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 ب) لدى طالب وطالبات الدراسات العليا،املرونة النفسية وعالقتها بنمط الشخصية (أ
جبامعة امللك عبد العزيز

 صاحل حيي حامد الغامدي.د
أستاذ اإلرشاد النفسي املشارك بقسم علم النفس
كلية الدراسات العليا الرتبوية يف جامعة امللك عبد العزيز

:امللخص

 نكد ل الفعدلى ملدو مند الشخصدية،)  ب،هددت هد ا الدرا دة ال الفعدلى ملدو مسدفوون االنندة ال سدية نمالقفهدا ب م دي الشخصدية( أ
 نا فخدم الباحث مقياس، ) طالباً نطالبة151 (  ملو مي ة بلغ حجمها،السائد لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة اال مبد العزيز
( نهدو مدإ امدداد كوندور ندي يسدوCD-RISD)  نالد يلمدز لد،Connor & Davidson Resilience Scale االنندة ال سدية
،) بعدد الفككدد مدإ ئصائصد السديةوملية ملدو اتدلاد العي دة ا اليدة2017 ،) تلمجدة نتق د( (امشاةيدةConnor & Davidson, 2003)
) بعد الفككد مدإ1990، ) تلمجف نتق ( (اجل دJenkins, 1972 (  ب) مإ امداد ج ة ز،نك ل مت ا فخدام مقياس من الشخصية ( أ
 نتولدل الدرا دة ال مددم نجدود مالقدة بد( االنندة ال سدية نمند الشخصدية (أ) بي مدا نجددن مالقدة ارتباطيدة بد( االنندة،ئصائص السديةوملية
 يف ح( اتلزن ال فائج أ مسفوى االننة ال سية لدى اتلاد مي ة الدرا دة كدا (ماليداً ) حيدث بلدغ الدوز ال سد،) ال سية نمن الشخصية ( ب
 نتول ددل ال ف ددائج ال ال د م الس ددائد للشخص ددية ب دد( مي ددة الدرا ددة ه ددو من د الشخص ددية (أ) ب س ددبة بل د،)%76.86( للدرج ددة الةلي ددة م ددا نس ددبف
 نب اءا، كما تولل ال فائج ال أن ال توجد تلنق ذان داللة احصائية يف مسفوى االننة ال سية ب( مي ة الدرا ة تعزى اف ري اجل س،)%58.3(
 ناألكادمييددة ل ددالب الدرا ددان العليددا اافعلقددة فالننددة ال سددية نالعمد ملددو،ملددو ال فددائج يولددي الباحددث بضددلنرا الفعددلى ملددو ااصددائة ال سددية
. للفعلى مليها نت ميفها،درا فها
. ب)؛ طالب؛ طالبان؛ الدرا ان العليا، االننة؛ ال سية؛ من ي الشخصية (أ:الكلمات املفتاحية

Psychological Flexibility and its Relationship to Personality Type (A، B) Among
Postgraduate Students at King Abdulaziz University
Dr. Saleh Yahya Hamid Al-Ghamdi
Associate Professor of Psychological Counseling, Department of Psychology
Faculty of Postgraduate Education at King Abdulaziz University

Abstract:
This study aimed to identify the levels of psychological resilience and its relationship to the two types of personality (A and
B), as well as to identify the personality type dominant among students of postgraduate studies at King Abdul Aziz University.
The study sample was consisted of (151) male and females students and the researcher used the Connor Psychometric
Flexibility Scale & Davidson Resilience Scale (CD-RISD) which was prepared by (Connor & Davidson, 2003) and translated
and standardized by (Al Hashemi, 2017), after confirming its psychometric properties on the study's sample. The study also
used the personality type scale (A , B) which is Prepared by Jenkins (1972) and translated and standardized by (Al-Jundy,
1990) after confirming its psychometric properties. The study concluded that there is no relationship between psychological
resilience and personality type (A), while a correlation was found between psychological resilience and personality type (B)
Whereas, the study's results revealed that the level of psychological resilience of the study sample was (high), as the relative
weight of the total score was (76.86%). The study also concluded that the dominant type of personality among the sample
members is the personality type (A) at a rate of (58.3%). The study also found that there were no statistically significant
differences in the level of psychological resilience between the study's sample due to the gender variable. Based on these
results, the researcher recommends the need to identify the psychological and academic characteristics of graduate students
related to psychological resilience and work on studying it.
Keywords: Psychological Flexibility, Personality Styles (A ، B), Graduates Students
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د .لاحل حيي حامد ال امد  :االننة ال سية نمالقفها ب م الشخصية (أ ،ب) لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة اال مبد العزيز.

مقدمة:

االننة ال سية هي أحد ااةوانن اللئيسة اافممة للصحة ال سية ناليت تفضمإ لوكيان ،نأتةاراً
نامفقادان ،نأتعاالً (أبو محاد .)41 :2017 ،نهي تعةس مقدرا الشخة ملو مقانمة الض وط ،نمدم ظهور
االض لافن ال سية ،كما يشار ال أهنا القدرا ملو مدم ظهور األملاض ال سية ملو اللغم مإ الظلنى
الضاغ ة (امشاةية.)2017 ،
نيف الواقع ا يايت ا قيقي ال ميةإ تصور حياا بدن مفامب ،نمصامب ،نض وط ،نأزمان ،نه ا أتيت
أمهية ت انل مص لح االننة نتعي( أبعادا نحمددات نأتثريات بول مةوانً معي اً للبشل ملو مواجهة ض وط ا ياا

نأزماهتا ،ب نحتقيق مسفوى معقول مإ الف عم نجودا ا ياا (أبو حالنا ،الشلبيين.)2016 ،
يشري لويد دريد ( )Siderer, 2012ال أ مص لح االننة نشك ألالً يف جمال ملوم ال يزوء ،نيعين
قدرا ااادا ملو العودا ال حالفها األللية بعد تعلضها الة مإ الض الشديد أن ا لارا الشديدا أن أ قوا
ئارجية أئلى ،نيلى أن مإ اا اهيم اللاقية اليت جيب تب يها يف الفعام مع ال بيعة البشلية اربا الصدمان أن
الةوارث أن االئ ار ااهددا (رقاب.)2018 ،
ني كل اا احي ( )2020أبهنا ا فجابة ال لد اجيابياً للظلنى ا ياتية نالبيئية احملب ة نقدرت ملو الفعايش
معها ،ناليت ت جم مإ رؤيف نمعفقدات  ،نتعزز تواتق ال سي ناالجفمامي .بي ما يوضح اا يب ( )2007أ
االننة ال سية تعد مسة تفضمإ لوكيان نمعفقدان ميةإ اكفساهبا نتعلمها نت بيقها ،نتلجع ه ا ااالية ال
دي اميةية ال لد اليت يدممها الف ةري اإلجيايب نا وار نالف ام اجليد مع اآلئليإ ،نالشخصية االنة قادرا ملو
الفةيف مع ظلنى ا ياا ااؤاة.
نتسامد االننة ال سية ملو خت يف الصدمان ال سية ال اجتة مإ الفحدون اليت تواجههم يف حياهتم مما
يؤد هبم ال امفقاد أهنم طورنا اتقاان بيئياً نمنواً اجيابيا نحلية يف اإلرادا ( ،)Gardner, 2020نيضيف
تشةازكا) ) ، (Pyszkowska, 2020أ االننة ال سية هي أحد ااصادر الدائلية اليت تعزز جودا ا ياا
نالفةيف ناللضا ،نيضيف فللغم مإ طبيعفها اإلجلائية اال أ مشا ارتباط ان مالقة فلسمان الشخصية.
نتؤد الشخصية دنراً مهماً يف كي ية ادراك ا للض وط نكي ية اال فجابة مشا نالفةيف معها نا أمناط
الشخصية تؤثل يف ا فجابة االتلاد للض وط نأ اليب الفعام معها ) (Ranshaw, 2006تالشخصية هي
يدا يف
الف ام اافةام للخصائة اجلسمية نالعقلية ناالن عالية ناالجفمامية اليت متيز الشخة نجتع م من ًا تل ً
لوك نمةوانت ال سية (مبد اللمحإ )27 :1998 ،نكلمة الشخصية هي مبارا مإ تلمجة للةلمة الالتي ية
( )Personaنتعين الق اع ال كا يلتدي اامثلو أوم اإلغليق يف ااهلجاانن نيف ااواقف الفمثيلية حيث
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ائ اء معامل شخصياهتم ا قيقية ( يا  )17 :2004 ،نمإ الفعلي ان العلمية الوا عة القبول للشخصية تعليف
جوردن ألبورن حيث يعلى الشخصية أبهنا الف ظيم الدي امي دائ ال لد لفل األجهزا اجلسمية نال سية ناليت
حتدد لوك نتةلا ااميزيإ (ط نآئلن  ،د ن.)238 :
نقد أهفم اإلنسا م القدم بفص يف مإ يعيشو مع مإ ال اس ال شخصيان خمفل ة يلجعها ال أمناط
(مبد ا ليم نأبو العال )2015 ،نيقصد فل م تئة ان ل ف مإ االتلاد يشلكو يف ن س الص ان العامة نأ
ائفلف بعضهم مإ بعض يف درجة اتسامهم هب ا الص ان .أما من الشخصية تهة بلأ العامل ايزي جتمع أن
مسة ميةإ مالحظفها مإ ب( السمان ،نهو نوع مإ الف ظيم أكثل ممومية نةولية (اإلزيلجان )2002 ،
نختفلف األمناط فئفالى اا لقان ال ظلية اليت ا ف دن مليها ،حيث ذكل أمحد ( )2019أهنا ختفلف
أيضا فئفالى اادئ الفص ي ي اا هجي مشا ،حيث جند ه اك األمناط اازاجية ناجلسمية نامشلمونية نالسلوكية
ً
نال سية.
نبعد االطالع ملو معظم ال ظلون تإ ه ا الدرا ة تب الفص يف القائم ملو األمناط ال سية نحتديداً
نظلية أمناط الشخصية ل ليدما ن رنزمنا  Friedman & Rosenman؛ حيث أهنا اكثل ال ظلون اليت
قدم ت سرياً ناضحاً ل م الشخصية .حيث أشار مبد ا ليم ن أبو العال ( )2015نقالً مإ
) (Rodriguez, et al, 1998ال أ نظلية الشخصية (أ ،ب) تعود ال هناية اامسي يان مإ القل
العشليإ حيث ظهل من ا حديثا يف العلوم ال بية نال سية مها من ا السلوك (أ ،ب) ناليت حدد مساهتا ك مإ
تليدما  Friedmanن رنزمنا  Rosenmanمام 1959م؛ حيث بدأن أحباثهما اافعلقة هب يإ ال م ( مإ
ئالل مالحظفهما لوجود جممومة مإ ااصائة السيةولوجية ااميزا لدى ااصاب( أبملاض القلب حبيث مت
تص ي هم ال جممومف( ختفلف ك م ها يف مساهتا مإ األئلى.
حيث يفصف اتلاد ال م (أ) بسمان االهفمام الزائد فاواميد نالف اتس ناالندتاع نالسلمة ناالنفباا
ناللكيز يف ااهام ،بي ما يفصف اتلاد ال م (ب) فلبعد مإ الف اتس ،نممار ة أنش ة حياتية دقيقة ناللن نامشدنء
نالصرب الزائد (أمحد)2019 ،
مشكلة الدراسة:
يفعلض طالب نطالبان الدرا ان العليا أحياان ال مدد مإ ااف ريان نالفحدون فإلضاتة ال بعض مإ
الض وطان ،نمف لبان ا ياا االكادميية ناالجفمامية؛ نيعود ذل ال طبيعة االحلة نمف لباهتا ال سية،
ناالجفمامية ،نب اء ملو ذل تةفسب االننة ال سية أمهيفها حيث أن مإ األمهية أ يفمفع ال الب نال البان
يف ه ا االحلة بقدر ناتل مإ االننة ال سية اليت متة هم مإ الفصد مش ا الض وط ،نالفةيف نالفواتق مع
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مف ريان االحلة .حيث أشار زارنيت نآئلن ) ، (Zarotti and al, 2020ال أ االننة ال سية مهمة
للفةيف ال اجح مع ا ياا اجلامعية .ب متدهم فلقدرا ملو ال هوض نالسعي حنو حتقيق األهداى تاالننة كما
أشارن ااالةي ( )2012قوا داتعة فجتاا ا ياا جتع اإلنسا ناثقا نقادرا ملو خت ي الصعاب نحتقيق أهدات
كما اهنا تصق الشخصية نحتومشا ال شخصية قوية ،نب اء ملي تفحدد مشةلة الدرا ة يف الفساؤل اللئيس الفايل:
هل توجد عالقة ارتباطية بني املرونة النفسية وأحد منطي الشخصية (أ ،ب) لدى طالب وطالبات الدراسات
العليا يف جبامعة امللك عبد العزيز؟ ،نيف لع مإ ه ا الفساؤل األ ئلة ال لمية الفالية:
 .1ما مسفوى االننة ال سية لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة اال مبد العزيز؟
 .2ما من الشخصية السائد ب( طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة اال مبد العزيز؟
 .3ه توجد تلنق ذان داللة احصائية يف مسفوى االننة ال سية لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا
تعزى اف ري اجل س؟
أهداف الدراسة:
هتدى ه ا الدرا ة ال الفعلى ملو:
 .1الةشف مإ العالقة ب( االننة ال سية نمن الشخصية (أ ،ب) لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا
جبامعة اال مبد العزيز
 .2مسفوى االننة ال سية لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة اال مبد العزيز.
 .3من الشخصية السائد ب( طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة اال مبد العزيز.
 .4الةشف مإ طبيعة ال لنق يف مسفوى االننة ال سية لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا تعزى اف ري
اجل س.
أمهية الدراسة:

