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    : الملخص

                  -لى :البحث الحالي التعرف ا يهدف

 الضاغطة لدى طلبة كلية التربية المقداد .مستوى احداث الحياة  -2

 مستوى االستقرار النفسي لدى كلبة كلية التربية المقداد. -0

 العالقة بين احداث الحياة الضاغطة واالستقرار النفسي لدى طلبة كلية التربية المقداد. -3

ث الحياة الضاغطة واالستقرار النفسي لدى طلبة كلية ادالفرق في العالقة بين اح -4

 التربية المقداد تبعاً لمتغير الجنس ) ذكور ، اناث( .

( فقرة 02( لمكون من )0222ولتحقيق اهداف البحث تبنت الباحثة مقياس ) الزبيدي،   

( 0222وبدائل ثنائية  لقياس احداث الحياة الضاغطة، وتبنت مقياس )الخزرجي 

االستقرار النفسي، وبعد ( فقرة  وبدائل خماسية لقياس 02لالستقرار النفسي لمكون من )

( طالب وطالبة من طلبة كلية التربية 022تطبيق المقاييس على عينة البحث المكونة من )

ظهرت النتائج أن مستوى احداث الحياة الضاغطة كان منخفض ومستوى  المقداد

ه االستقرار النفسي كانت عالية أما العالقة بين المتغيرين فقد كانت جيدة واظهرت النتائج إن

 يوجد فرق في العالقة بين المتغيرين تبعا لمتغير الجنس.

 

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 :-  
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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.  

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. 

 

 الفصل االول

   Problem of the Research :مشكلة البحث        

كانرت إيجابيرة أ  أحداث المتعاقبة الضاغطة على الفررد سروا  باأل المعاصرة مليئةالحياة     

، سرلبية، والاراا الجرامعي فري العرراق بعرورة عامرة وفري محاف رة ديرالى بعرورة خاصرة

واالجتماعية واالقتعرادية والعرحية المتجرددة واالمنية ن راً للتغيرات وال روف السياسية 

إلى المزيد من الضغوط والتحديات في مدى قدرتهم على  والمتالحقة في كل يو  يتعرضون

مواجهة هذه األزمات، وفي قدرتهم على الرتخل  مرن هرذه الضرغوطات بدرجرة عاليرة  مرن 

وهم الجيل الواعد ألي مجتمع، بحيث ال يمكن عزلهم  االستقرار النفسي، فهم بناة المستقبل،

لمجتمررع بعررورة عامررة. فياررعر عررن مجريررات الحيرراة الضرراغطة وأحررداثها الترري ترردور فرري ا

مجريرات والتغييررات الطالب بالعب  ألثبات وجوده الفعال ودوره المهم في ظرل كرل هرذه ال

ومرن  حساسه باالستقرار النفسري وعطرا ه وقدرتره علرى تقرديم  رائره وأفكراره.رابطاً بذلك  إ

حررث عررن بخررالل مالح ررة الباحثررة لكررل مررا تررم ذكررره اعرراله  دفررع الباحثررة ألجرررا  دراسررة، لل

العالقة بين أحداث الحياة الضاغطة التري يتعررل لهرا طلبرة كليرة التربيرة المقرداد ومسرتوى 

االستقرار النفسي في ظل ضغوط الحياة، وبالتحديد حاولت هذه الدراسة اإلجابة عرن سرلال 

 الباحثة األتي:

التربيرة )) هل توجد عالقة بين أحداث الحياة الضاغطة واالستقرار النفسي لردى طلبرة كليرة 

 المقداد((
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  The Important of the Research       :أهمية البحث

فمن حيث األهميرة  تنبثق أهمية البحث الحالي من  جانبين األول ن ري والثاني تطبيقي،    

ذا البحرث حراول تروفير معلومرات مرتبطرة بدرجرة تعررل الطلبرة فري كليرة الن رية، فرنن هر

الضرراغطة، كمررا هرردف إلررى ترروفير معلومررات حررول نوعيررة الحيرراة  التربيررة المقررداد ألحررداث

ترررنثيراً فررري حيررراة الطلبرررة السياسرررية واالقتعرررادية والعرررحية  ألكثررررااألحرررداث الضررراغطة 

كما حاول البحث أيضاً التعرف على مسرتوى االسرتقرار النفسري   واالجتماعية واالكاديمية.

لدى هلال  الطلبة، وبحث العالقرة االرتباطيرة برين تعررل الطلبرة ل حرداث الضراغطة فري 

 الحياة، وشعورهم باالستقرار النفسي.

فقد حاول البحث أن يقد  مساعدة في توفير إطار ن رري   أما من حيث األهمية التطبيقية،   

 .منه البحوث االخرى المهتمة بهذا المجال البحثي تنطلق

ط الضرو  باركل كبيرر علرى الجامعرة ألنهرا هري ملسسرة إضافة إلرى ذلرك البرد مرن تسرلي     

 في بنا  المجتمع من خالل ما تنتجهجتماعية تمثل قمة الهر  التعليمي، فهي المساهم االول ا

مررن كرروادر متخععررة والترري تباشررر برردورها فرري عمليررة التنميررة فرري المجتمررع . أن االهتمررا   

باريحة الطلبة الجامعيين يعني االهتما  بالمجتمع، و يمثل شباا الجامعة شريحة مهمة من 

شررائح المجتمررع، فهررم ععرب التنميررة فرري مختلري مجرراالت الحيرراة، وال تنميرة مررن دون قرروة 

(. والطلبرة الجرامعيون يتعرضرون 240،ص0222وانفعالياً ) معريس، فاعلة متوازنة نفسياً 

هرو  إلى العديد من الضغوط التي تلثر في صحتهم النفسية، وقدرتهم على التكيي، فمنها مرا

النجررا  رورة كضرر ة مررن معررايير ومتطلبررات يفرضرره المجتمررع  واألسرررة والكليرر  اجتمرراعي

هررو  ا  بررالقيم األخالقيرة واالجتماعيرة، ومنهرا مراترزل، واتبرا  القواعرد القانونيرة، واإلوالتفروق

هو  نفسي يفرضه الطالب على نفسه من حيث تحقيق طموحاته وأهدافه في الحياة، ومنها ما

بيولوجي يتمثل في الحفاظ علرى العرحة، وتنفريس الرغبرات الجنسرية بالاركل المقبرول دينيراً 

   (.29،ص0222واجتماعياً ) حمدي، 

( إلرى أن جميرع االحرداث سروا  كانرت شرديدة جرداً Rice,2001في حين أشرار رايرس)       

والااقة أو البسيطة كالمتاعب اليومية هي أحداث مرلثرة فري الفررد، بحسرب مقردار الضرغط 

النفسي المعاحب لها، أو بحسب قدرة الفرد للتنقلم والتكيي مع هذه األحداث، فادة الحردث 

ور كبيرر فري تحديرد مسرتوى األثرر السرلبي الرذي قرد يتركره الضاغط وشخعرية الفررد لهمرا د

 على الفرد.

