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 اخلصائص السيكىمرتيت ملقياس قلق املستقبل

 لتالميذ مذارس اجملتمع
 مروه محمد جاد الله

 :ملخص
قمددق المسددتقبل لددد  هددد ا الدراسددة الددق الت قددق مددن دثثا صدددقا و بدداا  مقيدداس 

تمميدددذ وتمميدددذال مدددن تالميدددذ مددددارس  666 ا شددداري  دددا الدراسدددة  تالميدددذ مددددارس المجتمدددع
ا  المجتمددع بكددال مددن ادارال رالماصددرال االخميطددة االمقطددم امصددر القديمددة االمددر   التاميميددة

ق الظاهريا والتمييزيا والبندا  الدداخماا والتالزمداا وكشطا نتائج الدراسة عن تو ر الصد
وصدق البنا  الاامماا كما تو ر لممقياس درجاا  باا جيددال مدن  يدال اثتسداق الدداخماا 
وعددن طريددق اةعددادالا ولوصددا الدراسددة باسددتخدام المقيدداس  ددا مجتمددع الدراسددة واسددتخرا  

 ماايير م مية لها.

 .مدارس المجتمعا قمق المستقبل خصائص سيكومتريةاالكممات المفتاحية:

Summary: 

The study aimed to verify the indications of the validity and 

reliability of the “Future Anxiety Scale for Community Schools 

Students”. 600 pupils and students from community schools participated 

in the study in both the (Al Maasara, Caliph, Mokattam, Old Egypt, Al 

Marj) educational administration. The results of the study revealed that It 

provides the apparent validity, the differential, the internal structure, the 

association, and the validity of the global structure. It also provides the 

scale with good reliability scores in terms of internal consistency and 

through repetition. The study recommended using the scale in the study 

community and extracting local standards for it. 
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 مقذمت:
ن كدان هدذا بددرجاا متطاوتدة ا  المجتماداا ااصبح القمق ظداهرال ممموسدة  دق كا دة  وا 

وي دددد هددذا التطدداوا عدددال عوامددل مددن اهمهددا طبياددة المجتمادداا ودرجددة ت  ددرها ونمطيددة 
ال يداال  يهدا الدذا دعدا الك يدرون مدن النداس لتسدميتة باصدر القمدق ا واصدبح القمدق هدو سدمة 

 يتنددا ا  جنبددة اهددذا الاصددر ومدددا مظهددرا طبيايددا مددن مظدداهر ال يدداال اثنسددانية ث يمكددن ت
والتغيددر السددريع المتال ددق ممددا يجاددل الطددرد  ددق ا  مر مددة مددن  الاصددرية تتميددز بالتاقيدددا

رباث بداط  وعددم  هدم هدذال التغيدراا وبالتدالق يدزداد لديدة الشداو مرا ل  ياتة يشار بالاجز
وثشددي ان القمددق ياخددذ الاديددد مددن اثشددكال  ددالباض لديددة قمددق اجتمدداعق ا اوقمددق ا والتددوتر

ل مو وع ماين والباض اثخر لدية قمق بايد المد  يتامدق بالمسدتقبل وهدذا الندوع مدن  و 
القمق يكون مالبا  ق مقتبل الامدر  يدال ان الطدرد يتكدون لديدة تصدور مادين  دول مسدتقبمة 

كما ياد القمق من الاوامل اثساسية  ق الصد ة النطسدية  يدال يادد مدن اثنطاداثا التدق  ا
المطهددوم اثساسددق  ددق عمددم اثمددراض النطسددية والاقميددة  يددال تصدديا اثنسددان وهددو يشددكل 

   النطسية ا تل القمق الطترال اثخيرال الصدارال بين اث طراباا
    0611ا 11رالمصر ا  

ياددديش اةنسدددان اليدددوم  دددا عدددالم سدددريع التغييدددر والتطدددور ا ولصدددب ا  دددغوط ال يددداال 
تتزايدددد نتيجدددة لتغيدددراا ال يددداال السدددرياة وتزايدددد اث تياجددداا وتندددوع ا مدددال مدددع هدددذا التقددددم 
شدباع ا تياجداتهم بشدتا الوسدائل  التكنولوجا السريع ا وبالتالا يساا األ راد الدا ت قيدق وا 

غير السدريع والهائدل ويترتدا عمدا ذلدي بادض الاقبداا التدا ت دول لمواكبة ومال قة هذا الت
دون اشدددباع هددددذا ال اجدددداا وتدددزداد ال ددددغوط نتيجددددة الاجددددز عدددن مواجهددددة هددددذا األ ددددداال 
والتغيدددراا المتال قدددة ويدددزداد القمدددق ممدددا يكدددون لدددا تدددا ير عمدددا هددد ث  األ دددراد مدددن النا يدددة 

 النطسية لو الجسمية . 
جددد لن القمددق يددزداد انتشدداراك بسددرعة كبيددرال ا كانتشددار ولددو نظرنددا الددا مجتمانددا  سددو  ن

الندددار بالهشددديم ولكدددن يجدددا بدايدددة لن نامدددم لن القمدددق  الدددة مر دددية عار دددة تدددزول بدددزوال 
السبا ا  ال دوام لمقمق ا ومدن ر مدة اع عدز وجدل لن هدذا الددا  نطسدا ا ولديس جسدمياك ا 

الجسددم وتمر ددا ا ولكددن  بمانددا لنددا لدديس بسددبا ميكروبدداا لو جددرا يم لو  يروسدداا تغددزو
هدو  الدة عار ددة مدن ال دزن والتددوتر ناجمدة عدن ابددتال  وخدو  ياتدري اةنسددان ا  د ذا مددا 

 .   تغيرا  الة اةنسان الا األ سن ونالا الطرح والسرور لنزاح القمق وانتها
     8 ا 1998ر عار  ا  
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الددزمن  ولصددبح الخددو  والقمددق مددن المسددتقبل سددمة مددن سددماا األلطيددة ال ال ددة مددن هددذا
باد لن لصبح التطور المذهل  ا كا ة منا ا ال يداال سدمة لساسدية ا وي كدد عممدا  الدنطس 
باد دراساا ك يرال ا وتجارا عديدال قاموا بها ا لن الخو  والقمق من المستقبل مدن لخطدر 
األمراض النطسية التا يتارض لها اةنسان  ا هذا الاصر مدع التقددم التكنولدوجا المدذهل 

 ةبسرعة جنوني
    7 ا 0660ر األقصري ا 

ويم ل قمق المستقبل ل د لندواع القمدق التدا تشدكل خطدورال  دا  يداال الطدرد والتدا تتم دل 
 ددا خدددو  مدددن مجهدددول يددنجم عدددن خبدددراا ما دددية و ا ددرال ا تجامدددا يشدددار باددددم األمدددن 
وتوقددع الخطددر ويشددار بادددم اثسددتقرار اوتسددبا لددا هددذا ال الددة شدديئاك مددن التشددا م واليدداس 

   ي با الا ا طراباا خطيرال .الذي ي د
      4 ا 0665ر شقير ا 

ولمدددا كدددان   Rakowski, William  2000كمدددا ي كدددد كدددالك مدددن راكوسدددكا ا وليدددامر
المسدددتقبل مدددن األمدددور التدددا تشدددغل بدددال الشدددباا تدددم التوصدددل الدددا عالقدددة و يقدددة بدددين قمدددق 
المسددددددتقبل وباددددددض المتغيددددددراا وهددددددا ر  ددددددا اثسددددددتطالع ومسددددددتوي الطمددددددوح والمسددددددتوي 

 اثجتماعا واثقتصادي   .
  لن القمددق هددو  الددة مزاجيددة عامددة 0666ويتطددق كددالك مددن لددويس ا ها يالنددد جددونز ر

ت دال من دون التار  عميها ا يختم  القمق عدن الخدو  ا الدذي ي ددال  دا وجدود تهديدد 
مم وظ ا وباة ا ة الا ذلي ا يتصل الخدو  بسدموكياا م دددال مدن الهدرا والتجندا  دا 

 هو نتيجة لتهديداا ث يمكن السيطرال عميها لو ث يمكن تجنبها .  ين لن القمق
  لن القمق هو شداور مد لم مدن الهدم والخدو  بصدورال 0616وي ي  األمين بخاري ر

مستمرال ا ولن القمدق ي ددال بددرجاا متطاوتدة  دالقمق البسديط يبددو كانشدغال لمبدال لو ك الدة 
شدديد  يبددو  دا شدكل خدو  لو  دزع ترقا وخشية من  دوال لمر مير سدار ا لمدا القمدق ال

 يكون نتيجة لموق  لو  ادال مزعج ا  قيقياك كان لو متوهماك .
لن القمق ياتبر هو ل د الاواط  الطبياية  ا اةنسان التا تم دل جدرس اندذار مبكدر 
لو نددداقوس خطدددر لياخدددذ  دددذرا مدددن خطدددر م ددددق عمدددا  سدددا تقددددير الاقدددل البددداطنا مدددن 

ق الاامدل  المشدتري األساسدا لجميدع اث دطراباا الاصدبية تجاربي السدابقة ا وياتبدر القمد
. 
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  لن الشدخص ذي قمدق المسدتقبل يتسدم باندا ث 1996كما لو ح م مد عبد التدواا ر
يمكنددا ت قيددق ذاتددا ا وث يمكنددا لن يبدددع ا والشدداور بددالاجز  ا ويتميددز ب الددة مددن السددمبية 

النقص ونقددددص الشدددداور وال ددددزن ا ونقددددص القدددددرال عمددددا مواجهددددة المسددددتقبل ا والشدددداور بدددد
 باألمن.

  الددا لهميددة 1997  ا وناديددة ر ددوان ر1997كمددا ي كددد كددالك مددن لبددو بكددر مرسددا ر
دراسددة البادددد المسددتقبما ول دددرال  ددا  يددداال الشدددباا ومددا يترتدددا عميددا مدددن  قدددانهم ل مدددل  دددا 
 المستقبل من مااناتهم من باض األزماا واث طراباا ا وهذا ما يسما قمق المستقبل .

