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ً:ًالدراسةًمقدمة
المتعتددثر مرت  لااااتاتا البيتااة المتةتددثر اراااتاتا الاباعاتة باستتمااا للتى اتستترماا األتسعى األمم المتقدمة    

اةاباتة لتمماتة اتدااب ابمائاتا امتااوبام ااااتاتام بمتا استام  تل تمقات  التمماتة ااألستالا  اإائت  اتستتددم لت  الاا 
  العمصتتتا البيتتتا  ر تتتام لواج ةمالاتتتاج اتاا قتتتاج موستتتااج ااةتما اتتتاجر س تتتماامتتتاج اةستتتداج اولتتتا ج ا  متتتتعلمد    تتتا     اليتتتاملة للتتت

متن اوتم الماامت  العمااتة التتل الةامعل ماملة اليبا   عد  ت    ابولكاألوم من ملاماب المااث اتةتما اةر  ن  ا  المل
مرتت  اامتتة تا م التعلامتتلر ل   لاتتا  تتل الستت ةج ملامتت وتتوا الماملتتة تمتتت  لتتولكوتتوا العمصتتا البيتتا ر     اتةلتتى  ااتتا  اتتا

ستااماج ملمااتاج  تل بمتا  لان الةامعتة تستام  ل من يك  ما.  ة الاةر ااسالة  عالة للمااض بالمةتمعاب المدتلو
ن يدصتاة ل لواال  بما تقدمه من مماوج متاااثر اما تا اا من  الاتاب لمستاماة اتوا ت  اةتمتا لر يدصاة ال

اتةاوتتاب الاالتت  ااامتته اادااتتته العقلاتتةر   تتالج  تتن  االتتتل تعمتتل  رالاالتت  تتبلتتاا دتتال   تتتاث اإ تتداد الةتتامعل
 .(33، 0223ممصاار ) المتما ةا عه ماةاته ادا 

 لى  قداث الواد ا ا لاتهب اتمر  الو ولك المواام  kobasa)) لى اد لاباسا ااا مواام الصالبة الموساة ااد   
 استددام ل  المصادا الموساةر االبائة المتامة لل اداكر ااوسار ااااةه بوا لاة امداث المااث ال اغاة لالان  

 .التل تااةاام االتمدااب ال غااتماسلاج امام  الرا األ ااد  
الواد المعا ل للمدث ال اغا واتهر اما اماا   لاه من تاداد ألممه  تقاام الصالبة الموساة تؤرا  ل     

الواد ألسالا  المااةاةر اول األسالا  التل اااِةته  تقااماصمته الموساة اتقدااا لواته امستقبلهر لما تؤرا  ل 
 اج ر اات ح من ولك ان الصالبة الموساة تميئ ةداا  سالان مصاااباا الواد  المدث  ال اغا  ل التولاا اان 

للواد اعامه  لى التلاف الب م ا  مع امداث المااث ال اغاة االمؤلمةر اتدل  ممااج من اليدصاة  اج موسا اج د ا ا
اد التمم  تستااع ان تقاام ال غاا اتدوف من آرااوا السلباة لاص  الواد للى ماملة التاا  ر ااماا للى يد

مااته من القل  ااتلتئا ر اتصبح اداد ا عاله مراتج   تدلاالما ا االمستقب  مااث ملؤوا األم  االتواؤ ر 
 لالستمسان.

لدااسة الماا اع الموساة  اج اساسا اج اممالقللتاباة  اج اإمسامل ااساساللاةاد  اج ةاوا  باصوهاماااج ألوماة التعلم     
معا ة ا تمرلب  ل )تمياا الوالاثر  الصالبة الموساةن مستاااب لMergo)  ,0225) ا اف مااةا راالتابااة

ااا تا  راالدااساةاالموساة ماا تعم   لى مااةاة الميلالب اتةتما اة ل لوالمصادا المعا اة ااتةتما اة( 
 .(Mergo, 2005, 57) الدااسلاا  ل الواا  الواداة  ل التمصا  اومات  

 متتالاة دااساة تةااز ماام  مةاد لاس  اا ااساتهر الاال  مااث  ل لبااث اوماة وا الدااسل التمصا لن   
 الااا  باصوه مااته  ل ارا لبااوامة واب ةاام   لهلمما لولكر  تؤوله التل الداةاب  لى االمصا  بمةاح

 االملامة رالاال  به ساقام الو  اتةتما ل الداا االمامةر ابالتالل تمداد الدااسة ماع تدتااا اإةباا 
 .اتاا قاج مع يعااا بلوث المةاح الو  امققه لواتهر مااتهمع  امسةاماج  سامققاا التل اتةتما اة

 لليف الواصة تتاح التل المةاتب الرا من الدااسل التمصا  البامث ان  ل  ا  العاض الساب  ااى    
 الالبةر معماااب ا ع  لى  ن ااا  الصالبة الموساة التل تعم  ااماماتام مااوبام اتمماة الالبة ادااب
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 ا  ا ج  زالاا ما بأمام ا تقادوم ازاادث ا لى الداةابر تمصا  لى اادااتام  ردا عاتام مستاى من زاادثا 
  .ارقان بقدااتام الوا ر  ا لان

ًً:ومسوغاتهاًمشكلةًالدراسة-ثانياًا
ااةه اإمسان  ل مدتلف األزممة العداد من التمدااب االعقبابر ااد مةح  ل تةااز بع اار اادو   ل    

وا لان القل  االداف من الصواب المالزمة لإلمسان  ل ووا العصا  من الاااف  بع ااتةااز  اآلدار اا 
الاباعاة للمااث؛  إن الما  سالان بالتألاد الرا يقا  لدى من تعاض لممن ااساةر اامداث صادمة ساا  

ابر االزتز (  ن لاااث اباعاة )لالوا ام ماةمةلامب  ملامب من صمع اإمسان )ماا ر دسااث لبااث(ر اا
 .(34، 0202 العماار)
للى اوماة الصالبة الموساة  ل مااةاة  (0222المواةل االياا ر ؛0222ددان االمةاار ) دااسةايااب  ااد 

للى  (Tomas,2008)تاماس لما ايااب دااسة اتماالاا للى مصادا ااث دا مةر ال غاا ااألزماب الموساة 
مصلاا  االمصادا التلمن ماماة القدااب  الالبةااتباا اا  بان الصالبة الموساة اماتب التعلم لدى  اةاد

 باا القاام الااةباب التل اللوان ل ا  ر لااا  ل تمقا  األوداف االمااةاة المباياث للميلالب
(Tomas,2008)لما اةد باةاما  ر ((pagana, 2009  للاة الا  من وا  الصالبة الموساة الماتوعة  البةان

 لى المقاض من زمالئام وا   لاماا تيل  تاداداج تام األلاداماة تراا لداام التمد  الرا من ان دبا اااان 
 .الصالبة الموساة الممدو ةج 

ااستتتااتاةااب المااةاتتة  التقتتاامللتتى ان الوتتاد التتو  اتمتتتع بالصتتالبة الموستتاة استتتددم  (0202) بتتاس ايتتاا ااتتد  
 المااتتتف ااق تتتدان  ُ   املمتتته متتتن بتتتالموسر الرقتتتة متتتنالوتتتاد مستتتتاى  الاتتتاج ولتتتك اوتتتوا اتتتد   لتتتى ان لتتتدى  ربوا لاتتتة
  .(045، 0202،  باس) تاداداج  اا  بأمه ال اغا

ا الاتاتا للتى اوماتة الصتالبة الموستاة  cernin,2011))ادااستة لاتامن؛ (0992)لما ايااب دااسة مسان ا الم   
   لدى البة الةامعة. بالتمصا  الدااسل

لن م ااث ا  مةتمع تقاس بالتقدم العلمل الو  امققه ووا المةتمع  ل مدتلف ماادان المعا ةر ااعد   
التمصا  الدااسل المؤيا الائاسل الو  اعلس مستاى التقدم العلمل الو  اتمق   ل المةتمعر بوع  الماام 

ِبع  اهر االتمصا  الدااسل اعد امد الةاام  الاامة للمياا العقلل الو  اقام به الاال ر التعلامل االتابا  المت
 (. 03، 0222العاسا ر )االو  اااا اراا دادلااج  ل التوا  الدااسل 

تعتد    لاامته  تل المدامتة الةامعاتةر لبان مع البة الةامعة تعاملهنَّ مالماة البامث الماداماة )من دال  الما    
ااتد د متب وتوا المالماتة ااتام  اإمستاس بميتللة الدااستة(ر لتهامد المؤيااب االمساغاب اإ ا اة التل مل متب 

 باتدف تعتاف داةتاتام التمصتالاة االبتاج ااالبتةر (52) لتى  امتة استتاال اة تلامتب متن ابقتب البامث بدااسة 
الصتتالبة اتستتاال اة  لتتى مقاتاس الدااستتة امدوتتاض ادا  الالبتة ا تتااد  امتة  ر  المتاامستتاى صتالبتام الموستتاة

 تل امدواض ادا  الالبة ا ااد  امتة الدااستة اتستتاال اة  تمالما  ر(08،22)المتاسا المسابلبلغ  لو الموساةر
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للتتى التستتاؤ  لوا وتتوا للتته وتتوا متتا د تتع البامتتث  ر(33،20)بلتتغ المتاستتا المستتابل  لوالتمصتتا  الدااستتلر  داةتتاب
 .التمصا  الدااسل ل  مستاااتاملدى الالبة اد ارا بيل  سلبل  لى  الصالبة الموساةلان تدمل مستاى 
الصتتالبة الموستتاة ا الاتاتتا بالتمصتتا  الدااستتل لتتدى البتتة  تماالتتبالتتتل المملاتتة الدااستتاب  متتداثوتتوا   تتالج  تتن 

 تتل متتداد  لتتم  (رر المالتتة اتةتما اتتةالدااستتاةالستتمة  الدااستتلر تدتصتتا ا الةتتمسرالةامعتتة مستت  متغاتتااب )
لوا لتتان امتتتالك البتتة الةامعتتة لمستتتاى مماستت  متتن الصتتالبة   متتااوتتوا متتا د تتع البامتتث للتتى التستتاؤ   البامتتث.

 تمصالام الدااسل؟  لالموساة اؤرا 
 السابقةرالدااساب البماث ا بعض متائج   لى اتاالعامن دال   للبامثرالمالماة اليدصاة  من ااماالااج   

األوماة ووا الما اع تعد الدااسة المالاة مماالة  البامثرالتل اةااوا اتستاال اة  الدااسةمتاا متائج االتل د 
  .متاا عة اماا  البامث من داللاا لبااز العالاة بان الصالبة الموساة االتمصا  الدااسل لدى البة الةامعة

    التاللاإةابة  ن السؤا    ل السعل للى المالاة الدااسةميللة ااد مدد البامث  
 دمشق؟لدىًعينةًمنًطلبةًجامعةًًالصالبةًالنفسيةًوالتحصيلًالدراسيًماًطبيعةًالعالقةًبينًًً
   :الدراسةًأهمية-ثالثاًا
   التالاة لمقاا ا  ل الماااة االتاباقاةًالمالاة الدااسةتتةلى اوماة     

 الةا  للى تتاةه ابالتالل  إمااالصالبة الموساة لدى البة الةامعةر  ىالزب  ل اماا الدااسة  ل اوماة تباز-0
 .بالمةتمع األم   ل المااضا لى  زائمه امعقد  مستقبلاار ابماث األمة لمز الو  وا الةامعل

لا ع مستاى  المماسبة اإاياداة الباامج با ع اليبا  ا ااة  لى القائمان مسا دث ل  الدااسة متائج تواد اد-0
تسام  ل ا ع مستاى الصالبة الموساة  التل المةاتب اوم تمداد دال  من الصالبة الموساة االتمصا  الدااسلر

 للالبة من ةاة اداى. ا ع مستاى التمصا  الدااسلمن ةاةر ا للاال  
متاةاتته  تل ا   ل  ام سلاك اليبا  اصمة الوتاد ا  تؤرا الصالبة الموساة االتمصا  الدااسلمعا ة العالاة بان -3

ً .لااا  ملل
ان تستام  تل ا تع  التتل اتااتعر دااستتهاتااع ان اتاص  البامتث للتى مةما تة متن المقتامتاب  تل  تا  متتائج -3

 مستاى التمصا  الدااسل لدى البة الةامعة. اا عر مستاى الصالبة الموساة
 بته متنامتتاز  بو ت  متا تمقتةر دااستاب  تل آدتاان بتامران الصتالبة الموستاة لمقاتاس البامتث ل داد سا دا اد-5

ً.الساااة البائة  ل الةدث االتقمان
ً:الدراسةًأهداف-رابعاًا
 :ما اللًللى ب الدااسة المالاةود    
من البة ةامعة  الدااسة  امةا ااد لدى  بان الصالبة الموساة االتمصا  الدااسل العالاة اباعة تعاف -1

 )الةمسر اتدتصا  الدااسلر السمة الدااساةر المالة اتةتما اة(.الدااسة تبعاج لمتغاااب  دمي 
 مستاى الصالبة الموساة لدى الالبة ا ااد  امة الدااسة. تعاف -2
 الدااسة لمتغاااب تبعاج  الموساةالصالبة   لى مقااس الدااسةدتلة الواا  لدى ا ااد  امة  ليف -3
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 (.ر المالة اتةتما اةالدااسلر السمة الدااساة اتدتصا )الةمسر     
 الدااسة ابلمتغاا  تبعاج  التمصا  الدااسل بان متاسا داةاب الدااساةا ااد  امة  لدىالواا  دتلة  ليف -4

 (.ر المالة اتةتما اةالدااسلر السمة الدااساة اتدتصا )الةمسر 
 .ا ااد  امة الدااسة  لى مقااس الصالبة الموساة  التمبؤ بداةة التمصا  الدااسل من دال  ادا-5

ً:الدراسةأسئلةً-خامساًا
  اآلتاة األسئلة  ن اإةابة الدااسة المالاة ماالب 
 مستاى الصالبة الموساة لدى ا ااد  امة الدااسة؟ ما -0
ً؟الدااسةالرا ابعاد الصالبة الموساة ياا اج لدى ا ااد  امة الدااسة ا   متغاااب  ما -0
   ؟الصالبة الموساة داةابو  املن التمبؤ بالتمصا  الدااسل لدى ا ااد  امة الدااسة من دال  -3

ًًفرضياتًالدراسة:-سادساًا
ً:التاليةحاولتًالدراسةًالحاليةًالتحققًمنًصحةًالفرضياتً

لدى ا ااد  الدااسل االتمصا  الصالبة الموساةمصائاة بان ل الاة ااتباااة واب دتلة  وماك الفرضيةًاألولى:
 تبعاج لمتغاااب الدااسة.  امة الدااسة

الصالبة  لى مقااس  الدااسةا ااد  امة  متاسا داةابمصائاة بان ل اا  واب دتلة  وماك :الثانيةالفرضيةً
 لماث(. رلمتغاا الةمس )ولاا تبعاج  اابعادا الوا اة الموساة

  لى مقااس الصالبة الدااسةا ااد  امة  متاسا داةاببان  مصائاةل اا  واب دتلة  وماك :الثالثةالفرضيةً
 (.تاباقاة للاابماااةر  للاابالدااسل )تدتصا  المتغاا  تبعاج اابعادا الوا اة الموساة 

  لى مقااس الصالبة الدااسةا ااد  امة  متاسا داةاببان  مصائاةل اا  واب دتلة  وماك :الرابعةالفرضيةً
 .السمة الدااساة )الراماةر الاابعة(لمتغاا  تبعاج  الوا اةاابعادا الموساة 

ً  لى مقااس  ا ااد  امة الدااسة متاسا داةاببان  مصائاةل اا  واب دتلة  وماك :الخامسةالفرضية
 .المالة اتةتما اة ) از ر متزاج(لمتغاا  تبعاج اابعادا الوا اة الموساة  الصالبة

ً ا  واب دتلة لمصائاة بان متاسا داةاب ا ااد  امة الدااسة  ل التمصا   ا  وماك :السادسةالفرضية
 ولاار لماث(.)الةمس الدااسل تبعاج لمتغاا 

 الدااسل التمصا   لالدااسة   امة ا ااد داةاب متاسا بان مصائاةل دتلة واب  اا  وماك :السابعةالفرضيةً
  (.للااب ماااةللااب تاباقاةر )اتدتصا  الدااسل  لمتغاا تبعاج 

 الدااسل التمصا   لالدااسة   امة ا ااد داةاب متاسا بان مصائاةل دتلة واب  اا  وماك :الثامنةالفرضيةً
 (.الراماةر الاابعة)السمة الدااساة  لمتغاا تبعاج 

 ل التمصا  الدااسل  الدااسةبان متاسا داةاب ا ااد  امة  مصائاةل اا  واب دتلة  وماك :التاسعةالفرضيةً
 .المالة اتةتما اة ) از ر متزاج(لمتغاا تبعاج 

 اتتااف لملاماة تعمام متائج الدااسة  لى الدصائ  السالامتااة لألداث المستددمة  ل الدااسة.
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ً:وتعريفاتهاًالنظريةًواإلجرائيةًالدراسةمصطلحاتًً-سابعاًا
  :Psychological Hardiness)) الصالبةًالنفسية -1

ً :بإنها( ,1191kobasa)يعرفهاًكوباساً-
لدى الواد  ل  ا لاته ااداته  لى استغال  ل   سمة ائاساة من سماب اليدصاة تتمر   ل ا تقاد  ام"

مياار  اتالمصادا الموساة االبائاة المتامة لل اداك بوا لاة امداث المااث ال اغاة اليااة لداالاج غاا مماف 
 .(Kobasa, 1979, 4) "ااوساوا باااعاة اما ا اة امماقاةر ااتعااش معاا  لى مما لاةابل

 :للصالبةًالنفسيةًالتعريفًاإلجرائي
الصالبة  مقااسمن دال  اإةابة  لى  باااب  اا الاالبة الاال   لااا امص  التل الللاة الداةة لو 

 .الدااسة المالاة  ل المستددم الموساة
 :)Achievement Academic( :الدراسيًالتحصيل-2

  بإنهًالحموييعرفهًً-
اقاس مااتج التعلمر ااد   لى مااااب  الاة  ل األدا  االتولا ااتمتواا اغااوا من المااااب العقلاةر  " 

  ااستددم لقااسه ادتباااب داصة تا ع لولك"
   .(22، 0202، المما )

 :الدراسيللتحصيلً اإلجرائي التعريف-
 الدااسل  دال  العام  لى ةماع المااد الدااساة التل مةماا  ااا ا ااد  امة الدااسة الالبةمتاسا داةاب 

(0203-0203). 
  طلبةًجامعةًدمشق:-3
االمسةلان  ل العام  االماااةر ل بعض الللااب التاباقاة  رمةماع الالبة الدااسان  ل ةامعة دمي  وم

ر تاباةر العلامالمدماةر الامدسة  رالصادلة)  للاابر من االاابعة الراماة ل السمتان  (0203 -0203) الدااسل
ً.(المقا 

ًالقوانينًاإلحصائيةًالمستخدمةًفيًالدراسة:ًً-ثامناًاً
مةما ة من القتاامان اإمصتائاة التتل تتم متن داللاتا التمقت  متن  ا تااب المالاة الدااسة  ل البامث استددم   

 .ببع امااابا متغاااتاا  الدااسةااسئلة 
تمااداج  اآلللر ل الماس  البااماب التل مص   لااا بعد تابا  ادااب الدااسة اام البامث بإددا  لما 

اإمصائاة المماسبة  تستددام العملااب ،(04)المسدة (SPSS)الازمة اإمصائاة للعلام ااةلمعالةتاا بااس
ً:اول

 المقااسبااان لمسا  رباب  -معام  الوا لاامباخر امعام  سباامان. 

 معام  ااتباا بااسان  (Pearson Correlation)متغاااب الدااسة لمسا  معام  اتاتباا بان. 
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 ادتباا (T. Test)  لتمداد دتلة الواا  بان مةما تان.للعاماب المستقلة  ستادمب 

  المسابلالمتاسا. (Mean) 

   اتممااف المعااا.(Standard Deviation) 

  المسبة المئااة(Percentage). 

  البامامج(Excel) ن ااا  الاسام البااماة. الدااسةمتائج  لتا اح  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سابقةدراسات  :الثانيالفصل 
ً.بالصالبةًالنفسيةًالخاصةًدراساتال-أولًا

 عربية.الدراساتًال-أ -
 جنبية.األًدراساتال-ب -

ً.بالتحصيلًالدراسيًالخاصةًدراساتال-ثانياًا
 ربية.العًدراساتال-أ -
 جنبية.األًدراساتال-ب -
 بالصالبةًالنفسيةًوالتحصيلًالدراسي.ًالخاصةدراساتًال-ثالثاًا -
 عربية.الدراساتًال-أ -
 جنبية.األدراساتًال-ب -

ً.والدراساتًالسابقةًالحاليةًةالتشابهًوالختالفًبينًالدراسًأوجه-رابعاًا
ًماًاستفادةًالباحثًفيًدراستهًالحاليةًمنًالدراساتًالسابقة-خامساًا
ًمكانةًالدراسةًالحاليةًبينًالدراساتًالسابقة-سادساًا

ً
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ً
الدراسات السابقة مرحلة من مراحل البحث العلمي، لها أهميتها، يستعرض فيها الباحث الدراسات واألبحاث   

خدم دراسته، ولينطلق الباحث من حيث ي بمامن نتائج دراساتهم الباحث دراسته، كي يستفيد من موضوع  القريبة
انتهت الدراسات السابقة، وليتعرف على مراجع ومصادر أخرى تغني دراسته وتوفر له الوقت، وليعرض عددًا من 

، مرتبة و التي لها عالقة لحد ما مع دراستهأ لقريبة من موضوع دراستهالدراسات المحلية والعربية واألجنبية ا
أدواتها، وأهم النتائج و عينتها، و والهدف منها،  ،وقد تضمنت كل دراسة، عنوانها وتاريخهاحسب تسلسلها الزمني، 

 التي توصلت إليها.
 محاور رئيسة وهي: ةتم تصنيف الدراسات واألبحاث السابقة التي وردت في الدراسة الحالية إلى ثالث  
 أجنبية.دراسات الو  عربية،دراسات الإلى  وهي مقسمة ،بالصالبة النفسية الخاصةدراسات ال 

 أجنبية.دراسات الو  عربية،دراسات الإلى  وهي مقسمة ،بالتحصيل الدراسي الخاصةدراسات ال 

 أجنبيةدراسات الو  عربية، دراساتال إلى مقسمة الدراسي، والتحصيل النفسية الصالبةب الخاصة دراساتال. 

ة وبين الدراسات السابقة وتحديد موقع الدراسة الدراسة الحاليبين نقاط التشابه واالختالف ثم تم القيام بتوضيح   
 الحالية من الدراسات السابقة.

 عربية،ًوأجنبية.ًالصالبةًالنفسية،ًوهيًمقسمةًإلىًدراساتبًخاصةالدراساتًال-ولًاأ

 عربية:الًالدراسات-أ
ً.الكويتً،(2002حمادةًوعبدًاللطيفً)ًدراسة-1

ً."الجامعةًطالبالرغبةًفيًالتحكمًلدىًتهاًبقعالالنفسيةًًوالصالبةً"عنوانًالدراسة:ً
 .العالقة بين الصالبة النفسية والرغبة في التحكم لدى طالب جامعة معرفةإلى  هدفت الدراسةأهدافًالدراسة:ً
 .من اإلناث (212)من الذكور و (07)طالبـًا وطالبة، منهم  (282)بلغ حجم عينة الدراسة عينةًالدراسة:ً

  :األدوات التالية اناستخدم الباحث الدراسة:أدواتً
  مقياس الصالبة النفسية من تصميم(Younkin &amp; Betz, 1996).  
  مقياس الرغبة في التحكم من تصميم(Burger &amp; Cooper, 1979) .والمقياسان من تعريب الباحثين 

ًًتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:نتائجًالدراسة:ً
   لدى أفراد عينة الدراسة.ارتباط إيجابي دال إحصائيًا بين الصالبة النفسية والرغبة في التحكم  يوجد 
   على مقياس الصالبة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس والفروق فروق دالة إحصائيًا  دوجت

 لصالح الذكور.
  توجد فروق ذات دالة إحصائية على مقياس الصالبة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير السنة  ال

 الدراسية.

   لمتغيرتبعًا لدى أفراد عينة الدراسة  النفسية الصالبة مقياس إحصائية على ذات دالة فروق توجد ال 
 .االختصاص الدراسي
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ً.مصرً،(2002)دراسةًعبدًالصمدً-2
ًالعام"ًالصالبةًالنفسيةًوالوعيًالدينيًومعنىًالحياةًلدىًعينةًمنًطالبًالدبلوم"عنوانًالدراسة:ً

  أهدافًالدراسة:
 والكشفلدى طلبة الدبلوم العام،  الحياةالعالقة بين الصالبة النفسية والوعي الديني ومعنى  هدفت الدراسة معرفة

 لدى أفراد عينة الدراسة.الحياة معنى عن وجود عالقة بين أبعاد الصالبة النفسية وأبعاد 
  .طالبًا وطالبة (282)عينة الدراسة  بلغت عينةًالدراسة:
 دوات التالية: األفي دراسته  الباحثاستخدم  أدواتًالدراسة:

 ،مقياس الوعي الديني من إعداد )البحيري، والدمرداش( ،الباحث إعداد مقياس الصالبة النفسية من
 .إعداد )الرشيدي(نى الحياة من عمقياس م

 :مجموعة نتائج أهمهاوصلت الدراسة إلى تًنتائجًالدراسة:

 لدى أفراد عينة الدراسة. ومعنى الحياة عالقة ارتباطية موجبة بين الصالبة النفسية والوعي الديني توجد  

 السنة تبعًا لمتغير لدى أفراد عينة الدراسة الصالبة النفسية  على مقياسدالة إحصائيًا ذات وجد فروق ت
 المستوى الدراسي األعلى.والفروق لصالح  ةالدراسي

 ( من أبعاد والتحكمااللتزام )وجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات الطالب والطالبات في بعدي ت
 لصالح الذكور. تبعًا لمتغير الجنس والفروق الصالبة النفسية

ً.مصرً،(2003)دراسةًالرفاعي-3
ً"الصالبةًالنفسيةًكمتغيرًوسيطًبينًإدراكًأحدثًالحياةًالضاغطةًوأساليبًمواجهتها"عنوانًالدراسة:ً

الصالبة النفسية كمتغير وسيط بين إدراك أحداث الحياة الضاغطة  مستوى على التعرفالدراسة:ًًأهداف
 وأساليب مواجهتها.

من اإلناث،  (160)من الذكور و (161)طالبًا وطالبة، منهم  (321)تكونت عينة الدراسة من عينةًالدراسة:ً
ً.ًسنة من طلبة جامعة حلوان (19-25)تراوحت أعمارهم بين 

  الدراسة األدوات التالية:استخدمت أدواتًالدراسة:ً
مقياس إدراك احداث الحياة  ،(1996ترجمة )عماد مخيمر، ( (kobassمقياس الصالبة النفسية من إعداد كوبازا

 الباحثة.مقياس أساليب المواجهة من إعداد ، الباحثة من إعدادالضاغطة 
ً:ًأهمًالنتائجًاآلتيةًنتائجًالدراسة:ًأسفرتًالدراسةًعن

  االلتزام، )عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات الذكور واإلناث في الصالبة النفسية ومكوناتها
  تبعًا لمتغير الجنس. التحكم(

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الصالبة النفسية تبعًا
 لح المستوى الدراسي األعلى.لصاوالفروق لمتغير السنة الدراسية 
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ً.فلسطينً،(2006)دخانًوالحجارًًدراسة-4
 ."الضغوطًالنفسيةًلدىًطلبةًالجامعةًاإلسالميةًوعالقتهاًبالصالبةًالنفسيةًلديهم"لدراسة:ًاًعنوان

  فًالدراسة:اهدأ

  بمستوى الصالبة النفسية لديهم االتعرف على مستوى الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة وعالقته. 

   أفراد عينة الدراسة العالقة بين الصالبة النفسية والضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة علىالتعرف. 

  .الكشف عن وجود فروق في مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة 

ًعينةًالدراسة:ً
ً.الكليات النظرية والتطبيقية من الجامعة من طلبةوطالبة طالبًا  (541)من  الدراسةتكونت عينة 

ًدواتًالتالية:ًاستخدمتًالدراسةًاألأدواتًالدراسة:ً
  الباحثين من إعداد الجامعة الضغوط النفسية لدى طلبةمقياس. 
 الباحثينلدى طلبة الجامعة من إعداد  الصالبة النفسية مقياس. 
 :اآلتيةأسفرتًالدراسةًعنًالنتائجً:ًالدراسةًنتائج 
   بين مستوى الضغوط النفسية  أفراد عينة الدراسةلدى  ذات داللة إحصائية وجود عالقة ارتباطية سالبة

  .والصالبة النفسية

    المستوى  لصالح السنة الدراسية والفروقالصالبة النفسية تبعًا لمتغير مستوى في  اً دالة إحصائيوجود فروق
 الدراسي األعلى.

   تبعًا لمتغير لنوع الكلية.بين أفراد عينة الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى الصالبة النفسية 

ً.مصرً،(2007)أبوًندىًًدراسة-5
 ."الصالبةًالنفسيةًوعالقتهاًبضغوطًالحياةًلدىًطلبةًالجامعة" عنوانًالدراسة:

ًأهدافًالدراسة:ً
   أفراد عينة الدراسة على مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة الجامعةالتعرف. 
  ًلدى أفراد عينة الدراسة.لكشف عن العالقة بين الصالبة النفسية وضغوط الحياة ا

 من طلبة الجامعة.طالبًا وطالبة  (549)عينة الدراسة  بلغت عينةًالدراسة:
  أدواتًالدراسة:

 مقياس ضغوط الحياة من إعداد الباحث. ،(1990)مخيمرمقياس الصالبة النفسية من إعداد 
ً:اآلتيةالنتائجًأهمًالدراسةًعنًًتأسفًرنتائجًالدراسة:ً

   على مقياس الصالبة النفسية أفراد عينة الدراسة متوسط درجات الطلبة وجود فروق دالة إحصائيًا بين عدم
 تبعًا لمتغير الجنس.

   على مقياس الصالبة النفسية تبعًا  درجات الطلبة أفراد عينة الدراسةمتوسط دالة إحصائيًا بين وجود فروق
  .والفروق لصالح المستوى الدراسي األعلىلمتغير السنة الدراسية 
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ًالسعودية.ً،(2002)دراسةًالمفرجيًوالشهريً-6
 ."الصالبةًالنفسيةًواألمنًالنفسيًلدىًعينةًمنًطالبًالجامعة" عنوانًالدراسة:

ً ًالدراسة:  تبعًا لمتغير الجنسعينة الدراسة  لدى أفرادالصالبة النفسية  في على الفروق التعرفأهداف
 .والسنة الدراسية الدراسي والتخصص

 طالبًا وطالبة.  (259)تكونت عينة الدراسة من : عينةًالدراسة
عداد حمادة و -تزيمقياس الصالبة النفسية من إعداد ليكونن و أدواتًالدراسة:ً   .اللطيفعبد ترجمة وا 
ًً:أشارتًنتائجًالدراسةًإلىنتائجًالدراسة:ً

 من النفسي.وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا سواء الذكور واإلناث أو العينة الكلية بين الصالبة النفسية واأل 
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الصالبة النفسية تبعًا لمتغير

 .والجنس والسنة الدراسية الدراسي االختصاص
ً.الكويتً،(2010)المشعانًدراسة-7

 ".البدنيةًواألملًوالعصابيةًلدىًطلبةًجامعةًالكويتًوالشكاوىالصالبةًالنفسيةًًدراسةً": الدراسةًعنوان
الفروق في الصالبة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس والتخصص  إلىالتعرف  فًالدراسة:اهدأ

 والسنة الدراسية.الدراسي 
ًالدراسة: إناث تم اختيارهم  (223)ذكور (157)طالبًا وطالبة بواقع  (303)تكونت عينة الدراسة من  عينة

  العشوائية.بالطريقة 
ً:النتائجًاآلتيةالحاليةًإلىًأهمًنتائجًالدراسة:ًأشارتًالدراسةً

 .كشفت الدراسة أن لدى طلبة الجامعة مستوى صالبة نفسية متوسطة 

  كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير
 الكليات التطبيقية أكثر من النظرية. طلبةالدراسي والفروق لصالح  االختصاص

 السعودية.ً،(2012)سيدًالدراسةً-2
 " الصالبةًالنفسيةًوالمساندةًالجتماعيةًوالكتئابًلدىًعينةًمنًطالبًالمرحلةًالثانوية: "عنوانًالدراسة

التحقق من وجود فروق في كل من الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية واالكتئاب تبعًا  أهدافًالدراسة:
 .الدراسيالتخصص لمتغير 

 من المتضررين الطالب من طالباً  (271) منهم، طالباً  (212) قدرها عينة على الدراسة إجراء تم الدراسة:عينةً
 .جدة بمحافظة الثانوية المدارس طالب نم المتضررين غير من طالباً  (211)و السيول

، مقياس المساندة االجتماعية من إعداد (2711)مقياس الصالبة النفسية من إعداد مخيمر  أدواتًالدراسة:
 .(1993)خرونآالباحث، مقياس االكتئاب من إعداد الدليم و 
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ً.نتائجًالدراسة:ًتوصلتًالدراسةًإلىًأهمًالنتائج
  النفسية الصالبة أبعاد على الثانوية المرحلة طالب درجات متوسط بين حصائيةإ ةدالل ذات فروق توجد 

 .المتضررين غير الطالب لصالح (متضرر غيرأو)، (متضرر) الطالب لحالة بعاً ت الكلية ودرجته
  المتضررين وغير المتضررين الثانوية المرحلة طالب درجات متوسط بين إحصائية ةدالل ذات فروق توجد ال 

 .الدراسي الختصاصا لمتغير بعاً ت النفسية الصالبة مقياس على
السعودية.ً،(2012)ليالعبدًدراسة  -9  

لدىًعينةًمنًطالبًالمرحلةًًالصالبةًالنفسيةًوعالقتهاًبأساليبًمواجهةًالضغوطًالنفسية"ًالدراسة:عنوانً
ً."الثانوية

ًوالعاديين اً راسيالتعرف على مستوى الصالبة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية المتفوقين د:ًأهدافًالدراسة
لدى  النفسية غوطالض مواجهة بأساليب وعالقتها النفسية الصالبة بين العالقة معرفةو ، لدى أفراد عينة الدراسة

 أفراد عينة الدراسة.
، اً اختيارهم عشوائي تم الثانوي،طالبًا من طالب التعليم  (277) من الدراسة عينة تكونت: الدراسةًعينة

  .في مدينة مكة المكرمة إناث (99)و ذكور (05)موزعين
ًالتالية:ًاألدواتًالباحثًاستخدم: الدراسةًأدوات  

     .(2779)الهاللي مقياس الضغوط النفسية من إعداد، (2779)مخيمر إعداد النفسية من الصالبة قياسم
        : اآلتية النتائج أهمإلى  الحالية الدراسة أشارت:ًالدراسةًنتائج   

  لدى العاديين ن مستوى الصالبة النفسية وأبعادها لدى الطالب المتفوقين أعلى منهأأظهرت نتائج الدراسة.  
  والفروق  الجنس لمتغير تبعاً ألفراد عينة الدراسة  النفسية الصالبة مستوى في فروق وجودكما أظهرت الدراسة

 .لصالح الذكور

 .سوريةً،(2013) مرادًدراسة - 10
ً".األسنان"الصالبةًالنفسيةًوعالقتهاًبإدراكًاأللمًلدىًعينةًمنًالراشدينًفيًعيادةًأطباءً :عنوانًالدراسة
  :أهدافًالدراسة

 دراك األلم لدى أفراد عينة الدراسة وفق إلى الدراسة  هدفت الكشف عن العالقة بين الصالبة النفسية وا 
 الجنس، العمر، المستوى الدراسي، الحالة االجتماعية، الحالة المهنية(.)متغيرات 

  الكشف عن داللة الفروق لدى أفراد عينة الدراسة، على مقياس الصالبة النفسية وفق المتغيرات الدراسة 
 )الجنس، العمر، المستوى الدراسي، الحالة االجتماعية، الحالة المهنية(.

 .سنة (95-18)ما بين  أعمارهم تتراوح ومريضة مريضاً  (277) الدراسة بلغ حجم عينة: الدراسةًعينة
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 استخدمتًالدراسةًاألدواتًالتالية:: أدواتًالدراسة
بيتر الباحثين  من تأليف مجموعة ، وهومن(MTQ48)الصالبة النفسية لدى الراشدين مقياس الدراسة استخدمت

في صورة األحداث  (Keith Earle)وكيت إيرث  Davtd Marchant))وديفيد مارشانت  (peter clough)كلوغ 
 2007) .)بعام 
 توصلتًالدراسةًإلىًأهمًالنتائجًاآلتية: الدراسة:نتائجً

 .دراك األلم لدى أفراد عينة الدراسة  توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين الصالبة النفسية وا 

   فروق في بعدي التحكم والثقة لمقياس الصالبة النفسية تبعًا لمتغير المستوى الدراسي والفروق لصالح  توجد
 .المستوى الدراسي األعلى

 جنبية:األدراساتًال-ب
  .الواليات المتحدة األمريكية ،(Weiss 2002,ويس )ًدراسة-1

"Hardiness, social support, and physical symptoms in the stress process". 

 "الصالبةًالنفسيةًوالمساندةًالجتماعيةًواألعراضًالبدنيةًفيًمواجهةًالضغوط"عنوانًالدراسة:ً
ً دور الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية وعالقتهما بكل من األعراض البدنية  معرفةأهدافًالدراسة:

 ًوالضغوط.
ًً.من كليات التمريض وكليات علم النفس اً جامعي اً طالب (172) الدراسةعينة  بلغ حجم :عينةًالدراسة

ًالدراسة:          مقياس المساندة االجتماعية ،(Hrhs Pollock, 1984)النفسية مقياس الصالبة  أدوات

(SPS; Cutrona & Russell, 1987)،  مقياس الضغط النفسي(Kamarck & Mermelstein, 1983).  
 إلىًأهمًالنتائجًاآلتية:ًالحاليةأشارتًالدراسةً: نتائجًالدراسة

 لدى أفراد عينة الدراسةصالبة النفسية للمستوى متوسط شارت الدراسة إلى وجود أ.  
 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة على  كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود

 مقياس الصالبة النفسية تبعًا لمتغير االختصاص الدراسي.
ً:الولياتًالمتحدةًاألمريكيةً،(Barbara et al , 2003)باربراًوآخرينًًدراسة-2

"Psychological Hardiness and Adjustment to Life Events in Adulthood"  

 عنوانًالدراسة:ً"الصالبةًالنفسيةًوعالقتهاًبالتوافقًألحداثًالحياةًالضاغطةًلدىًالراشدين"ً
الصالبة النفسية على الضيق الشخصي والتوافق مع أحداث  هدفت الدراسة الكشف عن أثر :أهدافًالدراسة

 الحياة الضاغطة. 

  عينةًالدراسة:
م المنزل في والية تكساس في ئهشخص ترك أبنا (220)وفقدوا وظائفهم،  اً شخص (88)تكونت عينة الدراسة من 

 الواليات المتحدة األمريكية.

 .(Yoonkin & Betz, 1996)بتزب يونكن تصميمًمن إعدادًالصالبة النفسيةمقياس أدواتًالدراسة:ً
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  :اآلتيةأهمًالنتائجًالدراسةًأشارتً نتائجًالدراسة:

  مواجهة الضغوط النفسيةوجود تأثير رئيسي للصالبة النفسية على استراتيجيات.  
  تبعًا لمتغير الجنس. النفسيةعلى مقياس الصالبة ألفراد عينة الدراسة عدم وجود فروق بأشارت الدراسة 
  مكان تبعًا لمتغير عينة الدراسة  دألفرا النفسيةالصالبة فروق على مقياس  عدم وجودكما أشارت الدراسة

 .االقامة
 :الولياتًالمتحدةًاألمريكية Iba, Debra, I , 2007)) دراسةًأباًوديرا-3

Psychological Hardiness and anxiety before audience of students at university" "ً
 ."منًطلبةًالجامعةًً"الصالبةًالنفسيةًوالقلقًمنًالحديثًأمامًالجمهورًعنوانًالدراسة:
والسنة  تبعًا لمتغير الجنس عينة الدراسةمعرفة الفروق في الصالبة النفسية لدى الطلبة أفراد ًأهدافًالدراسة:

 الدراسة.معرفة مستوى الصالبة النفسية لدى الطلبة أفراد عينة الدراسية، 
 .من طلبة الجامعة طالبًا وطالبة (157)تكونت عينة الدراسة من عينةًالدراسة:ً
ًالدراسة: إعداد الحديث أمام الجمهور من مقياس القلق  ،مقياس الصالبة النفسية من إعداد الباحث أدوات

 الباحث. 
ًالدراسةًإلىًأهمًالنتائج:ًأشارتنتائجًالدراسة:ً

    ضعيف.صالبة نفسية مستوى فراد عينة الدراسة أكشفت الدراسة لدى 
    الجنس الصالبة النفسية تبعًا لمتغير أداء أفراد عينة الدراسة على مقياس كشفت الدراسة عن وجود فروق في

 لصالح الذكور. والفروق

    تبعًا لمتغير السنة وجود فروق في أداء أفراد عينة الدراسة على مقياس الصالبة النفسية كشفت الدراسة عن
 الدراسية والفروق لصالح طلبة المستوى الدراسي األعلى.

ً.المتحددةًالمريكيةًالوليات) Claudino et al, 2009)ًكلودينوًوآخرينًدراسة-2
"Hardiness, social support, and physical symptoms in the stress process" 

 الصالبةًالنفسيةًوالمساندةًالجتماعيةًواألعراضًالبدنيةًفيًمواجهةًالضغوط"عنوانًالدراسة:ً"
  .هدفت الدراسة إلى دور الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية فًالدراسة:اهدأ

 .من كليات التمريض وكليات علم النفس اً جامعي اً طالب (172)تكونت عينة الدراسة من  عينةًالدراسة:
مقياس ، (HRHS; Pollock, 1984)مقياس الصالبة النفسية  استخدم الباحثون األدوات التالية:أدواتًالدراسة:ً

  .(SPS; Cutrona & Russell, 1987)المساندة االجتماعية 

 ً:التالية أهمًالنتائجإلىًًالدراسةًأشارت نتائجًالدراسة:

 الدراسة.بين الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية لدى أفراد عينة  موجب ارتباط يوجد 
 لمتغير الجنس.تبعًا  الدراسةفروق في مستوى الصالبة النفسية لدى أفراد عينة  ال توجد 

 الحالة االجتماعية والفروق لمتغير تبعًا  الدراسةفروق في مستوى الصالبة النفسية لدى أفراد عينة  توجد
 المتزوجين.لصالح 
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ً:الولياتًالمتحدةًالمريكيةً(Herdia et al, 2012) هيرداًوآخرينًًدراسة-5
" Psychological Hardiness and self-esteem of students at university " 

ًعنوانًالدراسةً:ً"ًالصالبةًالنفسيةًوعالقتهاًبتقديرًالذاتًلدىًطلبةًالجامعة
ًأهدافًالدراسة:ً

 في مستوى الصالبة النفسية تبعًا لمتغير الجنس لدى الطلبة أفراد عينة الدراسة. الكشف عن الفروق 
ًطالبًا وطالبة من طلبة الدراسات العليا. (223)بلغت عينة الدراسةعينةًالدراسة:ً

 ًمقياس مسح اآلراء الشخصية المختصر لقياس الصالبة ًاستخدم الباحثاستخدمت الدراسة دواتًالدراسة:ًأ
(PVS ııı- R)إعداد من ، وهو (Maddi & Koshaba,2001).  مالبورن ، ومقياس تقدير الذات من إعداد "

ً (Melbourne D.M)دي " 
ًنتائجًالدراسة:ًتوصلتًالدراسةًإلىًأهمًالنتائجًاآلتية:ً

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: نتائجًالدراسة:
  لدى أفراد عينة الدراسة. الذات وتقديربين الصالبة النفسية  موجبةتوجد عالقة 
 الجنس لمتغير تبعاً  النفسية الصالبة مقياس على الدراسة عينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 .والفروق لصالح اإلناث
   بين أفراد عينة الدراسة على مقياس الصالبة النفسية تبعًا لمتغير فروق ذات داللة إحصائية توجد

 . التطبيقيةاالختصاص الدراسي والفروق لصالح طلبة الكليات 
ً:بالتحصيلًالدراسيًالخاصةًدراساتال-ثانياًا

ً:عربيةالدراساتًال-أ
ًًاألردن.ً،(2002)قديسًوأبوًعلياًأبوًدراسةًـــ1

ًالعامةًالثانويةًالدراسةًشهادةًامتحانًفيًالطلبةًالمتفوقينًلدىًالدراسيةًالمهاراتًأنماط"ً: عنوانًالدراسة
 ."األولىًالجامعيةًالسنةًفيًتحصيلهمًومستوىًافيهًتحصيلهمًبمستوىًوعالقتها

مستوى  وبين الشهادة الدراسة الثانوية العامةالدراسي لطلبة بين التحصيل  العالقة معرفةأهدافًالدراسة:ً
 الجامعية. دراستهم من األولى السنة في تحصيلهم

 طالبًا وطالبة. (515) من الدراسة عينة تكونت عينةًالدراسة:
ً:التاليةًالنتائجًأهمًإلىًالدراسةًنتائجًالدراسة:ًتوصلت

  درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي تبعًا متوسط توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
 لصالح الذكور.لمتغير الجنس والفروق 

 درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي تبعًا  متوسط توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
 األعلى.الدراسي المستوى والفروق لصالح  المستوى الدراسيلمتغير 

 درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي تبعًا  متوسط توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال
 مكان اإلقامة.لمتغير 
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 .مصرً(،2002)ًعبدًالمنعمـــــًدراسةً 2
 " العالقةًبينًمستوىًالطموحًوالتحصيلًالدراسيًفيًبعضًسماتًالشخصية" عنوانًالدراسة:

ًالدراسة:اهدأ عينة ألفراد  الشخصيةسمات  فيمعرفة العالقة بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي ًف
 الدراسة.

 .وطالبة طالباً  (287)عينة الدراسة حجم بلغ  عينةًالدراسة:
من إعداد الباحث لرصد درجات الدراسي لتحصيل ااستبانة الباحث، الطموح من إعداد  مقياس الدراسة:أدواتً

  االمتحانات.الطالب في 
ًأشارتًالدراسةًإلىًأهمًالنتائج: نتائجًالدراسة:

  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي ألفراد عينة الدراسة 
 تبعًا لمتغير التحصيل الدراسي  افراد عينة الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

 الجنس.
ًعمان.ً،(2002)الجنديًدراسةًً-3

 ".الذكاءًالوجدانيًوعالقتهًبالتحصيلًالدراسيًًعنوانًالدراسة:ً"

ً الذكاء االنفعالي بين الطلبة الموهوبين التعّرف على الفروق في كل من إلى هدفت الدراسة أهدافًالدراسة:
ً. الدراسيوالعاديين وعالقته بالتحصيل 

 .سنة (10-15)طالبًا وطالبة تراوحت أعمارهم بين  (227) تكونت عينة الدراسة منعينةًالدراسة:ً

 أون للذكاء االنفعالي، السجل الدراسي للطالب لرصد درجاتهم.  مقياس باراستخدم الباحث أدواتًالدراسة:ً
 نتائجًالدراسة:ًتوصلتًالدراسةًإلىًمجموعةًنتائجًأهمها:ً

 التحصيل  متوسط درجاتو بين درجات أبعاد الذكاء االنفعالي  ةال توجد عالقة ارتباطية ذات إحصائي
 الدراسي لجميع أفراد عينة الدراسة الطلبة الموهوبين.

  تبعًا التحصيل الدراسي  أفراد عينة الدراسة في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجاتال توجد
 لمتغير الجنس.

  تبعًا التحصيل الدراسي  أفراد عينة الدراسة في متوسط درجاتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال توجد
 .الصف الدراسي لمتغير

 .سوريةً،(2010)دراسةًالكنجًً-2
ً"الحاجاتًالنفسيةًوعالقتهاًبالتوافقًالشخصيًوالجتماعيًوالتحصيلًالدراسي":ًعنوانًالدراسة

تبعًا  دمشق لدى عينة من طلبة جامعةمعرفة الفروق بين متوسط درجات التحصيل الدراسي ًأهدافًالدراسة:
 .لمتغيرات )الجنس، السنة الدراسية، التخصص الدراسي(

 من طلبة الجامعةطالبًا وطالبة  (553)تكونت عينة الدراسة من  عينةًالدراسة:
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 الدراسةًاألدواتًالتالية:ًتاستخدم أدواتًالدراسة:
 .التوافق الشخصي واالجتماعي من إعداد الباحثمقياس و  ،مقياس الحاجات النفسية من إعداد الباحث

:اآلتيةًأهمًالنتائجإلىًالحاليةًنتائجًالدراسة:ًتوصلتًالدراسةً
  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة على مقياس الحاجات النفسية، ومتوسط

درجات التحصيل الدراسي تبعًا لمتغيرات الدراسة.

