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العالقة بني الصالبة النفسية وقلق املستقبل ومستوى الطموح
لدى طلبة جامعة حائل بالسعودية

د .محمد خلف الزواهرة

ملخص:
هدفت الدرا�سة للتعرف �إىل العالقة بني ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل وم�ستوى
الطموح لدى طلبة جامعة حائل ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )400طالب وطالبة،
وا�ستخدم الباحث مقيا�س ال�صالبة النف�سي من �إعداد خميمر ( ،) 2002ومقيا�س قلق
امل�ستقبل ل�شقري ( ،) 2005ومقيا�س م�ستوى الطموح للرفاعي (.) 2010
و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة بني ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل ،وبني
م�ستوى الطموح لدى طالب جامعة حائل ،وكذلك وجود فروق ذات داللة بني ا�ستجابات
الطلبة على ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،وكذلك
وجود فروق ذات داللة يف م�ستوى ال�صالبة النف�سية تعزى ملتغري التخ�ص�ص ول�صالح
التخ�ص�صات العلمية ،وقلق امل�ستقبل ل�صالح التخ�ص�صات الأدبية ،وكذلك ك�شفت الدرا�سة
عن وجود فروق بني ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل وبني م�ستوى الطموح ل�صالح ال�سنة
الرابعة.
الكلمات املفتاحية  :ال�صالبة النف�سية ،قلق امل�ستقبل ،م�ستوى الطموح ،طلبة جامعة
حائل.
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Psychological Hardiness and its Relationship to Anxiety towards
Future and Level of Ambition among University of Hail Students
in the Light of Several Variables

Abstract:
The purpose of this study is to state the relationship between psychological
hardiness, anxiety towards future and level of ambition among students in the
University of Hail. It involves a sample of 400 male and female students.
The researcher uses certain standards: Psychological Hardiness Standard by
Mukhaimir (2002), Anxiety towards Future Standard by Shugair (2005), and
Level of Ambition Standard (2010).
The results show relevant differences regarding the level of psychological
hardiness which is attributed to the major variable and to the advantage
of scientific majors, while anxiety towards future to the advantage of Arts
majors. It finds out some differences in the relation between psychological
hardiness, anxiety towards future and level of ambition to the advantage of
the students in the fourth year.
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مقدمة:
� ّإن التغريات ال�رسيعة ،وما ي�صاحبها من حتوالت يف املجتمعات ،لها ت�أثري كبري على
الإن�سانية ب�صفة عامة ومرحلة ال�شباب ب�صفة خا�صة ،حيث تعد مرحلة ال�شباب من �أ�صعب
مراحل الإن�سان و�أخطرها ،وهي التي ت�ؤثر على حياة ال�شاب امل�ستقبلية ،كما �أن االهتمام
بال�شباب من االجتاهات الرئي�سة التي بد�أت ت�شق طريقها يف غالبية الدول واملجتمعات،
التي ت�ستهدف �صقل ال�شخ�صية ال�شبابية و�إك�سابها اخلربات واملهارات العلمية وت�أهيلها
الت�أهيل ال�سليم ،ل�ضمان تكيفها مع م�ستجدات الع�رص احلديث وتدريب ال�شباب اجلامعي
على حتمل امل�س�ؤولية واتخاذ القرارات يف خمتلف امليادين ،حيث يتعر�ض ال�شاب يف هذه
املرحلة �إىل كثري من امل�شكالت التي ت�ؤثر على م�ستقبله املهني واالجتماعي مما يجعل
للجامعة دوراً مهم ًا يف �صقل �شخ�صية الطالب يف جميع جوانبها.
تع ّد ال�صالبة النف�سية ( )Psychological hardinessمن �أهم املتغريات الإيجابية
التي لها دور قوي يف مواجهة �ضغوط احلياة و قوة التحمل ،حيث �إن ال�صالبة النف�سية،
تعمل كم�صدر واق �ضد ال�صعاب و�إدراك الفرد �أن لديه مقاومة ،و�صالبة نف�سية قد ت�ساعده
على التنب�ؤ مبدى ا�ستمتاعه بال�سعادة و�أنها تخفف من �أثر ال�ضغوط وت�ساهم يف م�ساعدة
الأفراد على اال�ستمرار و�إعادة التوافق (.)Khoshad & Maddi, 1999
مما ال �شك فيه � ّأن التفكري واخلوف �أو القلق من امل�ستقبل من الأمور التي �أ�صبحت ال
ت�شغل بال �أو فكر ال�شباب فقط ،بل �أ�صبح التفكري يف امل�ستقبل والتنب�ؤ به من الأمور التي
تهم املجتمعات وال�شعوب املتح�رضة ،التي حتاول �أن جتد لنف�سها مو�ضع ًا على اخلريطة
العاملية والدولية وال�شباب اليوم  -ونعنى طلبة اجلامعة  -هم امل�ستقبل ،ويفكرون ب�شكل
كبري يف امل�ستقبل ويتخوفون منه ،ومما يخبئه (فراج.) 2006 ،
وي�ؤدي م�ستوى الطموح دوراً مهم ًا يف حياة الإن�سان ،فعلى �أ�سا�سه يتحدد م�ستقبل
الإن�سان و�آماله ،كما �أنها ال تكمن يف م�ستوى الطموح فقط ،بل �أي�ض ًا يف كيفية ا�ستغالله،
ومدى منا�سبته لقدرات الفرد و�إمكاناته ،فال�شباب يختلفون من حيث �أمناط طموحهم
التي ي�سعون �إليها ،ف�إن كان بع�ضهم لهم طموحاتهم االقت�صادية فهناك من له طموحاته
االجتماعية ،بينما هناك من ي�سعى لتحقيق طموحات ثقافية ،و�آخر يريد �أن يحقق طموحاته
املهنية( توفيق.) 2002،
ويرى الباحث �أن قلق امل�ستقبل نتيجة حتمية لل�رصاعات وال�ضغوط واال�ضطرابات
التي يواجهها ال�شباب يف احلياة عامة واحلياة اجلامعية خا�صة ،ولذلك من الطبيعي �أن
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ي�شعر الفرد بالقلق حيال امل�ستقبل ،ولكن �إذا و�صل التفكري يف امل�ستقبل �إىل حالة ي�شعر
فيها الطالب بالعجز عن مواجهة �ضغوط الدرا�سة واحلياة وعدم قدرته على جمابهتها
ب�سبب �ضعف يف م�ستوى ال�صالبة النف�سية لديه ،فان هذا القلق �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �صحته
النف�سية وعلى �إجنازه الأكادميي وم�ستوى طموحاته احلالية وامل�ستقبلية .وكلما اكت�شفت
معاناة الطالب و�شعوره بالقلق عند فرتة مبكرة� ،أ�صبح من ال�سهل التعامل مع هذا القلق
بالتدخالت الإر�شادية والعالجية .
و�إميان ًا من الباحث بخطورة ذلك ورغبته يف مد يد العون للطالب اجلامعي الذي يعد
ركيزة �أ�سا�سية يف النهو�ض باملجتمع ،ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن العالقة بني
ال�صالبة النف�سية و قلق امل�ستقبل وبني م�ستوى الطموح ،وذلك من خالل عينة من طلبة
جامعة حائل يف ال�سعودية.

مشكلة الدراسة :
�إن ال�صحة النف�سية للطالب اجلامعي ركيزة �أ�سا�سية يف الإنتاج والإجناز وحتقيق
الطموح يف احلياة ،و�أن �أي �إعاقة �أو �ضغوط حياتية يتعر�ض لها الطالبفي �أثناء حياته
اجلامعية �سترتك �آثارها ال�سلبية على �صحته النف�سية واجل�سمية ب�صورة مبا�رشة وغري
مبا�رشة ،وبالتايل �ست�ؤثر على جناحه وتقدمه يف حياته الدرا�سية لتدين م�ستوى ال�صالبة
النف�سية لدية.
عال لدى الأفراد ،ويرجع �إىل ال�ضغوط
و�أن ارتفاع معدل ال�شعور بالقلق جتاه امل�ستقبل ٍ
املكثفة املتمثلة يف بيئة التي يعي�ش فيها الطالب ،و�أن املعدل املرتفع مل�ؤ�رش ال�شعور
بالقلق يكون له ت�أثري �سلبي على امل�ستقبل التعليمي و املهني .كما ت�شري كثري من نتائج
الدرا�سات �إىل ت�أثري قلق امل�ستقبل على العديد من املتغريات مثل :تف�سريات الأحداث ال�سلبية
والإيجابية ،وم�ستوى الطموح و تكمن م�شكلة الدرا�سة يف حماولة الك�شف عن العالقة بني
ال�صالبة النف�سية و قلق امل�ستقبل من جهة ،وبني الطموح من جهة �أخرى ،وذلك من خالل
عينة من طلبة جامعة حائل يف ال�سعودية

أسئلة الدراسة:
وتتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة يف الت�سا�ؤالت الآتية:
● ●ما العالقة بني ال�صالبة النف�سية و قلق امل�ستقبل ،و بني م�ستوى الطموح لدى طلبة
جامعة حائل؟
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● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند ( )0.05=αبني م�ستوى ا�ستجابات طلبة
جامعة حائل يف ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل وم�ستوى تبع ًا ملتغري اجلن�س ؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند ( )0.05=αبني م�ستوى ا�ستجابات طلبة
جامعة حائل يف ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل وم�ستوى تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص ؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند ( )0.05=αبني م�ستوى ا�ستجابات طلبة
جامعة حائل يف ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل وم�ستوى تبع ًا ملتغري م�ستوى الدرا�سة ؟

أهمية الدراسة :
تظهر �أهمية الدرا�سة احلالية من خالل العديد من االعتبارات الآتية :
♦ ♦ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة يف تقدمي فهم نظري لطبيعة العالقة بني ال�صالبة النف�سية
و قلق امل�ستقبل وبني م�ستوى الطموح لدى طلبة جامعة حائل.
♦ ♦ميكن للقائمني على العملية التعليمية يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ت�صميم الربامج
والطرق الرتبوية والنف�سية التي �ست�ساعد يف توجيه الطالب و�إر�شادهم نحو �أ�ساليب تتوافق
مع قدراتهم ال�شخ�صية وطموحهم ومع تطلعاتهم امل�ستقبلية .

