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 مستخلص البحث

 اللطيف عبد السيد يصابرين ضاح :اسم الباحثة

 قسم الصحة النفسية كلية التربية جامعة حلوان :قسم

من تالميذ الصف لدى عينة "الضغوط النفسية وعالقتها بالمرونة النفسية  :عنوان البحث
 الثالث اإلبتدائى"

  :املستخلص
إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسية والمرونة النفسية لدى  دفت الدراسةه

تالميذ الصف الثالث اإلبتدائى,والتعرف على الفروق بين الجنسين وأيهما يتأثر بها , 
( تلميذ و تلميذة من تالميذ 90وتكونت عينة التحقق من الخصائص السيكومترية من)

( تلميذ و تلميذة بالصف الثالث 100)المرحلة اإلبتدائية,وتكونت العينة األساسية من 
االبتدائي ,واستخدمت الباحثة مقياس الضغوط النفسية  ومقياس المرونة النفسية إعداد 

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

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

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

,ووجود عالقة طردية دالة إحصائيًا  0.05بالمرحلة االبتدائية عدا الجانب االجتماعي عند 
لنفسية بين الضغوط النفسية االجتماعية و الجانب االنفعالي للمرونة ا  0.01عند مستوى 

والدرجة الكلية للمرونة النفسية لدى التالميذ بالمرحلة االبتدائية عدا الجانب العقلي و 
االجتماعي ,وعدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي رتب التالميذ بالمرحلة االبتدائية 

                               .(إناث-عقلى تعزى للنوع)ذكور–إجتماعى –في المرونة النفسية وأبعادها الفرعية : إنفعالى 
  .المرونة النفسية–الضغوط النفسية :لكلمات المفتاحيةا 
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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 

affected by them, and the sample was  formed by the survey of (90) 

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
النفسرررية أ ثرررر مرررن الكبرررار  نون مرررن الضرررغوطيررررى العديرررد مرررن علمررراأل الرررنف  أن األطفرررا  يعرررا

 مرررا يواجرررم التالميرررذ ,,وذلررب بسررربب قلرررة فبرررراتهم فررري مواجهرررة هررذي الضرررغوط والتغلرررب عليهرررا 
فرال  حيراتهم الدراسرية العديرد مرن الصررعاب والعقبرات الترى تحرو  دون سرير العمليرة الدراسررية 

( فيمررا يتعلررق Linnenbrink&Pintrich,2003ويرررى ليننبرررن وبنتررر  ) علررى أ مرره وجررم ,
هررررة رد فعرررره معررررين يصرررردر عررررن الفرررررد لمواجباسررررتجابة اإلنسرررران للضررررغوط بأنهررررا عبررررارة عررررن 

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

( إلررررى أهميررررة المرونررررة النفسررررية فررررى اررررعور الفرررررد بالسررررعادة (Subha,Malik,2010سررررة درا
 تشنننننننننننن ) النفسرررررررررررية وتدرا رررررررررررم لقدرترررررررررررم الذاتيرررررررررررة فرررررررررررى تحقيررررررررررررق أهدافرررررررررررم , كمرررررررررررا يبرررررررررررين

أن األفرررررراد الررررررذين يتسرررررمون بالمرونرررررة النفسررررررية هرررررم أاررررررخا  ,فردركسرررررون,ميكلز,وكونواى( 
يسرررررررررررررررررررررررررتطيعون التكيرررررررررررررررررررررررررف مررررررررررررررررررررررررر  المواقرررررررررررررررررررررررررف المحيطرررررررررررررررررررررررررة مرررررررررررررررررررررررررن حرررررررررررررررررررررررررولهم 

(Chon,A.&Fredrickson,L.&Mikels,A.&Conway,M.,2009). 
وبالتررالى ترررى الباحثررة أن الضررغوط النفسررية ترررتبل بمررا يمتلكررم الفرررد مررن مرونررة أثنرراأل التعامرره 

أنم إذا كانت الضغوط ترتبل برالمر  فر ن المرونرة النفسرية تررتبل  يأم  المواقف الضاةطة 
 .بالوقاية والخلو منم
 :مشكلة الدراسة

مشكلة هذي الدراسةالتى تحاو  معرفرة مسرتوى الضرغوط الترى تفرر  نفسرها علرى أداأل هر تظ 
لررذا فرر ن هررذي  ,وعالقتهررا بالمرونررة النفسررية التررى يتمتعررون بهررا ,يبترردائتالميررذ الصررف الثالررث اال

 :الدراسة تسعى لججابة عن األس لة اآلتية
  ؟الصف الثالث اإلبتدائىما مستوى الضغوط النفسية والمرونة النفسية لدى تالميذ -1
هرره هنرران فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري مسررتوى الضررغوط النفسررية والمرونررة النفسررية -2

 ؟إناث(-تعزى للنوع )ذكور يبتدائلدى تالميذ الصف الثالث اال
هره توجرد عالقرة ذات داللررة إحصرائية برين الضرغوط النفسررية والمرونرة النفسرية لردى تالميررذ -3  

 ؟ يدائبتالصف الثالث اال
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 :أهداف الدراسة
التعررررف علرررى مسرررتوى الضرررغوط النفسرررية والمرونرررة النفسرررية لررردى تالميرررذ الصرررف الثالرررث -1 

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

ى يمكرررن اسرررتخدامها مسرررتقبالً  فررري الدراسرررات والبحررروث الترررى تجررررى علرررى مرررن الجنسرررين والتررر
  .عينات مشابهة

 .يبتدائتحديد العالقة بين الضغوط النفسية والمرونة النفسية لتالميذ الصف الثالث اال-4
  :أهمية الدراسة

 :يتكمن أهمية الدراسة فيما يل
 .بتدائيةااليذ المرحلة تالم يإلقاأل الضوأل على ف ة هامة من التالميذ أال وه-1 
ممرا قررد يكررون لرم أثررري علررى تعرد الضررغوط النفسرية األن سررمة أساسررية مرن سررمات العصررر -2 

  سلون الفرد وتفكيري وعالقة هذا الفرد بالمجتم .
  :مصطلحات الدراسة

وتعرف الدراسرة الحاليرة الضرغل النفسرى بأنرم هرو إنفعرا  دافلرى نراتج عرن  :الضغوط النفسية
ومواقررف البي ررة الضرراةطة  ,وأحداثررم ,)عقليرراً سجسررميًا( مرر  بعرر  تقاليررد المجتمرر تفاعرره الفرررد 

سررواأل أ انررت متخيلررة أو حقيقيررة فتررؤثر عليررم نفسررياً  وجسررمياً  ويتوقررف ذلررب علررى تقيرريم الفرررد 
  .واألسرة لهذي األحداث وتدران الفرد لها وكيفية التعامه معها ومواجهتها

هررى اإلسررتجابة اإلنفعاليررة الحاليررة المرونررة النفسررية بأنهررا  وتعرررف الدراسررة :المرونننة النفسننية
اإلنسرران مرررن التكيرررف اإليجررابى مررر  مواقرررف الحيرراة الضررراةطة المختلفرررة  والعقليررة الترررى تمكرررن

كمرررا تتضرررمن  ,سرررواأل كررران هرررذا التكيرررف بالتوسرررل أو القابليرررة للتغيرررر أو األفرررذ بأيسرررر الحلرررو 
وذلرررب لحررره المشررركالت برررداًل مرررن  ,ع واإلحبررراطالقررردرة علرررى التوافرررق والتعرررديه لمواجهرررة الصررررا 

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

  Psychological Stress:يالضغط النفس
بشركه كبيرر فري القررن السراب   واراع اسرتخدامم ,مشرتق مرن الالتينيرةيعتبرر مصرطلا الضرغل 
أو األسرررى  ,(Adversitوالمحنرررة ), (Straitsوالشررردة ) ,(Hardshipعشرررر بمعنرررى المشرررقة )
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(Affiction), مجموعرة مرن المثيررات الترى يتعرر  لهرا الفررد ,باإلضرافة  هو يوالضغل النفس
إلررى اإلسررتجابات المترتبررة عليهررا ,وكررذلب تقرردير الفرررد لمسررتوى الخطررر ,وأسرراليب التكيررف مرر  

  (. 2008الضغل )بسام صالا ,
  :يالضغط النفس آثار
يولرررد الضررغل النفسرررى أحيانررراً فرررى نفرر  صررراحبم نوعررراً  مرررن  :األثنننار النفسنننية للضنننغوط :أولا 

أمرررالً  فررري الخررررو  مرررن العنرررف والتطررررف والنقمرررة علرررى الواقررر  والنظرررر إليرررم بسرررودادوية قاتمرررة 
  .أومتم وتخفيف وطأة المس ؤوليات عليم

لعضوية هى إفرراوات حقيقيرة للحالرة من األمرا  ا اً كثير  :اآلثار الفسيولوجية للضغوط :ثانياا 
 .يعيشها المري  يالنفسية الت

سررلبًا علررى اإلنتررا  فرري العمرره واإلبررداع فرري  ييررؤثر الضررغل النفسرر :قتصنناة ةاآلثننار ال ثالثنناا:
 (.2010ألنم ُيفقد صاحبم التواون في التعامه م  األاياأل )آما  إبراهيم , ,الحياة
  :المفسرة للضغوط النفسية ةالنظري

 :نظرية المعرفيةال
يرررررى المعرفيررررون أن الضررررغوط النفسررررية تعتمررررد جزئيرررراً علررررى الطريقررررة التررررى يفسررررر بهررررا األفررررراد 

