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المسيلة جامعة  

االجتماعية و االنسانية العلوم كلية  

النفس علم قسم  

 مسابقة الدخول الى السنة األولى ماجستير في علم النفس 
 تخصص: علم النفس المدرسي 

 المنهجية وتقنيات البحث العلميمساق: لالتصحيح النموذجي 
 45/45/3544لـــ:هـ الموافق  4141ذو الحجة  50المسيلة في الخميس:

 االجابة النموذجية:

 ن2الصالبة النفسية وعالقتها باسرتاتيجيات املواجهة لدى طالبات جامعة احلاج خلضر بباتنة.الموضوع: 

 ن4التساؤالت:

 ما مستوى الصالبة النفسية لدى طالبات جامعة احلاج خلضر بباتنة ؟ -1

 طالبات جامعة احلاج خلضر بباتنة ؟ما طبيعة اسرتاتيجيات املواجهة اليت تستخدمها  -2

 ما طبيعة العالقة بني الصالبة النفسية و اسرتاتيجية املواجهة االجيابية لدى طالبات جامعة احلاج خلضر بباتنة؟  -3

 ما طبيعة العالقة بني الصالبة النفسية  واسرتاتيجية املواجهة السلبية لدى طالبات جامعة احلاج خلضر بباتنة ؟ -4
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 ن4الفرضيات:

 نتوقع أن يكون مستوى الصالبة النفسية لدى طالبات جامعة احلاج خلضر بباتنة مرتفعا. -1

نتوقع أن تستخدم طالبات جامعة احلاج خلضر بباتنة اسرتاتيجية التماس العون بدرجة أكرب من  -2

 االسرتاتيجيات األخرى.

لدى طالبات جامعة احلاج  االجيابية املواجهة رتاتيجيةواس النفسية الصالبة توجد عالقة ارتباطية موجبة بني -3

 خلضر بباتنة.

لدى طالبات جامعة احلاج  السلبية املواجهة واسرتاتيجية النفسية الصالبة توجد عالقة ارتباطية سالبة بني -4

 خلضر بباتنة.

 ن4األهداف:

 بباتنة.لدى طالبات جامعة احلاج خلضر  النفسية الصالبة التعرف على مستوى -1

 التعرف على طبيعة اسرتاتيجيات املواجهة اليت تستخدمها طالبات جامعة احلاج خلضر بباتنة. -2

التعرف على طبيعة  العالقة بني اسرتاتيجية املواجهة االجيابية والصالبة النفسية لدى طالبات جامعة احلاج  -3

 خلضر بباتنة.

ملواجهة السلبية والصالبة النفسية لدى طالبات جامعة احلاج التعرف على طبيعة  العالقة بني اسرتاتيجية ا -4

 خلضر بباتنة.

 ن2أهم األدوات االحصائية: 

 املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية، األوزان النسبية، معامل االرتباط بريسون.
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 التعليق على الجداول:

 ن1الجدول األول: 

باملئة وبأعلى تكرار لدى  7..9البات اجلامعة حيث بلغت نسبته يظهر أن مستوى مؤشر االلتزام مرتفع لدى ط 

 .242تكرار من أصل  .18أفراد عينة الدراسة بــــ

باملئة وبعدد تكرارات وصل  88* بينما مؤشر التحكم فكان متوسطا لدى افراد عينة الدراسة حيث بلغت نسبته 

 .213اىل 

 تكرارا. 131وبتكرارات وصل اىل  73.9سبة * أما مستوى التحدي فكان يف املستوى املرتفع بن

 باملئة وخمالفا ملا مت توقعه. 4.* أما خبصوص الصالبة النفسية بصفة عامة فكان مستوى الطالبات فيها مرتفعا بـــ

 ن1الجدول الثاني:

 جدول يبين استراتيجيات المواجهة المنتهجة من طرف طالبات جامعة الحاج لخضر بباتنة

يبني بالفعل ان اسرتاتيجية التماس العون أكثر االسرتاتيجيات استخداما من طرف الطالبات مقارنة باسرتاتيجية  

املواجهة االجيابية اليت حلت يف املقام الثاين، يف حني اسرتاتيجية املواجهة السلبية كانت آخر االسرتاتيجيات 

 نية حمققة.استخداما من وجهة نظر الطالبات وعليه فالفرضية الثا
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 ن1الجدول الثالث:

طالبات جامعة الحاج لخضر جدول يبين العالقة بين استراتيجية المواجهة االيجابية والصالبة النفسية لدى 

 بباتنة

يبني بأنه هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية  يف االجتاه املوجب بني الصالبة النفسية واسرتاتيجيات  

كما ان العالقة االرتباطية املوجبة امتدت لكل مؤشرات الصالبة   1.41املواجهة االجيابية وبلغ معامل االرتباط 

 ت املواجهة االجيابية من جهة ثانية.النفسية)االلتزام، التحكم، التحدي( من جهة واسرتاتيجيا

 ن1الجدول الرابع:

طالبات جامعة الحاج لخضر جدول يبين العالقة بين استراتيجية المواجهة السلبية والصالبة النفسية لدى 

 بباتنة

يبني بأنه هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية  يف االجتاه السالب بني الصالبة النفسية واسرتاتيجيات  

( كما ان العالقة االرتباطية السالبة امتدت لكل مؤشرات الصالبة 1.48-ملواجهة السلبية وبلغ معامل االرتباط )ا

 النفسية)االلتزام، التحكم، التحدي( من جهة واسرتاتيجيات املواجهة السلبية من جهة ثانية.
 


