
 فاعلية برنامج إرشادي خلفض قلق املستقبل
 طلبة املرحلة الثانوية دىل

 

 .م.د. وفاء سيد حممد حسنيأ
 ستاذ علم النفس التعليمي املساعدأ

 جامعة عني مشس -كلية البنات

 :ملخص البحث
لخفض قلق المستقبل لدى طلبة    ىفاعلية برنامج إرشاد  التحقق منإلى    البحثيهدف  

 المرحلة الثانوية. 
،  12طالب وطالبة من المدرسة الرسمية المتميزة للغات    24ونت عينة البحث من  كت

مجموعتين )مجموعة  إلى    العينة بالتساوي   تم تقسيمعامًا،    17إلى    16تراوحت أعمارهم من  
 .طالب وطالبة 12تجريبية ومجموعة ضابطة( تتكون كل مجموعة من 

 واستخدمت الباحثة األدوات التالية: 
   إعداد: الباحثة    ق المستقبل مقياس قل -1
 إعداد: الباحثة       ىالبرنامج اإلرشاد -2

 :نتائج مؤداها واسفر البحث عن
فرو  - عند    ق توجد  إحصائية  داللة  أفراد   0.001مستوى  ذات  درجات  متوسط  بين 

  تطبيق البعدي بعد  و القبلي    ينالمستقبل بين القياسالمجموعة التجريبية على مقياس قلق  
 لح القياس البعدي.إلرشادي لصاالبرنامج ا

بين متوسط درجات أفراد المجموعة    0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -
المستقبل   قلق  مقياس  على  الضابطة  والمجموعة  البعدي  في  التجريبية  لصالح  القياس 

 المجموعة التجريبية.
عة التجريبية على  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجمو  -

 البعدي والمتابعة. ينمستقبل بين القياسمقياس قلق ال
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ذات داللة إحصائية عند مستوى   - ]ذكور  0.05توجد فروق  الجنسين  في    -بين  إناث[ 
 قلق المستقبل لدى أفراد المجموعة التجريبية لصالح الذكور. 
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 فاعلية برنامج إرشادي خلفض قلق املستقبل

 نويةلدى طلبة املرحلة الثا
 

 حممد حسنيأ.م.د. وفاء سيد 
 أستاذ علم النفس التعليمي املساعد

 جامعة عني مشس -كلية البنات

 :البحث مقدمة
لك به  نتزود  الذي  الوقود  المستقبل  قلق  الحدود    ىيعد  عبور  خالله  من  نتمكن 

في  وآمالنا  أحالمنا  تحقيق  وبين  بيننا  تحول  التي  الصعاب  ومواجهة  السدود  وتحطيم 
  العديد لنا  أو قدرتنا على احتماله فأنه يسبب  إذا زاد هذا الوقود عن طاقتنا  ل، إال أنه  المستقب

النفسية والمشكالت  االضطرابات  ويؤديو ،  من  أحالمنا  طريق  في  عثرة  حجر  إلى   ىصبح 
 الطبيعي مع ظروف بيئته.  توافقهالفرد من تمتعه بصحته النفسية أو حرمان 

مل تزايدًا  األخيرة  العقود  انوشهدت  في  هذا  حوظًا  أن  إذ  المستقبل  قلق  تشار 
جانب ماله من آثار ونتائج خطيرة تكمن إلى    ، االضطراب يعاني منه نسبة كبيرة من األفراد
ال المناشط  من  الكثير  وتعطيل  إعاقة  القلق في  المستقبل  قلق  يعتبر  حيث  للفرد،  حياتية 

النفسية واالنح كية، كما يعد رافات السلو العرضي الجوهري المشترك في معظم االضطرابات 
 اضطرابات القلق شيوعًا في العالم. من أكثر أنواع 

البحوث والدراسات المستقبل في إلى    تشير نتائج  قلق  أكبر شريحة تعاني من  ان 
والمراهقين ،  بصفة عامة  الذكور واإلناثالمجتمع المصري هي شريحة المراهقين الشباب من  

 ة. من طلبة المرحلة الثانوية بصفة خاص
 وذلك لعدة أسباب من أهمها:

أح - فيها  تكثر  مرحلة  وهي  المتوسطة  المراهقة  مرحلة  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  الم  إن 
 والتي ال تتفق مع قدراتهم أحيانًا وال يمكن تحقيقها على أرض الواقع. ، اليقظة

الطفولة - حياة  من  انتقالية  مرحلة  المرحلة  هذه  أعتاإلى    وتعد  على  فهم  الرشد  ب حياة 
 ومنها الحياة العملية.الجامعة 
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المراهقين تعرضًا لقلق ة من حن طلبة المرحلة الثانوية هم أكثر شريإفذلك  إلى    باإلضافة -
 ط التالية: و الضغإلى  المستقبل لتعرضهم

مجموع كبير في الثانوية العامة  ضغوط دراسية: وهي تتمثل في ضرورة حصولهم على   -
ف والعمل  بالكلية  لاللتحاق  بدراستهميؤهلهم  ترتبط  وظيفة  اجتماعية ،  ي  مكانة  وإحراز 

 مرموقة.
لخصوصية التي ترهق ميزانية األسرة فيرى  اقتصادية: تتمثل في أعباء الدروس اضغوط   -

وطأة  من  يزيد  الذي  األمر  الخصوصية  الدروس  ثمن  له  لتوفر  أسرته  معاناة  الطالب 
 ( 2014)الحربي، الضغوط النفسية لدى الطالب.  

، وشعور الطلبة بالخوف والعدوانية يؤثر على القدرات العقلية للدارسق  كما إن القل
،  العديد من الدراساتالمدرسي لديهم، وغيرها من اآلثار السلبية التي رصدتها    التوافقوسوء  

لبحوث لمواجهة  ادق ناقوس الخطر وقيام العديد من الباحثين بإجراء مزيد من  إلى    مما أدى
 ها. هذه الظاهرة والقضاء علي

العالم مرحلة من مراحل  وتبرز أهمية البحث الحالي من أ  همية مجاله حيث يشهد 
ستقرار التي تنعكس نتائجها في عدد من الظواهر النفسية غير المألوفة فأصبح  القلق وعدم اال

من   بدءًا  القلق  من  متعددة  ومستويات  أشكال  عن  يكشف  والجماعات  األفراد  بين  التفاعل 
بال ومرورًا  الدو األسرة  والتعامالت مع مؤسسات  التعليمية.  لة  تفاعالت  ، )حسينوالمؤسسات 

2011 ) 
اإلرشاد النفسي تلك العملية البناءة التي تستهدف تقديم إلى    ماسةحاجة  شكل  مما  

للفردالمساعدة   ويستطيع  ،  الموجهة  إمكاناته  وينمي  خبراته  ويعي  ذاته  يفهم  تحديد لكي 
إلى    ومعرفته وتعليمية لكي يصلحلها في ضوء خبراته    مشكالته الشخصية والتربوية ويحاول

 (2011، )سليمان تحقيق أهدافه وتحقيق الصحة النفسية.
اإلرشاد  يعد  حيث  النفسي  اإلرشاد  على  الحالي  بحثها  في  الباحثة  اعتمدت  ولهذا 

أفضل   من  اإلرشاد النفسي  يعتمد  حيث  المستقبل  قلق  خفض  في  فاعلية  ذات  األساليب 
ويوضح له أفكاره غير المنطقية وتعديلها ومن ثم تغيير  خاطبة عقل المسترشد  النفسي على م

 السلوك المسبب لقلق المستقبل.
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خالل   من  المستقبل  قلق  خطورة  مدى  على  التعرف  عنهما  ويعد  نتائج   كشفت 

تحق على  يساعد  في  الدراسات  اإليجابية  االنعكاسات  فعال   تشكيليق  تربوي  تعليمي  مناخ 
  أت فكرة البحث الحالي الذي يسعى ملية التعليمية المرجوة، ومن هنا فقد نشيحقق أهداف الع

الثانوية كخطوة على الطريق نحو مواجهة قلق  خفض قلق المستقبل لدى طلبة المرحلة  إلى  
 التي تعوق نجاح العملية التعليمية والتربوية.المستقبل وأثاره السلبية الوخيمة 

 البحث: أهداف 
 لحالي فيما يلي:تتحدد أهداف البحث ا

المستقبل لدى طلبة المرحلة   -1 قلق  البرنامج اإلرشادي في خفض  فاعلية  التعرف على 
 الثانوية.

]ذكور -2 الجنسين  بين  الفروق  على  أفراد  إناث  -التعرف  لدى  المستقبل  قلق  في   ]
 جريبية من طلبة المرحلة الثانوية.المجموعة الت

البرنامج اإل -3 رشادي في خفض قلق المستقبل لدى  التعرف على فاعلية استمرار تأثير 
 نتهاء البرنامج.االثانوية بعد شهر من   طلبة المرحلة
 :مشكلة البحث

 اآلتية:  األسئلةمن خالل اإلجابة عن الحالي تتبلور مشكلة البحث 
درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس قلق المستقبل بين  هل توجد فروق بين   -1

 البرنامج اإلرشادي؟ تطبيقد القبلي والبعدي بع ينالقياس
على   -2 الضابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات  بين  فروق  توجد  هل 

 مقياس قلق المستقبل في القياس البعدي؟
على مقياس قلق المستقبل بين  ت أفراد المجموعة التجريبية  هل توجد فروق بين درجا -3

 البعدي والمتابعة؟ ينالقياس
الج -4 المجموعة    إناث[ في  -نسين ]ذكورهل توجد فروق بين  أفراد  المستقبل لدى  قلق 

 التجريبية؟
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 أهمية البحث:
أهمية نظرية وأهمية تطبيقية وذلك على النحو   كل من يمكن توضيح أهمية البحث الحالي في

 التالي:  
 أواًل: األهمية النظرية:  

طلبة المرحلة  فئة  يستمد هذا البحث أهميته من أهمية الشريحة التي يتناولها أال وهي   -1
ينبغي  كالثانوية   مهمة  فيها،  شريحة  واالستثمار  ال رعايتها  الشريحة  بهذه  واالهتمام 

لهم نموًا العقلية، بل يتعدى ذلك إلى رعايتهم نفسيًا، بما يضمن  يقتصر بتنمية قدراتهم  
 المتكاملة في جميع جوانبها.يحقق الشخصية السوية متكاماًل 

من أكثر مرحلة المراهقة، والتي تعد  ناولها البحث الحالي هي  المرحلة العمرية التي يت -2
 رية حساسية وعرضة لإلحباط والقلق. المراحل العم

النفسية   -3 وبمشكالتهم  الفئة  بهذه  المهتمين  يفيد  بمرجع  العربية  المكتبات  تزويد 
 واإلجتماعية التي يعانون منها والتي قد تسبب لهم حالة من القلق تجاه مستقبلهم. 

الثانوية   البحثيفيد   -4 المرحلة  طلبة  لدى  المستقبل  قلق  حول  نظرية  خلفية  وضع  في 
المستقبل  قضية جديدة  وتتبنى   بقلق  الذين يتصفون  لحاجة  االنظار  من نوعها ولفت 

 إلى تحسين تعاملهم مع أنفسهم ومع المجتمع المحيط بهم.  
نية تعقيدًا أو إلنسااهر اإلقاء الضوء على ظاهرة قلق المستقبل باعتبارها من أكثر الظو  -5

معرفة األسباب التي تقف وراء حدوث هذه الظاهرة مما يساعد العاملين والباحثين في  
التي  بل  قلق المستق  على ظاهرة   مجال التربية وخاصة في مرحلة المراهقة في التغلب

 الثانوي العام بصورة ملفتة للنظر.أصبحت منتشرة بين طلبة التعليم 
 يقية:التطبثانيًا: األهمية 

البحثيضيف   -1 علم  إلى    هذا  في  القياس  قلق  أدوات  مقياس  وهما:  مقياسين  النفس 
خصائص   فيهما  تتوافر  المستقبل،  قلق  لخفض  اإلرشادي  والبرنامج  المستقبل 

 ية تتناسب مع البيئة المصرية. تر سيكوم 
 اآلباء أيضاً وتفيد  ،  تفيد نتائج البحث الحالي الباحثين في مجال التربية، وعلم النفس -2

الظاهرةفي   هذه  أبعاد  المعلومات،  فهم  من  قدر  بتوفير  وذلك  والبيانات  ،  وعالجها، 
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كبيرة  درجة    على   وهذه المعلومات التي يوفرها البحث،  حول فاعلية البرنامج اإلرشادي

التخطيط عملية  على  للقائمين  األهمية  بصفة ،  من  المراهقين  تربية  لبرامج  واإلعداد 
 خاصة. 

ط وتطوير برامج إرشادية وتدريبية تساعد طوة أولى لوضع خطيكون هذا البحث خإن   -3
 طلبة المرحلة الثانوية على خفض قلق المستقبل.

ما   -4 على  عنه  يبناءًا  محتوى كشف  لتحديد  التخطيط  إعادة  يمكن  البحث  هذا  نتائج 
اإلرشادية   لطلالبرامج  الفعلي  الواقع  يتطلبه  لما  طبقًا  والتربوية  المرحلة  والنفسية  بة 

 المرحلة الثانوية العامة.  وية وخصوصًا طلبةالثان
من  -5 والنفسية  التربوية  المستوى    نتائج  االستفادة  على  الحقة  أبحاث  في  البحث  هذا 

 المحلي والعربي باستخدام متغيرات أخرى.
 مفاهيم البحث:

 :Future Anxietyأواًل: قلق المستقبل 
من   النفس  علم  في  القلق  األيعتبر  اإلنسانية  أحد  االنفعاالت  وهو  ساسية، 

ومستقبلهاالضطرابا الفرد  صحة  على  المؤثرة  لدى  ،  ت  القلق  يثير  ما  أن  فيه  شك  ومما ال 
المراهقين هو التفكير والخوف من المستقبل خاصة في ظل التغيرات االجتماعية المتسارعة 

المجتمع وقلةوضغوطات  ،  في  السيئة  االقتصادية  والظروف  فيعيش   الحياة  العمل  فرص 
، حياتهم ومستقبلهم وتكون نظرتهم متشائمة نحو المستقبلون في حالة من القلق على  المراهق

للخوف والشعور    لبلوغ األهداف وتحقيق األمال أصبح مصدراً   فبعد إن كان المستقبل مصدراً 
 بعدم األمان واالستقرار.

تر لتي تشكل دوافع قوية للتو إن التفكير الناشئ عن قلق المستقبل يعد من العوامل ا
 وحالة من انعدام األمن النفسي. ، بب للفرد اضطرابات نفسيةوالتعب العصبي الذي يس

ني  والثا،  فاألول شعور عام بالخوف والتهديد،  وهناك فرق بين القلق وقلق المستقبل
األحداث  عندما ينتظر المستقبل فهو يخشى من  فاإلنسان  ،  حالة من االنشغال وعدم الراحة

ولكن هذا  ،  ونؤكد أن جميع أنواع القلق لها بعد مستقبلي،  المستقبلالتي قد يتعرض لها في  
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محدودة زمنية  فترات  على  وقاصر  محدود  قلق  ،  البعد  إن  نجد  ذلك  من  النقيض  وعلى 
 (2011)البدران، المستقبل ممثاًل في مدة زمنية بعيدة المدى. إلى  المستقبل يشير

حيث أن التوجس والتفكير ،  ستقبلللتوافق والتخطيط للم  ةقابليالالقلق يعكس أهمية  
عليه بشأن األحداث المستقبلية ال تشكل مشكلة إال إذا كان يصاحبها قلق ال يمكن السيطرة  

 (2015)المشاقبة، ويكون عندئذ القلق حالة مزمنة يصعب التعامل معها. 
ظاهرة نتيجة تعرض اإلنسان للعديد من المتغيرات التي قلق المستقبل يظهر كسمة  

يتكون  تعبر   وما  بالمستقبل  وثوقه  للحياة وعدم  السلبية  نظرته  وسواسية    لديهعن  أفكار  من 
 (2008)كرميان، واألزمات. والخوف من الغد المجهول المليء بالصراعات  تجاه المستقبل

وجدت الباحثة العديد من   Future Anxietyتعريفات قلق المستقبل  إلى    وبالنظر
الباحث ون في متون بحوثهم، أو معرض مقاالتهم أو في حديثهم عن  التعريفات التي تناولها 

يعترى  ا الذي  منلقلق  ثم ا  الكثيرون  ومن  المستقبل  قلق  وهو  أال  األخيرة  اآلونة  في  لشباب 
القلق وهذا التعدد والتنوع في وجدت الباحثة أنها أمام تعريفات عديدة ومتنوعة لهذا النوع من  

 الفكرية والخلفية النظرية لهؤالء الباحثون.تعريفات قلق المستقبل يعكس المدارس 
التي تناولت قلق المستقبل والتي  وتقوم الباحثة في البحث الحالي بعرض التعريفات  

إجرائي    ساقتها الباحثة من البحوث والدراسات السابقة لتستخلص الباحثة في النهاية تعريف
 للبحث الحالي عن قلق المستقبل.

يتكون  المستقبل  قلق  و"مستقبل  فمفهوم  "قلق"  كلمتين  االمن  يعني  والقلق  نزعاج " 
يحتاجوا إن  قبل  أغمادها  في  حركوها  أي  الغمد  في  السيوف  أقلقوا  ليسهل إلى    ويقال  سلها 

 (2003)ابن منظور،  اخراجها عند الحاجة.
والقلق حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث وهو مشتق من مادة قلق بمعني  

واحد وال يستقر على حال واضطراب وانزعاج فهو قلق والمقالق هو شديد  ال يستقر في مكان 
 (2013)المشيخي، القلق. 

ويعرف قلق المستقبل بأنه حالة من الخوف المجهول التي تتصف بعدم قدرة الفرد  
الس عليهعلى  يؤدي،  يطرة  التي    بالضيقإحساس  إلى    مما  الموضوعات  تجاه  الراحة  وعدم 

 ( 2012)حسين،  .يتوقع حدوثها مستقبالً 
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أو  سابقة  خبرات  نتيجة  سارة  غير  انفعالية  حالة  بأنه  المستقبل  قلق  يعرف  كما 
أحداث جارية أو أفكار خاطئة عن المستقبل ساهمت في تكوين توقعات سلبية للمستقبل أو  

في المستقبل وإحساس بالخوف والتوتر وعدم األمان  تحقيق أهداف دراسية أو مهنية أو أسرية 
المس  والتشاؤم من  الفرد  واليأس  عالقات  تتأثر  كذلك  وتطوره،  الفرد  تقدم  يعوق  مما  تقبل 

 (2011)سليمان، التفاعلية سواء كان في محيط األسرة أو العمل. 
خبرات  عن  ينجم  المنشأ  نفسي  اضطراب  أو  خلل  بمثابة  المستقبل  قلق  ويعتبر 

سارة غير  وللذات،  ماضية  للواقع  إدراكي معرفي  وتعريف  تشويه  استحضا  مع  خالل  ر  من 
مع تضخيم للسلبيات تجعل صاحبها في حالة من  ،  للذكريات والخبرات الماضية غير السارة

إلى    وتوقيع الكوارث وتؤدي بهتدمير الذات وتعميم الفشل  إلى    مما يدفعه،  التوتر وعدم األمن
المستقبل من  التشاؤم  من  واليأس.،  حالة  الموت  وقلق  المشكالت  من  )شقير،   والخوف 

2005 ) 
الشعور   من  حالة  بأنه  المستقبل  قلق  كذلك  الالعقالنييعرف  يتصف  ،  االنفعالي 

االرتياح وعدم  بشكل  ،  باالرتباك  والمستقبل  عام  بشكل  الحياة  نحو  سلبيًا  الشخص  يجعل 
االجتماعي للتفاعل  قدراته  ويعطل  بالنفس  الثقة  عدم  له  ويسبب  على  ،  خاص  ويضعفه 

 (2015، يضة و )ع ي معترك حياته.ديات فوالتح  مواجهة المخاطر واألزمات
حيث إن اإلنسان هو الكائن الوحيد  ،  ويعد قلق المستقبل قلقًا وجوديًا لوجود اإلنسان

 وسط الكائنات الحية.
الذي يدرك الزمن بوحداته الثالث الماضي والحاضر والمستقبل وذلك على خالف  

ومن هنا يحيا ،  تدرك المستقبلال  الكائنات الحية األخرى التي تعيش اللحظة الحاضرة فقط و 
ق معها ولحظة قادمة يخشاها وال يستطيع  فاإلنسان متأرجحًا بين لحظة حاضرة يسعى للتوا

 (2010، )عبد الحليمأن يتوقعها. 
المستقبل والنظرة  السلبي تجاه  المستقبل عن عدم االرتياح والتفكير  قلق  وقد يعبر 

القدرة على مواجهة   غوط واألحداث الحياتية وفقدان الشعور باألمن الضالسلبية للحياة وعدم 
 (2009)المشيخي، مع عدم الثقة بالنفس. 
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مو  على  القلق  تأثير  المستقبل  قلق  المستقبليصف  تجاه  الذاتية  الناس  ، اقف 
فاألحداث المستقبلية ليست حقيقة بل محتملة بعض الشيء ويمكن تقييم المستقبل على أنه  

األفراد رغبات  لتحقيق  المستقبلي   أو   مجال  التوجه  يكون  وقد  والتهديد  للخوف  مصدر  أنه 
أو متشائماً  متفائاًل  آن واحد،  ،  توجهًا  في  إيجابية وسلبية  يبني مشاعر  أن  فالمستقبل يمكن 

المستقبل.   لقلق  أساس  المستقبلي  الزمن  وأن  الرعب  مصدر  هو  المستقبل  )البدران،  وأن 
2011 ) 

أ على  يعرف  المنشكما  نفسي  اضطراب  لخبرات   أنه  بجذوره  ويضرب  الفرد  ينهك 
وربما تكون حدثت في الماضي  ،  غير سارة قد تكون متعلقة بالفرد ذاته أو أسرته أو مجتمعه

ونفسية تجعله يتأرجح أو متوقع حدوثها في المستقبل ويبدوا على الفرد عالمات فسيولوجية  
 ( 2019)الفقي،  بين نوبات من التفاؤل والتشاؤم المفرطين.