  الذراست: مشكلت
هدددو اثهتمدددام  بالجواندددا المار يدددة وبادددض  لصدددبح اةهتمدددام األول لمتامددديم  دددق مصدددر

الجواندددا المهاريدددة ولهممدددا الجواندددا الوجدانيدددة ا  ددد نتاش بدددالمجتمع الاديدددد مدددن مظددداهر 
األمية الوجدانية التا لهمها انطصدال التطكيدر عمدا الاواطد  والددوا ع نتيجدة اهتمدام التربيدة 

همالهددا لتربيددة الاواطدد  وتقددويم األخددالق ا وي يددر ال دي ددة بتربيدد ة الاقددل وت قيدد  المسددان وا 
الواقع التاميما الا مياا المنظومة الوجدانية مدن خدالل الممارسداا اةداريدة  التدا يدنص 

الددرجاا ةجتيداز اةمت انداا مدع ميداا الخطداا النطسدا الاممدا  اهتمامها عمدا ت صديل
مسددئول ممددا لدي الددا خمددل  ددا التكددوين النطسددا والوجدددانا التربددوي الددالزم لبنددا  اةنسددان ال

لمطدددرد وتخدددريج ل دددراد مطتقدددددين البادددد الوجددددانا الم دددري لطدددداقتهم وجهدددودهم والمدددزود بطهددددم 
   بالقدراا الالزمة لمواجهة ت دياا المااصرال .

هدددذا وقدددد  دددذر عممدددا  الدددنطس خطدددورال الطصدددل بدددين الاقدددل والوجددددان نظدددراك ألهميدددة   
 ا  ياال اةنسان وعدم انطصالا عدن التطكيدر ميدر اندا هنداي م داوثا مدن  الوجدان وتا يرا

جانددا باددض ال قا دداا أل ددداال تغيددراا اجتماعيددة تهدددد با دداا  الجوانددا الرو يددة لدددي 
القديم اةنسدانية النبيمدة وتطريدق القديم مدن م دمونها  الطرد ومياا األخالق وقد  تسق تصدور

  6ال قيقا وظهور اتجاهاا وقيم ولنماط تطكير مريبة عن المجتمااا الاربية 
     0665ر م مد لنور ا 

لشارا الدراساا ال دي ة الا لن الانايدة بالجاندا الوجددانا يادد اةسدت مار الصد يح  
ا خطددض النطقدداا المدرسددية وخطددض مادددثا  ددا الامميددة التاميميددة يمكددن لن يسددهم بددا  دد

التسرا وتنمية  هم المتاممين لذاتهم واألخرون وتامدم التاداون مدع األخدرين بدل لن الب دوال 
التربوية والنطسية ال دي ة باتا تنظر الا التربية اةجتماعية والوجدانية بهد   ا  دد ذاتدا 

ا  دا بندا  شخصدية الطدرد وتهيد  كول د من مخرجداا الامميدة التاميميدة نظدراك ةدراي لهميتهد
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تكيطدددا مدددع المجتمدددع تتطمدددا الانايدددة بالمجدددال الوجددددانا اةهتمدددام بهدددذا المجدددال  دددا جميدددع 
الجوانا الاممية التاميمية  يال تتا ر ال الة الوجدانية لممدتامم بالبيئدة التاميميدة التدا ينبغدا 

مدددن خدددالل وجدددود  لن يشدددار المتاممدددين باة سددداس باألماندددة والدددت كم الدددذاتا وهدددذا يت قدددق
تا ددددة الطرصددددة لممتاممددددين ةبدددددا  لرائهددددم  ددددا  عالقدددداا ايجابيددددة بددددين المامددددم والمتاممددددين وا 
مو ددددوعاا الدراسددددة وتددددو ير األنشددددطة الكا يددددة لمتابيددددر  ددددا  صددددولهم وممارسددددة ال ددددوار 

 6الديمقراطا الجماعا وهو اثساسا التق تقوم عمية مدراس المجتمع 
لدواا  تقبل لددددد  تالميددددذ مدددددارس المجتمددددعقمددددق المسدددد تددددا  عمميددددة الكشدددد  عددددن تو 

مناسبةا وذاا خصائص سيكومترية جيدال لالسدتخدام  دا هدذا المر مدة المهمدة مدن مرا دل 
ا ومددن  ددمن هددذا األدواا المهمددة المتسددربين مددن التامدديم ومدددارس المجتمددعبددرامج تربيددة 

ئص ا لددذا جددا ا هددذا الدراسددة لب ددال الخصدداقمددق المسددتقبل المقدداييس الخاصددة بتشددخيص 
لدذلي تسداق هدذا الدراسدة  اقمق المستقبل لد  تالميذ مددارس المجتمدعالسيكومترية لمقياس 

 :  التالية  ا ثاستال عماالق اةجابة 

مددا دثثا اثتسدداق الددداخما لمقيدداس قمددق المسددتقبل عمددق عينددة مددن تالميددذ  .1
 مدراس المجتمع؟

س مدددا دثثا صددددق مقيددداس قمدددق المسدددتقبل عمدددق عيندددة مدددن تالميدددذ مدددددار  .0
 المجتمع؟

مددددا دثثا  بدددداا مقيدددداس قمددددق المسددددتقبل عمددددق عينددددة مددددن تالميددددذ مدددددارس  .3
 المجتمع؟

 أهذاف الذراست:
اثتسدددداق الددددداخما لمقيدددداس قمددددق  تهددددد  الدراسددددة ال اليددددة الددددق الت قددددق مددددن دثثا

دثثا صدددددق و بدددداا لددددد  تالميددددذ  مدددددارس المجتمددددع ا والت قددددق اي ددددا مددددن   المسددددتقبل
 .تالميذ  مدارس المجتمع قمق المستقبل لد مقياس 

 أهميت الذراست:
  عممية  ا ماية األهمية ألندا يترتدا قمق المستقبل تم ل عممية التار  عمق

ذو قمدددق مسدددتقبل عمدددق لندددا لتمميدددذ عميهدددا اتخددداذ قدددراراا يصددد  مدددن خاللهدددا ا
ومدا يترتدا عمدق  ذو قمق مستقبل منخطضبينما يصن  لخر عمق لنا  عالق
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مناسددبة لكددل  ئدةا ومددن  ددم ت دداول الدراسددة ال اليددة ذلدي مددن اختيددار البددرامج ال
 تقديم مقياس مقنن  ا هذا المجال.

  تدددو ر هدددذا الدراسدددة لداال مطدددورال ومناسدددبة ذاا دثثا صددددق و بددداا كا يدددةا
 . ق المجتمع المصر  تالميذ مدارس المجتمعيمكن استخدامها  ا برامج 

  المبكدر قدد يطيدد   دا هدذا السدنقمدق المسدتقبل باة ا ة الق لن التار  عمدق
مدن  ا واثسدتطادال التالميدذالقائمين عمق تربية الططل  ا اعداد ل  ل لهد ث  

المختمطة  ا رسدم مدد ل  دل لهدما ممدا يطيدد المجتمدع ككدل. وهدو مدا  قدارتهم
 ست اول الدراسة الميدانية الكش  عنا والتوصل اليا.

 مصطلحاث الذراست:
 :القياسددددية لممقدددداييس  بقصددددد بهددددا الخصددددائص الخصااااالس الساااايكومترية

النطسددية والتربويددةا م ددل الصدددق وال بددااا  يددال تددم  ددا هددذا الدراسددة الت قددق 
 قمق المستقبل عند تالميذ مدارس المجتمع.من صدق و باا مقياس 

عدام   مندذ انشدا ها تدم المجتمادا  التامديم لنمداط ا دد  قهد  :المجتما  مادارس -
 يقصدد.ا 1996جدومنتين   رمد تمر اوصدق كمدا ا لمجميدع التامديم ت قيدق بهدد   م1990

  درص تدو ير الدق تهدد  التدا التاميميدة األنمداط تمدي هدا " :المجتمادا التامديم بم سسداا

 مصر  ا التاميمية الخدماا من والم رومة  ظا األقل المناطق  ا ل ططال ومهنية تاميمية

 او الت قدوا الدذين لو النظاميدةا التاميميدة بالم سسداا اثلت داق  درص لهدم تدتح لدم والدذين ا

 والتدا المجتمدع مشداركة عمدق وباثعتمداد سدنة 15-6 مدن الامريدة الشدري ة  دا منهدا تسدربوا

 مددارس- لمطتيداا الصدديقة المددارس- الو دد الطصل مدارس - المجتمع رمدارس من كال ت م

  يدال من المختمطة المجتماا التاميم انماط وتتشابا   الصابة الظرو  ذو ل ططال الصديقة

 ودارسداا دارسدين اثنمداط هدذا وت دم بهدا الامدل ونظدام المقدمدة والبدرامج واثهددا  الطمسدطة

 األنشدطة بجاندا التاميميدة المسدتوياا متاددد  صدول عمدق اثنداال وتاتمدد مدن ماظمهدم

يجابيدا  االدا شدراكا خدالل مدن تنطدذ والتدا التامديم جدودا لت سن تستهد  التا التاميمية  مدن وا 

 ال كومدة مدع األهميدة الجهدود وتت دا ر األنشدطة هدذا اسدتمراريا لت دمن وم سسداتا المجتمع

 التامميدة الامميدة جدودا  دا ت سدين ة دداال عينيدا وميدر عينيدا ومسداهماا تددخالا لتقدديم

  .0661السالما  عبد الاظيم رعبد
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 اإلطار النظزي:
يم ل المستقبل مكوناك رئيسياك وهاماك  ا  ياال اةنسدان ا اذ لن المسدتقبل والتخطديط لدا  

 ذا بامما  النطس لإلهتمام بامم استشرا  المستقبل اوالذي يابر عن نظدرال تقدميدة ايجابيدة 
  ا لكن اةنسان يايش  ا الوقا ال ا در  دا عدالم يمدو   19ا  0667ل مام رالطيا ا

وال دغوط ال ياتيدة ا والتددا قدد تد  ر عمددا توقاداا وتوجهداا األ ددراد  بك يدر مدن المشددكالا
ن ددو المسددتقبل ا األمددر الددذي يددناكس بصددورال لو بدداخري عمددا ك يددر مددن جوانددا شخصددية 

  ا وبالتدددالا لعت بدددر القمدددق مدددن المسدددتقبل ل دددد الهدددواجس  3ا  0666األ دددراد رالمنشددداوي ا 
المجهول ا و ا ظل ا دطراا ال يداال  التا ت رق المجتمااا ا  اك ر ما يخشاا الناس هو

زديدداد  دددال المشدداكل ال ياتيددة وتسددارع األ ددداال السياسددية وال ددغوط اةقتصددادية ا ددا ة  وا 
الدددا اة باطددداا التدددا نمدددر  بهدددا  دددا لوجدددا ال يددداال المختمطدددة مالبددداك مدددا نجدددد النظدددرال الاامدددة 

