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 هص امل

ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة المرونة النفسية  و عالقتيا بالضغوط النفسية الناتجة عن 
لدى عينو من طالب جامعة عين شمس , و قد تكونت عينو   COVID-19فيروس كورونا المستجد 

سنة ( و قد إشتممت أدوات  22: 03) ( طالب و طالبة ممن تتراوح أعمارىم ما بين021الدراسو من )
البحث عمى مقياس المرونة النفسية و مقياس الضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد 
)إعداد الباحثة ( , و قد توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين المرونة 

كورونا المستجد لدى طالب الجامعة , كما لم تتضح النفسية و الضغوط النفسية الناتجو عن فيروس 
فروق ذات داللو إحصائية في المرونة النفسية و الضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا لدى 

 النوع االجتماعى ( –طالب الجامعة تعزى لممتغيرات األتيو ) الكمية 

  -: انكهمات املفحاحٍة
 طالب جامعة عين شمس  COVID-19روس كورونا المرونة النفسية , الضغوط النفسية , في

 

The aim of the current research is to study the relation between the 

psychological resilience and psychological stress resulting from the new 

corona virus COVID-19 upon Ain-Shams university students. 

The research sample consisted of (120) students , ages ranging (18-23) 

years , the research tools included a measure of psychological resilience and 

psychological stress resulting from the new corona virus COVID-19 

(prepared by the researcher) , the results of the research found that there 

was statistically significant correlation between psychological resilience and 

psychological stress resulting from the corona virus , also there was no 

statistically significant differences in correlation between psychological 

resilience and psychological stress resulting from the corona virus indicated 

by these variables ( Age-Faculty-Gender ). 

 Psychological Resilience – psychological stress 

resulting from the new corona virus COVID-19 – Ain-Shams university 

students .
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 مقدمة
تعد المرونة النفسية أحد المكونات الرئيسية المكممة لمصحة النفسيبة وتعكس مقدرة الشخص عمي 
مقاومة الضغوط  التي من شأنيا إحداث التوازن النفسي واالجتماعي لدي الشخص اي أنيا :" القطب 

المحن الموجب لمظاىرة الفريدة من الفروق الفردية لمشخصية في استجابات الناس لمضغوط و 
("Ungar, 2008 .) 

فالمرونة النفسية ىي عممية عميقة يظير الشخص من خالليا السموك اإليجابي التكيفي في 
الوقت الذي يواجو فيو الصعوبات العظيمة والصدمات المؤلمة وضغوطات الحياة , فيي قدرة الشخص 

سية لمصحة النفسية خاصة عمي المحافظة عمي صحتو البدنية والنفسية إلنيا ىي أحد المكونات الرئي
 في حال كان اإلنسان معرضا لمضغط والتوتر. 

ىذا وقد أصبحت ضغوط الحياة ظاىرة ممموسة في كافة المجتمعات لكن بدرجات متفاوتة, ويحدد 
ىذا التفاوت عدة عوامل منيا طبيعة المجتمعات ودرجة تحضرىا وما يفرضو ذلك من شدة التفاعل 

عاظم سرعة معدل التغيير في تمك المجتمعات وما تفرضو عمي نمط الحياة واالعتماد وشدة الصراع وت
 فييا لدرجة دعت الكثيرين لتسمية العصر الحديث بعصر الضغوط.

ىذا وقد تؤثر الضغوط النفسية المتكررة عمي صحة الفرد فقد تعيق أعمالو وحياتو اإلجتماعية, 
ف من قوى الفرد ويدمره إذا لم يكن لديو حيث أن الضغط النفسي المتكرر والمستمر والشديد يضع

 ( . 0553المرونة النفسية لمواجية ىذا الضغط ومعالجتو. ) حامد زىران , 
ومن الضغوط الحالية التي نواجييا في حياتنا ىو إنتشار نوعا جديدا من الفيروسات يسمي 

حاء العالم والذي انتشر عمي نطاق واسع في جميع أن COVID-19)فيروس كورونا المستجد ) 
 والذي توجد محاوالت عديدة لمتوصل إلي لقاح أو عالج لو. 

في السنوات األخيرة شيد العالم حاالت تفش حادة لفيروسات خطيرة عمي غرار فيروس نقص 
, ووباء 2112المناعة البشري ) اإليدز (, وكذلك المرة األولي التي تفشي فييا ميكروب سارس عام 

, ولكن األمر ىنا يختمف حيث ينتمي كل من فيروس كورونا المستجد 2115أنفمونزا الخنازير عام 
(, إلي عائمة " فيروسات كورونا " وقد أظير تحميل MERS( والميرس ) SARSوفيروس سارس ) 

 تختمف إختالفا كبيرا عن جيني  COVID-19الجينات في الماضي أن خصائص الجين الخاص ب 
 "SARS-COV  " و "MERS-COV ." 

نجد أن إنتشار ىذا الوباء فيروس كورونا المستجد والذي قد أودي بحياة الكثيرين بحسب ما لذا 
قد نشرتو منظمة الصحة العالمية وما تتداولو وسائل اإلعالم يوميا بل لحظة بمحظة وكيفية أخذ 

فراد اإلجراءات الوقائية لممحافظة عمي عدم إنتشار الفيروس, وكل ىذا يمثل عامل ضغط كبير عمي األ
وخصوصا في المرحمة الجامعية من المراحل األساسية في حياة الشخص والتي تحدد شكل حياتو 
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المستقبمية , حتي يتغمب الطالب عمي ىذه المرحمة بنجاح يتوجب عميو القدرة عمي مواجية الضغوط 
النفسية لدي  ومصاعب الحياه اليومية , واألخذ والعطاء والتفاعل مع اآلخرين, وكل ذلك يتطمب المرونة

الطالب الجامعي حتي يعبر ىذه المرحمة بسالم ويعيش بصحة نفسية جيدة, ومن ىنا انطمقت فكرة ىذه 
الدراسة لدي الباحثة في محاولة التعرف عمي العالقة بين المرونة النفسية والضغوط النفسية الناتجة 

 لدى عينة من طالب جامعة عين شمس.   COVID-19عن فيروس كورونا 
 مشكهة اندراصة  -نٍا :ثا

إن الشخص الذي يتمتع بالمرونة النفسية ىو شخص قادر عمي تحقيق التوازن بين متطمباتو       
الداخمية والخارجية وتحقيق التوازن الداخمي والرضا واإلسيام الفعال في مجتمعو ومواجية كافة 

 ضغوطات الحياة.
دي األفراد ىو مطمبا من المطالب التي تسعي ومن ىنا كان تحقيق المرونة النفسية  و وجودىا ل

نتياء بالجامعة لتحقيقو لدي األفراد ليكونوا منتجين وفاعمين  المؤسسات التربوية بدءا من األسرة وا 
ويتمتعوا بمرونة نفسية تسيم في تحقيق التكيف ومواجية مطالب وضغوطات الحياة عمي الرغم من 

 ( .Hartley , Michael , 2011 الصعوبات التي تعترض الشخص في حياتو ) 
وقد الحظت الباحثة من خالل تطبيقيا العممى في الدراسة الحالية  عمي بعض الطمبة في الجامعة وما 
يتعرضون لو من ضغوطات نفسية شديدة ناتجو عن فيروس كورونا أن بعض الطمبة لدييم مشكالت 

ة, ومنيا ما يتعمق بالتفاعل والتواصل مع وصعوبات مختمفة منيا ما يتعمق بالتكيف مع البيئة الجامعي
زمالئيم, كما الحظت وجود نقص لدي بعض الطمبة ليس في التعامل مع الصعوبات األكاديمية 
والشخصية فحسب, وأنما ال يكتسبون أي ميارة أو خبرة جديدة من ىذه الصعوبات ومن ثم غير قادرين 

ة التعامل معيا وتعزو الباحثة ىذه النتيجة عمي مواجية الضغوط الناتجة من فيروس كورونا وكيفي
 لنقص المرونة النفسية لدييم.

" ضحاياه في تزايد مستمر, ومازال الفيروس  05-ونجد أن فيروس كورونا المستجد " كوفيد
يواصل تفشيو بوتيرة متسارعة في مختمف أنحاء العالم األمر الذي ساىم بشكل كبير في مضاعفة 

 عمي جميع أفراد فئات المجتمع. الضغوط النفسية الواقعة
ففي ظل الظروف الراىنة يتممك لدى الطالب الجامعي حالة من القمق والفزع والخوف والتوتر بشأن 
أنفسيم أوال ثم أسرىم , حيث أن فكرة اإلصابة بفيروس كورونا تسيطر عمي تفكيرىم فتضع سيناريو 

 وعن مصيرىم ومستقبميم العممي.مخيفا من اإلصابة ومن ممارسة الحياة بشكل غير طبيعي 
ومن ىنا كان البد من دراسة المرونة النفسية وذلك لمواجية الضغوط النفسية الناتجة عن فيروس 

" وذلك لتحقيق التوافق والتعايش والتوازن مع ىذه الظروف الراىنة  05-كورونا المستجد " كوفيد
 والتخطي من ىذه األزمات والمرور منيا بسالم. 



    ( لدي عينه من طالب جامعة عين شمس 31دراسة المرونة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا ) كوفيد  
 د / َامال حسين محمد                                       

 جامؼة تىرصؼٍد –جمهة كهٍة انرتتٍة                         161(                                       0209– ٌىنٍى) –(  53انؼدد )

 اصة هدف اندر
تيدف الدراسة الحالية إلي دراسة المرونة النفسية وعالقتيا بالضغوط النفسية الناتجة عن فيروس 

 " لدي عينة من طالب جامعة عين شمس.05-كورونا المستجد "كوفيد
 أهمٍة اندراصة 
 األهمٍة اننظرٌة : 

يين, فيم عماد المجتمع تكمن أىمية الدراسة في العينة التي تناولتيا , إذ تستيدف الطمبة الجامع -
 وبناة الغد والذين يقع عمي عاتقيم أمل المستقبل لمنيوض بالمجتمع.

أىمية دراسة المرونة النفسية إذ تعد مؤشرا عمي الصحة النفسية التي تدل عمي شعور الفرد باألمن  -
 واالستقرار والقدرة عمي مواجية تحديات الحياة اليومية الضاغطة.

الضغوط النفسية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد والوصول لفيم  التعرف عمي أنواع -
 أعمق لفيروس كورونا المستجد.