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أداء أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي تبعًا  ال توجد
 )الذكور واإلناث(. الجنسلمتغير 

 تبعاً  الدراسي التحصيل في الدراسة عينة أفراد أداء درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد 
 الرابعة.السنة الدراسية لصالح طلبة السنة  لمتغير

 تبعاً  الدراسي التحصيل في الدراسة عينة أفراد أداء درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد 
 .الكليات التطبيقيةطلبة  لصالح التخصص لمتغير

ً.سوريةً،(2010)الحمويًًدراسة -2
ً"التحصيلًالدراسيًوعالقتهًبمفهومًالذات" عنوانًالدراسة:
 بينعن الفروق  الكشفو الذات، الكشف عن العالقة المتبادلة بين التحصيل الدراسي ومفهوم  أهدافًالدراسة:
 تبعًا لمتغير الجنس. التحصيل الدراسيأفراد عينة الدراسة في متوسط درجات 
من الذكور من تالميذ  (88)من اإلناث، و (92)تلميذًا وتلميذة؛  (187)بلغ حجم عينة الدراسة  عينةًالدراسة:

 الصف الخامس من التعليم األساسي )حلقة ثانية( في مدارس محافظة دمشق الرسمية.من 
 فراد عينة الدراسة لرصد عالماتهم.ألسجل الدراسي ال ،مقياس مفهوم الذات من إعداد الباحثةأدواتًالدراسة:ً

  توصلتًالدراسةًإلىًأهمًنتائجًأهمها:ًالدراسة:نتائجً
 تبعًا لمتغير  التحصيل الدراسي أفراد عينة الدراسة في فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات توجد

 ناث.والفروق لصالح اإل الجنس
 لمتغير تبعاً  الدراسي التحصيل في الدراسة عينة أفراد درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد

 .اإلناث لصالح والفروق الجنس
ًً.سوريةً،(2011)رحمةًدراسة-2

ًالدراسة ًجامعةً"ً:عنوان ًطلبة ًلدى ًالشخصية ًببعضًسمات ًوعالقتهما ًالدراسي ًوالتحصيل ًالسائل الذكاء
ً."دمشق

دراسة العالقة بين كل من الذكاء السائل والتحصيل الدراسي مع سمات الشخصية وفقًا لمتغيري  أهدافًالدراسة:
 الدراسي. االختصاصالجنس و 

ًطالبًا وطالبة من طلبة الجامعة. (298)بلغ حجم عينة الدراسة عينةًالدراسة:ً
 مقياس آيزنك للشخصية.، اختبار المصفوفات المتتابعة المعياريةًاستخدمت الباحثةًأدواتًالدراسة:
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ً:التاليةنتائجًالدراسة:ًتوصلتًالدراسةًإلىًأهمًالنتائجً
 ألفراد عينة الدراسةعالقة سلبية دالة إحصائيًا بين الذكاء السائل والتحصيل الدراسي  توجد.
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أداء أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي تبعًا

 )الذكور واإلناث(. لمتغير الجنس
 ًفلسطين.ً،(2012)المزينًدراسة-7

ًالدراسة ًلدىً":عنوان ًالوقت ًإدارة ًبعضًًطلبةًفاعلية ًضوء ًفي ًالدراسي ًبالتحصيل ًوعالقتها الجامعة
 المتغيرات".

 ،التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسةو التعرف إلى العالقة بين إدارة الوقت أهدافًالدراسة:ً
 تبعاً في التحصيل الدراسي لدراسة عينة اأفراد  درجاتالكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط و 

 لمتغيرات الدراسة )الجنس، التخصص، المستوى الدراسي(.
 طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة. (227)بلغت عينة الدراسة عينةًالدراسة:ً
فراد عينة في المقررات الدراسية ألمتوسط درجات الطلبة و ، مقياس إدارة الوقت من إعداد الباحثأدواتًالدراسة:ً

 الدراسة.
ًتوصلتًالدراسةًإلىًأهمًالنتائجًاآلتية:ً نتائجًالدراسة:

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة حول فاعلية إدارة الوقت وعالقتها بالتحصيل
 الجنس والفروق لصالح اإلناث. تبعًا لمتغيرالدراسي من وجهة نظر الطلبة 

 ن متوسط درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة حول فاعلية إدارة الوقت ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي
 )األول، الرابع(.لمتغير المستوى الدراسي  تبعاً  أفراد عينة الدراسةوعالقتها بالتحصيل الدراسي من وجهة نظر 

ًفلسطين.ً،(2012)دراسةًالفراًوالنواجحةً-2
ً."الجامعةالتحصيلًاألكاديميًلدىًطلبةًوعالقتهًبالذكاءًالوجدانيً"عنوانًالدراسة:ً
ًالدراسة: بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة مرتفعي الكشف عن فروق ذات داللة إحصائية  أهداف

في الذكاء الوجداني  األكاديميومتوسط درجات أفراد عينة الدراسة منخفضي التحصيل  ،ألكاديميالتحصيل ا
 .وجودة الحياة

  .طالبًا وطالبة (377)عينة الدراسة  تبلغ عينةًالدراسة:
 دوات التالية: استخدمت األ أدواتًالدراسة:

أفراد عينة  الطلبة إعداد الباحثين، درجات إعداد الباحثين، مقياس جودة الحياة من مقياس الذكاء الوجداني من
 للمقررات التي درسوها. الدراسة

ًهمًالنتائجًاآلتية:ًأنتائجًالدراسة:ًتوصلتًالدراسةًإلىً
 التحصيل األكاديمي والذكاء الوجداني لدى الطلبة أفراد عينة الدراسة. بينذات داللة إحصائية  عالقة توجد 
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 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التحصيل األكاديمي المرتفع، ومتوسطات درجات  توجد
.التحصيل األكاديمي المنخفض في الذكاء الوجداني

  تبعًا  األكاديميالتحصيل أفراد عينة الدراسة في فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  جدال تو
لمتغير الحالة االجتماعية.

 .سورية ،(2012)دراسةًعمار-9
ً"الذكاءًالموسيقيًوعالقتهًبالتحصيلًالدراسي"عنوانًالدراسة:ً
 العالي للموسيقا. المعهدمعرفة العالقة بين الذكاء الموسيقي والتحصيل الدراسي لدى طلبة  أهدافًالدراسة:
 طالبًا وطالبة. (212)بلغت حجم عينة الدراسة  عينةًالدراسة:
  األدواتًاآلتية:ًالباحثاستخدمً أدواتًالدراسة:

 ،المعلومات الالزمة لتحديد المتغيرات المستقلة تبيناستمارة خاصة  ،مقياس الذكاء الموسيقي من إعداد الباحث
 .دراستها في الدرجة النهائية التي يحصل عليها الطالب في االختبارات الخاصة باآللة الموسيقية التي يتخصص

ًنتائجًالدراسة:ًتوصلتًالدراسةًإلىًأهمًالنتائج:
  والتحصيل الدراسي لدى طالب السنة األولى بين الذكاء الموسيقي ذات داللة إحصائية ال توجد عالقة ارتباطية

 في المعهد العالي للموسيقا.
 بين الذكاء الموسيقي والتحصيل الدراسي لدى طالب السنة الثانية  ذات داللة إحصائية توجد عالقة ارتباطية

 في المعهد العالي للموسيقا.
ًجنبية:األًالدراسات-ج
ً.مريكيةالمتحدةًاألالولياتً ،(parker, 2004)دراسةًباركرً-1

Emotional Intelligence and Relationship TO Academic chievement among University 

student"." 

 ."الذكاءًالنفعاليًوعالقتهًبالتحصيلًالدراسيًلدىًطلبةًالجامعة" عنوانًالدراسة:
 لدى طلبة الجامعة. لدراسيالعالقة بين الذكاء االنفعالي والتحصيل ا التعرف على طبيعة فًالدراسة:اهدأ

  وطالبة من طلبة الجامعة.طالبًا  (302)من تكونت عينة الدراسة  عينةًالدراسة:
 درجات الطلبة من السجالت الجامعية. ،أون للذكاء االنفعالي المختصر-مقياس بارأدواتًالدراسة:ً
ًهمًالنتائجًاآلتية:ًأتوصلتًالدراسةًإلىًنتائجًالدراسة:ً

  متغير الكلية والفروق لتبعًا في التحصيل الدراسي توجد فروق بين متوسط درجات الطلبة أفراد عينة الدراسة
 كليات التطبيقية.اللصالح طلبة 

 الجنستبعًا لمتغير في التحصيل الدراسي أفراد عينة الدراسة  بين متوسط درجات الطلبةفروق  ال توجد. 
ً
ً
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 الولياتًالمتحدةًاألمريكية.ً،(Mohanrag, R.& Lath, 2005)دراسةًموهانراجًولناً-2 
"Perceived Family Environment in Relation to Adgustment and Academic Achievement" 

ً"البيئةًاألسريةًالمدركةًوعالقتهاًبالتوافقًوالتحصيلًالدراسي". عنوانًالدراسة:
أفراد العالقة بين البيئة األسرية والتوافق المنزلي والتحصيل الدراسي لدى طبيعة التعرف على  الدراسة:هدافًأ

 .عينة الدراسة
 سنة. (19-15-12)تراوحت أعمارهم بين  مراهقة ومراهق (179)من عينة الدراسة تألفت  ينةًالدراسة:ع

، المستخدم لوصف البيئة األسرية (1989)عام ( MOOS)موس  من إعدادمقياس البيئة األسرية أدواتًالدراسة:ً
عام  األسري المعدل للتوافق (BELL)استبيان بل  ،المراهقينواالجتماعية ولمقارنة التصورات بين الوالدين و 

(1992).  
 ً:التاليةًنتائجًالدراسة:ًأشارتًالدراسةًإلىًأهمًالنتائج

 لدى أفراد عينة الدراسة. والتحصيل الدراسي التوافق األسريبين إحصائية عالقة ذات داللة  توجد 
 تبعًا لمتغير في التحصيل الدراسي بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة  ذات داللة إحصائية ال توجد فروق

 .الجنس
ً.الولياتًالمتحدةًاألمريكيةRay, & ELLiot, 2006ً))  دراسةًرايًوايليوت-3

"Social Adgustment and Academic Achievement ". 

ًالتوافقًالجتماعيًوالتحصيلًالدراسيً"." عنوانًالدراسة:
 .ي والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسةالعالقة بين التوافق االجتماعطبيعة  التعرف علىأهدافًالدراسة:ً
  وطالبة جامعيًا.طالبًا  (100)تألفت عينة الدراسة  عينةًالدراسة:
 درجات التحصيل الدراسي للطالب. الباحث، متوسطمقياس التوافق االجتماعي من إعداد  أدواتًالدراسة:

ً:ًاآلتيةًأهمًنتائجًالدراسة:ًتوصلتًالدراسةًإلىًأهمًالنتائج
 لدى أفراد عينة الدراسة. والتحصيل الدراسي التوافق االجتماعيبين إحصائية عالقة ذات داللة  توجد 
 بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي تبعًا لمتغير  ذات داللة إحصائية ال توجد فروق

 .الجنس
 بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي تبعًا لمتغير  ذات داللة إحصائية توجد فروق

 السنة الدراسية والفروق لصالح طلبة السنة الثانية.
 بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي تبعًا لمتغير  لة إحصائيةذات دال توجد فروقال

 الحالة االجتماعية. 
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ً.استرالياً،(shuk ullaku، 2013)دراسةًشيكولًكيوًً-4
"Selfe-fficiacy in Relation to Academic Achievement of University Students" ً

ً."طالبًالجامعةالعالقةًبينًالكفاءةًالذاتيةًوالتحصيلًالدراسيًلدىً" عنوانًالدراسة:
التحصيل الدراسي تبعًا لمتغير في  الكشف عن الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسةأهدافًالدراسة:ً

 الجنس والسنة الدراسية.
 .وطالبةطالبًا ( 187)تكونت عينة الدراسة من  عينةًالدراسة:
ًأدواتًالدراسة:

  استخدمت الباحثة مقياس الكفاءة الذاتية المختصر(G SE-6ل )ROMPPEL))(2713). 
  األكاديميالطالب  ألداءفي نهاية الفصل كمقياس  الباحثة درجات الطلبةاستخدمت. 

ًتوصلتًالدراسةًإلىًأهمًالنتائج: الدراسة:نتائجً
   الدراسي تبعًا لمتغير السنة الدراسية.درجات أفراد عينة الدراسة في التحصيل متوسط فروق بين  ال توجد 
    في التحصيل الدراسي تبعًا لمتغير الجنس والفروق متوسط درجات أفراد عينة الدراسة توجد فروق بين

 لصالح اإلناث.
ً.وأجنبيةًعربية،ًدراساتًإلىًمقسمةًوهيًالدراسي،ًوالتحصيلًالنفسيةًالصالبةبًالخاصةًدراساتال-ثالثاًا

 عربية:الدراساتًال-أ

ًمصر.ً،(1992)دراسةًحسينًوعالمً-1
دراسةًتحليليةًلمعنىًالحياةًفيًعالقتهًبكلًمنًالصالبةًالنفسيةًوالتحصيلًالدراسيًلدىً"عنوانًالدراسة:ً

ً."طلبةًالجامعة
ًأهدافًالدراسة:ً

  مرتفعي التحصيل ومنخفضي  أفراد عينة الدراسةالتعرف على الفروق اإلحصائية في الصالبة النفسية بين
 .التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة

 .ًالتعرف على طبيعة العالقة بين الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي لدى الطلبة أفراد عينة الدراسة
 وطالبة من طلبة الجامعة. اً طالب (927)بلغت عينة الدراسة عينةًالدراسة:ً
 .ينمقياس الصالبة النفسية من إعداد الباحث .(1999)مقياس معنى الحياة من إعداد سيدي أدواتًالدراسة:ً
ً:ًالنتائجًاآلتيةًتوصلتًالدراسةًإلى نتائجًالدراسة:

 .توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي لدى الطلبة أفراد عينة الدراسة 

   إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي تبعًا لمتغير توجد فروق ذات داللة
 السنة الدراسية والفروق لصالح المستوى الدراسي األعلى.

 التحصيل الدراسي تبعًا لمتغير متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في  بين ذات داللة إحصائيةفروق  توجد
 .طلبة الكليات التطبيقية لصالحوالفروق  االختصاص الدراسي
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ًجنبية:األًالدراسات-ب
 الولياتًالمتحدةًالمريكية. Cernin, , 2011)) ننكيًردراسةً

Hardiness Psychological its Relation to Academ Achievement of University Students  

ًعنوانًالدراسة:ًالصالبةًالنفسيةًوعالقتهاًبالتحصيلًالدراسيًلدىًطلبةًالجامعةً
ً هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة أهدافًالدراسة:

 الدراسة 
 طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة. (332)عينة الدراسة من  بلغ حجمعينةًالدراسة:ً
ًاستخدمت الدراسة مجموعة من األدوات التالية: أدواتًالدراسة:ً

ً إعداد الباحث. مقياس الصالبة النفسية من  -
ًنتائجًالدراسة:ًتوصلتًالدراسةًإلىًمجموعةًنتائجًأهمها:ً

 بين الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة. موجبة ارتباطية  عالقة توجد 
 في الصالبة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس ذات داللة إحصائية فروق ال توجد.  
 لصالح المستوى والفروق في الصالبة النفسية تبعًا لمتغير السنة الدراسية  ذات داللة إحصائية فروق توجد

    .الدراسي األعلى
 التحصيل الدراسي تبعًا عينة الدراسة في بين متوسط درجات أفراد  ذات داللة إحصائية فروق ال توجد

   .االختصاص الدراسيلمتغير 
 التحصيل الدراسي تبعًا لمتغير في متوسط درجات أفراد عينة الدراسة  بين ذات داللة إحصائيةفروق  توجد

 لصالح المستوى الدراسي األعلى.والفروق السنة الدراسية 
 لمتغير تبعًا  في التحصيل الدراسي متوسط درجات أفراد عينة الدراسة ذات داللة إحصائية بينفروق  ال توجد

  الدراسي. االختصاص
ً:أوجهًالتشابهًوالختالفًالدراسةًالحاليةًمعًالدراساتًالسابقة-رابعاًا
يمكنًذكرًهذهًًالذًالسابقة،اختالفًبينًالدراسةًالحاليةًوالدراساتًاًتقدمًأنًهناكًنقاطًتشابهًًوُيالحظًمم  

ًالنقاطًكماًيلي:
   الدراساتًالمتعلقةًبالصالبةًالنفسيةًوعالقتهاًببعضًالمتغيرات:-أولًا
 :دراسة معظم الدراسات السابقة من حيث العينة المدروسة مثل تشابهت الدراسة الحالية مع  منًحيثًالعينة

ودراسة كيرنن  (2717،المشعان  ؛2779،دخان والحجار ؛2772،حمادة وعبد اللطيف ؛1998، وعالمحسين )
(Cernin , 2011)،  لكن اختلفت  ؛لدى عينات من الطلبة الجامعيين الصالبة النفسيةوذلك في أنها تناولت

  باربرا وآخرين دراسةمثل  مع بعض الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسةالدراسة الحالية 
(Barbara et al , 2003) (2713,مرادو  ؛2778،خرونآثابت و ) ودراسة.  

 ًًًًوبذلك تشابهت الصالبة النفسية من إعداد الباحثاستخدمت الدراسة الحالية مقياس ً:األداةماًمنًحيثًأ ،
الدراسة الحالية مع  اختلفتبينما ، (2772،عبد الصمد  ؛1998)حسين وعالمبعض الدراسات كدراسة  مع
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 (2713، مراد ، 2772،حمادة وعبد اللطيف)دراسة بعض الدراسات التي اعتمدت على مقاييس أخرى مثل 
التي اعتمدت على  وغيرها من الدراسات ،(Cernin, 2011 ؛Barbara et al ,2003 ؛wises, 2002) دراسة

 خاص مقياس إعداد في وذلك السابقة الدراسات من عدد مع الحالية الدراسة تشابهت، بينما مقاييس جاهزة
 .Iba, 2007))كدراسة  الصالبة النفسية من إعداد الباحثب

 :الجنس  تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث متغيرًأماًمنًحيثًالمتغيرات
 (2779،و دخان والحجار ؛2772،عبد الصمد و  ؛2772،حمادة وعبد اللطيفو  ؛1998حسين وعالم)ًكدراسة
ومن حيث ً،Cernin , 2011) ؛Herdia et al, 2012 ؛ Barbara et al ,2003 ؛wises, 2002)ودراسة 

ً.(2779،و دخان والحجاز ؛2772،، و حمادة عبد اللطيف2772)دراسة عبد الصمد كًمتغير السنة الدراسية
 Cernin,2011)؛ Herdia et al, 2012)تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة  ومن حيث االختصاص الدراسي

 .(1998،حسين وعالم)ودراسة   
ًً:وعالقتهاًببعضًالمتغيراتًالتحصيلًالدراسيبالدراساتًالمتعلقةً-ثانياًاً

 :(1998،حسين وعالم ؛2717،الكنج  ؛ 2711رحمة، ) مع دراسة تشابهت الدراسة الحالية منًحيثًالعينة 

حيث كانت عينة الدراسة الحالية طلبة ،(park,2004,  Cernin , 2011  ؛shuk ullaku ،2713)كدراسة 
  .(Mohanrag, R.& Lath, 2005)موهانراج والنا دراسة كما تختلف الدراسة الحالية مع  الجامعة،

 ً:الحصول على درجات الطلبة الدراسات السابقة وذلك في  غالبيةتتشابه الدراسة الحالية مع منًحيثًاألدوات
 .أنفسهم ومن دائرة االمتحانات

 :تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث متغير الجنس كدراسة  منًحيثًالمتغيرات
،ً(1998حسين وعالم  ؛2717الكنج)ودراسة ، (Cernin , 2011؛shuk ullaku، 2713)ًوكيرنن شيكوالكيو

ودراسة ، 2712)دراسة المزين تشابهت الدراسة الحالية مع ومن حيث متغير السنة الدراسية 
؛ ومن حيث متغير االختصاص الدراسي تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة (shuk ullaku، 2713)شيكوالكيو

(park, 2004  ،1Cernin , 201) (2711،رحمة ؛2717، الكنج ؛1998،حسين وعالم)؛ ودراسة . 
ًمنًالدراساتًالسابقة:فيًدراستهًالحاليةًالباحثًًةاستفاد-ثالثاًا

على النقاط التي تم التركيز عليها في  االطالعإن النظرة الشاملة للبحوث والدراسات السابقة مكنت الباحث من 
األمر الذي ساعد في بناء  استخدمتها،بدراستها باإلضافة إلى األدوات التي   هذه الدراسات والمتغيرات التي قام

هذه الدراسات،  تم االعتماد عليه فيعلى المنهج الذي  طالعاالأداة الدراسة المتعلقة بالصالبة النفسية، كما تم 
على الفرضيات المستخدمة، وطرائق استخالص النتائج واألساليب اإلحصائية المستخدمة في  االطالعوكذلك 

هذه الدراسات، ومن خالل استعراض النتائج ومناقشتها وتفسيرها في هذه الدراسات تم االستفادة منها في مناقشة 
 نتائج الدراسة الحالية وتفسيرها.
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 ًاتًالسابقة:الدراسًبينالدراسةًالحاليةًًمكانة-رابعاًا
 التحصيل الدراسي لدى عالقتها بنها الدراسة الوحيدة التي تناولت الصالبة النفسية و أتميزت الدراسة الحالية ب

 (.في حدود علم الباحث وذلك) السوريةطلبة جامعة دمشق في الجمهورية العربية 
 مثل الدراسة الحالية إلقاء الضوء على أكبر قدر ممكن من المتغيرات التي تخص الشباب الجامعي  حاولت
 (.، الحالة االجتماعيةالدراسي، السنة الدراسية االختصاصالجنس، )
ً



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اإلطار النظريالثالثالفصل                     

  :الصالبة النفسيةاحملور األول. 

  :التحصيل الدراسياحملور الثاني. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلطار النظري :الثالثالفصل 
 النفسية: الصالبة-احملور األول

 توطئة -أولا 
 تعريفات الصالبة النفسية-ثانياا 
 أهمية الصالبة النفسية-ثالثاا 

 اكتساب الصالبة النفسية-رابعاا  
 لصالبة النفسيةوالنماذج المفسرة لنظريات ال-خامساا 
 مكونات الصالبة النفسية-سادساا 
 للصالبة النفسية في إدراك الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها. األدوار الر ئيسية-سابعاا 

 السمات الشخصية لمرتفعي ومنخفضي الصالبة النفسية-ثامناا 
 السعادة النفسية على الصالبة النفسية  أثر-تاسعاا 
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 Hardiness Psychological الصالبة النفسية:
 " الصالبة النفسيةيلي يتناول الباحث بالمحور األول من )اإلطار النظري( " فيما     
 :توطئة-أولا 

ات من يلسبعينافي أواخر مفهومها ظهر  وقدتعد الصالبة النفسية من المفاهيم الحديثة نسبيًا في علم النفس،   
عددًا من تناولت من خاللها التي من الدراسات  العديد في ((Kobasa, 1979على يد كوباسا  العشرينالقرن 

هم بصحتهم الجسمية والنفسية رغم تعرض األشخاصالمتغيرات النفسية واالجتماعية التي تكمن وراء احتفاظ 
 ما كوذل رض؟يعانون المالضغوط وال  ةقاوممبعض الناس ليمكن  التالي: لماذاانطالقًا من السؤال و  للضغوط.

 إلى حافزال نشط الحين ذلك ومنذ .والممارسة والتنظير، المستمر، للبحث اً خصب مجاالً  النفسية الصالبة جعل
 مهاراتو  مواقف وابتكار الصعبة، المواقف في الجيد ءممارسة األدا على البحوث وركزت المجال، هذا في البحث
 لهاك المهارات وهذه واالسترخاء، االجتماعي، التفاعل ومواقف واألزمات، الكوارث أثناءفي  المصاعب لتحمل
 .الضاغطة السلبية لألحداث التعرض برغم النفسي، األداء تحسن

والنكسات،  فاقاإلخمنه، فواقع الحياة محفوف بالعقبات والصعوبات وأشكال  مفر ال للضغوط أمر حتمي التعرضن إ
 ذ ليستإالمعاصرة،  الحياةمرحلة من مراحل  ةوال يمكن الهروب من متطلبات التغيير في النمو الشخصي في أي

 .((Bartone, 2007, 57 الضغوط تكونالحياة  فحيثما تكون ،ضغوط بالحياة هناك 
شكال وأ ،األحداث الضاغطةبدأت الدراسات في السنوات القليلة الماضية تتجاوز دراسة العالقة بين إدراك    

، أي لةاعالمدعمة لقدرة الفرد على المواجهة الفالنفسية إلى االهتمام والتركيز على عوامل المقاومة  المعاناة النفسية
المتغيرات النفسية أو البيئية المرتبطة باستمرار السالمة النفسية حتى في مواجهة الظروف الضاغطة التي من "

 .(572، 6991على مواجهة المشكالت والتغلب عليها" )مخيمر،  شأنها دعم قدرة الفرد
 النفسيةالمقاومة أهمية التركيز على دراسة متغيرات ( Holahan & Moos, 1990) هولهان وموسويبين 

جتماعية كالصالبة النفسية التي تؤثر في كيفية رؤية الفرد لألحداث الضاغطة وكيفية إدراكه وتفسيره لها، كما واال
  Holahan & Moos, 1990,99).)الفرد لمدى قدرته على مواجهة هذا الحدث أو ذاك تقويمفي كيفية  تؤثر

في لعب دور مهم في تحويل مسار البحث في الضغوط إلى التركيز على  (Kobasa)نجحت أبحاث كوباسا و 
الناتج سمي الوقاية من األثر النفسي والج علىالمتغيرات الشخصية والبيئة اإليجابية والتي من شأنها مساعدة الفرد 

 (.601، 6997)مخيمر، لضغوطلتلك اعن التعرض 
ي مواجهة نه سمة شخصية يتسم بها الفرد فبإمفهوم الصالبة النفسية الباحث يحدد  العرض السابقوفي ضوء      

 كنباهلل سبحانه وتعالى، ليتميمان واع" من االتزان والحكمة والصبر وتوكيد الذات واإل األحداث واألزمات بقدر
 حداث، والعمل على توجيهها بما يخدم تطلعاته وآماله.يجابي مع هذه األمن التفاعل اإلالفرد 
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 :Psychological Hardiness لصالبة النفسيةا تعاريف -ثانياا 
 ومنها: الصالبة النفسيةبعد إطالع الباحث على بعض األدبيات العلمية، التي اهتمت بدراسة  
 (؛2112، وعبد اللطيف حمادة) (؛2112، الحجار ودخان)(؛ 2102، العيافي) ؛(2102، كفا) ؛(2102، مراد)

  .(Reinhoudt,2004 ) (Bossick,2008), (Maddietal,2006),؛( 0997)مخيمر،

 :مجموعة تعاريف من أهمهاهناك 
بأنها "ترحيب الفرد وتقبله للتغيرات أو  :الصالبة النفسية (Carver &  Scheier,1994)وشايريعرف كارفر  -

 Carverالعواقب الجسمية السيئة للضغوط".  منواٍق  تعمل الصالبة النفسية كمصدً  إذالضغوط التي يتعرض لها 

& Scheier, 1994, 184)). 
ات المواجههي قدرة الفرد على مواجهة الضغوط بمهارات ":النفسية ةالصالب(Gerson ,8991) جيرسون تعرف -
 .(Gerson, 1998, 120)"  تية: التحليل المنطقي، التجنب المعرفي، التفريغ االنفعالياآل

مصدر من المصادر الشخصية الذاتية لمقاومة ": نهاإب ةالنفسيالصالبة  (2002)وعبد اللطيف حمادة يعرف -
بة النفسية في الصال تسهم إذ ،الصحة النفسية والجسمية فيثارها آثار السلبية لضغوط الحياة والتخفيف من اآل

 ظروفحل الناجح للموقف الذي خلقته الللراك والتقويم والمواجهة الذي يقود إلى التوصل دتسهيل وجود نوع من اإل
 .(535، 5005)حمادة وعبد اللطيف،  "الضاغطة

لتي يتعرض النفسية ا طأو الضغو للتغيرات دراك الفرد وتقبله إ" :بإنها النفسيةالصالبة  (2002)هاصبال يعرف -
رتبط توتساهم في تعديل العالقة الدائرية التي  ،ية والنفسية للضغوطمسجال بالعواق كوقاية منلها فهي تعمل 

 .(396، 5005البهاص، )بالضغوط وتنتهي بالنهك النفسي باعتباره مرحلة متقدمة من الضغوط "
دام في فاعليته وقدرته على استخالفرد اعتقاد عام لدى ": بإنها ( الصالبة النفسية2006الحجار ودخان) يعرف -

 حداث الحياة الضاغطة"أالنفسية والبيئة المتاحة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية  كل المصادر
 (.373، 5001ودخان،  )الحجار

من السمات تتمثل في اعتقاد أو اتجاه عام لدى الفرد في  مجموعة" :بإنها الصالبة النفسية (2001)يعرف راضي -
ة ئية المتاحة، كي يدرك بفاعلية أحداث الحياة الضاغطفاعليته وقدرته على استغالل كل المصادر النفسية والبي

 (.66، 5002)راضي،  إدراكًا غير محرف، ويفسرها بواقعية وموضوعية ومنطقية، ويتعايش معها على نحو إيجابي
قدرة الفرد على وضع استراتيجيات معينة في المواقف التي " :بإنها (2088)يعرف البيراقدار الصالبة النفسية  -

 (.35، 5066)البيرقدار، " التي سببتها هذه الضغوطيتعرض فيها للضغوط التي تساعده في حل المشكالت 

قدرة الفرد على استخدام صفاته الشخصية والمصادر البيئة المتاحة له ": (2082)يعرف العيافي الصالبة النفسية -
 (.7، 5065، )العيافي "يجابيةإفي مواجهة أحداث الحياة الضاغطة التي يتعرض لها مواجهة 

عة متكاملة من مجمو هي امتالك الفرد ": الباحث تعريفاا للصالبة النفسية وضعواستناداا إلى التعريفات السابقة  -
 لتي يواجههاا قويًا أمام الصعوبات والعوائق الفرد التي تجعلاالجتماعية و الشخصية ذات الطبيعة النفسية  السمات
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لنفسي ا إلى التوازنمة للعودة ءك فعال، يعتمد التمثل أو المواأليات سلو  توليد من خالل والتعامل المثمر معها
 واالستقرار بعد مواجهة الشدائد.
مجموعة من الدللت والمعاني التي تميز  لدى الباحث السابقة يظهر التعريفاتومن خالل تحليل مضمون 

 منها: الصالبة النفسيةمفهوم 
  ة لمقاومة من المصادر الشخصية الذاتي اً الصالبة النفسية مصدر  كون السابقة أكدتالتعريفات  أنالباحث يالحظ

 والجسمية.اآلثار السلبية لضغوط الحياة والتخفيف من آثارها على الصحة النفسية 
 تهديدًا  تسعلى أنها نوع من التحدي ولي إليهاوينظر  تغيرات والضغوط التي يتعرض لهاللتقبل الفرد  أكدت

 .معينًا وتعود عليه بالفائدة اً غرضاألعمال التي تؤدي فيركز جهوده على 

 الصالبة النفسية: أهمية-ثالثاا 
اآلثار  اإلنسان من يمكن أن تسهم في وقايةمن مركبات الشخصية التي  اً مهم اً الصالبة النفسية مركب تعد   

السلبية ألحداث الحياة الضاغطة، وتجعل الفرد أكثر مرونة وتفاؤاًل وقابلية للتغلب على مشاكله الضاغطة، كما 
 (.26، 5002المختلفة )راضي،  عامل حماية من األمراض الجسدية واالضطرابات النفسية عدت
ومكوناتها تعمل كمتغير سيكولوجي، يخفف من وقع الصالبة النفسية  لى أنإ (kobasa)فقد أشارت كوباسا  

قلما و فاألشخاص األكثر صالبة يتعرضون للضغوط  ،األحداث الضاغطة على الصحة الجسمية والنفسية للفرد
 (.572-571 ،6991)مخيمر، يمرضون 

تماسكون لديهم مفاألشخاص ال ،الصالبة النفسية تسمح للفرد أن يبقى مركزًا على مهامه، واليشوش بعوامل خارجيةف
تحسن هي ، و كثرأ بالحياة يستمتعونيبقون مركزين  إنهمصالبة نفسية تمكنهم من التغلب على صعوبات الحياة، 

 .من أدائهم المهني ومهاراتهم الشخصية
ي رؤيتها على نحو غير واقعي، فه تالمعرفي لألحداث اليومية، إذا تم من اإلدارككما تغير الصالبة النفسية  

ن الشعور باستنزاف الطاقة متخفف من شعور الفرد باإلجهاد الناتج عن اإلدراك السلبي للحدث، وتحول دون 
 :النفسية متعددة فالصالبةق ائتوليد طر  خالل

  أقل وطأة اوتجعله الضاغطةاألحداث تعدل من إدراك. 

  من حال إلى حال.الفرد تؤدي إلى أساليب مواجهة نشطة أو تنقل 

  أسلوب المواجهة بطريقة غير مباشرة من خالل تأثيرها على الدعم االجتماعي. فيتؤثر 

  يقللبع وهذا بالط تباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضةاتقود إلى التغيير في الممارسات الصحية مثل 
 (.537- 531، 5005)حمادة وعبد اللطيف،  والنفسية من اإلصابة باألمراض الجسمية

ذوي الصالبة النفسية المرتفعة يكونون أكثر قدرة على االستفادة من  من أن األشخاص (kobasa) كوباسا تووجد
نظور واسع من م مبحيث تفيدهم في خفض تهديد األحداث الضاغطة من خالل رؤيته ،أساليب مواجهتهم للضغوط

 (.67، 9002، عودة)وتحليلها إلى مركباتها الجزئية ووضع الحلول المناسبة لها 
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اعلة ق المواجهة الفائأميل الستخدام طر  المرتفعة ذوي الصالبة النفسيةمن أن األشخاص  ( Taylor)يؤكد تايلورو   
 .(Taylor, 2006, 26)المشكلة ويبتعدون عن أساليب التجنب حل المباشرة لمواجهة الضغوط بالتركيز على 

تهم ان خبر أأن طالب كلية الطب من ذوي الصالبة النفسية المرتفعة يرون  pagana, 2009))باجانا بينت دراسةو  
أن هناك عالقة عكسية  (5063)بينت دراسة مرادو  ،ستواهم التعليميموتسهم في رفع األكاديمية تثير لديهم التحدي 

دراك األلم)مراد،   (.27، 5063بين الصالبة النفسية وا 
ابي ق التعايش التكيفي الفعال، وتبتعد عن استخدام التعايش التجنبي أو االنسحائترتبط الصالبة النفسية بطر كما 

 الواقية،  المتغيراتللموقف، كما تدعم الصالبة النفسية عمل متغيرات أخرى كالمساندة االجتماعية بوصفها من 
مشقة.  ةلتوجه نحو طلب عالقات اجتماعية داعمة عند مواجهليميل األفراد الذين يتسمون بالصالبة النفسية  إذ 

األساسية في و عوامل الشخصية  منكما تعد الصالبة النفسية وترتبط هذه العالقات باستخدام التعايش التكيفي، 
 ،والتحكم ،وااللتزام ،منح الفرد قدرة أكبر على ضبط النفسالتي ت والبدنيةء النفسي والصحة النفسية تحسين األدا

 (.15، 5002)راضي،  وباتعومواصلة التحدي في مواجهة الص
، وذكرت يمكن تحصيله بالتعلم وليس ذلك بالصعب اً الصالبة النفسية أمر  تعد اكتساب الصالبة النفسية:-رابعاا 

            أربع صيغ تؤلف الصالبة النفسية: وهي ضبط وتنظيم النفس، التحكم بالنفس، والثقة بالنفس، وتحقيق النفس
ختناق مع عدم الشعور باال األمورعلى معالجة  في القدرةوالصالبة النفسية مفهوم يطمح الجميع إليه، ويتمثل 

قة والصبر، كون لديهم الثتللجميع أن  نال يمكإذ تذمر وأعذار وتحمل األلم.  بالوتقبل المسؤولية  ول بالصدمةوالدخ
جابية، ثم يإكل هذه السمات بل باإلمكان أن يكون لديهم أرضية  ،األلموتقبل المسؤولية دون تذمر وأعذار وتحمل 

ئق من قبل النوم بخمس دقا -كل يوم على األقل-كيز يتعلمون الكثير من مواقف الحياة. ويمكن التدريب بالتر 
مثل في المواقف، والتطلع لمواقف المدى البعيد بتحٍد، وبكالم ذاتي إيجابي مع خالل االسترخاء وتصور األداء األ
 .ومدى الحاجة للتحمل ومواجهة ذلك تصور حتى الحالة األكثر إرهاقًا،

عمل والحب عن ال ايتكامل اإلحساس بالرض إذالوقت األمثل الكتساب الصالبة النفسية،  يعدوفي مراحل الرشد،  
نفسية قد تكاملت الصالبة الواإلنجازات الشخصية، والعالقات االجتماعية والشخصية لدى الراشدين، وهنا تكون 

ان هأشار بينج بداية الرشد. وقدإلى ابتداء من نهاية الطفولة المتأخرة، مرورًا بمرحلة المراهقة 
أن الشخصية المتكاملة والمتماسكة المتمثلة بالصالبة النفسية تتكامل في  إلى Bingham&stryker))وستراكير

بة النفسية الصال إذ يتمثل نمومراحل النمو االجتماعي االنفعالي في الشخصية، التي تعد من أبرز مرحلة الرشد. 
 .(Hydon, 2008 , 156)لتعهد الذاتي بأنشطة يومية بالسيطرة على الحياة الشخصية، وااللتزام وا

 صالبة النفسية:المفسرة لل والنماذج نظرياتال-خامساا 

 الصالبة النفسية: فيkobasa)  )نظرية كوباسا  (أ
وتناولت  ،باالضطرابات النفسية والجسمية اإلصابةظرية رائدة في مجال الوقاية من ن (kopasa)قدمت كوباسا لقد   

 .النفسية والجسمية باألمراض اإلصابةخاللها العالقة بين الصالبة النفسية و 
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 :اآلتية واعتمدت هذه النظرية على عدد من األسس النظرية والتجريبية
 :األساس النظري للنظرية 
 Rogers)) وروجرز (Maslow)وماسلو ((Frankl مثل في آراء بعض العلماء والفالسفة الوجوديين أمثال فرانكلتت

د حباطات الحياة ويتقبلها، وتحمل الفر إيجعله يتحمل  ،معنى لحياته أن وجود هدف للفرد أو إلى واأشار  الذين
لإلحباطات الناتجة عن الظروف الحياتية الصعبة يعتمد بالدرجة األولى على قدرته على استغالل إمكاناته 

    (Matteson & Ivancevich, 1989, 102- 104) .وفعالةالشخصية واالجتماعية بصورة جيدة 
من أهم النماذج التي اعتمدت عليها هذه النظرية ألنها ناقشت العالقة بين  (Lazarus) ويعد نموذج الزاروس

 .(Stress()Kobasa,1982, 168-177)بعض السمات الشخصية والضغط 
في تفسير األحداث الضاغطة من أهم النماذج المعرفية، إذ يؤكد أن العمليات  (Lazarus)نموذج الزاروس أ يعدو 

لحدث، لكنها تؤثر الفرد ل تقويمكيفية ، والتفكير، والتذكر، ومعنى الحدث( ال تؤثر فقط في )اإلدراكالمعرفية مثل 
 اريخ النفسي للفرد.دث هو التأيضًا في كيفية مواجهة الفرد لهذا الحدث، وأن الذي يحكم في تقدير الفرد وتفسيره للح

ي الذي التقويم األول عملية :األولىالمرحلة شير ت التقويم المعرفي يمر بمرحلتين:ن أ (Lazarus)وذكر الزاروس 
الفرد  قويمتالثانوي  التقويمعملية المرحلة الثانية: ، وتشمل يحدد وجود درجة التهديد الناتج عن المنبه الخارجي

 في تناول المواقف الصعبة. كفاءتهالقدراته الخاصة وتحديده لمدى 
، المنبه نفسه، خصائص الفرد الشخصية، الخبرة السابقة للمنبه )طبيعةوهاتان المرحلتان فيهما عدة عوامل منها 

 (.506-699، 5060( )عبد العزيز، هالفرد إلمكاناتالذكاء، المستوى الثقافي للفرد، تقويم 
 :األساس التجريبي للنظرية  
 ن خالل اعتمادها على نتائج مجموعة الدراسات التي أجرتها أعوام م  kopasa) )استطاعت كوباسا   
التوصل الى صياغة نظريتها التي استهدفت الكشف عن المتغيرات النفسية  (6922، 6923، 6925، 6979)

قة، وذلك على تعرضه للمش معواالجتماعية التي من شأنها مساعدة الفرد على االحتفاظ بصحته الجسمية والنفسية 
عمال. ورجال األدارية المتوسطة والعليا، من المحامين، عينات متباينة األحجام والنوعيات من شاغلي المناصب اإل
 واختبار وايلر kobasa))بأبعادها الثالثة لكوباساالنفسية وتم تطبيق عدد من االختبارات عليهم كاختبار الصالبة 

(Wayler) وراهي للمرض الجسمي والنفسي، واختبار هولمز (Holmes & Rahe) الحرجة تيةحداث الحياألل ،
عدد من النتائج التي ساعدتها في صياغة بعض األسس التي اعتمدت عليها في وضع  إلىالدراسة وانتهت 

  يلي: نظريتها، ومن أمثلة هذه النتائج ما
باالضطرابات النفسية والجسمية وهو الصالبة  اإلصابةيجابي جديد في مجال الوقاية من إالكشف عن مصدر  -

 .ديالنفسية بأبعادها الثالثة االلتزام، والتحكم، والتح
، نفسيةللضغوط والمحن الباالضطرابات على الرغم من تعرضهم إصابة أقل  هم نفسية األفراد األكثر صالبة -

وقد يعود ذلك الى الدور الفعال الذي يقوم به متغير الصالبة النفسية في إدراك األحداث الضاغطة وتفسيرها على 
  ،الواقية من أثار الضغط السلبية كالمساندة الجتماعيةلى دوره في دعم عمل المتغيرات األخرى ا  نحو ايجابي، و 
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الحياة، والشجاعة ضرورية إذا  جزء موجود في يالضاغطة هن الظروف واألحداث أ (kopasa) أكدت كوباساو   
مفهوم  (kopasa)وقد اقترحت كوباسا ، أراد الشخص أن ينمو ويستمر ويتطور بداًل من أن ينكر الواقع ويتجنبه

فرص للنمو والتطور  إلىكشجاعة وجودية لتحول األحداث الضاغطة من كوارث محتملة النفسية الصالبة 
(Madddi, 2007, 61). 

عد أمرًا الضاغطة ي تيةاالفتراض األساسي لنظريتها القائل بأن التعرض لألحداث الحيا (kopasa)وطرحت كوباسا 
رتقاء الفرد ونضجه االنفعالي واالجتماعي، وأن المصادر النفسية واالجتماعية امن  يمكن ضروريًا بل إنه حتمي

 الخاصة بكل فرد قد تقوى وتزداد عند التعرض لهذه األحداث. 
  .من أبرز هذه المصادر الصالبة النفسية بأبعادها الثالثة: االلتزام والتحكم والتحديو 

من خالل تحديدها  باألمراض اإلصابةاالرتباط القائم بين الصالبة والوقاية من  (kopasa)وقد فسرت كوباسا 
للخصال المميزة لألفراد مرتفعي الصالبة، ومن خالل توضيحها لألدوار الفعالة التي يؤديها هذا المفهوم للتقليل 

 (.509-502، 5060)عبد العزيز، من أثار التعرض لألحداث الضاغطة 
 البناءة لمتغيراتل جديداً  منظوراً  وتوضح الفرد، على الصالبة تأثير توضح التي األشكال لبعض عرض يلي وفيما
 ثار الصالبة النفسية المباشرة وغير المباشرة.آ( 6يبين الشكل ) إذ، الحديث النفس علم في

 
 (.501، 5060)عبد العزيز، ( التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للصالبة النفسية8الشكل )

رة في التقليل بصورة مباش تأثيرها يةصورة الشخصية الملتزمة وكيفالفي النفسية ثار الصالبة آ (6)الشكليوضح 
تؤثر بصورة غير مباشرة في التقليل من اآلثار و ، الضاغطة الناتج عن التعرض لألحداث (Strain)جهاد من اإل

 غير الفعالة. (Coping Style)السلبية للمشقة من خالل تقليل استخدام أساليب المواجهة 
  هي: في أربعة أدوارالنفسية األدوار التي يؤديها متغير الصالبة  kobasa))كما حددت كوباسا

رؤيتها على نحو غير واقعي، فيعتقد األفراد ذوو  تإلدراك المعرفي لألحداث اليومية إذا تمار الصالبة تغي  -6
رة واقعية يرون األحداث اليومية الشاقة بصو  إنهمألحداث الحياتية، اتناول  ءتهمفي كفا النفسية المرتفعة الصالبة
 .وتفاؤلية
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من الشعور باإلجهاد الناتج عن اإلدراك السلبي لألحداث، وتحول دون وصول الفرد  النفسية تخفف الصالبة-5
 لحالة اإلجهاد المزمن وشعوره باستنزاف طاقاته.

 ةالتجنبي اليب المواجهةأس، وتبتعد عن اعتياد استخدام ةالفعال ةالتكيفي بأساليب المواجهةالنفسية ترتبط الصالبة -3
 للمواقف. ةأو االنسحابي

يميل  ذإعمل متغيرات أخرى، كالمساندة االجتماعية بوصفها من المتغيرات الواقية، النفسية تدعم الصالبة -1
التوجه نحو طلب العالقات االجتماعية الداعمة عند التعرض للمشقة،  إلى األفراد الذين يتسمون بالصالبة

 .(Kobasa, 1982, 172) والتوافقية ةالتكيفي المواجهةوترتبط هذه العالقات بدورها باستخدام أساليب 
 :kobasa))اسالمعدل لنظرية كوبا (Funk)نموذج فنكأ (ب
وهو النموذج الوقاية من اإلصابة باالضطرابات من النماذج الحديثة في مجال ( Funk, 1992) فنك نموذجد يع 

وحاول وضع تعديل جديد لها، وتم تقديم هذا التعديل من خالل (kopasa) اسالنظر في نظرية كوبا الذي أعاد
من  ةالفعال ةهأساليب المواجو  ،واإلدراك المعرفي ،دراسته التي أجراها بهدف "بحث العالقة بين الصالبة النفسية

على المواقف الشاقة الواقعية في تحديده لدور  Funk))فنك من ناحية أخرى، واعتمد  النفسيةناحية، والصحة 
معها  المواجهة أساليبواإلدراك المعرفي للمواقف الشاقة و  النفسية الصالبة ، وقام بقياس متغيرالنفسية الصالبة

 بعد انتهاء هذه الفترة التدريبية.و قبل الفترة التدريبية التي أعطاها للمشاركين 
مكوني االلتزام والتحكم فقط بالصحة الجيدة لألفراد بين ارتباط وجود  من هذه الدراسة إلى (Funk)وقد انتهى فنك

وعلى  ةالفعال اجهةالمو استراتيجيات  فارتبط االلتزام جوهريًا بالصحة من خالل تخفيض الشعور بالتهديد واستخدام
إيجابيًا بالصحة من خالل إدراك الموقف على أنه  الضبطارتبط بعد  إذ ،استراتيجية ضبط االنفعال نحو خاص

 .أقل مشقة، واستخدم استراتيجية حل المشكالت للتعايش
 
 
 
 
 

 (532، 5060) عبد العزيز،  صالبة النفسيةللFunk) )فنك الشكل يبين نموذج  (5)نموذج أ
 :نقطتين رئيسيتينالباحث  استخلص من خالل العرض السابق

  أن نظرية كوباساKobasa,1979))  ،ينتبركزت على مفهوم الصالبة النفسية كسمة رئيسة في الشخصية 
التعرض  تقلل من اإلصابة باإلجهاد الناتج عنو أن الصالبة النفسية بمكوناتها الثالثة تعمل كمتغير مقاومة وقائي 

 للضغوط، وتزيد من استخدام الفرد ألساليب المواجهة الفعالة.

 اإلدراك المعرفي
 

الصحة العقلية 

واإلصابة باإلجهاد 

 المزمن

 الصالبة النفسية

 استراتيجيات التعايش
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  بينما تناول فنكFunk,1992))  ين العالقة ب لدراسةالشخصية  السماتمفهوم الصالبة النفسية كمجموعة من
 .الصالبة النفسية واإلدراك المعرفي وأساليب المواجهة الفعالة والصحة النفسية

  ن بعد التحدي قد فقط ألوالصحة النفسية يفسر الباحث ارتباط بعد مكون االلتزام والتحكم بالصالبة النفسية و
إذا لم يحسن برمجته، مما يسبب أكثر بعد االلتزام والتحكم ارتباطهما بالصحة  بعض السلبيات يحمل في جوانبه

  وجهة نظر الباحث التتفق معه. مع العلم أن فنك في دراستهإليه ما توصل  رهذا ما يفسو النفسية 

  الصالبة النفسية: مكونات-سادساا 
 Commitmentاللتزام:  (أ
الصالبة النفسية ارتباطًا بالدور الوقائي للصالبة بوصفها مصدرًا لمقاومة مثيرات االلتزام من أكثر مكونات يعد  

فهو يشير إلى إحساس الفرد بروح تحمل المسؤولية نحو اآلخرين، واألحداث في حياتهم المهنية واألسرية  الضغط،
 .(Hydon, 2008 , 112 – 114) واالجتماعية

داًل من ب كافة في مجاالت الحياة اً اجتماعي اً ميل الشخص ليكون كائن بأنه" :االلتزامReinhoudt, 2004) )عرف يو 
عطون يفاألشخاص ذوو االلتزام المرتفع العزلة عن أحداثها، كالعالقات األسرية والصداقات والعالقات في العمل، 

 حساسًا عامًا للفرد بالعزم والتصميم الهادفإيعكس  فااللتزام، معنى لألشخاص واألحداث واألشياء في محيطهم
 (Reinhoudt, 2004, 27). "تجاه بيئته اً يعبر عنه بميله ليكون أكثر قوة ونشاطو معنى، الذي 

"اعتقاد الفرد بضرورة تبنيه قيمًا وأهدافًا محددة تجاه نشاطات  :االلتزام بوصفه Wiebe, 2011))ويعرف وايب 
الحياة المختلفة وضرورة تحمل المسؤولية تجاه هذه القيم والمبادئ واألهداف، كما يشير إلى اتجاه الفرد نحو التعامل 

 .(Wiebe,2011, 89) "مع األحداث الشاقة برؤيتها كأحداث هادفة وذات معنى، وجديرة بالتفاعل معها

حالة نفسية داخلية يشعر فيها الفرد بمسؤوليته وارتباطه بشخص ما " :فقد عرفه بأنه( (Lydon, 1999أما ليدون  
 .(http://psp.sagepub.com/content/25/2/152.abstract) "أو بعمل ما

 مكون اللتزام الشخصي أو النفسي: يضمو 
  اة، وتحديد وقيمه الخاصة في الحي أهدافهاتجاه الفرد نحو معرفة ذاته وتحديده  يشير إلىو  :اللتزام تجاه الذات

 اتجاهاته اإليجابية على نحو تميزه عن اآلخرين.

