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  ـداءــــــــاإله

 



 

 

 

 

 

  

  الباحــــــث

   



 د 

 رـر والتقــدیــالشُّك

ـــاة وتنــــزل البركــــات،  ـــب الحیـ ـــالحات وبالعمــــل بطاعتــــه تطیـ ــتم الصـ الحمــــد هللا الــــذي بنعمتــــه تــ

  ...وعلى آله وصحبه أجمعین) ( والصالة والسالم على معلم البشریة

ــم یشـــكر اهللا" ومـــن هنـــا  ):J( قـــال الحبیـــب المصـــطفى ـــم یشـــكر النـــاس لـ "مـــن ل

أزجي آیات الشكر والعرفان إلى المشرف الرئیس علـى هـذه الرسـالة الـدكتور عبـدالفتاح الخواجـه علـى 

جهـده الكبیــر الــذي بذلـه معنــا مــن توجیــه وتصـحیح وارشــاد حتــى وصــولنا لختـام هــذه الرســالة، وأزجــي 

ــة الســعایده وللمشــرف الثالــث الــدكتور محمــد علــي الشــكر للمشــرف الثــا ني علــى الرســالة الــدكتورة خول

والشــكر موصــول إلــى لجنــة المناقشــة والتــي أفادتنــا بالعدیــد مــن المالحظــات والتوجیهــات لیكتمــل عقــد 

  هذه الرسالة وتخرج بتلك الحلة الزاهیة.

وجامعـــة الســـلطان كمــا أشـــكر األفاضــل أعضـــاء لجنـــة تحكــیم أدوات الدراســـة بجامعـــة نــزوى 

ا إال أن أشــكر كلیــة العلــوم قــابوس وجامعــة العــین وكلیــة العلــوم التطبیقیــة بالرســتاق، وال یســعني أیًضــ

الشرعیة ممثلـة فـي عمیـدها المـوقر فـي تسـهیل مهمـة الباحـث، وٕالـى قسـم القبـول والتسـجیل فـي الكلیـة 

كونا فـي تعبئـة المقـاییس، والشـكر الطلبة الذین شـار  ور بارز في تطبیق المقاییس، وٕالىفقد كان لهم د

ــــ ــــى تفضــــله بمراجعتهــــا لغوی� ــــداهللا بــــن محمــــد الریــــامي عل ــول لألســــتاذ عب ـــوان موصــ ــــى كــــل اإلخـ ا، وٕال

  واألصدقاء الذین وقفوا معي وشدوا من أزري لمواصلة هذا المشاور.

ــــع  ــنات، وأن ینفـ ــزان الحســـ ـــل وأن یكـــــون فـــــي میـــ ـــذا العمــ ـــأل اهللا تعـــــالى أن یتقبـــــل منـــــا هــ   ونســ

لمســـلمین وكــل طالـــب علــم، وأن یتجـــاوز فیــه عـــن كـــل خطــأ وزلـــل إنــه ولـــي ذلــك والقـــادر علیـــه، بــه ا

  والحمد هللا رب العالمین.

  الباحــــــث

 

  



 ه 

  ة المحتـــویاتـقائم

  ةــــــالصفح  وعـــــــــــالموض  م

  ج داءــإه  ١

  د شكر وتقدیر  ٢

  ه فهرس المحتویات  ٣

  ز قائمة الجداول  ٤

  ط قائمة المالحق  ٥

  ي باللغة العربیة الدراسة ملخص  ٦

  ٧ - ١ الفصل األول: مشكلة الدراسة وأهمیتها  ٧

  ٢ المقدمة  

  ٣ مشكلة الدراسة  

  ٥ أهمیة الدراسة  

  ٦ أهداف الدراسة  

  ٦ أسئلة الدراسة  

  ٧ محددات الدراسة  

  ٧ مصطلحات الدراسة  

  ٥٥ - ٨ الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة  

  ٩ مفهوم المرونة النفسیة  

  ١٠ صفات األفراد ذوي المرونة النفسیة  

  ١٥ ثمرات المرونة النفسیة  

  ١٧ عوامل المرونة النفسیة  

  ٢٠ طرق بناء المرونة النفسیة  

  ٢٣ النظریات المفسرة للمرونة النفسیة  

  ٢٥ مفهوم المهارات االجتماعیة  

  ٢٧ مجاالت المهارات االجتماعیة  

  ٢٨ أهمیة المهارات االجتماعیة  

  ٣٠ أنواع المهارات االجتماعیة  



 و 

  ةــــــالصفح  وعـــــــــــالموض  م

  ٣٢ العوامل المؤثرة في المهارات االجتماعیة  

  ٣٣ مكونات المهارات االجتماعیة  

  ٣٧ النظریات المفسرة للمهارات االجتماعیة  

  ٣٩ ا: الدراسات السابقةـًـثانی  

  ٥٣ ا: التعلیق على الدراسات السابقةـًـثالث  

  ٦٦ - ٥٦ راءاتــالفصل الثالث: المنهجیة واإلج  

  ٥٧ منهج الدراسةأوًال:   

  ٥٧ مجتمع الدراسةثانًیا:   

  ٥٨ عینة الدراسةثالثًا:   

  ٥٨ أدوات الدراسةرابًعا:   

  ٦٦ الدراسة تطبیق إجراءاتخامسـًا:   

  ٦٦ المستخدمة حصائیةاإل سادسـًا: األسالیـب  

  ٨٧-٦٧  الدراسةالفصل الرابع: نتائج   

  ٦٨ نتائج الدراسة  

  ٩٦ - ٨٨ : مناقشة نتائج الدراسة والتوصیاتالفصل الخامس  

  ٨٩ مناقشة نتائج الدراسةأوًال:   

  ٩٥ المقترحاتو  التوصیاتثانًیا:   

  ٩٧ المراجع والمصادر  

  ١٠٩ المالحق  

 a اإلنجلیزیةباللغة  الدراسة ملخص  

 

   



 ز 

  ــداولــقائمة الج

  الصفحة  دولـــوان الجــــنـع  الجدولرقم 

  ٥٧ توزیع مجتمع الدراسة حسب الكلیة   ١

  ٥٨  توزیع أفراد العینة حسب النوع االجتماعي والتخصص  ٢

  ٦٠  معامالت االرتباط ألبعاد مقیاس المرونة النفسیة والدرجة الكلیة للمقیاس  ٣

  ٦١ إلیهمعامالت االرتباط بین الفقرات والمقیاس التي تنتمي   ٤

  ٦٢ جدول الثبات بطریقة إعادة االختبار  ٥

  ٦٣ االتساق الداخلي ألبعاد مقیاس المهارات االجتماعیة  ٦

ــــــة   ٧ ـــــة والدرجـ ــــارات االجتماعیــ ـــــاس المهـــ ـــــاد مقیــ ـــاط ألبعــ ــــــامالت االرتبــــ   معـ

  الكلیة للمقیاس

٦٤  

  ٦٥ معامالت االرتباط بین الفقرات والمقیاس التي تنتمي إلیه  ٨

 الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لتقــدیرات العینــة علــى أبعــادالمتوســطات   ٩

 مقیاس المهارات االجتماعیة، مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٦٨  

ـــارات   ١٠ ـــاس المهـ ـــات المعیاریــــة لفقــــرات مقیـ المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافـ

 االجتماعیة، مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٧٠-٦٩  

المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لفقــرات الُبعــد األول: العالقــة   ١١

 مع األقران، مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٧١  

ــد الثـــاني: إدارة   ١٢ المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لفقـــرات الُبعـ

 الذات، مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٧٢  

ـــــطات   ١٣ ــث: المتوسـ ـــد الثالــــ ــــة لفقــــــرات الُبعـــ ـــات المعیاریــ ــــابیة واالنحرافـــ الحســ

 المهارات األكادیمیة، مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٧٣  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقـرات الُبعـد الرابـع: الطاعـة،   ١٤

 مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٧٤  

ـــابیة   ١٥ ـــطات الحســ ــــامس: المتوســ ـــد الخـ ــــة لفقـــــرات الُبعــ ــــات المعیاریـ واالنحرافـ

 التوكیدیة، مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٧٥  

 المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لتقــدیرات العینــة علــى أبعــاد  ١٦

 مقیاس المرونة النفسیة، مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٧٦  



 ح 

  الصفحة  دولـــوان الجــــنـع  الجدولرقم 

ـــابیة   ١٧ ـــطات الحســ ـــاس المرونـــــة المتوســ ــــة لفقـــــرات مقیــ ـــات المعیاریـ واالنحرافــ

 النفسیة، مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٧٨-٧٧  

ـــد األول:   ١٨ ـــــرات الُبعـــــ ــــــة لفقـــ ـــات المعیاریــ ـــابیة واالنحرافـــــ ــطات الحســـــ المتوســـــ

 االنفعالي، مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٧٩  

لفقـرات الُبعـد الثـاني: العقلـي،  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریـة  ١٩

 مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٨٠  

ــث:   ٢٠ ـــد الثالــــ ــــة لفقــــــرات الُبعـــ ـــات المعیاریــ ــــابیة واالنحرافـــ ـــــطات الحســ المتوسـ

  االجتماعي، مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

٨١  

المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة واختبــــار(ت) ألثــــر متغیــــر   ٢١

ـــارات  ــــا بالمهــ ــیة وعالقتهـ ــــة النفســـ ــــة المرونـ ــول درجـ ــــاعي حـــ ــــوع االجتمـ النـ

  یة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیةاالجتماع

٨٣  

المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة واختبــــار(ت) ألثــــر متغیــــر   ٢٢

ـــارات  ــیة وعالقتهـــــا بالمهــ ــول درجـــــة المرونـــــة النفســـ ـــّدل األكـــــادیمي حـــ المعــ

 العلوم الشرعیة یة لدى طلبة كلیةاالجتماع

٨٣  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألثـر متغیـر التخصـص حـول   ٢٣

درجــة المرونـــة النفســیة وعالقتهـــا بالمهــارات االجتماعیـــة لــدى طلبـــة كلیـــة 

  العلوم الشرعیة في سلطنة عمان

٨٤  

) ألثر متغیـر التخصـص حـول درجـة  ANOVAتحلیل التباین األحادي (  ٢٤

المرونــة النفســیة وعالقتهــا بالمهــارات االجتماعیــة لــدى طلبــة كلیــة العلــوم 

  الشرعیة في سلطنة عمان

٨٥  

ــون(  ٢٥ ــــــاط بیرســــ ـــیة للعالقــــــة )  Pearsonمعامــــــل ارتب ــــــة النفســـ ــــین المرون ــ ب

  والمهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة في سلطنة عمان

٨٦  

  ٨٩  مستویات المهارات االجتماعیة وفقا للمتوسط الحسابي  ٢٦

  ٩١ مستویات المرونة النفسیة وفقا للمتوسط الحسابي  ٢٧

  

   



 ط 

  ــــــالحققائمة المـــ

  الصفحة  قــــــــالملحعنوان   الملحقرقم 

  ١١٠ تسهیل مهمة باحث من جامعة نزوى ١

  ١١١ تسهیل مهمة باحث من كلیة العلوم الشرعیة ٢

  ١١٢ طلب تحكیم مقاییس بجامعة السلطان قابوس ٣

 قائمة بأسماء المحكمین لمقیاس المرونة النفسیة   ٤

المهارات االجتماعيومقیاس   

١١٣  

  ١١٨-١١٤ الصورة المبدئیة للمقاییس ٥

  ١٢٣-١١٩ الصورة النهائیة للمقاییس ٦

  

  

  

    



 ي 

  ةــص الدراســـملخ

االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة المرونة النفسیة وعالقتها بالمهارات 

  بسلطنة عمان

  زريــــداد: سالم بن صالح العــــــــإع

  هـــراف: د. عبدالفتاح الخواجـــــإش

هدفت الدراسة إلـى معرفـة درجـة المرونـة النفسـیة وعالقتهـا بالمهـارات االجتماعیـة لـدى طلبـة 

) ١٥٥ا () طالًبــ١٢٤ا وطالبــة، مـنهم () طالًبـ٢٧٩مـن (كلیـة العلـوم الشــرعیة، وتكونـت عینـة الدراســة 

ــن ( طالبــــة، ــون مــ ــــة النفســــیة والمكــ ـــاس المرون ــث  مقیـ ــتخدم الباحــ ـــارات ٤٠واســ ـــاس المهـ ) فقــــرة، ومقیـ

) فقــرة، وقــد تــم التحقــق مــن الصــدق والثبــات لكــل مقیــاس ومالءمتهمــا ٤٥االجتماعیــة والمكــون مــن (

  ألغراض الدراسة.

المرونــة النفســیة لــدى أفــراد العینــة عالیــة، وقــد بلــغ المتوســط أظهــرت نتــائج الدراســة أن درجــة 

وهـي درجـة عالیـة، كمـا توصـلت الدراسـة  )٣,٥٨( الحسابي لجمیع المجاالت لمقیاس المرونة النفسیة

إلى أن درجة المهارات االجتماعیة لدى أفـراد العینـة كانـت عالیـة، وقـد بلـغ المتوسـط الحسـابي لجمیـع 

وهـي درجـة عالیـة. وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى عـدم  )٣,٦١( ات االجتماعیةالمجاالت لمقیاس المهار 

ــتوى الداللــــة ( ــــة إحصــــائیة عنــــد مســ ـــیة  )≥٠,٠٥αوجــــود فــــروق ذات دالل ـــة النفسـ ـــي درجــــة المرونـ فـ

وعالقتهـا بالمهــارات االجتماعیـة لــدى طلبـة كلیــة العلـوم الشــرعیة فـي ســلطنة عمـان تعــزى للمتغیــرات: 

ّدل األكــادیمي، والتخصــص، وأظهــرت نتــائج الدراســة وجــود عالقــة ارتباطیــة النــوع االجتمــاعي، والمعــ

بــین درجــات المرونـة النفســیة ودرجــات  )≥٠,٠١α(عنــد مســتوى الداللـة طردیـة موجبــة دالــة إحصـائیا 

  المهارات االجتماعیة.

  المرونة النفسیة، المهارات االجتماعیة، طلبة الكلیات. الكلمات المفتاحیة:

  



١ 

  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهمیتها

  .ةـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــالم -

  .مشــــــــــكلة الدراســــــــــة -

  .أهمیــــــــــــة الدراســــــــــــة -

  .أهــــــــــداف الدراســـــــــــة -

  .أســــــــــــئلة الدراســــــــــــة -

  .محــــــــددات الدراســــــــة -

  .مصــــطلحات الدراســــة -

  

  

   



٢ 

  :ةــــالمقدم .١

هو ُمنیر الظلمـة، وكاشـف الغّمـة، وباعـث النهضـة، وهـو سـالح لكـل فـرد ولكـل مجتمـع العلم 

وهو أساس سعادة الفرد، وبه یكسب الفرد االحترام الذاتي والتقـدیر ویجعـل المجتمـع یحقـق الریـادة فـي 

العلــوم والصــدارة فــي مراكــز القــوة، ولهــذا أصــبح علــم الــنفس االرشــادي ضــرورة مــن ضــرورّیات الحیــاة 

لوقـــت الحـــالي، وطریـــق الوصـــول لحیـــاة إنســـانّیة متجـــددة ومتطـــّورة؛ فهـــو یســـاعد الشـــخص علـــى فـــي ا

الســیر قــدمًا فــي حیاتــه بشــكٍل عقالنــي وفّعــال, وتكمــن أهمّیــة اإلرشــاد فــي تغییــر الكثیــر مــن العــادات 

اونتــه والســلوكّیات غیــر التكیفیــة التــي كــان الفــرد یمارســها قــبًال، ألّنهــا كانــت عــادات غیــر فّعالــة، ومع

ــال مــع اآلخــرین وممارســتها بشــكل ســلیم. كمــا انــه یمّكــن  علــى اكتســاب وتعلــم مهــارات التواصــل الفّع

الفرد من الوصول إلى الصـحة النفسـیة وتحقیقهـا، بحیـث تمّكنـه مـن التوافـق واالنسـجام النفسـي، حتـى 

ودراســة الظـــواهر یصــل لمرحلــة الشــعور بالســعادة مـــع نفســه ومــع اآلخــرین، وان التكامـــل فــي العلــوم 

  االنسانیة هي محط تقدیر العلم والعلماء.

وتعتبـــر المرحلـــة الجامعیـــة مـــن المراحـــل المفصـــلیة فـــي حیـــاة الفـــرد التـــي تحـــدد شـــكل حیاتـــه 

المســـتقبلیة، ولكـــي یجتـــاز الطالـــب هـــذه المرحلـــة بنجـــاح فیتوجـــب علیـــه بـــذل الجهـــد والمثـــابرة وتحمـــل 

باإلضــافة إلــى مواجهــة ضــغوط الحیــاة الیومیــة األخــرى، كمــا األعبـاء الدراســیة والمتطلبــات الجامعیــة، 

ــك یتطلـــب قـــدرا مـــن  یتطلـــب ذلـــك أیضـــا رضـــا الطالـــب واقتناعـــه بالتخصـــص الـــذي یدرســـه، وكـــل ذلـ

  ).٢٠١٢المرونة النفسیة لدى الطالب الجامعي تمكنه من عبور هذه المرحلة بسالم (شقورة،

ــد الطریقــــة ال ــراد ویتعــــاملون فالمرونـــة النفســــیة عنصـــر حاســــم فـــي تحدیــ   تـــي یتفاعــــل بهـــا األفــ

مــع الضــغوط، فهنــاك مــدى واســع مــن الصــفات متصــلة مــع المرونــة هــذه الصــفات تتصــل بالمظــاهر 

  ).٢٠١٢والقوى اإلیجابیة للحالة العقلیة للفرد. (الزهیري،

ویعــد التواصــل والتفاعــل االجتمــاعي والقــدرة علــي مشــاركة اآلخرین،عوامــل مهمــة وضــروریة 

لنمـو العالقـات االجتماعیــة للفـرد منــذ المراحـل المبكــرة فـي حیاتـه، لــذا تعـد المهــارات االجتماعیـة التــي 

تقارها یستطیع الفرد توظیفها بالصورة الصحیحة، أحد المؤشرات المهمة على الصحة النفسیة، ویعد اف



٣ 

ألن هـذه المهـارات هـي التـي تؤهـل الفـرد لالنـدماج مـع  ؛عائقًا قویًا یحـول دون إشـباع حاجاتـه النفسـیة

اآلخرین والتفاعل معهم بصورة ایجابیة، كما تمكنه من إظهار مودته لآلخرین وتمكنه من بذل الجهـد 

إلى التأثیر في اآلخرین  مما یؤدي في مساعدتهم مع القدرة علي تعدیل السلوك في االتجاه المرغوب،

  ).٢٠١٠، بطریقة إیجابیة ومفیدة (وهبه

  وتعــد المهــارات االجتماعیــة متغیــرا نفســیا مهمـــا ومؤشــرا جیــدا للصــحة النفســیة للفــرد توضـــح 

ما لدى الفرد من قدرة تعبیریة وكفایة اجتماعیة عالیة، فهي نظـام متناسـق مـن النشـاط یسـتهدف الفـرد 

یتفاعــل مــع اآلخــرین، ویقــوم بنشــاط اجتمــاعي یتطلــب منــه مهــارات  منــه تحقیــق هــدف معــین عنــدما

لیـــوائم بـــین مـــا یقـــوم بـــه الفـــرد وبـــین مـــا یفعلـــه هـــو لیصـــحح مســـار نشـــاطه االجتمـــاعي فیحقـــق بـــذلك 

  ).٢٠٠١المواءمة (المطوع،

مــن هنــا تــأتي هــذه الدراســة الستقصــاء العالقــة بــین المرونــة النفســیة والمهــارات االجتماعیــة 

  ن طلبة كلیة العلوم الشرعیة في سلطنة عمان.لدى عینة م

  :ةــــــة الدراسـمشكل. ٢

ــا یعتبــــرون ركیــــزة المجتمــــع وســــنده،  یعتبــــر الطلبــــة مــــن أهــــم عناصــــر العملیــــة التربویــــة، كمــ

ا، وامــتالك الطلبــة للعدیـد مــن األســالیب والطــرق فــي واالهتمـام بهــم وبصــحتهم النفســیة شـيء مهــم جــدً 

ــتحكم بــالنفس ومعاملــة  اآلخـــرین أصــبح شــیئا ضـــروریا وذلــك مــن أجــل الرقـــي بــالنفس أوال ومــن ثـــم ال

التــأثیر علــى اآلخــرین ولهــذا ســیكون لهــم الــدور الفعــال فــي بنــاء مؤسســات الدولــة والمســاهمة بشــكل 

جـــذري فـــي وظائفهـــا المتعـــددة، ویعتبـــر طلبـــة كلیـــة العلـــوم الشـــرعیة إحـــدى تلـــك الركـــائز بمـــا ترفـــد بـــه 

المجتمـــع المـــدني بشـــكل كبیـــر جـــدا فمـــنهم إمـــام المســـجد ومـــنهم المرشـــد المجتمــع مـــن وظـــائف تمـــس 

  الدیني ومنهم القاضي وفي لجان التوفیق والمصالح.

