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 ة ــــدمــكـــم
َساَواِت  ْل َعَمْيِو ۚ َوَما قػػػػػاؿ تعػػػالى : " َوِلمَّػِو َغْيُب الدَّ َواْْلَْرِض َوِإَلْيِو ُيْخَجُع اْْلَْمُخ ُكمُُّو َفاْعُبْجُه َوَتَؾكَّ

 (  321ا َتْعَسُمؾَف " ) ىؾد / ػػػػػػػػػػَّ َربَُّػ ِبَغاِفٍل َعس
يعج قمق السدتقبل نؾع مؽ أنؾاع القمق الحي يشتذخ بيؽ عجد كبيخ مؽ الشاس وخاصة        

ة ال يسكؽ إغفاؿ دورىؼ فى تقجـ السجتسع أو تخمفو فيؼ مؽ سيتحسمؾف طالب الجامعة فيؼ فئ
 القادـ وتكؾيؽ شخريات سميسة وخالية مؽ أي اضظخابات نفدية . ىءتخبية الشذ

إف التظؾر الدخيع والتغيخ السدتسخ الحي يتسيد بو ىحا العرخ أدى إلى زيادة       
ي يتعخض ليا اإلنداف , وكثخة السعؾقات السذكالت وتعقجىا , وكحلػ زيادة ضغؾط الحياة الت

التي تحؾؿ دوف تحقيق أىجافو ومؽ ثؼ يشتابو القمق ويعجد عؽ تحقيق ذاتو والؾصؾؿ إلى 
 ( 22 - 22:  3991ج عبج الخالق , ػإشباع رغباتو .  ) أحسج محس

مؽ خالؿ دراساتو التعخؼ عمى االىتسامات واالنذغاالت الذخرية  Smithوحاوؿ       
ىقيؽ إف السدتقبل مؽ السؾضؾعات اْلساسية التي تذكل اىتسامات اْلفخاد في مخحمة لمسخا 

 (  Smith ,1980 : 45السخاىقة وبجاية الخشج . ) 
وحياة الفخد تجابػػػػو عؾائق بيئية وشخرية كبيخة ومتشؾعة قج تجفعو في كثيخ مؽ        

جاث الساضي السؤلسة, أو إمكانات اْلحياف إلى الذعؾر باالضظخابات والقمق كشتيػػػػػجة ْلح
الحاضخ الستؾاضعة , ومؽ ثؼ يتكؾف لجيو الذعؾر بالقمق تجاه السدتقبل, فالتشاقزات الكبيخة 
بيؽ ما ىؾ حدي وما ىؾ معشؾي, وبيؽ اْلحالـ الدعيجة والؾاقع السخيخ, كل ذلػ يزع 

لية والذخرية الذباب في مشظقة خظخ مؽ الرخاعات الشفدية وعيؾر االضظخابات االنفعا
كالقمق السختبط بالسيشة أو الدواج أو اْلمخاض أو الخزؽ أو السؾت أو كل السخاوؼ الستعمقة 

 ( 814: 2003ج دياب, ػبالسدتقبل. )عاشؾر محس
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وىشاؾ أسباب عجيجة لشذؾء استجابة القمق معغسيا يكسؽ في خبابا العقل بدبب خبخات       
وعجـ الكفاءة لمترجي لسذكالت الؾاقع مسا يجفع الفخد إلى الحياة السعقجة والزغؾط السدتسخة 

ؽ ػػػػػػػػػػػػيقؽ مػػػػػػػػػػػػؾر غيخ متػػػػػػػػػػػؾؼ مؽ أمػػػػػػػػػؾتخ والخػػػػػػػػػػا والتػػػػػػػجـ الخضػػػػػػػة مؽ عػػػػػػتبشى حال
 عتيا ػػػػػػػػػػػػطبي
 (  12: 3994احتساؿ وقؾعيا . ) مرخي عبج الحسيج حشؾرة ,  أو

وبعج أف كاف السدتقبل مرجرا لبمؾغ اْلىجاؼ وتحقيق اآلماؿ أصبح عشج بعض اْلفخاد       
   .مرجرا لمخؾؼ أو الخعب وىحا السرجر يعج أساسا لقمق السدتقبل

(Molin , 1990 : 501 - 512    ) 
  : مصكلة الدراسة

استذعخت الباحثة مذكمة الجراسة مؽ خالؿ ما الحغتو عمى طالب الجامعة مؽ       
معاناتيؼ لبعض السذكالت االجتساعية مثػػػل عجـ وعييؼ بحقؾقيؼ وواجباتيؼ , واالستيتار , 
والالمباالة وعجـ الحخص , والقياـ باْلعساؿ في نؾاحي الحياة السختمفة , وعشج االحتكاؾ بيؼ 

