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ملخص البحث :
نتٌجة ما ٌمر به بلدنا العراق من ظروؾ حٌاتٌة صعبة ظاهرة المعالم وفً كل المٌادٌن
اسهمت هذه الظروؾ على ظهور اضطرابات نفسٌة متعددة لدى شرائح المجتمع وبضمنها
شرٌحة الطلبة لعل ابرزها انعدام االمل وقلق المستقبل لدٌهم اذ ٌجابه الطلبة االثار التً سببتها
الحروب ومنها الحرب االخٌرة (  )2003واالحتالل وما جرّ ه من ظروؾ امنٌة واقتصادٌة
واجتماعٌة ابتلى بها المجتمع اذ اثرت هذه االضطرابات على طلبة الجامعة النهم من اكثر
الشرائح تؤثراً باالزمات واالضطرابات لكون هذه المرحلة العمرٌة مرحلة الوعً والنضج
والتفاعل مع متطلبات العصر ومستجدات الحٌاة .
ٌهدؾ هذا البحث الى دراسة االمل وعالقته بقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة حتى تم بناء
مقٌاس قلق المستقبل وتبنً مقٌاس االمل وٌتم تطبٌقها على عٌنة البحث البالؽة (  )300طالب
وطالبة من جامعة دٌالى وللتخصصٌن االنسانً والعلمً والنوع ذكور واناث ولقد توصل البحث
الى النتائج االتٌة :
 - 1ان افراد العٌنة لٌس لدٌهم امل .
 - 2ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى االمل بحسب النوع .
 - 3ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى االمل عند الطلبة ذوي التخصص العلمً
.
 - 4ان افراد العٌنة من الطلبة لدٌهم قلق مستقبل عال .
 - 5ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة بحسب متؽٌر النوع .
 - 6توجد فروق ذات داللة احصائٌة بحسب المتؽٌر التخصص العلمً .
 - 7توجد عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن االمل وقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة .
لذا توصً الباحثة بـ :
 .1العمل على تنمٌة وزرع االمل لدى الطلبة من خالل عمل برامج ارشادٌة وتوعٌة
باهمٌة المرحلة التً ٌعٌشونها بحٌث تتكون لدٌهم صورة مشرقة واٌجابٌة عن مستقبلهم
من خالل التؤكٌد على الجوانب االٌجابٌة .
 .2انشاء مركز نفسً وارشادي فً جامعة دٌالى بحٌث ٌسهم بطرٌقة فاعلة فً معالجة تلك
االضطرابات النفسٌة .
مشكلة البحث :
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نتٌجة ما ٌمر به بلدنا العراق من ظروؾ حٌاتٌة صعبة ظاهرة المعالم وفً كل المٌادٌن
اسهمت هذه الظروؾ على ظهور اضطرابات نفسٌة متعددة لدى شرائح المجتمع وبضمنها
شرٌحة الطلبة لعل ابرزها انعدام االمل وقلق المستقبل لدٌهم اذ ٌجابه الطلبة االثار التً سببتها
الحروب ومنها الحرب االخٌرة (  )2003واالحتالل وما جره من ظروؾ امنٌة واقتصادٌة
واجتماعٌة ابتلى بها المجتمع اذ اثرت هذه االضطرابات على طلبة الجامعة النهم من اكثر
الشرائح تؤثراً باالزمات واالضطرابات لكون هذه المرحلة العمرٌة مرحلة الوعً والنضج
والتفاعل مع متطلبات العصر ومستجدات الحٌاة .
والن لكل فرد مطامح وآمال فً حٌاته وقد تساعده الظروؾ فٌحقق بعضا ً منها او قلٌالً
منها او جمٌعها وكذلك قد ٌعٌش بعض االفراد حٌاة قاسٌة وٌعٌش آخرون حٌاة تقل فٌها تلك
القسوة وفئة اخرى قد تعٌش حٌاة مترفة ومع ان لكل حالة اسبابها اذ قد ترجع الى عوامل
خارجٌة عنه تتمثل بالعوامل االجتماعٌة واحداث الحٌاة ؼٌر المسٌطر علٌها  ،اذ نالحظ ان
كثٌرا من االفراد ٌعانون من فقدان االمل لدٌهم وقلقٌن باستمرار .
 )Lazarus ، 1999الى اننا بحاجة الى االمل فً حٌاتنا النه من
واشار (الزاروس
دون االمل سنكون محبطٌن وبائسٌن وٌصبح سلوكنا ؼٌر ذي معنى  .وان امتالك االشخاص
لألمل ٌعد لهم مصدراً حٌوٌا ً للكفاح وٌعد وسٌلة ناجحة للتوافق مع ما ٌحصل فً بٌئة الفرد .
()Lazarus, 1999, p.3
 )Hopeالى ان االمل ٌمكن ان
ولقد توصل علماء النفس المهتمون بموضوع (االمل
ٌكون نوعا ً من المٌل او النزعة الشخصٌة وبذلك هو ٌماثل بقٌة العواطؾ التً تتؤثر بتؽٌر
الظروؾ الحٌاتٌة (. )Lazaruse, 1999.p11
كذلك اشار علماء الصحة النفسٌة فً دراستهم الى اهمٌة االمل والتفاإل لبناء االنسان
متحرراً من المخاطر التً تفتك بصحته الجسدٌة والنفسٌة من خالل االدلة المتراكمة فهو مفٌد
للصحة الجسدٌة والنفسٌة (.)Schier, et al, 1994, p1063
 )Snyder ، 2000ان االمل هو الكٌفٌة التً ٌنظر بها الناس الى
واوضح سناٌدر (
االهداؾ وان هناك الكثٌر من االفكار التً ٌمتلكها الشخص حول قدرته على وضع طرٌقة
واحدة أو طرائق عدة قابلة للتنفٌذ لتإدي به للوصول الى الهدؾ وقدرته باالستمرار والتحرك
سعٌا ً للوصول الى اهدافه وللحد من مشكالته النفسٌة (. )Snyder, 2000, p180
والن قلق المستقبل ٌشؽل حٌزاً كبٌراً من المشكالت النفسٌة لدى طلبة الجامعة اضافة
الى االثر السلبً المترتب على انخفاض الفاعلٌة لدٌهم مما ٌإدي الى تدنً المستوى العلمً
والعملً وتكوٌن مفهوم ذات سلبً للذات االمر الذي ٌنعكس سلبا ً على حٌاة الطلبة والمجتمع
ككل (المشٌخً  ،2009 ،ص. )9
والتفكٌر فً المستقبل عامل ٌسبب القلق لدى الفرد وٌساعد فً ذلك خبرات الماضً
المإلمة وضؽوط الحٌاة العصرٌة وطموح االنسان وسعٌه المستمر نحو تحقٌق ذاته واٌجاد معنى
لوجوده (العنانً  ، 2000 ،ص. )120
لذلك ٌعد انخفاض االحساس باالمل وزٌادة الشعور بقلق المستقبل مشكلة نفسٌة تستحق
الدراسة بٌن شرٌحة الطلبة الن الحٌاة الجامعٌة المثٌرة للقلق سواء على الصعٌد الدراسً أو
الصعٌد االجتماعً  ،اذ ٌشكالن ظاهرة واضحة لمجتمع ملئ بالمتؽٌرات مشحون بعوامل مثٌرة
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مجهولة المصٌر تإدي تفاعالتها االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة والبٌئٌة وؼٌرها الى نتائج
تنعكس على سلوكٌات االفراد اذ ان هذه الظواهر تمس وجود الفرد والمجتمع وبالتالً اصبح
عدم الوثوق بالمستقبل وانعدام االمل سمة نفسٌة تمر بالعنصر البشري وخاصة الطلبة لذا تتجسد
مشكلة البحث باالجابة عن التساإالت االتٌة :
 - 1ما مستوى االمل وقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة .
ً
فروق فً االمل وقلق المستقبل على وفق متؽٌرات (النوع  ،التخصص) .
 - 2هل هناك
 - 3هل توجد عالقة بٌن االمل وقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة .
أهمٌة البحث :
الشك فً ان الجامعة ظاهرة حضارٌة وضاءة ومعلم ثقافً رائد  ،ورمز شامخ تستنٌر
بها االجٌال المتطلعة الى مرافئ العلم وسبل االزدهار فً شتى مناحً الحٌاة  .فهم ٌستلهمون
من نبعها الصافً القٌم التربوٌة السدٌدة والرصٌد الثقافً المرموق والخزٌن العلمً الرصٌن
سواء كان ذلك فً المستوٌات النظرٌة واالنسانٌة ام فً المجاالت التطبٌقٌة والعلوم الصرفة .
والن الوسط الجامعً وعاء للفكر العلمً الخالق والقٌم التربوٌة الواعٌة والن الطلبة هم احد
ركائز المجتمع ألهمٌة دورهم فً بناء المجتمع اذ ٌعدون القاعدة االساسٌة وثروة االمم الحقٌقٌة
والدعامة االساسٌة لتقدم الشعوب بعدهم العناصر االكثر اهمٌة وحٌوٌة فً عملٌة التخطٌط
لمستقبل أي شعب ٌطمح لتطوٌر حٌاته وحضارته والسٌما اذ كانوا ٌمتلكون وعٌا ً جٌداً ومهارة
تالئم متطلبات العصر كونهم طلٌعة المجتمع وٌتحملون مسإولٌة قٌادة المجتمع وتحقٌق افضل
االنجازات والنهوض بواقع الشباب النه ٌحتل مواقع قٌادٌة فً قطاعات المجتمع ومٌادٌن العمل
المختلفة وٌعمل على تطوٌر المجتمع بالطموحات والرؼبات التً تخدم المجتمع اذ ان الطالب
الجامعً هو العنصر المهم والفاعل فً الجامعة اذ البد من اعداده اعدادا (علمٌا ً ونفسٌا ً وتربوٌا)ً
بما ٌإهله تسلم مهام الحٌاة واعبائها .
ولكً ٌكون قادراً على تحقٌق وتطوٌر قٌمه وتفضٌالته واهدافه على النحو الذي ٌجعله
شخصا ً متمٌزاً له القدرة على التعبٌر عن وظائفه النفسٌة واالجتماعٌة والبٌولوجٌة  ،بصٌػ
متناسقة ونوعٌة وٌتوجه فً عالقاته االجتماعٌة نحو األلفة والمودة  ،وٌكون فاعالً فً وظٌفته
وٌتعاٌش مع خبرة القلق بوصفها نتٌجة لوعٌه  ،أو امر البد من مواجهته الٌتجنبه ألنه سٌنكمش
وٌتوقؾ عن اختٌار المستقبل  ،وٌتخلى عن التطور والفردٌة والمعاٌٌر والتفضٌالت واالهداؾ
(صالح  ،1987 ،ص . )243واالنسان الناجح ٌمٌل الى ان ٌمأل نفسه بعواطؾ النجاح بدءاً من
التفوق وانتها ًء باالجتهاد لتحقٌق النجاح  .وان جمٌع ما ٌصٌبنا من نجاح وما نضطلع به من
مهام انما ٌعتمد على مدى احساسنا باالمل والتفاإل فتوافر االمكانات الموضوعٌة بؽزارة الٌكفً
وحده لبلوغ االهداؾ وتحقٌق النجاح فً الحٌاة (اسعد  ، 1986 ،ص. )321
فالشخص بطبعه ٌمٌل الى الشعور بالسعادة المتجددة اذ ٌعٌش فً امل متجدد ومستمر
مهما كانت الظروؾ  ،اذ اشار (سناٌدر  )Snyder ، 1995الى ان االمل ٌعرؾ على انه افكار
أو شعور ٌعكس ادراكا ً بؤن شٌئا ً جٌداً سوؾ ٌحدث (. )Snyder , 1995, p.807
 )Stonland, 1969ان االمل هو من الخبرات الشائعة لدى بنً
وٌرى ستونالند (
البشر فكل انسان ٌؤمل ان ٌحقق امنٌاته وطموحاته وٌصبو الى العال لٌحقق لنفسه المكانة التً
ٌتمناها .
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 )Feldman , 2002االمل مإثراً فً حٌاة الفرد النفسٌة والجسدٌة ،
وعد فٌلدمان (
واثبتت بعض الدراسات انه ضروري لتحقٌق النجاح على الصعٌد الرٌاضً واالكادٌمً وتؤثٌره
فً حٌاته وخٌاراته (. )Feldman, 2002, p.298
اما فٌما ٌخص عالقة االمل بالتوافق النفسً فقد اظهرت البحوث وجود ارتباط اٌجابً
بٌن االمل واٌمان المرء ووعٌه بامكاناته وكذلك بٌن االمل ومشاعر قٌمة الذات ( & Snyder
. )et al.,2002, p.115
وفٌما ٌخص االمل والقلق واالحباط النفسً فقد اكدت دراسة كل من فٌلدمان وسناٌدر
وشوري وراند ( )Feldman & Snyder & Shore & Rand, 2002ان االفراد ذوي االمن
المنخفض ال ٌفٌدون عادة من تجاربهم السابقة الفاشلة لتحسٌن االداء فً المستقبل بل على
العكس فهإالء ٌشعرون بعدم الثقة بالنفس والٌؤس والسلبٌة ومستوى االمل لدٌهم منخفض وهذا
ما ٌزٌد لدٌهم العدوانٌة وٌطٌل مدة االحباط النفسً  .واوضح اندرسون ( )Anderson, 1991
فً دراسته ان االمل المنخفض قد ٌكون احد االسباب التً تقود طالب الجامعة ذا االمل
المنخفض الى القلق اكثر وانتقاص الذات خاصة مدة االمتحانات ودعمت هذه الفرضٌة (مٌشٌل
 )Michal, 2000وسناٌدر (  )Snyder, 2002اللذٌن وجدا ان الطلبة الذٌن ٌحدوهم امل كبٌر
( )hopeful personالملٌئٌن باالمل او المفعمٌن باالمل ٌكونون اقل قلقا ً وتفكٌراً خالل مدة
االمتحانات والطلبة ذوو االمل المنخفض هم من ٌمرون بحالة قلق اكثر ( Feldman & et al.
. ),2002,p.5
لذا ٌعد االمل مهما للفرد من خالل اعطائه معنى لحٌاته وكٌؾ انه سٌحقق طموحاته
Cope & Mack ,
واهدافه وٌقلل من قلقه من المستقبل  .اذ توصلت دراسة كوب وماك (
 )2009الى ان االشخاص الذٌن ٌضعون الهدافهم مركزٌة لحٌاتهم المهنٌة واالجتماعٌة فانهم
عال من االمل نحو تحقٌقها  ،وان هذا االندفاع ٌكسبهم االحساس والقناعة
ٌندفعون بمستوى ٍ
بنوعٌة الحٌاة التً ٌرٌدون العٌش واالستمرار فٌها  ،وان االشخاص الذٌن فقدوا تجربة احساس
العٌش بنوعٌة الحٌاة هم الذٌن فقدوا االمل فً تحقٌق اهدافهم العملٌة أو العاطفٌة أو االجتماعٌة
(. )Cope & Mack , 2009, p.210
فالفرد كلما كان مفعما ً باالمل اصبحت اهدافه اقرب الى التحقٌق فاالمل لدٌه تؤثٌرات
مفٌدة للصحة النفسٌة وٌكون تؤثٌره اٌجابٌا على خبرات الفرد وطاقاته فٌكون قادراً على مواجهة
االزمات النفسٌة التً تصادفه فً حٌاته وٌقلل من قلقه المستقبلً (. )Beth, 1997, p.10
 2001الى ان حوالً ( )450ملٌون انسان
اذ ٌشٌر تقرٌر منظمة الصحة العالمٌة لسنة
فً العالم تعرضوا الى اضطرابات ومشاكل نفسٌة  ،وٌع ّد القلق من أشٌع االضطرابات النفسٌة
عموما ً  ،فهو ٌمثل من  %30الى  %40من االضطرابات العصابٌة (بلكٌالنً 2008 ،
،ص. )7
والتفكٌر فً المستقبل بشكل خاص ٌسبب القلق لدى الفرد وٌساعد فً ذلك خبرات
الماضً المإلمة وضؽوط الحٌاة العصرٌة وطموح االنسان وسعٌه المستمر نحو تحقٌق ذاته
واٌجاد معنى لوجوده .
وٌعد قلق المستقبل احد المصطلحات الحدٌثة على بساط البحث العلمً وان كل انواع
القلق المعروفة لها بعد مستقبلً وان قلق المستقبل احد انظمة القلق التً بدأت تطفو على السطح
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منذ ان اطلق  Tofflerمصطلح صدمة المستقبل (  )future shokeعلى اعتبار ان العصر
الحالً ٌخلق توتراً خطٌراً بسبب المطالب المتعددة (. )Zaleski, 1996, p165
وٌرتبط قلق المستقبل بالطلبة الجامعٌٌن وٌرجع السبب فً ذلك الى ان الطالب فً هذه
المرحلة ٌمر بمرحلة تحدٌد الهوٌة وقد اطلق ارٌكسون على هذه المرحلة بـ(ازمة الهوٌة)
( )crisidentityوسوؾ ٌبقى هناك هامش للصراع بٌن خبرات الشاب الجامعً ومطالب
المجتمع مما ٌإدي الى االحساس بالقلق والتوتر .
ولقد اعطى كثٌر من علماء النفس اهمٌة للمستقبل فً حٌاة االنسان وتحقٌق ذاته  ،فقد
اكد (ٌونج) ان الناس افراداً وجماعات ٌنظرون للمستقبل وان تحقٌق الوجود الذاتً للنفس
ٌتضمن التوجه نحو المستقبل (شلتز  ،1983،ص. )165
فالقلق وؼموض المستقبل من المشكالت النفسٌة الشائعة بٌن اوساط المجتمع والتً تنبع
من وجود صراع داخلً وحالة انفعالٌة لدى الفرد ناتجة من الوسط الذي ٌعٌش فٌه اذ ان شرائح
المجتمع ٌعٌشون االحداث التً تدور من حولهم وٌتؤثرون بها لذلك قد تترك اثارها السلبٌة فً
صورة عدم استقرار وقلق دائم على مستقبلهم (فرٌد ، 1995 ،ص. )71
وتشهد العالقة بٌن متؽٌري االمل والقلق بشكل عام وقلق المستقبل بشكل خاص اهتماما ً
علمٌا ً متزاٌداً نظراً الرتباطهما الشدٌد بالصحة النفسٌة  ،فالفرد ٌسعى دائما ً الن ٌحقق التوافق
السلٌم فً مختلؾ نواحً الحٌاة .
وتؤتً اهمٌة البحث الحالً من خالل دراسته جانبٌن مهمٌن من جوانب شخصٌة الطالب
الجامعً  ،وهً االمل وقلق المستقبل اذ ٌصعب الفصل بٌنهما  .كما تنطلق اهمٌة البحث من
اهمٌة الدور الذي تلعبه الجامعة فً اعدادها الهم شرٌحة فً المجتمع وهً شرٌحة الشباب
المتعلم  ،اذ ٌلعب التعلٌم الجامعً دوراً مهما ً فً بناء حٌاة االمم والشعوب فهو ٌصنع حاضرها
 ،وٌرسم معظم معالم مستقبلها  ،وٌعالج قضاٌا المجتمع ومشكالته وٌطور امكاناته  ،لذا تبرز
اهمٌة البحث من الناحٌة الوقائٌة النه ٌحفز المسإولٌن فً الجامعة الى زٌادة االهتمام برعاٌة
الصحة النفسٌة للطلبة وتنمٌة االمل وروح التفاإل لدٌهم والحد من ظاهرة قلق المستقبل للطلبة .
اهداف البحث :
ٌهدؾ هذا البحث الى :
 .1تعرؾ االمل لدى طلبة الجامعة .
 .2تعرؾ الفروق فً االمل لدى طلبة الجامعة على وفق متؽٌر النوع (ذكور ،اناث) .
 .3تعرؾ الفروق فً االمل لدى طلبة الجامعة على وفق متؽٌر التخصص (علمً ،
انسانً) .
 .4تعرؾ مستوى قلق المستقبل لدى طلبة الجامعة .
 .5تعرؾ الفروق فً قلق المستقبل على وفق متؽٌر النوع (ذكور  ،اناث) .
 .6تعرؾ الفروق فً قلق المستقبل على وفق التخصص (علمً  ،انسانً) .
 .7تعرؾ العالقة بٌن االمل وقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة .
حدود البحث :
تحدد هذا البحث بطلبة جامعة دٌالى من الكلٌات العلمٌة واالنسانٌة (التربٌة الرازي
والتربٌة االصمعً وكلٌة التربٌة االساسٌة وكلٌة الطب وكلٌة االدارة واالقتصاد وكلٌة الطب
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البٌطري وكلٌة العلوم االسالمٌة وكلٌة الهندسة وكلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة) للمرحلة الرابعة
فقط من الذكور واالناث للعام الدراسً ( )2011-2010وللدراسة الصباحٌة فقط .
تحدٌد المصطلحات :
االمل  Hopeعرفه :
 )1الزوروس Lazaruse 1999
حالة اٌجابٌة من التفكٌر بمواجهة احداث الحٌاة السلبٌة الضاؼطة وهو توصل الفرد الى
نتٌجة مرؼوب فٌها مما ٌعطٌه جانبا ً معرفٌا ً (. )Lazaruse, 1999,p.7
 )2سناٌدر Snyder 2000
القابلٌة الفكرٌة على اشتقاق سبل توصل الفرد الى ان ٌشبع حاجاته وؼاٌاته القابلة للتنفٌذ
وانه افكار وشعور ٌعكس ادراكا ً الى ان شٌئا ً سٌحدث فً حٌاة الفرد خالله ٌسعى الفرد
للحصول على رؼباته وتحقٌقها (. )Snyder , 2000, p.245

