
 .9102، الثالثالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، التربويةاألردنية للعلوم  الجمعية

58 

 

مستوى المرونة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى عينة من طالبات سنة أولى تحضيري 
  في جامعة الجوف بمحافظة القريات

 الخميس عواطف عبدهللا
 *طنوس جورج عادلد. 

 ملخص:
 لدى النفسية والعالقة بينهما والضغوط الكشف عن مستوى المرونة إلىالدراسة  هذههدفت 

استخدم في هذه و  ،بمحافظة القريات الجوف في جامعة تحضيري  أولى سنة طالبات من عينة
 الضغوط ومقياس النفسية، المرونة المقارن من خالل مقياس االرتباطي الوصفي الدراسة المنهج

 أظهرت، و ( طالبًة، تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة041الدراسة من )تكونت عينة النفسية، و 
النفسية لدى الطالبات، جاء بدرجة منخفضة، كما أن مستوى  المرونة مستوى  أن نتائج الدراسة

الضغوط النفسية، جاء بدرجة مرتفعة، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة عكسية دالة إحصائيًا بين 
رونة النفسية والضغوط النفسية لدى الطالبات، وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من مستوى الم

نتائج توصي بتوفير برامج تدريبية لرفع مستوى المرونة النفسية وخفض الضغوط النفسية لدى 
 .الطالبات
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The Level of Psychological Flexibility and its Relation with the 

Psychological Stresses of Students in First-year Preparatory at Al-Jouf 

University at Qurayyat City 
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Dr. Adel George Tannous* 

Abstract: 

This study aimed at identifying the level of psychological flexibility in 

and its relation with the psychological stresses of students in first-year 

preparatory at Al-Jouf University at Qurayyat. The researchers used the 

descriptive comparative relational approach through the psychological 

flexibility measure and stress measure. The sample of the study consisted of 

(011) randomly selected students.   The results indicated that the level of 

psychological flexibility came to a low degree, while the psychological 

stresses came to a high degree.  The results also indicated a statistically 

significant inverse relationship between the psychological flexibility level 

and psychological stress among students. The study recommended several 

recommendations notably providing training programs to raise the level of 

psychological flexibility and reduce students stress rigidity. 

Keywords:   Psychological Flexibility, Psychological Stresses, Students in 

First-year Preparatory. 
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 والخلفية النظرية المقدمة
الشخصااية والنفسااية لاادى األفااراد والتااي تاا  ر  هنااا العد ااد ماان المتغياارات التااي تاارتب  بالجواناا 

وتتأ ر بعدة عوامل ضمن البيئة التي يعيشون فيها بشكل عام، والطلبة بشكل خاا،، ومان أبارذ هاذه 
المتغياارات التااي تالمااس طلبااة الجامعااة، وبخاصااة طلبااة الساانة األولااى تحضاايري مااا  اارتب  بالمرونااة 

خاالل هاذه السانة، و لا  فاي ظال حساساية السانة النفسية، وما  تعرض لاه الطلباة مان ضاغوط نفساية 
عااد االنتهاااء ماان هااذه ببل الطالاا  وتحد ااد تخصصااه الدراسااي التحضاايرية، كونهااا تعااد انطالقااة لمسااتق

الساانة، بااضااافة إلاااى خاصااية المرحلااة التاااي يعيشااها الطلبااة فاااي هااذه الساانة، وهاااي مرحلااة المراهقاااة 
ماار الاااذي يجعااال ماان دراساااة هاااذه المتغيااارات المتوسااطة، وماااا  ااارتب  بهااا مااان مشااااعر وأحاسااايس، األ

ضرورة ملحة في ضاوء عالقتهاا بحيااة الطلباة الدراساية فاي هاذه المرحلاة، وهاذا ماا جااءت باه الدراساة 
 الحالية في محاولة منها لتناول هذه المتغيرات بالحث والدراسة.

العصار  ذاها وامتااذ النفساية، الضاغوط روافاد وتعاددت فياه كثرت ذمنا المعاصر اانسان يعيش
تحد اد  طريا  فاي التحاديات مان الكثيار  واجاه الفارد جعال مماا المجااالت جمياع فاي الساريع باالتغير
 ماع البيئاة اانساان تفاعال خاالل ومن واالجتماعي، الشخصي للتواف  وصوال احتياجاته وتلبية أهدافه
 ماا وهاذاة، لخاصاا والظاروف الذاتياة مكوناتاه باين مساتمرة موائماة عملياة إلاى دائماة حاجاة فاي نجاده
  اتاه التاواذن باين تحقيا  إلاى خاللهاا مان الفارد يساعى والتاي الضاغوط، طار  مواجهاة علياه يطلا 

 أفكااره، تغييار أو طاقاتاه تعبئاة أو البيئاة، مع التعامل مثل بداخله، ما بتغيير سواء الخارجية وظروفه
 (.(Al- Rasheed,1999البيئة،   بتغيير أو وطموحاته، أهدافه أوتعد ل

 التركيا  فاي الماضاية القليلاة السانوات خاالل النفساية الضاغوط مجاال فاي الدراساات بادأت وقاد
 محتفظاا يظال الفارد تجعال أن أنهاا مان التاي المتغيارات وعلاى الشخصاية، فاي يجابياةاا على الجوان 

 المروناة متغيار الدراساات بعاض تناولات وقاد الضاغوط، مواجهاة أ نااء والنفساية الجسامية بصاحته
 معرفة إلى هدفت والتي وبالرني جانيلين دراسة مثل و ل  االيجابية المتغيرات هذه أهم كأحد يةالنفس
 ومعرفاة(، (Ganellen & Blarney,1984، الصالبةة والشخصاي االجتماعياة المسااندة بين العالقة
-Dukhan & Alمتشاابها التاأ ير مااأنه أم الحيااة ضاغوط أل ار كمخفاف أهام دورا  لعا  أ هماا

Hajjar,2006) .) 
مع  الجيد التعامل على الفرد تساعد التي الشخصية سمات إحدى النفسية المرونة وتمثل
 لالضطرابات السيكوفسيولوجية تعرضه وعدم والنفسية، الجسمية بالصحة واالحتفاظ الضغوط،
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 الصلبة الشخصية  وو  تصف حيث وغيرها، الدموية والدورة القل  كأمراض الضغوط؛ عن الناتجة
 في النجاح يحققون  فإنهم لذل  الضغوط، مع والمباشر الفعال والتعامل االنفعالي، والهدوء تفاؤلبال

 -Al) أقل تهد ًدا مواقف إلى الضاغطة المواقف تحويل ويستطيعون  الضغوط، مع التعامل

Sayed,2007)  
وبين  الضاغطة للتجارب للفرد المعرفي التقييم بين الوسي  دور في  تمثل المرونة فتأ ير
 الضغوط النفسية كمية تخفض اأنه يفترض اآللية فتل  المواجهة، باستراتيجيات والتجهي  االستعداد
بفاعلية.  مع الضغوط التعامل على الفرد النفسية المرونة تساعد كما الفرد، ر بهايم التي للتجارب

 ستراتيجياتاو  هانتون  ارأش وقد Hanton التقييم يستخدم النفسية بالمرونة  تمتع الذي الفرد أن إلى
 الفرد  ل  فإن وهكذا ،النفسية الثقة من عالي مستوى  الفرد  ل  لدى أن يشير وهذا بفاعلية، المواجهة

 (.(Abbas,2010أكثر إيجابية  شيء إلى بناءه يعيد  م أقل تهد ًدا، بأنه الضاغ  الموقف يقدر
ورًا أساسيًا وهامًا في نوعية حياة وتعد المرونة النفسية أحد العناصر الرئيسية التي تلع  د

الفرد، والتي تعمل على تأسيس التواذن بين األبعاد المختلفة من حياة الفرد، ويعد األفراد الذ ن 
يمتلكون صالبة نفسية متدنية، بأنهم أكثر عرضة لالن عاج، والتضرر نتيجة األحداث الضاغطة 

هم فإن األفراد الذ ن يمتلكون صالبة نفسية التي يمرون بها، على المدى البعيد، وعلى العكس من
 ،Khaledianمرتفعة يظهر عليهم امتالك حماية طبيعية أو مكتسبة ضد الضغوطات اليومية )

Hasanvand & Pour,2013.) 
تعد المرونة النفسية ظاهرة تساعد في توفير بيئة جيدة وإيجابية لدى الفرد، رغم مختلف عوامل 

