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لدى ابناء المطمقات في  بالتوافق الدراسي الصمود النفسي وعالقتو 
 موريتانيا

 امي اسم الباحثة  : وئام محمد الم
 

 ممخص الدراسة :
 

والتوافؽ الدراسي لدي عينة مف  معرفة العالقة بيف الصمود النفسيإلى ىدفت الدراسة 
ا وطالبة مف طالب الثانوية ( طالب163عينة الدراسة مف )المطمقات في موريتانيا ، وتكونت  ناءأب

بناء المطمقات ، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي ، واستخدمت الباحثة مف األدوات مف أ
س الصمود النفسي ومقياس التوافؽ الدراسي وكالىما مف إعداد الباحثة ، وتوصمت نتائج مقيا

الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بيف الصمود النفسي والتوافؽ الدراسي ، ويسيـ الصمود النفسي 
بالتنبؤ بالتوافؽ الدراسي لدى ابناء المطمقات ، وعدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث مف ابناء 

 المطمقات في الصمود النفسي والتوافؽ الدراسي .
 

 المقدمة :
 

األولى التي ينتمي إلييا الطفؿ ويعيش مع أفرادىا ، ويقع الخمية االجتماعية األسرة تعتبر 
قسط مف وأوفر يناؿ فييا الطفؿ أوؿ  إذنفسيًا و فاألسرة أوؿ المنشئيف اجتماعيًا تحت تأثيرىا ، 

، حيث يقع عمى  وأثرىا طواؿ حيات وفييا بالحب والطمأنينة ، ويصاحب وينعـ،التربية أقساط 
قابؿ حياتو ية التي يبدو عمييا الطفؿ في ولية الكبيرة في تقرير النماذج السموكؤ األسرة المس

مف تقاليد وعادات و ب ، فال شؾ أف شخصية اإلنساف وفكرتو عف ىذا العالـ وما يتشرورشده
 .ه وحتى نضجومنذ ميالدو لما يتمقاه الطفؿ في أسرت إنما ىي نتاج يةسموكر يومعاي

ومف الميـ جدًا بالنسبة لمستقبؿ أي مجتمع أف يكوف أطفاؿ ىذا المجتمع في المستقبؿ  
سـ كؿ مف المجتمع والوالديف ، يتشارؾ ويتقاف مؤىميف ومواطنيف منتجيف. وبذلؾأشخاصًا بالغي

 وتحدد مسار ىذه الميمة التي تسيؿوفيـ طبيعة العمميات  ولية في تنمية روح الكفاءةؤ المس
نجازىا  . وا 
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قواعد وأسس  التي تنبني عمييا، يضع لنا حجر األساس لممعرفة البحث في ىذا المجاؿو 
لى و والتطور  السياسات والبرامج  ، التي تيدؼ إلى التحسيف  إلى تنمية  المساعدة في الوصوؿا 

 ناجحة. 
ندما يصبح مف الضروري لألعداد الكبيرة اليائمة مف أطفاؿ عفإنو ، عالوة عمى ذلؾ

، جيونيا لكي يصبحوا مؤىميف وأكفاءالمجتمع أف تتغمب عمى المخاطر أو المشكالت التي يوا
المحف كؿ  يصبح مف الميـ أيضًا أف نفيـ كيفية الوصوؿ إلى التوافؽ وتحقيؽ ىذا في ظؿ 

 والشدائد.
الصمود النفسي كموضوع ذى  مفيوـ السنوات قد شيدت نشأةوربما لـ يكف مف الصدفة أف ىذه 

المحف  عمى وفوكيؼ يتغمبلدى األطفاؿ والعامة. وقد نشأت دراسة الصمود أىمية كبرى لمعمماء 
أف ىناؾ أطفااًل ينتعشوف حتى داخؿ ىذه المحف.  حيث وجد الباحثوف ،لتحقيؽ نتائج نمائية جيدة

أفضؿ لكيفية اإلقالؿ  اطرقتعمموا األطفاؿ يمكف أف يمف ذا الصنؼ أف ىف و الباحثيذكر ىؤالء 
 مف حجـ المخاطر وتحسيف التوافؽ وتعزيزه بؿ وتحويؿ دورة النمو لتسير في اتجاه إيجابي

   ( Masten & Coatsworth , 1998 , 205-220) ولعؿ ىذا ما تتطمبو عممية التوافؽ
يو الصمود النفسي ، دالتغيرات بأف يكوف لمف تغييرات في سموؾ الفرد ، بما تفرضو عميو ىذه 

قوى االتصاؿ االجتماعي القائـ عمى أساس مف الفيـ واإلدراؾ ، وتؤدي ي  الصمود النفسيألف 
)شحاتة طو ومصطفي  في تناوؿ المواقؼ المختمفةإلى جعؿ  السموؾ قريبًا مف معني التوافؽ 

                                                                            (                              308،  1002، ونيالحار 
التوافؽ ؛ ألف األفراد  يحقؽ الصمود النفسي أف   ) Wicks , 2005 , 3ويكس )  ولقد أشار  

مالئمة مثؿ تغيير اليستخدموف استراتيجيات التوافؽ  االفراد الذيف يتمتعوف بالصمود النفسي 
الباحثوف أف ، كما اعتبر   عمى التوافؽالبيئة والتخطيط  بواقعية ، وىذه االستراتيجيات ليا تأثير 

كذلؾ تعتبر العالقات ؛ الصمود النفسيمف العوامؿ التي تشكؿ  عالقة الطفؿ االيجابية  بالوالديف 
إلى رأي المرء في نفسو  ترجع ناجحةة ع، تغذية راجاالجتماعية مع الزمالء والمعمميف واالقرباء 

الحافز إلى التصرؼ في المواقؼ المستقبمية . بذلؾ تكوف خص مؤثر . األمر الذي يحسف كش
  Masten)     (  238-227 ,2001العوامؿ الوقائية تحسنت مف خالؿ البيئة الصحيحة

( أف العوامؿ البيئية مثؿ العائمة والثقافة والمجتمع  (Kumpfer , 1999كما الحظ "كمفير"
، مثال قد تؤثر العائمة ، والجوار والمدرسة  الصمود النفسيوالمدرسة والنظائر مؤثرة جدا في 

وجماعة األصدقاء عمى عممية التنشئة االجتماعية لألطفاؿ عندما ينتقموف لمعيش في بالد أجنبية 
 قة لتوافؽ الفرد وبذلؾ يكوف ليا تأثير سمبي   فقد تعتبر العوامؿ البيئية  معو 

                                           (,17 Ming- Huili , 2004) 
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 : مشكمة  الدراسة 
 

% حسب 81.3نسبة الطالؽ تنتشر ظاىرة الطالؽ بيف أفراد المجتمع الموريتاني إذ تبمغ 
( أي أنو مف بيف كؿ ثالث زيجات 1002) ودي االجتماعي لمكتب اإلحصاء الوطنيالمسح العنق

 ة مصيرىا التفؾ األسري و الطالؽ.موريتانية ىناؾ أسر 
عمى  فاألطفاؿ والمراىقو األبناء وخاصة لطالؽ االجتماعية ما يواجيو ات ايومف أكبر تداع

ميـ وتوافقيـ الدراسي ، وخاصة إذا ما مما يمتقي بظاللة عمى تحصي الصعيد النفسي واالجتماعي
ىشاشة الصمود النفسي لدى أبناء المطمقات في و ضعؼ إلى رنا إلى مدى متانة وتماسؾ أو نظ

 موريتانيا.
( أف األفػراد فػي المنظمػات المدرسػية Bogenschneider , 1996 )توصػمت دراسػة   ولقػد  

؛ ألف الخبػػػػرات األكاديميػػػػة اإليجابيػػػػة التػػػػي تشػػػػمؿ  صػػػػمود نفسػػػػي واألنشػػػػطة األكاديميػػػػة لػػػػدييـ 
عالقات إيجابية بيف المعمـ والطالب ، واألداء المدرسي الجيد ، والطموحات التربوية تؤثر إيجابيا 

الػػذيف يتميػػزوف ( أف الطػػالب  Knox , 1998،  كمػػا توصػػمت دراسػػة ) صػػمود الطالػػبفػػي 
نشػطتيا والعالقػة بيػنيـ وبػيف المعممػيف وزمػالء يستمتعوف بالمدرسة وبرامجيػا وأ بالصمود النفسي 

؛ ألنيػػػا تشػػػجع األداء  تػػػرتبط بالصػػػمود النفسػػػيالدراسػػػة . أف تمػػػؾ الخبػػػرات األكاديميػػػة اإليجابيػػػة 
األكػػاديمي ، عػػالوة عمػػى ذلػػؾ فػػإف الفػػرص المتاحػػة الشػػتراؾ الطػػالب فػػي أنشػػطة مدرسػػية مثمػػرة 

في حػيف توصػمت  دراسػة  ، بالصمود النفسيمؿ سوؼ تزيد الثقة في قدراتيـ التي تتمثؿ في العوا
(Heinzer, 1993 )ميشػيؿالوالدي كما توصمت دراسػة  مؿإلى ارتباط الصمود النفسي بالتعا , 

1998) Michelle)  كمػػػػا أف ابنػػػػاء المطمقػػػػيف اقػػػػؿ صػػػػمودا وتوافقػػػػًا مػػػػف ابنػػػػاء  يػػػػر المتػػػػزوجيف
لوجود عالقة بيف الصػمود   ( (Molly, 2000و دراسة  ((Elizabeth , 2003توصمت دراسة 
الصػػمود فػػي حػػيف اختمػػؼ نتػػائج الدراسػػة حػػوؿ الفػػروؽ بػػيف الػػذكور واالنػػاث فػػي  النفسػػي والتوافػػؽ 

( ودراسػة Wang Hong, 2014و دراسػة ) (Heinzer, 1993)حيػث توصػمت دراسػة النفسػي 
(Rossi, Toni, 2007 )حػيف ال توجػد فػروؽ بػيف الػذكور واالنػاث فػي الصػمود النفسػي فػي و أن

الػػى وجػود فػػروؽ فػػي  ( 1022ورد محمػػد مختػار )( ودراسػة Michelle (1998 ,اشػارت دراسػػة
الصمود النفسي لصالح الذكور، في حػيف كانػت الفػروؽ لصػالح االنػاث فػي الصػمود النفسػي كمػا 

وبنػاًء عمػػى مػا سػػبؽ يمكػف تحديػػد مشػكمة الدراسػػة فػػي   (Legault et al.(2006 ,فػي دراسػػة 
 : التساؤالت اآلتية
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بػػيف الصػػمود النفسػػي   والتوافػػؽ الدراسػػي لػػدى أبنػػاء المطمقػػات فػػي .ىػػؿ توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة 2
 موريتانيا؟

 .ىؿ يسيـ الصمود النفسي في التنبؤ بالتوافؽ الدراسي لدى ابناء المطمقات في موريتانيا؟1
ذكور واإلنػػاث مػػف ابنػػاء المطمقػػات عمػػى توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػط درجػػات الػػ.ىللل 3

 النفسي؟مقياس الصمود 
 ذكور واإلنػػاث مػػف ابنػػاء المطمقػػات عمػػى.ىػػؿ توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػط درجػػات الػػ2

 ؟مقياس التوافؽ الدراسي
 

                             :                                         أىداف الدراس
 

 :لدراسة الحالية إلى تحقيق ما يميتسعي ا
، ومعرفػة لػدى ابنػاء المطمقػات فػي موريتانيػامعرفة العالقػة بػيف الصػمود النفسػي والتوافػؽ الدراسػي 

 الفروؽ بيف ابناء المطمقات الذكور واإلناث في الصمود النفسي والتوافؽ الدراسي.
 

 :    أىمية الدراسة
 
                                                :في الدراسة الحالية في أنيا تفيد تأتي أىمية  
قد لدى ابناء المطمقات في موريتانيا والتوافؽ الدراسي  صمود النفسيػ الكشؼ عف العالقة بيف ال2

 ىذه الدراسة عند إعداد البرامج اإلرشادية.يساىـ في اإلفادة مف نتائج 
قيػػػاس ممػػا يسػػػاعد عمػػػى تػػػوفير أداة اعػػػداد مقيػػػاس لمصػػػمود النفسػػي ومقيػػػاس لمتوافػػػؽ الدراسػػػي ػػػ 1

 .في موريتانياعممية يمكف استخداميا في البحوث الالحقة المرتبطة بموضوع الدراسة 
 .عند الطالبالصمود النفسي ػ تفيد نتائج الدراسة الميتميف بالتعميـ في توجيييـ إلى تدعيـ 8
   

 :واالطار النظري دراسةمصطمحات ال
 

 Resilience  :  Psychological الصمود النفسي أوال:
يعد الصمود النفسػي أحػد البنػاءات الكبػرى فػي عمػـ الػنفس اإليجػابي، الػذي يعظػـ القػوى اإلنسػانية 

السػػائدة والشػػائعة والتػػي تعظػػـ القصػػور وأوجػػو  ياحنػػباعتبارىػػا قػػوى أصػػيمة فػػي اإلنسػػاف مقابػػؿ الم
 (.1022الضعؼ اإلنساني )صفاء األعسر، 
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نظرًا لثػراء ىػذا المفيػوـ، وتعػدد أبعػاده، واخػتالؼ الصمود النفسي تعددت المفاىيـ التي تناولت    
األطػػػر النظريػػػة التػػػي اسػػػتند إلييػػػا البػػػاحثوف فػػػي تنػػػاوليـ لػػػو، وتشػػػعبو فػػػي العديػػػد مػػػف المجػػػاالت 

  الحياتية؛ فيو مفيـو نفسي، اجتماعي، اقتصادي، يتميز بالتنوع والدينامية.
( بأنػػو "خاصػػية فػػي الفػػرد تسػػاعده عمػػى التكيػػؼ والػػتالؤـ، وىػػو ميػػزة 2231يعرفػػو محمػػد رزؽ )و 

تشػػػير إلػػػى االنفتػػػاح عمػػػى صػػػعيد القػػػدرات واالسػػػتعدادات مػػػف جانػػػب الفػػػرد لتطويعيػػػا ومالءمتيػػػا 
 لمظروؼ المستجدة. 