 )3تعرٌف الصالحً 2005

استعداد او تهٌإ معرفً ٌكون موجها ً نحو ؼاٌة او رؼبة ٌطمح الفرد الى ان ٌصل الٌها
وٌتوقع النجاح فٌها (الصالحً  ، 2005 ،ص. )39

وٌعرف اجرائٌاً بالدرجة التً ٌحصل علٌها المستجٌب على مقٌاس االمل .

القلق  Anxietyعرفه :
 )1رٌس 1995
انه حالة عاطفٌة ؼٌر مرٌحة تتصؾ بتوقع الشر والتوتر التً ٌمكن ان ترافقها اعراض
فسٌولوجٌة كالتوتر العضلً أو التعرق واضطرابات التنفس والؽثٌان والدوران ( Ress, 1995,
. )p.256

 )2عرفه العتوم واخرون 2005

هو شعور بعدم االرتٌاح واحساس بالرهبة والتخوؾ من بعض المواقؾ التً ال تكون
نواتجها واضحة (العتوم  ، 2005 ،ص. )189

قلق المستقبل  Future Anxietyوقد عرفه :
 )1العكاٌشً 2000
أنه حالة من التحسس الذاتً وحاجة ٌدركها الفرد وتشؽل تفكٌره وٌبدو على شكل شعور
بالضٌق والتوتر والخوؾ الدائم وعدم االرتٌاح تجاه الموضوعات التً ٌتوقع حدوثها مستقبالً
(العكاٌشً  ،2000 ،ص. )13

 )2كرمٌان 2008

شعور انفعالً ٌتسم باالرتباك والضٌق والؽموض وتوقع السوء والخوؾ من المستقبل
وشك من القدرة على التفاعل االجتماعً (كرمٌان  ، 2008 ،ص.)7

تعرٌف الباحثة نظرٌاً :
هو حالة من الخوؾ والشك والرٌبة من المجهول التً تتصؾ بعدم قدرة الفرد على
السٌطرة علٌه مما ٌإدي الى احساس بالشعور والضٌق وعدم الراحة تجاه الموضوعات التً
ٌتوقع حدوثها مستقبالً .

وٌعرف اجرائٌاً بالدرجة التً ٌحصل علٌها المستجٌب على مقٌاس قلق المستقبل .
الفصل الثانً
االطار النظري
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ٌتناول هذا الفصل عرض مفهوم االمل وقلق المستقبل .
اوال  :مفهوم االمل The Hope of concept

لقد كان االمل ٌعرؾ على انه افكار أو شعور ٌعكس ادراكا ً بؤن شٌئا ً جٌداً سوؾ ٌحدث
فً حٌاة الشخص وقد قام سناٌدر وزمالإه بوضع افتراض مفاده ان االمل ٌمكن تفسٌره
باالستناد الى عملٌة التفكٌر الموجه نحو الهدؾ التً ٌقوم الشخص فٌها بالعمل على جانبٌن
مترابطٌن هما افكار االتجاهات أو المسالك أو (افكار القوة) .

