.25 -13.026 0.000 46 

21 

اخترت 
التخصص 
الدراسي الذي 

 أحبو

515 2.575 1.440 64.38 1.718 0.087 9 

22 

بعض 
المقررات 

الدراسية غير 
 مناسبة لقدراتي

372 1.860 1.276 46.50 -5.984 0.000 30 

23 

أشعر بأنني 
عمى أخصؿ 

دعـ أكاديمي 
 مف أساتذتي

374 1.870 1.229 46.75 -6.098 0.000 29 
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مجموع  العبارة ـ
 االستجابات

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

 الوزف 
 النسبي

 الترتيب قيمة الداللة قيمة "ت"

24 

لدي 
إحساس بأنني 
لـ أستتد شيق 
 مف تخصصي

265 1.325 1.295 33.13 -11.737 0.000 42 

25 

األساتذة 
يجبونني عف 
تساؤالتي 
 الدراسية

449 2.245 1.234 56.13 -1.776 0.077 18 

26 

تعد 
األنشطة 
الطالبية 

معة بالجا
 مضيعة لموقت

331 1.655 1.402 41.38 -7.515 0.000 34 

27 

أقتخربإختيا
ري لمتخصص 
الذي يناسبني 
 في الجامعة

547 2.735 1.373 68.38 3.451 0.001 6 

28 

أشعر بأف 
دراستي 

الجامعية لف 
تحقؽ طموحاتي 

 المينية

377 1.885 1.393 47.13 -5.227 0.000 27 

29 

أشعر بأف 
الدراسة في 

جامعة متيدة ال
 لمغاية

524 2.620 1.309 65.50 2.376 0.018 8 

30 

أجد 
صعوبة في 
الحصوؿ عمى 
استشارة عممية 
 مف المرشد

375 1.875 1.303 46.88 -5.698 0.000 28 

31 

أشعر بأنني 
متزف إنتعالياً 
في سموكي مع 

 اآلخريف

493 2.465 1.202 61.63 0.764 0.446 13 

32 

أتعامؿ مع 
 0.000 13.072- 31.75 1.223 1.270 254 بيةزمالئي بعص

 
44 
 

33 

استطيع ضبط 
انتعاالتي 

 والسيطرة عمييا
511 2.555 1.263 63.88 1.736 0.084 10 
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مجموع  العبارة ـ
 االستجابات

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

 الوزف 
 النسبي

 الترتيب قيمة الداللة قيمة "ت"

34 
أشعر باإلكتئاب 
 بعض الوقت

432 2.160 1.180 54.00 -2.877 0.004 19 

35 

أشعر بأنني 
محبوب مف 
 الجميع

502 2.510 1.228 62.75 1.26
7 

0.207 11 

36 

أفتقر إلى 
الحصوؿ عمى 
 حياة سعيدة

291 1.455 1.287 36.38 -10.384 0.000 41 

37 

أشعر باألمف 
واألماف في 

 وطني
305 1.525 1.374 38.13 -9.004 0.000 36 

38 
أشعر بروح 
 38 0.000 10.326- 37.00 1.260 1.480 296 معنوية متدنية

39 

أستطيع 
األسترخاء 
 بدوف مشكالت

430 2.150 1.088 53.75 -3.250 0.001 20 

40 
أشعر بالوحدة 

 39 0.000 10.751- 36.75 1.223 1.470 294 النتسية

41 

أستمتع بمزاولة 
األنشطة 

الجامعية في 
 أوقات فراغي

364 1.820 1.318 45.50 -6.225 0.000 31 

42 

ليس لدي وقت 
فراغ فكؿ وقتي 
 لإلستذكار

393 1.965 1.136 49.13 -5.416 0.000 23 

43 

أقـو بعمؿ واحد 
في وقت واحد 

 0.000 5.305- 48.50 1.226 1.940 388 فقط

 
24 
 
 

44 

أتناوؿ وجبات 
الطعاـ بسرعة 

 كبيرة
381 1.905 1.274 47.63 -5.493 0.000 26 

45 

أىتـ بتوفير 
وقت لمنشاطات 
 اإلجتماعية

421 2.105 1.217 52.63 -3.428 0.001 21 

46 

تنتظيـ وقت 
الدراسة 

إلستذكار وا
 صعب لمغاية

453 2.265 1.217 56.63 -1.568 0.118 
 
17 
 

47 
أشعر بأف كؿ 
1.31 1.810 362وقت فراغي 

2 
45.

