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 :الممخص
 في والمرحمة ونوع الدراسة والتخصص الجنس بين والفرق, الصمود النفسي قياس الى الحالي البحث ىدف

 االرتباطي الوصفي المنيج عمى الباحثان واعتمد, مرحمة الدراسة االعدادية طمبة لدى الصمود النفسي
 وتكون, ((Richardson Theory,1990ريتشاردسون  نظرية وفق عمى مقياس ببناء الباحثان وقام

 عينة وتألفت, المقياس وثبات صدق من التحقق وتم, مجاالتاربعة  عمى موزعة فقرة (23)من المقياس
 طمبة تمتع النتائج اظيرت اذ, المدارس االىمية والحكومية عمى موزعين وطالبة طالب( 263)من البحث

والمرحمة ونوع  والتخصص الجنس في بينيما فروق وجود وعدم, بالصمود النفسي مرحمة الدراسة االعدادية
 .الدراسة
 .)المرحمة االعدادية ،الصمود النفسي(:  المفتاحية الكممات
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Abstract: 

The current research aim to measure psychological resilience, and the difference 

between gender, specialization, stage and type of study in psychological 

resilience among middle school students, and the researchers relied on the 

descriptive correlative approach (Richardson Theory,1990). The scale consists 

of (32) items divided into four areas,  A paragraph divided into four areas, and 

the validity and reliability of the scale were verified, and the research sample 

consisted of (381) students both male and female distributed among private and 

governmental schools the study. 
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    :مشكمة البحث
فترة حرجة من مراحل  تتسق المرحمة االعدادية مع مرحمة المراىقة التي تعد       

، فضبًل عن تحديات والصعوبات كبلتفي ىذه المرحمة الكثير من المش إذ تظيرالنمو 
الحياة الدراسية اليومية، والعقبات والضوابط الخاصة ، كانخفاض درجاتيم ومستوى 

وضعف ثقتيم بأنفسيم مما قد يؤدي إلى االنخفاض في مستويات ادائيم  يادىمتاج
 ىذه في التغيرات تشكل أن ويمكن (366:  3137وتقميل الحافز والتفاعل )حميم ، 

 ال وعندما ، كثيرة ضغوط تحت يقع فيو عديدة مشكبلتالطالب   التي يمر بيا الفترة
 حياتو خبلل وأكاديمية واجتماعية نفسية صدمات سيواجو يياعم التغمب من  يتمكن
 قرب مع وخاصة لديو القمق نسبة وارتفاع بنفسو ثقتو ضعف مما يؤدي الى ، اليومية

 األكاديمي وأدائو توافقو في سمبي بشكل عميو سيؤثر والذي ، االختبارات فترة
الى انو تختمف استجابة االفراد  Richardson (2002)اشار  (. 32: 3136)عابدين,

 المينية الحياة في ارتقوا أنيم إال ، لممحن الشديدة واالزمات والسموك المعنف
 ىذا يؤدي مما الشديدة لممحن لبلستجابة الجيود من المزيد بذل في ونجحوا واالجتماعية

 البحوث وركزت ، الشديدة والضغوط المحن لتمك االستجابة في فردية فروق وجود إلى
 عمى قدرة لدييم الذين األفراد لدى شخصية سمات وجود عمى أساسي وبشكل التجريبية

وحتى  (Richardson , 2002:234) عالي ذات وتقدير استقبللية ومرونة التأقمم
فيم يحتاجون  ،بشكل ايجابي  الحياة في الصادمة األحداث مواجية من األفراد تمكني

 يمكن سمة لمتعامل مع الضغوط لموصول الى الصمود النفسي وىو خاصة مياراتالى 
 التي العمرية لممرحمة تبعا نفسو الفرد داخل تتغير أن يمكن كما آلخر فرد من تتغير أن
 إلى فييا الفرد يسعى حرجة نمائية مرحمة وصفياب الشباب مرحمة في وخاصة ، بيا يمر

 من لو يتعرض مما بالرغم النفسي واالستقرار االنفعالي االتزان من لحالة الوصول
:  87)  العمرية المرحمة ىذه في كبير بشكل تزداد صدمية وأحداث نفسية ضغوط
2008 ,Rutter ) وتأسيسًا عمى ما تقدم تتحدد مشكمة ىذا البحث باإلجابة عن ،

  التساؤل التالي
 ؟بالصمود النفسيىل يتمتع طمبة المرحمة االعدادية 
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 أىمية البحث
 مرحمةال بين وسطا تقع ألنياواىميتيا   خصوصيتيا اإلعدادية لممرحمة نا        
 قد واتجاىاتيم الطمبة قدرات والن اخرى ناحية من العالي والتعميم ناحية من متوسطةال

 في لذا يجب فاعمية أكثر صبحوا االجتماعيةاالكاديمية و  الحياة في واندماجيم تبمورت،
 ، المجتمعية وحاجاتيم نموىم ومطالب فييا المتعممين طبيعة مراعاة المرحمة ىذه
 حياة لطبلبنا نريدألننا  و ،مطمبةل بالنسبة الطرق مفترق تمثل نياألىميتيا الكبيرة وألو 

 مستديمة رتفكي وميارات فعال بتعميم تزويدىم من فبلبد ، متقدم عالم في ناجحة
وىذه المعمومات تساعدىم  آثارىا ونقل معيا والتفاعل ومعالجتيا المعمومات الكتساب

 لصمودوا (.365: 3113 ، الحيمو)في التكيف مع المشكبلت والتعامل معيا بإيجابية 
 العوامل حدفيو ا النفسية، الصحة عمى اً مؤشر  وكون في تكمن لو اىمية كبيرة النفسي
 الضاغطة، االحداث تتبع التي رضيةموال الصحية تالتعديبل تقييم في أىمية األكثر
 التجاها وى اإليجابي النفس فعمم اإليجابي، النفس  عمم في رةيالكب البناءات أحد ويعد
 السائدة تجاىاتاال مقابل ناإلنسا في أصيمة قوى اىباعتبار  اإلنسانية القوى يعظم الذي

: 3132 السميع، عبد) االنساني الضعف ووأوج القصور تعظم والتي والشائعة
 التحديات يتجاوز أن لئلنسان تسمح التي القوة بانو الصمود (.وتبرز اىمية 34

 الصمود مفيوم ويستمد ، والكفاءة النمو ليحقق عثرات من لو يتعرض مما وينيض
 نشأتو منذ باإلنسان تحيط اذ ، االجتماعي المشيد من العممية الخريطة عمى مكانتو
 يتعايش أو يواجييا أن وعميو ، عمييا بالتغمب لو قبل وال بتجنبيا لو قبل ال تحديات
 الشخصية بناء في المحوري ودوره الصمود فاعمية لنا تكتشف وىنا ، يتجاوزىا أو معيا

 ننمى أن لنا فكيف  عمييا التغمب أو بمواجيتيا لنا قبل ال الخارجية القوى كانت فإذا ،
 النمو تحقيق من أطفالنا يمكن بما السمبية وتداعياتيا تأثيراتيا نحيد كي الداخمية القوى

 عمى عمييا والحفاظ القوة استعادة عمى القدرة يعني يدينام مفيوم الصمودف ،  والتكامل
 أو صدمة أي مع الشديد لمتوافق المستمرة العممية وىو, والمحن التحديات من الرغم
 والمواقف القاسية الخبرات مقاومة وىو ، ضاغط مصدر أي أو تيديد أو مأساة أو أزمة

 و نيجولدست)   الخطيرة واألزمات الضغوط ىذه بعد بفاعمية والنيوض ، الضاغطة
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 خبلل من النظرية الناحية من بحثال اىذ أىمية تبرزو ( ۲۱-۹:  ۳۱۲۲ ، ربورت
 في وتأثيرىا لمطمبة العامة بالحياة عبلقة وذ ميم متغيرا تناولت أنيا إذ ،متغيرال أىمية

 حول جديدة سيكولوجية معمومات يرتوفيحاول الباحث  حيث ،التعميمو  التعمم عمميتي
 .بالصمود النفسي تتعمق نظرية أطر طرح خبلل من الدراسة تغيرم

