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 البحث:   ملخص

هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى المرونة النفسية لدى األسر المصرية) الوالدين( في ظل  

ومعرفة  الوالدين  قبل  من  الصدمة  هذه  مواجهة  ألساليب  وكذلك عرض  كورونا  جائحة 

كورونا  لجائحة  النفسية  الصدمة  مواجهة  واساليب  للوالدين  النفسية  المرونة  بين  العالقة 

ق هذه األهداف قامت الباحثة بأستخدام مجموعة من المقاييس التى تمثلت  لديهم ، ولتحقي

فى مقياس المرونة النفسية أعداد )الباحثة(. مقياس اساليب مواجهة الصدمة النفسية أعداد 

( من  عينة  على  الدراسة  وطبقت  فى  65)الباحثة(  متمثله  مصرية  (اسرة 

ارتبا عالقة  وجود  إلى   النتائج  واساليب  )الوالدين(وتوصلت  النفسية  المرونة  بين  طية 

تبعاً   المستخدمة  األساليب  فى  تفاوت  هناك  ولكن  الوالدين  لدى  النفسية  الصدمة  مواجهة 

الباحثة   .وقامت  لديهم  النفسية  المرونة  مستوى  الختالف  تبعاً  وايضاً  الوالدين  لشخصية 

 ت . بمناقشة النتائج مستعينة بالتراث النظرى والدراسات السابقة والتوصيا

االفتتاحية النفسيةالكلمات  المرونة  النفسية  -:  الصدمة  مواجهة  كورونا    -اساليب  جائحة 

 األسر المصرية )الوالدين(  -19كوفيد 



 

The psychological resilience of Egyptian 
families (parents) and its relationship to 

methods of dealing with psychological trauma 
in light of the Corona Covid-19 pandemic 

    Abstract: 

 The study aimed to assess the level of psychological 
resilience of Egyptian families (parents) in light of the 
Corona pandemic, as well as a presentation of the methods 
of coping with this trauma by parents and knowledge of the 
relationship between the psychological resilience of parents 
and the methods of coping with the psychological trauma of 
the Corona pandemic they have, and to achieve these 
goals, the researcher used a set of measures Represented 
in the scale (psychological flexibility) the researcher's 
numbers). Measure of methods of dealing with 
psychological trauma the researcher's numbers) and the 
study was applied to a sample of (65) Egyptian families 
represented by (parents). The results reached a correlation 
between psychological flexibility and methods of confronting 
psychological trauma in parents, but there is a difference in 
the methods used according to the personality of the 
parents and also according to the difference Their level of 
psychological resilience. The researcher discussed the 
results using the theoretical heritage, previous studies and 
recommendations. 
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  مقدمة

جائحة انتشار  جراء  من  والقلق  الشديد   الخوف  من  حالة  العالم  كورونا« » يواجه 

ولكل 19)كوفيد األفراد،  جميع  على  يؤثر  الحدث  وهذا  ردود  (.  من  واسعاً  نطاقاً  فرد 

األرتباك، مثل  المختلفة  والمشاعر  والبالدة   الفعل  والقلق،  والخوف،  والحيرة، 

النفسية  .واالنعزال الحالة  مواجهة  واستقرار  في  المهمة  األركان  أحد  يشكل  لألشخاص 

»كورونا«.  ا فيروس  العالم  كوروناجتياح  فيروس  جائحة   (COVID-19) أثرت 

حياة   على  انتشاره  إلبطاء  المنزل  في  البقاء  وجهود  التاريخي  االقتصادي  واإلغالق 

ال ألفراد  اليومى  الروتين  تعطيل  إلى  أدى  مما   ، العالم  أنحاء  جميع  في  عائلة العائالت 

وتحديهم للتكيف مع المخاطر الصحية الجديدة أيًضا. فيما يتعلق بمتطلبات العمل واألسرة  

إلى   ؛   Jennifer S.et al2020 )) الجديدة  العالم  مستوى  على  األسر  وتعرضت 

مجموعة من الضغوط التى أثرت على وضع األسره من الناحية االجتماعية واالقتصادية  

نف  بصدمة  واصيبت  األعمال  والنفسية  تعطل  نتيجة  النفسي  اتزانها  األسرة  افقدت  سية 

وحرمت   الواحدة  العائلة  افراد  بين  األجتماعى  والتباعد  الدخل  وقلة  المنزل  فى  والبقاء 

  . والدينية  األجتماعية  بالمناسبات  باألحتفال  والتمتع  األسرى  الدفء  عدد  األسرمن  وثَّق 

حدثه كل من اإلجهاد الحاد  والمزمن على كبير من األدبيات األثر الضار الذي يمكن أن ي



 

كوفيد كورونا  جائحة  مواجهة  فى  العائالت  وكذلك  والبالغين  والمراهقين   -األطفال 

192009)    ،& Brennan Hammen ،Kim ،Eberhart                  ) 

(Nelson  ،O'Brien  ،Blankson  ،Calkins،&Keane  ،2009)                        

   ) Thoits ،2010) (Low et al. ،2012) 

تعرضت العائالت فجأة وبشكل غير متوقع للعديد من الضغوطات )على سبيل المثال ،  

التعليم   ومتطلبات   ، األطفال  ورعاية   ، اإلضافية  األبوة  وأعباء   ، المالية  الضغوط 

رفاه  المنزلي( التي يمكن أن يكون لها آثار على صحتهم النفسية  و الرفاه ، باإلضافة إلى 

األسرة والطفل. ، وتأكيداً لهذا اظهرت األبحاث أن األزمات الصحية الحادة السابقة مثل  

متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد )سارس( يمكن أن يكون لها آثار نفسية كبيرة ، ال سيما  

  ، وخيمة  مالية  عواقب  يواجهون  الذين   ، األسرة  أفراد  إصابة  بشأن  القلقين  اآلباء  على 

يع لـ والذين  الشديد  للتاثير  نظًرا  وعائالتهم   ألنفسهم  هموم  صحية.  مشاكل  من   انون 

COVID-19   ،Zhou et al.(2020) ، وإمكانية انتقال العدوىKucharski et 

al(2020).  في تحدث  لم  مسبوقة   غير  خطوات  المحلية  والبلديات  البلدان  اتخذت   ،

المنزل وسياسا البقاء في  )أوامر  الماضية  على  المائة عام  التباعد االجتماعي( حفاظاً  ت 

الصحة العامة ،على الرغم من أن هذا قد أدى إلى إبطاء معدل انتقال العدوى ، إال أنه 

في الحياة األقتصادية واألجتماعية ، والحياة اليومية لألسر ،   مثل أيًضا اضطرابًا هائالً 

العديد من اآلباء من المنزل   المدارس ، وعمل  ألول مرة ، وأولياء بما في ذلك إغالق 

 األمور يواجهون اإلجازات والعقوبات. فقدان الوظيفة. وبالتالي ، يمكن أن تمثل جائحة

COVID-19  عبئاً مشابًها لحياة األفراد والعائالت كما هو الحال بالنسبة للعائالت التي

الوالدين    وضيق   ، متزايدة  نفسية  ضائقة  شكل  في   ، مزمنة  صحية  حاالت  من  تعاني 

)نيف  وضع األطفال  وضيق  األسرية  الفوضى  المسؤليات.  وزيادة   ، الوالدين  أداء  ف 

 (. Moor etal2015؛ ، Faso2015 Neff andوفاسو 
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نتيجة  الغامضه  الجائحة  المصرية بصفة خاصة لصدمة مواجهة هذه  وتعرضت األسره 

رق بينها  افتقارهم لمعلومات واضحة عن طبيعتها وكيفية األصابة بها والوقاية منها والف

وبين األنفلونزا الموسمية ، وكذلك الخوف والقلق من فقد احد افراد األسره نتيجة خروج  

غلق   وتم  الواحدة.  األسرة  افراد  مع  التعامل  وطبيعة  االسرة  احتياجات  لقضاء  الوالدين 

الرحالت  وكذلك  النوادى  فى  والرياضية  األجتماعية  األنشطة  ممارسة  ومنع  المدارس 

وأخ ووزارة  الترفيهية  العالمية  الصحة  منظمة  تعليمات  وفق  األحترازية  األجراءات  ذ 

الصحة المصرية. وايضاً ضغوط اقتصادية من قلة الدخل والبحث عن بدائل لتعويض قلة 

 الدخل بعمل اولويات لالحتياجات والتكيف مع االوضاع التى فرضتها جائحة كورونا .

واستغالل  اء من خالل تربيتهم بشكل جيدو لألسرة دور في بناء الصمود النفسي لألبن 

باستخدام االقناع الفكري   هذه األزمة لتغيير نظرة األبناء للمجتمع من سلبي إلى إيجابي

ويعتبر الوقاية،  وطرق  علمي  بشكل  األمور  بالمرونة   وتوضيح  وتمتعها  األسرة  تماسك 

ألسرة لهذه الجائحة النفسية في ظل هذه الجائحة أو الصدمات مؤشر إيجابي لتفادي أفرادا

   .وما تُصاحبها من اضطرابات نفسية

 مشكلة الدراسة : 

الحميد   عبد  األسر)مغاورى  لدى  النفسية  المرونة  الدراسات  التى 2017تناولت بعض   )

امين   )عبير  للوالدين  النفسيىة  بالمرونة  والتمتع  األسرى  التواصل  إلى ضرورة  اشارت 

 هة الصدمة النفسية والمساندة األسرية. ( وأن هناك عالقة بين اساليب مواج2016

وقامت الباحثة بدراسة استطالعية من خالل اعداد مقياساً مناسباً للمرونة النفسية فى ظل  

  20عبارات( تم تطبيق المقياس على )  10جائحة كورونا تكون من عدد من العبارات )

على التوالى( ،و    3،2،1)  من الوالدين المصريين( بدائل األجابة )دائماً ، احياناً، نادراً(

 اتضح من نتائج التطبيق ما يلى:



 

 % 15(من الوالدين مرتفعى المرونة النفسية بنسبة 3)  -1

 % 30( من الوالدين متوسطى المرونة النفسية بنسبة 6)  -2

 %55( من الوالدين منخفضى المرونة النفسية بنسبة 11)  -3

ا المرونة  مستويات  أن  السابقة  النتيجة  مؤشرات  من  بين  ويتضح  وتختلف  تتباين  لنفسية 

للمنخفضين  بالنسبة  ضعيفة  النفسية  المرونة  المرتفعين  الوالدين  نسبة  وأن  الوالدين 

والتعرف على   للوالدين  النفسية  المرونة  دراسة  باهمية  تشعر  الباحثة  مما جعل  المرونة 

 مستوياتها لمساعدة األسرة فى مواجهة جائحة كورونا.

ستطالعية من خالل اعداد مقياساً مناسباً تكون من عدد من  كذلك قامت الباحثة بدراسة ا 

( )  10العبارات  على  المقياس  تطبيق  تم  بدائل  20عبارات(  المصريين(  الوالدين  من 

على التوالى( تناول اساليب    3،2،1األجابة )الينطبق ابداً ، ينطبق قليالً، ينطبق دائماً ()

 ح من نتائج التطبيق ما يلى: مواجهة الصدمة النفسية )جائحة كورونا (،و اتض

 %30(من الوالدين لديهم قدرة مرتفعة على مواجهة الصدمة النفسية  بنسبة 6) -1

 %40( من الوالدين لديهم قدرة متوسطة على مواجهة الصدمة النفسية بنسبة 8) -2

 % 30( من الوالدين لديهم قدرة منخفضة على مواجهة الصدمة لنفسية بنسبة 6) -3

مؤ من  النفسية  ويتضح  الصدمة  مواجهة  اساليب  مستويات  أن  السابقة  النتيجة  شرات 

مواجهة   على  مرتفعة  قدرة  لديهم  الذين  الوالدين  نسبة  وأن  الوالدين  بين  وتختلف  تتباين 

النفسية  الصدمة  مواجهة  على  قدرة  لديهم  الذين  الوالدين  نسبة  تماثل  النفسية   الصدمة 

ال  المتوسطى  الوالدين  نسبة  عن  جعل  وتختلف  مما  النفسية  الصدمة  مواجهة  على  قدرة 

للوالدين   كورونا   لجائحة  النفسية  الصدمة  مواجهة  اساليب  دراسة  باهمية  تشعر  الباحثة 

 والتعرف على مستوياتها .   
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 اسئلة الدراسة:  

 ما مدى وجود لدى الوالدين مرونة نفسية فى ظل جائحة كورونا؟ -1

مواجهه الصدمة النفسية من قبل الوالدين    مااألساليب المناسبة التى يمكن من خاللها -2

 الناتجة عن جائحة كورونا ؟

الصدمة  -3 مواجهة  واساليب  الوالدين  لدى  النفسية  المرونة  بين  عالقة  وجود  مامدى 

 النفسية لديهم فى ظل جائحة كورونا ؟

 أهداف الدراسة :  

 تهدف الدراسة الحالية إلى : 

 الوالدين المصريين فى ظل جائحة كورونا . تفييم مستوى المرونة النفسية لدى عينة من  -1

التعرف على اساليب مواجهة الصدمة النفسية لدى عينة من الوالدين المصريين فى ظل   -2

 جائحة كورونا . 