ويرررون أن اإلحسرراس بالفاعليررة الذاتيررة والمرونررة النفسررية يسررهم  ,ويقيمررون األحررداث فرري البي ررة
ة يفسررر الخبرررات المهررددة بطريقرر يفرري عمليررة التوافررق الحسررن وأن الشررخص المتوافررق هررو الررذ

تمكنم من المحافظة علرى األمره واسرتخدام مهرارات مناسربة فري حره المشركالت )علرى إبرراهيم 
وفررى هررذا اإلطررار هنرران بعرر  الدراسررات التررى تناولررت الضررغوط  (.97-96, 2004محمررد ,

النفسية في عالقتم ببع  المتغيرات منها على سربيه المثرا  ال الحصرر دراسرة )علرى إبرراهيم 
 ,(2010وكررررذلب دراسررررة )نررررور الرررردين محمررررد , ,(2006محمررررد ,ودراسررررة )فليفررررة , (2004,
 .(2018هللا سالم , )عبد دراسةو ( 2012دراسة )بركات ,و 
  Psychological Resilience:المرونة النفسية     

نجرد أن فرري لسران العرررب ذكررر أن :مررن يمرررن ومرونررة :وهرو لررين فرري صرالبة ,ومرنررت يررد        
كمرررا   ,(. 2005رت ,والمرانررة :اللررين )ابرررن منظررور ,فررالن علررى العمررره أى صررلبت واسرررتم

(بأنهررررررا: "عمليررررررة التوافررررررق Kruger&Prinsloo,2008,241يعرفهررررررا كروةررررررر وبرينسررررررلو )
النرراجا مرر  الخبرررات الحياتيررة السررلبية والتررى تهرردد الصررحة النفسررية للفرررد ,وهررى قرردرة الفرررد 

 ررابيكران -كررابيكران وأ ررون  أمررا ,علررى تجرراوو الخبرررات الحياتيررة السررلبية بكرره كفرراألة واقترردار"
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(Kapikiran&Acun-Kapikiran,2016,2087 فيعرفرررررررران المرونررررررررة النفسررررررررية بأنهررررررررا )
:"وعررى الفرررد بمررا يمتلكررم مررن مهررارات مرتبطررة مرر  قدرتررم وكفايتررم فررى تجرراوو المحررن التررى 
يواجههرا مرن فرال  اسررتخدام مصرادر دعرم دافلررى مرن قبيره مهررارات التكيرف النفسرى ودعررم 

( بأنهررا قرردرة 2016عم النفسررى واإلجتمرراعى ". وتعرفهررا سررعادة الهااررمية )فررارجى مثرره الررد
وتعررادة النظررر فرري أفكرراري ومواقفررم وقراراتررم ونمررل  ,الشررخص علررى تحمرره المواقررف الصررعبة

 .حياتم
 : المفسرة للمرونة النفسية ةلنظريا 

ون أن األفررراد عنرردما يتعرضرر (Walter Canonيرررى والتررر كررانون ) :نظريننة والتننر نننانو  
للضررررغوط واألومررررات الحياتيررررة فهررررم إمررررا أن يتمتعررررون بقرررردرات فاصررررة مررررن المرونررررة النفسررررية 
لمواجهتهررررا والتررررأقلم معهررررا ويسرررراعدهم فررررى ذلررررب عوامرررره بيولوجيررررة دافليررررة وتمررررا يهربرررروا منهررررا 
ويتجنبوها نتيجة عدم امرتال هم لقردرات المرونرة النفسرية الترى تمكرنهم مرن مواجهتهرا أو الترأقلم 

 (.2013بو حالوة ,معها )محمد أ
أن المرونرة ( 2017يررى )سرامر جميره رضروان  :المروننة النفسنية ي خصائص األفراة ذو        

النفسية لها تأثير كبيرر فري التقيريم اإليجرابى الحرامى مرن األمررا  واإلضرطرابات المرتبطرة 
 .ألنم يقله من حدوث استجابات الضغل وادتم ,بالتوتر على المدى الطويه

 : المرونة النفسية محاور  
  :للمرونة النفسية هناك خمسة محاور

 وتشرررير إلرررى حرررب الفررررد للتحرررديات واعتبرررار :الكفررراألة الشخصرررية واإلصررررار والتماسرررب-1  
 حه المشكالت. يالصدارة ف نفسم اخص قوى متخذ

وتشررير إلررى قرردرة الفرررد علررى بررذ  أفضرره جهررد مهمررا كانررت  :مقاومررة التررأثيرات السررلبية- 2
 .الظروف

وتشرررير إلرررى قررردرة  جتماعيرررة الناجحرررة:تقبررره الرررذات اإليجرررابى نحرررو التغيرررر والعالقرررات اال-3
الفررررد علرررى مسررراعدة األفررررين ومشررراركتهم ودعمهرررم فرررى المواقرررف المختلفرررة لظرررروف الحيررراة 

 .اليومية
تشير إلى امتالن الفرد لقدر مناسرب مرن القردرات تمكنرم مرن حسرن التصررف  السيطرة:- 4
 .المواقف المختلفة يف
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 وتشرررررررررررير إلرررررررررررى إيمررررررررررران الفررررررررررررد بالقضررررررررررراأل والقررررررررررردر :اإليمررررررررررران بالقررررررررررردر-5
Conner,k.&Davidson,J.,2003)  .)  

وفررى هررذا اإلطررار هنرران بعرر  الدراسررات التررى تناولررت المرونررة النفسررية فرري عالقتهررا       
العزيرررررز  ودراسرررررة )سرررررووان عبرررررد ,(2019بررررربع  المتغيررررررات مثررررره دراسرررررة )أحمرررررد كامررررره ,

 .(2019رااد , ودراسة )إبراهيم ,(2019,
 :فروض الدراسة   
-توجررررد عالقررررة دالررررة إحصررررائيًا بررررين الضررررغوط النفسررررية وأبعادهررررا الفرعيررررة: الشخصررررية-1 

العقلررري -االجتمررراعي-المرررروة النفسرررية وأبعادهرررا الفرعيرررة: االنفعرررالياإلقتصرررادية, و -الصرررحية
 لدى التالميذ بالمرحلة االبتدائية".

طي درجرات تالميرذ المرحلرة االبتدائيرة فري المرونرة فروق دالة احصرائيا برين متوسر توجد. 2
 ناث(.إ-تعزى للنوع)ذكور العقلي-االجتماعي-االنفعالي :النفسية وأبعادها الفرعية

فرررروق دالررررة احصرررائيا برررين متوسررررطي درجرررات التالميرررذ بالمرحلررررة االبتدائيرررة فرررري  توجرررد. 3
-تعرررزى للنوع)ذكرررور صررراديةاالقت-الصرررحية-الشخصرررية :الضرررغوط النفسرررية وأبعادهرررا الفرعيرررة

 اناث(.
 :منهج الدراسة وإجراءاته

  :منهج الدراسة-1 
اقتضررت طبيعررة البحررث الحررالى إسررتخدام المررنهج الوصررفى اإلرتبرراطى حيررث إهتمررت بالكشررف 
عرررن العالقرررة برررين الكفررراألة الذاتيرررة والمرونرررة النفسرررية لررردى عينرررة مرررن تالميرررذ الصرررف الثالررررث 

 .يبتدائاال

  :الدراسة عينة-2

: تمثه عينة التحقق من الخصرائص السريكومترية أ.العينة األولية ينة البحث إلى:انقسمت ع
ذة مررررن تالميررررذ المرحلررررة ( تلميررررذ و تلميرررر90لرررادوات المسررررتخدمة فرررري البحررررث, وتتكررررون مرررن )

,   .بررالمقطم القرراهرة 2,ومدرسررة تحيررا مصررر1مدرسررة تحيررا مصررر تررم افتيررارهم مررن بتدائيررةاال
ب. العينننة  درجررة. 17 .0نوات بررانحراف معيرراري قرردري سرر 9وبلررم متوسررل عمرررهم الزمنرري 

( تلميرذ و تلميرذة 100هي العينة التي تم تطبيق أدوات البحث عليها, وتتكرون مرن ) النهائية:
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الجردو  ؛ والمردارس السرابق ذكرهرا, ترم انتقراألهم بطريقرة عشروائية مرن بالصف الثالث االبتدائي
 للعينة النهائية  ( يوضا المؤارات اإلحصائية الوصفية 1)

 

 

 

 

 األدوات:-3
 , إعدادس الباحثة.. مقياس الضغوط النفسية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية1 

 , إعدادس الباحثة.المرحلة االبتدائية . مقياس المرونة النفسية لدى تالميذ2 

 عرض هذه األةوات بشئ م  التفصيل: يوفيما يل 
 : أساسية للضغوط النفسية المقياس يتألف م  ثالث محاور :مقياس الضغوط النفسية

يقري  هرذا البعرد مردى وجرود سرمات اخصرية و  الضنغوط النفسنية الشيصنية :األول المحور
ة والترررى تلعرررب دوراً هامررراً  فررري وقوعهرررا تحرررت طائلرررة الضرررغل لررردى تالميرررذ المرحلرررة اإلبتدائيررر

اإلدران  ,تجرراياال ,المرونررة النفسررية, الثقررة بررالنف  ,النفسررى والتررى تتمثرره فرري )الكفرراألة النفسررية
 (.التفاؤ  ,يوالتدقيق المعرف

: يقري  هرذا البعرد مردى وجرود بعر  المشركالت الصرحية الضنغوط الصنحية :يالثنان المحور
 ا التأثير على الجانب النفسى واإلنفعالى لدى التالميذ      التى من اأنه