عند طمبة الصمود النفسي  -3عمى:لتعرف الحالي االبحث ىذا ييدف  :البحث اىداف
لدى طمبة المرحمة االعدادية تبعًا لمتغير الصمود النفسي  -3. مرحمة الدراسة االعدادية

 الجنس)ذكور اناث( التخصص)عممي ادبي( المرحمة )رابع سادس(.  
 في المدارس الحكومية بطمبة مرحمة الدراسة االعداديةالبحث ىذا يتحدد  :حدود البحث

 (.3133-3133لمعام الدراسي )و االىميو في محافظة البصرة 
 :تحديد المصطمحات 

يجابي لمتغيير، وذلك من إلقدرة الفرد عمى التقبل ا Richardson (1990) : عرف 
خبلل التحمي بمجموعة من السمات كالتحكم، تقدير الذات، المساندة االجتماعية، 
والمرونة النفسية التي تسمح لمفرد بالمواجو الفعالة ألحداث الحياة 

 .(Richardson, 1990 :72)الصادمة
 .نظري كتعريفRichardson (1990) تبنى الباحث تعريف التعريف النظري: 
 تار فق عمى المستجيب عمييا يحصل التي الكمية الدرجة بأنو ويعرف :التعريف االجرائي

 ذي  سيقوم الباحث ببنائو.ال صمود النفسيال مقياس
 :لمصمود النفسي النماذج المفسرة

 :((Richardson Theory,1990نظرية ريتشاردسون 
اقترح ريتشاردسون ما أسماه ما وراء نظرية الصمود والمرونة االرتدادية         

(Metatheory Of Resilience &Resiliency)   من أوائل النظريات التي فسرت وىي
 ،عممية الصمود النفسي، والتي تطورت عمى مدار ثبلث موجات من أبحاث الصمود

صمود بأنو "القوة التي توجد داخل كل فرد، والتي تدفعو ال مفيوم كد ريتشاردسون عمى صياغة أو 
، والحكمة وأن يكون عمى تناغم تام مع المصدر الروحي المرونة اإليجابيةإلى تحقيق الذات، 
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 الخصائص :االولى المرحمة, وترى ان ىناك مراحل مختمفة لمصمود النفسي وىي: لمقوة"
 التمزيق من جو خبلل وينمون لفعا بشكل يتكيفون او يتأقممون الذين لمناس ميزةالم

 االضطرابات يواجيون الذين االفراد خصائص تحديد عمى بالتعرف وتيتم ,والتشويش
 سواءً  بالصمود ترتبط التي والبيئية الذاتية والخصائص العوامل عمى تركز وىي بفاعمية
 درست :الثانية المرحمة.ثقافية أو مجتمعية أو أسرية أو شخصية العوامل ىذه أكانت

 التي العمميات بفحص وتيتم الخصائص, ىذه الناس خبلليا من يكتسب التي العمميات
 أو و)سمبية خارجية( أو )داخمية أكانت سواءً  العوامل ىذه تعمل كيف تسمح بتفسير

 فقدان بمعنى العكس أو التوافق وتحقيق التوازن استعادة إلى بما يؤدى ايجابية(
 وتركز والتطور, النمو عمى وقدرتو الصمود معرفة في كانت :الثالثة المرحمة.التوازن
 لديو فرد أن كل من وتنطمق الصمود تنمية في السابقتين الموجتين نواتج توظيف عمى
ومقاومة  الصمود عمى والتأكيد العقمي والتشييد لمبناء تقويتيا يمكن قوى

 الصامد( الشخص القوي ريتشاردسونوميز )(.Richardson,1990: 80)االنكسار
بأنو يحاول ان يتطور ويتوسع ويتغير نحو االفضل واألشخاص الذين يتمتعون 

ىم اشخاص متعاونون ولدييم حماس وقوة لمواجية الظروف الصعبة  مود النفسيبالص
ا فحسب بل يخمق الكفاءة الن التعاون ال يثير الروح المعنوية والنفسية بداخميم ويحفزى

( ريتشاردسونالعالية ويضاعف المقدرة ويقوي العزيمة بين االفراد وحسب وجية نظر )
ويجعمو أكثر قدرة عمى تغيير االوضاع ىو مواجيتيا من خبلل التوجو  صمودإن ما يزيد الفرد 

 Van Galen etوالمشاركة وااللتزام وتحمل المسؤولية. ) االجتماعية نحو المستقبل والمساندة
al, 2006 :81).ن البيئة االجتماعية ليا دور أساس في تشكيل أ( ريتشاردسونرى )ي

شخصية االنسان وتحديد مدى توافقيا وشعورىا بالكفاية او عدمو ومن خبلل عبلقة 
والشعور بالقوة والصبلبة  اإليجابي الفرد مع ذاتو ومع االخرين ومن خبلل الحب والتقبل

الفرد الذي يشبع حاجاتو من خبلل البيئة االجتماعية تخمق لديو توجيات ف ,  النفسية
ايجابية وىي التعايش مع االخرين والعمل معيم بكل ارادة وصبلبة في مواجية كل 

الشخص الذي يثبت عمى ىذه ف ,الظروف والشعور بالقوة في مواجية العالم الخارجي
ى االخرين في سد حاجاتو النفسية وعدم االتكالية عم صمودالحالة تتسم شخصيتو بال
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عات قان التو الى ( 3771، ريتشاردسون) أشارأما بالنسبة لمتوقعات فقد  ةوالبيولوجي
الميمة المستخمصة من نظريتو ويتضمن ما  المبادئاحدى تعد االيجابية او المتفائمة 

صية ر  فقد عدت الشخصية االنسانية شخيان االنسان لديو القدرة عمى التغي :يأتي 
ست جامدة في تكوينيا عمى خبرات الطفولة وتعزو ذلك الى الضبط وقوة يصمبة ل

) ة لبلبتعاد عن االندفاعات المتصارعة البعيدة عن السيطرة ياالرادة والميول القوية الكاف
ساسي لمنظرية في فكرة التوازن البيولوجي ألالفرض ا يكمنو .(37: 3132باعمي،

النفسي الروحي، الذي يسمح لمفرد بتكيف "الجسم والعقل والروح" مع ظروف الحياة 
أو  المتوقعة، خرى المتوقعة، وغيرألحداث الحياة اأتؤثر الضغوط النفسية و  إذالحالية، 

حداث في الحياة ألومواجو مثل ىذه ا ،متطمبات الحياة العاجمة في قدراتنا عمى التكيف
عادة التكامل مع الصمود السابق، والتفاعل بين الضغوط ا  تتأثر بصفات الصمود، و 

  .النفسية اليومية والعوامل الوقائية وتؤدي إعادة التكامل بالفرد

 الدراسات السابقة:

 : ٤١1٢ وحميم الفتاح عبد دراسة -1

 .لدييم الذات وفاعمية الحكمة من بكل وعالقتو الجامعة لطمبة النفسي الصمود      

 لدى الذات وفاعمية والحكمة النفسي الصمود بين العبلقة عمى التعرف الدراسة ىدفت
 والفرقة النوع لمتغيري تبعا النفسي الصمود في الفروق عن والكشف الجامعة طمبة

 ، ۸)  عمري بمتوسط الطبلب من وطالبة طالبا(  321)  من العينة تكونت.  الدراسية
 لمصمود(  CD - RISC,  3112)  دافيدسون – كونور مقياس استخدم ، سنة(  33

 ودالة موجبة ارتباطية عبلقة وجود النتائج واظيرت(  وحميم الفتاح عبد)  ترجمو النفسي
 في فروق ىناك تكن ولم ، الذات وفاعمية والحكمة النفسي الصمود بين ياً احصائ
 .( واالناث ، الذكور)  لمنوع تعزى النفسي الصمود

 : ( ٤١1٢) الوكيل دراسة -٤ 
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 .  الجامعة طالب من عينة لدى النفسي بالصمود المنبئة العوامل بعض       

 المتمثمة المتغيرات وبعض النفسي الصمود بين العبلقة طبيعة معرفة الى الدراسة ىدفت
 التنبؤ مدى عن والكشف(  الضبط ووجية ، االجتماعية المساندة ، الذات تقدير)  في

