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إلى الوالدين الكريمين أطال ا﵀ ّ
أمي إحسانا و عرف انا و أبي تقديرا و إكراما،

اللذين سيرا على رعايتي و تربيتي و تعليمي.
والى كل اخوتي كل باسمو
إلى كل أفراد العائلة صغيرا و كبيرا.
الى زوجتي المستقبلية وعائلتيا
والى جميع اصدق ائي
إلى أولئك اللذين لم تغمض جفونيم لطلب العلم
جاعلين نصب أعينيم قو ل ا﵀ تعالى
**** " اقرأ " ***
أىدي ثمرة جيدي.

شك ر و عر ف

ان

الحمد ﵀ حمدا كثيرا مباركا على نعمو التي وىبنا إياىا .الليم لك الحمد
بما يليق بجالل وجيك و عظيم سلطانك .الليم لك الحمد حتى ترضى،
و لك الحمد إذا رضيت ،و لك الحمد بعد الرضا.
أنعمت علي و على والدي و
رب ْ
أن ْ
نعمتك التي ْ
أشكر ْ
أوزعني ْ
و مصداق ا لقولو تعالىّ ﴿ :
أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ اآلية  19من سورة
أن ْ
ترضاه و ْ
أعمل صالحا ْ
ْ
النمل.

و لقول الحبيب المصطفى صلى ا﵀ عليو و سلم" :من لم يشكر الناس لم يشكر ا﵀" ،ال
يفوتني أن أقدم كل شكري و امتناني إلى والدييا اللذان دثرو بدعواتيم حتى خرج
عملي ىذا إلى النور.

كما أتقدم بجزيل الشكر و العرف ان و االمتنان إلى األستاذ المؤطر " د.جرمون علي"
الذي لم يبخل عليا بإرشاداتو و توجيياتو طيلة فترة انجاز ىذه المذكرة.
و أتوجو أيضا بالشكر لألستاذ د.وازي الطاوس وزميلتيا د.حمودة سليمة و لجميع
أساتذة قسم التربية البدنية و الرياضية.

كما ال يفوتنا أن نشكر األستاذ "عبد الحفيظ "
الذي كان دعما لي طيلة مدة انجازي للمذكرة
و في األخير نتقدم بخالص تشكراتنا إلى كل من ساىم بشكل أو بآخر في إتمام ىذا العمل
المتواضع ،من زمالء الدراسة و من أفراد العائلة و من أصدق اء الحياة،

أل ف شك ر

 دراسة ميدانية لطمبة معيد عموم-عالقة المرونة النفسية بمتغيري الجنس و السن
وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية

:* الممخص
ىدفت الدراسـة احلاليـة إلـى التعـرف علـى العالقة بُت ادلرونـة النفـسية ومتغَت ي اجلنس والسن لطلبـة
 كما ىــدفت أيضا إلـى،)- ورقلة-معهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية(جامعة قاصدي مرباح
معرفة ما اد اكانت ىناك فروق فردية يف مستوى ادلرونة النفسية للطلبة تعزى لعاملي اجلنس والسن
 وتـم اختيـار عينـة الدراسـة بـصورة، 20ذكور و75  )طالــب وطالبــة95( وتكونــت عينــة الدراســة مــن،
اسـتخدم.)عـشوائية مـن طلبـة معهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية(جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 جلمـع البيانـات مت استخدام،الباحث ادلنهج الوصفي يف الدراسة؛ لبيان مدى انتشار متغيـرات الدراسـة و
 وجود فروق فردية ذات داللة احصائية: وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية، مقياس ادلرونة النفسية

)وىدا راجع ان كل ما زاد عمر37-27( يف ادلرونة النفسية تعزى لعامل السن وذلك لصاحل الطلبة من
بطريقة اغلابية و توصلت اذل.... الفرد زادت خربتو شلا يسهل عليو التعامل مع النكبات واحملن وادلشاكل
.)اناث/عدم وجود فروق فردية ذات داللة احصائية يف ادلرونة النفسية تعزى لعامل اجلنس (ذكور

.  السن،اجلنس،  ادلرونة النفسية: الكممات المفتاحية
The Summery: the current study aims at identifying the relationship between the
mental flexibility and the changeable Gender and age of the students of the institute of
the science and the techniques of physical and sports activities ( Kasdi-Merbah
Univercity), and therefore this study also aims at discovering whether if there are
individual differences on the level of the mental flexibility based on Gender and age,
for this reason the sample of this study has been made up of 95 students, 75 males
and 20 Females, however the sample of the study has been selected randomly from
the institute of the science and the techniques of physical and sports activities ( KasdiMerbah Univercity), in matter of fact the researcher has used the Descriptive method
to uncover the prevalence of study variables , collect the data and use the mental
flexibility monitor.

The Outcome that has been reached by the study:
There have been an individual differences that are statistical-based in terms of mental
flexibility which depends on Age when It comes to students who aged from 27 to 37
years old, because increase in Age results in increase in life experience that allows the
individual to handle the hard problems and the breakdowns in a positive manner,
however on the other hand I have come with an outcome that there is no individual
differences that are statistical-based in terms of mental flexibility when it comes to
Gender.

Key words:

Mental flexibility, Gender, Age.
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مقدمة:
انعم اهلل على االنسان نعم كثَتة اليستطيع حصرىا مهما حاول ونذكر من ىذه النعم الصحة ا والعافية
 ،ومن ادلؤكد ان صحة النفس ال تقل اعلية عن صحة اجلسد  ،ولكل تأثَته على االخر ولكن يف ظل
التطورات والتغَتات اليت يعيشها االنسان يف سلتلف ميادين احلياة  ،وما يواجهو من مشكالت وضغوط
اثر ذلك على استقراره وحياتو اذلادئة  ،حيث اصبح عرضة للكثَت من االضطرابات النفسية النإتة عن
احلياة اليت يعيشها االنسان يف الوقت احلاضر يف عادل كثَت التعقيد شلا يؤثر عليو وغلعلو غَت قادر على
ٖتقيق اىدافو ،شلا ينتج عنو عدم الطمأنينة فالقلق ادلستمر من ادلستقبل وما ػلملو من مفاجئات وتغَتات
تتخطى قدرة الكائن احلي على التكيف معها ،وىدا وىدا ما غلعل التوتر النفسي شديد شلا ينتج زلاولة
االنسان للتقوقع بعيدا عن ىذه التغَتات ادلتالحقة،ومن ىنا يشكل التفكَت يف ادلستقبل من االولويات
يف حيات الفرد وىذا ما اكدتو العديد من الدراسات.
لدا وجب على الفرد ان يكون لو قدر من الثبات وادليل واحلفاظ على ىدوئو واتزانو الداخلي عند
التعرض للضغوط او مواقف عصيبة فضال على القدرة على التوافق الفعال وادلواجهة االغلابية ذلده
الضغوط وتلك ادلواقف الصادمة.
وحىت يستطيع الفرد مواجهة تلك ادلواقف الضاغطة غلب ان تتوفر لديو رلموعة من السمات واخلصائص
واليت من بينها ادلرونة النفسية.

1

واليت يعرفها نيومان ( )2002باهنا القدرة على التكيف مع االحداث الصادمة وادلواقف الضاغطة
ادلتواصلة  ،وىي عملية مستمرة يظهر من خالذلا الفرد سلوكا تكيفيا اغلابيا مع مواجهة احملن ومصادر
الضغط النفسي.

2

حيث تتعدد ادلواضيع اليت تثَت الناس و انشغاالهتم وقلقهم بصفة عامة  ،وندكر اعلها ادلال واالبناء
ومشكالهتم والصحة.

.1زلمد السعيد عبد اجلواد ابو حالوة ـ ،المرونة النفسٌة،العدد32الكتاب االلكًتوين شبكة العلوم النفسية  ،3102 ،ص.4
2

ػلِت عمر شعبان شقورة .المرونة النفسٌة وعالقتها بالرضا عن الحٌاة لدى طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة بمحافظات غزة

رسالة ماجستَت، 2012 .

ص .9

،

وؽلكن القول إن ادلرونة ىي االستجابة االنفعالية والعقلية اليت ٘تكن اإلنسان من التكيف اإلغلايب مع
مواقف احلياة ادلختلفة ،وتعرف اجلمعية األمريكية لألمراض ض النفسية ادلرونة النفسية بأهنا عملية التوافق
اجليد وادلواجهة اإلغلابية للشدائد ،الصدمات ،النكبات ،أو الضغوط النفسية العادية اليت يواجهها
البشر ،مثل ادلشكالت األسرية  ،مشكالت العالقات مع اآلخرين ،ادلشكالت الصحية اخلطَتة ،ضغوط
العمل وادلشكالت ادلالية ،وتلعب ادلرونة النفسية دو ا ًر ىاماً يف ٖتديد مدى قدرة الفرد على التكيف

مع الصعوبات وادلواقف الضاغطة اليت تواجو الفرد يف حياتو ،ويفيد الشرقاوي )( 1983بأن الشخص
الصحيح نفسياً والذي ؽلتلك اتز.انا انفعالياً ىو الذي ؽلكنو السيطرة على انفعاالتو ٔترونة عالية.

3

و قد قمنا بتقسيم دراستنا ىذه إذل جانبُت :نظري و تطبيقي .و يتناول اجلانب النظري يف فصلو األول
مدخل للدراسة ،كما أبرزنا فيو االشكالية و الفروض و األىداف و اعلية البحث .أما يف الفصل الثاين
تطرقنا اذل ادلفاىيم ادلتعلقة بالدراسة كادلرونة وعاملي اجلنس والسن .ويف الفصل الثالث تناول الدراسات
السابقة بالعرض و ادلناقشة.
أما اجلانب التطبيقي ،فيتناول الدراسة ادليدانية ،و يتكون من فصلُت ،فصل االجراءات ادلنهجية للبحث
الذي حددنا فيو ادلنهجية و الدراسة االستطالعية و العينة و حدود الدراسة و أساليب التحليل
االحصائي .أما الفص ل األخَت فيحتوي على ٖتليل و تفسَت النتائج ادلتحصل عليها خالل ٚتع البيانات
كما تناولنا يف األخَت استخراج أىم االستخالصات.

 3.ػلِت عمر شعبان شقورة،ـالمرونة النفسٌة وعالقتها بالرضا عن الحٌاة لدى طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة بمحافظات غزة

رسالة ماجستَت ، 2012

ص.2

،

الجانب النظري

الفصل االول
مدخل للدراسة

-1اشكالية الدراسة:
تعد ظاىرة ادلرونة النفسية من اجملاالت الرئيسية يف علم النفس ادلعار  ،خاصة يف ميدان علم النفس
االغلايب  ،او على ادلستوى ادلثارل او فيما يعرف بأرض االحالم واخليال ينظر اذل احليات كنعمة وسياق
خارل من كل صيغ ادلتاعب والضغوط .اما يف الواقع احليايت احلقيقي ال ؽلكن توقع حياة بدون متاعب
وعواقب وضغوط-ازمات-بل وكوارث-وىنا تآيت وجاىة تناول مصطلح ادلرونة وتعُت ابعاده وزلدداتو
وتأ ثَتاتو بوصفو مكون معُت للبشر على مواجهة الضغوط احليات وازماتو بل وٖتقيق مستوى من التنعم
وجودة احلياة.
ويشَت كارذرس  1998بأن" خاصية ادلرونة لدى اإلنسان تتسق مع قابلية التغَت يف الطبيعة وتغَت الفعل
اإلنساين واالجتماعي ومن مث فإن ىذا الوضع يستلزم مهارة و ابداعاً وٕتديداً يف الفكر ويف السلوك ويف
تقدير نتائج الغَت .وؽلكن القول إن ادلرونة ىي االستجابة االنفعالية والعقلية اليت ٘تكن اإلنسان من
التكيف اإلغلايب مع مواقف احلياة ادلختلفة ،وتعرف اجلمعية األمريكية لألمرا ض النفسية ادلرونة النفسية
بأهنا عملية التوافق اجليد وادلواجهة اإلغلابية للشدائد ،الصدمات ،النكبات ،أو الضغوط النفسية العادية
اليت يواجهها البشر ،مثل ادلشكالت األسرية ،مشكالت العالقات مع اآلخرين ،ادلشكالت الصحية
اخلطَتة ،ضغوط العمل وادلشكالت ادلالية( وتلعب ادلرونة النفسية دو ا ًر ىاماً يف ٖتديد مدى قدرة الفرد

على التكيف مع الصعوبات وادلواقف الضاغطة اليت يواجهو الفرد يف حياتو.

