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ملخص البحث: 
هدف البحث احلايل اىل: 

١- التعرف عىل امتالك طلبة املرحلة االعدادية للمجاالت الفرعية املكونة لقلق 
املستقبل فضالً عن قلق املستقبل بشكله العام. 

وكذلك التعرف عىل الفروقات ذات الداللة اإلحصائية بني الطلبة العاديني وذوي 
الشهداء يف املكونات الفرعية لقلق املستقبل إضافة إىل قلق املستقبل بشكله العام، 
بينها. وحتقيقاً الهداف  الدراسية والتفاعل  العينة واجلنس واملرحلة  تبعا ملتغريات 
البحث قام الباحثان ببناء مقياس لقلق املستقبل تكون من (٣٠) فقرة بعد التأكد 
بمرحلتني  رئيسة  عينة  البحث  الغراض  واستخدمت  السايكومرتية  خائصها  من 
متساوي  توزيع  ذات  عشوائية  بطريقة   واخر قصدية  بطريقة  احداها  اختريت 
الشهداء  ذوي  من  وطالبة  طالباً   (١٠٠) بواقع  وطالبة  طالباً   (٢٠٠) من  تكونت 
ومثلها من العاديني. وقد توصلت الدراسة اىل امتالك افراد عينة الدراسة ملستويات 
وبجميع  املستقبل  قلق  يف  الذكور  عىل  االناث  وتفوق  املستقبل.  قلق  من  مرتفعة 
مكوناته الفرعية كام تفوقت عينة ذوي الشهداء عىل اقراهنم العاديني يف قلق املستقبل 

وجلميع جماالته الفرعية. 

الكلامت املفتاحية: دراسة مقارنة، ذوي الشهداء، احلشد الشعبي، املكونات الفرعية، 
السايكومرتية. 
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Abstract 
The objective of the present is study to fathom the aspects of the 

future worrying for the intermediate students and the future wor-
rying in general and to identify the statistical significant differences 
between the students who have martyrs  and the future worrying 
and the future worrying in general in concordance with the varia-
bles  of the sample , grade and their interaction. To achieve the re-
search objectives , the researchers build a scale for future worrying 
of 30 items after dominating its psychometric  properties  . For re-
search purpose there is a master sample through two stages , the 
first is tested deliberately and the second randomly . It is of equal 
distribution , 200 students : 100 from the students who have mar-
tyrs and the same number from the normal students . The study 
concludes that the sample members possess high levels of worry-
ing over the future. There is a difference between the females and 
males in the future worrying and all manifest high future worrying 
more than their fellow students who have no martyrs .

Key words : compara�ve study, martyr-having-people , Hashid 
Sha`abi , subcomponents and psychometrics
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مقدمة
املصحوبة  والتغريات  بالتطورات  مليئا  اليوم  فيه  نعيش  الذي  العامل  بات 
بالعديد من التعقيدات يف خمتلف مناحي احلياة والتي جاءت نتيجة التقدم العلمي 
والتكنولوجي ونظم املعلومات فضال عن احلروب والنزاعات واألزمات وغريها 
فهي  والسلوكية  النفسية  االضطرابات  من  للكثري  رئيسا  سببا  أصبحت  والتي 
تشكل مصدر قلق للفرد واملجتمع السيام طلبة املدارس الذين فقدوا ذوهيم نتيجة 
احلرب التي فرضتها الظروف عىل وطننا احلبيب، ويواجه هؤالء الطلبة العديد من 
غياب  ظل  يف  ومستقبلهم  حياهتم  هتدد  قد  التي  واملشكالت  واملواقف  التحديات 
ذوهيم مما يزيد من حدة قلقهم اجتاه ما يكتنف مستقبلهم وما يتوقعون من إحداث 
وهذا ما جيعل القلق جتاه مستقبلهم هاجسا أساسيا يف مسار حياهتم يعيق تقدمهم 
ونجاحهم وكام معروف إن املستقبل لد مجيع الشباب بشكل خاص يشكل جماال 
كبريا يضم كل ما من شأنه أن يبعث عىل القلق بام حيمله من إحداث فأما أن ينظر 
الفرد إىل مستقبله بتفاؤل وأمل أو بتشاؤم ويأس، وهاتان احلالتان ال نستطيع عزهلام 
التفكري  طغى  حال  يف  ولكن  متزامن  بشكل  هلام  التعرض  يمكن  إذ  بعضهام،  عن 

السلبي عىل الفرد فأنه سيؤدي إىل القلق بشأن املستقبل( األقرصي، ١٠: ٢٠٠٢)
(Molin، 1990 ) أن املستقبل قد يصبح عند بعض الطلبة مصدرا  ويؤكد 
للخوف أو الرعب بعد أن كان مصدرا لبلوغ األهداف وحتقيق اآلمال ليصبح فيام 
ان  )ويمكن   ٢٠١٦  :١٠٨ مصطفى،  وابو  غايل،  ابو   ) املستقبل  لقلق  أساسا  بعد 
بعض  هلا  تتعرض  املتزايدةالتي  للتغريات  نتيجة  نفسية  كسمة  املستقبل  قلق  يظهر 

املجتمعات يف جماالت السياسة، واالقتصاد(جرب، ٤٣: ٢٠١٢)
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١- مشكلة البحث وأمهيته: 
١-١ مشكلة البحث: 

جاءت املدنية لتفرض سطوهتا عىل حياة االنسان ال سيام يف املدن الكبرية حيث 
تتعقد احلياه وتزداد مطالبها إضافة اىل سيطرة االجتاه املادي واالجتاه الفردي والتنافس. 
وإن االحداث والتغريات املتسارعة من حولنا أدت إىل نشوء الرصاعات واألزمات 
واملشكالت التي باتت تسم عاملنا بسمة القلق. وملا كان جيل اليوم يعيش يف خضم 
جمتمع مضطرب قلقِ ومتوتر يواجه فيه الكثري من املعوقات ومصادر الضيق فهو بال 
شك سيتأثر هبذه العوامل. ان مجيع هذه املؤثرات وغريها بدأت تؤرق الكثري من أبناء 
هذا اجليل وتفقدهم بعض رشوط األمن وحتقيق التوازن النفيس ( املهدي، ١: ٢٠٠١

التي  النفسية  والرصاعات  التحديات  من  الكثري  االعدادية  املرحلة  ويواجه طلبة   .(
تعود إىل طبيعة املرحلة العمرية والنمو واخلربات الشخصية وكذلك الظروف املقلقة 
للمجتمع الذي يعيشون فيه نتيجة األزمات التي متر هبا البالد. أثر ذلك يف كل جوانب 
احلياة ومنها اجلانب التعليمي الذي أنعكس تأثريه سلبا عىل شخصية الطالب مما ولد 
يتعداه إىل أن  النفيس، بل  بالقلق. وال يقترص رضره عىل اجلانب  لدهيم شعوراً دائامً 
يكون سببا يف كثري من األمراض البدنية اخلطرية. ( عارف، ٧: ١٩٩٨  ). وقد حيجب 
قلق الفرد عىل مستقبله الذي ينتظره الرؤية الواضحة إلمكانياته ويشل قدراته فيصبح 

عائقاً أمام وضع أهداف واقعية تتفق مع طموحاته ( السبعاوي، ٢٥٢: ٢٠٠٨ )
يف  انخفاضٍِ  شكل  Future)عىل  Anxiety) املستقبل  قلق  يتجىل  وربام 
الراهن(  عرصنا  يف  واضحة  صورة  وهي  والطمأنينة  باألمان  الشعور   مستو
)أكد  Zaleski، 1997 أجراهازاليسكي(  دراسة  )ففي   ١٩٩٠  :٤٤٩ توفلر، 
بالوحدة  الشعور  يعربون عن  املستقبل  قلق  يعانون من  الذين  أن االشخاص  فيها 
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واليمتلكون قدرة  التخطيط للمستقبل وليس لدهيم مرونة وال حيافظون عىل قواهم 
اخلاطئ  اإلدراك  خالل  من  املستقبل  قلق  يظهر  )وقد  Zaleski، 1997: 53  )
لألحداث املستقبلية وانخفاض فعالية الفرد يف التكيف مع املشكالت واألحداث 
يعرضه  ما  وهذا  اإلحداث  هذه  معاجلة  ملصادر  املنخفض  والتقدير  تعرتضه  التي 

لكثري من االضطرابات واإلمراض ( الزواهرة، ٥٦: ٢٠١٥ ). 
ويعطل  الطلبة  طموح   مستو عىل  يسء  تأثري  له  املستقبل  من  القلق  إن 
الذات والتي ترتبط بعدم  أهدافهم ويفقدهم قدرة حل املشكالت و ضعف فاعلية 
الرتكيزونقص الدافعية(املرصي٣: ٢٠١١ )وأكد( Rappaport ) ان أكثر ما يثري 
القلق لد املراهقني والشباب هو املستقبل، بل إن الشباب عندما يشعر بعدم وضوح 
أو عدم حتديد املستقبل فأنه يستشعر إحباطاً عىل ذاته ومستقبله ووجوده ( إبراهيم، 
لدهيم معدل  ارتفع  اذا  اإلفراد  أن  دراسة حسانني(٢٠٠٠)إىل  ٢: ٢٠٠٦)وأشارت 
قلق املستقبل سيعانون من انخفاض يف الدافعية ( حسانني، ١١: ٢٠٠٠ )وتنعكس 
خطورة قلق املستقبل عىل قدرة الطلبة االدراكية وطموحهم املستقبيل فيكونون بذلك 
عرضةً الضطرابات نفسية كانت أو سلوكية، وتنخفض قدرهتم عىل التكيف بفاعالية، 
فيؤثرهذا بدوره عىل مستقبلهم العلمي والعميل ( املومني ونعيم، ١٧٥: ٢٠١٣ )ومما 

تقدم نر ان مشكلة البحث تتلخص يف اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية: 
١- ما مستو قلق املستقبل لد طلبة املرحلة اإلعداديةبشكل عام؟

٢- هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستو قلق املستقبل بني الطلبة من 
ذوي الشهداء واقرأهنم العاديني؟    

ملتغري  تبعا  املستقبل  قلق   مستو يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  ٣-هل 
اجلنس والصف؟
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١-٢ أمهية البحث
املرحلة  طلبة  وهم  يتناوهلا  التي  الرشحية  أمهية  من  امهيته  احلايل  البحث  يستمد 
املستقبل  وبناة  الغد  رجال  فهم  املجتمع  يف  فاعل  دور  من  هلم  وما  اإلعدادية 
االعدادية  املرحلة  أمهية  وتكمن  وهنضتها.  األمة  بناء  جتديد  يف  املنشود  واألمل 
بوصفها املرحلة التي تقوم بإعداد الطلبة ملواصلة دراستهم العلمية واألدبية وهي 
األساس يف دراستهم اجلامعية أو تأهيلهم الكتساب املهارات الفنية والتقنية لإليفاء 
بمتطلبات التحويالت االقتصادية  واالجتامعية والسياسية اجلارية يف البلد ويتزامن 
خيترب   ( املراهقة   ) املرحلة  هذه  يف  فالطالب  العمرية،  للمرحلة  خاصة  أمهية   معا 
إىل  بحاجة  فهو  والنفسية  واالجتامعية  والعقلية  الفسيولوجية  التغريات  من  الكثري 
الرعاية والتوجيه بسبب حتول ميوله وتضارب اجتاهاته ( عيل ٦: ٢٠٠٤ ). ناهيك 
اليومية  أثرت سلبياً عىل كل جوانب احلياة  البالد والتي  التي متر هبا  الظروف  عن 

وولدت الكثري من التحديات أفضت بمجملها إىل درجة كبرية من القلق. 
إن القلق جزءٌ طبيعيٌ من حياة اإلنسان يؤثر يف سلوكه وهو عالمة عىل انسانيته 
الشخصية ومتغري من متغريات  بناء  الوجود وجانب دينامي يف  وحقيقة من حقائق 
التوتر  من  حالة  عن  للتعبري  القلق  مفردةُ  وتستعمل   (  ١٩٩٣  :١٦ سعد   ) السلوك 
يف  ومقبول  متوقع  شعور  والقلق  التوجس،  أو  اخلوف  أو  الداخيل  واالضطراب 
يتعرض  التي  احلياة  وشدائد  املعنوية  أو  اجلسدية  املخاطر  كمواجهة  معينة  حاالتٍ 
هلا كل انسان والتي حتمل يف طياهتا التهديد لسالمته أو صحته أو ماله أو احرتامه، 
ويعد القلق إحد وظائف الدماغ املهمة فتعمل عىل بقاء االنسان من خالل جتنيد كل 
كانت أو عقلية ملواجهة املوقف املثري للقلق وهي وظيفة مهمة  طاقات اإلنسان جسديةً
الطبيعي،  اذا ازداد عن احلد  القلق يصبح خطرا  ولكن  ابو حجلة  ٢١: ٢٠٠٣).   )
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جمتمعنا  إىل  نظرنا  )ولو   :١٩٩٣  :١٦ سعد   ) باالضطراباتالسلوكية  عندها  فريتبط 
فسوف نجد القلق يزداد انتشارا برسعة كبرية، كانتشار النار يف اهلشيم. ولكن جيب 