( الطحاف بأنو القدرة عمى التكيؼ في المواقؼ التي تحمؿ اإلحباط 2221) عرفو محمد خالدكما ي
 .كالت وال يظير العجز عف مواجيتياحيث يمتمس الحموؿ المختمفة لممش

يعرؼ الصمود بأنو القدرة عمى التغير المطموب، وتعديؿ السموؾ وبالتالي االستجابة لمظروؼ كما 
    (.220، 2222ح، المتغيرة ) ريب عبد الفتا

بأنػػػو التكيػػؼ الفعاػػػاؿ بػػالر ـ مػػػف وجػػػود (  (Zucker et al.,2003ويعرفػػو سػػػوكر و خػػروف  
   ات.تيديدات أو أزم
 لقػدرة عمػى التكيػؼ الجيػد مػعا الصػمود النفسػي بأنػو Wicks , 2005)    )و عػرؼ ويكػس

 . المواقؼ الضا طة حتى يعود الفرد إلى حالة االتزاف
بأنػو العمميػة التػي يتكيػؼ ) .Yorgason et al (2007,يورجاسػوف و خػروف  كمػا يعرفػو

 الفرد مف خالليا مع الصعاب والشدائد ويتوافؽ معيا.
( بأنػػو مقاومػػة الخبػػرات القاسػػية والمواقػػؼ الضػػا طة، Rutter (2007 ,روتػػر ووصػػفو 

 عد ىذه الضغوط واألزمات الخطيرة.والنيوض بفاعمية ب
( بأنو: "إدراؾ الفرد وتقبمو لمتغيرات أو الضغوط النفسية التػي 1002البياص )يعرفو السيد أحمد و 

يتعرض ليا، فيو يعمؿ كوقايػة مػف العواقػب الحسػية والنفسػية لمضػغوط ويسػيـ فػي تعػديؿ العالقػة 
 الدائرية التي تبدأ بالضغوط وتنتيي بالنيؾ النفسي باعتباره مرحمة متقدمة مف الضغوط"

 : ين يتميزون بالصمود النفسي خصائص االفراد الذ  
يمتمؾ االفراد الذيف يتميزوف بالصمود النفسي القدرة عمى التعامؿ بشػكؿ فعػاؿ مػع المصػائب      

والضغوط، وقد أكدت الدراسػات أف أعمػى مسػتوى مػف الضػغوط ىػو ذلػؾ المسػتوى الػذي يصػاحب 
طارئػػػة لالكتئػػػاب والقمػػػؽ، المشػػػكالت النفسػػػية والجسػػػدية كمػػػا تػػػرتبط الضػػػغوط الشػػػديدة بالحػػػاالت ال

وكممػػا كػػػاف الفػػػرد مجيػػػزًا لمتعامػػؿ مػػػع الضػػػغوط واألزمػػػات كػػاف أكثػػػر إنتاجيػػػة، وسػػػعادة، وصػػػحة، 
يجابيةو ومرونة   .ا 
اد الػػذيف يتميػػزوف بالصػػمود النفسػػي بػػأف لػػدييـ قابميػػة لمتغييػػر؛ فيػػـ ليسػػوا كمػػا يتميػػز االفػػر  

يفيػػـ المعتقػػدات التػػي توجػػو سػػموكو، نفوسػػًا منقوشػػة عمػػى حجػػر صػػمب، فكممػػا اسػػتطاع الفػػرد أف 
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أصػػػبح أكثػػػر نجاحػػػًا فػػػي أف يغيػػػر االتجاىػػػات السػػػالبة إلػػػى اتجاىػػػات تقػػػوده إلػػػى أف يصػػػبح أكثػػػر 
  (  Goldstein &Brooks 2004 ,) صمودًا في الحياة

 نماذج الصمود النفسي :
 (:Vaillant 1997,ج_ نموذج جورج فايالنت 

األنػا نموذجػًا لمصػمود النفسػي ، يقػوـ عمػى قػدرة قدـ فايالنػت مػف خػالؿ تدريجػو لػدفاعات 
العقػػؿ عمػػى تغييػػر الحقيقػػة مػػف الػػداخؿ ومػػف الخػػارج فػػي األوقػػات التػػي تكػػوف فييػػا الحقيقػػة  يػػر 
 –محتممػػة، وقػػد ذكػػر أف خػػداع الػػنفس الػػدفاعي ىػػذا، يعكػػس أفضػػؿ الجيػػود التػػي يصػػنعيا األنػػا 

ف مػػدمرة ، وخػػداع الػػنفس يتطػػور فػػي كافػػة لمواجيػػة أحػػداث الحيػػاة التػػي قػػد تكػػو  –العقػؿ المتكامػػؿ 
مػػف دفاعػػات عػػدـ النضػػج وسػػوء التكيػػؼ إلػػى دفاعػػات النضػػج التػػي تعكػػس   مراحػػؿ الحيػػاة تطػػوراً 

التكيؼ والصمود ، حيث حددت  ميكانزمات األنا الدفاعية كمػا فػي االيثػار ، والتسػامي ، والكبػت 
 ، والتوقع ، والمرح 

 (:Mrazek & Mrazek (1987 ,نموذج مرازيك ومرازيك
نموذجًا تصوريًا لمصمود النفسي ، وىي ال تتضمف اإلنجػاز بمعنػاه يقدـ مرازيؾ ومرازيؾ          

نمػػا تتضػػمف ميػػارات الحيػػاة والعػػادات التػػي تسػػاعد الفػػرد عمػػى مواجيػػة مخػػاطر البيئػػة  التقميػػدي، وا 
، والنضػج المبكػر خطػررات عمى االسػتجابة السػريعة لموالتغمب عمييا. وتنطوي ىذه الميارات والقد

، والبعد عف المواقؼ المؤلمػة ، والبحػث عػف المعمومػات ، اسػتخداـ العالقػات ، التوقػع االسػقاطي 
االيجػػػػابي ، والقيػػػػاـ بمخػػػػاطرة محسػػػػوبة، واقتنػػػػاع الفػػػػرد بانػػػػة محبػػػػوب ، واعػػػػادة البنػػػػاء المعرفػػػػي ، 

 وااليثار ، والتفاؤؿ واالمؿ . 
 (:Wicks  (2005 ,نموذج كارولين ويكس  

تركيػػػب معقػػػد يمكػػػف اعتبػػػػاره اسػػػتراتيجية ذات متغيػػػرات ظػػػػاىرة الصػػػمود النفسػػػػي تػػػرى ويكػػػس أف 
ومسػػتترة، تشػػمؿ وحػػدات تحميميػػة تصػػؼ سػػعى النػػاس لتحقيػػؽ األىػػداؼ و ميػػاـ الحيػػاة، وتتضػػمف 

توقػػع المشػػكالت ومحاولػػة ، و رئيسػػية تتمثػػؿ فػػي الرؤيػػة الشخصػػية اربعػػة ابعػػادىػػذه االسػػتراتيجية 
 .ليات دفاع االنا و ، االنسجاـ االجتماعي و حميا،

 Scholastic Adjustment:ثانيا: التوافق الدراسي 
مما تجدر اإلشػارة إليػو أف التوافػؽ الدراسػي أو  يػره مػف مجػاالت التوافػؽ اإلنسػاني يتضػمف       

، فمػػف يكػػوف الطالػػب متوافقػػًا إذا اختػػؿ كونػػات التوافػػؽ النفسػػي واالجتمػػاعيفػػي جنباتػػو األساسػػية م
 ، ومػف ىنػا ال يمكػف التعػرؼ عمػى التوافػؽ الدراسػي إال مػف خػالؿ معرفػةجتمػاعيبناؤه النفسي واال

وليػػذا سػػتقـو الباحثػػة بتقػػديـ   (  111، 2232محمػػود الزيػػادي ،  )  التوافػػؽ النفسػػي واالجتمػػاعي
 عػرض لمتوافػؽ الدراسػيبعرض نظري لنشأة مفيوـ التوافؽ وتطور تعريفاتػو فػي عمػـ الػنفس  ، ثػـ 

  بشكؿ خاص.
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 Adjustment:   التوافق

يػػؿ عمػػى صػػحتو النفسػػية ، وتوافػػؽ الفػػرد دلوافػػؽ عمػػاد الصػػحة النفسػػية ومحورىػػايعتبػػر الت
، بؿ ذىب أخروف أف عمـ الصحة النفسية يعني سػيكولوجية اختالليامى يعد مؤشرًا عو وسوء توافق

 (38،  2223التوافؽ ) عبد المطمب القريطي ، 
( إلػػى أف الحيػػاة اإلنسػػانية سمسػػمة مػػف عمميػػات التوافػػؽ ، 882،  2222وتشػػير انتصػػار يػػونس )

و ودوافعػػو  يعػػدؿ فييػػا الفػػرد سػػموكو فػػي سػػبيؿ االسػػتجابة لممواقػػؼ المعقػػدة الػػذي ينػػتج عػػف حاجاتػػ
 وقدراتو .

ويتطمب التوافؽ الجيد أف يتقبؿ الفرد لذاتو وأف تكوف صػورة الػذات لديػة جيػدة ، وأف يػرتبط ادراكػة 
لالخػػريف وتقبمػػو ليػػـ بتقبمػػة لذاتػػو ، وعنػػدما يفشػػؿ الفػػرد فػػي عالقاتػػو االجتماعيػػة فأنػػة يتحػػوؿ إلػػى 

تأثر التوافؽ بالراحػة النفسػية لمفػرد ، ( كما ي221،  2211االنطواء والعزلة والعدواف )سيد  نيـ ، 
والتي تتضح مف خالؿ صموده في األزمات دوف المجوء إلى أساليب  ير سوية كاالكتئاب والقمؽ 

بالكفاءة والرضا نتيجة قيامة بعمؿ يتالءـ مع قدراتو وامكاناتو وتحقيؽ أىدافػة ، كذلؾ شعور الفرد 
 (208،  2213) مصطفى فيمي ، 

عػػرض السػػابؽ أنػػو ىنػػاؾ عػػدة مفػػاىيـ لمتوافػػؽ ال بػػد مػػف توضػػيح مػػا تعنيػػو تمػػؾ ونخػػرج مػػف ال     
 المفاىيـ .

عمـ دراسة توافؽ الفرد أو عدـ التوافؽ بمتطمبات مواقػؼ حيػاة الفػرد  فقد عرؼ عمـ النفس بأنو:   
                                                    (    13،  2231التي تممييا عميو طبيعتو اإلنسانية في استجابتيا لممواقؼ    ) كماؿ الدسوقي ،

 :توافؽ عمى نوعيف مف العمميات وىييشتمؿ مصطمح ال 
 تالـؤ الفرد مع ظروؼ معينة . -2
 (43 ، 2222)أحمد عبد الخالؽ ، ـ قيموئلتناسب مطالب الفرد وتالتغير الظروؼ أو البيئة  -1
( أف التوافػؽ مصػطمح مركػب و ػامض إلػى حػد كبيػر ، 221،  2231ويري "طمعت منصور" )  

بقػػدر مػػػا يػػرتبط بالتصػػػور النظػػري لمطبيعػػػة اإلنسػػانية ، وبقػػػدر تعػػدد النظريػػػات واألطػػر الثقافيػػػة ، 
 وربما كاف أحد أسباب  موض ىذا المصطمح ىو الخمط بيف المفاىيـ                                                             

  Adjustmentوالتوافؽ   Adaptationقد اختمؼ الباحثوف في استخداـ مصطمح التكيؼ و    
، ومنيـ مف فرؽ بينيما فقػد فرقػت بينيمػا ـ المصطمحيف كما لوكانا مترادفيففمنيـ مف كاف يستخد

"سيير أحمد" بأف المصطمح األوؿ يشير إلى الخطوات المؤدية إلى التوافؽ والمصطمح الثاني ىو 
 (21،  2222) سيير كامؿ احمد ، افؽ الذي يبمغيا الكائف .و حالة الت
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 "بينيـ اعتمادًا عمى اآلتي  :( 221،  2231)وفرؽ "طمعت منصور
2- (Accommodation  وترجمتيا مواءمة ، وىو مصطمح اجتماعي يستخدـ باعتبػاره عمميػة )

 اجتماعية وظيفتيا تقميؿ أو تجنب الصراع بيف الجماعات 
1- (Adaptation )   وتعنػػي التكيػػؼ: كمػػا قصػػده داروف باعتبػػاره مصػػطمحا بيولوجيػػا ، ويعنػػي

