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أثر التدريب على الصالبة النفسية في تحسين مستوى التكيف النفسي االجتماعي لدى طلبة 
 المرحلة الثانوية في محافظة عجلون 
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 ملخص:
أثر برنامج تدريبي مبني على الصالبة النفسية في تحسين التكيف  إلىالتعرف  هدفت الدراسة

الفروق في  إلىالنفسي االجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة عجلون، كما هدفت التعرف 
 ( طالبًا وطالبة من02التكيف االجتماعي وفقًا للتفاعل بين المجموعة والجنس. تكونت عينة الدراسة من )

( مجموعات: 4طلبة المرحلة الثانوية اختيروا بالطريقة العشوائية المتيسرة، تم العمل على تقسيمهم إلى )
( طالبة تم تدريبهم 11( طالبًا، وتكونت الثانية من )11مجموعتين تجريبيتين، تكونت األولى من )

ن، تكونت األولى من باستخدام أنشطة تهدف إلى تنمية مستوى الصالبة النفسية، ومجموعتين ضابطتي
( طالبة. ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام برنامج تدريبي للصالبة 11( طالبًا، وتكونت الثانية من )11)

النفسية ومقياس التكيف االجتماعي. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
للمجموعة، ولصالح المجموعتين التجريبيتين درجات عينة الدراسة على مقياس التكيف االجتماعي وفقًا 

لى عدم وجود فروق تعزى للتفاعل بين الجنس والمجموعة. وفي ضوء  الذين تعرضوا للبرنامج التدريبي، وا 
النتائج توصي الدراسة بضرورة تطبيق البرنامج التدريبي المستند إلى الصالبة النفسية في تنمية الجوانب 

 لطلبة.السلوكية واالنفعالية لدى ا

برنامج تدريبي، الصالبة النفسية، التكيف االجتماعي، طلبة المرحلة الثانوية، الكلمات المفتاحية: 
 .محافظة عجلون
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Abstract: 
The study examined the effect of psychological hardiness based 

training program on social adjustment among secondary school students, 

and to identify the differences in social adjustment in light of interaction 

between group and gender. The sample of the study consisted of (60) 

secondary school students selected using convenient random sampling, 

they were divided into four groups; two experimental groups consisted of 

(15) male students, and (15) female students trained by using methods 

aimed to develop psychological hardiness levels, and two control groups 

consisted of (15) male students, and (15) female students. To achieve the 

goals of the study psychological hardiness based training program and 

social adjustment scale were used. The results showed that there were 

statistically significant differences in the scores of the study sample on 

social adjustment scale due to the group, in favor of experimental groups 

who were trained using the training program, while there was no 

statistically significant difference due to the interaction between gender 

and gruoup. In light of the results the study recommended to use the 

training program based on psychological hardness to develop students' 

behavioral and emotional aspects. 
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  :المقدمة
فرضت الحياة المعاصرة عدة تحديات نفسية وانفعالية على مختلف شرائح المجتمع، 
وباعتبار أن طلبة المرحلة الثانوية من أكثر الفئات العمرية تعرضًا للضغوط النفسية، واالجتماعية 

من أجل  واألكاديمية، فإن هناك حاجة الستخدام المتغيرات النفسية اإليجابية، كالصالبة النفسية
تمكين هذه الفئة من التعامل مع مصادر الضغوط تماشيًا مع رؤية سيلجمان وسيسزنتمهالي 

(Seligman & Csiszentmihalyi, 2000)  واللذان قدما مفهوم علم النفس اإليجابي من أجل
مساعدة األفراد على التعامل مع مختلف االضطرابات النفسية من خالل تعزيز الجوانب االنفعالية 

 والنفسية اإليجابية لديهم.

 والتوتر النفسي الضغط أن( Cole, Field & Harris, 2004) وهاريس وفيلد ويرى كول،

 النفسي الضغط الباحثون ويعرف. اليومية وظائفه أداء على الفرد مقدرة على المؤثرة األسباب أهم من

 للضغط السلبية اآلثار تكون أن ويمكن. لألفراد والجسدية النفسية للصحة المهددة لبيئيةا المثيرات بأنه

 من النفسي والضغط. الطويل المدى على سلباً  تؤثر كونهافضاًل عن  األمد، وقصيرة مباشرة النفسي

 األكاديمية الحياة وتعد. الروتينية اليومية وظائفهم أداء على األفراد مقدرة على المؤثرة المتغيرات أهم

 المهمات من عديد إنهاء الطلبة على إن إذ ،النفسية الضغوط نم لعديد الرئيسة األسباب من للطلبة

 كما. كثيرة ضغوًطا عليهم يفرض مما الوالدية التوقعات وتلبية ،واالمتحانات والمشاريع، ،األكاديمية

 أهم من اآلخرين مع االجتماعي والتفاعل اليومية بالمصاريف المرتبطة االقتصادية الضغوط وأن

 من لعديد مثيًرا موقًفا الطلبة من لكثير بالنسبة األكاديمية الحياة جعل لىع تعمل التي األسباب

 .واالجتماعية والجسدية، النفسية، المشكالت

 القادرة المتغيرات أهم من أن( Al-Masha’an, 2011 في إليها المشار) كوباسا وأشارت

 بأنه يعّرف والذي النفسية، الصالبة هو متغير الفرد على النفسية للضغوط السلبي األثر تخفيض على

 من عدد إلى اللجوء خالل من إيجابي بشكل   معها والتعامل ،النفسية الضغوط تحمل على مقدرةال

 الصالبة بأن فترى ،(Al-Byiraq Dar, 2011) دار البيرق أما .النفسي التكيف استراتيجيات

 مواجهة عن الناتجة لسلبيةا اآلثار تخفيف على تعمل التي الشخصية سمات من مجموعة هي النفسية

 مقدرتهمب والمرتبطة األفراد يحملها التي الفردية المعتقدات أيضاً  وهي. الضاغطة الحياتية المواقف

 مصدر النفسية والصالبة. الضغوط مصادر مع للتعامل والبيئية النفسية المصادر استخدام على

 . النفسية للضغوط المحتملة اآلثار مع بفاعلية التعامل من األفراد يمكن ذاتية مقاومة
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 على التغلب في الفرد مساعدة على وتقوم الشخصية، أساسيًا من جزءاً  النفسية وتعد الصالبة

 السلبية التأثيرات مقاومة من األفراد النفسية الصالبة وُتمّكن. يواجهها التي النفسي الضغط مصادر

 مع التعامل على الفرد مقدرة من وتزيد جسدية،وال ،والنفسية ،االنفعالية الجوانب على المحيطة للبيئة

 في توقعه يمكن ما حول أوضح رؤية الفرد تعطي أنها فضاًل عن المختلفة، النفسية الضغوط

 والعالم نفسه، حول الفرد لدى الذاتية المعتقدات مكون من نظام   هي النفسية والصالبة. المستقبل

 فرصة بأنها األحداث بتقييم للفرد النفسية الصالبة سمحوت. اآلخرين مع االجتماعية وعالقاته المحيط،

 النظري األساس ويقوم. النفسية للضغوط المثيرة المواقف مع التكيف من يمكنه مما ،الخبرة الكتساب

 التوافق في يستخدمها التي اآللية وأن القرار، اتخاذ على قادر الفرد على أن النفسية الصالبة في

 مواجهة على لمساعدته اتخاذه الفرد يستطيع ذاتي خيار   النفسية للضغوط ثيرةالم المواقف مع والتكيف

 (.Zeer, Yugova, Karpova & Trubetskaya, 2016) الظروف مختلف

 بمستوًى عال  من يتصفون الذين األفراد بأن( Al-Masha’an, 2011) المشعان ذكرو 

إنهم  إذ لديهم، والتماسك المثابرة ستوىم ارتفاع أهمها ،شخصية سمات عدة يظهرون النفسية الصالبة
 على والعمل الضغوط، لظهور المؤدية للمشكالت حل إلى الوصول تستهدف نشاطات ينغمسون في

 إلى يشير والذي الداخلي لديهم، الضبط مستوى وارتفاع طريقهم، في تقف التي الصعوبات تحّدي

 ميالً  ويظهرون إيجابي، بشكل   السابقة براتالخ واستخدام ،والتصرفات السلوك في التحكم على مقدرةال

تمكن الفرد من  تحديات أنه على النفسي الضغط مصدر إلى ينظرون إذ ،ومقاومته التحدي قبول نحو

 على التهديد من نوعاً  ليس وأنه منها، االستفادة يمكن الحصول على الخبرات اإليجابية، والتي

 . واالنفعالية ،والجسدية النفسية، الصحة

( أن الصالبة النفسية تتطور لدى الفرد في مراحل مبكرة من Maddi, 2002رى مادي )وت
الحياة من خالل تفاعالته االجتماعية السوية مع أفراد يظهرون الحب، والعطف، والتقدير، والتفاهم 

على الصمود، وااللتزام، والتعامل مع الضغوط  مقدرةمما ينمي الخصائص الفردية اإليجابية كال
سية على أنها خبرات إيجابية يمكن االستفادة منها مستقباًل في التعامل مع المشكالت الحياتية. النف

ويعمل ذلك على تحفيز الفرد نحو استكشاف البيئة المحيطة ليلبي حاجاته، مما يعزز لديه مهارات 
 التكيف االجتماعي والنفسي.