يقي  هذا البعد مدى وجرود بعر  المشركالت الماليرة  :قتصاة ةالضغوط ال :الثالث المحور 
فررردمات , فررردمات تعلررريم ,رعايرررة صرررحية, ملرررب , الترررى تتعلرررق بتكررراليف الحيررراة مرررن )مأ ررره

 (ترفيهية
 

 

 

متوسننننط العمننننر  حجم العينة المجموعة
 الزمني 

النحننننننننننننننننننرا  
 المعياري 

 للعمر الزمني
 0.09 8.8 51 إناث
 0 9 49 ذنور
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، نفسية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.الشروط السيكومرتية ملقياس الضغوط ال1
 :إعداد/ الباحثة

 :. صدق المقياس1 

 أ. صدق المحكمي : 

مررن المحكمررين مرن أسرراتذة علررم  (10)ترم عررر  المقيراس فررى صررورتم األوليرة علررى عردد 
 .والصحة النفسية ي النف  التربو 

( مرررن 36ترررم حسررراب ت لداللرررة الفرررروق برررين متوسرررل درجرررات ) ب.الصننندق التميينننزي: 
مقيرررررراس  ىمنخفضرررررري االداأل( علررررررمررررررن التالميررررررذ )( 36تالميررررررذ )مرتفعرررررري االداأل(, و )ال

  كانت النتائج كالتالي., و الضغوط النفسية
 .مقياس الضغوط النفسية ى, ومنخفضي األداأل عل( الفروق بين مرتفعي2جدو  )

ةرجنننننننننننات  الدللة
 الحرية

النحننننننرا   قيمة "ت" 
 المعياري 

منيفضنننني 
 األةاء

النحننننننر  
المعينننننناري 
مرتفعننننننننني 

 األةاء

متوسنننننننننط 
ةرجننننننننننات 
منيفضننني 

 الةاء

متوسنننننننننننننننننننننط 
ةرجننننننننننننننننننننننات 
 مرتفعي الةاء 

0.01 70 -15.14 5.56 6.41 60.19 81.63 

يتبررررين مررررن الجرررردو  السررررابق وجررررود فررررروق دالررررة احصررررائيا بررررين متوسررررطي درجررررات مرتفعرررري 
علررى ؛ مررا يرردله 0.01وط النفسررية عنررد مسررتوى داللررة ومنخفضرري األداأل علررى مقيرراس الضررغ

 العالية للمقياس لصالا مرتفعي األداأل. القدرة التمييزية 
 .تجانس المفرةات )التساق الداخلي(:2
 :الدرجننة الكليننة للمقينناس، و المحننورةرجننة . حسنناب معننامالت الرتبنناط منني  المفننرةات و 1 

مرا إذا كران يقري  سرمة واحردة أم سرمات للتعرف على مدى تجان  مفرردات المقيراس, و وذلب 
  .دةمتعد
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 الدرجة الكلية للمقياس.، و المحورةرجة ( يوضح معامالت الرتباط مي  المفرةات و 3جدول )و 
 

الرتبنننننناط  المفرةة محورال
 محوربال

اإلرتبنننننناط 
بالدرجننننننة 
الكلينننننننننننة 

 للمقياس

الرتبنننننناط  المفرةة     المحور
 بالمحور

اإلرتبنننننناط 
بالدرجننننننة 
الكلينننننننننننة 

 للمقياس

 المحننننننننور
: األول

 الشيصية

 المحننننننننننور **512. **525. 1
الثننننننننننناني: 

 الصحية

24 . 62** .323** 

2 .395** .336** 25 .360** .398** 

3 .332** .327** 26 -.073- 0.082 

4 .383** .334** 27 .315** .338** 

5 .383** .275** 28 .81** .218* 

6 .474** .431** 29 .65** .333** 

7 .231* .287** 30 .332** .377** 

8 .415** .380** 31 -.202- 0.179 

9 .403** .388** 32 .226* .423** 

10 .282** .232* 33 .22* .290** 
11 .293** 

.277** 

.387** 

.271** 
.254* 

.342** 

 

 المحننننننننننور **487. **469. 12
الثالنننننننننننث: 
 القتصاة ة

34 .688** .295** 
13 .274** .239* 35 .618** .519** 
14 .442** .438** 36 .459** .224* 
15 .488** .423** 37 0.01 0.207 
16 .543** .528** 38 0.1 0.07 
17 .426** .420** 39 0.009 0.014 
18 .304** .318** 40 0.105 -.032- 
19 .499** .488** 41 .345** .33** 
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20 .494** .441**    
21 .557** .525**    
22 .525** .512**    
23 .395** .336**    

درجرة الكليرة , والالمحراورمفرردات و ال( أن معرامالت اإلرتبراط برين 3و يتضا من الجدو  )  
ممررررا يؤكرررد تجرررران  المفررررردات  0.01, و 0.05دالررررة إحصرررائيًا عنررررد مسررررتويي داللرررة للمقيررراس

؛ نظررا لعردم ارتباطهرا بالبعرد و الدرجرة الكليرة ات( مفررد5االتساق الدافلي بينها, وتم حرذف )و 
( 26) يأصرربا عرردد المفررردات بعررد إجررراأل االتسرراق الرردافل, و 39-38-37 -31-26وهرري: 
 .مفردة

 :الدرجننة الكليننة للمقينناسوبعضننها، و  المحنناور. حسنناب معننامالت الرتبنناط منني  ةرجننات 2
يوضررا ( 4جرردو  ), و ئيابتررد( مررن التالميررذ بالصررف الثالررث اال90وذلررب علررى عينررة قوامهررا )

  .الدرجة الكلية للمقياسوبعضها, و  المحاورمعامالت االرتباط بين درجات 
 

 ة.الدرجة الكلية لمقياس الضغوط النفسيوبعضها، و  المحاورةرجات ( معامالت الرتباط مي  4جدول )
 
 

            
 
 
 
 

      
 
 
 

, الفرعيرة بمعرامالت ارتبراط دالرة بينهرا وبرين بعضرها المحراوريتضا من الجدو  السابق تمتر  
 . 0.05عند  ,0.01و بين الدرجة الكلية أيضًا عند مستوي داللة 

 

المحننننننننننننور  المحاور
 األول

المحننننننننننور 
 الثاني    

المحنننننننور 
 الثالث

 

الدرجننننننننة 
 الكلية

المحنننور 
 األول

1    

المحنننور 
 الثاني 

. 51**  
1 

  

المحنننور 
 الثالث

. 74** .37** 1  

الدرجنننننة 
 الكلية

.93** .29** .50** 1 
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  :ثبات المقياس-3
ألفرررا التحقق مرررن ثبرررات المقيررراس باسرررتخدام عررردة طررررق: التجزئرررة النصرررفية, و قامرررت الباحثرررة بررر

ئي, كمرا هرو ابترد( من التالميرذ بالصرف الثالرث اال90 رونباخ على عينة استطالعية قوامها )
 (.5بالجدو  )موضا 

معامنننننننل ثبنننننننات 
التجزئنننننننننننننننننننننننننننة 

 النصفية  

تصننننننننننننننننننننننحيح 
-الطننننننننننننننننننننننول
-سننننننننننننننن يرما 

 مراو  

معامننننننننننل ثبننننننننننات 
 جوتما 

 معامل ألفا 

0.61 0.76 0.74 0.72 

( أن المقياس يتمتر  بمعرامالت ثبرات مقبولرة, ممرا يؤكرد صرالحية 5ويتضا من الجدو  )    
, إعررردادس الباحثرررة فررري الضنننغوط النفسنننيةومرررن ثرررم يرررأتي وصرررف مقيررراس  المقيررراس للتطبيرررق.

 صورتم النهائية كما يلي.
 .، إعداة/ الباحثةفسيةنغوط الضالة.الصورة النهائية لمقياس 

تهرردف  محرراور( مفررردة مووعررة علررى ثالثررة 26تكررون المقيرراس فرري صررورتم النهائيررة مررن )     
يتطلب من التلميذ قرراألة المواقرف المعروضرة فري المقيراس بدقرة و الضغوط النفسية إلى سياس 

 3-1, ويمرنا درجرة تترراو  مرن وتمعان, وافتيار البرديه الرذي يعبرر عنرم مرن برين ثالثرة بردائه
( 78, بينمرررا بلغرررت الدرجرررة الكليرررة علرررى المقيررراس )ردة مرررن مفرررردات المقيررراسدرجرررة لكررره مفررر

 مقياس لالمستخرجة ل المحاور( يوضا تووي  المفردات على 6درجة, والجدو  )
عننننننننننننننننننننننننننندة  محاورال

 المفرةات
 أرقام المفرةات

-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 23 األول  المحور
16-17-18-19-20-21-22-23 

 33-32-30-29-28-27-25-24 8 الثاني  ورالمح
 41-40-36-35-34 5 الثالث   المحور
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 إعداة الباحثة :مقياس المرونة النفسية
بعرررد إطرررالع الباحثرررة علرررى بعررر  المقرررايي  المسرررتخدمة فررري الدراسرررات األجنبيرررة والدراسرررات 

( 2003العربيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة مثرررررررررررررررررررررررررررررررررررررره مقيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس كررررررررررررررررررررررررررررررررررررررونر وديفيدسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررون )
Oden,H.,&Oddgeir,F,.&Stephanie,K,.(2011),                         

 يودراسرررة القللررر ,(2010\2009ودراسرررة عثمررران ) ,(2016ودراسرررة األارررو  وهيبرررة  محمرررد )
ترررررى الباحثررررة أن هررررذي المقررررايي  ةيررررر مناسرررربة لعينررررة  (.2016ودراسررررة عرررروي  ) ,(2016)

البحررث الدراسررة الحاليررة لررذلب وجرردت ضرررورة تصررميم مقيرراس المرونررة النفسررية ليناسررب عينررة 
  الحالى.