 لممستقبل سمبية. 
     40ا  0610ر جبر ا  

مددن لنددواع القمددق الددذي يشددكل خطددراك عمددا صدد ة األ ددراد لددذا ياددد  القمددق مددن المسددتقبل 
النطسية وعما انتاجهم ا وعندما يكون هذا القمق ذو درجدة عاليدة ا   ندا يد دي الدا اخدتالل 
 ددا تددوازن الطددرد ممددا يتددري ل ددراك كبيددراك عمددا الطددرد سددوا ك مددن النا يددة الاقميددة لو الجسددمية لو 

 السموكية. 
     65ا  0613ر السميري ا صالح ا 

القمق من منظور عمدم الدنطس اةيجدابا ياندا  دا  المهداراا والقدوي اةيجابيدة التدا 
يمتمكها جميع األ راد ا والتدا تاتبدر بم ابدة  مايدة ل  دراد مدن اةصدابة بدالمرض النطسدا ا 

ن ت ديد وتاظيم هذا المهاراا يساعد األ راد عما ال ماية من هذا األمراض.  وا 
     0669ر خميس ا 

وقدددد  سدددر الاديدددد مدددن الاممدددا  القمدددق ا كدددل  ب سدددا المدرسدددة التدددا ينتمدددا اليهدددا ا           
 يال تاد نظرية الت ميل النطسا من النظرياا األولدا التدا اعتمددا عميهدا بقيدة النظريداا 
ا  طددا عقددد ال ال ينيدداا مددن القددرن الما ددا عدداد الط ددل  ددا اذاعددة القمددق ا الددا م سددس 

لول مددن لشددار الددا مدددي تددا يرا عمددا  يدداال اةنسددان ا لمددا الت ميددل النطسددا     رويددد   وهددو 
 ا بداية الخمسيناا  قدد نشدرا الب دوال التجريبيدة عدن القمدق ا ث  مدن الكتدا والب دوال 

   يدددال يدددري  رويدددد لن القمدددق هدددو شددداور مدددامض ميدددر سدددار  10ا  0615ر الدددزعالن ا 
ن لول قمدددق مصددد وا بدددباض األعدددراض الجسدددمية ا ولن القمدددق رد  ادددل ل الدددة خطدددر ا ول
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  ا  16ا  0613بتارض لا الطرد هو قمق صددمة المديالد واثنطصدال هدم األم ر  بيدا ا 
ومهدددا ل كددار  رويددد لظهددور جبددل مددن الطرويددديين الجدددد الددذين قممددوا مددن لهميددة الاوامددل 
البيولوجيددة والغريزيددة مبددرزين لهميددة الاوامددل اثجتماعيددة ولهميددة  اعميددة األنددا ا مدد ال تددري 

لقمق استجابة انطاالية لخطر يكون موجها الا المكونداا األساسدية لمشخصدية ا هونا  ا ا
وتشير الا وجود  ال ة عناصر لساسية لمقمق وها : الشداور بدالاجز اوالشداور بالادداوال ا 

  ا  ا  دين يطسدر ادلدر القمدق عمدا لندا وليدد  088ا  0610والشاور بالازلة ر مساوي ا 
ويدري لن اةنسدان اذا  قدق اةنتصدار لممجتمدع الدذي ياديش التطاعل بدين الطدرد والمجتمدع ا 

 يا ا   ن هذا مدعاال لتقوية الروابط اةجتماعية التدا تدربط الطدرد بدالم يطين بدا ا وبالتدالا 
  ا لمددا  34ا  0610امكانيددة تغمبددا عمددا ا ساسددا بددالنقص  والاجددز والقمددق ر القرشددا ا 

ي القمددق عمددا لندا سددموي مددتامم مددن البيئددة المدرسدة السددموكية ا   نهددا مدرسددة تامدم  هددا تددر 
التددا يادديش  يهددا الطددرد ت ددا شددروط التدددعيم اةيجددابا والتدددعيم السددمبا ر عمددا وشددريا ا 

لن القمق هدو اسدتجابة الطدرد لإلسدت اراا المزعجدة  Woply  ا ويري وولبا  94ا  0664
بة ا واكتسدبا ا ولنا استجابة خو  تست ار بم يراا لديس مدن شدانها لن ت يدر هدذا اثسدتجا

القددددرال عمدددا ا دددارال اثسدددتجابة نتيجدددة عمميدددة تامدددم سدددابقة ا  اسدددتجابة القمدددق هدددا اسدددتجابة 
 اشتراطية كالسيكية تخ ع لقوانين التامم . 

   589ا  0664ر بطرس ا  
                                                                

 مصادر القمق : 
 صددر جميددع المصددادر التددا تدد دي الددا القمددق ولكننددا سددو  نكتطددا باهمهددا  ثي مكننددا

 وها : 
:  يدال يشدار الك يدرون بالغربدة عدن المجتمدع ا وهدا  عاد  التواقاق اتجتمااع  -ل  

 مربة تطر ها و دال ل كارا وم اتقداتا وسط المجتمع سوا  األسرال لم الزمال   ا الامل . 
: مددن لهددم ولخطددر عوامددل القمددق لدددي اةنسددان وجددود لي  وجااود مركاان الاا قس –ا 

مركا نقص لديا ا  مركا النقص ياتبر من عوامل ا ارال القمق بصطة دائمة ا  هدو يقدارن 
بطريقة شاورية لو مير شداورية نطسدا بدا خرين مدن  ولدا ويصدطدم بدالواقع األلديم خاصدة 

 .   اذا كان شخصاك يتمتع بخيال خصا ا ويايش  ا عالما الخاص 
: يادددان مددن لهددم مصددادر القمددق النطسددا بددال جدددال  اةنسددان  الخجااو والخااو  –ا 

الخجدول ياديش دائمداك  دا  الدة مدن الترقدا وال دذر والتدوجس اوهدذا مدنن لشدد عوامدل ا ددارال 
 القمق . 
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: وهددا مالبدداك مددا تكددون  ددا لو  شدددتها خددالل المرهقددة ا  ات فعاااتت العايفيااة –ال 
  قد ال بيا لو  تور عاططتا مما يولد شاوراك شديداك بالقمق . وها ناتجة  عن الخو  من 

: من لهدم ث دار اةرهداق البددنا الشدديد الشداور بدالقمق ا  الدذهن  اإلرهاق البد   –  
   .   07المرهق يكون عر اك لماديد من األعراض السيئة ر عما : 

 قلق المستقبل:

نطسدق المنشدا يدنجم عدن خبدراا عر ا  الشقير قمق المستقبل بانة  خمدل او ا دطراا 
ما ية مير سدارال مدع تشدوية وت ريد  ادراكدق مار دق لمواقدع ولمدذاا مدن خدالل اس  دار 
لمددذكرياا والخبراتالما ددية ميددر السددارالامع ت ددخيم لمسددميباا بشددكل يقمددل مددن اثيجابيدداا 
الخاصددة بالددذاا والواقعاتجاددل صددا بها  ددق  الددة مددن التددوتر وعدددم اثمددن اممددا قددد يد اددة 

دمير الددذاا والاجددز الوا دد ة وتامدديم الطشددل وتوقددع الكددوراالا وتددود  بددة الددق  الددة مددن لتدد
التشددداوم مدددن المسدددتقبلاوقمق التطكيدددر  دددق المسدددتقبل اوالخدددو  مدددن الكوارالاوالخدددو  مدددن 
المشكالا اثجتماعية واثقتصادية المسدتقبمية المتوقادة اواث كدار الوساوسدية وقمدق المدوا 

  .0665:5والياس  رشقير ا
اما المشيخق عر ة بانة  شاور بادم اثرتياح والتطكير السمبا اتجاال المسدتقبل والنظدرال 
السمبية لم ياال وعدم القدرال عمدق موا هدة اث دداال ال ياتيدة ال دامطةاوتدنق اعتبدار الدذاا 

 . 0669001و قدان الشاور باثمن مع عدم ال قة بالنطس رالمشيخق:
 التصورات ال ظرية لقمق المستقبو : 

 سددر لصدد اا النظريدداا النطسددية القمددق الاددام وقمددق المسددتقبل بشددكل خدداص تطسدديراا 
مختمطددة ا و قدداك لإلطددار المرجاددا المار ددا لكددل عددالم نطددس ينتمددا الددا نظريددة مددن نظريدداا 
عمم الدنطس لو اةرشداد والادال  النطسدا ا  يدال لرجادوا الدا عوامدل مختمطدة تباداك ةخدتال  

 ا نذكر ما يما : وجهاا نظرهم ولهم هذا النظريا
  ظرية التحميو ال فس  : 

وياتبدددر  رويدددد م سسدددها األول باة دددا ة لكوندددا مدددن لوائدددل الدددذين تنددداولوا القمدددق ا  
  اعتبروا نتا  الصراع بين عناصر الشخصية ال الال ا الهو واألنا  واثنااألعما 

   Morgan & King, 1971 , 391ر  
ال انذار بخطدر قدادم يمكدن لن يهددد الشخصدية ا وينظر  رويد الا القمق باعتبارا اشار  

ويكدددر صددطوها ا  مشدداعر القمددق عندددما يشددار بهددا الطددرد ا تانددا لن دوا ددع الهددو واأل كددار 
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وها دوا دع ول كدار  –مير المقبولة والتا عمما األنا بالتااون مع األنا األعما عما كبتها 
تقتددرا مددن منطقددة  –اور ث تستسددمم لمكبددا ا بددل تجاهددد لتظهددر مددرال لخددري  ددا مجددال الشدد

الشدداور والددوعا ا وتوشددي لن تددنجح  ددا اختددراق الدددا ااا ا وتقددوم مشدداعر القمددق بوظيطددة 
اةنذار لمقوي المكدرال ا والمم مة  ا األنا واألنا األعما ا  ت شدد مزيدداك مدن القدوي الد اعيدة 

يدة  دال لت ول دون ظهور المكبوتاا ا والنجاح  ا اة الا من لسر الالشداور ا وعمدا ل
 دد ن المكبوتدداا اذا كانددا قويددة  دد ن لهددذا القددوال ل رهددا السددمبا عمددا الصدد ة النطسددية ا ألنهددا 
امددا لن تددنجح  ددا اختددراق الددد اعاا والتابيددر عددن نطسددها  ددا سددموي ث سددوي لو عصددابا ا 
لو تنهي د اعاا األنا ب يال يظل الطرد مهيا لمقمدق المدزمن والمرهدق والدذي هدو صدورال مدن 

 ي اك .سور الاصابة ل
    06ا  0615ر الزعالن ا  

 ( :   9999 – 9889* قمق المستقبو ع د سيجمو د قرويد )
ن صددمة الدوثدال مدع   يال ا ترض لن منشا لو لصدل كدل قمدق هدو صددمة الدوثدال ا وا 
توترهدا وخو هدا مدن لن مرائدز الهدو لن تشدبع هددا لو تجربدة لمطدرد مدع الخدو  والقمدق ا مددن 
هذا التجربة تخمدق لنمداط ردود الطادل و داثا الشداور التدا سدت دال عنددما يتادرض الطدرد 

ةنسددان عددن التغمددا عمددا قمقددا وعندددما يكونددون  ددا لخطددر  ددا المسددتقبل ا عندددما ياجددز ا
 خطر است واذ القمق عميا ا يقال عن القمق لنا صدما . 