كل  فيكل ذلػ جاءت اإلجابة مذيخة إلى أف القمق مؽ السدتقبل ىؾ الدبب وسؤاليؼ عؽ 
ذلػ فيؼ متذائسؾف مؽ اْلياـ السقبمة وجاء ذلػ مؽ خالؿ عجد مؽ اْلسئمة التي شغمت باليؼ 

 وقامؾا بظخحيا , مثل :
 ماذا يفعمؾف بعج التخخج ؟ ىل التعميؼ الجامعي سيؾفخ لكل الخخيجيؽ فخصة عسل جيجة ؟ 

 سكشيؼ الدواج في سؽ مشاسب ؟ ىل سيسكشيؼ تحسل مدئؾلية تكؾيؽ أسخة ججيجة ؟ىل سي
ومؽ ىشا جاءت مذػػػػػػػػكمة الجراسة وىى إعجاد مقياس لقياس قمق السدتقبل لجى طالب       

  الجامعة والتأكج مؽ خرائرو الديكؾمتخية . 
 :هدف الدراسة 

رو ػػػػػالجامعة والتأكج مؽ خرائإعجاد مقياس لقمق السدتقبل لجى طالب         
 . تخيةػػػػػػػػػػالديكؾم
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 :اإلطار النظري لكلل املستكبل 
  مفيهم قلق الطدتقبل 
ىؾ خػػػػػبخة انفعالية غيخ سارة , يتػػػسمػ الفخد خالليا الخؾؼ الغامض نحؾ ما يحسمو       

الغج اْلكثخ بعجا مؽ صعؾبات , والتشبؤ الدمبي لألحجاث الستؾقعة , والذعؾر بالتؾتخ والزيق 
واالنقباض عشج االستغخاؽ في التفكيخ فيو , وضعف القجرة عمى تحقيق اْلىجاؼ والظسؾحات 

بأف الحياة غيخ ججيخة باالىتساـ , والذعؾر بعجـ اْلمؽ والظسأنيشة نحؾه واالندعاج  واإلحداس
 ( 382:  2008وفقجاف القجرة عمى التخكيد والرجاع . ) محسؾد محي الجيؽ سعيج , 

وتعخؼ الباحثة قمق السدتقبل إجخائيا بأنو حالة مؽ التؾتخ وعجـ اْلمؽ ، والخؾؼ مؽ        
ة واالقترادية ، وعجـ القجرة عمى تحقيق اآلماؿ والظسؾحات الستؾقعة السذكالت االجتساعي

في السدتقبل ، واإلحداس بأف الحياة غيخ ججيخة باالىتساـ مسا يؤدى إلى حالة مؽ التذاـؤ 
مؽ السدتقبل والتفكيخ الخاطئ فيو ، والذعؾر ببعض اْلعخاض السخضية ، ويذسل جؾانب 

  . واقترادية جدسية ومعخفية ووججانية واجتساعية
 

 أسباب قلق الطدتقبل 
  اإلدراؾ الخاطئ لألحجاث السحتسمة في السدتقبل والتقميل مؽ فاعمية الذخص

في التفاعل مع ىحه اْلحجاث والشغخ إلييا برؾرة سمبية ، وعجـ القجرة عمى 
التكيف مع السذاكل التي يعاني مشيا الذخص والذعؾر بعجـ االنتساء والتسدؽ 

اْلمانة وعجـ القجرة عمى التكيف مع السذاكل التي يعاني مشيا والذعؾر بعجـ 
                                                                          ( 39:  2000) أحسج حدانيؽ ،  . الذخص والذعؾر بعجـ اْلماف

 عجـ قجرة الفخد عمى التكيف مع السذاكل التي يعاني مشيا ، وعجـ قجرتو عمى 
فرل أمانيو عؽ التؾقعات السبشية عمى الؾاقع ، والتفكػ اْلسخي ، وعجـ قجرة 
الؾالجيؽ عمى حل مذكالت الفخد ، والذعؾر بعجـ االنتساء داخل اْلسخة أو 
السجتسع ، وعجـ وجؾد معمؾمات كافية لبشاء اْلفكار عؽ السدتقبل وتذؾه اْلفكار 

 : Moline , 1990)سدؽ الجاخمي . الحالية ، وأخيخًا اإلحداس بعجـ اْلماف والت
501)  
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  اآلثار الدلبية لقلق الطدتقبل 
  اليخوب مؽ الساضي والتذاـؤ وعجـ الثقة في أحج واستخجاـ آليات الجفاع

  ( 39،  2000)أحسج حدانيؽ جسعو ، والرالبة في الخأي والتعشت. 
  تجميخ نفدية الفخد فال يدتظيع أف يحقق ذاتو أو يبجع وإنسا يزظخب

اْلشكاؿ والخخافات  ويشعكذ ذلػػػػ في صػػػػػػؾرة اضػػػػػظخابات متػػػػعجدة
)محسػج عبج التؾاب معؾض ،  واالنحخاؼ واختالؿ الثقة بالشفذ . 

