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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إلى الك�شف عن م�ستوى املرونة النف�سية لدى الطالبات املتزوجات ،و�أثر كل من
متغريي دخل الأ�سرة ووجود الأبناء على املرونة النف�سية لديهن ،بالإ�ضافة �إلى الك�شف عن القدرة التنب�ؤية
للمرونة النف�سية بالتوافق الزواجي لديهن .حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )107طالبات متزوجات من
اجلامعة الها�شمية .وقد ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�سي املرونة النف�سية والتوافق الزواجي .و�أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إلى وجود م�ستوى مرتفع من املرونة النف�سية لدى الطالبات املتزوجات ،و�إلى عدم وجود �أثر دال
�إح�صائي ًا ملتغريي دخل الأ�سرة ووجود الأبناء على م�ستوى املرونة النف�سية لديهن ،كما �أ�شارت النتائج �أي�ض ًا
�إلى وجود قدرة تنب�ؤية للمرونة النف�سية بالتوافق الزواجي لدى الطالبات املتزوجات .و�أو�صى الباحثان بتقدمي
برامج �إر�شاد خا�صة للطالبات املتزوجات يف اجلامعات ت�ساعدهن يف احلفاظ على م�ستوى مرتفع من املرونة
النف�سية.

الكلمات املفتاحية :املرونة النف�سية ،التوافق الزواجي ،الطالبات املتزوجات.
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Abstract
The purpose of this study was to explore the psychological resilience among married
female students. The study investigated the relationship between students’ psychological
resilience and the variables: family income and having children, in addition to reveal
the predictive value of psychological resilience on marital adjustment among those
students. The study was carried out on a sample of (107) married female students
from the Hashemite university. Moreover, the study used psychological resilience
and marital adjustment scales. The findings of the study showed that there was a
high level of psychological resilience among the sample, family income and having
children were shown to have no effects on the level of psychological resilience among
them. Furthermore, psychological resilience proved to be a good predictor of marital
adjustment among married female students. Finally, researchers are recommending
providing special counseling programs for married female students in the universities
to help them maintain the high level of psychological resilience.