أن نعلم أن القلق حالة مرضية عارضة تزول بزوال السبب ( عارف  ٨: ١٩٩٨: ). 
متتاز  االنفعال  من  حالةُ  فهو  ومسبباهتا  النفسيةِ األمراض  أبرز  من  القلق  ويعد 
أو هتديد فعيل أو  باخلوف مما قد حيدث أو هو حالة توترٍ شامل تنتج عن توقع خطرٍ
رمزي يصاحبها خوف غامض وإعراض نفسية وعضوية ( حسن، ٢٠٨: ٢٠٠٢)
تعرض  التي  املوضوعات  أهم  من  زال  وما  كان  املستقبل  عىل  القلق  موضوع  إن 
نفسها دائام عىل اجتهادات الباحثني يف العلوم النفسية، ملا له من أمهية وعمق وارتباط 
بأغلب املشكالت النفسية، ويعترب من أهم العوامل املؤثرة يف الشخصية اإلنسانية 

واملؤدي إىل اضطراهبا بكافة مكوناهتا وسامهتا( الزعالن، ٢: ٢٠١٥ )
العلمي،  البحث  يتناوهلا  التي  احلديثة  املصطلحات  أحد  يعد  املستقبل  قلق  إن 
). وعىل  Zaleski: 1996: 165) وإن كل أنواع القلق املعروفة هلا بعد مستقبيل
حدوثها  يتوقع  أحداث  من  الفرد  حيمله  ما  كل  يتضمن  املستقبل  قلق  فإن  هذا 
( املهدي، ٣: ٢٠٠١)فهو قد حيجب رؤية  مستقبال ومن أحداث قد تواجهه بغتة 
الفرد لقدراته، ومن ثم يعيق وضع اهدافه املستقبلية، مما يشعره بعدم األمان وتوقع 
اخلطر (الزعالن، ٢٠١٥: ١١ )إن االهتامم بدراسة قلق املستقبل لد طلبة املرحلة 
اإلعدادية ممن فقدوا ذوهيم يف احلرب عىل داعش اإلجراميةينبع من رضورة االهتامم 
برشحية مهمشة ومظلومة من رشائح املجتمع العراقي عانت الكثري يف ظل ظروف 
حياتية صعبة فقدوا فيها مصدر األمن النفيس واالجتامعي واالقتصادي لألرسة مما 

قد يضاعف لدهيم الشعور باخلوف والتوتر التشاؤم والتوجس من املستقبل. 
وتأسيسا عىل ذلك يمكن إجياز أمهية البحث احلايل يف النقاط اآلتية: 
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١- تسليط الضوء عىل فئة مهمشة من فئات املجتمع العراقي وهم الطلبة من 
ذوي شهداء احلشد الشعبي. 

٢- يفيد هذا البحث املرشدين واملدرسني واملربني ومن هم يف موقع املسؤولية 
القلق ومساعدة  املناسبة ملواجهة  البيئة  البحث عن سبل توفري  الرتبية يف  يف وزارة 

الطلبة عىل النمو النفيس واالجتامعي السليم. 
٣- لفت أنظار الباحثني واالكاديميني إىل دراسة املشكالت النفسية واالجتامعية 
التي يعاين منها طلبة املرحلة االعدادية بصورة عامة وذوو شهداء احلشد الشعبي 

بصورة خاصة. 
برامج  تطوير  و  بناء  إىل  والرتبوي  النفيس  املجال  يف  الباحثني  أنظار  لفت   -٤

وقائيةو إرشادية وعالجية خلفض قلق املستقبل وعالجه لد هذه الفئة. 
١-٣ أهداف البحث: 

١- التعرف إىل امتالك طلبة املرحلة االعدادية للمجاالت الفرعية املكونة لقلق 
املستقبل اضافةً اىل قلق املستقبل بشكله العام. 

العاديني وذوي  الفروقات ذات الداللة اإلحصائية بني الطلبة  التعرف إىل   -٢
الشهداء يف املكونات الفرعية لقلق املستقبل إضافة إىل قلق املستقبل بشكله العام، 

تبعا ملتغريات العينة واجلنس واملرحلة الدراسية و التفاعل بينها. 
١-٤ حدود البحث 

الشعبي  املرحلة االعدادية من ذوي شهداء احلشد  البحث احلايل بطلبة  يتحدد 
وأقراهنم العاديني يف املدارس الصباحية يف مركز مدينة كربالء املقدسة – مجهورية 

العراق. الفصل الدرايس األول للعام الدرايس (٢٠١٨–٢٠١٩). 
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١-٥ حتديد املصطلحات 
١-٥-١ قلق املستقبل 

عرفه كل من: 
أ- املهدي ( ٢٠٠١ ): حالة من التحسس الذايت يدركها املرء عىل شكل شعور 

باخلوف والتوتر والتوجس مما ختفيه األيام املقبلة (املهد، ١٠: ٢٠٠١). 
وتظهر عىل  الفرد   لد مؤملة حتصل  انفعالية  حالة   :(  ٢٠٠٢ ) العزاوي  ب- 
تتجسد  والتي  بمستقبل حياته  تتعلق  باالضطراب جتاه موضوعات  شكل شعور 
 ) والدراسية  واألرسية  والصحية  واالجتامعية  والنفسية  االقتصادية  املجاالت  يف 

العزاوي، ١٠: ٢٠٠٢ ). 
ج- السبعاوي ( ٢٠٠٨ ): حالة انفعالية مضطربة غري سارة حتدث لد الفرد 
والضيق  بالتوتر  الشعور  منها  خصائص  بعدة  احلالة  هذه  تتميز  آلخر  وقت  من 
املوضوعات  جتاه  النفيس  االمن  وفقدان  والغم  والكدر  االرتياح  وعدم  واخلوف 
التي هتدد قيمه وكيانه يقرتن بتوقع وترقب خطر جمهول يمكن حدوثه يف املستقبل ( 

السبعاوي، ٢٥٧: ٢٠٠٨ ). 
الفرد  تصورات  يف  حاصلٌ  اضطرابٌ   :(  ٢٠١٠  ) واجلباري  النعيمي  د- 
الدافعية،  يف  وقلة  والتشاؤم،  والغموض،  بالنفس،  الثقة  وضعفُ  سلباًملستقبله، 
بالتوتر   الراحة، واالستقرار، والشعور  انعدام  واخلوف من املجهول، مما يؤدي إىل 

( النعيمي و اجلباري، ٢٧٧: ٢٠١٠ ). 
هـ -املرصي ( ٢٠١١ ): بانه شعورٌ انفعايلٌ غري سارِ ينتج عن أفكار العقالنية 
أوالتوجسأوالتشاؤمأوتوقع  االرتباك  من  حالة  إىل  صاحبها  تدفع  ووهم،  وترقبِ 
الكوارث ويفقد الشعور باألمن متوقعاً للمشكالت االرسية أواالجتامعيةأواالقت

صاديةأوالسياسية( املرصي، ٣٥: ٢٠١١ ). 
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الرش  وتوقع  بالتوتر  تتسم  املستقبل  نحو  انفعالية  حالة   :(  ٢٠١٢  ) جرب  و- 
أم سياسية،  اجتامعية  أم  اقتصادية  كانت  املتوقعة سواء  املشاكل  واخلوف من حدة 
وقد يصاحب هذه احلالة العديد من االضطرابات التي تؤثر سلبا يف سلوك الفرد 

(جرب، ٧: ٢٠١٢ ). 
والتوتر  باخلوف  تتمثل  انفعالية  حالة  بأنه  املستقبل:  قلق  الباحثان  ويعرف 
وأزمات  احداث  من  للفرد  املستقبل  حيمله  ملا  والرتقب  االمن  وفقدان  والتشاؤم 
ومشكالت يف جماالت احلياة االجتامعية واالقتصادية واألرسية والدراسة التي تؤثر 

سلبا يف سلوك الفرد وجتعله مضطربا. 
الدرجة االمجالية التي حيصل عليها  أما التعريف اإلجرائي لقلق املستقبل فهو: 

الطالبعند إجابته عىل مقياس قلق املستقبل من اعداد الباحثني. 
١-٥-٢ذوي شهداء احلشد الشعبي: 

    وهم الطلبة الذين فقدوا ذوهيم يف سبيل الدفاع عن العراق واملقدسات يف 
احلرب التي فرضتها داعش اإلجرامية. 

١-٥-٣ املرحلة االعدادية 
ضمن  تقع  التي  الدراسية  املرحلة   :(  ١٩٧٧ الرتبية  وزارة   ) وصفتها 
ما  ترسيخ  تستهدف   )سنني،   ٣  ) ومدهتا  املتوسطة  مرحلة  بعد  الثانوية  املرحلة 
أعىل  مستويات  اىل  الوصول  من  ومتكنهم  وميول  قابليات  من  تعلمهالطلبة  تم 
الفكر، متهيدا ملواصلة  ميادين  تنويعِفي بعض  و  تعميقِ  املعرفة واملهارة، مع  من 

الدراسة. ( وزارة الرتبية ٦: ١٩٧٧ ). 
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٢- اإلطار النظري 
 :Anxiety ٢-١-  القلق

يكثر القلق يف العرص احلارض ويزداد يف ميادين احلياة املختلفة وميادين الدراسات 
النفسية، وال يقف االهتامم به عند كونه ظاهرة نفسية فحسب بل ألنه يدخل يف معظم 
ذات  هيدد  موقف  ملواجهة  األوىل  احلالة  يف  يظهر  ألنه  وذلك  النفسية،  االضطرابات 
عليها  واملحافظة  سالمتها  اجل  من  ذاته  عن  للدفاع  الشخص  طاقة  فيثري  الشخص، 
تنتهي  أن  من  وبدال  القلق  حالة  تزداد  وظيفتها  يف  الدفاع  ميكانيزمات  تفشل  وحني 
النفيس  البناء  النتيجة يف صورة اضطرابات وتصدع يف  بالسالمة تظهر  الدفاع  عملية 
(عويضة، ٢٥: ١٩٩٦ ). فضال عن ذلك يعد القلقعامالً اساسياً  للصحة النفسيةومن 
االمراض  علم  يف  االسايس  املفهوم  يشكل  وهو  االنسان  تصيب  التي  االنفعاالت 
النفسية والعقلية، فاصبح القلق متصدراً لالضطرابات النفسية يف اآلونة االخرية حتى 

ان بعضهم اطلق عىل عرصنا الذي نعيشه بعرص القلق. ( املرصي، ١١: ٢٠١١ ). 
The Concept Of Anxiety     ٢-١-١- مفهوم القلق

وأقلق  ومقالق،  قلق  فهو  قلقا،  اليشء  قلق  فيقال  االنزعاج،  هو  اللغة:  يف 
 ) اليشء من مكانه وقلقه: أي حركه، والقلق ايضا ان ال يستقر يف مكان واحد 

ابن منظور، ١٥٤: ٣ ). 
القلق اصطالحا: هو حالة نفسية من التوتر االنفعايل تصحبها اضطرابات 
(عويضه،  هيدده  خطر  بوجود  الفرد  يشعر  حينام  حتدث  خمتلفة  فسيولوجية 

( ٢٥: ١٩٩٦
ويشري القلق إىل حالة من عدم االستقرار العام نتيجة للضغط النفيس الذي يقع 
االعراض  من  جمموعة  وتصاحبه  سلوكه  يف  اضطرابا  يسبب  مما  الفرد،  عاتق  عىل 
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مفهوما   Anxiety القلق  يعد  )إذ   ٢٠٠٤  :٥٢ الفتاح،  عبد   ) واجلسمية  النفسية 
النفسية،  إنه مفهوم اسايس يف علم األمراض  النفس احلديث، كام  اساسيا يف علم 
العقلية  واالمراض  النفسية  االضطرابات  من  العديد  بني  املشرتك  العرض  فهو 

