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 مقدمة: 
منذ بدء احلياة على األرض والفرد اإلنساين يف تفاعل مستمر وتواصلل داملل للتوا لع ملب ال يالظ والالروحت الله  لي  بل   
وكثرياّ ما ينجح الفرد يف أن يتوا ع، ولكنل  يفللل أايلايفّ يف اجوا ملظ ملب تللو الالروحت،  وشلذا الفللل يلدد     توللد 

كس سللل اّ علللى سلللوك  وت امللل  مللب ااكللرير  وشنللاع أمللور كثللرية تللن كس أ رشللا اللا و وارللترافو نفسلليظ لديلل  تللن 
يف شخصلليت  مللر أممللا مللث ّ،  تللدين شلل ور الفللرد فلررللا نتيجللظ اجلللل والسلل   مللر تكللرار  لل  وتللد ر علللى سلللوع الفللرد 

يظ أو أداء ال ملل نتيجلظ للغلطوا النفسل Burnoutاحلياة،  أو بسل   لللظ اجلدكو و، أو الت لرض ل اللاف النفسل  
يف بياظ   تتماش  مب ااتيا او الفرد اجاديظ والسيكولو يظ  لكر رغلل تللو احللا و،   للن الفلرد وملر أ لل احلفلا  
علللى ال مللل كمصللدر لتللو ري وسللامل احليللاة مللر اج كللل واجللل س واجسللكر و ملله اجتتل للاو األكللر ،   لنلل   بللد وأن 

و غ ّ عر ذلو،   اجللاكل األسلريظ واألملراض واجخلاوحت ملر تلدشور الورلب  يتحمل كل أنواع الغطوا واجصاع ، 
اجايل لألسلرة مسلتال  ّ كلملا أملور كلارر سليترة الفلرد ويالتل  ويصل   عليل  ااوخشلا أو التختلي  جوا متملا،  وشلذا ملا 

 (  Merry,1995,p.10سيدد  فلفرد    الل ور فحلرية واإلرفع،  وال جز،  والاللع )

اللر الفللرد    اجسللتال ل بتفللاأو وأمللل أو روللا بتلللاأ  ولنللوا، أ  فنزعللار وكللوحت وللللع  لكللر شللاته احلللالته ليسللتا وين
و للزو عللر األكللر ،  ايلللع ضكللر الت للرض مملللا بلللكل متللزامر   لللن كلللان ااانلل  السللل  شلللو الطاللل  علللى الواللللب، 

 (Zaleski,1996)سيدد  ذلو فلفرد    الل ور فلاللع بل ن اجستال ل 

وت للد احليللاة اللله   يتللو ر  يمللا الللدوا  وا سللتمراريظ و  تللو ر الللل ور فلررللا، تسللمل يف أن تللليب بيننللا أ ايللاّ سلللوكيظ 
 ديللدة تفللرض نفسللما علللى األ للراد فعت ارشللا رد   للل ي ي  ،عللا ن للل الفللرد ي للاين مللر  راممللا مللر الغللطوا النفسلليظ 

 اللديدة عا هتيده جلاعر الاللع 

رب الاللللع مللر ا نف للا و الت ي يللظ اجو للودة عنللد اإلنسللان وشللو االلرع والللدا ب للحيللاة  ذا كللان يف احلللدود الت ي يللظ،  وي تلل
 و ذا خاد عر اده الت ي   كانت ملكلظ ت يع ايات  ووظامف  السيكولو يظ 

ي يللاّ يف كللل تليللاو ( أن الاللللع ي للد مللر ا نف للا و اإلنسللانيظ األساسلليظ و للزء ي 9002551ويللر  غاللل  اجللليخ  )
السلوع اإلنساين وشو ضثل أاد ا رترافو اجد رة عللى صلحظ الفلرد ومسلتال ل   رلا ظ      لريه السلل  عللى  لا و 

 احلياة اجختلفظ، لذا ي ترب الاللع مر ال وامل اجد رة يف اللخصيظ اإلنسانيظ 
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 احلياة اجختلفظ، لذا ي ترب الاللع مر ال وامل اجد رة يف اللخصيظ اإلنسانيظ 
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فللرد و لل  اياتلل  وللا ممللل  مللر مفا لل و ومتطللرياو وي تللرب للللع اجسللتال ل أاللد أنللواع الاللللع الللذ  يللد ر علللى تفكللري ال
تتختلل  لللدرة الكللامر علللى التكيللا م مللا وشللذا ملللا ن للل التللوتر النفسلل  شللديداّ ومللر   تكللون اسللتجابت  متتر لللظ يف 
حماولللظ منلل  للتالولللب ب يللداّ عللر شللذه التطللرياو اجت االللظ، وللللع اجسللتال ل للليس نتا للا مللر التطللرياو اجت االللظ واللله مللر 

التن للد  للا بللل ينللتة مللر رأيللظ احلارللر وظرو لل  اج الللدة مثللل سلليترة اجللادالو علللى الاللليل بلله النللا   غلل  عللر  الصلل  
( وتت للللد  كتللللورة للللللع 323ال مللللل والدراسللللظ ومتتل اهتللللا الكثللللرية والتمديللللد مللللر  للللراء  الللللدا ا  ) ش للللظ حممللللد،د و 

النفسيظ وااسميظ للفرد، ايلع ضكلر ملذه اا ر أن اجستال ل يف أ رة السال ظ ااتملظ فلنس ظ جختلا  وان  الصحظ 
متتلللد لتللللمل التوا لللع ال لللا  وع لاتللل ، وعارسلللات  ل ملللل  وم لللد و  نتا يتللل ،  علللا يلللدد  يف النمايلللظ    شللل ور الفلللرد أو 

لحاو م ايفتل  حلالللظ مللر اإلا للاا واليلل   و تلور اممللظ ولللد بللدأ ا شتمللا  بدراسلظ الاللللع اللاه اجسللتال ل فسللتخدا  مصللت
خمتلفللظ،  ولللد يكللون مللر أبللرخ مصللتلحاو ابللوحت مللر اجسللتال ل،  أو التول للاو السللال ظ نللو اجسللتال ل،  التلللاأ  مللر 

( ايع ضكلر رصلد خالدة مالاشر شلذا النلوع ملر الالللع 92502552اجستال ل،  أو التو   نو اجستال ل ) مسرية شند 
 كل اجيادير ال لميظ   يف الالرن احلايل نتيجظ ت الد احلياة وتتورشا امامل يف

والتالنيظ ودكوو االظ    شىت اجملا و اله يراتدشا اإلنسان ويت امل م ما، األمر الذ  أش ره فلغ ا ونالل  الاللدرة 
عللى مسللايرة شللذا التتللور اجسللتمر،   غلل ّ عللر شلل وره فلاللللع نتيجللظ الغللطوا اللله يت للرض مللا واللله ا للل  ك نلل   نسللان 

ا ظ    سللل ظ متالللل  احليلللاة اجاديلللظ ولللللظ  لللرب ال ملللل وكثلللرة احللللرون والكلللوار  والللواد  مطللللن علللر  تم للل ،   رللل
ال نللا، وا بت للاد عللر احليللاة الروايللظ عللا أسللمل يف  رشللاف اإلنسللان، وخاد مللر للاللل  وخاللزة اسللتالراره،  وفلتللايل صلل وبظ 

 ( 9102551توا ال  أو  للم  مب ااي  الذ  شو  زء من   ) ريف اانايب ، خشراء ص يح ،

 ولد أ تمد ال ااثون ال رن لت ريا للع اجستال ل و ديد مصادره 

 وصف مقياس قلق املستقبل:
يمللدحت شللذا اجاليللا     ليللا  مسللتو  للللع اجسللتال ل لللد  عينللظ مللر الراشللداو،  كمكللون م للريف ايللع يتلللكل مللر 

ر علليمر  خاء اجسلتال ل والله ضكلر التن لد ك و ت ين الراشداو  موعظ ملر األ كلار واج تاللداو ال عال نيلظ الله تسليت
  ا مر ك و شذا اجاليا   

منمة ال حع  أت  ت ال ااثظ اجنمة الوصف  التحليل   مو يتناوو دراسظ أالدا  وظلواشر وعارسلاو لامملظ ومو لودة 
لتحليلللل بيايفهتلللا  ومتاالللظ للدراسلللظ دون تلللدكل ال ااثلللظ يف  رالهتلللا تسلللتتيب ال ااثلللظ أن تتفاعلللل م ملللا و للملللا للتوصلللل

 وتصميل أداة مناس ظ 
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 وترجع أمهية الدراسة إىل:

 األهمية النظرية:
تسللتمد شللذه الدراسللظ أميتمللا مللر أميللظ اجورللوع الللذ  تتناوللل  وشللو للللع اجسللتال ل فعت للاره مللر األعللراض النفسلليظ   -9

 س  مب أنفسمر ومب اجملتمب ال يت ي انه منما الراشداو يف اياهتر عا يس   مر ص وبظ يف التوا ع النف

 للظ اجالاييس ال ربيظ اله تغمنت للع اجستال ل لد  الراشداو يف ادود علل ال ااثظ   -2

 األميظ التت ياليظ 

تن للب أميللظ شللذه الدراسللظ مللر كو للا تالللد  مالياسللاّ مصللمماّ لاليللا  للللع اجسللتال ل لللد  عينللظ مللر الراشللداو يف سلليالما 
 اج ريف 

( مللر الالللوو لن للللع  95909113ل  ومللر شللذه الت ريفللاو مللا ذش للت  ليلل  سلللو  ع للد ال للال  )ت ريللا للللع اجسللتال 
 اجستال ل شو كوحت أو مزية مر الرع  واألمل فلنس ظ    اجستال ل، وا كتاان واأل كار الوسواسيظ، وللع اجوو 

 ر( لن  االظ مر التوتر اللل  وابوحت وا نزعا 99009119) Zaleskiبينما م ر ظ 

الاللللع بلللل ن التطلللرياو غللري اجرغوبلللظ عللللى اجسلللتو  ال للاج  أو  اإللليمللل  أو اللخصللل  عللللى األلللل الللله تصلللل اللللل ور 
 فلتمديد ااه  مكانيظ ولوع كار ظ االيالظ وشيكظ احلدو   

(  منحلل  أكللراّ يف ت ريفلل  لاللللع اجسللتال ل ايللع يللر  أنلل  االللظ عللد  اتسللاف يف مللدركاو 9111ويت للين حممللود )للاو )
الفللرد،  تسلل   للل  االللظ مللر التللوتر وعللد  ا رتيللاة اللله تاللل م خمللظ للل  اللىت يصلل ح  للظ اتسللاف يف مدركاتلل  وعنللد ذلللو 

(، وعاشللور دالن  6909119فللع ت ريفللاو كللل مللر حممللد م للوض )  يسللت يد االللظ التللواخن  وتكللاد تتخيللا التللوتر 
(،   يما بينملا ملر ايلع أن 2559ه )(، وحممود مندو 2551(،  وحممود علر  )2552(، ومسرية شند )2559)

للللع اجسللتال ل ي للين التلللاأ  مللر اجسللتال ل،  مللب أ كللار وسواسلليظ،  و الللدان للللل ور فألمللر وا سللتالرار،  مللب ل  مللر 
 اجستال ل 

( مولفللا أكثللرا  ديللداّ يف ت ريفلل  لاللللع اجسللتال ل ايللع يللر  أنلل  كللربة 2556  99ويتخللذ حممللد ع للد الاللاشر التيلل  )
 سلللارة ضتللللو الفلللرد ك ملللا كو لللا غامغلللا نلللو ملللا مملللل  الطلللد األكثلللر ب لللدا ملللر صللل وفو والتن لللد السلللل  انف اليلللظ غلللري

للللل ادا  اجتول للظ والللل ور ف نزعللار والتللوتر والغلليع عنللد ا سللتطراف يف التفكللري  يللا،  والللل ور بغلل ا الالللدرة علللى 
واإلاسللا  لن احليللاة غللري  للديرة ف شتمللا  مللب   اليللع اامللاو والتمواللاو و الللدان الالللدرة علللى اللكيللز،  والصللداع

 الل ور بفالدان األمر أو التم نينظ نو اجستال ل 

وعللا نللدر اإلشللارة  ليلل  أن للللع اجسللتال ل كمفمللو  خيتلللا عللر مفمللو  الاللللع الك سلليك  مللر ايللع مصللدره وأسلل اب  
وه ال ااثلللظ احلاليلللظ    ادا لللظ اجفملللو  وأعرارللل  الفسللليولو يظ و ن أسلللتخدمما ال لللااثون بصلللورة واالللدة وشلللو ملللا للللد ت لللز 
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( بت لللرحت 9111يف دراسللت  األويل ) Zaleskiوناللل  الكتللافو اولللل  ويدكللد و مللظ نالللر ال ااثللظ اشتمللا  خاليسلللك  
ماشيلللظ   لللري لللللع اجسلللتال ل اجتخيلللل عللللى النللللاا الفسللليولو   واسلللتجابظ االلللد احليويلللظ والرسلللل الكملللريب لل غللل و 

مل نللد   للرياّ لاللللع اجسللتال ل سللل ياّ أو  نابيللاّ    علللى الرسللل الكمللريب لل غلل و وشللو مللا  ومسللتو  كمربيللظ االللد ايللع
يدكللد الت للاير بلله اجفمللومه  ومللر   تت للاير األسلل ان واألعللراض اباصللظ واجصللاا ظ لكللل منممللا  كمللا تللر  ال ااثللظ أن 

اجسلتال ل مو ل     مورلوعاو للد تكلون الالللع الك سليك  غلري حملدد شلامل  أو شلو شل ور غلامي فبتلر بينملا لللع 
 كاصظ فلفرد ذات  أو لسرت  أو ب اج  أو شو ش ور عا  فلتلاأ  مر اجستال ل 

( مصللللادر للللللع اجسللللتال ل يف الللللل ور فلتمديللللد 9111) Zaleski(،  وخاليسللللك  9115) Mollinومللللدد مللللوله 
ور ب للد  األمللان واإلاسللا  فلتمللزف والللل ور ف تالللاد الللداكل  أو ابللار   أو ابللار   جكانللظ الفللرد أو أشدا لل  والللل 

ا نتمللاء لألسللرة أو اجدرسللظ أو  مللظ ال مللل أو اجملتمللب بصللفظ عامللظ وناللل  الالللدرة علللى التوا للع مللب ملللك و احليللاة 
واجوالا الغاغتظ والتداكل به األماين والتموااو والتول او الالاممظ على مالدماو غلري منتاليلظ والتفكلو األسلر  

 تحيز اج ريف وم ايلظ ا رترافو اباصظ أو ال امظ ونال  التصوراو اجستال ليظ وال

(    أن للع اجستال ل يستثار بف ل التنالي احلاصل يف مدركاو الفلرد أو يف ااوانل  9111بينما ين   حممود )او )
 اج ر يظ لدي  أو ما يتلع علي  التنا ر اج ريف 

(    أن م اللل الناللرالو اللله  سللرو الاللللع لللد أشللارو صللرااظ أو 2551  96ح )وختللل  ريف اانللايب، خشللراء صلل ي
رمنا    أن أاد مصادر الاللع شو تولب هتديد ما سواء كان شذا التمديد حمدداّ أو غامغلاّ والتوللب ملرت   فألالدا  

النواخع والاليود الله  لوو اجستال ليظ وينجل الاللع عر ابوحت مر اجستال ل أو تولب ش ء ما أو صراع داكل النفس به 
 دون تلو النواخع 

( ملر ي لانون ملر لللع 059  9115) Rolland.Mويف حماولظ لتحديد أعراض للع اجسلتال ل يصلا رواتللد ملوله 
اجستال ل فلتلاأ  واللو وتولب اللر، وا نف اليظ الزامدة والسري ظ وا رترافو والسل يظ وعد  الل ور فألملر وعلد  

اكرير وعد  الاللدرة عللى موا ملظ اجسلتال ل وابلوحت ملر التطلرياو ا  تماعيلظ والسياسليظ اجتول لظ والتول لاو الثالظ يف ا
 السل يظ لكل ما ممل  اجستال ل 

 خطوات بناء املقياس: 
  أو ّ   لامت ال ااثظ بتحديد ت ريا للع اجستال ل يف رلوء ال حلع احللايل لنل  اللل ور ب لد  ا رتيلاة والتفكلري السلل

الللاه اجسلللتال ل والنالللرة السلللل يظ للحيلللاة وعلللد  الاللللدرة عللللى موا ملللظ األالللدا  احلياتيلللظ الغلللاغتظ وتلللدين اعت لللار اللللذاو 
 و الدان الل ور فألمل مب عد  الثالظ يف النفس  

