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  واجلامعي   من طالب التعلمي الثانوي دلى عينة    يف مس توى قلق املس تقبل الفروق  

 . والتكوين املهن 

 5زقاوة أ محد 

 ملخص 

نوية،  ادلراس ية: الثا هدفت ادلراسة ا ىل تعرف الفروق يف مس توى قلق املس تقبل دلى عينة من طالب املرحةل

وين همن(. والتكوين املهن، وفقا ملتغري اجلنس )ذكور، ا انث( واملس توى التعلميي )اثنوي، جامعي، تك ،اجلامعية

( طالب 1200( فقرة، طبقت عىل عينة من )30قلق املس تقبل تضمن )ل ياانولتحقيق ذكل طور الباحث اس تب

املهنج الوصفي املقارن. وأ ظهرت النتاجئ وجود مس توى  ثة. اتبع الباحثوطالبة ينمتون ا ىل املراحل ادلراس ية الثال

و ( قلق منخفض، %28.83(، )%60.08) متوسط من قلق املس تقبل دلى الطالب عينة ادلراسة بلغ

انث،  ( قلق مرتفع. كام وجدت فروق داةل يف مس توى قلق املس تقبل بني اذلكور وال انث لصاحل ال  11.08%)

. وعىل ضوء  هن ىل املرحةل ادلراس ية لصاحل التعلمي الثانوي والتكوين املا  ل تعزى يف قلق املس تقب ووجدت فروق داةل

 عددا من التوصيات ذات الصةل مبوضوع ادلراسة. هذه النتاجئ طرح الباحث 

 . التكوين املهن  ؛التعلمي اجلامعي ؛التعلمي الثانوي ؛الطالب ؛: قلق املس تقبلاللكامت املفتاحية 

Differences in the level of Future Anxiety among a sample of secondary, 

university and vocational training students 

Ahmed Zegaoua 
Abstract 

The main purpose of this study was to investigate differences in the level of Future 

Anxiety among a sample of secondary, university and vocational training students,  

according to gender and educational level. The researcher developed a questionnaire 

about future anxiety consisted of (30) items, which was distributed on (1200) 

students who belong to three groups: secondary, university and vocational training 

students using a comparative explorative method. The results revealed that there was 

moderate level of future anxiety among the students (60.08%), low level of anxiety 

(28.83%), and high level of anxiety (11.08). There were also statistically significant 

differences at the level of future anxiety among males and females in favor of females. 

There were also statistically significant differences in the level of future anxiety 

attributed to Educational Level in favor of secondary school and vocational training 

students. Some recommendations and suggestions were listed. 

Keywords: Future anxiety; Students; Secondary school; Higher education; Vocational 

training. 
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 مقدمة 

 Future( مصطلح صدمة املس تقبلTofler, Aلفني توفلر )أ  مع هناية القرن العرشين أ طلق عامل املس تقبليات 

Shock (1990  للتعبري عن دخول ال ) ة فرازات اجلديدة يف جمال الس ياسال  ل حاةل من التيه والقلق نتيجة نسان يف

نسان املعارص من هذه التطورات، بقدر  در ما اس تفاد ال  ثقافة والتدفق املعلومايت والتكنولويج. وبقوالاقتصاد وال 

ىل ادلخول يف حاةل من الارتباك والقلق والضيق والغموض. وتاكد لك اجملمتعات املعارصة تعاين من القلق، ا  ما دفعته 

 ,Twenge(، وتوصل توينغ )23 ص. ،1988نه )ش هيان، ( من الساكن يف أ ي وقت بعي %05فهو يصيب حنو )

من ال طفال   %20. ويف دراسة أ خرى فا ن %20حبوايل  1993 -1952ن القلق ازداد بني عايم أ  ىل ا  ( 2000

 (.Blood et al, 2007واملراهقني يعانون من اضطراب القلق )

فراد،  عة بني ال  نترشت بصورة واسأ حد أ نظمة القلق اليت ا Anxiété face à l’avenirويعد قلق املس تقبل 

ة اليت يعاين بعضها من احلروب والرصاعات ادلاخلية، وال مراض والفقر، والاضطراابت  خصوصا يف اجملمتعات النامي 

نه يعد ال كرث  الس ياس ية وتراجع أ نظمهتا الاقتصادية. وحبمك أ ن الش باب هو الرشحية الواسعة يف هذه اجملمتعات؛ فا 

درايس وهمن مالمئ وانحج.  ه الشخيص املتعلق بضامن مرشوعفه خبصوص مصري وازدايد خماو ، لعرضة لقلق املس تقب

واجملمتع اجلزائري عىل غرار اجملمتعات النامية؛ يعرف هو الآخر تقلبات اقتصادية واجامتعية وثقافية متسارعة، أ ثرت  

يف ظل الاهامتم  دث هذا التغيريبدون شك عىل متثالت الش باب ملس تقبلهم حول العمل وادلراسة والزواج. وحي

أ جل تقليص نس بة البطاةل عرب خلق مناصب شغل وتنويع مصادر الرثوة خارج احملروقات  املس متر لدلوةل وسعهيا من 

عرب انشاء هيئات وواكلت لتشغيل الش باب ومساعدته عىل انشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة لتحرير مبادراته  

 ة. وجتس يد طموحاته ومشاريعه الشخصي

بابية يف ظل تنايم مظاهر قلق املس تقبل لتشمل رة جدا ول تسد الاحتياجات الش  اولت حمصو وتبقى هذه احمل

البحث عن منط العيش واحلياة املرغوب فيه، وتبن القمي املعارصة اليت تفرزها العوملة من دول املركز. وامياان من  

تصني ورامسي الس ياسات الش بابية، من الطريق أ مام امل  الباحث خبطورة الظاهرة، ورغبة منه يف تشخيصها ومتهيد

لق أ ساليب للتكفل ابلش باب واحلفاظ عىل اس تقراره النفيس والعقيل، ومرافقته لتحقيق اندماج همن أ جل خ

ىل خوض جتربة البحث عن قلق املس تقبل دلى عينة واسعة من الش باب ا  واجامتعي انحج، تسعى ادلراسة احلالية 

 املس تقبل. ثري لك من النوع واملرحةل التعلميية يف قلقه القلق ومدى تأ  للكشف عن درجت

 مشلكة ادلراسة أ س ئلهتا: 

يشغل قلق املس تقبل حزيا كبريا من املشالكت النفس ية للش باب اليوم وخصوصا مع تفامق ضغوط احلياة وانعدام 

فية اليت مير هبا اجملمتع قتصادية والثقافرص العمل وارتفاع تاكليف العيش. كام أ ن وترية التحولت الاجامتعية والا 

كثري يف ارتفاع القلق وهاجس اخلوف من املس تقبل. وما يالحظ يف الواقع الاجامتعي هو التأ ثري اجلزائري أ سهمت ب

السليب اذلي يرتكه القلق عىل سلوك الفرد مما يدفعه حنو الاحنراف وتعاطي الآفات الاجامتعية ويه أ ليات  

ة القلق دلى الش باب جتاه بئه هل املس تقبل. ذلكل فا ن دراسة وفهم طبيعقع ونس يان ما ي لالنسحاب من الوا

( وجود حاجة ا ىل اس تكشاف مشالكت الش باب املتعلقة  2002املس تقبل هو خطوة حنو العالج. ويؤكد شويق )

سح حباث املس تقبل مب يريل وكراج مريتلر ا ىل رضورة اهامتم أ  إ   وال اكدميي. وتشري دراسة مارك ابملس تقبل الزوايج

 (.1996لق وحتديد أ نواعه )ورد يف فراج وهويده، القلق وحتديد ا حصائيات أ كرث دقة عن الق 

وتعترب رشحية الش باب خصوصا املمتدرسني مهنم وابل خص طلبة التعلمي الثانوي واجلامعي؛ من أ كرث الرشاحئ 

احلصول عىل معل حمرتم وسهوةل بعد التخرج من  الاجامتعية عرضة لآاثر قلق املس تقبل نظرا اىل طموح هذه الفئة

ن يف ظل تقلبات عامل الشغل والتغريات الاقتصادية املفاجئة. من هجة أ خرى توجد رشحية هممة من الاندماج امله

الش باب ختلت مبكرا عن مقاعد ادلراسة لعدة أ س باب، ويه تزاول تكويهنا اخلاص مبراكز التكوين املهن؛ قصد  
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ن انحج. وقد دلت دراسة سابقة  ها يه كذكل؛ ابكتساب هوية همنية واندماج همهيل همن يسمح لاحلصول عىل تأ  

أ ن هذه الرشحية تعاين من قلق املس تقبل بدرجة متوسطة خصوصا عىل املس توى الاجامتعي والنفيس وال اكدميي 

دلى هذه  وى قلق املس تقبل(. وعىل هذا ال ساس تسعى ادلراسة احلالية للوقوف عىل مس ت2013واملهن )زقاوة، 

 تغري اجلنس واملس توى التعلميي.الفئات الثالثة من الش باب يف ظل م

 : أ س ئةل ادلراسة 

 ما مس توى قلق املس تقبل دلى عينة ادلراسة من طلبة التعلمي الثانوي واجلامعي وطلبة التكوين املهن؟ -

 ؟هل هناك فروق بني اجلنسني يف قلق املس تقبل دلى عينة ادلراسة -

 ي دلى عينة ادلراسة؟س تقبل تعزى اىل املس توى التعلميق يف قلق امل هل توجد فرو -

 أ مهية ادلراسة: 

 تمتثل أ مهية ادلراسة فامي ييل: 

منائية، وقائية   -1 ا ن احلجم الواسع لعينة ادلراسة وتنوعها جيعل مهنا قاعدة بياانت هامة ومفيدة لبناء برامج ا 

 وعالجية.

التكوينية وضبط املالءمة بني  الربامج لني معلومات هامة تساعدمه يف تقوميلباحثني واملس ئو توفر هذه ادلراسة ل  -2

 التخصصات املهنية وفرص العمل املتاحة لها مبا يؤدي ا ىل التخفيف من قلق املس تقبل

هنيني توفر ادلراسة للمختصني يف ال رشاد النفيس واملهن ولل خصائيني من مستشاري التوجيه والانتقاء امل  -3

ملدريس واملهن يف أ جواء خالية من القلق أ و يقل فهيا  متكهنم من مساعدة الطالب يف بناء مرشوعهم امعلومات 

 القلق. 

يتوقع من ادلراسة أ ن تكون مصدرا هاما ملعرفة واقع الش باب ومجع معطياته يف ظل التحولت الاجامتعية  -4

 والس ياس ية اجلارية يف املنطقة العربية. 