ية يمكن إكسابها لألفراد من وذكرت بعض الدراسات واألدبيات النفسية أن الصالبة النفس
يد وهيستاد ) إذخالل برامج تدريبية  ( أن Bartine, Eid & Hystad, 2016يرى بارتين وا 
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البرامج التدريبية المستندة إلى الصالبة النفسية تقوم على عدة مرتكزات أهمها توضيح األسس 
جموعة من الخطوات النظرية لهذا المفهوم وتقديمه للمشاركين، العمل على تطوير وتصميم م

المدروسة والمبنية على نتائج الدراسات السابقة والتركيز على مكونات الصالبة النفسية الثالثة من 
أن التدريب على الصالبة النفسية يقوم ( Maddi, 2002خالل نشاطات البرنامج التدريبي. ويرى )

من أجل تعزيز الجوانب  على عدة مرتكزات، أهمها ربط الخبرات الحياتية مع نشاطات التدريب
اإليجابية لدى الفرد. والتدريب على الصالبة النفسية يقوم على تصميم مجموعة من المسارات 

التي على الرغم من وجود بعض المعوقات التي تهدف لتحقيق أهداف مرغوبة و  هاوتطوير  العالجية
 (.Kaveh, 2018أهمها ارتفاع مستوى االضطرابات النفسية واالنفعالية لدى الفرد )

أن الصالبة النفسية تتأثر بعدة متغيرات ذاتية وبيئية، فعلى سبيل إلى ويشير بعض الباحثين 
أن البيئة األسرية وأسلوب التنشئة الوالدية من أكثر إلى ( Narad, 2018ناراد ) أشارالمثال، 

جتماعية حميمية المتغيرات تأثيرًا على تطور الصالبة النفسية لدى األطفال، إذ إن توفير بيئة ا
يسودها التفاعالت اإليجابية يؤدي إلى تطور مستويات عالية من الصالبة النفسية لدى األطفال، 
براهيمي وراد  وهذا ما يساعدهم على التكيف والتوافق في مراحل الحقة من الحياة. أما مورادي وا 

(Moradi, Ebrahimi & Rad, 2018فيرون أن الصالبة النفسية هي في األس )  اس مفهوم
ذاتي متجذر في نمط الشخصية، إذ يعمل على مساعدة الفرد على استخدام نقاط القوة لديه من 

من  عديد( أن Bartone, 2012أجل التعامل مع مختلف مصادر الضغوط النفسية. بينما يرى )
اعية مع العوامل التي تؤثر في تطور الصالبة النفسية لدى األفراد، أهمها طبيعة التفاعالت االجتم

اآلخرين، ونمط الشخصية، والمرور في خبرات حياتية سلبية أو إيجابية سابقة، ومستوى الذكاء، 
 والنضج االنفعالي والنفسي لدى األفراد.

 التكيف على الفرد مقدرة أن( Maddi & Kobasa, 1984) وكوباسا مادي من كل وتؤكد

 النفسية الصحة من مرتفعة ستوياتم على والمحافظة الضغوط، ومواجهة واالجتماعي، النفسي

 لديهم ممن األفراد إن إذ ؛النفسية الصالبة تسميتها يمكن والتي الشخصية خصائص إحدى في متجذر

 أكثر بشكل   عليهم المفروضة الضغوط مع التعامل على قادرون النفسية الصالبة من عالية مستويات

الذي  الداخلي التغيير إحداث ومحاولة لول،الح إليجاد متعددة والطرق الوسائل المتالكهم فاعلية
 االتجاهات عن واالبتعاد الفاعلة، التكيف استراتيجيات واختيار النفسية، الضغوط مواجهة من يمكنهم

 .السلبية والمشاعر
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 منه ينطلق الذي للمنظور تبعاً  االجتماعي التكيف لمفهوم التعريفات من عديد وردت وقد

 يتفق لكي لسلوكه الفرد وتعديل تغيير بأنه( King, 2004) كنج عرفه دفق المجال، هذا في الباحثون

". لديهم االجتماعية االلتزامات ومماشاة تقاليدهم اتباع في وخاصة ،اآلخرين واألفراد المجتمع مع

 في اآلخرين مع التصرف حسن"هو  االجتماعي التكيفإلى أن ( Boutros, 2008) وأشار بطرس

 إقامة على الفرد نجاح ويتضمن األفراد، بين العالقات على تقوم التي جتماعيةواال النفسية المجاالت

 ".والتقبل واالحترام، والثقة، واإليثار، والتسامح، والحب، بالتعاون، تتسم اجتماعية عالقات

 المواقف مع التعامل على الفرد مقدرة هو( Lazarus) الزاروس يراه كما االجتماعي والتكيف

 الجوانب لمواجهة الفرد يستخدمها التي والسلوكية المعرفية األساليب خالل من معها قلموالتأ الجديدة،

 امتالك الفرد على يستوجب لذا والقلق، الخوف عادة تولد الضغوط إن إذ للتوتر؛ واالنفعالية المادية

 (.Dawod & Yahya, 1999) لتحملها االجتماعي التكيف على مقدرةال

 نظراً  والبحوث الدراسات في حيزاً  شغلت التي الموضوعات من االجتماعي التكيف وُيعد

 اإلنسان أن على للداللة االجتماعي التكيف مفهوم النفس علماء استخدم إذ األفراد، حياة في ألهميتها

 بينه التفاعل خالل من به، المحيطة والنفسية االجتماعية والظروف المتغيرات مع التعامل على قادر

 ظروف بين التفاعل نتيجة واالتزان الرضا من قدر على الحصول بهدفالمحيطة  الظروف هذه وبين

 البقاء، في لالستمرار التكيف من نوعاً  عليه تحتم التي باإلنسان المحيطة الحياة البيئة ومتطلبات

-Al) النفسية المهمة لهذه عقلية مقدرات من به يتمتع ما خالل من التكيف على مقدرته فضاًل عن

Khaldy, 2001.) 

 االجتماعي النضج إلى تشير التي الواضحة المظاهر من بمجموعة االجتماعي التكيف ويمتاز

 (:Al Gathafi, 1998; Majdy, 1996) يأتي ما المظاهر تلك أهم ومن للفرد،

 .فيها يعيش التي الجماعة وسط عنه اآلخرين فكرة وكذلك نفسه، عن الفرد فكرة وضوح .1

 .إليها ينتمي التي الجماعة دافأه مع الفرد أهداف تماشي .2

 خالل من عليها ويستدل اآلخرين، الجماعة أفراد وبين الفرد بين االجتماعية بالمسؤولية الشعور .3

 مشكالت من يواجههم ما مناقشة عند آرائهم واحترام معهم، والتشاور الجماعة، أفراد مع التعاون

 .الجماعة أمور تخص اجتماعية

 يخص ما كل في التفاني إلى والميل والمودة، باأللفة واإلحساس اعة،الجم مسايرة على مقدرةال .4

 .للفرد الشخصية المصالح على الجماعة مصلحة وتقديم وأمور، أعمال من الجماعة
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 .الشخصي والتوافق بالسعادة الشعور .5

 االجتماعي والتكيف النفسية الصالبة في البحث على عملت التي الدراسات من عديد وهناك

 ,Crowley, Hayslip, & Hobdy) وهوبدي وهيسليب كرادوي، قامت فقد بينهما، والعالقة

 وبين النفسية الصالبة بين العالقة تعرف هدفت األمريكية المتحدة الواليات في بدراسة( 2003