  :ندماج في لآلخرين، واعتقاده بضرورة االو "اعتقاد الفرد بقيمة العمل وأهميته له  يشير إلىو  اللتزام تجاه العمل
 محيط العمل وبكفاءته في إنجاز عمله، وضرورة تحمله مسؤوليات العمل وااللتزام بنظمه" 

 لتزام يضم أنماطًا أخرى مثل:وجد باحثون آخرون أن االوقد 
   :ذا واالجتماعية، ويحمل هاعتقاد الفرد بضرورة االستمرار في عالقته الشخصية يعني واللتزام األخالقي

التعريف لاللتزام في مضمونه لهذا الشكل معنى اإلكراه الذاتي الذي أشار إليه جونسون بوصفه "التزامًا داخليًا 
يرتبط بالقيود االجتماعية، إال أن التزام الفرد بعالقة ما يرتبط بوجود قيمة أو هدف داخلي تجاه العالقة وال 

الجتماعية، فالفرد حين يلتزم بمجموعة من العالقات االجتماعية الحميمة يلتزم واقع يرتبط بالجوانب األخالقية ا
 )871999Lydon,). )http://psp.sagepub.com/content/25/2/152.abstract ,( سعادته بها ورضاه عنها

http://psp.sagepub.com/content/25/2/152.abstract
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 Control :الضبط (ب
التأثير على أحداث الحياة  فياعتقاد الشخص بقدرته  وه" الضبطعن Reinhoudt, 2004))رينهوردت أشارت   
من خالل مهاراته ومعرفته باإلضافة إلى قدرته على اتخاذ القرارات وتفسير األحداث وتحويلها كمكونات  ضبطهاو 

 .(Reinhoudt, 2004, 26) "لخطط الحياة للتخفيف من اإلجهاد الناتج عن ضغوط الحياة

"اعتقاد الفرد بتوقع حدوث األحداث الضاغطة ورؤيتها كمواقف وأحداث : بأنه (Wiebe, 2011) وايب هيعرفو   
مكانية التحكمشديدة قابلة للتناول   .(Wiebe, 2011, 90) الفعال فيها" وا 

ية فيما يلقاه من أحداث، وأنه يتحمل المسؤولية الشخص لضبط"اعتقاد الفرد با :بأنه الضبط (6997)يعرف مخيمرو   
عن حوادث حياته، وأنه يتضمن القدرة على اتخاذ القرارات، واالختيار بين البدائل، وتفسير وتقدير األحداث 

 .(662، 6997، مخيمر)والمواجهة الفعالة" 
سلوكه للقيام  طضبعلى النجاح و  القدرة، يكسب دافع بتفاؤل للحياةعندما يتعلم اإلنسان النظر يرى الباحث إنه و  

تائجها ألنه يدرك أن أحداث الحياة ون يحصل على ما يريد وينجح بحياته ضبط سلوكهبعد ف، ومفيد بما هو مجد  
 تتوقف أو تعتمد على سلوكاته.

 هي: للضبطأن هناك خمس صور رئيسة  (2080) غالي وأبو حجازيمن وقد ذكر كل 
  المعرفيالضبط :Cognitive Control 

التي تقلل من اآلثار السلبية للمشقة، إذا ما تم على نحو إيجابي، فيختص  الضبطأهم صور  يعد الضبط المعرفي
بالقدرة على استخدام بعض العمليات الفكرية بكفاءة عند التعرض للمشقة، كالتفكير في الموقف،  الضبطهذا 

دراكه بطريقة إيجابية ومتفائلة وتفسيره بصورة منطقية وواقعية، وبمعنى آخر أن الشخص يتحكم في الحدث  وا 
ة للتغلب على ر أخرى، أو عمل خطباستخدامه بعض االستراتيجيات العقلية مثل تشتيت االنتباه، بالتركيز في أمو 

 المشكلة.
 الضبط المعلوماتي :Informativ Control 

ختص يختص بقدرة الفرد على استخدام كافة المعلومات المتاحة عن الموقف لمحاولة السيطرة عليه وضبطه، كما ي
ع لحدوثه ت المتوقبقدرة الفرد على البحث عن المعلومات الموضحة لطبيعة الموقف الشاق كأسباب حدوثه والوق

ويقل لموقف ا تساعد هذه المعلومات على التنبؤ بالمواقف قبل وقوعها، فيتهيأ الفرد لتناول إذوالعواقب الناتجة عنه، 
 .ضبطهسهل يالقلق المصاحب للتعرض له، و 

 اتخاذ القرارات:  في الضبطDecision Making Control 

بطبيعة لضبط ا، ولذا يرتبط هذا مواجهتهالتعامل مع الموقف بإنهائه أو تجنبه أو بمحاولة  طريقة الضبطهذا  يقررو 
بين البدائل، فالمريض هو الذي يقرر أي األطباء مجموعة يتضمن االختيار  إذ ،ظروف حدوثهبالموقف نفسه 

 واإلجراءات التي يتبعها. ،ومتى يذهب ،سوف يذهب إليه
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 الضبط السلوكي: Behavioural Control 
القدرة على التعامل مع الموقف بصورة علنية وملموسة، بمعنى تحكم الشخص في أثر  بالضبط السلوكيويقصد 

 الحدث الضاغط من خالل القيام ببعض السلوكات لتعديله أو تغييره.
 الضبط السترجاعي :Retrospective Control 

بمعتقدات الفرد واتجاهاته السابقة عن الموقف وطبيعته، فيؤدي استرجاع الفرد لمثل  يرتبط الضبط االسترجاعي
 ضبطهو  ،أو قابل للتناول ،هذه المعتقدات إلى تكوين انطباع محدد عن الموقف، ورؤيته على أنه موقف ذو معنى

 لضغوطتخفيف أثر اوبمعنى آخر نظرة الشخص للحدث الضاغط ومحاولة إيجاد معنى له في حياته مما قد يؤدي ل
 .(662، 5060،غالي وأبو حجازي)

حدث ي، ويمكن أن يؤثروا، فالسلوك الخارجي ونيشعرون بإن خططهم لن تحبط، إنهم فعال اً عني أفرادي فالضبط
ج إلى نحتا لضبطهأن الدماغ البشري أكثر تقلبًا مما نتصوره، و  إذ .(62، 5001، العريمي)نتيجة التصورات العقلية 

طرة على فكل فكرة تمتلك قوة مسي ،، ويجب امتالك القدرة لتوجيه الدماغ البشري إلنتاج األفكار المجديةعالٍ جهد 
بداية  تساعد الصالبة النفسية األفراد والسيما في إذمن أحداث حياتنا السعيدة تعتمد على أفكارنا.  لكثيرواالفرد، 

  (.43، 9009العيافي، ) الرشد، على أن يفكروا بطريقة إيجابية
األمر، بادئ  يفالسيطرة على القلق من خالل  هاوتعلم ايمكن اكتسابهوضبطها أن مراقبة النفس  يرى الباحثو    

النعاس يشعر بحتى ن يبدأ العمل أما ف ،التركيز على عمل ما يجد صعوبة في بادئ األمر الفرد يحاول فعندما
لمشاعر تحاول ا ،خداع اليقظة، وعند محاولة تجاهل ذلك، لكون المركز الغريزي يعمل على والقلق والخوف والجوع

العاطفية تشتيت انتباهه لتبدأ أفكار تراوده عن الماضي والمستقبل. ويشعر برغبة ملحة لترك المهمة وترك هذه 
في  الضبط ، ففي الثقافة البريطانية يدخلون عاملثقافات عديدةلذلك تتم التربية عليه في  ،بالخيال تدوراألفكار 

بارات التدعيم الذاتي يستخدم ع بهدوئه اً يبقى محتفظو  ،وثقة وتركيزاً  هدوءاً  الصغر حتى يكتسب الفردذهن الفرد منذ 
 ،األفكاررمجة ب عن طريقمن خالل التدريب  على ذلك ويتم التمرين .فال يتسرع ويفقد أعصابه ،الفعالة مع نفسه

إلى  إلى أفعال واألفعال إلى شخصيات والشخصيات الكلماتإذ تتحول  األحاسيس فيفالفكرة السليمة فهي تؤثر 
يصبح م ث، ويتبعها هدوء عام للجهاز العصبي، ضبط نفسهوبهذه اإلرشادات يتعلم اإلنسان  مصير اإلنسان،

تقان  .في الحياةونجاحًا  في العمل اً بالتدريج غير قابل للتأثر، وأكثر قوة وثقة بالنفس وا 
 challengeالتحدي:  (ج

غيير فرصة للنمو هذا الت عد  التحدي اعتقاد الفرد بتقبل التغيير في الحياة بداًل من االستقرار والثبات، و يعني   
 .(Reinhoudt, 2004, 27) وحافزًا مثيرًا لالستفادة منه واستكشافه، بداًل من اعتباره نوعًا من التهديد

ي هو أمر مثير وضرور و أن ما يطرأ من تغيير على جوانب حياته،  :بأنه "اعتقاد الشخص (6997)مخيمر هيعرفو 
للنمو أكثر من كونه تهديدًا مما يساعد على المبادأة واستكشاف البيئة ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية التي 

 .(662 ،6997تساعد الفرد على مواجهة الضغوط بفاعلية" )مخيمر، 
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ودة نسان، فكلما ارتقت جرة أو مجموعة أفكار في العقل تدير وتوجه اإلعبارة عن فكالتحدي أن يرى الباحث  
  مستوى التحدي لديه.بالتالي وارتفع  وتحقق أهدافه إنجازهاألفكار في عقله ارتفع مستوى 

ينشأ اإلحساس بالتحدي في التعامل مع الضغط من خالل التفكير في النتائج، فاألحداث ليس لها معنى و    
تحويل اإلطار الخاص بها، فالحدث الذي يسبب ضغطًا ألحدهم، قد يكون لآلخر مصدر تحٍد  ثابت، أي يمكن

 مفيد.
التحدي جزء من الصالبة المهنية التي تعني الشعور بالحافز لإلنجاز وااللتزام به، كما تعكس الصالبة النفسية ف

الضغط،  بالقدرة على النجاح، والعمل تحت اً ذاتي اً بها، واعتقادففي العمل حاجة الفرد للثقة بالمؤسسة التي يعمل 
بل توقع  ،حتى لو حدثت خسارة مهنية في حالة من الهدوء والتوازنقدرة على التركيز في المهمة، والبقاء ال مع

خفاق متواصلة يجب المرور بها. و  على ق الخوف والقل النظر إلىالنكسات، وتقبلها على أنها سلسلة نجاح وا 
زءًا من ج المشكالتوبذلك تكون  ،لحظات الضغطفي أساسيات الحياة المهنية واالستمتاع بهذا الشعور إنهما 

 .(Reinhoudt, 2004, 47) العمل تعكس تحديًا في الحياة المهنية
 Social Support  :المساندة الجتماعية (ه
 وهم أولئك األشخاص الذين يتركونهم، بتعبر عن مدى وجود أو توافر األشخاص الذين يمكن للفرد أن يثق و  

لى أنه مهما كان األساس أو المفهو انطباعًا بأن في وسعهم أن يعتنوا به، وأنهم يقدرونه ويحبونه،  ملديه وم النظري، ا 
 هذا المفهوم يشتمل على مكونين رئيسين هما: فإنالذي ينطلق منه اصطالح المساندة االجتماعية 

 من األشخاص في حياته يمكنه أن يرجع إليهم عند الحاجة. ياً إدراك الفرد أن هناك عددًا كاف 

  (.1، 6991كون لدى الفرد درجة من الرضا عن هذه المساندة المتاحة له)الشناوي وعبد الرحمن، تأن 

 نواع المساندة الجتماعية:أ -
عية ومكونات المساندة االجتما نواعتشير نتائج الدراسات والبحوث السابقة إلى وجود اختالفات في تحديد أ

دة العاطفية أن المسان الختالف األساليب المنهجية، واختالف التعريفات االجرائية لمفهوم المساندة االجتماعية، إال
لمكونات األنواع وا منهذا النوع من المساندة  عدواوجدت اتفاقًا في آراء ووجهات نظر كثير من علماء النفس الذين 

 .(32، 5002)علي، سية للمساندة االجتماعيةالهامة واألسا
استمرار النجاح يتطلب التعلم من تجارب اآلخرين واالستفادة من الخبرات الجديدة عبر حوار أن يرى الباحث 

ونتائجها نجازه ا  مساندة االجتماعية تقوي أواصر المحبة والمودة وتزيد من طاقة االنسان و ال نفسه الوقت فيمفتوح، و 
ب علم حسباآلخرين، ألن اإلنسان كما يعطي يأخذ إلى اإليجابية ترجع إلى الشخص نفسه بالدرجة األولى ثم 

، ترجع إليه من مالموجات التي يرسلها إلى الكون واألشخاص ويعبر عنها بسلوكه اتجاههف الطاقة والتنمية البشرية
 . نفسه النوع

 المساندة الجتماعية إلى أربع فئات هي: (2008) العتيبيويصنف 
 :"Esteem Support"مساندة التقدير  (أ
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يتمثل هذا النوع من المساندة في تقديم أشكال مختلفة من المعلومات لمساعدة الفرد على تعميق إحساسه بأنه 
خصية مة الشمقبول من اآلخرين، ولديه مقومات التقدير الذاتي من المحيطين به، وهذا يعطي اإلحساس بالقي

 والمساندة النفسية، المساندة)طلق عليه العديد من المسميات األخرى مثل: تواحترام الذات. وهذا النوع من المساندة 

، Ventilation–Supportومساندة التنفيس، Self–Esteemالذات  احترام ومساندة، Expressive التعبيرية
 .Coles Support)والمساندة الوثيقة 

 "Information Support"بالمعلومات المساندة (ب
وهذا النوع من المساندة يظهر في إمداد متلقي المساندة بالمعلومات التي تفيده في حل مشكلة صعبة يواجهها في 

رشاده، ويطلق على هذا النوع أيضًا بعض المفاهيم  هحياته اليومية، أو من خالل إسداء النصح له، أو توجيه وا 
 أو المساندة بالنصح واإلرشاد. cognitive guidance supportجيه المعرفي األخرى مثل مساندة التو 

يرى الباحث الفرق بين مساندة التقدير والمساندة بالمعلومات: مساندة التقدير تختص بالجانب النفسي كدعم و    
نما و  محتواها نفسي بالضرورة، نال يكو معنوي ونفسي للفرد، بينما المساندة بالمعلومات  صيحة أو نقد تكون ا 

 . والفرق الثاني مساندة التقدير أعلى من مساندة بالمعلومات ألنها تأتي من األشخاص المحبين للفرد.استشارة
 "Social Companionship": الجتماعية الصحبة

أن مصطلح الصحبة االجتماعية أدخل تحت مفهوم المساندة االجتماعية ويعني قضاء  (Oxford)يرى اكسفورد 
وقت الفراغ مع اآلخرين المحيطين بالفرد في ممارسة بعض األنشطة الترفيهية والترويحية، والمشاركة االجتماعية 

من  الفرد على التخلصفي المناسبات المختلفة إلشباع الحاجة إلى االنتماء، والتواصل مع اآلخرين، ومساعدة 
شار بعض الباحثين إلى مصطلح أقلقه وهمومه، والتخفيف عنه في مواجهته ألحداث الحياة الضاغطة، وقد 

 .الصحبة االجتماعية بأنه يمثل الوظيفة الوقائية للمساندة االجتماعية
 :Instrumental Supportالمساندة اإلجرائية  (د

يشتمل هذا النوع على تقديم المساعدات المادية وقت حاجة المتلقي لها في حل مشكالته اليومية، أو تقديم 
أو  (Aid)الخدمات العينية لتخفيف أعباء الحياة عليه، ويطلق على هذا النوع مسميات مثل: مساعدة العون 

 .(21، 5002، العتيبي) (Tangible Support) المساندة الملموسة ، أو((Material المساعدات المادية
  :أهمهامجموعة نقاط لباحث ااستخلص الصالبة النفسية  مكوناتفي ختام الحديث عن و 

 استعداد الفرد لتحمل المسؤولية والسعي نحو التفوق لتحقيق أهداف معينة، والمثابرة للتغلب على هو  االلتزام
 الزمن والتخطيط للمستقبل.، والشعور بأهمية العقبات والمشكالت التي قد تواجهه

 ائج سلوكه أحداث حياته وسلوكه والعوامل المسببة لنتفي ويتحكم  ها الفردالطريقة التي يدركتمثل في ي الضبط
 ، والضبط الداخلي هو أقوى من الضبط الخارجي.سواء كانت نتائج إيجابية أو سلبية

 يشحذ العزيمة ويجدد الهمة ويبقي العقل يقظًا.  التحدي 
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 من أجله، والحياة فرص، والفرص ال تطرق األبواب فمن يريدها  الغوصيجب  لذا اللؤلؤ ال يطفو على السطح
عليه أن ينتزعها انتزاعًا، وعلى اإلنسان أن يتسلح بروح القوة والصالبة واإلرادة والعزيمة والرغبة في انتزاع 

 يعيش على فتات غيره. لكيالالفرص الكبيرة 
  نفسه ال يستطيع اآلخرون ويساند ألن الفرد إذا لم يطور بالدرجة األولى داخل الفرد المساندة تأتي من

   ، وهذا ال يتم إال من خالل برمجة األفكار اإليجابية وتوظيفها والتخلص من األفكار السلبية.مساعدته

 :أساليب مواجهتهاو  وطالرئيسة للصالبة النفسية في إدراك الضغ األدوار-سابعاا 
ار جهاز العصبي، وفي ظل استمر لجهاد واالستثارة لالتعرض لألحداث الضاغطة ينتج عنه الكثير من اإلإن   

ات جهاد المزمنة التي بدورها تؤدي الى استنفاذ طاقوتنتج استجابات اإل باإلجهادالتعرض للضغوط يزداد الشعور 
ستجابات يجابية لتخفض من صورة اإ أدوار عدةالنفسية وتؤدي الصالبة  ،المختلفة ةلصور المعاناالفرد، وتعرضه 

 سمية،لى وقاية الفرد من التعرض لألمراض النفسية والجإ، وهذا بدوره يؤدي باإلنهاكجهاد المزمن ولتقليل الشعور اإل
رة أدوارها األنسان ولكث شأن من شؤون الحياةتدخل في كل  فهيصالبة النفسية أدوار متعددة أن لليرى الباحث و  

 جوانب رئيسة هي: ثالثة في تتمثلالتي الرئيسية للصالبة النفسية  األدواريقتصر الباحث على 
 األولية لألحداث الضاغطة. التقويماتتغيير  (أ

 .ةالفعال أساليب المواجهة دعم (ب

 الجسمية والنفسية. صابة باألمراضالتقليل من فرص اإل (د

 دور.وفيما يلي عرض مفصل لكل 
 :تغيير التقييمات األولية لألحداث الضاغطة -أ

طبيعتهم لرؤية يميلون ب النفسية الصالبةمن ذوي يتضح أن األفراد  النفسية المميزة للصالبة السمات إلىبالنظر 
لمقارنات من ا بكثير وذلك من خالل القياماألحداث الضاغطة على أنها أقل مشقة وقابلة للتناول والتحكم فيها، 

لخبرة ا تقويملتبين أن األفراد مرتفعي الصالبة كانوا أميل  إذ ها،ومنخفضي النفسية بين األفراد مرتفعي الصالبة
 .لسالمتهمالضاغطة التي يتعرضون لها على أنها خبرات مثيرة لتحدياتهم أكثر من كونها مهددة 

 مهمين: وتتمثل الصالبة النفسية في الكشف عن جانبين 
 .السلبي لألحداث الضاغطة والصالبة المنخفضة التقويمتمثل في ضرورة الربط بين  :األول الجانب

ية التغيير من ثار الضغوط، إذ تتم عملدراكات السلبية آلبقدرة الصالبة النفسية في تغيير اإل تمثل :الجانب الثاني
األفراد مرتفعو نظر في، المختلفةللمشكالت والصعوبات  مواجهتهاالمرتفعة لعمليات  النفسية خالل تسهيل الصالبة

واالرتقاء،  النموو  تطورللمن التفاؤل ويتعاملون معها على أنها فرص  األحداث الضاغطة بقدرإلى النفسية الصالبة 
مواقف الضاغطة لل ةالتجنبي أو ةالعدواني أساليب المواجهةاستخدام على فقد اعتادوا النفسية منخفضو الصالبة  أما

فتكون ، لقوةا نكران الواقع وانعدامو  العزلة واالستسالم إلىإلدراكهم هذه المواقف بقدر كبير من التشاؤم واالنسحاب 
 (.29، 9006أبو ندى، ) مقارنة بالفئة األولىالجسمية والنفسية باألمراض  لإلصابةهذه الفئة أكثر عرضة 
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 ة:الفعال أساليب المواجهة دعم-ب
المواقف  مع ةالناجح استخدام أساليب المواجهةيتجسد ذلك في إسهام الصالبة النفسية في التصدي الفعال و  

 ،في ظل التعرض لألحداث الضاغطة الشديدة والمرتفعة ةالتجنبي أساليب المواجهة ن استخدامإ إذ، الضاغطة
 (.Bartone,2011 , 663) النفسيةيرتبط بمعدالت مرتفعة لالحتراق النفسي ومستويات منخفضة من الصالبة 

 :جسميةلتقليل فرص الصابة بالضطرابات النفسية وا -ج

ة النفسيعن ظهور بعض العالمات المرضية لدى منخفضي الصالبة  (Contrada, 2009)كشفت دراسة كونترادا  
عن  لنفسيةا الصالبةارتفاع ضغط الدم االنقباضي، ولم يكشف مرتفعو مثل أثناء أداء بعض المهام الشاقة، في 

 . (Contrada, 2009, 895-903) للمهام نفسهاأثناء أدائهم نفسها في العالمات 
انتهى إلى وجود ارتفاع طفيف في معدل ضربات القلب  إذعن نتائج مشابهة  (Wiep, 2012) كما كشف وايب

 لنفسيةا أثناء قيامهم ببعض المهام المثيرة لتحدياتهم مقارنة بمرتفعي الصالبة النفسية، لدى منخفضي الصالبة

(Wiep,2012, 99). 
، بات قلبية، واإلصابة بالسرطانو صحية متنوعة مثل ن مشكالتذوو الصالبة المنخفضة عانوا من األشخاص و   

ماسكًا المرتفعة كانوا أكثر تالنفسية الصالبة  يوعلى النقيض من ذلك فإن ذو  ،واضطرابات عقلية، واالنتحار
 وازدهارًا ولديهم ميول جيدة لالهتمام بصحتهم مثل ممارسة الرياضة، االسترخاء، واالهتمام بالتغذية ونوعية الطعام

(Madddi, 2007, 63). 
انب السلبية الجو والتقتصر على حماية الفرد من  حياة الفردمهمة في  اً يرى الباحث أن للصالبة النفسية أدوار    

العمل وتشعره  ناءأث تلعب دورًا رئيسًا في زيادة انتاجيته في التي، االيجابية بعلى تدعيم الجوان ملتع إنمافقط 
يجابية إة تعد الصالبة النفسية أهم سمة شخصيو  ،والمهنية في حياته األسرية والشخصيةواألمل والتفاؤل بالسعادة 

ة النفسية من كما تزيد الصالب ،حياته كلهاوتحقيق مستويات متقدمة في جوانب  الفردمؤثرة في االرتقاء بمستوى 
 التمتع باألشياء من حولنا، ألنها تمنح الفرد الراحة النفسية واالستقرار الداخلي والطمأنينة والشعور بالسعادة.

  :ومنخفضيها السمات الشخصية لألشخاص مرتفعي الصالبة النفسية-ثامناا 

 :الصالبة النفسية المرتفعة يذو األشخاص  خصائص-أ
يرة وذات البحث عن تجارب مث في اً كبير  األشخاص ذوي الصالبة المرتفعة بأن لديهم فضوالً تتمثل خصائص  

والنمو  لتطورل اً هؤالء األشخاص يتوقعون تغيرات ويعتبرونها حافز و يقولون ويفعلون،  إنهممغزى في حياتهم، 
ية متفائلة اإلدراك تقويماتهمونتيجة لكون ، األشخاص يتحملون أحداث الحياة والضغوط المرهقة، وهؤالء ءواالرتقا

سية يتميزون بالصالبة النف تعونفاألفراد المتم، تجعل التغيرات المحسوسة طبيعية بما فيه الكفاية لالستمرار
 بالخصائص التالية:

 قدرة على استقاللية اتخاذ القراراتالقدرة على التصرف المناسب في المواقف بشكل مرن مع ال. 
 القدرة على ضبط البيئة والسيطرة عليها بشكل يمكن من حل المشكالت. 
  المًسوغضبط االنفعاالت السلبية الهدامة كالقلق والعدوان والغيرة والخوف غير. 
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 بداعنجاز واإلالقدرة على اإل 

  ،الواقعي باإلمكانات الشخصية والقدرات الذاتية مع بما في ذلك الوعي اإلدراك الجيد غير المشوه للواقع
 اإلحساس بمشاعر اآلخرين.

 (12، 5065، العيافي) يجابي نحو الحياةالتفاؤل اإل. 
  قدرة على تعديل األخطاءالوقوع بمشاعر اإلثم مع الالتسامح مع األخطاء الشخصية وعدم. 
 .التفاؤل في تقبل الخبرات الجديدة 

  للمشكلة.اكتشاف حلول جديدة 
 مقاومة الضغوط والقدرة على معالجة نتائجها السلبية. 
  يتمتعون بصحة نفسية وبدنية أفضل(Hamilton & James, 2002, 7). 
 :الصالبة النفسية المنخفضة يذو األشخاص  خصائص-ب

يجدون أنفسهم  إذ، ألنفسهم السلبي الشعورباتصافهم ب الصالبة النفسية المنخفضة وذو األشخاص  خصائص يتمثل
هديد الدائم، ولديهم إحساس بالت لديهم نظرة تشاؤمية،ألن  يتفاعلون مع بيئتهم بإيجابية فالوحياتهم بال معنى 

رة على ويفقدون التوازن النفسي والقد ،في اختيار بدائل متعددة لحل المشكالت التي تواجههم بالعجز يتسمونو 
اد فضل هي الحياة الثابتة التي ال تتضمن أي تغيير، وليس لديهم اعتقيعتقدون بأن الحياة األو  التكيف اإليجابي،

لنفسية ا ويكون تأثير أحداث الحياة الضاغطة منهكًا للصحة ويميلون للعزلة االجتماعية، ديد واالرتقاء،جبضرورة الت
 .(Hamilton, James, 2002, 15) بالنسبة لهم والبدنية

 يرىومنخفضيها  الشخصية لألشخاص مرتفعي الصالبة النفسيةالسمات  من خالل العرض لخصائص
 الباحث:

مات تتفاوت وجهة نظره كونها س مع قال تتفوالمرتفعة أن الخصائص السابقة لذوي الصالبة النفسية المنخفضة   
لن  النفسيةالبة الصانخفضت لديه  فإن منبين األفراد وتعمل المواقف واألحداث والتدريب على تنميتها تدريجيًا، 

 .يتصف بالسلبيةألنه لحياته  ىوال معنيشعر بالضرورة بهدف 
 الصالبة النفسية:  في السعادة النفسيةأثر -تاسعاا 

ي تاريخ يجابي لما له من مكانة بارزة فمفهوم السعادة النفسية المفهوم المحوري والرئيسي في علم النفس اإل يعد 
الثقافات المختلفة إلى السعادة بوصفها هدفًا أسمى للحياة الرتباطها بالحالة وسعى الجميع في الفكر اإلنساني، 

يجابية والرضا عن الحياة وجودة الحياة وتحقيق الذات والتفاؤل، وعلى الرغم من الغاية األساسية لعلم المزاجية اإل
رقى خير يمكن قة بينة تؤكد أن أهناك حقيالنفس هي مساعدة الفرد أن يحيا الحياة الطيبة التي يشعر فيها بالسعادة 

غاية ب الحياة اإلنسانية، فهي اللن قمة السعادة مطإأن يبلغه المرء بجهده هو الوصول إلى الشعور بالسعادة، إذ 
 .(5063، أحمد)إليها  للوصولشر بالمنشودة التي يسعى ال
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مح تعد السعادة الغاية القصوى التي يط إذيجابية في الشخصية، يعد التفاؤل واألمل والسعادة من الجوانب اإلو    
ثارها آ بالسعادة و ماً خيرة حملت في طياتها اهتماإليها اإلنسان منذ القدم، إال أن ما يلفت االنتباه أن العقود الثالثة األ

، لحياة الفرد والشعوب وأسبابها والعوامل التي توثر فيها، فهي تشعر الفرد بالصحة البدنية والنفسية بحال أفض في
فالمتفائلون يعيشون بصحة أفضل من سواهم، ألن أجهزة المناعة لديهم تعمل بشكل أفضل لحمايتهم. وهذا ما 

 الفرد الجسمية والنفسية. ةبصح اتؤكده نتائج العديد من الدراسات التي تناولت التفاؤل في عالقته
ي تحسين دور ال يستهان به ف ما منلما له يجابيةاألفكار اإل يهسعادة الفرد وتفاؤله ينميان لدأن يرى الباحث و   
 ته.حيا
لتوافق فال بد من توافر قدر من الصالبة النفسية تمكنه من اوالتفاؤل  السعادةولكي يتمتع الفرد بمستوى جيد من   

ية التي يقلل من آثارها السلب ألن هذا، مواجهتها بشكل فعالليتمكن من الضاغطة التي يمر بها  ةحداث الحياأمع 
 (.621، 5001)بيرغ، مسار حياته المستقبلية  فيمكن أن تؤثر ي
ة أحداث الحياة الحرج ألنتقود إلى االضطرابات النفسية،  أحداث الحياة الأن  رأىفقد  Reh&Holmes))ماهولمزأ
               :من السهولة القول إذ ليسحسب الحدث.  ة االضطراباتالقدرة على إعادة التالؤم، وتختلف شد طلبتت

 اً ومكاني اً زماني اً كأن يتطلب تكيف، تحديد خصائص له ًا ألنه يتطلبضاغط يعد حدثاً  في الحياةأن كل حدث 
 .(5009يرتبط الحدث بخبرات انفعالية )رضوان،  ،شخاص والمواقفتكيف مع األ إلى سوءوعندما يؤدي  ،للحدث

 الصالبة النفسية:  في السعادة النفسيةيستنج الباحث من أثر و 
  ي أربع فأن الشعب السوري عمومًا وطلبة الجامعة خصوصًا لديهم قدرة كبيرة على تحدي الحياة وصعوباتها

ه أهداف لم تحل دون سعيه نحو تحقيقغالء المعيشة وظروف صعبة ما تضمنته من سنوات من األزمة و 
سوري شعب الشعب ال وهو ما يشير إلى أن يعيشهاالصعبة التي التي يتحدى فيها الظروف حياته استمرار و 

  .يمتلك صالبة نفسية قوية

  دراسة المتغيرات  إلىفي بحوثهم ودراساتهم  وايتوجهأن وعلم النفس  باحثين في التخصصات النفسيةالأن على
 زلبشرية ما تركاالنفسية اإليجابية مثل السعادة النفسية واألمل والتفاؤل ألن في علم النفس والطاقة والتنمية 

لقائيًا يجابية ونعمل عليها سوف تزداد ت، بكل تأكيد عندما نركز على المتغيرات اإلعليه يزداد وما تقاومه يزداد
 صنع أفكارنا.من ، وألن حياتنا بين الحقيقة والخيال زألن المخ ال يمي

 البة الطاقة اإليجابية هي التي تشكل الص :بالتاليو ن الحديث اإليجابي له طاقة تختلف عن الحديث السلبي إ
 ألنها تأتي من داخل الفرد نفسه. وتمنحنا السعادة النفسية النفسية

 سب الواقع، فهذا البناء أو التركيب، هو ليس الحادث،انحن ننظر للعالم من خالل قوالب نعمل على صقلها لتن 
 بناًء شخصيًا ذاتيًا لكل فرد من األفراد. تنشئ، التي التفسيرطريقة  إنما
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 و أ، واألكثر قدرة على مواجهة الضغوط بفعالية، وعدم االنسحاب الشدائدومرونة إبان  اً األفراد األكثر نضج إن
عن  اً عوضفالمجدي،  إلى السلوك بالنظر فاعليةأكثر  إنهمحتى االنهيار عقب الضغط أكثر صالبة نفسية، 

 ألصلب.عقب األزمات يكون البقاء لفوعليه  ،فكرون وفق استراتيجيات حل المشكالتهم ي ،اختيار الوجه الخطأ

  .. سلعة  نهاإالسعادة ليست سلعة معروضة في األسواق تباع وتشترى، يشتريها األغنياء، وُيحرم منها الفقراء
 يجابي.اإل هو الشخص نفسه من خالل طريقة التفكيرربانية تبذل فيها النفوس والُمنهج لتحصيلها 

  شخص والتحتاج إلى السفر من أجل طلبهاالسعادة النفسية موجودة في ذات كل وأخيرًا وليس آخرًا. 



 

 الدراسي التحصيل-احملور الثاني

ًمعنىًالتحصيلًالدراسي-أولًا
ًتعريفًالتحصيلًالدراسي-ثانياًا
ًأهميةًالتحصيلًالدراسي-ثالثاًا
 العواملًالمؤثرةًفيًالتحصيلًالدراسي-رابعاًا

 عواملًتتعلقًبالطالب-أ
ًعواملًتتعلقًبالبيئةًاألسرية-ب
ًعواملًتتعلقًبالمعلمًوالبيئةًالصفيةًوالمدرسيةً-ج

ًبينًالصالبةًالنفسيةًوالتحصيلًالدراسيًالعالقة-خامساًا
ًالنمائيةًلطلبةًالجامعةًالخصائص-سادساًا
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ً:Academ Achievement الدراسيًالتحصيل-الثانيالمحورً
يعد  وضودضا تحصيلدديد تح  تندا ودا تحوضتوددية تينانديل مدا تحصعلددييا ضودا تحتودايا تحصددا يندص د   دا تح دداي ضا    
ضصي يد ااا ضصسندي  تحص دايا مدا ادتت تحصيلديدا حتد  ته ت  تفاصوداي مدا  تحطل دلوع مل تحعضتود تحودث    مدا صيلديد  

تحجنددويل ضتحسسندديل ضتحصضتمددم تفجصوددا ا  وددا تحلدديلتح  تنددا حلطاحدد  صيلدديد احتحعتددض  تحواودديل  اددد وددا يصلددد  
 .ضتحتااء ضتفنصع ت  ضتحويضد ضتحوناالت تحنخليل

أاي  أاويل تحصيليد تح  تنا ا ضوا  ي "ا  ي صساضدتحصيليد تح  تناضميوا يلا صساضد تح ايث  عض صع يسات "
  . عضتود تتصيل ض ضتود غي  تتصيلتحصا صصو د  تحعضتود تحوث    ما تحصيليد تح  تنا

 ًمعنىًالتحصيلًالدراسي:-أولًا
وضوضا تحصيليد تح  تنا أي  تحوضوض ات تح اول تحصا م وت   تنص ا  لى ا ي  وا تح اي يا   يع  

 ضييا تحصيليد تح  تنا اض تحوي  تح ييس تحت  يواا  ا ط يت  صتيضتحونص ليا ما وجاد تحص  يل ض لي تحسسسا 
ا ضصي ي  حلطل لونصضى تإلسجاه تح  تنا  ضييتحعوليل تحص  ضيل ضتحصعليويل ضصي ي  و ى ما ليص ا  اإلوامل إحى صت

تحطل ل  لى جوية تحسضتيا وا صي    اته تحعوليل وا آ ا  ما صاضيا ضصنايد نخليل ض  اونصت ل ي ما تحييا 
 .(86، 1002، ينا) تحوخصلسل

أ ساء ضجض ه ما تحو  نل ض ع  صخ ج  وس اا م ض ما ما ييا  تحس    ا   يين ت  احصيليد تح  تنا يلع   ض  م  
تحضنيلل أض تحوتياس تحوعصو  ما سجاح تحطل ل وا لف إحى آخ ا اوا أس  تيناس ما صضهية تحطل ل  لى أسضتا 

وا ييث  ضمصح آمام ج ي   ما يياص ي اتحصعليي ما تحو يلل تح اسضيلا ضما ق ضح ي  وثننات تحصعليي تحعاحا
  .(1، 1001، ج ت تت)ما تخصيا اي حلضظايف تحو سيل ض تح  تنا صيليل ي 

وعسى  اي ضآخ  خاصا أوا تحوعسى تحعاي ميعسا: تاصنا  تحوع مل ضتحو ا    وا ما تح  تح  تنا حلصيليد ض   
تحخاص م ض تحوعا ف تحو  نيل ضتيسنطل تحصا يوا ن ا تحس    تخد ج  تا تحو  نل ضخا ج اا أوا تحوعسى 

سصيجل  تحطاح اض يليلل وا تنصض     تح  تنا أا تحصيليد إت ام  لويل وسظولتيتاصنا  تحو ا   تحو  نيل  ط  
"وجوضا تحو ا تت تحصا تاصن  ا تحس   إحى جاس  تفصجااات ضتحويضد م ض تحصا يلد  لي اا  ض تحو ا  أتحص  ي  

 .( Israel, et.al, 2011,  17) تحوعلضوات ضتحو ا تتتحتيي تحصا يواا تنص جا  ا"ا نأس ا نأا ض 
اوا ي ص ط تحصيليد تح  تنا  وس ضي تح تمة حإلسجاه تحت  اض أي  تحجضتس  تح اول ما سظاي تح ضتمة تإلسناسيلا   

تحنخليل ضتحنلض ا  ات ضوا  ع ه اأي  تحوعاحي تحوويه  حل  تنل ضتح يث ما  يساوياتيتحت    ه خالد  ت  تحنصيس
سجاح تي واد تحلع ل  اتت تف ص اط جاء وا يتيتل وث تاا أا  غ ل تحطاح  تحونصو   حلنعا إحى تإلسجاه ضت 
ضتحص ل   لى تحعت ات  اساء ا ض أقد ق   وواا وا تحضقت ضتحج   ضأمود ونصضى وا تي تء ما ت صساا تح  جل 

تنا  ونصضى طوضح تحطاح  أ   اح  ف تحت  نيعود  لى ا ضي ص ط تحصيليد تح   تحطاح   لي اتحصا ييلد 
 . (71ا 4002 أيو ا)صيتيت ا ضاتت تحطوضح اض   جل سن يل صخصلف وا طاح  آلخ  ين  صت ي  تحطاح  حسسن  

أاويل تح ايث صساضد اتت تحوضوضا وا خالد إحتاء تحوضء  لى  عض صع يسات تحصيليد تح  تناا ض  ياضدضحت  
 تحعضتود تحوث    مي  ما إطا  تحع ض تحصاحا:تحصيليد تح  تنا ض 
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ً:التحصيلًالدراسيًاتتعريف-ثانياًا
 وتسسل   تنيل حوضت    تنص   ع  تحطاح  ييتت  تحت  تإلي ته أض سجاهتإل :"بأنهًالدراسيًالتحصيلكاملًًيعرفً-
 "تحصيليليل  افخص ا تت ضيتاس مي ا تحو غض  تحسضتصج يو د  تح  ضاض وي    صعليويل أا تف تتت وضي   أض
 .(162، 2991، ااود)

وجوض ل وا تحوعلضوات تحصا يان  ا تحس   ما وا   أض وس اج  :بإنهًالتحصيلًالدراسيTrossً))تروسًيعرفً-
ما أ تء تحطاح  ما تفخص ا تت تحصيليليل تحصا صضوة اتت تحوس اج  ضتحصا صسعاس    تنا خالد تحعاي تح  تناا 

  .Tross, 2003, 11)) " ييث يع    ا تح  اويا   اح  جاتأض تحوا    عيس ا 
 وا يتاس تحو  نا تحعود ما   ت ل أض تإلسجاه وا وي   ونصضى"  :بإنهًالتحصيلًالدراسيالعيسويًًيعرفً-

 (.71 ا4002 تحعينض ا)"  تحوت    تفخص ا تت أض تحوعلويا
إسجاه تحطاح  ما وا     تنيل وعيسل أض وجوض ل وضت  وت     " :بإنه التحصيلًالدراسيً(Allen)ألينًًيعرف-

 (Allen،1002 39,) "أض تحجاوعلًحالوصياسات تحصا صج ي ا تحو  نل ط تا   اح  جات 
 يلد  لي ا أضحي  تحطل ليع    ا   جات تحطال  تحوعصو    نويا  "  :بإنهًالدراسيًالتحصيلالحربيًًيعرف-

 (.21، 1009، تحي  ا) " افخص ا تت تحصيليليل ضتحنسضيل ضتحصي ي يل تحصا صج   خالد تحسلد تح  تنا
وجوض ل تحوساايي ضتحولطليات تحصا ياصن  ا تحوعلي سصيجل و ض ه  " :بإنهًالتحصيلًالدراسيالشويفاتًيعرفً -

خالد  وليل تحصعلييا ضيتاس  احعالول تحاليل تحصا ييلد  لي ا تحوصعلي ما تفخص ا  تحصيليلا   احخ    وا
ً.(261، 1022، تحنضيسات) "تحوضوض ا

 : علىًًاتفاقًمعظمًهذهًالتعريفاتالباحثًتحصيلًالدراسيًيالحظًللباستعراضًمجموعةًالتعريفاتًالسابقةً
أض وجوض ل   ضتاصنا   حلوعا ف ضتحو ا تت ما وا     تنيل ضتي  و ى إسجاه تحطاح ًتحصيليد تح  تنا اضا إ   

أض  تحو  نلوضت    تنيل ضأس  يتاس  اح  جات تحصا أ طيت  ساء  لى تفخص ا تت تحصيليليل تحصا صج ي ا 
 .. ضاضوا يصسم وة صع يف اتت تحوس ضي ما تح  تنل تحياحيلتحجاوعل

 تح  جات وجوضا اض" :والدراساتًالسابقةًواإلطارًالنظريًللتعريفاتاستنادااً الباحثًالتحصيلًالدراسيًيعرفً-
 أض تح اساا أض تيضدتح  تنا  حلسلدتحجاوعل  ضأحلو  نل    تحصيليليل تفخص ا تت ما تحطاح   لي ا ييلد تحصا

 .أض تحجاوعل" حالخص ا تت أض تحضنايد تحصتضيويل تيخ ى حلو  نل ا  ضتح  ط ت تح  تنا تحعاي  س ايل
ً ًالسابقة ًوالدراسات ًالعلمية ًاألدبيات ًعلى ًالطالع ًبعد ًالباحث ًأويالحظ ًبعدةان ًيرتبط ًالدراسي ًلتحصيل

ً مصطلحاتًمنًأهمها:
 ً ًاألكاديمي:مصطلح تحو ا تت تحصا تاصن ت ما  يعسا تحوع مل تحصا صي تحيلضد  لي ا أضض  التحصيل

   جات تفخص ا  وا تحو  س.  ضناطلإي ى تحوضت  تح  تنيل تحصا صي صي ي اا 
 نود اوا يض تحعلويل أيعسا تح  تنل تحوضج ل سيض تاصنا  تحوع مل تحسظ يل ض : مصطلحًالتعليمًاألكاديمي

 تح  تنل تياا يويل ضتحوس ج تياا يوا. 
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 :يعسا تحصيليد تحظاا  حلصعلي  س  وتا لص   تض  تحصعلي تحااوسل ضيصي قياس اتت ض  مصطلحًاإلنجازًاألكاديمي
 Knowles, 2007, 272).)تإلسجاه وا خالد تفخص ا تت 

ًأهميةًالتحصيلًالدراسي:ً-ثالثاًا
أا يوا   أ  وجصوة صتاس  احصت ي تحعلوا تحت  ييتت  اتت تحوجصوة ما وخصلف ويا يا تحوع ملا ضيع    

تحوثن  تح ييس تحت  يعاس ونصضى تحصت ي تحعلوا تحت  يصيتم ما تح  تحوجصوة  تياا يوا أضتحصيليد تح  تنا 
عتلا تحت  يتضي تحجضتس  تح اول حلسناط تح  سعد تحسظاي تحصعليوا ضتحص  ض  تحوص ة مي ا ضتحصيليد تح  تنا يع  أي 

نخليل  ما يث  تحصيليد تح  تنا ضمضتي ه أا ض   ه  تخليا  ما تحصسضم تح  تنا. أ   تحطاح  ضتحت  يظ   
واا يتحس   حص ضء وااسل ضظيسيل جي   ما وعظي تحيافت ض  يع  إت  ض وا خالد ت صتاي  صلا  يا  يا ض تحطاح 
 لى  ت  وضتللل تحصيليد تح  تنا حاا ياضا قا    يعصو   لىأ  وجصوة ينعى حلصطضي  ضتحسوض ي ساي  إا  :تحتضد

 (.42ا 4007سضمدا )تنصيعا   سال  اتت تحسوض ضتحصطض  
نخليل  مايلع  تحصيليد تح  تنا  لى تحونصضى تحنخلا  ض ت  ااوا  ضتح   ن   تآل   تحت  يص ا  ض  

 صتضييض احصاحا ينا  ه  لى  اصع ف تحونصضى تحيتيتا حت  تص وا تحطاح   اا  و  يتح  تنا تحطاح ا ماحصيليد 
تض  تحصيليد تحو صسة يت  ضا تضتص ي  ناد إيجا ا ضيصوصعضا   تل ا ي   وا  تحطل لأا  اليظ  ي  سسن ا ضحتح  

يع   اوا اتحتتتويل ي إحى تحنعض   اإلي اط ضص سا صت ي   ميويلضاتض  تحصيليد تحوسخسض  تحطل لأوا   احسسسا
 .(11، 2991،  تضض )وا أاي تين ا  تحصا صيتم تحوااسل تفجصوا يل ح ى تحس   ضصعههاا تحصيليد تح  تنا 

ً:الصددًكماًيليهذاًإلىًبعضًالنقاطًفيًًالباحثًيشيرًفيًختامًالحديثًعنًأهميةًالتحصيلًالدراسيًو
  تح  تنا  احسن ل حلطاح ا أض  احسن ل حألن   أض أا وا ن م يضوح  ناد ا ي  أاويل تحصيليد تح ايث ي ى

 .حلوجصوة ااد
  مي   ناد أض  آخ  يث  حيس اسا  وجاد وا تحوجافت إف ضتحصيليد تح  تنا.  
 اا تحصا  معت تحوصخلليا ح  تنل اتت تحوضوضا ض ي   وا اامل جضتس     يل  أاويل تحصيليد تح  تنا

وصت ول  اسيا ا حخلم وجصوة ض  لى صيتيم ونصضيات و صسعل  تحطل لأضف ا ضص ييل تحظ ضف تحصا صنا   صطضي ه 
  لوا وصطض  قا    لى وضتج ل تحوناالت تحصا صلا م .