4

كما اشار -د.زلد السعيد عبد اجلواد ابو حالوة(يف كتابو ادلرونة النفسية) تشَت ادلرونة النفسية يف علم
النفس اذل فكرة ميل الفرد اذل الثبات واحلفاظ على ىدوئو واتزانو الذايت عند تعرضو لضغوط او مواقف
عصيبة ،فضال على قدرتو على التوافق الفعال و ادلواجهة االغلابية ذلذه ادلواقف والضغوط.

5

وىدا ما دفعٍت للبحث يف ىدا ادلوضوع دلعرفة مدا تأثَت عاملي السن واجلنس على ادلرونة النفسية
للشخص وكدا كيفية مواجهة الصدمات والضغوطات اليت تواجهو والتأكد من العالقة بُت ادلرونة وعامل
اجلنس والسن .
4ػلِت عمر شعبان شقورة .المرونة النفسٌة وعالقتها بالرضا عن الحٌاة لدى طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة بمحافظات غزة

رسالة ماجستَت ، 2012
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.5زلمد السعيد عبد اجلواد ابو حالوة  ،المرونة النفسٌة،العدد 32الكتاب االلكًتوين شبكة العلوم النفسية  ،3102 ،ص4

.

وىدا ما دفعنا للقيام بالدراسة احلالية لإلجابة على :
 1-1إشكالية العامة:
ـ ىل توجد عالقة بُت ادلرونة النفسية وبعض ادلتغَتات كاجلنس والسن لدى طلبة معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية؟.
2-1تساؤوالت الدراسة:
 ىل توجد فروق فردية ذات داللة احصائية يف ادلرونة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية تعزى لعامل اجلنس؟
 ىل توجد فروق فردية ذات داللة احصائية يف ادلرونة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية تعزى لعامل السن؟
 -2فرضيات الدراسة:
 1-2الفرضية العامة لمدراسة:
ـ ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت ادلرونة النفسية وبعض ادلتغَتات كاجلنس والسن لدى
طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية؟
2-2الفرضيات الجزئية:
 ال توجد فروق فردية ذات داللة احصائية يف ادلرونة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطاتالبدنية والرياضية تعزى لعامل اجلنس؟
 ال توجد فروق فردية ذات داللة احصائية يف ادلرونة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطاتالبدنية والرياضية تعزى لعامل السن؟
/4اىداف الدراسة:
 -0-4معرفة العالقة بُت امرونة النفسية ومتغَت اجلنس والسن.

-3-4معرفة ادا كانت ىناك فروق ذات داللة احصائية حسب متغَت اجلنس.
 -2-4معرفة ادا كانت ىناك فروق ذات داللة احصائية حسب متغَت السن.
-5اىمية الدراسة:
*يعترب ىدا ادلوضوع من ادلواضيع اجلديدة وذا اعلية بالنسبة للباحثُت والدارسُت ْتكم عدم تواجد
دراسات كثَتة فيو وىذا ما يفتح باب إلثراء ادلعلومات وفتح رلاال يف البحث فيو.
*كما يساعدنا يف إظ هار العالقة بُت ادلرونة النفسية ومتغَت اجلنس والسن ومعرفة مدى تأثَت عامل
اجلنس والسن على ادلرونة النفسية .
-5تحديد مفاىيم الدراسة:
*المرونة * :قال ابن فارس "( :مرن " ادليم والراء والنون أصل صحيح يدل على لُت شيء
وسهولة) ( .)6وجاء يف لسان العرب( :مر َن َؽلرن مرانةً ومرونةً :وىو لُت يف صالبة .ومرنت يد فُ ٍ
الن
ََ َ َ
ََ ُ َ
ُُ
اللُت ) ()7
صلبُت واستمرت وادلََرانةُ :
على العمل أي َ
-1المرونة النفسية :ىي عملية التوافق اجليد وادلواجهة االغلابية للشدائد والصدمات والنكبات ،
والضغوط النفسية اليت يواجهها البشر ،مثل ادلشكالت االسرية مع االخرين ،وادلشكالت الصحية،
وادلشكالت ادلالية وكما تعٍت القدرة على التعايف من التأثَتات السلبية ذلذه الشدائد والنكبات واألحداث
الضاغطة والقدرة على ٗتطيها وٕتاوزىا بشكل اغلايب ومواصلة احلياة بفعالية واقتدار(اجلمعية االمريكية
للطب النفسي ).
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-1-1اصطالحا  :مفهوم ادلرونة كغَته من ادلصطلحات يف العلوم اإلنسانية تتعد فيو ادلفاىيم
وٗتتلف ومرد ذلك االختالف إذل أن البعض ينظر إذل ادلرونة من خالل الوسط العلمي الذي يعيش فيو
فمنهم من يرى أن ادلرونة ىي التوسط ،ومنهم من يرى ادلرونة ىي احلل األيسر ،ومنهم من يرى ادلرونة
6معجم مقاييس اللغة (ج ،ص313

.7ابن منظور (ج ،ص.)303

.8زلمد السعيد عبد اجلواد ابو حالوة ،الطريق للمرونة النفسية ،الجامعة االمرٌكٌة للطب النفسً 3102 ،

يف اللُت واليسر ،ومنهم من يرى ادلرونة أهنا القابلية للتغَت إذل األحسن و األفضل  ،ومنهم من يرى
الشري ِن ،ومنهم من يرى ادلرونة يف تقبل اآلخرين و أفكارىم ،
ادلرونة يف ٖتقيق خَت اخلَتي ِن ودفع شر ّ
ويشَت إذل ىذا ادلعٌت األخَت الياسُت بقولو ( :إن على اإلنسان أن ال يتخلى عن ادلرونة يف تعاملو مع
نفسو ومع اآلخرين  ،وليس ادلقصود بادلرونة ٔتا دون احلق فليس ذلك من ادلرونة وال من الشهامة
والرجولة  ،اليت يبنيها الدين يف اإلنسان  ،و إظلا ادلقصود أال يقتصر اإلنسان يف فهمو وتعاملو على
جانب واحد من جوانب احلق ،ال يتعداه إذل غَته من اجلوانب ،فإذا تعددت رراء العلماء ادلوثقُت حول
نقطة معينو  ،فلنا أن نأخذ برأي من ىذه اآلراء دون أن ضلاول فرضو على اآلخرين ،ودون أن ؽلنعنا
ذلك من اعتبار أن اآلخرين قد يكونون على احلق ولو أخذوا رأيا رخر من غَت أن تقوم بيننا( رلادالت،
أو تنشأ خالفات وخصومات).

9

-2-1اجرائيا:ىي قدرة الطالب اجلامعي ادلتمدرس يف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية ّتامعة قاصدي مرباح –ورقلة-على مواجهة كل اشكال ضغوطات احلياة والتعامل مع ادلواقف
الضاغطة بنجاح وٖتدي ،دون احداث خلل على جوانب حياتو .
وتقاس بدرجات اليت يتحصل عليها على مقياس ادلرونة النفسية()EHRادلطبق يف ىذه الدراسة.
-2الجنس :ونقصد بكلمة اجلنس وىي النوع و االصل وصلد اجلنس اخلشن واجلنس الناعم.
 اجلنس اخلشن  :الرجال
10

 اجلنس الناعم  :النساء

اصطالحا  :يعٍت الفوارق البيولوجية الطبيعية بُت الدكر واالنثى وىي تولد مع االنسان وال ؽلكنتغيَتىا  ،وجدت من اجل وضائف زلددة.
وعند ذكرنا دلصطلح اجلنس يرتبط بو مصطلح اخر اال وىو (اجلندر) اذا ماىو اجلندر ؟
.9الصويف ٛتدان عبد اهلل ،مفهوم األصالة والمعاصرة وتطبيقاته في التربية اإلسالمية  ،رسـالة دكتـوراه غيـر  ،كليـة الًتبيـة ،قـسم الًتبيـة اإلسـالمية
وادلقارنـة ،جامعة أم القرى ،مكة ادلكرمة، 0221،ص. .040
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الجندر :تقول ادلنشورات ()0221الصادرة عن ادلنظمة االمم ادلتحدة انو تعبَت اصلليزي ( )genderوقد
ترجم ىذا ادلصطلح اذل العربية يب (النوع االجتماعي) إستنادا اذل اختبار مركز ادلرأة العربية للتدريب
والبحوث يف إجتماع خرباء بتونس.
-1مفيومو :
الجندر أو (النوع االجتماعي)  :يُقصد بو أدو ًارا اجتماعية يصنعها اجملتمع بناء على دور بيولوجي

لكنها ٗتتلف من رلتمع إذل رخر .ويتوقع ىذا اجملتمع من الذكر أو األنثى التصرف يف شكل زلدد

وتكون ذلما أدو ًارا زلددة بناء على قيم اجملتمع وعاداتو .وىذه األدوار ىي من صنع اإلنسان ودل يولد هبا.

"فاجلندر" يعطي كالً من الرجل وادلرأة أدو ًارا.
فممرجل دوران:

أوالً إنتاجي :فهو الذي يؤمن ادلال ويرعى أمور العائلة.
دائما يف اجملتمع ،من السياسة إذل األعمال
ً
ثانيا مجتمعي :إذ يكون لو الدور األساسي والرئيسي ً
وغَتىا.
ولممرأة ثالثة أدوار:
أيضا تربيتهم وكل ما ينتج من ىذا الدور.
أوالً انجابي :وال يقتصر على إصلاب األطفال بل يشمل ً
ثانيا مجتمعي :ويشمل النشاطات اليت تقوم هبا من ثقافية وسياسية و....
ً
ثالثًا إنتاجي :أي إنتاج السلعة واخلدمات القابلة لالستهالك .وغالبًا ما يتجاىل اجملتمع الدور الذي
تقوم بو يف ادلنزل واألعمال البيئية اليت ال تقبض ادلرأة ماالً مقابلها ،فتعد غَت إنتاجية.

-3غالبًا ما يتم التعريف "باجلندر" من خالل شرح الفوارق بينو وبُت اجلنس:
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-جدول رقم( )11يوضح الفروق الثالث االساسية بين الجنس و الجندر (النوع االجتماعي) :

اجلنس

اجلندر

مصطلح فيزيولوجي

مصطلح ثقايف ونفسي وإجتماعي

يولد معنا

مكتسب

ثابت

متغَت

-3ميزات الجنس و الجندر :

جدول رقم()12يوضح ميزات الجنس الجندر :اجلنس

النوع االجتماعي(اجلندر)

طبيعية

ثقافية

ذكر/أنثى

إمراة/رجل

شليزات جنسية

شليزات إجتماعية

أولية/ثانوية

ثقافية/صورة/مكانة

أعضاء/وظائف

أدوات/عالقات

ثابتة التتغَت

متغَتة يف الزمان وادلكان

أفراد

رلتمع/زليطات/مؤسسات12

فايزة بن حديد ،لقاء تقٍت حول منهجية مسح االحتياجات في مجال التربية السكانية في المدارس ،مع التركيز على مفهوم الصحة .11

اإلنجابية والنوع االجتماعي ،بَتوت2004،
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 -3السن او(العمر) :العمر ىو مدة احلياة الكائن احلي واجلمع (اعمار) اطال اهلل عمره  :اطال لو
حياتو ٘تٌت لو طول العمر.
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*النظريات المفسرة لممرونة النفسية:
*تمييد :نشر جارميزي ( )0292اول نتائج ْتث اجري يف ادلرونة النفسية واستخدم مصطلح الوبائيات
وال ذي يدرس من الذي يتعرض للمرض ومن اللذي ال يتعرض  ،ودلاذا  ،وذلك للكشف عن عوامل
اخلطورة وعوامل الوقاية اليت تساعد يف تعريف ادلرونة.
وتعد اؽلي فرنر من العلماء االوائل اللذين استخدموا مص طلح ادلرونة النفسية يف العقد السابع من القرن
العشرين ن حيث درست رلموعة من االطفال من اسر قفَتة ومدمنة للكحول .فالحظة ان ربع ىؤوالء
االطفال صلحو يف حياهتم ادلهنية فيما بعد .فًتا ان يطلق عليهم االطفال ذوي ادلرونة النفسية.
*واصبح موضوع ادلرونة النفسية احد ادلوضوعات ادلطروحة على مستوى النظري والبحثي يف دراسات
أطفال االمهات ادلصابات بااليسكزوفرنيا خالل العقد الثامن من القرن العشرين (.)0221
ومع تزايد البحوث يف موضوع ادلرونة النفسية  ،كرس الباحثون جل رلهوداهتم يف اكتشاف عوامل الوقاية
اليت تقف وراء ٘تكُت الناس من التكيف مع ظروف العصيبة ن مثل التعرض لسوء ادلعاملة ن واحليات
الصادمة او ادلآساوية او الفقر ادلدقع.

