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قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كليات 

 التربية
 

 م.د.ماجد أحياب رمضان
 جامعة االنبار –كلية التربية للعلوم الصرفة 

 

 

 :ممخص 
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ لدى طمبة المرحمة       

مؽ المستقبؿ بالتحصيؿ الرابعة في كميات التربية في جامعة االنبار وعف عالقة ق
الدراسي وىؿ توجد فروؽ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ تبعًا لمتغيري الجنس 
والتخصص أشتممت الدراسة عمى الطمبة المنتظمينو في الدواـ الرسمي النياري 

( طالب وطالبة تـ 195( .تكونت عينة الدراسة مف )2009-2010لمعاـ الدراسي )
ولتحقيؽ ما  ( طالب وطالبة .778بسيطة مف بيف )أختيارىـ بالطريقة العشوائية ال

( فقرة أستخدمت الوسائؿ 48ىدفت ألييا الدراسة تـ توزيع أستبانو مكونة مف )
األختبار التائي  األحصائية في معالجة البيانات وتحميميا :النسبو المئوية ،

عادلة لعينتيف مستقمتيف ،معامؿ أرتباط بيرسوف ،االختبار التائي لعينة واحدة ،م
ألفا كرونباخ لالتساؽ الداخمي ،تحميؿ التبايف الثنائي .وأشارت النتائج الى أف 
درجات الطمبة عمى مقياس قمؽ المستقبؿ تشير الى أف مستوى قمؽ المستقبؿ 
لدييـ مرتفع ،كما أظيرت النتائج الى أف درجات الطمبة عمى مقياس قمؽ 

درجات التحصيؿ الدراسي ،كما  المستقبؿ ترتبط بعالقة عالية دالة أحصائية مع



 
 
 
 

 
 

 

141 

 ت التربيةقمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة كميا

 ـ.د.ماجد أحياب رمضاف

أشارت الدراسة الى وجود فروؽ دالة معنويًا تبعًا لمتغير الجنس )لصالح األناث (  
،كما أشارت الدراسة الى وجود فرؽ في قمؽ المستقبؿ لدى طمبة المرحمة الرابعة 

 .وفقًا لمتغير التخصص ولصالح التخصص األنساني 

                                            
  Future  Anixty And Therir Relation to Some Variables to 

have Student Forth -Stage  in Colleges Education in AL-

Anbar  University 

 

Dr. Majid .H.Ramadhan  AL-Rashed . 

 

Abstract 

The aims of this study to identify the level to future 

anixty to have to student forth -stage of college education 

.And identify to Relation ship of future anixty Achievement 

study .And identify to level  future anixty to student forth 

stage following to variables such asgender ( males&femals) 

and signitificant . The study population was limited to 

education collegs since college and education humanities 

college in the center of the AL-Anbar Universty.the sample 

was randomly chosen and was (25%) from the population 

(778)and the number of the student was (195) instruments 

and statical methods : 

The first is the scale of future anixty  in order get 

validity of the instrument .Content and face validity were 

used as well as item analysis (the Test -Re -Test )was used to 

get the instrument reliability .The statistical computation used 

to get the results were percentage ,the mathematical  mean . 
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 The standard deviation ,persons correlation coefficient . 

The results there are high level in a future anixty have 

to student forth -stage ,and there are high dagre student scale 

future anixty . And there are statistically significanl  

difference of the staudard of (a=0.05)to the femals .and there 

are significant difference at the standard of (a=0.05) to 

humaities siginificanl . 

 

 الفصل االول

 مشكمة البحث:
لظروؼ العراؽ الخاصة وعدـ االستقرار األمني وتزايد أعداد الخرجيف 
وقمة فرص العمؿ .قد يولد لدى الطالب الجامعي وخصوصا في المرحمة المنتيية 
)المرحمة الرابعة ( قمؽ بشأف مستقبمو وتكوينو أسرة في مجتمعو،وحيث اف قمؽ 

مؽ التي تشكؿ خطوره في حياة الفرد والتي تمثؿ المستقبؿ يمثؿ أحد أنواع الق
خوؼ مف مجيوؿ ينجـ عف خبرات ماضية ) وحاضرة أيضا( يعيشيا الفرد تجعمو 
يشعر بعدـ األمف وتوقع الخطر ويشعر بعدـ األستقرار وتسبب لديو ىذه الحالة 
شىءمف التشاـؤ واليأس الذي قد يؤدي بو في نياية األمر الى أضطراب حقيقي 

مثؿ: األكتأب أو أضطراب نفسي عصبي خطير ، وأف قمؽ المستقبؿ قد  وخطير
ينشأعف أفكار خاطئة وغير عقالنية لدى الفرد تجعمو يؤؤؿ الواقع مف حولو 
،وكذلؾ المواقؼ واألحداث والتفاعالت بشكؿ خاطىء،مما يدفعو الى حالة مف 

ره العقالنية ومف الخوؼ والقمؽ اليائـ الذي يفقدة السيطرة عمى مشاعره وعمى أفكا
وقد يتسبب ىذا في حالة مف عدـ الثقة بالنفس  ثـ عدـ األمف واألستقرار النفسي .
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وعدـ القدرة عمى مواجية المستقبؿ والخوؼ والذعر الشديد مف التغيرات  
األجتماعية والسياسية المتوقع حدوثيا في المستقبؿ مع التوقعات السمبية ما يحممو 

وبالتالي فأف قمؽ المستقبؿ يشكؿ خوؼ مزيج مف الرعب  المستقبؿ مف مفاجئات .
واألمؿ بالنسبة لممستقبؿ واألفكار الوسواسية،واليأس بصورة غير معقولة تجعؿ 
صاحبػو يعاني مف التشاؤـ مف المستقبؿ ،وقد يعيش الحياة بشكؿ زائؼ فيمجأ الى 
الكذب وقد يصؿ الى الخداع والنفاؽ في التعامؿ مع الواقع مف حولو 

 (.4-3،ص1004)شقير،
فالتعرؼ عمى قمؽ المستقبؿ الذي يتعرض لو طمبة المراحؿ المنتيية في 
كميات التربية وعالقتو ببعض المتغيرات يعد مشكمة أساسية تستحؽ الدراسة 
العممية ، اذ أستدؿ الباحث مف خالؿ تجربتو في ممارسة التدريس ،أف ىذه الفئو 

بؿ ،وتبيف ىذا عندما يسمح لمطالب بالتعبير مف الطمبة يعانوف مف مف قمؽ المستق
عف أفكاره ونظرتو الى المستقبؿ ،وقد يكوف ىذا عامال لخفض التحصيؿ في 
الدروس وعدـ التركيز في المذاكرة ،حيث تثار بعض األسئمة منيـ .مثؿ :ما فائدة 

 أف نكمؿ دراستنا الجامعة وال نستطيع الحصوؿ بسيولة عمى فرصة العمؿ ؟
ما  -سد مشكمة البحث الحالي باألجابة عف السؤاؿ األتي :لذلؾ تتج 

مستوى درجة قمؽ المستقبؿ لدى طمبة المرحمة الرابعة مف كميات التربية في 
جامعة األنبار؟ وىؿ ىناؾ عالقة بيف مستوى قمؽ المستقبؿ ودرجتو وبيف 

 التحصيؿ الدراسي ،ونوع دراسة الطالب كتخصص عممي أو أنساني ؟ 
 ث:أهمية البح
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أف أي مجتمع ينشد التقدـ ويسعى الى تحقيؽ نيضة حضارية تشمؿ  
جميع مجاالت الحياة البد مف تركيز أىتمامو عمى الشباب ألنيـ عماد المجتمع 
ومركز طاقتة الفعالة والمنتجة والقادرة عمى أحداث التغيير في جميع مجاالت 

و فكر شبابنا (.والقمؽ ىو مرض العصر الذي يغز 1،ص2876الحياة )الكبيسي ،
اليوـ ،والقمؽ عمميو أنفعالية ومعرفية وسموكية تحدث كرد فعؿ لشكؿ ما مف 
أشكاؿ الضغط ،وىذه العممية تبدأ بوساطة مثير خارجي ضاغط ،او بوساطة 
 دليؿ داخمي يدرؾ أويفسر عمى أنو خطير أوميدد.)عبد الرقيب ،

ية لمتوتر والتعب (.وقمؽ المستقبؿ مف المواقؼ التي تشكؿ دوافع قو 24ص2871
العصابي الذي يسبب لمفرد اضطرابات نفسية وحالة مف انعداـ األمف النفسي 

(الى ضرورة Farley,&Mark,2002,p45(.وأشارت دراسة )6،ص2000شي ي.)العكا
أىتماـ أبحاث المستقبؿ بمسح القمؽ وتحديد أحصائيات اكثر دقة عف القمؽ 

.والدراسة الحالية تيتـ بدراسة نوع ويجب تعريفو بوضوح وتحديد انواعو بوضوح 
" وموضوعيا ( 1999في حيف أشارت دراسة شماؿ ) مف القمؽ وىو)قمؽ المستقبؿ(.

البد مف التسميـ بأف قمؽ  وقمؽ المستقبؿ لدى الشباب المتخرجيف مف الجامعات" أن
المستقبؿ يكوف بفعؿ عوامؿ اجتماعية ثقافية، وىذا معناه أف ىناؾ أمور داخؿ 

ع تستثير التوجس والخوؼ مف األياـ المقبمة التي ستعمد عمى تغيير المجتم
سمط الضوء أف نيمكف  ناأىداؼ الفرد الحياتية ، فضال عف ذلؾ يذكر الباحث أن

عمى طبيعة المناخ االجتماعي المييأ لحالة القمؽ مف المستقبؿ فيما يمي: 
قمة  –لة التوزيعية غياب العدا –ارتفاع األسعار  –أزمة السكف  –)ضغوط الحياة 

( في ذخيرة 1988يشير دسوقي )و فرص العمؿ لخريجي الجامعات والمعاىد( . 
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و رىبة يتميز أعموـ النفس أف القمؽ حالة انفعالية مزمنة ومعقدة مع توجس  
باضطرابات عصبية وعقمية عديدة ، يتميز بإحساسو بمزيج مف الرىبة واإلخفاؽ 

، مع خوؼ مزمف بدرجة خفيفة، وخوؼ مف المستقبؿ بدوف داع معيف لمخوؼ 
 2004شقير، ) قوي ساحؽ ، وباعث ثانوي ينطوي عمى استجابة تجنب مكتسبة.

(.والشباب اليوـ ونعني طمبة الجامعة ىـ المستقبؿ ويفكروف بشكؿ كبير 4،ص 
 (.12،ص 2006في المستقبؿ ويتخوفوف مف المستقبؿ وما يخبأ ليـ )فراج ،

ىميتو في تناولو لموضوع قمؽ المستقبؿ لدى لذا يستمد البحث الحالي أ
طمبة كمية التربية وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي في ضوء متغيري الجنس 
والتخصص الدراسي لطالب كميات التربية في جامعة االنبار .وعمى أساس أف 
قمؽ المستقبؿ يتضمف العديد مف العناصر في شخصية الفرد مف حيث عدـ ثقة 

دراتو عمى أرجاع ما يحدث لو مف مواقؼ غير ساره الشخص في نفسو وفي ق
الى مواقؼ خارجية ،كما أف عالقتو باألخريف تكوف مضطربة األمر الذي يؤدي 

 (12،ص2003الى توتره وتردده .)صبري ،
ستخداميا في ميداف أالتحصيؿ الدراسي مف المفاىيـ التي شاع  تبر.ويع

في تقويـ األداء المدرسي ،وىو  التربية وعمـ النفس ،وذلؾ لما يمثمو مف أىمية
 محؾ أساس يمكف في ضوئو تحديد المستوى االكاديمي لمطالب .