ًًالعواملًالمؤثرةًفيًالتحصيلًالدراسي:ً-رابعاًا
ضوا يث   مي ا وا وص ي تت إحى   تنل تحعضتود تتت  تحطل لتصج  تح اي ضا تحو صوضا  احعوليل تحصيليليل ح ى    

تحعالقل تحوث     احصيليد تح  تنا نضتء أااست  ضتود و ص طل  احطاح  ااحعضتود تحعتليل ضتح تمعيل ضغي اا وا 
ن يل ضنخليل تحوعلي  ضتود و ص طل  اح ييل تين يل ضتحو  نيل اأناحي  تحصسنيل تيي ااست نوات تحنخليلا أ

 (.10، 1002، ويو )ضغي اا وا تحعضتود تحو ص طل  اح ييل تين يل ضتحو  نيل 
 لى اتت مإا تحصيليد تح  تنا ي ص ط  سض يا وا تحوص ي تت تيضد )تتصا( يصو د ما تحتااء ضتح تمعيل ض   

غي  تتصا( يصووا )ضتآلخ   احلطاح ضونصضى تحطوضح ضونصضى تحسوج تحجنوا ضتحعتلا ضتفسسعاحا ضتفجصوا ا 
وااسات وا يلا اتت تيتح ييل تحو  نيل  اد وا يصضم  مي ا وا صسا الت تجصوا يل ضوضت  صعليويل ضط   م ص  يس ضت 
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ى صضتم  تيوا تحسسنا ضتفنصت ت  سسنيل صنا    لض إحى جاس  تح ييل تين يل  اد وا صضم ه وا  ضتود تجصوا يل 
ضو د  .(12ا 4007اينا)تح  تنيل اته تح ييل وا إوااسات وا يل صضم  تحوصطل ات  صصيي  اتت موال   واحلطاح ا 

 تحس  ياضا ونصضى صيليد  ا  تحصأ ي  إيجا ي أل حمإتت  اإيجا ا أضنل ا  لى سيضتحس    مااته تحوص ي تت صث   
تت أل ح تحو  ض  نل ي اا  و صسعتح  تنا   .(12، 1000 تحنتاا)ا  تح  تنا وسخسوصيليد تحس   ياضا ونصضى  ا  ضت 

ًتتلخصًأهمًالعواملًالتيًتؤثرًعلىًالتحصيلًالدراسيًفيماًيلي:ًو
 عواملًتتعلقًبالطالبً)الفرد(:-أ
ّا اتت يعصو   لى  سال  ت  ض  يلد إحي اا تحطاح  ياضا ح  تي   تيا   ما ونصضى تحصيليد تح  تنا تحت  إ

تحتااءا ضتحت     لى تفنصيعا ا ضتحس يا ضما قض  ّا تحطال  يخصلسضا ما ونصضى إ إتنخليص  ضونصضى تااي  
ّا جضتس  نخلّيل تحطاح  تتت أ   ت  تحتتا   ضتحيضتس  اإلوامل إحى صأ ي  تح ضتمة ضتحخ  تت ما وجاد تحصعليي. ض 

تحخضف ضتحخجد ضتحص    ضمت تا تح تل  احسسس ضتحن  ضوعف تحص ايه ض ا ي  ما صيليل  تح  تنا مافسطضتء 
 تحعوليل تحص  ضيل ضسصايج ا. ماوث    وث  تت نل يل 

ًعلىً   ًوالقدرة ًوالحرصًالشديد ًالمتوقد ًالذكاء ًأبرزها ًفيًالشخصية ولًريبًأنًالمتفوقينًيتمتعونًبمزايا
 :الموازنةًوالهتمامًبالواجبات

ًالذكاء:-1ً
تح يضث ضتح  تنات  إت إا وا يوصلا  تحطاح  وا ونصضى تااء  اي ضق  تت خاللا تح  تنا صأ   تحصيليد ي

تحصا صساضحت تحعالقل  يا تحتااء ضتحصيليد تياا يوا أظ  ت ضجض  للل ض يتل  يا تحتااء ضتحسجاح ما تحصعلييا 
ضيعض  تح  إحى صعت   القات تحتضى تيخ ى تحوث    ما تحصيليد تح  تنا  تخد تحلف ضخا ج  ضح ى تحس   

ً(010 ا1001تتص  )وسلض ا 
م س اي   تنل ا (1020)تحوللا   تنلا (1020) يوا   ا ض  تنل(1022)  يولأنا ت   تنل اد وا  حت    

إحى ضجض   القل ت ص اطيل وضج ل  يا تحتااء ضتحصيليد تح  تنا  ( (Furnham,A.& Moutafi,J,2008 ضوطاما
 تااي ا يصى  ا   احي ا  ت ص اط تحطاح ضي ص ط صيليد تح  تنا ا تحصيليد م ا  ضتوي ت  يلع  ونصضى تحتااء  ض   إت
أا يسجح ما ونصضى تحصعليي تحعاحا   لي اوا يلع   اأا يسجح ما صيليل  تح  تنا تيقد تااء  يلع   لى ح

ً.(12، 1002) تن ا 
 حياضاا تحصيليد تح  تنا يللح إ :صأ ي  تحعضتود تحعتليل  لى تحصيليد تح  تنا  تضح  (1002) توايثا  ض  

  .(12، 1002،  توا) حلصت ي  ف  تح  تنا وجاتحطاح  إا ااست تحجوا ل ص ى ما صيليد  اتحعتليلت    حل ا  ويا
ماحتااء ن ط و ض   تحتااء تحعاحا صيليال    تنيا   احيا ا  يساد تضض أا حيس وا تحو ض   أس  ي ى تح ايثض 

وصضنطا تحتااء  أا أم ت ت  واصضوح ضاي وا أو لل ما تحييا  حلسجاح ما تحصيليد حاس  حيس ااميا  أ  ت ا 
 .و ا  تص يضتحت  تت ساحضت صيليال    تنيا   احيا   ووا سل ج ض اي ض 
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ً:الدافعية-2
تح غ ل ما تحصيليد تح  تناا  صضح  إتتياي تحت  يث   ضيصأ    عوليل تحصعليا  تحعاود تح تمعيل حإلسجاه  صع  
 يصى يصيتم تح  ف وا  وليل تحصعلي. ضتي تء تحوصويها ضتحو ا   صنيت تح ول حلسجاح ض 

ماح تمة ينص ي  يوانل تحس   حلصيليد تح  تناا ضييول   لى تفنصو ت  ما نعي ا ضينصسي   س يت وا ق  تص  
ً.(01 ا1002)سضمدا ًضطاقاص ا ضينص و اا ما وهي  وا تحصيليد تح  تنا ضتحصسضم

تح تمة حإلسجاه خالد نسضتت تحو  نل وا تح ضتمة تح اول تحصا صضج  نلض  تحس   سيض صيتيم تحصت دا أض   ضيع 
ونيط   ما ييا  تحطل لا إت تحتض  تح صع  تح تمعيل حإلسجاهتحصا صصطل  تحصسضما ض تح    ي صيتيت  ما تحوضتقف 

 ضوا تإلسجاها مينعى تيم ت  تض  ا  ونصضى و صسعح ثفء تحطل ل  لى تفنصو ت يل ما صيتيم يعصو  ق ضد تحوعلويا 
ا ياحل تح تمعيل تحو صسعل حإلسجاه ح تد وياضفت جا   حليلضد  لى ق   ا ي  وا تحسجاح ما ا ي  تحوضتقف ا ضت 

إلسجاها ميعود  تمة تإلسجاه تتحن ض  تحصا يصضقع ا تحس   سصيجل إسجاهه و ول وا  ط يتل وويه  اا أناس  تمة 
 .(21، 1001،غسيي)هيا   ق    تحس    لى تحصيليد تحوويها ضصيتيم ونصضيات وصت ول وا تإلسجاه تح  تنا  لى

وا تحطاح   لى تحصيليد تح  تنا   ضوع ا وا تحعضتود تح اول تحصا صي   ق   حإلسجاه أاويل تح تمعيل  صس ةض   
تحطاح  إحى سناطات تتت  القل مصعود وا خالد اته تحعالقل  لى صضجي  تسص اه  ويضد تحطاح ا   القص ا

وا  عض تحو ي تت وعههتت صث   ما نلضا ا ضصي    لى تحو ا    ضتحعود  سناط ا مصجعد  ويضح  ضياجاص 
 .(26ا 1001ا غسيي)

ضصعهه تحصعليا ضصهي  وا تحطاقل تحو تضحل ووا يسصج  س ا سناط   اصجاه تيا تفماح تمعيل اا تحصا صضج  تحنلض  
 ايسيل وعاحجل تحوصعلي حلوعلضوات ضتحصعاود وع ا ضاته تحوخ جات ال ا صث   إحى صينيا تي تء ماضو ا    مصث   

 (.220، 1002، تييو )

ً:منًخاللًيجابيإسلبيًأوًًعلىًنحوالتحصيلًالدراسيًًفينجازًتؤثرًالباحثًأنًدافعيةًاإًلًيرىًو
وا  ضق  تص  ا يس ا صي   تحوصعلي فنص الد طاقاص  ما غيا  تح تمعيل اا تحنا تحضيي  تحت  ف يي ث تحصعلي 

 .ين ي ما هيا   تحصيليد تح  تنا ح ى تحطاح 
ًالوقتًوعالقتهًبالتحصيلًالدراسي:ًاستثمار-3
  اولصع  ونأحل تنص وا  تحضقت وا تحونايد تحصا فقت تاصواي تح اي يا حوا حلضقت وا أاويل ما ييا  تإلسناا   

ق     ا ااستو   وي    وا ييث     أياي تح  تنل تتتنسل   تنيل  حوا ااست ادض ا خاللضييا  تحطاح  
تحطاح   لى صسظيي تحضقت ضت  ت ص   ناد ساجحا وا تحعضتود تحصا صن ي ما هيا   ق  ص   لى تحصعلي ض احصاحا 

  .و صسعلتح  جات تحيلضح   لى 

صصويه  إتق    مايتل  لى إ ت   ضقص ي  وا يصسان  وة تحضتج ات تح  تنيل  يوصلاضا ياتحطال  تحوصسضق ا إ اليظ  ي  ض 
ضحتت  اصيتيت اإحى  يصضقضا وا يخ ي تيا تف تحصا  يضو ي  وجل نا ات ض  ااثفء تحطال   اح قل ضتحصسظيي نلضاات

صصيح سسن  تحضقت  ضماوة تحوعلضوات تحصا يأختضس ا ما تحو  نلا  يصسان خالل  اد يضي  ج تضدس تاي يع ضا 
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إحى   ض ص يياحل وا تحسناط صين  ح ي مص تت وا تح تيل حلتياي  سناطات تحص مي  تحصا صن   اته تحج تضد ح ي 
 .(122، 1021، تحوهيا)ا عل تحضتج ات تحو  نيل وص

ًً:بينهاًائدًهامةًوالوقتًبالنسبةًللطالبًفًاستثمارويحققً
 و ضط تحييا  تحوخصلسل.وا خالد تحصخسيف وا تحو ضط نضتء أااست ما تح  تنل أي -7
 ضينا تنص الد تحج   تحو تضد. صسظيي-4
 إسجاه تيا تف ضتييالي تحنخليل.-1
 حلصنليل.م ص أا    صضتم -2
 .تإليناس  احصع  تحجن   ضتحسسنا   ي-5
 (.128، 1021، تحوهيا)تحتاسا تإل اام  صجس -2
 الطموح:ًمستوى-4

ماحسجاح يعهه تح تل  احسسس ض احت  تت ضتإلوااسات  اتإلخسامونصضى تحطوضح ح ى تحس   وا خالد تحسجاح ض  يصي  
سجاه ووا يث   أيياسا  إحى خسض  احتلم ضتحصضص  ض  ي تحت     لى تإلتحس   ينع   ضتإلخسام اتحصا يولا ا تحس  

  لىسنيا  ااوا  يعهه م ي تحطاح  حلنلض  تحوسجه ضينا  ه ونصضى تحطوضحا حتت يع  ونصضى تحطوضح أنانا  س
وااس تحنخليلا مإتت صواا تحطاح  وا تخصيا  أا تف صسنجي وة ونصضى  اص تخصيا  أا تف صصسان  وة ق  تص  ضت 

 (29، 1001، تييو )ضصعهيه  تص   سسن   حلسجاحطوضي  ضق  تص ا ياضا ق  ايأ حسسن  تحس لل ض 
ًالعاداتًالدراسية:-5
ضصصو د تحعا تت تح  تنيل  اتحعا تت تح  تنيل وا تحن ضط تينانيل حلسجاح ضصيتيم تحصضتمم تياا يوا حلطاح  صع  

ع ا تحطاح  ما   تنص  و د: ايسيل ق تء  ضو تجعل تح  ضسا ط يتل ص ضيا  م ضتيناحي  تحصا يصتيما تحط  
 تحضقت ضتحصيوي  حالوصياسات.تحواليظاتا و ى ق    تحطاح   لى ص ايه تفسص اها صسظيي 

أ ساء   تنص ي ضتنصع ت اي حالوصياسات و د: ما صني  تيناحي  ضتحضنايد تح  تنيل تحصا ينصخ و ا تحطل ل  ا   ض  
سجاه تحضتج ات تح  تنيل ما أضقاص اا ضق  ص   لى تحص ل   لى  ق    تحطاح   لى تحص ايه ضتحو ا    ما تح  تنلا ضت 

 ىضو ي تت تحتلم ضتوط ت  تحوهتجا اوا صني  إح ضتحوتيااحونصصات تحساصجل  ا ضجض  تحصلساه تحوعضقات تح  تنيل اا
أناحي    تنيل معاحل: ااص اا تح قل ضتحص صي  ضتحسظاي ما تح  تنلا ضما اصا ل تحصتا ي ا ضما تفنصع ت  حالوصياا. 

حطال  ما تحجاوعات ضتحو ت س ا يلضد  عض تإضصصلد  ا تت تح  تنل  ناد ض يم  احصيليد تياا يوا إت 
 .(0-1، 1001ج ت تتا )  لى   جات وسخسول ق  ي جة إحى تمصتا اي حلعا تت تح  تنيل تحنليول

 اود تحسناط تحتتصا ض وا تحط يتل تحجهييلا  وا  يا اته تحعا تت تنصخ تي تحط يتل تحاليل ما تفنصتاا    ف  ض  
تحعودا ضتحسناط ضتحوج ض  تحتتصا. ضيسط م اتت  لى ميل تحوصسضقيا تحتيا يا أمود أسضتا تحصعلي ضاض تحتايي  لى 

ا صيليد إ إتتحس يا ضتحصسظييا  ا اول موال   ااتت  ايويلضا إحى  تد تحوج ض  تحتتصا  ت   أا   وا تحعا ييا
اتت  وا ييللضس ا ضاض وا يص ع  تحوصسضقضا ميما تحتتا     تتحوا   تحوس ضول تحوسظول تتت تحوعسى أن ا ضأ م ضأ

 اود تحصا ت  تحوتص ا  افسص اها ضتحواليظل حلوا   تحعلويلا  اإلوامل إحى تص اا ط يتل تحصنوية   اإلوامل إحى
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اته ض  اوا تحوج ض  تحو اه تحت  يث   إحى تحصع  ضتحولد تحلجضء إحى تحوج ض  تحوضها   ف  ض تحتتصا ما تفنصتاا ا 
تحصا صنصعلا  لى ض  تيليللا صسضق  يلهو    ا يصى صل ح وا  ا تص  إصى تحعضتود صث   ما تحطاح  تحوصسضم ي

 .(229 ،2999    تحلطيفا ) تفسطساء أض تحاف أض تحص يي  أض تحصع يد
ًعواملًتتعلقًبالبيئةًاألسرية:- 
ًاتجاهاتًالوالدينًنحوًتحصيلًاألبناء:-1
 إتتحصا صث   ما  وليل صسضم تي ساء ضسجاي يا  تحو ول صع  تصجااات تحضتح يا سيض صيليد تي ساء وا تحعضتود  

تحسظ  إحى  وا خالد ايجا يلتحصا أج يت ت ص اط صسضم تي ساء  اصجااات تحضتح يا تإلتحع ي   أ  صت تح  تنات 
وا  ل. ضاتت ق  ينصلهي صلويي وجوض ي ساي يصعهيه ق  تت تحعايالت  لى أس ا أنانيل حصعهيه تحصيليد تح  تنا 

 يا تي ساء ضتحضتح ياا ض ساء تح تل  احسسس ح ى  تحصسا د تإليجا ا  توج تحصا صعود  لى  ساء أ ضتت حصعهيه تح
 اضتحصيليد تح  تنا تحنلض  تحت  يوسة تحصت ي تياا يوا حضقفتيطسادا ض مة ونصضى طوضياص ي تحصعليويل 

 صصويه  احي  ضتحيساا حأل ساء  ضتي ساء اء  القل قضيل  يا تآل صنض ااضتح  ف اض خلم  ييل وسهحيل 
(Israel, el, at, 2011, 62) . 
وا  و ه م ض يصأ    احوييط يضح  يس  يضح  تيضحى نخليل تإلسناا ص سى ما نت نسضتت  أا ي ى تح ايثض  

تيماا  مي ا ض ياي اتت تحعو  ص تى تين   اا تح ايه  تينانيل إتت أن عت  ص  سلسيل  يواء ضص  أ تح ييل 
 تح  تنا تحو صسة.  حصيليل  اوال  أنانيا   متح  نياضاايأص  حوي ل تح  تنل ضتحت تء  ض تحطسد  احيساا ضتحي  

يا تحطسد  القل تحصسا د   أاويل (Portes, Cuentas, & Zady)أا  اد وا  ض صس ضاضسصس ضهت    ضق   
صضلد اد وا وي غلا ض . (Ardila, et.al, 2005, 541)تحصيليد تحسا   حألطساد ما وجاد ضتحضتح يا 

(Midgley, 2002) ا  إحى أا تح ييات تحعايليل تحصا صصلف  افنصتالدا ضتح  ي ضتح فء ضتح سيل تحضتويل صت ي صضتمت 
حتح  ااست معاحل ما صعهيه تحصيليد تياا يوا )تح  تنا(ا  لى  حأل ساءوة تحياجات تيضحيل  ت  جي  ا  صطضي ي
ق  تت ضو ا تت أ ساي ا ما صوعف ض ا يا  صطضي   ا  ضتحصا ف صت ي صضتمت ت  تحعايالت تحوصياول ج وا ياليظ ح ى  اس 

 .(12، 1000، أيو )تح غ ل  صيليد   جات و صسعل ما تحوت  تت تح  تنيل 
  المستوىًالجتماعيًلألسرة:-2
تيو  تحت   تحضتح تا ي  وا أطساح يا يخلل يتلد وا تحضقت تحت   ق  أا ضجض  تحع ي  وا تيخض  ضتيخضتت  

حأل ساء ضاتت   ض ه يث   إحى تسخساض ونصضى تحصيليد تح  تنا  ما تح  تنلا يث   إحى نعض اي  ع ي تفاصواي
 تخد أن      ما أوا تحطال  تحتيا يعينضا  .ونصت ل ي ضتنصو ت  صعلو ي ماضيث    لض   ضتويل ضو ان   

ضما  عض  انخلياص ي ضصطض اي تحعاي ما وعظي تحيافت ما ا  إيجا ي ت  يث   صأ ي   تحع   تحتليد تح م اأم ت اا قليد
 اح فد تحهتي  أض تحصط ف ما تحوعاولل تحنل يل.  إتت ااست تحوعاولل ا  تحيافت ياضا ح  أ   نل ا خلضل

وا تين    تإلاواد  ي  ت ياضا أمود وا تحسيل تيضحى يس ي يج ضا تفاصواي تحوسان  أضضما جوية تحياف
 ا تحي  تحوطلض ا ض س وا يج  تحطاح  اتت  ت  س  ما  عض تييياا ياضا تفاصواي هتي إيا    اي قليد يصى 
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إحى يلد ح  -ل غتيما  - وناالص  تحو  نيل يجص  تفاصواي تحخاص    ضتحوصا عل ح  تنص  ضتحونا    ما يد 
 .(21، 1000، سل  تهلل) تح  تناونصضى و صسة ما تحصيليد 

  المستوىًالقتصاديًلألسرة:-1
: و سل تي ا ضط يعل وا ييث يلع  تحونصضى تفقصلا   حألن    ض ت  ااوا  ما تحصيليد تح  تنا حلطاح   

تحناا ضسض يص ا ماي ساء تحوضحض ضا ما وساهد أا    لحن    حألن   ضولا  ه ضط يعت ود تييا ضسض يل تح خد 
. مولا   تحتض  تحعايليل ا  ياضا صيليل ي تح  تنا و صسعغسى أض تحتيا ياضا ضتح ي ي  لى ونصضى صعليوا جي ا 

  .(Israel, et.al, 2011, 60)يصي مي  إ طاء قيول حلصيليد تح  تنا  ا  ضوساخاته صخلم  ييل 
 ،ونصضى و صسة أا    وضت   )ولا  ( إليجا   ييل وسهحيل وث يل إحى صيليد   تنا ت أا تحضتح يا ينصخ واا  

صيليل ي ما  ا  ييتتضا سصايج تتت ونصضى وسخسض فيت ت  ا تيطساد تحتيا يسصوضا إحى أضواا أا   مت  إما ييا 
 (. Chevalier & Lanot, 2012, 165) تح  تنا

مال صنجع ي  لى وصا عل تحصيليدا  صعسى  أس ااين   تحصا ينية مي ا تحج د ضتحست  ضتحي واا تح تاما ف  م   
ت صساا تحونصضى تفقصلا    ينا  ييا   لىضق  ي مع ا تحست  إحى إ ناد أ ساي ا إحى تحعود ما أ وا  و ا  ا 

صضمي  وصطل ات تحييا  تحيضويل  ناد جي  يم ت ااا ض احصاحا يضم  تحجض تحجي  حل  تنل ضوصا عل   لىحألن   
تحضتج ات تحوسهحيل تحو  نيل ضتحس ص تحصعليويل ضتح تاميل تحصا ف صصاح حألن   تتت تح خد تحوسخسض ضيثا  تح  وا 

أ ساء تحط تل تحوصضنطل ضتح سيل يهي   أظ  ص    تنات   ي   ما اتت تحوجاد وا أا ونصضى صيليد تحطال  وا
ينا  اي ضينجع ي  لى تحصيليد  إت لى ونصضى صيليد تحطال  وا أ ساء تحط تل  ضا تحوصضنطل ضتحستي  ا 

 وتيااض  صلساها إحى جاس  صضتم  ضنايد تحص تيف تحوخصلسل وا ينصخ و ا حالنصتاا ضجض  يج   خالل حلطاح  
   علضوات تحعاول تحصا   ض اا صث   ما تحصيليد تح  تنا صأ ي ت  وضج ا  ضليف ف يخسى أ  اا ما هيا   تحو

 أا يثننضت ل تقات وة   ن   أا تحطال  تحتيا ي تضوضا ما و ت س تتت ياحل تقصلا يل اي أا   تيصواف  ض 
 .و صسعلأم ت  يصوصعضا  و ا تت ضق  تت جي   ما تحصعليا ضطوضيات صعليويل 

أا    صعليي  ا  تحتيا يسصوضا إحى جوا ات تتت ونصضى تقصلا   و صسة يظ  ضا تاصواوا تآل اء ضتيو ات إ   
وا تض  أطساح ي ضيويلضا إحى قواء ضقت أطضد وع ي يعطضا قيول حلصعليي أا   وا غي اي وا تآل اء ضتيو ات 

  .(Chevalier & Lanot, 2012,180) تحونصضى تفقصلا   ضتفجصوا ا تحوسخسض
ًما  ًخالل ًالتًمن ًالنقاط ًالباحث ًيعرض ًالتحصيلًسبق ًفي ًلألسرة ًالقتصادي ًالمستوى ًتميز ًالتي الية

ً:ًالدراسي
   ضين ي إحى ي   عي  ما صااود نخليل تحس  ا ماحضوة تفقصلا    ا  ااو ت  إا تحعاود تفقصلا   يلع   ض

تحناء ضتحلع  ضتحست  ضتفوط ت  تفقصلا   وا نأس  أا يث   ما صوان  تين   ضصااول ا ض احصاحا يع ض 
تحتانيل ضتإلي اط تحوصضتلد تحت  يث    لي ي ووا يث     ي   إحى وخصلف تحخ  تت ضتحصجا   ضتحطل لتيطساد 

تفاصواي ما تحو  نل  ن   وا يعاسضا وا ستص ما صضمي  جوية تحياجات تينانيل ضتحو ض يل  تصسإحى 
 .(Page, et.al, 2007, 48) يللضا إحي   تحت تح  تناض احصاحا تسخساض تحصيليد 
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  ونثضحيص  صجاه تين   ميعود  تف ايث   تسخساض  خد تين   ضضوع ا تفقصلا   تحلع  إحى إيناس 
اد وا ينصطية  ول  حليلضد  لى تحواد تحالهي حن  تيصياجاص اا ضاد تح   لى ينا  صيليل  تحو  نا 

 .ضتنصو ت  صعلو  ضصطض ه تحونصت لا
  اوال  أنانيا  حصسضم تحطاح  ضيلضح   لى   جات و صسعل -أيياسا  -تفقصلا  يواا أا ياضا تحضوة 

  احونثضحيل صجاه سسن  ضأن ص . ن   نعض ه 
  المستوىًالثقافيًلألسرة:-0
 لض    اول  تح  تناما صت ي أ ساي ي ضصسضق ي تحصعليوا ضتحصيليد  وا  اا عص    اوال  ي تامل تحضتح يا  صع   

 ا  تي ساء يتضوضا  صتلي  تآل اء ما تي واد تحصا يتضوضا   ا ضخلضل ياضتحصيليد تحت تيا  لض   خاللا 
 ا  صواي تحوع مل أا اتت تحجاس  يعطا حلطسد  تمع اا احت تء  ضي  تحوطاحعل يع م تحلتتا ي صواا تااحضتح م اتحت تييل

( إت يعود تحضتح تا تحلتتا ياضا ونصضى صعليو وا أ لى 89-86، 1000)سل  تهللا  قضيا حلتياي    ضتحوضتظ ل  لي 
 ا  أنلض  يولاضا ا  و صسع صعليو واياضا ونصضى  وا ياساح ي.   يط  لى سيض أا ا   لى إيجا   ييل ويسه  ما ي

حلصسا د وة أطساح ي ض ناد خاص ميوا يصعلم  احل ل تحصا ينصخ وضس ا. مايو ات تحالصا صعلوا ما  ا  وخصلس
غسى ضيت أا أا   يطساح ا وا تيو ات تحالصا تقصل ا  لى  تحجاوعل يصالوا أا  ا ضينصخ وا وس  تت أا  

تحوص ي تت تح اول تحصا صن ي ما م ي و ى صع ف  إا تحونصضى تحصعليوا ضتح تاما حأل  ضتيي واا تحصعليي تح اسض 
تحو يلل تينانيل تحصا صتضي  عوليل تحصأنيس تيضحى  فنيواما وثنناص ي تحصعليويل ض  اتين   وناالت أ ساي 

 (.Ardila, et.al, 2005 ,541) تحونصت دضتحصا يصضقف صت ي ضصطض  تحطسد ما  حألطساد
ً:ًاليةًالتيًتميزًالمستوىًالثقافيًلألسرةًفيًالتحصيلًالدراسيسبقًيعرضًالباحثًالنقاطًالتًمنًخاللًما

 ا  إحى تحصعلي ضتحصيليدجما و ى  غ ل تي ساء ضصضجي  ي تح ا  ضتوي ت  ا ونصضى تآل اء تح تاما يلع   ض  إ 
ا إف ايأ حضح ه إوااا تحضلضد إحى ونصضته ض  وا أا  ونصضى  اد وا تحصعليي   وصوصعا  ااا تي   مإتت اتح  تنا

تصجاه تي   ن   تحت  تت تحعتليل ضتح غ لا أض  ن    ما غي ما  عض تحيافت تحنات  تحصا يني  مي ا تي ساء 
 اتيم  غ ات تي  ا ما   ي صيتحوعاولل تحلع ل ضتحتانيل وا جاس  تي  تحصا صث   إحى هيا   تح غ ل ح ى تي

ا ضاسا يج  ما صيليد تي ساء تح  تنا صأ ي اا نل يا  وا ساييل أخ ى ق  يث   تحونصضى تح تاما تحوص سا حأل  ض 
 ا حعود أا ستا  أا و د اتت تحضوة ق  يث   ما تحا ي  وا تييياا إحى خلم  ضح تحصي   تإليجا ا ح ى تف

 آلخ يا. هوالي  تيسضم صيليد  حل ايل اد    تناتحضلضد إحى صيليد  وا يس  ا   يل
ًعواملًتتعلقًبالمعلمًوالبيئةًالصفيةًوالمدرسية:-ج
 دورًالمعلمًفيًالتحصيلًالدراسي:-1
ص صاه  لي  تحعوليل تحص  ضيل ضتحصعليويل صصي   وا خالح  والوح تحونصت د ما أ   ا  و و ت  ويض  يو د تحوعلي   

يجا ا تحتايي  يس  ض يس يا  اإلوامل وا خالد تحصسا د تإل طال حلماحوعلي تحساجح ي  ف حصيتيم نعا    اوجصوة
تحو  نلا ووا يجعد تحطال  يويلضا أا   سيض صيتيم تحوهي  وا  أسنطلإحى ج ض ه تحو تضحل إلن تا ي ما 

 .(Israel & Braulieu, 2004,265)تحسجاح ما تحو  نل 
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ما تحصعاود   وعاولل قضتو ا تحوض   ضتحي  ضتح يول ضيصجس  تحن  تحطال ض تحت  يعاود أا تحوعلي تحساجح ا
ضي  س مي  ي  تحوا   تحعلويل ووا    ض يا تحطاح يث   إحى خلم سضا وا تحعالقل تحيويول  يس إس    تت اوع ي

 .(11، 1000، يو )أياسد ح  تحصسضم مي ا 
 س  طال    مي ا وة طال   اض تحوعلي تحت  ينجة تحويضد تحو غض  أا تحوعلي تحت  يسجح ما إقاول  القل جي  

تحوطاحعلا ضتح ني ....تحخا ضاض ي  سيض  ا ي  س ويال  أا األال   ج ي   حي صاا  س اي ضيسوي ا ضي  س ويضف  
  يل خ  تص ي  صع فما تحي يث وع ي ح ا  خال ا  ضيظ   تاصواو تحطال تحوعلي تحت  ينجة تحي يث تإليجا ا  يا 

صعطا تف صناول  إت ا تسسعافص ي  ي يلا اتت  اإلوامل إحى ت صناوص  ضطالقل ضج    صنجيع ي  لى تحصع ي 
حلص  يس ينا   تحطاح   لى  ا  و يي ت   ايود ضتحصنجية ضتفاصواي  وا يتضح  تحوعلي أض يسعل ا ضصخلم جض  ا  إينان

وة ونا   تحطاح ا يصى وة أضحي   ا  يظ   صعاطساوا يصضج   لى تحوعلي أا ا تح  تنا  مة ونصضى صيليل 
تحتيا ي ي ضا تحسضوى ما تحلفا ووا يهي  وا وي ص ي حوعلو يا ضيسعاس  ناد إيجا ا  لى صيليل ي 
تح  تناا ضما ا ي  وا تييياا يسود أا ي    تحطاح  أا تحوعلي ي مض نلضا  تحخاطئ ضف ي مو  انخصا 

ين ا  نلضا  تحخاطئ ض غ ص  ما ونا  ص   لى تحصخلص أض تحصخسيف وس ا ض س وا ينع  تحطاح   صس ي تحوعلي 
 .(Israel & Braulieu, 2004, 128) أا   حلصعاضا وع  ت  يظ   تنصع ت 

تحعالقل  يا تحوعلي  صوهمتل جا يل ي ط   اءتحصعليم  لى تحنلض  تحلسا تحنتجصسا   لى تحوعلي  ضيس  ا
صيليد تح  تناا ضوا تيمود ما اته تحياحل إيتاف تحصعليم  لى تحنلض  سعاس  ناد نل ا  لى صضتحطاح ا ض 
يس ا صث    حلطال اوا يج  و ت ا  تحياحل تحسسنيل ضتفجصوا يل ا ضتنص  تح   صعهيه تحنلض  تحجي  اءتحلسا تحن

 .(11-10، 1000أجو ا ) تح  تناتحصيليد تحطاح   ما
م تيف يتصل  صأ ي  تحوعلي  لى صيليد طال   وا خالد نواص  متط  د يصع ى تح  إحى تحط   أا ي ى تح ايث

م تيضتيناحي  تحص  ينيل تحصا ينصخ و ا وة طال   ضو ى إحواو    اا ماحوعلي تحتا    لى تنصخ تي أناحي  ضط  
وااسات طال   وا ساييل ضوة ط يعل تحوا   تحصا يتض  ي  ص  ين ا وا ساييل أخ ىا ص  ينيل صصسان  وة ق  تت ضت 

 ااوا أا تنص الد تحوعلي حلضقت ضإلوااسات طال   اح ى طال   تح  تنا تحصيليد هيا   ناد ا ي  ما  ين ي
يواا أا ينااي ما ت صساا وع فت  ام تحص  يس ضتنصخ تي تيسنطل تحوسان ل حوضوضا تحصعليتيط   يةسض صض 

 تح  تنا حطال  .تحصيليد 
ًإلىًانخفاضًتحصيلًالطالبًوتعودًإلىًالمعلمًفيماًيلي:تؤديًيمكنًتحديدًبعضًالعواملًالتيًًو
 تنصخ تي أناحي  معاحل ما تحص  يس. ص سا 
 م ضتيناحي  تحصا يواا تنصخ تو ا وة تحطال  وعاف تحصيليد.تيإحواي تحوعلي  احط   ستص 
  وعف نخليل تحوعلي ضنلضا  ووا يث   إحى سسض  تحطال  وس. 
  تحطال  وس . تحصا صسس غي  تحص  ضيل  تيحساظتنصخ تي تحوعلي 
 تحوعلي. ياتاسا وعف 
 (.11-12، 1002،  تن )تنصخ تي تحوعلي يناحي  تحصنجية تحالهول حهيا   تحصيليد تح  تنا  قلل 
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 دورًالمنهجًفيًالتحصيلًالدراسي:-2
ا مت  تح  تنا تحوس ج تح  تنا أي   سال  تحعوليل تحصعليويلا ضحلوس ج أ   ا ي  ما  وليل تحصيليد يع    

ي ص ط ما ا ي  وا تييياا  احوس جا  تح  تنا تحصيليد ت صساا ضأأنا ت تحا ي  وا تح  تنات إحى أا تسخساض 
 :ما صصو دض يد تح  تنا     وا تحعضتود تحصا ق  ص ص ط  احوس ج ضصنااي ما تسخساض تحصيلاسا  ض 
 تحايف. أا   واا ي مة تحوعلي إحى تحص ايه  لى تحاي وا    ويصضيات تحوس ج و 
  تحس ي. فص ايه تحوس ج  لى تحجضتس  تحوع ميل تحصا صصطل  تحيسظ 
  تحوصسضقيا تحطل لص ايه تحا ي  وا تحوسااج  لى. 
 تح  تنا. قلل تحصنضيم ضتحجات يل ما وضوض ات تحوس ج 
  تحطل لوة ق  تت تح  تنيل   ي صسان   عض تحوساايي تحوصووسل ما تحوسااج. 
 تح  تنا. وعف تحص ت ط  يا ويصضيات ضوضوضا تحوس ج 
 تح  تنا. قلل تإلوااسات تحوصايل حصسسيت تحوس ج 
 تح  تنا. لعض ل تحوس ج 
  (20، 2991، السالم)صوا   ويصضيات تحوس ج وة تحضتقة. 

 صيصطض تت تحييا ا اوا أس  الوا  يج  أا ياضا    ف تحصساغي وةتحوسااج وا ضقت آلخ   ص يي  ض لى اتت ض
ضالوا  اصجضي  تحوسااج وا خالد تف صوا   لى تحوصخلليا سل ح قا  يا  لى تحتياي  احص يي   ط يتل  لويل

 .(22-28، 1002، بدور)ااست وسااج تتت  سيل  لويل وعال   ضوصطض   تسعاس تح   لى تحصيليد تح  تنا 
ًًجماعةًاألقرانًفيًالتحصيلًالدراسي:المدرسةًًوًدور-3
وا أجد صيتيم تيا تف  ال ا سال اا  وا خالدإا تحو  نل  ا ص ا اا وثننل تجصوا يل ض ييل ص  ضيل صعود   

 يصسم وا  ااثفء ما صيتيم تيا تف تحص  ضيل  تخد تحو  نل ضخا ج ا  اضسناطاص ااتحوسنض   ضصل  جوية ج ض 
 .(54، 5555 تن ا )ص  يل ليييل ض لى أنس نليول  ا  ف إحي  ص  يل أ ساي صوة وا 

مإا  ايصأ   تحصيليد تح  تنا ح ى تحطال   احو  نل تحصا يصعلوضا مي اا ضوا صت و  وا صن يالت حطال  اض  
تحاص  ضغي اا وا ض وع تت تحلسضفا ض سض يل أ سيل تحو  نلا  ما تحوا يل تحوصايل حلو ت س ح ا صأ ي  تإلوااسات

تحولا   تحص  ينيل )تحصعليويل(. ماحو  نل تحصا صصضتم  مي ا تإلوااسات تحجي   ياضا ساصج تحصعليي مي ا أا   وا 
لا ي سوط تإل ت   تحو  ن تحطاح تحو  نل تحصا صسصت  إحى تإلوااسات تحالهول ي تء  ض ااا اوا يصأ   صيليد 

و ي  تحو نل ما قيا ص  حلو  نل ضوعلوي ا ضت  ت ي ا ضطل ص ا يواا أا ينااي ما  وليل  ح ى ي تحصنماحيهي أض 
تحصيليد إحى تسخساض صث    تحنييلتحصيليد تح  تناا ضق  أنا ت  عض تح  تنات إحى أا تإل ت   تحو  نيل 

 :صصو دض تح  تنا 
 حلو  نل. اءتإل ت   تح اصاصض يل ضتحصسظيي تحن 
 تحو  نل ضغيا   تحوصا   ووا يجعل  أا     و  وا هوالي  حلصأخ  تح  تنا.ما  تحطاح تسصظاي  وعف 
  ا ض  ي ق  ص   لى تحسجاح.اإلخسام  تحطاح ضتحو  نل يث   إحى نعض   تحطاح نضء تحعالقل  يا 
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  تحطاح  يسعاس  ناد نل ا  لى  تحطل ل يا  ضصجااد تحس ضمضتنصع ت تص ا  تحطاح إاواد تحو  نل حويضد
 أ تي  تحو  نا.ض لى 

  (18، 1002،  تن ) لى تحلسضفا ض  ي تحصجاسس  يا تحطال   تحطل لنضء صضهية. 

حتح  يصضج   لى إ ت   تحو  نل صسسيت تحنيانل تحص  ضيل تحنليول ضتحعود  احصعاضا وة أم ت  تح ييل تحصعليويل  لى 
تحنليي ضصضمي  تحوساخ ضتحجض تحوسان   حوت     احصخطيطتتحوسااج تح  تنيل خالد صيتيم تيا تف تحص  ضيل وا 

 .(11، 1001،   واا) تء تحص  ض  حأل
ا ضق  صعود جوا ل  ايق تا لض   خالل ما و يلل تحو تاتل ضتحن ا   يصأ   تحطاح م :أماًعلىًصعيدًاألقران

وا ل  ا تح  تنل ض  تحطل لتيق تا اأي  تحعضتود تحصا صن ي ما ص سا تحصيليد تح  تنا وا خالد ل ف  ت 
وا خالد  ا يجاإضق  ين ي تيليا  ما  عض تييياا   ض   ا لى صيليل  تح  تنا نل ا   يسعاسووا  اتحضقت

 .(10ا 1002 تن ا )تحطل لتح  تنا صيليد تح  ض ه إيجا ا   لى  تسعاسووا  تحطل ل ث  ضح تحصسامس  يا 
وااساص اا تحو  نل وا   ءت   ضوصنع لا ا ي   ونصضى تحصيليد تح  تنا  مة ما صث   تحصا تحعضتود مإا حتت  ضت 

وااسات ضغساها ضجض ص  ضتحوس اج ضمعاحيص اا ضي ت ص ا تحصعلييا متيضط   ضو ا تص ا ضتحوعلي  ض ض  ضتنصع ت تص ا تحس   ضت 
 تفقصلا    ونصضتاا يصأ   تين    ض  إا إت أيياسا   إ اقص  أض أمودا إلسجاه ض مع  ح ي  وا صيسيه ما تين  

 .ضتح تاما ضتفجصوا ا

ً:لعرضًالتحصيلًالدراسيًماًسبقتعقيبًعلىً
يصضقف  لى نخليل تحطاح  ضو ى تقصسا    سا   تحسجاح  تحجهء تي ظي وا تحصيليد تح  تناأا تح ايث ي ى ض  
 قانيل تحوييطل    و وا ااست تحظ ضف اضتحيلضد  لى   جات و صسعل تحصسضم تح  تنا هيوص  ضت  ت ص  ما ض 

تحونأحل صصضقف  لى اته ض تحصيليد تح  تنا  ض مةحلسجاح ضتحصسضما  ا  ضوثحولا ض  وا صاضا اته تحظ ضف وسصاي
 . ال ا أا   وا تحعضتود تيخ ىتحطاح  سسن  

ًبينًالصالبةًالنفسيةًوالتحصيلًالدراسي:ًالعالقة-خامساًا
 يوااإت  اضتحصيليد تح  تنا تحسسنيل تحلال ل وا اد أاويل و ى ص يا تحسظ   تإلطا  تنصع تض خالد وا   

 تحسسنيل  احليل تحس   صوصة   جل يي  تا أس وا اوا   عو واا ض يتا   ت ص اطا   ي ص طاا تحوس ضويا اتيا إا تحتضد
 .حلس   تحونصت لا تحييا  ونا  ما صث     ض اا تحصا تحنضيل

 تحوجافت وعظي ما ضتحصيو  تح ساء و يلل ما تحوجصوة معلي ي يعصو  تحونصت د  وا  لتحجاوع طل ل ع ضي
 ح ي ي؛ تحسسنيل تحلال ل وا  اد   ق   يس  ا صضمي  ضتحصخ ج تحسجاح وا لتحجاوع طل ل يصواا ضحاا تحعلويلا
 وا  اد ضصت ل ا تحنخليل يياص ي  ا  وااي أا اوا يياص يا ما صعص و ي تحصا تحعت ات تجصياه وا صواس ي
 تحصا تيا تف صيتيم إحى وا تحعضتود تحصا صضلد تحونتات صل  تجصياه  لى ضتحعود ضوصا  ا ونتات وا مي ا

 . تح  تنيل تحوت  تتضتحيلضد  لى   جات و صسعل ما  صيتيت اإحى  طاح  اد يطوح
تحلال ل  وس ضي إحى  اإلوامل تحو ضسل تحسسنيلا و د تحوص تخلل تحوساايي  عض تحص  ض  تحص تث ما تض   ضق    

 تحصي يات وضتج ل  لى تحس   ق    هيا   إحى وجوض  ا ما ضص  ف وصااولل تحوساايي اته اإ تحتضد ضيواا تحسسنيلا
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 اوا  سجاحا حوضتج ص ا تحالهي تحصايف إي تث  لى تحت    خالد وا ضتجصياهاا تحييا  ما صضتج   تحصا ضتحلعض ات
 ما تحطاح  صضتج  تحصا تحلع ل تحوضتقف ضتجصياه تحسجاح  ضتود وا أنانا  اود ينادتحصيليد تح  تنا  أا

 .ضتسسعاحا نلضاا ض  ات  اقص ت  ط يت  وضتللل وا ضصواس  يياص 
 تحسسنيل تحلال ل ونصضى  مة  لى لتحجاوع طل ل حونا    إ نا يل   توج حضجض  وانل تحياجل أا تح ايث ضي ى 

 اتت ما تح اي تحص  ضييا  ض  إحى  اإلوامل اتحوجصوعيل تحسسنيل تحليل و تاه  اصم  لى يتة تح ض  ضاتت ح ي يا
 .تحوجاد

تحويللل تحس اييل حلعالقل تح يساويل  اضتحصيليد تح  تناا ماحصيليد تحو صسة ما صث   تحلال ل تحسسنيل ض   
تحسسنا  ضهيا   سوضهما صت ي تحطاح   ضاضوا ين يتح ساء   يا تحطاح  وا ج ل ضوييط  تحو  نا وا ج ل أخ ى 

تحصيليد تحعلوا تحو صسة ضتح وا ضتحت ضد ض ضصصو د أاي تحوثن تت تحجي   حصل  تحعالقل ما تفجص ا   اضتحعلوا
حاا اسا  ج ف   يا  ا احوعايي  تحو  نيل ضتفسنجاي وع ا ضتحتياي  وا اض وطلض  وس   لى سيض وسظي ضوسنم

يجا يل  يا تحلال ل تحسسنيل إ القل  أا اسا إحى  (2996) ض الي أنا  ينيا مت تحعلواء يضد تحعالقل  يس واا 
يجا يل أض نل يل  يا اد وا تحلال ل تحسسنيل إاحصساقض ما ضجض   القل مضما تحخصاي  ضتحصيليد تح  تناا

ط يعل صل     يل  يااضتحصيليد تح  تنا ونضغ قض  إلج تءتت تح  تنات تحعلويل ضتحنياضحضجيل ما اتت تحوجاد 
  تحعالقل.
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ًالجامعة:ًطلبةالخصائصًالنمائيةً-سادساًا
صصاضا نخليل تحس   وا خالد وا ياصن   وا وعا ف  إتوا أاي تحن تيح تحعو يلا  طل ل تحجاوعلع  ي   

 ا  لالي ضأا  اا ضأخل  ا تحييا  مص تت أاي صجعل ا تحخلايص وا  وجوض ل تحس   مي ا يصويهضوعلضواتا ض 
 تحوعال . تإلسناسا صوةتحوج   ا يو  تحصا تحوصاليتلض تحن يعل  تحوص ي تت وة حلصجاض 

 :ًأهميةًطلبةًالجامعة
صاوا أاويل طل ل تحجاوعل  احسن ل حلوجصوة ما اضس ي ول  ت  حلصج ي  ضتحص يي ا م ي  ا   وا ييولضا حضتء  

تحصي يث ما تحنلض  ضتحعود وا خالد تحتيي تحج ي   تحصا يص سضس اا ضتحصا  ا   وا ص خد ما وضتج ل وة وا اض 
تح تاما ضتفجصوا ا ما تحوجصوة ااد. يس ي جهء ناي  وا قيي صتلي يلا ضح تت يع  طل ل تحجاوعل ول   تحص يي  

وا تحص اي  تحوجصوعاا ض احصاحا مإس ي يصأ  ضا  وا ي ض  مي  ضوا يط أ  لي  وا ص ي تت ما جضتس  تحييا  
 . أضوا  يتحوخصلسلا مصصأ   ص عا  حتح  أ ضت اي ضصص ي  

 صث   ضاا ضتحسناطا تحعود  لى ضتحت    ضتحسا ليل  احييضيل صصويه  و يل ميل طل ل تحجاوعل أا ي ى تح ايثض    
يس ي  تحياو  تحضقت ما ا ي   و ض   و دص طل ل تحجاوعل   تنلض لى اتت  م صوةاحوجت  ساء ما و وا    ض ت  

  أنواد تيول ض  ص ا ض صا اا ضياو اا ضونصت ل اا ضاي   ض  تيول تحصا صسضم   ضص ا ضوضت  اا ال ا.
ًطلبةًالجامعةًتتمثلًفيًمجموعةًنقاطًأهمها:وعليهًفإنًأهميةً

 تحت  وةحوجصت ضولليل تيولا ضولليل اتحطاح  سسن  ولليل صيصو ا و ض    طل ل تحجاوعل تفاصواي إا .2
 تح ضييل ضطاقاص  ضق  تص ا تنصع ت تص ا انف  لى تحطاح  صنا   اس يا م  يل و ض   ضاا إحي ا يسصوا

 صوةحوجت قض  ياا تجصوا يل و ض   ضاا تحجضتس ا اته صسويل  لى ضتحعود ضتفجصوا يل ضتحعتليل ضتحجنويل
 ا.قيو   لى ويامظا    ص ت  اا وعصهت   أوص ا   تامل عا  ون  طل ل تحجاوعل وا جيال   صصطل  ضصوانا ا

 تحصسويل يا نيانيل و ض  ض  صسوضيلا تقصلا يل و ض   تحياو  تحضقت ما  طل ل تحجاوعل تفاصواي إا .1
واحال ض  ضتإلسصاجا تحعود  ألضد ضولول ضو   لا ضت يل  ن يل طاقات صصطل  تيول صسن اا تحصا تفقصلا يل
 وا تحعل  اتت ينض  وا  ن   نيانيل و ض    طل ل تحجاوعل تفاصواي يع ض  اتحالهول ضتحو ا تت حلوعا ف
 صصطل  ضتفجصوا يل ضتحنيانيل تفقصلا يل تحصسويل  وليل مإا حتح  ضيوا يلا ي يضحضجيلأ نيانيل ل ت ات

 7). ، 2008 ،تحنع  )تحجاوعل طل ل  جيد يو ل  تحت  تحعوليل اته ما تح ييس تحعسل    تنل
 النمائيةًلطلبةًالجامعةًالخصائص:ً

 إت تحسوضا ضتاصواد تحسسس  لى تف صوا  مي ا يصي تحس   ييا  ما ا ي   صيضد و يلل طل ل تحجاوعل و يلل صّو د   
 .ضتفجصوا يل ضتحعاطسيل ضتحعتليل تحجنويل تحنوات وا  جولل تحو يلل اته صصويه

تحتيا يو ضا ما  طل ل تحجاوعل صي ي  ما تح يضحضجيل تحيصويل اته تحساييل أاويل ثا ص الفسيولوجية: الناحية-1
 آخ  وا ضضظايس  تحجني ناد تقص ت  طل ل تحجاوعل و يلل   تيل صن  ض  او ول ما ييا  تإلسناا و يلل  و يل

ص ة اته تحص ي تت صيضفت ما صا ض تحجني والوح ما ضن يعل ض ويتل ضتنعل صيضفت صن   اوا تحسوجا   جات
 ويضد تحس   
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 (.20، 1021 ،ويلنضا)
 أ لى وا تحعتلاي سوضا تص  يض  تفاصواد سيض حطل ل تحجاوعل تحعتليل تحت  تت صصج  :العقلية الناحيةً-2

 ضتحصخيدا ضتحصتا  تفسص اه يسوض اوا  ضوضحا تحظ ض  ما تحخالل ضتحويضد ضتح ضتيات تحت  تت ضص  أ تحونصضياتا
 تينسا  ما ضتح غ ل تحتلص ق تء  إحى تح  ي مع  ق   ي ضوا تحيتظلا أيالي  احي ما تحطاح  تحجاوعا ضيعيش

  لى تحا ا  ح  يت و ا تحصا ضتينياء ضتحتيي ضتحو ا ئ تيماا  صت د  ا تحطاح  تحجاوعا يصضقف اوا ضتح يالتا
ضيصت د  عض تيماا  تحوسطتيل ضتحضتقعيل ضي مض تيماا  تحصتلي يل  وسطتيل وساقنل ضيساقن ا مي ا ضيسا  ااص ال 
  ). 18، 1006،تحنع  )
 ج ل وا صوةحوجت ضح تامل ج ل وا  يضحضجا حسوض صخوة  و يل ياحل طل ل تحجاوعل اإ :النفعالية الناحيةً-3

 اس يي  ض  إت تح تخدا وا تحنا ل تحنخليل أض طل ل تحجاوعل ن ييل صي ي  إحى تحسسس  لواء ضيتا  أخ ىا
  وا تحنخليل  ساء ما تح يضحضجا تحعسل   يا وضتءول ييتم تحت  تح ساء ضاض تحسسناا تح ساء تاصواد لى  تنصسا  ت
 تفجصوا ا تحنيام  تامل وا طل ل تحجاوعل ينصض   ا تحصا تحتيويل ضتحصضج ات ضغ تيه ض ضتمة ياجات وا صيصضي 
 تحصأود وا تحنا ل تحنخليل صوايا إحى تحسسنا تح ساء تاصواد يث    ييث تفجصوا يلا تحصسنيل  وليل خالد
 (.21، 1001، حيلل) تفجصوا ا تحضتقة وجافت وخصلف ما تحنض 

 صاضا ضق  نل يل تحسا   صاضا مت  سسن ا  ا تحس   ييول ا تحصا تحسا   أ   ه ما اته تحو يلل وس ضي تحتتت ضي
  ا تحونصتد تحاياا ضتح   ايساا تحنعض  ح ي  ضي  ه تحنخصا صجاه تآلخ يا أمعاد   ض  وا صسنأ ضاا يجا يلإ

 . 13)، 2102،ويلنضا ) اص ضقض  تسسعافص  غهت    ا موال   ضونا   ضأيانيس اإ ت   ضتح ي 
 ضيثا  .متط  يضحضجيل ظاا   نضتضحي تجصوا يل يتيتل ضلس ي  طل ل تحجاوعل إحى يسظ  :الجتماعية الناحية-4

 تفجصوا ا تحنيام ما  ض ه يخت تحس   صأايد صوةحوجت يياضد ييسوا ص  أطل ل تحجاوعل  مص   أا تفجصواا  لواء
 تحصا تحو يلل اا تحجاوعلطل ل  تحو يلل تحعو يل أا ي ى وا ضاسا  تفجصوا يلا تحييا  حوعايي  ضمتا   ضأ تي 
 .صوةحوجت ما ضنيانيل ضتقصلا يل تجصوا يل  أ ضت  حلتياي وثاال   تحس   مي ا يل ح

 إحى ضتحويد تحتتت صيتيم إحى تحطل ل ضينعى   ا ضتف صساء تحنخلا  احوظ   تفاصواي إحى طل ل تحجاوعل يويدض  
 ما طل ل تحجاوعل يويد اوا تحسسسا  لى تف صوا  إحى تآلخ   لى تف صوا  وا ضتفسصتاد تفجصوا اا تفنصتالد

  احنخليات تإل جا  إحى تحويد إحى ض اإلوامل يا   تحا ي   ضتح تل ي   ضتف ص اط تيل قاء إحى تحو يلل اته
 يسصوضا تحصا ضتحط تل تفجصوا يل ضتحوااسل  احونثضحيل طل ل تحجاوعل ض ا يه ت  اوا ااص ويااا ضوياضحلتح ا ه  

 26). ، 2002 ،تح ضيش) إحي ا

 يسس   ق  خلايص  ول أا إف ايصلسضا  وا صصلف    ن ييل تحن ا  طل ل تحجاوعل أا مي ضي ى تح ايث    
 س ضي واو وعيسل تجصوا يل وااسل حن د ينصسي ضاض  وعياا صعليوا حسنم يسصوضا ضلس ي  طل ل تحجاوعل ا  

 وا  احع ي  صويهاي ض احصاحا يا   تحوييط صوةحوجت ما ي ثص تحص ي تت تحصا حوخصلف ا  أ ا  إ  تا  لي ي
 : لى تحسيض تآلصا إجواح ا يواا تحصا تحوويه  تحخلايص
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 ما صاضيس ي ضتاصواد سوض وا طل ل تحجاوعل إحي  يلد حوا سصيجل تحسا ليل اته صصضح  : والدينامية الفاعلية -
  يا صجوة تحجاوعيل ماحو يلل أخ ىا ساييل وا تحسسنا تحسوض إحي  يث   ضوا ساييلا وا ضتحسنيضحضجا تح يضحضجا

 أض تح جضحل وا تحن ي  تفقص ت   ا تحصع ي  وظاا  ضتوح  ناد  امي ضصصجلى تحن ا ا ضتنص الد تحو تاتل خاصول
 تحويضد ضصوايه تحعتليل تفنصع ت تت صسصح وا تحو يلل اته    صصني وا إحى  اإلوامل اتت تحااوللا تيسض ل

 تفجصوا يلا تحونثضحيات ضصتل  تفجصوا ا تح ض  حن د طل ل تحجاوعل ييلص    تيل إحى يث   وا ضاض ضتفصجاااتا
 ماا حتت اي   يييط حوا طل ل تحجاوعل إ  ت  هيا   إحى صث   تحجاوعل ما تحصعليويل تحو يلل ظ ضف أا اوا

 ضتحونا ال تحسا ليل وا وهي إحى  ي مع ي ووا أا   صاضا ضوناالص  واضساص   وخصلف تفجصوا ا حلضتقةص ي يناني
 .(11 ،1008،   ت ا)  تحضتقة اتت ما حلصأ ي  وس ي وياضحل ما

 صعليويل خ  تت وا ح  يصع وضا ضواتحصا يعينضا مي ا  تحعو يل تحو يلل  ياي مطل ل تحجاوعل :المستقبلية النظرة
  لى ا  ي ل أا   ياضسضا  ي ضوا تحيتيتيضاا أليا   ضلس ي  وجصوع ي ونصت د إحى حلسظ  ويال   أا   ياضسضا
 تحصساثد تحوسعي  احسناط ضتحييضيل وا ا ي   ت   يصنوضام ي  وص ي تص ا صجاه ينانيل ضأا   تحووا دا تحضتقة ص يي 

 18). ، 2009،تحيت اسا) تحتتصيل ضآواح ي وا خالد تحصطلة حلونصت د تحون م تحت  ييود ما طياص  أيالو ي
يس ا صناد  تحس  ا ا   يو  تحصا تإلسناا و تيد أاي وا طل ل تحجاوعل و يلل أا ي ى تح ايث صت ي ووا     

ستطل صيضد أنانيل ما يياص ا ضو يلل و ول صصني  احسواييل تحجن يل ضتحعتليل ضتح تاميل ضتفجصوا يلا ضصوصاه 
تحصا يواا تفنصسا   وس ا ما صطض  ضصت ي  احج يل ضتحييضيل ضتحسناطا ضصهخ   احطاقات ضتحت  تت تحا ي   

 لى أغلى   ضتص ا ضايف صسوي ا ضايف صضج  ا  ض لى تيول أا صع ف ايسيل تحويامظل تحوجصوعات ض قي اا
  صث    ناحص ا ما تحييا . يصىضصنصسي  وس ا 
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 رابعالفصل ال                                             

 وإجراءاتهامنهج الدراسة 
 تغيمموف   كي يمم   ممي ر     تيديممد  مت ممد ف دوف مم     صمم  ف  يدمم  صممت تيديممد  ممدرا ف دوف مم     ضمم ه امملف ف  يتًً

  لتيقم   مه ف خصم ال ف  ميك  توه   رملو ف د ف خطم ف  عدمدفد ود ف  ف دوف م    فامموفاف  ف  تل م   ف دوف      
  في   يلي ت ضيح  ل ك:

ًالدراسة:ًمنهج-أولًا
ت د الو ف دوف    ه ف دوف    ف  ص ي   در  تردف ع ى وصد  ت صي  ف صالل  ف د  ي   دالقتر  ل  تيصيت    

ده ف  درا ف كثو  الا      "ف  ص ي ف تيليلي"ف  درا ادفف ف دوف   ف تخدم ف ل يث و ف دوف ي    تيقي  
ل      بي د     ص  ف ظ اوة   ض ع  ل دتل وو مردًف تط يقيً   دظ ً   ليص ل دلى      لدوف    ف  ص ي 

"يرتم   ص  ظ اوة و   شكل   يددة   تص هوا  ك يً  ده طوه  م د  ي د      ل      لأده  ي وفف دوف    
خض در   لدوف   ف دقيق "   .(370, 2007)ملحم,  قدد  ده ف ظ اوة و  ف  شكل    تصدي ر   تيليلر   ف 

   قد ت ثت ل ك ل  م د يه ف ت  ييه:
  ف دظوه   ف    وة  لصالل  ف د  ي  وام  د م لشكت  ف صالل  ف د  ي ت وه  ف ل يث تد  ل  لجانبًالنظري:ا -1

ف   ف ت ف  ؤثوة وام   ف ت وفض وا يته   ت وه ه  ه ييث  ف دوف ي ف تيصيت ثم تد  ل  فيه  ت ف  ؤثوة  ف ف  
 .فيه

دلى ديد   ل د ف تيق   ه صدقه  ثل ته ف د  ي ف صالل  ق م ف ل يث  تط ي   قي س  الجانبًالميداني: -2
قد      قووفترم ف دوف ي في  وفوفد ديد  ف دوف  دوم    ت  ط  ي  ب   دفة فف دوف    ي  ب دوم ته دلى 

    م  ف دوم   ف خ م ق م لثم    ه ف طلل  ود  رم دلى دوم   ف طلل  وفوفد ديد  ف دوف  يصت ف ل يث 
 .ر فوضي ت   ف دوف   و ال صي  ف  د  ل   لتيق   ه  فايص اي ل  ق فديه 

ًًمجتمعًالدراسة:-ثانياًا
ف دظوه   ف تط يقي  في ف كلي    ف وفل   في ل ض  ف ث دي  تيهف  دطلل  لدوف    ه  ف صلي  مت د ف  أ  ت   

ف   مليه في كلي   م     د ش   ل  م  (توبي ف   ف يق ق  ف صيد    ردد   ف  ددي  ف   ف  ل م) م     د ش 
م     مدف ل دفاوة فايص ا   ل د ف وم ع ع ى  ط  لً   ط  ل   (20321)دددام  ف ل  غ( 2014-2013)ف دوف ي
ط  لً   (176944) الف ف   م اللت يه وه  م  ع ف طلل  ف   مليه في كلي   م     د ش  خ (2014)د ش 

  .(2014)دفاوة فايص ا  م     د ش    كلي  تط يقي   دظوه  (23) ط  ل    زديه دلى 
ل مت د  في تق ي ه  د ش  م    ت د ف ل يث دلى ف تق يم ف ص دو ده  زفوة ف ت ليم ف    ي  وا     قد فد

ف ص دو  (37)قوفو وا    م     د ش  لي ف وقم  دلىف تد دًف    م ال  ي ب فالختص لف ف صلي ع ى 
وشي  م     د ش    تض ه الف و    قد تم ف يص ل دلى الف ف قوفو  ه خالل ف وم ع ع ى 2006\10\8 ت وهخ 

 تي:ف قوفو تيديد ف كلي   ف تط يقي   ف كلي   ف دظوه  في م     د ش    دلى ف دي  فآل
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 :كلي   ف ردد   ف  ددي ف  د ه  طب   ف صيد    ف لشوي ف طب ) تضم كلي    الكلياتًالتطبيقية   
 كلي  ف  ل م لكت فختص ص تر  ف ط ي ي      ف     وه   ف  يك ديكي   ف كروب اي   ف زوفدي   ف   ل   تي 

  ف وه ضي    ف  يزه ا  ف كي ي ا...(.