ميةإ امجال أمهية الدرا ة مإ ئالل ال قاط الفالية:
 .1ت انل الدرا ة ا الية تئة طالب نطالبان الدرا ان العليا نالدرا ان اليت ت انل االننة ال سية
ناالمناط الشخصية قليلة نغري مباشلا مقارنة فلدرا ان اليت تعلض ل س ااف ريان لدى تئان أئلى،
حبث اغ ل تل الدرا ان ملحلة الدرا ان العليا حم اهفمام الدرا ة ا الية
 .2ل انفباا اافخصص( ال أمهية االننة ال سية لةاتة اتلاد اجملفمع نطالب نطالبان الدرا ان العليا
بشة ئاص.
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 .3تعد الدرا ة ذان أمهية فل ة كوهنا تفعلق فالننة ال سية لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا ،حيث
تسامد االننة ال سية ملو الفمةإ مإ الفصد للض وطان نالفةيف نالفواتق ،ب نخت ي الصعاب
ناالن الق حنو حتقيق األهداى.
 .4تص يف طالب نطالبان الدرا ان العليا ال من الشخصية (أ ،ب) يسهم يف ب اء تصوران لةي ية
تقدمي ااسامدا الالزمة مشم ن ب الفعام معهم.
 .5تقدم الدرا ة م اهيم نمؤشلان نت سري اف ري االننة ال سية نمن الشخصية (أ ،ب) ،نه ا قد يثل
ااةفبة العلبية.
مصطلحات الدراسة:
املرونة النفسية:
تعلى مجعية ملم ال س االمليةية  American Psychological Associationاالننة أبهنا:
مملية جيدا للفةيف اواجهة الشدائد نالصدمان نااآ ي نالفهديدان أن حىت ااصادر ااهمة مإ الض وط مث
ااشةالن العائلية ناالجفمامية نااشاك الصحية اا ريا ،أن الض وط ااالية نالعم  ،ناهنا تعين االرتداد ال
ا الة السوية مإ ااربان الصعبة (أبو محاد.)42 :2017،
منطي الشخصية (أ ،ب):
اولا :منط الشخصية (أ):
يعد رنزمنا ) (Rosenman, 1964مبفدع من الشخصية (أ) حيث ملت أبن من مإ السلوك يفصف
لاحب ب زمة ت اتسية مفعددا األنج  ،يسعو ال اإلجناز نلدي احساس ب اذ الصرب نملنر الوق ليعاً ،نيسفثار
نيةو مدائياً نغاضباً نمتي مضالن نج ال الفوتل م دما يفحدث (حممد نمبد الواحد.)2013 ،
اثنيا :منط الشخصية (ب):

