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 شكرال كممة

  

 لمعالمين، رحمة المبعوث محمد سيدنا المرسمين أشرف عمى والسالم والصالة ،العالمين رب هلل الحمد

 الدين يوم إلى بإحسان تبعو ومن صحبو وعمى

 ........وبعد

 لنا قدمتو ما وعمى عمينا صبرىا عمى "الزىراء فاطمة سيسبان" المشرفة األستاذة إلى الجزيل بالشكر نتقدم

 والعرفان واالحترام التقدير أخمص منا فميا العمل، ىذا إلنجاز وتوجييات نصائح من

 والسير المذكرة ىذه قراءة عناء قبموا الذين المناقشة لجنة أعضاء األفاضل ألساتذة أيضا بالشكر نتقدمو 

 مناقشتيا عمى

 عمم بقسم والزمالء ذةاألسات لكل الجزيل بالشكر نتقدم كما بعيد، من أو قريب من ساعدنا من كل ونشكر

 النفس

 البحث ىذا إلتمام ساعدتنا التي الدراسة لعينة الخاص بشكرنا نتقدم كما

 والسداد التوفيق القدير اهلل داعيا  البحث ىذا في وأعانني لي العون يد مد من كل أشكر النياية وفي
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 _ ممخص الاراسة:

، حيث ثانويالقمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى مستوى عن الكشف تيدف ىذه الدراسة إلى     

 ثانوية ميداوي أحمدتالميذ السنة األولى الثانوي باعتمدنا عمى المنيج الوصفي، وشممت عّينة الّدراسة 

، أنثى (47)ذكرا و( 30)من بينيم  تمميذا (97)، بمغ عددىم تابعة لبمدية سيدي لخضر والية مستغانم

المصمم من طرف زقاوة  وتم االعتماد عمى مقياس قمق المستقبل، 2020/  2017 لمسنة الدراسية 

، وذلك ولتحميل النتائج اعتمدت الباحثة عمى النسب المئوية واختبار الفروق )ت(، (2013)أحمد

توصمت وبعد المعالجة والتحميل ،  spss20باالعتماد عمى برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية

 النتائج التالية: الدراسة إلى

 متوسط. مستوى قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي _

إحصائية في درجات قمق المستقبل لدى التالميذ السنة األولى ثانوي تبعا عدم وجود فروق ذات داللة  _

 الجنس. لمتغير

األولى ثانوي تبعا قمق المستقبل لدى تالميذ السنة ي درجات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف _

  لمتغير الشعبة.

  تالميذ  السنة األولى الثانوي. _قمق المستقبل _ الكممات المفتاحية:

Abstract 

    The study  aims to reveal my futur concren first year pupils are secondary,where we have 

relied on the descriptive approach and included sample of the first year pupils secondary 

school in secondary school, mahdawi ahmad, a subordinate sidi lakhdar municipality of the 

state  of mustaganem has a population of( 79) pupils (30mai and 49female )for the school 

year2019 /2020, the scale of concern for the futur ,desiygned by zacwa ,has been relied  upon 

ahmad(2013),to analyze the resulte,relied on percentage and test differences (c) based on 

spss20D processing and analysis the study has reached the following conclusion : 

-the level of futur concern for first –year students is moderate 

-the absence of statistically significant differences in futur anxiety first  year pupils have 

secondary sex-dependant children 

-the absence of statistically significant differences in futur anxiety students have the first year 

secondary according to the division variable 

-keywords: future concern, first year secondary students 
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 المقدمة:_ 

لعصر الحالي مجموعة من التحديات بما يزخر بو من تغيرات سريعة ومتالحقة في يواجو العالم في ا    

وىو  والسياسية والثقافية، واالقتصاديةاألحداث والظروف والتي ليا تأثير كبير عمى الجوانب االجتماعية 

ير من حيث أصبح عرضة لمكثوتغير طبيعة اإلنسان المستقرة، وحياتو اليادئة  ،ما أدى إلى تعقيد الحياة

و المستمر فأصبح يواجو صعوبة في تحقيق أىدافو نتيجة قمق ،النفسية واألمراض الجسمية االضطرابات

 (.02371313بسيوني،من المستقبل )الحريبي و 

حيث يظير في  القمق من أكثر السمبيات التي تصاحب اإلنسان منذ والدتو حتى نياية حياتو، يعدو     

 والضيق منيا. باالنزعاجمما يشعره  أنيا ميددة، المواقف التي يدركيا الفرد عمى

مميء ظاىرة القمق بصفة عامة وقمق المستقبل بصفة خاصة ،ظاىرة واضحة في مجتمع  كما أن    

وتدني  األمن النفسي، وافتقار ،االرتياحلما يتولد معيا من الشعور بعدم  ،بالتغيرات في المجاالت كافة

 (.171322،)شيموب الحياتية، والتفكير السمبي تجاه المستقبل الذات، ومواجية  الضغوط  اعتبار

غير سارة تنتاب الفرد أثناء  انفعاليةبأنو حالة  ( إلى قمق المستقبل1335سيد)شير الوفي ىذا السياق ي    

والشعور بشيء من التشاؤم وعدم الرضا وعدم  ،يتوقع خالليا تيديدا لمستقبمو التفكير في المستقبل،

)بن  المتوقعة في المستقبل واالقتصاديةوالثقة في المستقبل والخوف من المشكالت االجتماعية  االطمئنان

 (.  26371322يحيا،

جزء من القمق العام ويتصف ذو أصحاب ىذا النوع من القمق بمجموعة من قمق المستقبل وعميو فإن     

دراك العجز وفقدان السيطرة عمى الحاضر وعدم  التأكد من المستقبل ،وىو أحد أنظمة الصفات كالتشاؤم وا 

 (.31271324)الرشيدي، القمق التي بدأت تظير عمى واقع الحياة بشكل واضح وممموس
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وتغيرات  تتخطى قدرة الكائن عمى التكيف معيا وىذا  مفاجآتوما يحممو من  مق المستقبلولذلك فإن ق    

فة في محاولة منو لمتقوقع بعيدا عن ىذه متطر  استجابتوما يجعل التوتر النفسي شديدا ومن ثم تكون 

 .(010دس7 )مؤيد، التغيرات المتالحقة

لتوسيع  خصص مدخل الدراسةالفصل األول  حيث تضمنعمى أربعة فصول، الدراسة احتوت وقد     

موضوع ياتيا، والتطرق إلى دوافع اختيار اإلشكالية وصياغة فرضبعرض ، الدراسة الخمفية النظرية لمشكمة

 .بيا المتعمقة، والتعاريف اإلجرائية وأىميتيا وأىدافياسة، دراال

بصفة عامة ثم تعريف قمق تعريف القمق يو الباحثة تناولت فقمق المستقبل ل خصص أما الفصل الثاني    

في األخير و وسماتو  ،المستقبل ثم النظريات المفسرة لووبعدىا أعراض وأسباب ومكونات قمق  ،المستقبل

 وطرق التخفيف من قمق المستقبل.ي التأثير السمب

إلى  امدراسة الميدانية، حيث تطرقت فييلمنيجية اإلجراءات التناولت فيو الباحثة  فصل الثالثوال    

واألدوات المستعممة فييا  ومواصفاتيا، وعينتيا ،ومدتيا ،مكان إجرائياو  واليدف منياالدراسة االستطالعية 

مجتمعيا ومدتيا و ، ومكان إجرائياومنيجيا، لدراسة األساسية إلى ا تطرقت؛ ثّم متريةالسيكو  ياوخصائص

 واألساليب االحصائية، ياواإلجراءات المتبعة في تطبيقا، واألدوات المستعممة فيي ومواصفاتيا، عينتياو 

 .المستخدمة

نتائج فرضيات الدراسة، مع ربط ىذه النتائج وتفسير ومناقشة  لعرض الفصل الرابعوخصص     

تقديم بعض االقتراحات التي تخدم المجال التربوي وتفتح بالخاتمة، و  الدراسةواختتمت راسات السابقة، بالد

 أخرى.مجاالت لدراسات 

    ا.دراستيوفي األخير تم عرض مختمف المراجع والمالحق التي اعتمدت عمييا الباحثة في إنجاز     

 

 



 

 

 

 الفصل األول

 مدخل الدراسة
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 :اسةالدر  إشكالية_ 1

وىو يمثل خوفا من مجيول  لفرد،ا القمق التي تشكل خطورة عمى حياة يعتبر قمق المستقبل أحد أنواع    

ويشعر  تجعمو يشعر بعدم األمن وتوقع الخطرو يعيشيا الفرد  اضرة أيضا،وحينجم عن خبرات ماضية 

 اضطرابنياية األمر إلى  من التشاؤم واليأس الذي قد يؤدي بو في وتسبب لديو  الحالةبعدم االستقرار 

تجعمو  في حالة من  وىذه التغيرات ما، (609:2014،الشريفنفسي عصبي) كاضطرابحقيقي وخطير 

عمى األوضاع االقتصادية  وانعكاساتياحيث إن األوضاع السياسية  ،مستقبلالقمق والخوف من ال

ففي ظل ىذه  ،من المستقبلقمقا  جعموت ما بصفة خاصةلممجتمع بصفة عامة والتالميذ  االجتماعيةو 

وكل ىذه األمور من شأنيا  ،الفقر والبطالة وغيرىا بانتشاراألوضاع تنتج الكثير من المشكالت المتمثمة 

في التفكير بما يمكن أن يحققونو  الستغراقيمفشعورىم المستمر بالتوتر نظرا  أن تؤثر عمى نفسية التالميذ،

حساسيم المستمر بعدمآمن طموحات و  القدرة الكافية لتحقيق ما يرمون الوصول إليو يولد  امتالكيم مال وا 

 .(441:2018،لطائياو  الخزرجيلدييم قمقا نحو المستقبل )

النابع عن التفكير الالعقالني في المستقبل والخوف من األحداث السيئة  وقمق المستقبل ىو القمق    

 دراسات إليو العديد من توصمت  ىذا مافة باإلضا، (232: 2018 ،المتوقع حدوثيا في المستقبل)المفتي

مصادر الضغوط كما يدركيا الطمبة الجامعيين " عنوان ب( 2010التيجاني)كدراسة  العربية والجزائرية

أشارت النتائج لوجود حيث  ،"دراسة مقارنة عمى عينة من طمبة جامعة األغواط  _وعالقتيا بقمق المستقبل

 .(83: 2018 ،)دالل وقمق المستقبل لدى طمبة التخرجة عالقة بين مصادر الضغوط النفسي

 نفسي المنشأ ينجم عن خبرات اضطرابنستطيع القول بأن قمق المستقبل ما ىو إال خمل أو وكما     

لمذكريات  استحضارعرفي لمواقع ولمذات من خالل مع تشويو وتحريف إدراكي م ،ماضية غير سارة

تجعل  ،إليجابيات الخاصة بالذات والواقعللمسمبيات ودحض يم مع تضخ غير السارة، والخبرات الماضية
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يم الفشل مما قد يدفعو لتدمير الذات والعجز الواضح وتعم صاحبيا في حالة من التوتر وعدم األمن،

ل والخوف من وقمق التفكير بالمستقب ،إلى حالة من التشاؤم من المستقبلوتؤدي بو  ،وتوقع الكوارث

 اليأس الموتالوسواسية وقمق  واألفكار ،المستقبمية المتوقعة واالقتصاديةاالجتماعية المشكالت 

 .(34:2013،)الشرافي

لتوقعو أحداثا تيدد وجوده أو تحول  غير سارة تنشأ عند الفرد انفعاليةيمكن تصور القمق بأنو حالة  إذ    

إشباعا  االجتماعيةلنفسية أو ا جاتو المادية أووبين تحقيق إنسانيتو مستقبال أي الحد من إشباع حا بينو

دراسة إليو أشارت  وىذا ما، (80:2011حمداني،الن يحقق إنسانيتو)مناسبا مما يثير لديو الحرص عمى أ

حيث بينت النتائج أن درجة قمق  قمق المستقبل وعالقتو بتقدير الذات،( التي تناولت 2008) بمكيالني

شارت أالسياق  وفي نفس ،(177:2013،ونعيم )المومنيالمستقبل كانت مرتفعة لدى أفراد عينة الدراسة 

حيث أسفرت النتائج بأن نسبة  ،ق المستقبل وعالقتو بتقدير الذاتعنوان قم( تحت 2014) دراسة أحمد

 (57,63بمغ ) والكيمياءعمم النفس  قمق المستقبل لدى طمبة الجامعة دمشق  قسمي انتشار

 (.13_12:2015،)شيموب

ستقبل وما يحممو من مواقف بل نوع من القمق الذي يرتبط بالتوقع السمبي تجاه المويعد قمق المستق    

      مؤلمة غير سارة يتممك الفرد خالليا خوف غامض نحو  انفعاليةعن خبرة  فعادة ما يعبر ،وأحداث

ر والضيق والتوت باالنزعاجوالشعور  ألحداث المتوقعة،لوالتنبؤ السمبي  ،ما يحممو الغد البعيد من صعوبات

 .دص( :2013،)معوض في التفكير فييا االستغراقعند 

بأن قمق المستقبل مرتبط ومؤثرا في  (2011والمصري) (2009كما أكدت كل من دراسة المشيخي)    

ن قمق المستقبل يشغل حيزا أومن الطبيعي ، (645_،644 :2017،الفاعمية الذاتية )الرشيدي انخفاض

الفاعمية الذاتية  انخفاضلدى التالميذ إضافة إلى األثر السمبي المترتب عمى كبيرا من المشكالت النفسية 
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األمر الذي ينعكس سمبا عمى حياة التمميذ الثانوي والمجتمع  مما يؤدي إلى خفض مستوى الطموح، لدييم،

 (.68:2013السميري وصالح ،) ككل

غل اتي وحاجة يدركيا الفرد تشالتحسس الذ( أنو حالة من 2000) العكايشيحسب  فقمق المستقبل    

تجاه الموضوعات التي يتوقع ا االرتياحالتوتر والخوف الدائم وعدم تفكيره عمى شكل شعور بالضيق و 

يرى بأنو حالة من الخوف وعدم  (zaliksu) كسي(، بينما زال43:2009،الجميمي) حدوثيا مستقبال

)عبد  يا الفرد في المستقبلبلمواقف غير المرغوبة والتي يفاجئ والخوف من ا االطمئنان

 .(56:2019،الحفيظ

لدى التالميذ شعورىم بعدم وضوح صورة لممستقبل  قمق المستقبلأغمب ما يثير  فإنومن ىذا المنطمق     

باط والقمق عمى ذواتيم وىذا ما يولد لدييم شعور باإلح ،ديمي وعدم تحديد المستقبل المينياألكا

ن ىذا في مرحمة المراىقة والتي تكون مميئة بحالة من عدم االستقرار وال سيما عندما يكو  ،ومستقبميم

 .(642:2017،)الرشيدي وتقمبات ممحوظة في مفيوم الذات

 ومن ىنا نطرح التساؤل التالي:    

 ؟ما مستوى قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي    

 تندرج تحتو التساؤالت التالية:والذي     

 بعا لمتغير الشعبة؟ل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تفي درجات قمق المستقب وقىل توجد فر  _

 ؟بعا لمتغير الجنست المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانويقمق في درجات فروق  ىل توجد _
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 فرضيات الدراسة: _2

 الفرضية العامة:_ 1_2

  توسط.م مستوى قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي_ 

 الجزئية: اتالفرضي _2_2

الشعبة، لصالح تبعا لمتغير  قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانويفي درجات  فروق توجد _ 

   .اآلدابشعبة 

صالح ، لقمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تبعا لمتغير الجنسي درجات فروق ف توجد_ 

 اإلناث.

