
 

 

 الصالبة النفسية وعالقتها بقلق المستقبل

 عند أمهات الصم والكفيفات
 شيماء حمدي عبداللطيف أحمد

 :  البحث الملخص

هدف البحث الحالي إلى التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية وقلق المستقبل لدى أمهات الصم والكفيفات،      
يفات في كاًل من الصالبة النفسية وقلق المستقل، وذلك على عينة والتعرف على الفروق بين أمهات الصم وأمهات الكف

( من أمهات الصم والكفيفات، وتم تطبيق مقاييس الصالبة النفسية وقلق المستقبل من إعداد الباحثة، وتم 111قوامها)
لق المستقبل عند استخدام المنهج الوصفي، وأسفرت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الصالبة النفسية وق

أمهات الصم والكفيفات، كما أسفرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أمهات الصم وأمهات 
 .الكفيفات في الصالبة النفسية وقلق المستقبل

Abstract: 

     The aim of the current research was to identify the relationship between the 

psychological hardiness and the future anxiety of deaf and blind mothers, and to identify 

the differences between deaf mothers and blind mothers in both psychological hardiness 

and future anxiety, The sample consisted of 116 deaf and blind mothers, The measures of 

psychological rigidity and concern of the future were applied by the researcher, The 

descriptive approach was used, The results revealed a negative correlation between 

psychological hardiness and future anxiety among deaf and blind mothers, The results also 

showed no statistically significant differences between deaf and blind mothers in 

psychological rigidity and future anxiety. 

 مقدمة البحث

عد مفهوم الصالبة النفسية من المفاهيم ي       
ومن أهم المتغيرات التي نالت ، الحديثة نسبياً 

لبحثي كمتغير وسيط قدرًا كبيرًا من االهتمام ا
للضغوط، ويقصد به المرونة في التعامل مع 
المواقف الضاغطة ومواجهتها )بشرى 

مفهوم  وضع(، وقد 98: 4002إسماعيل، 
من كوبازا ومادي  الصالبة النفسية كالً 

(Kobasa & Maddi)  وهو مفهوم يسمح لنا بفهم
بعض السمات الشخصية لألفراد والتي يمكن 

للمواجهة)حدة يوسفي،  جابياً إي أن تمثل مصدرا  
4012 :89). 

من أوائل من وضع حيث تعتبر كوبازا      
األساس لمصطلح الصالبة النفسية، حيث 

الحظت أن بعض الناس يستطيعون تحقيق 
ذواتهم وإمكاناتهم الكامنة برغم من تعرضهم 

 األحداث الضاغطة واألزماتللكثير من 
 :4011حالوة، عاطف الشربيني،  أبو)محمد 

، حيث تعتبر الصالبة النفسية واحدة من (124
أهم العوامل النفسية التي تلعب دورًا رئيسيًا في 
التنبؤ والحفاظ على الصحة النفسية والجسمية 

 Hasanvand, et)للفرد رغم تعرضه للضغوط 
al, 2014: 255). 

يعد انشغال البال بالمستقبل من أهم و      
ناس في الزمن األمور التي تؤرق الكثير من ال

قد تكون إلي المستقبل  ونظرة الفردالحالي، 
 إلينظرة تفاؤلية وأكثر إيجابية، وقد ينظر 
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المستقبل وهو يحمل موقفا سلبيا مثل القلق أو 
هذين المنظورين يختلفان عن فالخوف أو الفزع 

بعضهما فإذا تعاملنا من المنظور الثاني فإننا 
 يني،نتعامل مع قلق المستقبل)عاطف الحس

عندما  ةالصلب ةوالشخصي، (52: 4011
و عند أحساس بالقلق، تتعرض لما يثير اإل

فان  ةالمزمن ةالشديد ةتعرضهم للضغوط النفسي
اتجاهاتها نحو هذه العوامل تتخذ سمه االلتزام 
بالتعامل معها لما فيه خير الفرد ومجتمعه، 

ن هذه أدراكها إوكذلك سمه الضبط من خالل 
 والسيطرة عليها، ه للتعامل معهاالمتغيرات قابل

لتلك المتغيرات  يخيرا من خالل سمه التحدأو 
والتعامل معها كفرص للنمو وليس كمهدرات 

 :4008، )منال حسان يمن الشخصلأل
180). 
ويظهر قلق المستقبل كسمة نفسية من      

خالل تعرض األفراد لمجموعة من التغيرات 
لمستقبل تعبر عن شعور الفرد بعدم الوثوق با

(Rapaport, et al, 2005: 13)   . 
هم أ موضوع القلق كان وما زال من و      

الموضوعات التي تفرض نفسها دائمًا على 
جتهادات الباحثين في العلوم النفسية لما له ا

همية وعمق وارتباط بأغلب المشكالت أ من 
ولعل من أهم وأصعب األسباب التي ، النفسية

وجود طفل معاق تؤدي الضطراب القلق هو 
حيث يظهر هذا القلق في صورة  .داخل األسرة

توتر وخوف ناتج عن ضغوط اإلعاقة وما 

يرتبط بها من تحديات، باإلضافة إلى نظرة 
المجتمع والتهميش الذي يتعرضون له، األمر 
الذي يضعف ثقتهم بأنفسهم ويجعلهم أكثر قلقا 

 .(Lersilp, T., 2006: 5)من المستقبل 
 ث:مشكلة البح

أكدت العديد من الدراسات الدور السلبي      
لإلعاقة وما يرتبط بها من اإلحساس بالحزن 

فاطمة النجار، (والقلق داخل أسرة المعاق 
وعلي الرغم من تأثر األسرة  (،120: 4015

كلها بوجود المعاق إال أن العبء األكبر يلقى 
علي كاهل األم وحدها مما يتطلب   -غالبا –

 & Lai) ا عند دراسة اإلعاقةاالهتمام به
Ishiyama, 2004:97) أكثر  ، حيث تكون

عرضة لإلصابة باالضطرابات النفسية كالقلق 
واالكتئاب والتفكير الدائم في أمر الطفل 

 Do)والخوف من تفاقم حالته في المستقبل 
Souse, A. 2010) ومن منطلق افتراض ،

التأثير اإليجابي لبعض السمات الشخصية 
ة النفسية في ظل األحداث الضاغطة، كالصالب

أرادت الباحثة دراسة العالقة بين الصالبة 
النفسية وقلق المستقبل عند أمهات الصم 

 والكفيفات.
مشكلة البحث في األسئلة  تتحددومما سبق 

 التالية:
هل توجد عالقة ارتباطية دالة  (1)

إحصائيًا بين الصالبة النفسية وقلق 
ات الصم المستقبل عند أمهات المراهق

 والكفيفات؟
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هل توجد فروق بين متوسط درجات  (4)
أمهات الصم ومتوسط درجات أمهات 

 الكفيفات في الصالبة النفسية ؟
هل توجد فروق بين متوسط درجات  (5)

أمهات الصم ومتوسط درجات أمهات 
 الكفيفات في قلق المستقبل؟

 أهداف البحث:

التعرف على العالقة بين الصالبة  (1)
بل عند أمهات النفسية وقلق المستق

 الصم والكفيفات.
التعرف على الفروق بين أمهات  (4)

الصم وأمهات الكفيفات في الصالبة 
 النفسية.

التعرف على الفروق بين أمهات  (5)
الصم وأمهات الكفيفات في قلق 

 المستقبل.
 أهمية البحث:

أهميته من  يستمد البحث الحالي (1)
ضرورة االهتمام بمتغيرات الشخصية 

ل عوامل صمود اإليجابية التي تمث
لمواجهة األحداث الضاغطة التي 
يمر بها الفرد، حيث يفترض تأثير 
هذه المتغيرات في إدراك الفرد لقدراته 
وإمكاناته وتقييمه للحدث الضاغط، 
ولعل الصالبة النفسية بما تتضمنه 
من مكونات تقوم بهذا الدور، 

بالصحة النفسية والوقاية  االرتباطه
 من االضطراب النفسي.

تكمن أهمية الدراسة ف أهمية الفئة و  (4)
المستهدفة لما تتعرض له من ضغوط 

وبالتالي  بناتهنعاقة إ نفسية نتيجة 
لبعض المصادر الحاجة الملحة 
لمواجهة هذه  النفسية اإليجابية

 الضغوط بفاعلية.
كما تنبع أهمية البحث الحالي من  (5)

خطورة قلق المستقبل لما له من آثار 
عن المتغيرات سلبية، فينبغي البحث 

 0التي قد تحيد أو تخفف من تأثيره
ومن جهة أخرى يسهم البحث بشكل  (2)

كبير في إعداد البرامج اإلرشادية، 
سواء برامج وقاية من قلق المستقبل 
أو برامج تساعد األمهات ممن 
تعرضن لقلق المستقبل بالفعل على 
التخلص من مشاعر األلم والحزن، 

بل ومحاوله خفض مستوى قلق المستق
الذى يستنفذ طاقتهم ويحد من 

 قدراتهم.
 مصطلحات البحث:

 Psychological الصالبة النفسيةأواًل: 

Hardiness: 
تعرف الباحثة الصالبة النفسية بأنها :      

"إحدى السمات اإليجابية التي تساعد الفرد 
على إعادة صياغة الموقف الضاغط والتقييم 

نات اإليجابي له، واستغالل كافة اإلمكا
الشخصية والبيئية المتاحة في اتجاه حل 

 .المشكالت مع االحتفاظ باالتزان النفسي"
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 :future Anxietyقلق المستقبل ثانيًا: 
 ةعبار تعرف الباحثة قلق المستقبل أنه      

توقع أو انتظار سلبى لخطر متوقع  :"عن
ناتج  ،و البعيدأفي المستقبل القريب  هحدوث

ها الفرد، يؤدى به على ضغوط نفسية معرض ل
لى حاله من التشاؤم تجاه المستقبل، والخوف إ

 ."المستقبلية المتوقعة المشكالت من 
 اإلطار النظري:

 :الصالبة النفسية 

ت عد الصالبة النفسية احدى المصادر التي      
تعمل على تنمية قدرة الفرد على المواجهة 
الفعالة لألحداث الضاغطة والمحافظة على 

 :4015)ألفت كحلة، فسية والجسمية صحته الن
84). 