 ومدى الضبط ووجية االجتماعية والمساندة ، الذات تقدير خبلل من النفسي بالصمود
(  ۴۲۴)  من العينة تكونت,  المتغيرات تمك عمى االكاديمي والتخصص الجنس تأثير
 – ۲۹)  بين اعمارىم تتراوح ، طالبة(  354)  و طالبا(  25)  بواقع وطالبة طالب
 عبلقة وجود النتائج اظيرت( ,  ۳۱۲۳)  ىاشم مقياس الباحثة تبنت,  سنة(  ۳۲

 المساندة ، الذات تقدير)  في المختمفة ابعاده النفسي الصمود بين احصائيا دالة موجبة
 النفسي الصمود بين سالبة العبلقة كانت حين في(  الضبط ووجية ، االجتماعية

 الصمود في احصائيا دالة فروقا ىناك تكن ولم لمضبط الخارجية ةوالوجي بابعاده
 يرلمتغ تعزى احصائيا داللة ذات فروقا ىناك كانت بينما الجنس لمتغير النفسي

 الى النتائج واشارت,  العممي التخصص ذوي الطمبة ولصالح االكاديمي التخصص
 والمساندة الضبط ووجية الذات تقدير من كل خبلل من النفسي بالصمود التنبؤ امكانية

 .االجتماعية
 :واجراءات البحث منيجية البحث

 :(Method of Research )  البحث منيج -1

 بغية الحالي البحث إجراءات في المسحي الوصفي المنيج الباحث استعمل        
 تحديد الى ويسعى ، البحث ىدف لطبيعة مبلئماً  المنيج يعد إذ ، النتائج إلى الوصول
 دراسة عمى يعتمد فيو ، وصفيا عمى يعمل ثم ومن ، المدروسة لمظاىرة الحالي الوضع
 (  247:  3113 ، ممحم)  دقيقاً  وصفاً  بوصفيا ويعني ، الواقع في توجد كما الظاىرة

 مجتمع البحث: -٤

المرحمة االعدادية لمدراسة الصباحية الحكومي  تحدد مجتمع الدراسة بطمبة      
وذلك حسب اإلحصائيات التي تم الحصول  ,(124695) ىمبمغ عدد والذين، واالىمي
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 موزعين ، التخطيط التربوي في المديرية العامة لتربية محافظة البصرةقسم  عمييا من
الممكن  ، وقد قام الباحث باعتماد المجتمعمركز واقضية ونواحي محافظة البصرة  عمى

و يمكن ن  أ الى (3114) ةالبطش وأبو زين  إْذ يشير .من ىذا المجتمع المستيدف
) البطش وأبو ًا وكبير  اً اعتماد المجتمع الممكن في حال كان المجتمع المستيدف واسع

( ، وقد حدد الباحث مجتمع الدراسة الممكن دراستو بعدد الطبلب 75: 3114زينة،
مركز محافظة البصرة لممرحمتين الرابع االعدادي والسادس في المرحمة االعدادية 

عداد الطمبة موزعة أ، وقد كانت االعدادي بفرعييا العممي واالدبي والحكومي واالىمي 
والتخصص ونوع التعميم اىمي او حكومي حيث بمغ  يةالدراسالجنس والمراحل حسب 

مدارس االىمية في ( مقسمين عمى المدارس الحكومية وال21372مجموع المجتمع )
( طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية و 22736مركز محافظة البصرة منيم )

 ( يوضح ذلك 3)الجدول و ( طالبًا و طالبة في المدارس االىمية 3224)

 ( مجتمع البحث3جدول )                               

نوع 
 الدراسة

 المجموع السادس االدبي السادس العممي الرابع االدبي الرابع العممي
 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور الكمي

 22736 3733 3323 2244 3223 2247 2712 5337 4757 الحكومي
 3224 63 342 3342 3227 343 244 353 3251 االىمي

 21372 3131 3516 3437 4573 2422 2247 5612 6227 المجموع
 عينة البحث: -3

وعادة ما يمجأ الباحثون إلى سحب عينات لدراستيا عندما يتعذر عمييم من        
خاصة بالنسبة إلى المجتمعات الكبيرة لذا ال بد الناحية العممية دراسة المجتمع بأكممو 

يقصد بالعينة و  ,يومن اخذ عينة ممثمة لممجتمع األصمي وتعميم نتائج ىذه العينة عم
 (363: 3116وتحتوي بعض عناصر المجتمع. )عوض , مجموعة جزئية من المجتمع
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وعميو تم سحب عينتين إحداىما عينة بناء أدوات القياس الخاصة بالبحث، والثانية 
 وفيما يمي وصفًا ليذه العينات:عينة التطبيق النيائي. 

 :البناءعينة  -أ
سيكومترية ) الصدق ، ال ياخصائصو لمتعرف عمى مدى فعالية فقرات المقياس،     

من  طبقية عشوائية )التوزيع المناسب(الثبات ( ، وفي ضوء ىذا, فقد تم اختيار عي نة 
طمبة الدراسة االعدادية بفرعييا العممي واالدبي لمركز محافظة البصرة لممدارس 

من صفي الرابع والسادس العممي  ،طالب وطالبة( 211) الحكومية واالىمية بمغ حجميا
( طالب وطالبة 32( طالب وطالبة لممدارس الحكومية , و)224، بواقع ) واالدبي

طالب وطالبة كعينة ( 31) فضبل عن سحب عينة بمغ حجميا  لممدارس الحكومية,
 (: 3 . وكما موضح في جدول ) ثبات

 ( عينة التحميل االحصائي3جدول )                           
 المذارس الحكومية

السادس  الرابع االدبي الرابع العلمي

 العلمي

 المجموع السادس االدبي

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ركور اناث ركور اناث ركور

69 72 39 34 54 44 15 19 177 169  

 المذارس االهلية

السادس  الرابع االدبي الرابع العلمي

 العلمي

 المجموع السادس االدبي

 اناث ذكور اناث ركور اناث ركور اناث ركور اناث ركور

14 6 5 2 13 11 2 1 34 20 

 
 عينة التطبيق النيائي: –ب 

لي اختار الباحث عينة ألجل الحصول عمى عينة ممثمة لممجتمع االصمي لمبحث الحاو 
ة من وطالب ( طالب  263) وبمغت( ، العشوائية )التوزيع المناسب بالطريقة الطبقية بحثو

،  مدارس الحكوميةوطالبة من ال ( طالباً 221)، بواقع المدارس الحكومية واالىمية
 ( يوضح ذلك :2مدارس الحكومية و االىمية والجدول )وطالبة من ال ( طالباً 33و)
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 ( عينة التطبيق النيائي2جدول )                             

 المدارس الحكومية
السادس  الرابع االدبي الرابع العممي

 العممي
السادس 

 االدبي
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور
66 66 33 33 ٢1 ٢٤ 1٢ 16 161 161 

 المدارس االىمية
السادس  الرابع االدبي الرابع العممي

 العممي
السادس 

 االدبي
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور
13 ٤ ٢ ٢ 13 11 ٤ 1 3٤ 11 

 البحث :اداة  -٢

طر النظرية لكل من متغيري داتي الدراسة، وذلك باالعتماد عمى األأقام الباحث ببناء 
وقد الدراسات السابقة حول متغيرات الدراسة و وكذلك االطبلع عمى االدبيات  البحث

وفيما ، الصمود النفسيلقياس  ةالحالية قيام الباحث ببناء أداتطمبت أىداف الدراسة 
    :ةدااأل لخطوات بناء ىذه ي توضيحأتي

 :تحديد المفيوم -1

وبعد األخذ , ولعينات مختمفةالصمود النفسي اطمع الباحث عمى عدد من مقاييس      
األمر الذي  من االساتذة والباحثين في بناء المقاييس النفسية تيمبآراء المختصين ومشور 

التي غراض ؤللعمى العينة مَّ تطبيقو ، ومن ث  الصمود النفسي حث الباحث لبناء مقياس 
اضافة لذلك قام الباحث بالبحث في االدبيات والدراسات السابقة  ,ُأعدَّ من اجميا

