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امللدص
ىدف البحث الحالي دراسة إمكانية التنبؤ بالمرونة النفسية لدى طمبة المرحمة الجامعية
في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية ،باإلضافة إلى الرضا عن الحياة والطموح .وذلك عمى
عينة من طمبة جامعة عجمان باإلمارات العربية المتحدة ،والتي بمغت ( )062طالب من
جامعة عجمان ،بواقع ( )%87طالبات و( )%00طبلب ،بمتوسط عمري  0..2سنة وانحراف
معياري  ،3.22تم استخدام وتطبيق مقياس المرونة النفسية ،ومقياس الرضا عن الحياة،
ومقياس الطموح .وأشارت النتائج إلى تمتع غالبية أفراد عينة الدراسة بدرجات مرتفعة من
المرونة النفسية ،كما أظيرت النتائج ارتباط الرضا عن الحياة والطموح بالمرونة النفسية،
باإلضافة إلى وجود فروق في المرونة النفسية بين الذكور واإلناث لصالح الذكور ،وفروق
في التخصص بين التخصصات النظرية والعممية لصالح التخصصات النظرية ،وتباينت
متوسطات المرونة النفسية حسب العمر لصالح من ىم أكبر من  02سنو ،ومستوى الدخل
لص الح ذوي الدخل المرتفع .كما تمكنت متغيرات الرضا عن الحياة والتخصص الدراسي والدخل
الشيري من تفسير  % 8..3من التباين في المرونة النفسية .ىذا واوصت الدراسة بتوجيو
اىتمام التربويين وجميع مؤسسات المجتمع بتربية النشء وتعظيم مكامن القوة ،والتركيز
الجوانب اإليجابية في الشخصية لدييم وتحسين مستوي المرونة النفسية والتي تمكنيم من
التأقمم اإليجابي والتكيف مع ضغوطات الحياة.

الكممات المفتاحية :المرونة النفسية ،الرضا عن الحياة ،الطموح ،طمبة الجامعة
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Predicting psychological resilience of university students in light of
some variables Study on a sample of Ajman University students United Arab Emirates
Summary
The study aimed to determine the level of psychological resilience for
undergraduate students at Ajman University, and to study the related personal,
social, and psychological variables that are specific to it. The sample consist of
(260) students from Ajman University. the instruments of the study contain
psychological resilience scale ,life satisfaction and personal ambition. Study
finding showed that the majority of the study sample members enjoyed high to
very high degrees of psychological flexibility. The result pointed that the
increase in the degrees of psychological resilience with increasing age,
monthly income, satisfaction with social life, and personal ambition, The life
satisfaction variable was the most influential in improving the degrees of
psychological resilience, as it was solely responsible for explaining
approximately 97% of the total variance in the degrees of psychological
resilience. The finding also showed that the more individual enjoys a high
degree of life satisfaction, the greater the degree of psychological resilience
and its factors. Finally, the study recommended that attention should be paid to
factors contributing to high levels of life satisfaction and that have a positive
effect on psychological resilience.
Keywords: Psychological resilience, life Satisfaction, Personal ambition,
Ajman university students
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مكدمة البحح:
ال شك أن االنفجار المعرفي والتكنولوجي الذي يشيده العالم اآلن ،وما يطمبو من ميارات
وقدرات مختمفة لمتمكن من المحاق بيذا النمو المتسارع ،كان لو العديد من التبعات
االقتصادية واالجتماعية جعمت األفراد يواجيون تحديات كبيرة في حياتيم ،وضغوطاً وأزمات
متزايدة لعدم قدرتيم عمى التكيف مع ىذا الكم من التطور والمعرفة ،واختمفت استجابات األفراد
تجاه ىذه الضغوط ،فمنيم من لم يتمكن من التكيف وتعرض لمعديد من االضطرابات النفسية،
ومنيم من استطاع التصدي ليا وعمل جاىداً بكل ما لديو من ميارات وخبرات سابقة في

محاولة لممواجية والتكيف مع المواقف الصعبة التي يتعرض ليا في حياتو ،أي امتبلكيم
لميارات المرونة النفسية ،تمك العممية التي تمكن األفراد من التوافق مع ظروف الحياة
المختمفة ،والتفاعل مع أحداث الحياة الضاغطة بشكل ناجح وايجابي.
برز مفيوم المرونة النفسية إلى حيز الوجود مع ظيور عمم النفس اإليجابي الذي
انصب اىتمامو عمى دراسة وتنمية القوى الشخصية والقدرات والسمات اإليجابية ،وذلك عبر
تعزيز وتفعيل إدراك الفرد لنقاط القوة لديو بدالً من التركيز فقط عمى جوانب القصور والعوامل

السمبية ( .)Bandura&Bussey,2004أي تم تناول مفيوم المرونة النفسية في الدراسات
باعتبارىا أحد مفاىيم عمم النفس اإليجابي ،حيث اعتبر اَىوكىاٌ ()Onwukwe,2010
المرونة النفسية أحد الظواىر النفسية الميمة التي نتج عنيا آثار جيدة وايجابية عمى الفرد،
ب الرغم من وجود عوامل تيديد معيقة لمتكيف أو النمو التي يمكن أن يمر بيا الفرد خبلل
مراحل حياتو .كما أضاف أيضاً أن المرونة النفسية تعكس الفروق بين األفراد في االستجابة
لعوامل التيديد والتوتر؛ فيناك من يستجيب بطريقة إيجابية لظروفو الصعبة ،وىناك من تؤثر

فيو ىذه الظروف ،وتنعكس بشكل سمبي عمى حياتو .وىذا ما يفسر أنو بالرغم من المعاناة
من الظروف القاسية وجود أشخاص أصحاء نفسياً ( .)Onwukwe,2010:245كما عرف

كيراكوشي وجودسيل ( Ciarrochi ,Bilich& Godsell(2010المرونة النفسية أنيا "
عممية التوافق الجيد والمواجية اإليجابية لمصعوبات أو الصدمات أو النكبات أو الضغوط
النفسية العادية التي يواجييا البشر مثل :المشكبلت العائمية ،ومشكبلت العبلقات مع
اآلخرين ،والمشكبلت الصحية ،وضغوطات العمل ،والمشكبلت المالية أما فيمتن وىال
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( )Felten&Hall,2001فقد أشا ار إلى أن المرونة النفسية ىي العودة السريعة إلى الحالة
الطبيعية بعد المحنة
وتعد المرونة النفسية من الجوانب الميمة في بناء الشخصية السوية ،حيث يشير إدوارد
ووارلو ( )Edward &Warelow, 2005إلييا عمى أنيا القدرة عمى تحسين الطبيعة
الشخصية واالجتماعية ،مما يعني أن نجاح الفرد في حياتو يعتمد بشكل كبير عمى ما يمتمكو
من مرونة نفسية تؤىمو لمتكيف مع موقف ومشكبلت الحياة المختمفة .وتتضمن المرونة
النفسية العديد من الخصائص النفسية والحيوية فيي تشكل جوىر خصائص الفرد ،وىي قابمة
لمتعديل وتمنح الحما ية ضد اإلجياد ،والضغوط كما تسيم في تطوير النفس ،وترفع من القدرة
بل عن مساىمتيا في المقدرة عمى إقامة
عمى العمل واإلنتاج في أصعب الظروف ،فض ً

العبلقات الناجحة ()Elizabeth., A et al., 2007

ونظ ارً لما تمثمو المرونة النفسية من أىمية ،أقدم كثير من الباحثين عمى البحث والدراسة

لمفيوم المرونة النفسية في نواحي مختمفة :حيث ركزت بعض األبحاث عمى قياس مستوى
المرونة النفسية لدى الفئات العمرية المختمفة( ،آل غزال  ،)0227،كما بحثت دارسات أخرى
عبلقة المرونة النفسية ببعض المتغيرات المتنوعة مثل ارتباط المرونة النفسية بالرضا عن
الحياة(شقورة ،)0220،وارتباطيا كذلك مع جودة الحياة (صبيرة؛ اسماعيل،)0228،
والسعادة ( )K TAboalshamat.et al , 2015ووجود عبلقة ارتباط بين المرونة النفسية
والذكاء العاطفي ( ،)Marshall & Brockman,2016وارتباط المرونة بالكفاءة الذاتية
المدركة(يونس ،)0227 ،والتوافق الميني (فجحان )0222،وغيرىا من الدراسات.
وقد أكدت بشكل عام رغم اختبلف نتائجيا عمى أىمية العمل عمى إجراء مزيد من
البحوث والدارسات حول المرونة النفسية والعوامل تسيم في رفع مستوى المرونة ،فضبلً عن

دراسة العوامل التي تعيق تواجدىا  ،(Kashdan & Rottenberg,2010:مثل االضطرابات
النفسية .وكذلك العمل عمى تقديم برامج إرشادية مختمفة لتنمية المرونة النفسية لدى طمبة

المرحمة الجامعية (شقورة0220 ،؛ صبيرة؛ إسماعيل  )0228كميارة يجب أن يمتمكيا
الطالب الجامعي الذي يمثل مستقبل أي مجتمع ،وذلك لكي يستطيع التعامل مع الضغوطات
المختمفة التي تواجيو والتكيف مع حياتو.
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مصللة البحح:
ال شك أن مرحمة التعميم الجامعي تمثل واحدة من أىم المراحل التعميمية في تكوين
األمة ،وبناء أفرداىا ليكونوا قادة المستقبل ،حيث يعتمد عمييا بناء مستقبل الفرد وحياتو
كميا ،وكأي مرحمة عمرية ليا مشاكميا الخاصة ،وال تخمو من ضغوطات واحباطات مختمفة
يتعرض ليا الطمبة ،التي قد تعود إلى طبيعة المرحمة العمرية والدراسية ،فضبلً عن التطورات

المعرفية والتكنولوجية المتبلحقة ،وما نتج عنيا من متطمبات واحتياجات لميارات وكفاءات

اء عمى المستوى الفردي أو االجتماعي ،األمر الذي انعكس سمبياً عمييم – الطمبة-
عالية سو ً
وجعميم عرضو لمعديد من االضطرابات النفسية ،والتي أثرت بدورىا عمى قدرتيم عمى القيام
بالميام المطموبة منيم واإلنجاز ،وقبول حياتيم والشعور بالرضا عنيا بشكل عام.
وقد أكدت العديد من الدراسات عمى دور المرونة النفسية في حياة الطمبة ،وتأثيرىا عمى
مسارات حياتيم ،حيث أشار رولف ( )Rolf,J.E.,1999إلى إسيام المرونة النفسية في
الوقاية من بعض النتائج السمبية عمى الطمبة الذين يتعرضون لمضغوطات الكبيرة في حياتيم،
كما أكد الزر وسيوسيشتي ،وبيكر ()Luthar,S.,Cicchetti,D.& Becker,B,2000:27
عمى أن المرونة النفسية تمكن الطمبة من إظيار تكيف سموكي عندما يواجيون مواقف
عصيبة ،أو صادمة أو مأساوية أو تيديد ،فضبلً عن قدرتيم عمى التوافق الفعال والمواجية

اإليجابية ليذه الضغوط وتمك المواقف الصادمة .أما بينارد ( )Benard,B.,2012فقد أشار

إلى أن الطمبة المرنين يمتمكون مستوى عال من الطموح ،يظير في توقعاتيم العالية ،ووجود
بل عن وضوح قوة شخصية وامتبلك ميارات حل المشكبلت،
أىداف لدييم ودافع لمحياة ،فض ً
كما أكد أن ىذه الخصائص تسيم في تطوير االحساس باالنتماء والمشاركة ،والحد من
مشاعر النفور وعدم االنتماء .كما أشارت دراسات أخرى إلى أن الطمبة ذوي المرونة النفسية
العالية يمتمكون القدرة عمى التمييز واإلدارة الفعالة لكل من االنفعاالت اإليجابية والسمبية،
باإلضافة إلى القدرة عمى ضبط وتنظيم االستجابات االنفعالية ،مما يخفض بصورة واضحة
التأثيرات السمبية لمخبرات واألحداث الضاغطة (أبو حبلوة،)0222 ،
وفي ضوء العرض السابق ،وانطبلقاً من الواقع العممي الذي يعيشو الباحثان كأحد

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ،ومبلحظتيم لمطمبة ،وما يتعرضون لو من ضغوط حياتيو
ودراسية يومية في ظل ىذه الثورة المعرفية والتكنولوجية ،وعدم امتبلك الكثير الميارات
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البلزمة لمتعامل مع متغيرات الحياة ،وما قد تتركو ىذه الضغوط من آثار نفسية وعقمية كبيرة
عمييم ،والتي قد تؤثر بشكل واضح في أدائيم األكاديمي ،بات من الضروري دراسة المرونة
النفسية لدييم  ،والكشف أيضاً عن بعض المتغيرات المرتبطة والمؤثرة عمييا ،التي يمكن أن
يكون ليا عامل في التنبؤ بالمرونة لدى األفراد ،أي الكشف عن العوامل التي يمكن أن يكون

ليا اسياماً في تباين المرونة النفسية بين األفراد وقدرتيم عمى التكيف مع مشكبلت الحياة

المختمفة ،فربما يساعد ذلك في العمل عمى تقديم البرامج اإلرشادية التي تسيم في تنمية عمى
ىذه العوامل ،ومن ثم رفع مستوى المرونة لدييم.
وفي ضوء نتائج العديد من الدراسات التي تناولت المرونة النفسية ،والتي تمت اإلشارة
لبعض منيا سابقاً ،يرى الباحثان أن ىناك متغيرات كثيرة يمكن أن يكون ليا تأثير عمى
المرونة النفسية لدى طمبة المرحمة الجامعية ،منيا متغيرات ديمغرافية تمثمت في النوع

االجتماعي ،المرحمة العمرية ،والتخصص األكاديمي ،والدخل الشيري ،باإلضافة إلى متغيرات
نفسية أخرى مثل الرضا عن الحياة والذي يعبر عن تقبل الفرد لذاتو نحو أسموب الحياة التي
يحياىا في المجال المحيط بو ،بحيث يكون متوافقاً مع نفسو ومع المحيطين بو ،ويشعر

بقيمتو ،وقاد ارً عمى التكيف مع المشكبلت التي تواجيو ،والتي تؤثر عمى سعادتو (تفاحة،
 ،)0222وأشارت كثير من الدراسات إلى ارتباط الرضا عن الحياة بكثير من المتغيرات
األساسية في الشخصية اإلنسانية ،فيو يؤثر عمى السمات الشخصية(جودة  ،)0222والدافع
لئلنجاز (الشعراوي  ،)2222،كما يرتبط الرضا عن الحياة بالقدرة عمى مواجية األحداث
الضاغطة( أبو العبل ،) 0222 ،باإلضافة إلى ارتباط الرضا عن الحياة بمستوى الطموح
الشخصي لدى األفراد(الميمون ،)0226 ،وىو المتغير الثاني الذي سيتم دراسة مدى تأثيره
في التنبؤ بالمرونة النفسية ،حيث يعد الطموح من المفاىيم األساسية لتحقيق النجاح
األكاديمي والنجاح في الحياة بشكل عام ،كما أنو يعتبر مؤش ارً ميما في تمييز وتوضيح
أسموب تعامل اإلنسان مع نفسو ومع بيئتو ،والمجتمع الذي يعيش فيو.

