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ملخص: 

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل معرفة العالقة بني ال�سالبة النف�سية لدى ال�سباب اجلامعي 
مبحافظة غزة، وبني التوافق النف�سي والجتماعي، ومعرفة الفروق بني الطلبة على مقيا�ص 
ال�سالبة والتوافق النف�سي والجتماعي طبقا ملتغريات: )اجلن�ص، وامل�ستوى الدرا�سي، ونوع 
اجلامعة( ، وتكونت عينة الدرا�سة من )232( طالبًا وطالبة من امللتحقني بجامعة الأق�سى 
ومقيا�ص  النف�سية  ال�سالبة  مقيا�ص  الباحثان  وا�ستخدم  غزة،  مبحافظة  الأزهر  وجامعة 
التوافق النف�سي والجتماعي من اإعدادهما، كما ا�ستخدما املنهج الو�سفي التحليلي باأبعاده 
الدرا�سة  تو�سلت  وقد  النتائج،  ل�ستخال�ص  املنا�سبة  الإح�سائية  والأ�ساليب  املختلفة، 
النف�سي  التوافق  واأن   ،)%72.1( بلغت  العينة  اأفراد  لدى  النف�سية  ال�سالبة  درجة  اأن  اإىل 
والجتماعي لدى اأفراد العينة، بلغت ن�سبته )73.1%( ، كما اأظهرت الدرا�سة اأن هناك عالقة 
دالة اإح�سائيًا بني ال�سالبة النف�سية والتوافق النف�سي والجتماعي لدى افراد العينة، كما 
اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية على مقيا�ص ال�سالبة النف�سية طبقًا ملتغريات 
الدرا�سة، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية، على مقيا�ص التوافق 
النف�سي والجتماعي تعزى ملتغري اجلن�ص، ول�سالح الطالبات، وعدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي على مقيا�ص التوافق النف�سي والجتماعي، وعدم 
التوافق  مقيا�ص  على  الأزهر  وطلبة  الأق�سى  طلبة  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

النف�سي والجتماعي.
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Abstract: 
The current study aims at identifying the relationship between resilience 

and psycho- social adjustment among university students in Gaza Governorate. 
It also aims at identifying whether there were differences among students 
on both scales of psychological resilience and psycho- social adjustment 
according to (sex, level of study, specialization, kind of university) . The 
sample of this study consisted of (200) students: male and female students 
who studied Al- Azhar University and Al- Aqsa University. 

The two researchers used the Resilience scale and Psycho- Social 
Adjustment scale which were designed by the two researchers as the two 
main tools in this study. The two researchers used the analytical descriptive 
method and they also used the appropriate statistical methods in this study. 

The research outcomes reveal that resilience among the sample of 
students was prevalent at the ratio %72.1, and psycho- social adjustment 
at the ratio %73.1. The outcomes of this study showed that there was a 
statistically significant relationship between psychological resilience and 
psycho- social adjustment among the sample, and it also revealed that 
there were no statistically significant differences between male and female 
students on the scale of resilience according to (sex, level of study and kind 
of university) . 

The research outcomes also showed that there were statistically 
significant differences between male and female students on the scale of 
psycho- social adjustment according to sex. Such differences were in favor 
of female students, whereas the research outcome revealed that there were 
no statistically significant differences students according to the study level 
on the scale of psycho- social adjustment, and it also showed that there 
were no statistically significant differences between Al- Aqsa University 
students and the students of Al- Azhar University on the scale of psycho- 
social adjustment
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مقدمة: 
تعد مرحلة ال�سباب من اأ�سعب ومراحل الإن�سان واأخطرها، والتي قد توؤثر على حياة 
ال�سباب امل�ستقبلية، كما اأ�سبح الهتمام بال�سباب من الجتاهات الرئي�سة التي بداأت ت�سق 
طريقها يف غالبية البلدان واملجتمعات، والتي ت�ستهدف �سقل ال�سخ�سية ال�سبابية واإك�سابها 
اخلربات واملهارات العلمية وتاأهيلها التاأهيل ال�سليم، ل�سمان تكيفها مع م�ستجدات الع�رص 
يف  والقيادة  القرارات  واتخاذ  امل�سئولية،  حتمل  على  اجلامعيني  ال�سباب  وتدريب  احلديث 
خمتلف امليادين، حيث يتعر�ص ال�ساب يف هذه املرحلة اإىل عدد من امل�سكالت التي توؤثر 
على م�ستقبله املهني والجتماعي مما يجعل للجامعة دوراً مهّمًا يف �سقل �سخ�سية الطالب 

يف جميع جوانبها. 
التعلق  املرحلة يتخل�ص من رباط  ال�ساب يف هذه  اأن  ويوؤكد دويدار )1996: 251( 
بع�ص  يتوىل  اأن  دائمًا  يتطلع  لأنه  الذات،  وتكوين  العاطفي  التمرد  يف  راغبًا  الطفلي 

امل�سوؤوليات، ويقوم بالوظائف واملهّمات التي يتولها الرا�سد. 
يعي�سها  التي  والقت�سادية  والجتماعية،  ال�سيا�سية،  الأو�ساع  اأن  يف  ول�سك 
مير  التي  املعاناة  نتيجة  النف�سية،  ال�سطرابات  بع�ص  حدوث  اإىل  توؤدي  الفل�سطينيون 
اأعمال  من  اليومية،  للحياة  البارزة  املظاهر  ت�سكل  باتت  التي  الفل�سطيني،  ال�سعب  بها 
ال�سناعية  الور�ص  الأرا�سي، وهدم املنازل، وتدمري  القتل والعتقال، والإبعاد، وم�سادرة 

واملحالت التجارية، وغريها من اأ�سكال التع�سف اليهودي. 
وهذه التغريات وما ي�ساحبها من حتولت �رصيعة يف املجتمع الفل�سطيني، لها تاأثري 
كبري على الإن�سانية ب�سفه عامة، وعلى الفرد ونف�سيته ب�سفة خا�سة، حيث اأ�سارت العديد 
النف�سية  بال�سطرابات  الإ�سابة  ن�سبة  ارتفاع  وجود  اإىل  ال�سابقة  والدرا�سات  البحوث  من 
)اأبو  الفل�سطيني  ال�ساب  لها  يتعر�ص  التي  وال�سغوط  التغريات  لهذه  ال�ساب  تعر�ص  نتيجة 

زايد، 2002، 2( . 
تزيد  ال�سادمة  ال�سيا�سية  الأحداث  اأن  اإىل   ،  )1993( واآخرون  قوته  �سمري  وي�سري 
وامليل  الع�سابية  وال�سطرابات  النف�سي  ال�سغط  درجة  على  وتوؤثر  النف�سية،  املعاناة  من 

للمخاطرة والتوافق ال�سخ�سي والجتماعي. )�سالح، 2004: 127( 
كما يوؤكد ع�سلية، والبنا )2005: 239 - 230( على انت�سار العديد من ال�سطرابات 
النف�سية بني اأو�ساط ال�سباب اجلامعي وتزايد ن�سبة القلق لديهم نتيجة الظروف ال�سعبة التي 

يعي�سها ال�سباب الفل�سطيني. 
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ويرى  )1990( .Macksoud et al، وبيكر  )Baker )1990 اأن الإ�سابات وال�سدمات 
اجل�سدية واملحن املتعاقبة على �سبابنا واأطفالنا ل توؤثر تاأثرياً مبا�رصاً يف فرتة ال�سدمة اأو 
الإ�سابة نف�سها، بل متتد تاأثرياتها اإىل املراحل املتتالية من العمر اإ�سافة اإىل اأنها تنتقل عرب 
الأجيال حيث ينتج عنها ت�سّدع يف البناء النف�سي واملعريف لل�سباب الذين اأ�سيبوا وعا�سوا 
هذه الأحداث يف املجتمع الفل�سطيني ب�سبب العنف والعدوان الإ�رصائيلي على ال�سعب باأكمله. 

)�سالح، 2004: 127( 
ويرى )فريونيكا( )Punamaki, )1993 اأن التعر�ص ل�سدمات احلرب يفجر ا�سطراب 
ي�سعره  ال�سعور  هذا  ملثل  ال�سخ�ص  فقدان  اأن  حني  يف  واملراهقني  ال�سباب  لدى  ال�سغوط 

باحلزن والقلق، مما يوؤدي يف نهاية الأمر اإىل اإ�سابته با�سطرابات ما بعد ال�سدمة. 
بال�سالبة  تت�سف  قوية  �سخ�سية  اإىل  وال�رصاعات  ال�سغوط  هذه  حتتاج  وبالتايل 
والقدرة  الطالب،  بها  مير  التي  ال�سعبة  والظروف  ال�سغوط  مواجهة  على  والقدرة  النف�سية 

على اللتزام والتحدي والتحكم والتي ت�ساعد الطالب على التوافق مع النف�ص والآخرين. 
اأن  عليهم  ال�سهل  من  �سالبة  الأكرث  الأ�سخا�ص  اأن  اإىل   )1  :2007 ندى،  )اأبو  وي�سري 
يلزموا اأنف�سهم مبا يفعلونه، ويعتقدون اأن يف قدرتهم التحكم يف اأحداث احلياة ال�ساغطة، 
احلياة  لأحداث  اإدراكهم  وعند  بالنمو،  لهم  ي�سمح  طبيعي  حتدٍّ  اأنها  على  اإليها  وينظرون 
اأخرى  واأن�سطة  واأهدافًا  اأولويات يف حياتهم  القرارات وي�سنعون  اتخاذ  ال�ساغطة ميكنهم 

اأكرث تعقيداُ ويقيمونها على اأنها قدرات اإن�سانية مهمة. 
ال�سخ�سية  املتغريات  بع�ص  هناك  اأن   Rutter )1990( )روتر( درا�سة  اأظهرت  كما 
النف�سي واجل�سمي  الأثر  الوقاية من  الفرد يف  التي تعمل على م�ساعدة  الإيجابية  والبيئية 

الناجت عن تعر�ص الفرد لل�سغوط املختلفة. 
�سموداً  اأكرث  يكونون  ال�سالبة  ذوي  الأ�سخا�ص  اأن  الدرا�سات  بع�ص  اأو�سحت  كما 
ومقاومة واإجنازاً و�سبطًا داخليًا، وقيادة واقتداراً ومباداأة ون�ساطُا وواقعية، واأقل عر�سة 
لالإ�سابة بالأمرا�ص، وبالتايل، فاإن ال�سالبة النف�سية مبكوناتها تعمل كمتغري نف�سي يخفف 

من تاأثري الأحداث ال�ساقة على ال�سحة اجل�سمية والنف�سية للفرد. 
النف�سية توؤدي دوراً مهّمًا كاأحد متغريات  ال�سالبة  اأن  ويوؤكد خميمر )1997: 127( 
املقاومة اأو الوقاية من الأثر النف�سي واجل�سمي، الذي تعر�ص له ال�سخ�ص نتيجة التعر�ص 

اإىل ال�سغوط بالإ�سافة اإىل اإدراك احلدث ال�ساغط بواقعية ومواجهته بفاعلية. 
وتبعا لأهمية مرحلة ال�سباب، وما يتعر�ص له ال�سباب اجلامعي للعديد من امل�سكالت 
وال�سغوط باأنواعها كافة، كان من الالزم اأن يتمتع ال�ساب بال�سالبة النف�سية، لوقايته من 
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القلق وال�سطرابات النف�سية حتى يتمتع بال�سحة النف�سية وبالتوافق النف�سي والجتماعي، 
ومن هنا جاءت اأهمية الك�سف عن درجة ال�سالبة النف�سية لدى ال�سباب اجلامعي، ومعرفة 

العالقة بينها، وبني التوافق النف�سي والجتماعي. 