ــتمعهم،  ـــة النفســـــیة التـــــي تســــاعدهم فـــــي خدمـــــة مجـــ ـــري بهـــــؤالء أن یتحلــــوا بالمرونــ ـــذلك حــ ولـ

م مـع المجتمـع والمهارات االجتماعیة شيء رئیس في عملهم وتطبیق المهارات االجتماعیة في تعـامله

  أحد مؤشرات النجاح والتأثیر القوي في الناس من األهداف التي یسعون إلیه.



٤ 

إن االهتمــام بشـــریحة الطلبــة الجـــامعیین یعنـــي االهتمــام بـــالمجتمع، إذ یمثّــل شـــباب الجامعـــة 

شریحة مهمة من شرائح المجتمع، فهم عصب التنمیة فـي محتلـف جوانـب الحیـاة، وال تنمیـة مـن دون 

  ).٢٠١٢علة متوازنة نفسیا وانفعالیا (الزهیري، قوة فا

ولقد أصحبت المهارات االجتماعیة من المحددات الرئیسة لنجاح الفرد أو فشـله فـي المواقـف 

المتنوعــة، فهــي التــي تمكنــه فــي حالــة ارتفاعهــا مــن أداء االســتجابة المناســبة للمواقــف بفاعلیــة وفـــي 

 ).٢٠٠٩سبیل توافق الفرد مع اآلخرین (النفیعي،المقابل بأن ضعفها یعد أكثر العوائق في 

یلجـأ الفـرد حـین تواجهــه عقبـات أو مشـكالت ال یســتطیع حلهـا إلـى تعــدیل سـلوكه بمـا یــتالءم 

والظــروف الجدیــدة لكــي یحصــل علــى حالــة إرضــاء وٕاشــباع لدوافعــه، فیغیــر مــن ســلوكه لیكــون أكثــر 

حقـق أهدافـه ویسـتعد لحالـة االتـزان واالنسـجام فعالیة مع الظروف المؤثرة في العمـل او التعلـیم حتـى ی

  الستمرار النمو والحیاة.

لقـــد تعـــددت الضـــغوط النفســـیة التـــي تتعـــب الفـــرد وتـــؤدي بـــه الـــى التـــأثر النفســـي ســـواء علـــى 

مستوى األسرة أو المدرسة، ولذا یجب أن یغیـر الفـرد مـن سـلوكه لیكـون أكثـر فعالیـة، وهـذا مـا یسـمى 

بعــاد الصــحة النفســیة المحققــة للحیــاة الناجحــة، ویعتبــر مجــال التعلــیم مــن بــالتوافق الــذي یعتبــر مــن أ

أكثــر المجــاالت التــي یمكــن أن یواجــه فیهــا الفــرد عقبــات ومشــكالت تــؤدي بــه الــى ضــرورة البــد منهــا 

خاصة على مستوى النفسي الـذي یتمثـل فـي تحقیـق االتـزان مـع الـذات والـذي یظهـر فـي قـدرة المـتعلم 

 ).٢٠١٣ التعلیمیة (ستي، على مواجهة المواقف

ومما تقدم وجـد الباحـث أهمیـة دراسـة هـذه المشـكلة البحثیـة مـن خـالل استقصـاء نـوع العالقـة 

االرتباطیــة بــین المرونــة النفســیة والمهــارات االجتماعیــة عنــد فئــة طلبــة العلــوم الشــرعیة لمــا لهــذه الفئــة 

الجامعــات والمعاهــد العلمیــة یمثلــون ن طلبــة أمــن دور وأهمیــة فــي حیــاة المجتمــع العمــاني، خاصــة و 

الركیـزة التـي سـیعتمد علیهـا فـي حیـاة مجتمعـاتهم، وألن اإلنسـان الـذي یتمتـع بالمرونـة النفسـیة سـیكون 

له القدرة على السیر في هذه الحیاة واإلبـداع فـي اسـتخدام المهـارات االجتماعیـة والتـي أصـبحت شـیئا 

  هاّما للتخفیف من الضغوط المتعددة.



٥ 

  ة:ــة الدراســیأهم. ٣

ـــة وربمـــا تثـــري بعضـــا مـــن مجـــاالت اإلرشـــاد  ـــة وتطبیقی تعتبـــر هـــذه الدراســـة ذات قیمـــة نظری

النفسي وٕالقاء الضوء على المرونـة النفسـیة وعالقتـه بـبعض المتغیـرات لـدى الطلبـة الجـامعیین، وفیمـا 

 یأتي أهمیة الدراسة من الجانبین.

  :ةــــة النظریــاألهمی

  أهمیتهــا مــن أهمیــة الموضــوع الــذي تتناولــه للتعــرف علــى معنــى المرونــة تكتســب هــذه الدراســة

النفســیة والمهــارات االجتماعیــة وعلــى مــدى تمتــع الفئــة المســتهدفة بالمرونــة النفســیة وعالقتهــا 

  بالمهارات االجتماعیة.

  كما تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من حیث أنها سوف تجرى على عینة من طلبـة كلیـة العلـوم

  ى امتالكهم للمهارات االجتماعیة.لفحص العالقة ما بین توافقهم ومد الشرعیة

  ـــى ــب هـــذه الدراســـة أهمیتهـــا مـــن نـــدرة الدراســـات التـــي أجریـــت حـــول الموضـــوع عل كمـــا تكتسـ

ـــا فـــي مجـــال  ـــاآلتي تســـد فراغـــا علمیـــا وبحثی ــتهدفة وهـــي ب المســـتوى المحلـــي علـــى الفئـــة المسـ

 إسهاما علمیا في هذا المجال.تعد اإلرشاد النفسي في سلطنة عمان حیث 

  كما تنبثـق أهمیـة هـذه الدراسـة مـن كونهـا قـد تسـاعد فـي فـتح المجـال أمـام مزیـد مـن الدراسـات

 مستقبال وتسلیط الضوء على موضوع البحث واالهتمام به أكثر.

 ة:ــة التطبیقیـــاألهمی

 ـــی ـــا تقــــوم علــــى تحدیــــد عالقــــة المرونــــة النفسـ ـــارات تتضــــح أهمیــــة الدراســــة عملیــــا كونهـ ة بالمهـ

االجتماعیـة لــدى طلبــة كلیـة العلــوم الشــرعیة، وبــاآلتي مـا خرجــت بــه الدراسـة مــن نتــائج تســهم 

فــي توضــیح طبیعــة العالقــة بــین المرونــة النفســیة بالمهــارات االجتماعیــة لــدى هــذه الفئــة علــى 

 وجه الخصوص.

 یم البـــرامج كمـــا أن نتـــائج هـــذه الدراســـة تســـهم فـــي مســـاعدة العـــاملین مـــع هـــذه الفئـــة فـــي تصـــم

اإلرشادیة المناسبة وكذلك إعدادهم بطریقة أفضل عن طریق اعداد وتخطـیط البـرامج التربویـة 
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التــي تســاعدهم علــى تنمیــة قــدراتهم ومســاعدتهم علــى التكیــف االیجــابي فــي تحقیــق االســتثمار 

ة االفضــل لتلــك القــدرات وزیــادة قــابلیتهم للتكیــف النفســي واالجتمــاعي وتنمیــة دافعیــتهم الخاصــ

 للنجاح واالنجاز.

  تبرز األهمیة العلمیة من منظور تطبیقي لهذه الدراسة في كونها تسعى للوقـوف علـى مسـتوى

المرونة النفسیة والمهارات االجتماعیة لدى عینة من طلبة كلیـة العلـوم الشـرعیة، وبمـا تقترحـه 

 من توصیات بناء على نتائجها.

  ة:ـــــداف الدراســـأه. ٤

 :دف الدراسةـــته

  التعرف إلى مستوى المرونة النفسیة لدى عینة من طلبة كلیة العلوم الشرعیة. .١

 .ینة من طلبة كلیة العلوم الشرعیةالتعرف إلى مستوى المهارات االجتماعیة لدى ع .٢

ـــري  .٣ ـــا لمتغیـــ ــارات االجتماعیــــــة وفقـــ ـــیة والمهــــ ــین المرونــــــة النفســـ التعـــــرف علــــــى الفــــــروق بــــ

 لدى عینة الدراسة. التخصص والنوع االجتماعي

نـة مـن طلبـة كلیـة العالقة بین المرونة النفسیة والمهارات االجتماعیة لدى عی إلىالتعرف  .٤

 العلوم الشرعیة.

 :ةــــة الدراســأسئل. ٥

 تحاول الدراسة االجابة على أربعة أسئلة رئیسیة هي:

  ما مستوى المرونة النفسیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة بسلطنة عمان؟ .١

 ما مستوى المهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة بسلطنة عمان؟ .٢

لدى طلبـة كلیـة المرونة النفسیة والمهارات االجتماعیة هل توجد فروق دالة احصائیا بین  .٣

 ؟الجنس والتخصص لدى عینة الدراسة العلوم الشرعیة بسلطنة عمان وفقا لمتغیري

لــدى المرونــة النفســیة والمهــارات االجتماعیــة هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین  .٤

 طلبة كلیة العلوم الشرعیة بسلطنة عمان؟
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 ة:ـــــــددات الدراســـمح. ٦

 عدد من المحددات تتمثل في اآلتي:تحاط هذه الدراسة ب

وقد تم تحدیدها في ضوء عنوان الدراسـة حیـث تـدور حـول موضـوع:  :الحدود الموضوعیة .١

المرونــة النفســیة والمهــارات االجتماعیــة لــدى عینــة مــن طلبــة كلیــة العلــوم الشــرعیة بســلطنة 

 متریة.عمان، كما تتحدد الدراسة بأدواتها المستخدمة وخصائصها السیكو 

وتحددت هذه الدراسة بتطبیقها على عینة من طلبـة كلیـة العلـوم الشـرعیة  :الحدود البشریة .٢

  عمان من مختلف التخصصات بالكلیة.بسلطنة 

 یة العلوم الشرعیة بمحافظة مسقط.وقد تحددت هذه الدراسة بإجرائها في كل :الحدود المكانیة .٣

  م.٢٠١٥/٢٠١٦ وقد تحددت بتنفیذها خالل العام االكادیمي :الحدود الزمنیة .٤

 :ةـــــــالدراسات ــمصطلح .٧

  تحددت مصطلحات هذه الدراسة في مصطلحین رئیسیین هما:

المرونة النفسیة: قدرة الفرد على مواجهة المواقف المختلفـة بفاعلیـة والـرد بشـكل عقالنـي،  .١

وٕاقامـــة عالقـــات طیبـــة مـــع اآلخـــرین، أساســـها الـــود واالحتـــرام المتبـــادل وتقبـــل اآلخـــرین. 

  ).٦، ٢٠١٢شقورة،(

التعریف االجرائي للمرونة النفسیة: ویعـرف إجرائیـا بأنـه الدرجـة التـي یحصـل علیهـا أفـراد  .٢

 العینة المستجیبین لمقیاس المرونة النفسیة المستخدم في الدراسة.

قدرة الفرد علـى اكتسـاب أنمـاط مختلفـة مـن السـلوكیات المالحظـة، : االجتماعیةالمهارات  .٣

المالئمــة للموقــف، ســواء بصــورة لفظیــة أو غیــر لفظیــة أثنــاء التفاعــل وٕاعطــاء االســتجابة 

 .)٣١، ٢٠١٠، مع عناصر بیئته. (وهبه

الدرجـة التـي یحصـل علیهـا ا بأنـه ویعـرف إجرائی�ـللمهارات االجتماعیـة:  االجرائيالتعریف  .٤

 االجتماعیة المستخدم في الدراسة.أفراد العینة المستجیبین لمقیاس المهارات 
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  .ريــار النظـأوال: اإلط -

  .المرونة النفسیة -

  .صفات األفراد ذوي المرونة النفسیة -

  .ثمرات المرونة النفسیة -

  .عوامل المرونة النفسیة -

  .طرق بناء المرونة النفسیة -

  .النظریات المفسرة للمرونة النفسیة -

  .المهارات االجتماعیة -

  .المهارات االجتماعیةمجاالت  -

  .أهمیة المهارات االجتماعیة -

  .أنواع المهارات االجتماعیة -

  .العوامل المؤثرة في المهارات االجتماعیة -

  .مكونات المهارات االجتماعیة -

  .النظریات المفسرة للمهارات االجتماعیة -

  .ا: الدراسات السابقةــًـثانی -

  .ا: التعلیق على الدراسات السابقةــًـثالث -
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  :(Psychological Resilience)مفهوم المرونة النفسیة 

: مرن َمَرانـة یمكن النظر إلى المرونة من وجهة نظر لغویة، حیث نجد أن الفیروزأبآدي یقول

، وحیث )٢٠٠٩الفیروزأبآدي،على الشيء مرونا ومرانة تعوده ( ن في َصَالبة، وَمَرنَ أل ازُمُرونة وُمُرونً 

أن: َمـَرَن َیمـُرن وُمُرونـًة: وهـو لـین فـي صـالبة، وَمرنـَت َیـد فُـالٍن علـى  نجد أن في لسـان العـرب ذكـر

  .)٢٠٠٥،ابن منظورت واستمرت، والَمَرانة: اللیُن (العمل أي َصلبُ 

وتعــد المرونــة النفســیة بمثابــة العملیــة الدینامیكیــة التــي بموجبهــا یظهــر األفــراد تكیفــا ســلوكیا 

تعترض حیاتهم، أو تهدیـد، أو تعـرض للـبعض مصـادر تثیـر إیجابیا عندما یواجهون محن شدیدة، أو 

  ).٥، ٢٠١٢،التوتر واالنفعال غیر السار. (المالكي

بأنهـا: قـدرة الفـرد  )،٤، ٢٠١٢، آل شـویل ونصـرا آخر حیث یعرفهـا: (ـًـأن نجد تعریفویمكن 

على التعامل مع الضغوط والمواقف الصعبة، ومواجهة األزمات والشدائد والمحـن بفاعلیـة، والتصـدي 

لها، وقدرته على استعادة الوضع النفسي السـابق بعـد األزمـة التـي یمـر بهـا وهـو یتضـمن أربعـة أبعـاد 

  للمستقبل، اإلیثار والتفاؤل. هي: القدرة االنفعالیة، والقدرة االجتماعیة، والتوجه اإلیجابي

ـــددة  ـــــا متعـــ ــــم بكونهـ ــــد تتســ ـــــراز فریــ ــــة دینامیــــــة ذات طـ ــــا: عملیــ ــول بأنهــ ـــــان فیقــــ ـــا عثمـ   ویعرفهـــ

األبعــاد، ویتمیــز مــن یتصــف بهــا بالقــدرة علــى التوافــق النفســي أو التكیــف الجیــد مــع كافــة التهدیــدات 

ــورها. ویتصـــف أیضـــا بالقـــدرة علـــى اســـتعادة الفاعلیـــة وال ــد والضـــغوط بشـــتى صـ تعـــافي مـــرة أخـــرى بعـ

  ).٨، ٢٠١٠ ،أ االنكسار أو االنهیار (عثمان

) المرونــة بأنهــا: القــدرة علــى التكیــف مــع األحــداث Newman,2002,62ویعــرف نیومــان (

الصادمة، مثـل المحـن والمواقـف الضـاغطة المتواصـلة، وهـي عملیـة مسـتمرة یظهـر مـن خاللهـا الفـرد 

  والمشكالت والصدمات ومصادر الضغط النفسي.سلوكا تكیفیا ایجابیا في مواجهة المحن 

ویقول الخطیب في تعریف له بأنهـا: القـدرة علـى مواجهـة ضـغوط الحیـاة وتحـدیاتها الصـعبة، 

وأن یحیا اإلنسان فیها حیاة كریمة، وهي المقدرة على التفاعل اجتماعیا مع اآلخرین، والصفح واألمل، 

 للحیاة فیها (وأن ی
ً
) المشار juntunehكما یعرفها جونثنیه ( )٤، ٢٠٠٧الخطیب،جعل اإلنسان معنى
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هي عملیة دینامیة یظهر الفـرد مـن خاللهـا السـلوك اإلیجـابي التكیفـي  :)٥، ٢٠١١الحویان،( إلیه في

فـــي الوقـــت الـــذي یجابـــه فیـــه مصـــاعب جمـــة أو صـــدمات أو مآســـي، وهـــي تعتبـــر مـــن الخصـــائص 

  على التعامل مع الصدمات واألزمات بطرق إیجابیة.اإلیجابیة في الشخصیة التي تعكس قدرة الفرد 

أن المرونة النفسیة هـي قـدرة الفـرد علـى  )&ShahrirAzlin(2010,3, وبین أزلینا وشاهرین

  التعافي من األمراض وقیام الفرد بوظائفه رغم التحدیات والظروف الصعبة التي یمر بها.

ــف آخـــر (الحــــارثي، ــا ورد تعریــ ــب الفــــرد  )٨، ٢٠١٠كمـ للمرونـــة بأنهــــا: الخاصـــیة التــــي تكسـ

ــفات تســـابه القـــدرة علـــى التوافـــق مـــع الضـــغوط المختلفـــة، وذلـــك باك مجموعـــة مـــن الخصـــائص والصــ

اإلیجابیة التي تساعده على تحقیق التوافق، وعلیه فإن األشـخاص المـرنین هـم القـادرون علـى تحویـل 

  المحن في حیاتهم إلى منح من خالل إیمانهم العمیق بقدرتهم على التغییر.

  ة:ـة النفسیـراد ذوي المرونــات األفـــصف

  صفات ذوي المرونة اآلتي:) إن من ٢٠٠٨ یقول (شریت،

 ه:ـــرد لنفســرة الفــنظ .١

ــذات وتقبــل الــذات وتطــویر الــذات، وفهــم الــذات أن  وهــي تتمثــل فــي ثــالث نقــاط وهــي فهــم ال

ــو تقبــــل الــــذات، أي أن یتقبــــل الفــــرد ذاتــــه  ـــد الثــــاني وهــ ــــه؛ أمــــا البعـ ـــوة والضــــعف لدی یعــــرف نقــــاط القـ

یكرههـا؛ أمـا البعـد الثالــث، فیعنـي أال یقنـع الفـرد بتقبـل ذاتـه كمــا بإیجابیاتهـا وسـلبیاتها وأال یرفضـها أو 

  هي، بل علیه أن یحاول تحسنها وتطویرها.

