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Abstract:
The current study aims to reveal the reality of the
relationship between mental health and mental toughness in
the presence of a feeling of future anxiety among university
students (University of Muhammad Boudiaf -M'sila- as a
model). This study will rely on the descriptive approach.
Where we will apply the mental health scales SCL-90-R (for
Abdul-Raqeeb Al-Buhairi1984) and the psychological
hardness scale (for Muhammar 2002) and the scale of future
anxiety by Zainab Mahmoud Al-Shukair 2003 on a random
sample of (200) male and female students. Where the results
of the research came as follows: There is a statistically
significant correlation relationship between mental health and
mental toughness among university students. There are
differences between the mean scores obtained by the study
sample in mental health according to the difference of each of
(sex). There is a statistically significant correlation
relationship Future anxiety for a university student.
Keywords: mental health - mental rigidity - future
anxiety - university student
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الملخص :
تهدف الدراسة الحاليةة للةا الفشةن عةق واقةع العالقةة بةيق الصةحة
النفسية و الصالبة النفسية في وجود شعور بقلق المستقبل لدى الطالب
الجامعي (جامعةة محمةد بواةياف المسةيلة مموججةا و و سةيعتمد فةي اتة
الدراسة علةا المةنها الوصةفي .يةق سةنقوط بتطبيةق مقةايية الصةحة
النفسةةية ( SCL-90-Rلعبةةد الرقيةةب البحيةةر 1984و و مقيةةاا الصةةالبة
النفسية (لمخيمر 2002و و مقياا قلق المستقبل لزينةب محمةود الشةقير
 2003علةا عينةة عشةوائية قوامهةا (200و طالبةا و طالبةة .يةق جةاتت
متائا البحق كمايلي :توجد عالقةة ارتباطية دالةة ل صةائيا بةيق الصةحة
النفسةةةية و الصةةةالبة النفسةةةية لةةةدى الطالةةةب الجامعي .توجةةةد فةةةرو بةةةيق
متوسطات الدرجات التي تحصل عليها عينة الدراسة في الصحة النفسية
تبع ةا ال الالةةتالف كةةل مةةق (الجنةو.توجةةد عالقةةة ارتباطيةة دالةةة ل صةةائيا
الصالبة النفسية و قلق المستقبل لدى الطالب الجامعي.
الكلمات المفتاحية :الصحة النفسية – الصالبة النفسية  -قلق المستقبل
مقدمة:
تتميز الحياة الجامعية مسبيا بامتشار مشاعر التوتر وقلق مق
المستقبل وما يحمل  ،فالقلق مق المستقبل القائم بيق الذات والمجتمع
يعتبر قضية محورية مدركة في الحياة الجامعية  ،قد ينشأ عق أففار
الاطئة والعقالمية تجعل الطالب الجامعي يؤول الواقع والموقن
واأل داث مق ول بشفل الاطئ  ،مما يدفع للا الة مق الخوف
والقلق الهائل الذ يؤثر علا صحت النفسية  ،ومق ثم يتسبب في
امخفاض مستوى صالبت النفسية  ،لال أن جلك قد ال يحدث عند كل
الطالب ،فقد لو ظ أن معظم الطالب يحتفظون بمستوى عال مق
الصالبة والصحة النفسية وال يصيبهم القلق ذا النوع مق القلق محو
مستقبلهم بالرغم مق تعراهم أل داث ياتية ااغطة األمر الذ
يجعلنا معطي دورا اما ال لعوامل أالرى ،فالقدرة علا مواجهة المستقبل
الاصة ما يفتنف مق الخوف والذعر الشديد مق التغيرات االجتماعية
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والسياسية المتوقع دوثها في المستقبل مع التوقعات السلبية لفل ما
يحمل المستقبل كل ذا يؤثر علا الصالبة النفسية للطالب  ،يق
جكر لوكنير ) (Lockner, 1998أن الصالبة النفسية عامل اط و يو
في الشخصية  ،فقد أصبحت مق المفا يم الهامة في أوقات الخطر
وتحدى المصاعب ومق العوامل المسا مة في الحفاظ علا الصحة
النفسية و المخفن مق قلق و التوتر في ياة الطالب .
فقلق الطالب مق مستقبل يتجلا في الوف مق المجهول الذ قد
ينجم عق البرات مااية (و اارة أيضاالو التي يعيشها و يحاول
التعايش معها  ،تعتبر مق العوامل المؤثرة علا جميع جوامب يات
الاصة النفسية  ،فشعور بالقلق يعزز ظهور االاطرابات مفسية و
التي قد تأثر علا صحت النفسية ،فتوقع الخطر و الشعور بعدط
االستقرار تسبب لدي ذه الحالة شيتمق االكتئاب و الوسواا الذ
قد يؤد ب في مهاية األمر للا ااطراب قيقي والطير
كاالاطرابات صحت النفسية ( .امد عبد السالط ز ران ، 1987:
16و
.1اإلشكالية  :لن الصحة النفسية ي قدرة اإلمسان علا الشعور
بالسعادة وليمام بالقيم المختلفة في الحياة وتفويق عالقات صادقة مع
اآلالريق وكذلك قدرت علا العودة للا الت الطبيعية بعد التعرض
أل صدمة أو اغط مفسي،و أمها ليست فقط اللوا مق األمراض ولفنها
الة مق اكتمال المعافاة الجسدية والنفسية واالجتماعية  ،وأن الصحة
بمفهومها الشامل أ م شيت في ياة اإلمسان ،كما أن مفوماتها
ومظا ر ا ترتبط مع بعضها البعض بشفل وثيق باإلاافة للي اعتماد
كل منها علا األالر بشفل كبير  ،فالصحة النفسية جزت مفمل للصحة
العامة يق أن عالم اليوط مليت بالضغوط النفسية واالجتماعية
واالمفعاالت المستمرة والتي قد تؤثر في الصالبة النفسية للطالب
الجامعي  ،كما ان التحول الحضار وتغير أمماط الحياة والتعرض
لوسائل اإلعالط الخارجية مق العوامل التي تساعد علا اثارة قلق محو
مستقبل ،فاإل مسان اليوط في عصر يتميز بالسرعة المتال قة التي تجعل
عراة لمواقن أو أ داث غير مألوفة بالنسبة للحياة اليومية المعتادة
والواقع أن القلق مق المستقبل وأ داث ي مق طبيعة الوجود اإلمسامي،
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وركق أساسي مق أركان الحياة بجوامبها الموجبة والسالبة ،وال تخلو
الحياة منها،فتزايد القلق محو المستقبل كما ال وكيفا ال و متيجة لتعقد
الحضارة وتسارع ليقاع العصر وتحديات  ،فحسب ما أشارت للي زينب
محمد شقير (  2005و الا ان قلق المستقبل يمثل ا د امواع القلق التي
تشفل الطورة في ياة الفرد والتي تمثل الوف مق مجهول ينجم عق