 األهمٍة انحغثٍقٍة :
 نشر الوعي الصحي فيما يخص انتشار األمراض والفيروسات والوقاية عمي جميع أفراد المجتمع. -
أجل الوقاية من النتائج واألحداث الكبيرة  إعداد برامج لرفع مستوى المرونة النفسية بين الطمبة من -

 التى يتعرضون ليا من ضغوطات وأحداث كبيرة كما ىو الحال بالنسبة إلنتشار جائحة كورونا.
دعم الحالة النفسية لطالب الجامعات في ظل الضغوط الواقعة بسبب انتشار فيروس كورونا  -

 المستجد.
 املفاهٍم واإلعار اننظري 

 (Psychological Resilience ):ية المرونة النفس -0
 إلى المصطمح الالتيني " Resilience " المرونة اصطالحا : يرجع أصل المرونة المرونة النفسية

" Salive " تعني الرجوع ( to spring )  ويقصد بيا قدرة الشخص أو منظومة اجتماعية عمى ,
 لمتوتر.التعامل بنجاح مع ظروف الحياة المرىقة والعواقب السمبية 

يستخدم لفظ المرونة ايضا في تمييز األفراد  ذوي القدرة عمى التغمب عمى االنتكاسات التي تتعمق 
 ( . De-Vries & Shield,  2005بحياتيم وتطمعاتيم المستقبمية ) 

( انيا : " قدرة الشخص عمى التعافي من األمراض واألكتئاب  Wiseman , 2005وعرفيا )   
الشخص بوظائفو بالرغم من التحديات والظروف الصعبة المحيطة بو , وىذا يتطمب والمصائب , وقيام 

 من الشخص القدرة عمى التكيف الفعال الذي يتضمن كال من األفكار واألفعال "
 ( جوانب المرونة النفسية المتمثمة في : Richardson11.2002كما حدد ريتشاردسون )  
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صائص النفسية التي تميز األفراد المتمتعين بالمرونة صفات المرونة: وىي مجموعة من الخ -أ 
 النفسية.

 عمميات المرونة: كيف يواجو الشخص األحداث الصادمة وظروف الحياة الصعبة ؟ -ب
المرونة الفطرية: ىي العوامل الدافعية التي ربما تؤثر في استجابة الشخص لضغوط الحياة  -ت

 وظروفيا الصعبة.
النفسية ىي عممية دينامية تمكن األفراد من اظيار تكيف سموكي عندما أما يونجار يري المرونة 

 يواجيون مواقف عصبية أو صادمة أو مأساوية أو تيديد أو حتى مواقف ضاغطة 
فيذىب إلى أن المرونة النفسية ىي تكوينا نفسيا, يتجاوز قدرة األفراد عمى المواجية أو التوافق  

ادمة, فالمرونة النفسية فرصة وقدرة لألفراد لالبحار إيجابيا في اإليجابي مع المصاعب واألحداث الص
مسار توظيف المصادر النفسية واالجتماعية والبدنية والثقافية لممواجية والتوافق االيجابي الفعال مع 
الضغوط وأحداث الحياة الصادمة مع المحافظة عمى اليدوء واالتزان النفسي من التأثيرات السمبية ليذه 

واألحداث الصادمة و العودة سريعا إلى اإلحساس بجودة الوجود الذاتي أو ما يصح تسميتو  الضغوط
 (. Ungar,  2008التنعم الذاتي,) 

كما تعرفيا الجمعية األمريكية لعمم النفس انيا: عممية التوافق الجيد والمواجية اإليجابية لمشدائد 
تي يواجييا البشر, مثل المشكالت األسرية و والصدمات, والنكبات, أو الضغوط النفسية العادية ال

مشکالت العالقات مع األخرين, و المشكالت الصحية الخطيرة, وضغوط العمل والمشكالت المالية 
 (2010  ,APA .) 

عادة النظر في  تعرف الباحثة المرونة النفسية ىي أنيا قدرة الشخص عمى تحمل المواقف الصعبة, وا 
نمط حياتو, فالشخص المرن يستطيع االستجابة ألي تغير في بيئتو استجابة افكاره ومواقفو وقراراتو و 

مناسبة لمتحقيق التكيف واالنسجام بين حاجاتو من جية, والضغوطات الخارجية من جية أخرى, لذا 
 يواجو المواقف بطريقة إيجابية, إذ يستطيع إدارة حياتو بنجاح عمى الرغم من الظروف التي يواجييا.

 رونة اننفضٍة:جارٌخ امل 
أن مصطمح المرونة نشا أصال في مجال عموم الفيزياء, ويعني قدرة المادة عمى العودة الي حالتيا 
األصمية بعد تعرضيا لحالة من الضغط الشديد او الحرارة الشديدة او اي قوة خارجية أخرى ويرى أنو 

شرية, لكونو يدل عمى قدرة المرء عمى من المفاىيم الراقية التي يجب تبنييا في التعامل مع الطبيعية الب
العودة إلى الحالة التي كان عمييا قبل تعرضو لخبرة الصدمات أو الكوارث أواألخطاء الميددة  )أبو 

 (. 2102حالوة , 
 
 



    ( لدي عينه من طالب جامعة عين شمس 31دراسة المرونة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا ) كوفيد  
 د / َامال حسين محمد                                       

 جامؼة تىرصؼٍد –جمهة كهٍة انرتتٍة                         164(                                       0209– ٌىنٍى) –(  53انؼدد )

 انؼىامم املرجثغة تاملرونة اننفضٍة:
واقف الحياة ىناك العديد من الدراسات التي كشفت عن العوامل التي تمطف التأثيرات السمبية لم 

 الصادمة ومن أىم ىذه العوامل:
الرعاية والمساندة االنفعالية واالجتماعية, وبناء عالقات الحب والثقة وتقديم التشجيع من األسرة  -

 ومن خارجيا.
كما أن ىناك عوامل أخرى ترتبط بالمرونة النفسية مثل وضع خطط مرنة مع الثقة بالنفس, وصورة  

 ( ( APA , 2010 ) .ات التواصل, والقدرة عمى إدارة المشاعر واالندفاعاتالذات اإليجابية, وميار 
وأظيرت نتائج الدراسات عن وجود عدة عوامل تسيم في زيادة المرونة النفسية وتنميتيا, لذا تجعل 

 الشخص قادر عمى تجاوز التأثيرات السمبية الضاغطة عميو والتعافي منيا, ومن ىذه العوامل:
 مواجية الفعالة والتوافق اإليجابي لمضغوط بطرق سوية. القدرة عمى ال -

 اكتساب طرق وميارات لحل المشكمة. -
 القدرة عمى إدارة االنفعاالت وتجاوزىا بشكل صحيح. -
 إيجاد مصادر مساعدة من اآلخرين )المساندة االجتماعية (  -
 إيجاد معنى إيجابي لمصدمات أو األحداث المؤثرة فيو . -

رونة النفسية ظاىرة تمكن الشخص من التعافي من التأثيرات السمبية, أو الصدمات ذات لذا تعد الم
الطابع الممتد, أو المخاطر الفعالة, والضغوط النفسية التي يتعرضون ليا في الوقت الحالي ) أبو 

 (. 25-24, ص  2102حالوة , 
 النفسية : ( مجموعة من العوامل المرتبطة بالمرونة 2102كما حدد أبو حالوة ) 

 القدرة عمى وضع خطط سميمة واتخاذ الخطوات واإلجراءات الالزمة لتطبيقيا أو تنفيذىا. -
 النظرة اإليجابية إلى الذات , والثقة في اإلمكانيات والقدرات والخبرات الشخصية. -
 ميارات التواصل والتفاعل مع اآلخرين وحل المشكالت. -
 ندفاعات.القدرة عمى إدارة االنفعاالت واال  -

 Psychological Resilience building : جشكٍم املرونة اننفضٍة 
 أن عممية تكوين المرونة تتألف من عدد من المتغيرات النفسية وفيما ياتي عرض ليذه المكونات:

المرونة والتكيف يمكنان اإلنسان من  :Resilience & Adaptable المرونة والتكيف -أ 
يات المجيولة , من خالل البحث عن طرق لمواجية الظروف , والتكيف االستجابة بمرونة لمتحد

مع الواقع الجديد , ومن ثم فإن كال من المرونة والتكيف يقمالن من تاثير الجمود في مواجية 
 التحديات.
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: تتطمب مستوى عالي من الثقة بالذات واإليمان بالذات و Self – Efficacy الكفاءة الذاتية -ب 
لشخص من مواجية اي تحد, الكفاءة الذاتية تتضمن أن يدرك الشخص الذي لديو التي تمكن ا

 قدرة أنو يستطيع النجاح رغم التحديات التي تواجيو في العالم الخارجي.
: األفراد المرنين يعرفون ما يعتقدون بو, ولدييم فكرة Personal Visio الرؤية الشخصية -ت

 -رغم غموضيا -ي حياتيم, مع الرؤية الشخصية واضحة فيما يريدون إنجازه او ابداعو ف
 يستخدميا األفراد عمى انيا موجو لتحديات الحياة , وتييئ أمال في الحياة.