ذ   نياّ   لامت ال ااثظ فإلي ع على  موعلظ ملر اجاللاييس األ ن يلظ وال ربيلظ الله صلممت لاليلا  لللع اجسلتال ل والل
   -م امما ركز على للع اجستال ل وع لت  ب  ي اجتطرياو وضكر عررمل فلتفصيل على النحو التايل  
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 املقاييس العربية:   -أ
(   ايع لامت بدراسظ للع اجستال ل وللع اجوو للد  يل ن ااام لظ وصلممت ماليلا  2552ماليا  مسرية شند )

ع ارة تاليس للع اجسلتال ل  وتلتل ا سلتجابظ عليل  ملر كل و  29ميظ مر لاللع اجستال ل ويتكون اجاليا  يف صورت  النما
يفدراّ (  حبيللع ت للرب الدر للظ اجرتف للظ علللى اجاليللا  عللر مسللتو  أعلللى مللر  –ماليللا  ذ   لل   نالللاا ) غال للاّ أايللايفّ 

للذ  اجستال ل وال كس صحيح لاملت م لدة اجاليلا  حبسلان صلدف اجاليلا  قملس يلرف ملر بينملا الصلدف ال لامل  ا
 أسفر عر     أب اد للماليا  ش  ) للع اجستال ل نو ال امل وااه الذاو وااه األسرة ( وش  أب اد اجاليا  احلايل 

 ( 4112مقياس ران اجلنايب وزهراء صبيح )
اجملللاو ا لتصللاد    -2اجملللاو النفسلل    -9 الللرة  و)للل )  05اسللتخدمت ال ااثتللان ماليللا  للللع اجسللتال ل اجتغللمر 

 اجملاو الصح  (   -0اجملاو ا  تماع    -1جملاو األسر  ا  -3

وأظمرو نتلامة ال حلع شليوع لللع اجسلتال ل بله أ لراد ال ينلظ وكلذلو علد  و لود  لروف ذاو د للظ  اصلاميظ بله أ لراد 
وف ذاو د للظ ال ينلظ ت  لاّ جتطلري ال ملر واجمنلظ واحلاللظ ا  تماعيلظ واحلاللظ ا لتصلاديظ  كملا دللت النتلامة عللى و لود  لر 

  اصاميظ ت  اّ جتطري التحصيل الدراس  ولصاحل النساء ال وايت لديمر التحصيل ا بتدام  

 (: 4112مقياس أيهم الفاعوري )
ولد لا  بدراسلظ لللع اجسلتال ل للد  ذو  ا اتيا لاو اباصلظ وصلمل مالياسلاّ ويتكلون اجاليلا  يف صلورت  النماميلظ ملر 

( ونللان عنلل  علللى أسللا  لسللظ بللدامل 2550الفالللراو مللر ماليللا  يفشللد سلل ود ) (  الللرة أنتاللل  ال االلع ب للي30)
( ويتغللمر اجاليللا  تسلل ظ  للا و وشلل     للاو 0(، كثللرياّ  للداّ )1( كثللرياّ )3( متوسلل   )2( للللي ّ )9لإل ابللظ     )

بنلود،  اجمللاو  1و ال ملل بنلود،   لا 3بنود،   او اللزوار  1بنود اجملاو اجرر   1بنود،  اجملاو اللخص    9الت ليل 
بنللود وتلللاوة  0بنللود،   للاو اجللوو بنللد وااللد،   للاو الاللللع مللر اجململلوو  0بنللود،  اجملللاو ا  تمللاع   3ا لتصللاد  

  960 -30در ظ ا كتيار به 

 ويلمل م يار التصحيح عل     ظ مستوالو  

 در ظ منخفغظ مر الاللع اجستال ل   59 - 30مر 

 توستظ مر الاللع اجستال ل  در ظ م 925 - 52مر 

 در ظ مرتف ظ مر الاللع اجستال ل   960 – 921مر 

 (4112مقياس صالح كرميان )
(  اللرة وات لب ال االع 33لا  بدراسظ مساو اللخصيظ وع لتما بالللع اجسلتال ل، وصلمل مالياسلاّ ويتكلون اجاليلا  ملر )

يف بناء  ا كت اراو واجالاييس النفسيظ، لكو لا ( Technique Likertيف بناء ماليا  للع اجستال ل يريالظ ليكرو )
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مللر أشللمر وأكثللر التللرف شلليوعاّ وأسللتخداماّ وذلللو أل للا تتميللز فلورللوة والسللمولظ و  يتتللل  الولللت واامللد الكثللري 
( وأعت  ال ااع لسظ بدامل ل سلتجابظ 12،ب2553وت ت  نتامة عا لظ للمالاييس اجت  ظ األكر   ) الطامد ، 

اجاليلا  وذللو ألن كثلري ملر األحبلا  والدراسلاو الوو ابصلام  السليكومليظ ألدواو الاليلا   اللراو ملر لكل  اللرة 
أ  تللت خالدة ليمللظ م امللل الث للاو كلمللا خاد عللدد ال للدامل اللىت الوصللوو    لسللظ بللدامل ايللع يسللتالر م امللل الث للاو 

 ( 56، ب 2553الطامد ، حبيع أن أ  خالدة يف ليمت  تكون غري ملحوظظ وليست ذاو د لظ علميظ ) 

وتلللاوة بللدامل ا سللتجابظ لكللل  الللرة،  مللر ألصلل  در للاو اجوا الللظ ) أوا للع بلللدة (    ألصلل  در للاو اج اررللظ )   
أوا للع أبللداّ (،  مللروراّ فحليللاد أو عللد  التحديللد يف اجنتصللا ) لسللت موا الللاّ و  غللري موا للع (  ويللتل تالللدير اإل ابللظ اللله 

لسلللل يظ ) اج اررلللظ بدر لللظ واالللدة،  وللللس در لللاو  ذا كانلللت اإل ابلللظ ت لللرب علللر ألصللل  ت لللرب علللر ألصللل  در لللاو ا
در او اإلنابيظ ) اجوا اللظ (،  و سل  الدر لظ الكليلظ ملر كل و الب در لاو اج حلو  يف كلل بنلود اجاليلا ،  لت لرب 

تال ل يلللاوة مللا بلله عللر اسللتجافت  الكليللظ قصللوب للللع اجسللتال ل  وبللذلو يكللون اجللد  الناللر  لللدر او للللع اجسلل
 ( در ظ 990 -33)

 (4112مقياس غالب املشيخي )
ويتكللون اجاليللا  مللر  الللذاو ومسللتو  التمللوة،  وصللمل مالياسللالللا  بدراسللظ للللع اجسللتال ل وع لتلل  بكللل مللر  اعليللظ 

 (  الرة موخعظ على لسظ أب اد وشذه األب اد ش   13)

ويالصلللد بللل   موعلللظ األللللفكار واج تاللللداو ابايالللظ والسلللل يظ الللله  ال  لللد األوو   التفكلللري السلللل  الللاه اجسلللتال ل    -9
 يدركما الفرد وتدد     ش وره ب د  ا رتياة والتوتر وابوحت مر اجستال ل 

ال  د الثاين   النارة السل يظ للحياة   ويالصد  ا التول لاو السلل يظ ألالدا  احليلاة اجسلتال ليظ وعلد  الاللدرة عللى    -2
 مل م ما  التوا ع والت ا

ال  للد الثالللع   الاللللع مللر األاللدا  احلياتيللظ الغللاغتظ   ويالصللد بلل  الغللطوا اللله ي للاين منمللا الفللرد سللواء كانللت   -3
 رطوياّ أسريظ وا تماعيظ أو التصاديظ وتن كس على نارت  للمستال ل 

اليظ اله ت كلس أسللون الفلرد يف ال  د الرابب   اجااشر النفسيظ لاللع اجستال ل   وت ين  موعظ ردود الف ل ا نف   -1
  دراع األادا  واجوالا اله تتتل  اجوا مظ وتد ر يف اجستال ل 

ال  د ابامس   اجالاشر ااسلميظ   وت لين اجللك و ااسلميظ أو ردود الف لل الفسليولو يظ الله تتلرأ عللى الفلرد   -0
 لى مستال ل  يف استجابت  للموالا اله تلكل هتديداّ ل  ويدرع أ ا تد ر ع

 (2599ماليا  ع د السجاد ال دران )

