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و ازرة التعـ ـ ـ ـ ــليم العـ ـ ـ ـ ـ ــالي و الب ـ ـ ـ ـ ـ ــحث ال ـ ـ ـ ــعلمي
جـ ـ ـ ــامعة مـ ـ ـ ـ ـ ــحمد خـ ـ ـ ـ ـ ــيضر -بسـ ـ ـ ـ ــكرة -
كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية
قسم الع ـ ــلوم اإلجتم ـ ـ ــاعية
الشعبة :علم النفس.

التخصص :علم النفس العيادي.

الموضوع:

دراسة ميدانية على عينة من الطالبات المتزوجات بكلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية
جامعة محمد خيضر بسكرة

-مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم النفس العيادي-

 إعداد الطالبة :

 إشراف األستاذة:

 -سامية رجيمي .

– الزهرة ريحاني.

السنة الجامعية3102/3102 :







نشكر اهلل عز وجل و نحمده كثيرا على نعمه التي وهبنا
إياها وعلى إعانته لي في إتمام هذا العمل المتواضع.
و يسعدني أن أتقدم بخالص شكري وامتناني وفائق احترامي إلى كل من أمدني
بيد العون وساعدني إلتمام هذا العمل وأخص بالذكر:
األستاذة المشرفة " الزهرة ريحاني " حفضها اهلل وأطال اهلل في عمرها إلشرافها

على هذا البحث وعلى مالحظاتها القيمة وتوجيهاتها السديدة وتوصياتها الدقيقة
ونصائحها الطيبة.
كما أتقدم بأسمى معاني الشكر و العرفان إلى جميع أساتذة علم النفس و خاصة
األستاذة "دبلة خولة" " ،سمية حاج شيخ"" ،بومعراف نسيمة" و كذلك كل من
األستاذ "خياط خالد"" ،رابحي اسماعيل" ،مرابطي عادل"" ،عقاقبة عبد الحميد"
الذين ساعدوني و لم يبخلوا علي بالمعلومات و نصائحهم المتكررة.

كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل عمال مكتبة العلوم االجتماعية
و االنسانية والذين ساعدوني في اقتناء الكتب الخاصة بدراستي.

و في االخير إلى كل من ساعدنني من قريب أو بعيد و لو بكلمة.
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فهرس الجداول:
عنوان الجدول

الرقم

الصفحة

21

يمثل أعراض الضغط النفسي.

28

20

يوضح أبعاد مقياس مصادر الضغط النفسي.

56

23

يوضح معامالت االرتباط البنود بالدرجة الكلية لمقياس مصادر الضغط.

59

24

يمثل نتائج صدق المقارنة الطرفية لمقياس مصادر الضغط النفسي.

60

25

يمثل قيمة الثبات بألفا كرونباخ لمقياس مصادر الضغط النفسي.

61

20

يمثل قيمة معامل الثبات بمعادلة جيتمان لمقياس مصادر الضغط

62

النفسي.
20

يوضح معامالت االرتباط لكل بندو الدرجة الكلية لمقياس القلق من

63

المستقبل.
20

يمثل نتائج صدق المقارنة الطرفية لمقياس القلق من المستقبل.

64

20

يمثل قيمة الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ لمقياس القلق من المستقبل.

65

12

يمثل قيمة معامل الثبات بمعادلة جيتمان لمقياس القلق من المستقبل.

65

11

يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس.

67

10

يوضح توزيع أفراد العينة حسب مدة الزواج.

67

13

يوضح توزيع أفراد العينة حسب وقت الزواج.

68

14

يوضح توزيع أفراد العينة حسب وجود األطفال.

68

15

يوضح معامل اإلرتباط بين مصادر الضغط النفسي و القلق من

72

المستقبل لدى أفراد العينة ن=.32
10

يوضح معامل اإلرتباط بين الضغوط األسرية و القلق من المستقبل لدى

أفراد العينة ن=.32

ه

76

الرقم

عنوان الجدول

الصفحة

10

يوضح اإلرتباط بين الضغوط األكاديمية و القلق من المستقبل لدى أفراد

79

10

يوضح معامل اإلرتباط بين الضغوط اإلنفعالية و القلق من المستقبل

82

العينة ن=.32

لدى أفراد العينة ن=.32
10

يوضح معامل اإلرتباط بين الضغوط اإلقتصادية و القلق من المستقبل
لدى أفراد العينة ن=.32

و

85

فهرس األشكال:
الرقم

عنوان الشكل

الصفحة

21

شكل يمثل تخطيط عام لنظرية هانز سيلي

00

20

شكل يوضح نظرية التقدير المعرفي للضغط

04

ز

-1مقدمة-إشكالية.
-2فرضيات الدراسة.
-3أهداف الدراسة.
-4أهمية الدراسة.

-5دوافع إختيار الموضوع.

-6الدراسات السابقة و التعقيب عليها.
-7تحديد مصطلحات الدراسة إجرائيا.

طرح إشكال الدراسة

الفصل الول

 /1مقدمة-إشكالية:
أصبحت سيرورة الحياة في تغير مستمر يتطلب منا العمل دوما على مواكبتها لتحقيق
اإلنسجام معها و التكيف مع متطلباتها العصرية ،نظ ار لما يشهده العصر الحالي من تطور

تكنولوجي فرض نفسه على حياة األفراد ،و هذا التطور على الرغم من انعكاسه بشكل إيجابي
على بعض جوانب حياة الفرد إال أنه بالمقابل قربه من الضغوط النفسية ،حيث كلما ازدادت
الحياة تعقيدا  ،توسعت و ازدادت مطالبها و حاجاتها ،إزدادت الضغوط الواقعة على الفرد لتلبية

تلك المطالب ،مما يجعله مضط ار لمواكبة التسارع لتحقيق رغباته و مطالبه ،و هذا اإلسراع زاده

مرة أخرى من الضغط على النفس و تحميلها أكثر من طاقتها ،فالضغط النفسي هو كل موقف
أو خبرة شعورية يتعرض لها الفرد و يتطلب منه استخدام كافة امكانياته النفسية و الجسمية

و االجتماعية حتي يتكيف معها و يصل إلى حالة اإلتزان ،و يعرف هانز سيلي Hans Selly

) (1979الضغط النفسي على أنه ":استجابة غير نوعية يقوم بها الجسم ألي مطلب أو حدث

خارجي ،لحدوث التكيف مع متطلبات البيئة مثل التغير أو فقدان العمل أو الرحيل ،عن طريق
استخدام أساليب جديدة لجهاز المناعة"( .سمية طه جميل)04 :8991،

و لقد حظي موضوع الض غوط النفسية بإهتمام شديد من جانب علماء النفس لما له من
تأثير على حياة الفرد ،و مع التقدم التكنولوجي و الحضاري و التغير اإلجتماعي اتسعت دائرة
مصادر الضغوط النفسية لتشمل العديد من جوانب حياة الفرد ،فهناك من الضغوط ما هو نفسي

إنفعالي كالغضب ،اإلحباط ،الخجل و الصراعات الالشعورية ،و منها ما هو إجتماعي
كالخالفات األسرية و توتر العالقات بين األفراد ،و هناك مصادر إقتصادية كنقص الدخل

الفردي ،باإلضافة إلى الضغوط الطبيعية و غيرها من الضغوط السياسية ،الثقافية ،العاطفية،

و في ظل هذه الضغوط و األعباء التي يواجهها الفرد من شأنها أن تجعل حياته أكثر توت ار
و ضغطا  ،كما أن زيادة أعباءه ستجعله يغير من نظرته للحياة ،و قد تتسم هذه النظرة بطابع
من الغموض نحو المستقبل ،و هذه النظرة للحياة ستزيد من خوفه و توجسه من المستقبل الذي

قد يحمل الكثير من اآلالم استنادا إلى خبرة الحاضر المؤلمة ،فأكثر ما يخشاه الفرد هو
2
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المجهول ،و هنا يظهر مفهوم قلق المستقبل الذي يعتبر هو كذلك من أحد أهم سمات العصر
الحديث ،الذي رافق الثورة العلمية و التقنية و اإلقتصادية المتسارعة و التي ولدت العديد من

المواقف الحياتية التي من شأنها أن تث ير قلق متعلق غالبا بالمستقبل أو بأشياء مرتقبة أو
متوقعة ،فالتوقع مما سيحمله المستقبل عنصر مهم في تكوين القلق من المستقبل ،و قد احتل

قلق المستقبل دو ار بار از في تفكير اإلنسان المعاصر من أجل تحقيق ذاته كإنسان ،حيث يرى
ألفرد أدلر  Alfred Adlerأن " :سلوك اإلنسان تحدده دافعيته بداللة توقعات المستقبل و يصر
على أن أهداف المستقبل أكثر أهمية من أحداث الماضي" (.إقبال محمد)861 : 1488 ،

و هنا تجدر اإلشارة إلى أن القلق من المستقبل بعد أن كان مصدر لبلوغ األهداف
و تحقيق اآلمال ،إال أنه قد يصبح عند بعض األفراد مصد ار للخوف و القلق نتيجة عدم القدرة

على التكيف مع المشكالت الحياتية التي يعانون منها ،فقد يحجب قلق الفرد من المستقبل الرؤيا
الواضحة عن إمكاناته و يشل قدراته و بالتالي يعيق وضع أهداف واقعية تتفق مع طموحاته في
تحقيق األهداف المستقبلية التي ينشدها و التي تحقق له السعادة و الرضا ،و يعرف كاجان

) Kajan.J (1972قلق المستقبل على أنه" :شعور غامض غير سار يصاحبه هاجس يكون
شيئا غير مرغوب فيه على وشك الحدوث ،و أنه غير معني بما يجري اآلن بل في

المستقبل"(.إقبال محمد)77 :1488 ،

و يختلف قلق المستقبل كمفهوم عن القلق الكالسيكي من حيث مصادره و أسبابه ،فاألول

يعني حالة من اإلنشغال و عدم الراحة و الخوف بشأن التمثيل المعرفي للمستقبل األكثر بعدا،

و الثاني شعور عام بالخوف و التهديد .و أضحى قلق المستقبل مفهوما شائعا لدى مختلف
شرائح المجتمع و من بين أهم هذه الشرائح فئة الشباب ،و باألخص الطلبة الجامعيين الذين

غالبا ما يكون لديهم ترقب و خوف من المستقبل يكون نابعا من عدم تحقيق الطموحات ،حيث
أشارت دراسة شونويتر و أخرون ) Shonowetter et al (1993إلى أن" الطلبة ذوي قلق

مستقبل مرتفع غير قادرين على إتباع التعليمات الدراسية ،و أشارت الدراسة أيضا إلى ضرورة
اإلهتمام بدراسة القلق من المستقبل سواء في المدارس أو الجامعات" ،و قد يكون قلق المستقبل

3
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نتيجة لما تواجهه هذه الفئة من ضغوطات و إحباطات في ظل إمكانات الحاضر المتواضعة،

و لقد أشارت دراسة محمود شمال حسن بعنوان "قلق المستقبل لدى الشباب المتخرجين ،إلى أنه
البد من التسليم أن قلق المستقبل يكون بفعل عوامل إجتماعية و ثقافية ،و يذكر أنه يمكن
تسليط الضوء على المناخ اإلجتماعي المهيء للقلق كضغوط الحياة" .و هنا نخص بالذكر
الطالبة الجامعية المتزوجة ،حيث شهد التعليم العالي مؤخ ار زيادة ملحوظة في إلتحاق الطالبات

المتزوجات بالجامعة الجزائرية ،و تواجه هذه الفئة العديد من المسؤوليات لتعدد أدوارها كطالبة
و زوجة و أم  ،و هي تنفرد بطبعها مرأة بخصائصها اإلنفعالية عن الرجل ،إضافة لما يلعب
العامل البيولوجي خاصة العامل الهرموني من دور مهم في إنفراد خصائصها اإلنفعالية ،األمر
الذي يجعلها في مواقف معينة أكثر عرضة للضغوط النفسية بتعدد مصادرها ،و التي قد تؤثر

بدورها على صحتها الجسمية و النفسية خاصة من تعرضعا للتوتر و اإلرهاق و القلق ،مما قد

ينعكس سلبا على دراستها و كذلك التوفيق بين مسؤولياتها المتعددة.
و في سياق هذا الطرح ،تناولنا بالدراسة موضوع مصادر الضغوط النفسية و عالقتها بقلق

المستقبل لدى عينة من الطالبات الجامعيات المتزوجات.
 و كان تساؤل الدراسة كما يلي:

 ما طبيعة العالقة الموجودة بين مصادر الضغط النفسي و القلق من المستقبل لدىالطالبة الجامعية المتزوجة؟

و تندرج تحته تساؤالت فرعية:
 ما طبيعة العالقة الموجودة بين الضغوط األسرية و القلق من المستقبل لدى الطالبةالجامعية المتزوجة؟
 ما طبيعة العالقة الموجودة بين الضغوط األكاديمية و القلق من المستقبل لدى الطالبةالجامعية المتزوجة؟

4

طرح إشكال الدراسة

الفصل الول

 ما طبيعة العالقة الموجودة بين الضغوط اإلنفعالية و القلق من المستقبل لدى الطالبةالجامعية المتزوجة؟

 ما طبيعة العالقة الموجودة بين الضغوط اإلقتصادية و القلق من المستقبل لدى الطالبةالجامعية المتزوجة؟

5
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 /2فرضيات الدراسة:
 :1-2الفرضية العامة:
 توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين مصادر الضغط النفسي و القلق من المستقبللدى الطالبة الجامعية المتزوجة.

 :2-2الفرضيات الجزئية:
 الفرضية الجزئية األولى:توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين الضغوط األسرية و القلق من المستقبل لدى الطالبة
الجامعية المتزوجة.
 الفرضية الجزئية الثانية:توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين الضغوط األكاديمية و القلق من المستقبل لدى
الطالبة الجامعية المتزوجة.

 الفرضية الجزئية الثالثة:توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين الضغوط اإلنفعالية و القلق من المستقبل لدى
الطالبة الجامعية المتزوجة.

 الفرضية الجزئية الرابعة:توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين الضغوط اإلقتصادية و القلق من المستقبل لدى
الطالبة الجامعية المتزوجة.
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 /3أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف المتمثلة في:
 التعرف على طبيعة العالقة بين مصادر الضغط النفسي و القلق من المستقبل لدىالطالبة الجامعية المتزوجة.

 التعرف على طبيعة العالقة بين الضغوط األسرية و القلق من المستقبل لدى الطالبةالجامعية المتزوجة.

 التعرف على طبيعة العالقة بين الضغوط األكاديمية و القلق من المستقبل لدى الطالبةالجامعية المتزوجة.

 التعرف على طبي عة العالقة بين الضغوط اإلنفعالية و القلق من المستقبل لدى الطالبةالجامعية المتزوجة.
 التعرف على طبيعة العالقة بين الضغوط اإلقتصادية و القلق من المستقبل لدى الطالبةالجامعية المتزوجة.
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طرح إشكال الدراسة

الفصل الول

 /4أهمية الدراسة:
 تتجلى أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء على متغيرين معاصرين ،حيث يعتبر كل منالضغوط النفسية و القلق من المستقبل مظهرين شائعين في حياتنا الحالية نتيجة كل

التطورات التي شهدتها و التي تتطلب علينا مواكبتها.

 إضافة إلى ذلك ،هذه الدراسة تلفت االنتباه إلى الطلبة الجامعيين عامة و الطالبةالمتزوجة خاصة.

 إثراء األدب النظري السيكولوجي المتعلق بكل من مصادر الضغوط النفسية و القلق منالمستقبل ،خصوصا هذا األخير مما يفتح المجال أمام الباحثين لتناوالت جديدة لهذه

المتغيرات.

أما من الجانب التطبيقي:
 -تظهر األهمية العلمية للدراسة في محاولتها للتعرف على أهم المصادر التي تعتبر

ضاغطة بالنسبة للطالبة الجامعية المتزوجة و مدى ارتباطها بالقلق من المستقبل،

و هذا ما يساعد في التخطيط لبناء وسائل للتقليل و التخفيف من مصادر هذه الضغوط
و ما يتبعها على الطلبة بصفة خاصة و األفراد بصفة عامة.

 امكانية االستفادة من نتائج هذه الدراسة في وضع برامج ارشادية للطلبة الجامعيين ،الذينيمثلون مستقبل البالد و تنميتها و تعرضهم لالضطرابات النفسية قد تعرقل مسارهم

األكاديمي و بالتالي مستقبلهم و مستقبل البالد.
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طرح إشكال الدراسة

الفصل الول

 /5دوافع إختيار الموضوع:
 /1-5دوافع شخصية:
 تعتبر معرفة طبيعة العالقة بين مصادر الضغط النفسي و القلق من المستقبل أهمالدوافع الشخصية التي دفعتنا إلى إختيار هذا الموضوع.

 تناولنا لفئة الطالبات الجامعيات التزوجات لكونها شريحة ذات دور كبير في عملية تنميةو تطور المجتمع ،السيما في ظل تزايد زواج الطالبات خالل مرحلة الدراسة الجامعية
أو التحاق السيدات بالجامعة خصوصا في ظل نظام  ،LMDو هذا ما نشهده و نعايشه

كطلبة في الجامعة ،و ذلك من خالل مالحظتنا لمدى تعرض هذه الفئة للضغوط النفسية
نتيجة تعدد أدوارهن ،و الذي قد يعتبر سببا لنشوء القلق من المستقبل.
 /2-5دوافع علمية:

 نظ ار لقلة الدراسات التي تكشف عن هذذين المتغيرين معا "مصادر الضغوط النفسيةو عالقتها بقلق المستقبل"  ،الذي يعتبر أحد أسباب هذه الدراسة التي نرجو أن تكون
كإضافة في التراث السيكولوجي.

 إضافة إلى أن موضوع الدراسة بمتغيراته ال يخرج عن نطاق التخصص في علم النفساالكلينيكي.
 -و كذلك إلنه يناسب الوقت المسموح للدراسة ،فالمتغيرات قابلة للدراسة الميدانية.
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الفصل الول

 /6الدراسات السابقة:
أوال :الدراسات العربية.
 /8دراسة سعود ناهد (:)1442
عنوان الدراسة :القلق من المستقبل و عالقته بسمتي التشاؤم و التفاءل.

عينة الدراسة 1110 :طالبا و طالبة من مختلف الكليات و المستويات من جامعة دمشق.
كانت أهداف الدراسة هي :التعرف على مدى انتشار السمات التفاؤلية و التشاؤمية لدى
الطالب و عالقتها بالقلق من المستقبل ،و المقارنة بين الذكور و االناث في مستوى القلق من

المستقبل.

و استعانت الباحثة بمقياس القلق من المستقبل و اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي حيث

استخدمت األساليب االحصائية و تم عالجها ببرنامج  ،SPSSو قد دلت نتائج الدراسة على
مايلي:
 ارتفاع مستوى قلق المستقبل لدى اإلناث مقارنه مع الذكور. -تساوي نسبة المتفائلين من الذكور و االناث.

 وجود عالقة ارتباطية بين قلق المستقبل و كل من المجاالت االقتصادية و دخل االسرةو التفاؤل و التشاؤم.
 /1دراسة مسعود سناء منير (:)1446
عنوان الدراسة :عالقة القلق من المستقبل باألفكار الالعقالنية و الضغوط النفسية لدى

عينة من المراهقين.

عينة الدراسة 299 :طالبا و طالبة من طالب المدراس الثانوية العامة و الفنية بمدينة
طنطا بمصر ،و الذين تراوحت اعمارهم بين  86-82سنة.
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الفصل الول

استخدمت الباحثة في دراستها مقياس قلق المستقبل من اعدادها ،و كذلك مقياس األفكار

الالعقالنية من إعداد الباحثة ،و مقياس الضغوط النفسية لزينب شقير ،و باإلعتماد على المنهج
الوصفي التحليلي.

و كانت نتائج الدراسة كالتالي:

 يوجد ارتباط موجب و دال احصائيا بين قلق المستقبل و كل من األفكار الالعقالنيةو الضغوط النفسية.

 توجد فروق بين درجات كل من اإلناث و الذكور بين قلق المستقبل و األفكارالالعقالنية و الضغوط النفسية لصالح اإلناث.

 يتأثر قلق المستقبل و األفكار الالعقالنية و الضغوط النفسية بنوع التعليم. تتأثر األفكار الالعقالنية و الضغوط النفسية بدرجة قلق المستقبل (منخفض ،متوسط،مرتفع).

 /1دراسة التيجاني بن الطاهر(:)1484
عنوان الدراسة :مصادر الضغوط النفسية كما يدركها الطلبة الجامعيين و عالقتها بالقلق
من المستقبل لدى طلبة التخرج.

عينة الدراسة 814 :طالبا و طالبة من السنوات النهائية بجامعة األغواط بالجزائر.
أدوات الدراسة :مقياس األحداث الحياتية الضاغطة لزينب شقير ،و مقياس قلق المستقبل

لزينب شقير ،باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.
و كانت نتائج الدراسة كالتالي:

 -اثبات وجود عالقة بين مصادر الضغوط النفسية و قلق المستقبل.

 عدم وجود اختالف في مصادر الضغوط النفسية و القلق من المستقبل تبعا للجنسو التخصص باستثناء الضغوط الداخلية بالنسبة للجنس و الضغوط األكاديمية بالنسبة

للتخصص.
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الفصل الول
 /0دراسة أشرف محمد عبد الحليم (:)1484

عنوان الدراسة :قلق المستقبل و عالقته بمعنى الحياة و الضغوط النفسية لدى عينة من

الشباب ،تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين كل من المتغيرات الثالث،
و كذلك التعرف على الفروق بين الذكور و اإلناث فيما يخص القلق من المستقبل.

عينة الدراسة 24 :طالب و طالبة من طالب كلية التربية جامعة عين الشمس بالقاهرة.
أدوات الدراسة :مقياس قلق المستقبل إعداد سميرة محمد شند ،مقياس معنى الحياة إعداد

نجوى ابراهيم ،مقياس الضغوط النفسية إعداد نجالء عبد المعبود .باستخدام المنهج الوصفي.
و كانت نتائج الدراسة كالتالي:

 توجد عالقة ارتباطية موجبة بين قلق المستقبل و الضغوط النفسية لدى عينة الدراسة. توجد عالقة ارتباطية سالبة بين كل من قلق المستقبل و معنى الحياة لدى عينةالدراسة.