واالضطرابات السلوكية بل يف أمراض عضوية شتى ( كامل، ١٥١: ١٩٨٣ ). 
إن مفهوم القلق مل يكن مألوفا حتى الثالثينات القرن املايض إىل أن ظهرت كتابات 
اليد، وشاع هذا املفهوم منذ ذلك التاريخ. والقلق بصفة عامة هو خربه انفعالية غري 
سارة يعاين منها الفرد عندما يشعر بخوف أو هتديد من يشء دون أن يستطيع حتديده 
حتديدا واضحا ( بدير واخلزرجي، ٨٠: ٢٠٠٧ ). واصبح مفهوم القلق اليوم رئيسا 
يف دراسة السلوك املريض فاملنظور البيولوجي يؤكد ان القلق حيدث عندما تنشط 
خاليا معينة يف املخ أو تثبط بواسطة مواد كيميائية معينة تثري رسائل يف املخ، وكذلك 
يف اجلهاز العصبي املستقل (الإلرادي) املسؤول عن إشارات القلق، مثل ضغط الدم 

( Wilson &Atall ; 1991 :55)ورسعة رضبات القلب
ويرجوزيف ولبي أن القلق من أهم االستجابات الفطرية لد الكائن احلي 
والصادرة عن اجلملة العصبية الالرادية بسبب منبه أو مثري هيدد الكائن. وحيتوي 
القلق عىل عنارص معرفية، وحركية، وعصبية، وسلوكية. . . وهو السبب الرئيس 
أو حجر االساس وراء مجيع االعصبة احلادة، ووراء تعلم االضطرابات السلوكية 
وأن  داخيل،  خوف  هو  القلق  أن  فرويد   وير  .(  ٢٠٠٥  :٣٧ الزراد،   ) املكتسبة 
قد  واعية  وغري  مكبوتة  ما  جتربة  بأن  للنفس  إنذار  أو  اشارة  هو  به  الفرد  إحساس 
اصبحت مهيأة للظهور إىل حيز الوعي مهددة بذلك التكامل نفيس للفرد، ووظيفة 
القلق الناشئ بسب هذا االنذار هي عني وظيفة اخلوف( كامل  ١٥١: ١٩٨٣  ). 
ويرتبط  السواء،  عىل  والكبار  الصغار  عند  ويظهر  خطرية  حلالة  فعل  رد  والقلق 
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٢٠٠٢  :١٩٦ واجلنايب،  (اليعقويب  خطر  بوجود  الفرد   لد بظهور شعور  ظهوره 
أنه  يرون  وهم  ومظاهره  القلق  معنى  عىل  النفس  علم  جمال  يف  العاملون  )ويتفق 
عىل الرغم من أن القلق واخلوف مها استجابتان انفعاليتان غري سارتني أي مؤملتني 
إالان اخلوف خيتلف عن القلق يف ان الفرد خياف من يشء حمدد أما يف حالة القلق 
ما  (بدير واخلزرجي، ٨٠: ٢٠٠٧)وغالبا  قلقه  يثري  ما  ان حيدد  الفرد  يستطيع  فال 
تصاحب هذه احلالة بعض التغريات الفسيولوجية مثل ازدياد عدد رضبات القلب، 
وارتفاع ضغط الدم، وفقدان الشهية، وازدياد معدل التنفس، وازدياد نشاط الغدد 
العرقية، االكثار من التبول، ( بدير واخلزرجي، ٨٠: ٢٠٠٧ ). ان القلق يشء نشعر 
حيملها  التي  الصفة  وحيمل  الداخل  من  علينا  يضغط  انفعاليا  توترا  لنا  ويسبب  به 
إىل  يسعى  الفرد  جيعل  مما  ومزعج  مؤمل  فهو  ولذلك  احلزن  أو  الغضب  أو  اخلوف 

اخلالص منه ( عويضه، ٢٦: ١٩٩٦ ) 
٢-١-٢  أعراض القلق 
أوالً -  أغراض نفسية: 

١-شعور مزعج بالتوتر. ٢-رسعة االثارة وردة الفعل. 
٣-صعوبة يف الرتكيز واالنتباه. ٤-الشعور بعد االرتياح وقلة النوم. 

ثانياً -  أعراض جسمية: 
١-تسارع دقات القلب. ٢-الرجفة واألمل يف اجلسم. 

٣-التعرق والتمتمة يف اجلسم. ٤-الصداع والشعور بالتعب. 
٥-الشعور باالختناق. ٦-كثرة التبول. 

٧-اضطرابات يف املعدة واالمعاء وغريها. (الرياموي واخرون، ٦٤٤: ٢٠٠٨)
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٢-١-٣أنواع القلق: 
أوالً- القلق املوضوعي العادي: وهوبحدث حني يكون هنالك مصدر خارجي 
موجود فعال، ويطلق عليه احيانا اسم القلق الواقعي أو القلق الصحيح أو القلق 
السوي، وحيدث هذا يف مواقف التوقع أو اخلوف من فقدان يشء مثل القلق املتعلق 

بالنجاح يف عمل جديد أو موقف االمتحان. 
غري  مكبوتة  شعورية  ال  واسبابه  املصدر،  داخيل  وهو  العصايب:  القلق  ثانياً- 
معروفة وال مربر له، وال يتفق مع الظروف الداعية إليه. ويفوق التوافق واالنتاج 
والتقدم والنشاط العادي ويتميز عن القلق العادي يف انه خوف هائم طليق يتأهب 

بأن يلقي بنفسه عىل اي يشء يستطيع ان يتخذ منه نقطة لوجوده 
غامضا  القلق  نجد  بل  حمدد  موضوع  بأي  يرتبط  ال  الذي  العام:  القلق  ثالثاً- 
وعاما وحيدث بتأثري من اشارات داخلية أو خارجية حدث هلا يف املايض أن ارتبطت 

بخربات مقلقة أو مزعجة. 
النفسية  االضطرابات  اعراض  من  كعرض  القلق  هو  الثانوي:  القلق  رابعاً- 

 .االخر
خامساً-القلق اخللقي: وهو الناتج عن حكم االنا األعىل لوجود ذنب أو اثم قد 
ارتكب كام ير ذلك فرويد، كام إنه ييل االحباط بالنسبة ملكونات األنا األعىل اي 

حني يسببه عمل يقوم به األنا. ( اليعقويب واجلنايب، ٢٠٠٢: ١٩٧ ). 
٢-١-٤النظريات املفرسة لقلق: 

أوالً - وجهة نظر مدرسة التحليل النفيس: 
ينظر فرويد ( Freud )مؤسس مدرسة التحليل النفيس إىل القلق عىل أنه إشارة 
إنذار بقدوم خطر يمكن هتديد الشخصية او يكدر صفوها عىل األقل، ويعترب فرويد 
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للقلق  فريسة  تسقط  األنا  جيعل  مما  التهديد  ضد  الدفاعية  األنا  آليات  فشل  القلق 
التالية  اخلطر  مواقف  لكن  والنموذج  األول  اخلطر  هي  امليالد  صدمة  أن  ويؤكد 
أمامه  بالنسبة إىل مقدار اخلطر ومن اعرتافه بعجزه  لقوته  الفرد  تقدير  وإشارهتمن 
عجزا بدنيا اذا كان اخلطر موضوعيا وعجزا نفسيا إذا كان اخلطر غريزيا وهو يكون 

( Freud ،١٨٥: ١٩٥٧ ) موجها باخلربات الواقعية التي مر هبا
ثانياً- وجه نظر املدرسة السلوكية: 

اشرتاطية  استجابة  عن  عبارة  هو  القلق  أن  السلوكية  املدرسة  اصحاب   ير
حسب  تكون  االستجابة  هذه  تكرار  ولكن  والقلق،  اخلوف  اىل  تدعو  ال  ملثريات 
االستعداد الشخيص للفرد ( الكفايف، ١٩٩٠: ٤٩٣ )وتؤكد املدرسة السلوكية ان 
القلق يكون مرشوطا بمثري يؤدي إىل اخلوف ويمكن ربط املثري بحاالت اخلوف أو 
الفزع نتيجة اقرتانه باالشرتاط( داود، ١٩٩٠: ١٩٣ ) وينظر السلوكيون إىل القلق 
عىل انه سلوك متعلم من البيئة حتت رشوط التدعيم السلبي واالجيايب وير(سكنر)
أن االضطرابات يف عمليتي االستثارة والكف للنظام العصبي  يسبب القلق ( داود، 
١٩٩٠: ١٩٥ )وقد أشار(دوالرد وميلر) أن القلق يرجع إىل تعلم سلوكيات خاطئة 

يف البيئة ( الكفايف، ١٩٩٠: ١٥٨)
ثالثاً- وجهة نظر النفسية االجتامعية: 

ير أدلر ( Adler ) أن القلق هو عبارة عن فكرة تدور حول الشعور بالنقص، 
وينشأ بسبب انعدام األمن النفيس الذي حيدث نتيجة لشعور الفرد بالنقص والدونية 
" ( فهمي، ١٩٨٧: ١٨٨ ) وحماولة احلصول عىل  أيا كان نوعه جسميا أو معنويا 

شعور بالتفوق " فالنضال من أجل التفوق وجتنب الشعور بالنقص هو املسؤول عن 
القلق، واإلنسان عندما يشعر بالنقص فأن هذا الشعور يدفعه إىل االنطواء والبعد 
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عن الناس وهنا يصبح كائناً غري اجتامعي ومن ثم يكون عرضة للقلق حيث ينزع إىل 
حماولة التفوق لإلفالت من شعوره بالنقص ( داود واخرون، ١٩٩١: ٢٨٥ )بينام 
يؤكد فروم( Fromm ) أن القلق ينشأ من الرصاع بني احلاجة للتقرب من الوالدين 
واحلاجة إىل االستقالل واالعتامد عىل النفس( فهمي، ١٩٨٧: ٢٨٥ )ويتولد القلق 
يف نظر سولفيان ( Sullivan ) نتيجة عدم االستحسان لألعامل التي يقوم هبا الطفل 
من طرف الوالدين، وبذلك يكتسب اجتاها سلوكيا معينا حيتفظ به طوال حياته وان 
(بوعطية، ٢٠٠٢:  إي خربة هتدد هذا النظام واالجتاه يف املستقبل تؤدي إىل القلق 
القلق األسايس حمورا و  التي جعلت مفهوم   (  Hornay  ) ١١٢)وأكدت هورين 
بالوحدة والعزلة وقلة احليلة يف  الطفل  بأنه شعور   " لتنظريها والذي عرفه  مركزا 
عامل ميلء بالعداوة " عىل أن القلق هو نتاج الظروف احلضارية واالجتامعية القائمة 
عىل مبدأ التنافس والذي تبنى عىل أساسه كل العالقات التي تتكون مع اإلفراد مما 
يلزم الفرد محاية نفسه من هذا النوع من القلق الذي فرضته احلضارة املعارصة عليه 

( داود، ١٩٩٠: ٣٩٤ )
رابعاً- وجهة نظر املدرسة االنسانية: 

ينظر أصحاب املدرسة اإلنسانية إىل القلق باعتباره اخلوف من املستقبل وما يمر 
اإلنسان  توقعات  ينشأ من  الذي  القلق  فهو  اإلنسان،  أحداث هتدد وجود  به من 
ملا قد حيدث فاملثري األسايس لقلق اإلنسان هو املوت ( الشناوي، ٢٠٠٦: ٣٦٥) 
من  نفسه  حرم  الذي  الفرد  ذلك  هو  القلق  الفرد  أن   (  Uaslw  ) ماسلو  ويؤكد 
الوصول إىل اإلشباع الكايف حلاجاته األساسية، وهذه احلقيقة متنعه من التقدم نحو 
هدفه يف احلياة واملتمثل بتحقيق ذاته؛ لذا يشعر بالقلق وانعدام األمن واخلوف من 

املستقبل( أغروس، ١٩٩٨: ٩٤ ) 
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خامساً- وجهة نظر املدرسة املعرفية: 
تر النظرية املعرفية ان اساس املشكلة يف اضطرابات القلق يكمن يف اسلوب 
الفرد يف تفسري الواقع وأن املعلومات التي لد الفرد عن نفسه وعن العامل وعن 
( سعود، ٢٠٠٥: ٤٧) بيئته وعن املستقبل يتم استيعاهبا عىل اهنا مصادر للخطر 

