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أ.د/سهام على شريف

أستاذ الصحة النفسية

كلية الرتبية جامعة حلوان

مستخلص البحث
اسم الباحثة :صابرين ضاحي السيد عبد اللطيف
قسم :قسم الصحة النفسية كلية التربية جامعة حلوان
عنوان البحث" :الضغوط النفسية وعالقتها بالمرونة النفسية لدى عينة من تالميذ الصف

الثالث اإلبتدائى"
املستخلص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسية والمرونة النفسية لدى

تالميذ الصف الثالث اإلبتدائى,والتعرف على الفروق بين الجنسين وأيهما يتأثر بها ,
وتكونت عينة التحقق من الخصائص السيكومترية من( )90تلميذ و تلميذة من تالميذ
المرحلة اإلبتدائية,وتكونت العينة األساسية من ( )100تلميذ و تلميذة بالصف الثالث
االبتدائي ,واستخدمت الباحثة مقياس الضغوط النفسية

ومقياس المرونة النفسية إعداد

الباحثة ,وأظهرت النتائج وجود عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى 0.01بين الدرجة
الكلية للضغوط النفسية والدرجة الكلية للمرونة النفسية لدى التالميذ بالمرحلة االبتدائية

,ووجود عالقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى 0.01بين الضغوط النفسية الشخصية و
الجانب العقلي واالجتماعي والدرجة الكلية للمرونة النفسية لدى التالميذ بالمرحلة االبتدائية

عدا الجانب االنفعالي ,وجود عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى 0.01بين الضغوط
النفسية الصحية و الجانب االنفعالي و العقلي والدرجة الكلية للمرونة النفسية لدى التالميذ

بالمرحلة االبتدائية عدا الجانب االجتماعي عند , 0.05ووجود عالقة طردية دالة إحصائيًا

عند مستوى 0.01بين الضغوط النفسية االجتماعية و الجانب االنفعالي للمرونة النفسية
والدرجة الكلية للمرونة النفسية لدى التالميذ بالمرحلة االبتدائية عدا الجانب العقلي و

االجتماعي ,وعدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي رتب التالميذ بالمرحلة االبتدائية
في المرونة النفسية وأبعادها الفرعية  :إنفعالى –إجتماعى –عقلى تعزى للنوع(ذكور-إناث).
الكلمات المفتاحية :الضغوط النفسية–المرونة النفسية.
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Abstract
Name of the research: Sabrein Dahi El Sayed
Title of the study: "Psychological stress and its relationship to the
psychological resilience of a sample Third graders".
Department: Department of Mental health
Faculty: Faculty of education Helwa nUniversity
The study aimed to identify the level of psychological stress and
psychological flexibility in the students of the third grade elementary,
and to identify the differences between the sexes and whichever is
formed by the survey of (90) affected by them, and the sample was
pupils of the elementary stage, and the basic sample consisted of (
100) Pupil and pupil in the third grade of primary, the researcher used
the measure of psychological pressure and the measure of
psychological resilience preparing the researcher, and the results
showed the existence of a statistically significant direct relationship
at the level of 0.01 between the total degree of psychological pressure
and the total degree of psychological flexibility in primary school
pupils And the existence of a statistically significant direct
relationship at 0.01 between personal psychological stress and the
mental and social aspect and the overall degree of psychological
resilience in primary school pupils, except for the emotional aspect
Keywords: Psychological stress- psychological resilience.
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مقدمة:

يرررى العدي ررد مررن علم رراأل الررنف

أن األطف ررا يعررانون م ررن الضررغوط النفس ررية أ ثررر م ررن الكب ررار

,وذلررب بسرربب قلررة فب رراتهم فرري مواجهررة هررذي الضررغوط والتغلررب عليهررا  ,مررا يواجررم التالميررذ

فرال حيراتهم الد ارسرية العديرد مرن الصررعاب والعقبرات الترى تحرو دون سرير العمليرة الد ارسررية

علررى أ مرره وجررم  ,ويرررى ليننبرررن وبنتررر ( )Linnenbrink&Pintrich,2003فيمررا يتعلررق
باس ررتجابة اإلنسر رران للض ررغوط بأنهر ررا عب ررارة عر ررن رد فع رره معر ررين يص رردر عر ررن الف رررد لمواجهر ررة

المؤثرات واألحرداث الضراةطة فري البي رة ,وتررى الباحثرة أن الضرغل النفسرى بأنواعرم المختلفرة
وعناصري المتعددة ,ومصادري إنما هرو معيرق لجنجراو ,ومثربل للعزيمرة والطمرو  ,وقرد أارارت

د ارسر ررة ) ) Subha,Malik,2010إلر ررى أهمير ررة المرونر ررة النفسر ررية فر ررى ار ررعور الفر رررد بالسر ررعادة
النفس ر ر ر ر ررية وتد ار ر ر ر ر ررم لقدرت ر ر ر ر ررم الذاتي ر ر ر ر ررة ف ر ر ر ر ررى تحقي ر ر ر ر ررق أهداف ر ر ر ر ررم  ,كم ر ر ر ر ررا يب ر ر ر ر ررين (تشنننننننننننن

,فردركس ر ررون,ميكلز,وكونواى) أن األفر ر رراد ال ر ررذين يتس ر ررمون بالمرون ر ررة النفس ر ررية ه ر ررم أا ر ررخا

يسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتطيعون التكير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررف م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر المواقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررف المحيطر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة مر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن ح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررولهم

(.)Chon,A.&Fredrickson,L.&Mikels,A.&Conway,M.,2009

وبالتررالى ترررى الباحثررة أن الضررغوط النفسررية ت ررتبل بمررا يمتلكررم الفرررد مررن مرونررة أثنرراأل التعامرره

م المواقف الضاةطة أي أنم إذا كانت الضغوط ترتبل برالمر

فر ن المرونرة النفسرية تررتبل

بالوقاية والخلو منم.
مشكلة الدراسة:

تظهر مشكلة هذي الدراسةالتى تحاو معرفرة مسرتوى الضرغوط الترى تفرر

نفسرها علرى أداأل

تالميررذ الصررف الثالررث االبترردائي ,وعالقتهررا بالمرونررة النفسررية التررى يتمتعررون بهررا ,لررذا فر ن هررذي
الدراسة تسعى لججابة عن األس لة اآلتية:

-1ما مستوى الضغوط النفسية والمرونة النفسية لدى تالميذ الصف الثالث اإلبتدائى؟

-2هرره هنرران فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري مسررتوى الضررغوط النفسررية والمرونررة النفسررية

لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي تعزى للنوع (ذكور-إناث)؟

-3هره توجرد عالقرة ذات داللررة إحصرائية برين الضرغوط النفسررية والمرونرة النفسرية لردى تالميررذ
الصف الثالث االبتدائي؟
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أهداف الدراسة:

-1التع رررف عل ررى مس ررتوى الض ررغوط النفس ررية والمرون ررة النفس ررية ل رردى تالمي ررذ الص ررف الثال ررث

اإلبتدائى.

-2التعرف على الفروق بين الجنسين وأيهما يتأثر بها.
-3إعداد مقياسين يمكرن مرن فاللهمرا سيراس الضرغوط النفسرية والمرونرة النفسرية لردى التالميرذ

م ررن الجنس ررين والتر رى يمك ررن اس ررتخدامها مس ررتقبالً ف رري الد ارس ررات والبح رروث الت ررى تج رررى عل ررى

عينات مشابهة.
-4تحديد العالقة بين الضغوط النفسية والمرونة النفسية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي.
أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

-1إلقاأل الضوأل على ف ة هامة من التالميذ أال وهي تالميذ المرحلة االبتدائية.

