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 املقدمة: 

 
ً
 صعبا

ً
اليوم واقعا االنسان  الحياة وال ويواجه تحديات كثيرة،    ،يعيش  أكثر عرضة لالضطرابات،    ،عباء والزماتومع ضغوط  الفرد  أن  يصبح  إال 

لتي  ا  النفسية املناعةب يتمتع فالبعض ،تفسيرهم للواقع وفي تعاملهم مع الحداث والظروف، كما يختلفون في توجهاتهم نحو املستقبلي الناس يختلفون ف

 
ً
 واقيا

ً
اآلخر يفتقد للقدر الكافي من املناعة   البعضبينما  نحو املستقبل،    إيجابيوتكوين اتجاه    ،الضغوط والزمات هذه  مواجهة على ساعده ي تشكل درعا

النفسية مفهوم ظهر بناء على قائمة مكونة من    على(  2019علي )تؤكد  و   كل شر وسوء.  لهيحمل    أن املستقبل  كبيراعتقاد    ولديه  ،النفسية أن املناعة 

قوة الشخصية في املواجهة ومرونة النا في التعامل مع  ة املقاومة ملواجهة الضغوط، وتعبر هذه السمات مجتمعة عن مصادر  يجابيسمات الشخصية ال 

الهدفامل االنفعاالت ال شكالت والضغوط والتوجه نحو  العديد من  املصادر كآليات معرفية تكمن وراء  بما تقوم به من دور يجابي، حيث تعمل هذه  ة 

 
ً
 ا مريكية سوزانكان على يد ال بدايات ظهور مفهوم املناعة النفسية  ويمكن القول أن    .عالجي أو وقائي من خالل استبعاد الخبرات السلبية أو تجنبها كليا

أستاذها مادي  أ   Suzanna Kobassaكوبازا   إشراف  تحت  الدكتوراه  لرسالة  إعدادها  المري  Maddiثناء  املتحدة  بالواليات  والتي  بجامعة شيكاغو  كية 

في سنة منها  الحياة    Kobassa (1979)  كوبازا وقد وصفت  ،  1977  انتهت  كواق لحداث  تعمل  الشخصية  السمات  بأنها مجموعة من  النفسية  املناعة 

 لدى الفرد في قدرته على استغالل كافة مصادره، وإمكاناته النفسية، والبيئية املتاحة 
ً
 عاما

ً
 أو اتجاها

ً
الحياة  كي يدرك أحداث الشاقة، وأنها تمثل اعتقادا

مشوه،   غير   
ً
إدراكا نحو  الشاقة  معها على  ويتعايش  وموضوعية،  بمنطقية    وزمالؤه  جلبرت  دانيل يعد كما،  (Kobassa,1979,67)    إيجابيويفسرها 

Gilbert et al. (1998 )  أواله  يعد حين في النفسية، املناعة مفهوم إلى رأشا من أول (Olah)  نش الباحثين أكثر من 
ً
   املفهوم.  لهذا  سة را ود را

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

   DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.9.2.8          30/8/2020قبول البحث:     22/8/2020مراجعة البحث:      15/8/2020استالم البحث:  

 لخص:امل

إلى الدراسة  على  ال  هدفت  بالتوجه  تعرف  التنبؤ  في  االجتماعية  واملساندة  النفسية  املناعة  طالبات    اليجابيدور  لدى  املستقبل  نحو 

بالضافة إلى   ،نحو املستقبل لدى طالبات الجامعة  اليجابياملناعة النفسية واملساندة االجتماعية والتوجه    الجامعة، والتعرف على مستوى 

مرتفعي  الت بين  الفروق  على  النفسية،عرف  املناعة  التوجه و   ومنخفض ي  مقياس  على  االجتماعية  املساندة  ومنخفض ي  مرتفعي  بين   الفروق 

املستقبل،  اليجابي   الدراسة مننحو  التربيةمن طا  ة( طالب275)  وتكونت عينة  التنبؤي    ،لبات كلية  الوصفي  املنهج  الدراسة على  واعتمدت 

وتم   الجامعةاملقارن،  لطالبات  النفسية  املناعة  مقياس  املسان،  استخدام  والشبابومقياس  للمراهقين  االجتماعية  التوجه ،  دة    ومقياس 

املستقبلاليجابي   إلى  وتوصلت  ،  نحو  العينة    التالية:  النتائج الدراسة  أفراد  النفسيةيتمتع  املناعة  املتوسط في  أعلى من  مستوى ، و بمستوى 

نحو املستقبل، بينما لم  اليجابي  للمناعة النفسية قدرة تنبؤيه بالتوجه  و ساندة االجتماعية والتوجه نحو املستقبل،  أقل من املتوسط في امل

بالتوجه   االجتماعية  املساندة  املستقبل،    اليجابيتتنبأ  النو نحو  املناعة  ومرتفعي  بين منخفض ي  بين منخفض ي  و   ،فسيةوجود فروق  فروق 

 .اليجابي نحو املستقبل  على مقياس التوجه ومرتفعي املساندة االجتماعية

 نحو املستقبل .  اليجابيالتوجه  ؛املساندة االجتماعية ؛املناعة النفسية الكلمات املفتاحية:
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 للشخصية والسلوكية والدافعية املعرفية البعاد متكامل من نظام  Psychological Immunity النفسية املناعة أن  Olah (2002) أواله   ويرى 

   . الضغوط نفسية ملقاومة مضادة  كأجسام وتعمل الصحي النمو وتدعم  الضغوط، ضد مناعة تعطي للفرد أن شأنها من والتي

  ،وتحدياتها بصعوباتها الحياة  مجريات مع بكفاءة  التعامل على قدرة  أكثر أن يكون  من  الطالب تمكن أن املناعة النفسية  فيرى  (  2013حسنين )أما  

إلى في دراستهما للمناعة النفسية    (Agrwal,2015)   &Bhardwajباردواج واكروال، ويشير كل من  لتحقيقها الدؤوب والسعي واقعية أهداف تحديد وعلى

، والفكاهة، يجابيالتفاؤل، والتوجه نحو الحياة واملستقبل، والتفكير ال :  أهم العناصر الالزمة لتطوير ونمو جهاز املناعة النفسية لدى االنسان هي  أن

 والقدرة على التكيف واملرونة . 

    ((Caplan, 1974باهتمام أكبر من الباحثين بعد أن نشر كابلن   Social Support ةالجتماعي  حظيت املساندة ا   وقد
ً
دراسته التي تضمنت أصنافا

 في حياة يجابيأحد املتغيرات ال  وهي، الفرد إلى واآلخرين والجيران متنوعة من املساعدة والعون التي تقدم من أفراد السرة والصدقاء
ً
 فاعال

ً
ة التي لها دورا

خالل   من  من الفرد  اليومية  حمايته  الحياتية  الراجعة  الضغوط  والتغذية  بالتشجيع  وإمداده  كبير،  بشكل  واملهارات  واملعارف  بالخبرات  وتزويده   ،

ال   ة،يجابيال  الجوانب  ودعم  بالرضا  والشعور  الثقة  من  املزيد  )خضير،  يجابيومنحه  كرونستر  (،  2006ة  أن     Chronister,et al (2008)أما  فيرى 

املساعدة لكل شخص محتاج  ة، والتي تعمل بطريقة كليةإيجابياملساندة االجتماعية عملية شاملة وعاملية، وتمثل قوى   ، وأن مفهوم املساندة لتقديم 

 ملن يقدم هذا الدعم هل ) العائلة، والصديق، والشخص املنهي(
ً
 ومعقدا التركيب، ويختلف وفقا

ً
 شامال

ً
) أشياء وبين ما هو مقدم  االجتماعية يعد مفهوما

هاتفية،   جماعية،  الخدمة)فردية،  تقديم  خالله  من  يتم  الذي  املوقف  وكذلك  معلوماتية(  أو  عاطفية،  أو  أدواتية،  أو  تقنية،  ذات  نترنت( إ ملموسة 

للمساندة  املقدمين واملتلقين  النفسية لألشخاص  املالمح والسمات  الهنداوي،    وكذلك   من ويذكر    ، (13،  2011) 
ً
 Fuligni and )    فوليني وبيدرسن  كال

Pedersen (2002    الرئيس يأن السرة واآلخرين املصدر  املهم و   املساندة االجتماعية مهمة للشباب، وأن  الشباب لتطوير هويات مفعمة   املحفز  للهام 

.إلى أن املساندة Greenfield &  Manago, Taylor   (2012 )،جرينفيلدمانجاغو تايلور و   وأشارت نتائج دراسات ،  بالمل أو الخوف في توجهاتهم املستقبلية

الذاتية، السابقة    تتعارض  دراسات اخرى في حين أشارت نتائج    االجتماعية ضرورية لتطوير االستقاللية والهويات  الدراسات  الفردية   إلىمع  أخالقيات 

 .  (Copen, Casper & Silverstein 2008؛   Arnett, 1998,2000) والتوجيه الذاتي في مرحلة الشباب

املستقبلي    كما التوجه  قبل    باهتمام  Future Orientationحظي  من  النفسكبير  )فرانكل،    ،علماء  أشار  في    (1982فقد  الثقة  فقدان  أن  إلى 

 إلى أن االنسان ال يستطيع أن يح  ،املستقبل يفقد االنسان تماسكه املعنوي ويصبح عرضة لالنهيار العقلي والبدني
ً
يا دون تطلعه إلى املستقبل، استنادا

 للسلوكيات ال  املستقبليهمية التوجه أ  علىHolman&Silver (2005) كل من هوملان وسيلفر  وأكد 
ً
 على الداء الكاديمي، ومعززا

ً
ة، يجابيباعتباره حافزا

  .والصحة النفسية والرفاهية بالضافة غلى تأثيره على طبيعة العالقات االجتماعية 

امل  Bar (2010)وأشار بار   التأثير الحاسم للتوجه    وكشفت دراسة زانك وزمالئه  ،ستقبلي على حل املشكالت اليوميةإلى وجود أدلة بحثية تؤكد 

(Zhang ,et.al,2009)   وزمالئهويذكر ستيرنبرغ ة والصحة النفسية،  يجابي عن عالقة موجبة بين التوجهات املستقبلية ال  (Steinberg et al.,2009)    بأن

 لفرد على تخيل الظروف املستقبلية. التوجهات املستقبلية هي مجموعة البناءات الوجدانية واملعرفية واملوقفية والدافعية لألفراد والتي تتضمن قدرة ا 

راته  راته املاضية وقدالتوجه املستقبلي هو الصورة التي يتخيلها الفرد ويتوقعها لنفسه في جوانب حياته املختلفة ويرغب في تحقيقها في ضوء خبف 

و  البيئية،  وظروفه  وتغيرات الحالية  املاض ي  خبرات  ضوء  في  املدى  والبعيدة  القريبة  أهدافه  في  تفكيره  تركيز  إلى  الفرد  يدفع  املستقبلي  التوجه  جوهر 

املستقبل وتوقعات  املستقبلية  ،الحاضر  حياته  في  وتؤثر  لتشكل  لتحقيقها  يسعى  خطط  ضوئها  في  هذا    فيصيغ  بسماته كل  الوعي  الفرد  من  يتطلب 

 أمام تحقيق هدفه  ،لسلبية ويعي أثرها في أهدافهة وا يجابيال 
ً
،  2019)صادق،    مع قدرته في التحكم بسلوكياته وتصرفاته لتفادي أي أحداث تكون عائقا

420)  . 

