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كميو  المرونة النفسية وعالقتيا ببعض الجوانب النفسية لدى طالب
 التربية الرياضية جامعو المنيا
ىبراهومىرذادىمحمدإد/ى*

 مشكمة البحث وأىميتو:
حين يتمتع الطالب بالمرونة النفسية يصبح قادرا عمى االحتفاظ بيدوئو 

لتالى ويصبح واتزانو النفسىواالنفعالى تجاىمحن ومصاعب الحياة المختمفةوبا
قادرا عمى توظيف مصادر الضغوط النفسية واالجتماعية والبدنية والثقافية فى 

شباع دوافعو األمر الذى يؤدى بو إلى التخمص من ،تحقيق طموحة وأىدافو وا 
األثار السمبية ليذه األحداث وتحقيق التوافق اإليجابي الفعال، واإلحساس بمتعة 

 وجودة الحياة.
( أن المرونة النفسية مفيوم 169 -168 ص ،2008" )Ungarويرى"

يشير إلى قدرة الطالب عمى تحقيق ذاتو بالرغم من التعرض لمضغوط المختمفة، 
فغالبًا ما يعتبر الطالب الذي يتمتعبالمرونة النفسية الضغوط والمشكالت فرصًا 
لمنمو واالرتقاء الشخصي، فال يكون قادر عمى مواجية األحداث الضاغطة 

جابية فقط، بل يعتبرىا تحديا وفرصو ال تعوض لمتعمم واالرتقاء بصورة إي
الشخصي، فالمرونة النفسية فرصة لتوظيف المصادر النفسية واالجتماعية 
والبدنية والثقافية لمتوافق اإليجابي الفعال مع الضغوط وأحداث الحياة المختمفة 

 ىذه الضغوط.مع المحافظة عمى اليدوء واالتزان النفسي وسرعة التعافى من 
( أن المرونة النفسية ترتبط 26، ص2010) "األعسر، صفاء" وترى 

بقدرة الطالب عمى تحقيق التوافق النفسى واالجتماعي ومواجيو المحن 
والصعاب وعوامل الخطر، والعوامل الواقية والتعويضية، باإلضافة إلى الكفاءة 
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تتفاعل مع بعضيا النفسية واالجتماعية، وىذه العوامل الداخميةوالخارجية 
 البعض فتؤدى إلى استعادة التوازن وتحقيق التوافق الجيد. 

( أن حياه 19-18ص ،2004) "المتجمى، دمحم رجائى عبد" ويؤكد
 وتعيقو واالجتماعى التي تؤثر عمى توافقو النفسى الصعاب الطالب ال تخمو من

شباع دوافعو، وقد ال يستطيع تخطى ال صعاب عن عن تحقيق طموحة وأىدافو وا 
عرضة لمعديد من االضطرابات  يصبح طريق بذل المزيد من الجيد، و ذلك

النفسية كالخوف والقمق واالنفعال، وىذه االضطرابات الناتجة عن الفشل فى 
تحقيق توافقيالنفسى ومواجيو الصعاب ال تقر و من تحقيق أىدافو وال تحقق لو 

 االستقرار النفسى الذى يطمح إلية.
تمتع الطالب  أنو كمما( 11ص ،2002) "الجوىرة د،الذوا" ويؤكد

 بمستوى عالى من المرونة النفسية كمما انعكس ذلك عمى مستوى طموحو
 نمو إلى ، ومفيوم ذاتو االيجابي، وىى عوامل تؤدىواالجتماعي وتوافقو النفسى

مستوى طموحو بصورة واقعية، في حين أن االضطراب االنفعالي وفقدان الثقة 
إلى خفض مستوى  عوامل تؤدى واالجتماعي عدم التوافق النفسىبالنفس، و 

 طموحو.
انطالب كمية التر ية  مفادىا حقيقة من الحالي البحث مشكمة وتنبع

 التى األثار السمبية لممرونة النفسية مما يعرضيم لمعديد من الرياضية يفتقروا
 تحديات في واالجتماعي ومستوى طموحيم فتدخميم تؤثر عمى توافقيم النفسى

 واالجتماعي وتحقيق ما النفسى توافقيم عمى مما ينعكس وثقافية اجتماعية
 إلية. يطمحون 
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 مصطمحات البحث:
 Psychological Resilience : المرونة النفسية -

 American Psychologicalتعرف الرابطة النفسية األمريكية

Association (APA) (20001، ص)  مواجية ىىعممية التوافق الجيد فى
الشدة، والصدمة، المآسي، والتيديدات أو حتى مصادر الضغوط األسرية أو 
المشكالت فى العالقات مع اآلخرين والمشكالت الصحية الخطيرة وضغوط 
العمل والضغوط االقتصادية، كما تعنى المرونة النفسية القدرة عمى التعافى من 

حداث الضاغطة والقدرة عمى التأثيرات السمبية ليذه الشدائد أو النكبات أو األ
 تخطييا أو تجاوزىا بشكل إيجابى ومواصمة الحياة بفاعمية واقتدار.

 : Psychological Resilienceالمرونة النفسية   تعريف إجرائى -
عمى إدارة استتجاباتو االنفعاليتة والعقميتة بطريقتة إيجابيتة  الطالب قدرة ىى

 بيتتدف تحقيتتقالمختمفتتة  لحيتتاةتمكنتتو متتن التكيتتف الفعتتال متتع محتتن وصتتعوبات ا
 التوافق المرن مع أحداث الحياة الضاغطة.

 Psychological compatibilityالتوافق النفسى : -
ىوعممية دينامية وظيفية تيدف إلى  (4، ص2003) "شقير، زينب" ترى 

تحقيق التوازن والتالؤم بين جوانب السموك الداخمية والخارجية لمفرد بما يساعد 
اعات وخفض التوتر، بل يتخطى ذلك إلى الجوانب االيجابية حل الصر  فى

لتحقيق الذات والرضا عنيا وتحقيق الثقة بالنفس واالتزان االنفعالى مع 
 االيجابية والمرونة فى التعامل مع المجتمع ومن حولة.

 Social compatibilityالتوافق االجتماعى :  -
عمى المشاركة  وىو قدرة الفرد (4، ص2003) "شقير، زينب" ترى 

االجتماعية الفعالة، وشعوره بالمسؤولية االجتماعية، وامتثالو لقيم المجتمع الذى 
يعيش فيو، وشعوره بقيمتو ودوره الفعال فى تنمية مجتمعو، وقدرتو عمى تحقيق 
االنتماء والوالء لمجماعة من حولة، والدخول فى منافسات اجتماعية بناءة مع 
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امة عالقات طيبة إيجابية، كما يحرص عمى حقوق األخرين، والقدرة عمى إق
األخرين فى جو من الثقة واالحترام المتبادل معيم، والشعور بالسعادة واالمتنان 
 النتمائو لمجماعة واحتاللو مكانة متميزة من خالل ما يؤديو من عمل اجتماعى

 تعاونى.  
 Level of Aspirationمستوى الطموح :  -

( ىى األىداف التى 7، ص2004)" ل دمحمأما عبد السميع،" ترى 
يمنحيا الفرد لذاتو فى مجاالت تعميمية أو أسرية أو اقتصادية ويحاول تحقيقيا، 
ويتأثر بالعديد من المؤثرات الخاصة بشخصية الفرد أو القوى البيئية المحيطة 

 بو.
 أىداف البحث:

 ييدف البحث الحالى إلى التعرف عمى :
كمية التر ية  النفسية ومستوى الطموح لدى طمبةالعالقة بين المرونة  -1

  .الرياضية بجامعة المنيا
كمية التر ية  لدى طمبة العالقة بين المرونة النفسية والتوافق النفسى -2

 الرياضية بجامعة المنيا.
كمية التر ية  العالقة بين المرونة النفسية ومستوى الطموح لدى طالبات –3

  .الرياضية بجامعة المنيا
كمية التر ية  لدى طالبات العالقة بين المرونة النفسية التوافق النفسى -4

 الرياضية بجامعة المنيا.
بين الطمبة والطالبات بكمية التر ية الرياضية بجامعة المنيا فى  العالقة–5

 المرونة النفسية. 
العالقةبين الطمبة والطالبات بكمية التر ية الرياضية جامعة المنيا فى  –6

 وى الطموح.مست
 العالقةبين الطالبة والطالبات بكمية التر ية الرياضية جامعة المنيا فى -7

 التوافق النفسى.
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إمكانية التنبؤ بمستوى الطموح فى ضوء المرونة النفسية لدى طمبة  –8
 وطالبات كمية التر ية الرياضية جامعة المنيا.

ء المرونة النفسية لدى فى ضو  واالجتماعى إمكانية التنبؤ بالتوافق النفسى -9
 طمبة وطالبات كمية التر ية الرياضية جامعة المنيا.

 فروض البحث:
 فى ضوء أىداف البحث يفترض الباحث ما يمى :

ومستوى الطموح  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المرونة النفسية –1
 لدى طالبات كمية التر ية الرياضية بجامعة المنيا.

 والتوافق النفسى ارتباطية دالة إحصائيا بين المرونة النفسيةتوجد عالقة  –2
 كمية التر ية الرياضية بجامعة المنيا. لدى طالبات

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المرونة النفسيةمستوى الطموح  –3
 كمية التر ية الرياضية بجامعة المنيا . لدى طمبة

لدى  بين المرونة النفسيةالتوافق النفسى توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا -4
 كمية التر ية الرياضية بجامعة المنيا. طمبة

ذات داللو إحصائية بين طالبة وطالبات كمية التر ية  توجد عالقة –5
 المرونة النفسية. الرياضية بجامعة المنيا فى

ة ذات داللو إحصائية بين طمبة وطالبات كمية التر ية الرياضي توجد عالقة -6
 بجامعة المنيا فى مستوى الطموح.