والدراسات  توأشار  األبحاث  من  المستقبل  إلى    العديد  قلق  من عالقة  غيره  مع 
توصلت حيث  النفسية،  والحلح"دراسة    نتائج  المتغيرات  "الغامدي"  2011)   "بالن  ودراسة   ،)

وجود عالقة ارتباطية سالبة بين درجات الطالب في قلق المستقبل ودرجاتهم إلى    ( 2013)
 في التوافق النفسي. 

)  اسةدر   نتائج  وكشفت ما إلى    (2019"الفقي"  غالبًا  المرتفع  القلق  ذا  الطالب  إن 
يكون أبعد عن االتزان االنفعالي ويفقد القدرة على التحكم بشعوره وسلوكياته من حيث سرعة  

 . االستثارة واالندفاع وتوقع السوء من اآلخرين
( "الشرقي"  دراسة  نتائج  تبين  مو 2011كما  ارتباطية  عالقة  وجود  ق (  بين  لق  جبة 

 بل واألفكار الالعقالنية والضغوط النفسية لدى المراهقين. المستق
ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا وجود عالقة  إلى    (2013وتوصلت دراسة "بدوي" )

( "سليمان"  بحث  نتائج  وأسفرت  النفسية،  والضغوط  المستقبل  قلق  وجود  2011بين  عن   )
 لتعليم الثانوي.دى طالب المستقبل لعالقة ارتباطية موجبة بين العنف وغلق ا

يعرف قلق المستقبل بأنه حاالت انفعالية تتراوح بين التوتر  ”Rappaport“ن أ نجد
عاطلين أنفسهم  يعتبروا  أن  يمكن  الذين  الجامعة  طلبة  بين  وينتشر  والفزع  في    المعتدل 

 (Rappaport, 1991) .المستقبل
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الرتباط السلوكي بالمستقبل بأنه األنشطة المعرفية والدفاعية وا  ”Hubbard“ويؤكد  

 (Hubbard, 2012)ألفكار والمشاعر. بما فيه ا
وقلق المستقبل يعبر عن الفترة الزمنية ألن هذه الفترة الزمنية تنمو فيها قدرة الفرد 

 (Nurmi, 2005)المراهق على التفكير بصورة مختصرة عن المستقبل الغامض. 
نون من قلق المستقبل يعانون أيضًا من  وقد أثبتت العديد من األبحاث أن الذين يعا

للذاتفي    اضانخف الدراسي ،  تقديرهم  تحصيلهم  بالضغوط ،  واالكتئاب،  وانخفاض  والشعور 
 .(2017)الروسان، النفسية. 

الشك   عالمات  وظهور  بالتشاؤم  يتصف  المستقبل  من  القلق  اإلنسان  إن  نجد 
وعدواال،  والتردد واالضطراب  التعقيد  نحو  ويميل  االستقرارنفعاالت  توقعات ،  م  لديه  وتكون 

وبالتالي ،  فالخوف والعناد وعدم القدرة على مواجه المستقبل،  سلبية لكل ما يحمله المستقبل
 (2010)محمد، الكذب واالنسحاب والهروب اجتماعيًا وثقافيًا وعاطفيًا. 

( "البلوي"  يتسمون  إن  إلى    (2011وتوصل  المستقبل  قلق  لديهم  الذين  األفراد 
 ائص التالية: بالخص

المستقبل - من  يخاف  الذي  الفرد  ألن  وذلك  أنه  ،  التشاؤم:  له  ويهيأ  السوء  إال  يتوقع  ال 
 سيتعرض للخطر.

مثل: اإلزاحة والكبت من أجل التقليل من تأثير الحاالت ،  استخدام آليات دفاعية ذاتية -
 . السلبية

ة من أجل  المخاطر   بداًل من،  إجراءات وقائية من أجل الحفاظ على الوضع الراهناتخاذ   -
 المستقبل.في   زيادة الفرص

 التصادم معهم.إلى  مما يؤدي، عدم الثقة باآلخرين -
 التركيز الشديد على أحداث الوقت الحاضر والهروب نحو الماضي. -
 وظهور عالمات الحزن والشك والتردد. ، االنطواء -
 الحياة. التعامل مع مواقففي   والظروف المعروفة ، الحفاظ على الظروف الروتينية -

 ( أن صفات الفرد القلق من المستقبل ما يلي:2019بينت "الفقي" )
 ال يخططون للمستقبل حتى ال يصابوا بخيبة أمل.  -
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 أنهم يتعاملون مع أمور المستقبل يمرح أقل. -
عندما يفكرون بالمستقبل فكلما زادت حدة  أنهم يعانون من أغراض واضطرابات جسمية   -

 دت.القلق زادت هذه األعراض وتعد
المستوى االجتماعي - أنهم يميلون ،  أنهم على  لتأمين مستقبلهم كما   يستخدمون اآلخرين 

 السيطرة على السلطة لتكوين الحياة السهلة. إلى 
 أنهم ال يعتنون بصحتهم وأجسامهم. -

المستقبل   قلق  ذوي  إن  عليهمكما  الغالبة  التشاؤمية  بالنظرة  كافة  في    يتسمون 
مشغلون ،  تصرفاتهم دائمًا  سلبية  فهم  اإلنتاجية،  بأفكار  ضعفوا  أنهم  مجاالت في    كما  كافة 

إرباك،  الحياة أنفسهم ولديهم  الرضا عن  بعدم  أولوياتهم ووضع خطط  تحديد  في    ويشعرون 
إلى    النهايةفي    قع وهذا يؤدي بالفردمستقبلية خوفًا من أن يأتي المستقبل بما هو غير متو 

 (2012، )جبرت. حل المشكالفي   اتخاذ قرارات خاطئة والفشل
االنفعال المستقبل سريع  قلق  يعاني من  الذي  الفرد  باإلنهاك وألم ،  إن  في    ويشعر 

وصعوبة،  العضالت باألرق  القدرة  ،  التنفسفي    ويشعر  التركيزوعدم  يؤثر،  على  في   مما 
 ( 2015، )المشاقبةوفي نوعية الحياة وجودتها. ، التواصل والتفاعل االجتماعيمستوى 

الباحثة تتمثل  وترى  المستقبل  قلق  من  يعانون  الذين  األشخاص  سمات  في   أن 
بتدهور يتسمون  كما  واالستقرار  األمان  بعدم  النفسيةفي    شعورهم  في   وانخفاض،  صحتهم 

 المناسبة. القدرة على اتخاذ القرارات 
للقلقيؤكد   يكون ،  "سبيلبرجر" أن الشخص الذي يتصف بمستوى عال من النزوع 

أخطار  دائمةمهيئًا ألن يدرك  باآلخرينفي    ًا  تهديدات  ،  عالقته  غالبًا  األخطار  تتضمن هذه 
وذلك أكثر من الشخص  ،  تهديدات بمستوى كبير من القلقلتقدير ذاته ويستجيب الفرد لهذه ال

بمس يتصف  القلقالذي  سمة  من  منخفض  نعيشه من  حف،  توى  لما  فعل  رد  تعني  القلق  الة 
القلقفي  ،  زمن محددفي    مواقف أن سمة   نفوسنا.في    ن ومتأصلئتعني ما هو كا   حين 
 ( 2019، )دياب
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المستقبل  يتضح   لقلق  اإلجرائي  التعريف  فإنه يمكن صياغة  ما سبق  من خالل 

 على النحو التالي:
يتمثل القلق  من  التوقعات  في    نوع  وسيطرة  المراهق  لمستقبل  التشاؤمية  النظرة 

 سلوك المراهق.في  اً السلبية والخوف من المشكالت الحياتية والتي تؤثر سلب
 :Counselling Program يثانيًا: البرنامج اإلرشاد

البرنامج اإلرشادي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في خفض الخسائر المادية والبشرية  
البرنامج اإلرشادي المستقبل ال يهدف  قلق  المستقبل ولكن يهدف  إلى    الناتجة من  منع قلق 

لقلق المستقبل على طلبة المرحلة الثانوية بصفة    ار السلبيةتقليل اآلث إلى    البرنامج اإلرشادي
 خاصة والمجتمع بصفة عامة. 

ة بإيجاز وذلك  وهناك تعريفات عديدة لمفهوم البرنامج اإلرشادي سوف تعرضها الباحث
 على النحو التالي:

تهدف أنشطة  عدة  تتضمن  التي  الخطة  أنه  على  اإلرشادي  البرنامج  إلى    يعرف 
سلوكه، والوعي بمشكالته، وتدريبه أو اتخاذ القرارات الالزمة  لى االستبصار بمساعدة الفرد ع

في  ومنظم  مخطط،  برنامج  فهو  الفرد،  طاقات  توظيف  نحو  أهميته  الجانب  ولهذا  بشأنها 
ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات االسترشادية المباشرة، وغير المباشرة، الفردية والجماعية  

هم في تحقيق النمو السوي، والقيام باالختيار ية بهدف مساعدتالمؤسسة المدرسلمن تضمهم  
وتنفيذه.   بتخطيطه  ويقوم  المؤسسة،  داخل  النفسي  التوافق  لتحقيق  ، 1998)زهران،  الواعي 

429) 
من   مجموعة  تشمل  ودقيقة  محددة،  خطة  بأنه  اإلرشادي  البرنامج  يعرف  كما 

راد الذين أعد البرنامج من هدف تنمية األف، والمتكاملة باألنشطة والمواقف والخبرات المترابطة
  .أجلهم، وإكسابهم مهارات معينة تتناسب، وطبيعة نموهم الجسمي والعقلي واالنفعالي
 وتشمل هذه الخطة أسلوب التنفيذ، وأدوات التقييم والمدة الالزمة للتطبيق. 
الخدمات لتقديم  علمية  أسس  ضوء  في  مخطط  برنامج  بأنه  اإلرشادية   ويعرف 

باشرة، الفردية أو الجماعية وقد يشمل البرنامج على مجموعة من األنشطة  باشرة والغير مالم
 (60، 2005)حمزة،  . ذات التوجه الخاص
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علمية   أسس  ضوء  في  مخطط  الجسمية  يو برنامج  األثار  على  للتعرف  هدف 
ير تغيإلى    الوصولبهدف    ردهموالنفسية الخطيرة المترتبة على الضغوط، والتغلب عليها بمف

 (80، 2015)بهنس، وتعديل وضبط سلوكهم. 
والبرنامج اإلرشادي برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات 
اإلرشادية المباشرة فرديًا وجماعيًا ويستخدم هذا البرنامج أسلوب اإلرشاد الجماعي أو اإلرشاد  

ماعية أهمها  أسس نفسية واجتبوية تقوم على  الفردي ويعتبر برامج اإلرشاد الجماعي عملية تر 
إطار   في  اشباعها  من  بد  ال  اجتماعية  نفسية  حاجات  لديه  اجتماعي  كائن  اإلنسان  إن 

الحاجة مثل  المعلومات، إلى    اجتماعي  توفير  من  البرنامج  إليه  يهدف  ما  وهو  األمن 
 (  173، 2008)الشربيني، واألنشطة، والتدريبات الالزمة. 

ة البرنامج اإلرشادي  برنامج اإلرشادي تعرف الباحثمن العرض السابق لتعريفات ال
أهداف  لتحقيق  توضع  التي  المنظمة  واألنشطة  المخططة،  اإلجراءات  من  "مجموعة  بأنه 

تهدف علمية  أسس  ضوء  في  محدد  زمني  إطار  في  على  إلى    معينة  األفراد  مساعدة 
 هم، ومهاراتهم". هم، والوعي بمشكالتهم، وتوظيف طاقاتهم، وتنمية قدراتاالستبصار بسلوك

 دراسات سابقة:
متغيرات   بدراسة  عنيت  التي  السابقة  الدراسات  لبعض  عرضًا  الباحثة  تستعرض 

ال وانتهتحالبحث  هذه  إلى    الي  طبيعة  على  التعرف  على  تساعدنا  التي  النتائج  من  عدد 
بينها العالقات  وطبيعة  تفسير  المتغيرات  على  يعينا  مرجعيًا  إطارًا  تعد  أخرى  ناحية    ومن 

 عرض لهذه الدراسات:  النتائج التي سوف يسفر عنها البحث الحالي وفيما يلي
( "الفقي"  دراسة  الذاتي  إلى    ( 2019هدفت  التنظيم  بين  العالقة  على  التعرف 

الدراسة    ومستوى الطموح وقلق المستقبل لدى طالب المرحلة الثانوية العامة، وتكونت عينة 
الثالث  160من ) بالمدارس  ( طالبًا وطالبة بالصف  المقيدين  أدبي(  العام )علمي و  الثانوي 
الذاتي، ومقياس مستوى الطموح، بومية بمدينة  الحك التنظيم  الباحثة مقياس  نها، واستخدمت 

الدراسة  وتوصلت  إعدادها،  وجميعهم من  المستقبل  قلق  ارتباطيةإلى    ومقياس  عالقة   وجود 
وجود  وكذلك  المستقبل  وقلق  الذاتي  التنظيم  بين  مستوى    سالبة  بين  سالبة  ارتباطية  عالقة 

المستق وقلق  فر الطموح  وجود  عدم  أو  درجات  و بل،  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  ق 
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وقلق  الطموح  ومستوى  الذاتي  التنظيم  من  كل  في  اإلناث  درجات  ومتوسطي  الذكور 

أدبي( في التنظيم الذاتي    –ا من حيث التخصص )علمي  المستقبل، وعدم وجود فرق بينهم 
ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الذكور ومتوسطي   ووجود فروق ستوى الطموح  وم

 اإلناث في قلق المستقبل لصالح التخصص العلمي.
( فكانت هذه الدراسة بعنوان اإلرشاد النفسي الديني في  2019أما دراسة "دياب" )

الدراسة تخفيف قلق   الجامعة، وهدفت هذه    التحقق من ى  إل  المستقبل لدى عينة من طالب 
فاعلية البرنامج النفسي الديني في خفض قلق المستقبل، ومدى فاعلية البرنامج بعد انتهائه 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  )116"االستمرارية"  منهم  وطالبة  طالب(  الذكور،  58،  من   )
 التربية جامعة المنيا.( من اإلناث من طالب كلية 58)

ن إعداد  رشادي ديني، ومقياس قلق المستقبل مواستخدم الباحث في دراسته برنامج إ
الباحث، وكان من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو فاعلية البرنامج في خفض قلق  

 المستقبل، واستمرار فاعلية البرنامج بعد مرور فترة المتابعة.
الكشف عن طبيعة العالقة بين قلق المستقبل إلى    ( فهدفت 2018ودراسة "الحلح" )

انوي والتعرف على الفروق في درجة قلق  االكتئاب لدى عينة من طالب الصف الثاني الثو 
الجنس،  لكل من متغير  تبعًا  الثانوي  الثاني  الصف  البحث من طالب  لدى عينة  المستقبل 

)علمي   الدراسي  الو   –التخصص  تعليم  ومستوى  )األب  أدبي(،  عدد    –الدين  بلغ  وقد  األم( 
ككل   الدراسة  عينة  العامة،  620) أفراد  دمشق  ريف  ثانوية  طالب  من  وطالبة،  طالبًا   )

واالكتئاب وأ المستقبل  قلق  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  عن  الدراسة  نتائج  سفرت 
" االرتباط  معامل  بلغ  بين0.125حيث  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  وكذلك  متوسط   " 

إناث( لصالح    –لمتغير الجنس )ذكور    درجات أفراد العينة على اختبار قلق المستقبل وفقاً 
ود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات أفراد العينة على  عينة الذكور، وكذلك وج

)األدبي   الدراسي  التخصص  لمتغير  وفقًا  المستقبل  قلق  طلبة    –اختيار  لصالح  العلمي( 
الع متو التخصص  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  درجات لمي، وأظهرت  سط 

للم المستقبل وفقًا  قلق  اختيار  العينة على  المستوى  أفراد  التعليمي لألب واألم لصالح  ستوى 
التعليمي )جامعي فأعلى( وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات أفراد 
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المستق قلق  اختبار  على  التعليمي العينة  المستوى  لصالح  لألم  التعليمي  للمستوى  وفقًا  بل 
 ألعلى، )الجامعي فأعلى(. ا

( "إسماعيل"  دراسة  في 2016أشارت  االنفعالي  العقالني  اإلرشاد  فاعلية  بعنوان   )
التعرف على  إلى   خفض قلق المستقبل لدى طالب التعليم الثانوي الفني، وهدفت هذه الدراسة

ي الفني، ي االنفعالي في خفض قلق المستقبل لدى طلبة التعليم الثانو فاعلية اإلرشاد العقالن
عليم الثانوي التجاري وقد استخدم الباحث ( طالبًا من طالب الت24وتكونت عينة الدراسة من ) 

االنفعالي  النفسي  اإلرشادي  والبرنامج  الالعقالنية،  االفكار  ومقياس  المستقبل  قلق  مقياس 
 لسابقة من إعداد الباحث. العقالني وجميع األدوات ا

توصلت   التي  النتائج  بين  من  ذات  وكان  فروق  وجود  هو  الدراسة  داللة  إليها 
تطبيق   بعد  المستقبل  قلق  مقياس  على  المجموعتين  أفراد  درجات  متوسط  بين  إحصائية 

 البرنامج لصالح المجموعة التجريبية.
المهني واألفكار    ( عن العالقة بين قلق المستقبل 2011وكشفت دراسة "الشرقي" )

المتفوقين دراسي الثانوية، والكشف عن الفروق  الالعقالنية لدى الطالب  ًا والعاديين بالمرحلة 
طالب المتفوقين والعاديين من حيث مستوى قلق المستقبل المهني واألفكار العقالنية، بين ال

د أظهرت نتائج ( طالبا من طالب المرحلة الثانوية، وق265وقد اشتملت عينة الدراسة على ) 
لدى   المهني  المستقبل  قلق  مستوى  إن  دائمًا الدراسة  أعلى  انه  مع  متوسط،  الدراسة  عينة 

الع الطالب  الطالب لصالح  درجات  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  وكذلك  اديين، 
على ودرجاتهم  المهني  المستقبل  قلق  على  والعاديين  دراسيًا  األفكار    المتفوقين  مقياس 

ت قلق  متوسطات درجااحصائية بين كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  نية الالعقال
أبعاد  كل  في  والعاديين  دراسيًا  المتفوقين  الثانوية  المرحلة  طالب  لدى  المهني  المستقبل 
القلق   درجة  حول  الثاني  والبعد  الوظيفة،  على  الحصول  صعوبة  قلق  بعد  عدا  ما  المقياس 

حي المستقبل  تجاه  بقلق السلبي  التنبؤ  يمكن  بأنه  النتائج  أظهرت  كما  فروق  توجد  ال  ث 
 المتفوقين دراسيًا والعاديين. المستقبل المهني من خالل األفكار الالعقالنية لدى الطالب 

( عن انخفاض المرونة التلقائية كمؤشر 2010" )Greavesكما توصلت دراسة "
قلق المستقبل، وقد  إلى    ئية لديهن يشيرلقلق المستقبل لدى اإلناث وأن انخفاض المرونة التلقا
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  ةهن وأكدت الدراسة على أهمية إجراء برامج لتحسين هذه المرونة لديأوصت الدراسة بضرور 

 هذه البرامج في خفض قلق المستقبل.
" دراسة  )Priceأما  وقلق 2010"  المستقبل  زمن  منظور  بين  الفرق  بعنوان   )

الحميمة، للصداقة  واضحة  الدراسة  المستقبل كمؤشرات  هذه  نوعين من  إلى    وهدفت  فحص 
كونت العينة من مجموعتين وكال  في عالقته بعنف الصديق الحميم وت  التفكير في المستقبل

 المجموعتين طبق عليها مقياس قلق المستقبل.
المستقبل  زمن  منظور  أن  هو  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  بين  من  وكان 

تقبل ستقبلية بما يشمل إمكانية إدراك النتائج السلوكية في المسيتوافق بإيجابية في الرؤية الم
جة للمستقبل ويشمل القلق والشعور بعدم وأما قلق المستقبل فهو يتميز بالسلبية والرؤية المزع

زمن   مستوى  انخفاض  أن  النتائج  أوضحت  كما  المستقبلية  النتائج  في  التحكم  على  القدرة 
 .المستقبل يرتبط بالسلوك العدواني 

" دراسة  ")zaleski Jonsonوتناولت  الم2010"  قلق  تأثير  ومركز  ("  ستقبل 
تكونت    ،ستراتيجيات المستخدمة من قبل مشرفين عسكريين ومشرفين مدنينالضبط على اال

الدراسة )  عينة  )83من  البنوك،  مثل  مدنية  مؤسسات  في  يعملون  مشرفًا  موظفًا  63(   )
القوات   من  الدراسة  عينة  وتكونت  المرؤوسين،  على  للتأثير  قوة  أكثر  أساليب  يستخدمون 

المسلحة وقد تم استخدام األدوات التالية في هذه الدراسة مقياس زالسكي من    الجوية بالقوات
لوجه روترز  ومقياس  زالكسي  إليها  إعداد  توصلت  التي  النتائج  بين  من  وكان  الضبط،  ة 

كانوا  المستقبل  قلق  مقياس  على  العينة  أفراد  عليها  حصل  التي  الدرجات  أن  هو  الدراسة 
 ي التعامل مع مرؤوسيهم.يستخدمون استراتيجية أكثر قوة ف

( "المشيخى"  دراسة  من  2009أكدت  بكل  وعالقته  المستقبل  قلق  تناولت  والتي   )
ذات ومستوى الطموح لدى عينة من طالب الجامعة حيث تكونت عينة الدراسة من  فاعلية ال

طا720) )لب(  منهم  )400ًا  و  العلوم،  كلية  من  طالبًا  اآلداب  320(  كلية  من  طالبًا   )
الباحث مقياس قلق المستقبل من إعداده، وأظهرت النتائج وجود عالقة سالبة ذات  واستخدام  

ب في قلق المستقبل ودرجاتهم في فاعلية الذات ومستوى  لة إحصائية بين درجات الطالدال
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الطموح، ووجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات مرتفعي ومنخفضي فاعلية  
 ل لصالح منخفضي فاعلية الذات. الذات على مقياس قلق المستقب

كما أظهرت النتائج أيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  
قلق مر  مقياس  على  الطموح  مستوى  منخفضي  درجات  ومتوسطات  الطموح  مستوى  تفعي 

بين   احصائية  داللة  ذات  فروق  ووجود  الطموح،  مستوى  منخفضي  لصالح  المستقبل 
كلية العلوم وطالب كلية اآلداب على مقياس قلق المستقبل تبعًا متوسطات درجات طالب  

 داب. للتخصص والسنة الدراسية وذلك لصالح كلية اآل
" دراسة  )Conleyوتشير  أعراض  2009"  بين  العالقة  الكتشاف  دراسة  بعنوان   )

الدراسة  وهدفت  المراهقين  لدى  االنحراف  والعدوان/  المستقبل  نحو  والتوجه  إلى    الصدمة، 
تين  تحس تحاول  التي  الوقائية  لدى    فيخفالبرامج  الخطورة  عالية  والسلوكيات  الصدمة  آثار 

(  18  –  11مراهقًا من يتراوح أعمارهم ما بين )  )211الدراسة من )المراهقين، وتكونت عينة  
أعراض   بين  الدراسة هو وجود عالقة سالبة  إليها  التي توصلت  النتائج  بين  سنة وكان من 

ا والتوجه  من الصدمة  يحمي  عامل  المستقبلي  التوجه  أن  الدراسة  اعتبرت  كما  لمستقبلي 
 السلوكيات المنحرفة والعدوانية. 