 تم الراشدين األفراد من( 222) من الدراسة عينة تكونت. الراشدين لدى واالجتماعي النفسي التكيف

 التكيف ومقياس النفسية، الصالبة مقياس استخدام تم الدراسة، هدف ولتحقيق. وائًياعش اختيارهم

 ككل النفسية الصالبة بين موجبة ارتباطية عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت. واالجتماعي النفسي

 ،جابيةاإلي االنفعالية الحالة ومستوى اإليجابية واالجتماعي النفسي التكيف استراتيجيات وبين وأبعادها

 .الراشدين لدى الحياة عن الرضا ومستوى

( Barton, Hystad, Eid & Brevik, 2011) وبريفك ايدبارتون وهايستد و دراسة وهدفت

 على امقدرتهمو  واالجتماعي النفسي التكيف واستراتيجيات النفسية الصالبة بين العالقة تعرف إلى

 في العاملين الجنود من( 89) من الدراسة عينة تتكون. األفراد لدى الّصحية غير السلوكأنماط  تنبؤ

 مقياس استخدام تم الدراسة، هدف ولتحقيق. عشوائًيا اختيارهم تم النرويج في العسكرية القواعد إحدى

. الصحية غير السلوكأنماط  ومقياس ،االجتماعي التكيف استراتيجيات ومقياس النفسية، الصالبة

 استخدام وبين النفسية الصالبة مستوى ارتفاع بين سالبة ارتباطية عالقة وجود النتائج بينت

 .النفسية الضغوط مع التعامل في التجنب استراتيجيات

 قطاع في أجريت التي( Saleh & Al-Masder, 2013) والمصدر صالح دراسة وهدفت

 الشباب لدى واالجتماعي النفسي والتكيف النفسية الصالبة بين العالقة تعرف فلسطين في غزة

 األقصى جامعة طلبة من وطالبة طالباً ( 232) من الدراسة عينة تكونت إذ. غزة محافظة في الجامعي

 ومقياس النفسية، الصالبة مقياس ستخدمأُ  الدراسة أهداف ولتحقيق. غزة بمحافظة األزهر وجامعة

 النفسي كيفوالت النفسية، الصالبة أن إلى النتائج أشارت. إعدادهما من واالجتماعي النفسي التكيف

 الصالبة بين إحصائياً  دالة عالقة وجود إلى النتائج أشارت كما متوسط، بمستوى جاءا واالجتماعي

 مقياس على إحصائياً  دالة فروق ووجود الجامعي، الشباب لدى واالجتماعي النفسي والتكيف النفسية

 إحصائياً  دالة فروق جودو  وعدم الطالبات، ولصالح الجنس، لمتغير تعزى واالجتماعي النفسي التكيف

 أشارت كما. والجامعة الدراسي، المستوى لمتغير تعزى واالجتماعي النفسي التكيف مقياس على

 الجنس، لمتغيرات تعزى النفسية الصالبة مقياس على إحصائياً  دالة فروق وجود عدم إلى النتائج
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 .والجامعة الدراسي، والمستوى

 التكيف مستوى بين العالقة تعرف إلى هدفت الهند في دراسة( Singh, 2016) سينغ وأجرى

 عينة تكونت. لديهم النفسية والصالبة النفسي بالضغط وعالقته الطلبة لدى واالجتماعي النفسي

 هدف ولتحقيق. عشوائيا   اختيارهم تم الثانوية المرحلة طلبة من وطالبة طالب( 222) من الدراسة

 نتائج أظهرت. النفسية الصالبة ومقياس واالجتماعي سيالنف التكيف مقياس استخدام تم الدراسة،

 واالجتماعي، النفسي التكيف وبين النفسي الضغط مستوى بين سالبة ارتباطية عالقة وجود الدراسة

 النفسي التكيف مستوى بين احصائيا ودالة موجبة ارتباطية عالقة وجود إلى الدراسة نتائج أشارت

 .لديهم النفسية الصالبة وىمست وبين الطلبة لدى واالجتماعي

 إلى العراق في (Majeed, Mousa & Ali, 2017) وعلي وموسى مجيد وهدفت دراسة

 النفسية الصالبة بين العالقة عن والكشف الجامعات طالبات لدى النفسية الصالبة مستوى تعرف

 تم دسيةالقا جامعة طالبات منطالبة ( 122) من الدراسة عينة تكونت. لديهن الُعزلة سلوكو 

 ومقياس النفسية الصالبة مقياس استخدام تم الدراسة، هدف ولتحقيق. العشوائية بالطريقة اختيارهن

 الجامعيات الطالبات لدى النفسية الصالبة مستوى أن الدراسة نتائج أظهرت. النفسية الُعزلة أساليب

 النفسية الصالبة مستوى بين سالبة ارتباطية عالقة وجود الدراسة نتائج بينت كما. مرتفعاً  كان

 .الجامعيات الطالبات لدى االجتماعية الُعزلة ومستوى

 ,Thompson, Fiorillo) وميشوبولوس وريسلر، وروثبوم، فيوريليو، تومبسون، وقام

Rothbaum, Ressler & Michopoulos, 2018) األمريكية المتحدة الواليات في بدراسة 

 بعد ما ضغوط واضطرابات النفسية والصالبة النفسي لتكيفا استراتيجيات بين العالقة تعرف هدفت

 بعد ما ضغوط اضطرابات من يعانون ممن األفراد من( 164) من الدراسة عينة تكونت. الصدمة

 التكيف استراتيجيات مقياس استخدام تم الدراسة، هدف ولتحقيق. عشوائًيا اختيارهم تم الصدمة

 نتائج أشارت. الصدمة بعد ما ضغوط اضطراب راضأع شدة ومقياس النفسية الصالبة ومقياس

 استراتيجيات استخدام وبين النفسية الصالبة مستوى بين موجبة ارتباطية عالقة وجود إلى الدراسة

 وبين النفسية الصالبة مستوى بين سالبة ارتباطية عالقة ووجود اإليجابية، النفسي التكيف

 الصالبة بين سالبة ارتباطية عالقة وجود كذلك النتائج وبينت. السلبية النفسي التكيف استراتيجيات

 .الصدمة بعد ما ضغوط اضطرابات شدة وبين النفسية

 وروثبوم، فيوريليو، تومبسون، هدفت دراسة إذالدراسات السابقة تعدد أهدافها  من ُيالحظ
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 ,Thompson, Fiorillo, Rothbaum, Ressler & Michopoulos) وميشوبولوس وريسلر،

تعرف العالقة بين استراتيجيات التكيف النفسي والصالبة النفسية واضطرابات ضغوط ما  (2018

 ,Kalantar, Khedri) وموتفاليان ونيكباكت وقادري، خالنتار،بعد الصدمة، كما وعملت دراسة 

Nikbakht & Motvalian, 2013 )النفسية الصالبة إلى مستند تدريبي برنامج تعرف أثر على 

على تعرف أثر التدريب على الصالبة  فهدفت إلىللطلبة. أما الدراسة الحالية  لعقليةا الصحة على
 الدراسة حاولت المتغيرين، بين ما اإليجابية للعالقة النفسية في التكيف االجتماعي. وبذلك، ونظًرا

 في أثرهُ  ياسوق وتطبيقهُ  النفسية الصالبة في تدريبي برنامج ببناء السابقة الدراسات عن التميز الحالية

 الدراسة استفادت وقد. عجلون محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى االجتماعي التكيف

 المعاينة طريقة واختيار الدراسة أدوات وتطوير النظري إطارها إثراء في السابقة الدراسات من الحالية

 .السابقة الدراسات نتائج ضوء في الدراسة نتائج ومناقشة المناسب اإلحصائي والتحليل المناسبة

 وأسئلتها الدراسة مشكلة

 الضغوط مختلف مواجهة على األفراد مقدرةل المهمة المؤشرات من النفسية الصالبة ُتعد

 على األفراد مساعدة أجل من وتنميتها تعزيزها على العمل بمكان المهم من يجعل مما النفسية،

 مساعدة في ودورها النفسية للصالبة الواضحة األهمية من الرغم وعلى. النفسية الضغوط مع التعامل

 برامج خالل من تنميتها إال أن يواجهونها، التي والنفسية االنفعالية المشكالت تجاوز على األفراد

 الدراسة من مزيد إلى الحاجة يستدعي مما السابقة، الدراسات تناولتها التي القضايا من يكن لم تدريبية