( بحثرت العالقرة برين المرونرة النفسرية وأحرداث 0220دراسة قامت بها )الزهيري، وفي     

الحياة الضاغطة لدى طلبة الجامعة ، وكانت النتيجة توجد عالقة سالبة بين المرونة النفسية 

ية بحسرب متغيرر الجرنس، في مسرتوى المرونرة النفسر وجد فروقواالحداث الضاغطة، وال ت

 .وتوجد فروق في مستوى احداث الحياة الضاغطة بين الجنسين والعالح الذكور

( إليجررراد العالقرررة برررين أحرررداث الحيررراة الضررراغطة ومسرررتوى 0222ودراسرررة ) الزبيررردي،   

باطيررة بررين الطمررو  األكرراديمي لرردى طلبررة الجامعررة، وكانررت النتيجررة ال توجررد أيررة عالقررة ارت

ت الدراسرات البحثيرة عرن رأحداث الحياة الضاغطة ومسرتوى الطمرو  األكراديمي. لرذلك أدا

أحداث الحياة الضاغطة باكل كبير خالل السنوات األخيررة الماضرية وذلرك لتزايرد ضرغوط 

الحيرراة اليوميررة ن ررراً  لطبيعررة الععررر الحررالي، والتغييرررات السررريعة والمتالحقررة  فرري كافررة 

وترررى الباحثررة أن مررا يتعرررل لرره  (.022،ص0223يرراة) معررطفى واخرررون،مجرراالت الح

ية، سوا  في البيت ، او فري الفرد من اضطرابات وضغوط نفسية بسبب احداث الحياة اليوم

 ة، او في المجتمع المحيط به يجعله عرضه لعد  االستقرار النفسي.الكلي
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ويمثرررل االسرررتقرار النفسررري  عنرررد الفررررد عرررامالً أساسرررياً  فررري توافقررره وتقبلررره ل حرررداث       

يتعرل الفرد عموماً وشريحة الطلبرة مرنهم خاصرة  والمواقي الحياتية المختلفة ، وغالباً ما

تتجرراوز أو تفرروق بعررض األحيرران  إلررى أزمررات نفسررية نتيجررة مررواجهتهم المطالررب المتالحقررة

ستخدا  التعليم االلكتروني في ظل جائحرة إذ أن الععوبات  الدراسية باتهم، امكاناتهم وقدرا

ضرافة إلرى تحقيرق طموحره الاخعري، ورد كل ضغطاً شرديداً علرى الطالرب، باإلكورونا تا

الجميررل ألسرررته  الترري خععررت مررن دخلهررا ل نفرراق علررى دراسررته، أي أن الطلبررة الررذين 

مرن الناحيرة النفسرية، فري  ا أقرل اسرتقراريواجهون ضغوط مختلفة خالل حياتهم اليومية كانو

حين نجد العكس، وأن الطلبة الذين ال يواجهون أحرداث ضراغطة خرالل حيراتهم كرانوا أكثرر 

 (.9،ص0222ميالً الى االستقرار النفسي ) الاويلي،

لررذلك إن االهتمررا  بمتغيرررات الاخعررية لرره  ثررر كبيررر فرري السرريطرة علررى المواقرري الترري     

د فضالً عن الضغوط، وأن األفراد الذين يجدون فري انفسرهم القردرة علرى يتعرل لها األفرا

السيطرة على بيئاتهم يكونون أقدر على مواجهة مواقي الحيراة الضراغطة والسريطرة عليهرا 

مقارنرررة بنولئرررك الرررذين يجررردون أنفسرررهم قرررادرين علرررى الرررتحكم والسررريطرة علرررى بيئررراتهم 

 (. 22، ص2229)الحلو،

نيررت بهررا الدراسررات النفسرريةويعررد االسررتقرار ال     عنايررة  نفسرري مررن القضررايا المهمررة الترري عل

خاصة، وياغل مفهو  االستقرار النفسي مركزاً مرموقاً في ن ريرات الاخعرية، ويعرد مرن 

ستقراره أساساً لمحور تفكيره السلوك، إذ تعد ن رة الفرد الى ا العوامل المهمة والملثرة في

الى حرد كبيرر فري تكوينره علرى عالقتره مرع البيئرة ومرع  ودافعيته وسلوكه، وهو مفهو  يعتمد

االخرررين ويتارركل ضررمن اطررار العالقررات االجتماعيررة داخررل البيررت والجامعررة والملسسررات 

االجتماعية االخررى، أن عمليرة تحقيرق االسرتقرار النفسري بطريقرة إيجابيرة مسرتمرة وقرادرة 

لحيراة الحديثرة ل السيما فري اعلى مواجهة مطالب الحياة وال روف المتغيرة أمر ليس بالسه

 (. 92، ص0223) الامري، 

ة وعلى عينرات ومن الدراسات التي تناولت االستقرار النفسي وعالقته بمتغيرات مختلف     

سررتقرار با( توصررلت إلررى أن أفررراد العينررة يتمتعررون 0202حسررين ومحمررد مختلفررة دراسررة )

)مغرامس  . أمرا دراسرةر الجنسوال توجد فروق ذات داللة احعائية حسب متغي نفسي عالي

 .( توصلت إلى أن افراد العينة يعانون  من عد  االستقرار النفسي0202

 

 : لىايهدف البحث الحالي التعرف  -أهداف البحث :

 الهدف األول : مستوى األحداث الضاغطة لدى طلبة كلية التربية المقداد.

 التربية المقداد.ستقرار النفسي لدى طلبة كلية الهدف الثاني: مستوى اال

سررتقرار النفسرري لرردى طلبررة كليررة قررة بررين أحررداث الحيرراة الضرراغطة واالالهرردف الثالررث: العال

 التربية المقداد.

سرتقرار النفسري لردى حرداث الحيراة الضراغطة واالالهدف الرابرع: الفرروق فري العالقرة برين ا

 ذكور، إناث( .)  طلبة كلية التربية المقداد وفق متغير الجنس

 

     Limit of the Researchالبحثحدود 

سرتقرار النفسري لردى مفهرومي أحرداث الحيراة الضراغطة وااليتحدد البحث الحالي بدراسة    

تثنا  طلبة سبا(  0202-0202)طلبة كلية التربية المقداد للدراسة العباحية للعا  الدراسي 

 . الجنسين المرحلة االولى من ِكال

 Limiting  Termsتحديد المصطلحات  
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 : أحداث الحياة الضاغطة عرفه -اوالً :

 موس  ( Moos,1973): الناتجة عن المواقي التي تكون خارجره عرن  هي ماكالت

الناراط وتتطلرب صري  نطاق الحياة الطبيعيرة، وهري مواقري تعرقرل األسراليب المنلوفرة عرن 

 (.22،ص0222)الجنابي، جديدة للتعامل

  بااااس (Buss,1961)الفررررد فررري حياتررره اليوميرررة كرررالرفض  : أنهرررا منبهرررات تواجررره

     االجتمراعي وأسراليب التعامرل االجتمراعي غيرر المناسرب والتهديرد والحرمران والعقراا

(Buss,1961:p.122. ) 

 ( 0229،بما أنه الباحثة قد اعتمدت على مقيراس )عبرد الغنري :تعريي الباحثة الن ري

 الن ري.  Buss( لذا تم اعتماد تعريي (Buss,1961المنخوذ من ن رية 

  التعريرري االجرائرري ل حررداث الضرراغطة فهررو : الدرجررة الكليررة الترري يحعررل عليهررا

 المستجيب من خالل اجابته على فقرات مقياس أحداث الحياة الضاغطة.

 : عرفه االستقرار النفسي -ثانيا:       

  الاخ  المستقر نفسياً بننه ذلرك الارخ  القرادر علرى تكروين حالرة 2239رولومي :

من التوازن بين اشكال الوجرود الثالثرة ) وجرود محريط الفررد، وجرود خراص برالفرد، وجرود 

 (. (May,1935:p.90ماارك مع العالم( 

  االسررتقرار النفسرري يعررد اسرراس فرري الاخعررية يمتررد علررى شرركل فعررل  : 2222ايزنررك

مررن القطررب الموجررب ، الررذي يمثررل الثبررات والنضررج والتوافررق والاررعور بالراحررة مسررتمر 

واالمان والتفاؤل والعقالنية الى القطب السالب الذي يمثل سو  التوافرق والقلرق والترنرجح ) 

 (.29،ص2222ايزنك،

 ( 0222بما أنه الباحثة قد اعتمدت على مقيراس )الخزرجري، :تعريي الباحثة الن ري

 .المنخوذ من ن رية الوجودية لذا تم اعتماد تعريي رولومي  الن ري

  :فهرررو الدرجرررة الكليرررة التررري يحعرررل عليهرررا  التعريررري االجرائررري لالسرررتقرار النفسررري

 المستجيب من خالل اجابته على فقرات مقياس االستقرار النفسي.