3992  :38 ) 
  قلل املستكبل  ملكياسدراسات سابكة 

   1-  فاعلية اإلرشاد ( : بعظهان "  2006إسطاعيل )  محطهددراسة إبراىيم
  " . يخفض قلق الطدتقبل لدى طلب التعليم الفظ يف ينفعالال  نيالعقل 

استخجمت ىحه الجراسة مقياس قمق السدتقبل ، وكاف اليجؼ مؽ استخجاـ ىحا السقياس       
 88ىؾ قياس قمق السدتقبل لجى طالب التعميؼ الثانؾي التجاري ، وتكؾف ىحا السقياس مؽ ) 

 أبعاد ىي ما يمي : ( عبارة تقيذ القمق مؽ السدتقبل في عجة 
               بعج التذاـؤ            البعج االجتساعي البعج االقترادي .   

( طالبا مؽ طالب التعميؼ الثانؾي التجاري ،  224وتؼ تظبيق ىحا السقياس عمى  )        
 وفج قاـ الباحث بحداب صجؽ السقياس بعجة طخؽ مشيا : 

       صجؽ السحكسيؽ    لرجؽ السشظقي    ا     صجؽ التكؾيؽ الفخضي.  
 كسا قاـ الباحث بحداب ثبات السقياس بعجة طخؽ مشيا : 

       معادلة ألفا كخونباخ طخيقة إعادة تظبيق االختبار    االتداؽ الجاخمي  . 
 2-   قلق الطدتقبل وعلقتو ببعض ( : بعظهان "  2008ندرين نبيل ) دراسة

 ".  جتطاعية لدى طلب الجامعةالظفدية والالطتغيرات 
استخجمت ىحه الجراسة مقياس قمق السدتقبل وكاف اليجؼ مؽ استخجاـ ىحا السقياس       

السدتقبل لجى الذباب مؽ طالب الجامعة، وتكؾف ىحا  ىؾ قيػػاس مدتػػػػػػؾى القمق مؽ
 ي عجة أبعاد ىي ما يمي : ( عبارة تقيذ القمق مؽ السدتقبل ف 10السقيػػػػػػػػػػاس مؽ ) 
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   الشفدي  البعج    البعج االجتساعي   البعج االقترادي        البعج الجيشي       
البعج الرحي.   

 -ارة ػػػػػػػػالتج –التخبية ( طالب وطالبة مؽ كميات ) 220وتؼ تظبيق ىحا السقياس عمى )
( جامعة عيؽ شسذ، وقج قامت الباحثة بحداب صجؽ السقياس بعجة طخؽ اآلداب  -اْللدؽ 
 مشيا: 
      الرجؽ السشظقي     صجؽ االتداؽ الجاخمي  صجؽ السقارنة الظخفية. 

 كسا قامت الباحثة بحداب ثبات السقياس بعجة طخؽ مشيا : 
 .طخيقة ألفا كخونباخ    -3    
 .طخيقة التجدئة الشرفية لدبيخماف وبخاوف وجتساف    -2    
 طخيقة إعادة تظبيق السقياس .  -1    

( : بعظهان " فاعلية برنامج إرشادي في خفض قلق  2008أحطد رجب ) دراسة  -3
الطدتقبل لدى أسر األطفال الطعاقين عقليا وأثره على تعديل الدلهك اللتكيفي لدى ىؤلء 

    األطفال " .        
استخجمت ىحه الجراسة مقياس قمق السدتقبل وكاف اليجؼ مؽ استخجاـ ىحا السقياس       

ىؾ قياس القمق مؽ السدتقبل لجى أسخ اْلطفاؿ السعاقيؽ عقميا ، وتكؾف ىحا السقياس مؽ 
 ( عبارة تقيذ القمق مؽ السدتقبل في عجة أبعاد ىي ما يمي :  10)

       البعج الشفدي                        البعج الجدسي           البعج االجتساعي     
                      البعج االقترادي  . البعج الذخري 

(  32تمػ الفئة مؽ اْلطفاؿ بؾاقع ) ( زوجا مؽ والجي  32وتؼ تظبيق ىحا السقياس عمى ) 
( طفال وطفمة ، وقج  32( أما باإلضافة إلى أطفاليؽ السعاقيؽ عقميا وعجدىؼ )  32أبا و ) 

 قاـ الباحث بحداب صجؽ السقياس مشيا : 
             صجؽ السحكسيؽ               صجؽ االتداؽ الجاخمي  صجؽ السحػ. 