مشكلة الدراسة: 
بع�ص  افتقار  غزة  مبحافظة  اجلامعي  التدري�ص  يف  عملهما  بحكم  الباحثان  لحظ 
والبيئة  الذاتيه  النف�سية  قدراتهم كافة، وكفاياتهم  ا�ستغالل  القدرة على  اإىل كفاية  الطلبة 
املتاحة لإدراك الأحداث احلياتية ال�سعبة اإدراكًا غري م�سوه، وتف�سريها بواقعية ومو�سوعية، 

والتعاي�ص معها ب�سكل اإيجابي يعتمد على اللتزام، والتحكم، والتحدي. 
ومن اأجل التحقق من مدى وجود هذا النت�سار ت�سدى الباحثان لإجراء هذه الدرا�سة يف 
جمتمع فل�سطيني �سامد اأبداً يف مواجهة ظروفه ال�سعبة للتغلب عليها، فال�سباب اجلامعي 

هم الركيزة الأ�سا�سية التي يعول عليها يف تنمية املجتمع وازدهاره،
 Clark Daivd, )1995(  ، ديفيد(  )كالرك  ودرا�سة  درا�سة خميمر، 1996،  اأكدت  فقد 
ودرا�سة دخان، واحلجار )2005( ، على اأهمية دور ال�سالبة النف�سية لدى ال�سباب اجلامعي 
يف مواجهة ال�سغوط، كما اأكدت اأي�سًا على اأن ال�سالبة النف�سية املرتفعة كانت هي املوؤدية 
اإىل النمو ال�سوي للفرد، والقدرة على التوافق مع البيئة املتغرية، ومن هنا جاءت م�سكلة 

الدرا�سة التي حتدرّدت يف ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 
ما درجة ال�سالبة النف�سية لدى طلبة اجلامعة مبحافظة غزة، وعالقتها 

بالتوافق النف�سي واالجتماعي؟ 
ويتفرع من هذا ال�سوؤال االأ�سئلة الفرعية االآتية: 

ما م�ستوى ال�سالبة النف�سية لدى طلبة اجلامعة مبحافظة بغزة؟  ● 

ما م�ستوى التوافق النف�سي والجتماعي لدى طلبة اجلامعة مبحافظة بغزة؟  ● 

هل توجد عالقة ارتباطيه ذات دللة اإح�سائية بني ال�سالبة النف�سية، وبني التوافق  ● 
النف�سي والجتماعي لدى طلبة اجلامعة مبحافظة بغزة؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني الطالب على مقيا�ص ال�سالبة النف�سية،  ● 
وبني مقيا�ص التوافق النف�سي والجتماعي يعزى ملتغري نوع اجلن�ص )ذكور- اإناث( ؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني الطالب على مقيا�ص ال�سالبة النف�سية،  ● 
وبني مقيا�ص التوافق النف�سي يعزى ملتغري )نوع اجلامعة، وامل�ستوى الدرا�سي( ؟ 
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أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل معرفة درجة ال�سالبة النف�سية لدى طلبة جامعة الق�سى 
النف�سي  والتوافق  النف�سية  ال�سالبة  بني  العالقة  تباين  واإىل  غزة،  مبحافظة  والأزهر 
الفروق املعنوية  والجتماعي لدى طلبة جامعة الق�سى والأزهر مبحافظة غزة، ومعرفة 
طبقًا  والجتماعي  النف�سي  التوافق  ومقيا�ص  النف�سية،  ال�سالبة  مقيا�ص  على  الطالب  بني 

ملتغريات: )اجلن�ص، ونوع اجلامعة، وامل�ستوى الدرا�سي( . 

فروض الدراسة: 
اإح�سائية بني ال�سالبة النف�سية، وبني التوافق النف�سي  ل توجد عالقة ذات دللة  ● 

والجتماعي لدى طلبة اجلامعة مبحافظة بغزة. 
النف�سية  ال�سالبة  مقيا�ص  على  الطالب  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  ● 

يعزى ملتغري نوع اجلن�ص )ذكور- اإناث( . 
النف�سي  التوافق  مقيا�ص  على  الطالب  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  ● 

والجتماعي يعزى ملتغري نوع اجلن�ص )ذكور- اإناث( . 
النف�سية  ال�سالبة  مقيا�ص  على  الطالب  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  ● 

يعزى ملتغري )نوع اأجلامعة وامل�ستوى الدرا�سي( . 
النف�سي  التوافق  مقيا�ص  على  الطالب  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  ● 

والجتماعي يعزى ملتغري )نوع اجلامعة، وامل�ستوى الدرا�سي( ؟ 

أهمية الدراسة: 

تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية يف النقاط االآتية: 
ت�سلط الدرا�سة ال�سوء على اأهمية ال�سالبة النف�سية ملا لها عالقة وثيقة بالتوافق  ● 

النف�سي والجتماعي لدى ال�سباب اجلامعي وجناحه يف احلياة. 
تنبع اأهمية الدرا�سة احلالية يف اأنها تتناول مو�سوعًا مل ينل ن�سيبه بال�سكل الكايف  ● 

يف البيئة الفل�سطينية. 
ت�ستمد الدرا�سة احلالية اأهميتها من تناولها لظاهرة �سغلت اهتمام الباحثني، وهي  ● 
بهدف  النف�سية،  ال�سالبة  واحلقائق عن  والبيانات  باملعلومات  الباحثني  تزويد  ت�سهم يف 

التعرف اإىل اأهم املتغريات ذات ال�سلة. 
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�سك يف اأن هذا املو�سوع ينطوي على اأهمية كبرية، فهو يقع يف اإطار الدرا�سة  ول ●
التي تهتم بالتعرف اإىل التوافق النف�سي والجتماعي حتى يكون لل�ساب قدرة على مواجهة 

امل�ساعب. 
تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية يف ال�ستفادة من نتائج تلك الدرا�سة يف اإجراء بحوث  ● 
الفل�سطيني. كما ميكن توظيف نتائج هذه  اإىل عينات خمتلفة يف املجتمع  اأخرى  ميدانية 
لدى  النف�سية  ال�سالبة  درجة  لرفع  وعالجية  اإر�سادية  برامج  لتقدمي  الت�سدي  يف  الدرا�سة 

طالب اجلامعة مبحافظة غزة. 
ه اإىل اجليل اجلامعي الذين هم كنز الأمة،  تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية يف اأنها ُتوجَّ ● 

واأمل امل�ستقبل للنهو�ص باملجتمع. 

مصطلحات الدراسة: 
◄ Psychological Hardiness :ال�سالبة النف�سية

عرفت »كوبازا، 1979« ال�سالبة النف�سية باأنها »جمموعة من ال�سمات التي تتمثل يف 
اعتقاد اأو اجتاه عام لدى الفرد بكفاءته، وقدرته على ا�ستغالل م�سادره واإمكاناته النف�سية 
)الذاتية( والبيئية املتاحة كافة، كي يدرك الأحداث احلياتية ال�سعبة اإدراكًا غري حمرف اأو 
واأنها  اإيجابي،  م�سوه، ويف�رصها بواقعية ومو�سوعية ومنطقية، ويتعاي�ص معها على نحو 

 )Kobasa, 1979, p. 475( . )تت�سمن ثالثة اأبعاد هي )اللتزام، والتحكم، والتحدي
ال�سخ�سية  وعرفتها »جيهان حممد، )2002( باأنها »جمموعة متكاملة من اخل�سال 
ذات الطبيعة النف�سية الجتماعية، وهي خ�سال فرعية ت�سم: )اللتزام، والتحدي، والتحكم( 
للم�سقة  املثرية  اأو  ال�سعبة  للمواقف  الت�سدي  يف  له  مهمة  خ�سال  اأنها  على  الفرد  يراها 

النف�سية، ويف التعاي�ص معها بنجاح. )جيهان حممد، 2002، 35( 
التعريف االإجرائي لل�سالبة النف�سية:  ◄ 

ت�سم  والتي  النف�سية،  ال�سالبة  مقيا�ص  على  الطالب  عليها  يجيب  التي  الدرجة  هي 
مقاومة  اأكرث  جتعله  والتي   ، والتحدي(  والتحكم.  )اللتزام،  هي:  اخل�سال  من  جمموعة 
التزامًا جتاه نف�سه والآخرين واأقل مباداأة وحتديًا  لل�سغوط، واأكرث حتديًا للعقبات، واأكرث 

للم�سكالت. 
التوافق النف�سي واالجتماعي:  ◄ 

يعرفه )براون( )Brown 134 :1983( باأنه الن�سجام مع البيئة، وي�سمل القدرة على 
اإ�سباع حاجات الفرد ومواجهة معظم املتطلبات اجل�سمية والجتماعية. 
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كما يعرفه )�سفيان، 153: 2004( باأنه ا�سباع الفرد حلاجاته النف�سية، وتقبله لذاته، 
وا�ستمتاعه  النف�سية،  وال�سطرابات  وال�رصاعات،  التوترات،  من  خالية  بحياة  وا�ستمتاعه 
بعالقات اجتماعية حميمة، وم�ساركته يف الأن�سطة الجتماعية، وتقبله لعادات وتقاليده 

وقيمه جمتمعه. 
ويعرف الباحثان التوافق النف�سي واالجتماعي اإجرائياً باأنه: 

الدرجة التي يجيب عنها الطلبة اجلامعيون على مقيا�ص التوافق النف�سي والجتماعي 
والجتماعية،  النف�سية  احلاجات  حتقيق  اإىل  تهدف  دينامية  عملية  هي  والتي  امل�ستخدم، 

و�سوًل اإىل ال�سحة النف�سية. 

حدود الدراسة: 

تتحدد الدرا�سة احلالية باملحددات االآتية: 
 . ) احلد الزماين: ُطّبقت الدرا�سة يف الف�سل الثاين )2010 – 2011. 1

والأزهر( مبحافظة غزة.  احلد املكاين: ُطّبقت الدرا�سة على جامعتي )الأق�سى – . 2
احلد الب�رصي: اختريت عينة الدرا�سة من طالب جامعة الأق�سى والأزهر وطالباتهما  3 .

من امل�ستوى الأول والرابع. 

الدراسات السابقة: 

يعر�ص الباحثان يف هذه الدرا�سة اأهم الدرا�سات ال�سابقة التي توافرت لديهما والتي 
تتعلق مبو�سوع ال�سالبة النف�سية والتوافق النف�سي والجتماعي لدى ال�سباب اجلامعي، وقد 

ق�سم الباحثان الدرا�سات ال�سابقة اإىل حمورين اأ�سا�سيني وهما: 
اأوالً- درا�سات تناولت ال�سالبة النف�سية ومنها ما ياأتي:  ● 

اإىل معرفة العالقة بني  Stephenson،1990، التي هدفت   ، )�ستيفين�سون(  درا�سة 
ال�سالبة النف�سية وا�سرتاتيجيات املواجهة، وقد �سملت عينة الدرا�سة )147( فرداً من الذكور 
مقيا�ص  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  ا�ستخدم  وقد  واملحاماة،  البنوك  يف  العاملني  والإناث 
دليل النظرات ال�سخ�سية، وقائمة طرق املواجهة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الإناث كنَّ 
اأكرث �سالبة من الذكور، واأكرث اعتماداً على امل�ساندة الجتماعية، وقد كان املحامون اأكرث 

ا�ستخدامًا لأ�سلوب الت�سدي للم�سكلة مقارنة بالعاملني يف البنوك. 
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القابلية  فح�ص  اإىل  فهدفت   ،Clark Daivd, 1995  ، ديفيد(  )كالرك  درا�سة  اأما 
لل�سغوط كوظيفة لعوامل خمتلفة، حيث ا�ستملت عينة الدرا�سة على طلبة اجلامعة الدار�سني 
يف )نيوزيلندا( ، وتكونت من )283( طالبًا وطالبة، وا�ستخدم الباحث مقايي�ص وجهة ال�سبط 
ال�سحية املتعددة الأبعاد ومقايي�ص ال�سالبة النف�سية والنمط ال�سلوكي )اأ( لل�سخ�سية، وقد 
النف�سية ي�سهمان يف وجود اختالفات بينة يف  العمر وال�سالبة  اأن  الدرا�سة  اأظهرت نتائج 
القابلية لل�سغوط، واأن وجهة ال�سبط ال�سحية وال�سالبة النف�سية املرتفعة كانت هي املوؤدية 