أهداف الدراسة :
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ما ي�أتي :
● ●التعرف �إىل العالقة بني ال�صالبة النف�سية و قلق امل�ستقبل ،و م�ستوى الطموح لدى
طلبة جامعة حائل.
● ●التعرف �إىل داللة الفروق الإح�صائية بني ا�ستجابات الطلبة يف ال�صالبة النف�سية و
قلق امل�ستقبل و م�ستوى الطموح تبع ًا ملتغريات :اجلن�س والتخ�ص�ص و�سنوات.

مصطلحات الدراسة :
تت�ضمن الدرا�سة احلالية عددا ً من املفاهيم ميكن تعريفها على النحو الآتي:
◄◄ال�صالبة النف�سية :Psychological hardiness :
عرفها جري�سون ( ) Gerson, 1998هي قدرة الفرد على مواجهة ال�ضغوط مبهارات
املواجه «كل التحليل املنطقي و التجنب املعريف ،والتفريغ االنفعايل».
وعرفها خميمر ( )2002هي اعتقاد عام للفرد يف فاعليته وقدرته على ا�ستخدام
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امل�صادر النف�سية واالجتماعية املتاحة كي يدرك بفاعلية �أحداث احلياة ال�ضاغطة ويف�رسها
ويواجهها.
وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها قدرة الفرد على جتاوز ال�ضغوط النف�سية التي يتعر�ض لها عن
طريق ا�ستخدامه املعطيات املتوافرة يف جمتمعه كامل�ساندة االجتماعية وتقا�س بالدرجة
التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س ال�صالبة النف�سية امل�ستخدم يف الدرا�سة.

◄◄قلق امل�ستقبل

:Future Axiety:

يعرف عبد اخلالق (  ) 1989قلق امل�ستقبل �أنه انفعال غري �سار و�شعور مكرر بتهديد �أو
هم وعدم راحة �أو ا�ستقرار مع �إح�سا�س بالتوتر وال�شدة ،وخوف دائم ال مربر له من الناحية
ّ
املو�ضوعية ،وغالب ًا ما يتعلق هذا اخلوف بامل�ستقبل واملجهول .
ويعرفه ال�سبعاوي ( )2008ب�أنه حالة انفعالية م�ضطربة غري �سارة حتدث لدى الفرد
من وقت لآخر ،تتميز هذه احلالة بخ�صائ�ص عدة منها �شعور بالتوتر وال�ضيق واخلوف
الدائم وعدم االرتياح وفقدان الأمن النف�سي جتاه املو�ضوعات التي تهدد قيمه وترقب خطر
جمهول ميكن حدوثه يف امل�ستقبل  .وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها الدرجة التي يح�صل عليها الطالب
على مقيا�س قلق امل�ستقبل امل�ستخدم يف الدرا�سة.
وتعرف �إجرائي ًا ب�أنه بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س قلق امل�ستقبل
امل�ستخدم يف الدرا�سة.

◄◄م�ستوى الطموح

:Level of Aspiration:

تعرفه ب�آظة ( ) 2004ب�أنه« :الأهداف التي ي�ضعها الفرد لذاته يف جماالت تعليمية
�أو مهنية �أو �أ�رسية �أو اقت�صادية ،ويحاول حتقيقها ويت�أثر بالعديد من امل�ؤثرات اخلا�صة
ب�شخ�صية الفرد �أو القول البيئة املحيطة به» .
عرف �إجرائي ًا ب�أنه بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س قلق م�ستوى
و ُي َّ
الطموح امل�ستخدم يف الدرا�سة.

حدود الدراسة :
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة من خالل الآتي :
● ●�أوالً -احلد املو�ضوعي :متثل مو�ضوع الدرا�سة يف بحث العالقة بني ال�صالبة

النف�سية و قلق امل�ستقبل و م�ستوى الطموح.
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● ●ثانياً -احلد الزمني  :طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الأول لعام
. 2014- 2013
●

●ثالثاً -احلد املكاين :اقت�رصت عينة هذه الدرا�سة على طلبة من جامعة حائل.

اإلطار النظري:
الصالبة النفسية Psychological hardiness :

يعد مفهوم ال�صالبة النف�سية من املفاهيم احلديثة ن�سبياً ،وهو من اخل�صائ�ص النف�سية
املهمة للفرد كي يواجه �ضغوط احلياة املتعددة واملتتالية بنجاح ،يعود مفهوم ال�صالبة
النف�سية �إىل كوبازا (  ) Kobasa ,1979التي تو�صلت �إىل هذا املفهوم من خالل �سل�سلة من
الدرا�سات ،التي ا�ستهدفت معرفة التغيريات النف�سية واالجتماعية التي تكمن وراء احتفاظ
الأ�شخا�ص ب�صحتهم اجل�سمية والنف�سية رغم تعر�ضهم لل�ضغوط النف�سية ،وقد ا�شتقت كوبازا
م�صطلح ال�صالبة النف�سية مت�أثرة بالفكر الفل�سفي الوجودي الذي يرى �أن الإن�سان يف حالة
�صريورة م�ستمرة ،والذي يركز يف تف�سريه ل�سلوك الإن�سان على امل�ستقبل ال على املا�ضي،
أ�سا�سا من البحث امل�ستمر النامي عن املعنى والهدف من احلياة
ويرى �أن دافعية الفرد تنبع � ً
(.)Maddi, 2004
حتما قرارات متعددة،
كما يرى الوجوديون �أن الفرد يف بحثه عن معنى حلياته يتخذ ً
هذه القرارات ت�شكل حجر الأ�سا�س لكل �شيء يف احلياة ،و�سواء �أدركنا �أم مل ندرك ،ف�إن
�سلوكياتنا كلّها ترتتب على قرارات نتخذها.وقد �أدركت كوبازا نقاط التقاطع بني �أ�ساليب
مواجهة ال�ضغوط مع التوجه نحو امل�ستقبل ،واقرتحت �أن ال�شخ�صية ال�صلبة تتمتع بثالث
خ�صائ�ص هي:القدرة على االنخراط وااللتزام جتاه حياتها �أو جتاه املجتمع ،والقدرة على
مثري للتحدي (Lambert,
التحكم والت�أثري يف جمريات �أمور حياتها ،و االعتقاد ب�أن التغري ٌ
.)et al,. 2003
فقد ن�ش�أ م�صطلح ال�صالبة النف�سية كمجموعة من املعتقدات عن النف�س يف تفاعلها مع
العامل من حولنا ،التي متدنا بال�شجاعة والدافعية للعمل اجلاد وحتويل التغريات ال�ضاغطة
املثرية للقلق من م�صادر لال�ضطراب �إىل فر�ص حمتملة ،وحتوي ال�صالبة النف�سية ثالثة
مكونات هي :االلتزام والتحكم والتحدي (. )Lambert, et al ,2003
وترى كوبازا �أن ال�صالبة النف�سية مركب يتكون من ثالثة �أبعاد م�ستقلة هي االلتزام و
التحكم ،والتحدي ،وهذه الأبعاد قابلة للقيا�س .هذه املكونات الثالثة ترتبط بارتفاع قدرة
الفرد على حتدي �ضغوط البيئة و�أحداث احلياة ،وحتويل �أحداث احلياة ال�ضاغطة لفر�ص
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النمو ال�شخ�صي .كما �أن نق�ص هذه الأبعاد الثالثة يو�صف ب�أنه احرتاق نف�سي .وال يكفي
مكون واحد من مكونات ال�صالبة الثالثة لتمدنا بال�شجاعة والدافعية لتحويل ال�ضغوط
والقلق لأمور �أكرث �إيجابية (.)Kobasa ،1979
حيث تعد ال�صالبة النف�سية من �أهم متغريات الوقاية �أو املقاومة النف�سية للآثار
ال�سلبية للأزمات التي يحقق وجودها لدى الفرد �أهمية كربى يف التحكم يف الظروف
املحيطة وحتقق التحدي املطلوب( �صالح الدين ،عبد احلميد.) 2005 ،
كما �أكد مادي ( )Maddi,S.R, 2006على � ّأن ال�صالبة تع ّد مزيج ًا من تلك املواقف
واال�ستعداد التي متد ال�شجاعة والدافعية بالقوة لكي تعمل بجدية جتاه امل�شكالت ،والعمل
على حتويل تلك الظروف ال�ضاغطة من م�شكالت حمتملة الوقوع �إىل فر�ص للنمو.
ال�شخ�صية
و�أ�ضاف لوكنري (� Loclner)1998أن ال�صالبة متثل عام ًال مهم ًا وحيوي ًا يف
ّ
يجب الت�أكيد عليه يف البحوث امل�ستقبلية حتى يتطور ا�ستخدامه من م�ستوى الأ�شخا�ص �إىل
النف�سية
م�ستوى امل�ؤ�س�سات واملراكز على نطاق وا�سع ،واختيار الأ�شخا�ص ذوي ال�صالبة
ّ
املرتفعة يف مهمات خا�صة يف �شتى املجاالت .
قلق املستقبل : Future Axiety

