
ةــالتربیةـــكلی
ةـالنفسیةـالصح:قسم

مواجھةفياإلیجابیةالمرونةلتنمیةإرشاديبرنامجفاعلیة
الشبابمنعینةلدىالضاغطةالحیاةأحداث

منمقدمةةـرسال
عثمـانحامـدسعـدمحمـد

النفسيةالصحةبقسمالمساعدالمدرس
جامعة عين شمـس–التربيـة كلية

التربیةفيالفلسفةدكتوراهدرجةعلىللحصولمقدمةرسالة
)نفسیــةصحــة: تخصص( 

إشــــراف
عیدإبراھیممحمد/ د.أ

النفسیةالصحةأستاذ
شمسعینجامعة–التربیةكلیة

ھیبةإسماعیلحسام./د

المساعدالنفسیةالصحةأستاذ
شمسعینمعةجا–التربیةكلیة
م2010



حمنِ هللاِبْسمِ  ِحیمِ اْلرَّ الرَّ

إالَّ َتْوفِیقِيَوَمااْسَتَطْعتُ َمااإلِصالَحَ إالَّ أُریدُ إِنْ 
ْلتُ َعلَیھِبا أُِنیبَوإِلَْیھِ َتَوكَّ

الَعِظیمْ هللاَصـَدقَ 

آيةهودسورة
)(

شمسعینجامعة
ةالتربیكلیة

النفسیةالصحةقسم



العنـــوانةــصفح

.عثمانحامدسعدمحمد:الطالباسم

).نفسیةصحة(التربیةفيالفلسفةدكتوراه:العلمیةالدرجة

.النفسیةالصحةقسم:لھالتابعالقسم

.التربیةكلیة:الكلیةاسم

.شمسعینجامعة:الجامعة

.م2002وسالبكالوری:التخرجسنة

.م2010:المنحسنة



شمسعینجامعة
التربیةكلیة

النفسیةالصحةقسم

دكــتـــوراهرسالـــــــة

عثمانحامدسعدمحمد:الطالباسم

أحداثمواجھةفياإلیجابیةالمرونةلتنمیةإرشاديبرنامجفاعلیة:الرسالةعنوان
ابالشبمنعینةلدىالضاغطةالحیاة

دكتوراه:الدرجةاسم

:اإلشرافلجنة

النفسیةالصحةأستاذعیدإبراھیممحمد. د.أ-1
شمسعینجامعة–التربیةكلیة

المساعدالنفسیةالصحةأستاذھیبةاسماعیلحسام. د.م.أ-2
شمسعینجامعة–التربیةكلیة

8/2010/ 16اإلثنین: المناقشةتاریخ

العلیااتالدراس
بتاریخالرسالةأجیزتاإلجازةختم

/   /2010/   /2010

الجامعةمجلسموافقةالكلیةمجلسموافقة
/  /2010 /   /2010



ــر شكــ

:وهمباإلشرافقامواالذیناألساتذةادةالسأشكر

النفسیةالصحةأستاذعیدإبراهیممحمد. د.أ-1

شمسعینجامعة–التربیةكلیة

المساعدالنفسیةالصحةأستاذهیبةاسماعیلحسام. د.م.أ-2

شمسعینجامعة–التربیةكلیة



كلیة التربیة
قسم الصحة النفسیة

الدراسةمستخلص

إسم الباحث: 

بقسم الصحة النفسیة بكلیة التربیة جامعة عین شمسمدرس.م –محمد سعد حامد عثمان 

عنوان الدراسة

دى  فاعلیة برنامج إرشادي لتنمیة المرونة اإلیجابیة في مواجھة أحداث الحیاة الضاغطة ل
عینة من الشباب

2010جامعة عین شمس -كلیة التربیة: لدراسة جھة ا

أھداف الدراسة

ةھدفت الدراسة إلى  ة اإلیجابی وم المرون Resilienceإلقاء المزید من البحث حول مفھ
ھ  ق لطبیعت م المتعم ة الفھ ة، ومحاول ھ الرئیس ى مكونات ول إل اد والوص اني واألبع دد المع متع