وٌإكد هذا التعرٌؾ على التفكٌر الموجه نحو الهدؾ الذي ٌكون مستقراً عبر المواقؾ
والزمن  .وقد اشارت الدراسات الى ان الدرجات المرتفعة عن مقٌاس االمل الذي اعده (سناٌدر
واخرون  )Snyder & et al. , 1991كانت ترتبط بالزٌادة فً التفاإل وادراك االمكانٌات
وحل المشكالت وادراك السٌطرة والكفاٌة وتقدٌر الذات والتوقعات االٌجابٌة العامة بخصوص
الهدؾ والطموحات واالمكانات الفردٌة وارتباط لكل الدرجات بالدرجات الواطئة على مإثرات
القلق واالكتئاب .
وبوجه عام فان االفراد من ذوي االمل المرتفع لدى مقارنتهم بذوي المنخفض فانهم
ٌكونون اكثر اٌجابٌة فً تفكٌرهم كما انهم ٌسعون الى تحقٌق امكاناتهم وقدراتهم فً تحصٌل
طموحاتهم وهم اكثر اٌمانا ً بامكانٌة الوصول الٌها وهم ٌركزون على النجاح .
وان ذوي االمل المنخفض ٌكونون مقتنعٌن بؤنهم مفتقرٌن الى السبل الالزمة لبلوغ
طموحاتهم واهدافهم  ،وٌشكون فً امكانٌة استخدامهم للسبل المتوافرة لدٌهم وان هإالء الناس
ٌضعون اهدافا ً سهلة جداً أو شدٌدة الصعوبة وٌرون ان امامهم فرصة قلٌلة أو ضعٌفة فً
الوصول الى اهدافهم وطموحاتهم وتتكون لدٌهم احساسات بعدم التؤكد والفشل بشؤن اهدافهم
وطموحاتهم وتتكون لدٌهم احساسات بعدم التؤكد والفشل بشؤن اهدافهم وطموحاتهم وتتكون لدٌهم
احساسات بعدم التؤكد والفشل بشؤن اهدافهم وطموحاتهم وتتكون لدٌهم احساسات بعدم التؤكد
والفشل بشؤن اهدافهم وطموحاتهم وقدراتهم وٌعٌشون انفعاالت سلبٌة عندما ٌسعون وراء
ؼاٌاتهم (. )Kilnder, 1995, p.10

ثانٌاً  :النظرٌات المفسرة لمفهوم االمل
 -1نظرٌة ستونالند فً االمل :
فً العقود الثالثة االخٌرة ظهرت نظرٌة االمل كان جوهر هذه النظرٌة هو (توقع ما هو
اكثر من الصفر فً تحقٌق رؼبات الفرد وطموحاته) واالمل المرتفع فً هذا السٌاق ٌعكس
ادراكا ً الحتمالٌة مرتفعة لتحقٌق رؼبة ما .
 )1994ان من الضروري وجود مستوى ولو بالحد االدنى من
وقد افترض (ستونالند ،
اهمٌة الرؼبة أو الطموح أو الؽاٌة التً ٌرٌدها الفرد لكً ٌكون االمل ذا فاعلٌة .
وقد اوضح ستونالند ان االمل ؼالبا ً ما ٌستند الى االستنتاج الذي ٌقوم به الفرد حٌال
الحالة الظواهرتٌة لشخص اخر فً موقؾ معٌن  ،وٌوضح ان االفراد عامة ٌمٌلون الى تجنب
الموقؾ التً ٌفشلون فٌها والتً تشعرهم بعدم جدوى االمل وبمكانة واطئة وانهم ٌفضلون

7

2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون

المهمات التً نجحوا فٌها وتفوقوا بها على االخرٌن وهذا ما اوضحته دراسة كل من (نولٌس
 ،1947 Nowlisوكٌبهارت . )Snyder, 1995 , p.356( . )1948 Gebhart
 -2نظرٌة االمل لسناٌدر : Snyder
 )Snyderوزمالإه بتكوٌن مفهوم االمل (  )Hopeعلى انه استعداد أو
لقد قام سناٌدر (
معرفً ٌكون موجها ً نحو تحقٌق طموحات الفرد ورؼباته واهدافه وٌنظر الى االمل على انه
ٌتضمن مكونٌن مترابطٌن داخلٌن فً عالقة تبادلٌة .
 )Agencyالذي ٌتضمن احساس الفرد باالستعمال الناضج
المكون االول ٌدعى القوة (
 agencyهً الدافعٌة العقلٌة التً
للطاقة فً سعٌه الى تحقٌق طموحاته وعلٌه فان القوة
ٌستعملها الفرد فً انشاء ودفع الحركة نحو طموح أو رؼبة ما (. )Snyder, 2002, p.103
أما المكون الثانً لتكوٌن مفهوم االمل فهو القابلٌة المدركة على تولٌد مسالك أو سبل
( )Pathwaysللوصول الى الطموحات والؽاٌات والرؼبات .
وهكذا فان االمل ٌعرؾ على نحو دقٌق بؤنه حالة دافعٌة اٌجابٌة تقوم على احساس
تبادلً المنشؤ من كل من :
أ) القوة  Agencyوهً الطاقة الموجهة نحو تحقٌق ؼاٌة أو هدؾ .
ب) المسالك  Pathwaysوهً التخطٌط لتحقٌق الرؼبات والؽاٌات الناضجة Snyder, ( .
)1994, p.536
 -3نظرٌة الزاروس : Lazaruse 2002
 )Lazaruseفً نظرٌته حول المعنى النفسً لالمل ان االمل هو
اوضح الزاروس (
ً
شًء اٌجابً (ال ٌتوافر حالٌا فً حٌاة الفرد) وبما هو فً طرٌقته الى الحدوث وانه بصدد
التوصل الٌه على الرؼم من ان الرؼبة أو (الدافعٌة) تعد خاصٌة اساسٌة فٌه  .إال ان االمل ال
ٌعتمد علٌها فقط النه ٌتطلب االعتقاد بامكانٌة توصل الفرد الى نتٌجة مرؼوب فٌها مما ٌعطً
لالمل جانبا ً معرفٌا ً وٌمٌزه من الدافعٌة والشرط االساسً فً االمل هو ان تكون ظروؾ حٌاة
الفرد ؼٌر مالئمة أو ؼٌر مناسبة أي تتضمن (حرمانا ً أو ضرراً أو تهدٌداً)  .فالفرد ٌهتم بما
سٌحدث من تؽٌٌر فً ظروؾ حٌاته وٌؤمل انه سٌكون هناك تؽٌٌر منها نحو االحسن والفرد
بحاجة الى هذا التؽٌٌر حتى فً اسوأ الظروؾ وٌكون هنا االمل مصدراً نفسٌا ً مهما ً وحٌوٌا ً فً
حٌاة الفرد ومن دونه لن ٌكون هناك ما ٌرضٌه عنها (. )Lazaruse, 1999, p.7
)Acceptance
واوضح الزاروس فً نظرٌته حول المعنى النفسً لالمل دور التقبل (
فً الحٌاة االنفعالٌة وبٌن ان المرء الٌمكن له ان ٌتقبل قدراً محتوما ً من دون بعض االمل فٌما
ٌخص امكانٌة الوصول الى حٌاة اٌجابٌة فً وجه الخسارة القادمة التً قد ٌتعرض لها  .وان كالً
من التقبل (  )Acceptanceواالمل (ٌ )Hopeتطلب محاولة للتؤقلم  ،ومن ثم فانهما متداخالن
فٌما بٌنهما واالمل ٌعتمد على فهمنا لما ٌحصل من احداث فً الحٌاة ومحاولة التؤقلم معها
وٌتضمن احكاما ً اٌجابٌة وسلبٌة وامكانٌة التوصل الى نتائج اٌجابٌة حول احداث الحٌاة
الضاؼطة والتعامل معها (. )Lazaruse, 2002, p.2
من خالل عرض النظرٌات السابقة نستنتج ان مفهوم االمل هو حالة داخلٌة تتوفر لدى
الجمٌع ولكن بنسب متفاوتة فالبعض لدٌهم بشكل عال واالخر ٌكون اقل لكن الجمٌع ٌسعى
جاهداً على ع ّد ان االمل هو االعتقاد االمثل بامكانٌة التوصل الى نتٌجة اٌجابٌة .
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فقد اشار ستونالند الى وجود مستوى ولو بالحد االدنى من االهمٌة الرؼبة أو الطموح
أو الؽاٌة التً ٌرٌدها الفرد لكً ٌكون فاعالً فً حٌن اشار سناٌدر الى الجانب المعرفً عندما
فسره على انه استعداد أو تهٌإ معرفً اذ اشار انه حالة اٌجابٌة تقوم على احساس تبادلً بٌن
القوة والمسالك  .أما الزورس فقد اوضح ان المرء الٌمكن ان ٌتقبل قدراً محتوما ً من دون بعض
االمل فٌما ٌخص امكانٌة الوصول الى حٌاة اٌجابٌة فً وجه الخسارة القادمة التً ٌتعرض لها .
مفهوم القلق :
تعد ظاهرة القلق من الظواهر النفسٌة الشائعة التً اهتم بها علماء النفس فً العصر
الحدٌث  ،اذ اصبحت ظاهرة ملحوظة بشكل كبٌر لدى االفراد نتٌجة لظروؾ الحٌاة الصعبة
والمعقدة .
والقلق ظاهرة اعتٌادٌة ٌعٌشها االنسان وٌتمٌز بها دون سائر المخلوقات الحٌة فهو
مرافق لحرٌة االنسان واضطراره الختٌار مسالك ال تتفق ورؼباته رضوخا ً لمطالب المجتمع أو
لعدم القدرة على تحقٌق رؼباته التً تعٌقها معوقات كبٌرة تزداد مع تزاٌد ضؽوط الحٌاة الحدٌثة
ومطالب العٌش (الوقفً ،1998 ،ص. )20
وتتؤثر ظاهرة القلق بعوامل بٌئٌة اجتماعٌة وراثٌة وكذلك بالظروؾ واالحداث التً مر
بها الفرد فً حٌاته العامة  ،اذ ٌوجد القلق فً حٌاة االفراد بدرجات مختلفة تمتد ما بٌن القلق
البسٌط الذي ٌظهر على شكل الخشٌة واشؽال البال  ،والقلق الشدٌد الذي ٌظهر على شكل
الرعب التً ٌستشعرها الفرد (عدس وتوق ، 1993 ،ص. )368
وٌعد القلق من اكثر االضطرابات النفسٌة شٌوعا ً  ،وانه سمة رئٌسة أي معظمها  ،كما
نجده مصاحبا ً لكل االضطرابات النفسٌة والعقلٌة .
وٌعد القلق من العوامل االساسٌة الضطراب الصحة النفسٌة اذ ٌعد من االنفعاالت
االساسٌة فً علم االمراض النفسٌة والعقلٌة  ،على الرؼم من القٌمة االٌجابٌة للقلق كونه عامالً
محفزاً وقوة بناءة تدفع الفرد نحو العمل البناء واالبداع  ،وهذا مادلت علٌه نتائج الكثٌر من
االبحاث  ،إال ان سمة القلق العالٌة قد تإدي بالفرد الى سلوك ؼٌر منظم بحٌث تعطله عن
المشاركة فً النشاطات االٌجابٌة الهادفة  ،وعندما تتضاعؾ هذه السمة تصبح اشد فانها تهدد
كٌانه وتخل بتوازنه على صحته النفسٌة .
وٌإثر القلق على شخصٌة الفرد وسلوكه فً جوانب متعددة اذ ٌمثل حالة من الشعور
بقلة االرتٌاح واالضطراب والهم المتعلق بحوادث المستقبل وتتضمن حالة من الشعور بالضٌق
وانشؽال الفكر وترقب الشر وقلة االرتٌاح حٌال ألم أو مشكلة متوقعة (شٌفر  ،ملمان ، 1996 ،
ص. )113
وٌعد القلق بصفة عامة سوٌا ً حٌن ٌكون استجابة لخطر قائم حٌن ٌزول بزوال هذا
الخطر وٌعد قلقا ً مرضٌا ً اذ ٌتجاوز كثٌراً حجم الخطر الحقٌقً ؼٌر ان وضع حد دقٌق ٌفصل
القلق السوي عن القلق المرضً هو مهمة صفٌة تعتمد الى درجة كبٌرة على المعاٌٌر
االجتماعٌة (بٌك  ، 2000 ،ص. )156
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وٌإكد ادلر اهمٌة العوامل االجتماعٌة فً تشكٌل حٌاة االنسان ونموه النفسً وٌرى ان
البحث عن اسباب القلق ٌ ،عتمد على فهم تلك العوامل (فهمً  ، 1987 ،ص. )188
وٌرى اصحاب المنظور االنسانً ان القلق الٌنشؤ من ماضً الفرد وانما هو خوؾ من
المستقبل وما قد ٌعمله من احداث تهدد وجود االنسان وانسانٌة الفرد فالقلق ٌنشؤ ما توقع الفرد
من انه قد ٌحدث (شلتز  ، 1983 ،ص. )307
تصنٌفات القلق ٌ :صنؾ القلق الى :
 -1القلق الموضوعً العادي :
ٌكون هذا القلق خارجا ً وموجوداً فعالً وٌطلق علٌه احٌانا ً القلق الواقعً أو القلق
الصحٌح أو القلق السوي (  )objective anxietyأو القلق الدافع (  )drneanxityأو القلق
االٌجابً (  )positive anxityوذلك الرتباط هذا النوع من القلق بموضوع حقٌقً ٌحمل
مخاطر حقٌقٌة والقلق فً هذه الحالة هو رد فعل مبرر لموضوع خارجً بحٌث ٌهٌئ الفرد
نفسه للتعامل مع هذا الموضوع وتجنب مخاطره .
 -2القلق العصابً (المرضً) :
وهو من انواع القلق الذي ال ٌدرك المصاب به مصدر علته  ،اال انه ٌشعر بحالة من
الخوؾ الؽامض من دون مبرر موضوعً لذلك هو قلق مرضً (  )morbidوٌسمى احٌانا ً
بالقلق الهائم الطلٌق (  )Free- floatinxietyالذي ٌتمثل فً الشعور بعدم االرتٌاح وترقب
المصائب وهذا الشعور مستمر ودائم لدى الفرد (ابراهٌم  ، 1982 ،ص. )16
واتفق عدد من العلماء والباحثٌن على تقسٌم اخر للقلق ٌحدد نوعٌن هما :
اوال  :قلق الحالة State Anxiety
وهً عبارة عن حاالت ال شعورٌة ذاتٌة من التوجس والتوتر وعدم االستقرار المإقت
الذي ٌحدث نتٌجة ظروؾ منبهة وفنٌة تثٌر الشعور بالقلق لذا  ،فاننا نتوقع ارتفاعا ً بدرجة القلق
وهذا ما ٌطلق علٌه قلق الحالة فهو ٌزول بزوال السبب (ابراهٌم  ، 1982 ،ص. )30
ثانٌا ً  :قلق السمة Trail Anxiety
ٌختلؾ هذا النوع عن قلق الحالة كونه اكثر دٌمومة بحٌث انه ٌكون سمة من سمات
الشخصٌة للفرد ودرجة القلق العالٌة لدى الفرد تمثل سمة له ٌضعؾ النظر من الحالة التً ٌمر
بها  ،فهو ٌعنً دافعا ً أو اتجاها ً سلوكٌا ً ٌدفع الفرد على ادراك ظروؾ ؼٌر خطرة موضوعٌا ً
كشًء مهدد واالستجابة لهذه الظروؾ بقلق الٌتناسب فً حدته مع حجم الخطر الموضوعً
(العتوم واخرون ،2005 ،ص. )200
التفسٌر الفسٌولوجً للقلق :
تنشؤ اعراض القلق النفسً من زٌادة فً نشاط الجهاز العصبً ؼٌر االداري بنوعٌه
السمبثاوي أو الباراسمبثاوي ومن ثم تزٌد نسبة االدرٌالٌن والنورادرٌالٌن فً الدم فٌتحرك
السكر فً الدم  ،مع شحوب فً الجلد فٌزداد العرق واحٌانا ً تجؾ االطراؾ .
اما ظواهر نشاط الجهاز الباراسمبثاوي فاهمها كثرة التبول واالسهال ووقوؾ الشعر
وزٌادة الحركات المعوٌة مع اضطراب الهضم والنوم وٌتمٌز القلق فسٌولوجٌا ً بدرجة عالٌة من
االنتباه والٌقظة المرضٌة فً وقت الراحة مع بطئ التكٌؾ للكرب أي ان االعراض ال تقل من
استمرار التعرض لالجهاد ونظراً لصعوبة التكٌؾ فً مرض القلق .

