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 عينة لدى املستقبل بقلق وعالقتها النفسية الصالبة
 والذهانيني العصابيني من إكلينيكية

ىدفت الدراسة الحالية إلى فحص العبلقة بيف الصبلبة _ الممخص
( 022النفسية وقمؽ المستقبؿ لدى عينة إكمينيكية، وشممت العينة )

( مشخصيف ضمف األمراض العصابية 022مريًضا نفسيا، منيـ )
( سنة، وبانحراؼ معياري 5023نصفيـ مف الذكور، بمتوسط عمري )

( .502بمتوسط عمري )(، والنصؼ اآلخر مف اإلناث 52.3قدره )
( مشخصيف ضمف 022(، و)22.0سنة، وبانحراؼ معياري قدره )

( سنة، .502األمراض الذىانية، نصفيـ مف الذكور، بمتوسط عمري )
(، والنصؼ اآلخر مف اإلناث بمتوسط 22.3وبانحراؼ معياري قدره )

(2 أظيرت النتائج 5223( سنة، وبانحراؼ معياري قدره )5523عمري )
تباط سالب داؿ بيف درجات الصبلبة النفسية وأبعادىا وقمؽ وجود ار 

المستقبؿ، وتبيف وجود تأثير داؿ لمستوى الصبلبة النفسية عمى قمؽ 
المستقبؿ، ووجود فروؽ دالة في الصبلبة النفسية بيف مف لدييـ قمؽ 
مستقبمي منخفض وقمؽ مستقبمي مرتفع، لصالح ذوي القمؽ المنخفض، 

الصبلبة النفسية بيف الذكور واإلناث لصالح ووجود فروؽ دالة في 
الذكور، ووجود فروؽ دالة في الصبلبة النفسية بيف المشخصيف 
عصابيًا والمشخصيف ذىانيًا، لصالح األفراد المشخصيف عصابيًا، كما 
تبيف وجود تفاعؿ بيف الحالة المرضية ومستوى القمؽ ووجود تفاعؿ 

 .وعبيف الحالة المرضية ومستوى القمؽ والن
 .: الصبلبة النفسية، قمؽ المستقبؿالكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
مشكمة نفسية شعورية إدراكية، تُفقد  Anxiety يعتبر القمؽ     

الشخص ثقتو بنفسو وباآلخريف، وتشكؿ خطورة عمى حياة الفرد، 
وتشعره بعدـ األمف وبتوقع الخطر، وتقود لحالة مف التشاـؤ 

االجتماعية وينعكس ذلؾ عمى كافة  واليأس، وتجنب المواقؼ
 [، وفي المقابؿ ُتعد الصبلبة النفسية0] أنشطة الحياة

(Psychological Hardiness)  أحد عوامؿ الشخصية
المساعدة في تحسيف األداء والصحة النفسية، وأشارت العديد مف 
الدراسات إلى أىميتيا كأحد عوامؿ المقاومة ضد الضغوط، 

ية صمبة يتعامؿ بصورة فعالة مع الضغوط فالفرد المتمتع بشخص
وؿ  ويميؿ إلى التفاؤؿ والتعامؿ المباشر مع مصادر الضغط وُيحَّ
المواقؼ الضاغطة إلى مواقؼ أقؿ تيديدا، ويكوف أقؿ عرضة 

[، فالصبلبة النفسية اعتقاد 0لآلثار السمبية المرتبطة بالضغوط ]
ادر النفسية عاـ لدى الفرد بفاعميتو وقدرتو عمى استخداـ المص

والبيئية المتاحة ليدرؾ ويفسر ويواجو أحداث الحياة الضاغطة 
[، وىي درع ومصد واقي مف أثر الضغوط واألحداث 5] بفاعمية

السمبية تقـو بدور ىاـ في الحماية والوقاية مف الصدمات 
واألحداث الضاغطة؛ وبذلؾ تعد عامبًل حيوًيا ضمف عوامؿ 

الفرد النفسية والبدنية، الشخصية تساعد عمى تحسيف صحة 
 النفسية باألمراض إصابتو وبيف الفرد بيف يحوؿ كحاجز وتعمؿ

 .[.] والجسمية
ويبرز الباحثوف دور الصبلبة النفسية في مواجية األحداث      

الضاغطة، والتحكـ في السموؾ والتصرفات، وتخفيؼ قمؽ 
المستقبؿ؛ فبوجود الصبلبة النفسية يرى الفرد أف ما يحممو 
المستقبؿ مف مستجدات وتغيرات ىو نوع مف التجديد والتغير 

[، وعمى ذلؾ .] الذي يؤدي لمنمو وليس لئلحساس بالخطر
جاءت مشكمة الدراسة الحالية لتوضيح العبلقة بيف الصبلبة 

 .النفسية وقمؽ المستقبؿ لدى عينة إكمينيكية
 Psychological Hardiness  الصبلبة النفسية

كوبازا لدراسة مفيـو الصبلبة حينما الحظت أف  بدأت فكرة      
بعض األفراد ممف يتعرضوف إلجياد كبير، يحافظوف عمى 
توازنيـ ويبقوف أصحاء، في حيف ُيظير آخروف عبلمات 
المرض تحت نفس الظروؼ، فقامت بالتنقيب عف العوامؿ 
الوسيطة التي تتحكـ بذلؾ، وافترضت أف األفراد الذيف َيخبروف 

فعة مف اإلجياد دوف الوقوع في المرض لدييـ بنية درجات مرت
شخصية مختمفة عف الذيف يصبحوف مرضى، وأف أفضؿ وصؼ 
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لتمؾ االختبلفات مصطمح الصبلبة النفسية، وعرفتيا كوبازا بأنيا 
السيطرة، وااللتزاـ، والتحدي الذي قد يؤثر في كؿ مف التقييـ 

تعكس  المعرفي والسموؾ ردا عمى األحداث المجيدة، وىي
سيطرة أعمى واعتقاد بأف األشخاص يمكف ممارسة تأثيرىـ عمى 
البيئة المحيطة بيـ، فيؤالء األشخاص يشعروف بقدرتيـ عمى 
تحويؿ الوضع المؤسؼ إلى نافع، ولدييـ شعور باليدؼ وفيـ 

 ].3] الذات
 جاءت الصبلبة النفسية نتيجة ألعماؿ فبلسفة الوجودية     

(Existentialism)  وعمماء النفس وتنطوي عمى خمؽ معنى
لمحياة، بوجود الشجاعة لمعيش حياة كاممة رغـ األلـ المتأصؿ، 

العصبية"، ويرى أصحاب ىي نوع الشخصية الذي يتناقض مع "و 
النظرية الوجودية أف القمؽ ليس شعوًرا بائًسا أو غير مرغوب 
فيو، بقدر ما ىو نقطة تيقظ فكري في تحفيز النمو الشخصي 

ثاره، ويؤكدوف عمى الجوانب اإليجابية لمقمؽ وعمى حالة التوقع وآ
لحدوث الخطر مما ييسر عممية النمو، وتشير مجموعة واسعة 
مف البحوث أف الصبلبة تحمي ضد سوء آثار اإلجياد عمى 

 ].3] الصحة واألداء؛ وتعمؿ كوسيط ىاـ أو عازؿ لئلجياد
اؿ الزراعي، استخدـ المفيـو األصمي لمصبلبة في المج     

[، .لئلشارة لممحاصيؿ القادرة عمى تحمؿ الظروؼ المعاكسة ]
وفي األياـ األولى مف البحوث ُعّرفت بأنيا بناء الشخصية الذي 
يتألؼ مف التصرفات العامة ذات الصمة بمزيج ثبلثي مف 
االلتزاـ، والسيطرة، والتحدي، وتتميز الصبلبة ومزيجيا الثبلثي 

ادة البلزمة لتحويؿ الظروؼ العصيبة إلى بتوفير الشجاعة واإلر 
[، ومف الناحية النظرية، ُيعتقد أنيا 2] فرص لنمو الشخصية

مفيدة لكؿ األفراد وفي كؿ الحاالت، وينبغي أف تكوف نتائجيا 
متسقة بغض النظر عف الجنس والعمر والحالة االجتماعية 

ئج واالقتصادية وعبر الفرد والثقافات الجماعية، وأظيرت النتا
األولية أىميتيا ودورىا عبر المتغيرات الديموغرافية والمجموعات 
الثقافية، وكانت مرتبطة إيجابًيا مع التكيؼ اإليجابي وحؿ 
المشاكؿ وتحويؿ اإلجياد مف المحنة إلى فرص النمو، وسمًبا مع 

 التأقمـ الكبتي وحرماف المشاعر غير السارة، وتجنب المواقؼ 

 ].5] العصيبة
ت كوبازا إلى أف الصبلبة النفسية تمثؿ مجموعة مف توصم     

السمات الشخصية التي تعمؿ كمصدر مقاـو لمضغوط، وأكدت 
ذلؾ بتعريفيا لمصبلبة النفسية بأنيا مجموعة السمات الشخصية 
التي تعمؿ كمصدر مقاومة لما يبلقيو الفرد مف أحداث الحياة 

ف السمات بأنيا "مجموعة م [02الضاغطة، كما عرفتيا حنفي ]
الشخصية وأساليب المواجية الحياتية التي تؤدي إلى قوة 
الشخصية، وتمثؿ الصبلبة النفسية اعتقادا عاما لدى الفرد في 
قدرتو عمى استخداـ مصادره الذاتية والبيئية لمواجية أحداث 
الحياة الضاغطة والتعامؿ معيا بموضوعية، ويرى كونستانيفا 

الفرد ليقيـ األحداث الضاغطة  أف مكونات الصبلبة تييئ [00]
بجعميا أقؿ تيديدًا، والنظر إلى نفسو بكفاءة، والتركيز عمى 
المشكمة، واالعتماد عمى استراتيجيات التركز عمى المشاعر 

 .والبعد عف المواجية بشكؿ أقؿ
ترى كوبازا أف األحداث الضاغطة تستثير الجياز العصبي      

طرابات النفسية والجسمية، الذاتي وتؤدي إلى اإلرىاؽ، واالض
وتأتي الصبلبة النفسية لتعمؿ عمى تعديؿ إدراؾ الفرد لؤلحداث، 
وتجعميا تبدو أقؿ وطأة، وتؤدي إلى أساليب مواجية نشطة 

[، ووجدت أف األفراد الذيف يحصموف عمى درجات مرتفعة 00]
في الصبلبة النفسية يّقيموف األحداث مف وجية نظر تفاؤلية وال 

[، فمتغير الصبلبة النفسية 05] باألحداث الضاغظةيتأثروف 
يحمي الفرد مف التأثيرات المدمرة ألحداث الحياة الضاغطة، 
وأشارت الدراسات أنيا ليست ظاىرة وحدوية وأنيا كافية لمحماية 
مف االضطرابات السيكوسوماتية، وأنيا ارتبطت بالنتائج الصحية 

 ]..0] الجيدة
[ الصبلبة ككوكبة مف الصفات 3ورفاقو ] وصؼ بارتوف     

الشخصية تميز الناس الذيف يبقوف في صحة جيدة واالستمرار 
في أداء جيد في ظؿ مجموعة مف الظروؼ المجيدة، فالصبلبة 
مف وجية نظرىـ نمط شخصية مرتبط بالمرونة، والصحة 
الجيدة، واألداء تحت ظروؼ ضاغطة، ويروف أف الصبلبة نمط 

صية يتضمف صفات معرفية وعاطفية، وسموكية، واسع مف الشخ
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ووجدت العديد مف الدراسات أف الصبلبة تعمؿ كوسيط ىاـ أو 
عازؿ لئلجياد، وميدئ يرتبط بعدد أقؿ مف أعراض الصحة 

[2 3البدنية والعقمية، مع استمرار األداء الجيد تحت الضغط ]
( سنة عمى مجموعة مف 00وفي دراسات طولية استمرت )

، أظيرت النتائج أف الصبلبة ترتبط بقوة األنا، والكفاءة المديريف
 ].5] الذاتية والتفاؤؿ والمرونة، وغيرىا مف الصفات

 [ ثبلثة أبعاد لمصبلبة: أوليا االلتزاـ03] تقترح كوبازا      
Commitment ويعني التوجو نحو إدماج الذاتInvolve 

Oneself فسي يمتـز بو فيما يقـو بو الفرد أو يواجيو، وتعاقد ن
الفرد تجاه نفسو وأىدافو وقيمو واآلخريف مف حولو، بحيث ينظر 
لممواقؼ الضاغطة أف ورائيا معنى، وأنيا شيء يدعو لممتعة، 
مكانياتو، لمتعامؿ  دراكو لقيمو، وأىدافو، وا  ويمثؿ قدرة الفرد وا 
اإليجابي مع األحداث الضاغطة، وربط حياتو بظروؼ الحياة 

قاده بقيمة وفائدة ما يقـو بو لذاتو ولمجتمعو، المتعددة، مع اعت
والنظر لؤلحداث الضاغطة بدرجة أقؿ مما ىي في الواقع مما 
يحوؿ دوف تراجعو عف الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليو 

