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Abstract: 

 
 The research aimed to monitor the level of psychological 

hardiness of secondary school students in the Balqa 
Governorate in Jordan, and to reveal the differences in the 

responses of the sample respondents of the study according 

to gender. The research sample consisted of (500) male and 

female students. To achieve the objectives of the research, 

the researcher adopted the descriptive analytical approach. 
 The most prominent results showed that the level of the 

psychological hardiness of the secondary school students in 

Balqa Governorate in Jordan, attained the average level by 

(67.67%). 

The researcher recommended that the concerned in the 

Ministry of Education should take interest in the actual 
psychological needs of secondary school students to improve 

their psychological hardiness. 
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ي األردن

 
 واقع الصالبة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية ف

 

 2ُسمّية الزعبوط
 

 الملخص
هدف إلبحث ؤىل رصد مستوى وإقع إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة 
ي إستجابات أفرإد 

 
ي محافظة إلبلقاء باألردن، وإلكشف عن إلفروق ف

 
إلثانوية ف

( طالًبا وطالبة، ولتحقيق 555إلعينة تبًعا للجنس، وتكونت عينة إلبحث من )
ي إلتحليلي 

 .أهدإف إلبحث  إعتمدت إلباحثة إلمنهج إلوصف 
ي 
 
وأظهرت أبرز إلنتائج حيازة وإقع إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

 .(%67.67محافظة إلبلقاء باألردن عل إلمستوى إلمتوسط بنسبة )
بية وإلتعليم باإلحتياجات إلنفسية  وأوصت إلباحثة بـ أن يهتم إلمعنيون بوزإرة إلتر
إلفعلية لطلبة إلمرحلة إلثانوية؛ من أجل إلنهوض بمستوى إلصالبة إلنفسية 

 لديهم. 

إم، إلتحكم، إلتحدي، إلمرحلة : الكلمات المفتاحية إلصالبة إلنفسية، إإللتر 
 .إلثانوية

 

 المقدمة: 
إ من إلموإقف وإألحدإث إلمسببة للقلق وإلتوتر؛ ما ينعكس عل حالته ُيوإجه  ً ي هذإ إلعرص كثتر

 
إؤلنسان ف

إت إجتماعية  إلنفسية، وقد وصف إلباحثون هذإ إلعرص بعرص إألزمات إلنفسية؛ نظًرإ لما يشوبه من تغتر
ى ؤىل ضعف 

ّ
إلنسق إلقيمي إلمتمثل وطبيعية وإقتصادية ومعرفية وتقنية يصعُب موإجهتها؛ إألمر إلذي أد

ي إلعالقات إإلجتماعية وإؤلنسانية . 
 
 بظهور أنماط سلوكية سلبية ناجمة عن إضطرإبات ف

ي عل إإلهتمام بالجوإنب إؤليجابية لإلنسان وتنميتها  ر،ومن جانب آخ جاء تركتر  علم إلنفس إؤليجاب 
ي   توتطويرها، كذلك ركز 

 
إت إؤليجابية ف ٌ من إلدرإسات عل إلمتغتر ي تعزيز ، شخصية إؤلنسان كثتر

 
سهم ف

ُ
ي ت
إلتر

، فيتسم  مقدرته عل موإجهة إألزمات وإألحدإث إلضاعغطة، ومقدرته عل إلمقاومة ليحفظ توإزنه إلنفسي
ي ذإت إلوقت هي 

 
إت إلوقاية إلنفسية إلمهمة، وف عد إلصالبة إلنفسية من متغتر

ُ
بالصالبة إلنفسية، ؤذ ت

ي هذإ إلبحث. 
 
 إلموضوع إلرئيس ف

 

تكمن مشكلة إلبحث فيما يشهده عالم إليوم من أزمات وأحدإث متالحقة إلضغوط، ؤذ  لة البحث: مشك
ي جوإنب حياته كافة، وهذإ ينعكس عل جوإنب 

 
أصبح إؤلنسان يتعرض لالضطرإبات إلنفسية إلمختلفة ف

ي تعد من شخصيته كافة، كذلك  يشمل إلمرإحل إلعمرية إلمختلفة لإلنسان، بما فيها مرحلة إلمرإهقة إ
لتر

إت بيولوجية رسيعة؛ ما ُيثتر رصإعات دإخلية  إلمرإحل إلمهمة لما فيها من حساسية خاصة، كونها تتمتر  بتغتر
ي إلتساؤل و بير  مخلفات إلطفولة ومتطلبات مرإحل إلبلوغ وإلمرإهقة وإلنضج، 

 
ُيمكن صياغة مشكلة إلبحث ف

: ما وإقع إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة  ي
ي محافظة إلبلقاء باألردن؟إآلبر

 
 إلثانوية ف

  إآلتييرْ  لتوضيح مشكلة إلبحث ُيمكن طرح   أسئلة إلبحث: 
ْ
 :إلسؤإلير

ي محافظة إلبلقاء باألردن؟ 
 
 أ. ما مستوى وإقع إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

ي إستجابات أفرإد إلعينة حول مستوى وإقع إلصالبة إلنفس
 
ية لدى طلبة إلمرحلة ب.  هل يوجد فروق ف

ي محافظة إلبلقاء باألردن باختالف إلجنس. 
 
 إلثانوية ف
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 أهداف البحث: 
ي محافظة إلبلقاء باألردن.  .1

 
 رصد مستوى وإقع إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

ي إستجابات أفرإد إلعينة حول مستوى وإقع إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة  .2
 
إلكشف عن إلفروق ف

ي محافظة إلبلقاء باألردن باختالف إلجنس. 
 
 إلثانوية ف

 
 أهمية البحث: 

 مهًما وحيوًيا من عوإمل
ً
ي تعد عامال

ي  إلشخصية  يستمد إلبحث أهميته من أهمية إلصالبة إلنفسية إلتر
 
 ف

ي تحسير   علم مجال
 
سهم ف

ُ
، إألدإء إلنفس، ؤذ ت ي تحقيق إلنفسي

 
سهم ف

ُ
، إلشخصي  إلتوإفق وت  وإإلجتماعي

 .عام لإلنسان بشكل إلنفسية إلصحة وتحقيق
عد 

ُ
ي ت
كذلك يستمد إلبحث أهميته من أهمية إلمرحلة إلعمرية لطلبة إلثانوية إلعامة وهي مرحلة إلمرإهقة إلتر

ورية لعملية إلنضج، ؤذ يتعرض طلبة إلمرحلة  ؤحدى مرإحل إلنمو إألساسية، كونها مرحلة إنتقالية ورص 
إت إلبيولوجية وإلن ي ترتبط بالتغتر

فسية وإلمعرفية وإإلجتماعية إلمصاحبة إلثانوية ؤىل كثتر من إلضغوط إلتر
 لمرحلة إلمرإهقة، لذإ فإن إلصالبة إلنفسية 
ُ
ي إلشخصية، و ت

 
دعم طاقات إلطلبة تعزز إلجوإنب إؤليجابية ف

 وإمكاناتهم، فينعكس ذلك عل أدإئهم. 
 

إم بالحدود إآلتية: محددات البحث وحدوده:  ي إإللتر 
 
ي ؤمكانية تعميم نتائجه ف

 
 إقترص إلبحث ف

ي محافظة إل
 
ي رصد مستوى وإقع إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

 
حدود إلموضوعية: وتتمثل ف

ي إستجابات أفرإد إلعينة باختالف إلجنس.   إلبلقاء باألردن،
 
 وإلكشف عن إلفروق ف

ي محافظة إلبلقاء باألردن، إلبالغ عددهم 
 
ي طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

 
ية: تمثلت ف ( طالًبا 11724)إلحدود إلبشر

 وطالبة. 
ي محافظة إلبلقاء باألردن

 
ي إلموإقع إلجغرإفية للمدإرس إلثانوية ف

 
 .إلحدود إلمكانية: تمثلت ف

 إلمتمثلة بالفصل إلدرإسي إألول من عام 
ً
ة إلزمنية لتطبيق أدإة إلبحث ميدإنيا إلحدود إلزمنية: وتتمثل بالفتر

. أما محددإت إلبحث فتتمثل بدرجة صدق  .م2525  أدإته وصدق إستجابات إلمبحوثير 

 

  المصطلحات العلمية واإلجرائية للبحث: 
إم وإؤليمان وإلمقدرة عل  م بها إؤلنسان، ومن مظاهرها إلشعور باإللتر  إلصالبة إلنفسية: هي "خاصية يلتر 

ي إلتعامل  ضبط إلذإت وإإلستعدإد لموإجهة إلتحدي، ويعتقد أن هذه إلخاصية تشكل مصدًرإ
 