(.وقد اشارت دراسة )جيسـ ووتور جريـ  2،ص1999)محمود،
،Gjesme.&Torgrim,1982 الى تأثير عوامؿ كثيره مثؿ مستوى الطموح، والتوجو الى)

 طالب عمى القمؽ . المستقبؿ، ونسبة الذكاء، والجنس، ومستوى تحصيؿ ال
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أف القمؽ يؤثر سمبيا في التحصيؿ االكاديمي مف خالؿ تأثيره عمى          
االنتباه ،فبدال مف تركيز أنتباه الطالب عمى الميمات المعرفية األساسية المطموبة 
 لألداء ،فأنو يوجو انتباىو نحو حالة القمؽ والتوترات التي يعاني منيا.

(Baker,1987.p.4) 
كما اف القمؽ يولد أستجابات غير مناسبة نحو الواجبات في موقؼ             

االمتحانات النيائية كألنشغاؿ بالنجاح ،أو الرسوب أو التفكير بالمستقبؿ أو 
(،والتحصيؿ الدراسي ألابناء 64،ص2880التفكير في ترؾ الدراسة .)اليواري،

 ف عمى مستقبميـ ،يثير قمؽ األسرة حتى أصبح مركز أىتماميا بغية األطمئنا
وىناؾ عوامؿ كثيره ،ولعؿ أكثرىا أىمية ىي أساليب معاممة األباء لالبناء داخؿ 

يجابية ،قد تؤثر عمى مستوى القمؽ أاالسرة ،وما يتمخص عنيا مف أثار سمبية أو 
فقد أشارت دراسة إبراىيـ  (.Camp .1982.p.102ومستوى األداء ومستقبميـ الدراسي .)

التوجو نحو المستقبؿ وعالقتو ببعض االضطرابات لدى  ( عف مستوى1002)
الشباب الجامعي دراسة مقارنة بيف عينات مصرية وسعودية . إلى أف ىناؾ 
عالقة دالة موجبة بيف انخفاض مستوى التوجو نحو المستقبؿ وكؿ مف االكتئاب 

ية واالغتراب والضغوط النفسية بالنسبة لكؿ مف الذكور واإلناث في البيئة المصر 
، وينجمر وسيفنسوف (1001عبد الحميد )، كما تبيف مف نتائج والسعودية 

Wenglert, L. & Svenson, O. (1982)المشكالت المتعمقة بالمستقبؿ كما يدركيا  ( أف
الشباب تعكس اتجاىاتيـ نحو المستقبؿ وتوقعاتيـ لو. وترتبط توقعاتيـ لممستقبؿ 

وتؤكدىا ريياـ وحسف  بط سمبيًا بتوتراتيـما ترت، كالشخصي إيجابيا باحتراـ الذات
Rehman, S. & Hasan, Q. (1983) .) 
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 ومما دفع الباحث الى االىتماـ بقمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات،        
ىو أف قمؽ المستقبؿ في حد ذاتو يمثؿ موضوعا خصبا ومف موضوعات االىتماـ 

ري والواقعي وىذا ما أشارت اليو الحديثة والمعاصرة نسبيا عمى المستوييف النظ
(، حيث يرى أف أغمب ما يثير القمؽ لدى المراىقيف  1002دراسة )ديفيد،

والشباب ىو المستقبؿ ،بؿ أف الشباب عندما يشعر بعدـ وضوح أو عدـ تحديد 
المستقبؿ الميني فانو يستشعر أحباطا وقمقا عمى ذاتو وعمى مستقبمو .)منصور 

 (.320،ص 2884،
وترجع األىميو التطبيقية ليذا البحث في التعرؼ عمى طبيعة العالقو بيف         

قمؽ المستقبؿ والتحصيؿ الدراسي في ضوء بعض المتغيرات : فضال عف معرفة 
مدى األسياـ النسبي لمتغيري التحصيؿ الدراسي في قمؽ المستقبؿ ،لكي يتسنى 

 .لنا توجيو الشباب في ضوء ما يسفر عنو البحث مف نتائج 
 

  -أهداف البحث :
 يستيدؼ البحث التعرؼ عمى:  
 مستوى قمؽ المستقبؿ لدى طمبة المرحمة الرابعة في كميات التربية.  -2
التعرؼ عمى عالقة قمؽ المستقبؿ بالتحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة  -1

 الرابعة في كميات التربية .
ة المرحمة الرابعة في التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى طمب -3

 -كميات التربية ،تبعأ لمتغيرات األتية:
 أناث (.    –الجنس )ذكور -أ   



 
 
 
 

 
 

 

148 

 ت التربيةقمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة كميا

 ـ.د.ماجد أحياب رمضاف

 عمـو أنسانية(. –التخصص)عمـو صرفة  -ب    

 
 -حدود البحث :

)كمية التربية لمعموـ الصرفة ، يتحدد البحث الحالي بطمبة المرحمة الرابعة      
مركز موقع نسانية في  أقساميا العممية واألوكمية التربية لمعموـ األنساتية ( بأ 

 (.20-902010جامعة االنبار لمعاـ الدراسي )
 تحديد المصطمحات :

 .  Future  Anxietyقمؽ المستقبؿ :
 ( ..1971Mcneilتعريف مكنيل ) -1

 ( .Mcneil .1972.p.230أنو أستجابة خوؼ لمخاطر مستقبمية محتممة اومتوقعة .)
القمؽ حالة أنفعالية غير سارة يصاحبيا االحساس ( 1989تعريف الهراوي) -1

بخطر أوخوؼ غير محدد. لذا يبدو الشخص مضطربأ الشعر باستقرار وال راحة 
باؿ واذا تأزمت عنده ىذه الحالة فربما تيوي بو الياوية الضياع واليالؾ ،وىي 

وتظير مشاعرالعجز  تنشأ مف الصراع بيف الدوافع ومحاوالت الفرد لمتوافؽ،
حساس بالذنب والتيديد لمحياة الحاضرة والمستقبمية لمفرد )مجمة االمف والحياة، واال

 . (21-13،ص21،العدد 2878
بأنو حالة مف التوتر الشامؿ الذي ينشأ خالؿ   -تعريف) مسرمان(: -3

 (.373،ص 2880صراعات الدوافع ومحاوالت الفرد لمتكيؼ )طو ،وأخروف،
 (.1222شي)يتعريف العكا -4
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 ـ.د.ماجد أحياب رمضاف

ف التحسس الذاتي وحاجة يدركيا الفرد وتشغؿ تفكيره عمى شكؿ حالة م 
شعور بالضيؽ والخوؼ الدائـ وعدـ االرتياح أتجاه الموضوعات التي يتوقع 

 (.12،ص1000شي،يحدوثيا مستقبأل.)العكا
 (.1225تعريف شقير)-4

 يعرؼ عمى أنو خمؿ نفسي المنشأ ينجـ عنو خبرات ماضية غير سارة،
دراكي معرفي لمواقع ولمذات مف خالؿ أستحضار لمذكريات مع تشويو وتحريؼ أ

والخبرات الماضية غير السارة ،مع تضخيـ لمسمبيات محض لأليجابيات الخاصة 
بالذات والواقع ،تجعؿ صاحبيا في حالة مف التوتر وعدـ األمف ،مما قد يدفعو 

ى حالة تدمير الذات والعجز الواضح وتعميـ الفشؿ وتوقع الكوارث ،وتؤدي بو ال
مف التشاؤـ مف المستقبؿ ،وقمؽ التفكير في المستقبؿ ،والخوؼ مف المشكالت 
األجتماعية واألقتصادية المتوقعة ،واألفكار الوسواسية وقمؽ الموت واليأس )شقير 

 (.22،ص 1004،
 -التعريف النظري :-

ىو شعور داخمي بعدـ الراحة أو االطمئناف النفسي ربما يعود ذلؾ نتيجة 
أجتماعيو مثؿ موقؼ ييدد وظيفة الشخص ،أو الشعور بالضيؽ لضغوط 

واألضطراب وعدـ االستقرار النفسي يصحبو شعور مبيـ بالخوؼ مف شىء غير 
محدد بالذات أو مف توقع حدوث شىء ما .وىو يتفاوت في الشدة مف مجرد 
شعور خفيؼ باالضطراب الى شعور مرعب يعجز األنساف معو عف أداء أي 

 شىء.
 -ف االجرائي :التعري -
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ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس قمؽ المستقبؿ الذي  
 تـ تعديمو ليذا الغرض .

وىي مرحمة دراسية تأتي في نياية سمـ التعميـ الجامعي  -المرحمة الرابعة: -
لمدراسات االولية في كميات التربية  ،وىي مرحمة أنتقالية تنقؿ الطالب بعد 

 )الطائي ، ئة الدراسة التخصصية الى بيئة العمؿ أو)المينة(.تخرجو مف بي
 (.32،ص2867

 
 الفصل الثاني

 الخمفية النظرية
 Anxietyالقمق  -

(.والتي تعني أضطرابأ Anxietesكممة القمؽ جاءت مف الكممة الالتينية )  
بحاالت اليـ والخوؼ التي  عرفت في الماضي وىو حالة نفسية في العقؿ،

 (.10،ص2888)الشاوي ،نفسيأ وجسميأ  تؤذي االنساف
والقمؽ أذف ىو الحركة أو االضطراب وىو عكس الطمأنينة التي أشار       

ألييا القراف الكريـ في الحديث عف النفس المطمئنة ..)ياأيتيا النفس المطمئنة 
 (. 17-16أرجعي الى ربؾ راضية مرضية(سورة الفجر ،أية :

ي يعتبر أمرا صحيا ومفيدا فالفرد الذي يقمؽ فالقمؽ الخفيؼ أو العاد       
 لمستقبؿ حياتو نجده يعمؿ ويكد ويبني حياتو .والطالب الذي يقمؽ 
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ألقتراب موعد األمتحاف فأنو يسير ويذاكر لكي يستوعب دروسو فيتغمب  
عمى القمؽ وينجح في دراستو ،فالقمؽ في كؿ ىذه الحاالت أمر مفيد أما الذي 

امؿ الكسوؿ .وعمى ضوء ذلؾ يحسف بنا أف نفرؽ بيف اليقمؽ مطمقا فيو الخ
 خمسة أنواع مف القمؽ 

ويطمؽ عميو عدة مسميات القمؽ العادي  :Objective Anxietyالقمق الموضوعي -1
أو القمؽ الصحي أو القمؽ الواقعي أو القمؽ السوي وىو ىاـ وضروري لمحياة 

داف شىء مثؿ القمؽ ولمتقدـ ،ويحدث ىذا في مواقؼ التوقع أو الخوؼ مف فق
المتعمؽ بالنجاح أو التفكير بالمستقبؿ أو أمتحاف أو أنتظار نبأ ميـ 

 (. 17،ص2878)اليراوي،
 وىي تعني وجود صفة عامة لمقمؽ عند الفرد ، Trait Anxietyسمة القمق : -1

بحيث تجعؿ عنده استعدادا القمؽ مف أي موضوع .ويستثار القمؽ بشكؿ غير 
 (. 22،ص2880د ألي موقؼ )احمد،عاد عند تعرض الفر 

وىو مرض نفسي شديد الوطأة .ومف : Neuretic Anxietyالقمق العصابي : -3
القمؽ  اكثر الحاالت العصابية أزعاجأ ،ويشير )ريحاف ابراىيـ ( الى ذلؾ بقولو :
فيرى  العصابي يشعر فيو الفرد بحالة الخوؼ الغامض والمنتشر وغير المحدد،