 ة:ـــیـالواقع .٢  

وتعنــي التعامــل مــع حقــائق الواقــع وهــو أن ال یضــع لنفســه أهــدافا صــعبة التحقیــق بالنســبة لــه 

  حتى ال یشعر بالفشل، بل یعمل على تحقیق ما یمكن تحقیقه.

  ن:ـــرد باألمــور الفـــشع .٣

یشــعر الفــرد بــاألمن والطمأنینــة بصــفة عامــة، ویســلك الســلوك الــذي یعمــل مباشــرة علــى حــل 

  مكاناته.إالمشكلة أو یعمل على إزالة مصادر التهدید ویحسم األمر باتخاذ القرار المناسب في حدود 
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أربعـة صـفات للمرونـة وتنـدرج  )٢٠٠٩المشار إلیه في (عثمان، (wicks)ویستخلص ویكس 

  تحت كل منها عوامل أخرى وهي:

 .المعنى، مبادئ وسلم قیمي، أهداف)الرؤیة الشخصیة: (الغرض و  .١

ــــن ا .٢ ــث عــــ ــــ ـــر، البحـــ ـــریعة للخطـــــ ــتجابة الســـــ ــــ ـــــكلة: (االســـ ـــــل المشـــ ــــام حـــ ـــات، القیـــــ   لمعلومـــــ

 .بمخاطرة حاسمة)

 .جتماعیة، اإلیثار)ن العالقات االاأللفة االجتماعیة: (تمییز الفرد عن اآلخرین، تكوی .٣

ـــات .٤ ـــــ ــــع  – میكانیزمـ ــــ ــــة، التوقـ ـــــ ــــة المعرفی ــــادة البنیـــــ ـــال، إعـــــ ـــــ ــــــل االنفعـ ــــا (فصـــ ـــــ ـــاع األن ـــــ   دفـ

 اإلسقاطي اإلیجابي).

  ا:ویضیف شریت عن صفاتهم أیضً 

 اتــــة لألزمــة الصحیحــواجهــالم: 

عنــدما یتعــرض الفــرد لمشــكلة فإنــه یفكــر فیهــا ویحــدد عناصــرها ویضــع الحلــول التــي یتصــور 

  كفیلة بحلها. وهو في هذا یتجه مباشرة إلى قلب المشكلة ویواجهها مواجهة صریحة.أنها 

 رةـــبـادة من الخــــاإلف: 

یعدل الفـرد مـن سـلوكه دائمـا بنـاء علـى الخبـرات التـي تمـر بـه، فهـو یغیـر ویعـدل مـن سـلوكه 

ذي یقـف فیـه. حسب ما تعمله من المواقف السابقة خاصـة المواقـف ذات العالقـة والصـلة بـالموقف الـ

  ).٢٠٠٨، (شریت

ومــن الصـــفات الممیـــزة لألفــراد مـــن ذوي المرونـــة العالیــة التـــي أشـــار إلیهــا المنظـــرون ومـــنهم 

  ).٢٠١٤) المشار إلیه في (جابر،Wolin Wolinویلن ویلن (

هـــي قــدرة الشـــخص علـــى قـــراءة وترجمـــة المواقــف واالشـــخاص وتشـــمل القـــدرة علـــى  :االستبصـــار .١

ا التواصــل البینشخصــي عــالوة علــى معرفــة كیفیــة تكیــف ســلوك الفــرد لیكــون مناســبً 

 مع المواقف المختلفة، مما یجعله یفهم نفسه ویفهم اآلخرین.



١٢ 

ویشمل اإلبداع إجراء خیـارات وبـدائل للتكیـف مـع تحـدیات الحیـاة، بـل وأكثـر مـن ذلـك  :داعـــــــاإلب .٢

االندماج في كل األشكال السلوكیة السلبیة (تحدي المصاعب والمخاطر). وٕان األفراد 

ـــوا تتـــالي األحـــداث حیـــث یمكـــنهم صـــناعة  مـــن ذوي المرونـــة العالیـــة یمكـــنهم أن یتخیل

یتضــمن اإلبــداع القــدرة علــى تســلیة الفــرد إلــى حــین واتخــاذ القــرار فــي مواجهتهــا، كمــا 

 انتظار شخص ما أو شيء ما لیقدم تلك التسلیة حتى تحقیق الهدف المرجو منه.

  ا عن صفاتهم:أما المالكي فتقول أیضً 

ــــع . ١ ـــات الوضــ ـــق مـــــع متطلبـــ ــیم والتوافـــ ـــى إدراك وتنظـــ ـــدرة علـــ ـــر: القـــ ـــریعة للخطــ ـــتجابة الســـ االســ

 تجنب الضرر.االجتماعي المفاجىء من أجل 

 فصل االنفعال: وهي قدرة الفرد على إبعاد ذاته عن المشاعر الحادة.. ٢

 البحث عن المعلومات: الرغبة في التعلم من األخطار في بیئة الفرد قدر المستطاع.. ٣

تكـوین عالقـات تبقـى طــول العمـر: القـدرة علــى تكـوین عالقـات تــؤدي إلـى مسـاعدات ومســاندة . ٤

 في أوقات األزمات.

ــة المســتقبل . ٥ التوقــع التصــویري االســتنتاجي االیجــابي: وهــي قــدرة الفــرد علــى تأمــل وتصــور حال

 .)٢٠١٢ بعد ما ینقضي أوقات األزمة (المالكي،

  وترى میسون أن من صفات أصحاب المرونة أنهم:

  ــتتات ـــز االنتبـــاه علــــى  الموجـــودةال یتـــأثرون بالمشـ فــــي المواقـــف لكـــونهم أكثـــر قــــدرة علـــى تركی

  الموقف.عناصر 

  ــــالنفس وذوو ــــــة بــــ ـــرفاتهم والثقــ ــــــى تصـــــ ــــیطرة علــ ـــــق والســــ ـــیة والتوافـــ ـــحة النفســـــ ـــمون بالصـــــ   یتســـــ

  شخصیة متحررة.

  ــتتات ـــز االنتبـــاه علــــى  الموجـــودةال یتـــأثرون بالمشـ فــــي المواقـــف لكـــونهم أكثـــر قــــدرة علـــى تركی

  عناصر الموقف.



١٣ 

  فـي حیـاتهم واالبتعـاد عـن التطـرف أثنـاء حكمهـم علـى  بالمرونـةوتضیف أیضـا بـأنهم: یتمیـزون

األمــور واتخــاذ القــرار، إضــافة لمســایرتهم لآلخــرین فــي المواقــف حســب قناعــاتهم التــي تتطلــب 

  ).٢٠١٠النهج الدیمقراطي ( میسون، 

ـــــازا ـــــا كوبــ ـــــي أجرتهــ ــ ــــابقة الت ـــــات الســـ ـــالل الدراســ ـــن خــــ ـــي  Kobasa)( ومــــ ــــ ـــــا ف ــــار إلیهــ المشـــ

ــوام) ٢٠١٤الشـــــمري،( ــذین  )1979,1982,1983,1985( فـــــي األعـــ ــراد الـــ ـــى أن األفـــ توصـــــلت إلــ

  یتمتعون بالمرونة النفسیة یتمیزون بعدد من الصفات وهي كاآلتي:

 لدیهم القدرة على الصمود والمقاومة. .١

 لدیهم إنجاز أفضل. .٢

 ذوو وجهة داخلیة للضبط. .٣

 ا ویمیلون للقیادة والسیطرة.أكثر اقتدارً  .٤

 أفضل.أكثر مبادأة ونشاطا وذوو دافعیة  .٥

  ) ٢٠١٤) المشــار إلیـــه فــي (جـــابر،Wolin Wolinویكمــل المنظــرون ومـــنهم ویلــن ویلـــن (

  عن صفات أصحاب المرونة أنهم یمتلكون اآلتي:

 عمــل تــوازن بــین الشــخص واألفــراد اآلخــرین المحیطــین بــه،  االســتقاللیشــمل بعــد  :االســتقالل

كمــا یشــمل كیفیــة تكیفــه مــع نفســه بحیــث یعــرف مــا لــه ومــا علیــه، وأن الشــخص المســتقل هــو 

الذي یقول بوضوح: (ال) عندما یكون مناسبا أكثر ممـا یكـون علیـه مـن كونـه متسـاهال وبسـیطا 

ا تفائـــل للشـــخص المســـتقل یكـــون حاضـــرً فـــي حالـــة مواجهـــة الحـــدث، وأن االتجـــاه االیجـــابي والم

 ا، ویكون مرتبطا بالفروق الفردیة فیما بین االشخاص والقدرة على مواجهة تلك األحداث.دائمً 

 ــة تعتبــر روح الدعابــة الجانــب المضــيء مــن الحیــاة لــدى الشــخص المــرن، حیــث  :روح الدعاب

بیئـة المحیطـة بـه، وهـذا مـا تمثل القدرة على إدخال السرور على الـنفس، وٕایجـاد المـرح الـالزم لل

ُیعـــد خاصـــیة أو ســـمة ممیـــزة لألفـــراد المـــرنین الـــذین یجیـــدون فـــن التعامـــل فـــي الحیـــاة لمواجهـــة 

ــون أقـــل مخـــاطرة فـــي  ـــدعم تكـــون وجهـــة نظـــر جدیـــدة تكـ مواقفهـــا المختلفـــة. إن روح الدعابـــة ت

 مواجهة تحدیات الحیاة والتأقلم مع الظروف القاسیة واألكثر صعوبة.



١٤ 

 فـي تحـدي ومواجهــة األحـداث، وذلـك بعـد دراســة  البـدءوتتضـمن قـدرة الشــخص علـى  :المبـادأة

ـــل قــــدرة  ـــردســــریعة وصــــحیحة تمثـ ــــة  الفـ ـــائج اإلیجابی ــــإدراك النتـ ـــدس، أي اإلحســــاس ب ــــى الحـ عل

 الصحیحة والسریعة.

 ا:وترى المالكي أن من صفاتهم أیضً 

 تحمــل المسـئولیة الشخصــیة ألخــذ قـرارات حاســمة واتخــاذ  علــىالقـدرة  :القیــام بمخــاطرة حاســمة

 قرارات حتى إذا كانت تلك القرارات واألفعال من الممكن أن تؤدي بها إلى خطر شخصي.

  ًاإلیمان بأن الفرد یستحق أن یحبه اآلخرون. علىالقدرة  :االقناعة بكون الشخص محبوب 

 معالجــة األحــداث الســالبة بالطریقــة التــي القــدرة علــى  :إعــادة البنــاء المعرفــي لألحــداث األلیمــة

 یجعل منها الفرد شیئا مقبوال بالنسبة له.

 ٢٠١٢وجهة نظر إیجابیة ومفعمة عن المستقبل (المالكي، تكوینالقدرة على  :التفاؤل واألمل(. 

  م:ـوذكرت میسون أیضا بأنه

  عـــن التطـــرف أثنـــاء حكمهـــم علـــى األمـــور واتخـــاذ القـــرار،  واالبتعـــادیتمیـــزون بالمرونـــة فـــي حیـــاتهم

  إضافة لمسایرتهم لآلخرین في المواقف حسب قناعاتهم التي تتطلب النهج الدیمقراطي.

  ــــون بالـــــذكاء ـــــز المرنـ ـــدراتیتمی ـــــف مـــــع  والقــ ـــــى التكی ــــورة والناضـــــجة وهـــــم أقـــــدر عل ـــة المتطـ   العقلیــ

  المتغیرات االجتماعیة.

  ویتقبلـــون تصـــحیح اآلخـــرین آلرائهـــم خصوصـــا إذا كـــانوا أكثـــر  بأخطـــائهماألفـــراد المرنـــون یعترفـــون

  ).٢٠١٠خبرة منهم، إضافة لشكرهم لهم ( میسون، 

ومن السمات الممیزة لألفراد من ذوي المرونة العالیة التي أشار إلیهـا المنظـرون ومـنهم ویلـن 

  ).Wolin Wolinویلن (

 تكـوین عالقـات إیجابیـة صـحیحة وقویـة مـن خـالل وتشـمل قـدرة الفـرد المـرن علـى  :تكوین العالقات

قدرتــه علــى التواصــل النفســي، واالجتمــاعي، والعقلــي البینشخصــي مــع مــن یحیطــون بــه،كما تشــمل 

 قدرته على التواصل مع ذاته.



١٥ 

 (األخـــــالق) ـــرن،  :القـــــیم الموجهــــــة ــــخص المـــ ـــحیح للشـ ـــــي والروحـــــاني الصـــ ـــاء الُخلق ـــمل البنـــ   وتشــ

ــــ ــــوین مفـ ــى تكـ ـــه علـــ ــــمن قدرتــ ــــي تتضـ ـــع أفـــــراد والتـ ـــــه مــ ــــن خـــــالل تعامل ــــا مـ ـــــة وتطبیقهـ   اهیم روحانی

مجتمعــه ومــع خالقــه لیكــون شخصــا متمتعــا بإدراكــات روحانیــة وُخلُقیــة فــي حیاتــه العامــة والخاصــة 

  ).٢٠١٤ (جابر،

  :ةـة النفسیــرات المرونـــثم

  ) ثمرات المرونة النفسیة باآلتي:٢٠٠٩لقد حدد األحمدي المشار إلیه في (حسان،

  ة:ـة النفسیــالصح: أوالً 

ــیة بأنهــــا هــــي: حالــــة دائمــــة نســــبیً  ــیا وتعــــرف الصــــحة النفســ ـــا نفســ ا، یكــــون الفــــرد فیهــــا متوافقـ

واجتماعیــا أي مــع نفســه ومــع بیئتــه، ویشــعر بالســعادة مــع نفســه، ومــع اآلخــرین، وشخصــیا وانفعالیــا 

كــون قــادرا علــى ویكـون قــادرا علــى تحقیــق ذاتــه واسـتغالل قدراتــه وٕامكاناتــه إلــى أقصــى حـد ممكــن، وی

مواجهة مطالـب الحیـاة، وتكـون شخصـیته متكاملـة سـویة، ویكـون سـلوكه عادیـا، ویكـون حسـن الخلـق 

  بحیث یعیش في سالمة وسالم.

  :اةـرة اإلیجابیة للحیـا: النظـًـثانی

بخاصیة المرونة، كان أكثر إیجابیـة فـي تعاملـه مـع مـا یـدور حولـه  اكلما كان اإلنسان متحلی� 

من موجودات، فـإن النظـرة اإلیجابیـة فـي الحیـاة هـي التـي تحـدد أیضـا مكانتـه وقیمتـه االجتماعیـة فـي 

  .)٢٠٠٩(حسان،ألنها سبب في العمل والحركة، وعامل في الفاعلیة والعزم.  ؛الحیاة

  اآلتي:دد شحادة ثمرات المرونة في ـویع

تشعرك أن حیاة كل شخص متمیزة عن سـواها: ذات خصـائص فردیـة فـذة وتسـاعدك علـى . ١

 اكتشاف خصائصك.

ــك فتـــدفعك ا تماًمـــتجعلـــك مـــدركً . ٢ ــوة والضـــعف فیـ ــین لـــك نقـــاط القـ ــدراتك: وتبـ   ا إلمكاناتـــك وقـ

 إلى االنطالق.
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ــب لـــك فـــي . ٣ ـــاة وتقتفـــي تعطیـــك االســـتعداد أن تتخـــذ قـــدوة: وأن تختـــار النمـــوذج المناسـ الحی

 اآلثار دون تقلید أعمى وهي الخطوة الضروریة لتحقیق النجاح والتمیز في الحیاة.

 توضح لك هدفك: وتدفعك إلى الوصول إلیه فهي مصدر طاقتك.. ٤

ــبب األساســــي فــــي . ٥ ـــة النفســــیة والتــــي هــــي الســ تنتشــــلك مــــن بــــراثن العجــــز والســــلبیة والهزیمـ

 .)٢٠٠٨(شحادة،العزیمة. 

  األحمدي في ثمرات المرونة فیقول:ویضیف 

  ــاالســـتمراریة فـــي العط إن العمـــل المتقطـــع، ال یـــؤتي ثمرتـــه، وٕان العمـــل المتكـــرر یـــورث  :اءـــ

ــــة  ـــرف الكآب ــــه ال یعـ ـــرف االنقطــــاع، وعمل ــتمراریة ال تعـ الكآبــــة، واإلنســــان المــــرن یكتســــب اســ

ومـا ذلـك إال أنـه والملل، فهو یواصل العمل بهمة وحماس، وروح وٕاتقـان، فـي عطـاء متجـدد، 

   مرن في استخدام وسائله، فهو دائم التنقل بین وسیلة وأخرى، ووقت وآخر.

  اختیـار أفضـل الســبل والوسـائل لنقــل كـن القـول أن االتصــال الفعـال هــو (یم :االتصـال الفعــال

األفكــار والمشــاعر والســلوك لآلخــرین بصــدق ووضــوح بغــرض التــأثیر االیجــابي فــي أفكــارهم 

  كهم بعیدا عن المصلحة الذاتیة الخاصة.ومشاعرهم وسلو 

واإلنسان المـرن یمتلـك خاصـیة االتصـال الفعـال ومـا ذلـك إال ألن اإلنسـان المـرن لدیـه القـدرة 

على تقبل اآلخرین وعدم االصطدام بهم، ومعرفة أحوال المخاطبین لـه، ویتفاعـل معهـم بإیجابیـة، أمـا 

رة اإلنســان الــذي یفتقــد المرونــة فهــو كثیــر االصــطدام مــع أفكــار اآلخــرین ومشــاعرهم، وضــعیف القــد

  .)٢٠٠٩(حسان،على التفاعل معهم 

  :ةــة النفسیــل المرونــعوام

) ٢٠١٢آل شـویل ونصـر،المشـار إلیهـا فـي ( (reivich and shatte)وفسـرت ریفیـتش وشـات 

  عوامل المرونة النفسیة في عّدة نقاط على النحو اآلتي:

أن تغییر الحیاة ممكن وهذا یعني أن ما تعلمه الفرد یمكن أن یتغیـر وینسـى وبـاآلتي یمكننـا مـن  :أوالً 

خــالل التــدریب المعرفــي والســوكي تعزیــز المرونــة النفســیة وتغییــر الوضــع الــراهن للفــرد بمعالجــة 

  الفرد وتعدیل أنماط السلوك.
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ــ التفكیــر هــو المفتــاح الــرئیس لزیــادة المرونــة النفســیة وذلــك للداللــة علــى أن العلــم أساســي وراء  ا:ثانًی

فــإن اإلدراك الصــحیح یــؤدي إلــى التفكیــر الفعــال والــذي  وشــاتإدراكنــا لألحــداث ووفقــا لــریفیتش 

  بدوره یساعدنا أن نكون أكثر إنتاجیة.

  ن من اآلتي:أن عوامل المرونة النفسیة تتكو  )٢٠١٣( وترى العصفور

  ـــابي، والشــــعور بنمــــو الــــذات، والشــــعور نظــــام المعتقــــدات المقدامیــــة، ویشــــمل: التفكیــــر اإلیجـ

 باالتساق، والشعور بالتحكم.

 ورـمفهوم ذاتي متط. 

 ةـالكفاءة الذاتی. 