Keywords: Psychological Resilience, Marital adjustment, Married Female Students.
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املقدمة:
يخترب الإن�سان يف حياته الكثري من ال�ضغوط
النف�سية والتحديات وال�صراعات التي ت�ؤثر على
�صحته النف�سية والبدنية� ،سواء داخل الأ�سرة �أو
خالل مراحل الدرا�سة �أو يف العمل �أو من خالل
التعامالت مع النا�س ،ف�إما �أن يتك ّيف معها ويتغ ّلب
عليها �أو ير�ضخ لها فيئن حتت وط�أتها وي�صاب
بالإحباط والإعياء ،وال يتوقف ذلك على اجلوانب
ال�شخ�صية �أو العالقات الأ�سرية واالجتماعية
فح�سب ،بل ميتد �إلى بيئة الدرا�سة والعمل فيحد
من الأداء ويقلل من الإنتاجية .وقد يتمكن الإن�سان
مبا ميتلكه من مرونة نف�سية من مواجهة هذه
التحديات والتغلب عليها ،وحتقيق اال�ستقرار
والنجاح يف حياته.
والطالبات املتز ّوجات ل�سن مبن�أى عن التع ّر�ض
ملثل هذه ال�ضغوط والتحديات ،فهن ي�سعني
للح�صول على م� ّؤهل جامعي ميكنهن من الوظيفة
�أو العمل لتوفري م�صدر الرزق ،ومل�ساعدة �أزواجهن
يف حت ّمل نفقات الأ�سرة ،ولكي يتم ّكن من رعاية
وتربية �أطفالهن وال �س ّيما يف ع�صر ازدادت فيه
احلاجات اال�ستهالكية نتيجة التقدم يف كافة
مناحي احلياة ،لذلك �ستكون ه�ؤالء الطالبات
عر�ضة ملختلف ال�ضغوط النف�سية �سواء يف البيت �أو
يف اجلامعة (�أبو غايل.)2012 ،
فالطالبات املتز ّوجات يتحملن خالل درا�ستهن
اجلامعية العديد من امل�س�ؤوليات جتاه الأزواج
والأبناء ،وجتاه املتطلبات الأكادميية املتعلقة
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باملذاكرة واالمتحانات واملحا�ضرات ،والأعباء
االقت�صادية املتعلقة بالر�سوم الدرا�سية وامل�صاريف
اجلامعية ،ف�ض ًال عن �أعباء العالقات االجتماعية
وتوفري الوقت الكايف لذلك .ولكي ي�ستطعن التوفيق
بني حياتهن الدرا�سية كطالبات ،وحياتهن الزوجية
كزوجات و�أمهات يتعر�ضن للعديد من ال�ضغوطات
التي ت�ستنزف طاقاتهن وت�ؤثر على �صحتهن النف�سية
مما
واجل�سدية فيتعر�ضن للتوتر والقلق والإرهاقّ ،
يثري الت�سا�ؤل عن م�ستوى املرونة النف�سية لدى
ه�ؤالء الطالبات وقدرتهن على توظيفها لتحييد
�أثر هذه ال�ضغوط على حياتهن الأ�سرية ،وحتقيق
م�ستوى عال من التوافق الزواجي (البنا.)2008 ،
املرونة النف�سية:
يعود م�صطلح املرونة � Resilienceإلى علوم
الفيزياء والريا�ضيات حيث ي�شري �إلى قدرة املادة
على العودة �إلى حالة التوازن بعد الإزاحة التي
تعر�ضت لها ،وهي جزء من قيا�س اال�ستقرار يف
الريا�ضيات ( .)Boding & Wiman, 2004وي�شري
مفهوم املرونة �إلى �أن ال�سلوك الديناميكي للمادة
ي�سعى ب�شكل عام للعودة �إلى حالة التوازن� ،أي �أن
احلركة وعوامل املرونة تلعب دور ًا حا�سم ًا يف العودة
حلالة اال�ستقرار (ال�شيخ علي.)2014 ،
ويف العلوم النف�سية يتم تناول مفهوم املرونة
يف �إطار امل�صاعب احلياتية ب�شكل عام ،حيث
يتم احلكم على م�ستوى املرونة لدى ال�شخ�ص يف
�ضوء املخرجات املرتتبة على اخلربة ال�ضاغطة
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�سوا ًء كانت �إيجابية �أو �سلبية (.)Seery, 2011
وتربز املرونة النف�سية يف الظروف التي تتحدى
الفرد ال�ستنها�ض طاقاته ال�شخ�صية للتعامل مع
هذه املواقف ال�ضاغطة التي تعيق حتقيق �أهدافه،
وب�شكل خا�ص عندما يتطلب الأمر جهود ًا م�ستمرة
لتحقيق هذه الأهداف (Mckay, Niven, Lavallee
.)& White, 2008
وبرز مفهوم املرونة النف�سية �إلى ح ّيز الوجود
عندما حاول جمموعة من العلماء والباحثني
تف�سري ال�سلوك الإيجابي للفرد خالل تعر�ضه
لظروف �صعبة (.)Bandura & Bussey, 2004
واملرونة النف�سية هي عملية دينامية يظهر الفرد
من خاللها ال�سلوكات الإيجابية التك ّيفية خالل
مواجهته للم�صاعب ،وهذا يعني القدرة على
ال�صمود �أمام ال�صدمات وامل�شاكل دون انك�سار �أو
ت�ش ّوه ،والنزوع �إلى ا�سرتداد التوافق بعد التعر�ض
لل�صدمات �أو حدوث التغيريات (.)Wending, 2012
وهناك العديد من التعريفات للمرونة النف�سية
يقدمها الأدب النف�سي ،فيعرفها وايندل وبينريت
ونويز ( )Windle, Bennert & Noyes, 2011على
�أنها عملية دينامية ي�ستخدم الفرد خاللها
مهارات تكيف �إيجابية على الرغم من الأحداث
ال�صادمة التي يختربها� ،إ�ضافة �إلى كونها عملية
تعرب عن قدرة الفرد على التوافق مع ال�ضغط من
خالل ا�ستخدام الإمكانات ال�شخ�صية والبيئية
بغر�ض العودة �إلى حالة التوازن �أثناء مواجهة
ال�ضغوطات .بينما يعرفها لوثر و�سي�شيتي وبيكر
( )Luthar, Cicchetti & Becker, 2000على �أنها
عملية دينامية تت�ضمن تك ّيف ًا �إيجابي ًا مع املواقف
التي تعيق حتقيق الأهداف.
�أما احلويان وداود ( )2015فتعرفان املرونة
النف�سية على �أنها عملية دينامية يظهر الفرد من
خاللها ال�سلوك الإيجابي التك ّيفي يف الوقت الذي
يجابه فيه م�صاعب ج ّمة �أو �صدمات ،وتظهر
املرونة النف�سية عندما يتك ّيف الفرد ب�شكل ناجح
مع عوامل اخلطر التي يتعر�ض لها ،وهي ال تزيل
اخلطر والتوتر ولكنها ت�ساعد ال�شخ�ص يف التعامل
http://journals.uob.edu.bh
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معهما ب�شكل ف ّعال .وع ّرف كل من ما�سنت وب�ست
وجارمزي ()Masten, Best & Garmezy, 1990
املرونة النف�سية ب�أنها القدرة على التك ّيف الناجح
رغم التحديات �أو الظروف املهددة.
ويعرف كونر وديفد�سون (Connor & Davidson,
 )2003املرونة النف�سية من خالل قيا�سها ،حيث
�أن املكونات الأ�سا�سية للمرونة النف�سية تت�ضمن :
التفا�ؤل ،املثابرة ،الفعالية الذاتية ،مركز ال�ضبط
الداخلي ،القدرة على التك ّيف والدعم االجتماعي
املدرك .وي�ضع كل من واجنلد ويوجن (& Wagnild
 )Young, 1993املرونة النف�سية يف �إطار وقائي،
حيث يركزان على العوامل الوقائية يف ال�شخ�صية
حت�صن الفرد �ضد ال�ضغوط.
التي ّ
وي�ضيف ال�شيخ علي (� )2014أن املرونة النف�سية
هي الوجه الآخر لله�شا�شة النف�سية ،Vulnerability
وهي ال ت�شري �إلى بناء ثابت يف �شخ�صية الفرد،
بل �إنها تتح�سن بوجود عوامل وقائية �أخرى مثل
الدعم االجتماعي وتقدير الذات ومهارات حل
امل�شكالت� .أي �أن املرونة النف�سية تت�ضمن عنا�صر
مرتبطة مبواجهة ال�ضغوط والقدرة على التك ّيف،
و�أن ال�سمات ال�شخ�صية واملهارات التي ميتلكها
الفرد هي عنا�صر تراكمية ت�شكل البناء النف�سي
له وتتفاعل يف مواجهة اخلربات املختلفة .ويرى
�سيارو�شي وبيلي�ش وجود�سيل (Ciarrochi, Bilich
� )& Godsell, 2010: p. 110أن املرونة النف�سية
هي عملية التوافق اجليد واملواجهة الإيجابية
لل�صعوبات �أو ال�صدمات �أو ال�ضغوط النف�سية التي
يواجهها الب�شر ،مثل :امل�شكالت الأ�سرية ،م�شكالت
العالقات مع الآخرين ،امل�شكالت ال�صحية،
�ضغوطات العمل وامل�شكالت املالية.
وتعود املرونة النف�سية على الفرد بنتائج
�إيجابية ،بالرغم من عوامل التهديد التي من
املمكن �أن مير بها خالل حياته ،وهي تعك�س
الفروق الفردية بني الأفراد يف اال�ستجابة لعوامل
التهديد والتوتر ،فهناك من ي�ستجيب بطريقة
�إيجابية لظروفه القا�سية ،وهناك من ت�ؤ ّثر عليه
هذه الظروف وتنعك�س ب�شكل �سلبي على حياته.
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يف�سر وجود �أ�شخا�ص يتمتعون ب�صحة
وهذا ما ّ
نف�سية جيدة بالرغم من �أنهم يعي�شون يف ظروف
�صعبة (.)Masten, 2001
وت�ساعد املرونة النف�سية الفرد على التك ّيف،
بالرغم من وجود عوامل تهديد معيقة للتك ّيف
قد مير بها خالل مراحل حياته (Onwukwe,
 .)2010ولقد �أ�شار كا�شدان وكني (& Kashdan
� )Kane, 2011إلى العديد من ال�سمات التي يت�صف
بها الأفراد ذوو املرونة النف�سية ومنها :مهارات
التوا�صل الف ّعال ،تلقي الدعم االجتماعي ،فاعلية
العالقات مع الآخرين ،فاعلية الذات ،الأمل
والتفا�ؤل ،التد ّين وال�شعور باالنتماء.
�إن التعامل مع حتديات الواقع يتطلب قدرة
ا�ستثنائية للتك ّيف مع التغريات دون فقدان معنى
احلياة ،وهذا من �ش�أنه �أن يجعل مفهوم املرونة
يتقاطع مع مفاهيم مثل ال�صرب والتفا�ؤل وحت ّمل
النتائج ال�سلبية ،وبذلك تتكامل هذه العنا�صر مع ًا
من �أجل م�ساعدة الفرد للتغلب على الأحداث امل�ؤملة
والظروف ال�صعبة وامل�ضي قدم ًا باجتاه امل�ستقبل
(� .)Sutcliffe & Vogus, 2003إن تق ّبل الواقع
والتعامل معه ب�شكل �إيجابي يعترب من الق�ضايا
امله ّمة عند تناول مفهوم املرونة النف�سية (& Burns
 .)Anstey, 2010وتقا�س املرونة النف�سية من خالل
نتائجها ،وعند درا�ستها ال بد من قيا�س عدة عوامل
مثل :تقدير الذات وغياب املر�ض النف�سي وعوامل
الدعم الأ�سري واالجتماعي ومنط التن�شئة الأ�سرية
والقدرات العقلية (.)Stein, 2006
التوافق الزواجي:
يعد الزواج الناجح من �أهم ركائز ال�صحة
النف�سية للزوجني لإ�سهامه يف �إ�شباع العديد من
احلاجات والدوافع التي ي�صعب �إ�شباعها من
دونه ،مثل :دوافع اجلن�س ودوافع الوالد ّية واحلاجة
للحب والتقدير واحلاجة لت�أكيد الذات والهو ّية
(عبدالرحمن .)1998 ،والزواج الناجح يدفع
الزوجني للإجناز والإبداع ومقاومة �ضغوط احلياة
والعمل ( .)April & Taos, 2005كما ي�ساعد الزواج
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الناجح الزوجني يف حتقيق العديد من النجاحات
يف جماالت احلياة االجتماعية والعملية ،بينما
الزواج الفا�شل يعر�ض الزوجني مل�شكالت
مما ين ّمي
و�صعوبات قد ال ي�ستطيعون مواجهتهاّ ،
لديهم ال�شعور بالنق�ص وعدم الكفاءة الأمر الذي
يرتتّب عليه تعطيل طاقاتهم وقدراتهم ويق ّلل من
فر�ص جناحهم يف احلياة (حممود.)2006 ،
ويتوقف جناح العالقة الزوجية على م�ستوى
توافق الزوجني ور�ضاهما وتقبلهما للعالقة
الزوجية ،فالتوافق الزواجي م� ّؤ�شر للزواج الناجح
و�سوء التوافق م� ّؤ�شر للزواج الفا�شل .ومن �أهم
عالمات التوافق الزواجي :ال�شعور بال�سعادة
واالرتياح لوجود الزوج الآخر والتعاطف معه،
التما�سك بني الزوجني بحيث ي�شعر كل منهما
باملو ّدة والرحمة واحلب جتاه الآخر ،االن�سجام
والقدرة على حل امل�شكالت الأ�سرية ،كفاءة كل من
الزوجني يف القيام بواجباته نحو الآخر ،جناح كل
من الزوجني يف م�ساعدة الآخر على النمو وحتقيق
الذات ،واال�ستمتاع اجلن�سي لكل من الطرفني
(مر�سي� ،1995 ،ص.)231 :
ويلعب التوافق الزواجي دور ًا مه ّم ًا يف ا�ستقرار
الأ�سرة وحمايتها من االنزالق يف اخلالفات
مما ي�سمح بتوجيه طاقات
والنزاعات الأ�سريةّ ،
الأفراد نحو القيام ب�أدوارهم الأ�سرية واالجتماعية.
وللتوافق الزواجي �أثر �إيجابي على الأبناء يتم ّثل يف
ح�سن رعايتهم واالهتمام بهم وتلبية حاجاتهم
النف�سية واالجتماعية ،فالأزواج املتوافقون ي�شعرون
بالر�ضا وال�سعادة والإح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه
الأبناء (حممود.)2006 ،
ويرى البع�ض �أن ال�شرط الرئي�س للتوافق
الزواجي هو الن�ضج االنفعايل لكل من الزوجني،
حيث يعد الن�ضج االنفعايل للزوجني من �أكرث
العوامل �أهمية يف �إجناح �أي زواج (عبدالرحمن،
 .)1998ويرتبط التوافق الزواجي بتوقعات الدور،
وما ينتج عنها من �شعور بال�سعادة الزوجية ومعرفة
كل منهما بواجباته يف احلياة الزوجية ،والقيام
بهذه الأدوار على نحو كفء ومرن يف الوقت نف�سه.
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�إذ يرتتب على الزوج �أدوار �سلوكية متوقعة جتاه
الزوجة كما حددتها الثقافة و�أعراف البيئة التي
يعي�شانها ،كذلك ف�إن للزوجة مكانة ترتتب عليها
�أدوار �سلوكية متوقعة جتاه الزوج عليها �أن ت�ؤديها
لي�شعر كل منهما بالر�ضا جتاه الآخر (كفايف،
.)1999
وي�سهم الزواج يف تدعيم ال�صحة النف�سية لدى
الأزواج ملا يحققه من �إ�شباع احلاجات النف�سية
والبيولوجية واالجتماعية ،ولقد �أ ّكدت العديد من
الدرا�سات على �أهمية الزواج يف النمو النف�سي
للفرد و�أن املتزوجني يتمتّعون ب�سعادة و�إقبال
على احلياة وفعالية يف الإجناز والعمل مقارنة
بغري املتزوجني .ففي درا�سة ديفد وبروك وديفد
(� )David, Brock & David, 2000أظهرت النتائج
�أن الأزواج ذوي التفاعل اجليد والر�ضا عن الدور
اجلن�سي وجت ّنب النقد كان لديهم �شعور البهجة
والإح�سا�س العام بال�سعادة .كما �أظهرت نتائج
درا�سة عبدالرحمن (� )1998أن م�ستوى التوافق
النف�سي واالنفعايل واالجتماعي وال�صحي لدى
املتزوجني �أعلى منه لدى غري املتزوجني.
وتو�صلت درا�سة �إبراهيم (� )2001إلى �أن
ّ
�إدراك ال�سعادة الزوجية له ت�أثري دال على التوافق
االجتماعي والدرا�سي لدى الطالبات املتزوجات.
و�أ�شارت نتائج درا�سة دونيال وكري�ستني (Donial
� )& Christen, 1998إلى �أن احلالة الزواجية تعد
املتن ّبئ الأقوى مل�شاعر ال�سعادة مقارنة بالعديد من
املتغريات الأخرى كالعمر والتعلم وال�صحة واحلالة
الإقت�صادية .ويف درا�سة ديفد�سون وبيلي ويك
وهالفر�سون (Davidson, Bailiwick & Halverson,
� )1983أظهرت النتائج �أن ارتفاع التوافق الزواجي
يزيد من قدرة الأزواج على حت ّمل امل�ش ّقات
وال�ضغوط احلياتية والتغ ّلب على الأزمات.
ويف اجلانب الآخر ف�إن عدم التوافق الزواجي
وما يتبعه من عدم الإ�شباع العاطفي والنزاعات
الزوجية ي�ؤدي �إلى ال�شعور بعدم الأمان وظهور
القلق واالكتئاب وعدم االتزان النف�سي (عبداملعطي
تو�صلت درا�سة �أبرل وتو�س
ود�سوقي .)1993 ،وقد ّ
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(� )April & Taos, 2005إلى �أن �إدراك ال�ضغوط
الزوجية ي�ؤ ّثر �سلب ًا يف ال�صحة اجل�سمية للأزواج
مما
وم�ستوى قدرتهم على حت ّمل �ضغوط العمل ّ
ي�ؤدي �إلى ال�شعور بالت�شا�ؤم والتعا�سة.
الدرا�سات ال�سابقة:
�أجرى �إيلينج�سن وبيكر وبال�شر وكرنك

()Ellingsen, Baker, Blacher, & Crnic, 2014

درا�سة هدفت �إلى التحقق من العالقة بني املرونة
النف�سية لدى الأمهات وقدرتهن على مواجهة
التحديات ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()232
عائلة .وقد �أظهرت النتائج �أن الأمهات اللواتي
ميتلكن م�ستوى عال من املرونة النف�سية كن �أقدر
على مواجهة التحديات .كما �أظهرت النتائج �أي�ض ًا
وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا بني الدخل
وم�ستوى املرونة النف�سية لدى الأمهات.
ويف درا�سة �سينج و�صن ()Xing & Sun, 2013
التي هدفت �إلى التحقق من الدور الذي تلعبه
املرونة النف�سية يف مواجهة التحديات ،والقدرة
على اتخاذ القرارات الهامة .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )84طالب ًا وطالبة من جامعة بكني،
تراوحت �أعمارهم بني  17-23عام ًا .و�أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إلى �أن الأفراد ذوي املرونة العالية
�أظهروا كفاءة يف مواجهة عوامل الت�أثري ال�سلبية
وال�ضغوط النف�سية ،وكانت لديهم قدرة عالية يف
اتخاذ القرارات الهامة التي �ساعدتهم يف اجتياز
املحن التي تعر�ضوا لها.
و�أجرى �أوك�ش وهاورد ومالدن وميمورا وكيم
(Okesh, Howard, Mauldin, Mimura & Kim,

