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 ق لق المستقبل وعالقته ببعض العوامل البيئية  
 متباينةبيئات   دراسة ميدانية علي

   [9] 
 (3)حمد ابراهيمأمحمود  -(2)براهيم عز الدينإ -(1)ماجي وليم يوسف

 معيد دون بوسكو االيطالي( 3 أكتوبر 6جامعة  (7جامعة عين شمس  ،كمية البنات  (0
 

 المستخلص
)دراسة  وبعض العوامل البيئية قمق المستقبللي الكشف عن العالقة بين إتيدف الدراسة 

فرد ( 071بتحديد عينة قواميا ) ثونبين بيئة ريفية وحضرية وصحراوية(، وقام الباحميدانيو 
ستخدام الطريقة بإناث في الثالث بيئات حيث تم اختيار العينة مناصفة بين الذكور واإل

رددين عمي مراكز الشباب في الثالث بيئات، واستخدم الباحث المنيج تالعشوائية، ضمن الم
استبيان لمعوامل ستمارة ا  / زينب شقير و أ.د )الوصفي(، وتم تطبيق "مقياس قمق المستقبل" اعداد

ستخدام: اخبتبار"ت" لمكشف عن الفروق إ"اعداد الباحث" ، كما تم معاجة البيانات ب البيئية
توصمت الدراسة  قدو . رتباط بيرسونإنحراف المعياري، معامل الفردية بين المتوسطات واإل

قمق المستقبل مرتفع لدي عينة الدراسة. وجود عالقة ذات داللة احصائية بين قمق  لي:ا
لبيئية في البيئية الريفية. وجود عالقة ذات داللة احصائية بين قمق المستقبل والعوامل ا

المستقبل والعوامل البيئية في البيئة الحضرية.وجود عالقة ذات داللة احصائية بين قمق 
المستقبل والعوامل البيئية في البيئة الصحراوية. واوضحت الدراسة انو توجد عالقة بين قمق 

عامل تغيرات المناخ من اكثر العوامل عالقة بقمق ذلك كان المستقبل والعوامل البيئة ك
بحاجات  االعالم وسائل خالل من لدي عينة الدراسة. توصيات الدراسة: االىتمام المستقبل
 عمى الشباب وضرورة مساعدة مستقبميم تجاه مخاوفيم تقميل عمى والعمل النفسية الشباب
 . ليا حمول إيجاد ومحاولة البيئية مشكالتيم إدراك

 

 المقدمة
 لم اإلنسان يعيشيا التي الحياة وتعقد ,متغير عالم في الحاضر الوقت في اإلنسان يعيش

 ,النفسي واألمن الطمأنينة تجمب أن عمى قادرة األىداف تعد ولم أىدفو تحقيق عمى راقاد تجعمو
 الفردي المستويين عمى والتوتر القمق عصر بأنو الحالي عصرنا الناس من كثير ويصف

 عاتراالص فيو تكثر كما التقمب، شديد سريع، إيقاع ذو بأنو يتميز عصرو في والجماعي،
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 وغير السوية النفسية الحياة عصب بأنو القمق خطورة تكمن، و النفسية والضغوطرات والتوت
 في راوفي احظ نالت والتي لإلنسان النفسية الصحةراسة لد الجوىري المدخل وىو السوية،

نواع القمق التي تشكل أيمثل قمق المسقبل احد و  (7100: الشبؤون دانيا) النفسية راساتالد
عن خبرات ماضية )وحاضرة ايضا( يعيشيا الفرد، تجعمو يشعر  االفراد سواءخطورة في حياة 

بعدم األمن ووقع الخطر، ويشعر بعدم االستقرار، وتسبب لديو ىذه الحالة شيئا من التشاؤم 
كتئاب او ضطراب حقيقي وخطير مثل اإلإي بو في نياية االمر الي والياس الذي قد يؤد

 (.01ص  ،7112ضطراب نفسي عصبي خطير )زينب شقير:إ
حد الظواىر اليامة التي تميز عالمنا أومن ىذا المنطمق كان القمق من المسقبل 

شرف عبد أخص الشباب )ستثناء وعمي األإالمعاصر، والتي يعاني منيا الجميع بال 
  (.336، 7101م:الحمي

ن القمق يكون مرتفعا ويشكل ظاىرة واضحة لمجتمع مشحون بعوامل أ وتشير ناىد سعود
كثيرة ومجيولة المصدر تؤدى تفاعالتيا اإلقتصادية واإلجتماعية والصحية والبيئية الى نتائج 

اصبح ن ىذة الظاىرة تمس وجود الفرد والمجتمع وبالتالى أفراد ، حيث عكسية عمى سموك األ
  (7112.)ناىد شريف مسعود:عدم الوثوق بالمستقبل سمة نفسية تمر بشريحة الشباب

 عمى التعرف إلى محاولة الباحث سعى حيث الدراسة ىذه جاءت المنطمق ىذا من
  قمق المستقبل وبعض العوامل البيئية. بين العالقة طبيعة

 

 مشكلة الدراسة
 ويشل إمكاناتو عن الواضحة الرؤيا يحجب ينظره، الذي المستقبل من الفرد قمق إن

 المستقبمية األىداف تحقيق في طموحاتو مع تتفق واقعية أىداف وضع يعيق قدراتو وبالتالي
 .والرضا السعادة لو تحقق والتي ينشدىا التي

 الدراسات بعض أن كما .المستقبل قمق في دورا تمعب البيئة أن عشري دراسة وضحتأ
باختالف العوامل البيئية المحيطة بالفرد والتي تؤثر فيو  يختمف القرار اتخاذ  القمق أن أظيرت

 تبعاً  وذلك أخرى ويتأثر بيا مثل تغيرات المناخ وضغوط بيئة العمل والضوضاء وعوامل
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ومن ىنا تتبمور مشكمة الدراسة فى البحث عن العالقة بين قمق  المحيطة بو العامة لمظروف
 -تغيرات المناخ -العوامل البيئية مثل )ضغوط بيئة العملالمستقبل ومدى ارتباطو ببعض 

الضوضاء(، وتأثيرىا عمى عينات من رواد بمراكز الشباب في بيئات 
وجود عالقة بين قمق أوضحت دراسة إيمان مشيور  . كذلك(7110)محمودعشري:مختمفة

 ( 7106)ايمان مشيور:المستقبل وبعض المتغيرات البيئية.
القمق يكون مرتفعا ويشكل ظاىرة واضحة لمجتمع مشحون بعوامل ان  وتشير ناىد سعود

كثيرة ومجيولة المصدر تؤدى تفاعالتيا االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية الى نتائج 
عكسية عمى سموك االفراد ، حيث ان ىذة الظاىرة تمس وجود الفرد والمجتمع وبالتالى اصبح 

  (7112.)ناىد شريف مسعود:مر بشريحة الشبابعدم الوثوق بالمستقبل سمة نفسية ت
وبالتالى البد من وجود نمط بيئي يحقق لمفرد عدم القمق من المستقبل وتوافقة النفسي مع 
العوامل البيئية المحيطة بية ومن منطمق ما سبق رئي الباحث ضرورة الكشف عن العالقة بين 

المناخ ،ضغوط بيئة العمل ، الضوضاء (  العوامل البيئية المتمثمة فى ىذة الدراسة فى )تغيرات
 فى عالقتيا بقمق المستقبل لدى الشباب فى بيئات مختمفة )ريفية ، وحضرية ، وصحراوية (

المرتبطة والعوامل دراسة القضايا والمشكالت واكد )ابراىيم شوقى عبدالحميد(عمى اىمية 
لمدراسة نظرًا لما يشيده المجتمع  تعكس صورة الذات والتوتر النفـسي والدافعية النيا بالمستقبل

من تغيرات متالحقة تؤثر عمى األفراد وعمى جوانب الحياة المختمفة ) إبراىيم شوقي عبد 
 (. 7117 :الحميد

( انة البد من التسميم بأن قمق 0111فى حين اشارت دراسة )محمود شمال حسن: 
المستقبل يكون بفعل عوامل اجتماعية ثقافية ،وىذا معناة ان ىناك امور داخل المجتمع 
تستسير التوجس والخوف من االيام المقبمة ،فضال عن ذالك يذكر الباحث اننا يمكن تسميط 

وازمة -جتماعى والبيئي المييأ لقمق المستقبل مثل ضغوط الحياة الضوء عمى طبيعة المناخ اال
  .وتغيرات المستمرة فى البيئة–ضغوط بيئة العمل -السكن

القمق تبرز مشكمة البحث واضحة من خالل أن قمق المستقبل يمثل أحد أنواع ومن ىنا 
، لذلك يعتبر قمق المستقبل موضوع خصب ومن المواضيع الحديثة التي تؤثر عمـى حياة الفرد

حيث أن اإلنسان بطبيعتو يتأمل وينظر ويخاف من عدم وضوح مستقبمو مما يؤدى إلى 
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مشكمة تستحق البحث ببعض العوامل البيئية ، من ىنا يشكل قمـق المـستقبل وعالقتو إحباطو
 سؤال الرئيسي وىو ما عالقة قمق المستقبلوالدراسة حيث سعت ىذه الدراسة لإلجابة عمى ال

 ببعض العوامل البيئية. 
 