 .والبحث

 الصالبة) الدراسة بمتغيري المتعلقة السابقة والدراسات النظري األدب راجعةم خالل ومن

-Al) العبدلي منها الدراسات من مجموعة هناك أن الباحثان الحظ( اإلجتماعي والتكيف النفسية

Abdaly, 2012 )والمصدر وصالح (Saleh & Al-Masder, 2013)سينغ ودراسة ؛ (Singh, 

فضاًل  هذا االجتماعي، والتكيف النفسية الصالبة بين ما إيجابية ةعالق وجود الى أشارت( 2016
 االجتماعي، على التكيف النفسية الصالبة على التدريب أثر تناولت عربية دراسات وجود عدم عن

 الطلبة مقدرة على النفسية الصالبة في تدريبي برنامج أثر تتناول تجريبية دراسة إجراء يستدعي مما

 إلى مستند تدريبي برنامج أثر تقّصي حاولت الحالية الدراسة فإن لذا ماعي،االجت التكيف على

 . االجتماعي التكيف مهارات تنمية في النفسية الصالبة

 داللة ذات فروق : ال توجداآلتيةاختبار الفرضية  محاولة في الدراسة مشكلة تتمثل وتحديدًا،
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 تعزى االجتماعي التكيف لمقياس ديالبع االختبار على الطلبة درجات متوسطات في احصائية

 .والجنس والتفاعل بينهما (ضابطة تجريبية،) للمجموعة

 الدراسة أهمية

 إلى مستند برنامج أثر في البحث وهو ،موضوعها أهمية من أهميتها الحالية الدراسة تستمد

 وتتمثل ،عجلون محافظة في الثانوية المرحلة طلبة لدى االجتماعي التكيف على النفسية الصالبة

 :وهما مهمين جانبين تناولها خالل من األهمية هذه

 األهمية النظرية : 

يتوقع أن توفر هذه الدراسة أطرًا نظرية تتعلق بالصالبة النفسية، والتكيف االجتماعي لدى 
الطلبة بما يعزز ما ُكتب حول هذين المتغيرين، والتي قد يستفيد منها الباحثون ضمن هذا المجال، 

ن على التدريس والبرامج اإلرشادية في المدارس. كما أنها ستعمل على إثراء المكتبة والقائمو 
من المعلومات حول متغيري الصالبة النفسية والتكيف االجتماعي، مما يشكل إضافة  مزيدالعربية ب

 نظرية مهمة في هذا المجال.
 التطبيقية األهمية : 

التدريس، والتدريب، والتوجيه، واإلرشاد  الدراسة في عمليةهذه يمكن االستفادة من نتائج 
النفسي لألفراد من ذوي المستويات المنخفضة من التكيف االجتماعي، وتوجيه المحيطين بهم 
للقواعد التي يجب مراعاتها عند التعامل مع هؤالء األفراد، حتى يصبحوا قادرين على مواجهة 

اء نفسيًا. كما وستعمل الدراسة على الضغوط ومقاومتها وتجنب آثارها، ويكونوا أشخاصًا أصح
توفير برنامج في الصالبة النفسية يمكن لألهل، والمعلمين، والمرشدين التربويين من االستفادة منه 

 .لدى الطلبة لتقليل ضعف التكيف االجتماعي
 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى تعرف أثر التدريب على الصالبة النفسية في تحسين مستوى
 التكيف النفسي االجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة عجلون.

 االجرائية االصطالحية التعريفات

 النشاطات من مجموعة أنهب إجرائيا   النفسية الصالبة إلى الُمستند التدريبي البرنامج ُيعرف

 مستوى تنمية على والقادرة( والتحّكم والتحدي االلتزام،) ثةالثال النفسية الصالبة مكونات إلى المستندة

 .الطلبة لدى االجتماعي التكيف
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 الشخصية سمات من مرتفعة درجات تحقيق على مقدرةال: "أنهاب النفسية الصالبة وتعرف

 (. Yaghi, 2006: 7" )والتحدي والتحكم، االلتزام،

على  قدرةمعلى أنها امتالك الطلبة لمستويات مقبولة من الويعرف الباحثان الصالبة النفسية 

 .التعامل مع مختلف مصادر الضغوط النفسية بشكٍل فاعل

 واألفراد المجتمع مع يتفق لكي لسلوكه الفرد وتعديل تغيير: "بأنه يعرف االجتماعي التكيف

 (. King, 2004:18 " )لديهم االجتماعية االلتزامات ومماشاة تقاليدهم اتباع في وخاصة اآلخرين

 مقياس على المفحوص عليها يحصل التي الكلية بالدرجة جرائيا  إ االجتماعي التكيف وُيعرف

 .الدراسة هذه ألغراض الُمعد االجتماعي التكيف

 ومحدداتها الدراسة حدود

 : يأتي ما ضوء في الدراسة نتائج تعميم يتحدد

  :تم تطبيق هذه الدراسة في محافظة عجلون في األردن.الحدود المكانية 
  :2019/ 2018الدراسة في الفصل األول للعام الدراسي  أداتيق تم تطبيالحدود الزمانية. 
  :تم تطبيق الدراسة على عينة من طلبة المرحلة الثانوية في محافظة عجلون.الحدود البشرية 

 واإلجراءات الطريقة

  الدراسة منهج

 لتحقيق مةءمال األكثر بوصفه المنهج التجريبي شبه المنهج استخدام على الباحثان عمل

 .أسئلتها عن واإلجابة الدراسة افأهد

 الدراسة تصميم

O2 X O1     G1 

O2  O1 G2 

 : حيثُ 

 G1 .المجموعة التجريبية = 
 G2 .المجموعة الضابطة = 
 O1 .االختبار القبلي = 
 O2 .االختبار البعدي = 
 X .الجنس = 

  وعينتها الدراسة مجتمع

لصف األول ثانوي من الفرع األدبي، من طلبة ا وطالبة طالباً ( 62)تكونت عينة الدراسة من 
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، وعمل الباحثان على التواصل مع مدير مدرسة ومديرة العشوائية المتيسرةتم اختيارهم بالطريقة 
مدرسة من المدارس الثانوية في منطقة عجلون بناًء على العالقات الشخصية من أجل تطبيق 

ربية والتعليم في محافظة عجلون، الدراسة بعد الحصول على كتاب تسهيل المهمة من مديرية الت
تقسيم  وتم. كما تم الحصول على موافقة الطلبة على المشاركة في الدراسة الحالية قبل التطبيق

 طالباً ( 15) من األولى مجموعات، مجموعتين تجريبيتين تكونت أربع إلى عينة الدراسة عشوائياً 

 تنمية إلى تهدف أنشطة يتضمن تدريبي نامجبر  باستخدام تدريبهم تم طالبة( 15)وتكونت الثانية من 

وتكونت  طالباً ( 15) منالمجموعة األولى  ومجموعتين ضابطتين تكونت النفسية، الصالبة مستوى
 .استخدام البرنامج التدريبيعلى تدريبهم  يتم لم طالبة( 15)المجموعة الثانية من 

 الدراسة أداتا

 من االجتماعي التكيف مقياس واستخدام النفسية، الصالبة إلى مستند تدريبي برنامج تم إعداد

 الدراسة في المبحوثة المتغيرات تناولت التي السابقة والدراسات النظري األدب إلى الرجوع خالل

 . الحالية

 النفسية الصالبة الى المستند التدريبي البرنامج

ت السابقة ذات الصلة تم بناء برنامج تدريبي مستند إلى الصالبة النفسية بالرجوع إلى األدبيا
-Delany, Miller, El) مثل دراسة ديالني، وميلر، واألنصاري، وريموديوس، وحسيني وماكليود

Ansary, Remedios, Hosseini & McLeod, 2015.) 