25 -6.357 0.000 32 
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مجموع  العبارة ـ
 االستجابات

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

 الوزف 
 النسبي

 الترتيب قيمة الداللة قيمة "ت"

 لمدراسة

48 

امتمؾ الوقت 
الكافي لمراجعة 
 محاضراتي

332 1.660 
1.09

1 
41.

50 -9.592 0.000 33 

49 

أفتقر الوقت 
لمترويح عف 

 النتس
461 2.305 1.23

7 
57.

63 
-1.086 0.279 14 

50 

تناوؿ الوجبات 
الغذائية اليومية 
 غير منتظيـ

497 2.485 
1.28

4 
62.

13 0.936 0.350 12 

 
الدرجة الكمية 
 119.885 23977 لجودة الحياة

21.1
21 

59.
94 -0.077 0.939  

( قــق ت ا ــت 49-42بــ  تقدــقوة تقلــيرم ياضــ     تقعرــي تت   قــيا )
ــــ  تد ــــم ر ــــعو   ــــة بتنبــــي تقا اي ــــوتق  وةــــ  ااع  ــــه تقا ــــيت  ي  وة و تقج

تقهيقـ  ر ضـي وتقــق  يتـ  وةـو ي ــع  رـيقمي   تابيئـ  دلــ ا  ت  يـر ر ــغ 
%( ت ريتبـــــي ت ا ـــــت 72.00-%79.32تقـــــو   تقتلـــــر  قنبـــــي بـــــي رـــــي  )

( تقا ايــــ  تقتنــــيئ  قرــــة تالييــــ  وتالييــــ  ي ــــه 47ت  5تقعرــــي تت ت قــــيا )
تققوتئيــ  تقاــ  ه م تايدــ  تقاــثجي تت تقاــوتق  وةــ  ااع ــم ر ــعو  تقهيقــ  رــيق

ياتيوقنــي ت ولــو  يالقاــ  بــع ت ــهيئ  ت  يــر اــ تو  تقــو   تقتلــر  قنبــي بــي 
ــــي  ) ــــوتق  72.22 -% 43.22ر ويعــــ و تقري ــــر تق ــــيق  % ( ي ــــه تقا

( ي ـــ  تقب ارـــ  تدوقـــ  وتقجيتيـــ  ي ـــ  تقاـــوتق ت 49 ت42)   ـــوة تقعرـــي إ
  فــ  تقــقتيي وت يــ   ةــو  ضــي وةــذ  تقتايدــ  اي ــق     لــبه غييــيت تدرتــي

تقوتققي  د   ضيةا بـ   ضـي ت  و   تدلـ إ ريقتلـر  قنـا ب ـة تالياـ ت  
وتقاهــقي  فنــ  ب ــق  اـــوفي  ت اييدــيانا تقتملــي  وتقبيقيـــ  ببــي يــوف  قنـــا 
بلــي   بــ  تقامييــة تالدابــيي  وتقــ وتره تالدابيييــ  رــي  تفــ تق تاللـــ إت 

قإ تق يــي ت ريتبــي تدلــ إ تقاــ  يلــوق وي ــو  قتفعــي ق  ــري   ــ  ياباعوتردــو 
 ف تقةــي بتــيخ يالــا ريقام ــ  فــ  تقعالقــيت ت دابيييــ  وتقودقتتيــ  وفهــقت  
تد اــ تا رــي  تد ــهي  يــيقي ذقــ  حقــ  ت ضــه تريت تقتملــي  تقاــ  اــقفعنا 
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وةــذت بــي تامــم بــع  حقــ  تقه ــم تقبلــاب  واــقت  بلــاو  دــوقإ تق يــيإ قــقينا
ـــــــــيئن ق تلـــــــــيت  ـــــــــة بـــــــــ   ـــــــــ تةتا ق تلـــــــــ               و (ت  4044يا ب بـــــــــوق : ) تر

 (  4003) تر تةيا فضة : ( ت وق تل   4040) ب بق ترو تقعال : 
 : الترض الثالث التحقؽ مف صحة