 راسة: هدف ادل 

تقبل دلى ثالثة مجموعات من الش باب املمتدرس: طلبة ية ا ىل التعرف عىل مس توى قلق املس  اسة احلال هتدف ادلر 

التعلمي الثانوي، طلبة التعلمي اجلامعي، طلبة التكوين املهن. كام هتدف ا ىل معرفة الفروق يف درجة قلق املس تقبل  

 ابلنس بة للك من اجلنس واملس توى التعلميي. 

 ال جرائية:   اهمي املف 

تصور حلاةل التوجس، والغموض، واخلوف، والهلع، ( بأ نه " Zaleski, 1996يعرفه زالسيك )قلق املس تقبل:  -

واخلش ية من تغيريات غري مرغوبة يف املس تقبل الشخيص البعيد. وتكون هذه يف أ شد حاةل ذعر من شئ مأ ساوي  

ة الاس تغراق يف  سارة حتدث نتيجة انفعالية غريرب خ" ( عىل أ نه 1999حيصل للشخص". ويعرفه عادل شكري )

النشاط جتاه ما يتوقع حدوثه يف املس تقبل ال كرث بعًدا مصحوبة بتوتر وضيق وفقدان ال من والطمأ نينة   التفكري أ و

".  وميكن القول ا ن قلق املس تقبل هو جزء من القلق العام، ويعرف عىل أ نه حاةل من حنو ما س يحدث يف املس تقبل

ول يتعلق جبوانب عدة: املهن، الاجامتعي، ر والشعور ابلضيق واخلوف من املس تقبل اجملهالارتياح والتوتعدم 

جرائيا هو ادلرجة اليت حيصل علهيا املس تجوب عىل ال داة املطورة لهذا الغرض.  ادلرايس ...اخل.  وا 

 ال طار املفاهميي وادلراسات السابقة: 

 مفهوم قلق املس تقبل: 

ذ تشري ادلرا واع القلق تأ ثريا عىل الفرد،أ ن تقبل من أ كرثيعد قلق املس   سات ا ىل وجود تباين يف تأ ثري لك من قلق ا 

ل أ ن دراسة عبد البايق ) ( تظهر أ ن قلق املس تقبل اكن تأ ثريه أ كرب  1993املايض واحلارض واملس تقبل عىل الفرد، ا 

در الرئيس ية للقلق، نظرا لطبيعته س تقبل أ حد املصامقارنة ابملايض يف ارتفاع درجة القلق اللكية. من هنا يعد امل 
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ونتيجة لغياب الرؤية الواحضة لل حداث املقبةل وجعز الش باب عن بناء مشاريع خشصية تؤهلهم خلوض الغيبية، 

 .حتدايت املس تقبل

( ا ىل أ ن قلق املس تقبل هو شلك من أ شاكل القلق مثل قلق املوت، والقلق  Zaleski, 1996يذهب زالسيك )

فة لها بعد مس تقبيل وهو حمدد مضن فرتات حمدد نفصال. كام يرى أ ن لك أ نواع القلق املعروجامتعي، وقلق الاالا

)دقائق أ و ساعات(، أ ما قلق املس تقبل فيشري ا ىل املس تقبل املمتثل بفرتة زمن بعيدة. من هجة أ خرى يشري زالسيك  

التغريات غري املرغوبة يف   مئنان واخلوف منا ىل أ ن قلق املس تقبل هو حاةل من التوجس واخلوف وعدم الاط 

نه قد يكون هتديدا حادا من مثة يشء اكريث حقيقي ميكن أ ن حيدث املس تقبل ويف حا ةل قلق املس تقبل القصوى فا 

 للشخص. وقد قدمت العديد من التعاريف لقلق املس تقبل نوجزها فامي ييل:

 (.2009 ،فرتة زمنية أ كرب )عادل شكريملس تقبلية خالل نوع من أ نواع القلق املرتبط بتوقع الفرد لل حداث ا -

املس تقبل انجت عن توقع ل منطقي حلدوث رضر يف املس تقبل، وتلعب فيه خربة الفرد دورا همام يف اماكنية قلق  -

 (.2009توقع الاحداث املثرية للقلق. )امجلييل، 

د ينجم عنه فقدان الشعور  ذا اخلطر اي وجو توقع الفرد لوجوده خطر يهتدد حياته ومس تقبهل وقد ل يكون له -

 (.2009تشاؤمية للمس تقبل واحلياة )عسلية والبنا، ابل من والنظرة ال 

قلق املس تقبل هو شعور انفعايل يتسم ابلرتباك والضيق والغموض وتوقع السوء واخلوف من املس تقبل، وشل  -

 (.2008القدرة عىل التفاعل الاجامتعي )كرميان 

عور ابلتوتر والضيق واخلوف وعدم ت لآخر، ميزيها شسارة حتدث دلى الفرد من وقغري  لية مضطربةحاةل انفعا -

من النفيس جتاه املوضوعات اليت هتدد قميه او كيانه يقرتن بتوقع وترقب خطر الارتياح والكدر والغم وفقدان ال  

 (.2008جمهول ميكن حدوثه يف املس تقبل )الس بعاوي، 

جوانب احلياة )احملاميد  ول ملتلفشعور ابلضيق واخلوف من مس تقبل جمهياح والتوتر وال حاةل من عدم الارت  -

 (.2007والسفاسفة، 

اضطراب نفيس انمج عن خربات مايض غري سارة مع تشويه ا درايك معريف للواقع بسبب تكل اخلربات، وتضخمي  -

هامل الاجيابيات اخلاصة ابذلات والواقع، وهذا جيعل ال  التوتر وعدم الامن، ليدفع شخص يف حاةل من السلبيات وا 

ه والعجز، والفشل، وتوقع الكوارث، فلك هذا يؤدي به اىل حاةل تشاؤم من املس تقبل وقلق به اىل تدمري ذات

 (.2005)شقري، التفكري به 

 التفكري ( عىل أ نه خربة انفعالية غري سارة حتدث نتيجة الاس تغراق يفHamiltonيف حني تعرفه برابرا هاملتون ) -

ملس تقبل مصحوبة بتوتر وضيق واضطراب يعيق الفرد عن  نشاط أ و الترصفات جتاه ما يتوقع حدوثه يف اأ و ال 

 (.2004التكيف مع بيئته. )ورد يف: عرشي، 

يظهر من التعريفات السابقة أ ن قلق املس تقبل جزء من القلق العام موضوعه توقع املس تقبل والشعور ابلهتديد  

حتدث نتيجة الاس تغراق يف التفكري  كام أ نه خربة انفعالية غري سارة الطموحات. ق اذلات وجتس يد والفشل يف حتقي

أ و النشاط جتاه ما يتوقعه يف املس تقبل، وهو خربة انفعالية غري سارة يمتكل الفرد خاللها خوف غامض حنو ما حيمهل 

القدرة عىل حتقيق  تر والضيق، وضعفالغد من صعوابت، والتنبؤ السليب لل حداث املتوقعة، والشعور ابلتو 

 من والطمأ نينة حنو املس تقبل.ن احلياة غري جديرة ابلهامتم، والشعور بعدم ال  أ  ساس بح الاهداف والطموحات وال  

 أ س باب قلق املس تقبل: 

ة القلق كغريه من الظواهر النفس ية املعقدة هو نتاج مجموعة من ال س باب املتعلقة ابلشخص ذاته اكخلربات السيئ 

 للشخص، كام يعود ا ىل حميط الشخص والظروف اليت  لطفوةل واضطراابهتا والبناء النفيس واملعريفوطبيعة مسار ا 



 ...   تعلمي الثانوي واجلامعي دلى عينة من طالب ال   الفروق يف مس توى قلق املس تقبل 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 55 

 

مر هبا. ويعترب املس تقبل هو اجملال اذلي تتحرك فيه هواجس القلق، فهذا ال خري مرتبط بتكل الاحداث اليت من 

 .(Eysenck et al, 2006يف املايض )احملمتل حدوهثا يف املس تقبل أ كرث من الاحداث اليت وقعت 

 (:Zaleski, 1993ا ن قلق املس تقبل يرتبط أ كرث بـ )وحسب النظرايت احلديثة ف

 امليل والزنوع ا ىل رد فعل القلق، ابعتباره من خصائص الشخصية؛  -

 اخلربات املعاشة عىل مس توى الفرد وامجلاعة، أ ي حصيةل النجاح والفشل؛  -

 (؛ة )الرصاعات العسكرية، سقوط س يايسعية وس ياس يحداث اجامتأ  ية و حدث معاش يف فرتة اتري  -

 الظهور املفاجئ لل خطار، اكل رهاب ال مراض املزمنة، تراجع الاخالق، قدوم قوة عسكرية عظمى اخل.  -

غري أ ن هناك رؤية موحدة بني الباحثني ترى أ ن هناك العديد من العوامل تتدخل يف ظهور القلق واس متراره، 

اجامتعي -س يكو-البييئ. وحسب المنوذج البيوة عن النظام املعريف، السلويك، البيولويج و العوامل الناجت خصوصا

Le Modèle Biopsychosocial  ل يوجد سبب واحد للقلق ولبد من أ خذ بعني الاعتبار لك احملددات

 .(Bouchard & Riviere, 2000وتفاعالهتا املتبادةل )

مه يف ارتفاع مس توى ثقايف الواسع تسا-يط السوس يوتغريات يف احمل ( بوجود عدة Twenge, 2000ويعتقد توينج )

 القلق دلى ال فراد، حيددها يف ثالثة مناذج: 

منوذج الهتديد الشامل: حيث يرتفع القلق نتيجة الهتديد الآيت من احمليط العام مثل ارتفاع نس بة اجلرمية، حالت  -أ  

 لش باب.الانتحار دلى ا ال يدز، اخلوف من احلرب النووية،

تفع القلق نتيجة ضعف املس توى املعييش واختالل البنية الاقتصادية  منوذج الرشوط الاقتصادية: حيث ير  -ب

 مثل: نس بة البطاةل، نس بة الفقر بني ال طفال. 

