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 : صستخمالم
لدى طالبات  التحصيؿ الدراسيقمؽ الىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف عالقة 

( طالبة، مف الكميات 033، وتكونت عينة الدراسة مف ) السنة التحضرية بجامعة الممؾ سعود

، التحصيؿ الدراسي(، ومقياس 5332قمؽ لشقير )الالعممية واإلنسانية، استخدمت الباحثة مقياس 

كما تـ استخداـ بعض األساليب اإلحصائية التي تتطمبيا أسئمة البحث ، وفى ضوء ذلؾ قدمت 

 الدراسة مجموعة مف النتائج والتوصيات . 

 
 انمهك ـ انتحصٛم ـ  انذافؼٛت ـ انغُت انتحضشٚت .  الكلماث المفتاحيت :
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The relationship between anxiety and academic 

achievement among the students of the preparatory year at 

King Saud University. 

 

Nashmia Saud Al-Enezi 

trained skills in the preparatory year 

King Saud University 

Abstract: 

The present study aimed at revealing the relationship of anxiety to 

academic achievement in the students of the preparatory year at King 

Saud University. The study sample consisted of (300) female students 

from the scientific and humanities colleges. The researcher used the 

anxiety scale for Shaker (2005) Some of the statistical methods required 

by the research questions, in light of which the study presented a set of 

conclusions and recommendations. 

Keywords: anxiety, motivation, achievement, preparatory year. 
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 : تمذيـي

يعتبر القمؽ سمة مف سمات ىذا العصر فالتطور والتقدـ الحضاري والتكنموجي 
والتغيرات السريعة المتالحقة في شتى مناحي الحياه ساىمت في جعؿ االنساف يقؼ حائرا قمقا 
اتجاه ىذه التطورات ويسعى جاىدا لتحقيؽ اىدافو في الحياة ومحاولىة تمكيف الظروؼ واالمكانات 

اذا صعب عميو ذلؾ فانو يشعر بالضيؽ واالضطراب الذي يقمؿ مف كفاءتو ويزيز لتحقيؽ اىدافو ف
القمؽ والشعور بالخطر مف مستقبمو وانتاجيتيـ حيث يظير نتيجة ظروؼ الحياة الصعبة والمعقدة 
وتزايد ضغوط الحياة ومطالب العيش وقد يكوف ىذا القمؽ ذا درجة عالية فيؤدي الى اختالؿ في 

يكوف لو اكبر االثر عمى عمى الفرد سواء مف الناحية العقمية او الجسمية لو  توازف الفرد مما
قمؽ المستقبؿ يمثؿ احد انواع القمؽ التي تشكؿ خطورة في الالسموكية فقد اشارت شقير الى اف 

حياة الفرد والتي تمثؿ خوؼ مف مجيوؿ ينجـ عنو خبرات ماضيو وحاضره ايضا يعيشيا الفرد 
ماف وتوق  الخطر وعدـ االستقرار وتسبب لديو ىذه الحالة )شقير.زينب تجعمو يشعربعدـ اال

 (.4ـ، ص 5332
قمؽ لدى طالب وطالبات الجامعو مرتف  ويشكؿ ظاىرة واضحة الواشارت سعود اف 

لمجتم  مميء بالمتغيرات مشحوف بعوامؿ مثيرة مجيولة المصير تؤدي تفاعالت االقتصادية 
وغيرىا الى نتائج تنعكس عمى سموكيات االفراد حيث اف ىذه  واالجتماعية والصحية والبيئية

الظاىرة تمس وجود الفرد والمجتم  وبالتالي اصبح عدـ الوثوؽ بالمستقبؿ سمة نفس وحيث اف 
حاالت القمؽ تقترف بوجود المعتقدات الخاطئة كاالعتقاد باف االشياء الجديدة في ىذه الحياه ال 

السيئة ال يمكف تجنبيا مف خالؿ اي مجيود يبذلو الفرد  يمكف الحصوؿ عمييا واف االشياء
 . فى تحصيمو االكاديمىوبالتالي ينخفض مستوى الفرد 

حيث التحصيؿ الدراسي يرتبط بنوعيف مف المتغيرات األوؿ ذاتي يتمثؿ في الذكاء 
والدافعية ومستوى الطموح ومستوى النضج الجسمي والعقمي واالنفعالي لمطالب ،واآلخر غير 
ذاتي يتضمف البيئة المدرسية بكؿ ما يؤثر فييا مف تفاعالت اجتماعية بيف المعمـ وطالبو وبيف 

مكانات مادية ىذا إلى جانب توافر األمف النفسي الطالب بعضيـ ا لبعض وطرؽ تدريس وا 
(    فعمي الرغـ مف أف القدرة العقمية شرط 02: 5332واالستقرار االجتماعي لمطالب )موسى،

أساسي لحدوث التعمـ  فأنيا ليست العامؿ الوحيد فالمتغيرات االنفعالية مثؿ )االتجاىات و الدواف  
العوامؿ البيئية مثؿ ) المعمـ والمناىج والوسائؿ التعميمية ...الخ ( ىي متغيرات والقمؽ ....الخ (و 

 .وسيطة تؤثر عمى عممية التعمـ واستجابات الفرد الكمية والكيفية 
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وقياسا عمى ماسبؽ والف الفتاة الجامعية احد عناصر البشرية االساسية المساىمة في 
مف االماؿ لتحقيؽ طموحات واماؿ المجتم  ، فالبد مف  عممية البناء والتطوير وعمييا تعقد الكثير

وادائيا لالدوار  التحصيؿ الدراسيمساعدتيا عمى مواجية ماقد يعترضيا مف مصاعب تؤثر 
المامونة منيا. لذلؾ جاءت اىمية تطبيؽ ىذه الدراسة عمى الطالبة الجامعية لمعرفة ما يؤثر 

  التحصيؿ الدراسي عممى 
قمؽ وعالقتو الومف ىذا المنطؽ تحاوؿ الباحثة اف يسيـ ىذا البحث الذي يتناولو  

ار لدى طالبات الجامعة، بتوفير معمومات لالسر والتربوييف عف طبيعة افك بالتحصيؿ الدراسي 
وتحوؿ دوف تحقيؽ طموحاتيف وتطمعاتيف ، كذلؾ يمكف اف القمؽ الطالبات التي قد تسبب ليف 

 تي سيتـ التوصؿ الييا في اعداد برامج تساعد عمى النمو المتوازف  .تسيـ النتائج ال
 يشكهت انذساعت 

مما يؤثر عمى مستقبميف العممي  لمتحصيؿ الدراسيسمبا عمى قمؽ التنعكس خطورة ظاىرة 
والعممي ، وحيث اف المرحمة الجامعية ىي قاعدة اساسية لتزويد الطالبة بالمعارؼ والميارات التي 

د التخرج مف مواجية الحياة العممية ، ولعؿ االىتماـ بالبيئة التعميمية لمطالبات مف تمكنيا عن
 جمي  جوانبيا يسيـ في تذليؿ كؿ العقبات والصعوبات التي تواجييا الطالبة في حياتيا .

