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المسیلة ة  اض ة والر ات النشاطات البدن ة معهد علوم وتقن طل ة لد ة النفس الصال .مستو
.الجزائر. جامعة المسیلة. قسم علم النفس.عــــمور عمـــر.د
ـــــي.أ ا لألساتذة.مـــحمدرو ة، المدرسة العل ة. قسم علوم التر .الجزائر.الق
صل  .د سة الجزائر- قاسمي ف جامعة ت

:ملخص
ات النشاطات إتهدف هذه الدراسة  ة معهد علوم وتقن طل ة لد ة النفس الصال لى معرفة مستو

المسیلة وفقا لمتغیرات ة  ة والراض الدراسي، (البدن أهداف الدراسة ،)التخصصالسن، المستو ولتحقی
مر اس مخ مق یتكون من ثالث مؤشرات هي،العلمعد التأكد من ثقله ) 2011(تم تطبی : يوالذ

تضمن  و م، والتحد ة 47االلتزام، التح ارة، أجرت الدراسة الوصف ة ع ق ة ط على عینة عشوائ
معه) 242(قوامها ة  صفة انتظام ا یزاولون دراستهم  ة طال ة والراض ات النشاطات البدن د علوم وتقن

ارة، 2012/2013:المسیلة خالل الموسم الجامعي ة واالنحرافات المع استخدام المتوسطات الحساب ، و
ار ات العینة من خالل االستعانة برزمة البرامج )ت(واخت لتحلیل استجا این األحاد ار تحلیل الت واخت

ة للعلوم االجتماع :تم التوصل إلى اآلتي) spss(ةاإلحصائ
ةمستو-  ةالصال ةلدالنفس اتعلوممعهدطل ةالنشاطاتوتقن ةالبدن المسیلة مرتفع، والراض

أفراد عینة  م لد التح ، في حین أظهرت النتائج أن مستو االلتزام والتحد ذلك الحال لمؤشر و
ضا  ، وأشارت النتائج أ ة إلى وجود فروق ذات داللة إالدراسة متوس ة في الصال ة بین الطل حصائ

لمتغیر السن ولصالح األكبر سنا، ولم تشر النتائج  ة تعز ة بین إلى وجود فروق ذات داللة إالنفس حصائ
الدراسي، وال حتى في التخصص، وفي ضوء ما تم التوصل  ة ال في المستو ة النفس ة في الصال الطل

احث إ ه یوصي ال اة الضاغطة ل الطالب لمواجهة أحداث الح ة لد ة النفس ة الصال ضرورة تنم
م خاصة التح .و

ة المسیلة:الكلمات المفتاح ة  ة والراض ات النشاطات البدن ة معهد علوم وتقن ة، طل ة النفس .الصال
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Summary :
This study aims to determine the level of psychological hardness among the students of «

the Institute of Science and Technics of physical activities and sports , Msila university »
according to the variables of (age, level of study, specialization.)  To achieve the objectives of
the study, was applied Mukhaimar scale (2011), after the confirmation of its scientific
weight (validity) , which consists of three indicators:  commitment, control, and challenge and
includes 47 expressions.

The descriptive study was conducted on a stratified random sample of (242) students
carrying  their studies regularly  through the college season: 2012/2013 in « the Institute of
Science and Technics of physical activities and sports , Msila university”.

Using arithmetic averages and standard deviations, and  T-test, and the variance analysis
Test for the analysis of the sample responses, and this through the use of statistical package
for the social sciences (SPSS)
was reached the following:
- The level of psychological hardness among the students of « the Institute of Science and
Techniques of physical activities and sports , M’sila university » is High, as are the indicators
of commitment and challenge, while the results showed that ;the level of control among  the
study sample is  average, and the results indicated also the presence of a statistically
significant differences between students in psychological hardness; due to the variable of age
and in favor of older, but  they did not report  any  statistically significant differences between
students,  at the school level nor in the specialty, and in the light of what was reached, the
researcher recommends the development of students' psychological hardness to face stressful
life events, particularly control.
Key words: psychological hardness, students of “ the Institute of Science and Technics of
physical activities and sports , Msila university”

:مقدمة.1
عامة، وأمر  ة  اة الضاغطة أمر مهم للغا ة من أحداث الح ة الواق حث عن المؤشرات السلو عد ال

ما دلت  ة بخاصة،  میدان الصحة النفس حاث معاناة األفراد من حتمي للمهتمین  العدید من الدراسات واأل
اتي ة والكدر الح النفس ل ،الضغو حیث تش ة،  اة بإیجاب ش مع الح وهذا لفقدان الفرد لمهارة التعا

ة قات واألحداث الیوم دال مع %)90(المضا ا ولها ارت اة وهي أحداث صغر من أحداث الح
عند األفراد لة العصر ، )2011،53یوسفي،(الضغو اة الضاغطة مش ح موضوع أحداث الح بل أص

اة وعند الكثیر من الفئات، فئة  اء، المحامین، ،اإلطاراتالراهن في شتى مجاالت الح الراضیین، األط
ة طالین، األساتذة، الطل إلى المعقد، ومن الخ...ال س اة وتطورها من ال ، وهذا نتیجة تعقد الح

ة إ ات الكمال ش ببناء نفسي معرفي المتطل ح االنسان المعاصر یتعا ات الضرورة، حیث أص لى المتطل
له یختزل في مصطلح  ة، والتحمل، والصبر، وهذا  ونات اإلرادة، والتفاؤل، والعقالن هش خال من م

ازا و ولوجي حددتها  ة"Kobasa"س ة النفس Hardiness"الصال Psychological "لما جاء وفقا
ة حیث ء النفس الوجوده علما ة األولى والثان ار فلسفي ظهر مع أزمات الحرب العالم ت عد  ، الذ

دالئل األمل، واإلرادة، ر الوجود ، والمساندة والتعاطف مع الشعوب واإلأرسى الف ة، والتحد نسان
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دنًا، لما لهاته العوامل من فائدة تعود على األفراد ا و وتخرج الفرد من مشاعر المستعمرة والمنهارة نفس
.التشيء واالغتراب

اة ة للفرد في الح النس ة  ة النفس ة متغیر الصال حاث أهم فنجد،فقد أثبتت العدید من الدراسات واأل
ة یؤثران في )Ganellen)1984جانیلیندراسة ة النفس ة والصال ل من المساندة االجتماع د أن  تؤ

ارهما عوامل مخففة للضغالتخفیف من الضغ ما نجد دراسة ،)Ganellen,R.J.1984(اعت
ة) Kash)"1987"اش ات المتحدة األمر ًطا الوال ة تعد عامًال وس ة الشخص أثبتت أن الصال

األمراض النفس ة  وعدم اإلصا ةلمقاومة الضغو ن).Kash,1987, p18(جسم ودراسة أدا
Adakin)1987( محفز لمنع التي بینت ور تعمل  األزواج واألبناء من الذ ة لد ة الشخص أن الصال

م، وهما  في السل ة واألداء الوظ ة الشخص اة، وأن هناك تفاعًال بین الصال الح ة لضغو التأثیرات السلب
ادالن التأثیر ).,1987Adakin(یت

سبب س) 1990(وقد بینت دراسة الحلو ة  ة الشخص النفسي أن ضعف الصال وء التواف
یز العقلي والتعب النفسي والبدني،واالجتماعي ).1990الحلو،(واإلراك في العمل وقلة التر

ة والضغوأ)Garson)1998جرسون ما بینت دراسة ة النفس ة بین الصال ،نه توجد عالقة سال
ة أفقد وجد  ة الذین حصلوا على درجات منخفضة في الصال ة أكثر ضغطا من الذین ن الطل النفس

ة ة النفس ة ،),1998Garson,M(تحصلوا على درجات مرتفعة في الصال ما تبرهن دراسة حراو
على صحة اإل) 2005(بجامعة الجزائر  ة مؤشر على الحفا ة النفس الصال ة أن مستو نسان النفس

ة ة،(والجسم ).126: 2005حراو
یتضح أن مش ل ماسب س من  العدید من األفراد مسبب رئ ة لد ة النفس الصال لة تدني مستو

ة قد تكون على المستو ة النفس ما تجدر االشارة أن الصال ة،  ات النفس الت واالضطرا لعدید من المش
ضا ة لد،الجماعي أ ة النفس عد عرًضا من أعراض هشاشة الصال فما نالحظه من عنف في المالعب 
األنصار أو األنصار ینج سواء على مستو نتیجة الضغ ال العنف األخر ر عنه الكثیر من أش

أنه توجد فروق بین األنصار العادیین واألنصار ) 2011(الالعبین أنفسهم، وهذا ما أقرته دراسة عبدون 
ة لالستثارة لصالح  والكف لصالح العادیین وفي سمة االكتئاب والقابل المشاغبین في سمة الض

ة عند األنصار )2011عبدون،(شاغبینالم ة النفس الصال والكف یؤشر بتدني مستو وتدني الض
.المشاغبین

ة الضاغطة  اة الجامع شة أحداث الح عید عن معا س ب ما أن الطالب الجامعي هو اآلخر ل
المستقبل الذ ة، وقل ق األعمال الموجهة، والتطب البرنامج وااللتزام  یراوده من حین آلخر، أو االلتزام 

ة  م ة األكاد ا لألساتذة أو المعاهد الوطن ما هو الحال في المدارس العل ة  ات العمل ثافة التدر
مع األحداث  ة التواف فتقد للخبرة، والمعرفة، والمهارة الالزمة لعمل ة، فالطالب في هذه المرحلة  والراض
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اة خ ة ح طرقة تخول له نوع سون والوقائع  د أیرو اق یؤ ، وفي هذا الس ة من الضغو ال
)Erikson(ة في تخطي األزمات وهي األمل ، )Will(واإلرادة ) Hope(على عدة خصائص للشخص

ة مة، )Car(، واالهتمام )Love(، والحب)Purpose(، والهدف)Hardness(والصال ) Wisdom(والح
أس والعجز وتدفعه إلى اتخاذ دوره في مواجهة الظروف ،التي تساعد الفرد وتخلصه من مشاعر ال

ن ة التي تحرره من الصراع والتي تدعم قدراته وطاقاته واستثمارها إلى أقصى حد مم على أن ،الصع
اةأیتقن عمله ببراعة وتمیز و  متلك نظرة واضحة عن الح اته أو ،ن  جعل لح لمستقبله و ن یخط

س مستو ،)244: 1983شلتز،(معنى ع له  ة عند األفراد من خالل المؤشرات وهذا  ة النفس ات الصال
ر قة الذ .السا

متغیرات  ة  ة النفس متغیر الصال ، وضرورة ر ة على فئة دون أخر وال تقتصر المالحظة العلم
د على التأثیر السببي  ة مادام هناك تراث علمي یؤ ة النفس الصال ، فنحن نهدف إلى معرفة مستو أخر