ال اودـــق يالقـــ  ت اريهيـــ  قتقـــ  ت  ـــيئييي  رـــي   يـــتل تقمـــ ض تقجيقـــر:
باولهيت تقق ديت ي ه بهييم ق م تقبلـاهرة ودـوقإ تق يـيإ قـق  هـال  

 بع  ف لهي  ر  إ  ييت دي
وق ا هــم بــ   ــ   ةــذت تقمــ ض قــيا تقري ــر ريلــايقتا بعيبــة ت ارــيه 

 يوض  ذق : (2)وتقدقوة   "ري لو "
 قيـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف قمؽ المستقبؿ وجودة الحياة (2جدوؿ )

 مستوى الداللة الدرجة الكمية لقمؽ المستقبؿ 

 1.10 1.422-** الدرجة الكمية لجودة الحياة
    1.022( =  1.12( وعند مستوى داللة )092الجدولية عند درجة حرية ) ر

 1.020( =  1.10( وعند مستوى داللة )092ر الجدولية عند درجة حرية )

ــــ  لــــيقر  ذتت قالقــــ  2ياضــــ  بــــ  تقدــــقوة ) ــــ  ت اريهي ( ودــــوق يالق
 ويعـــ و تقري ـــر ةـــذ  تقتايدـــ  حقـــه (0.01)ح  ـــيئي  يتـــق بلـــاو  قالقـــ   

ف  بــي ت امــع ق ــم تقبلــاهرة قــق   فــ تق لــيقر   قتقــ  و ح اريهيــ ودــوق يالقــ  
تقعيتـ  تتيمـض بلـاوي دـوقإ تق يـيإ قـقينات وةـذت يي ـق    يـو  تقهــال  
واـــ قرنا ق بلــــاهرة تقه يــــ  وتقرعيــــق يي ــــ  و   تقبلــــاهرة تقــــونيم  تقــــذي 
يتانــ ةا يالـــا رـــيق بوض ويــقا تقوضـــو  ببييـــقفعنا   ييتــي  ق ر ـــر يـــ  

تق غرــ  فــ  تقندــ إ حقــه تقيــي   تقب موفــ  ريقبيــيه  بــ  ا هيــم تقــذتت و 
ي ه  ببي يتع م  دة ا هيم هبو يانا وت ريب  يديانا تقبيقي  وتقتملي 

       بـــــــع ق تلـــــــ   ذقــــــ  ويامـــــــم يــــــقا تلـــــــابايينا ردــــــوقإ تق يـــــــيإ تو بعتيةــــــي
ــــــ   ــــــ تةيا وق تلــــــ  ت (4044) : ــــــهي ) يت ــــــو تقنــــــق  حر   ت  (4044) :  ر

 .( (4005ينا بنقي : )وق تل  ب بوق بتل  و 
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 : الترض الرابعالتحقؽ مف صحة 
ال اودق ف وم قتق  ح  يئيي  ري  باولـهيت يتل تقم ض تق ترع ي ه:

تقـــق ديت ي ـــه بهيـــيم ق ـــم تقبلـــاهرة ودـــوقإ تق يـــي  قـــق  هـــال    يـــيت 
 ديبع  ف لهي  ر  إ اع   قبا ي  تقتوب  )ذ و .تتير(.

اــا تقلــيقم تقمــ ض اــه و ق ا هــم بــ  تقمــ وض بــ  تقمــ ض تق ترــع و 
  44ت 40ت 9وتقدقتوة ت قيا  T-TesTحلايقتا تياري  )ت( 

ناث( (9جدوؿ )  يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياسيف تعزى لمتغير النوع )ذكورة وا 

االنحراؼ  المتوسط العدد النوع المقياس
 المعياري

قيمة  قيمة "ت"
 الداللة

 مستوى الداللة

 المستقبؿقمؽ 
 1.213 21.021 79.027 112 ذكور

 
0.226 

 غير دالة إحصائياً  
 18.642 75.568 88 إناث

 جودة الحياة
 1.874 19.854 117.420 112 ذكور

 
0.062 

 غير دالة إحصائياً  
 22.354 123.023 88 إناث

 0.92( = 1.12( وعند مستوى داللة )092قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 4.22( = 1.10( وعند مستوى داللة )092قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