 .لمطالبات  التحصيؿ األكاديمىقمؽ المحتممة عمى اللذلؾ البد مف معرفة اثار 
 ئمة الدراسة فيما ياتي :وفي ضوء ما تقدـ تكمف اس

السنة التحضيرية بجامعة الممؾ لدى طالبات  والتحصيؿ الدراسي القمؽما العالقة ببيف  -1
 ؟ سعود 

 ادبي( ؟ –ىؿ توجد فروؽ دالة احصائية تعزى لمتغير التخصص )عممي  -5
تعزى  التحصيؿ الدراسيىؿ توجد فروؽ دالة احصائية بيف متوسطات درجات الطالبات في  -0

 ادبي ( ؟ –لمتغير التخصص )عممي 
 قمؽالفي ضوء  بالتحصيؿ الدراسييمكف التنبؤ .ىؿ 4

 اْذاف انذساعت 

  والتحصيؿ الدراسيقمؽ التسعى الدراسة الحالية الى تحقيؽ االىداؼ التالية :الكشؼ عف عالقة 
  المتخصص قمؽ تعزى لمتغير الالتعرؼ عمى الفروؽ الدالية احصائيا بيف الطالبات في

 ادبي( –)عممي 
  تعزى لمتغير  التحصيؿ الدراسيالتعرؼ عمى الفروؽ الدالة احصائيا بيف الطالبات في

 ادبي( -التخصص ) عممي
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 ًْٛت انذساعت  أ
  أال: االًْٛت انُظشٚت :

االىتماـ بطالبات الجامعة الالتي يتحممف مسؤبية النيوض بمجتمعيف وىف في مرحمة 
 البداية في تحمؿ المسؤولية والتفكير في المستقبؿميمة تعد مرحمة 

  ثاَٛا : االًْٛت انتطبٛمٛت :
تتصح اىمية الدراسة بارشاد االباء والمربيف حوؿ الضغوط التي تواجو طالبات الجامعة 

 . وكيفية التعامؿ معيا
 .حذٔد انذساعت  

 انحذٔد انًٕضٕػٛت : 

 حيث اف موضوع الدراسة الحالية ىو :
 .الممؾ سعودجامعة السنة التحضرية بلدى طالبات  بالتحصيؿ الدراسيقمؽ وعالقتو ال-1
 الحدود المكانية تتمثؿ الحدود الرياض، وعمى الكميات العممية االدبية .  -5
الحدود الزمنية: ترتبط الحدود الزمنية بفترة تطبيؽ الدراسة وىو الفصؿ الدراسي الثاني مف -0

 .5312العاـ 
 ساعت  يصطهحاث انذ

 مهك:ان

قمؽ بأنو " خمؿ او اضطرالاب نفسي المنشا ينجـ ال( 2ـ، 5332تعرؼ شقير، زينب )  
عف خبرات ماضية غير سارة، م  تشويو وتحريؼ ادراكي معرفي لمواق  ولمذات مف خالؿ 
استحضار لمذكريات والخبرات الماضية غير السارة، م  تضخيـ لمسمبيات ومحض لاليجابيات 

والواق ، تجعؿ صاحبيا في حالة مف التوتر وعدـ االماف ، مما قد يدفعو لتدمير الذات بالذات 
ـ مف المستقبؿ وقمؽ  ـ الفشؿ وتوق  الكوارث، وتؤدي بو الى حالة مف التشاؤ والعجز الواضح وتعمي
التفكير في المستقبؿ والخوؼ مف المشكالت االجتماعية . ىي الدرجة التي تحصؿ عمييا مف 

 ؤية المستقبمية المتوقعة، واالفكار الوسواسية وقمؽ الموت والياس.خالؿ الر 
 انتحصٛم انذساعٙ : 

بأنو مدى استيعاب الطالبات لما تعمموه مف خبرات معينة في مادة دراسية مقررة ويقاس 
العادية في نياية العاـ الدراسي أو  الجامعيةفي االختبارات  الطالبةبالدرجة التي يحصؿ عمييا 

 االختبارات التحصيمية .
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  .االطاس انُظش٘ 

اف المعنى المغوي لكممة القمؽ في المعجـ الوسيط بمعنى قمؽ الشيء اي حركو فمـ 
(اما التعريؼ 1720يستقر في مكاف واحد ،اضطرب وانزعج فيو قمؽ )مصطفى واخروف، 

عمـ النفس والطب النفسي :" انو شعور عاـ بالفزع والخوؼ السيكولوجي لمقمؽ كما يعرفو معجـ 
مف شر مرتقب وكارثة توشؾ اف تحدث،والقمؽ استجابة لتيديد غير محدد كثيرا ما يصدر عف 
صراعات الشعورية ومشاعر كعدـ االماف والترعات الغريزية الممنوعة المنبعثة مف داخؿ النفس 

سارع النفس ونبضات ية التيديد فتتوتر العضالت ويتوفي الحالتيف يعبئ الجسـ امكانيتو لمواج
 (.517،ص1773،القمب ." )فرج

القمؽ بانو : حالة انفعالية غير سارة   Richard.m )ويعرؼ ريتشارد .ـ. سويف ) 
 (113ـ، ص  5330يتثيرىا وجود الخطر ويرتبط بمشاعر ذاتية مف التوتر والخشية ". )غرابة ،

بانو " حالة توتر شامؿ ومستمر نتيجة توق  وتحديد خطر فعمي او رمزي والقمؽ كما يعرفو زىراف 
 (072،ص 1724يصاحبيا خوؼ غامض،واعراض نفسية وجسمية".)زىراف،