البرات مااية و اارة أيضا يعيشها الفرد تجعل يشعر بعدط االمق
وتوقع الخطر ويشعر بعدط االستقرار وتسبب لدية ذه الحالة شيت مق
التشاؤط والياا الذ قد يؤدى ب في مهاية األمر للا ااطراب قيقي
والطير مثل االكتئاب او ااطراب مفسا عصبي الطير مما يخفض
مق الصالبة النفسية للطالب.و ذا ما دفعنا للا دراسة مواوع :
الصالبة النفسية وعالقتها بالصحة النفسية في ظل قلق المستقبل لدى
طالب وطالبات الجامعة ،وعلي يمفق صياغة مشفلة الدراسة في عدة
تساؤالت:
 .1ل توجد عالقة ارتباطي بيق الصالبة النفسية و الصحة النفسية
لدى عينة مق طالب وطالبات الجامعة؟
 .2ل توجد فرو بيق متوسطات الدرجات التي تحصل عليها عينة
الدراسة في الصحة النفسية تبعا ال الالتالف كل مق (الجنةو؟
 .3ل توجد عالقة ارتباطي بيق الصالبة النفسية و قلق المستقبل لدى
عينة مق طالب وطالبات الجامعة؟
 .2أهداف الدراسة  :تفمق أ داف ذه الدراسة فيما يلي:
 الفشن عق طبيعة العالقة بيق الصحة النفسية و صالبة النفسيةلدى الطالب الجامعي.
 الفشن عق طبيعة العالقة بيق الصالبة النفسية و قلق المستقبل لدىالطالب الجامعي.
 التعرف علا طبيعة الفرو فيدرجات الصحة النفسية تبعا الالالتالف الجنة.
 .3أهمية الدراسة  :تستمد الدراسة الحالية أ ميتها في تناولها
لمواوع الصحة النفسية والصالبة النفسية لدى الطالب الجامعي
باعتبار مامتغيريق مهميق يتأثرامويأثران علا قلق الطالب مق
مستقبل الاصة لما في ظلمؤثرات عصرية التي فرات عليهم أمماط
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ياة جديدة ،وطمو ات مستقبلية ،فضال عق جلك قد يفيد للا جامب
غيره مق البحوث والدراسات المؤسسات المعنية في فهم المشفالت
النفسيـة و الجسمية والتربوية الشائعة لدى طلبة جامعييق و قلق
المستقبل لدى الطالب الجامعي وعالقت بالصالبة النفسية في اوت
متغير الجنة  ،علا أساا أن قلق المستقبل يؤثر في شخصية الفرد.
.4تحديد مفاهيم ا للدراسة
 .1تعريف الصحة النفسية  :عرفها امد عبد السالط ز ران 1997
" علا أمها الة ايجابية تتضمق التمتع بصحة العقل والجسم ولية
مجرد الغياب أو الخلو مق أعراض المرض النفسي" ( .امد عبد
السالط ز ران 1997،09:و  ،يق أن امد عبد السالط ز ران يرى
في الصحة النفسية علا أمها  :شعور ايجابي متفامل بيق الصحة
العقلية و الجسمية و لية اللو مق العرض المراي ،ذا يتفق مع ما
جات في االمسفلوبيديا في كون الصحة النفسية ي ":اللوا اإلمسان
مق األمراض النفسية أو العقلية " .و ذا ما أكده مخيمر صالح عق
منظمة الصحة العالمية ) (WHOفي كومها " :الة مق الرا ة
الجسمية والنفسية واالجتماعية ولية مجرد وجود المرض( .ابتساط
أ مد ابو العمريق و أديب الخالد 41 ،2002:و ،غير أن عبد العزيز
القوصي أالذ تعريف للصحة النفسية منحا أالرا يق عبالر عنها ،
بأمها :التوافق التاط بيق الوظائن النفسية المختلفة مع القدرة علا
مواجهة األزمات النفسية العادية التي تطرأ عادة علا اإلمسان مع
اإل ساا اإليجابي بالسعادة والففاية"( .عبد السالط عبد
الغفار1971،24:و
و التعريف اإلجرائي للصحة النفسية  :ي الدرجة التي يحصل عليها
الفرد في أبعاد مقياا الصحة النفسية SCL-90-Rالمستخدمة في
الدراسة  ،و التي ي  :األعراض الجسدية  ،الوسواا القهر ،
الحساسية التفاعلية  ،االكتئاب  ،القلق  ،العداوة  ،قلق الخواف ،
البارمويا التحليلية  ،الذ امية .
 .2الصالبة النفسية  :عرفها مخيمر بامها ممط مق التعاقد النفسي
يلتزط ب الفرد اتجاه مفس وا داف و قيم و االالريق مق ول ،
و اعتقاد الفرد أن بإمفام ان يفون ل تحفم فيما يوجه مق ا داث
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بتحمل المسؤوليات  ،و ان ما يطرأ علا جوامب يات مق تغيير و
امر مثير و ارور للنمو اكثر مق كوم تهديدا ل "  (.صالح
مخيمر1996،284:و ،فالصالبة النفسية مركب مهم مق مركبات
الشخصية القاعدية  ،التي تقي االمسان مق االثار الضواغط الحياتية
المختلفة ،و تجعل الفرد اكثر مرومة و تفاؤال و قابلية للتغلب علا
مشاكل الضاغطة  ،كما و تعمل الصالبة النفسية كعامل ماية مق
األمراض الجسدية و االاطرابات النفسية.
والتعريف اإلجرائي للصالبة النفسية :ي الدرجة التي يحصل عليها
الفرد في أبعاد الصالبة النفسية .
.3قلق المستقبل  :تعرف زينب محمود شقير (  2005و قلق المستقبل
علا أم " اللل او ااطراب مفسا المنشأ ينجم عق البرات مااية
غير سارة  ،مع تشوية وتحرين لدراكي معرفا للواقع وللذات مق
الالل استحضار للذكريات والخبرات المااية غير السارة  ،مع
تضخيم للسلبيات ود ض لإليجابيات الخاصة بالذات والواقع  ،تجعل
صا بها في الة مق التوتر وعدط االمق  ،مما قد يدفع لتدمير الذات
والعجز الوااح وتعميم الفشل وتوقع الفوارث  ،وتؤدى ب الا الة
مق التشاؤط مق المستقبل  ،وقلق التففير في المستقبل  ،والخوف مق
المشفالت االجتماعية واالقتصادية المستقبلية المتوقعة  ،و األففار
الوسواسية وقلق الموت واليأا(.زينب محمود شقير 2005،05:و
و التعريف اإلجرائي لقلق المستقبل :و و الدرجة الفلية التي يتحصل
عليها الفرد عند اجابت علا فقرات مقياا قلق المستقبل.
.5الدراسات السابقة :
الدراسة : 01ا لصالبة النفسية وعالقتها بقلق المستقبل دراسة ميدامية
لدى عينة مق طلبة جامعة دمشق لمهد عناد العوض و علي محيلي
جامعة البعق سوريا سنة  : "2014دف البحق التعرف للا العالقة
االرتباطية بيق الصالبة النفسية وقلق المستقبل ،ومعرفة الفرو بيق
متوسط درجات طلبة أفراد عينة البحق علا مقياا الصالبة النفسية
وقلق المستقبل تبعا ال لمتغير الجنة والفمية .وتفومت عينة البحق
مق(622و طالبا ال وطالبة مق طلبة جامعة دمشق ،وطبق عليهم مقياا
الصالبة النفسية ماد والوشبة )(Maddi& Koshaba,2001ومقياا
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قلق المستقبل مق لعداد البا ق وجلك بعد التحقق مق صدقهما وثباتهما .
وأشارت النتائا للا ما يلي :وجود عالقة ارتباطية عفسية جات داللة

