
   
  كلیة التربیة 

  قسم الصحة النفسیة
  

دافعية الاألمن النفسي و بكل من املرونة النفسية وعالقتها
اعينة من  إلجناز لدىل ً   املعاقني بصري

  ةكلینیكی –سیكومتریةدراســــة 
  

  من رسالة مقدمة
  عبیر حامد محمد حسن
  معیدة بقسم الصحة النفسیة 

  جامعة سوهاج -  كلیة التربیة
  تخصص " صحة نفسية "درجة الماجستير فى التربية للحصول على 

  
  إشراف
  

  أ . د / يوسف عبد الصبور
  جامعة سوھاج - كلیة التربیة  یةأستاذ الصحة النفس

  آمنة قاسم إمساعيل د/  شنوده حسب اهللا بشايأ.م.د/
  أستاذ الصحة النفسیة المساعد

  جامعة سوھاج -كلیة التربیة
  مدرس الصحة النفسیة

  جامعة سوھاج-بیةكلیة التر
  م ٢٠١٩ - هــ١٤٤٠



  ب    

  
  



  د    

         
  كلیة التربیة 

  قسم الصحة النفسیة
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  رسالة ماجستیر 
  اسم الطالبة : عبیر حامد محمد حسن 

المرونة النفسیة وعالقتها بكل من األمن النفسي والدافعیة لإلنجاز لدى عینة من عنوان الرسالة : 
ا ً   كلینیكیة  –متریة دراسة سیكو  المعاقین بصری
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ا ومشرًفا""جامعة سوهاج  –أستاذ الصحة النفسیة بكلیة التربیة  یوسف عبد الصبور ٠د٠أ ً    عضو
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  كر وتقديرش
الحمد هللا رب العالمین خلق اللوح والقلم ... وخلق الخلق من عدم ... ودبر األرزاق واآلجال 

صاحب المنة والكرم، والصالة والسالم على أشرف  ...بالمقادیر وحكم ... وجمَّل اللیل بالنجوم في الٌظلم 
وعلى آله وصحبه وسلم، ومن اهتدى به إلى یوم الدین، فمن باب رد الفضل ألهل  الخلق سیدنا محمد

ً بقول رسولنا ال ) ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس: ( - صلى اهللا علیه وسلم  -حبیب الفضل، واقتداء
نى أن استهل البحث بوقفة شكر وعرفان لكل من مد لى ید العون، یسعدنى ویشرف صدق رسول اهللا

وجل  –وكان له الفضل في إتمام هذه الرسالة، بعد فضل اهللا    . - عزَّ
عبد الصبور  / یوسفذ الدكتوراألستاومن ثمَّ أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى أستاذى الفاضل  

الذى كان نعم األستاذ والموجه، وبما  –امعة سوهاج أستاذ الصحة النفسیة بكلیة التربیة ج -عبدالاله 
أحاطني به من توجیهات صائبة وآراء مفیدة، فجزاه اهللا عنى خیر الجزاء، وأدام علیه نعمتي الصحة 

  واإلیمان .
أستاذ الصحة  – شنودة حسب اهللا بشاى/ أستاذي الدكتوركما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى  

والذى كان له الفضل بعد اهللا " سبحانه وتعالى " في هذه  –التربیة جامعة سوهاج  النفسیة المساعد بكلیة
الدراسة؛ حیث تحمل معي أعباء الدراسة حتى قرب نهایتها، ولم یبخل علىَّ طوال مدة البحث بعلمه 

ا لى فى كتابة رسالتي، فكان نعم المشرف الم ً وجه المدقق وتوجیهاته الصائبة، وآرائه المفیدة التي كانت نبراس
.  

مدرس بقسم  – آمنة قاسم إسماعیل/  أستاذتي الدكتورةكما أتوجه بخالص شكري وتقدیري إلى  
ً لما قدمته لى من علم ووقت وجهد في اإلشراف على  -الصحة النفسیة بكلیة التربیة جامعة سوهاج  وفاء

یمة تلیق بأهل العلم، فهى نعم هذا البحث، ولما أحاطتني به من توجیهات صائبة وآراء مفیدة، ومعاملة كر 
  األستاذة، فجزاها اهللا عني خیر الجزاء، وأدام علیها نعمة الصحة والعافیة .

