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 والتقديرالشكر 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
َُعَملَُكْمَوَرُسولُُهَواْلُمْؤِمُنونَ)    )َوقُِلاْعَملُواَفَسَيَرىَّللاه

 صدق اهلل العظيم

 ) 105سورة التوبة: )

 

أتقدم بجزيل و  الدراسةة ىذه إنجاز عمى ووفقني أمري لي ويسر أعانني الذي هلل والشكر الحمد إن
القيمة التي كانت  اوتوجيياتي اعمى إشرافيفدوى حمبية  د. ةالفاضم ةاألستاذالشكر والتقدير إلى 

  .ىذه الرسالةنجاز إسنًدا لي في 

كما وأتقدم بالشكر لجامعة القدس العريقة وأخص بالذكر كمية الدراسات العميا عمى منحي ىذه 
 الفرصة الستكمال مسيرتي العممية.

ة الرسالة ىذه قشةلجنة المناقشة الكرامة عمى تفضميم بمناوأتقدم بخالص الشكر والتقدير ألعضاء 
 بآرائيم القيمة.  رائياوا  وتدقيقياة بذلوه من جيد في مراجعتيا  وما

 العمل ىذا إنجاح في ساىم من كلو 

 

 

 

 

  



ج

الملخص 

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى األمن النفسي وعالقته بقلق المستقبل لدى طلبة المدارس 

الداخلیة األیتام في فلسطین من وجهة نظر الطلبة أنفسهم, و التعرف إلى بعض متغیرات 

. ة ومكان السكنة وطبيعة اليتمالدراسي الجنسة والصفالدراسة وهي: 

 (25ويتكون من )باستخدام مقياس )ماسمو( لألمن النفسي ىدف الدراسةة قام الباحث  ولتحقيق

( 28ليصبح عدد فقراتو) هبتطوير  حيث قام الباحث (2005ةشقير) فقرة ة ومقياس قمق المستقبل

ام في طمبة المدارس الداخمية األيت( من 22) بمغتقصديو عمى عينة  المقاييس تم توزيعو  ةفقرة

الحادي لصفوف التاسع/ العاشرة و من االقدسة وبيت لحمة والخميل (  فمسطين من محافظات )

دخاليا إلى الحاسوب ومعالجتيا إحصائياً ة وبعد تجميعيا تم ترميزىا عشر عشر/ ال اني  وا 

 .(spssباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية )

أشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي:

ل لدى عينة الدراسة وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين األمن النفسي وقمق المستقب .1

 محافظات)القدسةبيت لحمة الخميل(.طمبة المدارس الداخمية األيتام في من 

الداخمية األيتام في  المدارس ةبمستوى قمق المستقبل لدى طموجود درجة متوسطة في  2.

 القدسة بيت لحمة الخميل(. محافظات)

الداخمية األيتام في  المدارس ةبمستوى األمن النفسي لدى طم. وجود درجة متوسطة في 3

القدسة بيت لحمة الخميل(. محافظات)



د

( في متوسطات قمق α≤0.05إحصائية عمى مستوى الداللة) ة. عدم وجود فروق ذات دالل4

 تبعاً  القدسة وبيت لحمة والخميل( الداخمية األيتام في محافظات) المستقبل لدى طمبة المدارس

 . لمتغيرات الجنسة ومكان السكنة وطبيعة اليتم

( في متوسطات قمق المستقبل α≤0.05إحصائية عمى مستوى الداللة) ةوجود فروق ذات دالل. 5

لمتغير  تبعاً  القدسة وبيت لحمة والخميل( الداخمية األيتام في محافظات)لدى طمبة المدارس 

 )حادي عشر/  اني عشر(. صفراسي ولصالح الصف الد

( في متوسطات األمن α≤0.05إحصائية عمى مستوى الداللة) ة. عدم وجود فروق ذات دالل6

 تبعاً  القدسة وبيت لحمة والخميل( الداخمية األيتام في محافظات)النفسي لدى طمبة المدارس 

 . لمتغيرات الجنسة والصف الدراسية ومكان السكنة وطبيعة اليتم

:أىميا عدة توصياتب دراسة يوصي الباحثنتائج الفي ضوء 

ضرورة العمل عمى رفع مستوى األمان النفسي لدى الطمبة وخصوصًا المستويات العميا لما لو  

من أ ر كبير عمى تقميل قمق المستقبل لدييمة مع ضرورة تفعيل دور اإلرشاد النفسي داخل 

المدارس.



 ه
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Abstract 

This study aims at identifying  the psychological security  and its  

relationship with future anxiety among orphan students at internal 

orphan schools in the Palestinian (Jerusalem, Bethlehem And Hebron) 

Governorates    from the students' perspectives. 

 Also, it aims at identifying some study variables like (sex, class, place 

of residence and orphan hood )  . 

For achieving the study purpose, Maslow scale for psychological 

security  consists of (75) items and  Shocker's scale (2005) for future 

anxiety consists of which was developed to be (28) items has been 

developed, distributed among purposive chosen (77) orphan students, 

gathered, codified, entered the computer and statically processed by 

using the Statistical Package of the Social Science (SPSS).  

The study results showed the following results : 

1.  A strong negative relationship between psychological security and 

future anxiety. 



 و
 

2. A moderate  response on the future anxiety among the orphan students 

at the internal schools of the Palestinian (Jerusalem, Bethlehem And 

Hebron) Governorates from the students' perspectives. 

3. A moderate  response on the psychological security  among the orphan 

students at the internal schools of the Palestinian (Jerusalem, Bethlehem 

And Hebron) Governorates from the students' perspectives 

4. No Significant Differences at  )α≤0.05 ( about the future anxiety 

among orphan students at internal orphan schools in the Palestinian 

(Jerusalem, Bethlehem And Hebron) Governorates from the students' 

perspectives attributed to the variables of sex ,place of residence and 

orphan hood.. 

5. Significant Differences at  )α≤0.05 ( about the future anxiety among 

orphan students at internal orphan schools in the Palestinian (Jerusalem, 

Bethlehem And Hebron) Governorates from the students' perspectives 

attributed to the variables of class in favor of (Eleventh, twelfth ) classes 

6. No Significant Differences at  )α≤0.05 ( about the psychological 

security among orphan students at internal orphan schools in the 

Palestinian (Jerusalem, Bethlehem And Hebron) Governorates from the 

students' perspectives attributed to the variables of sex ,place of 

residence , class and  orphan hood.. 

According to the study results, several recommendations have been 

suggested, included the 

importance of  strengthening the levels of psychological security for 

their importance in eliminating the levels of future anxiety. Moreover it 

is important to activate the role of psychological guidance at these 

schools 
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 األولالفصل 

 :وأهميتهامقدمة الدراسة 

 المقدمة

 إلىتمتد  جذكره أفحيث  اإلنسانيةء الشخصية لبنا الميمةالنفسي مف الحاجات  األمفيعتبر 
ما  إذا مف المرء يصبح ميددان عبر المراحؿ العمرية المختمفة، كأالطفكلة كتستمر حتى الشيخكخة 

لو بيا في أم مرحمة مف تمؾ المراحؿ، مما يؤدم ضغكطات نفسية كاجتماعية ال طاقة  إلىتعرض 
بعد  إالال يتحقؽ  لئلنسافالنفسي يعد مف الحاجات ذات المرتبة العميا  فاألمفاالضطراب، لذا  إلى

 (.1996)جبر، لئلنسافتحقؽ الحاجات الدنيا 

في ىـر  أساسيالنفسي كمفيكـ  األمفث عف مصطمح دمف تح أكؿ (Maslow)كيعد ماسمك
 األمفأساسي مف محاكر الصحة النفسية ليقـك تصكر  محكرؽ نظريتو كيعرفو عمى انو كفالحاجات 

ف الفرد يشعر ،ماسمك( عمى تحقيؽ الفرد لذاتو كأ)ركجرزاإلنسانية النفسي عند أصحاب  النظرية 
 النفسي. ككفقان  أمنوحاجاتو كمكاجية مشكبلتو، كبالتالي يفقد  إشباعبالتيديد عند عدـ قدرتو عمى 

في  تأتيالتي  الفسيكلكجيةنو قد رتب الحاجات كما يمي: الحاجات يـر ماسمك لمحاجات نجد أل
نتماء ثـ الحاجة لتقدير الذات، ثـ الحاجة لمحب ثـ الحاجة لبل لؤلمفالحاجة  ثـ ىـر الحاجات قاعدة
. كتعتبر ىذه تأتيالحاجة لتحقيؽ الذات، كالتي  كأخيران   ىرميان  تيبان الحاجات مرتبة تر  في قمة اليـر
، إلشباعياىك الذم يسيطر عمى الشعكر كيحرؾ الفرد نحك الطريؽ المناسب  إلحاحان  كأكثرىا متدرجان 

يبنى  أساسيةجاءت في المرتبة الثانية عند ماسمك كىذا يجعميا حاجة  لؤلمفكبذلؾ نجد أف الحاجة 
)سعد،  إشباعياعمى     .(1999بقية الحاجات في اليـر

مدادىاالشخصية  أساسالحاجات في تككيف  أىـالنفسي مف  األمف إلىكلعؿ حاجة الطفؿ   بأنماط كا 
شركط الصحة النفسية، كيعد  أىـمف القيـ كالمعايير كالسمكؾ كاالتجاىات السميمة السكية، كىي مف 

الطفؿ بالثقة في ذاتو كفيمف حكلو، كالكالديف ىما المصدر  إلحساس األكؿالنفسي المصدر  األمف
  (.1994النفسي)الديب، باألمفالطفؿ  حساسإل األساسي
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 كاألـطفكلة المرء،  إلىحيث تمد جذكره  اإلنسانيةحد الحاجات الميمة لمشخصية النفسي أ األمف
 باألمفالطفكلة دكر ميـ في درجة شعكر المرء  باألماف، كلخبراتمصدر لشعكر الطفؿ  أكؿىي 

ما تعرض لضغكط  إذارحمة مف مراحؿ العمر في أية م ء النفسي يصير ميددان ر النفسي، فأمف الم
مف  األمفاالضطراب النفسي، لذلؾ يعتبر  إلىأك اجتماعية ال طاقة لو بيا، مما قد يؤدم  نفسية

 (.2004)عقؿ،يتحقؽ بعد تحقؽ حاجاتو الدنيا لئلنسافالحاجات ذات المرتبة العميا 

 الحرماف إلىف ذلؾ يعرضو لطفؿ فإا نفسية سيئة عمى أثارلو  األسريةحرماف الطفؿ مف الرعاية  إف
كيتسـ  آلخرنو يتعرض لعدـ االستقرار، نتيجة انتقالو مف مكاف مف االرتباط بشخصيات دائمة كما أ

عدـ  إلىالذم يؤدم  األمرتعرض لظركؼ الحرماف بكثرة الثكرات االنفعالية، سمكؾ الطفؿ الذم ي
نجاز كغيرىا مف كالدافع لتحقيؽ الذات كاإل ينةكالطمأن لؤلمفدكافعو النفسية، كمنيا الدافع  إشباع

  .(BOWLBY, 1980الدكافع)

 وأسئمتها مشكمة الدراسة

مت تىاطبلع عمى الدراسات السابقة التي مف اإل جاءت فكرة الباحث حكؿ دراسة ىذا المكضكع 
( 2012كىي دراسة مقترحة مف خبلؿ رسالة ماجستير)أبك عمرة، راسة األيتاـ كحاجاتيـ النفسيةبد

كالتي تتزايد بشكؿ مستمر مف  يحة مف المجتمع الفمسطينيىذه الشر  إلىلفت االنتباه  إلىككذلؾ 
 إمكانيةعدـ  إلى كنظران  ،خبلؿ ما يتعرض لو شعبنا مف ممارسات كاعتداءات مف قبؿ االحتبلؿ

سة الغربية لدرا الضفةلمدارس الداخمية في قطاع غزة اقتصرت ىذه الدراسة عمى ا إلىالكصكؿ 
كعميو  األيتاـ مدارس الداخميةالنفسي كقمؽ المستقبؿ لدل طمبة ال األمفكمعرفة العبلقة بيف متغيرم 

 :اآلتيالدراسة بالسؤاؿ الرئيسي  يمكف تحديد مشكمة

 األيتامل لدى طمبة المدارس الداخمية النفسي وقمق المستقب األمنهل يوجد عالقة بين متغيري 
 فمسطين؟ في

 :التالية ئمةاألسويتفرع عنه 

 في األيتاـ الداخمية المدارس ةبالنفسي كقمؽ المستقبؿ لدل طم األمفما مستكيات كؿ مف  -
 فمسطيف؟
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 ةبالنفسي كقمؽ المستقبؿ لدل طم األمففي مستكيات  إحصائية ذات داللة ىؿ يكجد فركؽ -
طبيعة السكف ك كمكاف  الدراسيالصؼ ك  لمتغيرات)الجنس عان تبفمسطيف  في األيتاـالمدارس الداخمية 

 (.اليتـ

 أهداف الدراسة:

 فيما يميالدراسة  تكمف أىداؼ 

في المدارس  األيتاـ ةبكعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدل الطم النفسي األمفمستكل  التعرؼ إلى -
 .في فمسطيف الداخمية

األيتاـ في المدارس  ةبف النفسي كقمؽ المستقبؿ لدل الطمالفركؽ في مستكيات األم إلىالتعرؼ  -
 (.طبيعة اليتـك  مكاف السكفك  الصؼ الدراسيك  الجنس )لمتغيرات اخمية في فمسطيف تبعان الد

 الدراسة: أهمية
 األىمية النظرية

في المدارس الداخمية  لؤليتاـالنفسي  األمفلمدراسات العممية حكؿ مستكل  إضافةتعتبر ىذه الدراسة 
ستقبؿ في شتى المجاالت، كتعد ىذه في نفسيتيـ كقدرتيـ في مكجية تحديات الم تأثيرلما لو مف 

 نظران ، الشريحة جديرة باالىتماـ كالرعاية مف قبؿ المشرفيف النفسييف  كالمؤسسات التعميمية كالخيرية
  .التي يكاجييا الشعب الفمسطيني بشكؿ عاـلصعكبات لمظركؼ كا

 األىمية التطبيقية
 األيتاـ ةبمع الطم يتعاممكارسيف الذيف ىذه الدراسة في العممية التربكية لممديمكف االستفادة مف  -

 في المدارس الداخمية.
 .األيتاـ ةبالنفسييف الذيف يتعاممكا مع الطمقد يستفيد مف ىذه الدراسة المرشديف  -
 خصكصان  باأليتاـجديدة يمكف االستفادة منيا لمميتميف  إضافةقد تقدـ نتائج ىذه الدراسة  -

 .ةاإلرشاديالمؤسسات االجتماعية كالمراكز 
إلى زيادة االىتماـ بيذه الشريحة القميمة مف أبنائنا األيتاـ الذيف فقدكا  تككف ىذه الدراسة لفتة قد -

 آبائيـ أك أمياتيـ.
يمكف أف تككف تمييدان لدراسات كأبحاث أخرل في المستقبؿ نتيجة لزيادة نسبة ىذه الشريحة في  -

 مجتمعنا الفمسطيني نتيجة لما يتعرض لو مف ممارسات.
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سياـ يفيد الباحثيف كالمكتبات العربية.يمك -  ف أف تككف ىذه الدراسة إضافة معرفية كا 
 

 فرضيات الدراسة:
ي النفس األمف( بيف درجات α≤0.05عمى مستكل الداللة) إحصائية ال يكجد عبلقة ذات داللة -1

، ـمحافظات)القدس، بيت لح في المدارس الداخمية في األيتاـ كدرجات قمؽ المستقبؿ لدل الطمبة
 الخميؿ(. 

 األمف( في متكسطات α≤0.05عمى مستكل الداللة) إحصائية ال يكجد فركؽ ذات داللة -2
لمتغير  تبعان  ، الخميؿ(القدس، بيت لحـاأليتاـ في محافظات) النفسي لدل طمبة المدارس الداخمية

 الجنس.
 األمف( في متكسطات α≤0.05عمى مستكل الداللة) إحصائية ةال يكجد فركؽ ذات دالل -3

لمتغير  تبعان  ، الخميؿ(القدس، بيت لحـمحافظات)في  األيتاـالنفسي لدل طمبة المدارس الداخمية 
 .الصؼ الدراسي

 األمف( في متكسطات α≤0.05عمى مستكل الداللة) إحصائية ال يكجد فركؽ ذات داللة -4
لمتغير  عان تب ، الخميؿ(القدس، بيت لحـمحافظات)في  األيتاـالنفسي لدل طمبة المدارس الداخمية 

 السكف. مكاف
 األمف( في متكسطات α≤0.05عمى مستكل الداللة) إحصائيةال يكجد فركؽ ذات داللة  -5

لمتغير  تبعان  القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(محافظات)في  األيتاـالنفسي لدل طمبة المدارس الداخمية 
 ـ.طبيعة اليت

قمؽ في متكسطات  (α≤0.05عمى مستكل الداللة) إحصائيةال يكجد فركؽ ذات داللو  -6
لمتغير  تبعان  القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(محافظات)في  األيتاـلدل طمبة المدارس الداخمية  المستقبؿ
 .الجنس

قمؽ في متكسطات  (α≤0.05عمى مستكل الداللة) إحصائية ال يكجد فركؽ ذات داللة -7
لمتغير  تبعان  الخميؿ( القدس، بيت لحـ،محافظات)في  األيتاـلدل طمبة المدارس الداخمية  المستقبؿ

 .الصؼ الدراسي
قمؽ ( في متكسطات α≤0.05عمى مستكل الداللة) إحصائية ال يكجد فركؽ ذات داللة -8

لمتغير  تبعان ـ ، الخميؿ( محافظات)القدس، بيت لحفي  األيتاـلدل طمبة المدارس الداخمية  المستقبؿ
 مكاف السكف.
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قمؽ ( في متكسطات α≤0.05اللة)عمى مستكل الد إحصائية ال يكجد فركؽ ذات داللة -9
 لمتغير تبعان القدس، بيت لحـ ، الخميؿ( محافظات) في األيتاـلدل طمبة المدارس الداخمية  المستقبؿ
 ـ.طبيعة اليت
 الدراسة: محددات

 تتحدد الدراسة الحالية بمحددات ىي:

 .ـ2016مف العاـ األكؿ الحدكد الزمانية: الفصؿ -
 .، بيت لحـ ، الخميؿ(القدس)محافظاتالحدكد المكانية: -
 صؼ التاسع إلى الثاني ثانكم/ تكجييي.الفي المدارس الداخمية مف  األيتاـالحدكد البشرية:  -
 .(2005،شقير)مقياس قمؽ المستقبؿ، النفسي لؤلمف مقياس ماسمك :اإلجرائيةالحدكد  -

 مصطمحات الدراسة:

   النفسي األمن

 ماسمك مقياس عمى المفحكص عمييا يحصؿ تيال الدرجة ىك: التعريف اإلجرائي لألمن النفسي
 .النفسي) المستخدـ في الدراسة( لمشعكر باألمف

زمة تحمؿ في ثناياىا خطر ف النفس كطمأنينتيا عند تعرضيا ألىك سكك  :النفسي اصطالحاً  األمن
كالعسكرية مف األخطار، كذلؾ شعكر الفرد بالحماية مف التعرض لؤلخطار االجتماعية كاالقتصادية 

 (.1995)الصنيع،لمحيطة بوا

، اآلخريفمحبكب كمتقبؿ مف  بأنوشعكر الفرد  -:بأنوالنفسي في منظكر عمـ النفس  األمفيعرؼ ك 
) بينيـ، حيث يدرؾ أف بيئتو صادقة غير محبطة يشعر فييا بندرة الخطر كالتيديد تولو مكان
 (.2009، الدلبحي

 :  قمق المستقبل

 قمؽ عمى مقياس المفحكصيف عمييا يحصؿ التي الدرجةىك  : المستقبل لقمق اإلجرائي التعريف
 (.2005 ، إعداد )شقير مف كىك الحالية الدراسة في المستخدـ المستقبؿ
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 لمقمق االصطالحي التعريف

 مع استقرار أك راحة كعدـ مقيـ ىـ بتيديد أك مكرر كشعكر سار غير انفعاؿ نوأ المستقبؿ قمؽ
 ىذا يتعمؽ ما كغالبان  الناحية المكضكعية مف لو مبرر ال ائـد كخكؼ ، كالشدة بالتكتر إحساس
 .(1989الخالؽ، عبد)كالمجيكؿ بالمستقبؿ الخكؼ

 عمى القدرة كعدـ ياة،لمح بيةالسم كالنظرة المستقبؿ تجاه يالسمب يركالتفك الرتياحا بعدـ الفرد شعكر
بالنفس)  الثقة عدـ مع فباألم الشعكر كفقداف الذات اعتبار يكتدن األحداث الضاغطة مكاجية

 (.2009المشيخي، 

كبلىما كىك في سف دكف  أك أمو أك أباه: اليتيـ ىك كؿ مف فقد لميتم االصطالحيالتعريف 
 (.2004)ابف منظكر،البمكغ

كمحركـ مف الرعاية األسرية، كيتمقى الرعاية مف األـ البديمة  ىك الطفؿ الذم تكفي عنو كالديو
و كافة طار اإليداع في مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تقدـ لكاألخصائي االجتماعي في إ

 (.2005)يحيى،الخدمات

 لئلقامةمؤسسات اجتماعية يككف فييا جزء مخصص  أكىي مدارس داخمية  :المدارس الداخمية
حتى  األىميةكعدـ  األسرممف يعانكف التفكؾ  أككبلىما كالفقراء  أك الداخمية لمف فقد أحد كالديو

 أكعاـ كتقدـ خدماتيا التعميمية كالمينية بدكف مقابؿ كىي في فمسطيف مدارس خاصة  (18)يبمغ 
 قسـ التعميـ العاـ. -تابعة لجمعيات خيرية  كمرجعيتيا كزارة التربية كالتعميـ

بأنيا المرحمة التعميمية التي تضـ الصؼ  : كقد عرفيا الباحث إجرائيان المرحمة األساسية العميا
 حسب تقسيمات كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية. صؼ العاشرال إلىالسابع 

المرحمة التي تضـ األكؿ ثانكم كالثاني ثانكم حسب التقسيمات التي تعتمدىا  المرحمة الثانوية:
 كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية.
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 الفصل الثاني:

 :الدراسات السابقةالنظري و  اإلطار

 النظري اإلطار: أوالً 

 المراحؿ في فيي تظير نشأتيا، حيث مف أكلية حاجة الفسيكلكجية كالحاجات األمف إلى لحاجةا إف
 إذا ك اليكمية، حياتو كفقان لركتيف الطفكلة منذ الحاجة تمؾ إشباع يألؼ حيث الفرد حياة مف األكلى

 إفف األمف إلى حاجتو إشباع في حدكث اضطراب إلى يؤدم بحيث الركتيف ىذا عمى تغير طرأ ما
 البلشعكرم التيديد مف يعانكف الذيف أما األشخاص الشخص، لدل القمؽ ك الخكؼ انفعاؿ يثير ذلؾ

 تعكيضية بتصرفات القياـ إلى فيمجؤك  فإنيـ خبلؿ حياتيـ ظركؼ مف لو تعرضكا ما بحكـ لؤلمف
 عمـ ) مكسكعةكاقع مف ليا مبرر كال حقيقة مف ليا ال سند مجيكلة أخطار ضد أنفسيـ بيا يحمكف
 (.24-23: 1999الشاممة، النفس

 األمن النفسي

 حالة يككف كىك حده عمى فرد كؿ أمف أك الشخصي األمف كىك االنفعالية أك النفسية الطمأنينة ىك
 كترتبط الحاجة أمنو لتحقيؽ الفرد محرؾ كىك لمخطر معرض كغير مضمكنان  الحاجات إشباع فييا
 (.1989 زىراف،( البقاء عمى ظةالمحاف بغريزة كثيقان  اارتباطن  األمف إلى

 آمنة إلى جماعة االنتماء مف كالتأكد الذات في كالثقة الذات اطمئناف مف مركب النفسي األمفك 
  (.2003)زىراف،
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  :والثانوية األساسية النفسي األمن أبعاد

 األساسية األبعاد

ؾ االستقرار ، كمف مظاىر ذلاآلخريفالشعكر بالتقبؿ كالحب كعبلقات الدؼء كالمكدة مع  -
شباع كألفوكالزكاج كىك أمف كمكدة، كرحمة   كتربيتيـ. األكالدحاجات كالديو كرعاية  كا 

يكفي لحياة  الجماعة كالمكانة فييا كتحقيؽ الذات كالعمؿ الذم يدر دخبلن  إلىالشعكر باالنتماء  -
 كريمة في الحاضر كالمستقبؿ.

الخطر كالعدكاف كالجكع كالخكؼ)زىراف، ثؿ م األمفالشعكر بالسبلمة كالسبلـ، كغياب ميددات  -
1989.) 

 الثانكية األبعاد

 يشعر بالكرامة كبالعدالة كباالطمئناف كاالرتياح. دافئةو بيئة سارة العالـ كالحياة عمى أن إدراؾ -
 كتبادؿ االحتراـ معيـ. أخياربكصفيـ كدكديف  اآلخريف إدراؾ -
 .األصدقاءالتعامؿ معيـ، ككثرة  كحبيـ كاالرتياح لبلتصاؿ بيـ، كحسف باآلخريفالثقة  -
 )كعدـ التعصب(.اآلخريفمح مع التسا -
 المستقبؿ كحسف الحظ(. إلىكاالطمئناف  كاألمؿالتفاؤؿ كتكقع الخير) -
 الشعكر بالسعادة كالرضا عف النفس كفي الحياة. -
 الشعكر باليدكء كاالرتياح كاالستقرار االنفعالي كالخمك مف الصراعات. -
جانب الذات)كالشعكر بالمسؤكلية االجتماعية  إلى اآلخريفلتمركز حكؿ االنطبلؽ كالتحرر كا -

 كممارستيا(.
 (.1989لشعكر بالنفع كالفائدة في الحياة)زىراف،كا كالتسامح معيا، كالثقة في النفس تقبؿ الذات -
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 النفسي األمن أهمية

كاالضطرابات، كىك  النفسي ىك الشعكر باليدكء كالطمأنينة كبعد عف القمؽ أساسوفي  األمفيعتبر ك 
حساسوشعكر ضركرم لحياة الفرد كالمجتمع، كمف أىـ أسبابو اطمئناف المرء عمى نفسو كمالو   كا 

 (.1996مكدة ممف يحيطكف بو) الربيع،بالعطؼ كال

 اإلنساف يعيش الذم الفيء تمثؿ عظيمة قيمة األمفاالحتماؿ ك  قميؿ تحقيؽ الذات أف ماسمك كيرل
 بيا كتنيض إنسانية، حياة تقـك أف مطمقان  يمكف فبل حياتو، كشقيؽ كجكده كىك قريف ظبللو في إال

 (.2009بأمف كافر) الشيرم، الحياة تمؾ اقترنت إذا إال األرض، الخبلفة في كظيفة

 

 لألمن النفسي ةحاجال

 إلىكاالرتياح  كالرضي اإلشباعتحقؽ  فإنياكجدت  إذااالفتقار لشيء ما،أما  بأنياتعرؼ الحاجة 
الحاجات النفسية لمفرد منذ طفكلتو، كتعتبرىا ال  إشباعكتعمؿ التربية النفسية عمى .  ف الحيالكائ
ىـ كأ ،متزنان متكامبل ن  لتككيف بيئتو النفسية كالكجدانية تككينان  األخرلعف الحاجات  أىميةتقؿ 

 : الحاجات النفسية لمطفؿ

 الحاجة إلى الحب كالمحبة. -

 كالتكجيو. الرعاية مف الكالديف إلىالحاجة  -
 الكبار. إرضاء إلىالحاجة  -
 .األقراف إرضاء إلىالحاجة  -
 التقدير االجتماعي. إلىالحاجة  -
 تقبؿ السمطة. إلىالحاجة  -
 التحصيؿ كالنجاح. إلىالحاجة  -
 مكانة كاحتراـ الذات. إلىالحاجة  -
 .األمف إلىالحاجة  -
 (.2005)عبد اليادم، المعب إلىالحاجة  -
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النفسي الذم يؤثر في جميع نكاحي الحياة السياسية  باألمفلمشعكر حاجة الفرد  إلىيرل الباحث 
النفسي في المجتمع الذم يعيش  تكازفلكي ينعـ بالصحة النفسية كال ،كالثقافية كاالقتصادية كغيرىا

 فيو.