ة عن لهذا ال ة النفس ات الصال ة في استكشاف مستو ، وتبرز األهم ة أخر جانب دون رطه بجوانب نفس
ة الجامعة، والتعرف ةمستولىعطل ةالصال ةلدالنفس اتعلوممعهدطل ةالنشاطاتوتقن البدن

ة .المسیلةوالراض
ماوالتعرف ةداللةذاتفروق هناكانتذاإف ةمستوفياحصائ ةالصال ةلدالنفس معهدطل

اتعلوم ةالنشاطاتوتقن ةالبدن الدراسي،المستوالسن،(الدراسةلمتغیراتتعزالمسیلةوالراض
).التخصص

ة مة التنبؤ ة هذه الدراسة في الق أ نتائج هذه الدراسة المختصین من خالل حیث،ما تبرز أهم ستن
ة النتائج التي سنتوصل ات الممارسات الح صدد دراستها،  إلیها بخصائص عینة الدراسة التي نحن 

ال ة لهاته الفئة مستق في تحدید هدف البرامج اإل،والمهن ة حول ما تعود الفائدة من جهة أخر رشاد
ة دون أخر ة النفس عاد الصال عد من أ ز على  ة للتعا،التمر ات ش مع لرح الوقت وٕاكساب المهارة الح

ة ة عمل یهدف إلى تنم برنامج إرشاد ة الضاغطة وف ات شراألحداث الح ة للرأس المال ال علم
ة الجامعة خصوًصا .عموًما ولطل

ة الدراسة2 ال :اش
ة أو البدني الراضي هوا النفس الإن ممارسة مختلف ألوان النشا ما تخصصا  تعزز من الثقة  س

الوزن المطلوب، ولم تعد الممارسة التي تجر الى فوائد عند تحسن المظهر الخا رجي للجسم، وتحقی
الجانب الفزولوجي من المحافظة على صحة القلب الى المساعدة في خسارة الوزن الزائد هي األساس 

للمثاب ات  الجانب النفسي للممارسة هو الدافع األقو افأة المثلى للجسمرغم أهمیتها بل  ؛رة علیها والم
ه فمقولة ضا عند قولنا: وعل م تصح أ م في العقل السل ه : الجسم السل م، وعل م في الجسم السل العقل السل

ةتمثل ةالصال ةسماتإحدالنفس ،معالجیدالتعاملعلىالفردتساعدالتيالشخص الضغو
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ةالصحةواالحتفا ة،الجسم اتا تعرضهوعدموالنفس ةالضطرا وفسیولوج ،عنالناتجةالس الضغو
ةوالدورةالقلبأمراض ةذوویتصفحیثوغیرها،الدمو ةالشخص ،ياالنفعالوالهدوءالتفاؤلالصل

،معالتعاملفيالنجاححققون فإنهملذلك عون الضغو ستط لو مواقفإلىالضاغطةالمواقفتحو
).2007السید،(تهدیًدا أقل

ةفتأثیر مبینالوسدورفيیتمثلالصال ینالضاغطةللتجاربللفردالمعرفيالتقی و
اتوالتجهیزاالستعداد ةفتلكالمواجهة،استراتیج ةتخفضأنهافترضاآلل ةالضغوم النفس
ةتساعدماالفرد،بهامرالتيللتجارب ةالصال ة الضغومعالتعاملعلىالفردالنفس فاعل

اس،( ). 2010ع
ةالضغومجالفيالدراساتبدأتوقد ة خاللالنفس ة النفس ةالقلیلةالسنواتوالصال فيالماض
یز ةاإلالجوانبعلىالتر ة،فيیجاب ظلالفردتجعلأنمن شأنهاالتيالمتغیراتوعلىالشخص
ةصحتهمحتفظا ةالجسم ،مواجهةأثناءوالنفس ع لمختلف الدراسات التي تناولت الضغو لكن المتت

متغیرات أخر مفردها فأغلبهم رطوها  ة قلما یجد من تناولها  ة النفس ات المواجهة، إالصال ستراتیج
ة اة الضاغطة، المساندة االجتماع .الخ...أحداث الح

تفرض على  الممارسین  وفي المجال الراضي نجد القوانین المنظمة لمختلف األلعاب والراضات 
م في األعصاب عند الشدة أو في حالة الفشل ه التح ما أن الراضي عل رغم أننا نلح- التزاما معینا، 

أس  ثورون علیها وما شهده نهائي  ام و ثیر من الحاالت لقرارات الح عدم تقبل الراضیین في 
حول ومل- لخیر دلیل على قولنا2013الجمهورة لكرة القدم لعام زم إذا ما أراد الوصول الى المجد أن 

ل هذه العوامل ماإاإلخفاق  ة إهي لى نجاح وهذا ما یتجلى في روح التحد ة النفس ال مؤشرات للصال
ة جامعیین في تخصص  حثنا هذا ولوحدها عند طل اتها في  التي أردنا ان ندرسها  من خالل معرفة مستو

ة و  ات النشاطات البدن ة وأعمارهم، علوم وتقن م اتهم األكاد ة على اختالف تخصصاتهم ومستو الراض
ة ة الدراسة في التساؤالت التال ال ه تتحدد إش :وعل

ة-1 الصال ةما مستو طل ة لد اتعلوممعهدالنفس ةالنشاطاتوتقن ةالبدن المسیلة؟والراض
ة في مستو-2 ةهل توجد فروق ذات داللة احصائ ةالالصال ةلدنفس اتعلوممعهدطل وتقن

ةالنشاطات ةالبدن لمتغیرات الدراسةوالراض الدراسي،(المسیلة تعز ؟)التخصصالسن، المستو
م الدراسة.3 :تحدید مفاه

ة.1.3 ةالصال :Hardiness Psychologicalالنفس
ةالشيءَصُلبَ شدیدأصلب":لغة- أوالً  ،1999منظور، بنا"(شدیدأوصْلبَصَلبفهيصال
).298ص
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ازاتعرف:اصطالحاً - ثانًا ةkobazaو ةالصال اعتقادفيتتمثلالسماتمنمجموعة"أنها النفس
ةالمصادرلاستغاللعلىوقدرتهه فاعلیتفيالفردلدعاماتجاهأو ةالنفس یدركيالمتاحةوالبیئ

ة اةأحداثفاعل فسرهاأومشوه،محرفغیرإدراكاالشاقةالضاغطةالح ةو ةبواقع ة،وموضوع ومنطق
ش تعا عادثالثةوتتضمنإیجابي،نحوعلىمعهاو م،االلتزام،وهيأ ،2007زنب،(. "والتحّدوالتح

).21ص
ةمتغیر) 88،ص Funk،1992(فنك عرفما ةالصال ةفيعامةخصلةأنهالنفس الشخص

نهاعلىتعمل ةالخبراتوتنمیتهاتكو طة)المعززة(المتنوعةالبیئ .الصغرمنذالفردالمح
عرفها Maddi et(وآخرون مادو al،1994،الخصائصمنمجموعةأنهاعلى)48ص

ة اةألحداثمقاومةتعملالتيالشخص .الشاقةالح
عرفها ةالسماتإحدأنها)174ص،2007( جبرو ةاإلیجاب تحملتساعدعلىالتيللشخص

اةأحداث شالشاقة،الح اومواجهتهامعهاوالتعا ةآثارهاوتخطيإیجاب .السلب
ةالكفاءةتوقع: " أنهاعلىالتسيعرفهاما الضغومواجهةفيقدرتهعنالفردعندالذات

الت ةالكفاءةمفهومستعینوهووالمش الذیناألشخاصأنقرروالذاندوراضهافتر الذالذات
ةالكفاءةمنعاليمستولدیهم امإلىمیلون الذات اتالق العتقادمعاناجحةنتائجإلىتقودسلو

امعلىقدرتهم ).237-230ص،2002اللطیف، عبدحمادة،("بذلكالق
عرفها الحجار ودخان  ل نها اعتقاد الفرد في أعلى )2005(و فاعلیته وقدرته على استخدام 

عرفها  ما  اة الضاغطة،  ة أحداث الح فاعل واجه  فسر و ي یدرك و ة المتاحة  ة والبیئ المصادر النفس
مر ة من آثار األحداث ) 2002(مخ وقا ة  على أنها قدرة الفرد على استخدام المساندة االجتماع

س)32، 2011قدار،البیر(الضاغطة وخاصة االكتئاب عرفها برو نها قدرة أعلى ) Brooks)2005، و
ل  ش ة والتعامل معها ومع اآلخرن  ات الیوم ة والتكیف مع الصعو النفس الفرد على التعامل مع الضغو

.)02: 2007ثابت(سلس
تضح من احثینالنفسعلماءإجماعالتعرفاتتلكو ةون علىوال ةالصال منمصدرالنفس

ةالمصادر ةالشخص ةاآلثارلمقاومةالذات اةلضغوالسلب ةالصحةآثارهاعلىمنوالتخفیفالح النفس
ة نظرلهایتعرضالتيوالضغوالتغیراتالفردیتقبلحیثوالجسم التحدمننوعأنهاعلىلهاو

س زتهدیداول هوتعودمعیناغرضاتؤدالتياألعمالعلىجهودهفیر .الفائدةعل
ة على أنها ة النفس احثان في هذه الدراسة الصال التالي ُعرف ال مقدرة الفرد على تجهیز أسالیب "و

ة والفعالة م،Commitmentااللتزام: (والمتمثلة فيالمواجهة اإلیجاب التحدو ،Controlوالتح
Challenge(سلوك متوازن یتسم للتكیف مع األزمة أو عود الموقف المسبب للضغ ة و العقالن

ة للفرد ة والجسم ".الفائدة على الصحة النفس
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:إجرائًا- ثالًثا
ةوُتعّرف ةالصال االنفس لتعملالتيالسماتمنلمجموعةالشخصامتالك"أنهاإجرائ ش

ةالمواقففيمتوازن  ات االكتئابومقاومةالضغومصادرمواجهةعلىساعدهمماالضاغطةالح
عادثالثةوتتضمن سةأ م،االلتزام،هيرئ ة في ،"التحدالتح ة النفس تحدد التعرف االجرائي للصال و

ة ة النفس المرتفع من الصال اس ونستدل على المستو الدرجة المتحصل علیها المجیب على المق مستو
اس المستخدم ) 141- 110(مابین تتراوحالدرجاتمجموعانإذا .في هذه الدراسةفي المق

:الطالب الجامعي2.3
حتالذالطالبهوالجامعيالطالبقصد عةالفرصةلهأت ممرحلةالدراسةلمتا العاليالتعل
ةوالجامعي، ةفئةمثلون فالطل ساجتماع قةول فيمستقالوضعاشغلون الألنهموذلكخاصة،ط

