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Abstract
Researcher’s name: Ward Mohammed Mokhtar Abdel Sameea El Galba.
Title of the Research: Developing the fundamental elements of psychological resilience as an input
to enhance the ability to cope with stressful life events for female college student
Objectives of the study: The study aims to find out the relationship between the fundamental
elements of psychological resilience and ways of coping with the stressful life events as well as
revealing the effective role of the training program on psychological resilience and its impact on
improving the ability to cope with stressful life events.
The Research sample: it includes the Pilot group consists of (50), The descriptive group consists of (
260) female students ,and Two groups of the experimental study consist of: Experimental group: it
consists of (30) female students, Control group: it consists of (30) female students, all of them
female students from sophomores in the Department of Psychology at the Faculty of Women, Ain –
shams University
Tools of the Research: To prove the hypotheses of this study the researcher used these tools: Scale
of psychological resilience for female college student (prepared by the researcher), Scale of ways of
coping with stressful life events for female college student (prepared by the researcher),The social
level( economic- social ) (prepared by Magde Maher Calep,1996) and A training program for the
development of psychological resilience for female college students to enhance the ability to cope
with stressful life events (prepared by the researcher).

The findings of the Research show the following:
There is significant positive correlation between the fundamental elements of psychological
resilience and ways of coping with stressful life events for female college students.
The effectiveness of the training program used in enhancing the psychological resilience as an input
to increase the ability to cope with stressful life events for the experimental group.

عنوان البحث :فاعلٌة برنامج لتنمٌة الصمود النفسً لدى الطالبة الجامعٌة لتحسٌن أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
مقدمة البحث
الضغوط فً حٌاتنا أمر طبٌعً ،ولكل فرد نصٌبه من األحداث الحٌاتٌة الضاغطة ولكن بدرجات متباٌنة ،ووجود هذه الضغوط ال
ٌعنً أننا مرضى بقدر ما ٌعنً أننا نعٌش ونتفاعل مع الحٌاة ،ونحقق طموحات معٌنة ،وخالل ذلك وبسببه تحدث أمور متوقعة أو
غٌر متوقعة ،ومن ثم فإن إدارة الضغوط أو مواجهتها ال ٌعنً التخلص منها ،وإنما ٌتم التعاٌش معها ومعالجة نتائجها السلبٌة،
ومجابهة الضغوط ومعالجتها تعنً ببساطة أن نتعلم ونتقن بعض الطرق التً من شأنها أن تساعد على التعامل الٌومً مع الضغوط،
والتقلٌل من آثارها السلبٌة بقدر اإلمكان.
فالحٌاة وأحداثها وضغوطها ٌسٌران جنبا ً إلى جنب ،وعندما ٌستطٌع الفرد التوافق معها ومواجهتها بطرٌقة فعالة ٌؤدي ذلك إلى
تمتعه بالصحة النفسٌة ،وحٌنما ٌفشل فً حل هذا الصراع قد ٌكون عرضة لالضطرابات النفسٌة ،أواألمراض البدنٌة
(نشوة كرم دردٌر.)9= ،7565 ،
وتختلف استجابات األفراد إزاء هذه الضغوط والتحدٌات؛ فمنهم من ٌحتوٌه القلق وٌؤدي به إلى اكتئاب ٌعتزل من خالله هذا العالم
بما ٌحوٌه من ضغوط ،ومنهم من ٌحاول التأقلم قدر المستطاع حتى تمر األزمة وٌتبدل الحال من تلقاء نفسه ،وهناك من ٌتصدى
بجسارة لهذه الضغوط واألزمات ،وٌرى أن كل المشكالت نسبٌة وٌؤمن بأن المحن الراهنة ٌنبغً أن تمر ،وٌعمل جاهداً مستغالً كل
ما لدٌه من مهارات وخبرات سابقة وأفكار بناءه محاوالً تغٌٌر المواقف الصعبة التً ٌتعرض لها؛ لٌستعٌد توازنه النفسى ،وٌعود
بنفسه إلى حالة من الهدوء النفسً واالتزان االنفعالً ،وهؤالء هم من ٌمتلكون أكثر الخصائص النفسٌة أهمٌة فً تشكٌل نمط خاص
من الشخصٌة القوٌة التً ال تخضع للظروف وال تستسلم للفشل وهذه هى السمة التى ٌطلق علٌها الصمود
( ( )resilienceهبة سامً محمود.)7 ،755> ،
وال شك أن مثل هذه الضغوط ٌواجهها طالب الجامعة ـ خاصة الفتٌات ـ سواء فً إطار األسرة أو الجامعة أو المجتمع وتمثل
مؤثرات ال ٌمكن تجاهلها أو إنكارها ،فإن لم ٌستطع الفرد مواجهتها كانت بداٌة لكثٌر من االضطرابات النفسٌة.
من هذا المنطلق ٌظهر مفهوم "الصمود النفسً" ( )Resilienceلٌفرض نفسه بقوة ،فال ٌمكن الحدٌث عن الصمود النفسً بمعزل
عن الضغوط أو الصدمات أو أحداث الحٌاة الضاغطة؛ حٌث ٌتحدد نصٌب الفرد من الصمود النفسً بقدر ما ٌستطٌع أن ٌواجه تلك
األحداث الضاغطة وأن ٌتغلب علٌها ،فالصمود النفسً هو تلك العملٌة الدٌنامٌة التً تؤدي إلى التوافق الجٌد والمواجهة اإلٌجابٌة
للشدائد والصدمات واألزمات النفسٌة التً قد ٌواجهها الفرد ،سواء كانت مشكالت اجتماعٌة أو كوارث طبٌعٌة أو حروب دامٌة أو
أمراضا ً مزمنة أو مشكالت أسرٌة أو غٌرها من الصدمات العنٌفة ،كما ٌنطوي هذا المفهوم على القدرة على التعافً من التأثٌرات
السلبٌة لهذه الشدائد والنكبات وتجاوزها بشكل إٌجابً ومواصلة الحٌاة بفاعلٌة واقتدار.
وٌتسم الفرد الذي لدٌه درجة عالٌة من الصمود النفسً بالمرونة فً التعامل مع األزمات أو الشدائد أو النكبات أو األحداث
الضاغطة ،وٌتوافق مع التغٌرات والتحدٌات التً تفرضها علٌه هذه الضغوط؛ أي أن الصمود النفسً ٌركز على مواطن القوة لدى
الفرد ،وٌعتبر أحد مصادر المقاومة لدٌه ،وٌكسبه القدرة على التفاعل مع عوامل الخطر ومواجهة أحداث الحٌاة ،وٌُع ِّدل من إدراكه

لألحداث وٌجعلها أقل وطأة ،أو ٌستبعدها بصورة مباشرة ونهائٌة ،وٌجعله ٌستعٌد حٌوٌته وٌحفز أداءه الفعال برغم الظروف
الضاغطة؛ األمر الذي ٌساعده على التوافق والمُض ًّ قدما ً نحو المستقبل بتفاؤل وتوقعات إٌجابٌة مرتفعة
(محمد رزق البحٌري.)9=6 ،7566 ،
كما ٌؤكد أنصار المدرسة اإلنسانٌة فً علم النفس أن األفراد ذوي الصمود النفسً المرتفع ال ٌبدون قادرٌن على مواجهة األحداث
الضاغطة والمواقف العصبٌة بصورة إٌجابٌة فقط ،بل ٌعتبرونها تحدٌا ً وفرصا ً ال تعوّ ض للتعلم واالرتقاء الشخصً ،وبالتالً ٌصح
القول أن الصمود النفسً تكوٌنا ً نفسٌا ً ٌتجاوز قدرة األفراد على المواجهة أو التوافق اإلٌجابً مع المصاعب واألحداث الصادمة؛
فالصمود النفسً فرصة وقدرة لألفراد لإلبحار بطرٌقة إٌجابٌة فً مسار توظٌف المصادر النفسٌة واالجتماعٌة والبدنٌة والثقافٌة
للمواجهة ،والتوافق اإلٌجابً الفعال مع الضغوط وأحداث الحٌاة الصادمة مع المحافظة على الهدوء واالتزان النفسً وسرعة التعافً
من التأثٌرات السلبٌة لهذه الضغوط واألحداث الصادمة والعودة سرٌعا ً إلى اإلحساس بجودة الوجود الذاتً أو ما ٌصح تسمٌته بالتنعم
الذاتً
ومن هنا كانت هناك حاجة إلعداد برامج لتنمٌة درجة الصمود النفسً لتساعد فً مواجهة مشاكل وضغوط الحٌاة لدى طالبات
الجامعة ،فهن من الفئات المعرضة للضغوط والمشاكل ،وإذا ظل لدٌهن قلة خبرة بالحٌاة وعجز عن مواجهة أحداثها الضاغطة فقد
ٌؤثر ذلك سلبٌا ً على المجتمع ككل ،لذلك فإن العناٌة وتوجٌه االهتمام لهذه الفئة  -طالبات الجامعة ٌ -مثل جانبا ً مهما ً للحفاظ على
صحتهن النفسٌة وبالتالً على مستقبل أجٌال قادمة؛ فهن أمهات الجٌل القادم.
مشكلة البحث وأسئلته
ٌعد الشباب من الفئات التً تواجه العدٌد من العقبات والصعاب والضغوط؛ وخاصة وهم ٌمرون بمرحلة الدراسة الجامعٌة وهً من
اهم المراحل العمرٌة  ،فلدى طالب الجامعة الكثٌر من التطلعات .وٌنقسم طالب الجامعة فً مواجهتهم لألحداث الضاغطة إلى
فرٌقٌن من حٌث أنماط السلوك التوافقٌة ,ففرٌق ٌتخذ أسالٌب سلوكٌة سوٌة (مثابرة ـ كفاح ـ تعقل ـ تروي ـ ثقة بالنفس) وفرٌق آخر
ٌأخذ باألسالٌب الالسوٌة فً مواجهة األحداث الضاغطة (هروب ـ استسالم ـ انحراف)
ومن هنا ٌبرز مفهوم الصمود النفسً ذلك المفهوم الثري فً مجال الصحة النفسٌة لما ٌنطوي علٌه من مقومات وجوانب متعددة
تلعب دوراً كبٌراً فً تحدٌد مدى قدرة الفرد على مواجهة أحداث وصدمات الحٌاة الضاغطة بشكل فعال ،وٌكتسب مفهوم الصمود
النفسً أهمٌة فً كونه عامالً هاما ً ٌلعب دوره فً زٌادة قدرة الفرد على التوافق النفسً والرضا وحب الحٌاة والوصول إلى قدر
مناسب من الصحة النفسٌة ،وتبرز مشكلة البحث فى الدراسات التى تناولت متغٌر الصمود النفسى كأحد أهم الجوانب اإلٌجابٌة فى
الشخصٌة منها على سبٌل المثال دراسة ) (Joyce et al.,2005والذى أكد أن الصمود النفسى ٌرتبط بشكل سلبى بأسالٌب المواجهة
اإلحجامٌة والمتمثلة فى( الهروب من المشكلة وتجنبها ،والبكاء ولوم الذات واآلخرٌن على ماٌقع للفرد من مشاكل) ،وٌرتبط الصمود
النفسى إٌجابٌا برغبة الفرد فى (التحدث ،وكذلك دعم العالقات مع األصدقاء ،والتوجه الدٌنى ،والمساندة اإلجتماعٌة من قبل
اآلخرٌن) ،وتؤكد دراسة ) (Ming.Hui,2008على أن الصمود النفسى وماٌتضمنه من مكونات تشمل (المساندة اإلجتماعٌة ،والقٌم
الروحٌة ،والعالقات مع اآلخرٌن) تساعد الفرد على مقاومة المشكالت والنظر بشكل أكثر تفاؤالً للحٌاة ،وقد كشفت دراسة (Stein
) hard,M.,&Dolbier,C,2008عن دور الصمود النفسى فى تنمٌة ثالثة أسالٌب إٌجابٌة للفرد فى مواجهة المشكالت وهى
(القدرة على حل المشكالت ،إعادة التفسٌر اإلٌجابى للمشكلة ،اللجوء إلى الدٌن كمحاولة لتجنب الٌأس أثناء التعرض للمشكلة.
لذا ٌسعى البحث الحالً إلى إعداد برنامج تدرٌبى لتنمٌة الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة ،لمواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
ومساعدتهن على التصدي لها ومواجهتها بشكل فعال.
ومن ثم تتبلور مشكلة البحث فً عدد من األسئلة ٌحاول البحث الراهن اإلجابة علٌها وهً:
ما العالقة بٌن درجة الصمود النفسى وأسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى الطالبة الجامعٌة؟
هل تتحسن درجة الصمود النفسى لدى المجموعة التجرٌبٌة بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبى على مقٌاس الصمود النفسى؟
هل تتفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فى درجة الصمود النفسى فى القٌاس البعدى على مقٌاس الصمود النفسى؟
هل تختلف درجة الصمود النفسى باختالف القٌاسٌن البعدى والتتبعى للبرنامج التدرٌبى لدى أفراد المجموعة التجرٌبٌة؟

هل تتحسن درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاس البعدى على مقٌاس أسالٌب مواجهة
أحداث الحٌاة الضاغطة ؟
هل تتفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فى درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة فى القٌاس البعدى؟
هل تختلف درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة باختالف القٌاسٌن البعدى والتتبعى لدى أفراد المجموعة التجرٌبٌة؟
أهداف البحث
ٌهدف البحث الحالً الى:
وضع برنامج تدرٌبى ٌعمل على تنمٌة الصمود النفسى لدى الطالبة الجامعٌة لتحسٌن أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة.
أهمٌة البحث
تتضح أهمٌة البحث الحالً على النحو التالً:
تكمن أهمٌة البحث فى عرض المعلومات النظرٌة والمعرفٌة التى سوف ٌقدمها البحث فى مجال الصمود النفسى فى مرحلة عمرٌة
فى غاٌة األهمٌة وهى مرحلة الشباب.
ٌعد البحث مدخالً لفهم سلوكٌات وتوجهات الطالبة الجامعٌة اثناء مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة ،وبذلك ٌعطى الفرصة لفهم
الصمود النفسى وعالقته بأسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة.
إعداد مقٌاسٌن األ ول للصمود النفسى واآلخر ألسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى الطالبة الجامعٌة ،كإضافة هامة لمكتبة
القٌاس النفسى.
كما تكمن أهمٌة الجانب النظرى فى بناء برامج لتنمٌة الصمود النفسى على أسس نفسٌة وتربوٌة منظمة ،بتسلسل منطقى مترابط،
بفنٌات متنوعة (سلوكٌة ،ونفسٌة ،ومعرفٌة).
مصطلحات البحث
أوالً :الصمود النفسً Psychological resilience
ٌعد مفهوم الصمود النفسً مفهوما ً حدٌثا ً نسبٌا ً حظً باهتمام الباحثٌن كتطور لدراسات علم النفس فى الجوانب اإلٌجابٌة ،والتى تركز
على دور عوامل الوقاٌة والحماٌة فً إدارة المحن واألزمات ،فقد احتل مركز الصدارة فً مجال ما ٌسمى ببحوث المخاطرة ،وتؤكد
الشواهد على أنه دٌنامً وقابل لإلنماء واإلثراء.
تعرٌف الصمود النفسً:
عرف هارٌس ) (Harris, 2007الصمود النفسى بأنه األسالٌب التً ٌتبعها الفرد للبقاء على قٌد الحٌاة أثناء األزمات ،واالعتقاد فً
قدرته على التغلب على الشدائد.
وتعرفه ) (Mary, 2010على أنه القدرة على التعافً من الشعور السلبً والقدرة على المرونة اإلٌجابٌة أمام تحدٌات الصدمة.
وتعرفه (فاتن فاروق عبد الفتاح ،وشٌرى مسعد حلٌم )>= ،756: ،بأنه :قدرة الفرد على مواجهة المواقف المختلفة بفاعلٌة والرد
علٌها بشكل عقالنى.
وٌعرفه ( تامر نصر دٌاب )78 ،756< ،بأنه ما ٌتوفر لدى الفرد من كفاءة شخصٌة واجتماعٌة وترابط أسرى ودعم اجتماعى،
ٌساعده على التعامل بكفاءة مع الضغوط والشدائد ومواجهة التحدٌات الٌومٌة والنهوض من العثرات التى تسببها خٌبة األمل
واألخطاء والصدمات ،وأن ٌضع الشخص لنفسه أهدافا ً واقعٌة واضحه وأن ٌحل المشكالت وأن ٌعامل نفسه واآلخر بإحترام ورفعة
وتحقٌق التوافق.