"كرميانأما   الشخصية  2008)  "دراسة  سمات  على  التعرف  بهدف  والقائمة   )
(  126وعالقتها بقلق المستقبل لدى العاملين بصورة مؤقتة من الجالية العراقية في استراليا )

( و  الذكور،  )72من  بين  ما  أعمارهم  تراوحت  اإلناث  من  واستخدام  58  –  18(  سنة،   )
ح أهدافه،  لتحقيق  مختلفة  أدوات  إعداده،  الباحث  من  المستقبل  قلق  مقياس  استخدم  يث 

ومقياس قائمة السمات الشخصية الكبرى التي وضعها "جون ودروناهو وكتيل" وذلك لقياس  
ال  سمات حيوية  الطبية،  "االنبساطية،  نتائج الشخصية  أوضحت  التفتح،  العصابية،  ضمير، 

لعينة، كما أشارت نتائج  دراسة عن وجود مستوى مرتفع من قلق المستقبل لدى جميع أفراد اال
ستقبل بين فئتي العمر وجود فروق ذات داللة احصائية حسب العمر في قلق المإلى    الدراسة 

 المستقبل وبعد العصابية.ارتباطية ذات داللة احصائية بين قلق وجود عالقة ( و 31 -18)
( السيد  المستقبل 2008ودراسة  قلق  خفض  في  إرشادي  برنامج  فاعلية  بعنوان   )

ت  فأسر األطفال المعاقين، وأثره في تعديل السلوك الالتكيفي لدى هؤالء األطفال، وهدلدى  
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الدراسة  أسر  إلى    هذه  لدى  المستقبل  قلق  خفض  في  إرشادي  برنامج  فاعلية  من  التحقيق 

م المعاقين عقليًا  ال المعاقين عقليًا، وأثر ذلك في تعديل السلوك الالتكيفي لدى أطفالهاألطف
زوجًا من والدي األطفال المعاقين عقليًا من مدرسة    16لدراسة األساسية من  وتكونت عينة ا

( بين  ما  الزمنية  أعمارهم  يتراوح  من  الجيزة  بمحافظة  الفكرية  تم  50  –  36التربية  سنة   )
(  8( من اآلباء، )8مجموعتين تجريبية وضابطة، قوام كل مجموعة )إلى    التساوي تقسيمهم ب

باإلضافة هذا  األمهات  )لى  إ  من  عددهم  والبالغ  عقليًا  المعاقين  وطفلة 16أطفالهم  طفاًل   )
( كما 70  –  50( من اإلناث ممن يتراوح معدل ذكائهم ما بين ) 8( من الذكور، ) 8بواقع ) 

مجموعتين تجريبية وضابطة إلى    ( سنة تم تقسيمهم14  –  8ما بين )تتراوح أعمارهم الزمنية  
اإلناث، واستخدم الباحث في الدراسة مقياس قلق  ( من 4( من الذكور، )4قوام كل مجموعة )

البرنامج   فاعلية  الدراسة هو  إليها  التي توصلت  النتائج  المستقبل من إعداده، وكان من بين 
 أسر األطفال المعاقين عقليًا. اإلرشادي في خفض قلق المستقبل لدى 
( "الشربيني"  دراسة  في  إلى    (2008هدفت  عالجي  منحنى  محاولة  استخدام 

في  العالج  هذا  فاعلية  من  والتحقق  بالمعنى  العالج  وهو  المستقبل،  قلق  لظاهرة  للتصدي 
( طالب  100خفض قلق المستقبل لدى عينة من طالب الجامعة وتكونت عينة الدراسة من )

تم وطالبة م المرتفع، وقد  القلق  يعانون من  التربية جامعة عين شمس ممن  كلية  ن طالب 
العينة )  إلى  تقسيم  من  تتكون  تجريبية  )25مجموعة  و  طالبا  والمجموعة  25(  طالبة،   )

( طالب وطالبة أما أدوات الدراسة فقد استخدم الباحث مقياس قلق  50الضابطة وتتكون من ) 
كالهما من إعداد الباحث، وكان من بين النتائج التي توصلت  المستقبل والبرنامج االرشادي و 

داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية إليها الدراسة هو وجود فروق ذات 
اناث( في قلق المستقبل لصالح المجموعة    –اناث( والمجموعة الضابطة )ذكور    –)ذكور  

 التجريبية.
في خفض    ( فاعلية اإلرشاد النفسي الديني2007وتناولت دراسة "عبد المحسن" ) 
كلية   طالب  لدى  المهني  المستقبل  الدراسةقلق  هذه  وهدفت  بأسيوط،  كشف  إلى    التربية 

اإلكلينيكية   االضطرابات  ومعرفة  المهني،  المستقبل  وقلق  الديني  الوعي  بين  مدى و العالقة 
  الدراسة تكونت من   عينة   فاعلية اإلرشاد النفسي الديني في خفض قلق المستقبل المهني لدى
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طالب28) من  والرابعة  األولى  الفرقة  من  وطالبة  طالب  التربية    (  ة يالعلمبشعبيتها  كلية 
داللة   ذات  فروق  وجود  هو  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  بين  من  وكان  واألدبية، 

التربية الفرقة األولى  قإحصائية على مقياس   والرابعة لق المستقبل المهني لدى طالب كلية 
ا للبرنامج  فاعلية  يوجد  كما  األولى  الفرقة  الدلصالح  النفسي  قلق  إلرشادي  خفض  في  يني 

اإلرشادي  البرنامج  لفاعلية  استمرارية  هناك  أن  كما  الدراسة،  عينة  لدى  المهني  المستقبل 
 النفسي الديني في خفض قلق المستقبل المهني لدى عينة الدراسة. 

( السالم"  "عبد  دراسة  إرش2005أما  برنامج  فاعلية  بعنوان  قلق (  خفض  في  ادي 
المعاقين المراهقين  لدى  الدراسة اً بصري  المستقبل  هذه  وهدفت  إرشادي  إلى    ،  برنامج  إعداد 

وتكونت    اً عقالني انفعالي سلوكي، وذلك لخفض قلق المستقبل لدى المراهقين المعاقين بصري
من    اً ( عام18-16عمارهم ما بين )من الذكور الذين تتراوح أ   اً ( طالب20عينة البحث من )

المعاقين بصري الثانوية  المرحلة  تم  اً طالب  (  10( مجموعة تجريبية، و)10)إلى    تقسيمهم، 
مجموعة ضابطة واستخدمت الباحثة مقياس قلق المستقبل من إعدادها، وكان من بين النتائج 

سطات درجات قلق  التي توصلت إليها الدراسة هو وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متو 
 لبعدي لصالح التطبيق البعدي. المستقبل لدى أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي وا

" دراسة  )Jolamtوكشفت  األكاديمي  2002"  واإلنجاز  للمستقبل،  التوجه  بعنوان   )
واإلنجاز  للمستقبل  التوجه  بين  العالقة  فحص  هو  الدراسة  هذه  هدف  وكان  المراهقين  لدي 

م من ممن يتراوح أعماره  اً ( مراهق391ديمي عند المراهقين، تكونت عينة الدراسة من ) األكا
ثالث مجموعات على النحو التالي: )مجموعة  إلى    ، وقد قسم الباحث العينةاً ( عام14-17)

األداء األكاديمي المرتفع، والمتوسط، والمنخفض( أما األدوات فقد استخدمت الباحث استبيان 
الدراسة هو أن  المخاوف واألم نتائج  بين  السببي وكان من  الغزو  المجموعتان  ل، واستبيان 

للمستقبل من المجموعة ذوي    اً من ذوي اإلنجاز األكاديمي المرتفع والمتوسط كانا أكثر توجه
 اإلنجاز األكاديمي المنخفض. 

" دراسة  )Flynnتشير  الضاغطة  2000"  الحياة  الصدمة وأحداث  دراسة  بعنوان   )
ن هدف هذه الدراسة  حو المستقبل لدى المراهقين في مرحلة المراهقة المتأخرة، وكاوالتوجه ن

هو التعرف على العالقة بين أحداث الحياة الضاغطة والصدمات وبين التوجه نحو المستقبل 
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( طالب وطالبة من طالب الجامعة، واستخدمت هذه الدراسة  81الدراسة من )   نةيعوتكونت  
وكان من لبيانات والخطط المستقبلية ومقياس التفاؤل والتشاؤم  ة جمع ااستمار   التاليةاألدوات  

بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو تعرض المراهقين للضغوط الحياتية لم يؤثر على  
 حد الداللة اإلحصائية. إلى  يصل اً توجهاتهم المستقبلية تأثير 

القلق، ومنظور الوقت    ( بعنوان معرفة العالقة بين2000" )Morrowأما دراسة "
لد الكليات، وهدفت هذالمستقبلي  الدراسةى طالب  القلق ومنظور إلى    ه  بين  العالقة  تحديد 

القلق   واضطرابات  األولى،  العام  القلق  اضطرابات  ومعرفة  الطالب  لدى  المستقبلي  الوقت 
ق العام  ( من أفراد يعانون من اضطرابات القل77العام الثانوي، وتكونت عينة الدراسة من )

و  الباحث  إعداد  من  القلق  مقياس  األدوات  بين  من  أن  وكان  الدراسة  نتائج  بين  من  كان 
 من المستقبل. اً المرضى من ذوي االضطرابات القلق العام كانوا أكثرهما ازعاج

" دراسة  )Powersوتناولت  والقلق  1997"  لالكتئاب  المختلفة  اآلثار  بعنوان   )
االكتئاب معرفة تأثير  إلى    أحداث الحياة وهدفت هذه الدراسةوتأثيرهما على التشاؤم والثقة ب

 ( من  الدراسة  عينة  وتكونت  للمستقبل،  األفراد  استعداد  على  فرد200والقلق  واستخدام  اً (   ،
وكان  المستقبلية،  لألحداث  والسلبية  اإليجابية،  األحداث  تقدير  مقياس  األدوات  الباحث من 

 ه تأثير سلبي على رؤية األفراد للمستقبل.من بين نتائج هذه الدراسة أن القلق ل
 ام على الدراسات السابقة:تعليق ع

أن موض نجد  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  طلبة  و من  لدى  المستقبل  قلق  ع 
الثان المو و المرحلة  من  الصعيد    اتعضو ية  على  الكافي  البحث  من  نصيبها  تنل  لم  التي 

و  األجنبية  الدراسات  ندرة  عن  فضاًل  بحاجةالعربي  بذلك  مما إلى    هو  البحوث،  من  المزيد 
 مية إجراء البحث الحالي. يؤكد أه

"الفقي"   دراسة  هدفت  حيث  توضيحها،  السابق  الدراسات  أهداف  تباينت  أن  ونجد 
المستقبل، إلى    (2019) وقلق  الطموح  ومستوى  الذاتي  التنظيم  بين  العالقة  على  التعرف 

( "دياب"  دراسة  عإلى    ( 2019وهدفت  فاعليالتعرف  في  لى  الديني  اإلرشادي  البرنامج  ة 
ا قلق  )خفض  "الحلح"  دراسية  هدفت  حين  في  طبيعة إلى    (2018لمستقبل،  عن  الكشف 

العالقة بين قلق المستقبل واالكتئاب لدى طالب الصف الثاني الثانوي وكذلك نجد إن دراسة 
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( لد2016"إسماعيل"  المستقبل  قلق  خفض  في  اإلرشادية  بالبرامج  اهتمت  التعليم  (  طلبة  ى 
"الشرقي دراسة  أما  الفني،  )الثانوي  فهدفت 2011"  المستقبل إلى    (  قلق  بين  العالقة  معرفة 

المتفوقين الطالب  لدى  الالعقالنية  "  وهدفت  ،المهني واألفكار  )Greavesدراسة   "2010 )  
" Zaleskia-Jonsonمعرفة عالقة المرونة التلقائية بقلق المستقبل كما نجد إن دراسة "إلى  

هدفت2010) قلق  إلى    (  تأثير  االستراتيجيات  معرفة  على  الضبط  ومركز  المستقبل 
تحديد العالقة بين  إلى    (2009المستخدمة من قبل المشرفين بينما هدفت دراسة "المشيخي" )

كذلك   الطموح،  ومستوى  الذات  فاعلية  من  ولكل  المستقبل  "كرميان" إ  جدنقلق  دراسة  ن 
األمن النفسي، كما تجد أن  ن قلق المستقبل والتوافق أو عالقة بيمعرفة الإلى    ( هدفت2008)

دراس )  اتهناك  "دياب"  دراسة  مثل  المستقبل  قلق  لخفض  برامج  ودراسة  2019تناولت   ،)
"السيد" )2016"إسماعيل" ) "الشربيني" )2008( ودراسة  (، ودراسة  2008(، وكذلك دراسة 

 (. 2005( ودراسة "عبد السالم" )2007"عبد المحسن" )
التباين في عينة الدراسة، فهناك دراسات اشتملت  كما نالحظ من الدراسات السابقة  

(، ودراسة  2018( ودراسة "الحلح" )2019على عينة من الذكور واإلناث كدراسة "الفقي" )
(،  2011(، ودراسة "سليمان" )2016( بينما اقتصرت دراسة "إسماعيل" ) 2008"كرميان" )

( "المشيخي"  اعتمد2009ودراسة  وكذلك  الذكور،  من  عينة  على   )" دراسة  "  Greavesت 
(2010( "الفقي"  دراسة  واتفقت  اإلناث،  من  عينة  على  "الشرقي"  2019(  ودراسة   ،)
الي في المرحلة الدراسية لعينة البحث، ح( مع البحث ال2011(، ودراسة "سليمان" )2011)

 ة. حيث تكونت عينة البحث الحالي من طلبة المرحلة الثانوي
اتفقت مع   الدراسة مقياس ونجد إن هناك دراسات  أدوات  الدراسة الحالية في بناء 

( "الفقي"  كدراسة  المستقبل،  ) 2019قلق  "سليمان"  دراسة  "الشرقي"  2011(،  ودراسة   ،)
 (.2008ان" )ي(، ودراسة "كرم2009(، دارسة "المشيخي" )2011)

سابقة أجريت على عينات كما يتضح من العرض السابق أن األبحاث والدراسات ال
ركزت بعض الدراسات على شريحة طالب المرحلة الثانوية كون المرحلة العمرية   مختلفة وقد

المشكالت ويرجع   المراهقة بأنها مرحلة  المراهقة، وتوصف مرحلة  الشريحة هي مرحلة  لهذه 
ة التي تصاحبها،  التغيرات النفسية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والفسيولوجيإلى    سبب ذلك
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لل فيها  باتت هذه  فيتعرضون  ثم  النفسية، ومن  التي تؤدي النخفاض صحتهم  المشاكل  عديد 

 ثية لها مبرراتها العلمية. حالدراسة ضرورة ب
في   قد استفادت منه  السابقة  األبحاث والدراسات  الباحثة على  أن اطالع  وال شك 

هذه الدراسات من اختيار المنهج    مجاالت كثيرة من البحث، حيث تمكنت الباحثة من خالل 
في بناء   ةالمنهج التجريبي كما ساعدت الدراسات السابقة الباحث  ولمالئم للدراسة الحالية وها

المقاييس الخاصة بمتغيرات البحث الحالي، ومن خالل الدراسات السابقة استطاعت الباحثة  
من   الباحثة  استفادت  كما  الحالي،  للبحث  النظري  اإلطار  والدراسات إثراء  األبحاث  نتائج 

 في صياغة فروض البحث.السابقة 
 فروض البحث:

السابقة،    دراساتوال  بحوثفي ضوء اإلطار النظري للبحث وبناًء على ما اسفرت عنه ال      
 دد فروض البحث الحالي على النحو التالي: حتت
مستقبل توجد فروق بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس قلق ال -1

 لبرنامج اإلرشادي لصالح القياس البعدي.ا تطبيقالقبلي والبعدي بعد  ينالقياس بين
على    الضابطة توجد فروق بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة   -2

 عدي لصالح المجموعة التجريبية. مقياس قلق المستقبل في القياس الب
الال   -3 أفراد  درجات  متوسط  بين  فروق  قلق  توجد  مقياس  على  التجريبية  مجموعة 

 البعدي والمتابعة. ينستقبل بين القياسالم
ف -4 المجموعة    -]ذكورالجنسين  بين    روق توجد  أفراد  لدى  المستقبل  قلق  في  إناث[ 

 التجريبية لصالح الذكور. 
 البحث:منهج وإجراءات 
 أواًل: منهج البحث:

المالحظة الدقيقة لظاهرة   ثم استخدام المنهج التجريبي حيث يعتمد هذا المنهج على 
تربوي اجتماعية،  )نفسية،  العوامل  ما  مختلف  في  التحكم  على  بقدرته  المنهج  هذا  ويتسم  ة( 

 المؤثرة في الظاهرة المراد دراستها.
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المجموع البحث تصميم  البحث على  وتم استخدام في هذا  المتكافئة، وسيعتمد  ات 
لضابطة بمثابة مرجع تتم به المقارنة مع تصميم المجموعتين المتكافئتين، وتعد المجموعة ا

 نامج اإلرشادي.المجموعة التجريبية التي يطبق عليها البر 
 ويتضمن تصميم المجموعات المتكافئة عدة خطوات يمكن توضحيها على النحو التالي: 

 ين متكافئتين من طلبة المرحلة الثانوية.اختيار مجموعت -1
 دي[ على أفراد المجموعة التجريبية.تطبيق المتغير المستقل ]البرنامج اإلرشا -2
الطبيعي  -3 المجموعة الضابطة وجعلها في وضعها  المستقل وإبعاده عن  المتغير  عزل 

 وعدم إخضاعها ألي معاملة تجريبية. 
 بين المجموعتين.بعد انتهاء فترة التجربة يقاس الفرق  -4

 ثانيًا: إجراءات البحث:
 )أ( عينة البحث:

[ من  البحث  عينة  طا24تكونت  ا[  المرحلة  طلبة  من  وطالبة  بالصف  لب  لثانوية 
، إدارة الزيتون التعليمية 12الثاني من التعليم الثانوي العام بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات  

القاهرة وهي مدرسة حكومية تابعة لو  التربية والتعليم، تراوحتبمحافظة  أعمارهم ما بين   زارة 
إلى مجموعتين،( سنة  16-17) التجريبية ]  تم تقسيمهم    6ذكورًا،    6[ منهم ]12المجموعة 

[ الضابطة  والمجموعة  ]12إناثًا[،  منهم  الدراسي    6ذكورًا،    6[  العام  خالل  وذلك  إناثًا[ 
 م. 2016/2017

 (1جدول ) 
 النوعيوضح تقسيم عينة البحث من حيث 

 النوع 
 المجموعة 

 المجموع  إناث ذكور 

 12 6 6 الضابطة 
 12 6 6 التجريبية 
 24 12 12 المجموع 
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الضابطة  والمجموعة  التجريبية  للمجموعة  بالنسبة  المتغيرات  الباحثة بضبط    قامت 

االبارامترى قلق المستقبل باستخدام األسلوب اإلحصائي المناسب وهو اختبار مان وتني  في  
 للمجموعات المستقلة. 

 ( 2جدول )
 القياس القبلي لمقياس قلق المستقبلفي  ةيوضح نتائج اختبار مان وتني للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابط

األبعاد والدرجة الكلية  
على مقياس قلق  

 المستقبل 
 العدد )ن( المجموعات 

متوسط  
 الداللة مستوى   Zقيمة  قيمة ى مجموع الرتب  الرتب

 التشاؤم من المستقبل 
 غير دالة  0.52 9.50 50.50 7.05 12 تجريبية 
 الة غير د 0.53 8.50 51.50 6.37 12 ضابطة 

 النظرة السلبية للحياة 
 غير دالة  0.10 11.50 47.50 5.73 12 تجريبية 
 غير دالة  0.93 7.50 43.50 5.49 12 ضابطة 

المشكالت المتعلقة  
 الشخصي بالمستقبل 

 غير دالة  0.31 10.50 49.50 6.19 12 تجريبية 
 غير دالة  0.94 7.50 52.50 6.57 12 ضابطة 

 الدرجة الكلية 
 غير دالة  0.71 8.50 51.50 6.53 12 تجريبية 
 غير دالة  0.92 7.50 52.50 6.61 12 ضابطة 

فروق يتضح   توجد  ال  إن  نجد  السابق  الجدول  قلق  في    من  بين  مستوى  المستقبل 
المجموعتين   بين  الفروق  جميع  إن  نجد  حيث  الضابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعة 

قبل تطبيق البرنامج   فئتين وذلكمجموعتين متكاأي أن كاًل ال،  التجريبية والضابطة غير دالة
 اإلرشادي.