-2تعرد الضررغوط النفسرية األن سررمة أساسررية مرن سررمات العصررر ممرا قررد يكررون لرم أثرري علررى
سلون الفرد وتفكيري وعالقة هذا الفرد بالمجتم .
مصطلحات الدراسة:

الضغوط النفسية :وتعرف الد ارسرة الحاليرة الضرغل النفسرى بأنرم هرو إنفعرا دافلرى نراتج عرن

تفاعرره الفرررد (عقليرراً سجسررميًا) م ر بع ر

تقاليررد المجتم ر  ,وأحداثررم ,ومواقررف البي ررة الضرراةطة

س رواأل أ انررت متخيلررة أو حقيقيررة فتررؤثر عليررم نفسررياً وجسررمياً ويتوقررف ذلررب علررى تقيرريم الفرررد

واألسرة لهذي األحداث وتدران الفرد لها وكيفية التعامه معها ومواجهتها.
المرونننة النفسننية :وتعرررف الد ارسررة الحاليررة المرونررة النفسررية بأنهررا هررى اإلسررتجابة اإلنفعاليررة

والعقليررة التررى تمكررن اإلنسرران مررن التكيررف اإليجررابى م ر مواقررف الحيرراة الضرراةطة المختلفررة
س رواأل كرران هررذا التكيررف بالتوسررل أو القابليررة للتغيررر أو األفررذ بأيسررر الحلررو  ,كمررا تتضررمن
القرردرة عل ررى التواف ررق والتعررديه لمواجه ررة الصر ر ارع واإلحبرراط ,وذل ررب لح رره المشرركالت ب رردالً م ررن

تجميدها على النظم القديمة ,والرغبة في التعليم وفى التغير والتجريب.
اإلطار النظري:

الضغط النفسيPsychological Stress:

يعتبرر مصرطلا الضرغل مشرتق مرن الالتينيرة ,واراع اسرتخدامم بشركه كبيرر فري القررن السراب
عش ررر بمعن ررى المش ررقة ( ,)Hardshipوالش رردة ( ,)Straitsوالمحن ررة ( ,)Adversitأو األس ررى
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( ,)Affictionوالضغل النفسي هو مجموعرة مرن المثيررات الترى يتعرر

لهرا الفررد ,باإلضرافة

إلررى اإلسررتجابات المترتبررة عليهررا ,وكررذلب تقرردير الفرررد لمسررتوى الخطررر ,وأسرراليب التكيررف م ر

الضغل (بسام صالا .) 2008,
آثار الضغط النفسي:
صرراحبم نوعرراً مررن

أولا :األثنننار النفسنننية للضنننغوط :يولررد الضررغل النفسررى أحيانرراً فررى نف ر
العنررف والتطرررف والنقمررة علررى الواق ر والنظررر إليررم بسررودادوية قاتمررة أمررالً فرري الخرررو م ررن
أومتم وتخفيف وطأة المس ؤوليات عليم.
كثير من األم ار
ثانيا :اآلثار الفسيولوجية للضغوطً :ا

النفسية التي يعيشها المري

.

العضوية هى إفر اروات حقيقيرة للحالرة

ثالث ن ا :اآلثننار القتصنناة ة :يررؤثر الضررغل النفس ري سررلباً علررى اإلنتررا فرري العمرره واإلبررداع فرري
الحياة ,ألنم ُيفقد صاحبم التواون في التعامه م األاياأل (آما إبراهيم .)2010,
النظرية المفسرة للضغوط النفسية:

النظرية المعرفية:

ي رررى المعرفي ررون أن الض ررغوط النفس ررية تعتم ررد جزئير رراً عل ررى الطريق ررة الت ررى يفس ررر به ررا األف ر رراد

ويقيمررون األحررداث فرري البي ررة ,ويرررون أن اإلحسرراس بالفاعليررة الذاتيررة والمرونررة النفسررية يسررهم
فرري عمليررة التوافررق الحسررن وأن الشررخص المتوافررق هررو الررذي يفسررر الخب ررات المهررددة بطريق رة
تمكنم من المحافظة علرى األمره واسرتخدام مهرارات مناسربة فري حره المشركالت (علرى إبرراهيم
محمررد  .)97-96, 2004,وفررى هررذا اإلطررار هنرران بع ر
النفسية في عالقتم ببع

الد ارسررات التررى تناولررت الضررغوط

المتغيرات منها على سربيه المثرا ال الحصرر د ارسرة (علرى إبرراهيم

 ,)2004,ود ارسر ررة (فليفر ررة محمر ررد  ,)2006,وكر ررذلب د ارسر ررة (نر ررور الر رردين محمر ررد ,)2010,

ودراسة (بركات  )2012,ودراسة (عبد هللا سالم .)2018,
المرونة النفسيةPsychological Resilience:

نجرد أن فرري لسران العرررب ذكررر أن :مررن يمرررن ومرونررة :وهرو لررين فرري صرالبة ,ومرنررت يررد

فررالن علررى العمرره أى صررلبت واسررتمرت ,والم ارنررة :اللررين (ابررن منظررور  ,.) 2005,كمررا
يعرفهر ر ررا كروةر ر ررر وبرينسر ر ررلو ()Kruger&Prinsloo,2008,241بأنهر ر ررا" :عملير ر ررة التوافر ر ررق
النرراجا م ر الخب ررات الحياتيررة السررلبية والتررى تهرردد الصررحة النفسررية للفرررد ,وهررى قرردرة الفرررد

علررى تجرراوو الخبررات الحياتيررة السررلبية بكرره كفرراألة واقترردار" ,أمررا كررابيكران وأ ررون -ررابيكران
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( ) Kapikiran&Acun-Kapikiran,2016,2087فيعرفر ر ر رران المرونر ر ر ررة النفسر ر ر ررية بأنهر ر ر ررا
":وعررى الفرررد بمررا يمتلكررم مررن مهررارات مرتبطررة م ر قدرتررم وكفايتررم فررى تجرراوو المحررن التررى
يواجههرا مرن فرال اسررتخدام مصرادر دعرم دافلررى مرن قبيره مهررارات التكيرف النفسرى ودعررم

فررارجى مثرره الرردعم النفسررى واإلجتمرراعى " .وتعرفهررا سررعادة الهااررمية ( )2016بأنهررا قرردرة
الشررخص علررى تحمرره المواقررف الصررعبة ,وتعررادة النظررر فرري أفكرراري ومواقفررم وق ار ارتررم ونمررل
حياتم.
النظرية المفسرة للمرونة النفسية:

نظريننة والتننر نننانو  :يرررى والتررر كررانون ( )Walter Canonأن األف رراد عنرردما يتعرض رون

للضر ررغوط واألومر ررات الحياتير ررة فهر ررم إمر ررا أن يتمتعر ررون بقر رردرات فاصر ررة مر ررن المرونر ررة النفسر ررية
لمواجهته ررا والتر ررأقلم معهر ررا ويس رراعدهم فر ررى ذلر ررب عوام رره بيولوجير ررة دافلير ررة وتم ررا يهرب ر روا منهر ررا

ويتجنبوها نتيجة عدم امرتال هم لقردرات المرونرة النفسرية الترى تمكرنهم مرن مواجهتهرا أو الترأقلم
معها (محمد أبو حالوة .)2013,

خصائص األفراة ذوي المروننة النفسنية :يررى (سرامر جميره رضروان  )2017أن المرونرة

النفسية لها تأثير كبيرر فري التقيريم اإليجرابى الحرامى مرن األمر ار

واإلضرطرابات المرتبطرة

بالتوتر على المدى الطويه ,ألنم يقله من حدوث استجابات الضغل وادتم.
محاور المرونة النفسية:
هناك خمسة محاور للمرونة النفسية:

-1الكف رراألة الشخص ررية واإلصر ررار والتماس ررب :وتش ررير إل ررى ح ررب الف رررد للتح ررديات واعتب ررار

نفسم اخص قوى متخذ الصدارة في حه المشكالت.

- 2مقاومررة التررأثيرات السررلبية :وتشررير إلررى قرردرة الفرررد علررى بررذ أفضرره جهررد مهمررا كانررت
الظروف.
-3تقبرره ال ررذات اإليجررابى نح ررو التغي ررر والعالقررات االجتماعي ررة الناجح ررة :وتشررير إل ررى ق رردرة
الفرررد علررى مسرراعدة األف ررين ومشرراركتهم ودعمه ررم فررى المواقررف المختلفررة لظررروف الحي رراة
اليومية.

- 4السيطرة :تشير إلى امتالن الفرد لقدر مناسرب مرن القردرات تمكنرم مرن حسرن التصررف
في المواقف المختلفة.
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-5اإليم ر ر ر ر رران بالق ر ر ر ر رردر :وتش ر ر ر ر ررير إل ر ر ر ر ررى إيم ر ر ر ر رران الف ر ر ر ر رررد بالقض ر ر ر ر رراأل والق ر ر ر ر رردر
).)Conner,k.&Davidson,J.,2003
بر رربع

وفررى هررذا اإلطررار هنرران بع ر

الد ارسررات التررى تناولررت المرونررة النفسررية فرري عالقتهررا

المتغي ر ررات مثر رره د ارسر ررة (أحم ر ررد كامر رره  ,)2019,ود ارسر ررة (سر ررووان عبر ررد العزي ر ررز

 ,)2019,ودراسة (إبراهيم رااد .)2019,
فروض الدراسة:

-1توج ررد عالقر ررة دالر ررة إحصر ررائياً بر ررين الضر ررغوط النفسر ررية وأبعادهر ررا الفرعير ررة :الشخصر ررية-

الص ررحية-اإلقتص ررادية ,والم ررروة النفس ررية وأبعاده ررا الفرعي ررة :االنفع ررالي-االجتم رراعي-العقل رري
لدى التالميذ بالمرحلة االبتدائية".