أ. د / عبـــد الرقیـــب أحمـــد وكمـــا أتقـــدم بأســـمى آیـــات الشـــكر والتقـــدیر إلـــى أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة  
أســتاذ الصــحة  – د مبــاركأ.د / خلــف أحمـأســتاذ الصــحة النفسـیة، كلیــة التربیـة جامعــة أســیوط،  - البحیـري

على مشـاركتهما فـي مناقشـة هـذه الرسـالة وتشـریفهما لتلـك المناقشـة النفسیة، كلیة التربیة جامعة سوهاج، 
متعهما اهللا بالصـحة والعافیـة، وجزاهمـا و رغم تعدد مسئولیاتهما، فلهما مني كل التحیة والتقدیر والعرفان، 

    اهللا عني خیر الجزاء.
 – خالد عبد اللطیف عمرانقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى األستاذ الدكتور / كما یشرفني أن أت 

ووكیل الكلیة للدراسات العلیا؛ الهتمامه بجمیع الباحثین  –القائم بأعمال عمید كلیة التربیة بجامعة سوهاج 
م بخالص الشكر في كافة أقسام الكلیة، متعه اهللا بالصحة والعافیة، وجزاه اهللا عني خیر الجزاء، كما أتقد

أستاذ الصحة النفسیة المساعد كلیة التربیة  – إیمان محمد أبو ضیفوالتقدیر إلى أستاذتي الدكتورة / 
لما تبذله من جهد في تذلیل العقبات، وتمهید الطرق أمام الباحثین في قسم الصحة  –جامعة سوهاج 

ة أن تتقدم بالشكر والتقدیر لكل من مدوا لها یطیب للباحثالنفسیة، أتمَّ اهللا علیها نعمة الصحة والعافیة، و
أستاذ الصحة  -  فتحي عبد الرحمن محمد الضبع: الدكتور/ ید العون في ظهور ذلك البحث، ومنهم



  و    

مدرس بقسم علم النفس التربوي  – عبد الباقي عبد اللطیف عبد الرسول، والدكتور / -النفسیة المساعد 
للباحثة من توجیهات وآراء مفیدة في إتمام هذا البحث، فجزاهما اهللا  كلیة التربیة جامعة سوهاج؛ لما قدماه

على  بسمة طه، واألستاذة/ شیماء محمد مراد، واألستاذة/ / رشا علي أحمدواألستاذة عني خیر الجزاء،
ة كما أتقدم بعظیم الشكر إلى أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم بكلیة التربی مراجعتهم اللغة العربیة للرسالة،

  عامة، وقسم الصحة النفسیة خاصة.
إدارة مدرسة " النور للمكفوفین كما یقتضي العرفان بالجمیل أن أتقدم بوافر الشكر والتقدیر إلى 

طه أنور محمد ، األستاذ / -مدیر المدرسة  – ضیاء الدین محمد سید" وعلى رأسهم األستاذ / بسوهاج
احثة من مساعدة في تذلیل الكثیر من الصعوبات أثناء لما قدماه للب –اخصائي نفسي بالمدرسة  – أحمد

التطبیق، ومن اهتمام ومعاملة طیبة للباحثة، وتوفیر العینة من أجل تطبیق أدوات الدراسة، وتوفیر كافة 
  البیانات المطلوبة حول عینة الدراسة، فجزاهما اهللا عني خیر الجزاء.