(    قيبـــ  "ت" تقب لـــور  تقـــة بـــ  قيبـــ  "ت" 9ياضـــ  بـــ  تقدـــقوة )
تقدقوقي  ف  تقق د  تق  ي  ق ة بهييم ب  تقبهيييمت وةذت يقة ي ـه يـقا 

 ودوق ف وم ذتت قالق  ح  يئي  اع   قبا ي  تقتوب. )ذ و  ت حتير(
حتــير( دتنبــي  -)ذ ــو رــي   فــ تق تقعيتــ  عــ و تقري ــر ةــذ  تقتايدــ  وي

ـــــتمم تقا ـــــقييت وتقب ـــــيي   ـــــا بال  بلـــــيوقي  ب ـــــا    وياع ضـــــي  ق ي
قىـــتمم تقضــــ وه ت دابيييـــ  و تقلييلــــي  وتقق تلــــي  ببـــي يدعــــة ةــــيال   وت 
تق ــري  فــ   يقــ  االــا رــيقه م وتقاــوا  ر ــث  بلــاهر نا تقــونيم  وريقاــيق  

ه  تقه يم تقا  يب      ا هم قنا   البنا واـوف  قنـا ير جو  ي  يي  
وةـــــــــــــذت يامـــــــــــــم بـــــــــــــع ق تلـــــــــــــ                           ـــــــــــــق ب ـــــــــــــ م يـــــــــــــيإ   يبـــــــــــــ  االـــــــــــــا ر

 (4002) ة يا يرق ت  : 
 (4002: لـعوق) تيةـق  بـ  ـة  يا   ةذ  تقتايد  بع تاـيئن ق تلـ تو 
  (4040:  رـــو تقعـــال) ب بـــق وق تلـــ   (4005 :بتـــقو  وقب بـــ)وق تلـــ  ت 
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ريتبـي   ـقت  ير ت ـي ت تقق تلـيت رـث  تقه ـم قـقي ت تـير يمـوم تقـذ و ت 
 ( 4040) ذ ـــ   تقهـــيئ  : و ق تلـــ  ت ( 4044ق تلـــ  )  غـــقت  ي ـــ  : 

 ياموق  ي ه تقذ و  ف  دوقإ تق ييإ ت وبعته تق ييإ .   ت تير 
 الترض الخامس: التحقؽ مف صحة

يي رــي  باولــهيت ال اودــق فــ وم قتقــ  ت  ــيئيــتل تقمــ ض تقيــيبم:
تقـــق ديت ي ـــه بهيـــيم ق ـــم تقبلـــاهرة ودـــوقإ تق يـــي  قـــق  هـــال    يـــيت 

  قر (. -ديبع  ف لهي  ر  إ يع   قبا ي تقاي ل)ي ب  
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزى لمتغير التخصص )عممية أدبي( (01جدوؿ )

 المقياس
التخص
 المتوسط العدد ص

اؼ االنحر 
 قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري

مستوى 
 الداللة

قمؽ 
 المستقبؿ

74.36 108 عممي
1 

20.010 
2.434 

 
0.016 

 
دالة عند 

1.12 
81.19 92 أدبي

6 
19.530 

 جودة الحياة
117.7 108 عممي

31 
19.676 

1.568 
 

0.118 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

122.4     92 أدبي  
13 22.547    

 0.92( = 1.12( وعند مستوى داللة )092الجدولية عند درجة حرية )قيمة "ت" 
 4.22( = 1.10( وعند مستوى داللة )092قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

(    قيبــ  "ت" تقب لــور   قــة بــ  قيبــ  "ت" 40ياضــ  بــ  تقدــقوة )
تقدقوقيـــ  فـــ  تقق دـــ  تق  يـــ  قبهيـــيم دـــوقإ تق يـــيإت وةـــذت يـــقة ي ـــه يـــقا 

 بـي ياضـ      تقاي ـل وم ذتت قالق  ح  يئي  اعـ   قبا يـ ودوق ف  
ــــ   ــــ  فــــ  تقق دــــ  تق  ي قيبــــ  "ت" تقب لــــور    رــــ  بــــ  قيبــــ  "ت" تقدقوقي
قبهيــيم ق ــم تقبلــاهرةت وةــذت يــقة ي ــه ودــوق فــ وم ذتت قالقــ  ح  ــيئي  
ــــ ( وقهــــق  يتــــت تقمــــ وم ق ــــيق    اعــــ   قبا يــــ  تقاي ــــل )ي بــــ ت  قر