وهي تعكس الفرو  الفردية بين  ،التي يمكن أن يمر بها الفرد خالل حياته أو النمو ،التهد د للتكيف
فهناك من يستجي  بطريقة إيجابية لبعض الظروف  والتوتر،األفراد في االستجابة لعوامل التهد د 

 Kobasa et) إيجابيوتنعكس على حياته بشكل  ،وهناك من ت  ر عليه هذه الظروف ،والمواقف
al,2010) 

بيولوجية للصالبة النفساية، و لا  مان  –العمليات النفس  إلى(Chany) لعالم شاني اوقد أشار 
خاااالل دور الااادماي العميااا  والمتخصااال فاااي تنظااايم الااادوافع واالساااتجابة للخاااوف، ودور الااادماي فاااي 
تطوير سلوكات اجتماعية تكيفيه، و ل  من خالل ميكان مات الادفا  التاي تسااعد الفارد علاى التعامال 

( ناقال عصابي، ووساائ  هرمونياة  اتم تحفي هااا 00الشاد دة، و لا  مان خاالل وجاود ) ماع الضاغوطات
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وإ ارتهااا عنااد تعاارض الفاارد لضااغ  شااد د، واالسااتجابات والصاافات الممياا ة للصااالبة النفسااية، وفاعليااة 
 (Galen,2006).الذات في التعامل مع المواقف الضاغطة 

تأ ير على المصادر التكيفية، وبذل  والضغ  النفسي عبارة عن مثيرات أو مواقف تقوم بال
كما يمكن أن يشير الضغ  النفسي  ،يصبح الحدث ضاغطًا إ ا قام الفرد بإدراكه على أنه ضاغ 

إلى مجموعة من المشكالت التي تختلف عن المشكالت العادية حيث تتضمن أحدا ًا بيئية تره  
 ،Lazarus & Launierتعامل معها )الفرد إضافة إلى استجابة الفرد إلى هذه األحداث وكيفية ال

1997.) 
( مجموعة من االستراتيجيات المعرفية لمواجهة الضغوط Cohen, 1988: 285وقدم كوهن )

 شملت التالي:
(: استراتيجية  لجأ الفرد خاللها إلى التفكير Rational Thinkingأواًل: التفكير العقالني )

 بطة بالضغوط.المنطقي بحثًا عن مصادر القل  وأسبابه المرت
استراتيجية  تجه فيها األفراد إلى التفكير في المستقبل، كما أن  (:Imaginingثانيًا: التخيل )

 لد هم قدرة كبيرة على تخيل ما قد يحدث.
عملية معرفية يسعى من خاللها الفرد إلى إنكار الضغوط ومصادر  (:Denialثالثًا: اإلنكار )

 لم تحدث على ااطال .القل  بالتجاهل واالنغال  وكأنها 
نشاط معرفي  تجه من خالله الفرد إلى  (:Problem Solvingرابعًا: حل المشكلة )

 استخدام أفكار جد دة ومبتكرة لمواجهة الضغوط.
استراتيجية تتضمن التعامل مع الضغوط واألمور الخطيرة  (:Humorخامسًا: الفكاهة )

  عليها، كما أنها ت كد على االنفعاالت اايجابية أ ناء ببساطة وروح الفكاهة، وبالتالي قهرها والتغل
 المواجهة.

وتشير هذه العملية إلى رجو   (:Turning to Religionسادسًا: الرجوع إلى الدين )
األفراد إلى الد ن وااخال، الد ني عن طري  ااكثار من العبادات كمصدر للدعم الروحي 

 غ  والتغل  عليه.واالنفعالي، و ل  لمواجهة الموقف الضا
العالقاااة ماااا باااين المروناااة النفساااية وقااادرة الفااارد واساااتعداده  علاااى (Galen,2006)جلااان وي كاااد 

للتكياااف ماااع الضاااغوط النفساااية، و لااا  مااان خاااالل ااشاااارة إلاااى أن المروناااة النفساااية تعتماااد علاااى قاااوة 
لفاارد النفسااية، المشاااعر وتماسااكها، والقاادرة علااى الااتحكم بااالعواطف وتوجيههااا، ممااا   يااد ماان صااالبة ا
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كمااا وتاارتب  المرونااة النفسااية بالضااغوط النفسااية ماان خااالل قاادرة الفاارد علااى التاادبر والتكيااف لتخطااي 
 المواقف الصادمة والضغوط النفسية والحفاظ على أداء وظيفي فاعل وصحي.

وُيعد أسلوب مقاومة الضغوط النفسية والتوتر من األساالي  المهماة فاي التخفياف مان الضاغوط 
التي يعاني منها األفراد خالل حياتهم اليومية، وقاد تام تطاوير هاذا األسالوب مان قبال ميشابنوم  النفسية

(Meichenbaum) ، بهاادف التخفيااف ماان المخاااوف المرضااية التااي تسااب  القلاا  فااي المواقااف التااي
 تعاارض لهااا األفااراد خاللهااا للضااغوط النفسااية، ويسااهم هااذا األساالوب فااي ت ويااد الفاارد بمجموعااة ماان 

ات ل يااادة قدرتااه علااى التكيااف مااع الحاااالت المسااتقبلية التااي يمكاان أن تحصاال معااه، ويااتم هااذا المهااار 
األسلوب من خالل ذيادة معارف و قافة األفراد حول طبيعة ردود األفعاال التاي قاد تانجم عان التاوترات 

مواقاف والضغوط، وتدري  األفراد على المهارات الجسدية والمعرفية التي تساعدهم على التكيف مع ال
الضاااغطة، بااضااافة إلااى ت وياادهم بااالطر  التااي يمكاان ماان خاللهااا تطبياا  المهااارات عنااد تعرضااهم 

 .(Robson & Manacapilli,2014)للمواقف الضاغطة، أو عند شعورهم بالتوتر 
 النفسية الضغوط في مواجهة النفسية مستوى المرونة تناولت التي الدراسات وفي ضوء ندرة

للكشف عن مستوى المرونة النفسية والضغوط النفسية والعالقة بينهما، و ل   عىتس الدراسة هذه فإن
تماشيًا مع ما تدعو إليه الدراسات والهيئات  ات االختصا، بش ون الطلبة بهدف توفير البيئة 

  التعليمية والجامعية اآلمنة واايجابية.
 واسئلتها الدراسة مشكلة

السنة التحضيرية األولى تجربة جد دة قد تتبا ن قدرتهن  تعد الحياة الجامعية بالنسبة لطالبات
 بشكل النفسية الضغوط تعدعلى التكيف والتعامل مع المشكالت التي تعترضهن خالل هذه السنة، و 

 األخيرة السنوات في وتطورات تغيرات من العالم يشهده وما الحياتية، األحداث عن والناتجة خا،
 إلى الطلبة تعرض إلى   دي والتعليمية، قتصادية واالجتماعيةواال السياسية النواحي مختلف في

 خطرة وأنها االحتمال على قدرتهم تفو   نفسية وضغوطاً  األسباب، متعددة نفسية وضغوط أذمات
 والضغوط األكاديمية، بالضغوط تتمثل الحاجات والتي وإشبا  األهداف لتحقي  ومعيقه ومهددة

 مما مواجهتها؛ الطال  يستطيع ال والتي االجتماعية عالقاتعن ال الناتجة والضغوط الشخصية،
 واألمراض االضطرابات من كثير عنها تنتج التي الضغوط النفسية من طائلة تحت يقعون  يجعلهم
 لنفسية.ا وصحتهم بطبيعتها توافقهم تعو   التي والسيكوسوماتيه النفسية
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الضغوط النفسية والتوتر لدى  إلى ارتفا  نس  (WHO)وقد أشارت منظمة الصحة العالمية 
إلى أن الضغ  يحتل  ،(APA,2012)األفراد، كما أشارت أبحاث اتحاد األطباء النفسيين األمريكين 

( من % 01 - 57المرتبة األولى من العوامل الم دية لالضطرابات، فقد أشارت إلى أن حوالي )
الت المرتبطة بالتوتر الذي  نتج عنه سكان الواليات المتحدة   ورون األطباء النفسيين بسب  المشك

وقد لمست الباحثة وجود مشكلة لدى الطالبات، وشعرت بذل  من لقاء العد د من ، القل  واالكتئاب
الطالبات داخل وخارج الجامعة، ومن خالل ال يارات المتكررة للجامعة، األمر الذي دفعها إلى تبني 

نفسية لدى الطالبات كونهن يقعن تحت ضغوط الكشف عن مستوى المرونة النفسية، والضغوط ال
 ضوء وفي ،نفسية نتيجة متطلبات الحصول على معدالت مرتفعة وخاصة في التخصصات العلمية