ويؤكد ألس وآخرون (٢٠٠٢) أن هناك افكارا غري عقالنية وليست ذات معنى، 
واخلوف  االحباط  إىل  وتؤدي  تفكريه  يف  الفرد  حيملها  حتقيقها  يمكن  ال  واهدافا 
لألمراض  والتعرض  الذات  ضعف  إىل  يؤدي  مما  الذات  ولوم  الفشل  من  الدائم 

العصابية ( الرشيفني، ٢٠١١: ١١ )
سادساً-  وجهة نظر املدرسة الوجودية: 

ير (كري كيجارد) أن حياة الفرد وفهمها هي عبارة عن سلسلة من القرارات 
الرضورية، وان الفرد عندما ينعم النظر يف اختاذ قرار معني، فإن هذا القرار سيعمل 
عىل تغيري هذا الفرد وسيضعه أمام مستقبل جمهول وسيعيش بالتبعية خربة القلق. 
وهلذا فإن القلق عند ( كري كيجارد ) ال يشء، هو كل يشء، انه شعور يوضح للفرد 
مد ما يكون عليه وجوده من أسيأومعاناة يف هذا العامل الذي يعيش فيه مستقبال 

( احلريب، ٤٠١٤: ٣٤ ). 
Future Anxiety ٢-٢-: قلق املستقبل

The Concept Of Future Anxiety ٢-٢-١- مفهوم قلق املستقبل
يظهر قلق املستقبل نتيجة تعرض الشخص ملجموعة من املتغريات املعربة عن 
) أن قلق املستقبل ناتج  Eysenk، 1975 الشعور بعدم الثقة باملستقبل، وقد بني (
االشخاص  فإن  وبذلك  صحيح  وغري  خاطئ  باجتاه  تسري  بأمور  ثابت  تفكري  عن 
القلقني من املستقبل يميلون إىل ن تكون مساحة حياهتم قصرية إىل املستقبل ( جميد، 
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لتحقيق  باعتباره مساحة  القلق  املستقبل مصدر مهم من مصادر  ان   .(  ٢٠١٢: ٢
قلق  ظاهرة  وان  الكامنة،  واالمكانيات  الذات  وحتقيق  والطموحات  الرغبات 
املستقبل اصبحت واضحة يف جمتمع ميلء بالتغريات يف كافة املجاالت وترتبط هذه 
الظاهرة بمجموعة من املتغريات، كرؤية الواقع بطريقة سلبية انطالقا من املشكالت 
ابراهيم، ٢٠٠٦ ) إىل ان  ويشري (  احلارضة( حوامري وباملسعود، ٢٠١٣: ٣٨ ). 
السلبية لذاته واالفكار الالعقالنية  الفرد  املستقبل هو نظرة  السبب يف وجود قلق 
بالفرد  املحيطني  من  السلبية  والنظرة  بالفرد  املحيطة  السيئة  والظروف  النفس  جتاه 
( املرصي، ٢٠١١: ٣٥) ويعد قلق املستقبل احد اهلواجس التي تؤرق املجتمعات 
نظرا للتغريات التي عصفت باألفراد وجعلت املستقبل مبهام فأكثر ما خيشاه الناس 
هو املجهول وغالبا ما نجد النظرة العامة للمستقبل سلبية يف ظل اضطراب احلياة 
االقتصادية  السياسية والضغوط  احلياتية وتسارع االحداث  املشاكل  وازدياد حدة 
( (جرب، ٢٠١٢: ٤٢  املختلفة  احلياة  اوجه  نمر هبا يف  التي  االحباطات  اىل  اضافة 
أما  التغري.  إىل  تعود  اسبابه  حقيقيا  مرضا  املستقبل  قلق   (  Toffler  ) يعترب  اذ 
Rappapor فري أن قلق املستقبل هو مزيج من الرعب واألمل باملستقبل ويعاين 

بشكل غري طبيعي  واليأس  املوت  وقلق  السلبية  واألفكار  االكتئاب  من  فيه  الفرد 
مساحةغامضة  انه  عىل  رؤيته  خالل  من  املستقبل  قلق  ويظهر   (٢  :٢٠١٢ (جميد، 
املواقف يمكن أن تسود يف  الغد، وهذه  وجمال لوجهات نظر سلبية مما هو آت يف 
فرتة من الزمن وان تعرب عن حاالت موقفية ثابتة نسبيا ومواقف معرفية وعاطفية 
حيمله  بام  عمومية  أكثر  بخاصية  املستقبل  قلق  يظهر  وقد  والتشاؤم  بالسلبية  تتسم 
املستقبل القادم وما يأيت به من إحداث يتوقعها األفراد أو يرتبط هذا القلق بشكل 
حمدد بحدث معني أو وضعيات شخصية ( سعود، ٢٠٠٥: ٦١ ). إن قلق املستقبل 
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املستقبل  املرغوبة يف  التغريات غري  التوتر وعدم االطمئنان واخلوف من  حالة من 
والتشاؤم من املستقبل واخلوف من املشكالت االجتامعية املستقبلية وعدم الثقة يف 

املستقبل (حممد، ٢٠٠٨: ١٠٤) 
The Parameters Of Future Anxiety ٢-٢-٢- معامل قلق املستقبل

١- ان قلق املستقبل قلق موضوعي مصادره معروفة لد الفرد. 
٢- عنرص التوقع يلعب دورا مهام يف زيادة قلق املستقبل. (جاسم، ١٩٩٦، ٣٣)
٣- يزداد قلق املستقبل يف الفرتات التي حيصل فيها تغريات بيولوجية واجتامعية 

وكذلك االخفاقات والنجاحات التي حتصل للفرد. 
قلق   مستو يقلل  أو  يزيد  مما  االحداث  توقع  يف  مهم  دور  الفرد  خلربة   -٤

املستقبل ( املهدي، ٢٠٠١: ٢٠ ). 
Reasons For Future Anxiety ٢-٣- اسباب قلق املستقبل

اشار كل من ( مولني، ١٩٩٠ ) و ( مسعود، ٢٠٠٦ ) و ( املشيخي، ٢٠٠٩ ) و 
( املرصي، ٢٠١١ ) و ( جرب، ٢٠١٢ ) و ( جميد، ٢٠١٢ ) و ( الزعالن، ٢٠١٥ ) 

إىل اسباب موجبة لقلق املستقبل نوجزها عىل النحو اآليت: 
١-عدم قدرة الفرد عىل التوافق مع املشكالت التي يعاين منها. 

٢-االدراك و الفهم اخلاطئ لألحداث املحتملة يف املستقبل. 
٣- عدم فاعلية الفرد يف التعامل مع االحداث املستقبلية. ٤- العزو اخلارجي 

للفشل. 
٥- تدين مستو القيم الروحية واالخالقية. 

٦- قلة الوعي واخلربة يف احلياة والتخطيط حلل املشكالت التي يتعرض هلا الفرد. 
٧- التفكك االرسي وما حيتويه من مشاكل. 
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٨-الشعور بالعزلة وعدم االنتامء لألرسة واملجتمع. 
٩-عدم القدرة عىل تكوين عالقات اجتامعية مع اآلخرين. 

Nega�ve Effects Future Anxiety ٢-٤- اآلثار السلبية لقلق املستقبل
وصالبة  الدفاع،  اليات  واستخدام  باحد،  الثقة  وعدم  والتشاؤم  اهلروب   -١

الرأي والتعنت. 
٢- الشعور بالتوتر واالنزعاج ألتفه األسباب، واألحالم املزعجة، واضطرابات 

النوم والتفكري. 
٣- الشك يف الكفاءة الشخصية واستخدام اساليب االجبار واالكراه يف التعامل 

مع االخرين. 
اهتاممه  من  اكثر  نفسه،  الفرد  ليحمي  وذلك  الوقائية  بالنشاطات  االلتزام   -٤

باالنخراط يف مهام حرة مفتوحة غري مضمونة النتائج. 
يفقد االنسان متاسكه املعنوي ويصبح عرضة لالهنيار العقيل والبدين استنادا اىل ان 

االنسان ال يستطيع ان حييا إال بواسطة تطلعه إىل املستقبل. ( املرصي، ٢٠١١: ٤٢ )
Species Of Future Anxiety  ٢-٥أنواع قلق املستقبل

أوالً - قلق املستقبل االقتصادي: وهو قلق الفرد عىل مستقبله الدرايس واملهني، 
وما يرتتب عليه من عائدات مالية كافية لسد حاجياته املعيشية. 

تربى  التي  القيم واملبادئ  الفرد عىل  قلق  هو  املستقبل االجتامعي:  ثانياً -  قلق 
عليها، وخوفه عىل مستقبل ثقافته، هوية وأمن وطنه وأمته، وتوفيقه يف العثور عىل 

رشيك زواج مناسب ومد توافقه مع رسعة التغريات داخل املجتمع. 
 ومد عائلته  افراد  عىل  الفرد  خوف  من  يأيت  االرسي:  املستقبل  قلق   - ثاثاً 
مقدرته عىل احلفاظ عىل دوره داخل االرسة وكذلك املشكالت التي تواجه االرسة 

والتي تعمل عىل تفكيك األرسة. 
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٢-٦: الدراسات السابقة: 
 لد املتغريات  ببعض  وعالقته  املستقبل  قلق   )  :(  ٢٠٠٢  ) العزاوي   ٢-٧-١
طلبة املرحلة االعدادية )   هدفت الدراسة اىل تعرف مستو قلق املستقبل لد طلبة 
املرحلة االعدادية كذلك عالقته ببعض املتغريات ( اجلنس – التحصيل الدرايس –

التخصص) تكونت عينة الدراسة من ( ٤٨١ ) طالباً وطالبة من طلبة الصف السادس 
خصائصه  من  التأكد  وبعد  املستقبل  قلق  مقياس  ببناء  الباحث  قام  إذ  االعدادي 
منخفضا،  كان  الدراسة  عينة   لد املستقبل  قلق  أن  النتائج  السايكومرتية وأظهرت 
تبعا ملتغريات اجلنس ملصلحة اإلناث وتوجد  وأن هناك فروقاً ذات داللة احصائية 

فروق ذات داللة احصائية تبعا للتخصص ملصلحة االديب. (العزاوي ٢٠٠٢ )
٢-٧-٢ السبعاوي ( ٢٠٠٧ )( قلق املستقبل لد طلبة كلية الرتبية وعالقته باجلنس 
والتخصص الدرايس )   هدفت الدراسة إىل تعرف مستو قلق املستقبل لد طلبة كلية 
الرتبية يف جامعة املوصل وعالقته بكل من اجلنس والتخصص. تكونت عينة الدراسة من
بتبني مقياس اخلالدي  الباحثة  الرتبية قامت  ( ٥٧٨ ) طالباً وطالبة من طلبة كلية 
 قلق املستقبل لد (٢٠٠٢) لقلق املستقبل. أظهرت النتائج فيها انخفاض مستو
التخصص  ملتغري  تبعا  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  وأظهرت  الدراسة،  عينة 

الدرايس ألفراد العينة. (السبعاوي، ٢٠٠٧)
٢-٧-٣املومني ونعيم ( ٢٠١٣ ) ( قلق املستقبل لد طلبة كليات املجتمع يف 
منطقة اخلليل يف ضوء بعض املتغريات )هدفت الدراسة إىل التعرف إىل متغريات عىل 
مستو قلق املستقبل لد طلبة كليات املجتمع يف منطقة اخلليل وكذلك عالقته 
ببعض املتغريات ( اجلنس – التخصص – مستو الدراسة ). تكونت عينة الدراسة 
من ( ٤٣٩ ) طالبا وطالبة قام الباحثان ببناء مقياس قلق املستقبل وأظهرت النتائج 
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ارتفاع مستو قلق املستقبل لد عينة طلبة الدراسة كذلك عدم وجود فروق ذات 
داللة احصائية يف مستو قلق املستقبل تبعا للتخصص ووجدت فروقات ملصلحة 