 
 

 مفهوم الصالبة النفسية:

( 12: 1881يعرف عماد مخيمر )     
 يللفرد ف اً عام اً اعتقاد" الصالبة النفسية بأنها

فاعليته وقدرته على استخدام كل المصادر 
النفسية واالجتماعية المتاحة، كي يدرك ويفسر 

 ".ةويواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغط
والصالبة النفسية عند ازريان وآخرون      

(Azarian, et al, 2016: 219-220)  هي: "قدرة
الفرد على اعتبار أحداث الحياة مثيرة لالهتمام 
والتحدي، والتعامل معها بنوع من التفاؤل الذي 
من التفاؤل الذ يجعل الفرد قادر على مواجهة 

 الصدمات واألحداث الضاغطة واألمراض".

إلى  (12: 4002) جبر محمدأشار و      
احدى السمات : "لصالبة النفسية بأنهاا

في الشخصية التي تساعد على  اإليجابية
الحياة الضاغطة ومواجهتها  أحداثتحمل 

 ".، وتخطى آثارها السلبيةإيجابياً 
 أبعاد الصالبة النفسية:

يعتبر مكون االلتزام من اإللتزام:  (1)
 أكثر مكونات الصالبة النفسية

ارتباطا بالدور الوقائي بوصفه مصدرا 
 أبولمقاومة مثيرات المشقة )محمد 

 :4011حالوة، عاطف الشربيني، 
122). 
 :2008وآخرون  عرف بارتون وي     

10-11)  (Bartone, et al, االلتزام
 حتفاظالفرد على اال قدرة" :بأنه

بمبادئه وقيمه وأولوياته في الحياه 
أنه شيء وك واقعوالميل إلى رؤية ال

  ".معنى هادفذو شيق 
مخيمر  عماد عرفالتحكم:  (2)

: بأنهالتحكم على  (412 :1881)
اعتقاد الفرد في قدرته على التحكم "

فيما يلقاه من أحداث وأنه بتحمل 
المسئولية عن أحداث حياته، وأنه 
يتضمن القدرة على اتخاذ القرار، 
واالختيار بين البدائل وتفسير وتقدير 

 .اجهة الفعالة لهاوالمو  األحداث
 :Wiebe, 1991ويبي  بينما أشار     
االعتقاد " :التحكم على أنه إلى ((89
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بتوقع المواقف الضاغطة ورؤيتها 
كمواقف يمكن التغلب عليها والتحكم 

 ".الفعال فيها
إلى  أشار ليك وويليامزالتحدي:  (3)

إدراك األحداث على أنه: "التحدي 
رة الحياتية الجديدة والظروف المتغي

على أنها فرصة للمقاومة والتحمل 
ولتحقيق النمو للشخصية على 
العكس من االعتقاد بأن األشخاص 
الجديدة والمتغيرة مثيره لتهديد وأمان 

 & Leak)"الفرد وثباته
Williams,1989: 370)0 

)لؤلؤه أشار كاًل من بينما      
 :4004حماده, حسن عبداللطيف, 

الفرد  اعتقاد"التحدي بأنه إلى  (452
بأن ما يطرأ على جوانب حياته من 
تغيير هو أمر طبيعي ومثير وفرصه 
ضرورية لتحقيق النمو أكثر من كونه 

 ."شيئًا يثير الشعور بالتهديد 

 أهمية الصالبة النفسية:

الصالبة النفسية مركب مهم من تعتبر      
من آثار  اإلنسانمركبات الشخصية التي تقى 

فة، وتجعل الفرد أكثر الحياتية المختلغوط الض
، وقابلية للتغلب على مشكالته، وتفاؤالً  مرونة

وتعمل الصالبة النفسية كعامل حماية من 
النفسية )زينب  واإلضراباتاألمراض الجسدية 

، حيث يتميز ذوي (21: 4009 راضي،

الصالبة النفسية بالكفاءة الذاتية والقدرات 
نها ضغوط الحياة اليومية أ ون يدركف اإلدراكية،

حالوة، عاطف  أبو)محمد  أقل ضغطاً 
 .(122 :4011الشربيني، 

 & Holahan) هوالهان وموس يذكركما      
Moos, 1985: 740-741) الصالبة لها  أن

 األحداثدول هام في التخفيف من وقع 
الضاغطة على الجوانب المعرفية واالنفعالية 

، وكذلك تعمل كدروع واقية للفردواالجتماعية 
السلبية على  أحداثالضغوط والى من اثر 

 .الفرد
 خصائص الصالبة النفسية:

ذوى الصالبة النفسية  ما يميزأهم        
توقع ، و القدرة على الصمود والمقاومة :المرتفعة
شعور عالي بالثقة ، و واالستعداد لها تالمشكال

التفاؤل والتوجه اإليجابي نحو ، وتقدير الذات
القرارات واالختيار القدرة على اتخاذ ، و الحياة

وجود أهداف في حياتهم ، و بين بدائل متعددة
المثابرة ، و ومعاني يتمسكون بها ويرتبطون بها

وبذل الجهد والقدرة على التحمل والعمل تحت 
 -الممارسات الصحية )نظام غذائي، و الضغوط

الواقعية ، و عدم التدخين( -ممارسة الرياضة
ووضع  والموضوعية في تقييم الذات واألحداث

)عماد والعمل على تحقيقها األهداف المستقبلية
 .(40-18 :4014مخيمر, 

واألشخاص األكثر صالبة نفسية      
يتعرضون لضغوط وال يمرضون ألن الموقف 
 الضاغط لم يكن هو الحقيقي في احتمال
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السبب  وإنما ،الفرد باألمراض النفسية إصابة
ة الحقيقي هو اعتماد الفرد ذات البنية الصلب

على التقييم المعرفي اإليجابي والمتفائل 
 لألحداث الضاغطة وطريقة المواجهة التحويلية

.(Kobasa, 1979: 10-18) 
أما ذوي الصالبة النفسية المنخفضة      

هدف بعدم الشعور بالسلبية و  فيتميزون:
ويتوقعون التهديد  ،ألنفسهم وال معنى لحياتهم

المستمر والضعف في مواجهة األحداث 
، والعجز عن تحمل األثر السيء الضاغطة

ويفضلون ثبات األحداث الحياتية, وليس  لها،
)عماد  لديهم اعتقاد بضرورة التجديد واالرتقاء

اعتاد (، كما 40-18: 4014 مخيمر,
علي استخدام  النفسية منخفضي الصالبة

وذلك  ،للمواقف الضاغطة الجنبيةالمواجهة 
بقدر كبير إلدراكهم لهذه المواقف الضاغطة 

من التشاؤم فتكون هذه الفئه أكثر عرضه 
 . (Wiebe,1991: 93-97) لالحتراق النفسي

تالحظ الباحثة من العرض السابق لمفهوم      
الصالبة وأبعادها وأهميتها وخصائصها أن 
الصالبة النفسية متغير هام من متغيرات 
الشخصية التي تساهم في الحفاظ على الصحة 

ة للفرد وتجعله قادرا على النفسية والجسمي
تحمل ضغوط الحياة ومواجهة آثارها السلبية، 
نظرا لما تتضمنه من مكونات )التزام، تحكم، 
وتحدي( والتي تجعل الفرد لديه القدرة على 
إعادة صياغة الموقف الضاغط إلى موقف 
قابل للتعامل والسيطرة عليه وأقل تهديدًا 

وفرصة للنمو والنضج في ظل تمسكه 
هداف والقيم والقوانين، كما تري الباحثة باأل

مدي أهميتها وارتباطها بالصحة النفسية للفرد 
بصفة خاصة، ولعينة الدراسة بصفة خاصة، 
حيث تعمل  الصالبة على إنشاء جدار دفاعي 
نفسي بغرض المواجهة الفعالة لألحداث 
الضاغطة التي تتعرض لها أمهات المراهقات 

معها، ومقاومة آثارها الصم والكفيفات والتكيف 
السلبية، فالفرد ذو الصالبة النفسية يقاوم 
ويصارع الضغوط واألمراض مما يجعله يتمتع 
بقسط من الصحة النفسية والجسمية، حيث 
تساعد على خلق شخصية قادرة على االحتمال 
تعيش حياة سعيدة ومتفائلة خالية من الحزن 
والقلق واالكتئاب، فتعمل على تنمية ثقة 

مهات في قدراتهن على مواجهة أعباء الحياة األ
 دون الشعور بالعجز.