 النفسي األمن تكوين في تؤثر التي العوامل

 األكلية لدكافعو إشباعو كمدل ، ةاالجتماعي كعبلقاتو لمفرد العضكية بالحالة النفسي األمف يرتبط
 كقد ، نسبيان  الثابتة االجتماعي كالتكيؼ ، الذاتي التكافؽ مف حالة فيك ثـ ، كمف الثانكية كحاجاتو

 بالتنشئة كأيضان  ، المحيطة كالثقافية ، كاالقتصادية االجتماعيةكبالعكامؿ  العضكية الفرد بحالة يتأثر
 الصحية الفرد كحالة ، كالتدريبات المدرسية كاألنشطة ةاألسر  في األطفاؿ كبشأف االجتماعية
 ،ليا يتعرض أك الفرد بيا يمر التي كالمكاقؼ راتكالخب ، يمتمكيا التي كالميارات كالنفسية الجسمية
 (.Bean,1997,23-35) لمفرد تقدـ التي كالخدمات

 النفسي: األمنمكونات 

البدنية كالجسمية، كأف المجتمع  جاتوالفرد لحا إشباعمدل  إلىالجسمي: حيث يشير  األمف -1
 إبراىيـيتناسب مع مقدار ما كفره)  األمفيضمف مستكل مف  األساسيةحاجاتيـ  هفرادالذم يكفر أل

 (2005كعثماف، 
ي محيطو حاجاتو االجتماعية ف بإشباعاالجتماعي: كيتضمف شعكر الفرد  األمف -2

 اجتماعيان  ، كأف الفرد يدرؾ أف ليا دكران االجتماعي،كشعكر الفرد بأف لو ذات ليا دكر في محيطيا
االنتماء لمتمسؾ بتقاليد الجماعة كمعاييرىا حيث يتمثميا الفرد كما  إلىا يدفعو الشعكر بالحاجة مؤثرن 
 (.2010ىك الذاتية) الصيفي،  معاييرهت نلك كا

كريا، : كىك أف يأمف الفرد عمى فكرة، كعقيدتو مف أف يتـ قيره) مالفكرم كالعقائدم األمف -3
2008.) 

مف النفسي لمفرد، فبل يمكف يرل الباحث أف األمف السياسي كاالقتصادم ىما ضركرياف لتحقيؽ األ
 أك ال يجد قكت عائمتو. كالحركب االعتداءات مف الفرد عمى نفسو كعائمتو مفأف يأ
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 (RYFF)النفسي حسب نموذج  األمنعناصر 

النفسي يتككف مف عناصر  األمفانب لمفيكـ متعدد الجك  ا شامبلن نظرين  نمكذجان (  RYFF)كضع 
 :أساسية

 الحياة. كأىميةتقبؿ الذات: كيتمثؿ في نظرة الفرد لذاتو نظرة ايجابية كالشعكر بقيمة  -1
 اآلخريفيجابية مع عبلقات إ إقامة: كتتمثؿ في قدرة الفرد عمى اآلخريفالعبلقة االيجابية مع  -2

 تتسـ بالثقة كاالحتراـ كالدؼء كالحب.
كتقييـ ذاتو مف خبلؿ معايير  تماد الفرد عمى نفسو كتنظيـ سمككوقبللية: كتتمثؿ في اعاالست -3

 محددة يضعيا لنفسو.
بيئتو الذاتية كاستغبلؿ الفرص  إدارةالسيطرة عمى البيئة الذاتية: كتتمثؿ في قدرة الفرد عمى  -4

 لبلستفادة منيا. بيئتوالجيدة كالمكجكدة في 
مكانياتوالفرد لقدراتو  راؾإدالتطكر الذاتي: كيتمثؿ في  -5 كالسعي نحك تطكيرىا مع تطكر  كا 

 الزمف.

) الشرعة، باألمفعمى عدـ الشعكر  عدـ كجكد ىذه العناصر أك تدنييا يعتبر مؤشران  أفكيرل رايؼ 
1998.) 

 النفسي مصادر الشعور باألمن

 النفسي. باألمف يشعره اجتماعيان  المستكل التعميمي يحقؽ لمفرد كضعان  إفالمستكل التعميمي:   -1
بالتمايز  الثقافة: دلت الدراسات أف التعصب العنصرم يكلد لدل المجمكعات الثقافية أحساسان  -2

 كالقكة كاألمف، كاف إدراؾ األمف يختمؼ باختبلؼ الثقافات.
كجكد الشخص مع أفراد يعتنكف بو: إف كجكد الشخص مع أفراد يعتنكف بو كيشارككنو الذكؽ  -3

يب السمكؾ يحقؽ لو قدر أكبر مف اإلحساس بالراحة كاالسترخاء كبقدر أقؿ كطريقة التفكير كأسال
 مف التكتر كالقمؽ.

 باألمف. كأكثر إحساسان  قؿ خكفان ا تقدـ الفرد في العمر كمما كاف أالسف: كمم -4
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 بمكغ اليدؼ يحقؽ لمفرد الذات كتأكيدىا، فاإلنساف عندما يضع لنفسو أىدافان  إفبمكغ اليدؼ:  -5
نو يدرؾ معنى لحياتو كاليدؼ منيا صكرتو عف ذاتو أكثر ايجابية كبالتالي أكثر ا فإكيسعى لتحقيقي

 لمنفس. أمنان 
التخمي عف مكقؼ متكعد ييدد الفرد: إف إحساس الفرد بالذنب كاإلثـ يكرثو الخكؼ كالقمؽ،  -6

حساس الفرد بأنو ميدد بالعقكبة  ،فخركجو عف القكاعد التي كضعيا المجتمع تعرضو لمعقكبة يزيد كا 
 مف قمقو كاضطرابو.

العائمة المباشرة)األسرة(: إف إحساس الفرد باألمف النفسي لو جذكره العميقة في طفكلتو، فيك  -7
يحدث مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية التي تبدأ منذ المحظات األكلى في حياة اإلنساف كال 

 (.1983)أبكر،حقيقيان  بان نو محبكب حإال إذا أحس الطفؿ بأنو مقبكؿ كأ يتحقؽ لمطفؿ األمف

 النفسي األمنمؤشرات 

 الفرد إحساس عمى دالة اعتبرىا مؤشران، عشر ( أف ماسمك كضع أربعة2007أشار الطيراكم)
 :يأتي فيما المؤشرات كتتمخص ىذه النفسي، باألمف

 .كقبكليـ اآلخريف بمحبة الشعكر  -1
 .المجمكعة بيف كالمكانة كباالنتماء ككطف، بالعالـ الشعكر  -2
 .كالقمؽ التيديد مشاعر كندرة األماف، مشاعر  -3
 .كصداقة بأخكة العيش الناس يستطيع حيث كمسرة، بدؼء كالحياة العالـ إدراؾ  -4
 .كخيريف كدكديف كبصفتيـ الجكىر، حيث مف الخيرة بصفتيـ البشر إدراؾ  -5
مع  المكدة كمشاعر العدكانية، كقمة التسامح حيث اآلخريف، نحك كالثقة الصداقة مشاعر  -6

 اآلخريف.
 .عاـ بشكؿ بالتفاؤؿ كاإلحساس الخير تكقع نحك االتجاه  -7
 .كالقناعة لمسعادة الميؿ  -8
 .االنفعالي كاالستقرار ، كاالسترخاء كالراحة اليدكء مشاعر  -9

دكف    بمكضكعية كمشكبلتو العالـ مع التفاعؿ عمى كالقدرة الذات، خارج مف لبلنطبلؽ الميؿ -10
 .الذات حكؿ تمركز
 .الشخصية االندفاعات كتفيـ معيا، كالتسامح اتالذ تقبؿ -11
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عمى  السيطرة في الرغبة مف بدالن  المشكبلت مكاجية في كالكفاية القكة بامتبلؾ الرغبة -12
 اآلخريف.

 .الكاقع مكاجية عمى المنظمة كالقدرة ،الذىنية أك العصبية االضطرابات مف الخمك -13
 (.2007باآلخريف)الطيراكم،  االىتماـك  كالمطؼ التعاكف ركح كبركز االجتماعية االىتمامات -14

نو ال يمكف تحقيؽ األمف النفسي لمفرد إال مف خبلؿ تكافر عناصر كمصادر يرل الباحث أ
مع كبيئة خالية مف الميددات عمى ، ككجكد مجتالفرد عيش فيويكمؤشرات األمف في المجتمع الذم 

 مف كحياه الفرد كأسرتو.          أ

 

 وقات األمن النفسيمع

لعكامؿ  الفرد يتعرض حينما المجتمعي المستكل عمى خطيران  أمران  النفسي األمف معكقات مثؿت
مستمر، كمف  كاضطراب قمؽ حالة في يجعمو مما لمفرد، ألقيمي النسؽ في تؤثر متنكعة، ضاغطة

 ىذه المعكقات:

 فراد،األ حياة ييدد المنخفض االقتصادم المستكل أف بو المسمـ مف المعكقات االقتصادية: -1
المعيشية  حاجاتو إشباع في االطمئناف عدـ مشاعر الفرد لدل تخمؽ الشيرم الدخؿ قمة إف حيث

 .الذاتية كرغباتو اليكمية
 تغير في حدث فإذا بيا، يؤمف التي الفرد معتقدات إلى تشير القيـ التغير في نسؽ القيـ: إف -2

عمى  تعمؿ قيما يتبنى الفرد فإف ي،النفس لؤلمف الحاجة إلشباع اختيارىا يتـ التي السمكؾ أشكاؿ
 .النفس عف دفاع أنو عمى مثبلن  العدكاف يبرر كأف اكشخصين  ان اجتماعي المقبكؿ غير السمكؾ تبرير

تغيرات اقتصادية  إحداث إلىكقكع الحركب كالخبلفات تؤدم  إفالحركب كالخبلفات:  -3
االقتصادية، مما يترتب عميو  عاألكضاتفكؾ العبلقات االجتماعية، كارتباؾ  إلىكاجتماعية، تؤدم 

كالسمكؾ، كفقداف  األفعاؿجديدة مف ردكد  أنماطالمجتمع، كظيكر  ألفرادنشكء حاجات جديدة 
) الدلبحي، ما ييدد بقاءه إزالة، مما يجعؿ الفرد يغير مف قيمو كمبادئو في سبيؿ  الطمأنينة
2009). 
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كسطو  في بالفرد المحيطة لعكامؿا إفالعكامؿ الثقافية كالتنشئة االجتماعية المضطربة:  -4
االجتماعية،  التنشئة أساليب مف سكية غير أنماط كشيكع الثقافية العكامؿ كاضطراب االجتماعي

االنتقاؿ  أك ليا مكاجيتو حالة في الفرد تيدد كصراعات تناقضات إلى مستقببل تتحكؿ ما سرعاف
 بنائيا. أنماط في مختمفة أخرل بيئات إلى
كتيدد  تعكؽ التي السبؿ مف الديني الكعي مستكل انخفاض ي: يعدضعؼ الكعي الدين -5

كجكد  إلى كالبحكث الدراسات مف العديد أشارت فقد أيضا، كالمجتمع لمفرد النفسي كاألمف الطمأنينة
الفرد  إيجابيا بشعكر يرتبط التديف مستكل أف ككما النفسي، كاألمف باهلل اإليماف بيف مكجبة عبلقة

 (.2003)السيمي،في مجاؿ عممو كاإلنتاجيةبالرضا الكظيفي 
 كأكثر قمقان  إف عدـ إشباع الحاجة إلى األمف يجعؿ الفرد متكتران  :عدـ إشباع الحاجة إلى األمف -6

قؿ قدرة عمى المبادأة كالمركنة مف غيره، كأكثر قابمية لئليحاء، كأكثر تجاه مكاقؼ الحياة اليكمية، كأ
بما يشعر بو مف مخاكؼ كعدـ أمف، كيككف  اقؼ الحياة مدفكعان فيستجيب لمك  ا كترددان كحذرن  جيكدان 

 (.1999) العامرم،سمككو غير منتظـ كغير منطقي

 مهددات األمن النفسي

 بشكؿ الفرد لدل كالقمؽ الخكؼ يثير بو التيديد أك الخطر التيديد بالخطر: إف أكالخطر  -1
 جانب كمف جانبو، مف مفباأل الشعكر إلى حاجة أكثر كيجعبله عاـ، بشكؿ كالجماعة خاص

الجماعة  تماسؾ زيادة استكجب كالتيديد كمما الخطر زاد الخطر، ككمما ىذا درء عف المسئكليف
 (.Berkwitz ،1975لمكاجيتو)

 أكالتي قد يككف سببيا متعمؽ بالكراثة  األمراضبالعديد مف  اإلنساف الخطيرة: يصاب األمراض -2
القمب حيث يصاحبيا في كثير  كأمراضالفرد، كمنيا السكرم بالمؤثرات البيئية المحيطة ب أكالعدكل 

 .(Patel et al 1980,)األمفمرتفع كاكتئاب كشعكر عاـ بعدـ  تكتر األحياف مف
منيا عند  عند المعكقيف جسميان  أكضحكالعصابية تككف  األمفالجسمية: حيث نقص  اإلعاقة -3

 Sarkar & Ganguli , 1982).العادييف)

 تكيفوقد تؤثر كتعيؽ  ككجكد معكقات كميددات في حياتو إشباع حاجات الفرد يرل الباحث أف عدـ
نتاجيتو كتضع حدان  كتحد مف في جميع المجاالت كتؤثر عمى نكاحي الحياة مع المجتمع،  نشاطو كا 

 إلبداعاتو.
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 باع الحاجة لمشعور باألمن النفسيدور األسرة في إش

التي المؤثرات  أقكلكىي مف ،ينشأ فييا الفرد تيال المؤسسة االجتماعية األكلىىي  األسرةتعد 
كمدىـ بالحب كالتقبؿ كتعمؿ  مف خبلؿ رعايتيـ ـكمعتقداتي ـكتحدد اتجاىاتي أبنائياتشكؿ سمكؾ 

 عمى نمك كتطكر شخصيتيـ.

كالمتعمؽ بمصادر األمف  ( Karen Horney) ، 1981أشار الريحاني إلى افتراض كارف ىكرنام
حساسو بالسيطرة أك النفسي لمطفؿ، فقد اف ترضت باف إشباع حاجات الطفؿ ضمف نطاؽ األسرة كا 

 (.1985) الريحاني،الحرماف أك الرفض يقكد إلى شعكره بالقمؽ كعدـ األمف النفسي

ف تكافؽ الفرد في مراحؿ نمكه المختمفة يتكقؼ عمى مدل شعكر الفرد باألمف كأكد ماسمك بأ
 مف كدافئ فانو ينمك بشكؿ سكم كيصبح قادران في جك آ فكلتو، فإذا تربى الطفؿكالطمأنينة في ط

 (.1981عمى تحقيؽ ما يريد) عبد الغفار،

 لألطفال األمندور المدرسة في توفير 

 في كتقدميـ تطكرىـ عمى يساعد الذم لمطفؿ كاالطمئناف األمف تكفير إلى المدرسة تسعى لذلؾ
 بعدـ الشعكر إلى ذلؾ بو يؤدم مدرسةال داخؿ باألمف يشعر ال الذم فالطفؿ التحصيؿ المدرسي،

 بسكء شعكره بالتالي ك الدراسي التحصيؿ عمى قدرتو في يؤثر دراستو مما في االستقرار ك األماف
 لمعمؿ معا كاآلباء كالمعمميف المربيف دكر كىنا  يأتي .الدراسي بالفشؿ شعكره إلى كحتى التكافؽ،
 كتحصيؿ الخبرات عمى الكصكؿ  كالحصكؿ عمى تيـكمساعد ألبنائيـ كاالستقرار األماف سبؿ تكفير

 .2004) عمد،)بنجاح المعمكمات

فيو  الذم ينشأ األساسيالفرد حيث تعتبر الحاضف  في تنشئة األسرةدكر  أىمية إلىيرل الباحث ك 
دكر المدرسة كالمعمـ في تكفير الجك األمف  ، كيأتي ثانيان الفرد كتشكؿ سمككو كتطكر شخصيتو

 .جابية مستقببلن إلى تكافؽ كتحصيؿ دراسي كنتائج إيقكده الذم ي لمطالب



16 
 

 النفسي لألمن مفسرة نظريات

 النفسي: باألمننظريات الحاجات المتعمقة 

 (.Maslow, 1943: نظرية ماسمو في الحاجات)أوال

 اليرمي النمكذج مف المستكل الثاني في كضعيا حيث األمفإلى  الحاجة أىمية يشير ماسمك إلى
 ه الحاجات كما رتبيا ماسمك ىي:ىذك  لمحاجات،

 ،حيان  يككف كأف حياتو، عمى اإلنساف يحافظ أف إلى الحاجة :الفسيكلكجية أكالحاجات العضكية  -1
المستكيات  ضكء كفي ،.كيشعر كيسمع يرل كأف كيتزكج كيناـ كيأكؿ يتنفس أف إلى بحاجة كاإلنساف
تكاد  ألنيا ،الناس بو يشعر أمرنا تشكؿ ال البشرية المجتمعات معظـ إلييا كصمت التي المتطكرة

 .ةالبشري لممجتمعات االقتصادم الكاقع بتفاكت متفاكتة بمستكيات كلك متحققة تككف
 يككف آمنان  أف إلى يسعى إنساف كؿ الحاجة إلى أف يشعر اإلنساف باألمف كالطمأنينة:  -2

 مف يخبئو كما غمكض مف يكتنؼ المستقبؿ كما الحاضر تقمب كمف كاآلالـ، المخاطر مف كمطمئنان 
 معقكلية مف درجة إلى حاجة كلكف ىناؾ كاممة، بدرجة الحاجة ىذه تحقيؽ الصعب مفاجآت، كمف

 كتأميف أمف كرجاؿ كأنظمة كجكد قكانيف عمى البشرية المجتمعات اتفقت كلذلؾ باألمف، اإلحساس
 الحاجة ىذه باعإش في اإلحساس بالرغبة شدة بأف عممان  ذلؾ، إلى كما اجتماعي كضماف صحي
 .الزماف كالمكاف معطيات بتغاير تتفاكت كما آخر، إلى مجتمع مف تتفاكت األمنية

 جماعات في اإلنساف عاش نو عضك في جماعة) االنتماء(:الحاجة إلى أف يشعر اإلنساف أ  -3
 عائمة، في عضك فاإلنساف متنكعة، أشكاؿ عبر الجماعة إلى لبلنضماـ حاجتو كتنامت القدـ، منذ
 في عضك ىك في عبادتو كحتى سياسي تجمع أك حزب في كعضك عشيرة، أك قبيمة في ضككع

 األفراد بتفاكت ارتباطيا تتفاكت كمدل كطبيعتيا األفراد بيف العبلقات شبكة أف غير دينية، جماعة
 األياـ، ىذه في أصبحت نادرة كالمكدة كالصداقة المحبة عمى كالقائمة المبنية فالعبلقات كالجماعات،

 لدييـ ما بكؿ قبكؿ اآلخريف أف كما عمييا، أثر مف الشخصية كالمصالح االقتصادم لممستكل لما
 كالعراقيؿ مف الضبابية كثير مف تعاني زالت ما اآلخريف كآراء الرأم كتقدير كاحتراـ عمييـ كما

 مطمبان  تعميقيا كتفعيميا عمى العمؿ كيبقى أساسية، الحاجة ىذه تبقى كلكف كالشخصية. النفسية
 العامميف ككيفيتو، أداء عمى ميـ مردكد مف ليا لما اىتمامو، يكلييا أف إدارم كؿ كعمى ،الزمان 
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 لمفرد، حيث المنظـ السمكؾ في ميمان  كاقعان  تشكؿ كالقبكؿ كاالنتماء كالعطؼ لممحبة اإلنساف كحاجة
 يدفعو كيحفزه مما ،الحاجة ىذه إشباع لو تيسر مكاقؼ عف البحث في مقصكد جيد لبذؿ تدفعو إنيا

 الحاجة. ليذه إشباعا مردكدىا يككف إيجابية سمككيات لممارسة
 ينظر أف عمى الحرص فيو يتـ الذم الكقت يجابية نحك ذاتو: فيينظر اإلنساف بإ ألفالحاجة  -4

 اإلنساف أف ، يبلحظ عميو نفسو فييا التي يرل اإليجابية مف مكاز بمستكل اإلنساف ليذا اآلخركف
 مظيره عمى كحريصان  ميتمان  اآلخريف، فنراه قبكؿ عمى لمحصكؿ كالماؿ الجيد مف ثيرالك يبذؿ

ف كاحتراميـ بتقدير اآلخريف يحظى حتى ذلؾ كؿ كسمككو، حديثو كأسمكب كممبس  األمر تطمب كا 
 في متميز حضارم بأسمكب الناس يتصرفكف مف فالكثير شخصيتو، أبعاد بعض في التعديؿ أحياننا
 إخفاء في نفسو الفرد يجد ما ككثير أسرىـ، أفراد مع أك مع أنفسيـ كانكا لك مما أكثر اآلخريف كجكد

 منطقة البلشعكر. إلى يدفعيا أك نفسو، عف حتى المناسبة غير خصالو
ممارسة ما يحب كالى حب ما  إلىبشكؿ عاـ يميؿ  اإلنساف إف :تحقيؽ الذات إلىالحاجة   -5

، كما يرل ماسمك أىميتيايعيشكا ىذه الحاجة بالرغـ مف  أف قميميف ىـ القادركف عمى أفيمارس، مع 
، فكثير ممف كسمككوالبلشعكرم في استجابة الشخص  كأحياناالشعكرم  أثرىاليذه الحاجة  أف

يتذمركف مف كاقع عمميـ في الحقيقة ال يتذمركف مف العمؿ بحد ذاتو بقدر ما يصدر تذمرىـ عف 
 (.1999يتمنكف القياـ بيا) الطكيؿ،  أك إليوعدـ انسجاـ ىذا العمؿ مع ما يميمكف 

 عدـ حالة مف كىي اإلنجاز، إلى السمكؾ تحفز الحرماف مف حالة باعتبارىا الحاجات مفيـك كيتضح
 كفييا حاجات اإلنساف، تناكلت التي النظريات أشير مف ماسمك نظرية كتعتبر الرضا، كعدـ االتزاف
، شكؿ عمى الفرد حاجات ماسمك صنؼ ذا تدريجينا ضركرية مرتبة حاجات خمس مف فمكك  ىـر  كا 

 فإنو حاجاتو حسب كؿ آخر إلى شخص مف مختمؼ كىذا منيا بعض أك الحاجات أشبعت ما
 فييا التي يعمؿ لممؤسسة ككالؤه إنتاجيتو تزداد كبالتالي لمفرد، الكظيفي الرضا يتحقؽ

  (.1992)السعافيف،

 ( في الحاجات  Porterنظرية بورتر)ثانيا: 

 بكرتر نظريتو في الستينيات مف القرف العشريف، كقد عكست ىذه النظرية تأثر (1968)طكر بكرتر
 تيـسمككا الناس تحرؾ مف قمة أف يرل إذ الحقبة، تمؾ في سائدنا كاف الذم األمريكي الرخاء بمجمع

 إشباعيا ألف تشكؿ دافعنا ال الحاجات ىذه مثؿ أف باعتبار كالعطش كالجكع الفسيكلكجية الحاجات
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 الحاجات فارؽ حذؼ مع ماسمك لترتيب ا( مشابين Porterترتيب ) أتى كلذا كمضمكف حاصؿ
ضافة)الحاجة الفسيكلكجية ( Maslowتنظيـ ماسمك)  في مبرزة تكف لـ التي ) االستقبللية إلى كا 

 ( لمحاجات عمى النحك التالي:Porterتنظيـ ) أصبحلمحاجات كبذلؾ 

 الخدمة، في كالتثبيت كالتقاعد، المناسب، المادم مثؿ)الدخؿ امكرن أ : كتشمؿاألمف إلىالحاجة  -1
 .(مينية نقابات أك جمعيات ككجكد كالتأميف، كالتقييـ المكضكعي، كالعدالة

 غير أك رسمية عمؿ جماعة إلى مثؿ)االنتساب أمكر : كتشمؿ)االنتماء(الحاجة إلى االنتساب -2
 .)النظاـ زمبلء فم كالقبكؿ مينية، كصداقة، جماعة إلى أك رسمية

 كالشعكر الذات، باحتراـ كالشعكر كالمقب، كالمركز، المكانة، (تقدير الذات: مثؿ إلىالحاجة  -3
 كالمكافآت(. كالترقيات، باحتراـ اآلخريف،

 في كمشاركتو النظاـ في كتأثير عممو، لمكقؼ الفرد الحاجة إلى االستقبلؿ: مثؿ )ضبط -4
 .)النظاـ إمكانات استخداـ بلحيةص كمنحو تعينو، التي القرارات الميمة

مكاناتو طاقتو أقصى ضمف الفرد عمؿ الحاجة إلى تحقيؽ الذات: كتشمؿ -5  بالنجاح كالشعكر كا 
 .ميمة أنيا الفرد يرل أىداؼ العمؿ، كتحقيؽ في