والذي  نريتشاردسو   نظرية تبنى الباحث والنظريات التي فسرت الصمود النفسي لذلك
من خبلل يجابي لمتغيير، وذلك إلقدرة الفرد عمى التقبل ابأنو  النفسي يعرف الصمود
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التحمي بمجموعة من السمات كالتحكم، تقدير الذات، المساندة االجتماعية، والمرونة 
 Richardson, 1990)الفعالة ألحداث الحياة الصادمة ةالنفسية التي تسمح لمفرد بالمواجي

 ( فقرة.23وتكون المقياس من ) ,72:(

 ــــ تحديد المجاالت:1

من اربعة ابعاد حسب تعريف ريتشاردسون  الصمود النفسيوقد تكون مقياس 
((Richardson, 1990 ( المساندة االجتماعية، و تقدير الذات، و التحكم، واالبعاد ىي

 (والمرونة النفسية
    صياغة الفقرات: -٤

من خبلل اإلفادة من اإلطار النظري والدراسات السابقة واألدبيات قام الباحث و        
موزعة عمى  الصمود النفسي( فقرة لمقياس  23بصياغة ) ذات العبلقة بالموضوع, 

(, 6( الى فقرة )3( فقرات وتبدأ من فقرة )6) ويتكون مناربعة مجاالت المجال االول 
( الى فقرة 7( فقرات وتبدأ فقرات ىذا المجال من فقرة )6من )وتكون المجال الثاني 

( , 32( الى فقرة )35( فقرات وتبدأ من فقرة )6(, المجال الثالث ويتكون من)34)
ام ووضع أم ،( 23( الى فقرة )33( فقرات وتبدأ من فقرة )6من )ويتكون المجال الرابع 

 ا السبلمة المغوية وصيغة المتكممروعي في صياغتي رباعي ,كل فقرة منيا تدرج إجابة 
كما حرص الباحث عمى إنَّ ال تكون قابمة  وتمت صياغتيا بأسموب العبارات التقريرية

 واضح الفقرة محتوى يكون أنو  ألكثر من تفسير واحد واالبتعاد عن صيغة النفي ,
 قدر النفي أدوات استبعادو  , البحث عينة أفراد مستوى مع متناسب وصريح ومباشر

 .(  ۴۹:  ۳۱۳۱ ، حسين)  االجابة في اإلرباك لتجنب المستطاع

 : المقياس فقرات صالحية ۔3

 من لمتأكد الباحث يستعمميا وسيمة أفضل أن الى (Ebel,  3753)  أيبل يشير 
 لقياس صبلحيتيا بتقرير والمختصين ,الخبراء من عدد قيام ىي ، الفقرات صبلحية
 مدى وألجل معرفة ( .Ebel , 1972 : 555) أجميا من وضعت التي الصفة
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 االداة الباحث عرض ، وبدائمو وتعميماتو الصمود النفسي مقياس فقرات صبلحية
 عمى ، مجاالت اربعة عمى موزعة فقرة( 2۳) فقراتيا عدد والبالغ االولية بصورتيا
 وعمم التربوي والتوجيو النفسي االرشاد في المختصين المحكمين السادة من مجموعة
حول صبلحية  مبلحظاتيم ألبداء خبيراً ( ۳۱) عددىم والبالغ النفسية والصحة النفس

الفقرات من عدميا واجراء التعديبلت عمى بعض الفقرات او اضافة بعض الفقرات التي 
يرونيا مناسبة , وىذا االجراء يعد صدقًا ظاىريًا لممقياس , وبعد جمع اراء الخبراء قام 

%( 61اآلراء باالعتماد عمى النسبة المئوية اذ عد لنسبة موافقة ) الباحث بتحميل ىذه
مربع كاي لعينة واحدة  لمعرفة داللة من الخبراء واكثر معيارًا لقبول , كما استخرج 

و عدمو فقد تم استبقاء أراء المحكمين من حيث صبلحية الفقرات لؤلبعاد آالفروق بين 
حصائية عند مستوى إالفقرات التي كانت الفروق بين المؤيدين والرافضين ليا ذات داللة 

تم قبول جميع الفقرات مع اجراء بعض  بذلكو صبلحيتيا  ايدو أ( ولصالح الذين 1,13)
 التعديبلت عمى بعض الفقرات

 :ضوح التعميمات وفيم العبارات و  -٢

اإلجابة عمى فقرات المقياس بمثابة الدليل الذي يسترشد بو المستجيب  ُتعدُّ تعميمات     
حرص الباحث عمى إنَّ تكون تعميمات المقياس دقيقة وواضحة، و  أثناء استجابتو، لذا

نو ليس ىناك إجابة أفضل من غيرىا و اإلجابة  تتم التأكيد عمى سرية االجابة وا 
أخبر و األفضل ىي التي يعبر فييا المستجيب عن رأيو الخاص بكل صدق وصراحة، 

 وطمب ، و ال داعي لذكر اسمو كون الدراسة ألغراض البحث العممين  أالمستجيب ب
 فقرات أن تبين وقد ، مفيومة غير عبارة أية عمى مبلحظاتيم يكتبوا أن منيم الباحث

 الوقت بتسجيل الباحث قام وقد ، العينة ألفراد ومفيومة واضحة وتعميماتو لمقياسا
 قدره بمتوسط ، دقيقة(  32-6) بين كانت إذ ، المقياس فقرات عمى لئلجابة المستغرق

( طالبًا 31. وقد طبق الباحث المقياس عمى عينة عشوائية مكونة من )دقيقة(  ۲۲) 
( طالب وطالبة من المدارس 33واالىمية بواقع )وطالبة من المدارس الحكومية 
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( طالب وطالبة من المدارس االىمية بواقع 33( اناث , و)33( ذكور و )31الحكومية )
 .( اناث31( ذكور و )33)

 :التحميل االحصائي لمفقرات -٢

 الخصائص عن يكشف اإلحصائي التحميل أنالى  Chisell (1981) اشار       
 المقياس فقرات من فقرة كل صبلحية تثبيت خبلل من المقياس لفقرات السيكومترية

 غير واستبعاد المميزة غير الفقرات أو المميزة الفقرات وأكتشاف نوعيتيا وتحسين
,  3754)  انستازي ايضا وترى .(Chisell , 1981 : 428) منيا الصالح

Anastasi  )فرد(  211)  عن تقل ال أن يفضل التمييز لعينة المناسب الحجم أن ، 
 أفضل لنا يظير وبذلك الخاصية في األفراد بين تباين أفضل يعطي العدد ىذا ألن

 (. Anastasi , 1976 :209)  لمفقرات تمييز

 استخراج القوة التمييزية لمفقرات -أ

 التحميل عينة عمى الصمود النفسي مقياس البحث أداة بتطبيق الباحث قام        
طمبة من  المناسب( التوزيع) العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارىم تم اذ ، االحصائي

الدراسة االعدادية بفرعييا العممي واالدبي لمركز محافظة البصرة لممدارس الحكومية 
 من صفي الرابع والسادس, العممي واالدبي ،طالب وطالبة( 211) واالىمية بمغ حجميا

( طالب وطالبة لممدارس 32ية , و)( طالب وطالبة لممدارس الحكوم224، بواقع )
 ،وحساب درجاتيم الكمية عمى المقياس فراد العينةا استجاباتوقد تم تصحيح  .االىمية

ليتم تحديد  ،بعد استخراج الدرجات الكمية ألفراد العينة  رتبت درجاتيم الكمية تنازلياً  إذ
 %(35و ) لممجموعة العميا ،%( من الدرجات العميا35)اختيارمن خبلل  المجموعتين

وبيذا اإلجراء أصبح لدينا مجموعتان متطرفتان  , لممجموعة الدنيا,الدرجات الدنيا من
 ،( فرداً 316مقدار كل واحدة منيما ) ،الصمود النفسيلممستجيبين عمى مقياس 