 توجد عالقة ارتباطية سالبة بين الضغوط النفسية و معنى الحياة لدى عينة الدراسة. ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور و اإلناث في ما يخص القلق منالمستقبل.
ثانيا :الدراسات الجنبية.
 /8دراسة دو وايلد (: De-Wild et al )8990
عنوان الدراسة :الضغوط ومصادر الضغوط وأساليب المواجهة لدى طالب المدارس
العليا.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر الضغوط لدى طالب المدارس العليا وأساليب

المواجهة المستخدمة لديهم وأثر كل من الجنس والعرق على مصادر الضغوط وأساليب
المواجهة.
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الفصل الول

عينة الدراسة 111 :طالب من الصف العاشر والحادي عشر في منطقة لوس انجلوس،

واستخدمت إستبانة قلق الحالة أو السمة ،واستبانة مصادر الضغوط ،واستبانة استراتيجيات
المواجهة.

و أظهرت الدراسة أن :
ألعمارهم .
-

لطالب يعانون من مستويات عالية من القلق تفوق المعايير المحددة
كما سجلوا مستويات عالية من الضغط في مصادر الضغوط اليومية،

وعكست مصادر الضغوط في تكرارها التركيز على مصادر الضغوط المتعلقة باألهداف
والمستقبل تليها مصادر الضغوط التي تتعلق بالمواد الدراسية.
-

كما وأظهرت الدراسة أنه ال يوجد تأثير الختالف الجنس على درجة

الضغوط النفسية ،وأن الطالب البيض يعانوا أكثر من الطالب األفارقة واألمريكان
والالتينيين من مصادر الضغوط الشخصية والضغوط المتعلقة بالمدرسة.

 /1دراسة زاليسكي (:Zaleski )8996
عنوان الدراسة :القلق من المستقبل :المفهوم و القياس ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف

على العالقة بين القلق من المستقبل و التفاعل اإلجتماعي  ،الشعور باالنتماء و نوع التوقعات
المستقبلية.

عينة الدراسة 699 :طالبا بولنديا و  017طالبا امريكيا ،و اشتملت أدوات الدراسة مقياس

القلق من المستقبل و باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.
أشارت نتائج الدراسة إلى أن:
-

األفراد الذين يحرزون درجات عالية على مقياس القلق من المستقبل

يسعون دائما إلى السيطرة و استخدام استراتيجيات أكثر قوة على من هم أقل شأنا منهم ،

أو أقل منهم في الدرجات الوظيفية على المستوى المهني.
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الفصل الول
التعقيب على الدراسات السابقة:

بعد اطالعنا على ما تيسر من دراسات سابقة حول متغيرات الدراسة ،حاولنا توظيفها
بشكل مووضوعي ،حيث كانت بعض هذه الدراسات عامل مستفز إلختيار هذا الموضوع و تبني
هذه المتغيرات التبني النهائي ،إضافة إلى اإلستفادة منها في صياغة تساؤل الدراسة ،و كذلك

كانت هذه الدراسات كمرجع نظري لدراستنا خاصة بالنسبة لمتغير القلق من المستقبل.
تناولت معظم الدراسات السابقة التي أشرنا اليها عينة الطلبة مثل دراسة سعود ناهد

( ،)1442مسعود سناء( ،)1446التيجاني بن الطاهر (،)1484أشرف محمد(،)1484دو وايلد

( ،)8990زاليسكي ( ، )8996و هذا ما يتوافق مع عينة دراستنا المتمثلة أيضا في الطلبة

الجامعيات

و باألخص فئة الطالبات المتزوجات ،باإلضافة إلى أن غالبية هذه الدراسات

انتهجت المنهج الوصفي في التوصل لنتائج دراستها ،و هذا ما يتطابق مع منهج دراستنا أيضا،
أما فيما يخص أدوات الدراسة المستعملة فهناك من بنى مقاييس خاصة لدراسة متغيرات

موضوعه ،كدراسة مسعود سناء ( )1446التي بنت مقياس خاص بالقلق من المستقبل و طبقته
في دراستها ،و هناك من استخدم مقاييس اعدت مسبقا كدراسة التيجاني بن الطاهر ()1484
الذي اعتمد على كل من مقياسي القلق من المستقبل و مواقف الحياة الضاغطة لزينب شقير،

و هذا ما يتوافق مع دراستنا التي س نعتمد فيها على مقياسي القلق من المستقبل و مواقف الحياة
الضاغطة لزينب شقير.
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 /7تحديد مصطلحات الدراسة إجرائيا:
 /1-7مصادر الضغوط النفسية:
تعرف إجرائيا في هذه الدراسة على أنها مجموعة من المواقف و األفكار و المثيرات التي
يتعرض لها الفرد في حياته اليومية ،و التي يدركها على أنها مواقف ضاغطة و تشكل مصدر

ضغط بالنسبة له ،و تشمل كل من الضغوط اإلنفعالية ،األسرية ،األكاديمية و اإلقتصادية.

و التي سيستدل عليها بالدرجة المتحصل عليها بمقياس مصادر الضغط النفسي لزينب
شقير.
 :2-7القلق من المستقبل:
يعرف القلق من المستقبل إجرائيا على أنه شعور بشيء من التشاؤم و عدم الرضا و عدم
اإلطمئنان و الثقة في المستقبل ،و حالة إنفعالية غير سارة تنتاب الفرد أثناء التفكير في

المستقبل يتوقع خاللها تهديدا لمستقبله و لما سوف يكون عليه في المستقبل.

و الذي سيستدل عليه بالدرجة الكلية المتحصل عليها بمقياس قلق المستقبل لزينب شقير.
 :3-7الطالبة الجامعية المتزوجة:
هي الطالبة التي تزوجت أثناء مرحلة الدراسة الجامعية ،أو السيدة التي التحقت بمقاعد

الدراسة الجامعية  ،و التي تكون لديها مسؤوليات أسرية نحو الزوج و األوالد إضافة إلى
المسؤوليات الدراسية  ،و المتمدرسة بجامعة محمد خيضر بسكرة كلية العلوم اإلنسانية
و اإلجتماعية ،خالل السنة الجامعية .1480/1481

15

تمهيد.
 -1تعريف الضغط النفسي.

 -2النظريات المفسرة للضغط النفسي.
 -3أعراض الضغط النفسي.
 -4مصادر الضغط النفسي.

 -5استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية.

 -6الضغط النفسي عند الطالبة الجامعية المتزوجة.
خالصة الفصل.

مدخل مفاهيمي حول الضغط النفسي

الفصل الثاني

تمهيد:
يعد الضغط النفسي من الظواهر الشائعة في حياتنا اليومية الذي ينتشر في معظم
مجاالت حياة الفرد ،و الذي يؤدي اذا استمر لفترة طويلة إلى إعاقة الفرد عن تكيفه و اختالل

سلوكهو سوء توافقه النفسي و اإلجتماعي ،و يعتبر الضغط النفسي من المصطلحات القديمة
التي تتناولت بكثرة في مجال العلوم اإلنسانية و العلوم اإلجتماعية عامة و علم النفس بصفة
خاصة.
و سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم العناصر المتعلقة بالضغط النفسي ،و ذلك إنطالقا
من تعريف هذا المصطلح ،النظريات المفسرة للضغط النفسي ،أعراض الضغط النفسي ،مصادر
الضغط النفسي ،استراتيجيات المواجهة ،الضغط النفسي لدى الطالبة الجامعية المتزوجة.

/1تعريف الضغط النفسي:
 -1-1الضغط لغة:
لكلمة الضغط عدة معان في اللغة العربية ،فيقال ضغطه ضغطا أي غمره إلى شيء

كحائط أو نحوه ،أما الداللة اللغوية لكلمة ضغط في المجال اإلنساني فهي تعني الضيق
و القهر ،كما أنها تعني الزحمة و الشدة(.عمر مصطفى محمد النعاس)82 :8002 ،

-2-1الضغط النفسي إصطالحا:
يعرف الضغط النفسي على أنه استجابة تكيفية تحدثها الفروق الفردية بين األفراد و تسهم

العمليات ا لنفسية فيها ،لهذا فهي تنتج عن أي حدث بيئي أو موقف أو حادثة ،و تحتاج إلى
المزيد من الجهد النفسي و الجسدي الفيزيائي للفرد.
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مدخل مفاهيمي حول الضغط النفسي

الفصل الثاني

كما يعرف كذلك على أنه تفاعل بين الشخص و البيئة و الذي يقيم من قبل الشخص
كتجاوز المكاناته و الذي قد يؤدي إلى خطر على حالته الصحية(Gustave N F,2002 : .
)263

و يعرف أيضا على أنه حالة من التوتر النفسي الشديد و اإلنعصاب ،يحدث بسبب

عوامل خارجية تضغط على الفرد و تخلق عنده حالة من إختالل التوازن و اضطراب في
السلوك ،و مصادر الضغوط كثيرة منها ما يرجع إلى متغيرات بيئية خارجية كالطالق و الوفاة،
و الخسارة ال مادية ،و الهجرة ،و ترك العمل ،و منها ما يرجع إلى متغيرات داخلية كالصراع
النفسي،و الطموح الزائد ،و التنافس ،و طريقة التفكير( .محمد قاسم عبد اهلل)221 :8022،

* و قد اختلف العلماء في تعاريفهم للضغك النفسي حسب اإلتجاه الذي يتبناه و من هذه

التعريفات نجد:

• تعريف "هنري موراي :"Henry Murray
أن الضغط خاصية أو صفة لموضوع بيئي ،أو لشخص ،تيسر أو تعوق جهود الفرد في
تحقيق هدف معين ،إن اإلنسان يتعرض يوميا للضغط من مصادر متنوعة و عديدة ،و خاصة

تلك الصادرة عن البيئة الخارجية التي يتواجد فيها الشخص( .هارون توفيق الرشيدي)21 :2111،

• تعريف "ال زاروس :"Lazarus
الضغط نتيجة لعملية تقييمية يقيم بها الفرد مصادره الذاتية ليرى مدى كفاءتها لتلبية
متطلبات البيئة ،أي مدى المالئمة بين متطلبات الفرد الداخلية و البيئة الخارجية( .جمال أبو
الدلو)211 :8001 ،

• تعريف "سبيلبرجر :"Speilberger
إن الضغط يشير إلى اإلختالفات في الظروف ،و األحوال البيئية التي تتسم بدرجة ما من
الخطر الموضوعي(.فاروق السيد عثمان)200 :8022،
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• تعريف "هانز سيلي :"Hans Selye

الضغط النفسي هو اإلستجابة الغير محددة الصادرة من اإلنسان ألي مثير أو طلب يوجه
نحوه.
• تعريف "وولتر جملش :"Gamelech
الضغط هو التوقع الذي يوجد لدى الفرد حيال عدم القدرة على اإلستجابة المناسبة لما قد

يتعرض له من أمور أو عوارض قد تكون نتائج استجاباتنا لها غير موفقة و غير مناسبة(.عبد
الرحمان بن سليمان)2114:20 ،

/2النظريات المفسرة للضغط النفسي:
لقد اختلفت النظريات التي اهتمت بدراسة الضغوط النفسية التي تعد من الظواهر

المعقدة ،و هي تفسر على أسس بيولوجية ،معرفية ،سيكولوجية و أخرى اجتماعية ،و سوف
نتناول في ما يلي ستة وجهات النظر التي اهتمت بتفسير الضغوط النفسية و هي:
 /1-2نظرية "هانز سيلي :"Hans Selye
كان "هانز سيلي" بحكم تخصصه كطبيب متأث ار بتفسير الضغط تفسي ار فزيولوجيا و تنطلق

نظرية "هانز سيلي" من مسلمة ترى أن الضغط متغير غير مستقر و هو استجابة لعامل
ضاغط يميز الشخص و يضعه على أساس استجابته للبيئة الضاغطة و أن هناك استجابة أو

أنماط معينة من اإلستجابات يمكن اإلستدالل منها على أن الشخص يقع تحت تأثير بيئي
مزعج ،و يعتبر سيلي أن أعراض االستجابة الفزيولوجية للضغط عالمية و هدفها المحافظة على
الكيان و الحياة.
و حدد سيلي  1مراحل للدفاع ضد الضغط و يرى أن هذه المراحل تمثل مراحل التكيف
العام( .فاروق السيد عثمان)12 :8002 ،
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المرحلة األولى :إستجابة اإلنذار.

و في هذه المرحلة يقوم الجهاز العصبي السمباثاوي و الغدد األدرينالينية بتعبئة أجهزة
الدفاع في الجسم ،و بهذه الطريقة يزيد انتاج الطاقة إلى أقصاه لمواجهة الحالة الطارئة
و مقاومة الضغوط ،و اذا استمر التوتر انتقل الجسم إلى المرحلة الثانية( .جمال أبو الدلو،
)221 :8001

المرحلة الثانية :المقاومة.
إذا استمر الموقف الضاغط فان مرحلة االنذار تتبعها مرحلة أخرى هي مرحلة المقاومة
لهذا الموقف ،و تشمل هذه المرحلة األعراض الجسمية التي يحثها التعرض المستمر للمنبهات
و المواقف الضاغطة التي يكون الكائن الحي قد اكتسب القدرة على التكيف معها ،و تعتبر هذه

المرحلة هامة في نشأة أعراض التكيف أو ما يسمى باألعراض السيكوسوماتية و يحدث ذلك
خاصة عندما تعجز قدرة اإلنسان على مواجهة المواقف عن طريق رد فعل تكيفي كاف،

و يؤدي التعرض المستمر للضغوط إلى اضطراب التوازن الداخلي مما يحدث مزيدا من الخلل
في االف ارزات الهرمونية المسببة في االضطرابات العضوية.
المرحلة الثالثة :اإلنهاك أو اإلعياء.
إذا طال تعرض الفرد للضغوط لمدة أطول فانه سيصل الى نقطة يعجز فيها عن

االستمرار في المق اومة و يدخل في مرحلة االنهاك و يصبح عاج از عن التكيف بشكل كامل ،في
هذه المرحلة تنهار الدفاعات الهرمونية و تضطرب الغدد ،و تنقص مقاومة الجسم ،و تصاب
الكثير من األجهزة بالعطب و يسير المريض نحو الموت بخطى سريعة.
و يمكن رصد هذه النظرية في الشكل التالي:

21

مدخل مفاهيمي حول الضغط النفسي

الفصل الثاني
الضاغط

العوامل الوسيطة

الضغوط

عدم التكيف

التكيف

إستجابات

إستجابات

عدم التكيف

التكيف

الشكل رقم ( )02يمثل تخطيط عام لنظرية هانز سيلي.
(فاروق السيد عثمان)200 :8002،

 /8-8نظرية التقدير المعرفي ل "ريشارد ال زاروس "Richard Lazarus
كان التركيز قبل الزاروس على العوامل النفسية في موضوع الضغوط مفقودا ،وذلك أن
األبحاث كانت تركز وتجري على الحيوانات بهدف التعرف على إف ارزات الجسم بعد تعرضه
لضغوط ،وبعد ظهور الزاروس الذي قام بالعديد من األبحاث على البشر ،وبذلك أصبح هناك

أهمية للعوامل النفسية في موضوع الضغوط وينسب إليه نظرية التقدير المعرفي في الضغوط.
()Taylor,1995:220
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و قد نشأت هذه النظرية نتيجة االهتمام الكبير بعملية االدراك و العالج الحسي االدراكي،
و التقدير المعرفي و هو مفهوم أساسي يعتمد على طبيعة الفرد ،حيث ان تقدير كم التهديد ليس
مجرد ادراك بسيط للعناصر المكونه للم وقف ،و الكنه رابطة بين البيئة المحيطة للفرد و خبراته
الشخصية مع الضغوط و بذلك يستطيع الفرد تفسير الموقف ،و يعتمد تقييم الفرد للموقف على

عدة عوامل منها العوامل الشخصية و العوامل الخارجية الخاصة بالبيئة اإلجتماعية ،و العوامل
المتصلة بالموقف نفسه ،و حسب نظرية التقدير المعرفي تنشأ الضغوط عندما يوجد تناقص بين

ال متطلبات الشخصية للفرد و يؤدي ذلك إلى تقييم التهديد و ادراكه في مرحلتين هما:

-المرحلة األولى :و هي الخاصة بتحديد و معرفة أن بعض األحداث في حد ذاتها شيء

يسبب الضغوط.

المرحلة الثانية :و هي التي يحدد فيها الطرق التي تصلح للتغلب على المشكالت التيتظهر في الموقف.
و يمكن توضيح هذه النظرية في الشكل التالي:
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العوامل الشخصية
-

مهارات

-

الحالة
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التقدير

 -العوامل الصحية.

االتصال.

االنفعالية.

 التأييد اإلجتماعي.العوامل الموقفية

-

الصحة.

-

التعب.

 -التكرار

-

هوية الذات.

 -التهديد

-

الشخصية.

-

العادات.

-

تقدير الذات.

الخبرة.

العوامل الخارجية

 المتطلبات المهنية. -األمن و السالمة.

 -الخبرة

 الضغط التعبالشكل رقم ( )08يوضح نظرية التقدير المعرفي للضغط

يتضح من خالل الشكل أن ما يعتبر ضاغطا بالنسبة لفرد ما ال يعتبر كذلك بالنسبة لفرد
أخر ،و يتوقف ذلك على سمات شخصية الفرد و خبراته الذاتية ،و مهاراته في تحمل الضغوط
و حالته الصحية ،كما يتوقف على عوامل ذات صلة بالموقف نفسه قبل نوع التهديد و كمه

و الحاجة التي تهدد الفرد ،و أخي ار عوامل البيئة اإلجتماعية كالتغير اإلجتماعي و متطلبات

الوظيفة( .فاروق السيد عثمان)202/200 :8002،

24

مدخل مفاهيمي حول الضغط النفسي

الفصل الثاني
 /3-2نظرية "هنري موراي :"Henri Murray

يعتبر موراي أن مفهوم الحاجة و مفهوم الضغط مفهومان أساسيان على اعتبار ان
مفهوم الحاجة يمثل المحددات الجوهرية للسلوك ،و مفهوم الضغط يمثل المحددات المؤثرة و
الجوهرية للسلوك في البيئة ،و يعرف الضغط على أنه موضوع بيئي أو لشخص ييسر أو يعوق

جهود الفرد للوصول لهدف معين و يميز بين نوعين من الضغوط هما:

ضغط بيتا :و يشير إلى داللة الموضوعات البيئية و األشخاص كما يدركها الفرد.ضغط ألفا :و يشير إلى خصائص الموضوعات و داللتها كما هي.و يوضح موراي أن سلوك الفرد يرتبط بالنوع األول و يؤكد على أن الفرد بخبرته يصل
إلى ربط م وضوعات معينة بحاجة بعينها ،و يطلق على هذا النوع مفهوم تكامل الحاجة ،أما
عندما يحدث التفاعل بين الموقف الحافز و الضغط و الحاجة الناشطة فهذا ما يعبر عنه

بمفهوم ألفا( .فاروق السيد عثمان)200 :8002،

 /4-8نظرية "تشارلز سبيلبرجر :"Tcharles Speilberger
يعتبر فهم ن ظرية سبيلبرجر في القلق مقدمة ضرورية لفهم نظريته في الضغوط فلقد أقام

نظريته في القلق على أساس التمييز بين نوعين من القلق هما :القلق كحالة و القلق كسمة،
و يشير أن للقلق شقين هما :سمة القلق أو القلق العصابي أو القلق المزمن ،و هو استعداد
طبيعي أو اتجاه سل وكي يجعل القلق يعتمد اساسا على الخبرة الماضية ،أما القلق كحالة أو

القلق الموضوعي و الموقفي يعتمد أساس على الظروف الظاغطة ،و عليه فإن سبيلبرجر يربط
بين الضغط و القلق كحالة و يعتبر أن الضغط الناتج عن ضاغط معين مسبب لحالة القلق،

و يستبعد ذلك عن القلق كسمة حيث يكون من سمات شخصية الفرد القلق أصال.

في اإلطار المرجعي لنظريته اهتم بتحديد طبيعة الظروف البيئية الضاغطة و يميز بين
حاالت القلق الناتجة عنها و يفسر العالقات بينها و بين ميكانزمات الدفاع التي تساعد على
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تجنب تلك النواحي الضاغطة (كبت ،انكار ،اسقاط) ،أو تستدعي سلوك التجنب بالهروب من
المواقف الضاغطة.
و يميز سبيلبرجر مفهوم الضغط و مفهوم القلق ،فالقلق عملية معرفية تشير إلى تتابع

اإلستجابات المعرفية السلوكية التي تحدث كرد فعل لشكل ما من الضغوط و تبدأ بواسطة مثير

خارجي ضاغط ،كما يميز بين مفهوم الضغط و التهديد ،فكلمة ضغط تشير إلى اإلختالفات في
الظروف البيئية التي تتسم بدرجة ما من الخطر الموضوعي ،أما كلمة تهديد فتشير إلى التقدير

و التفسير الذاتي( .هارون توفيق الرشيدي)11 :2111 ،

 -5-8نظرية التحليل النفسي:
ترى نظرية التحليل النفسي أن وجود خبرات سابقة لدى األفراد يختارها العقل الباطن منذ

سنوات العمر األولى ،يتسبب عنها وجود استعداد مسبق لدى بعض األشخاص دون غيرهم
للتفاعل مع مواقف التهديد أثناء األزمات ،متأثرين بهذه الخبرات المختزنة فينشأ اإلضطراب.
(مفتاح محمد عبد العزيز)881 :8022 ،

و طبقا لوجهة فرويد  Freudيحاول الهو السعي وراء اشباع الغرائز ،و لكن دفاعات األنا

تسد الطريق و ال تسمح للرغبات الصادرة باإلشباع مادام اليتماشى مع قيم و معايير المجتمع،

و يتم ذلك عندما تكون األنا قوية ،أما حينما تكون األنا ضعيفة و كمية الطاقة المستثمرة لديها
منخفضة فسرعان ما يقع الفرد فريسة للصراعات و التوترات و التهديدات ،و من ثم ال تستطيع
األنا القيام بوظائفها و ال تستطيع تحقيق التوازن بين مطالب و محفزات الهو و متطلبات الواقع

الخارجي ،و على هذا ينتج الضغط النفسي.
و يؤكد كذلك على دور العمليات الالشعورية و ميكانزمات الدفاع في تحديد كل من
الس لوك السوي و الالسوي للفرد حينما يتعرض لمواقف ضاغطة و مؤلمة فانه يسعى الى تفريغ
انفعاالته السلبية الناتجة عنها عبر ميكانزمات الدفاع الالشعورية ،و على هذا فالقلق أو الخوف
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أو انفعاالت سلبية أخرى تكون مصاحبة للمواقف الضاغطة التي يمر بها الفرد و يتم تفريغها
بصورة الشعورية عن طريق الكبت و األفكار( .ماجدة بهاء الدين السيد عبيد) 211/218 :8002 ،

 -6-8النظرية السلوكية:
تنظر هذه النظرية إلى الضغوط النفسية على أنها تأتي نتيجة لعوامل مصدرها البيئة

و هذه العوامل يمكن التحكم بها و قد ال يمكن التحكم بها ،و السبب الرئيسي ينبع من البيئة
و تذهب النظرية السلوكية على أن بعض األفراد يتأثرون أكثر من غيرهم بضغوط البيئة و لهذا
فإن هذه الضغوط تظهر آثا ار مختلفة من حيث شدتها و حدتها ،و السلوكية على اختالف

مراحلها (القديمة و الحديثة) تؤكد على الركن البيئي في الضغوط النفسية.