وترى العناني القمؽ" بانو اشارة انذار لموقؼ شديد الدافعية م  عدـ التركيز والعجز عف الوصوؿ 
 (.115ـ،ص5333الى حؿ مثمر )العناني،
لعصبي ىو النوع الذي ال يدرؾ المصاب بو مصدره حيث تنتابو حالة مف ويظؿ القمؽ ا

 الخوؼ الغامض غير المبرر كما اف لو العديد مف االعراض التي تبدو واضحة عمى الشخص .
مصطمح  Anixtey disorder(. 115ـ،ص5330كبديؿ لمصطمح عصاب القمؽ )غرابة،

ؼ الباحثيف في تعريؼ القمؽ وتنوع اضطراب االنفس القمؽ. وترى الباحثة مما سبؽ اختال
تفسيراتيـ لو اال انيـ اتفقوا عمى اف القمؽ ىو نقطة بداية االضطرابات السموكية ولو تاثير عمى 

 صحة الفرد وانتاجيتو. 
   anxietyقمؽ: ال

قمؽ لدى الالبشرية قد تستشير  اف الظروؼ التغير االجتماعي التي تمر بيا المجتمعات
بالتوجس والخوؼ والتوتر مما تخفيو االياـ المقبمة ، االمر الذي يدعو االفراد الى افرادىا المتمثؿ 

اعادة النظر في مخططاتيـ واىدافيـ مما ينسجـ م  ظروؼ التغير ، ويبقى التغير االجتماعي 
 مستمرا في ظروؼ تتسـ بعدـ االستقرار واالضطراب باعثا عمى زيادة القمؽ مف المستقبؿ  .

ـ( الى اف المستقبؿ الشخصي ومكاف التخطيط ووض  االىداؼ 5332ويشير حمزة )
وتحقيقيا في ىذا المعنى يكوف المستقبؿ الممثؿ حاليا ادراكيا سوؼ يمتقي م  المستقبؿ الحقيقي 
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والى اي درجة يكوف منظور المستقبؿ مساحة مفتوحة لعمميات معرفية مختمفة واتجاىات عاطفية  
 .حداث اكثر ايجابية او اكثر سمبيةئ بو ىذه المساحة اما ااعتمادا عمى المتوق  اف تمتم

وقد اشارت سعود مف خالؿ تحميؿ الدراسات النظرية يمكف تحميؿ الدراسات النظرية 
يمكف القوؿ باف المستقبؿ جزء مف القمؽ العاـ حيث يتصؼ ذوو قمؽ المستقبؿ بالقمؽ الواق  

البنى كالتشاؤـ، وادراؾ العجز ، وفقداف  الراىف والمعمـ عمى المستقبؿ ويتمثؿ في مجموعة
(. وتتفؽ 51ـ، ص  5332السيطرة عمى الحاضر ، وعدـ التاكد مف المستقبؿ .) سعود ، ناىد 

شقير م  ىذا القوؿ حيث ترى اف قمؽ المستقبؿ يمثؿ احد انواع القمؽ التي تشكؿ خطورة عمى 
وحاضرة ايضا يعيشيا الفرد والتي الفرد ، والتي تمثؿ خوفا مف مجيوؿ ينجـ عف خبرات ماضية 

تجعمو يشعر بعدـ االماف وتوق  الخطر ، ويشعر بعدـ االستقرار ، وتسبب لديو ىذه الحالة شيئا 
مف التشاؤـ والياس الذي يؤدي بو في نياية االمر الى اضطراب حقيقي وخطير مثؿ االكتئاب ) 

 ( .4ـ، ص5332شقير ، زينب 
 انتحصٛم انذساعٙ : 

التحصيؿ الدراسي موضوعا ميما يعنى بو كؿ المربييف فيو المؤشر عمى تمكف يعتبر 
الطمبة مف تحقيؽ النتائج المرغوبة في التعميـ ويمعب التحصيؿ دور ىاما في انتقاؿ الطالب مف 
مرحمو دراسية إلى أخرى ومف صؼ إلى آخر وىو المرج  األساسي بقبوؿ الطمبة في الكميات 

 (02:5332مستواه الدراسي )موسى،والجامعات والحكـ عمى 
فالتحصيؿ الدراسي ظاىره معقده تتدخؿ فييا مجموعو مف المتغيرات العقمية وغير 
العقمية تتفاعؿ فيما بينيما بحيث يصعب في كثير مف األحياف الفصؿ بينيما أو تحديد اإلسياـ 

التي يحظى بيا (ونظرا ليذه المكانة 24:5331النسبي لكؿ منيما بشكؿ دقيؽ ) المدىوف،
التحصيؿ الدراسي فقد تعرض لو كثير مف الباحثيف بالدراسة والبحث موضحيف جوانبو المختمفة 
ومحاوليف وض  تعريؼ ليذا المفيوـ فقد أشار أبو حطب إلى أف التحصيؿ لغة يعنى االنجاز 

ودة واإلجراء وىو مرتبط بآثار مجموعو مف الخبرات التي يمكف وصفيا بأنيا مقننو أو مقص
 . ويمكف التحكـ بيـ

 انذساعت انًٛذاَٛت
 يُٓح انذساعت:
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أتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي اإلرتباطي الذي ييتـ بوصؼ الظاىرة 
وصفا دقيقا مف خالؿ التعبير النوعي ودراسة العالقات التي توجد بيف ىذه الظاىرة المراد دراستيا 

 وكيفا.والظواىر األخرى والتعبير عنيا كما 
 يدتًغ انذساعت:

 الممؾ سعودجامعة السنة التحضيرية ب يتألؼ مجتم  الدراسة الحالية مف جمي  طالبات
ىػ 1400بتخصصاتيف العممية واألدبية وفي مستوياتيف الدراسية ) األوؿ/الساب ( لمعاـ الدراسي 

وتفصيمي بذكر األعداد والجداوؿ التالية توضح توزيعيا بشكؿ إجمالي لألقساـ العممية واألدبية  .
 بكؿ قسـ وىي عمى النحو التالي:

 
 ( تٕصٚغ ػُٛت انذساعت بشكم إخًان1ٙخذٔل سلى )

 انؼذد انتخصص انغُت انذساعٛت

 22 عممي األوؿ المستوى
 22 عممي المستوى الساب 
 22 أدبي المستوى األوؿ
 22 أدبي المستوى الساب 