 لدراسة:اختيار موضوع ا دوافع _3

ودافع ذاتي  ألي شيء إال ويتم بدافعين دافع موضوعي يتعمق بالشيء المختار في ذاتو، اختيار كل    

 الموضوع قيد الدراسة ما يمي: الختيارمن ىذا كان الدافع  وانطالقايتعمق بالشخص 

 األسباب الموضوعية: _1_3

 .االىتمام بالموضوع _

 .القناعة الشخصية والتامة بالموضوع _

 .إثراء باب المعرفة في جانب قمق المستقبل _

لعدم وجود تكفل جدي ليذه  ىذه الظاىرة أصبحت واقع موجود في محيط المؤسسات التربوية باعتبار _

 الفئة.

عمى وضع الجيات المعنية أمام الصورة الصحيحة لظاىرة قمق المستقبل حتى تعمل المؤسسات القائمة  _

 .متطمبات المجتمعتربوية تتماشى مع  تسييرىا من إعادة رسم سياسة
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 األسباب الذاتية: _2_3

 المتعمق بالدراسة. ىذا الموضوعالميل والفضول إلى معرفة  _

 .النتشارىا مؤديةالرغبة الشديدة إلى الخوض في ىذه الدراسة ومعرفة األسباب ال_ 

مستقبل الذي ينتاب التالميذ ىذا البحث يساعدنا عمى معرفة أىم الطرق واألساليب لتخفيف من قمق ال _

 السنة األولى ثانوي.

 :أهداف الدراسة _4

 :تيدف الدراسة إلى    

 .التعرف عمى مستوى قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي _

 الشعبة.تبعا لمتغير  مق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانويق في معرفة الفروق _

 .ستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تبعا لمتغير الجنسقمق الم في الفروق معرفة _

 دراسة:الأهمية _ 5

 .الشعبة( )الجنس، تنبع أىمية الدراسة من أىمية الموضوع الذي تتناولو من متغيراتيا _

ميمة في المجتمع ككل وفي الوسط وىي فئة ( السنة األولى ثانوي تركز الدراسة عمى فئة )تالميذ_  

 .وجو الخصوصالمدرسي عمى 

عينة من تالميذ السنة األولى  استجابةتبحث في األسباب التي تؤدي إلى قمق المستقبل من خالل  _

 ثانوي عمى بعض المقاييس.

الباحثين لتناول ىذا الموضوع بطرق وأساليب عممية  مفاق جديدة أماآقد تساىم ىذه الدراسة في فتح  _

 .ومن جوانب متعددة مختمفة

 ي.السنة األولى ثانو تخفيف من قمق المستقبل لدى تالميذ النتائج وتوصيات تساعدنا في الوصول إلى  _
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 :اإلجرائية مفاهيمال_ 6

:حالة إنفعالية غير سارة تحصل عند الفرد لتوقعو أحداثا مؤلمة 1996يعرفو جاسمقمق المستقبل:-6-1

 (.77:2011)الحمداني،في مستقبل  حياتو تستقطب إىتمامو لمواجيتيا

م القدرة عمى مواجية عدالمستقبل و  اتجاه واالستقرار االرتياحالتمميذ بعدم  شعور ىو :يعرف إجرائيا _2_6

والذي يقاس  ،وحول المستقبل الدراسي والميني االجتماعيةوحدوث القمق حول المكانة  ،ضغوط الحياة

 راسة.بالدرجة التي يتحصل عمييا التمميذ في مقياس قمق المستقبل المستخدم في الد

الذين يزاولون سنة، و  (17_15بين ) الميذ الذين يتراوح سنيم ماىم الت:تالميذ السنة األولى ثانوي -6-3

، وكذلك ىو التمميذ من شعبتين العموم واآلداب ، 2019/2020الدراسية  سنةملدراستيم بصورة نظامية 

 المتحصل  أيضا عمى شيادة التعميم المتوسط.

 

 



 

 

 

 

 

 

 لـــثـــانـــيل اـــصـــفـــال

 

 لـــبـــقـــتـــســـمـــق الـــمـــق
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  تمهيد:_ 

والمشاكؿ  المصحوبة بالعديد مف التعقيداتيعيش اإلنساف في عصر كثير التغيرات والتفاعالت     

افقيا وما ر  حياة،في جميع مظاىر ال وانعكستوفي مختمؼ المجاالت التي أثرت  واالجتماعيةالسياسية 

فمع تقدـ الحياة الحديثة وتطورىا السريع أصبح  نفسية وسموكية نتيجة لضغوط الحياة، اضطراباتمف 

فنجد أف الفتيات  مستقبميـ،مف المواقؼ التي قد تيدد حياتو و اإلنساف وخاصة الشباب يواجيوف العديد 

مما يؤثر  اقتصاديةوقد تكوف   وسياسية، اجتماعيةاألفراد يتعرضف إلى الكثير مف الضغوط منيا كسائر 

 بشكؿ سمبي عمى حياتيا ومف  ثـ تشعر بالقمؽ عمى مستقبميا.

 أوال: القمق:

 مفهوم القمق:_ 1

 لتعريف المغوي:ا _1_1

 .انزعجو  اضطراب وقمؽ، ،أو لـ يستقر عمى حاؿ ،أي لـ يستقر في مكاف واحد 3قمق قمقا _

 (.0139112)شكشؾ، ىو شديد القمؽ لمقالؽ3وا "، أزعجو 3 "وأقمق الهم فالنا أي

 :االصطالحيالتعريف _ 2_1

حالة توتر شامؿ ومستمر نتيجة توقع تيديد خطر فعمي أو رمزي قد يحدث يصحبيا  يعتبر القمؽ    

 .(60339109)الحجازي، خوؼ غامض

مف خصائص  وىي ،بالخوؼ مما قد يحدث في المستقبؿ تتميز انفعاليةحالة  يعرؼ عمى أنو ضاوأي    

 (.96239116النجار،و النفسية )شحاتة  االضطرابمختمؼ 
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 ع القمق:أنوا_ 2

ىو خوؼ مف خطر خارجي معروؼ كالخوؼ مف حيواف مفترس أو مف  3القمق الموضوعي_ 1_2

فاإلنساف يخاؼ عادة مف األخطار  ،النوع مف الخوؼ أمر مفيوـ ومعقوؿوىذا  و مف الغرؽ،أالحريؽ 

 يدد حياتو.الخارجية التي ت

الشخص الذي يشعر بو أف يعرؼ ىو خوؼ غامض غير مفيوـ ال يستطيع  3القمق العصابي_ 2_2

أي أف ىذا القؿ يميؿ  ،خارجي شيءويأخذ ىذا القمؽ يتحيف الفرص لكي يتعمؽ بأية فكرة أو أي سببو 

 .عادة إلى اإلسقاط عمى أشياء خارجية

 قمؽ العصابي وىي3بيف ثالثة أنواع مف ال " فرويد ويميز "    

د ألف يتعمؽ بأية فكرة لكي يجد مبررا وىو حالة خوؼ عاـ شائع طميؽ مستع 3القمق الهائم الطميق أ_

واألشخاص وتسمى ىذه الحالة بالقمؽ المتوقع  ،ويؤدي إلى توقع الشر ،ثر في أحكاـ الفردوىو يؤ  لوجوده،

 نو نذير سوء.كأروف كؿ ما يحدث ليـ ويفس ،حالة يتوقعوف دائما أسوأ النتائجالمصابوف بيذه ال

كالخوؼ مف الحيوانات أو مف األماكف الفسيحة أو المرتفعة أو األماكف  3قمق المخاوف المرضية ب_

وبالرغـ مف  ،ستطيع المريض بيا أف يفسر معناىاوىي مخاوؼ تبدو غير معقولة وال ي، المغمقة أو الماء

ويختمؼ عف القمؽ الموضوعي ألنو ليس خوفا  لتخمص منيا،إال أنو ال يستطيع ا بغرابتياشعور المريض 

 شائعا بيف جميع الناس.

خفقاف القمب وصعوبة  واضطرابإف األعراض اليستيرية مثؿ الرعشة واإلغماء  3قمق الهستيرياج_ 

فييا القمؽ بصورة  إف مثؿ ىذه األعراض تسمى معدالت القمؽ يظير التنفس إنما تحؿ محؿ القمؽ،

 .(01_301 9112،)شكشؾ واضحة
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  :أسباب القمق_ 3

 3االسترخاءوال تسمح لمفرد بالعودة إلى حالة  ؽالتي تتسبب في حدوث القم فيما يمي األمور نذكر    

وقد تنتج ىذه الضغوط  ،قد تكوف متعمدة أو غير متعمدة التعرض لعدد مف الضغوط النفسية المتكررة، _

 .نشطة االجتماعيةزؿ أو األصدقاء أو األنعف العمؿ أو الم

واإلفاقة مف صدمة ما قبؿ أف يتعامؿ مع مشكمة أخرى فيندفع محاوال  باالسترخاءعدـ السماح لمجسـ  _

  .خرالتغمب عمى موقؼ تمو اآل

سيكوف لذلؾ نفس تأثير التعايش مع الكارثة  تخيؿ وقوع كارثة معينة أو توقعيا قبؿ أف يحدث أي شيئ، _

 .نفسيا

بقاء الجسـ بالقدر الكافي لضماف تماثؿ الجسـ لمشفاء األمر الذي يعني  االسترخاءية قمة المعرفة بكيف _

 .متوترا

 ؽوتصبح مستويات القم ،ة طواؿ الوقتيعني أي مف األمور السابقة أف الجسـ يظؿ في حالة مف اليقظ _

لذي يسبب الشعور وتكوف النتيجة النيائية اإلجياد ا عف المعدؿ الطبيعي، باستمراردريناليف أعمى واأل

 .(0139113)داينز، بمزيد مف القمؽ

  :أعراض القمق_ 4

 أعراض جسمية: _1_4

  .الضعؼ العاـ ونقص الطاقة الحيوية والنشاط والمثابرة_ 

 .توتر العضالت والنشاط الحركي الزائد _

 .التعب والصداع المستمر _

 .األصابع وارتعاشتسبب العرؽ  _

 .وبرودة األطراؼ وشحوب الوج _
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 .سرعة النبض والخفقاف _

 .التنفس والشعور بضيؽ الصدر اضطراب _

 .ف الشيية ونقص الوزففقدا _

  :أعراض نفسية_ 2_4

 .التوتر والشعور بعدـ الراحة _

 .عدـ االستقرار _

 .واالكتئاباليـ  _

 .بأخطاء الماضي وكوارث المستقبؿ واالنشغاؿالتشاؤـ  _

  .توىـ المرض _

  .صؿ إلى درجة الفزعالخوؼ الذي قد ي _

 .القرارات اتخاذوالتردد في  واالرتباؾالشؾ  _

 :_ أعراض معرفية3_4

 التفكير.التصمب في مواجية المواقؼ المختمفة بطريقة واحدة مف  _

 .غياب التفكير المنطقي لألحداث _

 .(26_329 9106)زقاوة، ضعؼ التركيز مع شرود الذىف_ 

 ثانيا: قمق المستقبل:

 مق المستقبل:مفهوم ق_ 1

مع تشويو وتحريؼ إدراكي  ،شأ ينجـ عف خبرات ماضية غير سارةنفسي المن اضطرابو أىو خمؿ     

مع تضخيـ لمسمبيات  ،يات والخبرات الماضية غير السارةلمذكر  استحضارمعرفي لمواقع ولمذات مف خالؿ 

مما قد  ،مفوتر وعدـ األتجعؿ صاحبيا في حالة مف الت ،إليجابيات الخاصة بالذات والواقعودحض ل
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يدفعو لتدمير الذات والعجز الواضح وتعميـ الفشؿ وتوقع الكوارث، وتؤدي بو إلى حالة مف التشاؤـ مف 

 (.6039106المستقبؿ )الشرافي،

التي تنجـ  االرتياححالة مف التخوؼ والتوتر وعدـ "  :الجمعية األمريكية لمطب النفسي بأنووعرفتو     

 .(3029 9102)قميوبي، " ؿ المصدر وغير قابؿ لإلدراؾمف توقع خطر مجيو 

    خوؼ"  3عمى أنو (9111) الجمعية األمريكية السيكولوجية المشار إلييا في بمكيالنيكما عرفتو     

أو توتر أو ضيؽ يتبع مف توقع خطر ما يكوف مصدره مجيوال إلى درجة كبيرة أو غير واضح المصدر 

 )المومني " متغيرات تسيـ في تنمية اإلحساس والشعور بالخطرويصاحب كؿ مف القمؽ والخوؼ 

 (.01039106نعيـ،و 

وىي  ،يز باإلجياد والخوؼ مف شيء مرتقبعاطفة غير سارة تتمو3 " بأن خريفآو  ىيمفاردوعرفو     

 .(91039109)مساوى، " مشاعر تمر بيا جميعا في بعض األوقات وبدرجات مختمفة

شعور بالخوؼ مف المستقبؿ والمخاطر التي "  3فقد عرفو عمى أنو (9119) أبو بكر مرسي حافظأما     

 ىذا القمؽ عندما يكوف الواقع الذي يعيش فيو غير مشبع لرغباتو ومحبط لو وينشأ يمكف أف تواجيو فيو،

 " لذلؾ الخطر محتمؿ ىذا عندما تكوف الظروؼ المحيطة بو ليست في جانبو، كما ينشأ

 .(09239101)أحمد،

خوؼ أو مزيج مف الرعب واألمؿ بالنسبة إلى المستقبؿ "  3بأنو (0226) عبد الباقيوقد عرفو     

 .(692دس3  )مؤيد، " واألفكار الوسواسية واليأس بصورة غير معروفة واالكتئاب
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 :لمؤشرات عمى تعاريف قمق المستقبلأهم ا_ 2

  .االرتياحدـ غير السارة تحمؿ في طياتيا ع االنفعاالتأنو نوع مف  _

 .رد فعؿ األحداث غير متوقعة تحدث في المستقبؿ _

مواضيع ميمة جدا تدفع الشباب أو الشابة إلى  ،وأطفاؿأف أمور تأميف الحياة مف عمؿ ودخؿ وأسرة  _

 .التفكير المستمر بمستقبؿ حياتيـ بخوؼ وترقب

 .رارباستمغامض وىاـ جدا لكؿ إنساف يبعث عمى الخوؼ منو  شيءالمجيوؿ _ 

 .يصاحب قمؽ المستقبؿ توقع المستقبؿ توقع دائـ بالشر أو المكروه _

متمثمة بالترقب أو التوقع مصحوبة بعدـ  انفعاليةحالة عمى أنو  ومما سبؽ يمكننا تعريؼ قمؽ المستقبؿ    

ؿ إليو سيؤو التفكير في مستقبؿ حياتو وما تدفع الفرد إلى  ،( لما تحممو األياـ القادمةاالرتياح) االطمئناف

)حمداني،   بعث ألـ لمفردمتغيرة تحصؿ خالليا أمور غير متوقعة لمفرد تكوف مفي ظؿ ظروؼ حياتية 

9100 311_11.) 