ياتبر  رويد لن ل د وظائ  القمدق ر مهمدا كدان نوعدا   ث سديما الجواندا المقيددال  يدا 
وباألخص جانا التوقع ا  يال ي دال القمق اذا تادرض الطدرد لخطدر بالطادل   ندا  دا هدذا 

مق نوعاك من اثستاداد والتاها لمواجهة المواق  والتصدي لهدا ا  طرويدد يجدد لن ال الة يخ
الشخص اذا شار بخطر  ا موق  ماين  انا ياخدذ بادد ذلدي بتوقدع الخطدر  دا المسدتقبل 
ذا توقددع الشددخص وقددوع الخطددر شددار لي دداك بددالقمق كددان الخطددر   ددا المواقدد  المشددابهة ا وا 

ا ال الددة األخيددرال وظيطددة هامددة ا اذا لنددا يكددون بم ابددة قددد وقددع  اددالك ا ويدد دي القمددق  ددا هددذ
اشدددارال تندددذر ب الدددة الخطدددر المقبمدددة  تدددا تسدددتطيع راألندددا  لن تسدددتاد لمواجهدددة هدددذا الخطدددر 

 المتوقع .
 لقد وض  قرويد  ظريتين ق  القمق وه  : 

القمددق هددو ترجمددة واعيددة لميبيدددو مكبددوا ويقصددد باليبيدددو تمددي الطاقددة التددا تتم ددل  -1
  ا مريزال ال ياال وتوجد عند اةنسان منذ بداية ر متا  ا هذا الدنيا .  جوهرياك 
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القمق يدل عما وجود األنا األعما وهو يتولدد اذن عمدا هدذا الوجدود ا وهدذا األندا  -0
تانا عندد  رويدد الجاندا الخداص مدن الشخصدية النداتج عدن عقددال لوديدا التدا تتكدون  دا 

خطددر  ددا المسددتقبل هدو ل ددد ماددالم القمددق ا ولمقمددق بدداياا الططولددة ويددري  رويددد لن توقدع ال
عالقة بالتوقع والربط بينهما ا وعد التوقع ل د مصدادر القمدق   ي مدا ي صدل توقدع الخطدر 

 ي صل القمق ا و الة الخطر  الة عجز يدركها الطرد . 
الشددداور بدددالتوتر واةنزعدددا  ألتطدددا األسدددباا ا واأل دددالم المزعجدددة ا وا دددطراباا  -3
 تطكير ا وعدم التركيز ا وسو  اةدراي اةجتماعا واةنطوا  والشاور بالو دال . النوم وال
التقوقدددع داخدددل اطدددار الدددروتين ا واختيدددار لسددداليا لمتاامدددل مدددع المواقددد  لمواجهدددة  -4

 ال ياال . 
اسددددددتخدام ميكانيزمدددددداا الددددددد اع م ددددددل النكددددددوص واةسددددددقاط والتبريددددددر والكبددددددا ا  -5

 .   واثعتمادية والاجز والالعقالنية
اثلتدددزام بالنشدددداطاا الوقائيدددة ا وذلددددي لي مددددا الطدددرد نطسددددا ا لك دددر مددددن اهتمامددددا  -6

   . 56:  0669باثنخراط  ا مهام  رال مطتو ة مير م مونة النتائج ر المشيخا ا 
ا  قد جاما من مطهوم القمدق األساسدا م دوراك ومركدزاك لتنظيمهدا ا وعر تدا  أما هور  

زلة وقمة ال يمة  ا عالم  ا ل بالادداوال ا واعتقددا لن القمدق بانا شاور الططل بالو دال والا
يتولددد مددن الظددرو  البيئيددة اةجتماعيددة خددالل تنشددئة الططددل ونمددوا ا ومددن خددالل ا ددطراا 
الاالقدة بددين الططددل ووالديددا ا ولن القمددق يتولددد لددي الططددل عددن طريددق لي موقدد  لسددري لو 

ا  دا صدمتا بالوالددين خصوصداك ر  اجتماعا يسبا لا الخو  ا  يال يشار بطقدان األمدن
   .  157ا  0660ناصي  ا 

ا لن سددموي اةنسددان ت ددددا دا ايتددا بدثلددة توقادداا المسددتقبل ا  يااري أدلاار ددا  ددين 
ويصر عما لن لهدا  المستقبل لك ر لهمية من ل داال الما ا ا ولن توقاداا المسدتقبل 

الدا ططولدة اةنسدان األولدا  تنظم  ياتا لك ر من ل داال الما دا ا كمدا لرجدع نشداال القمدق
ا وربطا بالشاور بالنقص الجسما ا وهذا الدنقص ي مدل الر دد عمدا الشداور باددم األمدان 

  ي صل لديا القمق عما المستقبل الذي يد اا لمامل عما تاويض النقص .
     163ا  0611ر ال مدانا ا 
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 ال ظرية السموكية : 
يري لص اا النظرية السموكية لن القمق مكتسا من خدالل اثشدتراطاا لو الامميداا 
التاميميددة األخددري ا األمددر الددذي يولددد السددموي التجنبددا لو الهروبددا ا وبالتددالا يكتسددا هددذا 
السددموي التازيددز مددن خددالل خطددض مسددتوي القمددق ا ويطسددر ليزنددي اسددتجاباا القمددق كنتيجددة 

لصاوباا المتتاليدة تشدتمل عمدا رد  ادل عصدبا ث ارادي ل داال مصاد ة لو سمسمة من ا
ا عمددددا ا تددددراض لن الم يددددراا الاصددددبية السددددابقة تصددددبح متصددددمة مددددن خددددالل ردود ل اددددال 
متصمة بالقمق تاخدذ خصدائص الدا ايدة مدن خدالل م داوثا خطدض التدوتر والقمدق المتم مدة 

و  يصدبح قويداك ر بالهروا والتجندا ا ولن التجندا لو الهدروا الدذي يتبدع خطدض القمدق سد
  ا وقد ذكر السموكيون لم مدة لمواقد  عاديدة ممكدن  130ا  0667الم اميد والسطاسطة ا 

لن تدد دي الددا القمددق ومنهددا : المواقدد  التددا لدديس  يهددا اشددباع ا  يددال لن الطددرد قددد يتاددرض 
 ا ططولتا لمواق  ت مل خو اك وتهديداك وث يصا بها تكيد  نداجح ا ممدا يترتدا عمدا ذلدي 

 0610ر جبدر ا     ر بادم اةرتياح اثنطاالا وما يصا با مدن تدوتر وعددم اسدتقرارالشاو 
   . 38ا 

 :دراساث سابقت
 ( :   2090( دراسة أشر  عبد الحمي  ) 9)

الاالقدة بدين قمدق المسدتقبل وماندا ال يداال مدن جهدة وقمدق  هد ا الدراسة الا اكتشدا 
المستقبل وال غوط النطسية من جهة لخري والتار  عما طبياة الطروق مدن الجنسدين  دا 

  56متغيدراا الدراسدة وذلددي لددي عينددا مدن الشدباا الجدداماا وتكوندا عينددا الدراسدة مددن ر
م البا ددال مقيدداس قمددق طالددا وطالبددا مددن طددالا كميددة التربيددة جاماددة عددين شددمس واسددتخد

المسدددتقبل لسدددميرال شدددند ومقيددداس ماندددا ال يددداا لنجدددوي ابدددراهيم ا مقيددداس ال دددغوط النطسدددية 
لنجال  المابود وتوصما النتائج الدراسة الا لندا توجدد عالقدة ارتباطيدة سدالبا بدين درجداا 
ج األ راد  ا مقياس ال غوط النطسية ودرجاتهم  ا مقياس مانا ال ياال كمدا ولشدارا النتدائ

ب ندددا ث توجدددد  دددروق ذاا دثلدددا ا صدددائية بدددين الدددذكور واةنددداال  دددا الشددداور بال دددغوط 
 النطسية وقمق المستقبل بينما  ا مقياس ال ياال توجد  روق لصالح اةناال . 