 :التالية التساؤالت في مشكلة الدراسة تحد د يمكن تقدم ما
سنة أولى تحضيري في جامعة الجوف في محافظة  طالبات لدى النفسية المرونة مستوى  ما -

 ات؟القري
سنة أولى تحضيري في جامعة الجوف في  طالبات التي تواجه النفسية الضغوط مستوى  ما -

 محافظة القريات؟
( بين مستوى α=1.17هل توجد عالقة ارتباطيه  ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

المرونة النفسية والضغوط النفسية لدى طالبات سنة أولى تحضيري في جامعة الجوف في 
 ة القريات؟محافظ

 الدراسة أهداف
 :التالية األهداف تحقي  إلى الدراسة هذه سعت
سنة أولى تحضيري في جامعة الجوف في محافظة  طالبات لدى النفسية المرونة مستوى  فتعر   -

 القريات.
ولى تحضيري في جامعة الجوف، في أسنة  طالبات التي تواجه النفسية الضغوط تبيان مستوى  -

 محافظة القريات.
رتباطية بين مستوى المرونة النفسية والضغوط النفسية لدى طالبات سنة شف عن العالقة االالك -

 أولى تحضيري في جامعة الجوف في محافظة القريات.
 الدراسة أهمية

 :وهما رئيسين، محورين ضمن الحالية الدراسة أهمية تبرذ



 طنوس عادلالخميس، د. عواطف                     ....  مستوى المرونة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى

89 

 

 :النظرية أواًل: األهمية
آٍن  ولها متغير المرونة النفسية والضغوط النفسية فيخالل تنا من النظرية الدراسة أهمية تظهر

التقليدية  ها الطالبات من الدراسةسنة األولى تحضيري التي تنتقل فيواحد ولدى عينة من طالبات ال
نظام  في المدرسة إلى الدراسة بنظام المحاضرات والساعات المعتمدة بعدما كنَّ معتادات على

 النفسية، والمرونة النفسية، الضغوط مستوى  حول معلومات نم الحصل، بااضافة إلى ما وفرته
 المهمات، أداء في ودورها ،لدى طالبات سنة أولى تحضيري في جامعة الجوف في محافظة القريات

 في نفسية الذ ن يعانون من مشكالت منها القائمون على التعامل مع ه الء الطالبات بحيث يستفيد
الحالية،  الدراسة متغيرات وضمن المجال هذا في الباحثين منها يستفيد أن يمكن كما الجامعات،

 .المجال هذا في الباحثين قبل من استخدامها يمكن أدوات من الدراسة وكذل  ما وفرته
 العملية األهمية :ثانياً 

 في العلمية الرؤى  إ راء في خالل النتائج التي توصلت إليها من الدراسة هذه تسهم أن  توقع
 طالبات سنة أولى تحضيري في جامعة الجوف لدى النفسية والمرونة الضغوط مع ملالتعا ميدان

 والتربوية الجامعية، الم سسات تفيد أن يمكن التي بعض المعلومات، تقدم وأن في محافظة القريات.
 ولى تحضيري،أطالبات سنة  لدى النفسية والمرونة الضغوط مواجهة مهارات مختلف تطوير في

 تطوير على القائمون  تفيد قد أنها كما ،لها  تعرضوا أن يمكن التي الضغوط من الحدإلى  بااضافة
 إكساب في تسهم أن يمكن والتي نتائج الدراسة،، بااضافة إلى المجال هذا في البرامج التدريبية

 مما لها،  تعرضون  النفسية التي الضغوط لمواجهة الالذمة المهارات في الجامعات، الطالبات
 الخدمات إلى ماسة المجتمع بحاجة من لشريحة واجتماعية نفسية خدمات تقديم على ميساعده
 .والتوجيهية اارشادية

 مصطلحات الدراسة
 اشتملت الدراسة على المصطلحات التالية:

 خالل من و ل  النفسية الضغوط مع التعامل على الفرد قدرة هيو  مواجهة الضغوط النفسية:
االستراتيجيات  هذه من واالسترخاء وغيرها االجتماعي، والدعم الذاتي، ب الض ،استراتيجيات استخدام

(Lazarus & Launier، 1997 .)المستجي  عليها يحصل التي بالدرجة الدراسة هذه في وتقاس 
 .الدراسة هذه في المستخدم النفسية الضغوط مواجهة مهارات مقياس على
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 المصادر جميع استخدام على وقدرته ليتهفاع في الفرد لدى اعتقاد هية: النفسي المرونة
 & Dukhan)ة الضاغط الحياة أحداث بفاعلية ويواجه ويفسر  درك كي المتاحة والنفسية البيئية

Al-Hajjar,2006) مقياس  على المستجي  عليها يحصل التي بالدرجة الدراسة هذه في وتقاس
 .الدراسة هذه في المستخدم النفسية المرونة

: هنَّ الطالبات اللواتي  دخلن الجامعة في السنة األولى بعد إنهاء لى تحضيري طالبات سنة أو 
المرحلة الثانوية، ويدرسن سنة دراسية تحضيرية، ويتم توذيعهن في نهاية السنة التحضيرية على 

 التخصصات، و ل  حس  المعدالت التي حصلن عليها في السنة التحضيرية.
 الدراسة محددات

طابات سنة أولى تحضيرية في جامعة الجوف  على الدراسة هذه اقتصرت المحددات البشرية:
 .السعودية العربية المملكة في القريات بمحافظة

 (.  6105-6102الدراسي ) للعامالفصل األول  في الدراسة هذه تم تطبي  الزمنية: المحددات
 المملكة في القرياتفي جامعة الجوف بمحافظة  في الدراسة هذه تم إجراء المكانية: المحددات

 السعودية.  العربية
الدراسة وم شرات صدقها  هذه في استخدامها تم التي باألدوات الدراسة هذه نتائج تتحدد

 و باتها.
 الدراسات السابقة

هناك العد د من الدراسات التي اهتمت بتناول المرونة النفسية والضغوط النفسية، والتي من 
 أبرذها ما لي:
دراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى المرونة  (Stasiowski,2008) ستاذيوسكيأجرى 

النفسية، والضغوط النفسية، كما هدفت إلى فحل عالقة المرونة النفسية والتفاؤل ودورهما في 
( طالبًا وطالبًة من طلبة 030تكونت عينة الدراسة من )و  ،التقليل من الضغ  النفسي والتعامل

ة أن مستوى المرونة النفسية، جاء بدرجة منخفضة والضغوط أظهرت نتائج الدراسو  ،الجامعة
النفسية، جاءت بدرجة مرتفعة، كما بينت النتائج أن ارتفا  المرونة النفسية   دي إلى ارتفا  درجة 

المرونة النفسية لدى ه الء الطلبة   دي إلى  ارتفا  درجةالتكيف لدى ه الء الطلبة، كما أن 
مما   دي إلى استنتاج أن المرونة النفسية لها أ ر واضح في درجة  انخفاض درجة الضغ  النفسي،
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تكييف الفرد المرتفعة، وكذل  إلى انخفاض درجة الضغ  النفسي لدى ه الء الطلبة في أنشطة 
 حياتهم اليومية.
( دراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى المرونة النفسية، والضغوط (Abbas,2010وأجرى 

التعرف على المرونة النفسية كمنبئ بخفض الضغوط النفسية والسلوك  النفسية، كما هدفت إلى
( معلمًا ومعلمًة من 611تكونت عينة الدراسة )و  ،العدواني لدى معلمين في المرحلة ااعدادية

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المرونة النفسية، جاء و  ،معلمي المرحلة ااعدادية بمد نة أسوان
ن مستوى الضغوط النفسية، جاء بدرجة مرتفعة، كما بينت النتائج وجود بدرجة منخفضة، كما أ

عالقة موجبة بين المرونة النفسية، وانخفاض درجة ضغوط العمل لدى ه الء المعلمين، كما أشارت 
النتائج إلى أن المرونة النفسية ت دي إلى انخفاض الضغوط النفسية لدى ه الء األفراد، وبالتالي فإن 

بين المرونة النفسية، وانخفاض الضغ  النفسي   دي إلى انخفاض السلوك العدواني  هذه العالقة
 لدى ه الء المعلمين.