 قدرة الكائف الحي عمى أف يعدؿ نفسو أو يغير مف بيئتو
8- Conformity )) ويعني المسايرة وىو أيضا مصطمح اجتماعي يعني االمتثاؿ لممعايير 
 و التوقعات الشائعة في الجماعة  
2-  (Adjustment ) يعني التوافؽ . و                 
ساسا مف عمـ الحيػاة ( أف التوافؽ مفيـو مستمد أ282، 2231ويرى "سيد عبد الحميد مرسي" )  

و والعػالـ الطبيعػي . ويشير ىذا المفيػوـ إلػى أف الكػائف الحػي يحػاوؿ أف يػوائـ بػيف نفسػ"البيولوجيا"
ليذا المفيـو يمكف أف يوصؼ سموؾ اإلنساف . ووفقا الذي يعيش فيو، محاولة منو مف أجؿ البقاء

، كالمنػػاخ و يػػره مػػف عناصػػر والضػػغوط البيئيػػة التػػي يعػػيش فييػػا كاسػػتجابة لمعديػػد مػػف المطالػػب
 الطبيعة                                  

، ويتضػػمف المواءمػػة بػػيف الكػػائف ـ التكيػػؼ ىػػو خػػاص بعمػػـ البيولوجيػػاوتػػرى الباحثػػة أف مفيػػو     
، وىػذه أجػؿ البقػاء واالسػتمرار فػي الحيػاة، مػف والبيئة المحيطة بػو مػف جيػة أخػرى يةالحي مف ج

 .أو لبيئتة المحيطة بوالمواءمة تكوف عف طريؽ التعديؿ أو التغيير في الكائف الحي ذاتو 
أما التوافؽ فيو خاص باإلنساف وسعيو فػي الحيػاة تحقيقػا لمتوافػؽ مػع الػذات ومػع العػالـ الخػارجي 

بغيػػة تحقيػػؽ التػػوازف بػػيف ر بػػات الفػػرد ومتطمبػػات البيئػػة ومػػف ثػػـ فيػػو ييػػتـ باإلنسػػاف  المحػػيط بػػو
 بوصفو كائنًا اجتماعيًا يتفاعؿ ويندمج مع اآلخريف المحيطيف بو.

( التوافػؽ النفسػي بأنػو عبػارة عػف تفاعػؿ سػموؾ الفػرد 802،  2233 ويعرؼ "جابر عبد الحميد") 
 التي تنبعث مف داخؿ الفردوالظروؼ البيئية بما في ذلؾ الظروؼ 

 ويتضح مف ىذا التعريؼ أنو لحدوث عممية التوافؽ ال بد أف يتفاعؿ الفرد بظروفو و حاجاتو    
 الداخمية مع ظروؼ البيئة الخارجية التي يعيش فييا . 

( فيػرى أف التوافػؽ حالػة مػف التػواـؤ واالنسػجاـ بػيف الفػػرد 210،  2211أمػا "أحمػد عػزت راجػح" )
 يبدو في قدرة الفرد عمى إرضػاء أ مػب حاجاتػو وتصػرفو تصػرفا مرضػيًا إزاء مطالػب البيئػةوالبيئة 

 المادية واالجتماعية                                           
ف كاف ال يستطيع  ويحدد ىذا التعريؼ درجة توافؽ الفرد بحسب ما يستطيعو مف إشباع حاجاتو وا 
إرضاء كؿ حاجاتو ، فالبيئة تمعب دورًا ميًما في إشباع ىذه الحاجات ، وتحقيؽ التوافؽ السميـ أو 

 تعوؽ إشباع ىذه الحاجات فتعوؽ التوافؽ السميـ 
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التوافػػؽ النفسػػي بأنػػو تمػػؾ العمميػػة التػػي تتضػػمف (38 ، 2223)ويعػػرؼ "عبػػد المطمػػب القرويطػػي" 
شقيف أحدىما نفسي داخمي يتمثؿ في انسجاـ الفرد مع ذاتو ورضػاه عنيػا ، وتحػرره مػف الضػغوط 
والصػػراعات وتحممػػو الشػػدائد واإلحباطػػات ، واآلخػػر اجتمػػاعي خػػارجي ، ويتمثػػؿ فػػي حسػػف تكيفػػو 

 طالب البيئة المادية واالجتماعية . وتنا مو مع اآلخريف في المجاالت المختمفة ومع م
 لنظريات المفسرة لمتوافقا

في محاولة الوصوؿ إلى معيار موضوعي يمكف اعتماده كأساس لمحكػـ عمػى مػدي التوافػؽ       
عمػػـ الػػنفس ونظريػػات الشخصػػية النفسػػي لػػدي الفػػرد ، كػػاف البػػد مػػف الػػدخوؿ إلػػى عػػالـ نظريػػات 

ئيا اصة فػي الحكػـ عمػى شخصػية اإلنسػاف فػي سػو بشكؿ خاص حيث تضع كؿ نظرية معايير خا
أو انحرافيا ، وتختمؼ ىذه المعايير وتتعدد باختالؼ المداخؿ النظريػة وتعػددىا ، ولػـ يكػف مفيػـو 

ـ نظريات عمـ النفس التوافؽ النفسي حكرًا عمى نظرية نفسية دوف أخرى ، و إنما اىتمت بيا معظ
 ما يمي :   ومثاؿ ذلؾ ، 

   :النفسينظرية التحميل  .1
اعات يعقبيػػػػا أف الحيػػػػاة عبػػػػارة عػػػػف سمسػػػػمة مػػػػف الصػػػػر  يػػػػرى اصػػػػحاب مدرسػػػػة التحميػػػػؿ النفسػػػػي 

 Ego، واألنػا Idتفترض ىذه المدرسة وجود ثالثة أجيزة ىػي : اليػو حيث  إشباعات أو إحباطات
، وىػػي تشػػير إلػػى مكونػػات وعمميػػات نفسػػية تعمػػؿ كفريػػؽ وفػػؽ  Super Ego، واألنػػا األعمػػى 

يظيػر السػموؾ الشػاذ وعػدـ ة في ظؿ توجيو األنػا ، وعنػدما تحػدث صػراعات بينيمػا ، مبادئ معين
 التوافؽ 

 (12-13، 2220)جابر عبد الحميد،                                              
   النظرية السموكية : .1

الظػاىر مػف الشخصػية وىػو االتجاه العاـ لعمماء النفس السموكييف عمى دراسة الجانب  يعتمد 
ال أف كػػػال مػػػنيـ قػػػد وضػػػع معيػػػارا خاصػػػا فػػػي الحكػػػـ عمػػػى سػػػواء ىػػػذا السػػػموؾ أو االسػػػموؾ ، 

    وقػػد اتفقػػوا جميعػػا عمػػى قاعػػدة مؤداىػػا  القػػا مػػف التجػػارب التػػي قػػاموا بيػػـ اضػػطرابو وذلػػؾ انط
فػي إحػداث " أف اضطراب السموؾ ىو نتيجة لمتعمـ الخطػأ" وأف ىػذا الػتعمـ الخطػأ ىػو السػبب 

سوء التوافؽ ، ويعتمد أسموب العالج أو ما يسمي بإعادة التوافؽ عمى أساليب تعػديؿ السػموؾ 
) نجػوى ز منيا المحػو أو اإلطفػاء أو التعزيػمف خالؿ إعادة التعمـ باستخداـ إجراءات متعددة 

 (13، 1003السيد محمد إماـ ،
أف عمميػػػػة التوافػػػػؽ الشخصػػػػي ال ،  Skinner، و"سػػػػكنر"  Watsonفقػػػػد اعتقػػػػد "واطسػػػػوف"      

يػة عػف طريػؽ تمميحػات  ل الشعوري ، ولكنيػا تتشػكؿ بطريقػة يمكف ليا أف تنمو عف طريؽ الجيد 
، وىمػػػػػا مػػػػػف  Mahoney، و"مػػػػػاىوني"  Banduraالبيئػػػػػة أو إثابتيػػػػػا ، بينمػػػػػا رفػػػػػض "بانػػػػػدورا" 

ية ميكانيكية ال ، تفسير طبيعة اإلنساف بطريقة Cognitive Behavioristsالسموكييف المعرفييف 
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أنػو عنػدما يجػد األفػراد أف عالقػاتيـ  Krasnerو"كراسػنر"  Ullmann، ووضح كؿ مػف "يولمػاف" 
مع اآلخريف  ير مثابة ، أو ال تعود عمػييـ باإلثابػة ، فػأنيـ قػد ينفصػموف عػف اآلخػريف ، ويبػدوف 

وينػػتج عػػف ذلػػؾ أف يأخػػذ ىػػذا  Social Cuesعيػػة اىتمامػػا أقػػؿ فيمػػا يتعمػػؽ بالتمميحػػات االجتما
السموؾ شكال شاذا أو  ير متوافؽ ، فالشخصية السوية عند السموكييف رىف يتعمـ عػادات صػحية 
سميمة ، وتجنب اكتساب العادات السموكية  ير الصحية أو  ير السميمة، والصحة والسالمة ىنػا 

محيطػػػة بػػػالفرد وبػػػذلؾ فػػػإف مظػػػاىر الشخصػػػية تتحػػػداف بنػػػاء عمػػػى المعػػػايير االجتماعيػػػة السػػػائدة ال
السػػوية عنػػد السػػموكييف ىػػي أف يػػأتي الفػػرد السػػموؾ المناسػػب فػػي كػػؿ موقػػؼ ، حسػػب مػػا تحػػدده 

 (  21،  2213يعيش في ظميا  ) عالء الديف كفافي ،  الثقافة التي
 ة: النظرية اإلنساني 3

النيػوض واالرتقػاء  نػتمكف مػفريا وعمميػا وماديػا ، حتػى بنػاء اإلنسػاف بنػاء أخالقيػا وحضػاوتعتمػد 
عمى مرتبػػػػة فػػػػي ىػػػػـر الحاجػػػػات ىػػػػوأفقػػػػو مػػػػع ذاتػػػػو ومػػػػع المجتمػػػػع ، و بإنسػػػػانية الفػػػػرد وتحقيػػػػؽ توا

،  Rogers، روجرز  Maslow، ومف أنصار ىذا االتجاه كؿ مف : )ماسمو  Maslow"لماسمو"
أف التوافػؽ يػرتبط بتحقيػؽ المػرء لذاتػو (Maslow, 1970 )ماسمو" (  ، ويري " All portالبورت 

ذا استطاع اإلنساف أف يشبع الحاجات األولية  ، وأف الكائف الحي ينشط عندما يشبع حاجاتو  ، وا 
والفسيولوجية ، فانو يفسح المجاؿ لموصوؿ إلى المستوي الذي يميو، وىكذا حتى يصػؿ إلػى أعمػى 

أف الشػخص المتوافػؽ يتصػؼ Maslow مومستويات اإلشباع أال وىي تحقيػؽ الػذات ، ويػري ماسػ
بالتمقائيػػػة ، وتقبػػػؿ الػػػذات واآلخػػػريف ، واإلدراؾ الػػػدقيؽ لمواقػػػع ، واالسػػػتقالؿ ، وقدرتػػػو عمػػػى إقامػػػة 

   (                                           1،  2223العالقات مع نخبة مف أصدقائو )رشاد صالح الدمنيوري ، 
مدرسػة التحميػؿ النفسػي يركػز عمػى خفػض  مفيـو التوافػؽ لػدى إف يتضح مف العرض السابؽ    

شباع حاجاتو العضوية وبعػض الحاجػات النفسػية واالجتماعيػة ، وبػذلؾ يكػوف الفػرد  الفرد لمتوتر وا 
ذا فشػػؿ الفػػرد فػػي ذلػػؾ فيػػو سػػي  التوافػػؽ ، وىػػذا التصػػور ييمػػؿ دور الفػػرد فػػي  حسػػف التوافػػؽ ، وا 

مػع ، فػالمنحرؼ فػي نظػرىـ إذا تمكػف مػف تمبيػة حاجاتػو ، وكػاف الجماعة ، والتزامو بمعايير المجت
راضػػيا عػػف نفسػػو فيػػو حسػػف التوافػػؽ . ويرجعػػوف نجػػاح الفػػرد إلػػى الغريػػزة وييممػػوف دور اإلدراؾ 
والعقػػؿ والقػػيـ اإلنسػػانية ، وبػػذلؾ يصػػبح اإلنسػػاف عبػػدا لغريزتػػو ، ليحقػػؽ المػػذة فػػي الحيػػاة ، وىػػذا 

 والتحكـ في المحيط الخارجي . التصور يسمب مف اإلنساف إرادتو
أصحاب النظرية السموكية مجموعة القيـ التي تشكؿ العالقة بيف الفرد ومجتمعو ، وقد ا فؿ •    

حيػػػث اعتبػػػروا أف عمميػػػة التوافػػػؽ تتحػػػدد بػػػالرجوع إلػػػى النمػػػاذج واألنمػػػاط االجتماعيػػػة السػػػائدة فػػػي 
 فرد .المجتمع ، وىذه األنماط قد ال تكوف إيجابية لمعتقدات ال