 تالقري  . تقاي ل تقع ب  ي  تقاي  يت
ي ه ويع و تقري ر ةذ  تقتايد  حقه يقا ودوق ف وم ري   ف تق تقعيت  

تقاي ل )ي ب  و قرـ ( د  تقبلـاهرة تقبنتـ   وفمبهييم دوقإ تق ييإ 
ريتبـي اودــق فــ وم  وتقـونيم  تق ــيبض تقـذي يتانــ ةا ي ــيق ي ـو  با ــيرني ت
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ــــ   ــــم تقبلــــاهرة و قتق ــــ  ق  ــــف ــــذي  يق لــــو  ف   دــــي ت ق ــــيق  تقهــــال  تق
تقاي  ـــــيت تقع بيـــــ  د  ةـــــيال  تقهـــــال  قـــــقينا فـــــ ل يبـــــة قا هيـــــم 
هبو ــيانا و ت تيــ ته فــ  لــوم تقعبــة   جــ  بــ  هــال  تق  يــيت تدقريــ  

تقجيتويـــ  تقعيبـــ  تقـــذي   يي ـــ  وت ـــ  فـــ  بدابـــع ابجـــة فيـــ  تلـــر  هـــال 
% وريقاــيق  20ياودنــو  حقــه تقق تلــ  فــ  تقاي  ــيت تدقريــ  بييهــي   

ة قـــق  هـــال  تقاي  ـــيت تقع بيـــ   قـــة بـــ  هـــال  ق دـــ  ق ـــم تقبلـــاهر
ت (4002لــعوق)تيةــق تقاي  ــيت تدقريــ  واامــم ةــذ  تقتايدــ  بــع تايدــ  

 (.4005) ب بوق بتقو وق تل  
 تقم ض تقليقم : تقا هم ب     

ال اودـــق فـــ وم قتقـــ  ت  ـــيئيي رـــي  باولـــه يـــتل تقمـــ ض تقلـــيقم :
  هــــال    يــــيت تقــــق ديت فــــ  بهيــــيم ق ــــم تقبلــــامرة ودــــوقإ تق يــــي  قــــق

 تق ترع(.-ديبع  ف لهي  ر  إ اع   قبا ي  بلاو  تقق تل   )تدوة.
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزى لمتغير المستوى )األوؿة الرابع( (00جدوؿ )

العد المستوى المقياس
االنحراؼ  المتوسط د

 المعياري
قيمة 
 لةمستوى الدال  قيمة الداللة "ت"

قمؽ 
 المستقبؿ

0.18 21.223 77.739 111 األوؿ
4 

 

0.854 
 

غير دالة 
 18.560 77.213 89 الرابع إحصائياً 

  جودة  
 الحياة

0.88 20.908 121.063 111 األوؿ
0 

 

0.380 
 

غير دالة 
 21.411 118.416 89 الرابع إحصائياً 

 0.92( = 1.12داللة )( وعند مستوى 092قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 4.22( = 1.10( وعند مستوى داللة )092قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

(    قيبــ  "ت" تقب لــور   قــة بــ  قيبــ  "ت" 44ياضــ  بــ  تقدــقوة )
تقدقوقيــ  فــ  تقق دــ  تق  يــ  ق ــة بهيــيم بــ  تقبهــيييم ت وةــذت يــقة ي ــه 

ودــوقإ تق يـــيإ  فــ  ق ــم تقبلــاهرةيــقا ودــوق فــ وم ذتت قالقــ  ح  ـــيئي  
 اع   قبا ي  تقبلاو  تقق تل .قق   ف تق تقعيت  

ــــر ح  تقنــــ و  تقاــــ  ياعــــ ض قنــــي  يعــــ و تقري ــــر ةــــذ  تقتايدــــ   ي
تق ترــع ا ــيق ا ــو  تقــ   ــق بــي  و لــوت   ــيتوت فــ  تقبلــاو  تدوة  تقهــال 
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با يرن  ب   ير يقا اوف  ف ل تقعبةتو يضي ا تيق  دا تقرهيقـ  يـالوإ 
يرئــي   جهــيال  ي ــ  تدلــ إ بــ  تي يــ  يبج ــو  ا تيــق  رــثتنا ي ــه  ــعو ةا تقب