إ ف

ً
مع مفيد

إم وإلتحكم وإلتحدي (1)إألحدإث إلضاغطة" . وُيمكن تعريف إلصالبة إلنفسية ؤجرإئًيا بأنها  مستوى إإللتر 

  .وُيشتر ؤىل درجة إلصحة إلنفسية لديه إلذي يحققه إلمبحوثون، 
إم: هو "مقدرة إلفرد  هدف يسىع لتحقيقه، لديه ليكون ؤمكانياته؛ وتقدير وأهدإفه ؤدرإك قيمه عل إإللتر 

إم إم يمثل فاإللتر  ي  إإللتر 
إم يمثل كما إآلخرين، وقيم وأهدإفه نحو ذإته إؤلنسان جانب من إلذإبر  إؤلنسان نحو إلتر 

ي  وُيعرف .(2طة)إلضاغ إألحدإث مع بإيجابية إلتعامل
 
إم ؤجرإئًيا بأنه إلمستوى إلذي يحققه إلمبحوثون ف إإللتر 
ي أنشطة إل معت  لها

 
 .ؤنجاز إلمهمات إلموكلة ؤليهم، وموإجهة إلضغوطات إلمختلفة، وتجنب ؤضاعة إلوقت ف

ي موإجهــة إألحــدإث إلضــاغطة، وإلمقــدرة عــل تحمــل  إلــتحكم إلــتحكم: هــو" إعتقــاد إؤلنســان بمقدرتــه عــل
 
ف

وُيمكـــن تعريـــف إلـــتحكم ؤجرإئًيـــا بأنـــه إلمســـتوى إلـــذي يحققـــه   .(3)يحـــدث "  عمـــا خصـــيةإلش إلمســـؤولية
ي إلتحكم بالوقت، وإلتأثتر عل إآلخرين، وضبط إلنفس عند إلغضب

 
 .إلمبحوثون ف
وري أمـر هـو حياتـه جوإنـب عـل تغيـتر  مـن يطـرأ مـا أن إؤلنسـان  إعتقـاد" إلتحدي: هو  مـن أكـت   ومثـتر للنمـو رص 

إ،كونـه 
ً
إلتحـدي ؤجرإئًيـا بأنـه إلمسـتوى إلـذي  وُيعـرف  (.4)إلضـغوط " موإجهـةو  إلمبـادأة عـل فيسـاعده تهديـد

؛ لموإجهـــة إلمشـــكالت،  ي إلســـىعي للتغيـــتر
 
ي  يحققـــه إلمبحوثـــون ف

 
هـــا، وإلرغبـــة إلقويـــة ف

ا
ي حل

 
وإلمثـــابرة إلمســـتمرة ف

 إلنجاح. 
ة مــن إلتعلــيم  ، ويليهــا إلتعلــيم إلمرحلــة إلثانويــة: هي " إلمرحلــة إألخــتر ي يســبقها إلتعلــيم إألســاسي

إلمــدرسي ، إلــتر
، ويخــدم إلفئــات إلعمريــة بــير   ي إألردن ســنتير 

 
ة إلتعلــيم إلثــانوي ف ، وتمتــد فــتر وتعــرف (. 5) ســنة 18و 16إلعــاىلي

ي إألردن، بفرعيهـــا إلعلـــمي 
 
ي إلثـــانوي ف

ي تشـــمل إلصـــف إألول وإلثـــاب 
: بأنهـــا إلمرحلـــة إلـــتر

ً
 إلمرحلـــة إلثانويـــة ؤجرإئيـــا

 . ي  وإألدب 
 اإلطار النظري
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عـد إلصـالبة إلنفسـية سـمة مـن
ُ
ي  إلشخصـية سـمات ت

ي تكـوين أو تعزيـز مقـدرة إؤلنسـان عـل موإجهـة  إلـتر
 
سـهم ف

ُ
ت

إلمشــكالت وإلضــغوطات وإلتعامــل معهــا دون أن يتعــرض لالضــطرإبات إلنفســية عــل إخــتالف أنوإعهــا؛ ؤذ يــبفر 
ا بصحة نفسية مناسبة، وبــهذإ ُيشتر مصطلح

ً
  محتفظ

ً
َب صـالبة

 
ي إللغة ؤىل إلصـالبة مـن َصـل

 
إلصالبة إلنفسية ف

 أي: صفة إلجسم إلذي يحتفظ بشكله وحجمه
ٌ
ي وجهه صالبة

 
ِوَي ، وُيقال ف

َ
 وق

ّ
 . (6)أي : إشتد

 بإيجابيـة وموإجهـة إلضـغوط عـل موإجهـة إلعاليـة أن إلصـالبة إلنفسـية هي " إلمقـدرة  ويـرى بعـا إلبـاحثير  

 مناسـبة طـرق وإيجـاد لتفسـتر إألحـدإث إلضـاغطة إلمناسـبة إلوسـائل كـل وإسـتخدإمإلمسـتقبلية،   إلتحـديات

ي ؤعطائــه مناعــة نفســية
 
ســـهم ف

ُ
ي حيــاة إؤلنســان، ؤذ ت

 
مثــل إلصــالبة إلنفســية  "مفهوًمـــا مهًمــا ف

ُ
 لموإجهتهــا". وت

أن  آخـرونويرى  .(7)وإلسلوكية" إلنفسية إإلضطرإبات من وتحميه إألحدإث إلضاغطة، موإجهة عل تساعده
ي يتعــرض لهــا، ؤذ تشــكل إلصــالبة 

إت أو إلضــغوط إلنفســية إلــتر إلصــالبة إلنفســية هي "ؤدرإك إلفــرد وتقبلــه للتغــتر
ؤىل إلصــالبة  (9). وُيشــتر إلباحثــان لولــوة وحســن (8)إلنفســية وإقًيــا مــن إلعوإقــب إلحســية وإلنفســية للضــغوط"

ته عل موإجهة إلضغوط وإلمشكالت، ؤذ يميل إؤلنسان إلنفسية بأنها " توقع للكفاءة إلذإتية لدى إلفرد ومقدر 
إلــذي لديــه مســتوى عــال مــن إلكفــاءة إلذإتيــة ؤىل إلقيــام بســلوكات تقــود ؤىل نتــائج ناجحــة، مــع إعتقــاده بمقدرتــه 
عل إلقيام بـذلك". ويـرى آخـرون أن إلصـالبة إلنفسـية : " نمـوذم مـن نمـاذم إلشخصـية يتضـمن صـفات ومزإيـا 

ـؤدي ؤىل حمايـة إلفـرد" معرفية وإنفعالية
ُ
ـ مـرتبط مـع 11وعرفهـا مـادي) .(10)وسلوكية ت ( بأنهـا " أسـلوب نفسي

وط قاسية وضاغطة، وتحويل إلظـروف إلضـاغطة ؤىل فـر   إلصمود وإلصحة إلجيدة وإلمقدرة عل إألدإء بشر
 للنمو". 

 مكونات الصالبة النفسية وأبعادها: تتكون الصالبة النفسية من األبعاد التالية: 
إم - إم إلمقـدرة عـل :إإللـتر  ؤمكانياتـه؛ مـن أجـل تحقيـق أهدإفـه  وتقـدير وأهدإفـه لقيمـه إلفـرد ؤدرإك ُيمثـل إإللـتر 

إم ُيمثـل ي توإزنـه، فـاإللتر 
 
سـهم ف

ُ
إم إلفـرد نحـو ذإتـه  وإتخـاذ قـرإرإت ت  كـذلك ُيظهـر إآلخـرين، وقـيم وأهدإفـه إلـتر 

إم نحـو قويـة نزعـة لديـه إلـذي فـالفرد هادفـة، كموإقـف ورؤيتهـا إلضـاغطة إألحـدإث مـع بإيجابيـة إلتعامـل  إإللـتر 

ي  وإألحدإث وإألشياء إلناس مع يندمج
 .(12حوله) من تدور إلتر

 أحـدإث ضـاغطة، مـن يوإجهـه فيمـا إلـتحكم عـل مقدرتـه بمـدى إلفـرد ُيشـتر إلـتحكم ؤىل إعتقـاد :إلـتحكم -

ي توجيـه  إلـتحكم فـإدرإك وموإجهـة إلمشـكالت وإلموإقـف إلضـاغطة، تحمـل إلمسـؤولية عـل ومقدرتـه
 
ُيسـهم ف

ي  وإلتأثتر  بالفاعلية ؤحساسه نحو إلفرد
 
 .( 13موإقف إلحياة إلمختلفة) ف

ي  إلمتجـدد إلتغيـتر  أن ُيشـتر إلتحـدي ؤىل إعتقـاد  إلفـرد :إلتحـدي -
 
 بـ إل حـتمي  بـل طبـيىعي  أمـٌر  إلحيـاة، أحـدإث ف

ّ
د

 .(14منه للتعامل مع إلتغيتر وإإلرتقاء بالحلول إلمناسبة )
 