،اإلنتاج شغلون الذیناالختصاصیون هممجموعهموٕانمااالقتصاد والعلميالماداإلنتاجفيس
قي ).609ص،1977منجد الطالب،(والمجتمعالدولةوٕادارةولثقافيوالتطب
ة معهدیدرسمنلالجامعيالطالبهذاحثنافيونقصد ة والراض ات النشاطات الدن علوم وتقن

الضالمسیلة،بجامعة ةو ع أقسام المعهدالثاالسنةطل ة والثالثة والسنة األولى ماستر من جم .ن
قة.4 :الدراسات السا

أسالیب التكیف مع الضغو":عنوان)2010(دمحم دمحم عودةدراسة-1.4 الخبرة الصادمة وعالقتها 
قطاع غزة ة  الحدود أطفال المناط ة لد ة النفس ة والصال إلى هدفت الدراسة ، "والمساندة االجتماع

ین أسالیب ، ومستوالتعرف على العالقة بین درجة التعرض للخبرة الصادمة و التكیف مع الضغو
أطفال ة، لد ة النفس الصال ة، ومستو قطاع غزة، والتعرف عما المساندة االجتماع ة  الحدود المناط

إلى ان هناك فروق في هذه المتغیرات تعز ة عض اإذا  مغراف ةلمتغیرات الد ان : (التال النوع، م
مي للوالدین التعل احثحیث استخدم،)اإلقامة، المستو العینةالتحلیلي حیث تكونتالوصفيالمنهجال

ة اتصدقمنللتحقوذلكوطفلة،طفل) 100(من للدراسةاالستطالع تكونتماالدراسة،أدواتوث
ةالعینة ةالمناطفالأطمنوطفلةطفال) 600(من للدراسةالفعل أهدافولتحقیغزة،قطاعالحدود

احثقامالدراسة اناتأرعبإعدادال اساستب انة:(وهيالدراسةمتغیراتلق انةالخبرةاست الصادمة، است
،معالتكیفأسالیب انةالضغو ةالمساندةاست انةاالجتماع ةاست ةالصال ، وخرجت الدراسة )النفس

ة ات التال :بتوص
ةوعالقتهالصدمةعدمااضطراب. 1 ةالصال ةوالمساندةالنفس .االجتماع
،معالتكیفأسالیب. 2 ةالمساندةالضغو طةعواملاالجتماع والصحةالصادمةالخبراتبینوس

ة .النفس
الغینلدالصدمةعدماربتطورعلىالصادمةالخبراتتأثیر. 3 .ال
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عاد. 4 ةاأل ةالنفس ةللحربواالجتماع .غزةقطاععلىاإلسرائیل
عاد. 5 ةاأل ةالنفس .غزةقطاععلىالمفروضللحصارواالجتماع
الت. 6 ةالمش ةاألجهزةفيالعاملینلدالنفس .الداخليالفلسطینياالنقسامعداألمن

ة : "عنوان)2012(الحسین بن حسن دمحم سیددراسة-2.4 ة والمساندة االجتماع ة النفس الصال
محافظة جدة ة المتضررن وغیر المتضررن من السیول  عینة من طالب المرحلة الثانو ،"واالكتئاب لد

ةمنلمستوعلىالتعرفهدفت الدراسة إلى ةالصال ةوالمساندةالنفس لدواالكتئاباالجتماع
ةالمرحلةطالب لبینالعالقةجدة ومعرفةمحافظةالسیولمنالمتضررنوغیرتضررنالمالثانو

ةمن ةالصال ةوالمساندةالنفس ةالمرحلةطالبلدواالكتئاباالجتماع وغیرالمتضررنالثانو
احثحیث استخدمجدة،محافظةالسیولمنالمتضررن اطيالوصفيالمنهجال تمالمقارن،االرت

ًا، منهم)412(قدرهاعینةعلىالدراسةإجراء اً )201(طال لسیول، امنالمتضررنالطالبمنطال
اً )211(و ةالمدارسطالبمنالمتضررنغیرمنطال الدراسةأهدافجدة، ولتحقیمحافظةالثانو

احثقام اناتثالثبإعدادال اساستب مإعداد. االكتئاب:وهيالدراسةمتغیراتلق 1993(وآخرون الدل
انة)/م ةالمساندةاست انة/االجتماع ةاست مر الصال ة إعداد مخ لى إوتوصلت الدراسة ) 2011(النفس

:مجموعة من االقتراحات
ةمراحلمنعیناتعلىمماثلةدراسات-1 جدیدةمتغیراتمعلمقارنةامعالجنسین،منأخردراس

ةوالحالةوالجنس،العمر،- متغیر  .االقتصاد
ة-2 ةمستورفعفيإرشادبرنامجفاعل ةالصال . المتضررنالطالبلدالنفس
م–3 ةالصحةتحسینعلىعملإرشادبرنامجتصم . المتضررنالطالبلدالنفس
ةالمساندةدور-4 ةالضغومنالتخفیففياالجتماع . المتضررنالطالبلدالنفس
عاد-5 ةاأل ةالنفس . جدةمحافظةسیوللكارثةواالجتماع
ةالمساندةوعالقتهالصدمةعدمااضطراب-6 ةاالجتماع ةوالصال . النفس
ةالمساندة-7 ةاالجتماع وم .السیولمنللمتضررنالنفسياألمنتحقیفيوأثرهااألزماتوقتالح

ة: "عنوان) 2012(العبدليخالد بن دمحم بن عبد هللا دراسة-3.4 ةالصال أسالیبوعالقتهاالنفس
ةالضغومواجهة ةالمرحلةطالبمنعینةلدالنفس االمتفوقینالثانو ةمدینةوالعادییندراس م
رمة ةمستوعلىالتعرفهدفت الدراسة إلى،"الم ةالصال ةالمرحلةطالبلدالنفس المتفوقینالثانو
ا ذلكوالعادیین،دراس ة،الضغومواجهةأسالیباستخدامترتیبعلىالتعرفو تهدفماالنفس
ةبینالعالقةمعرفةإلىالدراسة ةالصال ،مواجهةوأسالیبالنفس ذلكالضغو وجودمنالتحقو
ةفيوالعادیینالمتفوقینالطالببینفروق  ةالصال ةالضغومواجهةأسالیبوفيالنفس حیث ،النفس

احثاستخدم اطيالوصفيالمنهجال ا) 200(من العینةتكونتالمقارن،االرت مطالبمنطال التعل
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، ارهمتمالثانو ااخت ا،عشوائ ق تبيعلىموزعینط اس تمثلت فيوالغربالشرق م :مستخدما أدوات ق
اس ة الضغومواجهةأسالیبمق انة/)2009الهاللي،: إعداد(النفس ةاست مر الصال ة إعداد مخ النفس

ة،)2006( ات التال التوص :وخلصت الدراسة 
ة،للدراسةمماثلةدراسةإجراء-1 أساسعلىوعادمتفوق إلىالطالبتصنیفمعاییرتكون الحال

زمنالمقدمالعامةالقدراتدرجاتإلىاإلضافةالدراسيالتحصیل اسالوطنيالمر مللق .والتقو
ةحولمماثلةأخردراساتإجراء-2 ةالصال ةالضغومواجهةوأسالیبالنفس بیئاتفيالنفس

ةالمملكةمنمختلفة ةالعر .السعود
ام-3 ةبدراسةالق ةالصال ةالضغومواجهةوأسالیبالنفس عضعالقتهامعوذلكالنفس المتغیراتب

ة،الحالةالجنس،(مثل  ة االقتصاد .)والجنس
ةبینالعالقةدراسة-4 ةالصال ةالنفس مياإلنجازودافع .األكاد

افيدمحمعبدهللابنأحمددراسة-4.4 ة:"عنوان)2012(:الع ةالصال اةوأحداثالنفس الضاغطةالح
ةمدینةوالعادییناألیتامالطالبمنعینةلد رمةم ةالدراسةهدفت،"اللیثومحافظةالم إلىالحال

ةدراسة ةالصال اةوأحداثالنفس ةمدینةوالعادییناألیتامالطالبمنعینةلدالضاغطةالح م
رمة احثاستخدماللیثومحافظةالم اطيالوصفيالمنهجال الدراسةعینةتكونتوقدالمقارن االرت

ًا،)670(من اً )388(طال ةمدینةمنطال رمةم اً ) 292(، والم اللیث، مستخدما في محافظةمنطال
اة الضاغطة اس مواقف الح اس تمثلت في مق اس/ذلك أدوات ق ةمق ة، فخلصت الدراسة الصال النفس

ة :إلى االقتراحات التال
.مملكةالمنأخرمناطعلىتطبمشابهةدراسةإجراء-1
ةالمرحلةعلىتنطبمشابهةدراسةإجراء-2 .الجامع
ةدراسة تتناولإجراء-3 اةأحداثعلىالتغلبف طالبلدمواجهتهاوأسالیبالضاغطةالح

ةالمتوسطةالمرحلة .والثانو
اتالطالببینمقارنةدراسةإجراء-4 ممراحلفي)والعادییناألیتام(والطال العام والجامعي تهدف التعل

اس اتلق ةمستو ةالصال اتلدالنفس .والعادیینیتاماألالطال
ة-5 ةمستورفعفيوقائينمائيإرشادبرنامجفاعل ةالصال ةالنفس الطل اتلد األیتام والطال

.والعادیین
ةالضغو: "عنوان)2005(والحجازدخاندراسة-5.4 ةلدالنفس ةالجامعةطل وعالقتهااإلسالم

ة ةالصال ةالضغومستوعلىالتعرفلىإهدفت الدراسة ،"لدیهمالنفس ةلدومصادره،النفس طل
ة،الجامعة ةمستووعالقتهاإلسالم ةالصال علىالمتغیراتعضتأثیرإلىإضافةلدیهم،النفس
ةالضغو ةلدالنفس ةالجامعة،طل ةوالصال احثلدیهم، استخدمالنفس التحلیليالوصفيالمنهجال
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اً )541(منالدراسةعینةتكونتوقد ة، استخدمت طال ة من الجامعة اإلسالم اس تمثلت أوطال دوات ق
ة:في النفس اس الضغو اس/مق ةمق ةالصال ة، فخلصت الدراسة الى النتائج التال عالقةوجود:النفس

ة ه سال اط ةداللةذاتارت ةبینإحصائ ةالضغومستوفيالطل ةالنفس ة،والصال وأشارتالنفس
ةالضغومستوأنإلى ةلدالنفس ةمعدلوأن%)02.07(انالطل ةالصال النفس

ةداللةفروق وجودالدراسةبینتما%)88.33(لدیهم ةبینإحصائ ةالضغومستوفيالطل النفس
ورلصالحالجنسلمتغیرتعزالجامعةبیئةضغوعدا .الذ

ینالصادمةللخبرةالتعرضدرجةبینالعالقة"عنوان )2010(عودةدراسة-6.4 معالتكیفأسالیبو
، ة،المساندةومستوالضغو ةومستواالجتماع ة،الصال ةالمناطأطفاللدالنفس قطاعالحدود