وتعرف الباحثة الصمود النفسً بأنه" :هو قدرة الفرد على مواجهة المحن والصدمات والتغلب علٌها بالتحدي والمثابرة وقوة التحمل
والصبر واإلٌمان باهلل والصالبة النفسٌة والمرونة اإلٌجابٌة وطلب المساعدة والمساندة وذلك للعودة لالتزان والتوافق الذي كان علٌه
قبل الصدمة أي التعافً بالقدر الذى ال ٌترك بداخله مشاعر سلبٌة تتسبب فً حدوث خلل وعجز فً بنٌته النفسٌة".
ثانٌاً :أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
Methods of Facing Stressful Life Events:
ٌنقسم هذا المصطلح الى قسمٌن:
االول :أحداث الحٌاة الضاغطة ٌ :Stressful Life Eventsعرفها (هشام فتحى جاد الرب وعرفات صالح شعبان)8=6 ،7567 ،
بأنها أي موقف اجتماعً أو طبٌعً جدٌد ٌواجه الفرد ،وال ٌكفً استجابة الفرد العادٌة لمواجهته مما ٌحدث خلالً فً توازنه النفسً،
وقد ٌكون هذا الحدث بسٌطا ً فً شدته ،وقد ٌكون شدٌداً مؤذٌا ً بحٌث ٌهدد حٌاة الشخص.
كما ٌقصد بأحداث الحٌاة الضاغطة بأنها تلك الظروف غٌر المواتٌة التً تحدث للشباب الجامعً والتً من خاللها ٌشعر بالتوتر
وعدم االرتٌاح ،والتً تنقسم إلى:
األحداث األسرٌة الضاغطة :الناجمة عن العالقات بالوالدٌن واألخوة ،وعالقة أفراد األسرة بعضهم ببعض ،وكذلك األزمات
المختلفة.
األحداث االجتماعٌة الضاغطة :الناجمة عن العالقة باألصدقاء داخل الجامعة وخارجها ومؤسسات المجتمع واألحداث الجارٌة.
األحداث األكادٌمٌة الضاغطة :المتمثلة فً التحصٌل واإلنجاز األكادٌمً التً ترتبط بالقدرات العقلٌة والمعرفٌة والتً ترتبط أٌضا ً
بالمٌول ومستوى الطموح.
األحداث االقتصادٌة الضاغطة :تلك التً تتعلق بالجوانب المالٌة واالقتصادٌة العسرة والتً تخص الطالبة الجامعٌة وأسرتها ،والتً
تتمثل فً الشعور بالعجز عن تلبٌة المتطلبات الجامعٌة أو الشخصٌة.
الثانى :أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
Methods of Facing Stressful Life Events:
عرف "علً عبد السالم" ( )7558أسالٌب المواجهة بأنها :األسالٌب التً ٌواجه بها الفرد أحداث الحٌاة الٌومٌة الضاغطة والتً
تتوقف مقاومتها اإلٌجابٌة أو السلبٌة نحو اإلقدام أو اإلحجام طبقا ً لقدرات الفرد ،وإطاره المرجعً للسلوك ،ومهارته فً تحمل أحداث
الحٌاة الٌومٌة الضاغطة ،وطبقا ً الستجاباته التكٌفٌة نحو مواجهة هذه األحداث دون إحداث أٌة آثار سلبٌة جسمٌة أو نفسٌة علٌه.
وتعرف" سهام محمد خلٌفة " ( )7567أسالٌب مواجهة الضغوط بأنها :كافة الجهود المعرفٌة والسلوكٌة واالنفعالٌة التى ٌسعى من
خاللها الفرد إلى التصدى للمشكالت أو الضغوط التى ٌتعرض لها وذلك بهدف التخلص منها أو تجنب آثارها السٌئة أو التقلٌل منها
سعٌا ً للحفاظ على اتزانه االنفعالى وتوافقه النفسى واالجتماعى قدر االمكان.
وتعرف" فاطمة صالح المرتجع" (< )756أسالٌب المواجهة بأنها:األستراتٌجٌة التى ٌستخدمها الفرد فى التعامل مع أحداث الحٌاة
الضاغطة سواء كانت إٌجابٌة ( حل المشكالت ،طلب الدعم االجتماعى ،التنفٌس االنفعالى) ،أو كانت سلبٌة( التجنب أو الهروب،
تأنٌب الذات والشعور بالذنب ،واالنعزال ،واالنسحاب).
وتعرف الباحثة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة بأنها:
"مجموعة من الجهود واألسالٌب المعرفٌة والسلوكٌة التً تستخدمها الطالبة الجامعٌة للتعامل مع األحداث الخارجٌة والداخلٌة المثٌرة
للتوتر والمشقة ،والتً تسعى الطالبة من خاللها إلى تطوٌع الموقف الضاغط ،والتخفٌف من التوتر ،وإعادة توازنها النفسً".
دراسات سابقة
ٌتم عرض الدراسات السابقة فً ضوء ثالث محاور أساسٌة هً:

المحور األول :دراسات تناولت الصمود النفسً وبرامج تنمٌته:
 قام "توماس" ) (Thomas,2005بدراسة استهدفت الكشف عن أثر برنامج إرشادي سلوكً معرفً فً بناء مهارات الصمودلعٌنة من اإلناث المعرضٌن للخطر ،وذلك على عٌنة تكوّ نت من مجموعتٌن (تجرٌبٌة=< ،ضابطة=<) ،عمرهم ما بٌن ()69 :67
عاماًُ ،
وطبِّق علٌهم مقٌاس مفهوم الذات ( ،)Piers, Harris, & Herberg,2002والبرنامج التدرٌبً ٌتكوّ ن من عدد من الفنٌات
تمثلت فً (مهارات تقدٌر الذات ،المهارات الحٌاتٌة ،التوكٌدٌة ،اتخاذ القرار ،االتصال ،وضع األهداف ،وحل المشكالت) ،وأسفرت
النتائج عن فعالٌة البرنامج المعرفً السلوكً فً تنمٌة مهارات الصمود لدى الطالبات وذلك من خالل ارتفاع تنمٌة األبعاد التالٌة
(مفهوم الذات ،التح ُّكم السلوكً ،السمات المادٌة والمعرفٌة ،التحرر من القلق ،السعادة والرضا) والحصول على درجات مرتفعة فً
األبعاد والتً تكون مؤشراً لتنمٌة الصمود النفسى.
 دراسة "صفاء عفٌفً" ( ،)7566وهدفت إلى تحدٌد بنٌة الصمود المعرفً وهً (الصالبة ،النزعة إلى التفاؤل ،التقٌٌم المعرفً،الدافعٌة ،المساندة االجتماعٌة ،القوة األخالقٌة ،الخبرة) التً تنتج من المستوٌات المختلفة للضغط النفسً (مرتفع ـ متوسط ـ
منخفض) وذلك لدى عٌنة قوامها (>= )8من ذوي مستوى ضغط مرتفع ،و( )968من ذوي مستوى ضغط متوسط ،و( )8=8من
ذوي مستوى ضغط منخفض من طالب الدراسات العلٌا فً التربٌة وأسفرت نتائج الدراسة عن :وجد مؤشرات لمكوِّ نات بنٌة
الصمود المعرفً وهً (الصالبة ،النزعة إلى التفاؤل ،التقٌٌم المعرفً ،محل التبعة ،الدافعٌة ،المساندة االجتماعٌة ،القوة األخالقٌة،
الخبرة) لمستوٌات الضغط (مرتفع ـ متوسط ـ منخفض)
 دراسة "رافتبولوس وباتس" ) )Raftopoulos, M, 2011والتً هدفت التعرف على دور القٌم الروحانٌة فً تعزٌز الصمودالنفسً للمراهقٌن؛ حٌث تم جمع البٌانات من خالل مقابالت متعمقة مع عٌنة قوامها  6:مراهق حول دور القٌم الروحٌة فً حٌاتهم،
وقد أشارت نتائج الدراسة أن المعتقدات الروحانٌة تساعد فً التغلب على نقاط الضعف فً الحٌاة وتعزز الصمود النفسً واالتصال
مع الذات الداخلٌة والشعور بالراحة والتفاؤل والكفاءة الذاتٌة.
 دراسة "وٌسنر" ) (Wisner, M,2011بعنوان الصمود النفسً وعالقته بالقٌادة ،والذي قام بالكشف عن أهم الصفات لممارسةالقٌادة الفعالة على عٌنة مكونة من ( )6:8طالب جامعً وجاءت النتائج لتؤكد أن )الصمود النفسً واألمل والتفاؤل والكفاءة الذاتٌة)
من أهم السمات التً ٌجب توافرها فً القائد لٌصبح ناجحا ً وٌستطٌع التأثٌر على اآلخرٌن.
 دراسة " شٌماء السٌد الشرقاوى" (< )756هدفت الدراسة الى الكشف عن فعالٌة برنامج تدرٌبى لتنمٌة بعض مهارات الذكاءاإلجتماعى كمدخل لتحسٌن الصمود النفسى لدى طالب المرحلة الثانوٌة العامة ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( );5طالب وطالبة
تراوحت أعمارهم ما بٌن(  )6; :6:سنه مقسمٌن بالتساوى الى مجموعتٌن تجربٌة (ن=  )85وضابطة (ن=  )85وشملت أدوات
الدراسة على أختبار المصفوفات المتتابعة لرافن ،وبطارٌة أختبارات الذكاء ،ومقٌاس الصمود النفسى ،وبرنامج الدراسة لتنمٌة
مهارات الذكاء االجتماعى ،وتوصلت نتائج الدراسة الى فعالٌة البرنامج فى تحسٌن الصمود النفسى وذلك من خالل تنمٌة مهارات
الذكاء اإلجتماعى.
 دراسة "مى فاروق محمد" (< )756هدفت الدراسة الى تنمٌة الصمود النفسى لخفض أعراض صعوبات التعلم لدى تالمٌذالمرحلة اإلبتدائٌة ،وتكونت عٌنة الدراسة من مجموعة واحدة فقط ٌجرى علٌها تطبٌق البرنامج وتكونت من ( )67طفل تراوحت
أعمارهم ما بٌن (> ) 67 :سنه ،وشملت أدوات الدراسة على مقٌاس صعوبات التعلم النمائٌة ،ومقٌاس الصمود النفسى باإلضافة الى
برنامج الدراسة ،وتوصلت نتائج الدراسة الى اختالف أداء العٌنة التجربٌة على مقٌاس صعوبات التعلم النمائٌة وكذلك مقٌاس
الصمود النفسى بإختالف القٌاسٌن القبلى والبعدى ؛ مما ٌؤكد فاعلٌة البرنامج.
المحور الثانى :دراسات تناولت أحداث الحٌاة الضاغطة و بعض المتغٌرات وبرامج مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة:
 دراسة "صبحً الكافوري" ( )7555بعنوان "فعالٌة برنامج عالجً معرفً سلوكً فً إدارة الضغوط النفسٌة لطلبة الجامعة"وتكونت العٌنة من ( )95طالبا ً بجامعة كفر الشٌخ ،واعتمد البرنامج على مهارات منها (السلوك التوكٌدي ،وإعادة التقٌٌم المعرفً،
ومهارة حل المشكالت) ،وكان للبرنامج فعالٌته؛ حٌث وُ جدت فروق دالة إحصائٌا ً بٌن درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة
والضابطة على مقٌاس الضغوط النفسٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة ،وكذلك وُ جدت فروق دالة بٌن القٌاس القبلً والبعدي فً
المجموعة التجرٌبٌة لصالح القٌاس البعدي ،وٌُرجع الباحث فاعلٌة البرنامج إلى أن للتدرٌب السلوكً المعرفً فائدة كبٌرة فً مجابهة
الصعاب والمواقف الحٌاتٌة الضاغطة.

دراسة "محمد عبد الحكٌم عبد الحمٌد" ( )7566بعنوان "أحداث الحٌاة الضاغطة وعالقتها بتوافق الطالب مع الحٌاة الجامعٌة" ،وقد
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بٌن أحداث الحٌاة الضاغطة التً ٌعانً منها الطالب وتوافقهم مع الحٌاة الجامعٌة،
وأجرٌت الدراسة على عٌنة قوامها ( );<:طالبا ً وطالبة من الطالب الجامعٌٌن ،وقد استخدمت الدراسة األدوات اآلتٌة( :مقٌاس
أحداث الحٌاة الضاغطة ،مقٌاس التوافق األكادٌمً) ،وكشفت النتائج عن عدم وجود عالقة دالة إحصائٌا ً بٌن أحداث الحٌاة الضاغطة
وتوافق الطالب مع الحٌاة الجامعٌة ،وعن عدم وجود عالقة دالة إحصائٌا ً بٌن أحداث الحٌاة والتوافق األكادٌمً للطالب الجامعٌٌن.
 دراسة "مازي" ) (Mazé, 2013بعنوان "الضغوط وأسالٌب مواجهتها" لدى عٌنة من طالب الجامعة بالفرقة األولى ،وهدفتالدراسة إلى اكتشاف طالب الجامعة الذٌن ٌصلون إلى الجامعة وٌتعرضون لألحداث الضاغطة ،ومعرفة أسالٌب المواجهة ،وأجرٌت
الدراسة على عٌنة قوامها ( )76طالبا ً من طالب الجامعة ،واستخدمت الدراسة األدوات اآلتٌة (مقٌاس الضغوط الٌومٌة ،مقٌاس
التفاؤل ،مقٌاس العصابٌة) ،وكشفت النتائج عن وجود عالقة بٌن التفاؤل والمساندة االجتماعٌة ،لهذا ٌُستخدم التفاؤل والمساندة
االجتماعٌة بشكل إٌجابً فً مواجهة الضغوط وتحدٌات الصعوبات التً تواجههم عند دخولهم الجامعة.
 دراسة "أمنة محمد العكاشى"( ،)756:هدفت الدراسة التى تنمٌة التفاؤل لدى طالبات الجامعة لتحسٌن أسالٌب مواجهة أحداثالحٌاة الضاغطة ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )95طالبة  ،مقسمٌن الى ( )75طالبة كمجموعة تجربٌة  ،و( )75طالبة كمجموعة
ضابطة  ،وشملت أدوات الدراسة على مقٌاس التفاؤل والتشائم ،ومقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة ،وبرنامج الدراسة،
وأسفرت النتائج على فاعلٌة البرنامج فى تنمٌة التفاؤل لدى الطالبات؛ مما أدى الى تحسن درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة
الضاغطة.
 دراسة "انتصارعلى مهران" (; )756هدفت الدراسة الى التحقق من مدى فاعلٌة برنامج إرشادى لتنمٌة أسالٌب المواجهة لطالباتالمدارس فى التعلٌم الثانوى التجارى كمدخل لتعدٌل السلوك المشكل لدٌهن ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )75طالبة تم تقسٌمهن
بصوره عشوائٌة الى مجموعتٌن متساوٌتٌن إحدهما تجربٌة واالخرى ضابطة ،وشملت أدوات الدراسة على مقٌاس المشكالت
النفسٌة والسلوكٌة للمراهقات ،ومقٌاس أسالٌب المواجهة  ،والبرنامج اإلرشادى للدراسة ،وجاءت النتائج لتؤكد فاعلٌة البرنامج
المعرفى السلوكى فى تنمٌة أسالٌب المواجهة اإلٌجابٌة مما أدى الى انخفاض المشكالت النفسٌة والسلوكٌة لدى أفراد المجموعة
التجربٌة بعد تطبٌق البرنامج.