توجد عالقةذات داللو إحصائية بين طمبة وطالبات كمية التر ية الرياضية  -7
 التوافق النفسى. بجامعة المنيا فى

طمبة لدي المرونة النفسيةإمكانية التنبؤ بمستوى الطموح فى ضوء  -8
 كمية التر ية الرياضية بجامعة المنيا. وطالبات

طمبة لدي  المرونة النفسيةلتنبؤ بالتوافق النفسى فى ضوء إمكانية ا -9
 كمية التر ية الرياضية بجامعة المنيا. وطالبات
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 البحث: منيج
جراءاتتو  استخدم الباحث المنيج الوصفى )األسموب المسحي( بخطواتتو وا 

 لتحقيق أىداف البحث.
 مجتمع وعينة البحث:

رقتتة الرابعتتة بكميتتة وطالبتتة بالف طالتتب (720أشتتتمل مجتمتتع البحتتث عمتتى)
( وقتتام الباحتتث 2018/ 2017الجتتامعى ) التر يتتة الرياضتتية جامعتتة المنيتتا لمعتتام

( 200( طالتتتتتب وطالبتتتتتة متتتتتنيم )400باختيتتتتتار عينتتتتتة عمديتتتتتة والبتتتتتال  قواميتتتتتا )
 ( يوضح ذلك.1( طالبة وجدول )200طالب،)

 ( 1جدول )
 التوصيف اإلحصائي لمجتمع وعينة البحث

ىالتوصوف
 النوع

ىمجتمع
 حثالب

ىردد
 الطونظىاألدادوظ

رددىالطونظى
 االدتطالروظ

 60 200 300 طالبات
 90 200 420 طمبة

 150 400 720 المجموع
 %20.83 %55.56 النسبة المئوية

 توزيع أفراد العينة توزيعًا إعتداليًا :
قام الباحث بالتأكد من متدى اعتداليتة توزيتع أفتراد عينتة البحتث فتى ضتوء 

ث )المرونتتة النفستتية، التوافتتق النفستتي واالجتمتتاعي، مستتتوي المتغيتترات قيتتد البحتت
 ( يوضح ذلك.2الطموح( وجدول)

 (2جدول )
لممتغيرات قيد  المتوسط الحسابى والوسيط واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء

 (444البحث )ن= 
 المتعورات

المتودطى
 الحدابي

 الودوط
االنحرافى
 المطواري

مطاملى
 االلتواء

المرونة 
 سيةالنف

 0.63- 1.42 20.00 19.70 التكيف الشخصى

 0.81- 4.46 19.38 18.18 االجتماعي

 0.22- 2.57 15.15 14.96 العقمي
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 (2جدول )تابع 
لممتغيرات قيد  المتوسط الحسابى والوسيط واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء

 (444البحث )ن= 
 المتعورات

المتودطى
 الحدابي

 الودوط
االنحرافى

 طواريالم

مطاملى
 االلتواء

 
 0.79 1.37 21.00 21.66 االنفعالي

 0.41- 7.55 24.50 23.90 الدرجة الكمية

التوافق 
النفسي 

 واالجتماعي

 0.43 4.29 31 31.62 التوافق الشخصي واالنفعالي

 1.21- 5.17 38 35.92 التوافق الصحي

 1.29- 5.43 38 35.67 التوافق األسري 

 0.66 5.31 31 32.17 عيالتوافق االجتما

 0.20- 10.52 136 135.29 الدرجة الكمية

 0.85- 28.4 125 116.97 الدرجة الكمية مستوي الطموح

: 1.29-) تراوحتتتتت معتتتامالت االلتتتتتواء متتتا بتتتتين (2يتضتتتح متتتتن جتتتدول )
أنيتتتا تقتتتع داختتتل المنحنتتتتى  ( ممتتتا يشتتتتير3-،3( أي انحصتتترت متتتا بتتتين) 0.79

موزعتتتتة توزيعتتتتًا اعتتتتتداليًا فتتتتى متغيتتتترات البحتتتتث  االعتتتتتدالي و تتتتذلك تكتتتتون العينتتتتة
 )المرونة النفسية، التوافق النفسي واالجتماعي، مستوي الطموح(.

 أدوات جمع البيانات:
 إعداد/ الباحث. مقياس المرونة النفسية .  أواًل :
 ( .2003زينب شقير) إعداد/ مقياس التوافق النفسى. ثانيًا :
 .(2004أمال عبد السميع )إعداد/  مقياس مستوي الطموح . ثالثًا :

 أواًل : مقياس المرونة النفسية :
 المرونة النفسية(. مقياس وتصميم بناء المقياس: )خطوات وصف

 لممقياس : المبدئية الصورة
 مَر المقياس فى إعداده بعدة خطوات تمثمت فى :

قتتتام الباحتتتث بمعتتتداد مقيتتتاس المرونتتتة النفستتتية بيتتتدف التعتتترف عمتتتى األبعتتتاد  -أ
المكونتتتتتة لممرونتتتتتة النفستتتتتية ومتتتتتن ختتتتتالل استتتتتتعراض األطرالنظريتتتتتة العر يتتتتتة 
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وقتتتام بحصتتتر المقتتتاييس المستتتتخدمة فتتتى الدراستتتات التتتتى عنيتتتت  واألجنبيتتتة
 (،2015) عفدداف دمحم أحمددد،" لتتدى طتتالب الجامعتتة مثتتل بالمرونتتة النفستتية

 رزان معددددال اسددددماعيل، فدددد اد، صددددبيرة، (،2012)عمددددر يحيددددى شددددعبان،
 .Ungar, M., Liebenberg(2017) بريقدددة ،دمحمعمدددى (،2017)
واستتتتتفاد الباحتتتتث متتتتن أبعتتتتاد  )2016)" قدددددورى، ر ى صددددالح (،2008)

وعبتتارات تمتتك المقتتاييس فتتى إعتتداده لمقيتتاس المرونتتة النفستتية حيتتث توصتتل 
)التكيتتتتتف  وىتتتتتى إلتتتتتى أر عتتتتتة أبعتتتتتاد رئيستتتتتية تكتتتتتون منيتتتتتا المقيتتتتتاس الحتتتتتالى

ن المقيتتتتاس فتتتتى الصتتتتورة وتكتتتتو  (انفعتتتتالى ،العقمتتتتى ،االجتمتتتتاعىالشخصتتتتى، 
 ( عبارة موزعة عمى أر عة أبعاد.67المبدئية من )

) -ب (، ال 2وضتتعت بتتدائل اإلجابتتة عمتتى عبتتارات المقيتتاس وىتتى: تنطبتتق عمتتى 
 (.1تنطبق)

 ( محكمتين8تم عرض المقياس فى صورتو األولية عمتى الستادة المحكمتين) -ج
إلبقتتتاء عمتتتى و نتتتاء عمتتتى أراء المحكمتتتين تتتتم ا بقستتتم عمتتتم التتتنفس الرياضتتتى

%( وىي النسبة التي اعتمدىا 80العبارات التي بمغت نسبة االتفاق عمييا )
وأصتبح المقيتاس مكونتًا المحكمين لإلبقاء عمى العبارات أو حذفيا أو تعديميا

 .( عباراتوفقا آلراء المحكمين7( عبارة وتم حذف)60من)
ة التر يتة متن طتالب كميت( عبارة عمتى عينتة استتطالعية 60طبق المقياس ) -د

 ( طالب وطالبة150المنيا والبال  قواميا )بالفرقة الرابعة بجامعة  الرياضية
 .( طالب90( طالبو،)60منيم )

، حيتتث إن لكتتل بعتتد تطبيتتق المقيتتاس تتتم تصتتحيحو وفقتتًا لمعتتايير التصتتحيح -تى
 (.1-2تنطبق عمى، ال تنطبق( والدرجات ىى)عبارة اختياران )
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ىمجلظىأدووطىلطلومىوفنونىالتربوظىالرواضوظ

 

 المقياس : بأبعاد التعريف
 إلحتداث ستموكو تغييتر عمتى الطالتب قتدرة الشخصدى: التكيدف األول: البعد -

 دوافعتتو متطمبتتات عمتتى تطتترأ التتتي متتع التغيتترات وتوازنتتاً  توافقتتاً  أكثتتر عالقتتة
 يعيشفييا. التى البيئة ومحيط

 االخترين فتى اإليجتابى التتأثير عمتى الطالتب قدرة: الثانى: االجتماعى البعد -
 ومستتتتاندتيم األختتتترين وانفعتتتتاالت مشتتتتاعر يتتتتموتف وفيتتتتم إدراكتتتتو ختتتتالل متتتتن

 الئقة. بطريقو معيم والتصرف
 لممواقتتتتف العقميتتتتة وجيتتتتتو عمتتتتى إدارة الطالتتتتب قتتتتدرة الثالددددث:العقمى : البعددددد -

 متتتع تتناستتتب التتتتى والحمتتتول االفكتتتار وابتكتتتار وانتتتتاج والستتتموكيات والقتتترارات
 يواجو. الذى الموقف طبيعة

إدارة استتتتتتجاباتو االنفعاليتتتتتة  عمتتتتتى طالتتتتتبال : قتتتتتدرةالرابدددددع: انفعدددددالى البعدددددد -
 التيتتتتتور عتتتتتن بعيتتتتتدة ومتزنتتتتتة ناضتتتتتجو بصتتتتتورة عنيتتتتتا والتعبيتتتتتر وتوجيييتتتتتا
 واالندفاع.

