قيا�س م�ستوى مرونة االنا لدى طلبة
كلية الرتبية للعلوم االن�سانية وال�صرفة
يف جامعة املو�صل

د .حماسن امحد

اجلامعة العراقية /كلية الرتبية للبنات

م .د .حماسن امحد البيايت

م�ستخل�ص البحث
هيدف البحث التعرف إىل قياس مرونة األنا لدى طلبة كلية الرتبية للعلوم األنسانية بجامعة املوصل ومعرفة داللة

الفروق املعنوية يف مرونة األنا حسب املتغريات اآلتية:
أ -اجلنس (ذكور -إناث).

ب -الصف (الثاين – الرابع).

ج -التخصص (علمي – انساين).

والجل حتقيق أهداف البحث تبنت الباحثة مقياس (رضا )2009 ،واملكون من ( )34فقرة ولكل فقرة مخسة

اختيارات وطبقت االداة بعد التأكد من صدقها وثباهتا عىل عينة البحث البالغة ( )120طالب وطالبة موزعني عىل

الصف الثاين والرابع ومن التخصص العلمي واألنساين وبعد التطبيق متت معاجلة البيانات بالوسائل اإلحصائية
املناسبة لغرض التوصل إىل النتائج ما ييل:

 .1إن مستوى مرونة االنا لدى طلبة كلية الرتبية أعىل من متوسط النظري للمقياس.

 .2وجود فروق ذات داللة احصائية لدى عينة البحث وفق متغري الصف الدرايس ولصالح طلبة الصف الرابع.
 .3وجود فروق ذات داللة احصائية لدى عينة البحث وفق متغري اجلنس ولصالح الذكور.

 .4ال توجد فروق ذات داللة احصائية لدى عينة البحث وفق متغري التخصص (علمي ،إنساين).
وقامت بوضع جمموعة من التوصيات واملقرتحات ومنها كااليت:

 .1زيادة االهتامم باستقاللية االفراد ومساعدهتم عىل استخدام التفكري العلمي واختاذ القرارات الن يساعده عىل

تطوير هويته وزيادة مرونتها.

 .2دراسة أثر برنامج تربوي يف تنمية مرونة االنا لدى طلبة جامعة املوصل وإجراء نفس الدراسة عىل عينة من

املدارس الثانوية واالبتدائية.
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�أهمية البحث واحلاجة �إليه

حيرص اإلسالم يف كل أموره عىل التوسط وإجياد

أيرس احللول يف شتى املعامالت والعبادات هلذا فإن
اإلنسان مدعو إىل أن يتوسط يف قراراته ويبحث يف
أيرس احللول املقدمة اليه من البدائل املتاحة.

كام أنه مدعو إىل املرونة يف التعامل مع االخرين

واستشارهتم عند اختاذ القرارات كام أنه مدعو
إىل املرونة التي قد تصل به إىل االعرتاف باخلطأ

وتصحيحه حتى ولو كان ذلك من مرؤوسيه.

(أبو حممد)1 :2002 ،

لقد متيزت شخصية الرسول ع بالعديد من

اجلوانب املضيئة واهلادية لكل إنسان يريد أن يرتقي
بنفسه وأخالقه ويسعى إىل التميز يف فكره ومعاملته

مع الناس ولعل هذا يقودنا إىل أبراز بعض جوانب
املرونة النفسيه التي جتلت يف شخص الرسول ع يف

سياسته مع الناس ويف تعليمه اخللق احلسن وخماطبته
للناس عىل قدر عقوهلم ،لنتعلم منه ع فنون التعامل
مع النفس ومع االحداث واملواقف ومع االشخاص

لقد حرص الرسول ﷺ أن تكون املعاملة بني

الناس تتسم باملرونة والسهولة واليرس فقال الرسول ع

عن ابن مسعود ان رسول اهلل ع قال“ :حرم عىل النار

كل هني لني سهل قريب من الناس”.

البحوث املحكمة
عليك الرفق وإياك والعنف والفحش ،قالت“ :أومل
تسمع ما قالوا؟ قال :أومل تسمعي ما قلت؟ (رددت

عليهم فتستجاب يل فيهم وال تستجاب هلم يف).

(صحيح البخاري)204 :

متثل االنا يف نظرية التحليل النفيس الناحية

العقالنية يف حياء الشخص إذ تنظم اندفاعات اهلو

وتلبية متطلبات الواقع واحلصول عىل االستحسان
االجتامعي وتقدير الذات.

(املام سيني)5 :2000 ،

تعزو نظرية التحليل النفيس كل ما يقوم به

الشخص من سلوك االنا فهو الذي يتكفل بحل
الرصاعات الشخصية وحتقيق توافقها مع البيئة ،وعىل

نحو بسيط جدا فإن متغري مرونة االنا حيتوي عىل
إجراءات للسيطرة عىل الرصاعات واملشاكل وعىل

صالبتها ،ويعمل االنا وفقا ملبدأ (الواقع) أي االمتثال
للظروف او القيود التي يفرضها عليه العامل اخلارجي،
ويكون مهمته االساسية هي املحافظة عىل الشخصية
ومحايتها مما يتعرض له من اخطار وإشباع متطلباهتا

بشكل ال يتعامل مع الواقع وظروفه ،وهلذا بعض
نشاط االنا يكون عىل املستوى الشعوري (كاإلدراك
احليس واخلارجي والداخيل والعمليات العقلية).

(حسان)29 :2008 ،

(االمحدي (ب ت))38-39 :

تقوم االنا بتنظيم افراغ الرغبات الغريزية للهو

ﷺ فقالوا :السالم عليكم فقالت عائشة :عليكم،

األساسية لالنا هي حفظ العالقة مع العامل اخلارجي

وعن عائشة (ريض اهلل عنها) ان هيود ًا أتوا النبي

ولعنكم اهلل وغضب اهلل عليكم فقال مهال يا عائشة،
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بأن تتامشى مع مقتضيات الواقع املحيط فالوظيفة
وتأمني املرونة الالزمة ملواجهة احباطات احلياة

م .د .حماسن امحد البيايت
ومتتلك االنا ادراكا واقعيا جلسم الشخص من جهة

خارجية تتمثل بالثقافة والعالقات االجتامعية تؤدي

اإلدراك من خالل عمليات :تقيص الواقع والتالؤم

ذلك الرصاع وأن لدى الفرد قدرة عىل مواجهة األمة

والعامل الذي حييط به من جهة أخرى ويأيت هذا
مع الواقع وتشكيل عالقات شخصية مرضية يف احلياة

لكي يتحقق التوازن بني الرغبات الالواعية والواقع
املحيط يستخدم االنا ما يسمى بـ(العمليات الدفاعية)

البقاء الرصاعات الداخلية بعيدا عن اإلدراك الواعي.
(املحمداوي ،ب ت)79 :

والشخصية املرنة كام بني أريكسون تنمو لدهيا

يف مرحلة املراهقة ما يسمى بنمو الذات والشعور
بذاتية االنا التي يقابلها االرتباك وهي عبارة عن
جمموعة احلاجات النفسية االجتامعية ملرحلة املراهقة

املتأخرة يف سبع جماالت عامة كالتعامل مع العواطف
وتنمية االستقاللية وتبلور الذات وتنمية العالقات

الشخصية املتبادلة وتنمية الفرص وتنمية التكامل

ولكل منها عنارص فرعية أخرى أطلق عليها مصطلح
(املواجهات النامئية) وذلك ألن كل حاجة توجه

االخرى ويف عبارة أخرى فقد جعل حاجة تكوين
الذات تتصدر احلاجات الثالث األوىل وعندما تتحقق

نتوجه نحو حتقيق احلاجات الثالث.

حلدوث رصاع وأن وظيفة الذات هي التغلب عىل

وأحباطاته من خالل ملكة اإلبداع.

(عبد اخلالق)131 :1995 ،

وافرتض ( )Hartman, 1894-1970بأن االنا

تتطور بشكل مستقل عن اهلو وان له وظائفه املستقلة

التي ختدمه قبل حاجته إىل التكيف مع الواقع.
(البيطار)12 :1978 ،

ويرى (البدري )2005 ،أن االنا هو مركز

الشعور واالدراك احليس اخلارجي والداخيل
والعمليات العقلية واملرشف عىل احلركة واالدارة

واملتكفل بالدفاع عن الشخصية وتوافقها وحل

الرصاع بني مطالب اهلو ومطالب االنا االعىل وبني

الواقع ولذلك فهو املحرك منفذ الشخصية ويعمل
يف ضوء مبدأ الواقع من اجل حفظ وحتقيق الذات
والتوافق االجتامعي.