اإىل النمو ال�سوي. 
وبحثت درا�سة خميمر، 1997، التعرف اإىل اأثر ال�سالبة النف�سية وامل�ساندة الجتماعية 
كمتغريين من متغريات املقاومة والوقاية من اآثار الأحداث ال�ساغطة، وبخا�سة الكتئاب، 
وقد تكونت عينة الدرا�سة من طلبة الفرتتني الثالثة والرابعة لكيات الآداب والعلوم والرتبية 
بجامعة الزقازيق، وبلغ عدد الذكور )75( طالبًا، والإناث )96( طالبة، وقد ا�ستخدم الباحث 
خمت�رصة  �سورة  وهو  الكتئاب  ومقيا�ص  اإعداده،  من  ال�ساغطة  احلياة  اأحداث  مقيا�ص 
ملقيا�ص »ببك لالكتئاب« من اإعداد »عبد الفتاح غريب، 1985م«، واختبار ال�سالبة النف�سية 
ومقيا�ص الإمداد بالعالقات الجتماعية لرتنر )1983( من اإعداد حمرو�ص ال�سناوي وحممد 
عبد الرحمن )1994( ، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سط 
يف  الذكور  ل�سالح  الجتماعية  وامل�ساندة  النف�سية  ال�سالبة  يف  والإناث  الذكور  درجات 
والكتئاب،  الجتماعية  امل�ساندة  يف  الإناث  ول�سالح  ال�سغوط،  واإدراك  النف�سية  ال�سالبة 
كما وجد تاأثري دال لل�سالبة النف�سية يف تعديل العالقة الرتباطية بني الأحداث ال�ساغطة 

وبني الإ�سابة بالكتئاب لدى اجلن�سني. 
وتناولت درا�سة )جر�سون( gerson, 1998، العالقة بني ال�سالبة النف�سية ومهارات 
املواجهة وال�سغوط بني الطلبة اخلريجني، حيث تكونت عينة الدرا�سة من )101( من الطالب 
اخلريجني يف ق�سم علم النف�ص من مدر�سة اأميدو�سرتن للخريجني، وقد ا�ستخدم الباحث اختبار 
 )DSI( وا�ستبانة ال�سغوط اليومية )CRT( وا�ستبانة املواجهة ، )pvs.∏( ال�سخ�سية ال�سورة
، ومقيا�ص ال�سالبة النف�سية، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الطالب الذين ح�سلوا على درجات 
عالية يف ال�سالبة، كانوا ي�ستخدمون مهارات مواجهة اأكرث فاعلية وتاأثرياً من الذين ح�سلوا 

على درجات �سالبة منخف�سة. 
وهدفت درا�سة حممد، 2002، اإىل التعرف اإىل دور كل من ال�سالبة النف�سية وامل�ساندة 
الجتماعية وتقدير الذات يف الت�سدي للم�سكلة الناجمة عن مهنة التمري�ص، حيث اعتمدت 
 )321( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  املقارن.  الرتباطي  الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة 
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ممر�سًا وممر�سة منهم )161( ذكور و )160( اإناث ممن ترتاوح اأعمارهم بني )23- 24( 
عدد  ويرتاوح  التمري�ص،  ودبلوم  للتمري�ص  الفني  املعهد  بني  التعليمي  وامل�ستوى  �سنة،   ،
�سنوات اخلربة يف العمل لديهم بني )7- 14( �سنة، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة اختبار ال�سالبة 
اإعداد الباحثة، هذا وقد  النف�سية وامل�ساندة الجتماعية و�سغوط مهنة التمري�ص وهو من 
ا�ستخدمت الباحثة يف اإعدادها لالختبارات اختبار الإعداد بالعالقات الجتماعية، وي�سمل 
اأعدَّه  وقد   ،  )1983( واآخرون  ترنر  اإعداد  من  وهو  الأ�سدقاء،  وم�ساندة  الأ�رصية  امل�ساندة 
وترجمه حمرو�ص ال�سناوي وحممد ال�سيد عبد الرحمن )1994( ، واختبار تقدير الذات من 
اإعداد رونالد روتز، وهو اختبار مرتجم من قبل ممدوحة �سالمة 1988، وقد تو�سلت نتائج 
الدرا�سة اإىل اأن هناك فروقًا دالة بني لل�سالبة النف�سية وامل�ساندة الجتماعية وبني تقدير 

الذات. 
و�سعت درا�سة حممد وعبد اللطيف، 2002، اإىل معرفة العالقة بني ال�سالبة النف�سية 
طالبًا   )282( على  الدرا�سة  عينة  ا�ستملت  وقد  اجلامعة،  طالب  لدى  التحكم  يف  والرغبة 
وطالبة منهم )70( من الذكور و )212( من الإناث، وا�ستخدم الباحثان مقيا�ص ال�سالبة 
 Burgr & cooper ومقيا�ص التحكم من اإعداد ،Younkin & Betz , 1979 النف�سية من اإعداد
1979 , وتعريب الباحثني، وفد تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة دالة بني ال�سالبة النف�سية 
والرغبة يف التحكم، ووجود فروق داله اإح�سائيًا بني الطالب يف ال�سالبة ل�سالح الذكور، 

كما اأظهرت عدم وجود فروق دالة اح�سائيًا بني الطالب تبعًا ملتغري العمر. 
وهدفت درا�سة الرفاعي، )2003( ، اإىل معرفة العالقة بني ال�سالبة النف�سية واإدراك 
اأحداث احلياة ال�ساغطة واأ�ساليب مواجهتها، وقد ا�ستملت عينة الدرا�سة على )321( طالبًا 
وطالبة منهم )161( من الذكور، و )160( من الإناث، ممن تراوحت اأعمارهم بني 26- 19 
�سنة، واقت�رصت الدرا�سة على الطلبة ذوي التخ�س�سات النظرية دون العلمية، حيث اعتمدت 
الدرا�سة على طلبة امل�ستوى الثالث والرابع يف اجلامعة، وا�ستخدم الباحث مقيا�ص ال�سالبة 
احلياة  اأحداث  اإدراك  ومقيا�ص   ، خميمر1996((  عماد  ترجمة  )كوبازا(  اإعداد  من  النف�سية 
وتو�سلت  الباحثة،  اإعداد  من  املواجهة  اأ�ساليب  ومقيا�ص  الباحثة«  اإعداد  »من  ال�ساغطة 
والإناث  الذكور  درجات  متو�سط  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة  نتائج 
يف ال�سالبة النف�سية، ووجود ارتباط عك�سي بني درجات ال�سالبة النف�سية وكل من اإدراك 

اأحداث احلياة ال�ساغطة واأ�ساليب املواجهة الأكرث فعالية. 
النف�سية  ال�سغوط  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل   ،2006 واحلجار،  دخان  درا�سة  و�سعت 
وم�سادرها لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية وعالقته مب�ستوى ال�سالبة النف�سية لديهم، اإ�سافة 
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النف�سية  وال�سالبة  اجلامعة  طلبة  لدى  النف�سية  ال�سغوط  على  املتغريات  بع�ص  تاأثري  اإىل 
لديهم، وقد ا�ستملت عينة الدرا�سة )541( طالبًا وطالبة، وقد ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانتنْي 
ال�سغوط النف�سية لدى طلبة اجلامعة، والثانية ال�سالبة النف�سية لديهم، وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإىل نتائج عدة، كان من اأهمها: عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني الطلبة يف م�ستوى 
بينت  كما  الأ�رصة،  دخل  ملتغري  تعزي  الكلية  الدرجة  وبني  املالية  عدا  النف�سية  ال�سغوط 
الدرا�سة وجود عالقة ارتباطيه �سالبة ذات دللة اإح�سائية بني الطلبة يف م�ستوى ال�سغوط 

النف�سية وال�سالبة النف�سية. 
من  بكل  النف�سية  ال�سالبة  عالقة  اإىل  التعرف  اإىل   ،  )2008( را�سي  درا�سة  وهدفت 
اللتزام الديني وامل�ساندة الجتماعية لدى اأمهات �سهداء انتفا�سة الأق�سى والتعرف عما 
اذا كانت هناك فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى ال�سالبة لأمهات �سهداء انتفا�سة الق�سى 
يف حمافظات غزة تعزى اىل )مكان ال�سكن، عمر اأم ال�سهيد، امل�ستوى التعليمي لأم ال�سهيد، 
الأق�سى،  انتفا�سة  �سهداء  اأمهات  من  اأم   )361( قوامها  عينة  على   ، الولدي(  الرتتيب 
وا�ستخدمت الباحثة مقيا�ص ال�سالبة النف�سية، وا�ستبانة اللتزام الديني، وا�ستبانة امل�ساندة 
ارتباطية  توجد عالقة  اأهمها،  من  وكان  عدة،  نتائج  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  والجتماعية، 
اأمهات  لدى  الجتماعية  وامل�ساندة  الديني  اللتزام  النف�سية بكل من  ال�سالبة  موجبة بني 

�سهداء انتفا�سة الأق�سى. 
ثانياً- الدرا�سات التي تناولت التوافق النف�سي واالجتماعي:  ● 

يف  والفروق  النف�سية  ال�سدمات  من  التحقق  اإىل  هدفت  التي   ،2002 علي،  درا�سة 
ال�سدمات  مقيا�ص  على  واملنخف�سة  املرتفعة  الطرفية  احلالت  بني  ال�سخ�سية  ديناميات 
اإعداد  )اإعداد حممد بيومي 1989، وا�ستمارة املقابلة  التوافقي  ال�سلوك  النف�سية. ومقيا�ص 
�سالح خميمر( ، واختبار تفهم املو�سوع. وقد تو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن الإناث كن اأكرث 
تعر�سًا لل�سدمات النف�سية يف املجال الدرا�سي والأ�رصي والجتماعي عن فئة الذكور. واأنه 
كلما زادت ال�سدمات النف�سية يف هذه املجالت الثالثة كان لها تاأثريها ال�سلبي يف كل من 

املثابرة والثقة بالنف�ص والتعقل والرتوي. 
وبحثت درا�سة العبيدي، 2004، العالقة بني قوة الأنا والتوافق النف�سي الجتماعي وفق 
اأ�ساليب التن�سئة الجتماعية، ومعرفة هل هنالك فروق ذات دللة اح�سائية يف عالقة قوة 
الأنا يف التوافق النف�سي الجتماعي وفق اأ�ساليب التن�سئة الجتماعية؟ وقد �سملت الدرا�سة 
التن�سئة الجتماعية، وتو�سلت  الباحث مقيا�سًا لأ�ساليب  وا�ستخدم  )320( طالبًا وطالبة. 
الدرا�سة اإىل اأن اأفراد العينة يتمتعون بدرجة من قوة الأنا اأعلى من املتو�سط النظري ملقيا�ص 



53

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

قوة الأنا، كما تبني اأن اأفراد العينة يتمتعون بدرجة من التوافق اأعلى من املتو�سط النظري 
دالة  اأي�سًا وجود عالقة  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  الجتماعي،  النف�سي  التوافق  ملقيا�ص 
اأنه عندما  وباجتاه عك�سي، مبعنى  الجتماعي،  النف�سي  والتوافق  الأنا  قوة  اإح�سائيًا بني 

تكون قوة الأنا عالية يكون التوافق اأدنى والعك�ص �سحيح. 
و�سعت درا�سة الزنامي، 2005، اإىل التعرف اإىل م�ستوى التوافق النف�سي والجتماعي 
اليمن، ومعلمي مرحلة  الثانوي يف  التعليم  لدى معلمي مرحلة  التعليم  والر�سا عن مهنة 
التعليم  مرحلة  معلمي  ا�ستجابات  بني  الفروق  عن  والك�سف  ال�سودان.  يف  الثانوي  التعليم 
النف�سي  التوافق  يف  ال�سودان  يف  الثانوي  التعليم  مرحلة  ومعلمي  اليمن  يف  الثانوي 
والجتماعي والر�سا عن مهنة التعليم تبعًا ملتغريات: )احلالة الجتماعية، واملوؤهل الذي 
وهل   . الدرا�سة(  ومكان  التدري�ص،  يف  اخلدمة  ومدة  الدرا�سي،  والتخ�س�ص  املعلم،  يحمله 
هناك عالقة ارتباطية؟ وما نوعها؟ بني ا�ستجابات معلمي مرحلة التعليم الثانوي يف اليمن 
ومعلمي مرحلة التعليم الثانوي يف ال�سودان يف التوافق النف�سي والجتماعي والر�سا عن 
التوافق  ا�ستبانة  الدرا�سة )269( معلمًا، ا�ستخدم الباحث  ا�ستملت عينة  التعليم، وقد  مهنة 
النف�سي والجتماعي لـ )هيو. م. بل( تعريب حممد عثمان جناتي، والر�سا عن مهنة التعليم 
اإح�سائية  ذات دللة  فروق  اإىل عدم وجود  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  نف�سه،  الباحث  اإعداد  من 
بني معلمي مرحلة التعليم الثانوي يف اليمن، ومعلمي مرحلة التعليم الثانوي يف ال�سودان 
يف التوافق النف�سي والجتماعي والر�سا عن مهنة التعليم تبعًا ملتغري املوؤهل الذي يحمله 

