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 يروس كورونااتطور الصمود النفسي لدى املراهقني املتعافني من ف
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 لمعموم االنسانية كمية التربية ابن رشد جامعة بغداد/ 

Ghada.ali@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 

 :الممخص
البحث الحالي الصمود النفسي لدى المراهقين المتعافين من فايروس كورونا في  تقصى
لمتغيري العمر  فضاًل عن تعرف فيما إذا كان( سنة، 29،  27،  25،  23االعمار )
( مراهقُا ومراهقة في مدينة بغداد. 231) وقد بمغت عينة البحث. أثرًا في هذا الصمود والجنس

واستخرج  (،Connor – Davidson, 2003ر ودافيدسون )مقياس كونو تبنت الباحثة و 
إن عينة البحث من المراهقين في  النتائج أظهرتو  صدق ترجمته وصدقه الظاهري وثباته.

، إذ يتطور االعمار جميعها تتمتع بصمود نفسي. وان لمتغير العمر تاثيرًا في هذا الصمود
( 25و  23س مستمرًا، فقد ظهر ان عمري )بالتقدم في العمر ويتخذ مسارًا تطوريًا مرحميًا ولي

سنة يمثالن مرحمة تختمف عما بعدها من االعمار. أما بالنسبة لمتغير الجنس فانه عمى الرغم 
من عدم ظهور داللة احصائية له، إال ان المتوسطات تظهر تفوقًا لدى المراهقات في الصمود 

  ( سنة.25و  23النفسي في عمري )
 .(الصمود النفسي، فايروس كورونا)كممات مفتاحية: 

Psychological resilience development among teenagers 

Coronavirus (COVID 19) recoveries 

Assistant Professor. Dr. Ghada Ali Hadi 

Ibn Rushd College of Education for Human Sciences, Baghdad University 

Ghada.ali@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 

Abstract: 

     The current research investigated the psychological resilience among 

teenagers Coronavirus (COVID 19) recoveries at age of (12, 14, 16, 18) 
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years. As well as,identifying whether the variables of age and gender affects 

this resilience.The sample of the research consisted of (120) male and female 

teenagers in Baghdad.The researcher adopted the Connor-

Davidson Resilience Scale (Connor-Davidson, 2003), and the validity of its 

interpertion, its face validity, and resistance were verified.The results showed 

that the research sample of teenagers of all ages had psychological resilience. 

Also, showed that the variables of age affect this resilience, as it develops 

with age and takes an interim evolutionary not continuous path.As the result 

showed that the age of (12, 14) years represents a stage that differs from what 

comes after it.For the variables of gender, however, the lack of statistical 

significance for it, the averages show an advantage among female teenagers 

in psychological resilience at the age of (12, 14) years. 

Keywords: psychological resilience, Coronavirus (COVID 19). 

 :قدمةم
ظروفيًا حياتييية  عمييى وجيه الخصييوص العراقييي بليكل عييام والمراهقيونيعييش المجتميع 

صيييعبة نتيجييية انتليييار فييييايروس كورونيييا، وكيييل هيييذ  الظييييروف والعواميييل التيييي يمييير بهييييا 
االلييخاص تييؤثر عمييى لخصييية الفييرد وقدرتييه عمييى التكيييف مييع تمييك الظييروف ليواصييل 
مليييوار حياتيييه فيييي البنييياب، وهيييذا يتطمييي  صيييمودًا نفسييييًا مييين الفيييرد ونظييير  واقعيييية لمحييييا  

 والعمل من خاللها.
قييييدر  الفييييرد عمييييى التكيييييف مييييع ا حييييداث الصييييادمة والمحيييين صييييمود النفسييييي الويمثييييل 

والمواقف الضاغطة المتواصمة. وهو عممية مستمر  يظهر من خاللها الفرد سموكًا تكيفيًا 
 :NewMan,2002ايجابيًا في مواجهة المحن والصدمات ومصيادر الضيغط النفسيي )

62). 
 يسيعى ككتلياف فس االيجيابي، اليذيلبنة في منظومية عميم الين النفسي الصمود ُيعدو 

تسييمل لسنسييان أن يتجيياوز التحييديات وييينهض  قييدر القييوى اكنسييانية وتنميتهييا. فالصييمود 
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مكانتيه عميى  ويسيتمد مفهيوم الصيمود .ه مين عثيرات ليحقيق النميو والكفياب مما يتعرض ل
الخريطة العممية من الملهد االجتماعي، إذ تحيط باالنسان منيذ نليهته تحيديات اليمكنيه 
تجنبها أو التغم  عميها، بل عميه مواجهتها وأن يتعايش معها أو يتجاوزها، فالصمود له 
دور محييوري مهييم فييي بنيياب اللخصييية، فيياذا كانييت القييوى الخارجييية اليمكيين مواجهتهييا أو 

يهييا، فييالقوى الداخمييية يجيي  تنميتهييا كييي نحييد تهثيراتهييا وتييداعياتها السييمبية بمييا التغميي  عم
 (. :: 3122يمكن الفرد من تحقيق النمو والتكامل )ا عسر،

القمق والخوف وعدم القدر  عمى  ينتابها وحساسة صعبة ُتعد مرحمة المراهقة مرحمةً و 
ه مجتمعنا العراقي من انتلار السيما بالنسبة لما يواجهو التوازن النفسي واالجتماعي، 

 وباب كورونا مما أثر سمبًا عمى لخصياتهم وقدراتهم.  
 

 مشكمة البحث واىميتو
 النفسية التي الضغوط تزايد إلى البلر حيا  عمى كورونا جائحة هيمنة أفضت
 ،نياليق المصاحبة لعدم القمق لحالة نتيجة كافة، العالم دول في ا فراد يواجهها
 هذ  عززت وقد .والعزل اكجباري ،االجتماعي التباعد راتيوتهث ،العدوى ومخاوف
 النفسية اآلثار معالجة من بينها آليات عد  عبر النفسي التعافي أهمية من المعطيات
 وطرح لموباب والفكرية النفسية البنية إيجابي وتفكيك عاطفي مناخ وخمق، لموباب المبالر 
 آليات وخمق واالستقاللية الذات تقبل عبر النفسية الرفاهيةوتحقيق  اكيجابية ا فكار

: 313)رلدي، لموباب الجماعية الذاكر  إيجابيات عمى والتركيز المستقبمي نفسية لمصمود
4). 