 اهمية الدراسة
 من والعديد واإلجتماعية، ديةاواإلقتص النفسية بالمشكالت مميئة حولو من الفرد حياة
 زمات،أو  والحروب النفسية الضغوط إلى باإلضافة حياتو، سير تعرقل التي والعوائق الصعوبات

 ومن بات،رااإلضط من حياتو تخمو فرد يوجد فال واضح، بشكل اإلنسان حياة يعم رؤثت ذهوى
 أن وخاصة آلخر، فرد من درجاتو تختمف القمق وىذا المستقبل، قمق نجد باترااإلضط ىذه
 ويمكن .متواصل قمق حالة يعيش أصبح  لذا المتسارعة،ورات التطب مميئة حياة يعيش دفر ال

 .عممي خر أو  نظري إحداىما جانبين في سةراالد ىذه أىمية تمخديص
 المجاالت في أىمية ذات مفاىيم سةاالدر  ىذه تناولت النظرية الناحية من :النظرية األهمية

  :ثحي ،والعوامل البيئية المؤثرة عميو المستقبل قمق وىي يةثالبح
 الباحتين،ع إطال حدود في ةثحد موضوعاً  تتناول كونيا في ىميتياأ الحالية سةراالد بتكتس (0

 وعالقتو ببعض العوامل البيئية. المستقبل قمق في لثيتم
 .المستقبل قمق وىو المطروح، الموضوص أىمية من ايضا أىميتيا الحالية سةراالد تستمد (7
 كل في الفرد شخصية عمى التاثير في رىاو ود المتبناة، فكارأ بنوعيةزايد المت االىتمام (3

 النفسي المجال في فكاراأل أىمية رازإب في ايجابيا رادو  ليا الحالية الدراسة يجعل الجوانب،
 .عموما
 تفيد المجال نفس في يأخر  ساترادل بداية بةثابم الحالية سةراالد تعتبر :العممية األهمية

 .المستقبل بقمق عالقة ليا التي فكارألا أنواعب تتعمق متنوعة بمعمومات ثرائوإ في
 في فعالية ذات عالجية رامجب راحإقت المجال في لممختصين الحالية الدراسة جنتائ تتيح قد  (0

 .مستقبل قمق يمستو  خفض
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التى  –عمى حد عمم الباحث  –تكمن أىمية ىذه الدراسة فى اعتبارىا الدراسة األولى  (7
، حيث ندرة الدراسات التى تناولت قمق وعالقتو ببعض العوامل البيئيةتناولت قمق المستقبل 

 اب في بيئاتض العوامل البيئة لدي عينات من رواد مراكز الشبوعالقتو ببعالمستقبل 
 .صحراوي(-حضري-)ريفي مختمفة

 بالعواملالتى تناولت قمق المستقبل وعالقتو  –ندرة الدراسات العربية بصفة خاصة    (3
 .الضوضاء( -تغيرات المناخ–)ضغوط بيئة العمل البيئية المختمفة مثل 

 

 الدراسة أهداف

 :الدراسة فيما يميتحددت اهداف 
 الكشف عمي قمق المستقبل وعالقتو ببعض العوامل البيئية. -0
لدي عينة من من رواد مراكز الشباب في بيئات مختمفة  المستقبل قمق مستوى قياس -7

 صحراوي(.  -حضري -)ريفي
العوامل  حسب المستقبل قمق مستوى في الفروق حصائية ذاتاإل الداللة عمى  التعرف -3

 صحراوي(.  -حضري -البيئات )ريفي : البيئية
 

 فروض الدراسة
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين قمق المستقبل والعوامل البيئية في البيئية الريفية. (0
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين قمق المستقبل والعوامل البيئية في البيئة الحضرية. (7
 المستقبل والعوامل البيئية في البيئة الصحراوية. توجد عالقة ذات داللة احصائية بين قمق (3
 

 مصطلحات الدراسة
نفعالية غير سارة قد تحدث لمفرد حاالت من االنزعاج والخوف إىو خبرة المستقبل:  قمق-1

ضطراب دون سبب ظاىري والتوقع السمبي لالحداث المستقبمية مما يشعر الفرد بالتوتر واإل
لي ضعف قدرة الفرد عمي تحقيق إعندما يترك نفسو فريسة ليذا القمق فيؤدي بو في النياية 
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ن الحياة غير جديرة باالىتمام وليست ليا اىمية والشعور أىدافو وطموحاتو واالشعور بأ
 (7110مان في المستقبل )محمود عشري:يضا باالنزعاج وعدم القدرة عمي التركيز واألأ

ينجم عن خبرات ماضيو غير سارة مع تشويو  أضطراب نفسي المنشإنو خمل او بأكما يعرف 
ستحضار لمذكريات والخبرات الماضية الغير إدراكي معرفي لمواقع من خالل إوتحريف 

مان تؤدي بو الي حالة من التشاؤم في سارة تجعل صاحبيا في حالة من التوتر وعدم األ
 (7112المستقبل )زينب شقير: 

بما يتضمنو من نظم  الذي يعيش فيو الفرد جتماعيالطبيعي واإل طارىي اإل البيئة:-2
طار يتأثر بكل التفاعالت نسان وىذا اإلجتماعية كما تتضمن التكنولوجيا التي يخترعيا اإلإ

تجاىات الفرد في ا  والعالقات القائمة بين جميع العناصر وينعكس ذلك عمي سموك و 
 (.32ص  7102منعم:.) حاتم عبد المجتمف جوانب حياتو

و غير مباشر وجميع أنسان ويحيط بو بشكل مباشر يضا كل ماىو خارج ذات اإلأوىي 
تصال النشاطات والمؤثرات التي تطبق وتستجيب ليا والتي يدركيا من خالل وسائل اإل

 .(03، ص7110المختمفة لديو. )حاتم عبد المنعم،
فى  الظروف والعوامل التى تحيط بالفرديضا بانيا مجموعة أوتعرف  البيئية: العوامل-3

ال تقتصر عمى الظروف المادية الممموسة وانما تشمل  وبيئة وتؤثر فى سموكة وتصرفات
 .(0111فكار السائدة )عمى محمد جعفر يضا الجانب المعنوي كالثقافة والتعميم واألأ

ممو يحيط بالفرد في عممو، ويؤثر في سموكو وأدائو وميموه تجاه ع ىي كل ماو 
( وتعرف بأنيا جممة الظروف والعوامل المحيطة بالفرد سواء 712م، ص0111)الشنواني،

كانت تمك العوامل داخمية او خارجية، وليا عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل ومدي تأثير 
 (.00، ص 0121ىذه العوامل عمي الفرد )البصام،

لظروف التى تحيط بالفرد فى بيئة معينة ىي مجموعة من ا التعريف االجرائي لمعوامل البيئية:
تؤثر فى سموكة وتصرفاتة كضغوط بيئة العمل الذى يعد عامال حاسما فى التأثير عمى قيم 

نسان بالبيئة وينعكس ائي الذى يعد تجسيد حى لعالقة اإلضفراد، والتموث الضو وسموكيات األ
 فراد فى مختمف جوانب الحياة .عمى قيم وسموكيات األ
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 .عام 31 عن تقل ال لمدة الطقس نمط فى تحول ىو المناخي التغير تغيرات المناخ:-4
 لمظروف القصير المدى ىو الطقس ولكن الطقس، أنيا عمى تفيم ما غالبا مناخ وكممة
 التغير عمى تدل ال حارة سنة فإن وعميو .األمطار وتساقط الحرارة درجة كمخطط الجوية
 .المناخ تغير إلى يشير عديدة لسنوات رتفاعاإل إلىرارة الح درجة ميل ولكن المناخي
 )0112 : زىدى )حسين

ستمرارية غير مرغوب فييا، وتحدث عادة إخميط متنافر من األصوات ذات الضوضاء: -5
بسبب التقدم الصناعي، يرتبط التموث السمعي أو الضوضائي ارتباطًا وثيقًا في األماكن 

ىي  والديسيبل عادًة بمقاييس مستوى الصوت، الصناعية. وتقاسالمتقدمة وخاصة األماكن 
، 7112: الوحدة المعروفة عالميًا لقياس الصوت وشدة الضوضاء )فتحي محمد مصيمحي