    Seginer(2009)تؤكد سيجنر  و 
ً
 للمستقبل واهتماما

ً
على أهمية دراسة التوجه املستقبلي لدى طالب الجامعة لنهم أكثر الفئات العمرية تخطيطا

ة نحو املستقبل وال يسعون لربط سلوكياتهم الحالية بالهداف  إيجابيذا لم يكن لدى املراهقين  توجهات  إ به، وملا له من أثر بالغ في حياتهم الجامعية، و 

)الدسوقي،    املستقبلية،  
ً
مستقبال ملشكالت  يقودهم   ربما  ذلك  هذه (  20،  2018فإن  لهمية   

ً
ال   ونظرا أ   لهامإ   وتأثيرها  ةيجابياملتغيرات  حياة  بنائنا في 

 . بالتوجه املستقبلي لدى طالبات الجامعة نبئاتكمدراسة املناعة النفسية واملساندة االجتماعية ب قامت الباحثة الطالب

 : مشكلة الدراسة

،  النفسية لديهم   الحياتية التي تقلقهم وتثير التوتر واالضطرابات  واملصاعب  يتعرض طالب الجامعة في مختلف املستويات إلى الكثير من املواقف

تؤثر   قد  وم  فيوالتي   
ً
أفكارا يتبنون  فالبعض  املستقبلية،  وتوجهاتهم  في توقعاتهم  المل  ويفقدون  العالم من حولهم،  أنفسهم وعن  سلبية عن  عتقدات 

عبارة عن تحديات يعززون    ةيعتبرون  الصعوبات واملشكالت واملواقف الضاغطيتمتعون باملناعة النفسية و طالب  هناك  مستقبل أفضل، وفي املقابل  

نحو املستقبل، فقد توصلت    ةإيجابي  من خاللها ثقتهم بأنفسهم ويستشعرون قيمة ذواتهم وقدراتهم في حل ما يقابلهم من مشكالت، ويتبنون توجهات 

تايلور   إلى ضعف   Tylor& loop(1989)  ولوبي دراسة  املؤملة يعزى  الضغوط والحداث  القدرة على مواجهة  النفسية، وأن تعرض   إلى أن ضعف  املناعة 

بشأن  والتشاؤم  واليأس  والعجز  بالتوجس  يشعر  الفرد  يجعل  بنتائجها  التنبؤ  أو  مواجهتها  على  القدرة  بعدم  وإدراكه  والضغوط  للصدمات    الفرد 



 حنان الحلبي ....                                                                                          املناعة النفسية واملساندة االجتماعية كمنبئات بالتوجه اليجابي نحو املستقبل  

 487-469، ص: 2021 -2، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 471 

 

الجبار،  املستقبل، وانعكاس آثارها على حياة الطالبة ومع ازدياد الضغوط والتحديات التي تواجه طالباتنا في مختلف جوانب الحياة    (،  2،  2010)عبد 

والقلق بالخوف  دراسة ،  اليومية وشعورها  في  التعمق  إلى  امللحة  الحاجة  تبرز  اليومية  الحياتية  والضغوط  العباء  الناتجة عن  السلبية  املشاعر  وزيادة 

تمثل مؤثرات ال    ،جامعتها أو مجتمعها  ء في أسرتها أوالضغوط التي تتعرض لها طالبة الجامعة سوا حيث أن    املناعة النفسية وتناولها من كافة الوجه،

(  15، 2001كانت بداية للكثير من االضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب،) عوض،  ،يمكن  تجاهلها أو إنكارها، فإن لم تستطع مواجهتها والتكيف معها

الحاضر ومشكالته،   التي تجعلها قادرة على مواجهة  الكافية  النفسية  الطالبة باملناعة  تتمتع  أن  املستقبل، كما    والتمسكلذلك كان البد من  بالمل في 

الهل  ( على2007)  يؤكد مطلك املساندة االجتماعية من قبل  املست  وأن  أهمية دور  الفرد في توجهه نحو  التي تواجه  التحديات  التحديات أهم  قبل هي 

)االجتماعية الهنداوي  إلى 2011، ويضيف  للوصول  يؤهلهم  أن  يمكن  وتقدير لبنائهم   ودعم  ورعاية وحب  والقارب من مساندة  الهل  يقدمه  ما  أن   )

   .الشعور بالتفاؤل والرضا عن الحياة والمل عدم الخوف من املستقبل

لهذه الفئة، حيث تعد    اديمي، فقد شعرت بأهمية دراسة املناعة النفسية واملساندة االجتماعيةومن خالل عمل الباحثة في التدريس واالرشاد الك  

رحلة الجامعية بما أن املو ،  هذه املتغيرات ذات تأثير كبير في مستقبل الطالبات، فطالبات اليوم أمهات املستقبل واملساهمات بشكل كبير في بناء املجتمع

توجه املستقبلي، حيث يتحدد في ضوئها وضع خطة متكاملة مدروسة في ضوء أهداف واقعية بما يتناسب مع قدرات  من أهم مراحل الحياة من حيث ال

املستقبلية، واحتياجاته  الكشف    كل فرد  طريق  الفئة عن  بهذه  االهتمام  إلى  الحاجة  ا جاءت  دور  االجتماعية  عن  واملساندة  النفسية   كمنبئات ملناعة 

ال  املست  يجابيبالتوجه  ال .  قبلنحو  والتوجه  النفسية  واملساندة  النفسية  املناعة  بدراسة  اهتمت  التي  الدراسات  من  العديد  وجود  نحو   يجابيومع 

العربي والعاملي املستويين  الثالث مع  ؛املستقبل على  املتغيرات  أن دراسة   إال 
ً
الطالبات  ا السعودي والسيما عند  املجتمع  الباحثين في  باهتمام  .  لم يحظى 

 في الجابة على التساؤالت التالية:  دراسة ذلك تتحد مشكلة ال وبناء على

 .ما مستوى املناعة النفسية التي تتمتع به طالبات الجامعة  .1

 . ما مستوى املساندة االجتماعية التي تتمتع به طالبات الجامعة .2

 .ما مستوى التوجهات املستقبلية التي تتمتع به طالبات الجامعة .3

 نحو املستقبل لدى طالبات الجامعة. يجابيالتنبؤ بالتوجه ال  واملساندة االجتماعيةهل يمكن للمناعة النفسية  .4

 نحو املستقبل . يجابيال  هل توجد فروق بين مرتفعي املناعة النفسية ومنخفض ي املناعة النفسية على مقياس التوجه .5

 نحو املستقبل . يجابياالجتماعية ومنخفض ي املساندة االجتماعية على مقياس التوجه ال هل توجد فروق بين مرتفعي املساندة  .6

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 

 تعرف مستوى املناعة النفسية لدى طالبات الجامعة.  .1

 تعرف مستوى املساندة االجتماعية لدى طالبات الجامعة.  .2

 بل لدى طالبات الجامعة. نحو املستق يجابيتعرف مستوى التوجه ال  .3

 نحو املستقبل لدى طالبات الجامعة. يجابيهل يمكن للمناعة النفسية واملساندة االجتماعية التنبؤ بالتوجه ال  .4

 نحو املستقبل.  يجابيالتعرف على  الفروق  بين مرتفعي املناعة النفسية ومنخفض ي املناعة النفسية على مقياس التوجه ال  .5

 ن مرتفعي املساندة االجتماعية  ومنخفض ي املساندة االجتماعية على مقياس التوجه نحو املستقبل . التعرف على الفروق بي .6

 أهمية الدراسة:  

 : ألهمية النظريةا

ال   • النفس  الضوء على متغيرات هامة في علم  ال   وهي:  يجابيتسليط  التوجه  املساندة االجتماعية،  النفسية،  املستقبل  يجابي)املناعة  والتي  (نحو 

 تغني الجانب النظري في مجال الصحة النفسية، وملا لها من دور مهم في حياة الطالبة الجامعية واالجتماعية. 

 أهمية البعد املستقبلي في تشكيل هوية الطالب الجامعي ويتضح ذلك في متغير التوجه نحو املستقبل . •

املرحلة  • الطالبات في  الحالية  الدراسة  املسؤولية والتمتع باالستقاللية في   تتناول  الحياتية لهن من حيث تحمل  املراحل  أهم  الجامعية ، وهي من 

 .اتخاذ القرارات الحياتية في املستقبل 

 همية التطبيقية: األ  

 إعداد مقياس يتمتع بخصائص سيكومترية مالئمة لقياس املناعة النفسية لطالبات املرحلة الجامعية .  •

 نحو املستقبل .  يجابيالدراسة الحالية في وضع برامج إرشادية وعالجية تقوم على تنمية املناعة النفسية والتوجه ال يمكن أن تسهم  •
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الطالبات   • :  -واملرشدات  -تزويد 
ً
معا الثالث  املتغيرات  تناولت  التي  الدراسات  أن هناك ندرة في  النفسية واملساندة   بدراسة حديثة وخاصة  املناعة 

 نحو املستقبل .  يجابيتجاه ال االجتماعية واال

 حدود الدراسة:

 النفس علم  قسم  / التربية ببريدة  كلية طالبات : البشرية الحدود

 . ببريدة  التربية كلية: املكانية الحدود

    ه1441من العام الدراس ي  الثاني الدراس ي الفصل: الزمانية الحدود

 مصطلحات الدراسة:

 إدراك املخاطر  على القدرة  إعطاء بهدف  الفرد  به يستعين وجداني نظام  (  بأنها2020)  ويعرفها الحمد  : Psychological Immunity املناعة النفسية 

 (.  129،   2020) الحمد، 0الحياة  وتعزيز منها والحماية النفسية

 بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس  
ً
 النمائي املناعة النفسية املعتمد في الدراسة، وأبعاده الفرعية: الجانبوتحدد املناعة النفسية إجرائيا

 املشاعري . الفكري  االجتماعي، الجانب الذاتي، الجانب النفس ي الوقائي، الجانب

االجتماعية   ):  Social Supportاملساندة  املقصود  وعبد  السرس ي  تعريف   الحالية  الدراسة  تتبنى  االجتماعي2016سوف  للمساندة  الدعم (   " بأنها  ة 

ومدى قدرة الفرد على  –السرة، الصدقاء، الجيران، زمالء العمل أو الفصل  –االنفعالي واملادي والدائي الذي يتلقاه الفرد من قبل اآلخرين املحيطين به 

 (  . 6، 2016تقبل وإدراك هذا الدعم") السرس ي وعبد املقصود، 

    وتحدد املساندة االجتماعية
ً
بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس املساندة االجتماعية املعتمد في الدراسة، وأبعاده الفرعية: املساندة إجرائيا

 من قبل النظراء ) الصدقاء والجيران(، واملساندة من قبل السرة، والرضا الذاتي عن املساندة .

لتوجه ل  أبو بكر وعبد الرسول   سوف تتبنى الدراسة الحالية تعريف:    Positive Orientation Towards the Future  نحو املستقبل   يجابيالتوجه ال 

 ة، التخطيط، الثقة بالنفس، االدراك املوضوعي للحاضر .يجابينحو املستقبل من خالل أبعاده الفرعية وهي : التفاؤل والتوقعات ال 

النتائج؛ مما يجعله يسعى إلى تحقيق   ة:يجابيالتفاؤل والتوقعات ال  أحد سمات الشخصية التي تجعل الفرد ينظر إلى املستقبل بأمل، ويتوقع أفضل 

 من نقاط الضعف . 
ً
 أهدافه، والتركيز على نقاط القوة، بدال

ا   التخطيط: النجاح،  إلى  الهدف للوصول  املالمح، وتحديد  إلى نقطة محددة  السعي للوصول  الخطط من خالل  إلى تحقيقه وضع  االنسان  لذي يطمح 

 ويعتمد ذلك على الجهود والترتيب املسبق لكل خطوة يقوم بها . 