10

2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون

والمركز االعلى لتنظٌم الجهاز العصبً (الالارادي هو الهٌبوثالموس) المهاد التحتً
وهو مركز التعبٌر عن االنفعاالت وهو على اتصال دائم بالمخ الحشوي والذي هو مركز
االحساس باالنفعال وٌتلقى الهٌبوثالموس تعلٌماته من قشرة المخ الذي ٌتصل به للتكٌؾ مع
المنبهات الخارجٌة ومن ثم توجد دائرة عصبٌة مستمرة بٌن قشرة المخ الحشوي ومن خالل هذه
الدائرة العصبٌة نعبر ونحس بانفعاالتنا واذا اخذنا فً االعتبار ان هذه الدائرة العصبٌة المسإولة
عن ذلك هً (السبروتونٌن والنور ادرٌالٌن والوبامٌن) والتً تزٌد نسبها فً هذه المراكز من
أي جزء اخر فً المخ مع وجود االسٌتٌل كولٌن فً قشرة المخ وان اسباب معظم االمراض
النفسٌة والعقلٌة هً خلل فً توازن هذه الموصالت العصبٌة (عكاشة  ، 1998 ،ص . )111
مستوٌات القلق :
ان سلوك واداء الفرد وخاصة فً المواقؾ التً لها عالقة بمستقبله تتؤثر الى حد كبٌر
بمستوى القلق الذي ٌتمٌز به الفرد فمنهم من ٌكون من ذوي القلق العالً  ،كما تختلؾ تلك الشدة
لدى الفرد الواحد من وقت الخر ومن موقؾ الخر وكلما كان القلق عالٌا ً (اشد قلقا ً) كلما اصبح
الفرد متوتراً ومرهقا ً ضعؾ أداإه وانخفض انجازه (. )Burton, 1971, p.139
وعلى الرؼم من وجود حد فاصل بٌن درجات القلق المختلفة اال انه ٌظهر على ثالثة
مستوٌات متساوٌة هً :
اوالً  :المستوى الواطئ Low Anxiety
ان درجة معٌنة من القلق تعد ضرورة تساعد فً االستعداد لمجابهة متطلبات الحٌاة اذ
ٌعمل على الدافع أو الحافز أو العنصر النشط للفرد وسٌدفعه الى التمرٌن استعداداً للمهمة فً
محاولة لبذل اقصى جهد لتحقٌق افضل اداء  ،ان هذا النوع ٌعمل عمل الدافع وٌسمى احٌانا ً
بالقلق (المٌسر) أي القلق المفٌد الذي ٌزٌد استعداد الفرد لمجابهة الظروؾ الخارجٌة دون الحد
من قدرته على السٌطرة التامة على سلوكه (عالوي  ، 1998 ،ص. ) 383
ثانٌا ً  :المستوى المتوسط Center Anxiety
ً
فً بعض االحٌان ٌزداد مستوى القلق الى الحد الذي ٌإثر سلبا على االداء ففً هذا
المستوى (المتوسط) ٌصبح الفرد اقل قدرة على السٌطرة اذ ٌفقد السلوك مرونته وٌستولً
الجمود بوجه عام على استجابات الفرد فً المواقؾ المختلفة وٌحتاج الفرد الى المزٌد من بذل
الجهد للمحافظة على السلوك المناسب والمالئم من موقؾ الحٌاة المتعددة (الربٌعً ،2004 ،
ص. )12
ثالثا ً  :المستوى العالً High Anxiety
عندما ٌصل القلق الى المستوى العالً تبدأ اثار سلبٌة واضحة على السلوك واداء الفرد
فٌفقد قدرته على التركٌز وتكثر اخطاإه وٌتصؾ سلوكه بالعصبٌة وهناك دراسات الحدث على
تؤثٌر ارتفاع مستوى القلق على االداء أو االنجاز  ،فاصحاب القلق العالً ٌكون انجازهم
منخفضا ً لشعورهم واشؽالهم بالموقؾ االختبارٌة اكثر من انشؽالهم باداء االختبار فٌنخفض
اداإهم (تركً ، 1981 ،ص. )30
ان هذا االنشؽال ٌإدي الى حدوث مشكالت الٌة فً استقبال المعلومات من البٌئة
ودخولها الى اجهزة معالجة المعلومات أي الجهاز العصبً المركزي وٌترك اثارها سلبٌة وقد
اطلق علٌه مصطلح (القلق المعوق) (النقٌب ، 1990 ،ص. )92
اعراض القلق :
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تقسم اعراض القلق الى ثالث فئات وهً :
 - 1االعراض الجسمٌة  :وتمتاز بشحوب الوجه واتساع فتحة العٌن وبرودة االطراؾ
وسرعة ضربات القلب وارتفاع ضؽط الدم وسرعة التنفس والشعور باالختناق وجفاؾ
الحلق وعسر الهضم واالم المعدة وصعوبة التبول ونقص الطاقة والحٌوٌة وتوتر
العضالت (العنانً  ، 2000،ص. )114
 - 2االعراض النفسٌة واالجتماعٌة  :لعل من ابرز اعراضها عدم الراحة الداخلٌة والخوؾ
وترقب حدوث مكروه وتشتت االنتباه وكثرة النسٌان وعدم التركٌز واالرق وعدم
القدرة على النوم واالكتئاب والشعور بالعجز وعدم التوافق مع االخرٌن والعزلة وعدم
التكٌؾ .
 - 3االعراض المعرفٌة  :وتتضمن مجموعة من الخصائص المعرفٌة -:
أ .التطرؾ فً االحكام اذ ٌفسر الشخص الموقؾ باتجاه واحد مما ٌسبب له التعاسة .
ب .التصلب فً مواجهة المواقؾ المختلفة بطرٌقة واحدة من التفكٌر .
ج .تبنً معتقدات واتجاهات عن النفس والحٌاة ال ٌقوم علٌها دلٌل منطقً كالتسلطٌة
والجمود العقائدي (ابراهٌم  ، 1994 ،ص. )25-24
قلق المستقبل Future Anxiety
ٌمثل قلق المستقبل احد انواع القلق التً تشكل خطورة فً حٌاة الفرد والتً تمثل خوفا ً
من مجهول ناتجة عن خبرات ماضٌة او حاضرة ٌعٌشها الفرد تجعله ٌشعر بعدم االمان وتوقع
الخطر وٌشعر بعدم االستقرار وتسبب لدٌه هذه الحالة شٌئا ً من التشاإم الذي قد ٌإدي به فً
نهاٌة االمر الى اضطراب حقٌقً وخطٌر وٌكون القلق من المستقبل مزٌجا ً من الرعب واالمل
واألفكار الوسواسٌة والٌؤس بصورة ؼٌر معقولة وقد ٌعٌش الفرد حٌاة بشكل زائؾ فٌلجؤ الى
الكذب وقد ٌصل الى الخداع فً التعامل مع الواقع ومع من حوله (شقٌر  ، 2005 ،ص. )5
مفهوم قلق المستقبل Future Anxiety
ٌظهر قلق المستقبل سمة نفسٌة بارزة من خالل تعرض العنصر البشري لمجموعة من
التؽٌرات تعبر عن شعوره سائد بعدم الوثوق بالمستقبل وقلق المستقبل  .اضطراب نفسً المنشؤ
ٌنجم من خبرات ماضٌه ؼٌر سارة ومع تشوٌه وتحرٌؾ ادراكً معرفً للواقع وللذات من
خالل استحضار للذكرٌات والخبرات الماضٌة ؼٌر السارة (شقٌر  ،2005 ،ص. )5
 )Tofflerقلق المستقبل مرضا ً حقٌقٌا ً سببه التؽٌر وقد وصفه بتعابٌر طبٌة نفسٌة
وع ّد (
وٌرى توماس ( )Thomasان قلق المستقبل هو الخوؾ من شر مرتقب نحو المستقبل وذكر
برٌار هاملتون ان قلق المستقبل هو القلق التفكٌر أو االفعال تجاه المستقبل (معوض ، 1996 ،
ص. )67
وقلق المستقبل شعور بعدم االرتٌاح والتفكٌر السلبً تجاه المستقبل والنظرة السلمٌة
للحٌاة وعدم القدرة على مواجهة االحداث الضاؼطة وتدنً اعتبار الذات وفقدان الشعور باالمن
مع عدم الثقة بالنفس (.المشٌخً  ،2009 ،ص. )47
اسباب قلق المستقبل :
ٌظهر قلق المستقبل نتٌجة لالفكار السلبٌة حول ما هو آت فً المستقبل وعادة ماتكون
هذه االفكار تعبر عن حاالت موقفٌة ثابتة نسبٌا ً ومواقؾ معرفٌة وعاطفٌة وتتسم بالسلبٌة
والتشاإم وكذلك ٌرتبط القلق بحدث معٌن أو وضعٌات شخصٌة كتوقع االحداث مثل المرض أو
فقد شخص قرٌب أو شعور بتهدٌد االخفاق فً تحقٌق اهداؾ شخصٌة أو عدم التؤكد من كٌفٌة
التصرؾ ضمن احداث اجتماعٌة معٌنة أو الشعور بان التصرفات والخطوات الحالٌة ؼٌر
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مإكدة الحلول وان عدم امكانٌة التنبإ بالسلوك الخاص والنتائج النفسٌة المترتبة ٌمكن اعتبارها
عناصر تنشؤ عنها مواقؾ ملٌئة بمشاعر الخوؾ والقلق الناتجة عن المجهول  .ومن مسببات هذا
القلق عدم قدرة الفرد على التكٌؾ مع المشكالت التً ٌعانً منها وعدم فصل امانٌه عن
التوقعات المبنٌة على الواقع والتفكك االسري واالفتقار الى المهارات التً تمكن الفرد من تبنً
افكار عن مستقبل مشوق (. )Zalegki, 1994, p.185
ولعل من ابرز مسببات قلق المستقبل هً التؽٌرات االجتماعٌة المتسارعة فً المجتمع
اذ ان رد الفعل الوجدانً للتؽٌرات االخالقٌة واالجتماعٌة وضؽوطات الحٌاة العصرٌة ٌولد
مشاعر الرٌبة والقلق والخوؾ من القصور وتناقض االدوار وضؽوط الحٌاة ومشكالت تكوٌن
العالقات مع االخرٌن نتٌجة تؽٌر فً سلوكٌات المجتمع وانماط تفكٌره ( Moline,1990,p.1-
)5
االثار السلبٌة لقلق المستقبل :
 .1اعتالل الصحة النفسٌة للفرد والتً تدفع نحو الخمول وعدم االبداع وعدم تحقٌق الذات
وانعدام الثقة بالنفس ( .معوض  ،1996 ،ص. )14
 .2ؼٌاب التخطٌط للمستقبل وقلة المرونة واالعتماد على االخرٌن فً تؤمٌن المستقبل .
(. )Zaleski, 1996, p.172
 .3التوتر المستمر واضطرابات النوم وعدم التركٌز وسوء االدراك االجتماعً واالنطواء.
(بدر  ،1983 ،ص. )82
ٌ .4فقد الفرد تماسكه المعنوي وٌصبح عرضة لالنهٌار العقلً والبدنً(.ابراهٌم ،2003 ،
ص. )18
 .5الهروب من الماضً والتشاإم وعدم الثقة بؤحد واستخدام الٌات الدفاع وصالبة الرأي
والعنؾ ( .حسنٌن  ،2000 ،ص. )19
 .6انعدام الطمؤنٌنة للفرد على صحته ورزقه ومكانته ( .مسعود  ،2000 ،ص. )356
النظرٌات التً تناولت وفسرت القلق :
اوال  -نظرٌة التحلٌل النفسً :
فسر اصحاب النظرٌة القلق بؤنه تهدٌد متواصل ٌحذر بالخطر فقد ارجعه فروٌد الى
التهدٌدات المتزاٌدة التً تزٌد من شعور الفرد بالخطر  ،اما ادلر فقد ذهب الى ان القلق راجع
الى مشاعر النقص وعقدته  ،الذي تعوده نقائصه الجسمٌة او العقلٌة او االجتماعٌة سواء كانت
حقٌقة او وهمٌة اذ ان عقدة النقص التً ٌشعر بها الفرد احٌانا ً قد تكون وهمٌة وؼٌر حقٌقٌة
(القرٌطً ،1998 ،ص. )121
اما رأي (ادلر) بؤن هدؾ االنسان هو التفوق على ؼٌره وحٌن ٌفشل ٌشعر بالقلق  .اما
كارٌن هورتً فترى ان نظرٌة (فروٌد) ال تولً طبٌعة القلق دون فهم الظروؾ االجتماعٌة
االهمٌة التً تستحقها وتقول انه ٌنشؤ فٌها (عالوي ،2002 ،ص. )83