المتغیراتعضإلىتعزالمتغیراتهذهفيفروق هناكانإذاعماهدفت الدراسة إلى التعرف،غزة
ة مغراف ةالد اناإلقامة،: (التال ميالمستوالنوع، م احثاستخدم).للوالدینالتعل الوصفيالمنهجال

ةالمناطأطفالمنوطفلةطفال)600(منالدراسةعینةتكونتوقد، التحلیلي غزة، تم قطاعالحدود
ة انة:استخدام االدوات التال انة/الضغومعالتكیفأسالیباست ةالمساندةاست اس/االجتماع ةمق الصال

ة، فتوصلت النتائج إلى أنه ةعالقةتوجدالنفس ةداللةذاتطرد للخبرةالتعرضدرجةبینإحصائ
لالصادمة ةوالمساندةالضغومعالتكیفأسالیباستخداممنو ةاالجتماع ة،والصال ودلتالنفس
ةالضغومعالتكیفأسالیبفيفروق وجودعدمعلىالدراسة ةوالصال انلمتغیرتعزالنفس م
انتالصادمةالخبرةفيفروًقاوجدبینمااإلقامة، فروًقاهناكوالشمال، وأنخانیونسمحافظتيلصالحو

ةالمساندةفي .الوسطىمحافظةلصالحاالجتماع
ة"عنوان) 2002(وعبداللطیفحمادةدراسة-7.4 ةالصال ةالنفس مفيوالرغ طالبلدالتح

ةبینالعالقةعلىالتعرفإلىهدفت، "الجامعة ةالصال ةالنفس مفيوالرغ جامعةطالبلدالتح
ت، والهیئة مالعامةالكو قيللتعل احثاستخدم، والتدربالتطب اطي، وقدتكونتالوصفيالمنهجال االرت

ة)282(منالدراسةعینة ا وطال ور و70. طال اس من اإلناث،212ذ تم االعتماد على أدوات ق
اس:تمثلت في ةمق مفيالرغ ممنالتح اس،Burger & Cooper،1976تصم ةمق ة الصال النفس
م   هوجودعالقةإلىتوصلت الدراسة،Younkin& Betz،1996تصم اط ةارت اً دالةإیجاب بینإحصائ
ة ةالصال ةالنفس مفيوالرغ ةالعینةداخلالتح ورعینتي، وداخلالكل . حدةعلىلواإلناثالذ
سوأنه ةداللةذاتفروق هناكل اسینعلىإحصائ عاً المق ، وهيالدراسةلمتغیراتت : األخر

ةالحالة .والعمرالدرجاتومعدلاالجتماع
مردراسة-8.4 ةوعالقتهالوالدالرفض–عنوان القبول )1997(مخ ةالصال لطالبالنفس

ة–هدفت إلى فحص العالقة بین إدراك القبول ، الجامعة ین الصال و عینة الرفض الوالد ة لد النفس
ور واإلناث من ة بین الذ ق من الفروق الحق ة من طالب الجامعة  والتحق أفراد العینة في الصال
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ة احثاستخدم.النفس ) 75(و، أنثى) 88(الطالب، من) 163(تكونت من التحلیلي،الوصفيالمنهجال
ر العلوملیتيمنواختیروا،)20.85(قدره عمرمتوسسنة)21-19(بین أعمارهموتراوحتذ

اس تمثلت في، الزقازبجامعةواآلداب ان: استخدم ادوات ق اس/الوالدوالرفضالقبولاستب مق
ة ةالصال .النفس

نب نوفل أحمد راضي دراسة-9.4 أمهات شهداء انتفاضة "عنوان)2008(ز ة لد ة النفس الصال
عض المتغیرات ل ، "األقصى وعالقتها ب ة  ة النفس ة إلى التعرف إلى عالقة الصال هدفت الدراسة الحال

أمهات شهداء انتفاضة األقصى من محافظات قطاع غزة،  ة لد من االلتزام الدیني والمساندة االجتماع
ما  أمهات شهداء انتفاضة األقصى في والتعرف ف ة لد ة النفس الصال انت فروق في مستو إذا 

ة  مغراف عض المتغیرات الد ل ن، عمر أم الشهید، المستو(محافظات قطاع غزة تعز ان الس م
الشهادة للشهید، نم ة، الترتیب الوالد مي، الحالة االجتماع احثاستخدم).التعل الوصفيالمنهجال

ةالعینةوتكونتحلیلي،الت وذلك ،أم من أمهات الشهداء انتفاضة األقصى) 100(من للدراسةاالستطالع
اتها من صدق أدوات الدراسة وث ة ، للتحق أم من أمهات شهداء األقصى،361منوتكونت العینة الفعل

احثقامالدراسةأهدافولتحقی اناتأرعبإعدادال اساستب انة:وهيسةالدرامتغیراتلق ةاست الصال
ة انة/النفس انة/االلتزام الدینياست ة، فأسفرت الدراسة على جملة من النتائجالمساندةاست :االجتماع

أمهات شهداء انتفاضة األقصى-  ة والمساندة لد ة بین الصال ه موج اط .وجود عالقة ارت
ة وااللتزاوجود-  الصال ة بین مستو ه موج اط أمهات شهداء انتفاضة عالقة ارت م الدیني، لد

.األقصى في محافظات قطاع غزة
ات المواجهة"عنوان)2013(دراسة حدة یوسفي- 10.4 استراتیج ة وعالقتها  ة النفس هدفت ، "الصال

ات المواجهة، استخدم ة واستراتیج ة النفس عة العالقة بین الصال ة إلى التعرف على طب الدراسة الحال
احث اطيالوصفيالمنهجال اتنة بلغتتكونت الع، االرت ات جامعة  ة من مختلف ) 75(ینة من طال طال

الموسم الجامعي اتنة المسجلین  ة بجامعة  اس أتم استخدام ، )2009/2010(التخصصات الدراس دوات ق
ان:تمثلت في ةاستب ة إعداد عماد دمحمالصال مر،النفس اسمخ ات المواجإومق إعداد أنور هةستراتیج

ة ، وأسفرت الدراسة على النتائج التال :الشرقاو
ات مرتفعا-  الطال ة لد ة النفس الصال .مستو
ات الجامعة بین إتنوع -  ات المواجهة التي تستخدمها طال ة التماس العون إستراتیج ستراتیج

ات اإل ستخدمن االستراتیج ة، و ات السلب ة واالستراتیج ة التماس العون بدرجة أكبریجاب .استراتیج
ات اإلإهناك عالقة -  ة واالستراتیج ة النفس ة بین الصال ات الجامعةیجاب طال ة للمواجهة لد .یجاب
ة للمواجهة لد-  ات السلب ة واالستراتیج ة النفس ة بین الصال ات الجامعةهناك عالقة سلب .طال
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قة.5 :التعقیب على الدراسات السا
: من حیث األهداف- أوال

احثاطالععد قةالدراساتعلىال احثینتنّوعالحالسا دراساتهمفيحددوهاالتيأهدافهمفيال
ةعن ةالصال ةمستوعلىالتعرفحاولعضهمأنحیث، النفس ةالصال لدراسةفيماالنفس
حثإلىأخردراساتماهدفت، )م2010عودة، (من ةعالقةفيال ةالصال عضالنفس المتغیراتب
ة،( ة،السلو ة، الصحةالنفس ة، الضغواالجتماع ة، مهاراتالنفس ات النفسي، الناهكالمواجهة،الح

ة م، االلتزامفيالرغ ة، الخبرةوالمساندةالدینيالتح في ماجاء، )التكیفوأسالیبالصادمةاالجتماع
عضهمحاولحین، في)م2010عودة، (، )م2002اللطیف، عبدحمادة،() 2005الحجار،دخان،(

ةدورعلىالتعرف ةالصال مر (ما في الضاغطةاألحداثأثرمنالتخفیففيالنفس ، )1997مخ
ما في دراسة ات المواجهة  ة واستراتیج ة النفس ).2013یوسفي، (ومعرفة العالقة بین الصال

ا :من حیث العینة- ثان
قةالدراساتعیناتاختلفت عاالسا العینات، فقدولتوافرالدراسات، ووفقاتلكأهدافالختالفت

قت اتطالبعینةعلىالدراساتمنعددط ،)2012السید (دراسة فيما، الجامعاتوطال
افي، (، )2012العبدلي، ( مر،(، )2012الع عض ). 2005الحجار، دخان،(، )1997مخ قت  وط

یوسفي، (ودراسة)2010عودة، (، )2002اللطیف، عبدحمادة،(الدراسات على المدارس واألطفال 
2013.(

:من حیث األدوات: ثالثا
احثون أجمع اساستخدامعلىال ةمق ةالصال اس، وأهمإعدادفياختالفهممعالنفس ثالثةالمق

قةالدراساتاستخدمتهاس مقای اس: هيالسا مرمق ، )2005دخان، الحجار، (عندما)1998(مخ
اس ازا مادیوومق ما1974و افي(عند،  اس)2012،الع یتز، مق نو دراسة فيما)1990(لیون

).2013یوسفي، (، ودراسة)2012السید (، )2002حمادة، عبداللطیف، (
عا :من حیث النتائج-را

ةحولالدراساتنتائجتوصلت ةالصال مستوأنمنهاانالنتائجمنبیرد عدإلىالنفس
ة ةالصال ، مثلمتغیراتیتأثرالنفس ة، وأنالضغوأخر ةعالقةهناكالنفس ادالةسلب بینإحصائ
ة ةالصال ما)2005، دخان، الحجار(دراسةفيماوالضغوالنفس حمادة، (دراسة توصلت، 

ةعالقةوجودإلى)م2002عبداللطیف،  ادالةإیجاب ةبینإحصائ ةالصال ةالنفس م،فيوالرغ مالتح
ةبینعالقةوجودالدراساتعضأظهرت ةالصال عضالنفس ةالمتغیراتو الدیني، االلتزام(النفس
ة، الخبرةالمساندة افي (،)2010عودة، (دراساتفيوذلك، )الصادمة، مواجهة الضغواالجتماع الع
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ما توصلت دراسة)2008زنب(، )2012العبدلي (،)2012 وجود عالقة بین ) 2013یوسفي، (، 
ات المواجهة ة واستراتیج ة النفس .الصال

قة-خامسا ة من الدراسات السا انة الدراسة الحال :م
العدید من أسالیب المواجهة والمس ة ورطه  ة النفس اندة یتضح من التراث االنساني واألدبي لمتغیر الصال

معزل  ة  ة النفس الصال حث في مستو ة، إال أن الدراسات أغفلت عن ال ة واالجتماع النفس والضغو
ة  الصال فاألهم في هذه الدراسة معرفة مستو ارها متغیر واقي من الضغو اعت ة  عن المتغیرات النفس