الذكور. ( املومني ونعيم، ٢٠١٣ )
 ٢-٧-٤ احلريب ( ٢٠١٤ )( القلق من املستقبل وعالقته بتقدير الذات ومستو
إىل  الدراسة  هدفت     ( الرياض  مدينة  يف  الثانوية  املرحلة  طالبات   لد الطموح 
وعالقته  الرياض  يف  الثانوية  املرحلة  طالبات   لد املستقبل  قلق   مستو تعرف 
الدراسة  عينة  آراء  بني  الفروق  وعرفت  الطموح   ومستو الذات  تقدير  من  بكل 
جتاه متغريات الدراسة تبعا الختالف متغرياهتم االجتامعية. تكونت عينة الدراسة 
من ( ٥٢٠ ) طالبة وتبنت الباحثة مقياس قلق املستقبل من اعداد شقري ( ٢٠٠٥ ) 
واظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستو قلق  املستقبل 
و تقدير الذات كذلك وجود فروق ذات داللة احصائية بني مستو قلق املستقبل 

ومستو الطموح لد طالبات املرحلة الثانوية. ( احلريب، ٢٠١٤ )
Kagauet ( ٢٠٠٤ )( الوصول إىل فهم تفسريات  ٢-٧-٥كاجان وآخرون 
االحداث السلبية واالجيابية املستقبلية وعالقتها بالقلق واالكتئاب لد املراهقني)
املراهقون ألحداث  التي يقدمها  التغريات  الدراسة الكشف عن استخدام  هدفت 
عينة  تكونت  وقد  واالكتئاب  بالقلق  الشعور  معدل  بزيادة  وعالقتها  املستقبل 
طبقت  سنة   (  ١٧  -١١  ) من  اعامرهم  تراوحت  طالبا   (  ٣٩٩٥  ) من  الدراسة 
الباحث.  اعداد  املدارس من  احلالية واملستقبلية لطالب  املشكالت  استبانة  عليهم 
توصلت النتائج إىل ان الطالب الذين يعانون من الشعور بالقلق اعطوا نسبة اعىل 
إلمكانات حدوث االحداث السلبية هلم. واوضحت النتائج ايضا ان تأثري كل من 
السلبية واالجيابية  النتائج  توقع  له عالقات خمتلفة يف  السلبية واالجيابية  االحداث 
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ألحداث املستقبل وان النظرة التشاؤمية تؤثر يف املراهقني ومن ثم يشعرون بالقلق 
واالكتئاب. ( حوامديوبلمسعود، ٢٠١٤ )  

 ( ٢٠١١ )( قلق املستقبل واهلوية النفسة وانامط لتعاطف لد Ari ٢-٧-٦أري
قلق   مستو تعرف  اىل  الدراسة  هدفت   ( والكليات  العليا  الثانوية  املدارس  طلبة 
املستقبل واهلوية النفسية وانامط التعاطف لد طلبة املدارس الثانوية العليا والكليات 
وقد تكونت عينة الدراسة من ( ١٥٢٥ ) طالبا وطالبة فقد اظهرت النتائج عدم وجود 

( Aei ،2011 ) .عينة الدراسة قلق املستقبل لد فروق دالة احصائيا ملستو
٣ - املنهجية واالجراءات 

الوصفي  البحث  منهج  احلايل  البحث  يف  استخدم  البحث  منهجية   -٣-١
بأسلوب دراسة الفروق كونه االكثر مالءمة لطبيعة متغري البحث وطبيعة العينة. 

٣-٢- جمتمع البحث احلايل
واالناث  الذكور  من  االعدادية  املرحلة  طلبة  من  احلايل  البحث  جمتمع  يتكون 
٢٠١٨-٢٠١٩ الدرايس  للعام  الصباحية  للدراسة  كربالء  حمافظة  مركز  ضمن 

والبالغ عددهم (١٤٤٨٨) موزعني بواقع (٧٤٧٩) ذكورا و(٧٠٠٩) إناث
٣-٣- عينات البحث احلايل

استخدمت ألغراض البحث احلايل عدد من العينات وهي 
املرحلة  طلبة  من  وطالبة  طالبا   ١٨٠ عددها  وبلغ  االحصائي  التحليل  عينة  أ: 
االعدادية بواقع ٦ افراد لكل فقرة باالعتامد عىل رأي نانيل. استخدمت  يف حساب 
 %٢٧ بنسبة  املتطرفة  العينات  منها  واشتقت  الثبات  ومعامالت  البناء  صدق 

استخدمت يف حساب التمييز. 
ب: عينة البحث الرئيسة وقسمت اىل عينتني متساويتني ( ذوي شهداء وعاديني) 



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٧٦

البحث  حال  يف  عليهم  احلصول  لصعوبة  قصدية  بطريقة  الشهداء  ذوو  اختري 
البحث  عينة  حجم  وبلغ  عشوائية.  بطريقة  اختريوا  فقد  العاديون  اما  العشوائي. 

االساسية (٢٠٠) طالب وطالبة موزعني بالتساوي تبعا للجنس والتخصص. 
ج: عينة استطالعية اولية: بلغ عدد افرادها(١٠٠) طالب وطالبة موزعة بالتساوي 
استخدمت يف مجع املعلومات االولية عن مظاهر القلق لد طالب املرحلة االعدادية. 
د: عينة الثبات: وتكونت من (٣٠) طالبا وطالبة موزعني بالتساوي استخدمت 

حلساب معامل الثبات  (االتساق اخلارجي) بطريقة اعادة االختبار 
٣-٤- اداة البحث احلايل

طلبة   لد القلق   مستو تعرف  اىل  رئيس  بشكل  هيدف  احلايل  البحث  كان  ملا 
من  كان  فقد  العاديني  بأقراهنم  ومقارنتهم  الشهداء  ذوي  من  االعدادية  املرحلة 
الرضوري اعداد مقياس لقلق املستقبل لعدم وجود مقياس عىل حد علم الباحثني 
لقياس هذا املتغري لد الفئات املستهدفة من البحث. وبعد االطالع عىل االدبيات 
العزاوي    ٢٠٠١ املهدي  كدراسة  املستقبل  قلق  تناولت  التي  السابقة  والدراسات 
توصل   ٢٠١٤ واحلريب   ٢٠١١ راي   ٢٠٠٧ العيساوي   ٢٠٠٥ الشقري   ٢٠٠٢
الباحثان اىل تعريف لقلق املستقبل وتم حتديد مخسة جماالت له وهي عىل النحو االيت. 

١: جمال القلق العام ويتمثل بالقلق الدرايس بشكله العام. 
٢: املجال االجتامعي ويتمثل بالقلق من املشكالت االجتامعية والعالقات مع 

االخرين يف املستقبل 
او  الصعبة  االقتصادية  الظروف  من  بالقلق  ويتمثل  االقتصادي  املجال   :٣

االستثنائية او تردي احوال املعيشة التي قد يمر هبا الفرد يف املستقبل. 
٤: املجال الدرايس يتمثل بالقلق من الفشل او االخفاق وعدم القدرة عىل حتقيق 

ما يصبو اليه 
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٥: املجال االرسي ويتمثل بالقلق من فقدان الطلبة ملكانتهم داخل االرسة او 
املشكالت التي قد تواجه االرسة يف املستقبل. 

وطالبة  طالب   ١٠٠ بلغت  الطلبة  من  لعينة  مفتوحة  استبانة  ذلك  بعد  قُدمت 
او  املواقف  او  االشياء  ما   ) وهو  واحد  سؤال  عن  االجابة  منهم  طُلبَ  بالتساوي 
االفكار التي تسبب لك القلق من املستقبل ؟) وبلغ عدد مسببات القلق التي متخضت 
عن االستبانة(٣٤) فقرة أعيدت صياغتها ثم وزعت عىل جماالهتا التي تنتمي اليها. 

اعداد تعليامت املقياس روعي فيها الوضوح وبساطة املعنى بحيث تكون سهلة 
الفهم للفئة العمرية املستهدفة. وتضمنت التعليامت مثاالً يوضح كيفية االجابة عىل 
فقرات املقياس وانه ليست هنالك اجابة صحيحة او خاطئة وان افضل جواب هو 

ما تشعر به بصدق وان الفقرات أعدت ألغراض البحث العلمي فقط. 
٣-٤-١ صالحية الفقرات (الصدق الظاهري)   

لغرض التحقق من صالحية الفقرات يف قياس ما وضعت من اجل قياسه يف شكلها 
الظاهري قام الباحثان بعرض فقرات املقياس عىل جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف 
جمال العلوم الرتبوية والنفسية بلغ عددهم (٢٠) خبريا واعتمدت داللة اختبار مربع 
كاي معياراً لقبول الفقرة. وقد حذفت ٤ فقرات غريدالة احصائياً وهي (٥، ١٥، ١٩، 

٣٤) وبذلك اصبح املقياس يتكون من (٣٠) فقرة كام هو موضح يف اجلدول (١). 
جدول (١)الاختبار مربع كاي

نسبة املوافقونرقم الفقرة
االتفاق

مربع 
كاي

2. 3. 4. 7. 8. 10. 12. 13. 14. 16. 17. 21. 22. 
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 

20100%20

1. 6. 9. 11. 18. 20. 331995%16. 2

5. 15. 19. 341470%3. 2
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بلغت قيمة مربع كاي اجلدولية ٣. ٨ عند مستوة داللة ٠٥ .٠ ودرجة حرية ١
٣-٤-٢ حساب القوة التميزية 

عىل  اعتامدا  التميزية  القوة  حلساب  املتطرفتني  املجموعتني  اسلوب  استخدم 
الدرجة الكلية للمفحوصني بعد ترتيبهم تنازليا واختيار نسبة (٢٧%) العليا والدنيا 
لتشكيل املجموعتني. بلغت كل واحدة منهام (٤٩) فرداً وجلاء الباحثان اىل استخدام 
االختبار التائي لعينتني مستقلتني لغرض حساب القوة التميزية وقد تبني من خالل 
 االختبار ان مجيع الفقرات قد امتازت بقوة متيزية ذات داللة احصائية عند مستو
داللة (٠٥ .٠) ودرجة حرية (٩٦) اذ ان مجيع القيم التائية املحسوبة كانت اعىل من 

اجلدولية البالغة (٢) وكام هو موضح يف اجلدول (٢)
جدول (٢) االوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية للمجموعتني املتطرفتني

رقم 
الفقرة

التائية دنياعليا
املحسوبة

 مستو
الداللة الوسط 

احلسايب
االحتراف 
املعياري

الوسط 
احلسايب

االحتراف 
املعياري

14. 101. 451. 510. 5111. 840. 00

24. 631. 111. 290. 4619. 490. 00

34. 390. 793. 731. 093. 390. 00

44. 470. 843. 571. 004. 800. 00

54. 000. 962. 900. 985. 620. 00

63. 711. 322. 941. 233. 000. 00

73. 691. 162. 901. 253. 280. 00

83. 631. 222. 631. 353. 850. 00

94. 510. 682. 921. 108. 640. 00

104. 180. 992. 821. 076. 540. 00

113. 861. 152. 941. 143. 960. 00

124. 351. 072. 861. 066. 920. 00

134. 241. 152. 571. 147. 260. 00

143. 960. 762. 411. 147. 940. 00
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154. 880. 393. 121. 309. 050. 00

164. 101. 072. 511. 087. 340. 00

174. 141. 152. 821. 016. 040. 00

184. 780. 553. 081. 139. 410. 00

194. 590. 863. 081. 027. 920. 00

204. 590. 793. 221. 196. 690. 00

214. 181. 052. 731. 206. 340. 00

224. 351. 222. 961. 215. 670. 00

234. 610. 813. 161. 147. 240. 00

244. 510. 922. 511. 069. 980. 00

254. 880. 332. 841. 0912. 570. 00

264. 860. 353. 271. 278. 450. 00

274. 101. 182. 611. 405. 710. 00

284. 391. 042. 801. 266. 830. 00

294. 351. 013. 391. 134. 420. 00

304. 271. 223. 061. 304. 730. 00

٣-٤-٣ صدق املقياس الظاهري: تم التأكد من صدق املقياس ظاهريا كام ارشنا 
اىل ذلك سابقاً 

٣-٤-٤ الصدق البنائي للمقياس: 
معامالت  بحساب  الباحثان  قام  للمقياس  البنائي  الصدق  من  التحقق  لغرض 
االرتباط بني الفقرة واملجموع العام للمقياس واالرتباط بني الفقرة واملجال الذي 
وكذلك  للمقياس  العام  واملجموع  املجاالت  بني  العالقة  اىل  اضافة  اليه  تنتمي 
حسبت القيم التائية لداللة االرتباط للتأكد من معنوية االرتباط وقد تبني ان مجيع 
االرتباطات كانت معنوية عند مستو داللة (٠٥ .٠) ودرجة حرية (١٤٨) إذ إن 
مجيع القيم التائية املحسوبة لداللة االرتباط كانت اعىل من اجلدولية البالغة (٩٦ .١) 