ثانٌا ً – المدرسة السلوكٌة :
ترى المدرسة السلوكٌة انه سلوك متعلم من البٌئة التً ٌعٌش فٌها الفرد تحت شروط
التدعٌم االٌجابً والتدعٌم السلبً وهً وجهة نظر مؽاٌرة للتحلٌلٌة فالسلوكٌون ال ٌإمنون
بالدوافع الالشعورٌة وال ٌتصورون الدٌنامٌكٌات النفسٌة او القوى الفاعلة فً الشخصٌة على
صور منظمات ثالث وهً (الهو  ،االنا  ،االنا العلٌا) كما فعل التحلٌلٌون بل انهم ٌفسرون القلق
فً ضوء االشتراط الكالسٌكً وهو ارتباط مثٌر جدٌد بالمثٌر االصلً وٌصبح المثٌر الجدٌد
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قادراً على استدعاء االستجابة الخاصة بالمثٌر االصلً وهذا ٌعنً ان مثٌراً محاٌداً ٌمكن ان
ٌرتبط بمثٌر آخر من طبٌعته أي ٌثٌر الخوؾ وبذلك ٌكتسب المثٌر المحاٌد صفة المثٌر االصلً
ال ٌثٌر مثل هذا الشعور وعندما ٌنسى الفرد هذه العالمة نجده ٌشعر بالخوؾ عندما ٌتعرض
لنفس الموضوع الذي ٌقوم بدور المثٌر الشرطً ولما كان هذا الموضوع الٌثٌر الخوؾ بطبٌعته
فان الفرد ٌستشعر هذا الخوؾ المبهم الذي هو القلق (كفافً  ، 1990 ،ص. )349
ثالثا ً – النظرٌة المعرفٌة :
جاء المعرفٌون بنقلة جدٌدة فً مٌدان العالج النفسً على عكس المدارس العالجٌة
االخرى اذ ان اصحاب االتجاه المعرفً ال ٌختلفون فٌما بٌنهم بل ٌمكن ببساطة استنتاج ان
جهود كل منهم جاءت مكملة لجهود اآلخر .
وٌع ّد الٌس وثورن وولٌم سون وباترسون هم من اهم من قدموا تصوراً حول النظرٌة
المعرفٌة فً العالج النفسً وترى هذه النظرٌة بان سبب القلق عائد الى معاناة الفرد فً الشعور
بالتهدٌد واعتباره مسبوقا ً بانماط من التفكٌر الخاطئ والتشوٌهات المعرفٌة وبالتالً سوء التفسٌر
من قبل الفرد الحساساته الجسمٌة العادٌة ومثال ذلك زٌادة ضربات القلب لدى الشخص وتفسٌر
الزٌادة على انها ازمة قلبٌة االمر الذي ٌإدي الى زٌادة االحساس باالعراض السلبٌة (ابو
سلٌمان ، 2007 ،ص. )8
رابعا ً – النظرٌة الوجودٌة :
ٌرى الوجودٌون ان االنسان دائما ً ٌعٌش للمستقبل وان القلق ٌصاحبه تهدٌد لعالقات
الفرد االجتماعٌة وبعض القٌم التً ٌتمسك بها وٌعتقد بؤنها مهمة لوجود ومما ٌتبع ذلك من
احباط وصراع ٌإدي الى شعور الفرد بالقلق (. )May,1950,p.35
وٌرى اخرون ان االنسان ٌتجه نحو المستقبل وهو متؽٌر دائما ً اال انه مسإول عما
ٌختار وٌستشعر القلق  ،اذ أن القلق فً نظرهم لٌس حالة مرضٌة تترتب على تجارب صدمات
فً الطفولة بل هو مكون من مكونات الذات (العكٌلً  ،2000،ص. )46
مناقشة (نظرٌات القلق) :
ً
من خالل عرض النظرٌات السابقة حول مفهوم القلق نجد اختالفا فً تحدٌد مكوناته
ً
ومسبباته وأثر المتؽٌرات االخرى فٌه تبعا ً الختالؾ االطر النظرٌة والفلسفٌة  .ونجد تقاربا فً
الرأي حول بعض المضامٌن ولقد تجسد االختالؾ والتباٌن فً االتجاهات التفسٌرٌة من خالل
تؤكٌد بعضها على اعطاء دور بارز للعوامل الباٌولوجٌة والجسمٌة فً حٌن اهتم بعضها اآلخر
بالجانب النفسً الداخلً ومن خالل الصراعات الداخلٌة ودورها البارز فً تشكٌل القلق
واهتمت نظرٌات اخرى بؤثر العوامل االجتماعٌة متمثلة باضطرابات العالقات االجتماعٌة للفرد
 ،بٌنما اكدت بعضها على الجانب االنسانً واهتمت بدور الفرد فً تحدٌد وصٌاؼة اسلوب
حٌاته الخاص .
الدراسات السابقة :
ٌتضمن عرض الدراسات ذات الصلة بموضوع :
 - 1دراسة صبري (  )2003المعتقدات الخرافٌة لدى المراهقٌن وعالقتها بقلق المستقبل
ودافعٌة االنجاز وشملت هذه الدراسة عٌنة مكونة من ( )150طالب وطالبة وكشفت نتائج
هذه الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن الذكور واالناث ولصالح الذكور
أي ان الذكور اكثر قلقا ً على مستقبلهم من االناث( .صبري  ،2003 ،ص. )80
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 - 2دراسة السبعاوي (  )2005قلق المستقبل لدى طلبة الجامعة وعالقته ببعض المتغٌرات
وهدفت الى قٌاس مستوى قلق المستقبل ومتؽٌر الجنس والتخصص وتكونت عٌنة
الدراسة من ( )578وقد اظهرت نتائج البحث بؤن مستوى قلق المستقبل عالً وان قلق
المستقبل لدى االناث اعلى من الذكور ( .السبعاوي  ،2007 ،ص)20-6
 - 3دراسة الصالحً (  )2005االمل وتحقٌق االهداف وعالقتها بالمكانة النفسٌة
واالجتماعٌة لدى طلبة الجامعة وهدفت الى قٌاس االمل لدى طلبة الجامعة ومعرفة
الفروق بٌن االمل على وفق الجنس والتخصص والتعرؾ على طبٌعة العالقة بٌن االمل
وتحقٌق االهداؾ والمكانة النفسٌة  ،اما عن نتائج البحث فان جمٌع االفراد ٌتمتعون
باالمل وال ٌوجد فروق ذات داللة بٌن الذكور واالناث ( .الصالحً  ،2005 ،ص-10
. )130
 - 4دراسة سعود (  )2005قلق المستقبل وعالقته بسمتً التفاؤل والتشاؤم لدى طالب
جامعة دمشق وقد هدفت الى تحدٌد اكثر مجاالت قلق المستقبل انتشاراً عند شباب
الجامعة ومدى انتشار السمات التفاإلٌة لدى طالب الجامعة وعالقتها بقلق المستقبل
وكانت عٌنة الدراسة مكونة من ( )2284من طالب جامعة دمشق واظهرت النتائج عن
ارتفاع نسبة القلقٌن من المستقبل ووجود عالقة ارتباطٌة ذات داللة احصائٌة بٌن قلق
المستقبل ومجاالته وكذلك وجود عالقة ارتباطٌة موجبة بٌن قلق المستقبل وكل من دخل
االسرة والعمر .
 - 5دراسة كرمٌان (  )2008سمات الشخصٌة وعالقتها بقلق المستقبل لدى العاملٌن
بصورة مؤقتة من الجالٌة العراقٌة فً استرالٌا وتكونت العٌنة من (  )198فرد من
الذكور واالناث وهدفت على التعرؾ على السمات الشخصٌة وقلق المستقبل واظهرت
وجود فروق ذات داللة احصائٌة بحسب الجنس ولصالح االناث ووجود مستوى عال من
القلق لدى عٌنة البحث ( .كرمٌان  ،2008 ،ص. )60-1
 - 6دراسة بلكٌالنً (  )2008تقدٌر الذات وعالقته بقلق المستقبل لدى الجالٌة العربٌة
المقٌمة بمدٌنة اوسلو فً النروٌج وهدفت الى التعرؾ على العالقة االرتباطٌة بٌن تقدٌر
الذات وقلق المستقبل لدى الجالٌة العربٌة المقٌمة بمدٌنة اوسلو وقد اسفرت النتائج ان
جمٌع افراد العٌنة لدٌهم تقدٌر عال لذواتهم  ،وانهم ٌشعرون بحالة من قلق المستقبل وانه
توجد عالقة بٌن تقدٌر الذات وقلق المستقبل وان هناك عالقة ارتباطٌة عكسٌة بٌن
درجات االفراد من ذوي التقدٌر المنخفض للذات وقلق المستقبل لدٌهم (بلكٌالنً ،
 ،2008انترنٌت) .
 - 7دراسة عبد هللا (  )2010قلق المستقبل لدى النساء هدفت الى قٌاس قلق المستقبل لدى
النساء فً محافظة دٌالى وتكونت عٌنة الدراسة من ( )100طالبة من جامعة دٌالى للعام
الدراسً ( )2010وكانت النتائج انه الٌوجد قلق من المستقبل لدى نساء محافظة دٌالى .
(عبد هللا  ،2010 ،ص.)230
 - 8دراسة بوك (  )2010قلق المستقبل باالمل وعالقته ببعض المتغٌرات وهدفت معرفة
العالقة بٌن قلق المستقبل باالمل وقد توصلت الى ان هناك عكسٌة دالة بٌن هذٌن
المتؽٌرٌن فالطلبة الذٌن ٌحصلون على درجة عالٌة على مقٌاس االمل ٌظهرون استجابات
متدنٌة على على مقٌاس قلق المستقبل وقد كانت فروق دالة معنوٌة فً قلق المستقبل فً
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االمل على وفق متؽٌر النوع  ،فالطالبات فً المرحلة الجامعٌة هن اقل قلقا ً واكثر امالً
من اقرانهن من الطلبة . )Buck, 2010, p.40-55( .
 - 9دراسة عبد الستار  ،مهند محمد (  )2011االعتقاد بعشوائٌة العالم وأثره فً فقدان
االمل وهدفت الى :
 )1قٌاس االعتقاد بعشوائٌة العالم بابعاده الثالثة (الشخصً – العالقات المتبادلة – السٌاسً
االجتماعً) وتقوٌم دالالتها االحصائٌة .
 )2قٌاس فقدان االمل لدى طلبة الجامعة لدى طلبة الجامعة على وفق متؽٌر االعتقاد
بعشوائٌة العالم (الواطئ – العالً) والجنس (ذكور – اناث)  ،وقد كانت عٌنة البحث
( )52طالبا وطالبة جامعٌة من كلٌة االداب جامعة بؽداد .وقد اظهرت نتائج البحث ان
طلبة الجامعة ٌمٌلون لالعتقاد بعشوائٌة عالمهم  ،وان طلبة الجامعة ٌخبرون مستوى عال
من فقدان االمل وٌتمثل ذلك بفقدان الرؼبة فً اتخاذ القرار واالحساس باالستسالم
واالمتناع عن التحري نحو المرؼوب (عامل الشعور بفقدان االمل)  ،واالحساس
بالتوقعات المستقبلٌة المظلمة وؼٌر السارة وعدم الحصول على االشٌاء الجٌدة والمرؼوبة
وتوقع فشل الخطط الموضوعة وؼموض المستقبل فً كل مجاالت الحٌاة (عبد الستار ،
 ،2011ص. )50
الفصل الثالث
مجتمع البحث :
ٌتحدد مجتمع البحث بطلبة جامعة دٌالى من كال التخصصٌن (علمً -إنسانً) والنوع
(ذكور-إناث) للعام الدراسً (  )2011-2010إذ بلػ المجتمع (  *)10835من طلبة الدراسة
الصباحٌة .
عٌنة البحث :
من (كلٌة التربٌة
اختٌرت عٌنة البحث بطرٌقة عشوائٌة من طلبة المرحلة الرابعة
االساسٌة وكلٌة التربٌة األصمعً وكلٌة التربٌة الرازي وكلٌة الطب،كلٌة اإلدارة واالقتصاد) إذ
تم تقسٌم مجتمع البحث إلى اختصاصٌن (علمً-إنسانً) والنوع (ذكور-إناث) وتم اختٌار عٌنة
البحث التطبٌقٌة والبالؽة (  )300طالب وطالبة وبواقع (  )150ذكور و(  )150إناث والجدول
(ٌ )1وضح ذلك .
**