(البدري)36 :2005 ،

وأشار ( )Murryإىل أن االنا بمثابة العامل

املركزي لتنظيم وتكامل السلوك وهيدف جزء من هذا

(البيطار)12 :1978 ،

التنظيم عىل أي حال إىل تسيري أو تشجيع التعبري عن

االفراد وتكوين ذاهتم وأن الذات تقسم إىل قسمني

يرتب ويضع املخططات ويسيطر عىل الطريقة التي

وترى نظرية االنا أن البيئة هلا دور يف حتديد سلوك

أحدمها أولية وناضجة الذاتية تنمو باخلربة واملامرسة

كام أن نظرية االنا ترى أن الرصاع ال ينشأ فقط بسبب
عوامل داخلية (غرائز ودوافع) بل أن هناك عوامل

اندفاعات معينة يف اهلو ،ويضيف (موراي) أن االنا
جيب أن تظهر هبا الدوافع االخرى ويرى (موراي) أن

قوة فاعلية االنا حمدد مهم لتوافق الفرد.
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وقد أشارت دراسة كل من(Werner & Smith,

 )1992و( )Pak & Klohnen, 1996و(Patterson,
 )1996و( )Masten & Costs Wath, 1999و(Wain

.)& et al, 1999

إال أن االنا تتشكل يف جمموع بنائها متاسك

شخصية االنسان اجتامعيا ونفسيا ومهنيا بأن تتفاعل
هذه املكونات لتظهر بشكل سلوك وأفكار وخربات

سوف تعكس الصورة احلقيقية لالنا واملتمثلة يف
قدرهتا للمحافظة عىل كينونتها أمام االحداث

الضاغطة أو الصادمة التي تعصف هبا والتي ربام
جتعلها ضعيفة فقوة االنا امام االزمات وما تشكله من

قدرة عىل التكيف يف مواجهة الضغوطات واالحداث
غري املؤاتية التي تعيق سري نموها كل ذلك من شأنه أن

يعرب عام يسمى بمرونة االنا.

()Tugad & Fredrickson, 2004, p.320

البحوث املحكمة
جزء من النفس املهتم باإلدراك والتفكري والشعور
والتذكر وهي املسؤولة عن تدبري وإدارة فعاليتنا

الطبيعية يف اليقظة واالنا تقوم بوظائف أو واجبات
خمتارة وهي تدخل يف الشعور الواعي فقط جزءا

من املنبهات التي نتعرض هلا باستمرار ،وهي تعطينا
اإلحساس باالستمرارية والتمسك واهلوية يف الطريقة

التي نرى فيها انفسنا وعاملنا.

(شلتز)158 :1983 ،

وأشار (راجح ،)1977 ،إىل أن االنا هو مركز

الشعور واالدراك واحلكم والتبرص يف العواقب كام

أنه املرشف عىل أفعالنا اإلدارية أي املرشف عىل اجلهاز
احلركي اإلداري واالنا هو ما نستطيع أن نسميه عىل

وجه التقريب بالشخصية الشعورية أو اإلدارة.

(راجح)476 -475 :1977 ،

ويشري ( )Hamilton et al, 1997إىل أنه يتضمن

وأشار ( )Allport, 1961إىل أن (االنا) هي اجلزء

امللف يف الشخصية منذ البداية من كون الشخصية منذ

يتضمن االدراك والشعور وكذا نواحي الشخصية

وذلك ما يتطلب ادراك تزيد من مرونتها بأن جتعلها

املنظم من اهلو والذي يتالئم مع العامل اخلارجي
املرتبطة باملعرفة واإلدارة وتأكيد الذات وضبط
الدوافع وتستمد االنا طاقتها النفسية التي تصدر

عن اهلو ومن أهم وظائف الدماغ عن الشخصية
وتوافقها مع البيئة وتنظيم السلوك وضبط الدوافع
ومن وظائف االنا الرئيسية التوسط بني مطالب اهلو

ومطالب البيئة الواقعية.

(البورت)76-71 :1963 ،

ويرى ( )Jungأن االنا هي العقل الواعي وذلك
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البداية تعيش أجواء مرحة وترفيهية (تكيفية لالنا)

عىل مواجهة االحداث الصادقة لنمو واستمرار

التفاعل يف احلياة بشكل إجيايب مما يساعد عىل نموها

وتقدمها.

()Hamilton et al, 1997: p.46

أن مرونة االنا هي صفة شخصية تسمح لالفراد

بتعديل الطريقة التي يعربون عن سيطرهتم عىل االنا

الجل تشكيل جو بيئتهم التي يعيشون فيها ،وترتبط
مرونة االنا بمجموعة من املخرجات االجيابية والسلبية

م .د .حماسن امحد البيايت
إذ تم دراستها عىل جماميع خمتلفة من االشخاص

ولقد اكد بالدوين  Baldwinواخرون أن الرتفيه

ترتبط مرونة االنا بالقناعة يف إقامة عالقات وبنوعية

املرونة لدى الشباب من خالل املواقف احليوية التي

ووجد أهنا مرتبطة بالتوافق االجتامعي والعلمي كام

العالقات وترتبط ايضا بمظهر الشخص وصورته من
الناحية اإلجيابية أما من الناحية السلبية فهي مرتبطة

بالضغوطات النفسية والرصاعات وايض ًا مرتبطة
باملشاكل الصحية.

)(Klohnen, 1996: p.89

يعترب من أهم االسباب التي تكمن وراء اكتساب

توفرها برامج التدريب عليها لدى الشباب والتي

يرشف عليها اخصائيون مهنيون من ذوي اخلربة
والكفاءة يف جمال االرشاد والصحة النفسية.

(احللو)7 :1991 ،

أن املرونة النفسية سمة تتضمن سلوكيات وأفكار

ان احلديث عن مرونة االنا جيعلنا نتناول ظهور

واعتقادات وافعال يمكن تعليمها وتنميتها لدى أي

ظهور مفهوم االنا من خالل كتابات فرويد حول

التكيف والتعامل مع ظروف احلياة املختلفة وخاصة

هذا املفهوم يف السياق التارخيي حيث كانت بداية

بناء الشخصية ان مفهوم االنا يشكل احد املفاهيم

االساسية لنظرية التحليل النفيس الفرويدية عىل يد

آنا فرويد ( )1936حينام نرشت نظريتها التي اطلقت
عليها سيكولوجية االنا ،التي ركزت فيها عىل تطور
ذات الشخصية من خالل تفاعلها مع البيئة املحيطة

هبا ومن خالل العالقات الشخصية للفرد مع الرتكيز

عىل تأثري العوامل الغريزية عىل نمو الذات وتطورها.
(طه)109 :1993 ،

ان دراسة املرونة انبثقت يف جمال علم النفس

املريض التطوري فاالبحاث االساسية يف هذا املجال
اجريت لكي جتيب عىل السؤال ملاذا يبدي بعض

االشخاص الذين لدهيم مستوى عال من املخاطرة أو
ممن هلم خلفية تتعلق هبذا املجال من املخاطرة كفاحا
مريرا يف احلياة بينام االخرون يفشلون فيها.

()Anthony & Chler, 1987, 1993, et al

شخص فالشخصية املرنة الناضجة لدهيا القدرة عىل
مع املواقف التي حتمل رياحا غري سارة يف بعض
االحيان (كالصدمات العاطفية أو اخلسائر املادية)
أن هذه املواقف بحاجة إىل مرونة ،وترجع خاصية
املرونة إىل دينامية الفرد التي يدعمها التفكري االجيايب

واحلوار والتفاعل اجليد مع االخرين واسقاط خاصية

الشخص ال يعاين من مصاعب أو ضغوطات فاالمل

االنفعايل واحلزن اعراضا شائعة بني االشخاص الذين

يعانون من شدائد وعثرات شديدة يف حياهتم ويف
الواقع فإن الطريق إىل املرونة النفسية يتضمن الكثري
من الضعف واملعاناة ،فاحلياة ليست نزهة مبهجة

وليست يف نفس الوقت مصاعب وشدائد.

(حالوة ،ب ت)3 :

بينت نتائج العديد من الدراسات أن العامل

الرئييس يف تكوين املرونة النفسية وتنميتها لدى
االطفال عىل وجه احلرص هو العالقات السوية
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الدافئة واملساندة داخل االرسة وخارجها فالعالقات
االجتامعية التي يتوفر فيها :احلب والثقة والنامذج
االجيابية للدور والتشجيع واملساندة تؤدي إىل تنمية

املرونة النفسية وتعزيزها.

(اجلمعية النفسية االمريكية ،ب ت)1 :

املرونة عنرص هام لتحقيق النجاح والسعادة

وذلك ألن املعلم املرن دائام ما جيد البديل والبديل

املناسب أو االفضل لكل مشكلة تعرتضه فهو ال يقف
دائام أمام مشكلة ليحلها من نفس الباب أو من نفس

االجتاه كل مرة ولكنه يبحث عن بديل آخر عن طريق

آخر جيد فيه السهولة واليرس بعض اليشء ويعمل فيه
العقل ليصل ألفضل النتائج.

(األمحدي)12 :2009 ،

وأشار مبيض ( )2003إىل وجود تفاوت كبري

بني الناس يف مرونتهم النفسية وقدراهتم عىل الصمود

أمام صعوبات احلياة وحتدياهتا إذ يتصف بعض الناس
باملرونة النفسية التي متكنهم من استعادة حيويتهم

وعافيتهم النفسية عقب تعرضهم للشدائد يف حني
يبقى آخرون يعانون لفرتات زمنية خمتلفة من جراء

تعرض الذات للمصائب فاملرونة النفسية تتمثل
بخاصية املامنعة أو املقارنة يف التعامل مع املواقف
الصعبة وأحداث احلياة بنجاح وبدقة عالية وهي

تتكون من مزيج من املهارات االساسية والصفات
الشخصية املهمة التي توجد يف الفرد ويف الدعم

االجتامعي املتوفر له ويف البيئة التي يعيش فيها.
(مبيض)151 :2003 ،
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البحوث املحكمة
جتدر اإلشارة إىل أن مرونة االنا يمكن تعلمها

من خالل التنشئة االجتامعية للطفل إذ يشري كل من:

( )Olasson, Bond, Burns et al, 2003إىل أن املعرفة
النفسية ليست خاصية فطرية بالرضورة بل أهنا عملية

تكيفية تتضمن التفاعالت بني املخاطرة والعمليات
الوقائية عىل مستويات متعددة يف جتربة حياة الفرد.