لنوع مف القمؽ ىو خوؼ مف مجيوؿ )ريحاف )فرويد ( أف ىذا ا
 (. 21،ص2878ابراىيـ،

فيو يشعر الفرد باألثـ عندما يكوف القمؽ  -: Egoistic Anxietyالقمق الذاتي  -4
وكأنو نذير خطر .أف مصدر القمؽ الذاتي كامف في تركيب الشخصية ،فيو 

 .صراع داخؿ النفس وليس صراعا بيف الشخص والعالـ الخارجي 
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ىو أستجابة سوية لمضغط مف  : Achievement Anxietyمق التحصيل :ق -5  
أو) القمؽ المستشار( وىو نوع مف القمؽ المرتبط  خارج الفرد )قمؽ خارج المنشأ (

بمواقؼ االمتحاف ،حيث تثير ىذه المواقؼ في الفرد شعورا بالخوؼ مف مواجية 
مؽ لمنتائج المترتبة االمتحانات ،فالطالب الذي يخاؼ الرسوب في االمتحاف ويق

 (.12ص،2005العزاويعميو يضاعؼ جيده مف أجؿ التحصيؿ والنجاح )
 أعراض القمق :

 أف األثار التي يخمفيا القمؽ عمى االنساف بشكؿ عاـ تحدد في النقاط التاليو:
القمؽ يؤدي الى تشتيت التفكير وعدـ القدرة عمى التركيز أو أتخاذ القرار  -2

 و األنساف .في الموضوعات التي تواج

 القمؽ يؤدي الى الشعور بالعجز وفقداف األمف وعدـ السعادة والرضا . -1

 تبيف مف التجارب أف القمؽ الزائد يقؼ عقبة شديدة في طريؽ التعميـ . -2

يتسبب القمؽ في قرارات طائشة وسموؾ غير سوي يحاوؿ الفرد تغييرحالة  -3
ئمة القانوف أو سيطر عميو ،وقد يوقفو ىذا السموؾ تحت طا القمؽ التي ت

حالو .)طو   يزيد بأحساسو باألثـ الذي يؤدي الى زيادة القمؽ والى تردي
 (.376، 2880،وأخروف ،

 

قد يؤدي القمؽ الى أمراض جسمية خطرة فمثال بعض الغدد يزداد أفرازىا  -4
ومع  توقعا لحالة الخطر ،ىذا الخطر الذي اليحدث وال ينتيي أبدا ،

 يؤدي األمر الى أضطرابات جسمية. أستمرار أفرازات ىذه الغدد
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مع أستمرار القمؽ وأزدياد الصراعات قد يتطور األمر الى أمراض نفسية  -5 
 أخرى أشد وأخطر ،فالقمؽ مقدمة لجميع األمراض النفسية والعقمية .

 القمؽ يؤدي الى أنفصاـ في الشخصية وفي العالقات مع األخريف ، -6
 المرض حولو أحكاما وشدة . فينعزؿ الفرد عنيـ وبالتالي تزداد دائرة

يؤثر القمؽ عمى مستوى األنتاج لدى الفرد فيضطرب عممو ويقؿ أنتاجو.)  -7
 (.32،ص 2878اليراوي ،

o :وجهة نظر نظريات عمم النفس في القمق 

 يعتبر القمؽ مف الموضوعات األساسية التي تعرضت ليا نظريات عمـ 
 -النفس :

ىنالؾ Psychology  Analysis Theory: وجهة نظر نظرية التحميل النفسي -:أوال 
القمؽ الموضوعي :وىو القمؽ الذي ينشأ مف مصادر - 1ثالثة انواع مف القمؽ .

القمؽ العصابي :وىومرض نفسي شديد األزعاج تمعب الغرائز  -1خطر حقيقية.
القمؽ األخالقي :ويكوف فيو موقؼ الضمير محورا لمصراع  -2فيو دورا كبيرا .

نظر مدرسة التحميؿ النفسي الى الصراع الغريزي ىذا الصراع  .ويرجع القمؽ في
الذي تحتممو الذات فينتج القمؽ منذرا بالخطر .. فالقمؽ عباره عف أنذار بالخطر 

(. واالنا :ىي 35،.ص2878لوجود شحنات غريزية تيدد الذات )اليراوي ،
االفراد مف  المصدر والمنشأ الوحيد لمقمؽ.اما االنا االعمى والتي توضح معاناة

القمؽ نتيجة شعورىـ بالذنب في حالة خرقيـ لمقوانيف والتقاليد. 
Murray,et.al,1997,p.40) كما أف نظرية التحميؿ النفسي تركت أثرا في أراء عمماء. )

النفس المحدثيف،الذيف أتفقوا عمى أىمية القمؽ بوصفو مصدرا أساسيا 
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فرد )بطبيعتو يحاوؿ أف يسيطر ( أ ف ال2827لألضطرابات النفسية ،فيرى )يونغ  
عمى مدى واسع مف الصعوبات كما تصوغيا شخصيتو في الطفولة الى مرحمة 
الشباب بخاصة األضطرابات الشخصية ،التي تنتج مف الفشؿ في السيطرة عمى 

(. ومف جية أخرى فقد 211،ص2872التحديات التي تواجيو في الحياة )فاليري،
عماء مدرسة التحميؿ النفسي الجديده عما تحدثت )كاريف ىورني ( وىي مف ز 

اسمتو  "القمؽ االنساني " الى العداوة التي تنشأ عند الطفؿ نتيجة الخبرات الميددة 
أمنو،ومف ىذه الخبرات :تضارب المشاعر نحو الطفؿ،رفض الطفؿ ،العقاب غير 
العادؿ وىذه المشاعر مف العداوة يعمميا الطفؿ الى الناس جميعا ويرى الطفؿ 

( فيشير 2832(،أما )فرـو14ص 1968)السباعي، في كؿ شخص خطرا ييدده .
الى أف القمؽ ىو نتاج الضغوط الحضارية الثقافية التي تعكس األسرة خالؿ 

 (.(From,1941,p9أساليب التنشئة االجتماعية.
فقد نظرت الى القمؽ Behavior Theory  -: وجهة نظر النظريه السموكيه-:ثانيا 

وؾ متعمـ تبعًا لقواعد التعمـ الشرطي أو التعمـ بالمالحظة .وترى عمى ًانو سم
مدرسة الجشطالت أف القمؽ ينتج عف الرغبة في أتماـ عمؿ ناقص أو األحساس 
نتيجة لوجود عمؿ لـ يتـ .أما مدرسة العالج بالمعنى عند )فرانكؿ(فترى أف القمؽ 

( .كما أكد 23،ص1989ينتج عف عدـ وجود معاف لمحياة عند الفرد)عوض ، 
)بافموؼ (أف القمؽ ينجـ عف شارة الخطر التي ترد مف المنبو الشرطي ليأخذ نفس 
رد الفعؿ الذي ينتج سابقا،بالتأكيد الحقيقي الذي يرد منو المنبو الطبيعي )العيسا 

(اف القمؽ ىو خوؼ مرتبط بالتاريخ 1958(.ويرى )واطسف،68،ص1989وي ،
راطات والمعززات كافو التي مرت في حياتو التعممي لمفرد ،الذي يشمؿ األشت
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( فيشير الى أف جميع سموؾ األنساف 1957(.أما سكنر،)14،ص2002)العزاوي ، 
يتشكؿ خالؿ التعزيز ،فاألستجابة المعززة تزيد مف ًامكانية حدوثيا ثانيٍة 

.Morgan,1989,p,105).) 
سانية ،أف القمؽ وجية نظر النظرية األنسانية: ترى أصحاب النظرية األن-ثالثا :

ىو الخوؼ مف المستقبؿ ،وما يمر بو مف أحداث تيدد وجود األنساف أو كيانو 
الشخصي ،فالقمؽ ينشا مف توقعات االنساف لما قد يحدث ،والقمؽ ليس ناتجًا عف 

(فيشير الى نمو 2861(.اما )ماسمو ،2827ماضي الفرد ،فيرى )موراي ،
رجيا في األشباع حسب أىميتيا الشخصية وتطورىا يعتمد عمى الحاجات وتد

وضرورتيا بالنسبة الى الفرد ،وأف نوع البيئة التي يتعرض ليا تؤثر تأثيرًا كبيرًا 
والتسمح لو  عمى عممية نمو الشخصية ،فالبيئة التي تكوف مصدر تيديد لمفرد ،

أشباع حاجاتو األساسية،فًانيا تعيؽ نموه فيدرؾ العالـ مف حولو عمى أنو عدائي 
 (.Maslow,1972,p.370ير وميدد فيشعر بسوء التوافؽ )أو خط

 Anxiety Drive Theoryنظرية القمق الدافع -عا:راب
وتشير ىذه النظريو الى أف لمقمؽ خاصية الدافع الذي يدفع الشخص لمعمؿ 
والنشاط والتعمـ ،وافترضوا أف االنساف عندما يؤدي عمال يشعر بالقمؽ الذي يحفزه 

ؿ حتى يخفؼ ىذا الشعور ،وأشاروا الى أف وجود القمؽ دليؿ الى انجاز ىذا العم
(اف Tylor&Spense,1943عمى وجود الدافع  وبالتالي تحسف األداء ،فيرى كؿ مف )

زيادة الدافع "القمؽ "التؤدي الى تحسف االداء في كؿ األعماؿ ،الف أداء أي عمؿ 
داء .)كماؿ يعتمد عمى قوة الدافع وقوة األستجابة المسيطرة في موقؼ األ

 (.23-22،ص2867،
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  Existentialism Theoryالنظرية الوجودية  -خامسأ : 
المفيوـ األساس لمنظرية الوجودية ،ىو احساس الفرد بأنعداـ الشىء في 
حياتو،والتي قد تكوف غير مريحة أكثر مف قبوؿ حتمية الموت ،واليوجد محفز 

و أستجابة ألنعداـ الوجود معيف واضح ألحساس القمؽ المزمف ،لذا فاف القمؽ ى
(..أما وجية نظر التحميؿ الوجودي لمقمؽ ،فيو (Vyas&Ahuja,1999,p,251والمعنى 

يعني بالخصائص الرئيسية لوضعية األنساف وخوفو مف عدـ وجوده بصورة 
 (.Wilson ,&Kneisl,1996,p,372أساسية )
 yorTrait anxiety The-Stateالسمه  –نظربة القمق الحاله  -سادسا:

(أف القمؽ لو خاصيتاف : أما أف يكوف قمقا في المحظة Catill,1966لقد رأى )    
الراىنة ،كأستجابة  لتيديد معيف أو ظرؼ ما يتضمف القمؽ كحالة غير ثابت  أو 

(.بينما يعرفو Siber&Tobias,1977,p,138ينظر أليو بأنو فرد ذو شخصية قمقة.)
(Camble&Aticknson,1972,p36سمة الق ): عمى أنيا عبارة عف أستعداد سموكي -مؽ

مكتسب يظؿ كامنا حتى تنبو وتنشطو منبيات داخمية أو خارجية فتثير حالة 
 (.39،ص1978القمؽ )كماؿ ،

( فتوصؿ الى أف حالة القمؽ حالة أنفعالية مؤقتة يشعر بيا Spieberger,1966أما )
 بي غيراألرادي ،األنساف عندما يدرؾ تيديدا في الموقؼ ،فينشط جيازه العص

وتتوتر عضالتو ،ويستعد لمواجية ىذا التيديد ،ويرجع حالة القمؽ الى أحداث 
وقتيو تثير القمؽ ،أما بشارات داخمية أو خارجية ،وىذا يعني أف حالة القمؽ ىي 
أقؿ أستمرار أو أقؿ تحددأ بعوامؿ داخمية وأكثر تركيزا في أنماط معينة مف 

ؽ الحالة مع الشعور بالخوؼ وزيادة نشاط الجياز المواقؼ الحياتية ويرتبط قم



 
 
 
 

 
 

 

157 

 ت التربيةقمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة كميا

 ـ.د.ماجد أحياب رمضاف

العصبي المستقؿ .وفيما يمي بعض األفتراضات األساسية التي أعتمد  
 -( في نظريتو :Spiebergerعمييا)

حدوث مثير خارجي أو داخمي يدركو الفرد عمى أنو ميدد يؤدي الى حدوث -2
 رد فعؿ مف حالة القمؽ 

 د ،يؤدي الى أرتفاع درجة شدة حالة القمؽ .زيادة درجة أدراؾ المثير الميد-1
أف األفراد الذيف يتميزوف باألرتفاع في سمة القمؽ يدركوف أغمب المواقؼ  -2

عمى أنيا ميددة ويستجيبوف ليا بالمزيد مف شدة حالة القمؽ وذلؾ عمى العكس 
 مف األفراد الذيف يتميزوف بسمة قمؽ منخفض .