 السقياس بعجة طخؽ مشيا : كسا قاـ الباحث بحداب ثبات 
 . طخيقة التجدئة الشرفية لػجتساف    -3      
 طخيقة ألفا كخونباخ   .   -2      
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 خطوات إعداد المقياس  
 

  األولىالخطوة  
  :تحديد التعريف اإلجرائي لقلق الطدتقبل

،  واالقترادية االجتساعية مؽ التؾتخ وعجـ اْلمؽ ، والخؾؼ مؽ السذكالت حالة"ىؾ     
السدتقبل ، واإلحداس بأف الحياة في وعجـ القجرة عمى تحقيق اآلماؿ والظسؾحات الستؾقعة 

مسا يؤدى إلى حالة مؽ التذاـؤ مؽ السدتقبل والتفكيخ الخاطئ فيو ،  باالىتساـغيخ ججيخة 
والذعؾر ببعض اْلعخاض السخضية ، ويذسل جؾانب جدسية ومعخفية ووججانية واجتساعية 

 اقترادية " .و 

  الخظهة الثانية 
  قلق الطدتقبل جهانبتحديد 
  الجدطي : -الجانب األول  
وتعشى بو البػػػػػػػػػاحثة " ىؾ مجػػػػػػػػسؾعة اْلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاض السخضية التي تذسل أجيدة الجدؼ        

التفكيخ في السدتقبل مثل : الجياز اليزسي والجوري والتشفدي والعربي والشاتجة عؽ فخط 
 والخؾؼ مشو " .

،  22، 23،  32،  33،  2، 3( عبارة وىى عؽ : 32ويتكؾف ىحا الجانب مؽ )       
13،   12   ،83 ،82  ،23  ،22  . 

  الطعرفي : -الجانب الثاني  
 وتعشى بو الباحثة " ىؾ اْلفكار والسعتقجات الخاطئة والسذؾىة التي يتبشاىا الفخد تجاه       

 السدتقبل وشعؾره باليأس وفقجاف اْلمل والغسؾض والتذاـؤ مؽ السدتقبل ".
،  21،  22،  31،  32،  1،  2( عبارة وىى :  32ويتكؾف ىحا الجانب مؽ )        

12  ،11  ،82  ،81  ،22  ،21 . 
  الهجداني : -الجانب الثالث  
لشغخة الدالبة لمسدتقبل وشعؾر وتعشى بو الباحثة " حالة وججانية سمبية تشتج عؽ ا       

الفخد بالخؾؼ والتذاـؤ والقمق والتؾتخ وعجـ االطسئشاف عشج التفكيخ في السدتقبل وأنو لؽ 
 يتسكؽ مؽ تحقيق أىجافو وطسؾحاتو". 
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 11،  24،  21،  34،  31،  4،  1( عبارة وىى :  32يتكؾف ىحا الجانب مؽ )       
،81  ،84  ،21  ،24 . 

  الجتطاعي : -الرابع الجانب  
وتعشى بو الباحثة " ىي الدمؾكيات االجتساعية الدمبية التي يسارسيا الفخد داخل        

وتؾقعو السدتقبمي  ,اآلخخيؽ اْلسخة وخارجيا , وتفاعمو وعالقاتو االجتساعية وانجماجو مع 
 والسجتسع لو " .  لحالتو ومكانتو االجتساعية وما سيكؾف عميو السجتسع في الغج ونغخة الشاس

 18،  29،  28،  39، 38،  9،  8( عبارة وىى :  32ويتكػػؾف ىحا الجػػػػػانب مؽ )       
 ،        19  ،88  ،89  ،28  ،29  . 

  القتصادي : -الجانب الخامس  
وتعشى بو الباحثة " تؾقع الفخد بأنو لؽ يدتظيع في السدتقبل الحرؾؿ عمى العسل         

     ال يسكشو الدواج وتكؾيؽ أسخة  "السشاسب وأف مدتؾى معيذتو سيكؾف مشخفض , وبالتالي 
 ،   12،  10،  22،  20،  32، 30،  2( عبارة وىى :  32ويتكؾف ىحا الجانب مؽ ) 

80  ،82  ،20  ،22  ،20 . 
  الخظهة الثالثة 
  تصحيح الطقياس 
( لكل استجابة ، بسعشى أنو إذا كانت  1 -3يعظى كل مفػػػػػػػػحؾص درجة مؽ )        

( ، ثؼ بعج ذلػ تجسع درجات كل جانب  3، نادرا = 2، أحيانا =  1ابة ) دائسا = ػػػػػػػػػاإلج
السقياس لشعظى الجرجة مؽ الجؾانب الخسدة كل عمى حجة ، وبعج ذلػ يتؼ جسع جؾانب 

 .الكمية لقمق السدتقبل
 الخظهة الرابعة 
  الخصائص الديكهمترية للطقياس 
مقياس قمق السدتقبل ، حيث  لمتأكج مؽ صجؽ وثباتقامت الباحثة بعجة خظؾات        