 للبرنامج العام الهدف

يهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية مستويات الصالبة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية 
أحد المتغيرات التي قد ُتسهم في تحسين استراتيجيات التكيف االجتماعي لديهم. إذ يحاول  ابوصفه

أهمية الصبر والمثابرة، ويعمل على استثارة روح التحدي، وتحمل المسؤولية بالبرنامج توعية الطلبة 
ة، لديهم، كما يعمل على زيادة اإلحساس بالسيطرة على مجريات األمور، وتنمية روح المبادر 

 والتحكم، ويزودهم باستراتيجيات العمل وحل المشكالت بأساليب تكيفية.
كما ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى وعي الطلبة حول مصادر الضغوط النفسية، 
واالجتماعية، واألكاديمية التي يعانون منها، وتغيير معتقداتهم حول كيفية التعامل معها باالستناد 

إلى مساعدة الطلبة على إدراك نقاط  يهدف البرنامج فضاًل عن ذلكة. إلى مكونات الصالبة النفسي
القوة لديهم، واالستفادة من خبراتهم السابقة للعمل على زيادة مشاعر التحدي، وااللتزام، والتحكم 
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( جلسة تدريبية تقّدم على مدار 31الذاتي لدى مواجهة المشكالت. وتكون البرنامج التدريبي من )
 ( دقيقة.13مدة كل جلسة ) أسابيع ثمانية
 (: 31) الجلسات عدد

 على االجتماعي النفسي التكيف مقياس تطبيق وتشتمل: (دقيقة 13) التمهيدية الجلسة .3

 الطلبة لدى النفسية الضغوط مصادر وتحديد ،والضابطة التجريبية الدراسة مجموعات

 : يةاآلت الخطوات من الجلسة هذه وتتكون نحوها، السلوكية واستجاباتهم

 منها يعاني التي واالكاديمية واالجتماعية، ،النفسية الضغوط مصادر لمناقشة آمنة بيئة إيجاد 

 .الطلبة

 تصوراتهم حسب الرئيسة وأسبابها يواجهونها التي النفسية لضغوطا الطلب من الطلبة تحديد 

 .الذاتية

 النفسية وطالضغ مصادر مواجهة عند االنفعالية استجاباتهم تحديد الطلبة من الطلب . 

 قلقهم ومصادر مخاوفهم حول دقيق وصف تقديم الطلبة من الطلب . 

 الباحثين أحد قبل من المالحظات أخذ. 

براز الضغوط مع التوافق استراتيجيات اختيار جلسة .2 : (دقيقة 13) اإليجابية االستراتيجيات وا 

 :يأتي ما على وتشتمل

 دى استراتيجيات التوافق اإليجابية لديهم، منح الطلبة الفرصة الكافية لتقديم أمثلة حول إح
 بحيث تكون متوافقة مع معتقداتهم وانفعاالتهم التي عبروا عنها في الجلسة األولى.

  الطلب من الطلبة وصف آلية تطبيق هذه االستراتيجية اإليجابية، ومكان تطبيقها عند
 مواجهة الضغوط النفسية.

 مكونات توضيح على وتشتمل: (دقيقة 13) نفسيةال الصالبة مكونات إلى التعرف تنمية جلسة .1

 .وااللتزام والتحدي، التحكم، وهي والمناقشة، الحوار خالل من الطلبة لدى النفسية الصالبة

 تهدف التي النشاطات من مجموعة على الجلسة وتشتمل: (دقيقة 13) التحكم اتجاه تنمية جلسة .4

 .فيها والتحكم الظروف على والسيطرة الطلبة لدى التحكم وتوضيح شرح إلى

 المشكالت من نماذج استعراض الجلسة خالل يتم: (دقيقة 13) التحكم لسلوك تطبيقية جلسة .5

 .عليها السيطرة على تساعد استراتيجيات واقتراح السيطرة عن تخرج التي

 أو إلعاقات تعرضوا الذين األشخاص من نماذج عرض: (دقيقة 13) التحّدي اتجاه جلسة .6
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 .المشكالت هذه تحدي خالل من أهدافهم يحققوا أن عواواستطا مشكالت

 وتحديها عليها للتغلب طرق واقتراح الطلبة تواجه عقبات تتناول التحدي لسلوك تطبيقية جلسة .7

استخدام  حول الطلبة حوار ويتم ،نفسية ضغوط تتضمن مواقف عرض يتم إذ: (دقيقة 13)
 .التحدي سلوك مهارات

 المسؤولية، وتحمل االلتزام، معنى توضيح وتشتمل: (دقيقة 13) االلتزام اتجاه تنمية جلسة .8

 .واالجتماعية األخالقية الفرد التزامات من أنماط واستعراض

 التزامات عن للكشف الجلسة هذه في حوار ُيدار: (دقيقة 13) االلتزام حول تطبيقية جلسة .9

 . بها وااللتزام أدائها وطرق ومسؤولياتهم، وواجباتهم، الطلبة،

 ،حلها واستراتيجيات المشكلة معنى توضيح الجلسة هذه تتناول: المشكالت حل مهارات سةجل .33

 .تجاوزها ليتم المشكلة أسباب معالجة على الطلبة وتدريب

 جوانبها على والتركيز المشكلة، تقييم إعادة الجلسة وتتضمن: االيجابي والتفكير التفاؤل جلسة .33

 مشكالت من يعانون آخرين بأن وتذكيرهم ،التخيل ياتاستراتيج بعض على وتدريبهم اإليجابية،

 الحياة، نحو إيجابية نظرة لتبني ودعوتهم ذلك، على أمثلة إعطاء خالل من مشكلتهم من أصعب

 أن يمكن بأنهم وتذكيرهم الحالي، الوقت في األمور واقع حول بالسعادة الشعور على وتشجيعهم

 .الحالي الوضع من أسوأ وضع   في يكونوا

 الطلبة تدريب: الضغوط ومواجهة المشكالت حل في والمناقشة الحوار مهارات استخدام سةجل .32

 على للحصول الضاغط الموقف أو المشكلة حول واألصدقاء األهل مع نقاش فتح كيفية على

 القلق مصادر عن للتعبير اآلخرين مع للتواصل األفضل الطرق وتوضيح مالئمة، حلول

 اآلخرين تشجيع على الحصول كيفية على الطلبة وتدريب منها، ُيعانون التي والمشكالت

 عن للتحدث االجتماعي التواصل كشبكات الحديثة التواصل وسائل استخدام مثل ودعمهم،

 .عليها التغّلب أجل من المقترحة الحلول على والحصول المشكلة

 االجتماعي لتكيفا استراتيجيات مقياس تطبيق على وتشتمل: (دقيقة 13) نهائية تقييم جلسة .31

 .والضابطة التجريبية العينة على( البعدي التطبيق)

 النفسية الصالبة إلى المستند التدريبي البرنامج صدق

 الظاهري الصدق

 بعرضه النفسية الصالبة إلى المستند التدريبي البرنامج محتوى صدق دالالت من التحقق تم
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 علم في التدريس هيئة أعضاء من االختصاصو  الخبرة ذوي من محكمين خمسة على األولية بصورته

 الوقوف بهدف وذلك ؛جامعة اليرموك والجامعة األردنية في والتقويم والقياس النفسي واإلرشاد النفس

 بالتعديالت الباحثان وأخذ. الدراسة أغراض مع لتتناسب لألداة المحكمين صدق دالالت على

 .المحكمين من( %92) عليها يتفق التي المقترحة

 واالجتماعي النفسي التكيف مقياس

-Al) الكحلوت تطوير وتكييف مقياس خالل من االجتماعي النفسي التكيف قياس تم

Kahloot, 2011 .)الكحلوت مقياس أن تبين ثم ومن ،المقاييس من مجموعة على الباحثان اطلع إذ 

(Al-Kahloot, 2011 )استخدام هذا المقياس  تم إذغيره،  من الثانوية المرحلة لطلبة مةءمال أكثر
على عينات مختلفة من طلبة المرحلة الثانوية والمرحلة األساسية العليا وأثبت مستويات عليا من 

موافق : )اآلتي النحو على عليها اإلجابة نمط ويكون فقرة( 52) من المقياس ويتكون. الصدق والثبات
( 9تم حذف ) فقد (3ق بشدة =، غير مواف2، غير موافق = 1محايد =  ،4موافق =  ،5بشدة = 

فقرات من الصورة األولية للمقياس حسب آراء المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص بحيث تكون 
عالقة الطالب بزمالئه  ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت تتضمن43المقياس بصورته النهائية من )

وتتراوح  (.41-22)سة وعالقة الطالب بالمدر  (،22-35عالقة الطالب بالمعلم )و (،3-34)
(، ومجال عالقة 23-32(، ومجال عالقة الطالب بالمعلم )03-34درجات بعد الطالب بزمالئه )

 (.55-33الطالب بالمدرسة )