باالضافة الى ذلك فهي ترى ان انماط التوافق و سوء التوافق متعلمة من خالل الخبرات

التي يتعرض لها الفرد ،و قد اعتقد كل من "واطسن" و "سكينر" أن عملية التوافق الشخصي ال

يمكن لها أن تنمو عن طريق الج هد الشعوري ،و لكن تتشكل بطريقة آلية عن طريق تلميحات
البيئة أو اثباتها .و قد اختلف "واطسن" عن "سكينر" حيث ألغى "واطسن" دور اإلنسان إذ يقول:
'إن التوافق يتشكل بطريقة آلية'  ،بينما رفض "بانادو ار" كل تغير للسلوك اإلنساني بطريقة آلية
ميكانيكية ،و اوضح "توكمن" ا نه عندما يجد األفراد أن عالقاتهم مع اآلخرين غير مثابة فانهم
ينسلخون عن اآلخرين ،و يبدون اهتماما اقل فيما يتعلق بالتلميحات االجتماعية و ينتج عن هذا

ان يأخذ السلوك شكال شاذا أو غير متوافق( .مفتاح محمد عبد العزيز)882 :8020 ،

/3أعراض الضغط النفسي:
يشعر الفرد ببعض اإلنذارات أو ما يسمى باألعراض التي تعطي مؤش ار باتجاه وجود

ضغوط مرتفعة ،و حاالت من االجهاد ،لذلك يجب اتخاذ اجراءات لخفض الضغط حتى ال
تتحول بعد فترة طويلة الى حاالت مرضية.
و الجدول التالي يوضح أهم هذه اإلنذارات (األعراض):
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الجدول رقم ( )02يمثل أعراض الضغط النفسي
جسديا

سلوكيا

نفسيا

-

صداع

-

قلق

-

فرط األكل/نقص الشهية

-

كز األسنان

-

اهتياج

-

انعدام الصبر

-

تضييق و جفاف في -

شعور بخطر أو -

-

شد الفكين

-

اكتئاب

-

مماطلة

-

ألم في الصدر

-

تباطؤ في التفكير

-

زيادة التدخين

-

خفقان القلب

-

شعور بالعجز

-

انعزال

-

قصر النفس

-

شعور بفقدان األمل -

تجنب المسؤولية و أثارها

-

ارتفاع ضغط الدم

-

شعور بانعدام القيمة -

أداء سيء في العمل

-

ألم عضلي

-

شعوربغياب الهدف

-

تدهور

-

عسر هضم

-

تسارع في األفكار

-

تغير في العالقات العائلية

-

إمساك/إسهال

-

شعور بعدم األمان

-

زيادة في التعرق

-

حزن

-

برودة و تعرق في -

الحلق

موت مداهمين

ميل الى الجدل

أو الحميمة

دفاعية

اليدين
-

تعب

-

غضب

-

أرق

-

فرط الحساسية

-

مرض متكرر

-

بالدة

(ماجدة بهاء الدين السيد عبيد)11/14 : 8002 ،
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/4مصادر الضغط النفسي:
يعرف برنستين  Bernsteinمصادر الضغط النفسي على أنها كل ظرف أو حدث يهدد
و يعرقل سير حياة الناس اليومية ،و يقودهم إلى إجراء تعديالت من أجل الوصول إلى التكيف،
وتسمى هذه المصادر من الضغط النفسي " الضغوطات Bernstein et ( "Stressors

)al,2008 :519

تعتبر مصادر الضغط مطالب للبيئة الداخلية أو الخارجية للفرد التي تخل توازنه ،مما
يؤثر على الجسد والنفس و تتطلب اتخاذ إجراءات الستعادة التوازن ،ومع ذلك فإنها تختلف

بإختالف درجة شدتها ومدة الضغط  ،فما هو مرهق و ضاغط بالنسبة لفرد ما قد ال يكون
ضغطا لفرد آخر.

()Wycliffe Yumba,2008 :06

وعند النظر إلى العالقة التي تربط الفرد بمجتمعه فإنه يمكن لنا حينئذ ترتيب مصادر
الضغط النفسي بطريقة شمولية و واقعية و هي كما يلي:
 -2المصادر الداخلية للضغوط النفسية:
 -الطموح المبالغ فيه.

 األعضاء الحيوية و التهيؤ النفسي (االستعداد) لقبول المرض و ضعف المقاومةالداخلية.

 الشخصية. -الضغوط االنفعالية و النفسية :مثل القلق ،االكتئاب ،المخاوف المرضية.

 -8المصادر الخارجية للضغوط النفسية:

 الضغوط األسرية :كالصراعات العائلية ،كثرة المجادالت ،االنفصال ،الطالق،األوالد.

 الضغوط المالية أو االقتصادية :مثل انخفاض الدخل و ارتفاع معدالت البطالة. -ضغوط المتغيرات الطبيعية :مثل الكوارث الطبيعية كالزالزل و البراكين

و األعاصير و غيرها.
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 الضغوط االجتماعية :و تنقسم بدورها حسب تعدد العالقات االجتماعية ذاتها،فالفرد إن كان متزوجا أو غير متزوج ،عدد األطفال إن كان متزوجا ،كذلك الوضع
البيئي العام و ال خاص الذي يعيش في ضله الفرد ،و هذه المتغيرات تكون ضمن
العامل االجتماعي ،فهي تترك ردود أفعال معينة على شكل ضغوط نفسية لدى الفرد

و إن اختلفت مصادرها

و تباينت تأثيراتها.

 -الضغوط الصحية أو الفسيولوجية :مثل التغيرات الفسيولوجية و الكيميائية التي

تحدث في الجسم و مهاجمة الجراثيم به ،و اختالف النظام الغذائي.

 -ضغوط العوامل العقائدية و الفكرية :إن حالة التقاطع بين تمسك الفرد بما هو

عليه من أفكار و معتقدات و بين تسلط المؤسسات المركزية في حمله على تغيير أفكاره
إنما تنعكس فيما بعد على شكل سلسلة من الضغوط النفسية ذات التأثيرات المتباينة على
طبيعة عالقة الفرد بذاته و مجتمعه.

 -ضغوط أكاديمية :تتمثل في انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى ،و من المدرسة

إلى الجامعة.
 -ضغوط مهنية :ترتبط ببيئة العمل مثل العبء الكمي و الكيفي للعمل ،و صراع

الدور و غموضه و الخالفات مع الرفاق في العمل.
 -الضغوط

الكيميائية:

كإساءة

استخدام

النيكوتين(.ماجدة بهاء الدين السيد عبيد)12/10 : 8002،

العقاقير،

الكحول،

الكافيين،

 الضغوط الطارئة :و يقصد بها األحداث التي تحدث بشكل طارئ فجائي و ليسلها صفة الدوام في الحدوث أو التأثير ،كحوادث السيارات أو فقدان شخص عزيز.

 ضغوط سياسية  :و تنشأ عن أنظمة الحكم االستبدادية و الصراعات السياسية. -ضغوط ثقافية :كاالنفتاح على الثقافات األخرى و تجاوز األطر الثقافية

و االجتماعية(.طه عبد العظيم حسين)40 :8002،
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و في هذه الدراسة ركزت الطالبة على أربع مصادر للضغوط التي قد تكون أكثر إرتباطا
بعينة الدراسة دون غيرها و هي:
 -الضغوط األسرية كنتيجة لتعدد أدوار الطالبة المتزوجة من زوجة ،طالبة و ممكن أم.

 الضغوط األكاديمية التي قد تنشأ من عدم استعاب المقاييس المدرسة أو عدم توفرالوقت للمذاكرة في المنزل.
 الضغوط اإلقتصادية نظ ار لما يشهده الوقت الحالي من ظروف إقتصادية تتطلب منالزوجة التفكير في العمل لمساعدة زوجها أو تحقيق ذاتها.

 -الضغوط اإلنفعالية فتشمل اإلضطرابات النفسية من التوتر ،الضيق،الشعور بالعجز،

الخجل الزائد ،سرعة اإلستثارة و الغضب ،اإلكتئاب التي قد تسببها تعدد المسؤوليات

و األدوار للطالبة المتزوجة.

/5أساليب مواجهة الضغوط النفسية:

تعتبر أساليب مواجهة الضغوط النفسية مجموعة من أنماط السلوك الكيفية و المتعلمة

و التي تتطلب عادة بذل الجهد ،و تحددها الحاجة و تستهدف حل المشكلة ،كما يكمن السيطرة
عليها و كفها أو قمعها ،و بالتالي فهي تستخدم بمرونة كافية كلما تطلب الموقف الضاغط.
ويمكن استخدام أساليب و استراتيجيات مختلفة لمواجهة الضغوط النفسية منها:
أوال :االستراتيجيات اإليجابية :وهي تلك التي يوظفها الفرد في اقتحام األزمة وتجاوز آثاره و ذلك

من خالل األساليب االيجابية التالية:

-1التحليل المنطقي للموقف الضاغط بغية فهمه والتهيؤ الذهني له ولمرتباته.
-2إعادة التقييم االيجابي للموقف حيث يحاول الفرد معرفيا استجالء الموقف واعادة بناءه

بطريقة ايجابية مع محاولة تقبل الواقع كما هو.
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-3البحث عن المعلومات المتعلقة بالموقف و المساعدة من اآلخرين أو مؤسسات المجتمع
المتوقع ارتباطهما بالموقف الضاغط.
-4استخدام أسلوب حل المشكلة و التصدي لألزمة بصورة مباشرة.
ثانيا :االستراتيجيات السلبية :تلك التي يوظفها الفرد في تجنب األزمة و اإلحجام عن التفكير

فيها وذلك من خالل األساليب السلبية التالية:

-1اإلحجام المعرفي لتجنب التفكير الواقعي الممكن في األزمة.
-2التقبل االستسالمي لألزمة و ترويض النفس على تقبلها.
-3البحث عن إثابات أو المكافئات البديلة ،عن طريق االشتراك في األنشطة بديلة
و محاولة االندماج فيها بهدف توليد مصادر جديدة لإلشباع و التكيف بعيدا عن مواجهة
األزمة.

 -4التنفيس و التفريغ االنفعالي بالتعبير لفظيا عن المشاعر السلبية غير السارة  ،و فعليا
عن طريق المجهودات الفردية المباشرة لتخفيف التوتر.
وبشكل أكثر وضوحا إن أساليب أو استراتيجيات المواجهة اإلقدامية تتضمن النزعة
لالستجابة بشكل فعال نحو األحداث الضاغطة ،و السعي للحصول على معلومات بشأنها
،وحل الموقف وذلك من خالل استخدام أساليب سلوكية ومعرفية محددة ،وفي المقابل تتضمن

استراتيجيات المواجهة االحجامية النزعة نحو التشتيت وصرف ذهن الفرد عن الحدث الضاغط

،و تجنب الحصول على معلومات بشأن هذا الحدث ،واستخدام أساليب سلوكية و معرفية
للهروب من الموقف الضاغط( .طه عبد العظيم حسن)11 :8002 ،

اآلتي:

و قد قدم كوهن مجموعة من االستراتيجيات المعرفية لمواجهة الضغوط النفسية شملت
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-2التفكير العقالني :وهي إستراتيجية يلجأ خاللها الفرد إلى التفكير المنطقي بحثا عن
مصادر القلق وأسبابه المرتبطة بالضغوط.
-2التخيل :وهي إستراتيجية يلجأ فيها الفرد إلى التفكير في المستقبل كما ان لديه قدرة

كبيرة في تخيل ما قد يحدث.

-3اإلنكار :وهي عملية معرفية يسعى من خاللها الفرد إلى إنكار الضغوط ومصادر القلق
بالتجاهل و االنغالق وكأنها لم تحدث على اإلطالق.
-4حل المشكلة :وهي نشاط معرفي يتجه من خالله الفرد إلى استخدام أفكار جديدة ومبتكرة
لمواجهة الضغوط وهو ما يعرف بمصطلح القدح الذهني.
-5الفكاهة و الدعابة :وهي إستراتيجية تتعامل مع الضغوط واألمور الخطيرة ببساطة وروح
الفكاهة وبالتالي قهرها و التغلب عليها ،كما أنها تؤكد على االنفعاالت االيجابية أثناء المواجهة.
-6الرجوع إلى الدين :وتشير هذه العملية إلى رجوع األفراد إلى الدين و اإلخالص الديني

عن طريق اإلكثار من العبادات كمصدر للدعم الروحي واالنفعالي وذلك لمواجهة المواقف
الضاغطة و التغلب عليها( .صالحي هناء)12 :8021 ،

 /7الضغوط النفسية لدى الطالبة الجامعية المتزوجة:
أحداث الحياة اليومية تحمل معها المواقف الضاغطة التي يدركها الفرد في الدراسة،العمل،
األسرة ،التعامالت مع الناس ،والمشكالت التي ال يجد لها حلوال مناسبة ،وايقاع الحياة المتسارع

كذلك ومتطلباتها ،وطلبة الجامعات كأحد الفئات الهامة في المجتمع ليسوا بمنأى عن التعرض

للمواقف الضاغطة  ،و خاصة فئة الطالبات المتزوجات الالتي زادت نسبة التحاقهن بالجامعات
نتجة لسعيهن للحصول على مؤهل جامعي يمكنهن من الوظيفة و العمل في عصر زادت فيه

الحاجات اإلستهالكية.
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وتواجه الطالبات المتزوجات أثناء دراستهن الجامعية العديد من المسؤوليات تجاه األزواج
واألبناء ،والمتطلبات األكاديمية المتعلقة بالمذاكرة ،واالمتحانات والمحاضرات واألعباء
االقتصادية المتعلقة بأعباء الرسوم الجامعية والمصاريف الجامعية ،والمتطلبات االجتماعية وما

تتضمن من أعباء العالقات االجتماعية وتوفير الوقت الكافي لذلك ،ولكي تستطيع التوفيق بين
حياتهن الدراسية كطالبات ،وحياتهن الزوجية ،أزواج وأمهات ،قد يشكل لديهن ضغوطا ال يمكن
إنكارها( .عطاف محمود)288 :8028،
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خالصة الفصل:

أخي ار نخلص إلى أن الضغط النفسي يمس مختلف جوانب حياة الفرد و في أوقات
و مواقف مختلفة تتطلب منه توافق أو إيجاد توافق مع البيئة ،و إن لم يتمكن الفرد من الوصول
إلى هذا التوافق سيؤثر الضغط النفسي على صحته النفسية سلبيا ،حيث أن تكرار هذه الضغوط

و استمرارها و عجز الفرد عن مواجهتها قد تتحول إلى مصدر للقلق و التوتر و اإلحباط ،و مما
قد يؤثر على أيضا على توقعاته و توجهاته نحو المستقبل و هذا ما سنتناوله في الفصل الثالث.
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-1تعريف القلق من المستقبل.
-2النظريات المفسرة للقلق من المستقبل.
-3أسباب القلق من المستقبل.

-4سمات ذوي القلق من المستقبل.

-5اآلثار السلبية للقلق من المستقبل
-6القلق من المستقبل عند المرأة.
خالصة الفصل.
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تمهيد:
يعتبر المستقبل مصدر مهم من مصادر القلق باعتباره مساحة لتحقيق الرغبات
و الطموحات ،و تحقيق الذات ،و اإلمكانيات الكامنة ،و إن ظاهرة القلق من المستقبل أصبحت

واضحة في مجتمع ملىء بالمتغيرات و مشحون بعوامل مجهولة المصير و ترتبط هذه الظاهرة
بمجموعة من المتغيرات كرؤية الواقع بطريقة سلبية انطالقا من المشكالت الحاضرة ،حيث إن
المستقبل مكون رئيسي وأساسي لسلوك اإلنسان ،فالقدرة على بناء أهداف شخصية بعيدة المدى

والعمل على تحقيقها هي صبغة هامة للكائنات البشرية ،كما أن عدم القدرة من الناحية النفسية
لبعض الناس على إنجاز الخطط المستقبلية بعيدة المدى يرتبط باالفتقار إلى منظوره زمن
المستقبل.

و سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم العناصر المفسر للقلق من المستقبل و ذلك إبتداءا من
تعريف القلق من المستقبل ،أهم النظريات المفسرة له ،و كذلك أسباب القلق من المستقبل،

سمات ذوي القلق من المستقبل ،األثار السلبية للقلق من المستقبل ،و القلق من المستقبل عند

المرأة.

 /1تعريف القلق من المستقبل:
 :1-1تعريف القلق:
 :1-1-1لغة:
قلق :قلقا أي لم يستقر في مكان واحد ،أو لم يستقر على حال .قلق :اضطرب،
و انزعج.
و اقلق الهم فالنا أي ازعجه ،و المقالق هو الشديد القلق ،و قد اقر مجمع اللغة العربية
على أن القلق هو حالة انفعالية تتميز بالخوف مما يحدث( .اقبال محمد رشيد)57 :1122،
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 :2-1-1اصطالحا:

يعرف سيجموند فرويد  S. Freudالقلق على أنه حالة من الخوف الغامض الشديد الذي

يمتلك اإلنسان ،و يسبب له الكثير من الكدر و الضيق و األلم ،و القلق يعني االنزعاج،
و الشخص القلق يتوقع الشر دائما ،و يبدو متشائما

و متوتر األعصاب و مضطربا ،كما أن

الشخص القلق يفقد الثقة بنفسه ،و يبدو مترددا عاج از عن البت في األمور ،و يفقد القدرة على

التركيز( .فاروق السيد عثمان)21: 1122،

و يعرفه نوربار سيالمي  N. Sillamyعلى أنه حالة وجدانية تتميز بعاطفة من انشغال

البال ،و فقدان األمل ،و اإلضطراب المنتشر الجسمي و النفسي ،و توقع خطر غير محدد يقف
ز( .نوربير سيالمي)1115 :1112،
الفرد أمامه عاج ا

 :2-1تعريف القلق من المستقبل:
يمثل قلق المستقبل أحد أنواع القلق التي تشكل خطورة في حياة الفرد والتي تمثل خوفا من
مجهول ينجم عن خبرات ماضية وحاضرة أيضا يعيشها الفرد ،تجعله يشعر بعدم االستقرار،
وتسبب لديه هذه الحالة شيئا من التشاؤم و اليأس الذي قد يؤدي به في نهاية األمر إلي
اضطراب حقيقي وخطير مثل االكتئاب أو اضطراب نفسي عصبي خطير.