 .2توجد فروق دالة احصرائيا برين متوسرطي درجرات تالميرذ المرحلرة االبتدائيرة فري المرونرة

النفسية وأبعادها الفرعية :االنفعالي-االجتماعي-العقلي تعزى للنوع(ذكور-إناث).

 .3توج ررد ف ررروق دال ررة احص ررائيا ب ررين متوس ررطي درج ررات التالمي ررذ بالمرحل ررة االبتدائي ررة ف رري

الض ررغوط النفس ررية وأبعاده ررا الفرعي ررة :الشخص ررية-الص ررحية-االقتص ررادية تع ررزى للنوع(ذك ررور-
اناث).
منهج الدراسة وإجراءاته:

-1منهج الدراسة:

اقتضررت طبيعررة البحررث الحررالى إسررتخدام المررنهج الوصررفى اإلرتبرراطى حيررث إهتمررت بالكشررف
ع ررن العالق ررة ب ررين الكف رراألة الذاتي ررة والمرون ررة النفس ررية ل رردى عين ررة م ررن تالمي ررذ الص ررف الثال ررث
االبتدائي.
-2عينة الدراسة:
انقسمت عينة البحث إلى :أ.العينة األولية :تمثه عينة التحقق من الخصرائص السريكومترية

ل ررادوات المس ررتخدمة ف رري البح ررث ,وتتك ررون م ررن ( )90تلمي ررذ و تلمير رذة م ررن تالمي ررذ المرحل ررة
االبتدائيررة تررم افتيررارهم مررن مدرسررة تحيررا مصررر,1ومدرسررة تحيررا مصررر 2بررالمقطم القرراهرة, .
وبلررم متوسررل عمرررهم الزمنرري  9س رنوات بررانحراف معيرراري قرردري  0. 17درجررة .ب .العينننة
النهائية :هي العينة التي تم تطبيق أدوات البحث عليها ,وتتكرون مرن ( )100تلميرذ و تلميرذة
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بالصف الثالث االبتدائي ,ترم انتقراألهم بطريقرة عشروائية مرن المردارس السرابق ذكرهرا؛ والجردو
( )1يوضا المؤارات اإلحصائية الوصفية للعينة النهائية
المجموعة

حجم العينة

متوسننننط العمننننر

إناث

51

8.8

0.09

ذنور

49

9

0

الزمني

النحننننننننننننننننننرا
المعياري

للعمر الزمني

-3األدوات:

 .1مقياس الضغوط النفسية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ,إعدادس الباحثة.
 .2مقياس المرونة النفسية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ,إعدادس الباحثة.
وفيما يلي عرض هذه األةوات بشئ م التفصيل:
مقياس الضغوط النفسية :المقياس يتألف م ثالث محاور أساسية للضغوط النفسية:
المحور األول :الضنغوط النفسنية الشيصنية ويقري

هرذا البعرد مردى وجرود سرمات اخصرية

ل رردى تالمي ررذ المرحل ررة اإلبتدائير رة والت ررى تلع ررب دو ارً هام رراً ف رري وقوعه ررا تح ررت طائل ررة الض ررغل

النفسررى والتررى تتمثرره فرري (الكفرراألة النفسررية ,الثقررة بررالنف  ,المرونررة النفسررية ,االتجرراي ,اإلدران
والتدقيق المعرفي ,التفاؤ ).
المحور الثناني :الضنغوط الصنحية :يقري

هرذا البعرد مردى وجرود بعر

التى من اأنها التأثير على الجانب النفسى واإلنفعالى لدى التالميذ
المحور الثالث :الضغوط القتصاة ة :يقي

هذا البعد مدى وجرود بعر

المشركالت الصرحية
المشركالت الماليرة

الت ررى تتعل ررق بتك رراليف الحي رراة م ررن (مأ رره ,مل ررب  ,رعاي ررة ص ررحية ,ف رردمات تعل رريم ,ف رردمات
ترفيهية)
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. 1الشروط السيكومرتية ملقياس الضغوط ال نفسية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ،
إعداد /الباحثة:

 .1صدق المقياس:
أ .صدق المحكمي :
ترم عررر

النف

المقيراس فررى صررورتم األوليرة علررى عردد( )10مررن المحكمررين مرن أسرراتذة علررم

التربوي والصحة النفسية.

ب.الصننندق التميينننزي :ت ررم حس رراب ت لدالل ررة الف ررروق ب ررين متوس ررل درج ررات ( )36م ررن

التالمي ر ررذ (مرتفعر ر رري االداأل) ,و ( )36مر ر ررن التالمير ر ررذ (منخفضر ر رري االداأل) عل ر ر رى مقير ر رراس
الضغوط النفسية ,وكانت النتائج كالتالي.
جدو ( )2الفروق بين مرتفعي ,ومنخفضي األداأل على مقياس الضغوط النفسية.
متوسنننننننننننننننننننننط

متوسنننننننننط

النحننننننر

مرتفعي الةاء

منيفضننني

مرتفعننننننننني

منيفضنننني

الةاء

األةاء

األةاء

60.19

6.41

5.56

ةرجننننننننننننننننننننننات

81.63

ةرجننننننننننات

المعينننننناري

النحننننننرا

المعياري

قيمة "ت"

15.14-

ةرجنننننننننننات

الحرية

70

يتبر ررين مر ررن الجر رردو السر ررابق وجر ررود فر ررروق دالر ررة احصر ررائيا بر ررين متوسر ررطي درجر ررات مرتفعر رري

ومنخفضرري األداأل علررى مقيرراس الضررغوط النفسررية عنررد مسررتوى داللررة 0.01؛ مررا يرردله علررى
القدرة التمييزية العالية للمقياس لصالا مرتفعي األداأل.
.2تجانس المفرةات (التساق الداخلي):

 .1حسنناب معننامالت الرتبنناط منني المفننرةات وةرجننة المحننور ،والدرجننة الكليننة للمقينناس:
وذلب للتعرف على مدى تجان
متعددة.

مفرردات المقيراس ,ومرا إذا كران يقري
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سرمة واحردة أم سرمات

الدللة

0.01

وجدول ( )3يوضح معامالت الرتباط مي المفرةات وةرجة المحور ،والدرجة الكلية للمقياس.
المحور

المفرةة الرتبنننننناط اإلرتبنننننناط المحور
بالمحور

بالدرجننننننة

المفرةة الرتبنننننناط اإلرتبنننننناط
بالمحور

الكلينننننننننننة

بالدرجننننننة
الكلينننننننننننة
للمقياس

للمقياس

المحننننننننور 1

** .512** .525المحننننننننننور 24

2

**.336** .395

25

**.398** .360

3

**.327** .332

26

0.082 -.073-

4

**.334** .383

27

**.338** .315

األول:

الشيصية

الثننننننننننناني:

الصحية

**. 62

**.323

5

**.275** .383

28

**.81

*.218

6

**.431** .474

29

**.65

**.333

7

*.231

**.287

30

**.377** .332

8

**.380** .415

31

0.179 -.202-

9

**.388** .403

32

*.226

**.423

10

**.232* .282

33

*.22

**.290

11

**.271** .293
**.254* .277

**.342** .387
12

** .487** .469المحننننننننننور 34

**.295** .688

13

الثالنننننننننننث35 :

**.519** .618

**.239* .274

** .438** .442القتصاة ة 36

**.224* .459

15

**.423** .488

37

0.01

0.207

16

**.528** .543

38

0.1

0.07

17

**.420** .426

39

0.009

0.014

18

**.318** .304

40

0.105

-.032-

19

**.488** .499

41

**.33** .345

14
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20

**.441** .494

21

**.525** .557

22

**.512** .525

23

**.336** .395

و يتضا من الجدو ( )3أن معرامالت اإلرتبراط برين المفرردات و المحراور ,والدرجرة الكليرة
للمقي رراس دال ررة إحص ررائياً عن ررد مس ررتويي دالل ررة ,0.05و  0.01مم ررا يؤك ررد تج رران

المف ررردات

واالتساق الدافلي بينها ,وتم حرذف ( )5مفرردات؛ نظر ار لعردم ارتباطهرا بالبعرد و الدرجرة الكليرة
وهرري ,39-38-37 -31-26 :وأصرربا عرردد المفررردات بعررد إج رراأل االتسرراق الرردافلي ()26
مفردة.
 .2حسنناب معننامالت الرتبنناط منني ةرجننات المحنناور وبعضننها ،والدرجننة الكليننة للمقينناس:
وذلررب علررى عينررة قوامهررا ( )90مررن التالميررذ بالصررف الثالررث االبترردائي ,وجرردو ( )4يوضررا
معامالت االرتباط بين درجات المحاور وبعضها ,والدرجة الكلية

للمقياس.