وكام هو موضح يف اجلدول (٣)
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جدول (٣) قيم معامالت االرتباط والقيم التائية لداللة االرتباط:

٣-٤-٥ثبات املقياس: 
تم حساب معامالت ثبات املقياس باستخدام طريقتني االوىل لقياس االتساق 
الداخيل وهي معادلة الفا كرونباخ والتي بينت ان قيمة معامل الثبات هو (٩١ .٠) 
تطبيق  اعيد  حيث  اخلارجي  االتساق  لقياس  االختبار  اعادة  طريقة  واستخدمت 
بعد  املقياس عليهم  املقياس عىل عينة مؤلفة من (٣٠) طالباً وطالبة وأعيد تطبيق 
مرور اسبوعني وباستعامل معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجات الطالب يف 
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التطبيق االول ودرجاهتم يف التطبيق الثاين، وتبني أن قيمة معامل االرتباط قد بلغت 
.٠) هي دالة احصائياً عند مستو داللة (٠٥ .٠) ودرجة حرية (٢٨) إذ إن  ٨٩)

قيمة معامل االرتباط اجلدولية قد بلغت (٣٦ .٠). 
معداً  االخري  اصبح  للمقياس  السايكومرتية  اخلصائص  من  التأكد  وبعد 
لالستخدام بصيغته النهائية وهو يتكون من ٣٠ فقرة موزعة بواقع ٦ فقرات لكل 
جمال. تم تعني نمط االجابة عن املقياس وفقاً السلوبليكرت مخايس البدائل ( تنطبق 
عيل متاما، تنطبق عيل بدرجة كبرية، تنطبق عيل بدرجة متوسطة، التنطبق عيل اىل حد 
ما، وال تنطبق عيل متاماً ) تعطى الدرجات ( ٥، ٤، ٣، ٢، ١) كاوزان لالستجابات 

وبذا تكون اعىل درجة ممكنة للمقياس هي ١٥٠ درجة واقلها ٣٠ درجة. 
٣-٥ الوسائل االحصائية: استخدمت يف البحث احلايل جمموعة من الوسائل 

االحصائية وهي: 
١: االختبار التائي لعينتني مستقلتني. ٢: االختبار التائي لعينة واحدة. 

معادلة   :٥ بريسون.  ارتباط  معامل   :٤ االرتباط.  لداللة  التائي  االختبار   :٣
الفاكرونباخ للثبات. ٦: اختبار مربع كاي. ٧: حتليل التباين الثالثي بتفاعل. 

٤-عرض النتائج ومناقشتها: 
للمجاالت  االعدادية  املرحلة  طلبة  امتالك  إىل  التعرف  االول:  اهلدف   -٤-١

الفرعية املكونة لقلق املستقبل اضافةً اىل قلق املستقبل بشكله العام. 
تبني  فقد  واحدة  لعينة  التائي  االختبار  الباحثان  استخدم  اهلدف  ولتحقيق هذا 
من االختبار امتالك طلبة املرحلة االعدادية جلميع املجاالت الفرعية املكونة لقلق 
من  اعىل  املستقبل  لقلق  الفرعية  للمجاالت  احلسابية  األوساط  كانت  اذ  املستقبل 
اجلدولية  من  أعىل  املحسوبة  التائية  القيم  وكذلك   (١٨) البالغ  الفريض  الوسط 
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قلق  ان   .(١٩٩) حرية  ودرجة   (٠٥ .٠) داللة   مستو عند   (٩٦ .١) البالغة 
القيمة  الفريض وبلغت  العام حقق وسطاً حسابيا اعىل من وسطه  املستقبل بشكله 
 التائية املحسوبة له (٤٥ .٨) وهي اعىل من اجلدولية البالغة (٩٦ .١) عند مستو

داللة (٠٥ .٠) ودرجة حرية (١٩٩). وكام هو مبني يف اجلدول (٤)
جدول (٤) نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقلق املستقبل وجماالته الفرعية

املتغري وجماالته 
الفرعية

الوسط 
الفريض

الوسط احلسايب
االنحراف 

املعياري
التائية 

املحسوبة
التائية 

اجلدولية
القلق العام

18

20. 896. 456. 33

1. 96

القلق 
االجتامعي

21. 026. 196. 88

القلق 
االاقتصادي

21. 086. 207. 01

24 .279 .106 .22القلق الدرايس
64 .419 .376 .22القلق االرسي
45 .208 .4529 .90107قلق املستقبل 

٤-٢- اهلدف الثاين: التعرف إىل الفروقات ذات الداللة االحصائية بني الطلبة 
العاديني وذوي الشهداء يف املكونات الفرعية لقلق املستقبل اضافة ً اىل قلق املستقبل 
بشكله العام، تبعا ملتغريات العينة واجلنس واملرحلة الدراسية اضافة اىل التفاعل بينها. 
ولتحقيق هذا اهلدف جلأ الباحثان اىل استخدام حتليل التباين الثالثي بتفاعل لكل 
مكون من املكونات الفرعية إضافة اىل حساب األوساط احلسسابية واالنحرافات 

املعيارية ألفراد العينة مقسمةً تبعا لنوع العينة واجلنس واملرحلة وكام ييل. 
٤-٢-١مكون القلق العام: أظهرت نتائج حتليل التباين وجود ارتفاع ذي داللة 
بالعاديني يف مكون القلق  احصائية لصالح الطلبة من ذوي الشهداء عند مقارنتهم
العام، ان الفروقات كانت ملصلحة االناث عند مقارنتهم بالذكور وكانت الفروقات 



٢٨٣

دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

ملصلحة طلبة املرحلة السادسة مقارنة بطلبة املرحلة الرابعة وهي دالة  احصائياً عند 
حتليل  جدول  يف  مبني  وكام    (١-١٩٢) حرية  ودرجتي   (٠٥ .٠) داللة   مستو
التباين (٥) وجدول االوساط احلسابية (٦) وأظهرت النتائج ايضاً وجود تفاعلِ بني 
العينة واجلنس، والعينة واملرحلة، واجلنس واملرحلة يف حني مل يكن هنالك تفاعل 

بني العينة واجلنس واملرحلة. 
جدول (٥) جدول حتليل التباين الثالثي ملكون القلق العام

مجموع مصادر التباین
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
الفائیة الفائیة المحسوبةالمربعات

الجدولیة
مستوى 
االحتمال

892 .2286 .2212035 .2035العينة

3. 89

0. 000
000 .2080 .7840 .781941 .941اجلنس
004 .7100 .028 .021204 .204املرحلة

019 .6020 .225 .221131 .131العينة * اجلنس
003 .0590 .189 .181212 .212العينة * املرحلة
002 .1450 .6210 .621237 .237اجلنس * املرحلة

العينة * اجلنس * 
256 .2990 .421 .42130 .30املرحلة

42 .1219223 .4497اخلطأ
58199 .8289الكيل



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٨٤

جدول (٦) االوساط احلسابية ملكون القلق العام
االنحراف الوسط الحسابيالمرحلةالجنسالعینة

المعیاري

ذوي الشھداء

ذكر
70 .206 .19رابع
24 .242 .26سادس
09 .726 .22الكلي

انثى
59 .885 .24رابع
43 .004 .26سادس
03 .445 .25الكلي

الكلي
75 .046 .22رابع
48 .123 .26سادس
72 .085 .24الكلي

عادیین

ذكر
83 .043 .14رابع
91 .403 .15سادس
89 .723 .14الكلي

انثى
77 .404 .21رابع
81 .965 .19سادس
31 .685 .20الكلي

الكلي
67 .725 .17رابع
42 .685 .17سادس
52 .705 .17الكلي

الكلي

ذكر
00 .626 .16رابع
32 .826 .20سادس
48 .726 .18الكلي

انثى
44 .145 .23رابع
96 .985 .22سادس
67 .065 .23الكلي

الكلي
57 .886 .19رابع
20 .906 .21سادس
45 .896 .20الكلي



٢٨٥

دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

أظهرت نتائج حتليل التباين وجود ارتفاع  ٤-٢-٢- مكون القلق االجتامعي: 
يف  بالعاديني  مقارنتهم عند  الشهداء  ذوي  من  الطلبة  ملصلحة  احصائية  داللة  ذي 
مقارنتهم  عند  االناث  ملصلحة  كانت  الفروقات  ان  كام  االجتامعي،  القلق  مكون 
بالذكوروهي دالة  احصائياً عند مستو داللة (٠٥ .٠) ودرجتي حرية (١-١٩٢). 
ومل تظهر نتائج التحليل فروقات معنوية تبعاً للمرحلة وكام هو مبني يف جدول حتليل 
التباين (٧) وجدول االوساط احلسابية (٨) وأظهرت النتائج ايضاً وجود تفاعلِ بني 
العينة واجلنس، العينة واملرحلة، يف حني مل تظهر نتائج التحليل تفاعالً بني اجلنس 

واملرحلة وكذلك بني العينة واجلنس واملرحلة. 
جدول (٧) جدول حتليل التباين الثالثي ملكون القلق االجتامعي

مصادر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
الفائية الفائية املحسوبةمتوسط املربعاتاحلرية

اجلدولية
 مستو
االحتامل

486 .4534 .451937 .937العينة

3. 89

0. 000
000 .0970 .2536 .251981 .981اجلنس
172 .8760 .011 .01151 .51املرحلة

العينة * 
001 .2220 .0511 .051305 .305اجلنس

العينة * 
037 .4190 .134 .131120 .120املرحلة

اجلنس * 
616 .2520 .850 .8516 .6املرحلة

العينة * 
اجلنس * 

املرحلة
14. 05114. 050. 5170. 473

.5219اخلطأ
2019227. 18

.7634الكيل
96199



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٨٦

جدول (٨) االوساط احلسابية ملكون القلق اجلتامعي
االنحراف املعياريالوسط احلسايباملرحلةاجلنسالعينة

ذوي الشهداء

ذكر
63 .846 .20رابع
18 .562 .23سادس
07 .205 .22الكلي

انثى
15 .965 .22رابع
62 .364 .25سادس
99 .164 .24الكلي

الكلي
97 .905 .21رابع
69 .463 .24سادس
10 .185 .23الكلي

عاديني

ذكر
34 .124 .16رابع
52 .684 .14سادس
44 .404 .15الكلي

انثى
52 .126 .22رابع
25 .486 .22سادس
33 .306 .22الكلي

الكلي
27 .126 .19رابع
68 .586 .18سادس
45 .856 .18الكلي

الكيل

ذكر
04 .486 .18رابع
70 .125 .19سادس
85 .805 .18الكلي

انثى
83 .545 .22رابع
63 .925 .23سادس
75 .235 .23الكلي

الكلي
25 .516 .20رابع
13 .526 .21سادس
19 .026 .21الكلي



٢٨٧

دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

أظهرت نتائج حتليل التباين وجود ارتفاع  ٤-٢-٣- مكون القلق االقتصادي: 
يف  بالعاديني  مقارنتهم عند  الشهداء  ذوي  من  الطلبة  ملصلحة  احصائية  داللة  ذي 
مقارنتهم  عند  االناث  ملصلحة  كانت  الفروقات  وان  االقتصادي،  القلق  مكون 
بالذكور وهي دالة  احصائياً عند مستو داللة (٠٥ .٠) ودرجتي حرية (١-١٩٢).