ق، منوذج الرابط الاجامتعي: حيث يرتفع القلق ابخنفاض الرابط والعالقات الاجامتعية، مثل: نس بة الطال -ت

 ة، نس بة الولدات.اذلين يعيشون مبفرمه، سن الزواج دلى املرأ   نس بة ال فراد

ويف حتقيق ميداين أ جري عىل عينة من دول صناعية كربى أ وحض أ ن الغالبية من املس تجوبني يرون أ ن املس تقبل 

من الفرنس يني  %80احضى خميفا ومثريا للقلق خصوصا ما تعلق ابلوضعية الاقتصادية منه، كام كشف التقرير أ ن 

من  %84من ال ملانيني يعتقدون بذكل، و %38جدا، بيامن  ضعية الاقتصادية اليوم خطريةيعتقدون أ ن الو 

آاثرها عىل حياهتم الشخصية يف مقابل  من   %46الفرنس يني املس تجوبني يعتربون ان الازمة الاقتصادية تدخلت بأ

 .(Ifop, 2012)ال ملانيني املس تجوبني يشعرون بذكل 

الفرد يف اجملمتع الغريب ليست نفسها يف اجملمتع أ نواع القلق اليت يعيشها  بعض املاوف وبعضتقد الباحث أ ن ع ي 

اجلزائري واجملمتعات العربية نظرا لختالف ال نساق الثقافية والاجامتعية. وقد كشفت يف هذا الصدد عدة دراسات 

بطة بطبيعة التغريات الاجامتعية  معوما اس باب مرت عربية عن عوامل تس تثري قلق املس تقبل دلى الش باب ويه 

يت مير هبا البدل ودوافع داخلية مرتبطة بنط خشصية الشخص، وعىل سبيل املثال كشفت دراسة والظروف ال

اخلوف من عدم احلصول عىل ( عن خماوف مس تقبلية يعيشها الش باب العرايق واملمتثةل يف : 2006سوسن شاكر )

جملمتع، اخلوف من نقص املياه يار اخللقي والاجامتعي، اخلوف من اهنيار ا، اخلوف من الاهن وظيفة، اخلوف من العقم

نفلونزا الطيور، اخلوف من أ مرياك وحليفاهتا، اخلوف من عدم ا كامل  أ  املعقمة، اخلوف من الاصابة ابل يدز و 

أ ما دراسة فشل يف احلياة، ادلراسات العليا، اخلوف من احلروب، اخلوف من عدم العثور عىل معل، اخلوف من ال 

أ مه أ س باب قلق املس تقبل دلى طالب اجلامعات الفلسطينية ويه:  ( فقد كشفت عن2011عسلية والبنا )

الظروف وال حداث الس ياس ية احمليطة ابلفرد، ختيل ان ال سوأ  دامئا قد حيدث يف املس تقبل نتيجة ما يعيشه 

و من أ  رسائييل سواء من الاحتالل ال   نماالشعور بعدم ال   الشعب الفلسطين كلك من حاةل انقسام بني صفوفه،
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ومن مث نقص القدرة عىل التنبؤ ابملس تقبل وأ خريا عدم  ،خر، عدم وجود بوادر للمصاحلة الوطنية يف ال فقتنظمي الآ ال 

 و خشصية.أ  قدرة الفرد عىل التكيف مع املشالك اليت يعاين مهنا سواء اقتصادية أ و اجامتعية أ و امنية أ و س ياس ية 

لفة من جممتع عريب أ ىل أآخر، ومن منطقة اىل أ خرى  اسات اخرى عن وجود اس باب ومشالكت خمتهرت در كام أ ظ

؛ بن الطاهر، 2004؛ عرشي، 2003؛ الطراح، 2002دراسة )شويق عبد امحليد، )الريف واملدينة مثال( نذكر مهنا 

بل: مغوض املس تقبل وعدم ملس تققلق االيت تثري (. وميكن أ ن نس تخلص من هذه ادلراسات ال س باب التالية 2008

دراك املس تقبل،  وضوحه يؤدي ا ىل  ارتفاع نس بة القلق، التوقعات السلبية لل حداث وملا هو أآت، نقص همارات ا 

المتثالت السلبية للمس تقبل، غياب ال هداف الشخصية مما يفقد الشخص معىن احلياة ويسبب هل اضطراب القلق،  

ذ القرار؛ وهذه السلبية جتعل لتحمك يف أ دواته، ضعف همارات التنفيذ واختاقبل والعجز عن انقص التخطيط للمس ت

الفرد حتت س يطرة الرتدد والشك، غياب أ و مغوض مرشوع احلياة دلى الشخص. حيث يرتبط مرشوع احلياة 

قبيل، ع احلايل واملس تبتحقيق مجموعة من ال هداف حمددة مضن ا طار زمن يفرتض ال ماكنية والقدرة عىل تصور الوض

س يطرة ال فاكر اخلاطئة والالعقالنية نش ئة الاجامتعية اليت مر هبا الشخص، اخلربات السيئة الناجتة عن طبيعة الت 

طبيعة املناخ (، 4، 2005دلى الفرد واليت جتعهل يؤول الواقع من حوهل ويدفعه ا ىل حاةل من اخلوف والقلق )شقري، 

ار، غياب العداةل مثل ضغوط احلياة، أ زمة السكن، ارتفاع ال سعلق من املس تقبل الاجامتعي املهيأ  حلاةل الق

(، اهنيار العالقات الاجامتعية والقمي 1999التوزيعية وقةل فرص العمل خلرجيي اجلامعات واملعاهد )الشامل، 

 Luxon) (تساقط الشعر(، ظهور بعض ال عراض اليت هتدد صورة اجلسم اكلصلع دلى اذلكور )2004)عرشي، 

& al, 2009). 

: ال حداث السلبية يف حياة الفرد  ال س باب التالية لقلق املس تقبل (Zaleski et al, 1996)ويضيف زالسيك 

عادة تذكرها تزيد من احامتل ارتفاع معدلت القلق املس تقبيل؛  غياب التخطيط للمس تقبل وقةل املرونة والاعامتد  وا 

اليت فهيا مواهجة  الروتني واختيار اساليب التعامل مع املوقف قوقع داخل ا طار عىل الاخرين يف اتمني املس تقبل؛ الت

ادلينية والروحية حيث أ كدت تراجع مس توى القمي (، Janson et al, 1997العزو اخلاريج للفشل؛ )مع احلياة. 

؛ 2008 عباس، دراسات عربية واجنبية امهية العنرص ادلين يف عالج القلق وتعميق معىن احلياة لل فراد )خرض

 & Shreve-Neiger؛ 2000؛ عبد العزيز، 2012الق، ؛ ال نصاري وعبد اخل2002؛ الصنيع، 2004امن، غ

Edelstein, 2004; Zaleski, 1993, 1996.) 

وميكن القول أ نه مع بروز مظاهر الرشد يبدأ  الش باب يف رصد واقعهم ومس تقبلهم وبناء توقعات متعلقة ابدلراسة  

عامل الشغل حيث يكون الرتكزي  حنو التحصيل اجليد واهامتمات أ خرى مرتبطة بالتخصص والسعي  مثل اختيار نوع

عىل البحث عن همنة أ مر يالزم تفكري الشاب طيةل مرحةل دراس ته أ و البحث عن تكوين همن يؤههل لالندماج 

أ خرة يه املت  املراهقة( فا ن مرحةلSuper, 1980الاجامتعي وحتقيق طموحاته ورغباته يف احلياة، وحسب سوبر )

ميان املراهق بأ ن وجود احلياة ادلراس ية يف حياته يكس به املتعة والاهامتم لامنء املهن، وا  مرحةل اس تكشافية ل ن ا 

وعندما تصطدم هذه الطموحات مع المتثالت السلبية  حبيث تكون ادلراسة وس يةل لتحقيق ال هداف املس تقبلية.

 .رثوترتفع حدته أ ك للش باب حنو املس تقبل حيدث القلق

 ثة مظاهر أ ساس ية يه:لقلق املس تقبل ثالمظاهر قلق املس تقبل:  

 أ . مظاهر معرفية:  

يس تثري القلق املس توى املعريف للشخص فيكون أ كرث اضطرااب يف ال فاكر ول يعرف الثبات والاس تقرار عىل فكرة. 

القدرة عىل جمادةل ال فاكر   ة عن اخلطر، نقص( مظاهر املعرفية للقلق يف: ال فاكر املتكرر2011وحيدد اجلهن )

 املؤثر الضار.  امليفة، تعممي

 ب. مظاهر سلوكية: 
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ويه مظاهر تتخذ أ شاكًل خمتلفة مثل الانسحاب من املواقف احملرجة للشخص وتفضيل العزةل عن الاندماج يف 

 امجلاعة. 

 ج. مظاهر جسدية: 

وجية وفس يولوجية مثل ضيق التنفس، ردود أ فعال بيول وميكن مالحظة ذكل من خالل ما يظهر عىل الفرد من 

 ق، برودة ال طراف، ارتفاع ضغط ادلم، ا غامء، توتر عضيل، عرس الهضم. جفاف احلل

 الطبيعة املعرفية لقلق املس تقبل: 

ية يقوم المنوذج املعريف عىل مجموعة من الافرتاضات مفادها أ ن املريض ابلقلق يرتكز تفكريه عىل ال فاكر الالعقالن 

طر املهدد للكيان النفيس واجلسمي أ و خطر هيدد ية مشوهة خلربات شعورية أ ساسها الاحساس ابخلوتفسريات ذات 

ان القلق هو نتيجة تبن افاكر لعقالنية عن اذلات  Ellisمس تقبل الفرد يف دراس ته أ و معهل أ و أ رسته. ويرى اليس 

النية وهذه ال فاكر الالعقالنية يه مصدر  يفكر بطريقة عق واحلياة جتعل الفرد عاجزا انفعاليا ل نه ل يعرف كيف

 (.2009قلق )ورد يف حسان، ال

تسامه املكوانت املعرفية بشلك كبري يف حتريك مشاعر القلق، ويتغري مس توى القلق )من منخفض اىل مرتفع او  

دراك اخلطر اذلي هيدد الشخص. فالقلق  حسب زالسيك هو العكس( حسب طبيعة املكوانت املعرفية ودرجة ا 

(. وعىل هذا ال ساس Zaleski, 1996تأ ثري اجلانب الانفعايل )خلوف من المتثيل املعريف للمس تقبل أ كرث من ا

فاخلريطة املعرفية للشخص القلق مبنية عىل منطق خاص يعتقد بصحته، هذا املنطق يتشلك من أ فاكر غري عقالنية 

 وتأ ويل خاطئ لل حداث وملا س يأ يت.

 (:122: 2000شخص القلق فامي ييل )بيك، لل  اابت الفكريةوتظهر الاضطر 

فاكر متكررة عن اخلطر، حيث أ ن املريض هو دامئا حتت س يطرة أ فاكر لفظية وصورية تدور حول وقائع أ   -1

 مؤذية. 