املعلم )موؤهل تربوي، موؤهل غري تربوي( . 
و�سعت درا�سة الثابت، 2009، اإىل التعرف اإىل درجة ال�سغوط النف�سيِة لدى امل�سابات 
العمر  متغريات  بح�سب  النف�سية  ال�سغوط  يف  الفروق  ومعرفة  املبكر،  الثدي  ب�رصطان 
وامل�ستوى التعليمي ومدة العالج، كما �سعت اإىل التعرف اإىل درجة التوافق الكلي والنف�سي 
والجتماعي والزواجي، ومعرفة الفروق يف كٍل من التوافق النف�سي والجتماعي والزواجي 
اإىل العالقة ما  التعرف  وبح�سب متغريات: العمر وامل�ستوى التعليمي ومدة العالج، واأخرياً 
عينة  وا�سملت  والزواجي،  والجتماعي  النف�سي  التوافق  من  وكلٍّ  النف�سيِة،  ال�سغوط  بني 
التي  املتزوجات  املبكر، من  الثدي  اأردنية م�سابة ب�رصطان  الدرا�سة على )198( مري�سة 
ترتاوح اأعمارهن ما بني )20- 70( عامًا، ومن اللواتي يراجعن مركز احل�سني لل�رصطان/ 
الباحثة  ا�ستخدمت  اجلراحية،  العملية  بعد  والفح�ص  العالج  ملتابعة  اخلارجية،  العيادات 
مقيا�ص ال�سغوط النف�سية، ومقايي�ص التوافق النف�سي والجتماعي والزوجي من اإعدادهما، 
متغريْي  مع  النف�سي  للتوافق  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
بني  اإح�سائية  وبدللة  �سالبة  عالقة  وجود  اأظهرت  كما  العالج،  ومدة  التعليمي  امل�ستوى 

ال�سغوط النف�سية، وكل من التوافق النف�سي والجتماعي والزواجي. 
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اأداء جمموعة املعلمني  بدير، 2006، معرفة الفروق بني متو�سطات  وتناولت درا�سة 
الرتبويني وغري الرتبويني فى اأبعاد ال�سعور بالغرتاب واأبعاد التوافق النف�سي، الك�سف عن 
 )90( الدرا�سة  عينة  �سملت  النف�سي،  التوافق  واأبعاد  بالغرتاب  ال�سعور  اأبعاد  بني  العالقة 
اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات  معلمًا تربويًا، )90( معلمًا غري تربوي، كما 
دللة اإح�سائية بني جمموعة املعلمني الرتبويني وغري الرتبويني فى بع�ص اأبعاد التوافق: 
والتوافق  واملهني  والنفعايل،  والأ�رصى،  والزواجى،  والجتماعي،  ال�سخ�سي،  )التوافق 
العام( ، ووجود ارتباط دال �سالب بني العزلة الجتماعية وبع�ص اأبعاد التوافق: )التوافق 

ال�سخ�سي، والجتماعي، والزواجى، والأ�رصى، والنفعايل، واملهني، والتوافق العام( . 

التعليق على الدراسات السابقة: 
من خالل عر�س الدرا�سات ال�سابقة نالحظ ما ياأتي: 

اأوالً- من حيث املو�سوع:  ● 

والتوافق  النف�سية  ال�سالبة  بني  العالقة  تناولت  درا�سات  على  الباحثتان  تعرث  مل 
تناولت  التي  الدرا�سات  بع�ص  هناك  بينما  اجلامعي،  ال�سباب  لدى  والجتماعي  النف�سي 
ال�سالبة النف�سية وعالقتها ببع�ص املتغريات مثل عالقة ال�سالبة النف�سية با�سرتاتيجيات 
املواجهة )ل�ستيفين�سون( ، Stephenson,1990( وعالقتها بال�سغوط، مثل: درا�سة دخان، 
 Daivd Clark. ديفيد،  كالرك  ودرا�سة   ،  )2003( الرفاعي،  ودرا�سة   ،  )2006( واحلجار، 
)1995( ، ودرا�سة )1998( Gerson ، ودرا�سة )كوبازا( )Kobasa، )1997 ، وكذلك عالقتها 
النف�سية والتقومي املعريف على احلالة ال�سحية وال�سعور بالكرب النف�سي مثل: درا�سة )كالرك 
خميمر،  كدرا�سة  الوالدي  بالرف�ص  وعالقتها   .Clark & Hartman، )1996( وهرمتان( 
حممد،  ودرا�سة   )1997( خميمر،  كدرا�سة  الجتماعية  بامل�ساندة  وعالقتها   ،  )1996(
والجتماعي  النف�سي  التوافق  تناولت  ودرا�سات   ،  .  )2003( الرفاعي،  ودرا�سة   )2002(
وعالقته بقوة الأنا كدرا�سة العبيدي، ( 2004 )، وعالقتها بالغرتاب كدرا�سة بدير )2006( 
، وعالقتها بال�سغوط النف�سيِة كدرا�سة الثابت )2009( ، وعالقتها بالر�سا عن مهنة التعليم 

كدرا�سة الزنامي )2005( ، وعالقتها بال�سدمات النف�سية كدرا�سة علي )2002( . 
ثانياً- من حيث العينات:  ● 

اختلفت الدرا�سات ال�سابقة مع بع�سها بع�سًا من ناحية العينات والفئات امل�ستخدمة 
الطالبية،  الفئات  الدرا�سات على عينات من  باأ�ص به من  اأجري عدد ل  الدرا�سة، حيث  يف 
العبيدي  ودرا�سة   ،)2003( الرفاعي،  ودرا�سة  حممد،)2002(،  درا�سة  مثل  واجلامعية 

)3004( ، ودرا�سة نبيل واحلجار )2006( ، ودرا�سة حممد وعبد اللطيف )2002( . 
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املعلمني واملوظفني كدرا�سة،  الدرا�سة من فئات  اأخرى تكونت عينات  درا�سات  ويف 
 )1979( ,Kobasa ودرا�سة )�ستيفين�سون(،  )Stephenson, )1990 ودرا�سات ا�ستملت على 

عينة من املر�سى مثل درا�سة الثابت )2009( 
ثالثاً- من حيث االأدوات امل�ستخدمة:  ● 

تباينت الدرا�سات والبحوث يف ا�ستخدامها للمقايي�س واالختبارات على النحو 
االآتي:  

ما يخ�س اختبارات ال�سالبة النف�سية:  - 

مقيا�ص  ا�ستخدم  من  هناك  اإن  حيث  امل�ستخدمة  الأدوات  يف  تنوعًا  الباحثان  لحظ 
»خميمر،  درا�سة  مثل:  لرتنر  ال�سالبة  واختبار   »Kristopher, 1996« )كوباز(،  ال�سالبة 

 )1997(
اأوجه االتفاق بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة:  - 

مثل  امل�ستخدمة،  الأدوات  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�ص  مع  الدرا�سة  هذه  اتفقت 
 ، اأبو ندى )2007(  ، ودرا�سة  دار�سة احلجار، ودخان، )2005( ودرا�سة ياغي )2006( 
والتحدي  والتحكم،  اللتزام،  الثالثة، وهي  باأبعادها  النف�سية  ال�سالبة  �سمة  ارتبطت  كما 
ال�سمات التي ي�ستخدمها ال�سخ�ص يف مواجهة  اأهم  ال�سابقة، والتي تعّد من  الدرا�سات  يف 
الظروف ال�سعبة، واتفقت اأي�سًا مع بع�ص الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستمالها على عينة من 

النوعني »ذكوراً، اإناثًا«
تعّد الدرا�سة احلالية اأول درا�سة جترى يف حمافظات غزة من حيث ارتباط ال�سالبة 

النف�سية بالتوافق النف�سي والجتماعي لدى اأفراد العينة ح�سب علم الباحثني. 

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

اأهداف  ولتحقيق  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثان  ا�ستخدم 
الدرا�سة، اأخ�سع الباحثان البيانات للتحليل الإح�سائي با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية 
للفرق  ت  واختبار  بري�سون  ارتباط  ومعامل  الن�سبية،  والأوزان  املعيارية  والنحرافات 
للعلوم  الإح�سائية  الرزم  برنامج  با�ستخدام  وذلك  م�ستقلتني؛  عينتني  متو�سطي  بني 

 .SPSS الجتماعية 
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جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة كليات الرتبية جميعهم يف جامعتي الأق�سى والأزهر 
بقطاع غزة والبالغ عددهم )13486( من اجلن�سني، واجلدول الآتي يبني ذلك: 

الجدول )1( 

توزيع مجتمع الدراسة تبعًا للجامعة والجنس

املجموعاالإناثالذكوراجلامعة

126921483417الأزهر
3408666110069الأق�سى

4677880913486املجموع

عينة الدراسة: 

أ. العينة اال�ستطالعية: 

للتحقق من �سدق الأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة وثباتها، طبقها الباحثان على عينة 
ا�ستطالعية ع�سوائية مكونة من )54( طالبًا وطالبة من جمتمع الدرا�سة الأ�سلي منهم )24 

من الذكور( ، ومنهم )30 من الإناث( . 
	. العينة امليدانية: 

طبقت الدرا�سة على عينة ع�سوائية ب�سيطة مكونة من )232( من طلبة كليات الرتبية 
يف جامعة الأزهر والأق�سى بقطاع غزة، واجلدول الآتي يبني توزيع العينة ح�سب املتغريات 

املتعلقة بهم: 

الجدول )2( 

 توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الديمغرافية

%العدداملتغري

اجلن�س

11449.1ذكور
11850.9اإناث

232100.0املجموع
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%العدداملتغري

اجلامعة

11047.4الأق�سى
12252.6الأزهر

232100.0املجموع

امل�ستوى الدرا�سي

10444.8اأول
12855.2رابع

232100.0املجموع

أدوات الدراسة: 
مقيا�س ال�سالبة النف�سية: اإعداد الباحثني.  ◄ 

النف�سية تكونت من )50( فقرة وفق تدرج  ال�سالبة  لقيا�ص  ا�ستبانة  الباحثان  �سمم 
اأوافق( وقد اأعطيت الأوزان )1، 2، 3، 4( ،  اأوافق اإىل حد، ل  رباعي )موافق ب�سدة، موافق، 
لقيا�ص العالقة ما بني ال�سالبة النف�سية والتوافق النف�سي والجتماعي، وقد ا�ستمل املقيا�ص 

على ثالثة اأبعاد هي: 
 . ) جمال التحكم: )1، 2، 3، 4، 10، 13، 16، 18، 29، 30، 32، 45، 47، 49 -
 . ) جمال اللتزام: )5، 11، 15، 17، 20، 22، 2، 25، 37، 40، 43، 46، 48 -

 ، جمال التحدي: )6، 7، 8، 9، 12، 14، 19، 21، 26، 27، 28، 31، 33، 34، 35 -
 )50 ،44 ،42 ،471 ،39 ،38 ،36

