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إلى التعرُّف على عالقنة قلنق المسنتقبل لندى طلبنة كلينة اآلداب والعلنوم بنالكفرة بنبعض 
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ل دراسة تتنناول قلنق المسنتقبل بمديننة الكفنرة، ليبيا أن  الفتنرة التني أجرينت كمنا ، وهي أو 
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األمر الذي أدى إلى عندم انتظنام الدراسنة وجعنل الطالنب فني حالنة قلنق عنن ، الجامعة
كما تنبع أهميتها من أهمية الفئة التني تدرسنها وهنم طلبنة الجامعنة حينث أن ، المستقبل
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Abstract 

Researcher name: Nasser Mohammed Faraj Matari. 

Title of the study: concern of the future and its relation to some 

variables among students of Benghazi University (field study in the 

Faculty of Arts and Sciences infidelity). 

the study Problem: 

Because the thoughts, feelings and behavior result from the 

experiences of the individual, the students' concern about their future is 

not new, but what is going through Libya and the city of Kufra, especially 

during this period of security disturbances called for researcher to study 

this problem, because of the future concern of psychological effects on 

the university student, which may This study aims at identifying the 

relationship of the future concern among the students of the Faculty of 

Arts and Sciences in Kufra with some variables such as (gender, 

females), specialization (scientific, literary), school year (first, IV) and y 

To you by answering the following question: What is the relationship of 

the future concern with some variables among students of Benghazi 

University Faculty of Arts and Sciences in the city of Kufra? 

the importance of studying: 

This study is within the limits of the researcher's knowledge of the 

few studies at the level of Libya, the first study dealing with the future 

concern in the city of Kufra, and the period in which the university was 

going through difficult conditions because of the insecurity near the 

university campus, which led to the irregularity of the study and make 

The students are in a state of concern for the future, and their importance 

stems from the importance of the class they are studying. They are 

students of the first year at the beginning of their academic year and the 
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fourth year are seeking to start another phase of their lives after 

graduation. Direction and guidance in the development of guidance 

programs and Tuaahlhzh category. 

Objectives of the study: 

- Identify the extent of the future concern of the sample. 

- Identifying the differences in future anxiety according to gender 

variable (male, female) among sample members. 

- Identifying the differences in the future anxiety according to the 

change in the academic year (first and fourth) among the sample 

members. 

- Identifying the differences in future anxiety according to the 

specialization variable (scientific, literary) among the sample 

members. 

Study Approach: 

The researcher used the descriptive approach that reflects the 

psychological phenomenon to be studied, by collecting data and 

information, analyzing and interpreting it in order to derive its 

significance in clear and specific terms. 

The study sample: 

The study was conducted on a sample of (176) students, of whom 

(96) students from the Faculty of Arts and (80) students from the Faculty 

of Science. 

Study tool: 

Future anxiety scale (researcher setting). 

 

Statistical Methods: 
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To verify the study hypotheses, the researcher used a number of 

statistical methods: 

1- T.Test test for one sample. 

2- TTest test for two independent samples. 

3- The arithmetic mean. 

4- Standard deviation. 

Results: 

1- high level of concern for the future in general in the sample of the 

current study. 

2- There are no statistically significant differences in the future anxiety 

between males and females in the current study sample. 

3- The absence of differences of statistical significance in the concern of 

the future attributed to the variable specialization (literary, scientific) 

in the sample of the current study. 

4- The presence of statistically significant differences in future anxiety 

among students according to the school year (first and fourth) in the 

current study sample in favor of the first academic year more anxious. 
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 مدخل إلى الدراسة

 .المقدمة :أوالً 

 .مشكلة الدراسة :ثانياً 

 .أهمية الدراسة :ثالثاً 

 .رابعًا أهداف الدراسة

 .الدراسة مصطلحات  :خامساً 

 حدود الدراسة :سادساً 
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 المقدمة

Introduction 

والتنننننوتر علنننننى المسنننننتويين الفنننننردي ، عصنننننر القلنننننقبيتصنننننف العصنننننر الحنننننالي 
، واألزمنننات وزينننادة الطموحنننات والمنافسنننات، حينننث يتمينننز بكثنننرة التقلبنننات، والجمننناعي