يعد انفعال القلق �أحد �أهم الأ�سا�سيات ال�سلبية التي ترافق الإن�سان منذ حلظة والدته
حتى نهاية حياته ال�سيما امل�ؤثر على حياته ،وقراراته ،ويظهر يف املواقف التي يعيها الفرد
على �أنها مهددة ،وي�صعب ال�سيطرة عليها ،وي�شعر باالنزعاج وال�ضيق منها .ولقلق امل�ستقبل
التكيف مع املحيط ،وعلى
كانفعال وجهان خمتلفان ،فقد ي�ساعد على حت�سني الذات ،وح�سن ّ
الإجناز والو�صول �إىل م�ستويات �أعلى من الكفاءة �إذا كان بدرجة معتدلة ومالئمة للموقف
املثري� ،أما �إذا كانا بدرجة عالية وغري مالئمة للموقف ف�إنه قد ي�صبح �سمة معطلة.
يذكر زالي�سكي(ّ � )zaleski, 1996أن قلق امل�ستقبل يعد �أحد امل�صطلحات احلديثة على
ب�ساط البحث العلمي ،كما يرى � ّأن �أنواع القلق املعروفة كلّها لها بعد م�ستقبلي ،وميثل قلق
امل�ستقبل �أحد �أنظمة القلق التي بد�أت تطفو على ال�سطح منذ �أن �أطلق ترفلر( )Toffler,1970
م�صطلح �صدمة امل�ستقبل  future shockعلى اعتبار � ّأن الع�رص احلايل يخلق توتراً خطرياً
ب�سبب املطالب املتعددة ال�ستيعاب تغرياته.
يعد قلق امل�ستقبل �أحد �أنواع القلق التي ت�شكل خطورة يف حياة الفرد التي متثل خوف ًا
من جمهول ينجم عن خربات ما�ضية (وحا�رضة �أي�ضاً) يعي�شها الفرد جتعله ي�شعر بعدم
الأمن ،وتوقع اخلطر وي�شعر بعدم اال�ستقرار وت�سبب لديه هذه احلالة �شيئ ًا من الت�شا�ؤم
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والي�أ�س الذي قد ي�ؤدي يف نهاية الأمر �إىل ا�ضطراب حقيقي ،وخطري مثل االكتئاب �أو
ا�ضطراب نف�سي ع�صبي خطري (امل�شيخي.)2009 ،
ويظهر قلق امل�ستقبل من خالل الإدراك اخلط�أ للأحداث املختلفة يف امل�ستقبل ،وتقليل
فعالية ال�شخ�ص يف التفاعل مع هذه الأحداث ،والنظر �إليها بطريقة �سلبية وعدم القدرة
التكيف مع امل�شكالت التي يعاين منها ال�شخ�ص ،والتقدير املنخف�ض مل�صادر معاجلة
على ّ
احلدث املخيف(ح�سانني.)2000،
كما ميكن و�صف قلق امل�ستقبل من خالل املنحنى املعريف على �إنه �إطار ملختلف
العمليات املعرفية واملواقف االنفعالية ،فالقلق هنا يرتافق بتخمينات اخلطر املتعلقة
ال�شخ�صية،
بناء على ما يتوافر يف الواقع من معطيات وعلى نوعية الت�صورات
بامل�ستقبل ً
ّ
فبع�ض الأفراد هم �أكرث قابلية لتخمني اخلاالت امل�ستقبلية بكونها خطرة ،لأنهم ميلكون
ت�صورات تت�ضمن معلومات عن املعنى اخلطر للحاالت ،وعن مقدرتهم املنخف�ضة للتعامل
مع اخلطر ب�شكل فاعل ،فعندما تن�شط املخططات املتعلقة باخلطر امل�ستقبلي حتفز �أفكاراً
ونف�سية ،تت�ضمن
تلقائية �سلبية عن اخلطر تعك�س موا�ضيع �أو كوارث ج�سدية ،واجتماعية،
ّ
ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة (�سعود.)2005 ،
وهناك نظريات كثرية ف�سرّ ت قلق امل�ستقبل ،من هذه النظريات نظرية التوقعات
املعرفية ،تقوم على افرتا�ض �أ�سا�سي يتمثل يف �أن عملية التو�سط املعريف حتدث بني
املثريات الأولية واال�ستجابات الناجتة ،و�أن وجود توقعات �أولية كاخلطر ،وتوقعات القلق
ت�ستخدم يف تف�سري منو املخاوف وتطورها ،وهذه التوقعات الأ�سا�سية للقلق ت�شمل توقع
خطر ج�سدي �أو اجتماع ،وهذه التوقعات �أو التنب�ؤات تتزايد لي�س فقط من خالل ا�ستجابات
�رشطية ،كذلك �أي�ض ًا من خالل مالحظة النماذج ،وانتقال املعلومات �أو تتيح توقعات القلق
عندما يفكر الفرد يف �أنه �سيحدث ،وخا�صة عند التعر�ض ملثريات خا�صة  .وهذا يعنى �أن
أي�ضا �أن يكون م�سئوال عن ظهور القلق(معو�ض،
توقع حدوث نتيجة �سلبية من املحتمل � ً
.) 1996
�أما نظرية التعلم االجتماعي والنظرية املعرفية االجتماعية ي�شري �ألبريت باندورا
(� )Bandura,1986إىل �أن النموذج املعا�رص الأكرث � -شمو ًال للدافعية الب�رشية ،والأفكار،
والأفعال التي يقوم بها ال�شخ�ص يعرف بالنظرية املعرفية االجتماعية .و�أو�ضح باندورا
من خالل نظريته �أنه ال يوجد �رشح كاف لتطور منو القلق واخلوف ،ولكنه اقرتح �أن اخلربة
لها دور مهم يف حدوث التوقع  -وهو قلق امل�ستقبل  -الذي ينظم وي�ؤثر على العمل والفعل،
و�أ�شار �إىل �أنه يف حاالت اخلوف الب�سيط يحدث التطور الآتي  :اخلربة املنفرة من �شخ�ص �أو
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الآخرين تغر�س ،وتطبع يف النف�س والذهن االعتقاد ب�أن ال�شخ�ص غري قادر على التحكم يف
النتائج غري ال�سارة ،واملرتبطة باحلدث املنفر.
ويحدد مولني ) Moline (1990وزالي�سكي ) Zaleski (1994م�صادر قلق امل�ستقبل
يف ال�شعور بالتهديد الداخلي �أو اخلارجي ملكانة الفرد و�أهدافه وال�شعور بعدم الأمان
والإح�سا�س بالي�أ�س ،وال�شعور باقت�صار االنتماء للأ�رسة �أو املدر�سة �أو جهة العمل واملجتمع
ب�صفة عامة وفق القدرة على التوافق مع م�شكالت احلياة واملواقف ال�ضاغطة والتداخل بني
الأماين والطموحات ،والتوقعات غري املنطقية ،والتفكك الأ�رسي والتحيز املعريف وحدوث
اال�ضطرابات اخلا�صة �أو العامة .
كما يعد من �أ�سباب وجود قلق امل�ستقبل ،عجز الفرد عن حتقيق �أهدافه� ،أو الف�شل يف
اكت�ساب حب الآخرين واحرتامهم �أو ف�شل الإن�سان يف عمل �أو درا�سة ما� ،أو عند ا�ضطهاده
�سواء يف حميط �أ�رسته �أم عائلته �أم عمله حتى عندما يحاول تغيري بع�ض عاداته ال�سيئة� ،أو
الإقالع عنها ،ثم يجد نف�سه عاجزاً عن ذلك (الأق�رصي.)2002 ،
وكذلك �إن امل�ستقبل م�صدر مهم من م�صادر القلق باعتباره م�ساحة لتحقيق الرغبات
والطموحات وحتقيق الذات والإمكانات الكامنة ،و�أن ظاهرة قلق امل�ستقبل �أ�صبحت وا�ضحة
يف جمتمع مليء بالتغريات وم�شحون بعوامل جمهولة امل�صري ،وترتبط هذه الظاهرة
مبجموعة من املتغريات والعوامل التي تت�ضافر لتو�سع ومتكن من الإح�سا�س بقلق امل�ستقبل
( �سعود.)٢٠٠٥ ،
مستوى الطموح :Level of Aspiration:

ي�ؤدي م�ستوى الطموح دوراً يف توجيه �سلوك الفرد ،ويعد �أحد حمددات ذلك ال�سلوك،
ويكت�سب ذلك املفهوم �أهمية يف حياة الفرد واملجتمع لكونه �سمة لل�شخ�صية وقوة دافعية
للإنتاج (.) Quaglian & Cobb, 1996
ويعك�س م�ستوى الطموح التوجه امل�ستقبلي للفرد من خالل حتديده لهدفه و�سعيه
لتحقيق هذا الهدف ،متحدي ًا ما يواجهه من عقبات ،وخو�ضه املخاطر متمتعا بروح
املغامرة ،حتى يحقق هدفه مما ينعك�س �إيجاب ًا على �شعور الفرد بالنجاح وال�سعادة ،و�أن
دور يف حتقيق ال�سعادة النف�سية للأفراد (.)Stutze,2004
الطموح له ٌ
وم�ستوى الطموح هو نتائج تفاعل عن�رصين هما :وعي الفرد بذاته ،وقدراته على
مواجهة نف�سه ب�أن يجعل من نف�سه ذاتي ًا ومو�ضوع ًا يف �آن واحد ،والثاين قدرته على الفعل
وتنفيذ �أهدافه بحيث ت�شعر بتقديره لذاته ،وحتقيقه لها ،وكذلك البيئية الثقافية للفرد،
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ويعرف �أي�ضا م�ستوى الطموح �أنه القرار �أو البيان الذي يتخذه الفرد بالن�سبة لأدائه املقبل(
�أبو زيادة.)2001 ،
وهناك نظريات كثرية ف�رس م�ستوى الطموح نظرية التحليل النف�سي ف�رس �أ�صحاب
نظرية التحليل النف�سي م�ستوى الطموح تف�سريات خمتلفة فقد ع َّدة فرويد متمثال بالأنا
املثالية والكمال (�شلرت� )1983،أما ادلر فقد عرفه ب�أنه عملية الكفاح من �أجل التفوق وهو
القوة الدافعة من ال�سالب �إىل املوجب ،وان الإحلاح يف الو�صول �إىل الأعلى ال يتوقف �أبداً (
دافيدوف )1983 ،واعتربه يونك ب�أنه �سلوك ناجت عن دافع الكمال� ،أي �أن الفرد ال يت�أثر مبا
يحدث له يف املا�ضي بل مبا يطمح �إليه يف امل�ستقبل (�شلتز )1983 ،وربط فروم م�ستوى
الطموح بطبيعة الفرد الفطرية كذلك ت�ؤدي اخلربات البيئة واالجتماعية دوراً يف م�ستواه عند
الفرد ،فهو تعبري عن احلاجة �إىل التجاوز عن طريق اخللق والإبداع ( �صالح).1988 ،
ويرى ال�سلوكيون �أن م�ستوى الطموح هو مفهوم غري �سلوكي؛ لأنه ال ميكن عده م�صدراً
من م�صادر ال�سلوك؛ �إذ يرى �سكرن �أن الطموح تعبري عن فعالية الذات وهو عملية توقع ،وهذا
التوقع ي�شري �إىل ثقة الفرد يف قدرته على �أداء �سلوك معني ( جابر.)1999 ،
�أما النظرية الإن�سانية  :فريى منظور الإن�سانية �أن م�ستوى الطموح ي�شكل جانب ًا مهما
يف ال�شخ�صية ،فقد عده روجرز اجتاها قوامه اعتبار الذات وجدارتها ،وهو نتاج لقوى
ومطالب ورغبات التقدير االجتماعي ( جابر )1999 ،وذكر ما�سلو �أن م�ستوى الطموح
هو تعبري عن �سعي الفرد لتحقيق ذاته ،وهو من حاجات النمو التي حت�سن احلياة ،وال
تعمل عليها فقط .وي�شتمل على حاجات الإجناز والقبول واال�ستح�سان والكفاية والتقدير
واالحرتام ( دافيدوف) 1983 ،

الدراسات السابقة:
أوالً -الدراسات العربية:

�أجريت العديد من الدرا�سات ذات ال�صلة مبتغريات الدرا�سة منها ما قامت به اجلبوري
( )2002من درا�سة هدفت للتعرف �إىل م�ستوى الطموح الأكادميي واملهني لدى طلبة اجلامعة

امل�ستن�رصية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )233طالب ًا وطالبةً ،ا�ستخدمت الباحثة مقيا�س
م�ستوى الطموح الأكادميي ،ومقيا�س م�ستوى الطموح املهني ،بينت نتائج الدرا�سة �أن
الطلبة ميلكون م�ستوى عالي ًا من الطموح الأكادميي واملهني ،وكذلك وجود عالقة �إيجابية
عالية بني م�ستوى الطموح الأكادميي وم�ستوى الطموح املهني ،وقوة التحمل ال�شخ�صية
كانت ل�صالح الإناث.
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�أجرى من�سي ( ) 2003درا�سة هدفت �إىل معرفة العالقة بني م�ستوى الطموح والتخ�ص�ص
واجلن�س وامل�ستوى التعليمي للوالدين لدى طلبة املرحلة الثانوية يف �إربد الأردن ،تكونت
عينة الدرا�سة من ( )750طالب ًا وطالبةً ،ا�ستعمل الباحث ا�ستبانة م�ستوى الطموح الذي �أعده
(العيي�سى  ،) 1968و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف م�ستوى الطموح يف اجلن�س
ل�صالح الذكور ،ووجود فروق يف م�ستوى الطموح والتخ�ص�ص ل�صالح الإناث .
و�أجرت �سعود ( ) 2005درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل عالقة قلق امل�ستقبل ب�سمتي
التفا�ؤل والت�شا�ؤم ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )2284طالب ًا وطالبةً ،وا�ستخدمت الباحثة
مقيا�س قلق امل�ستقبل ،ومقيا�س التفا�ؤل والت�شا�ؤم ،وك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة
ارتباطيه بني قلق امل�ستقيل والكلية ل�صالح الكليات الإن�سانية ،وارتفاع درجات القلق لدى
الإناث �أكرث من الذكور .
و�أجرت ال�سبعاوي ( )2008درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل م�ستوى قلق امل�ستقبل
وعالقته باجلن�س والتخ�ص�ص الدرا�سي ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )578طالب ًا وطالبةً،
وا�ستخدمت الباحثة مقيا�س قلق امل�ستقبل من �إعدادها ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
عالقة ارتباطيه دالة بني متغري قلق امل�ستقبل ومتغري اجلن�س ول�صالح الإناث ،كما �أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية غري دالة بني متغري قلق امل�ستقبل ومتغري التخ�ص�ص
الدرا�سي ،ول�صالح التخ�ص�ص العلمي .
وهدفت درا�سة امل�شعان(� ) 2010إىل فح�ص العالقة بني ال�صالبة النف�سية وال�شكاوي
البدنية والأمل والع�صابية ،تكونت عينة الدرا�سة من(  )373طالب ًا وطالب ًة من جامعة
الكويت ،وا�ستخدم الباحث ،مقيا�س ال�صالبة النف�سية �إعداد بونكن وبتز ( )1996ومقيا�س
الع�صابية تعريب �أحمد عبداخلالق(  )1991وقائمة الأمل والأعرا�ض اجل�سمية ،وك�شفت
نتائج الدرا�سة �أنه اليوجد فروق بني الذكور والإناث يف ال�صالبة النف�سية ومتغري الأمل
ووجود فروق بينهما يف الع�صابية وال�شكاوي ل�صالح الإناث
�أما درا�سة غريب و الع�ضايله(  ) 2010فهدفت �إىل التعرف �إىل طبيعة العالقة بني
املناخ اجلامعي ال�سائد يف اجلامعات وكل من دافعية الإجناز وم�ستوى الطموح ،تكونت
عينة الدرا�سة من ( )100طالب ًا وطالبةً ،وا�ستخدم الباحثان مقيا�س املناخ اجلامعي من
�إعداد الباحثني ومقيا�س دافعية الإجناز وم�ستوى الطموح من �إعداد كاميليا عبد الفتاح،
ك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق بني متو�سطات درجات الطالب والطالبات يف املناخ
اجلامعي ل�صالح املناخ اجلامعي املفتوح ل�صالح الطالبات ،ووجود فروق بني متو�سطات
درجات الطالب والطالبات يف دافعية االجناز ،وم�ستوى الطموح ل�صالح الطالب.
59

العالقة بني الصالبة النفسية وقلق املستقبل ومستوى الطموح
لدى طلبة جامعة حائل بالسعودية