ومل تظهر نتائج التحليل فروقات معنوية تبعاً للمرحلة وكام هو مبني يف جدول حتليل 
التباين (٩) وجدول االوساط احلسابية (١٠) وأظهرت النتائج ايضاً وجود تفاعلِ 
بني  تفاعالً  التحليل  نتائج  تظهر  مل  حني  يف  واملرحلة،  العينة  واجلنس،  العينة  بني 

اجلنس واملرحلة وكذلك بني العينة واجلنس واملرحلة. 
جدول (٩) جدول حتليل التباين الثالثي ملكون القلق االقتصادي

جمموع مصادر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
الفائية الفائية املحسوبةاملربعات

اجلدولية
 مستو
االحتامل

519 .25110 .249912499. 25العينة

3. 89

0. 000
000 .7670 .0119 .4471447. 01اجلنس
030 .7780 .054 .1081108. 05املرحلة

049 .9110 .453 .88188. 45العينة * اجلنس
026 .0410 .015 .1141114. 01العينة * املرحلة
254 .3110 .651 .29129. 65اجلنس * املرحلة
العينة * اجلنس 

254 .3110 .651 .29129. 65* املرحلة

61 .434119222. 84اخلطأ
7657199. 87الكيل



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٨٨

جدول (١٠) االوساط احلسابية ملكون القلق ااالقتصادي
االنحراف المعیاريالوسط الحسابيالمرحلةالجنسالعینة

ذوي الشھداء

ذكر
10 .227. 20رابع
87 .261. 20سادس
52 .205 .24الكلي

انثى
57 .255. 36رابع
48 .274. 16سادس
08 .265 .26الكلي

الكلي
51 .236. 78رابع
43 .263. 68سادس
38 .235 .25الكلي

عادیین

ذكر
83 .164. 36رابع
25 .164. 16سادس
50 .264 .16الكلي

انثى
17 .215. 60رابع
10 .215. 72سادس
09 .665 .21الكلي

الكلي
62 .185. 98رابع
43 .185. 94سادس
50 .965 .18الكلي

الكلي

ذكر
69 .196. 28رابع
02 .216. 18سادس
41 .236 .20الكلي

انثى
65 .235. 48رابع
49 .245. 44سادس
56 .965 .23الكلي

الكلي
51 .216. 38رابع
96 .225. 81سادس
27 .106 .22الكلي



٢٨٩

دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

٤-٢-٤- مكون القلق الدرايس: أظهرت نتائج حتليل التباين وجود ارتفاع ذي 
بالعاديني يف مكون  داللة احصائية ملصلحة الطلبة من ذوي الشهداء عند مقارنتهم
القلق الدرايس، كام ان الفروقات كانت ملصلحة االناث عند مقارنتهم بالذكور وهي 
دالة  احصائياً عند مستو داللة (٠٥ .٠) ودرجتي حرية (١-١٩٢)  ومل تظهر 
نتائج التحليل فروقات معنوية تبعاً للمرحلة وكام هو مبني يف جدول حتليل التباين 
ايضاً وجود تفاعلِ بني  النتائج  (١١) وجدول االوساط احلسابية (١٢) وأظهرت 
العينة واجلنس، العينة واملرحلة، يف حني مل تظهر نتائج التحليل تفاعالً بني اجلنس 

واملرحلة وكذلك بني العينة واجلنس واملرحلة. 
جدول (١١) جدول حتليل التباين الثالثي ملكون القلق الدرايس

درجات جمموع املربعاتمصادر التباين
احلرية

متوسط 
الفائية الفائية املحسوبةاملربعات

اجلدولية
 مستو
االحتامل

967 .6578 .6511965 .1965العينة

3. 89

0. 000
000 .9460 .6527 .651695 .695اجلنس
044 .1080 .254 .251102 .102املرحلة

العينة * 
019 .6020 .455 .451139 .139اجلنس

العينة * 
039 .3410 .054 .051108 .108املرحلة

اجلنس * 
506 .4440 .050 .05111 .11املرحلة

العينة * 
اجلنس * 

املرحلة
19. 85119. 850. 7970. 373

89 .2819224 .4779اخلطأ
19199 .7821الكيل



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٩٠

جدول (١٢) االوساط احلسابية ملكون القلق الدرايس
االنحراف املعياريالوسط احلسايباملرحلةاجلنسالعينة

ذوي الشهداء

ذكر
08 .487 .21رابع
27 .562 .25سادس
60 .525 .23الكلي

انثى
79 .605 .25رابع
62 .204 .28سادس
35 .905 .26الكلي

الكلي
73 .546 .23رابع
84 .883 .26سادس
70 .215 .25الكلي

عاديني

ذكر
64 .883 .15رابع
29 .084 .17سادس
99 .483 .16الكلي

انثى
03 .366 .22رابع
66 .805 .22سادس
79 .585 .22الكلي

الكلي
92 .125 .19رابع
75 .945 .19سادس
82 .535 .19الكلي

الكيل

ذكر
25 .686 .18رابع
47 .325 .21سادس
99 .005 .20الكلي

انثى
07 .986 .23رابع
80 .505 .25سادس
96 .745 .24الكلي

الكلي
68 .336 .21رابع
99 .415 .23سادس
41 .376 .22الكلي



٢٩١

دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

٤-٢-٥- مكون القلق االرسي: أظهرت نتائج حتليل التباين وجود ارتفاع ذي 
بالعاديني يف مكون  الشهداء عند مقارنتهم الطلبة من ذوي  داللة احصائية ملصلحة 
القلق االرسي، كام ان الفروقات كانت ملصلحة االناث عند مقارنتهم بالذكور وهي 
دالة  احصائياً عند مستو داللة (٠٥ .٠) ودرجتي حرية (١-١٩٢). ومل تظهر نتائج 
التحليل فروقات معنوية تبعاً للمرحلة وكام هو مبني يف جدول حتليل التباين (١٣) 
وجدول االوساط احلسابية (١٤) وأظهرت النتائج ايضاً عدم وجود تفاعلِ بني العينة 

واجلنس، العينة واملرحلة، اجلنس واملرحلة وكذلك بني العينة واجلنس واملرحلة. 
جدول (١٣) جدول حتليل التباين الثالثي ملكون القلق االرسي

جمموع مصادر التباين
املربعات

درجات 
الفائية الفائية املحسوبةمتوسط املربعاتاحلرية

اجلدولية
 مستو
االحتامل

396 .1261 .1211613 .1613العينة

3. 89

0. 000
000 .7560 .3842 .3811123 .1123اجلنس
005 .2330 .328 .321216 .216املرحلة

062 .5200 .483 .48192 .92العينة * اجلنس
084 .0210 .383 .38179 .79العينة * املرحلة
441 .5970 .680 .68115 .15اجلنس * املرحلة

العينة * اجلنس * 
804 .0620 .620 .6211 .1املرحلة

27 .6419226 .5044اخلطأ
62199 .8186الكيل



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٩٢

جدول (١٤) االوساط احلسابية ملكون القلق االرسي
االنحراف املعياريالوسط احلسايباملرحلةاجلنسالعينة

ذوي الشهداء

ذكر
36 .2432 .105رابع
15 .601 .127سادس
32 .4225 .116الكلي

انثى
78 .5225 .123رابع
75 .8820 .132سادس
64 .2023 .128الكلي

الكلي
39 .3830 .114رابع
79 .2414 .130سادس
08 .3125 .122الكلي

عاديني

ذكر
88 .8016 .77رابع
03 .6817 .78سادس
79 .2416 .78الكلي

انثى
48 .2024 .107رابع
53 .6424 .106سادس
25 .9224 .106الكلي

الكلي
56 .5025 .92رابع
22 .6625 .92سادس
26 .5825 .92الكلي

الكيل

ذكر
06 .5229 .91رابع
44 .1427 .103سادس
72 .3328 .97الكلي

انثى
21 .3626 .115رابع
10 .7626 .119سادس
12 .5626 .117الكلي

الكلي
03 .4430 .103رابع
92 .4527 .111سادس
20 .4529 .107الكلي



٢٩٣

دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

التباين وجود ارتفاع ذي داللة  أظهرت نتائج حتليل  ٤-٢-٦- قلق املستقبل: 
بالعاديني يف قلق املستقبل،  احصائية ملصلحة الطلبة من ذوي الشهداء عند مقارنتهم
احصائياً  دالة   بالذكوروهي  مقارنتهم  عند  االناث  ملصلحة  كانت  الفروقات  وان 
التحليل  نتائج  عند مستو داللة (٠٥ .٠) ودرجتي حرية (١-١٩٢). ومل تظهر 
فروقات معنوية تبعاً للمرحلة وكام هو مبني يف جدول حتليل التباين (١٥) وجدول 
االوساط احلسابية (١٦) وأظهرت النتائج ايضاً وجود تفاعلِ بني العينة واجلنس، 
العينة واملرحلة، يف حني مل تظهر نتائج التحليل تفاعالً بني اجلنس واملرحلة وكذلك 

بني العينة واجلنس واملرحلة. 
جدول (١٥) جدول حتليل التباين الثالثي لقلق املستقبل

درجات جمموع املربعاتمصادر التباين
الفائية متوسط املربعاتاحلرية

املحسوبة
الفائية 

اجلدولية
 مستو
االحتامل

206 .6590 .65144193 .44193العينة

3. 89

0. 000
000 .7670 .6541 .65120462 .20462اجلنس
011 .5480 .016 .0113208 .3208املرحلة

008 .2870 .137 .1313570 .3570العينة * اجلنس
013 .2890 .136 .1313081 .3081العينة * املرحلة
250 .3300 .611 .611651 .651اجلنس * املرحلة

العينة * اجلنس * 
357 .8520 .610 .611417 .417املرحلة

92 .64192489 .94064اخلطأ
40199 .169649الكيل



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٩٤

جدول (١٦) االوساط احلسابية لقلق املستقبل
االنحراف املعياريالوسط احلسايباملرحلةاجلنسالعينة

ذوي الشهداء

ذكر
36 .2432 .105رابع
15 .601 .127سادس
32 .4225 .116الكلي

انثى
78 .5225 .123رابع
75 .8820 .132سادس
64 .2023 .128الكلي

الكلي
39 .3830 .114رابع
79 .2414 .130سادس
08 .3125 .122الكلي

عاديني

ذكر
88 .8016 .77رابع
03 .6817 .78سادس
79 .2416 .78الكلي

انثى
48 .2024 .107رابع
53 .6424 .106سادس
25 .9224 .106الكلي

الكلي
56 .5025 .92رابع
22 .6625 .92سادس
26 .5825 .92الكلي

الكيل

ذكر
06 .5229 .91رابع
44 .1427 .103سادس
72 .3328 .97الكلي

انثى
21 .3626 .115رابع
10 .7626 .119سادس
12 .5626 .117الكلي

الكلي
03 .4430 .103رابع
92 .4527 .111سادس
20 .4529 .107الكلي
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٤-٣- مناقشة النتائج: 
٤-٣-١-اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع العديد من الراسات السابقة ومنها 
 (٢٠١١) احلريب  ودراسة   (٢٠٠٤  ،Kaggan) ودراسة   (٢٠٠١) املهدي  دراسة 
  (٢٠٠٢) العزاوي  دراسة  مع  اختلت  بينام   (٢٠١٣) والنعيم  املؤمني  ودراسة 
هذه   تعز ان  ويمكن   (٢٠١١  ،Ari) ودراسة   (٢٠٠٧) السبعاوي  ودراسة 
تغريات  من  يرافقها  وما  العمرية  املرحلة  طبيعة  اوهلام  اساسيني  امرين  اىل  النتيجة 
النفيس  الدعم  الكثري من  املرحلة تستوجب  فسلجية ونفسية كام ان متطلبات هذه 
من  بالكثري  واملتمثلة  البلد  هبا  يمر  التي  الظروف  هو  الثاين  واالمر  واالجتامعي. 
املشكالت واالزمات والتحديات التي فرضتها الظروف االمنية وما يرتتب عليها 
ضبابية  من  املتأتية  القلق  عوامل  زيادة  يف  يساعد  مما  واجتامعية  نفسية  ضغوط  من 
املستقبل امامهم وانعدام االمل فيه. . وقد اكد الكثري من الباحثني هذا  االمر ومنهم 
الظروف احلضارية واالجتامعية  نتاج  املستقبل هو  قلق  أن  اكدت  التي   ( ( هورين 
القائمة عىل مبدأ التنافس. وينشأ القلق نتيجة الحساس الفرد بالوحدة والعزلة وقلة 
احليلة يف عامل ميلء بالعداوة والتحديات. يف حني ير فروم ان القلق ينشأ من بني 

احلاجة اىل التقرب من الوالدين واحلاجة اىل االستقالل واالعتامد عىل النفس. 
٤-٣-٢-   ان ارتفاع مستو القلق بشكله العام إضافة اىل مكوناته الفرعية عند 
الطلبة ذوي الشهداء عند مقارنتهم بالطلبة العاديني يعد أمرا طبيعياً يعز اىل غياب 
الدعم النفيس واالجتامعي وفقدان احلنان واحلب والرعاية االبوية إضافة اىل النقص 
أو  النمو يف ظل غياب االب، ويتزايد  امكانية اشباع متطلبات مرحلة  احلاصل يف 
يتعمق هذا االحساس بالقلق لد االناث يف ظل جمتامعاتنا الرشقية املحافظة وما 
تفرضه من القيود عىل حركة املرأة وحريتها مما يقلل من فرص التنفيس او التعبري عن 
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القلق. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة العزاوي (٢٠٠٢) ودراسة السبعاوي 
إذ إشارت اىل وجود فرق ذي داللة  املؤمني والنعيم (٢٠١١)  (٢٠٠٧) ودراسة 
احصائية ملصلحة االناث. ويمكن تفسري هذا االرتفاع لد االناث يف قلق املستقبل 
كنتيجة للتكوين النفيس والبايلوجيوالنشئة االجتامعية لالنثى التي تنال فرصاً اقل 