 مبررات اختيار عينة البحث:
المصرية   -1 البيئة  الباحثةفي    –أنه ال توجد دراسة سابقة في  تناولت   -  حدود إطالع 

 خفض قلق المستقبل لدى طلبة المرحلة الثانوية.
متنو  -2 بمجموعة  تتميز  العام  الثانوي  التعليم  من  المرحلة  هذه  الخصائص  أن  من  عة 

لكافة مظاهر وجوانب    جضمر في النخالل مرحلة المراهقة مثل التقدم الواضح والمست
الجسمي )كالنضج  الجوانب   -يالعقل  -الجنسي  -الشخصية  من  وغيرها  االنفعالي( 

 المختلفة كما يكتسب التطبيع االجتماعي واكتساب المعايير السلوكية واالجتماعية.
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إلى    حياة الطالب من مرحلة الطفولةمثل مرحلة انتقالية في  كذلك فإن هذه المرحلة ت -3
 حولهم. مرحلة الرشد، وما يصاحبها من تغيرات في حياة الشباب ونظرتهم للحياة من 

االجتماعية  -4 التغيرات  ظل  في  العام  الثانوي  التعليم  طلبة  بين  المستقبل  قلق  انتشار 
طال على  تقع  التي  واألسرية  النفسية  والضغوط  من  الحالية  العام  الثانوي  التعليم  ب 

 ضرورة الحصول على مجموع مرتفع يضمن لهم االلتحاق بالكلية التي يرغبون بها. 
ى الذكور واإلناث ألن المجتمع في وضعه الحالي وما  لت عينة البحث علمكما اشت -5

هؤالء   يدفع  المسئولية  تحمل  على  الشباب  من  الغالبية  وعجز  بطالة  من  يعانيه 
 قلق المستقبل. إلى  اً وإناث اً المراهقين ذكور 

وقامت الباحثة بضبط المتغيرات بالنسبة للمجموعة التجريبية والضابطة في متغير قلق 
اختبار   وهو  المناسب  اإلحصائي  األسلوب  باستخدام  واختبار   t. Testالمستقبل  البارامتري 

 ني الال بارامتري للمجموعات المستقلة.تمان و 
 )ب( أدوات البحث:  

 األدوات التالية:الباحثة استخدمت 
 إعداد: الباحثة    مقياس قلق المستقبل  -1
 إعداد: الباحثة    البرنامج االرشادي. -2

 ألدوات البحث: اً تفصيلي اً وفيما يلي شرح
 إعداد: الباحثة   األداة األولى: مقياس قلق المستقبل

 لتصميم مقياس قلق المستقبل قامت الباحثة بالخطوات اآلتية: 
 والدراسات السابقة ذات الصلة بمضمون البحث الحالي. ضامين البحوث دة من ماالستفا -
ب - القلق  تناولت  التي  النفس  والدوريات في مجال علم  الكتب  على  عامة  صاالطالع  فة 

وقلق المستقبل بصفة خاصة، ومن خالل القراءات النظرية في هذا الموضوع تم تحديد  
 لنفس.مفهوم قلق المستقبل من وجهة نظر علماء ا

بع - على  وأتيحت االطالع  المستقبل،  قلق  تناولت  التي  واألجنبية  العربية  الدراسات  ض 
 من هذه الدراسات:و لباحثة االطالع عليها ل
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( "حسانين"  ودراسة  2000دراسة   ،)Zaleskia and Jonson  (2000  دراسة  ،)

 (. 2019(، دراسة "الفقي" )2011(، دراسة "الشرقي" )2011ان" )يم"سل
بعض  االطالع   - الععلى  هذه  المقاييس  ومن  المستقبل  قلق  موضوع  تناولت  التي  ربية 

 المقاييس ما يلي: 
( العظيم"  "عبد  المستقبل  قلق  "عشري"  2001مقياس  المستقبل  قلق  مقياس   ،)

(،  2008ان" )ي(، مقياس قلق المستقبل "كرم2005المستقبل "حمزة" )  ق(، مقياس قل2004)
 (. 2019المستقبل "الفقي" )(، مقياس قلق 2011مقياس قلق المستقبل "سليمان" ) 

المقاييس ذات  - الباحثة من االطالع على األبعاد المكونة للعديد من  كما استفادت 
"شقير" ) المستقبل مثل مقياس  قلق  المستقبل في 2005الصلة بموضوع  قلق  ( فهو يعكس 

المستقبلية، قلق الص الحياتية  بالمشكالت  المتعلق  ]القلق  أبعاد هي  الموت، حة وقلق  خمسة 
وأخير  المستقبل،  في  واليأس  المستقبل،  في  التفكير  في    اً قلق  الفشل  من  والقلق  الخوف 

 ( فترة.28المستقبل، ويتكون المقياس من )
( "المشيخي"  السلب 2009ومقياس  ]التفكير  هي  أبعاد  خمسة  من  يتكون  الذي    ي ( 

الض الحياة  احداث  من  القلق  السلبية،  النظرة  المستقبل،  التجاه  لقلق  اغطة،  النفسية  مظاهر 
من   المقياس  المستقبل[. ويتكون  لقلق  الجسمية  المظاهر  لق  قفقرة، ومقياس    43المستقبل، 

" )األماميالمستقبل  ]المظاهر  2010"  هي  أساسية  أبعاد  ستة  على  المقياس  ويشتمل   )
ل ير بالشكالنفسية، المظاهر الجسمية، القلق من األحداث الحياتية وضغوطها، التشاؤم، التفك

( من  المقياس  ويتكون  بالمستقبل[.  اإليجابي  التفكير  للمستقبل،  ومقياس 30السلبي  فقرة،   )
( "سليمان"  المستقبل  يتكون من )2011قلق  األربعة 40( والذي  األبعاد  على  فقرة موزعة   )

قلق   الدراسي،  المستقبل  قلق  االجتماعي،  المستقبل  قلق  األسري،  المستقبل  ]قلق  التالية 
 هني[. تقبل المالمس

على الخطوات السابقة قامت الباحثة بإعداد المقياس، وقد حرصت الباحثة على    ءاً وبنا -
أن تعبر العبارات عن األبعاد التي تنتمي إليها ومالئمة العبارات لطبيعة المجتمع التي 

 سوف يطبق عليها المقياس. 
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 مكونات المقياس: 
أبعاد هي: التشاؤم من المستقبل ثة  ( عبارة موزعة على ثال30يتكون المقياس من )

ويقصد به أن يكون لدى الفرد توقعات لنتائج غير سارة في المجاالت المختلفة )االجتماعية 
والدراسية( في حياته المستقبلية، النظرة السلبية للحياة ويقصد بها التوقعات السلبية إلحداث 

م والتعامل  التوافق  على  القدرة  وعدم  المستقبلية  بالمستقبل  عهاالحياة  المتعلقة  المشكالت   ،
إلى    الشخصي يقصد بها: مجموعة المشكالت التي تعكس تصور الفرد عن ذاته، باإلضافة

كون كل بعد من األبعاد الثالثة  تطبيعة المناخ االجتماعي المهيأ لحالة القلق من المستقبل، و 
 من عشر عبارات.

 طريقة تصحيح المقياس:
المبالنسبة   تصحيح  عبارات  قيالطريقة  من  عبارة  كل  أمام  الباحثة  وضعت  س، 

 (. 1،  2، 3(، وأعطيت لهذا التدرج الدرجات )اً ، أبداً ، أحياناً اختيارات )دائم ثالثةالمقياس 
ل الدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص على المقياس درجة قلق  تمثبحيث  

د المقياس  على  للمفحوص  الكلية  الدرجة  ارتفعت  وكلما  قلق    ل  المستقبل  ارتفاع  على  ذلك 
المستقبل لديه. وكلما قلت الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس دل  ذلك على انخفاض قلق  

 ( درجة. 90-30المستقبل لديه، وبذلك تتراوح الدرجات بين )
 صدق المقياس:

المقياس   أن  الباحثة  تطمئن  لكي  متنوعة  بطرق  الصدق  بحساب  الباحثة  قامت 
 التالي:  نحوه وذلك على السياعد لقما أ  سأي يقي صادق

 أواًل: صدق المحكمين:
بمعنى أنه من المطلوب   اً حيث يعتمد على فكرة الصدق الظاهري وصدق المحتوى مع 

 . أن يقدر المحكم المتخصص
 مدى عالقة كل بند من بنود االختبار أو المقياس بالسمة أو القدرة المطلوب قياسها. 

تم   الخصوص  هذه  المقيوفي  من  في    اسعرض  مجموعة  على  األولية  صورته 
المتخصصين األساتذة  إن  في    المحكمين من  للتأكد من  النفسية  النفس والصحة  مجال علم 

التي تندرج تحتها ومالئمة لها وتعديل العبارات    لألبعادالعبارات التي يحتويها المقياس تنتمي  
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المقياس  الغامضة أو إعادة صياغتها وبهذا أصبحت   ة  بارة موزعة على ثالثع  30عبارات 

 كل بعد يحتوى على عشر عبارات. ، أبعاد
 (3جدول ) 

 التي تعبر عن كل بعد  يوضح أبعاد مقياس قلق المستقبل وأرقام العبارات
 عدد العبارات  كل بعد في   أرقام العبارات أبعاد المقياس 

 10 28 ، 25،  22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1 التشاؤم من المستقبل 
 10 29، 26،  23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2 بية للحياة النظرة السل

 10 30، 27،  24، 21، 18 ،15، 12، 9، 6، 3 المشكالت المتعلقة بالمستقبل الشخصي 
 ثانيًا: الصدق التجريبي:

وكما اعتمدت الباحثة على صدق المحكمين اعتمدت أيضًا على الصدق التجريبي  
أنواع الصدق وأكثأو صدق المحك   أهم  التجريبي على  رها شيوعًا وتعتمد فكرة اوهو  لصدق 

التنبؤ الصدق  من  النوع  هذا  ويصلح  نفسه  الميزان  المقب  صدق  تطبيق  درجات  اس  يين 
ودرجات ودرجات   المقياس  تطبيق  درجات  بين  االرتباط  معامل  على  يقوم  ألنه  االختبار 

 االختبار المحك.
ي الباحثة أحد المقاييس التس قلق المستقبل من إعداد  فقد استخدمت الباحثة لمقيا

( وبتطبيق 2008أجرى لها حساب صدق وثبات وهو مقياس قلق المستقبل إعداد "كرميان" )
المعامل االرتباط وصل60المقياسين على عينة تكونت من ]ن=  (  0.781) إلى    [ وحد أن 

 (. 0.001وهو دال عند مستوى ) 
 الداخلي لمقياس قلق المستقبل: ثالثًا: حساب االتساق 

معامل اق حساب  طريق  عن  المستقبل  قلق  لمقياس  الداخلي  االتساق  بحساب  الباحثة  مت 
ثم قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد  
 للمقياس. بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية 
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 (4جدول ) 
من المستقبل والدرجة الكلية لهذا البعد  ل عبارة من عبارات بعد التشاؤم  يوضح معامل االرتباط بين درجة ك 

 [200لمقياس قلق المستقبل ]ن=
 مستوى الداللة  قيمة معامل االرتباط  رقم البند 

1  0.87 0.01 
2  0.73 0.01 
3  0.69 0.01 
4  0.71 0.01 
5  0.64 0.01 
6  0.73 0.01 
7  0.81 0.01 
8  0.76 0.01 
9  0.87 0.01 

10  0.85 0.01 
 (5جدول ) 

يوضح معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات بعد النظرة السلبية للحياة والدرجة الكلية لهذا البعد  
 [200لمقياس قلق المستقبل ]ن=

 مستوى الداللة  قيمة معامل االرتباط  رقم البند 
1  0.75 0.01 
2  0.69 0.01 
3  0.80 0.01 
4  0.63 0.01 
5  0.71 0.01 
6  0.88 0.01 
7  0.73 0.01 
8  0.65 0.01 
9  0.70 0.01 

10  0.81 0.01 
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 (6جدول ) 

يوضح معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات بعد المشكالت المتعلقة بالمستقبل الشخصي والدرجة  
 [200المستقبل ]ن=الكلية لهذا البعد لمقياس قلق 

 مستوى الداللة  قيمة معامل االرتباط  رقم البند 
1  0.75 0.01 
2  0.69 0.01 
3  0.71 0.01 
4  0.83 0.01 
5  0.59 0.01 
6  0.73 0.01 
7  0.87 0.01 
8  0.72 0.01 
9  0.67 0.01 

10  0.80 0.01 
 (7جدول ) 

المستقبل وبين الدرجة الكلية للمقياس )االتساق  يوضح معامل االرتباط بين كل بعد من ابعاد مقياس قلق 
 [200]ن= الداخلي( لعينة من طلبة المرحلة الثانوية

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  أبعاد المقياس 
 0.01 0.35 التشاؤم من المستقبل 
 0.01 0.39 النظرة السلبية للحياة 

 0.01 0.68 المشكالت المتعلقة بالمستقبل الشخصي 
من  عبارة  كل  بين  االرتباط  معامالت  جميع  أن  لنا  يتضح  السابقة  الجداول  من 

العبارات   كانالمقياس والبعد  إليه  تنتمي  الداللة تي  عالية من  أن كل  ،  ت على درجة  حيث 
كما يتضح أيضًا إن جميع معامالت االرتباط بين كل بعد ،  (0.01عبارة دالة عند مستوى )

الكلية كانت على درجة من الداللةمن أبعاد مقياس قلق   حيث إن  ،  المستقبل وبين الدرجة 
وهذا يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من  (  0.01كل بعد من األبعاد دالة عند مستوى ) 

 ق الداخلي والتجانس وهي إشارة واضحة على صدق المقياس.االتسا
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 ثبات المقياس: 
المستقب قلق  مقياس  ثبات  بحساب  الباحثة  بعدة قامت  الثانوية  المرحلة  لطالب  ل 

ويوضح  ( طالب وطالبة من طالب المرحلة الثانوية 200طرق على عينة استطالعية بلغت )
الباحثة استخدمتها  التي  اإلحصائية  الطرق  التالي  قلق في    الجدول  مقياس  ثبات  حساب 

 المستقبل: 
 (8جدول ) 

 [ 200المرحلة الثانوية ]ن=يوضح معامل الثبات ألبعاد مقياس قلق المستقبل لطالب 

 الفا كرونباخ أبعاد مقياس قلق المستقبل 
إعادة   التجزئة النصفية 

 جتمان  راون سبيرمان ب التطبيق
 0.857 0.834 0.977 0.756 التشاؤم من المستقبل 
 0.849 0.851 0.957 0.763 النظرة السلبية للحياة 

 0.815 0.870 0.961 0.757 المشكالت المتعلقة بالمستقبل الشخصي 
 أواًل: معامل ثبات ألفا كرونباخ:

 جزئة االختباريستخدم معامل ثبات ألفا كرونباخ متوسط المعامالت الناتجة عن ت
مختلفةإلى   بطرق  جز ،  أجزاء  أي  بين  االرتباط  معامل  يمثل  فإنه  أجزاء  ين  ئوبذلك  من 

ألفا،  المقياس معامل  ما  في    ويستخدم  عند  العامة  عن  صورته  اإلجابة  احتماالت  تكون 
صفراً  ليست  المثال  1،  األسئلة  سبيل  على  يستخدم  وهو  ثنائية  ليست  اختبارات  في    أي 

 (172، 2003)محمد، ار. يقياس متعددة االختالشخصية أو الم
ألفا  إلى    بالنظر معامل  إن  نجد  السابق  من   ي ف  0.756الجدول  التشاؤم  بعد 

النظرة    يف   0.763،  المستقبل للحياةبعد  المشكالت  في    0.757،  السلبية  المتعلقة بعد 
 وهو معامل ثبات مرتفع يوثق به.  بالمستقبل الشخصي

 ثانيًا: التجزئة النصفية:  
 :سبيرمان براون  -أ

علمنا معامل   ثبات أي اختبار إذاأوضح سبيرمان براون أنه يمكن التنبؤ بمعامل  
جزئين متكافئين ثم إلى    فمثاًل إذا أمكننا أن نقسم أي اختبار،  ثبات نصفه أو أي جزء منه
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ارتباط   معامل  نحسبنا  أن  نستطيع  فأننا  براون الجزئين  لسبيرمان  التنبؤ  بمعادلة  في    ستعين 

 رفة ثبات االختبار الكلي الذي يتكون من الجزئين.عم
براون الجدول  إلى    وبالرجوع سبيرمان  ثبات  معامل  أن  نجد  طريقة  في    السابق 

بعد النظرة في   0.957،  بعد التشاؤم من المستقبلفي   0.977التجزئة النصفية تراوحت بين  
ال في    0.961،  السلبية للحياة بالمستقبل  المتعلقة  المشكالت  شخصي وهو معامل ثبات بعد 

 مرتفع يوثق به. 
 جتمان: -ب

جتمان توصل  تتساوى معادلة  إلى    لقد  ال  عندما  الثبات  لحساب  تصلح  عامة 
وتصلح أيضًا لحساب هذا المعامل عندما تتساوى هذه ،  االنحرافات المعيارية لجزئي االختبار

 االنحرافات المعيارية. 
ة النصفية  ريقة التجزئت جتمان بطمعامل ثبا  الجدول السابق نجد إنإلى    وبالرجوع

الفي    0.834بين  يتراوح   التشاؤم من  للحياة، في    0.851،  مستقبلبعد  السلبية  لنظرة  بعدا 
 بعدا لمشكالت المتعلقة بالمستقبل الشخصي وهذا معامل ثبات مرتفع يوثق به.في  0.870

 ثالثًا: إعادة التطبيق:
ع االختبار  إجراء  على  الطريقة  هذه  فكرة  إعادة  تقوم  ثم  األفراد  من  مجموعة  لى 

مجموعة األفراد بعد مضي فترة زمنية وهكذا يحصل كل فرد  ختبار على نفس  إجراء نفس اال
اإلجراء الثاني لالختبار وعند ترصد هذه  في   اإلجراء األول وعلى درجة أخرى في   على درجة
الثالدرجات   المرة  بدرجات  األولى  المرة  لدرجات  االرتباط  معامل  نحصل ونحسب  فإننا  انية 

 على معامل ثبات االختبار. 
دول السابق نجد إن معامل الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق الجإلى    وبالرجوع

بعد التشاؤم  في    0.857بفارق زمني قدره )أسبوعين( بين التطبيق األول والثاني تراوح بين  
المستقبل للحياة،  في    0.849،  من  السلبية  النظرة  المتعلقة ي  ف   0.851بعد  بعدا لمشكالت 

م ثبات  معامل  وهو  الشخصي  يشيربالمستقبل  وهذا  به  يوثق  قلق  إلى    رتفع  مقياس  أن 
 المستقبل لطالب المرحلة الثانوية يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 إعداد الباحثة   األداة الثانية: البرنامج اإلرشادي 
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ج اإلرشادية لمساعدتهم في  رامالبإلى    يحتاج المراهقين من طالب المدارس الثانوية
،  التوجيه، واالرشادإلى    الحاجات النفسية، واالجتماعية ومنها الحاجةمطالب النمو، وإشباع  

اإلرشاد خاصة من  إلى  المرحلة الثانوية من يحتاجون    وهذا حق لهم حيث يوجد بين طالب
التعليم    عمليةتعوق  المشكالت    هعالج مشكالتهم الشخصية، حيث أن هذإلى    لديهم الحاجة

 (29، 2001)مصطفي،   .الالزمةشادية  ر عالجية واإلاإلجراءات ال ذختدارس ما لم تالم يف
باإلضافة  البرامج   إلى    هذا  من  تجعل  أخرى  أسباب  عدة  ات  ذرشادية  إلاوجود 

 بالنسبة لطلبة التعليم الثانوي، ومن هذه األسباب ما يلي: أهمية قصوى 
طالب   -1 يحتاالمرحلة  إن  اإلإلى    جون الثانوية  يمرون  شادر البرامج  ألنهم  بمرحلة ية 

 الرشد.إلى  نمو الطفولةونقطة حرجة، باعتبارها مرحلة انتقالية راهقة مال
وإشباع الحاجات النفسية، ،  تحقيق مطالب النموفي    المساعدة إلى    كما أنهم يحتاجون  -2

 وأن هذه الحاجات حق لهم.واالجتماعية، 
اإلرشاد -3 البرنامج  واالال  حل  ي ف  ييساعد  األخالقية،  الجنسية،  نفعالية، مشكالت 

التالخدمات  إلى    رسية باإلضافةمدواألسرية، وال من خالل البرنامج    مهاديق  يالخاصة 
 آخر. إلى   يالمراهقين من مستوى تعليم انتقال 

العلم -4 بالقسم  االلتحاق  على  المراهقين  األدبيمساعدة  أو  الثانوية   ي،  المرحلة  خالل 
 راتهم. دهم، وقستعدادا، و ميولهمحسب 

كانوا متفوقين  دارس الثانوية الشواذ سواء  مية طالب الرعا في    ياإلرشادأهمية البرنامج   -5
 أو معوقين.، أو متخلفين

اللذان ظهرا واضحين على كل مالمح الحياة    يتكنولوجل، والتطور ايالعلم  تقدملل  ظراً ن -6
ليم للتوفيق فيما بين حاجات،  والتع  بالتربيةربط اإلرشاد  إلى    جعل الحاجة ماسة  ير فثأ

 ورغبات الفرد مع متطلبات مجتمعة.
، والدعامة األساسية  يوبناءًا على ما سبق يعتبر هذا البرنامج هو المحور األساس

ال  يف فدبناء هذه  برنامج مخطط، ومنظم  الخ  يراسة، وهو  لتقديم  علمية  ات  دمضوء أسس 
ي، والصحة  العام بهدف تحقيق التوافق النفس  ي و انثالب التعليم الطل  اً ، وجماعياً اإلرشادية فرد

البرنويعتمد  ية،  النفس اإلرشادهذا  على  بين  والذي    ،امج  المعرفية  فوال،  األساليبيخلط  نيات 
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ف المعرفى،  يالمتمثلة  البناء  الذاتي  إعادة  وأسلوب حل المشكالت كما يحتوى هذا  ،  والتحكم 

مث  سلوكية  فنيات  على  النمذجةالبرنامج  التدريجي ،  واالسترخاء،  يزوالتعز ،  ل  ،  والتحصين 
عينة   أفراد  بتدريب  الباحثة  الماديةوتقوم  اآلثار  تخفيف  ذلك  من  مستهدفًا  عليها  ، البحث 

هؤالء  فاعلية  وزيادة  العام،  الثانوي  التعليم  طلبة  لدى  المستقبل  قلق  عن  الناتجة  والمعنوية 
 إيجابية.الطالب فى مواجهة قلق المستقبل بصورة 

 برنامج اإلرشادي: أهمية ال
 فيما يلي:تظهر أهمية البرنامج اإلرشادي 

البرنامج   -أ تخفيف  اإلرشادي  يعمل  لطلبة على  المستقبل  قلق  لظاهرة  السلبية  األثار 
 التعليم الثانوي العام. 