14

* كما قال (كونر واخرون) :2006ان ادلرونة النفسية ىي االستجابة االنفعالية والعقلية اليت ٘تكن
االنسان من التكيف االغلايب مع مواقف احلياة ادلختلفة .يف حُت رخرين قامو بالتأكيد على النمو
االغلايب.
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. - Lisa . K. Meredith , Sherborne , Hans and others .2011., Promoting Psychological Resilience in the
U.S. Military , Center for Militar y Health Policy Research, RAND Corporation, Santa
)Monica,u.s.a2011.P2

كم يرى ماسنت وريد( :)3113ان ادلرونة النفسية  :ىي القدرة على االستمرار يف مواجهة التحديات
والشدائد .

16

-1بعض المفاىيم المرتبطة بالمرونة النفسية :
تتشابو ادلرونة النفسية مع بعض ادلفاىيم اخرى ندكر منها :
-1-1مرونة االنا :يعرفيا جرمازي (: )1991اهنا القدرة على اعادة بناء الشخصية والقدرة
على التشايف من احملنة.

17

-2-1قوة االنا :ىي القدرة على التكيف مع شروط الواقع واالحتفاظ بأوضاع انفعالية متزنة ،
والتوافق مع ادلطالب االجتماعية واالتزان والقدرة على التحكم يف االنفعاالت ويف التعبَت عنها يف مواقف
الغضب .ومواقف الرضى  ،وعند اخلوف  ،وٖتقيق الصحة النفسية.
-3-1المناعة النفسية :يقصد بو قدرة الفرد على مواجهة االزمات والكروب و ٖتمل الصعوبات
وادلصائب  ،ومقاومة ما ينتج عنها من افكار ومشاعر ،غضب وسخط وعداوة وانتقام  ،وافكار بأس و
عجز و اهنزامية وتشاؤم.
-4-1التفكير االيجابي :ىو التفاؤل واالحساس بالقدرة على النجاح ،حيث ان التفكَت بالفشل
مقدمة للوصول اليو والتفكَت بالنجاح سبب إلدراكو ونيلو.

18

-5-1اليدوء االنفعالي  :ىو القدرة على مواجهة الظروف ادلختلفة يف احلياة احلسنة منها
والسيئة بالشجاعة واحلزم والبهجة واإلنشراح.

19

16

. . Todd B. Kashdan , Jonathan Rottenberg),Psychological flexibility as a fundamental aspect of
health, Department of Psychology , George Mason University , University of South Florida , USA
Clinical Psychology.2010P4.

.17زلمد السعيد عبد اجلواد ابو حالوة  .المرونة النفسية.الكتاب االلكًتوين،العدد 29شبكة العلوم النفسية العربية مصر ،2013 ،ص28

18ػلِت عمر شعبان شقورة ،المرونة النفسية وعالقتها بالرض عن الحياة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافضات غزة ،كلية الًتبية –جامعة
االزىر -غزة،2012 ،ص. 44-11-12

19روال رلدي ىاشم الصفدي ،المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وعالقتهما بقلق المستقبل لدى زوجات الشهداء واالراملٔ ،تحافظة غزة

،رسالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت ،كلية الًتبية ،اجلامعة االسالمية ،غزة2013،ص28

-6-1االتزان االنفعالي :ىو قدرة الفرد على التحكم و السيطرة على تفاعلتو ادلختلفة ولديو مرونة
يف التعامل مع ادلواقف واالحداث اجلارية ْتيث تكون االستجابات االنفعالية مناسبة للمواقف اليت
تستدعي ىده االنفعاالت.
-7-1الثبات االنفعالي :يعرفو تفاحة ( )3112بانو التعايش مع االحداث وادلواقف بالثبات
النسيب  ،مع القدرة على ضبط النفس واستقرار احلالة ادلزاجية  ،واالعتدال يف اشباع احلاجات النفسية
والبيولوجية.

20

-8-1التوافق االيجابي :وىو قدرة الفرد علي التوافق مع نفسو ومع اجملتمع الذي يعيش فيو وىذا
ما يؤدي بو اذل التمتع ْتياة خالية من التأزم و االضطرابات .يعٍت ىذا ان يرضى الفرد عن نفسو ،وان
يتقبل ذاتو كما يتقبل االخرين .
-9-1القدرة عمى التكيف :ىو تلك العملية الديناميكية ادلستمرة اليت يهدف هبا الشخص اذل ان
يغَت سلوكو  ،ليحدث عالقة اكثر توافقا بينو وبُت البيئة .و يعرف ايضا بانو القدرة على تكوين العالقة
ادلرضية بُت ادلرء وبيئتو.

21

11-1الصالبة النفسية :ىي رلموعة من اخلصائص النفسية تشمل متغَتات االلتزام ووضوح
اذلدف واٖتكم والتحدي وىذه اخلصائص من شأهنا احملافظة على الصحة النفسية واجلسمية واالمن
النفسي بالرغم من التعرض لألحداث الضاغطة.

22

والشكل التارل يوضح ادلفاىيم ادلرتبطة بادلرونة-:

.20ػلِت عمر شعبان شقورة المرونة النفسية وعالقتها بالرض عن الحياة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ٔتحافضات غزة ،كلية الًتبية ،جامعة
االزىر -غزة،.2012 ،ص 13-12
21

..مصطفى فهمً ،الصحة النفسٌة ودراسات فً سٌكولوجٌة التكٌف ،ط 3مكتبة الخاجً،القاهرة،1995،ص ،33-16
22
ٌ.وسف مقدادي ،أسماء البدري ،عالقة الصالبة النفسٌة بالرضا عن الحٌاة واالكتئاب لدى المسنٌن والمسنات المقٌمٌن بدور
الرعاٌة فً الٌمن ،مجلة المنارة  ،العدد )، 2014( 2

شكل رقم ( )10يوضح ادلفاىيم اليت ذلا ارتباط بادلرونة النفسية .

الصالبة
النفسٌة
القدرة
على
التكٌف

مرونة
االنا

قوة االنا

المناعة
النفسٌة

المرونة النفسٌة

التوافق
االٌجابً
الثبات
االنفعالً

التفكٌر
االٌجابً
االتزان
االنفعالً

الهدوء
االنفعالً

* نالحظ من الشكل اعاله ارتباط ادلرونة النفسية ٔتجموعة من ادلفاىيم ادلتقاربة معها سواء كان ما
يتضمنو معٌت او تأثَت أو االحداث اليت تؤدي إذل ظهورىا.

-2السمات الشخصية لذوي المرونة النفسية:
ان اسقاط مسة ادلرونة النفسية على ادلرء ال يعٍت بانو ال يعاين من مشاكل وضغوط او صعوبات ،فاألدل
االنفعارل واحلزن اعراف شائعة بُت االشخاص اللذين مرو بشدائد او نكبات او عثرات شديدة يف
حياهتم فان الطريق اذل ادلرونة النفسية يتضمن ادلعاناة والكثَت من الضيق ،فاحلياة ليست نزىة مبهجة
وليست يف نفس الوقت مصاعب وشدائد ونكبات دامة  ،فسمة ادلرونة النفسية تتضمن سلوكيات ،
وافكار و اعتقادات  ،ؽلكن تعليمها وتنميتها لدي اي شخص.
*اما (ماكالن)  :يفسر البعض ادلرونة كصفة شخصية او مسة  ،يف حُت ينظر اليها اخرون على اهنا
عملية تنموية جارية اليت تعكس االغلابية والتكيف يف الظروف ادلعاكسة.

23

*كما تعتمد ادلرونة النفسية ايضا على دقة تكوين السمات الشخصية لكل فرد  ،مث العمل على اربعة
ابعاد سلتارة ذلاتو الشخصية :مشاعر اغلابية  ،ضبط النفس  ، ،االنفتاح على اخلربة  ،االبتعاد عن
الفضفاضة.

24

*ويقول ىايز واخرون(  )3111ادلرونة النفسية ىي القدرة على العمل بفعالية وفقا مع القيم الشخصية
يف وجود تداخل لألفكار واألحاسيس والعواطف.

25

*اذا من خالل التعاريف السابق نستخمص ىذه السمات :
 االغلابية والتكيف يف الظروف ادلعاكسة .
 القدرة على ٖتمل االحباط .
 مستوى التفاؤل بادلهارة االجتماعية واالنفعالية والتغلب على النتائج السلبية للضغوط.
 تنويع االساليب ادلعرفية وفقا دلقتضيات ادلواقف اليت تواجههم.
23

-Richard Owen), the concept of flexibility and well-being , psychological counseling , the. University
ofMemphis,(2006 ),P6.
24
-Todd B. Kashdan , Jonathan Rottenber),Psychological flexibility as a fundamental aspect of health.
Department of Psychology , George Mason University , University of South Florida , USA Clinical
Psychology.2010P.9-10
25

-Rikard K. Wicksell , Mats Lekander (2010), The Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS).
Statistical properties andmodel fit of an instrument to assess change processes in pain related
disability, Gunnar , European Journal of Pain2010.P2

 ضبط النفس واالنفتاح على اخلربة واالبتعاد عن الفضفاضة .
 العمل بفعالية وفق للقيم الشخصية.
-3العمميات التي تزيد من المرونة:
ىناك ستة عمليات أساسية تساعد على تنمية ادلرونة النفسية :-1-3إتصال الفرد بالمحظة الراىنة واالستبصار :يعٍت االدراك الواعي واستغالل اخلربات يف
ادلواقف يف ادلوقف يف اللحظة الراىنة و٘تكن الفرد من وضع تصور حسب ادلعلومات ادلتوفرة لديو ..
-2-3تقبل الذات  :النظرة االغلابية للذات والثقة يف القدرات اليت ؽلتلكها من خالل ادراكو
احلقيقي ذلا ولألحداث من حولو .
-3-3القدرة عمى ترويض االنفعاالت القوية واالندفاعات :التخلص من االفكار الغَت
مرغوب فيها للحد من تاثَت العمليات ادلعرفية الغَت مفيدة للسلوك .لتسهيل التواجد يف ادلوقف وادلشاركة
فيو.
-4-3ادراة الذات :يطلق عليو مراقبة الذات اي وعي النفس.
-5-3القيم  :القدرة على االحتفاظ بالقيم الروحانية واخللقية ،واختيار إتاىات احلياة ،اليت تكون
نابعة من اعماقك وتعرب عن اختياراتك الشخصية و اعتقاداتك  .حيث تعطي معٌت حلياتك وتكون
نابعة من احاسيسك وتعرب عن اىدافك .
-6-3االلتزام في العمل :ىو ٖتمل ادلسؤولية وقد يتطلب التدريب على ادلهارات.

26

والشكل التارل سيوضح العوامل الاليت تزيد من ادلرونة النفسية-:

26

-Joseph Ciarrochi, Linda Bilich, & Clair Godsell), School of Psychology, University of .
Wollongong, New Harbinger Publications, Inc.: Oakland, Australia.2010.P7-8.

شكل رقم ( )13يوضح العمليات الستة للمرونة النفسية.

*نالحظ من الشكل ادلوضح اعاله وجود ستة عوامل تزيد من ادلرونة النفسية للفرد حيث تعد عوامل
ضرورية من اجل زيادة ادلرونة النفسية.

-4العوامل المؤثرة عمى الميزات الشخصية:
-1-4عوامل ذات عالقة بالخبرة :طول حياتنا تًتاكم ادلهارات وادلعارف واخلربات اليت لدينا
لبناء ادليزات الشخصية يف تعزيز قدرتنا على الصمود وؽلكن ٖتديدىا يف االيت :
1-1-4التجارب  :لدينا ٕتارب يف ٚتيع مراحل احلياة اليت تساىم يف قدرتنا على الصمود وىي
عبارة عن ٖتديات يف عدة رلاالت وىي عوامل تؤثر علينا كالقدوة مثل االباء وادلعلمُت.
2-1-4الميارات والتفاعل :ىي عبارة عن مهارات يف ٖتديد الغرض والتخطيط  ،وتنظيم حياتنا
يف ادلنزل والعملٕ ،تعل لنا خربة يف مواضيع معينة او اذلوايات اليت تتحول اذل شغف  ،وقدرتنا على حل
ادلشاكل والتحديات .27
-2-4عوامل مرتبطة بالمرونة والقدرة عمى التأقمم :
 إقامة عالقات وثيقة مع االشخاص البالغُت يف االسرة واجملتمع اللذين يتمتعون بالكفاءة والقدرة
على تقدًن الرعاية اجليدة.
 التحلي بقدرات تنظيم الذات.
 النظر اذل الذات ٔتنظور اغلايب.
 وجود احلافز لكي يصبح الفرد عظوا فعاال يف اجملتمع.
28

 تكوين صداقات وعالقات رومانسية مع االقران وحب مساعدة اآلخرين و االىتمام بيهم.