ل صائية عند مستوى الداللة (0،05و بيق درجات الطلبة افراد عينة
البحق علا مقياا الصالبة النفسية ودرجاتهم علا مقياا قلق
المستقبل .وجود فرو جات داللة ل صائية بيق متوسط درجات الطلبة
أفراد عينة البحق علا مقياا الصالبة النفسية لصالح الذكور .وجود
فرو جات داللة ل صائية عند مستوى الداللة (0،05وبيق متوسط
درجات الطلبة أفراد عينة البحق علا مقياا الصالبة النفسية لصالح
الفميات التطبيقية .وجود فرو جات داللة ل صائية عند مستوى
الداللة(0،05و بيق متوسط درجات الطلبة أفراد عينة البحق علا
مقياا قلق المستقبل لصالح اإلماث .وجود فرو جات داللة ل صائية
عند مستوى الداللة (0،05و بيق متوسط درجات الطلبة أفراد عينة
البحق علا مقياا قلق المستقبل لصالح الفميات النظرية.
صالبة النفسية وعالقتها بالراا عق الحياة واالكتئاب
الدراسة : 02ال ّ
لدى المسنيق والمسنات المقيميق في دور الرعاية في األردن ليوسن
موسا مقداد و أسمات بدر اإلبرا يم  .2014و دفت ذه الدراسة
التعرف علا الصالبة النفسية وعالقتها بالراا عق الحياة واالكتئاب
لدى المسنيق والمسنات المقيميق في دور الرعاية في األردن لدى عينة
مق (140و مق المسنيق والمسنات  ،منهم  67مق المسنيق ،و 73مق
المسنات .ولتحقيق أ داف الدراسة استخدط البا ثان مقياا الصالبة
النفسية ،ومقياا الراا عق الحياة ،ومقياا االكتئاب لدى المسنيق
بعد التأكد مق صد تلك المقايية وثباتها  .ولإلجابة عق أسئلة
الدراسة تم استخداط المتوسطات الحسابية ،واالمحرافات المعيارية،
و معامالت ارتباط بيرسون  ،واستخداط اإل صائي (تو .وأظهرت
النتائا أن م ستوى الصالبة النفسية ومستوى الراا عق الحياة لدى
المسنيق والمسنات منخفض ،وأن مستوى االكتئاب لدى المسنيق
والمسنات مرتفع  ،كما أظهرت النتائا وجود عالقة ليجابية بيق
مستوى الصالبة النفسية والراا عق الحياة  ،ووجود فرو دالّة
ل صائيّا ال بيق المسنيق والمسنات  ،وجلك لصالح المسنيق علا مقياا
الصالبة النفسية.
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- 6اإلجراءات الميدانية للدراسة:
 1- 6منهج الدراسة :لن طبيعة المواوع و المشفلة المدروسة ي
التي تفرض المنها المناسب)،عبيدات جوقان2000،95:و و لستجابة
لطبيعة مواوع الدراسة الذ يهدف أساسا للا البحق عق العالقة بيق
الصحة النفسية الصالبة النفسية في ظل قلق المستقبل لدى الطالب
الجامعي علا عينة مق الطلبة والطالبات الجامعييق  ،فان المنها
الوصفي و المنها المالئم لمواوع الدراسة مق الالل توزيع
المقايية الثالثة (مقياا الصحة النفسية SCL-90-Rومقياا الصالبة
النفسية ومقياا قل ق المستقبل و مق ثم جمعها و تحليل المعطيات
و تفسير ا و الستخالص داللتها .
 - 7عينة الدراسة  :عينة البحق مق موع العينة العشوائية  ،ففي لطار
دراستنا ذه يففي أن يفون الطالب أو الطالبة متمدرسا في قسم علم
النفة بجامعة محمد بواياف بالمسيلة ليعتبر فردا مق المجتمع
األصلي و يتم االتياره امق العينة يق ستبلغ (200و طالب و طالبة.
 .8أدوات الدراسة :
.1مقياااا الصااحة النفساايةSCL -90 – R (syndrome check :
)  Listةةةو مقيةةةاا صةةةدر عةةةق و ةةةدة بحةةةوث القياسةةةات النفسةةةية
السةةةةةةريرية ( clinicalpsychometricsresearch unitوبالواليةةةةةةات
المتحةةةدة األمريفيةةةة  ،مسةةةتعمل بفثةةةرة سةةةوات فةةةي مسةةةخت االمجليزيةةةة
الصةةةةةةادرة سةةةةةةنة )  (1977ليومةةةةةةارد ديةةةةةةروجيتش  ،رومالةةةةةةةد ا ،