المستقبل  -ب قلق  مواجهة  على  العام  الثانوي  التعليم  طلبة  اإلرشادي  البرنامج  يساعد 
أفضل قدر ممكن من  مر الذي يساعد في تحقيق  وخفض درجته بقدر المستطاع األ

 ، والصحة النفسية لديهم.التوافق النفسي
 خطوات إعداد البرنامج اإلرشادي:

 الخطوات التالية:  قامت الباحثة بإعداد البرنامج اإلرشادي متخذاً 
والمقاالت -أ الكتب  من  العديد  على  القلق ،  االطالع  تناولت  التي  السابقة  والدراسات 

عامة،  الدراسات:  بصفة  هذه  ومن  خاصة،  بصفة  المستقبل  حسانين    وقلق  دراسة 
(2000( عشري  ودراسة   ،)2004)  ، ( سعود  مسعود  ،  (2005ودراسة  ودراسة 
،  (2008ودراسة نبيل )(،  2007ودراسة زيدان ) ،  (2006(، ودراسة فراج ) 2006)

 (. 2019(، ودراسة الفقي )2018ودراسة الحلح ) ، (2009ودراسة المشيخي )
باإلضافة الي االطالع على بعض البرامج اإلرشادية التي تناولت قلق المستقبل هذا   -ب

الجلسات وعدد  فنيات  من  للبرنامج  العام  اإلطار  للبرنامج  ،  لتكوين  جلسة  كل  ومدة 
الحالي السيد  ،  اإلرشادي  دراسة  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  البرامج  هذه  ومن 

الدراسات  2019اب )(، ودراسة دي2008( ودراسة الشربيني )2008) (. وغيرها من 
 . Cristy (2018)، ودراسة Morris & Kratch (2008)العربية واألجنبية مثل 
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األدوات -ج فى  ،  إعداد  التي تستخدم  والتأكد من صالحيتها والمقاييس  البحث وتجريبها، 
 وثباتها.، من خالل إجراء دراسة استطالعية للتأكد من صدقها

 البرنامج اإلرشادي: يفثانيًا: الفنيات المستخدمة 
كما يحتوى ،  الحالي على مجموعة من الفنيات المعرفيةيحتوى البرنامج اإلرشادي  

 السلوكية.على مجموعة أخرى من الفنيات 
 أواًل: الفنيات المعرفية:

 اعتمدت الباحثة فى البحث الحالي على عدة فنيات معرفية وهي: 
 .Cognitive Restructuringإعادة البناء المعرفي  -أ

 . Self Controlالتحكم الذاتي  -ب
 .Problem Solvingاسلوب حل المشكالت  -ج
 .Home Workالواجبات المنزلية  -د

 الفنيات بشيء من التفصيل:وسوف تعرض الباحثة هذه 
 Cognitive Restructuringأواًل: إعادة البناء المعرفي 

األساليب    على أنه أحد   Cognitive Restructuringيعرف إعادة البناء المعرفي  
حيث يقوم   Behaviorel Modificotionالعالجية التي تهدف الي تعديل السلوك المعرفي  

الخاطئ غير  التفكير  نيكية نتيجة أنماط من  يكلضطرابات اإلة أن اال مهذا األسلوب على مسل
، وتسمى اً تكيف  ثراألنماط، واستبدالها بمعارف أك  ههو تحديد هذ  يالمتكيفة، والهدف العالج

 دة البناء المعرفى. إعا
وفى  اويمكن   الجماعة  مع  العمل  خالل  من  المعرفى  البناء  إعادة  تكنيك  ستخدام 

 المستهدف. حقيق النمو لتء احتياجات األعضاضوء مراعاة 
،  وافترضاتهستدالالته،  تعديل التفكير لدى المسترشدين، واوترك هذه الطريقة على  

 ة. تقف، وراء الجوانب المعرفي تيتجاهات الواال
ى من المعتقدات، واألحداث الخارجية المسئولة  فحيث تنطلق فنية إعادة البناء المعر 

فاألفراد   األفراد.  مشاعر  ويعن  ففعيفكرون،  ويسلكون  ت  ي لون،  وأن  واحد،  ال  فوقت  كيرهم 
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اال إلى  فقط  تلك  يؤدى  عن  غرضية  بطريقة  ينشأ  ولكن  المضطربة،  واألنشطة  نفعاالت، 

 عاالت، واألنشطة.فناال
، وفلسفته في اإلرشاد،  Ellisعلى طريقة    اً ادة البناء المعرفى أساسإعوتعتمد طريقة  

نفعالية ود الفعل االدسلمة أساسية، وهى أن ر مطريقته من   ي، وينطلق أليس ف يوالعالج النفس
الت الحوادث  عن  تنتج  ال  ف   ي )السالبة(  الفرد  لها  ولكن    ييتعرض  ذاتها،  ،  معتقداتهحد 

الالمنطقية تؤدى إلى    ةحول هذه األحداث، والخبرات فاألفكار غير العقالني  ونظراته، وأفكاره
 .طشعور الفرد باإلحباود فعل مبالغ فيها، وقد تؤدى إلى در 

اإلجرائية   الخطوات  تلخيص  النحو ألسلوب  ويمكن  على  المعرفي  البناء  تعديل 
 التالي: 

 بة. ومعارف سال، التعرف على ما يحمله الفرد من اعتقادات خاطئة -1
 فكار الخاطئة المرتبطة بالمشكلة. نقد وفصل األ -2
 المالئمة. وممارستها من خالل المواقف ، تقديم األفكار الصحيحة -3
 وترسيخها بداًل من األفكار الخاطئة.، العمل على إزاحة األفكار الجديدة  -4
 التدعيم اإليجابي للحفاظ على استمرارية ممارسة السلوك الصحيح.  -5
 ستمارة الواجب المنزلي.المتابعة بما يعرف با -6
كل  ، وذلك كميزان لالتدريب على الصوت الداخلي بما يؤثر على الرؤية الثاقبة للحياة -7

 ( Hubbard, 2012من الخبرات اإليجابية، والسلبية. )
 :Self Controlثانيًا التحكم الذاتي 

إليها كعملية ضبط أسا،  بالنسبة لفنية الضبط الذاتي سي  وإدارة السلوك فإنه ينظر 
ويوجه سلوكه ، تتم بواسطة أفراد لذلك يجب أن يتعلم الشخص الذي يعاني من القلق أن ينظم

النت يحقق  المرغوبةلكي  الضبط  ،  ائج  تعلم  طريقة  المعالجون  ويضع  الجيد،  السلوك  وإنجاز 
كيف، ومتى، وأين يستخدم األفكار المتنوعة في    يلالذاتي يمثل الطريقة التي يتعلم بها العم

 لوكيات معينة. تغير س
، وهذا يعني أن الضبط الذاتي هو تدريب األفراد على كيفية ضبط سلوكهم بأنفسهم

 ويعتبر هذا االسلوب من أساليب تعديل السلوك التي تنمو بصورة سريعة.
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الذاتية   المالحظة  منها  أخرى  إجراءات  عدة  يتضمن  الذاتي  الضبط  وأسلوب 
والمشاعر،   وتغيير  المترتبة    والسلوكياتلألفكار،  الذات،  تقييم  ثم  تسجيلها  ثم  ومن  عليها، 

 الموجب.  تجاهاالاألداء في 
مع أكدته  ما  معظم  وهذا  وجدت  حيث  المجال  هذا  في  أجريت  التي  األبحاث  ظم 

الدراسات أن وسائل الضبط الذاتي يمكن أن تكون فعالة عندما تستخدم مندمجة مع أساليب  
 والتحصين التدريجي. ،واالسترخاءأخرى مثل التعزيز، والنمذجة،  

  عالي االنفوبوجه عام يعتبر هذا األسلوب تحول رئيسي آخر في العالج العقالني  
 Donaldبواسطة دونالت ميكذبوم    Rational emotive behavior treatment  السلوكي

Meichenbaum    وهو صاحب نظرية التعديل السلوكي المعرفيCognitive behavior 
Modification البنائي الذاتي، وهو بشكل أساس إطار إلعادة البناء ، وعالجهCognitive 

Restructuring    الذاتية للعميل، ووفقا لما يراه ميكذبوم اللفظية  التعبيرات  ويركز في تغيير 
Meichenbaum    أن الروايات الذاتية تؤثر كثيرا على سلوك الشخص بنفس طريقة الرواية

لمعرفي السلوكي للعميل كمطلب لتغير السلوك هو  التعديل الشخص آخر، والفرض األساسي  
يجب مالحظة العميل كيف يفكر، ويشعر، ويتصادم مع اآلخرين، ولكي يحدث ذلك يحتاج  

كذلك يمكن تقويم سلوك العميل في مواقف متنوعة،  -لطبيعة سلوكه    جذري العميل إلى قطع  
العالج    االتجاهوهذا   مع  )  االنفعالييتفق  والعRebtالسلوك   . لبيك  (  المعرفي    beckالج 

أن الضغوط اإلنفعالية تنطبق تماما مع نتائج األفكار غير   االتجاهينحيث يفترض كل من  
لميكذبوم    Irrational Thaughtsالعقالنية   الذاتي  البنائي  العالج    meichenbaumبينما 

و   تركيزاً   أكثر الذاتي،  لحديثه  مدرك  يصبح  لكي  العميل  مساعدة  أساس  العمليات على 
ولذلك   يعطونها ألنفسهم،  الذي  التعليمات  تحديد  على  العميل  تدريب  على  تشتمل  العالجية 
يستطيع العميل أن يقاوم بمزيد من الفاعلية من المشكالت التي توجهه، وكذلك التأكد على  

المشكالت في مواقف االا الفعلي لمهارات مقاومة  الفرد  العدواني،  كتساب  ندفاعية، والسلوك 
 (  Nolan, 2015)ختبارات، ومن الشائعات. اللخوف من اوا

يتأثر  فالسلوك  يفعلها.  التي  األشياء  باقي  تحيد  لنفسه  الفرد  يقولها  التي  واألشياء 
بالجوانب المختلفة ألنشطته التي توجد بتكوينات متنوعة كاالستجابة الفسيولوجية وردود الفعل  
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أحد هذه األنشطة، أو    الداخليلحديث  الوجدانية، والمعارف، والتفاعالت االجتماعية ويعتبر ا

 التكوينات. 
لالضطرابات  النفسي  العالج  في  أساسية  كمقدمة  المعرفية  النماذج  جعلت  ولذلك 

 كالقلق واالكتئاب عن طرق التفكير الخاطئ. االنفعالية
يدو  ما  أو  الذاتي،  الحديث  أن  نجد  هنا  إلى  ومن  تؤدي  قد  الفرد  ذهن  في  ر 

لى التعليمات الذاتية التي يعطيها الفرد لنفسه. وجدير بالذكر أن  وذلك بناءًا ع  االضطرابات
هناك أنواع مختلفة من التعليمات الذاتية لدى األفراد فهناك تعليمات ذاتية ترمي إلى عقاب  

 الذات، وأخرى ترمي إلى إثابتها. 
ي السلوكي على البناء الذاتي للفرد وهو من األساليب ومن هذا يركز اإلرشاد المعرف

وجودمان ا ميكنبوم  من  كل  بواسطة  تطور  الذي  السلوكية  لمعرفية 
(1971),Meichenbaum and Goodrnan    لمساعدة األطفال أو المراهقين على األداء

يشتمل ، وتستخدم هذه القنية أيضا مع الخوف، والقلق عند الشباب و واالندفاعيةاألكاديمي،  
 البناء الذاتي على الخطوات التالية : 

 ، أو مرتفع.  عالياهقين المهمة أثناء تحدث المرشد إليهم بصوت يؤدى المر  -1
 ذج التعلم.ايؤدى األطفال، أو المراهقين بعض المهام تحت توجيه نم  -2
بصوت   -3 التعليمات  إليهم  المرشد  توجيه  أثناء  المهام  المراهقين  أو  األطفال،  يؤدى 

 مرتفع. 
 دائهم المهام.أن خالل يتعلم األطفال، أو المراهقين بصوت منخفض، أو ينتقلون م  -4
كالم   -5 أو  منخفض،  بصوت  أدائهم  إرشاد  أثناء  المهام  المراهقين  أو  األطفال،  يؤدى 

خاص، أو تعليمات ذاتية غير لفظية. وموضوع هذا التكنيك هو مساعدة األطفال، أو  
المراهقين في تطبيق التعليم الذاتي، أو الحديث الذاتي عندما يجدون أنفهم في مواقف  

 (Cristy, 2018, p. 114) ى القلق.تدعو إل
أن فنية الضبط الذاتي فنية هامة في خفض قلق المستقبل لدى طلبة    وتري الباحثة

 التعليم الثانوي العام. 
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  Problem solving trainingثالثا: التدريب على حل المشكالت 
يستهدف التوجيه المباشر    سلوكي  ييعرف أسلوب حل المشكالت بأنه أسلوب معرف

ألعضاء من خالل البرامج واألنشطة التي تساعدهم على حل مشاكلهم من خالل تبصيرهم ل
ختبارها، والتوصل إلى أفضل الحلول بإمكانات، وقدرات ابالمشاكل، وتوليد الحلول الممكنة، و 

 األعضاء، ويتضمن المفهوم. 
 تية.أن لكل فرد طريقته، وقدراته لحل مشكالته الحيا -أ

 اكل غير المألوفة فيفقد ديناميكية التفكير فيها.يقابل الفرد بعض المش -ب
ومساعدة   -ج النفسي،  العون  عمليات  على  تعتمد  ديناميكية  عملية  المساعدة  عملية 

 ًا.  الشخص على حل مشاكل بقدراته، وإمكاناته، ومواجهتها مستقبلي
زة لمشكلة العميل، ولكنه  والمرشد النفسي في هذا األسلوب ال يقوم بتقديم حلول جاه

 ساعده على حل مشكالته بنفسه، ويتبع لتحقيق ذلك ما يلي:ي
 تدريب العميل على تحديد مشكلته، ورصدها.  -أ

 وجذورها.تدريبه على كيفية تحليل المشكلة، والتعرف على أبعادها، وأسبابها،  -ب
على   -ج ومقبولة    اقتراحتدريبه  ممكنة،  الحلول  تكون  بحيث  البديلة    تماعياً اجالحلول 

 .للعميلومرضية 
تنفيذها،  تد -د حسب  وترتبها  وسهولة  فاعلية،  الحلول  أكثر  تحدي  على  ووضع ريبه 

 الخطط لتنفيذها.
 تدريب العميل على التأني في الحل، وتجنب الحلول الغير ناجحة للمشكلة.   -ه
إلى حل   -و الوصول  العميل  بالمساعدة فقط حيث توجيه  المرشد في هذا األسلوب  يقوم 

ف العميل  تورط  من  الحزر  مع  خاطئة،    اقتراحي  للمشكلة  أو  موفقة،  غير  حلول 
 ومحاولة المرشد تشجيعه عليها عندما يتعلل العميل بأنه ال يعرف. 

ويكون   -ز المشكلة،  لحل  الموضوعية  الخطة  بتنفيذ  العميل  مسئولية يقوم  عنها  مسئول 
كاملة، ويعد تدريب العميل على الخطوات التنفيذية يعرض عليه مجموعة من المواقف  

وي نقل  الضاغطة،  على  وقدرته  لألسلوب،  إتقانه  مدى  التقييمي  مواجهتها  منه  طلب 
 (,Hubbard 2012)الخبرة المتعلمة في مواجهة المواقف الجديدة. 
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المتبعة تستخدم   االستراتيجيات المعرفية كأحد    االستراتيجياتوالنماذج العالجية في  

شكلة؟ وما هي خطتي؟  مثل ما هي الم  أسأله أسلوب حل المشكالت حيث يسال المعالج عدة  
 هل أنا أستخدم خطتي؟ وكيف أفعل ذلك؟  

الفعالة في   الباحثة أن أسلوب حل المشكالت من الصفات  معرفي  ال  االتجاهوترى 
بصورة كبيرة   يؤدىالسلوكي حيث يعتبر مواجهة المواقف التي تدعو إلى قلق المستقبل وحلها 

 لعام. إلى خفض قلق المستقبل لدى طلبة التعليم الثانوي ا
  Home workرابعا: الواجبات المنزلية 

تشتمل الواجبات المنزلية على مجموعة من السلوكيات، المهارات التي يجب أداؤها  
في المدرسة، أو في المنزل، وتتحدد في نهاية كل جلسة ثم يتم تقيمها مع بدء الجلسة   سواء

 التالية. 
ببعض المسترشد  بتكليف  يقوم  عندما  المرشد  على  مراعاة المنزلية    الواجبات  ويجب 

 اآلتي: 
 أن تكون مرتبطة بموضوع الجلسة، وما حدث فيها.

 تعرض بطريقة محددة وواضحة.  -1
 الطرفين )المرشد، والمسترشد(. تكون مقبولة من  -2
 أن يتعلم فيها المسترشد شيئا جديدا.  -3

ل  وعندما يطمئن المرشد من توافر الشروط السابقة يتم تحديد الواجبات المنزلية خال
الجلسات اإلرشادية ثم يتم مراجعتها ليرى ما إذا كان قد أنجزت بالشكل المناسب أم تحتاج 

 إلى أن تعاد من جديد. 
العدي يحظى وتؤكد  المنزلية  بالواجبات  يهتم  الذي  الفرد  أن  على  الدراسات  من  د 

  نفعاالت االبكثير من النتائج اإليجابية المتمثلة في تحسين السلوكيات، والتخفيف من أعراض  
 (Bulter, 2001, P.1) السلبية المختلفة وظيفيا.

ولهذا يتم توجيه العميل، وتشجيعه على تنفيذ بعض الواجبات المنزلية التي تتمثل 
من  والبد  المسترشد،  قبل  من  أداؤها  يتعين  التي  والمهارات  السلوكيات،  من  مجموعة  في 

 عالج، أو اإلرشاد.نوع الواجبات المنزلية بحيث تتناسب مع هدف ال اختيار
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المنز  الواجبات  فإن  سبق  ما  على  حيث وبناء  كبيرة  أهمية  ذات  الباحثة  نظرا  وجهة  من  لية 
التطبيق   عن  عبارة  هو  المنزلية  الواجبات  أو    العمليتعتبر  اإلرشادية  الجلسة  في  تم  لما 

 توظيف فعلى للفنيات اإلرشادية في الجلسات اإلرشادية. 
 ثانيا : القنيات السلوكية 

 ي: يات سلوكية وهنعتمدت الباحثة في البحث الحالي على عدة فا 
   Modelingأوال: النمذجة 

أن    Banduraتعد النمذجة من أهم األساليب المعرفية السلوكية حيث يؤكد باندورا  
النمذجة  ن تك المعلومات التي يحصل عليها من النموذج إلى    Modelingيك  يحول المشاهد 

ستجابات هي ستجابات لفظية مكررة وسيطة خفية تلك االا، وإلى  راكية خفيةدصورة معرفية إ
ستجابات اللفظية  م فيما بعد كمؤشرات للسلوك العلني، أو الظاهر، ومثل هذه االدالتي تستخ

والنمذجة   ذاتية،  تعاليم  بالضرورة  االتكون  هذه  لمثل  تغير الواضحة  على  تساعد  ستجابات 
 السلوك. 

 ثل:ويوجد عدة أنواع من النمذجة م
   Live Modelingالنمذجة الحسية أو المباشرة -1

النموذج بتأدية السلوكيات المستهدفة بوجود الشخص الذي يراد تعليمه  حيث يقوم 
 تلك السلوكيات.