-3-4مقوما ت المرونة :تعرف ادلرونة باهنا القدرة على التأقلم وعملية ديناميكية تؤدي إذل
ٖتقيق التكيف االغلايب أثناء احملن والشدادٙ .تة شرطُت للقدرة على التأقلم علا :
- التعرض للتهديد خطَت او زلنة او صدمة شديدة
ٖ- تقيق التكيف على الرغم من ادلعوقات الشديدة

29

27

-(Resilience and strengthening resilience in individuals. 2011.. http :// www.mas.org.ukwww.orghealth.co.uk.
.28دنت سٌشٌتً المجلة العالمٌة للطب النفسً الناطقة باسم الجمعٌة العالمٌة للطب النفسً ،العدد 3ص18
29
.نفس المرجع السابق.

-5طرق بناء المرونة النفسية :تذكر رابطة علم النفس االمريكية عشر طرق لبناء ادلرونة
النفسية وىي :
-1-5اقامة روابط مكثفة مع االخرين  :فالعالقات االجتماعية االغلابية مع اعضاء االسرة
واالصدقاء وغَتىم  ،من اىم متطلبات بناء ادلرونة النفسية مثل ( تقبل ادلساعدة والدعم من االشخاص
اللذين ضلبهم واالستماع اليهم .
-2-5تجنب رؤية االزمات عمى انيا مشكالت ال سبيل لمتخمص منيا او التغمب
عمييا  :ال تستطيع ان تغَت من احلقيقة اليت مفاده ان االحداث الضاغطة جزء من واقع احلياة االنسان
لكن بإمكانك تغيَت الطريق اليت تدرك وتفسر وتستجيب هبا ذلاذه االحداث وتتطلع اللى ادلستقبل
واعتقد ان ادلستقبل افضل من احلاضر .
-3-5تقبل التغيير واعتباره جزءا بنيويا في الحياة :رٔتا اليتمكن ادلرء من ٖتقيق بعض
االىداف يف حياتو نتيحة للمواقف والظروف واألحداث العصيبة اليت يتعرض ذلا .فعلم ان تقبل الظروف
اليت ال ؽلكن تغيَتىا .تساعدك يف الًتكيز على الظروف القابلة للتغيَت و السيطرة.
-4-5اندفع بالتحرك اتجاه أىدافك :ضع اىداف واقعية قابلة للتحقيق  .وحىت وان بدى اصلازا
صغَت .سيقربك بالتدريج لتحقيق اىدافك.
-5-5اتخد ق اررات حاسمة او قاطعة :تعامل مع ادلواقف العصيبة بأقصى ما٘تلك من طاقة
وقدرة  ،و اٗتذ قرارات حامسة تدفعك بإتاه ادلواجهة للمشكالت.
-6-5تممس كل الفرص التي تدفعك باتجاه اكتشاف ذاتك  :عادتا ما يتعلم الشر كثَتا
عن انفسهم نتيجة جملاىدهتم وتصديهم او تأقلمهم االغلايب مع اخلربات .الفقد او اخلسارة او االحداث
الضاغطة .ان ٕتاوزىم االغلايب دلا واجهوه مكنهم من اقامة عالقات اغلابية مع االخرين  ،وااللتجاء اذل
االؽلان واالحتماء بالدين وتقوية االحساس بقيمة الذات.

.

-7-5تبني رؤية او نظرة إيجابية لذاتك  :اعتقد يقينا بقدرتك على حل ادلشكالت وثق يف
ذاتك تضع نفسك بتلقائية على بداية طريق ادلرونة.
-8-5ضع االمور او االشياء في سياقيا وحجميا الطبيعي  :عندما تواجو احداث
ضاغطة  ،حاول ان تقيم ادلوقف يف سياقو الواسع وانظر اذل ادلدى البعيد الذي ؽلكن ان يتحوي مثل
ىذا ادلوقف  ،وٕتنب التفكَت التضخيمي .
-9-5التفقد االمل وكن مستبش ار ومتممسا لخير فيما ىو قادم  :النظرة التفاؤلية
٘تكنك من توقع ان االشياء االغلابية اجليدة ستحدث لك يف حياتك .حاول التخيل ما اللذي تريده ،
بدال من احلذر والقلق شلا ٗتاف منو .
- 11-5اعتني بنفسك  :اىتم وقدر حاجتك ومشاعرك  ،واندمج يف االنشطة واخلربات اليت
تستمتع هبا ستزيد من راحتك او اسًتخائك .مارس بانتظام االلعاب الرياضية ادلمتعة لك.واعلم ان
اىتمامك بنفسك سيساعدك يف التماسك واالستعداد ألي حدث ضاغط طارئ .

30

-والشكل التارل سيوضح طرق بناء ادلرونة النفسية :

-

30

.الجامعة االمرٌكٌة للطب النفسً ،ترحمة .سعٌد عبد الجواد ابو حالوة،الطرٌق الى المرونة النفسٌة 2009،ص6-5 ،

شكل رقم ( )12يوضح عشر طرق لبناء ادلرونة النفسية.

عشر طرق لبناء المرونة النفسٌة
-1اقامة روابط مكثفة مع االخرٌن
-2تجنب رؤٌة االزمات على انها مشكالت ال سبٌل للتغلب
علٌها
-3تقبل التغٌٌر واعتباره جزءا بنٌوٌا فً حٌاة الفرد
-4اندفع بالتحرك اتجاه اهدافك
-5اتخد قرارات حاسمة او قاطعة
-6تلمس كل الفرص التً تدفعك باتجاه اكتشاف ذاتك
-7تبنً رؤٌة او نظرة اٌجابة لذاتك
-8ضع االمور او االشٌاء فً سٌاقها ةحجمها الطبٌعً

-9التفقد االمل وكن مستبشرا ومتلمسا للخٌر فٌما هو قادم
-10اعتنً بنفسك

*نالحظ من الشكل ادلوضح اعاله وجود عشر طرق لبناء ادلرونة النفسية للفرد حيث تعد طرق اساسية
من اجل بناء واكتساب ادلرونة النفسية.

 -6فوائد او ثمرات المرونة النفسية:
اوال:الصحة النفسية  :من ٙترات ادلرونة النفسية ٖتقيق الصحة النفسية  ،وتعرف الصحة النفسية
باهنا النضج االنفعارل واالجتماعي وتوافق الفرد مع نفسو ومع من حولو  ،والقدرة على ٖتمل مسؤوليات
احلياة .
ثانيا :النظرة االيجابية لمحياة :كلما كان االنسان متحليا ٓتاصية ادلرونة  ،كان اكثر اغلابية يف
تعاملو مع ما يدور حولو من موجودات،فالنظرة االغلابية يف احلياة ىي اليت ٖتدد قيم الفرد ومكانتو
االجتماعية يف احلياة  ،إلهنا سبب يف العمل واحلركة  ،والفعالية والعزم.
ثالثا :االستمرارية في العطاء :ان العمل ادلتقطع ال يؤيت ٙترتو  ،وان العمل ادلتكرر يورث الكآبة ،
واالنسان ادلرن يكتسب استمرارية ال تعرف االنقطاع وعملو ال يعرف الكآبة وادللل ،فهو يواصل هبمة
وٛتاس وروح واتقان .
رابعا :االتصال الفعال :ان االنسان منذ والدتو يف احلياة  ،وىو يقوم بعملية اتصال اراد ذلك او دل
يرد  ،وىذا االتصال ىو الذي يكون العالقات االنسانية  ،والفرد من يربط مدى صلاحو وفشلو ٔتدى
صلاح وفشل عالقتو .
*وتعود المرونة النفسية بعدة فوائد عمى الطالب نذكر منيا :


تساعده على التكيف و التقييم الصحيح .



هتون االمور وٕتعلنا نرى كل موقف من جهة اغلابية.



ٕتعل لدى االنسان قابلية لتفهم الطرف االخر.



تزيد من متعتنا باألشياء اليت حولنا



تقلل من حدة التوتر والضيق والناجم عن ادلشكالت واالزمات .

 تساعد الفرد على ٖتقيق اىدافو بنجاح.
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.31ػلِت عمر شعبان شقورة ،المرونة النفسية وعالقتها بالرض عن الحياة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ،كلية الًتبية ،جامعة االزىريب زلافظات
غزة ،.2012،ص.25اذل. 27

الفصل الثاني
عرض وثحليل و مناقشة الدراسات السابقة

اوال:عرض وتحميل الدراسات السابقة :
-1الدراسات المحمية :
 -1دراسة أ.سعيدي زروقي يوسف ( )3102العدد،2االكادؽلية للدراسات االجتماعية واالنسانية ،
تاثَت عوامل السن واجلنس ونوع الرياضة على ادراك الذات العام والبدنية عند التالميذ ادلرحلة ادلتوسطة
والثانوية( .جامعة حسيبة بن بوعلي (الشلف) .ىدفت الدراسة اذل معرفة الفروق يف ادراك الذات البدنية
بُت تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة والثانوية ادلمارسُت للنشاط البدين والرياضي تبعا دلتغَت السن.
معرفة ما العالقة بُت عوامل (السن واجلنس ونوع الرياضة )ومفهوم ادراك الذات العام والبدنية عند
التالميذ ادلرحلة ادلتوسطة والثانوية  .تكونت عينة البحث من)  (332تلميذ من ادلرحلتُت ادلتوسطة
والثانوية مقسمُت اذل) 039تلميذ من ادلرحلة ادلتوسطة يًتاوح سنهم من  04-01سنة و  013تلميذ من
ادلرحلة الثانوية يًتاوح سنهم من  01اذل  01سنة ،استخدم الباحث ادلنهج الوصفي  ،واعتمد على ادوات
جلمع البيانات (مقياس ادراك الذات البدنية -استمارة ٚتع ادلعلومات) .وكانت اىم النتائج ادلتوصل اليها
 :أظهرت نتائج الدراسة احلالية بصفة عامة وجود فروق دالة يف مفهوم الذات العام والبدنية عند التالميذ
ادلمارسُت لألنشطة البدنية والرياضية يف أغلب أبعاد ادلقياس وىذا تبعا لكل من السن و اجلنس ،يف حُت
دل تكن ىناك فروق دالة تبعا لنوع الرياضة فيما عد بعد ادلداومة .
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-2دراسة *بوسعيد سعاد*سنة ( )3104/3102بعنوان ادلرونة النفسية وعالقتها بقلق ادلستقبل لدى
النساء ادلصابات باضطرابات الغدة الدرقية (جامعة قاصدي مرباح ورقلة).ىدفت الدراسة اذل التعرف
عل العالقة بُت ادلرونة النفسية وقلق ادلستقبل لدى النساء ادلصابات باضطرابات الغدة الدرقية ،ولملت
الدراسة على عينة تتكون من النساء ادلصابات باضطرابات الغدة الدرقية حسب متغَت احلالة االجتماعية
(ادلتزوجات والغَت متزوجات)  ،حسب ادلرحلة العمرة ادلمتدة من ( 02اذل  .)12وقد مت اختيار ىاذه
العينة بطريقة ادلعاينة القصدية ،حيث قدر عدد افرادىا ب ( )22امرأة مصابة هبذا االضطراب وقد مت
اختيار ىذه العينة من عيادة اخلاصة للدكتورة دغول اخصائية الغدد والسكري ٔتدينة ورقلة،
ادلتزوجات( )31والغَت متزوجات ( )1وحسب السن من 02اذل  )01(29و من29اذل.)01( 11
. 32سعيدي زروقي يوسف،تاثير عوامل السن والجنس ونوع الرياضة على ادراك الذات العام والبدنية عند التالميذ المرحلة المتوسطة

والثانوية ،العدد  2جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف.3102 ،