بالنفس: املرجوة   الثقة  أهدافه  لتحقيق  وقدرات  امكانيات  له  يتيح  مما  املختلفة،  والظروف  الصعاب  مواجهة  على  والقدرة  بالكفاءة  الفرد  اتصاف 

 على ما لديه من إمكانيا
ً
 ت وقدرات . باستقاللية معتمدا

للحاضر:   املوضوعي  بشكل  االدراك  فرص  من  له  يتوافر  وما  املحيطة،  للبيئة  ادراكه  وكذلك  وامكانيات،  قدرات  من  يمتلكه  ملا  الواعي  الفرد  اداراك 

 (  7، 2020موضوعي .) أبو بكر، وعبد الرسول، 

 بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مإ ويعرف التوجه نحو املستقبل  
ً
نحو املستقبل املعتمد في الدراسة، وأبعاده    يجابيقياس التوجه ال جرائيا

 ة، التخطيط، الثقة بالنفس، االدراك املوضوعي للحاضر . يجابيالفرعية : التفاؤل والتوقعات ال 

 طار النظري والدراسات السابقة:  ال 

النفسية  في    Psychological Immunity:  املناعة  االهتمام  تزايد  ال لقد  النفس  علم  في  االخيرة  من  تعد  و وموضوعاته،    يجابياآلونة  النفسية  املناعة 

ويرى البعض أن املناعة النفسية تشير إلى قدرة الفرد على  ة،  على صحة الفرد النفسية والجسميووجودها داللة    يجابياملفاهيم املهمة في علم النفس ال 

النهزامية مواجهة الزمات والكروب وتحمل الصعوبات، ومقاومة ما ينتج عنها من افكار ومشاعر يشوبها الغضب والعداوة واالنتقام، واليأس والعجز وا 

 على تحمل   Albert et al (2012)ألبرت وآخرون    ويعرفها  (.62،  2009والتشاؤم )حسان ،  
ً
بأنها مجموعة من السمات الشخصية التي تجعل الفرد قادرا

  ويؤكد، ((Albert et al, 2012. p104 التأثيرات الناتجة عن الضغوط واالنهاك النفس ي، ودمج كافة الخبرات املكتسبة الستخدامها في املواقف املشابهة 

Bredacs (2016)    ال باختيار  ترتبط  النفسية  املناعة  واملتوسطأن  الطويل  املدى  على  إليها  الوصول  يمكن  التي  لتحقيق هداف  املبذولة  والجهود   ،

 وبهذه الطريقة  فهي أحد العوامل املهيمنة على تحفيز الطالب أيًضا. ،الهداف

ى إحداث وتنوعت النظريات التي تناولت املناعة النفسية، حيث تعاملت نظرية التحليل النفس ي مع املناعة النفسية على أنها قوة النا وقدرتها عل

قدرته   منظور  من  للفرد  النفسية  املناعة  العام  التكيف  أعراض  متالزمة  نظرية  تناولت  بينما  العلى،  والنا  الهو  متطلبات  بين  مقاومة التوازن  على 
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ً
 لهذه إيجابيالضغوط، في حين أن النظرية املعرفية تناولت املناعة النفسية من منطلق رؤية الفرد للموقف بشمولية وقدرته على أن يسلك سلوكا

ً
 وفقا

ً
ا

 . ( 7، 2018الرؤية ) الجزار، 

الفرعية أبعادها  النفسية من خالل  املناعة  الباحثة  الجانبالوق النمائي الجانب  :وهي  وتعرف  الجانب النفس ي ائي،  الجانب الذاتي،   االجتماعي، 

 املشاعري . الفكري 

ة في حياتها، حيث يركز  النمائي على جوانب القوة عند الطالبة يجابيللجوانب ال   الطالبة امتالك ويقيس  :الوقائي النمائي الجانب  األول  البعد •

 أما الوقائي فيركز على التحصين النفس ي . 

للطالبة وآلية تنظيمها  لذاتها وحياته الجانب ويقيس :الذاتي النفس ي الجانب  الثاني البعد • الشخصية والجامعية،  النفس ي والذاتي   وسعادتهاا 

 .   إلى املناعة النفسية الوصول  يساعدها في نفس ي باستقرار وتمتعها وتفاؤلها

مع اآلخرين مما يحافظ على  مناعتها في عالقاتها  ة الطالبة  إيجابياآلخرين، و  مع بالعالقات يهتم  وهو البعد الذي   :االجتماعي الجانب  الثالث  البعد •

 النفسية. 

ة التي تعمل كسد منيع في  يجابيمن الفكار املناسبة، واملشاعر ال   إيجابيتمتع الطالبة بجانب   ويقيس :املشاعري  الفكري  الرابع الجانب  البعد •

 تحديات الحياة. واملحافظة على مناعتها النفسية .املشكالت والزمات و  مواجهة

التحديات واملشكالت، الفرد على مواجهة  التي تساعد  القوة  بمثابة  النفسية تعد  املناعة  أن  القول  العثرات   ويمكن  االزمات وتجاوز  والتغلب على 

 لتحقيق النجاحات والتطلع إلى ستقبل أفضل .

   تناولها طريقة في الباحثون  اختلف التي املفاهيم  من االجتماعية املساندة  تعتبر:  Social Supportاملساندة االجتماعية   •
ً
 النظرية، لتوجهاتهم  تبعا

 لظهور  البداية الحقيقية االجتماعية العالقات شبكة  مصطلح  ويعد االجتماعية، تناولهم للعالقات إطار في املفهوم هذا  االجتماع علماء تناول  فقد

المكانات املوارد مصطلح البعض عليه ويطلق االجتماعية، املساندة  مصطلح  اجتماعية  إمدادات أنه على البعض يحدده  بينما االجتماعية أو 

 ( 3، 1994وعبدالرحمن، )الشناوي 

   :  رئيسين مكونين علي يشتملفإنه  االجتماعية، املساندة  اصطالح  منه ينطلق الذي  النظري  االساس  كان مهما عامة بصفةو 

 للمساعدة والدعم مثل السرة الحاج عند م اليه يرجع ان يمكنه حياته في الشخاص من كافي عدد يوجد أنه الفرد يدرك أن : ول ال  املفهوم .1
ً
ة طلبا

 .والصدقاء والزمالء والقارب والجيران وغيرهم 

 (  9،  2011)حكيمة ،أحمد ورشيد، . املساندة  كفاية في واالعتقاد املتاحة املساندة   عن  الرضا من درجة الفرد لدي  يكون  أن  : الثاني املفهوم .2

  :االجتماعية املساندة أنماط

 :ومنها أشكال عدة  تأخذ أن يمكن االجتماعية املساندة  أن إلى ( House,1981: 158 ) ويشير

 .والتعاطف والقبول  والثقة الرعاية على تنطوي  والتي (Emotional Support) االنفعالية املساندة  .1

 .واملساعدة باملال العمل في املساعدة  على تنطوي  والتي (Instrumental support) الدائية املساندة  .2

 موقف أو مشكلة حل إلى تؤدي  مهارة  أو تعليم  معلومات أو نصائح إعطاء على تنطوي  التي (Information Support) باملعلومات املساندة  .3

 .ضاغط

  .الشدة وقت البعض الصدقاء لبعضهم  يقدمه أن يمكن ما على تنطوي  والتي ( Companionship Support ) الصدقاء مساندة  .4

ة التي يجابيوللمساندة االجتماعية وظائف متعددة فهي تسهم في توفير الراحة النفسية، حيث أن التفاعل االجتماعي يولد درجة من املشاعر ال 

كون ي  تحقق الصحة النفسية وتخفف املعاناة من بعض االضطرابات النفسية كالقلق، واالكتئاب، والوحدة النفسية، كما أن لها وظيفة نمائية عندما

ال  التوافق  تحقيق  تساعده على  التي  الحميمة  االجتماعية  العالقات  الفرد شبكة من  الفرد على يجابيلدى  في مساعدة  تتمثل  ، وكذلك وظيفة وقائية 

أنها شاقة وتمثل ضغوط عليه. التي يدركها على  الخارجية  املساندة االجتماعية هي  مواجهة الحداث  بأن  القول  ال  مما سبق يمكن  املعنوي مقدار  دعم 

ال  الرضا  إلى  بالضافة  املجتمع،  و  والجيران  والصدقاء  كالسرة  إليها  تنتمي  التي  الجماعات  من  الجامعية  الطالبة  تتلقاه  الذي  هذه  عن ذاتيواملادي 

 . (  5، 2016") السرس ي وعبد املقصود، املتاحة املساندة 

ثره في حياة االنسان باهتمام كبير أ لقد حظي البعد املستقبلي و :  Positive Orientation Towards the Future  نحو املستقبل  يجابيالتوجه ال  •

للك زمني مميز  كبعد  للمستقبل   
ً
تناوال الفلسفية  املذاهب  أكثر  الوجودية هي  الفلسفة  كانت  وقد  والسيكولوجي،  الفلسفي  التراثين  ائن  في كل من 

(. ويذكر سويف أن االنسان هو الكائن الوحيد الذي بعرف معنى التخطيط للمستقبل  1015،  2008  )حجازي،  البشري ووجوده الصيل كإنسان 

 )بدر،  
ً
(  2010( ، كما يذكر محمد علي )22،  2003البعيد، وتكوين التصورات والخطط لحياة لم تتحقق بعد ولكنها في الطريق إلى ان تصبح واقعا

العمل  وتشمل  املستقبل   في  سيحدث  ما  حول  وسلوكية  وعاطفية  معرفية  مكونات  املتضمنة  الفرد  نظر  وجهة  هو  املستقبل  نحو  التوجه  أن 

القدرة على    Snyder, et al. (2002)  ويرى سنايدر وزمالئهواملستقبل بشكل عام،   املستقبل يعني وجود مهارتين أساسيتين هما:  التوجه نحو  أن 
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اال  الهداتحديد  هذه  تحقيق  نحو  والتفاؤل  والمل  التقدم  ورصد  سيجنر  ف،هداف،  املستقبل  ،  Seginerووضعت  نحو  للتوجه  شامل  نموذج 

   السلوكي.يتكون من ثالث مكونات مترابطة مع بعضها البعض وتتضمن املكون الدافعي، واملكون املعرفي، واملكون 

 وهو كل ما يدفع الفرد لالستمرار في التفكير في املستقبل ويشمل عدة مكونات فرعية وهي القيمة والتوقع والضبط .  املكون الدافعي: .1

 ويعرف بالتمثيل املعرفي وتم وصفه من حيث بعدين وهما املحتوى والتكافؤ.   املكون املعرفي: .2

السلوكي: .3 استكشاف   املكون  منها  محدد  باختيار  االلتزام  ثم  املستقبلية  الخيارات  استكشاف  بالضرورة  يتضمن  املستقبلي  التوجه  إن 

 .(Seginer,2009,15-17 )الخيارات املستقبلية، وااللتزام باختيار محدد

 الدراسات السابقة:

املو   من 
ً
كال أصحابها  تناول  والتي  السابقة  الدراسات  الباحثة على  اطالع  املستقبل، فقد بعد  نحو  والتوجه  االجتماعية  واملساندة  النفسية    ناعة 

 : تقسيمها إلى ثالثة محاور قامت الباحثة ب

 : املحور األول: املناعة النفسية والتوجه نحو املستقبل 

• ( وسيغرستورم  سيفتون  التوقعات     Sephton an  Segerstrom(  2010أجرت  تأثير  على  التعرف  إلى  هدفت  من  دراسة  العديد  على  املتفائلة 

 من طالب القانون  124، وبلغ حجم العينة )ة على الجهاز املناعي وصحتهيجابيالنتائج النفسية واالجتماعية والقدرة التنبؤية للتوقعات ال 
ً
( طالبا

ة بين التوقعات املتفائلة و املناعة،  وارتبطت  إيجابيفي السنة الولى وتم تطبيق استبيان  للتوقعات املستقبلية، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة  

 التغيرات في التفاؤل بالتغيرات في املناعة. 