 

 

مهك انًغتمبم انانتفصٛهٛت نهطانباث انالتٙ اخبٍ ػهٗ يمٛاط  انتخصصاث( ٕٚضح 2خذٔل سلى )

 طانباث نأللغاو األدبٛتيٍ 

 انمغى انكهٛاث األدبٛت انتخصص

 الشريعة كمية الشريعة األدبي
 أصوؿ الديف كمية الدعوة أصوؿ الديف

 المغة العربية كمية المغة العربية
 عمـ النفس كمية العموـ االجتماعية

 االجتماععمـ 
 التاريخ
 الجغرافيا

 

 

مهك يٍ انانتفصٛهٛت نهطانباث انالتٙ اخبٍ ػهٗ يمٛاط  انتخصصاث( ٕٚضح 3خذٔل سلى )

 طانباث انًغتٕٖ األٔل نأللغاو انؼهًٛت
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 انمغى انكهٛاث انؼهًٛت انتخصص

 الرياضيات كمية العموـ العممي
 الفيزياء
 الكيمياء

 كمية عموـ الحاسب ونظـ
 المعمومات

 عموـ الحاسب
 نظـ المعمومات

 .ونظـ المعمومات * ال توجد أقساـ عممية في المستوى الدراسي الساب  عدا كمية عموـ الحاسب
 
 أدٔاث انذساعت: -

 استخدمت الباحثة األدوات التالية:
 ـ(5332قمؽ أعداد أ.د شقير )المقياس 

 وفيما يمي عرض ليذه األدوات:
 مهك:انيمٛاط   -

ـ(، وييدؼ إلى 5332قمؽ:أعد ىذا المقياس زينب محمود شقير )الوصؼ مقياس 
معرفة رأي الفرد الشخصي بوضوح وذلؾ عمى مقياس متدرج مف معترض بشدة )ال( معترض 
أحيانا )قميال(، بدرجة متوسطة،عادة )كثيرا(، دائما )تماما( وموضوع أماـ ىذه التقديرات خمس 

قمؽ الالترتيب وذلؾ عندما يكوف اتجاه البنود نحو  صفر( عمى -1-5-0-4درجات ىي )
( عندما يكوف اتجاه 4-0-5-1 -سمبي، بينما تكوف ىذه التقديرات في اتجاه عكسي )صفر 

قمؽ لدى القمؽ ايجابي، وبذلؾ تشير الدرجة المرتفعة عمى المقياس إلى ارتفاع الالتقديرات نحو 
 الفرد.

 عمى خمسة محاور كاآلتي:( مفردة موزعة 52ويتكوف المقياس مف )
 (.54-55-51-53-12القمؽ المتعمؽ بالمشكالت الحياتية ويشمؿ أرقاـ مفردات: ) 

 (.52-52-17-12-13قمؽ الصحة و قمؽ الموت ويشمؿ أرقاـ المفردات: )
-50-14-10-11-2-0القمؽ الذىني )قمؽ التفكير في المستقبؿ( ويشمؿ أرقاـ المفردات: )

52.) 
 (.12-15-7-2-2-4ؿ ويشمؿ أرقاـ المفردات:) اليأس مف المستقب

 (.52-12-2-5-1الخوؼ والقمؽ مف الفشؿ في المستقبؿ ويشمؿ أرقاـ المفردات: )
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درجة(، ويتـ  115 -تصحيح مقياس قمؽ المستقبؿ:تتراوح الدرجة الكمية لممقياس مابيف )صفر
 تحديد المستويات طبقا الجدوؿ اآلتي:

 ( انذسخت انكهٛت نًمٛاط لهك انًغتمبم ٔيغتٕٚاتّ 4خذٔل سلى )

 يغتٕٚاث لهك انًغتمبم اتداِ انتصحٛح أسلاو انبُٕد

 درجة 115-71مف  قمؽ مرتف  جدا )شديد(ال صفر-1-5-0-4 13-1مف 
 درجة 73-22مف  قمؽ مرتف ال

 درجة 22-42مف  قمؽ معتدؿ )متوسط(ال 4-0-5-1-صفر 52-11مف 
 درجة 44-55مف  قمؽ بسيطال
 درجة 51-صفر مف قمؽ منخفضال

 درجة 115-صفر  قمؽمالدرجة الكمية ل
ـ( بحساب الصدؽ لممقياس بالطرؽ 5332قمؽ: قامت معدة المقياس. شقير )الصدؽ مقياس 

 التالية:
 انصذق انظاْش٘: -أ

حيث تـ عرض المقياس خالؿ فترة إعداده عمى مجموعة مف المختصيف في مجاؿ 
 النفسية واإلرشاد النفسي.الصحة 

 صذق انًحك ) انصذق انتدشٚبٙ(: -ب

طالب وطالبة )مناصفة( بالفرقة  153تـ تطبيؽ المقياس الحالي عمى عينو قواميا 
الرابعة بكمية التربية بجامعة طنطا ضمف )عينو التقنيف( كما طبؽ مقياس القمؽ إعداد عبدالفتاح 

لكؿ مف  3,24،  3,20، 3,22ف درجات المقياسيف عمى ذات العينة وكاف معامؿ االرتباط بي
عينة الذكور وعينة اإلناث والعينة الكمية عمى التوالي وىو ارتباط داؿ ومرتف  بما يضمف 

 صالحية المقياس لالستخداـ.
 صذق انًفشداث ) صذق انتكٍٕٚ( :  -ج

البات حيث تـ حساب ارتباط كؿ بند بالدرجة الكمية لممقياس وذلؾ عمى عينة طالب وط
 . 3,31الكمية وكانت جمي  معامالت االرتباط دالو عند مستوى 

  (:طشٚمت االتغاق انذاخهٙ ) صذق انتكٍٕٚ -د
حيث حساب معامالت االرتباط بيف محاور المقياس الخمس وبيف بعضيـ البعض 

 3,22وكذلؾ بيف كؿ محور وبيف الدرجة الكمية لممقياس حيث تراوحت معامالت االرتباط مابيف 
 وىذا يزيد مف االطمئناف عمى ارتفاع صدؽ المقياس لما وض  لو. 3,70و 
  صذق انتًٛٛض: -ْـ
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يوضح إمكانية استخداـ مقياس قمؽ المستقبؿ في الكشؼ عف الفروؽ بيف المجموعات 
قمؽ واستخدـ اختبار "ت" لمفروؽ بيف الفئات ،وكانت قيمة "ت" دالة عند الالمختمفة في درجة 