إن قدرة الش باب الجامعي عمى التكيف مع الحياة والقدرة عمى مواجية الصعاب دون
الدخول في أزمات نفسية تتأثر بشكل كبير بإدراك الفرد لذاتو واقبالو عمى الحياة ،وشعوره
بالتفاؤل وتقبل ذاتو واحتراميا -أي الرضا عن الحياة -بشكل عام ،كما يعتبر الطموح جزءاً

ميماً في البناء النفسي لئلنسان فيو يعزز االتجاىات اإليجابية عند الفرد ،يشجعو عمى
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االستمرار في تحقيق أىدافو ،وربما أن تكون ىذه المتغيرات مؤش ارً لتمتع الفرد بمستو عال
من المرونة النفسية،

وفي ضوء ما سبق ،وباإلضافة إلى نتائج بعض الدارسات السابقة ،جاء فكرة ىذا البحث
الحالي والذي يسعى إلى دراسة إمكانية التنبؤ بالمرونة النفسية في ضوء بعض المتغيرات
الديمغرافية ،باإلضافة إلى متغير الرضا عن الحياة ومتغير الطموح لدى طمبة المرحمة
الجامعية.

أسئلة البحح:
في ضوء ما تقدم ،يمكن تحديد مشكمة البحث في السؤال الرئيس :ىل يمكن التنبؤ
بالمرونة النفسية لدى طمبة المرحمة الجامعية في ضوء بعض المتغيرات؟ ومحاولة اإلجابة
عمى األسئمة الفرعية التالية:
 .2ما مستوى المرونة النفسية لدى طمبة المرحمة الجامعية بجامعة عجمان؟
 .0ىل توجد عبلقة ارتباط المرونة النفسية والرضا عن الحياة والطموح لدى طمبة المرحمة
الجامعية بجامعة عجمان؟
 .2ىل يختمف مستوى المرونة تبعاً الختبلف (النوع االجتماعي ،العمر ،التخصص الدراسي،
المعدل التراكمي -الدخل الشيري)؟

 ..ىل يوجد تأثير دال إحصائياً لنموذج المتغيرات المستقمة (النوع االجتماعي ،والمعدل
التراكمي ،والعمر ،والدخل الشيري ،والرضا عن الحياة ،والطموح الشخصي) بالتنبؤ
بالمرونة النفسية؟

أهداف البحح
يستيدف البحث الحالي تحقيق األىداف التالية:
 -2التعرف إلى مستوى المرونة النفسية عمى عينة من طمبة المرحمة الجامعية.
 -0بيان طبيعة وقوة العبلقة (النوع االجتماعي ،والمعدل التراكمي ،والعمر ،والدخل
الشيري ،والرضا عن الحياة ،والطموح الشخصي) كمتغيرات مستقمة مفترضة
والمتغير التابع (المرونة النفسية).
 -2االستدالل إلى نموذج تنبؤي يمكن من خبلل تفسير تباين المرونة النفسية
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أهنية البحح:
 يقدم البحث الحالي إطا ارً نظرياً حديثاً عن متغيرات البحث (المرونة النفسية -الرضا عنالحياة -الطموح) ،مما يفيد الباحثين الميتمين بدراسة تمك المتغيرات.

 يقدم ىذا البحث مجموعة من المقاييس لمتغيرات البحث (المرونة النفسية ،والرضا عنالحياة ،والطموح) تم التحقق من صدقيا وثباتيا عمى بيئات عربية مختمفة ،ومن يمكن
أن تفيد الباحثين في ىذه البيئات.
 يعتبر ىذا البحث استجابة لما ينادي بو الخبراء في المجال التعميمي والتربوي فياالىتمام بدراسة وقياس بعض مفاىيم عمم النفس اإليجابي مثل المرونة النفسية ،والرضا
عن الحياة ،والطموح.
 تفيد نتائج ىذا البحث الميتمين بتطوير وتنمية ميارات الطمبة وامكاناتيم والعمل عمىتأىيميم بشكل ناجح لمحياة مثل أعضاء الييئة التدريسية ،المرشدين الطبلبيين
والنفسيين.
 تسيم نتائج ىذا البحث أيضا في توجيو الميتمين لعمل برامج إرشادية لتنمية مياراتالمرونة النفسية من خبلل تنمية ميارات العوامل المرتبطة بيا.
 فتح توجو أمام الباحثين لمقيام ببحوث أخرى ترتبط بالمرونة النفسية لدى الطمبة فيالمراحل التعميمية المختمفة.

حمددات البحح احلالي:
 الحدود البشرية :اقتصر البحث الحالي عمى عينة من طمبة جامعة عجمان في بعضالكميات النظرية والعممية (االنسانيات والعموم ،واالعبلم ،والصيدلة ،واليندسة).
 الحدود الموضوعية :ا قتصر البحث الحالي عمى استخدام ثبلث مقاييس لمتغيرات الدراسةوىي مقياس المرونة النفسية ،ومقياس الرضا عن الحياة ،ومقياس مستوى الطموح.
 الحدود الزمنية :تم تطبيق أدوات البحث الحالي في الفصل الدراسي الثاني من العامالجامعي 0222 /0227م.
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املطصللحات اإلدزائية للدراسة:
 املزونة النفشية :Psychological Flexbilitiy
تعرف جمعية عمم النفس األمريكية المرونة النفسية بأنيا ":عممية التوافق الجيد والمواجية
اإليجابية لمشدائد ،والصدمات النفسية ،والنكبات ،أو الضغوط النفسية العادية التي يواجيا
البشر كالمشكبلت األسرية ومشكبلت العبلقات مع اآلخرين ،المشكبلت الصحية الخطيرة
وضغوط العمل والمشكبلت المالية (،)APA,2014
ويعرفيا كونور وديفدسون( )0222بأنيا القدرة عمى التكيف مع األحداث الصادمة،
والمحن والمواقف الضاغطة المتواصمة وىي عممية مستمرة يظير من خبلليا الفرد سموكاً
تكيفيا إيجابيا في مواجية المحن ،والصدمات ،ومصادر الضغط النفسي ( &Connor

 .)Davidson., 2003وىذا التعريف ىو األقرب لمفيوم المرونة في البحث الحالي ،إذا أن
الباحثان استخدما مقياس كونور ودايفدسون لممرونة النفسية
وتعرف اجرائيا فيي ىيذا البحيث :بأنييا تمتيع الفيرد بعواميل الكفياءة الشخصيية واإلصيرار ،والقيدرة
عمى مقاومة التيأثيرات السيمبية ،وتقبيل اليذات اإليجيابي ،والقيدرة عميى إقامية عبلقيات اجتماعيية
ناجحة ،والسيطرة واإليمان بالقدر.

 الزضا عن احلياة :life Satisfaction

يعرف الرضا عن الحياة بأنو "تقييم الفرد لنوعية الحياة التي يعيشيا طبقاً لنسقو القيمي،
ويعتمد ىذا التقييم عمى مقارنة الفرد لظروفو الحياتية بالمستوى األمثل الذي يعتقد أنو

مناسب لحياتو" (الدسوقي) 6:2227،
ويمكن تعريفو إجرائيا :بأنو تمتع باالستقرار النفسي ،والشعور بالطمأنينة ،والقناعة ،والقدرة
عمى إقامة عبلقات اجتماعية والشعور بالتقدير االجتماعي والسعادة.

اللنوح :Ambition

ىدف ذو مستوى محدد يتوقع أن يتطمع الفرد لتحقيقيو في أحد جوانب حياتو ،وتختمف
درجة أىمية ىذا الفدر لدى الفرد باختبلف جوانب الحياة ،كما يختمف باختبلف األفراد .وتعرف
كامميا عبد الفتاح مستوى الطموح ":سمو ثابتة ثباتاً نسبياً تفيرق بيين األفراد في الوصول إلى
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مستوى معين يتفق والتكوين النفسي لمفرد ،واطاره المرجعيي ،ويتحيدد حسب خبرات النجاح
والفشل التي مر بيا "(عبد الفتاح)227.:.،
ويعرف إجرائيا بأن و تطمعات األفراد لتحقيق أىدافيم العممية والمعرفية والمينية من خبلل
المثابرة والتفوق وتحمل المسؤولية ،فضبل عن القدرة عمى وضع األىداف وتقبل كل ما ىو
جديد وتحمل الفشل واإلحباط.

اإلطـــار النظزي
أوال :املزونة النفشية:
ظير مفيوم المرونة النفسية إلى حيز الوجود مع بدايات ظيور عمم النفس اإليجابي،
والذي اىتم بدراسة وتنمية الشخصية والقدرات والسمات اإليجابية لؤلفراد  -بدالً من التركيز
فقط عمى االضطرابات النفسية ( .)Bandura&Bussey,2004وتشير الجمعية األمريكية

لعمم النفس أن المرونة النفسية ىي أحد األساليب التي تمكن األفراد من التوافق والتأقمم
اإليجابي مع ظروف الحياة واألحداث الضاغطة ( ،)APA,2009كذلك عرفا كل من بارسونز
وآخرون ) Parsons,et al (2016المرونة النفسية بأنيا نظام دينامي يعمل عمى تعزيز
ا لقدرة عمى الصمود أو التعافي من التيديدات الكبيرة التي تواجو الفرد وتيدد استقراره أو
تطوره ،وأضاف شيرما ( )Sharma, 2015في تعريفو لممرونة النفسية بأنيا تتضمن القدرة
عمى استعادة التوازن بعد أي فشل أو خسارة أو صدمة ،وىي واحدة من أىم الميارات التي
يحتاجيا الفرد .أما كونور وديفنسن ( )Connor&Davidsion,2003فقد عرفا المرونة
النفسية بأنيا القدرة عمى التكيف مع األحداث الصادمة والمحن والمواقف الضاغطة
المتواصمة ،كما أكدا عمى أنيا عممية مستمرة يظير من خبلليا الفرد سموكاً تكيفياً إيجابياً في
مواجية المحن ،والصدمات ومصادر الضغط النفسي .كذلك عرفيا ويندج ()wending,2012

بأنيا عممية ديناميكية يبرز الفرد من خبلليا السموكيات اإليجابية التكيفية في أثناء مواجيتو
لممصاعب والمشكبلت والصدمات.
أما يونجار ( )Ungar,2008فقد افترض المرونة النفسية تكويناً نفسياً يتجاوز قدرة

األفراد عمى المواجية أو التوافق اإليجابي مع المصاعب واألحداث الصادمة ،إذ أنو اعتبرىا
فرصة وقدرة لؤلفراد لئلبحار إيجابياً في مسار توظيف المصادر النفسية واالجتماعية والثقافية
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لممواجية والتوافق الفعال مع الضغوط وأحداث الحياة الصادمة ،مع المحافظة عمى اليدوء
واالتزان النفسي ،عبلوة عمى القدرة في التخمص من التأثيرات السمبية لمضغوط واألحداث.
ويمكن من خبلل عرض التعريفات السابقة لممرونة النفسية ،وضع تصور تكويني
لممرونة النفسية من خبلل ثبلث مكونات أساسية والتي يمكن اعتبارىا مؤشرات لمدى توافر
المرونة لدى الفرد ،وىي كالتالي:
 القدرة عمى المقاومة أو المناعة النفسية ومواجية األحداث الضاغطة دون التأثر السمبيبيا.
 القدرة عمى التعافي وتجاوز األزمة والعودة إلى مستوى األداء الوظيفي العادي التطور الشخصي بعد اجتياز األزمة وتجاوز األثر السمبيكما أشار يونجار ( )Ungar,2004إلى مجموعة من العوامل التي ترتبط بالمرونة
النفسية وقسميا إلى ثبلث فئات أساسية ىي:
 -2عوامل تعويضية :وتمثل القدرة عمى التقميل من األخطاء الناتجة عن التعرض لخطر
معين ،وقد تكون ىذه الجوانب فردية أو بيئية ،مثل اإليمان والموقف اإليجابي تجاه
الحياة.
 -0عوامل الحماية أو العوامل الوقائية :تقوم ىذه العوامل بعممية دمج وتفاعل مع الخطر
لمتقميل من نتائجو السمبية ،وتكون بمثابة درع يتمكن الفرد من خبللو من مواجية ىذا
الخطر.
 -2عوامل التحدي :تظير ىذه العوامل قدرة الفرد في التعامل مع المصاعب والتحديات
بأشكاليا المختمفة من مرض أو خسارة كبيرة ،والتي بدورىا تساعد في التقميل من آثار
اإلجياد الناتجة عن ىذه المصاعب مستقببلً.