المحور الثالث  :دراسات تناولت الصمود النفسً وأسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة:
 وقام "كامبل ـ سٌلس" وآخرون ) (Campbell – Sills et, al.,2006فً دراسة العالقة بٌن الصمود وسمات الشخصٌة وأسالٌبالمواجهة بتطبٌق مقٌاس الصمود كونر ودٌفٌدسون ،وقائمة العوامل الخمسة للشخصٌة ،وقائمة المواجهة للمواقف الضاغطة ،على
عٌنة من طلبة الجامعة قوامها (ن= ،)687وأسفرت النتائج عن وجود عالقة بٌن الصمود وأبعاد الشخصٌة وأسالٌب المواجهة؛ حٌث
ارتبط الصمود ارتباطا ً سلبٌا ً مع العصابٌة ،وارتباطا ً إٌجابٌا ً مع االنبساط وصحوة الضمٌر ومع أسالٌب المواجهة.
 كما قام "أكسفورد" ) (Axford,2007بدراسة استهدفت البحث عن العوامل التً تؤدي إلى تم ُّكن الفرد من التغلب على المحن،وذلك على عٌنة من طلبة الجامعة قوامها (ن= )7=5ما بٌن (< 79-6عاماً) ،و َطبَّق علٌهم قائمة المواجهة للمواقف الضاغطة،
ومقٌاس الصمود لـ"كونر ودٌفٌدسون" ،وأسفرت النتائج عن أن الصمود ارتبط ارتباطا ً سلبٌا ً مع القلق والتجنب ،وارتباطا ً إٌجابٌا ً مع
تنظٌم االنفعاالت.
 كام قام "بورنمان" ) (Borneman,2008بدراسة استهدفت تحدٌد العوامل الوقائٌة الخارجٌة التً تسهم فً تعزٌز الصمود النفسًللطلبة الذٌن ٌعٌشون فً مستوى مرتفع من الفقر ،وذلك على عٌنة قوامها (ن= )6766طالب وطالبةُ ،
وطبِّق علٌهم استبانة العوامل
الدٌموجرافٌة ومقٌاس أحداث الحٌاة ( ،)Gilock & Reyes, 1999وأشارت النتائج إلى وجود عدة عوامل تساعد فً تعزٌز نمو
صمود الفرد ،وتتمثل فً (الرعاٌة والدعم ،المشاركة فً البٌئة االجتماعٌة ،القدرة على ضبط الذات ،ووجود بعض مهارات حل
المشكالت).
 قام كل من ) (Steinhard & Dolbier,2008بدراسة لبحث فعالٌة التدخل لمدة ( )9أسابٌع لتحسٌن الصمود النفسًوإستراتٌجٌات المواجهة ،والعوامل الوقائٌة فً خفض األعراض النفسٌة أثناء فترة اإلجهاد األكادٌمٌة ،وقام كالً من الباحثٌن بتطبٌق
مقٌاس الصمود النفسً وإستراتٌجٌات المواجهة والعوامل الوقائٌة ومقٌاس األعراض النفسٌة قبل وبعد تطبٌق البرنامج على العٌنة
والتً بلغت ( )85طالبا ً من أفراد المجموعة التجرٌبٌة و(< )7طالبا ً من أفراد المجموعة الضابطة وهم من طالب الجامعة ،وبلغ عدد

جلسات البرنامج ( )9جلسات بمدة زمنٌة بلغت ساعتٌن أسبوعٌاً ،وقد أوضحت النتائج النهائٌة أن المجموعة التجرٌبٌة حصلت على
درجات أعلى فً الصمود ومهارات المواجهة والعوامل الوقائٌة وانخفاض األعراض النفسٌة (اكتئاب ـ تأثٌرات سلبٌة ـ إدراك
الضغوط) مقارنة بالمجموعة الضابطة.
 وقد أجرى تومبسون ) (Thompson,2009للتعرف على دور القٌم الروحٌة وأسالٌب المواجهة (كمكونٌن للصمود النفسً) فًاالستجابة ألحداث الحٌاة السلبٌة ،وقد طبق فً هذه الدراسة مقاٌٌس (القٌم الروحٌة ،تقدٌر الذات ،اإلحساس بالهدف ،وأحداث الحٌاة
الضاغطة ،وستاتفورد بٌنٌة للذكاء) على عٌنة بلغت ( )95من المراهقٌن األفرو أمرٌكٌٌن تراوحت أعمارهم ما بٌن ( )6=-6:عاما ً
منهم ( )6:بطٌئً تعلم و( )7:ذوي صعوبات تعلم ،وقد أظهرت النتائج ارتفاع الصمود النفسً لدى ذوي صعوبات التعلم عن
بطٌئً التعلم ،ووجود ارتباط موجب بٌن تقدٌر الذات والقٌم الروحٌة.
 دراسة ( )Shew, A,2010لتحدٌد مدى فاعلٌة التدرٌب على مهارات الصمود النفسً فً التخفٌف من حدة الصدمات التً قدٌتعرض لها الفرد وذلك على  7:فرداً ،وأظهرت النتائج أن التدرٌب على مهارات الصمود النفسً ٌعد وسٌلة فعالة للحد من آثار
الصدمات ،كما عزز هذا التدرٌب الوعً بالصدمة كوسٌلة للحد منها.
 وقد قام "إسكٌن" ( )Eskin,2013بدراسة استهدفت البحث عن العالقة بٌن الصمود وأسالٌب المواجهة وحل المشكالت ،وذلك علىعٌنة من طلبة الجامعةُ ،
طبِّق علٌهم مقٌاس الصمود ( ،)RSومقٌاس أسالٌب المواجهة وحل المشكالت ،وأسفرت النتائج عن أن
األ فراد الصامدٌن ٌمتلكون مهارات المواجهة التكٌُّفٌة مع مواقف الحٌاة الصعبة ،وأسلوب حل المشكالت ٌعتبر مصدر لمواجهة
مواقف الحٌاة الصعبة.
تعلٌق عام على الدراسات السابقة:
من خالل تفنٌد وتحلٌل ما تم عرضه من دراسات ٌمكننا الخروج بعدد من المالحظات والتً تعد بمثابة منطلقات أساسٌة لفروض
الدراسة ،كما تعد بمثابة مبررات للقٌام بها ،وسوف تعرض الباحثة هذه المالحظات كاآلتً:
ٌمكن التنبؤ بالصمود النفسً لدى الفرد من خالل أسلوب المواجهة الذي ٌتبعه؛ حٌث أثبتت الدراسات وجود عالقة ارتباطٌة موجبة
بٌن الصمود النفسً والمواجهة التكٌفٌة اإلٌجابٌة المتركزة على التفكٌر اإلٌجابً ،واألسلوب المركز على حل المشكلة ،والدعم
االجتماعً ،وإعادة التقٌٌم المعرفً .فً المقابل وجود عالقة ارتباطٌة سالبة بٌن الصمود النفسً وأسالٌب المواجهة غٌر التكٌفٌة أو
السلبٌة مثل التجنب ،ولوم الذات ،والمواجهة المتمركزة على االنفعال.
أجمعت معظم الدراسات فً كل محور من المحاور السابقة على أهمٌة المساندة االجتماعٌة والجانب الدٌنً الروحانً مثل دراسة
) ، (Thompson, 2009ودراسة "صفاء عفٌفً" ( ،)7566ودراسة )(Maze, 2013
وأوضحت الدراسات التً تناولت الصمود النفسً ارتباط الصمود إٌجابٌا ً بالكفاءة الذاتٌة ،ومهارات حل المشكلة ،والتفاؤل ،والدفء
والبٌئة الداعمة والمساندة ،واالتجاه نحو الحٌاة ،وارتفاع مفهوم الذات ،والسعادة ،والرضا ،واألمل ،واإلنجاز ،والتنظٌم الذاتً،
واألداء األكادٌمً المرتفع ،والصحة العقلٌة ،وحُسن الحالة النفسً ،والدافعٌة ،والقوة واألخالقٌة ،والقٌم الروحٌة ،والشعور بالراحة.
وارتباطه سلبٌا ً بالقلق ،والتوتر ،واالكتئاب ،والعزلة ،مما أفاد الباحثة أثناء تحدٌد أبعاد ومقومات الصمود النفسً لبناء المقٌاس.
كما أكدت الدراسات التً تناولت أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة أن المواجهة ارتبطت إٌجابٌا ً باآلتً( :مفهوم الذات،
والمساندة من األسرة ،وبالرضا عن الحٌاة ،واألسلوب الصحٌح فً التعامل مع المشكالت ،والتوجه اإلٌجابً القائم على البناء
المعرفً اإلٌجابً ،والحالة الروحانٌة الطٌبة ،والصبر ،وروح المرح ،والتحدي ،واللجوء لمشورة اآلخرٌن ،والتخطٌط الواعً لحل
المشكالت ،والمرونة ،وصحة الفرد النفسٌة ،والرضا عن الحٌاة وعن النفس ،وتوكٌد الذات ،ومهارة إدارة الوقت ،والصالبة،
التفاؤل ،ووجود معنى للحٌاة) ،بٌنما ارتبطت المواجهة سلبٌا ً باآلتً( :االغتراب ،واالحتراق النفسً ،والقلق ،واالنسحاب،
واالكتئاب ،والمواجهة السلبٌة القائمة على االنفعال) ،وقد استفادت الباحثة من ذلك أثناء إعداد مقٌاس أسالٌب مجابهة أحداث الحٌاة
الضاغطة.
أوضحت دراسة "صبحً الكافوري" ( )7555أن للتدرٌب السلوكً المعرفى فائدة كبٌرة فً مجابهة الصعاب والمواقف الحٌاتٌة
الضاغطة ،وقد استفادت الباحثة من ذلك فً إعداد فنٌات البرنامج.
فروض البحث:
فى ضوء التراث النظرى والدراسات السابقة ٌمكن صٌاغة فروض الدراسة على النحو التالً:

توجد عالقة بٌن درجة الصمود النفسى وأسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى الطالبة الجامعٌة.
تتحسن درجة الصمود النفسى لدى المجموعة التجرٌبٌة بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبى على مقٌاس الصمود النفسى.
تتفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فى درجة الصمود النفسى فى القٌاس البعدى على مقٌاس الصمود النفسى.
تختلف درجة الصمود النفسى باختالف القٌاسٌن البعدى والتتبعى للبرنامج التدرٌبى لدى أفراد المجموعة التجرٌبٌة.
تتحسن درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاس البعدى على مقٌاس أسالٌب مجابهة
أحداث الحٌاة الضاغطة.
تتفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فى درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة فى القٌاس البعدى.
تختلف درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة باختالف القٌاسٌن البعدى والتتبعى لدى أفراد المجموعة التجرٌبٌة.

منهج وإجراءات البحث
أوالً :منهج البحث
تم االستعانة بالمنهج الوصفً االرتباطً بهدف وصف العالقة بٌن الصمود النفسً وأسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة,
والمنهج التجرٌبً ذا المجموعتٌن المتكافئتٌن :حٌث تم استخدام التصمٌم التجرٌبً من خالل( القٌاس القبلى -البعدى -التتبعى)،
ومجموعة ضابطة وأخرى تجرٌبٌة.
ثانٌاً :عٌنة الدراسة
للتحقق من صحة فروض الدراسة تكونت عٌنة الدراسة من ثالث مجموعات كالتالى:
 )6مجموعة الدراسة االستطالعٌة:
تكونت مجموعة الدراسة االستطالعٌة من ( ):5طالبة من طالبات الفرقة الثانٌة قسم علم النفس بكلٌة البنات ،جامعة عٌن شمس
بهدف التحقق من الكفاءة السٌكومترٌة ألدوات الدراسة.
 )7مجموعة الدراسة الوصفٌة:
تكونت مجموعة الدراسة الوصفٌة من ( )7;5طالبة من طالبات الفرقة الثانٌة تخصص علم نفس وذلك للتحقق من صحة فروض
الدراسة الوصفٌة والوقوف على طبٌعة العالقة بٌن الصمود النفسً وأسالٌب مجابهة أحداث الحٌاة الضاغطة.
)8مجموعتى الدراسة التجرٌبٌة:
تم اختٌارها من أفراد المجموعة (الوصفٌة) ممن تقع درجاتهم فً اإلرباعً األدنى من متغٌرات الدراسة اى ممن حصلن على أقل
درجات فً مقٌاس الصمود النفسً ،وكذلك مقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة ،وٌبلغ قوامها ( );5طالبة تم تقسٌمهن
بالتساوى إلى مجموعتٌن إحداها تجرٌبٌة ،واألخرى ضابطة ،وذلك بعد التأكد من:
تكافؤ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً الصمود النفسى وأسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة.
أن ٌكون هناك تكافؤ فً المستوى االجتماعً والثقافً لألسرة.
أن ٌتراوح السن ما بٌن ( = )75: 6سنة.
ثالثاً :أدوات البحث
األداة األولى :مقٌاس الصمود النفسً (إعداد الباحثة)
مر إعداد مقٌاس الصمود النفسً بعدداً من الخطوات وهى كالتالى:
 : 6اإلطالع على اإلطار النظري المتعلق بالصمود النفسً:
من خالل استقراء التراث النظري ،واإلطالع على األطر النظرٌة ،أمكن التعرف على مفهوم الصمود النفسً وأبعاده ومجاالته،
وطرق قٌاس هذا الجانب الهام.
 :7اإلطالع على بعض المقاٌٌس السابقة التً تقٌس الصمود النفسً:
قامت الباحثة باالطالع على المقاٌٌس التً استخدمت لقٌاس الصمود النفسً بهدف الوقوف على النواحً الفنٌة لبناء هذا النوع من
المقاٌٌس من جهة ،ومن من جهة أخرى للتعرف على أهم المجاالت أو أبعاد الصمود النفسً التً تناولتها تلك المقاٌٌس حتى ٌمكننا
االستفاده منها ،كما كان اإلطالع على األبحاث العربٌة واألجنبٌة أمر فً غاٌة الضرورة واألهمٌة ،والجدول التالً ٌوضح مقاٌٌس
الصمود النفسً التً تم اإلطالع علٌها.

جدول ()6
مقاٌٌس الصمود النفسً التً تم اإلطالع علٌها
المقٌاس

ال ُم ِع ّد

السنة

مقٌاس الصالبة النفسٌى

إٌناس محمد سلٌمان علً منصور

(=)755

مقٌاس الصمود النفسً

Mary. Bolton Green

)(2010

مقٌاس الصمود النفسً

YoungU. Onwukwe

)(2010

مقٌاس الصمود النفسً

Ebony L. Johnso

)(2011

مقٌاس الصمود النفسً

محمد رزق البحٌري

()7566

مقٌاس الصمود النفسً

إٌمان مختار عامر

()7567

مقٌاس الصمود النفسً

ورد محمد مختار الجلبه

()7569

 -8وصف المقٌاس فً صورته األولٌة
ٌتكون المقٌاس فً صورته األولٌة من ( )8:موقف موزعٌن على خمسة أبعاد وهى(الكفاءة الذاتٌة أو الشخصٌة ،التفاؤل ،هدف
ومعنى الحٌاة ،المثابرة،قوة الشخصٌة(الصالبة)).
وصف المقٌاس فً صورته النهائٌة
ٌتكون المقٌاس فً صورته النهائٌة من ( )9:موقف موزعٌن على سبع أبعاد هى (الكفاءة الذاتٌة أو الشخصٌة ،التفاؤل ،هدف
ومعنى الحٌاة ،المثابرة،قوة الشخصٌة(الصالبة) ،القٌم الروحٌة والدٌنٌة ،الدعم والمساندة األسرٌة).
طرٌقة التصحٌح
تتدرج االستجابة بٌن ثالث اختٌارات وهى (أ ،ب ،ج ) ،وتتراوح درجة كل موقف ما بٌن ( )8 ،7 ،6حٌث تشٌر الدرجة ( )8إلى
تمتع الطالبة بقدراً عالٌا ً من الصمود النفسً ،والدرجة ( )7تشٌر إلى تمتع الطالبة بقدراً متوسط من الصمود النفسً ،بٌنما تشٌر
الدرجة ( )6على عدم تمتع الطالبة بالصمود النفسً (االرتباك أمام األزمات) ،وبذلك تنحصر الدرجة الكلٌة للمقٌاس ما بٌن (-9:
 )68:حٌث أن الدرجة ( )9:تمثل أقل درجة ٌمكن أن تحصل علٌها الطالبة  ،والدرجة ( )68:تمثل أقصى درجة ٌمكن أن تحصل
علٌها الطالبة
حساب الكفاءة السٌكومترٌة لمقٌاس الصمود النفسً
وهً التأكد من الصدق والثبات للمقٌاس بعد التعدٌالت الجدٌدة وإضافة البُعدٌن ،وذلك على النحوالتالى:
أوالً :حساب الصدق :
اعتمدت الباحثة على طرٌقتٌن للتاكد من صدق المقٌاس وهما:
 )6حساب المقارنات الطرفٌة:
المقارنات الطرفٌة تقوم فً جوهرها علً مقارنة متوسط درجات االقوٌاء فً المٌزان بمتوسط درجات الضعاف فً نفس ذلك
المٌزان بالنسبة لتوزٌع درجات المقٌاس .ولذا سمٌت بالمقارنة الطرفٌة العتمادها علً الطرف الممتاز (اإلرباعً االعلً) والطرف
الضعٌف (اإلرباعً االدنً) للمٌزان.
وقد قامت الباحثة بحساب فروق المتوسطات الطرفٌة والكشف عن داللتها اإلحصائٌة والجدول التالً ٌوضح الفروق:

جدول ()7
حساب المقارنات الطرفٌة لمقٌاس الصمود النفسى
المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

أفراد المستوي المٌزانً
الضعٌف

66>.:5

9.<7

افراد المستوي المٌزانً
القوي

686.67

الصمود النفسى

النسبة الحرجة

<<**;.

المقٌاس ككل

الداللة اإلحصائٌة

6.67

دال عند مستوى داللة ()5.56

وٌتضح من نتائج الجدول السابق أن قٌمة النسبة الحرجة المحسوبة تزٌد علً = 7.:درجة معٌارٌة وهذا ٌدل علً ان الفرق بٌن
المتوسطٌن له داللة إحصائٌة أي أن درجات هذا االختبار تمٌز تمٌٌزاً واضحا ً بٌن المستوٌات الضعٌفة والقوٌة أي أن هذا المقٌاس
صادق فً قٌاسه.
الصدق المنطقً:
ونعنً به حُسن تمثٌل المقٌاس للظاهرة التً ٌضطلع بتشخٌصها ،وقد تم بناء وإعداد مقٌاس الصمود النفسً فً ضوء األطر النظرٌة
المعنٌة بتوصٌف مظاهر الصمود النفسً ،وانطالقا ً من القراءات السٌكولوجٌة المتعلقة بالصمود النفسً تم صٌاغة مفردات مقٌاس
الصمود النفسً.
ثانٌاً :حساب الثبات
اعتمدت الباحثة على طرٌقتٌن للتاكد من ثبات المقٌاس وهما:
 )6ألفا كرونباخ (: )Alpha Cronbach Test
قامت البا حثة باستخدام إختبار ألفا كرونباخ لتحدٌد مدى إمكانٌة االعتماد على إجابات عٌنة الدراسة ،ومدى تجانس اإلجابات ،ومدى
إمكانٌة تعمٌم نتائجها ،فإذا زاد هذا االختبار عن  5.;5فٌمكن االعتماد على نتائج الدراسة وتعمٌمها على مجتمع الدراسة ككل.
 )7طرٌقة إعادة التطبٌق (: )Test r-test
قامت الباحثة اٌضا باستخدام طرٌقة اعادة التطبٌق لتحدٌد مدى إمكانٌة االعتماد على إجابات عٌنة الدراسة ،ومدى تجانس اإلجابات،
ومدى إمكانٌة تعمٌم نتائجها على مجتمع العٌنة ،فإذا زاد هذا االختبار عن  5.<5فٌمكن االعتماد على نتائج الدراسة وتعمٌمها على
مجتمع الدراسة ككل.
ولقد جاءت قٌمة معامل ألفا وقٌمة معامل االرتباط الخطً لبٌرسون كما فً الجدول التالً:
جدول ()8
حساب ثبات العبارات ألبعاد مقٌاس الصمود النفسى (ن=):5
األبعاد

قٌمة ألفا

معامل االرتباط العادة
التطبٌق

الكفاءة الذاتٌة أو الشخصٌة

**5.>9:

**5.>57

التفاؤل

**5.<7:

=**5.=7

هدف ومعنى للحٌاة

**5.;8:

;**5.=5

المثابرة

<;<**5.