ف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعات الثنائية المختمفة التي أي أ 3,31مستوى 
توصمت إلى إف المقياس لديو القدرة عمى التمييز بيف فئات مختمفة مما يطمئف عمى صدقو 

مكانية استخدامو في القياس.  وا 
 .ـ( بحساب الثبات لممقياس 5332قمؽ: قامت معدة المقياس . شقير )الثبات مقياس 

 قمؽ في الدراسة الحالية:الوالثبات لمقياس الصدؽ 
 صذق انًمٛاط: -أ

قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لمفردات المقياس، وذلؾ لدى العينة االستطالعية، 
لي حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ عبارة والمجموع الكمي بعد حذؼ المفردة، والجدوؿ التا

 يوضح االتساؽ الداخمي لممقياس
 

( يؼايم االستباط بٍٛ دسخت انًفشدة ٔانًدًٕع انكهٙ نهًمٛاط بؼذ حزف انًفشدة  5خذٔل سلى )

=ٌ 

 العبـــــــــــارة م
معامل 

 االرتباط

 *325. أؤمف بالقضاء والقدر، واف القدر يحمؿ أخبارا سارة في المستقبؿ. 1
 *325. باىر.التفوؽ يدفعني دائما لمزيد مف التفوؽ وأكافح لتحقيؽ مستقبؿ  5
 044. تراودني فكرة أنني قد أصبح شخصا عظيما في المستقبؿ. 0
عندي طموحات وأىداؼ واضحة في الحياة، واعمؿ لمستقبمي وفقا لخطة رسمتيا  4

 لنفسي، واعرؼ كيؼ أحققيا.
.532** 

 -082.- االلتزاـ الديني واألخالقي والتمسؾ بمبادئ معينة يضمف لإلنساف مستقبؿ آمف. 2
 -054.- األفضؿ أف تعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش أبدا وتعمؿ آلخرتؾ كأنؾ تموت غدًا. 2
 **666. أشعر أف الغد )المستقبؿ( سيكوف يوما ما مشرقًا، وستحقؽ آمالي في الحياة. 2
 **469. أممي في الحياة كبير ألف طوؿ العمر يبمغ األمؿ 2
 **585. وال حياة م  اليأس.يخبئ الزمف مفاجآت سارة،وال يأس في الحياة  7
 *302. حياتي ممموءة بالحيوية والنشاط والرغبة في تحقيؽ اآلماؿ. 13
يمتمكني الخوؼ والقمؽ والحيرة عندما أفكر في المستقبؿ وأنو الحوؿ لي وال قوة في  11

 المستقبؿ
.211 



 ام محمد سعود اإلسالميتلدى طالباث جامعت اإلم ازجلإلنعالقت قلق المستقبل بالدافع 
 نشميت سعود صياح العنسي أ/                                                                              

 

 

 -355-   8102ديسمبر                                                                                       والثالثون  السابع العدد

 العبـــــــــــارة م
معامل 

 االرتباط

 *398. يدفعني الفشؿ إلى اليأس وفقداف األمؿ في تحقيؽ مستقبؿ أفضؿ. 15
 **521. أنا مف الذيف يؤمنوف بالحظ ويتحركوف عمى أساسو. 10
أفضؿ طريقة لمتعايش م  الحياة ىو عدـ التفكير في المستقبؿ، واترؾ الحياة  14

 تمشي زي ما تمشي.
.342* 

 **667. تمضي الحياة بشكؿ مزيؼ ومحزف ومخيؼ مما يجعمني اقمؽ وأخاؼ مف المجيوؿ 12
وفقداف األمؿ في الحياة وانو مف الصعب إمكانية تحسنيا أشعر بالفراغ واليأس  12

 مستقبال
.603** 

 **783. أشعر باالنزعاج الحتماؿ وقوع كارثة قريبا بسبب كثرة الحوادث ىذه األياـ 12
أشعر بتغيرات مستمرة في مظيري) شكمي( تجعمني أخاؼ أف أكوف غير جذاب )  12

 ال يتقبمني ( أماـ اآلخريف مستقبال.
.597** 

ينتابني شعور بالخوؼ والوىـ مف إصابتي بمرض خطير )أو حادث( في أي  17
 وقت.

.826** 

 *289. الحياة الممموءة بالعنؼ واإلجراـ تجعؿ الفرد يتوق  الخطر لنفسو في أي وقت 53
 *391. كثرة البطالة في المجتم  ييدد بحياة صعبة وسوء التوافؽ الزواجي مستقبالً  51
 **578. المعيشة وانخفاض الدخؿ وانخفاض العائد المادي يقمقني عمى مستقبمي.غالء  55
المستقبؿ غامض ومبيـ ) مجيوؿ( لدرجة تجعؿ مف الصعب ) مف العبث( أف  50

 يرسـ الشخص أي خطة لألمور اليامة في مستقبمو.
.628** 

وأتفاءؿ بأنني ضغوط الحياة تجعؿ مف الصعب أف أظؿ محتفظا بأممي في الحياة  54
 سأكوف في أحسف حاؿ.

.352* 

أشعر بالقمؽ الشديد عندما أتخيؿ إصابتي في حادث )أو حدث لي بالفعؿ()أو  52
 حدث أو يحدث لشخص ييمني(.