ت
1
2
3
4
5

الجدول ()1
توزٌع افراد العٌنة حسب التخصص والنوع
النوع
التخصص
الكلٌة
ذكور
50
علمً -إنسانً
التربٌة االساسٌة
20
علمً
التربٌة الرازي
20
إنسانً
التربٌة األصمعً
30
علمً
الطب
30
إنسانً
اإلدارة واالقتصاد

المجموع
إناث
50
20
20
30
30

100
40
40
60
60

* حصلد الثاحثح علً الثياًاخ هي سئاسح جاهعح ديالً .
** لقذ ماى اخرياس الثاحثح للوشحلح الشاتعح  ،رلل الى هزٍ الوشحلح هي ذوثل ًهايح هشحلح االعذاد االماديوي للطالة وتذايح ذفنيشٍ
تالعول وتالوهٌح  ،وًظشاً للصعىتاخ النثيشج في اسريعاب اعذاد الطلثح الهائلح في ذعييٌهن في ذخصصاذهن العلويح او غيشها  ،لزلل فاى
الطلثح سيىاجهىى اًفسهن تاصهح هي الحيشج والقلق والري قذ ذرشجن الً فقذاى االهل وقلق الوسرقثل .
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المجموع

300

أداة البحث :
 -1مقٌاس االمل :
لؽرض تحقٌق أهداؾ البحث قامت الباحثة بعدة خطوات -:
 – 1بعد االطالع على األدبٌات والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع قامت الباحثة بتبنً
(مقٌاس الصالحً  )2005،لقٌاس األمل المكون من ( )33فقرة بعد ذلك قامت بعرضها على
الخبراء فً مجال التربٌة وعلم النفس إذ حصلت على نسبة قبول (  )%95وهذه النسبة تعد
مناسبة لصدق األداة .

مؤشرات صدق المقٌاس :
 الصدق الظاهري ٌ /شٌر هذا النوع من الصدق إلى الدرجة التً ٌظهر فٌها المقٌاس انه
ٌقٌس ما وضع ألجله (  )Fonggy,Higgit,1984,p21وقد تحقق هذا عند عرض
الفقرات على مجموعه من الخبراء للتقوٌم والحكم على صالحٌة فقراته .
 الثبات  /نعنً بالثبات الدقة واالتساق فً أداء الفرد واالستقرار فً النتائج عبر الزمن
فالمقٌاس الذي ٌتصؾ بالثبات هو الذي ٌعطً النتائج نفسها إذا طبق على المجموعة
نفسها من اإلفراد مرة ثانٌة (  )Baron,1981,p48وقد قامت الباحثة باستخراج الثبات
بطرٌقة إعادة االختبار ثم تطبٌق االختبار على عٌنة البحث البالػ عددها (  30طالبا)
وبعد تطبٌق المقٌاس على العٌنة ذاتها بعد مرور أسبوعٌٌن من التطبٌق األول إذ تم
حساب العالقة بٌن درجات االفراد بٌن التطبٌقٌتٌن باستخدام معامل ارتباط بٌرسون وقد
بلػ معامل االرتباط ( )%80وبذلك ٌعد المقٌاس صادقا ً وثابتا ً .
وصف المقٌاس :
 )33فقرة وبخمسة بدائل (اوافق بشدة  ،اوافق  ،اوافق نوعا ً ما ،
ٌتكون المقٌاس من (
ارفض نوعا ً ما  ،ارفض بشدة) وقد كانت اوزان الفقرات االٌجابٌة ( )1-5فً حٌن كانت السلبٌة
من ( . )5-1اما المتوسط الفرضً فقد كان (. )99
 -2مقٌاس قلق المستقبل :
سعت الباحثة الى بناء مقٌاس المستقبل بما ٌتالءم مع االطار النظري الذي انطلق منه
البحث والى جانب االستعانة بمقٌاس سابقة وهً :
أ .مقٌاس الخالدي  2007وعدد فقراته ( ) 48فقرة .
ب .مقٌاس العكاشً  2001وعدد فقراته ( )40فقرة .
ج .مقٌاس الشٌخً  2001وعدد فقراته ( ) 43فقرة .
ثم قامت باالجراءات اآلتٌة :
 .1فرز الفقرات المتشابهة عن الفقرات ؼٌر المتشابهة .
 .2صٌاؼة بعض الفقرات المؤخوذة بما ٌالئم مجتمع البحث .
 .3صٌاؼة بعض الفقرات الجدٌدة من الباحثة .
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وقد بلؽت عدد الفقرات ( )63فقرة موزعة على ثالثة جوانب ( .الجانب النفسً  ،الجانب
الصحً  ،الجانب االجتماعً ) وقد تم االعتماد على المدرج الخماسً للتقدٌر إزاء كل فقرة
وهو (موافق بشدة  ،موافق  ،بٌن الموافق وعدمه ،ؼٌر موافق ،ؼٌر موافق بشدة ) وكانت
األوزان كاآلتً (  )2,3,4,5،1للفقرات االٌجابٌة اما الفقرات السلبٌة فقد كانت أوزانها (
. )5،4،3،2،1
صالحٌة الفقرات :
لؽرض تقوٌم فقرات المقٌاس والحكم على صالحٌتها لقٌاس ما وضعت من اجل قٌاسه ،
تم عرض فقرات المقٌاس بصٌؽته األولٌة على مجموعة من األساتذة المختصٌن * فً مجال علم
النفس وبعد مراجعة ارائهم فً ضوء مالحظاتهم فً الحذؾ والتعدٌل استبقت الفقرات التً
حصلت على نسبة ( )%80فؤكثر وبذلك استبعدت ( )17فقرة لم تحصل على نسب اتفاق وع ّدت
ؼٌر صالحة .
وبناء على ذلك أصبح عدد فقراته ( )46فقره موزعة على ثالثة مجاالت :
( )15فقرة
المجال االجتماعً
( )20فقرة
المجال النفســـً
( )11فقرة
المجال الصحً
اتفق علٌها الخبراء أنها صالحة للقٌاس .
أجزاء تحلٌل الفقرات :
قامت الباحثة باستخدام أسلوبٌن للتحلٌل هما :
أوال  /أسلوب المجموعتٌن المتطرفتٌن
لؽرض استخراج القوة التمٌزٌة بهذه األسلوب تم ترتٌب الدرجات الكلٌة التً حصل
علٌها افراد العٌنة ترتٌبا ً تنازلٌا ً اذ تم تعٌٌن نسبة الــ (  )%27من االستمارات الحاصلة على
الدرجات الدنٌا على القٌاس والـــ ( )%27من االستمارات الحاصلة على الدرجات العلٌا ،وذلك
للحصول على اكبر حجم أقصى تماٌز ،وبذلك ٌكون مجموع االستمارات فً كل مجموعه ()81
استمارة وبذلك ٌكون مجموع االستمارات التً خضعت للتحلٌل هً (  )162استمارة وبعد
استخدام معادلة االختبار التائً الختبار داللة الفروق بٌن المجموعتٌن تبٌن ان جمٌع فقرات
المقٌاس ممٌزة عند مستوى داللة ( )0.05والجدول (ٌ )2وضح ذلك .
جدول ()2
القوة التمٌزٌة لفقرات مقٌاس قلق المستقبل بطرٌقة المجموعتٌن المتطرفتٌن
مستوى
القٌمة
المجموعة الدنٌا
المجموعة العلٌا
ت الفقرة
الداللة
التائٌة
االنحراؾ
المتوسط
االنحراؾ
المتوسط
المعٌاري
الحسابً
المعٌاري
الحسابً
5.044
0.870
2.012
1.04
2.50
دالة
1
7.364
1.160
2.722
0.147
3.519
دالة
2
2.935
0.485
1.796
1.165
2.148
دالة
3
3.667
1.048
1.98
1.190
2.432
دالة
4
* الخبراء -:

أ .د .ليث كريم حمد  /أ.د.مهند محمد عبد الستار  /أ.د .صفاء حبيب كرمة  /أ.م.د.محمود محمد سممان

أ.م.د.تششي عٌاد هثاسك  /م .إياد هاشن  /م .حزام خليل حويذ  /م.م .هىفق ايىب هحسي  /أ.م.د .لطيفح هاجذ
هحوىد
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

3.136
2.53
3.46
3.86
3.438
2.58
3.15
3.63
3.41
2.17
3.14
3.86
3.78
2.35
2.84
3.685
3.414
3.914
2.94
3.346
3.56
2.154
3.45
3.154
3.124
3.384
2.846
3.11
2.352
3.420
3.346
3.7591
3.648
3.241
3.019
3.111
2.488

1.031
1.257
0.85
0.410
0.905
1.10
1.10
0.712
1.011
1.07
1.10
0.410
0.618
1.25
1.19
0.605
0.96
1.094
1.094
0.961
0.814
1.239
0.92
1.156
1.074
0.914
1.123
0.484
1.244
0.804
0.474
0.588
0.735
0.951
1.072
1.022
1.186

2.309
2.037
3.03
3.63
2.407
2.41
2.33
3.068
2.395
1.52
1.98
3.72
3052
1.42
1.926
3.012
2.75
2.432
2.432
1.884
2.846
1.512
1.907
2.685
2.754
2.384
1.525
1.877
1.451
2.47
2.753
3.006
2.272
2.519
1.951
2.352
1.451

1.176
1.174
1.01
0.80
1.10
1.014
1.23
1.110
1.044
0.87
1.93
0.61
0.78
0.825
1.34
0.434
1.173
1.147
1.143
1.075
1.156
0.947
1.102
1.155
1.199
1.181
0.900
1.014
0.812
1.082
1.087
1.072
1.067
1.170
1.146
1.139
0.899

2.734
4.22
4.22
3.312
4.20
2.939
6.564
5.483
6.436
10.87
9.29
2.45
7.90
7.903
7.053
7.666
5.47
3.860
3.860
12.801
6.434
5.239
13.643
3.653
2.873
8.524
11.681
11.114
7.724
8.898
5.164
7.841
4.217
6.046
8.661
6.316
8.869

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

42
43
44
45

2.914
3.580
3.961
3.111

1.139
0.786
0.725
1.034

1.932
2.907
2.852
2.500

1.093
1.114
1.116
1.202

7.915
6.263
8.031
4.907

دالة
دالة
دالة
دالة
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1.072

1.951

1.146

8.661

دالة

ثانٌا ً  /عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة :
ان األسلوب األخر فً تحلٌل الفقرات هو إٌجاد العالقة بٌن درجة كل فقرة والدرجة
الكلٌة ( )Nunnaly,1978,p262وقد تم استعمال معامل ارتباط بٌرسون الستخراج العالقة
االرتباطٌة بٌن كل فقرة من فقرات المقٌاس والدرجة الكلٌة لــ ( )300استمارة وقد كانت جمٌع
معامالت االرتباط دالة إحصائٌا عند مستوى داللة ( )0.05والجدول (ٌ )3وضح ذلك .