دراسة في ُعمان هدفت إلى الكشف عن مستوى الضغوط النفسية، ( Hassan,2010)وأجرى 
ألمل، والمرونة النفسية، وإمكانية التنب  بالتحصيل الدراسي من خالل المرونة النفسية، والشعور با

( طالبًا، 017( طالبًا، منهم )617تكونت عينة الدراسة من )و  ،ومستوى الضغوط النفسية، والجنس
( طالبات. وقد تم تطبي  مقياس المرونة لنفسية، ومقياس الشعور باألمل، ومقياس الشعور 01و)

جاء بدرجة أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المرونة النفسية، و  ،باألمل، ومقياس الضغوط النفسية
جاء بدرجة منخفضة، كما بين النتائج وجود عالقة إيجابية  النفسية،مرتفعة، وأن مستوى الضغوط 

 ات داللة إحصائية بين مستوى المرونة النفسية، والشعور باألمل، والمعدل التراكمي، وعالقة دالة 
مرونة لنفسية والشعور وسالبة بين مستوى الضغوط النفسية والتحصل الدراسي، كذل  تعد متغيرات ال

باألمل والضغوط النفسية، أهم متغيرات الدراسة التي تفسر أكبر قدر من التبا ن في التحصيل 
 الدراسي.

بدراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى المرونة النفسية، ( Al-Mishaan,2011)وقام 
ساط لدى الموظفين من والضغوط النفسية، وعالقة المرونة النفسية بالشكاوى البدنية واألمل واالنب

( من الموظفين والموظفات بواقع 601الجنسين في القطا  الحكومي. تكونت عينة الدراسة من )
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الضغوط النفسية، جاء و  ،( من ااناث074( من الذكور و)032)

لنتائج عدم وجود بدرجة مرتفعة، وأن مستوى المرونة النفسية، جاء بدرجة منخفضة، كما بينت ا
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عالقة بين المرونة النفسية، والشكاوى البدنية واالنبساط، ووجود عالقة سالبة ودالة إحصائيًا بين 
الشكاوى البدنية واألمل واالنبساط، ووجود عالقة سالبة ودالة إحصائيًا بين الشكاوى البدنية واألمل 

نبساط، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود واالنبساط، وعدم وجود ارتباط دال إحصائيًا بين األمل واال
فرو   ات داللة إحصائية بين الموظفين والموظفات في المرونة النفسية، والشكاوى البدنية واألمل 
واالنبساط، وعدم وجود فرو   ات داللة إحصائية بين المت وجين، وغير المت وجين في متغيرات 

 الدراسة.
سعودية هدفت إلى الكشف عن مستوى المرونة دراسة في ال( Al-Abdali,2012)وأجرى 

ولتحقي  أهداف الدراسة، تم استخدام مقياسي  ،النفسية ومستوى الضغوط النفسية والعالقة بينهما
( طالبًا. أظهرت 611ومقياس مواجهة الضغوط النفسية. تكونت عينة الدراسة من ) ،المرونة النفسية

وأن مستوى الضغوط النفسية جاء بدرجة  ،ان مرتفعاً نتائج الدراسة أن مستوى المرونة النفسية ك
متوسطة، كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين أسالي  مواجهة الضغوط 

 النفسية، والمرونة النفسية.
التي أجريت في الكويت إلى الكشف عن مستوى المرونة ( Al-Tabikh,2015)وهدفت دراسة 

 ،ولتحقي  أهداف الدراسة ،ية وعالقتها باالستجابات التكيفية للضغوط النفسيةالنفسية والضغوط النفس
( طالبًا 061تكونت عينة الدراسة من )و  ،والمرونة النفسية ،تم استخدام مقياسي الضغوط النفسية

وجاء االلت ام بالمرتبة  ،أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المرونة النفسية كان مرتفعاً و  ،وطالبةً 
وكانت أعلى االستجابات من نو  االستجابات التكيفية اايجابية، كما بينت النتائج أن  ،ىاألول

مستوى الضغوط النفسية، جاء بدرجة متوسطة لدى الطلبة، وأشارت النتائج وجود عالقة بين المرونة 
 النفسية واالستجابة التكييفية للضغوط النفسية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة 
الدراسات السابقة التي تم استعراضها  تضح االهتمام بمتغير المرونة النفسية  بمطالعة 

والضغوط النفسية لما لهما من أ ر في حياة األفراد بشكل عام، وحياة الطلبة بشكل خا،، فقد 
(، ودراسة Stasiowski,2008ستاذيوسكي )أشارت نتائج هذه الدراسات، والتي من أبرذها دراسة 

(Hassan,2010،)  إلى وجود عالقة بين كل من المرونة النفسية، والضغوط النفسية، كما أشارت
 -Al)دراسات أخرى إلى مستويات متبا نة من الضغوط النفسية والمرونة النفسية، كدراسة 
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Abdali,2012 ) التي بينت وجود مستويات متوسطة من الضغوط النفسية ومستوى مرتفع من
 ضمن هذا ااطار.( Al-Tabikh,2015)سة المرونة النفسية، كما جاءت درا

وبمقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  تضح أن الدراسة الحالية تتمي  عن غيرها من 
الدراسات أنها اهتمت بالكشف عن مستوى كل من المرونة النفسية والضغوط النفسية، والعالقة 

دراسات السابقة األمر الذي يع ذ من إجراء هذه بينهما لدى طالبات الجامعات، وهذا ما لم تتناوله ال
الدراسة ويعطيها موقعًا بين الدراسات السابقة، وتكون انطالقة لدراسات أخرى في هذا المجال، 
بااضافة إلى طبيعة المرحلة الجامعية التي تم تناولها ضمن عينة الدراسة وأهمية هذه المرحلة كونها 

 ت.مرحلة مراهقة متوسطة لدى الطالبا
 واإلجراءات الطريقة

 الدراسة منهجية 
تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي االرتباطي المقارن من خالل مقياس المرونة 
النفسية، ومقياس مواجهة الضغوط النفسية، وتحليلها كميًا وااجابة عن أسئلة الدراسة وصواًل 

 للنتائج.
 الدراسة مجتمع 

بمحافظة  جامعة الجوف في ولى تحضيري أطالبات سنة  جميع من الدراسة مجتمع تكون 
 عدد ( طالبة من طالبات سنة أولى تحضيري، وتم الحصول على001والبالغ عددهن ) القريات،

 القبول والتسجيل وش ون الطلبة في جامعة الجوف. دائرة من خالل مراجعة الدراسة مجتمع أفراد
 الدراسة عينة

 في جامعة الجوف طالبات سنة أولى تحضيري  من لبةً طا (140) من الدراسة عينة تكونت
القريات، تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة من الطالبات النظاميات، و ل  لضمان  بمحافظة

تمثيل العينة لمجتمع الدراسة ولمتغيراتها، وتم أخذ ج ء من المجتمع المتبقي لغايات صد  و بات 
 ( طالبًة.61األدوات، والبالغ )

 الدراسة دواتأ
 تم في هذه الدراسة استخدام األدوات اآلتية:
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 أواًل: مقياس مواجهة الضغوط النفسية
ألغراض تحقي  أهداف الدراسة، تم إعداد مقياس للكشف عن مواجهة الضغوط النفسية لدى 
ون طلبة الجامعة، وتم إعداد المقياس بعد الرجو  إلى األدب النظري والدراسات  ات العالقة، وتك

 ( فقرة.56المقياس بصورته األولية من )
 صدق المقياس
من م شرات صد  مقياس مواجهة الضغوط النفسية، تم استخراج م شرات الصد   للتحق 

 اآلتية:
 أواًل: صدق المحتوى 

من م شرات صد  المحتوى لمقياس مواجهة الضغوط النفسية، تم عرضه بصورته  للتحق 
مين المتخصصين في علم النفس اارشادي والتربوي، والقياس األولية، على مجموعة من المحك

( محكمين، وتم الطل  إليهم إبداء الرأي من 01والتقويم في الجامعات السعودية، والبالغ عددهم )
حيث سالمة الصياغة للفقرات من الناحية اللغوية، ومدى مناسبة الفقرات للمجاالت التي ُأدرجت 

حيث المعنى، وأية مالحظات وتعد الت  رونها مناسبة، وتم األخذ فيها، ومدى وضوح الفقرة من 
( من إجما  %11بمالحظات المحكمين، بما يحق  أهداف الدراسة، واعتمدت الباحثة نسبة )

المحكمين لتعد ل الفقرة أو حذفها، وبناًء على مالحظاتهم، فقد تم حذف فقرتان، كما تم إعادة 
 ( .51على ما تم إجراؤه من تعد الت  تكون المقياس من )( فقرات، وبناًء 5صياغة وتعد ل )