ة بجامعة المسیلة، و  ة والراض ة معهد النشاطات البدن طل ة لد ة النفس ة النفس الصال معرفة مستو
ما تعد الدراسة  وغیرها من المؤشرات،  الضغ اسالیب المواجهة ومستو شیر الى مستو مهم جدا ألنه 

معزل عن المتغیرات األخر ة  ة النفس الصال ة أو دراسة تدرس متغیر مستو .الحال
إجـراءات الدراسة

:محددات الدراسة- 6
اني.1.6 :المحدد الم

المسیلة ة  ة والراض ات النشاطات البدن .معهد علوم وتقن
رقم موجب المرسوم التنفیذ ة  ة والراض ات النشاطات البدن المؤرخ في 10/38: أنشئ معهد علوم وتقن

لـــــ 1931صفر 09 رقم 2010ینایر سنة 25المواف 02/247المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذ
ة عام جماد30المؤرخ في  لــــ 1422الثان المتضمن إنشاء جامعة 2001سبتمبر سنة 18المواف

ات والمعاهد التي تتكون منها جامعة  ما المادة األولى منه التي تحدد عدد الكل المسیلة وال س
موجب القرار الوزار ة  ة والراض ات النشاطات البدن ونة لمعهد علوم وتقن المسیلة،حیث أنشئت أقسام م

فر24المؤرخ في 52 ة منه تنص على ما یلي 2010ف ما المادة الثان معهد علوم : الس تنشأ لد
ة  ة والراض ات النشاطات البدن ة- جامعة المسیلة- وتقن :األقسام التال

.قسم اإلدارة التسییر الراضي - 
یف-  الراضي الم .قسم النشا
.قسم التدرب الراضي - 
ة -  ةقسم التر .البدن
.قسم اإلعالم واالتصال الراضي- 

: المحدد الزماني.2.6
.م2012/2013:الموسم الجامعي

من عام 20أفرل إلى 28:أجرت الدراسة تحدیدا في الفترة ما بین  .2013ما
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شر.3.6 المسیلة - :المحدد ال ة  ة والراض ات النشاطات البدن ة معهد علوم وتقن الجزائر، على - طل
ةاختالف أعمارهم ة، وتخصصاتهم العلم م اتهم األكاد .ومستو

.لتساؤالت الدراسةالمنهج الوصفي لمالئمتهاستخدمنا:منهج الدراسة- 7
:عینة الدراسة- 8

المسیلة  ة  ة والراض ات النشاطات البدن ة معهد علوم وتقن ، )الجزائر(تكون مجتمع الدراسة من طل
ة قوامها اختیرت منه عینة  ق ة ط المواصفات الموضحة في الجدول أدناه) 242(عشوائ ا  .طال

ة): 1(جدول رقم  .یبّین مواصفات العینة األساس
ات المتغیرات المستقلةالمتغیرات المستقلة ةالتكرارمستو ة المئو النس

السن
٪13555.8سنة23سنة الى 18مابین 

د24 ٪10744.2سنة فأز
٪242100:المجمــــــــــــــــوع

مي األكاد ةالمستو ٪7731.8السنة الثان

٪9238السنة الثالثة

٪7330.2الماستر
٪242100:المجمــــــــــــــــوع

ةالتخصص العلمي ة البدن ٪4819.8التر
اضي ب الر ٪5121.1التدر

اضي ٪5020.7االعالم  واالتصال الر
اضي ٪4317.8االدارة والتسییر الر

یف اضي الم البدني الر ٪5020.7النشا
٪242100:المجمــــــــــــــــوع

مقدار متوازن تشمل عینة أعمار ،)1(یتضح من الجدول رقم  ال للمجتمع  ما أن العینة ممثلة تمث
ة23سنة الى 18بین  ة24أعماروالعینة تشمل ،)٪55.8(سنة بنس وعینة ،)٪44.2(سنة فأزد بنس

ة ة الماستر بنسب على التواليشمل من طل ة والثالثة وطل ) ٪30.2- ٪38-٪31.8(السنة الثان
ة  ة بنس ة البدن ة ،)٪19.8(وطالب التر وطالب االعالم ) ٪21.1(وطالب التدرب الراضي بنس

ة ة،)٪20.7(واالتصال الراضي بنس ة االدارة والتسییر الراضي بنس ة النشا،)٪17.8(وطل وطل
ة یف بنس ة التمثیل الشامل لعینة الدراسة)٪20.7(البدني والراضي الم .، مما یوضح خاص
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:أدوات الدراسة- 9
مر .1.9 ة إعداد مخ ة النفس اس الصال ):2011( مق

سمنالكثیریوجد اسهاالمستخدمةالمقای للق عهاعام،ش رهاتموجم نظرةضوءفيتطو
ازا احثاختاروقد). Kopaza،1979(و اسال ةمق ةالصال مر الذالنفس وهي ) 2011(أعده مخ

ةأداة تعطي تقد ة الفرد النفس مًا لصال ونة من یًرا  ز47، واألداة م ارة تر ة على جوانبع الصال
ة  ة للفرد، وتقع اإلجا اتالنفس اس في ثالثة مستو دائًما (على المق اًنا –تنطب أح ال تنطب–تنطب

ارة ما بین ثالث) أبًدا ة ،درجات ودرجة واحدةوتتراوح الدرجة لكل ع انت اإلجا دائًما (معنى إذا  تنطب
اًنا ،3 أح انت تنطب أبًدا ،2إذا  انت ال تنطب ذلك یتراوح ا).1إذا  47داة ما بین مجموع الكلي لأللو

شیر ارتفاع141إلى  ةدرجة، حیث  .الدرجة إلى زادة إدراك المستجیب لصالبته النفس
ات  ثابت لالستجا اراتResponse Setوللتقلیل من المیل التخاذ نم عض الع في تم وضع 

ارات األخر س اتجاه الع وسة إلى الجانب السلبيع ارات المع تشیر هذه الع التالي فإن ، أ ة و للصال
اس األعداد  ارات، والتي تقابل في المق ، 29، 28، 27، 24، 20، 16، 13، 10، 9، 6، 3(هذه الع

سي، )45، 43، 38، 32 غي أن تصحح في االتجاه الع التالي( ، ین ارات تصحح  : معنى أن هذه الع
دائًما ( اًنا ،1تنطب أح أبدا ،2تنطب لغ عد) 3ال تنطب ارات التي یجب أن تو و ضع لها الدرجة د الع

وسة  ارة15المع انمن% 31، أع ارات االستب .مجموع ع
ة ةوالصال عاد،هيثالثةفيتقعالنفس :أ

مهوأهدافهنفسهتجاهالفردهیلتزم، النفسيالتعاقدمننوعهو: Commitmentااللتزام-أ وق
عدوهذا.حولهمنواآلخرن ارة،16منیتكون ال عدهذاعلىالمرتفعةالدرجةوتشیرع لفرداأنإلىال

مهوأهدافهنفسهتجاهالتزاًماأكثر .واآلخرنوق
م–ب  شیر: Controlالتح انهأنهالفرداعتقادمدإلىو ملهون أنبإم ماتح أحداث،منیلقاهف

تحمل ةو ةالمسئول عدوهذاله،حدثعماالشخص ارة،15منیتكون ال علىالمرتفعةالدرجةوتشیرع
عدهذا هالفردأنإلىال ملد ةمسئولیتهفيواعتقادتح .لهحدثعماالشخص
وضرورمثیرأمرهوجوانبعلىتغیرمنطرأماأنالفرداعتقادوهوChallengeالتحد–ج 

ادأةعلىساعدهمماله،دیًداتهونهمنأكثرللنمو ةالمصادرومعرفةالبیئةواستكشافالم النفس
ة ةالضغومواجهةعلىالفردتساعدالتيواالجتماع . فاعل

عدوهذا ارة،16منیتكون ال عدهذاعلىالمرتفعةالدرجةوتشیرع طرأتغییرأأنالفرداعتقادإلىال
اتهعلى ادأةعلىساعدهمماله،دیًداتهونهمنأكثرللنمووضرورمثیرأمرهوإنماح الم

.والتحدواالستكشاف
اتثالثتحدیدوتم ةمستو ة،للصال :التاليوهيالنفس
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ات. أ ةالدرجةمستو ةالكل ةللصال :النفس
عني أن ) 78-47(بین ماتتراوحالدرجاتمجموعانإذا*  ةمستوفإن هدا  المفحوصلدالصال

.منخفض
ةمستوأنعنيهذافإن) 109- 79(مابین تتراوحالدرجاتمجموعانإذا*  المفحوصلدالصال

.متوس
ةمستوأنعنيهذافإن) 141- 110(مابین تتراوحالدرجاتمجموعانإذا*  لدالصال

.مرتفعالمفحوص
ات. ب  :والتحدااللتزامعدمستو
ةمستوأنعنيهذافإن) 26- 16(مابین تتراوحالدرجاتمجموعانإذا*  المفحوصلدالصال

.منخفض
ةمستوأنعنيهذافإن) 37- 27(مابین تتراوحالدرجاتمجموعانإذا*  المفحوصلدالصال

.متوس
ةمستوأنعنيهذافإن) 48- 38(مابین تتراوحالدرجاتمجموعانإذا*  المفحوصلدالصال

.مرتفع
ات. ج معدمستو :التح

ةمستوأنعنيهذافإن) 24- 15(مابین تتراوحالدرجاتمجموعانإذا*  المفحوصلدالصال
.منخفض

ةمستوأنعنيهذافإن) 35- 25(مابین تتراوحالدرجاتمجموعانإذا*  المفحوصلدالصال
.متوس

ةمستوأنعنيهذافإن) 45- 36( مابین تتراوحالدرجاتمجموعانإذا*  المفحوصلدالصال
.مرتفع
اس-10 ة ألداة الق ومتر :الخصائص الس
:الصدق-10-1

ة ،لحساب صدق أداة الدراسة تم اللجوء إلى الصدق التمییز ة النفس اس الصال معنى آخر هل مق
ع  ملكون أستط میز بین من  من الن  ة المرتفع و مستو ة النفس من صال ملكون مستو الذین 

ة المنخفض؛ ف ة النفس س ما وضع إالصال ق الفعل  س و ق ما  اس صادق ف ذلك فان المق ان األمر  ذا 
.ألجله
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ة- أسلوب المقارنة الطرف :الصدق التمییز
ا) 37(من طرفي التوزع للدرجات التي حصل علیها%) 27(تم سحب أزد من وزعت علیهم ،طال

ل طرف عد ترتیبها من أعلى إلى أدنى درجة، أخذنا من  اس  عدها تم استخراج ) 10(أداة الق أفراد، و
م  ، ثم حسبت ق ارة لكل عینة على حد ة واالنحرافات المع لداللة الفروق بین " ت"المتوسطات الحساب