ُح�سبت درجة املفحو�ص بجمع الدرجة على كل بعد من اأبعاد ال�سالبة النف�سية، وبجمع 
درجات املفحو�سني على الأبعاد الثالثة لحت�ساب الدرجة الكلية لل�سالبة، وترتاوح الدرجة 
الكلية لل�سغوط بني )50- 200( ، وتدل الدرجة املرتفعة على م�ستوى مرتفع من ال�سالبة 
النف�سية، حيث  ال�سالبة  م�ستوى منخف�ص من  املنخف�سة على  الدرجة  تدل  فيما  النف�سية، 

ُح�سبت )50%( وهي الدرجة املتو�سطة ح�سب الدرا�سات ال�سابقة. 
صدق املقياس وثباته: 

اأوالً- ال�سدق:  ♦ 

أ. ال�سدق الظاهري: 

الأ�ساتذة  من  عدد  على  اإعداده  بعد  الأولية  �سورته  يف  املقيا�ص  الباحثان  عر�ص 
املتخ�س�سني يف جمال علم النف�ص وال�سحة النف�سية للحكم على مدى �سالحيته ومالءمة 
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فقراته؛ حيث عّدل الباحثان �سياغة بع�ص الفقرات بهدف تب�سيطها، وحتقيقها لل�سمة املراد 
قيا�سها بدقة، يف �سوء مالحظات املحكمني

	. �سدق الت�ساق الداخلي: 

ا�ستطالعية قوامها  الباحثان املقيا�ص على عينة  الداخلي طبق  الت�ساق  للتحقق من 
)54( طالبًا من اجلن�سني من جمتمع الدرا�سة الأ�سلي؛ ومن خارج العينة، وكانت النتائج 

كما هو مبنّي يف اجلدول الآتي: 
الجدول )3( 

يبين ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع درجة البعد الذي تنتمي إليه

معامل مالبعد
معامل مم�ستوى الداللةاالرتباط

م�ستوى الداللةاالرتباط

التحكم

دالة عند 240.5140.01دالة عند 10.5010.01

دالة عند 290.4970.01دالة عند 20.3800.01

دالة عند 300.4600.01دالة عند 30.3110.05

دالة عند 320.5340.01دالة عند 40.4470.01

دالة عند 450.5880.01غري دالة اإح�سائيًا100.200

دالة عند 470.3680.01دالة عند 130.4920.01

دالة عند 490.4250.01دالة عند 160.3490.05

غري دالة اإح�سائيًا180.049

االلتزام

دالة عند 250.4950.01دالة عند 50.5000.01

دالة عند 370.4260.01دالة عند 110.6320.01

دالة عند 400.4430.01غري دالة اإح�سائيًا150.193

دالة عند 430.5820.01دالة عند 170.3060.05

دالة عند 460.4760.01دالة عند 200.4660.01

دالة عند 480.5740.01غري دالة اإح�سائيًا220.152

دالة عند 230.4800.01
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معامل مالبعد
معامل مم�ستوى الداللةاالرتباط

م�ستوى الداللةاالرتباط

التحدي

غري دالة اإح�سائيًا310.128دالة عند 60.4840.01
دالة عند 330.3660.01دالة عند 70.4320.01
دالة عند 340.5170.01دالة عند 80.3550.01
دالة عند 350.6240.01دالة عند 90.5400.01

دالة عند 360.5970.01دالة عند 120.4600.01
دالة عند 380.3650.01دالة عند 140.3400.05
غري دالة اإح�سائيًا390.011دالة عند 190.3070.05
دالة عند 410.3590.01دالة عند 210.3400.05
دالة عند 420.5550.01دالة عند 260.4280.01
دالة عند 440.3710.01غري دالة اإح�سائيًا270.095
غري دالة اإح�سائيًا500.139غري دالة اإح�سائيًا280.132

قيمة ر الجدولية )د.ح= 52( عند 0.05 = 0.273، وعند 0.01 = 0.354

يتبني من اجلدول ال�سابق اأن معظم فقرات املقيا�ص حققت ارتباطات دالة مع درجة 
البعد الذي تنتمي اإليه عند م�ستوى دللة 0.01، وم�ستوى دللة 0.05.

يف حني مل حتقق بع�ص الفقرات ارتباطات دالة مع اأبعادها وهما: الفقرتان رقم )10 و 
18 من البعد الأول: التحكم( ، والفقرتان رقم )15 و 22 من البعد الثاين: اللتزام( ، والفقرات 
ذات الأرقام )27، 28، 31، 39، 50 من البعد الثالث: التحدي( ، وقد حذف الباحثان هذه 

الفقرات الت�سع، وبذلك بقي املقيا�ص يف �سورته النهائية ي�ستمل على )41( فقرة.
كما ح�سب الباحثان ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية ملقيا�ص ال�سالبة النف�سية؛ 

كما يو�سح اجلدول الآتي: 
الجدول )4( 

 يبين قيم االرتباطات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس الصابة

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطاأبعاد ال�سالبة النف�سية

دالة عند 0.01 0.859التحكم
دالة عند 0.01 0.741اللتزام
دالة عند 0.01 0.842التحدي

 دالة إحصائيًا
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غزة مبحافظة  واالزهر  االقصى  جامعتي  طلبة  د. عبد العظيم املصدرلدى 
واالجتماعي النفسي  بالتوافق  وعالقتها  النفسية  د. عايدة صالحالصالبة 

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن جميع اأبعاد مقيا�ص ال�سالبة النف�سية حققت ارتباطات 
دالة مع الدرجة الكلية للمقيا�ص، وبذلك يكون الباحثان قد حتققا من �سدق الت�ساق الداخلي، 

واأنه ي�سلح لقيا�ص ال�سالبة النف�سية لأفراد العينة. 
وبعد حتديد عدد فقرات املقيا�ص )41 فقرة( يف �سورته النهائية بعد �سدق الت�ساق 

الداخلي، فاإن الدرجة على مقيا�ص ال�سالبة النف�سية يرتاوح بني )41 – 164 درجة( . 

ثبات املقياس بالتجزئة النصفية ومعادلة ألفا: 

حل�ساب ثبات مقيا�ص ال�سالبة ا�ستخدم الباحثان درجات العينة ال�ستطالعية نف�سها، 
اأفراد العينة على الفقرات الفردية )ن = 21 فقرة( ،  وُح�سب معامل الرتباط بني درجات 
ودرجاتهم على الفقرات الزوجية )ن = 20 فقرة( ، وبلغ معامل الرتباط با�ستخدام معادلة 
بري�سون )ر= 0.745( ، وعّدل طول الختبار با�ستخدام معادلة )جتمان( ن�سفي املقيا�ص 

غري مت�ساويني« وكانت قيمة الثبات )ر= 0.855( وهي دالة عند م�ستوى دللة 0.01.
وكانت   ، )كرونباخ(  األفا  معادلة  با�ستخدام  املقيا�ص  بح�ساب  الباحثان  ح�سب  كما 
قيمة األفا ت�ساوي )0.867( .ويت�سح مما �سبق اأن البيانات التي جمعت با�ستخدام مقيا�ص 

ال�سالبة النف�سية تتمتع بثقة عالية.
مقيا�س التوافق النف�سي واالجتماعي: اإعداد الباحثني. ◄ 

بنى الباحثان ا�ستبانة من اإعدادهما تكونت من )47( فقرة وفق تدرج رباعي )دائمًا، 
اأحيانًا، نادراً، مطلقًا( ، وقد اأعطيت الأوزان )1، 2، 3، 4( ، لقيا�ص عالقة ال�سالبة النف�سية 

والتوافق النف�سي والجتماعي، وقد ا�ستمل املقيا�ص على جمالني هما: 
جمال التوافق النف�سي )1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 

 . )18 -17 -16 -15 -14
جمال التوافق الجتماعي )19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 

 . )4047 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30 -29
النف�سية،  ال�سالبة  اأبعاد  من  بعد  كل  على  الدرجة  بجمع  املفحو�ص  درجة  وُح�سبت 
للتوافق، حيث  الكلية  الدرجة  املقيا�ص لحت�ساب  وبجمع درجات املفحو�سني على بعدي 
تراوحت الدرجة الكلية لل�سغوط ما بني )50 – 200 درجة( ، وتدل الدرجة املرتفعة على 
م�ستوى مرتفع من التوافق فيما تدل الدرجة املنخف�سة على م�ستوى منخف�ص من التوافق. 
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صدق املقياس وثباته: 

اأوالً- ال�سدق:  ♦ 

أ. ال�سدق الظاهري: 

الأ�ساتذة  جمموعة  على  اإعداده  بعد  الأولية  �سورته  يف  املقيا�ص  الباحثان  عر�ص 
املتخ�س�سني يف جمال علم النف�ص وال�سحة النف�سية للحكم على مدى �سالحيته ومالءمة 
بهدف  الفقرات  بع�ص  �سياغة  الباحثان  عدل  املحكمني  مالحظات  �سوء  ويف  فقراته؛ 

تب�سيطها، وحتقيقها لل�سمة املراد قيا�سها بدقة. 
	. �سدق الت�ساق الداخلي: 

للتحقق من الت�ساق الداخلي طبق الباحثان املقيا�ص على اأفراد العينة ال�ستطالعية 
نف�سها )54( طالبًا من اجلن�سني من جمتمع الدرا�سة الأ�سلي؛ واجلدول الآتي يو�سح نتائج 

ذلك: 
الجدول )5( 

يبين ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع درجة البعد الذي تنتمي إليه

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطمم�ستوى الداللةمعامل االرتباطمالبعد

التوافق النف�سي

دالة عند 100.4030.01دالة عند 10.3410.05

دالة عند 110.5900.01دالة عند 20.6770.01

غري دالة اإح�سائيًا120.205دالة عند 30.5360.05

دالة عند 130.3830.01دالة عند 40.3670.01

دالة عند 140.6730.01دالة عند 50.4850.01

دالة عند 150.5520.01دالة عند 60.4010.01

دالة عند 160.7050.01دالة عند 74450.0.05

دالة عند 170.5580.01غري دالة اإح�سائيًا80.226

دالة عند 180.5180.01دالة عند 90.3850.01
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م�ستوى الداللةمعامل االرتباطمم�ستوى الداللةمعامل االرتباطمالبعد

التوافق االجتماعي

دالة عند 350.3500.05غري دالة اإح�سائيًا190.093
دالة عند 360.6040.01غري دالة اإح�سائيًا200.197
دالة عند 370.3650.01غري دالة اإح�سائيًا210.167
دالة عند 380.4190.01دالة عند 220.3480.05
دالة عند 390.3090.05غري دالة اإح�سائيًا230.114
دالة عند 400.3490.05غري دالة اإح�سائيًا240.032
دالة عند 410.6220.01دالة عند 250.4820.01
دالة عند 420.5810.01دالة عند 260.3070.05
دالة عند 430.4470.01دالة عند 270.5170.01
دالة عند 440.3590.01دالة عند 280.5060.01
دالة عند 450.5480.01دالة عند 290.5050.01
دالة عند 460.3420.05دالة عند 300.6370.01
دالة عند 470.3490.05غري دالة اإح�سائيًا310.036
غري دالة اإح�سائيًا480.027دالة عند 320.2870.05
دالة عند 490.5960.01دالة عند 330.3960.01
غري دالة اإح�سائيًا500.011دالة عند 340.3430.05

قيمة ر الجدولية )د.ح= 52( عند 0.05 = 0.273، وعند 0.01 = 0.354

يتبني من اجلدول ال�سابق اأن معظم فقرات املقيا�ص حققت ارتباطات دالة مع درجة 
اإليه عند م�ستوى دللة 0.01، وم�ستوى دللة 0.05.يف حني مل حتقق  تنتمي  الذي  البعد 
الأول  البعد  من   12  ،8( الفقرتان  وهما:  اأبعادها  مع  دالة  ارتباطات  الفقرات  من  عدد 
التوافق النف�سي( ، والفقرات: )19، 20، 21، 23، 24، 31، 48، 50 من البعد الثاين التوافق 
الجتماعي( ، وقد حذف الباحثان هذه الفقرات الع�رص، وبذلك اأ�سبح املقيا�ص يف �سورته 

النهائية ي�ستمل على )40( فقرة.
كما ح�سب الباحثان ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية ملقيا�ص التوافق النف�سي 

والجتماعي؛ كما يو�سح اجلدول الآتي: 



63

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

الجدول )6(
يبين قيم االرتباطات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي واالجتماعي

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطبعدي التوافق النف�سي واالجتماعي

دالة عند 0.01 0.628التوافق النف�سي
دالة عند 0.01 0.723التوافق الجتماعي

 دالة إحصائيًا

حققتا  والجتماعي  النف�سي  التوافق  مقيا�ص  بعدي  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
ارتباطات دالة اإح�سائيًا مع الدرجة الكلية للمقيا�ص، وبذلك يكون الباحثان قد حتققا من 

�سدق الت�ساق الداخلي، واأنه ي�سلح لقيا�ص التوافق النف�سي والجتماعي لأفراد العينة.
الدرجة على  فاإن  النهائية  املقيا�ص )40 فقرة( يف �سورته  وبعد حتديد عدد فقرات 

مقيا�ص التوافق النف�سي والجتماعي ترتاوح بني )40 – 160 درجة( .