يري أصحاب االتجاه اإلنساني أف توافؽ الفرد ال يػتـ إال بعػد إشػباع الفػرد حاجاتػو األساسػية •    
 التي يشترؾ فييا الكائف الحي مع اإلنساف وعدـ تمبية تمؾ الحاجات يؤدي إلى عدـ التوافؽ.
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 :مفيوم التوافق الدراسي 
قػػدرة الطالػػب عمػػى تحقيػػؽ حاجاتػػو بأنػػو ( التوافػػؽ الدراسػػي 28، 2212) يعػػرؼ " طػػارؽ رءوؼ" 

دارتيػا ، ومػف خػالؿ مسػاىمتو  االجتماعية مف خػالؿ عالقاتػو مػع زمالئػو ومػع مدرسػي المدرسػة وا 
 و النفسية  وفي تكاممو االجتماعيفي ألواف النشاط االجتماعي المدرسي بشكؿ يؤثر في صحت

                                                 
مػػػدي توافػػػؽ الطالػػػب فػػػي مجػػػاؿ عالقتػػػو بزمالئػػػو  بأنػػػو ( 12،  2211يعػػػرؼ "مكػػػـر شػػػاكر)    

وأسػػاتذتو واتجاىػػو نحػػػو الدراسػػة وأوجػػػو نشػػاطو االجتمػػاعي داخػػػؿ الجامعػػة وكيفيػػػة تنظيمػػو لوقتػػػو 
 استذكاره                                         وطريقة

بػدو فػي العمميػة الديناميػة المسػتمرة والتػي يقػـو حالػة ت بأنة  (83، 2211يعرؼ "عباس عوض)  
بيػػػا الطالػػػب السػػػتيعاب مػػػواد الدراسػػػة والنجػػػاح فييػػػا ، وتحقيػػػؽ الػػػتالـؤ بينػػػو وبػػػيف البيئػػػة الدراسػػػية 

الػػػػػزمالء ، وأوجػػػػػو النشػػػػػاط  ىػػػػػي:ومكوناتػػػػػو األساسػػػػػية ، والمكونػػػػػات األساسػػػػػية لمبيئػػػػػة الدراسػػػػػية 
 وقػػػػت االسػػػػتذكار، وطريقػػػػة -راسػػػػة، وقػػػػت الفػػػػراغ االجتمػػػػاعي ، ومػػػػواد الدراسػػػػة والوقػػػػت وقػػػػت الد

 االستذكار                                              
قػة الطبيػة سمة تبدو في سػموؾ التمميػذ ذي العال بأنو (118،  2222)كما عرفو " عادؿ العدؿ   

، نحػػػو الدراسػػػةواإليجػػػابي ، والنشػػػيط والمتعػػػاوف ، واليػػػادئ  والمطيػػػع  ،مػػػع زمالئػػػو ومػػػع مدرسػػػيو 
 .والمتفوؽ تحصيمياً  ،والممتـز ،والمنظـ ،والحريص عمييا ، والرا ب فييا

(  أف التوافػػػؽ الدراسػػػي يعػػػد جانبػػػا مػػػف جوانػػػب 203،  2223فػػػي حػػػيف يػػػري  "رشػػػاد صػػػالح")   
التوفيػػػؽ ويعػػػد الفػػػرد متوافقػػػا دراسػػػيا إذا كػػػاف فػػػي حالػػػة رضػػػا عػػػف إنجػػػازه األكػػػاديمي ، مػػػع رضػػػا 

ميػة عنػو سػواء فػي أدائػو األكػاديمي أو فػي عالقاتػو مػع مدرسػيو وزمالئػو والعػامميف المؤسسة التعمي
 بالمؤسسة التعميمية  

: بأنو قدرة الطالب عمى التواؤـ والتالؤـ مع دراستو ، ناجحػًا فػي  التوافؽ الدراسي ةعرؼ الباحثتو 
وأف ،  عالقتػػو مػػع أسػػاتذتو و زمالئػػو مػػف الطػػالب داخػػؿ مدرسػػتو وخارجيػػا ، ومجتيػػدًا فػػي دراسػػتو

ويعػرؼ  التوافػؽ الدراسػي إجرائيػًا فػي الدراسػة الحاليػة يشترؾ في األنشطة المختمفة فػي المدرسػة ، 
                مى المقياس المستخدـ ليذا الغرض.مييا الطالب عبالدرجة التي يحصؿ ع

 ابناء المطمقات:ثالثا:
( عامػًا 23 – 23تعرفة الباحثة بأنة مجموعة المراىقيف مف ابناء المطمقات البالغيف مػف العمػر ) 

 مف الذكور واإلناث مف طمبة الصؼ األوؿ والثاني والثالث الثانوي .
 الدراسات السابقة :

ىػػدفت  التعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف الصػػمود النفسػػي التػػي ( Heinzer, 1993سػػة ىػػاينزر )درا
، تػـ تقسػػيميـ إلػػى ( مػػف المػراىقيف أيتػػاـ 221) ، حيػث تكونػػت عينػة الدراسػػة مػفوالتعمػؽ الوالػػدي 
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 مػف عمػر( عامػًا، والثانيػة 28األولى مات  باؤىـ قبػؿ عمػر ) وفقا لتاريخ الوفاة  ثالث مجموعات
( عامػػػًا، باإلضػػػافة إلػػػى عينػػػة أخػػػرى مػػػف العػػػادييف 12-22)فػػػي عمػػػر( عامػػػًا، والثالثػػػة 22-23)

النتائج إلى انخفاض الصػمود  توصمت، وقد مراىقًا في نفس المرحمة العمرية ( 280) مكونة مف 
فػي النفسي لدى األيتاـ مقارنة بالعادييف، وارتفاع الصمود النفسي لػدى األيتػاـ الػذيف فقػدوا  بػاءىـ 

 كبر عف الذيف فقدوه في عمر أصغر.وعدـ وجود فروؽ في الصمود النفسي وفقا لمنوع .عمر أ
التعػػػرؼ عمػػػى عػػدد مػػػف العوامػػػؿ المرتبطػػػة ( التػػػي ىػػدفت Michelle (1998 , دراسػػة ميشػػػيؿ 

) مػػف األبنػػاء الراشػػديف، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة بالرضػػا الزواجػػي والتػػي تسػػاىـ فػػي التنبػػؤ بتوافػػؽ 
استخدمت الدراسة مقياس التوافؽ الثنائي، و ، ولدييـ ابناء  المتزوجيف والمنفصميف مف  ( رجال30

واسػػػتبياف كاليفورنيػػػا لمتقيػػػيـ األسػػػرى ومقيػػػاس روزنبػػػرج لتقػػػدير الػػػذات ومقيػػػاس الصػػػمود النفسػػػي ، 
وتوصػػمت النتػػائج إلػػى أف ىنػػاؾ عالقػػة سػػالبة بػػيف الصػػمود النفسػػي وعػػدـ الرضػػا الزواجػػى لػػدى 

بنػاء فػي ؽ بػيف األو توجػد فػر و وأنػوأف أبناء ىؤالء المطمقيف أقؿ توافقػًا وتقػديرًا لػذواتيـ.  المنفصميف
 .لصالح الذكور  التوافؽ والصمود النفسي وفقا لمنوع

 العالقات وتر تو  الصمود النفسي معرفة  العالقات بيف  إلىالتي ىدفت  ( (Molly, 2000دراسة 
طالبػػػػا مسػػػػتجدا مػػػػف جامعػػػػة واليػػػػة  (223 )التوافػػػػؽ الكمػػػػي مػػػػع الكميػػػػة ، وتكونػػػػت العينػػػػة مػػػػف و، 

تورومػػػاف فػػػي كيركسػػػفيؿ فػػػي ميسػػػوري ، واسػػػتخدمت الدراسػػػة مقيػػػاس التوافػػػؽ مػػػع الكميػػػة ومقيػػػاس 
مؤشػػر فعػػاؿ  الصػػمود النفسػػي ، وتوصػػمت النتػػائج إلػػى أف  العالقػػات مقيػػاس  والصػػمود النفسػػي 
  كمياتعمى التوافؽ مع ال

الصػػمود معرفػػة مػػدى تػػأثير الضػػغوط األسػػرية وعػػدـ  يدفتاسػػتالتػػي ( Lesa (2002,دراسػػة ليػػزا 
مػف الوالػديف المطمقػيف، ( 12 )وتكونت عينػة الدراسػة مػفوبعد الطالؽ،  عمى األبناء قبؿ النفسي 

والزوجات وقد أشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف األزواج ، مف أطفاليـ، (  12)و
واالكتئػاب لػدى األطفػاؿ،  الصػمود النفسػي واألزواج والزوجات المنفصميف في مستوى  ات،قالمطم

والضػػغوط الوالديػػة، وعالقػػة الطفػػؿ بالوالػػديف، حيػػث ارتفعػػت درجػػات االكتئػػاب لػػدى األطفػػاؿ نظػػرًا 
امف والصػريح ، والخبرات السمبية المرتبطة بػالقمؽ الكػوانخفاض الصمود النفسي لمضغوط الوالدية 

 عند أبناء المنفصميف.
 لصػػمود النفسػػيالكشػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف مسػػتوى ا ىػػدفتالتػػي ( Reval (2003 ,دراسػة ريفػػاؿ 

تكونػػت ، لوالػػديف مطمقػػيف  بػػيف الوالػػديف وعالقتػػو بمشػػكالت التوافػػؽ والتعمػػؽ لػػدى طػػالب الجامعػػة 
الطالب ما زالت زيجات مف  21مف طالب الجامعة مف أسر مطمقة، و( 201 )عينة الدراسة مف

 الصػػمود النفسػػي لموالػػديف وأشػػارت النتػػائج إلػػى وجػػود عالقػػة بػػيف ومسػػتمرة ،  الوالػػديف لػػدييـ قائمػػة
بمشػػكالت التوافػػؽ فػػاض الصػػمود لموالػػديف خانرتبط يػػة االجتماعيػػة تجػػاه اآلخػػريف، كمػػا وليؤ والمسػػ

 .والقمؽ لدى طالب الجامعة مف أسر مطمقة
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توافػػؽ ال العالقػػة بػيف الصػػمود النفسػػي وإلػى معرفػػة  التػػي ىػػدفت( (Elizabeth , 2003دراسػة 
إناثػػػًا( مػػػف طمبػػػة  813ذكػػػورًا و 201) (طالبػػػًا  288 )الطػػػالب مػػػع الكميػػػات وتكونػػػت العينػػػة مػػػف

والتوافػػػؽ مػػػع  الصػػػمود النفسػػػي الجامعػػػة المسػػػتجديف ،  وتوصػػػمت النتػػػائج إلػػػى وجػػػود عالقػػػة بػػػيف 
 .الكمية عند طالب الكميات المستجديف 

ومشػكالت التوافػؽ  الصػمود النفسػي ىػدفت معرفػة العالقػة بػيف التػي (  (Jing , 2003دراسػة 
طالبػػًا مػػف دوؿ مختمفػػة  ، واسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الوصػػفي ، كمػػا  132وتكونػػت العينػػة مػػف 
وتوصػمت النتػائج ، وقائمة مشػكالت طػالب ميتشػجاف الدوليػة  الصمود النفسي استخدمت مقياس 

عالقػػة سػػالبة بػػيف خصػػائص المرونػػة ومشػػكالت التوافػػؽ  ، و أف خصػػائص المرونػػة وجػػود   إلػى 
 .تكوف محورية مع توافؽ الطالب الدولييف  

( التػي ىػدفت الكشػؼ عػف "العوامػؿ الداعمػة Legault et al.(2006 ,دراسػة ليجالػت و خػروف 
استكشػافي لمتوافػؽ لمصمود النفسػي  بػيف الشػباب واألطفػاؿ بػالتبني".مف خػالؿ بنػاء نمػوذج تنبئػى 

مػػف األطفػػاؿ والمػػراىقيف، ( 110 )النفسػػي لمشػػباب واألطفػػاؿ المتبنػػيف، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف
، وقػد أسػفرت نتػائج الدراسػة عػف وجػود عالقػة ارتباطيػة عكسػية دالػة ، عامػًا 21 – 22مف عمػر 

ئميف بػػالتبني لقػابػيف الػدرجات المنخفضػة مػػف القمػؽ والمسػتويات المرتفعػػة مػف العالقػة الجيػػدة مػع ا
 .اإلناث مف اإلناث، ووجود فروؽ في العوامؿ الداعمة لمصمود وفقا لمنوع لصالح 

( التػػي ىػػدفت معرفػػة دور الصػػمود النفسػػي فػػي Rossi, Toni, 2007دراسػػة  روسػػي وتػػوني )
( مػػف 11الػػزوجيف  بحيػػث تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) الرضػػا عػػف الحيػػاة بعػػد فقػػد أحػػدالشػػعور ب
المراىقػػات بعػػد مػػرور شػػير واحػػد مػػف وفػػاة الػػزوج. وأشػػارت النتػػائج إلػػى أىميػػة  مػػف ذوي األرامػػؿ

الصمود النفسي ألنو يؤثر في العالقة بيف االكتئاب والرضا عػف الحيػاة، وكػذلؾ يػؤثر فػي العالقػة 
ال توجػد و ة لمتعػايش مػع الوضػع الجديػد، وأنػالالزمػبيف تأثير االكتئػاب عمػى الفػرد ومػدى المرونػة 