فضة مف حالة القمؽ ترتبط بخصائص المثير أف المستويات المرتفعة أو المنخ-3
 والحافز ،وقد تظير ىذه المستويات مباشرة في سموؾ الفرد.

أف تكرار مواجية الفرد لممواقؼ الضاغطو ،قديحدث تطور ميكانزمات الدفاع  -4
  (.18،ص2002النفسية التي تساعد عمى خفض حالة القمؽ  )العزاوي ،

 
 بلالسمات الشخصيه  لذوي قمق المستق

 يتصؼ األشخاص ذو قمؽ المستقبؿ ،وقمؽ المستقبؿ الميني بالعديد مف السمات،
أنبثقت مف األطر النظرية والدراسات التي تناولت قمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض 

(،الى أف ذوي قمؽ 1992المتغيرات النفسية ،فأشارت دراسة )ساميو خضر ،
 والألمسؤوليو ، ر باألحباط،المستقبؿ يتسموف ب:األغترب ،والألمباالة ،والشعو 

والشعور بالحرماف والأمؿ في المستقبؿ ،ونقص الرضا عف أنفسـ وعف الى أف 
سمات مف لديو قمؽ مستقبمي تتمثؿ في : التركيز الشديد عمى أحداث الوقت 
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الحاضر حياتيـ ،وضعؼ الثقو ،والتشاؤـ ،ومشاعر النقص والدونية .كما أشارت  
 ((Moline,1990دراسة 

يروب نحو الماضي،واألنسحاب مف األنشطة البناءة ،واألنطواء وظيور أوال
عالمات الشؾ والحزف وصالبة الرأي والتعنت ،والتشاؤـ ،وعدـ الثقة في الذات 

( أف الشخص ذو قمؽ المستقبؿ 1996واألخريف ،وأضحت دراسة) معوض ،
الو مف اليمكنو مف تحقيؽ ذاتو واليمكنو أف يبدع والشعور بالعجز ويتميز بح
ونقص  السمبية والحزف ونقص القدرةعمى مواجية المستقبؿ والشعور بالنقص،

(،الى أف األفراد مرتفعي القمؽ (Zaleski,1996الشعور باألمف .وأشارت دراسة 
يتميزوف بالتأثير في األخريف مف أجؿ تأكيد مستقبميـ ويستخدموف ستراتيجيات 

ويتسموف دائمًا بالتشاؤـ مف  الرئاسة، الجبر واألرغاـ لمتأثير باألخريف في مواقؼ
المواقؼ المستقبمية والتنبؤ السمبي لممشكالت المتوقعة التي قد تواجييا البشرية 

( أف األفراد ذوي قمؽ المستقبؿ يعانوف مف أنخفاض 2000.وأضحت دراسة )احمد ،
الدافعيو لألنجاز ،وأنخفاض مستوى الطموح وتدني تقديرالذات ،ومفيوـ الذات 

(الى أف األفراد ذوي قمؽ المستقبؿ  2003سالب .بينما أشارت دراسة) صبري ، ال
يعانوف مف :ضعؼ ثقة الشخص في قدرتو وأرجاع ما يحدث لو مف مواقؼ غير 

 (.6،ص2009سارة الى عوامؿ خارجية .)طمعت ،
 مؤشرات قمق المستقبل :

 بؿ وىي :خالؿ األدبيات يمكف تحديد بعض المؤشرات الدالة عمى قمؽ المستق
 قؿ موضوعي ،أذ تكوف مصادره معروفو لدى . - 2
 يحدث نتيجة أحداث راىنو . -1
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 يرتبط بحاضر الفرد ومستقبمو . -2 
ينشأ نتيجة أضطراب الجو األسري وتفكؾ األسره والتيديد باألنفصاؿ ينشىء  -3

 األطفاؿ مييئيف لألصابة بالقمؽ النفسي .
عوريًا أو الشعوريًا ،ونعني بالصراع الصراع النفسي :قد يكوف الصراع ش -4

تنازع رغبتيف أو دافعيف وأصطداميما ومحاولة كؿ منيما أف تتحقؽ عمى حساب 
األخرى ،فيحس المريض بالحيرة التي تولد التوتر وعدـ 

 (.487،ص1997األستقرار.)طو،وأخروف،
نفسية يزداد قمؽ المستقبؿ في مرحمة المراىقة ،نظرا لمتغيرات البايموجية وال -5

 (.22،ص2002واألجتماعية.)العزاوي ،
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 الدراسات السابقه : 

ألنيا  أف عممية أستعراض الدراسات السابقة خطوة ميمة في البحث العممي ،    
تمكف الباحث مف معرفة موقع بحثو مف البحوث التي سبقتو ،كما أنيا تمكنو مف 

أىـ الدراسات التي معرفة مدى حاجة المكتبة لدراسة لمثؿ ىذه الدراسة.وأف مف 
 حصؿ عمييا الباحث والتي ليا عالقة بمتغيرات البحث:

 (.(1999دراسة محمود -1

قمؽ المستقبؿ لدى الشباب المتخرجيف مف الجامعات،ىدفت الدراسة الى اختبار 
الفرضيات األتية :يشيع قمؽ المستقبؿ بيف الطمبة المتخرجيف مف الكميات بدرجة 

يف الطالب المتخرجيف الكميات أكثر مف الطالبات عالية ،ويشيع قمؽ المستقبؿ ب
،ويشيع قمؽ المستقبؿ بيف الطمبة المتخرجيف مف ذوي المستوى األقتصادي 
واألجتماعي العالي أكثر مف أقرانيـ ،وأعد الباحث مقياسا لقمؽ المستقبؿ ،وتألفت 

(طالبا وطالبو مف المراحؿ المنتيية في جامعات بغداد 250عينة البحث مف )
المستنصرية والتكنموجية في مدينة بغداد ،وتـ أستخداـ الوسيط واألختبارالتائي و 

لعينتيف مستقمتيف ومعامؿ ألفا وتحميؿ التبايف الثنائي بوصفيا وسائؿ أحصائيو 
.وقد أظيرت النتائج أف الطمبة المتخرجيف مف الكميات لدييـ مشاعر تتسـ بالقمؽ 

المستقبؿ حالة نفسية تنتاب الطمبة مف المستقبؿ ،وأف األحساس بالقمؽ مف 
جميعا بغض النظر عف جنسيـ والمستوى األقتصادي واألجتماعي الذيف ينتموف 

(بالنسبة لمتغيرات 0.05أليو ،أذ أنو ليست ىناؾ فروؽ ذات داللة أحصائية عند )
 ( .70-80،ص،1999الجنس والمستوى األقتصادي واألجتماعي )شماؿ،
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ؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات لدى قم( 2000شي )يدراسة العكا -1 
طمبة الجامعة (.ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ بيف 
طمبة الجامعة تبعا لمتغيرات ،الجنس والتخصص واعدت الباحثة مقياسا لقمؽ 

( فقره لقياس قمؽ المستقبؿ ،وتألفت عينة الدراسة مف 26المستقبؿ يتكوف مف )
وطالبو مف المراحؿ المنتيية لدى طمبة جامعة المستنصرية ،بواقع  (طالب230)

كميتيف عمميتيف وكميتيف انسانيتيف ،واستخدمت معامؿ ارتباط بيرسوف واالختبار 
التائي لعينتيف مستقمتيف واالختبار التائي لعينة واحده وتحميؿ التبايف الثالثي 

سط درجات قمؽ المستقبؿ بوصفيا وسائؿ أحصائية ،وقد أوضحت النتائج أف متو 
لدى طمبة الجامعو أعمى مف المتوسط الفرضي لممقياس بفرؽ داؿ معنويًا 
،ووجود فرؽ داؿ معنويا لصالح األناث،ولكف اليوجد فرؽ بيف التخصص 

 (.8-256،ص،2000)العممي واألنساني()العكايشي ،
 (.2005دراسة العزاوي ) -3

 لدى طمبة المرحمة  )قمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات     
األعدادية (.ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ وعالقتو 
بالتحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ السادس األعدادي .وأعد الباحث 

(طالبًا 418( فقرة ،وتألفت عينة الدراسة )50مقياسًالقمؽ المستقبؿ يتكوف مف )
(،وأستخدـ 2002-2001عاـ الدراسي )وطالبة منطمبة الصؼ السادس االعدادي لم

 الباحث في معالجة البيانات:النسبو المئوية ،واألختبارالتائي لعينتيف مستقمتيف،
ومعامؿ أرتباط بيرسوف ،واألختبار التائي لعينة واحدة ،ومعادلة ألفا كرونباخ 
لالتساؽ الداخمي ،وتحميؿ التبايف الثنائي .وقد أوضحت النتائج أف متوسط قمؽ 
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 ستقبؿ لدى أفراد العينة يشير الى أف مستوى قمؽ المستقبؿ لدييـ منخفض ،الم 
كما أشارت نتائج الدراسة الى أف درجات الطمبة عمى مقياس قمؽ المستقبؿ 
 ترتبط بعالقة ضعيفة جدًا)طردية (غير دالة أحصائيًا مع درجات التحصيؿ .

 (. 156-1،ص ص ,2005)العزاوي 
 .(  2006دراسة فراج )  -3

ىدفت الدراسة الى محاولة التعرؼ عمى العالقة بيف قمؽ المستقبؿ وكؿ          
مف مستوى الطموح والمستوى األجتماعي وحب األستطالع ،لدى عينة مف طمبة 
كمية التربية جامعة االسكندرية ،في ضوء متغيري الجنس والتخصص الدراسي 

بيف مستوى القمؽ والمستوى  .أثبتت نتائج الدراسة الى وجود عالقة أرتباطية دالة
 .(.54، ص2006األجتماعي ومستوى الطموح لدى عينة الطمبو والطالبات .)فراج،

 (2010دراسة عرفات )-5
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية بشكؿ 

دى عاـ ،كما ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العالقة بيف متغير قمؽ المستقبؿ ل
طمبة كمية التربية ومتغيري الجنس )طالب وطالبات ( والتخصص الدراسي 

(طالبا وطالبة،ويمثموف 467)عممي وأنساني (،أما عينة الدراسة فقط تكونت مف )
أستخرجت الباحثو صدؽ أداة البحث  %(تقريبًا مف المجتمع االصمي .15نسبة )

ات بطريقة االتساؽ عف طريؽ الصدؽ الظاىري والصدؽ الذاتي وأستخرج الثب
(طالبًا وطالبة  50الداخمي وطريقة أعادة االختبار عمى عينة مف الطمبة بمغت )

( وأستخدمت الباحثة الوسائؿ االحصائية 0,93وكاف معامؿ الثبات الداة البحث)
المناسبة في تحميؿ البيانات ومعالجتيا أحصائيًا ، منيا معامؿ ارتباط بيرسوف 
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نة واحدة ،ومعامؿ ارتباط بوينت باسيلاير .وقد توصمت نتائج ،واالختبار التائي لعي 
الدراسة الى النتائج األتية :وجود فروؽ ذات داللة أحصائياً بيف المتوسط 
المتحقؽ والمتوسط النظري لمقياس قمؽ المستقبؿ ولصالح القيمة المتحققة ،وىذا 

عاـ عاؿ .كما  يعني أف مستوى قمؽ المستقبؿ لدى أفراد الى أفراد العينة بشكؿ
اظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة بيف متغير قمؽ ومتغير الجنس 
ولصالح االناث .كما أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة أرتباطية غير دالة بيف 
متغير قمؽ المستقبؿ ومتغير التخصص الدراسي ولصالح التخصص العممي . 