طبق االختبار التائي لعينتين  ،الصمود االكاديميولحساب القوة التمييزية لفقرات مقياس 
 ،المتطرفتين نفي مجموعتي الصمود النفسيمستقمتين عمى كل فقرة من فقرات مقياس 
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وقد بينت النتائج أن جميع  ،تدل القيمة التائية المحسوبة عمى قوة تمييز كل فقرة إذ
( 332( ودرجة حرية )1،13كانت مميزة بمستوى داللة ) الصمود النفسيفقرات مقياس 

 ( يوضح لك.2,جدول )(3،74ية )الجدول التائية بمغت القيمة إذ

 (2جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيم التائية لفقرات مقياس الصمود النفسي

رقم 
 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
الوسط  ١0١٢عند 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 5,453 1,663 2,125 1,223 2,546 1
 دالة 6,566 1,733 3,753 1,236 2,632 ٤
 دالة 6,247 3,133 3,437 1,425 2,426 3
 دالة 6,422 3,324 3,531 1,333 2,565 ٢
 دالة 5,773 1,637 2,173 1,214 2,632 ٢
 دالة 5,233 1,723 2,133 1,254 2,632 6
 دالة 5,223 3,133 2,363 1,321 2,722 3
 دالة 31,233 1,744 3,222 1,426 2,311 6
 دالة 6,742 1,733 2,135 1,232 2,657 1
 دالة 31,243 3,135 3,715 1,333 2,732 1١
 دالة 4,264 3,161 3,336 1,735 2,215 11
 دالة 3,342 1,736 2,335 1,336 2,521 1٤
 دالة 7,121 1,733 3,336 1,422 2,271 13
 دالة 6,532 1,625 3,753 1,266 2,574 1٢
 دالة 5,327 3,163 3,337 3,136 2,344 1٢
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 دالة 7,343 3,141 3,362 1,424 2,463 16
 دالة 4,335 3,353 3,753 1,427 2,537 13
 دالة 7,257 3,323 3,271 1,426 2,453 16
 دالة 6,736 3,353 3,311 1,536 2,463 11
 دالة 31,221 3,127 3,312 1,545 2,311 ٤١
 دالة 3,267 3,332 3,342 1,653 2,232 ٤1
 دالة 6,331 3,314 3,263 1,532 2,335 ٤٤
 دالة 7,333 3,331 3,136 1,735 2,365 ٤3
 دالة 7,241 3,132 2,111 1,321 2,722 ٤٢
 دالة 33,123 1,735 3,373 1,212 2,574 ٤٢
 دالة 7,327 3,111 3,622 1,214 2,632 ٤6
 دالة 31,334 1,762 3,431 1,341 2,533 ٤3
 دالة 33,735 3,123 3,311 1,267 2,632 ٤6
 دالة 2,274 3,336 3,362 3,122 2,162 ٤1
 دالة 6,321 3,177 3,463 1,433 2,463 3١
 دالة 6,672 3,175 3,753 1,325 2,723 31
 دالة 4,333 3,334 3,433 1,637 2,311 3٤

ولمحصول عمى معامبلت االتساق لفقرات  :بين الفقرة ومجاليا والمقياسالعالقة  -ب
التي يتم , و المجموع الكمي لممقياس  لممجالالمقياس بارتباطيما مع المجموع الكمي 

بياناتيم  أخضعتطالبا وطالبة ( 211عينة البناء البالغة ) درجاتمن  ايجادىا
، وبمقارنة القيم المحسوبة معامل ارتباط بيرسون عمالالمتجمعة لمتحميل االحصائي باست

 (1,176( والبالغة )1,13)( وبمستوى داللة 276بالقيمة الجدولية عند درجة حرية )
( 23)كانت جميع تمك القيم دالة احصائيًا االمر الذي يشير إلى اتساق فقرات المقياس 

 ( يوضح ذلك :3والجدول ) . ومع المقياس  مع مجاليا
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 (3) جدول
 قيم معامل االرتباط الفقرة مع مجاليا ومع المقياس

معامل االرتباط  المجال رقم الفقرة
 بالمجال

معامل 
االرتباط 
 بالمقياس

مستوى الداللة 
 1,13عند 

3  
 
 
 

 التحكم

 دالة 1,222 1,333
 دالة 1,276 1,433 3
 دالة 1,242 1,422 2
 دالة 1,233 1,363 2
 دالة 1,215 1,372 3
 دالة 1,236 1,322 4
 دالة 1,223 1,263 5
 دالة 1,222 1,341 6
7  

 
 
 

 تقدير الذات

 دالة 1,241 1,324
 دالة 1,335 1,433 31
 دالة 1,237 1,243 33
 دالة 1,233 1,252 33
 دالة 1,275 1,373 32
 دالة 1,223 1,263 32
 دالة 1,233 1,315 33
 دالة 1,221 1,333 34
35  

 
 

 دالة 1,272 1,321
 دالة 1,251 1,325 36
 دالة 1,224 1,356 37
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          المساندة  31
 االجتماعية

 دالة 1,235 1,431
 دالة 1,217 1,332 33
 دالة 1,233 1,463 33
 دالة 1,217 1,413 32
 دالة 1,333 1,333 32
33  

 
 

 المرونة النفسية

 دالة 1,331 1,433
 دالة 1,252 1,413 34
 دالة 1,262 1,372 35
 دالة 1,336 1,421 36
 دالة 1,336 1,253 37
 دالة 1,233 1,363 21
 دالة 1,327 1,425 23
 دالة 1,244 1,273 23

 الثبات: -3
 تم حساب الثبات بطريقتين ىما:       

 ثم ، األفراد من عينة اختيار في األسموب ىذا ويتمخص االختبار واعادة االختبار: –أ 
 نفسيا وبالظروف نفسو األول باالختبار أخرى مرة عمييا االختبار إعادة ذلك بعد

 االرتباط معامل حساب يتم ثم ، فيو اختبارىم تم الذي السابق لمظرف تماماً  ألمتشابية
 ثبات بـ عميو حصمنا الذي االرتباط معامل عن يعبر حيث المرتين في أدائيم بين

الصمود النفسي لذلك فقد طبق الباحث مقياس  ،(  ۴۲۱:  ۳۱۱۲ ، فرج)  االختبار
( طالب وطالبة من المدارس االىمية و الحكومية وتم اختيار 31عمى عينة مقدارىا )

العينة بصورة عشوائية حيث طبق االختبار االول وتم اعادة تطبيق  االختبار الثاني 
عد ذلك قام الباحث بادخال البيانات اسابيع , ب 2لممقياس عمى نفس العينة بعد مرور

اليجاد  (spssوباستعمال الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )وتحميميا احصائيا 
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( 1,56معامل الثبات باستعمال معامل ارتباط بيرسون حيث ظيرت درجة الثبات ىي )
 وىذه الدرجة تعد مقبولة في الثبات .

 ثبات لقياس المفضمة الطرق من الطريقة ىذه تعدو  الثبات بطريقة الفاكرونباخ: -ب 
 الفقرات أن أي ، المقياس فقرات بين والتجانس الداخمي االتساق تقيس فيي ، المقياس
 المقياس فقرات تكون عندما يتحقق أن يمكن وىذا ، نفسيا الخاصية فعبلً  تقيس جميعيا
 بتنسيقيا أيضاً  تمتاز التي الطريقة ىذه فكرة وتقوم ، اآلخر بعض مع بعضيا مترابطة
 المقياس فقرات درجات بين االرتباطات حساب عمى بنتائجيا الوثوق إمكانية المقياس
 الثبات معامل ويؤشر ، ذاتو بحد قائم قياس عن عبارة الفقرة أن اعتبار عمى ، جميعيا
حيث ( . 232:  3776 ، عودة)  المقياس فقرات بين تجانس أي الفرد اداء اتساق

( طالب 211) التحميل االحصائيعمى عينو الصمود النفسي طبق الباحث مقياس 
وطالبة من المدارس الحكومية واالىمية , بعد ذلك قام الباحث بإدخال البيانات وتحميميا 

إليجاد معامل  (spssوباستعمال الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )احصائيا 
 ( وىي درجة مقبولة لذلك يعد المقياس متسقا داخميا 1,63الثبات وبمغت درجتو )

 عدة الحالي البحث اجراءات في الباحث استعمل : المستعممة االحصائية الوسائل
 SPSS االجتماعية لمعموم اإلحصائية الحقيبة برنامج بمساعدة نتائجو واستخرج وسائل