خطصائص املزونة النفشية:
تناول العديد من الباحثين الحديث حول خصائص المرونة النفسية ،ومنيم ىرت ,آخرون
( )Hart et al ,2007حيث أشا ار إلى ست خصائص أساسية لدى األفراد ممن يتمتعون
بمرونة نفسية ،تمثل عوامل وقائية تساعد عمى تعزيز الصحة النفسية لؤلفراد ،ويمكن إجماليا
فيما يمي:
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القدرة عمى إقامة العبلقات االجتماعية المتبادلة ،فيي عنصر عطاء وتمقي المساندة
االنفعالية ،وتسيم ىذه العبلقات في تنمية الشعور باالنتماء ،فضبلً عن كونيا مصد ارً

لمشعور بالطمأنينة واألمن النفسي.


الشعور باالستقبللية واالعتماد عمى الذات ،والقدرة عمى صنع واتخاذ القرار دون االنصياع
لآلخرين ،وكذلك االعتزاز بالذات.



مستوى مرتفع من ميارات القدرة عمى حل المشكبلت ،وميارات التفكير قبل الفعل ،والتروي
وعدم االندفاع تجنباً لموقوع في الخطأ أثناء التفاعل مع اآلخرين.



النظرة اإليجابية لمذات والشعور بالثقة والكفاءة.



القدرة عمى إدارة االنفعاالت والمشاعر القوية السمبية واإليجابية ،عمى مستوى التفيم
والتنظيم والتعبير عن الثقة بالذات ،فضبلً عن االحساس بالكفاءة الشخصية.



المثابرة واالجتياد ،وقد تم اعتبارىما انيما من الضروريات لمتحمل والصبر بغض النظر
عن المتاعب والمصاعب.
كما أشارت الجمعية األمريكية لعمم النفس ( )APAإلى عشرة طرق لبناء المرونة

النفسية يمكن إجماليا فيما يمي:
 .2العبلقات االجتماعية اإليجابية مع اآلخرين بصفة عامة ،وأعضاء األسرة واألصدقاء
بصفة خاصة.
 .0تجنب االعتقاد بأن األزمات أو األحداث الضاغطة مشكبلت ال يمكن حميا.
 .2تقبل الظروف التي ال يمكن تغيرىا.
 ..القدرة عمى اتخاذ أفعال حاسمة في المواقف الصعبة.
 .3التطمع لفرص استكشاف الذات بعد الصراع مع الخسارة.
 .6تنمية الثقة بالذات.
 .8فيم األحداث الضاغطة في إطار السياق التي تحدث فيو.
 .7الحفاظ عمى روح التفاؤل واالستبشار وتوقع األفضل.
 .2رعاية المرء لعقمو وجسده ،وممارسة تدريبات منتظمة ،مع االنتباه لحاجاتو ومشاعره،
باإلضافة إلى ممارسة األ نشطة الترفيو واالسترخاء.
 .22التعمم واالستفادة من الخبرات السابقة ،والتأسيس لحياة مرنة ومتوازنة ()APA,2010
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كما أشا ار كونور وديفدنسون ( )Connor&Davidson,2003إلى أن األفراد ذوو
مستوى عال من المرونة النفسية يتصفون بعدة خصائص منيا :االلتزام ،والتعمق اآلمن مع
اآلخرين ،وضوح األىداف الشخصية والجماعية ،والشعور بالكفاءة الذاتية ،والشعور الواقعي
بالسيطرة ،وتحمل التأثيرات السمبية ،والتفاؤل واإليمان.

الزضا عن احلياةLife Satisfaction :
يعد مفيوم الرضا عن الحياة من المفاىيم التي أىتم بدراستيا عمم النفس اإليجابي ،لذا،
نال مفيوم الرضا عن الحياة اىتمام الباحثين في مجال العموم اإلنسانية ،وخاصة عمم النفس
باعتباره مؤش ارً ميماً لمتكيف ودليبلً عمى الصحة النفسية والشعور بجودة الحياة ،إذ أن

الشعور بعدم الرضا عن الحياة يعتبر أحد أىم المشكبلت في حياة الفرد ،التي قد يترتب عمييا
مشكبلت نفسية أخرى (عبد المقصود ،)0222 ،ويشير الرضا عن الحياة إلى تحمس الفرد
لمحياة واإلقبال عمييا والرغبة في أن يعيشيا ،والذي يظير من خبلل عدة صفات تتجمي عند
الفرد الذي يتمتع بالرضا عن الحياة ،وىي :االستبشار ،والتفاؤل ،وتوقع الخير ،والرضا عن

النفس ،وتقبميا واحتراميا(الدسوقي.)22222: ،
وقد عرف مايكل أرجايل ( )2. :2222الرضا عن الحياة بأنو " تقدير عقمي لنوعية
الحياة التي يعيشيا الفرد ككل أو حكم بالرضا عن الحياة" ،حيث اعتبر أرجايل الرضا عن
الحياة أحد الدالئل عمى الصحة النفسية اإليجابية واألداء النفسي اإليجابي ،كما عرفو
الدسوقي بأنو :تقييم الفرد لنوعية الحياة التي يعيشيا طبقا لنسقو القيمي ،ويعتمد ىذا التقييم
عمى مقارنة الفرد لظروفو الحياتية بالمستوى األمثل الذي يعتقد بانو مناسب لو ولقدراتو
ولمداركو وخبراتو ولحياتو بشكل عام (الدسوقي  ،)62 :2226،أيضا أشار دينير
وريييتز( )0222إلى الرضا عمى أنو كيفية تقييم األفراد لحياتيم بأبعادىا المختمفة من خبلل
الصفات والسمات الشخصية ،والفروق الفردية وتأثر تمك األبعاد بالعوامل الديموغرافية
والظروف البيئية والعوامل الثقافية والنضج والواقعية واالستقبللية التي يتمتع بيا الفرد ،ويكون
ىذا التقييم ذاتيا( .)Diener&;Rahtz.,2000
أما منظمة الصحة العالمية فقد أشارت إلى الرضا عن الحياة عمى إنو معتقدات الفرد في
موقعو في الحياة وأىدافو وتوقعاتو ومعاييره واىتماماتو في ضوء سياق ثقافي ومنظومة من
القيم في المجتمع الذي يعيش فيو( ،)WHO,2000أما سيوسو وليوبومرسكي ( & Sousa
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 )Lyubomirsky,2001فقد أشا ار إلى وجود نوعين من الرضا عن الحياة :الرضا عن الحياة
العام كنوع من الرضا الشامل لمحياة ككل ويعرف بمصطمح (،)Global life satisfaction
والرضا حول مجاالت بعينيا ) (life -Domain satisfactionكالرضا عن العمل ،والدراسة،
والزواج ،والدخل.
وقد ارتبط مفيوم الرضا بالعديد من مفاىيم عمم النفس اإليجابي مثل جودة الحياة
والتوافق والسعادة (صبيرة وآخرون0228 ،؛ كتمو  ،)0222حتى أن أرجايل( )2222اعتبر
الرضا عن الحياة أحد المكونات األساسية لمسعادة ،وأن الشعور بالرضا ىو نوع من التقدير
اليادئ والتأمل لمدى حسن سير األمور سواء اآلن أو في الماضي ،ويختمف الناس في درجة
تقديرىم لمدى رضاىم عن الحياة نتيجة لعدة عوامل تتضمن ما يمي:
 .2تأثير الظروف الموضوعية أو ظروف الحياة عمى الشعور بالرضا :فاألشخاص المستقرون
في زواجيم ولدييم عمل مشوق وصحتيم جيدة ىم أكثر سعادة من اآلخرين.
 .0تأثير األخبار السارة :تولد األخبار السارة مشاعر إيجابية ،وقد تبين أن مجرد وضع الناس
في حالة مزاجية حسنة تزيد من تعبيرىم عن الشعور بالرضا عن الحياة ككل.
 .2الطموح واإلنجاز :يكون الشعور بالرضا أكثر عندما تقترب الطموحات من اإلنجازات.
 ..المقارنة مع اآلخرين :تعتمد كيفية اصدار الناس لؤلحكام أو التقديرات عمى فيميم لمعنى
الدرجات عمى مقاييس التقدير ىذه ،ويحتمل أن التقديرات الذاتية لمشعور بالرضا عن
الحياة معتمدة عمى المقارنة مع اآلخرين ،بينما يعتمد تقدير السعادة عمى الحاالت
المزاجية المباشرة (أرجايل)08 -06 :2222 ،
وبشكل عام ،يمكن القول إن الرضا عن الحياة ىو تقييم الفرد لمحياة التي يعيشيا الحاضرة
والماضية ،وحبو لحياتو بشكل عام واستمتاعو بيا ،واالحساس بالرضا يعتبر أحد المؤشرات
التي توضح مدى تمتع الفرد بصحة نفسية جيدة والشعور بالسعادة ،واالحساس بعدم الرضا
ذو تأثير عمى شخصية الفرد وتكيفو وعبلقاتو داخل المجال االجتماعي الذي يعيش فيو .بل
أن األشخاص الذين يتميزون بالرضا عن الحياة يفكرون تفكي ارً إيجابياً ،وقادرين عمى تحقيق
طموحاتيم ،كما أنيم أكثر قدرة وكفاءة عمى مواجية صعوبات الحياة.
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اللنــوح:
ال مجال لمشك أن مستوى الطموح المرتفع ىو أحد أسرار نجاح الفرد والمجتمع بشكل
بل عن نجاحيا ،حيث تؤثر
عام ،كما أن الطموح أحد مظاىر تميز الشخصية وتفردىا فص ً
خبرات النجياح بشكل إيجابي شعور الفرد بزيادة الثقة بالنفس ،وشعوره -أي الفرد – بالثقة

يرفع من مستوى طموحو ،ويعد ىوب  (HOPPE) 1930أول من تناول مفيوم الطموح
ليوضح العبلقة المتبادلة بين األىداف التي يضعيا المرء لنفسو ،وخبراتو مع النجاح
والفشل.وتعرف (عبد الفتاح )227.،مستوى الطموح بأنو" :سمو ثابتة ثباتاً نسبياً تفيرق بيين

األفراد في الوصول إلى مستوى معين يتفق والتكوين النفسي لمفرد ،واطاره المرجعيي ،ويتحيدد
حسب خبرات النجاح والفشل التي مر بيا" ،كما يعرفو عبد السبلم( )0222بأنو بعد من أبعاد
الشخصية ،ويعبر عن قدرة الفرد عمى وضع والتخطيط ليا في جوانب حياتو ،ومحاولة
الوصول إلى تحقيق ىذه األىداف متخطياً كل الصعوبات لموصول إلى مكانة أعمى مما ىو
عميو وفقا لقدراتو وامكاناتو وتطمعاتو المستقبمية ،وذلك طبقا لمعوامل المؤثرة فيو سواء كانت

ذاتية أو بيئية ،أما عبد الحميد وآخرون( )022.فقد اعتبر أن الطموح بمثابة دافع داخمي
يدفع الفرد لمتميز والتفوق في إنجاز عمل يتميز بالقيمة والتقدير وفق لمعايير عامة يتميز
فيو أداء الفرد بالتوجو واالستبصار ،والقدرة عمى التوقع.
ويتأثر طموح الفرد برؤيتو لذاتو ،أي خمفيتو عن نفسو وعن إمكاناتو النفسية
والفسيولوجية والمادية في إطار الواقع الحالي ،وما يمكن أن يكون عميو في المستقبل في
ضوء االحتماالت والبدائل المتوقعة .ويتميز الفرد الذي يتمتع بمستو طموح مرتفع أنو ال
يرضى بمستواه ووضعو الحالي ،ويجاىد في تغييره ،ويضع خططاً مستقبمية ،ويؤمن بالجد
واالجتياد ،وال يخشى المغامرة ،وال ينتظر الفرصة لتأتيو بل يتقدم ىو ليا ويخمق الفرص ،وال

يتوقع أن تظير نتائج أعمالو بشكل سريع بل يضع تخمينات وفروضاً مبنية عمى األسس

العممية السميمة حسب توافر البيانات لديو (عبد العظيم ،)0227 ،كما أشارت الشافعي

( )0220إلى أن مستوى الطموح تكوين ثابت نسبياً ،ويتحدد طبقاً لسمات شخصية الفرد
والعوامل المكونة ليا سواء كانت عوامل ذاتية داخمية أو بيئية خارجية ،وكذلك خبرات اإلنجاز

والنجاح والفشل السابقة ،وكذلك نمط وسمات الشخصية .كذلك أشار كبل من عبد السبلم
( ،)0222وبكير ( )0226مجموعة من العوامل التي تؤثر في مستوى الطموح لدى الفرد
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القدرت العقمية ،وتقدير الذات ،وخبرات
منيا :عوامل فردية وىي التي تتمثل في النوع ،و ا
النجاح والفشل ،باإلضافة إلى عوامل بيئية خارجية ،وىي التي تتمثل في المستوى التعميمي
والثقافي والميني لموالدين وال مستوى االقتصادي واالجتماعي ،وطموح الوالدين ،باإلضافة إلى
الجماعة المرجعية لمفرد (عبد السبلم 0222،؛ بكير (0226

خطصائص الفزد اللنوح:
يتميز الفرد الطموح بمجموعة من الخصائص يمكن إجماليا فيما يمي:
 يحاول االنتقال من نجاح إلى آخر ،وما يحققو ليس النياية بل البداية لنجاح جديد منخبلل اعتماده عمى جيده الخاص وقدراتو وامكاناتو.
 يؤمن بأنو كمما بذل مزيد من الجيد وعمل عمى تطوير نفسو وتنمية قدراتو كان ذلك سبباًلمنجاح.