الذي طورتو  (Control) [، وثانييا التحكـ03] بأوقات الشدة
كـ كوبازا مف نظرية موقع التحكـ لروتر فاألفراد ذوي التح

الداخمي يعتقدوف أف أفعاليـ يمكف أف تؤثر عمى مجرى أحداث 
الحياة، وأنو يمكف التعامؿ مع ضغوط الحياة عمى أساس أنيا 
نتيجة ألفعاليـ، واالعتقاد في قدرتيـ عمى التشكيؿ والتأثير عمى 
نتائج حياتيـ، ورؤية الضغوط عمى أنيا متغيرة وليست ثابتة، 

الفرد بمدى قدرتو عمى التحكـ فيما وعرفتو كوبازا بأنو اعتقاد 
يواجيو مف أحداث، وقدرتو عمى تحمؿ المسؤولية الشخصية عما 
يحدث لو، والتوجو لمشعور والتصرؼ كما لو كاف لمفرد القدرة 
عمى التأثير في مواجية المواقؼ المتنوعة لمحياة وأنيا نتيجة 

يمتمؾ ألعمالو، بداًل مف االستسبلـ والشعور بالعجز، مما يجعمو 
 ، والسيطرة المعرفية(Decisional Control) السيطرة الحاسمة

(Cognitive Control)وميارات التعامؿ ، (Coping Skill) 
في اختيار البديؿ المناسب، وافتِرض أف الشخص الذي يتعرض 
لممرض نتيجة تأثير الضغوط يكوف بدوف طاقة أو قدرة لمسيطرة، 

ويقوده ذلؾ إلى االستسبلـ  ودافعية قميمة، فيضعؼ أماـ الضغط
وبني عمى أساس  (Challenge) [، وثالثيا التحدي.] لممرض

االعتقاد أف التغير وليس االستقرار ىو الحالة القياسية لمحياة، 
وأف ما يطرأ مف تغير بجوانب الحياة يمثؿ جانًبا طبيعًيا وفرصة 
 ضرورية لمنمو أكثر مف كونو تيديًدا، مما يساعد عمى المبادأة
واستكشاؼ البيئة ومعرفة المصادر التي تساعد عمى مواجية 

[2 ويشار إلى ىذه األبعاد األساسية الثبلث .] الضغوط بكفاءة
  Cs of hardiness) [17]. 5عادة باسـ )

إلى أف الصبلبة النفسية اعتقاد عاـ لدى  وخمصت كوبازا     
الفرد في فاعميتو وقدرتو عمى استخداـ كافة المصادر النفسية 
والبيئة المتاحة، ليدرؾ ويفسر ويواجو بفاعمية أحداث الحياة 
الضاغطة، وىي سمة ثبلثية األبعاد تواجو الصعاب والتحديات، 

تغيير [، ومركب يعمؿ عمى تخفيؼ أثر الضغط ب02واألزمات ]
إدراؾ الفرد لمموقؼ، والتقميؿ مف التأثير السمبي ألحداث الحياة 

 ]..] الضاغطة بتأثيرىا عمى التقييـ المعرفي والمواجية
سادت عدة تفسيرات لتأثير الضغوطات والصحة عمى      

[ في عمـ 05] تطور مفيـو الصبلبة، منيا تفسير سميجماف
 Learned)متعمـالنفس السموكي مف خبلؿ مفيومو لمعجز ال

Helplessness) ووفقا لسميجماف، بالنظر إلى الحالة التي ،
تكوف فييا نتائج الفرد مستقمة عف ردوده، فإنو يتعمـ ذلؾ، فبعض 
األفراد يستخدموف أسموب تفسيري متشائـ عند مواجية أحداث 
الحياة السمبية في حيف أف البعض اآلخر ال يتصرفوف كذلؾ، 

ذا ما تعمـ الفرد أ نو عاجز عف السيطرة عمى بيئتو سوؼ وا 
يصاب بالعجز المتعمـ2 أما المنيج البيولوجي، فقد تناولو سيمي 

باعتبار ضغوط الحياة عوامؿ داخؿ الشخص وليس داخؿ  [02]
البيئة كما أشار سميجماف، وادعى سيمي أف مواجية األحداث 
المجيدة في الحياة وجيود التكيؼ استجابة لؤلحداث في بعض 

ياف قد تكوف خاطئة، مما يؤدي إلى ضعؼ المقاومة األح
الجسدية، ونتيجة لذلؾ، فإف احتماؿ المرض يزيد مع انخفاض 

أف الكفاح مف أجؿ  Alfred Adler المقاومة، وأشار آدلر
التفوؽ ىو اليدؼ النيائي الذي يسعى إليو كؿ الناس، واعتبر 
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خمية لمتوجو قوة االرادة مرادفًا لمصبلبة النفسية ويمثؿ ضرورة دا
[، 00نحو الحياة لكونيا حافًزا جذرًيا لحؿ المشاكؿ واألزمات ]

أف األفراد يستمروف في التحسف نحو  (Carl Jung) ويرى يونج
المستقبؿ ليس لئلماـ فحسب بؿ لؤلعمى وىو ما أسماه بالتحقيؽ 
األسمى، ويجعؿ الفرد يتعايش مع تجارب األحداث ويتوقع 

حاوؿ أف يتطور ويتوسع ويتغير حدوثيا، فالشخص الصمب ي
نحو األفضؿ، أما الشخص العاجز فيتحرؾ إلى الوراء ويبقى 
حبيس الماضي ويتوقؼ عف الحركة والتوسع نحو المستقبؿ، 

العجز النفسي إلى مغاالة  (Karen Horney) وتعزو ىورني
األىؿ في تدليؿ الطفؿ ليصبح شخصية اعتمادية اتكالية، 

نية شخصية صمبة بسبب الضبط واعتبرت الشخصية اإلنسا
الذاتي وقوة اإلرادة والميوؿ الكامنة لبلبتعاد عف االندفاعات 
المتصارعة البعيدة عف السيطرة لكي ال يقع الفرد تحت تأثير 

 ].00] الشعور بالعجز
  Future Anxiety: قمؽ المستقبؿ

يعتبر القمؽ مف بيف االضطرابات األكثر شيوعا؛ إذ يؤثر      
٪( مف الشباب، ويتزامف القمؽ واالكتئاب 02 - 3عمى ما بيف )

[، ويؤثر 05] مف الشباب )٪35(في كثير مف األحياف، مع 
، وتشير 02٪( مف األفراد قبؿ سف 2.عمى ما يقرب مف )

أمراض األبحاث أنو إذا تركت دوف عبلج غالبا ما تؤدي إلى 
 ]..0] نفسية مزمنة طواؿ فترة البموغ

يعد القرف الحادي والعشريف قرف التغيرات السريعة المتسـ      
بالطفرة حضاريًا واجتماعيًا واقتصاديًا مما ساعدت عمى تبدد 
القيـ في ظؿ التشكؿ الحضاري المتسارع، وجعؿ القمؽ النفسي 

 لقمؽمحور الحديث الطبي2 تاريخَيا تـ إدخاؿ مفيـو ا
(Anxiety)  مف قبؿ فرويد حينما عرفو بأنو "استجابة إلى حالة

مف الخطر"، ونظر لو كحالة وجدانية في حالة حاجة األنا إلى 
الحماية مف تيديد متوقع أو خطر نتيجة لمدوافع الغريزية، 
وافتراض أف القمؽ نتيجة لتنبيو جسدي مكبوت، وفي عاـ 

، واعتبره استجابة (، صاغ مفاىيـ نظريتو في القمؽ0505)
لحالة الخطر يعمؿ عمى تفعيؿ آليات الدفاع، إلزالة أو إنقاذ 

األنا مف وضع التيديد، وميز بيف نوعيف مف القمؽ: القمؽ 
وأسماه القمؽ الحقيقي أو (Objective Anxiety)  الموضوعي

الواقعي أو السوي، وىو رد فعؿ طبيعي تجاه خطر خارجي 
 بالخطر والتيديد، والقمؽ العصابيمعروؼ في مواقؼ تتسـ 

(Neurotic Anxiety)  وىو خوؼ غامض ينشأ مف صراعات
ال شعورية، ويقسـ إلى ثبلثة أنواع: القمؽ اليائـ الطمؽ، وقمؽ 

 .المخاوؼ المرضية وقمؽ اليستريا
وصؼ سارسوف االستجابة لمقمؽ وفقا لخصائص خمس:      

دة، ويشعر أنو غير يدرؾ الفرد المثيرات عمى أنيا صعبة وميد
قادرة عمى أداء الميمة، ويركز عمى نتائج الفشؿ بدال مف 
النجاح، ووجود مشاعر انتقاص الذات، وتوقع الفشؿ وفقداف 

 Karen)[، ونظرت ىورني03االحتراـ مف قبؿ اآلخريف ]

Horney)  لمقمؽ مف منظور بيئي ثقافي يحدث عندما تشمؿ
حباطات وتناقضات،   Carl)بينما يعتبره يونجالبيئة تعقيدات وا 

Jung)  ردة فعؿ لؤلفكار والخياالت غير المعقولة الصادرة مف
فيعتبره وليًدا  (Alfred Adler) البلشعور الجمعي، أما ادلر

لمتفاعؿ الدينامي بيف الفرد والمجتمع، وأف اإلنساف إذا حقؽ 
االنتماء تقوى روابطو االجتماعية، ويتغمب عمى إحساسو 

 (Harry Sullivan) والقمؽ، أما سوليفاف بالنقص والعجز
فيعتبره حالة مؤلمة تنجـ عف المعاناة في العبلقات البيئية 
الشخصية لمفرد، يرتبط بالتوتر، ويؤدي إلى فقد الحيوية وفقد 

أنو  (Ellis) األداء واالنسحاب مف الموقؼ كمية، ويرى اليس
عاجزا تبني أفكار ال عقبلنية عف الذات والحياة تجعؿ الفرد 

فيفسره في ضوء االعتقادات السمبية  (Beck) انفعاليا، أما بيؾ
التي يكنيا المريض عف نفسو وعف العالـ وعف المستقبؿ، وقسمو 

ويرى أف  (trait) وسمة (state) إلى حالة (Cattell) كاتؿ
 االستعداد لمقمؽ يبقى كامنا كسمة ويستثار بمثيرات ميددة كحالة

[03.[ 
انفعالية معقدة مزمنة ترافؽ بحاالت عصبية  القمؽ حالة      

واضطراب ذىني يصاحب الرعب الغامض غالبا، وتعرؼ شقير 
[ القمؽ بخوؼ وشعور بانعداـ األمف وتوقع حدوث كارثة 0]
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مصاحب بعدـ ارتياح نفسي وجسمي، وينظر بعض الباحثيف 
لمقمؽ عمى أساس أنو حالة تنشأ عندما يترؾ الفرد الحاضر 

قبؿ، ويعتقدوف أنو ال يدور حوؿ ما فعمو الشخص ويقفز لممست
بؿ حوؿ العقاب المنتظر في المستقبؿ مما يحدث فجوة بيف 
الحاضر والمستقبؿ، فيو حالة مف الخوؼ واالنزعاج والتوتر 
والترقب تسبب إحساسًا بالتيديد والشعور بوقوع كارثة، ويفرقوف 

قمؽ بيف القمؽ الذي يعني شعور عاـ بالخوؼ والتيديد، و 
المستقبؿ، فمكؿ أنواع القمؽ بعدا زمنيا محدوًدا نسبيا يؤثر في 
اإلنساف فترة زمنية محددة عمى عكس قمؽ المستقبؿ الذي يكوف 
تأثيره بعيد المدى، فقمؽ المستقبؿ يعني حالة مف االنشغاؿ وعدـ 

 ]..0الراحة بشأف التمثيؿ المعرفي لممستقبؿ ]
بأنو  Future Anxiety [ قمؽ المستقبؿ0عرفت شقير ]     

"خمؿ أو اضطراب نفسي المنشأ ناجـ عف خبرات ماضية غير 
سارة، وتشويو وتحريؼ ادراكي معرفي لمواقع ولمذات مف خبلؿ 
استحضار لمذكريات والخبرات الماضية غير السارة، وتضخيـ 
السمبيات، تدفع لتدمير الذات والعجز وتعميـ الفشؿ وتوقع 

تقبؿ، والخوؼ مف المشكبلت الكوارث والتشاـؤ مف المس
[ بأنو خبرة انفعالية غير 02المستقبمية المتوقعة، ويعرفو عشري ]

سارة يتممؾ الفرد خبلليا خوفا غامضا نحو ما يحممو الغد مف 
صعوبات والتنبؤ السمبي لؤلحداث المتوقعة، والشعور الضيؽ 
عند االستغراؽ في التفكير فييا، وفقداف القدرة عمى التركيز، 

إلحساس بأف الحياة غير جديرة باالىتماـ والشعور بفقداف وا
[ بأنو 05األمف والطمأنينة نحو المستقبؿ، وعرفتو العكايشة ]