النفسية   -3 الصدمة  مواجهة  واساليب  للوالدين  النفسية  المرونة  بين  العالقة  على   التعرف 

 لديهم فى ظل جائحة كورونا. 

 أهمية الدراسة :  

 مية الدراسة النظرية فيما يلى:أه

كوفيد -1 كورونا  جائحة  عن  جديد  موضوع  لها 19  -نناول  تعرض  أن  يسبق  لم  التى 

 العالم من قبل والمجتمع المصرى خاصة . 

 . 19-تقديم مقياساً للمرونة النفسية )للوالدين( لمواجهة جائحة كورونا كوفيد -2

 . 19-كورونا كوفيد  تصميم مقياساً ألساليب مواجهة الصدمة النفسية لجائحة -3



 

فى ظل  -4 النفسية  الصدمة  مواجهة  واساليب  النفسية  المرونة  بين  جديدة  إيجاد عالقة 

 . 19-جائحة كورونا كوفيد

 األهمية التطبيقية: 

 قد تفيد الدراسة : 

 الجهات المسؤوله عن تقديم الدعم النفسي لألسر فى مواجهة جائحة كورونا .-1

ارشادية لتنمية المرونة النفسية للوالدين واألبناء معاً  المرشدين النفسيين لعمل برامج    -2

 لمواجهة جائحة كورونا. 

مؤسسات العمل المدنى واألجتماعى لتوجه األسر لعمل مشاريع صغيرة فى المنزل    -3

 لتعويض نقص الدخل بسبب الجائحة.  

 مصطلحات الدراسة :  

للصحة النفسية فهى تسهم فى    المرونة النفسية : تعتبر احدى المكونات الرئيسية المتممه

 (  (Kashdan; Rottenberg,2010 .الوصول إلى صحة نفسية دائمة 

وتعرفها الجمعية االمريكية للطب النفسى بأنها: قدرة الفرد على التكيف بنجاح مع مهام 

 الحياة اليومية فى مواجهة الحرمان األجتماعى او الظروف المعاكسة للغاية . 

عم  : النفسية  أو  المرونة  ،النكبات  الصدمات   ، للشدائد  اإليجابية  والمواجهة  التوافق  لية 

الضغوط النفسية التى يواجهها األفراد )مشكالت اسرية أوالعمل أوصحية خطيرة()محمد  

 (  2015أبوحالوة 
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الفرد فى   التى يستخدمها  اساليب المواجهة :مجموعة من األساليب  السلوكية والمعرفية 

ل  الضاغط  الموقف  .)غريب  مواجهة  المشكلة  التى  2013حل  اواألستراتيجيات   )

مجموعه  وتشمل  حياتهم  وازمات  الضاغطة  المواقف  مع  التعامل  فى  األفراد  يستخدمها 

 ( Krageloh2012من الوسائل واألساليب لمواجهة الضغوط والتكيف معها.)

الحدث  هي معايشة الفرد لخبرة الحدث أو مشاهدته أو مواجهته،وهذا  " :النفسية الصدمة

للفرد أو يتضمن موتا أو فعل   اآلخرين مع حدوث ردة األشخاص  أذى حقيقي أو تهديداً 

 (  A.P.Aأو الرعب ) الشعور بالخوف الشديد( :فورية؛ مثل

 لخلفية النظرية والدراسات السابقة :  ا

 األطار النظرى :
 المرونة النفسية 

ل النفسية عملية توافق جيد ومواجهة إيجابية  النفسية المرونة  لشدائد والصدمات والضغوط 

التى يواجهها األفراد فهى استجابه انفعالية وعقلية التى تمكن األنسان من التكيف اإليجابى 

 ( المختلفة  الحياة  مواقف  على APA2002مع  الفرد  فدرة  تحديد  فى  هاماً  دوراً  ولها    )

نفسياً ومتزن انفعالياً   التكيف مع المواقف الصادمة التى تواجهه فى حياته: فالشخص السليم

هو الذى يستطيع السيطرة على انفعالته بمرونة عالية والتعبير عنها حسب الموقف وتمكنه 

)اسماعيل  والانهيار  اضطراب  بدون  وصدماتها  الحياة  لظروف  الواعية  المواجهة  من 

ف 2017 المختلفة وتساهم  ابعاد حياته  الفرد فى  النفسية توازن  المرونة  ى (  وكذلك تحقق 

النفسية يكونون  الذين اليملكون قدرة على المرونة والصالبة  تحديد نوعية حياته فاألفراد 

أكثر عرضه للقلق واألضطراب عند مواجهة احداث الحياة الضاغطة التى يتعرضون لها 

على مدار حياتهم بعكس األفراد الذين يتمتعون بمرونه وصالبة نفسيىه عالية يملكون قدرة  

انفس  حماية  اليومية على  الحياة  ضغوطات  ضد  هم 

(Khaledian,Hasanvand&Pour2013  بالرغم إيجابية  بيئة  توفير  من  وتمكنه   )

حياته  اثناء  بها  يمر  التى  النمو  أو  للتكيف  وصعوبات  مخاطر  من  الفرد  له  يتعرض  مما 

ومانتج عنها من العزل المنزلى وخطر انتقال المرض عن   19،فمخاطر العدوى من كوفيد



 

الت إلى تغيير طريق  الوباء ادى  الوفيات من  واصل األجتماعى ونشر وسائل األعالم لعدد 

األمان  وعدم  بالتهديد  دائم  واحساس  بالقلق  الشعور  وزيادة  النفسية  استجاباتها  االسر 

وهواجس بأن لمس األشياء والتواجد بالقرب من اشخاص آخرين أو تنفس الهواء فى اماكن 

لون األبتعاد عن اآلخرين وعدم الخروج من المنزل  ، مغلقة يكون خطر مما جعلهم يفض

كذلك تعرض الشباب لألمراض النفسية نتيجة لفقدهم وظائفهم نتيجة الخوف من التعرض 

بدائل  توفير  فى  الصدمة  هذه  تجاوز  فى  األسرة  تساعدهم  أن  ويجب  بالمرض  لألصابة 

تساع نفسية  بمرونة  األسرة  وتمتع   ، خاصة  بمشروعات صغيرة  مواجهة للعمل  على  دها 

تتعرض  وقد   . أزمة  تمثل  التى  الحاالت  مواجهة  فى  متكيفة  وتكون  بمرونة  التغييرات 

من  يخاف  الفرد  يجعل  نفسي  وهو اضطراب  الجراثيم"  "رهاب  بمرض  لالصابة  األسرة 

األستجابة   فى  بينهم  فيما  األفراد  ،ويختلف  االحباب  احد  لفقده  نتيجة  ويكون  اى شئ  لمس 

الصعوبات   مع لهذه  ويتكيف  ومرونة  بإيجابية   يستجيب  من  ،فمنهم  والقلق  والمخاطر 

( لحياتهم  والتهديد  بالقلق  وتصيبهم  عليهم  تؤثر  وآخرين   Kobasa et alالمخاطر 

(وترتبط المرونة النفسية باساليب مواجهة الضغوط )الصدمات( النفسية  عن طريق 2010

التالئم والتقبل لتجاوز المواقف ا الفرد على  . قدرة  النفسية  لصادمه والحفاظ على سالمته 

وترتبط المرونة النفسية بالسن كل مازاد عمراالنسان زادت خبرته وسهل عليه التعامل مع 

 (2017-المحن والمشاكل التى تواجهه بطريقة إيجابية )برقيقة محمد على 

 ( 2017مفاهيم مرتبطة بالمرونة النفسية : )برقيقة على  

 ود النفسي فى مواجهة التحديات التى تواجه الفرد الصالبة النفسية: الصم

 القدرة على التكيف : التالءم والتوافق النفسي للتأقلم والتكيف مع الصعوبات التى تواجه الفرد   

 التفكير اإليجابى: نفكر بطريقة للوصول الى األفكار اإليجابية واستبعاد االفكار السلبية. 

 لى: التحلى بالصبر وضبط األنفعاالت لمواجهة الصعوبات الثبات األنفعالى واألتزان األنفعا
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 الهدوء األنفعالى : التمتع بالطمأنينة والسالمة النفسية لموازنة المخاطر ومواجهتها.  

 قوة األنا ومرونتها فى مواجهة الشدائد والصعاب واألختيار بين بدائل الحلول.   

التواصل   على  األسرة  أفراد  قدرة  األسرية:  للتصدى    المرونة  بعضهما  مع  والتفاعل 

 ومواجهة تحديات الحياة. 

القدرة على   –األلتزام فى العمل    -ادارة الذات  -عوامل تزيد من المرونة النفسية : القيم 

 اتصال الفرد )االستبصار(.   –تقبل الذات   -ترويض االنفعاالت القوية واالندفاعية

 استراتيجيات بناء المرونة النفسية: 

ال المرونة  العقلية  أن  قدراته  فرد  فلكل  بينهما  فيما  األفراد  ويختلف  وقدرة  مهارة  نفسية 

وتفكيره اإليجابى وقدرة على األبتكار فى حل مشاكل حياته تبعاً لسماته الشخصية وتقبله  

الضاغطة   الحياة  اوألحداث  للصدمات  استجاباتهم  فى  االفراد  ويختلف  لوضعه  اورفضه 

معين قد ألتتناسب مع شخص آخر ويستخدم األفراد  فإن الطريقة التى تتناسب مع شخص  

فى   األفراد  بين  األختالفات  وتعكس  متنوعة  اوتوافق  اومواجهة  تأقلم  استراتيجيات 

 استراتيجيات مواجهة الضغوط اواحداث الحياة العصيبة الفروق الثقافية بين األفراد. 

 طرق بناء المرونة النفسية :  

1-   : اآلخرين  مع  قوية  روابط  األسرة    إقامة  بين  اإليجابية  األجتماعية  فالعالقات 
يقوى   نحبهم  ممن  الدعم  وتقبل  النفسية  المرونة  لبناء  المتطلبات  أهم  من  واألصدقاء 

 المرونة النفسية . 

تجنب رؤية األزمات عن انها مشكلة يصعب حلها: يجب أن يدرك الفرد أن المستقبل   -2
 ن المصاعب التى تواجهه.أفضل ويلطف من مشاعر األلم والكأبة الناتجة ع

اليمكن   -3 التى  والضغوط  األوضاع  تقبل   : الحياة  من  جزء  واعتباره  التغيير  تقبل 
 تغييرها لألهتمام بالظروف اآلخري التى يمكن تغييرها والتحكم فيها. 



 

وقدراتنا    -4 المكاناتنا  وفقاً  تحقيقها  يمكن  واقعية  اهداف  تحديد  اهدافنا:  اتجاه  التحرك 
 يط بنا. والواقع المح

طاقة    -5 من  مانملك  باقصى  الصادمة  المواقف  مع  التعامل  حاسمة:  قرارات  اتخاذ 
من الشعور  الفعال اإليجابى بدالً  للمواجهة والتصدى  وامكانات واتخاذ قرارات صارمة 

 بااآلم الصدمة. 