 نقص القدرة عىل جمادةل ال فاكر امليفة.  -2

 تعممي املؤثر الضار.  -3

، خفربة القلق تنتج من متثالت Fondement Cognitifعريف ويعتقد زالسيك أ ن قلق املس تقبل هل أ ساس م

(، AF(. طبقا ملنظور زالسيك يف تفسري قلق املس تقبل )Zaleski, 1993ية من دون أ ن يظهرها الشخص )معرف

فا ن اخلريطة اذلهنية للشخص اليت يس يطر علهيا التفكري السليب والتوقعات السلبية لل حداث تس تثري القلق 

ويزنعون ا ىل التوقعات ال جيابية يف  خاص اذلين دلهيم تفكري ا جيايب حنو املس تقبلفيس، بيامن ال شوالاضطراب الن

تفسري مواقف احلياة، يكونون أ كرث حتكام يف انفعالهتم ومشاعرمه ادلاخلية. يظهر مما س بق؛ أ ن لك ال عراض 

ل أ ن ال ساس املك منا هو  ون لهذه ال عراض السلوكية والانفعالية اليت تبدو عىل الشخص القلق، ا  والسلواكت ا 

مل يقع بعد وقد يكون بعيد املدى )اكلزواج،  -وهو موضوع تفكري الشخص -ر أ ن املس تقبل اجلانب املعريف، ابعتبا

كام قد يكون قريب أ و متوسط املدى )احلصول عىل ، ا جناب أ طفال، امتالك بيت، احلصول عىل شغل ...اخل(

 جيدة...ا خل(.  ، تكوين عالقات شهادة التخرج، النجاح ادلرايس

 أ ثر قلق املس تقبل عىل الفرد: 

لقلق املس تقبل تأ ثريات سلبية واسعة عىل حياة الفرد، ونظرا لطبيعة القلق فهو يرتك الشخص يف حاةل اضطراب 

دامئ. فهو ل يكتفي بتنكيد مس تقبل الشخص بل جيعل حارضه يف حاةل تأ زم وشلل وارتباك، مما يفقده الترصف 

و حمور احرتام  أ  ية. ومن هجة أ خرى هيامج القلق مركز لهناية يف التفسريات السلبية لل حداث اليومقالين ويقع يف االع

اذلات دلى الفرد أ و هيامج ال حساس ابلقمية كذات فهو ينطوي عىل رصاع بني الوجود وعدم الوجود )عامثن  

 (.2008يوسف، 
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ت املعرفية   مس تويني أ ساس يني هام العملياىلتقبل تأ ثريات ع( أ ن لقلق املس  Zaleski, 1993وقد ذكر زالسيك )

 النشاطات السلوكية: و 

  :Le plan Cognitifاملس توى املعريف   -أ  

 ش ياء؛ لرؤية ال   Anticipation subjectiveضعف الاستباق اذلايت)التوقع(  -

حلد من ان يعمالن عىل او هروب حنو ماض معروف والك املاكنزمأ  حداث والزمن احلارض انتباه مركز عىل ال   -

 حقل التوجه الزمن للفرد؛ 

 . :Le plan du comportement ى السلويكاملس تو   -ب 

 الرتقب السليب ملا قد يأ يت؛  -

 بداعية؛ الانسحاب من نشاطات املاطرة وال   -

 يترصف بطريقة مأ لوفة وروتينية ملواهجة احداث احلياة؛ -

 اطرة؛يلزتم بأ فعال وقائية عوض تطوير أ ليات امل  -

 لسليب للوضعيات. تلف مياكنزمات النكوص لتخفيف اجلانب ال خم اس تعام -

ىل الشعور ابلوحدة وعدم  ا  ن لقلق املس تقبل أ اثر هتدد كيان الفرد وتشل حركته حيث يدفعه أ  ويضيف زالسيك 

 عىل الآخرين يف  القدرة عىل حتسني مس توى املعيشة، العجز عن التخطيط للمس تقبل وامجلود وقةل املرونة والاعامتد

ساليب للتعامل مع املواقف اليت أ  يتقوقع داخل ا طار الروتني واختيار  تأ مني املس تقبل. وقلق املس تقبل جيعل صاحبه

 (.Zaleski, 1996فهيا مواهجة مع احلياة )

 وميكن أ ن نوجز أ اثر قلق املس تقبل السلبية عىل الفرد فامي ييل: 

سقاط، التربير، الكبت  اكلنكوص، ال   للمواقف الصعبة س تخدام ميكزنمات دفاعية عند تعرضها. 1

 (Rappaport , 1991). 

 (.1993يس تطيع الرتكزي )بدر، س باب، مضطرب يف التفكري ل. متوتر ابس مترار، يزنجع وينفعل ل بسط ال  2

يق ذاته . حييا حياة روتينية، كثري الانفعالت والاضطراابت فهذا جيعهل ضعيف الثقة ابلنفس ل يس تطيع حتق3

 .(14: 2004)معوض، 

 يطرة بسهوةل وبذكل يكون عرضة لالهنيار العقيل والبدين.. قليل الثقة ابلنفس، يفقد الس  6

 ل مان عىل حصته، معيش ته، ماكنته.ا. يعيش الشخص يف حاةل من انعدام 7

 .(2008، الانسحاب من النشاطات البناءة واملفيدة اليت قد حتتوي عىل نوع من املاطرة )النجايح-8

 س تقبل: لق امل قياس ق 

ىل اكتشاف طبيعة القلق من ا  مربيقية هتدف أ  اولت عديدة لوضع مقاييس نفس ية خرية حمظهرت خالل العرشية ال  

فراد. وقد عرفت هذه املقاييس اختالفات يف بنيهتا وتصمميها نتيجة املس تقبل ومعرفة مس توايته ودرجته دلى ال  

ن نتطرق أ  جيدر بنا مه هذه املقاييس أ  دلراسة. وقبل التعرف عىل املس هتدفة من ا لختالف البيئة والهدف والعينة

 ىل ثالثة مس توايت:ا  ن القلق ينقسم أ  ىل ا  ىل مس توايت القلق، حيث تشري معظم الاجتاهات ا  

 املس توى املنخفض: حيدث حاةل التنبيه العام ويزداد تيقظه وترتفع دليه احلساس ية لل حداث اخلارجية وتزداد  -1

اس فاقلق يف هذه احلاةل هو مبثابة انذار خلطر وش يك سقاومة والتحفز عىل املواهجة. وعىل هذا ال  القدرة عىل امل

 الوقوع. 

املس توى املتوسط أ و البس يط: يف هذا املس توى يصبح الفرد أ كرث قدرة عىل الس يطرة ويزداد السلوك يف  -2

مواقف للمحافظة عىل السلوك املناسب واملالمئ يف  تاكر وبذل اجلهدمرونته وتلقائيته، كام تزداد دليه القدرة عىل الاب 

 احلياة املتعددة.
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املس توى العايل: ويف هذا املس توى يكون الشخص يف وضعية اهنيار اتم للتنظمي السلويك، ويصبح غري قادر  -3

نتباه دليه ، حيث يتشتت الاعىل المتيزي بني املنهبات الضارة وغري الضارة، ويظهر يف صورة املصاب ابلقلق العصايب

 (.  28، 2001صحيح. )الس يد عامثن، ويصبح غري قادر عىل التفكري ال 

( من املقاييس Zaleski, 1996( لزالسيك )Future Anxiety Scaleواترييا يعترب مقياس قلق املس تقبل )

ت بولندية  قد طبق عىل عينافقرة و  29ىل معرفة هذا النوع من القلق. ويتكون املقياس من ا  وىل اليت هدفت ال  

. كام 0.9182ص الس يكومرتية من صدق وثبات، حيث بلغ معامل الفا كرونباخ مريكية خمتلفة ومت حساب اخلصائأ  و 

( من املقاييس The Chapin Millennium Anxiety Scale - CMASلفية )مقياس شابني لقلق ال  يعترب 

س  وميكن القول ان هناك اجتاهني لقيادة. اجلديلفية بدخول ال   املطورة لغرض معرفة مس توى قلق املس تقبل املتعلق

ىل قلق املس تقبل مكجموعة من اجملالت احلياتية مثل اجملال  ا  ول ينظر قلق املس تقبل من حيث احملتوى، الاجتاه ال  

ملس تقبل لق ا ىل قا  ما الاجتاه الثاين فينظر أ  خل. ا  رسي، الاقتصادي، الانفعايل، العقيل...الشخيص، الاجامتعي، ال  

حلياتية ويه قامئة عىل مؤرشات التوقع والتفاؤل والتشاؤم يف تفسري اعل فهيا لك اجملالت اية عاملية واحدة تتفكبن

 تية، ويف ادلراسة احلالية يتبىن الباحث الاجتاه الثاين اذلي تطور أ كرث مع بداية جمهودات زالسيك. حداث الآ ال  

 ادلراسات السابقة: 

س ية وقلق املس تقبل ومس توى لصالبة النف ت اىل التعرف عىل العالقة بني ا( بدراسة هدف2015قام الزواهرة )

( طالب وطالبة. وأ ظهرت النتاجئ عن وجود عالقة بني 400الطموح دلى طلبة جامعة حائل، تكونت العينة من )

كور، نس لصاحل اذلاجلىل ا  الصالبة النفس ية وقلق املس تقبل وبني مس توى الطموح، وكذكل وجود فروق داةل تعزى 

 خصصات ال دبية. ىل التخصص لصاحل التا  زى وفروق داةل تع

ىل الكشف عن مس توى قلق املس تقبل دلى طلبة لكيات اجملمتع يف منطقة  ا  ( هدفت 2013دراسة املومن ونعمي )

رتفعا،  ن مس توى قلق املس تقبل اكن مأ  ( طالب وطالبة. أ ظهرت النتاجئ 439اجلليل. اكنت العينة مكونة من )

س توى ادلرايس، ووجدت فروق داةل تبعا للجنس ىل التخصص وامل ا  ىل عدم وجود فروق داةل تعزى ا  وأ شارت 

 لصاحل اذلكور. 