يلى تليدما ) (Friedman, 1996أ من الشخصية (ب) يفسم لاحب فلشعور فآلما  ،نالدرجة
الةاتية مإ تقديل ال ان نالفسامح نتقب ال قد نالقدرا ملو اال لئاء دن الشعور فل نب ،نالعم دن احباط
(حممد نمبد الواحد.)2013 ،
أدبيات الدراسة:
املرونة النفسية:
االننة " "Resilienceمإ ااص لح الالتيين " "Saliveتعين اللجومية " "to speingناللجوع ال
ا الة السوية " "Spring Backنهي تعد كقدرا للش اء أن اللجوع ال ا الة السوية بعد الفعلض للحدث
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الضاغ  ،ناالننة يف ملم ال س اإلنساين تشري ال قدرا ال لد ملو االنفعاش نحتقيق اإلمةانيان ملو اللغم مإ
الض وط (أبو محاد.)41 :2017 ،
ي كل ا وراين ( )2019أ االننة ال سية مإ أهم مؤشلان الصحة ال سية اإلجيابية ،نمإ اا اهيم اليت
دما اليها ملم ال س اإلنساين نحلكة ملم ال س اإلجيايب ،نهي احدى مظاهل القوى نالسمان اإلنسانية ،حيث
خيفلف األشخاص يف قدراهتم ملو مواجهة األزمان ناحملإ ،تم هم مإ يواج احمل ة نيفعاىف م ها نيسف امةاانت
اإلجيابية يف االرتداد ال ما قب حدنث احمل ة ،نم هم مإ ي ش  ،نمإ مث حتدث ل ااشةالن ناالض لافن.
نمعظم الفعلي ان تسف د ال م هوم( أ ا ي( :الشدائد نالفةيف اإلجيايب ،نتشري جممومة كبريا مإ
األدلة ال أ االننة ا فجابة م لوبة اخفلف الشدائد ،بدءًا مإ اافامب اليومية ااسفملا ال األحداث ا ياتية
الةربى ،نأ الفةيف اإلجيايب جيب أ يةو م ا بًا مإ ال احية اا اهيمية للمحإ اليت مت تحصها مإ حيث
اجملاالن اليت مت تقييمها نتضييق ااعايري ااسفخدمة ،كما أ م هوم االننة فمفبارا مسة أن مملية ،خيفلف مإ مدد
مإ ااص لحان ذان الصلة ،تيفم تصور االننة ملو أهنا الفكثري الف املي للخصائة ال سية يف ياق مملية
اإلجهاد (.)Fletcher & Sarkar, 2013
نيعلى جارندر ( )Gardner, 2020االننة ال سية أبهنا القدرا ملو الفةيف مع االجهاد نالض
نالةلب.
أما تشةازكا ) (Pyszkowska, 2020تعلتها أبهنا القدرا ملو مالحظة األتةار ناالن عاالن لل لد
بشة نامي ندن الدار أ حةم.
اما دنري نآئلن ( )Dowrick, et al, 2008تقد ملى االننة ال سية إبهنا القدرا ملو الفةيف
ب جاح ناحداث الف ريان الالزمة اواجهة الفحدون.
نفل سبة جلمعية ملم ال س االمليةية  American Psychological Associationتقد ملت
االننة أبهنا :مملية جيدا للفةيف اواجهة الشدائد نالصدمان نااآ ي نالفهديدان ،أن حىت ااصادر ااهمة مإ
الض وط مث ااشةالن العائلية ناالجفمامية نااشاك الصحية اا ريا أن الض وط ااالية نالعم  ،اهنا تعين
االرتداد ال ا الة السوية مإ ااربان الصعبة (أبو محاد.)42 :2017 ،
ناالننة لدى بواننو ( )Bonanno, 2004ال تعين الفعايف أن االرتداد لألداء ال سي بعد الصدمة ،نلةإ
هي القدرا ملو ا اظ ملو مسفوون مإ الفواز ااسفقل ،ناألداء ال سي ناجلسد يف جماهبة ئسائل الصدمة.
نتعفرب نظلية أمناط الفقييم اإلجيايب للملننة أ م هوم االننة يقصد ب مسامدا ال اس يف السي لا ملو الظلنى
نالض وط القا ية ،مإ أج البقاء بصحة ن سية جيدا ،نأ امفالكهم آليان نقائية للش اء ال ايت ،مي ع فلفايل
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ت ور األملاض ناالض لافن ال سية كاالكفئاب أن القلق أن اإلدما  ،بسبب الض وط ناألحداث الصادمة أن
ظلنى ا ياا الضاغ ة (ا وراين.)2019 ،
نأ معظم الباحث( يلن أ االننة ال سية دالة لقدرا ال لد ملو الف ام مع البيئة ،ندالة يف ن س الوق
للعمليان اليت تلقو ما يعلى فلف عم ال ايت نجودا الوجود الشخصي أن نقاية اإلنسا مإ االهنيار أن الفكثل السل
بعوام اا ورا نالفهديد (.) Hall & Murray،Zautra, 2010
نمإ ئالل درا اهتم ،ا ف اع كالش نمولل نتو شل )(Kalisch, Müller & Tüscher, 2015
مإ حتديد اابدأ ااشلك ال يشة األ اس الشام للدرا ان ااسفقبلية يف جمال االننة ،تقد قام العلماء بدمج
أبعاد مف ومة ناجتاهان حبثية خمفل ة مإ الدرا ان ال سية ناالجفمامية ملنراً فالجتاهان اجلي ية نانفهاء
فلدرا ان البيومصبية ااخفل ة ،نيلن أ أحباث االننة قد تعامل مع العوام االجفمامية نال سية ااخفل ة اليت
تؤثل اجيابياً يف ااقانمة ال سية ،اال ا السؤال اا لنح كا تيما اذا كا ه اك قا م مشلك جلميع ه ا
االجتاهان اليت مت تشخيصها ،تقد نجدنا أ الدماغ حيف ملكز الصدارا أكثل مإ العوام الشخصية ،نمإ ه ا مت
طلح السؤال اللئيسي :كيف يقيم الدماغ موق اً معي اً ان مثرياً ما؟ حيث يعفقدن ا الفقييم اإلجيايب للمثري هو
اآللية االكزية اليت حتدد قدرا ال لد ملو االننة ،نا ال فيجة ال هائية لعملية الفقييم ا ااواقف الصعبة أن ااثريان
الشديدا ليس مشا أتثري كبري يف الفقليل ال حيددا ال لد ،نفلفايل ميث أ لوب الفقييم اإلجيايب ا امي مإ األملاض
ناالض لافن االتب ة فلفوتل ملو اادى ال وي  ،ألن يقل مإ حدنث ا فجافن الض نشدت .
نيفصف االنسا اافواتق ن سياً ناجفمامياً أبن ال يفمفع بشخصية مفةاملة ،نيةو قادراً ملو الفوتيق
ب( احفياجات ن لوك امشادى نت امل مع البيئة ،نت كل اننسي داتيز مااة ال س األمليةية يف (نيلدنج،
 )134 :2019فة أنج للة اءا نملتفها أبهنا ئصائة االننة:
• اجلسد يفمفع بصحة جيدا ن هولة اازاج.
• اللنحي يؤمإ أب حياا ال لد مهمة ،نيلى معىن للحياا حىت مع نجود األمل نااعاانا ،نلدي اإلحساس
فلفوال مع البشلية.
• األئالقي لدي القدرا ملو مشاركة اآلئليإ نال للة لعم ذل  ،كما أ لدي اللغبة يف االخنلاط يف مهام
اجفمامية ناقفصادية انتعة.
• العاط ي حيث يةو لدي القدرا ملو حتديد ااشامل نالسي لا مليها ،نالصرب ،نتقديل ذايت مايل بواقعية،
نابفةار ،نحس للدمابة.
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• االجفمامي لدي القدرا ملو تةويإ رناب آم ة ،نثقة أ ا ية ،نقدرا طلب ااسامدا مإ اآلئليإ ب عالية،
نقدرت ملو تةويإ لداقان مالية ناالحف اظ هبا ،نيفعاطف مع اآلئليإ ،نلدي نمي جيد فآلئليإ.
• ااعليف قادر ملو الفحةم يف األتةار نااشامل السلبية ،نلدي مهاران توال جيدا ،كما أن قادر ملو
االن فاح ملو خمفلف األتةار ننجهان ال ظل ،نالفخ ي اجليد نمهاران ح ااشةالن ،نلدي القدرا ملو
األئ فابادرا نتقييم مواقب األتعال.
نذكل ك مإ وثوي نشارين ) (Southwick & Charney, 2012أن بعد اجلاء العديد مإ
ااقابالن مع العمالء ظلل ا نسمع العديد مإ ااوضومان اافةلرا فللغم مإ ائفالى ظلنتهم بشة كبري ،حيث
ميي االتلاد ال يإ مت مقابلفهم ملو ا فخدام ن س ا لاتيجيان الفةيف أن ما شاهبها م دما يواجهو مسفوون
مالية مإ الض وط ،نبعد اجلاء حتلي م ص للمقابالن حددان مشلا آليان للفةيف أثبف تامليفها للفعام مع
الض وط نالصدمان نهي كالفايل:
• نظلا مف ائلة ،نلة ها ناقعية.
• طلب الدمم االجفمامي نا صول ملي
• االقفداء أبشخاص ذن ملننة ن سية
• مواجهة ااوى
• احملاتظة ملو اللياقة البدنية
• االمفماد ملو رليدهم األئالقي نالقيمي
• الفدرب ملو اجياد طليقة لقبول ما ال ميةإ ت يريا
• اجياد معىن نهدى مإ نراء ه ا الض وطان ان الصدمان
• حتم ااسؤنلية مإ المفهم العاط ية ااالة هبم
• ا فخدام جتارهبم ااؤاة كم صة لل مو الشخصي
نيضيف أبو محاد ( )46 :2017أ مجعية ملم ال س االمليةية American Psychological
 Associationتقلح مشلا طلق لب اء االننة ناليت هي:
• العالقان االجفمامية اإلجيابية مع اآلئليإ بص ة مامة نأمضاء األ لا ناأللدقاء بص ة ئالة.
• جت ب االمفقاد ف األزمان أن األحداث الضاغ ة مشةالن ال ميةإ جت بها.
• تقب الظلنى اليت ال ميةإ ت يريها.