 ف توبي    ف يق ق     ف  د ه ف م يل (.  فادالم   ختص ص تر  لفآلدفب ) تضم : الكلياتًالنظرية    

 (ف صمميد   كليمم   ف  لمم مكليمم   ف  دديمم   ممه )كليمم  ف ردد مم   كممالً طلقيمم   دشمم فاي   قممد فختمم و ف ل يممث لطوهقمم    
 لكليمم    ككليمم     ثلمم     ف يقمم ق(كليمم   ف توبيمم   ممه )كليمم   فختمم و كممالً  ك مم  ف تط يقيمم   ثلممً   لكليمم    ككليمم   
تيقيم    مه ف كليم   ف دظوهم  كليتميه   كلي    مه ف كليم   ف تط يقيم   ثالث ك ه   ب فختي و ف ل يث ف دظوه   

 .ف دوف  ف تق وب في يمم ف  مت د  كت  ه ف كلي   ف دظوه   ف تط يقي  ف  خت وة في ديد  
 ل م ب قموب املو ف كليم    مه   ختل م قد تم فختي و الو ف كليم    درم  تيتم ي وق م  ً   تد دم   فختص صم    

 مممه وممممت      ف وفل ممم  ف ث ديممم  تيهف  مممد طللممم ك ممم  فختممم و ف ل يمممث    كممم ه دوف ممم  ف ل يمممث   مممر    ف تط يممم  فيرممم 
خص اصمرم   م  ترم تل مً   لييم ة ف م   يم   فطمالب  الخمتالف    ف  م لق  ف ف يص ل دلى   دالترم في ف  د

ف  مد  ف وفل م   مد طللم   ق ودمً  ل    ام  ففد ه مدد ع ى ف م   م      مؤ  ي ترم   فملم ترم  يمد دًة ف ث دي ف  د  
  ف ليه و ض ف  د ف  دديدة في ف م   م   ك م  وه ف طللم  فمي ف  مد ف  ف خيموة  مه ف م   م  تمزدفد   مؤ  ي ترم

مُدرم  مه تيديمُد      وصمليخ و ام  ل  ت  ي فزدفد  خ وُترم في ل ض م فدمب ف ييم ة ف تمي   مديرم   ل  م   ُت  كُن
ددمد ت وضُضمرم  رمتصمونف يم  خ موفترم  كي  امُب غيموُ ف  شكل  ف تي قد ت فُمُرُرم    قد يكم ه ل مك ل اليتملفُا  تمم وُ 

ف خممو م  ممه ف  صمم ي  ي ال يزف مم ه يممديثُ  ف ث ديمم امملف  ممه د ييمم    يد مم  ف طللمم  فممي ف  ممد   ف  شممكال   ثممت تلممك 
ه ك ه ل ك لشكت مزاي(   ل  ت  ي  م تتشكت  ديرم ف خ وُة ف ك في  فمي ف ت   مت  مد    شمكال  ف ييم ةف  ف دي  ) ف 

ي ي ممممميه ف ل يمممممث دمممممدد وفممممموفد ف  مت مممممد ف صممممملي   يدممممم  ف دوف ممممم  فمممممي م   ممممم  د شممممم  دمممممه ف  ممممم م  في ممممم  يلممممم
 :(2014\2013)ف دوف ي
ًوالحالةًالجتماعيةًوالجنسًةالدراسيالدراسيًوالسنةًًالختصاصحسبًًموزعينعددًأفرادًالمجتمعًاألصليًً(1)جدول

ًالرابعةًالسنةً
 ف د ل  ف  م  ع ف د ل  عد ث ف د ل  لك وًالدراسيًالختصاص

 %22.92 4658 %13.27 2698 %9.64 1960 الكليات التطبيقية

 %19.18 3898 %10.46 2126 %72,8 1772 الكليات النظرية

 %42.10 8556 %23.73 4824 %18.36 3732 المجموع

ًالثانيةالسنةً
 ف د ل  ف  م  ع ف د ل  عد ث ف د ل  لك وًالدراسيًالختصاص

 %22.02 4476 %12.76 2593 %9.26 1883 الكليات التطبيقية

 %35.86 7289 %15.65 3181 %20.21 4108 الكليات النظرية

 %57.89 11765 %28.41 5774 %29.48 5991 المجموع

 %100 20321 %52.15 10598 %47.84 9723 إجمالي المجتمع األصلي

ً
ً
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الختصاصًًتبعااًلمتغيرً,ًالتطبيقية(جامعةًدمشقً)الكلياتًًطلبةمنًًالدراسةعددًأفرادًالمجتمعًاألصليًلعينةًً(2)جدولً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوالحالةًالجتماعيةًالسنةًالدراسية,ًوالجنسالدراسيًًًو

ًالكلياتًالتطبيقية
المجموعًًالثانيةالسنةًًالرابعةالسنةً ف كلي 

ًالكلي
ًالنسبة

 ف د ل  ف  م  ع عد ث لك و ف د ل  ف  م  ع عد ث لك و
 %16.01 1463 %6 ,96 636 229 407 %9.05 827 311 516 ف  ددي ف ردد   

 %70,34 6425 %35.66 3258 1907 1351 %34.67 3167 1839 1328 ف  ل م

 % 64,13 1246 %37,6 582 457 125 % 26,7 664 548 116 ف صيد   

 %100 9134 % 49 4476 2136 1758 %50.99 4658 2698 1960 ف  م  ع

ً
السنةًالدراسية,ًً,ًتبعااًلمتغير(النظريةجامعةًدمشقً)الكلياتًًطلبةمنًًالدراسةعددًأفرادًالمجتمعًاألصليًلعينةًً(3)ًجدول

ًوالحالةًالجتماعيةًوالختصاصًالدراسيًوالجنس
ًالكلياتًالنظرية
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 ف كلي

 ف د ل 
 ف د ل  ف  م  ع عد ث لك و ف د ل  ف  م  ع عد ث لك و

 %28.79 3221 %13.65 1528 1295 223 %15.13 1693 1311 382 توبي 

 %71.20 7966 %51.49 5761 1886 3875 %19.71 2205 815 1390 يق ق 

 %100 11187 %65.15 7289 3181 4098 %34.84 3898 2126 1772 ف  م  ع

 ف ث ديممم    ف وفل ممم وه دمممدد طللممم  ف كليممم   ف دظوهممم   ف تط يقيممم   مممه ف  مممد   (3و) (2)و  (1) ياليمممن  مممه ف ممممد ل     
ط  لً   ط  لم   مه  (9134)  زديه ع ى ط  لً   ط  ل    (20321)  ف ليه تم فختي وام اموفا ف دوف   دليرم قد  لغ

  .ط  لً   ط  ل   ه طلل  ف كلي   ف دظوه  (11187)طلل  ف كلي   ف تط يقي    
ًعينةًالدراسة:-ثالثاًا
دت امه ف تي  يدتري ع ير  توتكز فوتك زًف  ف  يدفدي   هى وام خط ف  ف ليث فختي و ديد  ف دوف   عيد "ي ثت   

ت  يم دت امر  دلى وفوفد ف  مت د ف صلي ف لي  ي كهكليً  دلى خص ال ف  يد     دى ت ثيلر   ه  يتى 
ت  يم دت امر  دلى وفوفد ف  مت د فايص اي كلر    لف يموي د دة ت ميه  ل  ت  ي  ي    ده    دى ت ثيلر   ه  
 .(92, 1990)عز,  "تدت ي ددر  ص   ف تييز  ددم ف ت ثيت ف ص دق يتىدد ي  خ ص   طوهق   ي ر   

 ًًًمسوغاتًاختيارًعينةًالدراسة:ًً-
تشكت وكيزة و   ي  في ف در ض  علتد  ل ف ل يث ف  ويل  ف م   ي  ل  دوف        ر   ه وا ي  خ ص      

 ف دل ا ف   دي   تي ت ف   ؤ  ي    دلى ف لف  لشكت وك و فالدت  دل   مت د  فزدا وو   الو ف  ويل  اي  دفي  
وهَّ ف دوف    وث ت   قد   ف تكي   د وشخ ل مدد  يي ة مديدة  ختل   لشكت كلي ده ف  وفيت ف   لق    ف د  ي 

وقب  خ ف  ه ف   تق ت د لد  ه ددم تيقي  ف ط  ي   ف   دي   ف   د ي    ثت ددم غ   ي  ف طلل   ديرم ت
 لصالل  ف د  ي   ف تيصيت ه تأثيو ف  د  ف دوف ي   رم ل  د ل  وك     م د  ظي   و ددم ف قدوة دلى تك هه و وة 

تيديد  ويل  فإده  ف وفل  ف  د   و  ف دخ ل ع ى ف م     في م   ظو ف مديدة    دفي   ف ث دي    د  ف  ف دوف ي
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ددوة    ل اض ف  ع ى ك ف  ف تط يقي   ف دظوه  فالختص ص  طلل    زه دة ف دل ا ف   دي   ف  صيو لشأه ف   تق ت
شم     قد ك د  الو ف   و د ف ت ف م     دى طلل   ف صالل  ف د  ي ف دوف    ف   لق  ف  يلي  ف تي تد     

 طلل  ف م    . ف ل يث دلى فختي و ديد 
ي  دد  طلل  ف م     وفوفد ديد  ف دوف   دى  ف صالل  ف د  ي   ف تيصيت ف دوف ي  وف  ط ي   ف  الق   يه ه ع 

 في عيم د فآل ي  ف  د  ل   تط هو قدوف  اؤالا ف طلل    ر وفترم في اليه ف  تغيوهه.
ًطريقةًسحبًالعينة:ًً-

  ف طلقي : قد ق م ف ل يث ل  تخدفم و ل ب ف  يد  ف  ش فاي       
 :يك ه  كت وفموفد ف م  دم  يظ ظمً   ت م  يً  فمي وهي يمموي  فختيم ُوام  مه  ميه وفموفد  أه ل ك ل العينةًالعشوائية

 .فختي و وي فود آخو دلىف  يد    وه ال يؤثُنو فختي ُو وي فود لأي  ص وة  ه ف ص و 

 :عدمم ث(   فالختصمم ل )كليمم   - فقممً    تغيمموف  ف مممدس )لكمم ويممتم ل  م رمم  تصممدي  ف طللمم   العينةةةًالطبقيةةة
  .ف ي    فالمت  دي  )د زب   تز م( وفل  (  -كلي   دظوه (   ف  د  ف دوف ي  )ث دي  -تط يقي 

 وف م   رملو قم م  تيديمد دمدد وفموفد ديدم  ف د من   مه ثم  ق م ف ل يث  تيديد ددد وفوفد ف  مت د ف صلي  كمت  تغيمو
 . تغيوف  ف   لق ف  ه كت  تغيو  ه %( 3)ف  تغيوف   ه خالل  يب د ل  

غيممو  تممم دس  ممه ييممث  ف دوف مم ع ممى و ممل ب )ف  يدمم  ف  شمم فاي  ف طلقيمم ( وه  مت ممد  ث  ممه   ممووف   ممم ا ف ل يمم
 امممملف  مممم  وشمممم و ع يممممه       ممممه ييممممث يمممممم ف  مت ممممد ف صمممملي  كممممت كليمممم ف دوف ممممي دممممدد ف كليمممم    فالختصمممم ل

ف لمم ا ع مى و مل ب ف  يدم  ف  شم فاي   ي ضمت  وددم  ددمد   د فممه  مت  مً  غيمو  تمم دس   لكمو عل (,2002)ف صيوفي
 . (195, 2002الصيرفي, )ف طلقي  

ًومنًأجلًالوصولًإلىًهذهًالعينةًجرىًاتباعًماًيلي:  
 :التيًطبقتًعليهاًالدراسةكلياتًالاختيارًً-

    ف كلي   في م     د ش  ع ى كلي   تط يقي   وخوى دظوه . ق 

  ووق  ً  ل يط  ل د وهي ُق ُن   ع ى كلي    -(23) دددا  -وُدطي ي و   ا ف كلي   في م     د ش  ثم
 تط يقي   كلي   دظوه .

    دظوه    ك د    فثدت ه در  تط يقي    ثالث :كلي   خ س ه   طلقي ل  طوهق  ف  ش فاي  فف  يد   ي
 :دلى ف دي  فآلتيف دتيم  

 :ف  ل م.ف  ددي ردد   ف ف صيد     الكلياتًالتطبيقية   

 :ف توبي   ف يق ق. الكلياتًالنظرية 

دمممدد وفممموفد   قمممد  لمممغ ف وفل ممم   مممه ف كليممم   ف تط يقيممم   ف دظوهممم   ف ث ديممم  تيهف  مت مممد ف صممملي لطللممم  ف  مممد ت ثمممت 
 يد م  كم ه يممم ف  مت مد ف صملي  لكليم   ف دظوهم     ط  لم ط  لمً   (9134)ي  ف  مت د ف صلي  لكلي   ف تط يق

ط  لممً   (20321)  بممل ك وصمملح ف  م مم ع ف كلممي   ممدد وفمموفد ف  مت ممد ف صمملي  لدوف مم   ط  لمم  ط  لممً   (11187)
  ط  ل .
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تيديدا  ل  وم ع ع ى ف طلل  وفوفد ف  مت د ف صلي  ه ف كلي   ف تي تم ًموى تيديداختيارًطلبةًالعينة:ًً-
ً ف وفل  . ف ث دي  تيهف  مال  في  ديوه  فايص ا  ف تخطيط في م     د ش   ه طلل  ف  د

ممدة فممي ف دوف مم  ف ي  يمم   ف تممي ممموى فختي وامم  ل  طوهقمم  ف  شمم فاي   1  قممد  لممغ يمممم ف  يدمم  ( 610) :ف طلقيمم ف ُ  ت  

 ممه  %(3) د ممل   ب ممه طللمم  ف كليمم   ف دظوهمم    (336) ممه طللمم  ف كليمم   ف تط يقيمم     (274)    يممدرمطممالب
 ف وفل ممم  فمممي ل مممض ف كليممم   ف تط يقيممم   ف دظوهممم   ف ث ديممم  تيه ف ممملي تمممم تيديمممدو لطللممم  ف  مممد  ف  مت مممد ف صممملي
وف ح  م   ميه تميمم ف  مت د ف صلي علف ك ه  عل  ينه وه   (2002) الف    وش و ع يه ف صيوفي   م     د ش  

 مه يممم ف  مت مد  %(3)د ل  ف  يدم  ف   مي ل   مه املف ف  مت مد يممب وهي ال تقمتَّ دمه ف (30000 -20000)
 :ُي يه ددد وفوفد ف  مت د ف صلي  ف  يد   د  تر   ف  ا ي  (3)ف شكت (,200, 2002, ف صيوفي) ف صلي

 
 عددًأفرادًالمجتمعًاألصليًوالعينةًونسبتهماًالمئويةً(3)شكلً

( دلى   ف ي    فالمت  دي ف دوف ي  ف  د  ف دوف ي  فالختص ل تغيوف  )ف مدس    ف  قد ت زد  ديد  ف دوف   
 ف دي  فآلتي:

 (.4) الف    ي كه دوضه  ه خالل ف مد ل توزعًأفرادًعينةًالدراسةًوفقااًلمتغيرًالجنس:ًً-أ

ً(ًتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًحسبًمتغيرًالجنس4جدول)
 ف د ل  ف  ا ي  ف  دد ف مدس
 %,47 86  292 لك و

 %13 ,52 318 عد ث

 %100 610 ف  م  ع

 يد    لغ  د ل   (% ,47 86) وفوفد ديد  ف دوف    لغ   ه وه د ل  ف لك و ف     ُيالين  ه ف مد ل      
   ي كه ت ثيت ت زهد وفوفد ديد  ف دوف    ي ديً  تل ً  ُ  تغيو ف مدس  ه (%13 ,52)فاد ث وفوفد ديد  ف دوف  

 .(5) ف شكت وقم خالل

                                                           
1

 %(, عن طريق القانون اآلتي: 3تم استخراج حجم العينة وذلك بعد تحديد النسبة الواجب سحبها من المجتمع األصلي وهي) 

 .100÷  النسبة الواجب سحبها من المجتمع األصلي(× حجم العينة = )إجمالي عدد أفراد المجتمع األصلي 

 ;  لعينةا
628 

3% 

 لمجتمع األصلي ا
20321 
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ًحسبًمتغيرًالجنسالدراسةًتوزعًأفرادًعينةًً(4)ًكلش

 :الختصاصًالدراسيتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًوفقااًلمتغيرً-ب
ًالدراسيًالختصاصتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًحسبًمتغيرًً(5جدول)

 ف د ل  ف  ا ي  ف  دد ف دوف ي فالختص ل
 %91,44 274 كلي   تط يقي 

 %55 ,08 336 دظوه كلي   

 %100 610 ف  م  ع

   يد    لغ  (%9144 ,) وفوفد ديد  ف دوف    لغ  ه وه د ل  طلل  ف كلي   ف تط يقي   ف     ُيالين  ه ف مد ل 
 الف يشيو ع ى تق وب ف د ل  ف   ي ل   ه ف كلي     (%55 ,08)د ل  طلل  ف كلي   ف دظوه  وفوفد ديد  ف دوف   

دوف ي  ه خالل ف  فالختص لف تط يقي   ف دظوه    ي كه ت ثيت ت زهد وفوفد ديد  ف دوف    ي ديً  تل ً  ُ  تغيو 
 .(5) ف شكت وقم

 
ًالدراسيًالختصاصتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًحسبًمتغيرًً(5)ًشكل

 

 كليات تطبيقية

 كليات نظرية
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 :السنةًالدراسيةتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًوفقااًلمتغيرً-م
ًتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًحسبًمتغيرًالسنةًالدراسيةً(6)ًجدول

 ف د ل  ف  ا ي  ف  دد ف  د  ف دوف ي 
 %,8657 353 ف ث دي ف  د  

 %42 ,13 257 ف  د  ف وفل  

 %100 610 ف  م  ع

   يد    لغ  %( ,8657) وفوفد ديد  ف دوف    لغ   ه ف ث دي وه د ل  طلل  ف  د   ف     ُيالين  ه ف مد ل     
ه ع ى ف م     وكثو  الف يدل دلى وه ف طلل  ف  ففدي ,(%42, 13) د ل  طلل  ف  د  ف وفل   وفوفد ديد  ف دوف  

ديد  ف دوف    ي ديً  تل ً  ُ  تغيو  ه ف طلل  في ف  د ف  ف در اي   ه ف دوف   ف م   ي    ي كه ت ثيت ت زهد وفوفد 
 (.6) ف  د  ف دوف ي   ه خالل ف شكت وقم

 
ًتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًحسبًمتغيرًالسنةًالدراسيةً(6)ًشكل

 :الحالةًالجتماعيةتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًوفقااًلمتغيرً-ه
ًالحالةًالجتماعيةتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًحسبًمتغيرًً(7)ًجدول

 ف د ل  ف  ا ي  ف  دد ف ي    فالمت  دي 
 %52 ,78 479 د زب

 %21 ,85 131  تز م

 %100 610 ف  م  ع

   يد    لغ  د ل  %( ,5278) وه د ل  وفوفد ديد  ف دوف   ف  زفب قد  لغ  ف      ُيالين  ه ف مد ل   
ديد  ف دوف    ي ديً  تل ً  ُ  تغيو ف ي       ي كه ت ثيت ت زهد وفوفد (%21, 85)ف  تز ميه وفوفد ديد  ف دوف   

 (.7) فالمت  دي   ه خالل ف شكت وقم
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ًالحالةًالجتماعية(ًتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًحسبًمتغير7ً)ًشكل

ًأدواتًالدراسة:-رابعاًا
  قي س ف ل يث ف تخدم فوضي تر    ه  ف تيق  ف دوف   و ال  دلى  فام ل   ف  ي د   ف   ل     م د ومت  ه  

 ف تي  ل  صالل  ف د  ي  ف خ ص  ف د ف   ه ددد دلى فالطالع ل د ف ل يث وددو ف لي  ف صالل  ف د  ي 
ُتخُد   ف صالل    قي س  إددفد ف ل يث ق م ك    ف مد ي   ف  وبي  ف   لق   ف دوف    ف لي ث  ه كثيو   في ف ي
 ف   تخد   ف د ف   ص  يلي  في    ف دوف   وغوفض ُيل ُني  لصالل  ف د  ي  م از  قي س  م د   دم  ف د  ي 

 .ف ي  ي  ف دوف   في
 ًالصالبةًالنفسيةمقياس:ً
 ً ًالمقياس: ط ي   ف  الق   يه ف صالل  ف د  ي   ف تيصيت  ت وف دلىع ى ادف ف  قي س الهدفًمن

   دى وفوفد ديد  ف دوف   ف د  ي ف صالل     ت ى ف دوف ي  دى طلل  ف م     وفوفد ديد  ف دوف     ت وف 
 لصالل       ف  تغيوف   فقً    دد  ه ف دوف   ديد  وفوفد  دى  ف صالل  ف د  ي  قي س  ت وف ف  و ق دلى 

.  قد تطلب  د ا ف  قي س فتل ع ف ل يث ف طوهق  ف  ل ي  ف  دظ   ف ط  ب ه وا ي  ك يوة في يي ة  ف د  ي 
 ف ميد    قد ش ل  الو ف طوهق  ف خط ف  فآلتي : يصت ع ى  قي س يتص  لص    ف  قي س 

ف      ف  وتلط ل  ض ع  ف دظوي  ف دبق م ف ل يث ل وفم   خطوةًالسترشادًوجمعًالمعلومات:ً-الخطوةًاألولى
فطلد ف ل يث دلى  ك  ف دوف        وش و  ع يه ف د ي   ف دظوه   ف دوف    ف تي د  م  الف ف   ض ع  

لشكت د م   ل ق ف دلى    فدتر  ع يه الو  ف صالل  ف د  ي ف دوف     ف  ق ييس ف تي تد       ض ع 
ًف دوف         وف  وام ف ل  د ف تي يمب تد  ُ ر  في ف دفة  ف م فدب ف تي يمب تغطيتر     ه وام ف دوف   :

 الدراساتًالعربية:
 عددفدو.  ه ف د  ي  ف صالل   قي ستخدم ف ل يث ف   (2002) دوف   د د ف ص د  
      د عموفا ل ض  (2002)فدت د ف ل يث ه دلى  قي س  خي و ف   د د م ,(2006)ف يم و دخ ه   دوف 

 ف ت ديال  دليه.

    (. 1997) خي و  قي س ف صالل  ف د  ي   ه عددفد ف ل يثف تخد     (2007)دوف   و   ددى 
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    قي س ف صالل  ف د  ي . ,(2011) قي س  خي و  
     ك ل     قي س ده   د   د خ  ف  قي س  تض ه الف ,(2012) دوف   ك (Kopasa,1979)  ل  د خ 

 ف صالل    رد في (2001) د م في ف  قي س الف تط هو تم ييث  فً  دد (50)  ه  ف  ؤ    (PVS III) ف   ى
 ف  وهكي . ف  تيدة ف  الي   في

   قد فدت د  الو ف دوف   دلى  قي س ف صالل  ف د  ي   ه  يتوكل غ (2013)دوف    وفد   peterclough)) 
ق م دلم ف د س   في م     ا ل  وهط دي  (keith Earle) كي  عيوث  David Marchant)) دي يد   وش د  

((Hull, Department of psychology  (2007)في د م. 

ًالدراساتًاألجنبية:
  ًدوف   ميو  هGerson,1998)),ًف تخدم ف ل يث فختل و ف شخصي  ف ص وة)  PVS.II). 
   ويس دوف (,2002 Weiss),  دعددف  ه ف د  ي  قي س ف صالل  ف تخدم (HrhsPollock,1984 .) 

    ايودف  آخوهه دوف (Herdia et al, 2012)ًقي س   ح فآلوفا ف شخصي  ف  ختصو  قي س ًف تخدم ف ل يث 
 .(Maddi & Koshaba,2001) عددفد  ه , وهو(PVS ııı- R)ف صالل  

 ولقد شملت هذه الخطوة اإلجراءات اآلتية: وتحليلًالمفردات:ًإعدادًخطوةً-ًالخطوةًالثانية

 :تحديدًاألبعادًاألساسيةًللمقياس -1
 ف  قي س فيه وه ف خط ة ف   ى  ف    ي  في ت ميه د لي   د ا ف  قي س اي تيديد ول  د  ال شك        

ي  ل ف ل يث فالطالع دلى تم وب ف ل يثيه فآلخوهه ف ليه ق   ف   د ا  ل ك  عموفافته اغد ا دل وفته  ت صيت 
ه ف  قي س  ه     ف دكت وفو وثد ا عددفدام  و  ات ف   م تيو   ق ييس دلى ف دي   ا ول  د  واي    يدد ووب  ت ك  َّ
 :فآلتي

   ف    ددة فالمت  دي .  ف تيدي  ف تيكمفال تزفم 

ً:صياغةًالمفرداتًوالعباراتًالتيًيتألفًمنهاًالمقياس -2
 ض ح ف    ظ  دي ً ل د تيديد ول  د ف  قي س ق م ف ل يث لصي غ  ف   ودف  ف تي يتأ    در  ف  قي س  وف     

ش  ل    ختل  ف ل  د ف تي     ك در  الا تر   ل يا  ف تي  ُتط َُّ  فير  دى ف  ل وف  ف   تخد    دقتر     ُ 
وه تك ه ف   ودف  ل يط    رل  ف  رم ل يدة ده ف غ  ض  ال تيت ت قد يول ف ل يث دلى تد   تر  ف دوف      

 . طلل  ف م     وفوفد ديد  ف دوف   وا ي  ف صالل  ف د  ي  وكثو  ه عم ل    وه تك ه ق دوة دلى   وف  
ً:وضعًالمقياسًفيًصورتهًاألولية -3

دلى ف ت مر   في ض ا ف خ وف  ف   لق    فدطالقً   ه ف ردف ف   م ف لي ي  ى ف  قي س  تيقيقه   ف تد دًف     
 دلى ف دي  فآلتي: ف صالل  ف د  ي ف واي   في  ضد دل وفته وددَّ ف ل يث  قي س 

 .قد   ت ضح ف ردف  ه ف  قي س  كي ي  ف ت   ت   ه  

  :ف دوف ي   ف  د  ف دوف ي  فالختص ل  ل     د    تت ل  ل  مدس    وق  م ف  قي س لييث تيت ي دلى  
 ف ي    فالمت  دي .  
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  ت زد  الو ف  ل وف  في ف  قي س دلى  دل وة  (34) ف تي  لغ دددا   2دل وف  ف  قي س في ص وته ف   ي  
 ف دي  فآلتي:

د  -  .(8-1) اي ف  ل وف   ه   ف دل و  (8)دلى  ك ه ييت ي   فال تزفمُل ي

د  -  (.16-9) اي ف  ل وف   ه   ف دل و ( 8)دلى ك ه ييت ي   ف تيكمُل ي

د  -  (.24-17)   اي ف  ل وف   ه ف دل و ( 8)دلى   ك ه ييت ي ف تيديُل ي

د  -  .(34-25)  اي ف  ل وف   ه  ف دل و  (9)على   ك ه ييت ي   ف    ددة فالمت  دي ُل ي

 تحكيمًالمقياس:ً -4

ضه دلى ددد  ه ف   دة ف  يك يه  ه وي ل د فالدتر ا  ه  ضد ف  قي س في ص وته ف   ي  ق م ف ل يث ل      
  3م     د ش  -ل ي ف خ وة  فالختص ل في  م ل دلم ف د س  ف قي س ف د  ي  ف توب ي في كلي  ف توبي 

 صدق ت ثيلر   ل  د ف  قي س    دى  ال ت  دة  ه آوفارم   اليظ ترم في  ض ح ف ت لي      ض  ه ف  ل وف  
   صي غ  ف  ل وف    تيديد ف   قد ف  د  ب  كت دل وة  ه ف  ل وف  في ت زدر  دلى ول  د ف  قي س  ا ال

 اض ف  آوفارم   قتوي ترم  ف ت ديال  ف تي يو در   د  ل    ل وف  ف  قي س   ل د تيليت آوفا ف   دة ف ُ يكُن يه 
 ه  ي ضح ل ك (8) ف مد ل قي س لشكت يض ه فال ت  دة  ه م يد تلك ف  اليظ    تم ت ديت دل وف  ف 

ًف  ل وف .
ًالصالبةًالنفسيةعلىًمقياسًًأوًحذفهاًالعباراتًالتيًتمًتعديلهاً(8)جدول

ًًالعبارةًبعدًالتعديلًالعبارةًقبلًالتعديل ف وقم 
 ف دم حواتم ل  تغييو في د ط يي تي  كي وصت ع ى  واتم ل  تغييو في د ط يي تي  كي وصت ع ى ف    دة 6
 وؤ ه وه كت    ييدث في ف يي ة  قدو وؤ ه وه كت    ييدث في ف يي ة  قدو دلى ف د س و  دلي  9

 تيصيلي ف دوف ي  لل ً  فييؤثو ودفا ل ض ف  ي ضوهه  يؤثو طوهق  ت   ت ف  دو يه دلى تيصيلي ف دوف ي  للً   13
 ف ت تد لأدفا فال تي د   ل  قل  وثد ا ودفا فال تي د  ال وش و  15
 وتمدب   فمر  ف  شكال  ف غ  ض   ف  مر     كل   وو ب في   دة يزهد عصوفوي دلى ف دم ح وكثو 16
 وفضت وه و  وس ف  ديد  ه ف دشط  ف ي  ي  ددد   ت  ك دي ف ظو ف يزهد عصوفوي دلى تيقي  ادفي 17
 وش و وه ف يي ة   ت     ثيوة ل  د ل  ع ي دلى  ص دب ف يي ة  م لر   ثيوة    ت   ل  د ل  ع يو تطيد ف تغلب  20
 ف ت تد ل د ف   فآلخوهه ال ير دي  د ف   فآلخوهه  ي 22
 وش و ل  وفي  ل د ف تيدث ده  ش كلي  ا   ي  ا   ي  ش كلي ده    ددتي ي تطيد  ه  د ف تيدث ل د ل  وفي  وش و 26
ددد   ويت م ع ى   ل      ت ضيي   ده شيا مديد ومرله فرد ك  ه  30

  ي  دددي
 وش و ل دم  م د شخل يش وكدي ف يديث ده و  و تر دي

ن   د ل  فت  ق   قد ق م ف ل يث    اي ف  ل وف  لف  ف وق م  ,ف   ف ق %( 80)ليلف ف  ل وف  ف تي  م تيي
دل وة   (30)  بل ك وصلح ف  قي س يضمف  ل وف  ف  يل ف  دل وف  وخوى   ضد  ك ه  (30, 17 ,16,15)

 .ف صالل  ف د  ي ُت ثُنُت ول  د   ووب    زد  دلى 

                                                           
2

 (.1لإلطالع على مقياس الصالبة النفسية في صورته األولية راجع الملحق رقم ) 
3

 ( لالطالع على أسماء السادة المحكمين.3يمكن الرجوع إلى الملحق رقم ) 
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ط  لً   ط  ل   ه طلل  م      (30)ل د ل ك  تط ي  ف  قي س دلى ديد  ف تطالدي   ؤ     ه ثم ق م ف ل يث    
 . وفوفد ديد  ف دوف    لتأكد  ه  د  ل  ف  ل وف   لتط ي    ض ير  ل  د ل   لطلل  د ش  

 (56)ل د ل ك ق م ف ل يث ل  تيق   ه ف شو ط ف  يك  توه   ل قي س   ه خالل تط يقه دلى ديد   ؤ     ه 
 ط  لً   ط  ل   ه طلل  م     د ش .

 :المحكمينًوالعينةًالستطالعية(المقياسًفيًصورتهًالنهائيةً)وفقااًآلراءًالسادةً -5

 :ول  د واي     اي ووب  تم ت زه ر  دلى   دل وة (30)فشت ت ف  قي س في ص وته ف در اي  دلى 
 يش ت  ف تيدي ل د  (,14 -8) يش ت ف  ل وف   ه  ف تيكم ل د  (,7-1) يش ت ف  ل وف   ه ال تزفم ل د ف 

 .(30-23)  يش ت ف  ل وف   ه  فالمت  دي  ل د ف    ددة  ,(22-15)ف  ل وف   ه 
ًً:الصالبةًالنفسيةتصحيحًمقياسً -6

ه  قي ُس   بدفات عم ل   ول  د  ووب  دل وة    زد   دلى  (30)في صيغته ف در اي   ه  ف صالل  ف د  ي ت ك  َّ
ط ى   (   وض لشدة     وض  ي يد     فف     فف  لشدةخ   ي  )    فف      فيدة()دوم   لشدة   فف عل ُت ي

ً)خ س دوم  ( لشدة    وضدوم  (     )ووبد    وض)دومت ه(    ي يد )ثالث دوم  (      فدطالقً      ,
دوم    وقتض  (150)اي:     تك ه ودلى دوم  ي كه وهي ييصت دلير  ف ط  ب ل  د ل   ك  ت دل وف  ف  قي س 

 دوم . (30)دوم  ي كه وه ييصت دلير  ف ط  ب اي: 
 ً:الصالبةًالنفسيةلمقياسًًالسيكومتريةًمنًالشروطًالتحقق-الثالثةًالخطوةً

ًً:صدقًالمقياس -ًأ
  لتيق   ه  (,255, 2009مخائيل, ) قي  ر ُي ص   ف  قي س لأده ص دق ددد   يقيُس ف     و  ف خ صين  ف  وفد 

   فآلتي :فاصدق ف  قي س فدت د ف ل يث ف طو 
  (content validity):صدقًالمحتوىً -1

الف ف د ع  ه ف صدق ال يتطلَُّب وين  عموفاف  تموه ي  و  عيص اي    تي ي ت د كليً  دلى دظوُة  فضد فالختل و   
ُقي   و  ل ل وف  ف تي ُتؤ ُن   يت ى فالختل و   د دًة    تقديوفته ف خ ص     فٌا   م ل و   يت ى ف خ صين  ف   

  رلف  (,115, 2009)مخائيل,  ه ف ُ يكُن يه  ض  ه الف ف د ع  ه ف صدق ي ت يُه  فضُد فالختل و لآوفا ددد 
 دلم   ف تق يم ق م ف ل يث ل وض ف  قي س في ص وته ف   ي  دلى ددد  ه و  تلة كلي  ف توبي  في وق  م ف قي س

 ى  دال      لتأكد  ه صدق ف  يت(1) ف د س في كلي  ف توبي  في م     د ش   ف   يد  و   ؤام في ف  لي 
  ض ير    دلى  دى فدت  ا ف  ل وة  ف ف يكم دلى  ال   ف  ل و ف  يك يه   قد ُطُلب  ه ف   دة ف  يك يه 

د ف خ ل  ر    تيديد  دى  صدفقين  ف  ل وة في قي س ف ردف   كل ك عض ف  و  ت ديت و  يلف وين  دل وة   لُل ي
ُ ب ف  قي س ف  زهد  ه ف صدق.  ل   ُيكي

ف    %(80)  تم يلف ف  ل وف  ف تي  م تين   د ل  فت  ق ف ت ديال   ل د ف تالم ف  اليظ   ُوموه  ل ض 
 (30) بل ك وصلح ف  قي س في ص وته ف در اي  يضم  ,(30, 16,17, 15) اي ف  ل وف  ل ف  ف وق م  ف ق 

 .ول  د ووب  دل وًة   زدً  دلى 
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 :الدراسةًالستطالعية -2
 (91)  زديه ع ى  ط  لً   ط  ل  35)) ديد  ف تطالدي  ق ف ر  تط ي  ف  قي س في ص وته ف در اي  دلىتم ً      

 ه خ وم ديد  ف دوف    ف وفل   ط  لً   ط  ل   ه طلل  ف  د   (16)   ف ث دي ط  لً   ط  ل   ه طلل  ف  د  
 في ض ا دت اا ف  يد    ديد  ف دوف   وفوفدف  قي س  دى  دل وف      ض ح ا ردف ت ونف  دى  ال ف    ي  

ك   ا      ل كوفوفد ديد  ف دوف   طلل  ف تي  م تكه  فضيً   ف  ل وف  ت ديت ل ض  ف ل يث فال تطالدي  ق م
 (.9)  ضح في ف مد ل 

ًوفقااًآلراءًالعينةًالستطالعيةًالصالبةًالنفسيةبعضًالعباراتًالتيًتمًإجراءًالتعديالتًعليهاًفيًمقياسًً(9)جدولً
ًالصالبةًالنفسيةمقياسً

ًالعبارةًبعدًالتعديلًالعبارةًقبلًالتعديل

 ودتقد وه  يي تي ادفً     دى وديش  ه ومله في يي تي ودتقد وه  يي تي ادفً  ا   ً 

 فتخل قوفوتي  د  ي   يس  ه  صدو خ ومي  مووة  يزم  شم د  فتخل قوفوفتي

 ودوفه ال       وف  فالكتش ف في وغ تي يزهد ف يي ة في ف تغييو ف تغييو في ف يي ة يزهد وغ تي في فالكتش ف 

 Construct Validity):) الصدقًالُبْنيوًي-3
و    ل  مله وه ف  قي س يقيس   ر  ً   يد دًف و        يد   ف ل يث ا  دل وة ده ف  دى ف لي ي كه وهي ُيقوُن

تم   قد  (340, 1998, د دة)وكثو ف  ؤشوف  شي دً  في ف كش  ده الف ف صدق     ت     ت فالوتل ط ا 
 .ط  لً   ط  ل    اي  ه خ وم ديد  ف دوف   ف    ي  (84) يب ديد  دش فاي   ه طلل  م     د ش   لغ  

وام ود فع ف صدق ف تي ي كه ف تخدف ر   لتيق   ه صدق ف دفة   هوتلط الف ف د ع  ه   ه ف ُ ديي ي  صدقف ُي دض    
 قد تم ف تأكد  ه فالت  ق   ف  قي س   دى فوتل طر  ل  دوم  ف كلي  دل وف ف صدق ل  تيق   ه فالت  ق  يه 

يدت ي ع يه   فوتل ط كت  دد   ف دوم  ف كلي   لل د ف ليف دفخلي ده طوه  عيم د     ت فالوتل ط  يه دوم  كت  دد 
 لتيق   ه   فوتل ط ف دوم  ف كلي   كت ل د  د ف دوم  ف كلي   ل قي س ككت    ل قي س ككتف دوم  ف كلي   د 

 قد ق م ف ل يث ل دة خط ف   لتأكد  ه فالت  ق    صدق ف  د ا  دوف   فالت  ق ف دفخلي   قي س ف صالل  ف د  ي  
 ف دفخلي  ل قي س:

 إدخ ل دوم   (spss) ود  ا ًتم ي   ر  ل  تخدفمقد   ارتباطًكلًبندًبالدرجةًالكليةًللبعدًالتيًينتميًإليه:ًً-أ
موفا     ت فالوتل ط ) يو  ه(  يدر   بيه ف دوم  ف كلي   لل د ف لي يدت ي ع يه   عم ل  كت  دد  ه ف  د د  ف 

  ف مد ل ف ت  ي ي ضح ل ك:
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ً
ًبعدًالذيًينتميًإليهارتباطًدرجةًكلًبندًمعًالدرجةًالكليةًللمعاملً( 10)جدولً

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 **0.50 16 **0.47 

2 *0.37 17 **0.55 

3 **0.54 18 **0.54 

4 **0.68 19 *0.39 

5 **0.82 20 **0.71 

6 **0.72 21 **0.64 

7 **0.85 22 **0.52 

8 **0.74 23 **0.43 

9 **0.45 24 **0.55 

10 **0.51 25 **0.46 

11 **0.81 26 **0.63 

12 **0.72 27 **0.44 

13 **0.62 28 **0.47 

14 **0.59 29 **0.69 

15 **0.71 30 **0.56 

 (0.01)دفل ددد   ت ى دال   )**(
 (0.05) دفل ددد   ت ى دال   )*(

م يد  د د ف  قي س  ر  فوتل ط   دف   عيص ايً   د ف دوم  ف كلي  ددد   ت ى  وهَّ  (10) ه ف مد ل وقم    ين 
 .0,05)) ددد   ت ى ف دال     دف (, 0.01)ف دال  

 إدخ ل دوم  عم ل  كت  (spss) ود  ا ًتم ي   ر  ل  تخدفمً.ًارتباطًكلًبندًبالدرجةًالكليةًللمقياسًككل:ب
موفا     ت فالوتل ط  يدر   بيه ف دوم  ف كلي   ل قي س ككت.   دد  ه ف  د د  ف 
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 للمقياسًككلمعاملًارتباطًدرجةًكلًبندًمعًالدرجةًالكليةًً(11جدولً)

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 **0.61 16 **0.42 

2 **0.45 17 **0.47 

3 **0.48 18 **0.48 

4 **0.48 19 **0.42 

5 **0.67 20 **0.53 

6 **0.64 21 **0.46 

7 **0.73 22 **0.52 

8 **0.66 23 **0.40 

9 *0.39 24 **0.66 

10 **0.45 25 **0.65 

11 **0.60 26 **0.47 

12 **0.58 27 *0.39 

13 **0.63 28 **0.51 

14 **0.55 29 *0.39 

15 **0.54 30 **0.49 

 (0.01) دفل ددد   ت ى دال   )**(
 (0.05) دفل ددد   ت ى دال   )*(

 .)0.05) فالوتل ط دفل ددد   ت ى دال   (*) )0.01) دفل ددد   ت ى دال   فالوتل ط (**) 
 ر  فوتل ط   دف   عيص ايً   د ف دوم  ف كلي   ل قي س  م يد  د د ف  قي سوه دوم   (11) يت يه  ه ف مد ل وقم
 .(0.05)ً ددد   ت ى ف دال  ,ً(0.01) ككت ددد   ت ى دال  

ًللمقياسًككلًبعدكلًًارتباط-ج ًالكلية تم عيم د     ال  فوتل ط ف ل  د  د ل ضر     د ف دوم   :بالدرجة
  الف    ي كه ت ضييه ل  مد ل فآلتي.  ل قي س ف كلي  

ًمعًبعضهاًالبعضًومعًالدرجةًالكليةًالصالبةًالنفسيةمعامالتًارتباطًأبعادًمقياسًً(12) جدول
ًالدرجةًالكليةًبعدًالمساندةًالجتماعيةًالتحكمبعدًًالتحديًبعدًبعدًاللتزامًالبعدًوالدرجةًالكلية

 80,0** 81,0** 82,0** 80,0** 1 بعدًاللتزامً

 78,0** 77,0** 75,0** 1 ًبعدًالتحدي

 79,0** 81,0** 1  ًبعدًالتحكم

 80,0** 1   ًبعدًالمساندةًالجتماعيةً

 1    ًالدرجةًالكلية

 (0.01)دفل ددد   ت ى دال   )**(
   الف ي دي ((0.01دال   وه     ال  فالوتل ط كلر  دف   عيص ايً  ددد   ت ى  (12)ظرو  ه خالل ف مد ل  

      يُدلض دلى صدقه ف  دي ي. وه ف  قي س يتص  ل ت  ق دفخلي 
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ً:ثباتًالمقياس
ُتخُوم      فآلتي :فال  طو  ف صالل  ف د  ي ف ثل   ف خ ل ل قي س ف ي

 :(Test-Retest Method)ًالمقياسالثباتًبطريقةًإعادةً -1

ق م ف ل يث  تط ي  ف  قي س دلى ديد  ق ف ر   ف  قي سلطوهق  عد دة  ف صالل  ف د  ي  ي  ب ثل    قي س   
ي  ً   يه ف تط ي  ف  ل  ف تط ي   (14)ط  لً   ط  ل   ه طلل  م     د ش    ل  صت ز دي  قدفوو ( 66)

  ألل  د ف  ختل    ف دوم  ف كلي  ده طوه  ي  ب     ت فوتل ط ف ث دي   قد موى ف تخوفم     ال  ف ثل   

 ف  ل  ف ث دي. يه يه ف تط يق ((Pearson  يو  ه 
ًالنصفية -2 ًالتجزئة ُتخُومكل ك  (:Split–Half)ًطريقة     ت ف ثل   لطوهق  ف تمزا  ف دص ي  دلى ف  يد   ف ي

  عل تم ي  ب     ت فالوتل ط (Spearman- Brown)د  ر   ه ف تط ي  ف  ل ل  تخدفم    د    ي و  ه  وف ه 
  ف  قي س ف  ودي   ف ز مي . دل وف  يه 
تم ي  ب     ت فالت  ق ف دفخلي  ل يد  د  ر  ل  تخدفم    د   ً:cronbach alpha)) طريقةًألفاًكرونباخ-3

 ًًدت اا     ال  ف ثل  . (13)    في   يلي ي يه ف مد لcronbach alpha)) "و    كو دل خ"
ًالصالبةًالنفسيةالثباتًباإلعادةًوالتجزئةًالنصفيةًوألفاًكرونباخًلمقياسًً(13)جدولً
ًألفاًكرونباخًالتجزئةًالنصفيةًالثباتًباإلعادةًودرجتهًالكليةًالصالبةًالنفسيةأبعادًمقياسً

 0.76 0.80 0.77**ًاللتزامبعدً

 0.83 0.82 0.79**ًالتحديبعدً

 0.85 0.77 0.82**ًالتحكمبعدً

 0.81 0.76 0.79**ًبعدًالمساندةًالجتماعيةً

 0.82 0.79 0.80**ًالدرجةًالكليةًللمقياس

 (0.01)دفل ددد   ت ى دال   )**(
د  (0.77**)توف ي   يه ف  قي سيالين وه     ال  ف ثل   لطوهق  عد دة  (13)ل  دظو ع ى ف مد ل    في ُل ي

في ف دوم  ف كلي   ل قي س   الو ف     ال  ُت  د ميدة   ق      غوفض ف دوف    و    (**0.82)ع ى فال تزفم
في  (0.82) ع ى ف    ددة فالمت  دي  في ل د 0.76)) يه     ال  ف ثل   لطوهق  ف تمزا  ف دص ي  فقد توف ي  

    غوفض ف دوف    و       ت ف دوم  ف كلي   ل قي س   ُت  د     ال  ثل   طوهق  ف تمزا  ف دص ي  ميدة   ق   
د  (0.76)فالت  ق ف دفخلي ل   د   و    كو دل خ  فقد توف ي      يه  في ف دوم  ف كلي   (0.85)ع ى فال تزفمفي ُل ي

   . ل قي س   اي ويضً      ال  ثل   ميدة   ق      غوفض ف دوف  
يم له ص  يً        ف ثل   يتص   دوم   ميندة   ه ف صدق  ف صالل  ف د  ي يتضح         وه  قي س   

 كأدفة  لدوف   ف ي  ي .  ال تخدفم
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ًحدودًالدراسة:-خامساًا
 تت يه يد د ف دوف   ل   يددف  فآلتي :  
 :ف ث دي   ف وفل    ه ل ض ف كلي   ف تط يقي   ف دظوه   م      تيه ه طلل  ف  دتتض ه ديد   الحدودًالبشرية

 د ش .
 :ف  فق   ف  توة في ف دوف   ديد وفوفد  دلى  دوف  ف ةودف  تط ي   تيكيم ود ف  ف دوف    عددفد الحدودًالزمنية 

ف   م ف دوف ي       م  ف دت اا ف  ت لق  ل   وضي   في  (15/5/2014/  غ ي   20/4/2014)  يه
(2013-2014). 