تلمس طرق الستكشاف الذات : يستفيد األفراد من مواجهتهم اإليجابية للصدمات فى   -6
 باحساسهم بقوة وفعالية ذاتهم وقيمة الحياة. حياتهم 

 وضع األشياء فى حجمها الطبيعى: تقييم الوضع دون تهويل . -7

إيجابية    -8 اشياء  هناك  وأن  التفاؤلية  النظرة   : قادم  هو  فيما  الخير  وتلمس  االستبشار 
 ( 2013ستحدث فى حياتنا.)محمد السعيد أبو حالوة 

 

 (يوضح المفاهيم المرتبطة بالمرونة النفسية 1شكل )                       

  

 مرونة األنا 

 قوة األنا 

 المناعة التفسية 

 التفكير اإليجابى 

 الهدوء األنفعالى 

 الثبات األنفعالى 

 التوافق يجابى 

 األتزان األنفعالى 

 

 القدرة على التكيف 

 الصالبة النفسية 

 المرونة النفسية 
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 الصدمة النفسية 

 : ثر الصدمة النفسية في جوانب الشخصيةأ

الفرد وخصاله ينجم تتفاعل شخصية  الصدمي،الذي  الحدث  أحداث طبيعية مع   أو عن 

از   من  أحداث للفرد  الذاتية  لألستجابة  أبعاد  خمسة  ،وهناك  اإلنسان  الحدث  صنع  اء 

الصدمى، وهى إن كانت أبعاداً منفصلةً فإنها تتكامل فيما بينها ويتفاعل بعضها مع بعض 

 وتشمل األبعاد اآلتيه:  

إن األحداث الصدمية بطبيعتها تغيراالتزان النفسي لدى األفرادالذين   :البعداالنفعالي -1

تم ألنها  لديهم؛  قوية  انفعالية  ردودأفعال  تولد  الصدمة،فهي  آليات  يواجهون  زق 

االتزان ً  وظائف   جذريا تغييراً  وتغير  الفيزيولوجي،  المستوى  من   العاديةعلي 

ً  األفراد فيما يخبرونه  المستويات المثلى لالستثارةعلى المستوى النفسي ، ويتباين   ذاتيا

لم تفجره الخبرات   من استثارة الجهازالعصبي واإلفرازات الغدية نتيجة اويواجهونه

المهددة  درجة  .الصدمية  إلى  والضيق  والقلق  بالخوف  األفراديشعرون  من  فبعض 

لحل  العجز الذهنية  طاقاتهم  تعبئة  أشخاص   مايواجههم عن  مشكالت،وهناك  من 

الصدمية، الخبرات  إزاءتلك  انفعاليا  حالة ينغلقون  الوجداني،   ويخبرون  الخدر  من 

  .وتتضمن عمليات دفاعية متعددةتشمل آليات الكبت والتفكك واالنفصال

الموجب: الوجداني  االنفعالية   أمااألتزان  الحاالت  بين  الناجح  التنظيم  على  القائم 

إزاءالصدمة،ويرتبط السوية  تقدير  والسالبة،فهواالستجابة   ما بالقدرةالمعرفيةعلي 

 حدث على نحوواقعي،وباستجابة أساليب فعالة لمواجهة المتطلبات المباشرة للموقف. 

سواءالفوريةتشيراألستجابه   :البعدالمعرفي -2 للصدمة  إلى   أم  المعرفية  المدى،  بعيدة 

المعلومات معالجة  في  مميزة  فهم أو أساليب  العمليات   .حدث ما في  وتنطوي 

من المنظورالتفاعلي لردودأفعال الضغوط الصدمية،على أهمية كبيرة ألنها  المعرفية،

 تشمل عمليات متعددة األبعاد تتضمن اآلتى:  



 

األحداث  للفعل – الحدث  عزوأسباب -وقفتقديرالم –ادراك  معرفي  مخطط  تكوين 

   والسلوك

بأبعادالمتغيرات   فيمايتعلق  المعلومات  لمعالجة  معرفية  أساليب  خمسة  تحديد  يمكن 

 البيئية والموقفية وتشمل األساليب اآلتيه:  

 

وتجنب المواقف   حدث، ما تجنب  أو ويعني ميل الفردإلى إنكار:نكارالمعرفي اإل   -أ  

 .مشاعرالذنب أو ي ذكريات الحدثالتي تستدع

 

المعرفي  -ب  والتشويه  مشاعرالقلق   قد  وهوآلية :التحريف  تفادي  تساعدالفردعلى 

من  درجةعالية  الداخلية،يتضمن  المنبهات   خفض  على  يعمل  وهوأسلوب  الحاد 

االنتقائي،وعدم تحمل الضغوط بسبب االستثارةاالنفعالية،ومستوى منخفًضا  االنتباه 

 .المعلومات عن من البحث

 

وصحيحاً    التقديرالمعرفي  -ج  واقعياً  تقييما  وتقييمهاً  الصدمة:  ألحداث  الدقيق 

الفرد ومناسبًا يمكن  الذي  بفاعلية   األمر  للموقف  االستجابة  من 

 عن معلومات جديدة وضرورية.  وتكيفية،وزيادةالمنبهات الداخلية،والبحث

 

 في الوعي الصدمات،ويشيرإلى التغير  علم  في من المفاهيم التقليدية هو :التفكك  -د 

حالة أو الهوية أو لمواجهة  بديل  كأسلوب  تعمل  معرفية  آلية  ويعني  ك  من  السلو 

عن طريق تغييرطبيعة اإلدراك والتقديروالعزو والمخططات   الضيق االنفعالي الزائد

يمكن النظرإلى التفكك على أنه عملية معرفية موجهة إلى حفظ  ذلك المعرفية،وعلى
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باتزانه  س تخل  التي  أوالتهديد  الصراع  مواقف  يتجنب  أن  يحاول  ،حيث  الفرد  المة 

 النفسي  

التي   في مخيلة الفرد ووجدانه،  معاودةالخبرة : ببعض عناصرالحدث الصدمي   -ه  

 ً صفة  وتتمثل في   من مكونات اضطراب الضغوط التالية للصدمة،  تعد مكوناً رئيسيا

الحضورالمفاجآلية   تشيرإلى  لصوربصرية  معرفية  والالإرادي  والتلقائي  أو  ئ 

  .لذكريات أوانفعاالت حزينه مرتبطة بالحدث الصدمي

للشخصية:البعدالدافعي -3 الدافعي  التنظيم  في  الصدمية  تؤثراألحداث  الدافع   :مثل(قد 

الذات وتحقيق  والسالمة  األمن  تنشيط   ) إلى  إلى  الخبرةالصدمية  هذه   وقدتؤدي 

مستق أو الدوافع بقائها  المثال؛ رة،إلى  سبيل  الوفاةغيرالمتوقعة  قد فعلى  تؤدي 

لشخص عزيزإلي استثارةدافع التواد ورعايةاآلخرين،أوإلى االنضمام إلى منظمات  

األ التكافل  أجل  إلى  وقد واإلنساني،  جتماعى  من  الصدمية  األحداث  تؤدي 

عدم  دوافع    جديدةأوتحول  تطوردوافع إلى  ذلك  جديدة،وقديعود  وجهات  إلى  قديمة 

 .األتزان المعرفي

 التعرض إلى أحداث صدمية تغيرفي النشاط الغدي   عن ينتج:البعدالفيزيولوجي العصبي-4

 الكيميائي العصبي. 

 اساليب مواجهة الصدمة النفسية

بأنهاعملية  :بعدالمواجهة  -5 المواجهة  وفولكمان  الزاروس  من  "يعرف 

أو المعرفية  للجهود  التح التغييرالمستمر  بغية  الخارجيةالسلوكية  بالمطالب   أو كم 

تقديرها على أنها عبءعلي مصادرالفرد تفوقها   أو وإمكاناته     الداخلية،التي يجري 

 .  وتتجاوزها



 

أنماط الستجابة المواجهة لألحداث الصدمية،هي  أربعة    تحديد لى ذلك يمكنإ  استناًدا 

 النحو اآلتي:  على

الوسيلية  -أ بغية   محاوالت هي:المواجهة  المشكالت  مباشراً  حل  تحكما  التحكًم 

الضواغط تفرضها  التي  للفعل   باالمطالب  معرفي  الموقف،وتتضمن ّمخطًطاّ  في 

 .والعمل

التعبيرية   –ب   االستثارةاالنفعالية :المواجهة  خفض  بمحاوالت   تتصف 

واالنفعالية ،والشعوربالضيق المعرفية  األساليب  بعض  خالل   عن ،وينتج من 

العمليات المعرفية الرئيسية ثرأن تتأ من المواجهة؛ هذااألسلوب اإلدراك  : ؛وهي سلبًا 

المشاعرالسالبة   والعمل،وتشمل  للفعل  معرفي  مخطط  عزواألسباب،وتكوين  والتقدير 

 .مشاعرالعجزواليأس واالستهداف

المواجهة يشير :إعادةالبناءالمعرفي  -ج إلى  األسلوب  إعادة   هذا  طريق  عن 

عرالمتعلقة بالضواغط التي خبرها الفرد ومن التقديرالمعرفي وإعادة بناءاألفكاروالمشا

أن يندمج الفرد في معرفة تعمل علي   ؛  شأن األسلوب اإليجابي في إعادةالبناءالمعرفي

مجال   خصائص  إلى  االنتباه  نطاق  توسيع  طريق:   عن  المعلومات  معالجة  زيادة 

 المنبهات وعناصرها . 

 حل المشكلة.البحث النشط عن بيانات جديدة متعلقة ب              

 بناء مخططات معرفية للعمل والفعل.                

أما فى حالة األسلوب السالب إلعادة البناء المعرفي فإن الشخص يركز علي استخدام                   

 عمليات دفاعية ؛ مثل اإلنكار أو التحريف لمواجهة الحدث الصادم. 

  هذااألسلوب  يشير ،و الستعادةالتوازنالتكيف والقابلية  مرونة    المواجهة القائمةعلى -د

والتمكن  ، المرونة  إبداء  الفردعلى  مقدرة  على  إلي  الضاغطة  األحداث  من 

واليمثل هذا األسلوب عبئاً علي مصادر   .نحومستمردون إالخالل باألتزان النفسي .
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الفرد وإمكاناته أو يفوقها ، حيث يستند الفرد في ممارسة هذا األسلوب إلي عمليات  

 ية دقيقة في إدراك الحدث الصدمى وتقديره. عقل

 في استجابات األفراد للخبرة الصادمه:العوامل المؤثرة  

الذين تعرضوا إلي صدمة نفسية يصابون باختالل نفسي ؛ ألنه  ليس     كل األشخاص 

؛مثل   الحفظ  أو  الحماية  بدور  تقوم  متعددة  وسيطة  عوامل    المزاج أو الشخصية،( ثمة 

الجي وأ والعوامل  اآلخرى  النفسية  واألمراض  مواجهة  نية   الصدمة ساليب 

 النفسية،والعوامل العائلية، واألجتماعية والثقافية المختلفة(. 

؛   رئيسية  مجموعات  ثالث  إلي  الفرد  استجابة  فى  تؤثر  التى  العوامل  تقسيم  ويمكن 

تتعلق  وعوامل   ، الفرد  بشخصية  تتعلق  عوامل   ، الصادم  بالحدث  تتعلق  هي،عوامل 

 المحيط الخارجى وهي كالتالي:ب

 : الصادم  طبيعة الحدث 

متعددة؛منها  بأبعاد  الصادم  الحدث  طبيعة  تحديد  بنوع   ما يمكن  يتعلق 

 الخبرةالصادمة،فااألشخاص 

تهديدً   تتضمن  لخبرات صادمة  يتعرضون  السالمة  أو ابالموت الذين   وتهديد  اإلصابة 

الشخصية أكثًرتأثرا،) الناجون ( الجسدية  لالضطرابات   يكونون  عرضة  ويكونون 

الناتجة أكثر النفسية  الصادمة  الخبرات  لمشاهدة  عن  يتعرضون  األفرادالذين   أو من 

بالموت تهديد  تتضمن  صادمة  وأحداث  مواقف  وتهديدً  أو  لسماع  للسالمة  ا اإلصابة 

لآلخرين القرب Wenar  & Kerig, 2000, 187- 188 الجسدية  من   ودرجة 

في استجابة الفرد للخبرةالصادمة،فالشخص الذي يتعرض   االحدث الصادم تؤدي دورً 

 ال  من الشخص الذي إطالق النار وهوبداخله يتأثربالحدث الصادم أكثر  أو بيته للقصف

للقصف بيته  النار،و  أو يتعرض  لنفسية تؤثر  إطالق  حيث   شدةالصدمة  من 

 من ةزمنية طويلة،والتعرض ألكثر استمرارالتعرض لألحداث الصادمة لمد



 

صادم،  الشخص   حدث  استجابة  درجة  في  ايضاً  تلعب  حروباً  تشهد  التي  المناطق  أن 

باالضطرابات   لإلصابة  أكثرعرضة  التأثربهاوتجعله  ودرجة  للخبرةالصادمة 

 . عن الخبرات الصادمة النفسيةالناتجة

 عوامل تتعلق بشخصية الفرد: 