 .(060ص 
 تحدث ذاتية تجربة بأنيا" العمل ضغوط وأخررون سيالغي يعرف ضغوط بيئة العمل:-6

نفسو  الفرد أو المنضمة أو البيئة الخارجية عوامل عن تنتج و الفرد لدى نفسي إختالل
 .(7107القاضي:  مفيد )زياد
 سموكية و جسمية و نفسية إستجابات" أنيا عمى العمل ضغوط فعرف " براون" مالعال أما
 رواية. (معيا التأقمم عمى األفراد قدرات من أكبر الحالية متطمباتيا تكون مواقف في لألفراد
  (7110 حسن

 لتمك االستجابة عمى الفرد قدرات و البيئة متطمبات بين التوازن عدم حالةىي او 
 .(7101عامر:  المطمب عبد سامح) المتطمبات

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%84
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 الدراسات السابقة
بموضوع الدراسة الراهنة  من الدراسات التي اطمع عميها الباحث ولها عالقة

 الدراسات االتية:
 في مستوى ختالفا وجود في البيئي العامل أثر تقصي (:2003)محمود إبراهيم دراسة -1

 مختمفتين(. ثقافيتين بيئتين في المستقبل نحو التوجو
 من (711 (و الذكور من (711) منيم ( طالب وطالبة211) من الدراسة عينة تممتاش
 ،)707)قدرة عمري بمتوسط ( سنة77من ) 711 و الذكور من (711و) مصر، من اإلناث
 الباحث، إعداد المستقبل نحو التوجو ستبيانإ عمييم طبق السعودية، من اإلناث - طبق

 نسبة وجود أىميا من نتائج عن الدراسة النفسية أسفرت والضغوط غترابواإل االكتئاب ومقياس
 مستوى انخفاضإمن  يعانون العينة المصرية حجم من %) 70,2تبمغ ) الجامعي الشباب من

 من نسبة وجود وكذلك ومعاناة اإلناث، الذكور معاناة بين فرق دون المستقبل نحو التوجو
 التوجو مستوى نخفاضإمن  يعانون السعودية العينة حجم من%) 76) تبمغ الجامعي الشباب
 النسبتين بين فروق دالة توجد ولم اإلناث، ومعاناة الذكور معاناة بين فرق دون المستقبل نحو
 في البيئتين الجنسين من الجامعي الشباب من نسبة معاناة يعني مما الفرعيتين العينتين في

معاناة  بين فرق دون المستقبل نحو التوجو مستوى نخفاضإ من ) والسعودية )مصر الثقافيتين
  تمك. أو البيئة ىذه في الجنسين من الشباب

بعنوان )بعض المتغيرات المرتبطة بقمق المستقبل لدي عينة  (:2006) منير مسعودسناء -2
 من المراىقين: دراسة تشخيصية(.

فكار االعقالنية والضغوط لي التعرف عمي العالقة بين قمق المستقبل واألإتيدف الدراسة 
واألزىري في متغيرات ناث في التعميم العام والفني النفسية. ودراسة الفروق بين الذكور واإل

البحث )قمق المستقبل واالفكار الالعقالنية والضغوط النفسية( لدي عينة من المراىقين. كما 
تيدف الدراسة الي تاثير مستوي قمق المستقبل عمي األفكار الالعقالنية والضغوط النفسية. 

باحثة( ومقياس عداد الإستخدمت الباحثة مقياس المستقبل ومقياس األفكار الالعقالنية )ا  و 
 الضغوط النفسية. 
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رتباط موجب ودال احصائيا بين قمق المستقبل ايوجد  وكانت نتائج الدراسة كما يمي:
وكل من األفكار الالعقالنية والضغوط النفسية. يوجد فروق بين درجات كل من المراىقات 

 المراىقات. والمراىقين في قمق المستقبل واألفكار الالعقالنية والضغوط النفسية لصالح
 يتأثر قمق المستقبل واالفكار الالعقالنية والضغوط النفسية بنوع التعميم.-
 التربية كمية طمبة لدى المستقبل قمق) بعنوان :(2007)محمد عرفات فضيمهدراسة -3

  (.الدراسي والتخصص بالجنس وعالقتو
 عام، بشكل التربية كمية طمبة لدى المستقبل قمق مستوى عمى التعرف إلىراسة الد ىدفت

 التربية كمية طمبة لدى المستقبل قمق متغير بين العالقة عمى التعرف إلى دراسةال ىدفت كما
نساني )عمميراسي الد والتخصص وطالبات طالب الجنس ومتغيري  إلى راسةالد توصمت ( وا 
 : اآلتية النتائج

 قمق لمقياس النظري والمتوسط المتحقق المتوسط بين ةإحصائي داللة فروق ذات وجود 
 العينة رادأف لدى المستقبل قمق مستوى أن يعني وىذا ، المتحققة القيمة ولصالح المستقبل
 عال عام بشكل

 ومتغير المستقبل قمق متغير بين دالة رتباطيوإ عالقة وجودراسة الد نتائج أظيرت كما 
 .اإلناث لصالح الجنس

 ومتغير المستقبل قمق متغير بين دالة غير رتباطيوإ عالقة وجودراسة الد نتائج أظيرت كما 
 .العممي التخصص ولصالح الدراسي التخصص

 المستقبل بقمق وعالقتيا الشخصية سماتبعنوان ) (:2008)كرميان صالح أجرىدراسة -4
 (.استراليا في العراقية الجالية من مؤقتة بصورة العاممين لدي

 الجالية من العاممين المستقبل لدى وقمق الشخصية سمات عمى التعرف إلى تيدف دراسة
 من (27من الذكور) (076منيم ) فرًدا (012)( من الدراسة عينة واشتممت باستراليا، العراقية
 (، وطبق عمي افراد العينة مقياس قائمة الخمسة 22-02  (بين أعمارىم تراوحت اإلناث،
 مستوى وجود :الدراسة نتائج وأظهرت المستقبل قمق ومقياس الباحث، إعداد التي من الكبرى
 داللة ذات فروق وجود عدم النتائج البحث، وأشارت عينة لدى المستقبل قمق من عال  

 ذات ارتباطيو عالقة وجود - قمق المستقبل. في جتماعيةاإل والحالة الجنس حسب إحصائية
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 داللة ذات ارتباطية عالقة وجود يظير ولم وبعد العصابية، المستقبل قمق بين إحصائية داللة
 .التفتح( الطبيبة، الضمير، نبساطية، حيوية)اإل األخرى األبعاد وبين بينو إحصائية

التفاؤل  يقتو بسمتالستقبل وعمقمق البعنوان ) (:2010)عمي بن خميل بن عضواندراسة-5
 .(ك خالدلمموالتشاؤم لدى عينة من طالب جامعة ا

ة بني قمق القستقبل والتفاؤل، وكذلك العمقة بني قمق الالمعرفة الع ليىدفت الدراسة إ
التحقق من مدى كما ىدفت الي  التفاؤل والتشاؤم، ينقة بالستقبل والتشاؤم ، ومعرفة العمال

ضوء كل من التفاؤل والتشاؤم، معرفة مستوى كل من قمق  فيستقبل المإمكانية التنبؤ بقمق 
استخدمت الدراسة مقياس  التخصص يرتغمستقبل والتفاؤل والتشاؤم لدى عينة الدراسة وفقًا لمال

 ة:قد توصمت الدراسة لمنتائج التاليو  ستقبل المقمق 
 ستقبل والتفاؤل ووجود فروق ذات موجود عالقة ارتباطية ذات دالمة إحصائية بني قمق ال

عينة الدراسة تبعًا لمتخصص  ينستقبل بلمإحصائية بني متوسطات درجات قمق ا دالمة
 .طالب المغة العربية والشريعة لحلصا

 التفاؤل والتشاؤم . ووجود فروق ذات ينلة إحصائية بالوجود عالقة ارتباطية سالبة ذات د 
 لحالتخصص لصا اليأفراد عينة الدراسة ترجع  ومتوسطات التفاؤل  بينإحصائية  داللة

 .التفاؤل والتشاؤم اللكذلك أمكن التنبؤ بقمق اممستقبل من خ .طالب المغة العربية والشريعة
بعنوان )قمق الممستقبل وعالقتو بكل من  (:2011)دراسة نيفين عبد الرحمن المصري-6

 (. جامعة األزىر بغزة فاعمية الذات ومستوي الطموح األكاديمي  لدي عينة من طمبة
تو جامعة األزىر بغزة وعالق طمبةتسعي الدراسة إلي التعرف لموضوع قمق المستقبل لدى 