استخدم الباحث ادلنهج الوصفي وعلى اداتُت علا أداة قياس ادلرونة النفسية و أداة قياس قلق ادلستقبل
وكانت اىم النتائج ادلتوصل اليها انو توجد عالقة ارتباطية بُت ادلرونة النفسية وقلق ادلستقبل لدى النساء
ادلصابات باضطرابات الغدة الدرقية  .حسب متغَت احلالة االجتماعية (ادلتزوجات والغَت متزوجات)،
وحسب متغَت السن (اقل من  29واكثر من .)29
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 -2الدراسات العربية :
-1دراس ــة (قوت ــة ورخ ــرون ) 3110بعنـ ـوان " :ادلرون ــة النف ــسية لألطف ــال ال ــذين تعرضـ ـوا للعن ــف السياسي
" .ىدفت ىذه الدراسة إذل تسليط الضوء علـى ادلرونـة النفـسية مقابـل الـصالبة وتفـسَت التوافـق النفـسي
والتنبـؤ بـو فـي أجـواء االنتفاضـة لـدى األطفـال الفلـسطينيُت ،وقـد تـم اختيـار () 11طفـالً فلـسطينياً
بطريقـة عـشوائية ،عاشـوا أحـداث االنتفاضـة كعينـة شلثلـة للمجتمـع .وتـم اسـتخدام اختبـار (صـورة النــسخة
ادلعدلــة مــن مقيــاس بروتــسويك ،) 0242وذلــك لقي ــاس كــل مــن ادلرونــة مقابــل الــصالبة كأساليب
معرفية ،كما مت استخدام مقياس العصابية وتقدير الذات واالضـطرابات االنفعاليـة وأعـراض كرب مـا بعـد
الـصدمة (PTSD) .وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود دور متوسـط للمرونـة والـصالبة النفـسية حيـث
أظهـرت أن األطفـال تـم ٛتـايتهم مـن النتـائج الـسلبية لألحـداث الـصادمة وأظهـروا قـدرا أكرب من ادلرونة
النفسية ،وأشارت كذلك إذل عدم وجود عالقة جوىرية بُت ادلرونة والتوافق النفسي خالل األحداث
العنيفة يف االنتفاضة الفلسطينية الكربى.
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 -2دراســة (اخلطيــب ) 3119بعن ـوان " :االحت ـراق النفــسي وعالقتــو ٔترونــة األنــا لــدى ادلعلمــُت
الفلسطينيُت ٔتحافظة غزة  ".ىــدفت ىــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بــُت االحت ـراق
النفــسي ومرونــة األنــا لــدى ادلعلمُت الفلسطينيُت ٔتحافظات غزة و ،تكونت عينة الدراسة من()413
معلما ومعلمة من زلافظات غزة مت اختيـارىم بطريقـة عـشوائية طبقيـة و اسـتخدم الباحـث مقيـاس
االحتـراق النفـسي إعـداد سـيدمان وزاجـر وتعريـب عـادل عبـد اهلل زلمـد ومقيـاس مرونـة األنـا إعـداد زلمـد
وفـائي احللـو وزلمـد جـواد اخلطيـب .وقـد بينـت نتـائج الدراسـة عـدم وجـود مـستويات مرتفعـة فـي أبعـاد
بوسعيد سعاد ،المرونة النفسية وعالقتها بقلق المستقبل لدى النساء المصابات باضطربات الغدة الدرقية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة.2014،
.33
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.قوت ــة ورخ ــرون،المرون ــة النف ــسية لألطف ــال ال ــذين تعرض ــوا للعن ــف السياسي،فلسطُت.2001.

االحتـراق النفـسي (عـدم الرضـا الـوظيفي ،اطلفـاض مـستوى ادلـساندة اإلداريـة كمـا يـدركها ادلعلـم ،ضـغوط
ادلهنـة ،االٕتـاه الـسليب ضلـو التالميـذ) ،كمـا بينـت وجـود مـستويات مرتفعـة فـي أبعـاد مرونـة األنـا (الرعايـة
والـدعم النفــسي ،التوقعــات العاليــة للنجــاح ،ادلــشاركة الفاعلــة فــي اجملتمــع ،تكــوين الــروابط االجتماعيــة،
شلارسة الصداقة والصحبة  ،مهـارات التواصـل فـي احليـاة) ،كمـا بينـت عـدم وجـود عالقـة ارتبـاط بـُت أبعاد
االحًتاق النفسي ومرونة األنا لدى ادلعلمُت الفلسطينيُت يف زلافظات غزة.
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 -3دراسة ( اخلطيب  ( 3119بعنوان " :تقييم عوامل مرونة األنا يف مواجهة األحداث الصادمة " .
ىدفت ىذه الدراسـة إلـى التعـرف إلـى العوامـل ادلكونـة دلرونـة األنـا لـدى الـشباب الفلـسطيٍت (الـذكور
واإلنــاث) فــي مواجهــة األحــداث الــصادمة التــي يتعرضــون ذلــا نتيجــة لالجتياحــات واالغتيــاالت
واالعتقـاالت اإلسـرائيلية ضـد الـشعب الفلـسطيٍت و  ،تكونـت عينـة الدراسـة مـن () 209طالبـا وطالبـة مـن
طلبـة وطالبـات جامعـة األزىـر واجلامعـة اإلسـالمية بغـزة و اسـتخدم الباحـث مقيـاس( مرونـة األنـا) من
إعداد الناصر وساندمان و .بينت نتائج الدراسة وجود عوامل خاصة دلرونة األنـا وىـى :االستبــصار،
االســتقال ل ،اإلبــداع ،روح الدعابــة ،ادلبــادأة ،العالقــات االجتماعيــة ،القــيم الروحيــة ادلوجهـة "األخـالق"،
كمـا بينـت ٘تتـع الـشباب الفلـسطيٍت بدرجـة عاليـة فـي مرونـة األنـا ،وىـذا يرجـع إذل كثرة تعرض الشباب
الفلسطيٍت لألحداث الصادمة وقدرهتم على التصدي ذلا واجتيازىا بسالم.
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 -4دراسة ( حسان ( 3111بعنوان -فاعلية برنامج إرشـادي مقتـرح لزيـادة مرونـة األنـا لـدى طالبـات
اجلامعة اإلسالمية -بغزة  -ىدفت ىذه الدراسة إذل الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي لزيادة مرونة
األنـا لـدى طالبـات اجلامعـة اإلسـالمية بغـزة  ،وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ( )001طالبـة مـن طالبـات
ادلـستوى األول مـن كليـة الًتبية ،كما اختارت الباحثـة () 03طالبـة مـن احلاصـالت علـى أدنـى الـدرجات
علـى إسـتبانة مرونـة األنا  .واستخدمت الباحثة أداتُت من إعدادىا وعلا :إستبانة مرونة األنا ،والربنامج
اإل رشـادي لزيـادة مرونـة األنا ،وقد بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت درجات
أفراد العينة على استبانة مرونـة األنـا فـي االختبـار القبلـي والبعـدي  ،كمـا بينـت عـدم وجـود فـروق ذات

 .1اخلطيب،االحت ـراق النفــسي وعالقتــه بمرونــة األنــا لــدى المعلمــين الفلسطينيُت ٔتحافظة غزة ،فلسطُت3119.

.36اخلطيب،تقييم عوامل مرونة األنا في مواجهة األحداث الصادمة ،اجمللد 15العدد 12رللة اجلامعة االسالمية-سلسلة الدراسات االنسانيةـ،
فلسطُت2007 ،

داللـة إحـصائية بـُت درجات أفراد العينة على استبانة مرونة األنا ،يف االختبار البعدي ،االختبار
التتبعي.
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 -5دراسـة (عثمـان  ) 3101فاعليـة برنـامج إرشـادي لتنميـة ادلرونـة االغلابيـة فـي مواجهـة أحـداث احلياة
الضاغطة لدى عينة من الشباب هتـدف ىـذه الدراسـة إلـى إلقـاء ادلزيـد مـن البحـث حـول مفهـوم ادلرونـة
اإلغلابيـة )( resilienceمتعـدد ادلعـاين واألبعـاد والوصـول إلـى مكوناتـو الرئيـسية ،وزلاولـة الفهـم ادلتعمـق
لطبيعتـو باعتبـاره عمليـة ديناميــة متعــددة األبعــاد و ،هتــدف أيــضاً إلــى القيــام بوضــع برنــامج إرشــادي
مبنــي علــى العديــد مــن الفنيات االنتقائية واليت تعمل على ٗتفيض أثر الضغوط واألحداث الصادمة
لدى الشباب وذلك من خــالل تنميــة ادلرونــة اإلغلابيــة ْتيــث تتناســب فنيــات الربنــامج اإلرشــادي مــع
طبيعــة ادلرونــة اإلغلابية ،والعمل على تنمية مكوناهتا لدى عينة الدراسة  .وتكونت عينة الدراسة من (31
)طالباً ،مقسمُت إذل عينة ٕتريبية مكونـة مـن ( 01طـالب ،وعينـة ضابطة مكونة من ( ) 01بالفرقة الرابعة
ّتميع الشعب األدبية والعلمية بكلية الًتبيـة ّتامعـة عُت لمس  .واسـتخدم الباحـث مقيـاس ادلرونـة
اإلغلابيـة لـدى الـشباب (إعـداد الباحـث  )،ومقيـاس أحـداث احليـاة الـضاغطة لـدى الـشباب (إعـداد
الباحـث ) وبرنـامج إرشـادي نفـسي لتنميـة ادلرونـة اإلغلابيـة (إعـداد الباحث) .وتوصلت نتائج الدراسـة
إلـى فعاليـة الربنـامج اإلرشـادي ادلـستخدم ودوره فـي تنميـة ادلرونـة االغلابيـة لدى أفراد اجملموعة التجريبية
من الشب اب اجلامعي ،وكـذلك خفـض األحـداث الـضاغطة لـديهم .ىـذا وقد استمرت فعالية الربنامج
اإلرشـادي ادلـستخدم حتـى بعـد انقـضاء جلـساتو اإلرشـادية ومـرور أكثـر مـن شـهر عليـو ،حيـث قيـست
اسـتجاباهتم علـى مقيـاس ادلرونـة اإلغلابيـة وتبـُت أن درجـاهتم علـىً  .كـذلك تـم قيـاس اسـتجاباهتم علـى
أبعاده ،والدرجة الكلية لو ما زالـت مرتفعـة ،ومـا زال التحـسن قائمـا مقيــاس أحــداث احليــاة الــضاغطة
ليتبــُت أن درجــاهتم علــى أبعــاده والدرجــة الكليــة لــو مــستمرة فــي شـادي ادلـستخدم لـم االطلفـاض ،وىـذا
يـدل أن مـستوى التحـسن لـديهم مـا زال قائمـا وأن الربنـامج اإلر يزل لو تأثَت بعد انقضائو ،وبعد انقضاء
فًتة ادلتابعة أيضاً.
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.37حسان،فاعلية برنامج إرشـادي مقتـرح لزيـادة مرونـة األنـا لـدى طالبـات الجامعة اإلسالمية ،بغزة ،فلسطُت2008.،.
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.عثمان ،فاعليـة برنـامج إرشـادي لتنميـة المرونـة االيجابيـة فـي مواجهـة أحـداث الحياة الضاغطة  ،رسالة دكتوراه جامعة عٌن شمس