من أزمة فيروس وفي ظل ما أكد  العمماب من أنه ال يوجد أمل بالقضاب أو االنتهاب 
هذا  وتكنولوجيا العصر ان توقف خطر .م ، فمم تستطع قوى التقدكورونا بلكل نهائي

يمثل المحرك ويهدد ا مم بفقدان مورد  الذي يهدد ا فراد بفقدان حياتهم.الخطر 
لألنلطة وعماد التقدم وبناب الحضارات أال وهو العنصر البلري  ا ساس

 (.:26: :312)الدهلان،
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، ا حداث االجتماعيةبتفاعاًل وتهثرًا  ا كثر من لرائل المجتمع ويمثل المراهقون
هو السبيل  جميعها المجاالتهذ  ، ومدى تهثرهم في واالقتصادية والسياسية والثقافية،

ات الى ان قد ألارت الدراس. و الى تعرف حاجاتهم النفسية وبالتالي العمل عمى الباعها
ة من اآلثار النفسي لتها  التنفسي الحاد، ترت  عميه العديدانتلار فيروس متالزمة اال

فضاًل عن الكثير من اعراض اضطرا  ما بعد  مثل الخوف، والقمق، واالكتئا .
آثارها بلكل عميق لفترات طويمة لدى المراهقين مما أدى بهم  تستمرة والتي دمالص

 (. 2162: 3131لمعديد من الملكالت وا زمات النفسية )الفقي، وابو الفتوح،
 كان هذا سواب الفرد يهدد خطر وجود ن خاللم النفسي الصمود ىمع وُيستدل

 ادهاكج من همتفاوت درجات الى الفرد وتعرض .بيئياً  أو ،ً اجتماعيا أو، بيولوجياً  الخطر
 ( :Rose,2009). له  لتعرضالمعتاد قبل ا المستوى إلى والعود  لسجهاد واالستجابة

 وقت في الفرد نع الدفاع كآليات الصمود النفسي يعمل الى ان( 3126وألار محمد )
 تحممه من وما به المحيطة والبيئةتختمف باختالف ا فراد  لياتاآل ذ ه نولك .نالمح
. الفرد في أقل تهثيراً  الصعوبات جعل في إيجابي تسهم بلكل يهف ،وصعوبات معانا 
 قدر الصمود النفسي هو  الى ان (Barbara&Bia, 2011كل من باربرا وبيا ) وألار
 التي الصادمة الخبرات من مرغعمى ال البدنية هوصحت النفسي هتوازن استعاد  ىمع الفرد
 الوقت فيالملكالت  آليات حل نم آلية يعد النفسي الصمود نأ فضاًل عن . اهب يمر

من كل  ناهتواج باتت التي اليومية الحيا  ضغوط فيم التحك نممك نعد ممف .الحاضر
 تنمية الى تحتاج والتي ،صمودمل نفسية نممك آليات لكننا اتجا 

(Richardson,2002:18 ). 
داخل  تحدث التي التغيرات ومقاومة ،الصعوبات ةهمواج ىمع فرادا  قدر تختمف و 
 ذ ه دوامة في يقع ، وهناك منضغوطمل ويصمديتكيف  فهناك من بهم، المحيطة البيئة

 الصمود مو همف الى لموصول والسقوط والتعافي المواالستس المقاومة ودوامة الضغوط
اللخصية  جوان  ىمع ركزت النفسية مجال الضغوط في الحديثة الدراسات  .النفسي

النفسية   هبصحت فظاً حتم الفرد يضل لهنها ان تجعل نم ، وعمى متغيراتااليجابية
 الصمود متغير الدراسات بعض تناولت وقد .ضغوطات الحيا  تههمواج عند لجسميةاو 
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 التكيف ىمع والتي تجعل الفرد قادراً  االيجابيةالمتغيرات  ىذ ه أهم أحدبوصفه  النفسي
 (.5: 3129)دعنا، الضاغطة  حداثا ةهمواجو 

 الذين ، مثل:مخاطرمل المعرضين لأللخاص بالنسبة أهميته النفسي الصمود يكتس 
 غيير صيحية ظيروف مين يعيانون من أو ،االزمات والحرو مناطق أو ،فقر في يعيلون
 الظيروف ذ هي ميع اكيجيابي والتعيايش الفعالية ةهيالمواج ىميع مهيل المعيين ة، كونيهمزمني

  والمصياع  لممتاعي  التعيرض يتضيمن ا ول:البعيد ثنيائي تكيوين النفسيي والصيمود.
 .(3:: 3126سممون،) اهمع اكيجابي التوافق ، والعد الثاني: هووالصدمات ا زماتو 

عنيييد  صيييالبةال تيييدني مسيييتوى  ( اليييى انkobasa,1979) كوباسيييا توصيييمت دراسيييةوقيييد 
 نجيازًا واقتيدارًا.صيمودًا ومقاومية وا االفراد تقمل من مواجهة الضغوط، وبالتالي يكونوا أقل
الصييييحة  فييييي الضييييغوط التييييي تحييييدثوان الصييييمود النفسييييي متغييييير سيييييكولوجي يخفييييف 

 (.263: 3127الجسمية والنفسية لمفرد )ابو حالو  واللربيني،
اقعييه فييي ألييد الحاجيية لتغيييير و  كافيية ولييرائحه المختمفيية بفئاتييهمجتمعنييا العراقييي  وُيعييد