**5.<=9

قوة الشخصٌة(الصالبة)

**5.<5:

>**5.=8

القٌم الروحٌة والدٌنٌة

**5.<<7

=**5.=8

الدعم والمساندة األسرٌة

**5.<95

**5.<=7

المقٌاس ككل

;**5.>5

==>**5.

الداللة اإلحصائٌة

دال عند مستوى داللة ()5.56

وٌتضح من الجدول السابق أن قٌم معامالت ألفا جمٌعها قٌم مرتفعة ،وكانت قٌمة ألفا إلجمالً المقٌاس (; )5.>5وهً قٌمة مرتفعة،
وتشٌر قٌم معامالت الثبات إلى صالحٌة المقٌاس للتطبٌق وإمكانٌة االعتماد على نتائجه والوثوق به ،واٌضا قٌم معامالت االرتباط
إلعادة التطبٌق جمٌعها قٌم مرتفعة ،وكانت قٌمة االرتباط للدرجة الكلٌة للمقٌاس (==> )5.وهً قٌمة مرتفعة ،وتشٌر قٌم معامالت
الثبات إلى صالحٌة المقٌاس للتطبٌق وإمكانٌة االعتماد على نتائجه والوثوق به.
األداة الثانٌة :مقٌاس أسالٌب مواجهة احداث الحٌاة الضاغطة لدى الطالبة الجامعٌة (إعداد الباحثة)
تم إعداد مقٌاس أسالٌب مواجهة ضغوط الحٌاة وفقا ً لعدد من الخطوات وذلك كما ٌلً:
اإلطالع على اإلطار النظري المتعلق بأسالٌب مجابهة ضغوط الحٌاة:
حٌث استقراء البحوث والدراسات التً تناولت أسالٌب مواجهة الضغوط وتعرٌفاتها وتصنٌفاتها وما ترتب على ذلك من صٌاغة
التعرٌف اإلجرائً الذي ٌمكننا من قٌاس أسالٌب المواجهة.
اإلطالع على بعض المقاٌٌس السابقة التً تقٌس أسالٌب مواجهة الضغوط:
قامت الباحثة باالطالع على بعض المقاٌٌس التً استخدمت لقٌاس أسالٌب مواجهة الضغوط؛ بهدف الوقوف على النواحً الفنٌة لبناء
هذا النوع من المقاٌٌس من جهة ،ومن جهة أخرى للتعرف على أهم أبعاد أسالٌب مواجهة الضغوط التً تناولتها تلك المقاٌٌس حتى
ٌمكننا االستفادة منها فً بناء المقٌاس الحالً ،والجدول التالى ٌوضح مقاٌٌس أسالٌب مواجهة ضغوط الحٌاة ومشكالتها التً تم
اإلطالع علٌها:
جدول ()9
مقاٌٌس أسالٌب مواجهة ضغوط الحٌاة ومشكالتها
التً تم اإلطالع علٌها
المقٌاس

ال ُمعِّد

السنة

مقٌاس أسالٌب مواجهة الضغوط

إعداد :منى محمود محمد عبد هللا

()7557

مقٌاس أحداث الحٌاة الضاغطة

إعداد :محمد سعد حامد عثمان

()7565

مقٌاس أسالٌب مواجهة المشكالت الحٌاتٌة

إعداد :سهام محمد عبد الفتاح خلٌفة

()7567

المقٌاس

ال ُمعِّد

السنة

مقٌاس المجابهة اإلٌجابٌة

إعداد :شٌفارزر ()Ralf Schwarzer

()7568

ترجمة( :مرفت أحمد شوقً ،صفاء األعسر
وآخرون)7567 ،
نقالً عن زكٌة مٌالد جابر
مقٌاس أحداث الحٌاة الضاغطة

إعداد :مسفر ٌحٌى القحطانً

()7568

مقٌاس أحداث الحٌاة الضاغطة

إعداد :هبة محمد حسن عباس

()7568

مقٌاس أسالٌب استٌعاب المواقف الضاغطة

إعدادRudolf- Moos :

()7569

ترجمة :رجب رجب شعبان ،ورجب علً شعبان
()6>>5
نقالً عن أسماء رمضان عبد المحسن
مقٌاس أحداث الحٌاة الضاغطة

إعداد :سحر عبد العظٌم إبراهٌم فرج

(;)756

إعداد المقٌاس فً صورته األولٌة
ٌتكون المقٌاس فً صورته األولٌة من (  ) ;6عبارة موزعٌن على ثمانٌة أبعاد وهى:
.6التحلٌل المنطقً.
 .7أسلوب حل المشكالت.
.8تحمُّل المسئولٌة والمواجهة اإلٌجابٌة.
 .9طلب الدعم والمساعدة.

.:االستسالم وتقبُّل األمر الواقع.
;.اإلحجام المعرفً.
<.التجنب واالنعزال.
= .التنفٌس االنفعالً.

إعداد المقٌاس فً صورته النهائٌة
قامت الباحثة بإجراء بعض من التعدٌالت على الصورة األولٌة للمقٌاس وبذلك ٌتكون المقٌاس فً صورته النهائٌة من (  ) =5عبارة
موزعٌن على ثمانٌة أبعاد ،أربعة أبعاد منها تمثل أسالٌب إٌجابٌة لمواجهة احداث الحٌاة الضاغطة وهى (التحلٌل المنطقً ،أسلوب
حل المشكالت ،تحمُّل المسئولٌة والمواجهة اإلٌجابٌة ،طلب الدعم والمساعدة) ،وأربعة أبعاد منها تمثل أسالٌب سلبٌة لمواجهة احداث
الحٌاة الضاغطة وهى (االستسالم وتقبُّل األمر الواقع ،اإلحجام المعرفً ،التجنب واالنعزال ،التنفٌس االنفعالً).
طرٌقة التصحٌح
تندرج االستجابة على عبارات االختبار إلى ثالث بدائل وهً( :نعم  /أحٌاناً /ال) وتأخذ االستجابة ،وتأخذ االستجابة "نعم" ()8
درجات ،وتأخذ االستجابة "أحٌاناً" ( )7درجتان ،وتأخذ االستجابة "ال" ( )6درجة واحدة ،وذلك بالنسبة للعبارات اإلٌجابٌة من (:6
< ،)7بٌنما العبارات السلبٌة من (= ):9 :7تأخذ عكس التصحٌح ،وبذلك تصبح أعلى درجة هً ( )795والتً تدل على قدرة وقوة
الفرد لمجابهة الضغوط ،بٌنما أقل درجة هً ( )=5والتً تدل على ضعف وانهٌار الشخصٌة أثناء مواجهة الضغوط واألزمات.
حساب الكفاءة السٌكومترٌة لمقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
للتحقق من الكفاءة السٌكومترٌة لمقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة قامت الباحثة بحساب الصدق والثبات واالتساق
الداخلى ،وذلك من خالل تطبٌق المقٌاس على مجموعة التحقق من الكفاءة السٌكومترٌة ،وفٌما ٌلً ذلك بشًء من التفصٌل:

أوالً :صدق المقٌاس
استخدمت الباحثة طرٌقتٌن لقٌاس صدق المقٌاس وهما:
 )6حساب المقارنات الطرفٌة:
طرٌقة المقارنات الطرفٌة تقوم فً جوهرها علً مقارنة متوسط درجات االقوٌاء فً المٌزان بمتوسط درجات الضعاف فً نفس ذلك
المٌزان بالنسبة لتوزٌع درجات المقٌاس .ولذ سمٌت بالمقارنة الطرفٌة العتمادها علً الطرف الممتاز (اإلرباعً االعلً) والطرف
الضعٌف (اإلرباعً االدنً) للمٌزان.
وقد قامت الباحثة بحساب فروق المتوسطات الطرفٌة والكشف عن داللتها اإلحصائٌة والجدول التالً ٌوضح الفروق:
جدول ():
حساب المقارنات الطرفٌة لمقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث
الحٌاة الضاغطة
المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

أفراد المستوي المٌزانً
الضعٌف

6>6.;7

;.:5

افراد المستوي المٌزانً
القوي

<=775.

المجابهة

النسبة الحرجة

**66.>7

المقٌاس ككل

الداللة اإلحصائٌة

7.96

دال عند مستوى داللة ()5.56

وٌتضح من نتائج الجدول السابق أن قٌمة النسبة الحرجة المحسوبة تزٌد على = 7.:درجة معٌارٌة وهذا ٌدل علً ان الفرق بٌن
المتوسطٌن له داللة إحصائٌة أي أن درجات هذا المقٌاس تمٌز تمٌٌزاً واضحا ً بٌن المستوٌات الضعٌفة والقوٌة أي أن هذا المقٌاس
صادق فً قٌاسه.
 )7الصدق المنطقً:
ونعنً به حُسن تمثٌل المقٌاس للظاهرة التً ٌضطلع بتشخٌصها ،وقد تم بناء وإعداد مقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
فً ضوء األطر النظرٌة المعنٌة بتوصٌف مظاهر أحداث الحٌاة الضاغطة ،وانطالقا ً من القراءات السٌكولوجٌة المتعلقة بالمواجهة
الفعالة ألحداث الحٌاة الضاغطة تم صٌاغة مفردات مقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة.
ثانٌاً :حساب الثبات
استخدمت الباحثة عدد من األسالٌب لقٌاس ثبات المقٌاس وهً:
 )6ألفا كرونباخ (:)Alpha Cronbach Test
تم حساب إختبار ألفا كرونباخ لتحدٌد مدى إمكانٌة االعتماد على إجابات عٌنة الدراسة ،ومدى تجانس اإلجابات ،ومدى إمكانٌة تعمٌم
نتائجها على مجتمع العٌنة ،فإذا زاد هذا االختبار عن  5.;5فٌمكن االعتماد على نتائج الدراسة وتعمٌمها على مجتمع الدراسة ككل.
 )7طرٌقة اعادة التطبٌق (:)Test r-test
قامت الباحثة باستخدام طرٌقة اعادة التطبٌق لتحدٌد مدى إمكانٌة االعتماد على إجابات عٌنة الدراسة ،ومدى تجانس اإلجابات ،ومدى
إمكانٌة تعمٌم نتائجها على مجتمع العٌنة ،فإذا زاد هذا االختبار عن  5.<5فٌمكن االعتماد على نتائج الدراسة وتعمٌمها على مجتمع
الدراسة ككل.

ولقد جاءت قٌمة معامل ألفا وقٌمة معامل االرتباط الخطً لبٌرسون كما فً الجدول التالً:

جدول (;)
حساب الثبات ألبعاد مقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة (ن=):5
األبعـــاد

قٌمة ألفا

اعادة التطبٌق

التحلٌل المنطقً

**5.;>5

**5.=96

أسلوب حل المشكالت

**5.<95

**5.=<6

تحمُّل المسئولٌة والمواجهة اإلٌجابٌة

**5.38.

**5.>9:

طلب الدعم والمساعدة

**5.<6:

**5.=77

االستسالم وتقبُّل األمر الواقع

>>=**5.

**5.>6:

اإلحجام المعرفً

**5.<=6

**5.=<7

التجنب واالنعزال

**5.<89

**5.=;:

التنفٌس االنفعالً

**5.<=:

=**5.>8

المقٌاس ككل

**5.=56

=>>**5.

الداللة اإلحصائٌة

دال عند مستوى داللة ()5.56

وٌتضح من الجدول السابق أن قٌم معامالت ألفا جمٌعها قٌم مرتفعة ،وكانت قٌمة ألفا للدرجة الكلٌة المقٌاس ( )5.=56وهً قٌمة
مرتفعة ،وتشٌر قٌم معامالت الثبات إلى صالحٌة المقٌاس للتطبٌق وإمكانٌة االعتماد على نتائجه والوثوق به.
وٌتضح من الجدول اٌضا ان قٌم معامالت االرتباط إلعادة التطبٌق جمٌعها قٌم مرتفعة ،وكانت قٌمة االرتباط إلجمالً المقٌاس
(=>> ) 5.وهً قٌمة مرتفعة ،وتشٌر هذه القٌم من معامالت الثبات إلى صالحٌة المقٌاس للتطبٌق وإمكانٌة االعتماد على نتائجه
والوثوق به.
األداة الثالثة :استمارة المستوى االجتماعً والثقافً (إعداد مجدي ماهر صلٌب ،)6>>; ،تعدٌل الباحثة أعد هذه االستمارة (مجدي
ماهر صلٌب) عام ;>>6م ،وتتكون هذه االستمارة من خمسة عشر سؤاالً ،مقسمة إلى ثالث مجموعات وهً ( :المستوى
االقتصادي ،والمستوى االجتماعً ،والمستوى الثقافً) ،وقامت الباحثة فً الدراسة الراهنة باالستعانة بالفقرات الخاصة بالمستوى
االجتماعً والثقافً فقط دون المستوى االقتصادي ،ثم قامت الباحثة بإعادة حساب الصدق والثبات الستمارة المستوى االجتماعً
والثقافى
األداة الرابعة :برنامج تدرٌبً لتنمٌة مقومات الصمود النفسً لتحسٌن القدرة على مجابهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى الطالبة
الجامعٌة -إعداد الباحثة
ُ
ص ِّم َم هذا البرنامج لتنمٌة الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة ممن لٌس لدٌهن القدرة على مواجهة ضغوط الحٌاة ،وسوف ٌتم
توضٌح ذلك من خالل اآلتً:
البُعد التنظٌري للبرنامج
َّ
تمثل فً النظرٌات التً اعتمد علٌها البرنامج ،وٌمكن إجمالها فٌما ٌلً:
نظرٌة ألبرت الٌس ( )A- Ellisفً العالج العقالنً االنفعالً:

تقوم نظرٌة العالج العقالنً فً االنفعالٌة السلوكٌة على فكرة محورٌة وأساسٌة ،تلك هً التً أقرها ألبرت الٌس صاحب نظرٌة
"الدفع المنفعل"؛ حٌث ٌرى أن االستجابات االنفعالٌة التً تحدث خالل التفاعل بالمواقف المختلفة ،ال تحدث بسبب هذه المواقف،
ولكن نتٌجة إلدراكنا وتفكٌرنا فً هذه المواقف؛ فشعورنا باالكتئاب أو الحزن الشدٌد إثر العجز عن تحقٌق هدف معٌن أو خسارة
شًء هام ال ٌنشأ بسبب هذه الخسارة أو العجز ،ولكن بسبب ما ننسجه من تصورات سوداء حول هذه الحوادث ،وعلٌه إذا كانت
طرٌقة التفكٌر ال معقولة وغٌر منطقٌة ،فإن انفعاالتنا ستكون على درجة مرتفعة من االضطرابات
(عبد الستار إبراهٌم ،على عبد هللا عسكر.)855 :7>> ،755> ،

نظرٌة اإلرشاد المعرفً السلوكً
نشأ التٌار المعرفً السلوكً فً أحضان المدرسة السلوكٌة وهو تٌار منفصل تماما ً عن المدرسة السلوكٌة ،وٌضم فرٌق من
المعالجٌن المعرفٌٌن والباحثٌن أمثال أرون بٌك ( )Beckوماهونً ( ،...)Mahoneyوٌعتقد هؤالء المعالجون أن الحوار الداخلً أو
التحدث إلى الذات من جانب المسترشدٌن ٌلعب دوراً أساسٌا ً فً سلوكهم ،وٌتم النظر إلى السلوك واالنفعاالت كنتٌجة للعملٌات
المعرفٌة وٌتم تغٌر السلوك واالنفعاالت الالتوافقٌة من خالل تصحٌح المعتقدات المضطربة (رشدي فام منصور.)6;7 ،7555 ،
ٌُ َق ِّدم البرنامج من خالل (= )8جلسة تشتمل فى معظمها على مجموعة من الفنٌات والتً تمثل انعكاسا ً حقٌقٌا ً لألهداف التً ٌرمً إلى
تحقٌقها هذا البرنامج ،وتتنوع هذه الفنٌات ما بٌن فنٌات معرفٌة وسلوكٌة ووجدانٌة ،وهً تمثل فنٌات العالج العقالنً االنفعالً،
وهً النظرٌة التً ٌستند علٌها البرنامج وتمثل إحدى ركائزه ،والجدول التالً ٌوضح ملخص جلسات البرنامج:
جدول (<)
ملخص جلسات برنامج لتنمٌة الصمود النفسً لدى الطالبة الجامعٌة لتحسٌن أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
رقم الجلسة

عنوان الجلسة

األولى

تمهٌد وتعارف

الثانٌة

ما هو الصمود

أهداف الجلسة

الفنٌات المستخدمة فً
الجلسة

زمن
الجلسة

أوالً :التعارف المتبادل:
 -6أن ُت َعرِّ ف الباحثة نفسها ألفراد المجموعة التجرٌبٌة.
 -7أن تتعرف الباحثة على أفراد المجموعة التجرٌبٌة.
 -8التعرٌف العام بالبرنامج االرشادي لتهٌئتهم للدخول إلٌه.
ثانٌاً :االتفاق:
-6على جدول مواعٌد الجلسات والمكان المناسب إلنعقادها.