 ثانيًا: صدق بناء الفقرات
من م شرات صد  البناء لفقرات المقياس، تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج  للتحق 

وتم استخدام معامل ارتباط ( طالبًة من طالبات جامعة الجوف، 61عينة الدراسة مكونة من )
  قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمقياس ككل،بيرسون الستخراج 

(، وتجدر 0.82-1.46تراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات والمقياس ككل بين ) حيث
ااشارة إلى أن الباحثة اعتمدت معيارًا لقبول الفقرة بأن ال يقل معامل ارتباطها بالمقياس ككل عن 

(1.67 )(Odeh, 2010)  تم قبول جميع فقرات المقياس، ولم  تم حذف أي ، وبناًء على  ل ، فقد
(، واستنادًا إلى ما تم األخذ به من 1.67فقرة ألن جميع قيم معامالت االرتباط كانت أعلى من )

ن المقياس بصورته النهائية من  مالحظات وآراء المحكم ين، ودالالت صد  البناء للفقرات، فقد تكو 
 ( فقرة. 51)
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 ثبات المقياس
 بات مقياس الضغوط النفسية، تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة من  للتحق 

( طالبًة من طالبات جامعة الجوف في السنة التحضيرية األولى، وتم إعادة 61الدراسة قوامها )
تطبي  المقياس بعد فاصل ذمني مدته أسبوعان من التطبي  األول على نفس العينة، وتم استخدام 

رسون الستخراج قيمة معامل )الثبات(، وقيمة معامل )االتسا  الداخلي(، باستخدام معامل ارتباط بي
 معادلة كرونباخ ألفا، للمقياس ككل.

(، في حين بلغ معامل ارتباط بيرسون ) بات 1.10بلغت قيمة ألفا للمقياس ككل ) كما
ت صد  و بات (، وبناًء على ما سب  فإن المقياس  تمتع بدالال1.01ااعادة( للمقياس ككل )

 تسمح باستخدامه في هذه الدراسة.
 طريقة تصحيح المقياس 

( فقارة، ولججاباة علاى فقارات 51تكون مقياس مواجهة الضغوط النفساية بصاورته النهائياة مان )
( أمام كل فقرة لبيان مدى تطاب  ما  رد في الفقارة ماع ماا  ناسابه، Xالمقياس يضع المستجي  إشارة )

( 3( درجااات، وأحيانااًا )4( درجااات، وغالبااًا )7( الخماسااي، وهااي دائمااًا )Likert)وفقااًا لتاادريج ليكاارت 
( درجة واحادة، وتعكاس الدرجاة فاي حالاة الفقارات الساالبة، وهاي 0( درجتان، وأبدًا )6درجات، ونادرًا )

، 71، 40، 30، 31، 32، 37، 33، 63، 05، 07، 04، 0، 5، 7، 6 ،0الفقاارات  ات األرقااام )
(. وبناااًء علااى  لاا  فقااد تراوحاات الدرجااة علااى كاال فقاارة ماان فقاارات المقياااس بااين 25، 27، 20، 72

( فقاارة فااإن الدرجااة الكليااة للمقياااس 51درجااة واحاادة وخمااس درجااات، وبمااا أن المقياااس  تكااون ماان )
( درجااة، 371( درجااة، وهااي أدنااى درجااة يمكاان أن يحصاال عليهااا المسااتجي ، و)51تراوحاات بااين )

تام حصال عليهاا المساتجي ، ولتحد اد مساتوى مواجهاة الضاغوط النفساية، وهي أعلى درجة يمكان أن ي
 3.22 -6.34فأقااااال منخفضاااااة(، )مااااان  6.33)مااااان تصااااانيف المتوساااااطات الحساااااابية كماااااا  لاااااي: 

 فأكثر مرتفعة(.  3.25متوسطة(، )
 ثانيًا: مقياس المرونة النفسية

 ,Al-Ali)ألغراض تحقي  أهداف الدراسة، تم استخدام مقياس المرونة النفساية المعاد  مان قبال 
 ( فقرة.31، والمكون من ) (2014

 مؤشرات صدق المقياس بصورته األصلية: 
 لقد تحق  للمقياس بصورته األصلية م شرات الصد  اآلتية:
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 أواًل: صدق المحتوى  
( 01لمحتوى للمقياس من خالل عرضه على )( م شرات صد  ا (Al-Ali, 2014أوجدت

محكمين مختصين في اارشاد النفسي وعلم النفس في الجامعة األردنية، وقد اعتمدت نسبة اتفا  
 ( .31( كمعيار العتماد الفقرة، وتم إخراج المقياس بصورته النهائية والمكونة من )11%)

 ثانيًا: صدق االتساق الداخلي 
 شرات صد  االتسا  الداخلي من خالل إيجاد معامالت ( م (Al-Ali, 2014أوجدت

االرتباط بين الفقرات والمقياس ككل، وقد تراوحت معامالت االرتباط للفقرات وبين المقياس ككل بين 
(1.47 – 1.07.) 

 مؤشرات ثبات المقياس بصورته األصلية:
من  (Test – Retest)( م شرات  بات المقياس بطريقة ااعادة  (Al-Ali, 2014أوجدت 

( فردًا، وإعادة التطبي  على نفس العينة بفاصٍل 61خالل تطبيقه على عينة استطالعية قوامها )
ذمني مدته أسبوعان من التطبي  األول، وتم حساب معامالت كرونباخ ألفا، ومعامل ارتباط بيرسون 

حين بلغ معامل  بات (، في 1.04) بات ااعادة(، وبلغ معامل الثبات كرونباخ ألفا للمقياس ككل )
 (. 1.03ااعادة للمقياس ككل )

  صدق المقياس في الدراسة الحالية
تم عرضه بصورته  من م شرات صد  مقياس المرونة النفسية في الدراسة الحالية، للتحق 

األولية، على مجموعة من المحكمين المتخصصين في علم النفس اارشادي والتربوي، والقياس 
( محكمين، وتم الطل  إليهم إبداء الرأي من 01معات السعودية، والبالغ عددهم )والتقويم في الجا

حيث سالمة الصياغة للفقرات من الناحية اللغوية، ومدى مناسبة الفقرات للمجاالت التي ُأدرجت 
فيها، ومدى وضوح الفقرة من حيث المعنى، وأية مالحظات وتعد الت  رونها مناسبة، وتم األخذ 

( من إجما  %11محكمين، بما يحق  أهداف الدراسة، واعتمدت الباحثة نسبة )بمالحظات ال
المحكمين لتعد ل الفقرة أو حذفها، وبناًء على مالحظاتهم، لم  تم حذف أي فقرة وإنما اقتصرت 

 التعد الت على بعض المفردات لتعطي معنى أد  وأوضح. 
 ثبات المقياس في الدراسة الحالية 

اس الضغوط النفسية، تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة للتحق  من  بات مقي
( طالبًة من طالبات جامعة الجوف، وتم إعادة تطبي  المقياس بعد فاصل ذمني 61الدراسة قوامها )
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مدته أسبوعان من التطبي  األول على نفس العينة، وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون الستخراج 
وقيمة معامل )االتسا  الداخلي(، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا للمقياس  قيمة معامل )الثبات(،

(، في حين بلغ معامل ارتباط بيرسون ) بات 1.12بلغت قيمة ألفا للمقياس ككل )ككل، حيث 
(، وبناًء على ما سب  فإن المقياس  تمتع بدالالت صد  و بات 1.11ااعادة( للمقياس ككل )
 لدراسة.  تسمح باستخدامه في هذه ا

 ريقة تصحيح المقياس ط
( فقرة موذعة على أربعة مجاالت، كما 31تكون مقياس المرونة النفسية بصورته النهائية من )

( أمام كل فقرة Xفقرات المقياس يضع المستجي  إشارة ) عن(، ولججابة 7هو مبين في الملح  )
( الخماسي، وهي Likertريج ليكرت )لبيان مدى تطاب  ما  رد في الفقرة مع ما  ناسبه، وفقًا لتد

( درجة 0( درجتان، وأبدًا )6( درجات، ونادرًا )3( درجات، وأحيانًا )4( درجات، وغالبًا )7دائمًا )
 07، 04، 00، 01، 4واحدة، وتعكس الدرجة في حالة الفقرات السالبة، وهي الفقرات  ات األرقام )

اوحت الدرجة على كل فقرة من فقرات المقياس (. وبناًء على  ل  فقد تر 60، 61، 00، 01، 02،
( فقرة فإن الدرجة الكلية للمقياس 31بين درجة واحدة وخمس درجات، وبما أن المقياس  تكون من )

( درجة، 001( درجة، وهي أدنى درجة يمكن أن يحصل عليها المستجي ، و)31تراوحت بين )
تم تصنيف د مستوى المرونة النفسية، وهي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المستجي ، ولتحد 

متوسطة(،  3.22 -6.34فأقل منخفضة(، )من  6.33)من المتوسطات الحسابية كما  لي: 
 فأكثر مرتفعة(. 3.25)

 الدراسة تنفيذ إجراءات
 :اآلتية وااجراءات للخطوات وفقاً  الدراسة تم تنفيذ

التحق  من م شرات صدقها و باتها  إعداد أدوات الدراسة بصورتها النهاية لغايات التطبي  بعد -
من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين، بااضافة إلى تطبيقها على عينة 

( طالبًة، الستخراج قيم معامالت الصد  61استطالعية من خارج عينة الدراسة، قوامها )
 والثبات، واالتسا  الداخلي.