 واالجتماعي النفسي التكيف مقياس صدق

 :هما بطريقتين، المقياس صدق من التحقق تم

 الظاهري الصدق: أوال  

 بصورته بعرضه واالجتماعي النفسي التكيف اسمقي محتوى صدق دالالت من التحقق تم

 النفس علم في التدريس هيئة أعضاء من واالختصاص الخبرة ذوي من محكمين خمسة على األولية

 لألداة المحكمين صدق دالالت على الوقوف بهدف وذلك اليرموك؛ جامعة في والتقويم والقياس

 وسالمة لألبعاد، الفقرات مةءمال: اآلتية ييرالمعا وفق التحكيم وسيتم الدراسة، أغراض مع لتتناسب

 التي المقترحة بالتعديالت الباحثان وأخذ. اللغوية الناحية من المعنى وضوح ومدى الفقرات، صياغة

 . النهائية بصورته المقياس إخراج على العمل وتم المحكمين، من( %92) عليها وافق

 



 رافع الزغول، أ.د. ربى الزغول                                           ......... أثر التدريب على الصالبة 

011 

  البناء صدق مؤشرات: ثانيا  

 صدق مؤشرات باستخدام الباحثان قام قياسها، المراد السمة تقيس المقياس فقرات أن من للتأكد

 طالباً ( 52) يقارب بما تكون أن المتوقع من والتي االستطالعية العينة على المقياس بتطبيق البناء

 الفقرة درجة بين ما االرتباط معامالت استخراج وتم عينتها، خارج ومن الدراسة مجتمع من وطالبة

 .للمقياس الكلية والدرجة الفقرة درجة بين وما إليه، المنتمية لمجالا ودرجة

 (: معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي إليه1) الجدول
 رقم الفقرة

معامل االرتباط مع 
 المجال

معامل االرتباط 
 مع األداة

 رقم الفقرة
معامل االرتباط مع 

 المجال

 معامل االرتباط
 مع األداة

1 .80** .67** 22 .87** .77** 

2 .85** .76** 23 .89** .83** 

3 .90** .76** 24 .88** .83** 

4 .89** .74** 25 .80** .77** 

5 .90** .77** 26 .69** .61** 

6 .90** .81** 27 .84** .69** 

7 .74** .64** 28 .92** .69** 

8 .88** .75** 29 .91** .75** 

9 .81** .65** 30 .88** .73** 

10 .88** .75** 31 .80** .65** 

11 .86** .75** 32 .82** .68** 

12 .78** .67** 33 .92** .78** 

13 .79** .67** 34 .92** .79** 

14 .89** .72** 35 .89** .80** 

15 .80** .53** 36 .84** .74** 

16 .78** .65** 73 .82** .85** 

17 .79** .80** 73 .78** .75** 

18 .86** .78** 72 .92** .82** 

19 .92** .83** 42 .89** .75** 

20 .92** .85** 41 .89** .75** 

21 .87** .81**    

 واالجتماعي النفسي التكيف مقياس ثبات

عادة - االختبار طريقة باستخدام واالجتماعي، النفسي التكيف مقياس ثبات من التحقق تم  وا 

 طالباً ( 52) من مكونة استطالعية عينة على األداة تطبيق خالل من ،(test-retest) راالختبا

 معامل حساب التطبيقين، ثم تم بين أسبوعين مدته زمني وبفاصل الدراسة، عينة خارج من وطالبة

 استخراج فضاًل عن هذا. الثبات معامل لحساب التطبيقين على الطلبة درجات بين بيرسون ارتباط

 .ومجاالته ككل للمقياس ألفا كرونباخ معامل حساب طريق عن الثبات معامل
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 الكلية والدرجة للمجاالت اإلعادة وثبات ألفا كرونباخ الداخلي االتساق معامل(: 2) الجدول

 الداخلي االتساق اإلعادة ثبات المجال

 0.82 2.81 بزمالئه الطالب عالقة

 0.89 2.99 بالمعلم الطالب عالقة

 0.84 2.82 بالمدرسة البالط عالقة

 0.95 3.92 الدرجة الكلية
(، في حين تراوحت 3.95ألداة الدراسة بلغ ) ثبات االتساق الداخليأن ( 2) الجدوليبين 

ثبات اإلعادة  معامل أن الجدولويبين  (،9..3-2..3معامالت ثبات االتساق للمجاالت بين )
-...3ت ثبات اإلعادة للمجاالت بين )(، في حين تراوحت معامال3.92بلغ )ألداة الدراسة 

 مقبولة من الثبات. بدرجة تتمتع األداة فإن وهكذا(. 3.92
 المجموعات تكافؤ

 ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم المجموعات تكافؤ من للتحقق

 المجموعة متغيري سبح القبلي القياس في االجتماعي التكيف مقياس على ثانوي األول الصف طلبة

 (.3) الجدول في كما والجنس

 القبلي القياس في االجتماعي التكيف مقياسل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 3) الجدول

 والجنس المجموعة متغيري حسب

 العدد المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الجنس المجموعة

 تجريبية

 15 120. 1.96 ذكر

 15 139. 1.99 أنثى

 30 128. 1.98 المجموع

 ضابطة

 15 139. 1.97 ذكر

 15 169. 1.92 أنثى

 30 154. 1.94 المجموع

 المجموع

 30 127. 1.97 ذكر

 30 156. 1.95 أنثى

 60 141. 1.96 المجموع

 كما الثنائي التباين تحليل استخدام تم الحسابية المتوسطات هذه بين اإلحصائية الداللة ولمعرفة

 (.4) الجدول في موضح هو

 التكيف مقياس على والتفاعل والجنس المجموعة متغيري ألثر الثنائي التباين تحليل(: 4) الجدول

 القبلي القياس في االجتماعي

 اإلحصائية الداللة ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر

 346. 902. 018. 1 018. المجموعة

 775. 082. 002. 1 002. الجنس
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 اإلحصائية الداللة ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر

 325. 987. 020. 1 020. المجموعة×  الجنس

   020. 56 1.139 الخطأ

    59 1.179 المجموع

 وعدم المجموعة، ألثر تعزى( α  =2.25) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الجدول يبين

 ذات فروق وجود عدم هرأظ كما الجنس، ألثر تعزى( α  =2.25) إحصائية داللة ذات فروق وجود

 تكافؤ على يدل وهذا والجنس، المجموعة بين التفاعل ألثر تعزى( α  =2.25) إحصائية داللة

، مما يشير إلى التجانس بين أفراد المجموعة في مستوى التكيف والضابطة التجريبية المجموعتين

 .النفسي واالجتماعي

 ومناقشتها الدراسة نتائج

 في احصائية داللة ذات فروق توجد هل: "التي نصت على الدراسة ةبفرضي المتعلقة النتائج

 تجريبية،) للمجموعة تعزى االجتماعي التكيف لمقياس البعدي االختبار على الطلبة درجات

 "والجنس والتفاعل بينهما؟ ،(ضابطة

 الصف طلبة ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حسبت السؤال هذا عن لإلجابة

 المجموعة لمتغيري تبعاً  والبعدي القبلي القياسين في االجتماعي التكيف مقياس على ثانوي األول

 (:5) الجدول في يتضح كما وذلك والجنس،

 مقياس على ثانوي األول الصف طلبة ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 5) الجدول

  والجنس ،(ضابطة تجريبية،) لمجموعةا لمتغيري تبعا   لبعديوا القبلي القياسين في االجتماعي التكيف

 الجنس المجموعة

 المتوسط المعدل البعدي القبلي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الخطأ 
 المعياري

 تجريبة

 15 4.226 4.001 225. 4.12 120. 1.96 ذكر

 15 4.144 3.918 206. 4.05 139. 1.99 أنثى

 30 040. 4.072 215. 4.08 128. 1.98 المجموع

 ضابطة

 15 2.355 2.130 242. 2.25 139. 1.97 ذكر

 15 2.325 2.098 230. 2.19 169. 1.92 أنثى

 30 040. 2.227 233. 2.22 154. 1.94 المجموع

 المجموع

 30 040. 3.178 978. 3.18 127. 1.97 ذكر

 30 040. 3.121 967. 3.12 156. 1.95 أنثى

 60 028. 3.150 965. 3.15 141. 1.96 المجموع

 األول الصف طلبة ألداء الحسابية األوساط بين ظاهرية فروق وجود( 5) الجدول من يتضح

 يبية،تجر ) للمجموعة وفقاً  والبعدي القبلي القياسين في ككل االجتماعي التكيف مقياس على ثانوي

تدني عالمات الطلبة على القياس القبلي  الجدولكما ويتضح من  ،(أنثى ذكر،) والجنس ،(ضابطة
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لمقياس التكيف االجتماعي مما يمكن أن يكون مؤشرًا على انخفاض مستوى المهارات االجتماعية 
 لدى الطلبة المشاركين.