()Oliver et al, 2006, p.1

ويرى ( )Bellack, 1973أن ملرونة االنا فوائد

كبرية منها :اختبار الواقع واحلكم واالحساس

بالواقع اخلارجي وتنظيم الدوافع واالنفعاالت
والتحكم هبا والعالقة مع االخر وعمليات التفكري
والنكوص التكيفي خلدمة الذات والوظيفة الدفاعية
وحاجز املثريات (املقاومة) والوظيفة الذاتية والوظيفة
الرتكيبية التكاملية والتفوق واالقتدار.
(املام سيني)7 :2000 ،

ورأى ( )Meichen baum, 2007رضورة ارتباط

املرونة النفسية بقدرة التعلم للعيش مع اخلوف
واحلرية املستقرة ليصل الفرد إىل التكيف االجيايب عىل

الرغم من حمنة احلياة اخلاصة والقدرة عىل التكيف
ومواجهة اخلربات أو التجارب الصعبة يف احلياة
واملرونة النفسية تساعدهم ليزدهروا أو ينمو بقوة،

بمعنى أن االفراد املرنني يمكن أن يصبحوا مكتئبني

لكنهم قادرون عىل إدارة نتائج السلوك السلبية جتاه

الضغوط بنجاح.

()Meichen baum, 2007: p.3
وقد أشارت دراسة ()Block & Kreman, 1996

م .د .حماسن امحد البيايت
إىل أن مرونة االنا هي القدرة عىل التكيف املرن مع

ثمة متيزت املرونة النفسية بالقدرة عىل:

ملقاومة القلق والتعايش مع املجتمع بطريقة إجيابية

والتغلب عليها.

الضغوطات الداخلية واخلارجية وهي استعداد مسبق
من خالل االحاسيس واملزاجات االجيابية واالنفتاح
املوجود عىل اخلربات.

()Block & Kreman, 1996, p.136

 .1املعاجلة الرسيعة لصعوبات احلياة ومواجهتها
 .2االنحناء دون أن يؤدي بصاحبها إىل التكرس

حتت ضغط شديد.

 .3العودة إىل احلياة الطبيعية بعد االزمة.

أظهرت دراسة عبد اهلل ( )2004أن عدم مرونة

 .4إدارة االزمات واملثابرة والتكيف عندما

ملواقف حياته املختلفة حالته تشري إىل أن املتاعب

 .5البقاء عىل التوازن بعد التخلص من االحداث

الفرد سواء يف تعامله مع االخرين أو يف مواجهة
ومشكالت سواء عىل صعيد الصحة النفسية أو

العالقات االجتامعية يف حني أن املرونة يف السلوك
والتطرف يرتك للشخصية حريتها ونموها السوي.

(عبد اهلل)121 :2004 ،

ويرى اخلطيب ( )2007ان عوامل املرونة

يف الشخصية تظهر قدرة الشخص عىل االحتفاظ
بسعادته من خالل احساسه بانه سيحقق اهلدف الذي

يسعى جاهدا إليه وتظهر قدرته عىل العمل املنتج
والسيطرة عىل بنيته النفسية واالجتامعية والعقلية
واخللقية وتقبله لذاته واملحافظة عىل كفايته التواصلية

مع االخرين من خالل عالقاته الواقعية واحلميمية

معهم.

(اخلطيب)9 :2007 ،

)2000 L
يعد كل من (, uther, et al

 )2000 Mاملرونة النفسية
و(, asten & reed
ظاهرة سلوكية تؤدي إىل نتائج جديدة يف التكيف

والتطور إزاء الظروف الصعبة واملواقف املتأزمة ومن

تنحرف االمور عن مسارها الصحيح.
املؤملة أو الضاغطة.

( )Luther, et al, 2000, p.112و(& Masten
.)Reed, 2000, p.20

وعىل نحو بسيط جدا فإن متغري مرونة االنا

حيتوي عىل اجراءات للسيطرة عىل الرصاعات

واملشاكل وعىل صالبتها.

()Gramzow, Other, 2000: p.1551

�أهداف البحث
 .1مستوى مرونة االنا لدى طلبة كلية الرتبية

للعلوم االنسانية.

 .2داللة الفرق يف مستوى مرونة االنا لدى طلبة

كلية الرتبية للعلوم االنسانية وفقا ملتغري اجلنس (ذكر-

انثى).

 .3داللة الفرق يف مستوى مرونة االنا لدى طلبة

كلية الرتبية للعلوم االنسانية وفقا ملتغري التخصص

الدرايس (العلمي -االنساين).

 .4داللة الفرق يف مستوى مرونة االنا لدى
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قياس مستوى مرونة االنا لدى طلبة كلية الرتبية للعلوم
االنسانية والرصفة يف جامعة املوصل

طلبة كلية الرتبية للعلوم االنسانية وفق ًا ملتغري املرحيل
الدرايس (الثاين -الرابع).

البحوث املحكمة
احلاجات امللحة واالحباطات أو خيبات األمل التي

تأيت يف مسار احلياة.

()Lazarus, 2004: p.4

حدود البحث:

 .5الصويف ( :)1994هي احلد الفاصل بني

تقترص حدود البحث عىل طلبة كلية الرتبية يف

الثبات املطلق الذي يصل إىل درجة اجلمود ،واحلركة

للمرحلتني الثانية والرابعة يف التخصص العلمي

أن املرونة حركة ال تسلب التامسك وثبات ال يمنع

جامعة املوصل للدراسة الصباحية ومن كال اجلنسني
واالنساين للعام الدرايس .2018-2017
حتديد املصطلحات:

مرونة االنا Ego Resiliency

وقد عرفها كل من:

 .1روتر ( :)Rotter, 1979قدرة الفرد الذي

يتغلب عىل املحنة وينجو من الضغوط ويتجاوز

العقبات واملساوئ.

احلركة.

(الصويف)141 :1994 ،

 .6سيلقامن وآخرون (:)Seligman et al, 1995

املرونة املرتبطة باختزال السلوك السلبي وغري

املرغوب فيه وتقديم السلوك الصحي واملنتج حتى

عند التعرض للظروف الصعبة.

()Seligman, 1995, p.176

 .7بلوك وكريمن (:)Block & Kremen, 1996

()Jordan, 1992, p.19

 .2جرمازي وماستني

املطلقة التي خيرج اليشء عن حدوده وضوابطه ،أي

(Germazy & Masten,

“تشري إىل السامت الشخصية الثابتة بصورة نسبية،

بالرغم من الظروف الصعبة أو التهديد اجلدي أو

أو اخلربات السلبية ،وبالتكيف املرن مع التغريات

 “ :)1990القدرة عىل التكيف الناجح لدى الفرد

التي تتميز بالقدرة عىل التعايف برسعة من التجارب

اخلطر الذي يواجهه”.

املستجدة ملطالب احلياة”.

()Maginnes, 2007, p.8

()Fredrickson et al, 2003, p.367

 .3فرينر وسميث (:)Werner & Smith, 1992

 .8ايدث ( :)Eidth, H. et al, 1998هي القدرة

بأهنا القدرة الشخصية عىل انتهاج الطريق الشخيص
الصحيح يف احلياة.

ويمكن أن تقوى بواسطة خربات الشدة واملحن.

()Werner, E.E., & Smith, R.S., 1992 290

()Eidth, H. et al, 1998: p.15

 .4جوزيف ( :)Joseph, 1994قدرة الفرد

 .9باترسن ( :)Patterson, 2001القدرات أو

عىل التعديل والتكيف مع التغريات واملتطلبات أو
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االنسانية ملواجهة مواقف شديدة والتغلب عليها

الطاقات املتوفرة لدى الفرد للتقدم إىل االمام حتت

م .د .حماسن امحد البيايت
الدراسة من )300( :طالب وطالبة من طلبة جامعة

املحنة واالزمات.
()Patterson, 2001: p.19

قطر ( )150طالب و( )150طالبة ،وكانت االدوات

( .10رضا :)2009 ،السامت الشخصية الثابتة

املستخدمة كالتايل( :مقياس “روتر” وتم استخدام

من التجارب أو اخلربات السلبية ،بالتكيف املرن مع

واختبار  t،testلعينتني مستقلتني للضبط (الداخيل

بصورة نسبية والتي تتميز بالقدرة عىل التعايف برسعة
املتغريات املستمرة ملطالب احلياة.
(رضا)68 ،2009 ،

التعريف النظري :وبام أن الباحثة اعتمدت

مقايس رضا ( )2009فأهنا سوف تتبنى تعريف رضا

(.)2009

التعريف االجرائي :وهي الدرجة الكلية التي

حيصل عليها املستجيب اثناء استجابته عىل فقرات

املقياس.