فرص  بتكافر الشعكر إلى الفرد حاجة تؤكد االستقبللية التي إلى ىي الحاجة البارزة بكرتر فإضافة
الخاص  العمؿ مكقؼ عمى السيطرة صبلحية لديو تككف كأف تعينو التي القرارات صنع يف المشاركة

 (.1999بو)الطكيؿ،

 الحاجات في والنماء واالنتماء الكينونة ( نظريةAldeferثالثا: نظرية الدرفر) 

 اتإشباع حاج بعد إال يتـ ال لمحاجات تنظيمو في األعمى المستكل دكافع تنشيط أف ماسمك تأكيد أف
 في تنظيـ ماسمك نظر لكجية الكافي الميداني الدعـ تكافر عدـ ضكء كفي األدنى، المستكيات
( بطرح تصكر معدؿ لمتنظيـ اليرمي لمحاجات يشتمؿ عمى حاجات Aldeferالدرفر)  قاـ الحاجات،

 محكرية رئيسية ثبلث:

  Existenceحاجات الكجكد) الكينكنة(:  -1
 Relatednessحاجات االنتماء:  -2
 Growthاجات النمك: ح  -3
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 . ERGكلذلؾ تعرؼ ىذه النظرية في األدب التربكم الغربي بػػػػػ 

 األساسية الحاجات كجكد المجمكعة األكلى مف الحاجات:  فحاجات الكجكد تيتـ بتكافر متطمبات
 كالحاجة إلى األمف. البيكلكجية، الحاجات ماسمك عمييا أطمؽ التي الحي، لمكائف

 كجكد في الفرد رغبة عمى تشتمؿ التي االنتماء حاجات ف الحاجات:  فييالمجمكعة الثانية م
 كالديمكمة، باالستمرار العبلقات ىذه تتصؼ أف عمى اآلخريف، كبيف بينو كطيدة اتصاؿ كعبلقات

 كتقدير. محبة حاجات ماسمك اعتبره ما تتفؽ مع كىذه

 ما كىي بالتطكر الذاتي، ىريةجك  رغبة كىي النمك، حاجات المجمكعة الثالثة مف الحاجات: فيي
 (.1999الذات )الطكيؿ، تحقيؽ حاجة ماسمك أسماىا

 جوردن البورت ( Gordon Allport) : نظرية السماتاً رابع

 ماسمك، كاعتبر عند نجده مما جدان  قريب كىذا العصابييف مف بدال األصحاء بدراسة البكرت اىتـ
 مف الراشديف فاألسكياء ، الناضجة السميمة الشخصية مميزات مف االنفعالي األمف أف البكرت
يمكف تجنبيا  في  ال التي الصراعات كاإلحباطات كيتحممكا ليتقبمكا تمزميـ كافية بسماحة يتميزكف
 سكاء األكؿ الشخص عند يحدث ما ىذا كيقابؿ ، أنفسيـ عف مكجبة صكرة لدييـ أف كما الحياة،
 (.1990نفسو) جابر، عف سمبية بصكرة كيتميز الذات عمى باإلشفاؽ نفسو تمتمئ الذم

 مشاكمو عمى مكاجية قدرتو ىك الناضج الشخص عمى باألمف الشعكر يضفي ما أف البكرت كيرل
 أك ىمتو تثبط أك فريسة لمفكضى يقع أف السيؿ مف ليس كأنو ، باإلحباط اإلصابة دكف فعالة بطرؽ
 كيمكنو بالنفس ثقة كلديو تقبؿ الذات،ك  خبراتو الماضية مف االستفادة عمى قادر كىك تكازنو يختؿ
 ممارسة أك أخطائيـ عمى لكـ اآلخريف دكف اليكمية حياتو إحباطات كتحمؿ حاجاتو إشباع تأجيؿ
 (.1998فيو) عبد الرحمف،  مرغكب غير سمكؾ

 .( Adler ): نظرية الفرد ادلرخامساً 

 إحساس عف الناتجيف لتحقيربالدكنية كا الفرد شعكر عف ينشأ باألمف الشعكر عدـ أفآدلر  ويرى
 قد الذم الجيد مف المزيد ببذؿ بتعكيض ذلؾ، القياـ إلى يدفعو مما المعنكم، أك العضكم بالقصكر

 التعكيض ) الظاىرة ىذه عمى أطمؽ كالتطرؼ، كقد كالعنؼ سمبينا أك لممجتمع، نافعنا ايجابينا يككف
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 كالسعادة التكيؼ تحقيؽ عمى الفرد بقدرة أدلر لالنفسي لد األمف مفيـك ارتبط فقد لذا ) الزائد النفسي
 .كالمجتمع كالحب العمؿ مياديف في

 منيما كؿ بحيث يعتمد العقبلني، بالتفكير النفسي باألمف الفرد شعكر يربطكف فإنيـ المعرفيكف أما
 ىؤالء كمف تفكيره العقبلنية طريقة بفضؿ طيبة نفسية حياة يعيش السكم فالشخص اآلخر، عمى
 في لو نتعرض أك نقابمو كؿ مكقؼ أف" يرل الذم ( Bowlby )كبكلبي  (A, Ellis)أليس  ألبرت
 Representational or المعرفية التصكرية أك النماذج عميو يطمؽما  تحت تفسيره ممكف حياتنا

Cognitive models صيغة  تشكؿ النماذج كىذهSchema إلينا الكاردة المعمكمات بيا نستقبؿ 
 كالعالـ أنفسنا عف تصكراتنا تحدد كما الحس، أعضاء عبر لمحيطةا البيئة مف

 (.2003)مخيمر،كاآلخريف

 قمق المستقبل

 مفهوم القمق

النفسية  األمراض عمـ في األساسي المفيـك فيك الحديث، النفس عمـ في أساسي مفيـك القمؽيعد 
 بؿ السمككية كاإلضرابات ةالعقمي كاألمراض النفسية االضطرابات مف عديد بيف المشترؾ كالعرض

، األنصارمنظريات الشخصية الحديثة) في تفسيرم مفيـك كالقمؽ شتى، عضكية أمراض في
2006). 

 كخكؼ بالتكتر إحساس كىك كاالستقرار الراحة كعدـ بالتيديد كشعكر سار، غير انفعاؿ ىك: القمؽ
 (.1987المكضكعية) عبد الخالؽ،  الناحية مف لو مبرر دائـ ال

 قمؽ فيك الشيء قمقان، قمؽ فيقاؿ االنزعاج، ىك القمؽ، معنى منظكر البف العرب لساف في كرد 
 مكاف كاحد)ابف في يستقر ال أف أيضان  كالقمؽ حركو، أم :كقمقو مكانو، مف الشيء كأقمؽ كمقبلؽ،
 (.2004منظكر،

 تكقع حدكثك  األمف انعداـ مف كبشعكر منتشر بخكؼ كيتميز كجسمي نفسي ارتياح عدـ ىك القمؽ
األحياف  بعض في الشعكر ىذا يصاحب كما الذعر، حد إلى القمؽ يتصاعد أف كيمكف كارثة،

 (.1991 ، )داكد السيككسكماتية كالجسمية النفسية بعض األمراض
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كىك  تحدث، أف تكشؾ ككارثة مرتقب شر مف كالخكؼ بالفزع عاـ شعكر ىك القمؽف كيرل )فراج( بأ
 عدـ األمف كمشاعر البلشعكرية الصراعات عف يصدر ما كثيران  محدد غير لتيديد استجابة

 لمكاجو الجسـ إمكانياتو يييئ الحالتيف كفي النفس داخؿ مف المنبعثة الممنكعة الغريزية كالنزاعات
 (.2006القمب )فراج،  كنبضات النفس كيتسارع العضبلت، فتتكتر التيديد،

 عادة كالتكتر مصحكب كالتحفز كالخكؼ تكجسبال سار غير غامض شعكرف القمؽ: كيرل عكاشة بأ
 نكبات في الذم يأتي البلإرادم، العصبي الجياز نشاط زيادة خاصة الجسمية اإلحساسات ببعض
الصداع  القمب، أك بنبضات الشعكر أك التنفس، في الضيؽ مثؿ كذلؾ الفرد نفس في تتكرر

 (.1998)عكاشة، 

يحة تتصؼ بتكقع الشر كالتكتر التي يمكف أف و حالة عاطفية غير مر : أن(1995 )كعرفو ريس
كالدكراف) لتعرؽ كاضطرابات التنفس كالغثياف ترافقيا أعراض فسيكلكجية كالتكتر العضمي أك ا

Ress,1995:256) 

 مقاييس عدة انتشرت ثـ الصريح، القمؽ مقياس " تايمكر جانيت "نشرت  ( 1951 ) عاـ كفي
 كتأثيراتو المكضكع بيذا النفس عمماء اىتماـ زيادة عمى يدؿ القمؽ مما مكضكع حكؿ ككتب كبحكث
 (.1987اإلنساف )مكسى، حياة في البالغة

 تصنيفات القمق

أف أفضؿ تصنيفات القمؽ ىك ما جاء بو فركيد صاحب مدرسة التحميؿ النفسي  (2001يرل منسي)
 كىي:

 (:Objective Anxiety القمؽ المكضكعي)  -1

 أك ((Realistic Anxietyكؼ، كيطمؽ عميو القمؽ الكاقعي الخ إلى، قريب المنشأكىك خارج 
 حقيقي بمكضكع ، كذلؾ الرتباطو((Normal Anxietyالسوي   أو((True Anxietyي الحقيق

 معو الشخص يتعامؿ بحيث خارجي لخطر مبرر فعؿ ردة القمؽ أف بمعنى ، حقيقيان  يحمؿ خطران 
 كيتجنبو.
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 (: (Neurotic Anxiety العصابي القمق  -2

 مخاكفو )مصدر سبب معرفة يستطيع أف دكف لمفرد يحدث القمؽ مف النكع ىذا ، المنشأ داخمي كىك
 عميو ، كيطمؽ الفرد عند كمستمر دائـ المصائب كترقب االرتياح بعدـ الشعكر يككف حيث ، العمة(
 .الطميؽ اليائـ بالقمؽ أحيانان 

 لمقمؽ العصابي كىك:  آخر ( تصنيفان 2005كأضاؼ زىراف)

 .كعائـ كعامان  غامضان  القمؽ نجد بؿ محدد مكضكع بأم يرتبط ال الذم قمق العام:ال

 ، بمعنى األخرل النفسية االضطرابات  أعراض  مف عرض عف عبارة القمؽ : يككفالقمق الثانوي
 . النفسية األمراض  جميع في  مشتركان  ا عرضن  أنو

 (:(Moral Anxiety الذاتي أو الخمقي القمق  -3

قيامو  فعند ، كالعالـ الشخص بيف كليس ، )ضميره (الشخص داخؿ يحدث الذم اعالصر  منشأه
شعكره  مف تتككف مؤلمة انفعالية خبرات تنشأ ، المجتمع كأعراؼ كتقاليد عادات تخالؼ بسمككيات

 .المجتمع لتقاليد المنافية السمككيات ىذه ارتكابو بسبب كالخجؿ بالذنب

 أعراض القمق

فسيكلكجية كنفسية مختمفة تككف بمثابة مظاىر أك أعراض لو، كىي  يصاحب القمؽ اضطرابات
( أف الناس الذيف يعانكف مف 1945لشدة القمؽ، كقد الحظ فينكؿ ) تتفاكت مف حيث الشدة تبعان 

و يصبح لدييـ استعداد مؽ قد يتطكر األمر لدييـ إلى ما أسماه) خكاؼ القمؽ( بمعنى أنأعراض الق
 (. Reiss et al.. 1986: 1، كبشكؿ متعجؿ لمغاية) ألف يصبحكا قمقيف بسيكلة

 :الجسمية األعراض -1

 الجسـ متصمة في الحشكية األجيزة جميع أف نعمـ فنحف شيكعان، النفسي القمؽ أعراض أكثر 
 كلذا فقد االنفعاؿ، بمراكز المتصؿ الييبكثبلمكس يحركو كالذم البلإرادم، العصبي بالجياز كتتغذل
المختمفة  الجسـ أحشاء في عضكية أعراض كظيكر الجياز ىذا يوبنت إلى االنفعاؿ يؤدم

 (.1998)عكاشة،
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 األطراؼ كسرعة كبركدة ، الكجو عمى الخكؼ كتعابير العيف حدقة كاتساع الكجو، كأيضا شحكب
 كصعكبة كجفاؼ الحمؽ، ، باالختناؽ كالشعكر التنفس كسرعة الدـ، ضغط كارتفاع القمب، ضربات

 ككثره ، باالنتفاخ الغميظة كالشعكر األمعاء كخاصة كاألمعاء المعدة كآالـ ، ـاليض كعسر ، البمع
 الحيكية الطاقة كنقص العاـ الضعؼ أيضان  لمقمؽ الجسمية األعراض كمف .التبكؿ كصعكبة الغازات

الفـ،  اختبلج :مثؿ العصبية كالبلزمات الزائد، الحركي كالنشاط العضبلت، كتكتر كالنشاط كالمثابرة،
 (.2000العينيف) العناني، كرمش األظافر، كقضـ اإلبياـ، مص

 

 األعراض النفسية والسموكية:  -2

 كاألفعاؿ القيرية المتسمطة الكساكس في النفسي لمقمؽ المكاكبة كالسمككية النفسية تتككف األعراض
 مف الكساكس يعاني فالقمؽ الكقت، ذات في نفسيا الشخصية كعف المحيط الكاقع عف كاالغتراب
خكاطر )راغب،  أك كممات أك نزعات شكؿ في بإلحاح عقمو عمى نفسيا تقحـ التي المتسمطة
2003.) 

 العقاقير تناكؿ أك الخمر شرب إلى يمجأ فقد النفسي القمؽ مف أعراض لمتخفيؼ لممريض ككمحاكلة
 ىذه اءالمتخفي كر  القمؽ عف البحث كجب كلذا إدماف، إلى يؤدم أحيانان  مما الميدئة؛ أك المنكمة
 (.1998خاص)عكاشة،  عقار أك الخمر عمى مف اإلدماف يعاني مريض حالة في العادة

 األعراض االجتماعية:   -3

 أفراحيـاآلخريف  يشارؾ ال ، عاـ بشكؿ االجتماعية المكاقؼ مف االنسحاب المريض كىي محاكلة
اآلخريف  شارؾ كاف ، بالحرج المريض كيشعر لديو، القمؽ تثير التي األماكف يتجنب ، كأتراحيـ

 عممو، يخسر كقد ، التفكير في كمستغرؽ الذىف شارد يككف لو، كمبلحظتيـ نقدىـ مف خكفان 
 العامة األماكف في تكاجده مف كيخاؼ القمؽ، مف ليتخمص آخر مكاف إلى كيحاكؿ اليركب

 كتمبية وأسرت بأفراد كالعناية بيتو شؤكف إدارة في كييمؿ زكجتو، مع العبلقة كالمزدحمة، كتسكء
 (.2004العزة، (مطالبيـ
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 األعراض المعرفية:  -4

 ،الشركد التركيز كصعكبة االنتباه تشتت في تتضح كالتي األعراض المعرفية مف بزممة القمؽ كيتمثؿ
 التفكير عمى القدرة عدـ ك الذاكرة  في اضطرابات  قكة المبلحظة، في اضطراب الذىني،

 (.2005بو الفرد) غانـ،  عمى ما يقكـ السيطرة كفقداف ، المكضكعي

 ( عممان 2004( كما ذكرىا)عبد اهلل، 1994حيث كردت أعراض القمؽ في الدليؿ التشخيصي الرابع )
 بأنو يجب أف تكجد ثبلث مف ىذه األعراض حتى نحكـ عمى الحالة بأنيا قمؽ، كاألعراض ىي:

 الترقب كالخكؼ) انشغاؿ الباؿ(. -1
 ية الزائدة.رد الفعؿ العصبي عمى األصكات كالحساس -2
 الممؿ كعدـ االستقرار. -3
 الرجفة كاالرتعاش. -4
 جفاؼ الفـ. -5
 ىبات ساخنة كباردة في الجسـ. -6
 زيادة التعرؽ. -7
 دكخة كالشعكر باإلغماء. -8
 الغثياف كاإلسياؿ كاالضطرابات اليضمية. -9

 زيادة ضربات القمب. -10
 البمع. صعكبة -11
 التنفس. صعكبة -12
 تكرار البكؿ. -13

 أسباب القمق

 االستعداد الوراثي:

 كفعاؿ كبير دكر لو الكراثي العامؿ أف أكدت قد القمؽ عف أجريت التي الحديثة األبحاث نتائج إف 
العصبي  الجياز في التشابو بينت التكائـ قد عمى أجريت التي فالدراسات القمؽ، في ظيكر
،  لدييـ القمؽ أعراض ظيكر إلى يؤدم متشابو بصكرة الخارجية لممنبيات كاالستجابة ،البلإرادم
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نفس  مف يعانكف القمؽ مرضى كأخكة أبناء مف ( 15 %) أف "العائبلت"األسر دراسة كأظيرت كما
 نسبة أف 1962 عاـ كسيمتر 1966 عاـ( Shildes)النفساني شيمدز  العالـ الحظ كقد المرض،
 اختمفت كقد القمؽ، سمات مف يعانكف 65 % كأف ، 50 %إلى تصؿ المتشابية التكائـ القمؽ في
 الكراثة أف إلى  مؤشران  يككف قد كىذا فقط، 4 % إلى فكصمت المتشابية غير في التكائـ النسب
 (.2010) زغير، العادم القمؽ بمرض لئلصابة االستعداد في ميمان  دكران   تمعب

 األـ أك األبنتيجة لتصرفات  لؤلطفاؿحد الكالديف بالقمؽ، حيث ينتقؿ القمؽ أ إصابةيتمثؿ في  
 .(2005، المضطربة) الداىرم

 كحاجاتو دكافعو إشباع في الطفؿ رغبة بيف داخمي نفسي صراع  مف القمؽ ينشأ :النفسي الصراع
الذم  أك المشركع في اإلشباع ىذا تحقؽ إذا الكالديف، حب فقداف مف نفسو الكقت في كخكفو الطفمية
 (.2011 )مصطفى، كاألخبلقية كاالجتماعية البيئية الظركؼ مع يتعارض

 ( إلى مسببات القمق السابقة عدة أسباب منها:2011ياني) وأضاف الح

 الذم الخارجي أك الداخمي بالتيديد االستعدادات النفسية أك الضعؼ النفسي العاـ كالشعكر -
 أك كاألزمات الشديد كالتكتر ، الفرد كأىداؼ طمكحات إلى بالنسبة البيئية الظركؼ تفرضو بعض

 حسب القمؽ إلى يؤدم قد الكبت فشؿ اأيضن  العقاب، مف لخكؼكا بالذنب كالشعكر الخسائر المفاجئة
 طبيعة التيديد.

 الحياة كمطالب الحديثة كالبيئية الثقافية لمضغكطات األفراد فمعايشة: مكاقؼ الحياة الضاغطة -
لمفرد  تتيح التي التعقيد كحياة المستقرة الحياة بيف كجزر مد حالة في تجعمو ، المتغيرة المدنية

 لقمؽ.الشعكر با
الماضي  ذكريات استعادة عمى تساعد مشكبلت الطفكلة كالمراىقة كمشكبلت الحاضر التي -

كاضطراب  الحرماف  أك الزائدة  كالحماية كالتسمط القكة مثؿ الطفؿ تربية في الخاطئة كاألساليب
النفسية  ةفالحال ، العائمة في الحياة السائدة  بنمط يتأثر فالقمؽ األقراف ، بيف الشخصية العبلقات
 سمبيان  أك إيجابيان  إما األطفاؿ سمكؾ عمى تنعكس لمكبار

لممكاطنيف  قمؽ حياة إلى تؤدم كالحركب األكبئة كانتشار الطبيعية البيئة االجتماعية: الككارث -
 . النفسية الفرد حياة في المتبلحقة الحياة حمقات مف حمقة تككف معينة بحادثة يبدأ كالذم
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 الجنسية (: مثؿ الخبراتأك تربكيان  أك عاطفيان  دث الحادة) اقتصاديان التعرض لمخبرات كالحكا -
 الجسمي. اإلرىاؽ إلى كالتعرض المراىقة  أك الطفكلة مرحمة الصادمة في

 القمق أنواع

 بالتكتر الشعكر مف حالة عف لمتعبير القمؽ كممة الناس بعض : كىنا يستعمؿالقمق الطبيعي -1
 الكممة معنى كيعي الطبيعي، القمؽ مف إنساف كؿ عانى حتمان ك  أك التكجس، الخكؼ أك الداخمي

 تحت كمقبكؿ، كمتكقع طبيعي شعكر القمؽ إف كممات، في ىذا المعنى كضع يستطع لـ ف كا   حتى
 إنساف، كؿ ليا يتعرض التي الحياة كشدائد كالمعنكية المخاطر الجسدية مكاجية مثؿ معينة ظركؼ
 اليامة الكظائؼ أحد ىك كالقمؽ احترامو، أك مالو حتو أكص أك لسبلمتو تيديدان  تتضمف كالتي

 الجسدية اإلنساف طاقات كؿ تجنيد كىي كظيفة ىامة: كلواإلنساف,  بقاء عمى تعمؿ كالتي لمدماغ،
 الجياز كتنبيو الذىني التنبيو درجة رفع عف طريؽ كذلؾ لمقمؽ، المثير المكقؼ لمكاجية كالعقمية
 لذا كغيره، األدريناليف مثؿ ىرمكنات الصماء إلفراز  الغدد بعض وكتنبي السمبثاكم، أك العصبي

كمكاجيتيا  الحياتية المشاكؿ حؿ عمى  حافزان  كيشكؿ التكيؼ عمى يساعد الطبيعي القمؽ أف نرل
 (.2002)أبك حجمة، 

 ، لمفزع ىك مثير ما كرؤية متقدمان  كيراه الشخص يتكقعو أذل أك خارجي خطر إلدراؾ فعؿ كىك رد
الكاقعي، القمؽ  القمؽ األسماء ىذه النكع ذلؾ عمى األخيرة مؤلفاتو بعض في فركيد أطمؽ دكلق

 (.1975الصريح، القمؽ السكم) الفيكمي، 
 حر القمؽ كىذا ، الفرد حياة مف عديدة جكانب يتخمؿ حيث الشامؿ القمؽ : كىكالقمق العام -2

 أك بمجاؿ معيف محددان  كفيك أف يمكف أخرل ناحية مف كلكنو ، المكضكع محدد طميؽ غير
كمكاجية الناس  ، كالجنس ، كاالمتحاف التشابو مف قدر ذات مكاقؼ تثيره أك خاص بمكضكع

 (.1991كالمكت) حبيب، 
 ىذا تميز مف الرغـ عمى . الفرد لدل نسبينا ثابت استعداد إلى تشير كىى سمة القمق: -3

 األفراد بيف فردية فركقنا ىناؾ فإف ، الستعدادا حالة إلى بالمقارنة االستقرار أكبر مف بقدر االستعداد
 بأسمكب لؤلشياء االستجابة إلى ميميـ كفى ، لمتيديد مصدرا  باعتباره إلدراؾ العالـ تييئتيـ  في 

 ارتفاع تكرار مف تستنتج قد بؿ ، السمكؾ في مباشرة القمؽ سمة كال تظير ، بو التنبؤ يمكف خاص
 سمة في المرتفعة الدرجات ذكك األفراد كيتميز ، الزماف امتداد ىالفرد عم لدل شدتيا ك القمؽ حالة
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ييدد حياتيـ،  خطران  باعتبارهالعالـ  إدراؾ إلى( مثبل بميميـ القمؽ  العصابييف ) المضطربيف نفسيان 
 (.1991)حبيب، لممكاقؼ العصبية تعرضان  األفراد أكثرؤالء ىـ كى
 ميارة : مثؿ الدراسة ميارات قصنب تبطير  قمؽ مكضكعي الدراسة قمؽ : إف قمق الدراسة -4

)  التمخيص كميارة ، القراءة كميارة ، التساؤؿ االستماع، كميارة كميارة ، التنظيـ كميارة ، التخطيط
callis & Dickey , 1980 : 238.) 