 

 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة االطار النظري

 :حداث الحياة الضاغطة أ -اوالً:       

      Buss,1961 اسن رية ب              

االحداث منبهرات ملذيرة تواجره الفررد فري حياتره اليوميرة ( Buss , 1961 ) عّد باس  

يتمثرررل االحرررداث مرررا خرررالل المواقررري المختلفرررة التررري يمرررر بهرررا الفررررد ومرررن برررين تلرررك  مرررن 

 Loss والفقردان  deprivationتعيق االستجابة الوسريلية وعرّد الحرمران  حباطات التيباإل

من بين تلك االحداث الغامضة التي يمر بها الفرد . ويرى باس ان االحبراط مرا هرو اال نرو  

 مرن انروا  المنبهرات الملذيرة الن تلرك المنبهرات أوسرع وأشرمل ، فهنراك معرادر االزعرا  

Annoyers حياة الفرد اليومية ، كالضوضا  ، الضو  الساطع ، االختناقات السركانية ، في

االحداث . وقد أكد باس على أنوا  محددة مرن المنبهرات  واالزدحا  ، التغيرات المفاجئة في

حيرث أعطرى threat ، والتهديرد Social rejection  الملذيرة ، مثرل الررفض االجتمراعي 

 Very ن حردوثها لف يراً أو سرلوكياً ، واعتبرهرا مرلثرة جرداً تلك المنبهات اهتماماً سوا  كرا

Impressive  . حيث عّد باس العدوان أحداثاً ضاغطة على الفرد ، 

  -وقد قسم باس الرفض الى ثالثة انوا  :



  0202مجلة الفتح ..................................................................... العددالسادس والثمانون . حزيران لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    
 

 

-393- 
 

ويقعد به مواجهة الفرد  : Anvarnishe dismissal الرفض الواضح العريح  -2

 للموقي بعورة مباشرة مثل اجباره على ترك المكان أما  اآلخرين أو بدونهم. 

وهو غير مباشر ياعر  :Indirect verbal rejection الرفض اللف ي غير المباشر  -0

به الفرد مثل المواقي التي يتعرل لها  الفرد ، مثل االستهزا  باآلخرين والسخرية والتي 

 إزا ها الفرد بالتقدير الواطئ للذات . ياعر 

وهي سلسلة االنتقادات التي يتعرل لها الفرد في حياته مثل نقد الوالدين أو  : النقد -3

المعلمين بعورة الذعة ، وهي مواقي ال تنسى ، وقد يكون النقد على الم هر والمالبس 

 أو طريقة الحديث وكلها تلدي الى التقليل من شان الفرد . 

التهديد : فيتمثل بمواقي لف ية مثل تهديد الوالدين ألطفالهم بالضرا والعقاا ، ويعد  أما

التهديد مثيراً للذعر والخوف ، فضالً عن ان هذه المواقي يععب على الفرد مواجهتها أو 

الرد بالمثل ألنه يفتقر الى الاجاعة والجرأة على المواجهة بعورة مباشرة. ان االحداث 

ددة بطبيعتها ، اال انها أكثر ما تقترا من أحداث فقدان االمان ، فالتهديد الضاغطة هي مه

معطلح يعرف بننه توقع الخطر ، واالستمرار في ترقب احتمالية حدوثه الى درجة 

يعاحبها عند الفرد استخدا   ليات االيمان بالقضا  والقدر ، فقد يكون مر بها سابقاً 

تعد من  فالتهديد بالقتل أو احداث السلب ، وغيرها وخبرها وعندها  سيتوقع حدوثه  فجنة

،  0222( ) السلطان :  20 – 22، ص  0229) عبد الغني :  .األحداث المهددة ل من 

 .(  44 – 43ص 

 

 السابقة :الدراسات 

 اوالً: الدراسات التي تناولت أحداث الحياة الضاغطة:

  -(:3222دراسة )الزبيدي،  -1

العالقة بين أحداث الحياة الضاغطة ومستوى الطمو  االكاديمي لدى فت الدراسة استهد     

( طالب 292طلبة كلية التربية في الجامعة المستنعرية. حيث تم اختيار عينة مكونة )

( طالبة  قد  لهم مقياس احداث الحياة الضاغطة ومقياس 22( طالباً و)20وطالبة بواقع )

ج  أن عينة البحث تتعي بمستوى مرتفع من مستوى الطمو  االكاديمي . وأظهرت النتائ

( وهي اعلى من 90،22احداث الحياة الضاغطة، حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة )

(. وتوصلت الدراسة الى أن عينة 2،29(عند مستوى داللة)2،22القيمة التائية الجدولية )

المحسوبة  لتائيةاالكاديمي حيث بلغت القيمة ا البحث تتعي بمستوى  مرتفع من االنجاز

( عند مستوى داللة 2،22( وهي اعلى من القيمة التائية الجدولية البالغة )22،923)

داله احعائيا بين أحداث ارتباطية . وتوصلت الدراسة الى عد  وجدود عالقة  (2،29)

 .الحياة الضاغطة واالنجاز االكاديمي

 -: (3213دراسة )الزهيري ،  -3

استهدفت الدراسة العالقة بين المرونة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى طلبة     

( طالب وطالبة ، قد  لهم مقياس المرونة 422الجامعة . حيث تم اختيار عينة مكونة )

النفسية ومقياس أحداث الحياة الضاغطة . وأظهرت النتائج أن عينة البحث تتعي 

وهي  (427223سية حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة)بمستوى مرتفع من المرونة النف

وال توجد فروق في مستوى  (،2،29عند مستوى داللة)( 2722أكبر من القيمة الجدولية)

المرونة النفسية بحسب متغير الجنس )ذكور، أناث(. وتوصلت الدراسة إلى أن عينة 

لقيمة التائية البحث تتعي بمستوى منخفض من أحداث الحياة الضاغطة أذ كانت ا

عند مستوى داللة  (2722( وهي أصغر من القيمة التائية الجدولية)-027342) المحسوبة
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وتوجد فروق في مستوى أحداث الحياة الضاغطة ولعالح الذكور، وتوصلت  (،2،29)

الدراسة الى وجود عالقة سالبة بين المرونة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى عينة 

 البحث.

 االستقرار النفسي : -ثانيا:        

 : النظرية الوجودية 

 يعتقد الوجوديون أن البار هم وحدهم القادرون على تحديد سلوكياتهم في أي وقت،      

ويتحمل الراشدون الذين لديهم شخعية سليمة مسلولية أفعالهم، والقرارات التي يتخذونها، 

 عية نحو االنعيا  والتوتر الاديدويحاولون تخطي العقبات والمعوقات والضغوط االجتما

والنزوات البيولوجية والمااعر، ويعبحون واعين لضغوط القوى الخارجية المفروضة 

على افعالهم، ولكن هم مع ذلك بين أن يستسلموا لهذه الضغوط او يعارضوها، وبنا اً على 

 .(32،ص2222ذلك يستطيع الناس االختيار، وبذلك فهم يعنعون أنفسهم ) جورارد،

 ويمكن أن يعني شخعية مستقرة وغير مستقرة، مما جعل العديد من العلما  ينخذ     

 بهذين النمطين في وضع المعايير ل شخاص المستقرين، وغير المستقرين نفسياً وهي:

 كل شخ  مستقر نفسياً، هو شخ  قادر على تكوين حالة من التوازن. -2

 الاخ  المستقر نفسياً، ملتز  بالحياة، وأنه يسعى ورا  األهداف التي يختارها.  -0

الاخ  المستقر نفسياً هو ذلك الاخ  الذي تكون لديه القدرة لتحمل المسلولية،  -3

ومفهو  الوجودية عن المسلولية مفهو  صار  جداً، فهو ال يرتبط باإلنسان المتردد أو 

 تقاليد.الضعيي والخاضع ل عراف وال

الاخ  المستقر نفسياً هو ذلك الاخ  الذي يتمتع بتكامل الاخعية، وتبعاً لذلك يعد -4

التفكك، أو ضعي التكامل بسبب صرا  الذات، وللتخل  من هذا العرا  يحاول الفرد أن 

يكون واعياً بذاته، أو يلكد وجوده الخاص غير المميز للوجود ألن إدراك الفرد لذاته يجعله 

 (.32،ص0224) الجميلي، سامياً، وفي نفس الوقت حراً شخعا مت

وحسب الن رية الوجودية، فنن شخعية الفرد المستقرة لديها شجاعة في مواجهة    

المستقبل، وذلك من خالل معرفة الفرد لقدراته، وإمكاناته، والتي بها يكون لديه القدرة 

إن االستقرار النفسي للفرد لتحمل النتائج التي ستترتب على افعاله، ويرى الوجوديون 

 يكون في الحرية التي يمتلكها، وما لديه من قيم دينية في اللجو  الى هللا وعبادته

 (.93،ص0222الخزرجي،)

    هما الاخ  األصيل الاخعية الوجودية نمطين أساسيين من الاخعية,         

االفتراضات  والاخ  غير األصيل, وترى  ان الاخ  األصيل يدرك تماما في سلوكه

الوجودية المتعلقة بطبيعة االنسان ,فهو يمارس بنااط وفاعلية الحاجات السيكولوجية, أو 

الوظائي المتعلقة بطبيعة االنسان , فهو يمارس بنااط وفاعلية الحاجات السيكولوجية أو 

الوظائي المتعلقة بالمنطق الرمزي او الخيال أو إصدار الحكم أو الرأي  

 ( .142-143,ص1984(,)صالح,21ص,2009)الساعدي,

أما الاخ  غير األصيل فيستحوذ عليه التعبير عن الحاجات السيكولوجية التري تميرز       

االنسرران ,وين ررر إلررى نفسرره بوصررفه ) العررب أدوار( مفروضررة سررلفا , ومجسرردة للحاجررات 

البيولوجيرررة , ويكرررون سرررلوكه مجرررزأً غيرررر متكامرررل ونمطيرررا, وغالبرررا مرررا يتضرررمن اسرررتغالال 

صرف ,وتسيطر عليه مااعره الناتجة عرن الرذنب واألسري  لآلخرين, وهو ذو اتجاه مادي 

 ( .46,ص1991(,)ألعبيدي ,143,ص1984)صالح,
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ويمكن أن يعني على أساسهما الى شخعية مستقرة وغير مستقرة, ممرا جعرل العديرد       

من العلما  ينخذ بهذين النمطين في وضع المعايير ل شخاص المستقرين, وغير المسرتقرين 

 (52,ص2006)الخزرجي,  -نفسيا وهي :

إّن الاخ  المستقر نفسريا , هرو ذلرك الارخ  القرادر علرى تكروين حالرة مرن التروازن   -  2

   -بين االشكال الثالثة للوجود وهي :

ويقعد بره عرالم الموضروعات العينيرة  -الوجود المحيط بالفرد, أو العالم المحيط بالفرد  : -أ

او انه العالم الذي يقد  للكائنات الحيوانية واإلنسانية ما المحيطة بالفرد وهو العالم الطبيعي ,

يلز  من حاجاتها البيولوجية ودوافعها وغرائزها . كما انه عالم القانون الطبيعي والردورات 

الطبيعيررة مثررل النررو  واليق ررة, المرريالد والمرروت, والرغبررة واإلشرربا .....,وهو عررالم التنرراهي 

على كل منا ان يتوافق معه باكل او بنخر )رولرو مراي ويرا للحتمية البيولوجية, الذي يتعين 

 ( .63,ص1999لو ,

وكذلك يعد العالم الذي ياترك مع الكائنات جميعا وهو حتميرة العرالم البيولروجي, ويكرون     

اتعررررال الفرررررد مررررع هررررذا العررررالم بعرررريغته المسررررتمرة عررررن طريررررق االسررررتقبال واألخررررذ                  

 (.  181,ص1997)أبوعيطة,

(هررم المناررغلون بررالوجود المحرريط بهررم اناررغاالً Mayلررذلك فررلن الععررابيين كمررا يرررى )     

 ( .May,1953,p,24مفرطا )

القلق تروجس يعرحبه تهديرد لعالقرات الفررد االجتماعيرة،وبعض َّ وقد ذكر) رولومي( أن     

صرراعاً يلديران الرى  القيم  التي يتمسك  بها، ويعتقد بننها مهمة لوجودِه ، مما ينتج إحباطراً و

 ( .  May،  1950,  (35 شعور الفرد  بالقلق 

يعنررري  -الوجرررود الخررراص برررالفرد ,أو العرررالم الرررذاتي أو الاخعررري أو العرررالم الخررراص : -ا

المواصفات الداخلية للفرد التي تميزه من اآلخررين , ومرن خاللهرا يسرتطيع الفررد فهرم ذاتره, 

أعمالرره وأعمررال اآلخرررين, وان الاررعور برراالنطالق وإصرردار الحكررم عليهررا ,والتمييررز بررين 

والحرية الذاتية يعبر عرن شرعور الفررد بحريتره الداخليرة التري تتولرد عنهرا حريتره الخارجيرة 

 ( .181,ص1997)أبو عطية,

لذلك يعد هرذا الوجرود أو العرالم هرو القرائم علرى الروعي بالرذات والعالقرة بهرا والتبعرر        

 ( .63,ص1999)رولوماي ويالو ,بالمعنى الاخعي  للحدث 

هو العالم الذي يتم فيه التفاعرل مرع  -الوجود الماارك بالعالم او عالم العالقات المعتادة : - 

األشخاص, وهو المكون من رفراق الارخ  مرن البارر, او المجتمرع الخراص بالارخ  أي 

 عالم العالقات الاخعية . 

ا الخوف الذي يتعلرق فري عالمره الخراص فلنره أما الفرد المقيد بالخوف من المجهول هذ      

يلدي إلى عد  الاعور براالنطالق والحريرة فري العرالم الرذي يعري, فيره ,إال ان إدراكره  بران 

الحياة تقود الى الموت على أية حال يجعله يعي, حياته من دون خوف مرن المجهرول ) أبرو 

 ( .       181,ص1997عطية,

 الحياة ,وانه يسعى ورا  األهداف التي يختارها .الاخ  المستقر نفسيا, ملتز  ب -0

الاخ  المستقر نفسيا هو ذلك الاخ  الذي تكون لديه القدرة على تحمرل المسرلولية,  -3

ومفهررو  الوجوديررة عررن المسررلولية مفهررو  صررار  جرردا ,فهررو ال يرررتبط باإلنسرران المتررردد أو 

 الضعيي والخاضع ل عراف والتقاليد .

سيا هو ذلك الاخ  الذي يتمتع بتكامل الاخعية, وطبقا للوجوديرة الاخ  المستقر نف -4

العررا  يحراول  فان التفكك او ضعي التكامل ينجم عن صررا  الرذات, وللرتخل  مرن هرذا
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أن يكون واعيا بذاته ,أو يلكرد وجروده الخراص غيرر المميرز للوجرود الن إدراك الفررد  الفرد

 .(39,ص2004)الجميلي,  وفي الوقت نفسه حراً  لذاته يجعله شخعاً متساميا,

  -وقد حدد )رولو مي ( سّت صفات لطبيعة الاخ  األصيل وهي :

إن محور ارتكاز المر  داخل نفسه, والقلق هو الحالة الوحيدة التي يوظفهرا الفررد لحمايرة  -أ

 مركز الوجود . 