   Filmned Modelingلنمذجة المصورة ا -2
الرمزية   بالنمذجة  عليها  يطلق  ما  المراقب   Symblic Modelingأو  يقوم  حيث 

 نموذج من خالل األقالم، أو أي وسائل أخرى. بمشاهدة سلوك ال
   Participant Modelingالنمذجة من خالل المشاركة  -3

بمساعدة،   االستجابةوالتي يقوم فيها الفرد بمراقبة نموذج حسي أوال ثم يقوم بتأدية  
 بمفرده.  االستجابةجيع النموذج، وأخيرا فإنه يؤدى وتش

النمذجة   النModelingوتعتبر  وتقليد  وورد  ،  قديمًا،  ذكرة  ثبتت  قديم  سلوك  موذج 
ذكره في القرآن الكريم، والسنة النبوية فقال هللا سبحانه وتعالى "بسم هللا الرحمن الرحيم فبعث 
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ة أخيه" صدق هللا العظيم. وقال النبي عليه  هللا غرابا يبحث في األرض ليريه كيف يواري سوأ 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم".  الصالة والسالم أصلو كما رأيتموني أصلي" صدق

وهذه   المضطرب،  السلوك  لتعديل  كثيرة  برامج  في  أساسي  جزء  النمذجة  تعد  ولذا 
افتراض   إلى  تستند  مالحظة    مؤداه الفنية  طريق  عن  التعليم  يستطيع  اإلنسان  سلوك  أن 

 اآلخرين.
شرة يك النمذجة السلوكية هو تدعيم السلوك، ولكن بطريقة غير مبان حيث يعتبر تك

 يتم تدعيم تصرفات النموذج لكي يتعلم فيها المتدرب، أو المالحظ للنموذج.
المناسبة   االستجابات، وتعم  واالتجاهاتويحدث هذا التعلم اإلجراء التغير في وجهات النظر، 

 النفسيين. مع الخوف، والقلق لدى األطفال، أو المراهقين من وجهة نظر المعالجين
فنية النمذجة على اهمية دفء العالقات في العملية    داماستخكما يجب التأكد عند  

والمسترشد.  ا المرشد،  بين  -Morris & Kart chwill, 2008, P.P. 93)إلرشادية 
141) 

وأسلوب النمذجة    -ة فنية النمذجة في البرامج اإلرشادية  ومما سبق يتضح لنا أهمي
 من المجموعة التجريبية.من األساليب الفعالة في خفض قلق المستقبل لدى عينة البحث 

 Reinforcementثانيًا: التعزيز 
التعزيز:   بالسلوك،   Reinforcementيعد  تتعلق  التي  األساسية  المفاهيم  من 

 وبعمليات التعليم، والتعلم.  
 كما يمكن أن يقسم التعزيز إلى موجب، وسالب. 

ب )تعزيز( فعلى سبيل المثال بالنسبة للتعزيز الموجب عبارة عن تقديم مثير مرغو 
 عقب وقوع االستجابة مباشرة يزيد من قوة االستجابة مستقباًل. 

 م التعزيزات الموجبة إلى عدة أنواع؛ وذلك على النحو التالي:ويمكن تقسي
مدعمات غير مشروطة )غير متعلمة(، ويطلق عليها المدعمات الطبيعية كاألطعمة  -1

 المختلفة.
ع من المدعمات التي ال يعرفها اإلنسان  مدعمات مشروطة )متعلمة(، وهى تلك األنوا  -2

 :  فال يتعلمها إال عن طريق التعلم، وتنقسم إلى
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 مدعمات مادية: مثل الهدايا، والنقود، والحلى، والمشروبات الغازية.  -أ
 شاطر(.  -ممتاز -مدعمات لفظية : مثل كلمات الشكر، واالستحسان )برافو -ب
النجمة، والكارت، وشهادات   -ج ولوحة الشرف،  ،  التقديرمدعمات رمزية : مثل 

 وغيرها. 
الوق في  السلوكين  النفس  علماء  بين  عليه  المتفق  أبعاد  ومن  من  كثير  أن  الحالي  ت 

 السلوك في حياتنا االجتماعية، واتجاهاتنا، وفلسفاتنا في الحياة يحكمها مبدأ التعزيز.
االستجابة، أما التعزيز السلبي فهو عملية إزالة، أو كف أثر المثير المؤلم عقب حدوث  

غير، أو تعديل والمعززات السالبة ما هي إلى مثيرات مؤملة يؤدى، أو الحرمان منها إلى ت
السوى   السلوك  تعزيز  بأفضلية  والمعلمين  اآلباء،  من  المربون  ويوصى  الخاطئ،  السلوك 
بالتعزيز   ينمو  البشرى  السلوك  أن  أساس  على  الخاطئ  السلوك  عقاب  من  أكثر  بإثابته 

 (2008)الشربيني، . يتدهور بالتعزيز السلبياإليجابي، و 
الفني من  التعزيز  أسلوب  أن  الباحثة  فى  وترى  ويساعد  الجيد  السلوك  لتعزيز  المهمة  ات 

العقالني  التفكير  أسلوب  تعزيز  طريق  عن  البحث  عينة  الطلبة  لدى  المستقبل  قلق  خفض 
األهمي يعتبر عن درجة كبيرة من  العقالني  األسلوب غير  ة ويسهم في خفض وعدم تعزيز 
التفكير غير   الناجم عن  التجريبية  المجموعة  أفراد  لدى  المستقبل  المنطقي قلق  أو  العقالني 

 لديهم.
 :  Relaxation االسترخاءثالثًا: 

"توقف    Relaxation  االسترخاءيعرف   بانه  العلمي  ، االنقباضاتبالمعنى 
 والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر". 

ا  االسترخاءويعد   التنفس من  التدريب  على  كذلك  تشمل  والتي  المناسبة،  ألساليب 
 .Biofeed backالمعلومات البيولوجية المرتدة  واستخدامالعميق، 

فاعلية   الدراسات على  أكدت بعض  التحكم   االسترخاءولقد  قدرة  العضلي في رفع 
القلق،   وخفض  وغضب،    االنفعالية  واالستجاباتالذاتي،  توتر،  طاللد  وانزعاجمن  ب  ى 

 العضلي على السيطرة الواعية.  االسترخاءالجامعة حيث ساعدت تدريبات 
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مواجهة   إمكانية  ثم  ومن  للفرد،  الالإرادي  النشاط  النفسية،   االضطراباتعلى 

 الفسيولوجية الناتجة عن هذا النشاط.
اإلنسان، ويمكن    فاالسترخاء لحياة  تعلم مهارات  اكتسابهاهام، وضروري  ، وشأنها 

وحتالسباحة نتعلم  ،  العضالت    االسترخاء ى  من  مجموعة  عشر  بستة  نهتم  أن  يجب  فإننا 
المستمر فسوف يتم   بالتحسن  الفرد  التدريبات، ولكي يشعر  التي سيتم وضعها في  المختلفة 
تقليل تلك المجموعة إلى مجموعات أقل من توفير الوقت بما يصل الفرد إلى أقصى مرحلة  

 ( 265، 2001)كامل،  العضلي تماما.  الشد  بدون  االسترخاءمن التدريب وهي 
بع على    ضوتشير  التدريب  أن  إلى  يكون   االسترخاءالدراسات  أن  يمكن  بمفرده 

 بة الجامعة.لدى طل االختبارمؤثرًا كالتحصين التدريجي في عالج قلق 
... أ .... س ...    استعداد سترخاء مكون رئيسي في برنامج )أستعد .... وضع  واال

 of the ready… set … r…e…l…a …x ... ي( ت ...  ر ..... خ .
وربما يستخدم هذا البرنامج كوسيلة وقائية، أو عالجية كما يمكن أن يستخدم أيضا 

 مع عينة صغيرة من األطفال، أو العينات الكبيرة. 
يفيد  المدارس    كما  في  التعلم  البرنامج على  ويستخدم  االبتدائيةهذا   كاستراتيجية، 

للعضالت، والتخيل النشط،   االسترخاءالمح الرئيسية لهذا البرنامج هو  مقاومة للضغوط، والم
والحديث الذاتي، كما يحتوي على مكونات أو عناصر تربوية لآلباء، والمعلمين، والطلبة عن  

 (Tamb e Hunter, 2004, P.P. 87-101) .الضغوط"
االو  فنية  أن  الباحثة  والترى  السلوكية  الفنيات  أهم  من  تعتبر  أعتمدسترخاء   تتي 

عينة  ل  االسترخاءفي الدراسة الحالية لخفض قلق المستقبل حيث يتم تعليم مهارة    ةالباحث  عليها
 .االسترخاءغير العقالنية أثناء  اعتقاداتهمالبحث وكيفية تخلصهم من 

  Systematic desensitization: التحصين التدريجي رابعاً 
ا العالج  فنيات  أهم  من  التدرجي  التحصين  البرامج  يعد  في  السلوكي  لمعرفي 

 اإلرشادية المصممة خصيصا لخفض قلق المستقبل.  
ت كما  والخوف  القلق،  خفض  إلى  السلوكية  المدرسة  تهدف  عامة  ستخدم وبصفة 

 ستبدال، أو تعديل السلوك.استرخاء، والتحصين التدريجي في عملية  اال
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عند   المرشد  المساويقوم  بوضع  التدريجي  التحصين  فنية  حالة  ستخدام  في  ترشد 
التام ثم يقدم له المثيرات الموجودة على مدرج القلق، ويطلب من المسترشد تخيل    االسترخاء

ا أنه إذا قدم المثير، أو قام المسترشد بتخيله يكون ما هذه المثيرات حيث يضمن المرشد دائم
من   القوة  حيث  من  أضعف  خوف  أو  قلق،  من  اختارها   االسترخاء  استجاباتيثيره    التي 

أو   المرشد،  ويبدأ  للقلق،  تدريجي  كف  بعملية  القيام  المعالج  أو  المرشد،  ويستطيع  المرشد، 
 ( 195، 2005، دالزا)المعالج بأقل المثيرات شدة، وينتهي بأكثرها شدة، أو إثارة. 

واب   بداية    wolpeويعد  منذ  التدريجي  التحصين  طور  من  عندما    1950أول 
ة للخوف حيث يمكن تقليل، أو منع الخوف، القلق  ألنشطة المضادتحدث في مقدمته عن ا

 بفضل هذه العالجات. 
الدليل كروت  المعالج  العملية،  ويستخدم  لهذه  تستخدم  أن  يمكن  بيانية  رسوم  أو   ،

األطفال،   من  ويطلب  بالقلق،  عالقة  لها  نمطية  مواقف  عشر  المعالج  أو  المرشد،  ويختار 
المواقف، و   وأباءهم قيمة  العتحديد  التي  عالوة على  المواقف  المعالج أو    استخدمتشر  فإن 

المرشد يقوم بتبديل األرقام كل عشر مواقف مع زيادة زمن مواقف الخوف، والقلق حتى يصل  
للمعالج أو المرشد إضافة فقرات جديدة إذا لزم األمر،   وعندئذاً المعالج إلى رقم مائة   يمكن 

الهرم الترتيب  آلخ  يوهذا  فرد  من  يختلف  القلق  ويحتو المواقف  مجموعة    ي ر،  على  عادة 
فقرة، وربما يتطلب زيادة تعقيد مواقف الخوف، أو القلق إلى تقديم المزيد    25-20فقرات من  

مواق تحديد  زيادة  يتطلب  بينما  الفقرات  الهرممن  الترتيب  على  قليلة  فقرات  الخوف    يف 
 (Morris and Kratchwill, 2008, P.P.93-141) المواقف الخوف. 

  5:3من    استرخاءلمعالج التحصين التدريجي بداية مالئمة للعميل فترة  ولكي يبدأ ا
إشارات   األفراد  يعطى  عندما  اليسرى،    االسترخاءدقائق  السبابة  صابع  برفع  عادة  تكون 

ا تهدويطلب  مشهد  آخر  تصور  األفراد  من  للمواقف    يديلمعالج  الهرمي  الترتيب  على 
ال أو  الطفل،  يشير  حتى  هذا  ويستمر  على الضاغطة،  ويجب  اإلشارات،  خالل  من  مراهق 

أو   الراحة،  فترة  يطول  ال  أن  هذه   االسترخاءالمعالج  الطفل  أو  المراهق،  يعطي  عندما 
 المنظر الضاغط.   القللع للخلف إلى ما سبق اإلشارات. فإذا حدث ذلك فإن المعالج يرج
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من   الجلسة  كل  مشاهد   20:  15وتستمر  أربع  أو  ثالثة،  على  وتحتوي  دقيقة، 

فصاعدا من الترتيب الهرمي للمواقف كل مشهد، يقدم في خمس دقائق مع زيادة في البطئ  
ستطيع ائق، وعندما يكتمل العالج يليصل إلى الحد األقصى في عرض المشهد إلى عشر دق

    (Cristy, 2018, p. 119) ظم المواقف الضاغطة. المراهق أن يتصور مع
التاسعة بسبب أن مثل هؤالء األطفال ال وال ينصح بهذه العملية لألطفال دون سن  

لديهم   العقل  اكتماليكون  التصور  على  القدرة  أو  المعرفية،  القدرات  نمو  أن  يفي  ويمكن   ،
يمكن أن   تختبر قدرة التخيل لدى األطفال فإذا أبدى الطفل قدرته على التخيل العقلي عندئذاً 

 تجرب معه التحصين التدريجي. 
 -بية عن التحصين التدريجي بالنسبةات البحوث التجريوال يوجد قدر كافي من أدبي

لألطفال، أو المراهقين، وأن معظم البيانات المبكرة في هذا المجال كانت تركز على دراسات 
التحصين  المتاحة. ويستخدم  الدراسات  التدريجي مؤثر في  التحصين  الحالة، ومع ذلك فإن 

 السلوك لخفض القلق لدى المراهقين.  التدريجي في كثير من األحيان في إجراءات تعديل
السابق العرض  وذات   من  هامة  فنية  التدريجي  التحصين  فنية  أن  للباحثة  يتضح 

لذلك   المستقبل،  قلق  لخفض  العالي    اعتمدتفاعلية  البحث  في  الفنية  هذه  على  الباحثة 
 لخفض قلق المستقبل لدي طلبة المرحلة الثانوية من أفراد المجموعة التجريبية.

 نات البرنامج اإلرشادي:مكو 
[ دقيقة 120-90[ جلسة، بمعدل يتراوح ما بين ]12اإلرشادي من ]يتكون البرنامج  

لكلل جلسلة تتخللهلا فتللرة راحلة، حيلث يللتم فلي نهايلة كللل جلسلة تقلديم ملخللص لملا تلم مناقشللته، 
ة وتعلمه في الجلسة من مفاهيم واستراتيجيات وفنيلات، وملن ثلم تحديلد بعلض األنشلطة المنزليل

قللد اسللتغرق تطبيللق البرنللامج اإلرشللادي حللوالي ثالثللة و  وذلللك لتنفيللذ مللا تللم تعلملله فللي الجلسللة،
وقد قامت الباحثة بتطبيق البرنامج اإلرشادي على أفراد المجموعة التجريبية في الفتلرة   شهور،

 م.2017من منتصف شهر فبراير إلى منتصف شهر مايو 
ملن أسلاتذة عللم اللنفس للتحكليم ملن ( 10وتم عرض البرنامج اإلرشادي على علدد )

حتلللوى واالسللتراتيجيات والفنيلللات، وقلللد التزمللت الباحثلللة بلللإجراء كافللة التعلللديالت التلللي حيللث الم
 أشار إليها السادة المحكمين.
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 تقييم البرنامج اإلرشادي:
تم التقييم بهدف معرفة تلأثير البرنلامج فلي خفلض قللق المسلتقبل للدى طلبلة المرحللة 

بين المجموعة التجريبيلة والضلابطة،  ن خالل القياس القبلي والبعدي والمقارنةالثانوية وذلك م
كملللا سللليتم تقيللليم اسلللتمرارية فاعليلللة البرنلللامج اإلرشلللادي )قيلللاس المتابعلللة( وكلللذلك علللن طريلللق 

 استمارة تقييم الجلسة واستمارة تقييم البرنامج.
الجلسللة وكللذلك ومللن خللالل تحليللل مضللمون اسللتجابات المشللاركين علللى اسللتمارة تقيلليم 

 .اً تضح للباحثة أن تقييم المشاركين للبرنامج اإلرشادي كان إيجابياستمارة تقييم البرنامج، ا
 نتائج البحث ومناقشتها:

سللللوف تتنللللاول الباحثللللة النتللللائج التللللي أسللللفر عنهللللا البحللللث الحللللالي، واسللللتعراض النتللللائج 
لدراسلات السلابقة والسلياق ومناقشتها فلي ضلوء نتلائج المقلاييس المسلتخدمة واإلطلار النظلري وا

 واالجتماعي لعينة البحث.النفسي 
 نتائج الفرض األول ومناقشتها:
 ينص الفرض األول على اآلتي:

توجللد فللروق بللين متوسللط درجللات أفللراد المجموعللة التجريبيللة علللى مقيللاس قلللق المسللتقبل 
 اس البعدي.بين القياس القبلي والقياس البعدي بعد تقديم البرنامج اإلرشادي لصالح القي

فللرض اسللتخدمت الباحثللة اختبللار ولكوكسللون وهللو االختبللارات ولتحقللق مللن صللحة هللذا ال
 اً الالبارامتريللة لحسللاب داللللة الفللروق بللين المجموعللات المرتبطللة، كمللا اسللتخدمت الباحثللة أيضلل

 للمجموعات المستقلة للتأكد من النتائج التي أسفر عنها البحث الحالي: T. Testاختبار 
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 (9جدول ) 

الختبار ولكوكسون على أبعاد    (Z)والبعدي للمجموعة التجريبية وقيمة يوضح الفروق بين القياس القبلي  
 مقياس قلق المستقبل والدرجة الكلية للمقياس

األبعاد والدرجة الكلية على  
 مقياس قلق المستقبل

اتجاه فروق  
 الرتب

 العدد 
 )ن(

عدد  
 الثنائيات

متوسط  
 الرتب

مجموع  
 الرتب

 قيمة 
Z 

ستوى  م
 الداللة 

 المستقبل التشاؤم من 

 0,002 3,07 78 5,5 12 12 الرتب السالبة 
       الرتب الموجبة 

       التساوي 
      12 المجموع 

 النظرة السلبية للحياة 

 0,005 2,82 78 6,5 12 12 الرتب السالبة 
       الرتب الموجبة 

       التساوي 
      12 المجموع 

لمتعلقة  المشكالت ا
 بالمستقبل الشخصي 

 0,002 3,06 78 6,5 12 12 الرتب السالبة 
       الرتب الموجبة 

       التساوي 
      12 المجموع 

 الدرجة الكلية 

 0,002 3,07 78 6,5 12 12 الرتب السالبة 
       الرتب الموجبة 

       التساوي 
      12 المجموع 
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 (10جدول ) 
ألبعاد مقياس قلق   (T)ن القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية وقيمة يوضح الفروق بي

 المستقبل والدرجة الكلية للمقياس 

األبعاد والدرجة الكلية على  
 مقياس قلق المستقبل 

المجموعة التجريبية  
 )القياس القبلي(

المجموعة التجريبية  
 الداللة مستوى   Tقيمة  )القياس البعدي(

 ع م ع م
 0,001 25,01 1,35 15,07 1,85 27,91 التشاؤم من المستقبل 
 0,001 11,45 1,11 15,09 2,7 28,5 النظرة السلبية للحياة 
المشكالت المتعلقة  
 بالمستقبل الشخصي 

26,23 1,38 15,25 1,17 17,53 0,001 

 0,001 15,37 24,27 61,00 7,75 93,51 الدرجة الكلية 
وهلللللي الدرجلللللة  (Z)الختبلللللار ولكوكسلللللون أن قيملللللة  (9نالحلللللظ ملللللن الجلللللدول رقلللللم )

وهلي  2,58وهلي أكبلر ملن القيملة الجدوليلة   3,07المعيارية لبعد التشاؤم من المستقبل بلغت  
كملللا هلللو  Tحيلللث بلغلللت قيملللة  Tوهلللي نفلللس مسلللتوى الدالللللة لقيملللة  0,01داللللة عنلللد مسلللتوى 

نللي أنلله يوجللد وهللذا يع 0,001عنللد مسللتوى وهللي دالللة  25,01( 10واضللح فللي جللدول رقللم )
بلين القيلاس القبللي والقيلاس البعلدي فلي بعلد  0,001د مسلتوى فروق ذات داللة إحصلائية عنل

 التشاؤم من المستقبل لصالح القياس البعدي.
( أن قيملة 9أما بالنسبة لبعلد النظلرة السللبية للحيلاة كملا هلو واضلح فلي جلدول رقلم )

(Z)  . وهلي داللة عنلد مسلتوى  2,58دوليلة وهي أكبلر ملن القيملة الج 2لهذا البعد وصلت إلى
 0,001وهللي دالللة عنللد مسللتوى  11,45( 10فللي الجللدول رقللم ) Tكمللا بلغللت قيمللة  0,005

وهللذا يعنللي أن هنللاك فللروق  Tاالختبللارين ولكوكسللون ووهللو مسللتوى داللللة كبيللر فللي كللل مللن 
فلي  0,001فلي اختبلار ولكوكسلون ومسلتوى دالللة  0,005ذات داللة إحصلائية عنلد مسلتوى 

بين القياس القبلي والقياس البعدي لبعد النظرة السلبية للحياة لمقياس قلق المستقبل   Tبار  اخت
 لصالح القياس البعدي.