لخصيييته وقدرتييه عمييى التكيييف ومواجهيية  فيييالتييي تييؤثر  ليقيياوم كييل التحييديات والصييعا 
الصييعا . ولكييي يواصييل الفييرد ملييوار  الحييياتي فييي البنيياب واثبييات ذاتييه يتطميي  صييمودًا 

ال اليييذي يمكييين والسيييؤ  (.462: 3128ونظييير  متفائمييية لمحييييا  )عبيييد الصييياح ، و محميييد،
 ُيطرح هو: 

وف القاسية التي تحمل الظر الصمود النفسي، و  لماذا يتمتع بعض الناس بالقدر  عمى
مييين أعيييراض اليييبعض اآلخييير  فيييي حيييين ينهيييارفيييايروس كورونيييا،  منهيييا مصيييابوا-يعييياني 

 من جراب . ويظهرون اضطرابات نفسية أو جسدية بسيطة منه،
فيييي ارتبييياط  تجميييىالتيييي تحيييث الحيييالي مييين المعايلييية الواقعيييية مليييكمة الب تبيييرزوبيييذلك 

صيييابة الميييراهقينجائحييية كورونيييا بيييال  صيييمودهم النفسيييي تغييييريوهيييل ، واقع المجتمعيييي، واب
 .في هذا الصمود؟ لمجنستهثيرَا  . وهل هناك؟بتقدمهم في العمر
 أىداف البحث:

 استهدف البحث الحالي الى تعرف:
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العمر  المتعافين من فايروس كورونا تبعًا لمتغيريالصمود النفسي لدى المراهقين  .2
 )ذكور ، اناث(. والجنس ( سنة،18 , 16 , 14 , 12)
 والجينس  سينة، (18 , 16 , 14 , 12)العمير تبعيًا لمتغييري هداللية الفيروق فيي .3

 )ذكور ، اناث(.
 حدود البحث:

سيينة،  (18 , 16 , 14 , 12)عمييار فييي ا المراهقين بييتحيدد البحييث الحييالي ي
 – 3131المتواجيييدين فيييي مدينييية بغيييداد لمعيييام الدراسيييي  ،المتعيييافين مييين فيييايروس كورونيييا

3132. 
 

 تحديد المصطمحات
 الصمود النفسي:
 عرفه كل من:

 (Windle,1999ويندلي ) -
التكيف الناجل لمهام الحيا  في مواجهة الحرمان االجتماعي او الظروف المعاكسة 

 (.Windle,1999:163لمغاية )
 (Richardson,2002) ريتلاردسون -

 .(Richardson,2002: 72)القدر  عمى النجاح في مواجهة المحن    
 (:Connor & Davidson,2003كونور ودافيدسون ) -

                                          سيييييمة لخصيييييية تمكييييين الفيييييرد مييييين النجييييياح فيييييي مواجهييييية ا حيييييداث الضييييياغطة
(Connor & Davidson,2003:77 ) 

 (Petersion,2004ترسون )ب -
القيييدر  عميييى اسيييتعمال الطاقييية بليييكل مثمييير ومنيييتج لتحقييييق ا هيييداف فيييي ظيييل 

 (.Petersion,2004: 202الظروف المواجهة والمعاكسة )
 التعريف النظري:

ُبني عمى وفيق النها تبنت مقياسهما الذي  كونور ودافيدسونتبنت الباحثة تعريف 
 .نظرية ريتلاردسون
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 التعريف االجرائي:
 اجاباتهم عمى مقياس الصمود النفسي. الدرجة التي يحصل عميها المراهقون عن

 :فايروس كورونا
ليييدى البلييير مييين قبيييل  اسيييبق تحدييييدهجدييييد  مييين فيروسيييات كورونيييا والتيييي ليييم يُ  سييياللة

 المكت  اكقميمي للرق المتوسط(. –)منظمة الصحة العالمية 
 

 ودراسات سابقة اطار نظري
حثين فيييي النفسيييي حيييديثًا نسيييبيًا، وحظيييي باهتميييام العممييياب والبييياظهييير مفهيييوم الصيييمود 
وقد ركزت الدراسيات فييه عميى دور عواميل الوقايية والحمايية  مجال عمم النفس االيجابي.

يحتييل مركييز الصييدار  فييي مجييال مييا  هييذا المفهييومفييي إدار  المحيين وا زمييات، ممييا جعييل 
خدم هيييذا المصيييطمل فيييي ثيييم أسيييتُ   (. Arokiaraj,2011:82يسييمى ببحيييوث المخييياطر )

( مييع Winner Emmyات القييرن الماضييي ميين قبييل االخصييائية وينيير ايمييي )ينسييبعي
 سنة، (41مجموعة من ا طفال في دراسة طولية استمرت )

في تحديد مدى قدر  الفرد عمى التكيف مع  مهماً لصمود النفسي دورًا ويمع  ا
النفسية لآلثار  وُيعد من أهم متغيرات الوقاية والمقاومة .ضغوطات الحيا  التي تواجهه

( وجان Lopez,et,al,2004لوبيز وزمالئه ) السمبية لألزمات. وهذا ما أكدته دراستي
(Chan,2000التي توصمت )من آثار الضغوطات  يخففالى ان الصمود النفسي  ا

 اليومية.
الفرد من التكيف مع مواقف  تساعدالصمود النفسي استجابة انفعالية وعقمية  ُيعدو 

الحيا  المختمفة، والمواجهة االيجابية لملدائد والصدمات، والضغوط النفسية التي 
، حتى الملكالت الصحية الخطر و  في عالقته ا سرية واالجتماعية،يواجهها الفرد 

 (9: 3126جا  اهلل وآخرون، وغيرها من الضغوط التي يتعرض لها )
الصمود النفسي في حيا  المراهقين، لما يمثمه من قدرتهم عمى ومن هنا تتبين أهمية 

ونتيجة لتركيبة  عند اصابتهم بفايروس كورونا.ونها التكيف مع الصعوبات التي يواجه
تكيف معه يصبل أول وسائل وتوقيت ظهور  فان ال ،وظروف انتلار الفايروس  هذا
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جوهر في اته المؤثر  وهو أمر قد يصع  تحقيقه في ظل استمرار تداعي مواجهته.
  الحيا ، فضاًل عن تهثير  النفسي عمى ا فراد الذين تغيرت حياتهم كميًا.