أرتباطيو أرتباطية غير دالة بيف متغير  كما أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة
قمؽ المستقبؿ ومتغير التخصص الدراسي ولصالح التخصص العممي 

 (.              2،ص  2010)عرفات،
أشارت ىذه الدراسة الى أف (. (Schonwetter,Dieter J,&Other,1995دراسة  -6

دريسية والتي تنظـ الطمبة ذوي القمؽ المرتفع غير قادريف عمى أتباع التعميمات الت
العمؿ داخؿ الجامعة ويقؿ تأثير بيئة التعمـ بالنسبة  ليـ .وفد أشارت الى 
ضرورة األىتماـ بدراسة القمؽ في المستقبؿ سواء في المدارس او الجامعات 

(Schonwetter,Dieter j ,& Other ,1995. P 66.) 
تقبمي وأثره في الى أىمية دراسة البعد المس( 1999دراسة ))مرسي وأخرون، -7

حياة الشباب وما يترتب عميو مف فقدانيـ لألمؿ في المستقبؿ مف  معاناتيـ مف 
بعض األزمات واألضطرابات .وىذا ما يسمى قمؽ المستقبؿ ،حيث الحظ 
الباحث قمة الدراسات العربية واالجنبية التي تناولت ىذا المتغير وعالقتو بكؿ مف 
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والمستوى االجتماعي واالقتصادي لدى طالب مستوى الطموح وحب االستطالع  
 ( .21 ،ص1999الجامعة )مرسي وأخروف ،

 
 الفصل الثالث

 أجراءات البحث
يتضمف ىذا الفصؿ وصفًا لمجتمع البحث ،وطريقة أختيار العينة         

 المناسبة،ووصفًا لألداة المستخدمة في البحث والتعديالت التي أجريت عمييا ،
عمى العينو،فضاًل عف الوسائؿ األحصائية التي أستخدمت في وأجراءات تطبيقيا 

 البحث سواء في أجراءاتو أوفي تحميؿ نتائجو .
 منهج البحث  -وال :أ
يعد البحث الحالي مف البحوث الوصفية األرتباطية وذلؾ لكونو يتناوؿ       

 العالقة بيف متغير مستقؿ وىو)قمؽ المستقبؿ(ومتغيرات تابعة لو.
 جتمع البحثم -ثانيأ:
البد لمباحث مف أف يحدد المجتمع األصمي بدقة وأف يعد قائمة كاممة         

وأخيرًا يحصؿ  ودقيقة بمفردات ىذا المجتمع ،ثـ يأخذ مفردات ممثمة مف القائمة ،
عمى عينة كبيرة نسبيًا بدرجة تكفي لتمثيؿ خصائص المجتمع األصمي 

 (.324،ص1975)البدر،
ع البحث مف طمبة ) المرحمة الرابعة ( في  كميات التربية يتكوف مجتم         

في جامعة االنبار مف كال الجنسيف )الذكور واالناث (ومف كال التخصصييف 
)العموـ االنسانية ،والعموـ الصرفة(،والذيف ينتظموف في الدواـ الرسمي النياري في 
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مادي لمعاـ الراسي كميات التربية التابعة الى جامعة االنبار في مركز مدينة الر  
(.مستثنيًا منيا كميتيف ىما كمية التربية بنات وذلؾ لكونيا تضـ جنس 2010-(2009

واحد فقط ،وكمية تربية القائـ لكونيا تفتقر الى المرحمة الرابعة. قاـ الباحث 
،بحصر شامؿ 13/4/2010بمساعدة قسـ شؤوف الطمبة في رئاسة الجامعة بتاريخ 

حمة الرابعة في أقساـ كميات التربية )األنسانية ،والصرفة(في ألعداد الطمبة في المر 
( أقساـ موزعة عمى كميتيف ىما :كمية 10موقع رئاسة الجامعة و البالغ عددىا )

( أقساـ ،وكمية التربية لمعمـو 6التربية لمعموـ األنسانية والبالغ عدد أقساميا )
الطمبو في الكميتيف  ( أقساـ ،وقد بمغ عدد4الصرفة والبالغ عدد أقساميا )

( طالب موزعيف عمى تخصصاتيـ األنسانية 523طالبًا وطالبو ،منيـ )778))
( طالبو موزعات عمى تخصصاتيف األنسانية والعممية 255والعممية في الكميتيف ،و)

 يبيف توزيعات الطمبة . (1)في الكميتيف . والجدوؿ رقـ 
                                                                       



 
 
 
 

 
 

 

166 

 ت التربيةقمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة كميا

 ـ.د.ماجد أحياب رمضاف

 (1جدول رقم ) 
يوضح أعداد طمبة المجتمع األصمي  المرحمة الرابعة)ذكور،أناث( موزعيف حسب 

 كمياتيـ

 
  : عينة البحث-:ثالثأ 

بعد أف تـ تحديد أعداد طمبة المجتمع األصمي وىـ طمبة المرحمة الرابعة         
في كميات التربية ) لمعموـ الألنسانية والعموـ الصرفة ( في مركز موقع جامعة 

%( مف أعداد طمبة الكميتيف)كمية التربية 25االنبار.قاـ الباحث بأخذ ما نسبتو )
وكمية التربية لمعموـ الصرفة(  لمبحث مف كال الجنسيف لمعموـ األنسانيو 

)ذكور،وأناث ( .وقد أعتمد الباحث العينة العشوائية الطبقية ألنيا تكوف ممثمة 
 لمختمؼ الفئات أو الطبقات المتجانسة في المجتمع المراد قياسو أو مسحو ،

 (.217،ص2864ويكوف حجـ الطبقة في المجتمع األصمي )البدر،
نيـ طالب وطالبو ،م( 195 )مغ عدد أفراد عينة البحث األساسيةوقد ب   
 طالبو ، موزعيف حسب تخصصاتيـ العممية واألنسانية .( 64)طالب ،(131)

%(مف أفراد عينة 14(يوضح عدد أفراد عينة البحث أي مانسبتو )1والجدوؿ) 

 المجموع أناث ذكور الكمية

 272 102 170 كمية التربيه لمعموم الصرفه

 506 153 353 كمية التربيه لمعموم االنسانيه

 778 255 523 المجموع
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وقع طمبة المرحمة الرابعة في كميات التربية األنسانية والعموـ الصرفة في م 
 الجامعة .

 (1الجدول)
يوضح أفراد عينة الدراسة من الطمبة والطالبات حسب الجنس والتخصص وما 

 %(15نسبته )
 التخصص

 
 الجنس

 المجموع %15عينة الطمبة ما نسبته 

 أناث ذكور

 69 26 43 التربية لمعموم الصرفة 

 126 38 88 التربية لمعموم االنسانية 

 195 64 131 المجموع 

 
 أداة البحث -رابعأ:

  Future Anxiety Scale مقياس قمق المستقيل
أستخدـ الباحث في بحثو ىذا مقياس قمؽ المستقبؿ الذي أعده الباحث )نبيؿ      

أف ( أداة مناسبة لقياس المتغير المستقؿ )قمؽ المستقبؿ( ،بعد 2002العزاوي ،
حمة العمرية والدراسية جرى الباحث عميو تعدياًل عمى فقراتو بما يناسب المر أ

 (60وليو قبؿ التعديؿ عمى)والتوجيات المستقبمية . يتكوف المقياس في صورتو األ
مجاالت ىي :المجاؿ االقتصادي ،والمجاؿ النفسي  (6فقرة موزعة عمى )

،والمجاؿ االجتماعي ،والمجاؿ الصحي ،والمجاؿ األسري ،والمجاؿ التحصيمي 
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حية المقياس وصالحية فقراتو كأداة مالئمة )الدراسي( .ولغرض التأكد مف صال 
لقياس الغرض الذي وضع مف أجمو .فقد أستخرج لممقياس صدؽ وثبات لضماف 

 حسف أستخدامو .
ولتحقؽ مف صدؽ المحتوى تـ عرض الفقرات عمى مجموعة   صدق المقياس :

(خبراء لفحص الفقرات 21مف المختصيف والخبراء في المجاؿ ،بمغ عددىـ )
(الى أف Ebelمف أنيا تقيس ما وضعت مف أجمو ،  ،أذ اشار أبيؿ ) والتأكد

الوسيمة المفضمة لمتأكد مف الصدؽ الظاىري ألداة القياس ،ىي أف يقوـ عدد مف 
الخبراء المتخصصيف بتقدير صالحية الفقرات لقياس الصفة التي وضعت مف 

ذؼ وتعديؿ ضوء مالحظات و أراء الخبراء تـ حEble,1972,p),307أجؿ قياسيا )
%( فأكثر ،حيث أعتمدت ىذه النسبة 80عدد مف الفقرات،وعمى وفؽ معيار )

فقرات  (7فقره ، تـ أستبعاد ) (53معيار لمصالحية،وأصبح عدد الفقرات النيائي )
يوضح أراء الخبراء في صالحية  ( 3وتـ تعديؿ البعض األخر ،والجدوؿ )

 المقياس .
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 (3الجدول ) 
 ء المحكمين عمى فقرات مقياس قمق المستقبليوضح نسب اتفاق الخبرا

 

عدد  الفقرات المجال 
 الفقرات

عدد 
 الخبراء

عدد 
 الموافقين

عدد غير 
 الموافقين

النسبه المئويه 
 لالتفاق

-7-5-3-2-2 االقتصادي
20 

5 12 12 - 200% 

1-4-8 2 12 10 1 72% 
6 2 12 2 8 14% 

 %200 - 12 12 4 6-4-3-2-1 النفسي 
2-4-5-20 3 12 10 1 72% 
7-8 1 12 5 6 31% 

 
 االجتماعي

2-1-2-3-6-
7-8 

6 12 12 - 200% 

4-5 1 12 20 1 72% 
20 2 12 3 7 22% 

 
 الصحي

1-2-3-5-6-
7-20 

6 12 21 - 200% 

2-4- 1 12 20 1 72% 
8 2 12 1 20 26% 

 
 االسري

1-1-4-5-8-
12 

6 12 11 - 122% 

3-6-9 3 12 12 1 83% 
7 1 12 4 8 33% 
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( كأقؿ  53( كأعمى درجة و) 265وقد تراوحت الدرجو الكمية ألداة القياس بيف )

 درجة ،وببدائؿ خمسة ىي :
:  يالبديؿ الثان– 2درجو . (5تنطبؽ عمي تمامًا .يحصؿ عمى ) : البديؿ االوؿ-1

:تنطبؽ عمي  البديؿ الثالث- 3(درجة .4تنطبؽ عمي بدرجة كبيرة .يحصؿ عمى )
:تنطبؽ عمي نادرا .يحصؿ عمى البديؿ الرابع- 4(درجة .3قميال .يحصؿ عمى )

 ( درجة.1:التنطبؽ عمي اطالقًا .يحصؿ عمى ) البديؿ الخامس - 5(درجة .2)
عشوائية بيف مجاالت ره تـ نشر الفقرات بصو بعد االخذ بمالحظات الخبراء   