و يعرف أيضا على أنه أحد أنواع القلق المرتبط بتوقع الفرد لألحداث المستقبلية خالل فترة
زمنية أكبر وعندما يفترض اإلنسان مستقبله فإنه يحتمل حاضره ،ويتخيل ماضيه ،فالماضي
والحاضر يتداخالن في التنبؤ باألحداث واألعمال المستقبلية( .وفاء محمد)12/11 :1112 ،

كما تعرف زينب شقير القلق من المستقبل بأنه خلل أو اضطراب نفسي المنشأ ينجم عن

خبرات ماضية غير سارة ،مع تشويه وتحرف إدراكي معرفي للواقع وللذات من خالل استحضار
للذكريات والخبرات الماضية غير السارة ،مع تضخيم للسلبيات محض لإليجابيات الخاصة
بالذات والواقع ،تجعل صاحبها في حالة من التوتر وعدم األمن ،مما قد يدفعه لتدمير الذات
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والعجز الواضح وتعميم الفشل وتوقع الكوارث ،وتؤدي به إلى حالة التشاؤم من المستقبل ،وقلق
التفكير في المستقبل ،والخوف من المشكالت االجتماعية واالقتصادية المستقبلية المتوقعة،

واألفكار الوسواسية وقلق الموت واليأس( .نيفين عبد الرحمان)43 :1122،

و قد اختلف العلماء في تعاريفهم للقلق من المستقبل حسب اإلتجاه الذي يتبناه و من هذه
التعريفات نجد:
• تعريف "ألبرت أليس :"Albert Ellis
القلق من المستقبل هو توقع الفرد خطر أو تهديد معين في مستوى أدائه و تعلمه

و عالقاته اإلجتماعية ،و تسبب له حالة من فقدان األمن النفسي في المواقف النفسية الضاغطة
التي يتعرض لها( .صالح مهدي)271 :1122،

• تعريف "شيفرو ميلمان :"Millman
القلق من المستقبل حالة من الشعور بعدم االرتياح و االضطراب و الهم المتعلق بحوادث
المستقبل ،و تتضمن حالة القلق شعو ار بالضيق و انشغال الفكر و ترقب الشر و عدم االرتياح.
• تعريف "سان تروك :"Santrock
عرف القلق من المستقبل بأنه شعور مبهم و غير مرضي بشكل كبير من الخوف و الشر

المرتقب من المجهول( .اقبال محمد رشيد)52/51 : 1122،

• تعريف "هاملتون :"Hamlton
قلق المستقبل ما هو إال ناتج عن التفكير المستمر في المستقبل وما سيحدث فيه.
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• تعريف "ثاموس :"Thamos

قلق المستقبل تكامل بين قلق الماضي و الحاضر و المستقبل ،و إن قلق المستقبل هو

الخوف من شر مرتقب في المستقبل.
• تعريف "زاليسكي :"Zaleski

يشير إلى أن كل أنواع القلق لها بعد مستقبلي و لكن هذا المستقبل محدود للغاية بدقائق

أو ساعات أو أيام وهو شكل من أشكال القلق مثل قلق الموت ،والقلق االجتماعي ،وقلق

االنفصال ،كما يرى أن كل أنواع القلق المعروف لها بعد مستقبلي ولكن هذا البعد محدود
وقاصر على فترات زمنية محدودة(دقائق أو ساعات) ،أما قلق المستقبل فيشير إلى المستقبل
المتمثل بفترة زمن بعيدة( .نيفين عبد الرحمان)43/44 :1122 ،

/2النظريات المفسرة للقلق من المستقبل:
لقد اختلفت النظريات التي اهتمت بدراسة قلق المستقبل ،و اختلفت وجهات النظر في
تفسيره ،و سوف نتناول فيما يلي ستة نماذج من وجهات النظر التي اهتمت بتفسير قلق
المستقبل كنوع من القلق و هي كالتالي:
 /1-2النموذج المعرفي للقلق:
قلق المستقبل له مكونات معرفية مهمة و ارتباطات عضوية قليلة ،فهو ادراكي معرفي
أكثر منه انفعاليا عاطفيا ،و يؤكد هذا الكالم زاليسكي  Zaleskiعلى أن الجانب المعرفي يعتبر
هو المقدمة االساسية لقلق المستقبل و في مايلي عرض موجز للنموذج المعرفي للقلق:

يشير زاليسكي  Zaleskiإلى أن السمة الكبرى للقلق هي توقع لعالقات التهديد والخطر

الوشيك ،ولذلك يكون لدى الفرد حذر مفرط لألخطار المحتملة  ،أو األحداث غير السارة .و
يشير أيضا إلى أن االسترتيجيات الموضوعية و التحكم في البيئة عموما له أكبر األثر في تقليل
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الضغط و لكن المشكلة في المستقبل  ،والفرد يملك على األقل الثقة في قدرته للتحكم في البيئة

المحيطة لكي يحقق األهداف الشخصية  ،ويتعامل مع األحداث السيئة  ،ومن خالل التقييم

الذاتي نستطيع معرفة قدرة الفرد في التعامل مع الحدث المهدد والموقف المخيف  ،ودائما ما
يكون الشخص القلق أقل رضا عن قدراته  ،وامكاناته ،ويكون أكثر عرضة للقلق من خالل
مواقف التهديد في حياته.
إن التطور الرئيسي لهذا النموذج يعتمد على تفسير األفراد لألحداث المسؤولة عن حدوث

االنفعاالت السالبة مثل :القلق والغضب والحزن .وفى حالة القلق فإن تفسيرات األحداث أو

المعارف تتعلق باإلحساس بالخطر أو ترتبط باإلحساس والشعور بالخطر الناتج عن مواقف

الخطر مثل المرض ،والموت ،ويوجد العديد من المناسبات في حياة الشخص التي يتعرض فيها
لمواقف خطرة  ،وفى هذه الحاالت يكون إدراكه لدرجة الخطر الذي يتعرض له معتمدا أساسا

على تخمينه للخطر الموجود أساسا أو طبيعة الخطر األساسية إال أن مرضى القلق يبالغون في
اإلحساس بالخطر المتضمن أو الموجود أساسا في المواقف  ،وأضاف أن هذه المبالغة غالبا ما

تنتج عن خطأ أو أكثر من األربعة أخطاء التالية:
أ .المبالغة في تقدير احتمالية حدوث حدث مخيف.
ب  .المبالغة في تقدير قوة و حدة الحدث المخيف.
ت  .التقدير المنخفض لمصادر معالجة الحدث المخيف( ما يمكن أن يفعله تجاه
الحدث).
ث  .التقدير المنخفض لعوا مل الخالص من الحدث المخيف(ما يمكن أن يفعله

األشخاص اآلخرون لكي يساعدوه )

 -و يضيف زاليسكي  Zaleskiأن النموذج المعرفي يوضح أن الشخص القلق تكون

معتقداته الشخصية وأفكاره أساسها سلبي عن المواقف التي يتعرض فيها للخطر أو التهديد ،
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ضار أو
ا
وربما يكون القلق ذا فائدة  ،إذا كان الفرد يعتقد في نفسه أنه مهما كان الحدث القادم

سيئا  ،فربما يستطيع فعل شيء ما في مواجهته( .نيفين عبد الرحمان)41/47 :1122،

 /2-2نظرية التعلم اإلجتماعي /النظرية المعرفية اإلجتماعية:
يشير ألبرت بندو ار  Banduraإلى أن النموذج المعاصر األكثر شموال للدافعية البشرية،

واألفكار ،واألفعال التي يقوم بها الشخص يعرف بالنظرية المعرفية االجتماعية ،وأوضح باندو ار

من خالل نظريته أنه ال يوجد شرح كاف لتطور نمو القلق والخوف  ،ولكنه اقترح أن الخبرة لها
دور هام في حدوث التوقع  -وهو قلق المستقبل -الذي ينظم ويؤثر على العمل  ،والفعل ،
وأشار أنه في حاالت الخوف البسيط يحدث التطور التالي  :الخبرة المنفرة من شخص أو

اآلخرين تغرس  ،وتطبع في النفس والذهن االعتقاد بأن الشخص غير قادر على التحكم في
النتائج غير السارة  ،والمرتبطة بالحدث المنفر( .نيفين عبد الرحمان)45/41 :1122 ،

 /3-2نظرية التحليل النفسي:
افترض فرويد أن منشأ أو أصل كل قلق هو صدمة الوالدة ،ان صدمة الوالدة مع توترها و
خوفها من أن غرائز الهو لن تشبع ،هي أول تجربة للفرد مع الخوف و القلق ،و من هذه
التجربة تخلق أنماط ردود الفعل و حاالت الشعور التي ستحدث عندما يتعرض الفرد في
المستقبل عندا يعجز اإلنسان عن التغلب عن قلقه ،و عندما يكون في خطر استحواذ القلق

عليه ،يقال عن القلق أنه صدمي.
يعتبر فرويد أن أحد وظائف القلق مهما كان نوعه السيما الجوانب المفيدة فيه و باألخص

جانب التوقع ،حيث يحدث القلق إذا تعرض الفرد لخطر بالفعل فانه في هذه الحالة يخلق نوعا
من اإلستعداد و التأهب لمواجهة المواقف و التصدي لها ،ففرويد يجد أن الشخص إذا شعر
بخطر في موقف معين فإنه يأخذ بهد ذلك بتوقع الخطر في المستقبل في المواقف المشابهة ،و

إذا توقع الشخص وقوع الخطر ،شعر أيضا بالقلق كأن الخطر قد وقع فعال ،و يؤدي القلق في
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هذه الحالة األخيرة وظيفة هامة إذ أنه يكون بمثابة إشارة تنذر بحالة الخطر المقبلة حتى

تستطيع األنا أن تستعد لمواجهة هذا الخطر المتوقع.

و يرى فرويد أن توقع الخطر في المستقبل هو أحد معالم القلق ،و للقلق عالقة بالتوقع،

فحيثما يحصل توقع الخطر يحصل القلق ،و حالة الخطر حالة عجز يدركها الفرد( .اقبال محمد
رشيد)211 : 1122،

 /4-2نظرية البنى اإلدراكية لكيلي :Kelly
تقوم هذه النظرية على الطريقة التي يدرك بها الفرد األشياء و الناس األخرين ،و يركز
فيها على العمليات التي تمكن الشخص من فهم و تنظيم األحداث التي تقع من حوله ،إن
مفاهيم القلق و األعراض العصابية تفسر في ضوء عالقتها بالبنى الشخصية التي يكونها الفرد،

و يؤكد كيلي أن الفرد يشعر بالقلق عندا يكون غير قادر على فهم الخبرات و المواقف
اإلجتماعية التي تواجهه في بيئته تفسيرها من خالل بنائه الشخصي ،أي أنه ال يتوقع األحداث

بدرجة كبيرة لذلك يفشل في التعامل مع العالم من حوله و يؤدي ذلك إلى ظهور القلق.

و يرى كيلي Kellyأن الفرد يستطيع أن يتنبأ بما سيحث له في المستقبل بناءا على خبرته

في الحياة ،و ذلك ما يحقق امكانية توقع األحداث( .صالح مهدي)214،213 1122: ،

 /5-2نظرية المخططات ألرون بيك : A. Beck
إن نظرية بيك  Beckالمعرفية أول نظرية منظمة حاولت تكوين نظرية معرفية شاملة عن

القلق ،ألنه من خالل المنظور المعرفي فإن أكثر النظريات المؤثرة في تفسير اضطرابات القلق

هي تلك التي وضعها "أرون بيك و جارى إميري  "Beck et Emeryسنه .2217

و النموذج المعرفي الذي افترضه أرون بيك  Beckحول العمليات المعرفية الخاصة بنشأة
القلق تقسم إلى ثالثة خطوات هي:
-2التقييم األولي-1 .التقييم الثانوي-4 .إعادة التقييم.
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التقييم األولي :هو االنطباع األول الذي يقيم به الفرد الخطر المصدر وما إذا كان له

تأثير على ميوله ،واهتماماته الالزمة للحياة ،ونتيجة لذلك تتولد لديه االستجابة الحرجة،و هذه
االستجابة ربما تتولد نتيجة لمدى معين من المواقف يتراوح ما بين كارثة مستقبلية وخطر حالي

يهدد الحياة  .وأثناء حدوث التقييم األولى يقوم الفرد ويحدث التقييم الثانوي عندما يحاول الفرد
تقييم مصادره الداخلية ليحتمي منه أو يتفادى الضرر الذي يمكن حدوثه نتيجة لذلك التهديد.

ويفترض" بيك "أن مستوى القلق الذي ينتاب الفرد يعتمد على هذين النوعين من التقييم ،
وأن التقييم المعرفي لدى الفرد ال يحدث عن طريق الوعي بل يحدث التقييم ،واعادة التقييم
بطريقة أوتوماتيكية .أما الخطوة الثالثة :و هي إعادة التقييم حيث يقيم الفرد شدة و حدة الخطر،

و نتيجة لذلك تتولد لديه اإلستجابة العدائية ،سواء أكان رد فعل االستجابة بالهروب من سبب

القلق أم بالمواجهة نتيجة الخطر( .محمد معوض)73 : 2221،

 /6-2النظرية السلوكية المعرفية:
يؤكد هذا اإلتجاه على أهمية األفكار في توليد و تفسير السلوك و لوحظ أن األفراد اللذين

يظهر عليهم زيادة في المخاوف و القلق بسبب المبالغة في االخطار و التركيز على ضعف

قدرتهم في مواجهة مواقف الحياة ،فاستخدم السلوكيون اسلوبا يسمونه اعادة التركيب العقالني،
و هذا األسلوب ارتبط باسم العالم األمريكي ألبرت اليس

 Ellisصاحب النظرية العقلية

العاطفية و قد استند هذا النموذج الى افتراض رئيسي هو أن االضطرابات النفسيىة و منها القلق

من المستقبل انما هي نتاج التفكير غير المنطقي (السلبي) كما يرى أن المشكالت النفسية ال
تنجم عن األحداث و الظروف بحد ذات ها و انها عن تفسير اإلنسان و تقييمه لتلك األحداث
و الظروف.
و اقترض اليس  Ellisأن القلق ينشأ عندما يدرك الفرد حدثا ،أو موقفا معينا بطريقة
خاطئة أو غير منطقية فيميل إلى المبالغة و تعظيم األمور و تهويلها مما يترتب على هذا
اإلدراك الخاطىء ردة فعل عاطفية سلبية تجاه المواقف مثا القلق و االحساس بالرفض و عدم
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األهمية ،و األفكار غير المنطقية التي حددها اليس معظمها تنبع من التعامل مع األخرين

الحيطين بالفرد و البيئة التي يوجدون فيها و المواقف و المشكالت التي يواجهها الفرد( .صالح
مهدي)217/213 :1122 ،

 /4أسباب القلق من المستقبل:
يرتبط القلق من المستقبل بمجموعة من األسباب التي ذكر منها مولين :Moline
 .2إمكانياته ،وعيوبه ،وعدم قدرته على التكيف مع المشاكل التي يعاني منها.
 .1عدم قدرته على فصل أمانيه عن التوقعات المبنية على الواقع.
 .4التفكك األسري.

 .3شكه في كل من الوالدين والقائمين على رعايته في عدم قدرتهم على حل مشاكله.
 .7الشعور بعدم االنتماء واالستقرار داخل األسرة أو المدرسة أو المجتمع بصفة
عامة.

 .1نقص القدرة على التكهن بالمستقبل ،وعدم وجود معلومات كافية لديه لبناء أفكار

عن المستقبل ،وكذلك تشوه األفكار الحالية.

 .5الشعور بعدم األمان واإلحساس بالتمزق( .نيفين عبد الرحمان)42/41 :1122 ،

 .1ضعف الثقة في النفس و التردد في مواجهة مواقف الحياة الضاغطة التي تنطوي
على جوانب صراعية ،و الفرد الذي يعاني من الصراع قد يكون سريع اإلنعال و أكثر

التعرض للقلق(.ثائر غباري و آخرون)411 :1111،

و تشير زينب شقير أن القلق من المستقبل قد ينشأ عن أفكار خاطئة و ال عقالنية لدى

الفرد تجعله يؤول الواقع من حوله وكذلك المواقف واألحداث والتفاعالت بكل خاطئ ،مما يدفعه
إلى حالة من الخوف والقلق الهائم الذي يفقد السيطرة على مشاعره وعلى أفكاره العقالنية
والواقعية ومن ثم عدم األمن واالستقرار النفسي(.نيفين عبد الرحمان)42/41 :1122 ،
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• و استنادا إلى الدراسات النظرية السابقة نجمل أهم األسباب التي تؤدي إلى القلق من

المستقبل فيما يلي:

 .2نقص القدرة على التكهن بالمستقبل وعدم وجود معلومات كافية لبناء األفكار عن

المستقبل.

 .1نقص الثقة في النفس و الشك في قدرة المحيطين بالقدرة والقائمين على رعايته
في عدم قدرتهم على حل مشاكله.

 .4الشعور بعدم االنتماء واالستقرار داخل األسرة أو المدرسة أو المجتمع بصفة

عامة.

 .3استعداد الفرد الشخصي للتفاعل مع الخوف وكذلك الخبرات الشخصية المتراكمة

ومذاهب واتجاهات الشخص في حياته.
 .7العوامل األسرية المفككة وعدم اإلحساس باألمن.
 .1العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
 .5العزو الخارجي للفشل.
 .1تدني مستوى القيم الروحية واألخالقية.
.2

الضغوط النفسية وعدم القدرة على التكيف مع المشاكل التي يعاني منها

الشخص.

 .21تبني األفكار االعقالنية و االعتقاد بالخرافات و النظرة السوداوية.

 /4سمات ذوي القلق من المستقبل:
نشير إلى بعض السمات التي يتسم بها األفراد القلقون من المستقبل:
 .2التشاؤم وذلك ألن الخائف من المستقبل ال يتوقع إال الشر  ،ويتهيأ له أن
األخطار محدقة به.

 .1استغالل العالقات اإلجتماعية لتأمين مستقبل الفرد الخاص.
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 .4اإلنسحاب من األنشطة البناءة ودون المخاطرة.

 .3عدم الثقة في أحد مما يؤدي إلي اصطدام باآلخرين.
 .7اتخاذ إجراءات وقائية من أجل الحفاظ على الوضع الراهن بدال من المخاطرة من

أجل زيادة الفرص في المستقبل.

 .1استخدام آليات دفاعية ذاتية مثل اإلزاحة والكبت من أجل التقليل من شأن
الحاالت السلبية.

 .5التركيز الشديد على أحداث الوقت والحاضر والهروب نحو الماضي.
 .1اإلنطواء وظهور عالمات الحزن والشك والتردد.

 .2الخوف من التغيرات اإلجتماعية والسياسية المتوقع حدوثها في المستقبل.
 .21صالبة الرأي والتعنت ،وظهور اإلنفعاالت ألدني األسباب.
 .22الحفاظ على الظروف الروتينية والطرق المعروفة في التعامل مع مواقف الحياة.
 .21االنتظار السلبي لما قد يقع.

 .24الخائف من المستقبل يعبر عن خوفه من المستقبل بالرجوع إلى مرحلة سابقة من
مراحل النمو ،أي يتسم بالنكوص  ،والتثبيت  ،ولذلك تشاهد الكبار يظهرون بمظاهر
األطفال في االنفعال( .وفاء محمد)41 :1112 ،

 /7األثار السلبية للقلق من المستقبل:
من أهم األثار السلبية التي تترتب على القلق من المستقبل مايلي:
 -2التوقع واالنتظار السلبي لما قد يحدث ،للتوقع واالشتياق تأثير ومجرى المشاعر
واألفعال يفوق كل التصورات ،فيما يتوقعه الشخص لخبراته من نتائج عاجلة أو آجلة هو
الذي يحدد معنى هذه الخبرات وقد تتخذ التوقعات شكال بصريا ،فالشخص القلق تتراءى

له صور الكارثة كلما شرع في موقف جديد و التوقعات السيئة تجعله فات ار و بليدا.

 -1يفقد اإلنسان تماسكه المعنوي ويصبح عرضه لالنهيار العقلي والبدني استنادا إلى

أن اإلنسان اليستطيع أن يحيا إال بواسطة تطلعه إلى المستقبل.
47

مدخل مفاهيمي حول القلق من المستقبل

الفصل الثالث

 -4التقوقع داخل إطار الروتين واختيار أساليب التعامل مع المواقف التي فيها

مواجهة مع الحياة.

 -3تدمير نفسية الفرد فال يستطيع أن يحقق ذاته وانما يضطرب وينعكس ذلك في

صورة اضطرابات متعددة األشكال والخرافات واختالل الثقة بالنفس.

 -7الهروب من الماضي والتشاؤم وعدم الثقة في أحد واستخدام آليات الدفاع وصالبة
الرأي والتعنت.

 -1االلتزام بالنشاطات الوقائية وذلك ليحمي الفرد نفسه ،أكثر من اهتمامه باالنخراط

في مهام حرة مفتوحة غير مضمونة النتائج.

 -5استخدام ميكانزمات الدفاع مثل النكوص واإلسقاط والتبرير والكبت.
 -1استخدام العالقات االجتماعية لضمان أمان المستقبل لدى الفرد.
 -2الشك في الكفاءة الشخصية واستخدام أساليب اإلجبار واإلكراه في التعامل مع

اآلخرين وذلك لتعويض نقص هذه الكفاءة.

 -21االعتمادية والعجز و الالعقالنية( .سناء مسعود)71/75 :1111،

 /1القلق من المستقبل عند المرأة:
توضح ححح زين ح ححب محمح ححود ش ح ححقير أن القلح ححق م ح ححن المس ح ححتقبل أحح ححد أنح ح حواع القلح ححق الت ح ححي تش ح ححكل
خطح ححورة عل ح حى حيح ححاة الم ح حرأة بشح ححكل خح ححاص وتظهح ححر أع ارضح ححه فح ححي شح ححكل خوفهح ححا مح ححن المجهح ححول
نتيجح ححة خب ح حرات وتج ح ححارب قاسح ححية م ح ححرت بهح ححا ه ح ححي أو مح ححن حوله ح ححا أو تمح ححر به ح ححا وتشح ححعرها بع ح ححدم

األمح ححان وعح ححدم االسح ححتقرار ،وتجعلهح ححا تتوقح ححع الخطح ححر ،وتتسح ححبب لهح ححا حالح ححة مح ححن اليح ححأس والتشح ححاؤم،
الذي يؤدي بها في نهاية األمر الي االكتئاب أو االضطراب العصبي الخطير.
وقح ححد تصح ححاب بقلح ححق مح ححن المسح ححتقبل نتيجح ححة لألفكح ححار الخاطئح ححة والالعقالنيح ححة ،والتح ححي تجعلهح ححا
تنظح ححر إل ححي الواق ححع والمواقح ححف واألحح ححداث بش ححكل خ ححاطيء ،مم ححا يح ححدفعها إل ححي حال ححة مح ححن الخح ححوف

والقل ح ححق الح ح ححدائم ،الح ح ححذ ي يفق ح ححدها السح ح ححيطرة علح ح ححي مشح ح ححاعرها وعل ح ححى أفكارهح ح ححا العقالنيح ح ححة والواقعيح ح ححة
فتظه ح ححر ل ح ححديها مش ح ححاعر ع ح ححدم األم ح ححان واالس ح ححتقرار النفس ح ححي .كم ح ححا أثبت ح ححت الد ارس ح ححات أن إص ح ححابة
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الم ح ح حرأة أو ذويهح ح ححا بح ح ححأي إعاقح ح ححة أو صح ح ححدمة ،وادراكهح ح ححا ألحح ح ححداثها المؤلمح ح ححة ،وصح ح ححعوبة تأقلمهح ح ححا

معه ححا ،م ححن ش ححأنها أن ت ححؤدي إل ححي ت ازي ححد ه ححذا الن ححوع م ححن القل ححق ل ححديها وتف ححاقم نظرته ححا التش ححاؤمية

للحاض ححر والمس ححتقبل ممايس ححبب له ححا حال ححة م ححن ع ححدم الثق ححة ب ححالنفس ،وع ححدم الق ححدرة عل ححي مواجه ححة

المس ححتقبل ،كمح ححا يح ححؤدي بهح ححا إل ححي الح ححذعر الشح ححديد مح ححن التغيح حرات االجتماعيح ححة والسياس ح حية المتوقح ححع
حدوثها في المستقبل.
وم ح ححع زي ح ححادة التوقع ح ححات الس ح ححلبية لك ح ححل م ح ححا يحمل ح ححه المس ح ححتقبل له ح ححا غالب ح ححا م ح ححا تجتاحه ح ححا

مشح ححاعر الرع ح ححب وتنتابهح ححا األفك ح ححار الوسواسح ححية ،وقل ح ححق المح ححوت والي ح ححأس بصح ححورة غي ح ححر معقول ح ححة،
وتعح ححيح الحيح ححاة بشح ححكل ازئح ححف ،فتلجح ححأ إل ح حى الكح ححذب الح ححذي قح ححد يصح ححل إلح ححي الخح ححداع والنفح ححاق فح ححي

التعامل مع الواقع ومن حولها(.سعدية شعيب)12 :1121 ،
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خالصة الفصل:
ومن هنا يتضح لنا أن قلق المستقبل يعد أحد األبعاد المهمة في تحقيق الصحة النفسية
واالجتماعية للفرد ،كما أنه يعد من االضطرابات النفسية التي تؤثر على األفراد في مجاالت

حياتهم المختلفة ،فال يستطيعون أن يحققوا ذواتهم أو يبدعوا ،حيث يشعرون بالعجز
واالضطراب ،واالكتئاب والتشاؤم ،واألفكار الوسواسية ،واليأس ،أو عدم الشعور باألمن.