القیام بوضع برنامج إرشادي مبني على العدید ذلك كباعتباره عملیة دینامیة ومتعددة األبعاد.
من الفنیات االنتقائیة والتي تعمل على تخفیض أثر الضغوط واألحداث الصادمة لدى الشباب 
ة  ع طبیع ادي م امج اإلرش ات البرن وذلك من خالل تنمیة المرونة اإلیجابیة بحیث تتناسب فنی

.دى عینة دراستھالمرونة اإلیجابیة، والعمل على تنمیة مكوناتھا ل

عینة الدراسة

ن (20تكونت عینة الدراسة النھائیة من ( ة م ) 10) طالباً مقسمین إلى عینة تجریبیة مكون
ن ( ة م ابطة مكون ة ض ة 10طالب وعین ة والعلمی ع الشعب األدبی ة جمی ة الرابع ) طالب بالفرق

ة ( راد العین ار أف ت متوسط أعم ین شمس، وكان ة ع ة جامع اة ) ع20بكلیة التربی ع مراع اً. م ام
ة، وأحداث  ة اإلیجابی ري المرون ي متغی تھم ف ر، ودرج ي ضوء العم التجانس بین أفراد العینة ف

ل 350وقد تم اختیار أفراد العینة من عینة إجمالیة الحیاة الضاغطة. ى أق طالباً ممن حصلوا عل
ر درجة عل ى أكب ت حصلوا عل ي ذات الوق ة وف ة اإلیجابی اس المرون ى مقی اس درجة عل ى مقی

أحداث الحیاة الضاغطة.

أدوات الدراسة

مقیاس المرونة اإلیجابیة لدى الشباب                     (تصمیم الباحث).1
مقیاس أحداث الحیاة الضاغطة لدى الشباب              (تصمیم الباحث).2
برنامج إرشادي نفسي لتنمیة المرونة اإلیجابیة           (تصمیم الباحث).3

- أ -

الدراسةتائج ن



ة  ي تنمی تخدم ودوره ف ادي المس امج اإلرش ة البرن ى فعالی ة إل ائج الدراس لت نت توص
ذلك خفض  امعي، وك باب الج ن الش ة م ة التجریبی راد المجموع دى أف ة ل ة اإلیجابی المرون
أحداث الحیاة الضاغطة لدیھم، ھذا وقد استمرت فعالیة البرنامج اإلرشادي المستخدم حتى 

ى بعد انقضاء جل تجاباتھم عل ث قیست اس ساتھ اإلرشادیة ومرور أكثر من شھر علیھ؛ حی
مقیاس المرونة اإلیجابیة وتبین أن درجتھم على أبعاده والدرجة الكلیة لھ مازالت مرتفعھ، 
اة الضاغطة  اس أحداث الحی ى مقی تجاباتھم عل اس اس م قی ذلك ت ائم، وك ومازال التحسن ق

اده والدر ى أبع تھم عل دل أن لیتبین أن درج ذا ی اض، وھ ي االنخف تمره ف ھ مس ة ل ة الكلی ج
مستوى التحسن لدیھم مازال قائماً، وأن البرنامج اإلرشادي المستخدم قد كان لھ تأثیر بعد 

انقضاءه وبعد انقضاء فترة المتابعة أیضاً.

الكلمات المفتاحیة

Counseling Programالبرنامج اإلرشادي -
Resilienceالمرونة اإلیجابیة -
Stressful Life Eventsداث الحیاة الضاغطةأح-
Youthالشباب -

-ب-

Faculty of Education

Mental Health Department



Abstract
Name of the researcher:

Mohamed Saad Hamed Osman – Assistant Lecturer- Mental Health Dep.
Faculty of Education- Ain Shams University.

Tiltle of the study:

The Effectiveness of a Counseling Program for Developing Resilience in
Coping with Stressful Life Events among a Sample of Youth.
Place of the study:

Faculty of Education, Mental Health Department- Ain Shams University (
2010).