 :كلي   )ف صيد    ف ردد   ف  ددي    دلى ديد   ه طلل   ف ي  ي دوف  ف  تط ي  ود ف  تم الحدودًالمكانية
 .ف  ل م  ف توبي   ف يق ق( في م     د ش 

 :تتد  ل ف  الق   يه ف صالل  ف د  ي   ف تيصيت ف دوف ي  قي  ر   ه خالل ف د ف  ف تي  الحدودًالموضوعية
)ف مدس  فالختص ل ف دوف ي  ف  د  ف دوف ي   ف ي     ف تخد   ل  دوف    ف   تغيوف  ف دوف   فآلتي :

    في ف دوف  . دت اا دلى ف خص ال ف  يك  توه   ألدفة ف   تخدف فالمت  دي (   تت ق  ع ك دي  ت  يم 
  :إجراءاتًالتطبيقً-سادساًا

  ل  صالل  ف د  ي   ف تيصيت ف دوف ي ف  ت لق  دلم ف د س ود ي   ع ى ل    دة ف دظوي  فاط و كت ل  -1
 .ف ي  ي  ف دوف    ه ف قوهل  ف   لق  ف دوف     ف ت وفض

ط ي    دلى  ت وف ةكأدف   ف تخدف ه  ثل ته   صدقه وشك ل ددة  ه  ف تيق ( ف صالل  ف د  ي )  قي س عددفد -2
 ف دوف  .ديد  وفوفد  دى  ف تيصيت ف دوف ي ف صالل  ف د  ي  ف  الق   يه 

 (20321)ف ل  غ دددام  د ش طلل    م يد  لدوف   ف صلي ف  مت د يدد عل  ف دوف    ديدته  مت د تيديد -3
 ل د ل ك تم م د ف  ق ييس  ف تل  د ف  ق ييس   %(3)  د ل ثم  ي    درم ديد  دش فاي  طلقي   ط  لً   ط  ل  

 تيهط  لً   ط  ل   ه طلل  ف  د (610)غيو ف ص  ي   لت وهغ فايص اي   ف ت ق  ددد يمم ف  يد   ف  يدد  م
ًفي م     د ش .  ف وفل    ه ف كلي   ف تط يقي   ف دظوه  ف ث دي 

  ل ك (,15/5/2014/  غ ي   20/4/2014)  يه ف  فق   ف  توة في ف دوف   ديد وفوفد  دلى  دوف  ف ةودف  تط ي  -4
ف ل يث ل  طلل   فمت د قد   ف صالل  ف د  ي   ف تيصيت ف دوف ي  دى طلل  ف م    ط ي   ف  الق   يه   ت وف

في ف ق د   ف دوف ي   ف  دوم    في و ق   ف  ي ضوف  ف  ل ي   ف دظوه   ويي دً  ل د فدتر ار    د  وفد ة وه 
يموي ف تط ي  في ظو ف صيي  ميدة قدو فا ك ه  ه ييث ف تر ي   فاض اة  ف مل س في و  كه  ت وق   يه 

خل وام لأهَّ الو فالختل وف    ق م لشوح ف ردف  ه فالختل و يغوض ف ليث ف  ل ي   ك ه ف ل يث ط  ب  آخو   ف 
ث وة فات   رم  دف رم  إلم ل  لأ  د   مدي  يوصً  دلى دت اا ف ليث ف  ل ي   .   ض ده  ف 

دخ  ر  في ف ي  ب    ت وهغق م ف ل يث   -5 موفاف دت اا  ف   ف يص ل تم ف تي  ل ي د   فايص اي  ف     م   ف 
 .دلير 

  ف دوف   ةودف   تط ي  عددفد  وفيت  م يد وي ط ف لي ف  يدفدي ف  فقد ض ا في ف دوف   ف ي  ي  دت اا  د قش -6
 . ف  قتوي   ف ت صي    ه  م  د  ع ى ف ت صت تم ف   لق   ف دوف    دت اا  د ف  ق ود  ض ا  في
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ً:صعوباتًتطبيقًإجراءاتًالدراسة-سابعاًا
ه وي ليث دل ي يق م له وي ع  عال دظوًف  ت وغه  لليث ف  ل ي ص  ل   م اوه  تلكو  م ي  دي ف ل يث   

 :فآلتي  ف ص  ل   فمه ف ل يث   م ي ر   ف دوف   في ف لي ث  ك   ف ص  ل   ل ض  تكتد هال د  ه  ل يث
  ر       ت ريت ف وع ى ل ض ف كلي    ه ومت ف تط ي  فير   يتى ل د عظر و   دخ لددم ف    ح  لل يث  

 قض ا فتوة ط هل  في ف تط ي .ع ى  وفضطو 
 (2014) ف دوف ي ص  ل  ف يص ل دلى وددفد طلل  م     د ش   ل  م. 
   تط ي  دلى ف طلل   ل  ف ت لي ي   ف تدوه ي ص  ل  ف يص ل دلى ل ض ف   فديد  ه ف   دة ودض ا ف ريا

 في ف ق د  .
    توك  ف تط ي  ل د ف  دا في  د ي  رمعو   دليرم ددم ف تم ل  ل ض ف طلل   وفضرم تط ي  ود ف  ف دوف 

 ف  يد . لغي  ف تك  لعم ل      فضطو ف ل يث اد دة ف تط ي   لالود ف  ف دوف    ىدعي
  د فه ف ل يث وكد  رم   ع ى فختي و فام ل   ف  ث  ي  دلى  د د ف  ق ييس ف دوف    يت ل ض وفوفد ديد 

 ضو وة فام ل   فقً      ا  ك اه   يس     يمب وه يك ه.
 ميسراتًتطبيقًإجراءاتًالدراسة:ً-ثامناًا
ً ي وف  كثيوة  ه وا ر : ك د  اد كدظوًف  ت فمد ف ل يث ض ه  مت د ف طلل   ت وغه ف ك  ت  لليث ف  ل ي     
 ك ه تط ي  عموفا ف دوف  .  ر    ف  ص ل ع ى  
  ف  ل ي ر وف  ف ليث وثد ا عددفد دوف ته في ت لم ف ل يث  
  ددو دلى ت فو ف   د   ف دق  ف  ل ي   ف  ق   ف مرد  ف   ل.     م   فايص اي  فت لم ف ل يث       
      ف تيصيت ف دوف ي. ال ي  ت فو  وفمد  دوف      لق  ي ل   ض ع ف دوف 
      ت ريت  ر    كتب و  ي   مر  ع ى ف مر   ف   دي ل خالل تز هدو د ف ل يث  ه ت   ه عدفوة ف م 

 ف تط ي . دخ  ه ع ى و  كه
  ه خط ف  تط ي  عموفا ف دوف    تدقيقر  خط ة  في كت لل يث  ت ل   ف  شوف . 
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ًمقترحاتًالدراسة-رابعاًا
ً
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 اخلامسالفصل                                             

 وتفسريها حتليلهاالنتائج و عرض
إليها  تسعىوتفسيرها لمعرفة درجة تحقق األهداف التي  تحليلها، و الدراسةيشمل هذا الفصل عرض نتائج 

، ثم قام الباحث بتحليلها ومناقشتها وتفسيرها، اوفرضياته الدراسةتم عرض النتائج المتعلقة بأسئلة  إذ، الدراسة
 وفيما يلي وصف لهذه النتائج: ،الميدانية الدراسةوتقديم بعض المقترحات في ضوء نتائج 

ً:السؤالًالتاليحاليةًاإلجابةًعنًأسئلةًالدراسة:ًتحاولًالدراسةًال-أولًا
ًلدىًأفرادًعينةًالدراسة؟ًالصالبةًالنفسيةماًمستوىًالسؤالًاألول:ً

)أفراد عينة  لدى الطلبة الصالبة النفسيةتحديد مستوى السؤال األول الذي يتناول  هذا من أجل اإلجابة عن
قيمًا متدرجة وفقًا لمقياس ليكرت  الصالبة النفسيةمقياس  على الدراسة، تم إعطاء إجابات أفراد عينة الدراسة(

 وتمَّ حساب طول الفئة على النحو اآلتي: ،الخماسي كما هو موضح سابقًا في مفتاح التصحيح
 (.4=1-5)فيه بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة :حساب المدى 

 (5)وهي  ،على أكبر قيمة في المقياس (4)بتقسيم المدى وهو  :حساب طول الفئة 

 )طول الفئة(. 0.8=  5÷  4

  وذلك للحصول على الفئة األولى، لذا  (،1) إلى أصغر قسمة في المقياس وهي( 0.8)إضافة طول الفئة وهو
طول الفئة إلى الحد األعلى من الفئة األولى؛ للحصول على  ضافةثمَّ إ (،1.80-1) كانت الفئة األولى من

 وهكذا للوصول إلى الفئة األخيرة. ،الفئة الثانية

 الصالبة وضع معيار التصحيح من خالل ضرب فئات قيم المتوسط الحسابي بالعدد الكلي لبنود مقياس  تم
وبالتالي تكون درجات  (54=30×1.8) (،30=30×1) ، كما هو موضح باآلتي:اً بند (30) والبالغالنفسية 

 وهكذا... (54 -30) بينتراوح  جداً  منخفضة الصالبة النفسيةاألفراد ذوي 
قاعدة التقريب الرياضي يمكن التعامل مع قيم المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة  علىواستنادًا       
 كما هو مبين في الجدول اآلتي: الدراسة

ًوالقيمًالموافقةًلهالدرجاتًأفرادًعينةًالدراسةًعلىًمقياسًالصالبةًالنفسيةًفئاتًقيمًالمتوسطًالحسابيًً(14)ًجدول
ًالصالبةًالنفسيةىًمستًوًمعيارًالتصحيحًالتقديرًفيًاألداةًالحسابيفئاتًقيمًالمتوسطً

 جداً  منخفضة 54 -30 بشدة منخفض 1.8 – 1
 منخفضة 78 -55 منخفض 2.60 – 1.81
 ةمتوسط 102 -79 محايد 3.40 – 2.61
 مرتفعة 126 -103 موافق 4.20 – 3.41

 جدًا  مرتفعة 150 -127 بشدة موافق 5 – 4.21
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 ًالصالبةًالنفسيةمستوياتًمقياس:ً
 :كاآلتي كانت الصالبة النفسيةتويات أن مسلنا من خالل الجدول السابق يتبين      
   (54)إلى الدرجة  (30)من الدرجة  جداً  منخفضةالصالبة النفسية. 

   (78)إلى الدرجة ( 55) من الدرجةمنخفضة الصالبة النفسية. 

  (102)إلى الدرجة  (79)من الدرجة  الصالبة النفسية متوسطة. 

   (126)إلى الدرجة ( 103)من الدرجة  مرتفعةالصالبة النفسية. 

   (150)إلى الدرجة  (127)من الدرجة  جداً  مرتفعةالصالبة النفسية. 
أفراد عينة لدرجات  قد قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبيلو       
 :يوضح ذلك (15) والجدولترتيبها ترتيبًا تنازليًا،  ثم، على المقياسالدراسة 

ًالصالبةًالنفسيةًعلىًمقياسًأفرادًعينةًالدراسةًالدرجةًالكليةًلمتوسطًدرجاتً (15)ًجدول
المتوسط  المستوى معيار التصحيح م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة  التكرارات

المئوية
1

 

 الرتبة

 1 %39.67 242 6.14 89.26 متوسط 102 -79 3

 2 %26.88 164 8.23 121.95 مرتفع 126 -103 4

 3 %13.11 80 9.27 141.02 مرتفع جداً  150 -127 5

 4 %12.29 75 4.43 76.73 منخفض 78 -55 2

 5 %8.03 49 3.03 47.04 منخفض جداً  54 -30 1

علظظظى  متوسظظظطةً ت كانظظظ الدراسظظظةنظظظة عي   أفظظظراد   لظظظدى الطلبظظظة   الصظظظالبة النفسظظظية أنَّ درجظظظة   (15) مظظظن الجظظظدول الحظظظ ي     
، %(39.67) النسظبة المئويظة: بلغظت ،(89.26) :المتوسظط الحسظابي بلغالدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية، إذ 

 :البظالغ المتوسط الحسابي لظدرجات الطلبظة  الظذين يقعظون فظي مسظتوى الصظالبة النفسظية المرتفظع في الترتيب ثم يليها
، ثم يليها في الترتيب متوسط درجظات  الطلبظة الظذين تقظع درجظاتهم فظي %(26.88)وبنسبة مئوية بلغت  ،(121.95)

 ،%(13.11) :نسظبة مئويظة بلغظتوب ،(141.02) :المتوسظط الحسظابي الصظالبة النفسظية المرتفظع جظدًا، إذ بلظغ مستوى 

المتوسظظظط درجظظات  الطلبظظة الظظذين تقظظع درجظظظاتهم فظظي مسظظتوى الصظظالبة النفسظظية المظظنخفض، إذ بلظظغ متوسظظط  يليهظظاثظظم 
 الصظظالبة النفسظظيةللطلبظظة ذوي  متوسظظط هظظو أقظظلَّ  بينمظظا كظظان،  (%12.29) :وبنسظظبة مئويظظة بلغظظت ،(76.73)الحسظظابي:
مسظظظظتويات  ي بظظظظي ن (8)والشظظظظكل  ،%(8.03) :وبلغظظظظت النسظظظظبة المئويظظظظة، (47.04)المتوسظظظظط: جظظظظدًا، إذ بلظظظظغ المظظظظنخفض

 الصالبة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة.
 
 
 
 

                                                           
1

 .حجم العينة ككل÷  100× النسبة المئوية = التكرار  
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ً

ً
ًالصالبةًالنفسيةالطلبةًأفرادًعينةًالدراسةًعلىًمقياسًًياتمستوً(8)ًشكلال

أن أكبر  (8) الشكل ومن خالل تتبع الفروق البيانية ألداء أفراد عينة الدراسة على السابق دولجمن ال ي الح    
 .على مقياس الصالبة النفسيةالمتوسط  المستوى أفراد عينة الدراسة قد وقعت ضمن  لتكراراتنسبة 

عن الذات، وقناعة بالوضع االجتماعي،  اىلديهم رضطلبة الجامعة ن أيعزو الباحث هذه النتيجة إلى و ًًًً
يعيشون في بيئة اجتماعية تضم العديد من  فهم، صالبة نفسيةونظرة إيجابية للحياة، وهذا ما جعلهم أكثر 

الثقافات الفرعية، كما أن الطلبة أنفسهم على وعي بأنهم يجب أن يكونوا متميزين عن غيرهم من فئات المجتمع 
، وهذا يؤدي إلى سعيهم المستمر يضاً أمتنوعة ماط سلوكية متميزة ومهارات نفسية م امتالك أنوبالتالي عليه

كما ، والقدرة على مواجهتها تحدي الصعوباتبالقدرة على التحمل والتماسك وااللتزام بالمبادئ و لتطوير أنفسهم 
من خالل اتخاذ القرارات  عليهاوالتغلب ، الفعالة المواجهة ألساليب الطالب استخدام منأن الجامعة تزيد 

تدعيم للضغوط الخاصة بالعمليات المعرفية التي تولد لدى األفراد القدرة على  ويمالتق ومعرفتهم بأوجه ،السليمة
  الذاتية. يةوالكفا القيمة الذاتية

فالمجتمع ، التوقعات للسلوك بما يتناسب مع هذه تدفعهمقد  طلبة الجامعةوكذلك فإن توقعات المجتمع من  
والتحكم في لآلخرين والمساندة والقدرة على تحمل الصعوبات واألزمات  ،يتوقع من طلبة الجامعة التعامل الرزين
في استغالل الوقت والطاقات،  يةوالكفا ،نفسه يجابية يستفيد منها الشخصإالظروف الجارية وتحويلها إلى طاقة 

ما تحمل الضغوط، والتكيف المتمثل بتغير و ، حلولرة على إيجاد المواءمة مع الواقع، والمرونة المتمثلة بالقدو 
وخصوصًا أن للجامعة في أي بلد دورًا تنمويًا ورياديًا في المجتمع الذي تغيره،  ماال يمكنوتقبل  القيام به يجب

، (1998،  حسين وعالم ؛2011،المشعان) من كلنتيجة دراسة  تتفق نتيجة الدراسة الحالية معو توجد فيه، 
صالبة هذه الدراسات إلى وجود  تشير إذ ،(claudino et al,2009   cernin, 2011, ؛wiess , 2002) ودراسة
 (2003 ,دراسة)الرفاعي بدرجة متوسطة لدى طلبة الجامعة، بينما تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة نفسية

من  منخفضتي أشارت إلى تمتع طلبة الجامعة بمستوى ال( (Iba, Debra, I, 2008وكذلك األمر كان في دراسة 
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ويعزو الباحث االختالف في النتائج بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية من جهة، ، الصالبة النفسية
التي يمكن أن يكون لها  ،إلى اختالف أساليب التنشئة االجتماعية الدراسات السابقة فيما بينها من جهة أخرى و 

لى او ، الصالبة النفسيةإكساب الطلبة هذا المستوى من  ال فيع  دور ف ختالف البيئات التي أجريت فيها هذه ا 
لى اختالف األدوات المستخدمة في جمع المعلومات، كما  روف في كل قد يرجع إلى اختالف الظالدراسات وا 

 وتفاوت الفترات الزمنية التي أجريت فيها هذه الدراسات. ،بلد
الدراسرةًوفرقًمتييرراتً الدراسرةشريوعااًلردىًأفررادًعينرةًًالصرالبةًالنفسريةماًأكثررًبععردًمرنًأبعرادًالسؤالًالثاني:ً

ًالدراسي,ًالسنةًالدراسية,ًالحالةًالجتماعية؟ًالختصاصالجنس,ً
والنسب المئوية،  االنحرافات المعيارية، والمتوسطات الحسابية، :السؤال قام الباحث بحساب لإلجابة عن هذا
 والجدول اآلتي يوضح ذلك، الصالبة النفسية مقياسعلى  أفراد عينة الدراسةلدرجات والرتب  والمتوسط الرتبي

ًمقياسعلىًًأفرادًعينةًالدراسةلدرجاتًوالنسبًالمئويةًوالرتبًًالنحرافاتًالمعياريةًوالمتوسطاتًالحسابيةً(16)ًجدول
ًالصالبةًالنفسية

النحرافًًالعباراتعددًًنًالبعدًم
 المعيارًي

المتوسطً
ًالحسابي

النسبةً
1ًالمئوية

المتوسطً
2ًالرتبي

ًالرتبة

 1  5.31 %82.24  37.23 13.29 7 610 االلتزام 1

 2 4.66 %33.21 32.66 11.62 7 610 التحكم  2

 3 3.73 %92.19 29.89 9.51 8 610 التحدي 3

 4 50.3 18.07% 28.05 8.76 8 610 المساندة االجتماعية 4

ً.ن=ًالعينة
، وقد حصلت على نسبة (37.23) :بلغت االلتزام لبعد قيمة المتوسط الحسابيأن  (16) ي الح  من الجدول      

(، وقد حصلت على نسبة 32.66) :بينما بلغت قيمة المتوسط الحسابي لبعد التحكم  ،%(24.82)مئوية قدرها 
 بلغت النسبة المئوية:وقد  29.89),) :قيمة المتوسط الحسابي لبعد التحدي ت، وبلغ21.33%))مئوية

 :مئويةالنسبة ال بلغتو  ،(05.28): االجتماعية لبعد المساندةالحسابي  قيمة المتوسطبلغت  وقد ،(92.19%)
أفراد  لدىأكثر أبعاد الصالبة النفسية على  الباحث   ل  د  ومن خالل هذه المقارنة بين المتوسطات يست  ، %18.07))

تمثيله  هوما يمكنً،االجتماعيةبعد المساندة ثم  التحدي،بعد ثم  التحكم،بعد  يليه االلتزام،بعد  هوو  الدراسةعينة 
 (.9) بيانيًا في الشكل

 

                                                           
1

 (.150قيمة الدرجة العظمى للبعد وهي )÷  100× النسية = المتوسط الحسابي 
2

 عدد عبارات كل بعد.÷ الرتبي= المتوسط الحسابي المتوسط  
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ًلصالبةًالنفسيةًًالفرعيةًلمقياسًاألبعادًعلىًأفرادًعينةًالدراسةلدرجاتًًالنسبًالمئويةً(9) شكل

ب  أداء  الطلبة أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس الصالبة النفسية التي تمثل  (9)ل ي الح  من الشكًًً أن ن س 
المساندة يليه بعد و  ثم بعد التحدي، بعد التحكمثم يليه  ،بعاد الصالبة النفسية شيوعاً أااللتزام هو أكثر بعد 

الطلبة يندمجون في نسيج من العالقات االجتماعية والخبرات  جعلتن فترة الدراسة الجامعية إإذ  ،االجتماعية
بضرورة  التزاماً أكثر  جعلتهمسعة أفقهم، و وزادت من من مدركاتهم  وسعتخبراتهم في الحياة، و  صقلتالتي 
الشاقة برؤيتها كأحداث هادفة  التعامل مع األحداثو  ،قيمًا وأهدافًا محددة تجاه نشاطات الحياة المختلفة متبنيه

لهذه األحداث تقباًل نابعًا من صالبة نفسية عالية محضة بإدارة  وتقبلهم ،وذات معنى وجديرة بالتفاعل معها
بقصد المعايشة والتكيف وانطالقًا من  ،تطوير أساليب المواجهةالمتصلة ب فعاليتهمهذا في زاد  ،القضاء والقدر
يمدهم بقوة التحمل والتماسك في كيفية  الذيالطموح  طلبة الجامعة امتالكيعزو الباحث و ، ديمومة الحالة

طريقة التفكير الصحيحة في مواجهة  إلى امتالكهممواجهة المشكالت والتغلب على الصعوبات التي تواجههم 
 ،بأهميتهم وتقديرهم لذواتهمشعورهم ب، كفيلة في الحد من تأثير هذه الضغوطيجاد السبل الا  و  ،الضاغطةحداث األ

بكفايتهم وتمكنهم من إطار العالقات  وشعورهمالمستهدفة  السلوكياتمن خالل  ،المسؤولية الشخصية هموتحمل
على التأثير على أحداث  مبقدرتهو واالهتمام، والقبول واالحترام  بالدفءتتسم  التي الفعالة بين الفرد واألخرين

األحداث  همعلى اتخاذ القرارات وتفسير  م، باإلضافة إلى قدرتهمومعرفته مالحياة والتحكم بها من خالل مهاراته
نتيجة الدراسة  وتتفق ،وتحويلها كمكونات لخطط الحياة وذلك للتخفيف من اإلجهاد الناتج عن ضغوط الحياة

بينما تختلف نتيجة الدراسة الحالية ، (2008، المفرجي والشهري و  ؛1998،)حسين وعالمنتيجة دراسة  الحالية مع
  .(7200)أبو الندىمع نتيجة دراسة 
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ً ًالثالثالسؤال :ً ًالتنبؤ ًيمكن ًالدراسيهل ًالدراسةًبالتحصيل ًعينة ًأفراد ًًلدى ًخالل ًالصالبةًمن درجات
ً؟النفسية
 وفقًا للطريقة التدرجية. البسيطتحليل االنحدار  تمهذا السؤال فقد  عنلإلجابة 
ًوالمتوسطًوالنحرافًالمعياريًلكلًمتييرالتحصيلًالدراسيًوالصالبةًالنفسيةً(ًمعاملًالتحديدًوالرتباطًبينًكلًمن17ًالجدولً)

معاملً الخطأًالمعيارًي
 R2التحديدً

معاملً
ًالرتباط

ًالعدد ًالنحرافًالمعيارًي ًالمتوسط ً

 التحصيلًالدراسي 118.89 17.71 610 0.614 0.377 14.018
ًالصالبةًالنفسية 38.65 6.34 610

 (0.377)قد بلغت  R2 أن قيمة معامل التحديدالسابق يالح  من الجدول    
ًالنحدارتباينًنتائجًتحليلًً(18الجدولًرقمً)

 مستوىًالدللة (fقيمةً) متوسطًالمربعات درجةًالحرية مجموعًالمربعات مصدرًالتباين
 0.000 92.150 18106.788 1 90533.941ًالنحدار

 196.493 608 149334.848ًاقيًوالب
  609 239868.789ًالكلي

يظهر أنها دالة إحصائيًا عند ، التي (92.150) البالغة (F)بالنظر إلى قيمة يتبين من خالل الجدول السابق 
 .إلى تباين حقيقي وال يعود إلى المصادفةيعود  التحصيل الدراسين التباين في إ، أي (0.05)مستوى الداللة

ًمعاملًالنحدارً(19لجدولً)ا
 المعامالتًالمعيارية المعامالتًغيرًالمعيارية النموذج

ًالقيمةًالحتماليةًتًبيتاًالخطأًالمعيارًيًمعاملًالنحدار
لصالبةًا

 النفسية
1.078 0.085 0.386 12.704 0.000 

من خالل  لدى أفراد عينة الدراسةيمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي  أنه  السابق من خالل الجدول يالح ًًًً
 (0.05)عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية  المستقل للمتغير (ت)قيمة  إذ أن درجات الصالبة النفسية

 :بلغت  لمتغير الصالبة النفسية أن قيمة بيتا تبينيوبقراءة الجدول السابق  ،متغير الصالبة النفسيةفي 
على حين بلغت  ،(12.704)وبلغت قيمة ت الخاصة بها  ،(1.074):قيمة معامل االنحدار بلغتو ، (0.386)

، وهذا يعني أن المتغير المستقل (0.05)وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  (0.000)قيمتها االحتمالية 
يسهم إسهامًا  الصالبة النفسيةوهذا يدل على أن متغير  التحصيل الدراسي،قدرة على تفسير التباين في لديه 

 وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كيرنن .التحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسةتباين في دااًل إحصائيًا 

((Cernin, , 2011 على أن التحصيل الدراسي يمكن التنبؤ به من خالل (1998) ودراسة حسين وعالم
 لدى أفراد عينة الدراسة. درجات الصالبة النفسية
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اليةًاإلجابةًعنًالفرضياتًاآلتيةًوالتيًسيتمًاختبارهاًعندًمستوىًالدراسةًالحًحاولت:ًالدراسةًفرضيات-ثانياًا
  :(0.05) الدللة

ًدللٍةًإحصائيٍةًبينًًهناك :األولىالفرضيةً لدىًأفرادًالتحصيلًالدراسيًًوالصالبةًالنفسيةًعالقةًارتباطّيةًذاتع
ً :(الجتماعيةًالدراسية,ًالحالةالدراسي,ًالسنةًًالختصاصالجنس,ً)لمتييراتعينةًالدراسةًوفقااً
الصالبة النفسية والتحصيل الفرضية قام الباحث بحساب معامل االرتباط بيرسون بين هذه للتحقق من صحة 

ًالدراسي
ًالتحصيلًالدراسيًلدىًأفرادًعينةًالدراسةًوفقااًلمتييراتًالدراسةًوًالصالبةًالنفسيةبينًًمعاملًالرتباطًبيرسوًن (20) جدول

ًمعامالتًالرتباط
 القرار مستوى الداللة ترابط بيرسون  ن عينة الدراسة اإلجمالية

 دال 0.000 0.80** 610

 القرار مستوى الداللة ترابط بيرسون  ن متغير الجنس
 دال 0.000 0.75** 292 الذكور

 دال 0.02 0.80** 318 إناث

 االختصاصمتغير 
 الدراسي

 القرار مستوى الداللة ترابط بيرسون  ن

 دال 0.000 0.76** 274 كليات تطبيقية

 دال 0.000 0.81** 336 كليات نظرية

 القرار مستوى الداللة ترابط بيرسون  ن متغير السنة الدراسية
 دال 0.000 0.80** 353 السنة الثانية

 دال 0.000 0.77** 257 السنة الرابعة

 القرار مستوى الداللة ترابط بيرسون  ن متغير الحالة االجتماعية
 دال 0000 66.0** 131 متزوج
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ً(0.01)ًعندًمستوىًدللةًدالةً)**(ً
 بيرسون ظهرت النتائج اآلتية: ارتباطوباستخدام معامل  (،20)خالل الجدول رقم  من

 ، وهي دالة عند مستوى الداللة (0.80)**)بيرسون(  ارتباطبلغت قيمة  بالنسبةًلعينةًالدراسةًاإلجمالية:ً-أ

، وبالتالي الصالبة النفسية والتحصيل الدراسيذات داللة إحصائية بين موجبة  ةعالقة ارتباطي أن هناك، 0.01))
والتحصيل  الصالبة النفسيةذات  داللٍة إحصائي ٍة بين موجبة  عالقة ارتباطي ة هناكالقائلة:  البديلةت قبل الفرضية 

  لدى أفراد عينة الدراسة. الدراسي
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ًالجنس-ب ًلمتيير ، وهي دالة عند (0.75)**)بيرسون( بالنسبة لعينة الذكور  ارتباط: بلغت قيمة بالنسبة
، وهي (0.80)** :، كما ي الح   أيضًا أن  قيمة ترابط )بيرسون( بالنسبة لعينة اإلناث بلغت0.01))مستوى الداللة 

ذات داللة  موجبة توجد عالقٌة ارتباطي ةٌ "القائلة: البديلة وبالتالي ت قبل الفرضية ، (0.01)دالة عند مستوى الداللة 
 ."لدى أفراد عينة الدراسة وفقًا ل م تغي ر الجنس التحصيل الدراسيمتوسط درجات الصالبة النفسية و إحصائية بين 

لتخصصات )بيرسون( بالنسبة لعينة الدراسة من ا ارتباطقيمة ًبلغتالدراسي:ًًالختصاصبالنسبةًلمتييرً-ج
)بيرسون( ارتباط ، كما ي الح   أيضًا أن قيمة 0.01) )وهي دالة عند مستوى الداللة  (،0.76)** :التطبيقية

، وبالتالي (0.01) ، وهي دالة عند مستوى الداللة(0.81)** :بالنسبة لعينة الدراسة من الكليات النظرية بلغت
متوسط درجات الصالبة النفسية و ذات داللة إحصائية بين موجبة ة القائلة: توجد عالقٌة ارتباطي ٌة ت قبل الفرضي

ًً.الدراسي االختصاصلدى أفراد عينة الدراسة وفقًا ل م تغي ر  التحصيل الدراسي
ً-د ًالدراسية: ًالسنة ًلمتيير  الثانية)بيرسون( بالنسبة لعينة الدراسة من طلبة السنة  ارتباطبلغت قيمة  بالنسبة

)بيرسون( بالنسبة لعينة  ارتباط، كما ي الح   أيضًا أن  قيمة  0.01))وهي دالة عند مستوى الداللة  (،0.80)**
وبالتالي ت قبل الفرضية  (،0.01)وهي دالة عند مستوى الداللة  (،0.77)** :الدراسة من طلبة السنة الرابعة بلغت

متوسط درجات الصالبة النفسية و ذات داللة إحصائية بين موجبة توجد عالقٌة ارتباطي ٌة "القائلة:  الصفرية
ًً."لدى أفراد عينة الدراسة وفقًا ل م تغي ر السنة الدراسية التحصيل الدراسي

 (،0.66)** :العازب( بالنسبة لعينة الدراسة )بيرسون  ارتباطبلغت قيمة  بالنسبةًلمتييرًالحالةًالجتماعية:ً-ه
)بيرسون( بالنسبة لعينة الدراسة من  ارتباط، كما ي الح   أيضًا أن  قيمة  0.01))وهي دالة عند مستوى الداللة 

 القائلة:البديلة وبالتالي ت قبل الفرضية  (،0.01)وهي دالة عند مستوى الداللة  (،0.71)** :بلغت متزوجينال
لدى أفراد  الصالبة النفسية ومتوسط درجات التحصيل الدراسيتوجد عالقٌة ارتباطي ٌة ذات داللة إحصائية بين  

ً.حالة االجتماعيةللعينة الدراسة وفقًا ل م تغي ر 
ذات داللة إحصائية  موجبة وجود عالقة ارتباطية :من خالل ما سبق يشير الباحث إلى نتيجة عامة مفادهاًًً
 لدى أفراد عينة الدراسة ووفقًا لكل متغيرات الدراسة. التحصيل الدراسيو ة النفسية الصالب بين
كل  الصالبة النفسية من المفاهيم الحديثة التي لها التأثير الواضح في حياةوذلك أن  ت ع د هذه النتيجة منطقية،ًًً

خرين، مؤمنًا بدوره في تسيير أمور حياته فرد يرغب في االنخراط مع الناس، محققًا التزاماته تجاه نفسه وتجاه اآل
 ومواجهتها بفاعلية. وقدرته على حل المشكالت

بين الصالبة النفسية والتحصيل  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  موجبة ويفسر الباحث سبب وجود عالقة ارتباطية     
حاجة إلى دافعية في ناث الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس، وذلك بأن كاًل من الذكور واإل

اإلنجاز المتمثلة بالتحصيل الدراسي، وبالتالي توث  ر عملية  فهم الفرد لنفسه وانفعاالته وقدرته على تحدي الحياة 
مما  االستغراق فيها، بعيدًا عنالضاغطة والتعامل معها بإيجابية وفاعلية لتكيف مع األحداث وا ،ومشكالتها

لدى كلٍ  من الذكور واإلناث، إذ إنَّ الذكر إذا ترك األمر لطبيعته الحياة،  أكثر فاعلية في مواجهة ضغوط جعلهم
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اني من  ال ت عد   مشكالتالذكورية، التي تقوم على العدوانية واالندفاع في تحقيق م ْبت غ ى النفس ورغباتها، فإنه سي ع 
م  وال ت ْحصى، وبالتالي ال بد  من إدارة  حياته   السيماال ت ْحمد ع ْقباها، و  مشكالتها حتى ال يقع الفرد في فيوالتحك 

قدرة الشخص على إدارة أن  إدارة االنفعاالت تمث ل  أعلى مراحل الصالبة النفسية وأكثرها تعقيدًا، إذ إنها تتضمن 
 السارَّة وغير السار ةالخبرات االنفتاح وتقبل ، وتتمثل في ت أو تضخيم للمعلومات التي تحملهاكبْ  بالانفعاالته، 

.(Nordin, 2012, 647)  
ر سبب ،الحياة للنجاح األكاديمي والتحصيل الدراسي مفتاحوبالتالي تعد الصالبة النفسية   العالقة  وهذا ما يفس 

 االرتباطية بين الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة من الذكور. 
م فيها ولم ت ْحسن إدارتها بالشكل األمثل فإنها التي وكذلك األنثى       ستعانيإذا انساقت وراء عاطفتها ولم تتحك 

، فكلما كانت األنثى أْقدر  على السيطرة على حياتها التي تبدو في نتيجة التحصيل الدراسيالدافعية في ضعف 
تروي والهدوء، مما يسهم في زيادة الدافعية وتحمل المسؤولية الشخصية، كانت قادرة على أْن تتحل ى بالعقالنية وال

ه ها بالشكل  نحو اإلنجاز المتمثلة بالتحصيل الدراسي وال تنساق وراء عاطفتها، إن ما تدير  هذه العاطفة وتوج  
ر سبب وجود عالقة ارتباطية بين الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة  األمثل، وهذا ما ي فس  

 اإلناث.الدراسة من 
حاجٍة إلى تحصيل دراسي في من طلبة الكليات التطبيقية والنظرية  ومن ناحية أخرى يرى الباحث أن كالً      

مرتفع، وتتأثر هذه  الدافعية بدرجة امتالك الطالب لمهارات الصالبة النفسية التي تتمثل في قدرة الطالب على 
، ومن ناحية كلها في األمور ومواجهة الضغوط بفاعليةسه إدارة حياته والتكيف معها، وفي قدرته على ضْبط نف

 أخرى "ي عد  األفراد  من ذوي الصالبة النفسية المرتفعة أكثر  قربًا للنجاح والتحصيل الدراسي في حياتهم" 
يعيش ضمن الوسط الجامعي الذي  -ب غض   النظر عن اختصاصه -فالطالب الجامعي  (،74، 2012، العيافي)

ب ه خبراٍت ومهارات نفسية واجتماعية هامة ت ْثري خبرت ه في أمور الحياة ومشقاتها، وتنم  ي من مستوى  ي ْكس 
شكل مبنيٍ  على فهم نعكس إيجابًا على قدرة الطالب في تحصيله الدراسي باالصالبة النفسية لديه، األمر  الذي 

 .وفهم األحداث والمواقف الضاغطة حياته الخاصة به
في أما االرتباط بالنسبة لمتغير السنة الدراسية فيرى الباحث أن طلبة كل من السنة الثانية وطلبة السنة الرابعة    

والموازنة  بين البدائل الم ت احة حاجٍة إلى تحديد المشكالت التي تواجه هم تحديدًا دقيقًا، وجْمع  المعلومات عنها، 
في السنة الرابعة  مأكان في السنة الثانية أ سواءٌ  للم ْشكلة، وهذا ال يتم  إال إذا تمَّ تقبل كل ما هو جديد، فالطالب

م بها بعيدًا عن االنهيار واالستسالم لهذه الظروف، كما أنَّ الطالب  بدخوله  ه مشكالته بفاعلية ويتحكَّ عليه ي واج 
ن  التعامل  مع انفعاالته، وكذلك البدَّ له من الوصول إلى درجٍة من الصالبة في الجامعة  حاجٍة إلى أْن ي ْحس 

وال بد له من توظيف هذه الصالبة النفسية في حياته بما يطرأ  عليه من  ،راستهالنفسية تمكنه من مواصلة د
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ر سبب  وجود  عالقٍة ارتباطية ذات  .مواقٍف، لمساعدته على زيادة الدافعية نحو التحصيل الدراسي وهذا ما ي فس  
 .ل م تغي ر السنة الدراسية داللة إحصائية بين الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة وفقاً 

بين الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي وفقًا لمتغير موجبة ويفسر الباحث سبب وجود عالقة ارتباطية     
بحاجٍة ألْن يمتلك  مهارات الصالبة النفسية، التي  زبالحالة االجتماعية ألن كاًل م ن الطالب المتزوج والطالب الع

عالج أو يتعامل مع كيف ي   ف  ر  أن يعْ  السلبية التي تشير إلى قدرة الفرد علىنب معالجة الجواستساعده على 
ن عن ياألشخاص العاجز بالتالي فإن " ،الصالبة النفسيةالتي تؤذيه وتزعجه، وهذه المعالجة هي أساس  المواقف

هم دومًا تحت ضغوط نفسية وعصبية، أما األشخاص األكثر قدرة  حقيق السيطرة على المواقف الضاغطة،ت
والتغلب على  اإلخفاقمحاولة بعد على النهوض بعد السقوط ومعاودة ال فإنهم أكثر قدرةً  حياتهمعلى التحكم في 

 .(62، 2009، علي) "قة للحياةر  شْ م   طموحة ونظرةٍ  حباط والقيام بالعمل من جديد بروح متفائلةٍ اإل
ال بد من اإلشارة إلى أن  "خبرة  اإلنسان هي عبارة عن مزيٍج من جانبين: معرفي )إدراكي(، وذاتي و      

فإذا سيطر  الجانب  المعرفي اإلدراكي على الجانب الذ اتي  (،23، 2009، رزق ) )انفعالي( مصاحب للخبرة"
على قدرة الفرد في تحصيله الدراسي بشكل  انعكساالنفعالي، وتمكن من إدارته وتسييره في الطريق الصحيح، 

فع ال، وهذا ما قد يفسر سبب العالقة االرتباطية بين الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة 
 الدراسة. 
 انتوصلت هات إذً,(1998،حسين وعالم  ؛Cernin, , 2011)ًوتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة     
 الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي.بين ذات داللة إحصائية موجبة ارتباطية عالقة  وجودإلى ان الدراست

علىًمقياسًًالدراسةأفرادًعينةًًدرجاتفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطًًهناكً:الثانيةالفرضيةً
ًلمتييرًالجنس.ًتبعاًاوأبعادهًالفرعيةًًالصالبةًالنفسية

علظى مقيظاس للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسظط درجظات أفظراد عينظة الدراسظة 
مظظا هظظظو كللعينظظات المسظظظتقلة،  (T-Test)، باسظظتخدام اختبظظظار الجظظظنس إلظظظى متغيظظر ى  ظز ْعظظت  ، التظظي قظظظد الصظظالبة النفسظظظية

ً: (21)موضح في الجدول رقم 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ًوأبعادهًالفرعيةًالصالبةًالنفسيةعلىًالدرجةًالكليةًلمقياسًالدراسةًًدللةًالفروقًبينًمتوسطًدرجاتًأفرادًعينةً(21)الجدولً

ًتبعااًلمتييرًالجنس
النحرافً المتوسطًنًالجنس الصالبةًالنفسية

ًالمعيارًي
القيمة   د.ح قيمة )ت(

 االحتمالية

 القرار

 دال 0,01 608 58,2 4.83 20,53 292 ذكور اللتزام

 5,24 23,27 318 إناث

 دال 0,00 608 2,82 5,31 25,21 292 ذكور التحدي

 4,74 22,96 318 إناث

 دال 000 608 2,95 5,50 24,04 292 ذكور التحكم

 4,14 21,66 318 إناث

المساندةً  
 الجتماعيةً

 دال 0,01 608 2,58 8,19 27,25 292 ذكور

 4,31 22,77 318 إناث

 دال 0.00 608 6,76 16,49 99,04 292 ذكور الدرجةًالكليةً

 15,00 95,42 318 إناث

على  الدراسةالسابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة  الجدول الح  مني      
 هذهو  ،(0.00)بداللة إحصائية بلغت و  ،(6.76) :)ت( قيمة بلغت إذ ،تبعًا لمتغير الجنس الصالبة النفسيةمقياس 

أن  الح ي   الصالبة النفسيةوبالنظر إلى أبعاد مقياس ، (0.05)اللة االفتراضي مستوى الد قيمة أصغر من قيمةال
المساندة ، وبعد التحكم، وبعد التحدي، وبعد االلتزامالقيمة االحتمالية لألبعاد األربعة األولى المتمثلة بظظظظظ)بعد 

وهذا يدل على وجود فروق دالة  ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لهايالح  أنها (، االجتماعية
ً:القائلةالبديلة قبل الفرضية ت   وبالتاليعلى هذه األبعاد األربعة،  الذكور واإلناث أفراد عينة الدراسةاحصائيًا بين 

ًًهناك ًإحصائية ًدللة ًذات ًفروق ًعينة ًأفراد ًدرجات ًمتوسط ًًالدراسةبين ًأفرادًًومتوسطًالذكورمن درجات
لصالحًوالفروقًً,وأبعادهًالفرعيةًاألربعةًالصالبةًالنفسيةمقياسًلًفيًالدرجةًالكليةً,اإلناثًمنًالدراسةعينةً

ً.ًالذكور
 الصالبة النفسيةلمقياس الكلية على الدرجة  الدراسةيوضحان الفروق البيانية ألفراد عينة  (11)و (10)والشكالن

 وأبعاده الفرعية.
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ًالصالبةًالنفسية(ًالفروقًبينًمتوسطًدرجاتًالطلبةًالذكورًوالطلبةًاإلناثًفيًأبعادًمقياس10ًلشكل)ا

ً
ًالصالبةًالنفسيةفيًالدرجةًالكليةًلمقياسًًأفرادًعينةًالدراسة(ًالفروقًبينًمتوسطًدرجات11ًالشكل)

         مظظظظظظن الدراسظظظظظظةأفظظظظظظراد عينظظظظظظة ومظظظظظظن خظظظظظظالل تتبظظظظظظع الفظظظظظظروق البيانيظظظظظظة بظظظظظظين متوسظظظظظظط  (11) (10) ي الحظظظظظظ  مظظظظظظن الشظظظظظظكل
فظي الدرجظة  لصظالح الظذكوروالفظروق  ،الصظالبة النفسظيةبظين الظذكور واإلنظاث فظي  اً أنَّ هنظاك فروقظ (الذكور واإلناث)

  لمقياس الصالبة النفسية.واألبعاد الفرعية الكلية 
المتبعة تظدعم اسظتقاللية الظذكور أكثظر والتنشئة االجتماعية التربية السبب في ذلك إلى أن أساليب يعزو الباحث ًًً

واألشظظظخاص  المواقظظظفمواجهظظظة علظظظى  معهيمظظظن اإلنظظظاث عظظظن طريظظظق فظظظرض القليظظظل مظظظن القيظظظود علظظظى الظظظذكور، وتشظظظج
القيظظود علظظى اإلنظظظاث الكثيظظر مظظن فظظرض  فظظي حظظين أنأكثظظر كفايظظة وثقظظة وصظظالبة نفسظظية،  مممظظا جعلهظظ والصظظعوبات

 فضظاًل عظن وأقظل صظالبة نفسظية، ًا علظى اآلخظرينأكثظر اعتمظادو  ،أقل قدرة على مواجهة المصاعب والشدائد نجعله
يعزو الباحث هذه النتيجة إلظى و  أن التكوين النفسي والبيولوجي لألنثى المتمثل في رقة عواطفها ورهافة مشاعرها،

يجعلهظم  يبظدون  وهظذا ،الحيظاة تاليوميظة ومتطلبظا باألزمظاتد واالحتكظاك أن الرجال عليهم تحمظل المصظاعب والشظدائ
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وأضعف في أقل مناعة  أكثر عاطفة من الذكور فإنهن ناث، وبما أن اإلناثمقاومة وصالبة النفسية أكبر من اإل
 وتحمظظل الهيمنظظة، إلظظى أقظظرب دوراً  للظظذكور العربيظظة أعطظظت الثقافظظة الباحظظث أن يظظرى   ،نفسظظية مظظن الرجظظالالصظظالبة ال

مظع  مقارنظةبال بنجاح معها والتعامل المشكالت مواجهة على الذكور اعتيادثم إن  باإلناث مقارنة الحياة مسؤوليات
 من المجتمع الدراسة عينةأفراد  والسيما أن ،اإلناث مما لدى أعلى نفسية صالبة أسهم في إكساب الذكور اإلناث
شعور فإن  وبالتالي ،كلها الحياة شؤون  على والمسيطر ه المسؤولعدوي ،الذكر شأن من يعلي مجتمعوهو  العربي
وهظظي  طويلظظة فتظظرة عاشظظت التظظي األنثظظى مظظن أكبظظرنفسظظية  وصظظالبة قظظوة أكسظظبه  والظظتحكم الضظظبط علظظى بالقظظدرة الظظذكر
حمظادة ) وتتفظق نتيجظة الدراسظة الحاليظة مظع دراسظة فيهظا، والظتحكم حياتها ضبط عن حتى ة  عاجز  ،أمرها على ةمغلوب
فظروق دالظة إحصظائيًا فظي مسظتوى  وجظود توصظلت إلظى التظي Iba, 2007) ؛ظظ2012،العبظدليو  ،2002، اللطيظفوعبظد 

مظع نتظظائج نتيجظة الدراسظظة الحاليظة  تختلظفو الظذكور،  لصظظالحالفظروق وكانظت  ،النفسظية بظين الظظذكور واإلنظاث الصظالبة
 اإلنظاث أن أشظارت إلظى التظي Herdia et al, 2012) ؛  2005 ،عبظد الوهظاب وعبظادة؛1998, حسين وعالم) دراسة
 ؛2007؛أبظظو النظظدىو  ؛2003، الرفظظاعي)دراسظظة  تختلظظف نتيجظظة الدراسظظة الحاليظظة مظظع بينمظظا الظظذكور. مظظن صظظالبة أكثظظر
وجظظود فظظروق فظظي الصظظالبة  إلظظى عظظدمأشظظارت التظظي  cernin, 2011))ودراسظظة كيظظرنن  (2008،لمفرجظظي والشظظهري او 

 النفسية بين الذكور واألناث.
ًًهناكً:الثالثةًالفرضية ًبين ًإحصائية ًدللة ًذات ًفروق ًدرجات ًمقياسًمتوسط ًعلى ًالدراسة ًعينة أفراد

 نظرية(.ًتخصصات-تطبيقيةًتخصصاتالدراسيً)ًالختصاصلمتييرًًتبعاًاوأبعادهًالفرعيةًًالصالبةًالنفسية
علظظى للتحقظظق مظظن صظظحة هظظذه الفرضظظية قظظام الباحظظث بحسظظاب الفظظروق بظظين متوسظظط درجظظات أفظظراد عينظظة الدراسظظة    

للعينظظظات  (T-Test)، باسظظظتخدام اختبظظظار االختصظظظاص الدراسظظظي إلظظظى متغيظظظر زى  ، التظظظي تْعظظظمقيظظظاس الصظظظالبة النفسظظظية
ً: (22)ما هو موضح في الجدول رقم كالمستقلة، 

ًوأبعادهًالفرعيةًالصالبةًالنفسيةعلىًالدرجةًالكليةًلمقياسًالدراسةًًمتوسطًدرجاتًأفرادًعينةً(ًدللةًالفروقًبين22الجدولً)
ًتبعااًلمتييرًالختصاصًالدراسي

مقياسً
 الصالبةً

الختصاصً
ًالدراسي

النحرافً المتوسطًن
ًالمعيارًي

قيمةً
ً)ت(

مستوىًًد.ح
 الدللة

 القرار

 غير دال 0,56 608 20,0 6.17 24,90 274 تطبيقية اللتزام

 5,94 24,80 336 نظرية

 غير دال 4,08 608 0,56 5,80 23,64 274 تطبيقية التحدي

 5,60 23,38 336 نظرية

 التحكمً
 

 غير دال 0,15 608 0,77 5,91 23,16 274 تطبيقية

 5,86 23,53 336 نظرية

المساندةً  
 الجتماعيةً

 غير دال 0,08 608 2,80 8,32 24,70 274 تطبيقية

 7,05 23,96 336 نظرية

 غير دال 0,94 608 0,07 12,79 97,61 274 تطبيقية الدرجةًالكليةً

 12,85 97,69 336 نظرية
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بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة  اً ي الح  من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي     

وبلغت الداللة  (،0,07) :)ت(إذ بلغت قيمة الدراسي،  االختصاصتبعًا لمتغير  الصالبة النفسيةعلى مقياس 
وبالنظر إلى أبعاد مقياس  ،(0.05) االفتراضيوهي قيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة  ،(0.94)اإلحصائية لها 
التحكم، ، وبعد التحدي، وبعد االلتزامالمتمثلة بظظظظظ)بعد  األربعة يالح  أن القيمة االحتمالية لألبعاد الصالبة النفسية

وجود فروق دالة عدم  على وهذا يدل (0.05)من مستوى الداللة االفتراضي لها أكبر( وبعد المساندة االجتماعية
والدرجة الكلية لمقياس  على األبعاد األربعة أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير االختصاص الدراسيحصائيًا بين إ

ً"ًالقائلة:وتقبل الفرضية الصفرية  البديلةالفرضية  ترفضو  ترفض الفرضية الصفرية  وبالتالي الصالبة النفسية،
ًالصالبةًالنفسيةأفرادًعينةًالدراسةًعلىًمقياسًًدرجاتفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطًًليستًهناك

ًالفرعية ًًتبعاًاًوأبعاده ً)ًالختصاصلمتيير ًً-تطبيقيةًتخصصاتالدراسي وهذا ما يمكن  ,"نظرية(تخصصات
  :ين اآلتيينتمثيله بيانيًا بالشكل

 الصالبة النفسيةلمقياس  الكلية على الدرجة الدراسةيوضحان الفروق البيانية ألفراد عينة  (13( و)12)والشكالن 
 وأبعاده الفرعية.