د .محمد خلف الزواهرة

�أما درا�سة جودة ( ) 2011فهدفت �إىل حتديد دور كل من ال�صالبة النف�سية وبع�ض
املتغريات الدميوجرافية كمنبئات لالجتاهات التطوعية لدى طلبة اجلامعة ،تكونت عينة
الدرا�سة من ( ) 238طالب ًا وطالب ًة من طالب اجلامعة ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س ال�صالبة
النف�سية ومقيا�س االجتاه نحو العمل التطوعي من �إعداده ،وك�شفت نتائج الدرا�سة وجود
ارتباط بني ال�صالبة النف�سية واالجتاه نحو العمل التطوعي ،ووجود ت�أثري دال لتفاعل
درجتي ال�صالبة النف�سية واملعدل الأكادميي ي�سهم يف التنب�ؤ بدرجة االجتاه نحو العمل
التطوعي.
ودرا�سة البريقدار( ) 2011التي هدفت �إىل معرفة م�ستويات ال�ضغط النف�سي وعالقتها
مب�ستوى ال�صالبة النف�سية لدى طالب كلية الرتبية يف جامعة املو�صل ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )843طالب ًا وطالب ًة يف كلية الرتبية ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س ال�ضغط
النف�سي ومقيا�س مدى ال�صالبة النف�سية الذي �أعدته الباحثة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة معدالت
منخف�ضة يف معدل ال�صالبة النفي�سة لدى طالب الكلية و�أن م�ستوى ال�صالبة النف�سية لدى
الطالب �أعلى من الطالبات.
كما �أجرى البدران( ) 2011درا�سة هدفت للك�شف عن قلق امل�ستقبل لدى عينة من طلبة
املدار�س الإعدادية يف مركز حمافظة الب�رصة ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من( )200طالب ًا
وطالبةً ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س قلق امل�ستقبل من �إعداده ،وك�شفت نتائج الدرا�سة عن
ارتفاع ن�سبة القلق لدى الذكور �أكرث من الإناث.
�أجرى العبديل ( ) 2012درا�سة هدفت للتعرف �إىل م�ستوى ال�صالبة النف�سية لدى
طالب املرحلة الثانوية للمتفوقني درا�سي ًا والعاديني ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من
(  ) 200طالب من طالب املرحلة الثانوية ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س ال�صالبة النف�سية
�إعداد خميمر( ) 2006ومقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط �إعداد الهاليل (� .)2009أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى ال�صالبة النف�سية و�أبعادها لدى الطالب املتفوقني �أعلى منه
لدى العاديني وكذلك �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة بني �أ�ساليب املواجه لل�ضغوط
وال�صالبة النف�سية .
ثانياً -الدراسات األجنبية:
�أجرى كري�ستوفر( )Kristopher,1996درا�سة للتعرف �إىل ال�صالبة والفعالية
ووجهة ال�ضبط وعالقتها بدافعية العمل لدى املعلمني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()149
معلم ًا ومعلمة وا�ستخدم الباحث مقيا�س دافعية العمل لـ( هل و ويليم ،) 1973،و ا�ستبانة
ال�صالبة النف�سية ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود ارتباط �إيجابي بني وجهة ال�ضبط
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الداخلي ودافعية العمل ،ووجود ارتباط بني ال�صالبة النف�سية بعزم الأفراد ،و�أن الأفراد ذوي
ال�صالبة يعتقدون � ّأن �صالبتهم تزيد من فعاليتهم يف ال�سلوك.
�أجرى زبيجنيو زالي�سكى ( )Zaleski,1996درا�سة هدفت �إىل تعرف العالقة بني
قلق امل�ستقبل ،والتفاعل االجتماعي ،وال�شعور باالنتماء ،ونوع التوقعات امل�ستقبلية،
بالإ�ضافة �إىل مدى ت�أثري قلق امل�ستقبل على العمليات املعرفية واالنفعالية وال�سلوكية
لدى �أفراد العينة  .وتكونت عينة الدرا�سة من)  ) ٦٢٩طالب ًا بولندياً ،و) ) ٤٨٧طالب ًا
�أمريكي ًا .وا�شتملت �أدوات الدرا�سة على مقيا�س قلق امل�ستقبل  .و�أ�شارت النتائج �إىل
�أن الأفراد الذين يحرزون درجات عالية على مقيا�س قلق امل�ستقبل ي�سعون دائم ًا �إىل
ال�سيطرة ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات �أكرث قوة على من هم �أقل منهم �ش�أنا� ،أو �أقل منهم يف
الدرجات الوظيفية على امل�ستوى املهني.
�أما ماركوربيانك�س ( )Margoribanks ,2004ف�أجرى درا�سة هدفت �إىل معرفة
العالقة بني القدرة العقلية و�سمات ال�شخ�صية وم�ستوى الطموح ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )1500طالب ًا وطالب ًة من مراحل التعليم الثانوي واجلامعي ،وخل�صت النتائج �إىل
وجود ارتباط موجب بني القدرة العقلية و�سمات ال�شخ�صية وم�ستوى الطموح ،كما بينت
وجود فروق يف م�ستوى الطموح يف متغري اجلن�س والتخ�ص�ص الدرا�سي ل�صالح الذكور يف
التخ�ص�صات العلمية واملهنية.
�أجرى ( )Niemiec,et,al,2009درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر م�ستوى الطموح
الداخلي واخلارجي على الأفراد ما بعد احلياة اجلامعية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()156
فرداً ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س م�ستوى الطموح لكا�رس وريان(� . )2001أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن م�ستوى الطموح الداخلي له عالقة ايجابية باحلاجات النف�سية الأ�سا�سية عك�س
م�ستوى الطموح اخلارجي حيث �إن م�ستوى الطموح ب�أ�شكاله كان له ارتباط �سلبي �أو ايجابي
بال�صحة النف�سية ،للخريجني.
قام به ليكر�ست وتولني ( )Leqerstee&Tulen 2010بدرا�سة هدفت �إىل التعرف
�إىل فعالية برنامج �إر�شادي قائم على فنيات معرفية �سلوكية يف خف�ض م�ستوى القلق
امل�ستقبل واالكتئاب لدى عينة من الأطفال مكونة من ( )91طفالً ،وذلك من خالل
جمموعتني جتريبيتني ،طبق عليهم الربنامج ،وا�ستمر ملدة ثالثة �أ�سابيع ،و�أظهرت نتائج
هذه الدرا�سة فعالية الربنامج املعريف ال�سلوكي وامل�ستند على فنيات �سلوكية ومعرفية يف
خف�ض م�ستوى القلق واالكتئاب لدى �أع�ضاء املجموعة التجريبية.
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة يرى الباحث �أن هناك اهتمام ًا كبرياً يف
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بدرا�سة ال�صالبة النف�سية مع متغريات �أخرى وكذلك م�ستوى الطموح وقلق امل�ستقبل
وكون الدرا�سة احلالية تدر�س العالقة بني هذه املتغريات ،فقد ا�ستفاد منها من حيث
�أوجه االختالف وال�شبه مع الدرا�سة احلالية .حيث تنوعت �أهداف الدرا�سات والبحوث
ال�سابقة ،فهناك درا�سات تناولت ال�صالبة النف�سية مع وعالقتها مبتغريات �أخرى،
وكذلك قلق امل�ستقبل وم�ستوى الطموح� ،أما من حيث العينة فتنوعت عينات الدرا�سات
ال�سابقة بني الطلبة كدرا�سة البدران( ) 2011والأفراد كدرا�سة ()Niemiec,et,al,2009
واملعلمني كدرا�سة كري�ستوفر( )Kristopher,1996والأطفال مثل درا�سة ليكر�ست
وتولني ( )Leqerstee&Tulen 2010ومن حيث النتائج كان هناك فروق كدرا�سة
متدن يف م�ستوى ال�صالبة النف�سية
البريقدار( ) 2011التي �أظهرت وجود م�ستوى
ٍ
ودرا�سة العبديل (� )2012أن م�ستوى ال�صالبة النف�سية و�أبعادها لدى الطالب املتفوقني
�أعلى منه لدى العاديني.

إجراءات ال ّدراسة:
عينة الدراسة :
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة جامعة حائل جميعهم امل�سجلني يف الكليات العلمية
والإن�سانية للف�صل الدرا�سي الأول للعام  2014-2013م ،اختار الباحث عينة ع�شوائية
الب�سيطة من كليات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( ) 400طالب وطالبة من كلية الرتبية وكلية
العلوم ،وبلغ عدد الطالب  200طالب ًا وبلغ عدد الطالبات  200طالبةً ،كما يف اجلدول
التايل:
الجدول ()1
عينة الدراسة

املتغري
اجلن�س
الكلية

الفئة

العدد

ذكر

200

�أنثى

200

الكليات الإن�سانية

200

الكليات العلمية

200
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املتغري

الفئة
ال�سنة الأوىل
ال�سنة الثانية

ال�سنة الدرا�سية

ال�سنة الثالثة
ال�سنة الرابعة

العدد
ذكر

50

�أنثى

50

ذكر

50

�أنثى

50

ذكر

50

�أنثى

50

ذكر

50

�أنثى

50

املجموع

400

أدوات الدراسة :
�شملت �أدوات الدرا�سة مقيا�س ال�صالبة النف�سية ،ومقيا�س قلق امل�ستقبل و مقيا�س
م�ستوى الطموح
♦

♦�أوالً -مقيا�س ال�صالبة النف�سية �:إعداد خميمر ()2002

اعتمد الباحث مقيا�س ال�صالبة النف�سية الذي �أعده (خميمر )2002 ،يتكون املقيا�س
من ثالثة �أبعاد يف ال�صالبة النف�سية ،وهي( :االلتزام ،والتحكم ،والتحدي ) ،وتكون الإجابة
عن كل فقرة من ثالثي بدائل( :تنطبق دائماً ،تنطبق �أحياناً ،ال تنطبق �أبداً) و�أعطيت الأوزان
الآتية لتحويل البدائل �إىل رقم كمي لغر�ض التكميم( :تنطبق دائم ًا  ،3تنطبق �أحيان ًا  ،2ال
تنطبق �أبداً )1للفقرات ،وعدد فقرات املقيا�س ( ،)47كما �أن الفقرات الآتية،21 ،16 ،7،11 ( :
� ) 47 ،46 ،42 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،32 ،28 ،25 ،23سالبة حيث ينعك�س الدرجة عليها
(تنطبق دائم ًا  ،1تنطبق �أحيا ًنا  ،2ال تنطبق �أبداً )3ح�سبت درجات الطالب على مقيا�س
ال�صالبة النف�سية ب�إيجاد جمموع الدرجات التي يح�صلون عليها با�ستجابتهم على كل فقرة
لتمثل الدرجة الكلية ،كما تراوحت الدرجة الكلية ما بني (.) 141-47


�صدق املقيا�س :

من �أجل التحقق من معامل ال�صدق ا�ستخرج �صاحب املقيا�س معامل ال�صدق الداخلي
وكان معدل ال�صدق (� ،)0 ،85أما يف هذه الدرا�سة فت�أكد الباحث من معامل ال�صدق لهذا
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املقيا�س من خالل التحقق من ال�صدق العاملي للمقيا�س ،وذلك ب�إيجاد معامالت االرتباط
با�ستخدام معامل بري�سون كما يف اجلدول ( .)2
الجدول ()2
معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1

0.528

17

0.647

33

0.553

2

0.676

18

0.684

34

0.633

3

0.652

19

0.509

35

0.536

4

0.397

20

0.552

36

0.727

5

0.496

21

0.435

37

0.479

6

0.728

22

0.574

38

0.682

7

0.785

23

0.564

39

0.663

8

0.626

24

0.535

40

0.737

9

0.788

25

0.674

41

0.653

10

0.676

26

0.665

42

0.633

11

0.635

27

0.525

43

0.836

12

0.397

28

0.576

44

0.727

13

0.756

29

0.437

45

0.679

14

0.728

30

0.592

46

0.582

15

0.727

31

0.546

47

0.563

16

0.706

32

0.576

دالة عند ()0.01

يت�ضح من اجلدول (� )2أن جميع معامالت االرتباط بني كل فقرة وبني الدرجة الكلية
للمقيا�س كانت موجبة ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.01وهذا يدل على �أن جميع فقرات
مقيا�س ال�صالبة النف�سية كانت �صادقة ،وتقي�س الهدف الذي و�ضعت من �أجله.
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ثبات املقيا�س :

من �أجل التحقق من معامل ثبات مقيا�س ال�صالبة النف�سية ح�سب �صاحب املقيا�س
معامل الثبات با�ستخدام �أ�سلوب التجزئة الن�صفية ،وكانت قيمة معامل الثبات ()0.86
وكان معامل االت�ساق الداخلي با�ستخدام كرونباخ �ألفا ( ،)0.87ومن جهته ا�ستخرج
الباحث با�ستخراج معامل االت�ساق الداخلي للمقيا�س بطريقة كرونباخ �ألفا ،وبطريقة
التجزئة الن�صفية كما يف اجلدول (.) 3
الجدول ()3
قيم معامل الثبات لمقياس الصالبة النفسية

املقيا�س
ال�صالبة النف�سية

قيمة معامل �ألفا كرونباخ

قيمة معامل التجزئة الن�صفية

0.763

0.742

يبني اجلدول( )3قيم معامالت �ألفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية ملقيا�س ال�صالبة
النف�سية ،وهي قيم مرتفعة ،مما يطمئن �إىل �أن هذه املقيا�س يتمتع بقدر مرتفع من الثبات.