 ،االمتحاف كارتباؾ  االمتحاف كىي: رىبة  أبعاد مف مركب مكتسب انفعاؿ :  أنوقمق االمتحان -5
خذ ميارات االمتحاف، كاضطراب ان  كنقص ،االمتحاف كانزعاج  االمتحاف داءأ كتكتر

 (.2000)زىراف، االمتحاف
 االجتماعية بالمكاقؼ القمؽ مف النكع ىذا كيتصؿ ،الناس أماـ الحديث : كىك قمؽقمق االتصال -6

 نظركفي الناس مف كثير عدد أف كيبلحظ ، الناس مف عاـ جميكر أماـ األحاديث الخاصة بإلقاء
 اإلخفاؽ مف الخكؼ نتيجة كاالرتباؾ ، كالخشية ، القمؽ مف بكثير الجميكر مكاجية في إلى الحديث
 قمؽ : ىي أنكاع أربعة االتصاؿ كلقمؽ ، الحديث أثناء ما خطأ في الكقكع احتماؿ في أك التفكير

 (.1991العاـ )حبيب،  الثنائي، الجماعي، ، االتصاؿ الجمعي
 : قمق الموت  -7

 (:Templerتمبمر)  تعريؼ
 إلىىك خبرة انفعالية غير سارة تدكر حكؿ المكت كالمكضكعات المتصمة بو، كقد تؤدم ىذه الخبرة 

 .(2007فسو) معمريو، التعجيؿ بمكت الفرد ن
 بكؿ يضمر أف كاف عميو تجنبو اإلنساف حاكؿ فإذا ، بناء سكل قمؽ ىك القمق الوجودي:  -8

 باىظان  اثمنن  كلكننا ندفع ، القمؽ عمى االنفتاح يعنى جديدة حياة عمى االنفتاح كأف ، اإليجابية نتائجو
ا ليس الكجكدم القمؽ فإف ىذا كعمى ، القمؽ ىذا تفادل حاكلنا إذا نما ، مرضن  أساسي ىك شرط كا 

 أفبقى عميو  كما الفرد حققو ما بيف الفرد يستثيره  الذم التكتر يدؿ مؤشر ألنو النفسية لمصحة
 (.1997 يحققو) مكاكم،

ىك كصؼ لحالة مرضية تتككف مف شعكر بالقمؽ كالتكتر في بالمناسبات  القمق االجتماعي: -9
 أماـكممة  إللقاءعند التعرض لمتركيز مف قبؿ مجمكعة مف الناس كاالضطرار  أكاالجتماعية، 

عات مقابمة الضيكؼ، كقد تمتد ىذه الحالة لتجنب المجتم أكالقياـ بالكاجبات االجتماعية  أكجمع 
 (.1997) جماؿ، اإلحراجاليركب خشية  أك عمكمان 
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 ، زكاجيا عدـ مف بالخكؼ الفتاة بشعكر المتعمؽ المستقبمي النكعي ىك القمؽ قمق العنوسة: -10
 رضاىا كعدـ ، الزكاج في الضائعة فرصيا عمى بالندـ الدائـ كشعكرىا ، لمزكاج كتميفيا المفرط

حجاميا ، الحالي كضعيا االجتماعي عمى  خشية األخرل االجتماعية المناسبات حضكر عف كا 
 مف النكع ليذا المصاحبة الفسيكلكجية األعراض عف فضبلن  ،حالتيا الزكجية عف سؤاليا

 (.2006القمؽ)مرسي، 
ىك خكؼ أك مزيج مف الرعب كاألمؿ بالنسبة إلى المستقبؿ كاالكتئاب  قمق المستقبل: -11

 (.1993) عبد الباقي، ةركفكاألفكار الك سكاسية كاليأس بصكرة غير مع
 مف ابعدن  األكثر الغد يحممو ما نحك غامض خكؼ الفرد خبلليا يتممؾ سارة غير انفعالية ىك خبرة
 في االستغراؽ عند كالضيؽ كالتكتر باالنزعاج المتكقعة كالشعكر لؤلحداث السمبي كالتنبؤ ، صعكبات
 الطمأنينة أك ، األمف بفقداف الشعكر مع جديرة باالىتماـ، غير الحياة بأف ك الشعكر ، فييا التفكير
 (.2004عشرم، المستقبؿ) نحك

 قمق المستقبل

في جميع نكاحي الحياة  االجتماعية  المتسارعةلمتغيرات  التفكير بالمستقبؿ يؤرؽ اإلنساف نظران  إف
يني مجتمعنا الفمسط خاصةن  كمبيمان  مستقبؿ غامضان التي جعمت ال صادية كالثقافيةكالسياسية كاالقت

 عقيمةالذم يمر كؿ يـك بتقمبات في كؿ االتجاىات ، مما يشكؿ مستقبؿ مجيكؿ كنظرة مستقبمية 
 في جميع نكاحي الحياة.  اإلحباطمع ازدياد المشاكؿ الحياتية اليكمية كىذا بدكره يؤدم إلى 

ؼ القدرة عمى ىك الشعكر بعدـ االرتياح كالتفكير السمبي تجاه المستقبؿ كالنظرة السمبية لمحياة، كضع
شعكر باألمف مع عدـ الثقة مكاجية األحداث الحياتية الضاغطة كتدني اعتبار الذات كفقداف ال

  (.2009)المشيخي، بالنفس

لبشرية مف إف التطكر السريع كالتغير المستمر الذم يتميز بو ىذا العصر، كما تمر بو المجتمعات ا
ا المتمثؿ بالتكجس كالخكؼ كالتكتر مما تخفيو قمؽ المستقبؿ لدل أفرادى تغير، كؿ ذلؾ قد يثير

األياـ المقبمة، األمر الذم يدعك األفراد إلى إعادة النظر بخططيـ كأىدافيـ الحياتية بما ينسجـ مع 
ظركؼ التغير مف جانب كالتكاليؼ المترتبة عمى ىذا التغير مف جانب آخر، كيبقى التغير الذم 
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ا عمى زيادة القمؽ مف المستقبؿ) حسف، االضطرابات باعثن  يحدث في ظركؼ تتسـ بعدـ االستقرار ك
1999 :70-85.) 

إف المستقبؿ مككف رئيسي كأساسي لسمكؾ اإلنساف، فالقدرة عمى بناء أىداؼ شخصية بعيدة المدل 
كالعمؿ عمى تحقيقيا ىي صبغة ىامة لمكائنات البشرية، كما أف عدـ القدرة مف الناحية النفسية 

نجاز الخطط المستقبمية بعيدة المدل يرتبط باالفتقار إلى منظكر زمف إلبعض الناس عمى 
 (.676-642: 1996المستقبؿ) عبد السبلـ،

 مفهوم قمق المستقبل

، كيتضمف كتقييميايعد مفيكـ التكجو المستقبمي معمـ محدد لدل الفرد لتكقع التطكرات المستقبمية 
دة لممكاف مف خبلؿ تنظيـ معارؼ كتقييمات تقييمات كتكقعات ذاتية شاممة لمزماف كتكقعات محد

الزمف المستقبمي بما فييا  أحداثكقع تفيما يتعمؽ بالمستقبؿ، كيمكف  تيان اسمككو ذ كأشكاؿالمرء 
االعتقاد  أكا لمنطؽ منظـ مترابطة سببيا عمى كجو ما، كفقن  أنياعكاقب السمكؾ الخاص بالفرد عمى 

 (.Trommsdorff, 1994: 56بحدكثيا) 

لقمؽ كغمكض المستقبؿ مف المشكبلت النفسية الشائعة بيف أكساط المجتمع كالتي تنبع مف إف ا
كجكد صراع داخمي كحالة انفعالية لدل الفرد ناتجة مف الكسط الذم يعيش فيو، إذ أف شرائح 
المجتمع يعيشكف األحداث التي تدكر مف حكليـ كيتأثركف بيا لذلؾ قد تترؾ آثارىا السمبية في 

 (.1995ـ استقرار كقمؽ دائـ عمى مستقبميـ) فريد، صكرة عد

ىك خمؿ أك اضطراب نفسي المنشأ ينجـ عف خبرات ماضية غير سارة، مع تشكيو كتحريؼ إدراكي 
معرفي لمكاقع كلمذات مف خبلؿ استحضاره  لمذكريات كالخبرات الماضية غير السارة، مع تضخيـ 

كاقع، حيث تجعؿ صاحبيا في حالة مف التكتر لمسمبيات كمحض لبليجابيات الخاصة بالذات كال
ارث، كتؤدم بو كعدـ األمف، مما قد يدفعو لتدمير الذات كالعجز الكاضح كتعميـ الفشؿ  كتكقع الكك 

المستقبؿ، كقمؽ التفكير في المستقبؿ، كالخكؼ مف المشكبلت االجتماعية  فالتشاؤـ مإلى حالة مف 
 (.2005كقمؽ المكت كاليأس) شقير،  الكسكاسية  فكاركاألكاالقتصادية المستقبمية المتكقعة، 
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 تحممو لما االرتياح أك االطمئناف بعدـ التكقع مصحكبة أك بالترقب متمثمة انفعالية ىك حالة       
 متغيرة حياتية ظركؼ ظؿ في إليو ؿك سيؤ  حياتو كما مستقبؿ في لمتفكير الفرد تدفع  القادمة األياـ

 (.2011ألـ الفرد)الحمداني،  مبعث تككف لمفرد، قعةمتك  غير أمكر خبلليا تحصؿ

 أفمف تكضيحات كتعريفات بخصكص المستقبؿ يمكف القكؿ  ذكرهمف خبلؿ ما سبؽ يرل الباحث 
لمستقبؿ  افتراض ا مف ىذا الزماف أم الحاضر الذم يعيش فيو، كاءالمستقبؿ ما يصنع الفرد بد

 تحقيؽ الخطط المستقبمية التي يسعى لتحقيقياالقمؽ عندما يخفؽ الشخص في  ليس مكجكد، كينشأ
عندما يربط ماضيو كحاضرة ك كما يتكقع في مستقبمو،  كيفقد السيطرة عمى الحاضر الذم يعيشو 
 مما يجعمو في حالة انشغاؿ كعدـ استقرار.

 أسباب قمق المستقبل

كبلت التي ، تتمثؿ في ضعؼ القدرة عمى التكيؼ مع المشأسبابعدة  إلىيعزل قمؽ المستقبؿ 
يعاني منيا الفرد، كالعجز في القدرة عمى فصؿ ما يتمناه عف التكقعات المبنية عمى الكاقع، كالتفكؾ 

كالمجتمع، كنقص القدرة عمى التكيف بالمستقبؿ كعدـ  األسرة، كالشعكر بعدـ االنتماء داخؿ األسرم
الحالية، كالشعكر  األفكاركه عف المستقبؿ ككذلؾ تش األفكاركجكد معمكمات كافية لدل الفرد لبناء 

  (.Zaleski & Janson, 1994, 87-95)بالتمزؽ كاإلحساس األمافبنقص 

 أسباب قمؽ المستقبؿ لدل الفرد بمايمي: (Moline) كحدد مكليف

 عدـ قدرتو عمى التكيؼ مع المشاكؿ التي يعاني منيا. -
 عدـ قدرتو عمى فصؿ أمانيو عف التكقعات المبنية عمى الكاقع. -
 فكؾ األسرم.الت -
 مشكمة في كؿ مف الكالديف كالقائميف عمى رعايتو في عدـ قدرتيـ عمى حؿ مشاكمو. -
 الشعكر بعدـ االنتماء داخؿ األسرة كالمجتمع. -
نقص القدرة عمى التكيف بالمستقبؿ كعدـ كجكد معمكمات كافية لديو لبناء األفكار عف المستقبؿ  -

 ككذلؾ تشكه األفكار الحالية.
 (.Moline ،1990 :501-512األماف كاإلحساس بالتمزؽ)كر بعدـ الشع -
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حب كاحتراـ  الفشؿ في اكتساب أك أىدافوكجكد قمؽ المستقبؿ ىك عجز الفرد عف تحقيؽ  أسباب إف
عائمتو  أك أسرتوعند اضطياده سكاء في محيط  أكدراسة ما  أكفي عمؿ  اإلنساففشؿ  أك اآلخريف

عف  اإلقبلع عنيا ثـ يجد نفسو عاجزان  أكعاداتو السيئة  حتى عندما يحاكؿ تغيير بعض أكعممو  أك
ذلؾ. كما كيؤكد أف الذم يجعؿ الفرد يعاني مف القمؽ كالخكؼ مف المستقبؿ ىك الجيؿ بمعرفو 
الحياة فمك كاف يعرؼ معنى الحياة الستمتع بيا دكف أف يضيعيا في القمؽ كالخكؼ كالمشاعر 

معنى دكف إف يعمؿ كيبذؿ قصارل جيده لمتقدـ نحك تحقيؽ  ف اإلنساف ال يعرؼ لمحياةالسمبية، كان 
قيـ الحياة األساسية كأىميا القيـ اإلبداعية التي تتحقؽ عندما يعمؿ اإلنساف لمصمحة المجتمع ثـ 
القيـ التجريدية التي تشمؿ الحب كالبيجة كالعطاء، كرؤية األشياء الجيدة كالحقيقية كالجميمة المثيرة 

 (.2002)االقصرم، لذات كمعرفة الناس كفنكف التكاصؿ معيـ كالتعامؿ بميارةلبلىتماـ كمعرفة ا

 يجعؿ مما ، البطالة كثرة في ممثمة المستقبؿ أسباب قمؽ االقتصادية مف أىـ الظركؼ تعتبرك 
 يزيد مما ، سبقكىـ ممف الكثير حاؿ كحاليـ كميات مختمفة في يتخرجكف قد أنيـ في يفكركف الشباب

 (.2005، آؿ طميشبمستقبميـ) التفكير في الطمبة قمؽ مف

كالخكؼ مف المجيكؿ في ظؿ االضطرابات السياسية كالشعكر بعدـ االنتماء  األمافالشعكر بعدـ 
ال يشعر باالنتماء، مجرد متفرج ك ىارب مف  بائسان  اإلنساف أصبحكالمجتمع، حيث  األسرةاخؿ د

كالعزلة االجتماعية كفقداف اليكية  كاليأسنفسو، يشعر باالغتراب، ممثبل في البلانتماء 
 (.81: 2002كالبلمعنى)خميفة، 

 السيئة مف األحداث كالخكؼ المستقبؿ في البلعقبلني التفكير عف ناتجىك قمؽ  المستقبؿ قمؽ
لمحياة)  السمبية أم النظرة السكء كتكقع كالغمكض، كالضيؽ، باالرتباؾ كالشعكر حدكثيا، المتكقعة

 (.2007عبد المحسف، 

 مات ذوي قمق المستقبلس

ف يبدع، ال يمكنو تحقيؽ ذاتو، كال يمكنو أالشخص الذيف يعاني مف قمؽ المستقبؿ يتسـ بػػػ:  إف
كيتميز بحالة مف السمبية كالحزف، كنقص القدرة عمى مكاجية المستقبؿ، كالشعكر بالنقص كنقص 

 .(1996:) معكضباألمفالشعكر 

 ي:بؿ يتسمكف باألتالمستق( أف األشخاص ذكم قمؽ 2006يرل داينز)
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 ف الحاالت السمبية.كالكبت مف أجؿ التقميؿ مف شأ اإلزاحةدفاعية ذاتية مثؿ  آلياتاستخداـ  -
 البناءة كتجنب المخاطر. األنشطةاالنسحاب مف  -
 الحفاظ عمى الظركؼ الركتينية كالطرؽ المعركفة في التعامؿ مع مكاقؼ الحياة. -
 الشعكر باالنزعاج كالتكتر كالضيؽ عند االستغراؽ فييا.المتكقعة ك  لؤلحداثالتنبؤ السمبي  -
 كالطمكحات كفقداف القدرة عمى التركيز. اآلماؿالشعكر بضعؼ القدرة عمى تحقيؽ  -
 تجاه المستقبؿ. كالطمأنينة األمفف الحياة غير جديرة باالىتماـ مع الشعكر بفقداف بأ اإلحساس -
ما يكحي ليـ ىك  ككثيران  باآلخريفلبلصطداـ  األمرما يؤدم ىذا  ، ككثيران بأحدعدـ الكثكؽ  -

 نفسو بالشؾ فيو.
 تافية. ألسباببو لمبكاء  األمراالنطكاء كظيكر عبلمات الحزف كالشؾ، كيصؿ  -

 بػػػ: يتميزكف المستقبؿ قمؽ مرتفعي ف األفرادأب أشار( 174-165: 1996كفي دراسة زالسكي )

 جؿ تأكيد مستقبميـ.التأثير في اآلخريف مف أ -
 خدمكف استراتيجيات الجبر كاإلرغاـ لمتأثير في اآلخريف في مكاقؼ الرئاسة.يست -
 يتسمكف دائما بالتشاـؤ في المكاقؼ المستقبمية. -
 التنبؤ السمبي لممشكبلت المتكقعة التي قد يكاجيكنيا. -

 سمات مف لديو قمؽ مستقبؿ يتميزكف بػػػػ:  أف( (Molino: 1990مكلينككيرل 

 ة.االغتراب، كالبلمباال -
 الشعكر باإلحباط ك البلمسؤكلية. -
 الشعكر بالحرماف، كنقص الرضا عف أنفسيـ كعف حياتيـ. -
- .  ضعؼ الثقة كالتشاـؤ
 اليركب نحك الماضي. أكالكقت الحالي  أحداثالتركيز الشديد عمى  -
 البناءة  األنشطةاالنسحاب مف  -
 كالتعنت. الرأمصبلبة  -
 . كاآلخريفبالذات  ةعدـ الثق -
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 قمق المستقبلل ةاآلثار السمبي

المزعجة كاضطرابات النكـ كاضطرابات  كاألحبلـ األسباب ألتفوالشعكر بالتكتر كاالنزعاج  -
-8: 1993)بدر،  االجتماعي كاالنطكاء كالشعكر بالكحدة اإلدراؾالتفكير كعدـ التركيز، كسكء 

18.) 
-15: 2003، ىيـإبراتماسكو المعنكم كيصبح عرضو لبلنييار العقمي كالبدني)  اإلنسافيفقد  -

52.) 
 االعتمادية كالعجز كالبلعقبلنية. -
 (.2006يعيش اإلنساف في حالة انعداـ لمطمأنينة عمى صحتو كرزقو كمكانتو) مسعكد،  -
 أكعمى صحة الفرد سكاء مف الناحية العقمية  األثرالتفكير في المستقبؿ المجيكؿ لو اكبر  -

لسمبي كالتشاؤمي نحك الذات كنحك المستقبؿ) السمككية، بسبب التفكير ا أكالنفسية  أكالجسمية 
 (.2011، كألبناعسمية 

 كقد خارجية، عكامؿ إلى سارة غير مكاقؼ مف لو يحدث ما ك إرجاع قدراتو  في الفرد ثقة عدـ -
حساسإلى المعتقدات الخرافية في خفض التكتر  يمجأ : 2003،إسماعيؿكاالطمئناف) باألمافالفرد  كا 
53-99.) 
 
 فشؿ إذا يخنقو حتى كاليـ كاالنفعاؿ بالتكجس اإلنساف يحاصر أف يمكف قبؿالمست مف الخكؼ -

 (.2003الحصار) راغب،  كفؾ في المقاكمة
 

التكقع كاالنتظار السمبي لما قد يحث، لمتكقع كاالشتياؽ تأثير كمجرل المشاعر كاألفعاؿ يفكؽ  -
الذم يحدد معنى ىذه  كؿ التصكرات، فيما يتكقعو الشخص لخبراتو مف نتائج عاجمة أك اجمو ىك

، فالشخص القمؽ تتراءل لو صكر الكارثة كمما شرع في بصريان  الخبرات كقد تتخذ التكقعات شكبلن 
 (.2011) اركف بيؾ، كبميدان  مكقؼ جديد كالتكقعات السيئة فاتران 

 
 كالتبرير ((Projectionكاإلسقاط  (Regression)استخداـ ميكانزمات الدفاع مثؿ النككس  -

Rationalization))  كالكبت(Repressios) (Rappaport , 1991: 65-77.) 
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 ك كالشعكر بالعجز المضطرب السمكؾ عنو فينجـ ، األفراد المستقبمية قرارات عمى يؤثر -
التغيرات االجتماعية كالسياسية  مف كالخكؼ المستقبؿ، مكاجية عمى القدرة كعدـ كالسمبية االنسحاب
 (.Mollin, 1990: 511المتكقعة) 

القمؽ عمى صحة الفرد، كمعاناتو اليكمية،  تأثير إلى أشارتكىناؾ العديد مف الدراسات التي  -
السمبية، كاالنييار العصبي،  باألفكاركتخكفو مف المستقبؿ، كارتباطو بضعؼ الكفاءة، كاالعتقاد 

 (.2010،النفسي) صالح كشامخ المنشأالجسمية ذات  باألمراض كاإلصابة
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 نظريات مفسرة لمقمق

 :نظرية التحميل النفسي

تؤكد النظريات التحميمية المفسرة لمقمؽ أف البيئة التي يعيش فييا الفرد تسيـ بدرجة كاضحة في نشأة 
القمؽ نتيجة اإلحباط كالصراعات الداخمية، ككمما كانت بيئة الفرد مشبعة الحتياجاتو انخفض 

 (.2000مستكل القمؽ)الشناكم، 

كبتيا،  كره بخطر الغريزة الجنسية كمحاكؿلدل اإلنساف ترتبط بشع : أف تجربة القمؽويرى فرويد
فيشعر بالعجز النفسي، ثـ العجز البدني الناتج عف خطر العقاب الخارجي، كقد اعتبر خبرة الميبلد 

،  (Castration Anxiety)سماه بقمؽ الخصاء عكر بالقمؽ األصمي، ثـ تحدث عما أباككرة الش
رغباتو الجنسية المحرمة، كميكلو العدكانية نحك األب، كمف ثـ يخشى كيحدث عند إدراؾ الطفؿ ل

 (.2001العقاب عمى ىذه الرغبات)المالكي،

إف طبيعة اإلنساف قد ىيأت لو إمكانية كبت التجارب النفسية المؤلمة، كعممية الكبت ىذه في  كما 
بيف لمقمؽ األكؿ: األخطار ما تككف في سنكات الطفكلة. كقد حدد فركيد كجكد سب ران ينظر فركيدا كث

المكجكدة في الحياة الكاقعية كالثاني: تكقع العقاب نتيجة لمتعبير عف رغبات ممنكعة جنسية أك 
 (.1988ة أك أيو دكافع أخرل)كماؿ، عدكاني

 كصنؼ فركيد القمؽ إلى:

 اؾ خطر حقيقي.إدر القمؽ الكاقعي: كيتعمؽ ب -
 رد.القمؽ العصابي: كيككف مجيكال كغير مفيـك لمف -
 القمؽ الخمقي: كيتعمؽ بمشاعر الذنب كاإلثـ كالخجؿ مف جراء سمكؾ مشيف. -
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مف العمماء التحميميف الذيف انشقكا عف فركيد بارتيادىـ مدارس تحميمية أخرل تقمؿ كيكجد مجمكعة 
 مف أىمية الغرائز في تفسير السمكؾ اإلنساني مقارنو بما قدمو فركيد كمنيـ:

 أنفسيـ بالكبار، قارنكا ما إذا كعجزىـ بضعفيـ يشعركف ما عادة األطفاؿ أف أدلر يرل الفرد ادلر:
 حب طريؼ كسب عف تعكيضو يحاكؿ كالذم بالنقص المستقبؿ في الفرد شعكر إلى ذلؾ كيؤدل
 في الثقافية التأثيرات عمى " أدلر" كركز .ذلؾ في فشؿ ما إذا بالقمؽ يشعر كلكنو اآلخريف، كصداقة
 اإلنسانية. الدافعية يتكسط بالنقص الشعكر كأف اجتماعية بفطرتيا، الشخصية أف امفترضن  السمكؾ

 ، العقمي أك أك االجتماعي العضكم بالنقص الفرد شعكر عند ينشأ بالقمؽ الشعكر أف أدلر كأكضح
 (.2000الطفكلة)دافيدكؼ، مرحمة في خاصة بو يصاب قد الذم

 األـ الكليد عف فانفصاؿ الميبلد، صدمة يكى األكلى، الصدمة أساس عمى القمؽ فسراوتورانك: 
 ألنو يتضمف القمؽ الطفؿ لدل يستثير فالفطاـ األكلي، القمؽ لديو تثير التي األكلى الصدمة ىك

 األـ، ككذلؾ عف االنفصاؿ يتضمف ألنو القمؽ؛ يثير المدرسة إلى كالذىاب األـ، ثدم عف انفصاالن 
الذم  القمؽ ىك رأم اكتكرانؾ  في فالقمؽ األـ، فع االنفصاؿ يتضمف ألنو القمؽ؛ يثير الزكاج

تستمراف  صكرتيف يتخذ األكلي القمؽ أف إلى اكتكرانؾ  كيذىب المختمفة، االنفصاالت ىذه تتضمنو
 (.2001المكت)عثماف، كخكؼ الحياة خكؼ ىما حياتو، مراحؿ جميع في مع الفرد

يك يحاكؿ دائما السيطرة عمى الصعكبات : إف اإلنساف يسعى إلى النمك الدائـ، كعميو ف كارل يونغ
التي يعاني منيا منذ الطفكلة، كلكف إذا تكاترت الصعكبات كاستمر الفشؿ سيعاني الفرد مف 
اضطراب القمؽ، كمع تظافر ىذه األسباب مف مخزكف الذكريات في البلشعكر الجمعي يصبح لدل 

 (.1978زم، ) ىكؿ كليندعداد لخكؼ ، كينمك القمؽ بأنكاعواإلنساف االست

 : السموكية المدرسة

تحت  الفرد فييا يعيش التي البيئة مف متعمـ سمكؾ أنو عمى القمؽ إلى السمككية المدرسة تنظر
 البلشعكرية، بالدكافع يؤمنكف ال السمككية المدرسة فعمماء السمبي، كالتدعيـ اإليجابي التدعيـ شركط

 األصمي، بالمثير جديد مثير ارتباط كىك ،الكبلسيكي االشتراط ضكء في القمؽ يفسركف بؿ إنيـ
: 1989) كفافي،األصمي بالمثير الخاصة االستجابة استدعاء عمى اقادرن  الجديد المثير كيصبح ىذا

128-151.) 
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كىذه النظرية أىممت البلشعكر كركزت عمى الظاىر كاعتمدت عمى المثير كاالستجابة في تفسير 
لتحميمية في أف القمؽ يرتبط بالماضي كالخبرات السابقة التي القمؽ، كاتفقت النظرية السمككية مع ا

 سبؽ أف تعمميا في حياتو األكلى.