 
ًالنفسيةًتبعااًلمتييرًالختصاصًالدراسيالصالبةًفيًأبعادًمقياسًًأفرادًعينةًالدراسة(ًالفروقًبينًمتوسطًدرجات12ًالشكل)
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 المساندة  التحكم  التحدي االلتزام

24.9 24.81 

23.64 
23.38 

23.16 
23.53 

24.7 

23.96 
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ً
تبعااًِلمتييرًًالصالبةًالنفسيةمقياسًالدرجةًالكليةًلدرجاتًأفرادًعينةًالدراسةًعلىًًمتوسطًالفروقًبينً(13)ًشكلال

ًالدراسيًًالختصاص
الصالبة ومن خالل تتبع الفروق البيانية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس  ينالسابق يني الح  من الشكل   

 التطبيقية والنظرية التخصصاتبين طلبة ذات داللة إحصائية فروق  ليست هناكوأبعاده الفرعية بإنه  النفسية
 على مقياس الصالبة النفسية وأبعاده الفرعية.

الصالبة  إلى أنلدراسي ا االختصاصوفقًا لمتغير  الصالبة النفسيةفي فروق ال غيابسبب الباحث  يعزوو    
في  ال يفترضإذ  ،الدراسي لالختصاص تبعاً سمات الشخصية ال تختلف فلذا  ،كسمة ع دت تم قياسها التي النفسية

 ،آخر اً سمات شخصية تختلف عن الطالب الذي دخل تخصص أن تكون له اً معين اً الطالب الذي يدخل تخصص
سمة شخصية ال  يهفالصالبة النفسية  ،سمات الشخصية الخاصة بكل طالب دون اآلخرالبل هذا يتوقف على 
التفاعل مع اآلخرين و  ،التجربة والخبرة الشخصية خاللمن تكتسب  إنما الدراسي االختصاصتكتسب من خالل 

 .الجامعية الحياةفي إطار العالقات االجتماعية التي توفرها 
ينخرطون في نسيج اجتماعي نظرية ال وفي الكلياتفي الكليات التطبيقية كما أن الطلبة عند دخولهم الجامعة   

وتكسبهم أساليب جديدة في التعامل مع اآلخرين، ويتعلمون  ،جديد ثري بالمواقف التي تغني تجاربهم الشخصية
في كل  يات الحياة واألحداث الضاغطةتحدوكيفية يواجهون ظروفهم من خالل هذه التجارب كيف يتحكمون في 

 اآلثار لمقاومة اً مهم اً مصدر  وصفهاب، صالبة نفسية، وهذا ما جعلهم يمتلكون الكليات التطبيقية والنظريةمن 
 متكاملة مجموعةفالصالبة النفسية  ،والجسمية النفسية الصحة على آثارها من والتخفيف   ،الحياة لضغوط السلبية
طلبة كلٍ  من أنَّ  سي  ماوالال تتعلق باختصاص دون آخر، و  ،تختلف من شخص إلى آخر الشخصية السمات من

، ومن أجل ذلك لم يكن نفسها المواقف في، ويمرون نفسها الكليات النظرية والتطبيقية يعيشون الظروف
تتفق و الدراسي أثٌر واضح في الفروق بين الطلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس الصالبة النفسية،  لالختصاص

المفرجي  ودراسة ؛1998,حسين وعالم)مع نتيجة دراسة كل من في هذه الناحية نتيجة الدراسة الحالية 
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بينما تختلف مع نتيجة دراسة كل من   ؛Herdia et al, 2012)؛Weiss 2002,) ودراسة (2008،والشهري 
الكليات  فيكانت لصالح الطلبة  الصالبة النفسيةأن الفروق في  بينت نتائج هذه الدراسات إذ( 2010) المشعان
 .النظرية

ًًهناكً:الرابعةًالفرضية ًدللة ًذات ًدرجاتفروق ًمتوسط ًبين ًمقياسًًإحصائية ًعلى ًالدراسة ًعينة أفراد
 السنةًالرابعة(.ً–الثانيةالسنةًلمتييرًالسنةًالدراسيةً)ًتبعاًاوأبعادهًالفرعيةًًالصالبةًالنفسية

علظظى للتحقظظق مظظن صظظحة هظظذه الفرضظظية قظظام الباحظظث بحسظظاب الفظظروق بظظين متوسظظط درجظظات أفظظراد عينظظة الدراسظظة    
للعينات المسظتقلة،  (T-Test)، باستخدام اختبار السنة الدراسية ، التي قد تعزى إلى متغيرمقياس الصالبة النفسية

ً: (23)ما هو موضح في الجدول رقم ك
ًوأبعادهًالفرعيةًالصالبةًالنفسيةعلىًالدرجةًالكليةًلمقياسًالدراسةًً(ًدللةًالفروقًبينًمتوسطًدرجاتًأفرادًعينة23الجدولً)

ًالسنةًالرابعةتبعااًلمتييرً
ًالصالبة
 النفسية

السنةً
ًالدراسية

ًالمتوسطًن
ًالحسابي

النحرافً
ًالمعيارًي

قيمةً
ً)ت(

مستوىًًد.ح
 الدللة

 القرار

 اللتزام
 6.39 25,84 353 ثانية

 5,94 25,94 257 الرابعة غير دال 0,07 608 69,0

 التحدي
 5,59 20,60 353 ثانية

 6,36 23,96 257 الرابعة دال 04 ,0 608 0,81

 التحكم
 5,99 21,08 353 ثانية

 6,73 23,15 257 الرابعة دال 0,03 608 0,66

المساندةًً  
 الجتماعية

 7,32 21,34 353 ثانية

 8,05 25,95 257 الرابعة دال 0,04 608 2,80

الكليًة  16,74 94,81 353 ثانية الدرجًة
 دال 0.00 608 4,28

 18,23 99,03 257 الرابعة

   (0.07)، وبداللة إحصائية قدر ها: (0.69)بلغت:  االلتزامد ب عْ أن قيمة )ت( في من الجدول السابق ي الح ،
 الفرضية ت قبلترفض الفرضية البديلة و وبالتالي  ،(0.05)قيمة مستوى الداللة االفتراضي  من وهي أكبر
 : القائلةالصفرية 

فيًًاللتزامًبعْعدً توجدًفروٌقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطًدرجاتًأفرادًعينةًالدراسةًفيًًليستًهناك"
ً."السنةًالدراسيةوفقااًِلمعتيّيرًًالصالبةًالنفسيةمقياسً

    بداللة إحصائية  ،(4.28) :بلغتللدرجة الكلية  )ت(قيمة  أن السابقالجدول  من الح ي  من ناحية أخرى
وبالنظر إلى أبعاد مقياس ، (0.05)وهي قيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة االفتراضي  ،(0.00)بلغت 
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وبعد وبعد التحدي، ، التحكمالمتمثلة بظظظظظ)بعد  الثالثة الصالبة النفسية يالح  أن القيمة االحتمالية لألبعاد
وهذا يدل على وجود فروق دالة  ،(0.05)(، أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لهااالجتماعيةالمساندة 

 ً:القائلةالبديلة قبل الفرضية ت   وبالتالي، لثالثةاعلى هذه األبعاد  أفراد عينة الدراسةحصائيًا بين إ
الصالبةًمقياسًلًفيًالدرجةًالكليةًالدراسةبينًمتوسطًدرجاتًأفرادًعينةًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًًهناك"

ًبرر)ًالنفسية ًوالمتمثلة ًالفرعية ًوأبعاده ًالتحكم, ًوبعد ًالتحدي, ًبعد ًالجتماعيةوبععد والفروقًً,(المساندة
  :ين اآلتيينبيانيًا بالشكل هذا تمثيل يمكنوهذا ما .ً"الرابعةالسنةًلصالحًطلبةً

 الصالبة النفسيةلمقياس  الكلية على الدرجة الدراسةيوضحان الفروق البيانية ألفراد عينة  (15)و (14)الشكالن 
 وأبعاده الفرعية.

 
ًالسنةًالدراسيةالصالبةًالنفسيةًتبعااًلمتييرًفيًأبعادًمقياسًًأفرادًعينةًالدراسة(ًالفروقًبينًمتوسطًدرجات14ًالشكل)

ً
تبعااًلمتييرًالسنةًًالنفسيةًمقياسًالصالبةالدرجةًالكليةًلعلىًًدرجاتًأفرادًعينةًالدراسةًمتوسطًالفروقًبينً(15)ًشكلال

ًالدراسية
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طلبة أفراد عينة الدراسة على مقياس الي الح  من الشكل السابق ومن خالل تتبع الفروق البيانية ألداء    
لصالح والفروق  ،وفقًا لمتغير السنة الدراسية الصالبة النفسيةفي  اً فروق هناكأنه  وأبعاده الفرعية الصالبة النفسية

 طلبة السنة الرابعة.
 القدرة علىبتخطي العقبات التي تواجههم و بيتميزون قد سنة الرابعة بأن طلبة ال يعزو الباحث هذه النتيجةو ًًً

 ،دراستهممما تعلموه خالل السنوات األربع في  يأتيوهذا  ،الشعور بالمسؤولية تجاه اآلخرينبو  ،المثابرة والتطوير
والتحكم في الظروف ومواصلة التحدي،  ،كبر على االلتزام بالمهامألديهم قدرة  طلبة السنة الرابعة أنكما 

 نجاز، وتوجيهها نحو تحقيق اإلحياتهمأصبحوا أكثر قدرة على إدارة وتنظيم  فقدبالتالي و  ،واألحداث الضاغطة
، بحكم الخبرة والمعلومات المختلفة المواقف والظروفأكثر قدرة على التعامل مع  واأصبح موالتفوق، كما أنه

، ااستخدام كافة المعلومات المتاحة عن الموقف لمحاولة السيطرة عليه وضبطه القدرة على ملديه توأصبح
كأسباب حدوثه والوقت المتوقع لحدوثه والعواقب  البحث عن المعلومات الموضحة لطبيعة الموقف الشاق   و 

القلق لديه ويقل  ،اتساعد هذه المعلومات على التنبؤ بالمواقف قبل وقوعها، فيتهيأ الفرد لتناوله إذالناتجة عنه، 
  ، وتسهل السيطرة عليه.االمصاحب للتعرض له

الفترة نظرًا لكون لديهم معرفة وخبرة حياتية وعالقات اجتماعية أكثر  تكما أن طلبة السنة الرابعة أصبح  
في  يؤكد أهمية خبرة الفردوهذا  األخرى،السنوات الدراسية طلبة  مما قضاهأكثر  التي قضوها في الجامعة الزمنية

حداث التي تجري مع القوة والتحمل والتماسك والتحكم في الظروف واألفي تكوين واكتساب و  ،البيئة االجتماعية
 فهم حياتهم، في مغزى  ذات مثيرة تجارب عن البحث إلى هم يتمتعون بفضول كبير ويميلون كما أن، الشخص
 للتطور، حافزاً  ويعتبرونها جديدة في حياتهم تغيرات يتوقعون  األشخاص هؤالء فإن كذلك ويفعلون، يقولون 

 التغيرات تجعل نهاإف متفائلة اإلدراكية تقويماتهم لكون  ونتيجة المرهقة، والضغوط الحياة أحداث يتحملون و 
 .لالستمرار الكفاية فيه بما طبيعية المحسوسة

 ودراسة  ،(2013,مرادو  ؛2006؛دخان والحجارو  ؛2002)عبد الصمد دراسة مع الحالية الدراسة نتيجة وتتفق

(cernin,2011؛ (Iba, Debra, I , 2007 ،ودراسةتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع  بينما  
 النفسية الصالبة في فروق  وجود إلى عدم أشارت التي (2002، اللطيف وعبد حمادة؛ 1998حسين وعالم، )

  . الدراسية السنة لمتغير تبعاً 
فررروقًذاتًدللررةًإحصررائيةًبررينًمتوسررطًدرجرراتًأفرررادًعينررةًالدراسررةًعلررىًمقيرراسًًهنرراك:ًالخامسررةالفرضرريةً

ً(.متزوجً–عازب)ًالحالةًالجتماعيةتبعااًلمتييرًوأبعادهًالفرعيةًالصالبةًالنفسيةً
علظظى  الدراسظظة للتحقظظق مظظن صظظحة هظظذه الفرضظظية قظظام الباحظظث بحسظظاب الفظظروق بظظين متوسظظط درجظظات أفظظراد عينظظة  

-T)، باسظظتخدام اختبظظار الحالظظة االجتماعيظظة، التظظي قظظد تعظظزى إلظظى متغيظظر سظظية وأبعظظاده الفرعيظظةمقيظظاس الصظظالبة النف

Test) :للعينات المستقلة، كما هو موضح في الجدول اآلتي 
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الدراسةًعلىًمقياسًالصالبةًوأبعادهًالفرعيةًتبعااًلمتييرًالحالةًً(ًدللةًالفروقًبينًمتوسطًدرجاتًأفرادًعينة24الجدولً)

ًالجتماعية
ًالصالبة
 النفسية

الحالةً
ًالجتماعية

ًالمتوسطًن
 الحسابي

مستوىًًًد.حًقيمةً)ت(ًالنحرافًالمعيارًي
 الدللة

 القرار

 دالغير  0.06 608 2.07 8.64 29.64 479  عازب  االلتزام

 10.90 34.74 131 متزوج

 دال غير 0.06 608 2.39 9.35 31.21 479 عازب   التحدي

 9.43 33.81 131 متزوج

 1.29 8.80 30.24 479 عازب   التحكم 

 

 دال 0.01 608

 12.64 34.64 131 متزوج

المساندة    
 االجتماعية

 دالغير  0.08 608 2.37 8.90 28.74 479 عازب  

 9.35 31.21 131 متزوج

الدرجة 
 الكلية 

 دالغير  0.07 608 2.37 8.43 33.08 479 عازب  

 11,56 33,56 131 متزوج

ًًً
  (0.01)، وبداللة إحصائية قدر ها: (1.29)بلغت:  التحكم دب عْ أن قيمة )ت( في ي الح  من الجدول السابق ،

حصائيًا بين أفراد إوهذا يدل على وجود فروق دالة  ،(0.05)قيمة مستوى الداللة االفتراضي  من صغروهي أ
 القائلة: الفرضية البديلة  تقبلوبالتالي  ،بعد التحكم فيعينة الدراسة 

فيًمقياسًًلتحكماًبعْعدً ًعلىفروٌقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطًدرجاتًأفرادًعينةًالدراسةًًهناك"ً
ً."والفروقًلصالحًمتزوجًالجتماعيةالحالةًِلمعتيّيرًًتبعاًاالصالبةًالنفسيةً

    بداللة إحصائية و  ،(37.2) :للدرجة الكلية بلغت)ت( قيمة  أني الح  من الجدول السابق ناحية أخرى من
وبالنظر إلى أبعاد مقياس الصالبة ، (0.05)من قيمة مستوى الداللة االفتراضي  كبروهي قيمة أ ،(0.07)بلغت 

المساندة  بظظظظظ)بعد االلتزام، بعد التحدي، بعد  المتمثلة لثالثةأن القيمة االحتمالية لألبعاد ا ي الح النفسية 
حصائيًا بين إوجود فروق دالة عدم وهذا يدل على  ،(0.05)من مستوى الداللة االفتراضي لها كبراالجتماعية(، أ

 ًالقائلة:وتقبل الفرضية الصفرية  البديلةترفض الفرضية  وبالتالي، الثالثةأفراد عينة الدراسة على األبعاد 
ً ًهناك" ًًتوجدًليست ًإحصائية ًدللة ًذات ًفروق ًعينة ًأفراد ًدرجات ًمتوسط ًالكليةبين ًالدرجة ًفي ًالدراسة
الصالبةًالنفسيةًوأبعادهًالفرعيةًوالمتمثلةًبرر)بععدًاللتزام,ًبعدًالتحدي,ًبععدًالمساندةًالجتماعية(ًمقياسًل

  بالشكلين اآلتيين: بيانيًا  هذا يمكن تمثيلو .ً"لمتييرًالحالةًالجتماعيةًتبعاًا
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 الصالبة النفسيةلمقياس  الكلية على الدرجة الدراسةيوضحان الفروق البيانية ألفراد عينة  (17)و (16)الشكالن 
 وأبعاده الفرعية.

 
ًالحالةًالجتماعيةالصالبةًالنفسيةًتبعااًلمتييرًفيًأبعادًمقياسًًأفرادًعينةًالدراسة(ًالفروقًبينًمتوسطًدرجات16ًالشكل)

ً

ً
ً

الحالةًالنفسيةًتبعااًلمتييرًًعلىًالدرجةًالكليةًلمقياسًالصالبةًدرجاتًأفرادًعينةًالدراسةًمتوسطًالفروقًبينً(17)شكلًال
ًالجتماعية

التي  والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية األسريةتشابه الظروف  إلىالنتيجة يعزو الباحث هذه و  
بغض النظر عن نوع  في الصالبة النفسيةهذه الفروق ضئيلة وغير ظاهرة  تجعلفهي التي الطلبة، يعيشها 

 لسمة نفسية مكتسبة من خال والعزب للمتزوج الصالبة النفسيةن إ. كما ال بد من اإلشارة الحالة االجتماعية
باألمان الدعم واإلحساس  نع بحثيو خبرات الحياة بحلوها ومرها، في  يشارك كل منهماف، وأحداثهاخبرات الحياة 

تأتي من سياق الحياة التراكمية للضغوط وزيادة األعباء  للشخصن الصالبة النفسية إ ثم ،للحياة والتفاؤل ،والقوة

0

5

10

15

20

25

30

35

 متزوج عازب متزوج عازب متزوج عازب متزوج عازب متزوج عازب

 الدرجة الكلية  االجتماعية المساندة   التحكم  التحدي االلتزام

29.64 
34.74 

31.21 
33.81 

30.24 
34.64 

27.19 
31.21 30.08 

33.56 

 متزوج عازب

 الدرجة الكلية 



 عرضًالنتائجًوتحليلهاًوتفسيرهاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالخامسالفصلً

 

 

100 

يجاد  وكل هذا يصقل الشخصية ويساعدها المادية ومواجهة الصعوبات على تحمل المشكالت ومواجهتها، وا 
من ضفالعزب له حياته االجتماعية ،  من خالل ترويض الذات على المواجهة ومقاومة اإلحباطاتلها  حلول

وغيرهم، وأطفاله شريك حياته و  وأقرانه ئهمن نطاق زمالضحياته االجتماعية  لهوأقرانه، والمتزوج  ئهنطاق زمال
الشخص القوي الصلب يحاول أن يتطور ويتوسع ويتغير نحو األفضل، والشخص ويرى الباحث في ذلك أن 

العاجز هو الذي يتحرك إلى الوراء ويبقى أسير الماضي ويتوقف عن الحركة والتوسع نحو المستقبل بغض 
نتيجة  تتفقو  .مما جعل الفروق ضئيلة بينهم في درجة تمتعهم بالصالبة النفسية النظر عن حالته االجتماعية

إلى التي أشارت  Claudino et al,2009)؛ Cernin,2011, Herdia et al, 2012)مع دراسة الدراسة الحالية 
وتختلف  ,وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة على مقياس الصالبة النفسية تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية عدم

 .(2013 ،مراد ؛1998، حسين وعالم)نتيجة الدراسة مع دراسة 
أفرادًعينةًالدراسةًفيًالتحصيلًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطًدرجاتًًهناك:ًالسادسةالفرضيةً

ً.ًالجنسًلمتييرتبعااًًالدراسي
فظظظي للتحقظظظق مظظظن صظظظحة هظظظذه الفرضظظظية قظظظام الباحظظظث بحسظظظاب الفظظظروق بظظظين متوسظظظط درجظظظات أفظظظراد عينظظظة الدراسظظظة   

وذلظك  المسظتقلة،للعينظات  (T-Test)، وذلك باسظتخدام اختبظار الجنس، التي قد تعزى إلى متغير التحصيل الدراسي
 كما هو موضح في الجدول اآلتي: 

ًالدراسةًفيًالتحصيلًالدراسيًتبعااًلمتييرًالجنسًدللةًالفروقًبينًمتوسطًدرجاتًأفرادًعينةً(25)الجدولً
لتحصيلًا

ًالدراسي
 القرار الدللةمستوىًًد.حًقيمةً)ت(ًالنحرافًالمعيارًي المتوسطًن الجنس

 7,42 32,68 292 ذكور
 دال 0.04 608 71,0

 18,8 71,77 318 إناث

 
لمتوسط درجات التحصيل الدراسي ألفراد عينة الدراسة  الكلية رجةللد (T)بأن قيمة  السابقمن الجدول  الح ي     

 االفتراضي لها داللةالمن مستوى  أصغروهي  ،(0.04) :بينما بلغت القيمة االحتمالية لها ،(0.71) بلغت
 لتحصيلا فيأفراد عينة الدراسة بين متوسط درجات  حصائياً إ ةدال اً وهذا يشير إلى أن هناك فروق ،(0.05)

ً:القائلة البديلةل الفرضية تقب وبالتالي ،ناثوالفروق لصالح اإل ،الجنس لمتغير تبعاً  الدراسي

ًمتييرلًفيًالتحصيلًالدراسيًتبعاًاًالدراسةًعينةًأفرادًدرجاتًمتوسطًبينفروقًذاتًدللةًإحصائيةًًهناك"ً
ً:اآلتيًبالشكلًبيانياًاًوتمثيلًهذا",ًاإلناثًلصالحوالفروقًً,الجنس



 عرضًالنتائجًوتحليلهاًوتفسيرهاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالخامسالفصلً

 

 

101 

 
ًالتحصيلًالدراسيًتبعااًلمتييرًالجنسًفي(ًالفروقًبينًمتوسطًدرجاتًأفرادًعينةًالدراسة18ً)ًالشكلًً

 التحصيل في الدراسة عينة أفراد لمتوسط درجات البيانية الفروق  تتبع خالل ومن السابق الشكل من ي الح    
 .اإلناث لصالحوالفروق  الجنس لمتغير تبعاً  اً فروق أن هناك الدراسي

إلى نفسها إحداهن أكثر جدية ووعيًا وقدرة على التحدي وتنظر  ناثاإل إلى أن النتيجة هذه يعزو الباحثوًًً
في الدراسة الجامعية عاماًل مساعدًا على ممارسة النشاط االجتماعي  األنثى تجدن أ، كما لبتقدير أعلى من الرج

 ،منع الفتاة من التحرك بالحرية ذاتها المعطاة للذكوري الذيالذي يمارسه الذكور، نتيجة لطبيعة المجتمع 
األنثى مدة طويلة في بقاء و المنزل، ن وقتًا أطول في ييقض -المجتمعوعادات وتقاليد  ثقافةبحكم ال -اإلناثو 

مغادرة المنزل لفترات  فرصة تاح لهت الذكر الذيبخالف  ،الفراغ لملء على الدراسة أكثر يساعدها ، قدالبيت
 كما أنه نتيجة المتغيرات االقتصادية واالجتماعية في زمنية طويلة في سبيل العمل وتامين لقمة العيش،

وتلبية  ،الطريق األساسي لتأمين المهنة بوصفه العلمي لللدراسة والتحصي أصبحت الفتاة تسعى، المجتمع
تنظر  إذ ،يضاف إلى ذلك البعد االجتماعي، بفاعليةلالستقالل المادي والمشاركة في الحياة االجتماعية  اطموحه
يعمل على و  ،األنثىمستقبل لفالتعليم ضمان  ،والتحصيل األكاديمي نظرة مرتبطة بالمستقبلإلى الدراسة اإلناث 

 المتعلمات لهدفين:من يرغب الذكور في الزواج  إذ ،توفير فرصة مناسبة للزواج
 ،على تربية األبناء في بعدها االجتماعي والحياتي أقدر م المتعلمةاأل لكون  ،للمساهمة في تكاليف بناء األسرة 

الذكور يتجهون للعمل المهني أو  نرى في حين ، في البيتأبنائها دروس  أن تتابعالمتعلمة  إذ بإمكان األم
تعدد الخيارات المهنية أمام الذكور بسبب و  .نفقاتهم الدراسية ةطيغوتلتلبية متطلباتهم المادية مجاالت أخرى ل

هو التسلح بالعلم والحصول على  خيار وحيدأمام نثى األ وضعت ارها أمام اإلناث في مهن أهمها التعليمصوانح
 دراسة تتفق نتيجة الدراسة مع و  .أعلى الدرجات
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 إناث ذكور
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، 2013 ؛ parker,2004 , Ray,2006) وتتفق أيضًا مع دراسة كل من( 2012، المزين ؛1998 حسين وعالم،)

shuk ullaku) الكنج، ً؛2006ًالجندي،؛2004،قديس وأبو أبوعليا؛ 2005عبد المنعم، )دراسة وتختلف مع؛
ًً .(Cernin, 2011)دراسة ًتختلف معو ً(2011ورحمة، ؛ 2010

ً ًالسابعة: ًالتحصيلًًهناكالفرضية ًفي ًالدراسة ًعينة ًأفراد ًدرجات ًمتوسط ًبين ًإحصائية ًدللة ًذات فروق
ً)كلياتًتطبيقية,ًكلياتًنظرية(.ًًالدراسيًالختصاصًالدراسيًتبعااًلمتيير

فظظظي للتحقظظظق مظظظن صظظظحة هظظظذه الفرضظظظية قظظظام الباحظظظث بحسظظظاب الفظظظروق بظظظين متوسظظظط درجظظظات أفظظظراد عينظظظة الدراسظظظة و 
للعينظظظظات  (T-Test)، باسظظظظتخدام اختبظظظظار االختصظظظظاص الدراسظظظظيلتظظظظي قظظظظد تعظظظظزى إلظظظظى متغيظظظظر ا، التحصظظظظيل الدراسظظظظي

 المستقلة، وذلك كما هو موضح في الجدول اآلتي: 
ًالدراسةًفيًالتحصيلًالدراسيًتبعااًلمتييرًالختصاصًالدراسيً(ًدللةًالفروقًبينًمتوسطًدرجاتًأفرادًعينة26الجدولً)
التحصيلً

ًالدراسي
ًالمتوسطًن الدراسيًالختصاص

 الحسابي

النحرافً
ًالمعيارًي

 القرار مستوىًالدللةًد.حًقيمةً)ت(

 دال 0.01 608 42,2 7,76 74 ,16 274 تطبيقيةكليات 
 16,6 70 58, 336 نظريةكليات 

لمتوسط درجات التحصيل الدراسي ألفراد عينة  الكلية رجةللد( T)بأن قيمة  السابقالجدول ي الح  من ًًً
 االفتراضي لها داللةالمن مستوى  أصغروهي  ،(0.01):، بينما بلغت القيمة االحتمالية لها(2.42):بلغتالدراسة 

 لتحصيلا فيأفراد عينة الدراسة بين متوسط درجات  حصائياً إ ةدال اً وهذا يشير إلى أن هناك فروق ،(0.05)
قبل الفرضية ت   وبالتالي ،والفروق لصالح طلبة الكليات التطبيقية ،االختصاص الدراسي لمتغير تبعاً  الدراسي
فيًالتحصيلًالدراسيًًالدراسةًعينةًأفرادًدرجاتًمتوسطًبينفروقًذاتًدللةًإحصائيةًًهناك":ًالقائلة البديلة

ًبالشكلًبيانياًاًتمثيلهًيمكنًماًوهذا",ًطلبةًالكلياتًالتطبيقيةًوالفروقًلصالحًالختصاصًالدراسيًلمتييرًتبعاًا
ً:اآلتي

 
ًالدراسيًلختصاصاًلمتييرًتبعاًاًالدراسيًالتحصيلًفيًالدراسةًعينةًأفرادًدرجاتًمتوسطًبينًالفروًق(19ً)ًشكلال
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 التحصيل في الدراسة عينة أفراد لمتوسط درجات البيانية الفروق  تتبع خالل ومن السابق الشكل من ي الح     
 .طلبة الكليات التطبيقية لصالحوالفروق  ،االختصاص الدراسي لمتغير تبعاً  اً فروق هناك أن الدراسي

العلوم التطبيقية لديهم مثابرة دراسية مستمرة تتعلق بطبيعة موادهم  طلبة إلى أن النتيجة هذه يعزو الباحثوًًًًً
ن أ وسبب ذلك ،وأكثر رغبة في التحصيل الدراسي ،فهم أكثر حرصًا وتفهمًا للمواضيع الدراسية ،الدراسية

ذا يتطلب منهم االجتهاد والحصول على وه ،عن الكليات النظرية ةمعدالت النجاح في المقررات الدراسية مرتفع
 انعكس ،كلها على حضور كافة المحاضراتفي الكليات التطبيقية مواظبة غالبية الطلبة كما أن  ،درجات عالية

 ،أن طلبة الكليات التطبيقية لديهم دافع حب االستطالعأضف إلى ذلك على تحصيلهم الدراسي،  إيجاباً 
ال تواكب التغيرات في سوق  النظرية االختصاصاتأن  وبما .ويتعاملون مع حقائق ملموسة على أرض الواقع
 ، كما أنقلقًا على مستقبله في هذه االختصاصات الطالب أصبحالعمل وال تستطيع أن تؤمن المستقبل الوظيفي 

بقدر ما يعود إلى  تهإلى رغب ال يعودالنظرية  االختصاصاتغير ملزمين بالدوام، فدخول الطالب  أولئك الطلبة
ضعف الدافعية نحو التحصيل  إلى أدىكل ذلك  نتائج المفاضلة، وما حددته ،في الثانويةاته مجموع عالم

 دراسةنتيجة الدراسة مع  وتتفق. طلبة الكليات التطبيقيةتحصيل مع  اً مقارن الكليات النظريةطلبة ل الدراسي
فروق أشارت إلى وجود التي ( (park,2004ودراسة (2012،والنواجحة الفرا ؛2010،الكنج؛ 1998حسين وعالم،)
دراسة الحالية مع التختلف نتيجة والفروق لصالح طلبة الكليات التطبيقية، بينما  ،الدراسي االختصاص في

بين أفراد عينة  التي أشارت إلى عدم وجود فروق في متغير االختصاص الدراسي ,Cernin)2011)دراسة
 .الدراسة

ً ًالتحصيلًًهناك :الثامنةالفرضية ًفي ًالدراسة ًعينة ًأفراد ًدرجات ًمتوسط ًبين ًإحصائية ًدللة ًذات فروق
 ًالسنةًالدراسيةً)الثانية,ًالرابعة(.ًلمتييرالدراسيًتبعااً

فظي التحصظيل للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة 
للعينظات المسظتقلة، وذلظك كمظا هظو  (T-Test)، باسظتخدام اختبظار السنة الدراسظية، التي قد تعزى إلى متغير الدراسي

 موضح في الجدول اآلتي: 
ًالدراسةًفيًالتحصيلًالدراسيًتبعااًلمتييرًالسنةًالدراسيةًدرجاتًأفرادًعينةً(ًدللةًالفروقًبينًمتوسط27الجدولً)

التحصيلً
ًالدراسي

 القرار مستوىًالدللةًد.حًقيمةً)ت(ًالنحرافًالمعيارًي المتوسطًن السنةًالدراسيةً

 دال 0.000 608 43,3 84,6 23,68 353 الثانية  
 62,7 53,71 257 الرابعة  

لمتوسط درجات التحصيل الدراسي ألفراد عينة  الكلية رجةللد (T)بأن قيمة السابق من الجدول ي الح  ًًًً
االفتراضي  داللةالمن مستوى  أصغروهي  ،(0.00) :بينما بلغت القيمة االحتمالية لها ،(3.13) :بلغتالدراسة 

 لتحصيلا فيأفراد عينة الدراسة بين متوسط درجات  حصائياً إ ةدال اً وهذا يشير إلى أن هناك فروق ،(0.05) لها
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ً:القائلة البديلةقبل الفرضية ت   وبالتالي ،السنة الرابعةوالفروق لصالح طلبة  السنة الدراسية لمتغير تبعاً  الدراسي
ًلمتييرًفيًالتحصيلًالدراسيًتبعاًاًالدراسةًعينةًأفرادًدرجاتًمتوسطًبينفروقًذاتًدللةًإحصائيةًًهناك"

ً:اآلتيًبالشكلًبيانياًاًهذاًتمثيلًيمكنو",ًالسنةًالرابعةطلبةًًوالفروقًلصالحًالسنةًالدراسية

 
ًتبعااًلمتييرًالسنةًالدراسيةًفيًالتحصيلًالدراسيًدرجاتًأفرادًعينةًالدراسةًمتوسطًالفروقًبينً(20)كلًالش

 التحصيل في الدراسة عينة أفراد لمتوسط درجات البيانية الفروق  تتبع خالل ومن السابق الشكل من ي الح     
 .طلبة السنة الرابعة لصالحوالفروق  ،السنة الدراسية لمتغير تبعاً  اً فروق أن هناك الدراسي

اقتراب بسبب  من طلبة السنة الثانية طلبة السنة الرابعة أكثر تحصياًل دراسياً  كون ذلك إلى  يعزو الباحثو ًًًً
يول  د  لديه حالًة من المسؤولية وهذا من التخرج والحصول على الشهادة الجامعية  في السنة الرابعة الطالب

ن كان قد تدرَّب على ذلك في فتراٍت سابقٍة إال أن ه عند اقتراب التخر ج يشعر أن ه قد  واالعتماد على النفس، وا 
ر  سبب  تفو   ق  طالب  السنة الرابعة على طالب السنة أصبح راشدًا وعضوًا فع ااًل في هذا المجتمع، وهذا ما قد ي ب ر  

أكثر قدرة على فهم طبيعة المنهاج اعتبارهم ب كما يعزو الباحث طلبة السنة الرابعة .الثانية في التحصيل الدراسي
التعامل مع األسئلة االمتحانية ، و والتعمق في دراسة االختصاص وفهم مصطلحاته العلمية الخاصة به ،الجامعي

كما يعزو ً،التحصيل الدراسي المرتفع أكثر من طلبة السنة الثانية علىالطلبة ساعد  ذلك كل   ،بشكل أفضل
في الجامعة تكون خبراتهم في الدراسة األكاديمية قد ازدادت  السنة الرابعةطلبة أن إلى هذه النتيجة  الباحث

جديدة بعد  اً الذي يخلق فرصالدراسي واالنتباه ألهمية التحصيل  ،وتبلورت، وكذلك زاد وعيهم مع النمو العمري 
استطاعوا أن  ،األعلى السنوات فيأنَّ طلبة الجامعة  كما ،إلى الدراسات العلياالدخول ؤهلهم ت الحياة الجامعية

نوا  و   خبرًة يستطيعون من خاللها تحديد  كامل السلبيات واإليجابيات بشكل  - من خالل تجاربهم السابقة -ي ك 
طلبة السنة الرابعة الذين قاربوا على التخرج يتطلعون لقطف ثمرة صبرهم  إنحيث ، االمتحاناتتقديم دقيق عند 

الستثمار أوقاتهم  بغية االرتقاء بمستوياتهم فاعلية الأكثر جدية في زيادة  السابقة وهذا يجعلهموسهرهم السنوات 
ماني التي دنى من بلوغ األرب وتحقيق األنجاح والتفوق، واليغيب عنا أنهم قاب قوسيين أو أال لتحقيقالتحصيلي 
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الدراسية  طألنفسهم الخط يوم رسموالدراسة الجامعية، بدايات ا فيخطرت ببالهم في األيام األولى التي عاشوها 
 ، وبذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسةأعلى الدرجاتب المرتبط في التحصيل الدراسي مفاعليتهالتي تزيد من 

وجود فروق في إلى  التي أشارت (Cernin, 2011؛2004 عليا وأبو قديس، أبوو  ؛1998 ،حسين وعالم)
 (shuk ullaku،2013 ؛2006)الجندي،مع دراسة وتختلف، طلبة السنوات المتقدمةالتحصيل الدراسي لصالح 

  .السنة الدراسيةفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير أالتي أشارت إلى عدم وجود فروق بين طلبة 
ً ًالتحصيلًًهناك :التاسعةالفرضية ًفي ًالدراسة ًعينة ًأفراد ًدرجات ًمتوسط ًبين ًإحصائية ًدللة ًذات فروق

 ًالحالةًالجتماعيةً)عازب,ًمتزوج(.ًلمتييرالدراسيًتبعااً
فظي التحصظيل للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة 

للعينظظات المسظظتقلة، كمظظا هظظو  (T-Test)، باسظظتخدام اختبظظار الحالظظة االجتماعيظظة، التظظي قظظد تعظظزى إلظظى متغيظظر الدراسظظي
 موضح في الجدول اآلتي: 

ًالحالةًالجتماعيةالدراسةًفيًالتحصيلًالدراسيًتبعااًلمتييرًًأفرادًعينةأداءً(ًدللةًالفروقًبينًمتوسطًدرجات28ًالجدولً)
التحصيلً

ًالدراسي
 القرار مستوىًالدللةًد.حًقيمةً)ت(ًالنحرافًالمعيارًي المتوسطًن الجتماعيةًالحالةً

 دال 0.02 608 03,2 23,9 14,40 479 عازب  
 22,5 82,34 131 متزوج  

لمتوسط درجات التحصيل الدراسي ألفراد عينة الدراسة  الكلية رجةللد (T)بأن قيمة السابق يالح  من الجدول ً  
 االفتراضي لها داللةالمن مستوى  أصغروهي  ،(0.02) :، بينما بلغت القيمة االحتمالية لها(2.03) :بلغت

 لتحصيلا فيأفراد عينة الدراسة بين متوسط درجات  حصائياً إ ةدال وهذا يشير إلى أن هناك فروقاً  (0.05)
 :القائلة البديلةقبل الفرضية ت   وبالتالي ،باالعز  والفروق لصالح ،الحالة االجتماعية لمتغير تبعاً  الدراسي

ًلمتييرًفيًالتحصيلًالدراسيًتبعاًاًالدراسةًعينةًأفرادًدرجاتًمتوسطًبينفروقًذاتًدللةًإحصائيةًًهناكً"
ً:اآلتيًبالشكلًبيانياًاًتمثيلهذاًًيمكنو",ًالعزابًوالفروقًلصالحًالحالةًالجتماعية

ً
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ًالحالةًالجتماعيةتبعااًلمتييرًًفيًالتحصيلًالدراسيًالدراسةدرجاتًأفرادًعينةًًمتوسطًالفروقًبينً(21)شكلًال
 التحصيل في الدراسة عينة أفراد لمتوسط درجات البيانية الفروق  تتبع خالل ومن السابق الشكل من ي الح  

 .باالعز  لصالحوالفروق  الحالة االجتماعية لمتغير تبعاً  اً فروق أن هناك الدراسي
المتزوج ليس لديه الوقت الكافي للدراسة، فهناك العديد من المسؤوليات يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن وًً

فالمتزوج لديه إحساس بالقلق تجاه عمله ودراسته وحالته المادية والصحية والنفسية أكثر عاتقه،  علىالتي تقع 
، منهاؤ أن يمتنوعة عليه ومتطلبات عدة وليات ولديه مسؤ بأسرة فيها زوج وأطفال، المتزوج مرتبط و  ،العزبمن 
والد والقيام بمتابعتهم وتلبية احتياجاتهم النفسية األوتربية  سرة واإلنفاق عليهااأليتحمل مسؤولية إلى هذا المتزوج و 

 على سلباً  وينعكس هذا فيكون اهتمام المتزوج بالناحية األسرية أكثر من اهتمامه بالناحية الدراسية، ،والجسدية
 للدراسة كليفرغ بشكل تم وهو ،ووقته أكثر الطالب العزب أقلمسؤولية في حين أن  ،تحصيله الدراسيو دراسته 

 ؛2012ة،لنواجحو الفرا )دراسة  نتيجة الدراسة الحالية مع تختلفو  .تحصيله الدراسي مرتفعفبالتالي و 
Ray&Elliot, 2006؛ Cernin, 2011)  ذات داللة إحصائية بين متوسط التي أشارت إلى عدم وجود فروق

 درجات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عرضًالنتائجًوتحليلهاًوتفسيرهاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالخامسالفصلً

 

 

107 

 
ًًالدراسة:ًمقترحات-رابعاًا

ًعلىًالنتائجًالسابقةًالتيًتوصلتًإليهاًًًًً ً:التاليةًالمقترحاتيمكنًتقديمًعددًمنًًالدراسة,بناءا
  صالبة النفسيةال مفهوممن خالل إدراج  ،لدى الطلبة الصالبة النفسيةتفعيل دور الجامعة في رفع مستوى، 

قامة الندوات   .الضغوط بفاعلية التي تمكن من مواجهة الصالبة النفسيةعلى مهارات  لتعرفرات المحاضو وا 
 التشجيع من كنوع وذلك سواء، حدٍ   على والنظرية التطبيقية الكليات في الجامعة طلبةل باألنشطة االهتمام 

كساب تنمية على  .للحياة اإليجابية النظرة وتحسينأساليب المواجهة الفعالة الطلبة  وا 
  إشراكهم في  خالل من ،بالشباب والسيما طلبة الجامعةالعملية التعليمية الجامعية على هتمام القائمين ا

صالبتهم وتزيد من  ،والدورات التي تدعم ثقتهم بأنفسهم اتشوالمناق كالبرامج الحوارية ،األنشطة الهادفة
 .ًوتربطهم بواقعهم ،الدراسي تحصيلهممستوى وتعمل على رفع النفسية 

  تها اوا عطائها الثقة بنفسها منذ الصغر، حتى تستطيع تطوير مهار  إلى ذاتهااالهتمام بتعزيز نظرة الفتاة
  بفعالية والتغلب عليها. تحمل األزمات ومواجهة ضغوط الحياةوقدرتها على 

  تساعد على رفع  بالتاليو  االحتياجات النفسية واالجتماعية للطلبة، على تعرف النفسية،تساعد الصالبة
األساليب اإليجابية لمواجهة  همكسابا  و مستوى التحصيل الدراسي، وتهيئة الجو الجامعي للطلبة الجدد، 

 .الضغوط
  الصالبة  إلكسابهم مهارات الجامعةتطبيقية للوافدين الجدد إلى عمل العمل على عقد دورات تدريبية وورش

 .التحصيل الدراسيولما لها من أهمية في  والعملية،ألهميتها في الحياة األكاديمية  نظراً  النفسية،
 من خالل تزويدهم بالمعارف  الجامعة،الطلبة في السنوات الدراسية األولى من  ياتضرورة رفع كفا

 .التحصيل الدراسي مستوى زيادة الالزمة حول خطوات واالستراتيجيات والمعلومات 
  من خالل عقد الندوات والدورات وبرامج الدعم النفسي من خالل لطلبة الجامعة  الصالبة النفسيةزيادة

من خاللها سمات المتزوج والعزب يكتسب الطالب ، بحيث أنشطة اجتماعية وأكاديمية تشغل أوقات الفراغ
 .خرينتعزز ثقته بنفسه وباآلومهارات 

 عبر المراحل التعليمية  الصالبة النفسية والتحصيل الدراسيالعالقة بين  تطورب تتعلق إجراء دراسات
 .المختلفة

 دارة األزمات والسعادةكا بالمتغيرات التاليةتتعلق  إجراء دراسات   .والتفاؤل لمساندة االجتماعية وا 
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 المصادر-أولا 
  ن الكريمآالقر 
 العربية: المراجع-ثانياا 

 امتحان في الطلبة المتفوقين لدى الدراسية المهارات أنماط .(4002) محمود. قديس، وأبو محمد عليا، أبو 
 مجلة ول..األ الجامعية السنة فيه وفي تحصيلهم بمستوى وعالقتها العامة األردنية الثانوية الدراسة شهادة
 .األردن .410- 402: ص ص (3)العدد ،(13)األردنية، المجلد الجامعة ،التربوية العلوم

 ةبغز  األزهر جامعة طلبة لدى الحياة بضغوط وعالقتها النفسية الصالبة .(4002) الرحمن. عبد ندى، أبو.  
  التربية، غزة، فلسطين. كلية األزهر، جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة

  .مؤسسة الرسالة. :، بيروت(3) ط .بحوث ودراسات نفسية .(4003)األحمد، أمل 

  .مؤسسة الرسالة. :، بيروت(3) ط .التعلم الذاتي في عصر المعلومات .(4004)األحمد، أمل 

 أثر الخصائص األسرية في عالقة الطالب بمعلميه عل. التحصيل الدراسي  .(4002) .أحمد، إيمان محمود خليل
 ، قسم علم االجتماع، عمان، األردن.رسالة ماجستير. للطالب

   .للطباعة والنشر والتوزيع. ، عمان: دار ديبينو3ط .السعادة النفسية .(4031)أحمد، حسين 

 .رسالة  .. مستوى الطموح وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الفني(4003) بدور، غيثاء علي
 ، كلية التربية، جامعة دمشق، سورية.ماجستير

 .النهك النفسي وعالقته بالصالبة النفسية لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة(4004) البهاص، سيد أحمد .. 
 مصر. .232-122: ص ص (13)، العدد (3)جامعة طنطا، المجلد .مجلة كلية التربية

 مركز التعريب والترجمة(، بيروت: منشورات ). أسرار السيطرة على الضغوط الحياتية. (4002) .بيرغ، نتالي
 للعلوم.الدار العربية 

  مجلة  .الضغط النفسي وعالقته بالصالبة النفسية لدى طلبة كلية التربية .(4033) عادل.البيرقدار، تنهيد
 .مصر .52-14 :ص ص (3)العدد، (33)، المجلدالتربية األساسيةأبحاث كلية 

 .امعة ، جماجستيررسالة  .العادات الدراسية وعالقتها بالتحصيل األكاديمي .(4004) جردات، مالك محمد شاكر
 القدس، فلسطين.