المناقشة ـ المحاضرة ـ
اإلفصاح عن الذات

 ;5دقٌقة

-7على االلتزام بالتعلٌمات العامة فٌما ٌتعلق باالنضباط
والهدوء ،واإلنصات الجٌد ،والحرص على التفاعل النشط،
وااللتزام بالحضور فً المواعٌد لكً تحقق الجلسات الفائدة
المرجوة.
-8التأكٌد على الثقة المتبادلة والسرٌة.
-9التأكٌد على الرغبة الصادقة فً مساعدة اآلخرٌن
المشاركٌن فً البرنامج.
التعرٌف بالصمود النفسً من خالل:

المحاضرة ـ المناقشة ـ
اإلنصات أو االستماع

 >5دقٌقة

رقم الجلسة

عنوان الجلسة

أهداف الجلسة

النفسً؟

(مفهومه ،النماذج المفسرة لمفهوم الصمود النفسً،
استجابات األفراد ،وقت األزمة).
-6التعرف أكثر على الصمود النفسى من خالل عرض
سمات األفراد ذوى الصمود النفسى المرتفع.

الثالثة

ما هو الصمود
النفسً؟

الرابعة

الوعً بالذات
أول خطوة
على طرٌق
الصمود

الخامسة

الوعً بالذات
أول خطوة
على طرٌق
الصمود

-7التاكٌد على امكانٌة تنمٌة الصمود النفسى لدى الفرد.
-8إكساب الطالبات بعض الطرق واألسالٌب التى ٌمكن من
خاللها تنمٌة الصمود النفسى.

الفنٌات المستخدمة فً
الجلسة

زمن
الجلسة

الجٌد ـ الواجب المنزلً

المحاضرة ـ المناقشة ـ
العصف الذهنً ـ
الواجب المنزلً

 >5دقٌقة

-6شرح الوعً بالذات من خالل توضٌح مفهوم وأهداف
الوعً بالذات.
-7أن تستطٌع الطالبة مالحظة ذاتها.
-8أن تمٌز الطالبة بٌن السلوك الذي ٌظهر فٌه الوعً
بالذات والسلوك الذي ال ٌظهر فٌه الوعً بالذات.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
اإلفصاح عن الذات ـ
الواجب المنزلً

 >5دقٌقة

-9أن تتمكن الطالبة من عمل حوار إٌجابً مع نفسها.
-6شرح وتوضٌح مصادر الوعً بالذات.
-7التعرف على أحد النماذج التً تساعد على معرفة الذات
بشكل أفضل.
-8أن تمارس الطالبة مهارة الوعً بالذات.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
الواجب المنزلً

 >5دقٌقة

-9أن تستطٌع الطالبة أن تقٌم سلوكها وسلوك اآلخرٌن من
خالل نماذج الوعً بالذات.
-6التوعٌة بأهمٌة وضرورة معرفة الذات وبالتالً التدرٌب
على كٌفٌة تحسن صورة الذات.

السادسة

-7تدرٌب الطالبات على التخلص من العبارات السلبٌة
المواجهة للذات.
التدرٌب على
مهارة الوعً
بالذات

-8التعرف على الكنز الذي بداخلنا وهو (العقل الباطن).
-9تمكٌن الطالبة من تكوٌن شعور جٌد حول نفسها وتقبُّل
ذاتها.

-:أن تستطٌع الطالبة تحقٌق ذاتها وذلك بتحقٌق ما حددته
أو وضعته من أهداف لنفسها.
;-التعرف على صفات األشخاص الواثقٌن والواعٌن

المحاضرة ـ المناقشة ـ
الواجب المنزلً ـ
الحوار اإلٌجابً مع
النفس

 >5دقٌقة

رقم الجلسة

عنوان الجلسة

السابعة

الصمود
النفسً سالح
لمواجهة
الضغوط

الثامنة

الشخصٌة
الصامدة

التاسعة

الكفاءة الذاتٌة

العاشرة

الكفاءة الذاتٌة

الحادٌة عشر

الكفاءة الذاتٌة

أهداف الجلسة

الفنٌات المستخدمة فً
الجلسة

زمن
الجلسة

بذواتهم.
-6أن تعرف الطالبة أهمٌة الصمود كدرع صلب لمواجهة
األزمات والضغوط.
-7أن تشعر بأهمٌة وضرورة تنمٌة وتحسٌن الصمود لدٌها.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
التحصٌن ضد الضغوط
ــ الواجب المنزلً

 ;5دقٌقة

-6أن تعرف الطالبة مجموعة الصفات والسمات التً تمٌز
الشخص الصامد عن غٌره.
-7أن تحاول الطالبة البحث فً داخلها عن هذه الصفات
ومعرفة ما ٌنقصها وتكتسبه ،ومابداخلها من نقاط ضعف
وتحاول تحسٌنها.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
التحصٌن ضد الضغوط
ـ التعزٌز ـ نقل الخبرة ـ

 ;5دقٌقة

-8ترغٌب الباحثة فً هذه الشخصٌة حتى تود الطالبة أن
تكون مثلها.
-6أن تعرف الطالبات مفهوم الكفاءة الذاتٌة.
-7أن تدركن العالقة بٌن الكفاءة الذاتٌة والقوى االنسانٌة.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
الواجب المنزلً ـ
التعزٌز

 >5دقٌقة

-6أن تدرك مصادر الكفاءة الذاتٌة .
-7أن تشعر بأهمٌة البحث بداخلها عن مصادر الكفاءة
الذاتٌة.
-6أن تشعر الطالبه بأهمٌة تنمٌة الكفاءة الذاتٌة لدٌها.
-7أن تتدرب على كٌفٌة تنمٌة وتطوٌر الكفاءة الذاتٌة.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
الواجب المنزلً

 >5دقٌقة

المحاضرة ـ المناقشة
الواجب المنزلً ـ
التعزٌز

 >5دقٌقة

-6تحفٌز وتنشٌط الجانب الدٌنً والروحانً لدى الطالبات.
الثانٌة عشر

-7اإللتجاء والهرع إلى هللا.
الثقة باهلل سر
الصمود

-8االحتماء باهلل والتسلح بقوة العقٌدة فى مواجهة األزمات
والمشكالت .

المحاضرة ـ المناقشة ـ
النمذجة ـ التحصٌن ضد
الضغوط

 >5دقٌقة

-9التمسك بالعبادات وأداء الطقوس الدٌنٌة والتى تبعث
الطمئانٌنة فى أوقات المحن والشدائد.

الثالثة عشر

المثابرة
واإلصرار
الوجه اآلخر
للصمود

-6التعرف على معنى المثابرة واإلصرار.
-7تدرٌب الطالبات على المثابرة أمام المشكالت حتى
وصول الهدف.
-8معرفة أهم السمات التً تمٌز الشخص المثابر.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
النمذجة ـ الحوار
اإلٌجابً مع النفس

 >5دقٌقة

رقم الجلسة

عنوان الجلسة

الرابعة عشر

المثابرة
واإلصرار
الوجه اآلخر
للصمود

الخامسة
عشر

اإلرادة سر
النجاح

السادسة
عشر

اإلرادة سر
النجاح

السابعة عشر

هدف ومعنى
للحٌاة

أهداف الجلسة
-6معرفة أهمٌة المثابرة فً حٌاتنا.
-7االستفادة العملٌة من نماذج األفراد الذٌن ٌتصفون
بالمثابرة.
-8تحفٌز الطالبات على تحسٌن المثابرة لدٌهن.
-6التعرف على معنى اإلرادة.
-7توعٌة الطالبات بمكونات اإلرادة.

الفنٌات المستخدمة فً
الجلسة

زمن
الجلسة

المحاضرة ـ المناقشة ـ
الحوار اإلٌجابً مع
النفس ـ ـ اإلفصاح عن
الذات ـ

 >5دقٌقة

المحاضرة ـ ـ النمذجة ـ
التعزٌز ـ الواجب
المنزلً ـ اإلنصات أو
االستماع الجٌد

 >5دقٌقة

-6التعرف على تصنٌفات اإلرادة.
-7اجراء مقارنة بٌن اإلرادة القوٌة واإلرادة الضعٌفة.
-8التعرف على مظاهر اإلرادة القوٌة
-9توعٌة الطالبات بأسباب ضعف اإلرادة.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
التعزٌز ـ الواجب
المنزلً

 >5دقٌقة

-:توعٌة الطالبات بالعوامل التً تساعدهن على تقوٌة
اإلرادة.
-6التعرف على المعنى والهدف من الحٌاة.
-7اإلحساس بحب الحٌاة والتمسك بها مهما كان بها من
ضغوط.
-8وصف لسمات األفراد المحبٌن لحٌاتهم ولدٌهم معنى
وهدف لها.
الثامنة عشر

هدف ومعنى
للحٌاة

-6وصف لسمات األفراد الذٌن لدٌهم معنى سلبً لحٌاتهم
ومحاولة البعد عن هذه السمات.
-7معرفة رأي اإلسالم فً الحٌاة.

المحاضرة ـ ـ النمذجة ـ
التحصٌن ضد الضغوط
ـ نقل الخبرة ـ الواجب
المنزلً

المحاضرة ـ المناقشة ـ
نقل الخبرة ـ الواجب
المنزلً

 >5دقٌقة

 >5دقٌقة

-6التعرف على معنى المرونة والمفاهٌم المرتبطة بها.
-7تدرٌب الطالبات على التعامل المرن مع مواقف الحٌاة.
التاسعة عشر

المرونة هً
الدرع األقوى
للصمود

العشرون

الصالبة وقوة

-8التعرف على مكونات وسمات المرونة.
-9تنمٌة شعور الطالبات بالقدرة على البدء من جدٌد.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
حل المشكالت ـ
المرونة فً التفكٌر

 >5دقٌقة

-:تدرٌب الطالبات على المرونة اإلٌجابٌة ،والمرونة فً
التفكٌر ،والمرونة فً الحٌاة عموماً.
-6التعرف على مفهوم الصالبة النفسٌة ومالمحها األساسٌة .المحاضرة ـ المناقشة ـ
اإلفصاح عن الذات ـ

 >5دقٌقة

رقم الجلسة

عنوان الجلسة

أهداف الجلسة

الفنٌات المستخدمة فً
الجلسة

الشخصٌة

-7شرح أبعاد الصالبة النفسٌة.

العصف الذهنً

زمن
الجلسة

-6التعرف على سمات األفراد ذوى الصالبة النفسٌة.
الحادٌة
والعشرون

الصالبة وقوة
الشخصٌة

الثانٌة
والعشرون

الصالبة وقوة
الشخصٌة

الثالثة
والعشرون

التفاؤل واألمل

الرابعة
والعشرون

التفاؤل واألمل

الخامسة
والعشرون

التفاؤل واألمل

السادسة
والعشرون

التفكٌر
اإلٌجابً مدخل
الصمود

السابعة
والعشرون

التفكٌر
اإلٌجابً مدخل
الصمود

الثامنة
والعشرون

التفكٌر
اإلٌجابً مدخل
الصمود

-7الشعور بأهمٌة الصالبة النفسٌة.
-8التدرٌب على التمسك بالصالبة النفسٌة عند مواجهة
الضغوط.

المحاضرة ـ المناقشة ــ
اإلنصات أو االستماع
الجٌد

 >5دقٌقة

التأكٌد على أن الصالبة النفسٌة نقطة ارتكاز أو محور
ارتكاز ،وذلك من خالل ربطها بالمرونة اإلٌجابٌة والتفاؤل
واإلرادة.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
الواجب المنزلً
اإلنصات أو االستماع
الجٌد

 >5دقٌقة

-6التعرف على معنى التفاؤل واألمل.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
النمذجةـ العصف
الذهنً ــ الواجب
المنزلً

 >5دقٌقة

توضٌح أهم العوامل التً تؤثر على التفاؤل.

المحاضرة المناقشةـ
التعزٌزالواجب المنزلً

 >5دقٌقة

-6عرض العوامل المؤثرة فى أسلوب تفسٌرنا لألحداث.

المحاضرة ــ النمذجة ــ
اإلنصات أو االستماع
الجٌد ـ الواجب المنزلً

 >5دقٌقة

-6التعرف على معنى التفكٌر اإلٌجابً.

المحاضرة ـ الحوار
اإلٌجابً مع النفس ـ
اإلفصاح عن الذات ـ
الواجب المنزلً ـ
التعزٌز

 >5دقٌقة

-6التعرف على مكونات اإلٌجابٌة

المحاضرة ـ المناقشة ـ
النمذجة ـ الحوار
اإلٌجابً مع النفس ــ
الواجب المنزلً

 >5دقٌقة

 -7توضٌح كٌفٌة تفسٌر التفاؤل.

-7تنمٌة شعور السعادة واألمل والرضا عن الحٌاة.

-7عرض صفات األفراد اإلٌجابٌون.

-7األحساس بأهمٌة هذه المكونات وحث الطالبات على
االتصاف بها.
-6استكمال عراض مكونات اإلٌجابٌة وحث الطالبات على
االتصاف بها.
-7شرح مفهوم الطاقة اإلٌجابٌة
-8تدرٌب الطالبات على استثمار طاقتهم اإلٌجابٌة والبعد
عن األفكار واألشخاص السلبٌة.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
النمذجة ــ الواجب
المنزلً ـ التعزٌز

 >5دقٌقة

رقم الجلسة

عنوان الجلسة

أهداف الجلسة

التاسعة
والعشرون

الطموح
والتحدي السمة
األقوى
للصامدٌن

-6التعرف على معنى الطموح والتحدي.

الثالثون

الطموح
والتحدي السمة
األقوى
للصامدٌن

الحادٌة
والثالثون

أحداث الحٌاة
الضاغطة

-7توضٌح سمات الشخص الطموح .
-8شرح لمظاهر مستوى الطموح والتحدى.

الفنٌات المستخدمة فً
الجلسة

زمن
الجلسة

المحاضرة ـ المناقشة ـ
نقل الخبرة ـ التعزٌز ـ
الواجب المنزلً

 >5دقٌقة

-6التعرف على العوامل التى تؤثر على مستوى الطموح
والتحدي.
-7وصف ألنواع مستوى الطموح والتحدى.
-8التوعٌة بأهمٌة الطموح والتحدي لدى الشخصٌة القوٌة
الصامدة.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
التعزٌز ـ الواجب
المنزلً

 >5دقٌقة

-9تحفٌز الطالبات على تحسٌن مستوى الطموح والتحدى
لدٌهن.
-6التعرٌف بأحداث الحٌاة الضاغطة (مفهومها ،مصادرها،
أنواع الضغوط).
-7الكشف عن أحداث الحٌاة الضاغطة المسببة للضغوط
لدى الطالبات.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
اإلنصات أو االستماع
الجٌد ـ الواجب المنزلً

 >5دقٌقة

-8الكشف عن المحاوالت وردود األفعال التً تقوم بها
الطالبة فً سبٌل التخلص من تلك الضغوط.

المواجهة
الفعالة

-6التعرف على طرق وأسالٌب المواجهة الفعالة ألحداث
الحٌاة الضاغطة.
-7التعرف على سمات الشخصٌة المواجهة للضغوط.
-6أن تتعلم الطالبه كٌفٌة التعامل مع الضغوط.

الثانٌة
والثالثون

-7أن تمارس مهارة تحمل الضغوط وتوظفها فى المواقف
المختلفة فى الحٌاة.

المحاضرة ـ التحصٌن
ضد الضغوط ـ
اإلنصات أو االستماع
الجٌد

 >5دقٌقة

-8أن تذكر مواقف تمكنت فٌها من ممارسة استراتٌجٌة
معٌنة لمواجهة الضغوط ،ومواقف أخرى لم تستطٌع فٌها
التعامل ومواجهة الضغوط.