 )2012درا�سة للتحقق من العالقة بني ال�ضغط
االقت�صادي يف الأ�سر ذات الدخل املتدين واملرونة
النف�سية ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ()194
فرد ًا .و�أظهرت النتائج وجود عالقة �سالبة
دالة �إح�صائي ًا بني ال�ضغط االقت�صادي واملرونة
النف�سية ،حيث �أنه مع زيادة ال�ضغوط االقت�صادية
انخف�ض م�ستوى املرونة النف�سية لدى �إفراد عينة
الدرا�سة.
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وهدفت درا�سة �سافيتينا ونا�سرتان
� )& Nastran, 2012إلى التعرف على دور املرونة
النف�سية يف م�ساعدة ال�سيدات املتزوجات
وامل�صابات ب�سرطان الثدي على الت�أقلم مع املر�ض
وحت�سني م�ستوى التوافق الزواجي لديهن ،حيث
تكونت عينة الدرا�سة من ( )190امر�أة .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة فاعلية املرونة النف�سية يف حت�سني
التوافق الزواجي لديهن والت�أقلم مع املر�ض.
و�أجرى جر�شتاين وكرنيك وبال�شر وبيكر

(Savetina

()Gerstein, Crnic, Blacher & Baker, 2009

درا�سة حول املرونة النف�سية وال�ضغوط التي
يتعر�ض لها الآباء والأمهات يف الأ�سر التي متتلك
�أطفا ًال ب�إعاقات عقلية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة
من (� )115أ�سرة .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى
وجود عالقة موجبة بني املرونة النف�سية والتوافق
الزواجي لدى هذه الأ�سر ،والذي �ساعد الآباء
والأمهات يف مواجهة ال�ضغوط التي يتعر�ضون لها.
وهدفت درا�سة ليود وها�ستنجز (& Lioyd
� )Hastinges, 2009إلى التحقق من العالقة بني
املرونة النف�سية لدى الأزواج الذين لديهم �أطفا ًال
ب�إعاقات عقلية و�أعرا�ض القلق واالكتئاب لديهم،
حيث تكونت عينة الدرا�سة من (� )138أم ًا و()58
�أب ًا لديهم �أطفال يعانون من �إعاقات عقلية .وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستويات املرونة
النف�سية لدى الأمهات ارتبطت بعالقة �سالبة مع
�أعرا�ض االكتئاب ،وبالن�سبة للآباء فقد ارتبطت
م�ستويات املرونة النف�سية لديهم بعالقة �سالبة
مع �أعرا�ض القلق واالكتئاب� .أي �أن �أعرا�ض القلق
واالكتئاب تنخف�ض لدى الآباء ذوي امل�ستويات
املرتفعة من املرونة النف�سية ،وتنخف�ض �أعرا�ض
االكتئاب لدى الأمهات ذوات امل�ستويات املرتفعة
من املرونة النف�سية.
وهدفت درا�سة فاند�سربغر وهاريجان
وبيجر�ستاف (& Vandsburger, Harrigan
� )Biggerstaff, 2008إلى التعرف على العالقة بني
املرونة النف�سية لدى الأمهات يف الأ�سر منخف�ضة
الدخل وال�ضغوط املرتتبة على انخفا�ض دخل
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الأ�سرة ووجود الأطفال فيها ،حيث تكونت عينة
الدرا�سة من (� )128أم ًا يف �أ�سر ذات دخل
منخف�ض .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود
عالقة دالة �إح�صائي ًا بني انخفا�ض الدخل ووجود
الأطفال من جهة وم�ستوى املرونة النف�سية لدى
الأمهات من جهة �أخرى.
و�أجرى كاالمبايل و�أوكز وليونز وجرير
وجيل�سبي (& Kallampally, Oakes, Lyons, Greer
 )Gillespie, 2007درا�سة للتحقق من العالقة بني
املرونة النف�سية والتوافق الزواجي لدى الأزواج
الأمريكيني من �أ�صول �آ�سيوية ،حيث تكونت عينة
الدرا�سة من ( )57رج ًال و (� )52سيدة ،متزوجني
ويعي�شون يف الواليات املتحدة الأمريكية لفرتة
تزيد على اخلم�س �سنوات .وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة عدم وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني
املرونة النف�سية والتوافق الزواجي لدى �أفراد عينة
الدرا�سة.
ويف درا�سة �أوثرن وجونز �سانبي وويليام�سون
()Orthner, Jones-Snapei & Williamson, 2004

التي هدفت �إلى التحقق من القدرة التنب�ؤية للمرونة
النف�سية يف التوافق الزواجي لدى الأ�سر حمدودة
الدخل� ،أظهرت النتائج �أن املرونة النف�سية تنبئت
بالتوافق الزواجي والإيجابية يف الأ�سر ذات الدخل
املحدود.
وهدفت درا�سة فاند�سربغر وبيجر�ستاف
(� )Vandsburger & Biggerstaff, 2004إلى التعرف
�إلى الدور الذي تلعبه املرونة النف�سية يف توافق
الأ�سر ذات الدخل املنخف�ض ،حيث تكونت عينة
الدرا�سة من (� )128أ�سرة ذات دخل منخف�ض.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى �أن املرونة النف�سية
�ساهمت يف خف�ض ال�ضغوط النف�سية املرتتبة
على انخفا�ض دخل الأ�سرة ،وح�سنت من م�ستوى
التوافق الأ�سري.
يالحظ �أن نتائج الدرا�سات ال�سابقة قد
�أ�شارت �إلى الدور الذي تلعبه املرونة النف�سية
يف م�ساعدة ال�سيدات املتزوجات يف مواجهة
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التحديات وال�ضغوط النف�سية وحت�سني م�ستوى
التوافق الزواجي لديهن (;Ellingsen et al., 2014
;Svetina & Nastrn, 2012; Gerstein et al., 2009

;Lioyd & Hastinges, 2009; Orthner et al., 2004

 )Vandsburger & Biggerstaff, 2004بينما �أ�شارت
نتائج درا�سة كاالمبايل و�آخرين (Kallampally
� )et al., 2007إلى عدم وجود عالقة بني املرونة
النف�سية والتوافق الزواجي لديهن .وهذا ما دفع
الباحثني لإجراء الدرا�سة احلالية للتحقق من هذه
النتائج على عينة من الطالبات املتزوجات اللواتي
يعانني من �ضغوط الدرا�سة بالإ�ضافة �إلى �ضغوط
احلياة الزوجية ،وقد ذهبت هذه الدرا�سة �إلى �أبعد
من ذلك حيث هدفت �إلى اختبار القدرة التنب�ؤية
للمرونة النف�سية بالتوافق الزواجي لديهن.
و�أ�شارت نتائج درا�ستي (Ellingsen et al.,
� )2014; Okesh et al., 2012إلى انخفا�ض م�ستوى
املرونة النف�سية لدى ال�سيدات املتزوجات يف الأ�سر
ذات الدخل املتدين ،بينما �أ�شارت نتائج درا�سة
فاندزبريغر ورفاقه ()Vandsburger et al., 2008
�إلى عدم وجود عالقة بني م�ستوى املرونة النف�سية
لدى ال�سيدات املتزوجات من جهة ودخل الأ�سرة
ووجود الأطفال فيها من جهة �أخرى .وجاءت هذه
الدرا�سة للك�شف عن م�ستوى املرونة النف�سية لدى
الطالبات املتزوجات ،والك�شف عن ما �إذا كان
هناك فروق يف املرونة النف�سية لديهن تعزى لدخل
الأ�سرة ووجود الأبناء فيها .وبالتايل فقد متيزت
هذه الدرا�سة عن �سابقاتها من حيث اهتمامها
بالطالبات املتزوجات على وجه اخل�صو�ص ،ومن
حيث تناولها للمرونة النف�سية يف �ضوء متغريات
دخل الأ�سرة ووجود الأبناء فيها ،ومن حيث حتققها
من القدرة التنب�ؤية للمرونة النف�سية بالتوافق
الزواجي لدى الطالبات املتزوجات.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
الحظ الباحثان ومن خالل عملهما كمدر�سني
يف اجلامعة �أن الطالبات املتزوجات يعانني من
�ضغوط وحتديات يعربن عنها مرار ًا ،مما ينعك�س
وب�شكل وا�ضح على �أدائهن الدرا�سي وتفاعلهن
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داخل قاعات املحا�ضرات وعلى �أدوارهن كزوجات
و�أمهات ،مما دفعهما لإجراء هذه الدرا�سة وت�سليط
ال�ضوء على املرونة النف�سية كمهارة �ضرورية
ت�ساعدهن على مواجهة التحديات وحتقيق م�ستوى
�أف�ضل من التوافق الزواجي .وتتلخ�ص م�شكلة
الدرا�سة يف الك�شف عن م�ستوى املرونة النف�سية
لدى عينة من الطالبات املتزوجات يف اجلامعة
الها�شمية ،والك�شف عن ما �إذا كان هناك فروق
يف املرونة النف�سية لديهن تعزى ملتغريي (دخل
الأ�سرة ،وجود الأبناء) ،بالإ�ضافة �إلى الك�شف عن
القدرة التنب�ؤية للمرونة النف�سية بالتوافق الزواجي
لديهن .وب�شكل حم ّدد حتاول هذه الدرا�سة الإجابة
عن الأ�سئلة التالية:
1.1ما م�ستوى املرونة النف�سية لدى طالبات
اجلامعة الها�شمية املتزوجات؟
2.2هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة (  )0.05=αبني الأو�ساط احل�سابية
للمرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة
الها�شمية املتزوجات تعزى للمتغريين (دخل
الأ�سرة ،وجود الأبناء)؟
3.3ما هي القدرة التنب�ؤية للمرونة النف�سية
ب�أبعادها بالتوافق الزواجي و�أبعاده لدى
طالبات اجلامعة الها�شمية املتزوجات؟
�أهمية الدرا�سة:
يعد مو�ضوع املرونة النف�سية من املو�ضوعات
احلديثة ن�سبي ًا يف الدرا�سات النف�سية� ،إذ بد�أ
هذا املفهوم باختزال عدد من املفاهيم الأخرى
التي تنطوي حتته مثل ال�صالبة والتنظيم الذاتي
ومهارات التوافق وغريها .وتربز �أهمية هذه
الدرا�سة من خالل ت�سليط ال�ضوء على �شريحة من
املجتمع تتعر�ض ل�ضغوط احلياة الزوجية و�ضغوط
الدرا�سة اجلامعية يف �آن مع ًا ،وهي �شريحة
الطالبات املتزوجات ،حيث ت�سعى هذه الدرا�سة
للك�شف عن م�ستوى املرونة النف�سية لديهن ،وفيما
�إذا كان هناك فروق يف املرونة النف�سية تعزى لدخل
الأ�سرة ووجود الأبناء فيها ،والك�شف �أي�ض ًا عن
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القدرة التنب�ؤية للمرونة النف�سية بالتوافق الزواجي
مما يتيح الفر�صة للباحثني واملهتمني
لديهنّ .
للتعرف على البنية النف�سية له�ؤالء الفتيات اللواتي
يختربن الزواج والدرا�سة مع ًا رغم ال�صعوبات
والتحديات املرتبطة بذلك ،والتعرف على الدور
الذي تلعبه املرونة النف�سية يف م�ساعدتهن على
مواجهة ال�ضغوط والتحديات واحلد من ت�أثريها
على اال�ستقرار الأ�سري وحت�سني فر�ص التوافق
الزواجي لديهن ،وعلى اجلانب العملي تربز �أهمية
هذه الدرا�سة من خالل تقدمي التو�صيات املنا�سبة
للعناية بهذه ال�شريحة من الطالبات اجلامعيات
من خالل تقدمي الدعم النف�سي وت�صميم الربامج
الإر�شادية التي ت�ساعدهن يف حت�سني م�ستوى
املرونة النف�سية لديهن.
م�صطلحات الدرا�سة:
املرونة النف�سية (:)Psychological Resilience
هي عملية دينامية يظهر الفرد من خاللها ال�سلوك
الإيجابي التك ّيفي يف الوقت الذي يواجه فيه
امل�صاعب والتح ّديات ،وهي تعترب من اخل�صائ�ص
الإيجابية يف ال�شخ�صية والتي تعك�س قدرة الفرد
على التعامل مع الأزمات بطرق �إيجابية (Madden,
 .)2007ويعبرّ عنها �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة من
خالل الدرجة التي يح�صل عليها الفرد على
مقيا�س املرونة النف�سية امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
التوافق الزواجي (:)Marital Adjustment
هو االتفاق الن�سبي بني الزوجني على املوا�ضيع
احليوية املتعلقة بحياتهما امل�شرتكة ،وامل�شاركة
يف �أعمال و�أن�شطة م�شرتكة ،وتبادل العواطف،
وال�شعور باالطمئنان والر�ضا والقبول جتاه الآخر
(اخلويل .)1982 ،ويعبرّ عنه �إجرائي ًا يف هذه
الدرا�سة من خالل الدرجة التي يح�صل عليها
الفرد على مقيا�س التوافق الزواجي امل�ستخدم يف
هذه الدرا�سة.
الطالبات املتزوجات (Married female
 :)studentsهن ال�سيدات اللواتي يدر�سن يف
اجلامعات درا�سة نظامية ،ولديهن م�س�ؤوليات
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�أ�سرية جتاه �أزواجهن و�أبنائهن من جهة،
وم�س�ؤوليات درا�سية من جهة �أخرى.
حمددات الدرا�سة:
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بعينتها والتي
اقت�صرت على طالبات مت اختيارهن من جامعة
واحدة يف الأردن ،ورمبا تختلف النتائج لو اختريت
العينة من جامعات �أخرى تقع يف مناطق خمتلفة
على ال�صعيد الثقايف واالقت�صادي .وتتحدد
نتائج هذه الدرا�سة �أي�ض ًا ب�أداتي القيا�س ودالالت
�صدقهما وثباتهما ،وبجدية امل�شاركات يف الإجابة
على فقرات �أداتي القيا�س امل�ستخدمتني يف
الدرا�سة.
الطريقة والإجراءات:
منهج الدرا�سة:
اتبعت الدرا�سة احلالية منهج ًا و�صفي ًا تنب�ؤي ًا؛
للك�شف عن م�ستوى املرونة النف�سية لدى الطالبات
املتزوجات ،وللك�شف عن �أثر دخل الأ�سرة ووجود
الأبناء على املرونة النف�سية و�أبعادها لديهن،
بالإ�ضافة �إلى الك�شف عن القدرة التنب�ؤية
للمرونة النف�سية بالتوافق الزواجي لدى الطالبات
املتزوجات .وذلك ملنا�سبته لطبيعة هذه الدرا�سة
و�أهدافها.
جمتمع الدرا�سة وعينتها:
ت�ألف جمتمع هذه الدرا�سة من جميع الطالبات
املتزوجات يف اجلامعة الها�شمية وامل�سجالت يف
الف�صل ال�صيفي من العام الدرا�سي 2015/2016
يف جميع التخ�ص�صات �ضمن برناجمي
البكالوريو�س واملاج�ستري والبالغ عددهن ()866
طالبة .وكونت عينة الدرا�سة من طالبات ع�شرين
�شعبه ( 15بكالوريو�س 5 ،ماج�ستري) وقد كانت هذه
ال�شعب جميعها متي�سرة ،حيث بلغ عدد امل�شاركات
يف الدرا�سة ()107؛ بواقع ( )80طالبة يف برنامج
البكالوريو�س و ( )27طالبة يف برنامج املاج�ستري.
واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا
للمتغريين (دخل الأ�سرة ،وجود الأبناء).
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اجلدول  : 1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا للمتغريين.
املتغري
دخل الأ�سرة