جدول ( )4معامالت الرتباط مي ةرجات المحاور وبعضها ،والدرجة الكلية لمقياس الضغوط النفسية.
المحاور المحننننننننننننور المحننننننننننور المحنننننننور الدرجننننننننة
األول

الثاني

الثالث

الكلية

المحنننور 1
األول

المحنننور

**51.

الثاني
المحنننور

1
**74.

**37.

1

**29.

**50.

الثالث

الدرجنننننة **93.

1

الكلية

يتضا من الجدو السابق تمتر المحراور الفرعيرة بمعرامالت ارتبراط دالرة بينهرا وبرين بعضرها,

و بين الدرجة الكلية أيضاً عند مستوي داللة  ,0.01عند .0.05
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-3ثبات المقياس:

قام ررت الباحث ررة بر رالتحقق م ررن ثب ررات المقي رراس باس ررتخدام ع رردة ط رررق :التجزئ ررة النص ررفية ,وألف ررا
رونباخ على عينة استطالعية قوامها ( )90من التالميرذ بالصرف الثالرث االبتردائي ,كمرا هرو

موضا بالجدو (.)5
معامنننننننل ثبنننننننات تصننننننننننننننننننننننحيح معامننننننننننل ثبننننننننننات

التجزئنننننننننننننننننننننننننننة الطننننننننننننننننننننننول -جوتما
النصفية

سننننننننننننننن يرما -

0.61

0.76

معامل ألفا

مراو

0.74

0.72

ويتضا من الجدو ( )5أن المقياس يتمتر بمعرامالت ثبرات مقبولرة ,ممرا يؤكرد صرالحية
المقي رراس للتطبي ررق .وم ررن ث ررم ي ررأتي وص ررف مقي رراس الضنننغوط النفسنننية ,إع رردادس الباحث ررة ف رري
صورتم النهائية كما يلي.
ة.الصورة النهائية لمقياس الضغوط النفسية ،إعداة /الباحثة.

تكررون المقيرراس فرري صررورتم النهائيررة مررن ( )26مفررردة مووعررة علررى ثالثررة محرراور تهرردف

إلى سياس الضغوط النفسية ويتطلب من التلميذ قرراألة المواقرف المعروضرة فري المقيراس بدقرة

وتمعان ,وافتيار البرديه الرذي يعبرر عنرم مرن برين ثالثرة بردائه ,ويمرنا درجرة تترراو مرن 3-1

درج ررة لك رره مفر رردة م ررن مف ررردات المقي رراس ,بينم ررا بلغ ررت الدرج ررة الكلي ررة عل ررى المقي رراس ()78
درجة ,والجدو ( )6يوضا تووي المفردات على المحاور المستخرجة للمقياس
المحاور

عننننننننننننننننننننننننننندة أرقام المفرةات
المفرةات

المحور األول

23

-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

المحور الثاني

8

33-32-30-29-28-27-25-24

المحور الثالث

5

41-40-36-35-34

23-22-21-20-19-18-17-16
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مقياس المرونة النفسية :إعداة الباحثة
بع ررد إط ررالع الباحث ررة عل ررى بعر ر

المس ررتخدمة ف رري الد ارس ررات األجنبي ررة والد ارس ررات

المق ررايي

العربير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة مثر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رره مقير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراس كر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررونر وديفيدسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررون ()2003
Oden,H.,&Oddgeir,F,.&Stephanie,K,.(2011),

ود ارسررة األا ررو وهيبررة محم ررد ( ,)2016ود ارس ررة عثمرران ( ,)2010\2009ود ارس ررة القللر ري
( ,)2016ود ارسر ررة عر رروي

( .)2016تر رررى الباحثر ررة أن هر ررذي المقر ررايي

ةير ررر مناسر رربة لعينر ررة

الد ارسررة الحاليررة لررذلب وجرردت ضرررورة تصررميم مقيرراس المرونررة النفسررية ليناسررب عينررة البحررث
الحالى.
الشروط السيكومرتية ملقياس املرونة النفسية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  ،إعداد/

الباحثة:

 .1صدق المقياس:
أ .صدق المحكمي :
ترم عررر

الررنف

المقيراس فررى صررورتم األوليرة علررى عردد( )10مررن المحكمررين مرن أسرراتذة علررم

التربرروى والصررحة النفسرريةب.الصنندق التمييننزي :تررم حسرراب ت لداللررة الفررروق بررين

متوسررل درجررات ( )20مررن ضررعاف السررم و ( )20مررن التالميررذ العرراديين عل رى مقيرراس
المرونة النفسية لدى التالميذ المرحلة االبتدائية ,وكانت النتائج كالتالي.
جدول ( )7الفروق مي ضعا
متوسط

ةرجننات

ضنعا

متوسنننننننننط

النحننننننر

العاةيي

لضننننننننعا

ةرجننننننننننات

السمع
58.4

السمع والعاةيي على مقياس المرونة النفسية

المعينننننناري

النحننننننننننننننننننرا
المعياري
للعاةيي

قيمنننننة

"ت"

ةرجنننننننننننات

الحرية

الننندلل

ة

السمع
86.3

6.13

6.34

14.1

4

38

يتبر ررين مر ررن الجر رردو السر ررابق وجر ررود فر ررروق دالر ررة احصر ررائيا بر ررين متوسر ررطي درجر ررات العر رراديين

وضعاف السم على مقيراس المرونرة النفسرية عنرد مسرتوى داللرة  0.01لصرالا العراديين؛ مرا
يدله على القدرة التمييزية العالية للمقياس .
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0.01

جن .صدق التمايز العمري لمقياس المرونة النفسية ،إعداة /الباحثة:

تررم حسرراب ت لداللررة الفررروق بررين متوسررل درجررات ( )15مررن التالميررذ (الصررف السررادس

االبت رردائي) ,و ( )15مر ررن التالمي ر رذ (الص ررف الثالر ررث االبتر رردائي) علر رى مقير رراس المرونر ررة,
وكانت النتائج كالتالي.
جدو ( )8الفروق بين الصفين السادس والثالث على مقياس المرونة النفسية
متوسننط

متوسنننننننننط

ةرجنننات

ةرجات

السننننننناة

الثالث

الصننننف

س

87.4

الصنننننننننننف

83.2

النحننننرا

النحنننننننننننننر

المعياري

المعيننننننننننننناري

الثالث

الصنننننننننننننننننننف
الساةس

3.4

6.2

قيمنننننة

ةرجنننننات

"ت"

الحرية

2.26

28

الدللة

0.05

يتبين من الجدو السابق وجرود فرروق دالرة احصرائيا برين متوسرطي درجرات الصرفين السرادس

والثالرث علررى مقيرراس المرونرة النفسررية عنررد مسرتوى داللررة  0.05لصررالا الصرف السررادس؛ مررا
يدله على القدرة التمييزية العالية للمقياس.
.2تجانس المفرةات (التساق الداخلي):
جننن .1 .3 .حسننناب معننامالت الرتبننناط منني المفنننرةات وةرجننة المحنننور ،والدرجننة الكلينننة
للمقيننناس :وذل ررب للتع رررف علررى م رردى تج رران

واحدة أم سمات متعددة.

مف ررردات المقيرراس ,وم ررا إذا ك رران يق رري
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س ررمة

جدول( )9معامالت ال رتباط مي المفرةات وةرجة المحور ،والدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية.
المحور

المفرةة الرتبنننننناط
بالمحور

اإلرتبنننننناط المحور

بالدرجننننننة

المفرةة الرتبنننننناط اإلرتبنننننناط

المحور المفرةة الرتبنننننناط اإلرتبنننننناط

الكلينننننننننننة

الكلينننننننننننة

بالمحور

الكلينننننننننننة
للمقياس

المحنننننور 1

األول:

النفعالي

**.232* .439

بالدرجننننننة

بالمحور

للمقياس

بالدرجننننننة
للمقياس

المحننننننننننور 17

**0.82** .329

المحور 29

18

**.300** .569

30

**.390** .594

19

**.302** .337

31

**.55** .274

**.66** .376

32

**.77** .304

33

**.518** .563
**.322** .450

الثننننننننننناني:

الثالث:

0.207

0.174

2

**.457** .444

3

**.295** .391

4

**.282** .342

20

5

**.373** .323

21

**0.82** .402

6

**.335** .398

22

**0.78** .492

34

7

**.238* .322

23

**0.81** .456

35

**.208* .539

8

**.440** .402

24

**.381** .298

36

**.254* .475

9

**.311** .412

25

**0.49** .330

37

**.351** .450

26

0.181

-.015-

*.210

**.499

**0.28* .329

0.147

الجتماعي

10

0.2

11

**.455** .438

27

12

**.362** .546

28

13

**.358** .458

14

**.349** .535

15

**.369** .523

16

**.232* .439

العقلي

و يتضررا مررن الجرردو ( )9أن معررامالت اإلرتبرراط بررين المفررردات والمحرراور ,والدرجررة الكليررة