 الثنائي التباين تحليل استخدام تم إحصائية، داللة ذات الظاهرية الفروق كانت إذا فيما ولمعرفة 

 للمجموعة وفقاً  ككل االجتماعي التكيف مقياسل البعدي للقياس (Way ANCOVA 2) المصاحب

 عرض يأتي وفيما لديهم، القبلي القياس أثر تحديد بعد بينهما والتفاعل والجنس (ضابطة تجريبية،)

 (:6) الجدول في مبين هو كما النتائج لهذه

 طلبة ألداء البعدي للقياس (Way ANCOVA 2) المصاحب الثنائي التباين تحليل تائجن(: 6) الجدول

 والجنس ،(ضابطة تجريبية،) للمجموعة وفقا ككل االجتماعي التكيف مقياس على ثانوي األول الصف

 بينهما والتفاعل

 التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 مجموع متوسط

 المربعات

 قيمة

 ف

 مستوى

 اللةالد

 مربع

 2η إيتا

 093. 021. 5.657 267. 1 267. القبلي القياس

 951. 000. 1066.595 50.245 1 50.245 المجموعة

 018. 317. 1.021 048. 1 048. الجنس

 004. 650. 209. 010. 1 010. الجنس×  المجموعة

    047. 55 2.591 الخطأ

     59 54.910 الكلي

 في( α  =2.25) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود الجدول منيتضح 

 بلغت فقد ،(ضابطة تجريبية،) للمجموعة وفقاً  االجتماعي التكيف مقياس في الدراسة عينة درجات

 أثر وجود يعني مما إحصائيًا، دالة قيمة وهي ،(2.222) إحصائية بداللة( 1266.585( )ف) قيمة

 في مبين هو كما وذلك ،للمجموعة وفقاً  المعدلة لحسابيةا المتوسطات إلى وبالرجوع .للمجموعة

 ويبين(. 5) الجدول من يتضح كما التجريبية المجموعة لصالح الفروق هذه أن يتبين الجدول

( %85.1) نسبته ما( 2η) أيتا مربع قيمة ف سرت فقد كبيرًا؛ كان المجموعة أثر حجم أن( 6)الجدول

 .االجتماعي التكيف مقياس وهو التابع المتغير يف( به المتنبئ) الُمفسر التباين من

 الجنس، ألثر تعزى( α  =2.25) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 6) الجدول يبين كما -

  .(0.317) بلغت إحصائية وبداللة(  1.021) ف قيمة بلغت حيث

 بين التفاعل ألثر تعزى( α  =2.25) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم كذلك ويبين -

 (.0.650) بلغت إحصائية وبداللة( 0.209) ف قيمة بلغت حيث والجنس، المجموعة

 مقياس ألبعاد والبعدي القبلي للقياسين المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب وتم
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 الجدول في مبين هو كما والجنس، ،(ضابطة تجريبية،) للمجموعة لمتغيري وفقاً  االجتماعي التكيف

(2.) 

 مقياس أبعاد على ثانوي األول الصف طلبة ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 7) ولالجد

 والجنس ،(ضابطة تجريبية،) لمجموعةا لمتغيري تبعا   والبعدي القبلي للقياسين االجتماعي التكيف

 
 البرنامج

 التدريبي
 

 العدد المعدل البعدي القبلي

 المتوسط

 الحسابي

 فاالنحرا
 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 

 عالقة

 الطالب

 بزمالئه

 تجريبية

 15 076. 4.029 401. 4.12 175. 2.13 ذكر

 15 078. 4.105 347. 3.99 197. 1.93 أنثى

 30 053. 4.067 375. 4.05 209. 2.03 المجموع

 ضابطة

 15 076. 2.139 344. 2.22 223. 2.09 ذكر

 15 075. 2.176 324. 2.12 272. 1.98 أنثى

 30 053. 2.157 332. 2.17 251. 2.03 المجموع

 المجموع

 30 055. 3.084 1.034 3.17 198. 2.11 ذكر

 30 055. 3.140 1.003 3.05 235. 1.95 أنثى

 60 037. 3.112 1.011 3.11 229. 2.03 المجموع

 عالقة

 الطالب

 بالمعلم

 تجريبية

 15 077. 4.148 374. 4.13 179. 1.89 ذكر

 15 079. 4.197 283. 4.17 246. 2.00 أنثى

 30 054. 4.172 326. 4.15 218. 1.95 المجموع

 ضابطة

 15 077. 2.093 322. 2.14 261. 1.98 ذكر

 15 076. 2.130 348. 2.12 299. 1.93 أنثى

 30 054. 2.111 329. 2.13 277. 1.95 المجموع

 المجموع

 30 055. 3.120 1.068 3.14 224. 1.94 ذكر

 30 055. 3.163 1.085 3.14 271. 1.96 أنثى

 60 038. 3.142 1.068 3.14 247. 1.95 المجموع

 عالقة

 الطالب

 بالمدرسة

 تجريبية

 15 074. 4.124 200. 4.10 235. 1.87 ذكر

 15 076. 3.953 205. 4.00 295. 2.04 أنثى

 30 051. 4.039 205. 4.05 276. 1.95 المجموع

 ضابطة

 15 074. 2.354 402. 2.35 195. 1.84 ذكر

 15 073. 2.333 350. 2.31 325. 1.86 أنثى

 30 051. 2.344 371. 2.33 263. 1.85 المجموع

 المجموع

 30 053. 3.239 941. 3.22 213. 1.85 ذكر

 30 053. 3.143 906. 3.16 318. 1.95 أنثى

 60 036. 3.191 917. 3.19 272. 1.90 المجموع

 والبعدي القبلي القياسين في الحسابية األوساط بين ظاهرية فروق وجود الجدول من يالحظ

 ،(ضابطة تجريبية،) والمجموعة الجنس، متغيري اختالف عن ناتج االجتماعي التكيف مقياس ألبعاد
اللة الفروق بين المتوسطات فقد تقرر إجراء اختبار تحليل التباين المتعدد وللكشف عن د

(MANOVA )وللتأكد من أحد افتراضات اختبار تحليل التباين المتعدد(MANOVA)  
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تم  ، فقدمقياس الدراسة ابعادباختبار وجود عالقات ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  المتعلق
 : (3) الجدولالكروية كما يظهر في  لفحص (Bartlett) استخدام اختبار بارتليت

الكروية  لفحص (Bartlett) واختبار بارتليت المقياس ابعاد بين االرتباطية العالقات(: 8) الجدول
 والعالقة الجوهرية بينها

 
 بزمالئه الطالب عالقة

 بعدي

 بالمعلم الطالب عالقة

 بعدي

 بالمدرسة الطالب عالقة

 بعدي

   1 بعدي ئهبزمال الطالب عالقة

  1 (**)924. بعدي بالمعلم الطالب عالقة

 1 (**)925. (**)898. بعدي بالمدرسة الطالب عالقة

 (Bartlett)  اختبار بارتليت

 االحصائية الداللة الحرية درجة التقريبية 2كا 

 0.011 5 8.975 العظمى األرجحية نسبة

 (.α ≤ 2.25* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( وهي قيمة دالة 8.975( هي )35بدرجات الحرية ) 2أن قيمة كاي تربيع كا الجدوليظهر 
إحصائيًا األمر الذي استوجب إجراء تحليل التباين المتعدد على المجاالت الفرعية للمقياس وفقًا 

 ( لمعرفة أثر كل منHotelling's Traceللمتغيرات المستقلة للدراسة، حيث استخدام اختبار )

 (:8) الجدول، وذلك كما في الجنسلمجموعة، و ا

 والجنس ،(ضابطة تجريبية،) المجموعة ألثر المتعدد المصاحب الثنائي التباين تحليل نتائج(: 9) الجدول