وجود الأبناء

م�ستويات املتغري
مرتفع/فوق  800دينار �شهر ًيا
منخف�ض�/أقل من  800دينار �شهر ًيا
الكلي
يوجد
ال يوجد
الكلي

�أدوات الدرا�سة:
 .1مقيا�س كونر – ديفد�سون للمرونة النف�سية
(:)Connor – Davidson Resilience Scale
قام بتطويره كونر وديفد�سون (& Connor
 .)Davidson, 2003ويتكون املقيا�س يف ن�سخته
الأ�صلية من ( )25فقرة تتم اال�ستجابة عليها ح�سب
تدريج ليكرت اخلما�سي ،حيث يحدد امل�ستجيب
درجة موافقته على كل فقرة وفق ما يلي� :أوافق
ب�شدة� ،أوافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق
ب�شدة .ويتكون املقيا�س من ثالثة �أبعاد فرعية هي:
ال�صالبة ( :)Hardinessهي قدرة ال�شخ�ص
على حت ّمل الإحباط ومواجهة امل�صاعب ،بالإ�ضافة
�إلى �إميانه بقدراته الداخلية .وتقي�سه الفقرات
التالية.24 ،23 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،4 :
امل�صادر ( :)Resourcefulnessهي �سيطرة الفرد
على املواقف التي يواجهها ،و�شعوره بال�سيطرة
على تفا�صيل حياته ب�شكل عام .وتقي�سه الفقرات
التالية.25 ،22 ،13 ،11 ،5 ،2 ،1 :
التفا�ؤل ( :)Optimismوهو النظرة الإيجابية
للحياة .وتقي�سه الفقرات التالية،9 ،8 ،7 ،6 ،3 :
.21 ،20 ،19 ،10
�صدق املقيا�س وثباته يف ن�سخته الأ�صلية:
�أ�شارت درا�سة تطوير املقيا�س �إلى متتعه بعدد
من خ�صائ�ص ال�صدق ،حيث حقق م�ؤ�شرات �صدق
البناء بعد �إجراء التحليل العاملي اال�ستك�شايف على
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التكرار
33
74
107
61
46
107

الن�سبة املئوية
30.84
69.16
100.00
57.01
42.99
100.00

عينة مكونة من (� )577شخ�ص ًا من الرا�شدين،
ف�سرت ن�سبة عالية
والذي ك�شف عن خم�سة عوامل ّ
من التباين ،وهي :الكفاءة ال�شخ�صية وال�صالبة،
الثقة بالنف�س وحتمل النتائج ال�سلبية ،التقبل
الإيجابي للتغيري ،ال�سيطرة والروحانية ،ال�صالبة.
وكانت جميع قيم ت�ش ّبع الفقرات على العوامل التي
تنتمي �إليها �أعلى من ( .)0.3كما مت احت�ساب
م�ؤ�شرات ال�صدق التباعدي بني العوامل والأبعاد
التي تنتمي �إليها ،حيث كانت معامالت االرتباط
دالة وبلغت �أعلى من ( )0.7على جميع الأبعاد.
وفيما يتع ّلق بثبات املقيا�س ،فقد �أ�شارت
نتائج ثبات االتّ�ساق الداخلي املح�سوب با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا �إلى �أن جميع �أبعاد املقيا�س
متتعت مبعامالت ثبات مرتفعة ،حيث كانت �أعلى
من ( .)0.89كما �أ�شارت نتائج الثبات بالإعادة
�إلى �أن معامل االرتباط بني زمني التطبيق كان
( .)0.87وهذا ي�شري �إلى �أن املقيا�س بن�سخته
الأ�صلية يتمتع مبعامالت ثبات مرتفعة (& Connor
.)Davidson, 2003
�صدق املقيا�س وثباته يف ن�سخته املع ّربة:
بعد احل�صول على الن�سخة الأ�صلية من
املقيا�س ،قام الباحثان برتجمته �إلى اللغة العربية،
ثم عر�ضت الفقرات على عدد من املخت�صني يف
جمال الرتجمة والتعريب من �أجل احلكم على دقة
الرتجمة .بعد ذلك عر�ض املقيا�س على خمت�ص يف
اللغة العربية للتحقق من ال�سالمة اللغوية للفقرات،
والذي قدم بع�ض املالحظات التي مت الأخذ بها يف
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الن�سخة املعدلة .و�أخري ًا مت عر�ض املقيا�س على
ع�شرة من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
يف جمال علم النف�س والإر�شاد النف�سي وعلم النف�س
الإكلينيكي ،وكان الهدف من التحكيم التحقق من
دقة الرتجمة ومالئمة الفقرات للمجاالت ال�سلوكية
التي تنتمي �إليها .وتكونت ن�سخة التحكيم من
( )25فقرة ،وقد �أ�شار بع�ض املحكمني �إلى �إعادة
�صياغة بع�ض الفقرات لتكون �أكرث و�ضوح ًا ،وقد
مت الأخذ باملالحظات التي �أتفق عليها ( )%70من
املحكمني.
بعد االنتهاء من ترجمة املقيا�س ،و�إجراءات
ال�صدق املنطقي ،و�إجراء التعديالت املنا�سبة على
الفقرات التي �أ�شار �إليها املحكمون .مت تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية بلغ عدد �أفرادها
( )25طالبة متزوجة من اجلامعة الها�شمية من
خارج عينة الدرا�سة ،وذلك حل�ساب معامالت
ارتباط بري�سون بني الفقرات وبني املرونة
النف�سية والأبعاد التي تتبع لها ،حيث تراوحت قيم
معامالت ارتباط فقرات بعد ال�صالبة مع بعدها
بني ( )0.61-0.75ومع املرونة النف�سية بني
( ،)0.53-0.69وتراوحت قيم معامالت ارتباط
بعد امل�صادر مع بعدها بني ( )0.56-0.69ومع
املرونة النف�سية بني ( ،)0.37-0.68وتراوحت
قيم معامالت ارتباط فقرات بعد التفا�ؤل مع
بعدها بني ( )0.56-0.65ومع املرونة النف�سية
بني (.)0.47-0.63
يالحظ من القيم �سالفة الذكر اخلا�صة ب�صدق
البناء؛ �أن قيم معامل ارتباط كل فقرة من فقرات
�أداة الدرا�سة مع املرونة النف�سية والأبعاد التي تتبع
لها مل تقل عن معيار ( )0.20مما ي�شري �إلى جودة
بناء فقرات �أداة الدرا�سة (عودة .)2010 ،بالإ�ضافة
�إلى ما تقدم؛ مت ح�ساب معامالت ارتباط الأبعاد مع
املقيا�س حيث تراوحت بني ( ،)0.86-0.92كما
مت ح�ساب معامالت االرتباط البينية للأبعاد حيث
تراوحت بني ( ،)0.66-0.73وذلك با�ستخدام
معامل ارتباط بري�سون.
ولأغرا�ض التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي
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للمرونة النف�سية و�أبعادها؛ فقد مت ح�سابه با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا ( )Cronbach’s Alphaعلى
بيانات التطبيق الأول للعينة اال�ستطالعية ،حيث
بلغت قيمته للمرونة النف�سية ( ،)0.91ولأبعادها
تراوحت قيمته بني ( .)0.74-0.82ولأغرا�ض
التحقق من ثبات الإعادة للمرونة النف�سية و�أبعادها؛
فقد مت �إعادة التطبيق على العينة اال�ستطالعية
�سالفة الذكر بطريقة االختبار و�إعادته ()Test-Retest
بفا�صل زمني مقداره �أ�سبوعان بني التطبيقني الأول
والثاين ،ومت ح�ساب ثبات الإعادة با�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون بني التطبيقني الأول والثاين على
العينة اال�ستطالعية ،حيث بلغت قيمته للمرونة
النف�سية ( )0.92ولأبعادها تراوحت قيمته بني
(.)0.84-0.89
معيار ت�صحيح �أداة الدرا�سة الأولى:
مت اعتماد النموذج الإح�صائي ذي التدريج
الن�سبي؛ بهدف �إطالق الأحكام على الأو�ساط
احل�سابية اخلا�صة باملرونة النف�سية ،والأبعاد التي
تتبع لها ،والفقرات التي تتبع للأبعاد ،وذلك على
النحو التايل:
م�ستوى املرونة النف�سية
مرتفع
متو�سط
منخف�ض