• نضع أهداى ناقعية ناالندتاع اإلجيايب فجتاا حتقيقها.
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• اختاذ أتعال حامسة يف ااواقف العصيبة.
• الف لع ل لص ا فةشاى ال ان.
• ت مية الثقة يف ال ان.
• ا اظ ملو تصور طوي األج نتهم ا دث الضاغ يف اطار السياق الوا ع ااخلق ل .
• ا اظ ملو رنح الف اؤل ناال فبشار نتوقع األتض
• رماية االء لعقل نجسدا نممار ة تدريبان م فظمة مع االنفباا اجات نمشاملا تضالً مإ االندماج يف
أنش ة اللتي ناال لئاء نامفاع ال ان ،الفعلم مإ ااربان السابقة ،نالفك يس ياا ملنة نمفوازنة.
نمت ح االننة ال سية معىن جديد للحياا ،نحلية ن سية ،نتواز ن سي ،نهي مإ ااف ريان ال ارقة يف
جمال الصحة ال سية ناإلرشاد ال سي ،لقدرهتا ملو ا اظ ملو مسفوى مسفقل يف حياا ال لد ،كما متة مإ
ااواجهة اإلجيابية للض وط نم صان ا ياا ،نفلفايل لمة الفعايف نجتانز ليع مش ا ااواقف (أبو حالنا،
.)2013
منطي الشخصية (أ ،ب):
كلمة الشخصية هي مبارا مإ تلمجة للةلمة الالتي ية ( )Personaنتعين الق اع ال كا يلتدي
اامثلو أوم اإلغليق يف ااهلجاانن نيف ااواقف الفمثيلية حيث ائ اء معامل شخصياهتم ا قيقية ( يا ،
 ،)17 :2004نا فخدم مامل ال س الشهري (كارل يونغ) أحد تالم ا مؤ س الفحلي ال سي ( يجموند
تلنيد) ل ظة بل وان  Personaللداللة ملو الق اع ال يفحفم ملو ك تلد ا يلبس لةي يسف يع ا يلعب
دنرا ب جاح ملو مسلح ا ياا االجفمامية يف الفعام مع ال اس ،نيف الف ام معهم ،نيف الفقب نالفقارب (جميد،
.)19 :2015
نالشخصية هي نحدا مفةاملة مإ الص ان نااميزان اجلسمية نالعقلية ناالجفمامية ناازاجية اليت تبدن يف
الفعام االجفمامي لل لد ناليت متيزا مإ غريا متييزاً ناضحاً تهي تشم دناتع ال لد نمواط نان عاالت نميول
نمسات االقية نآراءا نمعفقدات ان هي بقول خمفصل مسان ال لد مجيعاً (ربيع )41 :2013 ،نمإ الفعلي ان
العلمية الوا عة القبول للشخصية تعليف جوردن ألبورن حيث يعلى الشخصية أبهنا الف ظيم الدي امي دائ
ال لد لفل األجهزا اجلسمية نال سية ناليت حتدد لوك نتةلا ااميزيإ (ط نآئلن  ،د ن.)238 :
نقد أهفم اإلنسا م القدم بفص يف مإ يعيشو مع مإ ال اس ال شخصيان خمفل ة يلجعها ال أمناط
(مبد ا ليم نأبو العال )2015 ،نذكل حالنيإ ( )2016أ كلمة من هي طليقة للفص يف نميةإ القول أب
الشخصية تورث أمناطاً لوكية لة م ها ئصائصها نال م هو زملة مإ السمان أن مسفوى أرقو ت ظم تي
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السمان نه اك أمناط جي ية نمعلتية نادراكية نأمناط للشخصية .أما راجح (دن )387:أ ال م يقصد ب تئة
ان ل ف مإ االتلاد يشلكو يف ن س الص ان العامة نأ ائفلف بعضهم مإ بعض يف درجة اتسامهم هب ا
الص ان
اما من الشخصية تيعلت ايزن فن جتمع أن مسة ميةإ مالحظفها مإ ب( السمان نهو نوع مإ الف ظيم
أكثل ممومية نةولية (اإلزيلجان )2002 ،
نختفلف األمناط فئفالى اا لقان ال ظلية اليت ا ف دن مليها ،حيث ذكلأمحد ( )2019أهنا ختفلف
أيضا فئفالى اادئ الفص ي ي اا هجي مشا ،حيث جند ه اك األمناط اازاجية ناجلسمية نامشلمونية نالسلوكية
نال سية (مبد ا ليم نأبو العال.)2015 ،
نقد حانل العديد مإ العلماء البحث تيما اذا كان ه اك أمناط مإ الشخصية جتع ال لد أكثل حسا ية
نقابلية لإلجنلاح يف مواجهة ااواقف اجملهدا مإ غريها ،تعفرب الدرا ان اليت متحورن حول األمناط (أ ،ب) أن ما
يسمو فألمناط السلوكية مإ أشهلها (بإ زرنال)2013 ،
نتعد نظلية أمناط الشخصية ل ليدما نرنزمنا  ،Friedman & Rosenmanمإ ال ظلون اليت تب
الفص يف القائم ملو األمناط ال سية؛ حيث أهنا اكثل ال ظلون اليت قدم ت سرياً ناضحاً ل م الشخصية.
حيث أشار مبد ا ليم ن أبو العال ( )2015نقالً مإ ) (Rodriguez, et al, 1998ال أ نظلية الشخصية
(أ ،ب) تعود ال هناية اامسي يان مإ القل العشليإ حيث ظهل من ا حديثا يف العلوم ال بية نال سية مها
من السلوك (أ ،ب) ناليت حدد مساهتا ك مإ تليدما  Friedmanنرنزمنا  Rosenmanمام  1959م ؛
حيث بدأن أحباثهما اافعلقة هب يإ ال م ( مإ ئالل مالحظفهما لوجود جممومة مإ ااصائة السيةولوجية
ااميزا لدى ااصاب( أبملاض القلب حبيث مت تص ي هم ال جممومف( ختفلف ك م ها يف مساهتا مإ األئلى.
يعد رنزمنا ) )Rosenman, 1964مبفدع من الشخصية (أ) حيث ملت فن من مإ السلوك يفصف
لاحب ب زمة ت اتسية مفعددا األنج  ،يسعو ال اإلجناز نلدي احساس ب اذ الصرب نملنر الوق ليعاً ،نيسفثار
نيةو مدائياً نغاضباً نمتي مضالن نج ال الفوتل م دما يفحدث (حممد نمبد الواحد.)2013 ،
أمك مبد ا ميد نك ايف ( )40 :1996تقد ملتا من (أ) أن من يف أ لوب ا ياا يلتب مع االحفمال
االت ع لإللابة مبلض القلب الفاجي نيفميز فاي ال الض ملو األ ا نتشديد قبضة اليد نا لكان اجلسمية
السليعة نقلة الصرب نال شاط اافعدد األنج مث ا القة أن األك أث اء قلاءا اجلليدا.
نيفصف اتلاد ال م (أ) بسمان االهفمام الزائد فاواميد نالف اتس ،نه ا مما مييزهم فالندتاع نالسلمة
ناالنفباا ناللكيز يف ااهام (أمحد .)2019 ،أما من (ب) تقد ذكل تليدما ) (Friedman, 1996أن يفسم
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لاحب ه ا ال م فلشعور فآلما  ،نالدرجة الةاتية مإ تقديل ال ان نالفسامح نتقب ال قد نالقدرا ملو
اال لئاء دن الشعور فل نب ،نالعم دن احباط (حممد نمبد الواحد.)2013 ،
نتلى درديل ( )2007أ من (ب) أن من شخصية يفصف لاحبها ببعض السمان مث مدم االهفمام
فاواميد نمدم الف اتس ناللن نامشدنء نالصرب نال يلكز ك اهفمامات دائ العم تق  ،نلةإ ميارس أنش ة
حيات بصورا مادية.
نيفصف اتلاد ال م (ب) فلبعد مإ الف اتس ،نممار ة أنش ة حياتية دقيقة ،نيفميزن فللن نامشدنء
نالصرب الزائد (أمحد)2019 ،
نأشار كال مإ ليةوم نفتل و ( )Lecomte & Paterson, 2005نقالً مإ بإ زرنال ()2013
ال بب ظهور ه ا األمناط ال أممال ك مإ تليدما نرنرزمنا -1959( Friedman & Rosenman
 )1974حول ال لنق ال لدية يف مواجهة االجهاد ،اليت أكدن ا ا دث ن س ميةإ أ يؤد ال ا فجافن
خمفل ة فئفالى األتلاد ،مما جع ه ا العااا يلكزا ملو اظهار العالقة القائمة ب( الشخصية نئ ل اإللابة
فألملاض القلبية ،نقد تولال ال حتديد من ( مإ الشخصية أنمشما مسي ال م (أ) ال ميث نسقاً مإ األتعال
ناالن عاالن اليت يسفخدمها ال لد ئالل ت امل مع بيئف  ،تشم مظاهل لوكية كالعدنانية ،نالف اتسية،
ناال فعجال ،نحس ال وارئ ،نالةالم السليع ،الصون قو  ،الوتريا السليعة يف األنش ة ،الداتعية حنو اإلجناز
نالقيادا ؛ نا فجافن ان عالية كسلمة اال فثارا ن هولفها ،مدائية مضملا ،مي توق اافو لل ضب نغريها ؛
جتعل ه ا ااصائة لاحب مسفهدتاً لإللابة فألملاض القلبية – الومائية ،ناثين ه ا ال م ي( مسي فل م
(ب) نهو من مفحلر مإ مسان ال م (ا) ،مما جيعل من اً نقائياً يضمإ لحة جيدا نتةي اً اجفمامياً
نقد اتلض دي يد جالس ( )Glassأ لوك ال م (أ) ما هو اال لوك تةي ي اواجهة مواقف
اإلنعصاب أن ااشقة ،ملو امفبار أ األتلاد مإ ذن ال م (أ) يشعلن فلفهديد نمدم األما يف حالة تقداهنم
السي لا نالفحةم يف ااواقف ،ل ا تهم يعملو جاهديإ للح اظ ملو الفحةم نقوا ه ا ا اجة لديهم قد تؤد
ال ئربان مفةلرا مإ الشعور فلعجز ناإلحباط ناالكفئاب ،ا فجابة اواقف ا ياا الةثريا اليت يصعب الفحةم
تيها ،ل ا يلجك األتلاد مإ ذن ال م (أ) ال الف اتس نالعدنانية ضد األشخاص ال يفدئلو يف مملية
الفحةم ه ا ،كما أهنم يشعلن بقلة الصرب أمام األشياء اليت ال ميةإ الفحةم تيها (مبد اللمحإ.)1996 ،
نيف مقاب امفبار لوكيان ال م (أ) موام هتديد هتيئ ال لد لإللابة أبملاض القلب ،ميةإ أ تةو
بعض ئصائص مسفحس ة يف بيئة العم ؛ تاللغبة يف الفحةم ،نيف اإلجناز ،ناللقية ،نالفقديل ،نالسلمة تدتع
األتلاد لفحقيق أداءان قيمة ،يثم ها االقفصاد الليربايل ال يشجع االندماج نااللفزام ،نك ل السلمة يف الف ي
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نالف اتسية ،حيث ميةإ أللحاب ه ا ال م أ جيدنا يف اللقية ،نالفقديل االجفمامي مصدراً لللضا ،نأ حيققوا