◄◄ثانياً -مقيا�س قلق امل�ستقبل :
اعتمد الباحث مقيا�س ال�صالبة النف�سية الذي �أعده (�شقري )2005 ،يتكون املقيا�س من
( ) 28فقرة موزعة على خم�سة حماور يف قلق امل�ستقبل وهي( :القلق املتعلق بامل�شكالت
احلياتية ،قلق ال�صحة وقلق املوت ،القلق الذهني ،الي�أ�س يف امل�ستقبل ،اخلوف من الف�شل يف
امل�ستقبل) ،وتكون الإجابة عن كل فقرة من خم�سة بدائل( :معرت�ض ب�شدة ،معرت�ض �أحيانا،
بدرجة متو�سطة ،عادة كثرياً ،دائم ًا متاماً) ومو�ضوع �أمام هذه التقديرات خم�س درجات
هي � -1 -2 -3 -4صفر على الرتتيب وذلك عندما يكون اجتاه البنود نحو قلق امل�ستقبل
�سلبياً ،بينما تكون هذه التقديرات فى اجتاه عك�سي (�صفر –  )4 – 3 – 2 – 1عندما يكون
اجتاه التقديرات نحو قلق امل�ستقبل �إيجابياً ،وبذلك ت�شري الدرجة املرتفعة على املقيا�س �إىل
ارتفاع قلق امل�ستقبل لدى الفرد ،كما تراوحت الدرجة الكلية بني(�صفر.) 112-


�صدق املقيا�س :

من �أجل التحقق من معامل ال�صدق ا�ستخرج �صاحب املقيا�س معامل ال�صدق الداخلي
حيث تراوح معامل ال�صدق بني املحاور اخلم�سة والدرجة الكلية بني ( ) 0.93 ،0.67وهذه
م�ؤ�رشات �صدق ممتازة �،أما يف هذه الدرا�سة ت�أكد الباحث من معامل ال�صدق لهذا املقيا�س
من خالل التحقق من ال�صدق العاملي للمقيا�س ،وذلك ب�إيجاد معامالت االرتباط با�ستخدام
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معامل بري�سون كما يف اجلدول (. )4
الجدول ()4
معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1

0.638

11

0.640

21

0.553

2

0.676

12

0.680

22

0.533

3

0.697

13

0.500

23

0.536

4

0.397

14

0.549

24

0.527

5

0.686

15

0.489

25

0.579

6

0.728

16

0.508

26

0.682

7

0.735

17

0.564

27

0.563

8

0.626

18

0.585

28

0.637

9

0.536

19

0.655

10

0.585

20

0.593

دالة عند ()0.01

يت�ضح من اجلدول (� )4أن معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية للمقيا�س
جميعها ،كانت موجبة ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.01وهذا يدل على �أن جميع فقرات
مقيا�س قلق امل�ستقبل كانت �صادقة وتقي�س الهدف الذي و�ضعت من �أجله.


ثبات املقيا�س :

من �أجل التحقق من معامل ثبات ح�سب �صاحب املقيا�س معامل الثبات با�ستخدام
التجزئة الن�صفية ( ،)0.819وهي درجة عالية من الثبات ،ومن جهته ا�ستخرج الباحث
معامل االت�ساق الداخلي للمقيا�س بطريقة كرونباخ الفا ،وبطريقة التجزئة الن�صفية كما
يف اجلدول (.)5
الجدول ()5
قيم معامل الثبات لمقياس قلق المستقبل

املقيا�س
قلق امل�ستقبل

قيمة معامل �ألفا كرونباخ

قيمة معامل التجزئة الن�صفية

0.821

0.815
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يبني اجلدول( )5قيم معامالت �ألفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية ملقيا�س قلق امل�ستقبل،
وهي قيم مرتفعة ،مما يطمئن �إىل �أن هذه املقيا�س يتمتع بقدر مرتفع من الثبات.

◄◄ثالثاً -مقيا�س م�ستوى الطموح :
اعتمد الباحث مقيا�س م�ستوى الطموح الذي �أعده (الرفاعي ) 2010 ،يتكون املقيا�س
من ثالثة جوانب مكونة للطموح وهي( :نوع الأداء ،وتوقع الأداء ،و�أهمية الأداء) وتكون
الإجابة عن كل فقرة من ثالثة بدائل( :غالبا� ،أحيانا� ،أبدا) و�أعطيت الأوزان الآتية
لتحويل البدائل �إىل رقم كمي لغر�ض التكمي( :غالب ًا � -3أحيان ًا � -2أبداً  ،)1وعدد فقرات
املقيا�س()40فقرة ،كما تراوحت الدرجة الكلية ما بني (.)120-40


 �صدق املقيا�س :

من �أجل التحقق من معامل ال�صدق ا�ستخرج �صاحب املقيا�س معامل ال�صدق ،وكان
معدل ال�صدق بعد نوع الأداء ( ،)0.78توقع الأداء (� ،)0.88أهمية الأداء ( )0.76وهي
درجات �صدق قبوله� ،أما يف هذه الدرا�سة فت�أكد الباحث من معامل ال�صدق لهذا املقيا�س
من خالل التحقق من ال�صدق العاملي للمقيا�س ،وذلك ب�إيجاد معامالت االرتباط با�ستخدام
معامل بري�سون كما يف اجلدول ( .) 6
الجدول ()6
معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمقياس الطموح

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1

0.688

15

0.778

29

0.877

2

0.710

16

0.741

30

0.797

3

0.749

17

0.840

31

0.692

4

0.681

18

0.568

32

0.863

5

0.940

19

0.932

33

0.811

6

0.900

20

0.732

34

0.772

7

0.956

21

0.718

35

0.923

8

0.834

22

0.806

36

0.829

9

0.824

23

0.912

37

0.873

10

0.900

24

0.917

38

0.796
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معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

11

0.786

25

0.778

39

0.798

12

0.688

26

0.741

40

0.697

13

0.710

27

0.840

14

0.749

28

0.718

دالة عند ()0.01

يت�ضح من اجلدول (� )6أن جميع معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية
للمقيا�س كانت موجبة ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.01وهذا يدل على �أن جميع فقرات
مقيا�س الطموح كانت �صادقة ،وتقي�س الهدف الذي و�ضعت من �أجله.


ثبات املقيا�س :

من �أجل التحقق من معامل ثبات ح�سب �صاحب املقيا�س معامل الثبات با�ستخدام
كرونباخ الفا ( ،)0.72وهي درجة عالية من الثبات ،ومن جهته حتقق الباحث من معامل
االت�ساق الداخلي للمقيا�س بطريقة كرونباخ �ألفا ،وبطريقة التجزئة الن�صفية كما يف اجلدول (.)7
الجدول ()7
قيم معامل الثبات لمقياس مستوى الطموح

املقيا�س

قيمة معامل �ألفا كرونباخ

قيمة معامل التجزئة الن�صفية

0.853

0.842

الطموح

يبني اجلدول ( )7قيم معامالت �ألفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية ملقيا�س م�ستوى
الطموح ،وهي قيم مرتفعة ،مما يطمئن �إىل �أن هذا املقيا�س يتمتع بقدر مرتفع من الثبات.

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم برنامج احلزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSلتحليل البيانات واحل�صول على النتائج كما ي�أتي:
♦ ♦املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للتعرف �إىل ا�ستجابات �أفراد العينة
على كل فقرة من فقرات املقايي�س.
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بري�سون()Pearson Correlation

للتحقق من �صدق االت�ساق

♦ ♦معامل ارتباط
الداخلي للمقايي�س ،وقيا�س العالقة بني املتغريات.
♦ ♦معامل �ألفا كرونباخ ( )Cronbach›s Alphaوالتجزئة الن�صفية للتحقق من ثبات
املقايي�س.
♦ ♦اختبار ت ( )T testملعرفة داللة الفروق بني جمموعتني م�ستقلتني.
♦ ♦حتليل التباين الأحادي( )One-way ANOVAملعرفة داللة الفروق بني �أكرث من
جمموعتني م�ستقلتني.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :توجد عالقة بني ال�صالبة النف�سية
وقلق امل�ستقبل وم�ستوى الطموح لدى طالب جامعة حائل ؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون بني متغريات ال�صالبة
النف�سية وقلق امل�ستقبل وبني م�ستوى الطموح ،كما يبني اجلدول الآتي:
الجدول ()8
يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات الصالبة النفسية وقلق المستقبل ومستوى الطموح