إبتداع طريقة منظمة لمميمات التي تحتاج إلى إكمال, و تكسب  :Organization التنظيم -ث
أو األحداث الخارجة الشخص قدرة الحفاظ عمى السيطرة الشخصية في مواجية الوجود الفوضوي 

 عن السيطرة.
: ىذا المحور يتضمن صفة العالقات  Social Connections العالقات االجتماعية -ج

الشخصية والمينية, إذ أن األفراد المرنين لدييم عالقات قوية مع أصدقاء منتقين ليم مواصفات 
 ىكذا.مشتركة ,  كتقاسم األفكار والمشكالت والحمول واالحباطات و االمال و 

المحور الرئيس لممرونة ىو قدرة  :Interpersonal Interaction شخصي -التفاعل البين -ح
الشخص لمفيم والتعاطف مع األخرين, إذ أن األفراد المرنين يظيرون  کفاءات في الذكاء 
االنفعالي, ومستوي عال لموعي الذاتي واالجتماعي, والقدرة عمى استخدام ذلك إلدارة أنفسيم 

 ية و عالقاتيم مع االخرين.بفعال
: تتضمن القدرة عمى حل المشكالت, إذ تمكن األفراد من  Problem Solving حل المشكالت -خ

إيجاد األسباب والحمول لمقابمة األحداث التي تكون في الحياة اليومية, و ىؤالء الذين يدربون 
 ة في حياتيم.أنفسيم , يتمتعوا بحل المشكالت و كذلك مواجية التحديات الموجود

: األفراد المرنين يعممون بشكل فاعل في التغيير, ومواجية األحداث الطارئة  Activeالفعالية  -د
والغير مالئمة, ويحافظون عمى التحكم بالشخصية من خالل المحافظة عمى الكفاءة الذاتية 

 (. 0553) حامد زىران , 
 املرونة اننفضٍة من منظىر محؼد االجتاهات :  

( أن المرونة  Reivich & Shatte , 2002 , P 55-59 ل من ريفيتش وشات )يرى ك
 النفسية مكونة من أربعة أركان : 

الركن األول : أن تغير الحياة ممكن : أي أن ما تعممو الشخص يمكن أن يتغير وينسى, ولذا يمكننا 
عديل أنماط السموك خالل من تعزيز المرونة النفسية, وتغيير الوضع الراىن لمشخص بمعالجة الفكر وت

 إعادة التدريب المعرفي والسموكي.
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الركن الثاني : التفكير, ويعد المفتاح الرئيسي لزيادة المرونة النفسية, وذلك لداللة عمى أن العمم 
أساسي وراء أدراكنا لألحداث و االدراك الصحيح وىو الذي يؤدي إلى التفكير الفعال, والذي بدوره 

 كثر إنتاجية.يساعدنا أن نكون أ
 الركن الثالث : التركيز الدقيق والتأكيد عمى أن يكون كالىما واقعيًا ومتفائال دون إنكار لمحقيقة. 
 الركن الرابع : التواصل والتفتح, وىو إعادة التركيز مرة أخرى عمى نقاط القوة اإلنسانية. 

تقوم عمييا جميع الخصائص  ويؤكد ريفيتش وشات أن ىذه الركائز تمثل القوة األساسية التي     
النفسية لمشخص, وان االفتقار لممرونة ىو السبب الرئيسي وراء األداء السمبي لمشخص , وتدني 

 الشجاعة والعقالنية وعدم التواصل.

وىذا ما يؤكد أىمية تنمية المرونة النفسية لدى طمبة الجامعة, كي يصبحوا قادرين عمى مواجية  
 ويزدىروا عمى وفق كل التغيرات في الحياة. الضغوط والتحديات, فينموا

 خصائ  األفراد املرنني : 
الصبر : ويعد الصبر من أىم الدعائم التي يجب أن يتحمى بيا اإلنسان المرن , ومن خصائص  -أ

اإلنسان الصبور الجمد والروية واالتزان االنفعالي وعدم التسرع او الثورة أو التييج أو شدة الغضب 
 االنتظار وعمى االستقامة واالستمرار فييا .والقدرة عمى 

المشار إليو في أن الصبر ىو من خصائص ذوى المستوى المرتقع من المرونة النفسية , فالصبر  
يساعد عمى تحمل التأثيرات السمبية لألحداث الضاغطة أو صدمات الحياة ومشكالتيا ) ابو حالوة , 

2102 .) 

صائص األفراد ذوي المستوى المرتفع من المرونة النفسية ( أن خ Ungar,  2008في حين يرى ) 
تتمثل في االندماج في مساندة اآلخرين, واالرتباط األمن مع األخرين, والكفاءة الذاتية, والحس 
الفكاىي أو المرح, كذلك المستوى العالي من تقدير الذات, والتوجو نحو القيام باألعمال, والقدرة عمى 

لمضغوط أو األحداث الصادمة, وأخيرا االستفادة من الخبرات او النجاحات السابقة إدراك التاثير القوي 
 في التعامل مع الضغوط أو األحداث ومواجيتيا.

 التسامح : ىو قدرة النفس عمى نزوع المكابرة واإلصرار عمى الخطأ  -ب 
 اما في من أىم ما يميز السمات الشخصية لدى األفراد ذوي المرونة العالية  
االستبصار : وىي قدرة الشخص عمى قراءة وتفسير األحداث واألفراد, وتتضمن القدرة عمى التواصل  -أ

البينشخصي, كذلك معرفة كيفية تكيف سموك الشخص ليكون متناسبا مع األحداث المختمفة , مما 
 يجعمو يفيم ذاتو واألخرين.

, كما يتضمن كيفية تكيفو مع ذاتو, إذ االستقالل : ىو القدرة عمى التوازن بين الشخص واآلخرين -ب 
يعرف لو وما عميو, وقدرتو عمى قول ) ال ( بوضوح, عندما يكون األمر مناسبا أكثر مما يكون عميو 
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من كونو متساىال في حالة مواجية الموقف, وأن االتجاه االيجابي لو يكون حاضرا دائما, ويكون 
 عمى التصدى لتمك األحداث.مراعيا لمفروق الشخصية بين األفراد, والقدرة 

المبادأة : ىي قدرة الشخص عمى مواجية األحداث وتحدياتيا, وأن يكون لديو القدرة عمى الحدس,  -ت
 أي اإلحساس بإدراك النتائج اإليجابية الصحيحة.

روح الدعابة : تعد روح الدعابة الجانب المضيء في حياة الشخص المرن ؛ إذ تمثل القدرة عمى  -ث 
لسرور والمرح في النفس والبيئة المحيطة بو, وىذا يعد سمة لألفراد المرنين, الذين يتقنون فن إدخال ا

التعامل في الحياة لمواجية أحداثيا المختمفة إضافة إلى أنيا تدعم وجية نظر جديدة تكون أقل مخاطرة 
 في مواجية تحديات الحياة والتكيف مع الظروف الضاغطة الصعبة.

ت: ىى قدرة الشخص المرن عمى إقامة عالقات إيجابية صحيحة, من خالل قدرتو تكوين العالقا -ج
 عمى التعامل والتواصل النفسى واالجتماعى والعقمى البيئشخصى مع ذاتو ومع من يحيطون بو.

اإلبداع : ىو قدرة الشخص عمى إجراء بدائل لمتكيف مع تحديات الحياة , واالندماج في كل  -ح
سمبية , وكما أن األفراد ذوي المرونة العالية يمكنيم أن يتخيموا تتبع األحداث لدييم األشكال السموكية ال

 إذا يمكنيم من اتخاذ القرارات.
القيم واألخالق : تتضمن بناء الشخص المرن من الناحية األخالقية والروحانية الصحيحة, أي  -خ 

خالقو واألفراد من حولو, ليكون  قدرتو عمى تكوين مفاىيم روحانية وتطبيقيا من خالل تعاممو مع
 (. 2113شخصا متمتعا بإدراكات روحانية وخمقية في حياتو العامة والخاصة )الخطيب,

 انؼمهٍات انضث انحً جزٌد املرونة اننفضٍة : 
 ىناك ست عمميات أساسية مترابطة ومتفاعمة تعمل عمى زيادة المرونة:

دراك الواعي واستغالل الخبرات في الموقف في اتصال الشخص مع المحظة الراىنة : بمعنى اإل -أ
المحظة الراىنة وتمكن الشخص من وضع تصور حسب المعمومات المتوفرة لديو, في ما إذا كان 

مكانية االندماج المعرفي.  في استطاعتو التغيير وا 
ولألحداث  تقبل الذات : النظرة اإليجابية لمذات والثقة في القدرات من خالل إدراكو الحقيقي ليا -ب 

 من حولو.
القدرة عمى ترويض االنفعاالت القوية واالندفاعات : التخمص من األفكار غير المرغوب فييا,  -ت 

 لمحد من تأثير العمميات المعرفية غير المقيدة لمسموك, لتسييل وجوده في الموقف والمشاركة فيو.
 لنفس.إدارة الذات : غالبا ما يطمق عمييا مراقبة الذات, ووعي ا -ث 
القيم : القدرة عمى االحتفاظ بالقيم الروحانية والخمقية, واختيار اتجاىات الحياة التي تكون نابعة  -ج

من أعماقك وتعبر عن اختياراتك الشخصية واعتقاداتك, توفير الحافز واإلليام, تقديم التوجيو 
 فك.ألفعالك, إعطاء معنى الحياة بحيث تكون نابعة من أحاسيسك وتعبر عن أىدا
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 االلتزام في العمل : وقد يتطمب التدريب عمى الميارات , ويساعد في ذلك االتجاىات والقيمة. -ح 
وتستخمص الباحثة أن األفراد المرنين يمتمكون القدرة عمى انتزاع أنفسيم من زحمة الحياة, ومشاغميا  

وما يخبئو ليم, ليقرؤوا واقعيم الخاص ويحسنوا تقديره, ليرسموا صورة واضحة عن المستقبل 
 (. 2102بعيدا عن تأثير المغريات والمحسنات المؤقتة ) الخطيب , 

 املرونة ػامم وقائً نهصحة اننفضٍة  
( إلى ست صفات  Hart , Blincow & Thomas,  2007يشير ىارت وبمنكو وتوماس ) 

 لممرونة يعدىا عوامل وقائية تساعد عمى تعزيز الصحة النفسية لألفراد:
قات االجتماعية المتبادلة لذوي المستويات المرتفعة من المرونة النفسية ىي عنصر بذل وتمقی العال -أ

قرار  المساندة االنفعالية, وىذه العالقات االنفعالية حاجة إنسانية أساسية تدفع باتجاه تأسيس وا 
 اإلحساس باالنتماء, فضال عن كونيا مصدرا لمطمأنينة واألمن النفسي.

تقاللية واالعتماد عمى الذات وصنع واتخاذ القرار دون انصياع ألخرين, فاالعتزاز الشعور باالس -ب
 بالذات.

مستوى مرتفع من ميارات حل المشكالت, والقدرة عمى التفكير قبل الفعل والتروي وتجنب االندفاع  -ت
 تجنبا لموقوع في الخطا في أثناء التفاعل مع األخرين.

بالثقة والكفاءة, وال يعني ذلك انتفاء كافة مظاىر الشك في الذات , نظرة إيجابية لمذات والشعور  -ث
 بل نقطة تحول لمتغمب عميو.