اندماجاً مه ياً انجحاً (بإ زرنال.)2013،
نتضيف بإ زرنال ( )2013اذا كا ال م (أ) قد ا لمو اهفمام البحوث نالدرا ان ،تإ ال م (ب)
مل حيظ فلقدر ن س مإ االهفمام .ميث ه ا األئري تئة تفميز ب ياب مسان ال م (أ) ئالة الشعور بض
الوق  ،نالعدائية ،تلدى هؤالء قدرا جيدا ملو اال فمفاع ناال لئاء دن الشعور فل نب.
ني كل العفي ( )2003أبهنم يفميزن فلصرب ،نالواقعية يف أممامشم أكثل مإ ذن ال م (أ) فلثقة
نامشدنء نالعم فمفدال يف ايقاع م ظم ،مدم ا سا ية جتاا اجناز االممال حت أ ظلى ،ام اء أمهية اشامل
ناحا يس مإ يفعاملو مع أكثل مإ األممال اا جزا ،اال فمفاع بوق تلاغهم ،غري مش ويل البال مبا حيانلو
اجنازا ان حتقيق  ،ال يسفثارن أن يفهيجو  ،مييلو للفمفع ناال لئاء ،غري مفوتليإ نغري مف اتس( ،ال يعانو
ض الوق  ،نيف لعو ال ال جاح لةإ بدرجة أق مإ ذن ال م (أ).
أما شيخاين ( )38 :2003تقد ذهب يف ااسار ن س حيث يلى أ اتلاد ال م (ب) يفميزن مبا يلي:
• القدرا ملو امفماد ال ظلا ال ويلة ،تهم ال يسعو ال حتقيق أهداى غري ناقعية ،أن القيام أبكثل مما
يسف يعو  ،نهم أتض يف جمال االنفداب أن الف ويض.
• االمفقاد أب السلمة ليس مبث تل األمهية ،تال دامي للقلق لديهم اذا مل يةإ فإلمةا امتام ك مم
يف ااومد األئري.
• حس امشوية الشخصية ،تهم مقف عو مبا هم ملي نمبا ي علو  ،ل ل ال يشعلن أبهنم مض لن ال احلاز
االحلام نا ب.
• مدم اابال ة يف تقييم األمور ،تال يظهلن أن يشعلن أبهنم يف ك اح مسفمل حياتظو دنماً ملو حس
الفواز ازاء األحداث يف حياهتم.
الدراسات السابقة:
درا ة ابلاهيم ( )2004اليت ا فهدت ب اء مقياس أمناط الشخصية (أ ،ب) لدى طلبة جامعة لالح
الديإ نالفعلى ك ل ملو مسفوى أمناط الشخصية (أ ،ب) ناايول العصابية نالقدرا ملو اختاذ القلار ناجياد
العالقة بي هم تبعاً اف ري اجل س نالفخصة ،بل العي ة ( )500طالباً نطالبة مت ائفيارهم ب ليقة مشوائية ،نقد
أظهلن ال فائج مي أتلاد العي ة ال ال م (أ) نمدم نجود تلنق ذان داللة احصائية ب( اجل س( يف أمناط
الشخصية ( (A, Bنك ل مدم نجود تلنق دالة احصائياً يف أمناط الشخصية (أ ،ب) تعزى اف ري الفخصة
الدرا ي.
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نيف درا ة كامب نآئلن ( )Campbell et al, 2006ناليت هدت للفعلى ملو االننة اإلجيابية لدى
مي ة مإ طلبة جامعة ا دييجو ،نئلص ال فائج ال نجود مالقة ارتباط البة ب( االننة اإلجيابية نالعصابية
ننجود مالقة ارتباط اجيابية ب( االننة اإلجيابية نك مإ االن فاح ملو ا ياا نالومي نك ل نجود ارتباط اجيايب
ب( أ لوب ااواجهة فلفحد ناالننة.
أما درا ة نلسو ( )Wilson, 2011تقد هدت ال الفحقق مإ نجود مالقة ب( الشخصية ناالننة
ال سية ملو مي ة قوامها ( )236طالباً مإ طالب اجلامعة ،نئلص ال فائج ال مدم نجود مالقان ب( االننة
ال سية نكالً مإ أبعاد الشخصية :االنبساطية ،العصابية ،يقظة الضمري ،االن فاح ملو ااربا.
نأجلن الوائلي ( )2012درا ة ا فهدت الفعلى ملو معىن ا ياا نك ل الفعلى ملو مسفوى من
الشخصية (أ ،ب) تبعاً اف ري اجل س (ذكور ،أانث) نالفخصة (ملمي ،أديب) نك ل الفعلى ملو العالقة ب(
معىن ا ياا نمن الشخصية (أ ،ب) ،نكان اهم ال فائج هو مي ال لبة لل م (أ) نال توجد تلنق ذان داللة
احصائية تبعاً اف ري اجل س نالفخصة
نتيما يفعلق بدرا ة حممد نمبد الواحد ( )2013تقد ا فهدت قياس من ي الشخصية (أ ،ب) لدى
مي ة مإ طلبة اجلامعة نك ل قياس ادارا الوق نلياغة أهداى ا ياا نالعالقة االرتباطية ب( ااف ريان الثالثة،
نئلص ال فائج أ أتلاد العي ة كانوا مإ ال م (أ) نلديهم ادارا الوق نلياغة ألهداى ا ياا أضاتة ال نجود
مالقة ارتباطية ب( ااف ريان الثالثة نال فائج دالة احصائياً.
نيف درا ة لو نانج نزهانج ( (Wang & Zhang,،Lu, 2014اليت هدت ال تحة االرتباطان ب(
االننة ال سية نالعصابية ناالنبساطية نالوجدا اإلجيايب نالوجدا السل نالسعادا ملو مي ة قوامها ( )289طالباً
مإ طلبة اجلامعة ،نئلص ال فائج ال نجود مالقة ب( االننة ال سية نك مإ نالعصابية ناالنبساطية نالوجدا
اإلجيايب نالوجدا السل نالسعادا ،نايضاً نجدا أ االننة ال سية تفو العالقة ب( االنبساطية نالسعادا
نالوجدا اإلجيايب ناالرتباط ب( العصابية نالسعادا نالوجدا السل .
كما أجلن خبار ( )2016درا ة هدت ال الةشف مإ ال لنق ب( طالب نطالبان اجلامعة يف
االننة ال سية يف ضوء بعض ااف ريان الدميوغلاتية ،حيث اشفمل العي ة ملو ( )403طالباً نطالبة يف الس ة
اللابعة جبامعة ال ائف حيث بلغ مدد ال الب ( )124نال البان ( ،)279نئلص ال فائج ال ان ال توجد
تلنق ب( ال الب نال البان يف الدرجة الةلية للملننة ال سية نأبعادها ال لمية األئلى تعز اف ري الفخصة
الدرا ي أن ا الة االجفمامية ان الة اءا الشخصية ،نأيضاً نجدن تلنق ب( ملت عي نم خ ضي االننة ال سية
يف مسان الشخصية نأئرياً أظهلن نفائج حتلي االحندار أ مسان الشخصية تف بك بشة دال فالننة ال سية.
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نت انل

درا ة هولي ( )Hulya, 2017االننة ال سية نمالقفها فلعوام الشخصية اامسة الةربى
ال فائج ال نجود مالقة دالة

للشخصية ،ملو مي ة قوامها ( )392طالباً جامعياً مإ كليان خمفل ة ،نئلص
احصائياً ب( العوام اامسة ناالننة اإلجيابية.
اما درا ة امشاةية ( )2017ناليت هدت مإ ئالمشا الباحثة ال الفعلى ملو العالقة ب( االننة ال سية
نك مإ مهاران الفوال نالصحة ال سية ملو مي ة قوامها ( )1000مإ طلبة جامعة نزنى بسل ة مما م هم
( )403ذكل ن( )597أنثو ،نكان مإ أبلز ال فائج نجود مسفوون ملت عة مإ االننة ال سية نالصحة ال سية
نمسفوى مفو مإ مهاران الفوال  ،نأيضا ه اك ارتباطان مالية ب( ااف ريان اادرن ة بشة مام ،كما
أظهلن الدرا ة نجود تلنق دالة ب( االننة ال سية نالصحة ال سية تبعاً اف ري اجل س لصاحل االانث.
نأجلى أمحد ( )2019درا ة نل ية حتليلية ملو طالب االحلة الثانوية اليت هدت ال توضيح ال م
السائد لديهم نمالقفها بف ظيم ال ان ملو مي ة قوامها ( )210طالباً مت ائفيارهم ب ليقة مشوائية نطبق مليهم
مقياس أمناط الشخصية مإ امداد بإ زرنال ( )2013نمقياس ت ظيم ال ان مإ امداد الباحث ،نئلص ال فائج
ال أ من الشخصية السائد لديهم هو ال م (أ) نمسفوى ت ظيم ال ان لديهم ملت ع نتوجد مالقة موجبة ب(
ب( درجان ال لبة ملو مقياس أمناط الشخصية ندرجاهتم ملو ت ظيم ال ان.
نيف درا ة ا وراين ( )2019اليت هدت الةشف مإ العالقة االرتباطية ب( جودا ا ياا اجلامعية ناالننة
ال سية لدى ال لبة غري السعودي( يف جامعة أم القلى نمعلتة ال لنق ب( ه يإ ااف رييإ يف ضوء مف ريان
(اجل س ،االحلة الدرا ية ،الس ة الدرا ية) حيث طبقة الدرا ة ملو مي ة قوامها ( )148طالباً نطالبة نكان أهم
ال فائج نجود مالقان ارتباطية موجبة ب( مقياس جودا ا ياا اجلامعية نجماالت ناالننة ال سية ،نك ل نجود
تلنق دالة احصائياً ب( مفو درجان ال لبة يف االننة ال سية تبعاً اف ري اجل س ،بي ما مل تظهل نفائج الدرا ة
نجود تلنق ذان داللة احصائية ب( مفو ان درجان ال لبة يف االننة ال سية تبعاً اف ريان الدرا ة :االحلة
الدرا ية نالس ة الدرا ية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد ا فعلاض الدرا ان السابقة ناليت ت انل مف ريان الدرا ة ا الية نمإ ئالل االطالع تب( ما يلي:
من حيث هدف الدراسة تقد ائفل البحوث يف أهداتها تاهفم بعض الدرا ان فلفعلى ملو
العالقة ب( االننة ال سية نامناط الشخصية ااخفل ة كدرا ة( :ابلاهيم 2004 ،؛ Campbell et al, 2006؛
Wilson, 2011؛  Wang & Zhang،Lu, 2014؛  )Hulya, 2017نبعض الدرا ان هدت ال
الفعلى ملو من ي الشخصية (أ ،ب) السائد لدى مي ة البحث نمالقف ببعض ااف ريان مث االننة ال سية
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كدرا ة (ابلاهيم )2004 ،أن مالقفها مبعىن ا ياا كدرا ة (الوائلي )2012 ،أن مالقفها إبدارا الوق