).179، 2007معمرة، (المجموعتین المتطرفتین
م )2(رقم جدول  اس " ت"مثل ق ا في مق ا والعینة الدن لداللة الفروق بین متوسطات العینة العل

ة ة النفس الصال
ا العینة العل

10=ن 
ا العینة الدن

مة 10=ن  "ت " ق
عمعم

42,601,1735,101,7911,07االلتزام
م 37,001,8832,301,566,06التح
40,403,4735,503,563,11التحد
120,005,33102,904,507,74الكل

مة ** ا عند مستو" ت " ق ≤(دالة إحصائ α 0,01.(
مة ) 6(یتبین من الجدول رقم  ا عند المستو" ت " أن ق لداللة الفرق بین المتوسطین دالة إحصائ

)≥ α أن أداة ، )2-10+10=ن(أ) 2-2ن+1ن=ن(لداللة الذیلین ودرجة الحرة) 0,01 شیر  مما 
ضا  ل وأ اس  اس لها القدرة على التمییز بین المجموعتین وهذا دلیل على صدقها، سواء في أداة الق الق

م  الداللة " ت " في محاورها الثالثة ألن ق ≤(المجدولة عند مستو α ة لـــــ) 0,01 2.87: جاءت مساو
عاد أو ا ة سواء في األ م المحسو لوهي أقل من الق اس  .لمق

ات10-2 :الث
اتقصد اسدقةالث اتحسابتموقد). 2004،429ابوعالم،رجاء(اتساقهأوالمق اسث مق

ة ة النفس ةالدراسةفيالصال :هماطرقتینالحال
اخمعامل-1 .مقبولمعاملوهو0.82: ألفاكرون
ةالتجزئةطر-2 بین : النصف ا استخدام0.66: ساو) ر(النصفین حیث وجدنا االرت معادلةو

ح مة تساو+1ر على 2: التي تساوبراون لسبیرمانالطولتصح ، وعن طر0.80: ر نجد الق
مة الق ساو دوره0.78: معادلة جتمان وجدناه  اسنأعنيممامقبول، وهو ماثابتالمق منعطيف

.نتائج
ة، وأثبتنا ثقلها ،إن أداة الدراسة المستخدمة م حوث ودراسات أكاد ة و استخلصت من مراجع علم

قها في بیئة الجزائرة ة، هذا ما شجعنا على تطب ات عال انت معامالت الصدق والث .العلمي حیث 
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د مناسبتها  ة الجامعیین مما یؤ ما أنها بدت سهلة وواضحة ومفهومة الفقرات والمعاني لعینة الطل
هذه ا غموض، أو لمستو ة من ساعدنا في العمل لم نسجل أ مع د هنا على أننا و  لفئة، حیث نؤ

ة أداة  موضوع اس من طرف المستجیبین، وهذا إن دل على شيء إنما یوحي  ارات أداة الق ل لع تأو
اس المستعملة في د أن أداة الق األداة الجیدة، هذا ما یجعلنا نؤ ضاف لشرو الدراسة وهو مقوم آخر 
ة  یجعلنا نراهن علیها  ات وصدق عالیین وموضوع ة تتمیز بث ة النفس اس الصال دراستنا والمتمثلة في مق

ن الوثوق بها م انات  .في جمع ب
قة-10-3 ة المط : األسالیب اإلحصائ

انات تم ادخال الدرجات في جهاز الحاسب اآللي ولتسهیل المهمة تمت االستعانة  عد جمع االست
ة  ة للعلوم االجتماع ة واالنحرافات المتوسطاتمستخدمین تحدیدا ، )spss(الرزمة االحصائ الحساب

ارة ار المع این ) ت(، واخت ار تحلیل الت ذا  اخت من أهداف الدراسة، و للمجموعات المستقلة للتحق
.(One Way ANOVA)األحاد

ة :اشتملت هذه الدراسة على المتغیرات اآلت
: المتغیرات المستقلة: أوال
: السن-1

.سنة23سنة الى 18من - 1.1
.سنة فما فوق 24- 2.1

مي- 2 األكاد : المستو
ة- 1.2 .السنة الثان
.السنة الثالثة- 2.2
الماستر- 3.2

:التخصص العلمي- 3
ة- 1.3 ة البدن .التر
.التدرب الراضي- 2.3
.االعالم واالتصال الراضي- 3.3
.االدارة والتسییر الراضي- 4.3
یف- 5.3 البدني الراضي الم .النشا
ا عة: ثان ة:المتغیرات التا ة النفس اس الصال ات أفراد عینة الدراسة على مق .استجا
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:عرض النتائج-11
التساؤل األول-11-1 :عرض نتائج الخاصة 

ة : ینص التساؤل األول على ة معهد العلوم النشاطات البدن طل ة لد ة النفس الصال ما مستو
المسیلة، وللكشف  ة  ةوالراض ة لتحدید مستوواإلجا عن هذا، تم االعتماد على التكرارات والنسب المئو

ةالصال :، فأسفرت عن النتائج موضحة في الجدول التالية النفس
ة ):3(جدول رقم  ة للصال ات الدرجة الكل ة ومستو ة النفس اس الصال عاد مق ات أ یبّین مستو

ة النفس
اتالمحاور ةالتكراراتالمستو النسب المئو

--المنخفضااللتزام

٪5623.1المتوس

٪18676.9المرتفع

٪242100المجموع

م --المنخفضالتح

٪21388.0المتوس

٪2912.0المرتفع

٪242100المجموع

٪1.4المنخفضالتحد

٪11145.9المتوس

٪13053.7المرتفع

٪242100المجموع

ة ة النفس --المنخفضالصال

٪8736.0المتوس

٪15564.0المرتفع

٪242100:المجمــــــــــــــــوع
ات النشاطات أن) 3(یتضح من خالل الجدولرقم  ة معهد علوم وتقن طل ة لد ة النفس مستوىالصال

ة المسیلة مرتفع بنس ة  ة والراض ة)٪64.0(البدن االلتزام بنس ذلك الحال لمؤشر والتحد) ٪76.9(، و
ة ة)٪53.7(بنس بنس أفراد عینة الدراسة متوس م لد التح شیر الى )٪88.0(، في حین أن مستو مما 
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عینة ارتفاع م ة لد ة ونفس الت سلو مش أ  م، مما ین عد التح ة عند العینة ما عدا  ة النفس الصال ستو
.الدراسة

:عرض نتائج السؤال الثاني11-2
ة لد: ینص التساؤل الثاني على ة النفس الصال ة في مستو هل توجد فروق ذات داللة احصائ

ات النشاطات  ة معهد علوم وتقن لمتغیرات الدراسةطل المسیلة تعز ة  ة والراض السن، المستو(البدن
ار؟)الدراسي، التخصص ة على هذا التساؤل استعملنا اخت لداللة الفروق في متغیر السن، " ت"ولإلجا

ل من الجدول رقم مثل  الدراسي، والتخصص، و این لداللة الفروق في متغیر المستو -4-وتحلیل الت
ة- 6-ورقم-5- ورقم النتائج االحصائ

ة والدرجة ): 4(جدول رقم  ة النفس اس الصال عاد مق یبّین داللة الفروق بین أفراد عینة الدراسة في أ
عا لمتغیر السن ة ت ة النفس ة للصال .الكل

ار االنحرافالمتوسالعددالسنالمحاور الداللة"ت " اخت
13539.293.352.610.01سنة23الى 18من االلتزام

دالة 10740.383.02سنة فما فوق 24

م 13534.202.781.120.26سنة23الى 18من التح
غیر دالة 10734.602.68فوق فماسنة24

13537.573.601.920.05سنة23الى 18من التحد
دالة 10738.473.59فوق فماسنة24

ة ة النفس 135111.087.732.420.01سنة23الى 18من الصال
دالة 107113.467.46فوق فماسنة24

مة  یر ق مة0.05المجدولة عند " ت " للتذ الق مة0.01وعند 1.64:تساو الق 2.32:تساو
ة تعز،)4(رقم یتضح من خالل الجدول ة النفس الصال ة في مستو أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ

حسابي قدره24لمتغیر السن لصالح األكابر في السن من  متوس في ،)113.46(سنة فما فوق وذلك 
ة لدیهم24لىإ18المقابل نجد عینة  ة النفس الصال ل ، )111.08(سنة بلغ متوس ووجود فروق دالة في 

التحد عد لمتغیر السنمن  م تعز عد التح .وااللتزام، وعدم وجود فروق في 
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ة وعلى )5(جدول رقم  ة النفس اس الصال عاد مق ألفراد عینة الدراسة على أ این األحاد تحلیل الت
الدراسي عا لمتغیر المستو ة ت صورته الكل اس  .المق

الداللة مستو مة ف ق متوس
عات المر

درجات 
ة الحر

مجموع المتوسطات این مصدر الت المحاور

غیر دالة290. 1.22 12.93 2 25.872 بین المجموعات االلتزام

ـــــ ــــــ 10.56 239 2524.079 داخل المجموعات

ـــــ ـــــ ـــــ 241 2549.950 المجموع
غیر دالة740. .29 2.22 2 4.458 بین المجموعات م التح

ـــــ ـــــ 7.57 239 1810.803 داخل المجموعات

ـــــ ـــــ ـــــ 241 1815.260 المجموع
غیر دالة980. .02 .27 2 .540 بین المجموعات التحد

ـــــ ـــــ 13.21 239 3157.311 داخل المجموعات

ـــــ ـــــ ـــــ 241 3157.851 المجموع
غیر دالة590. .52 31.10 2 62.203 بین المجموعات ة  الصال

ة ـــــالنفس ـــــ 59.43 239 14204.297 داخل المجموعات

ـــــ ـــــ ـــــ 241 14266.500 المجموع

مة  یر ق مة" فا " للتذ الق 2.99:المجدولة تساو
ة ،)5(رقم یتضح من خالل الجدول الصال ة في مستو أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

ة وه الدراس لمتغیر المستو ة تعز ة النفس مة ف المحسو ه ق في ،)0.52( التي بلغتذا ما دلت عل
ة بلغت  مة ف الجدول عد التحد)2.99(المقابل نجد ق ل من  ن هناك فروق دالة في  ما لم   ،

لل م تعز الدراسي حیث بلغت وااللتزام والتح عاد" فا"مستو ة لأل على التواليالمحسو
لها أقل من ) 0.29/0.74/0.98( الغة" فا" وهي  ة ال .)2.99(الجدول
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اینتحلیل)6(جدول رقم  عادعلىالدراسةعینةألفراداألحادالت اسأ ةمق ةالصال وعلىالنفس
اس ةصورتهالمق عاالكل .الدراسيالتخصصلمتغیرت