، مستوى الطموح األكاديمي( عمى أساس أن قمق المستقبل المتغيرات )فاعمية الذاتببعض 
يتضمن العديد من العناصر في شخصية الفرد من حيث عدم ثقة الشخص في نفسو وفي 
قدرتو عمى إرجاع ما يحدث لو من مواقف غير سارة إلى مواقف خارجية ، كما أن عالقتو 

، ومما ال شك فيو أن ىذا الجانب يؤدي إلى توتره وترددهألمر الذي باآلخرين تكون مضطربة ا
 .ينطوي عمي أىمية كبيرة من الناحيتين النظرية والتطبيقية
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 :وقد توصمت الدراسة لمنتائج التالية
  قبل وأبعاده وبين فاعمية الذاتجود عالقة ارتباطيو سالبة دالة إحصائيًا بين قمق المستو. 
  دالة إحصائيًا بين جميع أبعاد قمق المستقبل وبـين الدرجـة وجود عالقة ارتباطيو سالبة

 .الكميـة لمطموح األكاديمي
  جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مرتفعي ومنخفضي قمق المستقبل عمـى و

مـستوى فاعمية الذات، ولقد كانت الفروق لصالح منخفضي قمق المستقبل عمى فاعمية 
 .الذات

 اللة إحصائية تعزى لمتغير مرتفعي ومنخفضي قمق المستقبل عمى عدم وجود فروق ذات د
  .مستوى الطموح األكاديمي

 ببعض وعالقتو الشباب عند المستقبل قمق) بعنوان (:2010)محمد مؤيد هبةدراسة -7
 (.المتغيرات
 عمى التعرف و الشباب عند المستقبل قمق مستوى قياس الى الحالي البحث يستيدف

 الحالة، (انثى ،رذك )النوع: المتغيرات حسب المستقبل قمق مستوى في الفروق داللة
  .(31-02)العمر ،فموظ طالب، (المينة (متزوج غير ، جمتزو )  االجتماعية

 .المستقبل نحو قمق لدييا عينة الدراسة:وقد توصمت الدراسة لمنتائج التالية
( متزوج غير متزوج،) االجتماعية الحالة لمتغير وفقاً  احصائية داللة ذات فروقاً  ىناك -

 .المتزوجين غير ولصالح
 .(موظف طالب،  المينة لمتغير وفقاً  احصائية داللة ذات فروقاً  ىناك ليس  -
 وعالقتو بالتوافق العانس الفتاة لدى المستقبل قمق) بعنوان :(2012)ذهبية دراسة حسين-8

 (.ميدانية دراسة-االجتماعي  النفسي
 لمفتاة النفسية الصحة عمى انعكاساتيا و العنوسة آثاردراسة  إلى الحالي البحث ىدف

 ضوء في ذلك و النفسي توافقيا عمى األخير ىذا تأثير مدىو  المستقبل قمق ظيور والسيما
 فتاة 310 عمى البحث عينة شممت .التعميمي المستوىو  المينية الوضعية السن، متغيرات
 القياس أدوات من بمجموعة ذلك في مستعينة الوصفي المنيج الباحثة ستخدمتا وقد عازبة،
 :في أساسا تمثمت
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 توصمتو  المستقبل قمق مقياس و النفسي التوافق مقياس الباحثة، إعداد من استبيان
 المتوسط و العينة ألفراد الحسابي المتوسط بين فروق وجود عدم :التالية النتائج إلى الدراسة
 ليس و متوسط العينة أفراد لدى  المستقبل قمق مستوى أن إلى يشير مما لممقياس الفرضي
 .مرتفعا

 المستقبل قمق مقياس عمى العوانس الفتيات درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق توجد-
 .السن لمتغير وفقا

 المستقبل قمق مقياس عمى العوانس الفتيات درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق توجد-
 .التعميمي المستوى لمتغير وفقا

 لممقياس، الفرضي المتوسط و العينة أفراد لدى النفسي التوافق متوسط بين دالة فروق وجود-
 .العينة أفراد لدى النفسي التوافق مستوى ارتفاع عمى يدل مما

قمق المستقبل لدى أطفال مؤسسات )بعنوان  (:2016).إيمان عبد العزيز محمددراسة -9
الرعاية الخاصة وعالقتو ببعض المتغيرات البيئية والنفسية: دراسة مقارنة بين المحرومين 

 (.وغير المحرومين من الوالدين داخل دور الرعاية
الذى يعانى منو أطفال مؤسسات ىدفت الدراسة إلى محاولة الكشف عمى قمق المستقبل 

 الرعاية الخاصة )المالجئ( وعالقتو ببعض المتغيرات البيئية والنفسية لألطفال داخل ىذه
المؤسسات من )بيئة المؤسسة والمجتمع الذى يتواجد بو مؤسسة الرعاية، المستوى االقتصادى، 

وقد  .اجية المجتمعمعنى الحياة، مفيوم الذات( وذلك عند خروجيم من مؤسسة الرعاية ومو 
عداد الباحثة، مقياس إالمتعيرات البيئية من  ،مقياسقياس قمق المستقبل استخدمت الباحثة )
 .مقياس معني الحياة  ،عداد الباحثةإمفيوم الذات من 

 وقد توصمت الدراسة الي النتائج االتية:
 لدى األطفال فى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات البيئية وقمق المستقبل -

 .مؤسسات الرعاية الخاصة
وقمق ” ، معنى الحياة مفيوم الذات”المتغيرات النفسية  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين -

 .المستقبل لدى األطفال فى مؤسسات الرعاية الخاصة

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%b1%2c+%d8%a5%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المحرومين من الوالدين واألطفال غير  -
 .ين من الوالدين فى مستوى قمقيم من المستقبلالمحروم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المحرومين واألطفال غير المحرومين من  -
 .المتغيرات البيئية الوالدين فى

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المحرومين واألطفال غير المحرومين من  -
 سية )مفيوم الذات ، معنى الحياة.(الوالدين فى المتغيرات النف

 

 االطار النظري
 ترتبط االستقرار أو الراحة عدم أو الشر توقع أو ترقب حالة : بأنو  ىيمجارد القمق يعرف

 حالة فيو ذلك ومع الخوف موضوع من تحديدا أقل يكون القمق وموضوع بالخوف، بالشعور
 (.Hilgard: 1971, P 23 ).مبيم عامض خطر توقع

 :يمي فيما قلمقم المؤدية والعوامل األسباب تمخيص يمكنو 
 عن المسئولة الجينات يرث الفرد أن حيث الوراثي االستعداد في تتمثل :راثيةالو  العوامل-أ

 نيايات استثارة زيادة في راباالضط ىذا يتمثلو  القمق، يسبب الذي الكيميائي االضطراب
إنتاج  في تسرف التي و األدريناليني النظام في العصبية المشابك في الموجودة األعصاب
 الكيميائية الموصالت في نقص ووجود المستقبالت نشاط زيادة مع الكاتيكول أمينات
 أعراض الزيادة ىذه عن ينتج زائد بشكل المختمفة المخ أجزاء استثارة إلى يؤدي مما المانعة
 (Bailly:2001 ,p29) القمق

 بالقمق، الشعور إلى أيضا يؤدي الزائد االحباط أن أيضا يعتقدان والبيئية: النفسية العوامل-ب
 حيث الذاتي التقييم مستوى تدني أو األىداف مستوى ارتفاع عن ناتجا امحباط يكون قدو 

 ،1989 وميممان شيفر ( القمق من عالية درجة إلى األداء بضعف المستمر الشعور يؤدي
 116) .ص

 :المستقبل فيما يمي القمق أعراضتتمخص 
 و واالنتباه التركيز عمى القدرة عدم و الراحة بعدم االحساس في فتتمثل :النفسية راضاألع -أ

 في وقت معظم المريض يقضي حيث الشر توقع و الموت في التفكير و المرض توىم
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 خطير بمرض االصابة أو العاطفي أو الميني الفشل حول تدور كارثية سيناريوىات تخيل
 االصابة من اولخوف من، والخوف بالمستقبل واالنشغال التشاؤم لحادثو التعرض أو

 (Passerieux:1998, p 6) اليوية بفقدان واالحساس بالجنون
 في يمعب أو يسببيا التي العضوية األمراض بيا ويقصد :األعراض السيكوسوماتية -ب

 النفعاالت التعرض عند أعراضيا تزيد التي العضوية األمراض أو ىاما، دورا القمق نشأتيا
 جمطة الصدرية، الذبحة السكري، الدم، ضغط ارتفاع األمراض ىذه أىم ومن القمق،

 العصبي، القولون المعدة، قرحة الصدفية، امكزيما، الربو،السرطان، التاجية، الشرايين
 (. Dantchev et al,1994, P 8 ) المفاصل روماتيزم

 يار السمبية لقمق المستقبل ما يأتأن من أىم اآلث ويشير: لالتأثير السمبي لقمق المستقب
اليروب من الماضي والتشاؤم وعدم الثقة في أحد، واستخدام آليات الدفاع، وصـالبة الرأي .

