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 التربٌة الممداد تبعاً لمتغٌر الجنس ) ذكور ، اناث( .

( لمكون من 2009ث تبنت الباحثة ممٌاس ) الزبٌدي،ولتحمٌك اهداف البح   

لمٌاس احداث الحٌاة الضاغطة، وتبنت ممٌاس   ( فمرة وبدائل ثنائٌة27)

( فمرة  وبدائل خماسٌة 29( لالستمرار النفسً لمكون من )2006)الخزرجً 

لمٌاس االستمرار النفسً، وبعد تطبٌك المماٌٌس على عٌنة البحث المكونة من 

ظهرت النتائج أن مستوى  ب وطالبة من طلبة كلٌة التربٌة الممداد( طال200)

احداث الحٌاة الضاغطة كان منخفض ومستوى االستمرار النفسً كانت عالٌة 

أما العاللة بٌن المتغٌرٌن فمد كانت جٌدة واظهرت النتائج إنه ٌوجد فرق فً 

 العاللة بٌن المتغٌرٌن تبعا لمتغٌر الجنس.
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 الفصل االول

   Problem of the Research :مشكلة البحث        

كانتت إٌجابٌتة أحداث المتعالبة الضاغطة على الفرد سواء باأل الحٌاة المعاصرة ملٌئة    

أم ستتلبٌة، والشتتاب الجتتامعً فتتً العتتراق بصتتورة عامتتة وفتتً محافظتتة دٌتتالى بصتتورة 

وااللتصتتتادٌة واالجتماعٌتتتة واالمنٌتتتة ، نظتتتراً للتغٌتتترات والظتتتروف السٌاستتتٌة خاصتتتة

والصتتتحٌة المتجتتتددة والمتالحمتتتة فتتتً كتتتل ٌتتتوم ٌتعرضتتتون إلتتتى المزٌتتتد متتتن الضتتتغوط 

والتحدٌات فً مدى لدرتهم على مواجهة هذه األزمات، وفً لتدرتهم علتى التتخلن متن 

وهتم الجٌتل  هذه الضغوطات بدرجتة عالٌتة  متن االستتمرار النفستً، فهتم بنتاة المستتمبل،

كن عزلهم عن مجرٌات الحٌاة الضاغطة وأحتداثها التتً الواعد ألي مجتمع، بحٌث ال ٌم

تدور فً المجتمع بصتورة عامتة. فٌشتعر الطالتب بالعتبء ألثبتات وجتوده الفعتال ودوره 

حساسته باالستتمرار النفستً مجرٌتات والتغٌٌترات رابطتاً بتذلن  إالمهم فً ظل كل هتذه ال

باحثتة لكتل متا تتم ذكتره ومن خالل مالحظة ال وعطاءه ولدرته على تمدٌم آرائه وأفكاره.

بحث عن العاللة بٌن أحداث الحٌاة الضتاغطة التتً اعاله  دفع الباحثة ألجراء دراسة، لل

ٌتعتترض لهتتا طلبتتة كلٌتتة التربٌتتة الممتتداد ومستتتوى االستتتمرار النفستتً فتتً ظتتل ضتتغوط 

 الحٌاة، وبالتحدٌد حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال الباحثة األتً:

بتتٌن أحتتداث الحٌتتاة الضتتاغطة واالستتتمرار النفستتً لتتدى طلبتتة كلٌتتة )) هتتل توجتتد عاللتتة 

 التربٌة الممداد((

  The Important of the Research       :أهمٌة البحث

فمتتن حٌتتث  تنبثتتك أهمٌتتة البحتتث الحتتالً متتن  جتتانبٌن األول نظتتري والثتتانً تطبٌمتتً،    

بدرجتة تعترض الطلبتة  ذا البحث حاول توفٌر معلومتات مرتبطتةاألهمٌة النظرٌة، فأن ه

الحٌاة الضاغطة، كمتا هتدف إلتى تتوفٌر معلومتات حتول  فً كلٌة التربٌة الممداد ألحداث

تأثٌراً فً حٌاة الطلبة السٌاسٌة وااللتصتادٌة والصتحٌة  ألكثرانوعٌة األحداث الضاغطة 

كمتتا حتتاول البحتتث أٌضتتاً التعتترف علتتى مستتتوى االستتتمرار   واالجتماعٌتتة واالكادٌمٌتتة.

ً لتتدى هتتؤالء الطلبتتة، وبحتتث العاللتتة االرتباطٌتتة بتتٌن تعتترض الطلبتتة ل حتتداث النفستت

 الضاغطة فً الحٌاة، وشعورهم باالستمرار النفسً.
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فمتد حتاول البحتث أن ٌمتدم مستاعدة فتً تتوفٌر إطتار   أما من حٌث األهمٌة التطبٌمٌتة،   

 .نظري تنطلك منه البحوث االخرى المهتمة بهذا المجال البحثً

ط الضوء بشكل كبٌر على الجامعتة ألنهتا هتً مؤسستة افة إلى ذلن البد من تسلٌإض     

فتً بنتاء المجتمتع متن ختالل متا جتماعٌة تمثل لمة الهرم التعلٌمً، فهً المستاهم االول ا

متن كتوادر متخصصتة والتتً تباشتر بتدورها فتً عملٌتة التنمٌتة فتً المجتمتع . أن  تنتجه

االهتمتتام  بشتترٌحة الطلبتتة الجتتامعٌٌن ٌعنتتً االهتمتتام بتتالمجتمع، و ٌمثتتل شتتباب الجامعتتة 

شرٌحة مهمة من شرائح المجتمع، فهتم عصتب التنمٌتة فتً مختلتف مجتاالت الحٌتاة، وال 

 ً (. والطلبتة 142،ن2010وانفعالٌتاً ) معترٌس، تنمٌة من دون لوة فاعلتة متوازنتة نفستٌا

الجامعٌون ٌتعرضون إلى العدٌد من الضغوط التً تؤثر فتً صتحتهم النفستٌة، ولتدرتهم 

ة متتن معتتاٌٌر ٌفرضتته المجتمتتع  واألستترة والكلٌتت  هتتو اجتمتتاعً علتتى التكٌتتف، فمنهتتا متتا

ام بتتتالمٌم تتتتزل، واتبتتتال المواعتتتد المانونٌتتتة، واإلالنجتتتاا والتفتتتوقرورة كضتتت ومتطلبتتتات 

هو نفسً ٌفرضه الطالب علتى نفسته متن حٌتث تحمٌتك  األخاللٌة واالجتماعٌة، ومنها ما

هتو بٌولتوجً ٌتمثتل فتً الحفتاظ علتى الصتحة،  طموحاته وأهدافته فتً الحٌتاة، ومنهتا متا

    (.95،ن2007وتنفٌس الرغبات الجنسٌة بالشكل الممبول دٌنٌاً واجتماعٌاً ) حمدي، 

( إلى أن جمٌع االحداث سواء كانت شدٌدة جتداً Rice,2001ٌس) فً حٌن أشار را      

والشتتالة أو البستتٌطة كالمتاعتتب الٌومٌتتة هتتً أحتتداث متتؤثرة فتتً الفتترد، بحستتب ممتتدار 

الضغط النفسً المصاحب لها، أو بحسب لدرة الفرد للتأللم والتكٌتف متع هتذه األحتداث، 

ٌتد مستتوى األثتر الستلبً فشدة الحدث الضاغط وشخصٌة الفترد لهمتا دور كبٌتر فتً تحد

 الذي لد ٌتركه على الفرد.

( بحثتتت العاللتتة بتتٌن المرونتتة النفستتٌة 2012دراستتة لامتتت بهتتا )الزهٌتتري، وفتتً     

وأحداث الحٌاة الضتاغطة لتدى طلبتة الجامعتة ، وكانتت النتٌجتة توجتد عاللتة ستالبة بتٌن 

ٌة ونتتة النفستتوجتتد فتتروق فتتً مستتتوى المرالمرونتتة النفستتٌة واالحتتداث الضتتاغطة، وال ت

بحسب متغٌر الجنس، وتوجد فروق فتً مستتوى احتداث الحٌتاة الضتاغطة بتٌن الجنستٌن 

 .والصالح الذكور

( إلٌجتتاد العاللتتة بتتٌن أحتتداث الحٌتتاة الضتتاغطة ومستتتوى 2009ودراستتة ) الزبٌتتدي،   

الطموا األكادٌمً لدى طلبة الجامعة، وكانت النتٌجتة ال توجتد أٌتة عاللتة ارتباطٌتة بتٌن 

ت الدراستتات البحثٌتتة رث الحٌتتاة الضتتاغطة ومستتتوى الطمتتوا األكتتادٌمً. لتتذلن أداأحتتدا

عن أحداث الحٌاة الضاغطة بشكل كبٌتر ختالل الستنوات األخٌترة الماضتٌة وذلتن لتزاٌتد 
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ضغوط الحٌتاة الٌومٌتة نظتراً  لطبٌعتة العصتر الحتالً، والتغٌٌترات السترٌعة والمتالحمتة  

وتتترى الباحثتتة أن متتا  (.208،ن2013رون،فتتً كافتتة مجتتاالت الحٌتتاة) مصتتطفى واختت