 اإلنسانية: المدرسة

 ىذا المستقبؿ يحممو قد كما المستقبؿ، مف الخكؼ ىك القمؽ أف اإلنساني المذىب أصحاب كيرل
 أنو قد مف اإلنساف تكقعي مما ينشأ فالقمؽ .إنسانيتو تيدد أك اإلنساف كجكد تيدد قد أحداث مف

الكائف  ىك اإلنساف أف المذىب ىذا أصحاب الفرد، كبيف ماضي مف ناتجان  القمؽ كليس يحدث،
ىك  المكت تكقع كأف لحظة، أية في يحدث قد المكت كأف حتمية، نيايتو أف يدرؾ الذم الكحيد الحي
 (.2005) العناني، اإلنساف عند لمقمؽ األساسي المثير

 (:Cognitive Expectancy Theory)المعرفية  تالتوقعا نظرية

 بيف المثيرات تحدث المعرفي التكسط عممية أف في يتمثؿ أساسي افتراض عمى النظرية ىذه تقـك
 في تفسير تستخدـ القمؽ كتكقعات كالخطر، أكلية تكقعات كجكد كأف الناتجة، كاالستجابات األكلية
 اجتماعي، كىذه أك جسدم خطر تكقع تشمؿ لمقمؽ ةاألساسي التكقعات كىذه المخاكؼ، كتطكر نمك

ا كذلؾ شرطية استجابات خبلؿ مف فقط ليس تتزايد التنبؤات أك التكقعات مبلحظة  خبلؿ مف أيضن
عند  كخاصة سيحدث، أنو في الفرد يفكر عندما القمؽ تكقعات تتيح أك المعمكمات كانتقاؿ ، النماذج
ا المحتمؿ مف سمبية نتيجة حدكث تكقع أف يعنى كىذا،خاصة لمثيرات التعرض  يككف أف أيضن
 (.1996)معكض، القمؽ    ظيكر عف مسؤكالن 

ف سبب القمؽ عائد إلى مغاالة الفرد في الشعكر بالتيديد كاعتباره مسبكقا كترل ىذه النظرية بأ
 بأنماط مف التفكير الخاطئ كالتشكىات المعرفية كبالتالي سكء التفسير مف قبؿ الفرد إلحساساتو
الجسمية العادية، كمثاؿ ذلؾ زيادة ضربات القمب لدل الشخص كتفسير الزيادة عمى أنيا أزمة 

 (.2007قمبية، األمر الذم يؤدم إلى زيادة اإلحساس باألعراض السمبية) أبك سميماف، 

يرل الباحث أف إشباع حاجات الطفؿ في مرحمة الطفكلة ىي مف المقكمات األساسية التي تزكد 
نماط السمككية المرغكبة في البيئة التي يعيش فييا، كتشكؿ شخصيتو كتغرس في نفسيتو الطفؿ باأل

حاجاتو مف األمف كالطمأنينة حتى يككف متكافؽ نفسيان كاجتماعيان  خاصةن الدعـ كالثقة بالنفس، 
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 حد الكالديف أكباألمف لمطفؿ اليتيـ نتيجة فقد أ كيتمتع بصحة نفسية سميمة، بينما انعداـ الشعكر
كبلىما يؤدم إلى زعزعو ثقتو بنفسو كالشعكر بالخكؼ مف المستقبؿ المرتقب، مما يؤدم إلى عدـ 
استقرار في حياتو االجتماعية كالعاطفية كاحتمالية عدـ النجاح  في مستقبمو في مختمؼ نكاحي 

 الحياة إذا لـ يمقى الرعاية كاالىتماـ كالمساندة في مختمؼ نكاحي الحياة.
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 يا: الدراسات السابقةثان

 الدراسات التي تناولت األمن النفسي:

النفسي  األمف درجة بيف مدل العبلقة عف (:ىدفت الدراسة إلى الكشؼ2012دراسة كافي) -1
( مف 218كأجريت عينة الدراسة عمى ) .الدراسة عينة لدل النجاح تكقعات أبعاد مف بعد كؿ كدرجة

( مف 78( مف ذككر كاإلناث مف خارج دار األيتاـ + )140ع)األيتاـ في مدينة مكة المكرمة بكاق
ة النفسية مف إعداد فيد الذككر كاإلناث مف داخؿ دار األيتاـ. كاستخدـ الباحث مقياس الطمأنين

ق. كمقياس تكقعات النجاح كالفشؿ مف إعداد منى عبد القادر بمبيسي 1414خركفالدليـ كأ
ابية العبلقة بيف درجة األمف النفسي كأبعاد كتكقعات كأظيرت نتائج الدراسة إلى ايج ،(1991)

النجاح الفاعمة الذاتية، التكجو الميني،حؿ المشكبلت. العينة الكمية لمدراسة درجتيا في األمف  
النفسي تميؿ إلى الطمأنينة النفسية ككذلؾ العينات الفرعية، درجة تكقعات النجاح بالنسبة لعينة 

في درجة األمف كالسبلمة النفسية ك  إحصائيان  ما كجدت فركؽ دالةؼ بالعالية، بينالدراسة تكص
تكقعات النجاح مف مجمكع األيتاـ داخؿ الدار)ذككر+إناث( كمجمكعة األيتاـ خارج 

ا إحصائين  د فركؽ في درجة األمف النفسي دالةالدار)ذككر+إناث( لصالح األيتاـ خارج الدار، كتكج
لصالح الذككر، كطبيعة اليتـ كالمستكل الدراسي لصالح األعمى  في المتغيرات الديمغرافية في الجنس

في درجات تكقع النجاح مف  إحصائيان  لمتغير السف، كيكجد فركؽ دالة كال يكجد فركؽ تبعان  تعميمان 
كفي طبيعة اليتـ  المتغيرات الديمغرافية في الجنس لصالح الذككر كفي السف لصالح األكبر سنان 

 .  ح األعمى تعميمان كالمستكل الدراسي لصال

النفسي كالطمكح كالتحصيؿ  األمفالعبلقة بيف  إلىىدفت الدراسة لمتعرؼ (:2012أبك عمرة) -2
لممتغيرات  تبعان  كأقرانيـالدراسي لدل طمبة الثانكية العامة بمدينة غزة بيف أبناء الشيداء 

الدراسة مف جميع طبلب ( كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي، كتككف مجتمع األبالتالية)الجنس، 
( كالبالغ 2012-2011كطالبات الثاني عشر لممرحمة الثانكية في محافظة غزة لمعاـ الدراسي )

، كتـ اختيار كطالبةن  طالبان  (320مف)  األصمية.كتككنت عينة الدراسة ا كطالبةن ( طالبن 7934عددىـ)
 أدكاتعادييف ، كاستخدـ الباحث ثبلث ال لؤلبناءالشيداء كالعشكائية  ألبناء القصيدةالعينة بالطريقة 
، مقياس الطمكح ككشؼ بمعدؿ الطمبة في العاـ الدراسي الماضي كقد النفسي األمفكىي مقياس 

بيف متكسطات درجات طمبة الثانكية  داللة إحصائيةكانت أىـ نتائج الدراسة: عدـ كجكد فركؽ ذات 
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أبناء الشيداء في مقياس األمف النفسي،  أقرانيـالعامة كأفراد العينة العادييف كبيف متكسطات 
إحصائية بيف متكسطات درجات طمبة  كجكد فركؽ ذات داللةعدـ  كالطمكح كالتحصيؿ الدراسي،

الثانكية العامة مف أفراد العينة العادييف مف الذككر كبيف متكسطات أقرانيـ مف اإلناث عمى مقياس 
متكسطات درجات طمبة الثانكية العامة مف  بيف إحصائية كجكد فركؽ ذات داللة األمف النفسي،

عمى التحصيؿ الدراسي لصالح  اإلناثمف  أقرانيـالعينة العادييف مف الذككر كبيف متكسطات  أفراد
إحصائية بيني متكسطات درجات طمبة الثانكية العامة مف الذككر  كجكد فركؽ ذات داللة ،اإلناث

نيـ مف أبناء الشيداء عمى مقياس األمف النفسي مف أفراد العينة العادييف كبيف متكسطات أقرا
إحصائية بيف متكسطات درجات طمبة الثانكية العامة كجكد فركؽ ذات داللة لصالح أبناء الشيداء،

مف الذككر مف أفراد العينة العادييف كبيف متكسطات أقرانيـ مف أبناء الشيداء عمى التحصيؿ 
بيف متكسطات درجات طمبة الثانكية  إحصائية لةلح العادييف، كجكد فركؽ ذات دالالدراسي لصا
الشيداء عمى مقياس  أبناءمف  أقرانيـالعينة العادييف كبيف متكسطات  أفرادمف  اإلناثالعامة مف 

كر منخفضي( بيف الذك -النفسي) مرتفعي األمفالطمكح لصالح العادييف، كجكد تفاعؿ بيف مستكل 
 األمفعينة العادييف، عدـ كجكد تفاعؿ بيف مستكل ال أفرادعمى مقياس الطمكح لدل  كاإلناث

 أبناءالعينة  أفرادعمى مقياس الطمكح لدل  كاإلناثمنخفضي( بيف الذككر  -النفسي) مرتفعي
 الشيداء.

، كىدفت  الرشد إلى الطفكلة مف كمحدداتو أبعاده  النفسي (: األمف2006دراسة عبد اهلل) -3
 خبلؿ مف عاـ كذلؾ بكجو النفسي اآلمف مفيـك حكؿ تنتظـ التي األبعاد الدراسة إلى الكشؼ عف

 كيساعد ألبعاده القياس الدقيؽ إمكانية يتيح مما المصرية البيئة في النفسي األمف مقياس تصميـ
 مسار عف ىدفت إلى الكشؼ كما المحمية، البيئة كظركؼ تتفؽ لو جديدة مقاييس تككيف عمى
 المتكسطة كالمراىقة  الطفكلة  المتأخرة مف األعمار في ساسيةاأل بأبعاده النفسي األمف مفيـك ارتقاء

أخرل،  إلى عمرية مف مرحمة األبعاد تمؾ في النكعي التغيير مظاىر تحديد كمحاكلة كالرشد،
 200ا، ( فردن 600مف ) الدراسة  عينة تككنت حيث التحميمي، الكصفي الدراسة المنيج كاستخدمت

مف المراىقة المتكسطة  فردان  200سنة، ك  10.5كسط أعمارىـ مف الطفكلة المتأخرة كمت فردان 
سنو،  26.5مف مرحمة الرشد كمتكسط أعمارىـ  فردان  200سنة، ك 16.5كمتكسط أعمارىـ 

 لدل تشبعات أعمى تمثؿ طائفية عكامؿ النتائج كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: أظيرت
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 كالطمكح بالذات الكعي كىي المرحمة ذات مف اثالذككر كاإلن كلدل كالرشد المراىقة  مرحمتي
 فيما النفسي األمف أبعاد جميع في كاإلناث الذككر بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كاالستقبلؿ، كجكد

 أبعاد جميع في العمرية كالمرحمة بيف الجنس لمتفاعؿ إحصائيان  دالة فركؽ عدا بعد االنتماء، كجدت
 دالة. غير الفركؽ فكانت األسرم كاالنتماء تقراراالس بعدم عدا فيما النفسي األمف

 المعاممة أساليب بيف العبلقة عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه (: ىدفت2006دراسة الميندس) -4
 المرحمة طالبات مف طالبة ( 411 ) مف الدراسة عينة كقد تككنت كالقمؽ، النفسي كاألمف الكالدية

 ) النفيعي) إعداد الكالدية المعاممة أساليب مقياس ةاستخدمت الباحث كقد جدة، بمدينة المتكسطة
 جمؿ إعداد القمؽ ( كمقياس1993) كآخريف إعداد الدليـ مف النفسية الطمأنينة كمقياس 1998

 أسمكبي بيف مكجبة إحصائية داللة ذات عبلقة إلى كجكد الدراسة تكصمت كقد  (2005  )الميؿ
 داللة ذات كعبلقة النفسي، األمف بعدـ الشعكرك   )الحب سحب - العقاب كاألـ) األب معاممة

 تكجد كما ، النفسي األمف بعدـ األب ) التكجيو كاإلرشاد( كالشعكر أسمكب بيف سالبة إحصائية
 .الدراسي الصؼ اختبلؼ إلى ترجع النفسي كالقمؽ األمف في إحصائية داللة ذات فركؽ

أنماط التنشئة األسرية في األمف النفسي (: ىدفت الدراسة إلى معرفة اثر 2006دراسة المكمني) -5
لدل األحداث الجانحيف في األردف، كمعرفة الفركؽ في مستكل الشعكر باألمف النفسي بيف أنماط 
األسر المتسامحة، كأبناء األسر المتشددة في تنشئتيا، طبؽ الباحث مقياسيف ىما مقياس التنشئة 

( مف أحداث الجانحيف مف 309ة الدراسة مف)األسرية كمقياس ماسمك لؤلمف النفسي، تككنت عين
(سنو، كأظيرت 12/17المتكاجديف في مراكز رعاية كتأىيؿ األحداث الجانحيف تتراكح أعمارىـ بيف)

سر الجانحيف مف النمط لدل أ كانتشاران  النتائج أف نمط التنشئة األسرية المتشددة ىك األكثر شيكعان 
نفسي باألمف ال سر متسامحة كانكا كثر شعكران يف نشأكا في أسامح في التنشئة،  كأف األفراد الذالمت

 سر متسمطة.مف األفراد الذيف نشأكا في أ

ىدفت إلى تحديد العبلقة بيف غياب األب الكمي أك الجزئي بمتغيرات  :(2004دراسة نادر)-6
لدل األبناء  الخضكع كالمسايرة( -التنميط الجنسي -األمػف النفسي -تقدير الػذات -)الميكؿ العدكانية

طالبا كطالبة مف المرحمة الثانكية مف التعمػيـ  949كقد تككنت عينة البحث مف  .في مرحمة المراىقػة
العاـ، كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباط ذات داللػة إحػصائية بػيف متغيرات الدراسة، 

لتي تجمت في ارتفاع مستكل كقد أكضحت النتائج خطػكرة غيػاب األب عمػى شخػصية المراىؽ، كا
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الميكؿ العدكانية كالخػضكع كالمػسايرة كتدني تقدير الذات كاألمف النفسي كالتنميط الجنسي في عبلقة 
ذات داللة مف خبلؿ مقارنتيـ بحاضرم األب. كما أكضحت تمؾ النتائج أىمية تكفير الشركط 

فػي خصائص  كدة، ممػا يػؤثر إيجابػان المناسػبة لرعاية المراىؽ كي ينمك في جك مف الطمأنينة كالم
 .شخصيتو كفي مستقبمو عمكمان 

كىدفت الدراسة إلى معرفة األمف النفسي كعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي  (:2003دراسة السيمي)-7
( يتيـ في دكر رعاية 95لدل طبلب دكر الرعاية األيتاـ بالرياض، كتككنت عينة الدراسة مف )

( عاـ، كاستخدمت الدراسة مقياس األمف النفسي مف 23-13مارىـ)األيتاـ بالرياض كتراكحت أع
أف مستكل األمف النفسي لدل  إعداد فيد الدليمي كآخركف.كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

( بيف 0.01تكجد عبلقة ارتباطيو سالبة عند مستكل ) طبلب دكر رعاية األيتاـ بالرياض مرتفع،
بيف فئتي  سي لطبلب دكر رعاية األيتاـ، ىناؾ فركؽ دالو إحصائيان األمف النفسي كالتحصيؿ الدرا

 .األمف النفسي كلكف بنسب ال تصؿ إلى المرض أك العرض

مف الكالديف  النفسي لؤلمف الطفؿ إدراؾ بيف العبلقة فحص إلى (: ىدفت2003دراسة مخيمر)-8
ة، كطبؽ عمييـ مقياس طفؿ كطفم 206كبيف كؿ مف القمؽ كاليأس ، كتككنت عينتو الدراسة مف 

األمف النفسي لكيرنز كأشارت النتائج إلى كجكد ارتباط بيف الشعكر بعدـ األمف النفسي كارتفاع 
ف منخفضي إدراؾ األمف النفسي مف األب  بالتيديد لدل الذككر كاإلناث، كأ أعراض القمؽ كالشعكر

 النفسي مف األب. كانت اتجاىاتيـ أكثر سمبية نحك المستقبؿ مف مرتفعي إدراؾ األمف

(: ىدفت إلى معرفة مستكل التكافؽ النفسي لؤليتاـ، كقد بمغت عينة 1993دراسة الديب) -9
طفبل مف أبناء المتزكجات ، كطبقت الباحثة عمى ىػؤالء  50مػف أبنػاء األرامػؿ ك طفبلن  50الدراسة 

الدراسة أف أبناء األرامػؿ أكثر مجمكعػة مػف االختبارات لمعرفة التكافؽ النفسي لؤليتاـ، كبينت نتائج 
في الركح المعنكية، ككذلؾ  كانخفاضان  بالظمـ كأقؿ طمكحان  كشعكران  كأكثر تكتران  كقمقان  عدكانية كاندفاعان 

بالسعادة كالرضا مف األطفاؿ الذيف يعيشكف في أسرىـ. كبالمقارنة بيف مجمكعتي  أقؿ شعكران 
في دكر األيتاـ، تبيف أف تكيؼ األطفاؿ األيتاـ  األطفاؿ الذيف يعيشكف في أسرىـ، كمف يعيشكف

 .الشخصي كاالجتماعي أقؿ مف تكيؼ األطفاؿ الذيف يعيشكف في أسرة تضـ الكالديف
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(: أثر الحرماف مف الكالديف عمى شخصية الطفؿ" كىػدفت الدراسػة إلى 1988دراسة العربي ) -10
ية الطفؿ ، ككانت عينة الدراسػة معرفة اآلثار الناتجة عف الحرماف مف الكالديف عمى شخص

المستخدمة مككنة مف عينة سيككمترية مف مجمكعتيف : المجمكعة األكلى تجريبية كالمجمكعػة 
( مفردة محددة بأكصاؼ خاصة )الجنس كالمػستكل  50الثانية ضابطة تضـ كؿ كاحدة منيما ) 

 .ستقؿ كالحرماف مف الكالديفالسف ( أما المجمكعة التجريب فيضاؼ إلييا المتغير الم –الدراسي 
كاستخدـ الباحث : اختبار المصفكفات المتتابعة المقنف ) لرافف ( ك أدكات الدراسػة االيكمنيكيػة مثؿ 

كاختبار رسـ  (لمػكبس ككرمػاف)اختبار الشخصية االسقاطي ) مغامرات الخركؼ ذم الرجػؿ الػسكداء 
رة الذات لدل أفراد المجمكعة المحركمة مف كأسفرت النتائج عف أف صك ) لمكبس ككرماف)األسرة 

الكالديف غارقػة فػي مشاعر البؤس كاالنزكاء كاالنعزاؿ كغياب األماف كتنطبؽ عمييا مشاعر الػذنب 
 كالقمػؽ كالدكنية كانخفاض تقرير الذات.

 في األسرية التنشئة نمط أثر عمى التعرؼ إلي الدراسة ىذه (: ىدفت1985دراسة الريحاني)-11
 كمكاف ,المراىؽ جنس باختبلؼ الشعكر ىذا اختبلؼ كمدل المراىقيف النفسي عند باألمف عكرالش

الطبقية  بالطريقة اختيارىـ تـ كطالبة طالبان  450 قكاميا عينة عمى الدراسة أجريت كقدنشأتو، 
كاستخدـ  كضكاحييا عماف بمنطقة الحككمية المدارس في اإلعدادية المرحمة طمبة مف العشكائية

 مجمكعتيف إلى العينة فيو صنؼ الذم األسرية التنشئة مقياس :كىما أداتيف دراستو خبلؿ لباحثا
 الديمقراطية األسرية التنشئة نمط كمجمكعة ,المتسمطة التنشئة األسرية نمط ىما، مجمكعة

 عف عبارة كىي اإلعدادية المرحمة طمبة لدل النفسي األمف لقياس األخرل كاألداة ، المتسامحة
 لمبيئة كمكاءمتو ديراني ك دكاني مف كؿ بتعريبو قاـ الذم باألمف النفسي لمشعكر ماسمك تباراخ

األسرية  التنشئة نمط إلى ينتمكف الذيف المراىقيف مجمكعة أف الدراسة نتائج أظيرت كقداألردنية: 
 كأف رية المتسمطةاألس التنشئة نمط إلى ينتمكف الذيف أكلئؾ مف باألمف اشعكرن  أكثر كانكا الديمقراطية

 أك الريؼ في مف نشئكا بيف جكىرية فركؽ تكجد لـ حيف في الذككر مف باألمف اشعكرن  أكثر اإلناث
 .المدينة

 

 



44 
 

 :الدراسات التي تناولت قمق المستقبل

العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ كالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طبلب  (:2011دراسة بالن، و سمر)-1
محافظة ريؼ دمشؽ، كقد تككف مجتمع الدراسة مف مدارس التعميـ الثانكم  الصؼ الثاني ثانكم في

( طالب 100( عاـ كبمغت عينة الدراسة )17-15في مدينة جرمانا مف طمبة الصؼ الثاني ثانكم) 
كطالبة، كاستخدـ الباحث مقياس قمؽ المستقبؿ كمقياس التكافؽ النفسي كقد استخدـ المنيج الكصفي 

 بيف قمؽ المستقبؿ كالتكافؽ النفسي لدل إحصائيان  نتائج الدراسة كجكد عبلقة دالة  التحميمي، ككانت
عينة لمتغير الجنس لصالح  إحصائية في قمؽ المستقبؿ تبعان  عينة البحث، كجكد فركؽ ذات داللة

لمتغير التخصص الدراسي لصالح  إحصائية في قمؽ المستقبؿ تبعان  اإلناث، كجكد فركؽ ذات داللة
متغير الجنس، إحصائية في التكافؽ النفسي تبعا ل ع األدبي، ال تكجد فركؽ ذات داللةر طمبة الف

لمتغير التخصص الدراسي لصالح طمبة  إحصائية في التكافؽ النفسي تبعان  كجكد فركؽ ذات داللة
 الفرع األدبي.

 كقيفلمطبلب المتف النفسية الضغكط عمى لمتعرؼ الدراسة ىذه ىدفت ( 2007 ): بخيت دراسة-2
 أجرت الباحثة كقد الذات، كتقدير المستقبؿ بقمؽ كعبلقتيما ثانكم األكؿ بالصؼ كالعادييف ادراسين 
اختيارىـ  ثـ ثانكم األكؿ الصؼ مف كطالبة طالب ( 336 ) مف مككنة عينة عمى الدراسة ىذه

 ييف،العاد الطبلب مف ( 159 ) دراسيا، المتفكقيف ( مف  ( 177  منيـ العشكائية بالطريقة
 قمؽ كمقياس الذات تقدير كاختبار الدافعية كاختبار النفسية الضغكط الباحثة مقياس كاستخدمت
 الطبلب تقديرات متكسطي بيف إحصائيان  دالة فركؽ تكجد ال النتائج أنو كأظيرت . المستقبؿ
 يفب عكسية إرتباطية عبلقة تكجد كأنو . النفسية في الضغكط المتفكقات كالطالبات المتفكقيف
 النفسية الضغكط بيف طردية إرتباطية عبلقة تكجد اإلنجاز، بينما دافعية كمتغيرات النفسية الضغكط
 قمؽ بيف عكسية عبلمة كىناؾ كالعادييف، االمتفكقيف دراسين  الطبلب لدل المستقبؿ قمؽ كمتغير

 .الذات كتقدير المستقبؿ

تقبؿ لدل عينة مف المراىقيف، بعض المتغيرات المرتبطة بقمؽ المس (:2006دراسة مسعود)-3
( طالبة مف طبلب 300( طالبا ك)299كطالبة منيـ) ( طالبان 599تككنت عينة الدراسة مف)

(.كاستخدـ الباحث 16-15المدارس الثانكية العامة كالفنية كاألزىرية في مدينة طنطا  مف عمر)
قياس الضغكط النفسية إعداد مقياس قمؽ المستقبؿ، مقياس األفكار البلعقبلنية مف إعداد الباحث، م
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زينب شقير، ككانت نتائج الدراسة كجكد ارتباط مكجب بيف قمؽ المستقبؿ ككؿ مف األفكار 
البلعقبلنية كالضغكط النفسية، يكجد فركؽ بيف درجات كؿ مف المراىقات كالمراىقيف ككؿ مف 

قبؿ كاألفكار البلعقبلنية األفكار البلعقبلنية كالضغكط النفسية لصالح المراىقات، تأثر قمؽ المست
كالضغكط النفسية بنكع التعميـ، يكجد تأثير لمتفاعؿ بيف الجنسيف كنكع التعميـ عمى قمؽ المستقبؿ 
كاألفكار البلعقبلنية، بينما ال يكجد ىذا التأثير عمى الضغكط النفسية، كتتأثر األفكار البلعقبلنية 

 كالضغكط النفسية بدرجة قمؽ المستقبؿ.

قمؽ المستقبؿ لدل أبناء العامميف بالخارج، كىدفت الدراسة إلى الكشؼ  (:2005مزة)دراسة ح-4
عف الفركؽ بيف قمؽ المستقبؿ لدل األبناء الذيف سافر إباؤىـ لمعمؿ بالخارج كبيف األبناء الذيف لـ 

ية مف مف الذككر الممتحؽ بالحمقة الثان طالبان  100يسافر إباؤىـ لمعمؿ بالخارج، كتككنت العينة مف 
سنو كقد تـ تقسيميـ  14 -11مرحمة التعميـ األساسي بمحافظة الجيزة كالذيف تتراكح أعمارىـ مف 

مف أبناء غير العامميف بالخارج، كاستخدـ  طالبان  57مف أبناء العامميف بالخارج ك طالبان  43إلى 
مف إعداد الباحث اختبار الذكاء المصكر مف إعداد احمد زكي صالح، كمقياس قمؽ المستقبؿ 

الباحث، ككشفت نتائج الدراسة أف أبناء العامميف بالخارج لدييـ شعكر بقمؽ المستقبؿ أكثر مف 
ذكييـ مف أبناء غير العامميف بالخارج، كاف ىناؾ تأثير سمبي عمى اتجاىات أبناء العامميف بالخارج 

حيث يشعر االبف  كاضطراب سمككيـ مما يككف لو اثر عمى القدرات التي تتطمب التفكير العممي
 مف عدـ جدكل مستقبؿ العمؿ المدرسي بسب غياب األب.