(  اللرة موخعلظ 05لا  بدراسظ للع اجستال ل لد  عينظ مر يل ظ اجدار  اإلعداديلظ وصلمل مالياسلاّ يتكلون اجاليلا  ملر )
 على علر  ا و كالتايل  
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ويتكللون مللر ال مللل  (  الللراو،   للاو9(  الللراو،  اجملللاو ا لتصللاد  ويتكللون مللر )9اجملللاو ا  تمللاع  ويتكللون مللر )
(  اللراو،  و لاو اللزوار ويتكلون ملر 5(  الراو،  و او اجوو ويتكون ملر )9 او اجرض ويتكون مر )(  الراو 0)
(  الللرة،  و للاو ال ياللظ ويتكللون 2(  الللراو،  و للاو الت للليل ويتكللون مللر )6ر )ملل(  الللراو،  و للاو اجململلوو ويتكللون 6)

 (  الراو 5مر ) (  الراو،  واجملاو اللخص  ويتكون3مر )

 الدراسات األجنبية   -ب

 (Rialon,2011دراسة رايلون )

شلللد ت الدراسلللظ    الت لللرحت عللللى ا ااشلللاو نلللو اجسلللتال ل للللد  أشلللخاب اللللذير ملللروا بتجلللارن صلللادمظ يف ايلللاهتل 
اللذير  لرداّ ملر  35 رداّ مالسمه         موعاو،  اجملموعظ األويل مكونلظ ملر  932وتكونت عينظ الدراسظ مر 

 للرداّ  92ت ررللوا لتجللارن صللادمظ يف ايللاهتل وي للانون مللر كللرن مللا ب للد الصللدمظ،  أمللا اجملموعللظ الثانيللظ تكونللت مللر 
 للرداّ  15ت ررللوا ألاللدا  صللادمظ ولكللر   ي للانون مللر كللرن مللا ب للد الصللدمظ أمللا اجملموعللظ الثالثللظ  الللد تكونللت مللر 

( سلنظ وللد أسلتخد  ال االع 26 -99عملار أ لراد ال ينلظ )عاديه ومل يت رروا لتجارن صلادمظ يف ايلاهتل وتراوالت أ
ماليللا  ا اللاه نللو اجسللتال ل وتوصلللت النتللامة    أن در للاو األ للراد الللذير ي للانون مللر كللرن مللا ب للد الصللدمظ علللى 

مللا كانللت تول للاهتل للمسللتال ل  مللل كماليللا  ا اللاه نللو اجسللتال ل كانللت ألللل مللر ناللراممل يف اجململلوعته األكريتلله،   
 ارة تلاأميظ وتولب بغ ا ال  لاو ا  تماعيظ مستال  ّ ن

 (Eysenck,pane&santos,2006)دراسظ أيزنو وبيين وسانتو  

شد ت    الت رحت على   ري الاللع وا كتاان على اجار  واحلارر واجستال ل وم ر ظ التوليلت لألالدا  السلل يظ ملر 
( عاملاّ و موعلظ ملر 29 -91الراشداو تلاوة أعمارشر ملر )ايع  روعما، وتكونت عينظ الدراسظ مر  موعظ مر 

الراشدير يف سر الث  يناو ولد أظمرو نتامة الدراسظ أن الل ور ف كتاان يرت   أكثر بتلو األالدا  الله ول لت 
يف اجار  عر تلو األادا  اله مر اجوللب الدو ما يف اجسلتال ل وعللى ال كلس ملر ذللو يكلون الالللع ملرت   بتللو 

 األادا  اله مر اجتولب ادو ما يف اجستال ل عر تلو اله اد ت يف اجار  

 (Nagashima ,2003دراسظ يفكاشيما )

شد ت الدراسظ    تصنيا الالللع و نلاد ا رت ايلاو بله لللع اجسلتال ل وسللوع اجسلتملو  وأكتلار ال االع عينلظ ملر 
عللليمل اسللت يايف  للدحت تصللنيا مغللمون الاللللع وال حللع عللر مللر اجسللتملكه اليللافنيه إل للراء الدراسللظ ووخع  9555

 ع لتما ف ستم ع 

وأظملللرو الدراسلللظ ل لللا   تو لللد فلغلللرورة ع للللظ م اشلللرة بللله الالللللع وا سلللتم ع  وأن در لللظ الالللللع اجلللرت   فلصلللحظ 
رت   فلصلحظ واإلااللظ واإلاالظ على التالاعد عاليظ لد  متوسلت  األعملار وك لار السلر،  وأن شلذا النلوع ملر الالللع اجل
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علللى التالاعلللد لللل  التللل  ري غلللري اج اشللر عللللى ا سلللتم ع  بينملللا در لللظ الالللللع اجللرت   فلوظيفلللظ واأل لللور كلللان عاليلللاّ للللد  
  موعظ الل ان، وشذا النوع مر الاللع ل    رياّ م اشراّ على ا ستم ع 

 Freely( 2551دراسظ  ريل  )

لللظ بلله السلللوع اإل راملل  وال دوانيللظ وللللع اجسللتال ل وانتلللار ارللتران تللوتر مللا شللد ت الدراسللظ    الت للرحت علللى ال  
 -96( ملللر السلللجناء اللللذكور واإليف  ملللر الفالللظ ال مريلللظ )592ب لللد األخملللظ أو اارضلللظ وتكونلللت عينلللظ الدراسلللظ ملللر )

 (  واستخدمت الدراسظ  أست يان اللخصيظ اجت دد األب اد 60

السللابالظ الله توصلللت    بالظ،  وبنلاء علللى نتلامة الدراسلاو ظ مللر بنلود اجالللاييس السلاوبنلاءاّ عللى مللا استخلصلت  ال ااثل
و ود للع مستال ل للد  ال ينلاو اجسلتخدمظ يف شلذه الدراسلاو  اللد توصللت     علداد اجاليلا  احللايل واللذ  تكلون 

 ايل ش   ( ع ارة موخعظ عل  )    ظ ( أب اد رميسيظ اس  اادوو الت12يف صورت  النماميظ مر )

 (6جدول )
 يبني أبعاد مقياس قلق املستقبل وفقرات كل بعد وأرقام الفقرات السالبة يف كل بعد 

 البعد م
 أرقام الفقرات اليت تقيس البعد

 العدد
 الفقرات السالبة الفقرات املوجبة

 للع اجستال ل نو الذاو 9
9- 1- 6- 5- 93- 91- 96- 

29- 25- 32- 30- 36- 
35- 31 

21- 35 99 

 6 2 15 -31 -33 -26 -90 -3 للع اجستال ل نو األسرة 2

 للع اجستال ل نو ال امل 3
0- 1- 95- 92- 99- 95- 

25- 29- 22- 23- 20- 
39- 39- 19- 12 

9- 99- 91- 21 91 

 12 6 30 عدد الفالراو

تتمثلللل يف ل لللللع اجسلللتال ل نلللو مل عللللى    لللظ أب لللاد ت( أن ماليلللا  لللللع اجسلللتال ل يلللل9يتغلللح ملللر االللدوو السلللابع )
(  الللرة،  99،6،91الللذاو،  للللع اجسللتال ل نللو األسللرة،  للللع اجسللتال ل نللو ال للامل ل وينتملل  لكللل ب للد علللى اللتيلل  )

 (  الراو سال ظ 6(  الرة مو  ظ و )30موخعظ على  الراو منما )
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 ابصام  السيكومليظ جاليا  للع اجستال ل  

 الث او( للماليا  كاأليت   –توا ر اللروا السيكومليظ ) الصدف  لامت ال ااثظ فلتحالع مر  -

 أوالّ:  صدق املقياس: 

 صدق احملكمني: 
( مللر ذو  ابللربة وا كتصللاب يف ميللدان اللبيللظ وعلللل 2مت عللرض اجاليللا  علللى عللدد مللر األسللاتذة ااكملله ملحللع  )

  للللر  ت للللديل الفالللللراو اللللله أتفللللع علللللى الللللنفس لتحديللللد صلللل ايتما وورللللواما،  والتحالللللع مللللر صللللدف ااتللللو ،   
(،  ودمللة ب للي الفالللراو واللذحت اللل  ي األكللر 35،35،95،99،93،5،92،1غمورللما وشلل  الفالللراو رلللل )

 اللرة اجمثللظ للماليلا  بللكل  النملام   12واإلبالاء على الفالراو اله اايت ووا الظ السادة ااكمه واله بلغ  الراهتلا 
للع اجستال ل نو ال لامل   –للع اجستال ل نو األسرة  –اد شل للع اجستال ل نو الذاو اجستخد  موخعظ على    ظ أب 

 ( 1وب د عررما على  موعظ مر ابرباء مره  نيظ مت اجوا الظ علي  وبصورت  النماميظ ملحع رلل )