 ( :   2099( دراسة محمد المصري ) 2)
هددد ا الدراسددة لمتاددر  عمددا مسددتوي قمددق المسددتقبل وعالقتددا بكددل مددن  اعميددة الددذاا 

الطموح األكاديما ا م اولة مار ة وجود عالقدة ارتبداط ذاا دثلدا ا صدائية مدن  ومستوي
  طالدا 606قمق المستقبل و اعمية الذاا والطموح األكاديما وتكونا عينا الدراسدة مدن ر
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%  مددن المجتمددع األصددما لمدراسددة 5.51وطالبددا مددن جاماددة األزهددر بغددزا الددذين يم مددون ر 
قددة ارتباطيددة سددالبا ودالددا ا صددائياك مددن قمددق المسددتقبل وقددد توصددما الدراسددة الددا وجددود عال

ولباادا ا وبين  اعميا الدذاا عددا البادد المنغمد  بالمشدكالا الجانبيدة المسدتقبمية  هدو ميدر 
دال ا صدددائياك وكدددذلي وجدددود عالقدددة ارتباطيدددة سدددالبا دالدددا ا صدددائياك بدددين جميدددع لباددداد قمدددق 

   المستقبل وبين الدرجة الكمية لمطموح األكاديما
 ( :   2092( دراسة محمد معش  ) 9)

خدتال   هد ا الدراسة الدا مار دة مسدتوي درجدة قمدق المسدتقبل لددي الطالدا المامدم وا 
درجددة قمددق المسددتقبل بدد ختال  الامددر الزمنددا والتخصددص األكدداديما والمادددل التراكمددا ا 

  169  عمدا عيندا تكوندا مدن ر 0669طبقا مقياس قمق المستقبل ر لغالا المشنجر ا 
طالا ت ا التخر  من كمية الماممين بجامادة جدازاا بالمممكدة الاربيدة السداودية ولشدارا 
نتائج الدراسة الدا وجدود مسدتوي عدال مدن قمدق المسدتقبل لددي لطدالا الماممدين ولن درجدة 
القمددق مددن المسددتقبل ث تختمدد  بدد ختال  الامددر الزمنددا لدددي الطددالا الماممددين ا وكددذلي 

 ا والمادل التراكما . ب ختال  التخصص األكاديم
 ( :   2092( دراسة أحمد جبر ) 4)

هددددد ا الدراسددددة الددددا التاددددر  عمددددا الاالقددددة بددددين الاوامددددل الكبددددري لمشخصددددية وقمددددق 
المسدددتقبل والتادددر  عمدددا مسدددتوي قمدددق المسدددتقبل لددددي ل دددراد عيندددا الدراسدددة ا الكشددد  عدددن 

غيدددراا ر الجدددنس ا الطدددروق  دددا مسدددتوي قمدددق المسدددتقبل لددددي ل دددراد عيندددة الدراسدددة تباددداك لمت
  طالددددا 866الجامادددة ا المسددددتوي الدراسددددا ا التخصدددص   تكونددددا عينددددا الدراسدددة مددددن ر

  اندداال مددن جدداماتا األزهددر واألقصددا  ددا م ا ظددة مددزا 391  ذكددور ا ر 469وطالبددا ر 
واسدددتخدم البا دددال مقيددداس الاوامدددل الخمسدددا الكبدددري لمشخصدددية مدددن اعدددداد كوسدددتوماكري ر 

  ا مقيدددداس قمددددق المسدددتقبل اعددددداد البا ددددال توصددددما 1997  تاريدددا األنصدددداري ر 1990
نتائج الدراسة لا وجود مستوي متوسدط مدن قمدق المسدتقبل لددي ل دراد الايندا ا وجدود  دروق 
دالا ا صائياك  ا مستوي قمق المسدتقبل تباداك لمتغيدر الجدنس ولصدالح اةنداال ا عددم وجدود 

 مستوي الدراسا   روق  ا مستوي قمق المستقبل تازنا لمتغيراا الجاماة وال
 ( :   2099( دراسة محمد الموم   ، مازن  عي  ) 8)

هد ا الدراسة الا الكش  عن مستوي قمق المستقبل لدي كمياا المجتمع  دا منطقدة 
  030  ذكددور ا ر067  طالبدداك وطالبددة ا مددنهم ر439الجميددل وتكونددا عينددا الدراسددة مددن ر

اد البددا  ين وتوصددما نتددائج الدراسددة اندداال واسددتخدم البا ددال مقيدداس قمددق المسددتقبل مددن اعددد
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لن مستوي قمق المستقبل لدي ل راد الاينا كان مرتطااك ا  يال جا  الم ال اةقتصدادي  دا 
المرتبددة األولددا وبدرجددة مرتطاددة  ددا  ددين جددا  لم ددال األسددري  ددا المرتبددة األخيددرال وبدرجددة 

ا تازندا ةخدتال  مرتطاة لي اك وجود  روق دالة ا صائياك  دا مسدتوي قمدق المسدتقبل الكمد
الجنس لصدالح الدذكور وعددم وجدود  دروق دالدا ا صدائياك  دا مسدتوي قمدق المسدتقبل تازندا 

 لمتغير المستوي الدراسا . 
 ( :   2099( دراسة أسعد حبين ) 6)

هددد ا الدراسددة الدددا الكشدد  عدددن الاالقددة بددين قمدددق المسددتقبل ومسدددتوي الطمددوح لددددي 
ل ومستوي الطموح لدي تمي الايندا تكوندا عندا طمبا جاماة البصرال اومستوي قمق المستقب

  طالدددا وطالبدددا مدددن جامادددة البصدددرال واسدددتخدم البا دددال مقيددداس قمدددق 166الدراسدددة مدددن ر
 المستقبل اعداد   

  وكاندا نتدائج  0667  ومقيداس الطمدوح اعدداد ر ال يداوي ا  0667ر السبااوي ا  
ود عالقددة  ددايطا بددين قمددق الدراسددة تسددير الددا وجددود قمددق المسددتقبل لدددي ل ددراد الاينددا ووجدد

 المستقبل ومستوي الطموح . 
 ( :  2094( دراسة تها   الحرب  ) 7)

هددد ا الدراسددة الددا التاددر  عمددا عالقددة قمددق المسددتقبل بتقدددير الددذاا لدددي طالبدداا 
المر مة ال انوية  دا مديندة الريداض ا التادر  عمدا عالقدة قمدق المسدتقبل بمسدتوي الطمدوح 

انويددة  ددا مدينددة الريدداض ا مار ددة الطددروق بددين لرا  عينددا الدراسددة لدددي طالبدداا المر مددة ال 
  506تجددداا متغيدددراا الدراسدددة تباددداك ةخدددتال  متغيدددراتهم اةجتماعيدددة وتكوندددا عيندددا مدددن ر

طالددا مددن عشددرال مدددارس واسددتخدما البا  ددة مقيدداس مسددتوي الطمددوح لدددي الشددباا اعددداد 
ا  0665مدن اعدداد زيندا شدقير    مقياس قمق المستقبل0664لنال عبد السميع ممي ا ر 

  وتوصدددما نتدددائج الدراسدددة وجدددود  0666مقيددداس تقددددير الدددذاا اعدددداد مجددددي الدسدددوقا ر 
عالقددة  دالددا سددالا بددين الدرجددة الكميددة لقمددق المسددتقبل وتقدددير الددذاا لدددي طالبدداا المر مددة 

ي بمدينددة الريدداض وجددود عالقددة ا صددائية موجبددا بددين الدرجددة الكميددة لقمددق المسددتقبل ومسددتو 
الطمدددوح لددددي طالبددداا المر مدددة ال انويدددة لمديندددة الريددداض ا عددددم وجدددود  دددروق  دددا متوسدددط 
درجدددداا قمددددق المسددددتقبل بددددين طالبدددداا المر مددددة ال انويددددة و قدددداك لمتغيددددري تامدددديم األا / األم 

 والمستوي اةقتصادي . 
 ( :   2098( دراسة إيمان الزعالن ) 8)
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المسددتقبل وسدماا الشخصددية لدددي  هدد ا الدراسددة الددا التادر  عمددا الاالقددة بدين قمددق
األططددال مجهددولا النسددا  ددا م سسدداا اةيددوا  والم ت ددنين لدددي األسددر البديمددة والكشدد  
عدددن مسدددتوي قمدددق المسدددتقبل وسدددماا الشخصدددية لددددي األططدددال مجهدددولا النسدددا وعالقتدددا 

  ططددل وططمددة تراو ددا لعمددارهم مددابين 36لددباض المتغيددراا تكونددا عينددا الدراسددة مددن ر
جدون  ا م سساا اةيوا  و ا األسر البديمدة  دا م ا ظدة مدزا واسدتخدما   متوا16-9ر

البا  ددة مقيدداس قمددق المسددتقبل مددن اعددداد البا  ددة ا ومقيدداس سددماا الشخصددية مددن اعددداد 
ممدو دددا سدددالما ولظهدددرا نتدددائج الدراسدددة لن ل دددراد الايندددا لدددديهم مسدددتوي عدددالا مدددن قمدددق 

الايندا تادزي لمجدنس والجهدة ال ا دنة  المستقبل وعدم وجدود  دروق  دا قمدق المسدتقبل لددي
وجدود  ددروق  ددا قمددق المسددتقبل تاددزي لممسددتوي التاميمددا لصددالح لططددال المر مددة ال انويددة ا 
عدم وجود  روق  ا سماا الشخصية اعزي لمجنس والجهدة ال ا دنة والمسدتوي التاميمدا 

الدذين   ا  ين وجدا  روق  ا سدمتا الاددوان وعددم التجداوا اةنطادالا لصدالح األططدال
 يقيمون  ا م سساا اةيوا  . 

 ( :   2098( دراسة مجذون قمر ) 9)
هددددد ا الدراسددددة عددددن الكشدددد  عددددن تقدددددير الددددذاا وعالقتددددا بالسددددموي الادددددوانا وقمددددق 
المستقبل وبباض المتغيراا الديمومرا يدة لددي طدالا جامادة دنقدال وتكوندا عيندا الدراسدة 

مقيددداس تقددددير الدددذاا اعدددداد بدددروس   طالدددا مدددن جامادددة دنقدددال واسدددتخدم البا دددال  077ر 
  ا مقيداس السدموي الاددوانا اعدداد البا دال ا مقيداس قمدق  Rhare,Prace 1985لهير ر 

  اوتوصدما نتدائج الدراسدة  0665المستقبل اعداد ر م مد عبد التدواا وسديد عبدد الاظديم 
انا لددي الا وجود عالقة دالا ا صائياك مدن جميدع لباداد تقددير الدذاا ولباداد السدموي الاددو 

ل ددراد عينددا الدراسددة وجددود عالقددة دالددا ل صددائياك بددين قمددق المسددتقبل والسددموي الادددوانا لدددي 
ل راد عينا الدراسة كما لظهرا وجود  روق دالا ا صائياك بدين ل دراد عيندا الدراسدة  دا قمدق 

 المستقبل  سا متغير الجنس لصالح الذكور . 
 ( :   2096( دراسة روان البيب  ) 90)

دراسة الا مار ة مستوي القمدق المسدتقبل لددي عيندا مدن طمبدا جامادة دمشدق هد ا ال
 ا  و  بادض المتغيدراا ر الجدنس ا الكميدة ا الو دع اةقتصدادي ا الو دع اةجتمداعا 

  طالبدداك  دا كميددة التربيددة  071  طالبدداك وطالبدة مددنهم ر 370  وتكوندا عينددا الدراسدة مددن ر
ة ولسددتخدم البا  ددة مقيدداس قمددق المسددتقبل مددن   طالددا  ددا كميددة الهندسددة المدنيدد 161و ر

  ولسدطرا نتدائج الدراسدة عدن النتدائج التاليدة وجدود  دروق دالدة 0665اعداد ناهد مسداود  ر
ا صددائياك بددين متوسددطاا اجابدداا ل ددراد الاينددا عمددا مقيدداس قمددق المسددتقبل تاددزي لمتغيدددر 
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مدددن متوسدددطاا  الجدددنس وهدددذا الطدددروق  لصدددالح اةنددداال وكمدددا وجدددود  دددروق دالدددا ا صدددائياك 
اجابداا ل ددراد الاينددا عمددا مقيداس قمددق المسددتقبل تاددزي لمتغيدر الكميددة وهددذا الطددروق لصددالح 

مدنخطض    –متوسدط  –الكمية التطبيقية و روق تازي لمتغير الو ع اةقتصادي ر مرتطع 
 لصالح الطمبا ذوي الو ع اةقتصادي المرتطع بشكل عام . 