Objective of the Study:
The study sheds the light on the concept of resilience that has multi-

meanings and multi-dimensions, and accesses its essential components.
Moreover the study attempts to deepen the understanding of the resilience
nature as a dynamic and multidimensional construct.

Then, the researcher is going to design a counseling   program based
on many selective techniques to reduce the impact of stressors and
traumatic events among youth, through the development of resilience and
through the suitability of the program techniques with the positive nature
of resilience. Also, using the program to develop the components of
resilience for the sample of the study.

Sample of the Study:
The researcher used the Experimental Method on a sample of (20)

of the youth university students, ranging between (18-25) years of age.
The sample of the study is divided equally into two groups one of them
was experimental and the other was control.

Tools of the study:

1-The Resilience Scale for Youth (RSY)

(Prepared by Researcher)

- ت- 
2-Stressful life events scale.

(Prepared by the Researcher)

3- The counseling Program

 Results Conculsion:-
The study concluded the effectiveness of counseling program

used to increase resilience, and reduce stressful life events for the
sample of university students.



The effectiveness of counseling program lasted to increase
resilience, and reduce stressful life events for the sample of
university students after one month of follow up.

Key Concepts:

 Counseling Program
 Resilience
 Stressful Life Events
 Youth

- ث  -
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)الضاغطةالحیاةأحداثمقیاس(األربعةاألبعاد
194

195الكلیةوالدرجةالضاغطةالحیاةأحداثمقیاسألبعادالداخلياالتساقمعامالت.22
الضــاغطةالحیــاةأحــداثمقیــاسألبعــادالنصــفیةوالتجزئــةألفــاالثبــاتمعــامالت.23

الكلیةوالدرجة
196

197)الضاغطةالحیاةأحداثمقیاس(والسلبیةاإلیجابیةالعباراتأرقام.24



205جلسةكلوزمنوموضوعاإلرشاديالبرنامجساتجلعدد.25
ومتوســـطالتجریبیـــةالمجموعـــةأفـــراددرجـــاترتـــبمتوســـطاتبـــینالفـــروقنتــائج.26

اإلیجابیــةالمرونــةمقیــاسعلــىZوقیمــةالضــابطةالمجموعــةأفــراددرجــاترتــب
البعديالقیاسفي

218

قبـلZوقیمـةالتجریبیةالمجموعةأفراددرجاترتبمتوسطاتبینالفروقداللة.27
اإلیجابیةالمرونةمقیاسعلىالبرنامجتطبیقوبعد

222

علـىZوقیمـةالتجریبیـةالمجموعةأفراددرجاترتبمتوسطاتبینالفروقداللة.28
والتتبعيالبعديالقیاسینفياإلیجابیةالمرونةمقیاس

224

ومتوســـطالتجریبیـــةالمجموعـــةأفـــراددرجـــاترتـــبمتوســـطاتبـــینالفـــروقنتــائج.29
الحیــــاةأحـــداثمقیـــاسعلـــىZوقیمـــةالضــــابطةالمجموعـــةأفـــراددرجـــاترتـــب

البعديالقیاسفيالضاغطة

226

قبـلZوقیمـةالتجریبیةالمجموعةأفراددرجاترتبمتوسطاتبینالفروقداللة.30
الضاغطةالحیاةأحداثمقیاسعلىالبرنامجتطبیقوبعد

231

علـىZوقیمـةالتجریبیـةالمجموعةأفراددرجاترتبمتوسطاتینبالفروقداللة.31
والتتبعيالبعديالقیاسینفيالضاغطةالحیاةأحداثمقیاس

233

األشكالفھرس

الصفحةالموضوعالشكلرقم

المرونـةلمعنـيوالمتكامـلالشـاملالفهـمفـيتسـاهمالتـيالمختلفةالمفاهیم.1
السابقةالتعریفاتأوضحتكمااإلیجابیة

29

63لسیلي) GAS(العامالتوافقزملةمراحل.2
التعامــلنظریــةضــوءفــيوالصــحة،الضــغطبــینالعالقــةعملیــاتنمــوذج.3