متمثل بطالبات سنة أولى تحضيري في جامعة الجوف تحد د عدد أفراد مجتمع الدراسة الكلي، وال -
بمحافظة القريات في المملكة العربية السعودية، كما تم اختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقة 

 ( طالبًة.041العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة الكلي، حيث بلغت عينة الدراسة )
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العلوم التربوية في الجامعة األردنية الحصول على خطاب تسهيل مهمة موجه من عمادة كلية  -
 إلى إدارة جامعة الجوف لتسهيل المهمة. 

 تطبي  المقياسين )مواجهة الضغوط النفسية، والمرونة النفسية( على أفراد عينة الدراسة. -
تفريغ استجابات أفراد على مقياسي الدراسة في  اكرة الحاسوب، وإجراء التحليالت ااحصائية  -

( لججابة عن أسئلة الدراسة التي تم طرحها، والخروج SPSSمج ااحصائي )باستخدام البرنا
 بالتوصيات المناسبة استنادًا لما تم التوصل إليه من نتائج.

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 عرض النتائج 

 تضمن هذا الج ء عرض نتائج الدراسة التي هدفت للتعرف على مستوى المرونة النفسية 
فسية والعالقة بينهما لدى طالبات سنة أولى تحضيري في جامعة الجوف في ومواجهة الضغوط الن

 محافظة القريات، وفقا لما تم طرحه من أسئلة، وهي على النحو اآلتي: 
سنة أولى  طالبات لدى النفسية المرونة مستوى  ماأواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول: " 

 ؟"تحضيري في جامعة الجوف في محافظة القريات
لججابة عن هذا الس ال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اجابات 

 (.0أفراد عينة الدراسة حول مستوى المرونة النفسية، كما هو مبين في الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى  (1جدول رقم )

 ة النفسية مرتبة تنازلياالمرون
رقم 
 الفقرة
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرتفع 0 1.17 4.64 إيماني باهلل هو الذي يساعدني. 4
 مرتفع 6 1.00 4.47 مواجهة المواقف الصعبة. والدعاء عندأقوم بالصالة  12
 تفعمر  3 0.00 4.14 أنظر إلى نفسي بإيجابية. 10
 مرتفع 4 0.06 4.11  قتي بنفسي عالية وأستطيع حل مشكالتي المستقبلية. 26
 مرتفع 7 0.04 4.07 هناك حكمة إلهية لكل شيء يحدث معي. 8
 مرتفع 7 0.11 4.07 أبادر بحل المشكالت التي تواجهني أيًا كانت. 11
 مرتفع 5 0.65 3.93 ألجأ إلى قراءة الكت  السماوية عند مواجهة المواقف الصعبة. 20
 مرتفع 1 0.13 3.87 أمل  القدرة على ضب   اتي في المواقف التي تواجهني. 21
 مرتفع 0 0.06 3.86 أتجاهل انتقاد الناس لي. 22
 مرتفع 01 0.07 3.73 أرى الجان  المشر  واايجابي في األشياء التي تحدث    لي. 15
 مرتفع 00 0.11 3.72 أستطيع التعامل مع المشاعر غير السارة. 19
 مرتفع 06 0.00 3.68 يمكنني تحمل المواقف الصعبة. 17
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رقم 
 الفقرة
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 متوس  03 0.01 3.58 عندما أكون في موقف صع ، أستطيع أن أجد طريقي للخروج منه. 33
 متوس  04 0.00 3.00 ألت م بإتبا  خططي التي أضعها لنفسي. 0
 منخفض 07 0.00 2.00 يصع  علي التعامل مع أكثر من مهمة في وقت واحد. 13
 منخفض 02 1.05 1.66 أشعر باالعت اذ بما أنج ته في حياتي. 9
 منخفض 05 0.12 1.56 يمكنني التعامل مع ما يستجد من أمور الحياة السلبية. 31
 منخفض 01 0.61 1.55 أميل لتجاهل جوان  الضعف لدي. 2
 فضمنخ 00 0.11 1.52 أتصرف اعتمادًا على حاستي السادسة. 3
 منخفض 00 0.41 1.52 أشعر بالخوف عند التعرف على أشخا، جدد في حياتي. 30
 منخفض 61 0.77 1.50   عجني وجود أناس ال يحبونني. 14
 منخفض 60 0.40 1.43 أشعر بالخجل واالرتباك في المواقف االجتماعية. 37
 منخفض 66 1.06 1.36 أستطيع االعتماد على نفسي أكثر من اعتمادي على اآلخرين. 5
 منخفض 66 0.01 1.36 يمكنني النظر للموقف الواحد من عدة ذوايا. 25
 منخفض 66 0.62 1.36 استعيد تواذني بعد المرض أو الصعوبات. 38
 منخفض 62 0.07 1.35 لدي القدرة على تحمل التغيير السلبي. 27
 منخفض 62 0.30 1.35 أجد صعوبة في تصد   ما يقوله الناس عني من صفات جيدة. 18
 منخفض 61 0.61 1.32 أستطيع اتخا  قرارات صعبة وفيها تحدي. 7
 منخفض 60 1.03 1.30 أعتمد على إيماني باهلل. 32
 منخفض 31 0.10 1.22 أميل إلى التمس  بقوة إيماني للخروج من المواقف الصعبة. 16
6 .  منخفض 31 0.11 1.22 أتعامل مع أمور حياتي بهدوء وترو ِّ
 منخفض 31 0.01 1.22 أرك  وأفكر بوضوح تحت الضغوط التي أتعرض لها. 23
 منخفض 33 0.37 1.21 أؤمن بأن األمور السلبية هي عقاب إلهي. 28
 منخفض 34 0.34 1.20 ألجأ إلى رجال الد ن لمساعدتي في التخلل من ضغوطات الحياة. 24
 منخفض 37 0.42 1.03   عجني شعوري بالنقل. 34
 منخفض 32 1.51 1.03 مدني النجاحات السابقة بالثقة في مواجهة التحديات الجد دة.ت 35
 منخفض 35 0.32 1.02 أجبر نفسي على القيام بأمور معينة سواًء أردت  ل  أم ال. 29
 منخفض 31 0.60 1.01 أستسلم بسهولة للفشل. 36

 منخفض 6.60 مستوى المرونة النفسية ككل
( أن مستوى المرونة النفسية لدى طالبات سنة أولى 0واردة في الجدول ) تضح من البيانات ال

تحضيري في جامعة الجوف في محافظة القريات جاء منخفضًا؛ إ  بلغ المتوس  الحسابي لمستوى 
(، كما يظهر من الجدول أن المتوسطات الحسابية اجابات أفراد 6.60المرونة النفسية ككل )

( 4(، وجاءت بالمرتبة األولى وبمستوى مرتفع، الفقرة )4.24-0.10العينة، تراوحت ما بين )
بينما جاءت  وهي ضمن مجال التأ يرات الروحانية، ونصها: "إيماني باهلل هو الذي يساعدني"،
( ونصها: "أستسلم بسهولة للفشل"، وهي ضمن مجال 32بالمرتبة األخيرة وبمستوى منخفض الفقرة )

 عالية والمثابرة. الكفاءة الشخصية والمعا ير ال
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استنادًا إلى طبيعة الطالبات في السنة األولى التحضيرية، وما  رافقها ويمكن ع و هذه النتيجة 
من ضغوط قد تتعرض لها الطالبات في هذه السنة، أضف إلى  ل  ضعف خبرة الطالبات وما 

البات  تمتعن به من سمات وخصائل شخصية، بااضافة إلى ما  تطلبه تحد د تخصصات الط
 للتوذيع عليها في نهاية السنة التحضيرية، وخاصة التخصصات العلمية.