حالة مف التحسس الذاتي وحاجة يدركيا الفرد تشغؿ تفكيره عمى 
شكؿ شعور بالضيؽ والتوتر والخوؼ الدائـ وعدـ االرتياح تجاه 

[ بأنو 52رفتو الخالدي ]موضوعات يتوقع حدوثيا مستقببل، وع
التوتر والخوؼ الناجـ عف ترقب خطر مجيوؿ يمكف حدوثو في 
المستقبؿ2 ويستنج الباحث مف التعريفات السابقة إّف قمؽ 
المستقبؿ انفعاؿ غير سار وشعور مكدر يبعث عمى األلـ 
والمعاناة ناتج عف توقع ال منطقي لحدوث ضرر في المستقبؿ، 

 .ميمًا في إمكانية توقع األحداث المثيرة لوتمعب خبرة الفرد دوًرا 

ترى نظرية التحميؿ النفسي أف القمؽ ىو لب العصاب      
أف مشاعر القمؽ  (Sigmund Freud) ومحوره، وبيف فرويد

التي يشعر بيا الفرد تعني أف دوافع اليو والتي عممت االنا 
رب بالتعاوف مع االنا االعمى عمى كبتيا، تجاىد في الظيور وتقت

مف منطقة الشعور والوعي مرة أخرى، فتقـو مشاعر القمؽ 
بوظيفة االنذار لؤلنا واألنا االعمى لمنع ىذه المكبوتات مف 

[، بينما ترى 03النجاح في االفبلت إلى منطقة الوعي والشعور ]
النظرية السموكية أف استجابة القمؽ ىي استجابة شرطية 

 Dollard)والرد وميمركبلسيكية تخضع لقوانيف التعمـ، وفسر د

& Miller)  القمؽ العصابي في ضوء الصراع الذي ينشأ عف
الشعور بالكراىية والشعور بالذنب، فعندما ال تجد تمؾ المشاعر 

 (Wolpy) متنفسا تظير اعراض القمؽ والخوؼ، ويرى وولبي
مزعجة، تستثار بمثيرات  أف القمؽ ىو استجابة الفرد الستثارات

ليس مف شأنيا أف تثير ىذه االستجابة وأنيا اكتسبت القدرة عمى 
[، ويرى أصحاب 50] إثارة االستجابة نتيجة عممية تعمـ سابقة

النظرية السموكية المعرفية أنو ال يمكف عزؿ التوترات النفسية 
والقمؽ عف الطريقة التي يفكر بيا الشخص وعما يحممو عف 

ف المواقؼ التي يتفاعؿ معيا مف آراء ومعتقدات، نفسو وع
إلى أف القمؽ يعد نتيجة  (Beek) وبيؾ (Ellis) ويشير أليس

مباشرة لمطريقة التي يفكر بيا الشخص وليس بالضرورة 
لخصائص خارجية ميددة، ويفترضا أنو نتاج لمتفكير غير 
 العقبلني الذي يتبناه اإلنساف، فالمشكبلت النفسية ال تنجـ عف

نما مف تفسير وتقييـ تمؾ الظروؼ  .الظروؼ بحد ذاتيا وا 
 :الصبلبة النفسية وقمؽ المستقبؿ

كما يرتبط القمؽ بالمرض ترتبط الصبلبة النفسية بالوقاية      
والخمو منو، فمنذ عقود خمت والدراسات النفسية تيتـ بدراسة 
القمؽ وتقدـ نظريات تحاوؿ تفسير مصادره وأسبابو ونتائجو، 

عو في تصنيفات مختمفة، وكشفت الدراسات أف شريحة وتض
كبيرة مف الناس يعانوف مف الخوؼ مف المستقبؿ، ويترتب عمى 
ذلؾ اإلحساس بالتوتر وعدـ االطمئناف والخوؼ مف التغيرات، 

 ].50] وىو ما تعنيو الدراسات النفسية بقمؽ المستقبؿ
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تطوير يعتبر اإلجياد النفسي أحد عوامؿ الخطر الكبرى ل     
العديد مف المشاكؿ الصحية، ويرتبط العديد مف العوامؿ التي 
تزيد مف خطر تمؾ األمراض بالتوتر، غير أف تأثير ذلؾ ليس 
موحًدا بيف األفراد، وجزًء مف ىذا االختبلؼ يمكف تفسيره في 
الصفات والتصرفات التي يمكف أف تزيد مف ضعؼ )أو مقاومة( 

عمى ىذا النمط الذي يستسمـ عوامؿ الخطر التقميدية، وأطمؽ 
، الذي يتصؼ بنفاد الصبر، واالستعجاؿ، ”A“ لممرض نوع

وربطت العديد مف الدراسات ىذا النمط بزيادة خطر التعرض 
لمتفاعبلت الكبيرة بيف الصبلبة لؤلمراض، ووجدت الدراسات آثاًرا 

، وتشير النتائج أف األشخاص الذيف لدييـ صبلبة A"" النوعو 
أقؿ رًدا لمفعؿ عمى المستوى الفسيولوجي مقارنة عالية ىـ 

بنظرائيـ منخفضي الصبلبة، فالدراسات في ىذا المجاؿ توحي 
بأف الصبلبة متغير ميـ لفيـ الفروؽ في تفاعؿ الجوانب 
الفسيولوجية مع الضغوط، فاألشخاص المتمتعيف بصبلبة عالية 
أظيروا استجابة مناعية أقوى بكثير ضد األمراض، ووجدت 
دراسات حديثة أخرى أف الصبلبة ذات صمة ببروتيف دىني 
عالي الكثافة، ونوع مف الكولستروؿ يبدو أنو يحمي مف أمراض 
القمب والشراييف وتصمب الشراييف، وعندما يواجو الشخص 
بحاالت وبتحديات جديدة، فإف األشخاص عاليي الصبلبة 

وىذه  يظيروف إيجابية، مع توقع التكيؼ الناجح ونتائج جيدة،
التقييمات اإليجابية تميؿ لمحفاظ عمى السيطرة التي يمارسيا 
الفص الجبيي والمتعمقة بأنماط االستجابة التمقائية، وفي المقابؿ، 
األشخاص قميمو الصبلبة يمثؿ تقييميـ لمحالة تيديدًا مف شأنو 
أف يؤدي إلى المزيد مف التخمي السريع عف السيطرة، ويرتبط 

ضية المتعددة، بما في ذلؾ أمراض القمب ذلؾ بالحاالت المر 
 ].55] واألوعية الدموية

عمى مدى السنوات الثبلثيف الماضية يدعـ األدب بقوة أف      
الصبلبة النفسية تخفؼ مف اآلثار المحتممة غير الصحية مف 
اإلجياد وتمنع التوتر والقمؽ الذي كثيرا ما يؤدي إلى المرض، 

أكثر صبلبة أكثر احتماال الستخداـ وقد تبيف أف أولئؾ الذيف ىـ 
استراتيجيات المواجية مف أولئؾ الذيف لدييـ مستويات منخفضة 

 مثير حدث إلىمنيا، فيي تسمح لمفرد لتحويؿ الوضع المجيد 
ومرغوب فيو، وتسمح ىذه العممية لمتفكر خارج  لبلىتماـ
لؤلفراد لموصوؿ  "thinking outside of the box" الصندوؽ

واالستفادة مف العمميات اإلبداعية في حؿ المشاكؿ، بحيث 
يكونوف أقؿ عرضة لمبقاء محاصريف والسعي الفعمي لحؿ 
المشكمة، وتشير األدبيات إلى أف عمميات المواجية الفعالة ىي 
أكثر استخداًما مف قبؿ األفراد ذوي الصبلبة، وأقترح تحميؿ 

مف خبلؿ آليات  المسار أف الصبلبة تقود إلى الصحة العقمية
المواجية والتقييـ2 إف فيمنا لمعبلقة بيف الصبلبة والضغوط 
يستند عمى تفعيؿ المواجية التحويمي، والتفسيرات لؤلحداث 
بحيث تحفز الخياؿ إلنتاج طرؽ جديدة لمواجية الوضع المجيد، 
وتوفير القدرة عمى اتخاذ قرارات جديرة باالىتماـ، التي بدورىا، 

ف الموارد لتنفيذ تمؾ القرارات، ومف المتوقع أف يبدو أنيا، تشح
مف لدييـ صبلبة أكثر يفتحوف ألنفسيـ بدائؿ خبلقة فريدة لحؿ 

 ]..5المشكمة ]
يرى الكثير مف الباحثيف أف ضعؼ الصبلبة النفسية يرتبط       

ارتباًطا وثيًقا بسوء التوافؽ، وأنيا متغير يتوسط عممية التعامؿ 
اغطة يحمي الفرد مف االضطرابات، مع أحداث الحياة الض

ويعمؿ عمى تعديؿ مستوى ونوعية اإلجياد الناتج عف أحداث 
الحياة الضاغطة، بتكويف مواجية ارتدادية ليا أثر إيجابي في 

[، ووفرت الدراسات أدلة قوية 00] خفض تأثير تمؾ األحداث
عمى أف الصبلبة ترتبط سمبا مع االكتئاب والقمؽ، وتبيف أف 

النفسية متغير الشخصية الذي يصؼ شعور الفرد  الصبلبة
بااللتزاـ، والسيطرة، والتحدي في ظؿ ضغوط الحياة وتـ تحديدىا 
عمى أنيا عامؿ وقائي ضد تطوير القمؽ واألعراض النفسية، 
جياد  ودعمت النتائج وجود عبلقة عكسية بيف الصبلبة وا 

قتراب [، وارتبطت مع نشاط حؿ المشكمة والميؿ لبل53] الوالديف
 ]..] مف الصعوبات بدال مف تجنبيا

لـ تظير الصبلبة فقط في مساعدة األفراد عمى التكيؼ مع      
األحداث المجيدة، ولكف مف منظور أكثر توجيا نحو المستقبؿ، 
ووضعت كوبازا ثبلث فرضيات حوؿ ما يحدث عند األفراد ذوي 
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أف  الصبلبة عند مواجية األحداث المجيدة في الحياة، أوليا
األشخاص الذيف يروف التغيير في الحياة كتحدي أكثر صحة 
مف أولئؾ الذيف يروف التغيير باعتباره تيديدا، وثانييا أف 
األشخاص الذيف يشعروف بااللتزاـ أكثر صحة مف أولئؾ الذيف 
يشعروف باإلقصاء، وثالثيا أف األشخاص الذيف لدييـ شعور 

في حياتيـ أكثر أكبر مف السيطرة الشخصية عمى ما يحدث 
[، وتوصمت 53صحة مف أولئؾ الذيف يشعروف بالعجز ]

الدراسات إلى أف ىناؾ عبلقة ارتباطيو بيف ضبط الجياز 
النفسي الذاتي وىو ركف أساسي في صبلبة الشخصية لمفرد 
ومستوى تفكيره وتقديره الذاتي ألدائو وكفاءتو اإلنجازية في 

 ]..5] معالجة قضايا البيئة الخطيرة
مف الناحية النظرية، يميؿ األشخاص ذوي الصبلبة العالية      

إلى رؤية األحداث المجيدة عمى أنيا أقؿ تيديدا، وأكثر تفاؤال، 
ويستخدموف ميارات التكيؼ لحؿ مثؿ ىذا الحدث المجيد، 
وأظيرت النتائج أف عالي الصبلبة أكثر شعوًرا بالثقة والسيادة 

ية، كما أنيـ يمتمكوف الذاتية في مواجية الضغوطات الصح
القدرة عمى إعادة تشكيؿ التقييـ المعرفي لمواجية الضغوطات 
الصحية في شكؿ أكثر إيجابية وفرصة لمنمو )التحدي(؛ وكاف 
دافعيـ لمعمؿ بطريقة معززة لمصحة )التزاـ(، وكشفت أبحاث 
الحقة أف لمصبلبة دور في التكيؼ مع عدة أنواع مف األمراض 

راسات في عمـ نفس الصحة أف الصبلبة المزمنة، وحددت د
النفسية ليا خصائص فسيولوجية تجعؿ األفراد مرتفعي الصبلبة 
في مأمف قوي وأقؿ قابمية لمقمؽ واالكتئاب، كما كاف لدييـ تنوير 
مف تجارب الماضي وشجاعة، وكفاءة، وأنيـ عند مواجية 
التحدي والتوتر يمتمكوف استراتيجيات تحويمية عالية، وفي 

مقارنة، فإف األفراد منخفضي الصبلبة لدييـ انسحاب، ال
وحرماف، وابتعاد عف التحديات، واستخداـ استراتيجيات التنازلية 
في المواجية، كما أظيروا تدىوًرا في األداء، ووجود مشاعر 

[2 وترتبط الصبلبة النفسية عكسيا مع القمع، 52اليأس والقمؽ، ]
أف الصبلبة  إلى   الدراساتلـو النفس، كما أشارت و واالكتئاب، 