"الزاروس"لـالضغوطمع
65

4.Scree Plot173األربعةاإلیجابیةالمرونةمقیاسلعواملالكبیرالتمایز
5.Scree Plotالضـــاغطةالحیـــاةثأحـــدامقیـــاسلعوامـــلالكبیـــرالتمـــایز

.األربعة
187



وتقدیــــرشكـــر
:وبعدتحصى،الالتيونعمهتوفیقهعلى–وتعاليسبحانه–هللاوأخیراً أوالً والحمدالشكر

والتقــدیرالشــكربــوافرأتوجــهأنإالالدراســةهــذهصــفحاتأتممــتأنبعــدیســعنيال
إبــراهیممحمــد/ الــدكتوراألســتاذالرســالةعلــىاألولوالمشــرفومعلمــيالروحــيأبــيإلــى
واضـحةبصـماتهكانتالذىشمسعینجامعة–التربیةبكلیةالنفسیة،الصحةأستاذعید
لهــذااختیـارهفـيلـهالفضــلیرجـعحیـثفیـه؛البــدأقبـلوحتـىبدایتـه،منــذالعمـلهـذاعلـى

قســمفــيحدیثــةالالموضــوعاتمــنالعدیــدإدخــالفــيأیضــاً لــهالفضــلویرجــعالموضــوع،
فــياإلیجابیــةالمرونــةمفهــوممــن أوائــل مــن أدخلــوافهــوبهــا؛ینفــردوالتــيالنفســیةالصــحة
عنـيخیـراً اهللافجـزاه. النحـوهـذاعلـىلهوالتأصیلترجمتهفيلهالفضلیرجعبلمصر؛

.ننهل من فیض علمه الغزیرلعمرهفياهللاوأمدالباحثین،جمیعوعن

أســـتاذهیبـــةاســـماعیلحســـام/الـــدكتورأســـتاذي إلـــىوالتقـــدیْر بالشـــكرِ أتوجـــهْ كمـــا
الرسـالة،علىالثانيوالمشرفشمسعینجامعة-التربیةبكلیةالمساعد،النفسیةالصحة

. العمـلهـذاإنجـازفـياألثـرأبلـغلهـاكـانالتـيالغالیـة،ونصـائحهالمسـتمرتشـجیعهعلى
.الجزاءخیراهللافجزاه

أستاذ الصحة النفسیة بالقسـم، فـإني ال / عادل عز الدین األشولاألستاذ الدكتورأما 
أجـد مـن الكلمـات مــا تعبـر لـه عـن حبــي واعتـزازي بـه؛ وأشـرف أنــي قـد تتلمـذت علـى یدیــه، 

عني خیر الجزاء.فقة على مناقشة رسالتي، فجزاه اهللاوأشكر له تفضله بالموا

أسـتاذ / محمـد محمـد شـوكتاألسـتاذ الـدكتوركما أتوجه بجزیل الشكر والعرفان إلـى 
الصحة النفسیة، بكلیة تربیة االسـماعیلیة، بجامعـة قنـاة السـویس علـى تفضـله علـى مناقشـة 

رسالتي، وأتمنى له دوام الصحة والعافیة. 

ـــىوالتقـــدیربالشـــكرأتقـــدمأنأنســـىالكمـــا قســـمفـــيوزمالئـــيوأســـاتذتيأســـرتيإل
. خلقوحسنلمعمنأیدیهمعلىتعلمتماعلىالنفسیةالصحة

الـذینواألسـاتذةللمشـرفینثـمأوالً هللالفضـلفـإنإجادةمنالعملهذافيكانإذاوأخیراً 
فرّبنـاوسـعها،إالنفسـاً اهللایكلـفوالنفسـي،فمـنقصورثمةكانوٕانأیدیهم،علىتعلمت

.أخطأناأونسیناإنتؤاخذناال

…العالمینربهللالحمدأندعواناوآخر

لباحثا