فئة الأو�ساط احل�سابية
�أكرث من 3.66
2.34-3.66
�أقل من 2.34

 .2مقيا�س التوافق الزواجي
:)Adjustment
قام الباحثان ب�إعداد مقيا�س التوافق الزواجي
من خالل مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات
ال�سابقة ،واالطالع على عدد من مقايي�س التوافق
الزواجي ،مثل�( :صمادي وخمادمة2004 ،؛
الطاهات2002 ،؛ اخلليل1999 ،؛ عبدالرحمن،
1998؛ القوا�سمي.)1995 ،
وحدد الباحثان جمالني للمقيا�س ،ثم قاما
ب�صياغة الفقرات املنا�سبة لكل جمال ،وقد بلغ
عدد فقرات املقيا�س ( )46فقرة ،وذلك على

(Marital
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النحو التايل:
املجال العاطفي :جمموعة من العوامل املرتبطة
بالأحا�سي�س وامل�شاعر التي ت�ؤثر بدرجات التقارب
النف�سي ،والنابعة من احلاجات والرغبات التي
تدفع الزوج �إلى بع�ض ال�سلوكيات التي تظهر طبيعة
اال�ستقرار العاطفي لدى الأزواج واملتمثلة بدرجات
التوافق ،وي�شتمل هذا املجال على الفقرات من
(� )1إلى (.)23
املجال الفكري :جمموعة من العوامل الثقافية
امل�ؤثرة على التقارب العقلي والذهني بني الأزواج،
من خالل عدد من املمار�سات املتمثلة باحلوار
والنقا�ش لإبداء الر�أي وتق ّبل الر�أي الآخر ،والتي
تنعك�س على درجات التوافق الفكري ،وي�شتمل هذا
املجال على الفقرات من (� )24إلى (.)46
�صدق املقيا�س وثباته:
مت عر�ض املقيا�س على ع�شرة من املحكمني من
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال علم النف�س
والقيا�س والإر�شاد النف�سي واللغة العربية ،وكان
الهدف من التحكيم التحقق من مالئمة الفقرات
للمجاالت التي تنتمي �إليها ،والتحقق من مدى
و�ضوحها و�سالمة ال�صياغة اللغوية ،وقد مت الأخذ
باملالحظات التي اتفق عليها ( )%70من املحكمني.
وبعد الأخذ بهذه املالحظات ،مت حذف ( )6فقرات،
وتعديل �صياغة بع�ض الفقرات ،لي�صبح عدد الفقرات
( )46فقرة بعد �أن كانت ( )52فقرة.
بعد االنتهاء من �إجراءات ال�صدق املنطقي،
و�إجراء التعديالت املنا�سبة على الفقرات التي
�أ�شار �إليها املحكمون .مت تطبيق املقيا�س على
عينة ا�ستطالعية بلغ عدد �أفرادها ( )25طالبة
متزوجة من اجلامعة الها�شمية من خارج عينة
الدرا�سة ،وذلك حل�ساب معامالت ارتباط بري�سون
بني الفقرات وبني التوافق الزواجي لديهن والأبعاد
التي تتبع له ،حيث تراوحت قيم معامالت ارتباط
فقرات البعد العاطفي مع بعدها بني (-0.87
 ،)0.64ومع التوافق الزواجي بني (-0.82
 .)0.58وتراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات
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البعد الفكري مع بعدها بني ( )0.43-0.85ومع
التوافق الزواجي بني (.)0.40-0.78
يالحظ من القيم �سالفة الذكر اخلا�صة ب�صدق
البناء؛ �أن قيم معامل ارتباط كل فقرة من فقرات
�أداة الدرا�سة مع التوافق الزواجي والأبعاد التي
تتبع له مل تقل عن معيار ()0.20؛ مما ي�شري �إلى
جودة بناء فقرات �أداة الدرا�سة (عودة.)2010 ،
بالإ�ضافة �إلى ما تقدم؛ مت ح�ساب معامالت
ارتباط البعدين مع املقيا�س ،حيث تراوحت بني
( ،)0.89-0.91كما مت ح�ساب معامل االرتباط
البيني للبعدين حيث بلغت قيمته ( ،)0.83وذلك
با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون.
ولأغرا�ض التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي
للتوافق الزواجي وبعديه؛ فقد مت ح�سابه با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا ( )Cronbach’s Alphaعلى
بيانات التطبيق الأول للعينة اال�ستطالعية ،حيث
بلغت قيمته للتوافق الزواجي ( ،)0.92ولبعديه
تراوحت قيمته بني ( .)0.89-0.91ولأغرا�ض
التحقق من ثبات الإعادة للتوافق الزواجي وبعديه؛
فقد مت �إعادة التطبيق على العينة اال�ستطالعية
بطريقة االختبار و�إعادته ( )Test-Retestبفا�صل
زمني مقداره �أ�سبوعان بني التطبيقني الأول
والثاين ،حيث مت ح�سابه با�ستخدام معامل ارتباط
بري�سون بني التطبيقني الأول والثاين ،حيث بلغت
قيمته للتوافق الزواجي ( ،)0.90ولبعديه تراوحت
قيمته بني (.)0.83-0.88
معيار ت�صحيح �أداة الدرا�سة الثانية:
مت اعتماد النموذج الإح�صائي ذي التدريج
الن�سبي؛ بهدف �إطالق الأحكام على الأو�ساط
احل�سابية اخلا�صة بالتوافق الزواجي ،والبعدين
اللذين يتبعان له ،والفقرات التي تتبع للبعدين،
وذلك على النحو التايل:
م�ستوى التوافق
الزواجي
مرتفع
متو�سط
منخف�ض

فئة الأو�ساط
احل�سابية
�أكرث من 3.66
2.34-3.66
�أقل من 2.34
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الإجراءات:
قدم الباحثان للم�شاركات معلومات عن
الدرا�سة والهدف منها ،و�أ ّكدا لهن �أن امل�شاركة
طوعية .ومن ثم و ّزعت اال�ستبانة عليهن ،ومت
تو�ضيح التعليمات اخلا�صة بالبيانات الدميغرافية
وبكل �أداة من الأدوات التي ت�ضمنتها .و�أ�شار
الباحثان �إلى �أنه من ال�ضروري عدم ترك �أي مفردة
دون ا�ستجابة ،وقد ا�ستغرقت عملية اال�ستجابة من
( )40 – 30دقيقة.
متغريات الدرا�سة:
مت ت�صنيف متغريات الدرا�سة وفق ًا لأ�سئلتها،
وذلك على النحو التايل :فيما يتعلق بال�س�ؤال
الثاين ،فقد ا�شتمل على متغريين م�ستقلني هما:
دخل الأ�سرة (مرتفع ،منخف�ض) ،ووجود �أبناء
(يوجد ،ال يوجد)؛ كما ا�شتمل ال�س�ؤال على متغري
تابع واحد هو املرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة
الها�شمية املتزوجات و�أبعادها� .أما ال�س�ؤال الثالث،
فقد ا�شتمل على متغري م�ستقل (متنبئ) واحد هو
املرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة الها�شمية
املتزوجات و�أبعادها ،ومتغري تابع واحد هو
التوافق الزواجي لدى طالبات اجلامعة الها�شمية
املتزوجات و�أبعاده.
املعاجلة الإح�صائية:
متت املعاجلة الإح�صائية للبيانات يف هذه
الدرا�سة با�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية ( ،)SPSSوذلك على النحو التايل:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول :فقد مت ح�ساب
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية
للمرونة النف�سية والأبعاد التي تتبع لها لدى
طالبات اجلامعة الها�شمية املتزوجات ،مع
مراعاة ترتيب الأبعاد تنازلي ًا وفق ًا لأو�ساطها
احل�سابية.
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين :فقد مت ح�ساب
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية
للمرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة
http://journals.uob.edu.bh

الها�شمية املتزوجات وفق ًا للمتغريين ،ثم مت
�إجراء حتليل التباين الثنائي (دون تفاعل)
لها وفق ًا للمتغريين ،كما مت ح�ساب الأو�ساط
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد املرونة
النف�سية لديهن وفق ًا للمتغريين ،ثم مت �إجراء
حتليل التباين الثنائي املتعدد (دون تفاعل) لها
جمتمعة وفق ًا للمتغريين.
للإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الثالث :فقد مت ح�ساب
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية
اخلا�صة بكل من :املتغريات املتنب�أ بها ،وكذلك
املتغريات املتنبئة .ثم مت ح�ساب قيم معامالت
االرتباط اخلطية البينية لها ،ثم مت ا�ستخدام
حتليل االنحدار اخلطي املتعدد باعتماد �أ�سلوب
�إدخال املتغريات املتنبئة ( ،)Stepwiseثم مت
ح�ساب �أوزان االنحدار الالمعيارية ،و�أوزان
االنحدار املعيارية ،وقيم (ت) املح�سوبة لها
وفق ًا لطريقة �إدخال املتغريات املتنبئة �إلى
النموذج التنب�ؤي (.)Stepwise
عر�ض النتائج:
هدفت الدرا�سة �إلى الك�شف عن القدرة
التنب�ؤية للمرونة النف�سية و�أبعادها بالتوافق
الزواجي و�أبعاده لدى طالبات اجلامعة الها�شمية
املتزوجات ،بالإ�ضافة �إلى الوقوف على م�ستوى
املرونة النف�سية لديهن ،وحتري �أثر متغريي دخل
الأ�سرة ووجود الأبناء على املرونة النف�سية لديهن،
وذلك بالإجابة عن كل من �أ�سئلة الدرا�سة التالية:
�أو ًال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ،الذي
ن�ص على“ :ما م�ستوى املرونة النف�سية لدى
طالبات اجلامعة الها�شمية املتزوجات؟”
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ فقد مت ح�ساب
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمرونة
النف�سية و�أبعادها لدى طالبات اجلامعة الها�شمية
املتزوجات ،مع مراعاة ترتيب �أبعاد املرونة النف�سية
لديهن تنازلي ًا وفق ًا لأو�ساطها احل�سابية ،وذلك
كما يف اجلدول (.)2
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اجلدول ( :)2الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمرونة النف�سية و�أبعادها لدى طالبات اجلامعة الها�شمية
املتزوجات ،مرتب ًة تنازل ًيا وف ًقا لأو�ساطها احل�سابية.
الو�سط
امل�ستوى
االنحرافاملعياري
املرونة النف�سية و�أبعادها
الرتبة الرقم
احل�سابي
مرتفع
0.49
4.23
امل�صادر
2
1
مرتفع
0.50
4.14
التفا�ؤل
3
2
مرتفع
0.58
3.95
ال�صالبة
1
3
مرتفع
0.47
4.10
الكلي للمقيا�س