ليبمةةةان ولينوكةةةوفي( leonardR.Derogatis, Ronald S, Lipman
and Lino,و أو مسةةةةخت الفرمسةةةةية المترجمةةةةة سةةةةنة ) (1985مةةةةةق
قبةةةةةةةةةةةةةل الفنةةةةةةةةةةةةةديان فابيةةةةةةةةةةةةةان فةةةةةةةةةةةةةورتق و جينةةةةةةةةةةةةةات كةةةةةةةةةةةةةوت
) (fabyanfortan&jenatkout؛ ةةةةذه النسةةةةخة التةةةةي اسةةةةتخدمت فةةةةةي
مركةةةةةةز لعةةةةةةادة التأ يةةةةةةل جةةةةةةون لبوامةةةةةةت(jouhanlapointو كوسةةةةةةةيلة
لمقيةةةاا القلةةةق النفسةةةي و لتقيةةةةيم الصةةةحة النفسةةةية و االكتئةةةاب لةةةةد
مجموعةةةة مةةةةق األشةةةخاص المةةةةدمنيق اللةةةةذيق تتةةةراوح أعمةةةةار م مةةةةا
بةةةةةيق  35 – 18سةةةةةنة (Derogatis&Leonard R1:1977, 23و .
كمةةةا و توجةةةد مسةةةخة باللغةةةة العربيةةةة قةةةدمت سةةةنة ) (1992لصةةةا بها
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فضةةل الالةةد ابةةو يق فلسةةطيق .تتفةةون مةةق  90بنةةدا مقسةةمة علةةا 09
أبعةةةد ةةةي  :األعةةةراض الجسةةةةمية  ،الوسةةةواا القهةةةر  ،الحساسةةةةية
التفاعليةةةة  ،االكتئةةةاب  ،القلةةةق  ،العةةةداوة  ،قلةةةق الخةةةواف  ،البارامويةةةا
 ،الذ اميةةةة  ،وقداشةةةةتمل المقيةةةةاا علةةةةا تةةةةدريا الماسةةةةي "دائمةةةةا ،
غالبا،أ يامةةةةةا ،مةةةةةةادرا ،مطلقةةةةةةا " يةةةةةق أالةةةةةةذت البةةةةةةدائل الةةةةةةدرجات
4أو3أو2أو1أو ،0و تتوزعةةةةةت فيةةةةة البنةةةةةود سةةةةةب مةةةةةا جكةةةةةره كةةةةةل
ليومارد ديروجيتش  ،رومالد ا  ،ليبمان و لينوكوفي.
.2مقياا الصالبة النفسية  :اعداد مخير (2006و و و مقياا
مفون مق  47مبد تركز علا الجوامب الصالبة النفسية للفرد  ،و قد
اشتمل المقياا علا تدرج ثالثي ( تنطبق دائما – تنطبق ا ياما  -ال
تنطبق ابدا يق تتدرج علا 3أو2أو 1و يضم ثالث ابعاد ي
االلتزاط و التحفم و التحد .
 .3مقياا قلق المستقبل  :منإعداد زينب محمود شقير (2005و
 :يهدف المقياا للا معرفة رأ الفرد الشخصي بواوح في المستقبل
وجلك علا مقياا الماسي التدريا (معارض بشدة ،معارض ،محايد،
موافق ،موافق بشدةو ومواوع أماط ذه التقديرات المة درجات
ي( 0 - 1 - 2 - 3 - 4و علا الترتيب وجلك عندما يفون اتجاه البنود
محو قلق المستقبل سلبي بينما تفون ذه التقديرات في اتجاه عفسي
(4 – 3 – 2 – 1 – 0و عندما يفون اتجاه التقديرات محو قلق
المستقبل ليجابي  .وبذلك تشير الدرجة المرتفعة علا المقياا للا
ارتفاع قلق المستقبل لدى الفرد.ويتفون المقياا مق (28و مفردة .
 .9الخصائص السيكومترية للمقاييس:
لقد تم االعتماد علا ما يلي في ساب :
.1صدق المقياا
.1.1 .الصدق التمييزي (المقارنة الطرفية) :قمنا بمقارمة متوسطات
درجات أفراد ممق تمثل درجاتهم(  % 27و مق الدرجات العليا و ممق
تمثل درجاتهم(  % 27ومق الدرجات الدميا للمقياا و أبعاده  ،و ذا
للتحقق مق قدرة المقياا علا التمييز بيق المجموعتيق :مرتفعي
الدرجات ومنخفضي الدرجات علا المقياا ثم ساب قيمة "ت" بيق
الطرفيق وكامت النتائا كالتالي:
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الجدول( :)01الصدق التمييزي للمقاييس الثالثة على أفراد
العينة :
المجموعةالدنيا
المجموعة العليا
مستو
ن=32
ن = 32
قيمة
ى
متوسط االنحراف متوسط
االنحراف "ت" الداللة
الحساب المعياري الحسابي
ت
المعياري
ي