تعلقللة بالمسللتقبل الشخصللي فهللو كمللا واضللح فللي جللدول بالنسللبة لبعللد المشللكالت الم
 وهلي داللة 2,58وهلي أكبلر ملن القيملة الجدوليلة  3,06لهذا البعد بلغلت   Z( إن قيمة  9رقم )

 0,001وهللي دالللة عنللد مسللتوى  17,53لهللذا البعللد  Tوهللي نفللس قيمللة  0,002عنللد مسللتوى 
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ي والقيللاس البعللدي لصللالح وهلذا يعنللي أنلله يوجللد فللروق ذات داللللة إحصلائية بللين القيللاس القبللل

 القياس البعدي في بعد المشكالت المتعلقة بالمستقبل الشخصي على مقياس قلق المستقبل.
الختبلار ولكوكسلون كملا  Zلمقياس قلق المستقبل وصلت قيمة   الدرجة الكلية  اً وأخير 

 ، وهذا يعنلي2,58وهي أعلى من القيمة الجدولية  3,07( إلى 9هو واضح في الجدول رقم )
 T( حيث بلغت قيمة 10في الجدول رقم ) Tوهي نفس قيمة  0,002دالة عند مستوى  Zإن  

كبيلر سلواء فلي اختبلار ولكوكسلون وهو مسلتوى دالللة  0,001وهي دالة عند مستوى   15,37
 .Tأو اختبار 

وهلللذا يؤكلللد أن الفلللرض األول قلللد تحقلللق حيلللث تبلللين ملللن نتلللائج اختبلللار ولكوكسلللون 
 اآلتي: Tواختبار 

بلللين متوسللط درجللات أفلللراد  0,001روق ذات داللللة إحصلللائية عنللد مسللتوى توجللد فلل
يلاس البعلدي بعلد تقلديم المجموعة التجريبية على مقياس قلق المستقبل بين القيلاس القبللي والق

 البرنامج اإلرشادي لصالح القياس البعدي.
للق وهذا يعني إن البرنامج اإلرشلادي بفنياتله المختلفلة قلد أثبلت فاعليتله فلي خفلض ق

 المستقبل لدى أفراد المجموعة التجريبية من طلبة المرحلة الثانوية.
نتائجها علن فاعليلة ويتفق ذلك مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث التي أسفرت 

(، ودراسلللللة 2015) Nolanاإلرشللللادات واألنشللللطة فلللللي خفللللض قلللللق المسلللللتقبل مثللللل دراسللللة 
ي أكدت فاعلية البرنامج اإلرشادي فلي ( والت2019ياب )د(، وكذلك دراسة  2016إسماعيل )

 خفض قلق المستقبل لدى أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي.
 :تهاومناقشنتائج الفرض الثاني 

 على اآلتي:  ثانيينص الفرض ال
توجللد فلللروق بلللين متوسلللط درجلللات أفلللراد المجموعلللة التجريبيلللة والمجموعلللة الضلللابطة 

 القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.على مقياس قلق المستقبل في 
وللتحقللق مللن صللحة هللذا الفللرض اسللتخدمت الباحثللة اختبللار مللان وتنللي الالبللارامتري 

بلين متوسلط المجموعلة التجريبيلة والمجموعلة الضلابطة، كملا اسلتخدمت   لحساب داللة الفروق 
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لتي أسفر عنها البحث للمجموعات المستقلة للتأكد من النتائج ا  اً أيض t. Testالباحثة اختبار  
 الحالي.

 (11جدول ) 
يوضح الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقياس قلق المستقبل وقيمة  

(Z) الختبار مان وتني 
األبعاد والدرجة 

الكلية على مقياس 
 قلق المستقبل 

 المجموعات
 العدد 
 )ن(

متوسط 
 الرتب

مجموع  
 الرتب

 قيمة  
U 

 قيمة 
Z 

مستوى 
 الداللة 

 التشاؤم من المستقبل
 0,01 2,69 0,500 71,50 6,66 12 تجريبية
 0,01 2,60 1,00 71,00 8,01 12 ضابطة

 اةالنظرة السلبية للحي
 0,01 2,79 2,50 47,50 5,28 12 تجريبية
 0,01 2,97  72,00 8,00 12 ضابطة

المشكالت المتعلقة 
 بالمستقبل الشخصي 

 0,01 2,69 11,00 56,00 7,94 12 تجريبية
 0,01 2,67  72,00 7,89 12 ضابطة

 الدرجة الكلية 
 0,01 2,62   72,00 8,00 12 تجريبية
 0,01 2,59  72,00 8,00 12 ضابطة
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 (12جدول ) 

يوضح الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي ألبعاد مقياس قلق  
 .(T)المستقبل والدرجة الكلية للمقياس وقيمة 

األبعاد والدرجة الكلية  
على مقياس قلق  

 المستقبل 

المجموعة التجريبية  
 )القياس القبلي(

المجموعة التجريبية  
 مستوى الداللة  Tقيمة  س البعدي()القيا

 ع م ع م
 0,01 4,87 0,87 28,98 0,67 15,78 التشاؤم من المستقبل 
 0,01 6,78 0,33 29,11 0,50 16,00 النظرة السلبية للحياة 
المشكالت المتعلقة  
 بالمستقبل الشخصي 

15,89 0,78 28,67 0,71 5,14 0,01 

 0,01 18,07 1,36 115,89 0,87 63,33 الدرجة الكلية 
الختبار مان وتني في بعد التشاؤم من  Z( أن قيمة 11يتضح لنا من الجدول رقم )

للمجموعللة الضللابطة وأن هللاتين القيمتللين أكبللر  2,60للمجموعللة التجريبيللة،  2,69المسللتقبل 
لكلل ملن  0,01عنلد مسلتوى  دالتلينوهلذا يعنلي أن هلاتين القيمتلين  2,58من القيمة الجدولية 

 مجموعة الضابطة.التجريبية والالمجموعة 
لبعلللد التشلللاؤم ملللن المسلللتقبل  T( أن قيملللة 12وكملللا هلللو واضلللح ملللن الجلللدول رقلللم )

لهلذا البعلد عللى اختبلار  اً وهلي نفلس مسلتوى الدالللة تقريبل 0,01وهي دالة عند مسلتوى   4,87
مللان وتنلللي ممللا يؤكلللد أن هنللاك فلللروق بللين متوسلللط درجللات المجموعلللة التجريبيللة والمجموعلللة 

لتشاؤم من المستقبل على مقياس قلق المستقبل في القياس البعدي لصلالح ابطة في بعد االض
 المجموعة التجريبية.

الختبللار مللان وتنللي فللي  Z( أن قيمللة 11مللن الجللدول رقللم ) اً وكمللا هللو مالحللظ أيضلل
للمجموعلة الضلابطة وإن هلاتين  2,97للمجموعلة التجريبيلة و 2,79بعد النظرة السللبية للحيلاة 

 . 0,01وهذا يعني أنها دالة عند مستوى  2,58قيمة الجدولية ين أكبر من الالقيمت
وهللي دالللة  6,78لللنفس البعللد بلغللت  T( أن قيمللة 12كمللا يتضللح مللن الجللدول رقللم )

وهذا يعني أنها دالة عند نفس مستوى الداللة لهذا البعلد عللى اختبلار ملان  0,01عند مستوى  
لمجموعللة التجريبيللة وبللين المجموعللة ق بللين متوسللط اوتنللي الالبللارامتري، ممللا يؤكللد وجللود فللرو 
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الضابطة في بعد النظرة السلبية للحياة على مقياس قلق المستقبل في القيلاس البعلدي لصلالح 
 المجموعة التجريبية.

وبالنسبة لبعد المشكالت المتعلقة بالمستقبل الشخصي فكما هلو واضلح ملن الجلدول 
للمجموعلة  2,67للمجموعلة التجريبيلة،  2,69بلغت الختبار مان وتني  Z( إن قيمة 11رقم )

وهلللذا يعنللي أنهلللا دالللة عنلللد  2,58الضللابطة، وإن هلللاتين القيمتللين أكبلللر مللن القيملللة الجدوليللة 
 . 0,01مستوى 

للمجموعة التجريبية والضلابطة بلغلت  T( أن قيمة 12كما يالحظ من الجدول رقم )
اللللة لهللذا البعللد علللى اختبللار مللان وهللي نفللس مسللتوى الد 0,01وهللي دالللة عنللد مسللتوى  5,14

وتنلللي، مملللا يؤكلللد عللللى وجلللود فلللروق بلللين متوسلللط درجلللات المجموعلللة التجريبيلللة والمجموعلللة 
الضللابطة فللي بعللد المشللكالت المتعلقللة بالمسللتقبل الشخصللي علللى مقيللاس قلللق المسللتقبل فللي 

 القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
س قلللق المسللتقبل فإنلله يتضللح مللن الجللدول رقللم لدرجللة الكليللة لمقيللابالنسللبة ل اً وأخيللر 

للمجموعلة  2,59للمجموعلة التجريبيلة و 2,62الختبار مان وتنلي قلد بلغلت  Z( إن قيمة 11)
لكل ملن  Zوهذا يعني إن قيمة  2,58الضابطة وأن هاتين القيمتين أكبر من القيمة الجدولية 

  0,01دالة عند مستوى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
لكل ملن المجموعلة  18,07( قد بلغت 12من الجدول رقم ) Tكما يالحظ أن قيمة  

وهللو نفللس مسللتوى  0,01التجريبيللة والمجموعللة الضللابطة وأن هللذه القيمللة دالللة عنللد مسللتوى 
المجموعللة  وجللود فللروق بللين متوسللطمللان وتنللي ممللا يؤكللد  الداللللة للدرجللة الكليللة علللى اختبللار

الدرجلللة الكليلللة عللللى مقيلللاس قللللق المسلللتقبل فلللي القيلللاس ي فللل والمجموعلللة الضلللابطة التجريبيلللة
 البعدي لصالح المجموعة التجريبية وهذا يعني أن الفرض الثاني قد تحقق حيث تبين اآلتي:

بلللين متوسلللط درجلللات أفلللراد  0,01توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى 
ل فلللي القيلللاس البعلللدي مقيلللاس قللللق المسلللتقب المجموعلللة التجريبيلللة والمجموعلللة الضلللابطة عللللى

 لصالح المجموعة التجريبية.
ويوضلللح ذللللك تلللأثير المجموعلللة التجريبيلللة بالبرنلللامج اإلرشلللادي، إذا سلللاهم البرنلللامج 

 اإلرشادي بدرجة كبيرة في خفض مستوى قلق المستقبل لديهم.
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لبللرامج وقللد اتفقللت هللذه النتيجللة مللع العديللد مللن الدراسللات التللي تؤكللد علللى فاعليللة ا

ي خفلض قللق المسلتقبل وملن هلذه الدراسلات عللى سلبيل المثلال ال الحصلر دراسلة اإلرشادية ف
Nolan (2015 ،)(، ودراسللللة 2016(، وتتفللللق مللللع نتللللائج دراسللللة إسللللماعيل )2019ديللللاب )

 (.2008(، وكذلك دراسة الشربيني )2007ودراسة عبد المحسن )
إرشللادية  ه مللن أسللاليب وفنيللاتوتفسللر الباحثللة هللذه النتللائج فللي ضللوء مللا تللم ممارسللت

مختلفلللة حيلللث الحظلللت الباحثلللة ملللن خلللالل المناقشلللات أنللله حلللدث تفريلللغ انفعلللالي للللدى أفلللراد 
المجموعللة التجريبيللة، وقللد ارتبطللت مشللكلة قلللق المسللتقبل عنللد معظمهللم بللالخوف مللن الفشللل 

 والنقص.
 ومللن خللالل إتاحللة الفرصللة أمللام المجموعللة اإلرشللادية للمشللاركة فللي إرشللاد جمللاعي

تقداتهم الالعقالنيلة، واالستبصلار اللذاتي وطلرح الحللول للمشلكلة ملن خلالل يتيح لهم تغيير مع
فللي  ممعايشللتها ومناقشللتها مللع الباحثللة باإلضللافة إلللى روح التعللاون والتنللافس التللي سللادت بيللنه

مللن خللالل الجلسللات اإلرشللادية كللل هللذا سللاهم إلللى حللد كبيللر فللي  اً النشللاطات المختلفللة، وأيضلل
 أفراد المجموعة التجريبية.خفض مستوى قلق المستقبل لدى 
 نتائج الفرض الثالث ومناقشتها:

 ينص الفرض الثالث على اآلتي:
ال توجلللد فلللروق بلللين متوسلللط درجلللات أفلللراد المجموعلللة التجريبيلللة عللللى مقيلللاس قللللق 

 عدي وقياس المتابعة.المستقبل بين القياس الب
ملللن وللتحقلللق ملللن صلللحة هلللذا الفلللرض اسلللتخدمت الباحثلللة اختبلللار ولكوكسلللون وهلللو 

االختبلللارات الالبرامتريلللة لحسلللاب دالللللة الفلللروق بلللين المجموعلللات المرتبطلللة، كملللا اسلللتخدمت 
للمجموعات المستقلة للتأكد من النتائج التي أسفر عنها البحث   t. Testاختبار  اً الباحثة أيض

 :الحالي
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 (13جدول ) 
الختبار ولكوكسون   (Z)وقيمة يوضح الفروق بين المجموعة التجريبية في القياس البعدي وقياس المتابعة  

 على أبعاد مقياس قلق المستقبل والدرجة الكلية للمقياس 
األبعاد والدرجة  

الكلية على مقياس  
 قلق المستقبل 

اتجاه فروق  
 الرتب

 العدد 
 )ن(

عدد  
 الثنائيات

متوسط  
 الرتب

مجموع  
 الرتب

 قيمة 
Z 

مستوى  
 الداللة 

 التشاؤم من المستقبل 

 غير دالة  0,18 31,00 6,20 11 5 الرتب السالبة 
   35,00 6,83  6 الرتب الموجبة 

      1 التساوي 
      12 المجموع 

 النظرة السلبية للحياة 

 غير دالة  0,57 33,00 6,60 10 5 الرتب السالبة 
   22,00 4,40  5 الموجبة الرتب  

      2 التساوي 
      12 المجموع 

المشكالت المتعلقة  
 بالمستقبل الشخصي 

 غير دالة  1,39 14,00 7,00 10 2 الرتب السالبة 
   41,00 5,13  8 الرتب الموجبة 

      2 التساوي 
      12 المجموع 

 الدرجة الكلية 

 غير دالة  1,96 17,50 5,83 12 3 الرتب السالبة 
   60,50 6,72  9 الرتب الموجبة 

       التساوي 
      12 المجموع 
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 (14جدول ) 

ألبعاد مقياس قلق   (T)الفروق بين المجموعة التجريبية في القياس البعدي وقياس المتابعة وقيمة يوضح 
 المستقبل والدرجة الكلية للمقياس 

األبعاد والدرجة الكلية على  
 مقياس قلق المستقبل 

المجموعة التجريبية  
 )القياس البعدي(

المجموعة التجريبية )قياس  
 ة مستوى الدالل Tقيمة  المتابعة(

 ع م ع م
 دالة غير  0,17 1,37 15,33 1,36 15,25 التشاؤم من المستقبل 
 غير دالة  0,56 1,68 15,42 1,17 15,42 النظرة السلبية للحياة 

المشكالت المتعلقة بالمستقبل  
 الشخصي 

 غير دالة  1,60 3,15 16,50 1,24 15,08

 غير دالة  1,96 4,95 64,25 4,28 61,00 الدرجة الكلية 
الختبلللار ولكوكسلللون تراوحلللت بلللين  Z( أن قيملللة 13ضلللح لنلللا ملللن الجلللدول رقلللم )يت

لبعلللللد  1,39لبعلللللد النظلللللرة السللللللبية للحيلللللاة، و 0,57لبعلللللد التشلللللاؤم ملللللن المسلللللتقبل، و  0,18
للدرجة الكلية وأن قيمة هذه األبعلاد األربعلة  1,96المشكالت المتعلقة بالمستقبل الشخصي، و

لجدولية وهذا يعني أن هذه األبعاد والدرجة الكلية لمقيلاس قللق ا والدرجة الكلية أقل من القيمة
 المستقبل غير دالة على اختبار ولكوكسون.

لبعلد التشلاؤم ملن  0,17تراوحلت بلين  T( أن قيملة 14كما يتضح من الجدول رقم )
لبعللد المشللكالت المتعلقللة بالمسللتقبل  1,60لبعللد النظللرة السلللبية للحيللاة، و 0,56المسللتقبل، و 

للدرجة الكلية، وأن هذه القيم السابقة لألبعلاد األربعلة والدرجلة الكليلة غيلر   1,96صي، وشخال
 دالة.

من عدم وجود فروق بين القيلاس  Tوبهذا يتفق نتائج اختبار ولكوكسون مع اختبار 
 البعدي وقياس المتابعة، وهذا يعني أن الفرض الثالث قد تحقق حيث تبين اآلتي:

إحصللائية بللين متوسللط درجللات أفللراد المجموعللة التجريبيللة  لللةال توجللد فللروق ذات دال
 على مقياس قلق المستقبل بين القياس البعدي وقياس المتابعة.

وهللو مللا يحقللق احتفللاظ الطالبللات بفاعليللة البرنللامج حتللى بعللد مللرور شللهر مللن تقللديم 
 البرنامج اإلرشادي.
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ذي اسلتخدمته اللويمكن تفسير هذه النتيجة فلي ضلوء األسللوب اإلرشلادي المسلتخدم 
الباحثللة، يضللاف إليلله العالقللات الحميمللة بللين الباحثللة والمسترشللدين وهللذا األمللر سللاعد علللى 
التواصللل بللين بعضللهم الللبعض بسللبب كثللرة تللردد الباحثللة علللى المدرسللة كمجتمللع عينللة البحللث 

مللن الثقللة والطمأنينللة  اً ممللا سللاعد فللي تحقيللق انللدماجهم معللا ليعشللوا كاسللرة واحللدة وخلقللت جللو 
، باإلضافة إللى اسلتجاباتهم لتعليملات الباحثلة وانجلازهم لألنشلطة المنزليلة التلي ارتبطلت مابينه

 بمفاهيم البرنامج وفنياته.
وفي ضوء ما سبق تؤكلد الباحثلة عللى أن فاعليلة البرنلامج اإلرشلادي المسلتخدم فلي 

ئص الباحثلة لخصلادوره اإليجابي في خفض قلق المستقبل، يرجع إلى مراعلاة و البحث الحالي  
الطلبة وسماتهم واستعداداتهم، وقدراتهم، وحاجاتهم فلي هلذه المرحللة العمريلة، ومراعلاة الفلروق 
الفرديلللة بيلللنهم، وتنلللوع األنشلللطة واإلرشلللادات ومناسلللبتها لهلللم، واختيلللار الوقلللت المناسلللب لتنفيلللذ 

 الجلسات اإلرشادية.
 :ومناقشتهانتائج الفرض الرابع 

 اآلتي:ينص الفرض الرابع على 
إنلاث[ فلي قللق المسلتقبل للدى أفلراد المجموعلة    -فروق بلين الجنسلين ]ذكلور  توجد  

 التجريبية لصالح الذكور.
وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثلة اختبلار ملان وتنلي لحسلاب دالللة 

إنللاث[ فللي قلللق المسللتقبل لللدى أفللراد المجموعللة التجريبيللة بعللد  –الفللروق بللين الجنسللين ]ذكللور 
 اإلرشادي. بيق البرنامجتط

 (15جدول ) 
إناث[ لدى أفراد   –يوضح نتائج تطبيق اختبار مان وتني لحساب داللة الفروق بين الجنسين ]ذكور 

 المجموعة التجريبية في القياس البعدي
 [ 6، ن اإلناث = 6]ن ذكور = 

 الداللة مستوى  قيمة "ى" الجدولية قيمة "ى" المحسوبة  أبعاد مقياس قلق المستقبل
 0,05 7 5 من المستقبل التشاؤم 

 0,05 7 5 النظرة السلبية للحياة
المشكالت المتعلقة  
 0,05 7 5 بالمستقبل الشخصي



 

 

 

) 163 ) 

2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 يد حممد حسنيـاء ســوفد. 

 
بين الذكور واإلنلاث لصلالح  اً من الجدول السابق يتضح لنا أن الفروق دالة إحصائي

 للمسلتقبل ملن اإلنلاث، وهلذا يعنلي أن اً الذكور، حيث أوضحت النتائج أن الذكور هم أكثر قلقل
 الفرض الرابع قد تحقق حيث تبين اآلتي:

إنللاث[  -بللين الجنسللين ]ذكللور 0,05توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى 
 ية لصالح الذكور.في قلق المستقبل لدى أفراد المجموعة التجريب

واختلفللللت نتلللللائج الدراسللللات السلللللابقة التللللي تناوللللللت أثللللر متغيلللللر الجللللنس عللللللى قللللللق 
( إلللى عللدم وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية 2019ة الفقللي )المسللتقبل، حيللث توصلللت دراسلل

 بين متوسطي درجات الذكور ومتوسطي درجات اإلناث في قلق المستقبل.
أوضلللحت النتلللائج وجلللود مسلللتوى مرتفلللع ملللن قللللق ( فقلللد 2008أملللا دراسلللة كرميلللان )
 المستقبل لدى الذكور واإلناث.
د فلللللروق ذات دالللللللة ( فقلللللد توصللللللت إللللللى وجلللللو 2018" )حللللللحوبالنسلللللبة لدراسلللللة "ال

لمتغيللر الجللنس  اً إحصللائية بللين متوسللط درجللات أفللراد العينللة علللى اختبللار قلللق المسللتقبل وفقلل
 إناث[ لصالح الذكور. –]ذكور 

( حيلث أثبتلت هلذه الدراسلة 2003كما توصلت إللى نفلس النتيجلة دراسلة إسلماعيل )
لمسللتقبل لصللالح إنللاث[ فللي قلللق ا –وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين الجنسللين ]ذكللور 

 تجاه المستقبل عن اإلناث. اً الذكور، بمعنى أن الذكور أكثر قلق
 تجاه المستقبل عن اإلناث لعدة أسباب منها: اً دراسة أن الذكور أكثر قلقوأوضحت ال

أن األنثللى ال تكللون مطالبللة بتكللوين أسللرة أو االنفللاق عليهللا وهللذا األمللر ال يللدفع  -
، اً ذا الشللأن، وبللأن قلللق المسللتقبل موجللود لللدى األنثللى أيضللاألنثللى بللالقلق مللن المسللتقبل فللي هلل

 من المراهقين.ولكن ليس بنفس القدر عند الذكور 
ن اللزواج وعجلز سألن المجتمع في وضعه الحالي وما يعانيه من بطالة وارتفاع   -

الغالبيللللة مللللن الللللذكور علللللى تحمللللل مسللللئولية إنشللللاء أسللللرة واالنفللللاق عليهللللا، يللللدفع ذلللللك هللللؤالء 
 إلى قلق المستقبل.  المراهقين
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ون أن كملللا إن بعلللض أوليلللاء األملللور وال سللليما فلللي الوجللله البحلللري أو القبللللي يلللر  -
لللزواج وبالتلالي ال يطلالبهم بالحصلول عللى مجملوع مرتفلع فلي الثانويلة   اً اإلناث مصيرهم حتمل

 العامة، وهذا األمر يختلف بالنسبة للذكور.
غيللللر الجللللنس يتضللللح لنللللا مللللن خللللالل عللللرض دراسللللات قلللللق المسللللتقبل وعالقتلللله بمت

ن اللللذكور االخللتالف فلللي النتللائج، حيلللث توصلللت بعلللض الدراسللات إللللى عللدم وجلللود فللروق بلللي
واإلناث في قلق المستقبل، كما توصلت دراسات أخرى إلى وجود فروق بين الجنسين ]ذكور، 
إنللاث[ فللي قلللق المسللتقبل لصللالح الللذكور، وقللد اتفقللت هللذه النتيجللة مللع مللا توصللل إليلله البحللث 

 لي.الحا
 جممل عام لنتائج البحث:

هللذه النتلللائج بصلللورة بعللد العلللرض السلللابق لنتللائج البحلللث الحلللالي، تقللوم الباحثلللة بعلللرض 
 إجمالية على النحو التالي:

بين متوسط درجات أفراد المجموعة  0,001توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -
البرنللامج  تطبيللقوالبعللدي بعلد  القبلللي ينالتجريبيلة علللى مقيللاس قللق المسللتقبل بللين القياسل

 اإلرشادي لصالح القياس البعدي.
بلين متوسلط درجلات أفلراد المجموعلة  0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية عنلد مسلتوى   -

التجريبيللة والمجموعللة الضللابطة علللى مقيللاس قلللق المسللتقبل فللي القيللاس البعللدي لصللالح 
 المجموعة التجريبية.