 (:1المعامالت العممية لمقياس المرونة النفسية ممحق )
 الصدق : -أ

 لحساب صدق المقياس استخدم الباحث األتي:
 صدق المحتوي : -

لمبدئيتتتة عمتتتى مجموعتتتة متتتن قتتتام الباحتتتث بعتتترض المقيتتتاس فتتتى صتتتورتو ا
( محكمتين إلبتداء الترأي فتى 8المحكمين فى مجتال عمتم التنفس الرياضتى قواميتا)

مالءمة المقياس فيما وضع من أجمتو متن حيتث األبعتاد والعبتارات الخاصتة بكتل 
بعد ومدى مناسبة العبارات لمبعد الذى تمثمو، و ناء عمي ذلك تم حذف العبارات 

%( و مت  عتدد العبتارات فتي 80ين بنستبة تقتل عتن )التي لتم يتفتق عمييتا المحكمت
( عبارات لحصوليا عمي نسبة أقل متن 7( عبارة وتم حذف)67الصورة المبدئية)

 ( عبارة 60%( من اتفاق المحكمين لتصبح الصورة النيائية مكونة من)80)
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ىمجلظىأدووطىلطلومىوفنونىالتربوظىالرواضوظ

 

 الصدق العاممي : -
 يعتتتد التحميتتتل العتتتاممي شتتتكاًل متقتتتدمًا متتتن أشتتتكال الصتتتدق ،وقتتتام الباحتتتث

، تم إجراء التحميل SPSSبمجراء التحميل العاممي باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 Principalبطريقتتتة المكونتتتات األساستتتية  Factorial Analysisالعتتاممي

Component  ( 0.3( عوامتتل وبأختتذ محتتك جيمفتتورد )4) وبعتتد التتتدوير أنتتتج
عمتتى أكثتتر متتن الختيتتار التشتتبعات الدالتتة فقتتد تتتم اختيتتار العبتتارات التتتى تشتتبعت 

عامتتل بقتتيم غيتتر متقار تتة باختيتتار التشتتبع األكبتتر وتتتم اإلبقتتاء عمتتى العوامتتل التتتي 
( كمتتتا يتتتتم 0.3تتشتتتبع عمييتتتا ثتتتالث عبتتتارات فتتتأكثر بقيمتتتة تشتتتبع حتتتدىا األدنتتتى )

( وىتتتذا يضتتتمن نقتتتاءًا 0.3حتتتذف العبتتتارات التتتتى تحصتتتل عمتتتى تشتتتبع أقتتتل متتتن )
 .عامميًا أفضل لمعوامل

 ي :صدق االتساق الداخم -
االتساق الداخمي صدق  لمتحقق من صدق المقياس قام الباحث بحساب

من مجتمع البحثومن خارج طالب وطالبة  (150) بتطبيقو عمى عينة قواميا
العينة األساسية وقام بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة و ين 

ين درجة مجموع درجات البعد الذى تنتمي إلية وتم حساب معامالت االرتباط ب
كل عبارة و ين المجموع الكمي لممقياس وتم حساب معامالت االرتباط بين 

 . مجموع درجات كل بعد و ين المجموع الكمي لممقياس
 الثبات : -ب

 لحساب ثبات المقياس استخدم الباحث األتي :
 معامل الفا لكرونباخ : -

( طالتب 150قام الباحث باستخدام معامل ألفا لكرونباخعمى عينة قواميا)
 . وطالبًة من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية لمبحث
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ىمجلظىأدووطىلطلومىوفنونىالتربوظىالرواضوظ

 

 ( :2ثانيًا: مقياس التوافق النفسي واالجتماعي ممحق )
 وصف المقياس :

( بتقنتتين مقيتتاس التوافتتق النفستتى، ويتكتتون 2003) زينددب" "شددقير، قامتتت
)التوافتتتتق الشخصتتتتي  ( عبتتتتارة موزعتتتتو عمتتتتى أر عتتتتة أبعتتتتاد ىتتتتي80المقيتتتتاس متتتتن)

األستري، والتوافتق االجتمتاعي(  التوافق الصحي )والجسمي(، التوافق نفعالي،واال
وتشتتتتير الدرجتتتتة المرتفعتتتتة إلتتتتى ارتفتتتتاع مستتتتتوى التوافتتتتق النفستتتتي، بينمتتتتا الدرجتتتتة 

 المنخفضة تشير إلى انخفاض درجة التوافق النفسي.
 المعامالت العممية لمقياس التوافق النفسي واالجتماعي :

 الصدق : -أ
 ق المقياس استخدم الباحث األتي :لحساب صد

 صدق االتساق الداخمي : -
االتستاق التداخمي صتدق  لمتحقق من صدق المقيتاس قتام الباحتث بحستاب

ومتن ختارج  متن مجتمتع البحتثطالب وطالبة  (150) بتطبيقو عمى عينة قواميا
العينتتة األساستتية وحستتاب معتتامالت االرتبتتاط بتتين درجتتة كتتل عبتتارة و تتين مجمتتوع 

وتتتم حستتاب معتتامالت االرتبتتاط بتتين درجتتة كتتل  لبعتتد التتذى تنتمتتي إليتتةدرجتتات ا
عبتتتارة و تتتين المجمتتتوع الكمتتتي لممقيتتتاس وحستتتاب معتتتامالت االرتبتتتاط بتتتين مجمتتتوع 

  درجات كل بعد و ين المجموع الكمي لممقياس
 :(3ممحق )ثالثًا: مستوي الطموح 

 وصف المقياس :
( 52ويتكون من) ( بتصميم المقياس2004) "عبد السميع، أمالقامت "

عبارة تشمل عمى مستوى الطموح المتعمق بالتحصيل الدراسى والعالقات 
مكانيات تحقيق الفرد ألىدافو، وتقع اإلجابة عمى  الشخصية مع اآلخرين وا 

 (.4 –المقياس فى خمس اختيارات ابتداء من)صفر
 المعامالت العممية لمقياس مستوي الطموح :

 الصدق : -أ
 استخدم الباحث األتي : لحساب صدق المقياس
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ىمجلظىأدووطىلطلومىوفنونىالتربوظىالرواضوظ

 

 صدق االتساق الداخمي : -
االتساق الداخمي صدق  لمتحقق من صدق المقياس قام الباحث بحساب

من مجتمع البحثومن طالب وطالبة  (150) وذلك بتطبيقو عمى عينة قواميا
قام بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة و ين و خارج العينة األساسية 

  .لممقياس المجموع الكمي
 الثبات : -ب

 لحساب ثبات المقياس استخدم الباحث األتي :
 معامل الفا لكرونباخ : -

لمتأكتتتد متتتن ثبتتتات المقيتتتاس قتتتام الباحتتتث باستتتتخدام معامتتتل ألفتتتا لكرونبتتتاخ 
( فتتتردًا متتتن مجتمتتتع البحتتتث ومتتتن ختتتارج العينتتتة 150وذلتتتك عمتتتى عينتتتة قواميتتتا )

  .األساسية لمبحث
 خطوات البحث:

 ستطالعية:الدراسة اال
م( 2018/ 8/4قام الباحث بمجراء الدراسة استطالعية فى الفترة من)

م( لمتأكد من مناسبة المقاييس المستخدمة لمتطبيق عمي 11/4/2018) إلى
( طالب وطالبة 150العينة قيد البحث، وتم تطبيق المقاييس عمي عينة قواميا )
ائج الدراسة عن فيم من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية،وأوضحت نت

 العينة لممقاييس وتعميمات التطبيق.
 تطبيق البحث :

 قام الباحث بتطبيق المقاييس النفسية عمي العينة األساسية في الفتترة متن
 م(. 2018/ 4/ 18م( إلى الفترة )2018/ 4/ 15)

 األسموب االحصائى المستخدم :
لوسيط، لحساب نتائج البحث استخدم الباحث المتوسط الحسابي، ا

االنحراف المعياري، معامل االلتواء، معامل االرتباط، معامل ألفا كرونباخ، 
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ىمجلظىأدووطىلطلومىوفنونىالتربوظىالرواضوظ

 

اختبار)ت( لداللة الفروق، معامل االنحدار، وارتضي الباحث مستوى داللة عند 
( لمتأكد من معنوية النتائج اإلحصائية لمبحث، كما 0.01، 0.05) مستويي

 مالت اإلحصائية.لحساب بعض المعا Spssاستخدم الباحث برنامج 
 عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا:

 نتائج الفرض األول : والذي ينص عمي : -
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المرونة النفسية والتوافق 

 النفسى واالجتماعي لدى طمبة كمية التربية الرياضية جامعة المنيا.
 (3جدول )
والتوافق النفسي واالجتماعي لدى  معامالت االرتباط بين المرونة النفسية

 (244كمية التربية الرياضية جامعة المنيا )ن =  طمبة

 المتعورات

 التوافقىالنغديىواالجتماري

التوافقىالذخصيى
 واالنغطالي

التوافقى
 الصحي

التوافقى
 األدري

التوافقى
 االجتماري

الدرجظى
 الكلوظ

المرونة 
 النفسية

 **0.70 **0.61 **0.50 **0.66 **0.60 التكيفالشخصى

 **0.64 **0.66 **0.70 **0.80 **0.76 االجتماعي

 **0.74 **0.79 **0.67 **0.86 **0.70 العقمي

 **0.78 **0.59 **0.66 **0.77 **0.81 االنفعالي

 **0.77 **0.91 **0.76 **0.64 **0.83 الدرجة الكمية

 ( 198قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
  0.208(= 0.01)  0.159 (=0.05ة )ومستوى دالل

وجتتود عالقتتة ارتباطيتتو دالتتة إحصتتائيًا بتتين جميتتع  (3يتضتتح متتن جتتدول )
أبعاد مقياس المرونة النفسية والدرجة الكمية لو و ين جميتع أبعتاد مقيتاس التوافتق 

  .النفسي واالجتماعي والدرجة الكمية لو
 نتائج الفرض الثاني : والذي ينص عمي : -

ارتباطية دالة إحصائيا بين المرونة النفسية ومستوي الطموح توجد عالقة 
 لدى طمبة كمية التر ية الرياضية جامعة المنيا.
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ىمجلظىأدووطىلطلومىوفنونىالتربوظىالرواضوظ

 

 (4جدول )
طمبة كمية  معامالت االرتباط بين المرونة النفسية ومستوي الطموح لدى

 (244)ن=  التربية الرياضية جامعة المنيا
 مدتويىالطموح المتعورات

 المرونة النفسية

 **0.71 الشخصى تكيفال

 **0.67 االجتماعي

 **0.80 العقمي

 **0.63 االنفعالي

 ( 198قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
  0.208( = 0.01)  0.159 ( =0.05ومستوى داللة )

قتتة ارتباطيتتة دالتتة إحصتتائيًا بتتين جميتتع وجتتود عتتال (4يتضتتح متتن جتتدول )
 الكمية لو و ين مقياس مستوي الطموح. أبعاد مقياس المرونة النفسية والدرجة 

 نتائج الفرض الثالث : والذي ينص عمي : -
توجددد عالقددة ارتباطيددة دالددة إحصددائيا بددين المرونددة النفسددية والتوافددق 

 النفسى واالجتماعي لدى طالبات كمية التربية الرياضية جامعة المنيا.