 صدف ا تساف الداكل   

 مت اسان صدف ا تساف الداكل  مر ك و ابتواو التاليظ  

ن م لللام و ا رت لللاا بللله در لللظ كلللل  اللللرة والدر لللظ الكليلللظ جاليلللا  لللللع اجسلللتال ل   مت اسلللان صلللدف اسلللا  -9
ا تسلللاف اللللداكل  للماليلللا  لنلللاد م املللل ا رت لللاا بللله كلللل  اللللرة ملللر  اللللراو ماليلللا  لللللع اجسلللتال ل والدر لللظ الكليلللظ 

 (   2للماليا  كما يتغح مر اادوو )

 (4جدول )
 من فقرات مقياس قلق املستقبل والدرجة الكلية للمقياس معامل االرتباط بني كل فقرة 

 معامل  م

 االرتباط

 مستوي 

 الداللة

 معامل  الرقم

 االرتباط

 مستوي 

 الداللة

 معامل  الرقم

 االرتباط

 مستوي 

 الداللة

9 5760 5759 90 6075 5759 21 6975 5759 

2 5765 5759 99 5975 5759 35 0175 5759 

3 5975 5759 96 51 5 5759 39 0975 5759 

1 9175 5759 95 9175 5759 32 0975 5759 

0 9075 5759 91 0975 5759 33 0575 5759 

9 0175 5759 25 6175 5759 31 6075 5759 
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 معامل  م

 االرتباط

 مستوي 

 الداللة

 معامل  الرقم

 االرتباط

 مستوي 

 الداللة

 معامل  الرقم

 االرتباط

 مستوي 

 الداللة

6 9175 5759 29 5175 5759 30 6975 5759 

5 9175 5759 22 5675 5759 39 6175 5759 

1 6675 5759 23 0975 5759 36 5760 5759 

95 6575 5759 21 0975 5759 35 5700 5759 

99 1075 5759 20 0175 5759 31 9675 5759 

92 9975 5759 29 1575 5759 15 1175 5759 

93 1575 5759 26 0575 5759 19 0975 5759 

91 9575 5759 25 5675 5759 12 1675 5759 

( أن ايللب  الللراو ماليللا  للللع اجسللتال ل االالللت ارت ايللاو دالللظ  اصللامياّ عنللد مسللتو  2يت لله مللر االلدوو السللابع )
 ( مب الدر ظ الكليظ للماليا  5759،  5750د لظ )

 اسان م ام و ا رت اا به در ظ كل  الرة ودر ظ ال  د الذ  تنتم   لي  يف ماليا  للع اجستال ل    -2

 رت اا به در ظ كل  اللرة ملر  اللراو ماليلا  لللع اجسلتال ل ودر لظ ال  لد اللذ  تنتمل   ليل  ملر مت اسان م ام و ا
 (  3أب اد ماليا  للع اجستال ل،  كما يتغح مر اادوو )

 (3جدول )

 يبني معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات مقياس قلق املستقبل مع درجة البعد الذي تنتمي إليه 

 م
 معامل

 االرتباط

 مستوي

 الداللة
 الرقم

 معامل

 االرتباط

 مستوي

 الداللة
 الرقم

 معامل

 االرتباط

 مستوي

 الداللة

 ااور األوو   للع اجستال ل نو الذاو

9 5769 5759 96 5759 5759 30 5751 5759 

1 5765 5759 29 5719 5759 36 5769 5759 

6 5790 5759 25 5751 5759 35 5701 5759 
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 م
 معامل

 االرتباط

 مستوي

 الداللة
 الرقم

 معامل

 االرتباط

 مستوي

 الداللة
 الرقم

 معامل

 االرتباط

 مستوي

 الداللة

5 5765 5 59 21 5755 5759 31 5795 5759 

93 5719 5759 35 5706 5759    

91 5791 5759 32 5705 5759    

 ااور الثاين   للع اجستال ل نو األسرة

2 5763 5759 26 5795 5759 15 5793 5759 

3 5759 5759 33 5761 5759    

90 5765 5759 31 5759 5759    

  ل نو ال املااور الثالع   للع اجستال

0 5795 5759 95 5760 5759 20 5795 5759 

9 5792 5759 91 5792 5759 39 5705 5759 

1 5755 5759 25 5766 5759 39 5752 5759 

95 5765 5759 29 5715 5759 19 5701 5759 

99 5706 5759 22 5755 5759 12 5709 5759 

92 5795 5759 23 5799 5759    

99 5751 5759 21 5705 5759    

( أن ايللب  الللراو ماليللا  للللع اجسللتال ل االالللت ارت ايللاو دالللظ  اصللامياّ عنللد مسللتو  3يت لله مللر االلدوو السللابع )
 ( مب الدر ظ الكليظ للمجاو الذ  تنتم   لي  5759،5750د لظ )
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اسللان م للام و  مصللفو ظ م للام و ا رت للاا بلله در للظ كللل ب للد والدر للظ الكليللظ جاليللا  للللع اجسللتال ل   مت  -3
اجاليللا  والدر للظ الكليللظ للماليللا ،  وكللذلو بلله كللل ب للد واألب للاد األكللر ،  االلدوو أب للاد ا رت للاا بلله كللل ب للد مللر 

 التايل ي ه ذلو  

 (2جدول )

 يبني مصفوفة معامالت االرتباط بني درجة كل بعد مع أبعاد مقياس قلق املستقبل والدرجة الكلية له 

املستقبل حنو  قلق الدرجة الكلية  
 الذات

قلق املستقبل حنو 
 األسرة 

 قلق املستقبل حنو العامل

  -  -  -  - الدر ظ الكليظ 

  -  -  - **5715 للع اجستال ل نو الذاو

  -  - **5752 **5755 للع اجستال ل نو األسرة 

  - **5755 **5715 **5719 للع اجستال ل نو ال امل

( بله كلل ب لد والدر لظ الكليلظ 5759أن  تو د ارت اياو دالظ  اصلامياّ عنلد مسلتو  د للظ )يت ه مر اادوو السابع 
 جاليا  للع اجستال ل، وكل ب د مب األب اد األكر  للماليا   

 صدف اجالارنظ التر يظ لاللع اجستال ل  

للللو علللر يريلللع اللتيللل  لامللت ال ااثلللظ ل لللراء الصلللدف التمييلللز  )صلللدف اجالارنلللظ التر يللظ( عللللى عينلللظ الدراسلللظ، وذ  -
( سللليداو ملللر ال ينلللظ مورلللب الدراسلللظ، ومت 95التنلللاخيل لللللدر او،وايع شلللكل كلللل ملللر اجململللوعته ال ليلللا واللللدنيا )

ومسللللتو  الد لللللظ للكلللللا عللللر الفللللرف بلللله متوسللللت   Zوليمللللظ  Uاسللللان متوسلللل  الرتلللل  و مللللوع الرتلللل  وليمللللظ 
 ( 0استجافو متطري للع اجستال ل،  كما يورحما اادوو رلل )

 (2جدول )
 للكشف عن الفرق بني متوسطي استجاابت أفراد العينة يف الفئتني ملتغري قلق املستقبل zنتائج استخدام 

 العدد البيان م
 متوسط

 الرتب

 جمموع

 الرتب
U Z 

 مستوي

 الداللة

9 
 057915 91750 95 اجملموعظ ال ليا

9705 - 09373 5759 
 05799 9790 95 اجملموعظ الدنيا
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 العدد البيان م
 متوسط

 الرتب

 جمموع

 الرتب
U Z 

 مستوي

 الداللة

2 
 99755 9795 95 اجملموعظ ال ليا

99755 - 92973 5759 
 911755 91715 95 اجملموعظ الدنيا

3 
 915755 91755 95 اجملموعظ ال ليا

6755 - 05073 5759 
 92755 9725 95 اجملموعظ الدنيا

1 
 919705 91790 95 اجملموعظ ال ليا

5705 - 32273 5759 
 93705 9730 95 اجملموعظ الدنيا

0 
 919755 91795 95 اجملموعظ ال ليا

1755 - 26973 5759 
 91755 9715 95 اجملموعظ الدنيا

9 
 95755 9755 95 اجملموعظ ال ليا

93755 - 51073 5759 
 912755 91725 95 اجملموعظ الدنيا

6 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 29171 5759 
59 اجملموعظ الدنيا  0705 00755 

5 
 916755 91765 95 اجملموعظ ال ليا

5755 - 36273 5759 
 93755 9735 95 اجملموعظ الدنيا

1 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 99171 5759 
 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا

95 
 901755 90715 95 اجملموعظ ال ليا

9755 37193- 5759 
 09755 0795 95 لدنيااجملموعظ ا

99 
 91705 9710 95 اجملموعظ ال ليا

1705 - 25673 5759 
 910705 91700 95 اجملموعظ الدنيا

 5759 56571 - 5  900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا 92
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 العدد البيان م
 متوسط

 الرتب

 جمموع

 الرتب
U Z 

 مستوي

 الداللة

 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا

93 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 99171 5759 
 00755 0705 95 موعظ الدنيااجمل

91 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 95571 5759 
 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا

90 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 91671 5759 
 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا

99 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 56571 5759 
 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا

96 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 91171 5759 
 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا

95 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 99171 5759 
 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا

91 
 90755 9705 95 اجملموعظ ال ليا

95755 - 55073 5759 
 910755 91705 95 اجملموعظ الدنيا

25 
 915705 91750 95 اجملموعظ ال ليا

9705 - 10373 5759 
 99705 9790 95 اجملموعظ الدنيا

29 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 91671 5759 
 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا

22 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 59371 5759 
 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا
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 العدد البيان م
 متوسط

 الرتب

 جمموع

 الرتب
U Z 

 مستوي

 الداللة

23 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 96071 5759 
 00705 0705 95 اجملموعظ الدنيا

21 
 52755 5725 95 اجملموعظ ال ليا

26755 - 53679 5759 
 557925 92755 95 اجملموعظ الدنيا

20 
 557900 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 59371 5759 
 55700 0705 95 اجملموعظ الدنيا

29 
 557900 05790 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 99571 5759 
 55700 0705 95 اجملموعظ الدنيا

26 
 557939 93791 95 اجملموعظ ال ليا

21755 - 55172 5759 
 55761 6715 95 اجملموعظ الدنيا

25 
59 اجملموعظ ال ليا  90705 557900 

 5 - 51671 5759 
 55700 0705 95 اجملموعظ الدنيا

21 
 935755 93755 95 اجملموعظ ال ليا

20755 - 15672 5759 
 55755 5755 95 اجملموعظ الدنيا

35 
 52755 5725 95 اجملموعظ ال ليا

26755 - 53679 5759 
 925755 92755 95 اجملموعظ الدنيا

39 
 09755 9705 95 عظ ال ليااجملمو 

95755 - 05573 5759 
 910755 91705 95 اجملموعظ الدنيا

32 
 915755 91755 95 اجملموعظ ال ليا

90755 - 91173 5759 
 65755 6755 95 اجملموعظ الدنيا

 5759 51572 - 21755 939755 93755 95 اجملموعظ ال ليا 33
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 العدد البيان م
 متوسط

 الرتب

 جمموع

 الرتب
U Z 

 مستوي

 الداللة

 61755 6715 95 اجملموعظ الدنيا

31 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 91171 5759 
 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا

30 
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

 5 - 99171 5759 
 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا

39 
 901755 90710 95 اجملموعظ ال ليا

0575 - 93071 5759 
 0070 0700 95 اجملموعظ الدنيا

36 
 905755 90755 95 اجملموعظ ال ليا

05755 - 66073 5759 
 95755 5579 95 اجملموعظ الدنيا

35 
 935733 55793 95 اجملموعظ ال ليا

20755 - 15672 5759 
 55755 5575 95 اجملموعظ الدنيا

31 
 919755 95791 95 اجملموعظ ال ليا

1755 - 33373 5759 
 91755 1579 95 لدنيااجملموعظ ا

15 
 936755 65793 95 اجملموعظ ال ليا

95755 - 99972 5759 
 63755 3576 95 اجملموعظ الدنيا

19 
 915755 50791 95 اجملموعظ ال ليا

9755 - 09373 5759 
 99700 9079 95 اجملموعظ الدنيا

12 
 557939 93795 95 اجملموعظ ال ليا

21755 - 55172 5759 
 55761 6715 95 اجملموعظ الدنيا

 9 
 557900 90705 95 اجملموعظ ال ليا

55 - 55973 5759 
 55700 0705 95 اجملموعظ الدنيا
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 العدد البيان م
 متوسط

 الرتب

 جمموع

 الرتب
U Z 

 مستوي

 الداللة

 2 
 557900 90705 95 اجملموعظ ال ليا

55 - 50173 5759 
 55700 0705 95 اجملموعظ الدنيا

 3 
 557900 90705 95 اجملموعظ ال ليا

55 - 59173 5759 
 55700 0705 95 اجملموعظ الدنيا

 كل
 900755 90705 95 اجملموعظ ال ليا

55 35571- 5759 
 00755 0705 95 اجملموعظ الدنيا

( بلله مرتف لل  ومنخفغلل  الللدر او علللى 5759يتغللح مللر االلدوو و للود  للروف ذاو د لللظ  اصللاميظ عنللد مسللتو  )
 ظ الكليظ للماليا  وشذا ي ين صدف اجاليا  ايب أب اد ماليا  للع اجستال ل والدر 

 ثبات مقياس قلق املستقبل: 
 ( يريالظ التجزمظ النصفيظ و تمان  9

متللد اسللان م امللل التجزمللظ النصللفيظ ل  للد للللع اجسللتال ل نللو الللذاو،  والدر للظ الكليللظ للماليللا  لكللون عللدد الفالللراو 
 و خو يظ،  يف اه مت اسان م امل  تمان ل  د  للع اجستال ل ن

 األسرة وللع اجستال ل نو ال امل،  كون عدد  الراو ال  ديه  رديظ،  ولد بلطت كما يورحما اادوو  

 (1جدول )
 يبني معامل التجزئة النصفية وجتمان للدرجة الكلية ملقياس قلق املستقبل وأبعاده 

 م امل الث او ال دد  اجملاو الرلل

 5753 99 للع اجستال ل نو الذاو  9

 5762 6 لع اجستال ل نو األسرةل 2

 5763 91 للع اجستال ل نو ال امل 3

 5719 12 در ظ اجاليا  الكليظ 
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(،  وتراواللت ليمللظ م امللل الث للاو لألب للاد الث  للظ 5719لللد بلطللت ليمللظ م امللل الث للاو جاليللا  للللع اجسللتال ل ككللل )
در لظ  يلدة ملر الث لاو تفل  وتتل لاو تت يلع  (،  وش  ليل مال ولظ علمياّ،  األمر الذ  يلدلل عللى 5753 -5762)

 اجاليا  على أ راد ال ينظ 

 ( يريالظ م امل ألفا كرون اخ  2

 مت اسان م امل ألفا كرون اخ جاليا  للع اجستال ل وأب اده،  ولد بلطت كما يورحما اادوو  

 (2جدول )
  يبني معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية ملقياس قلق املستقبل وأبعاده

 معامل الثبات العدد  اجملال الرقم

 5755 99 للع اجستال ل نو الذاو  9

 5761 6 للع اجستال ل نو األسرة 2

 5752 91 للع اجستال ل نو ال امل 3

 5712 12 در ظ اجاليا  الكليظ 

ألب للاد الث  للظ (،  وتراواللت ليمللظ م امللل الث للاو ل5712لللد بلطللت ليمللظ م امللل الث للاو جاليللا  للللع اجسللتال ل ككللل )
(،  وش  ليل مال ولظ علمياّ،  األمر الذ  يلدلل عللى در لظ  يلدة ملر الث لاو تفل  وتتل لاو تت يلع  5755 -5761)

 اجاليا  على أ راد ال ينظ 

 الصورة النهائية للمقياس: 
لللللس ( ع للللارة،  يللللتل اسللللتجابظ اجفحوصلللله علللللى اجاليللللا  مللللر كلللل و 12يتكللللون اجاليللللا  يف صللللورت  النماميللللظ مللللر )

استجافو ) تنت ع على بدر ظ ك رية  دا تنت ع على بدر ظ ك رية تنت ع على بدر ظ متوسلتظ،  تنت لع عللى بدر لظ 
لليللظ   تنت للع علللى متلالللاّ ( وتلللري الدر للظ  اجرتف للظ علللى اجاليللا     للللع اجسللتال ل،  وتلللري الدر للظ اجنخفغللظ علللى 

 اجاليا     عد  و ود للع اجستال ل 

 دراسظ  توصياو ال

 يف روء النتامة اله توصلت  ليما الدراسظ توص  ال ااثظ وا يل   

 مسنه (  –مراشاله  –  راء دراساو ملا ظ تتناوو للع اجستال ل لب اده اجختلفظ مب عيناو  ديدة ) أيفاو   -