كما ويمكن ع و هذه النتيجة إلى طبيعة المناهج الدراسية التي لم تتعود عليها الطالبات، 
وحدا ة هذه المناهج، أضف إلى  ل  طبيعة البيئة الجامعية التي تتما   وتختلف عن طبيعة البيئة 

ر الذي قد    ر في مستوى المرونة النفسية للطالبات في هذه السنة التحضيرية. المدرسية، األم
أضف إلى  ل  ما يمكن أن تتعرض له الطالبات ضمن البيئة الجامعية من ضغوط نفسية قد ت دي 
إلى ضعف المرونة لدى الطالبات، وكذل  كون هذه السنة التحضيرية تحدد مستقبل الطالبات في 

 امعة أو عدمه.االستمرار في الج
(، التي أشارت Stasiowski, 2008ستاذيوسكي )واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 

 ,Abbasإلى وجود مستوى منخفض من المرونة النفسية لدى طلبة الجامعة، كما اتفقت مع دراسة
(، التي أشارت إلى وجود مستوى منخفض من المرونة Al-Mishaan,2011)( ودراسة  (2010

 فسية.الن
التي أشارت إلى أن مستوى ( Hassan,2010)نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة  تواختلف

(، Al- Abdali,2012)المرونة النفسية لدى الطلبة، جاء بدرجة مرتفعة، كما اختلفت مع دراسة 
(Al-Tabikh,2015 ،)  .التي بينت أن مستوى المرونة النفسية لدى الطلبة، جاء بدرجة مرتفعة 

سنة  طالبات التي تواجه النفسية الضغوط مستوى  "ما يًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:ثان
 أولى تحضيري في جامعة الجوف في مد نة القريات؟".

لججابة عن هذا الس ال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اجابات 
 (.6ية، كما هو مبين في الجدول )النفس أفراد عينة الدراسة حول مستوى الضغوط

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى  (2جدول رقم )
 الضغوط النفسية مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرتفع 0 1.01 4.89 أتعاطف مع اآلخرين حول مشكالتهم. 30
 مرتفع 6 1.47 4.76 أدخل في صدام مع ذمالئي ألبس  األمور. 39
 مرتفع 3 1.30 4.65 أتهرب من مس ولياتي تجاه اآلخرين. 65
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المتوسط  الفقرات رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرتفع 4 1.30 4.63 أفرض رأ ي على اآلخرين بالقوة. 35
 مرتفع 7 1.32 4.59 أتخذ قراراتي دون التفكير بالنتائج. 49
 مرتفع 2 1.08 4.55 ية قراراتي الشخصية.أتحمل مس ول 60
 مرتفع 2 1.36 4.55 أتجاهل ذمالئي في الكثير من المواقف. 36
 مرتفع 1 1.10 4.50 أترك المشكالت التي تواجهني دون حل. 2
 مرتفع 0 1.06 4.40 أبذل قصارى جهدي ألداء أعمالي. 57
 مرتفع 01 1.08 4.36 أحاول التعرف على أسباب مشكالتي وحلها. 6
 مرتفع 00 1.12 4.12 احترم وجهات نظر اآلخرين في مختلف المجاالت. 28
 مرتفع 06 1.21 4.10 أتحمل مس ولية أية قرارات أتخذها. 42
 مرتفع 03 1.05 4.08 أرك  جهدي على ما أريد تنفيذه من عمل. 59
 مرتفع 04 1.14 4.06 أتفهم مشكالت اآلخرين مهما كانت. 27
 مرتفع 07 1.11 4.05 آلخرين في حل مشكالتهم.أساعد ا 31
 مرتفع 02 1.21 4.04 أعمل على إصالح أخطائي حتى ال تتكرر مشكالتي. 12
 مرتفع 05 1.23 4.01 ألجأ إلى الم اح والضح  لتهدئة نفسي. 22
 مرتفع 01 1.20 4.01 أتحمل المس وليات وفقًا لقدراتي. 70
 مرتفع 00 1.28 4.00 ما أغض .ألح  األ ى بنفسي واآلخرين عند 23
 مرتفع 61 1.10 3.96 ألت م بجميع تعهداتي لآلخرين. 58
 مرتفع 60 1.37 3.94 أتجن  اتخا  القرارات التي ت  ي اآلخرين. 54
 مرتفع 66 1.20 3.90 أبتعد عن الموقف التي تثير غضبي. 21
 مرتفع 63 1.22 3.89 أبتعد عن إ ارة غض  اآلخرين. 29
 مرتفع 64 1.16 3.88 ع اآلخرين بوجهة نظري شكل منطقي.أقن 34
 مرتفع 67 1.31 3.87 أتخذ قراراتي بعيدًا عن المصالح الشخصية. 55
 مرتفع 62 1.19 3.86 أرك  على أهم جوان  المشكلة وحلها  م األقل أهمية وهكذا. 10
 عمرتف 65 1.24 3.82 أذداد إصرارًا على موقفي أل بت أنني على ح . 19
 مرتفع 61 1.22 3.81 أدرب نفسي على الضب  عند مواجهة األذمات. 16
 مرتفع 61 1.10 3.81 أواجه المواقف الصعبة بشجاعة. 62
 مرتفع 31 1.15 3.80 أتخذ قراراتي وفقًا لطبيعة الموقف الذي  واجهني 52
 مرتفع 31 1.17 3.80 ألت م بتنفيذ قراراتي التي اتخذتها. 53
 مرتفع 36 1.13 3.79 اراتي باستمرار.أراجع قر  46
 مرتفع 33 1.44 3.78 أتجاهل األشخا، الذ ن يسيئون لي. 38
 مرتفع 34 1.26 3.75 أتراجع عن قراراي إن وجدته خاطئًا. 47
 مرتفع 37 1.30 3.74 اعتذر عن أخطائي تجاه ذمالئي. 40
 مرتفع 32 1.27 3.73 أجمع المعلومات الكافية حول أية قرار أريد اتخا ه. 48
 مرتفع 35 1.13 3.69 أغض  عندما تواجهني مشكلة ما. 1
 مرتفع 31 1.13 3.67 أتروى مليًا قبل اتخا  قراراتي. 43
 متوس  30 1.22 3.61 أقنع اآلخرين بأنني على ح . 18
 متوس  41 1.19 3.59 أغير أنشطتي ألصبح أكثر قدرة للخروج من مشكالتي. 11
 متوس  40 1.20 3.58 الندفا  في التخلي عن مس ولياتي.ألت م بعدم ا 64
 متوس  46 1.17 3.56 أعمل بالمثل القائل" ما خاب من استشار". 63
 متوس  43 1.07 3.52 ألت م بعدم االندفا  في اتخا  القرارات. 41
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المتوسط  الفقرات رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 متوس  44 1.22 3.51 أحاول االستفادة من خبرات اآلخرين لحل مشكالتي. 4
 متوس  47 1.26 3.49 اتخا  أية قرار أ ناء غضبي.أبتعد عن  45
 متوس  47 1.30 3.49 أضع خطة لتنفيذ قراراتي قبل اتخا ها. 51
 متوس  45 1.40 3.44 أتقبل المشكالت التي تحصل لي وأتعايش معها. 8
 متوس  45 1.30 3.44 أ كر ذمالئي بمس ولياتهم باستمرار. 66
 متوس  45 1.31 3.44 عمل ال أستطيع تنفيذه.أبتعد عن تحمل مس ولية أية  67
 متوس  71 1.27 3.43 أشغل نفسي بأعمال تبعدني عن مشكالتي. 7
 متوس  70 1.11 3.41 أتجن  االنفعال والعصبية في جميع المواقف المثيرة. 20
 متوس  70 1.41 3.41 أواجه اآلخرين بأخطائهم دون مجاملة. 26
 متوس  73 1.30 3.39 ن اآلخرين.ألجأ إلى كتمان مشكالتي ع 5
 متوس  74 1.28 3.38 أستشير ذمالئي بالمشكالت التي تواجهني. 3
 متوس  77 1.27 3.36 أضع خطة لتنفيذ مس ولياتي المختلفة. 69
 متوس  72 1.28 3.35 ألجأ إلى بناء عالقات حميمة مع اآلخرين. 32
 متوس  75 1.39 3.29 أبتعد عن اآلخرين تخلصًا من المشكالت. 33
 متوس  71 1.34 3.26 أحاول االنسحاب عندما أغض  من موقف ما. 17
 متوس  70 1.41 3.25 أغض  لعدم قدرتي على أداء واجباتي. 56
 متوس  21 1.27 3.23 أطل  االستشارة من ذمالئي في اتخا  قراراتي. 44
 متوس  20 1.43 3.22 أعات  ذمالئي عندما يخطئون بحقي. 37
 متوس  26 1.32 3.19 أقنع نفسي بأن مشكالتي تافهة ال  نبغي االهتمام بها. 9
 متوس  23 1.34 3.15 أضع المبررات مقنعة لعدم تحملي لمس ولياتي. 68
 متوس  24 1.38 3.13 ألوم نفسي على المواقف التي أفشل فيها. 14
 متوس  27 1.30 2.95 ألجأ إلى التروي بنفسي واآلخرين عندما أغض . 24
 متوس  27 1.47 2.95 أحاول االعتذار من اآلخرين لتهدئة نفسي. 25
 متوس  22 1.38 2.94 ألجأ إلى الطر  العلمية في حل مشكالتي. 13
 متوس  22 1.41 2.94 ألجأ إلى الصراخ عندما أنفعل. 15
 متوس  20 1.49 2.66 أرفض التراجع عن قراراتي وإن كانت خاطئة. 50
 متوس  51 1.39 2.52 س ولياتي تجاه عملي.أتجاهل م 61