يالحظ من اجلدول (� )2أن م�ستوى املرونة
النف�سية و�أبعادها لدى طالبات اجلامعة الها�شمية
املتزوجات قد كان مرتفع ًا ،حيث جاءت �أبعاد
املرونة النف�سية وفق ًا لأهميتها لدى الطالبات
املتزوجات على الرتتيب التايل :بعد امل�صادر يف
املرتبة الأولى ،تاله بعد التفا�ؤل يف املرتبة الثانية،
ثم تاله بعد ال�صالبة يف املرتبة الثالثة.
ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ،الذي
ن�ص على“ :هل توجد فروق دالة �إح�صائياً

عند م�ستوى الداللة ( )0.05=αبني الأو�ساط
احل�سابية للمرونة النف�سية لدى طالبات
اجلامعة الها�شمية املتزوجات وفقاً للمتغريين
(دخل الأ�سرة ،وجود الأبناء)؟”
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ فقد مت ح�ساب
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمرونة
النف�سية لدى طالبات اجلامعة الها�شمية املتزوجات
وفق ًا للمتغريين ،وذلك كما يف اجلدول (.)3

اجلدول ( :)3الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة الها�شمية املتزوجات
وفقاً للمتغريين.
املتغري
دخل الأ�سرة
وجود الأبناء

م�ستويات املتغري
مرتفع/فوق  800دينار �شهر ًيا
منخف�ض�/أقل من  800دينار �شهر ًيا
يوجد
ال يوجد

يالحظ من اجلدول ( )3وجود فروق ظاهرية
بني الأو�ساط احل�سابية للمرونة النف�سية لدى
طالبات اجلامعة الها�شمية املتزوجات ناجتة عن
اختالف م�ستويات املتغريين ،وبهدف التحقق
من جوهرية الفروق الظاهرية؛ مت �إجراء حتليل

الو�سط احل�سابي
4.20
4.05
4.14
4.05

االنحراف املعياري
0.46
0.47
0.40
0.55

التباين الثنائي (دون تفاعل)
 )without interactionللمرونة النف�سية لدى
الطالبات املتزوجات وفق ًا للمتغريين ،وذلك كما
يف اجلدول (.)4

(2-way ANOVA

اجلدول ( :)4نتائج حتليل التباين الثنائي (دون تفاعل) للمرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة الها�شمية املتزوجات
وفقاً للمتغريين.
الداللة
درجة
جمموع
ف
و�سط جمموع املربعات
م�صدر التباين
الإح�صائية
املربعات احلرية
0.16
2.03
0.45
1
0.45
دخل الأ�سرة
0.46
0.54
0.12
1
0.12
وجود الأبناء
0.22
104
22.93
اخلط�أ
106
23.60
الكلي
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يتبني من اجلدول ( )4عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ) 0.05= αبني الأو�ساط
احل�سابية للمرونة النف�سية لدى الطالبات املتزوجات تعزى ملتغريي (دخل الأ�سرة ،وجود الأبناء).
كما مت ح�ساب الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد املرونة النف�سية لدى الطالبات املتزوجات
وفق ًا للمتغريين ،وذلك كما يف اجلدول (.)5
اجلدول ( :)5الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد املرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة الها�شمية
املتزوجات وف ًقا للمتغريين.
املتغري
دخل
الأ�سرة

وجود
الأبناء

م�ستويات املتغري

الإح�صائي

مرتفع/فوق 800
دينار �شهر ًيا

الو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
الو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
الو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
الو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري

منخف�ض�/أقل من 800
دينار �شهر ًيا
يوجد
ال يوجد

يالحظ من اجلدول ( )5وجود فروق ظاهرية
بني الأو�ساط احل�سابية لأبعاد املرونة النف�سية لدى
الطالبات املتزوجات ناجتة عن اختالف م�ستويات
املتغريين ،وبهدف التحقق من جوهرية الفروق
الظاهرية؛ مت ح�ساب معامالت االرتباط بني �أبعاد
املرونة النف�سية لدى الطالبات املتزوجات متبوعة

�أبعاد املرونة النف�سية:
التفا�ؤل
امل�صادر
ال�صالبة
4.24
4.29
4.10
0.44
0.44
0.63
4.09
4.21
3.88
0.52
0.51
0.55
4.16
4.28
4.00
0.42
0.45
0.52
4.11
4.18
3.88
0.60
0.55
0.65

ب�إجراء اختبار  Bartlettللكروية وفق ًا للمتغريين،
لتحديد �أن�سب حتليل تباين ميكن ا�ستخدامه،
�أحتليل تباين ثنائي متعدد (دون تفاعل) �أم حتليل
تباين ثنائي (دون تفاعل) ،وذلك كما هو يف
اجلدول (.)6

اجلدول ( :)6نتائج اختبار  Bartlettللكروية لأبعاد املرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة الها�شمية املتزوجات وف ًقا
للمتغريين.
العالقة وفق املتغريين
امل�صادر
التفا�ؤل

ال�صالبة
0.70
0.72

اختبار  Bartlettللكروية
درجة احلرية
ن�سبة الأرجحية العظمى
5
157.70
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امل�صادر
0.66
الداللة الإح�صائية
0.00
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يتبني من اجلدول ( )6وجود عالقة دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()0.05=α
بني �أبعاد املرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة
املتزوجات تعزى للمتغريين؛ مما ا�ستوجب

ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي املتعدد (دون
تفاعل) لأبعاد املرونة النف�سية لدى الطالبات
املتزوجات جمتمعة وفق ًا للمتغريين ،وذلك كما يف
اجلدول (.)7

اجلدول ( :)7نتائج حتليل التباين الثنائي املتعدد (دون تفاعل) لأبعاد املرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة الها�شمية
املتزوجات جمتمعة وف ًقا للمتغريين.
درجة
درجة
قيمة
الداللة
ف
حرية
حرية
االختبار
نوع االختبار املتعدد
الأثر
الإح�صائية
الكلية
الفر�ضية اخلط�أ
املتعدد
دخل الأ�سرة

Hotelling’s Trace

0.03

1.06

3

102

0.37

وجود الأبناء

Hotelling’s Trace

0.01

0.41

3

102

0.75

يتبني من اجلدول ( )7عدم وجود �أثر دال
�إح�صائي ًا ملتغريي (دخل الأ�سرة ،وجود الأبناء)
عند م�ستوى الداللة ( ) 0.05= αعلى �أبعاد
املرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة املتزوجات
جمتمعة.
ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ،الذي
ن�ص على“ :ما هي القدرة التنب�ؤية للمرونة
النف�سية ب�أبعادها بالتوافق الزواجي و�أبعاده لدى
طالبات اجلامعة الها�شمية املتزوجات؟”

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ فقد مت ح�ساب
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية اخلا�صة
بكل من :املتغريات املتنب�أ بها (التابعة) وهي
التوافق الزواجي و�أبعاده (العاطفي ،الفكري) لدى
الطالبات املتزوجات ك ُل على حدة يف كل منوذج
تنب�ؤي ،وكذلك املتغريات املتنبئة (امل�ستقلة)
وهي �أبعاد املرونة النف�سية (ال�صالبة ،امل�صادر،
التفا�ؤل) لدى الطالبات املتزوجات ،وذلك كما هو
مبني يف اجلدول (.)8

اجلدول ( :)8الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمتغريات املتنب�أ بها واملتغريات امل ُ َت َن ِب َئة.
حالة
املتغري
املتنب�أ به
املتنبئات

النموذج
التنب�ؤي
1
2
3

املتغري
التوافق الزواجي
العاطفي
الفكري
ال�صالبة
امل�صادر
التفا�ؤل

يالحظ من اجلدول (� )8أن الأو�ساط احل�سابية
اخلا�صة مبتغريات الدرا�سة املتنب�أ بها (التابعة)
وهي التوافق الزواجي و�أبعاده (العاطفي ،الفكري)
لدى الطالبات املتزوجات ُ
كل على حدة يف كل
منوذج تنب�ؤي قد كانت �ضمن م�ستوى (مرتفع)
http://journals.uob.edu.bh

الو�سط
احل�سابي
4.31
4.35
4.27
3.95
4.23
4.14

االنحراف
املعياري
0.59
0.63
0.61
0.58
0.49
0.50

لكل منها ،وكذلك �أن الأو�ساط احل�سابية اخلا�صة
مبتغريات الدرا�سة املتنبئة (امل�ستقلة) وهي �أبعاد
املرونة النف�سية (ال�صالبة ،امل�صادر ،التفا�ؤل)
لدى الطالبات املتزوجات قد كانت �ضمن م�ستوى
(مرتفع).

130

Ahmad al-Gazo & Feras Qurit’e: Psychological Resilience and Its Relationship ...