حرول هرذه الرذات وهرو ان لإلنسان شخعية مميزة إلثبات ذاته والحفراظ علرى مركزيتره  -ا

 يطلب اإلرادة .

 عند االنسان القابلية ليتحول من هذا التمركز الذاتي إلى المااركة مع اآلخرين . - 

يجب أن يبتعد االنسان عن هذا التهديد قردر اإلمكران, فالهردف األساسري هرو تحريرره مرن  -د

 هذا التهديد .

 ه الخاصة .لكل شخ  صفاته الخاصة , وخبراته الفريدة وتهديدات -ر

ان االنسررررررران يعررررررري مثيررررررررات القلرررررررق , ويحررررررراول الوقررررررروف ضرررررررد هرررررررذا القلرررررررق  -ز

 ( .338,ص2009(,)أسعد وعريبات ,285-284,ص1998)الزيود,

واستناداً الى الن رية الوجودية ,فان الاخعية المستقرة هي القادرة على إبدا  الارجاعة     

وإمكاناته التي تجعله قادرا على تحمل في مواجهة المستقبل من خالل معرفة الفرد لقدراته ,

النتائج التي ستترتب على أفعاله, ويررى الوجوديرون إّن االسرتقرار النفسري للفررد يكرون فري 

حريتررررره, وفررررري اختيرررررار القررررريم الدينيرررررة التررررري تكرررررون فررررري اللجرررررو  الرررررى هللا وعبادتررررره 

 النفسي:الدراسات السابقة التي تناولت االستقرار     . (53,ص2006)الخزرجي,

 0202  (حسين  ومحمد دراسة  :)- 

استهدفت الدراسة العالقة بين العجز المتعلم واالستقرار النفسي لدى طلبة الجامعة حيث     

( طالب وطالبة، قد  لهم مقياس العجز المتعلم ومقياس 022تم اختيار عينة مكونه من )

الجامعة يعانون من العجز المتعلم  .االستقرار النفسي وتوصلت الدراسة الى النتائج االتية

الجامعة يتمتعون  طلبة وتوجد فروق ذو داللة احعائية في العجز المتعلم ولعالح الذكور.

واالناث في الذكور         روق ذو داللة احعائية   بينباستقرار نفسي عالي وال توجد ف

  االستقرار النفسي. 

 ( 0202دراسة مغامس) 

  ستحواذية لدى طلبة االاستهدفت الدراسة العالقة بين االستقرار النفسي واالفكار          

( طالب وطالبة، قد  لهم مقياس 022االعدادية، حيث تم اختيار عينة مكونه من ) المرحلة 

 االستقرار النفسي ومقياس االفكار االستحواذية.  وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

حيث بلغت  رجة عالية من االفكار االستحواذيةعدادية لديهم داالأن طلبة المرحلة  -2

( عند درجة حرية     2،22ة الجدولية )القيمة التائي( أكبر من 9،22القيمة التائية المحسوبة )

 (2،29 ). 

يعانون من عد  االستقرار النفسي الذين  عينة البحث من طلبة المرحلة االعدادية أن  -0

( وهي 22،2،حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة) ياعرون أنهم غير مقبولين من األخرين

 .(2،29( عند مستوى داللة )2،22أكبر من القيمة التائية الجدولية)

 توجد عالقة قوية ما بين االستقرار النفسي واالفكار االستحواذية لدى طلبة المرحلة -3

 .( 2،29حيث بل  معامل االرتباط ) االعداداية

 ) منهجية البحث واجراءاته( الفصل الثالث



  0202مجلة الفتح ..................................................................... العددالسادس والثمانون . حزيران لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    
 

 

-397- 
 

البحث وصي مجتمع الوصفي االرتباطي وتضمنت اجرا ات اتبعت الباحثة المنهج       

البحث واختيار العينة وتحديد االدوات واجرا ات القياس والوسائل االحعائية المستخدمة 

 فيه.

 مجتمع البحث : -: اوالً              

 يتكون مجتمع البحث الحالي من طلبة جامعة ديالى كلية التربية المقداد للعا  الدراسي       

( للدراسة العباحية وللمرحلة الثانية والثالثة والرابعة ولكال الجنسين وقد 0202-0202)

( اناث 022و) ( ذكور022( طالب وطالبة بواقع )992بل  حجم المجتمع البحث )

 (2موزعين على اقسا  الكلية وكما موضح في الجدول رقم )

 (1جدول رقم )                                           

 توزيع افراد مجتمع البحث حسب الجنس

 المجمو  اناث ذكور القسم ت

 324 222 022 الرياضيات 2

االرشاد النفسي والتوجيه  0

 التربوي

24 222 220 

 992 022 022 المجمو  3

 

 عينة البحث: -: ثانياً 

( ( 200 ية العاوائية اذ بل  حجم العينةاختيرت عينة البحث الحالي بالطريقة الطبق    

زعين على اقسا  الكلية وللمراحل الثانية والثالثة والرابعة ولكال الجنسين طالب وطالبة مو

 ( .0وكما موضح في الجدول رقم )

 (3)جدول 

 العينة البحثتوزيع افراد 

 المجمو  اناث ذكور المرحلة القسم

 

 الرياضيات

 34 22 22 الثانية

 34 22 22 الثالثة

 30 22 22 الرابعة

االرشاد النفسي 

 والتوجيه التربوي

 34 22 22 الثانية

 32 22 22 الثالثة

 32 29 29 الرابعة

 022 222 222  المجمو 

 

 اداتا البحث : -ثالثاً :

بما إن هدف البحث الحالي التعرف على أحداث الحياة الضاغطة لدى طلبة كلية التربية     

المقداد وعالقتها باالستقرار النفسي فلن ذلك يتطلب اختيار أداتين قياسيتين األولى لقياس 

إحداث الحياة الضاغطة والثانية لقياس االستقرار النفسي، وبعد اطال  الباحثة على 

(، لمعد لطلبة الجامعة، 0222،الزبيدي تم اختيار مقياس ) اسبة للبيئة العراقيةالمقاييس المن
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الن المقياس مر على بنا ه احدى عارة سنة  البد من التحقق من العدق والثبات للمقياس، 

( لمعد لطلبة الجامعة وايضاً 0222والمقياس الثاني تم اختيار مقياس مقياس )الخزرجي،

 ق والثبات للمقياس الن المقياس مر على بنا ه فترة طويلة.يحتا  الى استخرا  العد

 :مقياس احداث الحياة الضاغطة -اوالً :  

الذي  ( الذي يقيس احداث الحياة الضاغطة 0222مقياس ) الزبيدي ، تبنت الباحثة     

، ويتكون المقياس من بديلين لف يين يايران إلى احداث يمر بها  ( فقرة02من )يتكون 

المستجيب وأخرى لم يمر بها. أما تعحيح اإلجابة على المقياس فيتم عن طريق اعطا  

الذي يقيس احداث الحياة الضاغطة وصفر للبديل الذي ال يقيس احداث  درجة واحدة للبديل

( وادناها )صفر( أما المتوسط 02قياس) الحياة الضاغطة. وبذلك تكون أعلى درجة للم

( درجة. ومن أجل الدقة قامت الباحثة بليجاد العدق ال اهري للمقياس 2379الفرضي)

  .وذلك بعرضه على مجموعة من الخبرا  من أساتذة العلو  التربوية والنفسية

لغت حيث بوبعد هذا االجرا  قامت الباحثة بليجاد الثبات بطريقة معامل الفاكرونباخ       

( واستخدمت 0.81ث الحياة الضاغطة بهذه الطريقة )ادقيمة معامل الثبات لمقياس اح

( طالباً وطالبة وتم 92( على عينة تتكون من )24الباحثة  إعادة االختبار بعد مدة ) 

  )2723) استخدا  معامل ارتباط بيرسون بين مجموعتي درجات التطبيق االول والثاني

 الثبات.وهو ملشر جيد على 

 مقياس االستقرار النفسي : -: ثانياً    
( الذي يقيس االستقرار النفسي الذي يتكون من 0222تبنت الباحثة مقياس )الخزرجي،      

موزعة على خمس بدائل ) تنطبق علي دائماً، تنطبق علي غالباً، تنطبق علي  ( فقرة02)

( وادناها 249ى درجة )لعتنطبق علي ابداً(  وبذلك تكون ا احياناً، تنطبق عليه نادراً، ال

( درجة، . ومن أجل الدقة قامت الباحثة بليجاد 22( درجة والمتوسط الفرضي)02)

العدق ال اهري للمقياس وذلك بعرضه على مجموعة من الخبرا  من أساتذة العلو  

لثبات بطريقة معامل وبعد هذا االجرا  قامت الباحثة بليجاد ا التربوية والنفسية .