القاهرة مصر.2010 ،

-6دراسة (فحجان  ( 3101بعنوان (التوافق ادلهٍت وادلسئولية االجتماعيـة وعالقتهمـا ٔترونـة األنـا لدى
معلمي الًتبية اخلاصة) ىدفت ىذه الدراسـة إلـى التعـرف إلـى التوافـق ادلهنـي وادلـسئولية االجتماعيـة
وعالقتهمـا ٔترونـة األنـا لـدى معلمـي الًتبيـة اخلاصـة ٔتؤسـسات الًتبيـة اخلاصـة ٔتحافظـات غـزة ،كمـا
وىـدفت إلـى التعـرف إلـى مـدى عالقـة التوافـق ادلهنـي وادلـسئولية االجتماعيـة ٔترونـة األنـا ،وتكونـت عينـة
الدراسـة مـن ) (287معلمـاً ومعلمـو تربيـة خاصـة ،مـوزعُت علـى مؤسـسات الًتبيـة اخلاصـة فـي زلافظـات
غـزة البــالغ عــددىا  00مؤســسة ،وقــد اســتخدمت الدراســة (مقيــاس التوافــق ادلهنــي ،مقيــاس ادلــسئولية
االجتماعيـة و ،مقيـاس مرونـة األنـا) مـن إعـداد الباحـث ،وبينـت نتـائج الدراسـة أن الـوزن النـسيب لـدى
اأفرد العينة على مقياس مستوى مرونة األنا بلغ %، 91وىذا يشَت إذل أن ىناك مستوى من مرونة األنا
فوق ادلتوسط ،كما بينـت وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة بـُت مرونـة األنـا والتوافـق ادلهنـي ،كمـا بينـت وجـود
عالقـة ارتباطيـة موجبـة بـُت مرونـة األنـا وادلـسئولية االجتماعيـة ،كمـا بينـت عـدم وجـود فــروق ذات داللــة
إحــصائية فــي مــستوى مرونــة األنــا تعــزى دلتغيــر (اجلــنس ،احلالــة االجتماعيــة ،ادلؤىل العلمي ،سنوات
اخلربة ،نوع اإلعاقة اليت يعمل معها ،فئة ادلعلم و ،الدخل الشهري).
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-7دراسة ػلِت عمر شعبان شقورة ( ) 3103بعنوان ادلرونة النفسية وعالقتها بالرض عن احلياة لدى طلبة
اجلامعات الفلسطينية ٔتحافظات غزة (كلية الًتبية –جامعة االزىر -غزة) ىدفت الدراسة اذل التعرف
على كل من مستوى ادلرونة النفسية والرضى عن احلياة لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية ٔتحافظة غزة ؟
كما ىدفت إذل الكشف عن الفروق يف مستوى ادلرونة النفسية والرضا عــن احليــاة بالنــسبة لــبعض
ادلتغي ـرات (اجلــنس ،اجلامعــة ،التخــصص ،ادلعــدل الًتاكمــي للطالــب ،الًتتيــب ادلــيالدي للطالــب و،
الــدخل الــشهري لألســرة ،ادلــستوى التعليمــي للوالــدين  ) ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( 111طالــب
وطالبــة ) 311 (،طالــب وطالبــة مــن كــل جامعــة) نــصفهم مــن الــذكور والنصف اآلخـر مـن اإلنـاث،
وتـم اختيـار عينـة الدراسـة بـصورة طبقيـة عـشوائية مـن طلبـة اجلامعـات الـثالث (األزىـر ،األقـصى،
اإلسـالمية) مـن التخصـصات العلميـة والتخصـصات األدبيـة ،اتبع الباحث :ادلنهج(ادلنهج الوصفي)وعلى
اداة (استبانة ادلرونة) وكانت اىم النتائج ادلتوصل ايها كالتارل :
فحجان ،التوافق المهني والمسئولية االجتماعيـة وعالقتهمـا بمرونـة األنـا لدى معلمي التربية الخاصة،رسالة ماجستٌر ،الجامعة االسالمٌة
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.غزة،
.2010

وجود عالقة ارتباطية موجبة بُت ادلرونة النفسية والرضا عن احليا،بالنسبة للفروق يف ادلرونة النفسية تبعاللجن س قد أوضحت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق فـي ٚتيــع أبعــاد ادلرونــة النفــسية لــصاحل الطــالب ،بينمــا
لــم تكــن الفــروق دالــة فــي البعــد االجتماعي .
عدم وجود فروق يف ٚتيع أبعاد ادلرونة النفسية تعزى دلتغَت اجلامعة ،بينما كانت الفروق دالة يف البعداالجتماعي لصاحل طلبة جامعة األقصى.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ادلرونة النفسية تعزى للمتغَتات التصنيفية التالية (التحــصيل
األكــادؽلي ،التخــصص ،الًتتي ـب ادلــيالدي للطالــب ،الــدخل الــشهري لألســرة ،وادلستوى التعليمي
للوالدين)  .بالنسبة للرضا عن احلياة فقد أظهرت نتـائج الدراسـة عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية
فــي أبعــاد الرضــا عــن احليــاة والدرجــة الكليــة للمقيــاس تعــزى دلتغيــر اجلــنس باســتثناء بعــد الطمأنينة
واالستقرار النفسي فقد كانت لصاحل الطالب .
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 -3الدراسات االجنبية :
 -0دراسة (تـاك-ىـو كـيم ورخـرون  (Tack- Ho Kim et, 3111بعنـوان "األمـل ومعنـى احليـاة كمؤثرات
على ادلرونة لدى البالغُت يف كوريا :التطبيقات لدى ادلستشارين " ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف إلـى
العوامـل الواقعيـة التـي تـساعد علـى تكـوين ادلرونـة النفـسية لـدى كوريـاً مـنهم  443كـانوا يتلقـون ادلـساعدةً
البالغُت يف كوريا ،تكونت عينـة الدراسـة مـن  3199طالبـا مـن مؤسـسة الرفـاه االجتمـاعي ،تراوحـت
أعمـارىم بـُت  02 – 02سـنة .واسـتخدم البـاحثون األدوات التاليــة :مقيــاس عوامــل اخلطــر ،مقيــاس
عوامــل الوقايــة ومقيــاس التكيــف ادلدرســي  School Scale Adjustmentمـن إعـداد البـاحثُت .وبينـت
نتـائج الدراسـة أن التبـاين فـي التكيـف ادلدرسـي كـان يعتمـد علـى عوامـل الوقايـة ولـيس علـى عوامـل
اخلطـر ،كمـا بينـت وجـود فـروق فـي ادلرونــة النفـسية بـُت الطلبـة (رلموعـة ٘تيـزت بادلرونـة ورلموعـة ٘تيـزت
بـسوء التكيـف) ،واعتمـد ذلـك علـى عوامل عدة ،منها :األمل ،دعم ادلدرسُت ومعٌت احليـاة ،كمـا بينـت

.40ػلِت عمر شعبان شقورة ،المرونة النفسية وعالقتها بالرض عن الحياة لدى طلبة الجامعات الفلسطينيةٔ ،تحافضات غزة ،كلية الًتبية ،جامعة
االزىر -غزة. 2012 ،

وجـود عالقـة سـلبية بـُت عوامـل اخلطر والتكيف ادلدرسي ،ووجود عالقة موجبة بُت عوامل الوقاية
والتكيف ادلدرسي.
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-2دراسة (جراسي  Grace ( 3101بعنوان" :العالقة بُت سـمات الشخـصية وادلرونـة النفـسية لـدى
البالغُت يف جزر الكارييب " ىــدفت ىــذه ال دراســة إلــى التعــرف إلــى اخلــصائص اخلمــس الكبــرى
للشخــصية وادلرونــة النفــسية .وتكونت عينة الدراسة من(  )229فردا من طلبـة ادلـدارس الثانويـة فـي جـزر
الكـارييب ( 023ذكـور و 205إنـاث) .وجلمـع البيانـات اسـتخدم الباحـث مقيـاس عوامـل الشخـصية
اخلمـس الكبـرى مـن إعـداد( ، )2006 al et, Goldbergومقيـاس ادلرونـة النفـسية مـن إعـداد الباحـث و
بينـت نتـائج الدراسـة وجود عالقة ارتباطية موجبة بُت ٚتيع عوامل الشخصية (يقظـة الـضمَت ،ادلقبوليـة،
االنفتـاح علـى اخلربات ،واالنبساطية) وادلرونة النفسية ،بينما كانت العالقة سلبية مع خاصية العصابية،
كما بينت نتـائج الدراسـة أن خـصائص الشخـصية سـاعلت بنـسبة % 23مـن التبـاين فـي ادلرونـة النفـسية،
وقـد كانـت خاصـية يقظـة الـضمَت األعلـى فـي الداللـة اإلحـصائية يليهـا ادلقبوليـة ،العـصابية ثـم االنفتـاح
على اخلربات .
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ثانيا:مناقشة الدراسات السابقة :
يتضح لنا من العرض السابق للدراسات ،والبحوث ادلرتبطة هبذه الدراسة  ،أهنا قد ىدفت اذل ربط بُت
ادلرونة النفسية ،والعوامل ادلؤثرة فيها(كالسن واجلنس و بعض االمراض اخلطَتة ،احلالة االجتماعية،
العنف السياسي  ،االحداث الصادمة وادلشاكل)كما ىدفت بعض الدراسات دراسة ( حسان 3111
(دراسـة (عثمـان .) 3101اذل معرفة العوامل اليت تزيد يف ادلرونة النفسية كما اشارت دراسة (فحجان
 3101إلـى التعـرف إلـى التوافـق ادلهنـي وادلـسئولية االجتماعيـة وعالقتهمـا ٔترونـة األنـا  ،كما ىدفت بعض
الدراسات اذل معرفة العالقة بُت ادلرونة النفسية والرضا عن احلياة ،كم اشارت دراسة (تـاك-ىـو كـيم
ورخـرون) إذل التعرف إلـى العوامـل الواقعيـة التـي تـساعد علـى تكـوين ادلرونـة النفـسية  ،دراسة (جراسي
( 3101ىــدفت ىــذه ال دراســة إلــى التعــرف إلــى اخلــصائص اخلمــس الكبــرى للشخــصية وادلرونــة
النفــسية ولقد ارتبطت ىذه الدراسات مع مصطلح ادلرونة النفسية ( سواء بالعالقة أو التأثَت) ولذا فقد
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،

،

.تاك -هو كٌم واخرون األمـل ومعنـى الحيـاة كمؤثرات على المرونة لدى البالغين كورٌا .2005،

.42جراسي  ،العالقة بين سـمات الشخـصية والمرونـة النفـسية لـدى البالغين ،جزراالكارييب 3101،

.

ٖتددت أىدافها يف زلاولة التعرف على أثر ىذه العوامل او العالقة اليت تربطها بادلرونة النفسية  ،وذلك
من خالل إجراء بعض االختبارات وادلقارنات بُت التالميذ والطالب وموظفُت و معلمُت من كال
اجلنسُت (رجال ونساء)
وقد استخلص الباحث من خالل استعراض ىذه الدراسات ما يلي:
استخدمت الدراسات السابقة عينات من سلتلف الطالب والتالميذ وادلعلمُت وادلوظفُت من
سلتلف ادلراحل من الطور ادلتوسط والطور الثانوي وطالب اجلامعات وادلعلمُت وادلوظفُت احلكوميُت.
ومن حيث ادلنهج واألدوات ادلستخدمة ،فقد اتفقت معظم الدراسات على استخدام ادلنهج
الوصفي(الدراسات ادلسحية)  ،واعتمدت على عدة ادواة ومقاييس جلمع البيانات حيث ان طبيعة ىذه
الدراسات يتطلب أسلوب ٖتليل الوثائق اخلاصة ّتمع بيانات افراد العينة .
بإلقاء الضوء على نتائج الدراسات السابقة  ،يتضح لنا أن بعض الدراسات قد توصلت اذل عدم
وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت ادلرونة النفسية وبعض ادلتغَتات كما توصلت معظم
الدراسات االخرى اذل وجود عالقة ارتباطية بُت ادلرونة النفسية وبعض ادلتغَتات االخرى .

الجانب التطبيقي

الفصل الثالث
طرق ومنهجية الدراسة
٘تهيد
-1منهج الدراسة
 -1الدراسة االستطالعية
-3رلتمع وعينة الدراسة
-4حدود الدراسة
-5أدوات ٚتع البيانات
-6إجراءات تنفيذ الدراسة
-7أساليب التحليل اإلحصائي

-1المنيج المتبع:
ٔتا أن ىدف الدراسة ىو الوصول إذل إغلاد عالقة بُت ادلرونة النفسية ومتغَتات اجلنس والسن فقد
اعتمد الطالب على ادلنهج الوصفي مسحي ،و الذي يناسب طبيعة الدراسة احلالية ؛ لكون ىذا ادلنهج
يقوم بوصف ما ىو كائن و يفسره.
 -2مجتمع وعينة الدراسة:
إن لكل رلتمع صفات خاصة بو ،لذا فمن الضروري وصف اجملتمع من اجل اختيـار وسـائل االختيـار
ادلناسبة .
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*اشتمل رلتمع البحث احلارل على طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنيـة والرياضـية للمعهد للموسم
اجلامعي () 2017 / 2016وكان عدد أفراد اجملتمع حوارل)(595من طالب/ة اشتملت عينة البناء
على( )95طالب/ة مت اختيارىم بطريقة عشوائية من رلتمع الدراسة وقد مت تقسيم العينة ألجل الصدق،
الثبات والدراسة ،حيث مت اختيار ( )18طالب إلجراء صدق اإلختبار واستبعدوا من عينة البناء ومت
اختيار (( 20طالب إلجراء الثبات واستبعدوا أيضا وبذلك فإن عينة الدراسة بلغت ( ) 57واجلدول
أدناه يبُت ذلك :
جدول رقم( )03يبين خصائص مجتمع وعينة الدراسة :
الطلبة
رلتمع البحث