 واالنحراف الحسابي الوسط: استعماليا تم التي االحصائية الوسائل يأتي وفيما ،
 واحدة لعينة يالتائ االختبارو  Chi - Square كاي مربع,و  الفرضي الوسط,و المعياري
T.Test  مستقمتين لعينتين يالتائ االختبار, و T.Test  بيرسون , ارتباط معامل, و 

  كرونباخ الفا معادلةو 

 عرض النتائج وتفسيرىا

 . الدراسة االعداديةالصمود النفسي لدى طمبة مرحمة اليدف االول: 
 االساسية البحث عينة عمى الصمود النفسي مقياس طبق اليدف ىذا قيلتحقو       
 أن النتائج بينت لمبيانات االحصائي التحميل وبعد ، وطالبة طالب( 263) عددىا البالغ
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 بمغ الصمود النفسي مقياس عمى العينة افراد الستجابات الحسابي المتوسط
 فقد لممقياس الفرضي المتوسط أما ،( 32,314) بمغ معياري وبانحراف( 312,327)

 استعمل الفرضي والمتوسط الحسابي المتوسط بين الفرق معنوية والختبار ،( 61) بمغ
 القيمة أن االختبار نتائج واظيرت واحدة، لعينة( T.Test) يالتائ االختبار الباحث
 عند(3,74) البالغة الجدولية القيمة من اكبر وىي( 22,234) بمغت المحسوبة التائية
 بين معنوية داللة ذا فرقا ىنالك أن أي ،( 261) حرية وبدرجة( 1.13) داللة مستوى

 لمعينة الحسابي المتوسط ولصالح لممقياس الفرضي والمتوسط لمعينة الحسابي المتوسط
 (4)جدولال ،

 (4جدول )

المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط  االختبار التائي لعينة واحدة لداللة الفروق بين
 لمقياس الصمود النفسي الفرضي 

المتوسط  العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

درجة  القيمة التائية

 الحرية

مستوى 

 %5الداللة  

 الجدولية المحسوبة

 دالة 184 3,11 11,031 84 30,341 340,301 183

وتشير ىذه النتـائج الـى ان طمبـة المرحمـة االعداديـة يتمتعـون بالصـمود النفسـي          
القـوي  فـردال ان (ريتشاردسـون) حيـث يـرىويمكن تفسير ذلك حسـب نظريـة ريتشاردسـون 

الــذين يتمتعـــون  فــراديتوســع ويتغيــر نحــو االفضــل واألبأنــو يحــاول ان يتطــور و  الصــامد
ىم اشخاص متعاونون ولدييم حمـاس وقـوة لمواجيـة الظـروف الصـعبة  مود النفسيبالص

الن التعاون ال يثير الروح المعنوية والنفسـية بـداخميم ويحفزىـا فحسـب بـل يخمـق الكفـاءة 
( ريتشاردسـونالعالية ويضاعف المقـدرة ويقـوي العزيمـة بـين االفـراد وحسـب وجيـة نظـر )

ــو أكثــر قــدرة  اً صــمودإن مــا يزيــد الفــرد  عمــى تغييــر االوضــاع ىــو مواجيتيــا مــن خــبلل ويجعم
 Van Galenوالمشاركة وااللتزام وتحمل المسؤولية. ) االجتماعية التوجو نحو المستقبل والمساندة

et al, 2006 :81). 
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ــــــرة غــــــولي, 3136واتفقــــــت ىــــــذه الدراســــــة مــــــع دراســــــة )العــــــزاوي,       ( و دراســــــة )الق
والتـي اشـارت الـى تمتـع عينـة البحـث  (,3137(, ودراسة )عبد الحسـين,3137والعكيمي,

 بالصمود النفسي.

 تبعاالمرحمة االعدادية  طمبة لدىالصمود النفسي  في الفروقداللة  :اليدف الثاني
نوع  -د /الرابع والسادس  سيةراالذ المرحلة-ج/ التخصص-ب /الجنس -)أ ترالمتغيل

 .(حكومي –الذراسة اهلي 

 اناث(: -:)ركورالجنس -أ

 االساسية البحث عينة عمىالصمود النفسي  مقياس طبق اليدف ىذا قيلتحق      
( طالبة من المدارس 361( طالب و )313, منيم ) وطالبة طالب( 263) البالغة

 الحسابي المتوسط حساب تم لمبيانات اإلحصائي التحميل وبعد ،الحكومية واالىمية 
 الذكور لدرجات الحسابي طالمتوس بمغ أذ ، البحث عينة لدرجات المعياري واالنحراف

 لئلناث الحسابي المتوسط وبمغ ،( 32,135) معياري بانحراف( 312,372)
 يالتائ االختبار باستعمال الباحث قام ،( 32,334) معياري بانحراف ،( 313,334)
(T - Test  )بمغت المحسوبة يةالتائ القيمة أن النتائج أظيرت أذ ، مستقمتين لعينتين 
 مستوى وعند( 3,74) البالغة الجدولية يةالتائ القيمة مع مقارنتيا وعند( 3,277-)

 من اصغر المحسوبة ةالتائي القيمة أن تبين (257) حرية وبدرجة( 1.13) الداللة
 دالة فروق وجود عدم عن النتيجة أظيرت وبذلك ،)غير دالة( الجدولية يةالتائ القيمة

 .(5)جدولال ، واالناث الذكور بينالصمود النفسي  في احصائيا

 (5جدول )
 االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفروق بين الذكور واالناث في الصمود النفسي

المتوسط  العينة الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية القيمة التائية

4,45 

 الجدولية المحسوبة

 غير دالة 3,11 3,111- 30,411 341,310 143 ذكور

 30,351 345,131 384 اناث
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 ويمكنومن النتائج اعبله تبين انو ال توجد فروق في الجنس) ذكور و اناث(        
 تعد فمم العراقي، المجتمع شيدىا التي واالجتماعية الثقافية التغيراتالى  ذلك إرجاع

 اإلناث إن بل معين، جنس عمى حكراً  والتعميمية واالجتماعية الثقافية المؤسسات
 واالجتماعية والثقافية، التعميمية، ومنيا المجاالت كل في الذكور معاصبحن متساويات 

 تغيير في أسيم رصيدا لين أضاف ذلك كل مرموقة، مراكز فييا احتمت التي وغيرىا
الذي شجع  األمر لديين، النفسي ودالصم تعزيزوىذا ادى الى  الجنسين، بين الفروق

 عمى الجنسين كبل من أبنائيم يشجعون كونيم ذلك في دوراً  االسر الى ان يكون ليم 
النفسي,  الصعود دعم في تسيم عوامل وكميا القرارات واتخاذ النفس، عمى االعتماد

 ىو الفرد بيئة في النفسي الصمود في المؤثر األىم العنصر أن المبلحظ ومن
 يحدث أن يمكن وميتم مستجيب واحـد شخص فوجـود ، بـالفرد المحيطـون األشخاص

, بمعنى ان بيئة المدرسة وتعامميا بسواسية  غيابيا أو الصمود صفات إيجاد في فرقا
بين الذكور واالناث ساعد في ان يكون الطمبة يتمتعون بقدرة عمى مواجية الصعاب 

ىذه الدراسة مع والقدرة عمى حل المشكبلت وان يكونوا ذوو صمود مرتفع . واتفقت 
( , ودراسة )العزاوي, 3133(, ودراسة )الوكيل,3132دراسة )عبد الفتاح وحميم,

 (.3137(, ودراسة )عبد الحسين,3136

 : ادبي ( –)عممي  التخصص -ب
 البحث عينة عمىالصمود النفسي  مقياس طبق اليدف ىذا قيتحقلغرض        
( من 333( اختصاص عممي و )347بواقع ) وطالبة طالب( 263) البالغة االساسية

 لمبيانات اإلحصائي التحميل وبعد ،االختصاص االدبي من المدارس الحكومية واالىمية 
 بمغ أذ ، البحث عينة لدرجات المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط حساب تم