بل مساعدا لتطوير نفسو ،ويعمل عمى االستفادة من
 ال يخشى المنافسة بل يعتبرىا عام ًاخطائو وفشمو ليكون دافعاً لمنجاح.

 يؤمن أن الجيد والمثابرة يساعدانو عمى التغمب عمى أي صعوبات تواجيو ،ويتحملالصعاب ويعمل عمى تنمية قدراتو لتخطييا (القطناني)0222،
ومن ثم ،يمكن مبلحظة أن الطموح يولد لدى الفرد رغبة في الحياة لتحقيق أىدافو ،وكمما
استطاع تحقيق ىدف شعر بالثقة وبالرضا عن حياتو ،وكان دافع لتحقيق طموحات أخرى،
ورغبة في التحدي ،تسيم المرونة النفسية في استمرارىا ،فالمرونة تساعد الفرد عمى
االستمرار في تحقيق ىدفو ،والطموح وتحقيق األىداف والنجاح يجعل الفرد أكثر مرونة وتكيفاً
مع األحداث المختمفة في حياتو

املزونة النفشية والزضا عن احلياة واللنوح
وىناك العديد من االفتراضات ونتائج البحوث والدارسات التي تدعم العبلقة بين
المرونة النفسية والرضا عن الحياة والطموح ،ومنيا نظرية التكيف التي تشير إلى أن األفراد
يتصرفون بشكل مختمف تجاه األحداث الجديدة التي تمر عمييم وفقاً لنمط شخصياتيم

وأىدافيم في الحياة ،ونتيجة التعود والتأقمم مع األحداث يعودون إلى النقطة األساسية التي
كانوا عمييا من قبل وقوع األحداث ،مما يعني الوصول لمرحمة التكيف والرضا عن الحياة
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( ،)Diener & Rahtz,2000كما أن نظرية المجال لكيريت ليفين أشارت إلى وجود عوامل
متعددة يمكن أن و تعمل كدافع لمتعمم ،وأطمق عمييا مستوى الطموح ،إذ يعمل ىذا المستوى
عمى خمق أىداف جديدة بعد شعور الفرد بالرضا واالعتزاز بالذات فيسعي إلى االستزادة من
ىذا الشعور (رمزية الغريب ،)2222،وفقا لذلك ،يجب أن يكون الفرد لديو قدر من المرونة
النف سية حتى يستطيع التكيف مع الصعوبات واألزمات التي تواجيو ،ومن ثم الشعور بالرضا،
فضبل عن أىمية وجود مستوى طموح لدى الفرد باعتباره الدافع األساسي لمتعمم وتحقيق
األىداف والشعور بالرضا.

الدراسات الشابكة
أجرى آل غزال ( )0227دراسة بحثت التشاؤم الدفاعي وعبلقتو بالمرونة النفسية لدى
طمبة الجامعة ،شممت العينة ( )322طالباً من جامعة بغداد ،وتم تطبيق مقاييس المرونة

النفسية ،والتشاؤم الدفاعي ،وأشارت النتائج إلى تمتع طمبة الجامعة بشكل عام بمستوى عال

من المرونة النفسية ،ووجود فروق في المرونة النفسية وفقاً لمتخصص لصالح التخصص

العممي ،بينما ال يوجد فروق ذات داللة تعزى لمتغير الجنس ،أيضا دراسة شويل ونصر
( )0220والتي ىدفت بحث الفروق بين مرتفعي ومنخفضي المرونة النفسية اإليجابية في
بعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طبلب الجامعة ،حيث شممت العينة ( )086طالباً من

طمبة جامعة الباحة إلى تمتع طمبة المرحمة الجامعية بالمرونة النفسية ،ولم تظير النتائج
وجود فروق في المرونة تعزي إلى متغير الجنس .وكذلك دراسة المالكي ( )0220والتي
أجريت عمى طالبات جامعة أم القري ،حيث شممت العينة ( )272طالبة من طالبات كمية
اآلداب والعموم اإلدارية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى تمتع طمبة المرحمة الجامعية بالمرونة
النفسية .أما دراسة سعدون ( )2012والتي ىدفت بحث عبلقة المرونة النفسية بأحداث
الحياة الضاغطة لدى طمبة الجامعة ،وتضمنت عينة الدراسة ((.86طالباً ،ولم تشير نتائج

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المرونة تعزي إلى متغير الجنس أو
السن أو التخصص أو الفرقة الدراسية .كما بحث كمدستادلي وآخرون ( Kjeldstadli et al
 ),2006العبلقة بين الرضا عن الحياة والمرونة النفسية لدى طمية كمية الطب ،جامعة اسمو
في دراسة مقارنة طولية ،وتم تطبيق مقياس المرونة النفسية ومقياس الرضا عن الحياة،
وأشارت النتائج إلى وجود عبلقة بين الرضا عن الحياة والمرونة النفسية ،أيضا دراسة سنغ
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ونانيو ( )Singh&Nanyou,2010والتي ىدفت الكشف عن الخصائص السيكومترية
لمقياس المرونة النفسية لكونور ديفدسون عمى طمبة الكمية في اليند ،حيث تكونت عينة
الدراسة من ( )036طالباً من طبلب المرحمة الجامعية ،وأشارت النتائج إلى تمتع المقياس

بدرجة عالية من الصدق ،كما أشارت الدراسة إلى العبلقة بين المرونة وأبعاد الشخصية،

والرضا عن الحياة والتأثيرات اإليجابية .أما دراسة شقورة ( )0220التي ىدفت إلى التعرف
عمى مستوى المرونة النفسية والرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ،حيث
تكونت عينة الدراسة من ( )622طالبا ،فقد اشارت النتائج إلى وجود فروق تعزي لمتغير
الجنس لصالح الذكور وعدم وجود فروق لمتخصص ،وأشارت النتائج إلى وجود عبلقة
ارتباطية بين المرونة النفسية والرضا عن الحياة ،كذلك دراسة أبو الشامات

(KT

) ،Aboalshamat et al ,2018والتي بحثت العبلقة بين المرونة النفسية والسعادة والرضا
عن الحياة لدى طمبة كمية طب األسنان ،تضمنت العينة ( )628طالباً ،وأشارت النتائج إلى
وجود فروق في المرونة النفسية تعزي إلى الجنس لصالح الطالبات ،وكذلك وجود فروق في

المرونة النفسية تعزي لذوي الدخل المرتفع ،كما أظيرت الدراسة عبلقة بين المرونة النفسية
والسعادة ،والمرونة النفسية والرضا عن الحياة .أيضا دراسة قمر مجذوب وآخرون ()0228
والتي ىدفت إلى معرفة العبلقة بين المرونة النفسية والرضا عن الحياة لدى طمبة كمية مروى
التقنية ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )260طالباً ،أشارت النتائج إلى وجود مستوى مرتفع

من المرونة النفسية والرضا عن الحياة ،باإلضافة إلى وجود عبلقة بين المرونة والرضا عن

الحي اة ووجود فروق في المرونة النفسية والرضا عن الحياة لصالح اإلناث ،أيضاً دراسة

(العمري ) 0228،والتي ىدفت إلى بحث العبلقة بين المرونة النفسية والرضا عن الحيا لدى
طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،تكونت عينة الدراسة من ( )022طالبة من
التخصصات والمستويات الدراسية المختمفة ،طبقت الباحثة مقياس المرونة النفسية والرضا
عن الحياة ،وأسفرت النتائج عن وجود مستوى مرتفع من المرونة النفسية  ،أيضا أشارت
النتائج إلى وجود عبلقة بين المرونة النفسية والرضا عن الحياة ،ولم تظير وجود فروق في
المرونة تعزي إلى متغير( الدخل الشيري ،الحالة االجتماعية أو المستوى الدراسي) ،أما
دراسة سوري وىاسانيراد ( )Souri&Hasanirad,2011والتي ىدفت الكشف عن العبلقة بين
المرونة النفسية والتفاؤل والراحة النفسية لدى طمبة كمية الطب بجامعة طيران لمعموم الطبية،
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وتكونت العينة من ( (22.طالباً ،وأظيرت النتائج وجود مستوى مرتفع من المرونة النفسية

لدى الطمبة ،عبلقة تفاعمية إيجابية بين المرونة النفسية والتفاؤل ،وأن المرونة تؤدي إلى
التفاؤل ،كذلك دراسة صبيرة واسماعيل ( )0228والتي ىدفت الكشف عن العبلقة بين
المرونة النفسية وجودة الحياة الجامعية لدى طمبة دبموم التأىيل التربوي في كمية التربية
بجامعة تشرين ،وشممت العينة ( )080طالباً ،وأشارت النتائج إلى تمتع عينة الدراسة

بمستوى متوسط من المرونة النفسية ،ووجود عبلقة بين المرونة النفسية والرضا عن الحياة

وجودة الحياة الجامعية ،أما دراسة الزىيري ( ) 0220والتي ىدفت إلي التعرف عمى المرونة
النفسية وعبلقتيا بأحداث الحياة الضاغطة ،شممت عينة الدراسة ().86طالباً ،وتوصمت

الدراسة إلي وجود مستوى مرتفع في المرونة النفسية ومستوى منخفض في أحداث الحياة

الضاغطة ،وعدم وجود فروق في مستوى المرونة النفسية تعزى لمتغيري الجنس أو
التخصص ،ووجود عبلقة سالبة بين المرونة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى عينة
الدراسة ،أما دراسة (يونس )0227،فقد استيدفت الكشف عن العبلقة بين الكفاءة الذاتية
والمدركة والمرونة النفسية ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )232طالبة من طالبات الفرقة
(األولى -الثانية – الثالثة – الرابعة) ،وتم تطبيق مقياس الكفاءة الذاتية ومقياس المرونة
النفسية ،وأشارت النتائج إلى وجود مستوى مرتفع من المرونة النفسية ،ومستوى متوسط من
الكفاءة الذاتية المدركة ،أما دراسة شاىين وكاراتس  )0223( Sahin &Karatasوالتي
استيدفت معرفة الدعم االجتماعي واالكتئاب والرضا عن الحياة كمنبىء لممرونة ،تكونت
العينة من ((276طالباً بالمدارس الثانوية ،وتوصمت الدراسة إلى أن الدعم االجتماعي والرضا
منبئان بالمرونة النفسية،

وال توجد دراسة قد تناولت المتغيرات الثبلث ة مجتمعة أو حاولت التنبؤ بالمرونة
النفسية في ضوء كل من الرضا عن الحياة الطموح قد تناولت العبلقة بين الثبلث متغيرات:
المرونة النفسية والرضا عن الحياة ومستوى الطموح بشكل صريح ،منيا دراسة (حسن،
 )0227التي بحثت القدرة التنبؤية لممرونة النفسية ومستوى الطموح بالمثابرة األكاديمية لدى
طالبات المرحمة الثانوية ،وتضمنت العينة ( )232طالبة من طالبات الصف األول والثالث
الثانوي ،وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في المرونة النفسية أو مستوى الطموح تعزي
إلى متغير التخصص أو الصف الدراسي .أما دراسة طاىر ( )0222فقد بحثت العبلقة بين
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مستوى الطموح والرضا الوظيفي لدى معممي مرحمة التعميم األساسي ،وشممت العينة عمى
( ) 023معمم ومعممة ،وأكدت النتائج عمى وجود فروق في مستوى الطموح تعزى إلى الجنس
لصالح اإلناث ،كما أشارت النتائج إلى وجود عبلقة مستوى الطموح والرضا الوظيفي ،كما
كشفت دراسة جنيدي( ) 022.العبلقة بين الضغوط النفسية وكل من مستوى الطموح والرضا
الوظيفي لدى أوائل الخريجين المعينين بوظائف إدارية بجامعة حموان ،وأكدت الدراسة وجود
عبلقة بين مستوى الطموح والرضا الوظيفي.

تعكيب على الدراسات الشابكة:
بمراجعة الدارسات التي سبق عرضيا يتضح أن ىناك أتفاق عام حول أىمية المرونة
النفسية ،وتأثيرىا في حياة الفرد ،وخاصة لطمبة المرحمة الجامعية ،كما أكدت بعض الدارسات
العبلقة بين المرونة النفسية والرضا عن الحياة ،والرضا عن الحياة الطموح ،والمرونة النفسية
والطموح ،ب ينما اختمف نتائج الدارسات السابقة حول مستوى المرونة لدى طمبة الجامعة،
حيث أشارت بعض الدارسات إلى وجود مستو مرتفع من المرونة النفسية ،بينما اشارت
دراسات أخرى إلى وجود مستوى متوسط من المرونة .كما اختمفت نتائج الدارسات السابقة
أيضا حول تأثير بعض المتغيرات كالجنس والتخصص والعمر عمى المرونة النفسية ،كما
اتضح أن ىناك ندرة واضحة في الدراسات التنبؤية أو التي بحث إمكانية التنبؤ بالمرونة
النفسية من خبلل بعض المتغيرات النفسية لدى طمبة المرحمة الجامعية ،حيث لم يجد
الباحثان -في حدود عممييما -دراسة واحدة درست متغيرات الدارسة الحالية مجتمعة ،فضبلً

عن أن غالبية الدراسات التي تناولت متغير المرونة قد تناولتو كمتغير مستقل وبحث أثره

عمى أو مع متغيرات أخرى تابعة  ،وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في
بمورة مشكمة الدراسة واثراء األدب النظري.

فزوض البحح:
 -2توجد عبلقة دالو إحصائياً بين درجات أفراد العينة عمى مقياس المرونة النفسية
ودرجاتيم عمى مقياسي الرضا عن الحياة والطموح.