هدفت ا ىل التعرف عىل مس توى قلق املس تقبل دلى طلبة التكوين املهن، وفقا للنوع ( دراسة 2013أ جرى زقاوة )

قلق املس تقبل تضمنت مخسة أ بعاد:  ياناس تبالباحث  )ذكور، ا انث( والتخصص ادلرايس. ولتحقيق ذكل طور

( طالبا وطالبة ينمتون ا ىل 112جامتعي، الاقتصادي، النفيس، املهن، ال اكدميي. وطبقت عىل عينة من )البعد الا

أ ربعة ختصصات همنية. وأ سفرت النتاجئ عن وجود مس توى متوسط من قلق املس تقبل دلى طلبة التكوين املهن 

ي والنفيس. أ ما يف البعد الاقتصادي فقد اكن  اة ويف البعد: املهن، ال اكدميي، الاجامتعرجة اللكية لل دوهذا يف ادل

مس توى القلق فيه منخفضا. كام وجدت فروق داةل يف مس توى قلق املس تقبل بني اذلكور وال انث يف البعد النفيس 

ابيق ال بعاد. بيامن مل تظهر  وق داةل يف الحظ أ ية فر تمل والبعد املهن ويف ادلرجة اللكية واكنت لصاحل اذلكور، بيامن 

 نتاجئ أ ية فروق داةل يف مس توى قلق املس تقبل تعزى ا ىل متغري التخصص املهن. ال 

ىل التعرف عىل مصادر الضغوط النفس ية كام يدركها الطلبة اجلامعيني 2010بن طاهر )كام أ جرى  ( دراسة هدفت ا 

( 37و20ني )( طالبا وطالبة تراوحت أ عامرمه ب120سة من )كونت عينة ادلراوعالقهتا بقلق املس تقبل، حيث ت

ثبات وجود العالقة بني مصادر الضغوط النفس ية وقلق املس تقبل، ومل تتوصل ادلراسة   س نة، وأ شارت النتاجئ ا ىل ا 

  ا ىل وجود اختالف يف مصادر الضغوط النفس ية وقلق املس تقبل تبعا للجنس والتخصص ابس تثناء الضغوط 

 ص.بة للجنس والضغوط ال اكدميية ابلنس بة للتخصادلاخلية ابلنس  

 والتوقع املس تقبلية املشاعر  بني العالقة تقيصىل ا   مني دراسة دراسة هدفت (Zhang, 2012أ جرى زهانغ )

آيوا ال مريكية  جامعة  من  جامعياً  طالباً  ( 275 ) من  العينة وتكونت والتنظمي اذلايت، الشخيص  للعلوم ولية أ
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 يف متغريي جوهرية فروق وجود وعدم منخفضة، تاكن ادلراسة نتاجئ أ ن حاةل القلق دلى عينةل ا  أ ظهرت قنية،لت وا

ذ  العلمي، والتحصيل السكن يف متغريات فروق ووجود وال انث، اذلكور بني واللكية اجلنس  الطلبة ا دراك أ ن ا 

دراكهم  عىل يؤثر مرتفع ذايت دلهيم تنظمي اذلين  الوصول يف أ كرب دافعية  دلهيم تودلت و  .السلبية قبليةاملس ت  للتوقعات  ا 

 الانفعالت فا ن مث مرتفع، ومن  ذايت تقدير  دلهيم ذلواهتم تنظاميً  ال كرث الطالب أ ن النتاجئ أ يضاً  وأ ظهرت ،للنجاح

 س تقبليةابلتوهجات امل  ويتأ ثر يؤثر اذلايت والتنظمي الشخصية، ا ىل ال هداف للسعي اذلات تقدير عىل تؤثر املتوقعة

 .قةهذه العال فهم يف همامً  دوراً  يلعب الشخيص والس ياق

دراسة حول الاس تجاابت النفس ية والفس يولوجية أ ثناء ختيل  (Zaleski & al; 1996)أ جرى زالسيك يف حني 

( طالبا من اجلامعة، واكن  60الفرد لل حداث السلبية مقابل ال حداث ال جيابية، حبيث أ جريت ادلراسة عىل )

ة مقابل ال جيابية يف املس تقبل وبعض حفص العالقة بني تذكر الفرد لل حداث السلبيمن ادلراسة هو  الهدف

املتغريات الفس يولوجية مثل النشاط الكهرابيئ للجدل، وتبني أ ن العالقة قد ظهرت يف صورة تقرير ذايت لقلق 

يت حدثت منذ عرش ث ال جيابية والاملس تقبل عند تذكر ال حداث السلبية دلى العينة أ كرث من اجرتار ال حدا

 لكام زادت ال حداث السلبية يف حياة الفرد زادت معها معدلت القلق املس تقبيل.س نوات، وابلتايل تبني أ نه 

( دراسة عىل عينة من طالب اجلامعات ال ردنية هتدف ا ىل معرفة مس توى قلق 2007وأ جرى احملاميد والسفاسفة )

ور الباحثان أ داة  ( طالب وطالبة، وط408ونت عينة ادلراسة من )املتغريات، وتك  املس تقبل املهن وعالقته ببعض

أ ن أ فراد العينة دلهيم مس توى عال من قلق املس تقبل املهن  عنلقياس قلق املس تقبل املهن وأ سفرت نتاجئ البحث 

بني اللكية زى ا ىل التفاعل كام وجدا فروقا داةل ا حصائيا بني متغريي اللكية واجلنس ووجدا فروقا داةل ا حصائيا تع

 للكيات العلمية. واجلنس واكنت لصاحل اذلكور يف ا

( فقد قام بدراسة هدفت ا ىل التعرف عىل تقدير اذلات وعالقته بقلق املس تقبل، واكنت عينة 2008أ ما بلكيالين )

اس قلق تخدم الباحث مقي( من املقميني يف مدينة أ وسلو من اجلالية العربية يف الرنوجي، واس  110البحث مؤلفة من )

جود عالقة بني تقدير اذلات وقلق املس تقبل ويه عالقة ذات طبيعة  املس تقبل وأ سفرت نتاجئ ادلراسة عن و 

 تبادلية، كام أ كدت ادلراسة عىل انتشار حاةل قلق املس تقبل دلى أ فراد العينة.

ت"، واختار  رجني من اجلامعا" قلق املس تقبل دلى الش باب املتخ (، حول1999ويف دراسة أ جراها الشامل )

وطالبة يف املراحل املقبةل عىل التخرج. واكنت أ داة القياس اس امترة قلق  ( طالب 250الباحث عينة قواهما )

املس تقبل اليت مصمها الباحث انطالقا من ادلراسات السابقة ومن ادلراسة الاس تطالعية اليت أ جراها وتوصل 

كل ا ىل  ويعزي الباحث ذية عىل مقياس قلق املس تقبل، جسلوا درجة عال  ( من أ فراد العينة%48الباحث ا ىل أ ن )

ىل   عوامل داخل اجملمتع تس تثري التوجس واخلوف من ال ايم املقبةل اليت س تعمد اىل تغيري أ هداف الفرد احلياتية، وا 

ب اع ال سعار، غياطبيعة املناخ الاجامتعي املهيأ  حلاةل القلق من املس تقبل مثل ضغوط احلياة، أ زمة السكن، ارتف 

كام وجد الباحث فروقا داةل ابلنس بة ملتغريي اجلنس  اجلامعات واملعاهد. العداةل التوزيعية وقةل فرص العمل خلرجيي

 واملس توى الاجامتعي والاقتصادي. 

( فقد هدفت ا ىل اكتشاف العالقة بني سامت الشخصية وقلق املس تقبل، واختريت  2001أ ما دراسة كرميان )

( فرد واعمتد الباحث عىل " قامئة 198ن عددها )مؤقتة من اجلالية العراقية يف اسرتاليا واك العاملني بصورة العينة من

( فقرة لقياس قلق املس تقبل. وتوصل ا ىل وجود 33امخلسة الكربى " لقياس سامت الشخصية كام مصم الباحث )

ئيا يف مقياس قلق فروق داةل ا حصا مس توى عال من قلق املس تقبل دلى عينة البحث، ومل يتوصل ا ىل وجود

اجلنس واحلاةل الاجامتعية. بيامن وجد فروقا داةل يف املقياس تعزى ملتغري العمر بني فئيت املس تقبل تعزى ا ىل متغري 

 ( س نة واكنت لصاحل ال خرية.45-32( س نة و)18-31)

 من خالل هذا العرض ميكن أ ن نسجل املالحظات الآتية:
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 ل.قلق املس تقبل دلى الش باب مبس توى عابقة عىل انتشار أ كدت ادلراسات السا -

 .م ادلراسات اس تخدمت املهنج الوصفي، يف حني اتبعت دراسات أ خرى املهنج ش به التجرييب معظ -

تناولت معظم ادلراسات السابقة قلق املس تقبل دلى طالب اجلامعة وطلبة التعلمي الثانوي وفئات   -

ل أ ننا مل نعرث  لت قلق املس تقبل دلى الطالب يف س ياق مقارن، عىل دراسة تناو  اجامتعية أ خرى، ا 

 وهذا ما هتدف اليه ادلراسة احلالية. 

 مهنج ادلراسة: 

 تعمتد ادلراسة احلالية عىل املهنج الوصفي املقارن. 

 عينة ادلراسة: 

طالب وطالبة  (1200تكونت عينة ادلراسة من مجموعات خمتلفة من الش باب املمتدرس واذلي يقدر بـ أ لف ومئتني )

، جامعي( واكن اختيار العينة عشوائيا، ويه تتوزع عىل النحو مس توايت تعلميية ثالثة )اثنوي، تكوين همن  من

 التايل: 

 ( توزيع عينة ادلراسة ال ساس ية حسب نوع التعلمي واجلنس01اجلدول رمق )

 النس بة اجملموع تعلمي جامعي  تكوين همن  تعلمي اثنوي 

 49.33 592 189 219 184 ذكور

 50.41 605 211 181 216 ثا ان

 100 1200 400 400 400 اجملموع

يف لك مجموعة.   33.33ما يالحظ من اجلدول أ ن عدد ال فراد يف ال مناط التعلميية الثالثة متساوية، أ ي بنس بة 

  %49.33ة ادلراسة بوهذا بعد ا زاحة الاس امترات غري الصاحلة واليت تنقصها املعلومات. وبلغ عدد اذلكور يف عين

 .%50.41بلغت ويه نس بة أ قل نسبيا من عينة ال انث اليت 

 أ داة ادلراسة: 

( عبارة. وجرى بناء هذا املقياس من خالل 30قام الباحث ببناء هذا املقياس يف صورته ال ولية املكونة من )

مقياس قلق  الاعامتد عىل مراجعة ال طار النظري وادلراسات السابقة اليت حبثت يف موضوع قلق املس تقبل، ومت

، لكن تبني للباحث أ ن هناك فقرات ل تتناسب مع املتغري املراد قياسه نظرا (Zaleski, 1996)املس تقبل لزالسيك 

ل تنسجم مع أ هداف ادلراسة احلالية. ذلكل عدلت لختالف طبيعة عينة جممتع البحث، كام أ ن بعض الفقرات 

، وتكون  ات قلق املس تقبل وال طار املفاهميي للموضوعمت يف س ياق أ دبيبعضها وأ ضيفت فقرات أ خرى ولك ذكل 

ىل حد ما، ل ا  ( فقرة. وتمت ال جابة بثالثة بدائل: تنطبق عيل، تنطبق عيل 30املقياس يف صورته الهنائية من )

 (.90( وادلرجة العليا )30ادلرجة اللكية للمقياس بني ادلرجة ادلنيا )تنطبق عيل. وتقع 

 يكومرتي: ياس الس  ليات الق ا جراء مع 

 : حساب الثبات

 Alphaقياس اس تخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية وطريقة معامل أ لفا كرونباخ للتأ كد من ثبات امل 

Cronbach ، :واكنت النتاجئ اكلتايل 

 ( حساب الثبات ل داة قلق املس تقبل2اجلدول )

 الفا كرونباخ  التجزئة النصفية بعد التصحيح املقياس 

 0.86 0.80 املس تقبلق قل
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 الثبات مما يدل عىل وجود تناسق قوي بني فقرات املقياس. يشري اجلدول ا ىل ارتفاع قمية معامل 

 حساب الصدق: 

عادة صياغة وتعديل الصدق الظاهري : مت عرض املقياس عىل مجموعة من ال ساتذة اخلرباء وبناء عىل مالحظاهتم مت ا 

 بعض الفقرات. 