للمقيرراس دالررة إحصررائيًا عنررد مسررتويي داللررة ,0.05و  0.01ممررا يؤكررد تجرران
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المفررردات و

رر لعرردم ارتباطهررا وهرري,29-26-10 :
االتسرراق الرردافلي بينهررا ,وتررم حررذف ( )3مفررردات؛ نظر ا
وأصبا عدد المفردات بعد إجراأل االتساق الدافلى ( )34مفردة.
 .2حساب معامالت الرتباط مي ةرجات المحاور وبعضها ،والدرجة الكلية للمقياس:
جدول ( )10معامالت الرتباط مي ةرجات المحاور وبعضها ،والدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية.
المحاور المحننننننننننننور المحننننننننننور المحنننننننور الدرجننننننننة
األول

الثاني

الثالث

الكلية

المحنننور 1
األول

المحنننور *. 25
الثاني

المحنننور *. 23

1
*.24

1

**.60

**.81

الثالث

الدرجنننننة **.63
الكلية

1

يتضا من الجدو السابق تمت األبعاد الفرعية بمعامالت ارتباط دالة بينها وبين بعضها ,

وبين الدرجة الكلية أيضًا عند مستوي داللة ,0.05و.0.01
-3ثبات المقياس:

وذلررب باسررتخدام عرردة طرررق :التجزئررة النصررفية ,وألفررا كرونبرراخ علررى عينررة اسررتطالعية
قوامها ( )90من التالميذ بالصف الثالث اإلبتدئي ,كما هو موضا بالجدو (.)11
معام ر ر ر ر رره ثب ر ر ر ر ررات تص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررحيا معام ر ر ر ر ر ر رره ثب ر ر ر ر ر ر ررات
التجزئة النصفية

0.50

الطر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررو  -جوتمان

معامه ألفا

سبيرمان-براون
0.67

0.55

0.71

ويتضر ررا مر ررن الجر رردو ( ) 11أن المقير رراس يتمت ر ر بمعر ررامالت ثبر ررات مقبولر ررة ,ممر ررا يؤكر ررد
صالحية المقياس للتطبيق.
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ومن ثم يأتي وصف مقيراس المرونة النفسية ,إعردادس الباحثرة فري صرورتم النهائيرة كمرا يلري.
ة.الصورة النهائية لمقياس المرونة النفسية ،إعداة /الباحثة.

تكررون المقيرراس فرري صررورتم النهائيررة مررن ( )35مفررردة مووعررة علررى أربعررة محرراور تهرردف

إلرى سيراس المروننة النفسنية ويتطلرب مرن المفحرو

قرراألة المواقرف المعروضرة فري المقيراس

بدقة وتمعان ,وافتيار البرديه الرذي يعبرر عنرم مرن برين فمسرة بردائه ,ويمرنا درجرة تترراو مرن

 3-1درج ررة لك رره مف ررردة م ررن مف ررردات المقي رراس ,بينم ررا بلغ ررت الدرج ررة الكلي ررة عل ررى المقي رراس
( )105درجررة ,والجرردو ( )12يوضررا تووي ر المفررردات علررى المحرراور المسررتخرجة لمقيرراس
المرونة النفسية.
جدول ( )12توزيع المفرةات على المحاور المستيرجة لمقياس المرونة النفسية.
المحور

عننننننننننننننننننننننننننندة أرقام المفرةات
المفرةات

المحور األول

15

16-15-14-13-12-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1

المحور الثاني

11

28-27-25-23-22-21-20-19-18-17

المحور الثالث

9

37-36-35-34-33-32-31-30

نتائج البحث وتفسريها:

نتائج الفروض األول:

الفتبررار صررحة الفررر

األو الررذي يررنص علررى وجررود عالقررة دالررة إحصررائياً بررين الضررغوط

النفس ررية ومحاوره ررا الفرعير ررة :الشخص ررية-الص ررحية-اإلقتصر ررادية ,والم ررروة النفس ررية ومحاورهر ررا

الفرعية :االنفعالي-االجتماعي-العقلي لدى التالميذ بالمرحلة االبتدائية".
وللتحقق من الفر

سالف الذكر تم استخدام معامه ارتباط بيرسون.
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والجدو ( )13يوضا العالقة بين الضغوط النفسية ومحاورها الفرعية والمرونة النفسية ومحاورها الفرعية.
الضغوط النفسية

الشخصية

الصحية

القتصاة ة

الدرجة الكلية

المرونة النفسية
المحور النفعالي

0.169

**.354

**.389

**.308

المحور الجتماعي

**.348

*.253

-.136-

**.311

المحور العقلي

**.432

**.334

0.13

**.447

الدرجة الكلية

**.424

**.465

*.247

**.504

* ةال عند مستوى  ** ، 0.05ةال عند مستوى ، 0.01

= 100

و يتضح م الجدول السامق ما يلي:
 وجننوة عالقننة رة نة ةالننة إحصننائيا عننند مسننتوى 0.01منني الدرجننة الكليننة للضننغوطالنفسية والدرجة الكلية للمروننة النفسنية لندى التالمينذ بالمرحلنة المتدائينة :ويمكرن تفسرير

نتيج ررة الف ررر

األو حي ررث يتف ررق مر ر األدب النظ رررى الس ررابق طرح ررم ويش ررير إل ررى الض ررغوط

النفسية والمرونة النفسرية توجرد فرى حالرة واحردة برين البعرد اإلجتمراعى والضرغوط اإلقتصرادية

,بأنم كلما ارتف مسرتوى المرونرة النفسرية قلرت الضرغوط النفسرية وتررى كرذلب الباحثرة أن تمتر

عينر ررة التالمير ررذ بمسر ررتوى عر ررا مر ررن قر رردرة علر ررى مواجهر ررة الضر ررغوط والمتمثر رره بقر رردرتهم علر ررى
اإلستشررعار بحيرراتهم ومررا يحرريل بهررم ,وتمررتعهم برررو اإلسررتقال واثب رات الررذات فرري مجرراالت

الحيرراة المختلفررة ,إضررافة إلررى قرردرتهم علررى التحرردى ومواجهررة األحررداث وقرردرتهم علررى تكرروين
الر ررروابل اإلجتماعي ر ررة  ,وتج ر رراأل الخي ر ررارات والب ر رردائه للتكير ررف مر ر ر تح ر ررديات الحير رراة ,ق ر ررد ج ر رراأل
منسمجاً م المؤار اإليجابى على أنهم قد اعتادوا الترأقلم مر الضرغوط واإلسرتعداد لمواجهتهرا

؛ألنهررا أصرربحت ج رزألاً ال يتج ر أز مررن حيرراتهم .ويررأتى ذلررب متفقرراً م ر ماجرراأل بد ارسررة (عبرردهللا

سالم  )2018,حيث هدفت هذي الدراسة إلى التعرف على مسرتوى الضرغوط والمرونرة النفسرية
ل رردى الطلب ررة ذوى اإلحتياج ررات الخاص ررة ف رري الجامع ررة األردني ررة ,وف ررق متغي رررى ن رروع اإلعاق ررة

والج ررن

.تكون ررت عين ررة ه ررذي الد ارس ررة م ررن ()60طالبر رًا م ررن ذوى اإلحتياج ررات الخاص ررة وذل ررب

فررال العررام الجررامعى 2015س. 2016وألة ر ار

الد ارسررة ,طبررق مقياسررى الضررغوط النفسررية

والمرون ررة النفس ررية .أظه رررت النت ررائج أن مس ررتوى الض ررغوط النفس ررية ل رردى عين ررة الد ارس ررة ك رران
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منخفضاً على جمي األبعاد باستثناأل البعرد الجرامعى الرذى كران متوسرطا,أما المرونرة النفسرية
فقررد كانررت متوسررطة لرردى عينررة الد ارسررة علررى جمير األبعرراد باسررتثناألالبعد الروحررى والررذى كرران

مرتفعاً ,وفيما يتعلق بمستوى الضرغوط النفسرية تبعرا لمتغيرر نروع اإلعاقرة .أمرا النترائج المتعلقرة

بمسررتوى المرونررة النفسررية فلررم تظهررر فررروق بررين الررذكور واإلنرراث وأثبتررت النتررائج وجررود عالقررة
بين الضغوط النفسية والمرونة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة.
 -وجوة عالقة رة ة ةالة إحصائيا عند مسنتوى 0.01مني الضنغوط النفسنية الشيصنية

والجانننا العقلننني والجتمننناعي والدرجننة الكلينننة للمروننننة النفسننية لننندى التالمينننذ بالمرحلنننة
ال متدائية عدا الجانا النفعالي .ف ن الضغوط النفسرية الشخصرية لتالميرذ المرحلرة اإلبتدائيرة