 موعمى الرغ جتماعية ونفسية عمى مستوى العالم.آثارًا ا وقد أحدث فايروس كورونا
ن قمة الدراسات التي تبين تمك اآلثار بسب  حداثة المرض، إال ان ذلك يمك من

لم يعهدها من قبل وّلد لديه  لمد فبقاب االنسان في  السموك البلري،مالحظته من خالل 
الى  (Holmes,2020: 556)ملاكل نفسية متعدد ، إذ ألارت دراسة هولمس وآخرون 

وان العزل االجتماعي، والقمق، والتوتر،  لفايروس.تهثر الناس بالقمق والعزل بسب  ا
 عبار  عن عواصف تجتاح الصحة النفسية لمناس.

 

 النظريات التي فسرت الصمود النفسي
 (Richardson,2002نظرية ريشاردسون )

نمو واالزدهار في يجسد الصمود النفسي الصفات اللخصية التي تمكن الفرد من ال
فقييد أثبتييت الدراسييات عمييى مييدار العلييرين عامييًا                       مواجهيية اللييدائد.

                             الماضييييييييييييييييييييييييية  ان القييييييييييييييييييييييييدر  عمييييييييييييييييييييييييى الصييييييييييييييييييييييييمود هييييييييييييييييييييييييي سييييييييييييييييييييييييمة متعييييييييييييييييييييييييدد  
فقيد أليارت دراسية  ا بعاد تختمف باختالف السياق، والوقت، والعمر، والجينس، والثقافية.

ان الصيمود اليى ( Davidson,2003; Rutter, et.al,1985&Connor)   كيل مين
 مختمفة. الواحد الذي يتعرض لظروف حياتية الفردلدى النفسي يختمف 

لفيرد وتعميل عميى دفعيه لتحقييق توجيد داخيل ا قيوً  د ريلاردسون الصمود النفسي، يعو 
التييوازن البيولييوجي النفسييي الروحييي  فييي حالييةمييع ظروفييه  يتكيييفان ويمكيين لمفييرد  ذاتييه.
إذ تيييؤثر الضيييغوط  والعقيييل، واليييروح(،التوافيييق بكيييل مييين )الجسيييم،  يسييياعد  عميييىو  لدييييه.

توقعييية فيييي قيييدر  الفيييرد عميييى التكييييف. وتتيييهثر النفسيييية واحيييداث الحييييا  المتوقعييية وغيييير الم
 .بعوامل الصمودمواجهة مثل هذ  االحداث 

الضييغوط فييي قييدر  الفييرد عمييى التكيييف، وان مواجهيية االحييداث تتييهثر بصييفات وتييؤثر 
 عممية اعاد  التكامل الى واحد  من اربع نتائج، هي:تؤدي الصمود، و 

 .التوازنمن جيد التكيف يؤدي الى مستوى  .2
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 الداخمي لنقل االرباك او التلويش الى الوراب. التوازنالعود  الى  .3
 .يرسخ مستوى أدنى لمتوازن والنمواللفاب عند الخسار   .4
تسيييتخدم  التيييي قيييد، مثيييل السيييموكيات الميييدمر  لميييذات سييييئة التكييييفالاالسيييترايجيات  .5

نتيياج لمقييدرات  هييوالصييمود لييذا فييان  ، مييع الضييغوطات التييي يواجههييا الفييرديييف لمتك
 (.Richardson,2002:59التكيفية الناجحة )

 

ان ا فييراد الصييامدين لييديهم توازنييًا نفسيييًا،  عمييى (Coutu,2002) كوتييو ذلييك ويؤكييد
وقييادرين عمييى مواصييمة حييياتهم رغييم الصييعوبات والتحييديات  نهييم واثقييون فييي إمكانيياتهم 
وقييدراتهم الخاصيية، ويمكيينهم مواجهيية الضييغوط والصييعوبات بمفييردهم إذا اضييطروا لييذلك، 

 53: 3128الوكيل و راضي،راتهم عمى المثابر  والتحدي )دفضاًل عن ثقتهم في ق
 

 

 (Saakvitne et al, 1998ين وآخرون )تالبنائية لـــ ساكفالذاتية نظرية التنمية 
هيييذ  النظريييية ان اعيييراض النييياجين مييين الصيييدمة هيييي اسيييتراتيجيات تكييييف تنليييه  تيييرى

منياطق ذاتيية تتيهثر  ةين وآخرون الى ان هنياك خمسيتوألار ساكف كدار  وسالمة النفس.
فهيييم اليييذات والعيييالم بميييا فيييي ذليييك وا زميييات الصيييادمة، المنطقييية ا وليييى: هيييي با حيييداث 

الروحانييييات. والثانيييية: هيييي القيييدرات الذاتيييية وهيييي القيييدر  عميييى التسيييامل واليييدمج الميييؤثر 
هييي التييي اآلخييرين. والمنطقيية الثالثيية:  والحفيياظ عمييى االتصييال الييداخمي مييع الييذات ومييع

حية، مثيل القيدر  عميى مراقبية اجيات النفسيية بطيرق ناجتتهثر بالموارد الالزمة لتمبيية االحتي
والمنطقة الرابعة: هي التي تتهثر بمفهوم الحاجيات النفسيية المركزيية التيي تتضيل  الذات.