تناولت إلدرإسات إلسابقة إلعربية منها وإألجنبية إلصالبة إلنفسية بطرق مختلفة، وتم    الدراسات السابقة: 
 : ي
 ترتيتبها من إألحدث ؤىل إألقدم، عل إلنحو إآلبر

ؤىل إلكشـف عـن  إلحيـاة، وهـدفت عـن بالرضـا وعالقتهـا إلنفسـية ( إلصـالبة15تناولـت درإسـة هـال عـردإت )
ي  مـن إلمحرومـات للفتيـات إلحيـاة عـن بالرضـا إلنفسـية عالقـة إلصـالبة

 
، منطقـة أرسهـن ف ولتحقيـق  إعبلـير 

ّ إلصـالبة إلنفسـية وإلرضـا عــن  ، باسـتخدإم مقيـاسي ي إلتحلــيلي
أهـدإف إلدرإسـة إعتمـدت إلباحثـة إلمـنهج إلوصـف 

إلحنان، وأظهـرت أبـرز ( فتاة من مؤسسة بيت 155إلحياة ، ؤذ تم توزيــــع إلمقاسيرْ  عل عينة عشوإئية قوإمها )
ي حـــير  جـــاء مســـتوى 

 
إلنتـــائج حيـــازة إلصـــالبة إلنفســـية لـــدى إلفتيـــات عينـــة إلدرإســـة عـــل إلمســـتوى إلمرتفـــع ، ف

ا 
ً
ي إإلهتمـام بموضـوع إلصـالبة إلنفسـية، . و إلرضا عن إلحياة متوسط

 
تمثلت أوجه إإلسـتفادة مـن هـذه إلدرإسـة ف

، وتمثلـــت أوجـــه وإتفقـــت إلدرإســـة إلســـابقة مـــع إلبحـــث إلحـــاىلي بـــالمن ي إلتحلـــيلي
هج إلمتبـــع وهـــو إلمـــنهج إلوصـــف 

ي يعشن 
ي طبيعة إلعينة، ؤذ تكونت عينة إلدرإسة إلسابقة من إلفتيات إلمحرومات من أرسهن إلالب 

 
إإلختالف ف

ي مؤسسة لأليتام، بينما تكونت عينة إلبحث إلحاىلي من طلبة إلمرحلة إلثانوية . 
 
 ف

ي ) لكشـــف عـــن إلعالقــــة بـــير  إلمرونـــة إلنفســـية وكــــل مـــن أحـــدإث إلحيــــاة ؤىل إ (16وهـــدفت درإســـة أحمـــد إلــــزعت 
ي بلغـــت )

( طالًبــا وطالبــة، ولتحقيـــق 342إلضــاغطة وإلصــحة إلنفســية لـــدى عينــة مــن طلبـــة جامعــة دمشــق إلــتر
ي إلتحلـــيلي باســـتخدإم مقـــاييس إلمرونـــة إلنفســـية، وأحـــدإث إلحيـــاة 

أهـــدإف إلدرإســـة تـــم إعتمـــاد إلمـــنهج إلوصـــف 
إلنفســـية، ؤذ أشـــارت أبـــرز إلنتـــائج ؤىل وجـــود عالقـــة ســـلبية بـــير  إلمرونـــة إلنفســـية وأحـــدإث إلضـــاغطة، وإلصـــحة 

إلحيـــاة إلضـــاغطة، وأظهـــرت إلنتـــائج وجـــود عالقـــة ؤيجابيـــة بـــير  إلمرونـــة إلنفســـية وإلصـــحة إلنفســـية )إلصـــالبة 
ي حـــــازت عـــــل إلمســـــتوى إلمتوســـــط. 

ي إإلو  إلنفســـــية( إلـــــتر
 
هتمـــــام تمثلـــــت أوجـــــه إإلســـــتفادة مـــــن هـــــذه إلدرإســـــة ف

ي إعتمـاد 
 
بالصالبة إلنفسية ؛ ؤذ أشارت ؤليها إلدرإسة إلسابقة بـ إلصحة إلنفسية ، وإتفقـت مـع إلبحـث إلحـاىلي ف

ي طبيعــة إألهــدإف، ؤذ هــدفت إلدرإســة إلســابقة 
 
، بينمــا إختلفــت عــن إلبحــث إلحــاىلي ف ي إلتحلــيلي

إلمــنهج إلوصــف 
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إلحياة إلضاغطة وإلصـحة إلنفسـية، بينمـا هـدف  ؤىل إلكشف عن إلعالقة بير  إلمرونة إلنفسية وكل من أحدإث
ي إســتجابات أفــرإد إلعينــة 

 
إلبحــث إلحــاىلي ؤىل رصــد مســتوى وإقــع إلصــالبة إلنفســية، وإىل إلكشــف عــن إلفــروق ف

 باختالف إلجنس.  

 إلنفسـية إلصـالبة مسـتوى ( موضـوع إلصـالبة إلنفسـية، ؤذ هـدفت ؤىل تعـرف17وتناولـت درإسـة نجـاح عـوإد )

ي  إألغذيـة صـانعم عـامالت لـدى
 
ّ  ف ي

ة، ولتحقيـق رإم محـافظتر  إلباحثـة إسـتخدمت إلدرإسـة أهـدإف هللا وإلبـتر

 إلطبقيـة إلعينـة بطريقـة إختيـارهن تـم عاملـة ( 263 ) مـن مكونـة عينـة عـل تطبيقهـا ، تـم إلصـالبة إسـتبانة

إم علعل درجة متوسطة، وحيازة  إلنفسية وأظهرت أبرز إلنتائج حيازة إلصالبة إلعشوإئية،  إلمرتبة ُبْعد إإللتر 

مرتفعة، وحاز ُبْعد إلتحكم عل  ويليه ُبْعد إلتحدي إلذي حاز عل إلمرتبة إلثانية بدرجة مرتفعة، إألوىل بدرجة
ة بدرجة  .متوسطة إلمرتبة إألختر

ي إإلهتمـام بموضـوع إلصـالبة إلنفسـية، وإتفقـت إلدرإسـة إلسـابقة 
 
مـع برزت أوجه إإلستفادة من هذه إلدرإسة ف

ي طبيعـــة إلعينـــة، ؤذ 
 
ي حـــير  تمثلـــت أوجـــه إإلخـــتالف ف

 
ي إســـتخدإم مقيـــاس إلصـــالبة إلنفســـية، ف

 
إلبحـــث إلحـــاىلي ف

إألغذيــة، بينمــا تكونــت عينــة إلبحــث إلحــاىلي مــن طلبــة  مصــانع تكونــت عينــة إلدرإســة إلســابقة مــن عــامالت
ي محافظة إلبلقاء باألردن . 

 
 إلمرحلة إلثانوية ف

(  بالتكيف وعالقته إلنفسية إلصالبة ( ؤىل إلكشف عن مستوى18( وآخرون )Beasleyهدفت درإسة بيسلي

 إختيارهم تم إلجامعيير   إلطلبة ( من225) من إلدرإسة عينة وتكونت لضغوط إلحياة، وإإلستجابة إلنفسي 

 
ً
 نتائج وأشارت، إلنفسية إلصالبة مقياس جامعة تاسمانيا، ولتحقيق أهدف إلدرإسة تم تطوير من عشوإئيا

ي و  .حيازة إلصالبة إلنفسية عل إلمستوى إلمتوسط ؤىل إلدرإسة
 
تمثلت أوجه إإلستفادة من هذه إلدرإسة ف
، وتمثلت  ي إلتحليلي

ي إعتماد إلمنهج إلوصف 
 
إإلهتمام بموضوع إلصالبة إلنفسية، وإتفقت مع إلبحث إلرإهن ف

ي إألهدإف، ؤذ هدفت إلدرإسة إلسابقة ؤىل إلكشف
 
 وعالقته إلنفسية إلصالبة ستوىم عن أوجه إإلختالف ف

، بينما هدف إلبحث إلحاىلي ؤىل رصد مستوى وإقع إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة  بالتكيف إلنفسي
ي إستجابات أفرإد إلعينة باختالف إلجنس.  