( طالب من طالب  124الطالب واستجابة الجهاز املناعي لديهم، على عينة مكونة من )العالقة بين توجهات  Admire ( 2011وبينت دراسة آدماير) •

ال  التوجهات  ذوي  املتفائلين  الطالب  أن  الى  الدراسة  وتوصلت  كنتاكي  ذوي  يجابيجامعة  الطالب  من  أقوى  مناعية  استجابات  لديهم  كانت  ة 

 التوجهات السلبية .

بريداكس)و  • دراسة  في  عن    Bredacs (2016كشفت  املشاركين  الطالب  حياة  في  وقيمها  الفرعية  وعواملها  النفسية  املناعة  تلعبه  الذي  الدور 

( العينة من  وتكونت  املستقبل،  نحو  والتوجه  املنهي  استخدام  534التدريب  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق   ،
ً
طالبا النفسية من  (  املناعة  مقياس  

توصلت نتائج الدراسة إلى أنه ال يوجد فرق كبير بين الجماعات في القيمة الرئيسية للمناعة النفسية، وأن الكثير من الطالب ليس  و   Olah  إعداد

 لديهم أي آفاق ذات صلة باملستقبل بعد املدرسة الثانوية املتخصصة ؛ ليس لديهم أي أهداف على املدى الطويل. 

 : والتوجه نحو املستقبل املحور الثاني: املساندة االجتماعية 

دراسة هدفت الى التعرف على التوجه املستقبلي للمراهقين ) املنظور الثقافي والبيئي( ودراسة تأثير مساندة   2003) Seginerأجرى سيجنر ) حيث   •

مساندة اآلباء تؤثر على بناء التوجه املستقبلي  اآلباء على بناء التوجه املستقبلي لألبناء )التعليم واملهنة والزواج والسرة( وبتحليل البيانات تبين أن  

 . لألبناء بطرق متعددة، و لسلوب البوة والمومة ومعتقدات الوالدين ذات صلة خاصة في دفع الجوانب التحفيزية للتوجه املستقبلي

توجه املستقبلي، واملشاركة املدرسية  لدى  حول  املساندة االجتماعية من )قبل الوالدين، املعلم ( وال 2010)Marindaتمحورت دراسة ماريندا ) و  •

العينة ) الثانوية، وبلغ حجم  املدارس  باملساندة االجتماعية من قبل  364طالب  املدرسية كانت مرتبطة  املشاركة  أن  النتائج  ، وأوضحت 
ً
( مراهقا

 فعة من التوجه املستقبلي.ة للمساندة االجتماعية، واملستويات املرتإيجابي)الوالدين، املعلمين( ، وبالتصورات الكثر 

لو • دراسة  )  -واهتمت  تم    Lo-oh(2016اوه   الكاميرون،  في  الناشئين  للبالغين  املستقبلي  التوجه  في  االجتماعية  املساندة   دور  على  بالتعرف 

 من  137)  وبلغت عينة الدراسة( لجمع البيانات حول التوجهات املستقبلية للبالغين.  Seigner, 2009استخدام استبيان اآلمال واملخاوف )
ً
( طالبا

ذلك  في  بما  الحياة  مجاالت  أو  املحتوى  لفئات  وفًقا  وصفي  بشكل  واملخاوف  اآلمال  استبيان  تحليل  تم  الناشئين،  البالغين  الجامعات  طالب 

ية، وأظهرت تحليالت املحتوى للبيانات  التوجهات نحو التعليم والعمل والوظيفة والزواج والسرة واالهتمامات الذاتية وغيرها من القضايا الجماع

بالحاجة إلى   املستجيبون    أفادو ان الطالب يخشون عدم مواصلة تعليمهم، وفقدان الرعاية، والفقر، والبطالة، وعدم الزواج وإنجاب الطفال،  

)دعم السرة، وعالقات القران الداعمة، أنظمة للمساندة االجتماعية الدائمة، وبالحاجة إلى شراكات وشبكات وأنظمة مساندة اجتماعية دائمة، 

 وبرامج دعم املجتمع مثل املنح الدراسية للتعليم املستمر، وفرص التدريب املنهي والتوظيف والوكاالت الوطنية لتنمية الشباب املنتج(.

وزمالئه • بينغ  دراسة شاو  واملساندة    Shaobing(2017)   وبحثت  املستقبلي  التوجه  كان  إذا  النفس ي،  ما  التكيف  بمؤشرات  االجتماعية مرتبطان 

لم يتركوا في املناطق الريفية، وتم استكشاف الدوار الوقائية  ال الذين تركوا والطفال الذين وتمت دراسة االختالفات في التكيف النفس ي بين الطف

على الطفال،  مجموعات  من  لكال  النفس ي  بالتكيف  االجتماعي  والدعم  املستقبلي  العينة    التوالي.  للتوجه  شملت  طولية(  في   897)دراسة   
ً
طفال

الرضا عن  أقل من  أفادوا عن مستويات  بدون مساندة  املتروكين  الطفال  أن  النتائج  وأظهرت  أشهر،  مدى ستة  املسوح على  في   شاركوا  الريف 

ذين حصلوا على  درجات عالية في التوجه املستقبلي ،  الحياة، والرضا عن املدرسة، والسعادة، بالضافة إلى مستوى أعلى من الوحدة، والطفال ال
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اعية  وخاصة التوقعات املستقبلية ، كانت درجاتهم أعلى في معظم مؤشرات التكيف النفس ي املقاسة في نفس الوقت، وتنبأ كل من  املساندة االجتم

 
ً
 ة في الرضا املدرس ي الالحق. إيجابيعن توقعات  والتوجه املستقبلي بالرضا الفوري عن الحياة، والرضا عن املدرسة، والسعادة  فضال

 : املحور الثالث: املناعة النفسية واملساندة االجتماعية

السرطان،    Baron,et al. (1990)بارون وزمالئه    وضحت دراسة • أزواج مرض ى  بين  املناعية  املساندة االجتماعية والوظيفة  بين  أظهرت و العالقة 

 على وجود قدرة مناعية أكبر بين الزواج الذين أبلغوا عن مستويات عالية من املساندة االجتماعية. 
ً
 النتائج دليال

إلى التعرف على عالقة املناعة النفسية باملساندة االجتماعية لدى طلبة جامعة ديالى وتكونت عينة الدراسة    (2013هدفت دراسة األعجم )كما   •

النفسية ،  ( طالب630من )  في درجة املناعة 
ً
 دالة إحصائيا

ً
أن طالب الجامعة يتمتعون باملناعة النفسية، وأن هناك فروقا وتوصلت الدراسة إلى 

ا  الذكور والناث لصالح  االنساني لصالح  بين  العلمي والتخصص  التخصص  بين  النفسية  املناعة   في درجة 
ً
 دالة إحصائيا

ً
لذكور وأن هناك فروقا

  .العلمي

) و  • مالود  دراسة  )(  2018كشفت  من  الدراسة  عينة  وتكونت  االجتماعية،  واملساندة  النفسية  املناعة  العالقة  كلية  120عن  من  وطالبة   
ً
طالبا  )

وأشارت النتائج  (.2013 ،)العجم  ف البحث قامت الباحثة بتبني مقياس ي املناعة النفسية واملساندة االجتماعية من إعدادالتربية، ولتحقيق أهدا 

وأن هناك عالقة قوية بين املساندة االجتماعية   ،وأن طلبة الجامعة يتمتعون بمساندة اجتماعية   ،إلى أن طلبة الجامعة يتمتعون بمناعة نفسية

النفسية. التي تحتوي على ثالثة (Anubhuti  2018   كما سعت دراسة  واملناعة  النفسية  باملناعة  الشخصية )تقاس  املوارد  إلى فحص مساهمة   )

العيش حياة راضية أنظمة فرعية مثل مراقبة النهج؛ إنشاء التنفيذ؛ التنظيم الذاتي( واملوارد االجتماعية )تقاس   أنها شبكات اجتماعية( في  على 

ا من الذكور 150بعد التقاعد من العمل. تضمنت العينة ما مجموعه )
ً
تم جمع البيانات باستخدام مقياس املناعة النفسية،  ،  نيتقاعدامل  ( مشارك

وتشير  الحياة،  الرضا عن  في  االجتماعية  والشبكات  النفسية  املناعة  ملعرفة مساهمة  االجتماعية.  الشبكات  ومقياس  الحياة  الرضا عن   مقياس 

ا  وجود  ويساهم  التقاعد،  بعد  الحياة  عن  الرضا  في  مهمة  النفسية  املناعة  أن   إلى  املناعة  النتائج  تعزيز  في  مباشر  بشكل  االجتماعية  لشبكات 

 النفسية ثم يؤدي إلى الرضا املستقبلي عن الحياة. 

 من خالل عرض الدراسات السابقة نالحظ كايلي: 

نحو    يجابيل نبئات بالتوجه ا كممن حيث  دراستها للمناعة النفسية واملساندة االجتماعية    لم تعثر الباحثة على دراسة شبيهة بالدراسة الحالية •

  .في حدود علم الباحثةاملستقبل،  وذلك 

ا  • املتغيرات  تناولت  التي  الدراسات  في  ندرة  املناعةهناك  بين  املستقبل،والتوجه  النفسية    لعالقة  والتوجهواملساندة    نحو  نحو   االجتماعية 

  . املستقبل

السابقة   • الدراسات  نتائج  آدماير)  Sephton and  Segerstrom(  2010مثل دراسة سيفتون وسيغرستورم )أظهرت  وجود    Admire (  2011و 

املناعة،  إيجابيعالقة   و  املتفائلة  التوقعات  بين  ال و ة  التوجهات  ذوي  املتفائلين  الطالب  من  يجابيأن  أقوى  مناعية  استجابات  لديهم  كانت  ة 

ن الكثير من الطالب ليس  أ   حيث  الدراستين السابقتينمع    Bredacs (2016دراسة بريداكس )  بينما اختلفتالطالب ذوي التوجهات السلبية .