ٌة، سواء فً ٌتعرض له الفرد من اضطرابات وضغوط نفسٌة بسبب احداث الحٌاة الٌوم

 ة، او فً المجتمع المحٌط به ٌجعله عرضه لعدم االستمرار النفسً.البٌت ، او فً الكلٌ

وٌمثتتل االستتتمرار النفستتً  عنتتد الفتترد عتتامالً أساستتٌاً  فتتً توافمتته وتمبلتته ل حتتداث       

ٌتعتترض الفتترد عمومتتاً وشتترٌحة الطلبتتة متتنهم  والموالتتف الحٌاتٌتتة المختلفتتة ، وغالبتتاً متتا

تتجتاوز أو تفتوق بعتض  خاصة إلتى أزمتات نفستٌة نتٌجتة متواجهتهم المطالتب المتالحمتة

ستخدام التعلٌم االلكترونً فتً إذ أن الصعوبات  الدراسٌة باتهم، األحٌان امكاناتهم ولدرا

ضتتافة إلتتى تحمٌتتك طموحتته كل ضتتغطاً شتتدٌداً علتتى الطالتتب، باإلظتتل جائحتتة كورونتتا تشتت

الشخصً، ورد الجمٌل ألسرته  التً خصصت من دخلها ل نفاق علتى دراستته، أي أن 

متتن  ا ألتتل استتتمرارالطلبتتة التتذٌن ٌواجهتتون ضتتغوط مختلفتتة ختتالل حٌتتاتهم الٌومٌتتة كتتانو

الناحٌة النفستٌة، فتً حتٌن نجتد العكتس، وأن الطلبتة التذٌن ال ٌواجهتون أحتداث ضتاغطة 

 (.5،ن2010خالل حٌاتهم كانوا أكثر مٌالً الى االستمرار النفسً ) الشوٌلً،

لذلن إن االهتمام بمتغٌرات الشخصٌة له آثر كبٌتر فتً الستٌطرة علتى الموالتف التتً     

د فضتالً عتن الضتغوط، وأن األفتراد التذٌن ٌجتدون فتً انفستهم المتدرة ٌتعرض لها األفرا

علتتتى الستتتٌطرة علتتتى بٌئتتتاتهم ٌكونتتتون ألتتتدر علتتتى مواجهتتتة موالتتتف الحٌتتتاة الضتتتاغطة 

والسٌطرة علٌها ممارنة بأولئن الذٌن ٌجدون أنفسهم لادرٌن على التحكم والستٌطرة علتى 

 (.  11، ن1995بٌئاتهم )الحلو،

عناٌتة  نفسً من المضاٌا المهمة التتً عننٌتت بهتا الدراستات النفستٌةوٌعد االستمرار ال    

خاصة، وٌشغل مفهوم االستمرار النفسً مركتزاً مرمولتاً فتً نظرٌتات الشخصتٌة، وٌعتد 

ستتتمراره أساستتاً الستتلون، إذ تعتتد نظتترة الفتترد التتى ا متتن العوامتتل المهمتتة والمتتؤثرة فتتً

الى حد كبٌر فً تكوٌنه على عاللتته  لمحور تفكٌره ودافعٌته وسلوكه، وهو مفهوم ٌعتمد

مع البٌئة ومع االخرٌن وٌتشكل ضمن اطار العاللات االجتماعٌة داخل البٌتت والجامعتة 

والمؤسستتات االجتماعٌتتة االختترى، أن عملٌتتة تحمٌتتك االستتتمرار النفستتً بطرٌمتتة إٌجابٌتتة 

ل الستٌما مستمرة ولادرة على مواجهة مطالب الحٌاة والظروف المتغٌرة أمر لٌس بالسه

 (.  58، ن2003لحٌاة الحدٌثة ) الشمري، فً ا

ة وعلتتى ومتتن الدراستتات التتتً تناولتتت االستتتمرار النفستتً وعاللتتته بمتغٌتترات مختلفتت     

( توصتتتلت إلتتتى أن أفتتتراد العٌنتتتة ٌتمتعتتتون 2020حستتتٌن و  عٌنتتتات مختلفتتتة دراستتتة )
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. أمتتا وال توجتتد فتتروق ذات داللتتة احصتتائٌة حستتب متغٌتتر الجتتنس ستتتمرار نفستتً عتتالًبا

( توصتتلت إلتتى أن افتتراد العٌنتتة ٌعتتانون  متتن عتتدم االستتتمرار 2020)مغتتامس  دراستتة

 .النفسً

 : لىاٌهدف البحث الحالً التعرف  -أهداف البحث :

 الهدف األول : مستوى األحداث الضاغطة لدى طلبة كلٌة التربٌة الممداد.

 ستمرار النفسً لدى طلبة كلٌة التربٌة الممداد.ً: مستوى االالهدف الثان

ستتمرار النفستً لتدى طلبتة كلٌتة لة بٌن أحداث الحٌتاة الضتاغطة واالالهدف الثالث: العال

 التربٌة الممداد.

ستتمرار النفستً لتدى حداث الحٌاة الضتاغطة واالالهدف الرابع: الفروق فً العاللة بٌن ا

 ذكور، إناث( .)  الممداد وفك متغٌر الجنسطلبة كلٌة التربٌة 

     Limit of the Researchحدود البحث

ستتتمرار النفستتً مفهتتومً أحتتداث الحٌتتاة الضتتاغطة واالٌتحتتدد البحتتث الحتتالً بدراستتة    

(  2021-2020)لتتدى طلبتتة كلٌتتة التربٌتتة الممتتداد للدراستتة الصتتباحٌة للعتتام الدراستتً 

 . الجنسٌن ِكال تثناء طلبة المرحلة االولى منسبا

 Limiting  Termsتحدٌد المصطلحات  

 : أحداث الحٌاة الضاغطة عرفه -اوالً :

  موو  ( Moos,1973): الناتجتة عتن الموالتف التتً تكتون خارجته  هتً مشتكالت

النشتتاط عتتن نطتتاق الحٌتتاة الطبٌعٌتتة، وهتتً موالتتف تعرلتتل األستتالٌب المألوفتتة عتتن 

 (.10،ن2008)الجنابً، وتتطلب صٌغ جدٌدة للتعامل

   بوووا (Buss,1961) أنهتتتا منبهتتتات تواجتتته الفتتترد فتتتً حٌاتتتته الٌومٌتتتة كتتتالرفض :

   االجتماعً وأسالٌب التعامل االجتماعً غٌر المناسب والتهدٌد والحرمان والعماب

   (Buss,1961:p.122. ) 

 ( 2005،بما أنه الباحثة لد اعتمدت على ممٌاس )عبد الغنتً :تعرٌف الباحثة النظري

 النظري.  Buss( لذا تم اعتماد تعرٌف (Buss,1961المأخوذ من نظرٌة 
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 الدرجتتة الكلٌتتة التتتً ٌحصتتل علٌهتتا  التعرٌتتف االجرائتتً ل حتتداث الضتتاغطة فهتتو :

 المستجٌب من خالل اجابته على فمرات ممٌاس أحداث الحٌاة الضاغطة.

 : عرفه االستمرار النفسً -ثانٌا:       

 ًالشتتخن المستتتمر نفستتٌاً بأنتته ذلتتن الشتتخن المتتادر علتتى تكتتوٌن 1935 رولتتوم :

حالة من التوازن بتٌن اشتكال الوجتود الثالثتة ) وجتود محتٌط الفترد، وجتود ختان 

 (. (May,1935:p.90بالفرد، وجود مشارن مع العالم( 

  االستمرار النفسً ٌعد اساس فً الشخصٌة ٌمتد على شكل فصتل  : 1969اٌزنن

طتتب الموجتتب ، التتذي ٌمثتتل الثبتتات والنضتتج والتوافتتك والشتتعور مستتتمر متتن الم

بالراحة واالمان والتفاؤل والعمالنٌة الى المطب السالب التذي ٌمثتل ستوء التوافتك 

 (.75،ن1969والملك والتأرجح ) اٌزنن،

 بمتتتتتا أنتتتتته الباحثتتتتتة لتتتتتد اعتمتتتتتدت علتتتتتى ممٌتتتتتاس  :تعرٌتتتتتف الباحثتتتتتة النظتتتتتري

جودٌة لذا تم اعتماد تعرٌتف رولتومً  ( المأخوذ من نظرٌة الو2006)الخزرجً،

 .النظري

  :ًفهتتو الدرجتتة الكلٌتتة التتتً ٌحصتتل علٌهتتا  التعرٌتتف االجرائتتً لالستتتمرار النفستت

 المستجٌب من خالل اجابته على فمرات ممٌاس االستمرار النفسً.