وأخييرًا المنطقية الخامسية: وهيي نظيام اكدراك الحسيي واليذاكر   المعرفيية.في المخططيات 
 (.51: :312)اللويكي،ويلمل التكيفات البيولوجية والخبرات الحسية 

 

 :الصمود النفسي مقومات
تنمييية الكفاييية: وهييي تنمييية قييدرات الفييرد العقمييية والجسييمية واالجتماعييية، لتصييل  .2

 الى درجة المهار  والكفاية وتساعد عمى التوافق مع متطمبات الحيا  المختمفة.
القييدر  عمييى التعامييل مييع العواطييف: وهييو نمييو قييدر  الفييرد عمييى ضييبط انفعاالتييه  .3

 وعواطفه، لضبطها في المواقف التي تتطم  ذلك.
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تنمييية االسييتقاللية الذاتييية: وهييي اعتميياد الفييرد عمييى نفسييه فييي اصييدار القييرارات  .4
التي تتعمق بمستقبمه وحياته، ويستمع اليى نصيائل اآلخيرين وان يسيتخمص منهيا 

 بما يتمالى مع ذاته.
 وامكانياته والعمل عمى تنميتها.تبمور الذات: وهو نمو قدر  الفرد عمى فهم ذاته  .5
نضج العالقيات اللخصيية المتبادلية: وهيي نميو قيدر  الفيرد عميى إقامية العالقيات  .6

اللخصيييية واالجتماعيييية، وزيييياد  القيييدر  عميييى التفاعيييل، واالسيييتجابة بطريقييية لهيييا 
 (33: 3129عالقة باستجابة اآلخرين )دعنا،

 

 باالستنتاجات اآلتية:وفي ضوء ما تقدم يمكن لمباحثة ان تخرج 
ينطيييوي عميييى التمسيييك بالحييييا  وتحميييل الضيييغوط  اً الصيييمود النفسيييي سيييموكيمثيييل  .2

النفسية جراب االعراض التي يصابون بها والتصدي لأللم من جراب ، مين خيالل 
 وجود هدف في الحيا .

 .ويقويه التعرض لمخبرات الصادمة الصمود النفسيينمي  .3
 والجسيمية الصيحة النفسيية فيي تيهثير ايجيابيليه تمتع الفرد بالصمود النفسيي  ان .4

 .والنظر  المتفائمة لمحيا 
حاليية الصييحية والنفسييية عقمييية، والال بتبيياين قييدرات الفييردالصييمود النفسييي يتبيياين  .5

 ه السابقة. خبراتوالجسمية، فضاًل عن ثقافة الفرد و 
جراءاتو  منيجية البحث وا 

 منيجية البحث:اواًل: 
من بين طرائق دراسيات النميو، إذ  بالدراسات المستعرضةيتحدد منهج البحث الحالي 

االختبار عميى مجموعيات مين ا فيراد فيي سينوات مختمفية فيي وقيت واحيد،  يجري الباحث
 (.51: 2:96بمعنى ان تتم الدراسة عمى قطاع مستعرض من النمو )الحمداني,
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 إجراءات البحث:ثانيًا: 
 مجتمع البحث:

نتيجييية لعيييدم تيييوافر احصيييائية دقيقييية ليييدى الجهيييات المسيييؤولة عييين تحدييييد اعميييار االفيييراد 
دائير  الصيحة المصابين والمتعافين ومن فيروس كورونا. ليذا لجيهت الباحثية اليى مراجعية 

المتعيييييافين فيييييي مدينييييية بغيييييداد بجانبيهيييييا )الكيييييرخ  العامييييية لغيييييرض الحصيييييول عميييييى اعيييييداد
 .( فرداً 92168) 2/5/3131ولغاية  2/2/3131 والرصافة( والبالغ عددهم من تاريخ

 عينة البحث: 
عميار، ليذا تعافين مين فيايروس كورونيا بحسي  ا نظرًا لعدم تواجد احصائية دقيقة لمم

تمكنت الباحثة من الحصول عمى بيانات دخول المصابين الى المستلفيات، والخارجين 
م فيميييا اذا كيييانوا ضيييمن بمجموعييية مييينهم، وسيييؤاله وأتصيييمت الباحثيييةمنهيييا بعيييد التعيييافي. 

( 231الحصيول عميى ) تمكنت الباحثة مين وبذلك العمرية لعينة البحث الحالي.المرحمة 
 لالجابة عن فقرات مقياس الصمود النفسي. مراهقًا ومراهقة،

 

 أداة البحث:
ومين  تناوليت الصيمود النفسيي،   سيابقةأطمعت الباحثة عمى بعض أدبيات ودراسات 

تكون وقد . (Connor – Davidson, 2003كونور ودافيدسون )مقياس خاللها تبنت 
، تنطبيق عميي غالبيًا، تنطبيق تنطبيق عميي دائمياً ( فقير  بتيدرج خماسيي )36المقياس من )

  من صدقه وثباته. وتحققت الباحثة عمي احيانًا، تنطبق عمي نادرًا، التنطبق عمي ابدًا(.
( 231التحميل االحصائي البالغة )بعد ان طبق مقياس الصمود النفسي عمى عينة 

مراهقًا ُصحل المقيياس بحسيا  الدرجية الكميية ليه مين خيالل العيدد الكميي لمفقيرات البالغية 
(  وبييذلك فييان اعمييى درجيية يمكيين ان 6،5،4،3،2( بييدائل بييدرجات )6( فقيير ، لهييا )36)

(، بمتوسيط نظيري مقيدار  36( درجية، وأقيل درجية )236) هيي يحصل عميهيا المسيتجي 
 ( درجة.86)
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 :الصمود النفسي عند المراىقينمقياس لالتحميل اإلحصائي 
 صدق األداة:أواًل: 
 الصدق الظاىري: -

عمى مجموعة من المتخصصين في مجال العموم التربوية والنفسية  المقياسعرض 
 لممحتييوى الميراد قياسيية. وقيد اتفييق المتخصصيون جميييعهم وتمثيميه تهمحكيم عميى صييالحيل

 عمى صالحية االدا .
 صدق البناء:  -

 تحققت الباحثة من ىذا االجراء عن طريق:
%( 38باستخدام المجموعتين المتطرفتين ) المقياسحسا  القو  التمييزية لفقرات  -2