آفاق ذات صلة باملستقبل  مثل ، كما أظهرت نتائج الدراسات السابقة وجود عالقة بين املساندة االجتماعية والتوجه نحو املستقبل  لديهم أي 

فقد بينت أن ضعف التوجه املستقبلي     Lo-oh(2016اوه  )  -أما دراسة لو   Marinda( 2010ودراسة ماريندا )   Seginer (2003دراسة سيجنر )

  اسهام كل من   Shaobing( 2017دراسة شاو بينغ وزمالئه)   بينت نتائج و   للبالغين الناشئين في الكاميرون ناتج عن فقدان  املساندة  االجتماعية،

والعجم    Baron, et al. (1990) ، كما اتفقت نتائج دراسات بارون وزمالئه  الحياة   الرضا عنب  في التنبؤ  املساندة االجتماعية والتوجه املستقبلي

 قة موجبة بين املساندة واملناعة. على وجود عال Anubhuti( (2018( و2018( ومالود )2013)

ومعطياتها  وفي ظل   • الدراسات  من    نجد نتائج  متنوعة  سيفتون  الجامعات،    طلبة العينات  دراسة  )مثل    Sephton and(  2010وسيغرستورم 

Segerstrom  (آدماير ودراسة   ،2011  )Admire  ( بريداكس  )Bredacs (2016 ودراسة  العجم  )  (2013ودراسة  مالود  (،   2018ودراسة 

وأطفال مثل دراسة شاو ، Lo-oh(2016اوه  ) -دراسة لو و Marinda( 2010)ودراسة ماريندا ، Seginer (2003واملراهقين  مثل دراسة سيجنر )

عينة أما  ،  Anubhuti (2018)مثل دراسة    متقاعدينو Baron,et al. (1990) ، وأزواج مثل دراسة بارون وزمالئه   Shaobing(2017بينغ وزمالئه)

الدراسات السابقة في تحديد استفادت الدراسة الحالية من نتائج قد و . السعودي الجامعيات في املجتمع  الطالباتمن الحالية ستكون  الدراسة 

 . الدراسة والعينة وأدوات الدراسة  متغيرات

 

 



 حنان الحلبي ....                                                                                          املناعة النفسية واملساندة االجتماعية كمنبئات بالتوجه اليجابي نحو املستقبل  

 487-469، ص: 2021 -2، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 476 

 

 إجراءات الدراسة: 

 :دراسةمنهج ال

 .املقارن استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التنبؤي 

 ( طالبة.501طالبات قسم علم النفس البالغ عددهن ): املجتمع األصلي

   :الدراسة عينة

على الحالية  الدراسة  قوامها اقتصرت  تم   )275) عينة   
ً
التربية عشوائية بطريقة اختيارها طالبة كلية  طالبات  النفس  -من  علم  جامعة    -قسم 

 . 1441-1440القصيم للعام الجامعي 

 أدوات الدراسة: 

: مقياس املناعة النفسية 
ً
طالبات كلية التربية، وذلك  صممت هذه الداة بهدف قياس املناعة النفسية لدى    )إعداد الباحثة(:  لطالبات الجامعة  أوال

وقائمة جهاز املناعة  ،  (  2019ومقياس خالد املالكي )،  (2018مقياس قص ي التخاينة وعبد الناصر القرالة )  بعد االطالع على العديد من الدراسات مثل

،  (2019، ومقياس ناهد فتحي )(2019) العبيدي ومقياس صباح منوخ وطه ، (2020ومقياس محمد الحمد )،  Olah, 2010النفس ي إعداد أواله وآخرون 

)Bona (2014)ومقياس زيدان  عصام  ومقياس   ،2013)  ( الشريف  عالء  ومقياس   ،2015  )( الجبار  عبد  الولية   تكونتو (  2010ومقياس  الصورة 

أبعاد كما يلي ( مفردة  40)  من  للمقياس الذاتي،  النفس ي الجانب  ( مفردات تقيس10)  الوقائي، النمائي الجانب( مفردات تقيس  10)  :موزعة على أربعة 

، يجيب عنها املفحوص بطريقة التقرير الذاتي من خالل مقياس املشاعري  الفكري  الجانب  ( مفردات تقيس 10)  االجتماعي، الجانب( مفردات تقيس  10)

إلى حد ما، غير موافق، غير موافق البعاد ) موافق بشدة، موافق، موافق  التحقق من صدق 1-2-3-4-5)بشدة( ويكون تقديرها  ليكرت خماس ي  (، وتم 

 في الدراسة الحالية وفق الخطوات التالية: وثبات املقياس 

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

تم عرض املقياس على ستة من الساتذة املتخصصين في مجال علم النفس وذلك للتحقق من وضوح صياغة العبارات وقياسها  صدق املحكمين:   •

   .ملا وضعت لقياسه، وقد اتفقت اآلراء على تعديل صياغة بعض العبارات وحذف بعضها 

االرتباط بين    تحساب معامال  االتساق الداخلي للمقياس حيث تم تم التحقق من    : ملقياس املناعة النفسية لطالبات الجامعة  االتساق الداخلي •

إليه تنتمي  الذي  للبعد  الكلية  االرتباط  (1الجدول )و   درجة كل مفردة والدرجة   البعاد مع بعضها وارتباط ارتباط  حساب  ، و يوضح قيم معامالت 

 .  يوضح قيم معامالت االرتباط (2الجدول )و  البعاد مع الدرجة الكلية ملقياس املناعة النفسية

 البعد الذي تنتمي إليه على مقياس املناعة النفسية   املفردة ب رتباطا يوضح قيم معامل :(1جدول )

 االرتباط بالبعد  العبارة  بالبعد االرتباط  العبارة  االرتباط بالبعد  العبارة  االرتباط بالبعد  العبارة 

1 .724** 11 .730** 21 .537** 31 .618** 
2 .618** 12 .741** 22 .452** 32 .587** 
3 .602** 13 .670** 23 .746** 33 .711** 
4 .609** 14 .763** 24 .683** 34 .709** 
5 .701** 15 .635** 25 .729** 35 .710** 
6 .702** 16 .730** 26 .767** 36 .800** 
7 .521** 17 .707** 27 .572** 37 .699** 
8 .664** 18 .746** 28 .766** 38 .638** 
9 .657** 19 .598** 29 .542** 39 .775** 

10 .609** 20 .782** 30 .749** 40 .575** 

                              **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

( الجدول  إليه  1ويتضح من  تنتمي  الذي  العبارات والبعد  بين  االرتباط  أن جميع  قيم معامالت   )  
ً
 موجبة ودالة إحصائيا

ً
بين كانت قيما  وتراوحت 

 مما يدل على تمتع املقياس بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي .  0.01(عند مستوى داللة 0.800-  (452.

 ملناعة النفسية  قياس امل  األبعاد مع الدرجة الكلية  ارتباط األبعاد مع بعضها وارتباطيبين   :(2جدول )

 الفكري  الجانب االجتماعي  الجانب الذاتي  النفس ي الجانب 

 املشاعري 

 الدرجة الكلية 

 **909. **730. **758.  **855. الوقائي  النمائي الجانب

 **947. **813. **776.  الذاتي  النفس ي الجانب

 **887. **711.   االجتماعي  الجانب

 **901.    املشاعري  الفكري  الجانب

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 موجبة ودالة  2يتضح من الجدول )
ً
( أن جميع  قيم معامالت االرتباط بين البعاد مع بعضها وترابط البعاد مع الدرجة الكلية للمقياس كانت قيما

 عند مستوى داللة 
ً
 .الداخلي  من االتساق مناسبةتتمتع بدرجة  املقياسوتشير هذه النتيجة إلى أن  جميع أبعاد    0.01إحصائيا

لالستبانة بعد   Alpha a'Cronbach    :  للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل ألفا كرو نباخاملناعة النفسية لطالبات الجامعةثبات مقياس  

  :تطبيقها على العينة االستطالعية، كما يتضح من الجدول التالي

 ثبات مقياس املناعة النفسية باستخدام معامل ألفا كرو نباخ  :(3جدول  )

 االنحراف املعياري  املتوسط  معامل ثبات ألفا  مقياس املناعة النفسية 

 .957 158.3673 22.21263 

،  مما يدل على تمتع املقياس  بدرجة مناسبة من الثبات .   ةقيم يتضح من الجدول السابق أن
ً
 ألفا مرتفعة ودالة احصائيا

االجتماعي املساندة  مقياس   :
ً
إعداد  ثانيا والشباب  للمراهقين  املقصود:  تعريب و (Dunn, S.et al.1978)ة  عبد  سوزان  :  ( 2014،  )السرس ي،  قامت 

( 9بهدف تقدير املساندة االجتماعية كما يدركها املراهقين والشباب، موزعة كما يلي )( عبارة،  25املقياس من )يتكون  و  بإعداد هذه الداة ديون وآخرون  

ت تقيس الرضا الذاتي عن  ( مفردا 10( مفردات تقيس املساندة من قبل السرة، و)6مفردات تقيس املساندة من قبل النظراء ) الصدقاء والجيران(،  و) 

 درجتان  يجيب عليهاملساندة،  
ً
 على الفرد وتأخذ ثالث درجات، وتأخذ أحيانا

ً
 على انطباق العبارة تماما

ً
ا الفرد باختيار أحد االختيارات، بحيث تدل دائما

ال  العبارة ال تنطبق على الفرد، وذلك في حالة العبارات  إذا كانت   درجة واحدة 
ً
تأخذ   ة، في حينيجابيإذا كانت العبارة تنطبق بعض الش يء، وتأخذ أبدا

 ثالث درجات في حالة العبارات السلبية .
ً
 درجتان، وابدا

ً
 درجة واحدة، وأحيانا

ً
 دائما

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

الباحثتان   املقصودقامت  عبد  باللغ  (2014،)السرس ي،  متخصصين  على  وعرضه  العربية  اللغة  إلى  املقياس  النفس،بتعريب  وعلم  العربية   ة 

م حساب الثبات بطريقتين ت كما، البناء أو التكوين، صدق املحك الباحثتان عدة اجراءات للتحقق من صدق الداة هي: صدق املحكمين، صدقاتبعت و 

 . طريقة ألفا كرونباخ و طريقة العادة 

 كما قامت الباحثة بالتحقق من صدق وثبات املقياس في الدراسة الحالية وفق الخطوات التالية: 

قامت الباحثة بعرض املقياس بصورته الولية على عدد من املحكمين بلغ عددهم ستة ) من أساتذة كلية التربية قسم علم النفس  صدق املحكمين:    -أ

اء التعديالت (، وذلك لالسترشاد بآرائهم حول مدى وضوح العبارات ومالئمتها ملا وضعت لجله ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه، وتم إجر 

 في ضوء آراء املحكمين.  

االرتباط  تحساب معامال  حيث تم  تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس  :للمراهقين والشباب املساندة االجتماعيةملقياس  االتساق الداخلي-ب

للبع الكلية  والدرجة  درجة كل مفردة  )بين  والجدول  إليه  تنتمي  الذي  قيم  4د  يوضح  وارتباط (  بعضها  البعاد مع  ارتباط  وحساب  االرتباط،  معامالت 

 ( يوضح قيم معامالت االرتباط . 5الجدول )و البعاد مع الدرجة الكلية ملقياس املساندة االجتماعية

 يوضح قيم معامل ارتباط املفردة بالبعد الذي تنتمي إليه على مقياس املساندة االجتماعية    : (4جدول )

 االرتباط بالبعد  العبارة  االرتباط بالبعد  العبارة  االرتباط بالبعد  العبارة  االرتباط بالبعد  العبارة 

1 .661** 8 .728** 15 .586** 22 .501** 
2 .698** 9 .480** 16 .682** 23 .257** 
3 .503** 10 .608** 17 .677** 24 .319** 
4 .677** 11 .674** 18 .440** 25 .289** 
5 .785** 12 .591** 19 .436**  
6 . 580** 13 .699** 20 .373** 
7 .660** 14 .569** 21 .451** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

( الجدول    4ويتضح من 
ً
قيما كانت  إليه   تنتمي  الذي  والبعد  العبارات  بين  االرتباط  قيم معامالت  أن جميع    ) 

ً
إحصائيا ودالة  وتراوحت ،  موجبة 

 .من االتساق الداخلي  تتمتع بدرجة مناسبة وتشير هذه النتيجة إلى أن عبارات املقياس 0.01(عند مستوى داللة 785.-  (257.بين

 ملساندة االجتماعية   قياس امل األبعاد مع الدرجة الكليةعاد مع بعضها وارتباط األب ارتباطيبين  :(5جدول )

