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َرٌض يَُساِرُعوَن فِيِهْم يَقُولُوَن نَْخَشى  {  ُ أَن  أَن تُِصيبَنَا َدائَِرةٌ ۚ فَتََرى الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ فََعَسى هللاَّ

ْن ِعنِدِه فَيُْصبُِحوا َعلَى   وا فِي أَنفُِسِهْم نَاِدمِ  يَأْتَِي بِاْلفَْتِح أَْو أَْمٍر مِّ  .} ينَما أََسرُّ

(25)المائدة.  

 

الدكتورة تانيا وصفي (اتوجه بداية بخالص التقدير واالمتنان والعرفان لمشرفتي الفاضلة 

للجهد الكبير والوقت الطويل اللذين بذلتهما في سبيل خروج بحثي هذا الى النور ،  )عبدهللا

 دقة العلمية.الباالضافة الى حرصها الشديد على تمتع كافة جوانب البحث بدرجة عالية من 

وال اتوقف فقط عند شكرها من الناحية العلمية ولكن اتوجه اليها بأسمى آيات الشكر من الناحية 

 االنسانية.

استاذ نوزاد و( )الدكتور محمد جباري(واتوجه بالشكر والتقدير ايضا لرئيس قسمي المحترم 

 لي.تهم دعمهم ومساندلدي الطموح والثقة وجميع الدكاترة على  وزرع نالذي )اسماعيل حسين

كما اتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى اساتذتي الكرام اعضاء لجنة المناقشة وادعو هللا سبحانه 

 وتعالى ان يمتعهم بدوام الصحة والعافية ويجازيهم هللا عني خير جزاء.
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 البحث الملخص

 اربيل-قته بقلق المستقبل لدى طلبة جامعة صالح الديناالمل وعال

 ملخص البحث: 

 :اهداف البحث 

 هدف الباحثة في بحثها الحالي الى التعرف على:ت

 مستوى االمل لدى طالب الجامعة للعينة ككل. -2

 مستوى قلق المستقبل لدى طالب الجامعة للعينة ككل. -2

 لة الفروق في مستوى االمل بحسب متغيرات الجنس.دال -1

 داللة الفروق في مستوى قلق المستقبل بحسب متغيرات الجنس. -4

من الذكور واالناث ، ضمن مركز مدينة اربيل طلبة جامعة صالح الدين وشمل حدود البحث 

 ية من، لتحقيق اهداف البحث ثم اختيار عينة طبقية عشوائ (2222-2222للعام الدراسي )

(طالبة ، ومن اجل قياس 25(طالب )25( طالب وطالبة من جامعة صالح الدين منهم )252)

، وقامت الباحثة باستخراج الصدق  (2224فاعتمدت الباحثة على مقياس )عبدالخالق، االمل

االرشاد التربوي  الظاهري للمقياس وذالك بعرض فقراتها على لجنة من الخبراء في مجال

من خالل اعادة االختبار فكانت درجة  نامت الباحثة باستخراج الثبات للمقياسكما ق والنفسي،

اما لقياس قلق المستقبل لدى العينة ، فاعتمدت الباحثة على مقياس ، ( 2.92)االملثبات 

وقد قامت باستخراج الصدق الظاهري للمقياس حيث عرضت فقراتها على ( ، 2222محمد،)

اد التربوي والنفسي ، ومن ثم استخرجت ثباته بطريقة اعادة مجال االرش لجنة من الخبراء في

 (.2.82االختبار فكانت درجة الثبات للمقياس )

واستخرجت الباحثة صدق الترجمة من اللغة العربية الى اللغة الكوردية للمقياسيين، وبعد 

دام الوسائل تم استخالتطبيق النهائي للمقياسين تم استخدام الوسائل االحصائية المناسبة بحسب 

االحصائية المناسبة بحسب اهداف البحث وتم تحليل البيانات احصائيا ، ولغرض ذالك 

( ، اما نتائج البحث فقد كانت SPSSاستخدمت الباحثة الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية )

 -كاالتي:

 تتمتع العينة الكلية بمستوى عال من االمل. -2

 عال من قلق المستقبل. تتمتع العينة الكلية بمستوى -2

 التوجد فروق ذات دالة احصائية في االمل بحسب الجنس. -1
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 التوجد فروق ذات دالة احصائية في قلق المستقبل بحسب الجنس. -4

بين كل من االمل وقلق المستقبل حيث بلغت توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة احصائية  -5

 .(2.282قيمة معامل االرتباط )

حثة مجموعة من المتوصيات واالقتراحات في بحثها الحالي.دمت الباوق
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 الفصل االول:

 مشكلة البحث : 

ب )االقتصادية ، العلمية والرفاهية(. حيث اصبحت من عدة جوانتحدث العالم كثيرا عن المتغيرات وذالك 

الحياة اكثر تقدما وتطورا وكان لذالك تاثير على تفكير االنسان بمستقبله وبناء االمال للمستقبل وتكونت 

لدية مخاوف على مستقبله لذالك فان مشكلة البحث تكمن في االمل وعالقته بالمستقبل، لذا ممكن نتسائل 

؟ وحاولنا من خالل هذا البحث مستقبل؟، وهل لالمل عالقة بصحة االنسان ونفسيتههل لالمل عالقة بال

االجابة على االسئلة المتعلقة بهذا الجانب واستخدام الباحث في البحث البحث المنهجي لحل المشاكل ، وفي 

ها بالتفصيل جوابه نقول نعم هناك عالقة كبيرة بين االمل وقلق المستقبل وحاولنا خالل البحث االجابة عن

لالطالع بشكل دقيق و واضح واكثر تفصيال وقد واجه الباحث بعض الصعوبات في الوصول الى المعنى 

الشامل او التعريف االدق وذالك لصعوبة الحصول على بعض المصادر القيمة التي تتعلق بهذا الموضوع 

ا الموضوع وعرض المشكلة والكتابة عن هذورغم ذالك فقد حاول بكل جهده الوصول الى بعض المصادر 

  .وطرحها ثم حلها بشكل علمي

كل طريق في الحياة له نهاية كما أن له بداية إال طريق االمل فإن له بداية ولكـن ليست له نهاية 

فاالمل يجب أن يستمر مع استمرار الحياة . ويعتبراألمل حجر الزاوية الذي يساعد الفـرد عـلى 

ل وتعايـشـه مـع الحيـاة بـكـل مـا فيهـا مـن حـزن وألم ومـرض وضع أهدافـه والتزامـه بالعمـ

ومواجهـة الـصعوبات واألزمات وهناك عالقة بين النظرة المتفائلة للمستقبل لدى الفـرد وبين 

سعادته في حاضره ومستقبله . باإلضافة إلى أن التشاؤم إذا استولى على الفرد يؤدي إلى اليأس 

األمل فيكره الحياة وما فيها . وفي الحديث الشريف أن النبي ) ص ( قال  الـذي يـسد عليـه منافـذ

(.  إنمـا األمـل رحمـة من الـلـه ألمتى لوال األمل ما أرضعت أم ولـذا وال غـرس شجرة: ) 

. وقد أمرنا اإلسالم  (51،( ) سورة الزمر ال تقنطوا من رحمة الـلـهوالـلـه تعـالى يقـول : ) 

ل دائما بما فيهما من صالح اإلنسان وخيره . أما التشاؤم فهو أمر مرفوض ، بالتفاؤل واألم

ومنهى عنه لما يجلبه على صاحبه من القلق واليأس واالستالم ألوهـام ال أساس لها من الدين أو 

 (21،ص 2221،)سليمان. العقل

عالية الفرد في ويظهر قلق المستقبل من خالل اإلدراك الخاطئ لألحداث المستقبلية ، وانخفاض ف

التكيف مع المشكالت واألحداث التي تعترضه ، والتقدير المنخفض لمصادر معالجة هذه 

األحداث ؛ وهذا ما يعرضه لكثير من االضطرابات واألمراض. فقد أشارت دراسات كثيرة 

لدور قلق المستقبل في تعرض الفرد لالضطرابات النفسية كدراسة روزوليني وبراون ), 

Rossellini & Brown  . التي بينت وجود عالقة موجبة بين اضطرابات القلق و العصابية )

 (4ص،2221)شهلوب،
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 البحث : أهمية 

عاشت ارواح كثيرة في الحياة ولكنها فقدت معناها، احبت الحياة فعاشتها وعند نقطة فقدت هذا 

حب النها فقدت االمل. وذالك الحبل الذي نتعلق به ونتمسك به ونظل نجذبه لكي نتسلق حياتنا ال

لنبلغ ذروة الحب والعطاء والراحة، امل في غد افضل، امل في حياة ارقى، امل في هللا ان يحقق 

ن او الدراسيون في مجال ما اهمية في جانب مالشك ان لكل بحث يجريها الباحثون لنا مانريد. و

جوانب الحياة لذا حاولت انا ايضا في هذا البحث ان اختار موضوعات ذات صلة بالحياة 

البشرية ، اال هو واالمل وعالقته بقلق المستقبل فعندما يعيش االنسان متفائال بالغد حينها يشعر 

 ان االشخاص المتفائلين اقل عرضةواثبتت الدراسات والبحوث بالراحة وال يقلق على مستقبله 

، فلو اصيب االنسان المتفائل بأي مرض ابة والتوترمستقبال باالمراض النفسية مثل الك الصابةل

كما يكون هذا في اغلب االحيان اكثر نجاحا في  من االمراض المزمنة نجده اكثر تقبال للواقع ،

  .حياته،وهناك من يرون بأن الناس المتمتعين باالمل يشعرون بقيمة ومعنى الحياة بصورة اكبر

ومن عالقة االمل بالمستقبل ان االمل بغداً افضل اصبح من بين اهم عالمات االنسان الناجح 

الن االنسان الناجح يحاول ان يزرع االمل في نفسه وفي نفس كل من حوله ويعزز نفسه في 

نفسه وفي نفوس االخرين واالمل يمنح الشخص القدرة العاليه على التعامل مع المشاكل وايجاد 

واليزال االمل هو الوسيلة االكثر نجاحاً لحياة صحية .ة ما للوصول الى الحلول السليمةطريق

واجتماعية متوازنة ، لذا فأن هذا البحث يحاول ان يولد لدينا الشعور بالحماس والرغبة الملحة 

مل ة الن االفي معرفة واكتساب االمل في حياتنا للفائدة منها مستقبالً وللتخلص من القلق والكأب

 ، وهو مصدر المرونة والنمو والشفاء. بمثابة مسكنات روحية 

واألمل هو أحد المتغيرات الرئيسة في علم النفس اإليجابي الذي ييسر شعور الفرد بالسعادة وله 

آثار إيجابية عدة على تحقيق التكيف اإلنساني والصحة النفسية والجسمية ، والرغبة في التعلم 

جاز األكاديمي ، ودوره الحيوي في العالج النفسي كما يعد األمل نقطة ومقاومة الضغوط ، واإلن

إيجابية جديدة تستخدم لتنمية الموارد البشرية في مجاالت : العمل ، والتعليم ، واإلنتاج ، وأن 

نقص األمل يؤدي إلى المعاناة من االكتئاب ، والسلوك االنتحاري ، كما أن فقد األمل يسهم في 

المتعلم ، والتشاؤم والوجدان السلبي ، وضعف القدرة على التحمل ، والتقييم  اإلحساس بالعجز

السلبي لألحداث ويشير سيليغمان إلى أن األمل مصدر مهم من مصادر األمن الذي يحتاج إليه 

اإلنسان ، وال سيما في هذه الحقيقة التي غشى فيها االغتراب بقاع األرض ويعد األمل أحد 

الذي يعرفه بأنه  2994اإليجابي والذي ترجع دراسته إلى سنايدر سنة متغيرات علم النفس 

عملية تحتوى على مجموعة أهداف يسعى الشخص للحصول على طرائق وتسهيالت من أجل 

 . (25،ص2222)ابو الديار،.  تحقيقها 
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ة االمل له اثار ايجابية عديدة على تحقيق التكيف االنساني والصحة النفسية والجسمية، والرغب

ان االمل نقطة ايجابية جديدة تستخدم في تنمية الموارد البشرية  2221في التعلم، واضاف فريد 

في مجاالت العمل والتعلم واالنتاج، وان نقص االمل يؤدي الى المعاناة من االكتئاب والسلوك 

ن االنتحاري، وكما ان فقد االمل يساهم في االحساس بانعدام الحيلة ، والتشاؤم ، والوجدا

لقد اوضح فرانك مدى اهمية  لالحداث. و السلبي،وضعف القدرة على التحمل، والتقييم السلبي

وفعالية استخدام االمل في العالج النفسي وان االمل له دور قوي في العالج النفسي الفعال، 

 فرانك بأن االمل هو شرط الغنى عنه للتدخالت العالجية الناجحة واقترح

 .(18،22،ص2222)القاسم، 

يعد قلق المستقبل نوعا من انواع القلق االجتماعي الذي حظي باهتمام متزايد في السنوات و

االخيرة، والذي يمثل النزعة او الميل للمعاناة من القلق في المواقف والمستقبالت االجتماعية، اذ 

ان الخوف من المستقبل مع االخرين في الحياة االجتماعية بصورة عامة ومع الزمالء 

والزميالت بصورة خاصة ويعكس شعورا بالقلق والعصبية كالتوتر وعدم االرتياح والخجل 

 (1،ص2228)محي، المتمثل بقلق المستقبل.