وتقبدابع ب  تي ي   ي ىببي يتايرنا  عو  قتئا ريقه م وتقا ييا وت  ائي  
ولــو  تقا يــ  بــع  تملــنا وبــع تاليــ ي  وةــذ  تقتايدــ  ايا ــ  بــع تاــيئن 

 (.4044 هي  )  يت  ( ت وق تل 4005) ق بتقو و ق تل  ب ب
 يوصي الباحث بما يمى:ل  ف  ضو  تايئن تقق ت

   اهـوا تدلـ إ راــوفي  ت  اييدـيت تقتملــي  وت دابيييـ  وتقبيقيــ   -4
   ا و  تقعالق  رـي   فـ تق تدلـ إ بابيلـ    اـه ي ـع  و  ني تقهال درتيئ

 تدرتي  ريقهبثتيت  ودوقإ تق ييإ وتقلعيقإ .
ــــ  وتقيي ــــ  فــــ ل يبــــة  -4    اــــوف  بيللــــيت تقبدابــــع تق  وبي
 ي  ب   دة تق ق ب   ق د  تقه م ققينا.ق ي يد
تةابـــيا و ت إ تقا ريـــ  وتقاع ـــيا تقعـــيق  بـــع و ت إ تق ـــري  وتق ييضـــ   -3

رح اييدـــــيت تق ـــــري  تقبنتيـــــ  وتقتملـــــي  ق اه يـــــة بـــــ  ق دـــــ  ايـــــوفنا بـــــ  
 تقبلاهرة.

ـــم  -2 ـــ  تق ـــري  ربـــي ياع  ـــ  راويي    الـــيةا ولـــيئة ت يـــالا تقبيا م
 .ربلاهر نا تقونيم  وتقبنت 

ــــــ  تقدــــــقق  -2 ــــــوف  حقت إ تقديبعــــــيت ت  ــــــ ت  تد ــــــيقيب  ق ه ر    ا
هــ    بــع اناواــوديننا ت ــو تقاي ــل تقــذي ياتيلــ  بــع بيــوقنا وقــق ت

تقاي  ــيت تقاــ  ا رــ  ت اييدــيت تقلــوم بــ  تدــة اــوفي   فــ ل يبــة 
 ق ي يدي .

اــوفي  و ــقإ ت   ــيق تقتملــ  وتالدابــيي  فــ  تقديبعــيت قاوييــ   -5
ا فــ  اتبيــ  ذوتانــا وت لــيرنا بنــي تت دقيــقإ اب ــتنا بــ  تق ــري  وت  ــيقة

 ا هيم قق  يية ب  دوقإ تق ييإ.
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 المراجعالمصادر و 

تق ـــــالر  تقتملـــــي  ويالقانـــــي  .(4004رـــــ تةيا يرـــــق تق ـــــبق فضـــــة )ح .4
  يـ   .ريقوي  تققيت  وبعته تق ييإ قق  ييت  ب  ه رـ  تقـقر وا تقعـيا 

مجمػة البحػث فػي . ح  يت يـ   ق تلـ  لـي وبا ي  .يتقا ري  رديبع  تقبتيـ
 .422 - 449 ( ت40)ب ت  التربية وعمـ النتس

( ق ـــم تقبلـــاهرة ويالقاـــ  ربعتـــه 4044 رـــو تقنـــق  ) حرـــ تةيا ب بـــوق .4
 .تقر ـ تيي تق ييإ قق  ييت  بـ  تقب ـ يي  تقبهيبـي  ريقيـي   و قـ تتنا 
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      تبر قيلـــ 33تقعـــقق  ت مجمػػة اإلرشػػػاد النتسػػػي جامعػػػة عػػػيف شػػمس
424-420 

مقياس مستوى الطموح لدى المراىقيف . ( 4002آبية يرق تقلبيع ) .3
 تدتد و تقب  ي  :تقهية إ  . والشباب

( ق م تقبلاهرة قق  ه ر    يـيت تقهـ  4040ذ  ي يول  تقهيئ  ) .2
ديبعــــ   ت مجمػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة األساسػػػػية. فــــ  ديبعــــ  تقبو ــــة 