 المقياس .المقياس الست ،ثـ حددت صيغة استجابة الطمبة عمى فقرات 
 .وضع تعميمات االجابة عميو ثـبحاجة الى تعديؿ (،–غير مفيومة –ب)مفيومة 

تـ اختيار عينة عشوائية مف طمبة وبعدىا -: التجربة االولية االستطالعية.
( طالبا وطالبو مف كال 60تتكوف مف )المرحمة الرابعة في كميات التربية ،

 ( طالب وطالبو، 30التخصصييف )العموـ االنسانية والعموـ الصرفة ( أي بمعدؿ )
( طالبأ لكؿ مف متغير )التخصص ،والجنس (.عمما أف العينة مف 15وبمعدؿ )

غير عينة البحث األساسية .وبعد أف قاـ الباحث بتوزيع أستمارات المقياس ثـ 
يمات وفقرات المقياس وبعد األنتياء مف األجابة وأحتاب وقت األجابة قراءة التعم

 
 الدراسي

1-3-4-6-8-
9-12 

7 12 12 - 122% 

5-7 1 12 12 1 83% 
1 1 12 3 9 15% 
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( دقيقو،تـ تفريغ النتائج، وظير أف فقرات 35( دقيقة .بمتوسط قدره )40-30البالغ ) 
 .%( 80المقياس كانت واضحة ومفيومة ،وبنسبة  اتفاؽ بمغت أكثر مف )

 -الصدؽ التميزي:و باليدؼ منيا تحميؿ الفقرات ويطمؽ عميالتجربة االساسية: 
يعد الصدؽ التميزي مف أىـ أنواع الصدؽ ونعني بالصدؽ ىو مقدار الفقرة عمى 
أف تميز بيف األفراد الحاصميف عمى درجات مرتفعة وبيف مف يحصموف عمى 
درجات منخفضة في السمة التي تقيسيا الفقرة كميا )أي األختبار(وىذا التميز 

ولغرض  (،258ص،1988المقياس )أحمد، يكوف عمى أساس الدرجة الكمية عمى
التوصؿ الى تحديد فقرات ذات قوة تميزية مقبولة تبيف مجموعتيف مف الطمبة 
الذيف يتسموف بقمؽ عالي والذيف يتسموف بقمؽ منخفض ،فقد تـ تطبيؽ المقياس 

( طالب وطالبو .اختيروا بطريقة عشوائية مف 265عمى عينة عشوائية بمغت )
ساوية مف كال الجنسيف والتخصص .بعد تحديد العينة وتوفير كميتيف وبأعداد مت

الوقت والظروؼ المالئـ وتوضيح الغرض مف الدراسة واف أجاباتيـ تكوف سريو 
لغرض البحث العممي فقط ،وبعد اف أبدى الطمبة تعاونيـ مع الباحث .بعد 

رات األنتياء مف األجابة جمعت األستمارات وتـ تدقيقيا .ثـ جمعت درجات الفق
جميعيا لكؿ طالب مف افراد العينة الذي يمثؿ درجتو الكمية عمى المقياس )مقياس 
قمؽ المستقبؿ (،وبعدىا تـ ترتيب مجموع درجات افراد العينو تنازليا مف االعمى 

%(مف أدنى 27%(مف أعمى الدرجات و)27الى االدنى ،ثـ اخذ ما نسبتو )
( طالب .وقد تراوحت 72ؿ منيما )الدرجات ،وبذلؾ تكونت لدينا مجموعتاف عدد ك

والمجموعة الثانية الدنيا تراوحت  ( درجة ،175-205درجات المجموعو العميا بيف )
( درجة.ثـ بعدىا حممت كؿ فقرة مف فقرات بأستخداـ 120-70درجاتيا بيف )
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االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف وذلؾ الختبار الفروؽ بيف متوسطات درجات  
-0,14ميا والدنيا ،وتراوحت القيمة التائية لفقرات المقياس بيف )المجموعتيف الع

( ،وأعتبرت القيمة التائية المحسوبة مؤشرًا لتميز كؿ فقرة مف خالؿ مقارنتيا 12,32
بالقيمة الجدولية  ،وبعد التأكد مف تحميؿ النتائج أظيرت أف جميع فقرات مفياس 

 34، 8،22،26فقرات ،ىي الفقره ) (5) ( ،بأستثناء0.05قمؽ المستقبؿ مميزه وبداللة )
( أستبعدت مف المقياس الأنيا غير دالة.وبذلؾ أصبح عدد فقرات المقياس 44،
 (يوضح القوة التميزية لفقرات المقياس .4( فقره .والجدوؿ )48)

 (3الجدوؿ )
المرحمو الرابعو في يوضح القوة التمييزية لفقرات مقياس) قمؽ المستقبؿ( لدى طمبة 

 بأسموب المجموعتيف المتطرفتيف التربية كميات
رقـ 
 الفقرة

االختبار  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 التائي

رقـ 
 الفقرة

االختبار  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 النحراؼ المتوسط النحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط التائي

1 4.24 0.46 2.46 1.04 11.41 28 2.43 1.54 1.27 0.80 6.00 
2 3.83 33.1 2.30 1.31 7.33 29 2.91 1.57 1.66 1.19 5.69 
3 4.29 0,96 2,65 1.10 10.4 28 2.43 1.54 1.27 0.80 6.00 
4 3.67 1,31 2,41 1,51 5.92 29 2.91 1.57 1.66 1.19 5.69 
5 4.38 0.87 3.02 1.40 7.38 30 4.27 1.02 2.07 1.10 13.12 
6 3.61 1.27 1.79 1.02 10.08 31 3.37 1.36 1.43 0,36 10,90 
7 3.67 1.44 2.38 1.51 5.57 21 3.12 0.78 1.44 1.25 8.68 
8* 3,66 1,20 4,25 0,25 1,50* 22 2.07 2.52 1.41 2.41 2.60 

9 4.35 0.89 2.95 1.26 8.16 23* 2.58 2.20 2.62 2.27 0,14* 

10 3.16 1.44 2.09 1.36 4.86 24 2.21 2.42 2.77 2.24 5.66 
11 3.95 1.12 1.67 1.02 12,32 25 3.47 0.82 2.34 2.26 5.06 
12 4.23 1.01 2.28 1.23 10.96 26 3.21 2.04 1.42 2.32 8.22 
13 3.83 1.33 2.30 1.31 7.33 27 1.61 2.26 2.38 0.82 5.55 
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 14 4.01 1.12 2.01 1.08 11.50 28 2.10 2.43 2.63 2.03 6.04 
15 3.41 1.43 1.82 1.14 7.78 30 3.37 5.23 1.02 2.26 2.42 
16 2.37 2.36 1.26 2.22 4.04 32 1.53 2.43 2.30 0.70 5.27 
17 3.76 1.31 2.44 1.51 5.92 31 1.53 2.43 2.30 0.70 5.27 

18 4.29 0.96 2.65 1.10 10.04 32 3.12 0.78 1.44 2.14 8.68 
19 2.5 2.28 2.50 2.22 20.24 33* 2.53 2.27 3.11 0.71 2.37* 

20 3.33 2.55 3.72 1.33 9.65 34 3.66 1.31 2.01 1.17 8.44 
21 1.83 1.31 1.61 0.51 4.32 35 4.25 1.10 2.80 1.48 7.07 
22* 3.45 0.66 3.42 2.04 0.23* 36 3.08 1.61 2.12 1.52 3.70 

23 3.91 1.19 1.93 1.02 11.26 37 2.12 2.25 2.67 2.02 20.07 
24 2.28 1.56 1.17 0.62 5.92 38 4.43 0.94 2.70 1.48 8.82 
25 4.04 1.35 2.41 1.47 7.31 40 4.38 0.72 2.35 1.18 12.08 
26* 2.21 2.24 2.53 2.21 2.41* 42 3.12 2.25 1.61 1.42 6.16 

27 2.27 1.09 2.85 1.50 6.87 41 3.05 2.22 1.77 2.34 4.26 

      42 1.32 2.34 2.16 0.70 5.00 

)ابو  ( .0,05عند مستوى داللة )) (160(وبدرجة حرية 1,64*القيمة الجدولية تساوي )
 (.356ص 1987النيؿ ،

 
أف ثبات المقياس يشير الى أتساؽ درجة األستجابات عبرسمسمة  : ثبات المقياس
الطريقة  :لقد تـ استخراج الثبات بطريقتيف (. (Cornbach,1964.p.126مف القياسات 

لقد  .(االتساؽ الداخمي الثانية )طريقة ال،و (T-R-test أعادة االختباراالولى :طريقة )
(.في الطريقو األولى .اما 0,87كاف معامؿ أرتباط بيرسوف بيف درجات االختباريف )
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( في الطريقة الثانية ،وىو داؿ عند مستوى 0,89) لممقياس كاف(ألفا )معامؿ ثبات  
 عد المقياس متسقا داخميًا .(.وي0,05داللة )

( فقره 37بعد أف أصبحت فقرات مقياس قمؽ المستقبؿ ) -: تطبيق االداة النهائي
( 195بصيغتيا النيائية  ،طبؽ المقياس عمى عينة البحث األساسية البالغ عددىا )

(يوضح ذلؾ .وبعد 1طالب وطالبو .وحسب توزيع الطمبة عمى كمياتيـ والجدوؿ )
وتصحيحيا وتحويميا الى درجات خاـ ثـ العمؿ عمى تحميميا  جمع االستمارات

احصائيًا .وبعد اف حصؿ الباحث عمى درجات الطمبة  السعي السنوي لمعاـ 
( أعتمد الباحث  ( لممرحؿ الرابعة مف أقساـ الكميات ،2010-2011الدراسي المنصـر

 15 -%14عمى متوسط درجات تحصيؿ الطمبة لمسعي السنوي ،والتي تراوحت )
 -2المتوسط الحسابي -1النسبو المئوية  -2الوسائؿ االحصائية: . %( درجة 

معامؿ ارتباط -4االختبار التائي لمعينتيف مستقمتيف -3األنحراؼ المعياري 
تحميؿ التبايف  -7االختبار التائي لعينة واحدة -6معامؿ الفأ . -5بيرسوف 
 . (Tow-Way Variance Analysis)الثنائي 
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 لرابعالفصل ا 
 النتائج ومناقشتها

سيكوف في ىذا الفصؿ العرض المفضؿ لمنتائج التي تـ التوصؿ ألييا وفؽ 
األىداؼ والفرضيات الموضوعة في الفصؿ األوؿ ،ثـ مناقشتيا في ضوء ما طرح 

  -مف أطار نظري ودراسات سابقة في الفصؿ الثاني ،وكما ىو موضح :
 : الهدف االول

األوؿ الذي يتناوؿ التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ ولمتحقؽ مف تحقيؽ اليدؼ 
لدى طمبة المرحمو الرابعو في كميات التربيو في جامعة االنبار .فقد تـ أستخراج 
المتوسط الحسابي ،واالنحراؼ المعياري لدرجات افراد العينو الكميو، كما موضح 

 (.5بالجدوؿ رقـ )
 (5الجدول )

يه (لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي القيمه التائية )المحسوبه والجدول
 والمتوسط الفرضي.