 (5جدول )
النفسي واالجتماعي لدى  معامالت االرتباط بين المرونة النفسية والتوافق

 (244)ن =  كمية التربية الرياضية جامعة المنيا طالبات

 المتعورات

 التوافقىالنغديىواالجتماري

التوافقىالذخصيى
 واالنغطالي

التوافقى
 الصحي

التوافقى
 األدري

التوافقى
 االجتماري

الدرجظى
 الكلوظ

المرونة 
 النفسية

 **0.56 **0.76 **0.66 **0.70 **0.83 الشخصى التكيف

 **0.93 **0.90 **0.54 **0.67 **0.70 االجتماعي

 **0.91 **0.78 **0.67 **0.86 **0.89 العقمي

 **0.73 **0.61 **0.96 **0.83 **0.77 االنفعالي

 **0.85 **0.64 **0.73 **0.68 **0.71 الدرجة الكمية

 ( 198قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
  0.208( = 0.01)  0.159 ( =0.05ومستوى داللة )
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ىمجلظىأدووطىلطلومىوفنونىالتربوظىالرواضوظ

 

وجتتود عالقتتة ارتباطيتتو دالتتة إحصتتائيًا بتتين جميتتع  (5يتضتتح متتن جتتدول )
أبعاد مقياس المرونة النفسية والدرجة الكمية لو و ين جميتع أبعتاد مقيتاس التوافتق 

  .النفسي واالجتماعي والدرجة الكمية لو
 نتائج الفرض الرابع : والذي ينص عمي : -

اطية دالة إحصائيا بين المرونة النفسية ومستوي توجد عالقة ارتب
 الطموح لدى طالبات كمية التربية الرياضية جامعة المنيا.

 (6جدول )
معامالت االرتباط بين المرونة النفسية ومستوي الطموح لدى طالبات كمية 

 (244التربية الرياضية جامعة المنيا )ن = 
 مدتوىىالطموح المتعورات

 المرونة النفسية

 **0.80 الشخصى لتكيفا

 **0.65 االجتماعي

 **0.71 العقمي

 **0.88 االنفعالي

 ( 198قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
  0.208( = 0.01)  0.159 (=0.05ومستوى داللة )

وجتتود عالقتتة ارتباطيتتة دالتتة إحصتتائيًا بتتين جميتتع  (6يتضتتح متتن جتتدول )
 . كمية لو و ين مقياس مستوي الطموحأبعاد مقياس المرونة النفسية والدرجة ال

 نتائج الفرض الخامس : والذي ينص عمي :
ذات داللددة إحصددائية بددين الطمبددة والطالبددات بكميددة التربيددة  توجددد عالقددة 

 .المرونة النفسية الرياضية جامعة المنيا فى
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ىمجلظىأدووطىلطلومىوفنونىالتربوظىالرواضوظ

 

 (7جدول )
ا في داللة الفروق بين الطمبة والطالبات بكمية التربية الرياضية جامعة المني

 (244=2=ن1المرونة النفسية )ن
 المػواس

ىقومظ (000الطالباتى)نى=ى (000الطلبظ)نى=ى
 )ت(

مدتويى
 ع م ع م الداللظ

المرونة 
 النفسية

 دالة **3.60 2.9 17.9 2.8 16.7 التكيفالشخصى

 دالة **3.20 3.2 19.1 3.2 18.2 االجتماعي

 دالة **3.56 3.02 16.18 3.63 15.03 العقمي

 دالة **4.18 3.02 16.18 3.20 14.79 االنفعالي

 دالة **8.99 3.88 24.08 2.27 21.52 الدرجة الكمية

   1.960(= 0.05( ومستوى داللة )398قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
دالتة إحصتائيًا بتين متوستطي درجتات  وجود عالقة (7يتضح من جدول )

ياضية جامعة المنيتا فتي أبعتاد المرونتة النفستية الطمبة والطالبات بكمية التر ية الر 
 والدرجة الكمية لو لصالح الطالبات 

 نتائج الفرض السادس : والذي ينص عمي : -
ذات داللددة إحصددائية بددين الطمبددة والطالبددات بكميددة التربيددة  عالقددةتوجددد  

 .التوافق النفسي واالجتماعي الرياضية جامعة المنيا فى
 (8جدول )

بين الطمبة والطالبات بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا في داللة الفروق 
 (244=2=ن1التوافق النفسي واالجتماعي )ن

 المػواس
قومظى (000الطالباتى)نى=ى (000الطلبظ)نى=ى

 ت
مدتويى
 ع م ع م الداللظ

التوافق النفسي 
 واالجتماعي

التوافق الشخصي 
 واالنفعالي

 لةدا 4.40 1.98 14.44 1.82 14.35

 دالة 3.11 2.8 14.9 2.6 14.1 التوافق الصحي

 دالة 3.33 3.3 19.9 3.2 18.6 التوافق االسري 

 دالة 4.1 4.1 18.4 2.4 16.5 التوافق االجتماعي

 دالة 5.42 3.05 22.56 3.67 22.80 الدرجة الكمية 

   1.960(= 0.05( ومستوى داللة )398قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
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وجود عالقة دالتة إحصتائيًا بتين متوستطي درجتات  (8تضح من جدول )ي
الطمبة والطالبات بكمية التر ية الرياضية جامعة  المنيا في أبعتاد التوافتق النفستي 

 واالجتماعي والدرجة الكمية لو ولصالح الطالبات.
 نتائج الفرض السابع : والذي ينص عمي : -

لطمبددة والطالبددات بكميددة التربيددة ذات داللددة إحصددائية بددين ا عالقددةتوجددد  
 .مستوي الطموح الرياضية جامعة المنيا فى

 (9جدول )
في  داللة الفروق بين الطمبة والطالبات بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا

 (244=2=ن1)نمستوي الطموح 
 المػواس

قومظى (000الطالباتى)نى=ى (000)نى=ىىالطلبظ
 ت

مدتويى
 ع م ع م الداللظ

 توي الطموحمس
الدرجة 
 الكمية

 دالة 18.20 3.20 65.80 4.69 50.64

   1.960(= 0.05( ومستوى داللة )398قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
وجود دالة إحصائيًا بتين متوستطي درجتات الطمبتة  (9يتضح من جدول )

والطالبتتتات بكميتتتة التر يتتتة الرياضتتتية جامعتتتة  المنيتتتا فتتتي مقيتتتاس مستتتتوي الطمتتتوح 
 الح الطالبات .لص

 د نتائج الفرض الثامن : والذي ينص عمي :
إمكانية التنب  التوافق النفسي واالجتماعيفى ضوء المرونة النفسية 

 لدى طمبة وطالبات كمية التربية الرياضية بجامعة المنيا.

 (14جدول )
ق النفسي واالجتماعي لدي نتائج تحميل االنحدار بين المرونة النفسية والتواف

 (444بجامعة المنيا )ن = الرياضية  كمية التربيةوطالبات ة طمب
 المػواس

االرتباطى
 Rالمتطددى

التباونى
 R2المذتركى

قومظى
 الثابت

ىقومظ
B 

ىقومظ
Beta 

الندبظى
 Fالغائوظى

 قومظىت

المرونة 
 النفسية

0.77** 0.64** 
-

22.2 
0.86 0.60 85.30** 8.80** 
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 0.05ستوى * دالة عند م    0.01** دالة عند مستوى 
أمكانيتة التنبتؤ بتالتوافق النفستي واالجتمتاعي متن  (10يتضح من جدول )

( بتتين المتغيتترين Rختتالل المرونتتة النفستتية، حيتتث بمغتتت قيمتتة االرتبتتاط المتعتتدد )
( وىي تمثل إسيام المتغير المستقل في المتغير التابع، وقد أحدث تباينتًا 0.77)

%( فتي المتغيتر 64( وذلتك بنستبة إستيام )0.64( وقيمتتو تستاوى ) R2مقداره )
( ممتتا يتتدل 0.01( وىتتي دالتتة عنتتد مستتتوى )85.30التتتابع، و مغتتت قيمتتة )ف( )

عمتتى وجتتود ارتبتتاط بتتين المرونتتة النفستتية والتوافتتق النفستتي واالجتمتتاعي، وبالتتتالي 
، ويمكتتن ةالمرونتتة النفستتييمكتتن التنبتتؤ بتتالتوافق النفستتي واالجتمتتاعي متتن ختتالل 
 صياغة المعادلة االنحداريةالتنبؤية عمى النحو التالي : 

درجتتتتات العينتتتتة فتتتتى المرونتتتتة )0.86   22.2-= التوافتتتتق النفستتتتي واالجتمتتتتاعي
    .(النفسية

 نتائج الفرض التاسع : والذي ينص عمي : -
طمبة إمكانية التنب  بمستوي الطموحفى ضوء المرونة النفسي لدي 

 .ية الرياضية بجامعة المنياكمية الترب وطالبات

 (11جدول )
النفسية ومستوي الطموح لدي طمبة  نتائج تحميل االنحدار بين المرونة

 (444بجامعة المنيا )ن= الرياضية  كمية التربيةوطالبات 
 المػواس

االرتباطى
 Rالمتطددى

التباونى

 R2المذتركى

قومظى
 الثابت

ىقومظ
B 

ىقومظ
Beta 

الندبظى
 Fالغائوظى

 قومظىت

مرونة ال
 النفسية

0.70** 0.40 38.40 -0.84 -0.55 66.58** 7.63** 

 0.05* دالة عند مستوى      0.01** دالة عند مستوى 
أمكانيتتتتة التنبتتتتؤ بمستتتتتوي الطمتتتتوح متتتتن ختتتتالل  (11يتضتتتتح متتتتن جتتتتدول )

( 0.70( بين المتغيرين )Rالمرونة النفسية، حيث بمغت قيمة االرتباط المتعدد )
غيتتر المستتتقل فتتي المتغيتتر التتتابع، وقتتد أحتتدث تباينتتًا مقتتداره وىتتي تمثتتل إستتيام المت
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(R2( وقيمتتتو تستتاوى )فتتي المتغيتتر التتتابع، 40( وذلتتك بنستتبة إستتيام )0.40 )%
( ممتتتا يتتتدل عمتتتى 0.01( وىتتتي دالتتتة عنتتتد مستتتتوى )66.58و مغتتتت قيمتتتة )ف( )

وجتتتتود ارتبتتتتاط بتتتتين المرونتتتتة النفستتتتية ومستتتتتوي الطمتتتتوح، وبالتتتتتالي يمكتتتتن التنبتتتتؤ 
، ويمكتتتتتتن صتتتتتتياغة المعادلتتتتتتة المرونتتتتتتة النفستتتتتتيةي الطمتتتتتتوح متتتتتتن ختتتتتتالل بمستتتتتتتو 