-6الشعور بأهمٌة الصبر عند األبتالء.
الثالثة
والثالثون

الصبر عند
الكرب

-7التوعٌة بأن فً الصبر عبادة.
-8االحساس بأن عاقبة الصبر جمٌلة.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
التحصٌن ضد الضغوط
ـ التعزٌز ـ االسترخاء

;5
دقٌقة

رقم الجلسة

عنوان الجلسة

أهداف الجلسة

الفنٌات المستخدمة فً
الجلسة

زمن
الجلسة

-9معرفة جزاء الصابرٌن عند هللا.
-:أن تلجأ إلى هللا فً أشد المحن.
;-أن تلمس آٌات من القرآن الكرٌم واألحادٌث النبوٌة
الشرٌفة التً تدعو إلى الصبر عند المصائب.
-6أن تتعلم الطالبة نموذج ( )ABCDفً السلوك
والشخصٌة.

الرابعة
والثالثون
نموذج
()ABCD
واألفكار
العقالنٌة
والالعقالنٌة

-7التعرف على األفكار الالعقالنٌة المرتبطة بأحداث الحٌاة
الضاغطة.
-8أن تمٌز الطالبة بٌن أفكارها العقالنٌة والالعقالنٌة
المرتبطة بأحداث الحٌاة الضاغطة.
-9تبصٌر الطالبة باآلثار السلبٌة ألفكارها الالعقالنٌة فً
مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
الحوار اإلٌجابً مع
النفس ـ المرونة فً
التفكٌر ـ الواجب
المنزلً ـ

 >5دقٌقة

-:تبصٌر الطالبة بأن الضغوط ستستمر مادامت تفكر
بطرٌقة العقالنٌة.
-6أن تتعرف الطالبة على مفهوم حل المشكالت.
-7تدرٌب الطالبة على اإلحساس بالمشكلة وتحدٌدها.
-8تدرك الطالبة أهمٌة اكتساب مهارات حل المشكالت.
-9تتعرف الطالبة على الخطوات الالزمة لحل المشكالت.
الخامسة
والثالثون

مهارة حل
المشكالت

السادسة
والثالثون

االسترخاء
والهدوء
الداخلً

السابعة

كٌف أصمد؟

-:تشجٌع الطالبة على ذكر أمثلة من المشكالت التً
تواجهها فً حٌاتها.

المحاضرة ـ المناقشة ــ
حل المشكالت ـ
المرونة فً التفكٌر ـ
اإلنصات أو االستماع
الجٌد

 >5دقٌقة

;-تدرٌب الطالبة على كٌفٌة طلب المساعدة فً حل
المشكلة.
<-تدرٌب الطالبة على تقبُّل الرأي اآلخر كأحد أهم مهارات
حل المشكلة.
-6إخراج الشحنة االنفعالٌة المرتبطة بمواقف وأحداث
الحٌاة الضاغطة.
-7تنمٌة الشعور باالرتٌاح والهدوء الداخلً من خالل
تمارٌن االسترخاء.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
االسترخاء ـ التعزٌز ـ
الواجب المنزلً

 >5دقٌقة

-8تدرٌب الطالبات على ضبط االنفعاالت.
-6تلخٌص ومراجعة أهم ما جاء فً البرنامج.

المحاضرة ـ المناقشة ـ
اإلنصات أو االستماع

 ;5دقٌقة

عنوان الجلسة

رقم الجلسة
والثالثون

الفنٌات المستخدمة فً
الجلسة

أهداف الجلسة
-7االستفادة من البرنامج فً مواجهة مشكالت المستقبل.

زمن
الجلسة

الجٌد ـ اإلفصاح عن
الذات

-6تطبٌق مقٌاس الصمود النفسً وكذلك مقٌاس مجابهة
أحداث الحٌاة الضاغطة.
الثامنة
والثالثون

-7تحدٌد الزمان والمكان للتطبٌق التتبعً.
جلسة ختامٌة
-8تحٌة المشاركٌن وشكرهن على حُسن تعاونهن.

(األخٌرة)

المحاضرة ـ المناقشة ـ
التعزٌز

 >5دقٌقة

-9توثٌق العالقة وحرص الباحثة على ضمان استمرار
العالقات والتفاعالت بٌن الباحثة والمشاركات فً البحث.
نتائج البحث ومناقشتها
الفرض األول:
والذي نص على " توجد عالقة بٌن درجة الصمود النفسى وأسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى الطالبة الجامعٌة".
وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بإٌجاد معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجة الطالبات على مقٌاس الصمود النفسً
واستجاباتهم على مقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة ،وكذلك معرفة قوة واتجاه العالقة بٌن متغٌرات الدراسة باستخدام
اختبار (ت) بداللة معامل اإلرتباط والجدول التالً ٌوضح النتائج التى اسفرت عنها المعالجة اإلحصائٌة:
جدول (=)
معامالت اإلرتباط بٌن أبعاد مقٌاس الصمود النفسً وأبعاد مقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة (ن=)7;5

المتغٌر

الكفاءة الذاتٌة
أو الشخصٌة

التفاؤل

هدف ومعنى
للحٌاة

معامل
االرتباط

التحلٌل
المنطقً

أسلوب حل
المشكالت

تحمل
المسئولٌة
والمواجه
ة
اإلٌجابٌة

طلب الدعم
والمساعدة

االستسالم
وتقبل
االمر
الواقع

اإلحجام
المعرفً

التجنب
واالنعزا
ل

التنفٌس
االنفعالً

الدرجة
الكلٌة
للمواجهة

معامل
االرتباط

5.;=9
**

**5.995

*5.977
*

5.6>6

=5.77

*5.;86
*

5.7=5

*5.:67
*

*5.987
*

الداللة

5.555

5.556

5.557

5.6=:

5.666

5.557

5.=9:

5.555

5.558

معامل
االرتباط

5.978
**

**5.:87

>*5.88

**5.956

5.767

;>*5.9
*

*5.976
*

>5.85

<=*5.9
*

الداللة

5.558

5.555

5.575

5.559

5.:;9

5.555

5.559

5.;>:

5.555

معامل
االرتباط

>=5.:
**

>*55.::
*.

=*5.9:
*

>;*5.8

;;**5.9

*5.:76
*

*5.;76
*

*5.995
*

*5.:55
*

الداللة

5.555

5.555

5.555

;5.58

5.555

5.555

5.555

5.555

5.555

المتغٌر

المثابرة

قوة
الشخصٌة(الص
البة)

القٌم الروحٌة
والدٌنٌة

الدعم والمساندة
األسرٌة

الدرجة الكلٌة
للصمود النفسً

معامل
االرتباط

التحلٌل
المنطقً

أسلوب حل
المشكالت

تحمل
المسئولٌة
والمواجه
ة
اإلٌجابٌة

طلب الدعم
والمساعدة

معامل
االرتباط

>>5.8
*

**5.:77

*5.:57
*

**5.<;7

االستسالم
وتقبل
االمر
الواقع

اإلحجام
المعرفً

التجنب
واالنعزا
ل

التنفٌس
االنفعالً

الدرجة
الكلٌة
للمواجهة

>**5.9:

;=*5.8

5.875

*5.9<7
*

*5.;79
*

الداللة

5.597

5.555

5.555

5.5555

5.555

;5.59

=;5.:

5.000

5.555

معامل
االرتباط

5.9:7
**

;**5.98

<=*5.9
*

**5.:78

**5.965

*5.955
*

=*5.:9
*

5.876

=*5.:9
*

الداللة

5.555

5.555

5.555

5.555

5.559

5.55:

5.555

5.;:7

5.555

معامل
االرتباط

5.9<6
**

=**5.9:

*5.999
*

**5.976

=;**5.9

*5.:77
*

*5.977
*

*5.:86
*

;*5.9:
*

الداللة

5.555

5.555

5.555

5.559

5.555

5.555

5.559

5.555

5.555

معامل
االرتباط

=>5.8
*

**5.956

<=*5.8

>;**5.9

=**5.9:

*5.;65
*

=*5.95
*

*5.::6
*

>=*5.9
*

الداللة

;5.58

5.55:

<5.59

5.555

5.555

5.555

5.555

5.555

5.555

معامل
االرتباط

;5.9:
**

**5.:78

=;*5.:
*

=<**5.9

**5.;76

*5.:87
*

>>*5.9
*

*5.;58
*

*5.<86
*

الداللة

5.555

5.555

5.555

5.555

5.555

5.555

5.555

5.555

5.555

وٌتضح من نتائج الجدول وجود عالقة ارتباطٌة موجبة دالة إحصائٌا ً بٌن استجابات أفراد عٌنة البحث على مقٌاس الصمود النفسً
واستجاباتهم على مقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة ؛ حٌث أظهرت النتائج أن قٌمة معامل اإلرتباط دال إحصائٌا ً
بداللة معنوٌة بالغة ( )5.555وهً أقل من مستوى الداللة المعنوٌة ( )5.5:مما ٌدل على وجود عالقة ارتباطٌة دالة إحصائٌا ً عند
مستوى داللة ( )5.56بٌن المتغٌرٌن.
تعد هذه النتٌجة منطقٌة ألن الطالبة التً لدٌها درجة مرتفعة فً الصمود النفسً هً الطالبة التً لدٌها قدرة على مواجهة أحداث
الحٌاة الضاغطة ،وهً أٌضا ً الطالبة التً تمتلك قدرة على المثابرة والتصدي والتحدي ألزمات الحٌاة ،والعكس صحٌح فإن الطالبة
التً لدٌها درجة منخفضة فً الصمود النفسً بكل أبعاده من (الكفاءة الذاتٌة أو الشخصٌة ،التفاؤل ،هدف ومعنى للحٌاة ،المثابرة،
قوة الشخصٌة (الصالبة) ،القٌم الروحٌة والدنٌة ،الدعم والمساندة األسرٌة) تكون غٌر قادرة على مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
ولٌس لدٌها قدرة على التحلٌل المنطقى واستخدام مهارة حل المشكالت وتحمل المسئولٌة وعدم التمكن من طلب الدعم والمساعدة
أثناء االزمة ،بل وتتاخذ من اإلحجام المعرفى والتجنب واالنعزال طرٌقا للبعد عن مواجهة المشكالت او االستسالم وتقبل االمر
الواقع وهذا ما ٌجعلهاغٌر قادرة على مواجهة التحدٌات واألزمات.
وتتفق هذه النتٌجة مع ما أظهرته العدٌد من الدراسات التً هدفت إلى دراسة العالقة بٌن الصمود النفسً ومواجهة الضغوط وحل
المشكالت والصالبة فً تخطً األزمات ،ومن أمثلة هذه الدراسات :دراسة:
;M.c cann and Hicks, (Norman,2001;Cameron, 2002;Thompson, and Davidson, 2003; Cornum,R,2011
.
)2011

الفرض الثانى:
والذي نص على" :تتحسن درجة الصمود النفسى لدى المجموعة التجرٌبٌة بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبى على مقٌاس الصمود النفسى
".
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم مقارنة متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً كل من القٌاس القبلً والقٌاس البعدي
فً الدرجة الكلٌة لمقٌاس الصمود النفسى ،وأٌضا درجة كل بعد للمقٌاس بإستخدام اختبار ( )t- testللمجموعات المرتبطة للكشف
عن داللة الفروق بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي ،كما فى الجدول التالً.

جدول (>)
نتائج اختبار( ) tلداللة الفروق بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس القبلً والقٌاس البعدي لمقٌاس الصمود
النفسً
أبعاد المقٌاس

الكفاءة الذاتٌة أو
الشخصٌة

نوع التطبٌق

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

التطبٌق القبلً

85

;.58

6.79

التطبٌق البعدي

85

;68.:

6.95

التطبٌق القبلً

85

;.68

6.88

التطبٌق البعدي

85

;<68.

6.8:

)5.56( **7.55

كبٌر

التطبٌق القبلً

85

;<:.

;6.6

;;)5.5:(* 6.

*5.>7

)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:( *6.

*5.>8

7;.8:

هدف ومعنى للحٌاة

79.66
التطبٌق البعدي

85

68.<8

=6.9

)5.56(** 7.55

كبٌر

التطبٌق القبلً

85

;.98

6.95

;;)5.5:(* 6.

*5.>8

التطبٌق البعدي

85

68.98

6.:5

)5.56(** 7.55

كبٌر

التطبٌق القبلً

85

;>6;.

7.99

;;)5.5:(* 6.

*5.>6

المثابرة

7;.;:

77.::
التطبٌق البعدي

85

;>8<.

8.98

)5.56(** 7.55

كبٌر

التطبٌق القبلً

85

:.>5

6.67

;;)5.5:(* 6.

*5.>6

التطبٌق البعدي

85

;68.5

<6.:

)5.56(** 7.55

كبٌر

التطبٌق القبلً

85

:.=8

6.75

;;)5.5:(* 6.

*5.>8

التطبٌق البعدي

85

68.<8

6.88

التطبٌق القبلً

85

;:8.5

;;;.

القٌم الروحٌة والدٌنٌة

الدعم والمساندة
األسرٌة

;;)5.5:( *6.

*5.>9

=7;.7

التفاؤل

قوة الشخصٌة
(الصالبة)

قٌمة t
المحسوبة

قٌمة  tالجدولٌة

حجم
االثر

;77.7

7<.87

الصمود النفسً ككل

)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

<>*5.

;8=.8
التطبٌق البعدي

85

;66>.7

=;=.

)5.56(** 7.55

كبٌر

ٌتضح من الجدول السابق أن للبرنامج فاعلٌة فً تحسٌن أبعاد الصمود النفسً والدرجة الكلٌة لدي طالبات المجموعة التجرٌبٌة قبل
وبعد تطبٌق البرنامج التدرٌبً ،حٌث توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( )5.5:بٌن متوسطً درجات المجموعة
التجرٌبٌة فً القٌاس القبلً والبعدي لمقٌاس الصمود النفسً لصالح القٌاس البعدي ،حٌث إن قٌمة ( )tالمحسوبة والبالغة (;)8=.8
أكبر من قٌمة ( )tالجدولٌة ،وبذلك ٌمكن قبول هذا الفرض.
أوضحت النتائج أن طالبات المجموعة التجرٌبٌة ممن خضعن للبرنامج التدرٌبً أكثر استفادة من البرنامج ،وذلك لتحسن الصمود
النفسً لدٌهن ،لذا كانت النتائج لصالحهن بعد تطبٌق البرنامج وهذا ٌحقق صحة الفرض الثانى وهو "تتحسن درجة الصمود النفسى
لدى المجموعة التجرٌبٌة بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبى على مقٌاس الصمود النفسى".

وٌمكن تفسٌر ومناقشة هذه النتٌجة الخاصة بالفرض الثانً فً ضوء تعرض أفراد المجموعة التجرٌبٌة لجلسات البرنامج التدرٌبً
وما احتوي علٌه من معلومات وفنٌات وإستراتٌجٌات وأنشطة وخبرات أدت إلى زٌادة الوعى بالصمود النفسى ،وتكوٌن اتجاه اٌجابى
نحو الصمود النفسً(الكفاءة الذاتٌة أو الشخصٌة ،التفاؤل ،هدف ومعنى للحٌاة ،المثابرة ،قوة الشخصٌة (الصالبة) ،القٌم الروحٌة
والدٌنٌة ،الدعم والمساندة األسرٌة) ،ومن ثم التدرٌب على اكتساب مهارات وسلوكٌات إٌجابٌة من خالل االستفادة من الفنٌات التً
كانت تتنوع ما بٌن المحاضرات ،واإلفصاح عن الذات ونقل الخبرة ،إلى جانب الدور اإلرشادي والتوجٌهً للباحثة فً إدارة
الحوار ،هذا باإلضافة إلى الواجبات المنزلٌة والتً كانت بمثابة التدرٌب على الصمود.
وتتسق هذه النتٌجة مع ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة والتً أوضحت فاعلٌة برامج تنمٌة وتحسٌن الصمود النفسً ،ومن
أمثلة هذه الدراسات دراسة
).( Shew, 2010; ;Sleinhard & Dlbier, 2008; Kaplan, 1996; Egger, 1998 ;Thomas, 2005
ودراسة "محمد مصطفى عبد الرازق" (.)7567
الفرض الثالث:
والذي نص على" :تتفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فى درجة الصمود النفسى فى القٌاس البعدى على مقٌاس
الصمود النفسى".
وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة و الضابطة فً القٌاس البعدي
لمقٌاس الصمود النفسً وقد استخدمت الباحثة اختبار( )t- testللمجموعات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بٌن درجات
المجموعتٌن بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبً ،وٌوضح الجدول التالً نتٌجة ذلك.
جدول ()65
نتائج اختبار( ) tلداللة الفروق بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة ودرجات المجموعة الضابطة فً القٌاس البعدي
لمقٌاس الصمود النفسً
أبعاد المقٌاس

الكفاءة الذاتٌة أو
الشخصٌة

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

الضابطة

85

>

5.>5

التجرٌبٌة

85

;68.:

6.95

الضابطة

85

;>.:

;6.6

;;)5.5:(* 6.

*5.=8

69.>8

التفاؤل

)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

=<*5.

;=67.
التجرٌبٌة

85

;<68.

6.8:

الضابطة

85

=.:5

5.:5

هدف ومعنى للحٌاة

)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

<=*5.