 :قلق المستقبل 
لم يعد المستقبل مصدرا للوصول إلى      

األهداف وتحقيق األحالم واآلمال فحسب، بل 
أصبح عند البعض مصدرًا لعدم االستقرار 
والخوف لما يحمله من هموم وأهداف مجهولة، 

أحد العوامل فالتفكير في المستقبل يعتبر 
األساسية المحدثة للقلق لدي األفراد)حنان 

 (. 140: 4000العناني، 
 مفهوم قلق المستقبل:

القلق الناتج عن ": هو قلق المستقبل     
التفكير عن المستقبل، والشخص الذي يعاني 
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من قلق المستقبل هو الشخص الذي يعاني من 
التشاؤم من المستقبل واالكتئاب، واألفكار 

اسية، وقلق الموت واليأس، كما أنه يتميز الوسو 
بحالة من السلبية واالنطواء والحزن والشك 
والتثبيت وعدم الشعور باألمن)عاطف 

 .(51: 4011 الحسيني،
إلى ( 442: 4001) سالممحمود شير وي     

الشعور بالخوف من " :قلق المستقبل بأنه
المجهول وتوقع الفشل في المستقبل،  والنظرة 

ية لما يمكن أن يحدث فيه، أو هو التشاؤم
استجابة لخطر غير محدد نتيجة ضغوط 

 ".الحياة
( أن قلق 42: 4002) شقيرزينب تؤكد و      

أحد أنواع هو المستقبل جزء من القلق العام، و 
ي في حياة الفرد والت اً القلق فهو يشكل خطر 

من مجهول ينجم عن خبرات  مثل خوفاً ي
الفرد والتي ماضية وحاضرة أيضا في حياة 

تجعله يشعر بعدم األمن وتوقع الخطر ويشعر 
 شيءبعدم االستقرار وتسبب لديه هذه الحالة 

من التشاؤم واليأس الذي قد يؤدي به في نهاية 
األمر إلي اضطراب حقيقي وخطير مثل 

 .االكتئاب
 :أسباب قلق المستقبل

أحداث الماضي المؤلمة وإمكانات  -
 الحاضر المتواضعة.

لمنخفض لقدرات الفرد التقدير ا -
وعوامل الخالص من الموقف 

 الضاغط. 

التفكك األسري و يمثل أحد العوامل  -
 المسببة للشعور باليأس في المستقبل.

الضغوط النفسية المستمرة في فترات  -
الطفولة مما يؤدي إلى الشعور 

 باليأس.
النظرة التشاؤمية والتوقعات السالبة  -

والتي تؤدي إلى الشعور باإلحباط 
والتهديد الناتجة عن اإلدراك الخاطئ 
لألحداث المحتملة في المستقبل 

، 1: 4011)عاطف الحسيني، 
24.) 

إلى  ( Zaleski ,1994:185)كما يشير زالسكى 
 عدة أسباب لقلق المستقبل كما يلي: 

 كالتعدم القدرة علي التكيف مع المش -
 التي يعاني منها.

الشعور بعدم االنتماء و التفكك األسري  -
 اخل األسرة والمجتمع.د
علي فصل أمانيه عن  ة الفردعدم قدر  -

 التوقعات المبنية علي الواقع.
نقص القدرة علي التكهن بالمستقبل وعدم  -

تصور وجود معلومات كافية لديه لبناء 
عن المستقبل وكذلك تشوه األفكار  واقعي

  الحالية.

ومن خالل العرض السابق تالحظ الباحثة      
الباحثين حول أسباب قلق أن أغلب آراء 

، التوقع السلبي لألحداث المستقبل تدور حول



 

 052 

 

، وعدم تجاه المستقبل والشعور بالتهديد والتشاؤم
القدرة على ربط األمنيات واألهداف بإمكانات 

التعرض ، و المتتالية الحياةالواقع، وضغوط 
قدرة علي لالتقدير المنخفض ل، و للخبرات السالبة
ك األسري، وتضيف ، والتفكحل المشكالت

قلة الوعي الباحثة بعض األسباب المتمثلة في 
، وضعف الوازع الديني والخبرة في الحياة

اإليمان بالله، والرضا بالقضاء المتمثل في 
َلَنا ه َو  ألله ي ِصيَبَنآ ِإالَّ َما َكَتبَ  والقدر ﴿ق ل لَّن

ِل ٱْلم ْؤِمن ونَ  اللهَوَعَلى  ¶َمْوَلٰىَنا  ﴾ َفْلَيَتَوكَّ
التمسك و  ،الصبر علي البالءو  ، }21التوبة:{

اَلِة (. ْبِر َوالصَّ  بالعبادات )َواْسَتِعين وا ِبالصَّ
 سمات األشخاص ذوي قلق المستقبل:

 إلى( 99: 4005صبري )تشير إيمان      
ن أن األشخاص ذوي قلق المستقبل يتميزو 

لديهم القدرة الذاتية، وأن ضعف الثقة في ب
ما يحدث من  ويرجعون ، معتقدات خرافية

 عوامل خارجية. إلى ضاغطةمواقف 
( 18: 4000)ر أحمد حسانين ذكوي     

مجموعة من السمات التي يبتسم بها 
األشخاص ذوي قلق المستقبل من أهمها 

االنطواء ، و االنتظار السلبي لما قد يقعالتشاؤم و 
، وظهور عالمات الحزن والشك والتردد

الت ألدني صالبة الرأي وظهور االنفعاو 
الروتينية في  طرق الحفاظ علي ال، و األسباب

اتخاذ إجراءات ، و التعامل مع مواقف الحياة

وقائية من أجل الحفاظ علي الوضع الراهن 
 .بدال من المخاطرة

 :Moline, 1990)وأشار رونالد مولين      
إلى أن من يعانون من قلق  (505-509

المستقبل يتسمون بالتشاؤم والشك، وتوقع 
الشر، واالنفعالية الزائدة والسريعة، والسلبية، 
وعدم الشعور باألمن، وعدم الثقة في اآلخرين، 
وعدم القدرة على مواجهة المستقبل، والخوف 
من التغيرات االجتماعية والسياسية، والتوقعات 

 السلبية لكل ما يحمله المستقبل.
 اآلثار السلبية لقلق المستقبل:

قدرة علي تحسين الشعور بالوحدة وعدم ال -
، التخطيط للمستقبل أومستوي المعيشة 

التقوقع داخل إطار الروتين والجمود و 
أسلوب للتعامل مع المواقف التي فيها ك

-Zaleski, 1996: 172)مواجهة مع الحياة 
174). 

الفرد بعدم األمن وتوقع الخطر شعور  -
والشعور بعدم االستقرار والتشاؤم 

  (2: 4002واليأس)زينب شقير، 
تدمير نفسية الفرد فال يستطيع أن يحقق  -

ا يضطرب وينعكس بينم ،ذاته أو يبدع
ذلك في صورة اضطرابات متعددة 

  (.12: 1881األشكال)محمد معوض، 
تماسكه المعنوي ويصبح عرضة  الفرديفقد  -

، بدرلالنهيار العقلي والبدني )إبراهيم 
4005 :19 .) 
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التوقع واالنتظار السلبي لما قد يحدث  -
 (.51 :4000 رون بيك،)آ

لطمأنينة علي صحته اانعدام ب الشعور -
: 4001ورزقه ومكانته)سناء مسعود، 

521.) 

ومن العرض السابق لسمات ذوي قلق      
المستقبل وما لقلق المستقبل من آثار سلبية 
يمكن أن تهدد حياة الفرد وتجعله متشائمًا غير 
قادر على تحقيق أهدافه، حيث يؤثر على ثقة 

رد في ذاته وإمكاناته وقدرته على مواجهة الف
الظروف الضاغطة كما يجعله غير واثق في 
اآلخرين، ويظل منتظرًا لما سوف يحدث من 
أحداث سلبية معتقدًا عدم فعاليته على التعامل 
معها، فتهزمه أقل األزمات، كما يجعله يشعر 

 بالوحدة والحزن والشك والتردد.
 ض السابق أنوتالحظ الباحثة من العر      

القلق من العوامل األساسية المؤثرة في 
وأكثر ما يثير القلق هو  شخصية اإلنسان،

المستقبل حيث يشعر الفرد تجاه بالتهديد 
والغموض المستقبل مما يجعله دائم الخوف 
والترقب، ويظهر قلق المستقبل عند أمهات 
المراهقات الصم والكفيفات في صورة أفكار 

أن المستقبل، والشعور وتوقعات سلبية بش
باليأس عند التفكير في حالة بناتهن، 
واإلحساس بأن المستقبل سيكون مظلمًا، وأن 
إعاقة بناتهن ستكون السبب في حدوث الكثير 
من المشكالت في المستقبل، والشعور بالقلق 