ثبات املقياس بالتجزئة النصفية ومعادلة ألفا: 

درجات  الباحثان  ا�ستخدم  والجتماعي،  النف�سي  التوافق  مقيا�ص  ثبات  حل�ساب 
العينة ال�ستطالعية نف�سها، وُح�سب معامل الرتباط بني درجات اأفراد العينة على الفقرات 
الفردية )ن = 20 فقرة( ، ودرجاتهم على الفقرات الزوجية )ن = 20 فقرة( ، وبلغ معامل 
الرتباط با�ستخدام معادلة بري�سون )ر= 0.712( ، وُعدِّل طول الختبار با�ستخدام معادلة 
)ر= 0.831( وهي  الثبات  قيمة  مت�ساويني« وكانت  املقيا�ص  »ن�سفي  براون  �سبريمان- 

دالة عند م�ستوى دللة 0.01.
كما ح�سب الباحثان ثبات املقيا�ص با�ستخدام معادلة األفا كرونباخ، وكانت قيمة األفا 
ت�ساوي )0.819( .ويت�سح مما �سبق اأن البيانات التي �سُتجمع با�ستخدام مقيا�ص التوافق 

النف�سي والجتماعي تتمتع بثقة عالية.

نتائج البحث ومناقشتها: 

لدى  النف�سية  ال�سالبة  م�ستوى  ما  ◄ « ين�ص على:  الذي  الأول  ال�سوؤال  نتائج 
طلبة كلية الرتبية يف جامعة االق�سى وجامعة االأزهر مبحافظة غزة؟«

ح�سب الباحثان املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي لدرجات اأفراد 
العينة )ن = 232( على مقيا�ص ال�سالبة النف�سية باأبعادها ودرجتها الكلية؛ وكانت النتائج 
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كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول )7( 

 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات عينة الدراسة على الصابة النفسية

الرتتيبالوزن الن�سبي %االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيجمموع الدرجاتعدد الفقراتاملتغري

138342.035.954.52369.11التحكم
117685.033.123.68775.22اللتزام
1711394.049.116.15472.23التحدي

4127421.0118.1911.77872.1درجة ال�سالبة النف�سية

م�ستوى  عند  تقع  العينة  اأفراد  لدى  النف�سية  ال�سالبة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
72.1%.ويتبني من اجلدول اأن بعد اللتزام كان اأعلى اأبعاد ال�سالبة النف�سية لدى اأفراد العينة 
بوزن ن�سبي 75.2%، يليه بعد التحدي بوزن ن�سبي 72.2%، واأخرياً جاء بعد التحكم بوزن 
ن�سبي 69.1%.وهذا يدلل على اأن طلبة جامعتي الأق�سى والأزهر يتمتعان بدرجة مرتفعة 
 ، املتو�سط )%50(  الباحثان درجة  اعتمد  املختلفة )حيث  واأبعادها  النف�سية  ال�سالبة  من 
اللتزام، وهذه  بعد  ، وخا�سة يف  ال�سابقة(  الدرا�سات  قبل  اعتمدت من  التي  الدرجة  وهي 
النتيجة هي نتيجة منطقية حيث يعي�ص ال�سعب الفل�سطيني ظروفًا �سعبة للغاية وقا�سية، 
وحتتاج هذه الظروف اإىل �سخ�سية �سلبة تتمتع بال�سالبة املرتفعة ملواجهة اأحداث احلياة 
لل�سباب  يعطي  الأوىل  املرتبة  يف  جاء  والذي  لل�سباب،  الديني  اللتزام  اأن  كما  ال�ساغطة، 
القدرة على حتمل هذه الأحداث وتقبلها، والعمل على التكيف معها، بالإ�سافة اإىل القدرة 
على التحكم والذي جاء يف املرتبة الثانية، حيث اإنه توجد عالقة قوية بني اللتزام الديني 
وال�سحة النف�سية وهذا ما اأكدته العديد من الدرا�سات، وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج 
درا�سة: )دخان، احلجار: 2005( حيث بلغت درجة ال�سالبة عند طالب اجلامعة الإ�سالمية 
)77.33%( ، كما تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة )اأبو ندى: 2007( حيث بلغت ن�سبة 
ال�سالبة عند طلبة جامعة الأزهر )79.32%( ، اأما الدرا�سة احلالية فهي ت�سمل طلبة جامعة 
الأق�سى والأزهر معًا حيث بلغت ن�سبة ال�سالبة )72.1%( .وهي ن�سبة متقاربة مع نتائج 

الدرا�سات ال�سابقة والتي توؤكد على متتع اأفراد العينة بن�سبة منا�سبة من ال�سالبة النف�سية.
النف�سي  التوافق  م�ستوى  ما  ◄ « على:  ين�ص  الذي  الثاين  ال�سوؤال  نتائج 

واالجتماعي لدى طلبة اجلامعة مبحافظات غزة؟«
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ح�سب الباحثان املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي لدرجات اأفراد 
العينة )ن = 232( على مقيا�ص التوافق النف�سي والجتماعي باأبعاده ودرجته الكلية؛ كما 

يف اجلدول الآتي: 
الجدول )8( 

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة 
على التوافق النفسي واالجتماعي

جمموع عدد الفقراتاملتغري
الدرجات

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
الرتتيبالوزن الن�سبي %املعياري

1610473.045.147.79370.52التوافق النف�سي

2416669.071.848.25774.81التوافق الجتماعي

4027142.0116.9914.09573.1التوافق النف�سي والجتماعي

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن التوافق النف�سي والجتماعي لدى اأفراد العينة يقع عند 
ن�سبي  بوزن  العينة  اأفراد  لدى  الأعلى  الجتماعي  التوافق  اأن  .ويتبني   )%73.1( م�ستوى 
)74.8%( ، يليه التوافق النف�سي بوزن ن�سبي )70.5%( .وهذا يدلل على اأن الطالب يتمتعون 
التوافق  الن�سبة بني  اأن  الباحثان  النف�سي والجتماعي، ويرى  التوافق  بدرجة منا�سبة من 
النف�سي والجتماعي ن�سبة متقاربة، وهي نتيجة منطقية؛ لأن التوافق النف�سي اأ�سا�ص للتوافق 
التوافق  اأن  اإىل   )121  :1999( والقفا�ص  حممد  ي�سري  حيث  �سحيح،  والعك�ص  الجتماعي 
اأ�سا�سيًا لتحقيق ال�سواء النف�سي والجتماعي للفرد يف اإطار عالقته باملجتمع،  يعّد معياراً 
والتوافق يعني اأي�سًا م�سايرة النماذج واملعايري الجتماعية، ويتالءم مع ما تراه اجلماعة، 

كما يوؤدي اإىل خف�ص التوتر لدى ال�سخ�ص، مما ينعك�ص ذلك على توافقه النف�سي.
نتائج الفر�ص الأول الذي ين�ص على:  ◄ 

»هل توجد عالقة ذات داللة اإح�سائية بني ال�سالبة النف�سية والتوافق 
النف�سي واالجتماعي لدى طلبة اجلامعة مبحافظة بغزة؟«

اأفراد العينة على  ح�سب الباحثان معامالت ارتباط بري�سون بني متو�سطات درجات 
والجتماعي،  النف�سي  التوافق  مقيا�ص  على  ودرجاتهم  النف�سية  ال�سالبة  مقيا�ص  اأبعاد 

واجلدول الآتي يبني ذلك: 
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الجدول )9( 
يبين معامات االرتباط بين الصابة النفسية والتوافق النفسي ألفراد العينة

التوافق النف�سي واالجتماعيالتوافق االجتماعيالتوافق النف�سياملتغري

0.606 0.486 0.581 التحكم
0.468 0.415 0.407 اللتزام
0.513 0.406 0.497 التحدي

0.647 0.529 0.610 ال�سالبة النف�سية

 دالة عند 0.05  دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية )د.ح= 230( عند 0.05 = 0.138، وعند 0.01 = 0.181\

النف�سية  ال�سالبة  بني  اإح�سائيًا  دالة  عالقة  توجد  اأنه  ال�سابق  اجلدول  من  يتبني 
الكلية،  ودرجته  باأبعاده  والجتماعي  النف�سي  والتوافق  الكلية  ودرجتها  باأبعادها، 
قادر  اإن�سان  هو  النف�سية  بال�سالبة  يتمتع  الذي  ال�سخ�ص  اأن  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
 )Kobasa, 1979( على التكيف والتوافق النف�سي والجتماعي، حيث توؤكد درا�سة كوبازا
اأن الأ�سخا�ص الأكرث �سالبة رغم تعر�سهم لل�سغوط يت�سمون باأنهم اأكرث �سموداً واإجنازاً 
و�سيطرة و�سبطًا داخليًا وكفاية واقتداراً ون�ساطًا وطموحًا ومباداأة واقتحامًا وواقعية يف 
حني اأن الأ�سخا�ص الأقل �سالبة كانوا اأكرث مر�سًا وعجزاً واأقل اقتداراً ون�ساطًا وطموحًا 
ال�سالبة  اأن   )Clark Daivd, 1995  ، درا�سة )كالرك ديفيد  توؤكد  واقتحامًا.كما  ومباداأة 
وجهة  واأن  لل�سغوط،  القابلية  يف  بينية  اختالفات  وجود  يف  ي�ساهمان  والعمر  النف�سية 
كما  ال�سوي،  النمو  اإىل  املوؤدية  هي  كانت  املرتفعة  النف�سية  وال�سالبة  ال�سحية  ال�سبط 
يوؤكد من�سور )2006: 59( اأن الفرد الذي يتمتع بالتوافق احل�سن لديه قدرة على مواجهة 
التحمل  بدرجة عالية من  يت�سف  احلياة، كما  اإزاء متاعب  قوية  ولديه �سالبة  الإحباط، 
النف�سي  والتوافق  النف�سية  ال�سالبة  بني  قوية  عالقة  وجود  �سبق  مما  يت�سح  وال�سمود، 

والجتماعي، وهذا ما اأكدته نتائج الدرا�سة احلالية.
نتائج الفر�ص الثاين الذي ين�ص على:  ◄ 

»هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ال�سالبة النف�سية تعزى جلن�س 
اأفراد العينة )ذكور- اإناث(؟« 

وازن الباحثان بني متو�سط درجات الطالب )ن= 114( ومتو�سط درجات الطالبات )ن= 
118( على مقيا�ص ال�سالبة النف�سية باأبعاده ودرجته الكلية، با�ستخدام اختبار )ت( للفروق 

بني متو�سطي درجات عينتني م�ستقلتني )عالم، 2005: 210( ، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
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الجدول )10( 
يبين اختبار )ت( للفروق في الصابة النفسية ألفراد العينة تبعًا للجنس

م�ستوى الداللةقيمة تاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملتغرياملقيا�س

التحكم
36.054.365ذكور

غري دالة اإح�سائيًا0.31
35.864.688اإناث

اللتزام
32.863.918ذكور

غري دالة اإح�سائيًا1.04
33.373.448اإناث

التحدي
49.916.385ذكور

غري دالة اإح�سائيًا1.95
48.335.845اإناث

ال�سالبة النف�سية
118.8312.082ذكور

غري دالة اإح�سائيًا0.81
117.5711.493اإناث

قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 232( عند مستوى داللة 0.05 = 1.96، 
وعند مستوى داللة 0.01 = 2.57