 :ستقبل وبعض المفاهيم المرتبطة بهقمق الم_ 3

مفيوـ قمؽ المستقبؿ مع مجموعة مف المفاىيـ التي تقترب مف مظاىره وقد يكوف ىذا التشابو  اختمط    

في األسباب المؤدية لحدوث الظاىرة أو في بعض الخصائص التي  التأثير والنتائج عمى األفراد أو إما في

يتشابو فييا األفراد الذيف ينضووف تحت فئة ىذا المفيـو والشكؿ التالي يوضح المفاىيـ التي تتشابو مع 

 .9101لتي أعدتيا الباحثة محمد ىبة مؤيد سنة قمؽ المستقبؿ ا
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 .يوضح المفاهيم التي تتشابه مع قمق المستقبل :(11الشكل رقم )

 اؤم:قمق المستقبل مقابل التفاؤل والتش_ 1_3

بإمكانية تحقيؽ  واالعتقادوكارفار(3 ىو النظرة اإليجابية واإلقباؿ عمى الحياة، فالتفاؤؿ حسب )شاير     

الجانب  باحتماؿ حدوث الخير بدال مف حدوث الشر أو االعتقادالرغبات في المستقبؿ، باإلضافة إلى 

 السيء.

يجابي بيف قمؽ المستقبؿ والتشاؤـ، إ ارتباطوجد ، فقد وثيقا بالتشاؤـ ارتباطاكما يرتبط قمؽ المستقبؿ     

 االحتماالتعمى  اىتمامووحصر  انتباىوكيز فالتشاؤـ يحدث كما عرفو )شاورز( عندما يقوـ الفرد بتر 

 (.316 9109بي في الموافؽ )بكار سارة ،السمبية لألحداث القادمة وتخيؿ الجانب السم

 

 

المستقبل قلق  

 التفائل

 التوجه التشاؤم

 للمستقبل

الفشل من وفالخ  
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الشؾ واء وظيور عالمات مف المستقبؿ يتصؼ بالتشاـؤ واالنط أف االنساف القمؽ وأكد )رونالد موليف(    

ثير انفعالو ويميؿ نحو التعقيد واالضطراب وعدـ والتردد وظيور االنفعاالت ألدنى سبب ويقع تحت تأ

نو لديو توقعات سمبية لكؿ ما يحممو المستقبؿ، وعدـ القدرة عمى مواجية ىذا المستقبؿ، أاالستقرار كما 

 .(3661 9101 ،ضر الذي يوقع الشخص في حالة مف السمبية )مؤيدفالخوؼ مف الحا

ف كؿ مف التفاؤؿ والتشاـؤ يحمالف تمؾ النظرة ىذيف التعريفيف فقد تـ استنتاج أ ومف خالؿ     

ف االشخاص ذوي المستوى المرتفع مف الشعور بالتفاؤؿ ة، فقد بينت العديد مف الدراسات أالمستقبمي

فراد المستقبؿ والشعور بالتشاؤـ فاأل المستقبؿ، فيما وجد ترابط كبير بيف قمؽتنخفض لدييـ حالة قمؽ 

 المتشائميف مف المستقبؿ ترفع لدييـ حالة القمؽ مف المستقبؿ وبشكؿ ممحوظ.

 :قمق المستقبل والخوف من الفشل_ 2_3

صح أة الشديدة منافسيوجد تشابو بيف الخوؼ مف القتؿ وبيف قمؽ المستقبؿ، ففي ظؿ الثورة العممية وال    

الفرد الثقة في نفسو وفي قداف ى فمكانا مميزا وقد ال يؤدي الفشؿ إلف يجد لنفسو مف الضروري لمفرد أ

واإلحجاـ  االىتماـطالب عرضة لمقمؽ ويشعروف بعدـ ؿ المتكررة تجعؿ ال، كما أف خبرات الفشاآلخريف

 (.3001 9101ديوا،و الزبير ) نفسيـبصفة عامة عف عمؿ أىداؼ واقعية أل

والنجاح حيث يعتقدوف أف  لإلنجازية ؿ يفتقدوف الدافعكما أف ألفراد الذيف يعانوف الخوؼ مف الفش    

امؿ خارجية وليس عمى قدراتيـ أي أف مركز الضبط لدييـ خارجي و عمى عو النجاح يعتمد عمى الحظ أ

وتحبط  ؿ دافعيتيـىمتيـ وتقلي تفتر مستقبميـ وبالتانيـ غير قادريف عمى التحكـ في كما أنيـ يشعروف بأ

ى الرضا بالوضع الراىف دوف لة مف االستسالـ والعجز والميؿ إلرغبتيـ بالعمؿ والنجاح، وىذا ما يخمؽ حا

قمؽ المستقبؿ وبيف  يرى تشابيا بيف ويؤكد ذلؾ )زاليسكي( فيو لإلنجازتحسينو ومف ثـ انخفاض الدافعية 

، إف الناس تتجنب الحاالت المؤلمةففي كمتا الحالتيف ف ،موؾ التجنبيؿ وذلؾ بالنسبة لمسالخوؼ مف الفش



 المستقبل قلق                                                                         الثاني الفصل

 

27 
 

ى عزو خاص في حاالت الفشؿ )عزو خارجي( ويتوقع وجود عالقة والخوؼ الزائد مف الفشؿ يعود إل

 .(3663 9101مؤيد،سمبية بيف المستقبؿ وبيف مركز الضبط الداخمي )

 والتوجه لممستقبل:_ قمق المستقبل 3_3

      نو أ، راد لما يتعمؽ بمستقبميـنو يمكف القوؿ أف التوجو لممستقبؿ ىو تصور األفأيجنر( يرى )س    

ميـ لدافعية أنو ذو أىمية ومعنى في حياتو وىو ىـ الذاتية ويتضمف ما يعتقده الفرد ارير ما يظير في تق

داؼ والخطط واالكتشافات ما ما تبنيو وىو خمفية التي يظير عمييا األىنو ليس ما تذىب إليو إنألاألفراد 

 والخيارات وضع القرار.

ستقبؿ عمى فرص حقيقية وكافية الفرد لمبعد المستقبمي إدراكا موجبا مف حيث انفتاح الم دراؾوىو إ    

راؾ الموجب عمى ضر مف صعوبات وحرماف ويقوـ ىذا اإلدشباع عمى الرغـ مما ينطوي عميو الحالإل

ىذه األىداؼ بخطط ومياـ مستقبمية تتناسب مع  وارتباطى إنجازىا مع إلتحديد الفرد ألىداؼ مستقبمية يتط

 إمكانات الفرد وقدراتو الواقعية كما تنسجـ مع قيمو الشخصية ومستوى طموحو.

ف مفيوـ التوجو لممستقبؿ يعد وثيؽ الصمة بقمؽ المستقبؿ فيما عمى ( أ9116ويرى إبراىيـ بدر )    

نو يقترب مف التوجو لممستقبؿ، وبقدر إالمستقبؿ حافزا عمى اإلنجاز فطرفي متصؿ، فبقدر ما يكوف قمؽ 

لمستقبؿ ودفاعو ضد ىذا نو يعبر عف قمقو تجاه ىذا اإما ينخفض مستوى التوجو لممستقبؿ لدى الفرد ف

ذا كاف التوجو لممستقبؿ في حالتو القصوى ىو تطمع الفرد الدائـ نحو القمؽ باإلغراؽ في الحاضر، وا  

  (. 17_310 9109)بكار،  شباعلبموغ األىداؼ وتحقيؽ اإلكسير المستقبؿ 
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 مكونات قمق المستقبل:_ 4

عمي عبد الرحيـ صالح يري و وأحمد ياسيف الغر  (9107سي )يتفؽ كؿ مف طالؿ سالمة عيد اإل    

 ف لقمؽ المستقبؿ ثالث مكونات ىي كالتالي3( عمى أ9109)

تشائمة نحو ما سيجري في وراتو ومعتقداتو السمبية الملفرد وتص3 يتمثؿ بأفكار االمكون المعرفي_ 1_4

 .المستقبؿ

مية وتظير ىذه داث المستقباألحمشاعره السمبية نحو الفرد و  بانفعاالت3 يتمثؿ المكون االنفعالي_ 2_4

 وحزف.خوؼ، قمؽ، توتر،  االنفعاالت عمى شكؿ

و التعامؿ مع مجريات األمور واألحداث ح3 يتمثؿ بتصرفات الفرد وسموكياتو نالمكون السموكي_ 3_4

 (3066 9101)يحي، التي تظير عمى شكؿ يأس، تجنب وحذر

 مظاهر قمق المستقبل:_ 5

 لقمؽ المستقبؿ ثالثة مظاىر ىي3      

 3 مظاهر معرفية_ 1_5

 كار التي تدور في خمجات الشخص وتفكيره وتكوف متذبذبة لتجعؿ منوىي حالة مف القمؽ تتعمؽ باألف    

داف السيطرة التخوؼ مف فق أو ،وأف الحياة أصبحت نيايتيا وشيكة ما مف الحياة معتقدا قرب أجمو،متشائ

 و العقمية.عمى وظائفو الجسدية أ

  مظاهر سموكية:_ 2_5

شكاال مختمفة تتمثؿ في سموؾ الفرد، مثؿ تجنب المواقؼ مف أعماؽ الفرد تتخذ أمظاىر نابعة     

 مواقؼ المثيرة لمقمؽ.المحرجة لمشخص وكذلؾ ال
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 3 مظاهر جسدية_ 3_5

ويمكف مالحظة ذلؾ مف خالؿ ما يظير عمى الفرد مف ردود أفعاؿ بيولوجية وفسيولوجية مثؿ ضيؽ     

التوتر العصبي، عسر اليضـ،  ،غماءضغط الدـ، اإل ارتفاعطراؼ، جفاؼ الحمؽ، برودة األالتنفس، 

دراؾ عدـ منطقية تصرفاتو، نشطتو اليومية، و قع بؿ يمكنو ممارسة أاتصالو بالوافالقمؽ ال يجعؿ الفرد يفقد  ا 

)عمي  متغمب عمى مخاوفو ولكف دوف فائدةف الفرد يقضي معظـ وقتو لإالحاالت الحادة ف في ماأ

 .(01139103ومعاذ،

 أسباب قمق المستقبل:_ 6

ظر سمبية معتبرة عف يتمثؿ قمؽ المستقبؿ بمجاؿ واسع مف الغموض والمجيوؿ ومجاؿ مف وجيات ن    

، كما أمواقؼ معرفية وعاطفي ف حالة عدـ المقدرة عمى التنبؤ لما سيحدث ة تسودىا السمبية والتشاـؤ

القمؽ مف ىذا مستقبال وما ينتج عف ذلؾ مف نتائج نفسية كميا تولد مواقؼ سمبية مميئة بمشاعر الخوؼ و 

 النوع مف القمؽ ما يمي3الشعور بيذا ى المجيوؿ، وقد وجد أف مف أىـ األسباب التي قد تؤدي إل

    3أسباب شخصية_ 1_6

 عدـ وجود القدرة الكافية لمفرد لمتكيؼ مع المشكمة التي يعاني منيا. _

 عدـ وجود المعمومات الكافية لبناء األفكار والتكيف بالمستقبؿ. _

 ماني والتطمعات عف الواقع الذي فيو.صؿ بيف األعدـ القدرة عمى الف _

 :سباب اجتماعيةأ_ 2_6

 سري وما يحتويو مف مشاكؿ.التفكؾ األ _

                .و مف يقـو مقاميـ عمى حؿ مشاكموـ مساعدة الفرد مف قبؿ الوالديف أعد _

     .عألسرة أو لممجتملالشعور بالعزلة وعدـ االنتماء  _
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               الية3ى األسباب التف قمؽ المستقبؿ يعود إلأحسانيف ب ويرى    

 .التي سوؼ تحدث لألحداثعدـ القدرة عمى التقدير واالدراؾ الصحيح  _

حداث والتقميؿ مف أىميتيا و األأ السمبية وعدـ التعامؿ بالشكؿ الصحيح مع المواقؼ العزلة _

 (.1039109)بكار،

 3تيكاآل ،قمقا توصؿ إلى ما يجعؿ الفرد (0221) أف ىاوسماف (9107)وكما ورد لدى أعجاؿ     

  .كؿ األشياء السيئة التي يمكف أف تحدث في المستقبؿ _

 .الوحدة واإلبتعاد عف الناس _

 .الخوؼ مف الفشؿ في الدراسة أو في العالقات االجتماعية أو الممؿ_ 

  .(6039102)إبراىيـ، الخوؼ مف المرض وخصوصا األمراض الخطيرة _

 .األفكار الالعقالنية والتطرؼ الديني _

 .الطرؽ الخاطئة في تنشئة األطفاؿ مثؿ القسوة أو التدليؿ الزائد_ 

 .ضعؼ الوازع الديني _

 (.01139102)عباس أحمد، السيئة التي يعيشيا الفرد واالقتصاديةالعوامؿ االجتماعية  _

 عراض قمق المستقبل:أ_ 7

  عراض فسيولوجية:أ_ 1_7

سرعة ضربات القمب، ارتفاع ضغط الدـ، سرعة  شحوب الوجو، تعابير الخوؼ عمى الوجو، تتمثؿ في

معاء، صعوبة التبوؿ والرغبة ، جفاؼ الحمؽ وصعوبة البمع، األلـ في المعدة واألالتنفس والشعور باالختناؽ

 المستمرة فيو.