.497** 

يغمب عمي تفكير الموت في اقرب وقت خاصة عندما أصاب بمرض ) أو يصاب  52
 أحد أقاربي(

.495** 

 **517. معيشتي بوجو عاـ مما يشعرني بالفشؿ في المستقبؿ.أنا غير راض عف مستوى  52
 188. أشعر أف الحياة عقيمة بال ىدؼ وال معنى وال مستقبؿ واضح. 52

 (3و32(  ، * دالة عند مستوى )3و31** دالة عند مستوى )
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 – 3 ‚ 31ونالحظ أف جمي  قيـ معامالت االتساؽ تتراوح داللتيا عند مستوى يبف )
فيي غير دالة إحصائيًا، مما يؤدي إلى  52، 11، 2، 2، 0ماعدا العبارات رقـ (، 3و32

ضرورة حذفيا مف المقياس. وعمى ضوء ما سبؽ نالحظ أف المقياس بوضعو الحالي يتكوف مف 
( عبارة تقيس قمؽ المستقبؿ لدى العينة االستطالعية، ومف ثـ فيو حينئذ يتصؼ بصدؽ 50)

 مناسب.
ساب معامؿ االرتباط بيف محاور المقياس الخمسة بالمجموع الكمى كما قامت الباحثة بح

( عبارة المكونة لممقياس في عباراتو الجديدة بعد التقنيف، وقد اتضح أف جميعيا 50ليا وفقًا لمػ )
(، مما يدؿ عمى صدؽ مناسب لممقياس، والجدوؿ التالي يوضح 3و31ذات داللة عند مستوى )

 ذلؾ.
 االستباط بٍٛ يحأس انًمٛاط انخًغت ٔانًدًٕع انكهٙ نٓا( يؼايم 6خذٔل سلى )

 ل االستباطيؼا األٔل انثاَٙ انثانث انشابغ انخايظ
 األوؿ -    

 المحور

 الثاني *687. -   
 الثالث **601. **641. -  
 الراب  545. **590. **556. - 
 الخامس **493. **570. **431. **732. -

 انًدًٕع **834. *874. *774. **830. **765.

 (.3و31** دالة عند مستوى )
 

 ثباث انًمٛاط: -ب

( 50قامت الباحثة بحساب معامؿ ثبات ألفا كرنباؾ وذلؾ لممقياس الذي يتكوف مف )
د بمغت قيمة معامؿ الثبات ( طالبة والالتي يمثموف العينة االستطالعية، وق43عبارة، وذلؾ عمى )

 ثبات مناسب لممقياس. ( وىذا يدؿ عمى3و731)
( عبارة تقيس 50وعمى ضوء ما سبؽ يتضح أف المقياس بوضعو الحالي يتكوف مف )

 قمؽ المستقبؿ بدرجة مناسبة مف الصدؽ والثبات.
 

 فشضٛاث انذساعت:  -

السنة التحضيرية بجامعة الممؾ لدى طالبات  والتحصيؿ الدراسيقمؽ ال. توجد عالقة دالة بيف 1
 .سعود 
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 قمؽ تعزى لمتغير التخصص.ال. توجد فروؽ دالة بيف متوسطات درجات الطالبات في 5
تعزى لمتغير  التحصيؿ الدراسي. توجد فروؽ دالة بيف متوسطات درجات الطالبات في 0

 التخصص.
 .  قمؽالفي ضوء  بالتحصيؿ الدراسييمكف التنبؤ . 4
 نتائج الدراسة: -

والتحصيؿ قمؽ اللذي ينص عمى " توجد عالقة دالة بيف النتائج المتعمقة بالفرض األوؿ: وا
 " . السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعود لدى طالبات  الدراسي

 
 ( يؼايم استباط بٛشع7ٌٕخذٔل )

 
 (.3.31داؿ عند مستوى )

(، وىي قيمة سالبة 3.07-يتضح مف الجدوؿ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف ىي )
قمؽ ال(، ما يعني وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف 3.31وذات داللة إحصائية عند مستوى )

ما ، وىذا يشير إلى انو كمطالبات السنة التحضرية بجامعة الممؾ سعود لدى  والتحصيؿ الدراسي
لدى الطالبات. ويتفؽ ىذا م  دراسة عشري  التحصيؿ الدراسيزاد قمؽ المستقبؿ انخفض 

قمؽ مف األمور التي تشغؿ باؿ الطالبات وتعطؿ أدوارىـ وتمنعيـ ال(. وترى الباحثة أف 5334)
مف اتخاذ فمسفة واقعية في الحياة، وعدـ القدرة عمى صياغة أىداؼ واضحة . كما أف النظرة إلى 

 تبعا لما يمتمؾ الفرد مف تفاؤؿ وبصيرة. التحصيؿتقبؿ تؤثر عمى مستوى المس
النتائج المتعمقة بالفرض الثاني: والذي ينص عمى " توجد فروؽ دالة بيف متوسطات درجات 

 قمؽ تعزى لمتغير التخصص".الالطالبات في 
 

بي(  أد –وقد تـ استخداـ اختبار )ت(، لبياف الفروؽ بيف مجموعتي التخصص )عممي 
 قمؽ وأبعاده المختمفة كما يوضحو الجدوؿ التالي:مفي الدرجة الكمية ل

 

االَحشاف  يؼايم االستباط

 انًؼٛاس٘

 انًتغٛشاث ن انًتٕعظ

 

 قمؽال 033 57,24 10,32 **-07 ,3
 التحصيؿ الدراسي 25,25 2,22
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أدبٙ(  فٙ انذسخت  –( اختباس )ث( نبٛاٌ انفشٔق بٍٛ يدًٕػتٙ انتخصص )ػهًٙ 8خذٔل )

 مهك ٔأبؼادِ انًختهفت.هانكهٛت ن

يغتٕٖ  لًٛت ث انحشٚت انًتٕعظ ٌ انتخصص انًتغٛشاث

 انذالنت

الدرجة الكمية 
 المستقبؿلقمؽ 

  03,23 123 (5العممي )

572 

 

1,41 
 

 غير دالة
 52,42 123 (1األدبي )

 

  7,5200 123 (5العممي ) عبلاد لوألا

572 
 

1,512 
 

 غري ةلاد
 2,2233 123 (1األدبي )

 

 عبلاد اثلاين
  2,2333 123 (5العممي )

572 
 

,553- 
 

 غري ةلاد
 2,2333 123 (1األدبي )

 

  4,4433 123 (5العممي ) البعد الثالث 

572 

 

1,277 
 

 غري ةلاد
 0,2433 123 (1األدبي )

 

  2,2100 123 (5العممي ) عبلاد لارعبا

572 
 

1,237 
 

 غري ةلاد
 2,7233 123 (1األدبي )

 

  0,2333 123 (5العممي ) البعد الخامس

572 
 

,222- 
 

 غري ةلاد
 0,4422 123 (1األدبي )

يتضح مف الجدوؿ عدـ وجود فروؽ دالة بيف التخصص العممي واألدبي في الدرجة 
قمؽ وأبعاده المختمفة لدى الطالبات، وقد يعزى ذلؾ إلى أف التخصص ليس لو أي أثر مالكمية ل