 

 الفصل الثانً

 والدراسات السابمة االطار النظري

 :حداث الحٌاة الضاغطة أ -اوالً:       

      Buss,1961 اسنطخية ب              
االحدجاث نشهيدات نية دة جػاادو ا فدخح اده ح اجدو ( Buss , 1961 )  بداس عدج   

االحدجاث ندا متس د  خالل ا سػاقف ا سختلفة ا ته  سخ بيا ا فخح ونغ بيغ جلظ  ا يػن ة نغ 
 Loss وا فقجان  deprivationا حخنان  جعيق االستجابة ا ػسيل ة وعج   حباشات ا تهباإل

ان االحبدا  ندا ىدػ اال  ويدخ  بداسنغ بيغ جلدظ االحدجاث ا مانزدة ا تده  سدخ بيدا ا فدخح . 
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نددددػ  نددددغ انددددػا  ا سشهيددددات ا سية ددددة الن جلددددظ ا سشهيددددات  وسدددد  و  ددددس    ايشدددداك نردددداح  
ادددده ح دددداة ا فددددخح ا يػن ددددة    ا زػطددددا    ا زددددػ  ا ددددداش    Annoyers االزعدددداج 

علد   وقدج  ددج بداساالحدجاث .  الزححدام   ا تميدخات ا سفاا دة ادهاالختشاقات ا دداان ة   وا
  Social rejection   ندػا  نحدجحة ندغ ا سشهيدات ا سية دة   ن د  ا دخاس االاتسداعه 

حيث  عص  جلظ ا سشهيات اىتسانًا سػا   ان حجوثيا  فط دًا  و سدلػ  ًا   threat وا تيجمج 
ا عدجوان  حددجاثًا طددا صة  بدداس عدج     حيددث Very Impressive واعتهخىدا ندديثخة ادجًا 

 عل  ا فخح . 
  -وقج قدع باس ا خاس ا   ثالثة انػا  :

ويقرج بو نػااية ا فخح  : Anvarnishe dismissal  ا خاس ا ػاطح ا رخيح -1
  لسػقف برػ ة نبا خة ن   اابا ه عل  جخك ا ساان  نام اآلخخيغ  و بجونيع. 

وىػ  يخ نبا خ  :Indirect verbal rejection ا خاس ا لفطه  يخ ا سبا خ  -2
 ذعخ بو ا فخح ن   ا سػاقف ا ته متعخض  يا  ا فخح   ن   االستيدا  باآلخخيغ وا دخخية 

 وا ته  ذعخ إزا ىا ا فخح با تقجمخ ا ػاشئ  لحات . 
وىه سلدلة االنتقاحات ا ته متعخض  يا ا فخح اه ح اجو ن   نقج ا ػا جمغ  و  : ا شقج -3

ا سعلسيغ برػ ة الةعة   وىه نػاقف ال جشد    وقج  اػن ا شقج عل  ا سطيخ وا سالبذ 
  و شخيقة ا حجمث و ليا جيحي ا   ا تقلي  نغ  ان ا فخح . 

غ ألشفا يع با زخب وا عقاب   ويعج  نا ا تيجمج : ايتس   بسػاقف  فط ة ن   جيجمج ا ػا جم
ا تيجمج ن يخًا  لحعخ وا خػف   ازاًل عغ ان ىحه ا سػاقف  رعب عل  ا فخح نػاايتيا 
 و ا خح با س   ألنو  فتقخ ا   ا ذجاعة وا جخ ة عل  ا سػااية برػ ة نبا خة. ان 

قجان االحجاث ا زا صة ىه نيجحة بصه عتيا   اال انيا  د خ نا جقتخب نغ  حجاث ا
االنان   اا تيجمج نرصلح  عخف بأنو جػق  ا خصخ   واالستسخا  اه جخقب احتسا  ة 
حجوثو ا   ح اة  راحهيا عشج ا فخح استخجام آ  ات اال سان با قزا  وا قج    اقج  اػن 
نخ بيا سابقًا وخهخىا وعشجىا  سيتػق  حجوثو  اجأة اا تيجمج با قت   و احجاث ا دلب   
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  ص  2005) عهج ا مشه :                 األحجاث ا سيجحة  ألنغ جعج نغ  و يخىا
 .(  44 – 43  ص  2008( ) ا دلصان :  62 – 61
 السابقة :الدراسات 

 اواًل: الدراسات التي تظاولت أحداث الحياة الضاغطة:
  -(:2002دراسة )الزبيدي، -1

ات ا ج اسة ا عالقة بيغ  حجاث ا ح اة ا زا صة وندتػ  ا صسػح االداح سه  ج  استيج     
( شا ب وشا بة 150شلبة  ل ة ا تخب ة اه ا جانعة ا سدتشرخية. حيث جع اخت ا  عيشة ناػنة )

( شا بة  قجم  يع نق اس احجاث ا ح اة ا زا صة ونق اس ندتػ  78( شا بًا و)72بػاق  )
ضيخت ا شتائج   ن عيشة ا بحث جترف بسدتػ  نخجف  نغ احجاث ا ح اة ا صسػح االداح سه . و 

( وىه اعل  نغ ا ق سة ا تائ ة ا ججو  ة 52,79ا زا صة  حيث بلمت ا ق سة ا تائ ة ا سحدػبة )
(. وجػصلت ا ج اسة ا    ن عيشة ا بحث جترف بسدتػ   0,05(عشج ندتػ  حال ة)1,96)

( وىه اعل  نغ 96,573ا سحدػبة ) مت ا ق سة ا تائ ةاالداح سه حيث بل نخجف  نغ االنجاز
. وجػصلت ا ج اسة ا   عجم  (0,05( عشج ندتػ  حال ة )1,96ا ق سة ا تائ ة ا ججو  ة ا با مة )

 .حا و احرائ ا بيغ  حجاث ا ح اة ا زا صة واالنجاز االداح سها جباش ة واجوح عالقة 
 -: (2012دراسة )الزهيري ، -2

استيجات ا ج اسة ا عالقة بيغ ا سخونة ا شفد ة و حجاث ا ح اة ا زا صة  ج  شلبة ا جانعة     
( شا ب وشا بة   قجم  يع نق اس ا سخونة ا شفد ة ونق اس 476. حيث جع اخت ا  عيشة ناػنة )

 حجاث ا ح اة ا زا صة . و ضيخت ا شتائج  ن عيشة ا بحث جترف بسدتػ  نخجف  نغ ا سخونة 
( 1.96وىه  دهخ نغ ا ق سة ا ججو  ة) (49.783د ة حيث بلمت ا ق سة ا تائ ة ا سحدػبة)ا شف

وال جػاج اخوق اه ندتػ  ا سخونة ا شفد ة بحدب نتميخ ا جشذ  ( 0,05عشج ندتػ  حال ة)
)ة ػ    ناث(. وجػصلت ا ج اسة إ    ن عيشة ا بحث جترف بسدتػ  نشخفس نغ  حجاث 

( وىه  صمخ نغ ا ق سة ا تائ ة -28.348)  ق سة ا تائ ة ا سحدػبةا ح اة ا زا صة  ة  انت ا
وجػاج اخوق اه ندتػ   حجاث ا ح اة ا زا صة  ( 0,05عشج ندتػ  حال ة ) (1.96ا ججو  ة)
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و را ح ا ح ػ   وجػصلت ا ج اسة ا   واػح عالقة سا بة بيغ ا سخونة ا شفد ة و حجاث ا ح اة 
 ا زا صة  ج  عيشة ا بحث.

 االستقرار الظفسي : -ثانيا:        
 : الظظرية الهجهدية 

  عتقج ا ػاػحمػن  ن ا بذخ ىع وحجىع ا قاح ون عل  جحجمج سلػ  اجيع اه  ي وقت       
ويتحس  ا خا جون ا حمغ  جميع  خر ة سل سة نديو  ة  اعا يع  وا قخا ات ا ته متخحونيا  

 ع ة نحػ االنر ا  وا تػجخ ا ذجمجويحاو ػن جخصه ا عقبات وا سعػقات وا زمػ  االاتسا
وا شدوات ا هيػ ػا ة وا سذاعخ  ويربحػن واعيغ  زمػ  ا قػ  ا خا ا ة ا سفخوطة عل  
ااعا يع  و كغ ىع ن  ة ظ بيغ  ن  دتدلسػا  يحه ا زمػ  او  عا طػىا  وبشا ًا عل  ة ظ 

 .(36 ص1988 دتص   ا شاس االخت ا   وبح ظ ايع  رشعػن  نفديع ) اػ ا ح 
بيحمغ  ويساغ  ن  رشف  خر ة ندتقخة و يخ ندتقخة  نسا اع  ا عجمج نغ ا علسا   أخح     

 ا شسصيغ اه وط  ا سعاميخ  أل خاص ا سدتقخيغ  و يخ ا سدتقخيغ نفد ًا وىه:
     خز ندتقخ نفد ًا  ىػ  خز قاح  عل  جكػيغ حا ة نغ ا تػازن. -1
 ا ذخز ا سدتقخ نفد ًا  نلتدم با ح اة  و نو  دع  و ا  األىجاف ا ته  ختا ىا.  -2
ا ذخز ا سدتقخ نفد ًا ىػ ة ظ ا ذخز ا حي جكػن  ج و ا قج ة  تحس  ا سديو  ة  ونفيػم  -3

ا ػاػح ة عغ ا سديو  ة نفيػم صا م اجًا  ايػ ال مخجبط باإلندان ا ستخحح  و ا زع ف 
 تقا يج.وا خاط   ألعخاف وا 

ا ذخز ا سدتقخ نفد ًا ىػ ة ظ ا ذخز ا حي متست  بتكان  ا ذخر ة  وجبعًا  ح ظ  عج -4
ا تفكظ   و طعف ا تكان  بدهب صخا  ا حات  و لتخلز نغ ىحا ا رخا   حاول ا فخح  ن 
 اػن واع ًا بحاجو   و مي ج واػحه ا خاص  يخ ا سسيد  لػاػح ألن إح اك ا فخح  حاجو  جعلو 

 (.39 ص2004) ا جسيله  دان ًا  واه نفذ ا ػقت حخاً  خرا نت
وحدب ا شطخية ا ػاػح ة  اأن  خر ة ا فخح ا سدتقخة  جميا  جاعة اه نػااية ا سدتقه      