 ،( 32,533) معياري بانحراف( 312,652)لطمبة العممي  لدرجات الحسابي المتوسط
 ،( 32,623) معياري بانحراف ،( 313,231) لؤلدبي لطمبة الحسابي المتوسط وبمغ
 أظيرت ، مستقمتين لعينتين(  T - Test) يالتائ االختبار باستعمال الباحث قام

 يةالتائ القيمة مع مقارنتيا وعند( 3,333) بمغت المحسوبة يةالتائ القيمة أن النتائج
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 تبين اذ( 257) حرية وبدرجة( 1.13) الداللة مستوى وعند( 3,74) البالغة الجدولية
 وبذلك ،)غير دالة( الجدولية يةالتائ القيمة من اصغر المحسوبة ةالتائي القيمة أن

التخصص  بين الصمود النفسي في احصائيا دالة فروق وجود عدم النتيجة أظيرت
 .(6)جدولال ، العممي واالدبي

 ( 6جدول )

مستقمتين لداللة الفروق بين التخصص العممي واالدبي في االختبار التائي لعينتين 
  الصمود النفسي

المتوسط  العينة التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 1,13

 غير دالة 3,74 3,333 32,533 312,652 347 العممي
 32,623 313,231 333 االدبي
المرحمة  طمبة لدىالصمود النفسي  في فروق وجود عدميرى الباحث ان       

 النفسي الصمود أن االدبي التخصص أو العممي التخصص من كانوا سواءاالعدادية  
 المعاممة وأساليب االجتماعية التنشئة مثل الدراسي، التخصص غير عدة بعوامل يتأثر

 كونيا التي اإلدراكية والبني األفكار عن فضبلً  المحيطة، البيئة مع والتفاعل الوالدية
 تشكيلفي  ميماً  دوراً  تؤدي العوامل تمك كل بو تمر التي األحداث وعن نفسو عن الفرد

العممي واالدبي ,  التخصص بين الفروق غيب ما وذلك الفرد، لدى النفسي الصمود
 ناحية من البعض بعضيم عن يختمفون ال الطمبة بأنايضًا  ذلك تفسير ويمكن

 العممية المؤىبلت يمتمكون االختصاصين لكبل الطمبة أن اذ المعرفية والقدرات الميارات
 من الرغم وعمى ممكن، وقت بأسرع القرار اتخاذ عمى وقدرتيم نفسيا واألكاديمية
 متساوي بشكل فييم تأثيرىا أن أال بينيما التعميمية والبرامج والمفردات المناىج اختبلف

 إجماالً  ذلك يتفق البحث نتائج فيو  والنجاح، المثابرة نحو وحافزاً  دافعاً  ليم اعطى مما
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 عمى الفرد قدرة أن إلى النظرية وتشير( ريتشاردسون)  نظرية اليو أشارت ما مع
 الخارجية البيئة مع متوازنة إيجابية عبلقة خمق عمى قدرتو عمى تعتمد والنمو االستمرار
 والمعتقدات القيم يشمل الذي العام والمستوى بيم، المحيط والمجتمع األسرة، في المتمثمة
( , 3136اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة)العزاوي, .والمجتمع األسرة لدى السائدة

( التي اكدت 3133واختمفت مع نتائج دراسة )الوكيل, (,3137ودراسة )عبد الحسين,
 صالح الطمبة ذوي التخصص العممي.عمى وجود فروق ذات داللة احصائية ل

  (:السادس -الرابع  :)سيةاالدر  المرحمة -ج
 االساسية البحث عينة عمىالصمود النفسي  مقياس طبق اليدف ىذا قيلتحق       

( من 332( من طالبة الصف الرابع و )336بواقع ) وطالبة طالب( 263) البالغة
 اإلحصائي التحميل وبعد ،طمبة الصف السادس من المدارس الحكومية واالىمية 

 أذ ، البحث عينة لدرجات المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط حساب تم لمبيانات
 معياري بانحراف (312,411)الصف الرابع  لدرجات الحسابي المتوسط بمغ
 وبانحراف ،( 312,745) السادس لمصف الحسابي المتوسط وبمغ ،( 32,343)

 لعينتين(  T Test) يالتائ االختبار باستعمال الباحث قام ،( 32,667) معياري
 مقارنتيا وعند( 1,735-) بمغت المحسوبة يةالتائ القيمة أن النتائج أظيرت ، مستقمتين

 حرية وبدرجة( 1.13) الداللة مستوى وعند( 3,74) البالغة الجدولية يةالتائ القيمة مع
)غير  الجدولية يةالتائ القيمة من اصغر المحسوبة ةالتائي القيمة أن تبين اذ( 257)

 بين الصمود النفسي  في احصائيا دالة فروق وجود عدم النتيجة أظيرت وبذلك ،دالة(
 .(7)جدولال ، طمبة الصف الرابع وطمبة الصف السادس
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 ( 7جدول )

االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفروق بين المرحمة الرابع و السادس في 
 الصمود النفسي

المتوسط  العينة المرحمة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 1,13

 دالة غير 3,74 1,735- 32,343 312,411 336 الرابع
 32,667 312,745 332 السادس
 عبرو  المرحمة االعدادية طمبة بأن الباحث يرىومن خبلل ما تم عرضة        
)الرابع والسادس( ال توجد فروق ذات داللة احصائية في الصمود  الدراسية المراحل

 وذلك صامدين نفسياً  يكونوا أن يمكنيمالنفسي فيما بينيم وىذا يرجع الى ان الطمبة 
 مناىج تمقييم خبلل منالنفسية واالكاديمية   الخبرات من العديد إلى تعرضيم بحكم
 فييا ىم التي الدراسية المرحمة أن إلى باإلضافة سابقة دراسية مراحل في مختمفة تربوية
تساعده عمى تخطي الصعوبات  فييا ىم التي العمرية المرحمة وكذلك ، اآلن

االكاديمية  لمحياة وفيماً  نضجاً  أكثر الشخص يصبح حيث ، والمشكبلت االكاديمية
 ويتأقمم معيا المواقف مع يتعامل أن عمى قادراً  يصبح وبذلك لؤلمور إدراكاً  وأكثر
يمتمك صمودًا  شخصا تجعمو التي الميارات يمتمك أصبح إنو كما ، صحيحة بصورة

( Shilpa&Srimathi,2015نفسيًا, وخالفت ىذه الدراسة دراسة شيمبا و سريماثي )
 التي اشارت الى وجود فروق ذات داللة احصائية من حيث المرحمة.

 : أىمي( - حكومينوع الدراسة:) -د
 البحث عينة عمىالصمود النفسي  مقياس طبق اليدف ىذا قيتحقلغرض         
( 33( من المدارس الحكومية , و)221بواقع ) وطالبة طالب( 263) البالغة االساسية

العينة عمى مقياس الصمود  لبيانات اإلحصائي التحميل وبعد ،من المدارس االىمية 
 أذ ، البحث عينة لدرجات المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط حساب تم النفسي,
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 بانحراف, ( 312,763)لطمبة المدارس الحكومية  لدرجات الحسابي المتوسط بمغ
 ،( 313,323لطمبة المدارس االىمية) الحسابي المتوسط وبمغ ،( 32,342) معياري

(  T - Test) يالتائ االختبار الباحث استعمل ،( 32,636) معياري وبانحراف
 وعند( 1,371-) بمغت المحسوبة يةالتائ القيمة أن النتائج أظيرت  ، مستقمتين لعينتين
( 1.13) الداللة مستوى وعند( 3,74) البالغة الجدولية يةالتائ القيمة مع مقارنتيا
 يةالتائ القيمة من اصغر المحسوبة ةالتائي القيمة أن تبين اذ( 257) حرية وبدرجة
 في احصائيا دالة فروق وجود عدم عن النتيجة أظيرت وبذلك ،)غير دالة( الجدولية

 .(31)جدولال ،طمبة المدارس الحكومية وطمبة المدارس االىمية  بين الصمود النفسي
 ( 31جدول )

االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفروق بين طمبة المدارس الحكومية وطمبة 
 المدارس االىمية في الصمود النفسي

نوع 
 المدرسة

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  التائيةالقيمة  القيمة التائية
الداللة 
1,13 