( فخد مؽ أفخاد العيشة وتؼ حداب 200أجخت الباحثة  عسميات تقشيؽ قمق السدتقبل عمى )
 معامالت الرجؽ والثبات لقمق السدتقبل بالظخؽ اآلتية :

 صدق الطقياس : -أ 
 لمتحقق مؽ صجؽ السقياس تؼ استخجاـ الرجؽ التسييدي ، وصجؽ االتداؽ الجاخمي .       
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 الصدق التطييزي ) صدق الطقارنة الظرفية ( :  -1

ويقـؾ عمى حداب داللة  وىؾ مؽ أىؼ الظخؽ التي تدتخجـ لبياف صجؽ السقياس،       
درجات اْلفخاد ذوي الجرجات السختفعة عمى مقياس قمق السدتقبل  الفخوؽ بيؽ متؾسظات

اس وعشجما تربح لتمػ ومتؾسظات درجات اْلفخاد ذوي الجرجات السشخفزة عمي نفذ السقي
الفخوؽ داللة إحرائية واضحة فيحا يذيخ إلى صجؽ السقياس ، وقامت البػػػػػػػػػػاحثة بحدػػػػػػػػػػاب 

 الفخوؽ لكل بعج ثؼ قامت بحداب الفخوؽ لمسقياس ككل كسا يمي:
 ( 3ججوؿ )  

 وفقا لمشؾع داللة الفخوؽ بيؽ متؾسظات درجات أفخاد العيشة عمى أبعاد مقياس قمق السدتقبل
 ذوي الجرجات السختفعة( –)ذوي الجرجات السشخفزة 

 (20)ف =

 (  0.03داؿ عشج مدتؾي )(**) 
وتؾصمت الباحثة إلي وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا بيؽ متؾسظات درجات اْلفخاد ذوي        

الجرجات السشخفزة ومتؾسظات درجات اْلفخاد ذوي الجرجات السختفعة عمى السقاييذ الفخعية 
 والجرجة الكمية لسقياس قمق السدتقبل.

الجرجات السشخفزة ( الفخوؽ بيؽ متؾسظات درجات اإلفخاد ذوى 2يؾضح الذكل )       
 ودرجات اْلفخاد ذوى الجرجات السختفعة عمى نفذ السقياس . عمى مقياس قمق السدتقبل 

 

 الطقاييس الفرعية
 ذوي الدرجات الطظخفضة

 اإلرباعي اإلدني
 ذوي الدرجات الطرتفعة

 قيطـة" ت " اإلرباعي األعلى
 

 مدتهى الدللة
 

 ع م ع م
 0001مدتهي دالة عظد  **14.009 4.516 23.240 1.614 13.740 الجانب الجدطي
 0001دالة عظد مدتهي  **16.640 3.590 25.740 2.127 15.920 الجانب الطعرفي
 0001دالة عظد مدتهي  **17.989 2.982 26.740 1.904 17.740 الجانب الهجداني
 0001دالة عظد مدتهي  **14.704 3.340 25.100 2.078 16.920 الجانب الجتطاعي
 0001دالة عظد مدتهي  **11.641 4.577 24.520 2.086 16.240 الجانب القتصادي

 0001دالة عظد مدتهي  **24.345 11.996 125.340 5.027 80.560 الدرجة الكلية
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 ( 1شكل )
الفػػػػػػػػػخوؽ بيؽ مػػػػتؾسظػػػػػػػػات درجات اإلفخاد ذوى الجرجات السشخفزة عمى مقياس قمق السدتقبل ودرجػػػػػػػػػػػػات 

 الجرجات السختفعة عمى نفذ السقياس . اْلفػػػػخاد ذوى 
ومؽ خالؿ الفخوؽ التي تؾصمت إلييا الباحثة في كل بعج عمى حجه وفي مجسؾع درجات 

 . اْلفخاد لمسقياس ككل يتزح مؽ ذلػ صجؽ السقياس
 ( 2 ججوؿ )

 (200)ف =  قمق السدتقبلمعامالت االرتباط بيؽ اْلبعاد والجرجة الكمية لسقياس 

 معامل االرتباط اْلبعػػػاد

 **0.192 الجانب الجدسي

 **0.483 الجانب السعخفي

 **0.411 الجانب الؾججاني

 **0.114 الجانب االجتساعي

 **0.112 الجانب االقترادي

 (  0.03داؿ عشج مدتؾي ) (**)
يتزح مؽ الججوؿ الدابق أف جسيع قيؼ معامالت االرتباط دالة إحرائيا عشج مدتؾى 

 وىحا يؤكج  التساسػ الجاخمي لمسقياس. (0,03داللة )
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 ثبات الطقياس : -ب
 كخونباخ ، وطخيقة التجدئة الشرفية . -لحداب ثبات السقياس تؼ استخجاـ طخيقة ألفا        