 الدرجة الكلية   الرضا الذاتي عن املساندة  املساندة من قبل األسرة  

 املساندة من قبل النظراء 

 ) األصدقاء والجيران( 

.621** .636** .876** 

 **864. **683.  املساندة من قبل األسرة 

 **872.   الرضا الذاتي عن املساندة 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 موجبة ودالة   بعاد مع بعضها وارتباط( أن جميع  قيم معامالت االرتباط بين ال5يتضح من الجدول )
ً
البعاد مع الدرجة الكلية للمقياس كانت قيما

 عند مستوى داللة 
ً
 .وتشير هذه النتيجة إلى أن  جميع أبعاد املقياس تتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي  0.01إحصائيا
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لالستبانة   Alpha a'Cronbach   حساب معامل ألفا كرو نباخ:  للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم  املساندة النفسية للمراهقين والشبابثبات مقياس 

                :بعد تطبيقها على العينة االستطالعية، كما يتضح من الجدول التالي

 باستخدام معامل ألفا كرو نباخ  ة االجتماعية ساندثبات مقياس امل :(6جدول )

 االنحراف املعياري  املتوسط  معامل ثبات ألفا  ة النفسية املساندمقياس 

 .843 58.7855 8.91708 

،  مما يدل على تمتع املقياس  بدرجة مناسبة من الثبات .   ةقيم يتضح من الجدول السابق أن
ً
 ألفا مرتفعة ودالة احصائيا

  :
ً
نحو املستقبل، وتكون    يجابيالتوجه ال صممت هذه الداة بهدف قياس  :  (2020)إعداد أبوبكر وعبد الرسول،  مقياس التوجه نحو املستقبل  ثالثا

( مفردة تقيس  12) ( مفردات تقيس التخطيط للمستقبل،9ة، )يجابي( مفردات تقيس التفاؤل والتوقعات ال 10( مفردة موزعة كما يلي )39املقياس من )

البعاد   خماس يمن خالل مقياس ليكرت    التقرير الذاتي( مفردات تقيس االدراك املوضوعي للحاضر، يجيب عنها املفحوص بطريقة  8الثقة بالنفس، )

( على التوالي في حالة العبارات املوجبة، أما في حالة 1-2-3-4-5)  )موافق بشدة، موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق، غير موافق بشدة( ويكون تقديرها

 املقياس. ( وتم التحقق من صدق وثبات 5-4-3-2-1)  العبارات السلبية يكون تقديرها

 :الخصائص السيكومترية للمقياس 

 كما ،للمقياس تم التحقق من االتساق الداخلي على البيئة السعودية، و  قامت الباحثتان أبو بكر وعبد الرسول بالتحقق من صدق وثبات املقياس

البنائي الصدق  حساب  فقد  للمقياس،    تم  للثبات  بالنسبة  لكل  تم    أما  كرونباخ  ألفا  معامل  ال حساب  التوجه  أبعاد  من  املستقبل   يجابيبعد  نحو 

   .(24-20، 2020وعبد الرسول،   أبو بكر) والدرجة الكلية للمقياس

 كما قامت الباحثة بالتحقق من صدق وثبات املقياس في الدراسة الحالية وفق الخطوات التالية: 

قامت الباحثة بعرض املقياس بصورته الولية على عدد من املحكمين بلغ عددهم ستة ) من أساتذة كلية التربية قسم علم النفس  صدق املحكمين:    -أ

اء التعديالت (، وذلك لالسترشاد بآرائهم حول مدى وضوح العبارات ومالئمتها ملا وضعت لجله ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه، وتم إجر 

 وء آراء املحكمين.  في ض

االرتباط بين درجة    تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس  حيث تم حساب معامالتنحو املستقبل:    يجابياالتساق الداخلي ملقياس التوجه ال -ب

وتم حساب ارتباط البعاد مع بعضها وارتباط البعاد مع   يوضح قيم معامالت االرتباط .  ( 7)كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه والجدول  

 ( يوضح قيم معامالت االرتباط . 8الجدول )و نحو املستقبل  يجابيالدرجة الكلية ملقياس التوجه ال 

 نحو املستقبل  يجابيالتوجه ال يوضح قيم معامل ارتباط املفردة بالبعد الذي تنتمي إليه على مقياس  :(7جدول )

 االرتباط بالبعد  العبارة  االرتباط بالبعد  العبارة  االرتباط بالبعد  العبارة  االرتباط بالبعد  العبارة 

1 .790** 11 .671** 21 .668** 31 .440** 
2 .833** 12 .570** 22 .725** 32 .317** 
3 .827** 13 .601** 23 .618** 33 .696** 
4 .732** 14 .605** 24 .592** 34 .727** 
5 .813** 15 .480** 25 .511** 35 .703** 
6 .482** 16 .622** 26 .461** 36 .751** 
7 .554** 17 .577** 27 .490** 37 .727** 
8 .829** 18 .455** 28 .619** 38 .758** 
9 .672** 19 .525** 29 .575** 39 .724** 

10 .801** 20 .306** 30 .571**   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

( الجدول  من  ودالة  7ويتضح  موجبة   
ً
قيما كانت  إليه  تنتمي  الذي  والبعد  العبارات  بين  االرتباط  معامالت  قيم  جميع   أن  وتراوحت (   ،

ً
إحصائيا

 ، وتشير هذه النتيجة إلى أن عبارات املقياس تتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي . 0.01(عند مستوى داللة 833.-  (455.بين

 نحو املستقبل   يجابيه ال لتوجقياس امل األبعاد مع الدرجة الكلية ارتباط األبعاد مع بعضها وارتباطيبين  :(8جدول )

االدراك املوضوعي   الثقة بالنفس  التخطيط  

 للحاضر 

 الدرجة الكلية 

 **524. **524. **635. **557. ةيجابيالتفاؤل والتوقعات ال 

 **429. **429. **557.  التخطيط 

 **706. **706.   الثقة بالنفس 

 **1.000    االدراك املوضوعي للحاضر 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 موجبة ودالة  8يتضح من الجدول )
ً
( أن جميع  قيم معامالت االرتباط بين البعاد مع بعضها وترابط البعاد مع الدرجة الكلية للمقياس كانت قيما

 عند مستوى داللة 
ً
 .املقياس تتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخليوتشير هذه النتيجة إلى أن  جميع أبعاد   0.01إحصائيا
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ال ثبات مقياس   املستقبل   يجابيالتوجه  نباخنحو  ألفا كرو  تم حساب معامل  الدراسة  أداة  ثبات  للتأكد من    : Alpha a'Cronbach  بعد لالستبانة 

                      :تطبيقها على العينة االستطالعية، كما يتضح من الجدول التالي

 باستخدام معامل ألفا كرو نباخ نحو املستقبل  يجابيمقياس التوجه ال ثبات : (9جدول )

 االنحراف املعياري  املتوسط  معامل ثبات ألفا  نحو املستقبل يجابيالتوجه ال مقياس 

 .922 150.6982 18.28924 

، مما يدل على تمتع املقياس  بدرجة مناسبة من الثبات.   ةيتضح من الجدول السابق أن قيم
ً
 ألفا مرتفعة ودالة احصائيا

 نتائج الدراسة وتفسيرها : 
 سعت الدراسة الحالية إلى االجابة عن مجموعة من األسئلة، وهي: 

 ؟ الذي تتمتع به طالبات الجامعةما مستوى املناعة النفسية  ول: السؤال األ 

 اختبار ت لعينة واحدة للتعرف على مستوى املناعة النفسية : (10جدول )

 الداللة  قيمة ت  متوسط املجموعة  املتوسط النظري  االنحراف املعياري  ن املتغير 

 000. 28.644 158.3673 120 22.21263 275 املناعة النفسية 

املوضحة فيتبين   )  النتائج  النفسية  10الجدول  املناعة  العينة على مقياس  أفراد  الفعلي لدرجات  الحسابي  املتوسط  أن قيمة  بينما    158.3673( 

 إ وهي قيمة دالة    28.644وكانت قيمة ت   120 قيمة املتوسط االفتراض ي النظري 
ً
سط العلى وهو اذن هناك فرق بين املتوسطات لصالح املتو   ،حصائيا

 . النفسيةمما يعني أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى أعلى من املتوسط في املناعة املتوسط الفعلي 

فمن املمكن أن تكون  علم النفس،  طالبات قسم عدة عوامل منها أن عينة الدراسة من لمناعة النفسية إلى لاالرتفاع فوق املتوسط  وتعزو الباحثة

قد   الجامعية  املهارات  دراستهن  بعض  املواجهة  في  أكسبتهن  أساليب  والتعايش  بقصدتطوير  مع   ،التكيف  والتوافق  والتحمل  املقاومة  على  والقدرة 

من فنيات وأنشطة والتي تتض  الكليةكما أن حضور الطالبات للدورات والبرامج التدريبية التابعة لوحدة االرشاد والتوجيه في املواقف التي يتعرضون لها، 

ال  الجوانب  بالضافة  يجابيتنمي  النفسية،  مناعتها  يقوي  الطالبات مما  لدى  الطالبات إ ة  لها  تنتمي  التي  البيئة  بااللت  لى  تتمتع  والخالقي والتي  الديني  زام 

العجم (،2018مالود )  فق نتائج الدراسة مع نتائج دراسةوتت،  النفسية  على مناعتهن  إيجابيؤثر بشكل  وت  ثقة بالنفس والتفاؤل بالقوة وال  مدهنوالتي ت

(2013  ،)( Barone ,et al (1990 بين    التيو النفسية  املناعة  شيوع  الجامعةأظهرت  مناعتهم  ،  طلبة  مستوى  في  املتوسط  من  أعلى  بمستوى  وتمتعهم 

 . النفسية

 ؟ االجتماعية الذي تتمتع به طالبات الجامعةما مستوى املساندة السؤال الثاني: 

 املساندة االجتماعية  اختبار ت لعينة واحدة للتعرف على مستوى  :(11جدول )

 الداللة  قيمة ت  متوسط املجموعة  املتوسط النظري  االنحراف املعياري  ن املتغير 

 000. 33.963- 58.7855 75 7.91708 275 املساندة االجتماعية 

بينما قيمة املتوسط   58.7855املساندة االجتماعية ( أن قيمة املتوسط الحسابي الفعلي لدرجات أفراد العينة على مقياس 11الجدول )ويتبين من 

،    33.963-وكانت قيمة ت   75 االفتراض ي النظري  
ً
  النظري ذن هناك فرق بين املتوسطات لصالح املتوسط العلى وهو املتوسط  إ وهي قيمة دالة احصائيا

 .  املساندة االجتماعيةمن املتوسط في  قلأ أفراد العينة يتمتعون بمستوى مما يعني أن 

النتيجة   الباحثة  بأننا أصبحناوتفسر  انعكس بشكل سلبي على حياتنا بشكل عام وعلى عالقاتنا نعيش ف  الحالية  االفتراض ي والذي  العالم  ي زمن 

 
 
قدت املساندة االجتماعية الحقيقية،  ضع  بشكل خاص، ف

 
قدم  وأصبح الدعم ف التواصل بين أفراد السرة الواحدة وف

 
 فتراضيإ للفرد    امل

ً
 وليس حقيقي  ا

ً
  ،ا

االجتماعية النفسية و   الهل عاجزين عن تلبية احتياجات أبنائهم والتي جعلت  في هذا العصر    التي نعيشهاصعبة  القاسية والوالزمات  الظروف    وال ننس ى