<6=.7
التجرٌبٌة

85

68.<8

=6.9

الضابطة

85

=.95

<<5.

المثابرة

قوة الشخصٌة
(الصالبة)

قٌمة t
المحسوبة

قٌمة  tالجدولٌة

حجم
االثر

)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

*5.=:

6;.88
التجرٌبٌة

85

68.98

6.:5

الضابطة

85

76.95

6.85

التجرٌبٌة

85

;8<5

8.98

)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

*5.>7

<;79.
)5.56(** 7.55

كبٌر

الضابطة

85

=.<8

;;)5.5:(* 6.

5.99

القٌم الروحٌة والدٌنٌة

الدعم والمساندة
األسرٌة

*5.=7

>69.9
التجرٌبٌة

85

;68.5

<6.:

الضابطة

85

;;=.

5.=5

)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

<=*5.

><6<.
التجرٌبٌة

85

68.<8

6.88

)5.56(** 7.55

كبٌر

الضابطة

85

;<9.7

8.:7

;;)5.5:(* 6.

*5.>8

التجرٌبٌة

85

;66>.7

=;=.

الصمود النفسً ككل

>7;.7
)5.56(** 7.55

كبٌر

ٌتضح من الجدول السابق أن للبرنامج فاعلٌة فً تحسٌن الصمود النفسً لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة بعد تطبٌق البرنامج
التدرٌبً؛ حٌث تفوقت طالبات المجموعة التجرٌبٌة عن طالبات المجموعة الضابطة بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبً؛ حٌث توجد فروق
ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( )5.5:بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة ودرجات المجموعة الضابطة فً القٌاس
البعدي لمقٌاس الصمود النفسً لصالح المجموعة التجرٌبٌة  ،حٌث إن قٌمة ( )tالمحسوبة والبالغة (> )7;.7أكبر من قٌمة ()t
الجدولٌة ،وبذلك ٌمكن قبول هذا الفرض.
توضح نتائج هذا الفرض الى تحسن درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس الصمود النفسً مقارنة بدرجات أفراد
المجموعة الضابطة وذلك بعد تطبٌق البرنامج ،وهذا ٌحقق صحة الفرض الثالث والذي نص على" :تتفوق المجموعة التجرٌبٌة على
المجموعة الضابطة فى درجة الصمود النفسى فى القٌاس البعدى على مقٌاس الصمود النفسى".
جع الباحثة التحسن الذي طرأ على أفراد المجموعة التجرٌبٌة بٌنما لم ٌحدث ألفراد المجموعة الضابطة إلى االلتزام من قِبَل
و ُتر ِ
أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً الحضور والمشاركة فً األنشطة ،وجلسات البرنامج ،وكذلك قٌامهن بعمل الواجبات المنزلٌة ،وكذلك
تنوع فنٌات البرنامج فً إطار المواقف الحٌاتٌة الواقعٌة ،مما أدى إلى تحسٌن الصمود النفسً (الكفاءة الذاتٌة أو الشخصٌة ،التفاؤل،
هدف ومعنى للحٌاة ،المثابرة ،قوة الشخصٌة (الصالبة) ،القٌم الروحٌة والدٌنٌة ،الدعم والمساندة األسرٌة) ،وقد أدى تعدد وتنوع
الوسائل المساعدة التً استخدمتها الباحثة فً البرنامج إلى إقبال الطالبات على الحضور االلتزام ،ولذلك نجد أنه من الطبٌعً أن
تتفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي على مقٌاس الصمود النفسً على المجموعة الضابطة والتً لم ٌُ َتح لها
التعرض لمثل هذه األنشطة المختلفة التً تضمنها البرنامج التدرٌبً والتً تعرضت لها المجموعة التجرٌبٌة.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة مثل ودراسة ( ،)Kaplanet, etal., 1996ودراسة ( Sleinhard & Dolbier,
 ،)2008ودراسة (.)Shew, 2010
الفرض الرابع:
والذي نص على" :تختلف درجة الصمود النفسى باختالف القٌاسٌن البعدى والتتبعى للبرنامج التدرٌبى لدى أفراد المجموعة
التجرٌبٌة".
وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً كل من القٌاس البعدي
والقٌاس والتتبعً فً الدرجة الكلٌة للمقٌاس وقد استخدمت الباحثة اختبار( )t- testللمجموعات المرتبطة للكشف عن داللة الفروق
بٌن القٌاسٌن البعدي والتتبعً ،وٌوضح الجدول التالً نتٌجة ذلك:
جدول ()66
نتائج اختبار ( )tلداللة الفروق بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة
فً القٌاس البعدي والقٌاس التتبعً لمقٌاس الصمود النفسً
أبعاد المقٌاس

نوع التطبٌق

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

قٌمة t
المحسوبة

قٌمة  tالجدولٌة

الكفاءة الذاتٌة أو
الشخصٌة

التطبٌق التتبعً

85

68.88

6.;7

التطبٌق البعدي

85

;68.:

6.95

التطبٌق التتبعً

85

68.;5

>6.9

6.86

التفاؤل

;;)5.5:(* 6.

التطبٌق البعدي

85

;<68.

6.8:

)5.56(** 7.55

التطبٌق التتبعً

85

;;68.

<6.9

;;)5.5:(* 6.

التطبٌق البعدي

85

68.<8

=6.9

)5.56(** 7.55

التطبٌق التتبعً

85

68.88

;6.:

;;)5.5:(* 6.

التطبٌق البعدي

85

68.98

6.:5

)5.56(** 7.55

التطبٌق التتبعً

85

;=8<.

=8.9

;;)5.5:(* 6.

التطبٌق البعدي

85

;>8<.

8.98

)5.56(** 7.55

التطبٌق التتبعً

85

;>67.

6.:9

;;)5.5:(* 6.

التطبٌق البعدي

85

;68.5

<6.:

)5.56(** 7.55

التطبٌق التتبعً

85

68.;5

6.95

;;)5.5:(* 6.

التطبٌق البعدي

85

68.<8

6.88

التطبٌق التتبعً

85

;66=.8

>.69

التطبٌق البعدي

85

;66>.7

=;=.

6.55

المثابرة

6.55

6.55

القٌم الروحٌة والدٌنٌة

الدعم والمساندة
األسرٌة

)5.56(** 7.55

6.55

هدف ومعنى للحٌاة

قوة الشخصٌة
(الصالبة)

;;)5.5:(* 6.

6.55

6.55

الصمود النفسً

)5.56(** 7.55
;;)5.5:(* 6.
=6.5
)5.56(** 7.55

ٌتضح من الجدول السابق أن ال تختلف درجة الصمود النفسً لدي طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي والقٌاس التتبعً،
حٌث ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( )5.5:بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي
والتتبعً لمقٌاس الصمود النفسً  ،حٌث إن قٌمة ( )tالمحسوبة والبالغة (= )6.5أقل من قٌمة ( )tالجدولٌة ،وهذا ٌشٌر إلى بقاء أثر
البرنامج لفترة زمنٌة متتابعة وبذلك ٌمكن قبول هذا الفرض
ٌتحقق صحة نتائج الفرض الرابع والذي نص على "تختلف درجة الصمود النفسى باختالف القٌاسٌن البعدى والتتبعى للبرنامج
التدرٌبى لدى أفراد المجموعة التجرٌبٌة".وٌستدل من ذلك على استمرارٌة تأثٌر البرنامج التدرٌبً وفاعلٌته فً فترة المتابعة فً
تحسٌن الصمود النفسً ،وتفسر الباحثة استمرار تأثٌر وفعالٌة البرنامج التدرٌبً إلى قدرة الطالبات على استغالل الخبرات واألنشطة
التً تم اكتسابها وتعلمها فً البرنامج كوسٌلة نافعة فً بناء شخصٌة قوٌة قادرة على الصمود والتحدي والمثابرة أمام األزمة
والتفاؤل واألمل واإلرادة فً تخطٌها والعودة مرة أخرى لما كانت علٌه األمور قبل األزمة ،متسلحة بالصبر وقوة الثقة باهلل وواثقه
فً أن األمور سوف تسٌر إلى األحسن ،وبذلك اتفقت هذه النتٌجة مع العدٌد من الدراسات مثل دراسة; Egger, 1998( :
 ، )Thomas, 2005ودراسة "محمد مصطفى عبد الرازق" (.)7567
الفرض الخامس:
والذي نص على" :تتحسن درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاس البعدى على
مقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة".

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً كل من القٌاس القبلً
والقٌاس البعدي لمقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة وقد استخدمت الباحثة اختبار( )t- testللمجموعات المرتبطة
للكشف عن داللة الفروق بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي ،وٌوضح الجدول التالً نتٌجة ذلك.
جدول ()67
نتائج اختبار( )tلداللة الفروق بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس القبلً والقٌاس البعدي لمقٌاس أسالٌب
مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
أبعاد المقٌاس

نوع التطبٌق

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

التطبٌق القبلً

85

;<68.

6.:9

التطبٌق البعدي

85

7;.68

>;6.

)5.56(** 7.55

التطبٌق القبلً

85

;69.7

6.=6

;;)5.5:(* 6.

التحلٌل المنطقً

أسلوب حل
المشكالت

تحمُّل المسئولٌة
والمواجهة اإلٌجابٌة

طلب الدعم
والمساعدة

االستسالم وتقبُّل
األمر الواقع

;;)5.5:(* 6.

*5.>:
كبٌر
*5.>7

>7>.9

=79.6
التطبٌق البعدي

85

7;.78

6.<6

)5.56(** 7.55

كبٌر

التطبٌق القبلً

85

68.>5

=6.:

;;)5.5:(* 6.

*5.>9

التطبٌق البعدي

85

7;.;5

6.;:

التطبٌق القبلً

85

;69.:

>7.6

التطبٌق البعدي

85

;<7:.

>7.7

التطبٌق القبلً

85

69.68

>7.5

التطبٌق البعدي

85

;<7:.

6.>9

التطبٌق القبلً

85

69.=8

>7.9

7<.6:
)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

==*5.

;=6=.
)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

*5.>8

><7:.

اإلحجام المعرفً

)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

*5.>6

<<77.
التطبٌق البعدي

85

7:.>8

6.=:

التطبٌق القبلً

85

;=69.

7.99

التجنب واالنعزال

)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

>=*5.

<76.6
التطبٌق البعدي

85

7;.>5

6.<9

التطبٌق القبلً

85

;;6:.

<9.5

التنفٌس االنفعالً

أسالٌب مواجهة
احداث الحٌاة
الضاعطة ككل

قٌمة t
المحسوبة

قٌمة  tالجدولٌة

حجم االثر

)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

=<*5.

;68.:
التطبٌق البعدي

85

;7<.9

=7.5

)5.56(** 7.55

كبٌر

التطبٌق القبلً

85

;66

>=.58

;;)5.5:(* 6.

<>*5.

التطبٌق البعدي

85

765.=5

66.<5

)5.56(** 7.55

كبٌر

8:.99

ٌتضح من الجدول السابق أن للبرنامج فاعلٌة فً تحسٌن درجة أسالٌب مجابهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدي طالبات المجموعة
التجرٌبٌة من قبل وبعد تطبٌق البرنامج التدرٌبً؛ حٌث توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( )5.5:بٌن متوسطً

درجات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس القبلً والبعدي لمقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لصالح القٌاس البعدي ،حٌث
إن قٌمة ( )tالمحسوبة والبالغة ( )8:.99أكبر من قٌمة ( )tالجدولٌة ،وبذلك ٌمكن قبول هذا الفرض
أوضحت النتائج أن طالبات المجموعة التجرٌبٌة ممن خضعن لبرنامج تدرٌبً أكثر استفادة من البرنامج وذلك بتحسن القدرة على
مجابهة أحداث الحٌاة الضاغطة؛ لذا كانت النتائج لصالحهن بعد تطبٌق جلسات البرنامج ،وهذا ٌحقق الفرض الخامس والذي ٌنص
على "تتحسن درجة أسالٌب مجابهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى المجموعة التجرٌبٌة فى القٌاس البعدى على مقٌاس أسالٌب مجابهة
أحداث الحٌاة الضاغطة".
ٌرجع تمٌز أفراد المجموعة التجرٌبٌة بالفروق بٌن القٌاسٌن لصالح القٌاس البعدي؛ إلى تعرض أفراد المجموعة التجرٌبٌة للبرنامج
التدرٌبً وفنٌاته؛ حٌث استفدن من الفنٌات المستخدمة فً البرنامج فً كٌفٌة مواجهة المشكالت واألحداث الضاغطة التً تقع على
عاتقهن ،ومن ثم أدى ذلك إلى خفض العدٌد من السلوكٌات السلبٌة التً تظهر أثناء األزمات من (هروب ،أو انسحاب ،أو تفكٌر غٌر
عقالنً ،أو كبت ،أو قلق ،أو تسرع فً إصدار الحكم ،أو عدم القدرة على استخدام مهارات حل المشكالت) ،كما كان ألهداف
البرنامج دوراً واضحا ً أٌضا ً فً تنمٌة القدرة على مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة ،وبالتالً إظهار تلك النتٌجة ،هذا باإلضافة إلى
الواجبات المنزلٌة ،والتدرٌب على مواجهة المواقف الضاغطة التً تتعرضن لها الطالبات ٌومٌاً ،هذا باإلضافة إلى تدرٌب أفراد
المجموعة التجرٌبٌة على تحدٌد ما ٌقلقهن بالفعل؛ ألنه حٌن تحدد الطالبة ما ٌزعجها بالفعل تصبح قادرة على مواجهته بنجاح،
باإلضافة إلى الفنٌات واإلستراتٌجٌات التً ساهمت بصورة إٌجابٌة وفعالة فً تدرٌب أفراد المجموعة التجرٌبٌة على المواجهة
الفعالة لألحداث الضاغطة ،وكذلك تنمٌة مهارات حل المشكالت لدٌهن ،وإكسابهن العدٌد من السلوكٌات االجتماعٌة الجدٌدة والتً
تساعدهن فً مواجهة الضغوط مثل االستعانة وطلب المساعدة من اآلخرٌن الموثوق بهم ،وأٌضا ً المشورة وتقبل الرأي اآلخر.
وكل هذا كان له دوراً فً تحسن درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة وعلى أبعاد
المقٌاس أٌضا (التحلٌل المنطقى ،أسلوب حل المشكالت ،تحمُل المسئولٌة والمواجهة اإلٌجابٌة ،طلب الدعم والمساعدة ،االستسالم
وتقبل األمر الواقع ،اإلحجام المعرفى ،التجنب واإلنعزال ،التنفٌس اإلنفعالى) من القٌاس القبلً إلى القٌاس البعدي.
وتتسق هذه النتٌجة اٌضا مع ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة )(Henderson, 1992; Williams, 2000
ودراسة ("صبحً الكافوري" ( ،)7555و"نوال سٌد محمد" ( ،)7559و "فاضل عباس" (> ،)755و "محمد سعد حامد" (،)7565
و "نشوى كرم عمار" ( ،)7565ودراسة "مسفر ٌحٌى القحطانً" (.)7569
الفرض السادس:
والذي نص على" :تتفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فى درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة فى
القٌاس البعدى".
وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة والضابطة فً القٌاس البعدي
لمقٌاس مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة وقد استخدمت الباحثة اختبار ( )t- testللمجموعات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بٌن
درجات المجموعتٌن بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبً ،وٌوضح الجدول التالً نتٌجة ذلك.

جدول ()68
نتائج اختبار( ) tلداللة الفروق بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة ودرجات المجموعة الضابطة فً القٌاس البعدي
لمقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
أبعاد المقٌاس

نوع التطبٌق

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

الضابطة

85

6=.:5

7.99

التحلٌل المنطقً

أسلوب حل
المشكالت

تحمُّل المسئولٌة
والمواجهة اإلٌجابٌة

طلب الدعم
والمساعدة

االستسالم وتقبُّل
األمر الواقع

;;)5.5:(* 6.

*5.=6

69.59
التجرٌبٌة

85

7;.68

>;6.

الضابطة

85

6=.:5

7.98

)5.56(** 7.55

كبٌر

;;)5.5:(* 6.

*5.=7

69.78
التجرٌبٌة

85

7;.78

6.<6

)5.56(** 7.55

كبٌر

الضابطة

85

6=.>5

<7.7

;;)5.5:(* 6.

*5.=8

<>69.
التجرٌبٌة

85

7;.;5

6.;:

)5.56(** 7.55

كبٌر

الضابطة

85

6=.=8

;;7.

;;)5.5:(* 6.

*5.<6

=<65.
التجرٌبٌة

85

;<7:.

>7.7

)5.56(** 7.55

كبٌر

الضابطة

85

6=.>8

7.69

;;)5.5:(* 6.

<<*5.

67.>7
التجرٌبٌة

85

;<7:.

6.>9

)5.56(** 7.55

كبٌر

الضابطة

85

;6=.7

>7.:

;;)5.5:(* 6.

=<*5.

التجرٌبٌة

85

7:.>8

6.=:

)5.56(** 7.00

كبٌر

الضابطة

85

;=6<.

=<7.

;;)5.5:(* 6.