الدددرجاا التددق ت صددل عميهددا البا  ددة مددن اجابددة  هددق تاريدد  القمددق المسددتقبل اجرائيددا:
   تالميذ مدارس المجتمع عمق مقياس قمق المستقبل.

لددد   قمددق المسددتقبل ذوي  التالميددذوبصددطة عامددة يمكددن القددول لنددا ل ددمان تشددخيص 
بدقدددددددة  ددددددد ن ذلدددددددي يتطمدددددددا تاددددددددد الطدددددددرق واألدوااا ومنهدددددددا تالميدددددددذ مددددددددارس المجتمدددددددع 

 مقاييس/اختباراا

 إجزاءاث الذراست:

 منهج الذراست:
اسدددتخدما الدراسدددة ال اليدددة المدددنهج الوصدددطا  يدددال اسدددتهد ا الدراسدددة ال اليدددة ت ديدددد 

 .قمق المستقبل لد  تالميذ المجتمعمد  الكطا ال السيكومترية لمقياس 

 جمتمع الذراست:
مدن ادارال   دا كدالك   مددارس المجتمدع تالميدذتكون مجتمدع الدراسدة ال اليدة مدن جميدع 

الماصددددددددددددددرال والخميطدددددددددددددددة والمقطدددددددددددددددم ومصدددددددددددددددر القديمددددددددددددددة والمدددددددددددددددر  التامميدددددددددددددددة لمادددددددددددددددام 
 م .0619/0606رالجاماق

 عينت الذراست:
تدم  تمميذ تمميذال مدن تالميدذ مددارس المجتمدع  666تكونا عينة الدراسة النهائية من ر

مدددددددددن اةداراا التاميميدددددددددة اثتيدددددددددة رالماصرالاالخميطةاالمقطمامصدددددددددر  اختيدددددددددارهم عشدددددددددوائيا
 ا مدددن 6.75  سددنة وبدددان را  مايددداري ر10.89بمتوسدددط عمدددري قددددرا ر ا القديمددةاالمر ك 

 مجتمع الدراسةا والجدول التالا يو ح توزيع عينة الدراسة:
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 (9جدوو )
 اإلدارات التعميمية( عمى 600توزي  عي ة الدراسة )ن=

 المجموع عدد الب ات عدد الب ين اتدارة التعممية  

 900 60 40 المعصرة 9

 900 72 28 الخميفة 2

 80 82 28 المقي  9

 990 90 40 مصر القديمة 4

 990 928 68 المرج 8

 600 999 209 المجموع
 

  وبمددق 399  وعدددد البندداا بمددق ر061  ان عدددد البنددين بمددق ر1ويت ددح مددن الجدددول ر
 .تمميذ وتمميذال من تالميذ مدارس المجتمع  666عدد ا راد الاينة الكما ر

 الذراست:أداة 
 )اعداد/ الباحثة(:قمق المستقبو لدى تالميذ مدارس المجتم   مقياس

قمددق المسددتقبل لددد  تالميددذ  قيدداسمل السدديكو متريددةالخصددائص  الت قددق مددنمددن لجددل 
لقمدددق لدددا دثثا  بددداا وصددددق مقبولدددةا قامدددا البا  دددة بتصدددميم مقيددداس  مددددارس المجتمدددع

 .المستقبل لد  تالميذ مدارس المجتمع
 ات األساسية والم يمقات ال ظرية لب اء المقياس:اتعتبار 

اثعتبدداراا األساسددية والمنطمقدداا النظريددة  ددرورية لبنددا  المقيدداس  يددال يسددتند اليهددا 
البا  ون قبل قيامهم ببنا  المقاييس لكونها تاطيهم ر ية نظرية لممطداهيم التدا ينطمدق منهدا 

مددن صدددق بنددا  المقيدداسا وهددذا   ددا الاديددد مددن اةجددرا اا   ددالك لنهددا تسدداعد  ددا الت قددق
الدراسة اعتمدا عمق باض المنطمقاا النظرية التا اشدتقا مدن اةطدار النظدري  دا بندا  

اثعتمدددداد عمددددق ثرا  الخبددددرا  قمددددق المسددددتقبل لددددد  تالميددددذ مدددددارس المجتمددددع مددددع  مقيدددداس
   والمتخصصين.

 اتتية : لالسبان   ظرا المقياس اعداد ت 

قمددددق المسددددتقبل لددددد  تالميددددذ مدددددارس  قيدددداس وهددددو ال اليددددة الدراسددددة هددددد  لت قيددددق -
 المجتمع.
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مدددع  مقيددداس ايجددداد مدددن البا  دددة تدددتمكن لدددم السدددابقة لمدراسددداا البا  دددة مراجادددة بادددد -
المراجاددددة  نتدددائج وجدددا ا البا  دددة عمدددم  سدددا وذلددددي -الدراسدددة اليدددا تسددداق التدددق الهدددد 
 :كالتالق

 عمدق طدالا لتطبدق صمما انها  يال ال اليةا لماينة المقايس باض مالئمة عدم -
ناهددددددد  ومقيدددددداس  0665زينيددددددا شددددددقير ر مقيدددددداس م ددددددل ال انويددددددة و اثعداديددددددة المر مددددددة
  .0665ر م مد عبد التواا مقياس  ا0665مساودر

 لدذلي الدق اخدر  بيئدة مدن الايندة واختدال  الب دال لبيئدة المقايس باض مالئمة عدم -
 مدع يتناسدا تالميدذ مددارس المجتمدعقمدق المسدتقبل لدد   مقيداس اعدداد  دق شرعا البا  دة

 .الم مية والبيئة ال قا ة ويالئم وا راد الاينة الدراسة مجتمع

قمدق المسدتقبل لدد  تالميدذ مددارس المجتمدع اتبادا وبالتالا   ن عمميدة اعدداد مقيداس 
 الخطواا التالية:

 الخيوة األولى: 
مراجاة دراساا سابقة عربيدة ولجنبيدةا  يدال قامدا الدراسدة ال اليدة بمراجادة دراسداا 

قمددق المسددتقبل بصددطة عامددة وقمددق المسددتقبل لددد  تالميددذ سددابقة عربيددة ولجنبيددة ذاا صددمة 
والمقداييس  قمدق المسدتقبلا وكيطيدة ت ديددهاا واثطدالع عمدق بادض القدوائم مدارس المجتمع

ار ترجع اليا الدراسة وتسير و قا مع التطوير والت سدين قددر السابقة  ا هذا المجالا ك ط
بقمدددق المسددددتقبل لتالميددددذ مدددددارس اةمكدددانا وتاطددددا القدددددرال عمدددق صدددديامة عبدددداراا تتامددددق 

 . المجتمع
 يال قاما هدذا الدراسدة باثسدتمهام مدن با دها وتطويدع وتاريدا الدباض ا خدر بمدا 

 مع طبياة تالميذ مدارس المجتمع.يتناسا 
 لثا ية: الخيوة ا

اعددداد  قددراا المقيدداس  ددا صددورتها األوليددة باددد مراجاددة الدراسدداا السددابقة واثطددالع 
خاصدةا ابااد قمق المستقبل بصطة عامة و ابااد قمق المسدتقبل لدد  تالميدذ المجتمدع عمق 

ن كانا قميمة  دا الب دوال السدابقةا  دم تدم اسدتنباط األباداد واألسدس الرئيسدية  دا تصدميم  وا 
 ابادداد قمددق المسددتقبل لددد  تالميددذ مدددارس المجتمددعع الدراسددةا وباددد ت ديددد المقيدداس مو ددو 

 .اجرا  م دد لكل باد من األبااد 
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و ددا  ددو  هددذا المطهددوم ت ددا صدديامة بنددود المقيدداس  تددق تتمشددق واألبادداد الم ددددال 
لقياساا وقد روعا عند اعداد الابداراا سدهولة الصديامة والو دوحا ومناسدبتها لطئدة تالميدذ 

ا وروعدا  يهدا لن تكدون م دددال الماداناا وبايددال عدن الغمدوض والتاقيددا  لمجتمعمدارس ا
مكانيتها ألن تكون صال ة لكال الجنسين الذكور واةناالا وقدد بمدق عددد وعبداراا اوروعا 
عبدارال  دا صدورتها األوليدة موزعدة  46قمق المسدتقبل لدد  تالميدذ مددارس المجتمدع مقياس 

   وهق كالتالق: باادارباة ل عمق

 قمق الخو   ق الطشل  - 1

 قمق المستقبل اثجتماعق - 0

 قمق الخو  من المرض -3

 قمق الخو  من ال الة اثقتصادىة - 4
 
 األسالين اإلحصالية المستخدمة:-

ا وتدم اسدتخدام IBM SPSS v.22تدم ت ميدل بيانداا الب دال ال دالا باسدتخدام برندامج 
األسدداليا اة صددائية التاليددة: ماامددل ارتبدداط بيرسددونا ت ميددل المكوندداا األساسدديةا ماامددل 

 الطا كرونباخ.