تطور    الذين  األشخاص  على  أجريت  التي  واألبحاث  الدراسات  لديهم   بينت  ت 

والمزاج   السابقة  الشخصية  بين  وجودعالقة  بعدالصدمة  نفسية  اضطرابات 

وتطوراضطرابات نفسية لديهم فيمابعد،ووجوداضطرابات نفسية سابقة لدى الفردالذي  

يزيد صادمة  لخبرات  الناتجة يتعرض  النفسية  تطوراالضطرابات  احتمال  عن  من 

    من األفراداآلخرين الذين خبرات صادمة أكثر

على  (Thabet, et. Al, 1997) اليوجد لديهم اضطرابات سابقة،وفي دراسةأجراها  

الفلسطينيين قطاع األطفال  وجد  في  كانوا  غزة  الذين  األطفال  مشاكل    أن  يعانون 

النفسية    سلوكيةانفعالية باألمراض  الصادمة واإلصابة  للتأثربالخبرات  أكثرعرضة  كانوا 

 األطفال الذين لم يتعرضوا لمشاكل سلوكية انفعالية. عن مواقف صادمة أكثر من  الناتجة

 عوامل تتعلق بالمحيط الخارجى : تستند إستجابة الطفل لألحداث الصادمة ودرجة التأثر

إلى الوالدين حدبعيد بها  استجابة  ،   أو ؛إلي   للمراهق  قدوة  يعدون  الذين  األشخاص 

 خوة واألخوات الكبار ، أووتربط المراهق عالقة معهم مثل المعلم فى المدرسة ،أواإل 

واألقارب، األصدقاء  بعض  حين   ربما  للطفل   األسرى  الدعم  درجة  على  مماينعكس 

يتعرض لموقف صادم ، ويؤدى مستوى الدعم األجتماعى فى المدرسة والمجتمع دوراً  

من   ويقلل   ، والبعيد  القريب  المدى  على  الصادمه  الخبرات  آثار  من  الحد  فى  مهماً 

 ة باضطرابات نفسية ناتجة عن الخبرات الصادمة.احتمال اإلصاب
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 األسرة : 

األسرة  أفراد  بين  وجدانية  روابط  ووجود  الفرد  حياة  فى  مهمة  منظومه  األسرة  تعتبر 

ويدعم بعضهم بعض يمنح األسرة القوة فى مواجهة التحديات والتغيرات التى تحدث فى  

اال نفسية  بمرونة  األسرة  تتمتع  ان  واليمكن  حياتهم  اوحاجات  امور  اهتمامات  كانت  إذا 

 (2018افرادها مشتركة )أمانى 

    : (Minuchin1985)نظرية أنظمة األسرة 

  ، المثال  أنظمة فرعية )على سبيل  تتكون من  العائالت  أن  أنظمة األسرة  نظرية  تقترح 

الوحدة المشتركة ، وحدة الوالدين والطفل ، وكل فرد يتكون من تلك الوحدة( ، متداخلة  

 )؛  ((Pinquart2017دة عائلية أكبر ، تتفاعل مع الوحدة ككل وتؤثر عليها  داخل وح

Peltz Rogge(2018)  تشير هذه النظرية المركزية في مفهوم العائالت كنظم ، إلى

العائالت   داخل  التوازن  تعطيل  على  تعمل  أن  يمكن  للنظام  الخارجية  االضطرابات  أن 

ت تدريجية  بطريقة  األسرة  ديناميكيات  األسرة وعالقات وتآكل  في  إلى اضطرابات  ؤدي 

وأن عدم مرونة الوالدين قد تؤثر على أداء جميع األفراد داخل األسرة.    .األبوة المشتركة

األسرة   أداء  مستويات  لجميع  واضحة  روابط  الوالدين  مرونة  عدم  أظهرت  وبالتالي  

 COVID-19 توقعات الضغوطات الناجمة عن فيروس كورونا  .والفرد التي تم فحصها

 COVID-19 ضعف أداء األسرة. و يبدو أن المستويات األعلى من اإلجهاد المرتبط بـ

المرتبط   اإلجهاد  فإن   ، وبالتالي  أسفل.  إلى  أعلى  من  بطريقة  العائالت  على  تؤثر  قد 

البقاء في المنزل المرتبطة بجائحة الجديدة المفروضة على اآلباء من أوامر   بالمطالب 

COVID-19 بمستو اآلباء تنبأ  توقع  بدوره  والذي   ، األسري  الخالف  من  أعلى  يات 

باستخدام أشكال أكثر تأديبًا قاسية . بينما كان التماسك األسري األكبر تنبًؤا بتربية بنّاءة  

بـ  المرتبط  لإلجهاد  جزئيًا  دعًما  قدمت   ، األسرة  أنظمة  لنظرية  وفقًا   ، وبالتالي   أكبر 

COVID-19   على عمل الطفل والوالد عن طريق إرسال  والذي من المحتمل أن يؤثر

الصارمة  واألبوة  األسرة  ضائقة  تكون  وقد  المختلفة  األسرة  أنظمة  خالل  من  موجات 



 

الصارمة وغير المرنة للضغوط في خضم   الوالدين  آليات رئيسية وأن استجابات  بمثابة 

تحد أن  يمكن  التي  المختلة  العالقات  عمليات  لسلسلة  حافًزا  تكون  قد  داخل  الجائحة  ث 

الذين  اآلباء  أن  إلى  النتائج  تشير  شديدة.   وضغوط  اضطرابات  ظل  في  العائالت 

ينخرطون في استجابات صارمة وغير مرنة لألفكار والمشاعر  والتجارب الصعبة قد  

( أساسي عن طريق  بشكل  الطفل  أداء  من  الضغوطات  1يقلل  تجاه  الفعل  ردود  تفاقم   )

الوبا الناتجة عن  تلك  )الحادة )مثل  للشعور بمزيد من 2ء( ،  الديناميكيات  ( توتراألسرة 

( و   ، والنزاع  على 3العبء  األبوة.  من  وقاسية  تفاعلية  أكثر  أشكال  استخدام  تشجيع   )

النقيض من ذلك ، فإن انخراط اآلباء بطريقة أكثر مرونة ورحمة تجاه األفكار والمشاعر  

( تقليل  1ة األسرة من خالل )والتجارب الصعبة قد يقلل من ضائقة الطفل ويعزز رفاهي

( وبالتالي   ، األبوة  وعبء  األسرية  القاسية 2الفوضى  األبوة  ممارسات  استخدام  تقليل   )

( ذلك  من  وبدالً   ، المتسقة  غير  على  3والتفاعلية  بالقدرة  األسرة  أفراد  تحسين شعور   )

( وبالتالي  أوقات األزمات ،  الدعم في  للحصول على  البعض  (  4االعتماد على بعضهم 

   .تعزيز ممارسات األبوة األكثر بناءة 

 الدراسات السابقة : 

العشماوى -1 محمود  إيمان  البغدادى)  -دراسة  فتحى  بالذات  2020مى  الشفقة   )

لدى   المتغيرات  فى ضوء بعض  كورونا  الناتج عن جائحة  المستقبل  بقلق  وعالقتها 

الشفق من  كالً  فى  الفروق  التعرف على  بهدف  المصرى  المجتمع  من  بالذات  عينة  ة 

وقلق المستقبل  حسب السن والوظيفة والحالة المادية واالجتماعية ،واظهرت النتائج  

وجود عالقة سالبة بين الشفقة بالذات وقلق المستقبل ، ووجود اختالفات ذات داللة  

الحال   ميسور  لصالح  بالذات  الشفقة  فى  العينة  افراد  درجات  متوسط  بين  احصائية 

ثم  الخاص  القطاع  داللة    ولصالح  ذات  اختالفات  وجود  وعدم  الصحى،  القطاع 
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احصائية فى الشفقة بالذات بالنسبة للعمر والحالة االجتماعية ،ووجود اختالفات ذات  

سنة، ولصالح غير ميسور  35داللة احصائية فى قلق المستقبل لصالح العمر اقل من  

 الحال واالعزب، القطاع الخاص ثم الصحى. 

من   التحقق إلى هدفت بدراسة Shebuski,et al ( 2020)شيبوسكي وآخرون -2

وكل من سمة المرونة والتعرض للصدمة  عالقات إرتباطية بين الشفقة بالذات وجود

النفسية الشفقة    والضائقة  بين  احصائيا  دال  موجب  ارتباط  وجود  النتائج  وأظهرت 

 سية،النف  ، وارتباط سالب دال احصائيا بين الشفقة والضائقة المرونة بالذات وسمة

 يخفف من تطور الضائقة وتشير النتائج إلى أن الشفقة بالذات قد يكون بمثابة عامل

 طالب الجامعة .  للصدمات وأهمية تنمية الشفقة بالذات لدى النفسية بعد تعرض

الخميس -3 عبدهللا  عواطف  طنوس)  -توصلت  جورج  دراستها  2019عادل  فى   )

سية لدى عينة من طالبات سنة أولى  مستوى المرونة النفسية وعالقتها بالضغوط النق 

مستوى   الكشف عن  إل   وهدفت   ، القريات  بمحافظة  الجوف  جامعة  فى  تحضيري 

المرونة النفسية والضغوط النفسية والعالقة بينهما ،إلى ان  مستوى المرونة النفسية  

المرونة  بين  عكسية  عالقة  وهناك  مرتفع  كان  الضغوط  ومستوى  منخفض 

 والضغوط. 

خلقامت   -4 الوجدانى    (  2018يل)عال  بالذكاء  وعالقته  األسرى  التواصل  بدراسة 

التواصل   استقصاءواساليب مواجهة الضغوط لدى عينة من الوالدين واألبناء، بهدف  

من الوالدين   األسرى وعالقته بالذکاء الوجداني وأساليب مواجهة الضغوط لدى عينة

الدراسة عن وجود عالقة بين نتائج  والذکاء  التواصل األسرى  واألبناء وقد أشارت 

التواصل بين  عالقة  توجد  کما  واألبناء،  الوالدين  لدى  وأساليب   الوجداني  األسرى 

إحصائية بين األبناء   مواجهة الضغوط لدى الوالدين واألبناء، يوجد فروق ذات داللة

 .الذکور الذکور واإلناث في مهارة التواصل األسرى لصالح األبناء



 

القحطانى  قامت   -5 المرونة    (2018)هنادى  لتنمية  إرشادي  برنامج  فاعلية  بدراسة 

مزدوجي   األطفال  أمهات  لدى  النفسية  الضغوط  خفض  في  وأثره  األسرية 

إرشادي للعمل علي تنمية المرونة األسرية   اإلعاقة،بهدف التحقق من فعالية برنامج

ذوي األطفال  أمهات  من  عينة  الفكرية،  لدي  باإلعاقة  المصحوب  الدماغي    الشلل 

،أظهرت النفسية  الضغوط  خفض  في  ذات   واثره  فروق  وجود  إلي  الدراسة  نتائج 

القياسين درجات  متوسطي  بين  إحصائية  التجريبية   داللة  للمجموعة  والبعدي  القبلي 

المرونة متغيري  في  البعدي  التطبيق  ووجود   لصالح  النفسية،  والضغوط  األسرية 

بين متوسطي درجات التجريبية والضابطة  المج فروق ذات داللة إحصائية  موعتين 

والضغوط النفسية لصالح المجموعة  في القياس البعدي في متغيري المرونة االسرية

 التجريبية، 

) دراسة   -6 على  محمد  المرونة  2017برقيقة  بين  العالقه  على  التعرف  هدف   )

النفسية ومتغيرى الجنس والسن وهل هناك فروق بين الطلبة تعزى لمتغيرى الجنس  

ئج وجود فروق فردية ذات داللة احصائية فى المرونة النفسية تعزى لعامل والسن نتا

التعامل مع   الفرد زادت خبرته مما يسهل عليه  السن لصالح الطلبه كل مازاد عمر 

المحن والمشاكل والنكبات بطريقة ايجابية عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية فى  

 المرونة النفسية تعزى لعامل الجنس. 