ال�صالبة النف�سية

قلق امل�ستقبل

الطموح

املتغري
ال�صالبة النف�سية

-

0.545

0.806

قلق امل�ستقبل

-

-

0.610

الطموح

-

-

-

دالة عند مستوى أقل من ()0.05

ويو�ضح اجلدول ( )8وجود عالقة ارتباط موجبة دالة �إح�صائي ًا بني متغريات ال�صالبة
النف�سية وقلق امل�ستقبل وم�ستوى الطموح ،حيث بلغ معامل االرتباط بني قلق امل�ستقبل
وال�صالبة النف�سية ( ،)0.545وبني قلق امل�ستقبل والطموح ( ،)0.610وبني ال�صالبة
النف�سية والطموح (.)0.806
وهذا يدل على �أنه كلما ارتفع م�ستوى �أحد املتغريات( :ال�صالبة النف�سية �أو قلق
امل�ستقبل �أو م�ستوى الطموح) كلما ارتفع م�ستوى املتغريين الآخرين ،ويعزو الباحث العالقة
بني ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل ،ب�أن الطالب الذين يت�سمون بال�صالبة النف�سية العالية
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ي�ستخدمون قدراتهم ومواردهم ال�شخ�صية والبيئية حلل م�شكالت ال�ضغوط جتاه مهماتهم
امل�ستقبلية ،مما يقلل من �إح�سا�سهم بالقلق من امل�ستقبل.
يقوم الأحداث للقلق ك�أحداث �أقل تهديداً،
و�أن ال�صالبة النف�سية ت�ؤدي بالطالب �إىل �أن ِّ
وجتعل الطالب ملتزم ًا جتاه نف�سه ،وي�ضع لنف�سه �أهداف ًا ي�سعى لتحقيقها ،ويرى الباحث
وجود عالقة بني ال�صالبة النف�سية وبني م�ستوى الطموح لدى طالب جامعة حائل ،وهذا
يعزى �إىل �أن م�ستوى ال�صالبة التي يتمتع به الطالب ي�ؤثر �إيجاب ًا على م�ستوى طموحهم ،و
تعد ال�صالبة النف�سية من �أهم متغريات الوقاية �أو املقاومة النف�سية للآثار ال�سلبية للأزمات،
التي يحقق وجودها لدى الفرد �أهمية كربى يف التحكم يف الظروف املحيطة ،وحتقق التحدي
املطلوب حيث �إن الطالب ي�ستطيع �أن يحقق �إجنازاته وما يتطلع �إليه من طموحات ،وتتفق
نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة ( )Kristopher,1996ودرا�سة البريقدار (.) 2011

◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند ( ) 0.05 =αبني ا�ستجابات طلبة جامعة حائل يف ال�صالبة النف�سية
وقلق امل�ستقبل وبني م�ستوى الطموح تبعاً ملتغري اجلن�س ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
طالب جامعة حائل على مقايي�س ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل وم�ستوى الطموح تبع ًا
ملتغري اجلن�س وا�ستخدام اختبار «ت» ملعرفة داللة الفروق بني هذه املتو�سطات ،وكانت
النتائج كما ي�أتي:
الجدول ()9
نتائج اختبار «ت» للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في درجات الطالب
على مقاييس الصالبة النفسية وقلق المستقبل ومستوى الطموح تبعا لمتغير الجنس

املقيا�س
قلق امل�ستقبل
ال�صالبة النف�سية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة «ت»

ذكور

200

2.74

1.000

16.968

�إناث

200

1.37

0.543

ذكور

200

2.36

0.808

�إناث

200

1.30

0.459

اجلن�س
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16.121

درجات
احلرية

م�ستوي
الداللة

398

0.000

398

0.000
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املقيا�س
الطموح

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة «ت»

ذكور

200

2.01

0.982

1.305

�إناث

200

1.92

0.980

اجلن�س

درجات
احلرية

م�ستوي
الداللة

398

0.159

دالة إحصائياً ()0.05

يت�ضح من اجلدول ( )9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة �أقل من
( )0.05يف درجات طالب جامعة حائل على مقايي�س ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل تبع ًا
ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،بينما مل توجد فروق يف مقيا�س الطموح تعزى ملتغري اجلن�س.
وهذا يعني ارتفاع م�ستويات الطالب يف كل من قلق امل�ستقبل وال�صالبة النف�سية
والطموح مقارنة مع الطالبات ،يف حني ت�شابه م�ستوى الطموح للطالب والطالبات.
يرى الباحث ب�أن الذكور يتمتعون ب�صالبة نف�سية عالية ،ولديهم القدرة على تخطي
العقبات التي تواجههم ،وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية والقدرة على تنفيذها ،ومواجهة امل�شكالت
التي يتعر�ضون لها ،واملبادرة �إىل حلها �أكرث من الإناث.
�أما بالن�سبة للفروق بني الذكور والإناث يف قلق امل�ستقبل فريجع ال�سبب يف ذلك �إىل
�أن الذكور يعرفون جيداً �أنهم �سيتحملون م�س�ؤولية بناء �أ�رسة والإنفاق عليها ،والبد من
وجود الوظيفة املنا�سبة بدخل ثابت حتى ي�ستطيعوا �أن يثبتوا وجودهم يف جمال عملهم،
فالغمو�ض الذي يحيط بامل�ستقبل وانت�شار البطالة ،وحماولة بع�ض الأفراد احل�صول على
�أهدافهم بطرق غري م�رشوعة هذا يف حد ذاته ي�سبب قلق ًا لدى الذكور ،وتتفق نتائج هذه
الدرا�سة مع درا�سة البدران( ،)2011وتختلف مع درا�سة ال�سبعاوي (.)2008

◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند ( ) 0.05 =αبني ا�ستجابات طلبة جامعة حائل يف ال�صالبة النف�سية
وقلق امل�ستقبل وم�ستوى الطموح تبعاً ملتغري التخ�ص�ص ؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال احت�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات طالب جامعة حائل على مقايي�س ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل وم�ستوى
الطموح ،تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص ،واُ�ستخدم اختبار “ت” ملعرفة داللة الفروق بني هذه
املتو�سطات ،وكانت النتائج كما ي�أتي:
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الجدول ()10
نتائج اختبار «ت» للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في درجات الطالب
على مقاييس الصالبة النفسية وقلق المستقبل ومستوى الطموح تبعا لمتغير التخصص

املقيا�س
قلق امل�ستقبل
ال�صالبة النف�سية
الطموح

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

علمي

200

1.36

0.549

�إن�ساين

200

2.75

0.982

علمي

200

2.36

0.808

�إن�ساين

200

1.30

0.459

علمي

200

2.11

1.199

�إن�ساين

200

1.99

0.885

التخ�ص�ص

قيمة «ت»

درجات
احلرية

م�ستوي
الداللة

17.403-

398

0.000

16.121

398

1.086

398

0.000

0.278

دالة إحصائياً ()0.05

يت�ضح من اجلدول ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة �أقل
من ( )0.05يف درجات طالب جامعة حائل على مقيا�س قلق امل�ستقبل ل�صالح الكليات
الإن�سانية ،ومقيا�س ال�صالبة النف�سية ل�صالح الكليات العلمية ،بينما مل توجد فروق يف
مقيا�س الطموح تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
وهذا يدل على �أن م�ستوى قلق امل�ستقبل كان لذوي التخ�ص�ص الإن�ساين �أعلى من
التخ�ص�ص العلمي ،بينما كان م�ستوى ال�صالبة النف�سية لذوي التخ�ص�ص العلمي �أعلى من
التخ�ص�ص الإن�ساين ،يف حني ت�شابه م�ستوى الطموح للطالب من خمتلف التخ�ص�صات.
ويعزو الباحث هذه النتيجة ب�أن طلبة التخ�ص�ص العلمي لديهم القدرة على تخطي
العقبات التي تواجههم والقدرة على تنفيذها ،ولديهم حب املغامرة والرغبة باكت�شاف ما
يحيط بهم ،وهذا ي�أتي من طبيعة تخ�ص�صهم الدرا�سي ومواجهة امل�شكالت التي يتعر�ضون
لها ،واملبادرة على حلها �أكرث من طلبة التخ�ص�ص الإن�ساين ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة
البريقدار(� ،) 2011أما بالن�سبة لقلق امل�ستقبل ،فيعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن طلبة
التخ�ص�ص الإن�ساين تكرث لديهم ال�ضغوط الدرا�سية نتيجة كثافة املقررات الدرا�سية عليهم،
كما �أن درا�ستهم تعتمد �إىل حد كبري على االجتهاد ال�شخ�صي يف املذاكرة واحلفظ ،وكذلك
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ف�إن القدرات احلفظية واال�ستيعابية التي يحتاج �إليها الطالب ،قد ال تتوافر لدى بع�ضهم ،مما
ي�سبب لهم �صعوبة الدرا�سة ،وهذه بدورها قد ت�سبب ال�ضيق والتوتر ،وجتعلهم قلقني اجتاه
ما �ست�ؤول �إليه حياتهم امل�ستقبلية ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة البدران ( ) 2011مع
درا�سة �سعود ( ،)2005وتختلف مع درا�سة ال�سبعاوي (.) 2008

◄◄رابعاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند ( )0.05 =αبني ا�ستجابات طلبة جامعة حائل يف ال�صالبة النف�سية
وقلق امل�ستقبل وبني م�ستوى الطموح تبعاً ملتغري م�ستوى الدرا�سة ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
طالب جامعة حائل على مقايي�س ال�صالبة النف�سية وقلق امل�ستقبل وم�ستوى الطموح تبع ًا
ملتغري م�ستوى الدرا�سة ،وكانت النتائج كما ي�أتي:
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على مقاييس الصالبة النفسية
وقلق المستقبل ومستوى الطموح تبعا لمتغير مستوى الدراسة