و لذلك فإن استخدام اإلرادة والثقة بالنفس والوعي والتفكير هي أحد الطرق التي يمكن أن

تؤدى إلى تخفيف قلق المستقبل واستخدام فنيات عالجية تعتمد على المناقشة واإلقناع  ،والتي
تعتمد على تبصير المريض بمشكلته حتى يستطيع أن يكتشف المعنى الموجود في حياته.
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تمهيد.
 -1منهج الدراسة.
 -2حدود الدراسة.

 -3الدراسة اإلستطالعية.
 -4أدوات الدراسة األساسية.

 -5الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة.
 -6عينة الدراسة األساسية و خصائصها.
 -7األساليب اإلحصائية المستخدمة.
خالصة الفصل.
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تمهيد:
بعدما تطرقنا في الفصول السابقة إلى الجانب النظري بطرح المفاهيم األساسية لمتغيرات
الدراسة ،سنعرض في هذا الفصل إجراءات الدراسة الميدانية بإعطاء فكرة حول كل من المنهج
المتبع في الدراسة،الدراسة اإلستطالعية ،حدود الدراسة البشرية و المكانية و الزمانية ،إضافة
إلى األدوات المستخدمة في الدراسة ،عينة الدراسة ،الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة ،ثم

األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل نتائج لدراسة.

/1منهج الدراسة:
بما أن الهدف األساسي من دراستنا هو التعرف على طبيعة العالقة بين مصادر الضغط
النفسي و القلق من المستقبل ،فإن المنهج المناسب هو المنهج الوصفي بأسلوبه اإلرتباطي،

ويهتم هذا المنهج بوصف و تحليل الظاهرة عن طريق التعبير عنها ،و يعتمد في ذلك على
تحليل المعطيات و النتائج المتوصل إليها في فحص الفرضيات بأسلوب علمي ،و إذا يعرف

بأنه دراسة الظاهرة أو الواقع كما هو موجود دون تدخل معتمد فيها فهو موجود عن طريق
وصف الظاهرة وصفا كيفيا و كميا ،كما يرتبط بدراسة أحداث و مواقف و تفسيرها من أجل
الوصول إلى نتائج هذه اإلسنتاجات( .عمار بوحوش و محمد ذنيبات)231 :1002 ،
و تفيد الطرق اإلحصائية مثل حساب معامالت اإلرتباط Correlation Coefficients

و داللتها  Significanseفي هذا مجال دراسة الظواهر فائدة كبيرة ،و تخدم الدراسات اإلرتباطية
عددا من األغراض و خاصة في دراسة التنبؤ( .عبد الفتاح محمد دويدار)271 :1000،

/2حدود الدراسة:
 /1-2الحدود البشرية:
يشمل مجتمع الدراسة الطالبات الجامعيات المتزوجات بكلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية
بالقطب الجامعي شتمة (جامعة محمد خيصر بسكرة) .
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 /2-2الحدود المكانية:

تمثلت الحدود المكانية بجامعة محمد خيضر بسكرة و بالتحديد القطب الجامعي شتمة،
كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية.
 /3-2الحدود الزمانية:
ترتبط الحدود الزمانية للدراسة بالعام الجامعي  ،1022/1023و الدراسة الميدانية كانت
إبتداءا من  1022/01/00إلى غاية .1022/02/00

 /3الدراسة اإلستطالعية:
تعتبر الد ارسة االستطالعية ذات أهمية بالغة بحيث تهدف إلى التعرف على عينة الدارسة
األساسية و تمكن الباحث من حساب الخصائص السيكومترية ألدوات بحثه و من خاللها
يتحاشى الصعوبات التي قد يتعرض لها.
 /1-3أهداف الدراسة اإلستطالعية:
هدفت الدراسة اإلستطالعية التي كانت إبتداءا من  0إلى غاية  17فيفري  1022إلى
مايلي:
-

التعرف على خصائص أف ارد العينة المراد دراستها.

-

تقنين أدوات البحث و معرفة مدى صالحيتها وصدقها وثباتها من أجل استعمالها

في الدراسة األساسية.
 /2-3عينة الدراسة األستطالعية:
شملت عينة التقنين  10طالبة متزوجة من كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية بجامعة
محمد خيضر بسكرة.
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 /3-3أدوات الدراسة اإلستطالعية:
 مقياس مصادر الضغط النفسي لزينب شقير. مقياس القلق من المستقبل لزينب شقير. /4-3نتائج الدراسة اإلستطالعية:
 -التعرف على أفراد العينة و خصائصها.

 حساب الخصائص السيكومترية للمقياسين ،و ذلك بالتأكد من صدق أدواتالدراسة بطريقتين ،و كذلك التأكد من أن هذه األدوات تتميز بثبات عال و ذلك من
خالل ثالث طرق لحساب الثبات.

 /4أدوات الدراسة األساسية:
في كل دراسة علمية يلجا الباحث إلى استعمال عدد من األدوات و الوسائل التي تساعده
في الحصول على البيانات التي تخص موضوعه وقد تم االعتماد في هذه الدراسة على ما يلي:
 /1-4مقياس مصادر الضغوط النفسية:
و هو مقياس مواقف الحياة الضاغطة معد من طرف زينب محمود شقير (، )1000
يهدف إلى معرفة المصادر التي تعد ضاغطة عند الفرد ،وذلك على مقياس متدرج من  :ال

تنطبق على اإلطالق "أبدا" ،تنطبق بدرجة منخفضة "ناد ار" ،تنطبق بدرجة متوسطة "أحيانا"،
تنطبق بدرجة كبيرة "كثي ار"  ،وموضوع أمام هذه البدائل أربع درجات هي 2 - 3 – 1 – 2
على الترتيب .وبذلك تشير الدرجة المرتفعة على المقياس إلى ارتفاع الضغط النفسي لدى الفرد.
المقياس األصلي يتكون من  7محاور تمثل  7مصادر للضغط النفسي ،تمثلت في:
مصادر الضغوط األسرية ،مصادر الضغوط اإلقتصادية ،مصادر الضغوط األكاديمية ،مصادر
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الضغوط الجماعية ،مصادر الضغوط اإلنفعالية ،مصادر الضغوط الشخصية ،مصادر

الضغوط الصحية( .مروان عبد اهلل دياب) 201 :1000،

لكن ليتناسب المقياس مع فرضيات و أهداف و عينة الدراسة ،لذلك تم التعديل في

المقياس و ذلك بعرضه على جملة من األساتذة المحكمين بعلم النفس من كلية العلوم اإلنسانية
و اإلجتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرة.
و خلصنا بعد ذلك إلى ما يلي:
-

مراجعة بنود المقياس و صياغتها بشكل واضح حيث بلغ عددها بعد التحكيم 30

بند.
-

تحديد أبعاد المقياس التي تمثل مصادر الضغوط النفسية كما هو موضح في

الجدول التالي.

الجدول رقم ( :)02يوضح أبعاد مقياس مصادر الضغط النفسي
أرقام بنود البعد

البعد

-32-10-17-13-21-21-22-7-3

02

مصادر أسرية

01

مصادر إقتصادية

12-10-20-21-0-2

03

مصادر أكاديمية

31-33-11-11-12-27-23-1-1-2

02

مصادر إنفعالية

32-30-10-11-20-22-20-0-1

30-31

-

و حسب التدرج المذكور سالفا تتراوح درجة المقياس بين (  30و ) 222

و يتم تحديد درجة الضغط على الشكل التالي:

ضغوط بسيطة :و تتراوح درجتها من ( 2إلى.) 30ضغوط متوسطة :تتراوح درجتها من ( 37إلى .)71-ضغوط شديدة :تتراوح درجتها من (  73إلى .) 200

 ضغوط شديدة جدا :تتراوح من (  201إلى .) 22256
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 /2-4مقياس القلق من المستقبل:

وهو مقياس معد من طرف زينب محمود شقير ( ، )1001يهدف إلى معرفة رأي الفرد

الشخصي بوضوح فى المستقبل وذلك على مقياس متدرج من معترض بشدة (ال) معترض أحياناً

(قليالً)  ،بدرجة متوسطة  ،عادة (كثي اًر)  ،دائماً (تماماً) وموضوع أمام هذه البدائل خمس

درجات هي  -2 -1 -3 -2صفر على الترتيب وذلك عندما يكون اتجاه البنود نحو قلق
المستقبل سلبي بينما تكون هذه البدائل فى اتجاه عكسي (صفر –  )2 – 3 – 1 – 2عندما
يكون اتجاه التقديرات نحو قلق المستقبل إيجابى  .وبذلك تشير الدرجة المرتفعة على المقياس

إلى ارتفاع قلق المستقبل لدى الفرد.

ويتكون المقياس من ( )10بند موزعة على خمسة محاور كاآلتي:
 -1القلق المتعلق بالمشكالت الحياتية ويشمل أرقام البنود– 11 – 12 – 10 – 27 :
.12

 -2قلق الصحة وقلق الموت ويشمل أرقام البنود.10 – 11 – 21 – 20 – 20:

 -3القلق الذهني (قلق التفكير فى المستقبل) ويشمل أرقام البنود23 – 22 – 0 – 3 :
– .10 – 13 – 22
 -4اليأس فى المستقبل ويشمل أرقام البنود.20 21 – 1 – 0 – 7 – 2 :

 -5الخوف والقلق من الفشل فى المستقبل ويشمل أرقام البنود– 21 – 1 – 1 – 2 :
.17
وبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمقياس التي تهمنا في الدراسة اإلحصائية ،ما بين (صفر –

 221درجة) ويتم تحديد المستويات طبقاً لآلتى:

 -أرقام البنود من  20-2اتجاه التصحيح .0 – 2 – 1 – 3 – 2

 أرقام البنود من  10 – 22اتجاه التصحيح . 2 – 3 – 1 – 2 – 0ومستويات قلق المستقبل هي:
 قلق مستقبل مرتفع جداً (شديد) من  221-12درجة.
 قلق مستقبل مرتفع من  10-00درجة.
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 قلق مستقبل معتدل (متوسط) من  07 – 21درجة .
 قلق مستقبل بسيط من  22 – 11درجة.

 قلق مستقبل منخفض من صفر –  12درجة( .التيجاني بن الطاهر:1022 ،
)171

 /5الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:
/1-5مقياس مصادر الضغط النفسي:
 /1-1-5صدق المقياس:

لحساب صدق مقياس مصادر الضغط النفسي إعتمدت الباحثة على طريقتين هما:

أوال :صدق اإلتساق الداخلي:
تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بند من مقياس مصادر الضغط النفسي

والدرجة الكلية للمقياس ،وذلك لمعرفة مدى ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمقياس ،بهدف التحقق

من مدى صدق المقياس ،و باإلستعانة بنظام "  " spss 20ويتضح ذلك من خالل جدول
التالي:
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جدول رقم ( )03يوضح معامالت االرتباط البنود بالدرجة الكلية لمقياس مصادر الضغط.
رقم

معامل اإلرتباط بين

رقم

معامل اإلرتباط بين

رقم

معامل اإلرتباط بين

02

0,3

23

*0,20

11

0,11

01

**0,17

22

**0,11

10

*0,27

03

**0,73

21

0,33

17

**0,11

02

*0,20

20

*0,30

10

*0,23

01

0,07-

27

0,13

11

**0,7

00

**0,12

20

-0,20

30

**0,72

07

**0,01

21

**0,13

32

**0,70

00

*0,22

10

*0,20

31

0,1

01

*0,23

12

0,27

33

0,11

20

*0,21

11

**0,01

32

**0,11

22

*0,20

13

**0,01

31

-2,02

21

0,11

12

**0,11

30

**0,00

البند البند و الدرجة الكلية البند البند و الدرجة الكلية البند البند و الدرجة الكلية

** عند مستوى داللة 0,02
*عند مسوى داللة 0,01
يتضح من خالل الجدول رقم ( )03أن أغلبية معامالت اإلرتباط بين درجة كل بند و
الدرجة الكلية لمقياس مصادر الضغط النفسي موجبة ،و أن أغلبها دال عند مستوى داللة

( )0,02و ( ، )0,01و معنى ذلك أن المقياس يتمتع باتساق داخلي مرتفع ،أما بالنسبة
للمعامالت السالبة للبنود " "31 ،20 ،01فقد تم حذف كل من البند  20و  ،31أما البند رقم 1
فصياغته في المقياس سلبية وومعامل ارتباطه( )0,07-بالتالي حذفها اليؤثر في الدرجة الكلية
للمقياس.
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ثانيا :الصدق التميزي (صدق المقارنة الطرفية).

يقصد بالصدق التميزي مدى قدرة المقياس على التمييز بين ذوي المسويات العليا و

المستويات الدنيا بالنسبة للصفة التي تقيسها الفقرة  ،والذي يعد طريقة من طرق حساب الصدق

الذي يعتمد على قدرة االستبيان على التمييز بين طرفي الخاصية التي يقيسها( .كامل أبو الزينة،
)210 :1007

و النتائج المحصل عليها ممثلة في الجدول التالي:
الجدول رقم ( )02يمثل نتائج صدق المقارنة الطرفية لمقياس مصادر الضغط النفسي
العينة الدنيا ن=0

العينة العليا ن=0
المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

200,03

7,01

03,20

3,00

قيمة ت

درجة

مستوى

الحرية

الداللة
دال عند

21,03

20

0,02 =α

تبين من جدول رقم ( )02وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين درجات المجموعة العليا

ودرجات المجموعة الدنيا لمقياس مصادر الضغط النفسي ،وهذا يعني أن المقياس يميز بين

األفراد ذوي الدرجات العليا واألفراد ذوي الدرجات الدنيا على طرفي الخاصية المقاسة  ،وهذا
يدل على أن المقياس يتمتع بمعامل صدق عال لقياس الخاصية التي أعد لقياسها.
 /2-1-5ثبات المقياس:
لحساب ثبات مقياس مصادر الضغط النفسي إعتمدت الباحثة على  3طرق:
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أوال :حساب الثبات بإستخدام معادلة ألفاكرونباخ .

تعتبر معادلة ألفا كرونباخ و التي يرمز لها عادة بالحرف الالتيني  ،αو هي من أهم

مقاييس االتساق الداخلي لالختبار المكون من درجات مركبة  ،ومعادلة ألفا تربط ثبات االختبار
بتباين بنوده(.بشير معمرية)202 :1007 ،

-

و باالستعانة بنظام ال "  " spss 20وجدنا قيمة ألفا كرونباخ كالتالي:

الجدول رقم ( )01يمثل قيمة الثبات بألفا كرونباخ لمقياس مصادر الضغط

النفسي.
عدد البنود

ألفا كرونباخ

36

0,882

من خالل الجدول رقم ( )01نالحظ أن قيمة الثبات الكلية للمقياس تساوي

0,00

و هي قيمة مرتفعة من الثبات تطمئن على ثبات نتائج األداة إذا ما أعيد استخدامها في الدراسة

األساسية.

ثانيا :حساب الثبات باستخدام التجزئة النصفية.
تعتمد طريقة التجزئة النصفية في حساب ثبات األداة على تجزئتها إلى جزئين متكافئين ثم
حساب معامل االرتباط بينهما ،ومن خالل المعالجة اإلحصائية بإستخدام نظام "  " spss 20في
هذا المقياس قدرت قيمة معامل ارتباط بيرسون المحسوبة ب ( )0,01و تم تعديلهما بمعادلة
سبيرمان بروان وعليه قدرت قيمة الثبات لمقياس مصادر الضغط النفسي ب( )0,02ومن

خالل هذه النتيجة يمكن الحكم على هذا المقياس بأنه ذو ثبات عال.
ثالثا :حساب الثبات بإستخدام معادلة جيتمان.

باالستعانة بنظام الـ "  " spss 20وجدنا معامل الثبات بمعادلة جيتمان كالتالي:
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الجدول رقم ( )00يمثل قيمة معامل الثبات بمعادلة جيتمان لمقياس مصادر الضغط
النفسي.

عدد البنود

جيتمان

36

0,8

من خالل الجدول رقم ( )00نالحظ أن قيمة الثبات الكلية للمقياس تساوي  0,0و هي

قيمة مرتفعة من الثبات تطمئن على ثبات نتائج األداة إذا ما أعيد استخدامها في الدراسة
األساسية.
 /2-5مقياس القلق من المستقبل:
 /1-2-5صدق المقياس:
لحساب صدق مقياس مصادر الضغط النفسي إعتمدت الباحثة على طريقتين هما:
أوال :صدق اإلتساق الداخلي.
تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بند من مقياس القلق من المستقبل والدرجة
الكلية للمقياس ،وذلك لمعرفة مدى ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمقياس ،بهدف التحقق من مدى

صدق المقياس ،و باإلستعانة بنظام "  " spss 20ويتضح ذلك من خالل جدول التالي:
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جدول رقم ( )07يوضح معامالت االرتباط لكل بند و الدرجة الكلية لمقياس القلق من
المستقبل.

رقم

معامل اإلرتباط

رقم

معامل اإلرتباط بين

رقم

معامل اإلرتباط بين

البند

بين البند و

البند

البند و الدرجة الكلية

البند

البند و الدرجة
الكلية

الدرجة الكلية
02

*0,21

22

**0,12

12

*0,20

01

**0,13

21

**0,10

11

**0,10

03

**0,11

23

*0,12

13

**0,01

02

**0,17

22

**0,02

12

*0,21

01

0,21

21

**0,70

11

**0,01

00

*0,21

20

**0,01

10

**0,11

07

**0,12

27

**0,03

17

*0,22

00

*0,1

20

**0,00

10

0,21

01

*0,1

21

**0,01

20

**0,71

10

*0,20

** عند مستوى داللة 0,02

*عند مسوى داللة 0,01

يتضح من خالل الجدول رقم ( )07أن كل معامالت اإلرتباط بين درجة كل بند و الدرجة

الكلية لمقياس القلق من المستقبل موجبة ،و أن أغلبها دال عند مستوى داللة ( )0,02و
( ، )0,01و معنى ذلك أن المقياس يتمتع باتساق داخلي مرتفع ،و بالتالي صادق لقياس
الخاصية التي أعد لقياسها.

63

إجراءات الدراسة الميدانية

الفصل الرابع
ثانيا :الصدق التميزي (صدق المقارنة الطرفية).

بعد ترتيب درجات مقياس القلق من المستقبل و إختيار  %17من الدرجات العليا و

 %17من الدرجات الدنيا ،و باإلستعانة ببرنامج "  " spss 20تحصلنا على النتائج الممثلة في
الجدول التالي:
الجدول رقم ( )00يمثل نتائج صدق المقارنة الطرفية لمقياس القلق من المستقبل
العينة الدنيا ن=0

العينة العليا ن=0
المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

13,33

21,01

20,33

0,00

قيمة ت

درجة

الحرية

مستوى

الداللة

دال عند
2,30

20

0,01 = α

تبين من جدول رقم ( )00وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين الدرجات العليا والدرجات

الدنيا لمقياس القلق من المستقبل ،وهذا يعني أن المقياس يميز بين األفراد ذوي الدرجات العليا

واألفراد ذوي الدرجات الدنيا بالنسبة لمقياس القلق من المستقبل  ،وهذا يدل على أن المقياس
يتمتع بمعامل صدق عال لقياس الخاصية التي أعد لقياسها.
 /2-2-5ثبات المقياس:
لحساب ثبات مقياس القلق من المستقبل إعتمدت الباحثة على  3طرق:
أوال :حساب الثبات بإستخدام معادلة ألفاكرونباخ .
وهي طريقة مناسبة لهذه األداة نظ ار الستخدامها عندما تكون احتماالت اإلجابة ثالثية
فأكثر  ،و ذلك باالستعانة بنظام ال ـ ” “spss 20وجدنا قيمة الثبات كالتالي:
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الجدول رقم ( )01يمثل قيمة الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ لمقياس القلق من المستقبل.
عدد البنود

ألفا كرونباخ

10

0,12

من خالل الجدول رقم ( )01نالحظ أن قيمة الثبات الكلية للمقياس تساوي  0,12و هي

قيمة مرتفعة من الثبات تطمئن على ثبات نتائج األداة إذا ما أعيد استخدامها في الدراسة
األساسية.
ثانيا :حساب الثبات باستخدام التجزئة النصفية.

تعتمد طريقة التجزئة النصفية في حساب ثبات األداة على تجزئتها إلى جزئين متكافئين ثم
حساب معامل االرتباط بينهما ،ومن خالل المعالجة اإلحصائية بإستخدام نظام "  " spss 20في
مقياس القلق من المستقبل قدرت قيمة معامل ارتباط بيرسون المحسوبة ب ( )0,77و تم

تعديلهما بمعادلة سبيرمان بروان وعليه قدرت قيمة الثبات لمقياس القلق من المستقبل

ب( )0,07ومن خالل هذه النتيجة يمكن الحكم على هذا المقياس بأنه ذو ثبات عال تطمئن
على ثبات نتائج األداة إذا ما أعيد استخدامها في الدراسة األساسية.
ثالثا :حساب الثبات بإستخدام معادلة جيتمان.
باالستعانة بنظام الـ  spssوجدنا معامل الثبات بمعادلة جيتمان كالتالي:
الجدول رقم ( )20يمثل قيمة معامل الثبات بمعادلة جيتمان لمقياس القلق من المستقبل.
عدد البنود

جيتمان

10

0,00
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من خالل الجدول رقم ( )20نالحظ أن قيمة الثبات الكلية للمقياس تساوي  0,00و هي

قيمة مرتفعة من الثبات تطمئن على ثبات نتائج األداة إذا ما أعيد استخدامها في الدراسة
األساسية.