نلياغة

أهداى ا ياا كدرا ة (حممد نمبد الواحد )2013 ،ان مالقفها بف ظيم ال ان كدرا ة (امحد ،)2019 ،نأئريا
درا ان هدت ال الفعلى ملو االننة ال سية نمالقفها ببعض ااف ريان كدرا ة (البخار  )2016،اليت حبث
مالقة االننة ال سية يف ضوء بعض ااف ريان الدميوغلاتية ،ندرا ة (امشاةية )2017،ناليت حبث العالقة ب( االننة
ال سية نكالً مإ مهاران الفوال نالصحة ال سية ،نأئرياً درا ة (ا وراين )2019 ،ناليت ا فهدت حبث
العالقة ب( جودا ا ياا اجلامعية ناالننة ال سية.
أما فيما يتعلق ابلعينة اليت أجلي

مليها الدرا ان السابقة تقد أجلي

مجيع الدرا ان السابقة ملو

طالب االحلة اجلامعية نهي تف ق مع مي ة ه ا الدرا ة ،مامدا درا ة (امحد )2019،ناليت أجلي ملو مي ة مإ
طالب االحلة الثانوية.
ومن حيث النتائج تقد تباي ان الدرا ان يف نفائجها حيث ئلص درا ة كالً مإ(:ابلاهيم2004،؛
الوائلي2012،؛ حممد نمبد الواحد2013 ،؛ أمحد )2019،ال أ ال م السائد ب( اتلاد العي ة هو ال م (أ)
نان ال توجد تلنق ذان داللة احصائية يف أمناط الشخصية (أ ،ب) تعز اف ري اجل س نالفخصة الدرا ي يف
درا ة (ابلاهيم2004 ،؛ الوائلي .)2012،نيف درا ة ( ،(Campbell et al, 2006تقد ئلص ال نفيجة
م ادها نجود مالقة ارتباط البة ب( االننة اإلجيابية نالعصابية ننجود مالقة ارتباط اجيابية ب( االننة اإلجيابية
نك مإ االن فاح ملو ا ياا نالومي نات ق جزئياً معها نفيجة درا ة (Wang & Zhang)،Lu, 2014
اليت ئلص ال فائج ال نجود مالقة ب( االننة ال سية نك مإ نالعصابية ناالنبساطية نالوجدا اإلجيايب
نالوجدا السل نالسعادا ،نايضاً نجدا أ االننة ال سية تفو العالقة ب( االنبساطية نالسعادا نالوجدا
اإلجيايب ناالرتباط ب( العصابية نالسعادا نالوجدا السل نات ق ايضاً معها درا ة هولي )(Hulya, 2017
أما درا ة نلسو ( )Wilson, 2011تقد كان ال فائج مةس الدرا ان السابقة حيث ئلص ال فائج ال
مدم نجود مالقان ب( االننة ال سية نكالً مإ أبعاد الشخصية :االنبساطية ،العصابية ،يقظة الضمري ،االن فاح
ملو ااربا .اما يف درا ة كالً مإ (امشاةية2017 ،؛ ا وراين )2019،ئلص ال فائج ال نجود تلنق ذان
داللة احصائية تعز اف ري اجل س لصاحل االانث يف مسفوى االننة ال سية لدى اتلاد العي ة ،اما درا ة كالً مإ
(خبار 2016 ،؛ ا وراين )2019،تقد ئلص ال فائج ال مدم نجود تلنق ذان داللة احصائية يف مسفوى
االننة ال سية تعز اف ري الفخصة الدرا ي أن االحلة الدرا ية أن الس ة الدرا ية.
ومن حيث املنهج ات ق مجيع الدرا ان السابقة ملو ا فخدام اا هج الول ي الفحليلي نهي تف ق مع

اا هج اافبع يف ه ا الدرا ة.
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منهج وإجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
مت امفماد اا هج الول ي الفحليلي يف ه ا الدرا ة نال يُعلى فن "أحد أشةال الفحلي نالف سري
العلمي اا ظم لولف الظاهلا ان ااشةلة احملددا نتصويلها كمياً " ،نذل مإ طليق مجع بياانن نمعلومان مق ة
مإ الظاهلا أن ااشةلة نتص ي ها نحتليلها نائضامها للدرا ة الدقيقة (ملحم ،2000 ،ص .)342
جمتمع الدراسة:
مجيع طالب نطالبان ملحلة الدرا ان العليا يف جامعة اال
 1441/1440هد 2020 / 2019 ،م.

مبد العزيز ئالل العام الدرا ي

عينة الدراسة:
تةون مي ة الدرا ة مإ ( )151طالباً نطالبة مإ طالب الدرا ان العليا يف جامعة اال مبد العزيز
مإ خمفلف الةليان نالفخصصان حيث بلغ مدد العي ة مإ ال كور ( 106طالباً) نمإ االانث ( 45طالبة)،
حيث مت ائفيار العي ة فل ليقة العشوائية البسي ة بعد ا مت توزيع أدايت الدرا ة بصورهتا اإللةلننية مرب ن ائ
الفوال االجفمامي االتب ة بفجمع هؤالء ال الب ناجلدنل الفايل يوضح مي ة الدرا ة نئصائصها:
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات الدميوغرافية

املتغري
اجلنس (النوع)

الفئة

التكرار

النسبة%

ذكر

106

%70.2

أنثى

45

%29.8

151

%100

علمي

36

%23.8

نظري

115

%76.2

151

% 100

دبلوم عايل

17

%11.3

ماجستري

119

%78.8

دكتوراه

10

%6.6

زمالة

5

3.3

151

%100

اجملموع
التخصص
اجملموع

املرحلة الدراسية

اجملموع

أدوات الدراسة:
أولا :مقياس املرونة النفسية:

ا فخدم الباحث مقياس االننة ال سية  Connor & Davidson Resilience Scaleنال
يلمز ل ) (CD-RISDنهو مإ امداد كونور ندي يسو ((Connor & Davidson, 2003نتلمجة نتق (
- 556 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م

امشاةية ( ،)2017نمإ أج الفككد مإ لدق األداا يف الدرا ة ا الية ،نلةوهنا مل ت بق يف جمفمع الدرا ة
ا الية ،قام الباحث فلفحقق مإ ااصائة السيةوملية للمقياس كالفايل:
(أ) صدق املقياس:
مت حساب لدق االتساق الدائلي اقياس االننة ال سية مإ طليق حساب معامالن االرتباط (بري و )
ب( ك ب د نالدرجة الةلية للمقياس نال فائج موضحة يف اجلدنل الفايل:
جدول ( )2صدق التساق الداخلي لبنود مقياس املرونة النفسية

رقم العبارة

معامل الرتباط

رقم العبارة

معامل الرتباط

رقم العبارة

معامل الرتباط

1

)**(.679

9

)**(.455

17

)**(.797

2

)**(.540

10

)**(.648

18

)**(.621

3

)**(.432

11

)**(.648

19

)**(.696

4

)**(.730

12

)**(.646

20

)**(.814

5

)**(.708

13

)**(.792

21

)**(.293

6

)**(.543

14

)**(.789

22

)**(.700

7

)**(.636

15

)**(.734

23

)**(.772

8

)**(.700

16

)**(.783

24

)**(.573

25

)**(.703

** معامالت الرتباط دالة عند ()0،01

مإ اجلدنل السابق جند أ مجيع قيم معامالن االرتباط ب( ك مبارا نالدرجة الةلية للمقياس كان دالة
احصائياً م د مسفوى ( )0،01نهي قيم ارتباطان موجبة نجيدا ،نفلفايل ه ا يشري ال أ ااقياس يفسم
فالتساق الدائلي يف مجيع مبارات .
(ب) ثبان ااقياس:
مت حساب الثبان اقياس االننة ال سية ب ليقيت ال ا كلننباخ نالفجزئة ال ص ية ،نال فائج موضحة يف
اجلدنل الفايل:
جدول ( )3معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس املرونة النفسية

املقياس

عدد العبارات

معامل الفا كرونباخ

املرونة النفسية

25

944،0

التجزئة النصفية
سبريمان  -براون

معادلة جتمان

916،0

914،0

مإ اجلدنل السابق جند أ معام الثبان حسب ال ا كلننباخ اقياس االننة ال سية بلغ ( )0،944بي ما
بلغ معام الثبان اقياس االننة ال سية ب ليقة الفجزئة ال ص ية حسب بريما  -بلان ( )0،916نبلغ حسب
معادلة جفما ( )0،914نهي قيم جيدا ،نفلفايل تإ ااقياس يفسم فلثبان ننضوح العباران.
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اثني ا :مقياس منطي الشخصية (أ ،ب):

يعد مقياس ج ة ز ( )Jenkins, 1972أتض ااقاييس نأكثلها ا فعماالً تقد مت توظي يف درا ان
مدا نقد مت تلمجف نتق ي يف اجل د مام ( )1990نال مت امفمادا يف درا ة (لاحل )2000،نك ل يف
درا ة (حيدرا )2004 ،نال ةلا ال ظلية اليت يقوم مليها ااقياس أ ال اس ميةإ تص ي هم نتق مفص يقع أحد
طلتي األشخاص ال يإ يوص لوكهم فل م (أ) أذ مييلو ال ب ل جهد شاق يف اجناز مفوال نيشعلن ب اذ
الوق  ،نيفكلف ااقياس مإ ( )26تقلا مع بديل( لإلجابة نهي (نعم ن ال) أذ توضع الدرجة ( )1لالئفيار
(نعم) ن (ل ل) لالئفيار (ال) نتلانح درجة اجمليب مليها مإ (ل ل – ( )26حممد نمبد الواحد.)2013 ،
نمإ أج الفككد مإ لدق األداا يف الدرا ة ا الية ،نلةوهنا مل ت بق يف جمفمع الدرا ة ا الية ،قام الباحث
فلفحقق مإ ااصائة السيةوملية للمقياس كالفايل:
صدق املقياس:
مت حساب لدق االتساق الدائلي لب ود مقياس من ي الشخصية (أ ،ب) مإ طليق حساب معامالن
االرتباط (بري و ) ب( ك ب د نالدرجة الةلية للمقياس نال فائج موضحة يف اجلدنل الفايل:
جدول ( )4صدق التساق الداخلي لبنود مقياس منطي الشخصية (أ ،ب)