ة السنوية الحيناأسناس ويتفق المنشغلون بعلم الننفس والطنب النفسني فني أن  القلنق يمثنل 
وهنننو ، ومصننناحب لكنننل األمنننراض العصنننابية والذهانينننه علنننى حننند  سنننواء، وغينننر السنننوية

يبعننث فنني الحنناالت الشننديدة التننوتر والخننوف ويننؤثر علننى حينناة صنناحبه وعلننى تفاعلننه 
كمنا ينؤثر ، وقند يسنيطر القلنق علنى مشناعر الفنرد وتصنرفاته، االجتماعي وتكيفه البن اء

فهنننو مننن المنننداخل الجوهريننة لدراسنننة الصننحة النفسنننية ، علننى قدرتنننه علننى اتخننناذ القننرار
  .لإلنسان
أن  القلنق ُيعتبنر منن المشنكالت النفسنية  (2001، الرفناعي حيث تؤكند دراسنة  

وذلنك إلنى الحند النذي جعنل بعنض البناحثين يطلقنون اإلنسان الشائعة التي يعاني منها 
النفسنننية التننني منننن االضنننطرابات يعننند القلنننق كمنننا ، علنننى العصنننر النننراهن عصنننر القلنننق

داخننل مؤسسننات التعلننيم أم كننان سننواء ، فنني المراحننل العمريننة المختلفننةتصننيب اإلنسننان 
 (.17 :2010، الغامدي في ميدان الحياة الواسع  خارجهاكان 

وتواجننننننه اإلنسننننننان العدينننننند مننننننن المشننننننكالت النفسننننننية واالجتماعيننننننة والصننننننحية  
خاصنننة تلنننك التننني ، امنننةوالتننني تنننؤثر فننني مسنننار حياتنننه بصنننورة ع، ..الخ.واالقتصنننادية

تتعلق بتحديد نمنط حياتنه ومسنتقبله وبنذلك قند ينتناب الفنرد الخنوف والقلنق علنى تحقينق 
 .طموحاته وتأمين مستقبله

إلننى أن  قلننق المسننتقبل قنند يننؤدي بننالفرد  (91 :1993، وتشننير دراسننة  أبوعلننو 
  .إلى الخوف وعدم الثقة بالنفس في تحقيق طموحه
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منننن الشنننرائح االجتماعينننة التننني تتعنننرض للعديننند منننن  وبمنننا أن  طلبنننة الجامعنننة 
خاصننة فيمننا يتعلننق باختيننار نننوع المجننال الدراسنني ، المشننكالت المتعلقننة بقلننق المسننتقبل

وغيننننر ذلننننك مننننن األمننننور التنننني يمكننننن أهن تشننننبع حاجاتننننه ، وتننننأمين المهنننننة أو الوظيفننننة
 .ودوافعه

بثورات الربينع   هفإن الصراعات التي شهدتها المنطقة منذ بداية ما تعارف علي
ومنا عقبهنا منن عندم اسنتقرار سياسني وصنراعات مسنلحة كنان (، 2011 سننة  (العربني

انعكننس علننى عنندم االسننتقرار االنفعننالي لنندى ، وقودهننا الشننباب علننى وجننه الخصننوص
األفنننراد وزاد منننن حننندة القلنننق لننندى جمينننع شنننرائح المجتمنننع ومنننن بيننننهم الشنننباب عامنننة 

، وسرعة التغيرات االجتماعية ومخاطر العننف، األمنذلك ألن  فقدان ، والطلبة خاصة
 صحة أو اعتالالأل. ُتعد من العوامل التي قد تؤثر على الصحة النفسية للفرد

وُتعنند مدينننة الكفننرة التنني تقننع فنني أقصننى الجنننوب الشننرقي مننن ليبيننا وتبعنند عننن  
، السننناحل حنننوالي ألنننف كيلنننو متنننر إحننندى المننندن التننني شنننهدت صنننراعات مسنننلحة كثينننرة