 -0توجد فروق دالة احصائيا في متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس المرونة النفسية
تعزى لممتغيرات الديمغرافية (الجنس -التخصص الدراسي).
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 -2توجد فروق دالة احصائيا في متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس المرونة النفسية
تعزى لممتغيرات الديمغرافية (العمر -المعدل التراكمي -الدخل الشيري).
 -.يوجد أثر دال احصائيا لنموذج المتغيرات المستقمة (النوع االجتماعي ،العمر ،والدخل
الشيري ،الرضا عن الحياة ،والطموح) بالتنبؤ بالمرونة النفسية.

اإلدزاءات املنوذية للدراسة:
 منور الدراسة :استخدمت ىذه الدراسة المنيج االرتباطي ،لبيان نموذج المتغيرات المنبئةبالمرونة النفسية.
 عينة الدراسة :تم جمع البيانات بطريقة عشوائية بسيطة من طمبة جامعة عجمان ،عبراالعتماد عمى الصورة االلكترونية لجمع البيانات باستخدام جوجل فورم .Google Forms
حيث بمغ قوام عينة الدراسة ( )062طالباً من الكميات النظرية والعممية (االنسانيات
والعموم ،واالعبلم ،والصيدلة ،واليندسة) ،وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

.0222 /0227

أدوات الدراسة

2

استخدمت الدراسة الحالية ثبلث مقاييس ىي:
 .2مقياس المرونة النفسية (كونور وافسون)0222 ،
 .0مقياس الرضا عن الحياة (دسوقي)2222 ،
 .2مقياس الطموح (عبد الفتاح)227. ،

 .2مكياس املزونة النفشية (:)Connor & Davidson, 2003
تم تطبيق مقياس  Connor & Davidsonفي صورتو العربية التي قننيا القممي
( ،)0226واستخدمت في كثير من الدارسات العربية منيا الخطيب ( ،)0228اشتمل
المقياس عمى  3مستويات متدرجة ،وبمغ عدد فقراتو  02فقرة ،عالجت أربعة عوامل لممرونة
النفسية ،وىي :الكفاءة الشخصية ( 8فقرات) ،واإلصرار والتماسك ( 8فقرات) ،ومقاومة
التأثيرات السمبية ( 2فقرات) ،وتقبل الذات اإليجابي ( 6فقرات).

1اختمفت النسخة العربية عن النسخة األصمية بحذف الفقرتين رقم  42 ،42بما يتفق مع البيئة العربية
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 اعتمد أسموب التصحيح لكل فقرة من فقرات المقياس عمى مقياس ليكرت الخماسي كما يمي(ال أوافق مطمقاً ،وال أوافق ،ومحايد ،واوافق ،وأوافق تماماً) ،كما اعطيت االستجابات األوزان
الرقمية ،2 :و ،0و ،2و ،.و 3عمى الترتيب.

الطصدق :تم التحقق من صدق مقياس المرونة النفسية بطريقة االتساق الداخمي من

خبلل حساب معامل ارتباط الفقرة مع البعد التي تنتمي اليو ،وكذلك معامل ارتباط كل بعد من
االبعاد مع األبعاد األخرى ،ومع الدرجة الكمية لممقياس ،حيث دلت قيمة معامبلت االرتباط
عمى وجود ارتباط بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي حيث تراوحت (بعد الكفاءة -2.367
، )2.786

(بعد اإلصرار ( ، )0.824 -0.587مقاومة التأثيرات السمبية -2.88.

( ،)2.722تقبل الذات اإليجابي

 ، )2.780 -2.80.والفقرة مع الدرجة الكمية لممقياس

تراوحت بين ( ،(2.732 -2..23باإلضافة إلي وجود ارتباط بين االبعاد مع بعضيا البعض،
حيث تراوحت قيمة معامبلت االرتباط بين ( ،)2.777 ،2.723كما أظيرت ارتباط االبعاد مع
الدرجة الكمية لممقياس بمعامبلت ارتباط تراوحت بين ((2.262 ،2.227

الجبات :يتمتع المقياس بثبات مرتفع في صورتو االساسية ،وعميو تم استخراج

مؤشرات ث بات مقياس المرونة النفسية بطريقة االتساق الداخمي عبر معامل الفا كرونباح
فقط ،حيث بمغ معامل الثبات الكمي لممقياس ( ،)2.233في حين بمغ معامل الثبات لؤلبعاد
(الكفاءة الشخصية ،االصرار والتماسك ،مقاومة التأثيرات السمبية ،التقبل االيجابي لمذات)
عمى التوالي (.)2.778 ،2.823 ،2.703 ،2.786
ولتقدير مستوى اتسام افراد عينة البحث بالمرونة النفسية لدى ،فقد تم تقسيم المعيار إلى
ثبلث فئات متساوية ،وتحدد النقاط الفاصمة عمى التدرج من خبلل حساب المدى لمقياس
ليكرت (الدرجة األعمى – الدرجة األدنى)  ،بمعنى ( ،)2-3 =.عميو تم التقسيم في ثبلث
مستويات ( ،(2.22 =2 /.وبالتالي تم وصف االستجابات لفقرات المقياس تبعاً لدرجة
المتوسط الحسابي كما يمي  :من ( (0.22 -2درجة مرونة منخفضة  ،و((2.68 -0.2.

درجة مرونة متوسطة ،و( )3 -2.67درجة مرونة مرتفعة
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 .2مكياس الزضا عن احلياة (الدسوقي:)8991 ،
تم تطبيق مقياس الدسوقي ( ،)2227بعد إدخال بعض التعديبلت عميو بما يتوافق
وطبيعة موضوع الدراسة .اعتمد أسموب التصحيح لكل فقرة من فقرات المقياس عمى مقياس
ليكرت الخماسي كما يمي (ال أوافق مطمقاً ،وال أوافق ،ومحايد ،واوافق ،وأوافق تماماً) ،كما
اعطيت االستجابات األوزان الرقمية ،2 :و ،0و ،2و ،.و 3عمى الترتيب .وبمغ عدد فقراتو

 0.فقرة ،تعكس اإلجابة عمييا مقدار الرضا عن الحياة.
الطصدق :تم التحقق من صدق مقياس الرضا عن الحياة بطريقة االتساق الداخمي من
خبلل حساب معامل ارتباط الفقرة الدرجة الكمية لممقياس حيث كانت دالة عند مستوى ( ≤ α
 )0.05وتراوحت بين (.)2.722 ،2.378

الجبات :يتمتع المقياس بثبات مرتفع في صورتو االساسية ،وعميو تم استخراج

مؤشرات ثبات مقياس الرضا عن الحياة بطريقة االتساق الداخمي عبر معامل الفا كرونباح
فقط ،حيث بمغ معامل الثبات الكمي لممقياس (.)2.282

 .3مكياس اللنوح (كاميليا عبد الفتاح:)8991 ،
تم تطبيق مقياس الطموح بعد ادخال بعض التعديبلت عميو بما يتوافق وطبيعة
موضوع الدراسة .تكون المقياس المستخدم من خمس مستويات متدرجة بين :ال يحدث
مطمقاً ،وال يحدث ،وال أدري ،ونعم الى حد ما ،ونعم بقوة .وبمغ عدد فقراتو  03فقرة ،تعكس
اإلجابة عمييا مستوى الطموح الشخصي لدى المفحوصين ،واعطيت ىذه المستويات الخمسة

أوزاناً رقمية ،2 :و ،0و ،2و ،.و 3عمى الترتيب ،لمعبارات رقم ( ،2و ،2و ،22و،22

و ،2.و ،26و ،22و ،02و ،02و ،00و ،0.و .)03بينما أعطيت األوزان العكسية لباقي

العبارات ،حيث كانت في عكس اتجاه المقياس.
الطصدق :تم التحقق من صدق مقياس الطموح عبر ايجاد معامبلت ارتباط الفقرة مع
الدرجة الكمية لممقياس ،حيث كانت جميعيا دالة عند مستوى ( ،)α ≤ 0.05وتراوحت بين
( .)2.827 ،2.086باستثناء العبارات التي تحمل االرقام ( )00 ،26 ،22 ،22والتي تم
حذفيم ليصبح عدد مفردات المقياس (.)02
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الجبات :المقياس يتمتع بثبات مرتفع في صورتو االساسية ،وعمية تم استخراج
مؤشرات تبات مقياس الرضا عن الحياة بطريقة االتساق الداخمي عبر معامل الفا كرونباح
فقط ،حيث بمغ معامل الثبات الكمي لممقياس (.)2.77.

ثانياً :اخلطصائص الدميوغزافية لعينة الدراسة
يوضح الجدول رقم ( )2الخصائص التصنيفية ألفراد عينة الدراسة البالغ عددىم
 ،062حيث تم حساب مجموعات كل متغير من خبلل التك اررات واألوزان النسبية لمتك اررات.
خذول (:)2
انخصبئص انذًَغشافُت نؼُُت انذساعت.
انًخغُش
انُىع االخخًبػٍ
انؼًش
انخخصص
انذساعٍ
ػذد أفشاد األعشة

انذخم انشهشٌ

انًدًىػبث

انؼذد

ركش
اَثً
ألم يٍ 82
أكبش يٍ 86 -82
أكبش يٍ 22 -86
أكبش يٍ 26 -22
أدبٍ
ػهًٍ
2 -2
2 -5
 28-2فشد
ألم يٍ  6222دسهى
يٍ  6222إنً 2522
آنف
أكثش يٍ  25آنف

52
822
22
222
28
82
222
22
56
252
25
222

انُغبت
انًئىَت
82.2
22.2
28.2
28.2
26.8
2.8
62.2
22.2
82ص5
62.8
22.2
62.2

62

82.2

82

2.2

نتائر الدراسة
 أوال :لإلدابة على الشؤال األول والذي ينص على ":ما هو مشتوى املزونة النفشية لدى طلبة دامعة
عذنان؟" تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وكذلك الوزن النسبي لكل
فقرة من فقرات مقياس المرونة النسبية ،ولكل بعد عمى حدي ،وتم ترتيب الفقرات تبعاً
لقيمة المتوسط الحسابي ،وجاءت النتائج كما ىو موضح في جدول ()0
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خذول (:)8
انخىصَغ انُغبٍ ،ولُى انًخىعطبث انحغببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت واألوصاٌ انُغبُت نذسخبث اعخدبببث افشاد
ػُُت انذساعت ػهً فمشاث يمُبط انًشوَت انُفغُت
انىصٌ
االَحشاف
انىعػ
انخشحُب
انفمشة
#
انُغبٍ
انحغببٍ انًؼُبسٌ
5
%79.2
2.222
2.26
نذي انمذسة ػهً انخؼبيم يغ انًشبػش انًؤنًت
2
2
%81.2
2.282
2.22
أعخطُغ انخؼبيم يغ انًىالف اندذَذة
5
6
%75.6
2.225
2.22
ال أحبػ بغهىنت بؼذ أٌ يىلف فشم أيش به
9
%82.0
2
2.222
2.22
يىاخهت انعغىغ حدؼهٍُ أكثش لىة
13
2
%84.1
2
2.226
2.82
نذي انمذسة ػهً ححمُك أهذافٍ
16
2
2
%71.2
2.258
2.52
احخز لشاساث صؼبت ال حشظً األخشٍَ
19
22.2
8
2.222
2.26
أسٌ َفغٍ أٍَ شخصُت لىَت
22
%
 %79.5يشحفؼت
2.974
3.98
انذسخت انكهُت نبؼذ انكفبءة انشخصُت
8
82.2
.998
4.14
يهًب كبَج األيىس ال اعخغهى بغهىنت
2
2
70.8
1.115
3.51
أعخطُغ انخشكُض وانخفكُش بىظىذ ححج انعغػ
6
6
71.9
1.057
3.60
احصشف بُبء ػهً حذعٍ دوٌ أٌ أػشف نًبرا؟
10
نذي انمذسة ػهً اعخؼبدة حىاصٍَ بؼذ كم يشة
2
83.9
.897
4.20
14
احؼشض فُهب نألري
5
79.6
1.052
3.98
اخفف يٍ األيىس انصؼبت ببنشظب وانذػببت
17
2
82.2
.978
4.11
ابزل لصبسي خهذٌ بغط انُظش ػٍ انُخُدت
20
2
80.9
.885
4.05
أفعم أٌ آخز انًببدسة فٍ حم انًشكالث
23
يشحفؼت
78.2
.997
3.94
انذسخت انكهُت نبؼذ اإلصشاس
8
81.8
.944
4.09
نذي ػاللبث فٍ حُبحٍ وثُمت وآيُت
3
َدبحبث انًبظٍ حًُحٍُ انثمت فٍ يىاخهت
2
85.5
.945
4.28
7
ححذَبث انًغخمبم
2
78.32
.951
3.92
ايخهك انمذسة ػهً انخكُف يغ انًخغُشاث
11
يشحفؼت
81.9
.947
4.10
انذسخت انكهُت نبؼذ يمبويت انخأثُشاث انغهبُت
أػشف أٍَ احصم ػهً انًغبػذة ػُذيب أحخبج
5
81.8
.944
4.09
4
إنُهب
2
84.8
.774
4.24
نذي إحغبط لىٌ بًب هى هذفٍ يٍ انحُبة
8
8
87.8
.765
4.39
أػًم ػهً ححمُك أهذافٍ
12
6
80.2
1.013
4.01
نذي انمذسة ػهً انخحكى بحُبحٍ
15
2
83.2
.959
4.16
أحب انخحذٌ
18
2
88.5
.799
4.43
اشؼش ببنفخش حىل إَدبصاحٍ
21
يشحفؼت
84.4
.876
4.22
انذسخت انكهُت نبؼذ حمبم انزاث اإلَدببٍ
يشحفؼت
80.2
0.9588
4.045
انذسخت انكهُت نهًشوَت انُفغُت
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يتضح من الجدول رقم ( )0ما يمي:
 تقارب مستوى انتشار المرونة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة ،حيث بمغت قيمة المتوسط
الحسابي لمستوى المرونة ( ،(..2.3وزن نسبي بقيمة ( ،)72.2مما يعبر عن تمتع
عينة الدراسة بمستوى مرتفع من المرونة النفسية ،والتي تعكس درجة عالية من الكفاءة
الشخصية ،واإلصرار ،القدرة عمى مقاومة التأثيرات السمبية ،باإلضافة تقبل الذات والثقة
بالنفس ،ويعتبر ذلك مؤشر جيد يدعونا لمتفاؤل إذ أنو يساعدنا عمى التنبؤ بسبلمة واتزان
الجانب النفسي واالجتماعي في حياة أفراد عينة الدراسة ،أي  -طمبة المرحمة الجامعية-
والتي تقع عمى عاتقيم مسؤولية المجتمع في المستقبل القريب .ويمكن تفسير ذلك أن
جامعة عج مان تتضمن عدد كبير من الطمبة من ذوي الخمفيات الثقافية المتنوعة ،ودولة
اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام ،مما أتاح لمطمبة عمى مر السنوات ،وخاصة المرحمة
الجامعية المرور بخبرات تفاعمية مختمفة ،تمكنوا من خبلليا امتبلك ميارات التفيم
والتعامل بنجاح مع االخرين ،والتكيف مع االختبلف ،واجتياز الصعاب التي تواجييم في
الحياة ،مما ساىم في زيادة المرونة النفسية لدييم والتي تمكنيم من االستمرار والنجاح،
بل عن األنشطة الطبلبية المختمفة من ورش عمل ومحاضرات ،ورحبلت قد وفرت
فض ً