القييييم التائيييية المحسيييوبة لتميييييز  تراوحيييت وقيييد، لكيييل مييين المجموعييية العمييييا واليييدنيا
 (. :26,98و  31:,8ما بين)  الفقرات

معاميييل ارتبييياط  ةالباحثييي تاسيييتعمملممقيييياس:  درجييية الفقييير  بالدرجييية الكمييية عالقيية -3
بيرسييون السييتخراج معامييل االرتبيياط بييين درجييات كييل فقيير  والدرجيية الكمييية لمقييياس 

دالييييية إحصيييييائيًا عنيييييد  جميعهيييييا االرتبييييياط، وتبيييييين أن معيييييامالت الصييييمود النفسيييييي
( 1,16مسييتوى دالليية )عنييد ( 1,2:7) الحرجيية لمعامييل االرتبيياطمقارنتهييا بالقيميية 
ان المقييياس صييادقًا لقييياس الظيياهر  الييى  اً مؤليير  هييذا ديعييو  ،(229ودرجيية حرييية )

 .التي وضع لقياسها
 
 األداة: ثباتثانيًا: 
معاميل الثبيات بميغ  وقيد باستخدام معادلة الفا كرونباخ، ثبا  ا دا  استخرجت الباحثة 
(1,:3.)  
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 عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا:
، )العمر يلمتغير  تبعاً كورونا  وباءالمراىقين المتعافين من لدى الصمود النفسي أواًل: 

 (.الجنس
 ( سنة. 21,  21,  21,  21ألعمار )ا   . أ

اظهرت النتائج باستخدام االختبار التائي لعينة واحد  فروقًا دالة احصائيًا بين 
بان عينة البحث من المتوسطات الحسابية والمتوسط النظري. وبذلك يمكن القول 

إذ صمودًا نفسيًا، يمتمكون  المراهقين المتعافين من فيروس كورونا في ا عمار جميعها
أكبر من القيم الجدولية لها عند مستوى داللة  لكل عمرالمحسوبة  القيم التائية كانت

 . ( يوضحان ذلك2( واللكل )2، والجدول )(:3( ودرجة حرية )1,16)
 (2الجدول)

وانحرافاتيا المعيارية والقيم التائية المحسوبة والجدولية ومستوى الصمود النفسي متوسطات درجات 
 داللتيما تبعًا لمعمر

 العذد العمر بالسنوات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 النظري

مستوى  القيمة التائية

 الجذولية المحسوبة (2024الذاللة)

دالة  16017 16377 87 286771 766338 42 سنة 21  

 دالة 16017 66637 87 286127 776800 42 سنة 21 

 دالة 16017 76218 87 236273 336066 42 سنة 23

 دالة 16017 106733 87 36217 2036100 42 سنة 27
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 )ذكور , اناث ( لمجنس . ب
ان الفروق بين المتوسطات  النتائج باستخدام االختبار التائي لعينة واحد اظهرت 

المحسوبة والمتوسط النظري لدى االناث دالة جميعها لصالل المتوسط المحسو  عند 
(. في حين كانت الفروق بين المتوسطين غير 25ودرجة حرية ) (1,16)مستوى داللة 

( سنة. مما 29و  27دالة في عمري )( سنة، و 25و  23دالة لدى الذكور في عمري )
( أعمى 25و 23يؤلر الى ان المراهقات المتعافيات من فايروس كورونا في االعمار )

   يوضحان ذلك. (3) ( واللكل3والجدول )صمودًا نفسيًا من أقرانهم المراهقين.  
 (3الجدول )

المحسوبة والجدولية ومستوى  متوسطات درجات الصمود النفسي وانحرافاتها المعيارية والقيم التائية
 داللتهما تبعًا لمتغير الجنس

العمر 

 بالسنوات
 الجنس العذد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

مستوى  القيمة التائية

 الجذولية المحسوبة (2024الذاللة)

 سنة 21
 غير دالة 16217 26861 87 286137 716866 ذكور 27

دالة  16217 16237 87 286217 716300 اناث 27  

 سنة 21
 غير دالة  16217 16032 87 286337 716100 ذكور 27

 دالة 16217 16733 87 286787 786000 اناث 27

 سنة 23
 دالة 16217 76838 87 276772 376100 ذكور 27

 دالة 16217 36117 87 276126 336738 اناث 27

سنة 27  

 دالة 16217 216876 87 206111 2076338 ذكور 27

27 
 76117 2206266 اناث

87 
236712 

 دالة 16217

 

 

 
 
 

 

 (1الشكل )
 متوسطات الصمود النفسي تبعًا لمجنس
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اىقين والراشدين المر لدى الصمود النفسي  داللة الفروق االحصائية في ثانيًا:
 الجنس(. ،)العمر  يلمتغير  تبعاً  كورونا  فايروسالمتعافين من 

اختبار  ةالباحث تاستعمم مجموعة الجنسلمتهكد من الفروق بين مجموعة ا عمار و 
 (.4ما موضحة في الجدول )كوكانت النتائج  ثنائي بتفاعلتحميل التباين ال

 (3جدول )ال
العمر ) ريلمتغي تبعاً  المراىقينالصمود النفسي لدى بتفاعل في  نائينتائج تحميل التباين الث

 جنس(وال
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  النسبة الفائية
(,,,0) 

 دالة 116613 16866711 6 262106738 العمر

 غير دالة 06306 2076600 2 2076600 الجنس

 غير دالة 06020 26766 6 76700 العمر * الجنس

   2836368 221 102236611 الخطأ

    223 666766822 الكلي

 :ةاآلتينائي المعطيات نتائج تحميل التباين الث أظهرت
( أكبر من 35,457الفائية المحسوبة ) القيمة نس  أظهرت النتائج ان :العمر  . أ