إدارة االنفعاالت والمشاعر القوية السمبية واإليجابية, فقد يواجيون مواقف ضاغطة تولد لدييم  -ج
ىم عمى مستوى مشاعر القمق, إال أن المرونة النفسية تمكن األفراد من إدارة انفعاالتيم ومشاعر 

 التقيم والتنظيم والتعبيرعن الثقة بالذات واإلحساس بالجدارة الشخصية.
المثابرة واالجتياد وىما ضروريان لمتحمل والصبر بغض النظر عن المتاعب والمصاعب, فتحقيق  -ج

 الذات تحقيقا ايجابية ىو مؤشر رئيس لمصحة النفسية.
كبيرة من الصفات المتشابية والمميزة لألفراد المرنين وتستخمص الباحثة مما سبق أن ىناك مجموعة  

 و التي تم طرحيا في سياقات مختمفة في الدراسة الحالية .
  Psychological Stress اننفضٍة انضغىط – 0

( والتى تعنى شق أو شد أو ضيق  Strigereمشتقة من الكممة الالتينية )  Stressكممة الضغط 
ية لمتعبير عن اآلالم والحرمان والمحن فيى تعبرعن نتائج حياة قاسية وتستخدم الكممة فى اإلنجميز 

 بكممة واحدة .
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( الضغوط النفسية بأنيا "الحالة التى يتعرض ليا الكائن الحى حيث تفرض 2202113ويعرف حنفى)
عميو نوعا من التوافق وتزداد تمك الحالة إلى درجة الخطر كمما اذدادت شدة تمك الظروف أو استمرت 

 فترة طويمة."ل
وطبقا لالزاروس فإن الشعور بالضغط النفسى يبدأ بتفسير الحدث البيئي الضاغط ولذلك تختمف ىذه 

( Bruchon-schweitzerشوارتزر) -التغيرات عمى نطاق واسع بين األفراد, وبالمثل يرى بروشن 
احة )نفسية واجتماعية( إن إدراك الضغط يعتمد عمى الحدث الذى يدرك عمى أنو تيديدوعمى الموارد المت

 (. 120:2100لمتغمب عميو )أحمد الزيدانى,
( بأنو حالة من اإلجياد أو التوتر تؤثر عمى مشاعر الشخص Davis 1977كما يعرفو ديفز)

 وعممياتو المعرفيو وحالتو الجسمية.
 -إلى أربعة أنواع من الضغط النفسى تصيب الفرد ىي:  (Selye)ويشير سيمى

 السيئ : ويسمى كذلك األلم مثل فقدان عزيز أو فقدان عمل. الضغط النفسى  -
 الضغط النفسى الجيد : يؤدى إلى إعادة التكيف مع الذات كوالدة طفل أو سفر فى عمل أو بعثة. -
 الضغط النفسى الزائد : وينتج عنو تراكم األحداث السمبية بحيث تتجاوز مصادر الفرد وقدراتو. -
ويحدث عندما يشعر الفرد بالممل وعدم التحدى والشعور باإلثارة, الضغط النفسى المنخفض:  -

 وتتضمن اإلستجابة لمضغوط ثالثة مراحل فيما يطمق عميو نموذج زممة التكيف العام :
 * رد فعل اإلنذار : حيث يتييأ الفرد جسميا لمواجية الحدث الضاغط.

 و التكيف معو.* المقاومة : وفى ىذه المرحمة يحاول مواجية الحدث الضاغط أ
* اإلنياك : وفييا يفقد الجسم قدرتو عمى التعامل  مع الحدث أو المواقف )كريمان عويضة, 

241:0555 .) 
 -أنىاع انضغظ اننفضى :

( نتيجة لبعض Ordinary Tensions: ويتمثل بالتوترات الناشئة عن الحياة ) اننىع األول
 تو عمى إشباع حاجاتو بصورة مناسبة.المشكالت التى يواجييا الفرد فى حياتو وعدم قدر 

( التى ترتبط بمراحل النمو, Developmental Stressالنوع الثانى : ويتمثل بالضغوط النمائية )
 ويتطمب ذلك من الفرد تغيرا فى عادتو وأسموب حياتو عند تعرضو لممواقف الضاغطة.

( ويكون قويا ويستمر لمدة قصيرة Life crisesالنوع الثالث : ويتمثل باألزمات والصدمات الحياتية)
مثل األمراض والتغيرات فى البيئة اإلجتماعية التى يصعب تجنبيا مثل موت شخص عزيز أو فقدان 

 العمل , وقد يكون أحيانا أحداث ساره مثل طفل جديد لمعائمة طال أنتظاره 
 وقسم شولتر الضغوط التى  يشعر بيا الفرد عمى نوعين :
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( الذى يحدث بسبب التيديد الذى يواجيو Physical Stressالعضوي ) األول: يدعى بالضغط 
 الفرد ويدركو بتأثيرة فى امنو النفسى وتفسيره لذاتو أو لحياتو 

( و يحدث بسبب التيديد الذى يواجيو psychological stressالثانى: يدعى بالضغط النفسي )
 ( 2113او لحياتو ) أماني عبدالمقصود, الفرد و يدركو بتأثيره فى امنو النفسي و تقديره لذاتو 

 نظرٌات انضغىط اننفضٍة : 
تقسم نظريات الضغوط إلى مجموعتين تضم المجموعة األولى النظريات التي ركزت عمى ردود الفعل 
البيولوجية لمضغوط والتي تعرف بالنظريات البيولوجية أو الفسيولوجية وأبرزىا نظرية كانون ونظرية 

ة الثانية فتضم النظريات البيئية التي اىتمت بالعوامل المسببة لمضغوط وأشيرىا سيمي أما المجموع
نظرية مواري ونظرية أحداث الحياة الضاغطة  ل) ىولمز و راىي ( ونظرية المجال ونظرية التوافق بين 
ل الشخص والبيئة ) الزاروس ( وقد تبنت الباحثة في دراستيا النظريات البيئية التي اىتمت بالعوام

 المسببة لمضغوط , وفيما يأتي عرض ليذه النظرية :

 النظريات البيئية : -
( وتركز عمى االىتمام باألحداث وتغيرات الحياة  Holmes & Rahأ. نظرية ) ىولمز و راىي ( )  

 الضاغطة التي من المحتمل أن يكون ليا تأثير في الفرد .
ىذه النظرية تحدد استجابة الفرد وتمر  ( أن Moos & Schaeforب. نظرية ) موس وشيفر ( )  

بثالث مراحل بحسب قوة الحدث الضاغط , األولى ىي الخصائص الشخصية وطبيعة الحدث الضاغط 
وطبيعة البيئة من عالقات اجتماعية, والمرحمة الثانية ىي إدراك الحدث الضاغط وكيفية التوافق معو 

 ل التوافقية .وتتوقف عمى إدراك الحدث الضاغط والقيام باألعما
في حين تتضمن المرحمة الثالثة نتائج الحدث الضاغط وآثاره في الفرد وتعد ىذه المرحمة محصمة 

 تفاعل جميع ما تقدم .
( وتدعى ىذه النظرية بنظرية التقدير المعرفي أو التقويم المعرفى,  Lazarusج. نظرية ) الزاروس 

إلى العمميات المعرفية لمتقويم الدال عمى مواجية الفرد  أو ما يطمق عميو بالتقويم االبتدائي الذي يشير
 لمتطمبات النمو والتطور.

إذ يركز ىذا األنموذج عمى التقدير اإلدراكي لمحدث وكيفية التعامل معو ونوع االستجابة التامة , ولقد  
 . أكد الزاروس أن الضغوط تحدث عندما ال يستطيع الفرد التعامل أو التكيف لمتطمبات حياتو

وليذا تظير عدد من اآلثار السمبية لمضغوط النفسية يمكن من خالليا االستدالل عمى وجودىا  
 وخطورتيا ومن ىذه اآلثار ما يأتي :

أثار فسيولوجية : تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وزيادة في ضربات القمب, الصداع, آالم المعدة,  -
 فقدان الشيية لمطعام .... الخ.



    ( لدي عينه من طالب جامعة عين شمس 31دراسة المرونة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا ) كوفيد  
 د / َامال حسين محمد                                       

 جامؼة تىرصؼٍد –جمهة كهٍة انرتتٍة                         175(                                       0209– ٌىنٍى) –(  53انؼدد )

تتمثل في تناقص مستوى انتاجية الفرد في انعدام المبادرة, تكرار الغياب, ترك آثار سموكية :  -
 العمل ... الخ.

آثار معرفية : وتتمثل في اضطرابات العمميات العقمية العميا وتناقص القدرة عمى اتخاذ القرار ...  -
 الخ.

 كتئاب ... الخ.آثار انفعالية : وتشمل القمق وسرعة الغضب والشعور بالذنب واإلحباط واال  -
فباستمرار تعرض الفرد لمضغوط ستستمر اآلثار السمبية معيا مسببة ضعف الوظائف والفعاليات  

البشرية واختالل االتزان في تراكيب الجسم المختمفة وكذلك تسبب انخفاض في مستوى أداء الفرد ويبدأ 
 في فقدان دافعيتو إلى العمل وعدم اىتمامو بو.

 د لمضغوط تكون عمى ثالثة أنواع ىي :إن استجابة األفرا 
االستجابة الفعالة : وتؤدي إلى تغيير أو تعدل ىذه الضغوط لموصول إلى درجة التوافق التي تشعر . 1 

 بالراحة.
 االستجابة المعرفية أو السموكية : وفييا يتميز تصرف الفرد بالالمباالة واالكتئاب.. ۲ 
الفرد عن مواجية الضغوط أي ) االنسحاب ( )أمانى  . االستجابة التجنبية : وفييا يبتعد2 

 ( . 2113عبدالمقصود , 
 وفى ضوء ما سبق تصنف الباحثة الضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد إلى : 

الضغوط النفسية : وتعرف إجرائيا بأنيا " األعباء والضغوط الذاتية الجسمية والعقمية والنفسية التى  -
الب الجامعة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والتى يشعروا من خالليا بالقمق والتوتر يواجييا ط

 والخوف وصعوبة التكيف مع الواقع الحالى ".
الضغوط االجتماعية : وتعرف إجرائيا بأنيا " األعباء والضغوط التى يعانى منيا طالب الجامعة  -

 يم بأفراد أسرىم وأصدقائيم وجيرانيم.نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد في عالقت
الضغوط الدراسية : وتعرف بأنيا " األعباء والضغوط الخارجية التي يعانوا منيا طالب الجامعة تجاه  -

األحداث الراىنة في محيط الجامعة من حيث عالقتيم بزمالء الدراسة وبأساتذتيم وبأعباء الدراسة 
 نفسيا.