الصالبة
النفسية
الصحة
0.01 33.92
6.15
20.34
6.95 21.40
النفسية
قلق
25.20
6.47
14.09
5.63 14.28
المستقبل
يتبيق مق الجدول أن  :قيم " ت " كلها دالة ل صائيا عند
مستوى ( 0.01و للمقايية الثالثة مما يشير للا قدرة المقايية علا
التمييز بيق المجموعتيق الطرفيتيق و الدرجات الفلية للمقياا  .و من
فالمقايية علا درجة مقبولة مق القدرة علا التمييز بيق المجموعتيق
الطرفتيق العليا و الدميا ،و و ما يعتبر مؤشر مق مؤشرات صد
للمقايية .
15.37

8.25

18.43

7.74

23.80

.2الثبات المقياا  :تم التحقق مق ثبات المقياا باستخداط عدة طر
متائجها كتالي :
.1طريقة التجزئة النصفية :سب ما أشار للي أمحمد تيغزى فطريقة
التجزئة النصفية  " :تتميز طريقة ال تجزئة النصفية بتشاب ظروف
التطبيق لألسئلة الفردية و الزوجية وعدط التأثر بالممارسةو التدريب
و توفير الوقت و الجهد " (امحمدتيغز :دسنة09،و و يضين صالح
الديق أبو عالط (2006وان لتطبيق ذه الطريقة يشترط تجامة
درجات النصفيق لتحديد الطريقة المناسبة ،و علي :
288

مجلة الناصرية للدراسات االجتماعية والتاريخية

ISSN: 2170-1822,
EISSN: 2600-6189

مجلد ... :عدد  ...جوان ....
العنوان :الصالبة النفسية و عالقتها بالصحة النفسية في
ظل الشعور بقلق المستــــقبل لدى الطالب الجامعــــــي

ص.ص.

بعد ا تم ساب معامل ثبات بطريقة التجزئة النصفية (سبيرمان -
براونو .
الجدول ( : )02معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية (سبيرمان -
براون) لمقياا الصحة النفسية

طريقة حساب الثبات

معامل
االرتباط

قيمة معامل
مستوى
ثبات
الداللة
المقياا

التجزئة
النصفية(سبيرمان _
0.86
0.01
0.69
براون)
مال ظ مق الالل الجدول أن متائا ثبات المقياا بطريقة التجزئة
النصفية علا المقياا علا مقبول جدا يق بلغت( 0.86و بطريقة
سبيرمان _براون للتجزئة النصفية.