الشعور بالتوتر واالنزعاج ألتفو األسباب، واألحالم المزعجـة، واضـطرابات كذلك والتعنت 
ضرابات التفكير،   ، وسوء اإلدراك اإلجتمـاعي واالنطـواء والشـعور بالوحدةالتركيزوعدم النـوم، وا 

الشعور بالوحدة، وعدم القدرة عمى تحسين مستوى المعيشـة، وعـدم القـدرة عمـى التخطيـط  ايضا
وبمرور الوقت  لممستقبل، والجمود وقمة المرونة، واالعتماد عمـى اآلخـرين فـي تـأمين المستقبل

 ) 7111ـو المعنـوي ويصبـح عرضـة لالنييـار العقمـي والبدنـي. )المشيخي :يفقـد اإلنسان تماسك
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 جراءات المنهجيةال 
 :المنيج الوصفى التحميمى استخدم الباحثون في ىذه الدراسة :نهـــج الدراســةم

وعالقتو من خاللو وصف الظاىرة موضوع الدراسة )قمق المستقبل  ونفقد حاول الباحث
( وتحميل بياناتيا وبيان العالقة بين البيئية دراسة ميدانية عمي بيئات متباينةببعض العوامل 

 .والعمميات التى تتضمنيا واآلثار التى تحدثيا ليامكوناتيا واآلراء التى تطرح حو 
 : مجاالت الدراسة

)مدينة الشيخ  الجيزةات وىم محافظ ثالث : تم إجراء الدراسة فى نطاقلمجال المكانىا -1
من رواد مراكز الشباب بالثالث ) زايد( ،محافظة الشرقية ومحافظة مرسي مطروح 

 محافظات(.
طالع عمي الدراسات السابقة ودراسة العناصر التي لم بدأ الباحثون اإل المجال الزمنـى: -2 

العمل ستغرق إتتناوليا تمك الدراسات، ثم العمل عمي الجانب الميداني في البحث والذي 
 (. 7102غسطس  0( وحتي ) 7102يناير   0اشير منذ ) 2فيو قرابة 

ناث مناصفة بين الذكور واإل 071تحدد مجتمع الدراسة من عينة قواميا  :المجال البشرى -3
-صحراوي( من رواد مراكز الشباب بمحافظات )الجيزة  -ريفي -في ثالث بيئات )حضري

 (. 32 - 71العمرية من )مرسي مطروح( في المرحمة  -الشرقية
 استخدم الباحثون في الدراسة الحالية لجمع البيانات األدوات األتية:أدوات الدراسة: 

 عداد الباحثون.إ -ستبيان لمعوامل البيئيةإاستمارة  -0
 حيث مغمقة نصف أسئمة من يتكون استبيان الباحثون صمم وصف اسستمارة االستبيان:

وقد راعي الباحثون عمي أن يكون  مقترحة إجابات عدة إجاباتو منالمجيب اختيار  عمى يتعين
السؤال قصير، تجنب األسئمة التي تؤثر عمى المجيب وذلك حتى ال يرفض اإلجابة أو يتعمد 

 عدة عمى شمل االستبيان وقد إجابة خاطئة، الوضوح والدقة والتحديد في صياغة السؤال
ىذا  بيانات وتسمح لنا ىذا ، البيئية العوامل ومحور الشخصية البيانات محور أىميا محاور

 من الدراسة ومناقشة نتائج تفسير و جية من وخصائصيا العينة عمى التعرف في االستبيان
 .أخرى جية
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كما  خكرونباوقـد تم التحقـق من ثبات استبيان الدراسة، من خالل معامل ألفا  :ثبات االسـتبيان
 التالي: (0رقم ) ىو مبين في الجدول

 :(1)قمر  جدول
 معامل ألفا كرونباخ محاور االستبيان

 عدد العبارات القيمة
 6 1.211 المحور االول
 6 1.200 المحور الثاني
 6 1.223 المحور الثالث

 :االسـتبيان صدق
 يوضح صدق االتساق البنائي لمحاور االستبيان: (2)جدول

 النتيجة الدالة معامل االرتباط محاور االستبيان
 يوجد ارتباط 1.111 1.222 المحور االول
 يوجد ارتباط 1.111 1.227 المحور الثاني
 يوجد ارتباط 1.111 1.202 المحور الثالث

 

 .)7112عداد أ.د/  زينب شقير )إ -مقياس قمق المستقبل  -2
 Correctedتم حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ لحساب قيمة ) ثبات المقياس:

item-Total correctionوىو ما يجعل  1.01جميع العبارات أكبر من ( لجميع العبارات ال
( لذا كان ثبات 1.2( وىي قيمة أعمي من )1.227ثبات العبارات مقبول وكانت قيمة ألفا )

 المقياس مرتفع. 
أجري الباحث حساب الصدق ألبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس لكل من  صدق المقياس:

 العينتين.
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الدرجة الكمية باط بيرسون بين درجات كل عبارة و يوضح قيم معامالت االرت :(3)جدول
 لممقياس

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
1 1.001** 11 1.271** 21 1.201** 
2 1.670** 12 1.201** 22 1.330** 
3 1.616** 13 1.001** 23 1.203** 
4 1.020** 14 **1.131 24 1.671** 
5 1.312** 15 1.263** 25 1.000** 
6 1.372** 16 1.202** 26 1.317** 
7 1.216** 17 **1.200 27 1.270** 
8 1.220** 18 1.762** 

28 1.221** 9 1.202** 19 **1.360 
10 1.271** 20 1.011** 

  (1.12دال احصائيا عند مستوي ) **      (1.10دال احصائيا عند مستوي ) **
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الدرجة الكمية لجميع عبارات بين درجة كل عبارة و  بيرسون قيم معامالت ارتباط :(4)جدول رقم
 .البعد الذى تنتمى إليو

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
 *1.712 00 قمق المستقبل المتعمق بالمشكالت الحياتية المستقبمية

02 1.627** 73 1.210** 
71 1.622** 72 1.671** 
 الياس من المستقبل **1.221 70
77 1.602** 0 1.267** 
70 1.203** 2 1.212** 

 **1.270 2 قمق الصحة والموت
01 1.311* 1 1.612** 
02 1.211** 07 1.600** 
01 1.221** 06 1.220** 
 الخوف والقمق من الفشل في المستقبل **1.672 72
76 1.272** 0 1.660** 

 **1.261 7 القمق الذهني )قمق التفكير في المستقبل(
3 1.272** 2 1.237** 
6 1.217** 02 1.226** 
00 1.200** 72 1.021* 
03 1.322*   

 (1.12دال احصائيا عند مستوي ) ** (1.10دال احصائيا عند مستوي ) **
مما سبق تبين أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات مما أمكن الباحث من 

 استخدامو في الدراسة الراىنة
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 نتائج الدراسة
 وقد توصمت الدراسة الميدانية الي عديد من االنتائج أهمها:

المستقبل لدي عينة البحث  قمق مستوىي: يم ما عمى الحالي لمبحث األول الفرض ينص
 .مرتفع
يبين نتائج االختبار التائي لمفرق بين المتوسط المتحقق والمتوسط النظري لمقياس  (:5)جدول

 ( 21المتوسط النظرى  ( قمق المستقبل لمعينة بشكل عام
 المتوسط العدد المتغير

 المتحقق
االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 نظريال

درجة 
مستوى  ت الحرية

 الداللة
قمق 
 *0.0001 23.061 001 21 03.233 11.26 071 المستقبل

 تم ذلك ولتحقيق عام بشكل العينة لدى المستقبل قمق مستوى قياس اليدف ىذا يتضمن
ن أ النتائج فأظيرت فرد (071 (عددىم البالغ أفراد العينة لدى المستقبل قمق مستوى قياس

 داللة ولمعرفة درجة (03.233(قدره  معياري وانحراف درجة (11.26( هقدر  الحسابيالمتوسط
 النظري والمتوسط ككل أفراد العينة لدى المستقبل قمق مستوى في المتحقق المتوسط بين الفرق

 القيمة أن النتائج فأظيرت واحدة لعينة التائي االختبار ستخدامأ تم درجة (70) البالغ لممقياس
 ويشير (001) حرية ودرجة %(0داللة ) مستوى وعند درجة 23.061بمغت  المحسوبة التائية
 ولصالح لممقياس النظري والمتوسط المتحقق المتوسط بين معنويا دال فرق وجود إلى ىذا