 -أصانٍة مىاجهة انضغىط اننفضٍة :
إن أساليب مواجية الضغوط النفسية تختمف من فرد ألخر فيناك من يمجأ إلي األساليب اإليجابية وأخر 

 إلي األساليب السمبية وىذا يتوقف عمي إدراك الفرد لمموقف الضاغط وتقييمو لو.
 -البحث عن الدعم اإلجتماعي ) المساندة اإلجتماعية (  -أساليب إيجابية مثل : أسموب ضبط النفس 

 تجنب الموقف والتحول عنو. -إعادة البناء المعرفى  -حل المشكالت  -تحمل المسؤلية 
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زيادة  -االسترخاء  –العدوان  -ممارسة عادات معينة  -أساليب سمبية مثل : أسموب االنعزال 
 (  42:2105الممارسات الدينية. ) نائف عمي أبو , 

  COVID-19فريوس كىرونا املضحجد  -
ا المستجد ىو نوع من الفيروسات ذات فصيمة كبيرة والتى قد تصيب الحيوان واإلنسان فيروس كورون

ومن المعروف بأن فيروسات كورونا تسبب لدى البشرحاالت عدوى الجياز التنفسى والتى تتراوح حدتيا 
مة من نزالت البرد الشائعة إلي األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية والمتالز 

التنفسية الحادة الوخيمة ) سارس ( ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مرض فيروس كورونا 
 .05-كوفيد

 ( 21:2121) منظمة الصحة العالمية , 
  -عرق اإلنحقال :

 يوجد خمس طرق إلنتقال الفيروسات المعدية وىى : 
 التالمس : ىو أكثرىا شيوعا وىو نوعين : -

صد بو إنتقال الفيروسات نتيجة تالمس سطح جسم شخص مصاب بالفيروس اإلتصال المباشر :  ويق
 مع سطح جسم آخر عرضو لالصابو بذلك المرض.

اإلتصال الغير مباشر : ويقصد بو تالمس المعرض لإلصابو بالفيروس مع مادة مموثة مثل : المعدات 
 واألجيزة واأليدى المموثة. 

ويقصد بو إنتقال الرذاذ المموث والمنتشر عبر اليواء  االنتقال عن طريق القطرات ) الرذاذ ( : -
متر والذي يحتوي عمي الميكروبات الناتجة عن الشخص مصدر  0:2لمسافة قصيرة ال تزيد عن 

 العدوى أثناء قيامو بالتحدث أو العطس أو السعال.
تحتوى عمي  اإلننتقال عن طريق اليواء : وىنا قد ينتقل الفيروس عبر قطرات رذاذية صغيرة جدا -

كائنات دقيقة تظل معمقة فى اليواء الذى يحمميا لمسافات بعيدة جدا, ثم يقوم الفرد المعرض لإلصابة 
 بالمرض بإستنشاق تمك النوايا الصغيرة , وىنا البد من التيوية الجيدة لمنع انتقال الفيروس. 

الناقل الوسيط : وينتقل فيو الفيروس المسبب لمعدوى بطريقة غير مباشرة إلي الفرد عن طريق مادة  -
 مموثة بالفيروس مثل الطعام , الدم , الماء , األدوات المموثة. 

 العائل الوسيط : وفيو يمكن أن ينتقل الفيروس لمفرد عن طريق الحشرات وغيرىا من الحيوانات.  -
 (  2111:  40-3والسكان , ) وزارة الصحة 

 :  97-أػراض اإلصاتة مبرض كىفٍد
في الحمى واإلرىاق والسعال الجاف, وقد يعاني  05-تتمثل األعراض األكثر شيوعا لمرضى كوفيد

 البعض من اآلآلم واألوجاع أو أحتقان األنف والرشح أو ألم الحمق أو اإلسيال. 
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يجيا في الشدة حيث يعانون من صعوبة التنفس ويزداد وعادة ما تكون ىذه األعراض خفيفة وتبدأ تدر 
احتماالت إصابة المسنين واألشخاص المصابين بمشكالت طبية مزمنة مثل أمراض القمب والسكر 

رتفاع ضغط الدم.) منظمة الصحة العالمية ,   (  2:2121وا 
إلصابة فإن أعراض ا  COVID-19( والخاصة ب  2121وطبقا لتوصيات إدارة الصحة العامة ) 

بفيروس كورونا المستجد تظير عادة في الفترة من يومين إلي أربعة عشر يوما عقب االصابة 
 بالفيروس وتأخذ شكل :

 صعوبة في التنفس. -
 إرتفاع في درجة الحرارة. -
 سعال وتكسير في الجسم.  -

 األصثاب :
عدد من حاالت  ىو ظيور  Pandemic( إلي أن الوباء  005:0553يشير ) بيغميول وآخرون , 

المرض في مجتمع أو اقميم ما عمي نطاق واسع من المعتاد , أو عمي نحو غير متوقع بالقياس إلي 
 المكان والزمان المفترضين.

 –فنجد أن وباء كورونا وصل إلي حد الجائحة والتي تفشيت في جميع أنحاء العالم بال استثناء والتي 
 يق ألسبابيا أو كيفية عالجيا. لم يتم التوصل إلي تحديد دق –الي اآلن 
 الوقاية :

( ىناك العديد من الممارسات  02-00:  2121وفقا لمدليل اإلرشادى لمنظمة الصحة العالمية )  
الصحية التى يمكن تطبيقيا عمى نطاق واسع لموقاية من انتشار الفيروسات وخاصة تمك المرتبطة 

 بعدوى الجياز التنفسى والتي تتمخص إلي :
 قاية من المرض في البيت الو  -
 التباعد االجتماعى و عدم الخروج إال لمضرورة و عدم االختالط مع االخرين  -

تباع السموكيات الرفيعة الخاصة بالجياز التنفسى والحد من انتشار  من خالل نظافة اآليدى بإستمرار وا 
 العدوى وذلك بعزل المرضى عن أفراد العائمة عن األصحاء منيم.

ار ما سبق ترى الباحثة أنو برغم وجود العديد من المحاوالت المبذولة لتوافر لقاح يمنع وفى إط -
إال ان اتباع اإلجراءات الوقائية الالزمة قد تؤدى   COVID-19اإلصابة بفيروس كورونا المستجد 

ات بثمارىا فى منع تفشى ىذا الوباء الذى أصبح ييدد العالم , وىنا يجب عمي كل فرد تجنب التجمع
متر بين كل فرد واآلخر, فضال  004أقدام أو  2الكبيرة والمخالطة المصيقة عمى أن تكون في مسافة 

ستخدام المواد المطيرة وتغطية الفم واألنف مع  21عن غسيل اليدين كثيرا لمدة  ثانية عمى األقل وا 
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المستيا بشكل التيوية الجيدة والتعرض لمشمس وضرورة تنظيف وتطيير األسطح يوميا التى يتم م
 متكرر. 

 دراصات انضاتقة 
 دراصات جناونث املرونة اننفضٍة وػالقحها تانضغىط  -أوال :

( وىدفت إلى التعرف عمى مستويات الضغط النفسي لدي عينة من طالب  0552دراسة أبو سريع )  -
بالفرقة الثانية  ( طالبا وطالبة 222الجامعة المصريين وعالقتو بالتوافق النفسي وتكونت العينة من ) 

والرابعة بكمية التربية ببنيا واستخدمت الدراسة مقياس الضغط النفسي في حياة الطالب ومقياس 
% من العينة يقعون في فئة 41.1التوافق النفسي لعثمان نجاتي وكشفت نتائج الدراسة أن نسبة 

 % يقعون في فئة الضغط الحاد. 04.2الضغط المعتدل, ونسبة 
ق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الضغط النفسي, كما وجدت عالقة كما وجدت فرو 

 ارتباطية موجبة بين الضغط النفسي لدى الطالب والتوافق العام.
وىدفت إلى الكشف عن العالقة بين الضغوط والتوافق األكاديمي   Wiseman(  2005دراسة )  -

تم مقارنتيم ( IB( طالبا ممتحقين ببرنامج )  022) لمطالب الممتحقين بالجامعة وتكونت العينة من 
( من الممتحقين ببرنامج التربية العام. وباستخدام استبيان الحالة  013بعينة ضابطة عددىا ) 

االقتصادية واالجتماعية, وبطارية تقرير ذاتي من المقاييس تتضمن استبانة مصادر الضغوط. اسفرت 
مصادر أولية لمضغوط والتي تم فحص عالقتيا  -بسبعة عوامل  نتائج التحميل أن لدى الطالب خبرة

بالتكيف النفسي واألكاديمي لمطالب. وتوصمت النتائج إلى ارتباط المصادر األولية لمضغوط التي يعمميا 
( بالحاجات األكاديمية وفي المقابل فإن مجموعة الطالب في برنامج التربية العام IBطالب برنامج )

 مرتفعة من الضغوط مرتبطة بعالقة األباء باألبناء والصراع مع األسرة.اظيروا مستويات 
إلى التعرف عمى الضغوط المدركة وعبء العمل األكاديمي  Kaiser(  2014وىدفت دراسة )  -

( طالبا في مستوى  011واستراتيجيات المواجية التي يستخدميا طالب الجامعة. وتكونت العينة من ) 
مقياس الضغوط المدركة, ومقياس عبء العمل األكاديمي واستبانة  الماجستير مطبق عميم

استراتيجيات المواجية, واستخدم معامل االرتباط وتحميل األنحدار لتحميل البيانات وأظيرت النتائج وجود 
عالقة ارتباطية موجبة بين عبء العمل األكاديمي والضغوط المدركة وبين عبء العمل األكاديمي 

 لمواجية اإلجرائية التنفيذية . واستراتيجيات ا
 التنفيذية وكذلك المواجية بالتجنب.-وبين الضغوط المدركو واستراتيجيات المواجية اإلجرائية  

إلى الكشف عن الضغوط والتوافق بين طالب  Ashwini & Vijay(  2014وىدفت دراسة )
( طالبا جامعيا في السنة  41الجامعة وعالقتيما بأداء الطالب األكاديمي , تكونت العينة من ) 

من كمية الفنون ( نصفيم من الذكور ونصفيم من  01من كمية العموم و   01الدراسية الثانية )
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سنو, تم انتقاؤىم عشوائيا؛ ويعانون مشاكل سموكية وضعف في  02/04اإلناث: أعمارىم ما بين 
مقياس الضغوط ومقياس التوافق األداء األكاديمي باإلضافة إلى مشاكل صحية , وقد طبق عمى العينة 