 االنحداريةالتنبؤية عمى النحو التالي: 
 (   درجات العينة فى المرونة النفسية( )0.84-  ) 38.40= مستوي الطموح 

 تفسيرىا النتائج ومناقشتيا :
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المرونة النفسية والتوافق 

 ى واالجتماعي لدى طمبة كمية التربية الرياضية جامعة المنيا.النفس

 رزان معدددال اسدددماعيل، فددد اد، صدددبيرة،"وتتفتتتق ىتتتذه النتيجتتتة متتتع دراستتتة  
يعتزو الباحتث ىتذه النتيجتة أن المرونتة و  (2015)" دمحم عفاف أحمد،(، 2017)

 أحتتد متطمبتتات الحيتتاة الضتترورية لمواجيتتو ضتتغوط الحيتتاة المتباينتتةالنفستتية تعتتد 
كممتا والمتالحقة التى يتعرض ليا الطالب، فكمما أمتمتك الطالتب المرونتة النفستية 

 عنيتتتا والتعبيتتتر إدارة استتتتجاباتو االنفعاليتتتة والعقميتتتة وتوجيييتتتا أصتتتبح قتتتادرا عمتتتى
عمتتتتى و تتتذلك يصتتتبح قادرا  واالنتتتدفاع التيتتتور عتتتن بعيتتتدة ومتزنتتتة ناضتتتجو بصتتتورة

التعامتتتل النفستتتي واالجتمتتتاعي تكتتتتوين عالقتتتتات إيجابيتتتة متتتن ختتتالل قدرتتتتو عمتتتى 
والعقمتتتي متتتع متتتن يحيطتتتون بتتتو، وأن يستتتتمع النتقتتتادات الغيتتتر، ويتقبتتتل النقتتتد دون 
الشتتتعور بحتتترج، فيقبتتتل متتتا يوجتتتو إليتتتو متتتن انتقتتتادات أيتتتًا كتتتان مصتتتدرىا، ويكتتتون 
مستتتعدا لتصتتحيح مستتارة أو تعتتديميأو يتترفض متتا ال يستتتريح إليتتو، و تتذلك يصتتبح 

اقفتتو، وقراراتتتو، ونمتتط ستتموكو، واختياراتتتو، ويمتمتتك قتتادرعمى إعتتادة التفكيتتر فتتي مو 
القدرة عمى االنسالخ من النفس والنظر إلييا من بعيتد لتصتحيح مستارىا، و تذلك 

تحقيتتق التتتوازن والتتتالؤم بتتين جوانتتب ستتموكياتو الداخميتتة والخارجيتتة بمتتا يستتتطيع 
يستتتاعده عمتتتى حتتتل الصتتتراعات وخفتتتض التتتتوتر، بتتتل يتخطتتتى ذلتتتك إلتتتى الجوانتتتب 

ابية لتحقيق الذات والرضتا عنيتا وتحقيتق الثقتة بتالنفس واالتتزان االنفعتالىفى االيج
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 و تتتتتذلك يصتتتتتبح قتتتتتادرا عمتتتتتى تحقيتتتتتق التوافتتتتتق النفستتتتتىالتعامتتتتتل متتتتتع متتتتتن حولتتتتتة، 
 .واالجتماعي

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المرونة النفسية ومستوي الطموح  -
 ا.لدى طمبة كمية التربية الرياضية جامعة المني

خيدددرة، بدددن  ،(2013) صدددالحى، ىنددداء"وتتفتتق ىتتتذه النتيجتتة متتتع دراستتة  
رزان  اسدددماعيل، فددد اد، صدددبيرة، (2002) الجدددوىرة الدددذواد، ،(2014) التدددواتى
أنتتتو كممتتتا تمتتتتع الطالتتتب بالمرونتتتة ويعتتتزو الباحتتتث ىتتتذه النتيجتتتة  (2017)" معدددال

 وىتتىومفيتتوم ذاتتتو االيجتتابي،  النفستتية كممتتا أنعكتتس ذلتتك عمتتى مستتتوى طموحتتو
من خالليا تحديد فيستطيع  مستوى الطموح بصورة واقعية نمو إلى عوامل تؤدى

المجتتتتاالت التعميميتتتتة واالستتتترية واالقتصتتتتادية  األىتتتتداف التتتتتى يمنحيتتتتا لذاتتتتتو فتتتتى
جزءا ميما وأساسيا في البناء النفسي لمطالب  المرونة النفسيةلتحقيقيا، ف ويسعى

ليتة ومستتوى الطمتوح لديتة فيكتون قتادرا وذلك ألنياتبمور وتعتزز االعتقتادات التفاؤ 
 حتتتل عمتتتى القتتتدرة و تتتذلك يمتمتتتك المختمفتتتة، عمتتتى التعامتتتل متتتع مصتتتاعب الحيتتتاة

يجاد الحمتول والنظتر بيتدوء وعقالني تة  تقتوده إلتى نتيجتة إيجابيتة، التتى مشكالتو وا 
فتجتتتده يتتتؤمن بقدراتتتتو عمتتتى تحقيتتتق تجتتتاه المشتتتكالت وتصتتتور الحتتتل  األمثتتتل ليتتتا، 

را عمى إدارة مستار حياتتو بصتورة ذاتيتة وبمستتوى طمتوح عتالى أىدافيويصبح قاد
و نشتتتاط اكبتتتر، فكممتتتا تمتتتتع الطالتتتب بمستتتتوى عتتتالى متتتن المرونتتتة النفستتتية كممتتتا 

أحتتد العوامتتل األساستتية التتتي  طموحتتة، فتتالطموح يعتتد أنعكتتس ذلتتك عمتتى مستتتوى 
تتتؤثر عمتتى مستتتوى تفوقتتو الدراستتي، حيتتث ال يمكتتن تصتتور التفتتوق دون مستتتوى 

ئق لديو، فالطموح يمعب دورًا ىامتًا فتي مستتوى التدافع لديتة نحتو تحقيتق طموح ال
بذاتتو، قائمتا عتزالً  متن حتدثاً  لتيس الطالتب فستموك ،المزيتد متن التفتوق  نمتا ًً  ىتو وا 

فتي واالتزان، بمرونتتو النفستية فيتمتتع بقتدر كبيتر متن اليتدوء االرتبتاط أشتد مرتبط
لالضتطراب االنفعتالي فيفقتد  والطالب لممرونة النفسية يكون عرضت حين عند فقد

 كتتتبح أو الصتتتبر يستتتتطيع وال واالنفعتتتال، بتتتالتوتر يتستتتم ستتتموكوالثقتتتتة بتتتتالنفس، و 
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إلتتتى خفتتتض مستتتتوى المرونتتتة النفستتتية لديتتتو  وىتتتى عوامتتتل تتتتؤدى غضتتتبو جمتتتاح
 .وبالتالى مستوى طمتوحو

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المروندة النفسدية والتوافدق النفسدى  -
 جتماعي لدى طالبات كمية التربية الرياضية جامعة المنيا .واال

 (2012) الشددددمرى، فاضددددل كدددددردى"وتتفتتتتق ىتتتتذه الدراستتتتة متتتتع دراستتتتتة  
يعتزو ( و 2012)" سممان جوده منداع محمود كاظم محمود، الشمرى، التميمى،

 نتة النفستيةو المر  الباحث ىذه النتيجة إلى أن الطالبتات تتمتتع بمستتوى عتالى متن
 استتتتجابة بيئتيتتا فتتي تغيتتر ألي االستتتجابة طمبتتة لتتذلك تجتتدىا تستتتتطيعمقارنتتو بال

 والضتتغوط جيتتة متتن ودوافعيتتا حاجاتيتتا بتتين االنستتجام تحقتتق متتن خالليتتا مالئمتتة
وىى بذلك تمتمك القدرة عمى المشاركة االجتماعية  أخرى، جية من المحيطة بيا

متيتا ودورىتا الفعتال الفعالة، وامتثاليا لقيم المجتمع الذى تعيش فيو، وشتعورىا بقي
فتتى تنميتتة مجتمعيتتا، وقتتدرتيا عمتتى تحقيتتق االنتمتتاء والتتوالء لمجماعتتة متتن حوليتتا، 
والدخول فى منافسات اجتماعية بنتاءة متع األخترين، والقتدرة عمتى إقامتة عالقتات 
اجتماعية إيجابية، كما تحرص عمى حقوق األخرين فى جتو متن الثقتة واالحتترام 

ستتتعادة واالمتنتتتان النتمائيتتتا لمجماعتتتة ولتتتذلك تجتتتدىا المتبتتتادل معيتتتم، والشتتتعور بال
 فيتتتى تعتتتاونى، تحتتتتل مكانتتتة متميتتتزة متتتن ختتتالل متتتا تؤديتتتو متتتن عمتتتل اجتمتتتاعى

 تمتمتك بنجتاح. حتتى الحياة في بدورىا القيام من تمكنيا إيجابية بطريقة تتصرف
 عمييتتا تتحايتل أو تغيرىتا أو فتقبميتتا مناستبة بطريقتة الواقتع فتى التعامتل متتع القتدرة
 قتدراتيا وبالتتالى تصتبح قتادرة عمتى بو تسمح ما وحسب الوضع يقتضيو لما وفقا

و تتذلك تجتتدىا قتتادرة لمواقفيتتا،  والتصتتحيح بالمراجعتتة والقيتتام التتذاتي النقتتد ممارستتة
 متطمبتتات متتع تتتوازن  حتتداثأو  والمحتتن الصتتعبة والظتتروف الشتتدائد عمتتى مواجيتتة

 إعتتتادة التفكيتتتر فتتتي مواقفيتتتاوعمتتتى  الواقتتتع، لمبتتتدأ تخضتتتع المختمفتتتة ألنيتتتاالحيتتتاة 
، أيضتتا والثقتتة بتتالنفس وروح التعتتاون  والجتترأة كالشتتجاعة وتنميتتة قتتدراتياوقراراتيتتا، 

 ،تمتمك القدرة عمى االنسالخ من النفس والنظر إلييتا متن بعيتد لتصتحيح مستارىا
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 االجتماعيتتتتة االوضتتتتاع متتتتع ومتماشتتتتيا ومعتتتتتدال موضتتتتوعيا اتفكيتتتتر  تفكتتتتر و تتتتذلك
وطريقتتتة  المتعارضتتتة الحاجتتتات الصتتتراع بتتتين حتتتل لقتتتدرة عمتتتىوتمتمتتتك ا المتباينتتتة،

مواجيتتة ىتتذه المواقتتف والتعامتتل معيتتا، و تتذلك تصتتبح قتتادره عمتتى تحقيتتق التوافتتق 
 النفسىواالجتماعي لدييا.