/6عينة الدراسة األساسية و خصائصها:
 /1-6عينة الدراسة األساسية:
تعد عملية المعاينة ضرورية في انجاز البحوث الميدانية لتمثل المجتمع األصلي قدر
اإلمكان من خالل العينة المأخوذة منه ،و قد أجريت الدراسة الحالية على عينة قصدية من
الطالبات المتزوجات بكلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية بالقطب الجامعي شتمة جامعة محمد

خيضر بوالية بسكرة.
و تعرف العينة القصدية على أنها العينة التي يتم إنتقاء افرادها بشكل مقصود من طرف

الباحث نظ ار لتوافر بعض الخصائص في أولئك األفراد دون غيرهم ،و لتكون تلك الخصائص
هي من األمور الهامة بالنسبة للدراسة( .محمد عبيدات و أخرون)10 :2111 ،

و بلغ عدد أفراد عينة الدراسة  30طالبة متزوجة التي تم أخذها بطريقة قصدية ،و ذلك
بإنتقاءها من ضمن  30طالبة متزوجة وذلك بعد التأكد من وجود المتغير المستقل في أفراد
عينة الدراسة من خالل الدرجة الكلية لمقياس مصادر الضغوط النفسية.
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 -2-4خصائص عينة الدراسة األساسية:
 /1-2-6السن:

جدول رقم ( )22يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس
السن

العدد

النسبة المئوية

أقل من  30سنة

11

%03,33

من ( 11إلى  11سنة)
 30سنة

02

%3,33

أكبر من  30سنة

02

%23,33

المجموع

30

%200

من خالل الجدول رقم ( )22نالحظ أن أغلبية أفراد العينة ينتمون إلى الفئة العمرية "أقل
من  30سنة" ،حيث بلغة نسبة هذه الفئة .%03,33
 /2-2-6مدة الزواج:
جدول رقم ( )21يوضح توزيع أفراد العينة حسب مدة الزواج
مدة الزواج

العدد

النسبة المئوية

أقل من  1سنوات

11

%03,33

أكثر من  1سنوات

1

%20,00

المجموع

30

%200

من خالل الجدول رقم ( )21نالحظ أن أغلبية أفراد العينة ينتمون إلى فئة "أقل من 1

سنوات" بالنسبة لمتغير مدة الزواج ،حيث بلغت نسبة هذه الفئة إلى .%03,33
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 /3-2-6الزواج قبل أو أثناء الدراسة الجامعية:

جدول رقم ( )23يوضح توزيع أفراد العينة حسب وقت الزواج
العدد

النسبة المئوية

قبل اإللتحاق بالجامعة

1

%20,00

أثناء الدراسة الجامعية

11

%03,33

المجموع

30

%200

من خالل الجدول رقم ( )23نالحظ أن أغلبية أفراد العينة ينتمون إلى فئة المتزوجات
أثناء الدراسة الجامعية ،حيث بلغت نسبة هذه الفئة إلى .%03,33
 /4-2-6وجود أطفال:
جدول رقم ( )22يوضح توزيع أفراد العينة حسب وجود األطفال
العدد

النسبة المئوية

وجود أطفال

22

%20,00

عدم وجود أطفال

20

%13,33

المجموع

30

%200

من خالل الجدول رقم ( )22نالحظ أن أفراد العينة يتوزعون حول  %20,00طالبة لديها
أطفال ،و % 13,33طالبة ليس لها أطفال لحد اآلن.

 /7األساليب اإلحصائية المستخدمة:
ان طبيعة الموضوع و الهدف منه يفرض أساليب احصائية خاصة ،تساعد الباحث على
الوصول إلى نتائج

و معطيات ،يفسر و يحلل من خاللها الظاهرة اي موضوع الدراسة

باستخدام برنامج  :)22( SPSSأي حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ،و الذي يعمل
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من خالل برنامج ويندوز  ، Windowsحيث يسهل هذا البرنامج إمكانية تنفيذ العمليات و

األساليب اإلحصائية بكفاءة عالية و دقة كبيرة( .أحمد الرفاعي)10 :1000 ،

و لقد اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية على مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة

لطبيعة تصميم الدراسة وهي كالتالي:

 -1معامل االرتباط بيرسون  :و الذي يستخدم للكشف عن داللة العالقات و االرتباط
 ،و قد تمت اإلستعانة بهذا األسلوب في حساب معامل الثبات عن طريق التجزئة
النصفية ألدوات الد ارسة الحالية  ،و كذلك في التأكد من صحة فرضيات الدراسة.
 -2معادلة ألفا كرونباخ :التي استخدمت لحساب الثبات.
 -3معادلة سبيرمان– براون  :و قد أستخدم في تصحيح معامل االرتباط من أثر

الطول في التجزئة النصفية  ،لحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 -4معادلة جيتمان :لحساب الثبات.

 -5إختبار ت  : T-testو الذي استخدم لحساب معامل صدق أدوات الدراسة ،حيث
اعتمد في حساب صدق المقارنة الطرفية.
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إجراءات الدراسة الميدانية

الفصل الرابع

خالصة الفصل:
ان ما تقدم في هذا الفصل يتضمن منهجية سير العمل الميداني و خصائص العينة و

كذلك من خالل تأكدنا من الخصائص السيكومترية ألداتي جمع البيانات المستخدمة و ذلك بعد
حساب كل من الصدق و الثبات لكلتا األداتين بطرق مختلفة و باإلستعانة ببرنامج ، SPSS
مما اجاز لنا تطبيقها في الدراسة االساسية ،وتوضيحنا أيضا لألساليب االحصائية المعتمدة التي
مكنتنا من اختبار فرضيات الدراسة.
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 -تمهيد.

 -1عرض و تحليل و مناقشة نتيجة الفرضية العامة.

 -2عرض و تحليل و مناقشة نتيجة الفرضية الجزئية األولى.
 -3عرض و تحليل و مناقشة نتيجة الفرضية الجزئية الثانية.
 -4عرض و تحليل و مناقشة نتيجة الفرضية الجزئية الثالثة.

 -5عرض و تحليل و مناقشة نتيجة الفرضية الجزئية الرابعة.

 -خالصة الفصل.

عرض نتائج الدراسة

الفصل الخامس

تمهيد:
بعد التأكد من صدق و ثبات أدوات الدراسة مثل ما هو موضح في الفصل الرابع ،تم
تطبيق أدوات جمع البيانات المتمثلة في مقياس مصادر الضغوط النفسية و مقياس القلق من
المستقبل على عينة الد ارسة األساسية أمكننا ذلك من الحصول على نتائج تم معالجتها عن

طريق استخدام األساليب االحصائية المناسبة لها  ،وسيتم التطرق في هذا الفصل إلى عرض
و تحليل وتفسير النتائج.

 -1عرض و تحليل و مناقشة نتيجة الفرضية العامة:
*نص الفرضية العامة:
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مصادر الضغط النفسي و القلق من المستقبل لدى

الطالبة الجامعية المتزوجة.

و إلختبار صحة هذه الفرضية قمنا بحساب معامل اإلرتباط بيرسون  Pearsonبين
الدرجة الكلية لمقياس مصادر الضغط النفسي و الدرجة الكلية لمقياس القلق من المستقبل،

و النتائج موضحة في الجدول التالي:

الجدول رقم ( )51يوضح معامل اإلرتباط بين مصادر الضغط النفسي و القلق من
المستقبل لدى أفراد العينة ن=.03
العينة

معامل اإلرتباط
"بيرسون"

مصادر الضغط النفسي
القلق من المستقبل

مستوى
الداللة

دال عند
3,1

03
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م ننن خ ننالل الج نندول رق ننم ( )51نالح ننن أن قيم ننة معام ننل اإلرتب نناط =  5,1وه نني قيم ننة دال ننة
إحصائيا عند مستوى داللنة ( ، ) 5.55 =αومنن الفرضنية العامنة محققنة ،وبالتنالي توجند عالقنة
إرتباطية دالة إحصائيا بين مصادر الضغط النفسي و القلق من المستقبل لدى الطالبنة الجامعينة

المتزوجة.

يمكن تفسير نتيجة الفرضية العامة التي دلت على وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين
مصننادر الضننغط النفسنني و القلننق مننن المسننتقبل لنندى الطالبننة المتزوجننة بننالرجو إلننى األسننباب

الرئيسية المؤدية للقلق من المستقبل ،و نسلط الضوء هنا على المننا اإلجتمناعي المهنيء للقلنق
منن المسنتقبل و المتمثنل فني ضنغوط الحينا  ،كالشنعور بعندم اإلسنتقرار داخنل األسنر أو المدرسننة
باإلضننافة إلننى العوامننل اإلجتماعيننة و اإلقتصننادية التنني قنند تنننتج عنهننا مواقن

الحيننا الضننا طة،

و هننذا مننا يتفننق مننع تمييننز سننبيلبرجر بننين الضننغط النفسنني و القلننق فهننو يننرى بننأن القلننق عمليننة
معرفيننة تشننير إلننى تتننابع اإلسننتجابات المعرفيننة السننلوكية التنني تحنند

كننرد فعننل لشننكل مننا م ننن

الضغوط و تبدأ بواسنطة مثينر خنارجي ضنا ط  ،و يرر رويريد داينر )Robin Daines (2006

أن "مننن أهننم الحنناالت التنني ت ارفننق الفننرد فنني حيات ن و التنني يمكننن اعتبارهننا مننن األسننباب المؤديننة
للقلق من المستقبل هي نهور مشاعر الخو

و القلنق منن أثنر ضنغوط الحينا العصنرية"(.محمند

أحمد المومني)571 :2352،

وحي

أن معنم طالبات الجامعة المتزوجات و خاصة األمهات يعشن في حالة من التوتر

و الضغط النفسي و هذا ما تأكدنا من في الدراسة اإلستطالعية بالتأكد من توفر متغير الضنغط
النفسنني لنندى أ لبيننة أف نراد العينننة ،و يشننير اليس ر

 Zaleskiإلننى أن" السننمة الكبننرى للقلننق مننن

المستقبل هي توقع لعالقات الخطر و التهديد ،و أن الفنرد أكثنر عرضنة للقلنق منن خنالل مواقن

ا لتهديد في حيات  ،و يشير أيضا إلى أن إستراتيجيات التعامل و التحكم مع هذه المواقن

عمومنا

لها األثر في التقليل من الضغط النفسي لكن تبقى المشكلة تتعلق بالمستقبل".
و تتوافق نتائج هنذه الفرضنية منع نتنائج د ارسنة كنل منن التيجناني بنن الطناهر( )2353التني

بينننت وجننود عالقننة ارتب اطيننة بننين مصننادر الضننغوط النفسننية و القلننق مننن المسننتقبل لنندى طلبننة
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التخننر  ،و تتوافننق كننذلك مننع نتننائج د ارسننة أشننر محمنند( )2353التنني دلننت علننى وجننود عالقننة
ارتباطية موجبة بين القلق من المستقبل و الضغوط النفسية لدى عينة من الشباب.
و باإلضننافة إلننى مننا سننبق تنطبننق نتننائج د ارسننتنا مننع د ارسننة مسننعود سننناء مني ننر()2332

و بنناألخف فنني طبيعننة عينننة د ارسننتنا حين

أثبتننت نتائجهننا وجننود عالقننة ارتباطيننة موجبننة و دالننة

إحصنائيا بنين القلننق منن المسننتقبل و كنل مننن األفكنار الالعقالنيننة و الضنغوط النفسننية عنند عينننة
م ننن الطلب ننة ،و أنن ن توج نند ف ننروق ب ننين درج ننات ك ننل م ننن ال ننذكور و اإلن ننا

ب ننين قل ننق المس ننتقبل

و الضغوط النفسية لصالح اإلنا  ،و هذا ما أكدت اإلحصنائيات التني جناءت بهنا د ارسنة سوسنن
شاكر مجيد( )2352التي ربطت فيهنا مرحلنة النضنج و البلنوا و الجنسنين بنالقلق منن المسنتقبل،
ففي المرحلة العمرينة  53إلنى  51سننة ينهنر خنو

و قلنق منن المسنتقبل بنسنبة  ،%2,2و فني

المرحلة العمرية  51إلى  51سنة تبلن النسنبة  ،%51,1أمنا المرحلنة العمرينة  23إلنى  21سننة
تصننبح النسننبة  %15,7و هنني األعلننى نسننبة مننن بقيننة نسننب الم ارحننل العمريننة األخننرى ،و فنني

مرحلننة  03إلننى  01سنننة تنننخفض النسننبة إلننى  ، %51,7أمننا أثننر عامننل الجنننس بننين اسننتعداد
اإل ننا

للقلننق مننن المسنتقبل أكثننر مننن الننذكور ،و نتنائج هننذه الد ارسننة تنطبنق مننع خصننائف عينننة

د ارسننتنا الحاليننة حين

أن أ لبيننة الطالبننت المتزوجننات أفنراد العينننة ينتمننون بنسننبة  %20,00إلننى

الفئ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة العمري ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة أق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننل م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننن  03س ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نننة.

))http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307778

و مما سبق يتبين لنا أن ال يوجد إخنتال

بنين نتيجنة الفرضنية العامنة منن الد ارسنة الحالينة

منع نتنائج الد ارسننات السنابقة ،فيمنا يتعلننق بصرتبناط مصننادر الضنغط النفسني بننالقلق منن المسننتقبل،

و ذلك يرجع إلى حقيقة اإلرتباط بين مواق
هذه المواق

مهدد تبع

الحيا الضا طة و القلق من المستقبل ،حي

بالشعور بعندم اإلسنتقرار مصنحوب بشنيء منن الخنو

تعتبر

و التنوجس منن

ما هو مترقب في المستقبل.
و إن الضنغوط بكننل أنواعهننا مننا هني إال نتننا التقنندم الحضننارذ المتسنار  ،الننذذ يننؤدذ إلننى
إفراز توترات تشكل عبئا على قدر و مقاومة الفرد في التحمل ،و هذا ما يؤثر بدوره علنى صنحة
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الفرد الجسمية و النفسية ،و يخلق نوعا من التفكير المتعلق بالمستقبل المرتبط بالخو

و الترقب

مما يحمل المستقبل ،و ذلك من خالل سيطر سلبيات الحاضر على تفكير الفرد الناتجة عنن منا
يتعرض ل من ضغوط نفسية ،خاصة إذا كانت أساليب في مواجهة هذه الضغوط سلبية أو ير

فعالة.

و فنني هننذا السننياق أشننار تننوفلر  " Tofflerلمصننلح صنندمة المسننتقبل  Futur Shockعلننى
العصننر الحننالي ،ألن ن يخلننق تننوت ار خطي ن ار بسننبب المطالننب المت عنندد لهننذا العصننر ،و اسننتنتج أن

الكثير من األفراد يعانون من صدمة المستقبل" (نيفين عبد الرحمان)00 :2355،

و به ننذا يمك ننن الق ننول أن القل ننق م ننن المس ننتقبل ه ننو أح نند أنن نوا القل ننق المن نرتبط بتوق ننع الف ننرد

لألحدا

المستقبلية خالل فتر زمنية أكبر ،و عندما يفترض الفرد مسنتقبل فصنن يحتمنل حاضنره،

و يجعل ماضي ذا معنى بما يحمل من خبرات سلبية نشأت عن مواق
المنشأ أو خارجية كانت.
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 -2عرض و تحليل و مناقشة نتيجة الفرضية الج ئية األولى:
*نص الفرضية الج ئية األولى:
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الضغوط األسرية و القلق من المستقبل لدى
الطالبة الجامعية المتزوجة.
و إلختبار صحة هذه الفرضية قمنا بحساب معامل اإلرتباط بيرسون  Pearsonبين الدرجة
الكلية لبعد الضغوط األسرية و الدرجة الكلية لمقياس القلق من المستقبل ،و النتائج موضحة في
الجدول التالي:
الجدول رقم ( )52يوضح معامل اإلرتباط بين الضغوط األسرية و القلق من المستقبل
لدى أفراد العينة ن=.03
العينة
الضغوط األسرية
القلق من المستقبل

03

معامل اإلرتباط

مستوى

"بيرسون"

الداللة

3,21

دال عند

3,35 =α

من خالل الجدول رقم ( )51نالحن أن قيمة معامل اإلرتبناط =  5,10وهني دالنة إحصنائيا
عننند مسننتوى داللننة ( ،) 5.55 =αومن ن الفرضننية الجزئيننة األولننى محققننة ،وبالتننالي توجنند عالقننة
إرتباطي ننة دال ننة إحص ننائيا ب ننين الض ننغوط األسن نرية و القل ننق م ننن المس ننتقبل ل نندى الطالب ننة الجامعي ننة

المتزوجة.
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من أجل الوصول إلى تفسير لنتيجة تحقق هذه الفرضية و التأكد من وجود عالقة إرتباطية
دالة إحصائيا بين الضغوط األسرية و القلق من المستقبل لدى الطالبة الجامعية المتزوجة ،نرجع
إلى الجانب الننرذ حي

تعتبر األسر أحد أهم األسباب التي قد ينشأ عنها القلق من المستقبل،

خاصة عند استعداد الفرد الشحصي للتفاعل مع الخو

و التهديد فيما يتعلق بأسرت  ،و في هنذا

السنياق يشننير مروليد ) Moline(1990إلننى أن "هننناك العديند مننن األسنباب التنني تنؤدذ إلننى القلننق
من المستقبل عند الفرد تتمثل بعدم القدر على على فصل أماني الفرد عن التوقعات المبنية على

الواقنع و إمكانيننات الفنرد و قد ارتن  ،و شنعور الفننرد بعندم انتمائن إلنى لألسننر و المجتمنع ،و عنندم
شننعوره بنناألمن النفسنني و اإلجتمنناعي ،و نقننف القنندر علننى الننتكهن بالمسننتقبل ،و عنندم وجننود

معلومات كافية لدى الفرد لبناء أفكار عن المستقبل" (محمد أحمد المومني)571 :2352،

و الضغوط الناتجة عن الدور األسرذ تدفع الم أر إلى التشبت بما أمكن من تماسك
األسر  ،و هذا ما قد يرافق البح

الدائم عن اإلستقرار األسرذ و عدم وضوح المستقبل ،و نجد

من ب ين الضغوط النفسية األسرية التي قد تؤدذ إلى القلق من المستقبل لدى الطالبات
الجامعيات المتزوجات هي تعدد األدوار فباإلضافة لكونهن طالبات هن زوجات و بعضهن

أمهات كذلك ،و تتعدد مسؤولياتهن ،و يرى في هذه النقطة هونت ) Hunt (1967أن "قيام الفرد
ر بين هذه األدوار" (حامد زهران)575 :2330،
بأدوار متعدد قد يكون خلط و ص ا

أما هينري ليند جريد  H, Lind greenفيرى أن'' معانا الم أر من تعدد أدوارها وما
تتحمل من ضغوط يجعلها تشعر بدرجة ما من التوتر والقلق ،وبين أن ص ار األدوار أكثر

ارتباط بالم أر من الرجل حي

أن أدوار الرجل تتميز بتكامل بينها وتتمايز أدوار الم أر بالتنافر"

( .سمية بن عمار )22 :2332 ،

و يرمي ص ار األدوار إلى كمية الضنغوط النفسنية التني يتعنرض لهنا الفنرد فني أدائن لندور
من األدوار أو عند تعدد أدوار الفرد الواحد و تعارضها مع بعضها البعض ،فقند تصنل الضنغوط
إلى درجة التي تعوق الفرد عن أدائ بشكل مقبول ،و زوا الطالبة الجامعية يضني
و أعباءا جديد  ،فيضي

إليهنا أدوا ار

إلى دورها العادذ المتوقع منها كطالبة أدوا ار جديد تتعلق باألسر ممنا
77

عرض نتائج الدراسة

الفصل الخامس

قنند يسننبب لهننا مصنند ار للضننغط ،و هننذا مننا يتناسننب مننع خصننائف عينننة الد ارسننة الحاليننة ،حي ن
بلغت نسنبة الطالبنات المتزوجنات أثنناء الد ارسنة الجامعينة  ،%20,00فاإلنتقنال إلنى عنالم النزوا
يف ننرض العدي نند م ننن المتطلب ننات و يلقنني عل ننى الم ن أر ب نناألخف العدينند م ننن المسننؤوليات الت نني ق نند

تصنيبها بننالقلق  ،خاصننة إن كانننت فني مرحلننة اإلسننتعداد إلسننتكمال النضنج و الرشنند أقننل مننن 03
سنة و هذا ما يتناسب أيضا مع خصائف عينة الدراسة.

و كل من الضغوط األسرية السنابقة التني تتعنرض لهنا الطالبنة المتزوجنة كافينة لبنناء أفكنار

سلبية عن المستقبل و توقع التهديد و الخطر و هذا منا يتوافنق منع تعرين

ألبنرت النيس Albert

 Ellisللقلق من المستقبل على أن " توقنع الفنرد لخطنر أو تهديند معنين فني مسنتوى أدائن و تعلمن

و عالقات االجتماعية"  ،و تدخل األسر في أهم تلك العالقات اإلجتماعينة ،و منا يننتج عنهنا منن

مسؤوليات و أدوار خاصة بالنسبة للطالبة المتزوجة.

78

الفصل الخامس

-3

عرض نتائج الدراسة

عرض و تحليل و مناقشة نتيجة الج ئية الثانية:

*نص الفرضية الج ئية الثانية:
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الضغوط األكاديمية و القلق من المستقبل لدى
الطالبة الجامعية المتزوجة.
و إلختبار صحة هذه الفرضية قمنا بحساب معامل اإلرتباط بيرسون  Pearsonبين
الدرجة الكلية لبعد الضغوط األكاديمية و الدرجة الكلية لمقياس القلق من المستقبل ،و النتائج
موضحة في الجدول التالي:
الجدول رقم ( )57يوضح معامل اإلرتباط بين الضغوط األكاديمية و القلق من المستقبل
لدى أفراد العينة ن=.03

العينة

معامل اإلرتباط
"بيرسون"

الضغوط األكاديمية
القلق من المستقبل

مستوى
الداللة
ير

3,50

03

دالة
إحصائيا

من خالل الجدول رقم ( )51نالحن أن قيمة معامل اإلرتباط =  5,50وهي ير دالة
إحصائيا ،ومن الفرضية الجزئية الثانية

ير محققة ،وبالتالي ال توجد عالقة إرتباطية دالة

إحصائيا بين الضغوط األكاديمية و القلق من المستقبل لدى الطالبة الجامعية المتزوجة.
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من خالل نتيجة هذه الفرضية التي لم تتحقق ،اتضح لنا أن الضغوط األكاديمية ال ترتبط
بالقلق من المستقبل لدى الطالبة الجامعية المتزوجة ،و هذا قد يرجع إلى المسؤوليات األخرى
لهذه الفئة التي قد تؤدذ إلى القلق من المستقبل ،أما الضغوط األكاديمية من بحو

و مذاكر

و إمتحانات ،ال تشكل عبئا و ضغطا يرتبط بالقلق من المستقبل ألن الطالبة الجامعية المتزوجة

إختارت مواصلة الدراسة بدافع من الطموح و اإلراد  ،مما يجعلها تربط بعد الضغوط األكاديمية
بشيء إيجابي في المستقبل و ذلك بتحقيق النجاح و الوصول إلى الشهاد العلمية ،و األخف
إن وجدت زو يساندها الرأذ و يتفهمها و يشجعها.