درا�سات �سابقة

يتضمن هذا الفصل عرضا خلالصات الدراسات

السابقة التي اطلعت عليها الباحثة والتي هلا عالقة

بموضوع البحث ،كام يتضمن أهم املؤرشات التي تم
استنتاجها عن هذه الدراسات.

* دراسة سليامن وعبد اهلل (.)1996

(موقع الضبط الداخيل واخلارجي وعالقته بقوة

االنا ومستوى القلق والفروق يف تلك االبعاد النفسية

تبعا ملتغري اجلنس).

معامل ارتباط بريسون واختابر  t، testلعينة واحدة
واخلارجي) من اعداد عالء الدين كفايف ومقياس

القلق الرصيح لـ” تايلور” من اعداد مصطفى فهمي
وحممد غايل) ،وبتحليل البيانات احصائيا اظهرت

النتائج التالية :وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة

احصائيا بني موضع الضبط اخلارجي وقوة االنا
وعدم وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني موضع

الضبط (الداخيل -اخلارجي) ومستوى القلق وعدم
وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني قوة االنا
ومستوى القلق كذلك ،وجود فروق دالة احصائيا

يف موضع الضبط (داخيل -خارجي) ووجود فروق

دالة احصائيا يف قوة االنا لصالح الطالب وكذلك

الطالبات اكثر احساسا بالقلق من الطالب.
سليامن وعبد اهلل ()1996

* دراسة النارص وساندمان ()2000

(تقييم عوامل املرونة يف مواجهة االحداث

الصادمة يف دولة الكويت)

هدف البحث إىل تقييم عوامل املرونة الشخصية

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل اجتاه العالقة بني

يف مواجهة االحداث الصادمة يف دولة الكويت

االنا ومستوى القلق والفروق يف تلك االبعاد النفسية

احلايل نتيجة آلثار االجتياح العراقي لدولة الكويت

موضع الضبط (الداخيل –اخلارجي) وكل من قوة

تبعا لتغري اجلنس (طالب -طالبات) وقد تكونت عينة

والتعرف عىل سامت الشخصية يف املجتمع الكويتي
سنة.1990
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قياس مستوى مرونة االنا لدى طلبة كلية الرتبية للعلوم
االنسانية والرصفة يف جامعة املوصل
وتكونت عينة البحث من ( )495من الذكور

واالناث تبلغ اعامرهم ( )17سنة فأكثر وقسم

الطالب إىل جمموعات تبعا للجنس ،العمر ،نوع
التعليم ،نمط االرسة ،املكانة االجتامعية ،املستوى
التعليمي واحلالة االجتامعية وذلك لتقييم تأثر تلك
املتغريات تبعا للنقاط لتحديد املرونة وتقييم التحليل
االحصائي للمتغريات الثانوية اجتاه التغريات املطلقة

املستقلة يف خمتلف املجموعات تزامن ًا مع املقارنة من

اساليب وانامط العلية للمرونة للذكور واالناث ونمط
االرسة يف مقابل اجلنس.

البحوث املحكمة
* دراسة هبنام (:)2002

(العالقة بني قوة االنا وعالقته باالليات الدفاعية

يف ضوء بعض املتغريات)

هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني قوة

االنا وجمموعة من االليات الدفاعية يف ضوء بعض
املتغريات كاجلنس والتخصص والسكن وقد

تكونت عينة الدراسة من ( )400طالب وطالبة تم
اختيارهم بصورة عشوائية فيام خيص متغريات اجلنس
والتخصص والسكن وكانت االدوات املستخدمة

كالتايل( :حتديد ثالث جماالت للقياس واعداد ادوات

ثم استخدام مقياس املرونة الذانية ()89 ER

هلا وهي :السلوك االندفاعي والسلوك الواقعي ونمط

من طالب جامعة الكويت وقد اسفرت الدراسة عن

االليات الدفاعية يف اعداد الباحث كام تم استخدام

وهو مقياس يتكون من ( )14سؤاال وزع عىل عينة
النتائج االتية :ان اكثر من الثلث  %37من افراد العينة
صنفوا بأهنم ذو مرونة عالية وقد حصل الذكور عىل

نقاط اعىل من االناث وقد حصل الطالب من ارس

ممتدة عىل نقاط أعىل مما حصل عليه طالب من ارس
نووية كام ان طالب الكلية العلمية حصلوا عىل نقاط
أعىل من طالب كلية االداب وكام أظهرت الدراسة
فروقا للداللة االحصائية يف املرونة بني الطالب

الكويتيني الذكور واالناث ،كام حصل الذكور عىل
إمكانية أكرب للشفاء من االناث وقد تكون الدراسة

اساسا لبحث مستقبيل لقياس قوة ومقدرة ونوعية

املرونة لدى الشعوب العربية يف منطقة اخلليج العريب.
(نقال عن اخلطيب )2007 ،النارص وساندمان

()2000
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التفكري ثم اعتمدت هذه املجاالت يف بناء مقاييس
مقياس بارون لقياس قوة االنا واظهرت الدراسة

النتائج التالية :وجود فروق ذات داللة احصائية يف
العالقة بني اليات الدفاع وقوة االنا وفق متغريات

اجلنس لصالح الذكور بينام انعدم الفرق وفق متغري

التخصص ولقد ظهرت فروق ذات داللة احصائية
وفق متغري السكن لصالح عينة املوصل.
(هبنام)2002 ،

* دراسة عودة ()2002

(املناخ النفيس واالجتامعي والطمأنينة النفسية

وقوة االنا لدى طالبات اجلامعة اإلسالمية)

هدفت الدراسة إىل حماولة التعرف عىل طبيعة

العالقة بني املناخ النفيس واالجتامعي والطمأنينة
النفسية وقوة االنا لدى طالبات اجلامعة اإلسالمية

م .د .حماسن امحد البيايت
وإىل كشف عام إذا كان هناك فروق بني ذوات قوة

احلياة الضاغطة ما بعد الصدمة ومقياس اضطراب

الطمأنينة االنفعالية وقد تكونت عينة الدراسة من:

وجود عالقة سلبية مبارشة بني ضغط احلياة والصحة

االنا املرتفعة وذوات قوة االنا املنخفضة يف مستويات

( )376طالبة من طالبات املستوى الرابع يف اجلامعة
اإلسالمية تم اختيارهن بالطريقة العشوائية وكانت
االدوات املستخدمة التالية( :مقياس الطمأنينة
النفسية من إعداد الباحثة ومقياس قوة االنا وكذلك

مقياس املناخ النفيس واالجتامعي الذي قامت بتقنية)

وأظهرت الدراسة النتائج التالية :وجود عالقة بني

املناخ النفيس واالجتامعي لدى طالبات اجلامعة
اإلسالمية والطمأنينة االنفعالية وقوة االنا وعدم
وجود فروق دالة بني الطالبات يف االقسام العلمية

واالدبية لصالح طالبات االقسام العلمية بعد الثقة
باهلل عىل مقياس الطمأنينة واالنفعالية فروق دالة بني

الطالبات وذوات قوة االنا املرتفعة وقريباهتن ذوات

قوة االنا املنخفضة عىل مقياس الطمأنينة لصالح
ذوات قوة االنا املرتفعة.
(عودة)2002 ،

* دراسة ()Margaret, Beaslcy, et al, 2003

ما بعد الصدمة) واظهرت الدراسة النتائج التالية:
والنفسية ووجود عالقة بني انامط التكيف مع احداث
احلياة الضاغطة واالضطرابات اجلسدية والنفسية،

هناك أثر واضح لصعوبة اإلدراك عىل التكيف
العاطفي ومواجهة احداث احلياة عىل الصعيد النفيس
وال توجد فروق دالة احصائيا بني الذكور واالناث
عىل مقياس الدراسة.

()Margaret, Beaslcy, et al, 2003

* دراسة خمتار ()2004

(مستوى املرونة النفسية لدى طلبة املرحلة

االعدادية وعالقتها باجلنس والتحصيل).

هتدف هذه الدراسة إىل معرفة مستوى املرونة

النفسية لدى طلبة املرحلة االعدادية كام هتدف إىل
معرفة عالقة مستوى املرونة باجلنس والتحصيل،

استخدم الباحث يف دراسته مقياس املرونة النفسية
الذي اعده وهو مكون من ( )47فقرة وبلغ عدد افراد
العينة ( )874طالبا وطالبة من املرحلة االعدادية

(املرونة يف ردة الفعل جتاه ضغط احلياة لدى عينة

واهم النتائج التي توصل اليها:

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل املرونة يف ردة

متوسط من املرونة النفسية.

من الطلبة اجلامعيني)

الفعل جتاه ضغط احلياة لدى عينة من الطلبة اجلامعيني
وتأثرها بكل من انامط التكيف وصعوبة اإلدراك وقد

تكونت عينة الدراسة من )81( :ذكر و( )106انثى
وكانت االدوات املستخدمة كالتايل( :مقياس احداث

 .1ان طلبة املرحلة االعدادية يتمتعون بمستوى
 .2ان الذكور اكثر مرونة من االناث يف هذه

املرحلة.