 الفرق وان عال عام بشكل العينة أفراد لدى المستقبل قمق مستوى أن يعني وىذا المتحققة القيمة
 أو الصدفة عوامل عن ناجما وليس حقيقي لممقياس النظري والمتوسط المتحقق المتوسط بين

 . داللة ذو (*) ذلك يبين( 3 ) والجدول . العشوائية
بأن العوامل البيئية ليا عالقة مباشرة عمي األفراد وخصوصا في نمط  ىذه تفسير يكمن

ضافة تقمبات المناخ المستمرة باإليومو المتكرر حيث في األوئنو األخيرة يعاني االنسان من 
الي التموث السمعي والضغوط المختمفة في بيئة العمل التي يعمل بيا بشكل يومي كل ىذه 

 لي قمق لدي األفراد عمي مستقبميم.العوامل تؤدي ا
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ينص الفرض الثاني عمي انه توجد عالقة ذات داللة احصائية بين قمق المستقبل والعوامل 
 العينة الريفيةالبيئية في 

 (01العالقة بين العوامل البيئية وقمق المستقبل لدي افراد العينة الريفية )ن= (:6)جدول
ابعاد قمق 
 المستقبل

 الضوضاء تغيرات المناخ ضغوط بيئة العمل
 الدالله م.االرتباط الدالله م.االرتباط الدالله م.االرتباط

قمقل المشكالت 
- 1.326 1.002- الحياتية

1.263** 1.111 -
1.202** 1.111 

قمق الصحة 
 والموت

-
1.221** 1.022 -

1.216** 1.111 1.210** 1.111 
- 1.106 *1.322- القمق الذهني

1.227** 1.111 1.632** 1.111 
قمق الياس في 

- 1.100 *1.326 المستقبل
1.221** 1.111 1.203** 1.111 

قمق الخوف من 
- 1.102 *1.320- الفشل

1.222** 1.111 1.611** 1.111 
- مجموع القمق

1.032** 1.112 -
1.161** 1.111 -

1.136** 1.111 
 (1.12دال احصائيا عند مستوي ) **    (1.10دال احصائيا عند مستوي ) **

تشير نتائج الجدول السابق الخاص بالعالقة بين قمق المستقبل والعوامل البيئية في البيئة 
 الريفية الي: 

بمغت حصائية حيث ان قيمة الداللة المعنوية إرتباطية عكسية ذات داللو إتوجد عالقة  -0
بين قمق المستقبل وضغوط بيئة العمل العمل اي كمما زاد  (1.10اكبر من مستوي داللة )

 رضا الفرد عن عممو قل قمق المستقبل لديو .
حصائية حيث ان قيمة الداللة المعنوية إتوجد عالقة ارتباطية عكسية قوية ذات داللة  -7

( بين قمق المستقبل وتغيرات المناخ اي كمما زاد تأقمم 1.10بمغت اكبر من مستوي داللة )
 األفراد مع تغيرات المناخ قل قمق المستقبل. 

حصائية حيث أن قيمة الداللة المعنوية بمغت أكبر إتوجد عالقة ارتباطية قوية ذات داللة  -3
( بين قمق المستقبل والضوضاء كمما زادت الضوضاء زاد قمق 1.10اللة )من مستوي د

 المستقبل.
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 ثبتت النتائج ما يمي:أوقد 
تم قبول الفرض األول والذي يشير الي :)توجد عالقة ذات داللة احصائية بين قمق 

 قمق مستوى أن النتائج أظيرت المستقبل والعوامل البيئية لدي العينة في البيئة الريفية(
األولى  المرتبة في عامل تغيرات المناخ وجاء مرتفعاً  كان عينة الدراسة أفراد لدى المستقبل
ولكن بدرجة األخيرة  المرتبة في عامل ضغوط بيئة العمل جاء حين في مرتفعة، وبدرجة
 .ضعيفة
كثر العوامل أن عامل تغيرات المناخ من أن ىذه النتيجة منطقية حيث أويري الباحث  

ن تغيرات المناخ أصبحت أمرًا ال ريب فيو مق المستقبل لدي عينة الدراسة وذلك ألعالقة بق
اليزال باإلمكـان التخفيف من عواقبو، وخصوصًا بالنسبة إلى الصحة. كما أن وضع آثار 
تغيرات المناخ عمى الصحة في الحسبان يمكـن أن يساعد القادة السياسيين عمى التحرك 

(. كذلك 7112وىذا يتفق مع دراسة )منظمة الصحة العالمية :  العاجل عمى النحو المالئم
ياتي عامل الضوضاء ىو العامل الثاني عمي الترتيب بعد تغيرات المناخ في عالقتو بقمق 
المستقبل لدي افراد العينة ومن المالحظ تزايد مشكمة التموث الضوضائى فى الريف بصفة 

 عامة بصورة أصبحت ميددة لراحة المجتمع 
دوئو.حيث تشير التقارير إلى أن درجة السمع لدى سكان الريف قد أخذت فى وى
ا يتفق مع دراسة )احمد أخيرًا بدرجة فاقت أحيانًا ما ىو عميو لدى سكان المدن. وىذ التناقص

اما في المرتبة االخيرة تاتي ضغوط  (Melmand&Green1992& 7106 :فخري ىاني
ىذه النتيجة مرضية حيث ان البيئة الريفية ال يوجد بيا  أنبيئة العمل وعمي حد عمم الباحث ف

 . ضغوط كبيرة عمي الفرد العامل
ينص الفرض الثالث عمي انه توجد عالقة ذات داللة احصائية بين قمق المستقبل والعوامل 

 البيئية في العينة الحضرية
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 (01العينة الحضرية )ن=العالقة بين العوامل البيئية وقمقل المستقبل لدي افراد  :(7)جدول
ابعاد قمق 
 المستقبل

 الضوضاء تغيرات المناخ ضغوط بيئة العمل
 الدالله م.االرتباط الدالله م.االرتباط الدالله م.االرتباط

قمقل 
المشكالت 
 الحياتية

-
1.306** 1.737 -1.222** 1.111 1.230** 1.111 

قمق الصحة 
 والموت

-
1.267** 1.022 -1.622** 1.111 1.232** 1.111 

القمق 
 الذىني

-
1.032** 1.172 -1.661** 1.111 1.211** 1.111 

قمق الياس 
في 

 المستقبل
-
1.026** 1.632 -1.202** 1.111 1.222** 1.111 

قمق الخوف 
 من الفشل

-
1.022** 1.203 -1263** 1.111 1.231** 1.111 

مجموع 
 القمق

-
1.603** 1.111 -1.102** 1.111 -1.132** 1.111 

 (1.12دال احصائيا عند مستوي ) **(   1.10دال احصائيا عند مستوي ) **
 

بمغت توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللو احصائية حيث ان قيمة الداللة المعنوية  -0
بين قمق المستقبل وضغوط بيئة العمل اي كمما زاد تأقمم  (1.10اكبر من مستوي داللة )

 الفرد مع عممو قل قمق المستقبل لديو.
حصائية حيث ان قيمة الداللة المعنوية إتوجد عالقة ارتباطية عكسية قوية ذات داللة  -7

( بين قمق المستقبل وتغيرات المناخ كمما زاد تأقمم 1.12بمغت أكبر من مستوي داللة )
 مع تغيرات المناخ قل قمق المستقبل. األفراد

حصائية حيث ان قيمة الداللة المعنوية بمغت أكبر إتوجد عالقة ارتباطية قوية ذات داللة  -3
( بين قمق المستقبل والضوضاء كمما زادت الضوضاء زاد قمق 1.12من مستوي داللة )

حصائية بين إالفرض الثالث والذي يشير الي :)توجد عالقة ذات داللة تم قبول  المستقبل.
 مستوى أن النتائج قمق المستقبل والعوامل البيئية لدي العينة في البيئة الحضرية( أظيرت

 المرتبة في عامل تغيرات المناخ وجاء مرتفعاً  كان عينة الدراسة أفراد لدى المستقبل قمق
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 في عامل ضغوط بيئة العمل جاء حين في يميو الضوضاء مرتفعة،  األولى وبدرجة
 .أيضاً  مرتفعة األخيرة وبدرجة المرتبة

كثر العوامل أن عامل تغيرات المناخ من أن ىذه النتيجة منطقية حيث أويري الباحث 
عالقة بقمق المستقبل لدي عينة الدراسة وخصوصا في البيئة الحضرية إن موجات الحر، 

حارة" في المناطق الحضرية، قد تؤدي رأسًا إلى زيادة معدالت المراضة وخصوصًا "البقع ال
والوفيات، والسيما في صفوف المسنين المصابين بأمراض قمبية وعائية أو تنفسية. وبصرف 