 

 



 المستقبل قلق                                                                         الثاني الفصل

 

31 
 

 : واجتماعيةأعراض نفسية  _2_7

ي النوـ، الخوؼ الشديد مف ف اضطراباتالتوتر واالنزعاج ألتفو األسباب، األحالـ المزعجة،  تتمثؿ في    

 خريف.قي، االنسحاب وعدـ التفاعؿ مع اآلشر مرتقب، العجز الذي ال يرتبط بخطر حقي

 عراض عقمية:أ _3_7

 (62 -361 9106)الشرافي،عماؿ العقؿ إ اضطرابات التفكير، عدـ التركيز، صعوبةتتمثؿ في     

 النظريات المفسرة لقمق المستقبل:_ 8

 ات قمق المستقبلنظري

 

                                    

        المعرفية نظرية اإلنسانية            نظرية الوجودية          نظرية          نظرية التحميؿ النفسي

 

 فستنجر               كيركيجارد  أدلر                 كارؿ روجرز                   -فرويد 

 إيزنؾ     ىيدجر                     كيمي         كسندرالجورج   إريكسوف         -ىورني

 رولمومي        ثورف                 ريؾفريد                              

                                                     

  من إعداد الباحثة(( يوضح نظريات قمق المستقبل :(12الشكل رقم)_ 
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 نظرية التحميل النفسي: _ 1_8

 (:1939_ 1859قمق المستقبل عند سيجموند فرويد )_ 1_1_8

، أف الوالدة مع توترىا وخوفيا مف أف غرائز والدةأ أو أمؿ كؿ قمؽ ىو صدمة الحيث افترض أف منش    

وؿ تجربة لمفرد مع الخوؼ والقمؽ، ومف ىذه التجربة تخمؽ أنماط ردود الفعؿ وحاالت اليو لف تشبع، ىي أ

مى نساف عف التغمب علخطر في المستقبؿ عندما يعجز اإل ما يتعرض الفرددالشعور التي ستحدث عن

 القمؽ عميو، يقاؿ عف القمؽ انو صدمي. اذحو قمقو، وعندما يكوف في خطر است

ص جانب حد وظائؼ القمؽ )ميما مكاف نوعو( السيما الجوانب المفيدة فيو وباألخف أأ يعتبر فرويد    

الة يخمؽ نوعا مف االستعداد نو في ىذه الحإذا تعرض الفرد لخطر بالفعؿ فالتوقيع، حيث يحدث القمؽ إ

نو إشعر بخطر في موقؼ معيف في ليا، ففرويد يجد أف الشخص إذا لموافؽ والتصدىب لمواجية اوالتأ

ذا توقع الشخص وقوع الخطر، شعر المستقبؿ في المواقؼ المشابية وا   يأخذ بعد ذلؾ بتوقع الخطر في

نو يكوف ىذه الحالة األخيرة وظيفة ىامة إذا أ أيضا بالقمؽ كاف الخطر قد وقع فعال، ويؤدي القمؽ في

 ف تستعد لمواجية ىذا الخطر المتوقع.لة الخطر المقبمة حتى تستطيع )األنا( أر بحابمثابة إشارة تنذ

 يتيف في القمؽ وىي3لقد وضع فرويد نظر     

ريا في غريزة الحياة بيدو تمؾ الطاقة التي تتمثؿ جوىمالقمؽ ىو ترجمة واعية لميبيدوا مكبوت ويقصد بال    

 ه الدنيا.نساف منذ بداية رحمتو في ىذوتوجد عند اإل

نا تعني عند فرويد الجانب عمى ىذا الوجود، وىذه األ اذإولد نا األعمى وىو يتالقمؽ يدؿ عمى وجود األ    

 ديب التي تتكوف في بدايات الطفولة. لخاص مف الشخصية الناتج عف عقدة أوا

قع والربط بينيما، حد معالـ القمؽ ولمقمؽ عالقة بالتو أىو  ف توقع الخطر في المستقبؿأ دويرى فروي    

ف حد مصادر القمؽ فحيثما يحصؿ توقع الخطر يحصؿ القمؽ، وحالة الخطر حالة عجز يدركيا أالتوقع  وا 

 الفرد.
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 :(1937 _ 1871) دلرلفريد أأقمق المستقبل عند _ 2_1_8

كثر اللة توقعات المستقبؿ، ويصر عمى أف أىداؼ المستقبؿ أنساف تحدده دافعيتو بدإف سموؾ اإل    

حوؿ المستقبؿ مف خالؿ مقارنة بيف الفرد السوي الذي  ويأدلر ر أحداث الماضي، وقد أوضح أ أىمية مف

جو الواقع عندما تتطمب الضرورة ذلؾ، والفرد األوىاـ، ويواثير التخيالت  و يحرر نفسو مف تأ يستطيع أف

نساف مف القدرة عمى ف التخيؿ يمكف اإلأىذا مع العمـ بالعصابي الذي يكوف غير قادر عمى العمؿ، 

فعو التجارب الماضية، فتوقعات اإلنساف ثر مما تدف توقعو لممستقبؿ يدفعو أكألية، و التعامؿ بفعالية عا

نحو المستقبؿ، إنما تنظـ حياتو أكثر مف أحداث الماضي، وبعبارة أخرى فإف أىداؼ المستقبؿ التي 

 .(03939100،ي)الحمدان في سموؾ الحاضر نساف تؤثريتبناىا اإل

ب 3 9109)حسيف، كما يرى أدلر بأف ىدؼ اإلنساف ىو التفوؽ عمى غيره وحيف يفشؿ يشعر بالقمؽ    

ويربطو بالشعور بالنقص الجسمي، وىذا نساف األولى، نشأة القمؽ إلى طفولة اإل حيث يرجعو ، ص(

دوره يعمـ عمى النقص الجسمي يحمؿ الفرد عمى الشعور بعد األماف ومف ثـ ينشا القمؽ النفسي وىذا ب

مف فيحصؿ لديو القمؽ مف المستقبؿ الذي سي واالجتماعي وىذا يدفع الفرد إلى الشعور بعدـ األجانب النف

 .(03939100،)الحمداني يدفعو لمعمؿ عمى تعويض النقص

 هورني:قمق المستقبل عند  _3_1_8

مكونات األساسية مف ى الجابة انفعالية لخطر يكوف موجيا إلف القمؽ استفترى أ ا ىورنيأم    

بالعدواف، والعجز والدونية، كما أف العوامؿ شعور ىـ العناصر الباعثة عمى القمؽ ىي الأالشخصية، و 

ف توجد قدرا كبيرا مف القمؽ وىي التي ترتبط بشكؿ واضح بالحب والتقبؿ االجتماعية مف شأنيا أ

ىذه الحاجات األساسية وتعرض الطفؿ  انعداـؼ وخاصة مف الوالديف، وتؤكد عمى أف والتعاطؼ واالعترا

                                          لمواقؼ مؤلمة سوؼ يوقؼ نموه الشخصي ويؤثر بذلؾ عمى بناء شخصيتو في المستقبؿ.
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 اعتبرتلخبرات التي يمر بيا كما ىنا ربطت القمؽ بالوسط الذي يعيش فيو الفرد واىورني ف وعميو فإ    

 (.01939100كبيرا في مستقبؿ حياة الفرد )بعمي،ؽ في السنيف األولى تمعب دورا ف خبرات القمأ

 (19123) ريكسونقمق المستقبل عند أريك إ_ 4_1_8

في الصعوبة وغاية في القمؽ يجب أف يجري  ف تشكيؿ وقبوؿ ىوية الفرد ىي ميمة غايةفيشعر أ     

ف قمؽ حدد أييا أفضؿ، وعميو يجد إريكسوف أأدوار وأفكار مختمفة ليف يجرب الفرد فييا أو يحاوؿ أ

المستقبؿ عند المراىؽ ينشا نتيجة عدـ القدرة عمى تحديد ىويتو بسبب التشتت واالنتشار الذي يمر بيما 

عدـ القدرة عمى التحكـ في ر الخوؼ الشديد مف يكوف في ىذه الحالة واقعا تحت تأثيالمراىؽ، فالفرد 

 .(03639100)الحمداني، بموستقو السيطرة عمييا وعمى مالذات أ

 )الظاهراتي(: التفسير اإلنساني_ 2_8

 (:1987_ 1912قمق المستقبل عند كارل روجرز )_ 1_2_8

والخبرات التي  والتناقض بيف مفيوـ الذات لديو االتساؽأف  قمؽ لدى الفرد مرتبط بمقدار   حيث يرى    

ديو كمما في حياتو تتسؽ مع مفيوـ الذات لا الفرد يكانت الخبرات التي يواجيفكمما  ،يمر بيا في حياتو

   بيف مفيوـ الذات والخبرات التي يواجيا الفرد والتي االتساؽفي حيف أف عدـ  ،أدى ذلؾ بو إلى التوافؽ

         ال تتسؽ مع مفيوـ ذاتو التي يدركيا الفرد عمى أنيا تمثؿ تيديدا لو ومف ثـ يعمؿ عمى تحريفيا 

 .(01739101صبار،)ر عندئذ بالقمؽ والتوتر ىميا ويشعأو تجا

 3(1966 _1915كيمي ) لكسندرأقمق المستقبل عند جورج _ 2_2_8

حداث عالمو وىي ب الفرد الذي يستخدمو في النظر إلى أفيستخدـ مفيوـ البنية والتي تعني أسمو      

   واحدة لمتعامؿ مع كؿ موقؼ بنية ػ،عديدة خالؿ حياتيـ لـ، فاألفراد يكونوف بنيطريقة لتفسير ذلؾ العا

 حداثيزيدوف ذخيرة البنى كمما القوا أشخاص وأ فيـ دائماو يتصموف بيـ، أو حدث أو شخص يتعامموف أ
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حداث يتغيروف مع جدد، والبنى الحالية قد تحتاج إلى التنقيح أو التعديؿ أو التحسيف ألف الناس واأل

 الزمف.

ننا جميعا ضر ونتكيف بالمستقبؿ، وىو يفترض أف نفيـ الحاع أنو مف خالؿ البنى نستطيأ يمكيويرى     

و عدـ ، فتحقيؽ التوقع أالعالـ الخارجينبحث عف الشعور بالنظاـ والقدرة عمى التنبؤ في تعامالتنا مع 

نساف غائية ف طبيعة اإلإوىكذا فو اختزاؿ الدافع، سيكولوجية تفوؽ الثواب والعقاب أ تحقيقو لو قيمة

 أساسية وحركتنا الفطرية توجو فقط نحو اليدؼ الشامؿ المييف لتوقيع المستقبؿ، وعميو )ىادفة( بصفة

 حداث اليامة وتوقع المستقبؿ.فالقمؽ يمثؿ عجزا عف التنبؤ باأل

توقعات سيؤدي ى تقرير سموكو، وما يبنى عمى ىذه الإف توقعات الفرد لألحداث ىي التي تؤدي إل    

معيف تتسـ بالتفاؤؿ حداث ف كانت توقعات الفرد أإالسموؾ، ف ط معينة مفى تشكيؿ أنمابطبيعة الحاؿ إل

ذا كانت ىذه التوقعات تنطوي سموؾ تتسـ بالتفاؤؿ، وكذا الحاؿ إف تصدر منو أنماط مف الفمف المتوقع أ

 عمى تشاـؤ ستكوف توقعاتو لمحدث المعني متشائمة.

 (19783 _ 1919) قمق المستقبل عند فريدريك ثورن_ 3_2_8

نساف ليس ناشئا عف خبرات الماضي، فاإل ف القمؽد يمكف في خوفو مف المستقبؿ، أي أف قمؽ الفر إ    

ف توقع أأي لحظة و  ف الموت قد يحدث لو فيأف نيايتو حتمية، و ئف الحي الوحيد الذي يدرؾ تماما أىو كا

 .نسافاألساس لمقمؽ مف المستقبؿ عند اإلة يعد التنبيو حدوث الموت فجأ

ذا فإ ،و، وعدد مرات نجاحو في الحياةف كؿ منا يحيا ومعو بياف تراكمي بعدد مرات فشمأ ثورف ويجد    

قمقو ويظؿ ىذا القمؽ يزداد بازدياد ىذه النسبة، ويعد فشؿ  ازداد، %71 نسبة نجاح الفرد عف ما انخفضت

شؿ في المستقبؿ عوامؿ الفرد في تحقيؽ أىدافو وفي اختبار أسموب حياتو وخوفو مف احتماؿ حدوث الف

 أساسية مثيرة لقمقو.
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       تو نتيجة العتالؿ في الصحة ذا ما فقد بعضا مف طاقتو وقدراثورف إف قمؽ الفرد يزداد إ ويقوؿ   

 يعني ذلؾ انخفاض في عدد الفرص المتاحة أو إصابة بمرض إلشفاء منو أو إذا تقدـ بو السف، إذ

 .ووانخفاض نسبة النجاح في مستقبم

ما يحممو المستقبؿ مف أحداث قد تيدد اإلنساف أو تيدد  ىو الخوؼ مف المستقبؿ أو هالقمؽ عندف    

 .حدوثو وليس ناشئا عف ماضي الفرد نسافيتوقع اإلمما أ نسانيتو، والقمؽ ينشإ

 التفسير الوجودي:_ 3_8

 (:1855_  1813) كيركيجاردقمق المستقبل عند  _1_3_8

نساف عندما يتمعف في وأف اإل ىي سمسمة مف القرارات الضرورية،نساف وفيميا الذي يرى أف حياة اإل    

ماـ مستقبؿ مجيوؿ، وسيضعو أ ،ا القرار سيعمؿ عمى تغيير ىذا اإلنسافف ىذإاتخاذ قرار معيف، ف

وسيمة  كيركيجاردف تقميؿ القمؽ وتغيير الظروؼ المحيطة تعتبر مف قبؿ أ، خبرة القمؽ و وسيعيش بالتبعية

نساف سيمة الستمرار السكوف في حياة اإلف البعد عف القمؽ بصورة نيائية يعتبر و مو والتطوير، وألمن

 س.يحقؽ ذلؾ الندـ واليأوس

مفرد مدى ما يكوف عميو وجوده مف نو شعور يوضح لأل ال شيء وىو كؿ شيء، كيجاردكير فالقمؽ عند     

 سى ومعاناة في ىذا العالـ الذي يعيش فيو مستقبال.أ

ف القمؽ مف المستقبؿ سببو عدـ القدرة عمى التنبؤ بما سوؼ يحدث في عالـ إلى أ كيركيجارد ويشير    

لى الحزف بسبب فوات الفرص عمى النمو خالؿ مراحؿ الماضي يقود إف اختيار إالمجيوؿ، كذلؾ ف

 التغيير.
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 3(1976 _ 1889قمق المستقبل عند هيدجر)_ 2_3_8

نساف تحمؿ بيف طياتيا أوضاع القمؽ ومواجية الموت، وىذه الحالة ة اإلحيث يشير إلى أف عظم    

ظيار وعي ونشاط الفرد في بناء حي نساف اتو الخاصة، فاإلاعتبرت ذات قيمة في اإلصالح والتطور وا 