 كرونباخ  -طريقة ألفا -1
كخونباخ عمى تبايشات أسئمة االختبار ، وتذتخط أف تقيذ بشؾد  -تعػػػػتسج معادلة الفا        

 االختبار سسة واحجة فقط ، ولحلػ قامت الباحثة بحداب معامل الثبات لكل بعج عمى إنفخاد .
 طريقة التجزئة الظصفية  -2

تقديؼ فقخاتو لقدسيؽ ) قدسيؽ  وفييا تحاوؿ الباحثة قياس معامل االرتباط لكل بعج بعج       
غيخ متداوييؽ إذا كاف عجد عبارات البعج  -متداوييؽ إذا كاف عجد عبارات البعج زوجيا 

فخديا ( ثؼ إدخاؿ معامل االرتباط في معادلة الترحيح التجدئة الشرفية لديبخماف بخاوف ، 
 ويتزح ذلػ مؽ الججوؿ اآلتي :

 ( 1ججوؿ )
 (211)ن =   كخونباخ وطخيقة التجدئة الشرفية –ألفا قيؼ معامالت الثبات بظخيقة 

 عجد العبارات اْلبعاد
معامل الثبات بظخيقة ألفا 

 كخونباخ
معامل الثبات بظخيقة التجدئة 

 الشرفية

 0.431 0.428 32 الجانب الجدسي

 0.128 0.434 32 الجانب السعخفي
 0.212 0.224 32 الجانب الؾججاني
 0.284 0.212 32 الجانب االجتساعي
 0.124 0.111 32 الجانب االقترادي

 0.442 0.921 20 الجرجة الكمية
 

لفا مختفعة، وكحلػ قيؼ معامالت أيتزح مؽ الججوؿ الدابق أف جسيع قيؼ معامالت 
 .الثبات بظخيقة التجدئة الشرفية مسا يجعمشا نثق فى ثبات السقياس

 

  الخظهة الخامدة 
 بعج التأكج مؽ كفاءة السقياس تؼ إعجاد الرؾرة الشيائية لو             
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 الصهرة الظيائية لطقياس قلق الطدتقبل 

 

 رقم العبـــــــــــــــــــــــــــارات دائطا أحيانا نادرا
 العبارة

 3 أشعخ برجاع عشجما أفكخ في السدتقبل .   
في السدتقبل .أعتقج أف ضغؾط الحياة تجعل مؽ الرعب تحقيق آمالي      2 
 1 أنا غيخ متفاءؿ بقجرتي عمى تحقيق أىجافي في السدتقبل .   
 8 أشعخ بأنشي غيخ قادر عمى االىتساـ بسؽ حؾلي .   
 2 أشعخ أنشي لؽ أستظيع الحرؾؿ عمى وعيفة في السدتقبل .   
 2 أشعخ بزيق التشفذ عشجما أفكخ في السدتقبل .   
عمى مؾاجية السذاكل التي تؾاجيشي في السدتقبل.أعتقج أنشي غيخ قادر      1 
 4 يشتابشي شعؾر بالخؾؼ عشج تؾقع حجوث كؾارث بالسدتقبل .   
 9 أشعخ بالخؾؼ مؽ أف يكؾف لمشاس رأى سمبي في شخريتي .   
تػػػػػػػػػػػحقػػػػػػػػػػػػػػق لػػػػػػػييشتابشي شعػػػػػػػػػػػػػػػؾر بأف ميػػػػػػػػػػػػػػػػشتي فػػػػػػػػػػي السدتػػػػػػػػػػػػقبل لؽ      

 السكػػػػػػػػػػػػانة السادية التي أتسشاىا .
30 

 33 أشعخ بدخعة ضخبات قمبي عشجما أفكخ في الغج .   
 32 أعتقج أف السدتقبل غامض وغيخ واضح .   
 31 أشعخ بالثقة في الشفذ تجاه أىجافي في السدتقبل .   
ػػػػانػػػػػػػػةيشتابػػػػػػػػػػػػػػػشي شػػػػػػػػػػػعؾر بأنشػػػػػػػػػػػػػػي غيخ قادر عػػػػػػػػػػػػػػمى تػػػػػػػػػحقيق مػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػ     

 اجتساعػػػػػػػػػػػػػػػػػػية في السدتقبل .
38 

 32 أشعخ بعجـ الخضا عؽ مدتؾى معيذتي لحلػ أشعخ بالقمق مؽ السدتقبل.   
 يشتابشػػػػػػػػي شعؾر بآالـ في معجتي عشجما أتخيل ما سيؾاجيشي مؽ صعاب   

 في السدتقبل
32 

 31 أعتقج أنشي لؽ أستظيع الشجاح في السدتقبل .   
 34 يشتابشي شعؾر بعجـ االطسئشاف تجاه السدتقبل .   
 39 أشعخ بأنشي غيخ قادر عمى إقامة صجاقة لفتخة طؾيمة .   
الجخل وغالء السعيذة يجعمشي أقمق مؽ السدتقبل .انخفاض      20 
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 رقم العبـــــــــــــــــــــــــــارات دائطا أحيانا نادرا
 العبارة