  ي:ـأما الجهني فیعدد عوامل المرونة النفسیة باآلت

 تجاه نفسه وأهدافه وقیمه واآلخرین من حوله. االلتزام: وهو نوع من التعاقد النفسي یلتزم به الفرد. ١

ـــاه مـــن أحـــداث . ٢ ــه أن یكـــون لـــه تحكمـــا فیمـــا یلق ــتحكم: ویشـــیر إلـــى مـــدى اعتقـــاد الفـــرد أن بإمكانـ الـ

ویتحمل المسـؤولیة الشخصـیة عمـا یحـدث لـه، ویتضـمن الـتحكم القـدرة علـى اتخـاذ القـرارات، والقـدرة 

 الفعالة للضغوط.على تفسیر األحداث، والقدرة على المواجهة 

التحــدي: وهــو اعتقــاد الفــرد أن مــا یطــرأ مــن تغییــر علــى جوانــب حیاتــه وهــو أمــر مثیــر وضــروري . ٣

للنمــو أكثــر منــه تهدیــدا لــه ممــا یســاعده علــى المبــادأة، واستكشــاف البیئــة ومعرفــة المصــادر النفســیة 

  .)٢٠١١الجهني،(واالجتماعیة التي تساعده على مواجهة الضغوط بفاعلیة 

 عضهم یرى أنها تشمل ما یلي:وب

 الدفاع الذاتي. 

 العقلنة. 

 التحلي بصفة المساعدات الذاتیة. 

  ٢٠١٣(العصفور،التفكیر المحفز(. 

  ) عوامل المرونة النفسیة:(reivich and shatteوتكمل ریفیتش وشات 

   للحقیقة.التفكیر الدقیق والتأكید على أن یكون كلیهما واقعي ومتفائل دون إنكار  ا:ـًـثالث
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  التواصل واإلزدهار وهو إعادة التركیز مرة أخرى على نقاط القوى اإلنسانیة.ا: ــًـرابع

ـــي  ــــى أن المرونــــة هـ ــیر إل ــتش وشــــات تشــ ـــدمتها ریفیــ   وفــــي الواقــــع فــــإن هــــذه العوامــــل التــــي قـ

 القـوة األساسـیة التـي تقـوم علیهـا جمیـع الخصـائص النفسـیة اإلیجابیـة للشـخص، وأن االفتقـار للمرونـة

   هـــو الســـبب الـــرئیس وراء األداء الســـلبي للفـــرد وتـــدني الشـــجاعة والعقالنیـــة والبصـــیرة وعـــدم االزدهـــار

  .)٢٠١٢آل شویل ونصر،(

  ا من:وتؤكد العصفور أن المرونة تتكون أیضً 

 .التوجه حیال الهدف 

 .التوجه حیال التغییر والتحدي 

  ــبط ــیم الــــذات، ویشــــمل: التوافــــق الزمنــــي، وضــ ـــام تنظــ ـــبط االنفعــــاالت، نظـ ـــدفاعات، وضـ االنـ

 .)٢٠١٣عصفور،( وضبط االهتیاج

  :)٢٠١٠البحیري،كما تتحدد المرونة النفسیة بكل من كما ذكرها (

الــذكاء مــن العوامــل الوقائیــة والتــي لهــا دور فــي تتحــدد بمســتوى الــذكاء: ویعــد مســتوى  :أوالً 

  وقائي.المرونة وهناك العدید من الدراسات ترى أن الذكاء عامل 

تكــون الحالــة المزاجیــة والمدعمـة للمرونــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة إحــدى المحــددة، فــالمزاج  ا:ـثانًیــ

الذي یعد فطریا أو موروثا یلعب دوًرا كبیًرا فـي إحسـاس الطفـل بالتفـاؤل. فـبعض األطفـال الـذین 

اعلون لدیهم أنماط مزاجیة سهلة وهادئة أو معتدلـة یمیلـون إلـى التكیـف، وبـاآلتي فـإن األفـراد یتفـ

  معهم وتستجیبون لهم بایجابیة أكثر من األستجابة لطفل لدیه أنماط سلبیة.

تعتبــر الوالدیــة الفعالــة وتكــوین العالقــات الوثیقــة مــع منظومــة األســرة وتلبیــة احتیاجــات الطفــل  ا:ــًـــثالث

  وٕاتاحة الفرصة له لتحمل المسئولیة واتخاذ القرار من العوامل المهمة أیًضا.

اآلمـن للطفـل مـع فـرد واحـد علـى األقـل أمـرًا ضـروریا مـن أجـل الصـحة النفسـیة، فـاألفراد ویعد التعلق 

ـــذات للثقـــة  الـــذین یحظـــون برعایـــة متســـقة حانیـــة یمكـــن أن تنمـــو لـــدیهم أدوات داخلیـــة لتهدئـــة ال

  .وللحب ولحل مشاكلهم
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  ) أیًضا:٢٠١٠ویضیف (البحیري،

ودورهـــا فـــي تنمیـــة التفكیـــر، وٕان تـــدعیم المدرســـة واالهتمـــام وتقریـــر  المدرســـةوال ننســـى دور  ا:ــًــــرابع

المشاركة وتوفیر منهج ثري دقیق متمركز حـول المـتعلم وتـوفیر فـرص حـل المشـكالت الواقعیـة، 

  وتعلیم التفكیر في مقرراتهم الدراسیة بعیدا عن الحفظ واالستذكار كل ذلك یسهم في المرونة.

وألن الضغوط السابقة تؤثر وجد أنها تساعد الراشـدین الكبـار والصـغار علـى تطـویر مهـارات  خامًسا:

  مواجهة فعالة للتعامل مع المشكالت الجدیدة.

ومــن العوامــل ذات الصــلة الخبــرات الثقافیــة حیــث تعــد الخبــرات الثقافیــة والقــیم مــن العوامــل  سادًســا:

  ستخدمة.المهمة الرتباطها باستراتیجیات المواجهة الم

  ) إلى أن محددات المرونة هي:٢٠٠٩ ویشیر (الختاتنة،

  قدرة الفرد على االحتفاظ بسـعادته مـن خـالل إحساسـه بأنـه سـوف یحقـق الهـدف الـذي یسـعى

 ا إلیه.جاهدً 

  ،قــدرة الفــرد علــى العمــل المنــتج، والســعي الحثیــث للســیطرة علــى بنیتــه النفســیة، واالجتماعیــة

 خلقیة...الخ.والعقلیة، واألكادیمیة، وال

 ا:ددات أیضً ـــومن المح

  قـــدرة الفـــرد علـــى المحافظـــة علـــى أمنـــه النفســـي، وتقبـــل ذاتـــه ومعرفتهـــا وٕادراكـــه الحقیقـــي لهـــا

 ولآلخرین المحیطین به.

  المحافظــة  صــلیة البیئیــة الشخصــیة وقدرتــه علــىعلــى المحافظــة علــى الكفایــة التوا الفــردقــدرة

 بیئته.على عالقات واقعیة مع اآلخرین في 

  المفرجــي والشــهري،علــى االحتفــاظ بكینونتــه الشخصــیة وثقافتــه وروحانیتــه الخلقیــة  الفــردقــدرة) 

٢٠١٥(. 
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  :طرق بناء المرونة النفسیة

  ) لبناء المرونة النفسیة منها:٢٠٠٩هنا طرق عدیدة ذكرها حسان (

إن تجنــب رؤیــة األزمــات علــى أنهــا شــكل مشــكالت وتحویــل اإلدراك لــدى الفــرد لتكــون وســائل . ١

تحـــدي وعـــزم ومثـــابرة للتكیـــف االیجـــابي معهـــا، ومحاولـــة أن تتجـــاوز الظـــرف الحاضـــر وتطلـــع 

على المستقبل، واعتقد عـن یقـین أن المسـتقبل أفضـل مـن الحاضـر، وحـاول أن تلـتمس كـل مـا 

  مشــــاعر الكــــدر والحــــزن الناتجــــة عــــن المصــــاعب، والعثــــرات یمكــــن أن یخــــف أو یلطــــف مــــن 

  التي تواجهها.

كمـــا أن تقبـــل التغییـــر عنـــد الفـــرد واعتبـــاره جـــزًءا متضـــمًنا بنیوًیـــا فـــي الحیـــاة، وربمـــا ال 

ــداث  ــتمكن اإلنســــان مــــن تحقیــــق وانجــــاز أهــــدافا معینــــة فــــي الحیــــاة نتیجــــة المواقــــف أو األحــ یــ

ـــا اإل ــبیة الضــــاغطة التــــي یتعــــرض لهـ ـــي ال یمكــــن العصــ ـــم أن تقبــــل الظــــروف التـ نســــان، واعلـ

 ألخرى القابلة للتغییر والسیطرة.تغییرها، یساعدك في التركیز على الظروف ا

الفــرد للتحــرك نحــو أهدافــه لهــا دور هــام فــي بنــاء المرونــة النفســیة فضــع أهــدافا  قــدرةكمــا أن . ٢

راتك وللواقـع المحـیط بـك، وانـتظم واقعیة قابلة للتحقیق ومبنیة علـى قـراءة دقیقـة إلمكانیاتـك وقـد

یقربـك بالتـدریج مـن تحقیـق األهـداف، وبــدال  - حتـى وٕان بـدى إنجـاًزا صــغیًرا –فـي أداء شـيًء 

ــك، مـــا الشـــيء الـــذي أعـــرف أن بإمكـــاني  مـــن التركیـــز علـــى مهـــام یتعـــذر تحقیقهـــا، أســـأل نفسـ

 تحقیقه وٕانجازه الیوم ویقربني من التحرك في االتجاه الذي أرید. 

حاســمة أو قاطعــة: تعامــل مــع المواقــف العصــیبة بأقصــى مــا تملــك مــن طاقــة أو  قــراراتتخــذ ا. ٣

قدرة واتخذ قرارات حاسمة تـدفعك باتجـاه المواجهـة والتصـدي الفعـال والتوافـق النشـط اإلیجـابي، 

  بدال من االلتصاق بالضغوط واجترار آالمها.

كمــا یستحســن أن ینظــر الفــرد ویــتلمس كــل الفــرص التــي تدفعــه باتجــاه استكشــاف نفســه، وعــادة مــا . ٤

یــتعلم النــاس الكثیــر عــن أنفســهم، وربمــا یكتشــفون أن جوانــب نفســیة مــا لــدیهم قــد تطــورت أو نمــت 

 نتیجة مجاهدتهم وتصدیهم أو تأقلمهم االیجابي مع خبرات الفقدان أو األحداث الضاغطة.



٢١ 

كثیـــر مـــن النـــاس الـــذین واجهـــوا مصـــاعب أو عثـــرات أو نكبـــات فـــي حیـــاتهم أن إذ یفیـــد ال

تجــاوزهم اإلیجــابي لمــا واجهــوا، مّكــنهم مــن إقامــة عالقــات ثریــة وایجابیــة مــع اآلخــرین، اإلحســاس 

بقــوة وفعالیــة الــذات، بــل بمجــرد اإلحســاس بالقابلیــة أو اإلمكانیــة للتعــرض لمثــل هــذه الشــدائد یزیــد 

  وجــدارة الــذات، وااللتجــاء إلــى اإلیمــان واالحتمــاء بالــدین، وتقویــة اإلحســاس مــن اإلحســاس بقیمــه 

  بقیمة الحیاة.

اإلیجابیــة للــذات وأن ثقتــك بقــدرتك علــى حــل المشــكالت وثقتــك فــي ذاتــك تضــع  الرؤیــةوتعــد . ٥

 .)٢٠٠٩(حسان،نفسك بتلقائیة على بدایة طریق المرونة النفسیة. 

  ثمان طرق لبناء المرونة النفسیة وهي: )٢٠١٢،الزهیري(ر ـوتذك

ــــاءة. ١ ــــ ــــــة ( الكف ــ ــذات Self-Efficacyالذاتی ـــــ ـــــة بالـ ـــ ـــن الثق ـــالي مـــــ ــتوى عـــــ ـــــ ــب مسـ ــــ ــ ـــذا یتطل   ): هـــــ

ــم  ــــة تتضــــمن أن یفهــ ـــد، الكفــــاءة الذاتی ـــذات التــــي تمكــــن الفــــرد مــــن مقابلــــة أي تحـ واإلیمــــان بالـ

  الشـــخص عنـــدما یكـــون العـــالم مصـــدر تحـــد، فـــإن الشـــخص الـــذي لدیـــه قـــدرة یســـتطیع النجـــاح 

 رغم التحدیات.

: االشـخاص المـرنین یعرفـون مـا یعتقـدون بـه ولـدیهم )Personal Visionالرؤیـة الشخصـیة (. ٢

ـــرة وا ــــاتهم،فكـ ـــیة  ضــــحة فیمــــا یریــــدون انجــــازه أو ابتداعــــه فــــي حی ــع الرؤیــــة الشخصـ ــم –مــ رغــ

 یستخدمها األشخاص على أنها موجهه لتحدیات الحیاة، وتهیئ أمًال في الحیاة. –غموضها

: كــون الشــخص مرنــا ومتكیفــا، تمكنــه مــن )(Flexible & Adaptableوالتكیــف  المرونــة. ٣

ــة، مــن خــالل ااالســتجابة بمرونــة للتحــدیات   لبحــث عــن طــرق للتغلــب علــى األحــداث،المجهول

ــه قــادًرا علــى التكیــف مــع الواقــع الجدیــد فــإن هــذا یقلــل مــن تــأثیر الصــالبة فــي مواجهــة  وتجعل

 التحدي البیئي.

): إن ابتــداع طریقــة منظمــة للمهمــات التــي تحتــاج إلــى إكمــال تضــیف (Organised التنظــیم. ٤

ــوي  ـــــ ـــود الفوضـــ ـــــ ــــــة الوجــ ـــي مواجهــــ ـــــ ــــیة فــ ـــــ ــــیطرة الشخصـ ـــــ ـــــى السـ ـــــ ـــــاظ عل ـــــ ــــدرة للحف ــــ ــــــرد قــ ــــ   للف

 أو األحداث الخارجیة الخارجة عن السیطرة.



٢٢ 

  ا:ویضیف حسان أیضً 

إن الفـــرد الـــذي یضـــع األمـــور واألشـــیاء فـــي ســـیاقها وحجمهـــا الطبیعـــي عنـــدما تواجـــه أحـــداثا . ١

ضاغطة مؤلمـة، یعـد عـامال هامـا فـي إحـداث المرونـة النفسـیة لدیـه ثـم حـاول أن تقـیم الموقـف 

الضاغط في سیاقه الواسع وانظر إلى المـدى البعیـد الـذي یمكـن أن یحتـوي مثـل هـذا الموقـف، 

 تضخیمي.وتجنب التفكیر ال

وكـن مستبشـرا وملتمسـا للخیـر فیمـا هـو قـادم، فـالنظرة التفاؤلیـة تمكنـك مـن توقـع  األمـلال تفقـد . ٢

األشیاء اإلیجابیة الجیدة ستحدث لك في حیاتك، حـاول أن تتخیـل بصـریا مـا الـذي تریـده، بـدال 

 من الحذر والقلق مما تخاف منه.

 والخبـراتت والمشـاعر، واالنـدماج فـي النشـاطات إن االعتناء بالنفس واالهتمام وتقدیر الحاجا. ٣

التي تستمتع بها، تزید من راحتك واسترخائك، واحرص على ممارسة األلعاب الریاضیة الممتعة 

ــــاغط طـــــارئ  ــتعداد ألي ضـ ــــك یســـــاعدك فـــــي التماســـــك واالســـ ـــك بنفسـ ـــم أن اهتمامــ ــ ـــك، واعل ــ ل

 .)٢٠٠٩(حسان،

  وتكمل الزهیري تلك الطرق في اآلتي:

: البعد الـرئیس للمرونـة هـو فـدرة الفـرد )(Interpersonal Interactionالبینشخصي التفاعل . ١

ــذكاء االنفعــالي،  علــى الفهــم والتعــاطف مــع اآلخــرین، النــاس المرنــون یظهــرون كفــاءات فــي ال

المســتوى العــالي للــوعي الــذاتي واالجتمــاعي والقــدرة علــى اســتخدام ذلــك إلدارة أنفســهم بفعالیــة 

 اآلخرین.وعالقاتهم مع 

) : تتضــمن القــدرة علــى حــل المشــاكل، إذ تمكــن األفــراد Problem Solvingحــل المشــكلة (. ٢

مـن إیجـاد األسـباب والحلــول لمقابلـة األحـداث التــي تكـون علـى تمـاس فــي الحیـاة الیومیـة، فــإن 

ــؤالء الــــذین یــــدربون أنفســــهم لیتمتعــــوا بحــــل المشــــاكل والتمتــــع بمواجهــــة التحــــدیات الموجــــودة    هــ

 حیاتهم.في 



٢٣ 

: فـــإن هـــذا البعـــد یتضـــمن صـــفة العالقـــات )(Social Connectionsاالجتماعیـــة  االرتباطـــات. ٣

ــیة ـــع أصـــــدقاء منتقـــــین حســـــب  الشخصـــ ـــة مــ ـــدیهم عالقـــــات قویــ ــــون لــ ــخاص المرنـ ــــة، األشـــ والمهنیـ

 مواصفات كتقاسم األفكار والمشاكل والحلول واإلحباطات واآلمال وهكذا.

المرنــون ینشــغلون فــي التغیــر بفعالیــة والمواجهــة مــع األحــداث  : األشــخاص)(Activeالفعالیــة . ٤

غیر المالئمة، األشخاص المرنون یجزمون بذكر مشاركتهم للمواقف المتغیـرة ویحـافظون علـى 

  .)٢٠١٢الزهیري،(المحافظة على الكفاءة الذاتیة  سیطرتهم الشخصیة من خالل توكیدهم

  :ةـة النفسیـرة للمرونـات المفســالنظری

  :)Richardsonنظریة رتشارد سون (

) Richardsonسون (المرونة النفسیة هي نظریة رتشاردومن أوائل النظریات لتفسیر عملیة 

الـذي وضــع صــیاغة المفــاهیم للمرونــة بأنــه القــوة التــي توجـد داخــل كــل فــرد، والتــي تدفعــه إلــى تحقیــق 

ـــرض األساســـــي لهـــــذه النظریـــــة  ـــن الفــ ـــذات واإلیثـــــار والحكمـــــة، ویكمــ ـــوازن البیولـــــوجي فـــــي فكـــــرة الالـ   تــ

التــوازن)، وهـو الــذي یســمح لنــا بـالتكیف (الجســم والعقــل والـروح) مــع ظــروف الحیــاة النفسـي الروحــي (

  .)٢٠١٤(باعلي،الحالیة 

حیـــث تـــؤثر الضـــغوط النفســـیة واألحـــداث البغیضـــة وأحـــداث الحیـــاة األخـــرى المتوقعـــة وغیـــر 

ا علـى التكیـف ومواجهـة مثـل هـذه األحـداث فـي الحیـاة المتوقعة أو متطلبات الحیـاة العاجلـة فـي قـدرتن

تتــأثر بصــفات المرونــة وٕاعــادة التكامــل مــع المرونــة الســابقة، والتفاعــل بــین الضــغوط النفســیة الیومیــة 

  والعوامل الوقائیة، وتؤدي عملیة إعادة التكامل بالفرد إلى أربع نتائج منها:

 مستوى أعلى من التوازن.إعادة تكامل المرونة، حیث یؤدي التكیف إلى . ١

 العودة إلى توازن جهد یبذل لتجاوز التمزق.. ٢

 الشفاء مع الفقد مما یرسخ مستوى أدنى للتوازن.. ٣

حالـة مختلفــة وظیفیـا، حیــث االسـتراتیجیات ســیئة التكیـف (الســلوكیات المـدمرة للــذات) تســتخدم . ٤

قـــدرات المواجهـــة الناجحـــة  لمواجهـــة الضـــغوط النفســـیة، ثـــم یمكـــن اعتبـــار المرونـــة تتجـــه نحـــو

 .)٢٠١٤(باعلي،



٢٤ 

  :(Covey)ي ـوذج كوفــنم

ــن المبـــادئ الدائمـــة التـــي تعـــزز  ــوذج أن العـــیش والعمـــل بشـــكل متـــأني نـــابع مـ یـــرى هـــذا النمـ

  المرونة وهي كالتالي:

 النشاط والفاعلیة: وتتضمن قدرة الفرد على تحمل مسؤولیة أفعاله. .١

یـدور حولـه: والتـي تتضـمن توضـیح القـیم واألولویـات قبـل أن یبدأ الفرد یومـه بـتفهم عمیـق لمـا  .٢

 اختیار األهداف.