إذ إن الخـوف من المستقبل مع اآلخرين في الحياة االجتماعية بصورة عامة ومع الزمالء 

م االرتياح والخجل والزميالت بصـورة خاصة يعكس شعوراً بالقلق والعصبية كالتوتر وعد

المتمثل بقلق المستقبل . ويتميز الذين لديهم هذا الجنس من القلق بضعف أدائهم , فهم أقل رغبة 

في العمل بشكل عام ولديهم ميل واضح لتجنب العالقات االجتماعية , وعدم القدرة على تكوين 

نها , وفي الحاالت صداقات جديدة ويفضلون البقاء مع األسرة , بسبب الصعوبات التي يواجهو

المتطرفة من قلق المستقبل االجتماعي قد تنتاب المصاب بعض األفكار االنتحارية وترافقه 

 . (1،ص2228الياسري،)اضطرابات قلق أخرى

) توفلر ( ان اكثر االفراد قدرة على التكيف هم أولئـك الـذين يـستجيبوا لزمـانـهم  یريو

ستقبل ليس قبوال واستسالماً لكل أهوال الغـد وال ايمانـاً ويعيشونه حقا ويحسون شوقا وحنينا للم

اعمى بالتغير من اجل التغيير بحد ذاته وأنما فضوال قويا وأندفاعا نحو معرفة ماذا سيحدث فـي 

المستقبل فكلما كان التفكير في المستقبل بموضوعية اكثر كان الواقع أكثر راحة و تأكيدا 

صورة أنخفاض مـستوى الـشعور باالمن  ويتخذ قلق المستقبللمـشاعر االطمئنان والتوازن ، 

والطمأنينة وهذه الصورة واضحة جدا في عصرنا هذا . ان قلق المستقبل وما يحمله من مفاجأت 

وتغيرات تتخطى قدرة الكائن على التكيف معهـا وهذا ما يجعل التوتر النفسي شديدا ومن ثم 

لتقوقع بعيـداً عن هذه التغيرات المتالحقة. وقلق تكون استجابته متطرفة في محاولة منه ل
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المستقبل ليس نتاجاً من التغييرات المتالحقة والتي من الصعب التنبؤ بها بل ينـتج من رؤية 

 (121،ص2222)محمد،الحاضر وظروفة المعقدة مثل سيطرة الماديات على القيم بين الناس . 

بل ، فالمستقبل يضمن النجاح في العمل وتحقيق وإن أكثر ما يثير القلق لدى الشباب هو المستق

الذات والنجاح في إقامة العالقات مع اآلخرين ، لذا يستشعرون إحباطا وقلق على ذواتهم 

ووجودهم ومستقبلهم نتيجة التطلعات الزائدة واألمال ، والطموحات التي يمتن بها الشباب ، كل 

لق بالمستقبل ، حيث أكد الزوبيدي أن قلق ذلك يؤدي إلى التوتر واإلحباط ، هو القلق المتع

المستقبل يعد من أهم خمس مشكالت يعاني منها الطالب في الجامعة أما سميث أكد أن االهتمام 

( موضوعا يثير اهتمام الطلبة في الجامعة.  19بالمستقبل يشكل المرتبة الثالثة بين ) 

 (.22،ص2229وادة،)

ت التأثير على األفراد باعتباره مساحة لتحقيق الرغبات ويعد قلق المستقبل من مصادر القلق ذا

والطموحات وتحقيق الذات ، واإلمكانيات الكامنة ولذلك فإن معالم قلق المستقبل أصبحت 

واضحة في المجتمعات الحالية ، وذلك المتالئها بالتغيرات المشحونة بعوامل مجهولة المصير ، 

ات ، كرؤية الواقع بطريقة سلبية انطالقا من ويرتبط قلق المستقبل بمجموعة من المتغير

بأن كل أنواع القلق لها بعد مستقبلي ولكن هذا  2991المشكالت الحاضرة . يشير زاليكسي 

المستقبل محدود للغاية بدقائق أو ساعات أو أيام وهو شكل من أشكال القلق مثل قلق الموت ، 

أنواع القلق المعروف لها بعد مستقبلي ،  والقلق االجتماعي ، وقلق االنفصال ، كما يرى أن كل

ولكن هذا البعد محدود وقاصر على فترات زمنية محدودة ، أما قلق المستقبل فيشير إلى 

قلق المستقبل بأنه التشاؤم من  2991المستقبل المتمثل بفترات زمنية بعيدة . ويعرف معوض 

الخوف من تدني القيم وعدم الثقة المستقبل ، والخوف من المشكالت االجتماعية المستقبلية ، و

في المستقبل وقلق الموت والخوف من العجز في المستقبل واليأس في المستقبل. 

من اهمية هذا البحث انه حدد الطرق والسبل الستخدام االمل  .(148،ص2222)الرشيدي،

واكتئاباً  بمعالجة بعض المشاكل النفسية والصحية الن القلق على المستقبل يزيد االنسان تعقيدا

اليوم في زمن كثر فيه االفكار السلبية وعدم التفائل بالحياة والمستقبل فأردنا ايجاد الننا نعيش 

سبل و وسائل للخروج من هذه الحالة وللوصول الى بر االمان ومن اجل الدخول في سعادة 

صحيح وسرور ، وتكمن اهميته في اكتشاف عالقات ومعلومات جديدة باالضافة الى تطوير وت

بعالقة االمل بالمستقبل ، وكذالك هي دراسة متعمقة لكشف المعلومات الموجودة فيما يتعلق 

الحقائق الجديدة او التأكيد على حقيقة قديمة سبق بحثها وتم اضافة شيئ جديد لها ، وهذا البحث 

ان يثير الوعي ويوجه االنظار نحو مشكلة يراد او يحتاج الى دراستها ومعالجتها، فال شك 
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الدول المتقدمة أولت للبحث اهتماما كبيرا الن عظمة االمم تكمن في قدرات ابنائها ونحن ايضا 

 . اهتمينا بهذا البحث للفائدة

 اهداف االبحث : 

o :يهدف البحث الحالي الى التعرف على- 

 مستوى االمل لدى طلبة الجامعة للعينة ككل. -2

 مستوى قلق المستقبل لدى طلبة الجامعة للعينة ككل. -2

 داللة الفروق في مستوى االمل بحسب متغير )الجنس(. -1

 وى قلق المستقبل بحسب متغير )الجنس(.داللة الفروق في مست -4

 العالقة االرتباطية بين االمل وقلق المستقبل لدى عينة الكلية. -5

 حدود البحث: 

 م. 2222-2222سي يقتصر البحث الحالي على طلبة جامعة صالح الدين في مركز مدينة اربيل للعام الدرا

 تحديد المصطلحات: 

  اوال: األمل. 

 (1996سنايدر،(تعريف . 1

هو وجهة معرفية وحالة دافعية تتضمن ايمان الفرد بقدرته وامتالكه القدرة الالزمة للتخطيط والعمل حالة   

 ( 215،ص2222جودة،ابوجراد،) .دافهالمستمر لتحقيق اه

  (5002تعريف )نيوويل ومارك،. 5

هو زيادة توقع الفرد على تحديد اهدافه وزيادة دافعيته ونجاحه في وضع استراتيجيات تحقيق هذه االهداف. 

 ( 22،ص2222ابوالديار،)

 ( 5002الزاروس،)تعريف . 2

المخرجات اإليجابية التي يريدها الفرد قد حدثت  تكون حالة عقلية يمر بها الفرد في المواقف الصعبة التي ال

بالفعل، ولكن من المتوقع حدوثها في المستقبل، وغالباً في الموقف غيرالمحبب، وبالتالي فإن ما يتسبب في 

 (522،ص2229.)لحرش،لديهة إستثارة األمل لدى الفرد هو مواقف مهددة وغير محدد
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  هوحالة دافعية موجبة تعتمد على الشعور  :( 5002)عبدالخالق، لالمل التعريف النظريتبنت الباحثة

 (.22،ص2222،القاسم) .فبالنجاح وطاقة موجهة نحو الهدف، والتخطيط لتحقيق هذا الهد

 :التي يحصل عليها الفرد من خالل استجابة على المقياس هو الدرجة الكلية  التعريف االجرائي لالمل

 .الذي تم بنائه من قبل الباحثة

 قلق المستقبلثانيا : . 

  (1795تعريف )كاجان، .1

، وان المعنى غير شعور غامض غير سار يصاحبه هاجس بأن شيئا غير مرغوب فيه على وشك الحدوث

 (22،ص2221عزيز،) مرتبط بما يجري االن، بل يرتبط بما يجري في المستقبل.

 ( 1772زالكسي،تعريف ) .5

الطمئنان والخوف من التغيرات غير المرغوبة في المستقبل وفي الحالة هو حالة من التوتر وعدم ااستجابة 

 (.129ص2222محمد،)القصوى فإنه يكون تهديدا بأن هناك شيئا ما غير حقيقي سوف يحدث للشخص. 

 (5000تعريف )القاسم، .2

 لشر.بحوادث المستقبل وانشغال الفكر وترقب اة حالة من الشعور بعدم االرتياح واالضطراب المتعلق

 ( 22،ص2222ابراهيم،)

  هو الشعور باالنزعاج والتوتر والضيق  :(5002،)مسعودالتعريف النظري لقلق المستقبلتبنت الباحثة

عند االستغراق في التفكير به واالحساس بان الحياة غير جديرة باالهتمام مع فقدان الشعور باالمن 

 .(129،ص2222)محمد، والطمائنينة نحو المستقبل .

 هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها الفرد من خالل استجابة علة  لتعريف االجرائي لقلق المستقبل:ا

 المقياس الذي تم بنائه من قبل الباحثة.
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 النظري والدراسات السابقةاالطار

 

  : اوال : االطار النظري 

 النظريات التي تفسر االمل . .1

 ي تفسر قلق المستقبل . النظريات الت .5

 

  : ثانيا : الدراسات السابقة 

 الدراسات التي تناولت متغير االمل .  .1
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 :وال: االيطار النظريا 

 :مفهوم االمل 

يعد األمل أحد المفاهيم الحديثة نسبياً في مجال علم النفس ، وال سيما علم النفس اإليجابي ، رغم أن هذا 

وقت متأخر . لقد المفهوم يؤرخ له بوجود اإلنسان على األرض إال أنه لم يحظ باهتمام الباحثين كلهم إال في 

بدأ اهتمام علماء الغرب بهذا المفهوم عندما الحظوا أن األمل مهم وضروري فيما يتعلق باإلنسان ، وال سيما 

 الذي يعاني األمراض العضوية .

لقد قدم هذا المفهوم في خمسينيات القرن الماضي ، وكان ذلك عبر الدراسات النفسية والطبية التي أكدت  

في تحقيق التكيف اإلنساني وفهم طريق مستويات األمل الذي يتحدد بمقدار تكيف الفرد مع على أهمية دوره 

 البيئة من حوله . 

األمل في بداية الستينيات من القرن الماضي بعده الفضيلة  (Erikson 1964)وتناول إريك إريكسون 

ذا ، فإن إريكسون عنى بذلك أنه من الموروثة األكثر حيوية ، وشيئاً ال غنى عنه في حياة الفرد . ومن خالل ه

 دون األمل فإن الحياة على ما تبدو ال تستحق أن يعيشها اإلنسان ، فقد أشار إلى األمل مؤخراً على أنه

القوة اإلنسانية األساسية التي يكتسبها اإلنسان إذا كانت خبراته المبكرة مع مقدمي الرعاية تقودهم إلى أن  ) 

( حول التوقع  2912 – 2952وتدور تعريفات األمل من سنة )  .(ان جدير بالثقة يعتقدوا أن العالم هو مك

تدور حول الخبرات الماضية للفرد (  ۰۷۹۱ – ۰۷۹۱اإليجابي لتحقيق األهداف ، والتعريفات من سنة ) 

ابقة السفكانت مزيجاً من التوقع اإليجابي والخبرات  2982وطموحه ومعارفه . أما التعريفات التي تلت عام 

حيث ان منها من تناول المشاعر االيجابية والقدرة على التوازن ومنها من عد االمل بوصفه بعدا اساسيا من 

يعد األمل من المفاهيم المهمة في علم النفس ، وقد بدأ تقديم  (.29،ص2222ابو الديار،) .ابعاد الشخصية

سية في خمسينيات القرن العشرين ، وقد ألقى تيار المفاهيم المرتبطة باألمل في الدراسات النفسية والطبية النف

مبكر من البحوث الضوء على دور األمل في التكيف اإلنساني ، فضالً عن أهمية األمل في البدء بالتغير 

، وخالل السبعينيات من القرن  2224نتيجة العالج ، والرغبة في التعلم ، والشعور بالسعادة عبد الخالق

مفهوم األمل وذلك بالتركيز على أهمية األهداف ، حيث نظر إلى األمل على أنه مفهوم الماضي زاد االهتمام ب