ات أفللراد المجموعللة التجريبيللة علللى ائية بللين متوسللط درجللال توجللد فللروق ذات داللللة إحصلل -
 البعدي والمتابعة. ينمقياس قلق المستقبل بين القياس

إناث[ فلي قللق  -بين الجنسين ]ذكور 0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -
 المستقبل لدى أفراد المجموعة التجريبية لصالح الذكور.

 :توصيات البحث
 اً ليلله مللن نتللائج يعتبللر أمللر مثيللر لالنتبللاه وداعيللأن مللا تللم التوصللل إ ممللا ال شللك فيلله

للتفللاؤل النللابع مللن إمكانيللة خفللض قلللق المسللتقبل، مللن خللالل القيللام بللإجراءات البحللث الحللالي 
 وفي ضوء ما أسفرت عنه النتائج توصي الباحثة باآلتي:
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رهم ة بصلفة خاصلة باعتبلاضرورة توفير وتقديم الخدمات النفسية اإلرشادية والوقائية للطلب  -

 حجر الزاوية للعملية التعليمية.
وضلللع بلللرامج إرشلللادية ألوليلللاء أملللور طلبلللة الثانويلللة العاملللة ملللن ذوي القللللق المرتفلللع عللللى  -

 مستقبل أبنائهم الطلبة بهدف خفض قلق المستقبل لدى أولياء األمور.
إدارة خللللالل دعللللوة التأكيللللد علللللى دور المدرسللللة الفعللللال والمشللللاركة المجتمعيللللة وذلللللك مللللن  -

المدرسة ألولياء األمور وتبصيرهم بطبيعة المرحلة النمائية التي يمر بها الطاللب والعملل 
 على خفض الضغوط النفسية التي يعاني منها الطالب داخل األسرة.

العمل على توفير برامج إرشلادية ألوليلاء األملور ملن أجلل تنميلة مهلارات التواصلل الفعلال   -
 فعال في الوقاية من اضطرابات قلق المستقبل لدى أبنائهم.األسرة ال والتأكيد على دور

ضللرورة تقللديم بللرامج اإلرشللاد النفسللي والتللدريب لخفللض قلللق المسللتقبل لللدى الطلبللة بصللفة  -
 عامة وطلبة الثانوية العامة بصفة خاصة.

 :حبوث ودراسات مقرتحة
لدراسلات ت إلجلراء ابعد االنتهاء من البحلث اللراهن تقتلرح الباحثلة بعلض الموضلوعا

 والبحوث المستقبلية وهي:
فاعليلللة برنلللامج إرشلللادي لخفلللض قللللق المسلللتقبل للللدى أوليلللاء األملللور وذللللك بهلللدف خفلللض  -

 مستوى القلق على مستقبل أبنائهم.
إعداد برامج إرشادية لخفلض قللق المسلتقبل للدى أوليلاء األملور والتعلرف عللى آثارهلا فلي   - 

 لبة داخل األسرة.ي منها الطخفض الضغوط النفسية التي يعان
دراسة االتجاه نحو المسلتقبل فلي ضلوء بعلض المتغيلرات األسلرية واالجتماعيلة للدى طلبلة   -

 المرحلة الثانوية.
فاعليلللة برنلللامج إرشلللادي لمواجهلللة الضلللغوط النفسلللية المسلللببة لقللللق المسلللتقبل للللدى طلبلللة  -

 المرحلة الثانوية.



 :مراجع البحث
، دار الحلديث، 9، الجزء لسان العرب(. 2003بو الفضل )ابن منظور، جمال الدين أ -1

 القاهرة.
(. فاعليللللة اإلرشللللاد العقالنللللي االنفعللللالي فللللي خفللللض قلللللق 2016إسللللماعيل، إبللللراهيم ) -2

 ، كلية التربية، جامعة أسيوط.رسالة ماجستيرالمستقبل لدى طالب التعليم الفني، 
مللراهقين وعالقتهللا بقلللق (. بعللض المعتقللدات الخرافيللة لللدى ال2003إسللماعيل، إيمللان ) -3

، المجلللد 28، العللدد مصللرية للدراسللات النفسلليةالمجلللة الالمسللتقبل والدافعيللة لإلنجللاز، 
 . 93-53، ص ص 13

(. عالقة سمة التفاؤل والتشاؤم بقلق المستقبل لشباب الجاليلة 2010االمامي، عباس ) -4
 في الدنمارك. ، األكاديمية العربية المفتوحةرسالة ماجستيرالعربية في الدنمارك، 

مجلللة طلبللة المرحلللة اإلعداديللة، (. قلللق المسللتقبل لللدى 2011البللدران، عبللد السللجاد ) -5
 . 356-331، ص ص 56العدد  آداب البصرة،

(. قلللق المسللتقبل وعالقتلله بدافعيللة اإلنجللاز لللدى طلبللة 2011البلللوي، جاسللر مللرزوق ) -6
 ، كلية التربية، جامعة مؤتة. رسالة ماجستيرالجامعة، 

ى الطملوح (. قلق المستقبل وعالقته بتقدير الذات ومستو 2014تهاني محمد )  ربي،حال -7
، كليللللة العلللللوم رسللللالة ماجسللللتيرلللللدى طالبللللات المرحلللللة الثانويللللة فللللي مدينللللة الريللللاض، 

 االجتماعية واإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
للللدى عينلللة ملللن (. العالقلللة بلللين قللللق المسلللتقبل واالكتئلللاب 2018الحللللح، سلللمر وليلللد ) -8

 لتربية، جامعة دمشق.، كلية ارسالة ماجستيرطالب الصف الثاني الثانوي، 
، دار الفكللر، 11، الطبعللة تعللديل وبنللاء السلللوك اإلنسللاني(. 2017الروسللان، فللاروق ) -9

 عمان.
العلللللالج النفسللللي السلللللوكي لحلللللاالت القلللللق والتللللوتر النفسلللللي (. 2005الللللزاد، فيصللللل ) -10

 ، دار العلم للماليين، بيروت.بالنقيض والوسواس القهري بطريقة الكف
. فاعليللة برنللامج إرشللادي فللي خفللض قلللق المسللتقبل لللدى (2008السلليد، أحمللد رجللب ) -11

وأثلره عللى تعلديل السللوك الالتكيفلي للدى هلؤالء األطفلال،  اً أسر األطفال المعاقين عقلي
 كلية البنات، جامعة عين شمس. رسالة دكتوراه،
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فاعلية العلالج بلالمعنى فلي تخفيلف قللق المسلتقبل   (.2008الشربيني، عاطف مسعد ) -12

 ، كلية التربية، جامعة عين شمس.رسالة دكتوراه لدى طالب الجامعة، 
(. قللللق المسلللتقبل المهنلللي وعالقتللله باألفكلللار الالعقالنيلللة 2011الشلللرقي، أحملللد عللللي ) -13

، كليلللة التربيلللة، جامعلللة أم رسلللالة ماجسلللتيرللللدى عينلللة ملللن طلللالب المرحللللة الثانويلللة، 
 قرى.ال

(. قللللق المسلللتقبل وعالقتللله بلللالتوافق النفسلللي للللدى عينلللة ملللن 2013الغاملللدي، إبلللراهيم ) -14
، كليلللة اآلداب والعلللوم اإلنسلللانية، جامعلللة المللللك عبلللد رسلللالة ماجسلللتيرطلبللة الجامعلللة، 

 العزيز.
تقبل لللدى (. التنظلليم الللذاتي وعالقتلله بمسللتوى الطمللوح وقلللق المسلل2019الفقللي، أمللال ) -15

، 38، العلللدد مجللللة دراسلللات عربيلللة فلللي التربيلللة وعللللم اللللنفسويلللة، طلللالب المرحللللة الثان
 .56-16، ص ص 3الجزء 

(. جودة الحياة كمنبئ لقلق المستقبل لدى طالب كلية التربيلة 2015ة، محمد )بالمشاق -16
، 10، المجللد مجللة جامعلة طيبلة للعللوم التربويلةواآلداب في جامعة الحدود الشلمالية، 

 .49-33، ص ص 1العدد
(. قلللق المسللتقبل وعالقتلله بكللل مللن فاعليللة الللذات ومسللتوى 2009ي، غالللب )المشلليخ -17

، كليلة التربيلة، جامعلة أم رسلالة دكتلوراه الطموح لدى عينة من طالب جامعلة الطلائف، 
 القرى.

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.أساسيات علم النفس(.  2013المشيخي، غالب ) -18
بل وعالقتلله بالضللغوط النفسللية لللدى طالبللات (. قلللق المسللتق2013الء محمللد )بللدوي، و  -19

-109، ص ص 2، الجزء42، العدد دراسات عربية في التربية وعلم النفسالجامعة،  
133. 

(. قلللق المسللتقبل لللدى تالميللذ المرحلللة اإلعداديللة 2011بللالن، كمللال، والحلللح، سللمر ) -20
د ، المجلللوث والدراسللات العلميللةمجلللة جامعللة تشللرين للبحللفللي محافظللة ريللف دمشللق، 

 .162-145، ص ص 3، العدد33
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(. مدى فاعلية برنلامج إرشلادي معرفلي سللوكي فلي إدارة 2015بهنسي، محمد جالل ) -21
، كلية التربية، رسالة دكتوراه الضغوط النفسية المدرسية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، 

 جامعة طنطا.
بقلللللق سللللة الكبللللرى للشخصللللية وعالقتهللللا (. العوامللللل الخم2012جبللللر، أحمللللد محمللللود ) -22

 ، كلية التربية، جامعة األزهر.رسالة ماجستيرالمستقبل لدى طلبة الجامعة، 
(. قلق المستقبل وقلق االمتحانات وعالقتهما ببعض المتغيرات 2000حسانين، أحمد ) -23

، كليللة اآلداب، رسللالة ماجسللتيرالنفسللية لللدى عينللة مللن طللالب الصللف الثللاني الثللانوي، 
 المنيا. جامعة

(. األمللل وعالقتلله بقلللق المسللتقبل لللدى طلبللة الجامعللة، 2012حسللين، اخللالص علللي ) -24
 .56، كلية التربية، جامعة ديالي، العدد مجلة ديالي

(. الخصلائص السليكومترية إلسلتبانة قللق المسلتقبل للدى 2011) يحسين، محمد حبش -25
-353، ص ص 1الجللللزء، 99، العللللدد المجللللة التربويللللةعينلللة مللللن طللللالب الجامعللللة، 

410. 
(. مللدى فاعليللة برنللامج إرشللادي لخفللض العنللف لللدى 2005الكللريم )حمللزة، أحمللد عبللد  -26

، معهلللد الدراسلللات العليللللا للطفوللللة، جامعلللة عللللين دكتلللوراه عينلللة ملللن الملللراهقين، رسللللالة 
 شمس.

مجللللة (. قللللق المسلللتقبل للللدى أبنلللاء العلللاملين بالخلللارج، 2005حملللزة، جملللال مختلللار ) -27
 .110-91، ص ص 1، جامعة القاهرة، العددالعلوم التربوية

(. فاعليللللة اإلرشللللاد النفسللللي الللللديني فللللي تخفيللللف قلللللق 2019ديللللاب، عاشللللور محمللللد ) -28
، 11، جامعلة المنيلا، العلددمجللة كليلة التربيلةالمستقبل لدى عينة من طالب الجامعلة، 

 .466-436ص ص 
، عالم الكتب، 3 ، الطبعةالتوجيه واإلرشاد النفسي(.  1998زهران، حامد عبد السالم ) -29

 القاهرة.
 ، كلية التربية، جامعة دمشق.هواجس المستقبل عند الشباب(. 2007) زيدان، سهام -30



 

 

 

) 169 ) 

2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 يد حممد حسنيـاء ســوفد. 

 
، رسلالة دكتلوراه (. قلق المسلتقبل وعالقتله بسلمة التفلاؤل والتشلاؤم، 2005سعود، ناهد ) -31

 كلية التربية، جامعة دمشق.
لمسللتقبل لللدى عينللة مللن (. دراسللة معنللى الحيللاة وعالقتهللا بقلللق ا2011سللليمان، حللاتم ) -32

 .680-658، ص ص 12، العدد لة البحث العلمي في التربيةمجطالب الثانوي، 
 ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.مقياس قلق المستقبل(. 2005شقير، زينب ) -33
(. قلق المستقبل وعالقته بالضغوط النفسية لدى عينلة ملن 2010عبد الحليم، أشرف ) -34

 ، جامعة عين شمس.خامس عشرالمؤتمر السنوي الالشباب، 
(. فاعليلة برنلامج إرشلادي فلي تخفيلف قللق المسلتقبل للدى 2005سلميرة )  عبد السالم، -35

، جامعللة عللين المللؤتمر السللنوي الثللاني عشللر لمركللز اإلرشللاد النفسللي، اً المعللاقين بصللري
 .1237-1135، ص ص 12شمس، المجلد 

متغيلللللرات النفسلللللية (. قللللللق المسلللللتقبل وعالقتللللله بلللللبعض ال2001عبلللللد العظللللليم، سللللليد ) -36
، مجلللة البحللث فللي التربيللة وعلللم الللنفسمللن طللالب الجامعللة،  واالجتماعيللة لللدى عينللة

 .104-76، ص ص 2، العدد15جامعة المنيا، المجلد 
(. ملللدى فاعليلللة اإلرشلللاد النفسلللي فلللي تخفيلللف قللللق 2007عبلللد المحسلللن، مصلللطفى ) -37

، كليلللة التربيلللة، جامعلللة رسلللالة ماجسلللتيرالمسلللتقبل المهنلللي للللدى طلللالب كليلللة التربيلللة، 
 أسيوط.

الملؤتمر (. قللق المسلتقبل وعالقتله بلبعض المتغيلرات الثقافيلة، 2004عشري، محمود ) -38
-25، جامعلة علين شلمس، ديسلمبر ملن السنوي الحادي عشر لمركز اإلرشلاد النفسلي

27. 
(. قللللق المسلللتقبل المهنلللي وعالقتللله بالتفلللاؤل والتشلللاؤم للللدى 2015عويضلللة، منصلللور ) -39

 ة أم القرى.التربية، جامع، كلية رسالة ماجستيرطالب محافظة العال، 
(. قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات لدى عينة ملن طلالب 2006فراج، محمد ) -40

 ، كلية التربية، جامعة اإلسكندرية.رسالة ماجستيرالجامعة، 
، مكتبلة النهضللة الللتعلم العالجلي بلين النظريللة والتطبيلق(. 2001كاملل، عبلد الوهلاب ) -41

 ، القاهرة.مصريةال



 

 

 

) 170 ) 

2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

املستقبل لدى طلبة املرحلة الثانويةإرشادى خلفض قلق فاعلية برنامج    

ات الشخصللية وعالقتهللا بقلللق المسللتقبل لللدى العللاملين (. سللم2008ح )كرميللان، صللال -42
، األكاديميلللة العربيلللة رسلللالة دكتلللوراه بصلللورة وقتيلللة ملللن الجاليلللة العراقيلللة فلللي اسلللتراليا، 

 المفتوحة في الدنمارك.
، دار الفكللللر 4، الطبعللللة القيللللاس النفسللللي النظريللللة والتطبيللللق(. 2003محمللللد، سللللعد ) -43

 العربي، القاهرة.
ث و مجلللللة البحللللالمسللللتقبل وعالقتلللله بللللبعض المتغيللللرات،  (. قلللللق2010ة )محمللللد، هبلللل -44

 .379-321، ص ص27، العراق، العددالتربوية والنفسية
(. بعلللض المتغيلللرات المرتبطلللة بقللللق المسلللتقبل للللدى عينلللة ملللن 2006مسلللعود، سلللناء ) -45

 ، كلية التربية، جامعة طنطا.رسالة دكتوراه المراهقين،  
شادي في تخفيف حدة سلوك التمرد لية برنامج إر (. مدى فاع2001مصطفى، ناجية ) -46

، معهد الدراسات العليا للطفوللة، جامعلة رسالة ماجستيرلدى طالبات المرحلة الثانوية،  
 عين شمس.

(. قللق المسلتقبل وعالقتله بلبعض المتغيلرات النفسلية للدى طلالب 2008نبيل، نسرين ) -47
 .، كلية التربية، جامعة عين شمسرسالة دكتوراه الجامعة، 

48- Bulter, R. (2001). Comparison of behavior therapy and cognitive 

behavior therapy in the treatment of generalized anxiety disorder, 

journal of clinical psychology. 

49- Conley, K. (2009). Symptomatology and future orientation 

implications for predicting adolescent delinquency oppression 

abstracts, vol. 62, 2478.  

50- Cristy, R. (2018). Reducing anxiety in middle school and high 

students: a comparison of cognitive-behavior therapy and 

relaxation training approaches, the degree of doctor philosophy, 

department of special education, united states. 

51- Flynn, M. (2000). Trauma, stress, life events and future 

orientation in a community population of older adolescents 

dissert abstracts, vol. 61, p. 768.  

52- Greaves, A. (2010). Reduced autonomic flexibility as a predictor 

for future anxiety in girls from the general population, 

psychiatry research, vol. 179, pp. 187-193. 



 

 

 

) 171 ) 

2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 يد حممد حسنيـاء ســوفد. 

 
53- Hubbard, B. (2012). Strategies used in cognitive therapy, 

cognitive health group, New York. 

54- Jolant, S. (2002). Adolescents future orientation and academic 

achievement international psychology conference: at the Goss 

roads August 22-25 in Tartu, Estonia.  

55- Morris, J. & Kratch, W. (2008). Child hood fears, phobias and 

related anxiety, child therapy, New York, pp. 93-141. 

56- Morrow, J. (2000). The relationship of anxiety and future time 

perspective in male college students journal of anxiety disorders, 

vo. 12, pp. 223-261. 

57- Nolan, E. (2015). Long-term follow-up of cognitive behavior 

therapy for social anxiety disorder, phd. Drexel- University. 

58- Nurmi, J. (2005). Thinking about and upon the future 

development of future orientation across the life span in 

astrothman and dairman (Ed) understanding behavior in the 

context of time, research, pp. 31-57. 

59- Powers, B. (1997). The induction of depressive worrisome, 

Somatic anxiety and neutral moods no pessimism and certainty 

about future events dissertation abstracts, vol. 58, p. 3324. 

60- Price, D. (2010). Future perspective and future anxiety as 

distinct predictor of intimate partner violence, dissertation 

abstracts, vol. 70, p. 5180. 

61- Rappaport, H. (1991). Measuring defensiveness against future 

anxiety: telepression, current psychology, vol. 10, pp. 65-77. 

62- Tomb, M. & Hunter, A. (2004). Preven of anxiety in children 

and a adolescents in a school setting: the role of sclioal based 

practitioners, children and schools, vol. 2, pp. 87-101. 

63- Zaleski, Z. & Jonson, M. (2010). Future anxiety and locus of 

control on power strategies used by military and civilian super 

visors studies psychological, vol. 42, pp. 87-95.       

 

  



 

 

 

) 172 ) 

2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

املستقبل لدى طلبة املرحلة الثانويةإرشادى خلفض قلق فاعلية برنامج    

Effectiveness of Counselling Program To Reduce Future 

Anxiety Among Secondary Stage Students 
 

Prof. Dr. Wafaa Sayed Mohamed Hussein 

Assistant Professor of Psychology 

Faculty of Girls- Ain Shams University 

Abstract Research 

The research aims at testing the effectiveness of Counselling 

program to reduce future anxiety among secondary stage students. 

The research sample consisted of 24 male and female students 

from distinctive governmental language school 12, ranging in age 

between 16 to 17 years, this sample was equally divided into two 

group (an experimental group and control group) each group contains 

12 male and female students. 

The researcher has used the following tools: 

1- Future anxiety scale    prepared by: Researcher  

2- The counselling program   prepared by: Researcher 

- There are statistically significant differences at a level of 0.001 

between the average degrees of the experimental group of future 

anxiety scale between the pre and the post measurement after 

presenting the counselling program these differences are for the 

post measurement. 

- There are statistically significant differences at a level of 0.01 

between the average degrees of the experimental group and 

control group of future anxiety scale in the post measurement 

these differences are for experimental group. 

- There are no statistically significant differences between the 

average degrees of the experimental group of future anxiety scale 

between the post and follow- up measurement. 

There are statistically significant differences at a level of 0.05 

between [male- female] of future anxiety scale among the 

experimental group these differences are for male 