و واالقتصادية ل،  املتوسط  من  القل  املستوى  يكون  أن  املمكن  من  أنه  الباحثة  االجتلمسترى  إلى  اندة  يعود  المجموعة  ماعية  نفسية العوامل  من 

 عن املساندة االجتماعية  نتائج بعض الدراسات على أخالقيات الفردية والتوجيه الذاتي في مرحلة الشباب كدتحيث أ ،قتصاديةاالجتماعية و اال و 
ً
  بعيدا

Arnett,1998,2000    ؛Copen, Casper & Silverstein 2008)( النتيجة مع نتيجة دراسة مالود  Baron,et al (1990)( ودراسة  2018واختلفت هذه 

 . يتمتعون بمساندة اجتماعيةوأن طلبة الجامعة 

 ؟ السؤال الثالث: ما مستوى التوجهات املستقبلية الذي تتمتع به طالبات الجامعة

 نحو املستقبل   يجابياختبار ت لعينة واحدة للتعرف على مستوى التوجه ال  :(12جدول )

 الداللة  قيمة ت  متوسط املجموعة  املتوسط النظري  االنحراف املعياري  ن املتغير 

 000. -320.878 31.6618 117 4.41032 275 املساندة االجتماعية 
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( الجدول  ال 12ويتبين من  التوجه  العينة على مقياس  أفراد  الفعلي لدرجات  الحسابي  املتوسط  أن قيمة  املستقبل    يجابي(  بينما    31.6618نحو 

، اذن هناك فرق بين املتوسطات لصالح املتوسط العلى وهو    320.878-وكانت قيمة ت  117 قيمة املتوسط االفتراض ي النظري 
ً
وهي قيمة دالة احصائيا

 . نحو املستقبل يجابيالتوجه ال من املتوسط في  قلأاملتوسط  النظري مما يعني أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى 

النتيجة  ير  تفسيمكن  و  البيئي  هذه  السياقين  إلى كل من  السياقبالرجوع  إلى  الجامعة، وبالرجوع  إليهما شباب  ينتميان  اللذين  البيئي فهم    والزمني 

 من الصبر على معاناتهم طاملا أن الغد ليس بأفضل من اليوم   مثقلون بأعباء وضغوط
ً
الدراسة الجامعية، وبالرجوع للسياق الزمني فهم ال يرون طائال

ج، وال زالت الصورة املستقبلية قاتمة فيما يتعلق بإشباع حاجات هؤالء الشباب في الحصول على فما زال الغموض يكتنف مستقبلهم املنهي بعد التخر 

فقط   ااشباع حاجات ومتطلبات يومه لطالبةا يشغل بال  ، وفي سياق معاناة الحاضر وانغالق املستقبل يصبح كل ما ناجحعمل ذي دخل مناسب وزواج 

أقص ى ما   الجيل، حيث  ،  (36،  2003)بدر،  تمناه تفهذا  التي تواجه هذا  الظروف والصعوبات  الوطأة  الطالبة  عيش  تبالضافة ملا سبق فإن  تحت نفس 

ولن التوجه نحو من ضعف فرص العمل وندرتها،    نفس مصير من سبقها من الطالبات  تواجه  هايجعل  والصراع بين ما تريد وبين ما تستطيع،والظروف  

الفرد من   به  بما يمر  الحاضر  حداثأ املستقبل يرتبط  الوقت     ،في 
ً
أن يكون محبطا ، وإما 

ً
 ومتفائال

ً
 يجعله واثقا

ً
 ومساعدا

ً
الواقع منشطا يكون  أن  فإما 

يجعله  
ً
   ومعيقا

ً
وسلبيا  

ً
نحو  متشائما توجهه  .    في  )املستقبل  زيد  أبو  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  نحو 1992وتتفق  التشاؤمية  النظرة  وجود  إلى   )

تي أكدت على ال Bredacs (2016)، وكذلك نتيجة دراسة عينة الدراسة والتي كانت مصحوبة بحالة من القلق نظير عدم تحقيقه الهدافاملستقبل لدى 

 وليس لديهم أي أهداف على املدى الطويل.   ،ليس لديهم أي آفاق ذات صلة باملستقبل الطالب أن

 ؟ واملساندة االجتماعية لدى طالبات الجامعة  نحو املستقبل   يجابيالتنبؤ بالتوجه ال هل يمكن للمناعة النفسية  السؤال الرابع : 

 للمتغيرات التي ادخلت في معادلة االنحدار  االحصاءات الوصفية: (13جدول )

 االنحراف املعياري   املتوسط  العدد  األبعاد 

 4.41032 31.6618 275 التوجه املستقبلي 

 7.91708 58.7855 275 االجتماعية املساندة  

 22.21263 158.3673 275 املناعة النفسية 

الجدول ) إلى  )13وبالنظر  املستقبلي  التوجه  الدراسة على مقياس  أداء طالبات عينة  أن متوسط  )31.6618( نجد  بانحراف معياري   )4.41032  )

و كما بلغ متوسط أداء طالبات    (7.91708( بانحراف معياري )58.7855املساندة االجتماعية )كما بلغ متوسط أداء طالبات عينة الدراسة على مقياس  

ثم تم فحص نموذج االنحدار الكلي باستخدام تحليل التباين    ( .22.21263( بانحراف معياري )158.3673عينة الدراسة على مقياس املناعة النفسية )

(ANOVA ( وذلك كما هو موضح في جدول )13 ) 

 aANOVAتحليل التباين  : (41جدول )

 مستوى الداللة  R2 ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  النموذج 

 االنحدار 

 البواقي 

 الكلي 

2414.854 
2914.695 
5329.549 

2 
272 
274 

1207.427 
10.716 

112.677 .453 b.000 

يعمالن كمتنبئ ناجح    ) املناعة النفسية واملساندة االجتماعية(  النموذج العام لتحليل االنحدار يبين أن املتغيرات املستقلة( أن  14ويبين الجدول )

 باملتغير التابع التوجه نحو املستقبل من خالل جدول تحليل التباين .

  سبب تبة تاملستقل  اتوهذا يشير الى أن املتغير   (453.كما أن معامل التحديد بلغ )
ً
 يجابيال   توجهمن التباين في ال  45%اين في التابع مقداره تقريبا

املستقبل   االنحدار للحكم    .نحو  بالتوجهثم تم حساب معامالت  النفسية واملساندة االجتماعية  للمناعة  التنبؤية  القدرة  املستقبل   يجابيال   على    نحو 

 (15وذلك كما هو موضح بالجدول )

 االنحدار تحليل  :(15) جدول 

معامل االنحدار   معامل االنحدار الخام  النموذج 

 املعياري 

مستوى   قيمة ت 

 الداللة 

 B Beta الخطأ املعياري 

 الثابت

 االجتماعية   املساندة

   املناعة النفسية

1.654 
.030 
.011 

9.672 
.031 
.127 

 

.055 

.642 

5.847 
1.039 

12.068 

.000 

.300 

.000 

( وقد كانت غير دالة،  055.( وكما بلغت قيمة معامل االنحدار املعياري )031.أن قيمة معامل االنحدار للمساندة االجتماعية )  (15يبين الجدول )

مل قيمة معا ( و 127.) للمناعة النفسية قيمة معامل االنحدار  نحو املستقبل، بينما كانت يجابيمما يشير إلى أن املساندة االجتماعية لم تتنبأ بالتوجه ال 
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نحو املستقبل، يمكن  يجابي( مما يشير إلى نجاح متغير املناعة النفسية في التنبؤ بالتوجه ال (0.01( وقد كانت دالة عند مستوى 642.االنحدار املعياري )

 أن نلخص معادلة االنحدار الخام كالتالي : 

 ( 1)             9.672+  املناعة النفسية ×   127.=   نحو املستقبل يجابيالتوجه ال 

 ( 2)  املناعة النفسية × 642. =   نحو املستقبل  يجابيللتوجه ال أما املعادلة املعيارية 

 أي أن املتغير املستقل متنبئ جيد بالتابع إ ومعامل االنحدار دال 
ً
 . حصائيا

الطالبة أكثر قدرة على التوافق مع متطلبات املحيط الذي  املناعة النفسية تعمل كبناء واقي من االحباطات، وتجعل  وتفسر الباحثة النتيجة بأن  

 لذاتها وأكثر    تعيش فيه،
ً
 وتقديرا

ً
املستقبلإيجابيوأكثر ثقة وتفاؤال الفرد وخططه وآماله ومشاعره  ة في توجهها نحو  بأفكار  يتعلق  املستقبلي  ، والتوجه 

التي   والحلول  الخطط  الهداف، ووضع  تحديد  ول حول مستقبله، ويتضمن   ،
ً
الفرد مستقبال يفكرون توجه مسار  الجيدة  النفسية  املناعة  أصحاب  ن 

وتخطي العقبات التي تواجههم، ووضع الخطط املستقبلية  ،  لديهم الثقة بقدرتهم على مواجهة التحدياتة ويتبنون توجهات تفاؤلية مستقبلية و إيجابيب

تنفيذها   على  يرى  .  (28،  2013،يننحس)والقدرة   العقلي التوجه تميز  التي الخصائص بين  من  أن 515– 514) ، 2011 ،بروكس جولدسين، (كما 

ا لنفسهم  يضعون  أنهم  باملناعة النفسية للمتسمين
ً
( إلى أن املناعة النفسية تعد بمثابة القوة التي تساعد 2018ويشير دنقل )ة،  إيجابي وتوقعات أهداف

الصعوبات   التغلب على  في  ال االنسان  والتوجهات  النجاحات  لتحقيق  العثرات  وتجاوز  التحديات  و يجابيومواجهة  املستقبل،   تؤكد عصفور كما  ة نحو 

، يمكنه الوصول إلى  2013)
 
 ومشجعا

ً
 مالئما

ً
 نفسيا

ً
مستويات عليا ( على  تأثير املناعة النفسية في توجيه دفة حياة الفرد فعندما ييهئ الفرد لنفسه مناخا

أهدافه الحياتي  في تحقيق  )  .(29،  2013)عصفور،  والكاديمية    ةونجاحاته  النتيجة مع دراسة سيفتون وسيغرستورم   Sephton(  2010واتفقت هذه 

and Segerstrom  (2011وآدماير  ) Admireالتوجهات  إيجابيحيث  وجود عالقة    من ذوي  املتفائلين  الطالب  وأن  املناعة،  و  املتفائلة  التوقعات  بين  ة 

 Bredacsدراسة بريداكس )هذه النتيجة مع نتيجة    ة كانت لديهم استجابات مناعية أقوى من الطالب ذوي التوجهات السلبية .بينما اختلفتيجابيال 

 في توجهات الطالب،  و  نحيث أ  2016)
ً
 . الكثير من الطالب ليس لديهم أي آفاق ذات صلة باملستقبلاملناعة لم تلعب دورا

االجتماعية   املساندة  تتنبأ  لم  ال بينما  اعتقا  يجابيبالتوجه  يكون  أن  املمكن  املستقبل فمن  الهلنحو  املساندة من  بأن  الطالبات  والصدقاء   د 

ن تكون املساندة مفيدة في الوقت الحاضر للتغلب على العقبات والتفوق والنجاح  نما من املمكن أ إ قة باملستقبل و في الوقت الراهن ليس لها عالوالجيران 

صدقاء والجيران  
ً
و تأمين ، أ تؤمن لهم الدخل املناسب  ايجاد فرصة عمل والحصول على وظيفةولكن بالنسبة للمستقبل لن تستطيع مساندة الهل واال

ناجحة وا ،  حياة مهنية  التشغيل  يعتمد على سياسات  االجتماعية،فالمر  باملساندة  له  املستق  لتوظيف وال عالقة  في فالتوجه  الفرد  برغبة  يرتبط  بلي 