غير متعدد األبعاد يتضمن إدراك الفرد بأن أهدافه سوف تتحقق ، فلألمل القدرة على التنبؤ بالنجاح على 

حيث  sCheaven  2221 المستوى األكاديمي ، وهذا ما تؤكده نتائج دراسة قامت بها تشيفينز وآخرون

كشفت نتائجها عن فعالية العالج باألمل في تعزيز بعض جوانب القوة النفسية كتقدير الذات والمعنى في الحياة 

، وتقليل بعض أعراض الجوانب المرضية كالقلق واالكتئاب لدى الفرد ، كما كشفت نتائج دراسة قام بها 

2229 Peleg االكتئاب ، كذلك کشفت نتائج دراسة أخرى عن وجود عالقة ارتباط سالبة ودالة بين األمل و

عن قدرة األمل على تخفيف األعراض االكتنابية وتعد الدرجات المرتفعة من األمل مهمة بوجه خاص لمن 

مروا بخبرة فقد شخص عزيز ، أو أحداث حياة صعبة جداً ، حيث يساعدهم األمل على المواجهة واستعادة 

قويا للرضا عن الحياة ، ومنبنا أيضا برفاهية الفرد وبالرغم من أهمية األمل  التوافق ، وبالتالي يعد األمل منبنا

في الحياة اإلنسانية بشكل عام ، وفي الدراسات النفسية بشكل خاص فإن تاريخ االهتمام بهذا المفهوم حديث 

قة ذلك إلى عدم اتفاق العلماء والباحثين على الطري Snyder 1991نسبيا ، ويعزو سنايدر وآخرون 
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جميع المحاوالت السابقة التي ان  Snyder 2992سنايدر وآخرون  یريواإلجراءات الالزمة لقياسه . و

تناولت مفهوم األمل لم تتطرق إلى الوسائل التي يتوجب على الفرد استخدامها لتحقيق أهدافه ، ولم تضع 

وينظر  (218،ص2222)جودة،ابو جراد،. نموذجا متطورا يشرح العالقة بين األمل ورفـاهـة الفرد

( إلى األمل على أنه حالة عقلية يمر بها الفرد في المواقف الصعبة التي ال  Lazarus,  2221 )الزاروس 

تكون المخرجات اإليجابية التي يريدها الفرد قد حدثت بالفعل ، ولكن من المتوقع حدوثها في المستقبل ، 

تسبب في استثارة األمل لدى الفرد هو مواقف مهددة وغير وغالبا في الموقف غير المحبب ، وبالتالي فإن ما ي

محددة لديه . والتعريف الذي تأخذ به هذه الدراسة هو تعريف سنايدر وآخرين الذي ينظر إلى األمل على أنه : 

) وجهة معرفية وحالة دافعية تتضمن إيمان الفرد بقدرته وامتالكه القدرة الالزمة للتخطيط والعمل المستمر 

يتضح من تعريف سنايدر وآخرين أنه ركز على الجانب المعرفي لألمل ، وفي هذا الصدد ( ق أهدافه لتحقي

( أنه بالرغم من أن معظم وجهات النظر السابقة في  Snyder & Lopez 2222در ولويز ) ييرى سنا

في نظرية  مفهوم األمل نظرت إليه على أنه انفعال ، فإن تعريف سنايدر ركز على العمليات التفكيرية

واشارت دراسات عربية واجنبية الى اهمية االمل في حياة االفراد ،  (2222،219)جودة،ابوجراد،.األمل

كونه مصدرا لمواجهة تحديات الحياة والبحث عن كل ماهو ممكن ومناسب للتكيف معه وتحقيق معنى الحياة. 

لبحث عن انجح السبل والوسائل لتحقيق ويتضمن االمل القدرة على توجيه الطاقة واالرادة نحو االهداف وا

حول بدراسة  2222ذالك.فقد بحثت دراسة برونك واخرون عالقة االمل بالرضا عن الحياة وقامت جودة 

بدراسة االمل وتحقيق االهداف  2225التفاؤل واالمل وعالقتهما بالسعادة ، في حين قامت الصالحي

الدراسات اهمية االمل في توجيه الفرد نحو الحياة وتحقيق  واالجتماعية وتؤكدوعالقتهما بالمكانة النفسية 

ويعتبر مفهوم االمل من اهم المفاهيم االساسية  (4،ص2221د.غياث،)النجاح في المواقف الحياتية المختلفة. 

في علم النفس االيجابي، لما له من اثار ايجابية عديدة على تحقيق التكيف االنساني والصحة النفسية 

( ان االمل نقطة ايجابية جديدة تستخدم في تنمية الموارد البشرية في مجاالت 2221واضاف )فريدوالجسمية، 

العمل والتعلم واالنتاج، وان نقص االمل يؤدي الى المعاناة من االكتئاب والسلوك االنتحاري ، وكما ان فقد 

القدرة على التحمل ، والتقييم  االمل يساهم في االحسان بأنعدام الحيلة، والتشاؤم، والوجدان السلبي وضعف

 (122،ص2228،،عليياسين،بنا)السلبي لالحداث. 

 جوانب االمل : 

 . الجانب الوجداني : يتمثل في المشاعر واالنفعاالت التي تشكل جزءاً من عملية األمل (2

لفرد ، الجانب المعرفي : وفيه تركيز على العمليات المعرفية اإليجابية التي من خاللها يتمنى ا (2

ويتخيل ويدرك ويتفكر ، ويتذكر ، ويتعلم ، ويفسر ، ويحكم على أشياء لها عالقة باألمل ، وكذلك 

 . التقليل من الشعور بالتهديد والنقص

 . الجانب السلوكي : وهنا يأتي التركيز على التصرف الفعلي للشخص المتسم باألمل (1

ألمل الذي يتصل أو يتأثر بذات الشخص ، وهو ما االندماج : ويتمثل في إحساس الشخص الداخلي با (4

 .يجعله يتصرف بناء على هذا اإلحساس

 . فلسفة الحياة : الشعور بأن الحياة لها معنى ، واستخالص النتائج من األزمات ، والشعور بالتفاؤل (5

  . اناةالعوامل الروحية : أن تكون لدى الفرد المريض معتقدات وممارسات تمكنه من تجاوز المع (1

 . الرباط األسرى : امتداد العالقات مع األشخاص المحبوبين (2
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 . اإلحساس بالتحكم والضبط : الشعور بأن معلومات الفرد وأفعاله يمكن أن يكون لها عائد ونتيجة (8

 .انجاز الهدف: ان يكون هناك نشاطات مرغوب فيها واهداف للتحقيق (9

 

  

 :ويقسم االمل الى ما ياتي

 .االمل العام: وهو الذي يمثل شعورا عاما لدى الفرد بالقدرةعلى النجاح واالنجاز .2

 (12-12-12،ص2222.)ابوالديار،. االمل المحدد او الخاص: وهو المتعلق بالنجاح في موضوع معين2

 االمل: اتنظري 

  : نظرية تحديد األهداف 

ال تعتد نظرية تحديد األهداف باستشعار األمل عندما يكون لدى الفرد سيطرة أقل على نتيجة الموقف ، أو أنها 

مل في مثل هذه النوعية من المواقف . ووفقاً لهذه النظرية ، على األقل ال تشير إلى أن المرء يكون متحلياً باأل

ال يتواجد األمل إال عندما يكون لدى المرء دافع للبقاء متعلق بنتيجة مستقبلية ، ويمكنه استنباط طريقة لتحقيق 

ظر هذه النتيجة . وهكذا نجد أن نظرية تحديد األهداف تركز على األمل كنزعة إدراكية وليس كانفعال ، وين

إلى االنفعاالت المرتبطة باألمل على أنها انفعاالت ناتجة عن التفكير القائم على األهداف ، مع انفعاالت 

إيجابية تعكس نجاحاً ملحوظاً في تعقب األهداف ، وانفعاالت سلبية تعكس إخفاقاً ملحوظاً ومن ثم نجد أن 

أساسية في بقاء المرء متعلقاً بنتيجة مستقبلية األمل رغم وجود سمات مؤثرة فيه ، إال أن هذه السمات ال تعد 

 (24،ص2222)ابو الديار،.

  : نظرية تحديد النظم االجتماعية والسلوكيات الفردية 

يركز الخط البحثي الثاني من األبحاث الذي يتزعمه كل من أفيريل ، وكاتلين ، وتشون. على بحث األمل 

ات الفردية . ويكون التركيز في هذا الشأن على القواعد باستكشاف عالقته بالنظم االجتماعية والسلوكي
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االجتماعية التي تساعد على تشكيل األمل . ومثلما فعل سنايدر وزمالؤه ، نجد الباحثين قد بدأوا بسؤال 

األفراد عن خبراتهم مع األمل ، بدالً من التركيز على تعقب المشاركين ألهدافهم . وقد وضع أفيريل وآخرون 

القاعدة • د أساسية في نظرية األمل يعتقد أنها معايير مهمة في تصنيف األفراد وفقاً لسمة األمل : أربع قواع

وتشير هذه القاعدة إلى التوقعات المناسبة للفرد والتخمين  Prudential Ruleاألولى : قاعدة التعقل والتدبر 

وتشير إلى مناسبة األهداف  Moralistic Ruleالواقعي لألهداف . . القاعدة الثانية : القاعدة األخالقية 

وتشير  Priority Ruleللسياق االجتماعي واألخالقي والمعايير الثقافية . . القاعدة الثالثة : قاعدة األولوية 

إلى القدرة على تحديد األسبقية لألهداف وأسلوب التعامل المناسب للوصول إلى الهدف . . القاعدة الرابعة : 

 .وتشير إلى االستعداد إلنجاز األهداف بطرائق مناسبة والئقة  Action Ruleقاعدة الفعل 

 (15، ص2222)ابو الديار،

 القسم الثاني: قلق المستقبل. 

 :مفهوم قلق المستقبل 

عنصر البشري لمجموعة من المتغيرات تعبر عن يظهر قلق المستقبل كسمة نفسية بارزة من خالل تعرض ال

يختلف مفهوم القلق عن قلق المستقبل، فالقلق  (29،ص2229)القاضي،شعور سائد بعدم الوثوق بالمستقبل

شعور عام بالخوف والتهديد اما قلق المستقبل فهو حالة من االنشغال وعدم الراحة والخوف بشأن التمثيل 

يعد القلق جزء طبيعيا من حياة  (11،ص2229قادير،)وتوقع االحداث السيئة. المعرفي للمستقبل االكثر بعدا 

االنسان يؤثر في سلوكه وهو عالمة على انسانيته وجانب ديناميكي في بناء الشخصية ومتغير من متغيرات 

ا النه السلوك وينشأ عند جميع االفراد في مختلف مواقف التحدي التي تواجههم وفي هذه الحالة يعد شيئا طبيعي

يشكل دافعا للفرد التخاذ االجراءات السلوكية المناسبة لمواجهة الموقف، ولكن ان زادت درجته عن الحد 

دها قد يرتبط باالضطرابات السلوكية وقد يختلط ويتقاطع مع الخوف والصراع الطبيعي فانه يشكل خطرا وعن

لك يمكن القول بأن قلق المستقبل هو نوع من لذاوالوهم ومواقف االحباط التي قد يتعرض لها الفرد في حياته. 

كلمة ( 11،ص2221)شهلوب،انواع القلق المرتبط بتوقع الفرد لالحداث المستقبلية خالل فترة زمنية اكبر.

والتي تعني اضطرابا في العقل وهو حالة نفسية عرفت في  ( Anxietes )الفلق جاءت من الكلمة الالتينية 

التي تؤدي اإلنسان نفسيا وجسميا ،إن القلق قد يساور كل إنسان يقدم على عمل الماضي بحاالت الخوف والهم 

مهم أو تجربة جديدة أو بحث جديد أو اختراع لذلك يعد القلق محركا لطاقات حضارية هائلة ، وأحيانا يسمى 

 . (241،ص2225)اعجال،بالقلق الدافع إلى التقدم أو القلق اإليجابي . 

 ل : سمات ذوي قلق المستقب 

 . التشاؤم وذلك ألن الخائف من المستقبل ال يتوقع إال الشر ، ويهيـا لـه أن األخطـار محدقة به . 2

 . استغالل العالقات االجتماعية لتأمين مستقبل الفرد الخاص .2

 . اإلنسحاب من األنشطة البناءة ودون المخاطرة . 1

 .  . عدم الثقة في أحد مما يؤدي إلي اصطدام باآلخرين4
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. اتخاذ إجراءات وقائية من أجل الحفاظ على الوضع الراهن بدال من المخاطرة من أجـل زيادة الفرص في 5

 المستقبل . 