 .3هناك فروق دالة احصائية يف املرونة النفسية

بني الطلبة ذوي مستوى التحصيل العايل والطالب
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ذوي التحصيل العايل.
(خمتار)2004 ،

* دراسة احللو ()2005

البحوث املحكمة
فروق ذات داللة احصائية يف كل من بعد الرعاية

والدعم النفيس ،التوقعات العالية للنجاح مهارات

التواصل يف احلياة (تعزى ملتغري اجلنس) ذكور  ،اناث

(مصادر التدعيم املجتمعي ملرونة االنا يف

(وجود فروق ذات داللة احصائية يف ممارسة الصداقة

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مصادر

(ولقد كانت الفروق لصالح االناث وعدم وجود

الفلسطينية يف ستة عوامل وهي( :الرعاية والدعم

مرونة االنا تعزى ملتغري اجلنس) ذكور ،اناث (كذلك

الشخصية الفلسطينية)

التدعيم املجتمعي ملرونة االنا يف الشخصية

النفيس ،التوقعات العالية للنجاح ،املشاركة الفاعلة

يف املجتمع ،تكوين الروابط االجتامعية ،ممارسة
الصداقة والصحبة ،مهارات التواصل يف احلياة)

وقد تكونت عينة الدراسة من ( )677من الشباب
الفلسطيني اجلامعي (طلبة اجلامعات) من اجلامعة

اإلسالمية وجامعة األزهر يف السنوات الدراسية
املختلفة يف اجلامعتني ،وكانت األدوات املستخدمة

كالتايل :مصادر احلامية املجتمعية والذي قام بإعداده

من الباحث وحممد جواد اخلطيب والذي سيشمل عىل

االبعاد الست( :الرعاية والدعم النفيس ،التوقعات
العالية للنجاح ،املشاركة الفاعلة يف املجتمع ،تكوين

الروابط االجتامعية ،ممارسة الصداقة والصحبة،
مهارات التواصل يف احلياة) ،ولتحقيق اهداف

الدراسة استخدمت الباحثة االساليب االحصائية
التالية :التحليل العاميل استخراج ( )T.testالنسب

املئوية وعامل الشيوع ،مقاييس النزعة املركزية،
مقاييس االنحراف ،اختبار حتليل التباين ،التحليل
العاميل واظهرت الدراسة النتائج التالية :عدم وجود
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والصحبة ( )84تعزى ملتغري اجلنس) ذكور  ،اناث

فروق ذات داللة احصائية يف الدرجة الكلية ملقياس
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغري

مكان السكن).

(احللو)2005 ،

* دراسة اخلطيب ()2007

عنوان الدراسة (تقييم عوامل مرونة االنا لدى

الشباب الفلسطيني يف مواجهة االحداث الصادمة)

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل العوامل

املكونة ملرونة االنا لدى الشباب الفلسطيني يف
مواجهة االحداث الصادمة التي يتعرضون هلا

نتيجة لالحتياجات واالغتياالت واالعتقاالت
االرسائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأرسه ،وقد

تكونت عينة الدراسة من ( )317طالب وطالبة
من الطلبة الفلسطينيني من ابناء قطاع عزة من
طلبة وطالبات جامعة االزهر واجلامعة اإلسالمية
وكانت االدوات املستخدمة كالتايل( :مقياس مرونة

االنا  ،)89 .ego Resiliency) (ERمن اعداد
النارص وساندمان سنة ( )2000يف جامعة السلطان

قابوس يف سلطنة عامن ،وقام الباحث برتمجة من

م .د .حماسن امحد البيايت
اللغة االنكليزية واعدادها بالعربية سنة  ،2005قد

الفلسطيني بأرسه وهدفت دراسة (عودة )2002

االولية صدق وثبات املقياس عند تقنية يف قطاع

النفيس واالجتامعي والطمأنينة النفسية وقوة االنا

عالج الباحث البيانات احصائيا وقد اظهرت النتائج
غزة وأظهرت الدراسة النتائج التالية :وجود عوامل
خاصة ملرونة االنا هي :االبصار واالستقالل واالبداع
وروح الدعابة واملباداة والعالقات االجتامعية والقيم

الروحية املوجهة “االخالق” كام أظهرت نتائج
التطبيق ايض ًا متتع الشباب الفلسطيني بدرجة عالية

يف مرونة االنا.

(اخلطيب ،حممد جواد)2007 ،

مدى االستفادة من الدراسات السابقة

إىل حماولة التعرف عىل طبيعة العالقة بني املناخ

لدى طالبات اجلامعة االسالمية وإىل الكشف عام

كان هناك فروق بني ذوات قوة األنا املرتفعة وذوات
قوة االنا املنخفضة يف مستويات الطمأنينة االنفعالية

وهدفت دراسة (Margaret Beaslcy, et al

 )2003إىل التعرف عىل املرونة يف ردة الفعل جتاه
ضغط احلياة لدى عينة من الطلبة اجلامعيني وتأثرها
بكل من أنامط التكيف وصعوبة اإلدراك وهدفت

دراسة (بنهام  )2002إىل معرفة العالقة بني قوة

لغرض حتقيق الفائدة املرجوة من الدراسات

االنا وجمموعة من اآلليات الدفاعية يف ضوء بعض

الباحثان باجراء مقارنات بينها وبني البحث احلايل يف

دراسة النارص وساندمان  2000إىل تقييم عوامل

السابقة التي جرى عرض خلالصتها فقد قام الطالبان

عدة أوجه:

 .1االهداف:

املتغريات كاجلنس والتخصص والسكن وهدفت
املرونة الشخصية يف مواجهة األحداث الصادمة يف

دولة الكويت والتعرف عىل سامت الشخصية املرنة يف

سعت بعض الدراسات املذكورة إىل التعرف

املجتمع الكويتي احلايل نتيجة آلثار االجتياح العراقي

التي هدفت إىل معفة عالقة مستوى املرونة باجلنس

(سليامن وعبد اهلل  )1996التعرف عىل أجتاه العالقة

عىل مستوى املرونة االنا مثل دراسة (خمتار )2004
والتحصيل وبينام هدفت دراسة (احللو  )2005إىل

التعرف عىل مصادر التدعيم املجتمعي ملرونة األنا

يف الشخصية الفلسطينية وهدفت دراسة (اخلطيب
 )2007إىل التعرف عىل العوامل املكونة ملرونة

االنا لدى الشباب الفلسطيني يف مواجهة األحداث
الصادمة التي يتعرضون هلا نتيجة لالحتياجات

واالغتياالت واالعتقاالت اإلرسائيلية ضد الشعب

لدولة الكويت سنة  1990وأخريا استهدفت دراسة
بني موضع الضبط (الداخيل -اخلارجي) وكل من قوة

االنا ومستوى القلق والفروق يف تلك االبعاد النفسية
تبعا ملتغري اجلنس (طالب وطالبات) وأما البحث
فيهدف إىل قياس مستوى مرونة األنا لدى طلبة كلية

الرتبية للعلوم األنسانية.
 .2العينة:

اختلفت افراد عينات البحث يف الدراسات
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السابقة حيث يرتاوح العدد بني ( )874طالب وطالبة

كام يف دراسة (خمتار  )2004و( )187طالب وطالبة
كام يف دراسة ()2003 Margaret Beaslcy, et al
وكان مجيع افراد عينات البحث يف الدراسات السابقة

من اجلنسني ومتثل عينة البحث احلايل عينة من اجلنسني
إذ بلغت ( )60طالب و( )60طالبة كام سيتم االفادة

من الدراسات السابقة يف اختيار العدد املناسب الفراد

العينة يف ضوء بينات جمتمع البحث.
 .3أدوات البحث:

البحوث املحكمة
* اجراءات البحث:

يتضمن الفصل وصفا ملجتمع البحث وعينته

االساسية واالداة املستخدمة فيه والوسائل االحصائية
املستخدمة يف معاجلة البيانات.
أو ً
ال :جمتمع البحث.

تم حتديد جمتمع البحث املتمثل بطلبة الصفني

الدراسيني الثاين والرابع يف كلية الرتبية بجامعة

املوصل للعام الدرايس( )2018 _2017وللدراسة
الصباحية وتصنيفها حسب القسم والصف واجلنس،

بعض الدراسات السابقة اعتمدت املقاييس

فقد بلغ جمتمع البحث ( )8485طالبا وطالبة موزعني

اهلل ( )1996ودراسة النارص وساندمان ()2000

يف الصف الثاين ( )1271يف الصف الرابع ()1021

اجلاهزة لتحقيق اهدافها مثل دراسة سليامن وعبد

عىل االقسام العلمية واالنسانية وقد بلغ عدد الذكور

بينام اعتمدت الدراسات االخرى عىل ادوات قام

طالبا أما االناث فقد بلغ عددهن يف الصف الثاين

البحث فأنه اعتمد عىل مقياس جاهز كام مبني يف

يوضح ذلك.