، إعداد/ الشروط السيكومرتية ملقياس املرونة النفسية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
 الباحثة:

 :. صدق المقياس1 
 أ. صدق المحكمي : 

مررن المحكمررين مرن أسرراتذة علررم  (10)ترم عررر  المقيراس فررى صررورتم األوليرة علررى عردد 
حسرراب ت لداللررة الفررروق بررين  تررم ب.الصنندق التمييننزي:الررنف  التربرروى والصررحة النفسررية

مقيرراس  ى( مررن التالميررذ العرراديين علرر20( مررن ضررعاف السررم  و )20متوسررل درجررات )
 كانت النتائج كالتالي., و المرونة النفسية لدى التالميذ المرحلة االبتدائية

  مقياس المرونة النفسية ىالفروق مي  ضعا  السمع والعاةيي  عل (7جدول ) 

الننندلل
 ة

ةرجنننننننننننات 
 ريةالح

قيمنننننة 
 "ت" 

النحننننننننننننننننننرا  
 المعياري 
 للعاةيي 

النحننننننر  
المعينننننناري 
لضننننننننعا  

 السمع

متوسنننننننننط 
ةرجننننننننننات 

 العاةيي 

متوسط 
ةرجننات 
ضنعا  
 السمع 

0.01 38 14.1
4 

6.34 6.13 86.3 58.4 

يتبررررين مررررن الجرررردو  السررررابق وجررررود فررررروق دالررررة احصررررائيا بررررين متوسررررطي درجررررات العرررراديين 
لصرالا العراديين؛ مرا  0.01نفسرية عنرد مسرتوى داللرة مقيراس المرونرة ال وضعاف السم  على

 يدله على القدرة التمييزية  العالية للمقياس . 
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 ، إعداة/ الباحثة:جن. صدق التمايز العمري لمقياس المرونة النفسية
( مررن التالميررذ )الصررف السررادس 15تررم حسرراب ت لداللررة الفررروق بررين متوسررل درجررات )

, مقيرررراس المرونررررة ىالصررررف الثالررررث االبترررردائي( علررررذ )( مررررن التالميرررر15االبترررردائي(, و )
  كانت النتائج كالتالي.و 

 مقياس المرونة النفسية  ى( الفروق بين الصفين السادس والثالث عل8جدو  )

ةرجنننننات  الدللة
 الحرية

قيمنننننة 
 "ت" 

النحننننرا  
 المعياري 

 الثالث

النحنننننننننننننر  
المعيننننننننننننناري 
الصنننننننننننننننننننف 

 الساةس

متوسنننننننننط 
 ةرجات 

الصنننننننننننف 
 الثالث

سننط متو 
ةرجنننات 
الصننننف 
السننننننناة

 س

0.05 28 2.26 3.4 6.2 83.2 87.4 

يتبين من الجدو  السابق وجرود فرروق دالرة احصرائيا برين متوسرطي درجرات الصرفين السرادس 
لصررالا الصرف السررادس؛ مررا  0.05مقيرراس المرونرة النفسررية عنررد مسرتوى داللررة والثالرث علررى 

 . العالية للمقياسيدله على القدرة التمييزية 
 .تجانس المفرةات )التساق الداخلي(: 2
الدرجننة الكلينننة ، و المحنننورةرجننة . حسننناب معننامالت الرتبننناط منني  المفنننرةات و 1. 3جننن.  

مرررا إذا كررران يقررري  سرررمة للتعررررف علرررى مررردى تجررران  مفرررردات المقيررراس, و وذلرررب  :للمقيننناس
  .واحدة أم سمات متعددة
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 الدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية.، و محورةرجة الرتباط مي  المفرةات و ( معامالت ال 9جدول)
الرتبنننننناط  المفرةة محورال

 محوربال
اإلرتبنننننناط 
بالدرجننننننة 
الكلينننننننننننة 

 للمقياس

الرتبنننننناط  المفرةة     المحور
 محوربال

اإلرتبنننننناط 
بالدرجننننننة 
الكلينننننننننننة 

 للمقياس

الرتبنننننناط  المفرةة     المحور
 محوربال

اإلرتبنننننناط 
بالدرجننننننة 
الكلينننننننننننة 

 للمقياس

 المحنننننور
: ألولا

 النفعالي

 المحننننننننننور *232. **439. 1
الثننننننننننناني: 
 الجتماعي

 المحور **0.82 **329. 17
 الثالث:
 العقلي

29 0.207 0.174 

2 .444** .457** 18 .569** .300** 30 .594** .390** 

3 .391** .295** 19 .337** .302** 31 .274** .55** 

4 .342** .282** 20 .376** .66** 32 .304** .77** 

5 .323** .373** 21 .402** 0.82** 33 .563** .518** 

6 .398** .335** 22 .492** 0.78** 34 .450** .322** 

7 .322** .238* 23 .456** 0.81** 35 .539** .208* 

8 .402** .440** 24 .298** .381** 36 .475** .254* 

9 .412** .311** 25 .330** 0.49** 37 .450** .351** 

10 0.2 0.147 26 0.181 -.015-  

11 .438** .455** 27 .210* .499** 

12 .546** .362** 28 .329** 0.28* 

13 .458** .358**  

14 .535** .349** 
15 .523** .369** 
16 .439** .232* 

, والدرجررة الكليررة المحرراورمفررردات و ال( أن معررامالت اإلرتبرراط بررين 9و يتضررا مررن الجرردو  )  
ممرررا يؤكررد تجررران  المفرررردات و  0.01, و 0.05دالرررة إحصررائيًا عنرررد مسرررتويي داللررةللمقيرراس 
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, 29-26-10ا لعرردم ارتباطهررا وهرري: ظررر ؛ نمفررردات (3)االتسرراق الرردافلي بينهررا, وتررم حررذف 
 ( مفردة.   34ات بعد إجراأل االتساق الدافلى )أصبا عدد المفردو 

  :الدرجة الكلية للمقياسوبعضها، و  المحاورت . حساب معامالت الرتباط مي  ةرجا2
 

 الدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية.وبعضها، و  المحاور( معامالت الرتباط مي  ةرجات 10جدول )
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

, السابق تمت  األبعاد الفرعية بمعامالت ارتباط دالة بينها وبين بعضهايتضا من الجدو  
 .0.01, و0.05داللة مستوي جة الكلية أيضًا عند بين الدر و 

   ثبات المقياس:-3

ألفرررا كرونبرراخ علرررى عينرررة اسرررتطالعية باسرررتخدام عررردة طرررق: التجزئرررة النصرررفية, و وذلررب  
 (.11بالجدو  ) ( من التالميذ بالصف الثالث اإلبتدئي, كما هو موضا90قوامها )

معامررررررررررره ثبرررررررررررات 
 التجزئة النصفية  

تصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررحيا 
-الطررررررررررررررررررررررررررررررررررررو 

 براون -رمانسبي

معامرررررررررررررررره ثبررررررررررررررررات 
 جوتمان

 معامه ألفا 

0.50 0.67 0.55 0.71 
( أن المقيرررراس يتمترررر  بمعررررامالت ثبررررات مقبولررررة, ممررررا يؤكررررد 11ويتضررررا مررررن الجرررردو  )    

 صالحية المقياس للتطبيق.

المحننننننننننننور  المحاور
 األول

المحننننننننننور 
 الثاني    

المحنننننننور 
 الثالث

 

الدرجننننننننة 
 الكلية

المحنننور 
 األول

1    

المحنننور 
 الثاني 

. 25*  
1 

  

المحنننور 
 الثالث

. 23* .24* 1  

الدرجنننننة 
 الكلية

.63** .60** .81** 1 
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 , إعردادس الباحثرة فري صرورتم النهائيرة كمرا يلري.المرونة النفسيةومن ثم يأتي وصف مقيراس 
 .، إعداة/ الباحثةالمرونة النفسيةلنهائية لمقياس ة.الصورة ا

تهرردف  محرراور( مفررردة مووعررة علررى أربعررة 35تكررون المقيرراس فرري صررورتم النهائيررة مررن )     
يتطلرب مرن المفحرو  قرراألة المواقرف المعروضرة فري المقيراس و المروننة النفسنية إلرى سيراس 

, ويمرنا درجرة تترراو  مرن سرة بردائهبدقة وتمعان, وافتيار البرديه الرذي يعبرر عنرم مرن برين فم
, بينمرررا بلغرررت الدرجرررة الكليرررة علرررى المقيررراس درجرررة لكررره مفرررردة مرررن مفرررردات المقيررراس 1-3
المسرررتخرجة لمقيررراس  المحررراور( يوضرررا توويررر  المفرررردات علرررى 12( درجرررة, والجررردو  )105)

 .المرونة النفسية
 

 .المرونة النفسيةياس المستيرجة لمق ( توزيع المفرةات على المحاور12جدول )
عننننننننننننننننننننننننننندة  محورال

 المفرةات
 أرقام المفرةات

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

 28-27-25-23-22-21-20-19-18-17 11 الثاني  المحور
 37-36-35-34-33-32-31-30 9 الثالث   المحور

 
 نتائج البحث وتفسريها:

 :األول الفروضنتائج 
عالقرررة دالررة إحصرررائيًا بررين الضرررغوط  يرررنص علررى وجررود ية الفرررر  األو  الررذالفتبررار صررح

المررررروة النفسررررية ومحاورهررررا , و اإلقتصررررادية-الصررررحية-الفرعيررررة: الشخصرررريةومحاورهررررا  النفسررررية
 العقلي لدى التالميذ بالمرحلة االبتدائية".-االجتماعي-الفرعية: االنفعالي

 .ر تم استخدام معامه ارتباط بيرسون الذك   سالفوللتحقق من الفر   
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 الفرعية. ة النفسية ومحاورهاالمرونالفرعية و  ومحاورها ( يوضا العالقة بين الضغوط النفسية13)والجدو   

 الضغوط النفسية               
 
 

 المرونة النفسية

 الدرجة الكلية القتصاة ة الصحية  الشخصية
 
 
 

 **308. **389. **354. 0.169 النفعالي  المحور
 **311. -136.- *253. **348. الجتماعي المحور
 **447. 0.13 **334. **432. العقلي  المحور

 **504. *247. **465. **424. الدرجة الكلية
 100،   =  0.01،  ** ةال عند مستوى  0.05* ةال عند مستوى 

  و يتضح م  الجدول السامق ما يلي:   

منني  الدرجننة الكليننة للضننغوط   0.01ة ةالننة إحصننائياا عننند مسننتوى وجننوة عالقننة  رة نن -
ويمكرن تفسرير :النفسية والدرجة الكلية للمروننة النفسنية لندى التالمينذ بالمرحلنة المتدائينة 

نتيجرررة الفرررر  األو  حيرررث يتفرررق مررر  األدب النظررررى السرررابق طرحرررم ويشرررير إلرررى الضرررغوط 
ة برين البعرد اإلجتمراعى والضرغوط اإلقتصرادية توجرد فرى حالرة واحرد النفسية والمرونة النفسرية 

وتررى كرذلب الباحثرة أن تمتر  بأنم كلما ارتف  مسرتوى المرونرة النفسرية قلرت الضرغوط النفسرية ,
عينررررة التالميررررذ بمسررررتوى عررررا  مررررن قرررردرة علررررى مواجهررررة الضررررغوط والمتمثرررره بقرررردرتهم علرررررى 

ات الرررذات فررري مجررراالت وتمرررتعهم بررررو  اإلسرررتقال  واثبررر ,اإلستشررعار بحيررراتهم ومرررا يحررريل بهرررم
إضررافة إلررى قرردرتهم علررى التحرردى ومواجهررة األحررداث وقرردرتهم علررى تكرروين ,الحيرراة المختلفررة 

قرررررد جررررراأل  ,وتجرررررراأل الخيرررررارات والبررررردائه للتكيرررررف مررررر  تحرررررديات الحيررررراة,الرررررروابل اإلجتماعيرررررة 
هتهرا منسمجاً م  المؤار اإليجابى على أنهم قد اعتادوا الترأقلم مر  الضرغوط واإلسرتعداد لمواج

عبرردهللا ويررأتى ذلررب متفقرراً  مرر  ماجرراأل بدراسررة )ألنهررا أصرربحت جررزألاً  ال يتجررزأ مررن حيرراتهم .؛
( حيث هدفت هذي الدراسة إلى التعرف على مسرتوى الضرغوط والمرونرة النفسرية 2018سالم ,

لررردى الطلبرررة ذوى اإلحتياجرررات الخاصرررة فررري الجامعرررة األردنيرررة ,وفرررق متغيررررى نررروع اإلعاقررررة 
(طالبرررًا مرررن ذوى اإلحتياجرررات الخاصرررة وذلرررب 60عينرررة هرررذي الدراسرررة مرررن ) والجرررن  .تكونرررت

.وألةرررا  الدراسرررة ,طبرررق مقياسررى الضرررغوط النفسرررية  2016س2015فررال  العرررام الجرررامعى 
والمرونرررة النفسررررية .أظهرررررت النترررائج أن مسررررتوى الضررررغوط النفسررررية لررردى عينررررة الدراسررررة كرررران 
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الرذى كران متوسرطا,أما المرونرة النفسرية امعى منخفضاً  على جمي  األبعاد باستثناأل البعرد الجر
فقررد كانررت متوسررطة لرردى عينررة الدراسررة علررى جميرر  األبعرراد باسررتثناألالبعد الروحررى والررذى كرران 
مرتفعاً ,وفيما يتعلق بمستوى الضرغوط النفسرية تبعرا لمتغيرر نروع اإلعاقرة .أمرا النترائج المتعلقرة 

ور واإلنرراث  وأثبتررت النتررائج وجررود عالقررة بمسررتوى المرونررة النفسررية فلررم تظهررر فررروق بررين الررذك
  بين الضغوط النفسية والمرونة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة.

مني  الضنغوط النفسنية الشيصنية  0.01وجوة عالقة  رة ة ةالة إحصائياا عند مسنتوى  -
الجانننا العقلننني والجتمننناعي والدرجننة الكلينننة للمروننننة النفسننية لننندى التالمينننذ بالمرحلنننة و 

بتدائيرة فسرية الشخصرية لتالميرذ المرحلرة اإلالضغوط النف ن  متدائية عدا الجانا النفعالي.ال
والتررى تلعررب دوراً هامرراً  فرري وقوعهررا تحررت طائلررة , مرردى وجررود سررمات اخصررية لررديهمتقرري  

الضررغل النفسررى والتررى تتمثرره فرري )الكفرراألة النفسررية ,الثقررة بررالنف  ,المرونررة النفسررية ,اإلتجرراي 
.فيرررأتى ذلرررب متفقررراً  مررر  مرررا جررراأل بدراسرررة )نرررايف الحمرررد لتررردقيق المعرفرررى ,التفاؤ ,اإلدران وا

(بأن ردود الفعه الناتجة عن تفاعه الفرد مر  البي رة وذلرب مرن فرال  محاولترم إلارباع 2012,
جية ,وعنرردما ال يسررتطي  تلبيررة هررذي الحاجررات و حاجاتررم اإلجتماعيررة والنفسررية والثقافيررة والفسرريول

 ,تذا اسرررتمر هرررذا التررروتر فأنرررم يرررؤدى إلرررى اإلنهررران الجسرررمى والنفسرررى يحررردث تررروتر نفسرررى ,و 
إضررافة إلررى ذلررب ينشررأ الضررغل النفسررى نتيجررة التفاعرره مررا بررين الفرررد ومجموعررة مررن العوامرره 
الخارجيررة أو الدافليرررة البي يرررة منهرررا والشخصرررية ,والتررى تتمثررره فررري العوامررره الجسرررمية والعقليرررة 

النفسرررية آثرررارًا سرررلبية ,ومررردمرة أحيانررراً  علرررى اإلنسررران واإلنفعاليرررة ,وعرررادة مرررا تتررررن الضرررغوط 
حيرررث تعرررد ضرررغوط الحيررراة وأحرررداثها الحرجرررة جرررزأل مرررن  ,(31, 2009)أحمرررد عبرررداللطيف ,

طبيعرررررة الوجرررررود اإلنسرررررانى ,وركرررررن أساسرررررى مرررررن أركررررران الحيررررراة بجوانبهرررررا الموجبرررررة والسرررررالبة 
وسرررنم مرررن سرررنن هللا فررري ,والصررراعدة والهابطرررة ,حيرررث أن التغيرررر والتطرررور مرررن قررروانين الحيررراة 

 ونررم وفلقررم ,والمعرردالت التررى تررم بهررا هررذا التغيررر ظلررت سرررعتها تتزايررد ترردريجياً  حتررى أفررذت 
أفيرررراً  اررركه ظررراهرة جديررردة ,وأمترررد التغيرررر إلرررى كررره ارررت حولنرررا ,وتلرررى العالقرررات الترررى ترررربل 

ا يمكررن اإلنسرران بالبي ررة وبالنرراس وباألفكررار ,وبلغررت معرردالت سرررعة هررذا التغيررر الشررامه مبلغرر
معررم القررو  أن اإلنسرران المعاصررر يصرربا كرره يرروم ليجررد نفسررم أمررام عررالم ةيررر الررذى نررام عليررم 
برراألم  ,وهررو يطالررب مرر  ذلررب بررأن يتكيررف مرر  هررذي التغيرررات وحررين تتجرراوو معرردالت سرررعة 
التغير الحد األقصى لمعدالت القدرة اإلنسانية ,ف ن اإلنسان يصاب بنروع مرن افرتال  الترواون 
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( أن 2007بشرررررررى حسررررررين ,رى )ترررررروكررررررذلب  .(2001فسررررررى )فيرررررروال البرررررريالوى ,ل النوالضررررررغ
قررررد تكررررون نتاجررررا الضررررغوط هررررى معانرررراة عامررررة تررررؤدى إلررررى نقررررص قرررردرة الفرررررد علررررى التوافررررق 

,والرتفرراع مسررتوى تطلعررات الفرررد ,وعرردم رضرراي عررن عملررم ,وذلررب لعرردم الضررطراب العالقررات 
وري برالتوتر , عردم تقردير جهرودي ,وترري أن إاباع حاجاتم المادية والنفسية ,مما يؤدى إلى اع

تررأثير الضررغوط تتمثرره فرري اآلثررار الجسررمية واإلنفعاليررة والنفسررية التررى تظهررر علررى الفرررد نتيجررة 
   ثرة التعر  للضغوط.