تقرري

مرردى وجررود سررمات اخصررية لررديهم ,والتررى تلعررب دو ارً هامرراً فرري وقوعهررا تحررت طائلررة

الضررغل النفسررى والتررى تتمثرره فرري (الكفرراألة النفسررية ,الثقررة بررالنف

,المرونررة النفسررية ,اإلتجرراي

,اإلدران والت رردقيق المعرف ررى ,التفاؤ .في ررأتى ذل ررب متفق رراً مر ر م ررا ج رراأل بد ارس ررة (ن ررايف الحم ررد
)2012,بأن ردود الفعه الناتجة عن تفاعه الفرد مر البي رة وذلرب مرن فرال محاولترم إلارباع
حاجاتررم اإلجتماعيررة والنفسررية والثقافيررة والفسرريولوجية ,وعنرردما ال يسررتطي تلبيررة هررذي الحاجررات

يح رردث ت رروتر نفس ررى ,وتذا اس ررتمر ه ررذا الت رروتر فأن ررم ي ررؤدى إل ررى اإلنه رران الجس ررمى والنفس ررى ,
إضررافة إلررى ذلررب ينشررأ الضررغل النفسررى نتيجررة التفاعرره مررا بررين الفرررد ومجموعررة مررن العوامرره
الخارجيررة أو الدافليررة البي يررة منهررا والشخصررية ,والتررى تتمثرره فرري العوامرره الجسررمية والعقليررة

واإلنفعالي ررة ,وع ررادة م ررا تت رررن الض ررغوط النفس ررية آث ررا اًر س ررلبية ,وم رردمرة أحيان رراً عل ررى اإلنس رران

(أحم ررد عب ررداللطيف  ,)31, 2009,حي ررث تع ررد ض ررغوط الحي رراة وأح ررداثها الحرج ررة جر رزأل م ررن
طبيعر ررة الوجر ررود اإلنس ر ررانى ,وركر ررن أساس ر ررى مر ررن أرك ر رران الحير رراة بجوانبه ر ررا الموجبر ررة والس ر ررالبة
,والصرراعدة والهابطررة ,حيررث أن التغيررر والتطررور مررن ق روانين الحيرراة وسررنم مررن سررنن هللا ف رري
ونررم وفلقررم ,والمعرردالت التررى تررم بهررا هررذا التغيررر ظلررت سرررعتها تت ازيررد ترردريجياً حتررى أفررذت

أفي ر ارً ارركه ظ رراهرة جديرردة ,وأمت ررد التغيررر إل ررى كرره اررت حولن ررا ,وتلررى العالق ررات التررى تر رربل
اإلنسرران بالبي ررة وبالنرراس وباألفكررار ,وبلغررت معرردالت سرررعة هررذا التغيررر الشررامه مبلغ را يمكررن
معررم القررو أن اإلنسرران المعاصررر يصرربا كرره يرروم ليجررد نفسررم أمررام عررالم ةيررر الررذى نررام عليررم
برراألم

,وهررو يطالررب م ر ذلررب بررأن يتكيررف م ر هررذي التغي ررات وحررين تتجرراوو معرردالت سرررعة

التغير الحد األقصى لمعدالت القدرة اإلنسانية ,ف ن اإلنسان يصاب بنروع مرن افرتال الترواون
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والض ر ررغل النفسر ر ررى (في ر ر روال البر ر رريالوى  .)2001,وكر ر ررذلب ت ر ر ررى (بشر ر رررى حسر ر ررين  )2007,أن

الضر ررغوط هر ررى معانر رراة عامر ررة تر ررؤدى إلر ررى نقر ررص قر رردرة الفر رررد علر ررى التوافر ررق قر ررد تكر ررون نتاجر ررا

الضررطراب العالقررات ,والرتفرراع مسررتوى تطلعررات الفرررد ,وعرردم رضرراي عررن عملررم ,وذلررب لعرردم
إاباع حاجاتم المادية والنفسية ,مما يؤدى إلى اعوري برالتوتر  ,عردم تقردير جهرودي ,وترري أن
تررأثير الضررغوط تتمثرره فرري اآلثررار الجسررمية واإلنفعاليررة والنفسررية التررى تظهررر علررى الفرررد نتيجررة
ثرة التعر

للضغوط.

 وجوة عالقة رة ة ةالة إحصائي ا عند مستوى 0.01مي الضغوط النفسية الصنحية والجاننننا النفعنننالي و العقلننني والدرجنننة الك لينننة للمروننننة النفسنننية لننندى التالمينننذ بالمرحلنننة

المتدائينننة عننندا الجاننننا الجتمننناعي عنننند  : 0.05ويمكررن تفسررير هررذي النتيجررة مررن فررال

اإلطررار النظرررى والد ارسررات السررابقة  ,حيررث أن الضررغوط الصررحية تقرري

مرردى وجررود بع ر

المشرركالت الصررحية التررى مررن اررأنها التررأثير علررى الجانررب النفسررى واإلنفعررالى لرردى التالميررذ
,حيث يرتبل ذلب بما جراأل فري نظريرة (المواجهرة أو الهرروب) المفسررة للضرغوط النفسرية الترى
تق رردم تفسر رري اًر بيولوجير رراً لاعر ر ار

الفسر رريولوجية ,يوضر ررا مر رردى اإلرتب رراط الكر ررائن بر ررين العقر رره

والجسد من حيث الحاالت النفسية والتغيرات الفسريولوجية ,وصرورت ذلرب فري اركه ميكرانيكى

تلقرائى ,بيررد أن ذلررب لررم يكرن كافيرراً لتوضرريا مررا يحرردث عنرد تعررر
الدائمررة أو المسررتمرة ؛ممررا دف ر بع ر

الفرررد لمصررادر الضررغل

البرراحثين السررتكما الد ارسررة فرري هررذا المجررا والتوصرره

إلررى نظريررات أفرررى توضررا مسررألة الضررغوط النفسررية ( ,)Ogden,2000,21وكررذلب نظريررة
(التقردير المعرفى)وفقراً آل ارأل () Neufeld,2009,16فر ن اسرتجابات الفرررد للضرغوط النفسررية
تظهررر فقررل عنررد معرفتررم بهررا وتقييمهررا ؛لررذا فالتقرردير المعرفررى للضررغوط هررو المحرررن األساسررى
لجسررتجابة لهررا واإلحسرراس بتأثيرهررا بمعنررى أن طريقررة تفكيررر الفرررد بررالمواقف التررى يتعررر

لهررا

هرى التررى تسرربب الضررغل لرم ,أى أنررم حررين يكررون الموقرف مجهررداً يجررب أن يرردرن الفرررد أوالً

بأنرم كرذلب ,أى يجرب إد ار رم برأن مهردد لصرحة الفررد وسرالمتم .وبالترالى فر ن الضرغل النفسرى

ذو تررأثير دافلررى يخلررق حالررة مررن عرردم الت رواون النفسررى أو الجسررمى دافرره الفرررد ويررنجم عررن
عوامه تنشأ من البي رة المحيطرة مثره القلرق ,والغضرب ,والشرعور باإل ت راب ,سرواأل كانرت هرذي
البي ررة عائليررة أو اجتماعيررة أو د ارسررية أو عمرره ,واألفكررار السررلبية التررى توجررد لرردى الفرررد عنررد
تعرضم ألى أمر من األمور المثيرة للغضب ,واإلسرتجابة البدنيرة الصرادرة مرن الفررد فيرا مرا
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يواجهررم مررن مثي ررات (عبدالسررالم  .)10, 2000,ويمكررن القررو أن اإلنسرران يواجررم فرري حياتررم
العديد من المواقف الشراقة الترى تتضرمن فبررات تهردد كيانرم النفسرى وتتبراين ردود الفعره تجراي
هررذي المواقررف مررا بررين اإلسررتجابات اإليجابيررة الموجهررة نحررو حرره المشرركالت ,أو التخفيررف مررن
آثررار الضررغوط ومررا بررين اسررتجابات التجنررب والسررلبية واإلستسررالم التررى تبعررد الفرررد مررن اتخرراذ
فط ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر روات إيجابير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة نح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررو حر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رره المش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رركالت
Moorea,P.,Chrabaszcza,J.,Petersona,R.,Rohrbecka,C.,Roemerb,E.,

&) Mercurio,A. 2014).كمرا تشرير (بشررى إسرماعيه  )31, 2014,أن األفرراد ةالبراً

ما يواجهون ظروفاً تؤدى بهم إلى الشرعور بالضرغل النفسرى وويرادة فطرر تعرضرهم للمشرا ه

راأل عل ررى ذل ررب فر ر ن العلم رراأل والب رراحثين ع ررادة م ررا يرك ررزون عل ررى
الص ررحية العقلي ررة والبدني ررة ,وبن ر ً
العصررر الحررديث مررن وجهررة
الجانررب السررلبى مررن الضررغوط ,ويعتبررر الضررغل النفسررى مررر
نظررر المتخصصررين مررن مختلررف القطاعررات  .وللضررغل النفسررى آثررار علررى سررلوكيات األف رراد
واتصرراالتهم م ر اآلف ررين ولررم تررأثير علررى تفرراعلهم أيضرراً ,وال ي ررتبل الضررغل النفسررى بأمررا ن
العمرره فقررل ,برره يعررد حاليرراً عررامالً مشررتركاً فرري مختلررف البي ررات ومنهررا البي ررة التعليميررة التررى

يواجهها التالميذ .