يعيش دائما في مستقبمو، فوجود الفرد ىو ما سيكوف عميو وجوده في المستقبؿ، وليذا فاف الفرد كاف رقيب 

وال بد أف يعيش الفرد القمؽ لينتبو  ىيدجر عندفات الزماف عمى نفسو، وعميو كاف المستقبؿ أىـ أر مستم

 لى حقيقة الوجود.إ

انياتو التي مكى شيء، والموجود في العالـ يقمؽ إقمؽ مف شيء، والقمؽ عم والقمؽ عنده عمى نحويف3    

3الف التحقيؽ يقتضي االختيار لوجوه  غير جزء ضئيؿ جدا، أوالف يحقؽ منيا لف يستطيع ميما فعؿ أ

 ال وىي 3 الموت.ة كبرى تقؼ دوف استمرار التحقيؽ إوالنبذ لسائر الوجوه، وثانيا الف ثمة حقيق

 3(1994 _ 1919) قمق المستقبل عند رولمومي_ 3_3_8

وب ف الفرد يواجو دائما بخيار المستقبؿ الذي يستدعي القمؽ وخيار الماضي المصحنو يرى أإف     

فرد بالتالي في المستقبؿ يضع ال فاختيارت االختيار يحتـ التغيير، حد البديميف في ضروراأف أبالذنب، و 

الوضع الراىف وال يؤدي بالتالي نو يسمح لمفرد باالستمرار عمى إما االختيار الماضي فمواجية المستقبؿ أ

 .ى الماضيإلى التغيير بؿ إلى أف يشد نفسو إل

 رفية:النظرية المع_ 4_8

 3قمق المستقبل عند ليون فستنجر_ 1_4_8

    تـ الحصوؿ عمييما بالوقت ذاتو نو حينما يكوف ىناؾ تعارض بيف اثنيف مف المدركاتأالذي يرى     

حداث حالة مف التوتر وعدـ االرتياح ويتـ إف ىذا التعارض يؤدي إلى إوالسموؾ(، فو بيف المدركات أ)

حداث مثؿ سموكو، واإل ير الفرد مف مدركاتو لكي تتطابؽ معف يغتمؾ بأتخمص مف حالة عدـ االرتياح ال

عف العالـ ىانيـ صور الحقيقية التي يحممونيا في أذىذا التغير يكوف الناس أحيانا مستعديف لتشويو ال



 المستقبل قلق                                                                         الثاني الفصل

 

38 
 

ف احتماؿ التغيرات الناجمة عف التخمص مف حالة عدـ االرتياح يزداد بوجو خاص عندما أالخارجي، و 

 س قد اتخذوا قرارات حاسمة.يكوف النا

و في التناقص الحاصؿ في مدركات الفرد أيو ىذا فقمؽ المستقبؿ يستشار بفعؿ لى رأإ واستنادا    

ة سيضع لنفسو مكانة تنسجـ وطبيعة نيإف الفرد الذي يتمتع بمؤىالت معالجوانب المعرفية لديو وبذلؾ ف

ف يناؿ مف المجتمع أحاصؿ عمى شيادة البكالوريوس مؤىالتو ىذه، فعمى سبيؿ المثاؿ فقد يتوقع الفرد ال

ف الواقع غير أجر المناسب وفقا لالعتبارات التي تؤىمو إياىا شيادتو، اـ التقدير والمكانة الالئقة واألاالحتر 

ف ىناؾ الكثير مف العاطميف عف العمؿ يحمموف مؤىالتو نفسيا، اعي قد يكوف مخالؼ لتوقعاتو، إذ أاالجتم

ف معتقداتو ويعانوف الكثير مف المنقصات، األمر الذي يعني أ االحتراـ والتقدير مف المجتمع وينالوف عدـ

لى زيادة توتره، فقمؽ تي يحمميا عف الواقع ستكوف متناقضة مما يقوده إلى اإلحساس باإلحباط وبالتالي إال

 91003اني،ياح.)الحمدلى عدـ االرتدـ اتساؽ في مدركات الفرد تدفعو إالمستقبؿ ىو حالة ع

036_011). 

 3إيزنكقمق المستقبل عند  _2_4_8

         فيرى أف القمؽ أوؿ رد فعؿ صحي ألفكار الفاعمة البعيدة التي يتـ إدراكيا عموما،أما إيزنك     

ر الذي يزيد ، األاستعدادوتحتاج إلى  ،ومفاجئة بييية،وتتجمى وظيفتو بكونو إشارة تن ،أو لمحاالت المنفرة

،ثـ أف معظـ أشكاؿ القمؽ تتعمؽ باإلحباطات الممكنة اؿ والتفكير باألحداث المستقبمية الب ؿانشغامف 

  .(0139107نجازات اليامة )شيموب،لإل مكافأةوعدـ الحصوؿ عمى 

 :سمات ذوي قمق المستقبل_ 9

 مؿ.خططوف لممستقبؿ حتى ال يصابوف بخيبة أنيـ ال يأ _

 قؿ.أرح نيـ يتعامموف مع أمور المستقبؿ بمأ_ 
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عراض واضطرابات جسمية عند ما يفكروف بالمستقبؿ فكمما زادت شدة القمؽ زادت أنيـ يعانوف مف أ _

 عراض وتعددت.ىذه األ

 عماؿ اليامة.يتعامموف مع األمور الصغيرة مف أجؿ تأجيؿ القياـ باأل نيـأ _

ى السيطرة نيـ يميموف إلأميف مستقبميـ، كما خريف لتأالمستوى االجتماعي، يستخدموف اآل نيـ عمىأ _

 عمى السمطة لتكويف حياة سيمة.

 جؿ مواقؼ الحياة.أجساميـ، فيـ ال يحافظوف عمى قوتيـ مف نيـ ال يعتنوف بصحتيـ وأأ _

جؿ زيادة الفرص في لوضع الراىف بدال مف المخاطر مف أجؿ الحفاظ عمى اأإجراءات وقائية مف  اتخاذ _

 المستقبؿ.

 ف الحاالت السمبية.أجؿ التقميؿ مف شأزاحة والكبت مف ة مثؿ اإليات دفاعيآلاستخداـ  _

 االنطواء وظيور عالمات الحزف والشؾ والتردد. _

 والسياسية المتوقع حدوثيا في المستقبؿ. االجتماعيةؼ مف التغيرات الخو  _

 دنى األسباب.ظيور االنفعاالت أل _

خطار محدقة بو األر ويييأ لو إف التشاؤـ ألف الخائؼ مف المستقبؿ ال يتوقع إال الش _

 .(01139100،بعمي)

 3ػبف قمؽ المستقبؿ يتـ أ( 0223) معوضوأوضحت دراسة     

 ال يمكنو تحقيؽ ذاتو. _

 ف يبدع.ال يمكنو أ_ 

 الشعور بالعجز. _

 يتميز بحالة مف السمبية والحزف. _

 نقص القدرة عمى مواجية المستقبؿ. _
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 مف.باألالشعور بالنقص ونقص الشعور  _

 لتأميف مستقبؿ الفرد الخاص.  االجتماعيةاستغالؿ العالقات  _

 خريف.حد مما يؤدي إلى االصطداـ باآلأعدـ الثقة في  _

 األسباب. ىدنالنفعاالت ألوا تماعيي والتعنؼ االجصالبة الرأ _

 (6639106وقت والحاضر واليروب نحو الماضي )أبو الفضة،حداث الالتركيز الشديد عمى أ _

 3أف ذوي قمؽ المستقبؿ يعانوف مفلى إ( 9116يماف صبرى )إما دراسة أ    

 ضعؼ ثقة الشخص في قدرتو. _

 لى عوامؿ خارجية.إارجاع ما يحدث لو مف مواقؼ غير سارة  _

يعتبر فاقدا لمثقة في ف الفرد الذي يعاني مف قمؽ المستقبؿ أ (9113) وأكدت نتائج دراسة إبراىيـ    

لالنييار العقمي والبدني ويفقد الثقة بنفسو، ودائما كثير التردد عاجز عف البدء في  المستقبؿ وعرضة

 األمور.

نو ال يثؽ بأحد مما يؤدي بو أف صفات الفرد القمؽ مف المستقبؿ أ( 9113) ما دراسة سناء مسعودأ    

لتقميؿ مف جؿ اأط مف سقاوالكبت واإل كاإلزاحةليات دفاعية ذاتية آنو يستخدـ أو  باآلخريفلى االصطداـ إ

 (01139100الحاالت السمبية )بعمي،

اتساقا مع ما سبؽ يعتبر القمؽ مف المستقبؿ نوعا مف أنواع القمؽ الذي يشكؿ خطرا عمى صحة     

نتاجيتيـ، حيث يظير نتيجة ظروؼ الحياة الصعبة والمعقدة وتزايد ضغوط الحياة ومطالب ا  فراد و األ

لى مصدر لمخوؼ إ اآلماؿلمستقبؿ مف مصدر لبموغ األىداؼ وتحقيؽ ذلؾ قد يتحوؿ ا جؿالعيش، وأل

 والتوجس.
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 السمبي لقمق المستقبل: التأثير_ 11

ثير سمبي عمى سموؾ وشخصية الفرد، وىذا ما يؤثر بشكؿ سمبي عمى حياتو ألقمؽ المستقبؿ ت    

تي أوالقمؽ والتشاؤـ لما سيمف الخوؼ والحزف  بأجواءوتطمعاتو لممستقبؿ لتجعؿ منو شخصا يعيش ليومو 

تسودىا الروتينية حسف، قر لحاالت التغيير والتطور األفتبو المستقبؿ وما يخبئو المجيوؿ، فتصبح حياتو ت

التي تمثؿ لو مواقؼ صعبة، وكونو ال يممؾ الحموؿ وال اإلمكانات  المفاجأةال يقبؿ فييا التجديد خوفا مف 

ف حدث مثؿ ىذا الشيء تراه يمجأ لوسائؿ ا  ف كانت بسيطة، و ا  و  الكافية لمتعامؿ مع ىذه التحديات حتى

زاحة وغيرىا( كوسائؿ لمتقميؿ مف شأف ىذه الحاالت السمبية، ونراه قد يستغؿ الكبت، اإل) دفاعية ذاتية

عالقاتو االجتماعية كوسيمة لتأميف مستقبمو الخاص، ىذا التأثير قد يمتد لشخصية الفرد ليجعؿ منو 

 خريفباآللى حاالت مف االصطداـ إخريف مف حولو، وحتما يؤدي فعال ال يقبؿ برأي اآلشخصا متصمبا من

، وبيذا يكوف غير قادر عمى تحقيؽ ذاتو، عاجز  بحيث ال يترؾ لو صديؽ ليبقى في عزلة وحزف وتشاـؤ

 العقمي والبدني. نييارلالومتردد في اتخاذ قراراتو، معرض 

 السمبية عمى الفرد بما يمي3 ثار قمؽ المستقبؿآف نوجز أويمكف     

 الكبت. زمات الدفاعية عند تعرضو لممواقؼ الصعبة كالنكوص، االسقاط، التبرير،ينااستخداـ الميك _

األسباب، اضطراب في التفكير وعدـ التركيز واالنطواء والشعور  ألبسطالشعور بالتوتر واالنزعاج  _

 بالوحدة.

خريف لتأميف يير والتخطيط الصحيح لممستقبؿ، واالعتماد عمى اآلالشعور بالعزلة وعدـ القدرة عمى التغ _

 مستقبمو الخاص.

 يجعؿ الفرد كثير االنفعاالت واالضطرابات وىذا ما يجعمو ضعيؼ الثقة بالنفس ال يستطيع تحقيؽ ذاتو. _

 .(1039109)بكار، و ومكانتوتمعيشيعيش الشخص في حالة مف انعداـ األماف عمى صحتو،  _
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 ثار ونتائج سمبية مترتبة عمى قمؽ المستقبؿ3آف ىناؾ أتؤكد النجاحي  كما    

 .التوقع واالنتظار السمبي لما قد يحدث _

 .االنسحاب مف النشاطات البناءة ومفيد والتي قد تحتوي عمى نوع مف المخاطرة _

ف أف الواقع يمكف الروتيف والتقوقع داخمو وعدـ االقتناع بسيولة بأف المعمومات والمعرفة المكتسبة م _

 تكوف مفيدة.

 .(6139106)الشرافي، ماف المستقبؿ لدى الفردآة لضماف استخداـ العالقات االجتماعي _

 :المستقبل قمق من التخفيف طرق_ 11

 3المستقبؿ قمؽ مف لمحد طرؽ ثالثة إلى (2002األقصري،) يشير    

 بأخرى السمبية األفكار استبداؿ عمى ائـق النوع ىذا إف :المعرفي التنظيم إعادة 3األولى الطريقة_ 

ذا إيجابية،  وبدؿ إيجابية، أكثر تكوف أخرى بطريقة التفكير يتـ ال فمماذا السمبية، بيذه التفكير يتـ لـ وا 

 السمبي عف عوضا اإليجابي واالستبداؿ ،التنظيـ في اإلعادة وىذه جابيات،اإلي فمنتوقع السمبيات التوقع

حالؿ السمبي التفكير أنماط تعديؿ ىو المعرفي التنظيـ إعادة طريقة مف ياألساس فاليدؼ المقمؽ،  وا 

 (.2102082الزعالف،)  عنيا بدال المتفائمة اإليجابية األفكار

 وأغمب لمعضالت، العميؽ االسترخاء عممية خالؿ مف :تدريجيا المخاوف إزالة 3الثانية الطريقة_ 

 إلخضاع طويمة ساعات إلى يحتاجوف ،بؿ فعالة  قةبطري االسترخاء عف يعجزوف بالقمؽ المصابيف

 مف تقمقيـ التي لمخاوفيـ حية بصرية صورة إحضار يستمـز االسترخاء وبعد ،لالسترخاء عضالتيـ

 عمى مؤكدا مرة، مف أكثر سبؽ ما وبتكرار فقط، ثانية( 82) لمدة الصورة بيذه واالحتفاظ المستقبؿ،

 دوف قمقو تثير التي األشياء مواجية مف الشخص يتمكف أف ىإل حدثت، أو حتى المخاوؼ تمؾ مواجية

 .(5102082شيموب،) الشعور أثناء يتخيميا بؿ بالقمؽ، يشعر أف
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 باسترخاء االستعانة دوف الخياؿ في المخاوؼ فعمية مواجية أسموب وىو :اإلغراق 3الثالثة الطريقة_ 

 المخاوؼ مف األقصى الحد يتخيؿ أف يجب المستقبؿ مف والخوؼ بالقمؽ المصاب فاإلنساف العضالت

 المبالغ التخيؿ ،ويكرر ذلؾ عمى ويتكيؼ فعال حدثت قد األقصى بحدىا المخاوؼ تمؾ أف ويتخيؿ أمامو،