عليهن من عدم القدرة على مسايرة حياتهن 
بشكل طبيعي، وكون الصالبة النفسية متغير 

سط عملية التعامل مع الضغوط والحماية يتو 
من آثارها السلبية، التي تسبب الخوف القلق 
والتوتر، كما لها القدرة على تحقيق قدرا من 
التوافق، كانت الحاجة ملحة لتبصير األمهات 
بالجوانب اإليجابية لديهن، والقدرات التي 
يمتلكنها، وتجاوز األحداث السلبية كي يشعرن 

، ويصبح لديهن القدرة على بالرضا والتقبل
مواجهة كافة ضغوطات الحياة وحل المشكالت 
بطريقة فعالة وأكثر إيجابية، وتصبح لحياتهن 
هدف يسعين لتحقيقه، ومن هنا تصبح الحياة 
ذات معني إيجابي، للتوجه نحو المستقبل 

 بنظرة متفائلة.
 الدراسات السابقة:

أوالً دراسات تناولت العالقة بين الصالبة 

 لنفسية وبعض المتغيرات:ا

 Allred and) الريد و سميث دراسةهدفت      
Smith ,1989) البنية الشخصية  دور لى معرفةإ

لدى عينة مكونة  ،الصلبة في تقييم التهديدات
لى إوأشارت النتائج ، ( طالبا جامعيا92من )

ن العينة ذات البنية الصلبة أظهرت تقديرات أ
 .ديدات العاليةيجابية في حالة التهإأكثر 
 & Failla) فايال وجونيز هدفت دراسةبينما      

Jones, 1995)  لمعرفة عالقة الصالبة النفسية
األطفال المعاقين بالضغوط ومصادر  لألسر
وأشارت النتائج إلي تدني مستوي  الدعم،

الصالبة النفسية عند أسرة أطفال ذوي 
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ووجد أن انخفاض الصالبة النفسية ، اإلعاقات
ع إلى ارتفاع درجات الضغوط العائلية راج

 .واالجتماعية وفقدان الدعم
لى إ (4015عباس )دراسة هبة وهدفت      

الضغوط ب الصالبة النفسية مدى ارتباطمعرفة 
التي تعانى منها المرأة العاملة، على عينة 

بناء، أ( معلمة متزوجة لديها 415تكونت من )
دالة  لى وجود عالقة سالبةإسفرت النتائج أو 
 من كالً  الصالبة النفسية و حصائيا بينإ

 الضاغطةوالمهنية والصحية األحداث األسرية 
 لدى عينة الدراسة.

لي إ (4012) مي سعودي وهدفت دراسة     
معرفة العالقة بين الصالبة النفسية لألم 

ضعاف  والتوافق النفسي االجتماعي ألبنائهن
لي وجود عالقة إوتوصلت النتائج السمع، 

ارتباطية دالة إحصائًيا بين الصالبة النفسية 
  .لألم والتوافق النفسي االجتماعي ألبنائهن

 ,Azarian, et al)وهدفت دراسة أزاريان       
معرفة العالقة بين الصالبة النفسية إلى  (2016

الغضب  –القلق  –وأربعة مؤشرات )االكتئاب 
التأثير االيجابي(، وأظهرت النتائج إلى  –

عالقة عكسية بين الصالبة النفسية  وجود
الغضب(، –القلق –وثالثة مكونات )االكتئاب 

ووجود عالقة موجبة بين الصالبة النفسية 
 والتأثير اإليجابي.

 ً وعالقته  دراسات تناولت قلق المستقبلثانيا

 ببعض المتغيرات:

األنور  محمدشند،  ميرةهدفت دراسة س     
الضغوط ( إلى معرفة العالقة بين 4001)

وقلق المستقبل، ومعرفة الفروق بين الجنسين 
أشارت النتائج ، و في قلق المستقبل والضغوط

إلى وجود عالقة موجبة بين الضغوط وقلق 
المستقبل، وعدم وجود فروق بين الجنسين في 

 قلق المستقبل.
( 4011) خليل عفراءبينما هدفت دراسة      

 قلقب يجابيةاإل مستوى  على عالقة تعرفال إلى
، وأشارت الجامعة طلبة من عينة لدى المستقبل

النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين 
اإليجابية وقلق المستقبل، ووجود فروق في قلق 

 المستقبل لصالح الذكور.
لى ( إ4015)فاطمة النجاروهدفت دراسة      

الكشف عن طبيعة العالقة بين قلق المستقبل 
لمدركة لدى أمهات ومعايير جودة الحياة ا

لى إوقد توصلت الدراسة ، طفال المعاقيناأل
حصائية بين إوجود عالقة سالبة ذات داللة 

قلق المستقبل ومعايير جودة الحياة المدركة 
 .مهات المعاقينألدى 
بينما هدفت دراسة القيسي و زوابي      

(Alqaisy and Thawabieh, 2017)  إلى
ة بقلق التعرف على عالقة سمات الشخصي

المستقبل وإنجاز الطالب، وأشارت النتائج إلى 
وجود ارتباط موجب بين قلق المستقبل 
والشخصية العصابية، ولم يكن هناك إحصائيا 

 فروق في قلق المستقبل تعزى إلى نوع الجنس.
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 , Ebrahimi, et al)كما هدفت دراسة      
إلى فهم مخاوف األمهات اللواتي لديهن  (2017

أشارت النتائج إلى تصنيف طفل أصم، و 
مخاوف األمهات التي لديهن طفل يعاني من 
فقدان السمع إلى ثالث محاور رئيسية 

المخاوف بشأن  –هي)المخاوف االجتماعية 
المخاوف بشان احتمال والدة طفل  -مستقبله

 أصم آخر(. 

ثالثا ًدراسات تناولت العالقة بين الصالبة 

 النفسية وقلق المستقبل:

 لى( إ4008) دراسة منال حسان هدفت     
أبعاد ومستويات الصالبة العالقة بين معرفة 
 معلمات منوقلق المستقبل لدى عينة النفسية 

لى وجود إتوصلت النتائج  ،طفالألرياض ا
عالقة سالبة بين الصالبة النفسية وقلق 

مرتفعي ، ووجود فروق بين مجموعتي المستقبل
 لمستقبلفي قلق ا النفسية الصالبة ومنخفضي

 النفسية. لصالح مرتفعي الصالبة
( 4015) روال الصفديبينما هدفت دراسة      

 المساندة من كل بين العالقة علي التعرف إلى
 بقلق وعالقتهما النفسية والصالبة االجتماعية

أشارت النتائج إلى  ،األرامل لدى المستقبل
الصالبة  دالةسالبة  ارتباطية عالقة وجود

 المستقبل.النفسية وقلق 
، على مهدي العوضوهدفت دراسة      

 بين العالقة على التعرف( إلى 4012نحيلي )
 الفروق  ومعرفة المستقبل، وقلق النفسية الصالبة

 وقلق النفسية الصالبة أفراد العينة في بين
 إلى النتائج وأشارت، الجنس نوعل تبعا المستقبل

الصالبة  بين إحصائية لةاد عكسية عالقة وجود
 ووجود ،النفسية وقلق المستقبل لدى أفراد العينة

 النفسية الصالبة في على العينة أفرادبين  فروق 
العينة  أفرادبين  فروق  ووجود الذكور، لصالح

 .اإلناث لصالح المستقبل قلق في
( 4012) الزواهرة محمدكما هدفت دراسة      

 النفسية الصالبة بين العالقة على التعرف إلى
 طلبة لدى الطموح ومستوى  تقبلالمس وقلق

 عالقة وجود إلى النتائج وأشارت، حائل جامعة
 لدى المستقبل وقلق النفسية الصالبة بين سالبة

بين أفراد  فروق  وجود تبين كما ،أفراد العينة
 .الذكور لصالح المستقبل قلق العينة في

 إلى (4012وهدفت دراسة عمر الشالش )     
 والصالبة لمستقبلا قلق بين العالقة معرفة

 من عينة لدى الالعقالنية واألفكار النفسية
إلى  النتائج أشارت وقد شقراء، جامعة طالب

 الصالبة بين إحصائيا دالة وجود عالقة سالبة
 .المستقبل وقلق النفسية

كما هدفت دراسة صابرين عبداللطيف      
( إلى معرفة العالقة بين قلق 4011وآخرين )

بة النفسية عند معلمي المستقبل و الصال
المرحلة االبتدائية ، ومعرفة الفروق بين الذكور 
واإلناث على مقياس الصالبة النفسية وقلق 
المستقبل، وأسفرت النتائج إلى عدم وجود 
عالقة دالة إحصائيا بين قلق المستقبل 
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والصالبة النفسية لدى عينة الدراسة، وكذلك 
وجدت الدراسة عدم وجود فروق في قلق 

 لمستقبل  والصالبة النفسية تبعا لنوع الجنس.ا
إلى ( 4011وهدفت دراسة نائل أخرس )     
العالقة بين الصالبة النفسية وقلق  معرفة

أظهرت النتائج ، و إكلينيكية المستقبل لدى عينة
وجود ارتباط سالب دال بين الصالبة النفسية 

ووجود فروق دالة في  وأبعادها وقلق المستقبل،
 .النفسية لصالح الذكورالصالبة 

 التعقيب على الدراسات السابقة

الحظ الباحثة من خالل االطالع على      
الدراسات السابقة باهتمام الباحثين بدراسة 
الصالبة النفسية على عينات مختلفة األمر 
الذي يدل على أهميتها، كما اهتمت بعض 
الدراسات بدراسة الصالبة النفسية وعالقتها 

يرات اإليجابية مثل التأثير ببعض المتغ
 ,Azarian, et al)اإليجابي كما في دراسة 

( التي 4012، ودراسة )مي سعود، (2016
أشارت إلى ارتبط الصالبة النفسية لألمهات 
بالتوافق النفسي لألبناء ضعاف السمع، كما 

 (Allred&Smith,1998)أظهرت نتائج دراسة 
ية إلى أن الشخصية الصلبة تكون أكثر إيجاب

في حالة التهديدات العالية، وجاءت العالقة 
سلبية بين الصالبة النفسية وبعض المتغيرات 
مثل القلق واالكتئاب والغضب كما في دراسة 

(Azarian, et al, 2016) والضغوط األسرية ،
والمهنية والصحية كما في دراسة )هبة عباس، 

4015.) 