 440-443( ت 7بن ) ت(3ب )ت تقع تم تتقبو ة 
دوقإ تق ييإ قق  ه ر  ديبعا  قب م . ( 4044 غقت  ي   تعيل  ) .2

  452-422( ت 42( ت ا)4ب )ت  مجمة جامعة دمشؽ .وا  ي  
( دوقإ تق ييإ  بتر  قه م تقبلاهرة قق  4044 يت   هي  وآي و  ) .5

ـــــوي رديبعـــــ   ـــــقر وا تقا ر ـــــيت تق ـــــ  تقيي ـــــ  وهيقر هيقرـــــيت قلـــــا تقا ري
 (34)ب ت ي التربية وعمـ النتس السعوديةدراسات عربية ف .تقهيئ 

 .434 -94قيلبر  ت  (4)   ت
        تقهـــــية إ .مقيػػػػػاس قمػػػػػؽ المسػػػػػتقبؿ.( 4002 يتـــــ  ب بـــــوق  ـــــهي  ) .7

 ب ار  تدتد و تقب  ي   :
ي ـــــا تقـــــتمم ت يدـــــير  ودـــــوقإ  .(4002تدت ـــــي ي )قهمـــــ   لـــــيبي  .2

 لنتسػيةالجمعيػة المصػرية لمدراسػات ا.ت  إ  يري  ي ـا تقـتمم .تق ييإ
  20-37( ت 4( بد ق )3ب )

ب ارــــ  : تقهــــية إ  . أسػػػػس عمػػػػـ الػػػػنتس .(4992ه عــــت بت ــــو  ) .9
 .تدتد و تقب  ي 

مقيػػاس مسػػتوى . (4002اــوت  بعــوضت لــيق يرــقتقعنيا )يرــق تق .40
 ب ار  تدتد و:  تقهية إ .الطموح 

ق ـم تقبلـاهرة ويالقاـ  ربلـاو  . ( 4043يب و  بضي  بعوض ) .44
    ت مجمػػػة الدراسػػػات والبحػػػوث التربيػػػة .عـــ تقهبـــو  بـــ  ه رـــ  تقديب

  242-342ت (44) بنت (4ب )
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( ق م تقبلـاهرة ويالقاـ  رنويـ  ت تـي 4040ب بق       رو تقعال ) .44
بحث منشور بػالمؤتمر الػدولي ت  قق  ييت  ب  تقهال  تقديبعيي 

 ت ديبعـــــ  تقبت ـــــو إ  ت تقبعنـــــق تقعـــــيق  ق يقبـــــ  ت دابيييـــــ  األوؿ
 ( يوتيو. 2-9)

(. بهيـــيم 4005وق يرـــق تق  ـــيا بتلـــ ت  ـــينا ي ـــ  بنـــقي )ب بـــ .43
 نػػدوة عمػػـ الػػنتس وجػػودة الحيػػاةدــوقإ تق يــيإ قه رــ  تقديبعــ  وتقــع 

  72 – 54قيلبر .  47 –ديبع  تقل هي  قيروم ل هت  يبي  
( ق م تقبلاهرة ويالقا  ررعض بنية  4005ب بوق ب بق بتقو  ) .42

قدبعيــــ  تقب ــــ ي  تقاوتفــــم تقق تلــــ  قــــق  هــــال  تقديبعــــ ت بد ــــ  ت
 474 – 449( 23)ا  (45ب ) –ق ق تليت تقتملي ت 

ــــم تقبلــــاهرة ويالقاــــ  رلــــبا  .( 4002تيةــــق  ــــ ي  لــــعوق ) .42 ق 
 لو يي .ديبع  قب م ت دكتوراه غير منشورة .تقا ييا  و تقاميية

( دـــوقإ تق يـــيإ قـــق  ييتـــ  بـــ  تق ت ـــقي  فـــ  4002ة ـــيا يرـــقت  ) .45
ـــ تت تققيب  تفيـــ ت ب ـــ  تقا ريـــ  . ديبعـــ  ضـــو  رعـــض تقبا ي د ـــ    ي

  24-42( ت 4ت بن ) (2)تق قي يم ب 
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