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

الجدول ()3
معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقٌاس بالدرجة
الكلٌة للمقٌاس عند مستوى داللة ()0.05
معامل االرتباط
ت
معامل االرتباط
ت
معامل االرتباط
0.439
0.114
0.204
31
16
0.237
0.152
0.243
32
17
0.280
0.347
0.101
33
18
0.322
0.281
0.130
34
19
0.273
0.306
0.140
35
20
0.281
0.262
0.322
36
21
0.385
0.179
0.194
37
22
0.331
0.471
0.209
38
23
0.217
0.298
0.135
39
24
0.332
0.254
0.348
40
25
0.270
0.145
0.138
41
26
0.315
0.315
0.281
42
27
0.446
0.131
0.253
43
28
0.140
0.493
0.446
44
29
0.322
0.279
0.374
45
30
0.446
46

الصدق ومؤشراته :
تحققت فً المقٌاس الحالً مإشرات الصدق اآلتٌة -:
أ  -الصدق الظاهري
قد تحقق هذا النوع من الصدق عندما تم عرض المقٌاس بصٌؽته األولٌة على مجموعه
من الخبراء لؽرض تقوٌمه والحكم على صالحٌة فقراته وكما تم ذكره سابقا ً .
ب -الصدق البنائً
ٌعد أسلوب تحلٌل الفقرات فً المجموعتٌن المتطرفتٌن  ،وأسلوب ارتباط درجة الفقرة
بالدرجة الكلٌة للمقٌاس احد مإشرات هذا النوع من الصدق) Dopis,1962.p,144(.
وٌعد المقٌاس متمتعا ً بالصدق البنائً عندما تكون فقراته ممٌزة على وفق هذه االسالٌب
وقد تمتع المقٌاس الحالً بالصدق البنائً وكما تم توضٌحه فً الجدولٌن (.)4( ، )3
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الثبات ومؤشراته :
استعانت الباحثة بؤسلوبٌن الستخراج ثبات المقٌاس الحالً هما :
أ -أسلوب التجزئة التصفٌة
الستخراج التجزئة النصفٌة بهذه الطرٌقة قامت الباحثة بتقسٌم فقرات المقٌاس إلى
نصفٌن (فقرات فردٌة  ،فقرات زوجٌة ) ولـ (  )100استمارة تم سحبها بشكل عشوائً من
استمارا ت العٌنة االساسٌة ،تم حساب معامالت االرتباط بٌن درجات النصفٌن وقد بلؽت
( )0.86ولما كانت الدرجة المستخرجة هً لنصؾ المقٌاس فلقد تم تعدٌلها باستعمال معادلة
سبٌرمان – براون  ،وقد بلؽت ( )0.92وهً قٌمة ثبات عالٌة .
ب -معامل ألفا لالتساق الداخلً
الستخراج الثبات بهذه الطرٌقة تم اختبار ( )60استمارة بشكل عشوائً  ،ثم استعملت
معادلة (ألفا) لالتساق الداخلً وقد بلػ معامل الثبات ( 91ر )0وعلٌه ٌمكن القول ان البحث
الحالً قد توصل إلى بناء مقٌاس ٌتمتع بعدة مإشرات للصدق والثبات فضالً عن مإشرات
تحلٌل الفقرة والتً تشٌر إلى كفاءته فً التمٌٌز بٌن األفراد األقوٌاء والضعفاء فً الصفة المراد
قٌاسها ملحق (. )1
التطبٌق النهائً :
بعد تبنً مقٌاس األمل وبناء مقٌاس قلق المستقبل وٌهدؾ اإلجابة عن التساإالت البحث
الحالً قامت الباحثة بتطبٌق المقٌاسٌن على عٌنة البحث الحالً االساسٌة والبالؽة (  )300طلبة
المرحلة الرابعة ضمن جامعة دٌالى .
الوسائل اإلحصائٌة :
 معادلة االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن . معادلة االختبار التائً لعٌنة واحدة. معادلة ارتباط بٌرسون . معادلة معامل سبٌرمان – براون. معادلة معامل ألفا (االتساق الداخلً ) .الفـصل الرابع
 - 1تعرف األم ل لدى طلبة الجامـعة
تحقٌقآ للهدؾ األول من أهداؾ البحث الحالً طبقت الباحثة مقٌاس األم ل على عٌنة
البحث مكونة من (  )300إذ بلػ المتوسط درجات العٌنة فً المقٌاس (  )232,13درجة
وبانحراؾ معٌاري قدره ( )17,06وعند حساب داللة الفرق بٌن متوسط درجات العٌنة على
مقٌاس األمل والمتوسط النظري للمقٌاس البالػ (  )99وذلك باستخدام االختبار التائً لعٌنة
واحدة  .وجد أن الفرق بٌن المتوسطٌن ذات داللة إحصائٌة ولصالح المتوسط النظري للمقٌاس
آذ كانت القٌمة الثانٌة المحسوبة ( )12.23أعلى من القٌمة الجدولٌة ( )1.96وبداللة إحصائٌة
عند مستوى ( )0.05مما ٌدل على أن الفرق بٌن المتوسط المتحقق والمتوسط النظري للمقٌاس
حقٌقً ولم ٌؤت مصادفة وهذا ٌعنً أن عٌنة البحث تدنً مستوى االمل  ،والجدول (ٌ )4وضح
ذلك.

العٌنة

الجدول ()4
ٌوضح قٌمة االختبار التائً للفرق بٌن المتوسط الحسابً لمقٌاس االمل
والمتوسط الفرضً لعٌنة البحث
القٌمة الثانٌة
القٌمة
المتوسط
االنحراؾ
المتوسط
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الحسابً

المعٌاري

النظري

232,13

17,06

99

الثانٌة
المحسوبة
12,23

الجدولٌة

الداللة

1,96

0,05

قد ٌكون السبب فً ذلك الظرؾ الذي ٌعٌشه مجتمعنا فً الوقت الراهن من ازمات
وضؽوطات نفسٌة وانعدام االمن وقلة توفر فرص العمل  ،وبما ان طلبتنا لٌسو بعٌدٌن عن هذا
 )2010ودراسة (عبد
الواقع مما انعكس سلبا ً علٌهم  ،وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (بوك
الستار  )2011وقد ٌرجع السبب الى ان هاتٌن الدراستٌن قرٌبة فً الوقت للدراسة الحالٌة أي
حدٌثة مما ٌعنً ان الزمن كلما تقدم ٌزٌد احساس االفراد بفقدان االمل  ،فً حٌن انها اختلفت
مع دراسة (الصالحً  )2005اذ كانت النتائج اٌجابٌة أي انهم ٌتمتعون باالمل  .فقد ٌشٌر هذا
الى انه كلما مرت السنٌن ازدادت تعقٌدات الحٌاة وخصوصا ً الطلبة كونهم فً مرحلة تفاعل
وحركة مما ٌجعلهم ٌصطدمون بظروؾ الحٌاة القاسٌة فً وقتنا الراهن .
الهدف الثانً :
لتحقٌق التعرؾ على االم ل على وفق م تؽٌر النوع ( ذكور  ،اناث) تم معالجة هذا الهدؾ
احصائٌآ باستعمال األختبار الاتئي لعٌنتٌن م ستقلتٌن كما ٌتضح فً الجدول (. )5

المتؽٌرات
ذكور
اناث

الجدول ()5
االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن للتعرؾ على الفروق فً االمل
على وفق متؽٌر النوع
القٌمة
تائً
القٌمة ال ة
األنحراؾ
المتوسط
تائً
ال ة
العٌنة
الجدولٌة
المعٌاري
الحسابً
المحسوبة
15,12
233,02
150
1,96
1,06
16,20
231,98
150

مستوى
الداللة
0,02

أظهرت النتائج أن مستوى األم ل عند الذكور كان متوسطة (  )233,02حٌن كان
متوسط األول عند األناث ( )231,98وكان الفرق ؼٌر دال احصائٌآ بٌن المتوسطٌن  ،أذ كانت
القٌمة الثانٌة المحسوبة (  )1,06أقل من القٌمة التائٌة الجدولٌة (  )1,96ومستوى الداللة
( )0,05وهذا ٌدل على أن مستوى األم ل عند الذكور واألناث متساوي  ،وهذا ٌشٌر الى انه ال
توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً االمل بٌن الذكور واالناث مما ٌدل انهم ٌعٌشون الظروؾ
نفسها واالزمة ذاتها واالحباطات اضافة الى ان جمٌع الطلبة ٌمتلكون االحاسٌس نفسها بعدم
االمان وقلة توفٌر الفرص فً الحٌاة العملٌة واتفقت هذه النتٌجة مع دراسة (عبد الستار )2011
واختلفت مع دراسة (الصالحً  )2005ودراسة (بوك . )2011
الهدف الثالث :
لتحقٌق الهدؾ الثالث وهو التعرؾ على الفروق فً مستوى األم ل على وقؾ التخصص
(علمً  ،انسانً ) فقد تم معالجة البٌانات بؤستخدام األختبار التائً لعٌنتٌن مستقلٌتن أذ بلػ
المتوسط الحسابً للتخصص العلمً ( )125.53وبؤنحراؾ معٌاري قدره ( )14,345بٌنما
حصل التخصص ( األنسانً) على متوسط حسابً مقداره ( )123,706وبؤنحراؾ معٌاري
( )13,337وبعد حساب القٌمة التائٌة المحسوبة أكبر من القٌمة الجدولٌة ( )1.960مما ٌشٌر
الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة معنوٌة فً مستوى األم ل تبعا ً لمتؽٌري التخصص
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(علمً،انسانً) والجدول ( ٌ )6وضح ذلك  ،إال ان طلبة الفرع العلمً هم اقل امالً من طلبة
الفرع االدبً  ،قد ٌعود السبب ان طبٌعة دراسة التخصص العلمً اذ ٌكون اكثر صعوبة وتعقٌد
 ،مقارنة بالتخصص االنسانً .

الجدول ()6
االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن للتعرؾ على الفروق فً االمل على وفق متؽٌر التخصص
(علمً انسانً)
القٌمة
القٌمة
مستوى
المتوسط األنحراؾ
تائً
ال ة
التائٌة
حجم العٌنة التخصص
الداللة
المعٌاري
الحسابً
المحسوبة الجدولٌة
14,435 125,733
علمً
150
ؼٌر دالة
احصائًً
ا
1,960
2,98
13,33 123,706
انسانً
150
فضالً عن ان ذوي التخصص االنسانً تكون لدٌهم فرص عمل اكثر وآفاق اكثر
مستقبالً بذوي التخصص العلمً .
الهدف الرابع :
لتحقٌق الهدؾ الرابع وهو التعرؾ على مستوى قلق المستقبل لدى طلبة الجامعة  ،فقد
اً
احصائً باستخراج الوسط الحسابً ألفراد العٌنة والبالػ ( )138.37وبانحراؾ
عالجته الباحثة
معٌاري مقداره (  )11.134فً حٌن المتوسط الفرضً (  )138درجة وباستخدام األختبار
اً
احصائً بمستوى داللة ( )0,05وكما موضح فً
الاتئي لعٌنة واحدة تبٌن وجود فرق فً داللة
الجدول (  )7أذ تبٌن أن قلق المستقبل لدى طلبة الجامعة بمستوى عال وٌمكن تفسٌر ذلك
االسباب نفسها المإدٌة الى انعدام االمل لدى طلبة من ظروؾ حٌاتٌة قاسٌة مما ادى الى ظهور
اضطرابات نفسٌة من ضمنها الشعور بالقلق تجاه المستقبل فالتناقضات الهائلة بٌن ما هو حسً
وما هو معنوي وبٌن ما ٌتمنون وٌحلمون به وبٌن الواقع المتؤزم المرٌر ذلك كله ٌضعهم فً
منعطؾ خطٌر من الصراعات النفسٌة وظهور االضطرابات المتعلقة بقلق المستقبل  ،وتتفق
هذه الدراسة مع دراسة (السبعاوي  )2005و (دراسة كرمٌان  )2008و (دراسة سعود
 )2005وقد ٌعود السبب الى ان افراد العٌنة هم من الفئة نفسها وهذا ٌعنً ان لدٌهم االمال
والطموحات المشتركة نفسها بٌنهم واختلفت هذه الدراسة (عبد هللا  )2010ودراسة (بكلٌالنً
. )2008