وة ظ نغ خالل نعخاة ا فخح  قج اجو  وإنااناجو  وا ته بيا  اػن  ج و ا قج ة  تحس  ا شتائج ا ته 
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إن االستقخا  ا شفده  لفخح  اػن اه ا حخية ا ته  ستلكيا  ستتخجب عل  ااعا و  ويخ  ا ػاػحمػن 
 (.53 ص2006ونا  ج و نغ ق ع حمش ة اه ا لجػ  ا   هللا وعباحجو) ا خد اه 

     ىسا ا ذخز األصي ,يغ نغ ا ذخر ةيا ذخر ة ا ػاػح ة نسصيغ  ساس         
وجخ   ان ا ذخز األصي  مج ك جسانا اه سلػ و االاتخاطات  ,وا ذخز  يخ األصي 

 و  ,ايػ  سا س بشذا  وااعل ة ا حااات ا د اػ ػا ة,ا ػاػح ة ا ستعلقة بصه عة االندان 
ايػ  سا س بشذا  وااعل ة ا حااات ا د اػ ػا ة  و , ا ػضائف ا ستعلقة بصه عة االندان 

ال  و إصجا  ا حاع  و ا خ ي  ا ػضائف ا ستعلقة با سشصق ا خندي او ا خ 
 .( 142-143,ص1984(,)صا ح,21,ص2009 داعجي,ا)

 نددا ا ذددخز  يددخ األصددي  ع دددتحػة عل ددو ا تعهيددخ عددغ ا حااددات ا ددد اػ ػا ة ا تدده جسيددد       
ونجدجة  لحاادات ا هيػ ػا دة , نفخوطة سلفا  (حوا  العب بػصفو ) االندان ,ويشطخ إ   نفدو 

وىدػ ةو اججداه  ,و ا بدا ندا متزدسغ اسدتمالال  نخدخيغ ,يخ نتكان  ونسص دا  وياػن سلػ و نجد ً , 
ندددددددددددددددداحي  صددددددددددددددددخف ,وجددددددددددددددددد صخ عل ددددددددددددددددو نذدددددددددددددددداعخه ا شاججددددددددددددددددة عددددددددددددددددغ ا ددددددددددددددددحنب واألسددددددددددددددددف 

 . (46,ص1991(,)  عهيجي ,143,ص1984)صا ح,
نسدا اعد  ا عجمدج ندغ  ,ساسيسا ا    خر ة ندتقخة و يخ نددتقخة ن  رشف عل   ويساغ       

و يددخ ا سدددتقخيغ نفددد ا  ,ا سدددتقخيغ  أل ددخاصا شسصدديغ ادده وطدد  ا سعدداميخ  يددحمغب  أخددحا علسددا  
 (52,ص2006)ا خد اه,  -: وىه

ىػ ة ظ ا ذخز ا قاح  علد  جكدػيغ حا دة ندغ ا تدػازن  بديغ , ا ذخز ا سدتقخ نفد ا  ن  إ -  1
   -اال اال ا  الثة  لػاػح وىه :

ويقردددج بدددو عدددا ع ا سػطدددػعات ا عيش دددة  -:و ا عدددا ع ا سحددد ط بدددا فخح    ,ا ػادددػح ا سحددد ط بدددا فخح - 
ا سح صددة بددا فخح وىددػ ا عددا ع ا صه عدده ,او انددو ا عددا ع ا ددحي  قددجم  لكائشددات ا حيػان ددة واإلندددان ة نددا 
ملدددددم نددددغ حاااجيددددا ا هيػ ػا ددددة وحوااعيددددا و خائدىددددا .  سددددا انددددو عددددا ع ا قددددانػن ا صه عدددده وا ددددجو ات 

وا خغبددة واإل ددبا .....,وىػ عددا ع ا تشدداىه  لحتس ددة ا صه ع ددة ن دد  ا شددػم وا  قطددة, ا سدد الح وا سددػت, 
) و دددددػ نددددداي ويدددددا بدددددأخخ نعدددددو بذدددددا  او  اادددددقا دددددحي متعددددديغ علددددد   ددددد  نشدددددا ان متػ  ,ا هيػ ػا دددددة

 . (63,ص1999 ػم,
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ويادددػن  ,حتس ددة ا عدددا ع ا هيػ ددػاه ػو ددح ظ  عددج ا عدددا ع ا ددحي  ذدددتخك ندد  ا كائشدددات اس عددا وىددد    
                 اجرددددددددددال ا فددددددددددخح ندددددددددد  ىددددددددددحا ا عددددددددددا ع بردددددددددد متو ا سدددددددددددتسخة عددددددددددغ شخيددددددددددق االسددددددددددتقبال واألخددددددددددح 

   .(181,ص1997) بػع صة,
 انفخشدد انذددماالً (ىددع ا سشذددملػن بددا ػاػح ا سحدد ط بيددع Mayيغ  سددا مددخ  )ين ا عرددابادد  ددح ظ      

(May,1953,p,24 ). 
ا قلق جػاذ  ردحبو جيجمدج  عالقدات ا فدخح االاتساع دة وبعس ا قد ع   َّ ن ( و ػنه وقج ة خ)     

ا دد    ددعػ   انميح دد اً وصددخاع اً ا تدده متسدددظ  بيددا  ويعتقددج بأنيددا نيسددة  ػاددػحهح   نسددا مشددتج إحباشدد
 .(   May   1950,  (35  ا فخح  با قلق

 عشدددددده  -و ا عددددددا ع ا خدددددداص : و ا ذخردددددده  و ا عددددددا ع ا ددددددحاجه , ا ػاددددددػح ا خدددددداص بددددددا فخح  -ب
, ونددددغ خال يددددا  ددددتص   ا فددددخح ايددددع ةاجددددو, اآلخدددخيغ  نددددغا سػاصدددفات ا جاخل ددددة  لفددددخح ا تددده جسيددددده 

وان ا ذدددعػ  بددداالنصالق وا حخيدددة  ,عسدددال اآلخدددخيغ  عسا دددو و   د بددديغ يدددوا تسي, اوإصدددجا  ا حادددع علييددد
ا حاج دددددة  عهدددددخ عدددددغ  دددددعػ  ا فدددددخح بحخيتدددددو ا جاخل دددددة ا تددددده جتػ دددددج عشيدددددا حخيتدددددو ا خا ا دددددة ) بدددددػ 

 . (181,ص1997عص ة,
ا قدددائع علددد  ا دددػعه با دددحات وا عالقدددة بيدددا وا تبردددخ ىدددػ ا عدددا ع ىدددحا ا ػادددػح  و  ج دددح ظ  عددد       

 .( 63,ص1999با سعش  ا ذخره   لحجث ) و ػناي ويا ػم,
ىدػ ا عدا ع ا دحي مدتع ع دو ا تفاعد  ند   -: ا سعتداحةا ػاػح ا سذدا ك با عدا ع او عدا ع ا عالقدات  -ج

او ا سجتسد  ا خداص با ذدخز  ي عدا ع  ,وىػ ا ساػن نغ  ااق ا ذخز ندغ ا بذدخ ,األ خاص
 .  ا عالقات ا ذخر ة 

 ا نددو عا سددو ا خدداصمتعلددق ادده  ا ددحي جيددػل ىددحا ا خددػفس فددخح ا سقيددج بددا خػف نددغ ا ا ا ندد      
   عجم ا ذعػ  باالنصالق وا حخية اه ا عا ع ا حي  عد ر ع دو ,إال ان إح اددو  بدان ا ح داة إميحي 

 بددددػ  جقددددػح ا دددد  ا سددددػت علدددد    ددددة حددددال  جعلددددو  عدددد ر ح اجددددو نددددغ حون خددددػف نددددغ ا سجيددددػل )
         .( 181,ص1997عص ة,

 .وانو  دع  و ا  األىجاف ا ته  ختا ىا ,نلتدم با ح اة  ,ا ذخز ا سدتقخ نفد ا -2
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 ,ا ذددخز ا سدددتقخ نفددد ا ىددػ ة ددظ ا ذددخز ا ددحي جكددػن  ج ددو ا قددج ة علدد  جحسدد  ا سددديو  ة -3
و ا زدع ف  ونفيػم ا ػاػح ة عغ ا سديو  ة نفيػم صدا م ادجا ,ايدػ ال مدخجبط باإلنددان ا ستدخحح 

 .وا خاط   ألعخاف وا تقا يج 
وشبقددا  لػاػح ددة  , ددظ ا ذددخز ا ددحي متستدد  بتكاندد  ا ذخردد ةا ذددخز ا سدددتقخ نفددد ا ىددػ ة -4

 ا ردخا   حداول ا فدخح ىدحا و لدتخلز ندغ ,اان ا تفكظ او طعف ا تكان  مشجع عدغ صدخا  ا دحات
و مي ددج وادػحه ا خدداص  يددخ ا سسيددد  لػادػح الن إح اك ا فددخح  حاجددو  جعلددو , ن  ادػن واع ددا بحاجددو  

 .(39,ص2004 جسيله,ا)  اً واه ا ػقت نفدو حخ  ,نتدان ا  خراً 

   -صفات  صه عة ا ذخز األصي  وىه : وقج حجح ) و ػ نه ( ست  
ا فدددخح  حسا دددة  مػضفيددداا ػحيدددجة ا تددده  ا حا دددةوا قلدددق ىدددػ  ,ن نحدددػ  ا جكددداز ا سدددخ  حاخددد  نفددددوإ - 