 ات دفاعية ذاتية مثل اإلزاحة والكبت من أجل التقليل من شـأن الحـاالت السلبية . ي. استخدام آل1

 الماضي . . التركيز الشديد على أحداث الوقت والحاضر والهروب نحو2

 . اإلنطواء وظهور عالمات الحزن والشك والتردد . 8

 . الخوف من التغيرات اإلجتماعية والسياسية المتوقع حدوثها في المستقبل .9

 . صالبة الرأي والتعنت ، وظهور اإلنفعاالت ألدني األسباب . ا22

 الحياة .  . لحفاظ على الظروف الروتينية والطرق المعروفة في التعامل مع مواقف22

 (12،ص2229. )القاضي،االنتظار السلبي لما قد يقع . 22

 قلق المستقبل: اتنظري 

  : نظرية التحليل النفسي 

 القلق من المنظور الفرويدي هو لب العصاب ومحوره ، ويميز فرويد بين نوعين من القلق ،

 : مواقف تتسم بـالخطر قلق موضوعي وهو رد فعل طبيعي لخطر خارجي معروف في  النوع االول

 والتهديد والقلق . 

 : هو القلق العصابي وهو خوف غامض وغير مفهوم ، إنه رد فعل الخطر .  والنوع الثاني 

ومشاعر القلق التي يشعر بها الفرد تعني أن دوافع الهو والتي عملت االنا بالتعـاون مـع االنا االعلى على 

قة الشعور والـوعـي مـرة أخـرى ، وعليه فإن مشاعر القلق تقوم كبتها ، تجاهد في الظهور وتقترب من منط

بوظيفة االنذار لألنا واالنا االعلى لمنع هذه المكبوتات من النجاح في االفالت الى منطقة الوعي والشعور. 

أن القلق هو استجابة لخطر موجـه إلـى المكونـات االساسـية للشخصية وأهم  Horneyهورني  یوتر

باعثة على القلق هو الشعور بالعجز والعدوان والدونية ، ومـن شـأن الثقافة والبيئة أن تخلق قدرا العناصر ال

كبيرا من التوتر والقلق إذا ما احتـوت علـى تعقيـدات وإحباطـات ومتناقضات فيشعر الفرد بقلة حيلته وعجزه. 

ات بين االشـخاص ، وهذه العالقات هي تتمثل في العالق Sullivanسوليفان وأهم العوامل المسببة للقلق عند 

اساس بناء الشخصية فالتوتر والقلق يمكن أن يزيد عند الطفل إذا حدث توتر أو نزاع في عالقة االم بالطفل. 

أن مشاعر الدونية والنضال من اجل التفوق هما المسؤوالن عن القلق ، وان القلق وليد  Adlerآدلر  یريو

وبين المجتمع ويرى ادلر أن االنسان إذا مـا حقـق االنتماء للمجتمع الذي يعيش فيه التفاعل الدينامي بين الفرد 

ما هو  Yungيونج ، فإن هذا يمكنه من تغلبه على إحساسه بالنقص والعجز والقلـق ، في حين أن القلق عند 

 (154،ص2222)محمد،. اال رد فعل للخياالت التي ترجع الى الشعور الجمعـي
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 لوكية : لنظرية السا 

القلق من وجهة نظر السلوكيين هو إستجابة إشتراطية لمثير ال يدعو للخـوف أو القلـق ، ولكن تكرار هذه 

أن القلق هو   Wolpyوولبـي االستجابة يؤدي الى تضمنيها حسب االستعداد الشخصي للفرد . ويـرى 

رات ليس من شأنها أن تثير هذه إستجابة الفرد لالستثارات المزعجة ، إنه استجابة خوف تستثار بمثيـ

االستجابة وإنها اكتسبت القدرة على إثارة االستجابة نتيجة عملية تعلم سابقة ، فاستجابة القلق هي استجابة 

القلق العصابي في  Dollard & Millerدوالرد وميلر اشتراطية كالسيكية تخضع لقوانين التعلم. وقد فسر 

بالكراهية والشعور بالذنب ، وعندما ال تجد تلك المشاعر متنفسا فـإن  ضوء الـصراع الـذي ينشأ عن الشعور

أن الصراعات واالحباطات التي تثير  Mowroمورو إعـراض القلق والخوف تظهر لدى الفرد . ويؤكد 

القلق تنتج مـن عـدم قـدرة الطفل على خلق نوع من االنسجام بين قيم مجتمعه االساسية وبين األتجاهات التي 

 (154،155،ص2222محمد،)رض لها في عملية التطبيع االجتماعي .يتع

  متعلقة باالمل : دراسات 

 :  5011القاسم،دراسة  -1

هدفت الدراسة الحالية للكشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء الوجداني وكل من السعادة واألمل ، والكـشـف 

بعض المتغيرات ) التخصص الدراسي  عـن الفروق في الذكاء االنفعالي والسعادة واألمل في ضوء

والمستوى الدراسي ( وكذلك هدفت الدراسة للتعرف على الفروق بين مرتفعات ومنخفضات الذكاء االنفعالي 

( من طالبات جامعة أم القرى  422في السعادة واألمل وأبعاده القرعية ، وقد تكونت عينة الدراسة من ) 

هـ وتراوحت  2412/  2412لفصل الثـاني للعـام الدراسـي أدبي ( خالل ا ۰۱۱ -علمي ۰۱۱بواقع ) 

، واستخدمت الباحثة مقياس  2.81وانحراف معياري قدرة  ۰۰بمتوسط عمري قدره  ۰٢ - ۰۹أعمارهن بين 

، (  ۰۱۱۲وقائمة أكسفورد للسعادة إعداد عبد الخالق ) (  ۰۱۱۰الذكاء االنفعالي إعداد عثمان ورزق ) 

( . وانتهت الدراسة إلى النتائج التالية :  توجد عالقة ارتباطيه  ۰۱۱٢بد الخالق ) ومقياس األمل إعداد ع

بين الذكاء االنفعالي بأبعـاده الفرعيـة ) إدارة االنفعاالت ،  2,22موجبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

السعادة ومقياس األمـل و التعاطف ، تنظيم االنفعاالت ، المعرفة االنفعالية ، التواصل االجتماعي ( وكل من 

بين متوسطات درجات األمل  2.25بعديه ) السبل واإلرادة ( . * توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

) الدرجة الكليـة ( تبعـاً لمتغير التخصص العلمي في اتجاه التخصص األدبي ، بينما لم تظهر فروق بين 

وبعدي األمل . * ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات  متوسطات درجات الذكاء االنفعالي والسعادة

 -درجات الطالبات في الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي والسعادة واألمل تبعاً لمتغير المستوى الدراسي ) األول 

بين متوسطات درجات السعادة و األمل  2.22الرابع ( . * توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

منخفضات ( في اتجاه مرتفعات الذكاء االنفعالي . وبناء على هذه النتائج فقد أوصت  -يه لدى ) مرتفعات ببعد

الدراسة بما يلي : * أهمية العمل على وضع برامج تنمية للذكاء االنفعالي لدى طالبات الجامعة لما لذلك من 

همية العمل على عمل دورات تدريبية لتنمية ارتباط بالـشعور بالسعادة واألمل في التوجه نحو الحياة . *** أ

الذكاء االنفعالي لدى الطالبات في الجامعة مما يجعلهن أكثـر إيجابيـة في التوجه نحو الحياة والدراسة . : 
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ضرورة االهتمام باألنشطة الجماعية التي من شأنها تقوية المهارات االيجابية في الحياة عند التعامل مع 

 .(1،ص2222.)القاسم،اآلخرين 

 :  5011جودة، ابو جراد،دراسة  -5

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة العالقة بين السعادة واألمل والتفاؤل ، إضافة إلى تحديد األهمية النسبية لكل 

طالبا (  ۰۹۹من هذه المتغيرات في تفسير السعادة لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة بلغ حجمها ) 

( طالبة ، وطبقت أدوات الدراسة على أفراد العينة في قاعات  ۹٢طالب و ) (  ۰۱۲)  وطالبة ، منهم

المحاضرات ، وبينت النتائج أن متغير السعادة ارتبط مع بقية المتغيرات األخرى ، وأن قيم معامالت 

تعدد المتدرج االرتباط كانت موجبة ودالة إحصائيا وفي االتجاه المتوقع . وأشارت نتائج تحليل االنحدار الم

إلى أن متغيري األمل والتفاؤل أسهما في تفسير تباين درجات أفراد العينة على مقياس السعادة ، وقد أسهم 

ن درجات أفراد العينة على مقياس السعادة ، فقد فسر متغير التفاؤل يمتغير التفاؤل بمقدار أكبر في تفسير تبا

للعينة الكلية ، وعينة الذكور وعينة اإلناث على التوالي ،  ( ٪ ٢٢( و )  ٪ ٢۲,۰( و )  ٪ ٢٢,۰ما نسبته ) 

( للعينة الكلية ، وعينة الذكور وعينة اإلناث  ٪ ۰۰.۰( و )  ٪ ٢( و )  ٪ ۰ ۹بينما فسر األمل ما نسبته ) 

 .(422،ص2222.)جودة،جراد،على التوالي 

 :  5017بوشامي، لحرش، دراسة  -2

من األمل والسعادة الحقيقية وكذا إمكانية التنبؤ بالسعادة الحقيقية من  كشفت الدراسة الحالية عن مستوى كل

خالل األمل لدى توارق األهقار بالجزائر، حيث تم تطبيق أداتي الدراسة والمتمثلة في قائمة السعادة الحقيقية 

باعتماد من مختلف مناطق األهقار، و 252لسليجمان، واستبيان األمل لسنايدر، على عينة قصدية قوامها 

مستوى  -أسفرت التساؤالت على النتائج التالية:  SPSS,22المنهج الوصفي اإلستكشافي، واستخدام برنامج 

% 55.2األمل تنبأ بنسبة  -%. 52,11%، أما مستوى السعادة الحقيقية مقبول بلغ 24,82األمل مرتفع بلغ 

 .(522،ص2229)بوشامي،لحرش،.  من السعادة الحقيقية

 قلق المستقبل:عن دراسات سابقة  

  5010دراسة محمد ،  -1

يعيش اإلنسان في الوقت الحاضر في عالم متغير وتعقد الحياة التي يعيشها االنسان لم تجعل االنسان قادراً 

على ان تجلب الطمـأنينة واالمن النفسي ، فالقلق من المستقبل وما على تحقيق هدفه ولم تعد االهداف قادرة 

يحمله من مفاجأت وتغيرات تتخطى قدرة الكائن على التكيف معها وهذا ما يجعل التوتر النفسي شديداً ومن ثم 

بل تكون استجابته متطرفة في محاولة منه للتقوقع بعيداً عن هذه التغيرات المتالحقة ومن هنا يشكل المستق

واالهتمام به االولوية في حياة الشاب وهذا ما أكدته العديد من النظريات والدراسات ، االمر الذي يدعو الى 

ضرورة القيام بدراسة علمية من اجل تعرفنا على اهمية هذا المتغير لدى شريحة مهمة من شرائح المجتمع 

.التعرف على دالله 2تقبل عند الشباب . . قياس مستوى قلق المس2وهم الشباب . ويستهدف البحث الحالي : 

الفروق في : النوع ) ذكر ، انثى ( ، الحالـة االجتماعيـة ) متزوج ، غر متزوج ( ، المهنة ) طالب ، موظف 

( . وقد تحدد البحث الحالي بعينه من الشباب الذين تتراوح اعمارهم  12 - 25( و )  24 - 28( ، العمر ) 
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ا يتعلق باالطار النظري فقد قدمت الباحثة النظريات التي تناولت متغير البحث ( سنة وفيم 12 - 28من ) 

والدراسات السابقة . وتحقيقا الهداف البحث الحالي ، قامت الباحثة باالعتماد على مقياس قلق المستقبل الذي 

(  2.92قياس ) ( وقد كان لهذا المقياس صدق وثبات عاليين اذ بلغ معامل ثبات الم 2221اعدته ) مسعود ، 

( بطريقة التجزئة  2.28( بطريقة الفاكرونباخ لالتساق الداخلي و )  2.22بطريقة اعادة االختبار و ) 

( شابا  252النصفية ويدل ارتفاع ثبات المقياس في صالحيته لالستخدام . وتألفت عينة البحث التطبيقية ) 

تقبل الذي طبقته من على أفراد عينة البحث وقد تمت وشابة اما ادوات البحث الحالي فتمثلت بمقياس قلق المس

واالختبار الثاني لعينتين مستقلتين ( .  T- test معالجة البيانات احصائياً باستخدام االختبار الثاني لعينة واحدة

. هناك فروقاً ذات داللة 2. لديها قلق نحو المستقبل 2اشارت نتائج البحث الى أن عينة البحث الحالي : 

. ليس هناك 1ئية وفقاً لمتغير الحالة االجتماعية ) متزوج ، غير متزوج ( ولصالح غير المتزوجين . احصا

فروقاً ذات داللة احصائية وفقاً لمتغير المهنة ) طالب ، موظف ( . وفي ضوء النتائج المتحققة ، أوصت 

خالل التعرف على امكاناتهم  توعية الشباب فيما يتعلق بمستقبلهم من -الباحثة بجملة من التوصيات هي : 

الحقيقية وتعليمهم مهارات التخطيط ، واقترحت الباحثة ، اجراء بحوث أخرى تتناول متغير البحث مع 

متغيرات نفسية أخرى مثل ) الضغوط النفسية ، االفكار الالعقالنية ، الصحة النفسية ( . 