 
(ىو 195ضح اف المتوسط الحسابي ألفراد العينو البالغ عددىا )( يت4في الجدوؿ )

،بينما كاف المتوسط الفرضي  ةرج(د2041.5،وانحراؼ معياري) ة( درج235)

 العينه
 

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الفرضي

 

درجة 
 الحريه

 

مستوى  القيمة التائية
 الدالله

 دالة الفرق

 المحسوبه
 

 الجدوليه
 

 دال 0.05 1.97 3.66 193 144 2041.5 146 195
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، والختبار داللة الفرؽ بيف المتوسطيف  ةدرج (233لممقياس* يساوي ) 
)البياتي  ة،وباستخداـ االختبار التائي لعينة واحد

يرت النتائج أف متوسط قمؽ المستقبؿ لدى أفراد .(اظ254،ص1977واثناسيوس،
( بدرجة 0,05مف المتوسط الفرضي ،وبداللة أحصائية عند المستوى )أعمى العينة 
،وىذا يشير الى أف قمؽ المستقبؿ (3.66(.وأف القيمة التائية المحسوبة )(193حرية

سات لدييـ عاؿ.وبيذه النتيجة تطابقت نتائج  البحث الحالي مع نتائج الدرا
(.التي اظيرت الى 1996( ودراسة )باسـ ،2000السابقة مثؿ دراسة )العكاشي ،

ارتفاع مستوى قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كميات التربيو  .وتفسر ىذه النتيجة التي 
توصمت الييا الدراسة الحالية أف طمبة المرحمة  الرابعة في كميات التربية يعانوف 

ب الظروؼ التي يمر بيا البالد مف تدىور مف نظره تشاؤمية الى المستقبؿ بسب
الوضع األمني الذي يمنع الحركة بسيولة لمبحث عف فرصة عمؿ في أماكف 
تتوفر فييا فرص عمؿ أكثر مف غيرىا .ىذا جانب والجانب األخر التأخر في 
  الحصوؿ عمى) تعيف( مما يترؾ أثره في حياة الفرد في تكويف حياتو المستقبمية  ،

وأقتناء متطمبات الحياة  جاب أطفاؿ وتكويف الحياة األسرية ،مف زواج وأن
الضرورية مف منزؿ يسكف فيو ، وسيارة تمبي حاجاتو فييا ، ووظيفة عمؿ يستقر 
فييا .لكي يشعر بأف حياتو وحياة أطفالو ومستقبميـ مضموف غير ميدد كؿ ىذه 

رضى الى أفكار األمور وغيرىا تجعؿ الطالب في المرحمة المنتيية في الكميات ع
ويدعـ نتيجة ىذا البحث دراسة  تشغؿ باليـ مما تجعميـ ضعيفي األنجاز والتعمـ،

( بعنواف قمؽ المستقبؿ لدى الشباب المتخرجيف مف الجامعات .أنو 1999)حسف،
ثقافية ،وىذا  البد مف التسميـ بأف قمؽ المستقبؿ يكوف بفعؿ عوامؿ اجتماعية 
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تمع تستثير التوجس والخوؼ مف االياـ المقبمة معناه أف ىناؾ أمور داخؿ المج 
التي ستعمد عمى تغير أىداؼ الفرد الحياتية يذكر الباحث أننا يمكف تسميط 
الضوء عمى طبيعة المناخ األجتماعي المييأ لحالة القمؽ مف المستقبؿ )حسف 

 .(. 22،ص1999،
+ا)دنى عدد الفقرات (× *المتوسط الفرضي لممقياس =)اعمى قوه في المقياس 

  2     عدد الفقرات (/×قوه في المقياس 
                                        =5)×48)1 ) + ×48 ÷ )2=144 

 المتوسط الفرضي .
 

 الهدف الثاني : 
ولتحقيؽ اليدؼ الثاني الذي يتناوؿ التعرؼ عمى عالقة قمؽ المستقبؿ بالتحصيؿ 

ات التربية .فقد تـ أحتساب معامؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة الرابعة في كمي
طالبًا وطالبة (195(بيف بيف أفراد العينة البالغ عددىـ ) (Pearsonأرتباط بيرسوف 

 ( يوضح ذلؾ.6عمى مقياس قمؽ المستقبؿ ودرجات التحصيؿ الدراسي .والجدوؿ )
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 (6الجدول ) 
 اسيمعامل االرتباط بين درجات مقياس قمق المتقبل ودرجات لتحصيل الدر 

قيمة معامؿ أرتباط  العينة
 بيرسوف المحسوبة

درجة 
 الحرية

قيمة معامؿ 
أرتباط بيرسوف 

 الجدولية

 الداللة االحصائية  مستوى الداللة

 دال 0.05 0.044 193 0.099 195

 
( 0.099( اف قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف بيف المحسوبو )6ويتضح مف الجدوؿ)

( عند مستوى (0.044ة ف الجدوليأكبر مف قيمة معامؿ أتباط بيرسو 
وىذا يشير الى أف درجات الطمبة عمى مقياس قمؽ (193(بدرجة حريو )0.05داللو)

 المستقبؿ ترتبط بعالقو أرتباطية دالة أحصائيًا مع درجات التحصيؿ الدراسي .
( ،ويعود السبب الى اف ىذه 2001وتتفؽ ىذه الدراسة مع نتائج دراسة ) الياشمي ،

الف  كس االثر الواضح لقمؽ المسقبؿ في انجاز الطالب وتحصيمو .النتيجة تع
الدراسات  (2002وأشارت دراسة محمود ) القمؽ يؤثر في تحصيؿ وأنجاز الطالب .

العربية الحديثة تناولت مفيـو قمؽ المستقبؿ ويعد ىذا المفيـو وثيؽ الصمة بمفيـو 
واحد، فبقدر ما يكوف  Continuum)التوجو نحو المستقبؿ فيما عمى طرفي متصؿ )

يقترب مف التوجو نحو المستقبؿ ، وبقدر  وقمؽ المستقبؿ حافزا عمى اإلنجاز فإن
مف ىذا  ويعبر عف قمق وما ينخفض مستوى التوجو نحو المستقبؿ لدى الفرد فإن
 .المستقبؿ ودفاعو ضد ىذا القمؽ باإلغراؽ في الحاضر
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  -: اليدؼ الثالث 
ثالث الذي يتناوؿ التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى ولتحقؽ مف نتائج اليدؼ ال

فقد  ،(الجنس والتخصص  )قمؽ المستقبؿ لدى طمبة المرحمة الرابعة وفقا لمتغيري
، لمتعرؼ عمى عالقة ((Two way Anova Analysisتـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي

 ( يوضح ذلؾ العالقة .7ىذه المتغيرات مع قمؽ المستقبؿ والجدوؿ )
 (7دول )الج

الفروق في قمق المستقبل تبعا" لمتغيرات )الجنس ،والتخصص(بأستخدام تحميل 
 التباين الثنائي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمه 
 التائية

مستوى 
 الداللة

 داؿ 12.461 4471.329 -1 4471.329 الجنس

 داؿ 24.66 7741.830 1 7741.830 التخصص
    لجنسا

Xالتخصص 
 داؿ 0.234 346.162 1 346.162

 - - 63.6102 192 12213.159 الخطأ
 - - -        194 12213.159 المجموع الكمي

وبدرجة  (0.05(عند مستوى داللو  )3.84*القيمو الفائيو الجدوليو تساوي )
 (.282  حريو)
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 -غير الجنس )ذكور ف القيمة التائية المحسوبة لمتأ( 7يتضح مف الجدوؿ )      
( عند مستوى 3.84عمى مف القيمة التائيو الجدولية والبالغة )(أ12.461أناث( البالغة )

( ،اذ يوجد فرؽ في قمؽ المستقبؿ لدى طمبة المرحمة الرابعة في كميات 0.05داللة )
وتتفؽ ىذه الدراسة مع نتائج ( ،لصالح األناث  تبعأ لمتغير الجنس و)التربية 

( ،المتاف أشارتا الى وجود فروؽ دالة 2000(ودراسة )العكاشي2005زاوي ،دراسة )الع
أما الدراسات التي  معنويًا تبعًا لمتغير الجنس)الذكور،وأالناث(ولصالح ااًلناث ،

( .ويوعز 1999(،ودراسة )حسف ،2001أختمفت معيا فيي دراسة كؿ مف )الياشمي ،
ي تمر بيا الطالبات فتره تكثرفييا الباحث السبب الى أف ىذه المرحمة العمرية الت

والعادات والتقاليد التي  الضغوط النفسية بسبب كثرة الضغوط األجتماعية ،
تصعب عمى الفتاة مواجيتيا .فالمينة بعد التخرج مشكمة لمفتاة بسب الصراع بيف 
العادات والطموح المشروع نتيجة تعب السنيف الدراسية ،ومشكمة الزواج وشروطو 

الكثير مف الفتياة الى تقبؿ مرحمة العنوسة المؤلمة،أوالتضحية بالغاليو .مماتذىب 
والنفيس مف اجؿ الزواج الغيرمحمود عقباه أو األنتظار طويال لمبحث عف مايالئـ 
الطموح .كؿ ىذه الصراعات لدى الفتياة تترؾ اثرىا في طبيعة التفكير المشوش 

 اؤـ واليأس واالحباط .الذي ينتج عنو قمؽ مرضي يؤدي بصاحبو الى التش
( أف القيمة التائية المحسوبة 7مف الجدوؿ رقـ ) كما أظيرت النتائج        

(وىي أعمى  مف 24.66عموـ صرفة (البالغة )–لمتغير التخصص )عموـ أنسانية 
( أذ يوجد فرؽ في قمؽ 0.05عند مستوى الداللة )  ) (3.84القيمة الفائية الجدولية 

عموـ صرفة ( ولصالح –متغير التخصص )عموـ أنسانية المستقبؿ بالنسبة ل
ويوعز الباحث السبب الى اف التفكير بيذه االمور التخصص العموـ االنسانية ،
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مف  النمط س ونفالظروؼ ىو واحد ألف الكؿ يعش في مناخ واحد تسوده نفس  
لذلؾ الفرؽ في التفكير العاـ بيف ىذا التخصص وىذا التخصص الكؿ التفكير . 

 .التأثيراتاجو نفس العقبات بأستثناءات قميمو تفكر بعقمية حضارية بعيده عف يو 
فضال عف أف المناىج الدراسية التي يتناوليا الطالب ىي بعيدة عف حياتو اليومية 
ومايدور فييا ،مجرد التاكيد عمى الجوانب النظرية مما تخمؽ صعوبات دراسية 

ماداـ التوجد االف أؿ ماجدوى ما نقرأه لذا تراه يتس،اليود الطالب االنجاز فييا 
 حينما نتخرج ؟.في المستقبؿ فرصة عمؿ لنا 

 
 التوصيات :

 ضوء نتائج في البحث وأستنتاجو يمكف لمباحث أف يوصي بما يمي :
مف أجؿ خفض التركيز عمى برامج األرشاد التربوي والنفسي في الجامعة .-2

 والتفائؿ في غد أفضؿ .التوتر والقمؽ مف المستقبؿ وزرع روح االمؿ 
الذي مف والتربوية زيادة توعية الطمبة وتوجيييـ بمراجعة مركز الرعاية النفسية -1

رشاد األ المفترض أف يكوف في الجامعة .أو مراجعة األساتذة المختصوف في
 النفسي والتربوي .