ة كما الحظ الباحثة اهتمام الباحثين بدراس     
قلق المستقبل وعالقته اإليجابية ببعض 
المتغيرات مثل الضغوط كما في دراسة )سميرة 

(، والشخصية 4001شند، محمد األنور، 
 Alqaisy andالعصابية كما في دراسة 

Thawabieh, 2017) وكانت عالقة قلق ،)
المستقبل سلبية بع بعض المتغيرات مثل 
 معايير جودة الحياة كما في دراسة )فاطمة

(، اإليجابية كما في دراسة 4015النجار، 
 0(4011)عفراء خليل،

والحظ الباحثة من خالل االطالع على      
نتائج بعض الدراسات التي بحثت العالقة بين 
الصالبة النفسية وقلق المستقبل أن العالقة 
بينهم كانت عالقة سلبية كما في دراسة )منال 

(، دراسة )روال الصدفي، 4008حسان، 
(، ودراسة )مهدي العوض و على 4015

(، ودراسة )محمد الزواهرة، 4012نحيلي، 
(، 4012(، ودراسة )عمر الشالش، 4012

(، بينما أوضحت 4011ودراسة نائل األخرس، 
( 4011دراسة )صابرين عبداللطيف وآخرون، 

عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين الصالبة 
 النفسية وقلق المستقبل.

 فروض البحث:

جد عالقة دالة إحصائيًا بين تو  (1)
الصالبة النفسية وقلق المستقبل لدى 

 أمهات الصم و الكفيفات.
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين  (4)

متوسطي درجات أمهات الصم 
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ودرجات أمهات الكفيفات في 
 الصالبة النفسية.

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين  (5)
متوسطي درجات أمهات الصم 

ت في قلق ودرجات أمهات الكفيفا
 المستقبل.

 إجراءات البحث:

استخدمت الباحثة المنهج  أوال منهج البحث:
الوصفي االرتباطي والذي يصف الظاهرة 
ويدرسها كما توجد في الواقع، وذلك للوصول 

 إلى نتائج دقيقة، والتمكن من تفسيرها وتأويلها.
 ثانيا عينة البحث:

عينةةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةا  الخصةةةةةةةةةةةةا    (أ)
البحققققث : تطبيققققق أدوات السةةةةيكيمتر ة

( أم مقققن 21علققى عينقققة تكونقققت مقققن )
أمهقققققات التلميقققققذات الصقققققم والكفيفقققققات 
المسققجالت دراسققيا فققي مققدراس األمققل 
والنققققققققققور بالمنصققققققققققورة و السققققققققققنبالوين 

 بمحافظة الدقهلية.
تكونت  عينة البحث األساسية:  (ب)

( أم مقسمة 111عينة البحث من )
( أم من أمهات الصم، 29إلى )

 ( أم من أمهات الكفيفات،29و)
المسجالت دراسيا في مدراس األمل 
والنور بالمنصورة و السنبالوين 

 بمحافظة الدقهلية.

 ثالثا أدوات البحث:

مقياس الصالبة النفسية من إعداد  -1
 الباحثة. 

مقياس قلق المستقبل من إعداد  -2
 الباحثة. 

 الخصائص السيكومترية ألدوات البحث:

 أوال مقياس الصالبة النفسية:

 صدق المقياس :-أ
تم  الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: - 

من خالل عرض  ظاهري صدق الالحساب 
ولية وعددها مفردات المقياس في صورته األ

( مفردة على مجموعة من السادة 20)
المحكمين المتخصصين في علم النفس التربوي 
والصحة النفسية في بعض كليات التربية 

، ( محكما11بالجامعات المصرية وعددهم )
بتعديل بعض قامت الباحثة لذلك وفقا 

بحذف المفردات التي العبارات، كما قامت 
( 2وهما ) %90نالت نسبة اتفاق أقل من 

صبح عدد مفردات مقياس أمفردات، وبذلك 
( 51) في صورته النهائية الصالبة النفسية

 .مفردة
تم التحقق من صدق  صدق المحك: -

 معامالت االرتباطالمقياس عن طريق حساب 
مقياس الصالبة النفسة ) األبعاد ، والدرجة  بين

الكلية (، والدرجة الكلية لمقياس الصالبة 
وقد ، (4014النفسية من إعداد عماد مخيمر )

تم تطبيق المقياسين على عينة مكونة من 
مهات المراهقات الصم أمن  ماً أ (21)

بعاد مقياس أارتباط  والكفيفات، وجاءت نتائج
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محك ل رجة الكليةبالدالصالبة النفسية و 
 الصالبة النفسية المستخدم تتراوح بين

عند مستوى داللة ( ٭٭0,94٭٭ : 0,14)
درجة تمتع المقياس ب مما يدل على،  0,01

 .صدق جيدة
تم حساب معامل الثبات  ثبات المقياس: - 

 معامل ألفالمقياس الصالبة النفسية بطريقتين )
(، عن طريق إعادة التطبيق، وطريقة كرونباخ

حساب ثبات مقياس الصالبة النفسية لألبعاد 
 أن النتائج أوضحتو ، والدرجة الكلية للمقياس

كرونباخ تتراوح بين  قيم ثبات ألفا
أن قيم معامالت  ، كما يتضح(0,19:0,98)

 االرتباط بين التطبيقين تراوحت بين
تمتع  ىمما يدل عل (٭٭0,94:٭٭0,15)

 .ثبات جيدة ةالمقياس بدرج
االتساق الداخلي ألبعاد مقياس الصالبة  -جة

قامت الباحثة بحساب معامل  النفسية:
االرتباط بين درجة كل مفردة مع البعد التي 
تنتمي إليه، وبين درجة كل بعد والدرجة الكلية 

دالة االرتباط  جميع معامالتللمقياس، وكانت 
، مما يدل على قوة االتساق 0,01عند مستوى 

البة النفسية والمقياس الداخلي ألبعاد الص
 ككل.

 ثانيا مقياس قلق المستقبل:

 صدق المقياس:-أ
تم  الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:     

من خالل عرض  ظاهري صدق الالحساب 
ولية وعددها مفردات المقياس في صورته األ

( مفردة على مجموعة من السادة 58)
المحكمين المتخصصين في علم النفس التربوي 

لنفسية في بعض كليات التربية والصحة ا
، ( محكما11بالجامعات المصرية وعددهم )

بتعديل بعض قامت الباحثة وفقا لذلك 
بحذف المفردات التي العبارات، كما قامت 

( 5وهما ) %90نالت نسبة اتفاق أقل من 
مفردات، وبذلك يصبح عدد مفردات مقياس 

( 51) في صورته النهائية الصالبة النفسية
 .مفردة
تم التحقق من صدق  صدق المحك:     

 معامالت االرتباطالمقياس عن طريق حساب 
بين مقياس قلق المستقبل )األبعاد، والدرجة 
الكلية(، والدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل 

وقد تم تطبيق  (،4002عداد زينب شقير )إ من 
من  ماً أ (21المقياسين على عينة مكونة من )

والكفيفات، وجاءت  مهات المراهقات الصمأ
قلق المستقبل بعاد مقياس أارتباط  نتائج

المستخدم تتراوح  للمحك بالدرجة الكليةو 
عند مستوى داللة (٭٭0,90٭٭: 0,21)بين

 المقياس. مما يدل على صدق 0,01
: تم حساب معامل الثبات ثبات المقياس -ب

لمقياس قلق المستقبل النفسية بطريقتين 
(، إعادة التطبيقوطريقة ، كرونباخ  معامل ألفا)
كرونباخ  قيم ثبات ألفا أن النتائج أوضحتو 

أن قيم  ، كما يتضح(0,80: 0,10تتراوح بين )
 معامالت االرتباط بين التطبيقين تراوحت بين
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مما يدل على تمتع  (٭٭0,99:٭٭0,15)
 .ثبات جيدة ةالمقياس بدرج

االتساق الداخلي ألبعاد مقياس قلق -جة
لباحثة بحساب معامل قامت ا المستقبل:

االرتباط بين درجة كل مفردة مع البعد التي 
تنتمي إليه، وبين درجة كل بعد والدرجة الكلية 

جميع للمقياس، وأوضحت النتائج ارتباط 
باألبعاد التي  قلق المستقبلعبارات مقياس 

، 0,01وجميعها داله عند مستوى  تنتمى إليها
قبل بعاد مقياس قلق المستأارتباط و  ،0,02

بالدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة 
مما يدل على قوة االتساق الداخلي  0,01

 ألبعاد قلق المستقبل والمقياس ككل.