 
 إلثانوية، وإىل إلكشف عن إلفروق ف

، إلــذكاء بــير   إلعالقـة ( ؤىل إلكشــف عـن Tjiong(  )19وهـدفت درإســة تجنـق ) وإلصــالبة إلنفســية،  إإلنفعــاىلي
جريــت عــل عينــة عشــوإئية مكونــة مــن ) ،وضـغوط إلعمــل لــدى إلممرضــات

 
( ممرضــة، ولتحقيــق أهــدإف 123وأ

ي إلتحلــيلي 
تمثلت و وأظهــرت أبــرز إلنتــائج إرتفــاع مســتوى إلصــالبة إلنفســية.  ،إلدرإســة تــم إعتمــاد إلمــنهج إلوصــف 

ي إإلهتمــــام
 
ي  أوجــــه إإلســــتفادة مــــن هــــذه إلدرإســــة ف

 
بموضــــوع إلصــــالبة إلنفســــية، وإتفقــــت مــــع إلبحــــث إلحــــاىلي ف
ي طبيعـة إلعينـة، ؤذ تكونـت عينـة إلدرإسـة إلسـابقة 

 
، وتمثلت أوجه إإلختالف ف ي إلتحليلي

إعتماد إلمنهج إلوصف 
ي محافظة إلبلقاء باألردن . 

 
 من إلممرضات، بينما تكونت عينة إلبحث إلرإهن من طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

: وقد تمتر  إ ي
 لبحث إلحاىلي عن إلدرإسات إلسابقة باآلبر

عـــد  ،تنـــاول إلبحـــث إلحـــاىلي طلبـــة إلثانويـــة إلعامـــة؛ بوصـــفهم إلمبحـــوثير  إلـــذين ُيمثلـــون عينـــة إلبحـــث .1
ُ
ؤذ ت

إت فســيولوجية ونفســية وإجتماعيــة،  إلمرحلــة إلعمريــة للمبحــوثير  مرحلــة مهمــة؛ لمــا يحــدث فيهــا مــن تغــتر
 بقة .   وهذإ لم يتوفر ألي من إلدرإسات إلسا

ي مقياس إلصالبة إلنفسية وإتخذ كل بعـد  .2
 
 عن طريق توزيعها ف

ً
أظهر إلبحث أبعاد إلصالبة إلنفسية جلية

 إلفقرإت إلمناسبة له؛ ما ُيعمق معت  إلُبْعد ومفهومه ، وهذإ لم يتوفر ألٍي من إلدرإسات إلسابقة. 

ي إستجابات أفرإد إلعينـة بـاختال .3
 
وهـذإ لـم يتـوفر ألٍي  ،ف إلجـنسهدف إلبحث ؤىل إلكشف عن إلفروق ف

 من إلدرإسات إلسابقة. 

 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 
ي ؤعدإد إؤلطار إلنظري.  .1

 
 إؤللمام بمعلومات حول إلصالبة إلنفسية، وإإلستفادة منها ف

ي ؤعدإد مقياس إلصالبة إلنفسية.  .2
 
 إإلستفادة من أدوإت إلدرإسات إلسابقة ف

. إإلستفادة من نتائج  .3 ي مقارنتها بنتائج إلبحث إلحاىلي
 
 إلدرإسات إلسابقة ف

 

ي للبحث
 
 اإلطار اإلجرائ

، باستخدإم إعتمد إلبحث إلمنهج منهج البحث:  ي إلتحليلي
 مقياس إلصالبة إلنفسية.  إلوصف 

ي محافظـة إلبلقـاء بـاألردن، إلبـالغ عـددهم  
 
مجتمع إلبحث: تكون مجتمـع إلبحـث مـن طلبـة إلمرحلـة إلثانويـة ف

ي إلجدول )11724)
 
 (:1( طالًبا وطالبة، وإلمتمثل ف

 (1إلجدول)
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 عدد أفرإد مجتمع إلبحث

بية وإلتعليم محافظة إلبلقاء   إلرقم  إلمجموع طلبة إلمرحلة إلثانوية/ وزإرة إلتر

 عدد إلطلبة إؤلناث  عدد إلطلبة إلذكور  

 4679 2457 2272 إلسلط 

 1141 576 565 إلشونة إلجنوبية 

 1423 732 691 دير عال 

 4481 2725 1761 عير  إلباشا 

 11724 6435 5289 إلمجموع 

ي إألردن، للعام إلدرإسي 
 
بية وإلتعليم ف ي لوزإرة إلتر

 .98،   م 2519-م2518إلمصدر: إلتقرير إؤلحصاب 
 

 عينة البحث: 
إض عينـة قوإمهـا ) ي إختيـار إلعينـات 555تم إفتر

 
 لألسـاليب وإلخطـوإت إؤلحصـائية ف

ً
( طالًبـا وطالبـة؛ وذلـك وفقـا

: 2إإلحتمالية، ويوضحها إلجدول) ي
 ( عل إلنحو إآلبر

 (2إلجدول)
 عدد أفرإد عينة إلبحث

 مفردإت عينة إلبحث وزن إلطبقة إلعدد مجتمع إلدرإسة

 226 5.451 5289 إلذكور إلطلبة

 274 5.548 6435 إلطلبة إؤلناث

 555  11724 إلمجموع

 2525إلمصدر: ؤعدإد إلباحثة، 

 

ي إلحـدود 555وإلبـالغ ) ،أنـه يمثـل أفـرإد عينـة إلدرإسـة ،(2يالحظ مـن إلجـدول )
 
 للتبـاين ف

ً
( طالًبـا وطالبـة، ونظـرإ

ي إلنوع إإلجتماعي للطلبة )مجتمع إلبحث(، فقد تم أخـذ عـدد أفـرإد إلعينـة مـن كـل 
 
إلمكانية لمدإرس إلطلبة، وف

ي مجتمـــع إلبحــث، ؤذ بلـــغ عـــدد إلطلبــة إلـــذكور )
 
 لــوزن إلطبقـــة ف

ً
( طالًبـــا، وعــدد إلطلبـــة إؤلنـــاث 5289طبقــة تبعـــا

 ( طالبة. 6435)
تم تحديد وزن كل طبقة من مجموع مفردإت إلمجتمع بقسمة حجم إلطبقة عل مجموع مفردإت إلمجتمـع ، 

( : : يكــــون وزن طبقــــة إلــــذكور كالتــــاىلي
ً
(، ويكــــون يكــــون وزن طبقــــة إؤلنـــــاث  5.451( =  )11724( ÷ )5289فمــــثال

 (.5.548( = )11724( ÷ )6435كالتاىلي )
ي حجــم تــم تحديــد إلعــدد مــن مفــردإت كــ

 
ــب وزن إلطبقــة ف ي عينــة إلدرإســة، برص 

 
ل طبقــة وإلــذي ســوف يــدخل ف

، مثـــل وزن طبقــــة إلـــذكور )
ً
ضـــة مســــبقا  (= )555( × )5.451إلعينـــة إلمفتر

ً
ضـــة مســــبقا (= 225.5( )إلعينــــة إلمفتر

 عــــل مــــا تقــــدم، تــــم توزيــــــــع  ( طالبــــة. 274( = )555(× )5.548( طالًبـــا، كــــذلك وزن طبقــــة إؤلنــــاث )226)
ً
إســـتنادإ

إســـتبانة عـــت  زيـــارإت ميدإنيـــة ألفـــرإد عينـــة إلبحـــث، وبعـــد فحـــس إإلســـتبانات تبـــير  أن عـــدد إإلســـتبانات  (555)
ي )
 ( إستبانة. 475إلصالحة للتحليل إؤلحصاب 

 

 مصادر بيانات البحث: 
إلمصــادر إلثانويــة: تــم جمــع إلبيانــات وإلمعلومــات إلمتعلقــة بموضــوع إلصــالبة إلنفســية، عــن طريــق إإلطــالع  -

عل أدبيات إلصالبة إلنفسية، وإلمتمثلة بالكتب وإلدوريات وإلدرإسات إلسابقة ذإت إلصلة بموضوع إلبحث، 
نت؛ للحصول عل إلمعلومات إلمتعلق  عن إإلستعانة بشبكة إؤلنتر

ً
 ة بموضوع إلبحث. فضال

 مـن إلفقـرإت  -
ً
إلمصادر إألولية: تكونت مصادر إلبحث إألولية من مقياس إلصالبة إلنفسية، إلذي شمل عـددإ

ي تعكــس مســتوى إلصــالبة إلنفســية، وتجــدر إؤلشــارة  ؤىل إإلســتفادة مــن مقيــاس 
وفــق إلمجــاإلت إلمحــددة وإلــتر
 .عردإت  أحمد خليل إلصالبة إلنفسية لدرإسة هال

ي : ؤجرإ 
 ءإت إلبحث: بعد أن تم تحديد مجتمع إلبحث، تم بناء إألدإة وتطويرها كاآلبر

 ؤلجرإءإت إلعينات إإلحتمالية.  (1
ً
ت عينة عشوإئية بسيطة  وفقا  إختتر

لــب مــنهم وضــع ؤشــارة  (2
ُ
، ؤذ ط ي )√( تــم توزيــــــع إألدإة عــل إلمبحــوثير 