 .لصالح االناث في الصمود النفسي لدى الذكور واالناث مف ابناء المطمقيف فروؽ
جػػودة الحيػػاة واسػػتراتيجية المواجيػػة  التػػي ىػػدفت معرفػػة ( Germann, 2007جيرمػػاف ) دراسػػة 

يعيشػوف فػي دور رعايػة ألكثػر مػف يتػيـ ( 210) وتكونت عينة الدراسػة مػف لدى عينة مف األيتاـ 
( عامػًا، وبتطبيػؽ مقياسػي )جػودة 21-28( مف العادييف تراوحت أعمػارىـ مػا بػيف )221عاـ، و)

الحيػػػاة والصػػػمود النفسػػػي(، أظيػػػرت نتائجيػػػا ارتفػػػاع جػػػودة الحيػػػاة والصػػػمود النفسػػػي لػػػدى األيتػػػاـ 
 ذيف يعيشوف مع أسرىـ. المتمقيف لرعاية ومساندة اجتماعية وعاطفية في دور الرعاية عف ال

التػػي ىػػدفت معرفػػة  العالقػػة بػػيف الصػػمود النفسػػي ( Winsor, 2011أجػػرى وينسػػور ) دراسػػة 
والتكيػػؼ واآلثػػار االجتماعيػػة والنفسػػية لػػدى األطفػػاؿ األيتػػاـ والمحتػػاجيف فػػي  ػػرب كينيػػا وتكونػػت 

واعتمػدت الدراسػة  ( عامػًا.28-21( طفاًل يتيمًا تراوحت أعمػارىـ مػا بػيف )21مف ) عينة الدراسة
عمى الصور الفوتو رافية وتصريحات األطفاؿ عف جودة حياتيـ وذلؾ مف خالؿ استخداـ مقيػاس 
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جػػودة الحيػػاة، ومقيػػػاس أحػػداث الحيػػػاة الضػػا طة، و مقيػػػاس الصػػمود النفسػػػي، وأظيػػرت نتائجيػػػا 
د فػروؽ وجػو القػدرة عمػى التكيػؼ وجػودة الحيػاة ، كػذلؾ وجود ارتباط موجب بيف الصمود النفسػي و 

 .لصالح المحتاجيف النفسي  بيف األيتاـ والمحتاجيف في الصمود
التعرؼ عمى العالقة بيف الصمود  التي ىدفت ( Wood & Lesley, 2012وود وليزلي ) دراسة

األطفػػاؿ األيتػػاـ المصػػابيف بػػػاألمراض  توافػػؽالنفسػػي واالعتمػػاد عمػػى الروايػػات الثقافيػػة مػػػف أجػػؿ 
( عامػًا، 28-21( مف األيتػاـ تراوحػت أعمػارىـ مػا بػيف )30) ة مف ، حيث تكونت العينالجنسية 

 .لدييـوطبؽ عمييـ مقياس الصمود النفسي، وقد بينت النتائج ارتفاع مؤشر الصمود النفسي 
التعرؼ عمى العالقة بيف الصمود النفسػي والرضػا  التي ىدفت ( 1022ورد محمد مختار )دراسة 

( طالبػػة 100عػػف الحيػػاة واألداء األكػػاديمي لػػدى الطالبػػة الجامعيػػة، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
وجػػػود إلػػػى د النفسػػػي ومقيػػػاس الرضػػػا عػػػف الحيػػػاة، وتوصػػػمت النتػػػائج طبػػػؽ عمػػػييـ مقيػػػاس الصػػػمو 

ووجػػود فػػروؽ بػػيف الطػػالب والطالبػػات فػػي واألداء االكػػاديمي ارتبػػاط موجػػب بػػيف الصػػمود النفسػػي 
 الصمود النفسي لصالح الطالب .

العالقػة  التػي ىػدفت معرفػة ( Wang Hong, 2014ىػونج وانػج ) –كػويف شػيف، زىػيف دراسػة 
بيف إعادة التقييـ المعرفي االنفعالي، والصمود النفسي والرضػا عػف الحيػاة لػدى طػالب الجامعػة ، 

ومػػف نتػػائج الدراسػػة ال يوجػػد طالبػػًا وطالبػػة بالمرحمػػة الجامعيػػة،  (832وتألفػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
 فروؽ بيف الذكور واالناث في الصمود النفسي .

 تعقيب عمى الدراسات السابقة :
 من حيث الموضوعات : -1
وجدت الباحثة ندرة في الدراسات العربية التي تناولت الصمود النفسي  ، وأف معظـ الدراسػات    

ـ عرضػيا تناولػت الصػمود مػع موضػوعات مختمفػة مثػؿ التوافػؽ مػع الكميػة والرضػا السابقة التي ت
 (Wood & Lesley, 2012ودراسة )  (Wang Hong, 2014عف الحياة  ،كما في دراسة ) 

 (Rossi, Toni, 2007)و دراسة  (Winsor, 2011)ودراسة 
 من حيث المنيج :  -2

منيج الوصفي ، وتتفؽ ىذه الدراسة الحالية مف حيث المنيج مػع عػدد التناولت الدراسات السابقة 
 ((Elizabeth , 2003مػف الدراسػات السػابقة نػذكر منيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر دراسػة 

 (Germann, 2007( ودراسة )Heinzer, 1993ودراسة )
 من حيث العينة :-3

ينػة مػف العينػات ، ممػف حيػث الحجػـ ىنػاؾ فقد استخدـ الباحثوف في دراساتيـ السػابقة أنواعػا متبا
(  ومنيـ مػف اسػتخدـ عينػة 200 – 1مف استخدـ عينات صغيرة نسبيا تتراوح حجـ العينة  مف )

 مف طالب الجامعة ومنيـ مف اعتمد عمى عينة مف المنفصميف والمتزوجيف وابنائيـ .
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 من حيث األدوات :  -4
س لمصػػػمود قيػػػامتنوعػػػة ، فينػػػاؾ مػػػف اسػػػتخدـ موات اسػػػتخدـ البػػػاحثوف فػػػي الدراسػػػات السػػػابقة أد

 النفسي مف اعداد الباحث ومنيـ مف اعتمد عمى المقايسس المعدة مسبقًا. 
 من حيث النتائج :  -5

لحيػاة الفػػرد  الصػمود النفسػػي ضػروري توصػمت معظػـ الدراسػات السػػابقة التػي تػـ عرضػػيا إلػى أف
المتغيػػػرة فكممػػػا كػػػاف اإلنسػػػاف صػػػامدا تكػػػوف لديػػػو القػػػدرة عمػػػى مواجيػػػة العقبػػػات والتحػػػديات التػػػي 

( ودراسػػػػة Reval (2003 ,مثػػػػؿ دراسػػػػة  تواجيػػػػو وكػػػػذلؾ يػػػػرتبط الصػػػػمود النفسػػػػي بػػػػالتوافؽ 
Elizabeth , 2003)2006 , ( ودراسة) .Legault et al ودراسة )(Heinzer, 1993) 

كما اختمفت النتائج حػوؿ الفػروؽ بػيف الػذكور واالنػاث فػي الصػمود النفسػي حيػث توصػمت دراسػة 
(Heinzer, 1993) ( و دراسةWang Hong, 2014 )( ودراسةRossi, Toni, 2007 )نة أ

 (1998 ,ال توجػػػد فػػػروؽ بػػػيف الػػػذكور واالنػػػاث فػػػي الصػػػمود النفسػػػي فػػػي حػػػيف اشػػػارت دراسػػػة
Michelle ) الػػى وجػػود فػػروؽ فػػي الصػػمود النفسػػي لصػػالح  ( 1022ورد محمػػد مختػػار )ودراسػػة

 ,، فػػػػي حػػػػيف كانػػػػت الفػػػػروؽ لصػػػػالح االنػػػػاث فػػػػي الصػػػػمود النفسػػػػي كمػػػػا فػػػػي دراسػػػػة الػػػػذكور
2006).Legault et al) 

 فروض الدراسة :
الدراسي لدى أبناء والتوافؽ  الصمود النفسيبيف .توجد عالقة ارتباطية  دالة  إحصائيا 2

 .المطمقات في موريتانيا 
 ..يسيـ الصمود النفسي في التنبؤ بالتوافؽ الدراسي لدى ابناء المطمقات في موريتانيا1
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات الذكور واإلناث مف ابناء المطمقات  عمى  ال .8

 .النفسي  مقياس الصمود
يف متوسط درجات الذكور واإلناث مف ابناء المطمقات  عمى  .توجد فروؽ دالة إحصائيًا ب2

 .مقياس التوافؽ الدراسي

 إجراءات الدراسة :
 منيج الدراسة :

تسػػػتخدـ الدراسػػػة الحاليػػػة المػػػنيج الوصػػػفي مػػػف خػػػالؿ نمػػػط العالقػػػة االرتباطيػػػة التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى 
 .التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف متغيرات الدراسة

 عينة الدراسة :

 تضمنت عينة الدراسة المجموعتيف التاليتف:



17 

 

: اليػػدؼ منيػػا التحقػػؽ مػػف الكفػػاءة السػػيكومترية ألدوات الدراسػػة أواًل: عينللة الدراسللة االسللتطالعية
 .مف ابناء المطمقات في موريتانياا ( مراىق10وتضمنت )

بواقػػع  مػػف ابنػػاء المطمقػػات ( 238: اشػػتممت ىػػذه المجموعػػة عمػػى )ثانيللًا: المجموعللة األساسللية 
، وذلػػؾ لمتحقػػؽ مػػف صػػحة  تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة قصػػدية نػػاثمػػف اإل(  32، و)مػػف الػػذكور( 12)

 عامًا. 23-23فروض الدراسة تتراوح أعمارىـ بيف 
 أدوات الدراسة   :                                                                          

 األدوات التالية :دراسة في ال ةالباحث تاستخدم
 ( مقياس الصمود النفسي  : ) إعداد الباحثة -1

مف خالؿ الرجوع لتعريفات الصمود النفسي  مف وجيات نظر  الصمود النفسي تـ  اعداد مقياس 
عمماء النفس المختمفػة التػي أتػيح لمباحثػة االطػالع عمػى  رائيػـ ، واالطػالع عمػى بعػض المقػاييس 

 مثمة في :تالتي تناولت الصمود النفسي الم
ي  و مقيػػاس  الصػػمود النفسػػ (1022ػػػ  مقيػػاس  الصػػمود النفسػػي  إعػػداد  ىيػػاـ صػػابر شػػاىيف ) 

 النفسػي  مقياس الصػمودWicks (2225 )( ، ومقياس الصمود إعداد 1002إعداد ىانـ عمر ) 
(  ، وقد استعانت الباحثة بيذه المقاييس السابقة لتصػميـ مقيػاس 1022ورد محمد ) اعداد  إعداد

 الصمود النفسي مع مراعاة الفئة العمرية التي سيطبؽ عمييا المقياس.
 صمود النفسيقياس الالباحثة  ثالثة  أبعاد ل انتقت عمى المقاييس سالفة الذكر ،  ػ وبعد االطالع

تعريفػػا إجرائيػػا لكػػؿ بعػػد مػػف ة وضػػعت الباحثػػ ،و وىػػي المثػػابرة والتوقعػػات المسػػتقبمية والقػػيـ الدينيػػة
 األبعاد الثالثة كؿ عمى حدة كما يمي :

أف يستمر في محاوالتو لتحقيؽ أىدافو ر ـ الصعوبات والمشاؽ  عمىوىي قدرة الطالب المثابرة:
 .واألزمات التي تعترض حياتو

 تجاه المستقبؿة اإليجابي وىي نظرة الطالب التوقعات المستقبمية اإليجابية 

  .اإليماف بالقضاء والقدر التزاـ الطالب الديني واألخالقي والصبر و وىيالقيم الدينية: 
 

 االستطالعية :مرحمة الدراسة 
 وىػػػي عبػػػاراتالصػػػمود النفسػػػي أنيػػػا تػػػرتبط بأبعػػػاد  رأت ( عبػػػارة88)بصػػػيا ة  ةالباحثػػػ تقامػػػ   
( عبػػارة ، والبعػػد 22) المثػػابرة، حيػػث تضػػمف البعػػد األوؿ  الصػػمود النفسػػي أبعػػاد سػتيدؼ قيػػاس ت

 ( عبارة  22) ةالقيـ الديني( عبارة ، والبعد الثالث 22) التوقغات المستقبمية االيجابيةالثاني 
 : الصمود النفسيالكفاءة السيكومترية لمقياس 

 صدق المقياس :
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 في حساب صدؽ المقياس الطرؽ اآلتية : ةالباحث تاستخدم
 صدق المحكمين :

حيػث تػـ عػرض المقيػاس عمػػى السػادة المحكمػيف المتخصصػيف فػي مجػػاؿ عمػـ الػنفس ؛ حيػث تػػـ 
، وذلػػؾ تمييػػدا لتطبيقػػو  الصػػمود النفسػػياسػػتبعاد وتعػػديؿ العبػػارات  يػػر المرتبطػػة  بأبعػػاد مقيػػاس 

المرحمػة  الثانويػة ، وقػد مف طػالب وطالبػات عمى عينة الدراسة االستطالعية مف ابناء المطمقات 
، حيث تـ استبعاد وحذؼ العبارات التػي كانػت نسػبة االتفػاؽ عمبيػا بػيف  ( عبارات8عدد ) استبعد

عمػػػى  تأف نسػػػبة االتفػػػاؽ المقبولػػػة لمقيػػػاس التػػػي اسػػػتقر  ةالمحكمػػػيف منخفضػػػة ، واعتبػػػرت الباحثػػػ
 ( عبارة 80%( ، وعددىا )30استبقائيا ىي التي تحقؽ نسبة اتفاؽ )

 :االتساق الداخمي  
بإيجػػاد العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف درجػػات كػػؿ فقػػرة والبعػػد   ةالباحثػػ تاالتسػػاؽ الػػداخمي قامػػ لحسػػاب

 الذي تنتمي إليو ، ويتضح ذلؾ في الجدوؿ التالي :
صًىد اننفسي يقياس ان قيى يعايالث االرتباط بين عباراث(0) جدول 

01  

 م م م

1 **26, 2 **50, 3 **01,

4 **50, 5 **57,6    **55,

7 **01,8 **20,9 **25,

11 **50,11  **26,12 *50,

13 **55,14 **00,15 **50,

16 **06,17 **52,18 **02,

19 **01,21   **05,21   **51,

22 **05,23   **50,24   **06,

25 **25,26 **01,27 **55,

28 **00,29 **00,31 **01,

 .                10 دالة عند مستوى( 600) *.               10 دالة عند مستوى( 556** )
( أف جميػػع عبػػارات المقيػػاس تػػرتبط بصػػورة دالػػة إحصػػائيا مػػع درجػػة البعػػد 2يتضػػح مػػف جػػدوؿ  )

ممػػا يؤكػػد    .,25دالػػة عنػػد  ( 21 )باسػػتثناء عبػػارة .,21الػػذي تنتمػػي لػػو ودالػػة  عنػػد مسػػتوى  
 االتساؽ الداخمي لمعبارات.