 
 نتائج البحث وتفسيرها:

 وينص على أنه" الفرض األول :
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
الصالبة النفسية وقلق المستقبل لدى 

تحقق من أمهات الصم والكفيفات"، لل
هذا الفرض  استخدمت الباحثة 
معامل ارتباط بيرسون لحساب 
معامالت االرتباط بين درجات العينة 
على مقياس الصالبة النفسية 
ودرجاتهم على مقياس قلق المستقبل 

 كما بالجدول التالي:

 (1جدول رقم )
بل عند أمهات ييضح قيم معامالت االرتباط بين درجات الصالبة النفسية ودرجات قلق المستق

 الصم والكفيفات
 الصالبة النفسية

 قلق المستقبل
الدرجة الكلية  التحدي التحكم االلتزام

للصالبة 
 النفسية

 ٭٭0,41- ٭٭0,49- ٭0,44- 0,15- قلق المستقبل االجتماعي
 ٭٭0,51- ٭٭0,49- ٭٭0,51- ٭٭0,41- قلق المستقبل االقتصادي
 ٭٭0,42- ٭0,40- ٭٭0,42- 0,19- قلق المستقبل األكاديمي
 ٭٭0,42- ٭0,44- ٭٭0,42- 0,11- قلق المستقبل المهني
 0,08- 0,10- 0,12- 0,051 قلق المستقبل العام

 ٭٭0,50- ٭٭0,41- ٭٭0,50- 0,11- الدرجة الكلية لقلق المستقبل
 ( ما يلي :1يتضح من الجدول السابق رقم )
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وجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين  -
ام وبعد قلق المستقبل بعد االلتز 

االقتصادي عند مستوى داللة 
(0,01.) 

وجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين  -
بعد التحكم وبعد قلق المستقبل 
االجتماعي عند مستوى داللة 

(، وأبعاد قلق المستقبل 0,02)
االقتصادي واالجتماعي والمهني عند 

(، الدرجة الكلية 0,01مستوى داللة )
د مستوى داللة لقلق المستقبل عن

(0,01.) 
وجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين  -

يعد التحدي وبعدي قلق المستقبل 
االجتماعي واالقتصادي عند مستوى 

(، وبعدي قلق المستقبل 0,01داللة )
األكاديمي والمهني عند مستوى داللة 

(، والدرجة الكلية لقلق 0,02)
 (.0,01المستقبل عند مستوى داللة )

سالبة دالة إحصائيًا بين  وجود عالقة -
الدركة الكلية للصالبة النفسية وجميع 
أبعاد مقياس قلق المستقبل عند 

(، ما عدا بعد 0,01مستوى داللة )
قلق المستقبل العام فالعالقة غير دالة 

 إحصائيًا. 
وجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين  -

الدرجة الكلية للصالبة النفسية 

مستقبل عند والدرجة الكلية لقلق ال
 (.0,01مستوى داللة )

بلغ معامل االرتباط بين الصالبة النفسية 
( وهو معامل ٭٭0,50-وقلق المستقبل )

ارتباط سالب دال عند مستوى داللة 
(، مما يدل على صحة الفرض 0,01)

 األول.
وفيما يلي تقدم البا ثة مناقشة وتفسير 

 لنتا ج الفرض األول:
المتعلقة ببعد  وتفسر الباحثة النتيجة     

اعتبار مكون االلتزام أكثر االلتزام في ضوء 
مكونات الصالبة النفسية ارتباطا بالدور 
الوقائي للصالبة النفسية، باعتبارها مصدرا 

 أن لهم تبين حيثلمقاومة مثيرات الضغوط، 

 اإلصابة عن بالكشف يرتبط المكون  هذا غياب
 كالقلق واالكتئاب النفسية االضطرابات ببعض

(Hydon, 1986: 112). 

حيث ينظر مرتفعي االلتزام إلى الظروف      
الضاغطة على أنها تستحق التدخل والعمل 
عليها وليس تجاهلها، ولعل عدم ظهور عالقة 
دالة بين الدرجة الكلية لقلق المستقبل وأبعاده 
األخرى إلى أن التزام أفرد العينة الشديد بتوفير 

الهن وأهدافهن احتياجات بناتهن، وتحقيق آم
والمحافظة على أسرهن، والتزامهم بالقيم 
والمعتقدات وتعدد أدوار األمهات، األمر الذي 
قد يؤدي إلى شعورهن بالقلق من عدم القدرة 
على االلتزام تلك األدوار واألهداف، فتولد لديها 
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مشاعر الخوف من العجز والقلق من عدم 
 قدرتها على تلبية احتياجات أسرتها .

وتفسر الباحثة النتيجة المتعلقة ببعد      
التحكم بأن التحكم يعني اعتقاد الفرد أنه 
بإمكانه السيطرة على أحداث حياته، فيميل إلى 
التصرف بطريقة تؤثر في األحداث بدال من 
الشعور بالعجز عند مواجهة صعاب مما يقلل 
لدية قلق المستقبل، فعندما تفقد األمهات 

إدارة حياتها وتلبية السيطرة والقدرة على 
احتياجات أسرتها تجد نفسها عاجزة ويدفعها 
ذلك بفقدان الثقة بالنفس والشعور بعدم األمان 

 األمر الذي يزيد من القلق لديهن.     
على عكس من يتسم بالقلق حيث ترتبط      

عالمات القلق تجاه المستقبل بالتشاؤم وعدم 
مقدرة على الطمأنينة وتوقع الفشل ويفقد الفرد ال

التركيز ويعجز عن اتخاذ القرار، فالقلق من 
المستقبل إنما يعد ردا للفعل حينما يشعر الفرد 
بالعجز وقله الحيلة عندما يتعرض لضغوط 

 (.19: 4001قوية )فاروق عثمان، 
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه      

( حيث  4008نتيجة دراسة ) منال حسان، 
قابل أن ذوي التحكم رأت على الطرف الم

المنخفض يشعر بالعجز عن مواجهة األحداث 
المستقبلية، كما يواجه ضغوط المستقبل بشكل 

 غير تكيفي.
وتفسر الباحثة النتيجة المتعلقة ببعد     

التحدي، أنه عندما تدرك األمهات مرتفعي 

التحدي الضغوط على أنها ضغوط عادية بدال 
م التي تتسم من النظر على أنها كارثية، فاأل

بقوة التحدي تشعر أن التغيير يؤدي إلى 
نضجها وليس تهديدا لها حيث تستفيد من 
تجاربها السابقة السلبية واإليجابية وتتعلم منها 
األمر الذي يساعدها على مواجهة أحداث 
المستقبل ويقلل لديها الشعور بالخوف من كل 
مجهول، أما اذا اتسمت بانخفاض التحدي 

إلى كل مجهول على انه خطر ، لديها تنظر 
وتعجز عن ادراك كل خبر جديدة تمر بها 

 معها تحديا خاصا بها .
أشارت نتائج الفرض األول إلى وجود      

عالقة دالة سالبة بين الصالبة النفسية وقلق 
المستقبل لدى أمهات الصم والكفيفات، مما 
يدل على أن أي ارتفاع أو انخفاض في درجة 

ية تؤدى إلى انخفاض أو ارتفاع الصالبة النفس
 درجة قلق المستقبل.

ويمكن للباحثة تفسير ذلك أن عندما      
يتعرض ذوي الشخصية الصلبة من أمهات 
الصم والكفيفات لما يثير قلق المستقبل أو عند 
تعرضهن ألحداث ضاغطة فيتعاملن معها 
بوعي والتزام وإيجابية، كما تشعرن أن بإمكانهن 

ألحداث واتخاذ قرار بشأنها، وال السيطرة على ا
تشعرن بأن هذه األحداث تهديدًا لهن، بل أنها 
فرصة للنمو والنضج، حيث تشير الصالبة 
النفسية إلى قدرة الفرد على التعامل بفاعلية مع 
األحداث الضاغطة والتكيف معها والقدرة على 
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وضع أهداف واتخاذ القرارات وحل المشكالت، 
المستقبل الذي تشعر وهذا يتعارض مع قلق 

من خالله األم بعدم االرتياح والتفكير السلبي 
تجاه المستقبل والنظرة السلبية للحياة وفقدان 

 اإلحساس باألمان.
وتتفق هذه النتيجة مع العديد من      

الدراسات التي أشارت إلى وجود عالقة عكسية 
دالة بين الصالبة النفسية وقلق المستقبل ومن 

روال ، )(4008 )منال حسان، هذه الدراسات
، على مهدي العوض(، )4015 ،الصفدي
( ، 4012، الزواهرة محمد(، )4012نحيلي، 