و في هذا السياق يرى للدكتور حاتم آدم الطيب استشارذ األمراض النفسية والعصبية

بالسودان حول كيفية جمع الفتا بين الزوا والدراسة  :أن هنالك أدوا اًر متعدد و أن قضية زوا

الفتا اثناء الدراسة لها ابعاد ثالثة ،وذكر أن البعد االول هو القدر الجسمانية والصحية لدى

الفتا والتى تجعلها تتحمل الوالد والحمل والمجهود المبذول للعناية بأسرتها ،فصذا كانت صحتها

تسمح بذلك فال مانع من هذه الناحية ،كما أن البعد الثاني هو النضج النفسى والقدر على
استيعاب االدوار االجتماعية المطلوبة منها كأم وزوجة وطالبة وهذا النضج يعتمد على
االستعداد الخاف الداخلى لها ،وعلى البيئة الخارجية التى تلقنها االدوار وكيفية أدائها وحقوق
اآلخرين عليها ومدى مساعدتها في مواجهة الصعاب ،ويكمن البعد الثال

في قدر الطالبة على

تننيم وقتها فالمهام المطلوبة منها متداخلة وحساسة ومهما كانت الفتا ناضجة فلن تستطيع أن

تمضي في أمرها دون ترتيب أولوياتها واألمر يحتا إلى إراد وصبر.

( الطالبات-المتزوجات-إشكالية-التوفيق) http://www.alintibaha.net/portal/

و تنطبق نتيجة هذه الفرضية مع نتائج دراسة ) Trueman and Hartley(1996التي
تشير إلى إلى الطالبات اإلنا

و الطالب الذكور األكبر سنا (أكبر من  25سنة) لديهم ضغط

الدراسة ألن الطالبات اإلنا

و الطالب الذكور األكبر سنا يملكون السلوكيات الفعالة إلدار

أكاديمي الذذ يتعلق بالقلق أقل بكثير بالمقارنة بالطالب الذكور األقل سنا ،و ذلك إلفتراض هذه

الوقت و بالتالي يكون الضغط األكاديمي المثير للقلق أقل(Trueman,1996 :200) .
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و اختلفت نتيجة هذه الفرضية مع نتائج دراسة ) ،Goodman and Leroy(1993التي
أثبتت أن الضغوط التي يمكن أن تثير قلق الطالب و تؤثر على مستقبلهم يمكن تصنيفها
و ترتيبها على أنها أكاديمية و مالية و صحية و أخرى ذات صلة بالوقت ،و أن مثل هذه

الضغوط لدى الطالب يمكن التنبؤ بها خاصة الضغوط األكاديمية الناجمة عن اإلمتحانات
و المنافسة و ضيق الوقت(Misa and Mckean.2000 : 03) .

و بناءا على ما سبق نضي

أن مدى ارتباط الضغوط األكاديمية بالقلق من المستقبل قد

يرتبط أيضا بطبيعة اإلختصاف المدروس في الجامعة ،و هذا ن ّذكر بأن عينة الدراسة الحالية
تنتمي إلى كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية فقط ،و هناك إختال

أكيد بين الكليات سواء

تعلق األمر بالمقاييس و طبيعتها ،و الماد العلمية أو األدبية ،و كذلك الننام الدراسي أو
المنا الدراسي للكلية.
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-4عرض و تحليل و مناقشة نتيجة الفرضية الج ئية الثالثة:
*نص الفرضية الج ئية الثالثة:
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الضغوط اإلنفعالية و القلق من المستقبل لدى
الطالبة الجامعية المتزوجة.
و إلختبار صحة هذه الفرضية قمنا بحساب معامل اإلرتباط بيرسون  Pearsonبين الدرجة
الكلية لبعد الضغوط اإلنفعالية و الدرجة الكلية لمقياس القلق من المستقبل ،و النتائج موضحة
في الجدول التالي:
الجدول رقم ( )52يوضح معامل اإلرتباط بين الضغوط اإلنفعالية و القلق من المستقبل
لدى أفراد العينة ن=.03

العينة

معامل اإلرتباط
"بيرسون"

الضغوط اإلنفعالية
القلق من المستقبل

مستوى
الداللة

دال عند
3,01

03

3,31 =α

من خالل الجدول رقم ( )51نالحن أن قيمة معامل اإلرتباط =  5,00وهي دالة إحصائيا
عند مستوى داللة ( ،) 5.51 =αومن الفرضية الجزئية الثالثة محققة ،و بالتالي توجد عالقة
إرتباطية دالة إحصائيا بين الضغوط اإلنفعالية و القلق من المستقبل لدى الطالبة الجامعية

المتزوجة.
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يمكننا تفسير هذه النتيجة التي دلت على وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الضغوط
اإلنفعالية و القلق من المستقبل لدى الطالبة الجامعية المتزوجة ،بالرجو إلى الطبيعة البيولوجية
للم أر التي تكمن خل

ضغوطها و ا نفعاالتها من تركيبات عصبية و إف ارزات هرمونية و تغيرات

جسدية و هرمونية تتزامن مع منا تمنر بن هنذه الفئنة منن م ارحنل الحمنل و النوالد  ،إضنافة إلنى منا
تتعننرض لن هننذه الفئننة مننن تكنرار اإلجهنناد اإلنفعننالي نتيجننة تعنندد أدوارهننن و مسننؤولياتهن ،و هننذا
الذذ قد يشكل تهديد نحو المستقبل و تؤول دون توافقها.
و قنند تبننين أن الضننغوط اإلنفعاليننة هنني المسننؤولة ع ننن تفجيننر الحنناالت اإلكتئابيننة و ع ننن
اإلحسنناس بننالتوتر و القلننق ،و مننن نتا ئجهننا التننردد ،اإلنطوائيننة ،اإلنسننحاب اإلجتمنناعي و التفكيننر
ر هامنا فني تشنكل القلنق منن المسنتقبل( .نلنديا فخنرذ:4550 ،
اإلنهزامي هذا األخير النذذ يلعنب دو ا

)03

و حسن ننب سرررررييليرجر يتكن ننون القلن ننق من ننن االنزعن ننا  Worryو االنفعالين ننة ،Emotionality

و يعننر االنفعاليننة علننى أنهننا " ردود أفعننال الجهنناز العصننبي الننذاتي ،و تقننود االنفعنناالت كننل مننن
األفكار و التخيالت المتعلقنة بالمسنتقبل إلنى توقعنات ينر محببنة للمثينرات المختلفنة ،ممنا يجعنل
الفرد في حالة ترقب و توجس و توهم ،و هذه تأشير مهمة لتشكل القلق من المستقبل".

تتوافننق نتيجننة هننذه الفرضننية مننع د ارسننة وانررردال( )9191الننذذ توصننل فنني د ارسننت ح ننول

موضننو إلننى أن الننذكور أكثننر قلقننل خاصننة فنني الجوانننب التحصننيلية األكاديميننة ،فنني حننين أن
اإلنا

أكثر قلقا من الجانب اإلنفعالي مثل اإلحساس بالوحد  ،و أنهن أكثر إحساس باإلكتئناب.

(رشاد علي)307 :5011،

و ه ننذا م ننا أكدتن ن إحص ننائيات و تق ننارير المننم ننة األمريكي ننة لعل ننم ال نننفس  APAف نني س نننة
 ، 4555حي ن

صننرحت المننمننة بننأن النسنناء المتزوجننات هننم أكثننر عرضننة للضننغط النفسنني مننن

ي ننر المتزوجننات بنس ننبة  ، %00و بنناألخف فنني الجان ننب اإلنفعننالي ،حي ن

تبلن ن نسننبة الش ننعور

بالبكاء ( %10عند المتزوجات مقابل  %00عند العازبات)،أما بالنسبة الغضب و تعكنر المن از
( %14عند المتزوجات مقابل  %01عند العازبات) ،و أضافت التقارير المننمة األمريكية لعلم
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النفس أيضا أن العازبات يشعرون بأنهم يفعلون ما يكفي إلدار التوتر لنديهم بنسنبة  %10مقابنل
 %15عند المتزوجات.
)) https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2010/gender-stress.aspx

و مما سبق يمكن القول أن الضغوط االنفعالية من التوتر،الضيق،الشعور بالعجز ،الخجل

الزائد ،سرعة اإلستثار

و الغضب و

يرها من اإلنفعاالت السلبية التي قد تسببها تعدد

المسؤوليات و األدوار للطالبة المتزوجة  ،و من شأنها أن ترتبط بالقلق من المستقبل ،فبالر م من
إعتبار و تفسير هذا األخير على أن نموذ معرفي إال أن أيضا يعتمد أيضا على تفسير األفراد

لألحدا

المسؤولة عن حدو االنفعاالت خاصة السالبة منها.
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عرض و تحليل و مناقشة نتيجة الج ئية الرايعة:

*نص الفرضية الج ئية الرايعة:
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الضغوط اإلقتصادية و القلق من المستقبل لدى
الطالبة الجامعية المتزوجة.
و إلختبار صحة هذه الفرضية قمنا بحساب معامل اإلرتباط بيرسون  Pearsonبين
الدرجة الكلية لبعد الضغوط اإلقتصادية و الدرجة الكلية لمقياس القلق من المستقبل ،و النتائج
موضحة في الجدول التالي:
الجدول رقم ( )51يوضح معامل اإلرتباط بين الضغوط اإلقتصادية و القلق من المستقبل
لدى أفراد العينة ن=.03

العينة

معامل اإلرتباط
"بيرسون"

الضغوط اإلقتصادية
القلق من المستقبل

مستوى
الداللة
ير

3,0-

03

دالة
إحصائيا

من خالل الجدول رقم ( )50نالحن أن قيمة معامل اإلرتباط =  5,0 -وهي ير دالة
إحصائيا ،ومن الفرضية الجزئية الرابعة ير محققة ،وبالتالي ال توجد عالقة إرتباطية دالة
إحصائيا بين الضغوط اإلقتصادية و القلق من المستقبل لدى الطالبة الجامعية المتزوجة.
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يمكننن تفسننير هننذه النتيجننة التنني دلننت علننى عنندم وجننود عالقننة إرتباطيننة دالننة إحصننائيا بننين
الضننغوط اإلقتصننادية و القلننق مننن المسننتقبل لنندى الطالبننة الجامعيننة المتزوجننة ،علننى أن الجانننب
اإلقتصننادذ ال يشننكل تهدينندا فنني المسننتقبل لهننذه الفئننة ،و هننذا مننا قنند ينندل علننى إكتفنناء الطالبننة

المتزوجة ماليا أو ممكنن أن الجاننب اإلقتصنادذ يتخطنى مسنؤولياتها ،فهنذا الجاننب علنى العمنوم
يمس مسؤوليات الزو أكثر خاصة في مجتمعنا ،إضافة إلى أن هذه نتيجة تدل على أن الطالبة
المتزوجة تسعى وراء دراستها لتحقيق ذاتها ،و ال تتخنذها كمصند ار إلشنبا حاجياتهنا اإلقتصنادية

مستقبال.

و نتيجننة هننذه الفرضننية ال تتوافننق مننع د ارسننة سننعود ناهنند( )4551التنني نهننرت مننن نتائجهننا

وجننود عالقننة ارتباطيننة بننين القلننق مننن المسننتقبل و كننل مننن المجنناالت اإلقتصننادية لنندى طننالب
و طالبات الجامعة ،كما ال تتوافق أيضنا منع د ارسنة عمنران علني علينان( )4550التني بحن
عنن بعنض المشنكالت التنني تعناني منهنا الطالبنات الفلسننطينيات المتزوجنات ،حين

فيهنا

أشنارت نتننائج

ه ن ننذه ال د ارس ن ننة إل ن ننى أن أكث ن ننر المش ن نناكل ش ن ننيوعا عن ن نند ه ن ننذه العين ن ننة ه ن نني المش ن ننكالت األكاديمي ن ننة
و اإلقتصادية( .عمران علي)511 :4550،

و تبعننا للفننروق الفرديننة و النننرو

المعيشننية ألفنراد العينننة ،إضننافة إلننى إخننتال

اإلجتماعيننة  ،اإلقتصننادية و السياسننية بننين المجتمعننات ،نفسننر إخنتال

من فرد آلخر و تختلن

نتائج هاتين الدراستين ،فالضغوط النفسية تختل

األوضننا

نتيجننة هننذه الفرضننية مننع
أيضنا بدرجنة إرتباطهنا

بالقلق من المستقبل ،و هنا تتدخل عد عوامل لتشكل هذا اإلخنتال  ،فمنا هنو ضنا ط و منرتبط

بالقلق من المستقبل بالنسبة لفرد ما ،قد ال يعتبر مرتبط بالقلق من المستقبل بالنسبة لفرد آخر.
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خالصة الفصل:

بعنند تحليننل و مناقشننة نتننائج فرضننيات الد ارسننة ،توصننلنا إلننى أن الضننغط النفسنني بمصننادره
األسنرية و اإلنفعاليننة ينرتبط إيجابيننا بننالقلق مننن المسننتقبل لنندى الطالبننة الجامعيننة المتزوجننة ،بينمننا
مصنادر الضننغط األكاديميننة و اإلقتصننادية ال تنرتبط بننالقلق مننن المسننتقبل لنندى الطالبننة الجامعيننة

المتزوجة في الدراسة الحالية.
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الخاتمة:
عالجنا في موضوع هذه الدراسة إشكالية عالقة الضغوط النفسية بالقلق من المستقبل لدى
عينة من طالبات الجامعة المتزوجات ،و حاولنا التعرف على طبيعة العالقة بين مصادر هذه

الضغوط و القلق من المستقبل ،و ذلك من خالل إجراءات الدراسة الميدانية و تطبيق المنهج
الوصفي بأسلوبه اإلرتباطي ،و باإلعتماد على مقياس مصادر الضغط النفسي و مقياس القلق
من المستقبل ،و كذلك باإلستعانة بأساليب التحليل اإلحصائي ،و توصلت نتائج الدراسة إلى

إثبات وجود هذه العالقة اإلرتباطية بين مصادر الضغط النفسي و القلق من المستقبل لدى
الطالية الجامعية المتزوجة ،و فسرنا ذلك بطبيعة القلق من المستقبل المعرفية التي تشير إلى

تتابع اإلستجابات المعرفية السلوكية التي تحدث كرد فعل لشكل ما من الضغوط النفسية
المتعددة المصادر.
و تختلف هذه المصادر من فرد آلخر ،و تختلف أيضا درجة إرتباطها بالقلق من
المستقبل ،و يرجع ذلك إلى عوامل ذاتية ترتبط بالفرد ذاته :من سمات شخصيته ،ميكانزمات
الدفاع ،إمكاناته ،قدراته ،إستعداداته ،رغباته ،طموحاته و آ مانيه ،و كذلك توقعاته للمستقبل،

و كذلك عوامل خارجية نجد منها الظروف المعيشية :من المحيط األسري خاصة إلى المحيط
اإلجتماعي عامة ،و أدواره ،و طبيعة عالقات الفرد مع هذين األخيرين ،باإلضافة إلى الظروف
اإلقتصادية التي يعيشها الفرد ،و أخي ار األوضاع السائدة في المجتمع و المكان المعاش ،و كل

هذه العوامل الذاتية و الخارجية كفيلة لتفسير نتائج الفرضيات الجزئية لهذه الدراسة ،جيث
خلصنا إلى ارتباط بعض مصادر الضغط النفسي بالقلق من المستقبل الضغوط األسرية

و الضغوط اإلنفعالية ،و عدم ارتباط البعض اآلخر من مصادر الضغط النفسي بالقلق من

المستقبل مثل الضغوط األكاديمية و الضغوط اإلقتصادية ،لدى عينة الدراسة المتمثلة في
طالبات الجامعة المتزوجات.
و بناءا على ما سبق و من خالل نتائج الدراسة الحالية نستنتج أن الطالبة الجامعية
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الخاتمة
المتزوجة قد تتعرض إلى ضغوط نفسية بإختالف مصادرها ،و بتدخل عدة عوامل كما سبق
الذكر ترتبط مصادر الضغط األسرية و اإلنفعالي ة بالقلق من المستقبل ،و ذلك من خالل تأثيرها
على تفكيرها و ترقبها و توقعها لما يحمله المستقبل.
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إقتراحات

إقتراحات:
إنطالقا من نتائج المتوصل إليها يمكن أن نقترح ما يلي:
 تطبيق موضوع الدراسة على عينات أكبر من الطالبات المتزوجات ،و ذلك بتضمن
كليات أخرى.

 ربط مصادر الضغط النفسي لدى الطالبة المتزوجة بمتغيرات أخرى مثل التوافق
الزواجي.

 القيام بدراسات مقارنة بين الطالبات المتزوجات و غير المتزوجات في جوانب
الشخصية و القلق من المستقبل و اإلضطرابات النفسية األخرى.

 تنظيم برامج و دورات إرشادية توجيهية للطلبية في المؤسسات الجامعية لتعريفهم
ببعض األساليب اإليجا بية التي قد تساعدهم على التكيف مع الضغط النفسي
و تنمية استراتيجيات مواجهة إجابية له.
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اإلجتماعية لدى طالبات الجامعة المتزوجات دراسة سيكومترية و إكلينيكية .رسالة ماجستر
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رقم الملحق

عنوان الملحق

10

مقياس مصادر الضغط النفسي في صورته األولية.

10

إستمارة التحكيم لمقياس مصادر الضغط النفسي.

10

قائمة األساتذة المحكمين لمقياس مصادر الضغط النفسي.

10

مقياس مصادر الضغط النفسي بعد التحكيم.

10

مقياس مصادر الضغط في صورته النهائية (بعد التقنين).

10

مقياس القلق من المستقبل.

ملحق رقم (:)10مقياس مصادر الضغط النفسي في صورته األولية.

العبارة

الرقم

 10تكثر الخالفات التي تحدث بين أفراد أسرتي.
10

ينخفض مستوى دخل أسرتي.

10

أجد صعوبة في بعض المناهج الدراسية.

10

تكثر المشاجرات بيني و بين زمالئي.

10

ال أنام عندما تقابلني مشكلة في حياتي.

10

المواد التي أدرسها ال تتناسب مع قدراتي و طموحاتي.

10

أشعر بالضعف العام و اصفرار الوجه من وقت ألخر.

10

ال يوجد احترام و تعاون بين أفراد أسرتي.

10

مصروفي الشخصي قليل جدا بسبب دخل األسرة

01

إنخفاض المستوى العلمي لألساتذة يؤثر علي.

00

ال يوجد إنسجام أو توافق بيني و بين زمالئي داخل

00

ال يقدرني اآلخرين.

00

أشعر بالصداع و آالم في الرأس من وقت آلخر.

00

أشعر بعدم أهميتي بين أفراد أسرتي.

00

أخجل عند زيارة زميل في منزلي لنقص أثاث المنزل و

المنخفض.

المدرسة أو خارجها.

لموقع السكن.

التنطبق

تنطبق

تنطبق

تنطبق

على

بدرجة

بدرجة

بدرجة

"أبدا"

"ناد ار"

"أحيانا"

اإلطالق منخفضة متوسطة

كبيرة

"كثي ار"

الرقم

العبارة

00

أجد صعوبة في تركيز إنتباهي أثناء المحاضرات و أثناء

00

أتعرض لكثير من المقالب من زمالئي.

00

أغير من زمالئي ألنهم أفضل مني.

00

من الصعب إتخاذ قرار حاسم في بعض األمور.

01

أشعر بصعوبة في النفس من وقت آلخر.

00

ال يهتم كل منا باآلخر داخل األسرة.

00

يوجد نقص في حاجاتي و متطلباتي الشخصية بسبب

00

أجد صعوبة في إنجاز واجباتي الدراسية و عدم معرفتي

00

أجد صعوبة في إقامة عالقات جيدة مع زمالئي.

00

أغضب ألتفه األسباب.

00

أجد صعوبة في تحقيق طموحاتي في الحياة.

00

تصيبني آالم عضوية في الظهر أو في أي عضو في

المذاكرة لمدة طويلة.

نقص المال.

بالطرق الجيدة للمذاكرة.

جسمي عند قيامي بعمل.
00

يعاملني واداي أو من يقوم مقامهما بقسوة.

00

أخاف من المستقبل بسبب إنخفاض دخل أسرتي.

01

ال أجد مساعدة من األساتذة لي في حل مشكالتي

00

ال توجد روح الحب و التعاون بيني و بين زمالئي داخل

الدراسية و الشخصية.
المدرسة أو خارجها.

التنطبق

تنطبق

تنطبق

تنطبق

على

بدرجة

بدرجة

بدرجة

"أبدا"

"ناد ار"

"أحيانا"

اإلطالق منخفضة متوسطة

كبيرة

"كثي ار"

الرقم

العبارة

00

أشعر بالخجل و الحساسية الزائدة بإستمرار حتى مع

00

ألوم نفسي ألقل خطأ أقع فيه.

00

أشعر بالتعب عندما أبذل جهد.

00

يعاقبني والداي أو من يقوم مقامهما على أخطائي و لو

00

تضعف طموحاتي بسبب نقص حاجاتي المادية.

00

أشعر بعدم الرغبة في دراسة بعض المواد الدراسية

زمالئي و أساتذتي.

كانت بسيطة.

المقررة
00

تكثر العداوة بيني و بين زمالئي و يكرهونني.

00

يتغير مزاجي و أثور بسرعة.

01

ال أجد استقرار في حياتي الشخصية.

00

أشعر بضعف الشهية أو سوء الهضم من وقت آلخر.

00

ال أنسجم مع والداي أو من يقوم مقامهما و ال أتقبل

00

قلة مالبسي و حسن مظهري أمام زمالئي يشعرني

00

ترهقني كثرة اإلمتحانات المستمرة طوال العام الدراسي.

00

ال يساعدني في فهم بعض المواد الدراسية.

00

ال أشعر بالحب.

00

أخشى الوقوع في أخطاء تخل باآلداب أو القواعد و

رأيهما.

بالضيق.

العادات اإلجتماعية.