رقم العبارة

معامل الرتباط

رقم العبارة

معامل الرتباط

رقم العبارة

معامل الرتباط

1

)**(.298

10

)**(.418

19

)**(.367

2

)**(.444

11

)**(.450

20

)**(.367

3

)**(.310

12

)**(.266

21

)**(.348

4

)*(.177

13

)**(.353

22

)**(.429

5

)**(.410

14

)**(.271

23

)**(.459

6

)**(.291

15

)**(.283

24

)**(.375

7

)**(.302

16

)**(.419

25

)**(.475

8

)**(.320

17

)**(.338

26

)**(.380

9

)**(.438

18

)**(.428

* معامالت الرتباط دالة عند ( ** )0،05معامالت الرتباط دالة عند ()0،01

مإ اجلدنل السابق جند أ مجيع قيم معامالن االرتباط ب( ك ب د نالدرجة الةلية للمقياس كان دالة
احصائياً م د مسفوى ( )0،01أن مسفوى ( )0،05نهي قيم ارتباطان موجبة نجيدا يف معظمها ،نفلفايل ه ا
يشري ال أ ااقياس يفسم فالتساق الدائلي يف معظم ب ودا.
اثنيا :ثبات املقياس:
مت حساب الثبان اقياس من ي الشخصية (أ ،ب) ب ليقيت ال ا كلننباخ نالفجزئة ال ص ية ،نال فائج
موضحة يف اجلدنل الفايل:
- 558 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م
جدول ( )5معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية منطي الشخصية (أ ،ب)

املقياس

عدد العبارات

معامل الفا كرونباخ

منطي الشخصية (أ ،ب)

26

0.738

التجزئة النصفية
سبريمان  -براون

معادلة جتمان

0.557

0.556

مإ اجلدنل السابق جند أ معام الثبان حسب ال ا كلننباخ اقياس من ي الشخصية (أ ،ب) بلغ
( )0،751بي ما بلغ معام الثبان اقياس من الشخصية (أ ،ب) ب ليقة الفجزئة ال ص ية حسب بريما –
بلان ( )0،919نبلغ حسب معادلة جفما ( )0،895نهي قيم مالية نفلفايل تإ ااقياس يفسم فلثبان
ننضوح العباران.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة ابلتساؤل الرئيس يف الدراسة:
لإلجابة ملو الفساؤل اللئيس ال ي ة ملو( :ه توجد مالقة ب( االننة ال سية نمن ي الشخصية (أ)
أن (ب) لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة اال مبد العزيز؟
حيث قام الباحث حبساب معام ارتباط بري و نذل الئفبار العالقة ب( االننة ال سية نمن
الشخصية (أ) نك ل حبساب معام ارتباط بري و نذل الئفبار العالقة ب( االننة ال سية نمن
الشخصية(ب) لدى مي الدرا ة ناجلدانل الفالية توضح ال فائج:

جدول ( )8يوضح معامل ارتباط بريسون للعالقة بني املرونة النفسية ومنط الشخصية (أ) لدى عينة الدراسة
املقياس

املرونة النفسية

منط الشخصية (أ)

املرونة النفسية

1

-.132

منط الشخصية (أ)

-.132

1

مإ اجلدنل ( )8جند أ معام ارتباط بري و للعالقة ب( االننة ال سية نمن الشخصية (أ) بلغ (-
 )0.132نهو ارتباط الب نمفو نغري دال احصائياً (أ أن ال توجد مالقة بي هما).
جدول ( )9يوضح معامل ارتباط بريسون للعالقة بني املرونة النفسية ومنط الشخصية (ب) لدى عينة الدراسة
املقياس

املرونة النفسية

منط الشخصية (ب)

املرونة النفسية

1

)**(.519

منط الشخصية (ب)

)**(.519

1

مإ اجلدنل ( )9جند أ معام ارتباط بري و للعالقة ب( االننة ال سية نمن الشخصية (ب) بلغ
( )0.519نهو ارتباط موجب نمفو ندال احصائياً م د مسفوى ( .)0.01مما يشري ال نجود مالقة ارتباطية
ذان داللة احصائية ب( االننة ال سية نمن الشخصية (ب) لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة اال
مبد العزيز.
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ني سل الباحث نجود مالقة ارتباطية دالة احصائيا ب( االننة ال سية ،نب( من الشخصة(ب) لدى مي ة
الدرا ة ال أ االننة ال سية تفمث يف القدرا ملو ا اظ ملو مسفوون مإ الفواز ااسفقل ،ناألداء ال سي
ناجلسد يف جماهبة ئسائل الصدمة .نتعفرب نظلية أمناط الفقييم اإلجيايب للملننة أ م هوم االننة يقصد ب
مسامدا ال اس يف السي لا ملو الظلنى نالض وط القا ية ،مإ أج البقاء بصحة ن سية جيدا ،نأ امفالكهم
آليان نقائية للش اء ال ايت.
نذكل شيخاين ( )38 :2003أ اتلاد ال م (ب) يفميزن فلقدرا ملو امفماد ال ظلا ال ويلة ،تهم ال
يسعو ال حتقيق أهداى غري ناقعية ،أن القيام أبكثل مما يسف يعو  ،نهم أتض يف جمال االنفداب أن الف ويض،
ناالمفقاد أب السلمة ليس مبث تل األمهية ،تال دامي للقلق لديهم اذا مل يةإ فإلمةا امتام ك مم يف
ااومد األئري ،نحس امشوية الشخصية ،تهم مقف عو مبا هم ملي نمبا ي علو  ،ل ل ال يشعلن أبهنم مض لن
ال احلاز االحلام نا ب ،كما يفميزن بعدم اابال ة يف تقييم األمور ،تال يظهلن أن يشعلن فهنم يف ك اح
مسفمل حياتظو دنماً ملو حس الفواز ازاء األحداث يف حياهتم.

النتائج املتعلقة ابلتساؤل األول:
لإلجابة ملو الفساؤل األنل نال نة ملو (ما مسفوى االننة ال سية لدى طالب نطالبان الدرا ان
العليا جبامعة اال مبد العزيز؟) مت حساب اافو ا سايب ناالحنلاى ااعيار ال فجافن أتلاد العي ة ملو
تقلان مقياس االننة ال سية ناجلدنل الفايل يب( ال فائج:
جدول ( )6يوضح املتوسط احلسايب والحنراف املعياري ملستوى املرونة النفسية لدى عينة الدراسة

املقياس

املتوسط احلسايب

الحنراف املعياري

املتوسط املوزون

الوزن النسب

الدرجة

املرونة النفسية

96.07

15.866

3.84

%76.86

مالية

جدنل ( )6يوضح مسفوى االننة ال سية لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة اال مبد
العزيز ،نم جند أ مفو الدرجان الةلية ملو مقياس االنا ال سية بلغ ( )96.07فحنلاى معيار
( )15.866نبلغ الوز ال س مش ا الدرجة ( )%76.86نه ا الدرجة تشري ال أ مسفوى االننة ال سية بشة
مام لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة اال مبد العزيز كا (مالياً).
ي سل الباحث ه ا ال فيجة بةو هؤالء ال لبة مإ طلبة الدرا ان العليا مما يشري ال جتارهبم ا ياتي ،
ننضجهم العقلي نتةي هم نأيضا متايز ئرباهتم كلها تسهم يف أ يةونوا أكثل ملنن يف مواقف ا ياا ااف ومة.
حيث ي كل ك مإ وثوي نشارين ) ،(Southwick & Charney, 2021أن بعد اجلاء العديد مإ
ااقابالن مع العمالء ظلل ا نسمع العديد مإ ااوضومان اافةلرا فللغم مإ ائفالى ظلنتهم بشة كبري ،حيث
ميي االتلاد ال يإ مت مقابلفهم ملو ا فخدام ن س ا لاتيجيان الفةيف.
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النتائج املتعلقة ابلتساؤل الثاين:

لإلجابة ملو الفساؤل الثاين( :ما من الشخصية السائد ب( طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة
اال مبد العزيز؟) ،نقام الباحث حبساب اافو ان ا سابية ناالحنلاتان ااعيارية لدرجان أتلاد العي ة ملو
مقياس من الشخصية (أ،ب) نأبعادا ناجلدنل الفايل يب( ال فائج:
جدول ( )7يوضح املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية ملستوايت منطي الشخصية (أ،ب) لدى عينة الدراسة

منط الشخصية

العدد

املتوسط احلسايب

الحنراف املعياري

الوزن النسب

الرتتيب

الدرجة

منط الشخصية (أ)

88

16.64

2.40

58.3%

األنل

مفو ة

منط الشخصية (ب)