,  4( ودرجتي حرية )1,16عند مستوى داللة ) (3,79الجدولية ) الفائيةقيمة نسبة ال
مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير العمر، ولمعرفة  (223

داللة الفروق لصالل أي عمر فقد أستعمل اختبار ليفيه لممقارنات البعدية فظهرت 
 .(5النتائج كما مبينة في الجدول )

  (1الجدول )     
 البعدية لمفروق بين األعمار قيم شيفيو لممقارنات

 األعمار سنة 21 سنة21 سنة 21 سنة 21
 سنة 21 - - - -

 سنة 21 16066 - - -

 سنة 23 276633 266666 - -

 سنة 27 176866 166800 206638 -

 (36721قيمة شيفية الحرجة )
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لمعمر ولصالل  لمتغير تبعاً  دالة احصائياً  هناك فروقاً  ان (5) يتضل من الجدول
 العمر يؤثر في الصمود النفسي إذ يزداد بالتقدم فيه، يعني ان مما ،العمر االكبر

 .ذلك( يوضل 4واللكل )
 
 
 
 
 

 

 (3الشكل )
 يوضح المسار التطوري تبعا لمعمر

 

من  اصغر لجنسلمتغير ا( 1,714تبين إن النسبة الفائية المحسوبة ): جنسال .  
( ودرجتي حرية 1,16عند مستوى داللة ) (3:,4النسبة الفائية الجدولية البالغة )

 ذات داللة إحصائية تبعاً  اً قفرو  يلير إلى أنه  ليس هناك مما  ،(223,  2)
 .جنسال لمتغير

)العمر* متفاعل بين ( ل1,121تبين إن النسبة الفائية المحسوبة ) :العمر * الجنس ج. 
( 1,16عنيييد مسيييتوى داللييية ) (3,79أصيييغر مييين النسيييبة الفائيييية الجدوليييية ) الجييينس(

يليييير إليييى أنيييه لييييس هنييياك تفييياعاًل بيييين العمييير مميييا  ،(223,  4) ودرجتيييي حريييية 
  والجنس في متغير الصمود النفسي.

 

 :تفسيرىاالنتائج و  عرض
. فييي الوقييت نفسييه مرحمية تطييور وتكّيييف لمحيييا و المراهقيية بقييدر مييا هييي فتيير  حرجيية  ُتعيد

، فهيو يتطميع اليى االسيتقالل غبية فيي اليدخول اليى عيالم الراليدينالر  ليدى المراهيقوتكون 
 . الذاتي واالعتماد عمى النفس

تمتع ثالثة عوامل متفاعمة يمثيل احيدها مجموعية العواميل االجتماعيية الباحثة  وتعزى
ا سييرية التييي تتمثييل فييي العالقييات االجتماعييية السييوية والدافئيية والمسيياند  التييي يتمقاهييا و 
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المراهييق داخييل اسييرته، فضيياًل عيين الحيي  والتلييجيع. والعامييل اآلخيير يخييص خصييائص 
المجتميييع اليييذي يتمثيييل فيييي بيئييية نفسيييية آمنيييه مييين خيييالل الصيييداقة وا دوار االجتماعيييية 

عيي  دورًا مهمييًا فييي الصييمود النفسييي ميين وجهيية نظيير الجيييد . أمييا العامييل الثالييث الييذي يم
الباحثة فهو ان التعرض لمصدمة التي تمثل االصابة بهذ  الجائحة الخطير  والنجا  منها 
ُيعييد حييافزًا لخمييق سييتراتيجيات التكيييف لمحيييا  والصييمود فييي مواجهيية االزمييات، ممييا يقييوي 

نظرييييييية  تفييييييق ذلييييييك مييييييعالقيييييدر  عمييييييى ادار  التهديييييييدات ميييييين أجييييييل السييييييالمة النفسييييييية. وي
ريتلاردسون في ان الصمود النفسي هو القيو  التيي توجيد داخيل الفيرد وتعميل عميى دفعيه 

الييييذين يمتمكييييون صيييمودًا نفسيييييًا يتعيييياممون بصييييور  فعاليييية مييييع  لتحقييييق ذاتييييه. وان االفييييراد
الضغوط ويمكنهم تحويل المواقف الضاغطة الى مواقف أقل تهديدًا، وبذلك يكونون أقيل 

 عرضة لآلثار السمبية.
زر، مييين ليييد أاالجتماعيييية بابعادهيييا المختمفييية وميييا تحمميييه و  ا سيييرية المسييياند وتمعييي  
اجهيية المواقييف الصييعبة والمحيين. وهييي بييذلك تحييافظ فييي مو مسيياعد  دورًا مهمييًا ودعييم، و 

عمى وحد  النفسوالجسم، فضياًل عين االميدادات النفسيية مين عواميل الوقايية والتعيافي مين 
 آثار الصدمات التي تعمل عمى تخفيف تهثير عوامل الخطر. 

تهثير العمر في الصمود النفسي الذي ازداد بالتقدم فيه لدى الميراهقين  تعزو الباحثةو 
متعييييافين ميييين فييييايروس كرونييييا الييييى تمالييييي نضييييجهم االنفعييييالي مييييع نضييييجهم العقمييييي ال

والعمري، وهو مؤلر صحي وايجابي لديهم إذ ان تهخر أحد جواني  النميو عين الجواني  
 ا خرى والتفاوت بينهم يؤدي الى اضطرابات في التوافق النفسي.