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المرونة النفسدية ومسدتوي الطمدوح  -
 .لدى طالبات كمية التربية الرياضية جامعة المنيا

أبدددو  (،2016) قددددورى، ر ى صدددالح"وتتفتتتق ىتتتذه الدراستتتة متتتع دراستتتة  
ويعتتزو  (2012)" سددعدون ، لميدداء قدديس (2015) شددنب، ر ددد حسددن حسددنى

ذلتك عمتى  يتنعكس المرونتة النفستية الباحث ىتذه النتيجتة أنتو حتين تمتمتك الطالبتة
فتتى  تحتتدي العقبتتات وتتتؤمن بقتتدراتياعمتتى  مستتتوى طموحيتتا فيصتتبح لتتدييا القتتدرة

وتكون قادره عمى إدارة مسار حياتيا بصتورة ذاتيتة و نشتاط اكبتر،  قيق أىدافياتح
وىتتذا بتتتدوره يتتتؤدي إلتتتى نمتتتو مستتتتوى طموحيتتتا واإلحستتتاس بالستتتيطرة عمتتتى البيئتتتة 

قتتادره عمتتى التعامتتل متتع الضتتغوط النفستتية، و تتذلك تكتتون قتتادرة   وتكتتون  وتحتتدياتيا
متتع اآلختترين ى التعامتتل فتت فتصتتبح قتتادرهبصتتورة ذاتيتتة،  عمتتى ادارة مستتار حياتيتتا

تجتدىا  والمشكالت والضغوط الدراسية واالقتصتادية  بتتوازن و نجتاح أكبتر، لتذلك
القتتتدرة عمتتتى التعتتتافى متتتن التتتتأثيرات الستتتمبية ليتتتذه الشتتتدائد أو النكبتتتات أو  تمتمتتتك

األحتتتداث الضتتتاغطة والقتتتدرة عمتتتى تخطييتتتا وتجاوزىتتتا بشتتتكل إيجتتتابى ومواصتتتمة 
 أو فيظل ظتروف الشخصية الكفاءة تنمية عمى القدرة مع الحياة بفاعمية واقتدار،

وتمتمتتتك القتتدرة عمتتتى إعتتتادة التفكيتتر فتتتي مواقفيتتتا، وقراراتيتتتا،  الشتتتديدة، المصتتاعب
 ومعتتتتتدال موضتتتتوعيا اتفكيتتتتر  ونمتتتتط ستتتتموكيا وحياتيتتتتا، واختياراتيتتتتا، و تتتتذلك تفكتتتتر

الصتتراع  حتتل وتمتمتتك القتتدرة عمتتى المتباينتتة، االجتماعيتتة االوضتتاع متتع ومتماشتتيا
فالمرونتتتة المتعارضتتتة، وطريقتتتة مواجيتتتة المواقتتتف والتعامتتتل معيتتتا،  حاجاتيتتتا بتتتين

النفستتتية عمميتتتة ديناميتتتة تتضتتتمن التوافتتتق اإليجتتتابى والفعتتتال متتتع ضتتتغوط ومحتتتن 
 ومصاعب الحياة المختمفة ، وبالتالى ينعكس ذلك عمى قدرتيا ومستوى طموحيا
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فتتتى توظيتتتف  قتتتدرتيا واالنفعتتتالى، وعمتتتى فتتتى االحتفتتتاظ باليتتتدوء واالتتتتزان النفستتتى
مسار ىذه الضغوط النفسية واالجتماعية والبدنية والثقافية لصالحيا، األمر الذى 

واإلحستاس بمتعتة وجتودة  يؤدى إلى تخمصيا متن األثتار الستمبية ليتذه الضتغوط،
 الحياة. 

توجد دالدة إحصدائيًا بدين متوسدطي درجدات الطمبدة والطالبدات بكميدة التربيدة  -
نيدا فدي أبعداد المروندة النفسدية والدرجدة الكميدة لدو لصدال  الرياضية جامعة الم

 الطالبات . 
أحمد،  (،2012)شعبان، يحيى عمر" وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 
يعزو الباحث ىذه ( و 2015) "نصار،سالى حسين أمين ،(2015) دمحم عفاف

 رةفتجدىا قادالنتيجة إلى أن الطالبات تمتعبالمرونة النفسية مقارنو بالطالب 
 عمى تطرأ التي توافقًا مع التغيرات أكثر عالقة إلحداث سموكيا تغيير عمى

فتصبح قادرة عمى تحقيق  فييا تعيش التى البيئة ومحيط متطمباتيا ودوافعيا
استجابتيا االنفعالية وفقا لطبيعة الموقف أو المثير  وأداره التكيف الشخصى

ة وشدة االستجابة ومدى الذي يستدعي ىذه االنفعاالت، سواء من حيث نوعي
ثباتيا والتعايش مع األحداث والمواقف، مع القدرة عمى ضبط النفس واستقرار 
الحالة المزاجية واالعتدال في إشباع حاجاتيا النفسية والبيولوجية وبالتالى 
تكتسب مناعة نفسية وطبيعية ضد التأزم والقمق وينمو لدييا سمات الشجاعة 

وح التعاون وىذا يتضح من خالل تفاعميا مع البيئة والجرأة والثقة بالنفس ور 
وىى ميارة تتجاوز الصمود أمام المحن إلى استخدام استراتيجيات بيا،  المحيطة

إيجابية في التعامل معيا، لذلك تجدىا قادرة عمى التكيف الناجح عمى الرغم من 
تيا التحديات والصعوبات والظروف الميددة ليا، مع القدرة عمى تنمية كفاء

كانت عائمية واجتماعية  سواءالشخصية في ظل الظروف والمصاعب الشديدة 
 إحداث التوافق النفسى قادرة عمى فتجدىاأو المشاكل الصحية أو المالية 

فى االحتفاظ باليدوء واالتزان  ينعكس ذلك عمى قدرتياو  واالجتماعى لدييا،
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االجتماعية والبدنية واالنفعالى، وتوظيف مسار ىذه الضغوط النفسية و  النفسى
األمر الذى يؤدى إلى التخمص من األثار السمبية ليذه  والثقافية لصالحيا،

 الضغوط ،وتحقيق التوافق اإليجابي.
توجد دالدة إحصدائيًا بدين متوسدطي درجدات الطمبدة والطالبدات بكميدة التربيدة  -

الكميدة  الرياضية جامعة  المنيا في أبعاد التوافق النفسي واالجتمداعي والدرجدة
 لو ولصال  الطالبات.

 ،(2013) أحمددد سددمير صددديق أبددوبكر،"وتتفتتق ىتتذه الدراستتة متتع دراستتة 
دمحم (، 2012) محمددود كدداظم محمددود، الشددمرى ،سددممان جددوده مندداع التميمددى،
ويعتتتزو الباحتتتث ىتتتذه النتيجتتتة إلتتتى أن الطالبتتتات تتمتتتتع  (2017) "بريقدددة عمدددى،

 التتتأثير فتجتتدىا قتتادرة عمتتى الطالببمستتتوى عتتالى متتن المرونتتة النفستتية مقارنتتة بتت
 وانفعتتتتاالت مشتتتتاعر وتفيمتتتتا وفيمتتتتا إدراكيتتتتا ختتتتالل متتتتن االختتتترين فتتتتى اإليجتتتتابى
مما ساعد عمى تحقيق توافقيا  الئقة بطريقو معيم والتصرف ومساندتيم األخرين
إجتراء التعتديالت المؤقتتة فتي استتجاباتيا  فتصبح قادرة عمتى واالجتماعى النفسى

ستبيا القتدرة عمتى التكيتف متع األحتداث غيتر المواتيتة والتتي متن السموكية التى تك
المتوقتتتع أن تعرقتتتل مستتتيرة نموىتتتا الشخصتتتي فتتتي االتجتتتاه الطبيعتتتي لتتتذلك تجتتتدىا 
تمتمتتك التتدعم الختتارجي التتذي يحتتافع عمتتى استتتمرارية مرونتيتتا النفستتية وشتتعورىا 

ت التتتي بتتالقوة الذاتيتتة التتتي تنمتتو متتع متترور الوقتتت وامتالكيتتا ميتتارة حتتل المشتتكال
تستتتاعدىا فتتتى مواجيتتتة المحتتتن والشتتتدائد كتتتذلك تكتتتون قتتتادره عمتتتى إقامتتتة عالقتتتات 
طيبة مع األسرة واألصدقاء، وىو أمر ىام في بناء وتنمية المرونة وتجنب رؤية 
األزمتتتات عمتتتى أنيتتتا مشتتتكالت ال يمكتتتن التغمتتتب عمييتتتا وبالتتتتالي تستتتتطيع تقبتتتتل 

ىتدافا واقعيتة يمكتن تحقيقيتا فتي التغيير باعتباره جتزءا متن الحيتاة وتضتع أماميتا أ 
ضوء قدراتيا ومكانتيتا وتمتمتك القتدرة عمتى أن أتختاذ قترارات حاستمة فتي التعامتل 
متتع المواقتتتف العصتتتيبة بكتتتل متتتا أوتيتتتت متتن قتتتوة، وتتختتتذ القتتترارات المناستتتبة التتتتي 
تستتتاعدىا عمتتتى حتتتل المشتتتكالت وتنمتتتى ثقتيتتتا فتتتي قتتتدرتيا عمتتتى حتتتل المشتتتكالت 
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الصحيح عند مواجيتيا أحداثا ضاغطة فتنظر إلييا وتضع األمور في نصابياً  
فتي حجميتا الطبيعتي بتدال متن التضتتخيم متن المشتكمة وتعمتل عمتى االنتدماج فتتي 