( 0.80الفاكرونباخ حيث بلغت قيمة معامل الثبات لمقياس االستقرار النفسي بهذه الطريقة )

( طالباً 92( على عينة تتكون من )24واستخدمت الباحثة  إعادة االختبار بعد مدة ) 

والثاني وطالبة وتم استخدا  معامل ارتباط بيرسون بين مجموعتي درجات التطبيق االول 

 وهو ملشر جيد على الثبات.  ) 2722)

 الوسائل االحعائية :       

 . SPSSاستخدمت الباحثة الحقيبة االحعائية  -2

االختبار التائي لعينة واحدة إليجاد درجة احداث الحياة الضاغطة واالستقرار النفسي  -0

 لدى عينة البحث.

 معامل ارتباط بيرسون الستخرا  العالقة بين المتغيرين. -3

 معادلة لفاكرونباخ إليجاد ثبات المقياسين. -4

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها
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 الهدف االول : مستوى احداث الحياة الضاغطة عند طلبة كلية التربية المقداد  .

للتعرف على هذا الهدف قامت الباحثة بنخذ استجابات  العينة على مقياس احداث الحياة      

الضاغطة. وأظهرت النتائج  إلى أن المتوسط الحسرابي لردرجات  العينرة  علرى المقيراس قرد 

( درجة، وعند معرفرة داللرة الفررق 27222( درجة وبانحراف معياري قدره )23742بل  )

غيرر ( درجرة ، تبرين أن الفررق 23،9والمتوسط الفرضي الذي بلر  )بين المتوسط الحسابي 

 راصرغ وهي( 27229) (، إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة2،29دال إحعائيا عند مستوى)

 (3في جدول ) كما مبين( 222(، وبدرجة حرية )2،22من القيمة التائية الجدولية البالغة )

 (3جدول )

والمتوسط الفرضي  احداث الحياة الضاغطةاالختبار التائي للفرق بين متوسط درجات 

 للعينة

الداللة 

المعنوية 

عند 

2729 

درجة  القيمة التائية

 الحرية

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

 المقياس العدد

 المحسوبة الجدولية

 

غير دال 

 احعائيا

 

2722 

 

27229 

 

222 

 

2379 

 

27222 

 

23742 

 

022 

مستوى 

احداث 

الحياة 

 الضاغطة

 

احداث الحيراة الضراغطة ، متوسط من مستوى  افراد عينة البحث لديهم  وهذا ياير إلى     

نتيجررة طبيعيررة لتفاعررل الفرررد مررع متغيرررات الحيرراة فالضررغوط والحيرراة تحرردث  ن الضررغوط ال

هرو ان الحيراة ال تسرير علرى وتيررة واحردة ) تسيران جنباً الى جنب وذلرك لسربب واضرح اال 

( Jenkins,Harts,Rose,1979وقد يعود ذلك الى ما أشار إليه )  (.3،ص0229شمسان،

(. 34،ص2222أن االحداث تتعرل للنسيان اذا تجاوزت الفترة عن الستة اشهر ) غررا،

الى تمترع  وديع كان متوسط وتعتقد الباحثة ان  مستوى االحداث الضاغطة لدى عينة البحث

النفسية التي مكنتهم مرن مواجهرة احرداث الحيراة الضراغطة والمواقري  افراد العينة بالعالبة

المهددة واستيعاا تنثيراتها، فتعاملوا معها بواقعيرة والتعردي لهرا بمرا يالئمهرا وبمرا يضرمن 

مررع دراسررة ) الزبيرردي  نتيجررةهررذه ال ختلفررتوالوقايررة مررن سررلبياتها. ا االنتفررا  مررن ايجابياتهررا 

( الترري توصررلت الررى  أن عينررة البحررث تتعرري بمسررتوى مرتفررع مررن احررداث الحيرراة 0222

( التي توصلت الى أن عينة البحث تتعي 0220تفقت مع دراسة )الزهيري و  الضاغطة،

 بمستوى منخفض من أحداث الحياة الضاغطة.

 .  ية التربية المقدادطلبة كل االستقرار النفسي عند : مستوى  الهدف الثاني    

سرتجابات  العينرة علرى مقيراس االسرتقرار بنخرذ ا ةالباحثر تللتعرف على هذا الهدف قامر     

النفسي. وأظهرت النتائج  إلى أن المتوسط الحسابي لدرجات  العينرة  علرى المقيراس قرد بلر  

 ( درجرة، وعنرد معرفرة داللرة الفررق027330نحراف معيراري قردره )ا( درجة وبر24700)

دال   ( درجررة ، تبررين أن الفرررق22بررين المتوسررط الحسررابي والمتوسررط الفرضرري الررذي بلرر  )

مرن  كبرروهري أ ( -27224)(، إذ بلغت القيمة التائية المحسروبة2،29إحعائيا عند مستوى)

 (4في جدول ) كما مبين( 222(، وبدرجة حرية )2،22القيمة التائية الجدولية البالغة )

 (4جدول )

 ةالتائي للفرق بين متوسط درجات االستقرار النفسي والمتوسط الفرضي للعيناالختبار 
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الداللة 

المعنوية 

عند 

2729 

درجة  القيمة التائية

 الحرية

الوسط 

 الفرضي

 االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

 المقياس العدد

 المحسوبة الجدولية

 

دال 

 احعائيا

 

2722 

 

27224- 

 

222 

 

22 

 

027330 

 

24700 

 

022 

مستوى 

االستقرار 

 النفسي

 

يتمتعون باستقرار نفسي ال هذه النتيجة تبين أن طلبة كلية التربية المقداد  ومن خالل     

الضغوط النفسية التي ليس بالضرورة تكون جميعها سلبية  ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى

تكون دافعة لإلنجاز، والسلبية  دا ات االيجابية والسلبية، االيجابية منهابل هي مجموعة اال

في إمكانياته المادية   منها تكون ناتجة عن ارتفا  سقي طموحات الفرد وانخفال حاد

 والنفسية والجسمية والروحية مما يلدي إلى عد  االستقرار النفسي وتختلي هذه النتيجة 

م استقرار ( التي توصلت الى ان طلبة الجامعة لديه0202نتيجة دراسة حسين ومحمد )مع 

( الذي توصلت الى ان افراد العينة  0202مع دراسة مغامس  ) واتفقت .عالي نفسي

 يعانون من عد  االستقرار النفسي.

الهدف الثالث :  العالقرة االرتباطيرة برين احرداث الحيراة الضراغطة واالسرتقرار النفسري عنرد 

 طلبة كلية التربية المقداد.