   .نخ د ا ػاػح 
ان  إلندان  خر ة نسيدة إلثبات ةاجو وا حفاظ عل  نخ ديتو حدػل ىدحه ا دحات وىدػ  صلدب  -ب

 .إل احة ا
 .   ا سذا  ة ن  اآلخخيغ إعشج االندان ا قابل ة  يتحػل نغ ىحا ا تسخ د ا حاجه  -ج
اا يدجف األساسده ىدػ جحخيدخه ندغ ىدحا  ,ن مهتعج االندان عغ ىحا ا تيجمج قدج  اإلنادان  جب  -ح

 .ا تيجمج 
 . ك   خز صفاجو ا خاصة , وخهخاجو ا فخيجة وجيجمجاجو ا خاصة  - 
-284,ص1998ويحداول ا ػقدػف طدج ىدحا ا قلدق )ا ديدػح,, ان االندان  عده ن يدخات ا قلدق  -ز

 . (338,ص2009(,) سعج وعخيبات ,285
ا ذدجاعة اده   بدجاإا   ا شطخية ا ػاػح ة ,اان ا ذخرد ة ا سددتقخة ىده ا قداح ة علد   واستشاحاً     

 تده ججعلدو قداح ا علد  جحسد  ا شتدائج نػااية ا سدتقه  ندغ خدالل نعخادة ا فدخح  قج اجدو ,وإنااناجدو ا
ادده و  ,االسددتقخا  ا شفددده  لفددخح  اددػن ادده حخيتددو ن  إن ػ ويددخ  ا ػاػحمدد ,ا تدده سددتتخجب علدد   اعا ددو

    . (53,ص2006ا لجدػ  ا د  هللا وعباحجدو )ا خد اده,اده ا تده جكدػن ا جمش دة  اخت دا  ا قد ع
 الدراسات السابقة التي تظاولت االستقرار الظفسي:
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 2020  (حديغ  ودمحم ح اسة  :)- 
استيجات ا ج اسة ا عالقة بيغ ا عجد ا ستعلع واالستقخا  ا شفده  ج  شلبة ا جانعة حيث جع     

( شا ب وشا بة  قجم  يع نق اس ا عجد ا ستعلع ونق اس االستقخا  200اخت ا  عيشة ناػنو نغ )
ا جانعة  عانػن نغ ا عجد ا ستعلع وجػاج اخوق ةو  .ا شفده وجػصلت ا ج اسة ا   ا شتائج االج ة

ا جانعة متستعػن باستقخا  نفده عا ه  شلبة حال ة احرائ ة اه ا عجد ا ستعلع و را ح ا ح ػ .
  واالناث اه االستقخا  ا شفده. ا ح ػ          خوق ةو حال ة احرائ ة   بيغوال جػاج ا

 ( 2020ح اسة نمانذ) 
 المرحلة   ستحواذٌة لدى طلبة االالدراسة العاللة بٌن االستمرار النفسً واالفكار استهدفت          

( طالب وطالبة، لدم لهم ممٌاس االستمرار 200االعدادٌة، حٌث تم اختٌار عٌنة مكونه من )

 النفسً وممٌاس االفكار االستحواذٌة.  وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتٌة: 

حٌث بلغت المٌمة  رجة عالٌة من االفكار االستحواذٌةعدادٌة لدٌهم دأن طلبة المرحلة اال -1

) ( عند درجة حرٌة     1696ة الجدولٌة )المٌمة التائٌ( أكبر من 5666التائٌة المحسوبة )

0605 ). 

ٌعانون من عدم االستمرار النفسً الذٌن  عٌنة البحث من طلبة المرحلة االعدادٌة أن  -2

( وهً 1766،حٌث بلغت المٌمة التائٌة المحسوبة) من األخرٌنٌشعرون أنهم غٌر ممبولٌن 

 .(0605( عند مستوى داللة )1696أكبر من المٌمة التائٌة الجدولٌة)

توجد عاللة لوٌة ما بٌن االستمرار النفسً واالفكار االستحواذٌة لدى طلبة المرحلة  -3

 .( 0675حٌث بلغ معامل االرتباط ) االعداداٌة

 

 هجٌة البحث واجراءاته() من الفصل الثالث

 

البحث وصف مجتمع الوصفً االرتباطً وتضمنت اجراءات اتبعت الباحثة المنهج       

 البحث واختٌار العٌنة وتحدٌد االدوات واجراءات المٌاس والوسائل االحصائٌة المستخدمة فٌه.

 مجتمع البحث : -: اوالً              

 ٌتكون مجتمع البحث الحالً من طلبة جامعة دٌالى كلٌة التربٌة الممداد للعام الدراسً       

( للدراسة الصباحٌة وللمرحلة الثانٌة والثالثة والرابعة ولكال الجنسٌن ولد بلغ 2020-2021)
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( اناث موزعٌن على 286و) ( ذكور270( طالب وطالبة بوالع )556حجم المجتمع البحث )

 (1وكما موضح فً الجدول رلم )السام الكلٌة 

 (1جدول رلم )                                           

 توزٌع افراد مجتمع البحث حسب الجن 

 المجمول اناث ذكور المسم ت

 384 178 206 الرٌاضٌات 1

االرشاد النفسً والتوجٌه  2
 التربوي

64 108 172 

 556 286 270 المجمول 3

 

 ً  البحث:عٌنة  -: ثانٌا

( طالب ( 200 ٌة العشوائٌة اذ بلغ حجم العٌنةاختٌرت عٌنة البحث الحالً بالطرٌمة الطبم    

زعٌن على السام الكلٌة وللمراحل الثانٌة والثالثة والرابعة ولكال الجنسٌن وكما وطالبة مو

 ( .2موضح فً الجدول رلم )

 (2)جدول 

 توزٌع افراد العٌنة البحث

 المجمول اناث ذكور المرحلة المسم

 

 الرٌاضٌات

 34 17 17 الثانٌة

 34 17 17 الثالثة

 32 16 16 الرابعة

االرشاد النفسً 

 والتوجٌه التربوي

 34 17 17 الثانٌة

 36 18 18 الثالثة

 30 15 15 الرابعة
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 200 100 100  المجمول

 

 اداتا البحث : -ثالثاً :

بما إن هدف البحث الحالً التعرف على أحداث الحٌاة الضاغطة لدى طلبة كلٌة التربٌة     

الممداد وعاللتها باالستمرار النفسً فإن ذلن ٌتطلب اختٌار أداتٌن لٌاسٌتٌن األولى لمٌاس 

إحداث الحٌاة الضاغطة والثانٌة لمٌاس االستمرار النفسً، وبعد اطالل الباحثة على المماٌٌس 

(، لمعد لطلبة الجامعة، الن الممٌاس 2009،الزبٌدي تم اختٌار ممٌاس ) اسبة للبٌئة العرالٌةالمن

مر على بناءه احدى عشرة سنة  البد من التحمك من الصدق والثبات للممٌاس، والممٌاس الثانً 

ً ٌحتاج الى استخراج 2006تم اختٌار ممٌاس ممٌاس )الخزرجً، ( لمعد لطلبة الجامعة واٌضا

 ق والثبات للممٌاس الن الممٌاس مر على بناءه فترة طوٌلة.الصد

:ممٌا  احداث الحٌاة الضاغطة -اوالً :    

الذي ٌتكون  الذي ٌمٌس احداث الحٌاة الضاغطة  (2009ممٌاس ) الزبٌدي ، تبنت الباحثة     

، وٌتكون الممٌاس من بدٌلٌن لفظٌٌن ٌشٌران إلى احداث ٌمر بها المستجٌب  ( فمرة27من )

وأخرى لم ٌمر بها. أما تصحٌح اإلجابة على الممٌاس فٌتم عن طرٌك اعطاء درجة واحدة 

الذي ٌمٌس احداث الحٌاة الضاغطة وصفر للبدٌل الذي ال ٌمٌس احداث الحٌاة الضاغطة.  للبدٌل

( درجة. 1335( وادناها )صفر( أما المتوسط الفرضً)27مٌاس) وبذلن تكون أعلى درجة للم

ومن أجل الدلة لامت الباحثة بإٌجاد الصدق الظاهري للممٌاس وذلن بعرضه على مجموعة من 

  .الخبراء من أساتذة العلوم التربوٌة والنفسٌة

لغت لٌمة حٌث بوبعد هذا االجراء لامت الباحثة بإٌجاد الثبات بطرٌمة معامل الفاكرونباخ       

( واستخدمت الباحثة  إعادة 0.81ث الحٌاة الضاغطة بهذه الطرٌمة )ادمعامل الثبات لممٌاس اح

( طالباً وطالبة وتم استخدام معامل ارتباط 50( على عٌنة تتكون من )14االختبار بعد مدة ) 

 الثبات.وهو مؤشر جٌد على   )0383) بٌرسون بٌن مجموعتً درجات التطبٌك االول والثانً

    ً  ممٌا  االستمرار النفسً : -: ثانٌا

( الذي ٌمٌس االستمرار النفسً الذي ٌتكون من 2006تبنت الباحثة ممٌاس )الخزرجً،      

موزعة على خمس بدائل ) تنطبك علً دائماً، تنطبك علً غالباً، تنطبك علً  ( فمرة29)

( 29( وادناها )145ى درجة )لعتنطبك علً ابداً(  وبذلن تكون ا احٌاناً، تنطبك علٌه نادراً، ال
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( درجة، . ومن أجل الدلة لامت الباحثة بإٌجاد الصدق الظاهري 87درجة والمتوسط الفرضً)

وبعد  للممٌاس وذلن بعرضه على مجموعة من الخبراء من أساتذة العلوم التربوٌة والنفسٌة .