 تكرار بأف يشعر أف إلى التصور ىذا في ويستمر تماما، معيا يتكيؼ حتى طويمة فترات لممخاوؼ فيو

 نجد وىكذا تصوره عمى إعتاد ألنو يقمقو وال يثيره ال بحأص عينة أماـ المخاوؼ مف األقصى الحد مشاىدة

 في معيا ويتعامؿ والقمؽ، الخوؼ تقديرات أسوء يواجو كيؼ ذىنيا تعمـ قد األسموب بيذا الشخص ذلؾ أف

 (.50-323 2082الشرافي،) حدثت لو الواقع في لمواجيتيا مؤىال ويكوف خيالو

 3خالصة_ ال

في ىذا الفصؿ نستنتج أف قمؽ المستقبؿ قد ينشأ عف أفكار نا إليو قوخالصة لما تطر وفي األخير     

خاطئة وال عقالنية لدى الفرد تجعمو يؤوؿ الواقع مف حولو وكذلؾ المواقؼ واألحداث والتفاعالت بشكؿ 

خاطئ، مما يدفعو إلى حالة مف الخوؼ والقمؽ اليائـ الذي يفقده السيطرة عمى مشاعره وعمى أفكاره 

ى مواجية مف عدـ المقدرة عمالنفسي وقد يتسبب ىذا في حالة  واالستقرارف ثـ عدـ األمف العقالنية وم

 المتوقع حدوثيا في المستقبؿ مع توقعات السمبية لكؿ ما تحممو مف المستقبؿ،المستقبؿ وكذلؾ المواقؼ 

موت وبالتالي فإف قمؽ المستقبؿ يشكؿ حالة خوؼ ومزيج مف الرعب حدوث أفكار وسواسية وقمؽ ال

عالمات الحزف والشؾ وظيور  واالنطواءعدـ الثقة وىذا ما يجعؿ صاحبو يعاني مف التشاؤـ و واليأس 

 الخوؼ مف المستقبؿ.والتردد و 

 



 

 

 

 الفصل الثالث

 

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الميدانية للدراسة المنهجية اإلجراءات                                                   الثالث الفصل  

 

45 

 

 تمييد:_ 

بدءا بالدراسة  ،تم إتباعيا في الدراسة الميدانيةيعالج ىذا الفصل اإلجراءات المنيجية التي     

م التطرق وبعدىا ت حيث تم تحديد األدوات المستخدمة فييا وضبط خصائصيا السيكومترية، االستطالعية

نتياءا بتحديد الوسائل اإلحصائية التي سيتم  أفراد العينة، باختيارإلى الدراسة األساسية بدءا   االعتمادوا 

 عمييا في معالجة نتائج فرضيات الدراسة.

 .االستطالعيةالدراسة  أوال:

 :االستطالعيةأىداف الدراسة _ 1

 إذ كانت الغاية منيا تحقيق األىداف التالية6 تنا،الخطوة األولى في دراس االستطالعيةتعتبر الدراسة     

ميارات التعامل الميداني مع  واكتساب التعرف عمى ميدان الدراسة وعمى الصعوبات التي قد تواجينا، _

 في الدراسة األساسية. واستغالليا أفراد عينة الدراسة،

 .دراسةوالتأكد من مدى فيميم ألدوات ال التعرف عمى أفراد عينة الدراسة، _

  .ضبط الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة _

 :االستطالعيةالزمني لمدراسة _ المجال الجغرافي و 2

 المجال الجغرافي:_ 1_2

 لبمدية سيدي لخضر والية مستغانم. تابعةأحمد ميداوي أجريت ىذه الدراسة في ثانوية    

  :المجال الزمني _2_2

 .0101مارس  51مارس إلى  15من ا، ابتداءايوم 51 حوالي االستطالعيةدامت الدراسة     
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 6ياومواصفات االستطالعيةعينة الدراسة _ 3

لوالية ببمدية سيدي لخضر أحمد بثانوية ميداوي عينة من تالميذ السنة األولى ثانوي  اختيارتم     

وىم  ،أنثى (01) وذكرا ( 01من بينيم )( تمميذا، 01عينة من )حيث تكونت ال مستغانم بطريقة عشوائية،

 تي6يتوزعون كاآل

 6الجنس _1_3
 حسب الجنس6 االستطالعيةيمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة     

 حسب الجنس. االستطالعيةيوضح توزيع عينة الدراسة  (:11) الجدول رقم_ 

 الجنس العدد النسبة

 الذكور 01 %50

 اإلناث 01 %50

 المجموع 01 511%

 (.%11والتي تساوي ) لجدول أعاله أن نسبة اإلناث تعادل نسبة الذكوريتضح من ا    

 :الشعبةحسب  _ 2_3
 6الشعبةحسب  االستطالعيةيمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة     

 شعبة.حسب ال االستطالعيةيوضح توزيع عينة الدراسة : (12الجدول رقم )_ 

 النسبة المئوية العدد الشعبة

 50% 20 عممي

 50% 20 أدبي

 100% 40 المجموع

  (.%11والتي تساوي ) دباأل شعبةعممي تعادل نسبة ال شعبةيتضح من الجدول أعاله أن نسبة     
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 _ أدوات الدراسة االستطالعية وخصائصيا السيكومترية:4

  6األداة التالية اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى    

  :_ مقياس قمق المستقبل1_4

 المقياس: _ وصف1_1_4

( لقياس مستوى قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى 0152) زقاوةىو مقياس مصمم من طرف     

( فقرات ذات اتجاه 51)( فقرة ذات اتجاه إيجابي و01يا )فقرة، من (21)حيث يتكون المقياس من  ،ثانويال

     ىو موضح في الجدول التالي6سمبي، كما 

 .واتجاىقمق المستقبل حسب  مقياستوزيع فقرات يبين : (13الجدول رقم )_ 

 المجموع أرقام الفقرات اتجاه الفقرات

55_53_51_50_55_5_4_2_0_2_0_5  الفقرات اإليجابية 

_01_05_00_00_01_03_04_05. 

01 

 51 .21_02_02_54_52_50_52_51_3_1 الفقرات السمبية

 21 المجموع

 

 :التصحيحمفتاح _ 2_ 1_4

 أيقر  تمميذفكل  مرحمة التعميم الثانوي بيدف اإلجابة عميو،الذين يدرسون في تالميذ وجو لمالمقياس م    

 :يلي كما موضحةإجـابة واحدة من بين أربعة بدائل، المقياس يختار 



الميدانية للدراسة المنهجية اإلجراءات                                                   الثالث الفصل  

 

48 

 

 .مقياس قمق المستقبلمفتاح التصحيح ليوضح (: 14جدول رقم )_ ال

 

    

 

( درجة، وأعمى درجة ىي 21أدنى درجة يتحصل عمييا التمميذ في ىذا المقياس ىي ) فإن وعميو    

 ( درجة.51)

 ويحدد المقياس ثالث مستويات لقمق المستقبل عمى النحو التالي6    

 تدنية.م درجة قمق المستقبل [11_21[من  _1

 متوسطة. درجة قمق المستقبل [ 31_11[من _ 2

 مرتفعة. درجة قمق المستقبل [ 51_31[من  _3

 :قمق المستقبلدراسة الخصائص السيكومترية لمقياس _ 2_4

 :أوال: صدق المقياس

 ة.وصدق المقارنة الطرفيقامت الباحثة بحساب صدقو عن طريق صدق االتساق الداخمي،     

 6لداخميق اتساصدق اال  أ_

والنتائج  لممقياسوالدرجة الكمية  فقرةكل درجات بين قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخمي     
 موضحة كما يمي6

 

 

 ال تنطبق عميا تنطبق إلى حد ما تنطبق عميا جابةاإل

 15 10 12 العبارات اإليجابية

 12 10 15 العبارات السمبية
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لمقياس قمق والدرجة الكمية  الفقرةق الداخمي بين تسانتائج حساب اال  يوضح :(15جدول رقم )_ ال
 .المستقبل

 

 1015* دال عند ،  1011**  دال عند                   

من  فقرةبين درجة كل  ياالتي تم الحصول عميأعاله أن معامالت االرتباط يتضح من الجدول 
، ما عدا (1015داللة )الدالة إحصائيا عند مستوى  الكمية فقرات المقياس والدرجة

ىذا  اتساقمى مما يدل ع(، 1011عند مستوى الداللة ) ةدال ي( في02_00_52_3_1_2_5د)و البن
   .وتماسك فقراتوالمقياس 
 
 
 

 مل اإلرتباطمعا الفقرةرقم  معامل اإلرتباط الفقرةرقم 

11 10222 * 16 10012** 

12 10123** 17 10101** 

13 10201* 18 10003** 

14 10055** 19   10221** 

15 10243* 21 10020** 

16 10002** 21 10112** 

17 10222* 22 10255* 

18 10042** 23 10252* 

19 10053** 24 10030** 

11 10005** 25   10250** 

11 10122** 26 10121** 

12 10022** 27 10022** 

13 10255* 28 10032** 

14 10025** 29 10020** 

15 10105** 31 10034** 



الميدانية للدراسة المنهجية اإلجراءات                                                   الثالث الفصل  

 

50 

 

 _ صدق المقارنة الطرفية:ب
رفية من خالل ترتيب عن طريق صدق المقارنة الط قمق المستقبلقامت الباحثة بحساب صدق مقياس     

( من الدرجات العميا وكذلك نسبة %03الدرجات تنازليا من أعمى إلى أدنى، ثم تم األخذ من ىذا الترتيب )

"ت" لداللة الفروق، والنتائج  اختبار باستخدام( من الدرجات الدنيا، وبعد ذلك تم إجراء المقارنة 03%)

 موضحة في الجدول التالي6

يوضح صدق المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام (: 16) _ الجدول رقم  
 .اختبار )ت(

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

قيمة  قيمة )ت(
sig 

 الداللة 

 20510 50215 240222 األعمى

 

 إحصائيا دالة 10111

 10511 010010 األدنى

( مما يدل عمى 1015( أصغر من مستوى الداللة )10111) sigيتضح من الجدول أعاله أن قيمة      

 يتمتع بالصدق. المقياس، وعميو قمق المستقبلوجود فروق دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفضي درجات 
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 :مقياسال ثباتثانيا_ 
 قامت الباحثة بحساب ثباتو عن طريق6 المقياس لمتأكد من ثباتو     

 أ_ التجزئة النصفية:

إلى جزأين لباحثة بحساب ثبات المقياس عن طريق التجزئة النصفية؛ حيث قسم المقياس قامت ا    
حتوى الجزء األول عمى البنود الفردية، والجزء الثاني عمى البنود ا، إذ فقرة( 51)متساويين في كل جزء 

  ن.رتباط بين الجزأين، ثم صحح بمعادلة سبيرمان برواالزوجية، وبعد ذلك تم حساب معامل اال
 

 .عن طريق التجزئة النصفية قمق المستقبلب ثبات مقياس نتائج حسا يوضح :(17) جدول رقم_ ال

 تصحيح بمعادلة سبيرمان براون معامل الثبات الثبات

 10400 **10304 التجزئة النصفية

 1011** دال عند             

( وبعــد تصــحيحو بمعادلــة ســبيرمان بــراون 10304) ويأن معامــل الثبــات يســا أعــالهالجــدول  يتضححح مححن    
 (، مما يدل عمى ثبات المقياس. 10400) أصبح يساوي

 ألفا لكرونباخ.الثبات _ معامل ب
 باخ كما موضح في الجدول التالي6نتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا لكرو     

 .باخمعامل ألفا لكرون قيم يوضح نتائج :(18) جدول رقم_ ال

 
                              

 

في نتائجو، وبالتالي  االستقراريتسم بقدر من  قمق المستقبلمقياس أن  أعالهيتضح من خالل الجدول          
 فيو ثابت.

بدرجة عالية من الصدق الدراسة يتمتع مطبق في ىذه ال قمق المستقبلمقياس وعميو يمكن القول بأن  
 إذا فيو صالح لموضوع دراستنا. والثبات،

 معامل ألفا لكرونباخ بعاداأل

 10304 الثبات الكمي
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 ثانيا: الدراسة األساسية:

 منيج الدراسة:_ 1

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي وىذا المنيج مناسب لطبيعة ىذه الدراسة التي تستيدف لتحديد     

 .ولى ثانويدرجة قمق المستقبل لدى التالميذ السنة األ

 6المجال الجغرافي والزمني لمدراسة األساسية _2

 المجال الجغرافي: _1_2

 .قامت الباحثة بدراستيا الميدانية في ثانوية ميداوي أحمد تابع لبمدية سيدي لخضر والية مستغانم    

 6المجال الزمني _2_2

   .0101 مارس 51مارس إلى  5 أجريت الدراسة من    

 سة:مجتمع الدرا _3

سيدي لخضر والية وتمميذة بالمرحمة الثانوية التابعة لمقاطعة تمميذا  (541ل مجتمع الدراسة عمى )شم   

 مستغانم.

 _ عينة الدراسة األساسية ومواصفاتيا:4

 :عينة الدراسة األساسية_ 1_4

( ذكر 30تمميذا من بينيم) (79)تم اختيار عينة الدراسة األساسية بطريقة عشوائية تكونت من     

 ( أنثى.49و)
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 مواصفات عينة الدراسة األساسية:_ 2_4
 حسب الجنس:_ أ

 يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية لمبحث حسب متغير الجنس6    
 .يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس: (19_ الجدول رقم )

 الجنس العدد النسبة المئوية

 إناث 49 20012%

 ذكور 30 %37,97

 المجموع 79  511%

أكبر من نسبة الذكور بفارق عينة الدراسة األساسية نسبة إناث  أن أعالهيتضح من الجدول      
(24,05.)%  

 6شعبةحسب ال _ب
 6 شعبةيمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية حسب ال    

 شعبة.سية حسب ال( يتمثل توزيع عينة الدراسة األسا11الجدول رقم )_ 

 شعبةال العدد النسبة المئوية

 عممي 23 02040%

 أدبي 00 12052%

 المجموع 35 511%

 

 %(. 2020نسبة شعبة العممي أكبر من نسبة شعبة اآلداب بفارق ) أن أعاله يتضح من الجدول    
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 أدوات الدراسة األساسية:_ 5
 _ مقياس قمق المستقبل:1_5

( لقياس مستوى قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى 0152)زقاوة ف ىو مقياس مصمم من طر     

( فقرات ذات اتجاه 51( فقرة ذات اتجاه إيجابي و )01فقرة، منيا ) (21)حيث يتكون المقياس من  ،ثانوي

     سمبي، كما ىو موضح في الجدول التالي6

 و.اتجاى قمق المستقبل حسب مقياسيبين توزيع فقرات : (11الجدول رقم )_ 

 المجموع أرقام الفقرات اتجاه الفقرات

55_53_51_50_55_5_4_2_0_2_0_5  الفقرات اإليجابية 
_01_05_00_00_01_03_04_05. 