 للتعرررررررف علررررررى هررررررذا الهرررررردف, اسررررررتعملت الباحثررررررة معامررررررل ارتبرررررراط بيرسررررررون       

(Person Correlation لرردرجات أفررراد العينررة علررى مقيرراس احررداث الحيرراة الضرراغطة )

 (9في جدول ) ، فكانت النتائج كما مبينودرجاتهم على مقياس االستقرار النفسي

 (5جدول )

 الحياة الضاغطة  و االستقرار النفسيمعامل االرتباط والقيمة التائية بين احداث 

مستوى الداللة 

 2025عند 

قيمة معامل االرتباط  القيمة التائية

احداث الحياة بين 

الضاغطة و االستقرار 

  النفسي

 العدد

 المحسوبة الجدولية

 

 دالة 

 

102.2 

 

10282 

 

20142 

 

322 

 

 

تفسير هذه النتيجة  ان مواجهة أحداث وظروف ومتطلبات الحياة بقوة وصالبة         

نفسية وتكيي معها والقيا  بمجموعة من القرارات والخيارات لمواجهة ال روف 

بنجا   تجعل الفرد ياعر باالرتيا  والرضا وارتفا  مستوى إحساسه بالكفا ة  والمتطلبات 

احساسه بضغوط احداث الحياة  وإلى شعوره  الذاتية واالجتماعية مما يلدي انخال

 . باالستقرار النفسي وتمتع بعحة نفسية جيدة

الهدف الرابع : مستوى الفروق في مقياس احداث الحياة الضاغطة  تبعا لمتغير 

 الجنس)ذكور ،اناث (
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(  وبانحراف 22722البحث الحالي أن المتوسط الحسابي للذكور قد بل  ) نتائجاظهرت     

( وبانحراف معياري ) 2729 ( أما عينة االناث كان الوسط الحسابي)27402ي )معيار

  أن القيمة التائية المحسوبةاالختبار التائي لعينتين  مستقلتين اظهر  (  وباستخدا  47042

وعند مستوى داللة (، 2،22( وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )247222)تبل  

وتاير هذه النتيجة الى وجود فروق بين الجنسين في  ( 222) وبدرجة حرية( 2729)

 كما مبينمستوى احداث الحياة الضاغطة لدى طلبة كلية التربية المقداد ولعالح الذكور . 

 (2في جدول)

 (.جدول )  

االختبار التائي لعينتين مستقلتين بين متوسط درجات احداث الحياة الضاغطة على وفق 

 متغير الجنس

 الداللة

المعنوية 

 2729عند 

درجة  القيمة التائية

 الحرية

االنحراف 

 المعياري

 الجنس العدد المتوسط

 المحسوبة الجدولية

دال 

 ااحعائي

 الذكور 222 22722 27402 222 247222 2722

 االناث 222 2729 47042

 

يكونوا أكثر وقد يعود ذلك الى طبيعة شخعية الذكور ومواصفاتها يساهم في ان      

، وان الذكور في مرحلة يتطلعون الى ان يكون لديهم أكثر قدر من  عرضه للضغوط

الحرية والمسلولية. وان طبيعة مجتمعنا تسمح للذكور باالنفتا  مما يجعل تفاعله مع 

 ( بننBussالمجتمع ومجاالت الحياة اكثر تاعباً ويتطابق هذا التفسير مع ما اشار اليه )

زاد تفاعلهم مع المجتمع اصبحوا اكثر عرضه للمنبهات الملذية ومعادر  االفراد كلما

(، وان المجتمع الارقي يبدأ بتوجيه الذكور مبكراً Buss,1961:p283االزعا ) 

واشعارهم بتحمل المسلولية ، فضالً عن رغبة الذكور في ان يكونوا اعضا  ال يقلون 

ت هذه النتيجة مع دراسة ) الزهيري واتفقاهمية عن والديهم  بعدهم رجال المستقبل. 

 .(التي توصلت الى وجود فروق في احداث الحياة الضاغطة والعالح الذكور0220

الهدف الخامس : مستوى الفروق في مقياس االستقرار النفسي تبعا لمتغير الجنس)ذكور 

 ،اناث (

(  وبانحراف 22723)اظهرت نتائج البحث الحالي أن المتوسط الحسابي للذكور قد بل       

( وبانحراف معياري 22722( أما عينة االناث كان الوسط الحسابي)097222معياري )

(  وباستخدا   االختبار التائي لعينتين  مستقلتين اظهر أن القيمة التائية المحسوبة  327244)

اللة (، وعند مستوى د2،22( وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )07232تبل  )

 (2كما مبين في جدول )(  222( وبدرجة حرية )2729)

 

 

 

 (7جدول )

تبعا  االستقرار النفسياالختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات 

 لمتغير الجنس



  0202مجلة الفتح ..................................................................... العددالسادس والثمانون . حزيران لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    
 

 

-402- 
 

الداللة 

المعنوية 

عند 

2729 

درجة  القيمة التائية

 الحرية

االنحراف 

 المعياري

 الجنس العدد المتوسط

 المحسوبة الجدولية

دال 

 ااحعائي

 الذكور 222 22723 097222 222 07232 2722

 االناث 222 22722 327244

 

توجد فروق ذات داللة احعائية في االستقرار النفسي تبعاً تفسير نتيجة الهدف الخامس      

ولعالح االناث، ان االحساس باالستقرار النفسي وتمتع   لمتغير الجنس )ذكور، اناث(

الفرد به هو نتا  لعملية التفاعل االجتماعي بين الفرد والبيئة االجتماعية التي يعي, فيها 

لمختلفة  أي أن الفرد كونه مستقر نفسياً بسبب ما تعلمة في البيئة من الخبرات  والمواقي ا

ة بالحب والحنان من قبل االسرة ورعاية ة خاصة مليئوخاصة االناث يح ى برعاي

واحترا  من قبل المجتمع جعلتهم اكثر استقرار نفسي والاعور باالمان من الذكوروهذا 

ان الاخ  المستقر نفسياً هو الاخ  القادر الذي يوضح المن ور الوجودي  يتفق مع 

محيط بالفرد، على تكوين حالة من التوازن بين االشكال الثالثة للوجود وهي الوجود ال

والوجود الخاص بالفرد ، والوجود المحيط بالعالم. وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة حسين 

الجنس ( التي توصلت الى ان ال توجد فروق ذات داللة احعائية بحسب 0202ومحمد )

 في مستوى االستقرار النفسي.

 

 المقترحات :      

  -تي :في ضو  البحث الحالي تقتر  الباحثة اآل       

دراسة العالقة بين االحداث الحياة الضاغطة ومتغيرات اخرى مثل الكفا ة الذاتية ،  -2

 المسلولية االجتماعية ، الهوية االجتماعية. 

اجرا  دراسة مقارنة في الخعائ  الاخعية لذوي االستقرار النفسي العالي وذوي  -0

 دافع االنجاز لدى طلبة الدراسات العليا. 

القيا  بدراسة مماثلة على عينات اخرى تضم أفراداً من شرائح اجتماعية متباينة مثل  -3

 )تالميذ المدارس الثانوية ، الطلبة االيتا  ، المعوقين ، األرامل(. 

 

 اوالً: المصادر العربية       

، ترجمة قدوري و الحقيقة والوهم في علم النفس(: 2222)ايزنك، هانز جوردن  .1

 ار المعرفة القاهرة.رؤوف ن مي، د

المرونة النفسية وعالقتها بنحداث الحياة (: 0220الزهيري، لميا  قيس سعدون ) .3
 رسالة ماجستير غير مناورة.الضاغطة. 

استراتيجيات التكيي ألحداث الحياة الضاغطة وعالقتها (: 0222) الجنابي، بلسم عواد .2
 التربية ابن الهيثم. جامعة بغداد.. رسالة ماجستير غير مناورة. كلية بالتوافق الجامعي

 . مناورات وزارة الثقافة. عمان.الاباا والمواجهة الضغوط(: 0222)حمدي، نزيه  .4

قوة تحمل الاخعية وأساليب التعامل مع ضغوط (: 2229) الحلو. بثينة منعور  .5
 . اطروحة دكتوراه، كلية اآلداا. بغداد.الحياة
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: مناورات دار النه ة العربية، الاباا االكتئاا لدى(: 0222)معريس. البا سليم  ..