الباحثون بإعدادها لتحقيق اهداف بحثهم وأما هذا
اجراءات اختيار ادوات البحث ومربرات ذلك بام

حيقق الفائدة من الدراسات السابقة.
 .4الوسائل االحصائية:

اختلفت الوسائل االحصائية التي استخدمها

الباحثون يف الدراسات السابقة ويعود هذا االختالف
إىل التباين يف االهداف بينها وسيجري يف هذا البحث

اختيار الوسائل االحصائية املناسبة لتحقيق االهداف.
 .5النتائج:

سيجري مناقشة نتائج الدراسات السابقة عند

عرض نتائج الدراسات احلالية ويشمل ذلك التشابه
واالختالف يف تلك النتائج.
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( )767ويف الصف الرابع ( )948واجلدول ()1

م .د .حماسن امحد البيايت
اجلدول ()1

توزيع طلبة كلية الرتبية يمثلون جمتمع البحث موزعني حسب القسم والصف واجلنس

املجموع

املجموع

املجموع

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

املجموع

ت

االقسام

الصف األول

الصف الثاين

الصف الثالث

الصف الرابع

املجموع
الكيل

1

كيمياء

151

40

191

118

38

156

94

51

145

78

66

144

636

2

علوم احلياة

63

54

117

88

57

145

46

65

111

57

97

154

527

3

الرياضيات

94

90

184

137

88

225

82

76

158

62

58

120

687

4

الفيزياء

93

32

125

70

36

106

64

32

96

59

42

101

428

5

احلاسوب

77

51

128

46

27

73

28

33

61

40

67

107

369

6

االنكليزية

122

146

268

91

129

220

79

98

177

34

138

172

837

7

العربية

219

131

350

155

81

236

153

105

258

111

111

222

1066

8

اجلغرافية

251

107

358

139

71

210

122

70

192

133

79

212

972

9

التاريخ

239

131

370

167

108

275

141

109

250

173

103

276

1171

10

علوم القرآن

222

101

323

170

73

243

166

97

263

161

111

272

1101

127

52

179

90

59

149

99

75

174

113

76

189

691

1658

935

2593

1271

767

2038

1074

811

1885

1021

948

1969

8485

11

العلو الرتبوية
والنفسية

املجموع

* تم احلصول عىل البيانات من وحدة التخطيط بكلية الرتبية للعلوم االنسانية والعلوم الرصفة

ثاني ًا :عينة البحث

بعد حتديد جمتمع البحث تم سحب عينة عشوائية طبقية متساوية من اقسام كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية عددها

( )6أقسام بواقع ثالثة أقسام علمية هي (الفيزياء وعلوم احلياة والرياضيات) وثالثة أقسام أنسانية هي (علوم القرآن
واجلغرافية والعلوم الرتبوية والنفسية) وبعدها تم سحب عينة طبقية متساوية من الصفني (الثاين والرابع) بلغت
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البحوث املحكمة

( )120طالب وطالبة وبواقع ( )10طالب وطالبة من كل صف درايس واجلدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ()2

توزيع عينة البحث االساسية حسب متغريات الصف الدرايس (الثاين -الرابع) واجلنس (ذكور -اناث)
والتخصص الدرايس (علمي -انساين)
الصف الثاين

االقسام

ذكور

اناث

ذكور

اناث

علوم احلياة

5

5

5

5

اجلغرافية

5

الفيزياء

العلمية

الرياضيات

االنسانية

الصف الرابع

علوم القرآن

العلوم الرتبوية والنفسية
املجموع الكيل

5
5
5
5

30

5
5
5
5
5

30

5
5
5
5
5

30

5
5
5
5
5

30

املجموع الكيل
20
20
20
20
20
20
120

ثالث ًا :أداة البحث.

استخدمت الباحثة أداة لتحقيق اهداف البحث احلايل وهي (مقياس مرونة االنا):

أ -وصف االداة (مقياس مرونة االنا).

اعتمدت الباحثة مقياس مرونة االنا من قبل (رضا  )2009ويتضمن املقياس ( )36فقرة يقابل كل فقرة من

فقرات املقياس مخسة بدائل وهي (تنطبق عيل بدرجة كبرية جد ًا ،تنطبق عيل بدرجة كبرية ،تنطبق عيل بدرجة متوسطة،
تنطبق عيل بدرجة قليلة ،تنطبق عيل بدرجة قليلة جد ًا) وملحق ( )2يوضح ذلك.
ب -الصدق Validity

االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس ما وضع الجل قياسه (سامرة وأخرون )110 :1989 ،إذ أن من

أهم الرشوط الواجب توفرها يف القياس هو الصدق (فرج )259 :1997 ،وقد تم إجياد نوعني من انواع الصدق
(الصدق الظاهري ،الصدق الذايت).
 .1الصدق الظاهري:
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وهو مدى متثيل االختبار للمحتوى املراد قياسه

(العساف )43 :1995 ،بعرض فقرات املقياس عىل
جمموعة من املحكمني املختصني يف العلوم الرتبوية
والنفسية البالغ عددهم ( )11حمكم (ملحق  )3للتأكد

من صالحية الفقرات ومتثيلها للمجال املتخصص هلا

وبعد االخذ بمالحظاهتم وآرائهم تم حذف فقرتني
من االداة الهنا مل حتصل عىل نسبة اتفاق اخلرباء وأما

بقية الفقرات فقد حصلت عىل نسبة اتفاق ()%80
فأكثر وبذلك أصبح عدد فقرات املقياس بصورته

النهائية ( )34فقرة.

 .2الصدق الذايت Self- Validity

أ -عينة الثبات Sample of Stability

ويقصد هبا أهنا تعطي النتائج نفسها إذا أعيد

تطبيقه عدة مرات متتالية (عبابنة )114 :2009 ،وتم
استخراجه من خالل :اعادة االختبار.

اعادة االختبارTest retest ability :

يف هذه الطريقة يتم التطبيق عىل عينة من االفراد

ثم بعد فرتة يقدرها علامء القياس باسبوعني فأكثر

وهو صدق الدرجات التجريبية بالنسبة

تعاد نفس االداة عىل نفس املجموعة ثم جيري معامل

الصدفة وذلك تصبح الدرجات احلقيقية لالختبار

وبني ما حصلوا عليه من درجات يف املرة الثانية

للدرجات احلقيقية التي خلصت من شوائب واخطاء

هي امليزان الذي تنسب إليه صدق االختبار وملا كان
ثبات االختبار يؤسس عىل ارتباط الدرجات احلقيقية
لالختبار بنفسها إذ أعيد االختبار عىل املجموعة التي
اجري عليها يف أول األمر هلذا كانت الصلة وثيقة

بني الثبات والصدق الذايت (أبو حويج وآخرون،

( )137 :2002السيد )402 :2006 ،لذا يقاس
باجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات بام أن معامل الثبات

ملقياس متايز الذات يساوي ( )0.74بطريقة االعادة

لالختبار فإن معامل الصدق الذايت للمقياس يساوي
( )0.74ويمكن أن نلخص العالقة بني الصدق
الذايت والثبات باملعادلة التالية:

ارتباط بني ما حصل عليه افراد العينة يف املرة االوىل

(اجلرجاوي.)97 :2010 ،

والجياد الثبات قامت الباحثة بسحب عينة

عشوائية من خارج عينة البحث االساسية بلغ عددها
( )100طالب وطالبة اختريوا من طلبة الصفني
الدراسيني (الثاين والرابع) وسحبت من قسمني مها

(الكيمياء والتاريخ) بواقع ( )50طالب وطالبة من
كل قسم و( )25طالب وطالبة من الصف الثاين
و( )25طالب وطالبة من الصف الرابع بتاريخ
 2017/11/3ولغاية  ،2018/3/18ثم اعيد
التطبيق الثاين يف االختبار بعد ميض ( )15يوم عىل
التطبيق األول وتم أجياد معامل الثبات من خالل

حساب معامل االرتباط  )0,74( =rوهو معامل
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ثبات عايل.

ب -تطبيق االداة:

مرت عملية التطبيق عىل مجيع أفراد عينة البحث

البالغ عددهم ( )120طالب وطالبة وكان التطبيق

بشكل مجاعي إذ قام الطالبان الباحثان بتوزيع املقياس
عىل الطلبة وطلب منهم االجابة عىل نفس ورقة
املقياس وذلك بالتأشري عىل البديل الذي يناسبهم

مع احلرص عىل االجابة عىل مجيع الفقرات بدون ترك
وكذلك عدم ذكر االسم فقط عينة الثبات إذ طلب

الطالبان الباحثان بذكر االسم وقد امتدت فرتة التطبيق
من  2017/11/10ولغاية .2018/11/24
ج -تصحيح االداة:

يقصد بتصحيح االداة هي وضع درجة الستجابة

البحوث املحكمة
يف املعاجلة االحصائية للبيانات الواردة يف البحث

استخدمت الوسائل االحصائية وبرنامج احلقيبة

االحصائية ( )spssاالتية:

 .1االختبار التائي لعينة واحدة:

ذلك االختبار داللة الفرق بني متوسط درجات

مرونة االنا الفراد العينة واملتوسط الفريض للمقياس.