الجدول( :)03معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية (سبيرمان -
براون) لمقياا الصالبة النفسية
طريقة حساب معامل االرتباط
بين درجات
الثبات
النصفين
0.85
التجزئة النصفية
(سبيرمان _
براون)
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مال ظ مق الالل الجدول أن متائا ثبات المقياا بطريقة التجزئة
النصفية علا المقياا علا درجة عالية جدا يق بلغت( 0.91و
بطريقة سبيرمان _براون للتجزئة النصفية.
الجدول ( :)04معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية (سبيرمان -
براون) لمقياا قلق المستقبل
قيمة معامل
مستوى
طريقة حساب معامل االرتباط
ثبات المقياا
الداللة
بين درجات
الثبات
النصفين
0.86
0.01
0.72
التجزئة النصفية
(سبيرمان _
براون)
مال ظ مق الالل الجدول أن متائا ثبات المقياا بطريقة التجزئة
النصفية علا المقياا علا درجة عالية جدا يق بلغت( 0.86و
بطريقة سبيرمان _براون للتجزئة النصفية.
و علي فان متائا الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياسيق جاتت
علا درجة مقبولة جدا مق الصال ية.
 .2معامل ثبات ألفا لكرونباخ :أن قيمة معامل ألفا لفرومباخ عبارة
عق متوسط المعامالت الناتجة عق تجزئة المقياا بطر مختلفة ،
يق جاتت متائا ذا الثبات كتالي :
الجدول( :)05معامل ثبات ألفا لكرونباخ للمقاييس الثالثة
قيمة معامل الثبات ألفا
المقاييس
لكرونباخ
0.90
الصالبة النفسية
0.86
الصحة النفسية
0.88
قلق المستقبل
ومن و مق الجدول أعاله مال ظ أن قيمة معامل الثبات ألفا لفرومباخ
مقبولة جدا ما يدل علا أن معامل الثبات يدل فعال علا تجامة دااللي
مرتفع لعبارات المقايية الثالثة.
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 .10مناقشة نتائج الدراسة .
 .1نتائج الفرضية االولى  :و تنص ذه الفراية علا أم  :توجد
عالقة جات داللة ا صائية بيق الصحة النفسية و الصالبة النفسية لدى
الطالب الجامعي  :و للتأكد مق ذا الفرض تم ساب معامل االرتباط
بيق درجات الصحة النفسية وابعاد ا (األعراض الجسدية  ،الوسواا
القهر  ،الحساسية التفاعلية  ،االكتئاب  ،القلق  ،العداوة  ،قلق الخواف
 ،البارمويا التحليلية  ،الذ امية و ابعاد الصالبة النفسية ( االلتزاط ،
التحفم  ،التحدىو و فيما يلي النتائا :
الجدول( : )06نتائج معامالت االرتباط درجات الصحة النفسية
و ابعادها
االلتزام

األعراض
الجسدية
الوسواا
القهري
الحساسية
التفاعلية
االكتئاب
القلق
العداوة
قلق
الخواف
البارنويا
التحليلية
الذهانية
الكلية

التحكم

التحدى

معامل
االرت
باط
0.52

مستوى
الداللة

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

0.05

0.58

0.01

0.55

0.01

الدرجة الكلية
لاللتزام
معامل مستو
ى
االرت
الداللة
باط
0.01 0.50

0.39

0.05

0.25

0.01

0.50

0.01

0.34

0.05

0.42

0.05

0.59

0.01

0.58

0.01

0.49

0.01

0.56
0.38
0.22

0.01
0.05
غير دال

0.56
0.43
0.32

0.01
0.01
0.01

0.59
0.61
0.52

0.05
0.01
0.01

0.59
0.59
0.48

0.01
0.01
0.05

0.28

0.05

0.34

0.01

0.49

0.01

0.39

0.01

0.10

غير دال

0.22

عير دال

0.12

غير دال

0.33

0.01

0.12
0.49

غير دال
0.01

0.44
0.58

0.01
0.01

0.39
0.42

0.05
0.05

0.37
0.61

0.01
0.01
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بالنظر الي قيم االرتباطات في الجدول اعاله التي تجمع بيق ابعاد
الصحة النفسية و الصالبة النفسية علي مال ظ مايلي  :وجود عالقة
ارتباطية موجب مرتفعة بيق االلتزاط و كل مق ( الوسواا
القهريوالحساسية التفاعلية و االكتئاب و القلقو بينما منخفضة و غير
دالة مع كل مق (العداوة و قلق الخواف و البارامويا و الذ امية و  ،غير
امها متوسط االرتباط عموما مع درجات الصحة النفسية الفلية  ،اما
بالنسبة لبعد التحفم فنال ظ وجود عالقة ارتباطية مرتفعة مع كل مق
االبعاد الصحة النفسية تراو ت ما بيق (0.59- 0.25و عدا بعد
البارمويا التحليلية فقد كان ارتباط اعين و غير دال غير امها
متوسط االرتباط عموما مع درجات الصحة النفسية الفلية  ،ما بالنسبة
لبعد التحد فنال ظ وجود عالقة ارتباطية مرتفعة مع كل مق األبعاد
الصحة النفسية تراو ت ما بيق (0.61- 0.39و عدا بعد البارمويا
التحليلية فقد كان ارتباط اعين و غير دال  ،غير امها متوسط
االرتباط عموما مع درجات الصحة النفسية الفلية  ،اما فيما يخص
الدرجات الفلية للصالبة النفسية و الصحة النفسية فقد كامت درجة
االرتباط مرتفعة ودالة ا صائياعند مستو الداللة .0.01
لن ذه النتيجة تعتبر متيجة مقبولة وقريبة مق الحقيقة ألمها تبيق مدى
أ مية الصالبة النفسية علا الصحة النفسية  ،يق تعد الصالبة
النفسية عامالال اما ال في الصحة النفسية ،و ي مجموعة مق الخصائص
النفسية تشمل متغيرات االلتزاط ،وواوح الهدف ،والتحفم والتحد ،
و ذه الخصائص مق شأمها المحافظة علا الصحة النفسية ،والجسمية،
بالرغم مق قلق المستقبل ( Ganellen& Blarney,1984و وتشير
كوبازا( 1979Kobasaو  ،و ي أول مق تناولت مصطلح الصالبة
النفسية  ،للا أن األشخاص األكثر صالبة ،م أكثر صمودا،
ومقاومة ،و امجازا ،ابطا داالليا  ،وقيادة ،اقتدارا  ،و مشاطا ودافعية،
( Clark& Hartman,1996و ،كما وتعمل كحاجز يحول بيق الفرد
واإلصابة باألمراض النفسية ،والجسمية المرتبطة بالقلق المستقبل .
 .2نتائج الفرضية الثانية  :و تنص ذه الفراية علا أم ناك
فرو جات داللة ا صائية علا مقياا الصحة النفسية تعز لمتغير
الجنة :و لتأكد مق ذا الفرض تم استخداط االتبار ت ( t-testو
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للتعرف علا الفرو بيق متوسطات درجات الجنسيق علا مقياا
الصالبة النفسية (االبعاد  /الدرجة الفليةو و فيمايلي متائا الفرض :
الجدول( : )07نتائج فروق بين متوسطات العينة على مقياا
الصحة النفسية
المتغير