 ].55] النفسية قممت مف آثار الضائقة النفسية والفسيولوجية

أشارت الدراسات الحديثة أف الفرد في كؿ قرار يتخذه عميو      
أف يختار بيف مسار المستقبؿ بكؿ ما يحممو مف مجيوؿ، أو 
االستمرار في مسار الماضي األكثر ألفة، فاختيار المستقبؿ 

األقؿ ألفة( يؤدي لنمو مستمر لمفرد، وىذا يعد أكثر  )المسار
األنماط رغبة فيو، لكف ىذه القرارات الموجية نحو المستقبؿ 

[، فطريقة اختيار الفرد 3تخمؽ حالة مف عدـ التأكد وتثير القمؽ]
التوجو في قراراتو نحو المستقبؿ تولي لديو اىتماًما الكتساب 

نفتاًحا، أما عندما يختار معمومات جديدة، ويكوف أكثر قوة وا
التوجو في قراراتو نحو الماضي فإنو يختار ما يألفو ويتجنب 
الجديد مما يجعمو يفشؿ ويشعر بالضجر2 غير أف اختيار 
التوجو نحو المستقبؿ يحمؿ معو حالة قمؽ، ذلؾ أف الخوؼ مف 
عدـ اليقيف الذي يكتنؼ التوجو نحو المستقبؿ يؤدي لمتفكير 

جاه المألوؼ، ويشعر االنساف بأف عميو أف والسموؾ في االت
يتجنب ىذا االحساس باتخاذ قرارات تتجو نحو الماضي، وتؤدي 
الصبلبة النفسية إلى التعامؿ مع المواقؼ الضاغطة بتعديؿ 
إدراؾ األحداث وتقميؿ التأثير السمبي ليا، مما يتطمب تغيير في 

لشخصية أسموب الحياة، ويجنب اإلصابة باألمراض الجسدية، فا
الصمبة عند تعرضيا لما يثير القمؽ، تتجو نحو ىذه العوامؿ 
بااللتزاـ واإلدراؾ بأف ىذه المتغيرات قابمة لمحؿ، وأنيا فرص 
لمنمو وليس ميددات لؤلمف الشخصي، وُيفترض أف الفرد الذي 
لديو صبلبة قوية يقيـ الضغوط عمى أنيا أقؿ أذى ويعتقد في 

زما بالتعامؿ مع الضغوط، مما قدرتو عمى التحكـ، ويظؿ ممت
[، وتفترض نظرية 2.] يؤدي لتفسيرات ميسرة إيجابية لمقمؽ

الصبلبة أف الصبلبة تؤثر عمى العبلقة بيف القمؽ مف خبلؿ 
تقميؿ مستوى التيديد المدرؾ، وتحد مف كـ االستثارة السمبية 

[، وىناؾ أدلة عمى أف مستويات أعمى مف الصبلبة 3المعطمة ]
[، 0.] تزامف مع انخفاض مستويات االحتراؽ النفسييمكف أف ت

وانخفاض المستويات العالية مف المحف النفسية، ومستويات 
 ]..] أعمى مف الرفاىية الذاتية

 ااتضح أف متغيرات الدراسة الحالية متغيرات حديثة نسبيً      
ا، ا وتجريبيً استحقت اىتماـ الباحثيف فحاولوا أف يعرضوا ليا نظريً 
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مف اإلثراء لئلطار النظري لمدراسة يعرض الباحث لعدد  ولمزيد
[ أثر 0.] مف الدراسات السابقة، فقد درس بينجمي وداود

الصبلبة عمى العبلقة بيف التوتر واالكتئاب والقمؽ لدى طبلب 
الجامعات، ووجد أف اإلجياد والصبلبة فسرا درجة كبيرة مف 

ف الصبلبة واإلجياد التبايف في االكتئاب والقمؽ، وكاف التفاعؿ بي
كبيًرا، مشيرا إلى أف األفراد الذيف لدييـ مستويات عالية مف 
الصبلبة ىـ أقؿ عرضة ألعراض االكتئاب مقارنة بالذيف لدييـ 
مستويات أقؿ مف الصبلبة، وتشير ىذه النتائج إلى أنو يمكف 
اعتبار الصبلبة وسيط في العبلقة بيف اإلجياد واالكتئاب 

[ عبلقة الصبلبة النفسية 5.] ت دراسة نونميوالقمؽ، كما بحث
بالكآبة النفسية والضغوط لدى عينة مف المسنيف، وأشارت 
النتائج إلى أف الصبلبة النفسية ليا دور فّعاؿ في تحقيؽ جودة 

سة االحياة وتقبؿ سوء الرعاية والمشكبلت السموكية، وىدفت در 
والمساندة لمتعرؼ عمى أثر الصبلبة النفسية  [..مخيمر ]

االجتماعية في الوقاية مف آثار األحداث الضاغطة، لدى طبلب 
جامعة الزقازيؽ، وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة بيف متوسط 
درجات الذكور واإلناث في الصبلبة النفسية ولصالح الذكور، 

[، وقارنت 3.وأكدت تمؾ النتيجة دراسة حمادة وعبد المطيؼ ]
بيف أميات أطفاؿ التوحد، ووجدت [ الصبلبة 3.دراسة وايس ]

أف الصبلبة المنخفضة وانخفاض كفاية الدعـ االجتماعي، كانتا 
األكثر بروزا لدييف، وكانت متنبئة باالكتئاب لدييف، كما أف 
الصبلبة تتأثر بشكؿ إيجابي مف خبلؿ زيادة العمر، وتصور 

 .أكبر مف الثقة بالنفس
مكشؼ عف تأثير ل [..وسعت دراسة باربارا وآخروف ]     

الصبلبة النفسية عمى االكتئاب والتكيؼ واستراتيجيات التعامؿ 
مع الضغوط عمى عينة مف المسنيف، وأشارت النتائج إلى أف 
الصبلبة النفسية ترتبط ارتباًطا دااًل موجًبا بكؿ مف التكيؼ 
ومجابية الضغوط، وسالًبا مع االكتئاب، كما أنيا عامؿ وقائي 

[، وكشفت 2.ما أكدتو أيًضا دراسة ووالس ] مف االكتئاب، وىو
[ عمى عينة مف الطمبة الجامعييف 5.] دراسة بازيمي ودايفدزوف

 دى ػػة لػػػػػوط النفسيػػػؼ الضغػػػػػي تخفيػػػا فػػػً ر إيجابيػػػة تؤثػػػأف الصبلب

 ].32] اإلناث، وأيدت النتيجة نفسيا دراسة كراولي وىوبي
[ إلى اختبار دور الصبلبة .وىدفت دراسة كوؿ وزمبلئو ]     

النفسية في دافعية التعمـ لدى عينة مف طبلب الجامعة، 
وتوصمت النتائج إلى ارتباط الصبلبة النفسية، ارتباطا سالبا مع 
يجابيا مع الدافعية، وعدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف  االكتئاب وا 

أف ىناؾ  [30فدستير ]في الصبلبة النفسية، وأظيرت دراسة داي
عبلقة سالبة بيف الصبلبة النفسية والتشاـؤ والقمؽ واالكتئاب، 
وارتباًطا موجًبا مع تقدير الذات اإليجابي، وىدفت دراسة أبو 

[ إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الصبلبة النفسية، 30ركبة ]
والصحة النفسية لدى أميات أطفاؿ متبلزمة داوف، وبينت 

عبلقة ارتباطيو موجبة بيف مستوى الصبلبة النتائج وجود 
[ 35] النفسية، والصحة النفسية، كما ىدفت دراسة أتري وآخريف

إلى تحديد دور المساندة االجتماعية والصبلبة النفسية، والتثقيؼ 
كمنبئات بالصحة النفسية لدى الطبلب اليندييف اآلسيوييف 

ماعية، الدولييف، وتوصمت النتائج إلى أف المساندة االجت
والتثقيؼ والصبلبة النفسية كميا منبئات جيدة لمصحة النفسية، 

[ إلى التنبؤ بجودة الحياة النفسية مف .3وىدفت دراسة مانتز ]
خبلؿ الصبلبة النفسية، لدى عينة مف طبلب الجامعات، 
وتوصمت النتائج إلى قدرة الصبلبة النفسية عمى التنبؤ بجودة 

داؿ بيف الصبلبة النفسية والصحة  الحياة، ووجود ارتباط إيجابي
 .النفسية، وانخفاض معدالت اإلصابة باالكتئاب

[ لمتعرؼ عمى عبلقة 5وىدفت دراسة دخاف والحجار ]     
الصبلبة النفسية بمستوى الضغوط النفسية لدى طمبة الجامعة 
اإلسبلمية، وأظيرت النتائج ارتفاع مستوى الصبلبة النفسية لدى 

قة ارتباطيو سالبة دالة بيف الطمبة في الطبلب، ووجود عبل
مستوى الضغوط النفسية والصبلبة النفسية، وىدفت دراسة 

[ لمتعرؼ عمى العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ واألفكار 33مسعود ]
غير العقبلنية والضغوط النفسية لدى طبلب الجامعات، وأشارت 
النتائج لوجود ارتباط موجب داؿ بيف قمؽ المستقبؿ وكؿ مف 

ألفكار البلعقبلنية والضغوط النفسية، وارتفاع قمؽ المستقبؿ ا
[ بدراسة لمتنبؤ 33لدى اإلناث مقارنة بالذكور، وقاـ المنشاوي ]
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بكؿ مف التفاؤؿ والتشاـؤ مف خبلؿ الصبلبة النفسية، والذكاء 
الوجداني، والتحصيؿ الدراسي؛ لدى عينة مف طبلب كمية التربية 

إلى أنو يمكف التنبؤ بكؿ مف التفاؤؿ بدمنيور؛ وتوصمت الدراسة 
والتشاـؤ مف خبلؿ الصبلبة النفسية والذكاء الوجداني والتحصيؿ 
الدراسي، كما توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة سالبة دالة بيف 
التشاـؤ وكؿ مف الصبلبة النفسية والذكاء الوجداني والتحصيؿ 

ية الصمبة العبلقة بيف الشخص [.0الدراسي، وبحثت دراسة ايبا ]
وقمؽ الخطابة، وتبيف أف الطبلب ذوي الصبلبة األعمى أظيروا 

[ أف 03] انخفاض قمؽ التواصؿ، كما أشارت دراسة وانتر
الصبلبة خفضت مستويات االكتئاب، وحصنت مف اآلثار 
السمبية الناجمة عف اإلجياد، وخاصة في ظؿ ظروؼ عالية 

[ بيف .3] ئياومتعددة مف اإلجياد، وربطت دراسة جروت وزمبل
العديد مف الصفات النفسية المرتبطة بانخفاض الصبلبة والتنبؤ 
بأعراض االكتئاب، لدى عينة مف النساء األميركيات مف أصوؿ 
أفريقية مف ذوي الدخؿ المنخفض الذيف عانوا مف وجود نسبة 
عالية مف الضغوطات الحادة والمزمنة، وتبيف أف النساء المواتي 

يف سيطرة عمى الضغوطات كف أقؿ عرضة كف متفائبلت، ولدي
لتطوير االكتئاب مف أولئؾ المتشائمات أو أف لدييف القميؿ مف 
السيطرة عمى الضغوطات الخاصة، ووجدت دراسة دولبر 

أف الصبلبة ارتبطت إيجابًيا مع التأقمـ، وكاف  [32وآخريف ]
الذكور أقؿ إجياًدا ومرًضا، وخمص الباحثوف إلى أف التدخبلت 

تعزز العوامؿ الوقائية مثؿ الصبلبة يمكف أف تكوف  التي
 .استراتيجيات مواجية أكثر فعالية في الحد مف اإلجياد والمرض

[ إلى الكشؼ عف العبلقة بيف 35] وىدفت دراسة بدر     
الخبرات االنفعالية المرتبطة بمواقؼ الغضب والصبلبة النفسية 

ئج لوجود فروؽ لدى معممات المرحمة المتوسطة، وأشارت النتا
دالة بيف مرتفعي ومنخفضي الصبلبة النفسية في أبعاد حدة 
الغضب والمشاعر االنفعالية المصاحبة لصالح منخفضي 

[ لدراسة عبلقة 32الصبلبة النفسية، وىدفت دراسة كرمياف ]
بعض السمات الشخصية بقمؽ المستقبؿ لدى العامميف بصورة 

يا، وأشارت النتائج لوجود مؤقتة مف الجالية العراقية في استرال

مستوى عاؿ مف قمؽ المستقبؿ لدى عينة البحث، ووجود عبلقة 
ارتباطية دالة سالبة بيف الصبلبة النفسية وأبعادىا وقمؽ 

[ إلى الكشؼ 30المستقبؿ، كما ىدفت دراسة المفرجي والشيري ]
عف العبلقة بيف الصبلبة النفسية واألمف النفسي لدى عينة مف 