(البيايت وزكريا)254 :1997 ،

 .2االختبار التائي لعينتني متتايتني:

وذلك الختبار داللة الفروق وفقا ملتغري الصف

واجلنس والتخصص

املفحوص عىل كل فقرة من فقرات املقياس يف ضوء

البديل الذي خيتاره (أبو زينة )227 :1998 ،وقد
اعتمد الباحثة يف تصحيحهام للمقياس عىل اعطاء

االوزان التالية (تنطبق عيل بدرجة كبرية جد ًا =،5

تنطبق عيل بدرجة كبرية = ،4تنطبق عيل بدرجة
متوسطة=  ،3تنطبق عيل بدرجة قليلة=  ،2تنطبق

(البيايت وزكريا)26 :1997 ،

 .3معامل ارتباط بريسون:

استخدم يف حسابات الثبات عن طريق إعادة

االختبار

عيل بدرجة = )1عىل التوايل لفقرات املقياس ويف

ضوء ذلك تم مجع درجات االجابة عن كل فقرات
املقياس الستخراج الدرجة الكلية لكل طالب فعليه

فأن أعىل درجة حيصل عليها املستجيب هي ()170
وادنى درجة هي ( )34أما املتوسط الفريض للقياس

فيبلغ (.)102

رابع ًا :الوسائل االحصائية.
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(البيايت وزكريا)183 :1997 ،

 .4نسبة االتفاق:

حلساب نسبة االتفاق بني اخلرباء عىل مدى

صالحية فقرات القياس:

م .د .حماسن امحد البيايت

(الزوبعي وآخرون)77 :1983 ،

نتائج البحث ومناق�شتها

يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليه الباحثة ومن ثم مناقشتها يف ضوء الدراسات واالطر

النظرية التي هلا عالقة بموضوع البحث وعىل النحو االيت:

اهلدف االول :التعرف إىل مستوى مرونة االنا لدى طلبة كلية الرتبية بجامعة املوصل.

وألجل حتقيق اهلدف تم تصحيح إجابات الطلبة والبالغ عددهم ( )120طالب وطالبة من طلبة كلية الرتبية

للعام الدرايس ( )2014 -2013وتم إدخال البيانات يف احلاسبة االلكرتونية واستخدمت احلقيبة االحصائية
الواقعية ( )spssوتشري املعاجلة االحصائية إىل أن املتوسط احلسايب لدرجات افراد العينة بلغ ( )123,8417وانحراف

معياري قدره ( )13,35929ومتوسط فريض قدره ( )102ولغرض مقارنة املتوسط احلسايب لدرجات عينة البحث
باملتوسط الفريض ملقياس مرونة االنا ،تم استخدام االختبار التائي لعينة واحدة عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة

حرية ( )119واجلدول ( )1يوضح ذلك.

جدول ()1

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بني متوسط درجات مرونة االنا الفراد العينة واملتوسط الفريض للمقياس
عدد افراد
العينة
120

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املتوسط الفريض

123.8417

13.35929

102

القيمة التائية
املحسوبة

اجلدولية

17.910

1.980

الدالة االحصائية
دالة احصائيا

ويتضح من اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة احصائية بني القيمة التائية املحسوبة واجلدولية ولصالح

القيمة املحسوبة ،وعليه يمكن القول أن مستوى مرونة االنا لدى طلبة البحث عال ،وهذا يدل عىل أن طلبة اجلامعة
يتمتعون بمرونة االنا والقدرة عىل التكيف مع االحداث الصادمة والثبات أمام الظروف الصعبة والثقة بالنفس
والقدرة عىل حتقيق االهداف.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (اخلطيب )2007 ،و(النارص وساندمان )2000 ،ودراسة (العودة،

.)2002
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البحوث املحكمة

اهلدف الثاين :التعرف إىل الفروق يف متوسط درجات الطلبة يف مرونة االنا وفق املتغريات االتية:

أ -الصف الدرايس (الثاين ،الرابع).
ب -اجلنس (ذكور ،اناث).

ج -التخصص (علمي ،انساين).

أ -بحسب الصف الدرايس (الثاين ،الرابع):

بينت النتائج أن املتوسط احلسايب لطلبة الثاين بلغ ( )121,3000بأنحراف معياري ( )12,43723وبلغ املتوسط

احلسايب لطلبة الصف الرابع ( )126,3833وبانحراف معياري ( )14,31379وقد أظهرت النتائج أن القيمة التائية

املحسوبة بلغت ( )2,077وعند مقارنتها بالقيمة التائية اجلدولية والبالغة ( )1,980عند مستوى الداللة ()0,05
وبدرجة حرية ( )119وقد تبني أن القيمة التائية اجلدولية أقل من القيمة التائية املحسوبة مما يدل عىل وجود فرق دال
ولصالح الرابع ،اجلدول (.)2

اجلدول ()2

االختبار التائي طلبة كلية الرتبية بحسب متغري الصف الدرايس (الثاين ،الرابع) يف قياس مرونة االنا
الصف

العدد

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الثاين

60

121.3000

12.43726

الرابع

60

126.3833

14.31379

القيمة التائية
املحسوبة

اجلدولية

2.077

()0.05

1.980
()118

مستوى الداللة
0.05

دالة احصائيا لصالح
الرابع

ولعل تفسري النتيجة أعاله هو أن طلبة املرحلة الرابعة باالغلب استقرت لدهيم اخلصائص الشخصية واالنفعالية

إذ أهنم يعيشون يف حياة جامعية تتطلب منهم تكوين أفضل العالقات والتوافقات االجتامعية مع زمالئهم ضمن البيئة

اجلامعية وكذلك أكثر قدرة عىل حتمل ضغوطات البيئة.
ب -اجلنس (ذكور ،إناث):

بينت النتائج أن املتوسط احلسايب لدى الذكور بلغ ( )126.5333وبأنحراف معياري ( )12.80687أما

االناث فقد بلغ املتوسط احلسايب لدرجاهتم ( )121.500وبأنحراف معياري ( )13.78875وقد أظهرت النتائج

أن القيمة التائية املحسوبة ( )2.216وعند مقارنتها بالقيمة التائية اجلدولية البالغة ( )1.980عند مستوى الداللة

( )0.05بدرجة حرية ( )119وقد تبني أن القيمة التائية اجلدولية أقل من القيمة التائية املحسوبة وقد أسفرت هذه
النتيجة عن وجود فروقات احصائية دالة لصالح الذكور واجلدول ( )3يوضح ذلك.
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اجلدول ()3

االختبار التائي لنتائج طلبة كلية الرتبية بحسب متغري اجلنس (ذكور ،إناث) يف قياس مرونة االنا

اجلنس

العدد

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

ذكور

60

126.5333

12.80687

اناث

60

121.1500

13.78875

القيمة التائية
املحسوبة
2.216

اجلدولية
1.980

()0.05
()118

مستوى الداللة 0.05
دالة احصائيا لصالح
الذكور

ولعل تفسري هذه النتيجة هو أن الذكور افضل يف مرونة االنا من االناث ولعل طريقة التنشئة االجتامعية املختلفة

للذكور ساعدهتم عىل زيادة مرونة االنا لدهيم ،وكذلك ثقتهم الزائدة بانفسهم ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة كل من
دراسة (بنهام )2002 ،ودراسة (العودة ،سليامن وعبد اهلل )1996 ،ودراسة (النارص وساندمان( )2000 ،العودة،

( )2000خمتار.)2004 ،

د -التخصص الدرايس (علمي ،انساين):

عند تطبيق االختبار التائي لعينتني مستقلتني تشري العينة إىل أن عدد طلبة االقسام العلمية ( )60طالب و()60

طالبة وقد بلغ املتوسط احلسايب لدرجاهتم ( )124.6000بأنحراف معياري ( )13.52453أما عدد طلبة
االقسام االنسانية ( )60طالب و( )60طالبة وكان املتوسط احلسايب لدرجاهتم ( )123.4625وبانحراف معياري

( )13.34541وأظهرت النتائج أن القيمة التائية املحسوبة بلغت ( )0.438وعند مقارنتها بالقيمة التائية اجلدولية

البالغة ( )1.980عند مستوى الداللة ( )0.05وبدرجة حرية (.)119
اجلدول ()4

االختبار التائي لنتائج طلبة كلية الرتبية بحسب متغري التخصص الدرايس (علمي ،انساين) يف قياس مرونة االنا
القيمة التائية

االنحراف

اجلنس

العدد

املتوسط احلسايب

علمي

60

124.6000

13.52453

انساين

60

123.4625

13.34541

املعياري

املحسوبة
0.463

اجلدولية
1.980

()0.05
()118
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ولعل تفسري هذه النتيجة تبني أن القيمة التائية

اجلدولية أعىل من املحسوبة مما يدل عىل عدم وجود

فروق ذات داللة احصائية بني االختصاصني العلمي
واالنساين ويتضح من ذلك متتع طلبة االختصاصني

بنفس الظروف ويعيشون يف جمتمع يتسم بثقافة وتقاليد
وعادات اجتامعية متشاهبة ويواجهون نفس املؤثرات

البيئية واالجتامعية ونفس اخلربات واملهارات العلمية

واالجتامعية مما يؤدي إىل خلق شخصيات متقاربة يف
اخلصائص الشخصية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

(عودة.)2002 ،

اال�ستنتاجات:
 .1ان مستوى مرونة االنا لدى طلبة كلية الرتبية

بصورة عامة عال.

 .2وجود فروق ذات داللة احصائية لدى عينة

البحث وفق متغري الصف الدرايس ولصالح الرابع.