 21 أشعخ بتقمرات في اْلمعاء عشج التفكيخ في الغج .   
 22 أفكخ بأف الحياة في السدتقبل سؾؼ تكؾف سؾداء .   
 23 أشعخ بالقمق والتؾتخ عشج التفكيخ في حجوث حخوب بالسدتقبل .   
تكؾيؽ أسخة في السدتقبل .يشتابشي شعؾر بأنشي غيخ قادر عمى      28 
 22 زيػػػػػػػػػػػادة البػػػػػظالة في السجتسع يجعل حياتي صعبة وبالتالي عجـ التفكػػػػػػيخ في الدواج    
 22 حيشسا أفكخ في الغج اشعخ بخجفة تذسل جدسي كمو .   

 21 أفكخ في أنشي سأفذل في تحقيق طسؾحي .   
الحي يشتغخني .أنا متذائؼ مؽ السدتقبل      24 
 29 أشعخ بأف والجيا غيخ قادريؽ عمى مداعجتي في السدتقبل .   
 10 أفكخ في الظخيقة التي أحرل بيا عمى الساؿ في الغج .   
 13 أشعخ باآلـ في صجري عشج التفكيخ في السدتقبل  .   
 12 أعتقج أنشي ال يسكششي تغييخ واقعي لألفزل .   
الحجيث عؽ حياتي السدتقبمية . أقمق وأتؾتخ عشج     11 
 18 يشتابشي شعؾر بأف عالقتي بأىمي في السدتقبل لؽ تكؾف مدتقخة .   
 12 أرى في السدتقبل مذكمة مادية كبيخة .   
 12 يشتابشي شعؾر بانقباض في صجري عشجما أتخيل مدتقبمي .   
 11 أعتقج أف الغج لؽ يكؾف مذخقا .   
بالقمق بأنشي لؽ أستظيع تحقيق ذاتي في السدتقبل .يشتابشي إحداس      14 
 19 أتؾقع أف البظالة والجخيسة سؾؼ تدداداف في السجتسع مدتقبال .   
 80 أفكخ فيسا سيحجث في السدتقبل مؽ تغيخات مادية .   
 83 أشعخ بأنشي لؽ أستظيع الشؾـ بذكل متؾاصل عشج التفكيخ في السدتقبل .   
شخص ال حؾؿ لو وال قؾة  . أعتقج أنشي     82 
 81 يشتابشي شعؾر بأف الفؾضى والحخوب سؾؼ تدؾد العالؼ كمو .   
 88 أخذى مؽ التغيخات االجتساعية وتأثيخىا عمى مدتقبمي .   
 82 أشعخ بالقمق عشجما أقزى وقت طؾيل في تخيل مدتقبمي االقترادي .   
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 رقم العبـــــــــــــــــــــــــــارات دائطا أحيانا نادرا
 العبارة

بسدتقبمي .أشعخ بالتعب واإلرىاؽ عشجما أفكخ      82 
 81 أعتقج أف عػػػػػػػػػػػػجـ التفكيخ في السدػػػػػػػػػػتقبل ىػػػػػػػػػػػػػػؾ اْلسمؾب اْلمثل لمتػػكيف مع الحياة .   
 84 أشعخ بالغزب الذجيج عشجما أفكخ بالغج .   
 89 أشعخ بتجىؾر القيؼ والسبادئ والسثل العميا في السدتقبل .   
أمتمػ الدكؽ أبجا ْلف ليذ معي الساؿ الكافي .أعؽ أنشي لؽ      20 
 23 أتؾقع حجوث حادثة تريبشي بالعجد في السدتقبل .   
 22 أعتقج أف التفكيخ في الغج يجمب السذاكل .   
 21 يشتابشي شعؾر بأف أوقات حدني أكثخ مؽ أوقات فخحى .   
في السدتقبل .يشتابشي شعؾر بأنشي لؽ أستظيع االنجماج مع اآلخخيؽ      28 
 22 يشتابشي شعؾر بأنشي سأكؾف فقيخا في السدتقبل .   
 22 يشتابشي شعؾر بالغثياف عشج التفكيخ بالسدتقبل .   