أـ القرى، وأشارت النتائج إلى وجود عبلقة موجبة  طبلب جامعة
دالة بيف الصبلبة النفسية واألمف النفسي، وىدفت دراسة الجميمي 

إلى التعرؼ عمى اثر أسموب التدريب عمى حؿ المشكبلت  [30]
في خفض قمؽ المستقبؿ لدى طبلب كمية التربية، وأظيرت نتائج 

جريبية والمجموعة الدراسة وجود فروؽ دالة بيف المجموعة الت
الضابطة ولمصمحة المجموعة التجريبية، وىدفت دراسة انجؿ 

[ لفحص العبلقة بيف الصبلبة واالكتئاب، والشيية عند كبار 35]
السف الذيف يعيشوف بمراكز الرعاية العميا في منطقة واشنطف 
العاصمة، وأشارت النتائج إلى ارتباط االكتئاب، والصبلبة، 

االلتزاـ يرتبط مع الشيية بشكؿ بارز، وتبيف  بالشيية، وأف ُبعد
أف الصبلبة ذات صمة إيجابية بالصحة، ويمكف اعتبارىا السمة 

 .الشخصية التي لدييا تأثير وقائي في ظروؼ ضاغطة
[ الى التعرؼ عمى 00كما ىدفت دراسة مكي وحسف ]      

مستوى صبلبة الشخصية ومستوى تقدير الذات لدى المدرسيف 
بغداد، وأشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ دالة في في جامعة 

الصبلبة الشخصية وفقا لمتغير الجنس، كما ىدفت دراسة ميبلند 
إلى فحص تأثير الصبلبة النفسية عمى عينة مف طبلب  [.3]

أكاديمية القوات المسمحة النرويجية، وكشفت النتائج أف الطبلب 
دييـ أيضا مستويات ذوي المستويات العالية مف الصحة النفسية ل

عالية مف الصبلبة النفسية، وأف الصبلبة النفسية منبئ داؿ 
[ إلى 33ألعراض الصحة النفسية، كما ىدفت دراسة المشعاف ]

فحص العبلقة بيف الصبلبة النفسية والشكاوى البدنية والعصابية، 
لدى طبلب جامعة الكويت، وكشفت النتائج عف وجود فروؽ بيف 

في الصبلبة النفسية، وأف اإلناث أكثر عصابية الذكور واإلناث 
وشكاوي بدنية مقارنة بالذكور، ووجدت عبلقة سالبة بيف 

[ إلى 33الصبلبة النفسية والعصابية، كما ىدفت دراسة محمد ]
قياس مستوى قمؽ المستقبؿ عند الشباب، وبينت النتائج أف ىناؾ 
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غير فروؽ دالة وفًقا لمتغير الحالة االجتماعية ولصالح 
المتزوجيف، وليس ىناؾ فروؽ دالة وفًقا لمتغير المينة، وأشارت 

[ إلى ارتباط الصبلبة سمًبا مع .3] دراسة اسكميماف وآخروف
العصابية، والقمؽ، والغضب، واالكتئاب، واإلجياد العاطفي، في 

يجابًيا مع احتراـ الذات، والتفاؤؿ، والكفاءة الذاتية  .وا 
[ الى التعرؼ عمى مستوى 32] روىدفت دراسة البيرقدا     

الضغط وعبلقتو بمستوى الصبلبة النفسية لدى طمبة كمية التربية 
في جامعة الموصؿ، وتوصمت الدراسة الى إف مستوى الضغط 
النفسي والصبلبة النفسية لدى الطبلب اعمى منو لدى الطالبات، 
وأف مستوى الضغط النفسي والصبلبة النفسية كاف لصالح 

[ إلى اختبار 35] ممي، وىدفت دراسة كاشالتخصص الع
العبلقة بيف متغير شخصية الصبلبة والرضا الوظيفي واألداء، 
لدى الموظفيف في نيوزيمندا، وكشفت النتائج عف وجود عبلقة 
إيجابية دالة بيف الصبلبة والرضا الوظيفي، وعبلقة سمبية بيف 

ة [ لفحص عبلق2.الصبلبة والتيديد، وىدفت دراسة محمود ]
الصبلبة النفسية بالصحة النفسية، والنجاح األكاديمي لدى 
طبلب الدبمـو الميني بكميات التربية، وأشارت النتائج أنو يمكف 
التنبؤ بالصحة النفسية وبالنجاح األكاديمي مف خبلؿ الصبلبة 

لمتعرؼ عمى ما إذا  [0.النفسية، كما ىدفت دراسة روبنسوف ]
مى المخاطر الصحية الشاممة كاف مستوى صبلبة الفرد يؤثر ع

لدى عينة مف األمريكاف مف أصؿ أفريقي، وأظيرت النتائج أف 
ىناؾ عبلقة دالة بيف الصبلبة والمخاطر الصحية، وارتباط 
جزئي إيجابي قوي بيف الصبلبة وموقع التحكـ الداخمي، وىدفت 

[ إلى دراسة تأثير الجنس والعمر عمى 0.] دراسة خدورامي
ة، والذكاء العاطفي، وفعالية الذات عمى عينة الصبلبة النفسي

إيرانية مف المراىقيف، وأشارت النتائج أف الذكور كانوا أعمى 
بشكؿ ممحوظ في الصبلبة النفسية، والذكاء العاطفي، والكفاءة 

[ لمتعرؼ عمى 5.] الذاتية، مف اإلناث، وىدفت دراسة ديمجراند
د فترة ما بعد دور الصبلبة النفسية عمى اكتئاب األميات بع

الوالدة، وتأثيره عمى نمو الطفؿ، وقد تـ استخداـ عينة مف 
األميات المكتئبات بعد الوالدة وعينة مف النساء غير المكتئبات، 

وكشفت النتائج أف صبلبة األـ قد أثرت عمى ميارات التأقمـ 
وقممت مف اآلثار السمبية لبلكتئاب وعززت السموكيات الوالدية 

 .لؤلميات المكتئباتبأكثر فعالية 
[ لفحص أثر الصبلبة النفسية 55] وىدفت دراسة كروزف     

عمى العبلقة بيف اإلجياد الميني والكفاءة الذاتية، وشممت العينة 
( مف عمماء النفس المدرسي في جورجيا، وكشفت 000عمى )

متتابعة تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد أف اإلجياد الميني لـ 
الذاتية، في حيف ارتبطت الصبلبة النفسية  يرتبط بالكفاءة

بالكفاءة الذاتية، وتوسطت الصبلبة النفسية العبلقة بيف الضغوط 
 .المينية والفاعمية الذاتية

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة يتضح ندرة الدراسات      
التي تناولت متغيرات الدراسة لدى عينة إكمينيكية، إذ أف معظـ 

ناولتيا في مجاالت التعميـ والعمؿ، مما يميز ىذه الدراسات قد ت
الدراسة عف غيرىا مف حيث تناوليا الصبلبة النفسية وعبلقتيا 

 .مع قمؽ المستقبؿ لدى عينة إكمينيكية
 مشكمة الدراسة. 2

أشار التراث السيكولوجي أف بعض األفراد أقدر عمى      
مجابية الضغوط وتحمميا مقارنة باآلخريف، ولقد اىتمت كوبازا 
بكشؼ الخواص الميمة التي يتميز بيا األفراد الذيف يتحمموف 
الضغوط وتأثيراتيا وأسموب مقاومتيا، ووجدت أف أفضؿ 

ة نفسية، المتكيفيف مع الضغوط ىـ األشخاص الذيف لدييـ صبلب
وىـ األشخاص الذيف لدييـ التزاـ ويممكوف اإلحساس بالسيطرة 

[، وقد ذىب ..] واإلحساس بالقدرة عمى مجابية التحديات
البعض العتبار الصبلبة مصدر مقاومة يمكنو معادلة اآلثار 

 .المحتممة لمضغوط
تعتبر الصبلبة النفسية متغيًرا في الشخصية تبدو بمثابة      

قمؽ والضيؽ، وقد وجد أف أولئؾ الذيف يظيروف تحصيف ضد ال
مستويات أعمى مف الصبلبة النفسية يبدو أنيـ يحققوف نتائج 
أفضؿ في إطار ظروؼ ضاغطة ممف يظيروف مستويات أقؿ 
منيا؛ فوجودىا بمثابة منطقة عازلة ضد اإلجياد، فيي تغير 
تصورات األحداث لجعميا أقؿ إجياًدا، وتؤدي إلى المواجية 
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لى تغييرات في الممارسات الصحية التي تميؿ لمحد مف الفع الة وا 
المرض، وكشفت الدراسات باستخداـ تحميؿ المسار أنيا تحسف 

 ]..5] الصحة العقمية عف طريؽ الحد مف تقييـ التيديد
وعمى ضوء ما سبؽ ونظرًا الرتباط قمؽ المستقبؿ لدى الفرد      

في الكشؼ عف العبلقة بصبلبتو النفسية، تبمورت مشكمة الدراسة 
بيف الصبلبة النفسية وقمؽ المستقبؿ، ومدى اختبلؼ تمؾ العبلقة 

 العصاب) باختبلؼ كؿ مف: النوع ذكور إناث، والحالة المرضية
 .(منخفض –مرتفع  )ومستوى القمؽ( الذىاف –

 أهمية الدراسةأ. 
انبثقت األىمية الموضوعية لمدراسة مف منطمؽ كوف      

التعرض لمقمؽ سمة العصر، ومحوًرا لبلضطرابات النفسية، 
وسمة مميزة لمعديد مف االضطرابات السموكية، كما أف درجة 
القمؽ تعتمد عمى ما يبذلو الفرد مف جيد في تحقيؽ ىدفو وعمى 

عمى مواجية أسموب تفكيره؛ فالتفكير السمبي بعدـ مقدرة الفرد 
مطالب البيئة يولد لديو القمؽ والتوتر، وتعتبر الصبلبة النفسية 
مصدر مقاومة لمشعور بالقمؽ، وينظر ليا عمى أنيا اعتقاد عاـ 
لدى الفرد في فاعميتو وقدرتو عمى استخداـ كؿ المصادر النفسية 
والبيئية المتاحة، وقد أشارت العديد مف الدراسات إلى "االرتباط 

بيف الصبلبة النفسية وقمؽ المستقبؿ" بوجود عبلقة الوثيؽ 
[، 32ارتباطية دالة سالبة بيف الصبلبة النفسية وقمؽ المستقبؿ ]

كما تكمف أىميتيا التطبيقية بتطبيقيا عمى عينة إكمينيكية، 
وباإلسياـ في التعرؼ عمى الفروؽ بيف تمؾ العبلقة باختبلؼ 

المقترحات ذات تصنيؼ العينة عصابية أـ ذىانية، وتقديـ 
الصمة، كما يأمؿ الباحث أف تمثؿ الدراسة إضافة عممية في ىذا 

 .المجاؿ
 أهداف الدراسةب. 
ىدفت الدراسة لفحص العبلقة بيف الصبلبة النفسية وقمؽ      

المستقبؿ لدى عينة إكمينيكية، ومعرفة الفروؽ في تمؾ العبلقة 
 – صابالع) ذكور إناث، والحالة المرضية باختبلؼ النوع

 .(الذىاف
 

 حدود الدراسة ج.
اقتصرت الدراسة عمى عينة مف المصابيف النفسييف      

المراجعيف لمستشفى الزرقاء الحكومي والعيادات الخارجية التابعة 
 .لو في مدينة الزرقاء باألردف

 مصطمحات الدراسةد. 
 :الصبلبة النفسية

في فاعميتو  [ بأنيا اعتقاد عاـ لدى الفرد02عرفيا تفاحة ]     
وقدرتو عمى استخداـ كافة المصادر النفسية والبيئة المتاحة، 
ليدرؾ ويفسر ويواجو بفاعمية أحداث الحياة الضاغطة، وىي 
سمة ثبلثية األبعاد "االلتزاـ والتحكـ والتحدي"، تواجو الصعاب 
والتحديات، ويعرفيا الباحث إجرائًيا في ىذه الدراسة بأنيا: القدرة 

تراتيجيات معينة في المواقؼ التي يتعرض فييا عمى وضع اس
لمضغوط النفسية تساعد في حؿ المشكبلت التي سببتيا ىذه 
الضغوط، ويعبر عنيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة 
عمى فقرات مقياس الصبلبة النفسية المعتمد لغرض ىذه 

 .الدراسة
 :قمؽ المستقبؿ

نفسي المنشأ ناجـ عف [ بأنو اضطراب 0عرفتو شقير ]     
خبرات ماضية غير سارة، وتشويو ادراكي معرفي لمواقع ولمذات 
باستحضار لمذكريات الماضية غير السارة، وتضخيـ لمسمبيات، 
تدفع لتدمير الذات وتعميـ الفشؿ وتوقع الكوارث والتشاـؤ مف 
المستقبؿ2 ويعرفو الباحث إجرائًيا في ىذه الدراسة بأنو: خبرة 