 والدرجػػػة الكميػػػة الصػػػمود النفسػػػيبحسػػػاب قػػػيـ معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف أبعػػػاد  ةكمػػػا قامػػػت الباحثػػػ
إضػافة إلػى  االصػمود النفسػي ويوضح الجػدوؿ التػالي مصػفوفة قػيـ معػامالت االرتبػاط بػيف أبعػاد 

 والدرجة الكمي
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(6) جدول 

01

انتىقعاث انًثابرة

انًستقبهيت

اندينيتانقيى 

الوثابرة

التوقعاث 

الوستقبليت

**71,

 ,69**,63**القين الدينيت

**87,**82,**88, 

 .                10 مستوىدالة عند ( 600) *.               10 دالة عند مستوى( 556** )
 

الدرجػػة الكميػػة ، و  الصػػمود النفسػػي مقيػػاس  أبعػػادبػػيف  ارتباطيػػة( وجػػود عالقػػة 2جػػدوؿ  )يوضػػح 
 (. 11 ) ىاالرتباط جميعيا دالة عند مستو  مؿوكانت معا

 : الصمود النفسيثبات مقياس 
معػامالت  لياالتػ، ويوضػح الجػدوؿ  Cronback , alphaبطريقػة ألفاكرونبػاخ  حساب الثبػاتتـ 

  يايعمتـ الحصوؿ  التيالثبات 
 

 وانتجزئت اننصفيت  كرونباخيعايم أنفايعايالث انثباث بطريقت  (5)جدول 

نفاكرونباخأ األبعاد و  

 81, وثابرةال 0

 83, التوجهاث الوستقبليت االيجابيت 6

 78, القين الدينيت 5

 84, الدرجت الكليت 0

 
، حيػػػث يتضػػػح أف جميػػػع معػػػامالت  بطريقػػػة ألفاكرونبػػػاخ  الثبػػػات(  معػػػامالت 8يوضػػػح جػػػدوؿ )

 الثبات البعاد مقياس الصمود النفسي والدرجة الكمية جيدة .
 

 الصورة النيائية لممقياس :
فػي صػورتو النيائيػة مػف مجموعػة مػف األسػئمة صػيغت عمػى شػكؿ  الصمود النفسػييتكوف مقياس 

( فقػػرة لكػػؿ بعػػد  مقسػػمة 20أبعػػاد بواقػػع ) ثػػالث( فقػػرة موزعػػة عمػػى 80فقػػرات ، يبمػػغ عػػددىا   )
 –متػردد  –موافػؽ  –، وأماـ كؿ فقرة خمسة اختيارات  ) موافؽ بشػد  الثالثةبالتساوي بيف األبعاد 

 ير موافؽ بشدة ( ، يقـو الطالب بقراءة كؿ عبػارة مػف عبػارات المقيػاس ، ويجيػب  – ير موافؽ 
ذا أجػػاب الطالػػب عالخماعمييػػا وفػػؽ التػػدرج  ذا سػػي وا  مػػى العبػػارة  يػػر موافػػؽ بشػػدة  يأخػػذ درجػػة وا 
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أجػػاب  يػػر موافػػؽ  يأخػػذ درجتػػيف أمػػا إذا أجػػاب الطالػػب متػػردد يأخػػذ ثػػالث درجػػات  واذا اجػػاب 
موافػػؽ يأخػػذ الطالػػب اربػػع درجػػات واذا اجػػاب موافػػؽ بشػػدة يأخػػذ خمػػس دراجػػات ، وىػػذا فػػي حالػػة 

( درجػػة 80ؾ تكػػوف الدرجػػة الصػػغرى )العبػػارة الموجبػػة، والعكػػس صػػحيح لمعبػػارات السػػالبة ، وبػػذل
وأرقػػػاـ العبػػػارات  الثالثػػػةيوضػػػح كػػػؿ بعػػػد مػػػف األبعػػػاد  (2)جػػػدوؿ ، و  (  درجػػػة210والعظمػػػى ) 
 :الخاصة بيـ 

 
 اتقيسه انتيوانعباراث  انصًىد اننفسيأبعاد يقياس (5)جدول 

ابعاد هقياس الصوود 

 النفسي

التوقعاث  الوثابرة

 الوستقبليت

 القين الدينيت

اد
بع

أل
ث ا

را
با
ع

م 
قا
ر
أ

 

  

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

11 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

19 21 21 

22 23 24 

25 26 27 

28 29 31 

 
 ( ةإعداد الباحث :      )مقياس التوافق الدراسي   -6

نظر  الرجوع لتعريفات التوافؽ الدراسي مف وجيات تـ  اعداد مقياس التوافؽ الدراسي مف خالؿ
يس التي االطالع عمى بعض المقاي، و  ييااالطالع عم ةعمماء النفس المختمفة التي أتيح لمباحث

 الممثمة في : تناولت التوافؽ الدراسي 
ػ مقياس  ) ب .ت(ػ  مقياس  التوافؽ الدراسي إعداد  "يوجماف" ترجمة حسيف عبد العزيز الدريني 

مقياس التوافؽ الدراسي إعداد محمود ( ، و 1008) التوافؽ الدراسي إعداد محمد عبداهلل الياشمي 
مقياس التوافؽ ، (  1002مقياس التوافؽ الدراسي إعداد أحمد الينداوي)( 1664) الزيادي

ابقة بيذه المقاييس الس ةالباحث ت( وقد استعان1003الدراسي إعداد نجوى السيد محمد إماـ )
 مع مراعاة الفئة العمرية التي سيطبؽ عمييا المقياس. التوافؽ الدراسيمقياس لتصميـ 

إلى خمسة  أبعاد لمتوافؽ الدراسي  ةالباحث تػ وبعد االطالع عمى المقاييس سالفة الذكر ، توصم
 تعريفا إجرائيا لكؿ بعد مف األبعاد الخمسة كؿ عمى حدة كما يمي :  ت، و وضع

ى عمحرصو عمى اإلجابة إحضار كتبو المدرسية معو ، و الطالب عمى  حرص  ىو : االجتياد  
 .إلى المدرسة باستمرار الذىاب جبات المدرسية في موعدىا ، و الواتقديـ أسئمة المدرس ،  و 
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والحرص عمى التزاـ الحضور بالتعميمات داخؿ الفصؿ والمدرسة الطالب  لتزاـ اىو االنضباط  : 
 مواعيد الدراسة.لمدرسة في إلى 

 احتراـو ليـ المساعدة  تقديـ و   قدرة الطالب عمى االندماج مع زمالئة ،: ىو  العالقة بالزمالء
يقوـ بأعمالو داخؿ يـ ، و قب مف امحبوبأف يكوف في الدراسة ، و مناقشتيـ ظرىـ و ات نوجي

  .المدرسة معيـ 
عدـ وجود نحوىـ بالمودة واالحتراـ ، و  والشعورساتذتو ، ىو حب الطالب أل: العالقة بالمعممين 

 .صعوبة في االتصاؿ بيـ 
يجابية في األنشطة اإلمشاركتو ال ىو قدرة الطالب عمى :  المشاركة في األنشطة المدرسية

 .عف رأيو ورأي اآلخريف في ىذه األنشطة  القدرة عمى التعبير  والمدرسية 
 أنيا ترتبط بأبعاد التوافؽ الدراسي التي رأتبصيا ة عدد مف العبارات  ةالباحث تقامبعد ذلؾ   

" االجتياد ، االنضباط ، العالقة بالزمالء ، العالقة بالمعمميف ، المشاركة في األنشطة  وىي: 
 ( عبارة ،30المدرسية "، وكاف عدد العبارات  )

 
 الكفاءة السيكومترية لمقياس التوافق الدراسي :  
 

 مقياس :صدق ال
 في حساب صدؽ المقياس الطرؽ اآلتية : ةالباحث تاستخدم

 صدق المحكمين :
حيث تـ عرض المقياس عمى السادة المحكميف المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس ؛ حيث تـ 
استبعاد وتعديؿ العبارات  ير المرتبطة  بأبعاد مقياس التوافؽ الدراسي ، وذلؾ تمييدا لتطبيقو 

، وقد استبعد الثانوية  في المرحمة  سيفار ابناء المطمقات الد االستطالعية مفعمى عينة الدراسة 
يا بيف سبة االتفاؽ عم، حيث تـ استبعاد وحذؼ العبارات التي كانت ن رات( عبا20عدد )

عمى  تأف نسبة االتفاؽ المقبولة لمقياس التي استقر  ةالباحث تالمحكميف منخفضة ، واعتبر 
 ( عبارة 10%( ، وعددىا )30استبقائيا ىي التي تحقؽ نسبة اتفاؽ )

  :الداخمياالتساق  
بإيجاد العالقة االرتباطية بيف درجات كؿ فقرة والبعد   ةالباحث تاالتساؽ الداخمي قام لحساب

 : (1)جدوؿ ذلؾ في  الذي تنتمي إليو ، ويتضح
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يقياس انتىافق اندراسي  قيى يعايالث االرتباط بين عباراث(0) جدول 

01  

 م م م م م

1 **55, 2 **20,3 **50, 4 **50, 5 **51, 

6 **50, 7 **01,8    **55,9  **51,11 **52,

11 **56,12 *05,13 **25,14 *51,15 **01,

16 **22,17  **26,18 **05,19 **05,21 **05,

21 **05,22 **00,23 **55,24 **27,25 **51,

26 **56,27 **57,28 **50,29 **05,31 **22,

31 **20,32   **52,33   **00,34 **50,35  *65,

36 *55, 37   **50,38   **22,39   **55,41 *50,

41 **20,42 **00,43 **00,44 **57,45 **56,

46 **50,47 **57,48 **51,49 **20, 51 *52,

 .                10 دالة عند مستوى( 600) *.               10 دالة عند مستوى( 556)** 
 

د إحصائيا مع درجة البع( أف جميع عبارات المقياس ترتبط بصورة دالة 1يتضح مف جدوؿ  )
   .,25دالة عند  10،  20، 22،81باستثناء عبارة  .,21  الذي تنتمي لو ودالة  عند مستوى
 مما يؤكد االتساؽ الداخمي لمعبارات.

 الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف أبعاد مقياس التوافؽ الدراسي والدرجة الكمية تكما قام
مصفوفة معامالت االرتباط بيف أبعاد مقياس التوافؽ الدراسي إضافة إلى  (3ويوضح جدوؿ )

 الدرجة الكمي
(2) جدول 

01 

العالقت االنضباطاالجتهاد

بالزهالء

الوشاركت في 

االنشطت 

الودرسيت

االجتهاد

,67**االنضباط

 ,62**,53**العالقت بالزهالء

**44,**57,**44, 

الوشاركت في 

االنشطت الودرسيت

**67,**44,**61,**64,

**86,**72,**74,**84,**74,

 .                10 دالة عند مستوى( 600) *.               10 دالة عند مستوى( 556** )
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( وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف أبعػػاد مقيػػاس التوافػػؽ الدراسػػي والدرجػػة الكميػػة ، 3جػػدوؿ  )يوضػػح 
 . (02)  االرتباط جميعيا دالة عند مستوى وكانت معامؿ

 الدراسي :ثبات مقياس التوافق 
معػامالت  (1)جػدوؿ ، ويوضػح  Cronback , alphaبطريقػة ألفاكرونبػاخ  تػـ حسػاب الثبػات 

  الثبات التي تـ الحصوؿ عمييا
   كرونباخيعايم أنفايىضح يعايالث انثباث بطريقت (5)جدول 

نفاكرونباخأ األبعاد و  

 74, االجتهاد 0

 69, االنضباط 6

 71, العالقت بالزهالء 5

 77, العالقت بالوعلوين 

 84, الوشاركت باألنشطت الودرسيت 5

 81, الدرجت الكليت 0

 
يػػا معامػػؿ ثبػػات جيػػدة حيػػث يتضػػح ان بطريقػػة ألفاكرونبػػاخ ثبػػات (  معػػامالت ال1جػػدوؿ )يوضػػح 

 صالحية المقياس.  يثبتمما 
 

 الصورة النيائية لممقياس :
ف األسػئمة صػيغت عمػى شػكؿ مػف مجموعػة مػيتكوف مقياس التوافػؽ الدراسػي فػي صػورتو النيائيػة 

ة لكػػؿ بعػػد  مقسػػم ( فقػػرات20( فقػػرة موزعػػة عمػػى خمسػػة أبعػػاد بواقػػع )10بمػػغ عػػددىا   )فقػػرات ، 
 بالتساوي بيف األبعاد الخمسة 

 يػػر موافػػؽ  – يػػر موافػػؽ  –متػػردد  –موافػػؽ  –موافػػؽ بشػػد اختيػػارات  )  خمسػػةوأمػػاـ كػػؿ فقػػرة 
، يقػػػػوـ الطالػػػػب بقػػػػراءة كػػػػؿ عبػػػػارة مػػػػف عبػػػػارات المقيػػػػاس ، ويجيػػػػب عمييػػػػا وفػػػػؽ التػػػػدرج  بشػػػػدة (
ذا أجػػاب الطالػػب عمػػى العبػػارة  الخامسػػي ذا أجػػاب   يػػر موافػػؽ بشػػدة وا    يػػر موافػػؽ يأخػػذ درجػػة وا 

واذا اجػػاب موافػػؽ يأخػػذ الطالػػب  يأخػػذ ثػػالث درجػػات  متػػردديأخػػذ درجتػػيف أمػػا إذا أجػػاب الطالػػب 
ىػػػذا فػػػي حالػػػة العبػػػارة الموجبػػػة، اجػػػاب موافػػػؽ بشػػػدة يأخػػػذ خمػػػس دراجػػػات ، و  اربػػػع درجػػػات واذا

(  110( درجػة والعظمػى ) 10والعكس صحيح لمعبارات السالبة ، وبذلؾ تكػوف الدرجػة الصػغرى )
 سة وأرقاـ العبارات الخاصة بيـ :يوضح كؿ بعد مف األبعاد الخم (3)جدوؿ ، و  درجة
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 اتقيسه انتيوانعباراث  ياندراسانتىافق أبعاد يقياس (0)جدول 

 

أبعاد هقياس 

التوافق 

 الدراسي

 في الوشاركت  وعلوينالعالقت بال العالقت بالزهالء  االنضباط االجتهاد

 الودرسيت األنشطت

 

اد
بع

أل
ث ا

را
با
ع

م 
قا
ر
أ

 

 1 2 3 4 5 

 11 9ـ 8ـ 7 6

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 21 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 31 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 41 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 51 

51 52 53 54 55 

 سي وأرقاـ العبارات التي تتضمنيا( يوضح أبعاد مقياس التوافؽ الدرا 3جدوؿ )
 االساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 معامؿ االرتباط بيرسوف 
 لمعينات المسقمة   t.testاختبار 

 تحميؿ االنحدار المتعدد
 نتائج الدراسة :

 نتائج الفرض األول الذي نصو :
لػػدى  لتوافػػؽ الدراسػػيا  مقيػػاس و  الصػػمود النفسػػي "توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة  دالػػة  إحصػػائيا بػػيف 

  أبناء المطمقات في موريتانيا .
معامؿ االرتباط بيرسوف في التحقػؽ مػف صػحة  ةالباحث تاستخدمولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض 

مف نتائج في ىػذا  ةإليو الباحث تما توصم (2جدوؿ ) أو بطالف ىذا الفرض ، وفيما يمي  يوضح
 الصدد 
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عمى أبعاد من ابناء المطمقات  (معامل االرتباط  بين درجات الطالب  والطالبات 7جدول  ) 
 (025ودرجاتيم عمى  أبعاد مقياس التوافق الدراسي   )ن= الصمود النفسي مقياس 

 انتىافق              

 انصًىد

انعالقت  االنضباط االجتهاد

 بانزيالء

انعالقت 

 بانًعهًين

انًشاركت في 

 األنشطت انًدرسيت
 اندرجت انكهيت

 ,026** ,526** ,016** ,0550** ,515** ,555** انًثابرة 

انتىقعاث 

 انًستقبهيت

**220, **205, **550, **550, **505, **500, 

 ,020** ,565** ,560** ,021** ,502** ,500** انقيى اندينيت 

 ,705** ,572** ,005** ,072** ,551** ,506** اندرجت انكهيت 

 .           ,.0دانت عند .(610) **  

(  أنو توجد عالقػة موجبػة ودالػة إحصػائيا بػيف الػدرجات التػي حصػؿ عمييػا 2يتضح مف جدوؿ)  
، القػػيـ الدينيػػة و   أبعػػاد الصػػمود النفسػػي )المثػػابرة ، التوقعػػات المسػػتقبمية االيجابيػػة عمػػىالطػػالب 

      ، والػػػدرجات التػػػي حصػػػموا عمييػػػا عمػػػى األبعػػػاد الفرعيػػػة لمقيػػػاس التوافػػػؽ الدراسػػػي الدرجػػػة الكميػػػة 
اط ، االجتيػػػػػاد ، العالقػػػػػة بػػػػػالزمالء ، العالقػػػػػة بػػػػػالمعمميف ، والمشػػػػػاركة فػػػػػي األنشػػػػػطة ) االنضػػػػػب

 المدرسية( والدرجة الكمية مف ناحية أخرى  .
ترتبط  الصمود النفسي تحقؽ الفرض األوؿ  ، فالدرجات المرتفعة عمى مقياس وترى الباحثة  أنة 

عالقػة دالػػة إحصػػائيا فػي الدرجػػة الكميػػة بيػا درجػػات مرتفعػػة مػف التوافػػؽ الدراسػػي  فقػد تبػػيف وجػػود 
و مقيػػػاس التوافػػػؽ الدراسػػػي وكػػػذلؾ وجػػػود عالقػػػة بػػػيف األبعػػػاد الفرعيػػػة  الصػػػمود النفسػػػي لمقيػػػاس 
 .ومقياس التوافؽ الدراسي  الصمود النفسيلمقياس 

مجتيػػدوف  الػػذيف يتمتعػػوف بالصػػمود النفسػػي  ابنػػاء المطمقػػات  أف الطػػالب رجػػع الباحثػػة ذلػػؾ وت
 الصػػمود لػػدييـ  ومنضػبطوف لػػدييـ عالقػػات إيجابيػػة مػػع زمالئيػػـ ومعممػػييـ وأف المعممػػيف يػػدعموف 

تضػػػػاعؼ عنػػػػدما يسػػػػتمتعوف بالييكػػػػؿ الصػػػػمود لػػػػدييـ  يمػػػػف خػػػػالؿ األداء كنمػػػػاذج إيجابيػػػػة واف  
 المدرسي

( أف عالقػػة الطالػػب (Bogenschneider , 1996وىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا توصػػمت إليػػو دراسػػة   
أف الخبػػرات األكاديميػة اإليجابيػة التػػي تشػمؿ عالقػػات و،  الصػمود النفسػي بػالمعمـ تشػجع وتػػدعـ 

إيجابيػػة  بػػيف المعمػػـ والطالػػب واألقػػراف وأداء مدرسػػي جيػػد ، وطموحػػات تربويػػة تػػؤثر إيجابيػػا فػػي 
يسػتمتعوف بالدراسػػة  عنػدما يكػػوف لػدييـ الصػمود النفسػػي ، وأف الطػالب  الصػمود النفسػي لمطالػػب

وكػػذلؾ توصػػػمت ودراسػػػة )  وبرامجيػػا وأنشػػػطتيا والعالقػػة بيػػػنيـ وبػػػيف المعممػػيف وزمػػػالء الدراسػػػة ،
Knox , 1998 )  تػدعـ وتشػجع االرتبػاط  بػيف المعمػـ  الصػمود النفسػيالتي أظيػرت نتائجيػا أف

يسػتمتعوف بالييكػؿ المدرسػي واألداء واألنشػطة التػي تقػدميا المدرسػة  بحيػثوالطالب وأف الطػالب 
أف الطػالب يػزداد الصػمود  Shumow et al )    . , 1999اسػة وبينػت نتػائج دراسػة )ودر 

عندما يشاركوف في األنشطة المدرسية  و أف المعمميف والمرشديف يدعموف الطالب  النفسي لدييـ 
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ودراسػػة   وىػػذا يقػػوي الصػػمود لػػدييـ  عػػف طريػػؽ  تػػوفير الػػدعـ والتشػػجيع واألداء كنمػػاذج إيجابيػػة
((Werner & Smith ,1989 ( نقػال عػفJew  et al ., 1999 التػي أظيػرت نتائجيػا  ) أف

وأف  صػػػمود نفسػػػي مرتفػػػع  الطػػػالب المشػػػتركيف فػػػي منظمػػػات مدرسػػػية وأنشػػػطة أكاديميػػػة لػػػدييـ 
مجموعػػػػة مػػػػف  حيػػػػث يمتمكػػػػوف يػػػػؤدي إلػػػػى عػػػػدـ التوافػػػػؽ الدراسػػػػي ،  الصػػػػمود النفسػػػػيانخفػػػػاض 

 & Mastenمػع اآلخػػريف وتسػػيؿ عمميػة الػػتعمـ  الميػارات التػػي تسػػيؿ عمميػة تشػػكيؿ العالقػػات
Coatsworth ,1998))  مػع مػا ذكػره  –أيضػا  –وتتفػؽ ىػذه النتيجػة (Knox , 1998  فػي )

أف الخبػػػرات األكاديميػػػة اإليجابيػػػة تمثػػػؿ عوامػػػؿ وقائيػػػة مرتبطػػػة  التػػػي توصػػػمت نتائجيػػػا دراسػػػتو
 ي ، ألنيا تشجع عمى أداء أكاديمي ، سموكي ، صحبالصمود النفسي 

)التفػاؤؿ ، التوجػو لمصػمود  ( ارتبػاط ثالثػة مقػاييس فرعيػة Jew  et al ., 1999)ويؤكػد ذلػؾ 
 , Jingوكػػذلؾ توصػػمت ودراسػػة  المسػػتقبمي ،  اإليمػػاف بػػاآلخريف (  بالتحصػػيؿ األكػػاديمي ،

وتوصػػمت دراسػػػة ومشػػكالت التوافػػؽ     الصػػمود النفسػػػي (  وجػػػود عالقػػة سػػالبة بػػيف  (2003
Molly, 2000)  ) الصمود النفسػي المرتفػعأف خبرة المدرسة اإليجابية السابقة كانت تتناسب مع  

 .وتؤدي إلى ارتفاع درجات التوافؽ الجامعي
( (Elizabeth , 2003( ودراسػػة Reval (2003 ,كػػذلؾ اتفقػػت داسػػة الباحثػػة مػػع دراسػػة  

ا ائجيػػالتػي توصػمت نت (Heinzer, 1993)( ودراسػة Legault et al. (2006 , ودراسػة
 لوجدود عالقة بيف الصمود النفسي والتوافؽ الدراسي.

 
 الذي نصو : نتائج الفرض الثاني

 ".يسيم الصمود النفسي في التنبؤ بالتوافق الدراسي لدى ابناء المطمقات في موريتانيا "
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفػرض اسػتخدمت الباحثػة تحميػؿ االنحػدار المتعػدد والػذي ييػدؼ 

يوضػػح  (20)جػػدوؿ، و اإلسػػياـ النسػػبي لمصػػمود النفسػػي فػػي التنبػػؤ بػػالتوافؽ الدراسػػيإلػػى توضػػيح 
 ذلؾ.