 
أمــام كــل فقــرة تعــت  عــن وجهــة نظــرهم ف

 ت إألجزإء إلتالية: مستوى إلصالبة إلنفسية، وتضمن
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إم(، )بعـد إلـتحكم( -أ.  : )بعد إإللـتر  ( 35)و)بعـد إلتحـدي(،  ،جاء مقياس إلصالبة إلنفسية عت  ثالثة أبعاد هي
ي : 
 فقرة ، عل إلنحو إآلبر

إم مقياس إلبعد   إلتحدي إلتحكم إإللتر 

 15 15 15 عدد إلفقرإت

،  إلنتائج تفستر  أجل من (3 ي
 لسـلم )ليكـرت( إلـثالب 

ً
وتعرف مستوى إلصـالبة إلنفسـية، ُصـّممت إإلسـتبانة وفقـا

 مسـتوى )
ً
 وتمثلهـا رقميـا

ً
: دإئمـا ِطي وزن لالسـتجابات كالتـاىلي

ْ
ع
 
 مسـتوى )3وأ

ً
 وتمثلهـا رقميـا

ً
(، نـادًرإ 2(، أحيانـا

 مستوى )
ً
: (، وكان إلتصميم  1وتمثلها رقميا ي

 كاآلبر

  إإلستجابة
ً
  دإئما

ً
 نادًرإ أحيانا

 1 2 3 إلوزن إإلعتباري

 تم ؤدخال إلبيانات ؤىل إلحاسوب، وتحليلها وفق إلطرق إؤلحصائية إلمناسبة للبحث.  (4
كمــا تــم تصــنيف مســتوى إلصــالبة إلنفســية ؤىل: ) مرتفــع، متوســط، مــنخفا(، فكانــت إلمســتويات إلثالثــة  (5

 :  عل إلنحو إلتاىلي
طـول إلفئـة.  5.66=        3÷ 1 – 3تقسيم عدد إلفئات  =   إلحد إألدب  للمقياس  –إلحد إألعل للمقياس 

: من  .   1.66ؤىل  1وكانت إلفئات كالتاىلي
ً
 يكون إلمستوى منخفضا

.  2.33ؤىل  1.67من 
ً
.   3ؤىل    2.34من  يكون إلمستوى متوسطا

ً
 يكون إلمستوى مرتفعا

 

 تقني   المقياس: 
ي  إإلسـتبانة عـرض تـم :إلمحكمـير   ( صـدق1

 
، خمسـة عـل إألوليـة صـورتها ف مـن أجـل  مـن إألسـاتذة إلجـامعيير 

ؤىل إلبعـد إلمعـد لهـا،  إنتمائهـا ومـدى إلفقـرإت للبعـد إلمعـد، مناسـبة إإلسـتفادة مـن آرإئهـم وملحوظـاتهم حـول
ؤذ حــازت إلفقــرإت عــل ؤجمــاعهم، وعــل ضــوء ذلــك، تــم إعتمــاد إلفقــرإت  إلصــياغة إللغويــة، وضــوح وكــذلك

  ( فقرة. 35وعددها )
إلمقيــاس: ُيقصــد بــه : قــوة إإلرتبــاط بــير  درجــات كــل فقــرة مــن فقــرإت إلبعــد وإلدرجــة إل ليــة للبعــد  صــدق (2

 إلرئيس إلذي تنتمي ؤليه إلفقرإت. 
 (4إلجدول )

إم أبعاد فقرإت  من فقرة ل ل إلدإللة ومستوى إإلرتباط معامالت للصالبة إلنفسية  وإلتحكم وإلتحدي إإللتر 
 مع إلدرجة إل لية للبعد

إلف
 قرة

إرتباط  معامل
 إلفقرة

إلفقر 
 ة

إرتباط  معامل
 إلفقرة

إلفق
 رة

إرتباط  معامل
 إلفقرة

مستوى 
 إلدإللة

1 5.79 11 5.54 21 5.73 5.555 
2 5.85 12 5.64 22 5.82 5.555 

3 5.57 13 5.96 23 5.69 5.555 

4 5.82 14 5.55 24 5.76 5.555 
5 5.92 15 5.55 25 5.71 5.555 

6 5.78 16 5.72 26 5.56 5.555 

7 5.73 17 5.85 27 5.61 5.555 
8 5.75 18 5.93 28 5.53 5.555 

9 5.65 19 5.84 29 5.78 5.555 

15 5.75 25 5.95 35 5.82 5.555 

 / ي
 م2525إلمصدر:إلتحليل إؤلحصاب 

إم وإلتحكم وإلتحدي(  (4تبير  من إلجدول ) قيم عالقة كل فقرة من فقرإت أبعاد إلصالبة إلنفسية: )إإللتر 
تبير  أن  إلفقرإت كافة  قد حازت عل قيم  أكت  من و بالدرجة إل لية للبعد وباستعرإض قيم هذه إلعالقات،  

ْعِد نفسه، وتبير  أن جميع ؛ إألمر إلذي ُيشتر ؤىل درجة مقبولة من إرتباط كل فقرة من فقرإت إلُبْعد بالبُ  5.55
ألن قيم مستوى إلدإللة إلمحسوبة وإلمرإفقة  ،قيم هذه إإلرتباطات كانت دإلة من إلناحية إؤلحصائية

ي ظروف إلعينة 5.55لمعامالت إإلرتباط كانت أقل من 
 
؛ وهذإ يدعم صدق تمثيل هذه إلفقرإت لألبعاد كافة، ف

 إلمختارة وحدودها. 
: هو أح ي

 .د مقاييس إلصدق، ويقيس مدى إرتباط كل بعد بالدرجة إل لية للمقياسب. إلصدق إلبناب 
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 (5إلجدول )
 معدل كل بعد من أبعاد إألدإة وإلمعدل إل لي لفقرإت إألدإة  إإلرتباط معامل

 بير 

 مستوى إلدإللة معامل إإلرتباط إلمجال إلرقم
إم للصالبة إلنفسية 1  5.555 5.68 بعد إإللتر 

 5.555 5.95 للصالبة إلنفسيةبعد إلتحكم  2

 5.555 5.81 بعد إلتحدي للصالبة إلنفسية 3

 / ي
 م2525إلمصدر:إلتحليل إؤلحصاب 

 كل بعـد وإلمعـدل إل ـلي للصـالبة إلنفسـية5أظهر إلجدول رقم )
ؤذ تبـير  أن جميـع ؛ ( قيم معامالت إإلرتباط بير 

مســتوى إلدإللــة إلمحســوبة وإلمرإفقــة لمعــامالت قــيم هــذه إإلرتباطــات دإلــة مــن إلناحيــة إؤلحصــائية؛ ألن قــيم 
ي ظروف إلعينة إلمختارة 5.55إإلرتباط كانت أقل من )

 
ي تحقيق أهدإف إلمقياس ف

 
ي ف

( ؛ ما ُيؤكد  إلصدق إلبناب 
 وحدودها. 

 
: ثبات المقياس: 

ً
 ثانيا

 (6إلجدول )
 ( Cronbach's alpha Coefficientثبات إلفقرإت بأسلوب معامل ألفا كرونباخ )

 قيمة ألفا كرونباخ إلعدد إإلستنبانة إلرقم

إم للصالبة  1 بعد إإللتر 
 إلنفسية

15 5.91 

بعد إلتحكم للصالبة  2
 إلنفسية

15 5.92 

بعد إلتحدي للصالبة  3
 إلنفسية

15 5.88 

 5.93 35 إل لي  

 / ي
 م2525إلمصدر:إلتحليل إؤلحصاب 

ثبات ألفا كرونباخ وباستعرإض قيم إلثبات تبير  أنها ( ثبات إلفقرإت باستخدإم معامل 6أظهر إلجدول رقم )
إم، وبلغت )5.91بلغت ) وبلغت قيمة إلثبات ، ( لبعد إلتحدي5.88( لبعد إلتحكم، وبلغت )5.92( لُبْعد إإللتر 

وُيؤكد إإلستنتام بثبات هذه إألبعاد   ،(؛ إألمر إلذي يشتر ؤىل قيمة ثبات مرتفعة5.93لألبعاد مجتمعة )
ي ظروف إلعينة إلمختارة وحدودها. وإستقرإرها 
 
 ف

إت إلبحث:   متغتر
ي محافظة إلبلقاء باألردن(.  -

 
إت  إلمستقلة : )طلبة إلمرحلة إلثانوية ف  إلمتغتر

إم، وإلتحكم، وإلتحدي( .  - إت إلتابعة: أبعاد إلصالبة إلنفسية: )إإللتر   إلمتغتر
 ت، وإإلستعانة باألساليب إؤلحصائية إآلتية: تم ؤجرإء إلمعالجة إؤلحصائية للبيانا  إلمعالجة إؤلحصائية: 

  . إلنسب إلمئوية للتكرإرإت؛ لرصد توزيــــع إستجابة أفرإد إلعينة عن كل فقرة 

 معامل كرونباخ ألفا(Cronbach Alpha)  . ؛ للتأكد من درجة ثبات إلمقياس إلمستخدم 

  .سون؛ لمعرفة درجة صدق إلمقياس إلمستخدم  معامل إرتباط بتر

  إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية؛ لإلجابة عن أسئلة إلبحث ومعرفة إألهمية إلنسبية ل ل إلمتوسطات
 فقرة . 