وبناء على ما تقدم؛ مت ح�ساب قيم معامالت االرتباط اخلطية البينية للمتغريات املتنبئة ،واملتغريات
املتنب�أ بها ،وذلك كما هم مبني يف اجلدول (.)9
اجلدول ( :)9معامالت االرتباط البينية للمتغريات امل ُ َت َن ِب َئة واملتغريات املتنب�أ بها.
العالقة بني:
العاطفي
الفكري
ال�صالبة
امل�صادر
التفا�ؤل

الإح�صائي
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية

التوافق الزواجي
0.96
0.00
0.95
0.00
0.28
0.00
0.47
0.00
0.33
0.00

يالحظ من اجلدول ( )9وجود ( )15عالقة
طردية االجتاه (موجبة القيمة) من �أ�صل ()15
عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( .) 0.05= αوبهدف الك�شف عن القدرة
التنب�ؤية للمتغريات املتنبئة باملتغريات املتنب�أ بها؛

العاطفي
0.83
0.00
0.26
0.01
0.43
0.00
0.30
0.00

الفكري

0.28
0.00
0.47
0.00
0.33
0.00

ال�صالبة

0.71
0.00
0.73
0.00

امل�صادر

0.66
0.00

فقد مت ا�ستخدام حتليل االنحدار اخلطي املتعدد،
باعتماد �أ�سلوب �إدخال املتغريات املتنبئة �إلى
املعادلة االنحدارية بطريقتي ()Enter, Stepwise
لكل منوذج تنب�ؤي بعدد املتغريات املتنب�أ بها ،وذلك
كما هو ُ
مو�ضح يف اجلدول (.)10

اجلدول ( :)10نتائج اختبار الفر�ضيات االنحدارية للمتغريات املتنبئة ومعامالت االرتباط املتعددة لها ومقدار
تف�سريها ح�سب طريقتي �إدخال املتغريات املتنبئة Enter & Stepwiseعلى املعادلة االنحدارية لكل منوذج تنبئي.
املتنب�أ
به
التوافق
الزواجي

طريقة
الإدخال
Enter
Stepwise
Enter

العاطفي

Stepwise
Enter

الفكري

Stepwise

ر

ر2

%23.09 0.48
%22.17 0.47
%19.40 0.44
%18.68 0.43
%23.03 0.48
%22.04 0.47
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�إح�صائيات التغري
اخلط�أ
درجة درجة
املعياري
ر2
ف
ر2
حرية حرية
يف
املعدل
التغري التغري
الب�سط املقام
التقدير
103
3
10.31 %23.09 0.53 %20.85
املتنبئات( :ثابت االنحدار)؛ التفا�ؤل؛ امل�صادر؛ ال�صالبة
105
1
29.92 %22.17 0.53 %21.43
املتنبئات( :ثابت االنحدار)؛ امل�صادر
103
3
8.26 %19.40 0.58 %17.05
املتنبئات( :ثابت االنحدار)؛ التفا�ؤل؛ امل�صادر؛ ال�صالبة
105
1
24.12 %18.68 0.57 %17.91
املتنبئات( :ثابت االنحدار)؛ امل�صادر
103
3
10.27 %23.03 0.54 %20.79
املتنبئات( :ثابت االنحدار)؛ التفا�ؤل؛ امل�صادر؛ ال�صالبة
105
1
29.69 %22.04 0.54 %21.30
املتنبئات( :ثابت االنحدار)؛ امل�صادر

الداللة
الإح�صائية
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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يت�ضح من اجلدول (� )10أن النتائج اخلا�صة
بالنماذج التنب�ؤية الرئي�سة الأربعة قد كانت على
النحو التايل:
�أ .عندما يكون املتنب�أ به (التوافق الزواجي) :وفق ًا
لطريقة ( )Enterيف �إدخال املتنبئات (�أبعاد
املرونة النف�سية) لدى الطالبات املتزوجات �إلى
النموذج التنب�ؤي ،ف�إن النموذج التنب�ؤي ف�سر ما
مقداره ( )%23.09من جممل التباين املف�سر
للنموذج التنب�ؤي .ووفق ًا لطريقة ()Stepwise
يف �إدخال املتنبئات (�أبعاد املرونة النف�سية)
لدى طالبات اجلامعة املتزوجات �إلى النموذج
التنب�ؤي  ،ف�إن النموذج التنب�ؤي الفرعي الأول
ف�سر ما مقداره ( )%22.17من التباين
قد َ
املف�سر الكلي للنموذج التنب�ؤي ل�صالح املتغري
َ
امل�ستقل (امل�صادر)� .أي �أن املرونة النف�سية
متنبئ جيد بالتوافق الزواجي وفق ًا ملعيار ف�ؤاد
�أبو حطب وكوهني (ال�شربيني ،)1995 ،علم ًا
�أن كال النموذجني قد كانا دالني �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ( .)0.05 =α
ب .عندما يكون املتنب�أ به (البعد العاطفي
للتوافق الزواجي) :وفق ًا لطريقة ( )Enterيف
�إدخال املتنبئات (�أبعاد املرونة النف�سية) لدى
الطالبات املتزوجات �إلى النموذج التنب�ؤي،
ف�سر ما مقداره
ف�إن النموذج التنب�ؤي قد َ
املف�سر للنموذج
( )%19.40من جممل التباين ّ
التنب�ؤي .ووفق ًا لطريقة ( )Stepwiseيف �إدخال
املتنبئات (�أبعاد املرونة النف�سية) لدى
الطالبات املتزوجات �إلى النموذج التنب�ؤي،
ف�سر
ف�إن النموذج التنب�ؤي الفرعي الأول قد ّ
املف�سر
ما مقداره ( )%18.68من التباين ّ
الكلي للنموذج التنب�ؤي ل�صالح املتغري امل�ستقل
(امل�صادر)� .أي �أن املرونة النف�سية متنبئ جيد
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بالبعد العاطفي للتوافق الزواجي وفق ًا ملعيار
ف�ؤاد �أبو حطب وكوهني (ال�شربيني،)1995 ،
علم ًا �أن كال النموذجني قد كانا دالني �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة ( .)0.05 =α
ت .عندما يكون املتنب�أ به (البعد الفكري للتوافق
الزواجي) :وفق ًا لطريقة ( )Enterيف �إدخال
املتنبئات (�أبعاد املرونة النف�سية) لدى
الطالبات املتزوجات �إلى النموذج التنب�ؤي،
ف�سر ما مقداره
ف�إن النموذج التنب�ؤي قد َ
املف�سر للنموذج
( )%23.03من جممل التباين ّ
التنب�ؤي .ووفق ًا لطريقة ( )Stepwiseيف �إدخال
املتنبئات (�أبعاد املرونة النف�سية) لدى
الطالبات املتزوجات �إلى النموذج التنب�ؤي،
ف�سر
ف�إن النموذج التنب�ؤي الفرعي الأول قد ّ
املف�سر
ما مقداره ( )%22.04من التباين ّ
الكلي للنموذج التنب�ؤي ل�صالح املتغري امل�ستقل
(امل�صادر)� .أي �أن املرونة النف�سية متنبئ جيد
بالبعد الفكري للتوافق الزواجي وفق ًا ملعيار
ف�ؤاد �أبو حطب وكوهني (ال�شربيني،)1995 ،
علم ًا �أن كال النموذجني قد كانا دالني �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة (.)0.05 = α
بالإ�ضافة �إلى ما تقدم ،مت ح�ساب �أوزان
االنحدار الالمعيارية ،و�أوزان االنحدار املعيارية،
وقيم (ت) املح�سوبة للمتغريات امل�ستقلة
(املتنبئات) وهي �أبعاد املرونة النف�سية لدى
الطالبات املتزوجات ،التي ثبت وجود قدرة تنب�ؤية
لها (ممثلة ببعد امل�صادر) باملتغريات املتنب�أ
بها (التابعة) وهي التوافق الزواجي و�أبعاده
(العاطفي ،الفكري) لدى الطالبات املتزوجات كل
على حدة يف كل منوذج تنب�ؤي وفق ًا لطريقة �إدخال
املتغريات املتنبئة �إلى النموذج التنب�ؤي (،)Stepwise
وذلك كما يف اجلدول (.)11
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اجلدول ( :)11الأوزان الالمعيارية واملعيارية للمتغريات املتنبئة باملتغريات املتنب�أ بها لدى طالبات اجلامعة الها�شمية
املتزوجات.
املتنب�أ به

املتنبئات

التوافق
الزواجي

ثابت االنحدار
امل�صادر
ثابت االنحدار
امل�صادر
ثابت االنحدار
امل�صادر

العاطفي
الفكري

الأوزان الالمعيارية
اخلط�أ
B
املعياري
0.44
1.91
0.10
0.57
0.48
2.00
0.11
0.55
0.45
1.83
0.11
0.58

يت�ضح من اجلدول (� )11أن النتائج اخلا�صة
بالنماذج التنب�ؤية الرئي�سة الثالثة قد كانت على
النحو التايل:
نتائج النموذج التنب�ؤي الفرعي الأول ،وفق ًا
للنموذج التنب�ؤي الرئي�س الأول :كلما زادت م�صادر
املرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة املتزوجات
مبقدار وحدة معيارية (انحراف معياري) واحدة
ف�إن التوافق الزواجي لديهن يزداد مبقدار
( )0.47من الوحدة املعيارية ،علم ًا �أن املتغري
املتنبئ قد كان دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
(.) 0.05= α
نتائج النموذج التنب�ؤي الفرعي الأول ،وفق ًا
للنموذج التنب�ؤي الرئي�س الثاين :كلما زادت م�صادر
املرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة املتزوجات
مبقدار وحدة معيارية (انحراف معياري) واحدة
ف�إن البعد العاطفي للتوافق الزواجي لديهن يزداد
مبقدار ( )0.43من الوحدة املعيارية ،علم ًا �أن
املتغري املتنبئ قد كان دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( .)0.05 =α
نتائج النموذج التنب�ؤي الفرعي الأول ،وفق ًا
للنموذج التنب�ؤي الرئي�س الثالث :كلما زادت م�صادر
املرونة النف�سية لدى طالبات اجلامعة املتزوجات
مبقدار وحدة معيارية (انحراف معياري) واحدة
ف�إن البعد الفكري للتوافق الزواجي لديهن يزداد
مبقدار ( )0.47من الوحدة املعيارية ،علم ًا �أن
http://journals.uob.edu.bh