 .(0.92ل داة يساوي )يعي للثبات واكن صدق اعن طريق اجلذر الرتب  صدق اذلايتاب المت حسالصدق اذلايت: 

قام الباحث حبساب معامل ارتباط لك فقرة من فقرات املقياس ابدلرجة  الصدق التكوين بأ سلوب الاتساق ادلاخيل:  

قرة. واكنت النتاجئ اذلي تقيسه الف اللكية لغرض استبعاد الفقرات اليت ل ترتبط بدلةل معنوية مع ادلرجة اللكية للبعد

 اكلتايل:

 معامل ارتباط بني لك فقرة وادلرجة اللكية للمقياس( قمي 3جدول )

 معامل الارتباط  رمق الفقرة  معامل الارتباط  رمق الفقرة  معامل الارتباط  رمق الفقرة 

1 0.49 11 0.61 21 0.53 

2 0.63 12 0.59 22 0.57 

3 0.44 13 0.51 23 0.63 

4 0.53 14 0.27 24 0.54 

5 0.47 15 0.53 25 0.52 

6 0.52 16 0.16 26 0.36 

7 0.67 17 0.17 27 0.37 

8 0.61 18 0.41 28 0.54 

9 0.45 19 0.31 29 0.33 

10 0.45 20 0.68 30 0.57 

حصائيا  ا  س داةل يالحظ من خالل اجلدول أ ن مجيع معامالت الارتباط احملسوبة بني لك فقرة وادلرجة اللكية للمقيا

 .0.01وى عند مس ت

 قارنة الطرفية: الصدق المتيزيي بأ سلوب امل 

بقاء عىل الفقرات املمزية يف املقياس واستبعاد الفقرات غري  مت حساب الصدق المتيزيي للمقياس وهذا من اجل ال 

 املمزية مهنا. 

 ( صدق املقارنة الطرفية ل داة قلق املس تقبل4اجلدول )

 املقياس 

قمية  76ن=  ادلرجات فيضمنخ 76ن=  رجاتمرتفعي ادل

 'ت'

درجة  

 احلرية 

توى مس  

 ع م ع م ادللةل

 0.05 150 38.86 3.94 46.87 4.48 73.51 قلق املس تقبل

دللةل  0.05( أ هنا داةل ا حصائيا عند مس توى 4يتبني من قمية "ت" دللةل الفرق بني املتوسطني يف اجلدول رمق )

ة عىل المتيزي بني اجملموعتني  رجات(، مما يشري ا ىل أ ن الاس تبيان هل القدر جات ومرتفعي ادلالطرفني )منخفيض ادلر 

 املتطرفتني مما يدل عىل صدقه. 
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 الصدق العاميل: 

اكن مقبول. واجلدول التايل يوحض  (Kaiser-Meyer-Olkin)اولكني  -ميري -ولية أ ن حمك اكيزرأ ظهرت النتاجئ ال  

 (.Bartlettت )( واختبار ابرتلK.M.Oقمي )

 ( لقلق املس تقبلBartlettر ابرتلت )( واختباK.M.O(  يبني اختبار اكيزر )5ول )دج

KMO  (Kaiser-Meyer-Olkin) 0.915 

 ²اك  Bartlett’s Testاختبار ابرتلت 

 درجة احلرية 

 ادللةل ال حصائية 

7216.952 

435 

0.00 

ساس ية مع التدوير املائل للعوامل بطريقة  يقة املكوانت ال  خضاع الفقرات الثالثني للتحليل العاميل بطر ا  كام مت 

، كام بلغت نس بة التباين اليت 7.82ارمياكس. وقد أ مكن اس تخالص عامل عام واحد بلغت قمية جذره الاكمن ف

 من التباين اللكي.  %57.95يفرسها 

 ال ساليب ال حصائية املس تعمةل:  

 لية: ال حصائية التا للتحقق من أ س ئةل البحث، مت اس تخدام ال ساليب

 للك فئات العينة.  املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري -

معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة بني املرشوع الشخيص للحياة وقلق املس تقبل، ول جياد معامل   -

 الثبات لل داة بطريقة التجزئة النصفية. 

 براون لتصحيح معامل الثبات. –معادةل س بريمان  -

ري اجلنس بني اذلكور وال انث للك أ بعاد ( حيث اس تخدم يف اس تخراج دلةل الفروق ملتغT-testت" )بار "اخت  -

 الاس امترة.

 الاختبار التايئ لعينة واحدة. حلساب الفرق بني املتوسط احلسايب واملتوسط الفريض.  -

لميي )اثنوي، تكوين ري املس توى التع حتليل التباين ال حادي: اس تخدم يف اس تخراج دلةل الفروق بني الفئات ملتغ  -

 همن، جامعي(.

جابة ول: ري نتاجئ السؤال ال  عرض وتفس اذلي ينص عىل: " ما مس توى قلق املس تقبل دلى عينة ادلراسة؟" ولال 

جياد املتوسط احلسايب واملتوسط الفريض والقمية التائية لدلرجة اللكية ل داة قلق  عن هذا السؤال قام الباحث اب 

 دول التايل: ل. كام يوحضه اجلاملس تقب

 تايئ للفرق بني املتوسط احلسايب واملتوسط الفريض ل داة قلق املس تقبلنتاجئ الاختبار ال  (6اجلدول )

املتوسط  العينة

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري 

درجة  

 احلرية 

املتوسط 

 الفريض 

القمية التائية  

 احملسوبة 

القمية التائية  

 اجلدولية 

مس توى 

 ادللةل

1200 56.71 10.47 1199 60 -10.87 1.64 0.05 

( واحنراف معياري قدره 56.71( أ ن متوسط درجات العينة عىل أ داة قلق املس تقبل بلغ )6)يتبني من اجلدول 

(. وابس تخدام الاختبار التايئ لعينة واحدة لختبار الفروق بني  60(، بيامن اكن املتوسط الفريض لل داة )10.47)

( 1.64ة التائية اجلدولية البالغة )( ويه أ صغر من القمي10.87-املس تخرجة بلغت ) القمية التائية املتوسطني ظهر أ ن
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(. وهذه النتيجة تشري ا ىل عدم وجود فروق بني املتوسط  1199( ودرجة حرية )0.05عند مس توى دلةل )

متوسط وأ ن  ى قلق املس تقبل احلسايب واملتوسط الفريض لدلرجة اللكية ل داة قلق املس تقبل، وهذا يعن أ ن مس تو 

قبلهم. وملعرفة ترتيب فقرات ال داة ومس توى قلق املس تقبل يف لك فقرة، مت  هناك حاةل من الاس تقرار جتاه مس ت 

 اس تخراج املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للك فقرة من فقرات الاس تبيان. 

 . املس تقبل عىل فقرات الاس تبيانرتب ملس توى قلق ( املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية وال7جدول )

رمق 

 الفقرة 
 الفقرة 

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري 

مس توى  الرتتيب 

 القلق 

 متوسط   0.34 1.89 ادلرجة اللكية  

2 

ييفن التفكري بأ نن قد أ واجه أ حياان أ زمات  

 أ و صعوابت يف احلياة

 متوسط  1 0.76 2.30

 متوسط  1 0.80 2.30 رسعةن احلياة متيض ب ييفن التفكري يف أ   3

4 

ري يف أ نن لن أ س تطيع اضطرب عند التفك

 حتقيق أ هدايف مس تقبال

 متوسط  3 0.78 2.29

 متوسط  4 0.77 2.25 أ قلق بشأ ن املفاجئات غري املتوقعة  17

8 

أ ختوف مما قد جتلبه ال ايم والشهور 

 والس نوات القادمة 

 متوسط  5 0.78 2.17

11 

ات اليت  ل خفاق الفشل وا أ قلق بشأ ن

 تنتظرين 

 متوسط  6 0.79 2.16

12 

ابن حاةل ضغط وتوتر عندما أ فكر يف  تنت

 أ مور املس تقبل

 متوسط  7 0.80 2.13

15 

أ قلق من كوين لن أ مضن رشوطا مادية  

 جيدة ل رسيت

 متوسط  8 0.80 2.08

 متوسط  8 0.84 2.09 أ خىش من الفشل مس تقبال 19

16 

اع الاقتصادية  أ عتقد أ ن تغري ال وض

 الس ياس ية ل هتدد مس تقبيلو 

 ط متوس 9 0.78 2.07

27 

أ خىش من عدم حتقيق نتاجئ جيدة يف 

 دراس يت

 متوسط  10 0.80 2.05

28 

أ شعر ابضطراب بشأ ن احامتل حصول  

 حادثة مفاجئة أ و أ مراض خطرية

 متوسط  11 0.83 2.05

21 

يقلقن التفكري يف أ ن فرص العمل سوف  

 املس تقبلتتضاءل أ مايم يف 

 متوسط  12 0.83 2.01

 متوسط  13 0.82 1.90 مس تقبيل غامض 1

22 

أ خاف من أ نن سوف لن أ حظى ابلتقدير 

 يف معيل

 متوسط  15 0.81 1.85

 متوسط  16 0.78 1.83أ توقع أ ين ل أ حصل عىل همارات اكفية يف   25
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 تكوين 