 ( نتائج إختبار تT- test ي إستجابات أفرإد إلعينة حول مستوى وإقع إلصالبة
 
(؛ لبيان إلفروق ف

 إلنفسية، تبًعا لمتغتر  إلجنس . 
  

ها  إطار النتائج : تحليلها وتفسي 
 (7إلجدول )

ي 
 
إلمتوسطات  إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية لمستوى وإقع  إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

 
ً
 تنازليا

ً
 محافظة إلبلقاء باألردن ، مرتبة ترتيبا

إلر 
 قم

 إلصالبة إلنفسية
إلمتوسط 
ي   إلحساب 

إإلنحرإف 
 إلمعياري

إلنسبة 
 إلمئوية

إلمستو 
 ى

إلرت
 بة
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1 
إم  للصالبة بعد إإللتر 

 إلنفسية
2.17 0.19 72.33 

متوس
 ط

1 

3 
بعد إلتحدي للصالبة 

 إلنفسية
2.07 0.22 69.00 

متوس
 ط

2 

2 
بعد إلتحكم للصالبة 

 إلنفسية
1.86 0.15 62.00 

متوس
 ط

3 

 
مستوى وإقع إلصالبة 

 إلنفسية
2.03 0.14 67.67 

متوس
 ط

 

 / ي
 م2525إلمصدر: نتائج إلتحليل إؤلحصاب 

 

ي محافظة إلبلقاء باألردن  ( 7أظهر إلجدول )
 
أن مستوى وإقع إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

ي ) ا، ؤذ بلغ إلمتوسط إلحساب 
ً
 %(،  وترإوحت إلمتوسطات إلحسابية بير  67.67( بنسبة )2.53كان متوسط

ي 1.86 – 2.17) إم للصالبة إلنفسية بمتوسط حساب 
ي إلرتبة إألوىل بعد إإللتر 

 
( وبنسبة 2.17)(، وجاء ف

(72.33( ي ي إلرتبة إلثانية بعد إلتحدي للصالبة إلنفسية بمتوسط حساب 
 
%(، 69( وبنسبة )2.57%( ، وجاء ف

ي ) ة جاء بعد إلتحكم للصالبة إلنفسية بمتوسط حساب  ي إلرتبة إألختر
 
ُيمكن أن يعود و  %(.62( وبنسبة )1.86وف

ط ؤىل  حيازة أبعاد إلصالبة إلنفسية كافة عل سبب حيازة وإقع إلصالبة إلنفسية عل إلمستوى إلمتوس
مستويات متوسطة؛ وقد إنعكس ذلك عل مستوى إلصالبة إلنفسية بشكل عام فجاء إلمستوى إل لي 

 .
ً
ي  متوسطا ي أظهرت وجود عالقة ؤيجابية بير  ( 20) إتفقت هذه إلنتيجة مع نتائج درإسة أحمد إلزعت 

إلتر
ا مع إلمرونة إلنفسية وإلصحة إلنفسية )إلصال 

ً
ي حازت عل إلمستوى إلمتوسط، وإتفقت أيض

بة إلنفسية( إلتر
ي أظهرت حيازة إلصالبة( 21)نتائج درإسة نجاح عوإد 

عل درجة متوسطة، كذلك إتفقت مع  إلنفسية إلتر
( ي أشارت ؤىل( 22)( وآخرون Beasleyنتائج درإسة بيسلي

حيازة إلصالبة إلنفسية عل إلمستوى  إلتر
ي أظهرت حيازة إلصالبة إلنفسية ( 23)يجة إلبحث إلحاىلي مع نتائج درإسة عردإت وإختلفت نت إلمتوسط. 

إلتر
ي إألهدإف إلمرإد تحقيقها، وإىل إإلختالف 

 
عل إلمستوى إلمرتفع، ولعل سبب إإلختالف ُيعزى ؤىل إإلختالف ف

ي طبيعة إلعينة، ؤذ هدفت إلدرإسة إلسابقة ؤىل إلكشف عن عالقة إلصالبة
 
 إلحياة عن بالرضا إلنفسية ف

ي  من إلمحرومات للفتيات
 
، منطقة أرسهن ف بينما هدف إلبحث إلحاىلي ؤىل رصد مستوى وإقع إلصالبة  إعبلير 

ي محافظة إلبلقاء باألردن
 
  .إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

 (8إلجدول )
إم للصالبة  إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية إلمتعلقة ِبُبْعد إإللتر 

 
ً
 تنازليا

ً
ي محافظة إلبلقاء باألردن / مرتبة ترتيبا

 
 إلثانوية ف

 رقم إلفقرة
إلمتوسط 
ي   إلحساب 

إإلنحرإف 
 إلمعياري

إلنسبة 
 إلمئوية

إلمستو 
 ى

إلرت
 بة

 1 مرتفع 90.00 0.46 2.70 8
 2 مرتفع 85.00 0.50 2.55 9

 3 متوسط 76.00 0.45 2.28 5
 4 متوسط 72.67 0.67 2.18 3
 5 متوسط 70.67 0.70 2.12 7
 5 متوسط 70.67 0.62 2.12 15
 7 متوسط 69.00 0.64 2.07 2
 8 متوسط 67.00 0.71 2.01 4

 9 متوسط 63.33 0.56 1.90 1

 15 متوسط 58.33 0.59 1.75 6

إم   متوسط 72.33 0.19 2.17 بعد إإللتر 
إم 8أظهر إلجدول ) ي ( أن مستوى ُبْعد إإللتر  ا، ؤذ بلغ إلمتوسط إلحساب 

ً
للصالبة إلنفسية كان متوسط

(، وحازت إلفقرة رقم 1.75 – 2.75%(، وقد ترإوحت قيم إلمتوسطات إلحسابية بير  )72.33( بنسبة )2.17)
ي ) إآلخرین تجاه بالمسؤولية " أشعر: ( عل إلرتبة إألوىل وهي 8) ( وبنسبة 2.75لمساعدتهم " بمتوسط حساب 
ي إلر 95)

 
ة جاءت إلفقرة رقم )%(، وف ي : ( وهي 1تبة إألختر

 
ي  أجل من " أضع أهدإف تحقيقها " بمتوسط حساب 
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إم عل إلمستوى إلمتوسط ؤىل حيازة يُ       %(.58.33( وبنسبة )1.75) مكن أن ُيعزي سبب حيازة ُبْعد إإللتر 
إم عل إلمستوى إلمتوسط بنسبة  ي حازت عل إلمستوى  (%85)غالبية فقرإت بعد إإللتر 

مقارنة بالفقرإت إلتر
ا، ؤضافة ؤىل إرتفاع (%25)إلمرتفع بنسبة 

ً
إم فجاء متوسط ؛ وقد إنعكس ذلك عل إلمستوى إل لي لبعد إإللتر 

إم ما أدى ؤىل إنخفاض قيمة إلمتوسطات  ؛قيمة إإلنحرإفات إلمعيارية لمعظم إلفقرإت إلمتعلقة ِبُبْعد إإللتر 
ي ؤجابات  إلمبحوثير  إلحسابية ؤىل إلمستو 

 
إألمر إلذي ُيؤكد حيازة  ؛ى إلمتوسط وهذإ ُيشتر ؤىل وجود تشتت ف

إم عل إلمستوى إلمتوسط.  ي أشارت ( 24)إختلفت هذه إلنتيجة مع نتائج درإسة نجاح عوإد و  بعد إإللتر 
إلتر

ي طبي
 
إم للصالبة إلنفسية؛ وقد ُيعزى إلسبب ؤىل إإلختالف ف عة إلعينة وإلحدود ؤىل إرتفاع مستوى بعد إإللتر 

ي  إألغذية مصانع إلمكانية، ؤذ تكونت عينة إلدرإسة إلسابقة من عامالت
 
ّ  ف ي

ة، بينما  رإم محافظتر هللا وإلبتر
ي محافظة إلبلقاء باألردن. 