در  -7 )هدفت  قاسم  صالح  سالى  مواجهة (  2017اسة  إستراتيجيات  في  الفروق 

كل من الصالبة النفسية والمرونة المعرفية والنفسية لدى   الضغوط النفسية في ضوء

الممارسين لمهام إدارية، إلى تحديد أهم اإلستراتيجيات التي يستند   األساتذة الجامعيين

هيئة أعضاء  إدا إليها  بأعمال  القائمين  اإلستراتيجيات  التدريس  تلك  وعالقة  رية، 

الفرد في بدرجة  الفروق  وتحديد  والنفسية،  المعرفية  والمرونة  النفسية   بالصالبة 

وتوصلت  السمات،  بتلك  الفرد  لدرجة  ترجع  التي  الضغوط  مواجهة   إستراتيجيات 
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المقام  في  المعرفية  اإلستراتيجيات  يستخدمون  العينة  أفراد  أن  إلى  األول   الباحثة 

واالستعمال  كالتخطيط  النشطة  والمواجهة  اإليجابي  التفسير  للدعم   وإعادة  اإلجرائي 

إلى إستراتيجية الرجوع   االجتماعي، مما يظهر أثر اإلعداد األكاديمي لهم، باإلضافة

بالمجتمعات التنشئة  طبيعة  إلى  يعود  والذي  الدين،  أن   إلى  وجد  كما  اإلسالمية، 

إيجابي ارتباطاً  ترتبط  النفسية  معالصالبة  اإليجابي   اً  التفسير  )إعادة    –إستراتيجيات 

النشطة   –التخطيط   )التركيز   – المواجهة  إستراتيجيات  مع  سلبي  وارتباط  التقبل(، 

وإظهارها االنفعاالت  السلوكي   – على  الذهني    –االبتعاد  االستعمال   –االبتعاد 

قمع األنشطة   –استعمال الدعم   االجتماعي االنفعالي   – اإلجرائي للدعم االجتماعي

ارتباط ووجد  )المواجهة  المتنافسة(،  وإستراتيجيات  النفسية  المرونة  بين  إيجابي 

التريث    –االستعمال اإلجرائي للدعم االجتماعي    –التفسير اإليجابي   إعادة   –النشطة  

 االبتعاد  –التخطيط(، وارتباط سلبي مع إستراتيجيات )االبتعاد الذهني   – التقبل  –

المرونة  يز على االنفعاالت وإظهارها(، ووجد ارتباط إيجابي بينالترك  –السلوكي  

اإليجابي   التفسير  )إعادة  وإستراتيجيات  النشطة  –المعرفية    -التقبل – المواجهة 

الذهني   )االبتعاد  بإستراتيجيات  وسلبياً  على  –التخطيط(.  االنفعاالت   التركيز 

السلوكي    –اإلنكار    –وإظهارها   األنش  –االبتعاد  أكدت  طةقمع  كما  المتنافسة(. 

النفسية والمرونة المعرفية   الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الصالبة النفسية والمرونة

الصالبة من  كل  أثر  يظهر  مما  العالقات،  والمعرفية  تلك  النفسية  والمرونة  النفسية 

التدريس وخاصة القائم باألعمال اإلدارية في  ومدى توافرها على نجاح عضو هيئة

باستعمال  مواجهة العلمية   الضغوط،  إنجازاته  على  يؤثر  مما  إيجابية  إستراتيجيات 

 .والحياتية بشكل إيجابي واألكاديمية والمهنية

8-  ( دوابشه  أحمد محمد  الدين  واستراتيجيات  2017دراسة عز  النفسية  الضغوط   )

االحتالل   سلطات  لدى  جثامينهم  المحتجزة  الشهداء  اسر  لدى  معها  التعامل  

يلى وهدفت إلى التعرف على الضغوط النفسية التى تتعرض لها أسرالشهداء  االسرائ



 

لدى  استخداماً  األكثر  مستوى    واالستراتيجيات  أن  النتائج  واظهرت   األسر  هذه 

مع   التعامل  استراتيجيات  استخدام  ومستوى   ، جداً  مرتفعاً  كان  النفسية  الضغوط 

 الضغوط النفسية مرتفعاً جداً. 

عبد  -9 دراسة  )  توصلت  العصيمى  وعالقتها  2017هللا  األسرى  التواصل  انماط   )

على   التعرف  ،هدفت  الطائف  بمدينة  الثانوية  المرحله  لدى طالب  النفسية  يالمرونة 

الثانوية   المرحلة  لدى طالب  النفسية  والمرونة  األسرى  التواصل  انماط  بين  العالقة 

ا التواصل  انماط  بين  موجبة  عالقة  وجود  ،إلى  الطائف  والمرونة  بمدينة  ألسرى 

 النفسية لدى افراد العينة .

نادية محمد العمرى )  -10 النفسية وعالقتها بالرضا عن  (2017هدفت دراسة  المرونة 

بين   العالقة  على  ،التعرف  الرحمن  عبد  بنت  نورة  األميرة  جامعة  طالبات  لدى  الحياة 

ار النتائج عن وجود عالقة  ،اسفرت  الحياة  النفسية والرضا عن  تباطية طرديه المرونة 

 ذات دالله احصائية بين المرونه النفسية والرضا عن الحياة. 

11-  ( كينجى وآخرون  النفسية ,.et al(2017   Canjie, Lدراسة  والمرونة  االكتئاب 

التعرف على  كمتغير وسيط لتأثير دور األسرة على جودة حياة  كبار السن ، هدف إلى 

ة الحياة لدى كبار السن ،بينت النتائج أن االكتئاب أثر االكتئاب والمرونة النفسية على جود 

المرونة  ارتبطت  بينما  السن  لكبار  االسرية  والعالقات  النفسية  المرونة  مع  سلباً  ارتبط 

 النفسية ارتباطاً ايجابياً مع دور العالقات االسرية ومستوى جودة الحياة لكبار السن. 

12-  ( الزغبى  محمد  أحمد  الن2016دراسة   أحداث  (المرونة  بين  وسيط  كمتغير  فسية 

الحياة الضاغطة والصحة النفسية لدى عينة من طلبة جامعه دمشق هدفت الدراسة إلى  

النفسية   والصحة  الضاغطة  الحياة  أحداث  من  وكل  النفسية  المرونة  بين  العالقة  معرفة 
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  01لدى عينه من طلبة جامعة دمشق اسفرت النتائج وجود عالقة سلبية دالة عند مستوى

 بين المرونة النفسية واحداث الحياة الضاغطة والصحة النفسية .  .

( الخصائص السيكومترية لمقياس المرونة اإليجابية  2016أحمد االشول )دراسة عادل   -13

المرونة   ، هدف إلى التعرف على الخصائص السيكومترية لمقياس  لعينة من المراهقين 

الم أن  إلى  المراهقين. وأشار  عبارة تركز على   57قياس تكون من  اإليجابية لعينة من 

أبعاد   أربعة  اشتمل على  المقياس  أن  وأوضح   ، المراهقين  لدى  اإليجابية  المرونة  أبعاد 

هى والمهارات " رئيسية  الروحية،  والمهارات  النفسية،  والمهارات  العقلية،   المهارات 

لصدق  ا االجتماعية". وللتحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس تم حساب معامالت

عاًما بالصف   15-14مراهقًا ومراهقة بمتوسط عمري    300والثبات على عينة قوامها  

تابعين إلدارتي  قومية وخاصة  مدارس  أربع  من  اإلعدادي  ،   الثالث  والعمرانية  الجيزة 

وصدق المقارنة الطرفية،   وتم حساب صدق المقياس من خالل استخدام الصدق العاملي

كرونباخ،    –باستخدام طريقة ألفا   تم حساب ثبات المقياسوصدق االتساق الداخلي. كما  

إلى التأكيد على صدق، وثبات المقياس، مما   وطريقة التجزئة النصفية. وخلصت نتائج  

السيكومترية الكفاءة  على  لقياس   يؤكد  عملية  قياس  كأداة  اإليجابية  المرونة  لمقياس 

 للمراهقين.  المرونة اإليجابية

14- ( عباس  أمين  عبير  وعالقتها  2016قامت  النفسية  الصدمة  مواجهة  (اساليب 

بالمساندة األسرية لدى عينة من المراهقين المقييمين فى مراكز االيواء فى مدينة دمشق  

)بها المقياس(هدفت الى تعرف نسبة انتشار الصدمة النفسية وتعرف األسلوب الشائع فى 

البح عينة  درجات  بين  العالقة  وتعرف  الصدمه  مواجهة  اساليب  انتشار  مقياس  ث على 

عالقة  توجد  النتائج  اسفرت  األسرية  المساندة  على  ودرجاتهم  النفسية  الصدمة  مواجهة 

مواجهة   اساليب  مقياس  على  العينة  افراد  درجات  بين  احصائية  دالله  ذات  ارتباطية 

 الصدمة النفسية ودرجاتهم على المساندة األسرية.  



 

)دراسة    -15 الفللى  محمد  ال2016محمد  لمقياس  (البنية  االمريكية  للنسخة  عاملية 

طالب   من  عينه  على  سيكومتريه  )دراسة  المصرية  البيئة  فى  النفسية  المرونة 

التحليل   نتائج  وبينت  العاملية  البنية  عن خصائص  الكشف  الى  الدراسة  الجامعة(هدفت 

الشخصية )الكفاءة  النفسية  للمرونة  عوامل  خمسة  التأثيرات    -العاملى:وجود  مقاومة 

اإليجابى  -ةالسلبي الذات  )  -السيطرة   -تقبل  بمعامالت  بالقدر  -2.0  -5.01االيمان 

2.096-  1.87-1.73( بين  تتراوح  ارتباط  معامالت  وايجاد  الترتيب  -0.264(على 

مستوى0.845 عند  دالة  وجميعها  الفا  0.001(  معادلة  المقياس  ثبات  من  وللتحقق 

( )0.840كرونباخ  الداخلى  االتساق  معامالت  تمتع  0.320-0.946(  إلى  يشير   )

 المقياس بمعامالت ثبات مرتفعة.

16-  ( دراسة  النفسية  AL-Tabikh 2015هدفت  المرونة  مستوى  عن  (الكشف 

أن   النتائج  بينت  النفسية  للضغوط  التكييفية  باالستجابات  وعالقتها  النفسية  والضغوط 

متوسطه ووجود عالق بدرجة  الضغوط  ومستوى  مرتفعاً  النفسية  المرونة  بين  مستوى  ة 

 المرونة النفسية واالستجابة التكيفية للضغوط النفسية.

(األداء الوظيفى األسرى كما يدركه 2014تغريد العلى )  –دراسة جهاد عالء الدين    -17

األداء  بين  العالقات  ، هدفت الستكشاف  والقلق  بالكفاءة االجتماعية  المراهقون وعالقته 

رسات الوالدية والكفاءة االجتماعية والتقارير  التكيف( والمما  -الوظيفى األسرى )التماسك

الذاتيه للمراهقين عن درجة القلق لديهم اسفرت النتائج وجود عالقة دالة بين الممارسات  

،انخفاض   والتكيف  بالتماسك  المتعلقة  لوظيفتها  الحى  األسرة  واداء  االيجابية  الوالدية 

ل السلبية  الوالدية  والممارسات  األسرى  التماسك  بتقديرات  مستوى  التنبؤ  فى  اسهما  ألم 

الطلبة للقلق اما الممارسات الوالدية اإليجابية لألب والتماسك األسرى المرتفع اسهما فى  

 التنبؤ بتقدير الوالدين للكفاءة االجتماعية .  
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18-  ( البسطامي  سالم  دراسة  التكيف  2013هدفت  استراتيجيات  إدارة  مستوى    )

األطفا آباء  لدى  النفسية  محافظة للضغوط  في  وأمهاتهم  االخاصة  االحتياجات  ذوي  ل 

األمور،   اولياء  نظر  وجهة  من  معرفة  نابلس  التكيف  إلى  استراتيجيات  إدارة  مستوى 

محافظة  في  وأمهاتهم  االخاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال  آباء  لدى  النفسية  للضغوط 

االست اكثر  أن  إلى  النتائج  وتوصلت  األمور  اولياء  نظر  وجهة  من  راتيجيات  نابلس 

الخاصة االحتياجات  ذوي  آباء  لدى  النفسية  للضغوط  للتكيف  كانت   استخداماً  وأمهاتهم، 

التدين األول )ا)ستراتيجية  الترتيب  على  حصلت  بالترتيب فقد  حل   ،تليها  استراتيجية 

االجتماعي(و     )المشكالت الدعم  البناء (و )استراتيجية  استراتيجية 

، وآخرها  )والنكران استراتيجية التجنب والهروب(و   )استراتيجية االسترخاء(و)المعرفي

الرياضية(،  التمارين  متوسطات )استراتيجية  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  والتوجد  

ولى  لمتغير جنس  تعزى  النفسية  للضغوط  التكيف  العينة الستراتيجيات  افراد  استجابات 

 . األمر 

19-  ( المروAL-Abdali 2012اجرى  مستوى  عن  ومستوى (الكشف  النفسية  نة 

مرتفعاً  كان  النفسية  المرونة  مستوى  أن  النتائج  واظهرت  بينهما  والعالقة  الضغوط 

ومستوى الضغوط بدرجة متوسطة ووجود عالقة ارتباط بين اساليب مواجهة الضغوط 

 النفسية والمرونة النفسية

فى دراستهما مقياس  .Krstić T, Oros M (2012استخدم كرستيك واورس )  -20

يجيات المستخدمه من قبل األسرة للتعامل مع الضغوط  تقييم أزمات األسرة لتقييم األسترات 

االجتماعى الدعم  على  )الحصول  مستويات  خمس  على  التقييم   -موزعه  الدعم  -اعادة 

المؤسسى-الروحى األستراتيجيات    -الدعم  أكثر  أن  النتائج  اظهرت  الطبى(  التقييم 

 استخداماً كانت استراتيجية اعادة تقييم الحالة لألسره. 