األمننر النذي أدى إلننى ، م 2011تني اسننتمرت منا يزينند عنن الننثالث  سننوات منننذ سننة وال
ننننرة وتننننأخر التحنننناق الننننبعض ، انتظامهنننناوعنننندم ، إيقنننناف الدراسننننة بالجامعننننة أكثننننر مننننن م 

وهننذا انعكنننس ، كمننا اضنننطر الننبعض إلننى االنتقنننال للدراسننة بجامعننات الشنننمال، بالكليننة
 .سلباأل على الطلبة بصورة عامة

مديننة الكفنرة كلينات اآلداب والعلنوم واالقتصناد والقنانون وتتبنع  ويقع فني نطناق 
( طالبننا 1220حيننث طننال كليننة اآلداب والعلننوم التنني تضننم  ، جميعهننا جامعننة بنغننازي

وأحيانننا أتبنناع نظننام ، عنندم انتظننام الدراسننة 2014/  2013وطالبننة فنني العننام الدراسنني 
هنذه األوضناع ف، ب الوقنتالتسريع في السنوات الدراسنية خوفناأل منن حندوث طنار  وكسن

قنننند تنننننعكس علننننى شخصننننية الفننننرد وتلقنننني بضنننناللها علننننى مسننننتقبله الدراسنننني خاصننننة 
ذلك ألن  قلق المستقبل منرتبط بالصنحة النفسنية للطنالب ومنا ، والمستقبل بصورة عامة

 .قد يترتب علية من أثار سلبية أثناء وبعد الدراسة
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 Schonwetter , Dieter J: , And Othersة نوهنو منا أكندت علينة دراسن 

بننأن  الطلبننة ذوي القلننق المرتفننع غيننر قننادرين علننى أتبنناع التعليمننات التدريسننية  (1195)
 (.5 :2009، المشيخي والتي تنظم العمل داخل الجامعة 

 :مشكلة الدراسة
علننى المسننتويين النظننري ، ُيعند موضننوع قلننق المسنتقبل مننن المواضننيع الخصنبة 
ولعننل  المرحلننة ، مننن القلننق جميننع الشننرائح االجتماعيننةوقنند يطننال هننذا النننوع ، والعملنني

ألن هنننا مرحلنننة شنننباب منننن الناحينننة العمرينننة وهننني ، الجامعينننة منننن المراحنننل المهينننأة لنننذلك
أن   (186 :2005، سننعود فقنند أكنندت دراسة، أيضننا مرحلننة تعليميننة تؤهننل الفننرد للعمننل

المجتمننع ملننيء إذا كننان ، قلننق المسننتقبل لنندى طننالب الجامعننة مرتفننع وبشننكل ظنناهري
 . وبعوامل مثيرة مجهولة المصير، بالتغيرات المشحونة

، فنننالقلق ينشنننأ منننن احتمنننال إخفننناق الخطنننط التننني تسنننعى إلنننى تكنننوين المسنننتقبل 
أو كيننننف يظهننننر هننننذا المسننننتقبل فنننني ضننننوء ، وبالتننننالي يمكننننن افتننننراض قلننننق المسننننتقبل
، الت المحتملنةوقند يقندم المسنتقبل وعينا للمشنك، المشكالت المنحدرة منن هنذا الحاضنر

أو ربما يقي م عند بعض األفراد على أننه ، أو يكون مجاال لتحقيق الرغبات أو األهداف
وهننننا يصننبح المسننتقبل مصننندراأل منننن مصنننادر ، مجنناالأل للتهدينند والخننوف واالنشننغال العننام

 .(53: 2005، سعود القلنق
النسنننبة األعلنننى ويمثلنننون ، منننن المراحنننل األساسنننية المراهقنننةونظنننرا ألن  مرحلنننة  

 ال ورأسنننمال ثنننروة فالشنننباب المجتمننع أعنننناق فننني أماننننة وهننم، بننين السنننكان فننني المعتننناد
نفسنننننية  ومتطلبنننننات النمنننننو حاجنننننات مراحنننننل منننننن لهنننننذه المرحلنننننة كمنننننا أن  ، بنننننثمن يقننننندر