595

عينة البناء%15.96

95

عينة اجراء الصدق

18

عينة اجراء الثبات

20

العينة حسب متغَتات الدراسة

اجلنس
السن

43

.المندالوي،1990،ص249

ذكور

37

إناث

20

من17اذل27

39

من27اذل37

18
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 -3حدود الدراسة:
حددت الدراسة بعدد من احملددات البشرية وادلكانية والزمنية اآلتية:
 -1-3الحدود البشرية:
اقتصرت الدراسة على بعض طلبة معهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية(جامعة قاصدي مرباح)
والية –ورقلة.-
-2-3الحدود المكانية:
قمت بإجراء الدراسة ادليدانية يف أىم مراحلها ٔتدينة ورقلة (معهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية
والرياضية ).
-3-3الحدود الزمنية :
قمت بإجراء الدراسة ادليدانية يف الفًتة الزمنية ادلمتدة :
من  2016-11-23اذل2017-05-18
- 4أدوات جمع البيانات :
-1-4اعتمدت يف دراسيت اليت قمت هبا باالعتماد على مقياس ادلرونة النفسية .
*وصف االداة :اداة الدراسة ىو مقياس ادلرونة النفسية (  )EHRالذي اعده كل من:
، )2008( BRUNET ,BRiEN DERUMAUX,SAVOiVE,BOUDRiASالذي ترجم
اذل اللغة العربية من طرف الباحثُت وازي طاوس وٛتودة سليمة (قسم علم النفس وعلوم الًتبية،كلية
العلوم االنسانية واالجتماعية ّتامعة قاصدي مرباح ورقلة سنة (.)2016قامت الباحثتُت بًتٚتة

ادلقياس (من اللغة الفرنسية اذل اللغة العريب) وبالًتٚتة العكسية(من اللغة العربية اذل الفرنسية).
حيث يشمل ادلقياس على  23بندا ،موزعة على ثالثة ابعاد للمرونة النفسية ىي:الفعالية الذاتية (12
بندا) النمو والتطور(05بنود) والتفاؤل (06بنود) كما ىي موضحة يف اجلدول ادلوارل:

جدول رقم( : ) 04ابعاد مقياس ادلرونة النفسية وبنوده .
االبعاد

رقم البنود

بعد التطور والنمو

23-21-20-12-8

بعد الفعالية الذاتية

-15-14-11-10-9-7-5-4-3-1
22-18
19-17-16-13-6-2

بعد التفاؤل
-5الخصائص السيكومترية لمقياس:

 -1-5الصدق التمييزي لمقياس المرونة النفسية :صدق المقارنة الطرفية
مت استخراج معامل الصدق التمييزي باختبار ادلقارنة الطرفية للمقياس فقط ،وذلك بتوزيع ادلقياس على
عينة من الطلبة قوامها  18طالبا ،مت تفريغ النتائج وتعاملنا مع درجات الثلث األعلى (درجات 06
طلبة) على أهنا اجملموعة األوذل ،ودرجات الثلث األدىن (درجات  06طلبة) على أهنا اجملموعة الثانية مث
حسبنا داللة الفروق بُت اجملموعتُت باختبار ت دلعرفة الفروق بُت متوسطات اجملموعتُت وبالتارل التمييز
بينهما وكانت النتائج كما يلي:
الجدول ( :)05نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين المجموعتين عند مستوى الداللة :0005

ادلقياس

اجملموعا
ت
الثلث

ادلرونة

االعلى

النفسية

الثلث
االدىن

العينة

6

6

ادلتوسط

اإلضلراف

اخلطا

احلسايب

ادلعياري

ادلعياري

92.67

81.17

4.082

1.472

1.667

0.601

ت.احملسوبة

6.491

درجة

مستوى

احلرية

الداللة

10

0.000

ٖتليل اجلدول رقم  :05يتضح من اجلدول( )5أن قيمة ت .احملسوبة ىي  6.491و عند الرجوع
إذل القيمة االحتمالية ادلصاحبة ذلا صلدىا  0.000وىي بذلك أقل من مستوى الداللة  0.05شلا يعٍت
أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات الثلث األعلى (اجملموعة األوذل) والثلث االدىن
(اجملموعة الثانية) وبالتارل ؽليز بُت اجملموعتُت وىذا يقودنا إذل القول بأن ادلقياس لو قدرة ٘تييزية بُت
ادلستجوبُت وىو بذلك ؽلتاز بالصدق .
-2-5ثبات المقياس:
يعٍت ان الدرجات اليت يتم احلصول عليها دقيقة و خالية من اخلطا وىدا يعٍت انو يف حالة تطبيق نفس
اداة الدراسة على نفس االفراد عدد من ادلرات بنفس الطريقة و الشروط فإننا نتحصل على نفس القيمة
يف كل مرة .
يعد الثبات من الشروط ادلهمة لألداة اجليدة والثبات يعٍت االتساق يف النتائج  ،والثبات ىو اتساق
ادلقياس يف الشيء الذي تقيسو األدات ،ويقصد بالثبات  ،االسـتقرار ٔتعٌت لو كررت عمليات قياس الفرد
الواحد لبينت درجتو شيئا من االستقرار ومعامل الثبات ىو معامل ارتبـاط بـُت درجات األفراد يف
االختبار ولغرض إغلاد معامل الثبات دلقياس ادلرونة النفسية مت استخدام طريقة التجزئة النصفية
(بوصفها إحدى الطرائق الشائعة يف حساب الثبات ،إذ إهنا تكشف عـن مـدى اسـتقرار النتائج عند
تطبيق ادلقياس على رلموعة معينة من األفراد .إذ مت تطبيق ادلقياس على عينة مؤلفة من () 20طالب من
عينة الدراسة  ،وبعـد معاجلتها إحصائيا باستخدام معامل االرتباط البسيط (بَتسون) فظهرت قيمـة (ر )
احملتسـبة تسـاوي ( )0.89مث مت تصحيح معامل الثبات ٔتعادلة سبَتمان براون فكان معامل الثبات
للمقياس ككل يساوي( )0.94وىو دال إحصائيا شلا يدل على ثبات ادلقياس ،ويف ىذا الصدد يشَت
مساره ورخرون () 1989إذل إن معامل الثبات إذا بلغ ()0.75فأعلى فانو يعد ثبات عال .
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 -6الصورة النيائية لممقياس  :بعد قيامنا ْتساب الصدق والثبات وجدنا أنو صادق وثابت
وبالتارل حافظنا على ادلقياس كما مت وصفو سابقا من حيث عدد الفقرات واألبعاد.

44

 .سماره ،عزٌز وآخرون)مبادئ القٌاس والتقوٌم فً التربٌة ،ط، 2مكتبة دار الفكر للثقافة والنشر والتوزٌع ،عمـان ،األردن

-7أساليب التحميل االحصائي:
 oبرنامج احلزمة اإلحصائية (.(SPSS
 oاختبار (ت) ). (T-test
 oمعامل االرتباط" بَتسون).(r
 oمعادلة سبَتمان براون لتصحيح الثبات =

ن ر
)ن

( ر

حيث ن :عدد األجزاء

اليت قسم إليها ادلقياس( ر) :معامل االرتباط بُت نصفي اإلختبار .

الفصل الرابع
عرض وتحليل النتائج
مناقشة النتائج
االستنتاج العام

-1عرض،وتحميل ومناقشة النتائج:
-1-1عرض وتحميل نتائج الفرضية االولى :
ال توجد فروق فردية ذات داللة احصائية يف ادلرونة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية تعزى لعامل اجلنس؟
للتأكد من صحة الفرضية مت حساب اختبار "ت" لداللة الفروق بُت أفراد عينة (ذكور واناث)لطلبةمعهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية والنتائج احملصل عليها مدونة يف اجلدول التارل:
الجدول ( :)06نتائج اختبار لداللة الفروق في المرونة النفسية حسب متغير الجنس عند
مستوى الداللة :0005
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اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول رقم ( )6يوضح الفروق الختبار ادلرونة النفسية بُت اجلنسُت (ذكور واناث) دلعهد علوم
وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول رقم ( )4يتضح بعد حساب
اختبار "ت" وادلقدر ب  ، 1.556وىي قيمة غَت دالة احصائيا ،عند درجة احلرية  55ومستوى
الداللة  ،0.05وعليو ال توجد فروق فردية ذات داللة احصائية يف ادلرونة النفسية لدى طلبة معهد علوم
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تعزى لعامل اجلنس .

2-1عرض وتحميل نتائج الفرضية الثانية :
ال توجد فروق فردية ذات داللة احصائية يف ادلرونة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية تعزى لعامل اجلنس؟
للتأكد من صحة الفرضية مت حساب اختبار "ت" لداللة الفروق بُت أفراد عينة من الطلبة تًتواحاعمارىم من( )27-17ومن (() 37-27ذكور واناث)لطلبة معهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية
والرياضية والنتائج احملصل عليها مدونة يف اجلدول التارل:
الجدول ( :)17نتائج اختبار لداللة الفروق في المرونة النفسية حسب متغير السن عند
مستوى الداللة :1015
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ادلرونة
النفسية

*الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول رقم ( )7يوضح الفروق الختبار ادلرونة النفسية وفق دلتغَت السن لدى طلبة معهد علوم
وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول رقم ( )7يتضح بعد حساب
اختبار "ت" ب( ، )-6.597وىي قيمة دالة احصائيا ،عند درجة احلرية  55ومستوى الداللة
 ،0.05وعليو توجد فروق فردية ذات داللة احصائية يف ادلرونة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية تعزى لعامل السن .

-2مناقشة وتفسير النتائج حسب الفرضيات :
 1-2الفرضية األولى :بناءا على ٖتليل نتائج اجلدول رقم ) (6والقائلة بعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائيا بُت الطلبة الذكور واإلناث يف ادلرونة النفسية وىذا ما غلعلنا نرفض الفرض البديل ونقبل
الفرض الصفري القائل بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ادلرونة النفسية تعزى لعامل اجلنس،
وىذه النتائج تتفق مع دراسة
دراسة( فحجان) اذل عـدم وجـود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي مــستوى مرونــة األنــا تعــزى دلتغيــر
(اجلــنس) .كم اثبتت دراسة اخلطيب اذل ٘تتع الطالب(ذكور و اناث)ٔترونة عالية نظرا لألحداث
الضاغطة اليت يعيشوهنا ىدا يعي عدم وجود عالقة ارتباطية بُت مرونة النفسية وعامل اجلنس .ويرجع
عدم تأثر ادلرونة النفسية بعامل اجلنس .
 2 -2الفرضية الثانية :بناءا على ٖتليل نتائج اجلدول رقم)  ( 7والقائلة بوجود فروق ذات داللة
إحصائيا بُت الطلبة وفق دلتغَت السن يف ادلرونة النفسية وىذا ما غلعلنا نرفض الفرض الصفري ونقبل
الفرض االبديل القائل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ادلرونة النفسية تعزى لعامل السن ،وىذه
النتائج تتفق معدراسة بوسعيد سعاد اليت توصلت اذل وجود عالقة ارتباطية بُت ادلرونة النفسية وقلق
ادلستقبل لدى النساء ادلصابات باضطرابات الغدة الدرقية  .حسب متغَت السن.كما اشارت ايضا دراسة
،تـاك-ىـو كـيم ورخـرون -وجـود فـروق فـي ادلرونــة النفـسية بـُت الطلبـة وفق متغَت السن.
 -3مناقشة الفرضية العامة :
*تشَت النتائج ادلتوصل اليها بعدم وجود عالقة ارتباطية بُت ادلرونة النفسية ومتغَت اجلنس (ذكور واناث)
لدى طلبة معهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية (جامعة قاصدي مرباح ورقلة)وىذا راجع
لعدم تـثَت اجلنس يف ادلرونة لدي االفراد كما اشارت بعض الدراسات السابقة بعدم وجود عالقة ارتباطية
يف ادلرونة النفسية تعزى لعامل اجلنس منها دراسة( فحجان)اشارت اذل عـدم وجـود فــروق ذات داللــة
إحــصائية فــي مــستوى مرونــة األنــا تعــزى دلتغيــر (اجلــنس) .كم اثبتت دراسة اخلطيب اذل ٘تتع
الطالب(ذكور و اناث)ٔترونة عالية نظرا ألحداث الضاغطة اليت يعيشوهنا يعٍت ىادا عدم وجود عالقة
ارتباطية بُت مرونة النفسية وعامل اجلنس.ويرجع عدم تأثر ادلرونة النفسية بعامل اجلنس ألن النكبات
وادلشاكل واحملن والصدمات عامل مشًتك بُت اجلنسُت لدى فأن تعرض الفرد اذل ىده الضغوطات
وٗتطيها ،تكسبو قدرة على التحمل والتكيف مع االوضاع  ،ورلاهبة الصعاب بصورة اغلابية .