 نتائج الذراست:

 اإلجابة عن السؤاو األوو:-اوتً 

 يددنص السدد ال األول عمددق   مددا دثثا اثتسدداق الددداخما لمقيدداس قمددق المسددتقبل عمددق
الت قدق مدن مدد  ارتبداط  تدمولإلجابدة عدن هدذا السد ال   عينة من تالميذ مددراس المجتمدع؟

درجددة كدددل  قدددرال مددع الدرجدددة الكميدددة لمبادددد الددذي تقيسددداا والدرجدددة الكميددة عمدددق المقيددداسا تدددم 
 سدداا ماامددل ارتبدداط بيرسددونا بددين درجددة كددل  قددرال مددع الدرجددة الكميددة عمددق الباددد الددذي 

ادداد والدرجدة الكميدة لممقيدداسا تنتمدا اليداا كمدا تددم  سداا ماامدل اثرتبدداط بدين درجداا اثب
 وجا ا النتائج عمق الن و المو ح  ا الجداول التالية:
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 (2جدوو ) 
 اتتساق الداخم  لمقياس قمق المستقبو

قمق المستقبو  قمق الخو  قى الفشو
 اتجتماع 

قمق الخو  من 
 المرض

قمق الخو  من الحالة 
 اتقتصادية

الفقرا
 ت

اترتباي 
 بالبعد

اترتباي  الفقرات
 بالبعد

الفقرا
 ت

اترتباي 
 بالبعد

 اترتباي بالبعد الفقرات

9 06669 99 06889 29 06994 99 06479 

2 06880 92 06489 22 06499 92 06409 

9 06604 99 06606 29 06640 99 06809 

4 06822 94 06424 24 06706 94 06486 

8 06979 98 06894 28 06426 98 06480 

6 06992 96 06899 26 06694 96 06879 

7 06884 97 06699 27 06882 97 06999 

8 06688 98 06980 28 06499 98 06699 

9 06899 99 06404 29 06402 99 06690 

90 06479 20 06447 90 06987 40 06884 

 (0609جمي  معامالت اترتباي الواردة بالجدوو دالة احصاليا ع د مستوى )
 (9جدوو ) 

 اترتباي بين ابعاد مقياس قمق المستقبو والدرجة الكمية عميهمعامالت 
 اترتباي بالدرجة الكمية لممقياس ابعاد مقياس قمق المستقبو  

 06889 قمق الخو  قى الفشو 9

 06489 قمق المستقبو اتجتماعى 2

 06606 قمق الخو  من المرض 9

 06424 قمق الخو  من الحالة اتقتصادىة 4

 (0609معامالت اترتباي الواردة بالجدوو دالة احصاليا ع د مستوى )جمي  
 

يت ح من الجدداول السدابقة لن جميدع قديم مادامالا اثرتبداط دالدة عندد مسدتو  دثلدة 
  والذي ي كد صدق اثتساق الداخما لمطقراا مع المقياسا وهذا ياندا ان المقيداس 6.61ر

 بوجا عام صادق ويمكن اثعتماد عميا.
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 اإلجابة عن السؤاو الثا  : -ثا ياً 
 ينص الس ال ال انا عمق   ما دثثا صدق مقياس قمق المستقبل؟ 

 ولإلجابة عن هذا الس ال تم الت قق من صدق مقياس قمق المستقبل كما يما:
 الصدق الظاهري:-9

لمت قق من الصدق الظاهري لمقياس قمق المستقبل تم عرض المقياس عمق مجموعدة 
  م كددددددم مددددددن ذوي الخبددددددرال 16اذال المتخصصددددددين بكميدددددداا التربيددددددة وعددددددددهم رمددددددن األسددددددت

واثختصاص  ا مجال: عمدم الدنطس التربدويا والصد ة النطسدية وذلدي ةبددا  ثرائهدم  دول: 
و ددوح  قددراا المقيدداسا ومددد  تم يددل الطقددرال لمسددمة المددراد قياسددهاا وو ددوح الطقددراا لغويدداا 

  المقيدداسم مددن دمددج لو  ددذ  لو ا ددا ة وليددة مال ظدداا يرونهددا مهمددة ومناسددبة  ددا بنددا
% وهددا 166-% 96لمطقدرااا وقدد كانددا نسدا اثتطدداق عمدق  قددراا المقيداس تتددراوح بدين 

 نسا مقبولة مما يدل عمق تمتع المقياس بصدق م تو  مقبول.
 :Construct validityالصدق الب ال  -2

ميددددل الاددددامما لمت قدددق مددددن الصددددق البنددددائا لمقيددداس قمددددق المسدددتقبل تددددم اسدددتخدام الت 
بطريقة المكوناا األساسديةا وقدد تدم الت قدق  Exploratory factor analysisاثستكشا ا 

-Kaiser-Meyerمدددن مالئمدددة البيانددداا لمت ميدددل الادددامما اثستكشدددا ا  يدددال بمغدددا قيمدددة 

Olkin وبمغدددددا قيمدددددة6.7  وهدددددا قيمدددددة اعمدددددق مدددددن ر6.848ر  Bartlett's Test  
 ا 6.61وهدددا قيمدددة دالدددة ا صدددائيا عندددد مسدددتو  ر  786  بددددرجاا  ريدددة ر15056.61ر

وتددم اثعتمدداد عمددق مايددار كددايزر لت ديددد عدددد الاوامددل المسددتخرجة  يددال تددم اةبقددا  عمددق 
الاوامددل التددا يزيددد جددذرها الكددامن عددن الوا ددد الصدد يحا وو قددا لمايددار كددايزر تددم اسددتخرا  

و يمدا يمددا نتددائج  Varimaxلربادة عوامددلا وتدم اجددرا  التددوير المتاامددد بطريقدة  اريمدداكس 
 الت ميل الاامما اثستكشا ا باد التدوير:
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 (4جدوو ) 
  تالج التحميو العامم  اتستكشاق  لمقياس قمق المستقبو بعد التدوير

اتشتراك العوامو المستخرجة الفقرات
العامو  يات

 األوو

العامو 
 الثا  

العامو 
 الثالث

العامو 
 الراب 

0669 06967 06287 06928 06799 بأ  ى سو  أقشو قى المستقبو6يراود ى شعور  9
6 

0686 06990 06209 06902 06699 أخشى تدهور عالقاتى اتسرية قى المستقبو6 2
7 

0668 06992 06969 06290 06746 ي تاب ى قمق الموت باستمرار6 9
8 

أخشى من زيادة تكالي  وأعباء التعم  قى  4
 المستقبو6

06674 06978 06209 06260 0689
9 

0687 06969 06920 06999 06644 ضياع الفرس صفة سو  تالزم ى قى المستقبو6 8
9 

0647 06999 06208 06474 06442 يؤلم ى كراهية األخرين لى6 6
6 

0672 06247 06998 06948 06778 أخا  من  وقوعى قى حادثة خييرة6 7
2 

0696 06299 06970 06999 06899 األسعار وغالء المعيشة6 من إرتفاعأخا   8
4 

أخشى عد  قدرتى عمى مواجهة اتحبايات قى  9
 المستقبو6

06798 06999 06299 06299 0664
9 

أخا  من الفشو قى حصولى عمى وظيفة  90
 ت اسب ى6

06697 06969 06967 06998 0688
0 

0646 06948 06288 06600 06944 أخشى من عد  قدرتى عمى تحقيق ذاتى 6 92
7 

0647 06984 06960 06648 06998 أنا غير قادر على حل اية مشكله. 99
9 

0694 06279 06980 06446 06998أشعر بعد  قدرتى عمى تكوين اسرة قى  94
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 8 المستقبو6

0640 06999 06990 06876 06998 أخشى أن تحدث لى صراعات  فسية6 98
6 

عمى وظيفة م اسبة قى  أتوق  عد  حصولى 96
 المستقبو6

06927 06849 06282 06298 0686
6 

0689 06996 06999 06699 06246 أتوق  ان تكون حياتى أسوأ مما مضى6 97
0 

يؤلم ى الحرمان من وجود عالقات إجتماعية  98
 جيدة6

06979 06882 06997 06224 0682
9 

0669 06289 06989 06722 06960 يراود ى شعور بالضع  العا 6 99
9 

0627 06992 06924 06469 06979 سأكون قادر عمى حو مشاكمى قى المستقبو6 20
8 

أرى أ  ى لن احقق  اهدا  ذات قيمة قى  29
 حياتى6

06242 06980 06889 06999 0644
0 

عالقاتى اتجتماعية قى المستقبو مميلة  22
 بالغموض6

06207 06277 06469 06998 0697
9 

0647 06969 06624 06976 06968 اقمق من ان اكون وحيدا ع دما يتقد  بى السن6 29
4 

اقمق من ا تشار التك ولوجيا سو  يقمو من  24
 قرس العمو قى المستقبو6

06299 06246 06486 06979 0694
8 

0669 06994 06782 06962 06998 سو  تقابم ى مشكالت عديدة قى حياتى6 28
9 

عد  وجود من يدعم ى قى مستقبمى  يضايق ى 26
 الدراسى6

06202 06970 06628 06929 0686
9 

0660 06267 06604 06976 06968 أخا  من اضيرابات ال و  قى المستقبو6 27
9 

0682 06922 06686 06929 06980 أشعر أن حيات  مقبمه عم  كوارث6 28
8 

0680 06999 06879 06988 06978 أتوق  حدوث الشر دالما 6 29
8 
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 ظرتى لمعالقات اتسرية قى المستقبو مميلة  90
 بالتفاؤو6

06998 06908 06848 06249 0697
9 

قمق أهم  الدال  عم  مستقبم  يشعر   بمزيد  92
 من الضغوي ال فسية6

06989 06249 06972 06866 0649
4 

0649 06804 06286 06247 06992 ي تاب ى احساس باتمو6 99
4 

0647 06808 06280 06909 06282 أخشى عد  تقدير اتخرين لى6 94
8 

0696 06498 06998 06298 06222 امت   عن زيارة لمرضى خوقا من العدوى6 98
0 

0682 06668 06986 06992 06994 سأكون شخس اقضو قى المستقبو6 96
0 

أخا  من الفشو قى حصولى عمى وظيفة  97
 ت اسب ى6

06229 06970 06904 06690 0686
6 

أخشى عد  استقرار عالقاتى م  والدى  98
 مستقبال6

06992 06296 06989 06844 0640
2 

0699 06448 06249 06292 06998 أشعر بالخو  من اصابتى بمرض مزمن6 99
9 

0664 06690 06209 06902 06986 سأكون شخس اقضو قى المستقبو6 40
2 

  4688 4667 4670 8688 الجذر الكامن

  99644 99668 99676 99688  سبة التباين المفسر

  48676 97699 28669 99688  سبة التباين المفسر التراكم 

 

ويت دددح مدددن الجددددول السدددابق ان  قدددراا مقيددداس قمدددق المسدددتقبل توزعدددا عمدددق لربدددع 
نسدبة عواملا  يال اشتمل الاامل األول عمق  قراا باد رقمدق الخدو   دق الطشدل  وبمغدا 