لمعرفة الضغوط التي يعانون منيا وتقدير التوافق األكاديمي , وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة 
إحصائيا في مستوى الضغوط بين طالب الجامعة, ووجود فروق دالة إحصائيا فى التوافق بين طالب 

 في العموم والفنون.
ألناث فى األداء األكاديمي وبين طالب الفنون والعموم في األداء كما توجد فروق دالة بين الذكور وا 

 االكاديمي, ولم تظير فروق دالة احصائيا الختالف نوع الجنس بين ُكميتي  العموم و الفنون.
( التى ىدفت إلى تقييم عوامل مرونة األنا لدى الشباب الفمسطينى في 2113دراسة الخطيب ) -

( طالب وطالبة من طمبة جامعة األزىر  203تكون عينة الدراسة من ) مواجية األحداث الصادمة , و 
والجامعة اإلسالمية بغزة وتوصمت نتائج الدراسة إلي وجود خصائص المرونة من االستقالل 
وواالستبصار واالبداع وروح الدعابة والعالقات اإلجتماعية والمبادأة , مما يدل عمى تمتع الشباب 

 من مرونة األنا لمتصدى لألحداث الصادمة. الفمسطيني بدرجة عالية 
( دراسة ىدفت إلى استكشاف العالقة بين الخصائص الشخصية   Ahern , 2007وآجرى أىرن ) -

ومستويات الضغوطات والسموكيات ذات المخاطر العالية ومستويات المرونة لدى الطمبة المراىقين 
( سنو  21-04البة, تراوحت أعمارىم ما بين ) ( طالبا وط 022بالكميات وتكونت عينة الدراسة من ) 

 ( ومقياس المرونة لواجنيمد ويونغ  Hill & etcبإستخدام مقياس الضغوط المدركة لييل وآخرين )
  (Wagnild & Young   وتوصمت النتائج أن اإلناث أكثر عرضو لمسموكيات الخطرة اليوميو )

رتفاع مستوى التوتر من الذكور , كما وجدت عالمة عكسية بين الضغوط و  الخصائص الشخصية وا 
لدى الطمبة المعرضين لمضغط كذلك وجدت عالقة غكسية بين الضغط والمرونة لدى بعض الطمبة فى 

 حين أظير البعض اآلخر مرونة عالية أثناء األحداث الضاغطة. 
بية ووجيو الضبط ( دراسة لمتعرف إلى العالقة بين المرونة اإليجا 2115بينما أجرى ىبة إبراىيم )  -

( من 015ومدى تأثر ىذه العالقة بمتغير النوع والتخصص األكاديمى , وتكونت عينو الدراسة من )
ستخدمت الدراسة 22-05طمبة بكمية التربية فى جامعة عين شمس وتراوحت أعمارىم بين ) ( سنو وا 

قة ارتباطية عكسية مقياس المرونة اإليجايبة ومقياس وجية الضبط وتوصمت النتائج إلى وجود عال
وسالبة بين المرونة اإليجابية ووجية الضبط وكذلك وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واإلناث في 
المرونة اإليجابية لصالح الذكور , ووجود فروق دالة إحصائيا بين طمبة التخصصات العممية واآلدبية 

التواصل االجتماعي ( لصالح طمبة  عمي بعدى المرونة اإليجابية ) اإلصرار عمى تحقيق اليدف,
 التخصصات األدبية. 

( إلى التعرف إلى الدور الوقائى لمتأثير اإليجابى فى  Keller , 2011وىدفت دراسة كيمر )  -
مواجية الضغوط اليومية وخفض التوتر واالكتئاب المتعمق بيا, ومدى مساىمة ىذه المتغيرات في 
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ستخدت الدراسة 032وتكونت عينة الدراسة من )التنبؤ بالمرونة النفسية مستقبال,  ( من الطمبة وا 
مقياس أحداث الحياة ومقياس العصابية ومقياس الضغوط اليومية وتوصمت الدراسة إلى أن الضغط 
األكاديمى اليومى وبين اإلجياد اليومى العام, وأن العصابية وأحداث الحياة السمبية تعد مؤشرا لمتنبؤ 

الطالبات أظيرن أعراض اكتئاب أقل وقدرة أكبر عمي التصدى المركز عمى بأعراض اإلكتئاب وأن 
 المشكمة من الطمبة. 

( دراسة ىدفت إلى التعرف عمي المرونة النفسية وعالقتيا بأحداث 2102كما أجرت الزىيرية ) -
الى, ( طالبا وطالبة من جامعة دي032الحياة الضاغطة لدى طمبة الجامعة, وتكونت عينة الدراسة من )

ستخدمت الدراسة مقياس المرونة النفسية ومقياس أحداث الحياة الضاغطة وتوصمت الدراسة إلى  وا 
وجود فروق فى مستوى أحداث الحياة لصالح الذكور وعدم وجود فروق فى مستوى أحداث الحياة 
اة الضاغطة تغرى لمتغير التخصص, وأخيرا وجود عالقة سالبة بين المرونة النفسية وأحداث الحي

 الضاغطة لدى عينة الدراسة. 
 دراسات تناولت إنتشار األمراض واألوبئة زعالقتيا ببعض المتغيرات  -ثانيا :

( وىدفت ىذه الدراسة إلى بحث الطرق   Cheng PK , Limww.Laimy , 2005دراسة )  -
قد تم التحقق الرئيسية ألنتقال فيروسات متالزمة االلتياب الرئوى الحاد ) سارس ( فيروس كورونا, و 

من بقاء الفيروس عمى األسطح البيئية المختمفة بما فى ذلك تحميل الفيروس ودراسة التأثيرات القاتمة 
والمنظاف المنزلية عمى الفيروس وذلك ألخذ التدابير الالزمة لمكافحة العدوى, وقد توصمت النتائج إلى 

 أن فيروس
أيام فى درجة حرارة الغرفة,  3نفسى لمدة تزيد عن "سارس" يمكن أن يظل معديا فى عينات الجياز الت 

ويكون خطر العدوى من خالل مالمسة األسطح المموثة, ويمكن تعطيل الفيروس بواسطة المطيرات 
 المختمفة. 

( ىدفت الدراسة إلى بحث السموكيات المجتمعية لموقاية  Herman;Dirwan , 2015دراسة )  -
من نمط الحياة النظيف والصحى ومنع الدافع لألمراض المعدية من األمراض المعدية وعالقتيا بكل 

( فردا ممن يعيشون فى القرى التى لدييا العديد من الحاالت المصابة 211وتكونت عينة الدراسة من )
تجاىات  باألمراض المعدية , وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن المعرفة بالوقاية من األمراض المعدية وا 

ض المعدية تؤثر عمى سموك المجتمع لموقاية من األمراض المعدية, كذلك يعد دافعا الوقاية من األمرا
 قويا لعدم زيادة اإلصابة باألمراض المعدية. 

( وىدفت الدراسة إلى بحث استمرار فيروسات كورونا عمى األسطح  ,G.Kmpfa  2020دراسة )  -
الدراسة فإن فيروس كورونا المستجد غير الحية وتعطيميا بالمبيدات البيولوجية, وبحسب ما جاء ب
أيام مما يسيل انتشاره عبر  01-2وسارس ينتقل من إنسان إلى آخر بأوقات حضانة تترواح بين 

 األيدى أو األسطح المموثة.
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وبمراجعة جميع المعمومات المتاحة حول أستمرار فيروسات كورونا البشرية والحيوانية عمى األسطح 
ات البيولوجية المستخدمة فى التطيير الكميائى, تم الكشف عن أن الجامدة وبإستخدام المبيد

الفيروسات التاجية البشرية مثل متالزمة اإللتياب الرئوى الحاد )سارس( أو فيروس التاجى فى الشرق 
 األوسط 

(MERS  أو فيروس كورونا البشرى يمكن أن يستمر عمى األسطح الجامدة لمدة تصل إلى )أيام  5
 % من اإليثانول. 30-22ا بكفاءة من خالل إجراءات التطيير السطحى بإستخدام ويمكن تعطيمي

 -تعقيب عمي الدراسات السابقة :
 -فى ضوء العرض السابق لمدراسات والبحوث التى تناولت متغيرات البحث الحالى يتضح :

كما أشار أن طالب الجامعة يعانوا من مستوى مرتفع الضغط األكاديمى أعمى من الضغط الشخصي  -
 (.2100كمير في دراستو )

أن الضغوط النفسية التى يعانوا منيا طالب الجامعة ترتبط ارتباطا وثيقا بإرتفاع مستوى القمق  -
 (.2100( ودراسة كيمر)2113والتوتر كما جاء في دراسة أىرن )

عمى تحقيق أن طالب الجامعة فى التخصصات األدبية أعمى عمى بعد المرونة اإليجابية )اإلصرار  -
 (.2115اليدف والتواصل اإلجتماعى( من التخصصات العممية كما جاء في داراسة إبراىيم )

أىمية التثقيف الصحى والوعى بين األفراد بعوامل الخطورة فى انتشار األمراض واإللتزام بالتدابير  -
  Hermanاسة الوقائية وتطبيقيا فى كافة المجاالت لمنع انتشار األمراض المعدية كما في در 

(2015.) 
يتضح مما سبق عمى أىمية الدراسة الحالية واألستفادة منيا والتى جمعت بين المرونة النفسية  -

وعالقتيا بالضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد لدى عينة من طالب جامعة عين 
 شمس. 