وبالتالى تمتمك القدرة عمى تحقيق التوافق النفستي، والتوافتق االجتمتاعي األنشطة 
، متتتع اآلختتترين، فتشتتتعر بالكفتتتاءة والرضتتتا والتوافتتتق واالنستتتجام بينيتتتا و تتتين بيئتيتتتا

فتتمكنمن تغيير سموكيا وعاداتيتا عنتدمواجيتيا موقًفتا جديتدًا أو مشتكمة ماديتة او 
اجتماعية، او صراعًا نفسيًا، تغيرًا ينسجم مع ىذه الظروف و ذلكتستطيع التوافق 

 مع الظروف المحيطة بيا.
توجد دالدة إحصدائيًا بدين متوسدطي درجدات الطمبدة والطالبدات بكميدة التربيدة  -

 عة  المنيا في مقياس مستوي الطموح لصال  الطالبات الرياضية جام
 (،2012) رندة، سدكيك جمدال اسدماعيل"وتتفق ىذه الدراسة مع دراستة  

 زيندددو عبددددد الكددددريم عبدددد صددددحبو، (،2017) ىالددددة إسدددماعيل، خيدددر سددددنارى 
" عمددى، انتصددار عويددد (،2012) رحدديم، أالء، عبددد الحسددين، إقبددال (،2016)
النتيجتتة إلتى أن الطالبتات تمتمتتك قتدرا متن المرونتتة ويعتزو الباحتث ىتذه  (2012)

تحتتتتتدي العقبتتتتتات والضتتتتتغوط  ممتتتتتا أنعكتتتتتس عمتتتتتى قتتتتتدرتيا فتتتتتى مقارنتتتتتة بتتتتتالطالب
وانتتاج  والستموكيات والقترارات لممواقتف االعقميتة وجيتتو إدارة فأصبحت قتادرة عمتى

 ممتتتا أدى إلتتتى تواجييتتتا التتتتى والمواقتتتف تتناستتتب التتتتى والحمتتتول االفكتتتار وابتكتتتار
مكانياتيتتتتا والجوانتتتتب اإليجابيتتتتة فتتتتتي  تمتعيتتتتا بمستتتتتوى طمتتتتوح واقعتتتتي يتناستتتتتب وا 

شخصتتتيتيا ومحاولتتتة تعتتتويض الجوانتتتب الستتتمبية أو الحتتتد منيتتتا، فأصتتتبحت قتتتادرة 
االستبصتتتار وقتتتراءة وترجمتتتة المواقتتتف واألشتتتخاص، كتتتذلك أصتتتبحت قتتتادرة عمتتتى 

عمتتى التواصتتل وفيتتم اآلختترين، وىتتى بتتذلك تستتتطيع  التكيتتف متتع نفستتيا بحيتتث 
، فتامتالك ما ليا وما عمييا فتصبح قادرة عمى أدخال السرور عمى التنفس تعرف

والثقتة بتالنفس والتشتجيع  الرعايتة، والتدعم،الطالبة لممرونة النفسية جعميتا تشتعر ب
سواء من داخل العائمة أو من خارجيا، باإلضافة إلى عوامتل أخترى مثتل قتدرتيا 

واصتل متع األخترين والقتدرة الت عمى وضع خطتط واقعيتة لتذاتيا، وتطتوير ميتارات
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عمتى كتبح المشتاعر الحتادة وتنميتة قتدراتيا العقميتة والنفستية واالجتماعيتة، والقتدرة 
عمى ضبط انفعاالتيتا بحيتث تتعامتل معيتا بمرونتة، عمتى العكتس تمامتا انخفتض 
مستتتتوى المرونتتتتة النفستتتتية لتتتتدى الطتتتالب ممتتتتا أدى إلتتتتى االحستتتتاس باالضتتتتطراب 

 نفس، وعتتتتتدم القتتتتتدرة عمتتتتتى تحقيتتتتتق التوافتتتتتق النفستتتتتىاالنفعتتتتتالي وفقتتتتتدان الثقتتتتتة بتتتتتال
 واألجتماعى وىى عوامل تؤدى إلى خفض مستوى الطموح. 

يمكن التنبؤ بالتوافق النفسي واالجتماعي من خالل المرونة النفسية، حيتث  -
( وىي تمثل إسيام 0.77( بين المتغيرين )Rبمغت قيمة االرتباط المتعدد )
( وقيمتتو R2لتابع، وقتد أحتدث تباينتًا مقتداره )المتغير المستقل في المتغير ا

%( فتتي المتغيتتر التتتابع، و مغتتتت 64( وذلتتك بنستتبة إستتتيام )0.64تستتاوى )
( مما يتدل عمتى وجتود 0.01( وىي دالة عند مستوى )85.30قيمة )ف( )

ارتبتتاط بتتين المرونتتة النفستتية والتوافتتق النفستتي واالجتمتتاعي، وبالتتتالي يمكتتن 
، ويمكتتتن المرونتتتة النفستتتيةواالجتمتتتاعي متتتن ختتتالل التنبتتتؤ بتتتالتوافق النفستتتي 

 التنبؤية عمى النحو التالي:  صياغة المعادلة االنحدارية
درجتتتتتتات العينتتتتتتة فتتتتتتى )0.86   22.2-= التوافتتتتتتق النفستتتتتتي واالجتمتتتتتتاعي 

 .(المرونة النفسية
طمبتتتتتة إمكانيتتتتتة التنبتتتتتؤ بمستتتتتتوي الطمتتتتتوحفى ضتتتتتوء المرونتتتتتة النفستتتتتي لتتتتتدي  -

 ياضية بجامعة المنيا.كمية التر ية الر  وطالبات

يمكن التنبؤ بمستوي الطموح من خالل المرونتة النفستية، حيتث بمغتت قيمتة  -
( وىتتي تمثتتل إستتيام المتغيتتر 0.70( بتتين المتغيتترين )Rاالرتبتتاط المتعتتدد )

( وقيمتتو تستاوى R2المستقل فتي المتغيتر التتابع، وقتد أحتدث تباينتًا مقتداره )
لمتغير التابع، و مغت قيمة )ف( %( في ا40( وذلك بنسبة إسيام )0.40)
( مما يدل عمى وجود ارتباط بين 0.01( وىي دالة عند مستوى )66.58)

المرونتتة النفستتية ومستتتوي الطمتتوح، وبالتتتالي يمكتتن التنبتتؤ بمستتتوي الطمتتوح 
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التنبؤيتتتة  ، ويمكتتن صتتتياغة المعادلتتتة االنحداريتتتةالمرونتتتة النفستتتيةمتتن ختتتالل 
 عمى النحو التالي : 

( درجتتات العينتتة فتتى المرونتتة النفستتية( )0.84-  ) 38.40=  مستتتوي الطمتتوح
 االستنتاجات:

 التر يتتتتة بكميتتتتة والطالبتتتتات الطمبتتتتة بتتتتين إحصتتتتائية داللتتتتة ذاتعالقتتتتة  توجتتتتد -
 النفسية. المرونة فى المنيا جامعة الرياضية

 التر يتتتتة بكميتتتتة والطالبتتتتات الطمبتتتتة بتتتتين إحصتتتتائية داللتتتتة ذاتعالقتتتتة  توجتتتتد -
 واالجتماعي. النفسي التوافق فى لمنياا جامعة الرياضية

 التر يتتتتة بكميتتتتة والطالبتتتتات الطمبتتتتة بتتتتين إحصتتتتائية داللتتتتة ذاتعالقتتتتة  توجتتتتد -
 الطموح. مستوي  فى المنيا جامعة الرياضية

 المرونتة ضتوء فى واالجتماعي النفسي والتوافق الطموح بمستوي  التنبؤ إمكانية-
 المنيا. بجامعة ضيةالريا التر ية كمية وطالبات طمبة لدى النفسية
 التوصيات:

 فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة يوصى الباحث بما يمى :
ضتتتترورة التعتتتترف عمتتتتى الخصتتتتائص النفستتتتية واألكاديميتتتتة لطمبتتتتة الجامعتتتتة  -1

 الخاصة بالمرونة النفسية والعمل عمى تنميتيا.
 تصميم برامج تعمل عمى تنمية المرونة النفسية لدى طمبة الجامعة. -2
تتتتوفير أجتتتواء اكاديميتتتة واجتماعيتتتة تستتتيم فتتتى تنميتتتة المرونتتتة النفستتتية ممتتتا  -3

 ينعكس عمى توافقيم النفسىوالشخصىواالجتماعى.
لمطتتتالب المتتترنيين نفستتتيًا،  االىتمتتام بالخصتتتائص التتتتى تميتتتز البنتتاء النفستتتى -4

 .والعمل عمى تنمييا
 .إجراء دراسة متشابية تطبق عمى المرحمة الجامعية ككل  -5
 المرونتتة النفستتية، ميتتارة عمتتى التتتدريب بيتتدف اإلرشتتادية بتتالبرامج االىتمتتام -6

 ضتتبط عمتتى والقتتدرة الستتمبية، االنفعتتاالت متتن والتحتترر األختتر، التترأى وقبتتول
 .اإليثار بأخالق والتمسك النفس،
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 عمتتى تعمتتل التتتي العمتتل والنتتدوات، وورش والمحاضتترات باألنشتتطة االىتمتتام -7
 بأنفسيم. ثقتيم من الجامعة، وتزيد طمبة ىلد المرونة النفسية تنمية

تتتدريب الطتتالب عمتتى المرونتتة النفستتية لتنميتتة الستتموك الحكتتيم فتتي العالقتتات  -8
اإلنستتتتانية، ممتتتتا ينعكسعمىتوافقيمالنفستتتتىواالجتماعى ونجتتتتاحيم فتتتتي حيتتتتاتيم 

 االجتماعية.
م المرونة النفسية مما يؤثر إيجابيا عمى مستوى طموحيم وتنمية ثقتي تنمية –9

 .بأنفسيم
ى((ىعـــــــــــــــــــــــــــــالمراج))ى

ىأوال:ىالمراجعىباللعظىالطربوظى
المرونتتة األكاديميتتة وعالقتيتتا بقمتتتق  :(2413) أبددوبكر، أحمددد سددمير صدددديق -1

المتؤتمر اإلقميمتي  االمتحان لدى عينة من طتالب كميتة التر يتة،
كميتتتة  ،عمتتتم التتتنفس اإليجتتتابى وتطبيقاتتتتو التاستتتع لعمتتتم التتتنفس،
 اآلداب، جامعة طنطا.