-وجوة عالقة رة ة ةالة إحصائي ا عند مستوى 0.01مي الضغوط النفسنية الجتمايينة

و الجاننننا النفعنننالي للمروننننة النفسنننية والدرجنننة الكلينننة للمروننننة النفسنننية لننندى التالمينننذ
بالمرحلة المتدائية عدا الجانا العقلي و الجتماعي ،ويمكرن تفسرير هرذي النتيجرة فري ضروأل

ماج رراأل ف رري اإلطر ررار النظ رررى حي ررث أن الجانر ررب اإلجتم رراعى وه ررى قر رردرة الف رررد عل ررى افتير ررار
العالق ررات وتطويره ررا ,وحميمي ررة ال ررروابل لب رردأل عالق ررات جدي رردة والحف ررال عليه ررا ,عل ررى عالق ررة
ارتباطيررة قويررة بالجانررب اإلنفعررالى أى السرريطرة اإلنفعاليررة واإلعتمرراد علررى الررنف

ويقصررد بهررا

السرريطرة علررى العواطررف عنررد التعامرره م ر الطلبررة الررذين يسررببن الترروتر كمررا يقصررد بهررا العمرره

على الترواون برين برين الطلبرة بعضرهم البع

(أثمرار ارا ر  ,)2007,ويمكرن أن يرجر وجرود

عالق ررة ب ررين الض ررغوط النفس ررية اإلجتماعي ررة والجان ررب اإلنفع ررالى بالمرون ررة ,عل ررى أن الض ررغوط

تتوقف على صفات اإلنسران ونمرل اخصريتم وطباعرم ,ويررى الكثيررون أن المصردر الحقيقرى
للضررغوط إنم ررا يوجررد ب رردافلنا,إذ أن حجررم م ررا يحرردث ف رري العررالم الخ ررارجى إنمررا يتوق ررف عل ررى
تقديرنا الذاتى لم ومعايير األولوية التى تختلف من اخص ألفرر ,وكرذلب فلسرفة اإلنسران فري
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حياتررم ونزوعررم نحررو التفرراؤ أو التشرراؤم ,ف مررا أن يرررى األمررور لينررة مرنررة سررمحة أو أن يعقررد
بسيطها ,ويضخم صغيرها فالحدث الضاةل بحد ذاتم يحمره جانبرا موضروعياً أقره أهميرة مرن
يفية رؤية اإلنسان لهذا الحدث (اريين عبدالوهاب .)2018,

مررا أن اسررتخدام المرونررة فرري المواقررف الحياتي ررة تحتررا مهررارات إجتماعيررة فرري التعامرره مر ر
األوم ررات أى عن ررد التع ررر

إل ررى ح رراالت إنفعالي ررة ,فه ررذي المرون ررة تس رراعدي عل ررى فه ررم الواقر ر

ومحاولررة التكيررف معررم .وترررى الباحثررة أن الضررغوط النفسررية ت ررتبل بشرركه عكسررى مر المرونررة
ا لنفسية حيرث أنرم كلمرا ارتفعرت درجرة المرونرة النفسرية كران التكيرف النفسرى أفضره والضرغوط
النفسرية أقره ,وأن التالميرذ الرذين يملكرون مهرارات وقائيرة وعالجيرة للتعامره مر الضرغوط كرانوا
أ ثر تكيفاً ومرونة وأقه ضغوطا مقارنة بالتالميرذ الرذين ال يمتلكرون هرذي المهرارات ,ومرن هنرا

تأتى أهمية وتفرد هذي الدراسة ,حيث أنها تناولرت موضروع الضرغوط النفسرية والمرونرة النفسرية
لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية ,وهم ف ة لم يتم اإلهتمام بها ودراستها مسبقا.
نتائج الفرض الثاني .2:توجد فروق ةالة احصائيا مي متوسطي ةرجات تالميذ المرحلة

المتدائيننة فنني المرونننة النفسننية وأبعاةهننا الفرييننة :النفعننالي-الجتمنناعي-العقلنني تعننزى
للنوع(ذنننور-إننناث) .تننم اسننتيدام اختبننار "ت" للمجموعننات المسننتقلة

 sample T.testلمعرفة الفروق ،واتجاه هذه الفروق:

Independent

جدول ( )14الفروق مي ةرجات الذنور واإلناث في متغير المرونة النفسية وأبعاةها الفريية.
المتغير

النفعالي

الجتماعي

العقلي
الدرجة الكلية

النوع

عننندة األفننننراة

المتوسط

( )

(م)

اإلنحنننننننننننننننننننن ار

ةرجات الحرية

المعياري(ع)

(ة.ح)

إناث

51

25.7451

4.48483

98

ذنور

49

25.5714

5.33073

إناث

51

16.902

2.80895

ذنور

49

16.8571

3.3973

إناث

51

15.0392

2.8563

ذنور

49

14.6327

3.17342

إناث

51

57.6863

5.91774

ذنور

49

57.0612

9.02406
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98

قيمة

قيمة ت

2.95

0.177

0.21

0.072

98

0.48

0.674

98

2.29

0.411

الدللة

غير ةالة

غير ةالة

غير ةالة
غير ةالة

ويتضح م الجدول السامق:

عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي رترب التالميرذ بالمرحلرة االبتدائيرة فري المرونرةالنفسر ر ررية وأبعاده ر ر ررا الفرعي ر ر ررة :إنفع ر ر ررالى –إجتمر ر رراعى –عقل ر ر ررى تع ر ر ررزى للنوع(ذك ر ر ررور-إن ر ر رراث).

ويمكرن تفسرير نتررائج هرذا الفرر

فررى ضروأل مرا أسررفرت عنرم نتيجرة د ارسررة ( سررى أسررعد,وفاأل

نعرران  ) 2017 ,مررن عرردم وجررود فررروق بررين الررذكور واإلنرراث فرري المرونررة النفسررية إلررى أن

التالميررذ يعيش ررون الخبر ررات الحياتي ررة نفس ررها فرري المدرس ررة أو المن ررز أو المجتمر ر ,ويعايش ررون
التطور السري في أوجم الحياة ,وذلرب لتكررار الظرروف الضراةطة الترى يعيشرها كره المجتمر
بجمي ارائحم ومن ضمنهم التالميذ(سرميرة ارند  ,)2017,وتضرافة إلرى ذلرب يمكرن أن ينرتج
عررن المرونررة النفسررية تررأثيرات إيجابيررة علررى حيرراة الفرررد النفسررية واتخرراذي لق ار ارتررم ,وقدرتررم علررى
التصرف في المواقف الجديدة ,في حين أن التصلب والجمرود علرى أنرواع محرددة مرن السرلون

تجعه الفرد ةير قادر على التكيف فري المواقرف المسرتجدة ,فيجرب أن يكرون علرى درجرة مرن
المرونررة فرري السررلون تسرراعدي علررى فهررم الواق ر الجديررد ومحاولررة التكيررف معررم,وتحقيق أهدافررم
وطموحات ررم واا ررباع حاجات ررم وف ررق ا ررروط البي ررة الت ررى يع رري

فيه ررا  .ويتض ررا مم ررا س رربق أن

المرونرة النفسرية تعررد مؤارر مررن مؤاررات الصرحة النفسررية وسرمات الشخصررية اإليجابيرة التررى

تعر رري ن الفر رررد علر ررى مواجهر ررة وحسر ررن التصر رررف والتكير ررف م ر ر الضر ررغوط النفسر ررية والتهدير رردات

ومواجهر ررة المخر رراطر والعر ررودة لر رراداأل الر رروظيفى الطبيعر ررى قبر رره حر رردوثها (مر رررووق بر ررن أحمر ررد

 ،)2012,ويتفق ذلب م دراسة (مروة سرعيد  )2016,الترى تناولرت عالقرة المرونرة النفسرية