لمطمبة مساحة كبيرة من الخبرة التفاعمية اليومية ،والتي اسيمت في زيادة القدرة تقبل

األمور والتعامل بشكل جيد مع الضغوط الحياتية .وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (شقورة
 ،0220آل غزال  ،0227،شويل ونصر  ،0220شويل ونصر0202؛ المالكي 0220؛
الزىيري0220،؛ قمر مجذوب وآخرون0228 ،؛ يونس .)0227


اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (صبيرة ،إسماعيل  ،)0228والتي أشا ار فييا إلى
مستوى متوسط من المرونة النفسية ،وربما جاء ىذا االختبلف نتيجة اختبلف البيئة
الثقافية ،واختبلف المرحمة الدراسية.

 بالنسبة لمتوسط درجات االستجابة عمى الفقرات المختمفة نبلحظ :ارتفاع متوسطات درجات
االستجابة عمى الفقرات" :أشعر بالفخر حول انجازاتي" ،و"أعمل عمى تحقيق أىدافي"،
ويشير ذلك إلى تمتع أفراد عينة الدراسة بدرجة تقبل الذات اإليجابي ودرجة عالية من
الثقة بالنفس ،ثم الفقرة "نجاحات الماضي تمنحني الثقة في مواجية التحديات" ،مما يشير
القدرة عمى مقاومة التأثيرات السمبية ،عبلوة عمى وضوح الرؤية بالنسبة ألىدافيم
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المستقبمية ،تأتي بعد الفقرة "لدى أحساس قوي بما ىو ىدفي في الحياة" ،و"لدي القدرة
عمى تحقيق أىدافي" ،و"أحب التحدي" ،و"أرى نفسي شخصية قوية" ،و"ميما كانت األمور
ال استسمم بسيولة"  ،مما يوضح تمتع أفراد عينة الدراسة بمستوى عال من الكفاءة
الشخصية ،واإلصرار عمى عدم االستسبلم والتأكيد عمى تحقيق أىدافيم في الحياة.
 تفاوتت متوسطات درجات االستجابة باقي فقرات المقياس ،كما يمي "أفضل أن آخذ المبادرة
في حل المشكبلت" ،و"مواجية الضغوط تجعمني أكثر قوة" ،و"لدي القدرة عمى التعامل مع
المشاعر المؤلمة" ،و"أتصرف بناء عمى حدسي دون أن أعرف لماذا" ،و"أتخذ ق اررات
صعبة ال ترضي األخرين" ،و"أستطيع التركيز والتفكير بوضوح تحت الضغط" ،مما يشير
إلى امتبلك أفراد عينة الدراسة الميارة عمى مقاومة التأثيرات السمبية واإلصرار عمى تحقيق
أىدافيم.
 أيضا الفقرات "لدي القدرة عمى استعادة توازني بعد كل مرة أتعرض فييا لؤلذى" ،و"أستطيع
التعامل مع المواقف الجديدة" ،و"لدي عبلقات في حياتي وثيقة وآمنة" ،و"أمتمك القدرة عمى
التكيف مع المتغيرات" ،مما يشير إلى تمتع أفراد عينة الدراسة بنظرة إيجابية لذواتيم،
والقدرة عمى إقامة العبلقات االجتماعية الناجحة.
 أيضاً ارتفاع متوسطات درجات االستجابة عمى الفقرات :أخفف من األمور الصعبة بالرضا
والدعابة ،وال أحبط بسيولة بعد أي موقف فشل أمر بو .مما يشير إلى تمتع أفراد عينة

الدراسة بقدر كبير من الشعور بالرضا والقدرة عمى التكيف واإلصرار.

ثانياً :لإلدابة على الشؤال الجاني والذي ينص على“ :ىل توجد عبلقة ارتباط المرونة
النفسية والرضا عن الحياة والطموح لدى طمبة المرحمة الجامعية بجامعة عجمان"

تم اختبار صحة الفرض األول والذي ينص عمى" :توجد عبلقة دالو إحصائياً بين درجات أفراد
العينة عمى مقياس المرونة النفسية ودرجاتيم عمى مقياسي الرضا عن الحياة والطموح"

لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لدرجات أفراد العينة عمى
مقاييس المرونة النفسية والرضا عن الحياة والطموح ،وجاءت النتائج كما ىو موضح في
جدول (.)2
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خذول ()2
لًُت يؼبيالث اسحببغ انًشوَت انُفغُت يغ كال يٍ انشظب ػٍ انحُبة وانطًىذ
انطًىذ
انشظب ػٍ انحُبة
انًخغُشاث
انذسخت انكهُت نهًشوَت انُفغُت
**0.280
**0.845
** دانت ػُذ يغخىي (

≤ )2.22

* دانت ػُذ يغخىي (

≤ )2.25

يتضح من جدول ( )2ما يمي:


وجود عبلقة ارتباط طردية قوية بين المرونة النفسية والرضا عن الحياة ،حيث بمغت قيمة
معامل ارتباط بيرسون ( ،)2.7.3وىي قيمة دالة عند مستوى الداللة ( ،(2.22كما
يتضح من الجدول وجود عبلقة ارتباط طردية بين المرونة النفسية والطموح حيث بمغت
قيمة معامل االرتباط ( ،)2.072وىي قيمة أيضاً دالة عند مستوى داللة (.)2.22



مما يشير إلى أن الرضا عن الحياة عامل ميمة في المرونة النفسية لدى الفرد ،فكمما زاد
الرضا عن الحياة أو فإنو من المحتمل يقابمو ارتفاع في المرونة النفسية لطمبة المرحمة
الجامعية .والعكس صحيح .ويرى الباحثان أن ىذه النتيجة منطقية حيث أشار أرجايل
( ) 2222الرضا عن الحياة بأنو " تقدير عقمي لنوعية الحياة التي يعيشيا الفرد ككل أو
حكم بالرضا عن الحياة" ،وىو أحد الدالئل عمى الصحة النفسية اإليجابية واألداء النفسي
اإليجابي ،أي أن بالرضا عن الحياة يعبر عن مدى قدرة الفرد عمى التكيف الشخصي
واالجتماعي ،واستمتاع الفرد بحياتو ،بعممو واسرتو وأصدقائو ،وشعوره بالطمأنينة
والسعادة والرضا وراحة ،مؤشر لمستوى سعادتو في الحياة ،أي أنو لكي يتمتع الفرد
بالصحة النفسية فبلبد أن تتوفر لديو قدر من المرونة النفسية لمتكيف مع األحداث
الصادمة ومواجيتيا ومواصمة حياتو بشكل يكون راض عنو ،فالمرونة النفسية تؤدي إلى
التوافق النفسي واالجتماعي ،ومن ثم يشعر الفرد باإليجابية في التعاطي مع حياتو بكل ما
فييا ،وانجازه وذلك يشعره بالسعادة والرضا ،حيث اشارت دراسة (دسوقي )2227،إلى
وجود عبلقة سالبة بين الشعور باالكتئاب والوحدة النفسية والرضا عن الحياة .وتتفق ىذه
النتيجة مع نتائج دراسات (Singh &Nanyu,2010; Kjeldstadli,2006؛ KT
 )Aboalshamat et al,2018ودراسة( شقورة 0220؛ قمر مجذوب0228؛ صبيرة
واسماعيل 0228؛ العمري( 0228
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أشارت النتائج إلى ارتباط المرونة النفسية بمستوى الطموح لدى الفرد ،أي كمما زاد
الطموح زادت المرونة النفسية ،وكمما زادت المرونة النفسية زاد مستوى الطموح ،إن
خبرات النجياح تؤثر إيجاباً في رفع مستوى الطموح فاإلنسان عندما ينجح في أمر ما ،فإن

ذلك يزيد من ثقتو بنفيسو ويرفع من مستوى طموحو.يكون لديو رغبة في النجاح وتحقيق

اإلنجاز ،ورغبة في التحدي ،ويمكن تفسير ذلك من خبلل فيم شخصية الفرد الطموح حيث
أنو ال يرضى بمستواه ووضعو الحالي ،ويجاىد في تغييره ،ويضع خططاً مستقبمية ويؤمن
بالجد واالجتياد ،وال يخشى المغامرة ،وال يستسمم بل يخمق الفرص وال يستطيع النجاح في

كل ذلك دون أن يكون مرن نفسياً وقادر عمى التكيف مع كل الظروف ،فالمرونة تساعد
الفرد عمى االستمرار في تحقيق ىدفو ،والطموح وتحقيق األىداف والنجاح يجعل الفرد أكثر

مرونة وتكيفاً مع األحداث المختمفة في حياتو ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة

(حسن ،)0227،وأيضا تتفق مع دراسة (جنيدي )022.،والتي أشارت عمى وجود عبلقة
عكسية بين الطموح والضغوطات النفسية.

ثالجاً :ولإلدابة على الشؤال الجالح والذي نص على":ىل يختمف مستوى المرونة تبعاً
الختبلف (النوع االجتماعي ،العمر ،التخصص الدراسي ،المعدل التراكمي -الدخل

الشيري)"؟

مت اختبار صحة نتائر الفزضني الجاني والجالح:
 الفرض الثاني والذي ينص عمى" :توجد فروق دالة احصائياً في متوسطات درجات الطمبة
عمى مقياس المرونة النفسية تعزى لممتغيرات الديمغرافية (الجنس -التخصص الدراسي)"

ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،ثم
استخدام اختبار(ت) لمعينات المستقمة ،وذلك لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات العينة
الذكور واإلناث من طمبة جامعة عجمان عمى مقياس المرونة النفسية ،كما ىو موضح في
جدول (:)4
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خذول ()2
َخبئح اخخببس (ث) نذالنت انفشوق بٍُ دسخبث يخىعطبث يدًىػت انزكىس ويدًىػت اإلَبد ،يدًىػت
انخخصصبث انُظشَت وانخخصصبث انؼًهُت ػهً يمُبط انًشوَت انُفغُت (ٌ=)862
انذالنت
لًُت ث
ع
و
انًخغُش انًغخمم
انًخغُش انخببغ
212.52
297.1
ركش ()52
0.026 2.245
اندُظ
616.2
291.88
اَثً ()822
انًشوَت
22.42
76.43
ػًهٍ ()82
انُفغُت
0.000
انخخصص
َظشٌ
5.329 14.070
94.48
()822
لًُت (ث) اندذونُت (د .ذ =  )862ػُذ يغخىي دالنت  ،2.26 = 2.25ػُذ يغخىي دالنت 2.22
= 8.52

يتضح من جدول ().


وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2.22بين متوسطات درجات مجموعة
الذكور ومجموعة اإلناث من أفراد عينة الدراسة عمى مقياس المرونة النفسية ،وكانت
قيمة متوسط درجات مجموعة الذكور أعمى من متوسط درجات مجموعة اإلناث ،مما
يظير أن اتجاه داللة الفروق في اتجاه مجموعة الذكور ،وىذا يعني أن مجموعة طبلب
الذكور يتمتعون بمرونة نفسية أعمى من اإلناث ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة
(شقورة0220،؛ صبيرة ،إسماعيل .)0228



اختمفت نتائج الدارسة مع كل من دراسة (آل غزال0227،؛ شويل ونصر0220،؛
الزىيري0220،؛ العويس 0226؛ سعدون )0220والتي أشارت إلى عدم وجود فروق في
المرونة النفسية تعزي لمتغير النوع االجتماعي.



أيضا اختمفت النتائج مع دراسة (KT Aboalshamat et al ,2018؛ قمر مجذوب
وآخرون )0227والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة في المرونة النفسية تعزي
لمتغير الجنس ولكن لصالح اإلناث من الطالبات.



كان من المتوقع وجود فروق في المرونة النفسية تعزى إلى النوع االجتماعي لصالح
اإلناث وذلك طبقاً لنتائج الدارسات في البيئات المشابية مثل السعودية ،ولكن جاءت
النتيجة مخالفة لذلك ،وربما يعود ذلك إلى تنوع في الخمفية الثقافية ألفراد عينة الدراسة

التي تضمنت طمبة من جنسيات عربية مختمفة ،باإلضافة إلى طبيعة المجتمع العربي
الذكوري الذي يتيح لمذكور مساحة أكبر من الحرية والحركة ،أي لدييم الفرصة لمتعرض
لمزيد من التفاعبلت اليومية والخبرات الحياتية المختمفة ،التي تكسبيم صبلبة نفسية
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وقدرة عمى التكيف مع مشكبلت الحياة والظروف الصعبةي وربما يرجع ذلك أيضاً إلى فيم

التركيب الفسيولوجي لمذكور الذي يمكنيم من تحمل األعباء الجسدية والضغوط النفسية
بدرجة أكبر من اإلناث.


أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2.22بين طمبة
التخصصات النظرية وطمبة التخصصات العممية من أفراد عينة الدراسة عمى مقياس
المرونة النفسية لصالح التخصصات النظرية ،وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة(العويس
0226،؛ سعدون 0220؛ شقورة 0220،؛ الزىيري  0220؛ صبيرة 0220؛ العمري،
0228؛ حسن0227،؛ ) والذي أشاروا جميعاً إلى عدم وجود فروق ذات داللة في

المرونة النفسية لدى طمبة المرحمة الجامعية تعزي لمتغير التخصص الدراسي ،كما تختمف

أيضا مع دراسة (آل غزال )0227،والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة في المرونة
النفسية لصالح التخصصات العممية.


بالرغم من أن غالبية الدارسات أشارت إلى تمتع طمبة التخصصات العممية بدرجة أعمى
من المرونة وفقاً لكم الضغوط التي يتعرضون الييا ،ولكن نتائج الدراسة الحالية جاءت

مختمفة مع جميع الدارسات السابقة ،وأشارت إلى تمتع طمبة الكميات النظرية بمرونة

نفسية أعمى من طمبة الكميات العممية ،ويمكن تفسير ذلك أن طمبة الكميات األدبية أغمبيم
من تخصصات عمم النفس وعمم االجتماع ،وقد يكون ىناك عامل كبير في التأثير عمى
المرونة النفسية يعزي ل طبيعة محتوى مساقات التخصص ،فدراسة عمم النفس وعمم
االجتماع تتضمن العديد من الموضوعات حول الشخصية اإلنسانية والسموك اإلنساني
والبيئة المجتمعية وعبلقة الفرد بنفسو وبالجماعة التي ينتمي إلييا ،فضبلً عن الدراسة

حول عمم نفس النمو والخصائص النفسية لكل مرحمة عمرية ،وعمم النفس اإليجابي وما

يتضمنو من ميارات تواصل متنوعة ،ربما أثر ذلك عمى طبيعة شخصية الطمبة المنتمين
لمتخصص ،مما ساىم في اكتسابيم القدرة عمى التعامل مع الضغوطات من خبلل فيم
الظروف النفسية واالجتماعية والتحميل العممي لممشكمة وفق ىذه العوامل ،ومن ثم التكيف
مع الظروف الحياتية المختمفة.
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( )2الفزض الجالح والذي ينص علي" تودد فزوق دالة احطصائيا يف متوسلات دردات الللبة على
مكياس املزونة النفشية تعزى للنتغريات الدميغزافية (العنز  -املعدل الرتاكني  -الدخل
الصوزي)
ولمتحقق من صحة ىذا الفرص ،تم استخدام تحميل التباين األحادي (،)One way Anova
لمعرفة الفرق في درجة المرونة النفسية لدى أفراد عينة البحث وفق متوسط العمر والمعدل
التراكمي والدخل الشيري كل عمى حدى ،كما ىو موضح في جدول ()3
خذول ()5
َخبئح اخخببس ححهُم انخببٍَ األحبدٌ
نهفشوق فٍ انًشوَت انُفغُت حبؼب نًخغُشاث انؼًش وانًؼذل انخشاكًٍ وانذخم انشهشٌ
انًخغُش
انخببغ

انًخغُشا
ث
انًغخمهت
انؼًش

انًشوَت
انُفغُت

انًؼذل
انخشاكًٍ
انذخم
انشهشٌ

يصذس انخببٍَ

يدًىع
انًشبؼبث

دسخبث
انحشَت

يخىعػ
انًشبؼبث

لًُت
"ف"

ويغخىي
انذالنت

بٍُ انًدًىػبث
داخم انًدًىػبث
انًدًىع
بٍُ انًدًىػبث
داخم انًدًىػبث
انًدًىع
بٍُ انًدًىػبث
داخم انًدًىػبث
انًدًىع

5728.662
57925.200
63653.862
807.000
62846.862
63653.862
4859.839
58794.023
63653.862

3
257
260
3
257
260
2
258
260

1909.554
225.390

8.472

.000

269.000
244.540

1.100

.350

2429.919
227.884

10.663

.000

 ولتحديد اتجاه الفروق تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ،واختبارشيفيو ،كما يوضحو جدول ()6
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خذول سلى ()6
انًخىعطبث انحغببُت ،االَحشافبث انًؼُبسَت وَخبئح اخخببس شفُه ألثش
يدًىػبث (انؼًش  /انذخم انشهشٌ) ػهً انًشوَت انُفغُت
انبُبٌ

انؼذد

انًخىعػ
انحغببٍ

االَحشاف
انًؼُبسٌ

ألم يٍ 82

84

86.7143

18.63897

يٍ 82انً
86
0.000

َخبئح اخخببس شُفُه
أكبش يٍ 86
أكثش يٍ 28
انً 22
0.000
0.004

يٍ  82انً 86

111

95.2432

14.18592

-

غُش دانت

غُش دانت

أكبش 86انً 22

42

95.0000

10.44848

-

-

غُش دانت

أكثش يٍ 28

24

101.3750

10.37896

-

-

-

انبُبٌ

انؼذد

انًخىعػ
انحغببٍ

االَحشاف
انًؼُبسٌ

ألم يٍ 6االف

أكثش يٍ -6
26أنف

أكثش يٍ 26أنف

ألم يٍ 6االف

228

22.2228

22.82222

-

0.004

0.000

أكبش  26 -6أنف

22

22.2225

22.22222

-

-

غُش دانت

أكثش يٍ 26انف

22

22.2522

22.22862

-

-

-

** حشُش إنً يغخىي دالنت ػُذ 2.22

َخبئح اخخببس شُفُه

* حشُش إنً يغخىي دالنت ػُذ 2.25

يتضح من جدول ( )3ما يمي:
 قيم اختبار (ف) لمفروق بين مجموعات العمر (أقل من  ،02من  00الى  ،06من  08إلى
 ،22أكثر من  )20دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )2.22مما يدل عمى عدم تجانس

المجموعات ،ويشير ذلك إلى وجود فروق المرونة النفسية تعزى لمتغير العمر .وتختمف ىذه

النتيجة مع دراسة (سعدون0220،؛ العويس )0226،والتي لم تشير إلى وجود فروق في
المرونة النفسية تعزي إلى متغير العمر.
 كما يوضح جدول ( )6وجود فروق في المرونة النفسية لصالح الفئة األكبر من  02سنة،
ويمكن تفسير ذلك أن في ىذه المرحمة مرحمة االنتقال من المدرسة الثانوية إلى مرحمة
الجامعية ،وشعور عام بالقمق والتوتر ،وىو ال يدري بشكل واضح متطمبات ىذه المرحمة،
وبالتالي تمثل ضغوطاً شديدة عميو ،فيو مازال ليس لديو ما يكفي من الخبرة لتجاوز ىذه

الفترة والتكيف مع األوضاع الجامعية ،كما يتضح من النتائج أن ىذه الفروق تقل مع تقدم
العمر ،بمعني أنو كمما زادت المرحمة العمرية وكمما اكتسب مزيد من الخبرات ،كمما كان
الفرد أكثر ىدوءا ومرونة وقدرة عمى التكيف مع ضغوطات الحياة.
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 أظيرت قيم اختبار (ف) لمفروق بين مجموعات أن المعدل التراكمي غير دال إحصائياً عند
مستوى داللة ( ،)2.22مما يدل عمى تجانس المجموعات ،ويشير ذلك إلى أنو ال توجد

فروق في المرونة النفسية تعزى لمتغير المعدل التراكمي ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة
(شقورة ،)0220،ويمكن تفسير ذلك كون أن المعدل التراكمي يعتمد بالدرجة األساسية عمى
مستوى تحصيل الطاب واجتياده العممي ،عمى عكس المرونة النفسية المرتبطة بفعالية
التعامل مع الحياة ،فميس بالضرورة أن من يبذل مجيودا اكاديمياً مرتفعاً لديو استراتيجيات
تكيفية في الحياة أو العكس.

 قيم اختبار (ف) لمفروق بين مجموعات الدخل الشيري (أقل من 6االف -من  6الى 26
ألف -أكثر من  26الف) دالة إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( ،)α ≤ 0.05مما
يدل عمى عدم تجانس المجموعات ،ويشير ذلك إلى وجود فروق المرونة النفسية تعزى

لمتغير الدخل الشيري .كما يوضح جدول ( ،)6وجود فروق في المرونة النفسية لصالح
ذوي الدخل المرتفع عمى حساب ذوي الدخل المنخفض ،بينما لم تختمف المرونة النفسية
بين ذوي الدخل المتوسط والمرتفع ،وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة (العمري )0228 ،والتي
لم تشير إلى أي وجود فروق في المرونة النفسية تعود الختبلف الدخل الشيري ،وتتفق ىذه
النتيجة مع دراسة ( ، )KT Aboalshamat et al ,2018والتي اشارت إلى وجود
فروق في المرونة النفسية تعزي إلى مستوى الدخل الشيري لصالح ذوي الدخل المرتفع،
وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع الدخل الشيري والذي يعني ارتفاع المستوى االقتصادي لمطالب أو
لؤلسرة التي ينتمي ليا قد يزيد الفرص لمتعرض إلى خبرات جيدة ،وميارات في التعامل مع
المواقف المختمفة ،ومن ثم يزيد من ثقتيم بأنفسيم ،وقرتيم عمى التكيف مع حياتيم ،كما
يزيد لدييم االعتقاد بالقدرة عمى النجاح في العديد من الميمات التي يكمفون بيا ،إذ أنو
كمما كانت البيئة التي نشأ فييا الفرد قادرة عمى إشباع حاجاتو البيولوجية والنفسية ،كمما
أثر ذلك ايجابياً عمى شخصيتو ،اما إذا تعدد مستويات مواقف الحرمان في حياتو ربما يؤثر

ذلك عكسياً ،فيشعر الفرد بالتوتر واالضطرابات النفسية المختمفة ،والتي تعيق قدرتو عمى
التكيف مع أمور حياتو.
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رابعاً :ولإلدابة على الشؤال الزابع والذي ينص على :ىل يوجد تأثير دال إحصائياً لنموذج

المتغيرات المستقمة (النوع االجتماعي ،والمعدل التراكمي ،والعمر ،والدخل الشيري،

وعدد أفراد األسرة ،والرضا عن الحياة ،والطموح الشخصي) بالتنبؤ بالمرونة النفسية؟

تم اختبار صحة الفرص الرابع والذي ينص عمى" :يوجد أثر دال احصائياً لنموذج المتغيرات
المستقمة (النوع االجتماعي ،العمر ،والدخل الشيري ،الرضا عن الحياة ،والطموح الشخصي)

بالتنبؤ بالمرونة النفسية"
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل االنحدار المتعدد بطريقة التحميل
المتتالي  Stepwiseلمعرفة أقوى المتغيرات اسياما في التنبؤ بالمرونة النفسية .وكانت
النتائج كما ىو موضح بجدول ()8
خذول (:)2
َخبئح ححهُم لُى االَحذاس انًخؼذد نهًُىرج انًُبئ ببنًشوَت انُفغُت
انًخغُش
انخببغ

ًَىرج
انًخغُشاث
انًُبئت

يؼبيم
االسحببغ
()R

يؼبيم
انخفغُش
()R2

اخخببس (ف)
لًُت
ف

انذالنت

انشظب
ػٍ
انحُبة
انًشوَت
انخخصص 2.222 852.286 2.225 2.262
انُفغُت
انذساعٍ
انذخم
انشهشٌ

يؼبيم
االَحذاس
انًؼُبسٌ
()β

اخخببس ث
لًُت ث

انذالنت

يؼبيم
انخعخى
VIF

2.792

2.222 2.000 24.095

2.144

4.477

2.222 2.000

2.114

3.551

2.222 2.000

يتضح من جدول (:)8
 وجود نموذج تنبؤي بالمرونة النفسية دال احصائياً عند مستوى (( )2.22والذي تتضمن:
الرضا عن الحياة ،والتخصص ،والدخل) بداللة قيمة ف ( )032.72عند  2درجات حرية.



فشمت المتغيرات (النوع االجتماعي ،والعمر ،والطموح) في المشاركة بالنموذج ،رغم
تأثيرىم بشكل منفرد.

 ساىم ىذا النموذج في تفسير  %8..3من تباين درجات العينة عمى مقياس المرونة
النفسية .وقد بينت قيم بيتا التي توضح العبلقة بين متغيرات (الرضا عن الحياة،
التخصص ،الدخل) والمرونة النفسية ( )2.22. ،2.2.. ،2.820عمى التوالي ،انيا
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دالة احصائياً عند مستوى ( )α ≤ 0.01بداللة قيم (ت) .مما يدل عمى انو كمما ازداد
الرضا عن الحياة بمقدر وحدة واحدة زادت المرونة النفسية بمقدار ( )2.820وحدة.



كمما اختمف التخصص الدراسي بمقدار وحدة واحدة زادت المرونة بمقدار ()2.2..
وحدة ،في حال تم تثبيت أي منيما (عممي أو أدبي).



وكذلك كمما ارتفع مستوع الدخل وحدة زادت المرونة ( )2.22.وحدة.