 (122،ص2222)محمد،

 :  5012بولعسل،دراسة  -5

 ن قلق المستقبل والتوافق النفسي، لدى الطلبةيكشف العالقة القائمة بالبحث إلى هدف  

 ن كل من قلق المستقبلين على التخرج، كما تسعى إلى كشف الفروق بين المقبلييالجامع

 .ر الجنسيوالتوافق النفسي تبعا لمتغ

 ث استخدام عدد منيق هذه األهداف ثم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي حيولتحق

 :ة وهييب اإلحصائيالاألس

 (ت)اختبار 

 رسونيمعامل االرتباط ب

 ةيوال العربي بن مهدي طالبا وطالبة من جامعة (222نة مكونة من )ياعتمد على ع

 د عبديو د. س اس قلق المستقبل لـ د.محمد عبد الثواب معوضيأم البواقي وباستخدامنا مق

 ة بوشاشيياس التوافق النفسي لـساميومق م محمديالعظ

 ن قلق المستقبل و التوافقية سالبة بيو قد أسفرت نتائج البحث، عن وجود عالقة ارتباط

 دل على أنه كلما زادت درجة قلق المستقبل انخفض التوافق النفسي لدى الطلبةيالنفسي مما 

 .ن على التخرجين المقبلييالجامع
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 النتائج عن وجود ر الجنس، فقد اسفرتين قلق المستقبل و متغيخص الفروق بيأما في ما 

 .ر الجنس لصالح الذكورية في متغيفروق ذات داللة إحصائ

 ر الجنس، فقد اسفرت النتائج عنين التوافق النفسي و متغيخص الفروق بيأما في ما 

 .ر الجنس لصالح االناثية في متغيوجود فروق ذات داللة إحصائ

 (212،ص2224بولعسل،)الجامعي الطالب -التوفق النفسي -ة: قلق المستقبليالكلمات المفتاح

 :  5017وادة،دراسة  -2

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة الموجودة بين قلق المستقبل وفاعلية الذات لدى عينة من طلبة جامعة الوادي 

(  449، استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي بشقيه االرتباطي والمقارن ، وشملت عينة الدراسة على ) 

( ، كما تم اختيار عينة  2222- 2221بة من التخصصين العلمي واألدبي للسنة الجامعية ) طالبا وطال

( ،  2229الدراسة عن طريق المعاينة العشوائية الطبقية ، وطبقت الدراسة مقياس قلق المستقبل ) المشيخي ، 

توجد عالقة  -ية : ( وتوصلت الدراسة إلى النتائج التال 2221ومقياس فاعلية الذات ) إعداد الباحث ، 

توجد  -ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات قلق المستقبل ودرجات فاعلية الذات لدى عينة الدراسة . 

منخفضة (  –فروق ذات داللة إحصائية في درجات قلق المستقبل باختالف مستويي فاعلية الذات ) مرتفعة 

ة في درجات قلق المستقبل باختالف التخصص ) التوجد فروق ذات داللة إحصائي -لدى عينة الدراسة . 

أدبي ( لدى عينة الدراسة . الكلمات المفتاحية : قلق المستقبل ؛ فاعلية الذات ؛ طالب الجامعة  –علمي 

 .(19،ص2229)وادة،
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 }الفصل الثالث  {

 ) منهجية البحث واجراءاته (
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  منهجية البحث وإجراءاته : 

لغرض تحقيق أهداف البحث الحالي البد من تحديد منهج البحث و مجتمع البحث واختيار عينة ممثلة له،     

، والتأكد من السالمة العلمية قلق المستقبل( و)مل( وكذلك توفير أداتين لقياس متغيري البحث وهما )اال

لهما، ومن ثم تطبيقهما  (الثباتالصدق و)والموضوعية لألداتين من خالل استخراج الخصائص السيكومترية 

على عينة البحث األساسية وبالتالي تفريغ البيانات ومعالجتها إحصائياً وعرضها ومناقشتها والخروج 

.بتوصيات ومقترحات ضرورية وفقا للنتائج   

:وستعرض الباحثة إجراءات البحث وكما يأتي   

: أوالً : منهج البحث   

التي تسعى إلى تحقيقها تم استخدام المنهج الوصفي ، حتى تتمكن الباحثة في ضوء طبيعة الدراسة و األهداف  

. و هو أحد من أشكال طالب جامعة صالح الدين لدىمل وعالقته بقلق المستقبل من خالله التعرف على اال

،  2222)ملحم ،البحوث الشائعة التي اشتغل بها العديد من الباحثين لدراسة الكثير من المجاالت اإلنسانية 

.(119ص   

: ثانياً : مجتمع البحث   

(. يتكون 219, ص2222نعني بمجتمع البحث جميع مفردات الظاهرة التي يقوم بدراستها الباحث )ملحم, 

في مركز مدينة أربيل للعام الدراسي  طالب وطالبات الجامعة صالح الدين مجتمع البحث الحالي من 

تسجيل العام لرئاسة جامعة صالح الدين ل مهمة من (م. وقد قامت الباحثة بكتاب تسهي2222 -2222)

( 15913. و)( طالب 9957( وبواقع )24570( . وكذالك حصلت الباحثة على عدد طلبة البالغ )2ملحق)

 (. 2طالبة جدول )

 

(2جدول )  

   (2222-2222للعام الدراسي )جامعة صالح الدين اعداد الطالب والطالبات في 

باتعدد الطال المجموع الكلي  عدد الطالب 

24522 24121 9952 
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  ثالثاً : عينة البحث

العينة هي جزء من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة يختارها الباحث إلجراء دراسته عليه على وفق قواعد 

خاصة لكي تمثل المجتمع تمثيالً صحيحاً, ويتم اختيار العينة بسبب صعوبة إجراء الدراسة على جميع أفراد 

(11, ص2229, عزيز)تمع عندما تكون المجتمع كبيرة وذلك, بسبب صعوبات عملية واقتصادية ....الخ المج  

( كليات. 4بالطريقة العشوائية حسث شملت )والختيار عينة ممثلة للمجتمع قامت الباحثة بإختيارعينة البحث 

موزعين وفقا للجنس.  ( طالبة بصورة متساوية25( طالب و)25( )طالب وطالبة بواقع )252حيث شملت )  

(2جدول )  

 عينة البحث االساسية

 

المجموع 

 الكلي

  الجنس

 اسم الكلية

 
 الذكور االناث

 التربية 12 25 55

 ادارة واقتصاد 22 22 42

 الزراعة 22 25 25

 االداب 25 25 12

 المجموع 25 25 252

 

 

 رابعاً: اداتا البحث

فقد اتبعت الباحثة اإلجراءات مل وعالقته بقلق المستقبل( البحث )اال بغية قياس المتغيرين اللذين يتناولهما

:اآلتية في قياسهما  

.االمل  مقياس   

.وصف المقياس   

عبد المعد من قبل ) االمل اعتمدت الباحثة على مقياسالكليات ، في الطالب لدى االمل لغرض معرفة مستوى 

( ابدادائما ، احيانا ،وهي ) ثالثية اإلجابة ن بدائل ( فقرة وتكو22(, ويتكون المقياس من ) 2224الخالق،

 . (1الملحق )
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:تصحيح المقياس  

من خالل حاصل جمع الدرجات التي يحصل عليها المستجيب على فقرات المقياس االمل  يصحح مقياس

 .( ابدا( درجات للبديل )2( و)احيانا( درجات للبديل )2( و)دائما( درجات للبديل )1وذلك بإعطاء )

  قلق المستقبل:قياس م

  .وصف المقياس

قلق اعتمدت الباحثة على مقياس طلبة جامعة صالح الدين ، لدى قلق المستقبل لغرض معرفة مستوى 

( فقرة وتكون بدائل اإلجابة ثالثية وهي 12(, ويتكون المقياس من ) 2222،محمد المعد من قبل )المستقبل 

 . (4( الملحق )يالتنطبق عل،تنطبق علي احيانا، تنطبق علي)

 :تصحيح المقياس

يصحح مقياس االمل من خالل حاصل جمع الدرجات التي يحصل عليها المستجيب على فقرات المقياس 

( درجات 2( و)تنطبق علي احيانا( درجات للبديل )2( و)تنطبق علي( درجات للبديل )1وذلك بإعطاء )

 ( .التنطبق عليللبديل )

:بالخصائص العلمية والموضوعية اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية وبغية التأكد من تمتع المقياس   

  :الصدق 

الصدق هو الخاصية األكثر أهمية ألي مقياس، ولذلك فإن أي مقياس يجب أن يكون صادقاً،  حتى     

أن نحصل على آراء الخبراء حوله وتنقيحه واقتراح التحسينات يؤدي مقياس ما يجب أن يؤديه يجب 

وقامت الباحثة بايجاد الصدق بطريقة الصدق  .( 228, ص2221) كوافحة، عليه وفي النهاية إقراره 

.الظاهري  

: الصدق الظاهري   

رض قامت الباحثة بع. ( فقرة22بصيغته األولية والمكون من ) االمل ولغرض التأكد من صدق المقياس

االرشاد التربوي والنفسي ( على مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال 1فقرات المقياس الملحق)

لغرض بيان رأيهم  لمدى صالحية الفقرات ، ومدى صالحية مضمون الفقرات والسالمة اللغوية 

لق ونفس شيء بالنسبة للفقرات مقياس ق .للصياغة ومن حيث مالَءمتها ووضوحها وفق أهداف البحث

 من مالحضاتها حول فقرات بحثها، 82، الباحثة اعتمدت على نسبة %( فقرة12المستقبل مكون من )

(.4( جدول )1جدول )  
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 (1جدول) •

 .االمل عدد الموافقين حول جدول فقرات مقياس •

 الفقرات الخبراء الموافقين الخبراء غير الموافقين

مئويةالنسبة ال العدد النسبة المئوية   العدد 

0% 0 %222  22 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 

 

 (4جدول ) •

 عدد الموافقين حول فقرات مقياس قلق المستقبل. •

 الفقرات الخبراء الموافقين الخبراء غير الموافقين

النسبة 

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 العدد

0% 0 %222  

 

22 2.2.1.4.5.1.2.8.9.22.22.21.24.29.22.22.21.24 

.25.21.22.28.29 

%2  2 %92  9 11 

%2  2 %92  9 15 

%2  2 %92  9 16 

%2  2 %92  9 17 

%2  2 %92  9 18 

%2  2 %92  9 30 

 

  : الثبات 

من صفات المقياس الجيد اتصافه بالثبات ، ويقصد بثبات المقياس ان تكون على درجة عالية من الدقة 

 .(222, ص2222)مال, واإلتقان واالتساق واالطراد 

:وتم التحقق من ثبات المقياس بطريقة اعادة االختبار   

.طريقة اعادة االختبار   
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وهي من أبسط الطرائق المستخدمة واسهلها لتعيين معامل الثبات وتتلخص في تطبيق المقياس على 

)الصمادي الزمني مجموعة من األفراد, ثم يعاد تطبيق المقياس على المجموعة نفسها بعد فاصل 

(291, ص2221والدرابيع,  . 

طالب ( 12المقياس على عينة مكونة من )وقد أوجدت الباحثة ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار اذ طبق 

بمركز المدينة أربيل, كلية التربية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية في طالبة ( 25و)طالب ( 25بواقع )وطالبة 

على األفراد أنفسهم بعد مرور  ين(، ثم أعيد تطبيق المقياس2222\2\21بتاريخ ) ينوتم تطبيق المقياس

 أسبوعين على التطبيق ا

( ، وقامت الباحثة بتصحيح استجابات األفراد، ثم أدخلت البيانات إلى الحاسوب 2222\1\2ل أي بتاريخ )ألو

في االختبار االول ودرجته في االختبار الثاني طالب ، واستخدمت معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل 

هو ذات داللة ( 2.82قبل )( ولقلق المست2.92لالمل )إليجاد معامل الثبات اذ بلغت قيمة معامل الثبات 

  . (. وهذه القيمة جيدة للثبات بطريقة اعادة االختبار2.22إحصائية عند مستوى الداللة )

 (5جدول )

 يوضح ثبات لمقياسيين االمل وقلق المستقبل

االنحراف  معامل االرتباط

 المعياري

الوسيط 

 الحسابي

  التطبيقات العدد

 

2.92 

 االمل التطبيق االول 12 22.12 4.228

 االمل التطبيق الثاني 12 22.22 4.222

 

2.82 

 قلق المستقبل التطبيق االول 12 15.52 8.812

 قلق المستقبل التطبيق الثاني 12 11.12 8.522

 

  : صدق الترجمة للمقياسين 

للغة بعد الحصول على الصدق الظاهري قامت الباحثة بترجمة المقياسين )االمل وقلق المستقبل( من ا    

العربية إلى اللغة الكردية، وعرضت الفقرات المترجمة للمقياسين مع نصها العربي بصورته األولية على 

( للتأكد من صالحية صياغة الفقرات، وبعد األخذ باآلراء المقترحة 8خبير مختص في اللغة الكوردية الملحق)

ثة بعرض المقياسين على خبير مختص للخبير عدلت صياغة بعض الفقرات الكوردية. وبعد ذلك قامت الباح

في اللغة العربية للتأكد من مدى تطابق النصين)العربي والكوردي( وبعد التدقيق من قبل الخبير تم إجراء 
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التعديالت الضرورية. ومن ثم عرضت الباحثة المقياسين باللغتين الكوردية والعربية على خبراء مختصين 

 .تحقق من صدق الترجمة للمقياسينفي التربية وعلم النفس وبذلك تم ال

 : التطبيق النهائي للمقياسين

( والملحق 9بعد تحديد حجم العينة والتحقق من الصدق والثبات للمقياسين، طبقت الباحثة المقياسين الملحق ) 

( طالب وطالبة من كليات جامعة صالح الدين 252( في المدة نفسها على عينة البحث التطبيقية البالغة )22)

ولغاية  2222\1\22في مركز مدينة أربيل في ضوء متغيرات البحث ) الجنس(، وقد امتدت مدة التطبيق من 

8\4\2222. 