املقيا�س

قلق امل�ستقبل

ال�صالبة النف�سية

الطموح

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

م�ستوى الدرا�سة
ال�سنة الأوىل

1.05

0.528

ال�سنة الثانية

1.69

0.562

ال�سنة الثالثة

2.26

0.691

ال�سنة الرابعة

3.21

0.782

ال�سنة الأوىل

1.21

0.409

ال�سنة الثانية

1.39

0.490

ال�سنة الثالثة

1.96

0.898

ال�سنة الرابعة

2.76

0.429

ال�سنة الأوىل

1.20

0.402

ال�سنة الثانية

1.44

0.499

ال�سنة الثالثة

2.47

0.643

ال�سنة الرابعة

2.82

0.386
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وملعرفة داللة هذه الفروق� ،أجري اختبار حتليل التباين الأحادي وكانت النتائج كما
ي�أتي:
الجدول ()12
اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في درجات الطالب على مقاييس الصالبة النفسية
وقلق المستقبل ومستوى الطموح تبعا لمتغير مستوى الدراسة

املقيا�س
قلق امل�ستقبل
ال�صالبة النف�سية
الطموح

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

258.828

3

86.276

داخل املجموعات

185.070

396

0.467

بني املجموعات

145.980

3

48.660

داخل املجموعات

138.460

396

0.350

بني املجموعات

184.568

3

61.523

داخل املجموعات

96.310

396

0.243

م�صدر التباين

قيمة (ف)

م�ستوي الداللة

184.607

0.000

139.169

0.000

252.963

0.000

دالة إحصائياً ()0.05

يت�ضح من اجلدول ( )12وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05
يف املتو�سطات احل�سابية لدرجات طالب جامعة حائل على مقايي�س ال�صالبة النف�سية وقلق
امل�ستقبل والطموح تبع ًا ملتغري م�ستوى الدرا�سة العمل ،وملعرفة بني �أي من فئات �سنوات
العمل توجد الفروق �أجري اختبار ( )LSDللمقارنة وكانت النتائج كما ي�أتي:
الجدول ()13
نتائج اختبار ( )LSDللمقارنة بين فئات مستوى الدراسة لمعرفة داللة الفروق في درجات الطالب
على مقاييس الصالبة النفسية وقلق المستقبل ومستوى الطموح

املقيا�س

قلق امل�ستقبل

م�ستوى الدرا�سة

املتو�سط احل�سابي ال�سنة الثانية

ال�سنة الأوىل

1.05

ال�سنة الثانية

1.69

ال�سنة الثالثة

2.26

ال�سنة الرابعة

3.21
74

ال�سنة الثالثة ال�سنة الرابعة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )10نيسان 2015

املقيا�س

ال�صالبة النف�سية

الطموح

م�ستوى الدرا�سة

املتو�سط احل�سابي ال�سنة الثانية

ال�سنة الأوىل

1.21

ال�سنة الثانية

1.39

ال�سنة الثالثة

1.96

ال�سنة الرابعة

2.76

ال�سنة الأوىل

1.20

ال�سنة الثانية

1.44

ال�سنة الثالثة

2.47

ال�سنة الرابعة

2.82

ال�سنة الثالثة ال�سنة الرابعة

دالة إحصائيا ()0.05

ويت�ضح من اجلدول (  )13وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات
طالب جامعة حائل على مقايي�س قلق امل�ستقبل وال�صالبة النف�سية والطموح
بني خمتلف م�ستويات الدرا�سة ل�صالح ال�سنة الرابعة ،وهذا يدل على �أن
م�ستويات قلق امل�ستقبل وال�صالبة النف�سية وبني الطموح تزداد كلما زاد
م�ستوى الدرا�سة.
ويف�رس الباحث ذلك ب�أن طلبة ال�سنة الرابعة لديهم القدرة على تخطي العقبات
التي تواجههم والقدرة على تنفيذها ،ولديهم القدرة على املثابرة والتطوير والتقدم
حني االنتهاء من ح ّل هذه العقبات وامل�شكالت وال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه الآخرين
واملبادرة يف امل�ساعدة ،وهذا ي�أتي من خالل ما تعلموه يف �سنوات الدرا�سة الأربع
واالنخراط مع �أفراد املجتمع �أكرث من ال�سنة الأوىل والثانية ،ويعزو الباحث متركز قلق
الطالب �إزاء مرحلة ما بعد التخرج و�ضمان وظيفة وبناء �أ�رسة يف ظل �شح فر�ص العمل،
مما قد ي�ؤثر على نظرتهم للم�ستقبل ،ب�أن طلبة اجلامعة ي�سيطر عليهم قلق امل�ستقبل،
ومدى قدرتهم على �آمالهم وطموحاتهم ،والتباين بني الواقع والطموح ،وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة البريقدار (� ،)2011أجرى من�سي ( ،)2003ودرا�سة ماركوربيانك�س
(.)Margoribanks, 2004
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التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
�1 .1رضورة توفري الربامج التي ت�ؤدي �إىل رفع م�ستوى ال�صالبة النف�سية لدى طلبة

اجلامعة.

2 .2االهتمام بتوعية الطالب بامل�ستقبل والتخفيف من القلق ،وم�ساعدة ال�شباب على
معرفة �إمكاناتهم وكيفية مواجهة امل�ستقبل.
�3 .3إجراء املزيد من الدرا�سات يف ال�صالبة النف�سية وعالقتها مبتغريات �أخرى لدى
طالب اجلامعة.
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املصادر و املراجع:
أوالً  -املراجع العربية :
�1 .1أبو زيادة� ،إ�سماعيل جابر )2001( ،عالقة املفهوم بالذات مب�ستوى الطموح لدى
املعاقني حركيا من م�صابني االنتفا�ضة يف قطاع غزة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س ،فل�سطني.
2 .2الرفاعي� ،صباح (  )2010م�ستوى الطموح وعالقته بتقدير الذات لدى عينة من طالبات
الدرا�سات العليا بجامعة امللك عبد العزيز بجدة .جملة الإر�شاد النف�سي – مركز الإر�شاد
النف�سي ،العدد (.) 27
3 .3ال�سبعاوي ،ف�ضيلة عرفات ( .)2008قلق امل�ستقبل لدى طلبة كلية الرتبية وعالقته
باجلن�س والتخ�ص�ص الدرا�سي .جملة العلم والرتبية ،جامعة املو�صل العراق،)2(15 :
.7-6
4 .4الأق�رصى ،يو�سف ( )٢٠٠٢كيف تتخل�ص من اخلوف والقلق من امل�ستقبل .القاهرة  :دار
اللطائف للن�رش والتوزيع.
5 .5البدران ،عبد ال�سجاد ( .)2011قلق امل�ستقبل لدى طلبة الدرا�سة الإعدادية يف مركز
حمافظة الب�رصة ،جملة �آداب الب�رصة .العدد � 56ص .331
6 .6البريقدار ،تنهيد عادل ( ) 2011ال�ضغط النف�سي وعالقته بال�صالبة النف�سية لدى طلبة
كلية الرتبية ،جملة �أبحاث كلية الرتبية الأ�سا�سية .) 1( ،11 ،جامعة املو�صل .
7 .7اجلبوري� ،سنا لطيف ( )2002م�ستوى الطموح وعالقته بقوة حتمل ال�شخ�صية لدى
طلبة اجلامعة ،اجلامعة امل�ستن�رصية ،كلية الرتبية ،ر�سالة ماج�ستري غريمن�شورة.
8 .8العبديل ،خالد حممد ( )2012ال�صالبة النف�سية وعالقتها ب�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
النف�سية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية املتفوقني درا�سيا والعاديني مبدينة مكة
املكرمة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة.
9 .9امل�شعان ،عويد �سلطان ( )2010ال�صالبة النف�سية والأمل وعالقتهما بال�شكاوي البدنية
والع�صابية لدى الطلبة والطالبات يف جامعة الكويت  .جملة درا�سات نف�سية. ) 4( 20 ،
1010امل�شيخي،غالب حممد ( )2009قلق امل�ستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات وم�ستوى
الطموح لدى عينة من طالب جامعة الطائف ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة،جامعة �أم
القرى ،كلية الرتبية.
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1111ب�آظة� ،آمال عبد ال�سميع ( )2004مقيا�س م�ستوي الطموح لدى املراهقني وال�شباب
،القاهرة مكتبة الأجنلو امل�رصية.
1212توفيق ،حممد �إبراهيم (  )٢٠٠٢فاعلية الذات وعالقته مب�ستوى الطموح ودافعية االجناز
عند طالب الثانوي العام والثانوي الفني  .ر�سالة ماج�ستري معهد الدرا�سات والبحوث
الرتبوية  .جامعة القاهرة.
1313جابر ،قا�سم حبيب ( )1999اجلامعة والتنمية خدمات متبادلة ،بريوت ،جملة الفكر
العربي ،العدد (.)983
1414جودة ،ي�رسي �أبو العنني ( )2011ال�صالبة النف�سية وبع�ض املتغريات كمنبئات معرفية
لالجتاهات التطوعية ونوعيتها لدى عينة من طالب اجلامعة ،جملة كلية الرتبية،
جامعة الأزهر ،العدد  ،145اجلزء الثاين
1515ح�سانني� ،أحمد(  ) ٢٠٠٠قلق امل�ستقبل وقلق االمتحان يف عالقتها ببع�ض املتغريات
النف�سية لدى عينة من طالب ال�صف الثاين الثانوي  .ر�سالة ماج�ستري ،كلية الآداب،
جامعة املنيا .
1616دافيدوف ،لندال(  )1983مدخل علم النف�س ،ترجمة �سيد طواب و�آخرون ،القاهرة ،دار
مكدوجل وهيل ،ط.3
�1717سعود،ناهد �رشيف ( .)٢٠٠٥قلق امل�ستقبل وعالقته ب�سمتي التفا�ؤل والت�شا�ؤم ،ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة ،جامعة دم�شق ،كلية الرتبية
�1818شقري ،زينب حممود (  « ) 2005مقيا�س قلق امل�ستقبل» ط.1مكتبة االجنلو امل�رصية .
القاهرة .
�1919شلتز ،دوران ( )1983نظريات ال�شخ�صية ،ترجمة حمد ديل الكربويل وعبد الرحمن
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