غير سارة ترافؽ بخوؼ غامض مف المستقبؿ، وشعور انفعالية 
بالتوتر عند استغراؽ التفكير فييا، والشعور بفقداف األمف نحو 
المستقبؿ، ويعبر عنو بالدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة 

 .عمى فقرات مقياس قمؽ المستقبؿ المعتمد لغرض ىذه الدراسة
 فرضيات الدراسة

ة سالبة بيف الصبلبة النفسية توجد عبلقة ارتباطيو دال -1
التحدي( وقمؽ المستقبؿ لدى عينة  –التحكـ  –وأبعادىا )االلتزاـ 

 .الدراسة
 ة بيف متوسط درجات أفرادػػػة إحصائيػػػػروؽ ذات داللػػد فػػػتوج -2
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 –العينة مف مستويات الصبلبة النفسية الثبلث )المرتفع 
 .والمنخفض( في قمؽ المستقبؿ –والمتوسط 

ال تختمؼ الصبلبة النفسية، اختبلفا داال إحصائيا باختبلؼ  -3
 الذىاف – العصاب) ذكور إناث، والحالة المرضية كؿ مف: النوع

 .، والتفاعبلت بينيا(منخفض –مرتفع  )ومستوى القمؽ(
 جراااتاإلو . الطريقة 4

 منهج الدراسةأ. 
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي التحميمي      

االرتباطي الذي يحاوؿ تحديد ما إذا كاف ىناؾ رابطة بيف 
 .متغيريف أو أكثر ومعرفة حجـ ىذه الرابطة

 العينةب. 
، مف (Available Sample) تـ اختيار عينة متاحة     

األفراد المصابيف المراجعيف لمستشفى الزرقاء الحكومي 
ف، وقد والعيادات الخارجية التابعة لو في مدينة الزرقاء باألرد

( مشخصيف ضمف 022( مريًضا نفسيا منيـ )022بمغت )
( ..-00األمراض العصابية نصفيـ مف الذكور، بمدى عمري )

( سنة، وبانحراؼ معياري قدره 5023سنة، وبمتوسط عمري )
( 3.-02(، والنصؼ اآلخر مف اإلناث بمدى عمري )52.3)

( سنة، وبانحراؼ معياري قدره .502سنة، بمتوسط عمري )

( مشخصيف ضمف األمراض الذىانية، نصفيـ 022(، و)22.0)
( سنة، بمتوسط عمري 2.-.0مف الذكور، بمدى عمري )

(، والنصؼ اآلخر 22.3( سنة، وبانحراؼ معياري قدره ).502)
( سنة، بمتوسط عمري ..-00مف اإلناث بمدى عمري )

 (52232( سنة، وبانحراؼ معياري قدره )5523)
 أدوات الدراسةج. 

  أواًل: مقياس الصبلبة النفسية
استخدمت الدراسة الحالية مقياس الصبلبة النفسية مف      

فقرة بتدرج ثبلثي:  (٣٤[، ويتكوف مف )32إعداد البيرقدار ]
تنطبؽ دائما، وتنطبؽ احيانا، وال تنطبؽ ابدا، ووزعت تمؾ 

( فقرة لبعد ٦١الفقرات عمى األبعاد الثبلث لممقياس، بواقع )
( فقرة لبعد التحكـ، وقد ٦٣( فقرة لبعد التحدي و)٦٤اـ و)االلتز 

كاف لممقياس األصمي وأبعاده الثبلث صدؽ بناء تمثؿ بقدرتو 
التمييزية، وصدؽ ذاتي داؿ، وثبات عالي بطريقتي اإلعادة 

 ].32] وكرونباخ الفا
ولمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ تطبيقو عمى عينة مكونة مف 

ستبعادىـ فيما بعد مف عينة الدراسة ( مريًضا نفسًيا تـ ا52)
األساسية، وأظيرت النتائج أف معامبلت االرتباط لجميع الفقرات 

 (:0ذات داللة إحصائية، كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )
 معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس الصالبة النفسية. 1جدول 

 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية رقم الفقرة معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية رقم الفقرة معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية رقم الفقرة
0 .58** 03 .72** 50 .62** 
0 .60** 0. .66** 50 .66** 
5 .60** 02 .69** 55 .66** 
. .59** 05 .58** 5. .59** 
3 .58** 02 .73** 53 .68** 
3 .66** 00 .69** 53 .59** 
. .67** 00 .74** 5. .73** 
2 .58** 05 .59** 52 .66** 
5 .70** 0. .80** 55 .78** 
02 .68** 03 .64** .2 .73** 
00 .74** 03 .71** .0 .68** 
00 .67** 0. .80** .0 .69** 
05 .69** 02 .58** .5 .79** 
0. .80** 05 .72**   
03 .61** 52 .68**   

 (220)2 عند دالة **
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 بالدرجة الفقرات ارتباطات تراوح( 0) رقـ جدوؿ مف يتضح     
 مستوى عند دالة وكميا( 2222)و( 2232) بيف الكمية

                                                         جميع أف لممقياس اإلحصائية المعالجة أظيرت كما ،(22220)
 بمعامبلت ككؿ المقياس ومع بعضيا مع ترتبط المقياس أبعاده

 أبعاد بيف بيرسوف ارتباط معامؿ حساب تـ وقد دالة، ارتباط
 رقـ الجدوؿ يوضحيا كما ككؿ، والمقياس المختمفة المقاييس

(0): 

 النفسية الصالبة لمقياس الداخمية االرتباطات مصفوفة. 2 جدول
 المقياس ككل التحكم التحدي االلتزام المتغيرات
    1 االلتزاـ
   1 **772. التحدي
  1 **801. **754. التحكـ

 1 **872. **861. **881. المقياس ككؿ
 أبعاد ارتباط معامبلت أف( 0) رقـ الجدوؿ مف اتضح      
 وبناء( 220)2 مستوى عند دالة لممقياس الكمية بالدرجة المقياس
 وتـ مقبوؿ، داخمي باتساؽ يتمتع المقياس اعتبار يمكف عميو

 قيمتو كانت حيث الداخمي االتساؽ بطريقة الثبات معامؿ حساب
 لبعد( 2225)و، االلتزاـ لبعد( 22.5)و ككؿ، لممقياس( 2220)

 والثبات الصدؽ معامبلت تعدو 2 التحكـ لبعد( 2220)و التحدي،
 تبرر مقبولة معامبلت النفسية الصبلبة لمقياس المستخرجة
 .الدراسة ىذه في استخدامو

 المستقبؿ قمؽ مقياس: ثانًيا
 أعدتو الذي المستقبؿ قمؽ مقياس البحث في استخدـ     

 جميعيا صيغت فقرة( ٣٤) مف المقياس ويتكوف ،[52] الخالدي

 بتدرج عاؿ، قمؽ وجود عمى المرتفعة الدرجة لتدؿ القمؽ باتجاه
 بدرجة عني وتعبر كثيًرا، عني وتعبر تماًما، عني تعبر: خماسي

 عمى عني تعبر وال قميبًل، بدرجة عني وتعبر متوسطة،
 .اإلطبلؽ
 بمغ حيث مرتفع وبثبات مقبوؿ بصدؽ األصمي المقياس يتمتع
 صدؽ مف ولمتحقؽ ،(.2)2 ككؿ لممقياس ألفا كرونباخ معامؿ
( 52) مف مكونة عينة عمى تطبيقو تـ الدراسة ىذه في المقياس
 األساسية، الدراسة عينة مف بعد فيما استبعادىـ تـ نفسًيا مريًضا
 لجميع االرتباط معامبلت أف اإلحصائية المعالجة وأظيرت
 (:5) رقـ الجدوؿ يوضحيا داللة، ذات الفقرات

 المستقبل قمق لمقياس الكمية بالدرجة الدرجة ارتباط معامالت. 3 جدول
 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية رقم الفقرة معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية رقم الفقرة معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية رقم الفقرة

0 .59** 0. .57** 55 .83** 
0 .66** 02 .80** 5. .74** 
5 .73** 05 .81** 53 .73** 
. .78** 02 .63** 53 .57** 
3 .69** 00 .67** 5. .50** 
3 .60** 00 .67** 52 .58** 
. .55** 05 .58** 55 .72** 
2 .61** 0. .67** .2 .76** 
5 .73** 03 .81** .0 .66** 
02 .65** 03 .65** .0 .80** 
00 .62** 0. .60** .5 .63** 
00 .65** 02 .72** .. .56** 
05 .72** 05 .70** .3 .73** 
0. .76** 52 .54** .3 .81** 
03 .56** 50 .52**   
03 .75** 50 .65**   
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 الكمية بالدرجة البنود ارتباطات أف( 5) رقـ جدوؿ مف اتضح
 دالة االرتباطات ىذه وجميع( 2225)و( 2230) بيف تراوحت

 (222202) مستوى عند
 الداخمي االتساؽ بطريقة الثبات معامؿ حساب تـ كما    

 المستقبؿ قمؽ مقياس لتمتع تشير نتائج وىي ،(2223) وكانت
  2استخدامو يبرر مقبوليف وثبات داخمي وباتساؽ مقبوؿ بصدؽ

 ومناقشتها النتائج .5
 عبلقة توجد"  نصيا والتي: األولى بالفرضية المتعمقة النتائج

 – االلتزاـ) وأبعادىا النفسية الصبلبة بيف سالبة دالة ارتباطيو
 ولفحص ،" الدراسة عينة لدى المستقبؿ وقمؽ( التحدي – التحكـ
 الجدوؿ ويعرض بيرسوف، ارتبط معامؿ حساب تـ الفرضية ىذه
 .المعامبلت تمؾ( .) رقـ

 4 جدول
 المستقبل وقمق وأبعادها النفسية الصالبة بين االرتباط معامالت

 مستوى الداللة قمق المستقبل الصالبة النفسية وأبعادها
 0.01 -0.651 الصبلبة النفسية )ككؿ(

 0.01 -0.527 االلتزاـ 
 0.01 -0.459 التحكـ
 0.01 -0.347 التحدي

 الفرضية قبوؿ تـ قد أنو( .) رقـ الجدوؿ مف تضحا      
 النفسية الصبلبة بيف داؿ سالب ارتباط ىناؾ أف تبيف إذ األولى
 بيف االرتباط معامؿ أف تبيف إذ المستقبؿ؛ وقمؽ وأبعادىا
 عند دالة وىي( -22330) المستقبؿ وقمؽ النفسية الصبلبة
 السابقة، الدراسات نتائج مع النتيجة ىذه وتتفؽ ،(20)2 مستوى

 الصبلبة وأف التوافؽ، بسوء النفسية الصبلبة ضعؼ يرتبط إذ
 مستوى تعديؿ عمى وتعمؿ االضطرابات، مف تحمي النفسية
 ،[00] الضاغطة الحياة أحداث عف الناتج اإلجياد ونوعية
يجاًبا ،[53] والقمؽ االكتئاب مع سمبا وترتبط  حؿ نشاط مع وا 
، ].] تجنبيا مف بدال الصعوبات مف لبلقتراب والميؿ المشكمة

 التيديد مستوى تقميؿ خبلؿ مف القمؽ عمى الصبلبة تؤثر كما
 وتخفض ،[3] المعطمة السمبية االستثارة كـ مف وتحد، المدرؾ

 ىناؾ وكذلؾ[2 .] النفسية المحف مف العالية المستويات مف
( -.2230) االلتزاـ وبعد المستقبؿ قمؽ بيف داؿ سالب ارتباط
 بأف السابقة الدراسات نتائج إليو أشارت ما مع ذلؾ ويتفؽ
 مف الوقائي بالدور ارتباًطا النفسية الصبلبة مكونات أكثر االلتزاـ
 واالرتباط السيكوسوماتية، االضطرابات مف وبالحماية القمؽ،
 التيديد مفيـو مف االلتزاـ ويقمؿ ،[.0] الجيدة الصحية بالنتائج

 الذي باليدؼ لمشعور ويقود المجيدة، الحياة أحداث مواجية في
 التوتر، أوقات في باالغتراب الشعور أو االستسبلـ مف يمنع
 فاألشخاص ،[03] النفس ومع اآلخريف، مع لممشاركة ويقود

 يشعروف الذيف أولئؾ مف صحة أكثر بااللتزاـ يشعروف الذيف
 ]..5] حياتيـ في باإلقصاء

 مع وداؿ سالًبا ارتباًطا يرتبط التحكـ أف أيًضا اتضح كما     
 نتائج مع النتيجة ىذه وتتفؽ ،(-22.35) المستقبؿ قمؽ

 لمصحة جيد منبئ التحكـ أف أكدت التي السابقة، الدراسات
 وأف[، 2.] لمقمؽ إيجابية ميسرة لتفسيرات ويؤدي ،[35] النفسية

 صحتيـ عمى أكثر يحافظوف التحكـ عمى القادريف األشخاص
 مف بداًل  الحياة أحداث في تؤثر بطريقة ويتصرفوف ،[0.]