رقم  العبـــــــــــــــــــــــــــارات دائطا أحيانا نادرا
 العبارة

 21 أعتقج أف حياتي بال معشى وال ىجؼ وال مدتقبل .   
بالقمق عشجما أفكخ في أنشي ربسا أفذل في تحقيق طسؾحي .أشعخ      24 
 29 أشعخ بأنشي سؾؼ أفقج أحج والجي مدتقبال .   
 20 أشعخ بأنشي لؽ أستظيع الحفاظ عمى وعيفتي مدتقبال .   
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 :املراجع 
 :الطراجع العربية 

ض ػػػػػػػػػػي خفػػػػػػػػػالي فػػػػػػػفاعمية اإلرشاد العقالني االنفع( . 2002)إسساعيل إبخاىيؼ محسؾد  -3
 ية،ػػػػػ، كمية التخبخػػػػتيػػػػػدػػػػػػرسالة ماج، شيػػػػػػؼ الفػػػػعميػػػتالسدتقبل لجى طالب ال قمق
 . عة أسيؾط ػػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػج

سا ػالسدتقبل وقمق االمتحاف في عالقتيقمق ( . 2000) جسعة أحسج حدانيؽ أحسج   -2
، رسالة ماجدتيخ"، ي الثانؾي ػػػػػف الثانػػػػػجى عيشة مؽ طالب الرػػػػػػػػػػػيخات لػػػػػػػػالستغ ببعض

 جامعة السشيا .، كمية اآلداب 
ػػػػػػجى لتقبل ػػػػػػػق السدػػفاعمية بخنامج إرشادي في خفض قم( . 2004)محسػج أحسج رجب   -1

ؤالء ػػػػػػػػػػاْلطفاؿ السعاقيؽ عقميا وأثخه عمى تعجيل الدمؾؾ الالتكيفى لجى ى أسخ
 ، كمية البشات ، جامعة عيؽ شسذ. دكتؾراه رسالة   ، اؿػػػػػػػػػػػػػاْلطف

السجمذ الؾطشي  -ؾيت ػػػػػػػػػػػػػػػ، الك قمق السؾت( .  3991) عبج الخالق أحسج محػػػػػػسج   -8
 . 333 عجد،  سمدمة عالؼ السعخفةالفشؾف ،  لمثقافة 

فعالية اإلرشاد الجيشي في تخفيف قمق ( . " 2003)دياب عاشػػػػػػػػػػػػػػػؾر محػػػػػػػػػػػػػػػػػػسج   -2
ػػػػمؼ ػػػػػػية وعػػػػػػػػمجمة البحث في التخب"،  لجى عيشة مؽ طالب الجامعة قبلػػػػػػػػػػالسدت

 812، يؾليؾ ، ص ص 33، ع  32التخبػػػػػػػػػػػػػػية ، جامعة السشيا ، مج   يةػػػػ، كمذػػػػػػػػػػػػػػػػالشف
-822. 

أثخ كل مؽ العالج السعخفي والعالج الشفدي ( . 3992) معؾض سج عبج التؾاب ػمح  -2
،  ؾراه ػػػػػػػػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػػػػرس، في تخفيف قمق السدتقبل لجى عيشة مؽ طمبة الجامعة الجيشي

 .التخبية ، جامعة السشيا   ية ػػػػػػػػػػػػكم
القتو ببعض ػػػػػػػػػػػسدتقبل وعػػػػػػػقمق ال( . 2008)عذخي عيج ػػػػػػػػػػػػمحسؾد محي الجيؽ س  -1

كميات التخبية بسرخ ب بعض ؽ طالػػػػػػػػػة حزارية مقارنة بيػػػػػػػػػػػالثقافية، دراس الستغيخات
ل ػػػػػػبػػػػػػػػل مدتقػػػػاب مؽ أجػػػػػػػػ" الذبالسؤتسخ الدشؾي الحادي عذخ ،عساف وسمظشة

ؽ ػػػػ، جامعة عي، مخكد اإلرشاد الشفدياإلرشاد الشفدي وتحجيات التشسية " ل"، ػػػػػػػػػػػأفز
 .21-22،  ديدسبخ،  ص ص  2عجد ،  مجمج ، ذػػػػػػػػػػشس



 

 

 

) 121) 

 عطيه سوسن عيد
 

 2019 يناير ، 2ج، 57دللة اإلرشاد النفسي، العدد 

، القاىخة ،  ةػػػػػػػػػػػػػة الشفديػػػػػػػػػػػػالذخرية والرح( .  3994) حشؾرة مرخي عبج الحسيج   -4
 اْلنجمؾ السرخية . بة ػػػمكت

ق السدتقبل وعالقتو ببعض الستغيخات ػػػػقم( .  2004)نبػػػػػػػػػػػػيل ج ػسػػػػػػػػػخيؽ محػػػػػػػػػػػػػػند  -9
ة ػػػػػػػػػػ، كمييخػػػػػػػػػدتػػػػػػػػرسالة ماج ،عةػػػػػػػػػػجى طالب الجاماعية لػػػػػػػػػػػػػػواالجتس ديةػػػػػػػػػػػػالشف
 شسذ . جامعة عيؽة ، ػػػػػػػػػػػػخبيػػػػػػػػػػػالت
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