ا أتقدم بجمیع معان الشكر والعرفان بالجمی ً فمهما قلت  –رحمهما اهللا  –ل إلى والدي ووالدتيوأخیر
خوتي، وزوجى المهندس/  ٕ ، وا " وأهلي؛ فقد  حمزة، وابني " فتحى محمد عبد البدیعلن أوفیهما حقهما علىَّ

ا إلى جنب طوال فترة الدراسة، وتحملوا معي الكثیر من األعباء والمتاعب، فهم نعم العون  ً كانوا معي جنب
وجل ع –والسند بعد اهللا  ، فجزاهم اهللا عني خیر الجزاء، وأسعد قلوبهم وأقرَّ أعینهم، وأنعم علیهم -زَّ

  بنعمتي الصحة والعافیة .
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  مستخلص الدراسة
ا،  هدفت هذه الدراسة  ً التعرف على مستوى المرونة النفسیة لدى عینة من األطفال المعاقین بصری

ً من األمن النفسي والدافعیة لإلنجاز لدى والتعرف على طبیعة ا لعالقة االرتباطیة بین المرونة النفسیة وكال
عینة الدراسة، وتحدید الفروق بین الذكور واإلناث فى المرونة النفسیة، واألمن النفسى، والدافعیة لإلنجاز 

ا، والتعرف على طبیعة البناء النفسي ودینامیات الشخصیة لدى ً أفراد عینة الدراسة  لدى المعاقین بصری
، تراوحت أعمارهم من ٥٤مرتفعي، ومنخفضي المرونة النفسیة، وتكونت عینة الدراسة من ( ا وتلیمذةً ) تلمیًذ

ا، بمتوسط عمري (١٢ – ٩( ً ا، وانحراف معیاري (١٠.٩٨) عام ً ا، واستخدمت الدراسة ١.٤٠) عام ً ) عام
)، واختبار ٢٠٠٥ألمن النفسي (إعداد/ زینب شقیر، مقیاس المرونة النفسیة ( إعداد/ الباحثة )، ومقیاس ا

)، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع مستوى المرونة النفسیة لدى ٢٠٠٣الدافع لإلنجاز (إعداد/ فاروق موسى، 
ا بین متوسطات درجات أفراد  ً ا من أفراد العینة، ووجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائی ً المعاقین بصری

قیاس المرونة النفسیة، ومتوسطات درجاتهم على كلٍّ من مقیاس األمن النفسى، عینة الدراسة على م
ا على مقیاس المرونة النفسیة،  ً واختبار الدافعیة لإلنجاز، وأسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائی

الف البناء ومقیاس األمن النفسى، واختبار الدافعیة لإلنجاز تعزى لمتغیر الجنس، كما أظهرت الدراسة اخت
  النفسي ودینامیات الشخصیة لدى أفراد عینة الدراسة من مرتفعي ومنخفضي المرونة النفسیة. 

  اإلعاقة البصریة ) . –الدافعیة لإلنجاز  –األمن النفسي  –الكلمات المفتاحیة: ( المرونة النفسیة 
Abstract 

 The present study aimed to define the level of psychological resilience and 
the relationship between psychological resilience, on one hand, and psychological 
security and achievement motivation, on the other, in a sample of the visually 
impaired. It defined the differences between the males and females in 
psychological resilience, psychological security, and achievement motivation in 
the sample. The study also aimed to detect the nature of psychological structure 
and personality dynamics among a sample of high and low psychological 
resilience. The sample comprised (54) students, aged (9-12) years with an average 
age of (10.98) year and a standard deviation of (1.40). The study utilized the 
psychological resilience scale (by the researcher), psychological security scale 
(by Zeinab Shoqer, 2005), and achievement motivation test (by Farouk Mousa, 
2003). It concluded that the visually impaired showed a high level of 
psychological resilience. Additionally, there was a statistically significant positive 
correlation between the means of the participants’ scores on the scales of 
psychological resilience, psychological security ,and achievement motivation test. 
There were no statistically significant differences on the scales of psychological 
resilience, psychological security ,and achievement motivation test due to gender, 
and there was a difference in the psychological structure and personality 
dynamics among a sample of high and low psychological resilience. 

Keywords: (Psychological resilience- Psychological security- 
Achievement motivation- Visual impairment) 