 باهتمننام المجتمننعوأشننعارهم  تلبيتهننا مننن البنند ..الخ.وماديننة ودراسننية وأمنيننة واجتماعيننة
 .والمتطلبات الحاجات تلك تلبية عدم االضطرابات بسبب تنشأما  وغالبا، بتلبيتها
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الطالننب الجننامعي ركيننزة أساسننية مننن ركننائز الحاضننر والمسننتقبل ويننتم  كمننا أن   
فنإن معرفنة خصنائص ، تشكيلة فني الحاضنر النذي يسنتوعب متطلبنات الحيناة المتطنورة

ومسناعدة الطنالب ، للدراسةومتطلبات المرحلة الجامعية يفيد في توفير البيئة المالِئمة 
يجعنل الفنرد  قند المسنتقبل منن القلنق ونظنرا ألن  ، في تخطي حواجز وسنلبيات المسنتقبل

مكاناتننننه غيننننر مستبصننننر بقدراتننننه ننننا وا   مننننع تتفننننق واقعيننننة أهننننداف وضننننع يعيقننننه فنننني مم 
 لمنننا (2 :2007، السنننبعاوي  ينشننندها التننني المسنننتقبلية األهنننداف تحقينننق فننني طموحاتنننه
 تالتغينننرا عنننن فضنننال، وضنننغوط نفسنننية وأزمنننات راتتو تننن منننن اليالحننن عصنننرنا يشنننهده
 زينادة ثنم   ومنن حنروب وصنراعات منن العنالم فني ينتشر وما الكبيرة اتوالتطور  السريعة
 المسنتقبل تثينر قلنق أنه  شنأنها منن التني الحيناة في يواجهونها التي والصعوبات األعباء
 .ومشكالت الطلبةواهتمامات  دعت جميعها إلى إثارة حاجات، لديهم

علية سيحاول الباحث في هذه الدراسة التعر ف على عالقة قلنق المسنتقبل لندى 
، إنناث(، طلبة كلية اآلداب والعلوم بالكفرة ببعض المتغينرات المتمثلنة فني الننوع  ذكنور

وذلك من خنالل اإلجابنة ، الرابعة(، السنة الدراسية  األولى، أدبي(، التخصص  علمي
مننا عالقننة قلننق المسننتقبل بننبعض المتغيننرات لنندى طلبننة جامعننة  :التنناليعلننى التسنناؤل 

  ؟بنغازي كلية اآلداب والعلوم بمدينة الكفرة

 :أهمية الدراسة
ل دراسنة تتنناول ( قلنق المسنتقبل تنبثق أهمية الدراسة من أهمينة الموضنوع  .1 وهني أو 

 .قلق المستقبل بمدينة الكفرة

حيننث أن  الجامعننة كانننت تمننر ، جريننت فيهنناتظهننر أهميننة الدراسننة فنني الفتننرة التنني أ .2
بظنروف طارئنة تمثلننت فني اخنتالل األمننن وعندم انتظنام الدراسننة مم نا جعنل الطالننب 

 .في حالة قلق من المستقبل
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التنننني تتعننننرض لهننننا وهنننني عالقننننة قلننننق  المتغيننننراتتكمننننن أهميننننة هننننذه الدراسننننة فنننني  .3
 –ي علمنننن التخصننننص (، أنثننننى –ذكننننر عض المتغيننننرات وهنننني النننننوع بالمسننننتقبل بنننن

 (.الرابعة –األولى السنة الدراسية (، أدبي

تنبنننع أهميتهنننا منننن أهمينننة الفئنننة التننني تدرسنننها وهنننم طلبنننة الجامعنننة النننذين يقنننع علنننى  .4
 عاتقهم مسؤولية بناء وتطوير وتحديث المجتمع.