لثبات بطرٌمة معامل الفاكرونباخ حٌث بلغت لٌمة معامل هذا االجراء لامت الباحثة بإٌجاد ا

( واستخدمت الباحثة  إعادة االختبار بعد 0.80الثبات لممٌاس االستمرار النفسً بهذه الطرٌمة )

( طالباً وطالبة وتم استخدام معامل ارتباط بٌرسون بٌن 50( على عٌنة تتكون من )14مدة ) 

 وهو مؤشر جٌد على الثبات.  ) 0387ً )مجموعتً درجات التطبٌك االول والثان

 الوسائل االحصائٌة :       

 . SPSSاستخدمت الباحثة الحمٌبة االحصائٌة  -1

االختبار التائً لعٌنة واحدة إلٌجاد درجة احداث الحٌاة الضاغطة واالستمرار النفسً لدى  -2

 عٌنة البحث.

 معامل ارتباط بٌرسون الستخراج العاللة بٌن المتغٌرٌن. -3

 معادلة لفاكرونباخ إلٌجاد ثبات الممٌاسٌن. -4

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع                                           

 عرض النتائج وتفسٌرها

 .  كلية التربية الطقدادطلبة  احداث الحياة الضاغطة عظد مستهى الهدف االول : 

ا عيشدة علد  نق داس احدجاث ا ح داة سدتجابات  ابأخدح  ةا باح د ت لتعخف عل  ىحا ا يجف قان     
عيشدة  علد  ا سق داس قدج بلدد  ا  شتدائج  إ د   ن ا ستػسدط ا حددابه  دج اات ا . و ضيدخت ا زدا صة

( ح اة  وعشدج نعخادة حال دة ا فدخق بديغ ا ستػسدط 73678نحخاف نع ا ي قج ه )ا( ح اة وب13347)
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عشددج حال إحرددائ ا  يددخ ا فددخق ن  ( ح اددة   جهدديغ 13,5)حدددابه وا ستػسددط ا فخطدده ا ددحي بلدد  ا 
ندددغ ا ق سدددة ا تائ دددة  خاصدددم وىددده( 03865) (  إة بلمدددت ا ق سدددة ا تائ دددة ا سحددددػبة0,05نددددتػ )

 (3اه اجول ) دسا نهيغ( 199(  وبج اة حخية )1,96ا ججو  ة ا با مة )

 (3اجول )

والمتوسط الفرضً للعٌنة احداث الحٌاة الضاغطةاالختبار التائً للفرق بٌن متوسط درجات   

الداللة 
المعنوٌة 
عند 

0305 

درجة  المٌمة التائٌة
 الحرٌة

المتوسط 
 الفرضً

االنحراف 
 المعٌاري

وسط ال
 الحسابً

 الممٌاس العدد

 المحسوبة الجدولٌة

 
دال  غٌر

 احصائٌا

 

1397 
 

03865 
 

199 
 

1335 
 

73678 
 

13347 
 

200 
 مستوى
 احداث
 الحٌاة
 الضاغطة

 

احددجاث ا ح دداة ا زددا صة   نتػسددط نددغ ندددتػ   ااددخاح عيشددة ا بحددث  ددجميع  وىددحا  ذدديخ إ دد      
نت جدة شه ع دة  تفاعد  ا فدخح ند  نتميدخات ا ح داة اا زدمػ  وا ح داة جدديخان جحدجث  ن ا زمػ  ال

اشبدددددددًا ا ددددددد  اشدددددددب وة دددددددظ  ددددددددهب واطدددددددح اال ىدددددددػ ان ا ح ددددددداة ال جدددددددديخ علددددددد  وجيدددددددخة واحدددددددجة ) 
( Jenkins,Harts,Rose,1979وقددج  عددػح ة ددظ ا دد  نددا   ددا  إ  ددو )  (.3 ص2005 سدددان 

(. 34 ص1989 ن االحدددجاث جتعدددخض  لشدددد ان اةا ججددداوزت ا فتددددخة عدددغ ا ددددتة ا ددديخ )  ددددخب 
ػح ا دد  جستدد   عدد  ددان نتػسددط وجعتقددج ا باح ددة ان  ندددتػ  االحددجاث ا زددا صة  ددج  عيشددة ا بحددث

نػاايدددة احدددجاث ا ح ددداة ا زدددا صة وا سػاقدددف ا شفدددد ة ا تددده ناشدددتيع ندددغ  اادددخاح ا عيشدددة با ردددالبة
ا سيجحة واست عاب جأثيخاجيا  اتعانلػا نعيا بػاقع ة وا ترجي  يا بسا  الئسيا وبسا  زدسغ االنتفدا  

( ا تدده 2009ندد  ح اسددة ) ا دبيددجي  شت جددةىددحه ا  ختلفددتوا ػقا ددة نددغ سددله اجيا. ا نددغ ا جاب اجيددا 
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جفقدت ند  و   نخجفد  ندغ احدجاث ا ح داة ا زدا صة جػصلت ا     ن عيشة ا بحث جترف بسدتػ  
( ا تدددده جػصددددلت ا دددد   ن عيشددددة ا بحددددث جترددددف بسدددددتػ  نددددشخفس نددددغ 2012ح اسددددة )ا دىيددددخي 

  حجاث ا ح اة ا زا صة.

 .  كلية التربية الطقدادطلبة  عظد االستقرار الظفسي مستهى :  الثانيالهدف     

سدددتجابات  ا عيشدددة علددد  نق ددداس االسدددتقخا  بأخدددح ا ةا باح ددد ت لتعدددخف علددد  ىدددحا ا يدددجف قانددد     
عيشدددة  علددد  ا سق ددداس قدددج بلددد  ا  شتدددائج  إ ددد   ن ا ستػسدددط ا حددددابه  دددج اات ا . و ضيدددخت ا شفدددده

( ح اددددة  وعشددددج نعخاددددة حال ددددة ا فددددخق بدددديغ 29.332نحخاف نع ددددا ي قددددج ه )ا( ح اددددة وبدددد74322)
عشدج حال إحردائ ا    فخق ان  ( ح اة   جهيغ 87ا ستػسط ا حدابه وا ستػسط ا فخطه ا حي بل  )

نددددغ ا ق سددددة ا تائ ددددة  دهددددخ وىدددده  ( -63164)(  إة بلمددددت ا ق سددددة ا تائ ددددة ا سحدددددػبة0,05ندددددتػ )
 (4اه اجول ) دسا نهيغ( 199(  وبج اة حخية )1,96ا ججو  ة ا با مة )

 (4اجول )

ةاالختبار التائً للفرق بٌن متوسط درجات االستمرار النفسً والمتوسط الفرضً للعٌن  

 
الداللة 
المعنوٌة 
عند 

0305 

درجة  المٌمة التائٌة
 الحرٌة

الوسط 
 الفرضً

 االنحراف 
 المعٌاري

 وسطال
 الحسابً

 الممٌاس العدد

 المحسوبة الجدولٌة

 
دال 
 احصائٌا

 

1397 
 

63164- 
 

199 
 

87 
 

293332 
 

74322 
 

200 
 مستوى
 االستمرار
 النفسً
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وٌمكن هذه النتٌجة تبٌن أن طلبة كلٌة التربٌة الممداد ٌتمتعون باستمرار نفسً  ونغ خالل     

تفسٌر هذه النتٌجة إلى المساندة والدعم التً تمدمه االسرة والكلٌة للطلبة وتمتعهم بالصالبة 

النفسٌة مما ٌعمل على زٌادة ثمتهم بأنفسهم وتحمٌك أمنٌاتهم وطموحاتهم وتتفك هذه النتٌجة مع 

( التً توصلت الى ان طلبة الجامعة لدٌهم استمرار 2020نتٌجة دراسة حسٌن و  )مع  نتٌجة

( الذي توصلت الى ان افراد العٌنة ٌعانون  2020واختلفت مع دراسة مغامس  ) .عالً نفسً

 من عدم االستمرار النفسً.

شلبددة  عشدج ا شفددهواالسدتقخا   احدجاث ا ح داة ا زدا صة:  ا عالقدة اال جباش دة بديغ   ا دثا يدجف ا 
 .دل ة ا تخب ة ا سقجاح

  جبدددددددددددددا  بيخسدددددددددددددػن انعانددددددددددددد   ةا باح ددددددددددددد تسدددددددددددددتعسلا لتعدددددددددددددخف علددددددددددددد  ىدددددددددددددحا ا يدددددددددددددجف,       
(Person Correlation)  وح اداجيع  احدجاث ا ح داة ا زدا صة ج اات  اخاح ا عيشة عل  نق اس

 (5اه اجول )   اكانت ا شتائج  سا نهيغاالستقخا  ا شفدهعل  نق اس 

 

 

 

 (5جدول )

 معامل االرتباط والقيطة التائية بين احداث الحياة الضاغطة  و االستقرار الظفسي
مستوى الداللة 

 0...عند 
لٌمة معامل  ٌمة التائٌةمال

 احداثاالرتباط بٌن 
 و الضاغطة الحٌاة

  النفسً االستمرار

 العدد

 المحسوبة الجدولٌة

 
 دالة 

 
6..1. 