الميراهقين، إذ مثييل أميا المسيار التطيوري المرحميي اليذي  اتخيذ  الصيمود النفسيي ليدى 
عمييا يميهييا ميين االعمييار ممييا يؤيييد النظريييات مرحميية مختمفيية ( سيينة 25و  23) عمييري 

 االتقائية المراحمية التي يترأسها بياجيه. 
وليييم يظهييير تحمييييل التبييياين الثنيييائي أثيييرًا لمتغيييير الجييينس فيييي الصيييمود النفسيييي، إال أن 

( 25و  23المراهقات بعمر ) مقارنة المتوسطات المحسوبة بالمتوسط النظري أظهر ان
سنة كانوا أعمى صمودًا نفسيًا من أقرانهم المراهقين. وتعزو الباحثة الى انهن قد يتمتعن 

بهن أكثر من أقرانهم  جتماعية من أفراد البيئة المحيطةومساند  نفسية والبكة عالقات ب
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تيدعم اسيتقاللية  عمومياً  اسالي  التنلئة االجتماعية في مجتمعنيا العراقيي إذ ان الذكور، 
  أكثر، في حين تميل الى مساعد  ومساند  االناث. الذكور

 

 االستنتاجات:
 .يتمتع المراهقون المتعافون من فايروس كورونا بصمود نفسي .2
يتيييهثر الصيييمود النفسيييي ليييدى الميييراهقين المتعيييافين مييين فيييايروس كورونيييا بمتغيييير  .3

 .العمر، إذ يزداد بالتقدم فيه
لمنتييييائج ان الصييييمود النفسييييي ال يتييييهثر بمتغييييير الجيييينس لييييدى يظهيييير الميييييل العييييام  .4

( سييينة، إذ 25و  23الميييراهقين المتعيييافين مييين فييييروس كورونيييا، ميييا عيييدا عميييري )
 يتمتع المراهقات بصمود نفسي أعمى من المراهقين.

يخفييييف الصييييمود النفسييييي ميييين وقييييع ا حييييداث الضيييياغطة فييييي الصييييحة الجسييييمية  .5
 والنفسية لدى المراهقين.

 

 :التوصيات
 في ضوب نتائج البحث توصي الباحثة با تي:

فييي كافيية المراحييل العمرييية، وذلييك نظييرًا  العمييل عمييى تنمييية الصييمود النفسييي .2
 لظروف جائحة كورونا التي يواجهها المجتمع العراقي.

التركيييز الجوانيي  االيجابييية فييي الحيييا  وتنميتهييا ميين أجييل مواجهيية الضييغوط  .3
 التي تواجه االفراد.

 

 المقترحات:
 .بفئات عمرية مختمفة اجراب دراسة مماثمة عمى االطفال .2
 اجراب دراسة مقارنة في الصمود النفسي عند مراهقي الريف والمدينة. .3

 
 
 
 

 



 هـ1110-م  0201. لسنة  1/ ملحق ثالث/العذد الالثالثمجلة الذراسات المستذامة . . السنة الثالثة /المجلذ  

 

 
 
 

104 

 المصادر
عمم النفس (. 3127ابو حالو ، محمد سعيد و اللربيني، عاطف مسعد الحسيني. ) -

 القاهر .، عالم الكت : 2، ونماذج من قضايا . طااليجابي نشأتو وتطوره
، تحرير: سام جولدستين و روبرت الصمود لدى األطفال(.3122ا عسر، صفاب. ) -

 ، المركز القومي لمترجمة: القاهر .2 . بروكس، ط
(. ا من النفسي وعالقته بالصمود 3126جا  اهلل، امير  سعيد عبد الحميد. ) -

طة الطالبية، الممارسين وغير الممارسين لألنلالنفسي لدى عينة من طال  الجامعة 
 .5، العدد 32، المجمد مجمة دراسات تربوية واجتماعية

. وزار  التعميم العالي، جامعة بغداد، بيت الطفولة(. 2:96الحمداني، موفق. ) -
 الحكمة.

الصمود النفسي وعالقتو بأساليب مواجية ضغوط (. 3129دعنا، لروق فهد. ) -
رسالة ماجستير غير منلور ، . الحياة لدى عينة من المطمقات في محافظة الخميل
 كمية الدراسات العميا، جامعة الخميل، عمان: االردن.

. المجمد جائحة كورونا بين المحنة والمنحة(. :312الدهلان، جمال عمي خميل. ) -
 ، دار المنظومة: رابطة التربية الحديثة.222، العدد 47س

ثيرات السيكولوجية (. التعافي النفسي: أسالي  احتواب الته3131رلدي، داليا. ) -
، سمسمة دراسات،المستقبل لالبحاث والدراسات متقدمةلجائحة كورونا في العالم. 

 : ابو ظبي: االمارات العربية المتحد .3131، ديسمبر  22العدد 
(. الصمود النفسي ومعنى الحيا  والتدفق من وجهة نظر عمم 3126سممون، ريم. ) -

مجمة جامعة تشرين النفس االيجابي دراسة تحميمية لصمود الجيش العربي السوري، 
(، العدد 48، سمسمة اآلدا  والعموم االنسانية، المجمد )لمبحوث والدراسات العممية

 :  سوريا.جامعة تلرين(، 5)
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الصمود النفسي وعالقتو باالجياد الوظيفي لدى (. :312اللويكي، عالب ناجل. ) -
. عينة من الممرضين العاممين بأقسام العناية المكثفة في مستشفيات مدينة الخميل

 رسالة ماجستير غير منلور ، كمية الدراسات العميا، عمان: االردن. 
الصمود النفسي . (3128عبد الصاح ، منتهى مطلر و محمد، وسن ناصر .) -

 ، المؤتمر االكاديمي الثامن علر، لبكة المؤتمرات العربية.لدى النساء المعنفات
(. الملكالت النفسية المترتبة 3131الفقي، آمال ابراهيم وابو الفتوح، محمد كمال. ) -

)بحث وصفي استكلافي   Covied – 19عمى جائحة فيروس كورونا المستجد 
، المجمة التربويةالجامعة بمصر(. كمية التربية،  لدى عينة من طال  وطالبات

 .:219 – 2159، 85العدد 
(. الكفاب  السيكومترية 3128الوكيل، سيد احمد محمد و راضي، يسرا ابراهيم. ) -

، عدد مجمة كمية اآلداب/ جامعة الفيوملمقياس كونور دافيدسون لمصمود النفسي. 
 .84-:3يونيو، 
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