الأوزان املعيارية
Β

0.47
0.43
0.47

ت

الداللة
الإح�صائية

4.33
5.47
4.16
4.91
4.04
5.45

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

املتغري املتنبئ قد كان دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة (.)0.05 = α
مناق�شة النتائج:
هدفت هذه الدرا�سة �إلى الك�شف عن م�ستوى
املرونة النف�سية لدى الطالبات املتزوجات ،وحتري
�أثر متغريي دخل الأ�سرة ووجود الأبناء على املرونة
النف�سية لديهن ،والك�شف عن القدرة التنب�ؤية
للمرونة النف�سية و�أبعادها بالتوافق الزواجي
و�أبعاده لديهن .وفيما يلي مناق�شة للنتائج التي
تو�صلت �إليها الدرا�سة.
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ،الذي
ن�ص على“ :ما م�ستوى املرونة النف�سية لدى
طالبات اجلامعة الها�شمية املتزوجات؟”
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى املرونة
النف�سية و�أبعادها لدى طالبات اجلامعة الها�شمية
املتزوجات قد كان مرتفع ًا ،حيث جاءت �أبعاد
املرونة النف�سية وفق ًا لأهميتها لدى الطالبات
املتزوجات على الرتتيب التايل :بعد امل�صادر يف
املرتبة الأولى ،تاله بعد التفا�ؤل يف املرتبة الثانية،
ثم تاله بعد ال�صالبة يف املرتبة الثالثة.
ويت�ضح من هذه النتيجة �أن التعر�ض للظروف
ال�ضاغطة و�أعباء الزواج والدرا�سة اجلامعية
يوجه ب�صورة �إيجابية من خالل دفع الفرد
قد ّ
لزيادة م�صادره ال�شخ�صية ،التي من �ش�أنها �أن
حتول ال�شعور بال�ضعف والتعب �إلى حاجة للإجناز
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والنجاح .وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهب �إليه
ال�شيخ علي ( )2014من �أن املرونة النف�سية ال
ت�شري �إلى بناء ثابت يف �شخ�صية الفرد ،بل �إنها
تتح�سن بوجود عوامل وقائية �أخرى مثل الدعم
االجتماعي وتقدير الذات ومهارات حل امل�شكالت،
فعلى الطرف الآخر من املرونة تكمن اله�شا�شة
النف�سية ،و�ضمن هذا اخلط املت�صل تظهر عوامل
خمتلفة ترتبط بظروف داخلية �أو خارجية ت�سهم
يف �إحداث تفاعالت جديدة تعمل على تغيري م�سار
الظروف ال�ضاغطة واخلروج من م�أزق اعتبارها
حتمية.
وال بد من الإ�شارة هنا �إلى �أن معظم الطالبات
املتزوجات الالتي متت درا�ستهن يتلقني الدعم
االجتماعي من قبل �أ�سرهن ،بالإ�ضافة للتعاطف
من قبل زميالت الدرا�سة واملدر�سني يف اجلامعة.
مما ي�ؤكد ما خل�صت �إليه درا�سة كا�شدان وكني
( )Kashdan & Kane, 2011التي �أ�شارت �إلى �أن
الدعم االجتماعي ي�سهم ب�شكل فعال يف رفع م�ستوى
املرونة النف�سية لدى الأفراد .بالإ�ضافة �إلى �أن
التعليم للفتيات قد ي�شكل ح�صانة لهن ويرفع من
م�ستوى املرونة النف�سية لديهن من خالل حت�سني
م�ستوى ال�صالبة والتفا�ؤل بامل�ستقبل.
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين،
الذي ن�ص على“ :هل توجد فروق دالة �إح�صائياً
عند م�ستوى الداللة ( ) 0.05= αبني الأو�ساط
احل�سابية للمرونة النف�سية لدى طالبات
اجلامعة الها�شمية املتزوجات وفقاً للمتغريين
(دخل الأ�سرة ،وجود الأبناء)؟”
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ) 0.05= αبني
الأو�ساط احل�سابية للمرونة النف�سية لدى طالبات
اجلامعة الها�شمية املتزوجات تعزى ملتغريي (دخل
الأ�سرة ،وجود الأبناء) .حيث اتفقت هذه النتيجة
مع درا�سة فاندزبريغر ورفاقه (Vandsburger et
 ،)al., 2008واختلفت مع درا�ستي (Ellingsen et al.,
 ،)2014; Okesh et al., 2012ويعزو الباحثان هذا
االختالف �إلى االختالف يف عينة الدرا�سة.
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ويت�ضح من هذه النتيجة �أن دخل الأ�سرة ووجود
الأبناء فيها لي�س بال�ضرورة مبكان �أن ي�ؤثر على
م�ستوى مرونة الطالبات املتزوجات ،حيث �أنهن
قد �أعددن �أنف�سهن م�سبق ًا لتحمل �أعباء الدرا�سة
والزواج مع ًا عندما �أخذن القرار باملزاوجة
بينهما .هذا بالإ�ضافة �إلى الدور الذي تلعبه
القرو�ض املقدمة من م�ؤ�س�سات التعليم للطالبات
على مقاعد الدرا�سة مما يخفف الأعباء املالية
املرتتبة على الدرا�سة والتي متت مناق�شتها م�سبق ًا
داخل الأ�سرة لأخذ التدابري الالزمة لذلك .ومن
جهة �أخرى ف�إن معظم الطالبات الأمهات يودعن
�أطفالهن لدى �أ�سرهن املمتدة والتي ت�ساعد كثري ًا
يف االهتمام بالأبناء �أثناء ذهابهن �إلى اجلامعة
وخالل ان�شغالهن بالدرا�سة ،حيث تلعب �أمهاتهن �أو
�أمهات �أزواجهن دور ًا مهم ًا يف رعاية الأبناء وذلك
نتيجة للثقافة والتقاليد الأ�سرية يف املجتمع الذي
يع�شن فيه.
ولقد �أورد لوثر ورفاقه (� )Luthar et al., 2000أن
املرونة النف�سية هي عملية دينامية تت�ضمن تكيف ًا
�إيجابي ًا مع الظروف التي تعيق حتقيق الأهداف.
ونظر ًا المتالك الطالبات املتزوجات مل�ستوى مرتفع
من املرونة النف�سية فقد كن قادرات على التكيف
مع الظروف املتعلقة بالدخل ووجود الأبناء دون �أن
ت�ؤثر هذه الظروف على م�ستوى املرونة لديهن .ولو
كان م�ستوى املرونة لديهن متو�سط ًا �أو منخف�ض ًا
لرمبا كان �سيت�أثر مبتغريي الدخل ووجود الأبناء،
ولكن هذه الفر�ضية تبقى بحاجة للدرا�سة والتحقق
منها.
وكما �أ�شار ال�شيخ علي ( )2014ف�إن املرونة
النف�سية وبالرغم من الظروف ال�ضاغطة �إال �أنها
تتح�سن بوجود الدعم االجتماعي وتقدير الذات
ومهارات حل امل�شكالت� ،أي �أن املرونة النف�سية
تت�ضمن عنا�صر مرتبطة مبواجهة ال�ضغوط
والقدرة على التكيف .وهذا يدعم كون الطالبات
املتزوجات امل�شاركات بالدرا�سة ميتلكن جمموعة
من ال�سمات ال�شخ�صية واملهارات التي تتفاعل مع
بع�ضها لت�شكل بناء نف�سي ًا ي�ساعدهن يف احلفاظ
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على م�ستوى مرتفع من املرونة النف�سية بالرغم من
�ضغوطات الدخل والأبناء والتي مل تظهر �أثر ًا دا ًال
على م�ستوى املرونة.
مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثالث ،الذي ن�ص
على“ :ما هي القدرة التنب�ؤية للمرونة النف�سية
ب�أبعادها بالتوافق الزواجي و�أبعاده لدى طالبات
اجلامعة الها�شمية املتزوجات؟”
�أظهرت النتائج �أن املرونة النف�سية ب�أبعادها
متتلك قدرة تنب�ؤية جيدة بالتوافق الزواجي و�أبعاده
لدى طالبات اجلامعة الها�شمية املتزوجات .وتتفق
هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات (& Savetina
Nastran, 2012; Gerstein et al., 2009; Orthner

.)et al., 2004; Vandsburger & Biggerstaff, 2004
وتختلف مع درا�سة كاالمبايل ورفاقه (Kallampally
 )et al., 2007ويعزو الباحثان هذا االختالف �إلى
االختالف يف عينة الدرا�سة.
ويت�ضح من هذه النتيجة الدور الكبري الذي
تلعبه املرونة النف�سية ب�أبعادها املختلفة يف م�ساعدة
الطالبات املتزوجات على مواجهة التحديات
وال�ضغوط النف�سية ،وهذا ما ت�ؤكده نتائج درا�ستي
( .)Ellingsen et al., 2014; Xing & Sun, 2013كما
�أن املرونة النف�سية تدفع الفرد �إلى ال�صمود �أمام
امل�شاكل الزواجية و�إظهار ال�سلوكات الإيجابية
التكيفية والنزوع �إلى ا�سرتداد التوافق بعد التعر�ض
لل�صدمات �أو حدوث التغيريات (.)Wending, 2012
وكما �أ�شار ويندل ورفاقه ()Windle et al., 2011
ف�إن الفرد ذي املرونة النف�سية ي�ستخدم الإمكانات
ال�شخ�صية والبيئية بغر�ض العودة �إلى حالة التوازن
�أثناء مواجهة امل�شاكل الزواجية.
ولقد ذكر �سيارو�شي وزمال�ؤه (Ciarrochi et
� )al., 2010أن املرونة النف�سية ت�ساعد على التوافق
اجليد واملواجهة الإيجابية لل�صعوبات التي يواجهها
الب�شر مثل امل�شكالت الأ�سرية وم�شكالت العالقات
مع الآخرين .هذا بالإ�ضافة �إلى ما ذكره كا�شدان
وكني ( )Kashdan & Kane, 2011من �أن الأفراد
ذوي املرونة النف�سية يت�سمون مبهارات التوا�صل
http://journals.uob.edu.bh

الفعال وال�شعور بامل�س�ؤولية .وكل هذه الأمور تزيد
من فر�صة جناح الفرد يف حتقيق التوافق الزواجي.
وكما �أ�شار �صمادي وخمادمة ( )2004ف�إن
القدرة على مواجهة التوتر وال�شعور بامل�س�ؤولية
وطرق التفكري الإيجابية كلها عوامل مهمة يف
حتقيق التوافق الزواجي ،وهذه ال�سمات هي من
ال�سمات الأ�سا�سية لدى الأ�شخا�ص ذوي املرونة
النف�سية ،فالقدرة على مواجهة التوتر ت�ساعد
الزوجة يف حتمل �ضغوط الزوج والأبناء و�إظهار
ردود فعل �إيجابية حيال اخلالفات مع الزوج،
و�شعور الزوجة بامل�س�ؤولية ميكنها من التعامل مع
ال�ضغوطات بواقعية �أكرث تدفعها �إلى حت�سني �أدائها
الأ�سري وعدم التن�صل من �أدوارها كزوجة و�أم
مما يجعلها �أقدر على حتقيق م�ستوى �أف�ضل من
التوافق الزواجي ,ومن هنا كانت املرونة متنبئ
جيد بالتوافق الزواجي لدى طالبات اجلامعة
الها�شمية اللواتي �أظهرن م�ستوى مرتفع من املرونة
النف�سية ويف جميع �أبعادها.
التو�صيات:
يف �ضوء النتائج التي �أ�سفرت عنها هذه
الدرا�سة ،يو�صي الباحثان مبا يلي:
 تقدمي برامج �إر�شاد خا�صة للطالبات املتزوجاتيف اجلامعات ت�ساعدهن يف احلفاظ على
م�ستوى مرتفع من املرونة النف�سية ،نظر ًا للدور
الذي تلعبه املرونة يف مواجهة ال�ضغوط وحتقيق
التوافق الزواجي.
 ت�سهيل ح�صول الطالبات املتزوجات على الدعماملايل من خالل ال�صناديق املعنية بذلك يف
اجلامعات
 ت�شجيع الطالبات املتزوجات على امل�شاركةبالأن�شطة اجلامعية املختلفة ،وذلك للح�صول
على الدعم االجتماعي والرتفيه للتخفيف من
ال�ضغوط التي تواجههن.
 �إجراء درا�سات تتناول املرونة النف�سية لدىالطالبات املتزوجات يف �ضوء متغريات �أخرى مل
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تتناولها هذه الدرا�سة ،كالتخ�ص�ص الدرا�سي
والعمر وم�ستوى التح�صيل ومكان الإقامة ،لأن
ذلك يح�سن من معرفتنا بالعوامل امل�ؤثرة يف
املرونة النف�سية لدى الطالبات املتزوجات يف
اجلامعات.
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