 خبلؿ مف كذلؾ كالدافعية المستقبؿ نحك عمى االتجاه التعرؼ(: 2004و ديبيكر)  جرين دراسة-5
 تجاه المفاىيـ أف الدراسة  نتائج نتائجيا، كبينت كتحميؿ السابقة الدراسات مف العديد مراجعة 
 كالجنس الثقافية البيئة أف كشفت النتائج كما عاـ، بشكؿ الدافعية في ىامان   دكران  تمعب المستقبؿ

 كتكفير المستقبمية تجاه المينة أكثر الذككر تركيز ككاف المستقبؿ، نحك الفرد اتجاه عمى تؤثر
 كبينت أسرة، الزكاج كتككيف تجاه أكبر بدرجة اإلناث تركيز كاف بينما لؤلسرة المادية االحتياجات

 .بالذككر مقارنة اإلناث لدل أعمى كاف المستقبؿ تجاه القمؽ أف النتائج

 معدؿ بزيادة كعبلقتيا المستقبؿ أحداث (:Kagan, et. Al:  2004دراسة كاجان وآخرون)-6
 التي التغيرات استخداـ فحص إلى الدراسة ىدفت حيث .المراىقيف لدل كاالكتئاب الشعكر بالقمؽ

 عينة كتككنت .كاالكتئاب بالقمؽ الشعكر معدؿ بزيادة كعبلقتيا المستقبؿ ألحداث يعطييا المراىقيف
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 يقدركا أف اجميعن  منيـ ( سنة طمب17-11بيف ) أعمارىـ تتراكح المراىقيف ( مف123مف ) الدراسة
 .ليـ األحداث ىذه حدكث لسبب تفسيرا يقدمكا كأف سمبية أك إيجابية مستقبمية حدكث أحداث إمكانية
 إلمكانية أعمى نسبة أعطكا بالقمؽ الشعكر مف يعانكف الذيف الطبلب أف الدراسة نتائج أظيرت
 تكقع عمى مختمفة عبلقة لو كاإليجابية السمبية األحداث تأثير كأف السمبية ليـ األحداث حدكث
ف النظرة التشاؤمية تؤثر عمى المراىقيف كبالتالي ألحداث المستقبؿ أ السمبية أك اإليجابية النتائج

 عركف بالقمؽ كاالكتئاب.يش

المراىقيف  لدل الخرافية المعتقدات عمى لمتعرؼ ىدفت سةادر  ( 2003 ): إسماعيل وأجرت-7
الداللة  ذات الفركؽ عف الكشؼ الدراسة استيدفت كما ،لئلنجاز كالدافعية المستقبؿ بقمؽ كعبلقتيا

طالب   ( 150 ) مف الدراسة ةعين تككنت المستقبؿ، قمؽ كالمراىقات في  المراىقيف بيف اإلحصائية
طالبة  تتراكح أعمارىـ  ( 75 ) طالب ك ( 75 ) سكىاج، بمحافظة العامة الثانكية طمبة مفكطالبة 
الخرافية مف إعداد الباحثة،  المعتقدات نحك االتجاه مقياس الباحثة ( سنة كاستخدمت16-15مف )

 الدراسة   نتائج كأظيرت لئلنجاز، يةالدافع ( كمقياس1996زالسكي ) إعداد المستقبؿ قمؽ كمقياس
 كما المراىقيف كالمراىقات ،  مف كؿ لدل المستقبؿ كقمؽ رافيةالخ المعتقدات بيف داؿ ارتباط كجكد
 بمعنى المستقبؿ قمؽ في كاإلناث الذككر إحصائيان بيف داللة ذات فركؽ الدراسة كجكد  نتائج كشفت

 .ناثاإل مف يـمستقبم عمى قمقان  أكثر الذككر أف

بعنكاف قمؽ المستقبؿ كقمؽ االمتحاف في عبلقتيما ببعض المتغيرات (: 2000دراسة حسانين)-8
محاكلة معرفة طبيعة  إلىالنفسية لدل عينة مف طبلب الصؼ الثاني الثانكم، كىدفت الدراسة 

دل جاز كمستكل الطمكح كمفيكـ الذات لقبؿ ككؿ مف متغيرات الدافعية لبلنالعبلقة بيف قمؽ المست
معرفة العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ كقمؽ  إلى، كتيدؼ الدراسة ثانكمطبلب كطالبات الصؼ الثاني 

التنبؤ بقمؽ  إمكانيةالتحقؽ مف مدل  كأيضا كاإلناثاالمتحاف كالكشؼ عف الفركؽ بيف الذككر 
مستكل الطمكح كمفيـك كؿ مف متغيرات الدافعية لبلنجاز ك المستقبؿ كقمؽ االمتحاف في ضكء 

، كطبؽ عمييـ مقياس قمؽ ثانكمطالب كطالبة بالصؼ الثاني  300العينة  أفرادالذات، كبمغ عدد 
 إعدادسبيمبرجر كمقياس الدافعية لبلنجاز  إعدادزاليسكي كمقياس قمؽ االختبار  إعدادالمستقبؿ 

عبلقة كجكد  :الدراسة عف إعداد كاميميا عبد الفتاح، ككشفت نتائجىرمانز كمقياس مستكل الطمكح 
كجكد عبلقة ايجابية بيف قمؽ عية لبلنجاز كمستكل الطمكح، سالبة بيف قمؽ المستقبؿ كبيف الداف
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بيف  إحصائية الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة نتائج أظيرتكما  ، المستقبؿ كبيف قمؽ االختبار
 في قمؽ المستقبؿ. كاإلناثالذككر 

 إلىالرعاية التي تقدـ  أساليبلتعرؼ عمى ا إلىىدفت الدراسة  (:1993دراسة المتولي )-9
( طفؿ كطفمة 120كمستكل القمؽ لدييا، كتككنت عينة الدراسة مف) اإليكائيةفي المؤسسات  األطفاؿ

( طفؿ كطفمة مف 80)األكلىمجمكعتيف  إلى( سنة مقسميف 16-14بيف) أعمارىـتراكحت 
كاستخدمت الدراسة استمارة  (s.o.sؿ)( طفؿ كطفمة مف قرل األطفا40كالثانية) اإليكائيةالمؤسسات 

بيانات عف المؤسسة كاألنشطة الخدمية بالمؤسسة، مقياس القمؽ الصريح، استمارة بيانات عف 
المكدعيف بالمؤسسة كاستمارة عف أكجو الرعاية داخؿ المؤسسة كما يراىا الطفؿ ، كتكصمت الدراسة 

يف متكسطات درجات مجمكعة األطفاؿ ذات إحصائية ب ائج التالية: تكجد فركؽ ذات داللةإلى النت
مستكل الرعاية المرتفع، كمتكسطات درجات مجمكعة األطفاؿ ذات مستكل الرعاية المنخفض في 

القمؽ و كمما ارتفع مستكل الرعاية كمما قؿ مستكل في اتجاه المجمكعة الثانية، أم أنمستكل القمؽ 
يف في مستكل القمؽ في اتجاه المؤسسات إحصائية بيف المجمكعت لدييـ، ىناؾ فركؽ ذات داللة

اإليكائية عنو لدل مجمكعة القرية، تكجد فركؽ بيف متكسطات درجات مجمكعة األطفاؿ البنيف 
كمتكسطات درجات مجمكعة األطفاؿ البنات في مستكل القمؽ في اتجاه المجمكعة الثانية، أم أف 

 مف مجمكعة البنيف. مجمكعة البنات أكثر قمقان 

الطفكلة  –الممارسة اإلكمينيكية لمجمكعة أطفاؿ  Molin (1990:)رونالد مولين دراسة -10
 ، مساعدات مف الغضب بسبب المستقبؿ، كىدفت الدراسة إلى تقديـ يظيركف أنكاعان  -المتأخرة
 ٠١ مف عينة الدراسة كتككنت . المستقبؿ قمؽ مف يعانكف الذيف األطفاؿ لمساعدة نفسية كتدخبلت

 تقديـ مساعدات أىمية إلى النتائج كأشارت  المقابمة منيا أدكات عدة الباحث ـؿ، كاستخد أطفا
 عف طريؽ المستقبؿ قمؽ مف يعانكف الذيف كالمراىقيف ، األطفاؿ مساعدة يمكنيا نفسية كتدخبلت
 عمى عمؿ كتشجيعيـ ، المستقبؿ منظكر كاستخداـ  ، حياتيـ في المختمفة كالنتائج ، البدائؿ تكضيح
 .بسيكلو تغييره يمكف كالذم الحالي لممكقؼ مختمفة تعريفات
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 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناكليا لمتغير األمف النفسي كعبلقتو ببعض  -
(، كدراسة 2003مخيمر) ( كدراسة2003، كدراسة السيمي)(2012دراسة كافي)المتغيرات مثؿ: 

 (،1985(، كدراسة الريحاني)2006س)كدراسة الميند(، 1993(، كدراسة الديب)2006عبد اهلل)
 (.2012(، كدراسة أبك عمرة)2006(، كدراسة المكمني)2004ادر)كدراسة ن

كدراسة  لمتغير قمؽ المستقبؿ: الدراسات السابقة في تناكليا الدراسة الحالية مع اتفقت -
كدراسة  (،2006(، كدراسة مسعكد)2011ببلف) (، كدراسة2003)إسماعيؿ(، كدراسة 2007بخيت)
كدراسة ( 2005كدراسة حمزة) (،2000حسانيف)كدراسة (، 2004اف)(، كدراسة كاج2004جريف)

 .(1990ركنالد مكليف)

 في المدارس اإليكائية األيتاـابقة في تناكليا لعينة اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات الس -
 (.1993لديب)دراسة ا ،(2003السيمي)   كدراسة

كالمتغيرات كالعينات التي استيدفتيا ، فكما جاء  األىداؼتشابيت الدراسات السابقة مف حيث  -
حيث تناكلت  (1985كدراسة الريحاني) (2006كدراسة المكمني)( 2006في دراسة الميندس )

التي تنتيج  األسريةالتنشئة  أساليبالكالدية ، فتبيف أف  باألساليبالنفسي  األمفالدراسات  عبلقة 
النفسي ػ  األمفعمى  باإليجابتؤثر السميـ كالطريقة الديمقراطية في التعامؿ مع أبنائيـ ،  األسمكب

انو كمما ارتفع مستكل الشعكر باألمف النفسي انخفض مستكل قمؽ المستقبؿ لدل  كىذا يدلؿ عمى 
 األفراد.

في خفض  لؤلفرادالنفسي  األمف أىميةكما اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة عمى  -
القمؽ كتنمية القيـ االيجابية كتقدير الذات كالنجاح كالتحصيؿ الدراسي كالدافعية لبلنجاز كالتكقعات 

 .كالمكاقؼ االجتماعية  كالتفاؤؿ نحك المستقبؿ

كقد امتازت ىذه الدراسة مف حيث دراسة متغير األمف النفسي كعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدل  -
في المدارس الداخمية في فمسطيف كعمى حسب عمـ الباحث كالمعمكمات مف كزارة التربية األيتاـ 
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تعد ىذه الدراسة مف أكائؿ الدراسات التي تجرم في  ، كالتعميـ عف المدارس الداخمية لؤليتاـ
 فمسطيف.

ر ـ العربي مف حيث متغيكالعال يبلحظ الباحث ندرة الدراسات التي اىتمت باأليتاـ في فمسطيفك 
األمف النفسي كقمؽ المستقبؿ في المدارس الداخمية كاقتصرت معظميا في بحث تقدير الذات 

 كالمشكبلت السمككية. فيـك الذات كنكع الرعاية المقدمةكم
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

 المنهج واإلجراءات
 
 منهج الدراسة:   
ييتـ ، كىك المنيج الذم لمبلءمتو ألغراض ىذه الدراسة االرتباطي  الباحث بإتباع المنيج الكصفيقاـ  
حيػث اعتمػد ظػاىرة كمػا ىػي فػي الكاقػع، كيعمػؿ عمػى كصػفيا، كتحميميػا، كربطيػا بػالظكاىر األخػرل، بال

ميع البيانػات عػف طريػؽ ثـ تجت الصمة بمكضكع الدراسة كتحميميا، الباحث عمى مصادر المعمكمات ذا
 التي تـ إعدادىا بناء عمى اإلطار النظرم كالدراسات السابقة. االستبانة 

 
  سة وعينتهامجتمع الدرا  

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في فمسطيف مف محافظات )القدس،     
, ان طالب (92كبيت لحـ، كالخميؿ ( لمصفكؼ التاسع/ العاشر، ك الحادم عشر/ الثاني عشر كعددىـ )

  .مجتمع الدراسة الباحث باستيداؼ كافة أفراد حيث قاـ

 حسب متغيراتها خصائص عينة الدراسةوفيما يمي وصف ل
 (1 ) جدول

 المستقمة متغيراتها حسب الدراسة عينة توزيع 

 النسبة المئوية % التكرار  التصنيف  المتغير 
 74.0 57 ذكر الجنس

 26.0 20 أنثى
 66.2 51 تاسع/عاشر الصف

 33.8 26 حادم عشر/ ثاني عشر
 28.6 22 مدينة  مكان السكن

 64.9 50 قرية
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 6.5 5 مخيـ
 89.6 69 كفاة األب طبيعة اليتم  

 10.4 8 كفاة األـ
 ____ ____ كفاة األب كاألـ

 100.0 77 المجمكع

عينة الدراسة حسب متغيراتيا المستقمة، حيث يبيف الجدكؿ ( تكزيع 1)يتضح مف الجدكؿ رقـ
المئكية مف كل كنسبتو ، كتكرار كؿ مستصة بكؿ متغير مف متغيرات الدراسةالمستكيات الخا

 .النسبة الكمية لمعينة

 الدراسةوات أد

 كىي: يف مف الطمبة األيتاـعمى المبحكث لدراستو أداة المقاييس التاليةالباحث  استخدـ

 ك نيالمشعكر باألمف النفسي، حيث أف المقياس قاـ بتعريبو كؿ مف)دك  قياس ماسمكم -1
لمبيئة األردنية التي ال تختمؼ عف بيئتنا في كىك معدؿ  بندان  (75كيتككف مف )( 1983ديراني،

 فمسطيف.

استخدـ سابقا عمى  كقد ( بندان،28كيتككف مف) (2005،: مف إعداد)شقيرقمؽ المستقبؿمقياس  -2
 :اآلتية لمخطكات كفقنا كذلؾالمعمكمات  لجمع كأداة بتطكيره قاـ الباحث البيئة الفمسطينية، حيث

 .بحثت في قمؽ المستقبؿ التي بكالكت كالدراسات األبحاث مراجعة .1

 .  مف األساتذة المحكميف . المناقشات كاألفكار مع المتخصصيف في مجاؿ الدراسة2

 : جزأيف مف الدراسة أدكات تككنت كقد

طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في فمسطيف مف محافظات  األكلية المعمكمات كيشمؿ األول: الجزء
 قامكا مصفكؼ التاسع/ العاشر، ك الحادم عشر/ الثاني عشر كالذيف)القدس، كبيت لحـ، كالخميؿ ( ل

 .ة كتتضمف البيانات الديمغرافية ليـاالستبان بتعبئة
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كالمحكر الثاني ىك  عمى محكريف ىما قمؽ المستقبؿ ( فقرات مكزعة103) عمى كاشتمؿ :الثاني الجزء
 ثـ ، درجات (3) ُكتعطى نطبؽ()ت بالدرجة يبدأ الثبلثي، ليكرت مقياس خبلؿ مفاألمف النفسي 

 يبدأ(، ك قمؽ المستقبؿك) ال تنطبؽ ( كتعطى درجة كاحدة  لممحكر األكؿ )  درجتيف، كتعطى )أحيانان(
ك) ال( كتعطى درجة كاحدة  درجتيف، كتعطى )غير متأكد( ثـ درجات، (3) ُكتعطى )نعـ( بالدرجة

 (.األمف النفسيلممحكر الثاني ) 

 

 ( 2كما يبيف الجدكؿ رقـ ) فقرات (103مف ) كقد تككنت األداتاف

  2 ) جدول) 
 فقرات االستبانة تبعًا لمحاورها 

 عدد الفقرات المجال  الرقم 
 28 قمؽ المستقبؿ 1

 75 األمف النفسي 2

 103 المجموع 

 صدق األداة

 المحكميف مف مجمكعة عمى الدراسة أدكات عرضتـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم مف خبلؿ 
 طمب كقد ،(13كالبالغ عددىـ ) شؤكف دراسات عمـ النفس كالتخصصات األخرل في تصاصييفاالخ
 لممجاؿ مناسبتيا كمدل الفقرات، صياغة حيث مف الدراسة أداة فقرات في الرأم إبداء المحكميف مف

 مكفالمحك   رأل كقد أىميتيا، لعدـ حذفيا أك صياغتيا تعديؿ أك عمييا بالمكافقة إما فيو، ُكضعت الذم
 النيائية مف محكريف ك صكرتيا في الدراسة أداة كلقد تككنت بضركرة إعادة صياغة بعض الفقرات، 
 صكرتيا في الدراسة أداة كأصبحت لئلستبانة، الصدؽ الظاىرم تحقؽ قد يككف كبذلؾ ( فقرات،103)

 .(1رقـ)  ممحؽ، النيائي
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 ثبات األداة
 Cronbach’s Alpha ))ألفا  كركنباخ معادلة باستخداـ األداة، ثبات معامؿ استخراج تـ لقد     

 .كمجاالتيا الدراسة ألدكات الثبات معامبلت يبيف(  (3  كالجدكؿ

 
 
  3 ) جدول ) 

 ومجاالتها الدراسة واتألد الثبات معامالت
معامل الثبات  عدد الفقرات  المجال  الرقم 

بطريقة كرونباخ 
 ألفا 

 0.903 28 قمؽ المستقبؿ 1

 0.878 75 مف النفسياأل 2

 0.975 103 الثبات الكمي 
 

درجة كفي المقابؿ بمغت  (، 0.903)لممحكر األكؿ  الثبات معامبلت أف (3 ) رقـ الجدكؿ مف يتضح
عاٍؿ  ثبات معامؿ كىك(  0.975أما معامؿ الثبات لؤلداة فقد بمغ )(،  0.878) لممحكر الثاني  الثبات

 .العممي البحث بأغراض كيفي 

 راءات الدراسةإج

  :اآلتية الخطكات كفؽ الدراسة ىذه إجراء تـ

 .النيائية بصكرتيا الدراسة كاتأد إعداد - 

 .الدراسة عينة أفراد تحديد  -

 .(2ممحؽ رقـ ) االختصاص ذات الجيات مكافقة عمى الحصكؿ -

 تـ إذ ،الب كطالبة( ط92كالبالغ عددىـ) كاسترجاعيا الدراسة، عينة عمى األداة بتكزيع الباحث قاـ  -

 شكمت التي كىي لمتحميؿ، صالحة استبانات كجميعيا ( منيا77استرجاع ) كتـ إستبانة،   85 تكزيع
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الدراسة، كلـ يتـ تكزيع سبعة استبانات أخرل لغياب الطبلب عف السكف الداخمي لظركؼ خاصة  عينة

 أك مرض.

االجتماعية  لمعمكـ اإلحصائية الرزمة ـباستخدا إحصائيان  كمعالجتيا الحاسب إلى البيانات إدخاؿ -

(SPSS.) 

 .المناسبة التكصيات كاقتراح ،السابقة الدراسات مع كمقارنتيا كمناقشتيا، كتحميميا النتائج استخراج -

 متغيرات الدراسة

 :اآلتية المتغيرات الدراسة تضمف تصميـي

 :المستقل المتغير  -أ

 .ثيف عمى فقرات محكر األمف النفسيكتككف مف استجابات عينة الدراسة مف المبحك 

 :التابع المتغير - ب

طمبػة المػدارس الداخميػة األيتػاـ فػي فمسػطيف مػف محافظػات )القػدس، كبيػت مػف  اسػتجابات فػي كيتمثػؿ
 .لحـ، كالخميؿ ( لمصفكؼ التاسع/ العاشر، ك الحادم عشر/ الثاني عشر حكؿ محكر قمؽ المستقبؿ 

 س، الصؼ الدراسي، مكاف السكف، طبيعة اليتـ.: الجنالمتغيرات الديمغرافية -ج

 المعالجات اإلحصائية

دخػاؿ ترميزىػا جػرل العينػة أفػراد إجابػات تفريػغ بعػد  معالجػة تمػت ثػـ الحاسػكب باسػتخداـ البيانػات كا 

 المعالجػات كمػف SPSS)االجتماعيػة ) لمعمػكـ اإلحصػائية الرزمػة برنػامج إحصػائيان باسػتخداـ البيانػات

 :خدمة المست اإلحصائية

 النسػبي الػكزف لتقػدير المعياريػة، كاالنحرافػات الحسػابية، كالمتكسػطات المئكيػة كالنسػب التكػرارات .1
 كالكصؼ اإلحصائي الستجابات عينة الدراسة مف المبحكثيف . االستبانة لفقرات
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 .لقياس ثبات االختبار (Alpha-Cronbach)ألفا  – كركنباخ معادلة .2

( لفحص العبلقة بيف محكرم الدراسة )قمؽ Pearson Corrolation Matrix)مصفكفة بيرسكف. 3
 األمف النفسي (. ك  المستقبؿ

فحص داللة الفركؽ في المتغيرات ( لIndependent t-testاختبار)ت( لمجمكعتيف مستقمتيف)  .4
 الديمغرافية ذات المستكييف.

المتغيرات الديمغرافية  لفحص داللة الفركؽ في (One Way ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم .5
 ذات األكثر مف مستكييف.
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 الفصل الرابع
 

 عرض نتائج أسئمة الدراسة ومناقشتها
 
 

 الرئيس النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة

 الفرعية النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة

 ل الثاني لمدراسةالنتائج المتعمقة بالسؤا 

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة التابعة لممتغيرات الديمغرافية 
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 عرض النتائج ومناقشتها
 

مػػدارس الداخميػػة متعػػرؼ إلػػى األمػػف النفسػػي كعبلقتػػو بقمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدل طمبػػة اللتيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة   

مؤلفة  إستبانةتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث  جؿكجية نظر الطمبة أنفسيـ, كمف أ األيتاـ في فمسطيف مف

 ؤلفػة مػفكقد تـ تكزيعيا عمى عينػة م ،(103األمف النفسي كقمؽ المستقبؿ ك عدد فقراتيا)  مف محكريف

)القػػدس، كبيػػت لحػػـ، كالخميػػؿ ( المػػدارس الداخميػػة األيتػػاـ فػػي فمسػػطيف مػػف محافظػػات مػػف طمبػػة  (77)

 . لمصفكؼ التاسع/ العاشر، ك الحادم عشر/ الثاني عشر

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة

لنتائج الدراسة التي تتضمف اإلجابة عف التساؤالت التي كضعت أساسان لمبحث كىي  فيما يمي عرضان 
 ةالرئيس النتائج المتعمقة بسؤاؿ لمدراسة

 كالذم ينص عمى:

يكجد عبلقة بيف متغيرم األمف النفسي كقمؽ المستقبؿ لدل طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في ىؿ 

 محافظات)القدس، بيت لحـ، الخميؿ(؟

 Pearson Correlation)بيرسكف معامؿ ارتباطمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ استخداـ 
Coefficient( لمعبلقة بيف محاكر  الدراسة ) األمف النفسيقمؽ المستقبؿ ك .) 
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 ( ىذه النتائج:4كيبيف الجدكؿ رقـ )

بيف درجات ( Pearson Correlation coefficient(: معامبلت ارتباط بيرسكف )4جدكؿ رقـ ) 
  .(قمؽ المستقبؿكالقسـ الثاني ) (القسـ األكؿ )األمف النفسي

 قمق المستقبل المجال 

 **-0.329 معامل االرتباط األمن النفسي

 0.003 ى الداللةمستو 

 (α=0.01**دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( إلى كجكد عبلقة عكسية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 4تشير نتائج الجدكؿ )
(α=0.01 بيف )(. 0.003( عند مستكل داللة )0.329مقدارىا ) قمؽ المستقبؿك  األمف النفسي 

 الفرعية ةالنتائج المتعمقة بأسئمة الدراس

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة

 كالذم ينص عمى:

المدارس الداخمية األيتاـ في  مف النفسي كقمؽ المستقبؿ لدل طمبةما مستكيات كؿ مف األ

 محافظات)القدس، بيت لحـ، الخميؿ(؟

ات يقيػا عمػى فقػر كلتفسير نتائج سؤاؿ الدراسػة، اسػتخدـ الباحػث المتكسػطات الحسػابية التاليػة كذلػؾ لتطب
 ك قمؽ المستقبؿ(: محكرم الدراسة ) األمف النفسي

 ( فأكثر درجة كبيرة. 2.34المتكسط الحسابي )

 ( درجة متكسطة.2.34-1.67المتكسط الحسابي  ) 

 ( درجة قميمة. 67.1المتكسط الحسابي ) أقؿ مف 
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 كالجداكؿ التالية تكضح النتائج:

 (5جدول رقم)
نحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة المستوى لممحور األول )قمق المستقبل ( مرتبة المتوسطات الحسابية واال 

 ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 
رقـ 
 الفقرات

رقميا في 
 االستبانة

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة 

التفػػػػكؽ يػػػػدفعني دائمػػػػا لمزيػػػػد مػػػػف التفػػػػكؽ كأكػػػػافح لتحقيػػػػؽ  2 1
 مستقبؿ باىر

 كبيرة 0.49 2.74

االلتػػزاـ األخبلقػػي كالتمسػػؾ بمبػػادئ معينػػة يضػػمف لئلنسػػاف  5 2
 مستقبؿ امف

 كبيرة 0.61 2.61

كستحقؽ  ا ما مشرقان شعر أف الغد) المستقبؿ( سيككف يكمن أ 7 3
 آمالي في الحياة

 كبيرة 0.59 2.57

ا عمػػػؿ لمسػػػتقبمي كفقنػػػعنػػػدم أىػػػداؼ كاضػػػحة فػػػي الحيػػػاة كأ 4 4
 عرؼ كيؼ أحققياخطة رسمتيا لنفسي، كأل

 كبيرة 0.68 2.50

 كبيرة 0.59 2.45 في المستقبؿ عظيمان  تراكدني فكرة أنني قد أصبح شخصان  3 5

 كبيرة 0.55 2.36 سارة في المستقبؿ أؤمف أف القدر يحمؿ أخباران  1 6
يخبئ الزمف مفاجآت سارة، كال يأس مع الحياة كال حياة مع  9 7

 اليأس

 كبيرة 0.64 2.36

 كبيرة 0.73 2.35 حياتي مممكءة بالحيكية كالنشاط كالرغبة في تحقيؽ اآلماؿ 10 8
 متكسطة 0.75 2.33 ف طكؿ العمر يبمغ األمؿأممي في الحياة كبير، أل 8 9
 متكسطة 0.69 2.32 . صعبة بحياة ييدد المجتمع في البطالة كثرة 21 10
 المادم( العائد )انخفاض الدخؿ كانخفاض المعيشة غبلء 22 11

 يقمقني عمى مستقبمي.
 متكسطة 0.68 2.05

 الخطر يتكقع الفرد تجعؿ راـكال بالعنؼ مممكءة الحياة 20 12
 أم كقت في لنفسو

 متكسطة 0.69 2.03

تدفعني الظركؼ الراىنة إلى اليأس كفقداف األمؿ في  12 13
 تحقيؽ مستقبؿ أفضؿ

 متكسطة 0.75 1.98

 متكسطة 0.77 1.97نسجـ ظركفي عمى التعامؿ مع أفراد ال أ تجبرنيأخشى أف  6 14



61 
 

 معيـ في المستقبؿ
 كثرة بسبب قريبان  كارثة كقكع الحتماؿ باالنزعاج أشعر 17 15

 األياـ ىذه الحكادث
 متكسطة 0.70 1.97

محتفظ بأممي  أظؿ أف الصعب مف تجعؿ الحياة ضغكط 24 16
 أحسف حاؿكأتفاءؿ بأنني سأككف في  الحياة في

 متكسطة 0.70 1.94

 متكسطة 0.66 1.88 يمتمكني الخكؼ كالقمؽ كالحيرة عندما أفكر في المستقبؿ 11 17
أف يرسـ  الصعب مف تجعؿ لدرجة غامض المستقبؿ 23 18

 الشخص أم خطة لمستقبمة
 متكسطة 0.72 1.84

مف  كأخاؼ أقمؽ يجعمني مما مخيؼ بشكؿ الحياة تمضى 15 19
 المجيكؿ

 متكسطة 0.72 1.81

 بمرض إصابتي مف كالكىـ بالخكؼ شعكر ينتابني 19 20
 أم كقت في )حادث أك(خطير

 متكسطة 0.70 1.77

 متكسطة 0.72 1.70 أساسو عمى كيتحرككف بالحظ، يؤمنكف الذيف مف أنا 13 21
 قميمة 0.74 1.63 أرل أف دراستي غير مجدية في المستقبؿ. 25 22
 يشعرني مما عاـ بكجو معيشتي ستكلم عف راض غير أنا 27 23

 .في المستقبؿ بالفشؿ
 قميمة 0.72 1.63

 قميمة 0.79 1.61 بمرض. أصاب عندما خاصة المكت تفكير عمى يغمب 26 24
 أخاؼ تجعمني )شكمي( مظيرم في مستمرة بتغيرات أشعر 18 25

 مستقببل اآلخريف غير جذاب)اليتقبمني(أماـ أككف أف
 قميمة 0.71 1.59

 قميمة 0.78 1.59 كاضح مستقبؿ كال معنى ببل الحياة أف أشعر 28 26
إمكانية  الصعب مف كأنو الحياة في األمؿ بفقداف أشعر 16 27

 مستقببلن  تحسنيا
 قميمة 0.65 1.57

 في التفكير عدـ ىك الحياة مع لمتعايش طريقة أفضؿ 14 28
 المستقبؿ

 قميمة 0.69 1.55

 متكسطة 0.61 2.07  قمق المستقبللالدرجة الكمية 
   .( درجات3أقصى درجة لمفقرة )