التنطبق

تنطبق

تنطبق

تنطبق

على

بدرجة

بدرجة

بدرجة

"أبدا"

"ناد ار"

"أحيانا"

اإلطالق منخفضة متوسطة

كبيرة

"كثي ار"

الرقم

العبارة

00

تضطرب بعض أجهزة الحس (سمع-بصر-لمس –شم-

00

ال أجد تقارب بيني و بين أفراد أسرتي في أمور كثيرة

01

أخجل من زمالئي ألني أسكن في حي شعبي بسيط.

00

أجد صعوبة في اإلجابة الشفوية أثناء المحاضرات.

00

أجد صعوبة في اإلحتفاظ باألصدقاء داخل المدرسة أو

00

إنني سريع البكاء و التأثر.

00

أشعر بالحرج و جرح مشاعري ألبسط األمور.

00

يضايقني حب الشباب أو عدم نظارة بشرتي.

00

يفرق والداي أو من يقوم مقامهما بيني و بين أخوتي في

00

من الصعب شراء المراجع الدراسية المطلوبة بسبب

00

من الصعب الحصول على المراجع الدراسية المطلوبة

ذوق) لدي.

(اإلهتمامات و الرغبات)..

خارجها.

المعاملة.

العجز المادي ألسرتي.
في كلية المكتبة.

00

ال أكون مقبول من زمالئي في الكلية (المدرسة) أو

01

ينفذ صبري بسهولة و أغضب بسرعة.

00

أنفعل بسرعة في أغلب المواقف.

00

أشعر بزيادة و سرعة دقات قلبي من وقت آلخر.

خارجها.

التنطبق

تنطبق

تنطبق

تنطبق

على

بدرجة

بدرجة

بدرجة

"أبدا"

"ناد ار"

"أحيانا"

اإلطالق منخفضة متوسطة

كبيرة

"كثي ار"

العبارة

الرقم

00

ال أستطيع التعبير عن آرائي الشخصية داخل أسرتي.

00

أخاف من اإلصابة بالمرض لصعوبة اإلنفاق على

00

أشعر برغبة قوية في ترك الكلية (المدرسة) من وقت

العالج.
آلخر.

00

ال يحترمني زمالئي و ال يثقون بي.

00

أفضل الوحدة و الجلوس بمفردي بعيدا عن اآلخرين.

00

ينتقدني غيري و ينفرون من تصرفاتي.

00

أعاني من نقص اإلهتمام بالرعاية الطبية المناسبة.

التنطبق

تنطبق

تنطبق

تنطبق

على

بدرجة

بدرجة

بدرجة

"أبدا"

"ناد ار"

"أحيانا"

اإلطالق منخفضة متوسطة

كبيرة

"كثي ار"

الملحق رقم ( :)10إستمارة التحكيم لمقياس مصادر الضغط النفسي
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحمد خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضر –بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرة-
كلـ ـ ـ ــية العـ ـ ـ ـ ــلوم اإلنساـ ــنية و اإلجتماعية
قسـ ـ ـ ــم العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم اإلجت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماعية
تخصص علم النفس العيادي

األستاذ(ة) المحترم (ة)......................... :
 -في إطار إعداد مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر حول موضوع :مصادر الضغط النفسي و عالقتها بالقلق من

المستقبل عند الطالبة الجامعية المتزوجة ،تبنت الطالبة مقياس مواقف الحياة الضاغطة لزينب شقير،و لكي
يتناسب المقياس مع أهداف و عينة الدراسة ،قامت الطالبة بإجراء تعديالت في المقياس.

 و ترغب الطالبة باإلسترشاد بآرائكم الدقيقة للتأكد من صالحية عبارات المقياس و تحكيمه.مع التذكير بأن بدائل اإلجابة عن المقياس هي كالتالي:

البدائل ال تنطبق على اإلطالق تنطبق بدرجة منخفضة
الدرجة

تنطبق بدرجة متوسطة

تنطبق بدرجة كبيرة

"أبدا"

"ناد ار"

"أحيانا"

"كثي ار"

0

0

0

0

 و محاور المقياس بعد التعديل تتمثل في:المصدر

العبارات

مصادر أسرية

00-00-00-00-00-00-00-00-00-0-0

مصادر إقتصادية

00-01-00-00-0-0

مصادر أكاديمية

00-00-00-00-00-00-00-0-0-0

مصادر إنفعالية

00-01-00-00-00-00-01-0-0
الطالبة:

رجيمي سامية.

العبارة
10

أجد صعبة في بعض المقاييس من البرنامج
المقرر.

10

ال أنام عندما تقابلني مشكلة في حياتي.

10

تكثر الخالفات التي تحدث بين أفراد أسرتي.

10

ينخفض مستوى دخل أسرتي.

10

المقاييس التي أدرسها ال تتناسب مع قدراتي و
طموحاتي.

10

يتغير مزاجي و أثور بسرعة.

10

ينقص اإلحترام و التعاون بين أفراد أسرتي.

10

مصروفي الشخصي قليل بسبب إنخفاض دخل
أسرتي.

10

إنخفاض المستوى العلمي لألساتذة يؤثر علي.

01

ألوم نفسي ألقل خطأ أو مشكل أقع فيه.

00

زوجي ال يساعدني في أعمال المنزل.

00

أخاف من المستقبل بسبب إنخفاض دخل أسرتي.

00

أجد صعوبة في تركيز انتباهي اثناء المحاضرات
و أثناء المذاكرة لمدة طويلة.

00

أغضب ألتفه األسباب.

00

ال يتساهل معي زوجي إذا قصرت في أداء
مهامي.

00

تضعف طموحاتي بسبب نقص حاجاتي المادية.

00

أشعر بعدم الرغبة في دراسة بعض المقاييس
المقررة.

00

أشعر بالخجل و الحساسية الزائدة باستمرار حتى
مع زمالئي و أساتذتي.

00

ال أجد إستقرار في حياتي الشخصية و الزواجية.

01

يوجد نقص في حاجاتي و متطلباتي الشخصية
بسبب نقص المال.

تقيس

ال تقيس

التعديل

العبارة
00

تقيس

أشعر برغبة قوية في ترك الجامعة من وقت
آلخر.

00

إنني سريعة البكاء و التأثر.

00

ال أتفاهم مع رأي زوجي في كثير من األحيان.

00

من الصعب الحصول على متطلبات الدراسة
بسبب نقص دخلي.

00

أجد

صعوبة

في

اإلجابة

الشفوية

أثناء

المحاضرات.
00

أشعر بالحرج و جرح مشاعري ألبسط األمور.

00

ال يهتم كل منا باآلخر داخل األسرة.

00

ال أجد الوقت الكافي في المنزل إلنجاز واجباتي
و اإلهتمام بأسرتي.

00

أجد صعوبة في إنجاز واجباتي الدراسية ،و عدم
معرفتي بالطرق الجيدة للمذاكرة.

01

ينفذ صبري بسهولة و أغضب بسرعة.

00

ال أجد تقارب بيني و بين زوجي أو أفراد أسرتي
في أمور كشيرة(اإلهتمامات ،الرغبات)....

00

ال يساعدني زمالئي في فهم بعض المقاييس أو
الدروس الصعبة.

00

ال أجد مساعدة من األساتذة في حل مشاكلي
الدراسية.

00

أنفعل بسرعة في أغلب المواقف.

00

ال أستطيع التعبير عن آرائي الشخصية أمام
زوجي.

00

أجد صعوبة في التوفيق بين دراستي و أسرتي.

00

ال يوجد انسجام أو توافق بيني و بين زمالئي
داخل الجامعة أو خارجها.

ال تقيس

التعديل

الملحق رقم ( :)10قائمة األساتذة المحكمين لمقياس مصادر الضغط النفسي.

إسم المحكم

التخصص

10

بومعراف نسيمة

أستاذة في علم النفس

10

خياط خالد

أستاذ في علم النفس

10

رابحي اسماعيل

أستاذ في علم النفس

10

عقاقبة عبد الحميد

أستاذ في علم النفس

10

مرابطي عادل

أستاذ في علم النفس

الملحق رقم ( :)10مقياس مصادر الضغط النفسي بعد التحكيم.
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعة محـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمد خيـ ـ ـ ـ ـ ــضر –بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرة-
كلية الـ ــعلوم اإلنس ـ ــانية و اإلجتـ ـ ــماعية
قسـ ـ ــم العـ ـ ــلوم اإلجتمـ ـ ــاعية
علم النفس العيادي

إستبيان
أختي الطالبة:
 فيما يلي مجموعة من العبارات ،أرجو منك أن تقرئي كل عبارة و تفهميها جيدا ،و اإلجابة عليها بكل صدقو أمانة ،بوضع عالمة (  ) Xأمام اإلجابة التي تتفق مع وجهة نظرك تماما أو مع ظروفك و شخصيتك.
 ال توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة ،و إنما إختاري اإلجابة التي تنطبق عليك. من فضلك ال تتركي عبارة بدون اإلجابة عليها. تأكدي أن إجابتك تعكس رأيك الشخصي ،و ستكون موضع السرية التامة و لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.بيانات عامة:
 السن: التخصص أو الشعبة:سنة.

 -مدة الزواج:

 الزواج أثناء الدراسة الجامعية: -هل لديك أوالد؟

نعم:

 ،أو الزواج قبل اإللتحاق بالجامعة:
ال:

و شكرا على تعاونك

العبارة
 10أجد صعوبة في بعض المواضيع المقررة في
البرنامج.

 10ال أنام عندما تقابلني مشكلة في حياتي.
 10تحدث الكثير من الخالفات بين أفراد أسرتي.
 10مستوى دخل أسرتي منخفض.
 10المقاييس التي أدرسها ال تتناسب مع قدراتي و
طموحاتي.

 10يتغير مزاجي و أثور بسرعة.
 10ينقص التعاون بين أفراد أسرتي.
 10مصروفي الشخصي قليل بسبب إنخفاض دخل
أسرتي.

 10أداء األساتذة في التدريس يؤثر علي.
 01ألوم نفسي ألقل خطأ أو مشكل أقع فيه.
 00زوجي ال يشجعني على إتمام الدراسة.
 00أخاف من المستقبل بسبب إنخفاض دخل أسرتي.
 00أج ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ــعوبة ف ـ ـ ـ ــي تركي ـ ـ ـ ــز انتب ـ ـ ـ ــاهي أثن ـ ـ ـ ــاء
المحاضرات و أثناء المذاكرة لمدة طويلة.

 00أغضب ألتفه األسباب.
 00ال يتساهل معي زوجي إذا قصرت في أداء
مهامي.
 00تضعف طموحاتي بسبب نقص إمكاناتي المادية.
 00أشعر بعدم الرغبة في دراسة بعض المقاييس
المقررة في البرنامج.

 00أشعر بالخجل و الحساسية الزائدة باستمرار مع
زمالئي.

 00ال أجد استقرار في حياتي الشخصية و الزوجية.

ال تنطبق على تنطبق بدرجة

تنطبق بدرجة

اإلطالق "أبدا" منخفضة "ناد ار" متوسطة"أحيانا"

تنطبق بدرجة
كبيرة "كثي ار"

العبارة
 01يوجد نقص في تلبية حاجاتي و متطلباتي
الشخصية بسبب نقص المال.

 00أرغب أحيانا بترك الجامعة.
 00إنني سريعة البكاء و التأثر.
 00ال أتفاهم مع رأي زوجي في كثير من األحيان.
 00من الصعب الحصول على متطلبات الدراسة
بسبب نقص دخلي.

 00أجـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ــعوبة فـ ـ ـ ــي اإلجابـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ــفوية أثنـ ـ ـ ــاء
المحاضرات.

 00أشعر بالحرج و جرح مشاعري ألبسط األسباب.
 00ال يهتم كل منا باآلخر داخل األسرة.
 00ال أجد الوقت الكافي في المنزل إلنجاز كل من
واجباتي الدراسية و اإلهتمام باسرتي.

00

أجد صعوبة في إنجاز واجباتي الدراسية،

و عدم معرفتي بالطرق الجيدة للمذاكرة.

 01ينفذ صبري بسهولة.
 00ال يوجد تقارب بيني و بين زوجي في أمور
كثيرة(اإلهتمامات ،الرغبات)......

 00ال يساعدني زمالئي في فهم بعض المقاييس أو
الدروس الصعبة.
 00ال أجد مساعدة من األساتذة في تجاوز
صعوباتي الدراسية.

 00أنفعل بسرعة في أغلب المواقف.
 00أنحرج في التعبير عن آرائي الشخصية أمام
زوجي.

 00أجد صعوبة في التوفيق بين دراستي و أسرتي.

ال تنطبق على تنطبق بدرجة

تنطبق بدرجة

اإلطالق "أبدا" منخفضة "ناد ار" متوسطة"أحيانا"

تنطبق بدرجة
كبيرة "كثي ار"

الملحق رقم ( :)10مقياس مصادر الضغط في صورته النهائية (بعد التقنين)
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعة محـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمد خيـ ـ ـ ـ ـ ــضر –بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرة-
كلية الـ ــعلوم اإلنس ـ ــانية و اإلجتـ ـ ــماعية
قسـ ـ ــم العـ ـ ــلوم اإلجتمـ ـ ــاعية
علم النفس العيادي
إستبيان
أختي الطالبة:
 فيما يلي مجموعة من العبارات ،أرجو منك أن تقرئي كل عبارة و تفهميها جيدا ،و اإلجابة عليها بكل صدقو أمانة ،بوضع عالمة (  ) Xأمام اإلجابة التي تتفق مع وجهة نظرك تماما أو مع ظروفك و شخصيتك.
 ال توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة ،و إنما إختاري اإلجابة التي تنطبق عليك. من فضلك ال تتركي عبارة بدون اإلجابة عليها. تأكدي أن إجابتك تعكس رأيك الشخصي ،و ستكون موضع السرية التامة و لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.بيانات عامة:
 السن: التخصص أو الشعبة:سنة.

 -مدة الزواج:

 الزواج أثناء الدراسة الجامعية: -هل لديك أوالد؟

نعم:

 ،أو الزواج قبل اإللتحاق بالجامعة:
ال:

و شكرا على تعاونك

العبارة
 10أجد صعوبة في بعض المواضيع المقررة في
البرنامج.

 10ال أنام عندما تقابلني مشكلة في حياتي.
 10تحدث الكثير من الخالفات بين أفراد أسرتي.
 10مستوى دخل أسرتي منخفض.
 10المقاييس التي أدرسها ال تتناسب مع قدراتي و
طموحاتي.

 10يتغير مزاجي و أثور بسرعة.
 10ينقص التعاون بين أفراد أسرتي.
 10مصروفي الشخصي قليل بسبب إنخفاض دخل
أسرتي.

 10أداء األساتذة في التدريس يؤثر علي.
 01ألوم نفسي ألقل خطأ أو مشكل أقع فيه.
 00زوجي ال يشجعني على إتمام الدراسة.
 00أخاف من المستقبل بسبب إنخفاض دخل أسرتي.
 00أج ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ــعوبة ف ـ ـ ـ ــي تركي ـ ـ ـ ــز انتب ـ ـ ـ ــاهي أثن ـ ـ ـ ــاء
المحاضرات و أثناء المذاكرة لمدة طويلة.

 00أغضب ألتفه األسباب.
 00ال يتساهل معي زوجي إذا قصرت في أداء
مهامي.

 00تضعف طموحاتي بسبب نقص إمكاناتي المادية.
 00أشعر بعدم الرغبة في دراسة بعض المقاييس
المقررة في البرنامج.

 00ال أجد استقرار في حياتي الشخصية و الزوجية.

ال تنطبق على تنطبق بدرجة

تنطبق بدرجة

اإلطالق "أبدا" منخفضة "ناد ار" متوسطة"أحيانا"

تنطبق بدرجة
كبيرة "كثي ار"

العبارة
 00يوجد نقص في تلبية حاجاتي و متطلباتي
الشخصية بسبب نقص المال.

 01أرغب أحيانا بترك الجامعة.
 00إنني سريعة البكاء و التأثر.
 00ال أتفاهم مع رأي زوجي في كثير من األحيان.
 00من الصعب الحصول على متطلبات الدراسة
بسبب نقص دخلي.

 00أجـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ــعوبة فـ ـ ـ ــي اإلجابـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ــفوية أثنـ ـ ـ ــاء
المحاضرات.

 00أشعر بالحرج و جرح مشاعري ألبسط األسباب.
 00ال يهتم كل منا باآلخر داخل األسرة.
 00ال أجد الوقت الكافي في المنزل إلنجاز كل من
واجباتي الدراسية و اإلهتمام باسرتي.

00

أجد صعوبة في إنجاز واجباتي الدراسية،

و عدم معرفتي بالطرق الجيدة للمذاكرة.

 00ينفذ صبري بسهولة.
 01ال يوجد تقارب بيني و بين زوجي في أمور
كثيرة(اإلهتمامات ،الرغبات)......

 00ال يساعدني زمالئي في فهم بعض المقاييس أو
الدروس الصعبة.
 00ال أجد مساعدة من األساتذة في تجاوز
صعوباتي الدراسية.

 00أنفعل بسرعة في أغلب المواقف.
 00أجد صعوبة في التوفيق بين دراستي و أسرتي.

ال تنطبق على تنطبق بدرجة

تنطبق بدرجة

اإلطالق "أبدا" منخفضة "ناد ار" متوسطة"أحيانا"

تنطبق بدرجة
كبيرة "كثي ار"

الملحق رقم ( :)10مقياس القلق من المستقبل.
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعة محـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمد خيـ ـ ـ ـ ـ ــضر –بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرة-
كلية الـ ــعلوم اإلنس ـ ــانية و اإلجتـ ـ ــماعية
قسـ ـ ــم العـ ـ ــلوم اإلجتمـ ـ ــاعية
علم النفس العيادي
إستبيان
أختي الطالبة:
 فيما يلي مجموعة من العبارات ،أرجو منك أن تقرئي كل عبارة و تفهميها جيدا ،و اإلجابة عليها بكل صدقو أمانة ،بوضع عالمة (  ) Xأمام اإلجابة التي تتفق مع وجهة نظرك تماما أو مع ظروفك و شخصيتك.
 ال توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة ،و إنما إختاري اإلجابة التي تنطبق عليك. من فضلك ال تتركي عبارة بدون اإلجابة عليها. تأكدي أن إجابتك تعكس رأيك الشخصي ،و ستكون موضع السرية التامة و لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.بيانات عامة:
 السن: التخصص أو الشعبة:سنة.

 -مدة الزواج:

 الزواج أثناء الدراسة الجامعية: -هل لديك أوالد؟

نعم:

 ،أو الزواج قبل اإللتحاق بالجامعة:
ال:

و شكرا على تعاونك

العبــــــــــــــــــــــــــــــارة
10

أؤمن بالقضاء و القدر ،و أن القدر يحمل أخبا ار سارة

10

التفوق يدفعني دائما لمزيد من التفوق و أكافح لتحقيق

10

تراودني فكرة أنني قد أصبح شخصا عظيما في

10

عندي طموحات و أهداف واضحة في الحياة و أعمل

في المستقبل.

مستقبل باهر.
المستقبل.

لمستقبلي وفقا لخطة رسمتها لنفسي ،وأعرف كيف

أحققها.
10

اإللتزام الديني و األخالقي و التمسك بمبادىء معينة

10

األفضل أن تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا و تعمل

10

أشعر أن الغد (المستقبل) سيكون يوما ما مشرقا ،و

يضمن لإلنسان مستقبل آمن.
ألخرتك كأنك تموت غدا.

ستحقق أم ـ ـ ـ ـ ــالي في الحياة.

 10أملي في الحياة كبير ،ألن طول العمر يبلغ األمل.
10

يخبىء الزمن مفاجآت سارة ،و ال يأس في الحياة و ال

01

حياتي مملوءة بالحيوية و النشاط و الرغبة في تحقيق

حياة مع اليأس.
األمال.

00

يمتلكني الخوف و القلق و الحيرة عندما أفكر في

00

يدفعني الفشل إلى اليأس و فقدان األمل في تحقيق

المستقبل و أنه ال حول و ال قوة في المستقبل.
مستقبل أفضل.

00

أنا من الذين يؤمنون بالحظ ،و يتحركون على أساسه.

00

أفضل طريقة للتعايش مع الحياة هو عدم التفكير في

المستقبل ،و أترك الحياة تمشي كما تمشي.

معترض

معترض

بدرجة

بشدة

أحيانا

متوسطة

عادة دائما

العبــــــــــــــــــــــــــــــارة
00

تمضي الحياة بشكل مزيف و محزن و مخيف مما

00

أشعر بالفراغ و اليأس و فقدان األمل في الحياة و أنه

17

أشعر باإلنزعاج إلحتمال وقوع كارثة قريبا بسبب كثرة

18

أشعر بتغيرات مستمرة في مظهري (شكلي) تجعلني

19

ينتابني شعور بالخوف و الوهم من إصابتي بمرض

01

الحياة مملوءة بالعنف و اإلجرام تجعل الفرد يتوقع

00

كثرة البطالة في المجتمع تهدد بحياة صعبة و سوء

00

غالء المعيشة و انخفاض الدخل و انخفاض العائد

يجعلني أقلق و أخاف من المجهول.

من الصعب إمكانية تحسنها مستقبال.
الحوادث هذه األيام.

أخاف أن أكون غير جذاب أمام األخرين مستقبال.
خطير (أو حادث) في أي وقت.
الخطر لنفسه في أي وقت.
التوافق الزواجي مستقبال.

المادي يقلقني على مستقبلي.
00

المستقبل غامض و مبهم لدرجة تجعل من الصعب أن

00

ضغوط الحياة تجعل من الصعب أن أظل محتفظا

يرسم الشخص أي خطة لألمور الهامة من مستقبله.

بأملي في الحياة و أتفاءل بأنني سأكون في أحسن

حال.
00

أشعر بالقلق الشديد عندما أتخيل إصابتي في حادث

00

يغلب علي تفكير الموت في أقرب وقت خاصة عندما

00

أنا غير راض عن مستوى معيشتي بوجه عام مما

(أو حدث لي بالفعل) (أو حدث لشخص يهمني)
أصاب بمرض (أو يصاب أحد أقاربي).
يشعرني بالفشل في المستقبل.

معترض

معترض

بدرجة

بشدة

أحيانا

متوسطة

عادة دائما

00

أشعر أن الحياة عقيمة بال هدف ومعنى و ال مستقبل
واضح.