متو�سطي  بني  اإح�سائية،  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ال�سابق  اجلدول  من  يتبني 
اأن  اأي  درجات الطالب والطالبات على مقيا�ص ال�سالبة النف�سية باأبعاده ودرجته الكلية، 
م�ستوى ال�سالبة النف�سية لأفراد العينة ل يختلف باختالف جن�ص الطلبة، ويعزو الباحثان 
اأنهما  كما  واحدة،  نف�سية  و�سغوطًا  احتالل  ظروف  يعي�سون  اجلامعة  طلبة  اأن  اإىل  ذلك 
بيئة  يف  وجودهم  يف  اأي�سًا  ذلك  تف�سري  وميكن  الأدوار،  ويتبادلن  امل�سئولية  يتحمالن 
القدرة  وتك�سبهم  ال�سعبة،  والظروف  املواقف  حتمل  على  القدرة  تك�سبهم  واحدة  جامعية 
على التحكم واللتزام باملعايري الجتماعية، الأمر الذي يقوي ال�سالبة النف�سية لديهم، وقد 
اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة كل من درا�سة )خميمر، 1997( ودرا�سة )دخان، 
احلجار، 2005(، ودرا�سة )اأبو ندى، 2007(، وقد اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة 
)�ستيفين�سون، Stephenson,1990( التي اأظهرت اأن الذكور اأكرث �سالبة من الإناث خا�سة 
يف اإدراكهم للتحكم والتحدي، وقد تو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيا 
بني متو�سط درجات الذكور والإناث يف ال�سالبة النف�سية وامل�ساندة الجتماعية وال�سغوط 
يف  الختالف  اأن  الباحثان  ويرى  ال�سغوط،  واإدراك  النف�سية  ال�سالبة  يف  الذكور  ل�سالح 
نتائج الدرا�سات ال�سابقة يرجع اإىل اختالف البيئة التي يعي�ص فيها الفرد، فدرجة معاي�سة 
اأي�سًا من بيئة  النف�سية  ال�سالبة  اأخرى، وبالتايل �ستختلف  اإىل  ال�سغوط يختلف من بيئة 
لأخرى، ويرى الباحثان اأن هذه النتيجة منطقية يف البيئة الفل�سطينية التي تتعر�ص دائما 
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مع  والتكيف  للتوافق  النف�سية  بال�سالبة  الت�سلح  اجلميع  من  حتتاج  خا�سة،  ظروف  اإىل 
مواقف احلياة املتغرية التي ميرون بها.

نتائج الفر�ص الثالث الذي ين�ص على: »هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف  ◄ 
التوافق النف�سي والجتماعي تعزى جلن�ص اأفراد العينة )ذكور- اإناث( ؟« 

وازن الباحثان بني متو�سط درجات الطالب )ن= 114( ومتو�سط درجات الطالبات 
)ن= 118( على مقيا�ص التوافق النف�سي والجتماعي باأبعاده ودرجته الكلية، با�ستخدام 

اختبار )ت( ، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
الجدول )11( 

يبين اختبار )ت( للفروق في التوافق النفسي واالجتماعي ألفراد العينة تبعًا للجنس

م�ستوى الداللةقيمة تاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملتغرياملقيا�س

التوافق النف�سي
45.148.702ذكور

غري دالة اإح�سائيًا0.01
45.136.839اإناث

التوافق االجتماعي
70.578.260ذكور

دالة عند 2.340.05
73.088.098اإناث

التوافق النف�سي واالجتماعي
115.7115.249ذكور

غري دالة اإح�سائيًا1.36
118.2212.827اإناث

قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 230( عند مستوى داللة 0.05 = 1.96، 
وعند مستوى داللة 0.01 = 2.57

يتبني من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية، بني متو�سطي درجات 
الطالب والطالبات على الدرجة الكلية للتوافق النف�سي والجتماعي وعلى بعد التوافق النف�سي.
يف حني ك�سفت النتائج عن وجود فروق بني اجلن�سني يف التوافق الجتماعي عند م�ستوى 
0.05، وكانت الفروق ل�سالح الإناث من طالب اجلامعة.ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل 
طبيعة الفتاة التي تتمتع بالقدرة على املثابرة والتحدي واملرونة يف التعامل مع الأ�سياء 
اإىل  اأي�سًا  النتيجة  الباحثان هذه  والقدرة على املواءمة والتكيف ب�سكل �رصيع، كما يرجع 
ثقافة املجتمع الذي يرى اأن من اأدوار املراأة التخفيف من معاناة اأولدها اأو اأخواتها فهي 
الأم والأخت واخلالة والعمة التي تقوم بت�سميد اجلراح والتخفيف من الأمل، وقد بينت بع�ص 
كدرا�سة  توافقًا  اأكرث  وبالتايل  اجتماعية،  م�ساندة  واأكرث  اأكرث �سالبة  الأنثى  اأن  الدرا�سات 
اأكرث  الذكور  اأن   Rutter )1990( اأو�سح  ، كما   )Stephenson,1990 )�ستيفين�سون،  درا�سة 
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تاأثراً من الإناث باأحداث احلياة ال�ساغطة، وبالآتي تكون الأنثى اأكرث توافقًا منهم، يت�سح 
مما �سبق اأن الأنثى بطبيعتها اأكرث توافقا من الذكور خا�سة يف جمتمعنا الفل�سطيني، نتيجة 
متتعها بالقدرة على التحمل واملثابرة والتحدي للظروف ال�سعبة التي متر بها، مما يدلل 

على قوة �سالبتها النف�سية.
»هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية  نتائج الفر�ص الرابع الذي ين�ص على:  ◄
يف ال�سالبة النف�سية تعزى للم�ستوى الدرا�سي الأفراد العينة )اأول- رابع(؟« 
وازن الباحثان بني متو�سط درجات طلبة امل�ستوى الدرا�سي الأول )ن= 104( ومتو�سط 
درجات طلبة امل�ستوى الدرا�سي الرابع )ن= 128( على مقيا�ص ال�سالبة النف�سية باأبعاده 

ودرجته الكلية، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
الجدول )12( 

يبين اختبار )ت( للفروق في الصابة النفسية ألفراد العينة تبعًا للمستوى الدراسي

م�ستوى الداللةقيمة تاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملتغرياملقيا�س

التحكم
35.544.523اأول

غري دالة اإح�سائيًا1.24
36.284.514رابع

االلتزام
33.003.742اأول

غري دالة اإح�سائيًا0.42
33.213.654رابع

التحدي
49.456.612اأول

غري دالة اإح�سائيًا0.75
48.835.766رابع

ال�سالبة النف�سية
118.0012.208اأول

غري دالة اإح�سائيًا0.21
118.3411.463رابع

قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 230( عند مستوى داللة 0.05 = 1.96، 
وعند مستوى داللة 0.01 = 2.57

يتبني من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية، بني متو�سطي درجات 
طلبة امل�ستوى الأول وطلبة امل�ستوى الرابع يف ال�سالبة النف�سية باأبعاده ودرجته الكلية، 
اأي اأن م�ستوى ال�سالبة النف�سية لأفراد العينة ل يختلف باختالف امل�ستوى الدرا�سي للطلبة، 
وهذه النتيجة نتيجة منطقية؛ لأن الطالب ميرون جميعهم بالظروف ال�سيا�سية نف�سها، واأن 
الظروف ال�سعبة التي ميرون بها �سواء من العدوان اأم من احل�سار، ي�سعرهم جميعًا بالتوتر 
وعدم الرتياح، الأمر الذي ي�ستدعي من ال�سباب الت�سلح بال�سالبة النف�سية ملواجهة الظروف 
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ال�سعبة التي ميرون بها �سواء كانوا يف امل�ستوى الأول اأم الرابع، وقد اتفقت نتائج الدرا�سة 
، ودرا�سة  )اأبو ندى، 2007(  ، ودرا�سة  احلالية مع نتائج درا�سة )دخان، احلجار، 2005( 
)خميمر وعبد املعطي، 2000( التي توؤكد جميعها على اأنه ل توجد فروق بني الطالب طبقًا 

ملتغري امل�ستوى الدرا�سي يف درجة ال�سالبة النف�سية.
داللة  ذات  فروق  توجد  »هل  على:  ◄ ين�ص  الذي  اخلام�ص  الفر�ص  نتائج 
اإح�سائية يف التوافق النف�سي واالجتماعي تعزى للم�ستوى الدرا�سي الأفراد 

العينة )اأول- رابع( ؟«
وازن الباحثان بني متو�سط درجات طلبة امل�ستوى الأول )ن= 104( ومتو�سط درجات 
طلبة امل�ستوى الرابع )ن= 128( على مقيا�ص التوافق النف�سي والجتماعي باأبعاده ودرجته 

الكلية، با�ستخدام اختبار )ت( ، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
الجدول )13( 

يبين اختبار )ت( للفروق في التوافق النفسي واالجتماعي ألفراد العينة تبعًا للمستوى الدراسي

م�ستوى الداللةقيمة تاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملتغرياملقيا�س

التوافق النف�سي
45.248.266اأول

غري دالة اإح�سائيًا0.17
45.067.418رابع

التوافق الجتماعي
72.508.175اأول

غري دالة اإح�سائيًا1.09
71.318.316رابع

التوافق النف�سي 
والجتماعي

117.7514.892اأول
غري دالة اإح�سائيًا0.73

116.3713.441رابع

قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 230( عند مستوى داللة 0.05 = 1.96، 
وعند مستوى داللة 0.01 = 2.57

اإح�سائية، بني متو�سطي  ال�سابقني عدم وجود فروق ذات دللة  يتبني من اجلدولني 
درجات طلبة امل�ستوى الأول وطلبة امل�ستوى الرابع على مقيا�ص مقيا�ص التوافق النف�سي 
لأفراد  والجتماعي  النف�سي  التوافق  م�ستوى  اأن  الكلية.اأي  ودرجته  باأبعاده  والجتماعي 
العينة ل يختلف باختالف امل�ستوى الدرا�سي للطلبة.ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل اأن 
اأو الرابع هم يف املرحلة نف�سها وبالآتي فدرجة التاأثري عليهم  الطالب يف امل�ستوى الأول 
بالطماأنينة،  ال�سعور  على  ت�ساعدهم  واحدة  تربوية  بيئة  يف  يعي�سون  اأنهم  كما  متقاربة، 
املت�سارعة  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  لل�رصاعات  تعر�سهم  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
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جعلت لديهم القدرة على الت�سلح ببع�ص ا�سرتاجتيات املواجهة، والذي ينعك�ص بدوره على 
توافقهم النف�سي والجتماعي، وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة )دخان، احلجار، 
2005( ، ودرا�سة درا�سة را�سي )2008( والتي توؤكد جميعها على اأنه ل توجد فروق بني 
الطالب على مقيا�ص التوافق النف�سية والجتماعي تبعًا للم�ستوى الدرا�سي، وهذا يتفق مع 

نتائج الدرا�سة احلالية.
داللة  ذات  فروق  توجد  »هل  على:  ◄ ين�ص  الذي  ال�ساد�ص  الفر�ص  نتائج 
اإح�سائية يف ال�سالبة النف�سية تعزى للجامعة التي يدر�س بها اأفراد العينة 

)االأق�سى- االأزهر( ؟«
ومتو�سط   )110 )ن=  الأق�سى  جامعة  طلبة  درجات  متو�سط  بني  الباحثان  وازن 
باأبعاده ودرجته  النف�سية  ال�سالبة  الأزهر )ن= 122( على مقيا�ص  درجات طلبة جامعة 

الكلية، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
الجدول )14( 

يبين اختبار )ت( للفروق في الصابة النفسية ألفراد العينة تبعًا للجامعة

م�ستوى الداللةقيمة تاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملتغرياملقيا�س