الداللة مستو مة ف ق متوس
عات المر

درجات 
ة الحر

مجموع 
المتوسطات

این مصدر الت المحاور

غیر دالة660. .59 6.36 4 25.469 بین المجموعات االلتزام
ـــــ ــــــ 10.65 237 2524.482 داخل المجموعات
ـــــ ـــــ ـــــ 241 2549.950 المجموع

غیردالة070. 2.13 15.80 4 63.205 بین المجموعات م التح
ـــــ ـــــ 7.39 237 1752.056 داخل المجموعات

ـــــ ـــــ ـــــ 241 1815.260 المجموع
غیردالة230. 1.39 18.17 4 72.707 بین المجموعات التحد

ـــــ ـــــ 13.01 237 3085.144 داخل المجموعات
ـــــ ـــــ ـــــ 241 3157.851 المجموع

غیردالة520. .80 48.04 4 192.163 بین المجموعات ة  الصال
ة ـــــالنفس ـــــ 59.38 237 14074.337 داخل المجموعات

ـــــ ـــــ ـــــ 241 14266.500 المجموع
یر مة للتذ مةتساوالمجدولة" فا " ق .2.9:الق

ة ،)6(رقم یتضح من خالل الجدول الصال ة في مستو أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ
لمتغیر التخصص وه ة تعز ة النفس مة ف المحسو ه ق في المقابل ،)0.80( التي بلغتذا ما دلت عل

مة  ة بلغت" فا"نجد ق عد التحد، )2.9(الجدول ل من  ن هناك فروق دالة  احصائًا في  ما لم 
لمتغیر التخصصوااللتزام والتح عاد على التوالي" فا " حیث بلغت ،م تعز ة لأل - المحسو

لها أقل من -0.66/0.07/0.23 الغة" فا " وهي  ة ال .)2.9(الجدول
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:تفسیر النتائج-12
السؤال األول.1.12 :مناقشة النتائج الخاصة 

ة لدمستوأن) 3(رقم یتضح من خالل الجدول ة النفس ةعینة الدراسةالصال ، )٪64.0(مرتفع بنس
ة االلتزام بنس ذلك الحال لمؤشر ة،)٪76.9(و بنس م لد)٪53.7(والتحد التح ، في حین أن مستو

ة بنس ة عند العینة ما عدا اممّ ،)٪88.0(أفراد عینة الدراسة متوس ة النفس الصال شیر الى ارتفاع مستو
شیر إلى  م، وهذا  اة عد التح ة متوسطة في قدرتهم على التأثیر في مجرات الح اعتقاد عینة الدراسة بنس

طرقة متوس ، وتقلب ممّ ،الضاغطة  القل ة  ة في الشخص ا ینجر عنه هذا الكثیر من المؤشرات السلب
هاته الفئة، ة لد اة الجامع لما ظهر المثیر المسبب لذلك في الح ونقول أن المزاج، واالنفعال، واالكتئاب، 

والكف وعدم االقتدار، فنفسر ذلك  األفراد في المجتمع لعدم الض مرتفع لد هاته السمة قلما تتواجد مستو
م في األفراد مثل ة التي تغرس ق الثقافة الترو للفرد وللمجتمع، فالتشرب  ن النفسي والترو ،اإلرادة:إال التكو

ة صل ظهور شخص ، تعجل  اة العزمة، والتحد سایر أحداث الح ة مزودة ببناء معرفي منسجم وعقالني 
ة ورزانة عقالن فق،الضاغطة  ال یرت التحد ه أن مستو ما ننت  ، ن النفسي والترو هذا من جهة التكو

، بل البد أن ال ننسى أن شدة الموقف أو األزمة  لألفراد فق ن النفسي والترو شوهأالتكو ع اة التي  ا و الح
و ارتفاع في المستوأو المهني مؤشر النخفاض أو المدرسي أو الراضي أاألفراد في المجال االجتماعي 

السلب  عینة یجابو اإلأسواء  ة مرتفع لد ة النفس من الصال د أنه یوجد مستو ، إال أن النتیجة  العامة تؤ
مع دراسة ة ال) 2013یوسفي،(الدراسة وهذا یتف الصال ات مرتفع، وهذا یؤشر أن أن مستو الطال ة لد نفس

ة،  ة صل شخص ة و طرقة ایجاب اة  عون بها مقاومة أحداث الح ستط ة  ة النفس المتالكهم لخصائص الصال
ه د عل ة ، (Kach,1987)وهذا ما یؤ وعدم اإلصا ة تعد عامًال لمقاومة الضغو ة الصل أن الشخص

ما نجد امتالاألمراض النفس ة،  منع من التأثیرات جسم ة مرتفع  ة النفس الصال ك لعینة الدراسة مستو
ة وهذا ما جاء في دراسة ة لضغوأ(Adakin,1987)السلب ة تمنع التأثیرات السلب ة الشخص ن الصال

اة، ممّ  ه دراسة الح األفراد وهذا ما خلصت إل ة لد ة والجسم سالمة الصحة النفس أ  ة،(ا ین أن ) 2005حراو
ة ة والجسم على صحة االنسان النفس ة مؤشر على الحفا ة النفس الصال .مستو

عامة،  ة مرتفع  ة والراض ة معهد النشاطات البدن طل ة لد ة النفس الصال ومنه نستنتج أن مستو
ة معهد النشاطات البدن ة  ن ودراسة الطل تكو م، وهذا یرجع إلى نم عد التح بخاصة في  ة ومتوس والراض

ة ات الراض هو یتنوع بین األعمال الموجهة والتدر لوجود ،الذ قد تلعب هاته المتغیرات دوًرا مساهًما ووس
ة هذا من جهة ة النفس المرتفع في الصال المرتفع مؤشر ،هذا المستو ع القول أن هذا المستو ما نستط

ة في مرحلة عمر ة النفس ة ایجابي الستمرار الصال ة النفس الصال ة متقدمة، ألن متغیر السن یزد من مستو
شف عنه الحًقا-  ة لمزاولة مهنة التدرس -وهذا ما سن ة والراض ة معهد النشاطات البدن و أوفي خروج طل
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ة وقادرة و اإلأالتسییر  ة النفس ل ما نفسره ان هذه الفئة تتصف بخصائص الصال ش مع أعالم،  ن تتعا
ل أحداث الح ة الضاغطة  ةاة المهن مأرح ة التح ة خاص .، مع التأكید على ضرورة تنم

السؤال الثاني.2.12 :مناقشة النتائج الخاصة 
ة تعز،)4(رقم یتضح من خالل الجدول ة النفس الصال ة في مستو أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ

والجدول ) 5(رقم یتضح من خالل الجدولما فما فوق،سنة 24لمتغیر السن لصالح األكابر في السن من 
ة ،)6(رقم الدراس لمتغیر المستو ة تعز ة النفس الصال ة في مستو أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

.والتخصص
شیر وجود لمتغیر السن لصالح األكابر و ة تعز ة النفس الصال ة في مستو فروق ذات داللة إحصائ

ن تفسیر في ال م عینة الدراسة، و ة لد ة النفس الصال ساهم في رفع مستو سن أن متغیر المعدل العمر 
ساهم هذا  ما  متلكها الفرد الكبیر مقارنة الفتقار الخبرة عند الفرد األقل سننا منه،  ة التي  ات ذلك للخبرة الح

ة والفزولوجي للفرد، فمالمتغیر في خبرة النضج الذهني والعقلي ة أن النواقل العصب ة المعرف ة العصب ن الناح
فزادة في هذا ،Serotoninالسیروتونینتساهم في زادة او نقصان السلوك ومن ذلك نجد الناقل العصبي

نوع  ومن ذلك السلوك العنف  رة ومتغیرة ینتج عنه سلوك عدم الض الناقل العصبي نتیجة مرحلة عمرة م
الصال سبمن انخفاض مستو ة، وانخفاض هذا الناقل العصبي  النضج النسبي یولد السلوك بة النفس

ة لد ة النفس الصال ومن ذلك زادة في مستو الضغ إال ان هذه نا،األكابر سالمتوازن وعدم الشعور 
ودال صاغر الفروق بین االكابر سنا واأل عینة الدراسة تقر بوجود فرق جوهر مع ،إحصائيسنا لد تتف

ة ) 2002حمادة وعبد اللطیف(عدة دراسات فنجد دراسة  ة النفس الصال تخلص لعدم وجود فروق في مستو
لمتغیر السن ة الجامعات في ، تعز ة بین طل ة واالجتماع ة واالقتصاد وهذا یرجع للفروق في االوضاع الثقاف

ة  ة الجامعات في دولة الجزائر، والدراسة الحال ت وطل التي انجزت في بیئة جزائرة تختلف عن دولة الكو
ت .الكو

فئة األ الدراسي لد ن تفسیر هذا االختالف الى مسألة انخفاض الضغ م ارهم على كابر سما  اعت نا 
ة األ البرنامج الدراسي من الناح س فئة األصاغر سوشك التخرج وقلة ضغ ة، ع م ارهم مازالوا كاد اعت نا 

ة ال ةفي بدا ة والمنجزات الدراس ات البرنامج الدراس ن وعدم التكیف مع متطل .دراسة والتكو
ة  الدراس لمتغیر المستو ة تعز ة النفس الصال ة في مستو شیر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ و

مما ال یؤثران على مست أو القل الن مصدر الضغو ش ة والتخصص، إال أن هذین المتغیرن ال  الصال و
ة الدراسي والتخصصالنفس قة لم تشر إلى مساهمة متغیر المستو وهذا في حدود - ، وأن الدراسات السا
افي (ودراسة ) 2010عودة، (ودراسة)  2005دخان، الحجار، (دراسة - اطالعنا ودراسة )2012الع

د ،)2013یوسفي، (ودراسة) 2008زنب(ودراسة )2012العبدلي ( نه هناك متغیرات ألدراسات ه اذهوتؤ
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ة  ات الصال م في مستو ة تتح ة، و الضغومثلنفس ة، المساندة، سمات الشخص سالیب المواجهة، أالنفس
.وغیرها

سیولوجي ة النضج الذهني والف ساهم في عمل والخبرة في زادة مستو،ومنه نستنتج أن متغیر السن 
ة، و  ة النفس ةن المستوأالصال ة النفس الصال سهمان في خفض مستو .الدراسي والتخصص ال 

:استنتاج عام.13
اة الكدرة، ومنه الدراسة  ألحداث الح ة من الضغو ة من المتغیرات الواق ة النفس عد موضوع الصال

فئة وشرحة تعتب ة لد ة النفس الصال ة لتستشف مستو طرقة میدان ة عالجت جزءا هاما  ر مورد الحال
مة  في المنظومة التعل ة معهد النشاطات أشر الخصوص طل ة، و ة المعاهد الراض ال وهي فئة طل

ة تعالج أهم  تأتي الدراسة الحال ات الضغ المسیلة، وفي ضوء التنقیب عن مسب ة  ة والراض البدن
ه العدید من الدارسین لعلم النفس الصحي، والصحة النفس حثوا ف س  قى مدروسا مصدر رئ ة، و