 تعامل الفرد مع األعمال الهامة قبل المهمة: من خالل تنظیم الوقت وٕادارته وحسن استثماره. .٣

 توظیف العقل لتحصل على ما ترید من مكاسب: عن طریق البحث عن المنافع المتبادلة. .٤

ــم  .٥ ــــة فهــ ـــرد آلراء اآلخــــرین ومحاول ـــرام الفـ ـــي احتـ ـــم الفــــرد وأن یكــــون مفهومــــا، وهــــي تعنـ   أن یفهـ

 وجهة نظرهم.

 التعاون: من خالل العمل بروح الفریق الذي تسوده قیم واحدة. .٦

  .)2014(جوهر، االهتمام والتفعیل الحازم للعادات الستة السابقة  .٧

  :)Cowen & Thomsonنظریة كاون وتومسون (

ینظـران إلـى المرونـة علـى أنهـا صـفة عامـة لالسـتجابة تعـم كـل مظـاهر سـلوك الفـرد، ویتمثـل 

بمیل الفرد إلى التمسك بطریقة معینة في حل المسائل كانت من قبـل ناجحـة فـي الوقـت الـذي لـم تعـد 

ــیة التـــي تتصـــل بتصـــلب الوجهـــة  تلـــك الطریقـــة صـــالحة فـــي حـــل المســـائل، ویبینـــان العوامـــل الشخصـ

وهــي قلــة الكفـــاءة واالنتاجیــة، وقلــة التخیـــل، والعجــز عــن فهـــم العالقــات المتعــددة... وكـــف الذهنیــة، 

للتعبیـر االنفعــالي فیمـا یتعلــق بكــل مـن اإلبــداع الــداخلي الثـري، والتفاعــل مــع الواقـع البیئــي الخــارجي، 

اب مرتبطا بمشاعر عدم التأكد والحذر عنـدما یكـون الشـخص فـي مثـل هـذه المواقـف، والمیـل لالنسـح

عنـــدما تتـــأزم األمـــور، ومـــدى محـــدود مـــن االهتمامـــات، ومجـــال أضـــیق مـــن األداء وتوافـــق أقـــل مـــن 

  .)2012(الحربي، المجتمع... وأقل في التوافق الشخصي 
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  :یةـارات االجتماعــوم المهــمفه

وما طـرأ علیـه مـن تغییـر بسـبب  )Social Skills(نظًرا التساع مفهوم المهارات االجتماعیة 

العلمي المستمر، فلیس هنـاك تعریـف واضـح ومحـدد لمفهـوم المهـارات االجتماعیـة، فهنـاك مـن  التقدم

)، أو مصــطلح Interpersonal Skillsاســتخدم مفهــوم تبــادل العالقــات الشخصــیة مــع اآلخــرین (

  ).Competence Social، أو مصطلح الكفایة االجتماعیة ()(Assertivenessالسلوك التوكیدي 

إن المهـــارات االجتماعیــة هـــي ســلوكیات مالحظـــة یمكــن قیاســـها وتســـتخدم وعلــى أي حـــال فــ

أثناء تفاعل الفرد مع اآلخرین، فهي سـلوك ولـیس سـمة، وأمـا إذا اجتمعـت هـذه السـلوكیات لـدى الفـرد 

فإنها تعبر عن سمة علیا وهي الكفاءة االجتماعیة التي تعـد جـزءا مـن الكفایـة الكلیـة للشخصـیة، فـإذا 

مهــارات األكادیمیــة، والمهــارات النفســیة والجســمیة تتكــون لــدینا شخصــیة متكاملــة، لــذا أضــفنا علیهــا ال

ــذي  یصـــبح مفهـــوم المهـــارات االجتماعیـــة مصـــطلح یســـتخدم لوصـــف األداء الـــوظیفي االجتمـــاعي والـ

  ).٢٠٠٧یتضمن، الصداقة، والمكانة االجتماعیة، والكفایة االجتماعیة، والسلوك التكیفي (القطاونة،

االهتمــام بالمهــارات االجتماعیــة إلــى كونهــا مــن العناصــر المهمــة التــي تحــدد طبیعــة ویعــزى 

التفـــاعالت الیومیـــة للفـــرد مـــع المحیطـــین بـــه فـــي الســـیاقات المختلفـــة، والتـــي تعـــد مـــن ركـــائز التوافـــق 

  ).٢٠٠٣النفسي على المستوى الشخصي والمجتمعي (فرج،

اكتسـاب بعـض السـمات األساسـیة المطلوبــة وتعـرف المهـارات االجتماعیـة بأنهـا: القـدرة علـى 

للتفاعل االجتماعي الجید مع اآلخرین، مثل القدرة على الـتفهم والصـداقة والصـبر وعـدم األنانیـة التـي 

ــتســاعد علــى تقبــل اآلخــرین للشــخص، وذلــك ضــمن دائــرة األســرة أوالً  ا، ًـ ا، والعمــل ثالثــ، والمدرســة ثانًی

  ).١٩٧، ٢٠٠٨ت،والحیاة االجتماعیة أخیرا (عواد وشری

كمــا یمكــن أن تعــرف بأنهــا: المقــدرة علــى إدارة التفاعــل بإیجابیــة مــع اآلخــرین وحســن التعبیــر 

عن المشاعر اإلیجابیة والسلبیة، وضبط االنفعاالت في مواقـف التفاعـل االجتمـاعي، وكـذلك التعـرف 

  ).٥٧، ٢٠٠٧على مشاعر اآلخرین وتلمیحاتهم، وحسن التصرف بما یتناسب مع الموقف (عطار،
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 )٥، ٢٠١١) فیقول عن المهارات االجتماعیة المشار إلیه في (الحویان،(riggioوأما ریجیو 

بأنهـا: قــدرة الفــرد علــى التعبیــر االنفعــالي واالجتمــاعي، واســتقبال انفعــاالت االخــرین وتفســیرها، ووعیــه 

تعبیراتـه غیـر اللفظیـة، بالقواعد المستترة وراء أشكال التفاعـل االجتمـاعي، ومهارتـه فـي ضـبط وتنظـیم 

  ا.وقدرته على أداء الدور وتهیئة الذات اجتماعیً 

ــــف  ـــ ـــــا ورد تعری ــر(كمــ ـــــال واألداءات،  )١٠، ٢٠٠٢، مطـــــ ــــــن األعمــ ـــة مـ ـــا مجموعــــ ــــــول: أنهــــ فیقـ

ــة، حتـــى نـــدخل فـــي  ــة منتظمـ ـــدرب علیهـــا بطریقـ ــا ویت ــي یتعلمهـــا الطفـــل ویكررهـ والنشـــاطات، والخبـــرات التـ

ا علـــى تحقیـــق تفاعـــل اجتمـــاعي األشـــیاء مـــن حولـــه، ممـــا یجعلـــه قـــادرً أســـلوب تفاعلـــه مـــع األشـــخاص، أو 

  .إیجابي مع اآلخرین

بأنهــا: تلــك المهــارات المتضــمنة لســلوك ظــاهر للعیــان، وقابــل  (Chadsey)ویشــیر شادســي 

  ).٣٣، ٢٠١٠ للمالحظة، وخاصة بموقف ما، وموجهة بهدف، ومحكومة بضوابط (العرایضة،

أنهــا: قــدرات محــددة لــدى الفــرد، تمكنــه مــن القیــام بــأداء  ) علــىMacfaiiویــرى مالــك فــول (

  ).٣٣، ٢٠١٠المهام االجتماعیة الضروریة بمهارة وكفاءة (العرایضة،

ـــوت ( ) فیعرفــــان المهــــارات االجتماعیـــة بأنهــــا: ســــلوك Gresham&Elliotأمـــا جریشــــام، والی

ـــ ات غیـــر یوتجنبـــه الســـلوكا، تمكـــن الفـــرد مـــن التفاعـــل بكفایـــة مـــع اآلخـــرین، مـــتعلم ومقبـــول اجتماعی�

  ).٣٤، ٢٠١٠ا (العرایضة،المقبولة اجتماعی� 

ـــي، Merrell)ویــــرى میــــرل ( ــــه فــــي (الحمیضـ ـــارات االجتماعیــــة المشــــار إلی    )٩، ٢٠٠٤المهـ

  بأنها السلوكیات النوعیة التي تؤدي إلى نتائج اجتماعیة مرغوبة عند تلقینها.

ـــى ا )٥، ٢٠٠٥ي،حجـــاز (كمـــا ذكـــر  لمبـــادأة بالتفاعـــل مـــع اآلخـــرین، بأنهـــا: قـــدرة الطفـــل عل

والتعبیــر عــن المشــاعر الســلبیة واإلیجابیــة إزاءهــم، وضــبط انفعاالتــه فــي مواقــف التفاعــل االجتمــاعي 

  وبما یتناسب مع طبیعة الموقف.
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) المهـارات االجتماعیــة بأنهـا مجموعــة األنمــاط Rinne&Markllكمـا قــدم كـل مــن ریـن وماركــل (

ـــة وغیــــر  ــا الفــــرد لآلالســــلوكیة اللفظیـ ــة التــــي یســــتجیب بهــ ـــرین فــــي مواقــــف التفاعــــل االجتمــــاعياللفظیــ  خـ

  ).٦٤٢، ٢٠٠٥(بسیوني،

بأنهـــا: قـــدرة الفـــرد علـــى  )١٠٣، ٢٠٠٦ وكمـــا یعرفهـــا عبـــدالرحمن المشـــار إلیـــه فـــي (عنتـــر،

المبادأة بالتفاعل مع اآلخرین، والتعبیر عن المشاعر السلبیة واإلیجابیة نحـوهم، وضـبط انفعاالتـه فـي 

  مواقف التفاعل االجتماعي، بما یتناسب مع طبیعة الموقف.

بأنهـا: القـدرة علـى التواصـل مـع اآلخـرین، وتحقیـق األهـداف  )١٣٥، ٢٠٠٣،القعیـب(ویشـیر 

وااللتزامــات والواجبـــات بطریقـــة مقبولـــة، وربمـــا تتضـــمن القــدرة علـــى التفاعـــل مـــع اآلخـــرین فـــي ســـیاق 

اجتماعي وبأسـلوب مقبـول، ویستشـف مـن ذلـك أن المهـارات االجتماعیـة ال تعـدو أن تكـون سـلوكیات 

  ف التفاعل االنساني والتفاعل مع البیئة.متعلمة، یستخدما األفراد في مواق

ـــرى  ـــا: الســــلوك )٣٣٣، ٢٠١٣،الیوســــف(ویـ ـــرد یأنهـ ــتخدمها الفـ ــــة التــــي یســ   ات الكلیــــة المعرفی

  في تفاعالته مع اآلخرین، والتي تتراوح بین السلوكیات غیر اللفظیة، والسلوكیات اللفظیة المعقدة.

ــون متعـــدد األبعـــاد یتضـــمن المهـــارة فـــي إرســـال  )١١٨، ٢٠١٤،فرحـــات(ویضـــیف  بأنهـــا مكـ

  واستقبال وتنظیم وضبط المعلومات الشخصیة في مواقف التواصل اللفظي وغیر اللفظي.

  مجاالت المهارات االجتماعیة:

ــل: وهـــي قـــدرة الشـــخص علـــى بـــدء التعامـــل مـــع اآلخـــرین لفظیـــا أو ســـلوكیا . ١ المبـــادأة بالتفاعـ

 العون لهم، أو زیارتهم، او تخفیف آالمهم أو إضحاكهم. كالتعرف إلیهم، أو مد ید

التعبیر عن المشاعر السلبیة: وهي قدرة الشخص عـن التعبیـر عـن مشـاعره لفظیـا وسـلوكیا، . ٢

كاستجابة مباشـرة أو غیـر مباشـرة ألنشـطة وممارسـات األشـخاص اآلخـرین التـي ال تـروق لـه 

 .)٢٠٠٧(عبیدات، 

 مجاالتها:ا عن ة أیضً ــویضیف النعانع
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التعبیــر عــن المشــاعر اإلیجابیــة: ویظهــر فــي قــدرة الشــخص علــى إقامــة عالقــات اجتماعیــة . ١

ـــاركتهم ا ـــرین، ومجـــــاملتهم ومشـ ـــالل التعبیــــر عـــــن الرضــــا عـــــن االخـ ـــن خــ   لحـــــدیث ناجحــــة مـ

علـى التعبیـر عـن المشـاعر اإلیجابیـة سـواء أكـان ذلـك لفظیـا  اواللعب، فیصبح الشخص قـادرً 

 أو سلوكیا.

ــبط انفعاالتـــه فـــي مواقـــف التفاعـــل مـــع االنفعـــاليالضـــبط . ٢ ـــدرة الشـــخص علـــى ضـ ـــل ق : وتمث

االجتماعیة معهم، واألشخاص ذو الضبط االنفعالي  هاآلخرین، في سبیل الحفاظ على روابط

  .)٢٠٠٨(النعانعة،االجتماعي یظهرون القدرة على ضبط انفعاالتهم وتنظیمها 

  :یةـأهمیة المهارات االجتماع

المهـارات االجتماعیـة أهمیــة كبیـرة فـي حیــاة الفـرد وفـي شـتى المیــادین مـن طفولتـه إلــى تحتـل 

  شیخوخته متمثلة في:

المهــــارات االجتماعیــــة ضــــرورة ملحــــة للقــــدرة علــــى بنــــاء وٕادارة العالقــــات االجتماعیــــة وٕادارة . ١

بنـاء وقیـادة عالقات العمل بصورة فعالة، فمن خاللها مثال یتمكن القائد من التغییـر بفعالیـة، 

فریـــق العمـــل، والقـــدرة علـــى اإلقنـــاع، ومـــن ثـــم تـــوافر تلـــك المهـــارات وفعالیـــة اســـتخدامها مـــن 

جانب القیادة تمكنهم مـن التـأثیر فـي تـابعیهم ورفـع مسـتویات أدائهـم، وبـاآلتي تحقیـق أهـداف 

  المنظمة التي یعملون بها.

  وا مــن حلهــا بصــورة فعالـــة ال شــك أنهــا تجنــب األفــراد حــدوث الصـــراعات وٕان حــدثت یتمكنــ. ٢

 .)٢٠١١(أبو منصور،

  أهمیة المهارات االجتماعیة في التالي: )٢٠١٢، محمد(ویرى 

 .مساعدة الفرد على اكتساب الثقة في النفس 

 .تنمي لدیه التفاعالت االجتماعیة والمشاركة واإلبداع في األعمال 

  وتكمن أهمیة المهارات االجتماعیة في أنها:
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ـــق . ١ ــــاظ علیهــــا مــــن منطلــ ــین بــــه والحف ــــات وثیقــــة مـــــع المحیطــ ـــة عالق ـــن إقامـ   تمكــــن الفــــرد مـ

أن إقامــة عالقــات ودیـــة مــن المؤشـــرات المهمــة للكفـــاءة فــي العالقـــات الشخصــیة، فـــالفرد ال 

 ینفك عن كونه عضوا في جماعة ما أینما وجد.

ین بطــــرق أفضــــل تیســــر إدارة عالقــــات العمــــل ســــواء مــــع الــــزمالء أو الرؤســــاء أو المرؤوســــ. ٢

 .)٢٠٠٧عطار،(

 ا:ـویضیف أبو منصور عن أهمیة المهارات أیضً 

  ال یمكـن إغفــال دورهــا فـي مرحلــة الطفولــة، فهــي بمثابـة طــوق األمــان للطفـل فــي مراحــل نمــوه

المختلفة، ومن المهم أن یتكامل دور األهل مع المدرسة فـي تعلـیم المهـارات االجتماعیـة التـي 

ـــكل طبیعـــــي و  ـــبها بشــ ـــاون وتبـــــادل ال یكتسـ ـــمن: المشــــاركة، وأهمیـــــة االنتبـــــاه، والتعــ التـــــي تتضــ

األدوار، وضــرورة التحــدث إلــى اآلخــرین واإلصــغاء إلــیهم، واللطــف واللباقــة، وأهمیــة االبتســام 

 إلى اآلخرین ومساعدتهم وتشجیعهم.

  تمكـــن الفـــرد مـــن الســـیطرة علـــى أشـــكال ســـلوكه المختلفـــة وتزیـــد مـــن قدرتـــه علـــى التعامـــل مـــع

السلوك غیر المنطقي الصادر من اآلخرین، وتمكنه من إقامة عالقة وثیقـة مـع المحیطـین بـه 

  .)٢٠١١(أبو منصور،والحفاظ علیها 

 ألهمیة المهارات االجتماعیة في التالي: )٢٠١٢، محمد(ویشیر 

  د إلـى العــالم األوســع المختلـف عــن األســرة فـال أحــد یحبــه أو یحترمـه إال مــن خــالل تخـرج الفــر

 فن التعامل مع اآلخرین.

  مـن خـالل المهـارات االجتماعیـة یحظـى الفـرد بقبـول اآلبـاء واألخـوة ویتفاعـل معهـم ویتفــاعلون

 معه مما یزید األلفة والمودة.

  ي أنها:أهمیة المهارات االجتماعیة ف )٢٠٠٧، العطار(ویؤكد 

  تمكن الفرد من مواجهة المواقـف المحرجـة والـتخلص مـن المـآزق بكفـاءة، ثـم الشـعور بالفعالیـة

 الذاتیة، والخفیف من التوتر الشخصي الزائد لالستمتاع بالحیاة.
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  تساعد الفرد على االستفادة من اآلخـرین، فمـثال الـذي یحسـن االسـتماع لـیس محبوبـا فقـط مـن

 .أنه سوف یتعلم اشیاء كثیرة منهم اآلخرین، بل

  أنهــا تســهم أیضــا ولــو جزئیــا فــي بنــاء معتقــدات وتصــورات الفــرد عــن نفســه، والتــي یتوقــع فــي

 حالة مرتفعي المهارات االجتماعیة أن تكون إیجابیة.