التحكم
35.764.502الأق�سى

غري دالة اإح�سائيًا0.61
36.134.554الأزهر

اللتزام
33.313.729الأق�سى

غري دالة اإح�سائيًا0.74
32.953.656الأزهر

التحدي
49.116.020الأق�سى

غري دالة اإح�سائيًا0.02
49.106.296الأزهر

ال�سالبة النف�سية
118.2011.568الأق�سى

غري دالة اإح�سائيًا0.01
118.1812.011الأزهر

قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 230( عند مستوى داللة 0.05 = 1.96، 
وعند مستوى داللة 0.01 = 2.57

»هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية  نتائج الفر�ص ال�سابع الذي ين�ص على:  ◄
يف التوافق النف�سي واالجتماعي تعزى للجامعة التي يدر�س بها اأفراد العينة 

)االأق�سى- االأزهر( ؟«
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ومتو�سط   ،  )110 )ن=  الأق�سى  جامعة  طلبة  درجات  متو�سط  بني  الباحثان  وازن 
درجات طلبة جامعة الأزهر )ن= 122( على مقيا�ص التوافق النف�سي والجتماعي باأبعاده 

ودرجته الكلية، با�ستخدام اختبار )ت( ، واجلدول الآتي يبني ذلك: 

الجدول )15( 

يبين اختبار )ت( للفروق في التوافق النفسي واالجتماعي ألفراد العينة تبعًا للجامعة

م�ستوى الداللةقيمة تاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملتغرياملقيا�س

التوافق النف�سي
44.717.999الأق�سى

غري دالة اإح�سائيًا0.78
45.527.616الأزهر

التوافق الجتماعي
71.848.367الأق�سى

غري دالة اإح�سائيًا0.01
71.858.190الأزهر

التوافق النف�سي 
والجتماعي

116.5613.994الأق�سى
غري دالة اإح�سائيًا0.43

117.3714.233الأزهر

قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 230( عند مستوى داللة 0.05 = 1.96، 
وعند مستوى داللة 0.01 = 2.57

اإح�سائية، بني متو�سطي  ال�سابقني عدم وجود فروق ذات دللة  يتبني من اجلدولني 
درجات طلبة جامعة الأق�سى وطلبة جامعة الأزهر على مقيا�ص ال�سالبة النف�سية ومقيا�ص 
النف�سي  التوافق  م�ستوى  اأن  الكلية.اأي  ودرجته  باأبعاده  والجتماعي  النف�سي  التوافق 
الطلبة.ويعزو  بها  يدر�ص  التي  اجلامعة  باختالف  يختلف  ل  العينة  لأفراد  والجتماعي 
الأزهر  جامعة  اأم  الأق�سى  جامعة  يف  كانوا  �سواء  الطالب  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان 
فهم جميعًا طالب يعي�سون يف بيئة واحدة ويتاأثرون بالدرجة نف�سها، وجميعهم يتعر�سون 
للظروف ال�سيا�سية نف�سها ولل�سغوط نف�سها، مما يجعلهم جميعًا يتعر�سون لدرجة ال�سالبة 
ودرجة التوافق النف�سي والجتماعي نف�سها، فقد اأ�سارت درا�سة اأبو ندى )2007: 5( ، اإىل 
اإن الطالب الفل�سطيني ب�سفة عامة يتعر�ص ل�سغوط مميزة وفريدة من نوعها فر�سها عليه 
ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي والثقايف الذي يعي�سه منذ خم�سني عامًا حيث  الواقع 
عانى ال�سعب، وما يزال يعاين من قتل وتدمري واحتالل وغريها من و�سائل الإرهاب الأخرى، 
الأمر الذي يوؤثر على �سلوكياته، وبالتايل ل فرق بني طالب الأق�سى اأو الأزهر يف التعر�ص 

ملثل هذه ال�سغوط باعتبارهم يعي�سون يف بيئة اجتماعية واحدة وظروف واحدة اأي�سًا.
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توصيات الدراسة: 

اإجراء درا�سة يف ال�سالبة بني جامعات غزة وجامعات ال�سفة الغربية. 1 .
الطالب من خالل دورات تثقيفية  النف�سية لدى  ال�سالبة  اهتمام اجلامعة بتقوية  2 .

كاإر�ساد وقائي لل�سباب حلمايتهم من تدين ال�سالبة النف�سية لديهم.
لدى  الدرا�سي  والتح�سيل  النف�سية  ال�سالبة  بني  العالقة  ملعرفة  درا�سات  اإجراء  3 .

طالب اجلامعة.
واملراهقني  الطفال  لدى  النف�سية  ال�سالبة  بتقوية  الأهلية  املوؤ�س�سات  اهتمام  4 .

لتقوية توافقهم النف�سي والجتماعي وال�سحة النف�سية لديهم يف امل�ستقبل.
اإجراء مثل هذه الدرا�سة على فئات اأخرى مثل فئة املعوقني، وفئة امل�سنني ملعرفة  5 .

ال�سالبة النف�سية لديهم من اأجل عمل برامج اإر�سادية حلل م�سكالتهم النف�سية

البحوث املقرتحة: 

املراهقني  الطلبة  لدى  النف�سية  ال�سالبة  درجة  لرفع  اإر�سادي  برنامج  فاعلية  1 .
مبحافظة غزة.

والتحكم لدى طالب اجلامعة مبحافظة غزة وعالقتها  النف�سية وال�سبط  ال�سالبة  2 .
بقوة الأنا.

ال�سالبة النف�سية وعالقتها ب�سمات ال�سخ�سية لدى طالب اجلامعة.  3 .
ال�سالبة النف�سية لدى طالب اجلامعة وعالقتها بالتح�سيل الدرا�سي.  4 .
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

( : التوافق النف�سي وعالقته مبفهوم الذات لأبناء �سهداء واأ�رصى  اأبو زايد، اأحمد )2002. 1
النتفا�سة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، الربنامج امل�سرتك بني جامعة 

عني �سم�ص وجامعة الأق�سى. 
( : ال�سالبة النف�سية وعالقتها ب�سغوط احلياة لدى طلبة  اأبو ندى، عبد الرحمن )2007. 2

جامعة الأزهر، ر�سالة ماج�ستري، كلية الرتبية، جامعة الأزهر. 
، اجلامعة  الأغا، اإح�سان )2002( . البحث الرتبوي وعنا�رصه – مناهجه واأدواته، ط4. 3

الإ�سالمية، غزة. 
( : قوة الأنا وعالقته بالتوافق النف�سي والجتماعي على وفق  العبيدي، مظهر )2004. 4
اأ�ساليب التن�سئة الجتماعية ، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة بغداد. 
والجتماعي  النف�سي  بالتوافق  وعالقتها  النف�سية  ال�سغوط   :  ) 5 .2009( اأوهام  الثابت، 
كلية  دكتوراه،  ر�سالة  الأردن،  يف  املبكر  الثدي  ب�رصطان  امل�سابات  لدى  والزواجي 

الآداب والرتبية يف الأكادميية العربية املفتوحة، الدمنارك. 
احلياة  اأحداث  اإدراك  بني  و�سيط  كمتغري  النف�سية  ال�سالبة   :  ) 6 .2003( عزة  الرفاعي، 

ال�ساغطة واأ�ساليب مواجهتها، ر�سالة دكتوراه، القاهرة، كلية الآداب، جامعة حلوان. 
التعليم  مرحلة  معلمي  لدى  والجتماعي  النف�سي  التوافق   :  ) 7 .2005( اأحمد  الزنامي، 
الثانوي وعالقته بر�ساهم عن مهنة التعليم يف اليمن وال�سودان درا�سة مقارنة، ر�سالة 

دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة اليمن. 
املعلمني  لدى  النف�سي  بالتوافق  وعالقته  بالغرتاب  ال�سعور   :  ) 8 .2006( حممد  بدير، 
املجلد  العلمية،  املجلة  الرتبية-  كلية  املن�سورة-  الرتبويني جامعة  وغري  الرتبويني 

14 العدد 2 ال�سفحات 123: 179 
( : ال�سالبة النف�سية لدى اأمهات �سهداء انتفا�سة الق�سى وعالقتها  را�سي، زينب )2008. 9

ببع�ص املتغريات،، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة،، كلية الرتبية، اجلامعة الإ�سالمية. 
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( : املخت�رص يف ال�سخ�سية والر�ساد النف�سي )املفهوم- النظرية-  �سفيان، نبيل )2004. 10
والتوزيع،  للن�رص  ايرتاك  ، ط1،  – الر�ساد والعالج(  التوافق- ال�سطرابات  النمو-   -

القاهرة، م�رص. 
( : ا�سطراب قلق ما بعد ال�سدمة وعالقته بالتوافق النف�سي لدى  �سالح، عايدة )2004. 11
طالب الثانوية العامة مبحافظة غزة، جملة كلية الرتبية، بني �سويف- جامعة القاهرة، 

العدد1، �ص �ص 125- 159
( : ال�سغوط النف�سية لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية  دخان، نبيل واحلجار، ب�سري )2006. 12
وعالقتها بال�سالبة النف�سية لديهم. جملة اجلامعة الإ�سالمية �سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية 

جمـ14 ع 2 �ص �ص 369- 398. 
اجلامعية،  املعرفة  دار  والرتقاء،  النمو  �سيكولوجية   :  ) 13 .1996( الفتاح  عبد  دويدار، 

القاهرة. 
، هيئة الكتاب اجلامعي،  ع�سلية، حممد والبنا، انور )2005( : علم النف�ص الجتماعي، ط1. 14

جامعة الق�سى. 
( . الأ�ساليب الإح�سائية ال�ستدللية يف حتليل بيانات البحوث  عالم، حممـود )2005. 15
الفكر  دار  القاهرة،  والالبارامرتية،  »البارامرتية  والجتماعية  والرتبوية  النف�سية 

العربي. 
الإدراك  وم�ستويات  ال�ساغطة  احلياة  اأحداث   :  ) 16 .2002( واآخرون  احلميد،  عبد  علي، 
�سيكومرتية/  درا�سة  اجلامعة،  طالب  من  عينة  لدى  نحوها  ال�سخ�سية  وال�ستجابة 
اإر�سادية، املجلة امل�رصية للدرا�سات النف�سية، املجلد 28، العدد 37، اأكتوبر، �ص100. 

الذات  وتقدير  الجتماعية  وامل�ساندة  النف�سية  ال�سالبة  دور   .  ) 17 .2002( جيهان  حممد، 
يف اإدراك امل�سقة والتعاي�ص معها لدى الرا�سدين من اجلن�سني يف �سياق العمل، ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة، جامعة القاهرة، كلية الآداب، ق�سم علم نف�ص. 
( : ت�سور جديد للتوافق النف�سي )درا�سة حتليلية( ،  حممد، �سالح والقفا�ص، وليد )1999. 18
املجلة امل�رصية للدرا�سات النف�سية، املجلد التا�سع، العدد 23، مكتبة الجنلو امل�رصية، 

�ص �ص 120 ـ159. 
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( : ال�سالبة النف�سية وامل�ساندة الجتماعية، متغريات و�سيطة يف  خميمر، عماد )1997. 19
العالقة بني �سغوط احلياة واأعرا�ص الكتئاب لدى ال�سباب اجلامعي، املجلة امل�رصية 

للدرا�سات النف�سية، العدد 17، اأغ�سط�ص، املجلد ال�سابع، �ص 103- 138. 
والت�ساوؤم  »التفاوؤل   ) 20 .2000( ال�سيد  حممد  حممد،  ه�سام  املعطي،  وعبد  عماد  خميمر، 
اجلامعة«،  وطالبات  طالب  من  عينة  لدى  النف�سية  املتغريات  من  بعدد  وعالقتهما 
درا�سات تربوية واجتماعية، كلية الرتبية، جامعة حلوان، املجلد ال�ساد�ص، العدد الثالث، 

�سبتمرب، �ص37
الثانوية  املرحلة  لدى طالب  والجتماعي  النف�سي  التوافق   :  ) 21 .2006( �سامي  من�سور، 
ر�سالة  ال�سخ�سية،  ب�سمات  وعالقته  رفح  مبحافظة  ال�ساخنة  املناطق  يف  القاطنني 

ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، اجلامعة الإ�سالمية. 
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