برامج بالتوجيو الميني زرع روح األمؿ والتفائؿ بالمستقبؿ مف خالؿ تقديـ -2
 الفرص المتاحة ليـ كونيـ شباب المستقبؿ .     و 

 فتح مراكز يمارس فييا الطمبة ىواياتيـ وتعتبر متنفس ليـ مما يعانوف. -3
في العمؿ  تبصير الطمبة بالمعمومات الالزمة عف الميف ومتطمباتيا والرغبة-4

 واف يعمؿ األنساف ضمف مبدء )الشخص المناسب في المكاف المناسب (.
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 ت :المقترحا

 أجراء دراسة مماثمة عمى المرحمة الرابعة في كميات أخرى ولنفس المتغيرات .-2
 أجراء دراسة حوؿ عالقة قمؽ المستقبؿ بمتغيرات أخرى .-1
أجراء دراسة لمحموؿ الواقعية لتخميص الطمبة مف حالة القمؽ المستقبمي -2

 وتأثيراتو.
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 المصادر  
 المصادر العربيه  -أوال :

(:حالة القمؽ وسمة القمؽ 1988عبد الخالؽ وحافظ احمد خيري ) أحمد ،محمد-1
 16لدى عينات مف المممكو العربية السعودية .مجمة العموـ االجتماعية ،مج 

 ( .3،العدد )
(. قمؽ المستقبؿ ومركز السيطرة والرضا عف اىداؼ 1996باسـ ،فارس جاسـ )2- 

 ب ،جامعة بغداد .)اطروحة دكتوراه غير منشوره ( كمية االداالحيػاة.
(:االحصاء الوصفي 1977البياتي ،عبد الجبار توفيؽ،وزكريا أيثناسيوس )3-

 واالستداللي في التربية وعمـ النفس ،الجامعة المستنصرية:بغداد .
. اثر اسموب االرشاد وقت الفراغ في (1999)الشاوي ، سعاد سبتي عبود     -3

طروحة دكتوراه غير منشورة ( ؽ المستقبؿ لدى بنات دور الدولة )أػخفض قم
 الجامعة المستنصرية .-كمية التربية 

(. دراسة مقارنة بيف الطمبة ذوي القمؽ 1983عبدالحميد، سعيد حسف )   - 4
كمية  العالي والواطئ في بعض المتغيرات )رسالة ماجستير غير منشورة (

 التربية ابف رشد ،جامعة بغداد.
السمة ( لالطفػاؿ،  –. اختبار القمؽ ) الحالة (1982عبد الرقيب ابراىيـ )    -5

 القاىرة : دار المعارؼ.

(. قمػؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض 2000العكايشي ، بشرى احمد جاسـ )    -  6
كمية التربية  المتغيرات لػدى طمبة الجامعة )رسالة ماجستير غير منشوره ،

 ،الجامعة المستنصرية .
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انفعاالتيا وامراضيا وعالجيا ، بغػداد : الدار (. النفس و 1988عمي كماؿ )  - 7 
 ة .ػالعربي

(. عمـ النفس وقضايا العصر ، القاىرة : دار 1998فرج، عبد القادر طو ) - 9
 ارؼ .ػالمع

(. القمؽ وعالقة بالشخصية في مرحمة المراىقة 1978كمػاؿ ابراىيـ مرسػي ) -20
 .)دراسة تجريبيو ( القاىره

(. الضغوط النفسية التي يتعرض ليا المراىؽ 1999ناجح ،كريـ خضر ) -22
العراقي وعالقتػو بعمره وجنسو ومفيوـ الذات ومركز السيطره )رسالة 

 أبف رشد ،جامعة بغداد. -ماجستير غير منشوره (كمية التربية 
(: قمؽ المستقبؿ وعالقتو باالتجاه 1998الياشمي ، رشيد ناصر خميفة ) -21

ي ، ماىر وآخروف. قمؽ االختبارات : مجمة رسالة اليوار  -المضاد لممجتمػع
 (.27الخميج العربي ،الرياض :العدد،)

عمـ النفس العاـ .جامعة 1999) طو، حسيف ياسيف،خاف،أميمو يحيى عمي) -22
 بغداد.

،  2(. الصحة النفسية والعالج النفسي ، ط1997حامد عبد السالـ زىراف ) -23
 الكتب.  القاىرة : عالـ

(، مدخؿ في االسس النفسية والفسيولوجية 1980ود عوض )ػ،محمعبػاس -24
 لمسموؾ ،االسكندرية ،مصر ،دار المعرفية الجامعية .
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(. العالقة بيف مستوى التحصيؿ الدراسي 1999مصطفى لمعاف )،محمود  -25 
وبعض المتغيرات الدافعية واالنفعالية واالجتماعية لدى طمبة المرحمة 

 راه (.االعدادية )اطروحة دكتو 
(. الصحة النفسية ، دراسة في سايكولوجية التكيؼ ، 1981الرفاعي، نعيـ ) -26

 ، دمشؽ .5ط

،  2(. الصحة النفسية والعالج النفسي ، ط1977حامد ،عبد السالـ زىراف ) -27
 القاىرة : عالـ الكتب،

(. قمؽ الشباب ، دراسة عبر حضارية في 1991سيير كامؿ احمد ) -28
ري والسعودي :مجمة دراسات نفسيو ،رابطة االخصائييف المجتمعيف المص

 النفسييف المصرية ،الجزء الثالث .
" أزمة اليوية واالكتئاب النفسي لدى الشباب  :((1997أبو بكر مرسي -10

-323.، ص 7. مجمة دراسات نفسية ،) العدد الثالث المجمد   "الجامعي
352.) 

لخرافي لدى المراىقيف وعالقتو بقمؽ " التفكير ا :(2003إيماف محمد صبري .)-12
مؤتمر عمـ النفس السابع عشر ، الجمعية   "المستقبؿ والدافعية لإلنجاز

 المصرية لمدراسات النفسية كمية األدب جامعة القاىرة.

( : أسس عمـ النفس ، القاىرة 1995طمعت منصور غبلاير ) -11  
 االنجمو المصرية.:

مؽ المستقبؿ لدى الشباب المتخرجيف مف " ق :(1999محمود شماؿ حسف ) -12
 (.70-85ص ص ،249الجامعات ،    " )مجمة   المستقبؿ العربي ، العدد 
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" الشباب المصري وأزمة القيـ . القاىرة : الييئة  :(1997نادية رضواف ) -13 
 العامة لمكتاب.

(:القمؽ ظاىرة العصر المرضيو:مجمة االمف 1998ماىر اليراوي،وأخروف)-14
،) تصدرعف معيد الممؾ نايؼ مف 32-24،(      ،ص ص28ياة ،العدد)والح

  عبد العزيز ألمف والحياة(،الرياض،المممكة العربيةالسعودية.
.مكتبة االنجمو  2( ،" مقياس قمؽ المستقبؿ " ط2005زينب محمود شقير) -15  

 المصرية . القاىرة.
الطمبو الجامعييف نحو  ( بناء مقاييس االتجاىات1987الكبيسي ،وىيب مجيد )-16

 العمؿ في القطاع الخاص ،مجمة مركز البحوث التربوية والنفسية ،بغداد .
( "قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية وعالقتو  2010د.عرفات ،فضيمو ) -28

 .  WWW.broonzyah.netبالجنس والتخصص الدراسي "موقع المنتدى " 
 

 -: االجنبيه المصادر
1 - Aryan, Angela , (2004):" Relationships Between Future 

Orientation, Impulsive Solescent 

ResearchensationSeeking,   and Risk Behavior Among 

Adjudicated Adolescents" . Journal of Ad, Vol. 19 No.(4) 

PP428-445 

2-Camp, B,W. Swift, W.J. and Swift, E.W. Authoritaran 

parental attitudes and cognitive Functioning in pre –

school children ,psychologicals Report ,vol 198. 

3-Cronbach, L.J.E. Essentionls of psychological Testing. 

New  York, 1964. 

http://www.broonzyah/


 
 
 
 

 
 

 

187 

 ت التربيةقمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة كميا

 ـ.د.ماجد أحياب رمضاف

 4-Earley, Mark A.; Mertler, Craig A, 2002." Deconstructing 

Statistics Anxiety "  Paper presented at the Annual 

Meeting of the Mid-Western Educational Research 

Association (Columbus, OH, October 16-19, 2002). 

5--  Earley, Mark A.; Mertler, Craig A, (2002)." Gjesme, 

Torgrim , (1982): " Amount of Manifested Test Anxiety 

in the Heterogeneous Classroom" . Journal of Psychology. 

Vol. 110 No.(2) PP 89- 171. 

6-Eble,R.L(1972):Essentials of Educational Measurent ,Engle 

Wood Cliffs :New Jersey> 

7--Deconstructing Statistics Anxiety " Paper Presented At 

The Annual Meeting Of The Mid-Western Educational 

Research Association (Columbus, OH, October 16-19. 

8-Barker , B. Helping students cope with stress, journal of 

learning ,vol(15),No,5,1987.  

9-- Froom, Erick. Escape from freedom Farrand 

Kinhard.wg,New York(1941) 

10--Maslow, A, H. Motivation and personality 2nd-ed. New   

York:1972 

11-Mcneil. Antiety In children and social status : child 

Development ,vol ,1972.  

12- Morgan, clifford. T, King, Richard A. , Nets. John R. and 

    schapler, John. Introduction to psychology, New 

York,1989. 

13-Schonwetter, Dieter J.; And Others ( 1995 ) . " An 

Empirical Investigation of Effective College Teaching 

Behaviors and Student Differences: Lecture Organization 



 
 
 
 

 
 

 

188 

 ت التربيةقمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة كميا

 ـ.د.ماجد أحياب رمضاف

 and Test Anxiety" Paper presented at the Annual Meeting 

of the American Educational Research Association (San 

Francisco, CA, April 18-22, 1995) .   

14--McCracken , J. David , and others (1991) `" Aspirations 

of Rural Twelfth-Grade Students in 

 Vocational, General, and Academic Curricula in Ohio and 

Southwest Georgia " , Journal of Vocational Education 

Research, Vol. 16 No.1 PP51-77. 

 

15-Murray, R, Hill. P, McGuffin, P. The Essentionls of 

postgraduate psychiaduatry(3ed-edn)uk, Cambridge. 

University press,1997. 

16--Perna , Laura Walter , (1998) , " Does Financial Aid Help 

Students To Attend Higher Priced Colleges? " Journal of 

Student Financial Aid, Vol. 28 No(1) P19-38. 

17--Schonwetter, Dieter J.; And Others (1995). "An 

Empirical Investigation of Effective College Teaching 

Behaviors and Student Differences: Lecture Organization 

and Test Anxiety" Paper presented at the Annual Meeting 

of the American Educational Research Association (San 

Francisco, CA, April 18-22, 1995). 

 18. Rehman, S & .Hasan, Q. Tension is a factor in evaluation 

of past, present and future personal state of affairs .Indian 

Journal of Clinical Psychology ,1983, 257-262. 

19-Sieber, Joun E. O’neil, Harlod J. R. &. Tobias, 

Sigmund.Anxiety Learning and instruction Lawrence 

eribamassciates Hillsdale-New jerse ,1977. 



 
 
 
 

 
 

 

200 

 ت التربيةقمؽ المستقبؿ وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة كميا

 ـ.د.ماجد أحياب رمضاف

 20-Schonwetter, Dieter J.; And Others (1995). "An Empirical 

Investigation of Effective College Teaching Behaviors 

and Student Differences: Lecture Organization and Test 

Anxiety" Paper presented at the Annual Meeting of the 

American Educational Research Association (San 

Francisco, CA, April 18-22, 1995) . 

21-Zaliski , (1996) : " Future anxiety : Concepts 

measurement , and preliminary research", Journal of 

Personal Individual Difference, Vol 21 , No(2) , PP 165 – 

174 . 

22-Wenglert, L & .Svenson, O. (1982): Self-image and 

predications about future            events, Scandinavian .
Journal ofPsychology,(2)23, pp. 153-155, Vol.(2) No23. 

23-Trommsdorff, Gisela , (1979): "A Longitudinal Study of 

Adolescents futures orientation " . Journ 

24-Bryan, Angela , 2004 .:" Relationships Between Future 

Orientatio        Impulsive                              Sensation 

Seeking, and Risk Behavior Among Adjudicated 

Adolescents" . Journal of Adolescent Research, v19 n4 

p428-445 Jul 2004. 

 

 
 