التنبؤ والتوقع ووضع الخطط والتنظيم لكلالتحكم  ما   ، ومدى تحقيق الهداف املستقبلية املرغوب فيها، وتفادي الحداث غير املرغوبة، والقدرة على 

قدرة املراهق تزداد في اتخاذ القرارات، والتفكير لنفسه بنفسه، ويتضمن ذلك االختيار     ( أن2011،  وقد أوضح )يونس  (420،  2019هو قادم )صادق،  

االستعداد ملمارستها  والحكم والثقة بالنفس واستقاللية التفكير، والتفريق بين الواقعي واملثالي، وتوجيه االهتمام إلى العمل واملهنة، واختيار مهنة ما، و 

، والتهي
ً
 وعقليا

ً
 ونفسيا

ً
، بالضافة إلى زيادة قدرته على التحصيل الدراس ي،  ؤ واالستعداد للزواج واقامة عالقة اسرية، والسعي إلى تقبل املسؤوليةجسميا

 ( أهمية املرحلة الجامعية 2018كما يؤكد)الدسوقي،  والقدرة على التعلم واكتساب املعلومات، واالطالع على املوضوعات التي تهتم بالشباب ومشكالتهم،

املساندة االجتماعية بالتوجه ال و املراهق للمسؤولية، والتمتع باالستقاللية في اتخاذ القرارات الحياتية في املستقبل    في تحمل نحو   يجابيلذلك لم تتنبأ 

الحالية  املستقبل   الدراسة  ).في  دراسة سيجنر  السابقة مثل  الدراسات  نتائج  مع  النتيجة   Anubhuti (2018)ودراسة    Seginer (2003واختلفت هذه 

( لو   Marinda(2010ودراسة ماريندا  )  -أما دراسة  إلى وجود عالقة موجبة بحيث أ   Lo-oh(2016اوه   املساندة االجتماعية والتوجه نحو  شارت كلها  بن 

 املستقبل .

 ؟ نحو املستقبل  يجابيالتوجه ال السؤال الخامس: هل توجد فروق بين مرتفعي املناعة النفسية ومنخفض ي املناعة النفسية على مقياس 

ثم حساب الرباعين العلى والدنى الستخراج املجموعتين العليا  للمناعة النفسية  تم بداية حساب الدرجة الكلية    الخامس  لإلجابة على السؤال  

   نحو املستقبل  يجابيالتوجه ال والدنيا على متغير 

)الدرجة الكلية(   نحو املستقبل يجابيالتوجه ال على مقياس املناعة النفسية ومرتفعي   املناعة النفسيةالفروق بين منخفض ي   :(16جدول)

 )ت( ملجموعتين مستقلتين  باستخدام اختبار 

 الداللة  قيمة ت  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  املناعة النفسية  

التوجه  

 للمستقبل

 االعلى 

 الدنى

66 
69 

35.3333 
27.9420 

3.09507 
3.96634 

12.034 .000 

( الجدول  العليا )16يبين  الفئة  أن متوسط   )35.3333  )( الدنيا )3.09507بانحراف معياري  الفئة  ( وبانحراف معياري 27.9420( وبلغ متوسط 

اختبار3.96634) باستخدام  بينهم  الفروق  وتم حساب  والدنيا  )ت((،  العليا  الفئتين  أداء  بين  الفروق  داللة  لحساب  كما  ملجموعتين مستقلتين  يبين ، 
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( أن قيمة15الجدول   )  ( بلغت  للفروق  بين منخفض ي  12.034)ت(   
ً
إلى وجود فروق دالة احصائيا  مما يشير 

ً
النفسية ( وقد كانت دالة احصائيا  املناعة 

 .  ) كدرجة كلية( التوجه املستقبليعلى مقياس املناعة النفسية ومرتفعي 

املستقبل، نحو  التوجه  بأن  النتيجة  الباحثة  للمستقبلهو    وتفسر  التوج  التخطيط  هذا  ولكن  واضحة  أهداف  بمناعتها  وتحديد  مرتبط  ه 

وتحمل مواجهة الزمات،  ( بأن املناعة النفسية هي قدرة الفرد على  2000وهذا ما أكده مرس ي )  ،ه من نظرة تفاؤلية وثقة في النفستحملالنفسية، وبما  

حيث تميل   التشاؤم،نهزامية و واال  ومشاعر الغضب والسخط والعداوة واالنتقام واليأس والعجز  ومقاومة ما ينتج عنها من أفكارالصعوبات واملصائب  

 وتوقعات  ،والتطلع إلى مستقبل أفضل يجابيوالتفكير ال  لتفاؤل والثقةالنفسية إلى ا  باملناعة الطالبات الالتي يتمتعن
ً
ة، إيجابيويضعن لنفسهن أهدافا

الطالبات  امل  بعكس  للفشل،  نفسيةال  ناعةمنخفضات  واملواقف  قات قل   مستسلمات  الشياء  على  الحكم  معايير  في  خلل  لديهن  على و ،  القدرة  فقدان 

حيث بينت Admire ( 2011آدماير)، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة  الوقت الحاضر أكثر من تفكيرهن في مستقبلهن ويركزن على    ،التحكم الذاتي

 .  ة كانت لديهم استجابات مناعية أقوى من الطالب ذوي التوجهات السلبيةيجابياملتفائلين ذوي التوجهات ال أن الطالب 

 ؟ هل توجد فروق بين مرتفعي ومنخفض ي املساندة االجتماعية على مقياس التوجه نحو املستقبل السؤال السادس: 

الدرجة   السادس تم بداية حساب  السؤال   االجتماعية  الكلية للإلجابة على  املجموعتين لمساندة  العلى والدنى الستخراج  الرباعين  ثم حساب 

    .نحو املستقبل يجابيالعليا والدنيا على متغير التوجه ال 

نحو املستقبل )الدرجة الكلية( باستخدام   يجابيعلى مقياس التوجه ال املساندة االجتماعية الفروق بين منخفض ي املساندة االجتماعية ومرتفعي  : (17جدول )

 اختبار)ت( ملجموعتين مستقلتين 

املساندة   

 االجتماعية

 الداللة  قيمة ت  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد 

التوجه  

 للمستقبل

 االعلى 

 الدنى

64 
74 

34.2188 
29.2432 

3.70529 
4.72768 

6.803 .000 

( الجدول  الفئة  17يبين  أن متوسط  )34.2188العليا )(  بانحراف معياري  الدنيا )3.70529(  الفئة  ( وبانحراف معياري 29.2432( وبلغ متوسط 

، كما يبين الجدول  بين أداء الفئتين العليا والدنياملجموعتين مستقلتين لحساب داللة الفروق  ) )ت  باستخدام اختبار  روق ( ، وتم حساب الف4.72768)

 بين منخفض ي  ( و 6.803للفروق بلغت )) ت (    ( أن قيمة16)
ً
 مما يشير إلى وجود فروق دالة احصائيا

ً
ومرتفعي املساندة االجتماعية  كانت دالة احصائيا

 . ) كدرجة كلية( على مقياس التوجه املستقبلياملساندة االجتماعية 

   االجتماعية    مرتفعي املساندة أن    وتشير النتيجة إلى  
ً
ويمكن تفسير ذلك بأن من املتوقع ،  االجتماعية  نحو املستقبل من منخفض ي املساندة   أكثر توجها

 أن ي  
 
 نحو املستقبل،  ك

ً
الذي تمنحه املساندة االجتماعية من    يجابيوهذا يعود إلى مدى التأثير ال ن الطالبات الحاصالت على مساندة مرتفعة أكثر توجها

والرض ى، والطمأنينة  بالراحة  تلبية    يساعدهن  مما    ل والتفاؤ   شعور  ملستقبلهنعلى  والتخطيط  شين وكروجر،  حاجاتهن  إليه  أشار  ما   & Chenوهذا 

Kruger (2017)    بالفرد متصلة  ذاتية  داخلية  عوامل  العوامل هما:  فئتان من  تحددها  املستقبل  نحو  الفرد  توجهات  أن  الطموح حيث  مثل مستوى 

واالجتماعية والتعليمية  السرية  البيئة  يتضمن  والذي  املحيط  االجتماعي  بالسياق  متصلة  خارجية  وعوامل  ذاته،  عن  الفرد  وعبد  وصورة  أبوبكر   (

ة يجابي في دراسته أن هناك موردين اثنين من املوارد الشخصية والبيئية يسهمان في زيادة التوجهات ال    Yafit (2016)كما أوضح  .(  30،  2020،الرسول 

ه املستقبل  االجتماعية.  نحو  واملساندة  التفاؤل  دراسة  ما  نتائج  التوجه   SO, Voision ,Burnside, & Gaylord –Harden(2016)وتشير  ارتباط  إلى 

 مع العالقات االجتماعية املرتفعة بين املعلمين والطالب، كما تشير دراسة  إيجابياملستقبلي  
ً
 إيجابيإلى أن الدعم االجتماعي يلعب دورا    Lo-oh, (2016)ا

ً
ا

اة الطالبة الجامعية، يمكن أن يولد عندها  وترى الباحثة أن وجود شبكة داعمة من أهل وأصدقاء، ومعلمات في حينحو املستقبل،    يجابيفي التوجه ال 

كما يساعدها على أن تكون شخصية فعالة في املجتمع تحظى بتقديره وإعجابه واحترامه، وقد يوفر لها    ة وتفاؤل ويرفع من ثقتها بنفسها،إيجابيمشاعر  

  Lo-oh(2016اوه  )  -واتفقت هذه النتيجة مع دراسة لو،  إيجابي وتحقيق أهدافها وتطلعاتها نحو املستقبل بشكل مشكالتها ما تحتاجه لبناء قوتها وحل

 .  Shaobing( 2017) دراسة شاو بينغ وزمالئهو 

 توصيات الدراسة:  

 االهتمام باملناعة النفسية للطالبة الجامعية من خالل إعداد برامج ارشادية لتنمية املناعة النفسية.  •

ة مع املشكالت التي إيجابينحو املستقبل في املرحلة الجامعية لتدعيم قدرة الطالبات على التعامل ب  يجابي لتنمية التوجه ال   برامج تدريبيةإعداد    •

 يتعرضن لها.

لألسرة   • الرشادية  البرامج  للطالبات   توفير  الكاديمي  االرشاد  التي  لتوفيروتفعيل دور  االجتماعية  في   على مواجهة  ساعدهنت  املساندة  التحديات 

 . يةاملستقبلة و الحاضر  حياتهم 
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Abstract: The study aimed to identify the role of psychological immunity and social support in predicting the 
positive orientation towards the future for university students, and identifying the level of psychological 
immunity, social support and positive orientation towards the future for university students, In addition to 
Identify the differences between those with low psychological immunity and high ,and the differences 
between those with low social support and high, on the scale of positive orientation towards the future, the 
study sample consisted of (275) female students from the College of Education. The study was based on the 
comparative predictive descriptive approach, and used the psychological immunity scale, social support scale 
for adolescents and young people, and orientation towards the future. The study found the following results: 
the sample individuals have a higher-than-average level in psychological immunity, and a lower-than-average 
level in social support and orientation towards the future, and psychological immunity has a predictive 
capacity for a positive orientation towards the future, while social support does not predict a positive 
orientation towards the future. as the results indicated significant differences between those with low 
psychological immunity and high, and significant differences between those with low social support and high 
on the scale of positive orientation towards the future. 

Keywords: mental immunity; social support; positive orientation towards the future.   
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