 متوسط  18 0.68 1.73 أ رى أ نن خشص انحج يف حيايت 13

20 

ئا عىل غريي سأ كون عب  ن أ نن أ خىش م

 مس تقبال

 متوسط  18 0.84 1.73

26 

أ شعر بأ نن سأ كون من املتفوقني يف جمال  

 ختصيص

 متوسط  20 0.72 1.72

 متوسط  21 0.79 1.71 أ خاف من القيام مبشاريع ختص مس تقبيل 9

24 

أ خىش أ ن يكون ختصيص عائقا يف النجاح 

 مس تقبال

 منخفض  23 0.79 1.66

6 

تصبح نوات س  يف غضون س  أ خىش أ نه 

 حيايت بال معىن 

 منخفض  24 0.82 1.66

14 

أ ان متأ كد من أ نن سأ حقق يف املس تقبل  

 أ هدايف ال كرث أ مهية يف حيايت

 منخفض  25 0.70 1.64

18 

أ رى أ نن أ س تطيع مس تقبال أ ن أ حل 

 مشالكي مبفردي

 منخفض  26 0.72 1.61

7 

أ شعر أ ن حيايت تتغري حنو ال فضل يف  

 املس تقبل

 ض خفمن 27 0.71 1.59

 منخفض  27 0.70 1.59 أ شعر ابلرتياح لكفاءيت وقدرايت  23

 منخفض  29 0.71 1.56 أ رى أ نن خشص متفائل حليايت املس تقبلية 5

10 

أ شعر أ ين سأ جنح يف التغلب عىل 

 الصعوابت املزتايدة 

 منخفض  29 0.69 1.56

اسة يف ادلرجة اللكية للمقياس. ا ذ ل دلى عينة ادلر ( ا ىل وجود مس توى متوسط من قلق املس تقب7يشري اجلدول )

(. وبلغ عدد الفقرات ذات مس توى قلق 0.34( ابحنراف معياري قدره )1,89ط ادلرجة اللكية لل داة )بلغ متوس

( بيامن اكن عدد الفقرات ذات مس توى قلق منخفض  1.71-2.30متوسط عرشون فقرة، تراوح متوسطها بني )

تفع. من هجة أ خرى (، يف حني ل توجد فقرات ذات قلق مر 1.56-1.66متوسطها بني )عرش فقرات، حيث تراوح 

( اليت نصها " ييفن التفكري بأ نن قد أ واجه أ حياان  2تشري نتاجئ ادلراسة ا ىل أ ن أ عىل متوسط اكن يف الفقرة رمق )

ذ بلغ متوسطها ) ط قدره  فس الرتبة مبتوس( يف ن3( واكنت الفقرة رمق )2.30أ زمات أ و صعوابت يف احلياة " ا 

( يف املرتبة الثالثة  4كري يف أ ن احلياة متيض برسعة". يف حني اكنت الفقرة )( واليت تنص عىل " ييفن التف2.30)

وملعرفة   ( وتنص عىل "اضطرب عند التفكري يف أ نن لن أ س تطيع حتقيق أ هدايف مس تقبال".2.29مبتوسط قدره )

مجموعة   التعلميي، مت اس تخراج العدد والنس بة حسب لكب حسب املس توى توزيع درجة قلق املس تقبل دلى الطال

 (.8كام هو يف اجلدول )

 ( مس توى قلق املس تقبل دلى عينة ادلراسة 8جدول )

 قلق منخفض 

 

  قلق مرتفع قلق متوسط 

 اثنوي 56 42.10 233 32.31 111 32.08
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 تكوين همن  40 30.07 266 36.89 94 27.16

 معي اج 37 27.81 222 30.79 141 40.75

 وعاجملم 133 11.08 721 60.08 346 28.83

( ا ىل متتع عينة ادلراسة حباةل من الاس تقرار النس يب والنظرة 8-7-6تويح لنا هذه النتاجئ املوحضة يف اجلداول )

، وذوي القلق املنخفض %11.08ىل ا  التفاؤلية للمس تقبل، حيث وصلت نس بة الطلبة ذوي القلق املرتفع 

. وهذا مؤرش يويح حباةل من  %60.08ط بة ذوي قلق مس تقبل متوسط أ و بس يت نس بة الطل ، بيامن اكن28.83%

الاس تقرار والارتياح جتاه قضااي املس تقبل دلى غالبية الطالب من املس توايت التعلميية املتلفة. تتفق هذه النتيجة 

ليه العديد من ادلراسات السابقة نذكر مهنا )امل  ؛ 2008؛ الس بعاوي، 2010عزني، ؛ ال2015شاقبة، مع ما توصلت ا 

وقد أ شارت هذه ادلراسات ا ىل وجود مس توى منخفض يف بعضها ومتوسط يف بعضها الآخر، (. 2004عرشي، 

( واملس توى %45( واملس توى البس يط )%38.6( اكنت نس بة ذوي القلق املنخفض )2010ففي دراسة العزني )

سة )كرميان، ثل دراتاجئ دراسات أ جريت يف بيئات خمتلفة مجة احلالية مع ن (. بيامن ختتلف النتي%3.6املرتفع )

 (. 2008؛ بلكيالين، 2009؛ حسان، 2010؛ عسلية والبنا، 2011؛ البدران، 2010؛ النعميي واجلباري، 2008

ة  ويف رأ ي الباحث فا ن اخنفاض درجة قلق املس تقبل ا ىل مس توى بس يط ومتوسط، يعود ا ىل هتيؤ الطالب ملواهج 

. كام تعود اىل حركة تشغيل الش باب اليت ابرشهتا ادلوةل ة وقدرهتم عىل التكيف مع التغريات املفاجئة حتدايت احليا

منذ س نوات واليت هتدف ا ىل امتصاص البطاةل مبارشة بعد خترج الشاب يف ا طار عقود ما قبل التشغيل 

خرى تكشف لنا أ  ظيف. من هجة يف مسابقات التو واحتساب هذه املدة مضن اخلربة املهنية لتؤخذ بعني الاعتبار 

ع الش باب مبهارات حياتية هممة اكلنظرة التفاؤلية، واس تعامل اسرتاتيجيات املواهجة والتخطيط للحياة هذه النتاجئ متت

واختاذ القرارات. وتشري دراسات عديدة كيف اس تطاع الش باب يف ظروف قاهرة اكلزنعات ادلاخلية واحلروب أ ن  

( 2010ه املس تقبل. قد وجد العطايف )قرارمه النفيس دون املبالغة من التخوف اجتاىل توازهنم واس تحيافظوا ع

اخنفاض درجة قلق املس تقبل دلى النساء يف حمافظة دايىل ابلعراق، وفرس ذكل بأ نه نتيجة حاةل التطبع ابملاوف 

 لق مؤرق.ي خطر همدد أ و قوالصدمات ولك مصادر القلق والوصول ا ىل حاةل ال ش باع وعدم التأ ثر ل  

ن اخنفاض درجة القلق دلى عينة ادلراسة احلالية يعود ا ىل المتثالت ال جيابية  ومن املنظور املعريف ميكن القول ا  

للمس تقبل دلى الش باب ابعتباره فضاء لتحقيق ال هداف والطموحات. ويف املقابل كشفت ادلراسة عن وجود  

كرب صيب ال  الثانوي الن قبل مرتفع، وميثل طلبة التعلميتانون من قلق مس  ( من الطالب يع%11.08نس بة تقدر بـ )

(. %27.81( مث طلبة التعلمي اجلامعي بنس بة )%30.07( مث يلهيا طلبة التكوين املهن بنس بة )%42.10بنس بة )

باب ولو وهذه النتيجة تامتىش جزئيا مع بعض ادلراسات اليت توصلت ا ىل وجود انتشار لقلق املس تقبل دلى الش  

ولت الاجامتعية اليت متر هبا أ وطاهنم، نذكر مهنا دراسة  متفاوتة؛ وحسب طبيعة الظروف املعيش ية والتحبدرجات 

؛ 2007؛ احملاميد والسفاسفة، 2008؛ بلكيالين، 2010؛ حسان 2010؛ عسلية والبنا، 2010)النعميي واجلبارى، 

 (.1999الشامل، 

تقبلية  املس توى املتوسط يؤرش عىل منو اذلات املس  قلق املس تقبل يف عىل مس توى أآخر ميكن اعتبار اس تقرار

للشاب واليت ينتج من خاللها: الرتكزي عىل وضع ال هداف وبناء اخلطط. الاهامتم وحرص احتياجاته الشخصية  

ل وبلورة مرشوعه الشخيص، التخطيط للنجاح ادلرايس والتفكري يف التخصص املالمئ، التفكري يف همنة املس تقب

ممارسة بعض ال نشطة الرحبية لتأ مني مس تقبهل ادلرايس  عية، التنازل عن املثاليات وأ ماين الطفوةل،بيشء من الواق 

عانة عائلته، ظهور مؤرشات حول التفكري يف الزواج وبناء عائةل من خالل اختيار الزوجة اليت يريدها مس تقبال.  وا 
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عزى اىل داةل يف مس توى قلق املس تقبل ت ق" هل توجد فرو واذلي ينص عىل عرض وتفسري نتاجئ السؤال الثاين:

جابة عن السؤال مت اس تخراج اختبار س تودنت.اجلن  س؟" لال 

 ( الفروق يف قلق املس تقبل تبعا للجنس9جدول )

املتوسط  العينة اجلنس املتغري 

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري 

ت  

 احملسوبة 

ت  

 اجلدولية 

درجة  

 احلرية 

 اختبار 

 ف 

ادللةل 

حصائية  ال  

0.05 

ق قل

 املس تقبل

 دال 0.970 1198 1.96 4.538- 10.27 55.28 592 ذكور

 10.51 58.01 608 ا انث

ىل أ ن  ا  انث، مما يشري ىل اجلنس واكنت لصاحل ال  ا  حصائيا يف قلق املس تقبل تعزى ا  تظهر النتاجئ وجود فروق داةل 

؛ 2015مع بعض ادلراسات مثل )الزواهرة،  تلف هذه النتيجةانث أ كرث قلقا جتاه املس تقبل من اذلكور. معوما خت ال  

انث يف ىل تعدد املصادر اليت تثري قلق املس تقبل دلى ال  ا  (. وميكن أ ن نرد هذه النتيجة 2013ومن ونعمي، امل

طن جممتعنا. حيث تشلك البطاةل الشغل الشاغل للمرأ ة املتعلمة وغري املتعلمة، واملؤرشات اليت قدهما ادليوان الو 

لغت نس بة النشاط الاقتصادي دلى الساكن البالغني ر فعال وجود قلق البطاةل دلى النساء، فقد بلال حصاء تظه

انث. ووصلت نس بة البطاةل ( دلى ال  %16.6( دلى اذلكور و)%66.6(، لتصل )%41.8س نة فأ كرث ) 15