رتفاع درجات الحرارة إلى زيادة مستوى األوزون األرضي إالنظر عـن موجـات الحر، قد يؤدي 
فراد العينة في أويري الباحث ان   .بما يسيم في حدوث نوبات الربووبداية موسم الطمع مبكرًا، 

البيئة الحضرية لدييم من الثقافة الكافية التي تجعميم يدركون بخطورة تغيرات المناخ في 
تي أ(. كذلك ي7112المستقبل وقد اتفقت دراسة الباحث مع دراسة )منظمة الصحة العالمية :

عمي الترتيب بعد تغيرات المناخ في عالقتو بقمق المستقبل عامل الضوضاء ىو العامل الثاني 
 كما تشير التقارير إلى أن متوسط  فراد العينة.ألدي 

 11-21الضوضاء بشوارع رمسيس والعباسية والقصر العينى ومحمد عمى بالقاىرة بين  
نسان. ديسيبل تمثل ضررًا لإل 22ديسيبل طوال أيام األسبوع. مع العمم أن الضوضاء أكثر من 

ومن المالحظ أن مشكمة الضوضاء تتزايد فى مدينة القاىرة  (0111السيد أرناؤوط : محمد )
الكبرى عامًا بعد عام مع تزايد عدد السيارات والشاحنات والتزايد السكانى، وكل ىذا يتبعو 

لبشرية حتمال النفس اإجتماعيًا مما يفوق ا  أضرار بالغة باإلنسان مما يؤثر عميو صحيًا ونفسيًا و 
وتخمق ضغوطًا توتر أعصاب وعقول سكان القاىرة وخاصة األضرار التى اجتازت حاجز 
األمان بالجياز السمعى. حيث تشير البحوث أن ضوضاء القاىرة ليا القدرة عمى تدمير حاسة 
السمع عند األطفال وكبار السن إلى جانب أضرارىا األخرى عمى صحة اإلنسان. )وجدى 

 (0122رياض : 
مع الدرسات فى مصر حيث اشارت الدراسات الى ان شدة الضوضاء فى يتفق  وىذا

ديسيبل وفى الجيزة تحديدا فى ميدان الدقى تتراوح 17-21مدينة القاىرة تتراوح وقت الذروة بين 
يؤدى إلى تفاقم مشكمة الضوضاء وىذا  (01ت،  ،ب ،ديسيبل )عادل المموانى22-23بين 

ية. اما في المرتبة االخيرة تاتي ضغوط بيئة العمل وعمي حد بصورة أكبر داخل المدن الحضر 
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عمم الباحث فان ىذه النتيجة مرضية حيث ان البيئة الحضرية تزداد بيا ضغوط العمل وتكثر 
بيا التحديات بين العامل من اجل الترقي في السمك الوظيفي واالستمرارية وكثرة تحمل ميام 

 .كثيرة في الوظيفة الواحدة
حصائية بين قمق المستقبل إنه توجد عالقة ذات داللة الفرض الرابع عمي أينص 

 والعوامل البيئية لدي عينة البيئة الصحراوية
 (01العالقة بين العوامل البيئية وقمق المستقبل لدي أفراد العينة الصحراوية )ن= :(8)جدول

بعاد قمق أ
 المستقبل

 الضوضاء تغيرات المناخ ضغوط بيئة العمل
 الدالله م.االرتباط الدالله م.االرتباط الدالله م.االرتباط

قمقل 
المشكالت 
 الحياتية

-1.713 1.737 -1.207** 1.111 1.206** 1.111 
قمق الصحة 

- 1.022 1.703- والموت
1.266** 1.111 1.237** 1.111 

القمق 
- 1.172 *1.302- الذهني

1.271** 1.111 1.222** 1.111 
قمق الياس 

- 1.632 1.122 المستقبلفي 
1.203** 1.111 1.220** 1.111 

قمق الخوف 
 1.111 **1.200 1.111 **1230- 1.203 1.120- من الفشل
- 1.006 1.316- المجموع

1.102** 1.111 1.110** 1.111 
 (1.12حصائيا عند مستوي )إدال  *  (1.10حصائيا عند مستوي )إدال  **
( بين قمق 1.12ذات داللو احصائية عند مستوي داللة )توجد عالقة ارتباطية عكسية  -

المستقبل وضغوط بيئة العمل أي كمما كانت زاد الرضا لدي الشخص عن عممو قمق قمق 
 المستقبل لديو.

( بين قمق 1.10حصائية عند مستوي داللة )إتوجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة  -
 تأقمم األفراد مع تغيرات المناخ قل قمق المستقبل.المستقبل وتغيرات المناخ أي كمما زاد 

( بين قمق المستقبل 1.10حصائية عند مستوي داللة )إتوجد عالقة طردية ذات داللة 
 والضوضاء كمما زادت الضوضاء زاد مقياس قمق المستقبل.
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)توجد عالقة ذات داللة احصائية بين قمق  تم قبول الفرض الثالث والذي يشير الي:
 قمق مستوى أن النتائج ل والعوامل البيئية لدي العينة في البيئة الحضرية( أظيرتالمستقب
األولى  المرتبة في عامل تغيرات المناخ وجاء مرتفعاً  كان عينة الدراسة أفراد لدى المستقبل
األخيرة  المرتبة في عامل ضغوط بيئة العمل جاء حين في يميو الضوضاءمرتفعة،  وبدرجة
 .أيضاً  مرتفعة وبدرجة
ن عامل تغيرات المناخ من أن ىذه النتيجة جيدة الي حد كبير حيث أ ونويري الباحث 

كثر العوامل عالقة بقمق المستقبل لدي عينة الدراسة وخصوصا في البيئة الصحراوية حيث أ
نعدام أمن الماء والفيضانات واالنيياالت األرضية ن سكان المناطق الجبمية أكثر تعرضًا إلأ

رتفـاع درجـات الحرارة في مضاعفة مخاطر سراية األمراض إض المعدية. يتسبب واألمرا
تفقت دراسة الباحث مع دراسة )منظمة الصحة العالمية إ( وقد Pascual :7116المحمولة )

تي عامل الضوضاء ىو العامل الثاني عمي الترتيب بعد تغيرات المناخ في أ(. كذلك ي7112:
وتمثل الضوضاء الوجة االكثر ازعاجا لعالقة االنسان فراد العينة أعالقتو بقمق المستقبل لدي 

بالبيئة والصراع بين ميثرات الضوضاء من حولنا، وىذا يؤدى الى ما يسمى باستجابات التوتر 
التى تتزامن مع مجموعة من المتغيرات والعوامل االجتماعية والبيئية )حاتم عبدالمنعم احمد ، 

7102). 
ى القبائل البدائية درجة السمع لد أن Beales  ر بيمزفقد ذكإلى أن  كما تشير التقارير

تعادل درجة السمع عند األمريكان الذين تتراوح  21، 21فى السودان الذين تتراوح أعمارىم ما بين 
خيرة تاتي ضغوط ما في المرتبة األأ .(0122ت. باكاكس : سنة. ) 31، 31أعمارىم ما بين 

  .وىي بدرجة منخفضة بيئة العمل
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 التوصيات
 وتعميميم الحقيقية مكاناتيمإ عمى التعرف خالل من بمستقبميم يتعمق فيما الشباب توعية-0

 غير طموحاتو فريسة الشباب الشاب يقع ال حتى سميمة أسس عمى التخطيط ميارات
 . الفشل خبرة تعميمو بسبب كثيرة فرص ماموأ تسد وبالتالي الواقعية

 لممستقبل التخطيط في مساعدتيم خالل من مستقبميم تجاه مخاوف تقميل عمى العمل -7
 . المستقبل صانع ىو االنسان أن عتباراب
 الوطن من مختمفة مناطق عمى تطبيقياو  البحث عينة توسيع فييا يتم مماثمة دراسات إجراء -7

 وثقافتيا تقاليدىا باختالف
 

 مقترحات الدراسة
 قتصادية.تشمل عالقة قمق المستقبل مع كال من العوامل الثقافية واال بحاثأضرورة القيام ب-0
 في المجتمع من ُأخرى فئات لدى المستقبل قمق حول الدراسات من المزيد ضرورة إجراء-7

 والمسببات. العوامل ليذه الحمول إيجاد بيدف المستقبل قمق بتزايد عالقة ليا عوامل ضوء
قتصادية التي يمر بيا العالم وعالقتو بالمتغيرات السياسية واالضرورة دراسة قمق المستقبل -3