*5.=7

التجرٌبٌة

85

7;.>5

6.<9

)5.56(** 7.55

كبٌر

الضابطة

85

;6<.5

7.:5

;;)5.5:(* 6.

<=*5.

اإلحجام المعرفً

68.6:

التجنب واالنعزال

6:.58

التنفٌس االنفعالً

أسالٌب مواجهة
احداث الحٌاة
الضاغطة ككل

قٌمة t
المحسوبة

قٌمة  tالجدولٌة

حجم االثر

6<.95
التجرٌبٌة

85

;7<.9

=7.5

الضابطة

85

;=69;.

;6<.6

التجرٌبٌة

85

765.=5

66.<5

)5.56(** 7.55

كبٌر

)5.5:(* 7.78

;=*5.

6;.=:
<=)5.56(** 7.

كبٌر

ٌتضح من الجدول السابق أن للبرنامج فاعلٌة فً تحسٌن درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدي طالبات المجموعة
التجرٌبٌة بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبً ،حٌث تفوقت طالبات المجموعة التجرٌبٌة عن طالبات المجموعة الضابطة بعد تطبٌق
البرنامج التدرٌبً حٌث توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( )5.5:بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة
ودرجات المجموعة الضابطة فً القٌاس البعدي لمقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لصالح المجموعة التجرٌبٌة ،حٌث
إن قٌمة ( )tالمحسوبة والبالغة ( )6;.=:أكبر من قٌمة ( )tالجدولٌة ،وبذلك ٌمكن قبول هذا الفرض،

توضح نتائج هذا الفرض َتحسن درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً مجابهة أحداث الحٌاة الضاغطة مقارنة بدرجات أفراد
المجموعة الضابطة ،وذلك بعد تطبٌق جلسات البرنامج التدرٌبً ،وهذا ٌحقق صحة الفرض السادس والذي نص على "تتفوق
المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فى درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة فى القٌاس البعدى".
وترجع الباحثة التحسن الذي طرأ على أفراد المجموعة التجرٌبٌة بٌنما لم ٌحدث ألفراد المجموعة الضابطة إلى االلتزام من ِقبَل
أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً الحضور والمشاركة فً األنشطة وجلسات البرنامج التدرٌبً ،و قٌامهن بعمل الواجبات المنزلٌة،
وكذلك تنوع فنٌات البرنامج التدرٌبً فً إطار المواقف الحٌاتٌة الواقعٌة ،مما أدى إلى زٌادة وعً الطالبات بأنفسهن ووعٌهن
بالمشكالت التً تواجههن وتحدٌدها؛ حٌث كانت الفنٌات تتنوع ما بٌن (المحاضرة ،المناقشة ،النمذجة ،التحصٌن ضد الضغوط ،نقل
الخبرة ،المرونة فً التفكٌر ،االسترخاء ...وغٌرها).
وكل هذا ساعد على زٌادة الوعً بالذات لدى الطالبات وإدراك المواقف الحٌاتٌة بشكل صحٌح ،وساهم فً زٌادة القدرة على التفكٌر
اإلٌجابً واستخدام مهارات حل المشكالت أثناء مواجهة المواقف الضاغطة ،وطرح األفكار الالعقالنٌة السلبٌة بعٌداً ،وتعلم ماهى
االسالٌب األٌجابٌة لمواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة مثل(التحلٌل المنطقً ،أسلوب حل المشكالت ،تحمُّل المسئولٌة والمواجهة
اإلٌجابٌة ،طلب الدعم والمساعدة) ومحاولة االلتزام بها أثناء األزمة واألسالٌب السلبٌة فى مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة مثل
(االستسالم وتقبُّل األمر الواقع ،اإلحجام المعرفً ،التجنب واالنعزال ،التنفٌس االنفعالً) ومحاولة البعد عنها أثناء مواجهة األزمة.
وعلى ذلك نجد أنه من الطبٌعً تفوق أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي على مقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة
الضاغطة عن أفراد المجموعة الضابطة والتً لم ٌتح لها التعرض لمثل هذه األنشطة المختلفة التً قدمها البرنامج التجرٌبً ،والتً
تعرضت له المجموعة التجرٌبٌة.
وتتفق هذه النتٌجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة "صبحً الكافوري" ( ، )7555و"نشوى كرم عمار" ( ،" )7565و"مسفر
ٌحٌى القحطانً" (.)7569
الفرض السابع:
والذي نص على ":تختلف درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة باختالف القٌاسٌن البعدى والتتبعى لدى أفراد
المجموعة التجرٌبٌة".
وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً كل من القٌاس البعدي
والقٌاس والتتبعً فً الدرجة الكلٌة للمقٌاس وأٌضا درجة كل بعد للمقٌاس ،بإستخدام اختبار( )t- testللمجموعات المرتبطة للكشف
عن داللة الفروق بٌن القٌاسٌن البعدي والتتبعً ،وٌوضح الجدول التالً نتٌجة ذلك.
جدول ()69
نتائج اختبار( ) tلداللة الفروق بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي والقٌاس التتبعً لمقٌاس
أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
أبعاد المقٌاس

نوع التطبٌق

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

التطبٌق التتبعً

85

7;.58

><6.

التحلٌل المنطقً

أسلوب حل
المشكالت
تحمُّل المسئولٌة

قٌمة t
المحسوبة

قٌمة  tالجدولٌة
;;)5.5:(* 6.

6.55
التطبٌق البعدي

85

7;.68

>;6.

التطبٌق التتبعً

85

;7;.5

<<6.

التطبٌق البعدي

85

7;.78

6.<6

التطبٌق التتبعً

85

7;.88

;=6.

)5.56(** 7.55
;;)5.5:(* 6.
6.55
)5.56(** 7.55
>6.8

;;)5.5:(* 6.

والمواجهة اإلٌجابٌة
طلب الدعم
والمساعدة

االستسالم وتقبُّل
األمر الواقع

التطبٌق البعدي

85

7;.;5

6.;:

التطبٌق التتبعً

85

7:.>8

7.58

التطبٌق البعدي

85

;<7:.

>7.7

التطبٌق التتبعً

85

;7:.:

7.75

التطبٌق البعدي

85

;<7:.

6>9

)5.56(** 7.55

التطبٌق التتبعً

85

;;7:.

7.65

;;)5.5:(* 6.

التطبٌق البعدي

85

7:.>8

6.=:

)5.56(** 7.55

التطبٌق التتبعً

85

7;.;5

7.7:

;;)5.5:(* 6.

التطبٌق البعدي

85

7;.>5

6.<9

)5.56(** 7.55

التطبٌق التتبعً

85

7;.=5

;8.6

;;)5.5:(* 6.

التطبٌق البعدي

85

;7<.9

=7.5

)5.56(** 7.55

التطبٌق التتبعً

85

75>.55

>66.7

;;)5.5:(* 6.

التطبٌق البعدي

85

765.=5

66.<5

;;)5.5:(* 6.
6.55
)5.56(** 7.55
;;)5.5:(* 6.
6.65

اإلحجام المعرفً

6.55

التجنب واالنعزال

6.55

التنفٌس االنفعالً

أسالٌب مواجهة
احداث الحٌاة
الضاغطة ككل

)5.56(** 7.55

6.98

6.:9
)5.56(** 7.55

ٌتضح من الجدول السابق أن ال تختلف درجة أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدي طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس
البعدي والقٌاس التتبعً ،حٌث ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( )5.5:بٌن متوسطً درجات المجموعة
التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي والتتبعً لمقٌاس أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة ،حٌث إن قٌمة ( )tالمحسوبة والبالغة ()6.:9
أقل من قٌمة ( )tالجدولٌة ،وهذا ٌشٌر إلى بقاء أثر البرنامج لفترة زمنٌة متتابعة وبذلك ٌمكن قبول هذا الفرض،
ٌدل تحقق صحة الفرض السابع والذي نص على  ":تختلف درجة أسالٌب مجابهة أحداث الحٌاة الضاغطة باختالف القٌاسٌن البعدى
والتتبعى لدى أفراد المجموعة التجرٌبٌة" ،على استمرارٌة تأثٌر البرنامج التدرٌبً وفاعلٌته فً فترة المتابعة فً المواجهة الفعالة
ألحداث الحٌاة الضاغطة ،وتفسر الباحثة استمرار تأثٌر وفعالٌة البرنامج التدرٌبً بقدرة الطالبات على استغالل األنشطة والخبرات
التً تم اكتسابها وتعلمها فً البرنامج كوسٌلة نافعة فً تنمٌة القدرة على مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة وذلك من خالل تكوٌن
مفاهٌم إٌجابٌة لدٌهن عن المواجهة الفعالة المتمثلة فى (التحلٌل المنطقً ،أسلوب حل المشكالت ،تحمُّل المسئولٌة والمواجهة
اإلٌجابٌة ،طلب الدعم والمساعدة) ومحاولة االلتزام بها أثناء األزمة وكذلك تنمٌة وعى الطالبات بالمواجهة غٌر الفعالة السلبٌة
والمتمثلة فى (االستسالم وتقبُّل األمر الواقع ،اإلحجام المعرفً ،التجنب واالنعزال ،التنفٌس االنفعالً) ومحاولة البعد عنها أثناء
مواجهة األزمة ،مما أدى إلى بناء شخصٌة إٌجابٌة وقوٌة قادرة على مواجهة الصعاب ،كما أن احتفاظ الطالبة بكتٌب التدرٌب كان
بمثابة مرجع منشط لها بعد إنتهاء جلسات البرنامج بما ٌحقق لها مزٌد من الوعى ،والشعور بأهمٌة ماتعلمته وما تم أكتسابه من
معلومات وخبرات تم التدرٌب علٌها طوال فترة البرنامج التدرٌبى ،وكل هذا ساعد فً استمرار أثر البرنامج التدرٌبً ،وبذلك اتفقت
هذه النتٌجة مع نتائج العدٌد من الدراسات مثل دراسة ( ،)Williams, 2000; Henderson, 1992ودراسة ("نشوى كرم عمار",
 ،7565و "مسفر ٌحٌى القحطانً".)7569 ,

خالصة نتائج الدراسة:
أسفرت هذه الدراسة عن نتٌجتٌن رئٌسٌتٌن هما:
وجود عالقة ارتباطٌة موجبة بٌن الصمود النفسً والقدرة على مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى الطالبة الجامعٌة.
فعالٌة البرنامج المستخدم فً تنمٌة الصمود النفسً لدى الطالبة الجامعٌة لتحسٌن القدرة على مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة.

مراجع البحث
أوالً :المراجع العربٌة:
أمنة محمد محمد العكاشى ( :)756:فاعلٌة برنامج فى تنمٌة التفاؤل لتحسٌن أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى طالبات
الجامعة ،رسالة دكتوراه ،كلٌة البنات ،جامعة عٌن شمس.
انتصار على محمد مهران (; :)756تنمٌة أسالٌب المواجهة لطالبات المدارس الثانوٌة التجارٌة كمدخل لتعدٌل السلوك المشكل
لدٌهن ،رسالة دكتوراه ،كلٌة البنات ،جامعة عٌن شمس.
رشدي فام منصور ( :)7555علم النفس العالجً الوقائً رحٌق السنٌن ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرٌة.
سهام محمد عبد الفتاح خلٌفة ( :)7567تنمٌة االتزان االنفعالً كمدخل لتحسٌن مستوى الرضا عن الحٌاة وأسالٌب مواجهة
المشكالت الحٌاتٌة لدى طالبات الجامعة ،رسالة دكتوراه ،كلٌة البنات ،جامعة عٌن شمس.
شٌماء السٌد السٌد الشرقاوى (< :)756تنمٌة مهارات الذكاء اإلجتماعى كمدخل لتحسٌن الصمود النفسى لدى طالب المرحلة
الثانوٌة ،رسالة دكتوراه ،كلٌة البنات ،جامعة عٌن شمس.
صبحً عبد الفتاح الكفوري ( :)7555فعالٌة برنامج عالجً سلوكً معرفً فً إدارة الضغوط النفسٌة لدى عٌنة من طالب كلٌة
التربٌة ،مجلة البحوث النفسٌة والتربوٌة ،كلٌة التربٌة ،جامعة المنوفٌة ،عدد  ،8السنة الخامسة عشر ،ص<>.68:-
صفاء محمد عفٌفً ( :)7566نمذجة العالقات السببٌة لبنٌة الصمود المعرفً الموجهة للعملٌات المعرفٌة لدى طالب الدبلومة العامة
فً التربٌة من الجنسٌن ،المجلة المصرٌة للدراسات النفسٌة ،الجمعٌة المصرٌة للدراسات النفسٌة ،المجلد ( ،)76العدد (-76< ،)<7
.7>5
عبد الستار محمد إبراهٌم وعبد هللا عسكر (> :)755علم النفس اإلكلٌنٌكً فً مٌدان الطب النفسً ،ط ،8القاهرة ،مكتبة األنجلو
المصرٌة.
علً عبد السالم على ( :)7555المساندة االجتماعٌة وأحداث الحٌاة الضاغطة وعالقتها بالتوافق مع الحٌاة الجامعٌة ،علم النفس،
الهٌئة العامة للكتابٌ ،ناٌر ـ فبراٌر ـ مارس.
فاتن فاروق عبد الفتاح ،وشٌرٌن مسعد حلٌم ( :)756:الصمود النفسى لدى طلبة الجامعة وعالقته بكل من الحكمة وفاعلٌة الذات
لدٌهم ،مجلة كلٌة التربٌة ،جامعة بورسعٌد ،ص .698 :>5
فاضل عباس خلٌفة (> :)755فاعلٌة برنامج إرشادي فً تنمٌة أسالٌب مواجهة الضغوط النفسٌة لدى المراهقٌن بمملكة البحرٌن،
رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،معهد الدراسات التربوٌة.
فاطمة صالح محمد المرتجع (< :)756الذكاء الروحى كمدخل لتنمٌة استراتٌجٌات مجابهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى عٌنة من
أمهات األطفال الذاتوٌٌن ،رسالة دكتوراه ،كلٌة البنات جامعة عٌن شمس.

محمد سعد حامد عثمان ( :)7565فاعلٌة برنامج إرشادي لتنمٌة المرونة اإلٌجابٌة فً مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة لدى عٌنة من
الشباب ،رسالة دكتوراه ،كلٌة التربٌة ،جامعة عٌن شمس.
محمد عبد الحكٌم عبد الحمٌد (:)7566أحداث جامعة حلوان الحٌاة الضاغطة وعالقتها بتوافق الطالب مع الحٌاة الجامعٌة ،رسالة
ماجستٌر ،كلٌة الخدمة االجتماعٌة.
محمد مصطفً عبد الرازق( :)7567الصمود النفسً مدخل لمواجهة الضغوط األكادٌمٌة لدي عٌنة من طالب الجامعة المتفوقٌن
عقلٌا,مجلة األرشاد النفسً ,كلٌة التربٌة ,جامعة عٌن شمس ,العدد(.)87
مسفر ٌحٌى مسفر القحطانً ( :)7569فاعلٌة العالج العقالنً االنفعالً السلوكً لتنمٌة القدرة على مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة
لدى عٌنة من المصابٌن باألمراض النفسجسمٌة من المترددٌن على مستشفى الصحة النفسٌة بالطائف ،رسالة دكتوراه ،كلٌة التربٌة،
جامعة عٌن شمس.
مى فاروق محمد عمر (< :)756تنمٌة الصمود كمدخل لخفض أعراض صعوبات التعلم لدى تالمٌذ المرحلة اإلبتدائٌة ،رسالة
ماجستٌر ،كلٌة البنات ،جامعة عٌن شمس.
نشوة كرم عمار أبو بكر دردٌر ( :)7565فاعلٌة برنامج إرشادي عقالنً انفعالً فً تنمٌة أسالٌب مواجهة الضغوط الناتجة عن
األحداث الحٌاتٌة لدى طلبة الجامعة ،رسالة دكتوراه ،معهد الدراسات التربوٌة ،جامعة عٌن شمس.
نوال سٌد محمد محمد ( :)7559فعالٌة برنامج لتنمٌة إستراتٌجٌات مواجهة الضغوط المدرسٌة المدركة لدى الطالبات فً مرحلة
التعلٌم الثانوي ،رسالة دكتوراه ،معهد الدراسات العلٌا للطفولة ،جامعة عٌن شمس.
هبة سامً محمود إبراهٌم (> :)755المرونة اإلٌجابٌة وعالقتها بوجهة الضبط لدى عٌنة من الشباب الجامعً ،رسالة ماجستٌر ،كلٌة
التربٌة ،جامعة عٌن شمس.
هشام فتحً جاد الرب ،عرفات صالح شعبان ( :)7567أحداث الحٌاة الضاغطة والشعور بالوحدة النفسٌة لدى األطفال المكفوفٌن
ودور فاعلٌة الذات والمساندة االجتماعٌة كمتغٌرات وسٌطة ،المجلة المصرٌة للدراسات النفسٌة ،الجمعٌة المصرٌة للدراسات
النفسٌة ،المجلد ( ،)77العدد (.99<-8<: ،)<9
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