لوصللوو  للر    نللو خالدة ر للب مسللتو  الللدعل النفسلل  للراشللداو مللر ل للل اجملتمللب وذلللو بفللي للللع اجسللتال ل وا  -
  اليع األ غل لر اشيتمر 
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اج دو عللى خالدة اجسلاندة ا  تماعيلظ للراشلداو بكا لظ أشلكاما وأب ادشلا ملر أ لل ت زيلز الثاللظ فللنفس والوصلوو   -
  ر    مستو  أ غل مر السواء النفس  

 تصميل مالاييس ملا ظ ألعراض نفسيظ ملا ظ لد تت رض ما الراشداو   -

 جع: املرا
 أوال املصادر العربية: 

(  للللع اجسللتال ل لللد  عينللظ مللر ذو  ا اتيا للاو اباصللظ وال للاديه رسللالظ ما سللتري 2556أيمللل الفللاعور  )  -9
 غري منلورة  كليظ اللبيظ،   ام ظ دملع 

د،  اجلللدمتر (  لللللع اجسلللتال ل للللد  اجلللرأة ال راليلللظ يف ظلللل ال لللراف ااديللل2551ريف  ارلللل اانلللايب، خشلللراء صللل يح )  -2
 -23ال لمللل  الالتلللر  الرابلللب والسلللنو  الثاللللع عللللر جركلللز ال حلللو  النفسللليظ،   ام لللظ بطلللداد ب ب 

21  
 للظ دراسلاو تربويلظ،   اجار  واحلارلر وخملاوحت اجسلتال ل (  مس  او الاللع كرباو 9113سلو  ع د ال ال  )  -3

  910 -952ب  ب 02،   زء 5اجمللد 
 ن ااام للظ مللر مناللور متطللري  االلنسدراسللظ للللع اجسللتال ل وللللع اجللوو لللد  يلل  (2552مسللرية حممللد شللند )  -1

 -992صلل  3عللدد  5الالسللل األديب،   ام للظ علله )للس،   لللد  –والتخصلل ،   لللظ كليللظ اللبيللظ 
959  

( مسلللاو اللخصللليظ وع لتملللا بالللللع اجسلللتال ل للللد  ال لللامله بصلللورة ولتيلللظ ملللر اااليلللظ 2556صللل ة كرميلللان )  -0
ليلظ يف أسلللاليا رسلالظ دكتللوراه،  كليللظ اادان واللبيلظ،  لسللل ال لللو  النفسليظ واللبويللظ وا  تماعيللظ ن ال را

 األكادضيظ ال ربيظ اجفتواظ،  الدا ارع 
كلللز حما الللظ ال صلللرة رسلللالظ (  لللللع اجسلللتال ل للللد  يل لللظ الدراسلللظ اإلعداديلللظ يف مر 2599ع لللد السلللجاد ال لللدران )  -9

 بيظ  ام ظ ال صرة كليظ الل   دكتوراه 
(  مللد  اكللت حت ابصللام  السلليكومليظ ألداة الاليللا  يف رللوء 2553ع للد الفتللاة سلل يد اسللر الطامللد   )  -6

تطاير عدد بدامل ا ستجابظ واجرالظ الدراسيظ،  دراسظ ما ستري،  كليظ اللبيظ،   ام ظ أ  الاللر ،  مكلظ 
 اجكرمظ 

سللتال ل وع لتلل  بكللل مللر  اعليللظ الللذاو ومسللتو  التمللوة لللد  (  للللع اج2551غاللل  بللر حممللد اجللليخ  )  -5
 عينظ مر ي ن  ام ظ التاما،  رسالظ الدكتوراه،  لسل علل النفس بكليظ اللبيظ،   ام ظ أ  الالر  

(  اعليللظ اإلرشللاد النفسلل  الللديين يف ختفيللا للللع اجسللتال ل لللد  عينللظ مللر يلل ن 2559حممللد عاشللور دالن )  -1
  15 -19،  ب ب 99،ال دد 90للبيظ وعلل النفس،   ام ظ اجنيا،  اجمللد ااام ظ،   لظ ا

(  أ لللر كلللل ملللر ال للل ر اج لللريف وال للل ر النفسللل  اللللديين يف ختفيلللا لللللع 9119حمملللد ع لللد التلللوان م لللوض )  -95
 اجستال ل لد  عينظ مر يل ظ ااام ظ  رسالظ دكتوراه،  كليظ اللبيظ،   ام ظ اجنيا 
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(  لللع اجسللتال ل للد  اللل ان اجتخلر ه مللر ااام لاو،   للظ دراسلاو ابلللية 9111و اسلر )حمملود )لا  -99
  06 -09،  ب ب 211ال ريب واازيرة ال ربيظ،  ل نان ال دد 

(  للللع اجسللتال ل وع لتلل  بلل  ي اجتطللرياو الثالا يللظ،  دراسللظ عللرب اغللارة 2551حممللود حملل  الللدير علللر  )  -92
علللر لإلرشللاد احلللاد  يللاو اللبيللظ وصللر وسلللتنظ عمللان،  اجللدمتر السللنو  كلب للي  مالارنللظ بلله يلل ن 

  31 -33ب ب  22النفس  جبام ظ عه )س،  اجمللد األوو،  ال دد 
(  للللع اجسللتال ل،  نلللرة أك للار علللل الللنفس،  اام يللظ اجصللريظ للدراسللاو 2556حممللد ع للد الاللاشر التيلل  )  -93

 ( الالاشرة 96النفسيظ ال دد )
 توا للع الدراسلل  لللد  يلل ن ااام للظ (  للللع اجسللتال ل وع لتلل  بلل  ي ماللاشر ال2559حممللود منللدوه حممللد )  -91

  269 -291ب ب  03عدد  99اجمللظ اجصريظ للدراساو النفسيظ  لد 
( للع اجستال ل وع لت  بسمه التفاأو والتلاأ  رسلالظ دكتلوراه،   ام لظ دمللع،  2550يفشد شريا س ود )  -90

  سورال
ش للللظ مديللللد حممللللد )د و(   للللللع اجسللللتال ل عنللللد الللللل ان وع لتلللل  ب للللي اجتطللللرياو،   لللللظ ال حللللو  اللبويللللظ   -99

  26 -29والنفسيظ،  ال ددان 
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 (6ملحق رقم )

 مقياس قلق املستقبل يف صورته األولية 

 العبارة م
تنطبق على بدرجة  

 كبرية جدا
تنطبق على بدرجة  

 كبرية
تنطبق على بدرجة 

 توسطةم
تنطبق على بدرجة 

 قليلة
ال تنطبق على 

 مطلقاّ 

      تدجين االظ الصراع به ما أعيل   وبه ما أيمح  لي  9

      أش ر باللع مر أنين سوحت   أو ر الاروحت اايدة ألسريت 2

      أش ر فلاللع لغ ا لدريت يف مساعدة ألرن النا  يل 3

      أش ر بطموض مستال ل  1

0 
مر الصراع به ا لتزا  فلاليل واجثل وبه ر ا  أكاحت

 التمسو  ا مستال  ّ 
     

      أش ر أنين غري متفاملظ فجستال ل 9

      أش ر فبوحت مر الليخوكظ مستال  ّ  6

      يسيتر على ش ور فبوحت مر اجستال ل 5

      أش ر ب د  األمان كلما  كرو يف اجستال ل 1

      وا مين مزيد مر الص وفو اجاديظ مستال  أتولب أن ت 95

      أعتالد أن ايايت يف اجستال ل تكون غري مرمظ 99

      أش ر أن اجستال ل   ممل صورة ملرلظ 92

      ينتابين ش ور لن األال  الالادمظ غري س يدة 93

      أكل  مر ص وبظ احلصوو على  رصظ عمل تناس  ظرويف 91

      لالظ بل ن مستال ل أو د أيف ل 90

      ملاكل احلياة اجستال ليظ تفرض نفسما على تفكري  99

      يطل  على تفكري اجوو يف ألرن ولت 96

      أتولب أادا  م ساويظ  د  ايايت 95



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس قلق املستقبل لدى الراشدات

 4162، أغسطس 3، ج 24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد    134

 العبارة م
تنطبق على بدرجة  

 كبرية جدا
تنطبق على بدرجة  

 كبرية
تنطبق على بدرجة 

 توسطةم
تنطبق على بدرجة 

 قليلة
ال تنطبق على 

 مطلقاّ 

91 
يد  ين الفلل    الي   و الدان األمل يف  اليع مستال ل 

 أ غل
     

        تماعيظ يف اجستال لأتولب بغ ا ع لاو ا 25

29 
متغ  احلياة بلكل حمزن وخميا عا ن لين أش ر فلاللع 
أش ر فلفراغ والي   و الدان األمل يف احلياة وأن  مر 