 
 تكونت عينة إلبحث إلحاىلي من طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

 ( 9إلجدول )
ِبُبْعد إلتحكم للصالبة إلنفسية لدى طلبة لدى طلبة إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية إلمتعلقة 

 
ً
 تنازليا

ً
ي محافظة إلبلقاء باألردن/ مرتبة ترتيبا

 
 إلمرحلة إلثانوية ف

 رقم إلفقرة
إلمتوسط 
ي   إلحساب 

إإلنحرإف 
 إلمعياري

إلنسبة 
 إلمئوية

إلمستو 
 ى

إلرت
 بة

 1 مرتفع 81.00 0.56 2.43 25

 2 متوسط 77.67 0.78 2.33 19

 3 متوسط 66.00 0.78 1.98 18

 4 متوسط 63.00 0.36 1.89 11

 5 متوسط 62.33 0.38 1.87 15

 6 متوسط 59.67 0.41 1.79 12

 7 متوسط 55.67 0.47 1.67 17

 8 منخفا 53.67 0.52 1.61 16

 9 منخفا 52.67 0.52 1.58 14

 15 منخفا 48.33 0.50 1.45 13

  متوسط 62.00 0.15 1.86 بعد إلتحكم
 / ي
 م2525إلمصدر: نتائج إلتحليل إؤلحصاب 

ي )9أظهر إلجدول ) ا، ؤذ بلغ إلمتوسط إلحساب 
ً
( 1.86( أن مستوى ُبْعد إلتحكم للصالبة إلنفسية كان متوسط

( عل 25(، وحازت إلفقرة رقم )1.45 – 2.43) %(، وقد ترإوحت قيم إلمتوسطات إلحسابية بير  62بنسبة )
ي  تكمن ؤىل أسباب یعود إلفشل أن " أعتقد: إلرتبة إألوىل وهي 

 
ي  ف ( 2.43) إلشخس ذإته " بمتوسط حساب 

ة جاءت إلفقرة رقم )81وبنسبة ) ي إلرتبة إألختر
 
" أمتلك إلمقدرة عل إلصت  )إلتحمل( " : ( وهي 13%(، وف
ي ) ُيمكن أن ُيعزي سبب حيازة ُبْعد إلتحكم عل إلمستوى  %(.48.33( وبنسبة )1.45بمتوسط حساب 

%(، ؤذ جاءت ؤجابات إلمبحوثير  65 حيازة غالبية فقرإت إلبعد عل إلمستوى إلمتوسط بنسبة )إلمتوسط ؤىل
ي  بأنهم يعتقدون أن سوء إلحظ يعود ؤىل سوء إلتخطيط، ويستطيعون إلتحكم

 
أمور حیاتهم،  مجرى ف

تويات عل إآلخرين، وذلك بمس ويمتلكون إلمقدرة عل إلتحكم بالوقت وعل إتخاذ إلقرإرإت وإلتأثتر 
ر عل مستوى ُبْعد إلتحكم؛ ما ُيؤكد حيازته عل إلمستوى إلمتوسط. 

ّ
إتفقت هذه و  متوسطة؛ إألمر إلذي أث

ي أشارت ؤىل حيازة ُبْعد إلتحكم للصالبة إلنفسية عل درجة ( 25)إلنتيجة مع نتائج درإسة نجاح عوإد
إلتر

 متوسطة . 
 (15إلجدول )

إلمعيارية إلمتعلقة ِبُبْعد إلتحدي للصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات 
 
ً
 تنازليا

ً
ي محافظة إلبلقاء باألردن/ مرتبة ترتيبا

 
 إلثانوية ف

 رقم إلفقرة
إلمتوسط 
ي   إلحساب 

إإلنحرإف 
 إلمعياري

إلنسبة 
 إلمئوية

إلمستو 
 ى

إلرت
 بة

 1 مرتفع 86.33 0.49 2.59 22

 2 مرتفع 79.67 0.49 2.39 21

 3 متوسط 75.67 0.69 2.27 23

 4 متوسط 69.00 0.26 2.07 29
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 5 متوسط 68.33 0.54 2.05 24

 5 متوسط 68.33 0.42 2.05 35

 7 متوسط 65.33 0.45 1.96 28

 8 متوسط 61.33 0.45 1.84 27

 9 متوسط 58.00 0.51 1.74 25

 15 متوسط 57.33 0.72 1.72 26

  متوسط 69.00 0.22 2.07 بعد إلتحدي
 / ي
 م2525إلمصدر: نتائج إلتحليل إؤلحصاب 

 

ي 15أظهر إلجدول ) ا، ؤذ بلغ إلمتوسط إلحساب 
ً
( 2.07) ( أن مستوى ُبْعد إلتحدي للصالبة إلنفسية كان متوسط

مكن أن ُيعزي سبب حيازة ُبْعد يُ  (.1.72 – 2.59) %(، وقد ترإوحت قيم إلمتوسطات إلحسابية بير  69بنسبة )
%(، ؤذ 85إلمستوى إلمتوسط ؤىل حيازة غالبية فقرإت إلُبْعد عل إلمستوى إلمتوسط بنسبة )إلتحدي عل 

جاءت ؤجابات إلمبحوثير  حول فقرإت هذإ إلُبْعد بمستويات متوسطة مثل: إلرغبة إلقوية بالنجاح، وإلسىعي 
، وتجنب إلخوف وموإجهة إلمشكالت لحلها؛ إألمر إلذي يعكس هذه إلمستويات عل إلمستوى إل لي  للتغيتر

إختلفت هذه إلنتيجة عن نتائج درإسة نجاح عوإد  ِلُبْعد إلتحدي فيؤكد حيازته عل إلمستوى إلمتوسط. 
ي ( 26)

 
ي أشارت ؤىل إرتفاع مستوى ُبْعد إلتحدي للصالبة إلنفسية؛ وقد ُيعزى إلسبب ؤىل إإلختالف ف

إلتر
ي  إألغذية مصانع لسابقة من عامالتطبيعة إلعينة وإلحدود إلمكانية، ؤذ تكونت عينة إلدرإسة إ

 
ّ  ف ي

 محافظتر

ي محافظة إلبلقاء باألردن.  رإم
 
ة، بينما تكونت عينة إلبحث إلحاىلي من طلبة إلمرحلة إلثانوية ف  هللا وإلبتر

 (11إلجدول )
ي T- testنتائج إختبار ت )

 
( بير  متوسطات مستوى وإقع إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

 لبلقاء باألردن/ باختالف إلجنسمحافظة إ
إلصالبة 
 إلنفسية

 إلعدد إلجنس
إلمتوسط 
ي   إلحساب 

إإلنحرإف 
 إلمعياري

 قيمة ت
مستوى 
 إلدإللة

إم  بعد إإللتر 
للصالبة 
 إلنفسية

 0.20 2.17 210 ذكور

5.546 5.96 
 0.18 2.17 259 ؤناث

بعد إلتحكم 
للصالبة 
 إلنفسية

 0.16 1.87 210 ذكور

5.838 5.45 
 0.14 1.85 259 ؤناث

بعد إلتحدي 
للصالبة 
 إلنفسية

 0.22 2.06 210 ذكور

5.448 5.66 
 0.22 2.07 259 ؤناث

إلصالبة 
 إلنفسية

 0.14 2.03 210 ذكور
5.585 5.93 

 0.13 2.03 259 ؤناث

 / ي
 م2525إلمصدر: نتائج إلتحليل إؤلحصاب 

 

ي إستجابات أفرإد 
 
إلعينة حول مستوى وإقع إلصالبة إلنفسية وأبعادها باختالف أظهر إلجدول نتائج إلفروق ف

ي ظهرت غتر دإلة من إلناحية 
إلجنس، وباستعرإض قيم هذه إلفروق تبير  أن جميع قيم مستوى إلدإللة إلتر

ي إستجابات أفرإد إلعينة باختالف  5.55إؤلحصائية؛ ألنها كانت أكت  من 
 
ما يشتر ؤىل أنه إل يوجد فروق ف

ي ذلك يعود ؤىل أن إلصالبة إلنفسية تتعلق بالذكور وإؤلناث عل حٍد سوإء،  من هنا  ولعل. إلجنس
 
إلسبب ف

فهم يتعرضون لذإت إلظروف ويتعايشون ذإت إلوإقع إلذي ُيؤثر عل إلصالبة إلنفسية لديهم، ما يجعلهم 
كة؛ إألمر إلذي ُيتي ح إلفرصة لهم  لحيازة يكتسبون قيًما وسلوكات متشابهة، كذلك يرتبطون باهتمامات مشتر

ا 
ً
 .نتيجة وإحدة سوإء أكانوإ ذكوًرإ أم ؤناث

 
 خالصة النتائج: 
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ي محافظة إلبلقاء باألردن  .1
 
أظهرت نتائج إلبحث حيازة وإقع إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

 %(.67.67عل إلمستوى إلمتوسط بنسبة )
إم هو إألكت  درإية ومعرفة .2 ي محافظة إلبلقاء  تبير  أن بعد إإللتر 

 
وممارسة لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

%(، يليه بعد إلتحدي إلذي حاز عل إلرتبة إلثانية بنسبة 72.33باألردن؛ ؤذ حاز عل إلرتبة إألوىل بنسبة )
(69.)% 

ي  .3
 
تبير  أن بعد إلتحكم للصالبة إلنفسية هو إألقل درإية ومعرفة وممارسة لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

ة بنسبة )مح  %(،  62افظة إلبلقاء باألردن؛ ؤذ حاز عل إلرتبة إألختر
ي إستجابات أفرإد إلعينة حول مستوى وإقع إلصالبة إلنفسية  .4

 
أظهرت نتائج إلبحث أنه إل يوجد فرق ف

ي محافظة إلبلقاء باألردن تبًعا للجنس. 
 
 لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

:  إلتوصيات:  ي ضوء نتائج إلبحث، جاءت إلتوصيات بما يلي
 
 ف

بية وإلتعليم باإلحتياجات إلنفسية إلفعلية لطلبة إلمرحلة إلثانوية؛ من أجل  .1 أن يهتم إلمعنيون بوزإرة إلتر
 إلنهوض بمستوى إلصالبة إلنفسية لديهم. 

بوية بـاختالف أنوإعهـا عـل توظيـف .2 ي عمليـ أن تعمل إلمؤسسات إلتر
 
وإلتعلـيم  ات إلـتعلمإلصـالبة إلنفسـية ف

شتر ؤىل إلصالبة إلنفسية. 
ُ
ي ت
ي للممارسات إلصحية إلسليمة إلتر

 
؛ لتعزيز إلجانب إلثقاف  وإلبحث إلعلمي

ســـيخ .3 ي دورإت توعويــــة؛ لتر
 
إك إلجانـــب إألرسي ف بيـــة وإلتعلــــيم ؤىل ؤرسر ي وزإرة إلتر

 
 إلقــــيم أن يســـىع إلمعنيــــون ف

 ُيعزز إلصالبة إلنفسية لدى أبنائهم وبناتهم.  وإلممارسات إلصحية إلسليمة لديهم، بشكٍل  وإلمبادئ

ـــ للطلبـــة عـــن طريـــق إلمتابعـــة إلحثيثـــة دإخـــل إلصـــف وخارجـــه؛  .4 أن يهـــتم معلمـــو إلمـــدإرس بالجانـــب إلنفسي
 لتعزيز مستوى إلصالبة إلنفسية لدى إلطلبة. 

   .كافة  إلصالبة إلنفسية، بحيث تكون شاملة لفئات إلمجتمع حول إلبحوث وإلدرإسات من إلمزيد ؤجرإء .5

 
 االستنتاجات: 

ي محافظــات إألردن، نظــًرإ  يــةُيمكـن إلقــول  أن نتــائج هـذإ إلبحــث إل ُيمكــن تعميمهـا عــل طلبــة إلمرحلـة إلثانو  -
 
ف

ي يتوإجد بها إلطلبة، كذلك إل ُيمكن 
إلختالف إلظروف إإلجتماعية وإؤلدإرية وإلتعليمية للمناطق إلجغرإفية إلتر

  للتغـــتر إلمســـتمر إلـــذي 
ً
ي إلســـنوإت إلالحقـــة؛ نظـــرإ

 
تعمـــيم نتـــائج إلبحـــث إلحـــاىلي عـــل طلبـــة إلمرحلـــة إلثانويـــة ف

ي طبيعة إلصالبة إلنفسية للطلبة ومستوإها .   يشوب مجاإلت إلحياة كافة، وهذإ 
 
إ ف ً إ كبتر ً  ُيؤثر تأثتر

بوية باختالف أنوإعها ؤىل إإلهتمام  بتوظيف - ي حال توجهت إلمؤسسات إلتر
 
إلصالبة  ُيمكن إإلستنتام بأنه ف

ي عمليات إلتعلم
 
، سيؤدي ذلك ؤىل تعزيز إلممارسات  إلصحية إلس إلنفسية ف ليمة، وإلتعليم وإلبحث إلعلمي

ي إألردن. 
 
 وبالتاىلي ينعكس ذلك عل تحسير  مستوى إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إلمرحلة إلثانوية إلطلبة ف

بوي مع وجود إلحافز وإلرغبة وإلدإفعية  - ولتحقيق ما سبق ذكره، إل بد من إجتماع إلقرإر إؤلدإري وإلقرإر إلتر
ي إألردن، ومتابعة مسارإت لدى أصحاب إلقرإر؛ لتعزيز إلصالبة إلنفسية لدى طلبة إل

 
مرحلة إلثانوية إلطلبة ف

 ممارستها. 
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( . ي (. إلمرونة إلنفسية كمتغتر وسيط بير  أحدإث إلحياة إلضاغطة وإلصحة إلنفسية 2516أحمد دمحم إلزعت 
 .113 -59(، 2)32لدى عينة من طلبة جامعة دمشق. مجلة جامعة دمشق، 

ي إلصحة إلنفسية )إؤلصدإر ط2553)أديب دمحم إلخالدي. 
 
 (. عّمان: دإر وإئل للنشر وإلتوزيــــع. 3(. إلمرجع ف

، و مروة قانة. ) إت إلصالبة إلنفسية لدى إلمرض  إلرإشدين 2519حافظ بو جمعة، زبيدة ساسي (. مؤرسر
 .13إلمصابير  بالسكري. جامعة دمحم بوضياف، صفحة 

( . ي
إت. (. إلصالبة إلنفسية لدى 2558زينب رإض  أمهات شهدإء إنتفاضة إألقص وعالقتها ببعا إلمتغتر

 .14رسالة ماجستتر غتر منشورة، صفحة 
بية إلخاصة. 2552سيد أحمد إلبها . ) (. إلنهك إلنفسي وعالقته بالصالبة إلنفسيةلدى معلمي ومعلمات إلتر

بية،   .414 -384(، 31)1مجلة كلية إلتر
ي إلعالقة بير  إلضغوط (. إإلصالبة إلنفسية 1997عماد مخيمر. )

 
إت وسيطة ف وإلمساندة إإلجتماعية تغتر
. إلمجلة إلمرصية للدرإسات إلنفسية)  .14(، 17وأعرإض إإلكتئاب لدى إلشباب إلجامىعي

ي إلتحكم لدى طالب إلجامعة. 2552لولوة حمادة، و عبد إللطيف حسن. )
 
(. إلصالبة إلنفسية وإلرغبة ف

 .272 -229(، 2)12مجلة إلدرإسات إلنفسية، 
، ؤ.، إلزيات، أ. ح.، عبدإلقادر، ح إسطنبول: إلمكتبة  .إلمعجم إلوسيط .(1960) .إلنجار، م. ع ,.مصطف 
 .إؤلسالمية للطباعة وإلنشر وإلتوزيــــع

ي علم إلنفس2515مفتاح دمحم عبد إلعزيز. )
 
 مفاهيم ونظريات. عّمان: دإر وإئل للنشر وإلتوزيــــع.  -(. مقدمة ف

(. إلضغوط إلنفسية لدى طلبة إلجامعة إؤلسالمية وعالقتها بالصالبة 2556لحجار. )نبيل دخان، و دمحم إ
 .628(، 14إلنفسية لديهم. مجلة إلجامعة إؤلسالمية)

ي محافظة رإم هللا 2515نجاح مصطف  عوإد. )
 
(. مستوى إلصالبة إلنفسية لدى عامالت مصانع إألغذية ف

ة. رسالة ماجستتر غتر منشورة،  ، جامعة إلقدس.  . رإم12وإلبتر  هللا، فلسطير 
ي 2517هال خليل عردإت. )

 
(. إلصالبة إلنفسية وعالقتها بالرضا عن إلحياة للفتيات إلمحرومات من أرسهن ف

. جامعة عمان إلعربية،   . عّمان، إألردن: رسالة ماجستتر غتر منشورة. 3منطقة إعبلير 
بية وإلتعليم. ) ي إأل2519وزإرة إلتر

 
بية وإلتعليم. عّمان،  -ردن(. إلتعليم إلثانوي ف ي لوزإرة إلتر

إلتقرير إؤلحصاب 
دإد من    https://ar.wikipedia.org/wikiإألردن. تم إإلستر
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