 مرتفع 3.50 مستوى الضغوط النفسية ككل
( أن مستوى الضغوط النفسية لدى طالبات سنة 6 تضح من البيانات الواردة في الجدول )

أولى تحضيري في جامعة الجوف في محافظة القريات جاء مرتفعًا؛ إ  بلغ المتوس  الحسابي 
(، كما يظهر من الجدول أن المتوسطات الحسابية اجابات 3.50ة ككل )لمستوى الضغوط النفسي

( 31(،وجاءت بالمرتبة األولى، وبمستوى مرتفع الفقرة )4.10-6.76أفراد العينة تراوحت ما بين )
ونصها: "أتعاطف مع اآلخرين حول مشكالتهم"، وهي ضمن مجال مهارة التعامل مع اآلخرين، بينما 

( ونصها:"أتجاهل مس ولياتي تجاه عملي"، 20رة، وبمستوى منخفض الفقرة )جاءت بالمرتبة األخي
 وهي ضمن مجال مهارة تحمل المس ولية.
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 تسهم منويمكن ع و هذه النتيجة إلى بعض المواقف التي قد تتعرض لها الطالبات، والتي قد 
رفع  الجامعية فيت رفع مستوى الضغوط النفسية لد هن، كما وقد تسهم طبيعة االختبارات وااللت اما

الضغوط النفسية لدى الطالبات، للحصول على معدالت عليا ليتم حصول الطالبة على التخصل 
 الذي ترغ  فيه لمتابعة دراستها الجامعية.

كما ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء العوامل البيئية التي تعيشها الطالبات خارج المناخ 
ت إلى ذيادة الضغوط النفسية لدى الطالبات. وبالنظر إلى الجامعي والتي قد ت دي بعض المشكال

هذه النتيجة فإنها تأتي ضمن ااطار الطبيعي من الضغوط النفسية والتي تتواف  مع طبيعة البيئة 
 ومتطلبات الحياة التي يعيشها الطلبة.

ويمكن ع و هذه النتيجة إلى ما تتمتع به الطالبات في السنة التحضيرية من خصائل 
ية وسمات يمكن أن ت دي إلى رفع مستوى الضغوط النفسية لد هن، نتيجة متطلبات الدراسة شخص

ضمن السنة التحضيرية األولى ألنها تحدد تخصل الطالبة ومستقبلها الدراسي، كما ويمكن أن 
 ت  ر بعض المواقف األسرية واتجاهاتهم في تحد د مستوى الضغوط النفسية لدى الطالبات.

( التي أشارت إلى Stasiowski, 2008ستاذيوسكي )الدراسة الحالية مع دراسة واتفقت نتيجة 
(، حيث  (Abbas, 2010أن مستوى الضغوط النفسية، جاء بدرجة مرتفعة، كما اتفقت مع دراسة

واختلفت نتيجة الدراسة الحالية ، لضغوط النفسية، جاء بدرجة مرتفعةأشارت نتائجها إلى أن مستوى ا
التي أشارت إلى أن مستوى الضغوط النفسية، جاء بدرجة (، Hassan,2010)مع نتيجة دراسة 

 منخفضة.
"هل توجد عالقة ارتباطيه  ات داللة إحصائية عند  ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

( بين مستوى المرونة النفسية ومواجهة الضغوط النفسية لدى طالبات سنة α=1.17مستوى الداللة )
 ري في جامعة الجوف في محافظة القريات؟".أولى تحضي

( Pearson Correlationلججابة عن هذا الس ال، تم استخراج قيمة معامل ارتباط بيرسون )
بين درجات أفراد العينة على مستوى )المرونة النفسية، مواجهة الضغوط النفسية(، كما هو مبين في 

 (.3الجدول )
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( بين درجات أفراد العينة على مستوى Pearson Correlationن )قيمة معامل ارتباط بيرسو (3جدول )
 المرونة النفسية، مواجهة الضغوط النفسية

العالقة بين مستوى المرونة النفسية ومواجهة الضغوط النفسية لدى طالبات سنة أولى تحضيري في جامعة الجوف 
 في محافظة القريات

 1.72- معامل االرتباط
 1.11 الداللة ااحصائية

( وجود عالقة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى 3 تضح من البيانات الواردة في الجدول )
( بين مستوى المرونة النفسية ومواجهة الضغوط النفسية لدى طالبات سنة أولى α=0.05الداللة )

تحضيري في جامعة الجوف في محافظة القريات؛ إ  بلغت قيمة معامل االرتباط بين )المرونة 
 (، وهي قيمة دالة إحصائيًا.1.72-النفسية( )سية، مواجهة الضغوط النف

ويمكن ع و هذه النتيجة إلى طبيعة العالقة االفتراضية ما بين مستوى المرونة النفسية 
ومواجهة الضغوط النفسية، حيث أن امتالك الطالبات مستوى منخفض من المرونة النفسية سي دي 

 وعدم قدرة الطالبات على مواجهة هذه الضغوط. إلى ارتفا  مستوى الضغوط النفسية
كما يمكن تفسير هذه النتيجة استنادًا إلى ما يمكن أن ت ديه المرونة النفسية من قدرة على 
تمتع الطالبات بخصائل وسمات شخصية تمكنهن من القدرة على التعامل مع الضغوط النفسية 

 ن خالل الحياة االعتيادية خارج الجامعة.التي قد  تعرضن لها سواًء في البيئة الجامعية أو م
(، التي أشارت Stasiowski, 2008ستاذيوسكي )واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 

 إلى وجود عالقة بين المرونة النفسية ومواجهة الضغوط النفسية، كما اتفقت مع دراسة
(Abbas,2010)  ودراسة(Al- Abdali,2012 ،)لدراسات إلى وجود حيث أشارت نتائج هذه ا

 عالقة ما بين مستوى المرونة النفسية والقدرة على مواجهة الضغوط النفسية.  
التي أشارت إلى وجود (، Al-Mishaan,2011)واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 
 عالقة سالبة بين الشكاوى البدنية واألمل واالنبساط.

 التوصيات
 راسة من نتائج يمكن أن توصي بما  لي: استنادًا على ما توصلت إليه الد

 توفير برامج تدريبية لرفع مستوى المرونة النفسية لدى طالبات السنة التحضيرية األولى. -
تفعيل دور المرشدات التربويات لخفض الضغوط النفسية، وتحفي  ودعم الطالبات في الجوان   -

 النفسية وبخاصة في السنة التحضيرية األولى.
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التربوية التوعوية واارشادية والبروشورات التي من شأنها ااسهام في توعية  توفير النشرات -
 الطلبة بالجوان  النفسية ومقاومة الضغوط بالطر  العلمية اايجابية.  

إجراء الم يد من الدراسات حول الضغوط النفسية والمرونة النفسية وعالقتها بمتغيرات  ات  -
عينات أخرى من الطلبة، وفي ضوء متغيرات الجنس،  عالقة بالواقع الدراسي والشخصي لدى

 والمستوى االجتماعي وغيرها من المتغيرات.
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