%ا  يدال اشدتمل الاامدل األول عمدق  قدراا بادد رقمدق 13.88التباين المطسر لهدذا الاامدل 
%ا  يدال اشددتمل 11.76المسدتقبل اثجتمداعق  وبمغدا نسددبة التبداين المطسدر لهددذا الاامدل 

الاامل األول عمق  قراا باد رقمق الخو  من المرض  وبمغا نسدبة التبداين المطسدر لهدذا 
اشددتمل الاامددل األول عمددق  قددراا باددد رقمددق الخددو  مددن ال الددة %ا  يددال 11.68الاامددل 

%ا وبدددذلي  دددان الاوامدددل 11.44اثقتصدددادىة  وبمغدددا نسدددبة التبددداين المطسدددر لهدددذا الاامدددل 
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% وهدا نسدبة جيددال ممدا يددل عمدق الصددق 48.76األربادة مادا  سدرا نسدبة تبداين قددرها 
 البنائا لمقياس قمق المستقبل.
 :  اإلجابة عن السؤاو الثالث

 عمق   ما دثثا  باا مقياس قمق المستقبل؟  ي س السؤاو الثالث
ولإلجابة عن هذا الس ال تم الت قق من  باا مقيداس قمدق المسدتقبل باسدتخدام ماامدل 

 :الطا كرونباخ والتجزئة النصطية وطريقة اعادال التطبيق كما يما
 الثبات بيريقة إعادة التيبيق:-اوتا 

( 80تقبو عمى العي ة اتستيالعية والت  بمغ قوامها )ت  تيبيق مقياس قمق المس
( يوما من التيبيق األوو لممقياس، 98تمميذ، واعيد تيبيق المقياس بعد مرور )

ولحسان معامو الثبات ت  حسان معامو اترتباي بين درجات التالميذ ق  التيبيقين 
                                            األوو والثا   كما هو موضح بالجدوو التال :

 (8جدوو )
 (80قي  معامالت الثبات بيريقة إعادة التيبيق لمقياس قمق المستقبو )ن=

 الدتلة اتحصالية قي  معامو اترتباي اتبعاد المقياس

مقياس قمق 
 المستقبو

 0609 06872 قمق الخو  ق  الفشو

 0609 06994 قمق المستقبو اتجتماع 

 0609 06870 المرضقمق الخو  من 

 0609 06898 قمق الخو  من الحالة اتقتصادية

 0609 06869 الدرجة الكمية عمى المقياس
 

ويال دددظ مدددن الجددددول السدددابق ان قددديم مادددامالا اثرتبددداط رباسدددتخدام  ماامدددل ارتبددداط 
 بيرسون كانا جمياها مرتطاة مما يدل عمق  باا مقياس قمق المستقبل.

 الثبات باستخدا  معامو الفا كرو باخ ويريقة التجزلة ال صفية:-ثا يا
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  تمميددذ وتددم 666قدددرها ر اساسدديةتطبيددق مقيدداس قمددق المسددتقبل عمددق عينددة  حيااث تاا 
 سدداا  بدداا المقيدداس باسددتخدام ماادلددة الطددا كرونبدداخ وطريقددة التجزئددة النصددطية ر يددال تددم 

 لتالا:استخدام ماادلة جتمان  كما هو مو ح بالجدول ا
 (6جدوو )

معامالت الثبات لمقياس قمق المستقبو باستخدا  معامو الفا كرو باخ ويريقة التجزلة ال صفية 
 (600)ن=

 معامو الثبات عدد الفقرات ابعاد مقياس قمق المستقبو  

 جتمان )الفا كرو باخ(

 06849 06878 90 قمق الخو  قى الفشو 9

 06796 06740 90 قمق المستقبو اتجتماعى 2

 06844 06846 90 قمق الخو  من المرض 9

 06767 06788 90 قمق الخو  من الحالة اتقتصادىة 4

 06884 06894 40 المقياس ككو

 ويت ددح مددن الجدددول السددابق ان قدديم ماددامالا ال بدداا باسددتخدام ماادلددة الطددا كرونبدداخ
  ا مما يدل عمق ان المقياس يتمتع ب باا مقبول.6.7كانا جمياها لكبر ر

 املزاجع العزبيت و املصادر: 
   ا ت قيق مجمع المغة الاربا ا الجز  األول وال انا .  1989الماجم الوسيط ر 

  ا كي  تتخمص من الخو  والقمق من المستقبل ا دار 0660األقصري ا يوس  ر
 الطائ  ا عمان .

  ا الاوامل الخمسة الكبري لمشخصية وعالقتها بقمق المستقبل لدي 0610جبر ا ل مد ر
طمبة الجامااا الطمسطينية بم ا ظاا مزال ا رسالة ماجستير مير منشورال ا 

 جاماة األزهر ا مزال ا  مسطين . 
  ا قمق المستقبل وعالقتا بمستوي الطموح لدي طمبة جاماة  0613 بيا ا لساد ر 
 رسالة ماجستير مير منشورال ا جاماة البصرال ا الاراق .  البصرال ا
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  ا القمق من المستقبل وعالقتا بتقدير الذاا ومستوي الطموح 0614ال ربا ا تهانا ر
لدي طالباا المر مة ال انوية  ا مدينة الرياض ا رسالة ماجستير مير منشورال 

 .  ا جاماة ناي  الاربية لماموم األمنية ا الرياض ا الساودية
  ا اثمتراا والتمرد والقمق من المستقبل ا دار الطكر الاربا  0611ال مدانا ا اقبال ر 

 ا القاهرال ا مصر . 
  ا المرجع  ا الص ة النطسية ا الدار الاربية لمنشر والتوزيع ا 0660الخالدي ا لديا ر

 المكتبة الجاماية ا  مصر . 
كل من الر ا الوظيطا وقمق المستقبل   جودال ال ياال وعالقتها ب0669خميس ا ايمان ر

لدي مامماا رياض األططال ا منشوراا جاماة جرش الخاصة ا كمية الاموم 
 التربوية ا الم تمر الامما ال الال ا األردن . 

  الص ة النطسية دراسة  ا سيكولوجية التكي  ا منشوراا 0663الر اعا ا نايم ر
   ا دمشق . 14جاماة دمشق ا الادد ر

  قمق المستقبل وعالقتا بسماا الشخصية لدي األططال 0615الزعالن ا ايمان ر
مجهولا النسا  ا م سساا اةيوا  والم ت نين لدي لسر بديمة ا رسالة 

 ماجستير مير منشورال ا الجاماة اةسالمية ا مزال . 
جسم    اعمية برنامج ارشادي بتقنياا الاقل وال0613السميري ا نجاح وصالح ا عايدال ر

لخطض  دال قمق المستقبل لدي طالباا جاماة األقصا بم ا ظة مزال ا مجمة 
  ا ص 01االادد ر 0الجاماة اةسالمية لمدراساا التربوية والنطسية ا المجمد 

 .  98-63ص 
   مقياس قمق المستقبل ا مكتبة النه ة المصرية ا القاهرال . 0665شقير ا زينا ر

مدخل الا الص ة النطسية ا دار الطكر لمطباعة   ا 0661عبد اع ا م مد قاسم ر
 والنشر والتوزيع ا عمان . 

  ا  اعمية برنامج  ا البرمجة المغوية الاصبية  ا 0611عسمية ا م مد والبنا ا لنور ر
خطض قمق المستقبل لدي طمبة جاماة األقصا لممنظماا بم ا ظاا مزال ا 

 ا مزال ا  مسطين .   5ا الادد ر 05مجمة النجاح ل ب اال ا المجمد 
  : الطا النطسا المااصر ا مكتبة األنجمو المصرية ا القاهرال ا 0663عكاشة ا ل مد ر
 مصر . 
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  ا الططل واألسرال والمجتمع ا دار الصطا  لمنشر 0666الاناتا ا  نان عبد ال ميد ر
 ا األردن .  1والتوزيع ا ط
قمق وباض سماا الشخصية   ا التدخين وعالقتا بمستوي ال0668عوض اع ا يوس  ر

ل طبا  المدخنين  ا قطاع مزال ا رسالة ماجستير مير منشورال ا الجاماة 
 اةسالمية ا مزال . 

  ا الدا ع لإلنجاز وعالقتا بقمق المستقبل لدي عينة من طالا 0610القرشا ا م مد ر
 جاماة لم القري ا رسالة ماجستير مير منشورال ا جاماة لم القري ا الساودية . 

  ا تقدير الذاا وعالقتا بالسموي الادوانا وقمق المستقبل وباض 0615قمر ا مجذوا ر
 المتغيراا الديمغرا ية ا رسالة دكتوراال مير منشورال ا جاماة دنقال ا السودان . 

  ا الصدق البنائا لمقياس القمق كسمة والقمق 0615قواسمة ا ل مد ا و مادنة ا رتا ر
  ا   ص 6ا الادد ر 4لتربوية المتخصصة ا المجمد ك الة ا المجمة الدولية ا

 ا األردن .  1-16
  ا قمق المستقبل لدي الطالا المامم وعالقتا بباض المتغيراا 0610مساوي ا م مد ر

 ا دراساا تربوية ونطسية ا كمية التربية ا جاماة جازان ا مصر . 
ية الذاا ومستوي   ا قمق المستقبل وعالقتا بكل من  اعم0669المشيخا ا مالا ر

الطموح لدي عينة من طالا جاماة الطائ  ا رسالة ماجستير مير منشورال ا 
 كمية التربية ا جاماة األزهر ا مزال ا  مسطين . 

  ا قمق المستقبل وعالقتا بكل من  اعمية الذاا ومستوي 0611المصري ا نيطين ر
الة ماجستير الطموح األكاديما لدي عينة من طمبة جاماة األزهر بغزال ا رس

 مير منشورال ا كمية التربية بجاماة األزهر ا  مسطين . 
  ا قمق المستقبل لدي طمبة كمياا المجتمع  ا 0613م مد ا مازن ر –المومنا ا نايم 

منطقة الجميل  ا  و  باض المتغيراا ا المجمة األردنية  ا الاموم التربوية ا 
 . ا األردن  185-173  ا ص 0ا الادد ر 9المجمد 

  ا الص ة النطسية والاال  النطسا ا دار الكتاا الاربا ا 0660ناصي  ا مزوان ر
   القاهرال .
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