 عمى تشكيؿ حالة القمؽ لدى الطالبات. 
روؽ لصالح أحد وىذه النتيجة قد ال تكوف مماثمة لغالبية الدراسات التي أثبتت وجود ف

(. 5332(، ودراسة سعود )5332التخصصيف عمى مقياس المستقبؿ كدراسة عبد المحسف )
(، التي توصمت إلى أنو ال توجد فروؽ دالة 5334وتتفؽ ىذه النتيجة م  دراسة عشري )

 إحصائية بيف التخصصات العممية واألدبية.
قمؽ لدى جمي  الطالبات ال يتوقؼ عند حد التخصص، بؿ تكثر الوترى الباحثة أف 

وتتعدد أسبابو لذلؾ مف الضروري اىتماـ المؤسسات التربوية بمناقشة مشاكؿ مستقبؿ الفئة 
 الجامعية. 

: والذي ينص عمى " توجد فروؽ دالة بيف متوسطات درجات الثالث النتائج المتعمقة بالفرض 
 تعزى لمتغير التخصص )عممي، أدبي(. التحصيؿ الدراسيالطالبات في 



 ام محمد سعود اإلسالميتلدى طالباث جامعت اإلم ازجلإلنعالقت قلق المستقبل بالدافع 
 نشميت سعود صياح العنسي أ/                                                                              

 

 

 -359-   8102ديسمبر                                                                                       والثالثون  السابع العدد

الساب (،  -لمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار )ت(، لبياف الفروؽ بيف المستوييف )األوؿ
 قمؽ وأبعاده المختمفة، والجدوؿ التمي يوضح ذلؾ:مفي الدرجة الكمية ل

 ٔأبؼادِ انًختهفت نهمهك( اختباس )ث(، نهفشٔق بٍٛ انذسخت انكهٛت 9خذٔل )

انًتٕع ٌ انتخصص انًتغٛشاث

 ط
 انذالنت ث دسخاث انحشٚت

 

 التحصيؿ الدراسي
  25,03 123 1العممي 

572 
 

3,741 

 

 غير دالة
 20,12 123 5األدبي 

التحصيؿ يظير مف الجدوؿ عدـ وجود فروؽ دالة بيف التخصص العممي واألدبي في 
(، 1722لدى الطالبات، وتتفؽ ىذه النتيجة م  ما توصمت إليو نتيجة دراسة الطريري ) الدراسي

( مف أنو ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعات الطمبة 5332ودراسة التميمي )
. ويعزى ذلؾ إلى أف التخصص ليس لو دور في التحصيؿ الدراسيذوي التخصصات المختمفة 

متعمؽ بمعطيات ذاتية مثؿ  التحصيؿ الدراسيى الطالبات، حيث إف لد التحصيؿ الدراسيفي 
 الثقة بالنفس والمثابرة والنشاط واالستقاللية. وىذه المعطيات ال عالقة ليا بالتخصص.

في  بالتحصيؿ الدراسي: والذي ينص عمى " يمكف التنبؤ الراب النتائج المتعمقة بالفرض 
 قمؽ ".الضوء 

قمؽ ىو المتعير المستقؿ الاستخداـ تحميؿ االنحدار البسيط باعتبار لمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ 
 المتغير التاب ، ويوضح ذلؾ الجدوليف التالييف: والتحصيؿ الدراسي)المنبيء(، 
 (311نذٖ انؼُٛت )ٌ =  انتحصٛم األكادًٚٗمهك ػهٗ ه( ًَٕرج تحهٛم االَحذاس ن11خذٔل )

يدًٕع  انًُٕرج

 انًشبؼاث

دسخاث 

 انحشٚت

يتٕعظ 

 انًشبؼاث

 انذالنت لًٛت ف

 3331, 20,225 5253,212 1 5253,212 الادحنرا
   25,420 572 12201,327 بلاويقا
    577 12421,222 المجموع

 (311نذٖ انؼُٛت انكهٛت ) ٌ = انتحصٛم انذساعٙمهك ػهٗ ه( يؼايالث االَحذاس ن11خذٔل )

االَحذاس انًؼٛاسٖ يؼايم ) لًٛت  انًتغٛش

B) 
 انذالنت لًٛت ث انخطأ انًؼٛاسٖ

 2,22 22,712 1,302 27,222 باثت
 2,222 -2,000 3,305 - 3,502 لقلاق

 يتضح من الجدول السابق أنه يمكن بناء معامل التنبؤ بالصيغة التالية:
 27.222القمؽ ( +  x 3.502= ) التحصيؿ الدراسيدرجة 
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بمقدار  التحصيؿ الدراسييؤدي إلى زيادة  27.22ويعني ىذا أف زيادة القمؽ بمقدار 
% مف التباينات )االنحرافات الكمية 12( ويعني ىذا أف 3.12، ىو )R)كما أف مرب  ) 3.502

% مف 22(، تفسرىا العالقة الخطية ؛ أي نموذج االنحدار. وأف التحصيؿ الدراسيفي قيـ متغير 
، وعمى ضوء  بالتحصيؿ الدراسي  إلى عوامؿ عشوائية، كأف تكوف ىناؾ منبئة التباينات ترج

لدى  بالتحصيؿ الدراسي% فقط 12ذلؾ فإف النموذج المقتر يكوف ضعيؼ حيث يتنبأ بمقدار 
والتحصيؿ قمؽ الالطالبات. وىذا ما يؤكده الفرض األوؿ بأف ىناؾ عالقة ارتباطية سالبة بيف 

 .الدراسي
 

 يهخص انُتائح:

والتحصيؿ الدراسي لدى طالبات السنة التحضيرية قمؽ ال. وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف 1
 .بجامعة الممؾ سعود

 -قمؽ تعزى لمتخصص )عمميال. ال توجد فروؽ دالة بيف متوسطات درجات الطالبات في 5
 أدبي(.