الجنس

المتوسط

األعراض
الجسدية
الحساسية
التفاعلية

ذكور
اناث
ذكور
اناث

10.69
09.28
09.69
7.28

االنحراف
المعياري
3.58
3.02
2.69
1.98

القلق

ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث

12.08
9.12
14.09
10.58
11.94
9.48
9.28
13.07
9.58
11.01
10.53
09.09
11.18
12.58

1.59
1.97
2.58
1.98
0.88
1.86
1.48
2.58
1.48
1.51
1.38
2.25
0.78
1.77

قلق الخواف
الذهانية
الوسواا
القهري
االكتئاب
العداوة
البارنويا
التحليلية

قيمة ت

الدالة

0.89

غير دال

10.98

0.001

4.79

0.001

13.58

0.001

09.58

0.001

0.78

عير دال

7.58

0.001

5.58

0.001

9.52

0.001

يشير الجدول اعاله الي تحقق الفرض  ،ويظهر جلك مق الالل وجود
فرو دالة ا صائيا لصالح الذكور عند مستوى الدالة  0.01بيق
متوسطات درجات ابعاد الصحة النفسية  ،باستثنات بعديق ما ":
االعراض الجسدية و الوسواا القهر ".
و علي ان ذه النتيجة منطقية جدا يق أم ومق الطبيعي أن مجد فئة
الذكور يتمتعون بصحة مفسية أفضل مق اإلماث وجلك بحفم ان ذا
العصر يتميز بمجموعة مق الظوا ر الضاغطة التي تثير القلق
و التوتر لدى الطالب الجامعي يختلن تأثير ا بيق الجنسيق اصة
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اجا فيما يتعلق بالعالقة بيق الوسط الذ يحيط ب و يتعامل مع (كامل
محمد عويضة 107 ،1966:و ،فتأثير تعب الدراسة أو موط
الواجباتو العوائق اإلدارية ،والمادية وغير ا مق المشفالت الحياتية
اليومية التي يتعرض لها الطالب الجامعي الالل مساره الدراسي
يختلن بيق الذكور و االماث  ،كما ان الضغوط النفسية التي تواجههو
متطلبات الحياتية و استسالم لهذه المشفالت تجعل من فرد معرض
الاطرابات النفسية  ،وتأثير ا يختلن مق االماث علا الذكور ان
الجامعة مؤسسة تربوية رسمية يستفمل فيها الطالب مموه و و يتفاعل
مع بيئت  ،وتنمو شخصيت مق كافة جوامبها دفها لعداد شخصية سوية
متمتعة بصحة مفسية متوازمة صالحة للعمل بفافة التخصصات التي
يحتاجها المجتمع .و ذا ما ج ب الي امد عبد السالط ز ران يق
جكر بأن للجامعة دوراال مهما ال في بنات أسة الصحة النفسية للفرد فهي
تقوط في صميم رسالتها علا لعداد الشباب وتأ يلهم لوظائن لمتاجية
في المجتمع وتساعد م علا النضا والتطور جسميا ال ومفسيا ال واجتماعيا ال
وتوفر لهم أمشطة وفعاليات متعددة تسمح بنشوت شخصية متمتعة
مواح وجوامب متعددة مق الحياة،
بصحة مفسية سوية يمتد تأثير ا للا
ٍ
غيران تأثير ا يختلن بيق الجنسيق مظرا للفرو الفردية بيق الجنسيق
و االتالف البنات النفسي و االمفعالي و مرفولوجي ،كما ان الطالب
الجامعي و في ذه المر لة العمرية أ مر لة الشباب  ،يمتلفون
طاقات ولمفاميات غير محدودة في العطات والبنات والتضحية
والقدرات التي تؤ لهم محو المواقع المتقدمة في المجاالت كافة  .فهو
جزت ال يتجزأ مق ذا المجتمع وأن كل ما يؤثر في المجتمع يؤثر علا
الطالب وعلا عمليت التعليمية  .فالدور المجتمع المسا مة في بنات
الشخصية المتفاملة ولعداد الطالب الصحيح مفسيا ال في أ قطاع مق
قطاعات المجتمع وأيا ال كان دوره االجتماعي بحيق يقبل علا تحمل
المسؤولية االجتماعية ويعطي المجتمع بقدر ما يأالذ أو أكثر مستغالال
طاقات ولمفاميات للا أقصا د ممفق .ولفي يتحقق ذا يجب تحقيق
مطالب النمو االجتماعي للفرد مثل النمو االجتماعي المتوافق ،
ولشباع الحاجات النفسية االجتماعية وتقبل الواقع ،وتفويق اتجا ات
وقيم اجتماعية سليمة ،والمشاركة االجتماعية الخالقة المسئولة،
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و توسيع دائرة الميول واال تمامات ،وتنمية المهارات االجتماعية التي
تحقق التوافق االجتماعي السو  ،وتحقيقالنمو الديني واألالالقي
القويم  ( .امد عبد السالط ز ران1997،146:و
 .3نتائج الفرضية الثالثة  :وللتحقق مق صحة الفراية الثامية التي
مفاد ا :توجد عالقة دالة ل صائيا بيق الصالبة النفسية و قلق
المستقبل لدى عينة الدراسة  ،وبعد المعالجة اإل صائية تم التوصل
للا النتيجة التالية:
الجدول ( :)08العالقة بين درجات أفراد عينة البحث لمقياا
الصالبة النفسية و مقياا قلق المستقبل .
المتغيرين