 من الصمود النفسي بالتوافق الدراسي(تحميل االنحدار المتعدد لمتنبؤ 01جدول )
 

المتغيرات 
 المستقمة

المتغير 
 ت R R2 Beta B ف ابتالث التابع

الصمود 
 النفسي

التوافؽ 
  الدراسي

14.453 811.394** 913. 833. 1.913 1.284 28.319** 
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( لمعامػػػػؿ االنحػػػػدار  0.02توجػػػػد داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى )أنػػػػة   ( 20)يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ
ويعنػػػػي ذلػػػػؾ أف  R2 =0.388( ، وكانػػػػت 0.228بمغػػػػت قيمػػػػة بيتػػػػا )حيػػػػث الصػػػػمود النفسػػػػي ، 

المعادلة التنبؤية عمى . ويمكف كتابة التوافؽ الدراسي%( مف 38.8فسر )يمتغير الصمود النفسي 
 الصمود النفسي ×  2.613+  14.453=   التوافق الدراسي النحو التالي:

 يسػػيـ ، وبػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ إف الصػػمود النفسػػي  الثػػانيممػػا سػػبؽ يتضػػح تحقػػؽ الفػػرض 
الطػػػالب مػػػف أبنػػػاء االميػػػات ، ومعنػػػى ذلػػػؾ أف الصػػػمود النفسػػػي يجعػػػؿ بػػػالتنبؤ بػػػالتوافؽ الدراسػػػي

مػف الصػمود  التوافػؽ الدراسػي ، وىػذا يبػيف أنػو يمكػف االسػتدالؿ عمػى متوافقيف دراسيًا  المطمقات 
يػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػى أنيػػػـ  متػػػوافقيف دراسػػػيًا عنػػػدما يكونػػػوف  أبنػػػاء المطمقػػػاتالنفسػػػي ، ويػػػدؿ ذلػػػؾ أف 

يقبػػؿ  المطمقػػات عنػػدما يكػػوف لػػدييـ الصػػمود النفسػػي  فابنػػاء االميػػاتالصػػمود النفسػػي، بيتمتعػػوف 
، ويػػػػرى الدراسػػػػي  ممػػػػا يػػػػؤدي إلػػػػى تػػػػوافقيـ  الضػػػػغوط القاسػػػػية وفاة بتفػػػػاؤؿ ويواجيػػػػعمػػػػى الحيػػػػ

(Holanan & Moos, 1990 أف أىميػة الصػمود النفسػي يكمػف كأحػد عوامػؿ المقاومػة ضػد )
الضػػغوط واألزمػػات، وأف مجػػاؿ البحػػث فػػي مجػػاؿ الضػػغوط يجػػب أف يتحػػوؿ إلػػى التركيػػز عمػػى 

تعرضػػيـ المتغيػػرات المقاومػػة التػػي تجعػػؿ األشػػخاص يحتفظػػوف بصػػحتيـ الجسػػمية والنفسػػية ر ػػـ 
، فسػػي يحسػػف التوافػػؽ الصػػمود الن ( أفWicks, 2005, 3) تلقػػد أشػػار لألحػداث الضػػا طة، و 

ألف األفراد الذيف يتميزوف بالصػمود النفسػي يسػتخدموف اسػتراتيجيات التوافػؽ المالئمػة مثػؿ تغييػر 
البيئػػة والتخطػػيط بواقعيػػة، وىػػذه االسػػتراتيجيات ليػػا تػػأثير عمػػى الفػػرد وتقػػديره لذاتػػو، ولقػػد سػػاىمت 

ي فيػػـ أكثػػر شػػمولية لمبنيػػة المعروفػػة البحػػوث فػػي مجػػاؿ مواجيػػة المشػػكالت ومقاومػػة الضػػغوط فػػ
اآلف بالصػػػمود النفسػػػي، وقػػػد امتػػػدت تمػػػؾ البنيػػػة لتشػػػمؿ الميػػػارات والخصػػػائص والسػػػموكيات التػػػي 
تعػػزز قػػدرة الفػػرد عمػػى أف يتكيػػؼ ويحيػػا ويحقػػؽ إنجػػازات شخصػػية لمواجيػػة األزمػػات، كمػػا تعػػزز 

وتتفػػؽ نتػػائج ىػػذا الفػػرض مػػع ،يػػة وأف يػػدرؾ الخيػػر فػػي ىػػذا الوجودقدرتػػو لمتعػػرؼ عمػػى قػػواه الداخم
 Legault et. (2006 , ( ودراسػة(Elizabeth , 2003( ودراسػة Reval (2003 ,  دراسػة

al ودراسة )(Heinzer, 1993) 
 نتائج الفرض الثالث الذي نصة :

 عمى  ابناء المطمقات درجات الذكور واإلناث من  توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط ال 

 . النفسي مقياس الصمود

جدوؿ و لمعينات المستقمة    t.testولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
(11 ) 
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 وضح النتائج الخاصة بذلؾ :ي
 

 إناث( في الصمود النفسي –)ذكور  بناء المطمقات(لفروق بين متوسطات درجات ا00جدول ) 
المتوسط  ن النوع الصمود النفسي 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

 :69.5 98 إناث المثابرة
05.6 

  ةدال ير  .486

 >68.9 47 ذكور
.59. 

التوقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 المستقبمية 

 66.22 98 إناث
.567 

  ةدال ير  .543

 5;.62 47 ذكور
7579 

 2=.68 98 إناث القيـ الدينيةا
0548 

  ةدال ير  12126

 8;.67 47 ذكور
05.7 

 >6.5; 98 إناث الدرجة الكمية
24561 

  ير دالة  .813

 5.57; 47 ذكور
2.510 

، ) المثػػػابرة فروقػػػا دالػػة إحصػػائيًا فػػي الصػػمود النفسػػي ال توجػػد  ةأنػػ (  22)يتضػػح مػػف الجػػدوؿ 
ذكػور ( ، حيػث كانػت  –( وفقًا لمنػوع ) إنػاث ، الدرجة الكمية   القيـ الدينية، التوقعات المستقبمية 

دالة عند مستوى  ير (عمى التوالي ، وىذه القيـ    .328،  2.213،  .128، .233"ت" ) قيمة
  اإلناث ( -مما يبيف أنة ال توجد فروؽ بيف ابناء الممطمقات )الذكور (0,01)

( ودراسة Wang Hong, 2014و دراسة ) (Heinzer, 1993)و تتفؽ نتئج الدراسة مع دراسة 
(Rossi, Toni, 2007 التػػي توصػػمت نتائجيمػػا ) أنػػة ال توجػػد فػػروؽ بػػيف الػػذكور واالنػػاث فػػي

ورد ( ودراسػػة Michelle (1998 ,الصػػمود النفسػػي فػػي حػػيف اختمفػػت نتػػائج الدراسػػة مػػع دراسػػة
وجػػود فػػروؽ فػػي الصػػمود النفسػػي لصػػالح الػػذكور، فػػي حػػيف  مػػف ناحيػػة( 1022محمػػد مختػػار )

 (Legault et al.(2006 ,في دراسة  كانت الفروؽ لصالح االناث في الصمود النفسي
 الباحثة عدـ وجود فروؽ بيف الػذكور واإلنػاث مػف ابنػاء المطمقػات فػي الصػمود النفسػي أفرجع وت

ميػػـ يتمتعػػوف عبنػػائيف مػػف الػػذكور واالنػػاث ممػػا يجبالمطمقػػات واا األسػػرة الموريتانيػػة تبػػدي اىتمامػػ
فػػي الوقػػت الحػػالي التػػي لػػـ  الموريتػػاني المجتمػػع يشػػيدىاذلؾ التغيػػرات التػػي كػػ ،بالصػػمود النفسػػي

سسػات االجتماعيػة بكافػة أنواعيػا، تترؾ مجااًل لمتفريؽ بيف الذكور واإلناث فػي االنفتػاح عمػى المؤ 
مػف التواصػؿ بػيف اإلنسػاف واآلخػر بغػض النظػر عػف نوعػو أو جنسػو؛  نػوع خمؽوالتي تيدؼ إلى 

واء، بغػض النظػر عػف النػوع الػذي سػفالذكور واإلناث مثاًل يتعامموف بعضيـ مػع بعػض عمػى حػد 
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 والفتػػاة أر بػػة كػػؿ مػػف الفتػػى  فػػي إعاقػػة  يمعػػب دورًا يػػذكر فػػي عمميػػة التواصػػؿ االجتمػػاعي، أوال 
 مف أىداؼ اجتماعية أو أكاديمية أو شخصية.نشدانو في تحقيؽ ما يالموريتانييف 

 
 :ونتائج الفرض الرابع الذي نص

 
درجات الذكور واإلناث من ابناء المطمقات  عمى  توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط 

 مقياس التوافق الدراسي .
 (21)جدوؿو لمعينات المستقمة    t.testولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 

 وضح النتائج الخاصة بذلؾ :ي
 

التوافق إناث( في  –(الفروق بين متوسطات درجات ابناء المطمقات )ذكور 12جدول ) 
 الدراسي

المتوسط  ن النوع  التوافق الدراسي 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

 98 إناث االجتياد
2459. 

  ةدال ير  .692 7;.8

 47 ذكور
245.. 

8.8= 

 98 إناث  االنضباط
14576 

  ةدال ير  .987 =5.:

 47 ذكور
1057. 

:.6; 

 98 إناث العالقة بالزمالء
105.4 

  ةدال ير  .991 2=.:

 47 ذكور
1.519 

;.5; 

 98 إناث العالقة بالمعمميف
10569 

  ير دالة  .485 89.:

 47 ذكور
105.. 

9.=9 

المشػػػػػػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػػػػػػي 
 اإلنشطة

 98 إناث
1.522 .5.1 

  ير دالة  .414

 47 ذكور
1.574 .548 

 98 إناث الدرجة الكمية
216591 105.7 

  ير دالة  .411

 47 ذكور
228522 105.. 

،  االجتيػػػاد) التوافػػػؽ الدراسػػػيال توجػػد  فروقػػػا دالػػػة إحصػػػائيًا فػػي و (  أنػػػ21جػػػدوؿ ) يتضػػح مػػػف 
الدرجة الكمية القة بالمعمميف ، المشاركة باالنشطة المدرسية ، عال،   العالقة بالزمالء،  االنضباط

. ، 231.، 321، حيػػث كانػػت قيمػػة "ت" ) مػػف ابنػػاء المطمقػػات  ذكػػور ( –( وفقػػًا لمنػػوع ) إنػػاث 
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( 0,01ة عنػػد مسػػتوى )(عمػػى التػػوالي ، وىػػذه القػػيـ  يػػر دالػػ .222. ، 222، .  231،  .220
 .في التوافؽ الدراسي  اإلناث (  -ال توجد فروؽ بيف ابناء الممطمقات )الذكورو مما يبيف أن

المطمقات مف طالب الثانوية حيف يقيـ وترجع الباحثة سبب ذلؾ أف التوافؽ يتحقؽ لدى ابناء 
ئة يعالقة مع االخريف واالشتراؾ في االنشطة المدرسية والتواصؿ مع المعمميف مما يجعؿ الب

تراؾ في االنشطة المدرسية المتنوعة سواء كاف ذلؾ لإلناث شمنة لمتفاعالت واال المدرسية بيئة 
يتمتع بو الطالب في مختمؼ مجاالت الذي بالقدر في موريتانيا اـ الذكور ، حيث تتمتع االنثي 

 الدراسة مما يخمؽ نوعا مف التوافؽ الدراسي لدييـ .
 :توصيات الدراسة 

فػػػػي ضػػػػوء مػػػػا انتيػػػػت إليػػػػو الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػف نتػػػػائج ،  فػػػػإف ىنػػػػاؾ عػػػػددًا مػػػػف التطبيقػػػػات  
والتوافػػػؽ والتوصػػػيات التػػػي تعػػػد ذات أىميػػػة كبيػػػرة لمسػػػاعدة األفػػػراد عمػػػى الصػػػمود النفسػػػي لػػػدييـ 

 الدراسي، ومف ىذه التطبيقات والتوصيات ما يمي:
تقديـ البرامج اإلرشادية  عف الصمود النفسي لدى ابناء المطمقات مما يساعد في تنمية ىذه  -2

 عمى تحقيؽ التوافؽ الدراسي.مما يساعدىـ الصفة لدييـ 
لتػػي عمػػؿ نػػدوات توعيػػة لابػػاء واألميػػات عػػف أسػػاليب التنشػػئة األسػػرية السػػميمة ا -1

 .التوافؽ الدراسي البنائيـتساعد عمى 
الػوعي بالمخػاطر التػي قػد تنػتج عػف الطػالؽ بػيف تقديـ برامج تيػدؼ إلػى زيػادة  -8

 الزوجيف وما يترتب عمى ذلؾ مف مخاطر لدى االبناء .
فػػي مجػػاالت عمػػـ بدراسػػات عػػف ابنػػاء المطمقػػات فػػي موريتانيػػا ضػػرورة االىتمػػاـ  -2

 .في موريتانيا ىذه األبحاث؛ حيث تندر عامة النفس اإليجابي
أف تيػػػتـ األسػػػر والمػػػدارس والجامعػػػات بتعمػػػيـ األبنػػػاء والطػػػالب المثػػػابرة والجمػػػد  -1

ولية وكيفيػػػة إيجػػػاد البػػػدائؿ، وابتكػػػار الوسػػػائؿ التػػػي تسػػػاعد عمػػػى تحقيػػػؽ ؤ وتحمػػػؿ المسػػػ
 أىدافيـ.

فحػػػػيف يجػػػػد الشػػػػباب مػػػػف يسػػػػانده لػػػػدى ابنػػػػاء المطمقػػػػات البديمػػػػة  القػػػػدوة إيجػػػػاد  -3
 الصمود النفسي.زداد لديو يبجانبو ويتفيـ أفكاره ومشاعره، سويقؼ ويشجعو 

 
 بحوث مقترحة:

دى لػػػي كمػػػدخؿ لتحقيػػػؽ التوافػػػؽ الدراسػػػي الصػػػمود النفسػػػبرنػػػامج إرشػػػادي لتنميػػػة  -2
 ابناء المطمقات في موريتانيا .

 .لدى ابناء المطمقات مواجية الضغوط وعالقتو  ب يالصمود النفس -1
 .لدى ابناء المطمقات الحياة لدى  بمعنى الصمود النفسي  وعالقتو  -8
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