  ــــل ــــاعي داخـ ـــف االجتمـ ــــق التكیــ ــــن عوامـــــل تحقیـ ـــارات االجتماعیـــــة عـــــامال مهمـــــا مـ ـــد المهــ تعــ

 إلیها الفرد وكذلك المجتمع.الجماعات التي ینتمي 

  :ةـیـارات االجتماعـــواع المهـــأن

) بعــض المفــاهیم التــي أضــافها ٢٠٠٨لقــد أورد (الجبــري والــدیب) المشــار إلیهمــا فــي (الــددا،

كال من جونسون وجونسون الخاصة بالمهارات الشخصیة واالجتماعیة التي یمكـن االسـتعانة بهـا فـي 

  المواقف التعاونیة وهي:

مهـارة الثقــة: وتعنــي قــدرة الفــرد علــى التعبیــر عــن أفكــاره وآرائــه بوضــوح والتــي یتقبلهــا زمــالؤه . ١

 بالتأیید والترحیب وتتضمن مهارة الثقة نوعین من السلوك هما:

) وتعنــي القــدرة علــى االنفتــاح والمشــاركة فــي األفكــار والمعلومــات Trusting: الوثوقیــة (األول

  بحریة وتأیید من اآلخرین.

وتعني أن یكون اآلخـرون قـادرین علـى التعبیـر عـن  (Trust Worthiness)الجدارة بالثقة  :ثانيال

  أفكارهم بوضوح والتي تنال التأیید والتشجیع من اآلخرین في جو یسوده الفرح واالطمئنان.

مهــارة االتصــال: وتعنــي قــدرة الفــرد علــى أن یتصــل بزمالئــه ویبــادلهم أفكــاره ویشــاركهم فــي . ٢

المعلومات التي یحتـاجون إلیهـا ویحـاول كـل فـرد فهـم أفكـار اآلخـرین وأشـعارهم حتـى یتمكنـوا 

 .)٢٠٠٨(الددا،من الوصول إلى الهدف المشترك. 

  ین:ـة إلى نوعوكما یمیل بعض الباحثین إلى تصنیف المهارات االجتماعی

 .مهارة التخاطب اللفظي أو االجتماعيأ. 

ــمل كـــل بعـــد مـــن هـــذین البعـــدین ثـــالث ب.  ــب غیـــر اللفظـــي أو االنفعـــالي: ویشـ مهـــارة التخاطـ

 مهارات نوعیة هي:
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  مهارة اإلرسال: أي قدرة الفرد على التعبیر االجتماعي والتخاطب مع اآلخرین.* 

األفــراد االجتماعیــة ومهــاراتهم فــي اســتقبال الرســائل مهــارة االســتقبال: أي مهــارات حساســیة * 

  التي ترد إلیهم من اآلخرین والقدرة على تفسیرها.

مهارة الضبط والتنظـیم: وتتمثـل فـي مهـارات األفـراد فـي تنظـیم عملیـة التخاطـب فـي مختلـف * 

  .)٢٠٠٥(السید،المواقف االجتماعیة 

 ویضیف جونسون وجونسون أنواعا من المهارات منها:

 ) مهــارة تتــالي األدوارTaking Turns وتعنــي الســماح ألي عضــو فــي الجماعــة بالقیــام (

بــدوره وألداء مهمتــه وینتظــر زمــالءه مــدة معینـــة عنــد أداء دورهــم ویعطونــه فرصــة إلنجـــاز 

  مهمته ثم یؤدي اآلخرون دورهم بالطریقة نفسها.

  ــادةمهــارة وتعنــي القــدرة علــى المحافظــة علــى العالقــات االجتماعیــة بــین األفــراد داخــل  القی

الجماعــة بفعالیــة كمـــا تعنــي التـــأثیر المتبــادل بـــین أفــراد الجماعـــة مــن أجـــل تحقیــق الهـــدف 

  المشترك.

  مهارة حـل الصـراع(Conflict Resolution)  وتعنـي القـدرة علـى حـل اآلراء المتباینـة بـین

  األعضاء داخل الجماعة والوصول إلى اتفاق یرضي جمیع أفراد الجماعة.

  مهـــارة تشـــغیل الجماعـــةGroup Processing) وتعنـــي قـــدرة أعضـــاء الجماعـــة علـــى (

  .)٢٠٠٨(الددا،استخدام اإلجراءات التجریبیة الخاصة بالتعاون أثناء تعلم المادة الدراسیة 

  ا أخرى للمهارات االجتماعیة تتمثل في:ـًـأنواع) (Moosیقدم موس و 

 ــاعد علـــى بـــدء وتســـهیل العالقـــات االجتماعیـــة والحفـــاظ علیهـــا بـــین  مهـــارات اجتماعیـــة تسـ

األشخاص مثل (تكـوین صـداقات، والعالقـات المتجانسـة مـع األسـر والتـي تمثـل مكافـأة فـي 

  حد ذاتها).

 ـــنظم االجتماعیـــة الهامـــة  مهـــارات اجتماعیـــة تشـــجع وتـــدعم االلتـــزام بالعالقـــات الهامـــة أو ال

والشــعور بالرضــا مــن ذلــك، مثــل (التواصــل اإلیجــابي، ومهــارات حــل الصــراعات فــي نطــاق 

  العمل الجماعي أو دخل األسرة).
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  ألنهــــا تــــرتبط  تقلــــل مــــن التغذیــــة الراجعــــة الســــلبیةمهــــارات اجتماعیــــة تــــؤدى إلــــى التعزیــــز و

  .)Moos,2000:370-371(بالمعاییر والتوقعات الثقافیة المرتبطة بالسلوك االجتماعي

  :یةـالعوامل المؤثرة في المهارات االجتماع

) أن العوامــل ٢٠٠٥،ي) المشــار إلیــه فــي (حجــاز Bellack,et al(’أوضــح بــیالك وآخــرون 

  المؤثرة في المهارات االجتماعیة هي:

 :)Reinforcement Historyتوقیت التدعیم ( .١

العدیـــدة قـــد یحـــدد أنمـــاط المواقـــف  إن تـــاریخ التـــدعیم (أو العقـــاب) لالســـتجابات البینشخصـــیة

االجتماعیــة التــي ســیدخل فیهــا الفــرد والســلوكیات الخاصــة التــي ســیؤدیها. فعلــى ســبیل المثــال: تجــد 

المـرأة التــي لــدیها كــل المهــارات یتطلــب منهــا أن تســتخدمها مــع زوجهــا لكنهــا ال تفعــل ألن المحــاوالت 

  السابقة كانت غیر مدعومة أو غیر معاقبة.

 :)(Cognitive Factorsل المعرفیة العوام .٢

تؤثر المعرفـة السـابقة للفـرد علـى المهـارات االجتماعیـة وهـي تلعـب دورا وسـطیا بـین المواقـف 

االجتماعیـــة والســـلوك فمـــثال تجـــد المواقـــف االجتماعیـــة المتجنبـــة تصـــبح محظـــورة إذا كـــانوا یفكـــرون 

  غیر سارة.بشكل غیر أخالقي، ومخادع اجتماعیا، مما یؤدي إلى نتائج 

ــــداف  ــــة: إدراك األهــــ ــــــل المعرفیــــ ــــــذه العوامــ ــــن هــ ـــــرات  ،(Goals)ومــــ ـــ  ،)(Experenceالخب

  .... الخ.،)(Valuesوالقیم  ،)(Expectanciesالتوقعات 

  :)(Affectivity Factorsدانیة: ـوامل الوجــالع .٣

وتشــمل القلــق، االكتئــاب، الغضــب،....، هــذا العامــل لــه تــأثیر خطیــر وفعــال علــى الســلوك 

البینشخصـــي، حیـــث أن كـــال مـــن القلـــق والغضـــب مـــن الممكـــن أن یعمـــال علـــى قطـــع األداء الهـــادئ 

ـــات االجتماعیـــة المتعلمـــة جیــــدً  ـــأةا، محـــدثا للروتینی ــوى فأف ، وارتعاشـــا، وســــرعة الكـــالم وفقـــرا فـــي محتــ

قبالیة الكالم،...الــخ، وأن المســتویات العالیــة مــن االســتثارة االنفعالیــة قــد تتــداخل مــع العملیــات االســت

  والمعرفیة المتطلبة لألداء المؤثر.
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  :ةـیــارات االجتماعـــات المهــمكون

ــنفس والتربیـــة حـــول مكونـــات  )٢٠٠١، المطـــوع(وأشــارت  إلـــى اخــتالف العدیـــد مـــن علمـــاء ال

المهارات االجتماعیة، وكان سبب االختالف هو اختالف اآلراء واالتجاهات من عالم إلـى آخـر طبقـا 

النظریــة وخلفیاتــه العلمیــة، حیـث اعتبــر بعــض العلمــاء المهـارات االجتماعیــة هــي المهــارات  لمنطلقاتـه

ــع األقـــران وزمـــالء المدرســـة األساســـیة واأل زمـــة للفـــرد لمواجهـــة الحیـــاة الدراســـیة واألســـریة والتعامـــل مـ

ى والعمل، وتوصل بعضهم إلـى عـدة مهـارات أساسـیة فـي التعلـیم النظـامي بمراحلـه المختلفـة وهـي علـ

  النحو التالي:

 مهارات اجتماعیة أولیة: مهارات األصغاء والتساؤل والقدرة على التحاور.. ١

اجتماعیــة متعــددة مثــل طلــب المســاعدة والقــدرة علــى التعامــل مــع اآلخــرین، إصــدار  مهــارات. ٢

 قناع اآلخرین.إالتوجیهات والتعلیمات، أو تنفیذها، والتقدم باالعتذار، والقدرة على 

ـــى . ٣ ــــى التعــــرف علـ ـــدرة عل ــیس وتشــــمل القـ مهــــارات خاصــــة بالتعامــــل مــــع المشــــاعر واألحاســ

 .المشاعر والتعبیر عنها وتفهم مشاعر وأحاسیس اآلخرین وتقدیرها

ویمكـــن النظـــر إلـــى عناصـــر ومكونـــات المهـــارات االجتماعیـــة مـــن زوایـــا متعـــددة، فقـــد أشـــار 

إلى أن المهـارات االجتماعیـة تشـمل جـانبین: الجانـب االنفعـالي ویخـتص  )١٩٩٤، السمادوني(السید 

بـالتعبیر االنفعــالي، أمـا الجانــب الثـاني هــو الجانـب االجتمــاعي، ویخـتص باالتصــال اللفظـي، ویشــمل 

كــل منهمــا علــى ثــالث مهــارات مســتقلة وهــي: اإلرســال وهــي التعبیریــة، واالســتقبال وهــي الحساســیة، 

  الضبط.ومهارة التنظیم وهي 

  وأن المهارات االجتماعیة تشتمل على عّدة أبعاد فرعیة وهي:

التعبیــر االنفعــالي وهــو عبــارة عــن مهــارة فــي اإلرســال غیــر اللفظــي والتــي تشــمل المهــارة فــي  .أ

إرســال الرســائل االنفعالیــة، وتعكــس الفــرد علــى التعبیــر بتلقائیــة وصــدق عمــا یشــعر بــه فــي 

حاالت انفعالیة، وذوو المهارة العالیة في التعبیر االنفعـالي لـدیهم القـدرة علـى جـذب اآلخـرین 

فــیهم، وٕاثــارة مشــاعرهم، أمــا عــدم القــدرة علــى التعبیــر االنفعــالي بتلقائیــة تــؤدي إلــى  والتــأثیر
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ــؤدي إلـــى ســـوء الصـــالت االجتماعیـــة  ــین أطـــراف التفاعـــل االجتمـــاعي، ممـــا یـ ــوء الفهـــم بـ سـ

  والروابط الوجدانیة.

الحساســیة االنفعالیــة وهــي مهــارة فــي اســـتقبال انفعــاالت اآلخــرین، وقــراءة وتفســیر رســـائلهم  .ب

ـــیة االنفعالیــــة العالیــــة لــــدیهم حساســــیة للرســــائل االنفعالیــــة  االنفعالیــــة اللفظیــــة، وذوو الحساسـ

  الصادرة من اآلخرین وتفسیرها.

وحــدد محمــد الســید عبــدالرحمن أربعــة مكونــات للمهــارات االجتماعیــة هــي: المبــادأة بالتفاعــل 

  .)٢٠١٢(حكیمة، تعبیر عن اإلیجابیةالي، والوالتعبیر عن المشاعر السلبیة، والضبط االجتماعي واالنفع

  فقد ذكر مكونات المهارات االجتماعیة باآلتي: )٢٠٠٨، الحلو(وأما 

ــرات غیــــر اللفظیــــة  .١ ــیم التعبیــ ــــى ضــــبط وتنظــ ـــن القــــدرة عل ــــارة عـ ـــالي وهــــو عب ـــبط االنفعـ الضـ

واالنفعالیة والقدرة على إخفاء المالمـح الحقیقـة لالنفعـاالت، والقـدرة علـى الـتحكم فیمـا یشـعر 

بــه الفــرد مــن انفعــاالت، ومــن لــدیهم قــدرة عالیــة فــي ذلــك یجیــدون ضــبط التعبیــر الظــاهري 

  لالنفعاالت.

التعبیر االجتماعي وهو عبارة عن مهارة التعبیـر اللفظـي، والقـدرة علـى لفـت أنظـار اآلخـرین  .٢

عنــد التحــدث فــي المواقــف االجتماعیــة، ومــن یجیــد هــذه المهــارة هــو متحــدث بــارع، یتمتـــع 

  .د الكثیر من الصداقاتـاللفظیة، وهو قادر على عق بالطالقة

ــــذات اجتماعیـــــا؛  .٣ ــیر الـ ــدور، وتحضـــ ـــب الـــ ــــن مهـــــارة لعــ ـــارة عـ ـــو عبــ ـــبط االجتمـــــاعي وهــ   الضــ

أي أنه نوع من التمثیل االجتماعي، وهو الزم لتنظیم عملیة االتصال والتفاعل االجتمـاعي، 

القیـــام بــأدوار اجتماعیـــة وأصــحاب المســتوى العـــالي فــي مهـــارة الضــبط االجتمـــاعي یمكــنهم 

متنوعة بكل حنكة ولباقة وثقة بالنفس في المواقف االجتماعیـة، وتكییـف السـلوك الشخصـي 

  .)٢٠٠٨(الحلو،ا في أي موقف اجتماعي معین لیكون مالئمً 

) أن ٢٠١٢) المشـــار إلیهمـــا فـــي (حكیمـــة،Hasselt,Hersenویوضـــح هاســـیلت وهیرســـن (

  مكونات رئیسة هي:المهارات االجتماعیة تتضمن أربع 



٣٥ 

  .(التعبیر عن الشعور، األفكار واآلراء، إعطاء وتلقي التحیة) مهارة التعبیر عن الذات  

 .(الموافقة على آراء اآلخرین) مهارات تشجیع اآلخرین 

 ة.ـمهارات توكیدی 

 ) حل المشاكل البینشخصیة).مهارات االتصال 

  المهارات اآلتیة: )٢٠١١، الجهني(وتشمل المهارات االجتماعیة كما ذكر 

فهـــم منظـــور الشـــخص اآلخـــر: وهـــي القـــدرة علـــى التنبـــؤ بمـــا ســـوف یشـــعر بـــه أو یقولـــه، أو . ١

یفعله شخص ما، سواء في عالقته معك أو مع اآلخرین، أو القدرة على اإلحسـاس الـدقیق 

 بما یفكر فیه أو یشعر به اآلخرون.

ت شخصـیة للطـرف اآلخـر فــي اإلفصـاح عـن الـذات: وهـي القــدرة علـى الكشـف عـن معلومــا. ٢

ـــیة،  موقــــف التفاعــــل، وتتضــــمن هــــذه المعلومــــات األفكــــار، والمشــــاعر، والخبــــرات الشخصـ

 وكذلك المیول، ووقائع الماضي، والتخطیط للمستقبل.

ــــیر  ــــاط(ویشـ ــــى كافـــــة  أوالً  )٢٠٠٨، المشـ ــــة إلـ ــــى المكونـــــات الســـــلوكیة للمهـــــارة االجتماعیـ إلـ

السلوكیات التي تصدر من الفرد والتي یمكن مالحظتها عندما یكون فـي موقـف تفـاعلي مـع اآلخـرین 

جتماعیـة فـي وتسمى تلك المكونات بالسلوك االجتماعي. ویمكن وضع المكونات السلوكیة للمهـارة اال

  تصنیفین رئیسین هما:

إن الســلوك اللفظــي للقـــائم بالتواصــل یكــون لــه أهمیـــة ) (Verbal behaviorللفظــي: ا الســلوكأ. 

كبـرى فــي تقیــیم مهاراتـه االجتماعیــة فــي مواقـف التفاعــل االجتمــاعي فمحتـوى الســلوك الكالمــي 

ــــر  ــــر آخـــــ ــــــن أي مظهــــ ــر مــ ـــــ ـــرة أكثــ ــــ ــــــة مباشـ ـــــرد بطریقــ ـــــده الفــــ ـــا یقصـــ ـــل مـــــ ـــى نقــــــ ـــــ ــــــل عل   یعمــ

 االجتماعیة ذات المحتوى اللفظي. المهارةمن مظاهر السلوك االجتماعي لمكونات 

یلعـب السـلوك غیـر اللفظـي دورًا مهمـًا (Non Verbal behavior) اللفظـي:  غیـر السـلوك .ب

فــي عملیــة التواصــل بــین األفــراد وعالقــتهم ببعضــهم وغالبــًا مــا تكــون مظــاهر هــذا الســلوك 



٣٦ 

ــیم المهــارة االجت ماعیــة لكــل فــرد عنـــد غیــر اللفظــي عبــارة عــن رســائل لهــا أهمیتهـــا فــي تقی

  القیام باي محادثة محتوى كالمه.

ـــي  ـــا حــــدد بیتـ ـــه فــــي (حكیمــــة،(Beatyوكمـ ـــار إلیـ ـــارات ٢٠١٢) المشـ ) أربعــــة مكونــــات للمهـ

االجتماعیـــة هـــي: مهـــارة التعبیـــر عـــن الـــذات، مهـــارات الســـلوك التوكیـــدي، مهـــارات المشـــاركة، مهـــارة 

  مساعدة اآلخرین.

 ا:االجتماعیة تتكون أیضً ویشیر الجهني أن المهارات 

  ــــــر ــــخص آخــ ــــــادة شـــ ـــــه إفــ ـــدف منــ ــــــلوك إرادي الهــــ ــــو ســ ــــاآلخرین: وهـــ ــــام بــــ ـــــار االهتمـــ   إظهــ

 أو التضحیة من أجله بدون النظر ألیة منفعة شخصیة.

  القــدرة علــى مشــاركة اآلخــرین: فــي نشــاطات اجتماعیــة وتتمثــل فــي المشــاركة ســواء لعبــة أو

هوایــة أو نشــاط تمثــل درجــة مــن التــدعیم االجتمــاعي یقدمــه الشــخص المشــارك وفــي مقابلــه 

  .)٢٠١١(الجهني،یصبح وجوده مرغوبا ومحببا 

  عرفیة فیقول:المكونات الما من أن المهارات االجتماعیة تتكون أیضً  ویرى المشاط

للمهــارة االجتماعیــة مكونـــات معرفیــة، إال أن بعـــض المكونــات المعرفیـــة للمهــارة االجتماعیـــة 

یصــعب مالحظتهــا مباشــرة تلــك التــي تشــیر إلــى تطلعــات الفــرد وأفكــاره وقراراتــه بشــأن مــا یجــب علیــه 

نهـم قوله أو فعله اثناء التفاعل االجتماعي وحیث إن األفكار غیـر مرئیـة للمالحـظ المشـاهد لـذا نجـد أ

  مما قاله أو فعله الشخص المالحظ.یستنتجون تكرارًا بشكل خاطئ أو صحیح 

وفـــي المهــــارات االجتماعیــــة نجــــد أن القــــدرات المعرفیــــة تتضــــمن المهــــارة المســــتندة علــــى اإلدراك 

الصــحیح ألمــاني أو نوایــا الشــخص اآلخــر. أو التبصــیر بنوعیــة االســتجابة التــي یغلــب أن تــؤثر علــى رأي 

  .)٢٠٠٨(المشاط،وتلك القدرات مسئولة عن النجاح أو الفشل في المواقف االجتماعیة الطرف اآلخر 

   



٣٧ 

  یة:ـالنظریات المفسرة للمهارات االجتماع

  النظریة السلوكیة: أ.