 

21-  ( النفسية  AL-Mishaan 2011قام  المرونة  مستوى  عن  الكشف  إلى  هدفت   )

لدى   واالنبساط  واألمل  البدنية  بالشكاوى  النفسية  المرونة  وعالقة   ، النفسية  والظغوط 

الضغوط  مستوى  أن  النتائج  واظهرت  الحكومى  القطاع  فى  الجنسيين  من  الموظفين 

و المرونة منخفض وعدم  المرونة النفسية جاء بدرجة مرتفعة ومستوى  بين  جود عالقة 

 والشكاوى البدنية واالنيساط ووجود عالقة سالبة بين الشكاوى البدنية واالمل واالنبساط . 

وبشارات  -22 حدادى  المرونة Hadadi&Besharat (2010)  دراسة  بين  العالقة 

إلى  ،هدفت  النفسية  والصحة  والقلق  واألكتئاب  النفسية  والضغوط  والضعف  النفسية 

على   النفسية  التعرف  الضغوط  فيها  بما  األصابة  وقابلية  النفسية  المرونة  بين  العالقة 

النتائج   واظهرت  االيرانيين  الطالب  من  عينة  لدى  النفسية  والصحة  واألكتئاب   والقلق 

وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الضغط النفسي واألكتئاب والقلق والمرونة النفسية وأن  

المنخفضة النفسية  الصحة  المرونة   مؤشرات  من  مختلفة  بمستويات  تتأثر  السلبية  او 

 النفسية من خالل احترام الذات والكفاءة الشخصية والمثابرة والتدين والسيطرة.  

 

دراسة    -23 والمرونة    Grace2010)جراس  )هدفت  الشخصية  سمات  بين  العالقة 

ال الخمسة  الخصائص  على  التعرف  إلى  الكاريبى  جزر  فى  البالغين  لدى  كبرى  النفسية 

عالقة   وجود  النتائج  بينت  الكاريبى  جزر  فى  البالغين  لدى  النفسية  والمرونة  للشخصية 

الضمير )يقظة  الشخصية  عوامل  جميع  بين  موجبة  على -المقبولية  -ارتباطية  االنفتاح 

وأن  -الخبرات العصابية.  خاصية  مع  سلبية  العالقة  وكانت  النفسية  والمرونة  االنبساطية 

الشخصية ساهمت األعلى  %32بنسبة    خصائص  الضميرهى  ويقظة  النفسية  المرونة  فى 

 فى الداللة األحصائية والمقبولية 
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مكوى     -24 )رين  المرونة ccoy  Rene M  2010دراسة  بين  العالقة  اختبار   )

جامعة  فى  األجتماعية  الخدمة  بين طالب  الصدمة  ومابعد  الشدة  اضطرابات  واعراض 

نة واألعراض التالية للصدمة ترتبطان عكسياً ببعضهما فلوريدا )امريكا( النتائج أن المرو

 ولكن ليس بدرجة كبيرة .  

( فاعلية برنامج ارشادى لتنمية المرونة االيجابية 2010دراسة محمد سيد عثمان )  -25

فى مواجهة احدات الحياة الضاغطة  لدى عينة من الشباب ، بهدف التعرف على فاعلية  

ا تنمية  فى  االرشادى  الضاغطة  البرنامج  الحياة  احداث  مواجهة  فى  االيجابية  لمرونة 

،توصل إلى فاعلية البرنامج االرشادى فى تنمية المرونة االيجابية وكذلك خفض احداث 

 الحياة الضاغطة ومازال التحسن مستمر بعد شهر من انتهاء البرنامج .

 تعقيب على الدراسات السابقة :

: أن هناك دراسات ربطت بعض المفاهيم  اتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة

وآخرون شيبوسكي  بالذات  الشفقة  النفسية  (  Shebuski,et al2020)بالمرونة 

( وكذلك بالخصائص الخمسة الكبرى للشخصية 2017والرضا عن الحياة )نادية العمرى 

مواجهة   Grace2010)جراس  ) الفرد على  قدرة  مدى  الدراسات  واستعرضت بعض 

واالسترا  خصائص  الضغوط  على  تتوقف  لمواجهتها  يستخدمها  التى  تيجيات 

(وكذلك على الدعم االسرى الذى  2017( )عز الدين دوايشه  2017شخصيته)سالى قاسم  

( وتوصلت دراسة أخرى انه كلما زادت خبرة الفرد مع كبر 2016يتلقاه )عبير عباس  

برقيقة محمد على  سنه زادت مرونته النفسية وقدرته على التعامل مع المحن والصدمات )

( وبينت بعض الدراسات مدى اسهام األسرة وتماسكها فى جعل افرادها يتمتعون  2017

عيسى   )مغاورى  الحياة  بجودة  والشعور  النفسية   ,Canjie ()وكينجى2017بالمرونة 

L.et al 20172014تغريد العلى  -( وايضاً بالكفاءة االجتماعية )جهاد عالء الدين  .) 



 

له فى األطار التظرى من استعراض لبعض المفاهيم المرتبطة بالمرونة وهذا ماتم تناو 

النفسية كاالصالبة النفسية وهى قدرة الفرد على الصمود النفسي فى مواجهة التحديات ،  

لجميع  األسرة  تقدمه  الذى  والدعم  والتفاعل  التواصل  األسرية  المرونة  مفهوم  وكذلك 

وا  والصدمات.  الصعوبات  لمواجهة  للحدث  افرادها  الذاتيه  االستجابة  استراتيجيات  يضاً 

والسلوك وادراك األحداث   للفعل  المعرفى  والتخطيط  المعرفى  البعد  متمثله فى  الصدمى 

تقدير معرفى -التفكك–التشويه المعرفى   –كما هى دون تهويل متضمناً )االنكار المعرفى 

م  -دقيق اساليب  من  بعض  وفولكمان  الزروس  وذكر  الخبرة(.  الصدمة  معاودة  واجهة 

النفسية من ضمنها المواجهة القائمة على التكييف والقابلية الستعادة التوازن ومقدرة الفرد  

المرونة. ابداء  أكثر مرونة   على  اآلباء بطريقة  انخراط  أن  انظمة األسرة  وتؤكد نظرية 

ويعزز  الطفل  ضائقة  من  يقلل  قد  الصعبة  والتجارب  والمشاعر  األفكار  تجاه  ورحمة 

البعض  رفاهي بعضهم  االعتماد على  بالقدرة على  األسرة  أفراد  ويحسن شعور  األسرة  ة 

 .  للحصول على الدعم في أوقات األزمات ، وبالتالي تعزيز ممارسات األبوة 

 

المصرية  األسر  لدى  النفسية  المرونة  بين  العالقة  تتناول  أن  الباحثة  رأت  عليه  وبناًء 

ال بااساليب مواجهة  النفسية فى ظل جائحة كورونا كوفيد)الوالدين وعالقتها   19-صدمة 

  وهو فيرس لم يتعرض له العالم من قبل وكذلك األسر المصرية.   

 فروض الدراسة:  

مواجهة  واساليب  النفسية  المرونة  مجال  فى  الدراسات  من  عدد  إلى  الباحثة  رجعت 

 :الصدمة النفسية وبعد استعراضها لها كانت صياغة الفروض على النحو التالى
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مواجهة  -1 واساليب  للوالدين  النفسية  المرونة  بين  طردية  ارتباطية  عالقة  توجد 

 الصدمة النفسية فى ظل جائحة كورونا .

توجد فروق ذات داللة أحصائية بين منخفضى المرونة النفسية و مرتفعى المرونة  -2

                                       النفسية فى اساليب مواجهة الصدمة النفسية فى ظل جائحة كورونا .                 

 منهج الدراسة واجراءاته : 

 اتبع البحث الحالى المنهج الوصفى االرتباطى وذلك لألجابة على اسئلة البحث  

( اسرة مصرية يمثلهم الوالدين ينتموا الى  65عينة الدراسة : تمثلت عينة الدراسة من )

والمستوى االقامة  اماكن  باختالف  مصرية  والمؤهالت   اسر  واالقتصادى  االجتماعى 

 والسن . 

 ادوات الدراسة: 

 مقياس للمرونة النفسية للوالدين فى ظل جائحة كورونا.  من أعداد الباحثة  -

بعض   فى  النفسية  المرونة  تناولت  التى  المقاييس  من  مجموعة  على  الباحثة  اطلعت 

عثمان )محمد  شقورة  2010الدراسات  صبح  2012()يحي  س–()صفاء  عدى  ريما 

صياغة  2019 تم  وقد  النفسية  للمرونة  مقياس  صياغة  فى  منها  لالستفادة  عبارة   34( 

من المحكمين المتخصصين فى مجال التربية  5لمقياس المرونة النفسية وتم عرضه على  

 والصحة النفسية ليقرروا مايلى :

لألسرالمصرية   -1 ومناسبتها  المقياس  عبارات  من  عبارة  كل  صياغة  سالمة  مدى 

 مة.المصدو



 

 اعادة  صياغة اوحذف بعض العبارات التى يرى المحكم عدم مناسبتها .  -2

 قامت الباحثة بتفريغ بيانات المحكمين الخمسة وحصلت على النتائج التالية: 

على   -3 المقياس  حذف    29اقتصر  وتم  الصياغة  فى  مالئمة  وجد    5عبارة  عبارات 

 المحكمين عدم مناسبتها للمقياس

ع  -4 المرتفعة  الدرجة  اتجه  وتدل   الدرجة  قلت  وكلما  المرتفعة  النفسية  المرونة  لى 

 (.  1(نادراً)2(احياناً)3المفحوص إلى مرونة نفسية منخفضة البدائل )دائماً )

 مقياس أساليب مواجهة الصدمة النفسية .  من أعداد الباحثة  -

مواجهة  اساليب  تناولت  التى  واالدبيات  الدراسات  من  مجموعة  على  الباحثة  اطلعت 

الشيخ    الصدمة )منال  عباس  2011النفسية   فى صياغة  2016()عبير  منها  (لالستفادة 

فى   صياغتها  تم  وقد  النفسية  الصدمة  مواجهة  اساليب  اساليب    38قائمة  لقائمة  عبارة 

على   عرضه  وتم  النفسية   الصدمة  مجال  5مواجهة  فى  المتخصصين  المحكمين  من 

 التربية والصحة النفسية ليقرروا مايلى : 

سال -1 المصرية  مدى  لألسر  ومناسبتها  المقياس  عبارات  من  عبارة  كل  صياغة  مة 

 المصدومة.

البند   -2 مثل  مناسبتها  عدم  المحكم  يرى  التى  العبارات  بعض  اوحذف  اعادة صياغة 

( تم تعديله ليصبح أضع خطة لحل المشكلة التى تواجهنى وأعمل على تنفيذها ،  1)

للحصول  11البند )  ( أحب مواجهة الصعاب لتحقيق أهدافى ،2البند ) (أسعى جاهداً 

 على ماأريد، الخ  
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 قامت الباحثة بتفريغ بيانات المحكمين الخمسة وحصلت على النتائج التالية:   -3

غالباً،   -4 ينطبق   ، ابداً  )الينطبق  بدائل  ثالث  الى  بدائل  اربع  من  البدائل  تعديل  تم 

 ينطبق دائماً(.  