 (.4012)عمر الشالش، 
وتختلف هذه النتيجة مع بعض الدراسات      

( 4011)صابرين عبداللطيف وآخرين،كدراسة 
التي أشارت إلى عدم وجود عالقة دالة بين 

 مستقبل.الصالبة النفسية وقلق ال
وتفسر الباحثة االرتباط السالب بين      

الصالبة النفسية وقلق المستقبل االجتماعي أنه 
عند انخفاض الصالبة النفسية لدى األمهات 
في ظل معاناتهن من بعض المشكالت 
السلوكية واالنفعالية لدى بناتهن الصم 
والكفيفات، باإلضافة إلى نظرة المجتمع الغير 

المشكالت، فتفضل العزلة متقبل لمثل هذه 
االجتماعية تجنبا للشعور باإلحراج من نقد 
المجتمع المحيط بهن، وتتعرض لسيطرة القلق 
االجتماعي عليهن، بينما تقدم الصالبة النفسية 
الشجاعة والدافعية الستخدام الدعم االجتماعي، 

القدرة على التعامل بفاعلية مع وتزيد من 
التكيف مع  الضغوط النفسية والقدرة على
التي تواجه  التحديات والصعوبات اليومية

أمهات الصم والكفيفات، فتعمل كمتغير واق 
ضد العقبات السيئة التي تمر بها األمهات 

 داخل األسرة والعائلة والمجتمع. 
 ,.Iba, D)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      

حيث أشارت نتائجها إلى وجود عالقة  (2007
يا بين الصالبة النفسية و عكسية دالة إحصائ

قلق التواصل أثناء االجتماعات، وفي مجال 
العمل الجماعي وفي التفاعل مع اآلخرين، كما 
وجد أن انخفاض الصالبة النفسية راجع إلى 
ارتفاع درجات الضغوط العائلية واالجتماعية 

 & Failla)وفقدان الدعم كما جاء في دراسة 
Jones, 1995). 

ثة االرتباط السالب بين وتعزو الباح     
الصالبة النفسية وقلق المستقبل االقتصادي 

على األمهات تساعد  إلى أن الصالبة النفسية
حداث الحياة الضاغطة ومواجهتها أتحمل 

والبحث عن  يجابيا، وتخطى آثارها السلبيةإ
حلول بديلة واتخاذ القرارات المناسبة واتباع 

 ة.المقاومة في حالة التهديدات العالي
االرتباط السالب تعزو الباحثة نتيجة كما      

بين الصالبة النفسية وقلق المستقبل األكاديمي 
إلى أن الذي يتسم بالصالبة النفسية العالية 
يستخدم قدراته وموارده الشخصية والبيئية لحل 
مشكالت وضغوط تجاه مهماتهم الحالية 
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والمستقبلية، مما يقلل من إحساسهم بالقلق من 
ستقبل، كما تؤدي الصالبة النفسية إلى تقييم الم

الحدث المثير للقلق كحدث أقل تهديدا، وتجعل 
الفرد ملتزما تجاه نفسة ويسعي لتحقيق أهدافه، 
وتزيد من استخدام الفرد لمصادرة الشخصية 
واالجتماعية المناسبة، وأشارت كوبازا 

(Kobasa,1979)  أن األفراد ذوي الصالبة
شارك بدال من االنسحاب، كما عالية االلتزام ت

أنهم قادرين على السيطرة بدال من اعتبار 
 أنفسهم عاجزين عن مواجهة الظروف.

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت دراسة 
(Moazedian, et al, 2014)  إلى أهمية التدريب

على الصالبة النفسية في انخفاض الشعور 
 بقلق االختبار.

السالب بين  االرتباطوتعزو الباحثة      
إلى أن  الصالبة النفسية وقلق المستقبل المهني

األمهات التي تتسمن بالصالبة النفسية العالية 
يستخدمن قدراتهن ومواردهن الشخصية والبيئية 
لحل مشكالت وضغوط الحياة الحالية 
والمستقبلية، مما يقلل من إحساسهن بالقلق من 

لى المستقبل، كما أن الصالبة النفسية تؤدي إ
تقييم الحدث المثير للقلق كحدث أقل تهديدًا، 
وتجعل األمهات ملتزمات تجاه انفسهن، يضعن 
أهدافا تسعين لتحقيقها، حيث يكون لدى 

مرتفعي الصالبة النفسية شعور أفضل في 
الوظائف ويشعرون أن لديهم ضبط وسيطرة 

 أفضل على حياتهم كما أوضح دراسة
(Maddi,2007)  إيجاد ، كما تساعدهم على

الحلول للمشكالت الشخصية والمهنية، األمر 
الذي يؤدى إلى النمو الشخصي والمهني 

(Ahmad, et al, 2013) كما تساعد الصالبة ،
النفسية األفراد على الشعور بااللتزام بعملهم 

 .(Eid, et al, 2007)وحياتهم 
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      

(Kristopher, 1996) ى أن حيث أشارت إل
الصالبة النفسية تزيد من الدافعية للعمل، 

أن  (Maddi, et al, 1998)وتشير دراسة 
الصالبة النفسية لها دور فعال في التصدي 

 ألحداث الحياة الضاغطة في بيئة العمل.
 ينص على: "ال توجد  الفرض الثاني

فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسط درجات أمهات الصم و 

ت الكفيفات في متوسط درجات أمها
وللتحقق من الصالبة النفسية"، 

صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة 
اختبار " ت " لداللة الفروق بين 
المتوسطات، وتم تلخيص النتائج في 

 الجدول التالي:
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 (2جدول )

ييضح قيم المتيسطات واالنحرافات المعيار ة وقيمة " ت" لداللة الفروق بين أمهات الصم 
 لكفيفات على مقياس الصالبة النفسيةوأمهات ا

 األبعاد

 الفئات

قيمة 
 )ت(

قيمة 
 الداللة
(Sig) 

مستيى 
 الداللة

 أمهات صم
 (85ن = ) 

 أمهات مكفيفين
 (85ن = ) 

 االنحراف المتيسط
 االنحراف المتيسط المعياري 

 المعياري 
 غير دال 0,25 1,28 5,51 41,22 5,12 41,20 االلتزام
 غير دال 0,91 1,02 2,50 41,21 2,24 41,21 التحكم
 غير دال 0,09 0,92 5,81 51,12 2,10 54,54 التحدي

الدرجة الكلية 
 للصالبة النفسية

 غير دال 0,89 1,55 8,88 92,11 10,01 91,42

( السابق 4يتضح من جدول رقم )          
أكبر من مستوى  (Sig)أن القيمة االحتمالية 

ذلك يمكن استنتاج أنه ال ( وب0,02الداللة )
توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين أمهات 
الصم وأمهات الكفيفات على مقياس الصالبة 

درجة كلية(، أي أن مستوي  –النفسية )أبعاد 
الصالبة النفسية لدى أمهات الصم ال يختلف 
عن مستوى الصالبة لدى أمهات الكفيفات، 

أمهات  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى معايشة
الصم وأمهات الكفيفات نفس الظروف 
الضاغطة تقريبا الناتجة عن إعاقة بناتهن، 
األمر الذي قد يزيد لديهن على حد السواء 

مكونات الصالبة النفسية لمواجهة تلك 
الظروف والتكيف معها، وبالتالي لديهن نفس 
درجة الصالبة النفسية التي تمكنهن من 

واجتياز  االستمرار والنجاح في الحياة
الصعاب، أو على العكس قد تضعف الظروف 
الضاغطة قدرتهن على التحمل، فيقعن  فريسة 

 للمرض النفسي والعضوي.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه      

( 4012، يناس جوهرإحمدي ياسين، و )دراسة 
ساليب المواجهة تبعًا أعدم وجود فروق في إلى 

 .عاقةلنوع اإل
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 ال ينص على أنه " الفرض الثالث و
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسط درجات أمهات الصم و 

في متوسط درجات أمهات الكفيفات 

قلق المستقبل"، وللتحقق من صحة 
الفرض استخدمت الباحثة اختبار " 
ت " لداللة الفروق بين المتوسطات 

 كما يلي:
 (3)  جدول
مة " ت" لداللة الفروق بين أمهات الصم وأمهات قيم المتيسطات واالنحرافات المعيار ة وقي

 الكفيفات على مقياس الصالبة النفسية

 األبعاد
 (29ن = ) أمهات مكفيفين (29ن = ) أمهات صم

 قيمة )ت(
قيمة 
 الداللة
(Sig) 

مستيى 
 المتيسط الداللة

االنحراف 
 المعياري 

 المتيسط
االنحراف 
 المعياري 

 غير دال 0,14 1,02 5,41 12,42 5,51 12,99 قلق مستقبل اجتماعي
 غير دال 0,82 1,04- 4,81 12,85 5,02 12,51 قلق مستقبل اقتصادي
 غير دال 0,18 0,91- 4,21 14,41 4,84 11,92 قلق مستقبل أكاديمي
 غير دال 0,10 0,88- 1,11 9,51 4,09 1,81 قلق مستقبل مهني
 غير دال 0,12 0,12 2,12 42,19 2,22 42,91 قلق مستقبل عام