 الص    مكانيظ  سنما مستال  ّ 
     

22 
احلياة ملياظ فل نا واإل را  ا ل الفرد يتولب ابتر لنفس  

 يف أ  ولت
     

23 
 راريظ عر مستو  م يله بو   عا  عا يل رين أيف غري

 فلفلل يف اجستال ل
     

      أكل  لن تتطري ايايت نو األسوأ يف اجستال ل 21

20 
ينتابين اا و رطوا وارتران عندما أ كر يف أمور 

 اجستال ل
     

      أكاحت مر تفالل اجلاكل ال امليظ مب اخدالد ص وبظ احلياة 29

        ب ي األمراض ااسديظ مستال  ّ أن أت رض   أكل  26

        أمل يل يف احلصوو على سكر يف اجستال ل 25

      يزعجين اخدالد تكاليا الزوار 21

      أش ر أن األمور ستت الد أمام  أكثر يف اجستال ل 35

      س كون مستالرة يف ايايت اجال لظ 39

       لل احلياة األسريظيلطلين التفكري يف ااتماو  32

      أش ر فلاللع اللديد على مستال ل أو د  33

31 
أستطرف ولتا يوي  يف ختيل ما ضكر أن يكون علي  

 مستال ل 
     

      أكل  أن يغمر ااكرون يل أمراّ ما يف اجستال ل 30
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 العبارة م
تنطبق على بدرجة  

 كبرية جدا
تنطبق على بدرجة  

 كبرية
تنطبق على بدرجة 

 توسطةم
تنطبق على بدرجة 

 قليلة
ال تنطبق على 

 مطلقاّ 

39 
يل ما ضكر أن يكون علي  ور   ختأستطرف ولتا يوي ّ يف 

  االاّ 
     

      يزعجين ارتفاع نس ظ الت ف يف اجملتمب 36

      أاس فبوحت كلما  كرو فجستال ل 35

      أمتىن الزوار ولكىن أكاحت أن   يس دين مستال   31

      أش ر ب د  األمان فلنس ظ حليايت اجستال ليظ 15

      ن لين التفكري يف ايايت اجستال ليظ غري مستالرة 19

 ( 4رقم ) ملحق

 أمساء السادة احلكام للحكم على صالحية الفقرات املعدة للمقياس 

 مكان العمل الدرجة العلمية االسم التسلسل

  ام ظ عه )س أستاذ دكتور  أ د مسرية شند 9

 ااام ظ اإلس ميظ أستاذ دكتور  ولأ د حممد احل 2

  ام ظ عه )س أستاذ دكتور  أ د حممد  براشيل عيد 3

  ام ظ األلص  أستاذ مساعد  أ د درداة اسر اللاعر 1

 ااام ظ اإلس ميظ ساعد  أستاذ   أ د مسري لوت   0

  ام ظ األخشر أستاذ مساعد  ا د أسامظ حممد محدونظ 9
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 ( 3ملحق رقم )

 أراء اخلرباء احملكمني يف صالحية فقرات مقياس قلق املستقبل 

 جمموعة

 الفقرات
 أرقام الفقرات

قيمة مربع كاي  غري موافقون وافقونامل
 املستخرجة

مستوي 
 النسبة التكرار النسبة التكرار الداللة

99 
9- 1- 6- 5- 93- 91- 
96- 29- 25- 32- 30- 
36- 35- 31- 21- 35 

 دالظ 92 صفر صفر 955% 92

6 
2- 90- 3- 26- 33- 

 دالظ 0733 99799% 2 53733% 95 15 -31

91 

0- 1- 95- 92- 99- 
95- 25- 29- 22- 23- 
20- 39- 39- 19- 12- 

9- 99- 91- 21 

 غري دالظ 9733 33733% 1 99799% 5

 ( 2ملحق رقم )
 مقياس قلق املستقبل يف صورته النهائية 

 العبارة م
تنطبق على بدرجة  

 كبرية جدا
تنطبق على بدرجة  

 كبرية
تنطبق على بدرجة 

 متوسطة
تنطبق على بدرجة 

 قليلة
لى ال تنطبق ع
 مطلقاّ 

      تدجين االظ الصراع به ما أعيل   وبه ما أيمح  لي  9

      أش ر باللع مر أنين سوحت   أو ر الاروحت اايدة ألسريت 2

      أش ر فلاللع لغ ا لدريت يف مساعدة ألرن النا  يل 3

      أش ر بطموض مستال ل  1

0 
وبه ر ا أكاحت مر الصراع به ا لتزا  فلاليل واجثل 

 التمسو  ا مستال  ّ 
     

      أش ر أنين غري متفاملظ فجستال ل 9

      أش ر فبوحت مر الليخوكظ مستال  ّ  6

      اىت يف و ود  به أشل  انفإلغل أاس  5
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 العبارة م
تنطبق على بدرجة  

 كبرية جدا
تنطبق على بدرجة  

 كبرية
تنطبق على بدرجة 

 متوسطة
تنطبق على بدرجة 

 قليلة
لى ال تنطبق ع
 مطلقاّ 

      أش ر فبوحت مر ااتماو اصوو ااد ظ مفا اظ مستال   1

      اديظ مستال  أتولب أن توا مين مزيد مر الص وفو اج 95

      أعتالد أن ايايت يف اجستال ل تكون غري مرمظ 99

      ن لين التفكري يف اجستال ل متلاممظ 92

      ختيفين التطرياو السل يظ اله ضكر أن تترأ على ايايت 93

      أكل  مر ص وبظ احلصوو على  رصظ عمل تناس  ظرويف 91

       د أيف للالظ بل ن مستال ل أو  90

99 
أش ر  نين سياظ احلظ اان وسيكون اا  أكثر سوءاّ يف 

 اجستال ل
     

      يطل  على تفكري اجوو يف ألرن ولت 96

      أعتالد أن رطوا احلياة احلاليظ ستزداد مستال   95

91 
يد  ين الفلل    الي   و الدان األمل يف  اليع مستال ل 

      أ غل

      ا  تماعيظ يف اجستال ل ع لايتأتولب بغ ا  25

      متغ  احلياة بلكل حمزن وخميا عا ن لين أش ر فلاللع 29

22 
أش ر فلفراغ والي   و الدان األمل يف احلياة وأن  مر 

 الص    مكانيظ  سنما مستال  ّ 
     

23 
احلياة ملياظ فل نا واإل را  ا ل الفرد يتولب ابتر لنفس  

 لتيف أ  و 
     

21 
أيف غري راريظ عر مستو  م يله بو   عا  عا يل رين 

 فلفلل يف اجستال ل
     

      أكل  لن تتطري ايايت نو األسوأ يف اجستال ل 20

29 
ينتابين اا و رطوا وارتران عندما أ كر يف أمور 

 اجستال ل
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 العبارة م
تنطبق على بدرجة  

 كبرية جدا
تنطبق على بدرجة  

 كبرية
تنطبق على بدرجة 

 متوسطة
تنطبق على بدرجة 

 قليلة
لى ال تنطبق ع
 مطلقاّ 

      حلياةأكاحت مر تفالل اجلاكل ال امليظ مب اخدالد ص وبظ ا 26

        ب ي األمراض ااسديظ مستال  ّ أن أت رض  أكل   25

        أمل يل يف احلصوو على سكر يف اجستال ل 21

      أش ر لنين لر أاالع الس ادة يف ايايت الزو يظ 35

      أش ر أن األمور ستت الد أمام  أكثر يف اجستال ل 39

      س كون مستالرة يف ايايت اجال لظ 32

      يلطلين التفكري يف ااتماو  لل احلياة األسريظ 33

      أش ر فلاللع اللديد على مستال ل أو د  31

30 
أستطرف ولتا يوي  يف ختيل ما ضكر أن يكون علي  

 مستال ل 
     

      أكل  أن يغمر ااكرون يل أمراّ ما يف اجستال ل 39

36 
ضكر أن يكون علي  ور    يل ماختأستطرف ولتا يوي ّ يف 

       االاّ 

35 
األوان على عد   اليع استالرار  لفواو أش ر فلذن  

 النفس 
     

      أاس فبوحت كلما  كرو فجستال ل 31

      أمتىن الزوار ولكىن أكاحت أن   يس دين مستال   15

      أش ر ب د  األمان فلنس ظ حليايت اجستال ليظ 19

      ين التفكري يف ايايت اجستال ليظ غري مستالرةن ل 12
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