 ثار سمبية.أوما يترتب عميو من 
 من عينات لدى الشخصية بجوان بعض عمى المستقبل قمق تأثير تتناول بحوث جراءإ-0

 . مختمفة عمرية مراحل
 الوطن من مختمفة مناطق عمى وتطبيقيا البحث عينة توسيع فييا يتم مماثمة دراسات إجراء-2

 .وثقافتيا تقاليدىا باختالف
 

 المراجع
مشكالت المستقبل ، معة اإلمـارات العربيـة المتحدة: مشكالت طمبة جابراىيم شوقي عبد الحميدإ

، جامعة اإلمارات ة العموم اإلنسانية واالجتماعيـةالزواجى األكاديمي "مجم
 7117،العربية المتحدة، العدد األول مجمد الثامن عشر
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 الشباب لدى االضطرابات ببعض وعالقتو المستقبل نحو التوجو مستوى :مإبراىي محمود إبراىيم
 7113، 32العدد القاىرة، النفسية، لمدراسات المصرية المجمة الجامعي،

 (: التموث السمعي وتأثيراتو عمى اإلنسان، موقع المستشار7106حمد فخري)أ
 وتموث البيئة، مكتبة األسرة، الدار المصرية المبنانية، القاىرةاإلنسان  (:0111السيد أرناؤوط)

عينة من عنى الحياة والضغوط النفسية لدى : قمق المستقبل وعالقتو بمشرف عبد الحميم محمدأ
، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة 7101الشباب، المؤتمر السنوي الخامس عشر

 336- عين شمس، ص 
األفراد والعالقات االنسانية: مدخل االىداف، االسكندرية، (: ادارة 0111صالح الشنواني)

 مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة والنشر.
(: قمق المستقبل لدى أطفال مؤسسات الرعاية الخاصة وعالقتو ببعض 7106يمان مشيور)إ

المتغيرات البيئية والنفسية: دراسة مقارنة بين المحرومين وغير المحرومين من 
البيئية، ، معيد الدراسات والبحوث هر الرعاية رسالة دكتوران داخل دو الوالدي

 جامعة عين شمس
حمد عبد الرحمن الشرنوبى، مطابع األبعاد الصحية لمتحضر، ترجمة م :(0122ت. باكاكس)

 الخط، الكويت.
 (: مقدمة في عمم االجتماع البيئي ، دار النصر لمتوزيع، القاىرة.7110حاتم عبد المنعم احمد)

(: مقدمة في عمم االجتماع البيئي، بورصة الكتب لمنشر 7102عبد المنعم احمد)حاتم 
 والتوزيع.

االجتماعي،  النفسي وعالقتو بالتوافق العانس الفتاة لدى المستقبل (: قمق7107ذىبية) حسين
 قسم العموم االنسانية واالجتماعية ، الجزائر

سمسمة العمم  ،ة األولىقبل، الطبعرصاد الجوية ونظرة لممستكتاب األ (:0112حسين زىدى)
  ، مؤسسة األىرام لمترجمة والنشروالحياة

 ,دمشق جامعة مجمة ,المراىقين عند باالكتئاب وعالقتو القمق (:7100)الشبؤون دانيا
 .سورية ,دمشق 7100رابع وال الثالث العدد ،72المجمد

 العاممين أداء البشرية الموارد إلدارة االستراتجية الممارسات عالقة (:7107القاضي) مفيد زياد
 .األردن ،طاألوس الشرق جامعة المنظمات، أداء عمى وأثرىما

 .األسكندرية اتصامعية دار مستقبمية، رؤية البشرية، الموارد ادارة (:7110)حسن رواية
 . القاىرة المصرية، االنجمو ، مكتبة0المستقبل، ط  قمق (: مقياس7112)شقير محمود زينب
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 فييا، المساعدة وأساليب والمراىقين األطفال (: مشكالت0121ىوارد) ميممان شيفرشارلز،
 .عمان األردنية، الجامعة رت ا منشو وآخرون، نسيمة داود ترجمة

اىرة ،مركز بحوث ادل ابراىيم المموانى:التموث الضوضائي فى اقميم القاىرة الكبرى، القع
 1ت1ب ،االسكان والبناء

 الطموح ومستوى الذات فاعمية من بكل وعالقتو المستقبل قمق (:7111)المشيخي محمد غالب
 أم جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة الطائف، جامعة طالب من عينة لدى

 التربية. كمية القرى،
جمة المستقبل " قمق المستقبل لدى الشباب المتخرجين من الجامعات " م :محمود شمال حسن

 .22 -21. ص ص 0111، نوفمبر 701العربى، العدد 
 غير دراسة المتغيرات الثقافية، ببعض وعالقت المستقبل قمق :الدين محمود عشري محي

عمان،  وسمطنة بمصر التربية كميات بعض طالب بين حضارية مقارنة
 المجمد شمس، عين بجامعة النفسي لإلرشاد عشر الحادي السنوي المؤتمر
 7110 األول

العالمي،  الصحة يوم - المناخ تغير من الصحة حماية(: 7112منظمة الصحة العالمية)
 المكتبة الطبية الوطنية.

  ( 5Hermain aguinis)عمان الفكر دار األداء، إدارة (:7101)عامر طمبالم عبد سامح
 غير دكتوراة رسالة المستقبل، بقمق المرتبطةرات المتغي بعض ):7116مسعود) منير سناء

 مصر,طا،طن جامعة ،التربية كمية , منشورة
 مؤقتة بصورة العاممين دلى المستقبل بقمق وعالقتيا الشخصية سمات (:7112كرميان) صالح

 األكاديمية منشورة، غير ماجستير رسالة استراليا، في العراقية الجالية من
 .والتربية اآلداب كمية الدنمارك، في العربية

 دراسة : والتشاؤم التفاؤل بسمتي وعالقتو المستقبل (: قمق7101عضوان) بن خميل بن عمي
بأبو، رسالة دكتوراة،  خالد الممك جامعة االول المستوى طالب لدى ميدانية

 درمان أم اإلسالمي، جامعة العالم ودراسات بحوث االسالمية معيد
لمدراسات الجامعية والنشر ، المؤسسة الجامعية األحداث المنحرفون :(0111عمي محمد جعفر)

 .32،  ص 7المبنانية ، ط 
(: الجغرافيا الصحية والطبية، دار الماجد لمنشر والتوزيع، 7112فتحي محمد مصيمحي)

 060القاىرة، ص 
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 بالجنس وعالقتو التربية كمية طمبة لدى المستقبل قمق (:7116)السبعاوي عرفات فضيمة
 . الدراسي والتخصص

ايكولوجية االدارة العامة او بيئة االدارة، مجمة االدارة العامة، العدد : ناجي البصام
 ، الرياض.0121العاشر

 دكتوراه، رسالة والتشاؤم، التفاؤل بسمتي وعالقتو المستقبل قمق (:7112د)سعو  شريف دھنا
 سوريا دمشق، جامعة

الذات ومستوى (: قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعمية 7100نيفين عبد الرحمن المصري)
الطموح االكاديمي لدى عينة من طمبة جامعة االزىر بغزة، رسالة ماجستير، 

 غزة–الجامعة االسالمية  كمية التربية،
 مجمة، ،المتغيرات ببعض وعالقتة الشباب عند المستقبل قمق): 7101 ىبو مؤيد محمد)

 النفسية األبحاثو  الدراسات التربوية، مركز ، 72و  76 العددان
البيئة فى مصر، مجمة التنمية والبيئة، جياز شئون البيئة بمصر، العدد (: 0122وجدى رياض) 
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ABSTRACT 

The present study aims to identify the relationship between the 

future anxiety and some environmental environments where the sample 

was selected using the random method, the researcher factors (field 

study between rural, urban and desert environment). The researcher 

determined a sample of 120 individuals equally between males and 

females in the three used the (descriptive) method. The "anxiety scale 

of the future" was prepared by Prof. Zeinab Shukair and a questionnaire 

for the environmental factors, "the researcher's preparation". The data 

were also analyzed using: "T" test, for exploring the individual 

differences- Averages- Standard Deviation, Pearson Coefficient 

Correlation, coming to these results: 

 The future anxiety of the sample is high 

 There is a significant statistical correlation between future anxiety 

and some environmental factors in the rural environment.  

 There is a significant statistical correlation between future anxiety 

and some environmental factors in the urban environment.  

 There is a significant statistical correlation between future anxiety 

and some environmental factors in the desert environment.  

 Also was the factor of climate change of the most factors related to 

the future concern in the study sample  

Study recommendation: Attention through the media to the 

psychological needs of young people and work to reduce their fears 



 وآخرونماجى وليم يوسف 
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about their future and the need to help young people to recognize their 

environmental problems and try to find solutions to them. 

 

 