* ام بالنسبة لعامل السن فلقد اثبتت االختبارات اذل وجود عالقة ارتباطية بُت ادلرونة النفسية ومتغَت
السن(لصاحل الفئة من(27اذل )37لدى طلبة معهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية (جامعة
قاصدي مرباح ورقلة)وىذا راجع اذل ان كل ما زاد سن الفرد او طال عمره تعرض للعديد من( الصعاب
،ادلتاعب ،لصدمات ،النكبات،االحداث الضاغطة....اخل)شلا يؤدي اال زيادة تكيفو وٖتملو وكدا اذل
اتساع تفكَته وكثرة حلولو لألحداث الضاغطة واحملن والنكبات وادلشكالت اليت تصادفو وىدا راجع اذل
اكتسابو خربات سواء من فًتة دراستو او حياتو االجتماعية عرب مواقف احلياة اليت مر عليها طيلة حياتو
 ،كما اشرة دراسة بوسعيد سعاد اذل وجد عالقة ارتباطية بُت ادلرونة النفسية وقلق ادلستقبل لدى النساء
ادلصابات باضطرابات الغدة الدرقية  .حسب متغَت السن.
-4االستنتاج العام :نستنتج من خالل ما سبق من نتائج العرض وادلتعلقة باختبار فرضيات الدراسة
أن الفرضية االوذل ٖتققت اما الفرضية الثانية دل تتحقق وىذه بعض التوصيات.
 االىتمام بالربامج اإلرشادية و التوجيهية اليت من شأهنا الزيادة من ادلروة النفسية لدى الفرد.
 اتباع الطرق اليت تؤدي بالشخص او الفرد اى اكتساب ادلرونة النفسية
 توعية الطلبة باالىتمام بتبٍت إسًتاتيجيات تكيف إغلابية تقيهم و ٕتنبهم التعرض لالحًتاق
النفسي ،و تساعدىم على التعامل ادلشكالت بطرق فعالة.
 اجراء دراسة مشاهبة يف كلية اخرى جلامعة قاصدي مرباح ورقلة دلعرفة تأثَت عامل اجلنس على
ادلرونة النفسية
 تزويد ادلعهد بإخصائي نفسي متمكن وعلى دراية دلا يتعرض اليو الطلب من ضغوطات.
دلعاجلة مشكالت الطلبة
 االىتمام بالدعم ادلادي و ادلعنوي للطالب ،ألن رضا الفرد عن نفسو وبيئتو من اىم ادلراحل
للوصول اذل ادلرونة النفسية ورلاهبة الصعاب وادلشاكل.
 تنمية التفكَت االغلايب للطلبة إتاه احملن والصدمات والنظر اليها من جهة اغلابية

خاتمة:
تعترب دراسة ادلرونة النفسية ذات أعلية بالغة يف علم النفس ادلعاصر خاصة فيما يتعلق باجلانب النفسي
واالجتماعي ،حيث من خالل ىذه الدراسة حاولت تسليط الضوء على طبيعة العالقة بُت ادلرونة
النفسية و عاملي اجلنس والسن ومدا تأثَتعلا عليها و اإلسًتاتيجيات ادلستخدمة يف تنمية ادلرونة النفسية
وكيفية بنائها ،ولقد سلطت الضوء ايضا على بعض ادلفاىيم ادلرتبطة بادلرونة سواء كانت (بالعالقة او
بالتأثر )كما تطرقت ا يضا اذل اىم السبل والطرق ادلؤدية اذل ادلرونة النفسية كما تعرفنا ايضا على مفهوم
جديد اال وىو اجلندر (النوع االجتماعي)وبعض السمات لذوي ادلرونة النفسية رغم ما واجهتو من بعض
الصعوبات خاصة وان ىذا ادلوضوع جديد ونقص ادلراجع واغلبيتها باللغة االجنبية و فيما ؼلص توزيع
و ٚتع ادلقياس خاصة وان الطلبة كانوا يف اضراب ،و رغم ىذا فقد حاولت اإلحاطة ٔتوضوع دراسيت من
شىت اجلوانب و اعلها ،و اخلروج بنتائج موضوعية دقيقة .و قد توصلت إذل وجود عالقة ذات داللة
احصائية يف ادلرونة النفسية وفق دلتغَت السن والعكس يف متغَت اجلنس لدى الطلبة كما تعرفت على
مسات ادلرونة النفسية وكدا طرق بنائها .
كما استخلصت من ىذه الدراسة ضرورة االىتمام بإعداد الربامج اإلرشادية اليت من شأهنا الزيادة من
ادلرونة النفسية و إكتساهبا .
و يف األخَت أسئل اهلل العلي القدير أن تكون ىذه الدراسة فيها فائدة و منفعة للطلبة و الباحثُت و لكل
من تدرج و تطرق ذلذا ادلوضوع.
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الغدة الدرقية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة2014.،
-4قو ت ــة و رخ ــرون ،المرون ــة النف ــسية لألطف ــال ال ــذين تعرض ــوا للعن ــف
السياسي،فلسطُت.2001،
 .-5اخلطيب ،االحت ـراق النفــسي وعالقتــه بمرونــة األنــا لــدى المعلمــين الفلسطينيين بمحافظة
غزة ،فلسطُت2007،
 .-6اخلطيب ،تقييم عوامل مرونة األنا في مواجهة األحداث الصادمة ،مجلة الجامعة االسالمية-
سلسلة الدراسات االنسانية-اجمللد 15العدد 12فلسطُت2007،
.-7حسان ،فاعلية برنامج إرشـادي مقتـرح لزيـادة مرونـة األنـا لـدى طالبـات الجامعة اإلسالمية –
بغزة ،فلسطُت2008.،
-8عثمان ،فاعليـة برنـامج إرشـادي لتنميـة المرونـة االيجابيـة فـي مواجهـة أحـداث الحياة الضاغطة
 ،رسالة دكتوراه جامعة عُت لمس القاىرة مصر.2010،

-9فحجان ،التوافق المهني والمسئولية االجتماعيـة وعالقتهمـا بمرونـة األنـا لدى معلمي التربية
الخاصة ،رسالة ماجستَت ،اجلامعة االسالمية غزة2010.،
-10تاك -ىو كيم واخرون ،األمـل ومعنـى الحيـاة كمؤثرات على المرونة لدى البالغين ،كوريا
2005،
-11جراسي  ،العالقة بين سـمات الشخـصية والمرونـة النفـسية لـدى البالغين ،جزر
الكاريب. 2010 ،-12الصويف ٛتدان عبد اهلل ،مفهوم األصالة والمعاصرة وتطبيقاته في التربية اإلسالمية  ،رسـالة
دكتـوراه غيـر  ،كليـة الًتبيـة ،قـسم الًتبيـة اإلسـالمية وادلقارنـة ،جامعة أم القرى ،مكة ادلكرمة.1996،
-13اجلامعة االمريكية للطب النفسي ترٚتة د .السعيد عبد اجلواد ابو حالوة ،الطريق الى المرونة
النفسية.2013،
-14روال رلدي ىاشم الصفدي ،المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وعالقتهما بقلق المستقبل
لدى زوجات الشهداء واالراملٔ ،تحافظة غزة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت ،كلية الًتبية،
اجلامعة االسالمية ،غزة2013،
-15يوسف مقدادي ،أمساء البدري،عالقة الصالبة النفسية بالرضا عن الحياة واالكتئاب لدى
.المسنين والمسنات المقيمين بدور الرعاية في اليمن ،رللة ادلنارة  ،العدد )2014( 2
-16إدماج "اجلندر" إطار مفاهيمي ،منهجية وعرض لممارسات جيدة في البالد العربية،
صندوق األمم ادلتحدة اإلظلائي للمرأة .ادلكتب اإلقليمي للدول العربية -عمان /األردن –
.2001
 -17فايزة بن حديد ،لقاء تقٍت حول منهجية مسح االحتياجات في مجال التربية السكانية .
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المالحق

ملحق رقم : 01الصورة االولٌة والنهائٌة لمقٌاس المرونة النفسٌة
جامعة قاصدي مرباح -ورقلة.
معيد عموم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية.
قسم تربٌة حركٌة
عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب0000000نطمب منك اإلجابة بكل صدق عمى العبارات التالية التي تعكس جميع
نواحي حياتك 0الرجاء وضع عالمة × أمام العبارة التي تناسب موقفك0و أحيطك عمما أن نتائج االستبيان

ستوظف في إطار إعداد دراسة ميدانية حول تأثير الجنس والسن عمى المرونة النفسية من وجية نظر عينة
من طمبة جامعة قاصدي مرباح-ورقمة (معيد عموم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية)0

أنثى 

بيانات خاصة :الجنس :ذكرالسن000000000000000000000000000000000000 :-1عندما أتعرض لموقف ضاغط’ أو صعوبات معينة:
العبارات
-1أبحث عن حل لمواجية الموقف0
-2ال اترك المشكل يؤثر عمى باقي نواحي حياتي0
-3قاد ار عمى التأثير في مسار سير األمور
-4أحول المشكل إلى تحدي
-5اصر عمى حل المشكل
-6اؤمن انني قادر عمى تحسين االمور
-7اشك في تجاوز المشكل
-8اواصل مشوار حياتي رغم وجود الحواجز
-9اشعر بالعجز أمام الصعوبات
-11ألتزم في حل المشكل
-11اعتقد انني اتحكم بما يحدث0
 -12اعتبر المشكل فرصة لمتقدم نحو األمام0
-13أرى الحاجز بنظرة ايجابية
-14اتحكم في سير االمور
-15اعتقد انني لدي استعدادات تمكنني من التغمب
عمى المشكل

-16النظر في الناحية االيجابية لممشكل
-17النظر الى النتائج االيجابية الناتجة عن حل

دائما

كثيرا

أحيانا

نادرا

ابدا

المشكل
-18النظر الى نفسي كقادر عمى حل المشكل و ال
كعاجز عمى حمو

-2بعد التعرض الى موقف ضاغط معقد و صعب:
العبارات

تقريبا أبدا ناد ار

أحيانا دائما

تقريبا
دائما

-1اعود من جديد باستعدادات اكثر
-2الخروج من المشكل بقوة اكثر.
 -3تطوٌر استعدادات جدٌدة
 -4القدرة على مواجهة صعوبات جدٌدة.
-5تطوٌر معارف جدٌدة

.صدق المقارنة الطرفٌة لمقٌاس المرونة النفسٌة: 02 ملحق رقم
TEST-T
Statistiques de groupe
groupes

Self resilence
tiersup

N

Moyenne

Ecart-type

6
6

92.67
81.17

4.082
1.472

Erreur
standard
moyenne
1.667
0.601

tierbas

VAR 00001

Test de levene sur legalite des
variances
F
Sig
3.151
0.106

Test-t pour egalite des Moyennes

VAR 00001

T

DDI

SIg

6.491
6.491

10
6.278

0.000
0.001

Test-t pour egalite des Moyennes
Difference
Ecart-type

VAR 00001

1.772
1.772

Intervalle de confiance 95%
de la
Difference
inferieure

superieure

7.552
7.221

15.448
15.789

Difference
Moyenne
11.500
11.500

.الفروق فً المرونة النفسٌة حسب الجنس: 03 ملحق رقم
TEST-T
Statistiques de groupe
groupes

resilence

m
f

N

Moyenne

Ecart-type

37
20

87.0811
83.8000

6.80024
8.91244

Erreur
standard
moyenne
1.11795
1.99288

Test de levene sur legalite des variances

VAR 00001

F
2.654

Sig
0.109

Test-t pour egalite des Moyennes

VAR 00001

T

DDI

SIg

1.556
1.436

55
31.209

0.125
0.161

Difference
Moyenne
3.28108
3.28108

Test-t pour egalite des Moyennes
Difference
Ecart-type

VAR 00001

2.10834
2.28504

Intervalle de confiance 95% de la
Difference
inferieure

superieure

-0.94413
-1.37802

7.50629
7.94018

.الفروق فً المرونة النفسٌة حسب الجنس: 04 ملحق رقم
TEST-T
Statistiques de groupe
groupes

Resilence

17-27
27-37

N

Moyenne

Ecart-type

39
18

82.4872
93.3889

6.06488
5.15796

Erreur
standard
moyenne
0.97116
1.21574

Test de levene sur legalite des variances

VAR 00001

F
0.424

Sig
0.518

Test-t pour egalite des Moyennes

VAR 00001

T

DDI

SIg

-6.597
-7.006

55
38.589

0.000
0.000

Difference
Moyenne
-10.90171
-10.90171

Test-t pour egalite des Moyennes
Difference
Ecart-type

VAR 00001

1.65263
1.55601

Intervalle de confiance 95% de la
Difference
inferieure

superieure

-14.21366
-14.05012

-7.58976
-7.75330