 الجدولية المحسوبة

 غير دالة 3,74 1,371 - 32,342 312,763 221 حكومية
 32,636 313,323 33 اىمية

ويتضح من النتائج اعبله انو ال توجد فروق بين طمبة المدارس الحكومية         
وطمبة المدارس االىمية  في الصمود النفسي بسبب التشابو الكبير بين البيئات الدراسية 
من حيث المناىج والكوادر التدريسية اذ انيم يتمقون التعميم والمساواة نفسيا من 

حكومي او اىمي وذلك الن اغمب الكوادر التدريسية في  المدرسين سواء كانوا تعميم
المدارس الحكومية ىم من يدرسون في المدارس االىمية , لذلك تجد الطمبة يممكون 
القدرة  عمى مواجية التحديات والمشكبلت االكاديمية بنفس الطريقة , وىذا يؤدي بيم 

رى ياجييم , حيث ان يجعميم يمتمكون صمودًا نفسيًا تكيفًا لممواقف التي تو 
ن البيئة االجتماعية ليا دور أساس في تشكيل شخصية االنسان أ( ريتشاردسون)
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وتحديد مدى توافقيا وشعورىا بالكفاية او عدمو ومن خبلل عبلقة الفرد مع ذاتو ومع 
الفرد ف ,  والشعور بالقوة والصبلبة النفسية اإليجابي االخرين ومن خبلل الحب والتقبل

حاجاتو من خبلل البيئة االجتماعية تخمق لديو توجيات ايجابية وىي الذي يشبع 
التعايش مع االخرين والعمل معيم بكل ارادة وصبلبة في مواجية كل الظروف والشعور 

الشخص الذي يثبت عمى ىذه الحالة تتسم ف ,بالقوة في مواجية العالم الخارجي
أما  ةوالبيولوجيحاجاتو النفسية وعدم االتكالية عمى االخرين في سد  صمودشخصيتو بال

عات االيجابية او قان التو الى ( 3771، ريتشاردسون) أشاربالنسبة لمتوقعات فقد 
ان االنسان  : ذلكمة المستخمصة من نظريتو ويتضمن المي المبادئاحدى تعد المتفائمة 

في ست جامدة ير  فقد عدت الشخصية االنسانية شخصية صمبة ليلديو القدرة عمى التغي
ة يتكوينيا عمى خبرات الطفولة وتعزو ذلك الى الضبط وقوة االرادة والميول القوية الكاف

 .(37: 3132) باعمي،لبلبتعاد عن االندفاعات المتصارعة البعيدة عن السيطرة 
 :أىميا االستنتاجات من عدد تحديد يمكن إلييا التوصل تم التي النتائج من :الستنتاجاتا
 البحث عينة أن يعني الصمود النفسي من المرتفع بالمستوى البحث عينة اتصاف -3

, او من ( االدبي - العممي)  التخصص طمبة من أو ،( إناث - ذكور)  عام بشكل
المواجية والتأقمم والتكيف مع المشكبلت  عمى القدرة لدييمالسادس(  –المرحمة )الرابع 
 من والتعمم والتكيف لمشفاء بيئتيم ضمن الوقاية عوامل من االستفادةو  التي تواجييم

 االكاديمية. الحياة وظروف أحداث
 -وفق متغير )الجنس الصمود النفسيال توجد فروق ذات داللة احصائية في  -3

 المرحمة( لدى عينة الدراسة. –التخصص 
 التوصيات:

لدى طمبة  الصمود النفسيتشجيع الباحثين باإلرشاد عمى اعداد برامج نمائية لتعزيز  -1
المرحمة االعدادية باعتباره من العوامل الوقائية لحماية الشخصية من الضغوط والنكسات 

 االكاديمية.
لدى  الصمود النفسياالىتمام باألنشطة المدرسية بحيث تصبح مجااُل حقيقيًا في نمو  -3

 الطمبة وتحقيق التوافق االكاديمي.
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اقامة الندوات التربوية والثقافية من اجل  عن طريق النفسيالعمل عمى تنمية الصمود  -2
 مواجية الضغوط والسيطرة عمى انفعاالتيم .

 :المقترحات
اقامة دراسة مشابية عمى عينات اخرى مثل )طمبة المتوسطة او طمبة المعاىد او  -3

 طمبة الجامعات(.
 –مع متغيرات اخرى مثل )اتخاذ القرار  الصمود النفسياجراء دراسة تتناول متغير  -3

 الكفاءة الذاتية(. -المرونة النفسية
لدى  الصمود النفسياجراء دراسة تجريبية بعنوان برنامج ارشادي قائم عمى تنمية  -2

 طمبة المرحمة االعدادية.
 المصادر والمراجع

 الطبعة تو واستراتيجيا الفعال التدريس طرائق ، 3113 ، محمود ،محمد الحيمة، 
 .العين دار المتحدة العربية االمارات ، الجامعي الكتاب دار ، االولى

 االنجاز اىداف وتوجيات الصمود النفسي بين العبلقة ,(3137), مسعد شيري ، حميم 
 في عربية دراسات مجمة ,الشرقية بمحافظة ثانوي االول الصف طمبة لدى واالنجاز
 .،مصر333،العدد النفس وعمم التربية

 وقمق الصمود النفسي بين لمعبلقات المسار تحميل(, 3136) سعد حسن, عابدين 
 كمية مجمة, الثانوية المرحمة طبلب لدى االكاديمي والتوافق بالنفس والثقة االختبار
 ( .3ج) الرابع العدد, المنوفيةة جامع,  التربية

 ( مناىج البحث العممي3116عوض , عدنان ) لمتسويق , الشركة العربية المتحدة
 والتوريدات بالتعاون مع جامعو القدس المفتوحة , القاىرة.

 ( ,3131حسين , عمار محمد   : ) توسيع الذات وعالقتو بالكفاءة االجتماعية لدى
, رسالة ماجستير غير منشورة , كمية التربية لمعموم االنسانية, جامعة طمبة الجامعة 

 ديالى.
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  ( , 3775الطريري ، عبدالرحمن بن سميمان  : ) القياس النفسي والتربوي ) نظريتو
 .، الرياض : مكتبة الرشد 3، ط تطبيقاتو( –أسسو  –
 (,3776عودة ,احمد سممان:)عمان االردن, القياس والتقويم في العممية التدريسية ,

 دار االمل.
 (,3115فرج , صفوت :)الطبعة السادسة, مكتبة االنجمو المصرية , القياس النفسي ,

 ,مصر. القاىرة
 ( .3114البطش، محمد وليد و ابو زينة، فريد كامل .)دار مناىج البحث العممي .

 المسيرة لمنشر والتوزيع: عمان.
 (3777المصري, محمد عبد المجيد ) اثر اتجاه الفقرة واسموب صياغتيا في

, الخصائص السايكومترية لقياس الشخصية وحسب مستوى الصحة النفسية لممجيب
 بن رشد, جامعة بغداد, اطروحة دكتوراه .كمية التربية ا

 ( 3113ممحم ، سامي محمد : )عمان، مناىج البحث في التربية وعمم النفس ،
 األردن ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 ( ،3132باعمي، شادية بنت عمر):  الصمود النفسي وعالقتو بالعوامل الخمسة الكبرى
، رسالة ماجستير، كمية الزواج بمدينة الرياض لمشخصية لدى عينة من الفتيات المتأخرات عن

 العموم االجتماعية واالدارية، جامعة نايف ،المممكة العربية السعودية.
 ترجمة ، االطفال لدى الصمود :( 3133), بروكس. ب.،سام،وروبرت جولدستين  

 .القاىرة, لمترجمة القومي المركز األعسر صفاء وتقديم
 عن بالرضا وعالقتو النفسي الصمود :(  3132)مختار، محمد ورد السميع، عبد 

 منشورة، غير ماجستير رسالة ،الجامعية الطالبة لدى االكاديمي واالداء الحياة
 .مصر شمس، عين جامعة الًتربوية، والعموم لآلداب البنات كمية

 Alken , 1.(1988) : Psychology testing and assessment , Boston 
, Ellyn com . 
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