تعزى لمتخصص  التحصيؿ الدراسي. ال توجد فروؽ دالة بيف متوسطات درجات الطالبات في 0
 أدبي(. -)عممي

 %.12في ضوء المستقبؿ بنسبة ضعيفة تمثؿ  بالتحصيؿ الدراسي . يمكف التنبؤ 4
 انتٕصٛاث:  -

لدى  بالتحصيؿ الدراسيقمؽ وعالقتو الفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية حوؿ 
 ا يمي:، توصي الدراسة بمالسنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعود طالبات 

 . االىتماـ بالبرامج التي تعنى بخفض مستوى القمؽ لدى الطالبات بالمراحؿ المختمفة.1
. أف تقيـ الجامعة مراكز متخصصة تعنى بالطالبات وتمبي حاجاتيف النفسية، وتقدـ الخدمات 5

 اإلرشادية بصورة تساعدىف عمى التوافؽ م  الواق .
 لدى المراحؿ التعميمية المختمفة. القدرة عمي التحصيؿ. االىتماـ بالبرامج التي تيتـ بتنمية 0
قمؽ وآثارىا النفسية واالجتماعية عمى مرحمة ال. توجيو الباحثيف إلى االىتماـ بدراسة ظاىرة 4

 الشباب.
. االىتماـ بتوجيو الطالبات نحو التخصصات التي تواكب التغيرات السريعة والمتالحقة عمى 2

 التي تتوافؽ م  احتياجات سوؽ العمؿ.مجاالت الحياة المختمفة، و 
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. إقامة الندوات والمحاضرات وفتح قنوات الحوار م  مرحمة الشباب مف أجؿ توعيتيـ، ووقايتيـ 2

 مف االضطرابات النفسية.

 

 انذساعاث انًمتشحت:

 تقترح الدراسة تناوؿ الدراسات التالية: 

 والتشاؤـ والرضا عف الحياة.قمؽ وعالقتو بكؿ مف التفاؤؿ ال. إجراء دراسات حوؿ 1

 قمؽ ومستوى الطموح.ال. االلتزاـ الديني وعالقتو ب5

قمؽ وكؿ مف المستوى االجتماعي واالقتصادي وبعض السمات الدراسة العالقة بيف . 0

 الشخصية لدى طمبة المرحمة الجامعية.
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 انبحث يشاخغ
دراسة بعض أساليب التنشئة االجتماعية وعالقتيا  .(5331المدىوف ، عبد الكريـ سعيد )

رة. كمية التربية،جامعة عيف بسمات الشخصية والتحصيؿ الدراسي .رسالة ماجستير غير منشو 
 شمس 

 -( . الداف  باالنجاز وعالقتو بالقمؽ واالنبساط1771عبد الخالؽ ، احمد ، والنياؿ ، مايسو )
 طة  االخصائييف النفسييف المصرية.مصر راب220_202ص ص4ج،1دراسات نفسية، ؾ،

ـ(. نظريات الشخصية . القاىرة ،دار قباء لمطباعة والنشر 1772عبد الرحمف ،محمد السيد .)
 والتوزي  .

فعالية االرشاد النفسي في خفض قمؽ المستقبؿ الميني لدى  ـ(.5332عبد المحسف،مصطفى.)
 ة جامعة اسيوط، اسيوططالب كمية التربية في اسيوط.رسالة ماجستير غير منشور 

 ـ(. القمؽ وادارة الضغوط النفسية . القاىرة :دار الفكر العربي.5331عثماف ، فاروؽ السيد.)
قمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات الثقافية .دراسة . ـ(5334عشري،محمود محي الديف)

السنوي حضارية مقارنة بيف طالب بعض كميات التربية بمصر وسمطنة عماف ، المؤتمر 
 الحادي عشر لالرشاد النفسي بجامعة عيف شمس،المجبد االوؿ.

فاعمية برنامج عقالني انفعالي في درجة قوة النا وخفض  .ـ(5330غرابة،ايياب محمد حسف )
 حدة القمؽ لدى عينة مف المراىقيف.رسالة دكتوراة غير منشورة .جامعة عيف شمس، القاىرة.

عالجيا( القاىرة: دار -اسبابيا-السموكية ) تشخيصياـ(. االضطرابات 5330فايدة،حسيف.)
 طيبة لمنشر والتوزي .
 ـ(. معجـ عمـ النفس والتحميؿ النفسي، بيروت: دار النيضة العربية.1773فرج، عبد القادر.)

ـ(. االرشاد والعالج النفسي االسري ) المنظور النسقي االتصالي( . 1773كفافي ،عالء الديف )
 ر العربي.القاىرة، دار الفك

بعض المتغيرات المرتبطة بقمؽ المستقبؿ لدى عينة مف المراىقيف  .ـ(5332مسعود، سناء منير)
 رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة طنطا.

ـ(. المعجـ 1720مصطفى، ابراىيـ،الزيات، احمد: عبد القادر.حامد،النجار ،محمد)
 . القاىرة : دار المعارؼ.5( ط5الوسيطز)ط

قمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض مظاىر التوافؽ الدراسي لدى طالب  .ـ(5332محمود)مندوة، 
 .12الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، جامعة عيف شمس، العدد 
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ـ(. السموؾ االنساني بيف التفسير 5335سيد احمد، الشربيني، ذكريا ،الفقى، اسماعيؿ.)
 االنجمو المصرية.االسالمي واسس عمـ لنفس المعاصر. القاىرة. مكتبة 

ـ(. اسس عمـ 1727منصور، طمعت، الشرقاوي، انور،عز الديف ،عادؿ،ابوعوؼ، فاروؽ .)
 النفس العاـ ، القاىرة. مكتبة االنجمو المصرية.

عالقة التربية الموسيقية بالتحصيؿ األكاديمي واالتجاه  .( 5332موسي ، أحمد محمد عبد ربو )
في مدارس محافظو نابمس . رسالة دكتوراه غير منشورة . نحوىا لدى طمبة المرحمة األساسية 

 كمية التربية، جامعة غزة.
 ، الكويت: دار القمـ.11عمـ النفس والحياة.ط .ـ(1772نجاتي ، محمد عثماف.)

ـ(. العالقة بيف مستوى القمؽ والداف  لالنجاز لدى طالب 1772ىاشـ،صبري ىاشـ محمود.)
غير منشورة، قسـ الصحة النفسية، كمية التربية، جامعة  المرحمة الثانوية .رسالة ماجستير

 الزقازيؽ فرع بنيا.
ـ(. النظريات الحديثة في تقسير االمراض النفسية. القاىرة ؾ دار 5331يوسؼ، جمعة سيد. )
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