مي  الضغوط النفسية الصنحية و   0.01وجوة عالقة  رة ة ةالة إحصائياا عند مستوى  -
لينننة للمروننننة النفسنننية لننندى التالمينننذ بالمرحلنننة الجاننننا النفعنننالي و العقلننني والدرجنننة الك
ويمكرررن تفسرررير هرررذي النتيجرررة مرررن فرررال   : 0.05المتدائينننة عننندا الجاننننا الجتمننناعي عنننند 

قرري  مرردى وجررود بعرر  تالضررغوط الصررحية حيررث أن  ,اإلطررار النظرررى والدراسررات السررابقة 
لرردى التالميرررذ  المشرركالت الصررحية التررى مررن اررأنها التررأثير علررى الجانررب النفسررى واإلنفعررالى

المفسررة للضرغوط النفسرية الترى  حيث يرتبل ذلب بما جراأل فري نظريرة )المواجهرة أو الهرروب(,
الكررررائن بررررين العقرررره  تقرررردم تفسرررريرًا بيولوجيرررراً  لاعرررررا  الفسرررريولوجية ,يوضررررا مرررردى اإلرتبرررراط

والجسد من حيث الحاالت النفسية والتغيرات الفسريولوجية ,وصرورت ذلرب فري اركه ميكرانيكى 
قرائى  ,بيررد أن ذلررب لررم يكرن كافيرراً  لتوضرريا مررا يحرردث عنرد تعررر  الفرررد لمصررادر الضررغل تل

الدائمررة أو المسررتمرة ؛ممررا دفرر  بعرر  البرراحثين السررتكما  الدراسررة فرري هررذا المجررا  والتوصرره 
وكررذلب نظريررة , (Ogden,2000,21إلررى نظريررات أفرررى توضررا مسررألة الضررغوط النفسررية )

(فرر ن اسرتجابات الفرررد للضرغوط النفسررية  Neufeld,2009,16أل ))التقردير المعرفى(وفقراً  آلرا
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 

 الموقرف مجهررداً  يجررب أن يرردرن الفرررد أوال ً هرى التررى تسرربب الضررغل لرم ,أى أنررم حررين يكررون 
وبالترالى فر ن الضرغل النفسرى  بأنرم كرذلب ,أى يجرب إدرا رم برأن مهردد لصرحة الفررد وسرالمتم.

ذو تررأثير دافلررى يخلررق حالررة مررن عرردم التررواون النفسررى أو الجسررمى دافرره الفرررد ويررنجم عررن 
 ت راب ,سرواأل كانرت هرذي عوامه تنشأ من البي رة المحيطرة مثره القلرق ,والغضرب ,والشرعور باإل

البي ررة عائليررة أو اجتماعيررة أو دراسررية 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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جررم فرري حياتررم ويمكررن القررو  أن اإلنسرران يوا .(10, 2000يواجهررم مررن مثيرررات )عبدالسررالم ,
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 
فطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروات إيجابيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة نحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو حررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره المشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركالت 

Moorea,P.,Chrabaszcza,J.,Petersona,R.,Rohrbecka,C.,Roemerb,E.,
&) Mercurio,A. 2014). ( أن األفرراد ةالبراً  31, 2014بشررى إسرماعيه ,) كمرا تشرير

ما يواجهون ظروفاً  تؤدى بهم إلى الشرعور بالضرغل النفسرى وويرادة فطرر تعرضرهم للمشرا ه 
قليرررة والبدنيرررة ,وبنررراأًل علرررى ذلرررب فررر ن العلمررراأل والبررراحثين عرررادة مرررا يركرررزون علرررى الصرررحية الع

الجانررب السررلبى مررن الضررغوط ,ويعتبررر الضررغل النفسررى مررر   العصررر الحررديث مررن وجهررة 
وللضررغل النفسررى آثررار علررى سررلوكيات األفررراد  نظررر المتخصصررين مررن مختلررف القطاعررات .
هم أيضرراً  ,وال يرررتبل الضررغل النفسررى بأمررا ن واتصرراالتهم مرر  اآلفرررين ولررم تررأثير علررى تفرراعل

العمرره فقررل ,برره يعررد حاليرراً  عررامالً  مشررتركًا فرري مختلررف البي ررات ومنهررا البي ررة التعليميررة التررى 
 يواجهها التالميذ .

مي  الضغوط النفسنية الجتمايينة   0.01وجوة عالقة  رة ة ةالة إحصائياا عند مستوى -
والدرجنننة الكلينننة للمروننننة النفسنننية لننندى التالمينننذ  ةللمروننننة النفسننني و الجاننننا النفعنننالي

ويمكرن تفسرير هرذي النتيجرة فري ضروأل ،بالمرحلة المتدائية عدا الجانا العقلي و الجتماعي 
ماجرررراأل فرررري اإلطررررار النظرررررى حيررررث أن الجانررررب اإلجتمرررراعى وهررررى قرررردرة الفرررررد علررررى افتيررررار 

علرررى عالقرررة  لحفرررال عليهرررا,وحميميرررة الرررروابل لبررردأل عالقرررات جديررردة وا ,العالقرررات وتطويرهرررا
ارتباطيررة قويررة بالجانررب اإلنفعررالى أى السرريطرة اإلنفعاليررة واإلعتمرراد علررى الررنف  ويقصررد بهررا 

ر كمررا يقصررد بهررا العمرره السرريطرة علررى العواطررف عنررد التعامرره مرر  الطلبررة الررذين يسررببن الترروت
جر  وجرود ويمكرن أن ير , (2007برين برين الطلبرة بعضرهم البع )أثمرار ارا ر , على الترواون 

عالقرررة برررين الضرررغوط النفسرررية اإلجتماعيرررة والجانرررب اإلنفعرررالى بالمرونرررة ,علرررى أن الضرررغوط 
تتوقف على صفات اإلنسران ونمرل اخصريتم وطباعرم ,ويررى الكثيررون أن المصردر الحقيقرى 
للضرررغوط إنمرررا يوجرررد بررردافلنا,إذ أن حجرررم مرررا يحررردث فررري العرررالم الخرررارجى إنمرررا يتوقرررف علرررى 

معايير األولوية التى تختلف من اخص ألفرر ,وكرذلب فلسرفة اإلنسران فري تقديرنا الذاتى لم و 
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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 موضروعيًا أقره أهميرة مرن 

 (.2018ين عبدالوهاب , يفية رؤية اإلنسان لهذا الحدث )اري

  فررري التعامررره مررر مواقرررف الحياتيرررة تحترررا  مهرررارات إجتماعيرررةأن اسرررتخدام المرونرررة فررري ال  مرررا
األومرررات أى عنرررد التعرررر  إلرررى حررراالت إنفعاليرررة ,فهرررذي المرونرررة تسررراعدي علرررى فهرررم الواقررر  

وترررى الباحثررة أن الضررغوط النفسررية ترررتبل بشرركه عكسررى مرر  المرونررة  ومحاولررة التكيررف معررم.
لنفسية حيرث أنرم كلمرا ارتفعرت درجرة المرونرة النفسرية كران التكيرف النفسرى أفضره والضرغوط ا

مهرارات وقائيرة وعالجيرة للتعامره مر  الضرغوط كرانوا النفسرية أقره ,وأن التالميرذ الرذين يملكرون 
ومرن هنرا  ,أ ثر تكيفاً  ومرونة وأقه ضغوطا مقارنة بالتالميرذ الرذين ال يمتلكرون هرذي المهرارات

سرية أهمية وتفرد هذي الدراسة ,حيث أنها تناولرت موضروع الضرغوط النفسرية والمرونرة النفتأتى 
 لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية ,وهم ف ة لم يتم اإلهتمام بها ودراستها مسبقا.

فروق ةالة احصائيا مي  متوسطي ةرجات تالميذ المرحلة  . توجد2:ينتائج الفرض الثان
تعننزى  العقلنني-الجتمنناعي-النفعننالي :لنفسننية وأبعاةهننا الفرييننةالمتدائيننة فنني المرونننة ا

 Independentللمجموعننات المسننتقلة تننم اسننتيدام اختبننار "ت"  ننناث(.إ-للنوع)ذنننور
sample T.test  اتجاه هذه الفروق:، و لمعرفة الفروق  

 ةها الفريية.وأبعا( الفروق مي  ةرجات الذنور واإلناث في متغير المرونة النفسية 14) جدول
عننندة األفننننراة  النوع المتغير   

) ( 
 المتوسط

 )م(
اإلنحننننننننننننننننننننرا  

 المعياري)ع(
 ةرجات الحرية

 )ة.ح(
 الدللة قيمة ت قيمة  

 98 4.48483 25.7451 51 إناث النفعالي 
2.95 

 
0.177 

 

 غير ةالة

 5.33073 25.5714 49 ذنور

 98 2.80895 16.902 51 إناث الجتماعي
0.21 

 
0.072 

 

 غير ةالة

 3.3973 16.8571 49 ذنور
 0.48 98 2.8563 15.0392 51 إناث العقلي

 
0.674 

 

 غير ةالة

 3.17342 14.6327 49 ذنور
 2.29 98 5.91774 57.6863 51 إناث الدرجة الكلية

 
0.411 

 
 غير ةالة

 9.02406 57.0612 49 ذنور
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 ويتضح م  الجدول السامق:
 يرذ بالمرحلرة االبتدائيرة فري المرونرةد فروق دالة احصائيا بين متوسطي رترب التالمعدم وجو -