عىل استخدام التفكري العلمي واختاذ القرارات الن
يساعده عىل تطوير هويته وزيادة مرونتها.

 .3إجياد نواد ترفيهية ،ثقافية ،اجتامعية ،لتنمية

جوانب مرونة االنا ولتعزيز االنفتاح يف العالقات
االجتامعية.

املقرتحات:

تقرتح الباحثة اجراء الدراسات االتية:

 .1دراسة اثر برنامج تربوي يف تنمية رونة االنا

لدى طلبة جامعة املوصل.

 .2إجراء نفس الدراسة عىل عينة من املدارس

الثانوية واالبتدائية.

 .3دراسة ارتباطية تبني عالقة مرونة االنا

وعالقتها باملتغريات االتية مث ً
ال( :اساليب املعاملة

الوالدية ،التحصيل الدرايس).

امل�صادر

 .3وجود فروق ذات داللة احصائية لدى عينة

املصادر العربية:

 .4ال توجد فروق ذات داللة احصائية لدى عينة

ثاني ًا:

البحث وفق متغري اجلنس ولصالح الذكور.

البحث وفق متغري التخصص (علمي ،انساين).
التوصيات:

أو ً
ال :القرآن الكريم.

1.1أبو حويج ،مروان ( ،)2000املناهج الرتبوية
املعارصة (مفاهيمها ،عنارصها ،أساسها ،عملياهتا)

استكام ً
ال للفائدة املتوخاة من البحث تويص

الدار العلمية الدولية ،دار الثقافة والنرش والتوزيع،

 .1تعلم الطلبة كيفية فهم أنفسهم ملساعدهتم يف

2.2أبو زينة ،فريد كامل ،1998 ،أساسيات القياس

 .2زيادة االهتامم باستقاللية االفراد ومساعدهتم

3.3أبو حممد ،عبد اخلالق ( ،)2002منتديات

الباحثة االيت:

حتمل املسؤولية.
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عامن ،الطبعة األوىل.

والتقويم الرتبوي ،مكتبة الفالح ،الكويت ،ط.2

م .د .حماسن امحد البيايت
الرتبية والتعليم ،املنتديات املدرسية ،مفهوم املرونة

h t t p ://w w w .m o u d i r .c o m /v b /
html.1563-archive/index.php/t

الفلسطينيني بمحافظة غزة ،جامعة االزهر ،بحث

مقدم إىل املؤمتر الرتبوي الثالث :اجلودة يف التعليم
الفلسطيني ،املكتبة االلكرتونية.

4.4االمحدي ،أنس سليم (ب ،ت) :كتاب املرونة،

1212اخلطيب ،حممد جواد  :2007تقييم عوامل

للنرش والتوزيع ،الرياض.

االحداث الصادمة ،جملة اجلامعة االسالمية (سلسلة

حدود املرونة بني الثوابت واملتغريات ،مؤسسة االمة

مرونة االنا لدى الشباب الفلسطيني يف مواجهة

5.5البخاري ،204 :كتاب الدعوات ،باب قول النبي

الدراسات االنسانية ،املجلد  ،15العدد.)2

6.6البدري ،سمرية موسى ( ،)2005مصطلحات

التوافق املهني واملسؤولية االجتامعية وعالقتهام

االردن ،ط ،1ص.32

االسالمية بغزة.

ع يستجاب لنا يف اليهود وال يستجاب هلم فينا.

تربوية ونفسية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن-

1313اخلطيب  ،2007رسالة ماجستري منشورة بعنوان
بمرونة االنا لدى معلمي الرتبية اخلاصة ،اجلامعة

7.7البورت ،غاردن ( ،)1963نمو الشخصية ،ترمجة

1414اجلرجاوي ،زياد عيل )2010( ،القواعد املنهجية

8.8البيايت ،عبد اجلبار ،توفيق وزكريا زكي اثنايسيوس

1515اجلمعية النفسية االمريكية (ب ،ت) ،الطريق إىل

الرتبية وعلم النفس ،مطبعة الثقافة العاملية اجلامعة

فتحي عكاشة ،املكتبة االلكرتونية ،اطفال اخلليج

جابر عبد احلميد جاير ،دار النهضة العربية ،القاهرة.

( )1977االحصاء الوصفي واالستداليل يف
املستنرصية.

الرتبوية لبناء االستبيان ،مطبعة اجلراح ،غزة.

املرونة ،ترمجة حممد السعيد أبو حالوة ،مراجعة حممود
ذوي االحتياجات اخلاصة.

9.9البيطار ،ليىل ،)1987( ،مدى حتقق جامعات

1616الزوبعي ،عبد اجلليل ،وحممد امحد الغنام

رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة النجاح الوطنية،

مطبعة جامعة بغداد ،العراق.

الضفة الغربية حلاجات الطلبة النفسية واالجتامعية،

نابلس.

( )1983مناهج البحث العلمي يف الرتبية ،ط،1
1717السيد ،البهي فؤاد ( ،)2006القياس والتقويم

1010احللو ،حممد وفائي ،1991 ،علم النفس الرتبوي

الرتبوي ،دار الفكر العريب ،القاهرة.

غزة.

واملعارصة وتطبيقاته يف الرتبية االسالمية ،ص.141

نظرة معارصة ،ط ،1مكتبة االمل للطباعة والتوزيع،

1111اخلطيب ،حممد جواد حممد (،)2007
االحرتاق النفيس وعالقته بمرونة االنا لدى املعلمني

1818الصويف ،محدان ( ،)1994مفهوم االصالة
1919العساف ،صالح بن حممد (“ ،)1995املدخل
إىل البحث يف العلوم السلوكية” ،ط ،1مكتبة

العدد التا�سع  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين

367

قياس مستوى مرونة االنا لدى طلبة كلية الرتبية للعلوم
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العبيكان ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

البحوث املحكمة
جامعة صالح الدين -اربيل (رسالة ماجستري غري

2020الغامدي ،حسني عبد الفتاح ( ،)1997مدارس

منشورة).

الشخصية.

القياس والتقويم يف الرتبية” ط ،2دار الفكر ،للطباعة

علم النفس ونظريات الشخصية نظرية الفنجر يف

2121املام سيني ،دارا مشري ابراهيم ( ،)2000املسايرة

2828سامرة ،عزيز وآخرون (“ ،)1989مبادئ
والنرش والتوزيع ،عامن -االردن.

للقيم االجتامعية السائدة وعالقتها بقوة االنا لدى

2929شلتز داون ( ،)1983نظريات الشخصية ،ترمجة

صالح الدين ،اربيل (رسالة ماجستري غري منشورة).

بغداد ،العراق.

طلبة املرحلة االوىل يف اجلامعة ،كلية الرتبية ،جامعة

محد ويل الكربويل وعبد الرمحن القييس ،مطبعة جامعة

2222املحمداوي ،ندى وأخرون (ب ،ت) علم

3030طه ،فرج عبد القادر وآخرون (،)1993

سلسلة مراجعة البورد االمريكي ،ط.2

األوىل ،دار سعاد الصباح ،بريوت.

السلوك ،جامعة دمشق ،كلية الطب البرشي ،M.P

2323بنهام ،شوقي ،يوسف  ،2002االليات الدفاعية

موسوعة علم النفس والتحليل النفيس ،الطبعة

3131عبابنة ،عامد ( ،)2009دراسات وأساسيات

وعالقتها بمرونة االنا ،جملة الشؤون االجتامعية،

القياس والتقويم ،املركز الوطني لتنمية املوارد

2424حسان ،والء اسحاق ( ،)2008فاعلية برنامج

3232عبد اخلالق ،حممد ( ،)1995التفاؤل والتشاؤم،

اجلامعة اإلسالمية بغزة ،رسالة ماجستري غري منشورة،

لالرشاد النفيس ،جامعة عني شمس ،املجلد األول،

 ،764السنة  ،19الشارقة دولة االمارات.

ارشادي مقرتح لزيادة مرونة االنا لدى طالبات
اجلامعة االسالمية ،غزة.

البرشية ،عامن -االردن.

دراسة عربية يف الشخصية ،بحوث املؤمتر الدويل الثاين

ص .152-131

2525حالوة ،حممد (ب ،ت) الطريق إىل املرونة

3333عبد الرمحن وعبد اهلل ،هشام  ،1996دراسة

بدمنهور ،جامعة اإلسكندرية ،الرابطة االمريكية

وطالبات جامعة قطر ،جملة مركز البحوث الرتبوية،

النفسية ،مرتجم قسم علم النفس ،كلية الرتبية

النفسية.

ملوضع الضبط يف عالقته ،والقلق لدى عينة من طلبة
جامعة قطر ،العدد التاسع ،السنة اخلامسة.

2626راجح ،امحد عزت ( ،)1977أصول علم

3434عبد اهلل ،حممد قاسم ( ،)2004مدخل إىل

2727رضا ،آراز حكيم (“ ،68 :)2009االحرتاق

االردن ،ط ،2ص.43

النفس ،املكتب املرصي احلديث.

النفيس وعالقته بمرونة االنا لدى تدرييس اجلامعة”،
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3535عودة ،فاطمة يوسف ابراهيم ،2002 ،املناخ
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