من الذكور للدعم وامكانية اقل للتعويض والتفريغ عن الضغوط. 
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املصادر: 
فاعلية  حممود(٢٠٠٦):  ابراهيم  ابراهيم،   *
اإلرشاد العقالين االنفعايل يف خفض قلق املستقبل 
غري  ماجستري  رسالة  الفني،  التعليم  طالب   لد

منشورة، كلية الرتبية، جامعة أسيوط. 
معجم  املحيط،  العرب  لسان  منظور،  *ابن 
العالييل،  عبداهللا  الشيخ  تقديم  لغوي، 
لسان  دار  خياط،  يوسف  اعدادوتصنيف 

العرب، بريوت. 
مبادئ  درويش(٢٠٠٢):  سهام  عطية،  ابو   *

اإلرشاد النفيس، دار الفكر للنرش، عامن. 
نظمي  ابومصطفى،  عطافمحمود،  *ابوغايل، 
يف  املهني  املستقبل  بقلق  التنبؤ  عودة((٢٠١٦: 
أهداف  وتوجهات  الدراسة  عن  الرضا  ضوء 
النفيس  اإلرشاد  اختصاص  طلبة   لد االنجاز 
جامعة  جملة  األقىص،  بجامعة  الرتبية  كلية  يف 

األقىص، املجلد(٢٠)، العدد(١ ). 
الشيخ،  الرمحن،  عبد  نائل  *اخرس، 
النفس،  علم  اىل  مدخل  عبداهللا((٢٠٠٧: 

مكتبةالرشد، بريوت. 
جورجستانبسيو(:  روبرت،  أغروس،   *
سلسلة  احلديث،  منظوره  يف  (١٩٨٩العلم 

املعرفة، الكويت. 
*االقرصي، يوسف(٢٠٠٢): كيف تتخلص من 

اخلوف والقلق من املستقبل، دار الطائف، عامن. 
املستقبل  من  القلق  هتاين(٢٠١٤):  *احلريب، 
 الطموح لد الذات ومستو بتقدير  وعالقته 
الرياض،  مدينة  يف  الثانوية  املرحلة  طالبات 
نايف  جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة 

للعلوم األمنية، السعودية. 

وآخرون(٢٠٠٨):  عودة  حممد  *الرياموي، 
والتوزيع  للنرش  املسرية  دار  العام،  النفس  علم 

والطباعة، عامن، األردن. 
العالج  خري(٢٠٠٥):  حممد  فيصل  الزراد،   *

النفيس السلوكي، دار العلم للماليني، لبنان. 
درويش((٢٠١٥:  محدي  إيامن  *الزعالن، 
 لد الشخصية  بسامت  وعالقته  املستقبل  قلق 
كلية  رسالةماجستري،  النسب،  األطفال جمهويل 

الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة. 
*الزواهرة، حممد(٢٠١٥): العالقة بني الصالبة 
 الطموح لد النفسية وقلق املستقبل ومستو
جامعة  جملة  بالسعودية،  حائل  جامعة  طلبة 
الرتبوية  ودراسات  لألبحاث  املفتوحة  القدس 

والنفسية، جملد(٣)، العدد(١٠). 
حممد(٢٠٠٨):  عرفات  فضيلة  *السبعاوي، 
وعالقته  الرتبية  كلية  طلبة   لد املستقبل  قلق 
الرتبية،  كلية  جملة  والتخصص،  باجلنس 

جملد((١٥، العدد(٢). 
برنامج  )فاعلية   ٢٠١١  ) أمحد:  الرشيفني،   *
املعريف  النموذج  إىل  يستند  إرشادي  إرشاف 
املتدربني  املرشدين   لد األداء  قلق  خفض  يف 
الرتبوية،  العلوم  املجلة األردنية يف  يف األردن، 

املجلد(٧)، العدد(٣). 
الذات  فعالية  كامل(٢٠٠٦):  الشناوي،   *
وعالقتها ببعض سامت الشخصية لد طالب 
النوعي  التعميم  مؤمتر  النوعية.  الرتبية  كلية 
ودوره يف التنمية البرشية يف عرصالعوملة. جامعة 

املنصورة. 
هاشم(٢٠١٣):  جمدي  روال  الصفدي،   *
املساندة االجتامعية والصالبة النفسية وعالقتها 
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بقلق املستقبل لد زوجات الشهداء واألرامل 
بمحافظات غزة، رسالة ماجستري، كليةالرتبية، 

جامعة األزهر. 
قلق املستقبل  *العزاوي، نبيل حممد(٢٠٠٢): 
املرحلة  طلبة   لد املتغريات  ببعض  وعالقته 
منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  اإلعدادية، 

كليةالرتبية، جامعة بغداد. 
الصحة  الدين(١٩٩٠):  عالء  *الكفايف، 

النفسية، دار هجر للطباعة، القاهر، مرص. 
املستقبل  قلق  غالب((٢٠٠٩:  *املشيخي، 
 ومستو الذات  فاعلية  من  بكل  وعالقته 
الطموح لد عينة من طالب جامعة الطائف، 
 ،رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم القر

السعودية. 
قلق  عبدالرمحن(٢٠١١):  نيفني  املرصي،   *
الذات  فاعلية  من  بكل  وعالقته  املستقبل 
من  عينه   لد األكاديمي  الطموح   ومستو
رسالةماجستري،  بغزة،  األزهر  جامعة  طلبة 

كليةالرتبية، جامعة األزهر. 
* املهدي، أسامء عبداحلسني(٢٠٠١ ): اثر برنامج 
إرشادي يف خفض قلق املستقبل لد طالبات الصف 
ماجستريغريمنشورة،  رسالة  اإلعدادي،  السادس 

كليةالرتبية، اجلامعة املستنرصية. 
مازن  نعيم،  حممدامحد،  *املومني، 
كليات   لد املستقبل  قلق  حممود(٢٠١٢): 
بعض  ضوء  يف  اجلليل  منطقة  يف  املجتمع 
الرتبوية،  العلوم  يف  االردنيه  املجلة  املتغريات، 

جملد (٩)العدد(٢). 
جنار  اجلباري،  هاديصالح،  *النعيمي، 
 لد املستقبل  قلق  عبدالقادر(٢٠١٠): 

مركز  يف  الزواج  عن  املتأخرات  املدرسات 
والعلم،  الرتبية  جملة  كركوك،  حمافظة 

املجلد((١٧، العدد(٣). 
اجلنايب،  حيدرحسن،  *اليعقويب، 
النفيس  اإلرشاد  عبدالصاحب(٢٠٠٢): 

والصحة النفسية، كليةالرتبية، جامعة بغداد. 
*بدير، ريانسليم، اخلزرجي، عامرسامل(٢٠٠٧): 
للطباعة  اهلادي  دار  للطفل،  النفسية  الصحة 

والنرش والتوزيع، بريوت. 
*توفلر، الفن(١٩٩٠): صدمة املستقبل، ترمجة 
دار  املجد،  أبو  كامل  وامحد  ناصف  عيل  حممد 

هنضة مرص للطباعة والنرش، القاهرة. 
قلق املستقبل  *جاسم، باسم فارس(١٩٩٦): 
احلياة،  أهداف  عن  والرضا  السيطرة  ومركز 
اجلامعة  اآلداب،  كلية  دكتوراه،  أطروحة 

املستنرصية. 
العوامل اخلمسة  *جرب، امحد حممود(٢٠١٢): 
 للشخصية وعالقتها بقلق املستقبل لد الكرب
غزة،  بمحافظات  الفلسطينية  اجلامعات  طلبة 
جامعةاألزهر،  كليةالرتبية،  رسالةماجستري، 

غزة. 
املستقبل  قلق  حممد(٢٠٠٠):  امحد  *حسانني، 
املتغريات  ببعض  عالقتهام  يف  االمتحان  وقلق 
النفسية لد عينة من طالب الصف الثاين الثانوي، 

رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة املنيا. 
فهمه  القلق  الدين(٢٠٠٢):  عالء  *حسن، 
للجامعة  الثقافية  املجلة  عالجه،  وأساليب 

األردنية، العدد(٦٠). 
*حوامدي، السايس، بلمسعود، عادل(٢٠١٤): 
قلق املستقبل وعالقته ببعض املتغريات(اجلنس، 
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عىل  املقبلني  الطلبة   لد الدرايس)  التخصص 
كلية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  التخرج، 

العلوم االجتامعية و اإلنسانية، جامعة الوادي. 
ناظم  العبيدي،  عزيزحنا،  *داوود، 
هاشم(١٩٩٠): علم النفس الشخصية، وزارة 

التعليم العايل، جامعة بغداد. 
* داوود، عزيزواخرون(١٩٩١): الشخصية بني 
السواء واملرض، مكتبة االنجلو مرصية، القاهرة. 
النفيس،  الشذوذ  علم   :( عيل(١٩٩٣  *سعد، 

مطبوعات جامعة دمشق، سوريا. 
املستقبل  قلق  ناهد رشيف(٢٠٠٥):  *سعود، 
اطروحه  والتشاؤم،  التفاؤل  بسمتي  وعالقته 

دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة دمشق. 
نفسك  عالج  عزت(١٩٩٨):  حممد  *عارف، 

من القلق والتوتر، دار النرص، القاهر. 
فاعلية   مد غز(٢٠٠٤):  نرية  *عبدالفتاح، 
برنامج إرشادي عقالين انفعايل يف ختفيض القلق 
من  عينة   لد املوت  من  اخلوف  واالكتئاب 
أطفال مرىض القلب، أطروحة دكتوراه، معهد 
الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني شمس. 

اثربرنامج  ابراهيم(٢٠٠٤):  اسامعيل  *عيل، 
طلبة   لد الناقد  التفكري  تنمية  يف  تدريبي 
دكتوراه،  أطروحة  اإلعدادية،  املرحلة 

كليةالرتبية، جامعة بغداد. 
*عويضة، كامل حممد حممد١٩٩٦)): الصحة 
العلمية،  الكتب  دار  النفس،  علم  منظور  من 

بريوت، لبنان. 
النفسية  الصحة  مصطفى(١٩٨٧):  *فهمي، 
دراسة يف سيكولوجية التكيف، مكتبةاخلانجي، 

القاهرة. 

انفعاالهتا  النفس  عيل((١٩٨٣:  كامل،   *
للدراسات  واسط  دار  وعالجها،  وامراضها 

والنرش والتوزيع. 
فاعلية  سعد((٢٠٠٨:  خالد  حممد،   *
يف  باملعنى  اإلرشاد  عىل  قائم  برناجمإرشادي 
خفض قلق املستقبل لد املراهقني املكفوفني، 
الرتبية،  كلية  واجتامعية،  تربوية  دراسات  جملة 

جامعة حلوان، املجلد((١٤العدد(٤). 
*مسعود، سناء منري(٢٠٠٦): بعض املتغريات 
غري  ماجستري  رسالة  املستقبل،  بقلق  املرتبطة 

منشورة، كلية الرتبية، جامعة القاهرة، مرص. 
*نظام املدارس الثانوي لعام (١٩٧٧)، وزارة 

الرتبية، مجهورية العراق. 
Freud, S. : Group psychoanalysis*
and the analysis of the ego in J,
Starchy ed. The Complete psycho-
logical work of Sigmond reud, Vol

 .London Hogarth, press, 1957 ,(17)
Ari, R. (2011). Analysis of ego  *
iden�ty process of adolescents
in terms of a�achment styles and
gender. Procedia Social and Be-
 .havioral Sciences, 2 (10): 744-750
Zaleski, Z. &Swie�cha, R. ( 1997 *
): Infuence Strategies used by
Military and Civil supervisor, pol-

 .(ish psychology, Vol. (28), N. (4
Future anx- :( 1996 ---------------*
iety, Personal Individual Differ-

 .(ences، Vol. ( 28 ). ، N. ( 4