        نررررررراث(.إ-تعرررررررزى للنوع)ذكرررررررورعقلرررررررى –إجتمررررررراعى –إنفعرررررررالى  :النفسرررررررية وأبعادهرررررررا الفرعيرررررررة
تفسرير نتررائج هرذا الفرر  فررى ضروأل مرا أسررفرت عنرم نتيجرة دراسررة ) سررى أسررعد,وفاأل ويمكرن 
إلررى أن  د فررروق بررين الررذكور واإلنرراث فرري المرونررة النفسررية ( مررن عرردم وجررو  2017 , نعرران 

التالميرررذ يعيشرررون الخبررررات الحياتيرررة نفسرررها فررري المدرسرررة أو المنرررز  أو المجتمررر  ,ويعايشرررون 
وذلرب لتكررار الظرروف الضراةطة الترى يعيشرها كره المجتمر  التطور السري  في أوجم الحياة ,

وتضرافة إلرى ذلرب يمكرن أن ينرتج , (2017,)سرميرة ارند بجمي  ارائحم ومن ضمنهم التالميذ
علررى  ,وقدرتررمعررن المرونررة النفسررية تررأثيرات إيجابيررة علررى حيرراة الفرررد النفسررية واتخرراذي لقراراتررم 

التصرف في المواقف الجديدة ,في حين أن التصلب والجمرود علرى أنرواع محرددة مرن السرلون 
ب أن يكرون علرى درجرة مرن تجعه الفرد ةير قادر على التكيف فري المواقرف المسرتجدة ,فيجر

,وتحقيق أهدافررم المرونررة فرري السررلون تسرراعدي علررى فهررم الواقرر  الجديررد ومحاولررة التكيررف معررم
ويتضرررا ممرررا سررربق أن  وطموحاترررم واارررباع حاجاترررم وفرررق ارررروط البي رررة الترررى يعررري  فيهرررا .

المرونرة النفسرية تعررد مؤارر مررن مؤاررات الصرحة النفسررية وسرمات الشخصررية اإليجابيرة التررى 
ن الفرررررد علررررى مواجهررررة وحسررررن التصرررررف والتكيررررف مرررر  الضررررغوط النفسررررية والتهديرررردات تعرررري

)مرررررووق بررررن أحمرررررد ومواجهررررة المخرررراطر والعررررودة لررررراداأل الرررروظيفى الطبيعررررى قبرررره حررررردوثها 
(  الترى تناولرت عالقرة المرونرة النفسرية 2016ويتفق ذلب م  دراسة )مروة سرعيد ,، (2012,

 755جامعرررة حلررروان ,وكانرررت العينرررة مكونرررة مرررن برررالتفكير األفالقرررى لررردى عينرررة مرررن طرررالب 
طالب وطالبة مرن كليرات جامعرة حلروان متبراينين فري التخصرص والمسرتويات الدراسرية والنروع 
,وأاررررارت نتررررائج الدراسررررة وجررررود عالقررررة ايجابيررررة بررررين المرونررررة النفسررررية والتفكيررررر األفالقررررى 

الثقافيررة علرررى الدرجرررة ,واليوجررد فرررروق دالررة احصرررائيا تعررزى إلرررى النررروع والتخصررص والخلفيرررة 
)صربا   كرذلب دراسرة .الكلية للمرونة النفسية ولري  أبعراد المرونرة النفسرية والتفكيرر األفالقرى

( هررررردفت إلرررررى التعررررررف علرررررى مسرررررتوى المرونرررررة النفسرررررية وعالقتهرررررا برررررالجن  2013وربيعرررررة,
والتخصررص لرردى طلبررة المرحلررة اإلعداديررة فررى محافظررة صررال  الرردين.تكونت عينررة الدراسررة 

توصررلت الدراسررة إلرررى أن  .ترررم اسررتخدام مقيرراس المرونررة النفسرررية .طالبررًا وطالبررة (300)مررن 
وأن جرررن  الطلبرررة لرررم يكرررن لرررم أثرررر علرررى مسرررتوى , مسرررتوى المرونرررة النفسرررية كررران منخفضررراً 
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نفسررررية مررررن طلبررررة  بينمررررا كرررران طلبررررة التخصصررررات األدبيررررة أ ثررررر مرونررررة ,المرونررررة النفسررررية
  .التخصصات العلمية

 :الفرض الثالث نتائج  
فنروق ةالننة احصنائيا مني  متوسننطي ةرجنات التالمينذ بالمرحلننة المتدائينة فني الضننغوط  توجند. 3

 اناث(.-تعزى للنوع)ذنور القتصاة ة-الصحية-الشيصية :النفسية وأبعاةها الفريية
لمعرفررة  Independent sample T.testللمجموعررات المسرتقلة ترم اسرتخدام افتبرار "ت" 

  اتجاي هذي الفروق:, و ق الفرو 
 وأبعاةها الفريية.( الفروق مي  ةرجات الذنور واإلناث في متغير الضغوط النفسية 15) جدول

عنندة األفننراة  النوع المتغير   
) ( 

 المتوسط
 )م(

اإلنحنننننننننننننننننرا  
 المعياري)ع(

ةرجننننننننننننننننننننات 
 الحرية
 )ة.ح(

 الدللة قيمة ت قيمة  

 1.089 98 6.77926 40.3725 51 إناث الشيصية 
 

1.388 
 

 غير ةالة
 8.55683 38.2245 49 ذنور

 0.094 98 3.3765 16.8039 51 إناث الصحية
 -0.018 

 غير ةالة

 3.37067 16.8163 49 ذنور
 4.566 98 1.64305 14.6863 51 إناث القتصاة ة

 
-0.968 
 

 غير ةالة
 2.20235 15.0612 49 ذنور

 2.028 98 8.91744 71.8627 51 إناث الدرجة الكلية
 

0.833 
 

 غير ةالة
 12.04375 70.102 49 ذنور

 ويتضح م  الجدول السامق:
عنندم فننروق ةالننة احصننائيا منني  متوسننطي ةرجننات التالميننذ بالمرحلننة المتدائيننة فنني الضننغوط -

 وترررى  اننناث(.-تعننزى للنوع)ذنننور القتصنناة ة-الصننحية-الشيصننية :الفرييننةمحاورهننا و  النفسننية
يعررود إلررى أن جميرر  التالميررذ  (إنرراث–الباحثررة أن عرردم وجررود فررروق تعررود إلررى متغيررر النرروع )ذكررور 

الردعم والتشرجي  مرن أجره  بحاجرة إلرىنفسها وأن الجمي  والتحديات  معرضون للظروف والمشكالت
 . حيررررث ترررررى الباحثررررة أن المواجهررررة تخطررررى المشرررركالت والعقبررررات وكسررررب الجرررررأة والثقررررة مررررن أجرررره

جررررزأل مررررن طبيعررررة الحيرررراة العصرررررية التررررى ارتبطررررت بزيررررادة الضررررغوط نتيجررررة  هررررو  النفسررررىالضررررغل 
التغيرالسرري  والمتالحرق فري كره المجرراالت ,ممرا يجعره الفررد يواجرم الكثيررر مرن التحرديات فري سرربيه 
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تحقيرررق أهدافرررم وتلبيرررة احتياجاترررم ,لرررذا أولرررى العلمررراأل والبررراحثون فررري تخصصرررات مختلفرررة الضرررغل 
اهتمررامهم نظرررراً  ألثررراري السررلبية علرررى الفررررد والمجتمرر  عمومرررا ,ولتزايرررد اإلهتمرررام النفسررى الكثيرررر مرررن 

بشررى وتتفرق نترائج الدراسرة أو تتقرارب مر  دراسرة)  بالصحة النفسية فاصرة التالميرذ دافره المدرسرة
وبرررذالب فرر ن جميررر  التالميررذ تعررري  ظرررروف (   2004,ودراسرررة) علررى إبرررراهيم , (2007الجميلررى ,

ولكنهررررررا تختلررررررف مرررررر  دراسررررررة  .  تعرضررررررون للمررررررؤثرات الحياتيررررررة بشرررررركه متقررررررارببي يررررررة واحرررررردة ,وي
(Agnew,2001,319) أارارت إلررى وجرود فرروق فرري الجرن  فري الضررغوط النفسرية ولصررالا  يالتر

إذ ترى أن اإلناث أ ثر عرضة للضغوط النفسية واإلنهان والقلرق وتلقراأل اللروم علرى أنفسرهن  ,اإلناث
ن وجرود الفرروق فري الجرن  فري الضرغوط النفسرية لصرالا اإلنراث أ Agnewمقارنة بالذكور.ويعتقرد 

ميررررة وردود ترجررر  إلرررى أن الررررذكور يمتلكرررون الكثيرررر مررررن أسررراليب التفريرررم اإلنفعررررالى فررري الحيررراة اليو 
وترأتى هرذي  (.ساليب الترويا م  األقران( والجسرمية مثره )األنشرطة الرياضريةاألفعا  النفسية مثه )أ

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

ألنهررم يتمتعررون بقرردرة وأسرراليب تكيفيررة بالتغلررب علررى الضررغوط مررن حيررث القرردرة علررى  ,بشرركه عررام
فالرذكور أ ثرر  ,المثابرة وعدم الهشاارة النفسرية علرى العكر  مرن اإلنراثالتحمه والمواجهة واإللتزام و 

حيرررث أن األسرررر تعطرررى دورًاً   .والتعامررره معهرررا نتيجرررة للتجربرررة والخبررررةالضرررغوط  قررردرة علرررى تحمررره
وأيضررا قرردرة الررذكور علررى طلررب المسرراعدة دافرره  ,للتجربررة وفرصررا أ ثررر للخبرررة للررذكر مررن اإلنرراث