ا منذ عرش أ عىل مس توايهت 2016( مهنا، وهذه النس بة جسلت يف شهر سبمترب %20.0( متثل النساء )10.5%)

( %10.2( يف مقابل )%24.7ىل )ا  دلى النساء حامالت شهادة التعلمي العايل س نوات. وقد ارتفعت نس بة البطاةل 

( دلى الرجال، وبدون %10.5( يف مقابل )%21.3دلى الرجال، ودلى النساء حامالت شهادة التكوين املهن )

ىل أ ن  ا  حصائيات من هجة أ خرى تشري ال  رجال. دلى ال( %7.1ل )( يف مقاب%12.3ىل )ا  شهادة وصلت النس بة 

خشص؛ تشلك  797.000بلغت  Halo du chômage 6حزي البطاةلـ نس بة الساكن اليت تتدرج فامي يسمى ب

ىل عامل الشغل بقوة مع الرجل وتقدلها مناصب قيادية ووظائف عديدة  ا  (. ورمغ ولوج املرأ ة %54.6نس بة النساء )

ل أ ن مسأ ةل البطاةل %62.1ع العمويم يد العامةل النسوية املمتركزة يف القطا ال جاميل ا  وةل )بلغ يف أ هجزة ادل  (، ا 

زال يثري الكثري من القلق دلى املرأ ة، يواخلوف من تردي املس توى املعييش يف ظل تراجع سعر البرتول؛ ل 

ة تعلميية وكذا املاكثات يف  متلكن أ ي شهادوبطبيعة احلال يش تد القلق أ كرث دلى النساء خارج املدينة، والاليت ل

 البيت. 

س باب املثرية لقلق املس تقبل دلى ال انث، جند انتشار ظاهرة العنوسة اليت أ صبحت تثري خماوف املرأ ة ومن ال  

ىل ارتفاع عدد  ا  حصائيات رسة يف املس تقبل، وتشري ال  أ  اةل خوف وتوجس من الفشل يف بناء وجعلهتا يف ح

ق، ظاهرة اختطاف ال طفال،  ترب مواضيع أ خرى مثل النجاح ادلرايس، الطالس نة. كام تع  35 العوانس فوق سن

 والتحرش يف حميط العمل وغريها من العوامل املسببة للخوف والاضطراب دلى النساء أ كرث مهنا دلى الرجال. 

ىل  ا  املس تقبل تعزى  اةل يف مس توى قلقواذلي ينص عىل " هل توجد فروق د عرض وتفسري نتاجئ السؤال الثالث: 

جابة عن السؤال مت   اس تخراج اختبار حتليل التباين. املس توى ادلرايس؟" لال 

 
ذا  26-59يف سن النشاط الاقتصادي )يه الفئة من الساكن  6 س نة( واليت رصحت أ هنا مس تعدة للعمل مبارشة ا 

ل أ هنا مل تقم ابل جراءات للبحث عن العمل خالل شهر سبمت  . (ONS) 2016رب وجدت فرصة ذلكل، ا 
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 ( الفروق يف مس توى قلق املس تقبل تبعا للمس توى ادلرايس10جدول )

 

 ال بعاد 

درجة   مجموع املربعات 

 احلرية 

متوسط  

 املربعات 

مس توى  ف

 ادللةل

قلق 

 املس تقبل

ما بني 

 اجملموعات 

997.847 2 498.923 4.573 

 

0.011 

داخل 

 اجملموعات 

130594.140 1197 109.101 

 1199 131591.987 اجملموع

يف قلق املس تقبل تعزى ملتغري  0.05يالحظ من اجلدول وجود فروق ذات دلةل ا حصائية عند مس توى دلةل 

حث اختبار روق اس تخدم البا. وللتحقق من طبيعة تكل الفاملس توى ادلرايس )اثنوي، جامعي، تكوين همن(

 مبني يف اجلدول التايل: ش يفيه للمقارانت البعدية كام هو 

 ( اختبار ش يفييه دللةل الفروق يف املس توى ادلرايس11جدول )

الفرق بني   املقارنة  املتغري 

 املتوسطات 

مس توى 

 ادللةل

 *0.023 *2.03 تعلمي جامعي -تعلمي اثنوي قلق املس تقبل

 *0.049 *1.81 جامعي  تعلمي-تكوين همن 

 α  =0.05مس توى ادللةل *

ة بني متوسطي قلق املس تقبل لفئة طلبة التعلمي الثانوي وطلبة التعلمي اجلامعي، اتضح أ ن الفرق بيهنام هل عند املقارن

 ( لصاحل طلبة التعلمي الثانوي. وعند املقارنة بني متوسطي قلق املس تقبل لفئة0.05دلةل ا حصائية عند مس توى )

فروق جوهرية بني  طلبة التكوين املهن، مما يعن أ ن الن وطلبة التعلمي اجلامعي اكن الفروق لصاحلطلبة التكوين هم

ىل أ ن طالب التعلمي الثانوي والتكوين املهن أ كرث قلقا جتاه املس تقبل مقارنة بطالب التعلمي  ا  الفئتني، ويشري 

 اجلامعي. 

نتيجة اخلوف من  د ابدلرجة ال وىل ا ىل القلق املزتايد دلهيم (؛ يعو 42.10ني )ولعل ارتفاع نس بة القلق دلى الثانوي

ىل ضعف الاس تعداد املعريف  ا  الفشل يف امتحان شهادة الباكلوراي اذلي يعترب مبثابة جوار سفر ا ىل التعلمي العايل، و 

ذلي حيقق هل املرغوب فيه وا والوجداين ملرحةل ما بعد الباكلوراي وعىل رأ سها مرحةل التوجيه ا ىل التخصص العلمي

لهيا. فالتو  جيه املدريس واملهن أ صبح يشلك مصدر قلق وضغط نفيس كبري دلى املراهقني، وهذا املهنة اليت يطمح ا 

 ,Vignoli et Mallet, 2012; Vignoli et al, 2005; Lacoste et alما أ كدته بعض ادلراسات مثل )

2005; Mallet, 2002; Boudrenghien et al, 2006).  الصدد بولكور )يف هذا ووجدتboulkour, 

ن طالب  أ  وىل جامعي، ىل اجلامعة عىل حياة الطالب الس نة ال  ا  راس هتا حول أ ثر التوجيه عند ادلخول ( يف د2010

فروع العلوم الانسانية والاجامتعية يعتربون أ نفسهم حضية لنظام التوجيه وهو ما يؤثر سلبا عىل نظرهتم لآفاقهم 

معي ببعض التخصصات مرتفع، ويرتاوح  حصائيات أ ن معدل الرسوب يف الس نة ال وىل جاية. وقد دلت ال  ادلراس  
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كام أ ن هناك نس بة من الطالب يتارون مغادرة مقاعد اجلامعة مبكرا، وذكل بسبب عدم تالؤم  %60و 50ما بني 

 . 7نقطة الباكلوراي مع الاختصاص اذلي يوجه اليه الطالب

و نتيجة الظروف الصعبة اليت (؛ ه%30.07ىل )ا  ارتفاع درجة قلق املس تقبل  نا  كوين املهن فأ ما عىل مس توى الت

مير هبا الطالب بعد حصوهل عىل ادلبلوم املهن، حيث جيد صعوبة يف ا جياد معل لئق به يف ظل ارتفاع نس بة بطاةل 

ب بعد اكتشافهم أ كرث دلى الش با . كام يزداد التوتر والاضطراب (ONS, 2010) 12.5ىل ا  خرجيي التكوين املهن 

ة يف اجملمتع، مما يدخلهم يف حاةل من ال حباط والقلق. أ ضف ا ىل ذكل تأ ثري عامل املدة أ ن ختصصاهتم غري مطلوبة بكرث 

اليت يقضهيا الطالب بعد خترجه يف البحث عن معل، فلكام طالت املدة لكام انعكس سلبا عىل خشصيته وطريقة 

العاطلني يقضون أ كرث من ( من %45,1شري ادليوان الوطن لال حصاء أ ن )ويف هذا الصدد ي تفكريه حنو املس تقبل. 

 23ا ىل  12( يبقون لفرتة تدوم من %19,3( يقضون أ قل من س نة، و)%35,6شهرا للبحث عن معل و ) 24

 (.ONS, 2010شهرا يف البحث عن معل )

اضيه ادلرايس املتعرث، هذا املايض اذلي متأ ثرة كثريا مبن الصورة اليت كوهنا الطالب يف هذه املرحةل عن نفسه أ  كام 

 Zeira etوتوصلت دراسة زيرا وديلك ) .عىل طموحاته يف النجاح ومل حيقق رغباته يف مواصةل دراساته العليا قىض

Dekel, 2005 )  س نة( تؤثر عىل الثقة ابلنفس يف مرحةل   14ن صورة اذلات يف مرحةل املراهقة املبكرة )أ  ىل ا

س نة(. كام وجدت عالقة   48العمر )ي يؤثر بدوره عىل الصحة النفس ية يف منتصف س نة( واذل 19اب )الش ب

جيابية للمس تقبل. من هجة أ خرى تسامه التجارب السلبية يف اخنفاض مفهوم موجبة بني صورة اذلات والنظرة ال  

ىل  ا  جيعلها معرضة  لهذه الرشحية (، ا ن حمدودية املس توى ادلرايس2010اذلات دلى طالب التكوين املهن )فرايح، 

لالعقالنية اليت تعمل عىل استثارة املشاعر السلبية غري املناس بة من أ مهها الضغط النفيس التأ ثر الرسيع ابل فاكر ا

 ( Cramer & Kupshik, 1993والقلق )

 توصيات ومساهامت: 

املرافقة يف جناح  ن قدر كبري من فتح املزيد من التسهيالت للش باب ل نشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة مع ضام -

 مشاريعه. 

 . رشادية لتمنية يف الثقة النفس والتخفيف من قلق املس تقبلا  س ية و بناء برامج نف  -

 تطوير املهارات احلياتية للش باب والتدريب الالزم لتحقيق النجاح يف احلياة العملية.  -

 عدي. حل التعلمي القاتطوير اسرتاتيجيات بناء املرشوع املدريس واملهن يف املرا -

  باب غري املمتدرس ومتكينه من طرح جامتعية للتكفل ابلش  نصات يف املؤسسات الاتفعيل خالاي ال   -

 جابة عن تساؤلته. انشغالته وال  

 

 
 زائرية(.)واكةل ال نباء اجل 2016يوليو  14*ترصحي ال مني العام لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي بتارخي 
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