 
6..8. 

 
..6.. 

 
2.. 
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تفسٌر هذه النتٌجة  ان مواجهة أحداث وظروف ومتطلبات الحٌاة بموة وصالبة نفسٌة         

بنجاا   وتكٌف معها والمٌام بمجموعة من المرارات والخٌارات لمواجهة الظروف والمتطلبات 

تجعل الفرد ٌشعر باالرتٌاا والرضا وارتفال مستوى إحساسه بالكفاءة الذاتٌة واالجتماعٌة مما 

احساسه بضغوط احداث الحٌاة  وإلى شعوره باالستمرار النفسً وتمتع بصحة  ٌؤدي انخاض

 . نفسٌة جٌدة

 لمتغٌر تبعا  الضاغطة الحٌاة احداث ممٌا  فً الهدف الرابع : مستوى الفروق

 ( ذكور ،اناث)الجن 

(  وبانحخاف 18.88ا بحث ا حا ه  ن ا ستػسط ا حدابه  لح ػ  قج بل  ) نتائج ضيختا    
( وبانحخاف نع ا ي ) 8.05 (  نا عيشة االناث  ان ا ػسط ا حدابه)6.420ي )نع ا  

  ا ق سة ا تائ ة ا سحدػبة  ناالختبا  ا تائه  عيشتيغ  ندتقلتيغ اضيخ  وباستخجام (  4.248
وعشج ندتػ  حال ة (  1,97نغ ا ق سة ا تائ ة ا ججو  ة ا با مة )  دهخ( وىه 143068)جهل  

وجذيخ ىحه ا شت جة ا   واػح اخوق بيغ ا جشديغ اه ندتػ   ( 198) وبج اة حخية( 0.05)
اه  دسا نهيغ.  احجاث ا ح اة ا زا صة  ج  شلبة  ل ة ا تخب ة ا سقجاح و را ح ا ح ػ 

 (6اجول)

 (6جدول )  

االختبار التائً لعٌنتٌن مستملتٌن بٌن متوسط درجات احداث الحٌاة الضاغطة على وفك 

 متغٌر الجن 

 الداللة
المعنوٌة عند 

0305 

درجة  المٌمة التائٌة
 الحرٌة

االنحراف 
 المعٌاري

 الجنس العدد المتوسط

 المحسوبة الجدولٌة

دال 
 ااحصائٌ

 الذكور 100 18388 63420 198 143068 1397

 االناث 100 8305 43248
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الذكور ومواصفاتها ٌساهم فً ان ٌكونوا أكثر  ولد ٌعود ذلن الى طبٌعة شخصٌة     

، وان الذكور فً مرحلة ٌتطلعون الى ان ٌكون لدٌهم أكثر لدر من  عرضه للضغوط

الحرٌة والمسؤولٌة. وان طبٌعة مجتمعنا تسمح للذكور باالنفتاا مما ٌجعل تفاعله مع 

 ( بأنBussار الٌه )المجتمع ومجاالت الحٌاة اكثر تشعباً وٌتطابك هذا التفسٌر مع ما اش

االفراد كلما زاد تفاعلهم مع المجتمع اصبحوا اكثر عرضه للمنبهات المؤذٌة ومصادر 

(، وان المجتمع الشرلً ٌبدأ بتوجٌه الذكور مبكراً Buss,1961:p283االزعاج) 

واشعارهم بتحمل المسؤولٌة ، فضالً عن رغبة الذكور فً ان ٌكونوا اعضاء ال ٌملون 

واتفمت هذه النتٌجة مع دراسة ) الزهٌري ٌهم  بعدهم رجال المستمبل. اهمٌة عن والد

 .(التً توصلت الى وجود فروق فً احداث الحٌاة الضاغطة والصالح الذكور2012

ذكور )الجنس لمتغٌر تبعا النفسً ممٌاس االستمرار فً الهدف الخامس : مستوى الفروق

 ( ،اناث

(  وبانحخاف 68.63ا بحث ا حا ه  ن ا ستػسط ا حدابه  لح ػ  قج بل  ) نتائج ضيختا     
( وبانحخاف نع ا ي 79.80(  نا عيشة االناث  ان ا ػسط ا حدابه)25.666نع ا ي )

  ا ق سة ا تائ ة ا سحدػبة االختبا  ا تائه  عيشتيغ  ندتقلتيغ اضيخ  ن (  وباستخجام 31.744)
وعشج ندتػ  حال ة (  1,97ة ا تائ ة ا ججو  ة ا با مة )نغ ا ق س دهخ ( وىه 23736جهل  )

 (7كما مبٌن فً جدول ) ( 198وبج اة حخية )( 0.05)

 (7جدول )

 لمتغٌر تبعا النفسً االستمراراالختبار التائً لعٌنتٌن مستملتٌن للممارنة بٌن متوسط درجات 

 الجن 

الداللة 
المعنوٌة عند 

0305 

درجة  المٌمة التائٌة
 الحرٌة

االنحراف 
 المعٌاري

 الجنس العدد المتوسط

 المحسوبة الجدولٌة

دال 
 ااحصائٌ

 الذكور 100 68363 253666 198 23736 1397

 االناث 100 79380 313744
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توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً االستمرار النفسً تفسٌر نتٌجة الهدف الخامس      

ً لمتغٌر الجنس )ذكور، اناث( ولصالح االناث، ان االحساس باالستمرار النفسً   تبعا

وتمتع الفرد به هو نتاج لعملٌة التفاعل االجتماعً بٌن الفرد والبٌئة االجتماعٌة التً 

ً بسبب ما تعلمة فً البٌئة من الخبرات   ٌعٌش فٌها أي أن الفرد كونه مستمر نفسٌا

ة بالحب والحنان من لبل ة خاصة ملٌئلمختلفة  وخاصة االناث ٌحظى برعاٌوالموالف ا

االسرة ورعاٌة واحترام من لبل المجتمع جعلتهم اكثر استمرار نفسً والشعور باالمان 

ان الشخن المستمر نفسٌاً الذي ٌوضح المنظور الوجودي  من الذكوروهذا ٌتفك مع 

هو الشخن المادر على تكوٌن حالة من التوازن بٌن االشكال الثالثة للوجود وهً 

محٌط بالفرد، والوجود الخان بالفرد ، والوجود المحٌط بالعالم. وهذه النتٌجة الوجود ال

( التً توصلت الى ان ال توجد فروق ذات داللة 2020اتفمت مع دراسة حسٌن و  )

 الجنس فً مستوى االستمرار النفسً.احصائٌة بحسب 

 

 الممترحات :      

  -جه :اه طػ  ا بحث ا حا ه جقتخح ا باح ة اآل       

ونتميخات اخخ  ن   ا كفا ة ا حاج ة   ح اسة ا عالقة بيغ االحجاث ا ح اة ا زا صة  -1

 ا سديو  ة االاتساع ة   ا يػية االاتساع ة. 

 وةوي  االستقخا  ا شفده ا عا هااخا  ح اسة نقا نة اه ا خرائز ا ذخر ة  حوي  -2

 . حاا  االنجاز  ج  شلبة ا ج اسات ا عل ا

ا ق ام بج اسة نساثلة عل  عيشات اخخ  جزع  اخاحًا نغ  خائح ااتساع ة نتبامشة ن    -3

   ا سعػقيغ   األ ان (. ا صلبة االمتام   ا  انػية )جالنيح ا سجا س 
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Stressful life events and its relationship psychological stability among 
the students of Al-Miqdad College of Education 

Zina shahied ali Al- bander 

University of Diyala /College of Educational Al- Miqdad 

  Abstract 

The current research aims to identify the following :-  

1-The level of stressful life events for the students of Al-Miqdad 
College of Education. 

2-The level of psychological stability among the students of Al-Miqdad 
College of Education. 

3-The relationship between stressful life events and psychological 
stability among the students of Al-Miqdad College of Education. 

4-The difference in the relationship between stressful life events and 
psychological stability of the students of Al-Miqdad College of 
Education based on the gender variable (males, females). 

   To achieve the objectives of the  current research, the researcher 
adopted Al-Zubaidi’s scale  (Al-Zubaidi, 2009) , which is composed of 
 (27) items and binary alternatives to measure stressful life events.  
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The researcher  adopted Al- Khazraji’s scale  (Khazraji 2006) of 
psychological stability which is consisted  of (29) items and five 
alternatives to measure psychological stability. However, after carrying 
out  the scales to the research sample, which covered 200 male and 
female students at  Al-Miqdad College of Education , the outcomes 
indicated that the level of stressful life events was low and the level of 
psychological stability was high. Furthermore, the results revealed that 
the relationship between the two variables was good, and the results 
showed that there is a difference in the relationship between the two 
variables according to the gender variable. 

 اوالً: المصادر العربٌة       

، ترجمة لدوري و الحمٌمة والوهم فً علم النفس(: 1969)اٌزنن، هانز جوردن 

 رؤوف نظمً، دار المعرفة الماهرة.

 ( 2012الزهٌري، لمٌاء لٌس سعدون :) المرونة النفسٌة وعاللتها بأحداث

 رسالة ماجستٌر غٌر منشورة.الحٌاة الضاغطة. 