 .2بيروت لبنان،ط

احداث (: 0223) ر بني واحمد الاريفي ورامي طاطوش معطفى. واخرون، منا .7
الحياة الضاغطة والاعور بالرضا عن الحياة والعالقة بينهما لدى طلبة جامعة اليرموك 

 .في االردن

، كلية اآلداا. والمقاييس النفسيةاالختبارات (: 2222)الزوبعي. عبد الجليل واخرون  .8

 جامعة بغداد.

الوجود االمثل وااللتزا  وعالقتهما بالرضا عن (: 0223)الامري، كريم عبد سامر  .2
 . كلية االداا، جامعة بغداد. اطروحة دكتوراه غير مناورة.النفس

عالقة الضغوط والدافعية لالنجاز ومركز ( : 0229شمسان ، مازن احمد عبدهللا ) .12
، اطروحة دكتوراه ،  التحكم بالتوافق الدراسي للطالا الجامعيين في الريي والحضر

  . كلية التربية ، جامعة عدن

الحذر( وغالقته  -األسلوا المعرفي) المجازفة(: 0222)الاويلي. ميثم علي حسين  .11
 .. رسالة ماجستير غير مناورةباالستقرار النفسي لدى طلبة الجامعة

، رسالة ماجستير  ضغوط الحياة وعالقتها بال هار( : 2222غرا ، مازن كامل ) .20

  . غير مناورة ، كلية االداا ، جامعة بغداد

 ثانياً : المصادر االجنبية 

13. Buss , A.H. (1961): Psychology Of Aggression , John Wiley & 

Sons Inc , New York , London , Sydney .  

14. 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 .   

15. May, polo,(1935),may search for HimselfmWWW.Norton.com., 

Inc N.Y.                                                       

 المالحق

 ( مقياس احادث الحياة الضاغطة1) ملحق

 ت الفقرات احداث امر بها احداث لم امر بها

العثور على رفات بعض االقارا في   

 المقابر الجماعية

2 

موت أحد األصدقا  اثر االصابة بمرل   

 ما

0 

 3 وفاة األا  

 4 وفاة األ   

 9 فقدان احد أفراد األسرة  

 2 اعتقال احد افراد األسرة  

تهديد احد أفراد األسرة بالقتل من قبل   

 جهات مجهولة

2 

 2 فقدان شي  ثمين جداً   

 2 تعرل المنزل لعملية سرقة  

 22 تعرل أحد الوالدين للسلب  
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 22 التعرل لمحاولة االختطاف   

 20 االزدحامات المرورية الخانقة بالطرقات  

 23 االنقطا  عن زيارة األقارا  

الذهاا إلى  للمضايقة  عندالتعرل   

 أماكن الترفيه

24 

 29 انتقاد احد الوالدين ألبنائهم أما  األخرين  

 22 ه واخواتهتوبيخ األخ األكبر الخوات  

 22 تمييز أحد الوالدين في التعامل مع األبنا   

 22 توبيخ األستاذ للطالب أما  زمالئه  

 22 اهمال الوالدين ألبنائهم  

 02 رغبة الزمال  بعداقتيعد    

 02 سخرية بعض الزمال  مني لاكل جسمي  

 00 ثير الضحك  لقااااطالق علَي   

 03 يبدي بعض األفراد ضجرهم مني مباشرة  

 04 أعاني من عوز مادي  

 09 بساطة ورخ  المالبس التي ارتديها  

 02 تحمل مسلولية معياة العائلة  

 02 االضطرابات الطائفية  

 

 ( مقياس االستقرار النفسي3ملحق )

ال ينطبق 

 عليه ابداً 

ينطبق 

 علي نادرا

ينطبق 

علي 

 احيانا

ينطبق 

علي 

 غالبا

ينطبق 

علي 

 دائما

 ت الفقرات

أشعر باألمان عندما أخر       

 من البيت 

2 

اشعر بالراحة لنو  العالقة      

 التي تربطني بنصدقائي

0 

تكوين اعتقد أنني قادر على      

 عالقات إيجابية مع االخرين

3 

 4 اعبر عما بداخلي بسهولة     

أشعر بالراحة عندما استيقظ      

 من النو 

9 

اشعر بالرضا لما وصلت      

 إليه من مستوى علمي

2 

أتقبل نقد أفراد أسرتي      

وأصدقائي دون أن أشعر 

 باالنزعا 

2 

أفضل البساطة في الم هر      

 والملبس

2 

أعمل لفترة طويلة دون أن       2 
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 اشعر بالتعب

أخاف الموت رغم علمي      

 بننه حقاً علينا

22 

أحب أن أشارك االخرين      

 مسراتهم واحزانهم

22 

افضل االتزا  بالم اهر      

 االجتماعية

20 

 23 أشعر أن صحتي جيده     

أشعر أن مهنتي في المستقبل      

 أسرةتساعدني على تكوين 

24 

أشعر أنني قادر على حل      

 ماكالتي اليومية بهدو 

29 

أشعر بالسعادة عندما اكون      

 بين افراد اسرتي

22 

أتعامل مع الناس ببساطة      

 ودون تكلي

22 

أنا  نوماً عميقاً خاِل من      

 الكوابيس الليلية

22 

أشعر بالتفاؤل عندما أفكر      

 في المستقبل

22 

من األفضل أن أكون      

 شخعاً ينخذ أكثر مما يعطي

02 

أتمسك بارائي التي أعتقد      

 بعحتها

02 

أفضل عد  التنخر في تقديم      

 العون ل خرين

00 

أشعر بالضيق عندما يقترا      

التدريسي مني أثنا  

 االمتحان 

03 

مساعدة أهلي في البيت      

وانجاز واجباتي معاً 

 بالضيقياعراني 

04 

أشعر بالرغبة في االنسحاا      

عندما عندما أكون مع 

 االخرين

09 

أشعر بالضيق واالنزعا       

عندما يتحدث األخرين 

 بسرعة ودون توقي

02 

أشعر أن اختعاصي ال      

 يتناسب مع طموحاتي

02 

اطلب رأي االخرين       02 
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وماورتهم عندما تواجهني 

 ماكلة

بالقلق من احتمال أشعر      

 اصابتي بمرل ما

02 

 

حسب الدرجة  أسماء السادة المحكمين الذين عرض عليهم المقاييس مرتبة  (2ملحق )

 العلمية

 ت االسم الثالثي التخع  مكان العمل

جامعة بغداد /كلية 

 األداا

 2 بثينة منعور لحلو  أ.د    علم النفس الاخعية

جامعة بغداد/ كلية 

 الهيثمتربية أبن 

 0 أ.د ناجي محمود ناجي النواا   علم النفس شخعية

جامعة بغداد / كلية 

 التربية أبن الهيثم

 3 فاضل جبار جوده  أ.د علم النفس التربوي

جامعة بغداد /كلية 

 األداا

 4  أسما  عبد محيي أ.د شخعية وصحة نفسية

جامعة بغداد / كلية 

 تربية أبن رشد

 9  .د محمودأ.بلقيس  قياس وتقويم

جامعة بغداد/ كلية 

 األداا

 2 ديار عوني فاضلأ. .د  علم النفس التربوي

جامعة ديالى/ كلية 

 تربية للعلو  األنسانية

 

 2 م هر عبد الكريم السليم أ.د علم النفس التربوي

جامعة بغداد/كلية 

 تربية أبن رشد

 2 خالد جمال جاسمأ. .د  قياس وتقويم

جامعة ديالى كلية 

 التربية المقداد

 2 أ. .د  أياد هاشم محمد علم النفس التربوي

جامعة ديالى كلية 

التربية للعلو  

 االنسانية

 22 حسينأ. .دمحمد ابراهيم  علم النفس التربوي

 