01 

 51 .21_02_02_54_52_50_52_51_3_1 الفقرات السمبية

 21 المجموع

 :التصحيحمفتاح _ 1_5

 أيقر  تمميذفكل  عميم الثانوي بيدف اإلجابة عميو،مرحمة التالذين يدرسون في تالميذ المقياس موجو لم    
 :يلي كما موضحةإجـابة واحدة من بين أربعة بدائل، المقياس يختار 

 .مقياس قمق المستقبلمفتاح التصحيح ليوضح (: 12جدول رقم )_ ال

 

    

 

( درجة، وأعمى درجة ىي 21أدنى درجة يتحصل عمييا التمميذ في ىذا المقياس ىي ) فإن وعميو        

 ( درجة.51)

 ال تنطبق عميا تنطبق إلى حد ما تنطبق عميا جابةاإل

 15 10 12 العبارات اإليجابية

 12 10 15 السمبيةالعبارات 
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 ويحدد المقياس ثالث مستويات لقمق المستقبل عمى النحو التالي6    

 متدنية. درجة قمق المستقبل [11_21[من  _1

 متوسطة. ستقبلدرجة قمق الم [ 31_11[من _ 2

 مرتفعة. درجة قمق المستقبل [ 51_31[من  _3

 طريقة إجراء الدراسة األساسية:_ 6

 تطبيق األداة. :األولىالخطوة _ 

 يمبأن إجابت تيمطمأنالمقياس مع قامت الباحثة بشرح التعميمة لكل التالميذ وكيفية اإلجابة عمى     

 ستحاط بالسرية التامة.

 يغ النتائج الدراسة.: تفر _ الخطوة الثانية

 التي تم جمعيا في جداول إحصائية وذلك باستخدام برنامج الرمز اإلحصائية  ستبيانتم تفريغ نتائج اال    

spss20 .لمعموم االجتماعية 

 المعالجة اإلحصائية لمنتائج. :ثالثةالخطوة ال_ 

 تكما استخدم لفرضية العامة،لمناقشة كل فرضية استخدمت الباحثة النسب المئوية لمناقشة نتائج ا    

 لمناقشة الفرضيات الفرعية. شروط استخدامو )ت( وىذا بعد التأكد من استيفاء ار الفروقباخت

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساسية:_ 7

 استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية األتية6    

وقياس نتائج الفرضية  ،ية لمتعبير عن مواصفات العينةمئو الباحثة النسب ال تاستخدم :_ النسب المئوية

 العامة.

  تين.الفرعي تيناستخدمت الباحثة ىذا االختبار لقياس نتائج الفرضي اختبار الفروق )ت(:_ 



 

 

 

 رابعالفصل ال

 

 تفسير ومناقشة نتائج فرضيات الدراسةعرض و 
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 تمهيد:_ 

حصائية لتحميميا باألساليب إالباحثة بفرز المعطيات، وتجميعيا في جداول  تبعد التطبيق الميداني قام   

 اإلحصائية المناسبة، وذلك بغرض التحقق من صدق فرضيات الدراسة، إذ تمثمت النتائج فيما يمي:

 الدراسة: نتائج فرضيات شةوتفسير ومناق عرض _1

 :العامة الفرضية نتائج ومناقشة وتفسير عرض_ 1_1

 ". متوسط ثانوي األولى السنة تالميذ لدى المستقبل قمق مستوىتنص الفرضية عمى أن: "     

 :ذلك يوضح التالي والجدول ،المئوية والنسب التكرارات ةالباحث تاستخدم الفرضية ىذه الختبار    

 األولى السنة تالميذ لدى المستقبل قمق لمستوى المئوية والنسب التكرارات يبين: (31) قمر  جدولال_ 

 .ثانوي

 المئوية النسبة التكرار المستويات

 % 56,18 69 منخفض

 % >6,9: 89 متوسط

 % 8,59 17 مرتفع

 

 حيث ،توسطم ثانوي األولى السنة تالميذ لدى المستقبل قمق مستوى أن أعاله الجدول من يتضح    

                 بـــــ قدر مرتفع المستقبل قمق مستوى لدييم أقميتيم أن حين في%(  >6,9:) نسبتو بمغت

 قمق مستوى: أن عمى ينص الذي البحث فرض ونقبل الصفري الفرض نرفض فإننا وعميو ،)8,59% (

 .متوسط ثانوي األولى السنة تالميذ لدى المستقبل
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 ىاألول مرحمتيا في العينة أن خصوصا كبير حد إلى منطقية النتيجة ىذه أن كون ذلك تفسير يمكن    

 كبيرة ضغوطات عمييا يظير فمم المراىقة، بمرحمة المرحمة ىذه وتتسم المتوسطة رحمةم من المنتقمة ويثان

 مىع قدرتيم وعدم تفكيرىم عمى سيؤثر مما متوسطة بدرجة لمحياة سمبية نظرة وليا ،المستقبل لتحديد

 . الحياة مواجية وعمى التركيز

 األولى: الفرعية نتائج الفرضية وتفسير ومناقشة عرض_ 2_1

توجد فروق في درجات قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تبعا  تنص الفرضية عمى أنه: "    

 ". لمتغير الشعبة، وذلك لصالح شعبة اآلداب

فروق في درجات قمق المستقبل ال لقياس" ت" الفروق اختبار ةالباحث تاستخدم الفرضية ىذه الختبار    

 :ذلك يوضح التالي والجدوللدى تالميذ السنة األولى ثانوي تبعا لمتغير الشعبة، 

 تالميذ لدى المستقبل قمق درجات متوسطات بين( ت) الفروق اختبار نتائج يبين: (31) رقم الجدول_ 

 .الشعبة لمتغير تبعا ثانوي األولى السنة

SIG المحسوبة ت قيمة المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط    

 
1,755 

 
-0,808 

العموم شعبة 9;88,7 89:,61  

 اآلداب شعبة 5;5,:8 717,;

 

( 1,16) الداللة مستوى من كبرأ ىي (1,755) تساوي التي sig قيمة  أن أعاله الجدول من يتضح    

درجات قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي  في إحصائيا دالة فروق وجود عدم عمى يدل مما

 إحصائيا دال فرق بوجود القائل البحث فرض نرفضو  الصفري الفرض نقبل وعميوتبعا لمتغير الشعبة، 

 الشعبة.درجات قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تبعا لمتغير في
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معرفة تأثير  ىدفت إلى التي (4002محي الدين عشري ) محمود دراسة نتائج مع الدراسة نتائج وتتفق    

وتوصمت نتائج الدراسة  ،المستوى الثقافي والتعميمي والنوع والتخصص العممي في مستوى قمق المستقبل

 (.31:4096)الشرافي، إلى أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخصصات األدبية والعممية

التي ىدفت إلى معرفة طبيعة  العالقة بين مصادر الضغوط  (4090ىر)وكما تتفق مع دراسة الطا    

وجود فروق بين ذوي التخصصات عدم وتوصمت النتائج إلى  النفسية وقمق المستقبل لدى طمبة التخرج،

 (.92:4091)شيموب، العممية واألدبية في قمق المستقبل

دراسي لدى المستقبل عمى تحصيل ال( إلى التعرف إلى أثر قمق 4093وسعت أيضا دراسة العتيبي)   

فروق المجموعات في قمق المستقبل حسب وجود عدم وأسفرت النتائج إلى  ،طمبة المراحل الثانوية

 (.20:4091التخصص )إبراىيم،

معرفة الفرق  ىدفت إلى التي (4003مندوه سالم ) نتائج الدراسة مع نتائج دراسة محمود تعارضتو     

وتوصمت نتائج الدراسة إلى  ،لمتغير النوع والتخصص الدراسي في قمق المستقبل امعة وفقابين طالب الج

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب التخصصات العممية واألدبية، في قمق المستقبل الميني 

 بأبعاده المختمفة )القمق الميني، القمق االقتصادي، القمق العام( لصالح الذكور ذوي التخصصات األدبية

 (.88:4098الل،)د

أن عدم وجود فروق دالة إحصائية في درجات قمق المستقبل تبعا   ىذه النتيجة كون ةفسر الباحثتو     

نيم يتعرضون لنفس الظروف إعممي أو أدبي ف شعبةذوي  واميذ سواء كانن التالأ لمتغير الشعبة أي 

 المواد المدروسة والعمر وأيضا وليم نفس الخصائص من حيث ،مباشر عمييموالمواقف والتي ليا تأثير 

   .أنيم في مرحمة واحدة
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 :ثانيةال الفرعية نتائج الفرضية وتفسير ومناقشة عرض_ 3_1

توجد فروق في درجات قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تبعا  تنص الفرضية عمى أنه: "    

 ". اإلناث، وذلك لصالح الجنسلمتغير 

فروق في درجات قمق المستقبل ال لقياس" ت" الفروق اختبار ةالباحث تاستخدم رضيةالف ىذه الختبار    

 :ذلك يوضح التالي والجدول، الجنسلدى تالميذ السنة األولى ثانوي تبعا لمتغير 

 تالميذ لدى المستقبل قمق درجات متوسطات بين( ت) الفروق اختبار نتائج يبين: (31) رقم الجدول_ 

 .الجنس لمتغير تبعا ثانوي األولى السنة

SIG المحسوبة ت قيمة  اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 

 
0,951 

 
- 0,062 

 ذكور :89,61 :61,95

 إناث 89,791 665,>

 

 الداللة مستوى من كبرأ ىي (86>,1) تساوي التي sig قيمة  أن أعاله الجدول من يتضح        

درجات قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى  في إحصائيا ةدال فروق وجود عدم عمى يدل مما( 1,16)

 دال فرق بوجود القائل البحث فرض نرفضو  الصفري الفرض نقبل وعميو ،الجنسثانوي تبعا لمتغير 

 .الجنسفي درجات قمق المستقبل لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تبعا لمتغير  إحصائيا

ىدفت إلى التعرف عمى الفروق في  التي (4004يرة محمد شند )سممع دراسة  دراسةنتائج التتفق و     

قمق المستقبل وقمق الموت بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة، وكذلك التعرف عمى تأثير تفاعل 

إلى عدم وجود فروق دالة  ، وقد توصمت نتائج الدراسةالجنس والتخصص عمى قمق المستقبل وقمق الموت

 .(81_88 :4096)الشرافي،  الطالب في قمق المستقبل بأبعاده ينتعود إلى متغير الجنس ب
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( التي ىدفت إلى معرفة 4003) محمود أنوار فراج وىويده حنفي محمودوكما تتفق مع دراسة      

وكذلك التعرف عمى  ،االستطالع لدى طمبة كمية التربيةالعالقة بين قمق المستقبل ومستوى الطموح وحب 

والثقافي والجنس والتخصص الدراسي عمى قمق  واالقتصاديالمستوى االجتماعي  التفاعالت بين كل من

وتوصمت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين طمبة كمية  ،االستطالعالمستقبل ومستوى الطموح وحب 

 .(32_36 :4096التربية تبعا لمجنس )الشرافي،

التعرف  ىدفت إلى التي (4006بري )إيمان محمد صفي حين تعارضت نتائج الدراسة مع دراسة     

عمى عالقة المعتقدات الخرافية بكل من قمق المستقبل والدافعية ومدى اختالف ىذه المتغيرات باختالف 

النوع، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مقياس قمق 

  .عمى مستقبميم من اإلناث ر قمقا، مما يعني أن الذكور أكثالمستقبل لصالح الذكور

ىدفت إلى معرفة تأثير  التي (4002دراسة محمود محي الدين عشري )نفس الشيء بالنسبة ل    

وتوصمت نتائج الدراسة ، المستوى الثقافي والتعميمي والنوع والتخصص العممي في مستوى قمق المستقبل

لح متوسط الذكور في قمق الذكور واإلناث لصاإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 

 (31:4096المستقبل)الشرافي،

 امعة وفقامعرفة الفرق بين طالب الج ىدفت إلى التي (4003دراسة محمود مندوه سالم ) وكذلك    

وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة  ،لمتغير النوع والتخصص الدراسي في قمق المستقبل

ناث في قمق المستقبل الميني بأبعاده المختمفة )القمق الميني، القمق إحصائية بي ن الجنسين ذكور وا 

 .(88 _83: 4098)دالل، لصالح الذكور االقتصادي، القمق العام(
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قمق المستقبل يعزى درجات أن عدم وجود فروق دالة إحصائيا في   ىذه النتيجة كون ةفسر الباحثتو     

عود إلى التقارب الشديد في حالة الذكور واإلناث في العصر الحالي في تطمعاتيم إلى متغير الجنس إنما ي

والتفكير في الحصول عمى وظيفة ذات مكانة  ،ا يتعمق بفرص الحصول عمى الوظيفةلمستقبميم وم

قطاع فكل من الذكر واألنثى يشاركان المين والوظائف في ال ،وبدخل مالي مناسبمالئمة  اجتماعية

في ذات الظروف وذات التطمعات مما يجعميما  اشتراكيمامما يعني  ،لخاص بتقارب كبيرالحكومي وا

 قمقان عمى مستقبميما.
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 الخاتمة:_ 

،حاولنا  التعرف عمى مستوى قمق تي تطرقنا إلييا بجانبييا النظري والتطبيقي الل الدراسة  المن  خ    

مقياس  باستخدام ،شف عن فروق في الدرجاتكما حاولنا الك ،لدى التالميذ السنة األولى ثانويالمستقبل 

ساليب تم التطبيق مختمف األريغ في برنامج الحزمة اإلحصائية وبعد تطبيقو وقيامو بالتف ،لقمق المستقبل

يات المطروحة التي ىي عبارة عن ى نتائج واضحة تقبل أو ترفض الفرضاإلحصائية بغية التوصل إل

 إجابات مؤقتة لتساؤالت الدراسة الحالية.