 مع وداؿ سالًبا ارتباًطا التحدي ارتبط كما ،[3.] بالعجز الشعور
 نتائج مع النتيجة ىذه وتتفؽ ،(-..225) المستقبؿ قمؽ

 استكشاؼ عمى يساعد التحدي أف بينت التي السابقة، الدراسات
 عمى تساعد التي واالجتماعية النفسية المصادر ومعرفة البيئة

 عمى لمتيديد ينظر الفرد ويجعؿ ،[.] بكفاءة الضغوط مواجية
 مما الطبيعي األمر ىو الثبات وليس التغير وأف عادي أمر أنو
 ].3.] المستقبؿ قمؽ مف يقمؿ

 ذات فروؽ توجد"  نصيا والتي: الثانية بالفرضية المتعمقة النتائج
 مستويات مف العينة أفراد درجات متوسط بيف إحصائية داللة

 في( والمنخفض – والمتوسط – المرتفع) الثبلث النفسية الصبلبة
 التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه ولفحص ،"المستقبؿ قمؽ

 .النتائج تمؾ( 3) رقـ الجدوؿ ويعرض األحادي،
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 5 جدول
 المستقبل وقمق النفسية الصالبة مستوى لتأثير األحادي التباين تحميل

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.001 186.56 100641.78 2 201283.56 التبايف بيف المجموعات
   539.35 197 106251.77 التبايف داخؿ المجموعات

    199 307535.33 التبايف الكمي
 لمستوى إحصائًيا داؿ تأثير لوجود( 3) رقـ الجدوؿ نتائج تشير

=  ؼ قيمة كانت حيث المستقبؿ قمؽ عمى النفسية الصبلبة
 وتـ ،(22220) مستوى عند إحصائًيا دالة وىي( 023233)

 المتوسطات بيف المتعددة لممقارنات شيفيو مقياس استخداـ
 الجدوؿ يعرضيا المجموعات، بيف الفروؽ مواضيع عف لمكشؼ

 ).3) رقـ
 6 جدول

 المجموعات بين الفروق مواضيع عن لمكشف المتوسطات بين المتعددة لممقارنات شيفيه اختبار
 مرتفع متوسط منخفض المتوسط الحسابي ن المجموعات المتغير

 *65.345 *8.989 - 52.20 101 منخفض الصبلبة النفسية
 *59.324 -  81.02 62 متوسط
 -   117.89 37 مرتفع

 :( ما يمي3اتضح مف الجدوؿ رقـ )
وجود فروؽ بيف مجموعتي منخفضي ومتوسطي الصبلبة  •

 .النفسية في قمؽ المستقبؿ
وجود فروؽ بيف مجموعتي منخفضي ومرتفعي الصبلبة  •

 .النفسية في قمؽ المستقبؿ
وجود فروؽ بيف مجموعتي متوسطي ومرتفعي الصبلبة  •

 .النفسية في قمؽ المستقبؿ
ويمكف تفسير ىذه النتائج في أف الصبلبة ال تساعد األفراد      

عمى التكيؼ مع األحداث الضاغطة فحسب، بؿ أيًضا تزيد مف 
ؽ المستقبؿ [، وما يفسر تزايد قم.0] فاعميتيـ تجاه المستقبؿ

بانخفاض الصبلبة النفسية أف األفراد الذيف يتسموف بالصبلبة 

النفسية العالية يستخدموف قدراتيـ الشخصية لحؿ المشكبلت 
المستقبمية ومواجية الضغوط مما يقمؿ مف إحساسيـ بالمعاناة 
مف المشكبلت المستقبمية، وتجعميـ يقيموف األحداث المثيرة 

ا، مما يخمؽ لدييـ حًسا بالسيطرة عمى لمقمؽ كأحداث أقؿ تيديدً 
 ].2.] ما يواجيونو مف مشكبلت

 تختمؼ ال" النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة: والتي نصيا
 النوع: مف كؿ باختبلؼ إحصائيا داال اختبلفا النفسية، الصبلبة

 ومستوى (الذىاف – العصاب) المرضية والحالة ،(إناث ذكور)
"، ولفحص ىذه بينيا والتفاعبلت ،(منخفض – مرتفع) القمؽ

الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثبلثي، ويعرض الجدوؿ رقـ 
 .( تمؾ النتائج.)

 مستوى القمق( لمدرجة الكمية لمصالبة النفسية× الحالة المرضية × تحميل التباين الثالثي )النوع . 7جدول 
مجموع  مصدر االختالف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة مربع إيتا  الداللة قيمة "ف"
 الجزئي

 0.58 0.001 418.318 3.311 1 3.311 مستوى القمؽ 
 0.09 0.01 11.165 0.086 1 0.086 النوع

 0.12. 0.01 9.179 0.070 1 0.070 الحالة المرضية
 0.10 0.01 38.837 0.298 1 0.298 مستوى القمؽ× الحالة المرضية 

  0.52 0.417 0.003 1 0.003 النوع× الحالة المرضية 
  0.71 0.138 0.001 1 0.001 مستوى القمؽ× النوع
 0.11 0.001 16.096 0.124 1 0.124 مستوى القمؽ× النوع × الحالة المرضية 

    0.007 190 1.381 الخطأ
     200 5.261 الكمي
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( أف ىناؾ فروَقا دالة في .اتضح مف الجدوؿ رقـ )     
الصبلبة النفسية بيف مف لدييـ قمؽ مستقبمي منخفض وقمؽ 

( وىي دالة 022502.مستقبمي مرتفع، حيث بمغت قيمة "ؼ" )
( لصالح ذوي القمؽ المنخفض حيث كاف 22220عند مستوى )

(، 30252( بينما كاف لمرتفعي القمؽ )25203)متوسط درجاتيـ 
%( مف 32) ( وتعني أف2232وقد بمغت قيمة مربع إيتا )

 .التبايف يرجع إلى االختبلؼ في متغير قمؽ المستقبؿ
ويفسر ذلؾ في أف مف يمتمؾ صبلبة نفسية مرتفعة يرغب      

حساس بقيمتو  في التفاعؿ مع اآلخريف، ولديو دافعية عالية وا 
في تسيير أمور حياتو، وقدرتو عمى التغمب عمى ما ودوره 

يواجيو مف مشكبلت مستقبمية، مؤمًنا بأف التغيير وليس الثبات 
ىو الشيء الطبيعي، وأف ما يخبئو المستقبؿ ليس مصدر تيديد 
بؿ فرصة لمتفاعؿ والنمو؛ فانخفاض قمؽ المستقبؿ لدى مف يتسـ 

األسس النظرية  بالصبلبة النفسية العالية أمًرا متسًقا مع
والدراسات السابقة التي تؤكد أف الصبلبة ترتبط سمبا مع 
االكتئاب والقمؽ وأف الصبلبة النفسية عامؿ وقائي ضد تطوير 

 ].53] القمؽ واألعراض النفسية
كما اتضح أف ىناؾ فروؽ دالة في الصبلبة النفسية بيف       

الة ( وىي د002033الذكور واإلناث حيث بمغت قيمة "ؼ" )
( لصالح الذكور حيث كاف متوسط درجاتيـ 2220عند مستوى )

(، وقد بمغت قيمة مربع 32205( بينما كاف لئلناث )0200.)
مف التبايف يرجع إلى االختبلؼ  %(5) ( وتعني أف2225إيتا )

في متغير الجنس2 وقد يفسر ذلؾ بالتنشئة االجتماعية والتنميط 
الوالديف عمى تقمص الجنسي منذ الطفولة، مف خبلؿ تشجيع 

الدور الجنسي المناسب، مما يساىـ في تشكيؿ الدور الجنسي 
النمطي لمطفؿ، وبذلؾ تنمو اليوية الجنسية، وتستمر تمؾ العممية 
لتصؿ ذروتيا في مرحمة الشباب مع التأكيد عمى بعض 
الخصائص التي ليا عبلقة بمعايير المجتمع التي تميؽ بالذكور 

لتحدي والسيطرة واالستقبللية والشجاعة، دوف اإلناث مف مثؿ: ا
إضافة إلى أف المجاؿ الذكري أوسع يتعرض فيو الذكور لمواقؼ 
تتطمب المواجية والقوة لتصبح الصبلبة جزء مف شخصيتيـ، 
ويمنح ىذا المجاؿ الذكور استقبللية وحرية التصرؼ واالختيار 

ف ثـ أكثر مف اإلناث فيـ يصنعوف بأنفسيـ دورىـ في الحياة، وم
تنعكس عمى قوة صبلبتيـ الشخصية مقارنة باإلناث، كما أف 
الذكور يتحمموف مواجية المصاعب ويتعرضوف لمستوى مرتفع 
مف اإلجياد في العمؿ مقارنة باإلناث كما أنيـ يتمتعوف بمرونة 
عالية في تقبؿ األفكار الجديدة دوف جمود ولدييـ جرأة وحب 

قداـ عمى ما ىو جديد وأق ؿ اعتمادا عمى الغير، ويمكف مغامرة وا 
لبلختبلؼ بيف  Horneer تفسير ذلؾ في ضوء نظرية ىورنر

الجنسيف في الخوؼ مف النجاح إذ أف النساء الذكيات يخشيف 
النجاح والتفوؽ والظيور بشخصية صمبة وتصدر أدوار ومكانة 
مرموقة ومنافسة لمرجاؿ في مكانتيـ واختصاصاتيـ لدرجة أف 

صنع الخوؼ والضعؼ أماـ الجنس اآلخر بعضيف يمجأف إلى ت
 خشية الرفض االجتماعي ليف وخشيتيف مف نعتيف بالذكورة 

 ].3.] )الرجولة(
كما اتضح أف ىناؾ فروؽ دالة في الصبلبة النفسية بيف      

المشخصيف عصابًيا والمشخصيف ذىانًيا، حيث بمغت قيمة "ؼ" 
اد ( لصالح األفر 2220( وىي دالة عند مستوى )520.5)

( بينما 233..المشخصيف عصابًيا حيث كاف متوسط درجاتيـ )
(، وقد بمغت قيمة مربع إيتا 35205كاف المشخصيف ذىانًيا )

مف التبايف يرجع إلى االختبلؼ في  (%00) أف ( وتعني2200)
 الحالة المرضية، وتفسر تمؾ النتيجة، في أف العصاب

(Neuroses)  يشير إلى حاالت سوء التوافؽ مع النفس أو
الجسد أو البيئة المحيطة، يعبر عنيا بدرجة عالية مف القمؽ 
والتوتر، دوف أف يكوف ليا أسباب عضوية واضحة، مع بقاء 
المريض متصبًل بالحياة الواقعية متبصرًا بحالتو ضابطًا لسموكاتو 

ؽ بتصدع عاـ بشكؿ عاـ، وقادرًا عمى القياـ بواجباتو، وال يراف
في الشخصية، فالعصاب ىو شكؿ مف أشكاؿ سوء التوافؽ بمغ 
درجة واضحة مف الشذوذ واألثر، وىو اضطراب يظير لدى 
الفرد فيؤذيو ويجرح صحتو النفسية ويؤثر عمى كفايتو اإلنتاجية 
دوف أف يجعمو عاجزًا تمامًا عف اإلنتاج أو عدوًا لممجتمع أو 

بة، عمى عكس المرض العقمي يجعؿ عبلقتو مع المحيط معطو 
الذي ىو اضطراب عقمي ذىاني شديد   Psychosisأو الذىاف

وخطير انفعالي وسموكي وشخصي، يمثؿ خمبًل في التفكير 
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والقوى العقمية دوف الوعي بأسباب المرض مع عدـ القدرة عمى 
االستبصار، وىو اضطراب عضوي فيو جانب وظيفي، كما أنو 

ؿ شامؿ في شخصية المريض وفي اختبلؿ عقمي يؤدي إلى خم
سموكو مما يفقد صمتو بالواقع ويّكوف لنفسو عالـ خاص بو مف 
األوىاـ والخياالت مع وجود مدركات حسية خاطئة لديو؛ وبذلؾ 
يمكف القوؿ أف الذىاف ىو اضطراب نفسي شديد يصيب 
الشخصية فيجعؿ اتصاليا مع الواقع معطوبًا، ويجعؿ التفكير 

لمصاب وكأنو يعيش في عالـ خاص بو، ويبرر مختمطًا، ويبدو ا
ذلؾ نتيجة الدراسة الحالية مف كوف أف العصابييف لدييـ صبلبة 

 ]...] نفسية أكبر مقارنة بالذىانييف
 كما تبيف أف التفاعؿ بيف الحالة المرضية ومستوى القمؽ       

( وىي دالة عند .52225داؿ إحصائًيا حيث بمغت قيمة "ؼ" )
 ( وتعني أف2202، وقد بمغت قيمة مربع إيتا )(2220مستوى )

%( مف التبايف يرجع إلى التفاعؿ بيف الحالة المرضية 02)
ومستوى القمؽ، وتفسر تمؾ النتيجة بأف القمؽ لدى الذىانييف 