حيرررث تمثررره  .نهيرررار واإلستسرررالم مرررن مجررررد محاولرررة واحررردة ةيرررر ناجحرررةالحررررم الجرررامعى وعررردم اإل
الضرررغوط اإلجتماعيرررة الضرررغوط دافررره األسررررة وفارجهرررا مرررن فرررال  التفاعررره مررر  اآلفررررين وتكررروين 

وعرردم , عالقرات معهرم وكرذلب الضرغوط الشخصرية الناتجرة عررن إحسراس التالميرذ بعردم الثقرة برالنف 
 ,والعالقرررة مررر  الجرررن  األفرررر ,صرررورة الرررذات الجسرررميةوكرررذا عررردم الرضرررا عرررن  ,الرضرررا عرررن األداأل

وكررررذا الضررررغوط اإلنفعاليررررة للتالميررررذ فرررري المرحلررررة  ,والخرررروف مررررن المسررررتقبه ,والخرررروف مررررن الفشرررره
 ,( أن اإلنسران يمكرن أن يتعرر  للضرغوط باسرتمرار2010وتشير دراسة )آما  إبراهيم , .بتدائيةاال

وهرو مرا يتوقرف علرى  ؛حرا  انتهراأل الموقرف الضراةلإال أنم قد يستطي  أن يعيد تواونم بشكه سري  
فالشخصرررية اإلنسرررانية ذات فصرررائص يتميرررز  ,مررردى قدرترررم علرررى المواجهرررة والمطاولرررة فررري التحمررره

 بعضها عن البع  األفر.
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 :املراجعائمة ق
 ( .لسان العرب ,دار صادر ,بيروت . 2005أبوالفضه جما  الدين ابن منظور )

يرراة الجامعيرررة وعالقتهررا بالمرونررة النفسرررية لرردى الطلبرررة ( .جررودة الح 2019أحمررد كامرره محمرررد )-
مركرز اإلراراد –ةير السعوديين في جامعة أم القرى .مجلرة اإلراراد النفسرى ,جامعرة عرين ارم  

 .2(, 58النفسى ,ع)

-(.التعامررررره مررررر  الضرررررغوط النفسرررررية ,عمررررران2009أحمرررررد عبرررررداللطيف والغريرررررر ,أحمرررررد نايررررره)-
  .األردن:دار الشروق للنشر والتووي  

( .الضرررغوط النفسرررية وعالقتهرررا بررربع  المتغيررررات النفسرررية برررين الطرررالب 2012أحمرررد بركرررات )-
 الوافدين,رسالة ماجستير ةير منشورة, لية التربية ,جامعة األوهر .

(.إعيرراأل الحرررب وعالقتررم بقرردرة الررذات علررى مواجهررة الضررغوط 2007أثماراررا ر مجيررد ناصررر )-
 دكتوراي ةير منشورة,جامعة بغداد, لية التربية للبنات .أطروحة -النفسية واإلسناد اإلجتماعى

( .الضررغوط النفسررية وأسرراليب التعامرره معهررا لرردى أطفررا  2010آمررا  إبررراهيم محمررد الشرري  )-     
 النزاعات المسلحة ,رسالة دكتوراي ةير منشورة ,علم نف .

زام التنظيمى لدى (.ضغوط العمه اإلدارى وعالقتها باإللت2008بسام صالا سعد على )-      
مديرى المدراس الثانوية بمملكة البحرين ,رسالة ماجستير ةير منشورة ,جامعة القدي  

 يوسف ,بيروت.
(.ضررررغوط العمرررره لرررردى األطبرررراأل واألعرررررا  ,بحررررث 2003حنرررران عبرررردالرحمن األحمرررردى )-      

ميرررررررردانى فرررررررري المستشررررررررفيات الحكوميررررررررة والخاصررررررررة بمدينررررررررة الريررررررررا  ,مركررررررررز الدراسررررررررات 
 .133-5ة,الريا  ,معهد اإلدارة العامة ,اإلداري

(.متغيررررات البي رررة الصررررفية وعالقتهرررا بالضرررغوط النفسررررية 2007بشررررى حسرررين علرررى الجميلررررى )-
 ,أطروحة دكتوراي ةير منشورة ,جامعة بغداد , لية التربية للبنات .

(.ضررررغوط الحيرررراة واإلضررررطرابات النفسررررية ,مكتبررررة األنجلررررو المصرررررية 2004بشرررررى إسررررماعيه )-
 لقاهرة , لية األداب.,ا
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(.الضررررغوط النفسررررية وعالقتهررررا بمفهرررروم الررررذات والتوافررررق 2006فليفررررة محمررررد إبررررراهيم عثمرررران )-
 الشخصى ,رسالة دكتوراي ةير منشورة .

(.مسررررتوى المرونررررة النفسررررية لرررردى طلبررررة المرحلررررة 2013ربيعررررة الحمرررردانى ,وصرررربا  منرررروخ )-      
(ع 20امعرة تكريرت لللعلروم اإلنسرانية ,مرج)اإلعدادية وعالقتها برالجن  والتخصرص .مجلرة ج

16 ,377-404. 
( .الشررفقة بالررذات وعالقتهررا بالمرونررة النفسرريةلدى 2019سررووان بنررت صرردقة بررن عبرردالعزيز ) - 

طالبات جامعة أم القررى بالمملكرة العربيرة السرعودية ,مجلرة كليرة التربيرة ,جامعرة أسريوط ,مرج 
 (.4(,ع)35)
(.اإلففررراق المعرفرررى وعالقترررم بالمرونرررة النفسرررية 2017ر )سررررى أسرررعد جميه,وفررراأل كنعررران فضررر-

لرردى طلبررة الجامعررة,مركز البحرروث النفسررية ,جامعررة الكويررت , ليررة التربيررة للعلرروم األنسررانية ,قسررم 
 (.26علم النف  ,ع )

( .المرونرررة النفسرررية وعالقتهرررا بمهرررارات التواصررره والصرررحة النفسرررية 2017سرررعادة الهاارررمية )- 
معررررة نررررزوى بسررررلطنة عمرررران فرررري ضرررروأل بعرررر  المتغيرررررات .رسررررالة لرررردى عينررررة مررررن طلبررررة جا

 ماجستير ةير منشورة , لية العلوم واآلداب ,جامعة نزوى ,سلطنة عمان .
 (.الصحة النفسية في سن الطفولة .عمان ,دار المسيرة للنشر. 2017سامر جميه رضوان )-
وط النفسرية لمعلمرات (.الخصرائص السريكومترية لمقيراس الضرغ2017محمد إبراهيم اند )سميرة -

( 52ريررا  األطفررا  ,مجلررة اإلرارراد النفسررى ,جامعررة عررين اررم  ,مركررز اإلرارراد النفسررى ,ع )
,415-399. 
(.الضررررغوط النفسررررية وعالقتهررررا بجررررودة الحيرررراة لرررردى طالبررررات 2018ارررريرين عبرررردالوهاب أحمررررد )-

 349, 2(ع70ج )مر ليرة التربيرة ,–الجامعة المعاقات حركياً , مجلرة كليرة التربيرة ,جامعرة طنطرا 
-341. 
(.مسرررتوى الضرررغوط النفسرررية والمرونرررة النفسرررة لررردى الطلبرررة ذوى 2018عبررردهللا سرررالم المهرررايرة ) -

عمررادة البحررث العلمررى , مررج –اإلحتياجررات الخاصررة ,دراسررات العلرروم التربويررة ,الجامعررة األردنيررة 
  .233 -1,248(,ع 45)
فسرية والتحصرريه األ راديمى لرردى الطلبررة (.العالقررة برين الضررغوط الن 2004علرى إبررراهيم محمرد )-

 الجامعيون ,رسالة دكتوراي ةير منشورة .
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(.ضرررغوط الحيررراة فررري األسررررة "مررردفه إلراررراد األومرررات".المؤتمر السرررنوى 2001فيررروال البررريالوى )-
الثامن لمركز اإلرااد النفسى "األسرة في القررن الحرادى والعشررين تحرديات الواقر  وآفراق المسرتقبه 

 .638 – 605(, 2بية ,جامعة عين ام  ,مج)", لية التر 
(.الضرغوط النفسررية المدرسررية وعالقتهررا باإلنجرراو 2012مررووق بررن أحمررد عبدالمحسررن العمرررى )-

األ اديمى ومستوى الصحة النفسية لردى عينرة مرن طرالب المرحلرة الثانويرة بمحافظرة الليث,رسرالة 
 ماجستيرفى علم النف  ,السعودية ,جامعة أم القرى.

( .المرونررة النفسررية :ماهيتهررا ومحرردداتهاوسيمتها الوقائية.إصرردارات 2013مررد أبررو حررالوة )مح-  
 .55-1(,29ابكة العلوم النفسية العربية ,العدد)

(.المرونررة النفسررية وعالقتهررا بررالتفكير األفالقررى لرردى الطررالب فرري 2016مررروة سررعيد عرروي  )-
الفرعيرة والتخصرص األ اديمى.دراسرات ضوأل المتغيررات الديمجرافيرة المرتبطرة برالنوع والثقافرة 

 .471-393(,3)26نفسية ,مصر ,
(.اإلةترراب النفسرى لردى طرالب كليرات التربيرة فري بعر  2010نور الدين محمد أحمرد محمرد )-

الجامعرررات الحكوميرررة وعالقترررم بالضرررغوط النفسرررية ومركرررز الرررتحكم ودافررر  اإلنتمررراأل للررروطن ,رسرررالة 
 دكتوراي ةير منشورة .
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