 االجتماعي التكيف مقياس أبعاد على بينهما والتفاعل

 األثر
 االختبار نوع

 المتعدد

 قيمة

 االختبار

 المتعدد

 الكلية ف

 درجة

 حرية

 رضيةالف

 درجة

 حرية

 الخطأ

 احتمالية

 الخطأ

 حجم

 األثر

η2 

 المجموعة
Hotelling's 

Trace 
24.207 411.527 3.000 51.000 .000 .960 

 الجنس
Hotelling's 

Trace 
.050 .844 3.000 51.000 .476 .047 

 الجنس×  المجموعة
Wilks' 

Lambda 
.977 .405 3.000 51.000 .750 .023 

( 2.25) الداللة مستوى عند إحصائية داللة يذ التدريبي للبرنامج أثر جودو  الجدول من يتبين

 وبداللة( 24.222) هوتلينج قيمة بلغت إذ مجتمعة االجتماعي التكيف لمقياس البعدي القياس على

 تحليل إجراء تم فقد المجموعة، أثر كان األبعاد من بعد أي على ولتحديد ،(2.222) بلغت إحصائية

 وذلك لديهم، القبلي القياس أثر تحديد بعد على بعد لكل( ANCOVA) المصاحب ائيالثن التباين

 (.10) الجدول في مبين هو كما
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 بينهما والتفاعل والجنس المجموعة ألثر (ANCOVA) المصاحب الثنائي التباين تحليل(: 10) الجدول

 لديهم القبلي القياس أثر تحييد بعد االجتماعي التكيف مقياس من بعد كلل البعدي لقياسا على

  التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 وسط

 مجموع

 المربعات

 ف
 احتمالية

 الخطأ

 األثر حجم

η2 

 الطالب عالقة

 القبلي بزمالئه

 (المصاحب)

 363. 000. 30.191 2.486 1 2.486 بزمالئه الطالب عالقة

 الطالب عالقة

 القبلي بالمعلم

 (المصاحب)

 258. 000. 18.462 1.562 1 1.562 معلمبال الطالب عالقة

 الطالب عالقة

 بالمدرسة

 القبلي

 (المصاحب)

 059. 073. 3.337 259. 1 259. بالمدرسة الطالب عالقة

 المجموعة

 923. 000. 635.733 52.346 1 52.346 بزمالئه الطالب عالقة

 931. 000. 720.600 60.982 1 60.982 بالمعلم الطالب عالقة

 909. 000. 530.737 41.245 1 41.245 بالمدرسة الطالب عالقة

 الجنس

 009. 484. 497. 041. 1 041. بزمالئه الطالب عالقة

 005. 596. 284. 024. 1 024. بالمعلم الطالب عالقة

 028. 225. 1.505 117. 1 117. بالمدرسة الطالب عالقة

×  المجموعة

 الجنس

 001. 797. 067. 006. 1 006. بزمالئه الطالب عالقة

 000. 938. 006. 001. 1 001. بالمعلم الطالب عالقة

 019. 311. 1.048 081. 1 081. بالمدرسة الطالب عالقة

 الخطأ

    082. 53 4.364 بزمالئه الطالب عالقة

    085. 53 4.485 بالمعلم الطالب عالقة

    078. 53 4.119 بالمدرسة الطالب عالقة

 الكلي

 ححالمص

     59 60.340 بزمالئه الطالب عالقة

     59 67.240 بالمعلم الطالب عالقة

     59 49.577 بالمدرسة الطالب عالقة

 ألثر وفقاً ( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق وجود الجدول من يظهر

 الذين التجريبية مجموعةال أفراد لصالح وكانت األبعاد، جميع في( ضابطة تجريبية،) المجموعة

 كان لألبعاد األثر حجم بأنّ  علماً  الضابطة، المجموعة بأفراد مقارنةً  النفسية الصالبة لبرنامج تعرضوا

 (.%92.3-%90.9) بين ما تراوح وقد مرتفعًا،

التدريب على الصالبة النفسية عمل على رفع مستوى هذا  بأنويمكن تفسير هذه النتيجة 
ة المشاركين في الدراسة، مما أدى إلى أن التدريب ساعد كثيرًا في رفع مستوى المتغير لدى الطلب

على  مقدرةالتحكم المعرفي وااللتزام والصمود، فالذين شاركوا في البرنامج التدريبي كانوا أكثر 
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ضبط انفعاالتهم والسيطرة على مصادر الضغط النفسي والنظر إليها على أنها خبرة إيجابية وهذا 
( إذ أشارا أن األفراد ممن لديهم Maddi & Kobasa, 1984) مادي وكوباسام مع رؤية ما ينسج

في تحقيق أهدافهم  مقدرتهممستويات أعلى من الصالبة النفسية يطورون انفعاالت إيجابية حول 
الموضوعة. كما ويعمل التدريب على الصالبة النفسية في رفع مستوى الثقة بالنفس، مما يساعد 

ضبط أفكاره السلبية ومصادر القلق، وهذا ما يمكنه من تعديل أنماطه السلوكية التي الفرد على 
 Maddi, Khoshaba, Jensen, Carter, Lu. )يظهرها في المواقف المثيرة للضغوط النفسية

& Harvey, 2002.) 

 ,Moazedian, Ahghar & Aref-Nazariنزيري )-ويرى موازيديان وآغار وعارف

 -وهم الطلبة المشاركون في الدراسة الحالية -س السيطرة والتحكم لدى األفراد ( أن تنمية ح2014
ينمي لديهم رؤية أكثر تفاؤاًل نحو الحياة ونحو مصادر الضغط النفسي اليومية. فالفرد الذي يشعر 

وااللتزام بمواجهته، هو  على التصدي له، مقدرةوال بأنه يمتلك مهارة السيطرة والتحكم بالموقف،
در على استخدام مصادر القوة الذاتية لديه لالستجابة بشكل  فاعل لمصدر الضغط النفسي. األق

جزءًا طبيعيًا من حياتِه  بوصفهاكما أنه يستطيع التكيف والتوافق بشكل  أفضل مع ضغوط الحياة 
قف اليومية، مما يعني أن خبراته المكتسبة في البرنامج التدريبي ساعدته على النظر لمختلف الموا

 الحياتية الضاغطة على أنها خبرات إيجابية.

وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في أثر البرنامج تعزى لمتغير الجنس، ويمكن كما 
إتقان عدة مهارات تمكنهم  البرنامج التدريبي يستند إلى تدريب الطلبة على بأنتفسير هذه النتيجة 

واالجتماعية التي يعانون منها. ونظرًا ألن  الفروق من التعامل بشكل إيجابي مع المشكالت النفسية 
هذه النتيجة إلى أن  التشابه في التكوين  أن ُتعزىبين الجنسين قد بدأت في التالشي، فيمكن 

النفسي واالجتماعي، وأنماط التنشئة الوالدية أدى إلى اختفاء الفروق التقليدية فيما بينهم، وهذا ما 
 لحالية.اشارت إليه نتائج الدراسة ا

 ,Crowley, Hayslip) وهوبدي وهيسليب كرادوي، دراسة نتائج مع الدراسةهذه  نتائج وتتفق

& Hobdy, 2003 )وأبعادها ككل النفسية الصالبة بين موجبة ارتباطية عالقة وجود بينت والتي 

 جابية،اإلي االنفعالية الحالة ومستوى اإليجابية، واالجتماعي النفسي التكيف استراتيجيات وبين

 ,Barton) ايد وبريفكبارتون وهايستد و دراسة نتائج مع تتفق كما. الحياة عن الرضا ومستوى

Hystad, Eid & Brevik, 2011 )النفسية الضغوط بين سالبة ارتباطية عالقة وجود بينت والتي 
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 .واالجتماعية النفسية الصالبة وبين

 التوصيات

 :يأتي بما الباحثان يوصي ة،الدراس إليها توصلت التي النتائج ضوء في

 الجوانب ولتنمية الطلبة تكيف لتحسين النفسية الصالبة إلى المستند التدريبي البرنامج تطبيق -

 الحالية الدراسة نتائج أظهرت إذ الطلبة في المرحلة الثانوية والجامعية، لدى واالنفعالية السلوكية

 المرحلة طلبة لدى واالجتماعي النفسي كيفالت مستوى رفع في فاعالً  كان التدريبي البرنامج أن

 .الثانوية

 تعزيز في النفسية الصالبة إلى المستند التدريبي البرنامج تطبيق تتناول مستقبلية دراسات إجراء -

 قلق مثل السلبية المفاهيم وخفض الذات، وتقدير الذات، مفهوم مثل الطلبة لدى اإليجابية المفاهيم

 .االختبار
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