  : الوسائل االحصائية 

  : استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية

مستوى كل من االمل لمعرفة   Independent- Samples T- Test مستقلتيناالختبار التائي لعينتين  .2

  .وقلق المستقبل بحسب متغير )الجنس(

ة ستخراج ثبات المقياسين وفقاً لطريقال Person's Correlation Coefficient معامل ارتباط بيرسون .2

 .مستقبلإعادة االختبار للمقياسين. وكذلك لمعرفة العالقة بين االمل وقلق ال

 .لمعرفة مستوى االمل وقلق المستقبل One- Samples T-Test االختبار التائي لعينة واحدة .1
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 ) عرض النتائج ومناقشتها (
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مناقشتها يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي أسفر عنها البحث الحالي وفقاً لألهداف المحددة سلفا، ومن ثم 

في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، وما يُبنى عليها من استنتاجات وتوصيات ومقترحات وعلى 

 :النحو اآلتي

 .لدى عينة ككلمل الهدف االول : التعرف على مستوى اال

طالب ( 252تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد عينة البحث البالغ عددهم )

( درجة 21.282المستخدم أداةً للبحث، وتبين ان قيمة المتوسط الحسابي تبلغ)االمل على مقياس طالبة و

( درجة، وعند مقارنة المتوسط الحسابي مع المتوسط الفرضي للمقياس 5.422وبانحراف معياري قدرهُ )

ناك فرقاً داالً إحصائياً ولصالح وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة، أظهرت النتائج ان ه ( درجة24البالغ )

( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية 1.121المتوسط الحسابي، اذ كانت القيمة التائية المحسوبة تساوي )

 .(2(، كما هو موضح في جدول)249( ودرجة الحرية )2.25( عند مستوى الداللة )2.91البالغة)

 

 (2) جدول

ة لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضينتائج االختبار التائي لعينة واحد  

مل.لمقياس اال  

مستوى 

 الداللة

درجة  القيمة التائية

 الحرية

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد افراد 

 العينة
 المحسوبة الجدولية

2.25 2.91 1.121 249 24 5.422 21.282 150 

 

تشير الى وجود فرق دال إحصائياً بين المتوسط الحسابي  (2ة المعروضة في جدول )ولما كانت النتيج

من أفراد  طالب والطالباتلدى ال ملوالفرضي ولصالح المتوسط الحسابي ، فيمكن القول إن مستوى  اال

 .العينة كان عال  

لدى فئة من  ملتوى اال( التي أظهرت نتائجها عن ارتفاع مس2222القاسم،وجاءت النتيجة متفقة مع دراسة )

  مل.يتصفون بمستوى عال من االاربيل في محافظة  طالب جامعة صالح الدينأن وعينة البحث ، 

، ربما كان سببه التغييرات السياسية  ملبمستوى عال  من اال طالب والطالباتوتعتقد الباحثة أن تمتع ال

كوردي ، من حيث االستقرار االمني وتحسن واالقتصادية والثقافية واالجتماعية التي شهدها المجتمع ال

في الوقت الحاضر  طالب والطالباتالظروف المعاشية تلك التغيرات التي كانت لها انعكاساتها ، إذ أن ال

  مل.يشعرون بأمان وحرية أكثر، مما يساعد على توفير اال

 .لدى عينة ككلقلق المستقبل الهدف الثاني : التعرف على مستوى 
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طالب ( 252توسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد عينة البحث البالغ عددهم )تم حساب الم

( 11.121المستخدم أداةً للبحث، وتبين ان قيمة المتوسط الحسابي تبلغ)قلق المستقبل على مقياس وطالبة 

الفرضي درجة، وعند مقارنة المتوسط الحسابي مع المتوسط ( 22.482)درجة وبانحراف معياري قدرهُ 

( درجة وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة، أظهرت النتائج ان هناك فرقاً داالً إحصائياً 12للمقياس البالغ )

( وهي اكبر من القيمة التائية 2.188ولصالح المتوسط الحسابي، اذ كانت القيمة التائية المحسوبة تساوي )

 (.2)(، كما موضح في جدول249( ودرجة الحرية )2.25( عند مستوى الداللة )2.91الجدولية البالغة)

 

 (2)جدول

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي

 قلق المستقبل لمقياس

عدد افراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 لداللةا
المحسو

 بة

 الجدولية

252 11.121 22.482 12 249 2.188 2.91 2.25 

 

تشير الى وجود فرق دال إحصائياً بين المتوسط الحسابي  (2ولما كانت النتيجة المعروضة في جدول )

 من قلق المستقبل لدى الطالب والطالباتوالفرضي ولصالح المتوسط الحسابي ، فيمكن القول إن مستوى 

يشعرون بقلق من المستقبل اضافا انهم بشكل عام الطالب .   وهذه النتيجة تدل  أّن عال أفراد العينة كان

يتمتعون باالمل بما يعني ان االمل والسعادة والتفكير بالمستقبل يدل على تمتع الطالب بمستوى جيد من 

 .ايجابية الى حد ما تدعو للتفاؤل  الطموح ورسم االهداف المستقبلية الواضحة والعقالنية. وهذه النتيجة

لدى عينة  قلق المستقبل ( وجود مستوى مرتفع نسبياً لعوامل2229وادة،وجاءت النتيجة متفقة مع دراسة )

 , عالية لدى أفراد العينة ككلقلق المستقبل (  222،حمدمالدراسة, وتتفق مع نتائج دراسة )

لتعقد الحياة التي يرجع  الطالب والطالبات لدى المستقبلقلق وتعتقد الباحثة بأن تحقيق هذا المستوى من 

يعيشها االنسان لما تجعله يصل الهدافه بصعوبة فالقلق من المستقبل وما يحمله من مفاجئات وتغيرات 

 فرد على التكيف معها وهذا مايجعل التوتر النفسي شدشدا.تتخطى قدرة ال

 .بحسب متغيرات )الجنس( االمل ىالهدف الثالث: التعرف على داللة الفروق في مستو

 االناث( –بحسب متغير الجنس )الذكور مل مستوى اال. 
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ولغرض تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين، 

متوسط فأظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية عدم وجود فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات الذكور و

( وهي اقل من القيمة التائية 2.429، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة تساوي )االمل درجات اإلناث في 

 (1)(، كما موضح في جدول248( وبدرجة حرية )2.25( عند مستوى داللة )2.91الجدولية البالغة )

 

 (1) جدول

 بحسب متغير الجنسمل االنتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق في 

عدد افراد  المجموعة

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

جة رد

 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية

المحسو

 بة

 الجدولية 

 2.25 2.91 2.422 248 1.912 21.921 25 الذكور

 1.282 21.128 25 االناث

     

في هذا البحث، االمل ( أن ليس للجنس )ذكورـ إناث ( تأثير في 1جدول )ويتضح من النتيجة المعروضة في   

( درجة عن 1.912( درجة وبانحراف معياري بلغ قيمته )21.921فقد حصل الذكور على متوسط قيمته )

( درجة 21.128، في حين بلغ متوسط درجات اإلناث على المقياس نفسه )االملإجاباتهم عن مقياس 

 .( درجة1.282مته )وبانحراف معياري قي

 البحث.لدى عينة  مل هناك فرقاً بين الجنسين في مستوى االليس وهذه النتيجة تشير أن 

وتعزى الباحثة هذه النتيجة إلى أن النظرة التقليدية في تفضيل الذكر على األنثى في مجتمعنا قد تغيرت 

 .الناث فضالً عن التغييرات السريعةلدى امل واتجهت إلى التحسن بهذا الشأن ،والتي بدورها تؤثر في اال

وتعتقد الباحثة ايضا بأن هذه النتائج قد تفسر في ظل التغييرات التي يشهدها المجتمع الكوردي في المجاالت 

كافة وتحت ظل هذه الظروف قلت االختالفات بين الرجل والمرأة، وشجعت الظروف والتنشئة االجتماعية 

وأصبحت المرأة اكثر ظهوراً ودورا من أي وقت مضى داخل المجتمع،   دور المرأة في البيت وخارج البيت

وكل ذلك جعل الجنسين يمران بالظروف والمتطلبات نفسها في المجاالت الحياتية المختلفة وبالدرجة نفسها. 

مل وقيام كال الجنسين باألعمال المتساوية , وهذه كلها أثرت في أن يشعر كال الجنسين بالمستوى نفسه من اال

 . الى حد ما

 

 .بحسب متغيرات )الجنس(قلق المستقبل الهدف الرابع : التعرف على داللة الفروق في مستوى 
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  االناث( –بحسب المتغير الجنس )الذكور قلق المستقبل مستوى. 

ولغرض تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين، 

رت نتائج المعالجة اإلحصائية عدم وجود فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات الذكور ومتوسط فأظه

وهي اقل من القيمة ( -2.445)، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة تساوي قلق المستقبل درجات اإلناث في 

 (.4) ا موضح في جدول(، كم248( وبدرجة حرية )2.25( عند مستوى داللة )2.91التائية الجدولية البالغة )

 

 (4) جدول

 بحسب متغير الجنسقلق المستقبل نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق في 

عدد افراد  المجموعة

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 الداللة
المحسو

 بة

 الجدولية

 2.25 2.91 -2.445 248 2.248 15.212 25 الذكور

 2.222 12.115 25 االناث

    

في هذا  قلق المستقبل ( أن ليس للجنس )ذكورـ إناث ( تأثير في4ويتضح من النتيجة المعروضة في جدول )

( درجة 2.248( درجة وبانحراف معياري بلغ قيمته )15.212البحث، فقد حصل الذكور على متوسط قيمته )

( 12.115، في حين بلغ متوسط درجات اإلناث على المقياس نفسه ) قلق المستقبل جاباتهم عن مقياسعن إ

 .( درجة2.222درجة وبانحراف معياري قيمته )

 .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

طالب والطالبات , هذا يدل على ان القلق المستقبلوتفسر هذه النتيجة في عدم وجود فروق بين الجنسين في    

 . يتعرضون لنفس الصراعات واالحباطات ينواحد وذلك الن كال الجنس مستقبليشعرون بقلق 

وتعتقد الباحثة بأن ارتفاع المستوى الثقافي واالجتماعي لدى األسرة الكوردية والتغيير في المجتمع الكوردي 

في مجتمعنا الكوردي اكثر الذي لم يعد يفرق بين الذكور واالناث في اعدادهم للمستقبل، أصبحت األنثى اآلن 

ظهوراً من أي وقت مضى، وحققت بالفعل مكاسب كثيرة وكل ذلك بسبب التغييرات السريعة والتطورات 

    .التي شهدها هذا العصر وأدت الى تغييرات اجتماعية مماثلة أثرت ايجابيا على فكرة المساواة بين الجنسين

جبات واألدوار المتنوعة نفسها في المجاالت الحياتية المختلفة, وهذه بنفسها  تجعل المراة تشعر بالحقوق والوا

شأنها شأن الرجل. وكذلك مطالب الحياة في هذه األيام التي جعلت كال الجنسين يتمتعان بالظروف نفسها, 

 .وهذه كلها جعلت كال الجنسين متساويتين الى حد كبير
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  .لطالب والطالباتلدى ا وقلق المستقبلاالمل  الهدف الخامس :  التعرف على طبيعة العالقة بين

للعينة الكلية, قامت الباحثة بحساب معامل  االمل وقلق المستقبل من اجل التعرف على طبيعة العالقة بين

للعينة االمل وقلق المستقبل اإلرتباط بإستخدام معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات أفراد العينة على مقياسي 

(. ومن ثم 5تائج بأن هناك عالقة ارتباطية دالة وموجبة كما هي مؤشرة في جدول )الكلية . وتبيّن من الن

استخدمت الباحثة االختبار التائي للكشف عن مستوى وداللة االرتباط بين المتغيرات اعاله وتبين بأن  العالقة 

 (.5)(، كما موضح في جدول2.25االرتباطية دالة عند مستوى الداللة )

 (5) جدول

 مل وقلق المستقبل . االبين رتباط معامل اال

 معامل ارتباط االنحراف المعياري وسيط حسابي العينة المتغيرات

 

 2.82 5.422 21.282 252 االمل 

 22.482 11.121 252 قلق المستقبل

 

موجب ويتضح من هذا كله أن هناك عالقة مل االمن يمتلكون مستوى الطالب والطالبات وهذا يعني أن 

وهذه النتيجة تتفق مع كثير من وجهات النظر .،الطالبلدى مل وقلق المستقبل ية و ايجابية بين االطرد

سوف ينعكس ذلك في يتمتع باالمل والنظرة المستقبلية االيجابية واالدبيات التي تشير الى أن الفرد اذا كان 

بالصحة الجيدة ويكون شخصاً يتمتع الطموح وعمله وشعوره باألمن ونفسه وعن حياته ودراسته ورضاه عن 

 .سوياً ومتكيفاً 

 :التوصيات 

 :في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته توصي الباحثة بما يأتي    

سوف يعكس هذا الشعور  باعتبار كلما شعر الشخصاالمل لدى الطالب والطالبات الحفاظ على مستوى  (2

 . على حياته بأكملها, ويؤدى به الى السعادة

الفعاليات والبرامج واالنشطة العلمية والرياضية والترفيهية داخل الجامعة من اجل مساعدة  توفير بعض (2

 الطالب في تخفيف قلق المستقبل.