يمكنننن أنه تسنننهم نتنننائج هنننذه الدراسنننة فننني مسننناعدة المتخصصنننين النفسنننيين ومراكنننز  .5
 اإلرشاد والتوعية. التوجيه واإلرشاد في وضع برامج

 :أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة إلى:

 على مستوى قلق المستقبل لدى أفراد العينة. التعرُّف -

إنناث( بنين ، التعرُّف على داللة الفروق في قلق المستقبل تبعا لمتغير النوع  ذكنور -
 أفراد العينة.

، على داللة الفروق في قلق المستقبل تبعنا لمتغينر السننة الدراسنية  األولنى التعرُّف -
 الرابعة( بين أفراد العينة.

،  علمننني التعننرُّف علننى داللنننة الفننروق فنني قلنننق المسننتقبل تبعنننا لمتغيننر التخصننص -
 أدبي( بين أفراد العينة.

 :تساؤالت الدراسة
 -التالية:  تقوم الدراسة الحالية على اإلجابة على التساؤالت 

 ما مستوى قلق المستقبل لدى أفراد العينة؟ .1

، هل توجد فروق دالة إحصائياأل في مستوى قلق المستقبل تبعاأل لمتغينر الننوع  ذكنور .2
 إناث( بين أفراد العينة؟
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هل توجد فنروق دالنة إحصنائياأل فني مسنتوى قلنق المسنتقبل تبعناأل لمتغينر التخصنص   .3
 بين أفراد العينة؟( علوم التطبيقية والعلوم اإلنسانية 

هننننل توجنننند فننننروق دالننننه إحصننننائياأل فنننني مسننننتوى قلننننق المسننننتقبل تبعنننناأل لمتغيننننر السنننننة  .4
 الدراسية  األولى والرابعة( بين أفراد العينة؟

 :مصطلحات الدراسة
 القلق: .1
، هو حالة توتر شامل ومسنتمر نتيجنة توقنع تهديند خطنر فعلني أو رمنزي قند يحندث -

 .(484 :2005، زهران  ميةأو أعراض نفسية وجس، ويصاحبها غموض
 قلق المستقبل: .2
وهو الشعور باالنزعاج والتوتر والضيق عنند االسنتغراق فني التفكينر بنه واإلحسناس  -

بننننأن  الحينننناة غيننننر جننننديرة باالهتمننننام مننننع فقنننندان الشننننعور بنننناألمن والطمأنينننننة نحننننو 
 .(15: 2004، العشري المستقبل

وهننو أيضننا جننزء مننن القلننق العننام المعمننم علننى المسننتقبل ، يمتلننك جننذوره فنني الواقننع  -
الراهن ويتصف بعدم التأكد من المسنتقبل واسنتمرارية الخنوف وال يتضنح إال ضنمن 

 .(12: 2007، زيدان إطار فهمنا للقلق العام 

 ( Future Anxietyيعرف الباحث قلق المستقبل على أنه )
على المسنتقبل المتمثنل فني حالنة انفعالينة غينر سنارة تظهنر  جزء من القلق المعمم  -

وتنندفع الفننرد إلننى التفكيننر فنني حياتننه ، وترقننب حنندوث مصننيبة قريبنناأل  فنني حالننة توقننع
 .إليه في ظل ظروف حياتية متغيرةستؤول المقبلة وما 

 
 

 التعريف اإلجرائي لقلق المستقبل:
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إجاباتنه علنى مقيناس هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها المبحنوث منن خنالل  -
 .لدراسةاقلق المستقبل المستخدم في هذه 

 حدود الدراسة:
الحندود المكانيننة: تتمثننل فني المكننان الننذي أجرينت فيننه الدراسننة وهنو جامعننة بنغننازي  .1

 (.كلية اآلداب والعلوم فرع الكفرة 
 .الحدود البشرية: طلبة وطالبات كليتي اآلداب والعلوم بالكفرة .2
 .2014- 2013الزمنية: العام الجامعي  الحدود .3
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 .القرآن الكريم :أوالً 

 :علميةالمجالت الرسائل و ال :ثانياً 
تقنندير الننذات و عالقتننه بقلننق المسننتقبل لنندى ، 2008، إبننراهيم بننن محمنند بلكيالننني .1