 .الفروق في الذكاء النفعالي بين الطلبة الموهوبين والطلبة العاديين وعالقتهم . (4002) الجندي، غادة مظهر
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان، كلية الدراسات التربوية العليا، عمان، بالتحصيل األكاديمي

 األردن.
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 ،جامعة مجلة النفسية. بالصالبة وعالقتها نلمسنيا مشكالت .(4030) .عطاف يغال وأبو جولتان حجازي 
 .فلسطين .352-301: ص ص (3) العدد( 42) ، المجلدلألبحاث النجاح

 .سالة ر . أثر التفاعل بين األسرة والمدرسة عل. التحصيل الدراسي في المرحلة الثانوية. (4001) الحربي، يوسف
العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم االجتماعية، الرياض، نايف األمير ، جامعة ماجستير
 . السعودية

 .دراسة تحليلية لمعن. الحياة في عالقته بكل من  .(3112) حسين، خيري أحمد؛ عالم، حسن أحمد عمر
، (31)المجلد ، جامعة طنطا، المجلة التربوية .الصالبة النفسية والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة

  مصر. .132-422 :ص ص (4)العدد
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  .مشكالت الشباب الجامعي وكيفية معالجتها. (4001) .الحقباني، فائز

 .، دمشق، سوريةدمشق

 ،ة مجل الجامعة. طالب لدى التحكم في والرغبة النفسية الصالبة .(4004) حسن. اللطيف، وعبد لولوه؛ حمادة
 .مصر .424-441: ص ص (4) العدد(، 34)المجلد ،نفسية الدراسات

 همالهم وعالقته بالتحصيل الدراسي. (4030). حمادة، وليد  مجلة جامعة دمشق للعلوم. سوء معاملة األبناء وا 
 .سورية .421-415: ص ص (3)، العدد(42)، جامعة دمشق، المجلد التربوية والنفسية

  ..للعلوم التربوية  مجلة جامعة دمشق. مفهوم الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي. (4030)الحموي، من
   .سورية .402-321:ص ص (3)العدد  (42)، كلية التربية، المجلد والنفسية

 سالة ر بالصحة.  المرتبطة الحياة لجودة كمنبئات والنوع االجتماعية المساندة أنماط .(4030) كريمة. طاب،خ
 بالغردقة، مصر. التربية كلية الوادي، جنوب ، جامعةماجستير

 عالقة الكفاءة االجتماعية والسلوك االجتماعي المدرسي بأساليب التنشئة الوالدية (3111) اوود، نسيمة.د .
 األردن. . 412 -444 ص: ص، (1)، العدد(42)، المجلد دراسات العلوم التربويةجلة موالتحصيل الدراسي. 

 الدراسي للعام دمشق جامعة كليات في المسجلين الطالب عدد .(4032) دمشق. بجامعة اإلحصاء دائرة 
 .سورية دمشق، دمشق، جامعة؛ .(4031-4032)

 ،بالصالبة وعالقتها اإلسالمية الجامعة طلبة لدى النفسية الضغوط .(4002) بشير. الحجار، نبيل؛ دخان 
 السعودية. .112-121 :ص ص (4) العدد ،(32) المجلد ،اإلسالمية الجامعة مجلة .النفسية

 دار الوطن :الرياض .تربية الشباب األهداف والوسائل. (4004) .الدويش، محمد. 
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 ،لةاّلثانوي في مدارس التعليم العام، دو  اّلتعليم طلبة لدى الدراسي اّلتحصيل .(4003) أحمد. يوسف محمد راشد 
 جامعة ،شرقيةالّ  اآلداب معهد اإلنسانية، والعلوم اآلداب ّكلية ،رسالة ماجستير والخاصة. الحكومية البحرين
 .لبنان يوسف، بيروت، القديس

 ،البتكاريا التفكير عل. والقدرة الدراسي بالتحصيل وعالقته االنفعالي الذكاء. (4003). محمد فوقية راضي 
-352: ص ص (3) العدد( 42)المجلد ،م التربوية والنفسيةو للعل التربية كلية مجلة. الجامعة طالب لدي

 .مصر ،402
  الذكاء السائل والتحصيل الدراسي وعالقتهما ببعض سمات الشخصية لدى طلبة جامعة (4033)حمة، عزيزة. ر .

 .123-143: ص ص (3+4)، العدد (42)، المجلد للعلوم التربوية والنفسية دمشق مجلة جامعة .دمشق

 سورية.
 .دمشق: مطبعة ابن حّيان.نظريات الشخصية. (4001) رزق، أمينة محمد . 

 .ار . غزة: دعلم النفس اإلكلينيكي أشكال من الضطرابات النفسية في سن الرشد .(4001) رضوان، سامر
 الكتاب الجامعي.

 الصالبة النفسية كمتغير وسيط بين إدراك أحداث الحياة الضاغطة وأساليب (4001) .الرفاعي، عزة .
 ، جامعة حلوان، القاهرة، مصر.رسالة دكتوراه غير منشورةمواجهتها. 

 وزارة التربية والتعليم :جامعة العين، اإلمارات.  التأخر الدراسي. (3115) .السالم، سميرة 

 .بيروت: دار المعارف للنشر والتوزيع. .العولمةالشباب في ظل . (4002) السعدي، مروان 

 .االنتماء األسري ومستوى التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة اإلعدادية  .(4000) السقا، مها زكريا صالح
 . ةي، جامعة دمشق، سور كلية التربية، غير منشورة رسالة ماجستيرلألمهات العامالت واألمهات غير عامالت. 

  لدى عينة من طالب المرحلة  واالكتئابالصالبة النفسية والمساندة االجتماعية  .(4034) .سيد، الحسينال
 كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.، رسالة ماجستير .الثانوية

  ،لواألنج القاهرة: مكتبة النفسية. والصحة المساندة الجتماعية .(3112) .محمد الرحمن، محمد وعبد الشناوي 
 المصرية.

 .أثر استخدام الحاسوب في التحصيل الدراسي لدى طلبة مساق مناهج (4033) الشويفات، جومانة حامد .
، (3)العدد  ،(42)، المجلد للعلوم التربوية والنفسية مجلة جامعة دمشقوأساليب تدريس التربية اإلسالمية. 

 .سورية . 25-25  : صص 

 .دار وائل للنشر، عمان3ط .الدليل التطبيقي للباحثين-البحث العلمي .(4004) الصيرفي، محمد عبد الفتاح :. 
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 الصالبة النفسية كمنبئ بخفض الضغوط النفسية والسلوك العدواني لدى معلمي  .(4030) .عباس، مدحت
 مصر. .411-322 :ص ص (3) العدد (42) ، المجلدمجلة كلية التربية .المرحلة اإلعدادية

  الصالبة النفسية وعالقتها بالوعي الديني ومعن. الحياة لدى عينة من  .(4004) .إبراهيمعبد الصمد، فضل
  (2)العدد (34) ، المجلدمجلة البحث في التربية وعلم النفس .طالب الدبلوم العام بكلية التربية بالمينا

 مصر. . 422-441 :ص ص
 للنشر.. عمان: دار وائل مقدمة في علم نفس الصحة. (4030) .بد العزيز، مفتاحع 

  المعرفة اإلسكندرية: دار .الدراسي والتفوق النفسية الصحة .(3111) .الحميد عبد مدحت اللطيف، عبد 
 الجامعية

 ة، الجامعة األردني، رسالة ماجستيرمستوى الطموح وعالقته بالتحصيل الدراسي.  .(4005) .عبد المنعم، وائل
 عمان، األردن.

 الصالبة النفسية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى عينة (4034) .العبدلي، خالد محمد عبد اهلل .
ة التربية، ، كليرسالة ماجستيرمن طالب المرحلة الثانوية المتفوقين دراسيًا والعاديين بمدينة مكة المكرمة. 

 جامعة أم القرى، السعودية.
  .من ةعين لدى االجتماعية والمساندة الذات فاعلية من بكل وعالقته القرار اتخاذ. (4002)العتيبي، بندر 

 ، كلية التربية جامعة أم القرى، السعودية.رسالة ماجستير . فالطائ بمحافظة الطالبيين المرشدين

 ،بيروت: 1ط. لألبناء الشخصية والتحصيل بالسمات وعالقته األسرة مستوى .(4004) مصباح. أكرم عثمان ،
 حزم. ابن دار

 الدار الثقافية للنشر. :القاهرة .تأثير العولمة في ثقافة الشباب. (4002).عرابي، محمود 
 رسالة  .رائز برونرويتر للشخصية: دراسة الرائز وتعييره في القطر العربي السوري .(3110) .عز، إيمان

 سورية.، كلية التربية، جامعة دمشق، ماجستير غير منشورة

 .دمشق: مكتبة المورد. ،1. طالذكاء.(2009) علي، إيمان عباس 

 ،النهضة ، القاهرة: مكتبة1ط .العملية وتطبيقاتها الجتماعية المساندة .(4005) السالم. عبد علي علي 
 المصرية.

 .الذكاء الموسيقي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب المعهد العالي للموسيقا.  .(4032) عمار، علي إبراهيم
 جامعة دمشق، سورية.، كلية التربية، رسالة ماجستير

  ،تير رسالة ماجس .اضطرابات الضغوط التالية للصدمة الناتجة عن الحرب عل. العراق .(4030) .يعقوبالعمار
 ، كلية التربية، جامعة دمشق، سورية. غير منشورة
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 األردن. ،إربد .القياس والتقويم في العملية التدريسية .(3112). عودة، أحمد 

 الخبرة الصادمة وعالقتها بأساليب التكيف مع الضغوط والمساندة االجتماعية (4001) .عودة، محمد .
، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستيروالصالبة النفسية لدى أطفال المناطق الحدودية. 

 فلسطين.
 .ينة من الطالب األيتام الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى ع .(4034) العيافي، أحمد بن عبد اهلل

 ، جامعة أم القرى، السعودية.رسالة ماجستيروالعاديين. 
 الخاصة الوطنية المجلة .الدراسي بالتحصيل وعالقتها العقلية . القدرات(4002) الرحمن. العيسوي، عبد، 

 عمان. .322-342ص ص:  (1(، العدد)30)مجلد ال
 ،ستوىم تحسين في الدراسية المهارات للتدريب عل. جمعي إرشاد برنامج استخدام أثر .(4005) خولة. غنيم 

 األردنية، عمان، األردن الجامعة العليا، الدراسات كلية ،رسالة دكتوراه والدافعية. الدراسي التحصيل
 الذكاء الوجداني وعالقته بجودة الحياة والتحصيل  .(4034) .الفرا، اسماعيل صالح؛ النواجحة، زهير عبد الحميد

 فلسطين. .10-52: ص ص (4)، العدد(32)المجلد مجلة جامعة األزهر،األكاديمي لدى طلبة الجامعة. 
 ،الصباح. سعاد الكويت: دار .النفسي والتحليل النفس علم موسوعة .(3115)مصطف..  كامل 
 ر رسالة ماجستير غيالصالبة النفسية وعالقتها بالمساندة االجتماعية لدى المسنين.  .(4034) .كفا، رزان

 ، كلية التربية، جامعة دمشق، سورية.منشورة

 دراسة  .الحاجات النفسية وعالقتها بالنمو الشخصي واالجتماعي والتحصيل الدراسي. (4030). الكنج، أحمد
 ، كلية التربية، جامعة دمشق، سورية. ر منشورةغي رسالة ماجستيرميدانية لدى طلبة الجامعة، 

 الدار المصرية اللبنانية القاهرة: .الثقافة العربية والشباب. (4031).ليلة، علي. 
 .دراسة لبعض الضغوط النفسية في ضوء االتجاه الديني وعالقتها بالتحصيل  .(4003) محمد، صابر السيد

 .، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية، جامعة عين شمسدكتوراهرسالة الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية، 
 مصر.

 منشورات جامعة دمشقدمشق: ، 2. طالقياس والتقويم في التربية الحديثة .(4001).مخائيل، امطانيوس. 

 .مكتبة األنجلو المصرية.القاهرة مقياس الصالبة النفسية.. (4033) مخيمر، عماد محمد : 

 ،لةمج .الجامعة لطالب النفسية بالصالبة وعالقته الوالدي الرفض/ القبول إدراك .(3112) عماد. مخيمر 
 مصر. . 411-425:ص ص (4) العدد، (2)المجلد  ،نفسية دراسات
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 ،غوطض بين العالقة في بسيطة متغيرات االجتماعية والمساندة النفسية الصالبة .(3112) عماد. مخيمر 
 (32)العدد( 2)المجلد ،للدراسات النفسية المصرية المجلة .الشباب الجامعي لدى االكتئاب الحياة وأعراض

  مصر. .311-301: ص ص

 ربية، ، كلية الترسالة ماجستير غير منشورة .الصالبة النفسية وعالقتها بإدراك األلم .(4031) .مراد، آالء
 .جامعة دمشق، سورية

 ..الوقت لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقتها بالتحصيل . فاعلية إدارة (4034) المزين، سليمان حسين موس
  (3)، العدد (40)، المجلد مجلة الجامعة اإلسالمية التربوية والنفسية .الدراسي في ضوء بعض المتغيرات

 فلسطين. .202-121: ص ص
 الطالبات و  . الصالبة النفسية واالمل وعالقتها بالشكاوى البدنية والعصابية لدى الطلبة(4030) .لمشعان، عويدا

 الكويت. .115-112: ص ص (4)، العدد(40)دراسات نفسية، المجلد .في جامعة الكويت

  الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى عينة من طالب  .(4002)علي. المفرجي، سالم محمد؛ الشهري، عبد اهلل
 .402-321 :ص ص (31)، العددمجلة علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانية .وطالبات جامعة أم القرى

 السعودية.

 عمان، األردن.2. طمناهج البحث في التربية وعلم النفس .(4002) .ملحم، سامي محمد ، 
 .جامعة  مجلة. الذكاء وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى عينة من المتفوقين والعاديين. (4030) المللي، سهاد

  سورية. .315-315: ص ص (1) ، العدد(42)، كلية التربية، المجلد دمشق
 منشورات جامعة دمشق، دمشق، سورية.علم النفس التربوي .(4001) .منصور، علي . 
 دار الهدى. :اإلسكندرية ،الشباب في مجتمع متغير. (4034) .محمد، ميلسون 
 1ط .(وعالجه أسبابه) المدرسي واإلنجاز التحصيل مستوى تدني .(4002) الرحيم. عبد عمر اهلل، نصر ،

 للنشر. وائل عمان: دار
 .رسالة  .. استراتيجية مواجهة مشكالت العمل وعالقتها بالصالبة النفسية واالمن النفسي(4034) نصر، عال

 التربية، جامعة دمشق، سورية.  ، كليةماجستير غير منشورة

 بية، جامعة ، كلية التر رسالة دكتوراه. التحصيل التعليمي وعالقته بالتكيف االجتماعي. (4003) .نوفل، ابراهيم
 دمشق، سورية. 

 عهد ، مرسالة ماجستير .. الضغوط النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي(4003) ، نوال عبد اللطيف.يسن
 الدراسات العليا للطفولة، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية، جامعة عين الشمس، مصر. 
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 مقياس الصالبة النفسية بصورته األولية.: (1) ملحق 
 
 .مقياس الصالبة النفسية بصورته النهائية: (2) ملحق 

 

 قائمة بأسماء المحكمين. :(3) ملحق 
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 (1الملحق)
 مقياس الصالبة النفسية بصورته االولية

 تعليمات المقياس:
 هي: خيارات  خمسةفيما يلي مجموعة من البنود التي تقيس مستوى الصالبة النفسية وأمام كل بند 

 (.ـ غير موافق بشدة موافقغير  ـ محايد .موافق ـ موافق بشدة)
في العمود الذي يشير إلى )×( أرجو اإلجابة على هذه البنود بصدق وأمانة، وذلك بوضع إشارة 

اإلجابة التي تتفق مع وجهة نظرك بالتحديد، علمًا أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة في 
 هذا المقياس، وعلمًا أن هذه اإلجابات ستستخدم للبحث العلمي.

 الحظة: يرجى اإلجابة على كامل بنود المقياس وعدم ترك سؤااًل من دون إجابة.م
السنة الدراسية:              االختصاص الدراسي:                                                : الجنس

 الحالة االجتماعية:                                      المعدل الدراسي للعام الماضي:
موافق  العبارة الرقم 

 بشدة

 محايد موافق
 

غير  غيرموافق
موافق 
 بشدة

      االلتزام البعد األول: 

      أتطلع لممارسة عملي بتفاؤل 1

      رغم كل الجهود التي بذلتها، ال يبدو أنني قد حققت أهدافي 2

      مجرد التفكير بأنني شخص ليس لديه مسؤوليات يشعرني باإلحباط 3

      أعتقد أن لحياتي هدفًا هامًا في حياتي 4

      الظروف لذلكأغير قيمي ومبادئي كلما دعت  5

      السعادةأهتم بالتغيير في نمط حياتي لكي أصل إلى  6

      أفضل المرونة في أساليب التعامل مع األخرين 7

      البعد الثاني: التحكم 

      أستطيع دائما تحقيق أهدافي بالعمل الجاد 8

      أؤمن أن كل ما يحدث في الحياة مقدر على الناس أو علي 9

      عندما أضع الخطط ألعمالي، أكون متأكدًا من قدرتي على تنفيذها 11

      ال يوجد في الواقع شيء اسمه الحظ 11

      أؤمن بأن النجاح في الحياة هو نتيجةً  للعمل والكفاح. 12

      يؤثر طريقة تعامل المدرسين على تحصيلي الدراسي سلباً  13

      وشجاعةأتخذ قراري بجرأة وحزم  14
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      البعد الثالث: التحدي 

      ال أشعر بالقلق أثناء أداء االمتحانات 15

      كلما أرسب في مادة يزيد إصراري على النجاح أكثر 16

      عندما تعاكسني الظروف يزيد إصراري على تحقيق هدفي 17

      هي حياة مملة أرى أن الحياة الثابتة )الروتينية( 18

      التغيير في الحياة يزيد رغبتي في االكتشاف  19

      أستطيع التغلب على مصاعب الحياة ألجعلها مثيرة وممتعة بالنسبة إلي 21

      أواجه المشكالت بنفسي وال أتهرب منها 21

      همني منافسة اآلخرين ليتال  22

      البعد الرابع: المساندة االجتماعية 

شخص يعتني بي ويساعدني على تدبير أموري الشخصية يوجد  23
 الخاصة

     

      يوجد شخص يؤثر عليَّ في تغيير مفاهيمي وأفكاري الخاطئة 24

      مهم قرار اتخاذ عند بخبراته أستعين يوجد من 25

      ثقته موضع يعتبرني يوجد من 26

      باقتراحاتي إعجابهم يبدون يوجد أشخاص 27

      وهمومي مشاكلي عن مساعدتي يستطيع من مع التحدث بعد بالراحة أشعر 28

      ألجأ إليه من بإيجاد صعوبة أواجه مادية ضائقة من عانيت إذا 29

عندما أحتاج إلى معلومات وتوضيحات عن شيء جديد أجهله فهناك من  31
 يساعدني
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 ( 2الملحق )
 الصالبة النفسية بصورته النهائية مقياس

 تعليمات المقياس:
خيارات  خمسةوأمام كل بند  تعبر عن تصرفك في حياتك اليوميةفيما يلي مجموعة من البنود التي 

 محايد ـ غير موافق ـ غير موافق بشدة(. هي: )موافق بشدة ـ موافق.
في العمود الذي يشير إلى )×( أرجو اإلجابة على هذه البنود بصدق وأمانة، وذلك بوضع إشارة 

، علمًا أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة في حديداً تاإلجابة التي تتفق مع وجهة نظرك 
 العلمي. ألغراض البحثهذا المقياس، وعلمًا أن هذه اإلجابات ستستخدم 

 من دون إجابة. أي سؤاليرجى اإلجابة على كامل بنود المقياس وعدم ترك مالحظة: 
                     االختصاص الدراسي:                                               الجنس:  

 :                                       الحالة االجتماعية                                          :السنة الدراسية
                   :                    المعدل الدراسي للعام الماضي

 غير موافق بشدة غيرموافق محايد موافق موافق بشدة العبارة الرقم 

      البعد األول: االلتزام 

      أتطلع لممارسة عملي بتفاؤل 1

      رغم كل الجهود التي بذلتها، ال يبدو أنني قد حققت أهدافي 2

      يشعرني باإلحباطمجرد التفكير بأنني شخص ليس لديه مسؤوليات  3

      هدفًا ومعنى أعيش من أجله ليأعتقد أن  4

      إلى ذلكأغير قيمي ومبادئي كلما دعت الظروف  5

      أهتم بالتغيير في نمط حياتي لكي أصل إلى النجاح 6

      أفضل المرونة في أساليب التعامل مع األخرين 7

      البعد الثاني: التحكم 

      أستطيع دائما تحقيق أهدافي بالعمل الجاد 8

      أؤمن أن كل ما يحدث في الحياة مقدَّر 9

      عندما أضع الخطط ألعمالي، أكون متأكدًا من قدرتي على تنفيذها 11

      ال يوجد في الواقع شيء اسمه الحظ 11

      أؤمن بأن النجاح في الحياة هو نتيجةً  للعمل والكفاح. 12

      ؤثر أداء بعض المحاضرين على تحصيلي الدراسي سلباً ت 13

      أتخذ قراري بنفسي وليس من مصدر خارجي 14
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      البعد الثالث: التحدي 

      أستمتع بأداء االمتحانات 15

      أتجنب مواجهة المشكالت الغامضة والمجهولة 16

      اليوميةأفضل أن أمارس العديد من األنشطة  17

      هي حياة مملة أرى أن الحياة الثابتة )الروتينية( 18

      التغيير في الحياة يزيد رغبتي في االكتشاف ومعرفة ما ال أعرفه 19

      أشعر أن الحياة ممتعة ومثيرة بالنسبة إلي   21

      أواجه المشكالت بنفسي وال أتهرب منها 21

      اآلخريناستمتع بمنافسة  22

      البعد الرابع: المساندة االجتماعية 

يوجد شخص يعتني بي ويساعدني على تدبير أموري الشخصية  23
 الخاصة

     

      يوجد شخص يؤثر عليَّ في تغيير مفاهيمي وأفكاري الخاطئة 24

      مهم قرار اتخاذ عند بخبراته أستعين يوجد من 25

      ثقته موضع يعتبرني يوجد من 26

      باقتراحاتي إعجابهم يبدون يوجد أشخاص 27

      أشعر بالراحة بعد التحدث عن مشاكلي وهمومي 28

      يزعجني أسلوب معاملة اآلخرين لي 29

      ألجأ إليه من بإيجاد صعوبة أواجه مادية ضائقة من عانيت إذا 31
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 (3)ملحق 
 ألداة الدراسةأسماء السادة المحكمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المرتبة  االختصاص  الُمحكم م
 العلمية

 مكان العمل 

 جامعة دمشق(-في قسم علم النفس )كلية التربية أستاذ علم نفس عام أ. د محمود ميالد 1

 جامعة دمشق(-في قسم علم نفس )كلية التربية أستاذ مساعد علم نفس بيئي د. عبد الستار الضاهر 2

 دمشق( جامعة-التربية كلية) والتقويم القياس في قسم مساعد أستاذ  التربية في اإلحصاء رحمة عزيزة. د 3

 جامعة دمشق(-في قسم علم النفس )كلية التربية أستاذ مساعد علم نفس معرفي د. غسان منصور 4

 جامعة دمشق(-التربيةفي قسم علم نفس )كلية  أستاذ مساعد علم نفس نمو د سناء مسعود 5

 جامعة دمشق(-في قسم القياس والتقويم )كلية التربية ُمدّرس القياس والتقويم  د. رنا قوشحة 6
 جامعة دمشق(-في قسم علم النفس )كلية التربية ُمدّرس علم نفس معرفي د. بسماء أدم 7

 جامعة دمشق(-التربيةفي قسم علم النفس )كلية  ُمدّرس علم النفس معرفي د. مروان االحمد 8
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 (4الملحق رقم )

 قائمة درجات التحصيل الدراسي ألفراد عينة الدراسة

 الدرجة الرقم الدرجة الرقم الدرجة الرقم الدرجة الرقم

1.  88.00 2.  59.00 3.  59.00 4.  59.00 

5.  73.00 6.  76.00 7.  76.00 8.  76.00 

9.  80.00 11.  75.00 11.  75.00 12.  75.00 

13.  58.00 14.  74.00 15.  74.00 16.  74.00 

17.  77.00 18.  76.00 19.  76.00 21.  76.00 

21.  64.00 22.  72.00 23.  72.00 24.  72.00 

25.  75.00 26.  76.00 27.  76.00 28.  76.00 

29.  58.00 31.  78.00 31.  78.00 32.  78.00 

33.  76.00 34.  79.00 35.  79.00 36.  79.00 

37.  65.00 38.  70.00 39.  70.00 41.  70.00 

41.  59.00 42.  65.00 43.  65.00 44.  65.00 

45.  73.00 46.  60.00 47.  80.00 48.  60.00 

49.  64.00 51.  77.00 51.  77.00 52.  77.00 

53.  89.00 54.  65.00 55.  65.00 56.  65.00 

57.  64.00 58.  65.00 59.  65.00 61.  65.00 

61.  68.00 62.  59.00 63.  59.00 64.  59.00 

65.  71.00 66.  76.00 67.  76.00 68.  76.00 

69.  76.00 71.  64.00 71.  64.00 72.  64.00 

73.  56.00 74.  84.00 75.  64.00 76.  64.00 

77.  69.00 78.  67.00 79.  67.00 81.  67.00 

81.  65.00 82.  63.00 83.  63.00 84.  63.00 

85.  59.00 86.  61.00 87.  61.00 88.  61.00 

89.  66.00 91.  83.00 91.  83.00 92.  83.00 

93.  76.00 94.  72.00 95.  72.00 96.  72.00 

97.  75.00 98.  79.00 99.  79.00 111.  79.00 

111.  55.00 112.  81.00 113.  81.00 114.  81.00 

115.  75.00 116.  78.00 117.  78.00 118.  78.00 

119.  65.00 111.  71.00 111.  71.00 112.  71.00 

113.  69.00 114.  66.00 115.  66.00 116.  66.00 

117.  74.00 118.  65.00 119.  65.00 121.  65.00 

121.  91.00 122.  54.00 123.  54.00 124.  54.00 

125.  66.00 126.  58.00 127.  58.00 128.  58.00 
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129.  77.00 131.  77.00 131.  77.00 132.  77.00 

133.  75.00 134.  63.00 135.  63.00 136.  63.00 

137.  76.00 138.  69.00 139.  69.00 141.  69.00 

141.  66.00 142.  65.00 143.  65.00 144.  65.00 

145.  77.00 146.  63.00 147.  63.00 148.  63.00 

149.  68.00 151.  61.00 151.  61.00 152.  61.00 

153.  66.00 154.  63.00 155.  63.00 156.  63.00 

157.  77.00 158.  76.00 159.  76.00 161.  76.00 

161.  54.00 162.  71.00 163.  71.00 164.  71.00 

165.  76.00 166.  67.00 167.  67.00 168.  67.00 

169.  78.00 171.  68.00 171.  68.00 172.  68.00 

173.  68.00 174.  61.00 175.  61.00 176.  61.00 

177.  76.00 178.  64.00 179.  64.00 181.  64.00 

181.  56.00 182.  69.00 183.  69.00 184.  69.00 

185.  76.00 186.  78.00 187.  78.00 188.  78.00 

189.  65.00 191.  66.00 191.  66.00 192.  66.00 

193.  78.00 194.  63.00 195.  63.00 196.  63.00 

197.  65.00 198.  72.00 199.  72.00 211.  72.00 

211.  73.00 212.  79.00 213.  79.00 214.  79.00 

215.  66.00 216.  73.00 217.  73.00 218.  73.00 

219.  65.00 211.  73.00 211.  73.00 212.  73.00 

213.  67.00 214.  72.00 215.  72.00 216.  72.00 

217.  87.00 218.  71.00 219.  71.00 221.  71.00 

221.  63.00 222.  66.00 223.  66.00 224.  66.00 

225.  76.00 226.  81.00 227.  71.00 228.  71.00 

229.  65.00 231.  62.00 231.  62.00 232.  62.00 

233.  75.00 234.  61.00 235.  61.00 236.  61.00 

237.  87.00 238.  64.00 239.  64.00 241.  64.00 

241.  78.00 242.  69.00 243.  69.00 244.  69.00 

245.  75.00 246.  79.00 247.  79.00 248.  79.00 

249.  66.00 251.  88.00 251.  78.00 252.  78.00 

253.  75.00 254.  71.00 255.  71.00 256.  71.00 

257.  74.00 258.  72.00 259.  72.00 261.  72.00 

261.  60.00 262.  79.00 263.  79.00 264.  79.00 

265.  72.00 266.  76.00 267.  76.00 268.  76.00 

269.  58.00 271.  72.00 271.  72.00 272.  72.00 

273.  78.00 274.  84.00 275.  84.00 276.  84.00 
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277.  79.00 278.  79.00 279.  79.00 281.  79.00 

281.  55.00 282.  66.00 283.  66.00 284.  66.00 

285.  65.00 286.  85.00 287.  85.00 288.  85.00 

289.  53.00 291.  69.00 291.  69.00 292.  69.00 

293.  68.00 294.  60.00 295.  60.00 296.  60.00 

297.  69.00 298.  77.00 299.  77.00 311.  77.00 

311.  66.00 312.  78.00 313.  78.00 314.  78.00 

315.  76.00 316.  66.00 317.  66.00 318.  66.00 

319.  79.00 311.  67.00 311.  67.00 312.  67.00 

313.  76.00 314.  78.00 315.  78.00 316.  78.00 

317.  66.00 318.  77.00 319.  77.00 321.  77.00 

321.  63.00 322.  69.00 323.  69.00 324.  69.00 

325.  61.00 326.  67.00 327.  67.00 328.  67.00 

329.  77.00 331.  89.00 331.  89.00 332.  89.00 

333.  71.00 334.  79.00 335.  79.00 336.  79.00 

337.  75.00 338.  76.00 339.  76.00 341.  76.00 

341.  89.00 342.  66.00 343.  66.00 344.  66.00 

345.  73.00 346.  65.00 347.  65.00 348.  65.00 

349.  82.00 351.  55.00 351.  55.00 352.  55.00 

353.  71.00 354.  64.00 355.  64.00 356.  64.00 

357.  66.00 358.  72.00 359.  72.00 361.  72.00 

361.  73.00 362.  84.00 363.  84.00 364.  84.00 

365.  77.00 366.  73.00 367.  73.00 368.  73.00 

369.  75.00 371.  88.00 371.  88.00 372.  88.00 

373.  69.00 374.  72.00 375.  72.00 376.  72.00 

377.  76.00 378.  68.00 379.  68.00 381.  68.00 

381.  69.00 382.  72.00 383.  72.00 384.  72.00 

385.  71.00 386.  55.00 387.  81.00 388.  81.00 

389.  65.00 391.  76.00 391.  76.00 392.  76.00 

393.  67.00 394.  73.00 395.  73.00 396.  73.00 

397.  58.00 398.  65.00 399.  65.00 411.  65.00 

411.  63.00 412.  77.00 413.  77.00 414.  77.00 

415.  76.00 416.  82.00 417.  82.00 418.  82.00 

419.  76.00 411.  86.00 411.  76.00 412.  76.00 

413.  72.00 414.  71.00 415.  71.00 416.  71.00 

417.  71.00 418.  73.00 419.  73.00 421.  73.00 

421.  67.00 422.  69.00 423.  89.00 424.  59.00 
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425.  68.00 426.  76.00 427.  58.00 428.  76.00 

429.  83.00 431.  74.00 431.  75.00 432.  75.00 

433.  77.00 434.  73.00 435.  74.00 436.  74.00 

437.  78.00 438.  72.00 439.  76.00 441.  76.00 

441.  73.00 442.  65.00 443.  72.00 444.  72.00 

445.  72.00 446.  64.00 447.  76.00 448.  76.00 

449.  71.00 451.  73.00 451.  78.00 452.  78.00 

453.  85.00 454.  79.00 455.  79.00 456.  79.00 

457.  87.00 458.  77.00 459.  70.00 461.  70.00 

461.  83.00 462.  66.00 463.  65.00 464.  65.00 

465.  79.00 466.  87.00 467.  60.00 468.  60.00 

469.  76.00 471.  64.00 471.  77.00 472.  77.00 

473.  76.00 474.  54.00 475.  65.00 476.  65.00 

477.  72.00 478.  69.00 479.  65.00 481.  65.00 

481.  71.00 482.  65.00 483.  59.00 484.  59.00 

485.  67.00 486.  87.00 487.  76.00 488.  76.00 

489.  68.00 491.  65.00 491.  64.00 492.  64.00 

493.  79.00 494.  69.00 495.  64.00 496.  64.00 

497.  72.00 498.  67.00 499.  57.00 511.  67.00 

511.  78.00 512.  68.00 513.  63.00 514.  63.00 

515.  79.00 516.  65.00 517.  61.00 518.  61.00 

519.  66.00 511.  64.00 511.  83.00 512.  83.00 

513.  72.00 514.  76.00 515.  72.00 516.  72.00 

517.  71.00 518.  61.00 519.  79.00 521.  79.00 

521.  66.00 522.  85.00 523.  81.00 524.  81.00 

525.  80.00 526.  76.00 527.  78.00 528.  78.00 

529.  55.00 531.  65.00 531.  71.00 532.  71.00 

533.  85.00 534.  76.00 535.  66.00 536.  66.00 

537.  83.00 538.  74.00 539.  65.00 541.  65.00 

541.  77.00 542.  73.00 543.  54.00 544.  54.00 

545.  67.00 546.  65.00 547.  58.00 548.  58.00 

549.  66.00 551.  64.00 551.  77.00 552.  77.00 

553.  65.00 554.  68.00 555.  63.00 556.  63.00 

557.  84.00 558.  65.00 559.  69.00 561.  69.00 

561.  64.00 562.  68.00 563.  7700 564.  88.00 

565.  66.00 566.  62.00 567.  63.00 568.  63.00 

569.  78.00 571.  61.00 571.  91.00 572.  61.00 
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573.  61.00 574.  76.00 575.  63.00 576.  63.00 

577.  66.00 578.  78.00 579.  76.00 581.  76.00 

581.  69.00 582.  66.00 583.  71.00 584.  55.00 

585.  71.00 586.  65.00 587.  67.00 588.  67.00 

589.  72.00 591.  67.00 591.  68.00 592.  68.00 

593.  59.00 594.  69.00 595.  61.00 596.  61.00 

597.  64.00 598.  88.00 599.  64.00 611.  64.00 

611.  76.00 612.  76.00 613.  69.00 614.  69.00 

615.  79.00 616.  59.00 617.  78.00 618.  78.00 

619.  64.00 611.  17 .00     
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   لتحصال  االراايال)ارراايال اا راف ال الالرةاع فال ااالجامعةال ا  ا ال اعبقتهال اةالصالبة االفسيال  ا اعنوان الدراسةة 

 راشق(.
    اف)مشكلة الدراسة االرااي  ااشكع  اتحر ر ااتمَّ ااآلت): امة   اليؤا  االفسي  ااا  االصبة  اة ج ال بق 

 لرةاع ف ااجامعة ا  ا  اراشق؟ا التحص  االرااي)
    مايلي تتمثل أهمية الدراسة فيأهمية الدراسة  
 ا افالالالالال اال بقالالالالال اةالالالالال جاالصالالالالالبة االفسيالالالالال  ا التحصالالالالال  االراايالالالالال) االتالالالالال)الهالالالالال ا  ا الالالالال اكةالالالالالاةافالالالالال)افهالالالالالمايالالالالالع  ا

فت   ته.ا االشة با ا 
 االشة با ماالاك زةااألي ي  االت)ا تشك ا   ا  اال  ف االت)اتف  لته االرااي  ا  مامعة اال  ا   اح ثا جَّ

اافه اا تاعاالغر.
 افال)اة يالتخرااها ذلال االحقال  اراايال  افال)اآخالا جاةال حي جاالصبة االفسي  الاق  ساالة حثا ي عراإعراراقر

 .الي ا  االة ئ اععىا اقفجاحر ثاألفهارااي تهم 
  االفسي  ا التحص  االرااي)اا   اف)ا ر را  اا اةإض ف اال اة  االاكتة اإغف ءااح  ل الرةاالصبة 

ا.ال  ا  معة ا
  االاحرراف)ااشكع االرااي ا اكجاص  غ االيؤا االت ل):اافمبقً ااجااليؤا االائ س أسئلة الدراسة
 ا اايت ةاالصبة االفسي  الرةا فااراع ف االرااي ؟ 
 ا ا كياا ة  راالصبة االفسي  اش  عً الرةا فااراع ف االرااي ؟ 
 ا اكجاالتفةؤاةرا   االتحص  االرااي)الرةا فااراع ف االرااي ااجاخب ارا   االصبة االفسي  ؟   
  ا ا ا ع)  رف االرااي االح ل  اإلىاأهداف الدراسة
  الفسي  الرةا فااراع ف االرااي .اايت ةاالصبة اا اف 
  لرةا فااراع ف االرااي امعة ا  ا  اراشق الصبة االفسي  ا التحص  االرااي) ة ج ال بق  مة   اا اف. 
  ااا اف االرااي  اع ف  ا فاار الرة االسا ق ااق  سرالل  االفسي  اععى الاتغ اا اتة  ًااالصبة  ال فس ار:

 (. االح ل ااال تا ع  الرااي) االيف االرااي  ااالختص ص
 اال فس ر:الاتغ اا تة ً االتحص  االرااي)اات يمارا   ا فااراع ف االرااي اف)ااة جرالل االسا قااا اف ا

 اليف االرااي   االح ل ااال تا ع  (.االرااي) ااالختص ص
    ا:اآلت  الرااي االح ل  ااإل  ة اعجاالساض   ااح  ل االدراسة فرضيات
  اععىااق  ساا  ف االفرضية األولى االرااي  اع ف  اة جارا   ا فاار اإحص ئ   اذا ارالل  اااتة م   عبق 

االفسي   ااالصبة  ااف) را  تهم االرااي) اِلاتغ اا اتة  ًاالتحص   اليف ااالرااي) ااالختص صاال فس ر:
ا(.االح ل ااال تا ع   االرااي  
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  اا  ف االفرضية الثانية ارا    اات يم اة ج اإحص ئ   اذا ارالل  افا ق االرااي  اع ف  ااق  سا فاار ععى
 ا.( االح ل ااال تا ع  الرااي  االيف ا االختص صاالرااي)اال فس رالاتغ اا اتة  ًااالصبة االفسي  

  اة جاا  ف ا الثالثةالفرضية اإحص ئ   ارا   ااات يمفا قاذا ارالل  االرااي  اع ف  ف)االتحص  ا فاار
 (. االح ل ااال تا ع   االيف االرااي  االختص صاالرااي)رال فس اا الاتغ اااتة  ًااالرااي)

  اا.ايتخرماالة حثاالافهجاال صس)االتحع ع)امنهج الدراسة
  اراشق مجتمع الدراسة ا  ا   امعة  ااج العرااي  ااألصع) االا تاع االي ف  اتألف الع  ماالااة   ااراليف  )

ا.م لةً ا م لة ا(10312)اةعغاعرر ماإذا,(1024-1023)الرااي)ا
  االرااي اعينة الدراسة ااتمايحباع ف  اةما ق  اال  ف  ا ةفية المةق  ال ش ائ   االا تاعاا(3%)  اجاح م

ا.م لةً ا م لة ا(620)ال  ف اا ةعغااألصع)اح ث
   األراةاالت ل  :الة حثافاض   االرااي اايتخراماالتحققااجاصح اتحق قا  رافاالرااي ا ال أدوات الدراسة 
 ا.تماالتحققااجاصرقها ية تهح ثااالة حث(إعرارارالفسي  االصبة ااق  سا
  اتت  جاحر راالرااي اة لاحررا ااآلت  :احدود الدراسة
  التاة  ا الحق قا الهفري ااجامعة اكع  اامةق  عش ائ  اع ف اُمةق ا ر ا االرااي اععىااالحدود البشرية

االارف  ا ال ع ما الص رل اف)ا  ا  اراشق.
    ا  ل  االفت ئجاا الرااي اععىا فااراال  ف االاق  س تحك ما ر ا االرااي  ا تمة قااإعراراالحدود الزمنية 

 .25/5/1024 إلى 10/4/1024ف)االستاةاالااترةااجاا(1024-1023)الات عق اة لساض   اف)اال  ماالرااي)ا
   كع   ارالص رل  االهفري االارف   االاععىاع ف ااجامعة ا الح ل ارااي الاتمة قا ر ا اتمالحدود المكانية ا

 .ال ع م االتاة   االحق ق(اف)ا  ا  اراشق
  تتف   اال بق اة جاالصبة االفسي  ا التحص  االرااي)ا ق  يه ااجاخب ااألر ا ااالحدود الموضوعية

الت)اايتخرا اة لرااي ا فقااتغ اا االرااي ااآلت  :رال فس ااالختص صاالرااي) االيف االرااي   االح ل ا
ف)اايتخرا ااال تا ع  ( ا تت قفاإاك ف  ات ا مافت ئجاالرااي اععىاالخص ئصاالي ك اتا  الألراةاال

 الرااي .ا
   اعتاراالة حثاف)اا  ل تهالاشكع االرااي االح ل  اععىاالافهجاال صس)االتحع ع).منهج الدراسة 
  اك ف االرااي االح ل  اة جاالرااي  االي ةق  العربية واألجنبيةالدراسات السابقة  
 الدراسة   ألسئلة النتائج اإلجمالية 
  اةعغاانتيجة السؤال األول اح ث االفسي    االصبة  ااج اات يم  اةرا   االرااي  اع ف  ا فاار االمعة  تاتع

 .((39.67% الفية اائ   ا(2698.)الات يماالحي ة)ا

   ق ا االات يماالحي ة)الة را  ةعغح ثاا  كياا ة  راالصبة االفسي  ا  اة راااللتزامنتيجة السؤال الثاني
 اا.(%14.91)ا:فية اائ   اقرا  اةعغ  ا قرا(33.13)ا:االلتزام
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 فااراع ف االرةاالتحص  االرااي)ف)ااالتفةؤقراةاععىاا لر هاالصبة االفسي   جا ر اا الثالثيجة السؤال نت 
ا (1.078)ا:ق ا اا  ا ااالفحراااةعغ  ا ا(0.386)ا:لاتغ ااالصبة االفسي  اةعغ اق ا اة ت اح ث االرااي 

  )ارال اإحص ئ ً اعفراا(0.000):ععىاح جاةعغ اق اته ااالحتا ل  ا،(12.704) ةعغ اق ا ا االخ ص اةه 
 ا.(0.05)ايت ةاالرالل ا

  النتائج اإلجمالية لفرضيات الدراسة 

  ذا ارالل اإحص ئ  اة جارا   ا فااراع ف االرااي اععىاا  ة اعبق اااتة م  اا  ف االنتيجة األولى
ال فس االيف االرااي   اررا  تهماف)االتحص  االرااي)اتة ً الاتغ اا االرااي ا اااق  ساالصبة االفسي  

 االختص صاالرااي) االح ل ااال تا ع  (.

  ااق  ساا  ف االنتيجة الثانية اععى االرااي  اع ف  ا فاار ارا    اات يم اة ج اإحص ئ   اذا ارالل  فا ق
  السا قالص لحاالذك ا.ا الصبة االفسي  

 فا قاذا ارالل اإحص ئ  اة جاات يمارا   ا فااراع ف االرااي اععىااق  ساا  ف ل ي اا النتيجة الثالثة
 كع   افظا  (.-الصبة االفسي  اتة ً الاتغ اااالختص صاالرااي)اركع   اتمة ق  

  اإحص ئ  ا  ف االنتيجة الرابعة اذا ارالل  ارا   افا ق اات يم ااة ج االرااي  اع ف  ااق  سا فاار ععى
  السا قالص لحامعة االيف االااة  .اا اليف االرااي  اتغ ااتة ً الاالفسي  الصبة ا

  اإحص ئ  ا  ف ل ي ااالنتيجة الخامسة اععىاة جاات يمارا   اافا قاذا ارالل  االرااي  اع ف   فاار
 الح ل ااال تا ع  .اتغ اااق  ساالصبة االفسي  اتة ً ال

  فااراع ف االرااي اف)االتحص  اة جاات يمارا   اا فا قاذا ارالل اإحص ئ ا  ف االنتيجة السادسة 
 ف ث. السا قالص لحااإلا ال فساتغ االاتة  ًااالرااي)

  االرااي اف)االتحص  اة جاات يمارا   اافا قاذا ارالل اإحص ئ  ا  ف االنتيجة السابعة اع ف   فاار
  السا قالص لحامعة االكع   االتمة ق  .ا االختص صاالرااي)اتغ االاتة  ًااالرااي)

  اإحص ئ  ا  ف االنتيجة الثامنة اف)االتحص  اة جاات يمارا   اافا قاذا ارالل  االرااي  اع ف   فاار
  السا قالص لحامعة االيف االااة  .ا اليف االرااي  اتغ االاتة  ًااالرااي)

  االرااي اف)االتحص  ارا   اة جاات يماافا قاذا ارالل اإحص ئ  ا  ف االنتيجة التاسعة اع ف   فاار
  السا قالص لحاال  زب.ا الح ل ااال تا ع  اتغ االاتة  ًااالرااي)
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Study Title: psychological hardiness and its relationship to academic 

achievement (a field study on a sample of Damascus University 

students). 

This chapter contains the problem of the study and its importance, the 

objectives of the study, hypotheses, methodology of the study, the study 

tools, in addition to the terms of the study and statistical regulations used in 

the study. The following is a brief overview of the most important contents 

of this chapter: 

following question: What is the nature of the relationship between 

psychological hardiness and academic achievement among a sample of 

Damascus University students? 

following: 

- Knowing the relationship between psychological hardiness and academic 

achievement, which is of great importance in understanding the behavior of 

young people and their productivity. 

- The importance of the sample covered in the study, who were university 

students, since young people are the main pillar that make up the society of 

the future. 

-  The mental hardiness scale prepared by the researcher may help other 

researchers in subsequent studies because it is a modern and standardized 

on the Syrian environment. 

- This research may be a try  to enrich the Arabic library by adding what is 

new in the field of psychological hardiness and academic achievement 

among university students. 

: 

Depending  on the basic question identified in the problem of the study, the 

following question can be identified: 

- What is the level of the  psychological hardiness among the individuals of 

the study sample?  
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: 

   The present study aimed to: 

- knowing the nature of the relationship between psychological hardiness 

and academic achievement among the study sample individuals in 

Damascus University. 

- knowing the level of psychological hardiness to the study sample 

individuals 

-  knowing the significance of the differences among the study sample 

individuals on the mental hardiness scale according to the variables of (sex, 

academic competence, scholastic  year, marital status). 

-  knowing the significance of the differences between the mean scores of 

the study sample individuals' in the academic achievement according to the 

variables of (sex, academic specialization, scholastic year, marital status). 

: 

   The present study attempted to verify the following hypothesis: 

 •The first hypothesis: There is statistically significant correlation between 

mean scores performance of the study sample individuals on the 

psychological hardiness scale and their grades in academic achievement 

according to the variables of (sex, academic specialization, scholastic year, 

marital status). 

 •The second hypothesis: There are statistically significant differences 

between mean scores performance  of the study sample individuals on the 

psychological hardiness scale according to the variables of (sex, academic 

specialization, scholastic year, marital status). 

 •The third hypothesis: There are statistically significant differences 

between mean scores performance of the study sample individuals in 

academic achievement according to the variables of (sex, academic 

specialization, scholastic year, marital status). 

method in this study. 

: 

The original population  of the study consisted of Damascus University 

students (second and fourth year) in the academic year (2013-2014), where 

their number was  (20321) students. 

The sample of the study: The sample of the study was drawn using the  

random available way with a percentage of (3%) of the original population, 

where its amount was (601) students. 
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hypotheses of the study, the researcher used the following tool: 

- psychological  hardiness scale (prepared by the researcher), where it was 

verified for its validity and reliability. 

: 

     The limitations of the study were identified in the following 

determinants: 

 -Human limitations: The study tools were applied on an available random 

sample of students from the Colleges of Education, Law, Civil 

Engineering, Sciences and Pharmacy at Damascus University. 

 -Temporal limitations: collecting the theoretical framework, designing and 

arbitrating the study tools, application of scales on the sample of the study, 

and processing the results of the study started in the academic year (2013-

2014) in the period from 04/20/2014 to 05/15/2014. 

 -Place limitations: the application of the current study tools was done on a 

sample of students in the colleges of (pharmacy, civil engineering, 

sciences, education, law) at Damascus University. 

 -Objective limitations:  these limitations were related to the relationship 

between psychological hardiness and academic achievement measured by 

the instruments that had been used in the study according to the following 

variables of the study: (sex, academic specialization, scholastic year, 

marital status), where the possibility of generalizing the results of the study 

depended  on the psychometric properties of the instrument used in the 

study. 

.In this chapter, the previous Arabic and English studies related to the 

topic of the study were displayed. In addition, there was comment on these 

studies.  

 This chapter discussed the psychological hardiness and the academic 

achievement. 

 This chapter included a description of the study population, sample and 

the justifications for the selection of the study sample,  the 

methodology of the study and tools, and verifying their validity and 

reliability, in addition to displaying the difficulties faced by the 

researcher. 

 The final chapter was devoted to displaying, analyzing and discussing 

the results, with some suggestions. 

 •The first result: Damascus University students had moderate 

psychological hardiness. 
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With respect to the hypothesis of the study: 

 •The second result:  there was no statistically significant correlation 

between the performance of the study sample individuals on the 

psychological hardiness scale and average grades of academic achievement 

according to the study variables (sex, academic competence, scholastic  

year, marital status). 

 •The third result: there were statistically significant differences between 

the average scores performance of the study sample individuals on the 

psychological hardiness scale according to the variable of sex (male, 

female), where the differences were in favor of males. 

 •Fourth Result: There were no statistically significant differences between 

mean scores performance of the study sample individuals on the 

psychological hardiness scale according to the variable of academic 

achievement (Applicative colleges, theoretical colleges(. 

 •fifth Result: there were statistically significant differences between the 

mean scores performance of the study sample individuals on the 

psychological hardiness scale according to the variable of scholastic year, 

where  the differences were in favor of fourth-year students. 

 •sixth Result: There were no statistically significant differences between 

mean scores performance of the study sample individuals on the 

psychological hardiness scale according to the variable of marital status 

(married, single). 

 •seventh Result: there were statistically significant differences between the 

mean scores performance of the study sample individuals in academic 

achievement according to the variable of sex, where the  differences were 

in favor of females. 

 •eighth Result: there were statistically significant differences between the 

mean scores performance of the study sample individuals in academic 

achievement according to the variable of scholastic year, where the  

differences were in favor of fourth-year students. 

 •ninth Result: there were statistically significant differences between the 

mean scores performance of the study sample individuals in academic 

achievement according to the variable of academic specialization, where 

the  differences were in favor of applicative colleges students. 

 •The tenth result: there were statistically significant differences between 

mean scores performance of the study sample individuals in academic 

achievement according to the variable of marital status (married, single) 

where the  differences were in favor of single student. 
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