ينبغي العمل على وضع برامج تنمية للذكاء لدى طالب الجامعة لما لذالك من ارتباط بالشعور بالسعادة  (1

 واالمل في التوجه نحو الحياة.

 ت:المقترحا 

 : استكماالً للنتائج التي تم التوصل إليها في البحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي   
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، اساتذة طالب المدارس المختلفة من مثل )والثقافية اجراء الدراسة مماثلة على الشرائح االجتماعية  .2

 (الجامعة

 .الة االجتماعية (الح –المستوى التعليمي اجراء دراسة مماثلة بحسب المتغيرات األخرى  مثل ) .2

 التفاؤل( –)السعادة   بالمتغيرات األخرى مثلمل التعرف على عالقة اال .1

 –االفكار الالعقالنية  –)الضغوط النفسية  بالمتغيرات األخرى مثلقلق المستقبل التعرف على عالقة  .4

 الصحة النفسية(.

 

 : المصادر 

، قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة المرحلة  2222ابراهيم ، نبيل رفيق محمد ،  .2

 .. )رسالة ماجستير(22االعدادية ، جامعة صالح الدين كلية التربية ، اربيل ، ص

، سيكولوجية االمل ، الكويت ،  2222ابوالديار، د.مسعد ابو الديار ،  .2

 .. )كتاب(25،22،29،15،24،12،12،12ص

، قلق المستقبل لدى الشباب الجامعي في ضوء بعض المتغيرات ، 2225اعجال ، فتحية سالم سالم ،  .1

 . )مجلة جامعة سبها(241جامعة سبها كلية االداب ، ليبيا ، ص

دة واالمل لدى عينة ، الذكاء الوجداني وعالقته بكل من السع2222القاسم ، موضي بنت محمد بن حمد ،  .4

 .. )رسالة ماجستير(1،22،18،22طلبة جامعة ام القرى . المملكة العربية السعودية ، ص

( ، القياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق 2224الصامدي ، عبدهللا والدرابيع ، ماهر ) .5

 .االردن-، دار وائل،عمان2، ط

 .. )مجلة كلية التربية(148القالدي ، جامعة االزهر ، مصر ،صالرشيدي ، د.بنيان باني دغش  .1

، قلق المستقبل لدى طلبة كلية التربية ، جامعة القادسية ، العراق ،  2228الياسري ، د.محسن طاهر ،  .2

 .. )رسالة بكالوريوس(1ص

الذات لدى حاالت ، قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم  2229القاضي ، وفاء محمد احميدان ،  .8

 .. )رسالة ماجستير(12،29البشر بعد الحرب على غزة ، الجامعة االسالمية ، غزة ، ص

، قلق المستقبل وعالقته بالتوافق النفسي لدى الطلبة المقبلين على التخرج ،  2224بولعسل ، رميسة ،  .9

 .سالة ماجستير(. )ر212جامعة العربي بن مهيدي كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ، ص

، التنبؤ بالسعادة في ضوء االمل والتفاؤل ، جامعة االقصى  2222جودة ، د.امال ، ابوجراد، د.حمدي ،  .22

 .. )مجلة جامعة القدس(422،2222،218، غزة ، ص

 .. )كتاب(21، سيكولوجية الحب واالنتماء ، مصر ، ص 2221سليمان ، د.سناء محمد ،  .22

، قلق المستقبل وعالقته بالصالبة النفسية ، جامعة دمشق ، سوريا ،  2221د ، شهلوب ، دعاء جها .22

 .. )رسالة ماجستير(11،4ص

( : التفكير الناقد وعالقته بالذكاء االنفعالي لدى معلمي مدارس االساس في 2229عزيز ، عزالدين احمد ) .21

 .عة صالح الديناربيل ، رسالة غير منشورة ، كلية التربية للعلوم االنسانية.جام
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( ، القياس والتقويم التربوي والنفسي اساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته 2222عالم، صالح الدين محمود ، ) .24

 .مصر-المعاصرة ،دار الفكر ، القاهرة

، التمثل االجتماعي والهوية االجتماعية وعالقتهما بقلق المستقبل لدى  2221عزيز ، هاوزين محمود ،  .25

 . الكرد في المملكة المتحدة ، جامعة صالح الدين ، اربيل ، )رسالة دكتوراة(المهاجرين 

، النشاطات الدراسية التدريسية بين المتعة والملل ، جامعة  2221غياث ، د.بوفلحة ،ومجموعة باحثين،  .21

 .. )ابحاث الملتقى الوطني(4وهران ، الجزائر ، ص

شادي قائم على تنمية مهارات التفكير االيجابي في خفض ،فاعلية برنامج ار 2229قادير، بشرة ،  .22

. )رسالة 11مستوى قلق المستقبل لدى متربصات التكيف المهني ، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر ،ص

 .ماجستير(

، 2( : القياس والتقويم واساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة. ط2225كوافحة ، تيسير مفلح ) .28

 .االردن -، عماندار المسرة 

.)مجلة الباحث في 522، االمل كمبنئ بالسعادة الحقيقية ، جامعة الجزائر ، ص 2229لحرش ، محمد ،  .29

 .العلوم االنسانية واالجتماعية(

، قلق المستقبل عند الشباب وعالقته ببعض المتغيرات ، جامعة بغداد ،  2222محمد ، م.هبة مؤيد ،  .22

 .. )مجلة البحوث التربوية والنفسية(121،129،154،155،122العراق ، ص

. 1، قلق المستقبل لدى طلبة كلية التربية ، جامعة القادسية ، العراق ،ص 2228محي ، رغد فاضل ،  .22

 .)رسالة بكالوريوس(

( ، تطور الهوية وعالقته بالثقة بالنفس لدى المراهقين الكورد في محافظة 2222مال ، صديق خضر ) .22

 .رسالة غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة صالح الدين اربيل ،

 .االردن-، دار المسيرة،عمان5( : مناهج البحث في التربية وعلم النفس ط2222ملحم ، سامي محمد ) .21

، قلق المستقبل وعالقته بفاعلية الذات لدى عينة من طلبة جامعة الوادي ، جامعة  2229وادة ، فتحي ،  .24

 .. )مجلة العلوم النفسية والتربوية(19،22ري القسنطينة،الجزائر ، صعبدالحميد مه

، االمل والتفاؤل محددان الصمود النفسي لعينة  2228ياسين ، ا.د.حمدي محمد ، بنا، بنا، نادية اميل ،  .25

 . )مجلة البحث العلمي في التربية(.122من طلبة الجامعة ، جامعة عين الشمس ، مصر ، ص
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 :المالحق 

 ( كتاب عدد طالب الجامعة.2ملحق )
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اربيل \جامعة صالح الدين   

 قسم العلوم التربوية والنفسية

بكالوريوس \فرع االرشاد التربوي النفسي   

 

 

 استبيان اراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس االمل

 

.......................................................................المحترم.االستاذ الفاضل  

في نية الطالبة الباحثة القيام بالبحث الموسوم ) االمل وعالقته بقلق المستقبل لدى طلبة جامعة صالح الدين 

االمل حيث عرف  ( لقياس2224اربيل( ولهذا الغرض سوف تستخدم الطالبة الباحثة مقياس )عبد الخالق،

مصطلح االمل : هوحالة دافعية موجبة تعتمد على الشعور بالنجاح وطاقة موجهة نحو الهدف، والتخطيط 

 لتحقيق هذا الهدف .

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية علمية في هذا المجال ترجو الباحثة من حضراتكم ابداء ارائكم القيمة 

رفق مع هذه االستبانة وبيان مدى صالحية فقراتها او عدم صالحيتها حول صالحية المقياس المذكور والم

( في المكان المخصص امام الفقرة ، التعديالت المناسبة في حقل التعديالت ، علما وذالك بوضع عالمة )

 بان بدائل االجابة على الفقرات هي:

با ( .خطأ غال –صحيح غالبا  –)صحيح تماما   

 

 وتقبلو فائق شكر وتقديري لتعاونكم البناء.

 

 

 المشرفة                                                                الطالبة الباحثة

 د. تانيا وصفي عبدهللا                                                رانية محمد نصيف
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(2ملحق )  

غير صالحة   التعديالت والمالحظات صالحة     الرقم  الفقرة 

استطيع ان افكر في عدة طرق للتخلص    

 من المازق

1.  

  .2 اسعى بكل همة لتحقيق اهدافي   

  .3 اشعر بالتعب في معظم الوقت   

  .4 لكل مشكلة اكثر من طريقة لحلها   

  .5 انهزم بسهولة في اي جدال   

ل على هناك اكثر من طريقة لدي للحصو   

 االشياء المهمة لي في الحياة

6.  

  .7 اشعر بالقلق على صحتي   

اعرف انه بامكان ان اجد وسيلة لحل    

 المشاكل حتى عندما تثبط عزيمة االخرين

8.  

لقد احسنت تجاربي السابقة اعدادي    

 للمستقبل

9.  

  .10 انا ناجح جدا في حياتي   

و اخرعادة يصيبني القلق حول شيء ا     11.  

  .12 عادة احقق االهداف التي وضعتها لنفسي   
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اربيل \جامعة صالح الدين   

 قسم العلوم التربوية والنفسية

بكالوريوس \فرع االرشاد التربوي النفسي   

 

 

 استبيان اراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس قلق المستقبل

 

...........................................................................المحترماالستاذ الفاضل . 

في نية الطالبة الباحثة القيام بالبحث الموسوم ) االمل وعالقته بقلق المستقبل لدى طلبة جامعة صالح الدين 

لق المسقبل حيث عرف ( لقياس ق2222اربيل( ولهذا الغرض سوف تستخدم الطالبة الباحثة مقياس )محمد،

مصطلح قلق المستقبل: هو الشعور باالنزعاج والتوتر والضيق عند االستغراق في التفكير به واالحساس بان 

 .الحياة غير جديرة باالهتمام مع فقدان الشعور باالمن والطمائنينة نحو المستقبل  

باحثة من حضراتكم ابداء ارائكم القيمة ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية علمية في هذا المجال ترجو ال

حول صالحية المقياس المذكور والمرفق مع هذه االستبانة وبيان مدى صالحية فقراتها او عدم صالحيتها 

( في المكان المخصص امام الفقرة ، التعديالت المناسبة في حقل التعديالت ، علما ) وذالك بوضع عالمة

 بان بدائل االجابة على الفقرات هي:

التنطبق علي ( –تنطبق علي احيانا  –) تنطبق علي   

 

 .وتقبلو فائق شكر وتقديري لتعاونكم البناء

 

 

 المشرفة                                                                             الطالبة الباحثة

رانية محمد نصيف                                                 د. تانيا وصفي عبدهللا            

 

 



 

36 

 

(1ملحق)  

التعديالت 

 والمالحظات

 الرقم الفقرة صالحة غير صالحة

  .1 تقلقني مشكلة الزيادة في االسعار   

  .2 اشعر بالقلق من وقت الخر على صحتي   

  .3 اقلق كثيرا عندما افكر بشأن وحدتي في المستقبل   

  .4 اخشى زيادة الوزن في المستقبل   

  .5 اقلق كثيرا بشأن التدهور االخالقي في العالم   

  .6 اشعر بالرعب من ان اصاب بحادث   

  .7 اقلق من عدم تقدير االخرين لي في المستقبل   

  .8 اخشى حدوث خالفات تهدد مستقبل اسرتي   

بي الى الفشلصعوبة المناهج الدراسية قد تؤدي      9.  

  .10 لدي شعور بقرب انهيار العالم من حولي   

  .11 اخشى من وقوع بعض المصائب في المستقبل   

  .12 افكر احيانا بان حياتي ستتغير لالسوء   

يقلقني ان تؤدي ان تؤدي الفضائيات واالنترنيت الى    

 انهيار حياتنا

13.  

االمتحانات ينتابني القلق بشأن الرسوب في     14.  

  .15 يقلقني كثيرا عدم انجاب االطفال بعد الزواج   

كل ماحولنا يؤكد ان الماضي افضل من الحاضر    

 والمستقبل

16.  