ــداتتنظـــر إلـــى الســـلوك علـــى أنـــه وحـــ أبســـط منهـــا. وهـــذه  دة معقـــدة یمكـــن تحلیلهـــا إلـــى وحـ

محـــددة، والعالقـــة التـــي تـــربط بـــین المثیـــرات  تبمثیـــراالوحـــدات هـــي االســـتجابات األولیـــة التـــي تـــرتبط 

  واستجاباتها هي عالقة موروثة أي سابقة على الخبرة والتعلم.

ویــرى أصــحاب هــذه النظریــة بــأن الســلوك اإلنســاني عبــارة عــن مجموعــة مــن العــادات التــي 

العقـل وهـى قـوى الكـف یتعلمها الفرد ویكتسبها أثناء مراحل نموه المختلفة، ویتحكم في تكوینهـا قـوانین 

وقوى االستثارة اللتان تسـیران مجموعـة االسـتجابات الشـرطیة، ویعـزون ذلـك إلـى العوامـل البیئیـة التـي 

محـور عملیــة الـتعلم فـي اكتســاب الـتعلم الجدیـد أو فــي  وتــدور هـذه النظریـة حــول .یتعـرض لهـا الفـرد

ریـق الـتعلم، وأن سـلوك الفـرد قابـل السـلوك اإلنسـاني مكتسـب عـن ط إطفائه أو إعادته، ولذا فإن أكثر

  .)٢٠١٠وهبه،(جاد ظروف وأجواء تعلیمیة معینة بإی للتعدیل أو التغییر

  ي:ـلم االجتماعـة التعـریـنظ ب.

) وتقـوم األطـر الفلسـفیة لهـا Albert Bandoraومـن أشـهر المنظـرین لهـا العـالم األمریكـي (

  والتدریب.على أن السلوك مكتسب یمكن تعلمه من خالل المالحظة 

ا علـى المثیـرات الخارجیـة ومـن وعملیة الـتعلم ال تعتمـد فقـط علـى العوامـل الداخلیـة، بـل أیًضـ

ضمنها الثقافة الفرعیة الموجودة في الوسط الذي یعیش فیه الفرد ویضـیف بانـدورا أن السـلوك المـتعلم 

  هو نتاج للتفاعل بین الفرد والبیئة التي یعیش فیها.

وهذا التفاعل تؤثر فیه طبیعة اإلجراءات التي مر بها الفـرد ومحاولـة نمـذجتها ثـم اسـتدعاءها 

  في المواقف المختلفة وعلى هذا فالنظریة تقدم نموذجًا یتكون من أربع خطوات:

تبـدأ بعملیـة المالحظــة المباشـرة أو غیــر المباشـرة للســلوك ثـم یقــوم الفـرد بوضــع شـفرة للســلوك 

ثــم فــي المواقــف التــي تســتوجب اســتدعاء الســلوك المــتعلم یــتم تحویــل الشــفرات إلــى  لتمییــزه عــن غیــره

  أفعال سلوكیة مشابهة للسلوك المتعلم.



٣٨ 

وهـــذا االســـتدعاء یـــتم تحفیـــزه مـــن خـــالل التعزیـــز الـــداخلي والـــذي ینبـــع مـــن خبـــرات الشـــخص 

ذي یعـیش فیـه الفـرد الماضیة ومدى أهمیتها، والتعزیـز الخـارجي وینبـع مـن الوسـط البشـري والثقـافي الـ

  ویعطي السلوك تعزیزا معینا.

وعلى هذا یمكن تفسیر السلوك على أنه نوع من الـتعلم ألنمـاط السـلوك مـن خـالل مالحظتـه 

المباشــرة أو غیـــر المباشـــرة فتكـــون هـــذه األنمـــاط الســلوكیة نمـــاذج للســـلوك یمكـــن اســـتدعاؤها متـــى مـــا 

  .)٢٠٠٧(الوهیدة،تهیأت مواقف التفاعل مع اآلخرین 

  یة:ـالنظریة المعرفیة االجتماع ج.

علـى  )١٩٤١( تعود جذور هذه النظریة إلى نظریة التعلم االجتماعي، التـي ظهـرت فـي عـام

) حیـث نشـراها فـي كتابهمـا الـتعلم االجتمـاعي والتقلیـد Miller & Dollarید كـل مـن "میللـر ودوالرد" (

)Social Learning Imitation مبادئ التعلم التي تتضمن التعزیز والعقاب ) وتعتمد نظریتهما على

  .)٢٠٠٣(البسطامي، نطفاءوتقلید النموذج واال

وباآلتي فإن المبدأ الذي اسـتندت علیـه هـذه النظریـة منـذ بـدایاتها هـو أن السـلوك یعتمـد علـى 

محرك یـدفع الفـرد الـذي یالحـظ سـلوك اآلخـرین یقلـده ویكـرره وذلـك عنـدما یـتم تعزیـز هـذا السـلوك أي 

  الدافع أو المحرك هو الذي یتحد مع النموذج فیقویه (تعزیز) أو یضعفه (عقاب). أن

لقــد أقــر كــل مــن دوالرد ومیللــر أن محاكــاة النمــوذج هــي الطریقــة التــي یكتســب مــن خاللهــا 

اتهم المختلفة ویتعلمون اسـتجاباتهم المختلفـة معتمـدین علـى التعزیـز فـي تـدریب األطفـال یاألفراد سلوك

  .)٢٠٠٣(البسطامي،ستجابات والسلوكیات المختلفة وتعلیمهم اال

   



٣٩ 

  ة:ـات السابقــالدراس ا:نًیـثا

لم یعثر الباحث على دراسات سابقة تجمـع بـین المرونـة النفسـیة والمهـارات االجتماعیـة لـذلك 

  م عرض الدراسات التي تناولت المرونة النفسیة والدراسات التي تناولت المهارات االجتماعیة.تسی

  :ةـیـة النفسـرونـال المــة في مجـابقـات السـالدراس .١

هــدفت إلــى تســلیط الضــوء علــى المرونــة النفســیة مقابــل ) بدراســة ٢٠٠١قــام (قوتــة وســمیر،

الصـالبة وتفسـیر التوافـق النفسـي والتنبــؤ بـه فـي أجـواء االنتفاضـة لــدى األطفـال الفلسـطینیین، وقـد تــم 

وائیة، عاشـوا أحـداث االنتفاضـة كعینـة ممثلـة للمجتمـع، وتـم ا بطریقـة عشـفلسـطینیً  طفالً  )٨٦( اختیار

، وذلـــك لقیـــاس كـــل مـــن المرونـــة )١٩٤٩( اختبـــار (صـــورة) النســـخة المعدلـــة مـــن مقیـــاس بروتســـویك

مقابــل الصـــالبة كأســالیب معرفیـــة، كمــا تـــم اســـتخدام مقیــاس العصـــابیة وتقــدیر الـــذات واالضـــطرابات 

). وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود دور متوسـط PTSDاالنفعالیة وأعراض كـرب مـا بعـد الصـدمة (

ــداث  ـــم حمــــایتهم مــــن النتـــائج الســــلبیة لألحــ ــث أظهــــرت أن األطفــــال ت للمرونـــة والصــــالبة النفســــیة حیـ

الصادمة وأظهروا قدرا أكبر من المرونة النفسیة، وأشارت كذلك إلى عدم وجـود جوهریـة بـین المرونـة 

  العنیفة في االنتفاضة الفلسطینیة الكبرى.والتوافق النفسي خالل األحداث 

) فقـــام بدراســـة هـــدفت إلـــى بنـــاء برنـــامج تعلیمـــي فـــي تعـــدیل األســـلوب ٢٠٠٢أمـــا (الجمیلـــي،

المعرفـي التصـلب إلـى المرونـة لـدى طلبـة كلیـة التربیـة بجامعـة الموصـل، وقیـاس أثـره، وتكونـت عینـة 

ا وطالبـة، والثانیـة طالًبـ )٤٥( ولـى تجریبیـةا وطالبة، وزعوا إلى مجمـوعتین: األطالبً  )٦٣( البحث من

واعتمــد  ،)١٩٨٩( المرونــة للكبیســي–بــة، واعتمــد البحــث مقیــاس التصــلب ا وطالطالًبــ )١٨( ضــابطة

طریقــة إعــادة تطبیــق األداة لمعرفــة معامــل الثبــات، كمــا اعتمــد الصــدق التجریبــي للمواقــف القصصــیة 

ج البحـــث فعالیــة البرنــامج فـــي تعــدیل األســـلوب فــي البرنــامج بحســـب معامــل االرتبــاط، وأظهـــرت نتــائ

المعرفـــي التصـــلب إلـــى المرونـــة لـــدى طلبـــة كلیـــة التربیـــة بجامعـــة الموصـــل، وبصـــورة متكافئـــة لكـــال 

  الجنسین (الذكور واإلناث)، واالختصاصین (العلمي، واإلنساني).
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ـــار، ــتوى المرونــــة النفســــیة لــــدى طلبــــة ٢٠٠٤وأجــــرى (مختـ ) بدراســــة هــــدفت إلــــى معرفــــة مســ

المرحلة اإلعدادیة، كما تهدف إلى معرفة عالقـة مسـتوى المرونـة بـالجنس والتحصـیل، وتكونـت عینـة 

ا وطالبـــة مـــن المرحلـــة اإلعدادیـــة، واســـتخدم الباحـــث فـــي دراســـته مقیـــاس طالًبـــ )٨٧٤( الدراســـة مـــن

دیـــة المرونـــة النفســـیة مـــن إعـــداد الباحـــث، وأهـــم النتـــائج التـــي توصـــل إلیهـــا: إن طلبـــة المرحلـــة اإلعدا

  یتمتعون بمستوى متوسط من المرونة النفسیة، وأن الذكور أكثر مرونة من اإلناث في هذه المرحلة.

) دراسة هـدفت إلـى التعـرف إلـى العوامـل المكونـة لمرونـة األنـا لـدى ٢٠٠٧وأجرى (الخطیب،

ــاث) فـــي مواجهـــة األحـــداث الصـــادمة التـــي یتعرضـــون لهـــا نتیجـــة  الشـــباب الفلســـطیني (الـــذكور واإلنـ

الجتیاحات واالغتیاالت واالعتقاالت اإلسرائیلیة ضد الشعب الفلسـطیني، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن ل

ا وطالبة مـن طلبـة وطالبـات جامعـة األزهـر والجامعـة اإلسـالمیة بغـزة، واسـتخدم الباحـث طالبً  )٣١٧(

بمسـتوى عـاٍل وبینت نتائج الدراسـة تمـتعهم  ) إعداد الناصر وساندمان.E.R.89مقیاس مرونة األنا (

مــن المرونــة متمــثال فــي قــدرتهم علــى االستبصــار بحیــاتهم ومشــكالتهم وكــل مــا یحــیط بهــم، وكــذلك 

تمتعهم بروح االستقالل واثبات الذات في مواقع الحیاة المختلفـة إضـافة إلـى قـدرتهم علـى المبـادأة فـي 

ح معنویة عالیة، وبقدرة فائقة نشاطات الحیاة المختلفة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة برو 

على تكوین روابط وأواسط المحبة والتعاون فیما بینهم والتي أدت إلى زیـادة تحملهـم لمعانـاة االحـتالل 

  والصمود في وجه ممارساته العدوانیة المختلفة وبشتى األسالیب.

 ) دراسـة هـدفت إلـى الكشـف عـن فاعلیـة برنـامج ارشـادي مقتـرح لزیــادة٢٠٠٩أجـرت (حسـان،

طالبــة مـــن  )١١٦( مرونــة األنــا لــدى طالبـــات الجامعــة اإلســالمیة بغـــزة، وتكونــت عینــة الدراســـة مــن

طالبــة مـــن الحاصــالت علـــى  )١٢( طالبــات المســتوى األول مـــن كلیــة التربیـــة، كمــا اختــارت الباحثـــة

 أدنى الدرجات على استبانة مرونة األنا.

ــتبانة مرونـــة األنـــا، والبرنـــامج اإلرشـــادي  واســـتخدمت الباحثـــة أداتـــین مـــن إعـــدادها وهمـــا: اسـ

لزیادة مرونة األنا، وقد بینت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصـائیة بـین درجـات أفـراد العینـة علـى 

اســتبانة مرونــة األنــا فــي االختبــار القبلــي والبعــدي، كمــا بینــت وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین 

  .ي، في االختبار البعدي، واالختبار التتبعدرجات أفراد العینة على استبانة مرونة األنا
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) دراسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى الخصـائص الخمـس الكبـرى Grace, 2010(جراسـي وأجـرى 

ا وطالبــة، ولجمــع البیانــات اســتخدم طالًبــ )٣٩٧( للشخصــیة والمرونــة النفســیة، وتكونــت عینــة الدراســة مــن

)، ومقیــاس المرونــة Goldberg. Et al 2006,( الباحـث مقیــاس عوامـل الشخصــیة الكبـرى مــن إعـداد

ــل  ــة بـــین جمیـــع عوامــ ــث، وبینـــت النتـــائج الدراســـة وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة موجبـ ــداد الباحـ النفســـیة مـــن إعـ

الشخصـیة (یقظــة الضـمیر، المقبولیــة، االنفتـاح علــى الخبــرات، االنبسـاطیة) والمرونــة النفسـیة، بینمــا كانــت 

 %٣٢ نــت الدراســة أن خصــائص الشخصــیة ســاهمت بنســبةالعالقــة ســلبیة مــع خاصــیة العصــابیة، كمــا بی

مــن التبــاین فــي المرونــة النفســیة، وقــد كانــت خاصــیة یقظــة الضــمیر األعلــى فــي الداللــة االحصــائیة یلیهــا 

  المقبولیة، العصابیة ثم االنفتاح على الخبرات.

ـــان، ــة ) ٢٠١٠وأجــــرى (عثمـ ــول مفهــــوم المرونــ ـــث حــ ــن البحـ ـــد مــ ـــاء المزیـ ــــى إلقـ دراســــة هــــدفت إل

متعـدد المعـاني واألبعـاد والوصـول إلـى مكوناتـه الرئیسـة، ومحاولـة الفهـم المتعمـق  Resilience اإلیجابیـة

لطبیعتــه باعتبــاره عملیــة دینامیــة ومتعــددة األبعــاد. كــذلك القیــام بوضــع برنــامج إرشــادي مبنــي علــى العدیــد 

ادمة لـدى الشـباب وذلـك مـن من الفنیات االنتقائیة والتي تعمل على تخفیض أثـر الضـغوط واألحـداث الصـ

خــالل تنمیــة المرونــة اإلیجابیــة بحیــث تتناســب فنیــات البرنــامج اإلرشــادي مــع طبیعــة المرونــة اإلیجابیـــة، 

مقســمین  اطالًبــ )٢٠(تكونــت عینــة الدراســة النهائیــة مــن و  .والعمــل علــى تنمیــة مكوناتهــا لــدى عینــة دراســته

ـــة مـــن ـــة مـــن )١٠( إلـــى عینـــة تجریبیـــة مكون ــالب وعینـــة ضـــابطة مكون ــة  )١٠( طـ   طـــالب بالفرقـــة الرابعـ

ـــة التربیــــة جامعــــة عــــین شــــمس، وتكونــــت أدوات الدراســــة مــــن ـــة بكلیـ ــــة والعلمیـ ـــعب األدبی   مــــن   جمیــــع الشـ

مقیــاس أحــداث الحیــاة الضــاغطة لــدى الشــباب و مقیــاس المرونــة اإلیجابیــة لــدى الشــباب (تصــمیم الباحــث) 

توصـــلت نتـــائج  إرشـــادي نفســـي لتنمیـــة المرونـــة اإلیجابیـــة (تصـــمیم الباحـــث).برنـــامج و  (تصــمیم الباحـــث)،

الدراســة إلــى فعالیــة البرنــامج اإلرشــادي المســتخدم ودوره فــي تنمیــة المرونــة اإلیجابیــة لــدى أفــراد المجموعــة 

التجریبیـة مــن الشـباب الجــامعي، وكـذلك خفــض أحـداث الحیــاة الضـاغطة لــدیهم، هـذا وقــد اسـتمرت فعالیــة 

نــامج اإلرشــادي المســتخدم حتــى بعــد انقضــاء جلســاته اإلرشــادیة ومــرور أكثــر مــن شــهر علیــه؛ حیــث البر 

قیست استجاباتهم على مقیـاس المرونـة اإلیجابیـة وتبـین أن درجـتهم علـى أبعـاده والدرجـة الكلیـة لـه مازالـت 

الضـاغطة لیتبــین مرتفعـة، ومـازال التحسـن قائمـا، وكــذلك تـم قیـاس اسـتجاباتهم علـى مقیــاس أحـداث الحیـاة 
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ـــتمرة فــــي االنخفــــاض، وهــــذا یــــدل أن  ــــه مسـ ــــة ل ــــى أبعــــاده والدرجــــة الكلی ـــتهم عل   مســــتوى التحســــن أن درجـ

ــدیهم مــازال قائًمــ وبعــد انقضــاء فتــرة  ، وأن البرنــامج اإلرشــادي المســتخدم قــد كــان لــه تــأثیر بعــد انقضــائهال

  .االمتابعة أیضً 

ــدفت إلـــى ٢٠١٢وأجـــرى (آل شـــویل ونصـــر، التعـــرف علـــى الفـــروق بـــین مرتفعـــي ) دراســـة هـ

ومنخفضـــي المرونـــة النفســـیة اإلیجابیـــة مـــن طـــالب الباحـــة فـــي متغیـــري تقـــدیر الـــذات واتخـــاذ القـــرار، 

ــور، إنـــاث) ــك الفـــروق بمتغیـــر النـــوع (ذكـ ـــ )٢٧٦( وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن ،ومـــدى تـــأثر تلـ ا طالًب

ومقیــاس تقــدیر الــذات، ومقیــاس اتخــاذ  وطالبــة، واســتخدم الباحثــان مقیــاس المرونــة النفســیة اإلیجابیــة،

ا بین الـذكور واإلنـاث فـي المتغیـرات القرار، وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائیً 

  الثالثة: المرونة النفسیة اإلیجابیة، وتقدیر الذات، واتخاذ القرار.

المرونـــة  – مـــا درجـــة التصـــلبجابـــة عـــن التســـاؤل الـــرئیس (إدراســـة ) ب٢٠١٢الحربـــي،وقــام (

لـدى عینـة مــن مرضـى االكتئــاب بمجمـع األمــل للصـحة النفســیة بالریـاض والعــادیین بمدینـة الریــاض) 

ا، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي المقــارن، وكانــت أدوات الدراســة فــردً  )٤٥( وبلغـت عینــة الدراســة

نتـــائج اآلتیـــة: المرونـــة، وخلصــت الدراســـة إلــى ال –متكونــة مـــن مقیــاس االكتئـــاب، ومقیــاس التصـــلب 

المرونة بین المكتئبین والعادیین لصـالح العـادیین -وق ذات داللة إحصائیة في التصلبعدم وجود فر 

المرونـــة تبعـــا لمتغیـــر العمـــر  –یة بـــین عینـــة المكتئبـــین فـــي التصـــلبوعـــدم وجـــود فـــروق ذات إحصـــائ

  والمستوى التعلیمي ولمدة اإلصابة.