ال  -5 مواجهة  على  القدرة  على  المرتفعة  الدرجة  وكلما وتدل  مرتفعة  النفسية   صدمة 

 قلت الدرجة اتجه المفحوص إلى انخفاض القدرة على مواجهة الصدمة النفسية   

الصدمة  مواجهة  أساليب  ومقياس  النفسية   المرونة  مقياس  وصدق  ثبات  من  للتحقق 

 النفسية 

 ثبات األدوات : قامت الباحثة بحساب ثبات األدوات  بطريقتين : 

باخ  لكل االسئلة فى المقياسيين  ويمكن حذف سؤال او اكثر  حساب معامل ألفاكرون -1

 (: 1يكون معامل الفاكرونباخ ضعيف او سالب وكانت النتائج كالتالى جدول )

 ( 1جدول )                                         

 يوضح نتائج معامل ألفاكرونباخ لكل مفردة للمقياسيين  

 معامل الفا كرونباخ  البند

 924.0 نة النفسيةالمرو

 892.0 مقياس اساليب مواحهة الصدمة النفسية

 (أن معامل الفا كرونباخ ذو قيمة عالية تترواح بين  1يتضح من الجدول )

 ( مما يؤكد ثبات كل من المقياسيين 892.0و0 . 924)

للتحقق    -2 المقياس  بين نصفى  النصفية :حساب معامالت االرتباط  التجزئه  طريقة 
 (             2دول من ثباته )ج 



 

 (  2)جدول                                       
 معامالت االرتباط بين العبارات الزوجية والفردية للمقياسيين            

 معامل االرتباط التجزئة النصفية  البند 

 911.0 المرونة النفسية  

 0886.0 مقياس اساليب مواجهة الصدمة النفسية 

 .911( أن معامل سبيرمان براون ذو قيمة عالية تتراوح بين )2)  يتضح من جدول

 (مما يؤكد ثبات كل من المقياسيين  886.0و0

 (  3الصدق التجريبى : لمقياس اساليب مواجهة الصدمة النفسية)جدول    
 (3جدول)                                         

 اساليب مواجهة الصدمة النفسية ارتباط درجات المحاور بالمجموع الكلى لمقياس  
بالنسبة  المحور  الكلى  المجموع  مع  االرتباط  معامل 

 للمتخصصين  

 0893.0 المحور األول : حل المشكالت

 0832.0 المحور الثاني : المساندة 

 0905.0 المحور الثالث : التجنبية

 0854.0 المحور الرابع: االنفعالية

رتباط عالية وجميعها دالة عند مستوى داللة  ( أن درجات اال3يتضح من الجدول )

 بين المحاور والمجموع الكلى مما يدل على الصدق 01.0

 نتائج الدراسة:   

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

توجد   -3  : األول  للوالدين  الفرض  النفسية  المرونة  بين  طردية  ارتباطية  عالقة 

 ( 4جدول ). واساليب مواجهة الصدمة النفسية فى ظل جائحة كورونا .
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 ( 4جدول )

يوضح معامالت االرتباط بين المرونة النفسية للوالدين وابعاد مقياس اساليب مواجهة 

 الصدمة النفسية 

  
المرونة   

 النفسية
حل  

 المشكالت 
 المجموع  االنفعالية  التجنبية المساندة  

المرونة   
 النفسية

1           

         1 *291. حل المشكالت 

       1 **530. **490. المساندة  

     1 *310. *267. *283. التجنبية

   1 *254. 0.210 **387. **362. االنفعالية 

 1 **620. **605. **739. **835. *275. المجموع 

الجدول) من  وحل4يتبين  النفسية  المرونة  بين  االرتباط  معامل  أن  وكان   (  المشكالت 

داللة    0.291 مستوى  عند  احصائياً  دال  بين    0.05وهو  االرتباط  معامل  أن  حين  في 

كان   والمساندة  النفسية  داللة    0.490المرونة  مستوى  عند  احصائياً  دال  و   0.01وهو 

كان   التجنبية   و  النفسية  المرونة  بين  االرتباط  عند    0.283معامل  احصائياً  دال  وهو 

داللة   االنفعالية    0.05مستوى  مع  االرتباط  كان  حين  إجمالى   0.362في  مع  وكان 

هو    النفسية  الصدمة  مواجهة  داللة   0.275اساليب  مستوى  عند  احصائياً  دال  وهو 

على  0.05 القدرة  لديها  نفسياً  المرنة  األسر  أنه  أى  األول  الفرض  تحقق  على  يدل  مما 

الموا  اساليب  ابعاد  بجميع  كورونا  جائحة  صدمة  األساليب مواجهة  تتفاوت  ولكن  جهة؛ 

ارتباطه   معامل  كان  األساليب  أن    0.490فااعلى  يدل على  مما  المساندة  اسلوب   وهو 

وكذلك  كورونا  جائحة  صدمة  مواجهة  فى  بعض  بعضهم  يساند  أن  حاجة  فى  األسرة 

مساندة من اآلخرين الحساسهم بالدعم لرفع الروح المعنوية لدى هؤالء االسر. ويتفق هذا  

درا )مع  أمين  عبير  اساليب  2016سة  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  توصلت  (التى 

اليه بعض  تلجأ  االنفعالية وهو اسلوب  األسرية؛تليها  والمساندة  النفسية  الصدمة  مواجهة 

والخوف  كورونا  مواجهة مجهول جائحة  من  والتوتر  والخوف  القلق  لشدة  نتيجة  االسر 



 

ال اسلوب  ثم  االسرة.  افراد  احد  فقد  هذه  من  عن  الحديث  االسرة  التحاول  اى  تجنبية 

االسرة  تواجه  المشكالت  حل  اسلوب  واخيراً   . خطورتها  نفسها  على  وتهون  الجائحة 

جائحة كورونا باعتبارها مشكلة وليست صدمه وتحاول ايجاد حلول مناسبة للتعامل معها  

دراسة) مع  مواحهAL-Abdail 2012.وتتفق  اساليب  بين  عالقة  هناك  ان  ة (اثبت 

(اوضحت أن AL-Tabikh2015الضغوط النفسية والمرونة النفسية ، وكذلك دراسة )

مع  تتفق  النفسية.وكذلك  للضغوط  التكيفية  واألساليب  النفسية  المرونة  بين  عالقة  هناك 

 ( العصيمى  عبد هللا  انماط 2017دراسة   بين  موجبة  عالقة  وجود  إلى  توصلت  التى   )

  (   2018عال خليل)لدى افراد العينة .وايضاُ دراسة   التواصل األسرى والمرونة النفسية  

التواصل بين  اثبت وجود عالقة  الوالدين   التى  لدى  الضغوط  مواجهة  وأساليب  األسرى 

 .  واألبناء

و  النفسية  المرونة  منخفضى  بين  أحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   : الثانى  الفرض 

الن الصدمة  مواجهة  اساليب  فى  النفسية  المرونة  جائحة مرتفعى  ظل  فى  فسية 

 ( 5،6،7،8،9كورونا.)

 (  5جدول ) 

حل  فى   النفسية  المرونة  مرتفعى  و  النفسية  المرونة  منخفضى  بين  الفروق  يوضح 

 المشكالت بأستخدام أختبار ) ت (  

 المتوسط  العدد المجموعات 
االنحراف  

 المعيارى

معامل  

 الخطأ 
 قيمة ت 

درجة  

 الحرية 
 الداللة 

 0.43 2.39 25.26 31 المرونة النفسية  منخفضى
3.2 63 0.002 

 0.49 2.87 23.15 34 المرونة النفسية  مرتفعى

بين متوسط    T TEST(أنه بالنسبة لحل المشكالت وبحساب  قيمة الـ  5اوضح جدول )

مرتفعى  المجموعة  درجات  ومتوسط  النفسية  المرونة  منخفضى  المجموعة  درجات 

أن قيمة ت )   النفسية فوجد  المحسوبة =  T TESTالمرونة  وبمقارنة قيمة ت     3.2( 
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عند مستوى معنوية    2بقيمتى ت الجدولتين والتى تساوى    3.2المحسوبة والتى تساوى   

وتساوى     0.05 معنوية     2.66،  مستوى  ،    63وذلك عند درجة حرية     0.01عند 

الجدولية عند مستوى معنوية   أكبر من ت  المحسوبة  قيمة ت  أن  هناك    0.01فوجد  اذاً 

معنوية    فرق مستوى  المجموعتين عند  متوسطى  بين  متوسط     0.01جوهرى  أن  وبما 

يساوى   النفسية  المرونة  منخفضى  قدره    25.26المجموعة  معيارى    2.39بأنحراف 

بأنحراف معيارى   23.15ومتوسط درجات المجموعة مرتفعى المرونة النفسية يساوى  

المرون  2.87قدره   مرتفعى  المجموعة  درجات  متوسط  متوسط  أذاً  من  أقل  النفسية  ة 

النفسية   النفسية. مما يؤكد تحقق الفرض . وتحدد المرونة  المجموعة منخفضى المرونة 

الشخصية   حياته  فى  تواجهه  التى  الضاغطة  المواقف  مع  التكيف  على  الفرد  قدرة  مدى 

المعرفى لصدمة جائحة كورونا والبحث عن   التقدير  فيلجأ منخفضى المرونة إلى إعادة 

ومعلومات تفيدهم فى مواجهتها على أنها مشكلة وليست صدمة . وايضاً مرتفعى   بيانات 

اقل. بدرجة  ولكن  االسلوب  بنفس  الجائحة  يواجهون  النفسية  دراسة   المرونة  مع  وتتفق 

( البسطامي  مع 2013سالم  للتكيف  استخداماً  االستراتيجيات  اكثر  إالى  توصلت  التى   )

التدين )استراتيجية  النفسية  بالترتيبالضغوط  تليها  المشكالت (  حل  و     )استراتيجية 

البناء المعرفي(و )استراتيجية الدعم االجتماعي(   )استراتيجية االسترخاء(و)استراتيجية 

 (. )استراتيجية التمارين الرياضية ، وآخرها )والنكران استراتيجية التجنب والهروب(و

 ( 6جدول ) 
  ى المرونة النفسية فى  المساندة مرتفع يوضح الفروق بين منخفضى المرونة النفسية و

 بأستخدام أختبار ) ت ( 

 المتوسط  العدد المجموعات 
االنحراف  
 المعيارى

معامل  
 الخطأ 

 قيمة ت 
درجة  
 الحرية 

 الداللة 

 0.34 1.91 18.65 31 المرونة النفسية  منخفضى
2.16 63 0.035 

 0.37 2.13 17.56 34 المرونة النفسية  مرتفعى

( الـ 6يبين جدول  قيمة  وبحساب   المساندة   لمتغير  متوسط   T TEST   (بالنسبة  بين 

المجموعة المجموعة منخفضى درجات  درجات  ومتوسط  النفسية   مرتفعى المرونة 

وبمقارنة قيمة ت     2.16المحسوبة =   (T TEST ) المرونة النفسية فوجد أن قيمة ت



 

الجدولتين بقيمتى 2.16تساوى    والتى المحسوبة مستوى    2ساوى  ت والتى ت  عند 

وذلك عند درجة حرية   .    0.01معنوية   عند مستوى  2.66، وتساوى     0.05معنوية  

اذاً    0.05، فوجد أن قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولية عند مستوى معنوية    63

فرق معنوية   متوسطى بين  جوهرى  هناك  مستوى  عند  أن    0.05المجموعتين  وبما 

المجموعة يساوى  المر منخفضى  متوسط  النفسية  قدره   معيارى بأنحراف  18.65ونة 

المجموعة  1.91 النفسية يساوى   مرتفعى ومتوسط درجات   بأنحراف 17.56المرونة 

المجموعة  2.13قدره   معيارى درجات  متوسط  من   مرتفعى أذاً  أقل  النفسية  المرونة 

المجموعة مع  منخفضى  متوسط  وتتفق   ، الفرض  صحة  يحقق  مما  النفسية.  المرونة 

( اسفرت عن وجود عالقة ايجابية بين انماط  2017دراسة مغاورى عبد الحميد عيسى )

التواصل االسرى والمرونة النفسية ؛ إى أن هنك عالقة بين التواصل االسرى ومستوى 

المرونة ؛ مما يثبت أن منخفضى المرونة النفسية فى حاجة إلى دعم ومساندة من افراد  

اسرى وكذلك من الجتمع لمواجهة جائحة كورون اكثر االسرة وأن يكون هناك تماسك   

 من االسر المتمتعة بمرونة مرتفعة

 ( 7جدول ) 
 يوضح الفروق بين منخفضى المرونة النفسية و مرتفعى المرونة النفسية فى  التجنبية 

 بأستخدام أختبار ) ت ( 

 المتوسط  العدد المجموعات 
االنحراف  

 المعيارى

معامل  

 الخطأ 
 قيمة ت 

درجة  

 رية الح
 الداللة 

 0.26 1.47 19.03 31 المرونة النفسية  منخفضى
2.82 63 0.006 

 0.34 2 17.79 34 المرونة النفسية  مرتفعى

( جدول  لمتغير7اشار  الـ التجنبية (وبالنسبة  قيمة  متوسط   T TEST  وبحساب   بين 

المجموعة المجموعة منخفضى درجات  درجات  ومتوسط  النفسية   مرتفعى المرونة 

قيمة ت   وبمقارنة   2.82المحسوبة =   (T TEST ) رونة النفسية فوجد أن قيمة تالم

الجدولتين بقيمتى 2.82تساوى    والتى المحسوبة مستوى    2تساوى   والتى ت  عند 



 حنان السيد عبد القادر زيدانأ.م.د. 