63

9.90

2.68

41.7%

الثاين

م خ ضة

اجلدنل ( ) 7يوضح أ من الشخصية السائد ب( طالب نطالبان الدرا ان العليا جبامعة اال مبد
العزيز هو من الشخصية (أ) مبفو بلغ ( )16.64فحنلاى معيار ( )2.40نبلغ الوز ال س مش ا ال م
(.)%58.3
ني سل الباحث ه ا ال فيجة أب من الشخصية (أ) ميةإ أ تةو بعض ئصائص ت بق ملو ال لبة
ااقبول( نالدار ي( يف الدرا ان العليا فجلامعة حيث جتد لديهم مهة اإلجناز ،ناللغبة يف الفحةم ،نيف اللقية،
نالفقديل ،نالسلمة تدتع األتلاد لفحقيق أداءان قيمة ،يثم ها االقفصاد الليربايل ال يشجع االندماج نااللفزام،
نك ل السلمة يف الف ي نالف اتسية ،حيث ميةإ أللحاب ه ا ال م أ جيدنا يف اللقية ،نالفقديل االجفمامي
مصدراً لللضا ،نأ حيققوا اندماجاً مه ياً انجحاً (بإ زرنال.)2013 ،
نتضيف بإ زرنال ( )2013اذا كا ال م (أ) قد ا لمو اهفمام البحوث نالدرا ان ،تإ ال م (ب)
مل حيظ فلقدر ن س مإ االهفمام .نميث ه ا األئري تئة تفميز ب ياب مسان ال م (أ) ئالة الشعور بض
الوق  ،نالعدائية ،تلدى هؤالء قدرا جيدا ملو اال فمفاع ناال لئاء دن الشعور فل نب ،نقد نل هم العفي
( )2003أبهنم يفميزن اال فمفاع بوق تلاغهم ،غري مش ويل البال مبا حيانلو اجنازا ان حتقيق  ،ال يسفثارن أن
يفهيجو  ،مييلو للفمفع ناال لئاء ،غري مفوتليإ نغري مف اتس( ،ال يعانو ض الوق  ،نيف لعو ال ال جاح
لةإ بدرجة أق مإ ذن ال م (أ).
النتائج املتعلقة ابلتساؤل الثالث:
لإلجابة ملو الفساؤل الثالث ال نة ملو (ه توجد تلنق ذان داللة احصائية يف مسفوى االننة
ال سية لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا تعزى اف ري اجل س؟)،
نقام الباحث حبساب ال لنق ب( اافو ان مإ ئالل اجلاء ائفبار ( )Tناجلدنل الفايل يب( ال فائج:
جدول ( )10يوضح نتائج اختبار ( ) Tللفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول مستوى املرونة النفسية لدى طالب وطالبات الدراسات العليا تعزى ملتغري اجلنس
املقياس

الفئات

حجم العينة

املتوسط

الحنراف املعياري

درجة احلرية

قيمة ()T

مستوى الدللة

املرونة النفسية

ذكل

106

99.00

15.760

149

3.626

0.491
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املقياس

الفئات

حجم العينة

املتوسط

الحنراف املعياري

أنثو

45

89.16

13.997

درجة احلرية

قيمة ()T

مستوى الدللة

مإ اجلدنل ( )10جند أ قيمة ( )Tاحملسوبة كان غري دالة احصائياً ( )P < 0.05مما يعين أن ال
توجد تلنق يف ا فجافن مي ة الدرا ة حول مسفوى االننة ال سية لدى طالب نطالبان الدرا ان العليا تعزى
اف ري اجل س ،نات ق ه ا ال فيجة مع درا ة خبار ( )2016اليت ئلص ال ان ال توجد تلنق ب( ال الب
نال البان يف الدرجة الةلية للملننة ال سية ،بي ما ائفل ال فيجة ا الية مع درا ة (امشاةية2017 ،؛
ا وراين )2019،اليت ئلص ال فائج ال نجود تلنق ذان داللة احصائية تعز اف ري اجل س لصاحل االانث يف
مسفوى االننة ال سية.
ني سل الباحث مدم نجود تلنق يف االننة ال سية ب( ال الب نال البان يف الدرا ة ا الية ال كو
ه ا العي ة اجفازن العديد مإ مصامب ا ياا نض وطاهتا ال يما نهم مإ ألحاب ااسفوون الدرا ية العالية
لةوهنم مإ طلبة الدرا ا ن العليا فجلامعة ،نأن يف مصل متة( االأا يف ااملةة العلبية السعودية ألبح مشا أدنار
مفعددا نتلص مل تةإ كما كانوا يف السابق.
نأ معظم الباحث( يلن أ االننة ال سية دالة لقدرا ال لد ملو الف ام مع البيئة ،ندالة يف ن س الوق
للعمليان اليت تلقو ما يعلى فلف عم ال ايت نجودا الوجود الشخصي أن نقاية اإلنسا مإ االهنيار أن الفكثل السل
بعوام اا ورا نالفهديد (.) Hall & Murray،Zautra, 2010
التوصيات:
ب اءً ملو نفائج الدرا ة نيف ضوء ما تقدم يولي الباحث مبا يلي:
 .1ضلنرا ت عي ملاكز االرشاد ال سي يف اجلامعان اساندا ال الب للولول ال مسفوون مالية مإ
الفةيف نالفواتق ال سي نلوالً ال ال حتس( االننة ال سية نالقدر ملو الفعام مع حتدون االحلة.
 .2تقدمي دنران نبلامج ارشادية ننرش مم تسفهدى اجلانب الوقائي للحد مإ أتثري من الشخصية (أ)
ملو الصحة ال سية ناجلسدية ل الب نطالبان الدرا ان العليا.
 .3اجلاء درا ة مشاهبة للدرا ة ا الية ملو طالب ملحلة البةالوريوس نمم مقارنة ب( ال فائج نالسعي
للبحث مإ األ باب يف حال تباي ال فائج تيما ب( الدرا ف(
 .4ضلنرا الفعلى ملو ااصائة ال سية ناألكادميية ل الب الدرا ان العليا ناافعلقة فالننة ال سية
نالعم ملو ت ميفها.
 .5االهفمام فاصائة اليت متيز الب اء ال سي لل الب نال البان ذن االننة ال سية العالية نالعم ملو
ت ميفها.
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 .6تقدمي دنران نبلامج ارشادية ل ن لوك من الشخصية (أ) يف كي ية مواجهة الض وط ال سية.
 .7الفو ع يف درا ة من الشخصية (أ ،ب) نمالقفها ببعض ااف ريان األئلى مث  :الف شئة االجفمامية،
ناأل اليب الوالدية يف اللبية نا وار نغريها مإ ااف ريان نفل ان ما هو مفعلق مبلحليت ال ولة ناالاهقة
لألمهية الةربى مش ا االحلة يف تشةي شخصية اإلنسا .
قائمة املراجع:
أبو محاد ،انلل الديإ ابلاهيم ( .)2017ااهاران ا ياتية .مما  :دار ااسريا لل شل نالفوزيع نال بامة ،األرد .
أبو حالنا ،حممد السعيد نالشلبيين ،ماطف مسعد ا سيين ( .)2016ملم ال س اإلجيايب .القاهلا :مامل
الةفب ،مصل.
امشاةية ،عادا ب ميد بإ ئل ا ( .)2017االننة ال سية نمالقفها مبهاران الفوال نالصحة ال سية لدى
مي ة مإ طلبة جامعة نزنى بسل ة مما يف ضوء بعض ااف ريان .ر الة ماجسفري غري م شورا ،جامعة
نزنى ،ل ة مما .
اا احي ،مبد هللا بإ مبد العزيز م احي ( .)2020العوام اامسة الةربى للشخصية نالة اءا ال اتية ناالننة
ال سية مإ درا ة نل ية ت بؤية لعي يف( مإ اجلاحن( نغري اجلاحن( .جملة جامعة اال مبد العزيز -
اآلداب نالعلوم اإلنسانية ،ااملةة العلبية السعودية.185-155 ،1 )28( ،
رقاب ،امية ( .)2018لورا اجلسم نمالقفها فالننة ال سية م د األشخاص ااس ( ااقيم( بدنر العجزا،
ر الة ماجسفري غري م شورا ،كلية العلوم اإلنسانية ناالجفمامية ،جامعة قالد ملفح نرقلة ،اجلزائل.
ملحم ،امي حممد ( ،)2000م اهج البحث يف اللبية نملم ال س ،مما  ،دار ااسريا.
مبد اللمحإ ،حممد السيد ( .)1998نظلون الشخصية ،القاهلا :دار قباء لل بامة نال شل نالفوزيع.
يا  ،نبي ( .)2004ااخفصل يف الشخصية ناإلرشاد ال سي ،القاهلا :ايلاك لل شل نالفوزيع.
ط  ،تلج مبد القادر نأبو ال ي  ،حممود السيد نق دي  ،شاكل م ية نحممد ،حس( مبد القادر نمبد ال فاح،
مص و كام (د ن) .معجم ملم ال س نالفحلي ال سي ،برينن :دار الفهضة العلبية.
راجح ،أمحد مزن (د ن) .ألول ملم ال س ،ط ( ،)9القاهلا :دار الةفاب العليب لل بامة نال شل.
اإلزيلجان  ،أمحد حس( ( .)2002قلق ااون نمالقف ب م الشخصية ،ر الة ماجسفري غري م شورا ،جامعة
ب داد ،العلاق.
أمحد ،ممدنح لابل ( .)2019أمناط الشخصية (أ – ب) نمالقفها بف ظيم ال ان لدى طلبة الثانوية مب قة
الدمام ،جملة اجلامعة اإل المية للدرا ان اللبوية نال سية ،جملد ( )27مدد (.164-139 ،)3
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ااالةي ،ح ا مبد اللحيم مبد هللا ( .)2012تاملية بلانمج ارشاد مجعي قائم ملو ا لاتيجيان االننة ال سية
لزودا االننة لدى طالبان جامعة أم القلى ،درا ان ملبية يف اللبية نملم ال س ،اجمللد ( )3العدد
(.167-135،)31
حممد ،اء ميسو نمبد الواحد مباس تاض ( .)2013من ي الشخصية (أ) ن (ب) نمالقف إبدارا الوق
نلياغة أهداى ا ياا لدى طلبة اجلامعة :درا ة مقارنة ،جملة اآلداب ،جامعة ب داد :كلية اآلداب ،العدد
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