العينة

االرتباط

مستوى
الداللة

الداللة

الصالبة النفسية

200

0.572

0.01

دالة

قلق المستقبل

مةةق الةةالل الجةةدول أعةةاله مال ةةظ أن معامةةل االرتبةةاط بيرسةةون بةةيق
درجات الصالبة النفسية و قلق المستقبل لدى عينة الدراسة بلغ(0.57و
و و موجب ،ويعني ذا أن االرتباط بةيق درجةات (درجةات الصةالبة
النفسةةيةو ودرجةةات (قلةةق المسةةتقبلو لةةدى أفةةراد عينةةة البحةةق وعليةة
تحققت الفراية الثالثة التي مفاد ةا :توجةد عالقةة ايجابيةة بينالصةالبة
النفسية و قلق المستقبل لدى عينة الدراسة.
و منه يمكن تفسير هذه النتائج في اوت مفهوط الصالبة النفسية التي
تعمل كوا اد ما يقابل الفرد مق قلق محو مستقبل  ،فالطالب جو
الشخصية الصلبة يتعامل بصورة جادة وفعالة مع القلق  ،كما يميل
لل تفاؤل والتعامل المباشر مع مصادر القلق ،لذلك فإم يستطيع تحويل
المواقن الضاغطة للا مواقن أقل تهديدا ،وعلي فإم يفون أقل
عراة لآلثار السلبية المرتبطة بالقلق الاصة المستقبل من (Lai
 ، &Lenenko, 2007).و ذا ما توصل للي كل مق لمهد عناد
العوض و علي محيلي جامعة البعق سوريا سنة (2014و ودراسة
يوسن موسا مقداد وأسمات بدر اإلبرا يم(2014و في كون
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الصالبة النفسية توفر موعا مق الوقاية و الحماية للشخص مق الوقوع
فريسة لألمراض و االاطرابات النفسية و التي يعتبر قلق المستقبل
وا دا منها  ،يق يصن بيرجر (1992و األفراد الذيق لديهم صالبة
مفسية بأمهم األشخاص يتمتعون بدرجة عالية مق التحفم  ،بأمهم
يحاولون ل المشفالت الصعبة  ،و التي تشفل موعا مق التحد ،
بينما االفراد الذيق لية لديهم رغبة في التحفم ال يميلون للي تحد
أمفسهم في مواجهة المشفالت الصعبة  ،كما أن الطلبة الجامعييق
مدركون لواقعهم و متأقلميق مفسيا مع المحيط الجامعي و بما يتاح لهم
مق الدمات معززيق صالبتهم النفسية بالرغم مق ما يفتنن ياتهم مق
غموض و قلق و توتر محو مستقبلهم  ،فقلق المستقبل قد ينشأ عق
أففار الاطئة وال عقالمية لدى الفرد تجعل يؤول الواقع مق ول
وكذلك المواقن واأل داث والتفاعالت بشفل الاطئ مما يدفع للا
الة مق الخوف والقلق الهائم الذ يفقده السيطرة علا مشاعره وعلا
أففاره العقالمية ومق ثم امخفاض في صالبت النفسية ( .ا مد
عزت1995،95:و  ،فتزايد المصاعب و أزمات التي تواج الطالب
الجامعي اليا و قدرت علا مواجهة المستقبل تؤثر علا الصالبة
النفسية  ،الاصة ما يفتنن مستقبل مق الخوف والذعر الشديد مق
التغيرات االجتماعية والسياسية المتوقع دوثها في المستقبل مع
التوقعات السلبية لفل ما يحمل المستقبل كل ذا يؤثر علا الصالبة
النفسية ألفراد .
الخاتمة :
لقد ازداد اال تماط بالصحة النفسية للطالب الجامعيق وتفامل
شخصياتهم علا مختلن األصعدة وقد يعود ذا للا زيادة القلق و
توتر علا مستقبلهم بما امهم الطاقة التي تستمد بها الشعوب مهضتها،
فازدياد التوتر و الخوف والقلق الهائ ليؤثر علا صحتهم النفسية  ،مما
قد يتسبب فيامخفاض مستوى الصالبة النفسية لديهم ،ذا قد يسا م في
تغذية قلقهم محو مستقبلهم الاصة في ظل تعراهم أل داث ياتية
ااغطة األمر الذ يجعلنا معطي دوراال اما ال لال تماط بالصحة النفسية
للفرد ،فالقدرة علا مواجهة المستقبل الاصة ما يفتنف مق الخوف
والذعر الشديد مق التغيرات االجتماعية والسياسية المتوقع دوثها في
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المستقبل مع التوقعات السلبية لفل ما يحمل المستقبل ،كل ذا يؤثر
علا الصالبة النفسية و الصحة النفسية ألفراد ،و بالتالي ينبغي أن
يوليها الفرد و المجتمع علا د سوات العناية الالزمة .
توصيات :
ومن و اثر النتائا المستخلصة يمفق اإلشارة للا بعض
االقترا ات التي يمفق مق الاللها لجرات مزيد مق اإلسهامات محو
وفهم طبيعة و الصائص عينة الدراسة:
ارورة زيادة اال تماط بالطلبة الجامعييق قصد التخفين مق
قلق المستقبل لديهم للحفاظ علا صحتهم النفسية .
لجرات دراسات أالرى للفشن عق عالقة متغيرات البحق
الحالي مع بعض المتغيرات األالرى.
لجرات دراسات مماثلة علا عينات أالرى مق غير الطلبة (موظفيق
في القطاعات المختلفة...و.
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