المدارس الداخمية  لدل طمبةأف مستكل قمؽ المستقبؿ  ( 5يتضح مف خبلؿ البيانات في الجدكؿ رقـ )
ما بيف القميمة كالكبيرة ، فقد تراكحت المتكسطات  األيتاـ في محافظات)القدس، بيت لحـ، الخميؿ( كانت

 التفكير عدـ ىك الحياة مع لمتعايش طريقة ( لمفقرات )أفضؿ2.74( ك )1.55الحسابية عمييا ما بيف)
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ككانت االستجابة ( التفكؽ يدفعني دائما لمزيد مف التفكؽ كأكافح لتحقيؽ مستقبؿ باىرك ) )المستقبؿ في
 .(2.61عمى الدرجة الكمية متكسطة بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ )

 (6جدول رقم)
)األمن النفسي ( مرتبة الثاني ة واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة المستوى لممحورالمتوسطات الحسابي

 ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 
رقـ 
 الفقرات

رقميا في 
 االستبانة

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة 

 كبيرة 0.58 2.63 ىؿ تتصرؼ عمى طبيعتؾ؟ 56 1
 كبيرة 0.64 2.62 ؿ يمكنؾ أف تككف مرتاحان مع نفسؾ؟ى 8 2
 كبيرة 0.69 2.59 ىؿ لديؾ إيماف  كاؼ بنفسؾ؟ 25 3
 كبيرة 0.63 2.58 ىؿ تشعر بأنؾ طالب نافع في ىذا العالـ؟ 27 4

 كبيرة 0.67 2.54 ىؿ كثيران ما تفكر بنفسؾ؟ 39 5

 كبيرة 0.64 2.53 ىؿ تشعر اآلخريف معؾ باالرتياح؟ 54 6
 كبيرة 0.66 2.51 ىؿ أنت عادة كاثؽ مف نفسؾ؟ 20 7
 كبيرة 0.77 2.51 ىؿ تفرح عادة لسعادة اآلخريف كحسف حظيـ؟ 34 8
 كبيرة 0.66 2.51 ؟ىؿ تشعر عامة بمعنكيات مرتفعة 48 9
 كبيرة 0.71 2.46 ىؿ تشعر عادة بالرضا؟ 65 10
 كبيرة 0.75 2.45 ىؿ لؾ كثير مف األصدقاء المخمصيف؟ 59 11
؟ 67 12  كبيرة 0.65 2.44 ىؿ تشعر بأنؾ مكضع إحراـ الناس عمى كجو العمـك
 كبيرة 0.76 2.44 ىؿ باستطاعتؾ العمؿ بانسجاـ مع اآلخريف؟ 68 13
 كبيرة 0.73 2.42 ىؿ أنت عمى كجو العمـك  طالب غير أناني؟ 9 14
 كبيرة 0.71 2.42 ىؿ تشعر عادة بالصحة الجيدة كالقكة؟ 30 15
 كبيرة 0.76 2.42 ىؿ تعتقد بأنؾ ناجح في دراستؾ؟ 42 16
 كبيرة 0.79 2.38 ىؿ أنت عمى كجو العمـك متفائؿ؟ 17 17
 كبيرة 0.77 2.37 ىؿ تنسجـ عادة مع اآلخريف؟ 28 18
 كبيرة 0.70 2.37ىؿ تقكـ عادة بعممؾ عمى افتراض أف األمكر ستنتيي  45 19
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 عمى ما يراـ؟
 كبيرة 0.72 2.36 ة بالكد نحك معظـ الناس؟ىؿ تشعر عاد 15 20
 كبيرة 0.74 2.36 ىؿ أنت متحدث جيد؟ 31 21
 كبيرة 0.77 2.36 ىؿ لديؾ تقمب في المزاج؟ 66 22
 كبيرة 0.77 2.35 ىؿ تدرؾ غالبان ما تفعمو؟ 21 23
 متكسطة 0.78 2.33 ىؿ مف عادتؾ أف تدع اآلخريف يركنؾ عمى حقيقتؾ؟ 43 24
 متكسطة 0.82 2.33 انت طفكلتؾ سعيدة؟ىؿ ك 58 25
 متكسطة 0.75 2.33 ىؿ تشعر بعدـ االرتياح في معظـ األحياف؟ 60 26
 متكسطة 0.76 2.32 ىؿ ترتاح لممكاقؼ االجتماعية؟ 2 27
ىؿ ترغب عادة أف تككف مع اآلخريف عمى اف تككف  1 28

 لكحدؾ؟
 متكسطة 0.83 2.31

ى نفسؾ عندما تسير ىؿ تشعر باألسؼ كالشفقة عم 41 29
 األمكر بشكؿ خاطئ؟

 متكسطة 0.78 2.31

 متكسطة 0.74 2.31 ىؿ تنسجـ مع الجنس اآلخر؟ 49 30
ىؿ تعتقد عمى كجو العمـك بأف ىذا العالـ مكاف جميؿ  37 31

 لمعيش فيو؟
 متكسطة 0.72 2.29

 متكسطة 0.72 2.28 ىؿ تفكر بأف الناس يحبكنؾ كمحبتيـ لآلخريف؟ 6 32
 متكسطة 0.82 2.27 ىؿ كثيران ما تصبح منزعجان مف الناس؟ 64 33
 متكسطة 0.75 2.25 ىؿ مف عادتؾ أف تتقبؿ نقد أصدقائؾ بركح طيبة؟ 13 34
 متكسطة 0.84 2.24 ىؿ تشعر بالسعادة في مكاف إقامتؾ؟ 62 35
 متكسطة 0.75 2.23 ىؿ تشعر بأنؾ تعيش كما تريد كليس كما يريد اآلخريف؟ 40 36
 متكسطة 0.77 2.23 ىؿ سبؽ أف أزعجؾ شعكر بأف األشياء غير حقيقية؟ 73 37
 متكسطة 0.80 2.22 ىؿ أنت عمكمان طالب سعيد؟ 19 38
 متكسطة 0.85 2.22 ىؿ تقمؽ مف أف يصيبؾ سكء الحظ في المستقبؿ؟ 63 39
 متكسطة 0.78 2.20 ىؿ تشعر بأنؾ تحصؿ عمى قدر كاؼ مف الثناء؟ 4 40
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 متكسطة 0.77 2.19 تشعر عمكمان بأنؾ طالب محظكظ؟ىؿ  57 41
 متكسطة 0.77 2.15 ىؿ تشعر باالرتياح في ىذا العالـ؟ 52 42
ىؿ تشعر عمى كجو العمكـ بأنو يمكنؾ الثقة بمعظـ  26 43

 الناس؟
 متكسطة 0.81 2.11

ىؿ تعتقد أف اآلخريف كثيران ما يعتبركنؾ تختمؼ عنيـ؟ 75 44
  

 متكسطة 0.84 2.11

ىؿ أنت بشكؿ عاـ طالب مرتاح األعصاب )غير  71 45
 متكتر(؟

 متكسطة 0.78 2.09

 متكسطة 0.83 2.06 ىؿ تغضب كتثكر بسيكلة؟ 38 46
 متكسطة 0.80 2.05 ىؿ أنت قمؽ بالنسبة لما لديؾ مف ذكاء؟ 53 47
 متكسطة 0.88 2.03 ىؿ تحس مراران بأنؾ مستاء مف العالـ 5 48
تشعر أف ىذه الحياة ال تستحؽ أف يعيشيا  ىؿ كثيران ما 16 49

 اإلنساف؟
 متكسطة 0.78 2.03

, ىؿ تشعر بأف العالـ مف حكلؾ  72 50 عمى كجو العمـك
 يعاممؾ معاممة عادلة؟

 متكسطة 0.75 2.03

 متكسطة 0.85 2.02 ىؿ ينتابؾ مراران شعكران بالكحدة حتى لك كنت بيف الناس؟ 11 51
 متكسطة 0.77 2.02  بان عصبيان نكعان ما؟ىؿ تعتبر  نفسؾ طال 18 52
التي تتعرض  اإلىاناتىؿ تقمؽ لمدة طكيمة مف بعض  7 53

 ليا؟
 متكسطة 0.85 2.00

 متكسطة 0.87 2.00 ىؿ تميؿ إلى تجنب األشياء غير السارة بالتيرب منيا؟ 10 54
 متكسطة 0.76 2.00 ىؿ تشعر بأنؾ حاصؿ عمى حقؾ في ىذه الحياة؟ 12 55
 متكسطة 0.83 1.98 ىؿ يجرح  شعكرؾ بسيكلة؟ 51 56
 متكسطة 0.79 1.97 ىؿ تجد صعكبة بالتعبير عف مشاعرؾ؟ 33 57
 متكسطة 0.84 1.94 ىؿ تقضي كقتان طكيبلن بالقمؽ عمى المستقبؿ؟ 29 58
 متكسطة 0.74 1.94 ىؿ تشعر بأنؾ ال تستطيع السيطرة عمى مشاعرؾ؟ 69 59
 متكسطة 0.84 1.93 مف المستقبؿ؟ ىؿ لديؾ خكؼ غامض 55 60
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 متكسطة 0.82 1.92 ىؿ تشعر أحيانان بأف الناس يسخركف منؾ؟ 70 61
 متكسطة 0.86 1.90 ىؿ سبؽ أف تعرضت مراران لئلىانات؟ 74 62
ىؿ حدث أف إنتابؾ شعكر بالقمؽ مف أف الناس في  50 63

 الشارع يراقبكنؾ؟
 متكسطة 0.85 1.89

 متكسطة 0.86 1.87 حياة عبئ ثقيؿ؟ىؿ تشعر بأف ال 46 64
 متكسطة 0.80 1.87 ىؿ يقمقؾ الشعكر بالنقص؟ 47 65
عندما تمتقي مع اآلخريف ألكؿ مرة, ىؿ تشعر عادة  24 66

 بأنيـ لف يحبكؾ؟
 متكسطة 0.76 1.83

 متكسطة 0.88 1.81 ىؿ تثبط عزيمتؾ بسيكلة؟ 14 67
 متكسطة 0.74 1.79 ىؿ كثيران ما تككف معنكياتؾ منخفضة؟ 23 68
 متكسطة 0.77 1.76 ىؿ تشعر بأنؾ غير متكيؼ مع الحياة بشكؿ مرضي؟ 44 69
 متكسطة 0.82 1.76 ىؿ تميؿ إلى الخكؼ مف المنافسة؟ 61 70
؟ 35 71  متكسطة 0.74 1.75 ىؿ تشعر غالبان بأنؾ ميمؿ كال تحظى باإلىتماـ البلـز
 قميمة 0.78 1.66 ىؿ أنت غير راض عف نفسؾ؟ 22 72
 قميمة 0.78 1.66 ىؿ تميؿ ألف تككف طالبان شكاكان؟ 36 73
 قميمة 0.76 1.61 ىؿ تنقصؾ الثقة بالنفس؟ 3 74
 قميمة 0.75 1.53 ىؿ لديؾ شعكر بأنؾ عبء عمى اآلخريف؟ 32 75

 متكسطة 0.15 2.17  ؤلمف النفسيل الدرجة الكمية
 ( درجات 3أقصى درجة لمفقرة )

المدارس الداخمية  لدل طمبةأف مستكل األمف النفسي  ( 6انات في الجدكؿ رقـ )يتضح مف خبلؿ البي
، فقد تراكحت المتكسطات كالكبيرة ما بيف القميمة كانت (األيتاـ في محافظات)القدس، بيت لحـ، الخميؿ

عمى اآلخريف؟(  عبئ)ىؿ لديؾ شعكر بأنؾ  ( كىما الفقرات2.63( ك )1.53الحسابية عمييا ما بيف)
لمتكسط ككانت االستجابة عمى الدرجة الكمية متكسطة بداللة ا (ىؿ تتصرؼ عمى طبيعتؾ؟ك )

 .(2.17الحسابي الذم بمغ  )

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني لمدراسة

 كالذم ينص عمى:
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المدارس  مف النفسي كقمؽ المستقبؿ لدل طمبةفي مستكيات األ إحصائيان  ىؿ يكجد فركؽ دالة
الصؼ  ،لمتغيرات)الجنس محافظات)القدس، بيت لحـ، الخميؿ( تبعان فمسطيف مف ـ في الداخمية األيتا

 ؟طبيعة اليتـ( ،مكاف السكف ،الدراسي
 مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ اختبار فرضيات الدراسة التالية :

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة التابعة لممتغيرات الديمغرافية 

  :الفرضية األكلىائج المتعمقة بالنت

( في متكسطات قمؽ المستقبؿ لدل α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) ال يكجد فركؽ ذات داللة
 لمتغير الجنس. تبعان  ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظا

( Independent t-testكلفحص الفرضية، فقد استخدـ الباحث اختبار)ت( لمجمكعتيف مستقمتيف) 

 .( تبيف ذلؾ7كنتائج الجدكؿ )

 (7الجدول )

متوسطات قمق المستقبل لدى طمبة المدارس نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في  

 .لمتغير الجنس تبعاً  ت)القدس، بيت لحم ، الخميل(الداخمية األيتام في محافظا

مستوى  مة تقي (20إناث )ن= (57ذكور )ن= المجال
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.18 2.04 0.16 2.09 قمق المستقبل
1.028 0.307 

  α=0.05 ) دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( في α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة7لجدكؿ)يكضح ا
 ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(مدارس الداخمية األيتاـ في محافظامتكسطات قمؽ المستقبؿ لدل طمبة ال
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( كبذلؾ ال 0.05( كىذه القيمة أكبر مف )0.307لمتغير الجنس، فقد بمغت مستكل الداللة ) تبعان 
 نرفض الفرضية المتعمقة بمتغير الجنس.

 :نتائج المتعمقة بالفرضية الثانيةال

( في متكسطات قمؽ المستقبؿ لدل α≤0.05تكل الداللة)إحصائية عمى مس ال يكجد فركؽ ذات داللة 
 لمتغير الصؼ الدراسي. تبعان  الخميؿ(طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظات)القدس، بيت لحـ ، 

( Independent t-testكلفحص الفرضية، فقد استخدـ الباحث اختبار)ت( لمجمكعتيف مستقمتيف) 

 .( تبيف ذلؾ8كنتائج الجدكؿ )

 (8ول )الجد

متوسطات قمق المستقبل لدى طمبة المدارس نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في 

 .لمتغير الصف الدراسي تبعاً  ت)القدس، بيت لحم ، الخميل(الداخمية األيتام في محافظا

حادي عشر/ ثاني عشر  (51تاسع/عاشر )ن= المجال

 (26)ن=

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف لمتوسطا

 0.18 2.10 0.16 2.06 قمق المستقبل
-1.102 0.274 

  α=0.05 ) دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( في α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة8يكضح الجدكؿ)
 ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(ـ في محافظامتكسطات قمؽ المستقبؿ لدل طمبة المدارس الداخمية األيتا

( كبذلؾ 0.05( كىذه القيمة أكبر مف )0.274لمتغير الصؼ الدراسي، فقد بمغت مستكل الداللة ) تبعان 
 ال نرفض الفرضية المتعمقة بمتغير الصؼ الدراسي.
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 :تائج المتعمقة بالفرضية الثالثةالن 

( في متكسطات قمؽ المستقبؿ لدل α≤0.05لة)إحصائية عمى مستكل الدالال يكجد فركؽ ذات داللة 
 .لمتغير مكاف السكف تبعان  بيت لحـ ، الخميؿ(طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظات)القدس، 

( كنتائج  One Way ANOVAكلفحص الفرضية، فقد استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم )
  .(  تبيف ذلؾ10)  ( ك9الجدكؿ )

 ( 9الجدول )

ستجابات عينة الدراسة نحو قمق المستقبل لدى طمبة متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجة الكمية  الال 
 .لمتغير مكان السكن تبعاً  ت)القدس، بيت لحم ، الخميل(المدارس الداخمية األيتام في محافظا

( مكاف السكف يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ في المتكسطات الحسابية في مستكيات متغير ) 
رية كلمعرفة درجة انطباؽ ىذه النتائج عمى مجتمع الدراسة تـ فحص الفرضية الصف لمدرجة الكمية، 
  .(10كالمكضحة في الجدكؿ )مكاف السكف  المتعمقة بمتغير

 ( 10الجدول )

استجابات عينة الدراسة نحو قمق المستقبل لدى طمبة نتائج تحميل التباين األحادي لفحص داللة الفروق في 
 .لمتغير مكان السكن تبعاً  ت)القدس، بيت لحم ، الخميل(المدارس الداخمية األيتام في محافظا

وى مست
مجموع  درجات الحرية متوسط المربعات Fقيمة  الداللة

 المحور مصدر التباين المربعات

 قمق المستقبل بيف المجمكعات 0.029 2 0.015 0.501 0.608
 خبلؿ المجمكعات  2.152 74 0.029

 المجمكع 2.181 76

 (α=0.05دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

المتوسط  العدد المستوى المحور 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.18 2.10 22 مدينة بلقمق المستق
 0.16 2.06 50 قرية
 0.14 2.04 5 مخيـ

 0.16 2.07 77 المجمكع
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( في α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) د فركؽ ذات داللة( عدـ كجك 10جدكؿ)يكضح ال
 ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(متكسطات قمؽ المستقبؿ لدل طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظا

( كبذلؾ ال 0.05( كىذه القيمة أكبر مف )0.608لمتغير مكاف السكف، فقد بمغت مستكل الداللة ) تبعان 
 قة بمتغير مكاف السكف.نرفض الفرضية المتعم

   :تائج المتعمقة بالفرضية الرابعةالن

( في متكسطات قمؽ المستقبؿ لدل α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) ال يكجد فركؽ ذات داللة
 لمتغير طبيعة اليتـ. تبعان  ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظا

( Independent t-testستخدـ الباحث اختبار)ت( لمجمكعتيف مستقمتيف) كلفحص الفرضية، فقد ا
 .( تبيف ذلؾ11الجدكؿ )كنتائج 

 (11الجدول )

متوسطات قمق المستقبل لدى طمبة المدارس نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في 

 .لمتغير طبيعة اليتم تبعاً  ت)القدس، بيت لحم ، الخميل(الداخمية األيتام في محافظا

مستوى  قيمة ت (8وفاة األم )ن= (69وفاة األب )ن= المجال
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.18 2.14 0.16 2.07 قمق المستقبل
-1.158 0.250 

  α=0.05 ) دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( في α≤0.05ائية عمى مستكل الداللة)إحص ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة11جدكؿ)يكضح ال
 ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(متكسطات قمؽ المستقبؿ لدل طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظا
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( كبذلؾ 0.05( كىذه القيمة أكبر مف )0.0.250لمتغير طبيعة اليتـ، فقد بمغت مستكل الداللة ) تبعان 
 .ليتـضية المتعمقة بمتغير طبيعة اال نرفض الفر 

  :النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة

( في متكسطات األمف النفسي لدل α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) ال يكجد فركؽ ذات داللة 
 لمتغير الجنس. تبعان  ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظا

( Independent t-testلمجمكعتيف مستقمتيف)  كلفحص الفرضية، فقد استخدـ الباحث اختبار)ت(

 .( تبيف ذلؾ12ؿ )كنتائج الجدك 

 (12الجدول )

متوسطات األمن النفسي لدى طمبة المدارس نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في 

 .لمتغير الجنس تبعاً  القدس، بيت لحم ، الخميل(الداخمية األيتام في محافظات)

مستوى  قيمة ت (20إناث )ن= (57ذكور )ن= المجال
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.11 2.12 0.16 2.18 األمن النفسي
1.534 0.129 

  α=0.05 ) دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( في α≤0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية عمى مستكل الداللة)12يكضح الجدكؿ)
 ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(طات األمف النفسي لدل طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظامتكس
( كبذلؾ ال 0.05( كىذه القيمة أكبر مف )0.129لمتغير الجنس، فقد بمغت مستكل الداللة ) تبعان 

 نرفض الفرضية المتعمقة بمتغير الجنس.
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  :تائج المتعمقة بالفرضية السادسةالن

( في متكسطات األمف النفسي لدل α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) فركؽ ذات داللةال يكجد  
 لمتغير الصؼ الدراسي. تبعان  ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظا

( Independent t-testكلفحص الفرضية، فقد استخدـ الباحث اختبار)ت( لمجمكعتيف مستقمتيف) 

 .( تبيف ذلؾ13ائج الجدكؿ )كنت

 (13الجدول )

متوسطات األمن النفسي لدى طمبة المدارس نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في 

 .لمتغير الصف الدراسي تبعاً  القدس، بيت لحم ، الخميل(الداخمية األيتام في محافظات)

حادي عشر/ ثاني عشر  (51تاسع/عاشر )ن= المجال

 (26)ن=

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.14 2.22 0.15 2.14 األمن النفسي
-2.196 0.031* 

  α=0.05 ) دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( في متكسطات α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) ( كجكد فركؽ ذات داللة13ح الجدكؿ)يكض
 تبعان  ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظا األمف النفسي لدل

( كبذلؾ 0.05( كىذه القيمة أكبر مف )0.274لمتغير الصؼ الدراسي، فقد بمغت مستكل الداللة )
حادي عشر/ ف ىذه الفركؽ تعكد لصالح مستكل )المتعمقة بمتغير الصؼ الدراسي، أنرفض الفرضية 

متكسط مستكل تاسع/ عاشر )  ( بينما بمغ2.22ؾ بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ )( كذلثاني عشر
2.14). 
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 :ائج المتعمقة بالفرضية السابعةالنت

( في متكسطات األمف النفسي لدل α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) ةال يكجد فركؽ ذات دالل 
 .لمتغير مكاف السكف تبعان  لحـ ، الخميؿ( ت)القدس، بيتطمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظا

(  One Way ANOVAكلفحص الفرضية، فقد استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم )       
  .(  تبيف ذلؾ14)   ( ك 9كنتائج الجدكؿ )

 ( 14الجدول )

األمن النفسي  لدى طمبة ستجابات عينة الدراسة نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجة الكمية  ال 

 .لمتغير مكان السكن تبعاً  ت)القدس، بيت لحم ، الخميل(المدارس الداخمية األيتام في محافظا

( مكاف السكف يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ في المتكسطات الحسابية في مستكيات متغير ) 
كلمعرفة درجة انطباؽ ىذه النتائج عمى مجتمع الدراسة تـ فحص الفرضية الصفرية  لمدرجة الكمية، 
  .(15كالمكضحة في الجدكؿ ) مكاف السكف المتعمقة بمتغير 

 

 

 

 

 ( 15الجدول )

المتوسط  العدد المستوى المحور 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.20 2.18 22 مدينة األمن النفسي
 0.13 2.16 50 قرية
 0.09 2.13 5 مخيـ

 0.15 2.17 77 المجمكع
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استجابات عينة الدراسة نحو األمن النفسي لدى طمبة تحميل التباين األحادي لفحص داللة الفروق في  نتائج

 .لمتغير مكان السكن تبعاً  ت)القدس، بيت لحم ، الخميل(المدارس الداخمية األيتام في محافظا

مستوى 
 الداللة

متوسط  Fقيمة 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 لمحورا مصدر التباين المربعات

  األمن النفسي بيف المجمكعات 0.013 2 0.006 0.255 0.775
 خبلؿ المجمكعات  1.837 74 0.025

 المجمكع 1.850 76

 (α=0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( في α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة15جدكؿ)يكضح ال
 ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(ي لدل طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظامتكسطات األمف النفس

( كبذلؾ ال 0.05( كىذه القيمة أكبر مف )0.775لمتغير مكاف السكف، فقد بمغت مستكل الداللة ) تبعان 
 نرفض الفرضية المتعمقة بمتغير مكاف السكف.

   :تائج المتعمقة بالفرضية الثامنةالن

( في متكسطات المف النفسي لدل α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) ات داللةال يكجد فركؽ ذ
 لمتغير طبيعة اليتـ. تبعان  ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظا

( Independent t-testكلفحص الفرضية، فقد استخدـ الباحث اختبار)ت( لمجمكعتيف مستقمتيف) 

 .( تبيف ذلؾ16كؿ )كنتائج الجد
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 (16الجدول )

متوسطات األمن النفسي لدى طمبة المدارس نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في 

 .لمتغير طبيعة اليتم تبعاً  القدس، بيت لحم ، الخميل(الداخمية األيتام في محافظات)

مستوى  قيمة ت (8وفاة األم )ن= (69وفاة األب )ن= المجال
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.12 2.11 0.15 2.17 األمن النفسي
-1.158 0.262 

  α=0.05 ) دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( في α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة8لجدكؿ)يكضح ا
 ت)القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(س الداخمية األيتاـ في محافظامتكسطات األمف النفسي لدل طمبة المدار 

( كبذلؾ 0.05( كىذه القيمة أكبر مف )0.0.262لمتغير طبيعة اليتـ، فقد بمغت مستكل الداللة ) تبعان 
 .المتعمقة بمتغير طبيعة اليتـ ال نرفض الفرضية
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 الفصل الخامس

______________________________________________________ 
 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة  أوال:

-( مقدارىا )α=0.01ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) عكسية سالبة . كجكد عبلقة1
 .قمؽ المستقبؿك  ( بيف األمف النفسي0.329

 .أم كمما ازداد األمف النفسي تقؿ درجات قمؽ المستقبؿ
 ىذه النتائج إلى ما يمي:كيعزك الباحث 

نو كمما إمف خبلؿ الدراسات السابقة كما تطرؽ إليو عمماء النفس كما كضح في اإلطار النظرم، ف  
دراسة  كىذا أكدتو ،كاف الفرد يشعر باألمف النفسي كانت تخكفاتو لممستقبؿ منخفضة

 الفرد ارتفاع شعكر إلىالسميمة تؤدم  التنشئة أساليب أفئج عمى (، حيث جاءت النتا2006الميندس)
 األمفالذيف يدرككف  األطفاؿ أف(  ككانت النتائج 2003مخيمر)النفسي، كجاء في دراسة  باألمف

ف قمؽ المستقبؿ أبالدراسات  أكدتكما ك يجابية نحك المستقبؿ، إفسي مف الكالديف كانت اتجاىاتيـ الن
ستكل القمؽ بالمستقبؿ كما في دراسة تقدير الذات، أم كمما زاد مستكل التقدير قؿ م بمستكلمرتبط 
 أمنوبما يحيط بو مف تقبؿ كرعاية متعددة المجاالت تؤثر في زيادة  ف شعكر الفردكأ (،2007بخيت)

 إجاباتككما بينت النتائج مف حيث  التفكير في مخاكؼ المستقبؿ،إلى التقميؿ مف النفسي الذم يقكد 
كانت نتائجيـ حكؿ  (6)جدكؿ رقـيالنفس األمفاس جات عالية في مقيمف حصمكا عمى در  الطمبة باف

النفسي مرتفع كاف قمؽ المستقبؿ  األمفكمما كاف  بأنوقمؽ المستقبؿ منخفضة كىذا يؤكد نتيجة الدراسة 
 لدييـ منخفض.