 ،ًاستراتٌجٌات التكٌف ألحداث الحٌاة (: 2008) بلسم عواد الجناب

. رسالة ماجستٌر غٌر منشورة. كلٌة الضاغطة وعاللتها بالتوافك الجامعً

 التربٌة ابن الهٌثم. جامعة بغداد.

  منشورات وزارة الشباب والمواجهة الضغوط(: 2007)حمدي، نزٌه .

 الثمافة. عمان.

  تحمل الشخصٌة وأسالٌب التعامل مع لوة (: 1995) الحلو. بثٌنة منصور

 . اطروحة دكتوراه، كلٌة اآلداب. بغداد.ضغوط الحٌاة
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  منشورات دار النهظة االكتئاب لدى الشباب(: 2010)معرٌس. البا سلٌم :

 .1العربٌة، بٌروت لبنان،ط

 ر بنً واحمد الشرٌفً ورامً طشطوش مصطفى. واخرون، منا (

ور بالرضا عن الحٌاة والعاللة احداث الحٌاة الضاغطة والشع(: 2013

 .بٌنهما لدى طلبة جامعة الٌرمون فً االردن

  االختبارات والمماٌٌس النفسٌة(: 1981)الزوبعً. عبد الجلٌل واخرون ،

 كلٌة اآلداب. جامعة بغداد.

  الوجود االمثل وااللتزام وعاللتهما (: 2003)الشمري، كرٌم عبد سامر

جامعة بغداد. اطروحة دكتوراه غٌر . كلٌة االداب، بالرضا عن النفس

 منشورة.

 ( 2005شمسان ، مازن احمد عبدهللا : ) عاللة الضغوط والدافعٌة لالنجاز ومركز

، اطروحة دكتوراه  التحكم بالتوافك الدراسً للطالب الجامعٌٌن فً الرٌف والحضر

  . ، كلٌة التربٌة ، جامعة عدن

  الحذر(  -لمعرفً) المجازفةاألسلوب ا(: 2010)الشوٌلً. مٌثم علً حسٌن

. رسالة ماجستٌر غٌر وغاللته باالستمرار النفسً لدى طلبة الجامعة

 .منشورة

 ( 1989غرب ، مازن كامل : )رسالة ماجستٌر  ضغوط الحٌاة وعاللتها بالظهار ،

  . غٌر منشورة ، كلٌة االداب ، جامعة بغداد

 ثانيًا : الطصادر االجظبية 
 Buss , A.H. (1961): Psychology Of Aggression , John Wiley & 

Sons Inc , New York , London , Sydney .  
 Moos , R.H.& Schaefer , J . A . (1986) : Life Transition And Crises 

conceptual Over View , In.Rudolf , H .Moos (ed) coping with life 
crises , New York .   

 May, polo,(1935),may search for HimselfmWWW.Norton.com., 
Inc N.Y.                                                       
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 الطالحق
( مقياس احادث الحياة الضاغطة1ملحق )  

 ت الفمرات احداث امر بها احداث لم امر بها
العثور على رفات بعض االلارب فً الممابر   

 الجماعٌة
1 

 2 موت أحد األصدلاء اثر االصابة بمرض ما  

 3 وفاة األب  

 4 وفاة األم  

 5 فمدان احد أفراد األسرة  

 6 اعتمال احد افراد األسرة  

تهدٌد احد أفراد األسرة بالمتل من لبل جهات   
 مجهولة

7 

 8 فمدان شًء ثمٌن جداً   

 9 تعرض المنزل لعملٌة سرلة  

الوالدٌن للسلبتعرض أحد     10 

محاولة االختطاف التعرض ل    11 

 12 االزدحامات المرورٌة الخانمة بالطرلات  

 13 االنمطال عن زٌارة األلارب  

الذهاب إلى أماكن  دنالتعرض للمضاٌمة  ع  
 الترفٌه

14 

 15 انتماد احد الوالدٌن ألبنائهم أمام األخرٌن  

واخواته هتوبٌخ األخ األكبر الخوات    16 

 17 تمٌٌز أحد الوالدٌن فً التعامل مع األبناء  

 18 توبٌخ األستاذ للطالب أمام زمالئه  

 19 اهمال الوالدٌن ألبنائهم  

 20 عدم رغبة الزمالء بصدالتً  

 21 سخرٌة بعض الزمالء منً لشكل جسمً  

   ًَ ثٌر الضحن  لمابااطالق عل  22 

منً مباشرة ٌبدي بعض األفراد ضجرهم    23 
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 24 أعانً من عوز مادي  

 25 بساطة ورخن المالبس التً ارتدٌها  

 26 تحمل مسؤولٌة معٌشة العائلة  

 27 االضطرابات الطائفٌة  

 
( مقياس االستقرار الظفسي2ملحق )  

ال ٌنطبك 
 علٌه ابداً 

ٌنطبك علً 
 نادرا

ٌنطبك علً 
 احٌانا

ٌنطبك 
 علً غالبا

ٌنطبك 
علً 
 دائما

 ت الفمرات

أشعر باألمان عندما أخرج من      
 البٌت 

1 

اشعر بالراحة لنول العاللة التً      
 تربطنً بأصدلائً

2 

اعتمد أننً لادر على تكوٌن      
إٌجابٌة مع االخرٌن عاللات  

3 

 4 اعبر عما بداخلً بسهولة     

عندما استٌمظ من  أشعر بالراحة     
 النوم

5 

بالرضا لما وصلت إلٌه من اشعر      
 مستوى علمً

6 

أتمبل نمد أفراد أسرتً وأصدلائً      
 دون أن أشعر باالنزعاج

7 

أفضل البساطة فً المظهر      
 والملبس

8 

أعمل لفترة طوٌلة دون أن اشعر      
 بالتعب

9 

أخاف الموت رغم علمً بأنه حماً      
 علٌنا

10 

أحب أن أشارن االخرٌن      
 مسراتهم واحزانهم

11 

افضل االتزام بالمظاهر      
 االجتماعٌة

12 

 13 أشعر أن صحتً جٌده     

أشعر أن مهنتً فً المستمبل      
 تساعدنً على تكوٌن أسرة

14 
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أشعر أننً لادر على حل      
 مشكالتً الٌومٌة بهدوء

15 

أشعر بالسعادة عندما اكون بٌن      
 افراد اسرتً

16 

أتعامل مع الناس ببساطة ودون      
 تكلف

17 

أنام نوماً عمٌماً خاِل من الكوابٌس      
 اللٌلٌة

18 

أشعر بالتفاؤل عندما أفكر فً      
 المستمبل

19 

من األفضل أن أكون شخصاً ٌأخذ      
 أكثر مما ٌعطً

20 

ً التً أعتمد بصحتهاأتمسن بارائ       21 

العون  أفضل عدم التأخر فً تمدٌم     
 ل خرٌن

22 

أشعر بالضٌك عندما ٌمترب      
 التدرٌسً منً أثناء االمتحان 

23 

مساعدة أهلً فً البٌت وانجاز      
 واجباتً معاً ٌشعرانً بالضٌك

24 

أشعر بالرغبة فً االنسحاب      
 عندما عندما أكون مع االخرٌن

25 

أشعر بالضٌك واالنزعاج عندما      
بسرعة ودون ٌتحدث األخرٌن 
 تولف

26 

أشعر أن اختصاصً ال ٌتناسب      
 مع طموحاتً

27 

اطلب رأي االخرٌن ومشورتهم      
 عندما تواجهنً مشكلة

28 

أشعر بالملك من احتمال اصابتً      
 بمرض ما

29 

 
حسب الدرجة  أسطاء السادة الطحكطين الذين عرض عليهم الطقاييس مرتبة  (3ملحق )

 العلطية

ا عس ناان   ت االسع ا  الثه ا تخرز 
اانعة بمجاح /دل ة   1  ب يشة نشرػ   حلػ ح  .   علع ا شفذ ا ذخر ة
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 األحاب
اانعة بمجاح/  ل ة جخب ة 

  بغ ا يي ع
نااه نحسػح نااه ا شػاب .ح    علع ا شفذ  خر ة  2 

اانعة بمجاح /  ل ة 
 ا تخب ة  بغ ا يي ع

 3  اػحهااط  ابا    .ح علع ا شفذ ا تخبػي 

اانعة بمجاح /دل ة 
 األحاب

 4   سسا  عهج نحيه  .ح  خر ة وصحة نفد ة

اانعة بمجاح /  ل ة جخب ة 
  بغ   ج

م.ح  .بلق ذ نحسػح ق اس وجقػيع  5 

اانعة بمجاح/  ل ة 
 األحاب

ح ا  عػنه ااط  .م.ح  علع ا شفذ ا تخبػي   6 

اانعة ح ا  /  ل ة جخب ة 
  لعلػم األندان ة

 

ا شفذ ا تخبػي علع  نطيخ عهج ا كخيع ا دل ع  .ح   7 

اانعة بمجاح/دل ة جخب ة 
  بغ   ج

خا ج اسال ااسع .م.ح  ق اس وجقػيع  8 

اانعة ح ا    ل ة ا تخب ة 
 ا سقجاح

 9  .م.ح    اح ىا ع دمحم علع ا شفذ ا تخبػي 

اانعة ح ا    ل ة ا تخب ة 
  لعلػم االندان ة

حديغابخاه ع   .م.حدمحم علع ا شفذ ا تخبػي   10 

 