وذلك عند درجة حرية     0.01عند مستوى معنوية     2.66، وتساوى     0.05معنوية  

اذاً    0.01ية عند مستوى معنوية  ، فوجد أن قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدول   63

فرق معنوية   متوسطى بين جوهرى هناك  مستوى  عند  أن     0.01المجموعتين  وبما 

المجموعة يساوى   منخفضى  متوسط  النفسية  قدره   معيارى بأنحراف  19.03المرونة 

المجموعة  1.47 النفسية يساوى   مرتفعى ومتوسط درجات   بأنحراف 17.79المرونة 

المرونة النفسية أقل من متوسط   مرتفعى متوسط درجات المجموعة  أذاً   2قدره   معيارى

ويلجأ منخفضى المرونة النفسية  المرونة النفسية. مما يحقق الفرض   منخفضى المجموعة

سالمتهم   وحفظ  االنفعالى  الضيق  حالة  لمواجهة  للصدمة  التفكك  اسلوب  استخدام  إلى 

 تى تخل باتزانهم النفسي .  النفسية عن طريق تجنب مواقف الصراع اوالتهديد ال 

 (   8جدول )

يوضح الفروق بين منخفضى المرونة النفسية و مرتفعى المرونة النفسية فى  االنفعالية  

 بأستخدام أختبار ) ت (  

 المتوسط  العدد  المجموعات 
االنحراف  
 المعيارى

معامل  
 الخطأ 

 قيمة ت 
درجة 
الحري 

 ة 
 الداللة 

 0.29 1.59 11.55 31 المرونة النفسية  منخفضى
1.29 63 0.201 

 0.34 1.98 10.97 34 المرونة النفسية  مرتفعى

 T TEST   (إلى أنه بالنسبة لمتغير االنفعالية  وبحساب  قيمة الـ8نوصل جدول )

 المرونة النفسية ومتوسط درجات المجموعة منخفضى  بين متوسط درجات المجموعة

ت مرتفعى قيمة  أن  فوجد  النفسية  =   (T TEST ) المرونة     1.29المحسوبة 

تساوى   والتى  ت الجدولتين بقيمتى 1.29تساوى    والتى  وبمقارنة قيمة ت المحسوبة

وذلك    0.01عند مستوى معنوية     2.66، وتساوى     0.05عند مستوى معنوية    2

، فوجد أن قيمة ت المحسوبة اقل من ت الجدولية عند مستوى    63عند درجة حرية  

ليس    0.05معنوية   فرقاذاً  أن  متوسطى بين جوهرى هناك  وبما  المجموعتين  

قدره   معيارى بأنحراف  11.55المرونة النفسية يساوى   منخفضى متوسط المجموعة



 

 بأنحراف 10.97المرونة النفسية يساوى   مرتفعى ومتوسط درجات المجموعة  1.59

متوسط درجات المجموعة  1.98قدره   معيارى النفسية أقل   مرتفعى أذاً  من المرونة 

المجموعة االسر   منخفضى  متوسط  وتختلف  الفرض  تحقق  النفسية،وبالتالى  المرونة 

  ) كورونا  )جائحة  الصدمى  الحدث  مع  تفاعل شخصياتهم  الصدمية  فى  األحداث  ألن 

تخلق   الصدمة،فهي  يواجهون  األفرادالذين  لدى  النفسي  تغيراالتزان  بطبيعتها 

آ تمزق  ألنها  لديهم؛  قوية  انفعالية  العاديةعلي  ردودأفعال  األتزان  وظائف   ليات 

 المستوى الفيزيولوجي  

عن تعبئة طاقاتهم   من العجز فهناك أفراديشعرون بالخوف والقلق والضيق إلى درجة

لحل تلك   مايواجههم  الذهنية  إزاء  انفعاليا  ينغلقون  أشخاص  مشكالت،وهناك  من 

الصدمية، حالة الخبرات  عملي ويخبرون  وتتضمن  الوجداني،  الخدر  دفاعية  من  ات 

واالنفصال والتفكك  الكبت  آليات  الموجب( أما .متعددةتشمل  الوجداني  القائم   االتزان 

االنفعالية  الحاالت  بين  الناجح  التنظيم  على 

تقدير  والسالبة،فهواالستجابةالسويةإزاءالصدمة،ويرتبط حدث   ما بالقدرةالمعرفيةعلي 

 للموقف.   ت المباشرة على نحوواقعي،وباستجابةأساليب فعالةلمواجهةالمتطلبا 

 (  9جدول ) 
فى  مجموع   النفسية  المرونة  مرتفعى  و  النفسية  المرونة  منخفضى  بين  الفروق  يوضح 

 اساليب مواجهة الصدمة النفسية بأستخدام أختبار ) ت (  

 المتوسط  العدد  المجموعات
االنحرا
ف 

 المعيارى

معامل  
 الخطأ

قيمة 
 ت

درجة  
الحري

 ة
 الداللة 

 0.99 5.49 74.48 31 فسيةالمرونة الن منخفضى
3.56 63 0.001 

 1 5.82 69.47 34 المرونة النفسية  مرتفعى

 بالنسبة لمتغير مجموع اساليب مواجهة الصدمة النفسية وبحساب  قيمة الـ  (9بين جدول )
  T TEST المرونة النفسية ومتوسط درجات  منخفضى بين متوسط درجات المجموعة

  3.56المحسوبة =   (T TEST ) النفسية فوجد أن قيمة تالمرونة   مرتفعى المجموعة
 2تساوى   والتى ت الجدولتين بقيمتى 3.56تساوى    والتى وبمقارنة قيمة ت المحسوبة

وذلك عند     0.01عند مستوى معنوية     2.66، وتساوى     0.05عند مستوى معنوية  
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د مستوى معنوية ، فوجد أن قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولية عن   63درجة حرية  
فرق   0.01 هناك  معنوية   متوسطى بين  جوهرى اذاً  مستوى  عند    0.01المجموعتين 

 معيارى بأنحراف  74.48المرونة النفسية يساوى   منخفضى وبما أن متوسط المجموعة
المجموعة  5.49قدره   درجات  يساوى   مرتفعى ومتوسط  النفسية   69.47المرونة 

م  5.82قدره   معيارى بأنحراف المجموعةأذاً  درجات  النفسية  مرتفعى توسط  المرونة 
المجموعة متوسط  من  دراسة    منخفضى أقل  مع  الفرض.وتتفق  تحقق  النفسية.  المرونة 

عالقات إرتباطية   التى تحققت من وجود Shebuski,et ( 2020)شيبوسكي وآخرون
بالذات النفسية بين الشفقة  وجود و  وكل من سمة المرونة والتعرض للصدمة والضائقة 

وسمة بالذات  الشفقة  بين  احصائيا  دال  موجب  دال  المرونة ارتباط  سالب  وارتباط   ،
والضائقة الشفقة  بين  تكون  النفسية، احصائيا  قد  بالذات  الشفقة  أن  إلى  النتائج  وتشير 

للصدمات وأهمية تنمية الشفقة   النفسية بعد تعرض يخفف من تطور الضائقة بمثابة عامل
مع   وتختلف  )دبالذات   الزعبى  محمد  أحمد  عالقة  2016راسة  وجود  إلى   توصلت   )
مستوى عند  دالة  والصحة   .  01سلبية  الضاغطة  الحياة  واحداث  النفسية  المرونة  بين 

النفسية . وتعتبر المرونة النفسية أحد العوامل التى تعمل على تعديل اآلثار السلبية الناتجه 
فى   االساسى  والعامل  الضاغطة  الحياة  مواقف  وجود عن  هو  النفسية  المرونة  تكوين 

الرعاية والدعم ، والثقة والتشجبع سواء من داخل العائلة أوخارجها باألضافة إلى قدرة  
،تطوير   للذات  االيجابية  بالنفس،النظرة  ،الثقة  لنفسة  واقعية  خطط  وضع  على  الفرد 

 مهارات االتصال والتواصل والقدرة على كبح المشاعر الحادة . 
 :   تفسير النتائج

وتتفق هذه النتائج  مع ماذكره الزاروس وفولكمان من اساليب لمواجهة الصدمة النفسية  

 وهى : 

حل المشكالت بغية التحكم تحكما مباشراً باالمطالب   محاوالت هي:المواجهة الوسيلية  -أ

 . في الموقف،وتتضمن ّمخطًطاّ معرفي للفعل والعمل التي تفرضها الضواغط

 ،والشعوربالضيق تتصف بمحاوالت خفض االستثارةاالنفعالية:يةالمواجهة التعبير  –ب  

 .من خالل بعض األساليب المعرفية واالنفعالية

عن طريق إعادة التقديرالمعرفي  هذا األسلوب إلى المواجهة يشير :إعادةالبناءالمعرفي  -ج

السالب  أما فى حالة األسلوب  وإعادة بناءاألفكاروالمشاعرالمتعلقة بالضواغط التي خبرها  

إلعادة البناء المعرفي فإن الشخص يركز علي استخدام عمليات دفاعية ؛ مثل اإلنكار أو 

 التحريف لمواجهة الحدث الصادم. 



 

القائمةعلى -ذ والقابلية الستعادةالتوازنمرونة    المواجهة    هذااألسلوب  يشير ،و التكيف 

والتمكن  ، المرونة  إبداء  الفردعلى  مقدرة  الضاغطة   إلي  ألحداث  على  من 

 . نحومستمردون إالخالل باألتزان النفسي 

وقدرة   مهارة  تعد  النفسية  المرونة  أن  النفسية:حيث  المرونة  بناء  استراتيجيات  وايضاً 

فإن  الضاغطة  الحياة  اوألحداث  للصدمات  استجاباتهم  فى  بينهما  فيما  األفراد  ويختلف 

ويس آخر  مع شخص  التتناسب  قد  معين  مع شخص  تتناسب  التى  األفراد  الطريقة  تخدم 

فى   األفراد  بين  األختالفات  وتعكس  متنوعة  اوتوافق  اومواجهة  تأقلم  استراتيجيات 

 استراتيجيات مواجهة الضغوط اواحداث الحياة العصيبة الفروق الثقافية بين األفراد. 

 الخالصة:  

لدينا             ننمى  أن  أنه يجب  كورونا  بسبب جائحة  لها  تعرضنا  التى  الصدمة  أثبتت 

.  مر ميادين حياتنا  وفى مختلف  والتعليم  العمل  أنظمة  كافة  متمثله فى   كافية  نفسية  ونة 

حيث أوضح االنتشار السريع لهذا الفيرس وزيادة عدد المصابين ضرورة بناء القدرات 

والمهارات القادرة على الصمود والمواجهه ألى تهديدات ومخاطر من األمراض الوبائية  

المهارا  هذه  وكذلك غرس  مع .  أفضل  بصورة  للتعامل  ابناءنا  من  الجديد  الجيل  فى  ت 

مااليمكن التنبؤ به والقدرة على اتخاذ القرارات والحلول المبتكرة ، أو التكيف معها رغم  

ان الجائحة تسببت فى الكثير من اآلآلم والمعاناه وفقد بعض احبابنا األانها اضطرتنا إلى 

بهويتنا ومجتمعنا ، واكتشاف الجزء األفضل فى    اعادة النظر فى طريقة تفكيرنا وعالقتنا

 (2007انفسنا.)نعومى كالين 
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