 (.2003مخيمر ) مع نتائج دراسة في مجاؿ األمف النفسي كتتفؽ ىذه الدراسة
  .2006) (، ك الميندس2012كتختمؼ مع حساـ كافي )

سانيف (، ك ح2011(، ببلف، سمر )2007كتتفؽ ىذه الدراسة في مجاؿ قمؽ المستقبؿ مع بخيت )  
 ,Kagnan  et alك (، 2006(، ك مسعكد )2003سماعيؿ )في المقابؿ تختمؼ مع إ  ،(2000)

2004).) 
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القػػػدس، بيػػػت لحػػػـ، المػػػدارس الداخميػػػة األيتػػػاـ فػػػي محافظات) لػػػدل طمبػػػةأف مسػػػتكل قمػػػؽ المسػػػتقبؿ  .2

 .(2.07متكسطة بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ  ) الخميؿ( كانت

 إرشػادمػف خػبلؿ عقػد جمسػات  لؤليتػاـالمشػرفيف المتابعة كالتكعية المستمرة التػي يقػدميا  إلىكيعكد ذلؾ 

 .كاألكاديميلمطمبة حكؿ مستقبميـ الميني  كتكجيو

 (. Bolawki, 2005) معكتختمؼ 

ى فقػػرات محػػكر قمػػؽ المسػػتقبؿ ىػػي التفػػكؽ يػػؤدم إلػػى مزيػػد مػػف التفػػكؽ، المسػػتقبؿ اآلمػػف . كانػػت أعمػػ3

يتػػػأتى مػػػف اإللتػػػزاـ األخبلقػػػي كالتمسػػػؾ بمبػػػادئ معينػػػة، ك الشػػػعكر بغػػػد مشػػػرؽ، كجػػػكد أىػػػداؼ كاضػػػحة 

 الطمكح لشخصية كبيرة في المستقبؿ.ك  مرسكمة في المستقبؿ

: أف أفضػػػؿ طريقػػػة محػػػكر قمػػػؽ المسػػػتقبؿ مػػػا يمػػػي تػػػاـ فػػػي. رفضػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف األطفػػػاؿ األي4

لمتعايش مع المستقبؿ عدـ التفكير، ك الشعكر بفقداف األمؿ فػي الحيػاة، ك الخػكؼ مػف تغيػر الشخصػية 

في المستقبؿ، كعدـ كجكد معنػى لمحيػاة، ك التفكيػر بػالمكت عنػد المػرض، كفقػداف األمػؿ بجديػة الدراسػة 

معيشػػػة، كاإليمػػػاف بػػػالحظ عمػػػى أسػػػاس عمػػػى أنػػػو خػػػط التحػػػرؾ المسػػػتقبمية، كعػػػدـ الرضػػػا عػػػف مسػػػتكل ال

 كالسير بالحياة، ك الشعكر بالخكؼ كالكىـ مف اإلصابة بحادث في المستقبؿ. 

المػػػدارس الداخميػػػة األيتػػػاـ فػػػي محافظات)القػػػدس، بيػػػت لحػػػػـ،  لػػػدل طمبػػػةمسػػػتكل األمػػػف النفسػػػي   .5

 .(2.17)متكسطة بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ   الخميؿ( كانت

 (.2003كتختمؼ مع السيمي )

: التصرؼ عمى الطبيعة، كالراحة النفسية، ككجكد إيماف كانت أعمى فقرات محكر األمف النفسي ىي. 6

بػػػػالنفس أم ثقػػػػة، ك كالشػػػػعكر بكػػػػكف الطالػػػػب عضػػػػك نػػػػافع فػػػػي الحيػػػػاة، ك كالتفكيػػػػر الكثيػػػػر ، كالشػػػػعكر 

، كالثقة بالنفس كىذا يعزز اإليمػاف بػالنفس، ككجػكد باالرتياح مع كجكد اآلخريف، كالفرح لسعادة اآلخريف

 معنكيات مرتفعة، ككجكد كثير مف األصدقاء المخمصيف، ك كالشعكر بمكضع احتراـ اآلخريف.
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الشػػعكر  رفضػػت عينػػة الدراسػػة مػػف األطفػػاؿ األيتػػاـ المبحػػكثيف فػػي محػػكر األمػػف النفسػػي مػػا يمػػي :.  7

بػػػالنفس، ك الشػػػعكر بعػػػدـ الرضػػػا الشخصػػػي، كالشػػػعكر بالعػػػبء عمػػػى اآلخػػػريف، كالشػػػعكر بػػػنقص الثقػػػة 

 .كعدـ الخكؼ مف المنافسة بالشؾ، كالشعكر باإلىماؿ، كالشعكر بعدـ التكيؼ مع الحياة، ك

 كيعزك الباحث ىذه النتائج إلى ما يمي:

طبيعة األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا في المدارس اإليكائية التي تكفر البيئة التعميمية كالنفسية 

كاالجتماعية التي تقكد األطفاؿ المستيدفيف لرفض تمؾ الفقرات المتناقضة مع شعكر االىتماـ 

دكف التمييز بينيـ مف كالتعامؿ المتكافئ  المتكاصؿ بيـ كاستمرارية الخدمات كتنكعيا داخؿ المدارس

 حيث الجنس أك السكف أك العمر أك طبيعة اليتـ.

( في متكسطات األمف النفسي α≤0.05عمى مستكل الداللة)إحصائية  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة. 8

 تبعان  القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(كقمؽ المستقبؿ لدل طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظات)

 لمتغير الجنس.

 .(2006(، ك عبد اهلل )1991(، ك الريحاني )2014كتختمؼ مع كؿ مف حساـ كافي )

(، 2003) إسماعيؿ مع (، في حيف تختمؼ2000مع حسانيف) أما في محكر قمؽ المستقبؿ فتتفؽ

 (.2011كببلف، سمر )

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى تشابو ظركؼ الحياة في المدارس الداخمية لمذككر كاإلناث باإلضافة 

إلى ظركؼ الحياة المتشابية التي نتجت عف ظركؼ اليتـ كالتي تؤثر عمى الذككر كاإلناث بشكؿ 

 متشابو.

( في متكسطات األمف النفسي α≤0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية عمى مستكل الداللة). 9

لمتغير الصؼ  تبعان  القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(لدل طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظات)

 . الدراسي
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ذلؾ لككنيـ في كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى تقارب أعمار فئة الطمبة المستيدفة مف المبحكثيف ك 

 مرحمة عمرية متساكية مما يؤدم إلى عدـ كجكد اختبلؼ في شعكرىـ باألمف النفسي.

 ( في متكسطات األمف النفسي α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) كجكد فركؽ ذات داللة. 10

صؼ لمتغير ال تبعان  القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(لدل طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظات)

 (.حادي عشر/ ثاني عشرمستكل )كلصالح  الدراسي

زيادة الكعي كاإلدراؾ كالخبرة لدل الطمبة، كطبيعة التعامؿ كالتكاصؿ كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى 

 كالمشرفيف في المدارس الداخمية. المسئكليفمع 

األمف  ( في متكسطاتα≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) عدـ كجكد فركؽ ذات داللة. 11

 القدس، بيت لحـ ، الخميؿ(النفسي كقمؽ المستقبؿ لدل طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظات)

 .لمتغير مكاف السكف تبعان 

مستكياتيا في كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى تشابو ظركؼ الحياة في المناطؽ الفمسطينية المختمفة 

ديف في الظركؼ المشابو لكافة الطمبة المتكاج مخيمات كأففي المدف كالقرل كالاالجتماعية كاالقتصادية 

 .ر في الحصكؿ عمى ىذه النتيجةالمدارس الداخمية ىي مف أث

( في متكسطات األمف α≤0.05إحصائية عمى مستكل الداللة) عدـ كجكد فركؽ ذات داللة. 12

 س، بيت لحـ ، الخميؿ(القدالنفسي كقمؽ المستقبؿ لدل طمبة المدارس الداخمية األيتاـ في محافظات)

 .لمتغير طبيعة اليتـ تبعان 

المدرسة تقديـ حيث أف  بفقداف األب، لغالبية الطمبة طبيعة اليتـ تشابوكيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى 

يقمؿ مف تأثير  مما، لمذككر كاإلناث بشكؿ متشابو الرعاية النفسية كاالجتماعية بجانب الدكر التعميمي

  .مجتمع الدراسة رادأفىذا المتغير عمى 

 .(2014كتختمؼ مع نتائج دراسة حساـ كافي)
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 .والدراسات المقترحة التوصيات ثانيا:
 

 : في ضكء نتائج الدراسة السابقة فإف الباحث يكصي بما يمي
قمؽ المستقبؿ عند الطمبة في المدارس  لمحد مف اإلرشاديةالبرامج  العمؿ عمى زيادة -1

 الداخمية.
النفسي لدل الطمبة في  األمفلرفع مستكل  اإلرشاديةبالبرامج ىتماـ العمؿ عمى زيادة اال -2

 المدارس الداخمية.
 كاإلرشاد النفسي الفردم كالجمعي لمطمبة األيتاـ داخؿ المدارس الداخمية.تفعيؿ دكر التكجيو  -3
التعرؼ عمى االحتياجات النفسية كاالجتماعية لدل طمبة المدارس الداخمية عف طريؽ  -4

 سية كاالجتماعية عمييـ.البحكث النف
إعداد البرامج اإلرشادية التي تساعد عمى رفع مستكل األمف النفسي لدل الطمبة كالتقميؿ  -5

 مف مستكل قمؽ المستقبؿ.
إقامة الندكات كالمحاضرات ككرش العمؿ كفتح قنكات الحكار ما بيف الطمبة كالمؤسسات  -6

 اخمية.الحككمية كالمجتمع المدني لدل الطمبة في المدارس الد
 إجراء دراسات حكؿ األمف النفسي كعبلقتو بتقدير الذات لدل الطمبة في المدارس الداخمية. -7
 إجراء دراسة حكؿ التحصيؿ الدراسي كعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدل طمبة المدارس الداخمية. -8
إجراء دراسة بعنكاف المشاكؿ السمككية كعبلقتيا باألمف النفسي لدل الطمبة في المدارس  -9
 خمية.الدا
ضركرة العمؿ عمى رفع مستكل األمف النفسي لدل الطمبة كخصكصان المستكيات العميا  -10

لما لو مف أثر كبير عمى تقميؿ قمؽ المستقبؿ لدييـ، مع ضركرة تفعيؿ دكر اإلرشاد النفسي 
 داخؿ المدارس.
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 6 ورقة التحكيم لمقياسي األمن النفسي وقمق المستقبل 99

عمى مجتمع الدراسة.بصورته النهائية والموزع النفسي  واألمنمقياسي قمق المستقبل  100  7 
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ق ( قائمة لجنة المحكمين لمقياسي) ماسمو( لمشعور باألمن النفسي ومقياس قم1ممحق رقم)
 المستقبل.

 جامعة القدس. -الدكتور نبيل عبد الهادي   -1
 جامعة القدس. -الدكتور عفيف زيدان   -2
 جامعة القدس. -الدكتور عمر الريماوي   -3
 جامعة القدس. -الدكتورة أميرة الريماوي  -4
 جامعة النجاح الوطنية.-الدكتور فايز محاميد   -5
 جامعة النجاح الوطنية. -الدكتور فاخر الخميمي  -6
 جامعة النجاح الوطنية. -تور شادي أبو الكباش الدك -7
 جامعة القدس المفتوحة. -الدكتور يوسف ذياب عواد   -8
 جامعة القدس المفتوحة. -الدكتورة ميرفت سعيد الحسيني -9

 جامعة القدس المفتوحة. -الدكتورة شادية مخموف -10
 جامعة الخميل. -الدكتورة سناء شاكر أبو غوش -11
 لخميل.جامعة ا -الدكتور معن مناصرة -12
 جامعة الخميل. -الدكتور جمال أبو مرق -13
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 اإلدارة العامة لمتعميم العام -( تسهيل المهمة 2ممحق رقم)  
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 بيت لحم – ( تسهيل مهمة3ممحق رقم)
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 ( تسييؿ ميمة ضكاحي القدس4ممحؽ رقـ )
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 الخميؿ. -( تسييؿ ميمة5ممحؽ رقـ)
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 ( كرقة التحكيـ.6ممحؽ رقـ )

م اهلل الرحمن الرحيمبس  

                 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس

 كمية العموم التربوية

 األستاذ الفاضل الدكتور.................................................المحترم

 تحية طيبة وبعد:

 الموضوع: تحكيم مقياسي  "قمق المستقبل" و "األمن النفسي "

األمن النفسي وعالقته بقمق المستقبل لدى طمبة إعداد رسالة ماجستير بعنكاف ) يقـك الباحث ب
(، كمف ضمف متطمبات البحث تبني الباحث مقياسي قمؽ المدارس الداخمية األيتام في فمسطين

المستقبؿ مف إعداد أ.د. زينب شقير أستاذ كرئيس قسـ الصحة النفسية في جامعة طنطا. 
 مف النفسي.كمقياس ماسمك لمشعكر باأل

آمؿ مف حضرتكـ التكـر ك االطبلع عمى المقياس لبلسترشاد بآرائكـ حكؿ فقرات المقياس لما 
بداء أم مبلحظات عميو فيما يتعمؽ بتطبيقو عمى البيئة  لرأيكـ أىمية في مجاؿ البحث، كا 

 الفمسطينية كالفئة المستيدفة.

 كلكـ جزيؿ الشكر

 الباحث: جمــــــــال العط
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 (7ـ )ممحؽ رق
مقياسي قمؽ المستقبؿ كاألمف النفسي في صكرتو النيائية كالمكزع عمى مجتمع  

 الدراسة.

 األمن النفسي وعالقته بقمق المستقبل لدى طمبة المدارس الداخمية األيتام في فمسطين.

 

 عزيزم الطالب/ عزيزتي الطالبة :

ؿ ، يرجى قراءة الفقرات بدقة كحرص ثـ بيف يديؾ مجمكعة مف العبارات التي تعبر عف رأيؾ تجاه المستقب
أماـ العبارة كتحت المربع الذم ينطبؽ عميؾ تمامان، عممان بأنو ال تكجد إجابة صحيحة  (√) إشارةكضع 

كأخرل غير صحيحة، كلف يطمع أحد عمى إجابتؾ فيي فقط ألغراض البحث العممي، لذا أرجك أف تجيب عف 
 الفقرات التالية  بدقة. 

شعكر الفرد بأنو محبكب كمتقبؿ مف اآلخريف، لو مكانتو بينيـ، حيث يدرؾ أف  -:األمن النفسي
 .بيئتو صادقة غير محبطة يشعر فييا بندرة الخطر كالتيديد

السمبية  كالنظرة المستقبؿ، تجاه السمبي كالتفكير االرتياح بعدـ شعكر الفرد -:قمق المستقبل
 الشعكر كفقداف الذات اعتبار كتدني اغطةاألحداث الض مكاجية عمى القدرة كعدـ لمحياة،

 بالنفس. الثقة عدـ باألمف مع

 
 معمومات شخصية:  القسم األول:

 أنثى                         ذكر             -جنس الطالب/ة : -1

         ر/ ثاني عشر حادي عش      تاسع/ عاشر            -الصف : -2

  مخيم                           قرية                          مدينة                     -السكن: -3

  وفاة األب واألم                  وفاة األم                      وفاة األب          -طبيعة اليتم  : -4
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 عزيزم/تي  الطالب/ةالقسم الثاني: 

أماـ العبارة كتحت المربع الذم ينطبؽ عميؾ تمامان عممان بأنو ال تكجد إجابة صحيحة  (√)الرجاء كضع إشارة  
غاية. أرجك أف ال تترؾ عبارة بدكف إجابة، الف ىدا المقياس لمدراسة كأخرل غير صحيحة ، كمعمكماتؾ سرية لم

 كليس لمتقييـ الشخص.

 تنطبؽ أحيانا ال تنطبؽ العبارة ـ
    سارة في المستقبؿ. أؤمف أف القدر يحمؿ أخباران  1
    لمزيد مف التفكؽ كأكافح لتحقيؽ مستقبؿ باىر. التفكؽ يدفعني دائمان  2
    ا في المستقبؿ.عظيمن  ي قد أصبح شخصان تراكدني فكرة أنن 3
لخطة رسمتيا لنفسي،  عمؿ لمستقبمي كفقان عندم أىداؼ كاضحة في الحياة كأ 4

 عرؼ كيؼ أحققيا.كأ
   

    مف.بادئ معينة يضمف لئلنساف مستقبؿ آااللتزاـ األخبلقي كالتمسؾ بم 5
    يـ في المستقبؿ.نسجـ معظركفي عمى التعامؿ مع أفراد ال أ أخشى أف تجبرني 6
    كستحقؽ آمالي في الحياة. ما مشرقان  اشعر أف الغد) المستقبؿ( سيككف يكمان  7
    ف طكؿ العمر يبمغ األمؿ.أممي في الحياة كبير، أل 8
    يخبئ الزمف مفاجآت سارة، كال يأس مع الحياة كال حياة مع اليأس. 9

    في تحقيؽ اآلماؿ. حياتي مممكءة بالحيكية كالنشاط كالرغبة 10
    يمتمكني الخكؼ كالقمؽ كالحيرة عندما أفكر في المستقبؿ. 11
    تدفعني الظركؼ الراىنة إلى اليأس كفقداف األمؿ في تحقيؽ مستقبؿ أفضؿ. 12
    .أساسو عمى كيتحرككف بالحظ، يؤمنكف الذيف مف أنا 13
    . المستقبؿ في التفكير عدـ ىك الحياة مع لمتعايش طريقة أفضؿ 14
    .مف المجيكؿ كأخاؼ أقمؽ يجعمني مما مخيؼ بشكؿ الحياة تمضى 15
    .مستقببلن  إمكانية تحسنيا الصعب مف كأنو الحياة في األمؿ بفقداف أشعر 16
    .األياـ ىذه الحكادث كثرة بسبب قريبان  كارثة كقكع الحتماؿ باالنزعاج أشعر 17
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غير  أككف أف أخاؼ تجعمني )شكمي( مظيرم في مستمرة بتغيرات أشعر 18
 .مستقببلن  اآلخريف جذاب)اليتقبمني(أماـ

   

أم  في )حادث أك(خطير بمرض إصابتي مف كالكىـ بالخكؼ شعكر ينتابني 19
 كقت.

   

    أم كقت. في لنفسو الخطر يتكقع الفرد تجعؿ كاإلجراـ بالعنؼ مممكءة الحياة 20
    . صعبة بحياة ييدد جتمعالم في البطالة كثرة 21
    يقمقني عمى مستقبمي. المادم( العائد )انخفاض الدخؿ كانخفاض المعيشة غبلء 22
أف يرسـ الشخص أم خطة  الصعب مف تجعؿ لدرجة غامض المستقبؿ 23

 لمستقبمة.
   

كأتفاءؿ  الحياة محتفظ بأممي في أظؿ أف الصعب مف تجعؿ الحياة ضغكط 24
 أحسف حاؿ. بأنني سأككف في

   

    أرل أف دراستي غير مجدية في المستقبؿ. 25
    بمرض. أصاب عندما خاصةن  المكت تفكير عمي   يغمب 26
في  بالفشؿ يشعرني مما عاـ بكجو معيشتي مستكل عف راض غير أنا 27

 المستقبؿ.
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 يزم/تي  الطالب/ةعز القسم الثالث: 

 أماـ العبارة كتحت المربع الذم ينطبؽ عميؾ . (√)الرجاء كضع إشارة 

 ال غير متأكد نعـ الفقرة الرقـ

    ىؿ ترغب عادة أف تككف مع اآلخريف عمى أف تككف لكحدؾ؟  .1

    ىؿ ترتاح لممكاقؼ االجتماعية؟  .2

    ىؿ تنقصؾ الثقة بالنفس؟  .3

    كاؼ مف الثناء؟ ىؿ تشعر بأنؾ تحصؿ عمى قدر  .4

    ىؿ تحس مراران بأنؾ مستاء مف العالـ ؟  .5

    ىؿ تفكر بأف الناس يحبكنؾ كمحبتيـ لآلخريف؟  .6

    ىؿ تقمؽ لمدة طكيمة مف بعض اإلىانات التي تتعرض ليا؟  .7

    ىؿ يمكنؾ أف تككف مرتاحان مع نفسؾ؟  .8

    ىؿ أنت عمى كجو العمـك  طالب غير أناني؟  .9

    إلى تجنب األشياء غير السارة بالتيرب منيا؟ ىؿ تميؿ  .10

    ىؿ ينتابؾ مراران شعكران بالكحدة حتى لك كنت بيف الناس؟  .11

    ىؿ تشعر بأنؾ حاصؿ عمى حقؾ في ىذه الحياة؟  .12

    ىؿ مف عادتؾ أف تتقبؿ نقد أصدقائؾ بركح طيبة؟  .13

    ىؿ تثبط عزيمتؾ بسيكلة؟  .14

    ـ الناس؟ىؿ تشعر عادة بالكد نحك معظ  .15

    ىؿ كثيران ما تشعر أف ىذه الحياة ال تستحؽ أف يعيشيا اإلنساف؟  .16
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    ىؿ أنت عمى كجو العمـك متفائؿ؟  .17

    ىؿ تعتبر  نفسؾ طالبان عصبيان نكعان ما؟  .18

    ىؿ أنت عمكمان طالب سعيد؟  .19

    ىؿ أنت عادة كاثؽ مف نفسؾ؟  .20

    ىؿ تدرؾ غالبان ما تفعمو؟  .21

    غير راض عف نفسؾ؟ىؿ أنت   .22

    ىؿ كثيران ما تككف معنكياتؾ منخفضة؟  .23

    عندما تمتقي مع اآلخريف ألكؿ مرة, ىؿ تشعر عادة بأنيـ لف يحبكؾ؟  .24

    ىؿ لديؾ إيماف  كاؼ بنفسؾ؟  .25

    ىؿ تشعر عمى كجو العمكـ بأنو يمكنؾ الثقة بمعظـ الناس؟  .26

    ىؿ تشعر بأنؾ طالب نافع في ىذا العالـ؟  .27

    ىؿ تنسجـ عادة مع اآلخريف؟  .28

    ىؿ تقضي كقتان طكيبلن بالقمؽ عمى المستقبؿ؟  .29

    ىؿ تشعر عادة بالصحة الجيدة كالقكة؟  .30

    ىؿ أنت متحدث جيد؟  .31

    ىؿ لديؾ شعكر بأنؾ عبئ عمى اآلخريف؟  .32

    ىؿ تجد صعكبة بالتعبير عف مشاعرؾ؟  .33

    حظيـ؟ ىؿ تفرح عادة لسعادة اآلخريف كحسف  .34

؟  .35     ىؿ تشعر غالبان بأنؾ ميمؿ كال تحظى باإلىتماـ البلـز

    ىؿ تميؿ ألف تككف طالبان شكاكان؟  .36
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    ىؿ تعتقد عمى كجو العمكـ بأف ىذا العالـ مكاف جميؿ لمعيش فيو؟  .37

    ىؿ تغضب كتثكر بسيكلة؟  .38

    ىؿ كثيران ما تفكر بنفسؾ؟  .39

    ليس كما يريد اآلخريف؟ىؿ تشعر بأنؾ تعيش كما تريد ك   .40

ىؿ تشعر باألسؼ كالشفقة عمى نفسؾ عندما تسير األمكر بشكؿ   .41
 خاطئ ؟

   

    ىؿ تعتقد بأنؾ ناجح في دراستؾ؟  .42

    ىؿ مف عادتؾ أف تدع اآلخريف يركنؾ عمى حقيقتؾ؟  .43

    ىؿ تشعر بأنؾ غير متكيؼ مع الحياة بشكؿ مرضي؟  .44

    ض أف األمكر ستنتيي عمى ما يراـ؟ىؿ تقـك عادة بعممؾ عمى افترا  .45

    ىؿ تشعر بأف الحياة عبئ ثقيؿ؟  .46

    ىؿ يقمقؾ الشعكر بالنقص؟  .47

    ىؿ تشعر عامة بمعنكيات مرتفعو؟  .48

    ىؿ تنسجـ مع الجنس اآلخر؟  .49

    ىؿ حدث أف إنتابؾ شعكر بالقمؽ مف أف الناس في الشارع يراقبكنؾ؟  .50

    ىؿ يجرح  شعكرؾ بسيكلة؟  .51

    ىؿ تشعر باالرتياح في ىذا العالـ؟  .52

    ىؿ أنت قمؽ بالنسبة لما لديؾ مف ذكاء؟  .53

    ىؿ تشعر اآلخريف معؾ باالرتياح؟  .54

    ىؿ لديؾ خكؼ غامض مف المستقبؿ؟  .55

    ىؿ تتصرؼ عمى طبيعتؾ؟  .56
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    ىؿ تشعر عمكمان بأنؾ طالب محظكظ؟  .57

    ىؿ كانت طفكلتؾ سعيدة؟  .58

    ف األصدقاء المخمصيف؟ىؿ لؾ كثير م  .59

    ىؿ تشعر بعدـ االرتياح في معظـ األحياف؟  .60

    ىؿ تميؿ إلى الخكؼ مف المنافسة؟  .61

    ىؿ تشعر بالسعادة في مكاف إقامتؾ؟  .62

    ىؿ تقمؽ مف أف يصيبؾ سكء الحظ في المستقبؿ؟  .63

    ىؿ كثيران ما تصبح منزعجان مف الناس؟  .64

    ىؿ تشعر عادة بالرضا؟  .65

    ىؿ لديؾ تقمب في المزاج؟  .66

؟  .67     ىؿ تشعر بأنؾ مكضع احتراـ الناس عمى كجو العمـك

    ىؿ باستطاعتؾ العمؿ بانسجاـ مع اآلخريف؟  .68

    ىؿ تشعر بأنؾ ال تستطيع السيطرة عمى مشاعرؾ؟  .69

    ىؿ تشعر أحيانان بأف الناس يسخركف منؾ؟  .70

    ر متكتر(؟ىؿ أنت بشكؿ عاـ طالب مرتاح األعصاب )غي  .71

, ىؿ تشعر بأف العالـ مف حكلؾ يعاممؾ معاممة   .72 عمى كجو العمـك
 عادلة؟

   

    ىؿ سبؽ أف أزعجؾ شعكر بأف األشياء غير حقيقية؟  .73

    ىؿ سبؽ أف تعرضت مراران لئلىانات؟  .74

    ىؿ تعتقد أف اآلخريف كثيران ما يعتبركنؾ تختمؼ عنيـ؟  .75

 شاكرا لك حسن تعاونك
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