 فروض اندراصة 
ونة النفسية والضغوط النفسية الناتجة عن فيروس توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين المر  -0

 لدى طالب جامعة عين شمس. 05-كورونا المستجد كوفيد
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى المرونة النفسية والضغوط النفسية الناتجة عن فيروس  -2

 تعزى لمتغير الكمية لدى طالب جامعة عين شمس. 05-كورونا المستجد كوفيد
ذات داللة إحصائية فى المرونة النفسية والضغوط النفسية الناتجة عن فيروس توجد فروق  -2

 تعزى لمتغير النوع االجتماعى لدى طالب جامعة عين شمس. 05-كورونا المستجد كوفيد
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 إجراءات اندراصة
 أوال:منهج اندراصة 

المستخدمة وقد  يتوقف اختيارالباحثة لمنيج معين عمى أساس طبيعة مشكمة الدراسة ونوع البيانات
فرضت مشكمة الدراسة اتباع المنيج الوصفى االرتباطى المقارن, وىو أحد مناىج البحث المستخدمة 
فى عمم النفس والتى تيتم بدراسة العالقات بين المتغيرات والمقارنو بين العينات المختمفة, ويعد من 

 أكثر األساليب البحثية واسعة اإلنتشار.
 ثانٍا: ػٍنة اندراصة

 ( طالب وطالبة من مجتمع الدراسة األصمى.11عينة الدراسة االستطالعية : عددىا ) -أ
( طالب وطالبة من جامعة عين شمس والمدى العمرى 021عينة الدراسة األساسية: عددىا ) -ب

طالب وطالبة ,  21صيدلة ( وعددىم  –( سنو وىم من كميات عممية ) ىندسو 04:22يتراوح بين )
 ( طالب وطالبة.21تجارة ( وعددىم ) –آداب  وكميات نظرية )

 الوصف االحصائي لعينة الدراسة :
 ( توزيع عينة الدراسة تبعا لمبيانات األساسية0جدول )

 النسب المئوية التكرار المتغيرات البيانات األساسية

 ذكور النوع
 إناث

 اإلجمالى

21 
21 

021 

11% 
11% 

011% 

 سنة 03 السن
 سنة 04
 سنة 05
 سنة 21
 سنة 20
 سنة 22

 اإلجمالى

0 
02 
20 
22 
22 
25 

021 

1.4% 
01% 
21% 

04.2% 
22.3% 
20.2% 
011% 

 الصيدلة الكمية
 اليندسة
 اآلداب
 التجارة

 اإلجمالى

21 
21 
21 
21 

021 

21% 
21% 
21% 
21% 

011% 

 الفرقة األولى الفرقة الدراسية 
 الفرقة الثانية
 الفرقة الثالثة

00 
01 
22 

00.3% 
22.2% 
04.2% 
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 الفرقة الرابعة
 اإلجمالى

00 
021 

22.3% 
011% 

 ( يوضح مدى المعاناة من أمراض مزمنة من عدمو وفقا لمفرادات العينة2جدول)
 النسب المئوية التكرار المعاناة من أمراض مزمنة

 %00.3 00 نعم

 %44.2 012 ال

 %011 021 اإلجمالى

 أدوات اندراصة: 
 ( Conner & Davidson Resiliemce Scaleمقياس المرونة النفسية ) 

 ( Conner & Davidson , 2003وىو من إعداد كونور وديفيدسون ) 
 ( 2103ترجمة ) سعادة الياشمية 

( عبارة وقد صيغت فقرات المقياس جميعيا 21ويشمل المقياس المستخدم فى ىذه الدراسة عمى )
 أبدا( –أحيانا  –بطريقة إيجابية وبدائل اإلستجابة )دائما 

 لتحقق من الكفاءة السيكومترية لممقياس * ا
ثبات المقياس : تم حساب ثبات المقياس من خالل معامل )ألفا كرونباخ (وقد كانت قيمة معامل الثبات 

 .1.51مرتفعة حيث بمغت قيمة معامل الفا كرونباخ لممقياس ككل كانت 
الفاكرونباخ لكل فقرات  ( يوضح ثبات أداة الدراسة ثم االعتماد عمى المعامل اإلحصائى0جدول)

 %(.51المقياس., وقد أفادت النتائج بأن نسبة الثبات )
 م العبارات الفا كرونباخ

 0 لدي القدرة عمي التكيف مع المتغيرات 951.

 2 لدي عالقات مقربة و امنة 952.

 2 أؤمن بأن قدر اهلل مصدرمعيّن لي 952.

 0 استطيع التصرف ميما حصل 952.

 1 اتي السابقة تمنحني الثقة لمواجية تحديات جديدةان نجاح 951.

 2 استطيع رؤية الجانب الفكاىي في االمور 952.

 3 اشعر بأني ممزم بمساعدة األخرين وقت الحاجة 951.

 4 لدي القدرة عمى الوقوف مجددا بعد اصابتي بمرض أو مروري بتجربة صعبة 952.

 5 كل األمور تحدث لحكمة ما 951.

 01 ذل قصاري جيدي بغض النظر عن الموقفأب 951.

 00 لدي القدرة عمى تحقيق أىدافي 950.

 02 ال أشعر باالحباط حينما تبدو األمور من حولي بال أمل فييا 952.

 02 أعرف عادة أين أتجو عند حاجتي لممساعدة 953.

 00 لدي القدرة عمى التركيز و التفكير بوضوح في أثناء الضغوط 950.

 01 أفضل أن اخذ دورا قياديا في حل المشكالت 952.
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 02 انا لست سريع االحباط عند الفشل 951.

 03 اعد نفسي شخصا قويا 951.

 04 لدي القدرة عمي اتخاذ قرارات صعبة و غير مرضية 950.

 05 استطيع التحكم بمشاعري السيئة 952.

 21 لدي ايمان قوي باليدف 950.

 20 مور التى ندمت عمييا في حياتيىناك القميل من اال 956.

 22 احب حياتي 952.

 22 اعمل جيدي لتحقيق اىدافي 950.

 20 يصغي أصدقائي إلي و يساعدونني فى اتخاذ القرارات 952.

 21 ما أقوم بو لو معنى 952.

  درجة ألفا كرونباخ الكمية 512.

 

( عبارة 22اس فى صورتو األولية )الصدق : تم حسابو بطريقة "صق المحكمين" حيث تم عرض المقي
عمى أساتذة مناىج البحث وعمم النفس والتربية بجامعة عين شمس وبعض المراكز البحثية, وتم إجراء 
التعديالت المقترحة من قبل السادة المحكمين وتم إجراء التعديالت الخاصة بيم وتم حذف بعض 

 ( عبارة. 21ئية من )العبارات غير المناسة وتكوين المقياس فى صورتو النيا
 )إعداد الباحثة(  05-مقياس الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -

الضغوط االجتماعية  –وىو يتكون من ثالثة أبعاد لمضغوط النفسية أساسية و ىي : )الضغوط النفسية 
 ضغوط الدراسة ( –

عامل اإلحصائي الفا كرونباخ لكل فقرات االستبانة, وقد لحساب ثبات اداة البحث تم االعتماد عمى الم
 %(.52أفادت النتائج بأن نسبة الثبات )

 م العبارات الفا كرونباخ

 0 افتقد روح المرح و الترفيو في ظل الظروف الراىنو 960.

 2 اجد صعوبو في االستغراق في النوم بسبب االرق مما يحدث 961.

 2 رغبو في اداء الميام المطموبو مني في ظل الظروف الراىنواشعر بالتكاسل و عدم ال 959.

 0 اشعر بالتعب الشديد و عدم الرغبو في المذاكره بسبب الظروف الراىنو 962.

اشعر بالتعب الشديد من اقل مجيود اقوم بو نتيجو ما اعانيو من خبرات صادمو من  960.
 فيروس كورونا

1 

 2 ب االخبار المتداولو عن فيروس كورونالدي احساس بالضيق الشديد بسب 962.

 3 اشعر بعدم الثقو في اتخاذ االجراءات االحترازيو لموقايو من فيروس كورونا 960.

 4 اجد صعوبو في التحكم في انفعاالتي عند سماع ارتفاع نسبو االصابو بفيروس كورونا 958.

 5 يتشتت ذىني من تضارب االراء حول انتشار فيروس كورونا 963.

 01 افقد رغبتي في الحياه عندما اسمع عن ارتفاع حاالت الوفيات من فيروس كورونا 958.

 00 اشعر بالخوف الشديد من المستقبل بسبب تفاقم االحداث الراىنو حول فيروس كورونا 962.
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 02 اشعر بفقدان شييتي نتيجو االخبار السيئو المحيطو بي 959.

 02 ره بسبب الحداث الراىنواشعر انني تحت ضغوط مستم 960.

 00 اشعر باالحباط بسبب عدم خروجي مع اصدقائي و زياره اقاربي نتيجو الظروف الراىنو 958.

 01 تراودني افكار مخيفو بشأن اصابتي بفيروس كورونا عند ذىابي لمجامعو 959.

 02 كورونا اشعر بتسارع دقات قمبي عند خروجم من المنزل لمجامعو في ظل وجود فيروس 958.

 03 افتقد الثقو في زمالئي و ممن حولي بالجامعو خوفا من اصابتيم بفيروس كورونا 962.

 04 اشعر باالرىاق من كثره اجراءات الوقايو و التعقيم داخل الجامعو 960.

اشعر بالوحده في وسط زمالئي بالجامعو نظرا لمتباعد االجتماعي في ظل انتشار فيروس  958.
 كورونا

05 

 21 انزعج من عدم التزام زمالئي باجرائات الوقايو و التعقيم داخل الجامعو 959.

 20 اشعر بالقمق الشديد عمي افراد اسرتي عندما يمرض احدىم 959.

 22 اشعر بعدم السيطره عمي مجريات حياتي بعد انتشار فيروس كورونا 958.

ير قادر عمي التواصل مع زمالئي كثره الضغوط اليوميو حول فيروس كورونا تجعمني غ 958.
 بالجامعو

22 

 20 اعاني من الحساسيو المفرطو في التعامل مع كل من حولي خوفا من فيروس كورونا 960.

 21 اتواصل بشكل مبالغ فيو مع افراد عائمتي لالطمئنان عمييم 960.

 22 يروس كوروناكثره اعباء الدراسو تجعمني دائم التفكير في مستقبمي في ظل انتشار ف 960.

 23 اشعر ان ضغوط الدراسو بالجامعو تؤثر عمي اموري الصحيو بسبب فيروس كورونا 960.

 24 اشعر باالحباط بعدم قدرتي عمي اداء ميامي الدراسيو بالجامعو بسبب فيروس كورونا 960.

 25 اعاني من كثره الضغوط الحياتيو بسبب االحداث الراىنو عن فيروس كورونا 961.

 21 اشعر بعدم التوافق مع زمالئي بالجامعو بسبب انتشار فيروس كورونا 961.

 20 اعاني من الم في المعده عندما اسمع عن مرض احد زمالئي 959.

 22 اجد صعوبو في حل المشكالت التي تواجيني في دراستي بسبب انتشار فيروس كورونا 960.

ديثو لمتابعو  دراستي بالجامعو في ظل اشكو من صعوبة استخدام التكنولوجيا الح 959.
 االحداث الراىنو

22 

  درجة ألفا كرونباخ الكمية 520.