 غير دال 0,21 0,41- 11,51 12,22 14,44 15,91 كلية مستقبل درجة قلق

( السابق أن القيمة 5يتضح من الجدول )     
أكبر من مستوى الداللة  (Sig)االحتمالية 

( وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد 0,02)
فروق ذات داللة إحصائية  بين أمهات الصم 

س قلق المستقبل وأمهات الكفيفات على مقا
درجة كلية(، أي أن مستوي قلق  –)أبعاد 

المستقبل لدى أمهات الصم ال يختلف عن 
مستوى قلق المستقبل لدى أمهات الكفيفات،  
وفسرت الباحثة هذه النتيجة بأن الفئتين متقاربة 
ومتشابهة إلى حد كبير حيث خبرات الماضي 
حيث زمن اكتشاف اإلعاقة فعاشوا نفس 

ن واأللم والخوف ولوم الذات لحظات الحز 

والشك في تشخيص الحالة والقلق من النظرة 
القيود  السلبية للمجتمع، وأحداث الحاضر حيث

والمشكالت  ،التي تفرضها اإلعاقة على األسرة
الزواجية، وسوء التوافق بين األبناء العاديين 

متطلبات نتيجة االهتمام بأخيهم المعاق، و 
وقصور الخدمات  ،المادية بالمعاقالعناية 

المقدمة والشعور بعدم جدوى الخدمات 
التأهيلية، واالفتقار إلى الدعم االجتماعي، 
والقلق من عدم قدرة الطفل على مواصلة 
دراسته، وكذلك التفكير في مستقبل الطفل وما 
سوف تؤول إليه حالته في المستقبل خاصة بعد 
وفاه الوالدين أو تدهور صحتهما، وكذلك 
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عدم توفر مهنه مناسبة تحقق له  الخوف من
حياة كريم، كما نجد تقارب الوضع االقتصادي 
واالجتماعي والقيمي لفئتي الدراسة الحتكاكهن 
نفس المحيط والبيئة والمؤسسات التأهيلية 
وتعرضهن لنفس الخوف والقلق من المستقبل 
الذي ينتظر بناتهن، وهذا انعكس على مستوى 

هر فروقًا جوهرية قلق المستقبل لديهن فلم يظ
في قلق المستقبل لدي األمهات باختالف إعاقة 

 األبناء سمعية أو بصرية.
 توصيات البحث:

ضرورة االهتمام بإعداد برامج  (1)
إرشادية لرفع مستوى الصالبة النفسية 
لدى أمهات الصم والكفيفات، 

 وعينات أخرى.
ضرورة االهتمام بإعداد برامج  (4)

بل إرشادية لخفض مستوى قلق المستق
 لدي أمهات الصم والكفيفات.

ضرورة تبصير األمهات بالخدمات  (5)
المجتمعية المقدمة ألطفالهن 

 المعاقين، وأهمية االستفادة منها.

 بحوث مقترحة:

فعالية برنامج قائم على تنمية  (1)
الجوانب اإليجابية لخفض قلق 
المستقبل لدى أمهات الصم 

 والكفيفات.
دور الصالبة النفسية والمساندة  (4)

تماعية في الضغوط النفسية لدى االج
 أمهات المعاقين.

الصالبة النفسية وعالقتها بالتوافق  (5)
النفسي واالجتماعي عند أمهات 

 المعاقين.
فعالية برنامج إرشادي لتنمية الصالبة  (2)

 النفسية عند أمهات الصم والكفيفات.
الصالبة النفسية وعالقتها باإلنهاك  (2)

 النفسي لدى أمهات المعاقين.

 بحث:مراجع ال

 أوالً المراجع العربية:

مستيي  (.4005إبراهيم بدر ) -
التيجه نحي المستقبل وعالقته 
ببعض االضطرابات لدى الشبا  

. المجلة المصرية للدراسات الجامعي
، ص ص 59، ع15النفسية، مج

12-24. 
قلق . (4000) أحمد حسانين -

المستقبل وقلق االمتحان في 
عالقتهما ببعض المتغيرات النفسية 

دي عينة من طالب الفصل الثاني ل
كلية  ،رسالة ماجستير. الثانوي 

  .، مصرجامعة المنيا اآلداب،

 يالعالج المعرف. (4000آرون بيك ) -
ترجمة . )واالضطرابات االنفعالية

دار اآلفاق  :, القاهرة(عادل مصطفى
 العربية.

الصالبة  .(4015كحلة ) ألفت -
النفسية وأساليب مياجهة الضغيط 

دى طالبات الجامعة النفسية ل
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. مجلة كلية والثانيي بمحافظة تبيك
ص  ،4اآلداب، جامعة بورسعيد، ع

 .124-98ص 
بعض (. 4005يمان صبري )إ -

المعتقدات الخرافية لدي المراهقين 
وعالقتها بقلق المستقبل والدافعية 

المجلة المصرية للدراسات  .لإلنجاز
، ص ص 59ع ،15النفسية، مج 

25-88. 
ضغيط  .( 4002) سماعيلإبشرى  -

 .الحياة واالضطرابات النفسية
 نجلو المصرية.األ : مكتبةالقاهرة

عالقة مفهيم (. 4002)محمد  جبر -
الذات بالصالبة النفسية لدى 
المعاقين بصر ا مقارنة بالمبصر ن 
في ضيء بعض المتغيرات 

المؤتمر العلمي بكلية  .الديمغرافية
 اآلداب جامعة بني سويف.

االستراتيجيات . (4012حدة يوسفي ) -
رشادية لتخفيف الضغيط النفسية اإل 

دار عمان:  .وتنمية الصحة النفسية
 . األردنسامة للنشر والتوزيع ، أ

جوهر  إيناس حمدي ياسين، -
الصميد النفسي وعالقته  (.4012)

بأساليب مياجهة الضغيط لدى عينة 
من أمهات األطفال ذوي اال تياجات 

امعة . مجلة كلية التربية جالخاصة

ص ص ، 1، ج18، ع42مجبنها، 
482-552. 

الصحة . (4000حنان العناني ) -
دار الفكر للطباعة . عمان: النفسية
 . ، األردنوالنشر

 المساندة(. 4015) روال الصفدي -
 النفسية والصالبة االجتماعية
 زوجات لدى المستقبل بقلق وعالقتهما

. غزة بمحافظات واألرامل الشهداء
 األزهر، عةجام ،ماجستير رسالة

  .غزة
(. الصالبة 4009زينب راضي ) -

النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة 
 قصى وعالقتها ببعض المتغيرات.األ

كلية التربية،  ،رسالة ماجستير
 الجامعة االسالمية، غزة.

مقياس قلق  .(4002زينب شقير ) -
مكتبة النهضة : القاهرة .المستقبل

 المصرية. 
(. 4001األنور ) محمدشند،  ميرةس -

 بالضغيط وعالقته المستقبل قلق
. مختلفة مهنية شرا ح لدى النفسية

، طنطا جامعة ،التربية كلية مجلة
-114، ص ص 52، عمصر
948. 

(. بعض 4001سناء مسعود ) -
المتغيرات المرتبطة بقلق المستقبل 
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رسالة  .لدى عينة من المراهقين
جامعة طنطا، كلية التربية، ، دكتيراه
 مصر.

للطيف، السيدة صابرين عبدا -
(. 4011عبدالكريم، نادية أبو دنيا )

قلق المستقبل وعالقته بالصالبة 
النفسية لدى معلمي المر لة 

. دراسات تربوية االبتدا ية
، 4، ع44واجتماعية، مصر، مج

 .812- 912ص ص 
قلق  .(4011) يعاطف الحسين -

. القاهرة: المستقبل والعالج بالمعنى
 ي.دار الفكر العرب

 مستوى (. 4011) يل خل عفراء -
 لدى المستقبل بقلق وعالقتها اإليجابية

 دراسات. الجامعة طلبة من عينة
، 59، مج ردناأل، التربوية العلوم

 .812-824ص ص 
ادراك القبيل  .(1881عماد مخيمر ) -

بالصالبة  هوعالقتي الرفض اليالد /
دراسات  .بالنفسية لطال  الجامعة

، ص ص 4ع، 1مج ،، مصرنفسية
412-488. 

الصالبة  .(1881عماد مخيمر ) -
النفسية والمساندة االجتماعية 
متغيرات وسيطة في العالقة بين 

عراض االكتئا  لدى أالضغيط و 

المجلة المصرية ي. الشبا  الجامع
 ، ص11، ع1مج للدراسات النفسية،

 .159-105ص 
استبيان . (4014عماد مخيمر ) -

مكتبة القاهرة:  .الصالبة النفسية
 مصرية.نجلو الاأل

 قلق(. 4012عمر الشالش ) -
 النفسية بالصالبة وعالقته المستقبل
 من عينة لدى الالعقالنية واألفكار
 البحث مجلة. شقراء جامعة طال 

، 11ع  ،مصر ،التربية في العلمي
 .494-412، ص ص 2ج

 القلق و .(4001فاروق عثمان ) -
دار  :. القاهرةإدارة الضغيط النفسية

  الفكر العربي.
تخفيف  .(4015النجار ) فاطمة -
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