العٌنة
300

الجدول ()7
االختبار التائي لعٌنة واحدة لمعرفة مستوى قلق المستقبل لدى أفراد
عٌنة البحث بشكل عام
المتوسط
تائً القٌمة التائٌة
القٌمة ال ة
المتوسط األنحراؾ
مستوى الداللة
الفرضً
الجدولٌة
المحسوبة
المعٌاري
الحسابً
138.37

11.234

138

47.597

23

1.960

اً
احصائً عند
دال
مستوى داللة
()0,05
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الهدف الخامس :
لؽرض تحقٌق الهدؾ الحالً وهو التعرؾ على مستوى قلق المستقبل على وقؾ متؽٌر
اً
احصائً ابستعمال األختبار التانً لعٌنتٌن مستقلتٌن أذ حصل الذكور
النوع فقد عولجت البٌانات
وبنحراؾ معٌاري (  )11.96بٌنما حصل اإلناث على
على متوسط حسابً (  )136.233ا
متوسط حسابً مقداره ( )140.513وبانحراؾ معٌاري مقداره ( )10.049إذ تبٌن أن القٌمة
الثانٌة المحسوبة ( )0.355أقل من القٌمة الجدولٌة البالؽة ( )1.960مما ٌشٌر الى انه ال توجد
فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى قلق المستقبل والجدول (ٌ )8وضح ذلك على وفق النوع
وقد ٌعود السبب الى ان كالً من الذكور واالناث ٌعٌشون الظروؾ نفسها ولدٌهم االمال
والطموحات نفسها  ،وان كل منهم ٌتعرضون للضؽوط النفسٌة واالجتماعٌة ذاتها ونتفق مع
دراسة (سعود  )2005واختلفت مع دراسة (السبعاوي . )2005
الجدول ()8
االختبار الثانً لعٌنتٌن مستقلتٌن للتعرؾ على الفروق فً قلق المستقبل على وفق متؽٌر النوع
(ذكور  ،اناث)
القٌمة
لتائً مستوى الداللة
القٌمة ا ة
االنحراؾ
المتوسط
تائً
ال ة
العٌنة النوع
0,05
الجدولٌة
المعٌاري
الحسابً
المحسوبة
 150ذكور 11.961 163.2333
اً
احصائً
دال
1.960
0.355
 150اناث 01.049 140.513
الهدف السادس :
اً
وفق للتخصص
لؽرض تحقٌق الهدؾ السادس وهو التعرؾ على قلق المستقبل
اً
احصائً بقانون االختبار التائً لعٌنتٌن
(علمً،انسانً) فقد اظهرت النتائج بعد معالجتها
م ستقلتًن  ،إذ حصل التخصص العلمً متوسط حسابً (  )139.793وبانحراؾ معٌاري
( )11.470بٌنما حصل التخصص العلمً على وسط حسابً ( )136.95وبانحراؾ معٌاري
( )10.84وبعد معالجتها أظهرت النتائج أن القٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.203اكبر من الطبقة
الجدولٌة البالؽة (  )1.690مما ٌشٌر الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة معنوٌة فً قلق
المستقبل ولصالح التخصص العلمً  .والجدول ( ٌ )9وضح ذلك  .وهذا ٌعنً ان الطلبة ذوي
التخصص العلمً ٌعانون من قلق المستقبل اكثر من ذوي التخصص االنسانً وقد ٌرجع السبب
الى الظروؾ نفسها التً ادت الى انعدام االمل لدٌهم وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (عبد الستار
. )2011
الجدول ()9
االختبار التائً لعٌنٌن مستقلتٌن للتعرؾ على الفروق فً قلق المستقبل على وفق متؽٌر
التخصص (علمً  ،انسانً)
القٌمة
مستوى
تائً
المتوسط األنحراؾ القٌمة ال ة
التائٌة
التخصص
العٌنة
الداللة
المحسوبة
المعٌاري
الحسابً
الجدولٌة
0,05
11.470 139.793
علمً
150
دال
1.960
2.203
10.84
136.95
انسانً
150
اً
احصائً
24
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الهدف السابع :
العالقة بٌن مستوى األم ل وقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة  ،وتم ذلك بعد معالجته
احصائا ً باستخدام معامل ارتباط .ظهر بؤن العالقة بٌن درجات األم ل وقلق المستقبل قد بلؽت
ٌ
( )0.324وبعد استخدام االختبار التائي لم عامل االرتباط ظهر بؤن القٌمة التائٌة المحسوبة
اً
احصائً بٌن
( )0.168وهً ذات داللة احصائٌة مما ٌدل على وجود عالقة موجبة دالة
مستوى األم ل وقلق المستقبل لدى عٌنة البحث والجدول (ٌ )10وضح ذلك.
الجدول ()10
معامل األرتباط بٌن األم ل وقلق المستقبل لدى طلبة الجامعـة
القٌمة التائٌة
معامل
مستوى الداللة
العٌنة
المتؽٌرات
المحسوبة
األرتباط
مستوى األم ل قلق
المستقبل

300

0,324

0,168

اً
احصائً
دال

ٌ )10تضح االتً ان العالقة بٌن االمل وقلق
وعلى وفق النتائج التً ٌبٌنها الجدول رقم (
المستقبل عالقة جاءت عاكسة لالوضاع النفسٌة التً ٌعٌشها الطلبة والتً خلفها الواقع
االجتماعً الذي ٌعٌشه ضمن بٌئتهم العراقٌة بظروفها االمنٌة المتؤزمة واوضاعها االقتصادٌة
المتذبذبة والتً تحمل الفرد اكثر من طاقته النفسٌة وبالتالً تظهر مإشرات شعوره بقلق
المستقبل الذي ٌعكس مستوى ضعٌؾ من االحساس باالمل .
االستنتاجات :
 .1ان افراد عٌنة البحث من طلبة الجامعة لٌس لدٌهم امل .
 .2التوجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى االمل بحسب النوع .
 .3توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى االمل عند الطلبة ذوي التخصص العلمً.
 .4ان افراد العٌنة من الطلبة لدٌهم قلق مستقبل قلق عالً .
 .5التوجد فروق ذات داللة احصائٌة بحسب متؽٌر النوع .
 .6توجد فروق ذات داللة احصائٌة بحسب المتؽٌر التخصص العلمً.
 .7توجد عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن االمل وقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة .
التوصٌات :
 .3العمل على تنمٌة وزرع االمل لدى الطلبة من خالل عمل برامج ارشادٌة وتوعٌة
باهمٌة المرحلة التً ٌعٌشونها بحٌث تتكون لدٌهم صورة مشرقة واٌجابٌة عن مستقبلهم
من خالل التؤكٌد على الجوانب االٌجابٌة .
 .4انشاء مركز نفسً وارشادي فً جامعة دٌالى بحٌث ٌسهم بطرٌقة فاعلة فً معالجة تلك
االضطرابات النفسٌة .
 .5اشراك طلبة الجامعة بالعمل التطوعً والخٌري  ،فضالً عن مشاركتهم بمنظمات
المجتمع المدنً لجعلهم اكثر فائدة وانتاجٌة .
المقترحات :
اجراء دراسة عن قلق المستقبل وفقدان االمل لدى الشباب المتعلمٌن العاطلٌن عن العمل
.
25
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Abstract
The hope and its relation with future worries for universities students
Iraq has suffered from severe circumstances and wars caused great
suffering , hardship , pain and sadness . So as a result , our society is
suffusing from psychological disorders . This is greatly noticed among
the students of Diyala university .
The students are hopeless and worried and this is due to the wars ,
especially the last one in 2003 .
The occupation’s effect caused many problems, social , economical
and security problems . This obviously affected greatly the students
because they are suffered more from crisis’s and insecurity .
The students are in the age at awareness, maturity and interaction
with modern life and its needs .
This research be aimed at studying the hope and its relation with
future worries for the student at Diyala university . Even has built a
measurement for futures worries and hope, It has applied on this research
sample which is a bout “300” students from Diyala university , for both
gender, made and female , scientific and literary specialty and this
research reach at the following .
1- The individual sample are hopeless .
2- No statistic differences at hope level according to gender .
3- No statistic differences at the hope level for the students at
scientific specialty .
4- The individual sample have high future worries .
5- No statistic differences for future worries according to gender type
change .
6- There are statistic differences according to scientific especiality
change .
7- There is statistic relation between the hope and future worries for
the university students .
So the researcher recommend
1- To develop and grow up the hope for the students through guidance
and awareness programmers to show them the stage importance
they live and will have a brighter and positive image for the future
through for certain on the positive sides .
2- Construct psychological and guidance centre in Diyala university
to treat those psychological disorders .
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)1( ملحق رقم
.. عزٌزي الطالب
.. ًعزٌزت
.. تحٌة طٌبة
تروم الباحثة القٌام بدراسة علمٌة حول مشاعرك النفسٌة نحو المستقبل فالرجاء رأٌك
نحو هذه المشاعر بؤمانة ومصداقٌة علما ً ان اجابتك ستكون موضع الثقة وستعامل بالسرٌة
. ًالتامة ولن تستخدم إال فً اؼراض البحث العلم
.. مع خالص الشكر
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موافق

الفقرات
اشعر بالثقة بؤي قرار اتخذه بشؤن مستقبلً .
ٌنتابنً االحساس باالمل حٌن افكر فً مستقبلً.
ٌضطرب نومً عندما افكر فً المستقبل .
اتوقع ان تزداد منؽصات حٌاتً مستقبلٌا ً .
ارى ان المنظومة القٌمة االخالقٌة تدهورت .
احس ان ظروفً الحالٌة ال تإهلنً الى تكوٌن
اسرة .
ارى ان املً ضعٌؾ جداً فً الحصول على
فرصة الكمال دراستً العلٌا .
اخشى االصابة بمرض معدي .
اشعر بان االمور اكثر تعقٌداً من السابق .
اشعر ان حٌاتنا مقبلة على تفكك اجتماعً .
ارى ان دراستً لٌس لها فائدة مستقبالً .
لدي احساس ان ال احد ٌكترث لما سٌحدث لً
مستقبالً .
ٌراودنً امل فً الحصول على فرصة الكمال
دراستً العلٌا مستقبالً .
اثق بقدرتً على حل أي مشكلة اجتماعٌة
تواجهنً .
تنتابنً حالة من التوتر وعدم االرتٌاح عندما
افكر فً المستقبل .
نفكٌري مستمر فً المستقبل وهو مصدر قلقً.
اشعر بالقلق من سرعة ومرور الوقت دون
تحقٌق اهدافً .
اشعر ان المستقبل ال ٌحمل أي صورة مشرقة.
اشعر ان امالً وطموحً لن تحقق .
ً
اشعر ان حٌاتً تتؽٌر نحو األسوأ مستقبال .
اخشى من وقوع بعض المصائب فً المستقبل.
اشعر بالعصبٌة والتوتر وعدم االستقرار .
اشعر بالشك واالرتباك والحٌرة عندما افكر فً
المستقبل .
اجد صعوبة فً التخطٌط للمستقبل .
اشعر بؤنً لن احقق ذاتً فً المستقبل .
اعانً من الضٌق فً التنفس .
اعانً من اضطراب فً النوم .
ٌتصبب العرق بؽزارة دون سبب واضح .
اعانً من ألم حاد فً الرأس .
اخشى ان ٌدبر لً االخرون أمراً فً المستقبل.
اشعر بالعجز من اتخاذ قرار بشؤن مستقبلً .
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تإلمنً حالة الصراع بٌن ما اعٌشه وما اطمح
الٌه .
اخشى ان حالتً تتدهور وتصبح عاجزة فً
المستقبل .
اخشى ان استمرار الظرؾ الحالً الذي ٌمر به
المجتمع .
تقلقنً ظاهر االفوارق الطبقٌة فً المجتمع .
اشعر ان السنٌن تمر علً سرٌعا ً دون ان احقق
طموحً .
اخشى من عدم توفر االماكن الصحٌة .
اعانً من جفاؾ الفم عندما افكر فً مستقبلً.
اخاؾ من الذٌن ٌؽدرون بً .
اخشى من االصابات بعاهات بدنٌة مستدٌمة .
االحظ ان ٌدي ترتعش عندما اقوم بعمل ما .
اعرق كثٌراً وبسهولة حتى فً اٌام البرد .
اشعر ان قلبً ٌدق بسرعة .
ٌقلقنً تدخل احد افراد اسرتً فً مصٌري .
اخشى ان افقد احد افراد اسرتً .
ٌمتلكنً شعوراً باالطمئنان على مستقبل
اسرتً.
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