فمن خالل القراءة اإلحصائية والمناقشة وتحميل النتائج توصمنا في دراستنا إلى أن مستوى قمق     

ة وتوصمنا أيضا إلى عدم وجود فروق دال ،ثانوي مستوى متوسط السنة األولىالمستقبل لدى التالميذ 

وجود فروق في الدرجات تبعا لمتغير  ، وأيضا عدمتبعا لمتغير الشعبةإحصائيا في درجات قمق المستقبل 

بقمق المستقبل وىذا في رأينا ثمين ألفراد العينة لدييم إحساس ويعني  ذلك أن أغمبية التالميذ المم ،الجنس

بية قد تكون مبررة نتيجة شعور التالميذ بأن مستقبميم العممي واألكاديمي مجيول عمى الرغم من نظرة سم

 .أنيم في سعي لمحصول عمى التأىيل العممي

 ،تناول اإلنسان والقمق عن مستقبموالتي ت واالجتماعيةوبالنظر إلى طبيعة البحث في العموم اإلنسانية     

ن اإلنسان مر  فيمكن   واالجتماعيةكب من عديد العوامل المتشابكة النفسية والعقمية فإن القمق نسبيا وا 

 أثر تمك العوامل، استبعاديمكن  ألنو ال ىذه الدراسة يصعب تعميميا عمى كل األفراد،القول أن نتائج 

 وبالتالي تبقى دراستنا ككل دراسة عممية تتسم بالنسبية والتقريب في النتائج.
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 _ االقتراحات:

 :ما يمي تقترحي ضوء ما توصمت إليو الباحثة من نتائج وف    

 توسيع مجال البحث بإجراء المزيد من الدراسات في موضوع قمق المستقبل وربطو بمتغيرات أخرى. _1

توفير بعض األنشطة العممية والرياضية والترفييية من أجل مساعدة التمميذ لمتخفيف من قمق  _2

 المستقبل.

يقع التمميذ فريسة طموحاتو غير  بميم من خالل التعرف عمى أسس سميمة حتى التوعيتيم نحو مستق _3

 واقعية.

 .معالجة الموضوع عمى عينات أخرى _4

 إقامة ندوات ومحاضرات وفتح قنوات الحوار مع التمميذ من أجل توعيتيم نحو مستقبميم. _5

 إيجاد حمول لمعوامل التي تؤدي إلى قمق المستقبل. _6

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
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 _ المراجع بالمغة العربية:

االغتراب النفسي وعالقته بقمق المستقبل لدى طمبة جامعة  (.9106). أشرف محمد حج إبراىيم، _1

 جامعة القدس. رسالة ماجستير،. المفتوحة القدس

ية لدى المراهقين الصم في قمق المستقبل وعالقته بأزمة الهو  (.9102).خالد عمر أبو الفضة، _2

 جامعة اإلسالمية غزة. رسالة ماجستير،. غزة محافظات

الذكاء الثقافي وعالقتو بقمق المستقبل ومستوى الطموح لدى  (.9106).إيمان محمد عباس أحمد، _3

، (09) الجزء، (91) العدد ،مجمة البحث العممي في التربية. كمية التربية جامعة اإلسكندرية طالب

 .991_031ص

 القبول والرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقته ببعض المتغيرات (.9101). مصطفى بعمي، _4

 جامعة المسيمة. أطروحة دكتوراه،. النفسية

 رسالة ماجستير،. أنماط التفكير لدى طمبة الجامعة وقمق المستقبل المهني (.9109). سارة بكار، _5

 جامعة تممسان.

قمق المستقبل وعالقتو بالمساندة االجتماعية لدى طالبات  (.9102). بنت فيدعائشة  ،بن يحيا _6

 .920_051ص ، (2) الجزء، (12) العدد ،مجمة اإلرشاد النفسي. الجامعية في مدينة الرياض المرحمة

 عربي،إنجميزي،فرنسي.، (0)طالنفس. معجم المصطمحات عمم (.9109).الحجازي،مدحت عبد الرزاق_7

 قمق المستقبل ببعض خصائص (.9191).سوزان بنت صدقة فاطمة بنت عمي وبسيوني، الحريبي، _8

(، 9العدد)، (23المجمد) ،المجمة العممية لكمية التربية. الشخصية لدى طالبات جامعة أم القرى

 .210-215ص

 ،مجمة ديالي. األمل وعالقتو بقمق المستقبل لدى طمبة الجامعة (.9109). إخالص عمي حسين، _9

 .د ص،  (23العدد )، ة التربية األساسيةكمي
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دار  عمان7 (،0) ط. قمق المستقبل_التمرد_االغتراب (.9100). إقبال محمد رشيد الحمداني، _11

 الصفاء لمنشر والتوزيع.

الحاجة إلى المعرفة  (.9105). إقبال محمد صيوان ،ضمياء إبراىيم محمد والطائي ،الخزرجي _11

 (.43) العدد ،مجمة ديالي. لدى طمبة الجامعةوعالقتيا بقمق المستقبل 

 دار الفاروق لمنشر والتوزيع. (.0)ط. إدارة القمق (.9113). روبين داينز،_12

_ المستقبل بالدافعية لمتعمم وانعكاسها عمى التوافق الدراسيعالقة قمق (.9105).سامية دالل، _13

 جامعة وىران. أطروحة دكتوراه،. ة ثانوياقتراح برنامج إرشادي لتخفيف من قمق تالميذ مستوى ثاني

قمق المستقبل والفاعمية الذاتية لدى طمبة كمية  (.9104). بنيان باني دغش القالدي الرشيدي، _14

 (014) العدد جامعة األزىر، ،مجمة كمية التربية. المجتمع في جامعة حائل في ضوء بعض المتغيرات

 .353_926ص ، (9الجزء )

قمق المستقبل وعالقتو بمستوى الطموح لدى  (.9104). مكي بابكر سعيد وديوا،أحمد  الزبير، _15

مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية . طالبات الكمية التربية في الجامعات السودانية

 .096_002(، ص29) العدد ،جامعة بابل

 عالقته بسمات الشخصية لدى األطفالالمستقبل و  قمق (.9102). إيمان حمدي درويش الزعالن، _16

الجامعة  رسالة ماجستير،. في مؤسسات اإليواء والمحتضنين لدى أسر بديمة مجهولي النسب

 غزة. اإلسالمية،

 أطروحة دكتوراه،. المشروع الشخصي لمحياة وعالقته بقمق المستقبل (.9102). أحمد زقاوة، _17

 جامعة وىران.
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فاعمية برنامج إرشادي بتقنيات العقل  (.9102). عايدة شعبان ،نجاح عواد وصالح السميري، _18

مجمة الجامعة اإلسالمية . والجسم لخفض حدة قمق المستقبل لدى طالبات جامعة األقصى بمحافظة غزة

 .65_31ص  (،9) العدد (،90) المجمد، فمسطين ،لمدراسات التربوية والنفسية

دار ، (0)ط. جم المصطمحات التربوية والنفسيةمع (.9112) .زينب حسن والنجار، شحاتة، _19

 المصرية المبنانية.

اإلنهاك النفسي وعالقته بقمق المستقبل ومستوى  (.9102). ماىر موسى مصطفى الشرافي، _21

 الجامعة اإلسالمية بغزة. رسالة ماجستير،. لدى العاممين في األنفاق الطموح

تصور مقترح لخفض قمق المستقبل من وجية  (.9101). غادة عبد الباقي محمد مأمون الشريف، _21

، (02) العدد عيد،مجمة كمية التربية بجامعة بورس. نظر الطالب والمعممين بالمرحمة الثانوية

 .394_311ص

دار الكتاب  بيروت7(، طد ) .وعالجه أسبابه، القمق رهاب العصر (.9116). أنس شكشك، _22

 العربي.

قمق المستقبل وعالقتو بالصالبة النفسية واألفكار  (.9102). بن شالشعمر بن سميمان  الشالش، _23

، (03) العدد ،مجمة البحث العممي في التربية. الالعقالنية لدى عينة من طالب جامعة شقراء

 .952_931ص

 رسالة ماجستير.. قمق المستقبل وعالقته بالصالبة النفسية (.9102) .دعاء جياد شيموب، _24

قمق المستقبل وعالقتو باألداء الوظيفي لدى معممي المرحمة  (.9105). محمود حسام صبار، _25

 .092_65 (، ص22) (،العدد01) المجمد ،مجمة الدراسات التاريخية والحضارية. اإلبتدائية

 دار الحامد. عمان7، (0)ط. االضطرابات النفسية (.9116). عبد المطيف حسين فرج،_93
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قمق المستقبل وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى عينة من طالب  (.9106) .محمد خالد قميوبي، _27

 (.0) العدد، (5) المجمد ،المجمة الدولية لمتنمية .البكالوريوس المقبمين عمى التخرج

قمق المستقبل وعالقتو بالتوجو نحو الزواج لدى طالبات  )د س(..عبد الغفار عبد الجبار القيسي، _28

 .929_912ص، جامعة بغداد ،إلنسانيةمجمة العموم ا. الجامعة

قمق المستقبل لدى طمبة كميات المجتمع في  (.9102) .محمود مازن محمد أحمد ونعيم، لمومني، _28

(، 9) العدد (،6) مجمد ،المجمة األردنية في العموم التربوية. منطقة الجميل في ضوء بعض المتغيرات

 .052_042ص

لدى تقدير الذات وعالقتها (. 9103).ياسر جبريل ومعاذ، عمي، تقوى عبد الرحمن حسن محمد _29

 .001_010(، ص1) العدد ،مجمة العموم التربوية. بقمق المستقبل لدى طالب جامعات والية الخرطوم

. قمق المستقبل لدى الطالب المعمم وعالقتو ببعض المتغيرات (.9109).محمد بن عمي مساوي، _31

 .215_279(، ص42) لعددا ،بالزقازيقمجمة كمية التربية 

عالقة األمن النفسي بقمق المستقبل لدى طالب السادس اإلعدادي (.9105).نازدار عبد اهلل المفتي، _31

 .911_994ص، (11) العدد ،مجمة دراسات تربوية. لمنازحين

 قمق المستقبل لدى مرضى الفشل الكموي وعالقته ببعض(.9102) .غالب رضوان ذياب مقداد، _32

 غزة. ،الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير،. اتالمتغير 

مجمة البحوث . قمق المستقبل عند الشباب وعالقتو ببعض المتغيرات )دس(..ىبة محمد مؤيد، _33

 .246_290(، ص94_93) العدد ،التربوية والنفسية

 فاعمية برنامج قائم عمى اإلرشاد النفسي الديني في التخفيف من قمق (.9105).أحالم يحي،_34

 .المسيمة أطروحة دكتوراه، .لدى طمبة جامعة محمد بوضياف المستقبل

 



 

 

 

 

 

 المالحق قائمة
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 مقياس قلق المستقبل :(10) الملحق رقم
في إطار إنجاز مذكرة ماستر عمم النفس المدرسي تحت عنوان )قمق المستقبل لدى تالميذ  السنة 

 شكرا.فنرجو من الطالب األعزاء المساهمة في إنجاز هذا العمل و   األولى ثانوي(
 البيانات األولية: 

 ..................                     السن .................            االسم

 ذكر                                 أنثى :الجنس

 أداب                                 عممي :القسم
 تعليمات المقياس:

 ك أو معارضتك لبعض العبارات المرتبطة برؤيتك لممستقبل.يهدف هذا المقياس إلى معرفة موافقت _0
–تنطبق إلى حد ما  –( عبارة لكل منها ثالث إجابات هي:)تنطبق عمي 03يتكون المقياس من ) _2
 تنطبق عمي(. ال
 أمام اإلجابة المناسبة  *(كل عبارة جيدا ثم ضع العالمة ) اقرأ _3
 ا وتأكد أن إستجابتك ستظل في سرية تامة.من فضمك ال تترك عبارة دون اإلجابة عميه _4

ال تنطبق 
 علي

تنطبق إلى 
 حد ما

تنطبق 
 علي

 الرقم الفقرة

 0 مستقبمي غامض   
 2 يخيفني التفكير بأنني قد أواجه أحيانا أزمات أو صعوبات في الحياة   
 3 يخيفني التفكير في أن الحياة تمضي بسرعة    
 4 لن أستطيع تحقيق أهدافي مستقبالب عند التفكير في أنني ضطر أ   
 5 أرى أنني شخص متفائل لحياتي المستقبمية   
 6 ستصبح حياتي بال معنىسنوات  أخشى أنه في غضون   
 7 أشعر أن حياتي تتغير نحو األفضل في المستقبل    
 8 أتخوف مما قد تجمبه األيام والشهور والسنوات القادمة   
 9 شاريع تخص مستقبميأخاف من القيام بم   
 01 أشعر أني سأنجح في التغمب عمى الصعوبات المتزايدة    
 00 أقمق بشأن الفشل واإلخفاقات التي تنتظرني    
 02 تنتابني حالة ضغط وتوتر عند ما أفكر في أمور المستقبل    
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 03 أرى أنني شخص ناجح في حياتي    
 04 بل أهدافي األكثر أهمية في حياتي أنا متأكد من أنني سأحقق في المستق   

 05 أقمق من كوني لن أضمن شروطا مادية جيدة ألسرتي   
 06 و السياسية ال تهدد مستقبمي االقتصاديةأعتقد أن تغيير األوضاع    
 07 أقمق بشأن المفاجئات غير المتوقعة   
 08 أرى أنني أستطيع مستقبال أن أحل مشاكمي بمفردي    
 09 ى من الفشل مستقبال أخش   
 21 أخشى من أنني سأكون عبئا عمى غيري مستقبال   
 20 يقمقني التفكير في أن فرص العمل سوف تتضاءل أمامي في المستقبل    
 22 أخاف من أنني سوف لن أحظى بالتقدير في عممي   
 23 لكفاءتي وقدراتي  باالرتياح أشعر   
 24 في النجاح مستقبال أخشى أن يكون تخصصي عائقا   
 25 أتوقع أني ال أحصل عمى مهارات كافية في تكويني    
 26 أشعر بأنني سأكون من المتفوقين في مجال تخصصي    
 27 أخشى من عدم تحقيق نتائج جيدة في دراستي   
 28 حصول حادثة مفاجئة أو أمراض خطيرة  احتمالبشأن  باضطرابأشعر    
 29 ألمور بشكل جيد فإن القدر سينقمب ضدي حتى لو سارت ا   
 31 أرى أنني شخص سعيد في حياتي    
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 (: نتائج الفرضية الفرعية األولى12الملحق رقم )

 

 

Group Statistics 

 Sexe الجنس N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total homme 26 56,3077 10,62740 2,08420 

femme 50 56,4600 9,13216 1,29148 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

total Equal variances 

assumed 

,067 ,796 -,065 74 ,948 -,15231 2,33645 -4,80779 4,50318 

Equal variances 

not assumed 
  

-,062 44,534 ,951 -,15231 2,45190 -5,09212 4,78751 

 

  sig = 0.951               -060.0ت = 

 

 
 

 

 

 



 

74 
 

 

 (: نتائج الفرضية الفرعية الثانية13الملحق رقم )

 

 

Group Statistics 

 Sexe الجنس N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total homme 26 56,3077 10,62740 2,08420 

femme 50 56,4600 9,13216 1,29148 

 

 

 

 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

total Equal variances 

assumed 

,067 ,796 -,065 74 ,948 -,15231 2,33645 -4,80779 4,50318 

Equal variances 

not assumed 
  

-,062 44,534 ,951 -,15231 2,45190 -5,09212 4,78751 

 

 

  sig = 0.951               -060.0ت = 
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 رخصة تسهيل المهمة(: 14الملحق)

 