، ماجسننتير غينر منشننورةرسنالة ، الجالينة العربينة المقيمننة بمديننة أوسننلو فني النننرويج
األكاديميننننة ، الجتماعيننننةاو  قسننننم العلننننوم النفسننننية والتربويننننة، كليننننة اآلداب و التربيننننة

  .العربية المفتوحة في الدانمارك
قلننننق المسننننتقبل وقلننننق االمتحننننان فنننني عالقتهمننننا بننننبعض ، 2000، أحمنننند حسننننانين .2

ير رسننالة ماجسننت، المتغيننرات النفسننية لنندى عينننة مننن طننالب الصننف الثنناني ثننانوي
 جامعة المنيا، مصر.، كلية اآلداب، غير منشورة

، القلننق لنندى الكننويتيين بعنند العنندوان العراقنني، 1994، أحمنند عبنند الخننالق وآخننرون .3
 ..الكويت، مكتب اإلنماء االجتماعي، إدارة البحوث والدراسات

فاعلينننننة العنننننالج المعرفننننني السنننننلوكي فننننني تنمينننننة المهنننننارات ، 2007، حنننننازم قواقننننننة .4
رسنالة ماجسنتير غينر ، ض القلق واالكتئاب لدى مندمني المخندراتاالجتماعية وخف

 .الجامعة الهاشمية، في اإلرشاد التربوي، منشورة

 .2012ابريل  75العدد ، مجلة كلية التربية بالزقازيق، دراسات تربوية ونفسية .5

، قلننق المسننتقبل لنندى عيننة مننن طلبننة جامعننة دمشنق فنني ضننوء بعننض  روان البيبني .6
 .2016، 53، العدد  338المتغيرات، مجلة جامعة البعث، المجلد 

منننندى فاعليننننة برنننننامج تنننندريبات االسننننترخاء ، 2010، زكيننننة الهننننادي محمنننند سنننناري .7
في تخفيف القلق النفسي لدى عينة من مرضنى  –التحصين التدريجي  –العضلي 

رسنننننالة ، حركي بنننننالمركز النننننوطني لعنننننالج الصنننننرع بمديننننننة طنننننرابلسالصنننننرع النفسننننن
 .قسم التربية وعلم النفس، جامعة طرابلس، ماجستير غير منشورة
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أثر مستوى القلق العام علنى دافنع اإلنجناز لندى الطنالب ، 2007، سخسوخ حسان .8
رسنننالة ، مدرسنننية –المتفنننوقين عقلينننا بمرحلنننة التعلنننيم الثنننانوي مقاربنننة إرشنننادية نفنننس 

الجمهورينننننة الجزائرينننننة ، كلينننننة اآلداب والعلنننننوم اإلنسنننننانية، سنننننتير غينننننر منشنننننورةماج
 .الديمقراطية الشعبية

دراسنننننة غينننننر ، هنننننواجس المسنننننتقبل عنننننند الشنننننباب :2007، سنننننهام عبننننند ا  زيننننندان .9
 .جامعة دمشق، منشورة

عالقنننة سنننمة التفننناؤل / تشننناؤم بقلنننق ، 2011، عمنننادي عائشنننة، زعتنننر شنننريف .10
 –دراسة ميدانية جامعة محمند خضنير  LMDاستر عيادي المستقبل لطلبة ثانية م

 تخصص عيادي.  –مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في علم النفس ، بسكرة

قلنننننق النننننوالدة لننننندى االمهنننننات فننننني ، 2010، صنننننالح إسنننننماعيل عبننننند ا  الهمنننننص .11
رسننالة ماجسننتير غيننر ، المحافظننات الجنوبيننة لقطنناع غننزة و عالقتننه بجننودة الحينناة

 .غزة، الجامعة االسالمية، كلية التربية، علم النفسقسم ، منشورة

سننمات الشخصننية وعالقتهننا بقلننق المسننتقبل ، 2008، صننالح حمينند حسننين ك رميننان .12
أطروحنة دكتنورة غينر ، لدى العاملين بصورة وقتية من الجالينة العراقينة فني اسنتراليا
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