بررالتفكير األفالقررى ل رردى عينررة م ررن طررالب جامعررة حلر روان ,وكانررت العين ررة مكونررة م ررن 755
طالب وطالبة مرن كليرات جامعرة حلروان متبراينين فري التخصرص والمسرتويات الد ارسرية والنروع
,وأار ررارت نتر ررائج الد ارسر ررة وجر ررود عالقر ررة ايجابير ررة بر ررين المرونر ررة النفسر ررية والتفكير ررر األفالقر ررى

,واليوجررد فررروق دالررة احصررائيا تعررزى إلررى النرروع والتخصررص والخلفيررة الثقافيررة علررى الدرجررة
الكلية للمرونة النفسية ولري

أبعراد المرونرة النفسرية والتفكيرر األفالقرى .كرذلب د ارسرة (صربا

وربيعر ررة )2013,ه ر رردفت إل ر ررى التع ر رررف عل ر ررى مسر ررتوى المرون ر ررة النفس ر ررية وعالقته ر ررا ب ر ررالجن

والتخصررص لرردى طلبررة المرحلررة اإلعداديررة فررى محافظررة صررال الرردين.تكونت عينررة الد ارسررة
مررن ( )300طالب راً وطالبررة .تررم اسررتخدام مقيرراس المرونررة النفسررية .توصررلت الد ارسررة إلررى أن
مس ررتوى المرون ررة النفس ررية ك رران منخفضر رًا ,وأن ج ررن
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الطلب ررة ل ررم يك ررن ل ررم أث ررر عل ررى مس ررتوى

المرونر ررة النفسر ررية ,بينمر ررا كر رران طلبر ررة التخصصر ررات األدبير ررة أ ثر ررر مرونر ررة نفسر ررية مر ررن طلبر ررة
التخصصات العلمية.
نتائج الفرض الثالث:

 .3توجند فنروق ةالننة احصنائيا مني متوسننطي ةرجنات التالمينذ بالمرحلننة المتدائينة فني الضننغوط
النفسية وأبعاةها الفريية :الشيصية-الصحية-القتصاة ة تعزى للنوع(ذنور-اناث).

ترم اسرتخدام افتبرار "ت" للمجموعررات المسرتقلة  Independent sample T.testلمعرفررة

الفروق ,واتجاي هذي الفروق:

جدول ( )15الفروق مي ةرجات الذنور واإلناث في متغير الضغوط النفسية وأبعاةها الفريية.

المتغير

النوع

الشيصية
الصحية
القتصاة ة
الدرجة الكلية

عنندة األف نراة المتوسط

اإلنحنننننننننننننننننرا

ةرجننننننننننننننننننننات قيمة

المعياري(ع)

الحرية
98

( )

(م)

إناث

51

40.3725

6.77926

ذنور

49

38.2245

8.55683

إناث

51

16.8039

3.3765

ذنور

49

16.8163

3.37067

إناث

51

14.6863

1.64305

ذنور

49

15.0612

2.20235

إناث

51

71.8627

8.91744

ذنور

49

70.102

12.04375

قيمة ت

(ة.ح)

98

1.089
0.094

1.388

غير ةالة
غير ةالة

0.018-

98

4.566

0.968-

98

2.028

0.833

ويتضح م الجدول السامق:

-عنندم فننروق ةالننة احصننائيا منني متوسننطي ةرجننات التالميننذ بالمرحلننة المتدائيننة فنني الضننغوط

النفسننية ومحاورهننا الفرييننة :الشيصننية-الصننحية-القتصنناة ة تعننزى للنوع(ذنننور-اننناث) .وترررى

الباحثررة أن عرردم وجررود فررروق تعررود إلررى متغيررر النرروع (ذكررور –إنرراث) يعررود إلررى أن جمي ر التالميررذ

معرضون للظروف والمشكالت والتحديات نفسها وأن الجمي بحاجرة إلرى الردعم والتشرجي مرن أجره

تخط ررى المشر رركالت والعقب ررات وكسر ررب الجر ررأة والثقر ررة م ررن أجر رره المواجه ررة .حير ررث ت رررى الباحثر ررة أن

الض ررغل النفس ررى ه ررو جر رزأل م ررن طبيع ررة الحي رراة العصر ررية الت ررى ارتبط ررت بزي ررادة الض ررغوط نتيج ررة
التغيرالسرري والمتالحرق فري كره المجرراالت ,ممرا يجعره الفررد يواجرم الكثيررر مرن التحرديات فري سرربيه
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الدللة

غير ةالة
غير ةالة

تحقي ررق أهداف ررم وتلبي ررة احتياجات ررم ,ل ررذا أول ررى العلم رراأل والب رراحثون ف رري تخصص ررات مختلف ررة الض ررغل
النفسررى الكثيررر مررن اهتمررامهم نظ ر ارً ألثرراري السررلبية علررى الفرررد والمجتم ر عمومررا ,ولت ازيررد اإلهتمررام

بالصحة النفسية فاصرة التالميرذ دافره المدرسرة وتتفرق نترائج الد ارسرة أو تتقرارب مر د ارسرة( بشررى

الجميلررى , )2007,ود ارسررة( علررى إب رراهيم  )2004,وبررذالب ف ر ن جمي ر التالميررذ تعرري

ظررروف

بي ي ر ررة واح ر رردة ,ويتعرض ر ررون للم ر ررؤثرات الحياتي ر ررة بش ر رركه متق ر ررارب  .ولكنه ر ررا تختل ر ررف مر ر ر د ارسر ر ررة

( )Agnew,2001,319التري أارارت إلررى وجرود فرروق فرري الجرن

فري الضررغوط النفسرية ولصررالا

اإلناث ,إذ ترى أن اإلناث أ ثر عرضة للضغوط النفسية واإلنهان والقلرق وتلقراأل اللروم علرى أنفسرهن
مقارنة بالذكور.ويعتقرد  Agnewأن وجرود الفرروق فري الجرن

فري الضرغوط النفسرية لصرالا اإلنراث

ترجر ر إل ررى أن ال ررذكور يمتلك ررون الكثي ررر م ررن أس رراليب التفري ررم اإلنفع ررالى ف رري الحي رراة اليومي ررة وردود

األفعا النفسية مثه (أساليب الترويا م األقران) والجسرمية مثره (األنشرطة الرياضرية) .وترأتى هرذي

النتيجة مختلفة م ما جاألت برم د ارسرة (فليفرة محمرد  )2006,وتررى أن مسرتوى الضرغوط النفسرية
عنررد الطلبررة الررذكور كرران منخفضررا وذلررب ألن الررذكور لررديهم قرردرة ومرونررة نفسررية أعلررى مررن اإلنرراث

بشرركه عررام ,ألنهررم يتمتعررون بقرردرة وأسرراليب تكيفيررة بالتغلررب علررى الضررغوط مررن حيررث القرردرة علررى
التحمه والمواجهة واإللتزام والمثابرة وعدم الهشاارة النفسرية علرى العكر

مرن اإلنراث ,فالرذكور أ ثرر

قرردرة علررى تحم رره الضررغوط والتعامرره معه ررا نتيجررة للتجربررة والخبر ررة .حيررث أن األسررر تعط ررى دو ًارً

للتجربررة وفرصررا أ ثررر للخب ررة للررذكر مررن اإلنرراث ,وأيضررا قرردرة الررذكور علررى طلررب المسرراعدة دافرره

الح رررم الج ررامعى وع رردم اإل نهي ررار واإلستس ررالم م ررن مج رررد محاول ررة واح رردة ةي ررر ناجح ررة .حي ررث تمث رره
الضررغوط اإلجتماعي ررة الض ررغوط داف رره األس ررة وفارجه ررا م ررن ف ررال التفاعرره مر ر اآلفر ررين وتك رروين

عالقرات معهرم وكرذلب الضرغوط الشخصرية الناتجرة عررن إحسراس التالميرذ بعردم الثقرة برالنف  ,وعرردم
الرضررا ع ررن األداأل ,وكررذا ع رردم الرضررا ع ررن صررورة ال ررذات الجسررمية ,والعالق ررة م ر الج ررن

األف ررر,

والخر رروف مر ررن الفشر رره ,والخر رروف مر ررن المسر ررتقبه ,وكر ررذا الضر ررغوط اإلنفعالير ررة للتالمير ررذ فر رري المرحلر ررة
االبتدائية .وتشير دراسة (آما إبراهيم  )2010,أن اإلنسران يمكرن أن يتعرر

للضرغوط باسرتمرار,

إال أنم قد يستطي أن يعيد تواونم بشكه سري حرا انتهراأل الموقرف الضراةل؛ وهرو مرا يتوقرف علرى
مرردى قدرت ررم عل ررى المواجه ررة والمطاول ررة ف رري التحم رره ,فالشخص ررية اإلنس ررانية ذات فص ررائص يتمي ررز

بعضها عن البع

األفر.
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