 كما يوضح الجدول نتائج اختبار التعددية الخطية ،حيث كشفت النتيجة أن عوامل تضخم
التباين لمنموذج تراوحت بين ( ،)2.222 -2.2.2وجميعيا أقل من ( ،)2مما يشير الى
عدم وجود مشكمة تعددية خطية بين متغيرات النموذج (ارتباطات المتغيرات المستقمة مع
بعضيا البعض أقل من  ،)2.7وعميو يمكن تحديد معادلة تنبؤ متغيرات الرضا عن الحياة
والتخصص الدراسي والدخل الشيري بدرجات المرونة النفسية لدى العينة عمى النحو
التالي:

المرونة النفسية = ( )2.820الرضا عن الحياة  )2.2..( +التخصص  )2.22.( +الدخل
الشيري

 ويتضح من ىذه النتائج تباين إسيام متغيري الرضا عن الحياة والتخصص والدخل الشيري
بنسب مختمفة ،ودالة إحصائياً في التنبؤ بالمرونة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة

 ويمكن من خبلل المعادلة السابقة يتم مبلحظة ارتفاع نسبة اسيار الرضا عن

الحياة في التنبؤ بالمرونة النفسية ،والتي أكدتو العديد من الدارسات السابقة في
العبلقة بين المرونة النفسية والرضا عن الحياة ،ولكن أغمب ىذه الدراسات قد

تناولت العبلقة االرتباطية بين المتغيرين ،ولم توجد دراسة عربية بحث متغير

المرونة كمتغير تابع ،أو إمكانية التنبؤ بالمرونة من خبلل الرضا عن الحياة
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توصيات الدراسة والبحوخ املكرتحة:
بناء عمى ما توصمت اليو الدراسة من نتائج ،توصي الدراسة بما يمي:
ً
 ضييرورة تركيييز الدراسييات النفسييية عمييى تنمييية الجوانييب اإليجابييية فييي الشخصييية ومنيييا
المرونية النفسيية والرضيا عين الحيياة ،ميع زييادة االىتميام بالبحيث فيي العواميل المعرفيية
والنفسية التي من شأنيا تنمية المرونة النفسية لدي األفراد.
 االىتمام بتنمية الرضا عن الحياة والعمل عمى رفيع مسيتوى الطميوح ليدي الشيباب ،لميا
ليمييا ميين دور فعييال فييي اكسييابيم ميييارات المرونيية النفسييية ،والقييدرة عمييى التكيييف مييع
ضغوطات الحياة بشكل يساعدىم تحقييق طموحياتيم وأىيدافيم فيي الحيياة دون التعيرض
لئلحباط أو االستسبلم لميأس.
 عقد ندوات ودورات ارشادية لتوجيو وارشاد طبلب الجامعة في كيفية التعامل مع مشيكمة
انخفيياض مسيييتوى الطمييوح أو عيييدم الشييعور بالرضيييا عيين حيييياتيم ،ممييا يعيييزز قبيييوليم
ألنفسيم ويزيد من تقيديرىم ألنفسييم ويرفيع مين مسيتوى الثقية ليدييم ،لتحيدي الظيروف
الحياتية واتخاذىا كفرص لئلنجاز ،وتدريبيم عميى مواجيية النظيرة السيمبية لمحيياة بنظيرة
إيجابية.
 توجيو اىتمام التربويين وجميع مؤسسات المجتمع بتربية النشء وتعظييم مكيامن القيوة،
والجوانييب اإليجابييية فييي الشخصييية والتميييز اإليجييابي لييدييم وتحسييين مسييتوي المرون ية
النفسييية والتييي تمكيين ميين الت يوائم اإليجييابي مييع التغييير وتحسييين نوعييية وجييودة الحييياة
اإلنسانية ،والسعي لتدعيم العوامل التي تؤثر عمي الرضا عن الحياة.
 ضيييرورة العميييل عميييى تطبييييق البيييرامج االسترشيييادية والعمميييية المختمفييية لتنميييية مييييارات
الحياتييية الطالييب الجييامعي ،وتزويييده بييذخيره ميين االسييتراتيجيات المناسييبة لمتعامييل مييع
األزمات والضغوطات التي قد تواجيو.
كما توصي الدراسة الحاليية بيإجراء مزييد مين الدراسيات التيي بعيض المتغييرات األخيرى
التي المرتبطة بالمرونة النفسية.
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املزادع
أوال :املزادع العزبية
 إبراىيم ،مروة محمد ( .)4111الرضا عن الحياة وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية لدى طالب
الجامعة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة حموان ،جميورية مصر العربية.

 أبو اسعد ،أحمد ( ،)4111دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية :مقياس الميارات –
المقاييس المينية – المقاييس الشخصية – المقاييس االجتماعية ،مركز دي بونو لتعميم التفكير،
عمان ،األردن.

 أبو العال ،حمد أشرف ( .)4119الرضا عن الحياة وعالقتو بأحداث الحياة الضاغطة ،المجمة
العممية لكمية اآلداب ،مصر ،المجمد الرابع واالربعون ،ص ص.248 – 281 :
 أبو حالوة ،محمد السعيد ( .)4112المرونة النفسية ماىيتيا ومحدداتيا وقيمتيا الوقائية ،الكتاب
االلكتروني لشبكة العموم النفسية ،إصدارات شبكة العموم النفسية العربية.84 – 22 ،)49( ،
 أرجايل ،مايكل ( .)1992سيكولوجية السعادة ،ترجمة فيصل عبد القادر يونس ،مراجعة شوقي
جالل ،عالم المعرفة ،العدد  ،172الكويت.

 آل غزال ،ياسمين سامي حسب اهلل ( .)4118التشاؤم الدفاعي وعالقتو بالمرونة النفسية لدى طمبة
الجامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد.
 الخطيب ،محمد جواد محمد ( .)4117تقييم عوامل مرونة االنا لدى الشباب الفمسطيني في مواجية
االحداث الصادمة ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،سمسمة الدراسات اإلنسانية ،كمية التربية ،جامعة

االزىر ،غزة ،فمسطين.)4( ،12 ،
 الدسوقي ،مجدي حمد ( .)1999دليل تعميمات مقياس الرضا عن الحياة ،القاىرة ،مكتبة االنجمو
المصرية.

 الدسوقي ،مجدي محمد ( .)1998مقياس الرضا عن الحياة ،كراسة األسئمة واإلجابة ،مكتبة النيضة
المصرية ،القاىرة.
 الدسوقي ،مجدي محمد ( .)4111دراسة ألبعاد الرضا عن الحياة وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية
لدى عينة من الراشدين كبار السن ،المجمة النفسية لمدراسات النفسية ،المجمد الثامن ،العدد .41
 السيد ،فؤاد البيي ( .) 1979عمم النفس االحصائي وقياس العقل البشري ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر
العربي ،القاىرة.

 الشافعي ،سيير ( .)4114الضغوط وعالقتيا بمستوى الطموح لدى عينة من طالب المرحمة
الثانوية ،مجمة كمية التربية ،)94( ،ص ص.281 – 217 :
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 الشعراوي ،عالء محمود ( .)1999سمات الشخصية والدافع لإلنجاز األكاديمي وعالقتيا بالرضا
عن الحياة في المرحمة الجامعية ،مجمة كمي التربية بالمنصورة ،مصر ،العدد  ،21ص ص128 :

– .191
 العمري ،نادية محمد ( .)4117المرونة النفسية وعالقتيا بالرضا عن الحياة لدى طالبات جامعة
األميرة نوره بنت عبد الرحمن ،مجمة االرشاد النفسي ،جامعة عين شمس ،ص .29

 العنزي ،خالد بن الحميدي ( .)4111االغتراب النفسي وعالقتو بمستوى الطموح لدى طالب
وطالبات الجامعة ،مجمة رسالة التربية وعمم النفس )22( ،ص ص.92 – 19 :
 الغانم ،سعود عبد العزيز ،الفالح ،عبد الرحمن أحمد ( .)4118االتجاىات الدينية وعالقتيا بالسعادة
واألمل والتفاؤل والرضا عن الحياة وحب الحياة لدى طمبة جامعة الكويت ،مجمة العموم التربوية
والنفسية ،جامعة البحرين المجمد( ،)19ع ()2

 القممي ،محمد محمد السيد( .)4111البنية العاممية لمنسخة األمريكية لمقياس المرونة النفسية في
البيئة المصرية :دراسة سيكومترية عمى عينة من طالب الجامعة ،المجمة الدولية لمعموم التربوية
والنفسية ،المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية ،عدد ديسمبر ،الجزء األول.
 الميمون ،زياد ( .) 4111الرضا عن الحياة وعالقتو بكل من التدين ومستوى الطموح لدى طمبة
جامعة مؤتو ،دراسة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتو ،األردن.

 المالكي ،رانيا معتوق محمد ( .)4111فعالية االنا وعالقتيا بالرضا عن الحياة لدى عينة من
السعوديات في مدينة مكة المكرمة في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية ،رسالة
ماجستير ،جامعة ام القرى ،المممكة العربية السعودية.

 بكير ،مميكو ( .)4111المحددات الشخصية والبيئية لمطموح عند الشباب ،مجمة دفاتر البحوث
العممية ،ديسمبر ،ص ص.414 – 188 :
 تفاحة ،جمال السيد ( .)4119الصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين (دراسة
مقارنة) مجمة كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية ،المجمد التاسع عشر ،العدد الثالث ،ص ص418 :
– .218

 جابر ،عمي ( .) 4118محددات أداء ميام حل المشكالت لدى طمبة الجامعة من ذوي االنغالق
المعرفي (الدوجماتو) ،مجمة القادسية في اآلداب والعموم التربوية ،جامعة القادسية ،)1-4(7 ،ص
ص.421-447 :
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 جنيدي ،أسماء حسن بركات ( .)4112الضغوط النفسية وعالقتيا بمستوى الطموح والرضا الوظيفي
عند أوائل الخريجين المعينين بوظائف إدارية بجامعة حموان ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة

حموان.
 جودة ،أمال ( .) 4119الميكانيزمات الدفاعية وعالقتيا بالعصابية والرضا عن الحياة لدى طمبة
جامعة األقصى ،مجمة كمية التربية ،الجزء األول ،العدد الثالث والثالثون ،ص ص.212 – 222 :

 جودة ،أمال .)4111( ،سمات الشخصية وعالقتيا بالرضا عن الحياة لدى معممي المرحمة األساسية
الدنيا في محافظة غزة ،رسالة التربية وعمم النفس ،العدد الرابع والثالثون ،ص ص.111 – 1 :
 حسن ،أماني عبد التواب صالح ( .)4118القدرة التنبؤية لممرونة النفسية ومستوى الطموح بالمثابرة
االكاديمية لدى طالبات المرحمة الثانوية ،مجمة كمية التربية جامعة أسيوط ،ص ص.288 – 227 :
 رمزيو ،الغريب ( .)1999التعمم دراسة نفسية – تفسيرية توجييية ،القاىرة ،مكتبة االنجمو المصرية
لمنشر والتوزيع ،1999 ،ص .247

 سعدون ،لمياء منيسي ( .)4114المرونة النفسية وعالقتيا بأحداث الحياة الضاغطة لدى طمبة
الجامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية لمعموم اإلنسانية ،جامعة ديالي.
 شتوي ،خالد ( .)4111الدافعية لإلنجاز وعالقتيا بمستوى الطموح ودرجة التفاؤل وتحمل اإلحباط
لدى الطالب الجامعي – دراسة ميدانية بالمركز الجامعي بتبازة ،مجمة دفاتر البحوث العممية ،المركز

الجامعي ،الجزائر ،)9( ،ص ص.421 – 412 :
 شطوره ،يحيى عمر ( .)4114المرونة النفسية وعالقتيا بالرضا عن الحياة لدى طالبات الجامعات
الفمسطينية بمحافظات عزه ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزىر ،غزه.

 شمبي ،سوسن إبراىيم ( .)4111أساليب التعمق والعوامل الخمس الكبرى لمشخصية وعالقتيا بالرضا
عن الحياة لدى طمبة الجامعة ،مجمة االعالم التربوي والعموم اإلنسانية ،مصر.
 شويل ،سعيد أحمد ،وفتحي محمد نصر ( .)4114الفروق بين مرتفعي ومنخفضي المرونة النفسية
اإليجابية في بعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طالب الجامعة ،مجمة البحث العممي في
التربية ،)12(2 ،ص ص.1817 – 1782 :

 طاىر ،صفية موسى (.)4112الرضا الوظيفي وعالقتو بكل من مفيوم الذات ومستوى الطموح
وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى معممي مرحمة التعميم األساسي ،رسالة ماجستير ،كمية اآلداب،
جامعة القاىرة.
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،4112 ، واحمد سمير عبد اليادي حسن، وزكريا إبراىيم الدسوقي، اعتماد خمف، عبد الحميد
، مركز دراسات الطفولة،استخدام الشباب الجامعي المصري لإلنترنت وعالقتو بمستوى الطموح لدييم

.111 – 97 : ص ص،)12( 17
، فاعمية الذات وعالقتيا بمستوى الطموح لدى عينة من المراىقين.)4111(  سامي، عبد السالم
. جامعة بنيا، كمية التربية،رسالة ماجستير غير منشورة

 قمق التحصيل كدالة لمتفاعل بين مستوى الطموح ومفيوم الذات لدى.) 4118(  عبد العظيم أحمد
. جامعة بنيا، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة،عينة من طالب المرحمة الثانوية
، الطبعة الثانية، كراسات تعميمات استبيان مستوى الطموح لمراشدين.)1972(  كاميميا، عبد الفتاح
. مصر،مكتبة النيضة المصرية
 مكتبة االنجمو، القاىرة،)ح. دليل مقياس الرضا عن الحياة (ر.)4112(  أماني، عبد المقصود
.المصرية

 مستوى الطموح وعالقتو باتخاذ القرار لدى عينة من طمبة السنة.)4117(  جعفر محمد، منصور
174 – 1744 ،)7( 29 ، مجمة جامعة البعث،األولى في جامعة دمشق
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