واضحة عن  ة لتقدم رؤ ة، في حین تأتي الدراسة الحال ة واالجتماع العدید من المتغیرات النفس اطه  ارت
ة بخاصة، وهذا یخول  ة النفس الصال عامة، ومستو ة الجامعة  طل ة لد ة النفس خصائص الصال

ة التموضع الهام لوحدها ضمن تلك الدراسات وهذا القتناعنا - ذا في حدود اطالعناه- للدراسة الحال
حیث أسفرت النتائج أن   ، اره متغیر واقًا من الضغو اعت الفرد  ة لد ة النفس الصال ة مستو أهم

ةمستو ةالصال ةلدالنفس اتعلوممعهدطل ةالنشاطاتوتقن ةالبدن المسیلة مرتفع، والراض
أفراد عینة  م لد التح ، في حین أظهرت النتائج أن مستو االلتزام والتحد ذلك الحال لمؤشر و
ة  ة في الصال ة بین الطل ضا الى وجود فروق ذات داللة احصائ ، وأشارت النتائج أ الدراسة متوس

لمتغیر السن ولصالح األكبر سنا، ولم تشر النتائج  ة تعز ةإداللةذاتفروق وجودىلإالنفس بینحصائ
ة ةفيالطل ةالصال الدراسي، وال حتى في التخصص، وفي ضوء ماالنفس تم التوصل ال في المستو

ه نقترح ما یليإ :ل
حوث أخر*  عینة الدراسة في  م لد ة التح ة خاص .تنم
ة المدروسة*  البرامج الراض ة الجامعة،االهتمام  طل ة لد ة النفس الصال .والتي تنمي مستو
ةإبناء برامج *  ة النفس ات الصال ة تساهم في رفع مستو ة متنوعة ولد،رشاد ات ارشاد استراتیج و

.عینات من المجتمع المختلفة
ا للشرطة،إ*  ه واالنتقاء في المدارس العل طارات التوج ة في  ة النفس اس الصال والدرك، دخال مق

ار  ة، من اجل اخت م ا والمعاهد األكاد ش، ومدارس العل ة قادرة على أوالج ة شخص صال فراد ذو
ن .مواصلة التكو

حوث إ*  ة،خرأجراء  ة النفس الصال لمعرفة مستو عینات أخر .ولد
عنوان*  ام بدراسة  أداء الالعب: الق ة وعالقته  ة النفس الصال .مستو
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ام *  عنوانالق ا":بدراسة  العنف لد ة وعالقته  ة النفس الصال نصار المشاغبین في مالعب ألمستو
.رة القدم

عنوان*  ام بدراسة  ة لد"الق ل من االتزان االنفعالي والصحة النفس ة وأثره على  ة النفس الصال مستو
.مستعملي الطر

عنوان*  ام بدراسة  ة ود"الق ة النفس الصال مدراء المؤسسات مستو لد وره في جودة التسییر االدار
ة .الترو

:قائمة المصادر والمراجع
م.1 القرءان الكر

ة: أوال اللغة العر :المراجع 
م،. 1 اعةغربدار: القاهرة. لالكتئابالمعرفيالعالج)م2000( السیدززإبراه .والنشرللط
2.، ة). 2007. ( الرحمنعبدأبوند ةالصال اةضغووعالقتهاالنفس ةلدالح األزهرجامعةطل

ةالنفس،علمقسممنشورة،غیرماجستیررسالة. غزة  ة،ل .غزة:األزهرجامعةالتر
افي هللاعبدبنأحمد. 3 ة)2011(دمحم الع ة وأحداث، الصال اةالنفس منعینةالضاغطة لدالح

ةمدینةاألیتام والعادیینالطالب رمةم ة.اللیثومحافظةالم ، السعود ة، جامعة أم القر ة التر .ل
، أبي عبد هللا دمحم بن اسماعیل،. 4 ، بیروت)2008(البخار ح البخار ة العصرة: ، صح ت .الم
رم. 5 .، بیروت دار المصادر7، لسان العرب، الجزء )2003(بن منظور، دمحم بن م
ة )2011( قدارالبیرتنهید عادل فاضل . 6 ل ة  طل ة لد ة النفس الصال النفسي وعالقته  ، الضغ

ة، ة، المجلدالتر ة األساس ة التر ل حاث  .، الموصل، العراق1، ع11مجلة أ
ة )2007( ثابت عبد العزز موسى. 7 ور والصال ة لألطفال الذ ، تأثیر هدم البیوت على الصحة النفس

ة في قطاع غزة، ة، فلسطینالنفس .رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالم
ةتأثیر). 2002.(سرجودة،. 8 وجهةعلىواالجتماعياالقتصادوالمستوالسواء–اإلعاقة نوع

ةالض ةوالصال ةالنفس ورلدنجازاإلودافع النفس،علمقسممنشورة،غیرماجستیررسالة. الذ
ة ة جامعةاآلداب،ل .المنوف

ة، لیندة،. 9 عد ).2005(حراو ما  ة عند المصدومین الذین تعرضوا الضطراب الضغ ة النفس الصال
رة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر .2الصدمة، مذ

ة). 2009. (رضامنالحسان،. 10 ةالصال معلماتمنعینةلدالمستقبلقلعالقتهافيالنفس
ة محافظةالمدرسةقبلماطفل ةدراسة"الغر اط ة. منشورةغیرماجستیررسالة"ارت ة،ل جامعةالتر
.طنطا:طنطا
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معبدطهحسین،. 11 ات). 2006(سالمة وحسین، العظ ةالضغوإدارةاستراتیج ةالترو . والنفس
ردار: عمان .والتوزعللنشرالف
ة)2012(سید، دمحمحسنبنالحسین. 12 ة، الصال ةوالمساندةالنفس عینةلدواالكتئاباالجتماع
ةالمرحلةطالبمن ماجستیرجدة، رسالةمحافظةالسیولمنالمتضررنوغیرالمتضررنالثانو

ة ، السعود ة، جامعة أم القر ة التر ل .منشورة، 
ة وأسالیب التعامل مع ضغو)1995(الحلو، بثینة منصور. 13 اة، رسالة ، قوة تحمل الشخص الح

توراه غیر منشور، غداد الحفني د ة اآلداب  ة وسوعة علم النفس والتحلیل النفسيبد المنعم، معل ت ، م
.ولي القاهرةیمد

ةدور). 2002. (أحمدجیهانحمزة،. 14 ةالصال ةوالمساندةالنفس إدراكفيالذاتوتقدیراالجتماع
شالمشقة اقفيالجنسینمنالراشدینلدمعهاوالتعا ة،)منشورةغیر(ماجستیر رسالة. العملس ل
.القاهرة: القاهرةجامعةاآلداب

زأمراض). 2004(حمودة، محمود. 15 .القاهرة. لألطفالوالعصبيالنفسيالطبالنفس، مر
أسالیب مواجهة )2012(هللا العبدلي،خالد بن دمحم بن عبد. 16 ة وعالقتها  ة النفس الضغو، الصال

ة رمةالنفس ة الم مدینة م ا والعادیین  ة المتفوقین دراس عینة من طالب المرحلة الثانو رسالةلد
ةماجستیر ، السعود ة، جامعة أم القر ة التر ل . منشورة، 

ة،)2012(العبدلي،هللاعبدبندمحمبنخالد. 17 ةالصال الضغومواجهةأسالیبوعالقتهاالنفس
رمة ةالم مدینةم اوالعادیین ةالمتفوقیندراس المرحلةالثانو ةلدىعینةمنطال ة . النفس ل رسالةماجستیرمنشورة، 

ة ، السعود ة، جامعة أم القر .التر
ةالضغو). 2005(شیر والحجار،نبیلدخان،. 18 ةلدالنفس ةالجامعاتطل وعالقتهااإلسالم

ة ةالصال ة مجلدلجامعةامجلة. لدیهمالنفس .10اإلسالم
ة)1965(راجح أحمد عزت. 19 ة والعقل ابها وعالجها- ، األمراض النفس .دار المعارف، القاهرة،1- أس
فا . 20 المسنین)2012(رزان  ة لد المساندة االجتماع ة وعالقتها  ة النفس ماجستیررسالة. ، الصال

، سورا .منشورة، جامعة دمش
أمهات شهداء انتفاضة األقصى وعالقتها )2008(راضي زنب نوفل أحمد. 21 ة لد ة النفس ، الصال

عض المتغیرات، رسالة ة، غزةماجستیرب .منشورة، الجامعة اإلسالم
غداد)1983(شلتز، داون . 22 سي، جامعة  ة، ترجمة حمد الكرولي عبد الرحمان الع ة الشخص .الصال
، أحمدعبد. 23 ة،الصدمة) م2000(دمحمالخال ت،2النفس .والتوزعللنشراقرأدار: الكو
رة القدم الجزائرة، ،)2011(عبدون، مصطفى،. 24 أعمال العنف في مالعب  وضع ملمح لمثیر

ة،ع ة، الجزائر4مجلة دراسات نفس م حوث واالستشارات والخدمات التعل صیرة لل ز ال .، مر
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ةالضغووٕادارةالقل)م2001(السیدفاروق ،عثمان. 25 عة،النفس ردار: القاهرة.األوليالط الف
.العري

ةالصدمات)م2009(السیدفاروق ،عثمان. 26 الصدماتمعالجةندوةفيمقدمالكارثةعدماالنفس
ة ةنایفاألمیرجامعة: الراض. الكوارثأثناءالنفس ةللعلومالعر .األمن

اشة. 27 ة: القاهرة،المعاصرالنفسيالطب). م1997(أحمد،ع ت .المصرةألنجلوم
ةالصحةفي)م1997(أمینالمطلبعبد،القرطي. 28 ردار: القاهرة. النفس .العريالف
، العالقةراضيزهیردمحم. 29 ةبینعلیو ةالصال ةالنفس ذومنالراضیینلداإلنجازودافع

ةاإلعاقة ةالضفةفيالحر ة بنابلس، فلسطینماجستیررسالة. الغر .منشورة، جامعة النجاح الوطن
والمساندة ) 2010(دمحم دمحم عودة، . 30 أسالیب التكیف مع الضغو الخبرة الصادمة وعالقتها 

قطاع غزة ة  الحدود أطفال المناط ة لد ة النفس ة والصال ة ماجستیررسالة. االجتماع ل منشورة، 
ة ة. التر .جامعة غزة اإلسالم

مر،. 31 ةوعالقتهالوالدالرفض/القبولإدراك. )1997. (عمادمخ ةالصال . الجامعةلطالبالنفس
ةدراساتمجلة .نفس
مر. 32 اس). 2011(دمحمعماد, مخ ةمق ةالصال ة: القاهرة.النفس ت .المصرةاألنجلوم
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