  .17 يشغلني عدم وجود مستقر في المستقبل   

  .18 اشعر بالتوتر عندما افكر اني سأعمل في مهنة ال احبها   

ستقبلي المهنيانزعج عندما افكر في م     19.  
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  .20 اخشى التعرض للفقر والحاجة   

  .21 يضايقني ان التكنولوجيا سوف تقلل من فرص العمل   

  .22 تجارب االخرين تؤكد ماينتابني من قلق على مستقبلي   

  .23 اقلق كثيرا لعدم معرفتي بجوانب دراستي   

  .24 يشغلني التفكير بأنني سأصاب بمرض خطير   

  .25 ال يناقشني احد بشأن مستقبلي الدراسي   

يضايقني انخفاض الوازع الديني لدى الكثيرين ممن    

 حولي

26.  

  .27 يشغلني التفكير في مستقبلي الدراسي   

  .28 يقلقني تزايد انهيار العالقات االجتماعية بين الناس   

  .29 تالزمني فكرة الموت في كل وقت   

ي التعامل بالرشوة لقضاء حاجاتنايضايقن     30.  
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(4ملحق )  

 

الخبراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس االمل وقلق المستقبل المتخصصين في االرشاد التربوي 

 والنفسي

 االسم اللقب العلمي الكلية القسم

اسماعيل جرجيس د.مؤيد استاذ التربية االرشاد التربوي والنفسي  2 

رشاد التربوي والنفسياال حميد كامل د.سلمى استاذ مساعد التربية   2 

شمس الدين صادق د.شةوبو مدرس التربية االرشاد التربوي والنفسي  1 

زرارا احمد د.كاظم مدرس التربية االرشاد التربوي والنفسي  4 

احمد عزيز د.عزالدين مدرس التربية االرشاد التربوي والنفسي  5 

وي والنفسياالرشاد الترب كمال الدباغ د.لمياء مدرس التربية   1 

هاشم درويش د.فاطمة مدرس التربية االرشاد التربوي والنفسي  2 

اسماعيل حسين م.نوزاد مدرس مساعد التربية االرشاد التربوي والنفسي  8 

صباح عبدهللا م.جيران مدرس مساعد التربية االرشاد التربوي والنفسي  9 

والنفسياالرشاد التربوي  خالد رشيد م.شاهين مدرس مساعد التربية   22 

(2ملحق )  

 الخبراء المحكمين حول صدق الترجمة

قسم اللغة العربية\كلية التربية\اربيل\جامعة صالح الدين ا.م.د.شةنك محمد ادييا  1 

قسم االرشاد التربوي والنفسي\كلية التربية\جامعة صالح الدين م.م.شاهين خالد كامل  5 

سةركةوت سعدي قادرا.م. قسم اللغة الكوردية\كلية التربية\جامعة صالح الدين   2 
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به زانسته یش ردهروهپه وده يی یروون  

به په يینماڕێ یش ردهروه ده يی س يۆرۆبكال – یروون  

 

وكهيتاوت یچوونۆب یاپرسڕ                سهران له گهڕب یاوير ش وهێپ یكان وا(ي)ه یر  

قه یستاۆمام گران ........................................................................................... بهدر  ز ڕێ  

ژهێتو زوو دهر ئاره نهيژێكات تو وه هي ر)پهسهنجام بدات لهك ئه وهي وا بهيه یند ترس له ڵیدوود  یداهاتوو ال

سه ۆیزانك یانيقوتاب حهاڵ ن ههيد ر (وهيول هئ ۆب ستهبهم مه وهێپ یقوتاب (به2224)عبدالخالق  یر ت بو ێنێكلر د

وانهێپ وا وهيه یكردن واژهستهده ناسهێپ یوايه ی كهكردوه هيتيبر :له نهڵپا یكێخۆد ئه یر پشت ده ینێر به ت بهێست

ركهسهست كردن بههه وه یوتن وزه هي ئه یك به ینير ئاراسته ئامانج،وه ی هب ۆپالن دانان ب ئامانج. ینانێهيد  

وهبهوه به ی ن شارهنابتان خاوهجه ته یزانست یاريوزان يیزا م بوارهواوون له ژهێدا تو جهلهخوازهر ئاواته

تان دهۆخ یاڕنابتان  ن لهڕرب سه ئه یاوير ش وهيو پ ره ژهێتو ی ربه ناوهێه یكار كهوه چهێهاوپ گهله ئه ڵ م 

هياپرسڕ ر وهدا هه روون كه مانۆها ب تا چهوهنه گهڕندب ا نهياوه يش یكان اوهيش ئه ش بهيو )ل(  یماێه یدانان

است لهڕ كراو به یاريد ینێشو رامبه گهڕر ب .وهكه وادارهيه است كردنهڕ وه ئه ۆب وانه ت كهێبكر هه هڵ و نه اوهيش

خانهله بهيتا ی ت به است كردنهڕ ،وهوه له یاريزان ۆب م دانهاڵو یبر وه گهڕب ی ن لهيتيكان بر مانه استهڕر ۆ)ز

استهڕزور جار  ر جار ههۆز- هڵ هي ) 

 

وپهل ئهگهله ات نهيبن یهاوكار ۆزم بڕێ ڕی  رتان.

 

 

 

 

رپهسه ژهێتو یار                                                                   قوتابيرشت  ر

محمد نصيف هيران                                                         عبدهللا یا وصفيد. تان  
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(1ملحق )  

گهڕب                   ز وامەردهب  نهگمەدهب  رگيزهه   

چهتوانم بهده 1 وهێن شيند ركهيب وهمه زگار ڕ ۆخ ۆب

نگ وچهتهكردن له هڵ  مه

   

موو توانام ههههبه 5 به ڵیو ئامانجه ینانێهيد     مدهكام ئه

ربهۆز 2 كات هه ی كهشهست به ده یت     م كه

هه 2 شهێمووك هي كان چه گا چاره ههڕێن يند هي چاره ۆب

سه ان ير  

   

ربهۆز 2 ده یئاسان به م لهێز مهده هڵێقا     كان 

چه 2 گام لهڕێن يند شهێپ به ۆب ده ئه ینانێست ه وشته

نگانهيگر مه ی دهبهستمهبه نمێب یست  

   

تهله 9 م دهۆخ یندروست     ترسهم

توانامدا ههزانم لهده 8 هي گاچارهێر هي زمهۆك بد وه  ۆب

سهچاره شهێك ی  كان

   

زموونهئه 7 كردوه یشووترم واێپ یكان به ئاماده یباش

بكه یكار ندهيئا ۆم ب  م 

   

ر سهۆمن ز 10 وتووم لهركه اندا يژ     

هڵا در جۆز 11 اهڕ ده ێیك له یمگر سه تر یا شتيك ێر شت     

ر ئهۆز 15 و ئامانجانه نم كهێد یبد م دام ناون ۆخۆب     
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سه ۆیزانك حهاڵ هه -ن يد ر ێول  

به زانسته یش ردهروهپه وده يی یروون  

به په يینماڕێ یش ردهروه ده يی س يۆرۆبكال – یروون  

 

وكهيتاوت یچوونۆب یاپرسڕ       سهران له گهڕب یاوير ش وهێپ یكان ) یر گهين داهاتوو(  یران  

قه یستاۆمام در گران ........................................................................................... به ز ڕێ  

ژهێتو زوو دهر ئاره نهيژێكات تو وه هي ر)پهسهنجام بدات لهك ئه وهي بهوا يه یند ترس له ڵیدوود  یداهاتوو ال

سه ۆیزانك یانيقوتاب حهاڵ ن ههيد ر (وهيول ئه ۆب ستهبهم مه وهێپ یقوتاب (به2222)محمد  یر ت بو ێنێكار د

وانهێپ گهين یكردن هيران واژهستهدهداهاتوو وهكان له گهين ی له یران ناسهێپ یداهاتو كهكردوه هيتيبر ست هه:له

كردن به گهينو ڵیدوود له یونائارام یتوند ڵود یران ر كردنهيب یكات وه قول وه ی وهست كردن بههه ان يب ژ

هيشا هيدان نێپ یگرنگ ین ست بهها ههر وهههوه داهاتوو نه يیاينڵش وديئاسا كه . ی  

بهوه هي ێوپ به ی ن شارهنابتان خاوهجه ته یزانست یاريوزان يیزا م بوارهواوون له ژهێدا تو جهلهخوازهر ئاواته

تان دهۆخ یاڕنابتان  ن لهڕرب سه ئه یاوير ش وهيو پ ره ژهێتو ی ربه ناوهێه یكار كهوه چهێهاوپ گهله ئه ڵ م 

هياپرسڕ ر وهدا هه مان روون كهۆها ب تا چهوهنه گهڕندب ا نهياوه يش یكان اوهيش ئه ش بهيو )ل(  یماێه یدانان

است لهڕ كراو به یاريد ینێشو رامبه گهڕر ب .وهكه وادارهيه است كردنهڕ وه ئه ۆب وانه ت كهێبكر هه هڵ و نه اوهيش

خانهله بهيتا ی ت به است كردنهڕ ،وهوه له یاريزان ۆب م دانهاڵو یبر وه گهڕب ی ن لهيتيكان بر مانه به ی)ج ده یج

ت لهێب ههرمسه به ێك جار جيند ده یج ت لهێب رمسه به ێج - له تێناب ێج  رم (سه

 

له                      وپهل ئهگه ات نهيبن یهاوكار ۆزم بڕێ ڕی  رتان.

 

 

 

رپهسه ژهێتو یار                                                                   قوتابيرشت  ر

هيران   عبدهللا                                                       یا وصفيد. تان فيمحمد نص  
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(2ملحق )  

 

گهڕب           ز اوهيش  نه 

اوهيش  

استكردنهڕ وه هينيبێوت

 كان

نرخ هه یگراران 1     كات سانم دهره

ر جار ههۆز 5 ست به گهين ده یران ربارهم دهكه ته ی

ميندروست  

   

گهير نۆز 2 ران ده رلهيب یبم كات ته م دهياين لهوهمهكه

ووداهات  

   

له 2 شم  دهێكيادبوونيز     داهاتووداترسم له

گهيرنۆز 2 رانم له ئه یكچونێت هڕخالق و وشت له هاندايج     

ست بههه 2 ر دهۆز یترس كه ووداو بم ڕ یم توش     

خهترسهده 9 به یكڵ دانه ۆهامان ب ن لهێن     داهاتوودا

ده 8 هيكۆترسم ناك كان مه درووست كه یترس ر سهن له

زانهێخ یداهاتوو  مكه

   

بهێكت یگران 7 نههمه هيج وانهكان له هي ت ێنێب ێشكستم پ

 چمرنهوده

   

كهست دهواهه 10 هان لهيم ج رم ههورووبهده تێنێرس د     

ند بهداهاتوودا چهترسم لهدهوهله 11 هياڵ     ك رووبدات

هه 15 ك جار وا ههێند كهست ده انم بهيم ژ رو خاپتر ئه

وات ڕ  

   

گهين 12 وهرانم له كه ی هڵناو وئه یئاسمان نته انمام يت ژێرن

رههه ت ێنێبێس پ  

   

ده ڵدوو د 12 بم لوه كه ی ده كردنه یرناچم له تاق     كانوه

ده 12 هاوسه یترسهم دوا م نهڵمندا یرير گ ت ێب     
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هه 12 ئه یموو وه له ی وهرمانن ئهوروبهده است دهڕت پش

كهوهنهكه اوورددومان باشتر بوهڕ له ستا و داهاتوو ێئ  

   

سه 19 ده ڵرقا وهبم به كه ی ر نهيگێج ت لهێب     داهاتوو

م لهڵدوود 18 وه له ی شهيداهاتوودا پ ك بكهي م كه ئاره  زوم 

هين یل   

   

گران دهين 17 بم كه ر لهيب شهيپ یداهاتوو م دهيي     وهمهكه

ر لهۆز 50 وده هه یترسم توش ببم  یژار     

گرانم به ڵد 51 وه ته ی كنه ا ههيجۆل كار كه یل     وهكاتهم ده

ئه 55 كه یزموون گهيتر ن یسان داهاتوو پشت  ۆم بيران

است ئهڕ  وهكاته

   

گهيزرو ن 52 وهرانم به شاره ی هيال يیزا نه هيدنم نێخو یكان     

زهڵۆفكرم ئا 52 هك نه یتوش هيشۆخ كوشنده یك     وهبمهده

مهس دهكه 52 م لگهڵێقا ناكات ده ڵ رباره  یداهاتو ی

ندنمێخو  

   

گرانم به ڵد 52 دابه كه ینداريوئا ینزانيئا یئاست ینيز

ده یسان  رم ورو به

   

ر لهير بۆز 59 ندنم ئهێحو یداتوو     وهمهكه

گهين 58 رانم له په یكترازانێل وهي مهۆك یند هياڵ له یت وان ێن

خه یكڵ  

   

هه 57 ر لهيمووكات ب     وهمهكهمردن ئه

گرانم به ڵد 20 وه به ی ل بدهيرت مامه یكردن يیاڕ ۆن بي هڵ

 كانمان 

   

 