 وقد تم حساب الصدق من خالل صدق األتساق الداخمى لممقياس 
( عبارة 24الصدق : تم حسابو بطريقة "صق المحكمين" حيث تم عرض المقياس فى صورتو األولية )

النفس والتربية بجامعة عين شمس وبعض المراكز البحثية, وتم إجراء عمى أساتذة مناىج البحث وعمم 
التعديالت المقترحة من قبل السادة المحكمين وتم إجراء التعديالت الخاصة بيم وتم حذف بعض 

 ( عبارة. 22العبارات غير المناسة وتكوين المقياس فى صورتو النيائية من )
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 نحائج اندراصة ومناقشحها:
دراسة إلى عدد من النتائج التى كشفت عنيا التحميالت اإلحصائية,وسيتم تناول ىذه توصمت ىذه ال

 -النتائج فيما يمى:
نتائج الفرض األول ونصو :" توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين المرونة النفسية والضغوط  -

 .لدى طالب جامعة عين شمس" 05-النفسية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد
 النتيجة الداللة قيمة اإلرتباط الفرضية

ىناك معرفة دالة إحصائية 
بين المرونة النفسية والغوط 

 النفسية

توجد عالقة دالة إحصائيا  حالة 1.250
بين المرونة النفسية 
والتعرض لمضغوط النفسية 
وفقا لمعامل إرتباط 

 بيرسون.

بين  1.1ذات داللة احصائية عند مستول  ( السابق أنو توجد عالقة ارتباطية5ويتضح من الجدول )
وىى عالقة قوية  05-المرونة النفسية والتعرض لمضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا كوفيد

 .1.250حيث بمغت قيمتيا 
وترى الباحثة العالقة اإلرتباطية ىذه بأن المرونة تعد من أىم عوامل الصحة النفسية التى تساعد عمى 

غوط التى يتعرض ليا جميع الطالب, ومن ثم يمكن التنبؤ بأنو فى ظل غياب المرونة مواجية كافة الض
أو إنخفاضيا يمكن أن تنشط اآلثار السمبية لممواقف أو األحداث الضاغطو التى يتعرض ليا الطالب, 
 فتقودىم إلى إضطراب الصحة النفسية, وىذا يؤكد النتائج التى توصمت إلييا بعض الدراسات مثل دراسة

 (.2113( ودراسة أىرن)2113الخطيب)
و تنص نتائج الفرض الثاني  "مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية فى درجة المرونة النفسية  -

تعزى لمتغير الكمية لدى طالب  05-والضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد
 جامعة عين شمس".

 دراسة عممية المقياس
 )ىندسة وصيدلة(

 اسة نظرية در 
 )آداب وتجارة(

 الداللة قيمة ت

 1.320 1.210 االنحراف المتوسط اإلنحراف المتوسط المرونة النفسية

44.12 03.25 45.24 21.21 

 1.551 1.102 02.00 30.20 02.00 30.21 الضغوط النفسية

كبر من مستوى ( السابق أن قيمة )ت( فى كال من المرونة النفسية أ7يتضح من بيانات الجدول )
( وبناءا عمى ذلك يتضح أنو ال يوجد فروق دالو إحصائيا بين المرونة النفسية 1.11الداللة )

والضغوط النفسية ومتغير نوع الكمية لدى طالب الجامعة, وتفسر الباحثة بأن جميع الطالب سواء كانوا 
تعرضوا لضغوط نفسية شديدة تجارة( -صيدلة( أو الكميات النظرية )آداب-فى الكميات العممية )ىندسة
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جدا وىى الضغوط الناتجة بفيروس كورونا والتى أثرت عمى تكيفيم وتأقمميم فى حياتيم نتيجة عجزىم 
حساسيم بالعجز لمتحدى ليذه الضغوط.  عن مواجية ىذه الضغوط وا 

( والتى ترى أن الشباب الجامعى أكثر عرضو Constance,2004وىذا يتفق مع دراسة كونستانس)
صابة بالعديد من اإلضطرابات النفسية بسبب األحداث الضاغطة والمواقف المتعددة التى يواجيونيا لإل

 فى حياتيم.
و تنص نتائج الفرض الثالث " مدى وجد فروق ذات داللة إحصائية فى المرونة النفسية والضغوط  -

لدى طالب  05جتماعى تعزى لمتغير النوع اال -النفسية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد
 جامعة عين شمس"

 الداللة قيمة ت إناث ذكور المقياس

 1.505 1.012 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المرونة النفسية

44.41 02.22 44.11 21.34 

 1.252 1.412 00.25 32.24 01.23 31.14 الضفوط النفسية

فى كال من المرونة النفسية والضغوط النفسية ( السابق أن قيمة )ت( 8يتضح من بيانات الجدول )
( وبناءا عمى ذلك ال توجد فروق دالة احصائيا بين المرونة النفسية 1.11أكبر من مستوى الداللة )

 والضغوط النفسية ومتغير النوع اإلجتماعى لدى طالب الجامعة.
حاالت الوفيات وتشابو وتفسر الباحثة ىذا بأن مع إرتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا وزيادة 

الظروف الضاغطو التى يمرون بيا أصبح ال يوجد فرق فى النوع اإلجتماعى )ذكورأو إناث ( فى كال 
من المرونة النفسية والتعامل مع الضغوط النفسية الشديدة التى يتعرضون ليا الناتجة عن فيروس 

اد كمما زاد تفاعميم مع المحتمع ( أن األفر Bussكورونا, وىذا يتفق مع التفسير الذي أشار إليو )
أصبحوا أكثر عرضو لألحداث الضاغطو والمنبيات الخطيرة ومصادر اإلزعاج و زيادة الخوف و القمق 

 (.Buss,1961,P.283لدييم )
ىذا ايضًا ما يتفق مع ما نشرتو الجمعية األمريكية  لمطب النفسى فى أن إطالق نسبة المرونة النفسية 

ى أن ىذا الفرد ال يعانى من ضغوط نفسية ومصاعب شديده فى حياتو ألن الضغوط عمى فرد ما, ال يعن
والمصاعب ىى أعراض شائعو بين الناس, لذلك الطريق إلى المرونة النفسية يحتوى الكثير من 
المعاناه والضيق, فالحياه ليست نزىة وليست فى نفس الوقت مصاعب ونكبات وضغوط شديدة, 

سموكيات وأفكار واعتقادات يمكن تعميميا وتنميتيا لدى أى فرد )أبو حالوة,  والمرونة النفسية تتضمن
 (.2؛ ص 2102

 -جىصٍات اندراصة :
فى ضوء النتائج التى أسفرت عنيا الدراسة الحالية ترى الباحثة ضرورة عمل برامج إرشادية و  -0

ية و إرشادىم حمالت توعية لجميع طالب الجامعات لحثيم عمى إتخاذ التدابير الالزمة لموقا
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بطرق متنوعة تتفق مع قدراتيم و إمكانتيم بشكل جذاب و مثير , لكى يتفاعموا معيا و 
 يستجيبوا ليا .

األىتمام عمى بعض الطالب الذين يعانون من أمراض مزمنة بتوفير ليم سبل الرعاية و الوقاية  -2
 المختمفة .

ينة لنشر الوعى الصحى و إتباع عمل حمالت توعية مكثفة لكافة فئات المجتمع فى بيئات متبا -2
 اإلجراءات الوقائية .
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 املراجغ

 املراجغ انؼرتٍة
(, دور عوامل ما وراء المعرفة غى العالقة بين الضغوط النفسية 2100أحمد محمد الزيدانى) .0

 المدركة واإلضطراب النفسي, دراسات نفسية.
سرية والنفسية, األسباب والعالج, القاىرة, األنجمو ( الضغوط األ2113أمانى عبدالمقصود) .2

 المصرية.
( الكتاب الطبي الجامعى "أساسيات عمم الوبائيات", 0553بيغميول ور. بونيتاون. كييمستروم) .2

 المكتب األقميمى لشرق البحر األوسط, منظمة الصحة العالمية, جينيف.
 ج النفسي. القاىرة , عالم الكتاب .(. الصحة النفسية و العال0553حامد عبدالسالم زىران ) .0

(, الضغط النفسي وعالقتو بالتوافق لدى طالب الجامعة, مجمة 0552رضا عبداهلل أبو سريع) .1
 كمية التربية جامعة بنيا.

(, الضغط النفسي فى عالقتو بدافعيتى لإلنجاز لدى طالب الجامعة, 0555كريمان عويضة) .2
 , القاىرة.210-000(, 01عدد)مجمة اإلرشاد النفسى, جامعة عين شمس ال

( المرونة النفسية وعالقتيا بأحداث الحياة الضاغطة, رسالة 2102لمياء قيس الزىيرى) .3
 ماجستير غير منشورة كمية التربية, جامعة ديالى.

(, الطريق إلى المرونة النفسية,قسم عمم النفس, كمية التربية 2113محمد أبو حالوة) .4
 بدمنيور, جامعة األسكندرية.

(, المرونة النفسية ومحدداتيا وقيمتيا الوقائية, القاىرة: أصدارات 2102حمد أبو حالوة)م .5
 شبكة العموم النفسية العربية.

( المرونة النفسية ومحدداتيا وقيمتيا الوقائية. 2102محمد السعيد أبو حالوة) .01
 القاىرة:اصدارات شبكة العموم النفسية العربية.

عوامل مرونة األنا لدي الشباب الفمسطيني في مواجية  ( تقييم2113محمد جواد الخطيب) .00
-0120األحداث الصادمة. مجمة الجامع اإلسالمية )سمسة الدراسات اإلنسانية(.

0121(.02)01. 
(, تقييم عوامل مرونة األنا لدى الشباب الفمسطيني فى مواجية 2102محمد جواد الخطيب) .02

 .01(02.)0121-0120األحداث الصادمة, محمة الجامعة اإلسالمية, 
 (: الضغوط النفسية, االسكندرية:دار المعرفة الجامعية.2105نائف عمى ايبو) .02
(, المرونة اإليجابية وعالقتيا بوجية الضبط لدى عينو من الشباب 2115ىبو سامى إبراىيم) .00

 الجامعى, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة عين شمس.



    ( لدي عينه من طالب جامعة عين شمس 31دراسة المرونة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا ) كوفيد  
 د / َامال حسين محمد                                       

 جامؼة تىرصؼٍد –جمهة كهٍة انرتتٍة                         326(                                       0209– ٌىنٍى) –(  53انؼدد )

االحتياطات  -: الدليل القومى لمكافحة العدوى"الجزء األول(2111وزارة الصحة والسكان) .01
 القياسية لمكافحة العدوى" جميورية مصر العربية.
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