 العالقتتتة بتتتين مستتتتوى األنجتتتاز (:2415أبدددو شدددنب، ر دددد حسدددن حسدددنى) -2
الرياضى ومستوى الطموح لدى العبات منتخبات الجامعتات 
الفمستتتطينية، رستتتالة ماجستتتتير غيتتتر منشتتتورة، كميتتتة الدراستتتات 

 العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.
المرونتة النفستية والقتدرة عمتى حتل المشتكالت  :(2415) دمحم عفداف أحمد، -3

وعالقتيمتتا باالضتتطرابات التتنفس جستتمية لتتدى بعتتض طتتالب 
مجمتتتتة كميتتتتة  الدراستتتتات العميتتتتا بكميتتتتة التر يتتتتة جامعتتتتة أستتتتيوط

 نوفمبر. ،20جامعة أسيوط، العدد ،التر ية بالوادي الجديد 
رياضتتية الثقافتتة ال (:2413) دمحم اسددماعيل أحمددد، ميسدداء نددديم، الميدددى، -4

وعالقتيتتتا بتتتالتوافق النفستتتىواالجتماعى لتتتدى طتتتالب المرحمتتتة 
 .5المجمد  ،3مجمة عمتتوم التر ية الرياضية، العدد ،الخامسة
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 (:2412) سدممان جدوده منداع محمود كداظم محمدود، الشدمرى، التميمى، -5
المرونتتتتتتة النفستتتتتتية وعالقتيتتتتتتا باالستتتتتتتبعاد االجتمتتتتتتاعى لتتتتتتدى 

ة المتتتتتتتتأمون الجامعيتتتتتتتتة، المرشتتتتتتتتدين التر تتتتتتتتويين، مجمتتتتتتتتو كميتتتتتتتت
 .20العدد

القتتيم االجتماعيتتة وعالقتيتتا بتتالتوافق  (:2413) الجمددوعى، مدد من بكددوش -7
واالجتمتتاعى لتتدى الطالتتب الجتتامعى، جامعتتة جنتتوب  النفستتى

 الوادى، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمحم خضير.
دي وجيتتة الضتتبط وعالقتيتتا بمستتتوي الطمتتوح لتت (:2442) الجددوىرة الددذواد، -8

دراستتتات  بعتتتض طالبتتتات الجامعتتتة الستتتعوديات والمصتتتريات،
 .3العدد األول، المجمد عر ية في عمم النفس،

التوافتتتتق النفستتتتىواالجتماعى وعالقتتتتتو  (:2412) الشددددمرى، فاضددددل كددددردى -9
بمركتتتز الضتتتبط لتتتدى طتتتالب كميتتتة التر يتتتة الرياضتتتة، مجمتتتتة 

 .5، المجمد  4عموم التر ية الرياضية، العدد 
الصتتمود متتن منظتتور عمتتم التتنفس اإليجتتابى،  (:2414) صددفاء األعسددر، -14

 .66، العدد 20، المجمدالنفسية لمدراسات المصرية المجمة
 الستتموك العتتدوانى وعالقتتتو بتتالتوافق النفستتى (:2413) بوشدداش، سددامية -11

واالجتمتتتتاعى لتتتتدى طمبتتتتة الجامعتتتتة، رستتتتالة ماجستتتتتير غيتتتتر 
 اإلنسانية.معمورى، كمية العموم  منشورة، جامعة مولودى

المرونة النفستية وعالقتيتا باليقظتة  (:2417) إسماعيل،ىالة خير سنارى  -12
العقميتتتة لتتتدى طتتتالب كميتتتة التر يتتتة ،مجمتتتة اإلرشتتتاد النفستتتى، 

 ،ابريل.50جامعة عين شمس،العدد
االتتتزان االنفعتتالى وعالقتتتو بمستتتوى الطمتتوح  (:2414خيددرة، بددن التددواتى) -13

جستتتتتتير غيتتتتتر منشتتتتتورة، رستتتتتالة ما لتتتتتدى الطالتتتتتب الجتتتتتامعى،
جامعتتتتتتتتة قاصتتتتتتتتدى مر تتتتتتتتاح ورقمة،مجمتتتتتتتتة العمتتتتتتتتوم اإلنستتتتتتتتانية 

 واالجتماعية.
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البنتتتتاء القيمتتتتى وعالقتتتتتو  (:2412رحدددديم، أالء، عبددددد الحسددددين، إقبددددال) -14
بمستتتتتوى الطمتتتتوح لتتتتدى طمبتتتتة جامعتتتتة بغتتتتداد، مجمتتتتة التر يتتتتة 

 .73االساسية، العدد 
فستتتتية وعالقتيتتتتا المرونتتتتة الن (:2412) رندددددة، سددددكيك جمددددال اسددددماعيل -15

بميتتارات إدارة األزمتتات لتتدى القيتتادة التشتتريعية والتنفيذيتتة فتتى 
ماجستتتتتتتتير، كميتتتتتتتة التر يتتتتتتتة، الجامعتتتتتتتة  قطتتتتتتاع غتتتتتتتزة، رستتتتتتتالة

 اإلسالمية بغزة.
عمددرو  سددالم ،ىبددو م محمددود الحسددن، قمبيددل، كبشددوركوكو، الخميفددة، -16

عالقتتة دافعيتتة اإلنجتتاز بموضتتع الضتتبط  (:2412) ىددارون 
متوح والتحصتيل الدراستى لتدى طتالب مستتتويات ومستتوى الط

المجمتتة العر يتتة لمتطتتوير والتفتتوق، ، التعمتتيم العتتالى بالستتودان
 .3، المجمد 4العدد 

المرونتتتة النفستتتية وعالقتيتتتا بالرضتتتا عتتتن  (:2412شدددعبان، يحيدددى عمدددر) -18
الحيتتتاه لتتتدى طمبتتتو الجامعتتتات الفمستتتطينية، رستتتالو ماجستتتتير 

 و التر ية. غير منشوره، جامعو األزىر، كمي
عالقتتة الضتتغط النفستتى بمستتتوى الطمتتوح لتتدى  (:2413) صددالحى، ىندداء -19

طمبة الجامعة المقيمين بجامعة ورقمة ،رسالة ماجستتير غيتر 
منشتتتتتتتتتتورة، جامعتتتتتتتتتتة قاصتتتتتتتتتتدى، كميتتتتتتتتتتة العمتتتتتتتتتتوم اإلنستتتتتتتتتتتانية 

 واالجتماعية.
المرونتة النفستية وعالقتيتا  (:2417رزان معال ) اسماعيل، ف اد، صبيرة، -24

ة الحيتتتاة الجامعيتتتة لتتتدى طمبتتتة دبمتتتوم التأىيتتتل التر تتتوى، بجتتتود
، 39كميتتتة التر يتتتة، مجمتتتة جامعتتتة تشتتترين لمبحتتتوث، المجمتتتتد 

  4العدد 
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أحتتداث الحيتتاة الضتتاغطة وعالقتيتتا  (:2414) دمحم الصددافى الكددريم، عبددد -21
المتتتؤتمر الستتتنوى  بتتتاالغتراب النفستتتى لتتتدى طتتتالب الجامعتتتة،

، عتتتتتتين شتتتتتتمس شتتتتتتر لإلرشتتتتتتاد النفستتتتتتى جامعتتتتتتةالختتتتتتامس ع
 . 1المجمد

المرونتتتة النفستتتية وعالقتيتتتا  (:2416) زيندددو عبدددد الكدددريم عبدددد صدددحبو، -22
بالتوجتتتتتتو نحتتتتتتو الحيتتتتتتاه لتتتتتتدى طمبتتتتتتو كميتتتتتتو اآلداب، جامعتتتتتتو 

 القادسية.
المكتتتتتب المصتتتتري  أصتتتتول عمتتتتم التتتتنفس، (:1976أحمددددد) عددددزت راجدددد ، -23

 .اإلسكندرية 15الحديث، ط
لطمتوح وعالقتتو بتاألداء الميتارى مستوى ا (:2412) عمى، انتصار عويد -24

مجمتتتتة  ،لتتتتبعض الميتتتتارات االساستتتتية اليجوميتتتتة بكتتتتره الستتتتمة
 ، جامعة بغداد.6، العدد 11الرياضة المعاصرة، المجمد 

مجمتتتتتو  (:2414) عمددددوان، نعمددددات شدددددعبان، الطددددالع ،عبدددددد الددددر وف -25
 2العتتتتدد  ،18المجمتتتتد  األقصتتتتى، سمستتتتمو العمتتتتوم اإلنستتتتانية،

 يونيو.
عالقتتتتة المرونتتتتة النفستتتتية بمتغيتتتترى الجتتتتنس (:2417بريقددددة ) ،دمحم عمددددى -26

رستتتتتالة ماجستتتتتتير غيتتتتتر منشتتتتتورة، جامعتتتتتة قاصتتتتتدى  والستتتتتن،
 مر اح ورقمة.

التكيف السميم سمة الشخصية  (:2444) حنفى عبد المتجمى دمحم رجائى -27
 .5السوية المتكاممة، أسطنبول، العدد 

تخصتتص الدراستتى الرضتتا ال (:2414) فضدديمة ميسددة، فاطمددو، ميسددة، -28
وعالقتتتتتتو بمستتتتتتوى الطمتتتتتوح لتتتتتدى الطالتتتتتب الجامعى،رستتتتتالة 
ماجستتتير غيتتر منشتتورة جامعتتو جنتتوب التتوادى، كميتتة العمتتوم 

  .االجتماعية
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 عقالنتتى فاعميتتو برنتتامج أرشتتادى (:2415) سددالى حسددين أمددين نصددار، -29
النفستتتية، رستتتالو ماجستتتتير  ستتتموكى لتنميتتتو المرونتتتة انفعتتتالى

 زقازيق.جامعو ال غير منشوره،
النفستتتتية لتتتتدى العبتتتتى  تقتتتتويم المرونتتتتة (:2416) قدددددورى، ر ى صددددالح -34

فتتى مدينتتو الموصتتل، العتتراق مجمتتو عمتتوم  األلعتتاب الجماعيتتة
 .1، العدد 9التر ية الرياضية، المجمد 

ى:ىالمراجعىباللعظىاألجنبوظى.ثانوًا
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