[2 كما تبيف أف لمتفاعؿ بيف ..] اعمى منو لدى العصابييف
بمغت  الحالة المرضية ومستوى القمؽ والنوع داللة إحصائية حيث

(، وقد 2220( وىي دالة عند مستوى )032253قيمة "ؼ" )
%( مف التبايف 00) ( وتعني أف2200بمغت قيمة مربع إيتا )

يرجع إلى التفاعؿ بيف الحالة المرضية ومستوى القمؽ والنوع2 
وقد تفسر تمؾ النتيجة في أف ذوي الصبلبة النفسية لدييـ قدرة 

مواجية الصراعات النفسية، عمى تكويف عبلقات إنسانية فعالة، و 
والسيطرة عمييا، وعدـ االستسبلـ لمقمؽ والتوتر والخمو النسبي 
مف األنماط السموكية الشاذة المصاحبة لبلضطرابات النفسية، 
كما أف الصبلبة النفسية تمتع صاحبيا بيدوء األعصاب في 
مواجية المواقؼ المختمفة وتشعره بعدـ الفشؿ وأف التحديات 

ال تعيؽ األىداؼ التي يريد تحقيقيا، وفي ىذا الصدد والصعاب، 
أشارت الدراسات أف الفرد الذي يتمتع بالصبلبة النفسية أقؿ 
 احتماال إلصابة النفسية والجسمية نتيجة األحداث الضاغطة

[3.[ 
 

 التوصيات. 6
 :في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يمي

النفسية لدى األفراد إعداد برامج وورش عمؿ لتنمية الصبلبة 2 1
في المدارس والجامعات حيث إنيا تعتبر مف العناصر الفاعمة 

 .في خفض مستويات االكتئاب والقمؽ والشكاوى البدنية
إعداد برامج ورش عمؿ إرشادية لمتوعية بالمستقبؿ وما يمكف 2 2

 .أف يحممو وكيفية مواجيتو
قبؿ إعداد برامج نفسية وسموكية وتربوية ومعرفية مف 2 3

المختصيف في المجاالت النفسية لممرضى النفسييف لمعمؿ عمى 
رفع صبلبتيـ النفسية لكونيا تساىـ في التخمص مف مشاعر 
اإلحباط لحمايتيـ مف اإلصابة باألمراض النفسية والتقميؿ مف 

 .أثارىا السمبية
 المراجع

 أ. المراجع العربية
، القاىرة، المستقبؿمقياس قمؽ ( 0223شقير، زينب محمود )[1] 

 مكتبة األنجمو المصرية2

 الصبلبة مستويات( .022) محمود محمد أحمد الدبور،[2] 
 2المعاقيف بصريا لدى لتنميتيا برنامج فاعمية ومدى النفسية
 .المنوفية جامعة اآلداب، كمية منشورة، غير دكتوراه رسالة

( 0223دخاف، نبيؿ كامؿ والحجار، بشير إبراىيـ )[3] 
الضغوط النفسية لدى طمبة الجامعة اإلسبلمية وعبلقتيا 

، المجمد مجمة الجامعة اإلسبلميةبالصبلبة النفسية لدييـ، 
 5522 – 532ر، العدد الثاني، ص ص الرابع عش

 النفسية الصبلبة( 0220) الصمد عبد إبراىيـ فضؿ،[4] 
 طبلب مف عينة لدى الحياة ومعنى الديني بالوعي وعبلقتيا
 سيكومترية دراسة بالمنيا التربية بكمية العاـ الدبمـو

 مجمد النفس، وعمـ التربية في البحث مجمة2 إكمينيكية
 2 025 – 055 ص ص ،0 ع ،(.0)
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 وعبلقتو األسري المناخ( .022) حسنيف حنفي، تغريد[10]
 ماجستير، معيد رسالة، المراىقيف لدى النفسية بالصبلبة
 .القاىرة التربوية، جامعة والبحوث الدراسات

 عف والرضا النفسية ( الصبلبة0225تفاحة، جماؿ السيد ) [18]
 كمية مجمة2 "مقارنة دراسة" المسنيف عينة مف لدى الحياة
 العدد عشر، التاسع المجمد اإلسكندرية، جامعة–  التربية
 الثالث2

 المستقبؿ ( قمؽ0222باىض ) وادي العكيمي، جبار [21] 
 منشورة، كمية غير دكتوراه العمؿ، أطروحة بدافع وعبلقتو
 الجامعة المستنصرية2 اآلداب،

( صبلبة 0202مكي، لطيؼ غازي وحسف، براء محمد ) [22] 
الشخصية وعبلقتيا بتقدير الذات لدى التدريسييف في 

 واألبحاث التربوية الدراسات مركز / بغداد الجامعة، جامعة
 والثبلثوف2 الحادي ، العددالنفسية

دارة القمؽ (0220السيد ) عثماف، فاروؽ[26]   الضغوط وا 
 02العربي ط الفكر دار ،النفسية

أسس اإلرشاد ( 0222الشرقاوي، مصطفى خميؿ ) [27] 
، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، والعبلج النفسي

 القاىرة2

( قمؽ المستقبؿ .022) عشري، محمود محي الديف[28] 
وعبلقتو ببعض المتغيرات الثقافية، دراسة ثقافية مقارنة بيف 

أبحاث طبلب بعض كميات التربية بمصر وسمطنة ُعماف، 
، المؤتمر السنوي الحادي عشر لمركز اإلرشاد النفسي

 -055الجزء األوؿ، جامعة عيف شمس2 ص ص )
0.22) 

 المستقبؿ لؽؽ (٠٢٢٢جاسـ ) أحمد بشرى العكايشة،[29] 
 رسالة ،طمبة الجامعة لدى المتغيرات ببعض وعبلقتو
 .المستنصرية الجامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير

 في إرشادي برنامج أثر (٠٢٢٠) إبراىيـ آماؿ الخالدي،[30] 
 التربية كمية طالبات لدى قمؽ المستقبؿ وخفض الذات تأكيد
 التربية لمبنات، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة ،لمبنات
 .بغداد جامعة

 بعض حدة ( خفض.022بطرس ) بطرس، حافظ[31] 
 منشور بحثالمدرسة،  قبؿ ما اطفاؿ لدى القمؽ اضطرابات

 .شمس عيف ، جامعةاإلرشاد النفسي لمركز

( دراسة لقمؽ المستقبؿ وقمؽ 0220شند، سميرة محمد )[32] 
الموت لدى طبلب الجامعة مف منظور متغيري الجنس 

، القسـ األدبي، المجمد مجمة كمية التربيةوالتخصص، 
 0202 – 005ثالث، جامعة عيف شمس، الثامف، العدد ال

 الشخصية الصبلبة (٠٢٢١لطيؼ ) احبلـ الموسوي، [35]

 طمبة لدى المستقبمية وعبلقتيما بالتوقعات النفسي والعجز     
اآلداب،  كمية منشورة، غير دكتوراه اطروحة ،الجامعة
 المستنصرية2 الجامعة

 وعبلقتو النفسي التوتر (٠٢٢٤) محمد الزبيدي، براء [37]
 الدراسات مركز جامعة، بغداد، طمبة لدى الذات بفاعمية
 (52) ، العددالنفسية العمـو مجمةالنفسية،  والبحوث التربوية

( مقياس الصبلبة النفسية، مكتبة 0220مخيمر، عماد ) [44]
 األنجمو المصرية2

 ( الصبلبة0220) المطيؼ، حسف وعبد حمادة، لولوه[45] 
 مجمةطبلب الجامعة،  لدى التحكـ في والرغبة النفسية،
 0.02 – 000( 0) 00، نفسية دراسات

 وعبلقتيا النفسية، الصبلبة( 0223) ركبة، رضواف أبو[52] 
 ، رسالةدواف متبلزمة أطفاؿ أميات لدى النفسية بالصحة

 .غزة جامعة ،)منشورة غير) ماجستير،
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بعض المتغيرات المرتبطة ( 0223مسعود، سناء منير ) [55]
، بقمؽ المستقبؿ لدى عينة مف المراىقيف، دراسة تشخيصية
 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة طنطا2 

 والتشاؤـ بالتفاؤؿ ( التنبؤ0223) محمود المنشاوي، عادؿ[56] 
 عينة لدى النفسية والديموغرافية المتغيرات بعض ضوء في
 التربية مجمة في منشور بحث 2التربية كمية طبلب مف

 ؛ أغسطس2.. العدد المعاصرة،

( عبلقة الخبرات االنفعالية 0222بدر، فائقة محمد ) [59]
المرتبطة بمواقؼ الغضب بالصبلبة النفسية لدى معممات 

، المجمة المصرية لمدراسات النفسيةالمرحمة المتوسطة، 
المجمد الثامف عشر، العدد الثامف والخمسوف، ص ص 

02. – 0552 

سمات الشخصية ( 0222كرمياف، صبلح حميد حسيف )[60] 
بلقتيا بقمؽ المستقبؿ لدى العامميف بصورة مؤقتة مف وع

، رسالة دكتوراه، األكاديمية الجاليات العراقية بأستراليا
 العربية بالدنمارؾ2

 أبو عمي اهلل عبد والشيري، اهلل عبد محمد سالـ المفرجي،[61] 
 لدى عينة النفسي واألمف النفسية ( الصبلبة0222) عراد
 مجمة .المكرمة بمكة القرى أـ جامعة وطالبات طبلب مف
 جامعة (،05عدد ) ،اإلنسانية والعمـو المعاصر النفس عمـ
 .المنيا

 عمى التدريب ( أثر0225خضر ) عميج الجميمي، عمي[62] 
 كمية المستقبؿ لطبلب قمؽ خفض في المشكبلت حؿ

 ،٤ المجمد ،األساسية التربية كمية أبحاث مجمةالتربية، 
 ٣2 العدد

 واألمؿ النفسية ( الصبلبة0202سمطاف ) المشعاف، عويد [65]
 الطمبة لدي البدنية والعصابية بالشكاوى وعبلقتيما
ع  ،02 ، مجنفسية دراساتالكويت،  جامعة في والطالبات

 3252 – 333أكتوبر، ص ص  ،.

 الشباب عند المستقبؿ ( قمؽ0202مؤيد ) ىبة محمد، [66]
 التربوية البحوث مجمةالمتغيرات،  ببعض وعبلقتو

  0.2 – 03العدد  ،النفسية والدراسات

( الضغط النفسي 0200البيرقدار، تنييد عادؿ فاضؿ ) [68]
مجمة وعبلقتو بالصبلبة النفسية لدى طمبة كمية التربية، 

 (02، العدد)00، المجمد، أبحاث كمية التربية األساسية

دارةالنفسية  ( الصبلبة0200حنفي ) محمود، ىويدة[70]   وا 
 في األكاديمي النفسية والنجاح بالصحة الذات وعبلقتيما

 بكمية الدبمـو المينية طبلب لدى المتغيرات بعض ضوء
 :5 ع ،00 مج (النفس عمـ في عربية دراساتالتربية، 

 3022 – 3.0يوليو، ص ص 

العبلقة بيف الضغوط النفسية ( .022الحواجري، عبد اهلل ) [74]
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، اليضميةواإلصابة بالقرحة 

 األردف: الجامعة األردنية2        

 االجتماعية اليوية( ٠٢٢٤) غانـ سعيد الدبعي، كفاح[76] 
 لدى االجتماعي وعبلقتيما بالتصنيؼ النفسي واالستقرار
 أطروحة صنعاء، ،الحكومية بدوائر والموظفات الموظفيف
 .بغداد جامعة غير منشورة، دكتوراه

االضطرابات السموكية ( .020أخرس، نائؿ محمد )[77] 
، المممكة ، مكتبة الرشدواالنفعالية لمعادييف وغير العادييف

 العربية السعودية2
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ABSTRACT_ The purpose of the current study is to examine the relationship between hardness 

and Future Anxiety, the sample included 200 patients psychologically (100) of them classified 

within the neurotic diseases, half of them male, with an average age (32.5 years), and a standard 

deviation of (9.45), and the other half from female with an average age (31.4 years), and a 

standard deviation of (8.42), and (100 classified within psychotic diseases, half of whom are male, 

with an average age (31.4 years), and a standard deviation of (8.75), and the other half were 

female with an average age (33.6 years), and a standard deviation of (9.05). The results showed a 

negative correlation between the hardness and Future Anxiety, and There are impact for the 

hardness on future anxiety, and there are significant differences in hardness between who has a 

future Anxiety low and who has a future Anxiety high, for the benefit of has low Future Anxiety, 

and the existence of differences in hardness between males and females in favor of males, and the 

existence of significant differences in psychological hardness between individuals who diagnosed 

with neurotic or psychotic, for the benefit of individuals diagnosed with neurotic, it turns out there 

is an interaction between the level of Future anxiety and the presence of interaction between the 

condition and the level of anxiety and kind. 

KEYWORD: psychological Hardness, Future Anxiety. 

 

 

 

 

 

 