رفة مسـتوى المرونـة النفسـیة وعالقتهـا بأحـداث ) دراسة هدفت إلى مع٢٠١٢أجرت (الزهیري،

ا وطالبـة والـذین تـم طالًبـ )٤٧٦( الحیاة الضاغطة لدى طلبة الجامعة، وتكونت عینة البحث من عـدد

اختیارهم عن طریـق العینـة العشـوائیة، وأعـدت الباحثـة مقیـاس المرونـة النفسـیة وتبنـت مقیـاس أحـداث 

حصـائیة وتـم معالجـة بیانـات البحـث بالوسـائل اإل )،٢٠٠٨( الحیاة الضاغطة المعد من قبل السلطان

التــي تــتالءم مــع طبیعــة وأهــداف البحــث ومــن بــین هــذه الوســائل معامــل بیرســون، ومعادلــة تصــحیح 

بــروان، معادلــة الفاكرونبــاخ، ومعادلــة جتمــان، واالختبــار التــائي، وتحلیــل التبــاین الثالثــي  –ســبیرمان 
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ف بمسـتوى رفیـع مـن المرونـة النفسـیة، وأنـه ال توجـد فـروق فـي وخلصـت الدراسـة إلـى أن العینـة تتصـ

مســـتوى المرونـــة النفســـیة بحســـب متغیـــر الجـــنس والتخصـــص والصـــف، وأن العینـــة تتصـــف بمســـتوى 

مـــنخفض مـــن أحـــداث الحیـــاة الضـــاغطة، وتوجـــد فـــروق فـــي مســـتوى أحـــداث الحیـــاة الضـــاغطة بـــین 

ین المرونـة النفسـیة وأحـداث الحیـاة الضـاغطة الـذكور واإلنـاث لصـالح الـذكور، وتوجـد عالقـة سـالبة بـ

 لدى عینة البحث.

) دراســـة هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى كـــل مـــن مســـتوى المرونـــة النفســـیة ٢٠١٢أجـــرى (شـــقورة،

والرضا عن الحیاة لدى طلبة الجامعـات الفلسـطینیة بمحافظـات غـزة، وكـذلك هـدفت إلـى التعـرف إلـى 

یــاة، كمــا هــدفت إلــى الكشــف عــن الفــروق فــي مســتوى العالقــة بــین المرونــة النفســیة والرضــا عــن الح

المرونة النفسیة والرضا عن الحیاة بالنسبة لبعض المتغیـرات (الجـنس، الجامعـة، التخصـص، المعـدل 

التراكمــي للطالــب، الترتیــب المــیالدي للطالــب، والــدخل الشــهري لألســرة، المســتوى التعلیمــي للوالــدین) 

لــب وطالبـة. واســتخدم الباحــث المـنهج الوصــفي التحلیلــي طا )٦٠٠( وكانـت عینــة البحــث تكونـت مــن

وتـــم اســـتخدام اســـتبانة المرونـــة النفســـیة مـــن إعـــداد الباحـــث، ومقیـــاس الرضـــا عـــن الحیـــاة مـــن إعـــداد 

، واستخدم الباحث المعالجات االحصـائیة اآلتیـة: التكـرارات، والمتوسـطات، )١٩٩٨( مجدي الدسوقي

، اختبــار التبـــاین األحــادي واختبــار شــیفیه البعـــدي يبــار التــائوالــوزن النســبي، اختبــار بیرســـون، االخت

للمقارنــات المتعــددة، وكانــت نتــائج الدراســة تشــیر بوجــود عالقــة ارتباطیــة موجبــة بــین المرونــة النفســیة 

والرضــا عــن الحیــاة، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي المرونــة النفســیة تعــزى للمتغیــرات 

ــیل األكــــادیمي، التخصــــص، الترتیـــب المــــیالدي للطالــــب، الــــدخل الشــــهري التصـــنیفیة اآلتیــــة  (التحصــ

لألســـرة، والمســـتوى التعلیمـــي للوالـــدین)، وعـــدم وجـــود فـــروق فـــي الرضـــا عـــن الحیـــاة تعـــزى لمتغیـــرات 

  التحصیل األكادیمي، والتخصص، والترتیب المیالدي للطالب.

علیــة برنـامج إرشـادي مســتند ) فقامــت بدراسـة هـدفت إلــى الكشـف عـن فا٢٠١٣أمـا (خرابشـة،

إلــى النظریــة الوجودیــة فــي تحســین المرونــة النفســیة وقبــول الــذات والعالقــات األســریة لــدى عینــة مــن 

مریضـة، واسـتخدمت  )٢٤( النساء المصابات بسرطان الثـدي فـي األردن، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن

ـــذات ومقیـــاس العال قـــات األســـریة، وأشـــارت نتـــائج الباحثـــة مقیـــاس المرونـــة النفســـیة ومقیـــاس قبـــول ال
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الدراســـة إلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة علـــى مقیــــاس المرونــــة النفســــیة ومقیــــاس العالقــــات 

األســریة تعــزى للمجموعــة ولصــالح المجموعــة التجریبیــة وٕالــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة 

  لمتغیر العمر ومدة المرض.على مقاییس المرونة النفسیة وقبول الذات والعالقات األسریة تعزى 

) دراسة هدفت إلـى التعـرف علـى مسـتوى المرونـة النفسـیة وكـذلك ٢٠١٣ وأجرت (الحمداني،

الكشف عن داللة الفـروق اإلحصـائیة فـي مسـتوى المرونـة النفسـیة وفقـا لمتغیـري الجـنس والتخصـص 

ا وطالبــة، وقامــت الباحثــة بتطبیــق طالًبــ )٣٠٠( لــدى طلبــة المرحلــة اإلعدادیــة، وبلغــت عینــة البحــث

وجــاءت نتــائج الدراســة علــى النحــو  )،٢٠١٢،قــداوي(أداة جــاهزة لمقیــاس المرونــة النفســیة الــذي أعــده 

التــالي: إن طلبــة المرحلــة اإلعدادیــة یعــانون مــن ضــعف فــي مســتوى المرونــة النفســیة، وٕانــه ال توجــد 

مســتوى المرونــة النفســیة، وٕالــى وجــود  فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین كــل مــن الــذكور واإلنــاث فــي

  أدبي) ولصالح التخصص األدبي. -فروق ذات داللة إحصائیة بین التخصصات (علمي

ـــرت (خرابشـــــة، ــدفت إلـــــى التعـــــرف علـــــى فاعلیـــــة البرنـــــامج اإلرشـــــادي ٢٠١٣وأجـ ) دراســـــة هـــ

ة، وتكونــت االنتقــائي فــي تنمیــة المرونــة النفســیة للطلبــة ذوي الجفــاف العــاطفي فــي المرحلــة اإلعدادیــ

ـــذین حصـــلوا علـــى أدنـــى الـــدرجات علـــى مقیـــاس المرونـــة طالًبـــ )٥٤( عینـــة الدراســـة مـــن ا وطالبـــة ال

النفسـیة وحصــلوا علــى أعلــى الــدرجات فــي مقیــاس الجفــاف العــاطفي، واعتمــدت الباحثــة علــى المــنهج 

  التجریبي، وقامت ببناء مقیاس للمرونة النفسیة ومقیاس للجفاف العاطفي.

ــتقلتین، واالختبـــار التـــائي وكانـــت أدوات ا لدراســـة متكونـــة مـــن (االختبـــار التـــائي لعینتـــین مسـ

لعینتین مترابطتین، ومعامل ارتبـاط بیرسـون، ومعامـل ارتبـاط الفـا كرونبـاخ، وتحلیـل التبـاین األحـادي، 

واختبار شیفیه، واختبار مربع كاي)، وتوصلت الدراسة إلـى نتـائج منهـا: بیـان فاعلیـة وكفـاءة البرنـامج 

ـــدى المجموعــــة ح ــیة لـ ـــتویات المرونــــة النفســ ــت مسـ ـــاطفي، وارتفعــ ــتوى الجفــــاف العـ ــث انخفــــض مســ یــ

  التجریبیة، كما أشارت النتائج إلى استمرار أثر البرنامج اإلرشادي االنتقائي بعد فترة المتابعة.

بدراســة هــدفت إلــى الكشــف عــن طبیعــة العالقــة بــین المرونــة النفســیة ) ٢٠١٣وقــام (أبــوبكر،

یـاة الضـاغطة لـدى عینـة مـن طـالب كلیـة التربیـة، والكشـف عـن داللـة الفـروق بـین عینــة وأحـداث الح
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ـــیة)،  الدراســــة مــــن طــــالب كلیــــة التربیــــة فــــي المرونــــة النفســــیة تبعــــا لمتغیــــري (الجــــنس، الفرقــــة الدراسـ

ا واألقـــل والتعـــرف علـــى مـــدى اخـــتالف دینامیـــات الشخصـــیة والبنـــاء النفســـي للحـــاالت األكثـــر ارتفاًعـــ

ا وطالبـة مـن طـالب طالًبـ )٢١٢( في المرونة النفسیة، وتكونت عینـة الدراسـة األساسـیة مـنانخفاضا 

طالبـة). وكشـفت نتـائج ١٠٦ا) و(طالًبـ ١٠٦الفرقة األولى والرابعـة بكلیـة التربیـة جامعـة المنـي بواقـع (

الدراســة عــن: وجــود عــالق ارتباطیـــة ســلبیة دالــة إحصــائیة بــین درجـــات عینــة الدراســة علــى مقیـــاس 

المرونــة النفســیة ودرجــاتهم علــى مقیــاس أحــداث الحیــاة الضــاغطة، عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائیا 

بــین متوســطات درجــات عینــة الدراســة فــي المروتــة النفســیة بأبعادهــا تغــزى لمتغیــري الجــنس والفرقـــة 

) لصـــالح ٠,٠٥الدراســـیة، مـــا عـــدا بعـــد الكفـــاءة الذاتیـــة فوجـــدت فـــروق دالـــة إحصـــائیا عنـــد مســـتوى (

  .ب الفرقة الرابعةطال

  :یةــارات االجتماعـــال: المهــة في مجــقـات السابــالدراس .٢

دراسة هدفت إلى التحقق من أن قصـور ) Segrin & Flora, 2000فلورا (أجرى سیجرن و 

المهــارات االجتماعیــة یجعــل النــاس أكثــر حساســیة للمشــكالت النفســیة االجتماعیــة المصــاحبة لخبــرة 

 ابعیـدً  مـیالً  )٢٠٠( الضـاغطة والمتمثلـة فـي هـذه الدراسـة أن الطـالب (یقطعـون مسـافةأحداث الحیـاة 

جامعیا  اطالبً  )١١٨( عن منازلهم لمتابعة دراستهم في الجامعة. وقد أجریت الدراسة علي عینة قوامها

ســنة). وقــد طبــق الباحثــان كــل مــن مقیــاس المهــارات االجتماعیــة، ١٩-١٧تتــراوح أعمــارهم مــا بــین (

الوحــدة النفســیة)، –االجتمــاعي القلــق–جتماعیــة المتمثــل فــي (االكتئــابومقیــاس المشــكالت النفســیة اال

مقیاس أحداث الحیاة الضاغطة. وقد تم تطبیق االختبارات في بدایة الفصل الدراسي األول فیما عدا و 

وصـلت الدراسـة مقیاس أحداث الحیاة الضاغطة قد تم تطبیقه في بدایة الفصل الدراسي الثـاني. وقـد ت

إلــي أن قصـــور المهــارات االجتماعیـــة وأحــداث الحیـــاة الســلبیة مـــن العوامــل التـــي تنبــئ بنمـــو وتطـــور 

  االكتئاب).–الت النفسیة االجتماعیة (القلقالمشك

) دراســـة هـــدفت إلـــى بحـــث المهـــارات االجتماعیـــة والثبـــات االنفعـــالي ٢٠٠١أجـــرت (المطـــوع،

ــت أدوات الدراســــة طفــــالً ) ٦٠(لــــدى التالمیــــذ أبنــــاء األمهــــات المكتئبــــات، تكونــــت العینــــة مــــن  ، وكانــ

متكونـــة مـــن: اختبـــار المهـــارات االجتماعیـــة لألطفـــال مـــن إعـــداد محمـــد الســـید عبـــدالرحمن، واختبـــار 
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ل) إعـــداد كـــل مــن أیزنـــك وعبـــدالخالق، واســـتخدمت الباحثـــة الطـــرق أیزنــك للشخصـــیة (صـــیغة األطفـــا

ـــة الفـــروق بـــین  ــراف المعیـــاري، واالختبـــار التـــائي لدالل اإلحصـــائیة اآلتیـــة: المتوســـط الحســـابي واالنحـ

ـــاء  ــــر دالــــة، اي أن عینــــة أبنـ ــــائج الدراســــة أن جمیــــع فــــروض الدراســــة غی ــطات، وأظهــــرت نت المتوســ

ألمهـات العادیـات كـانوا تقریبـا متسـاوین فـي جمیـع متغیـرات الدراسـة، األمهات المكتئبات وعینة أبناء ا

 وهذا یرجع إلى طبیعة األسرة في مجتمع اإلمارات التي ال زالت تعیش في ظل األسرة الممتدة.

) دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى فعالیــة برنــامج ســلوكي لتنمیــة ٢٠٠٤وأجــرى (الحمیضــي،

األطفال المتخلفین عقلیا القابلین للتعلم والـذین یعـانون مـن  بعض المهارات االجتماعیة لدى عینة من

والتصـمیم  نقص المهارات االجتماعیة داخل حجرة الدراسـة، واعتمـدت الدراسـة علـى المـنهج التجریبـي

ـــي ذي المجموعــــة  ــمیم التجریبـ ـــدي، والتصــ ـــوعتین المتكــــافئتین وقیــــاس قبلــــي وبعـ التجریبــــي ذي المجمـ

خلصت الدراسة إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات الواحدة وقیاس قبلي وبعدي، و 

ــد  ــدیر المهـــارات االجتماعیـــة بعـ ــراد المجموعـــة التجریبیـــة والضـــابطة علـــى مقیـــاس تقـ رتـــب درجـــات أفـ

تطبیــق البرنــامج الســلوكي لصــالح المجموعــة التجریبیــة، وٕالــى وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة فــي 

جتماعیـة لـدى عینـة مـن األطفـال المتخلفـین عقلیـا القـابلین للـتعلم متوسطات رتب درجات المهارات اال

المجموعـة التجریبیـة) بعـد تطبیـق البرنـامج السـلوكي لصـالح القیـاس البعـدي، وٕالـى عـدم وجـود فـروق (

ـــدى عینـــة مـــن األطفـــال  ـــة احصـــائیة فـــي متوســـطات رتـــب درجـــات المهـــارات االجتماعیـــة ل ذات دالل

 لم ( المجموعة الضابطة) بعد تطبیق البرنامج.المتخلفین عقلیا القابلین للتع

) فقــامن بدراســة هــدفت إلــى خفــض فوبیــا المدرســة مــن خــالل التــدریب ٢٠٠٥أمــا (حجــازى،

ــت عینـــة الدراســـة متكونـــة مـــن ــارات االجتماعیـــة، وكانـ ـــق  )٤٠٤( علـــى المهـ طفـــل وطفلـــة، وتـــم تطبی

ــــة وهــــي: اختبــــار القــــدرات العقلیــــة لألطفــــال مــــن ـــاییس اآلتی ـــداد فــــاروق  )٨-٦( المقـ ـــنوات مــــن إعـ سـ

ــید  )،١٩٩٨( عبــــدالفتاح ـــد الســ ـــداد محمـ ــارات االجتماعیــــة للصــــغار مــــن إعـ )، ١٩٩٨(ومقیــــاس المهــ

ـــاض نایـــل  ــا المدرســـة لألطفـــال مـــن إعـــداد ری ــدى )١٩٩٥(ومقیـــاس فوبیـ ـــاس فوبیـــا المدرســـة لـ ، ومقی

وبرنامج التـدریب علـى المهـارات االجتماعیـة مـن إعـداد  األطفال كما یدركه المعلم من إعداد الباحثة،

الباحثــة، وأســفرت نتــائج الدراســة عــن وجــود عالقــة ارتباطیــة ســالبة ذات داللــة إحصــائیة بــین درجــات 
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ـــة الدراســــة، وٕالــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة  ـــا المدرســــة لــــدى أطفــــال عینـ المهــــارات االجتماعیــــة وفوبیـ

ـــین متوســــطي رتــــب درجــــات أطفــــال ا ـــارات إحصــــائیة بـ لمجمــــوعتین (الضــــابطة والتجریبیــــة) فــــي المهـ

االجتماعیـة بعــد تطبیـق البرنــامج التـدریب لصــالح المجموعـة التجریبیــة، وٕالـى وجــود فـروق ذات داللــة 

إحصائیة بین متوسطي رتب درجات أطفـال المجموعـة التجریبیـة فـي المهـارات االجتماعیـة قبـل وبعـد 

لبعــدي، وٕالــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین تطبیــق البرنــامج التــدریبي لصــالح القیــاس ا

متوســـطي رتـــب درجـــات أطفـــال المجموعـــة التدریبیـــة علـــى مقیـــاس المهـــارات االجتماعیـــة بعـــد انتهـــاء 

  البرنامج التدریبي مباشرة وبعد مرور شهرین من تطبیقه.

نظریـة  ) بدراسـة هـدفت إلـى استقصـاء فعالیـة برنـامج ارشـادي قـائم علـى٢٠٠٧وقام (الوهیدة،

الـتعلم االجتمـاعي فـي تنمیـة المهـارات االجتماعیـة وخفـض العنـف لـدى طلبـة المرحلـة الثانویـة العامـة 

ــت، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن ـــة الكویـ ـــة العشـــوائیة، طالًبـــ )٦٠( بدول ا وطالبـــة تـــم اختیـــارهم بالطریق

مت المتوســطات واســتخدم الباحــث مقیــاس المهــارات االجتماعیــة ومقیــاس الســلوك العــدواني، واســتخد

الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة، واختبــار تحلیــل التبــاین المشــترك األحــادي والثنــائي، واختبــار تحلیــل 

التباین المشترك المتعدد األحادي والثنائي، وأظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة 

ماعیــة تعــزى للبرنــامج اإلرشــادي بــین المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة فــي المهــارات االجت

القــائم علــى نظریــة الــتعلم، كمــا بینــت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین المجموعــة 

  التجریبیة والمجموعة الضابطة في المهارات االجتماعیة تعزى للنوع االجتماعي.

أن المهارات ) بدراسة هدفت إلي التحقق من et al.,2007) Segrinوقام سیجرین وزمالئه 

االجتماعیــة تعــد مؤشــرًا یتوقــع أن یكــون مــرتبط بالصــحة النفســیة، وخفــض أعــراض االكتئــاب وتحقیــق 

مـن طـالب الجامعـة تتـراوح أعمـارهم مـا بـین  )٥٠٠( االرتیاح. وقد أجریت الدراسـة علـي عینـة قوامهـا

جتماعیـــة، ســنة). وقــد طبــق الباحـــث كــل مــن مقیــاس تقـــدیر الــذات، ومقیــاس المهــارات اال ١٩-١٧(

الهنـاء النفسـي)، ومقیـاس الضـغوط. وقـد توصـلت نتـائج الدراسـة  –ومقیاس الصحة النفسیة (االكتئـاب

إلى أنه توجد عالقة بین المهارات االجتماعیة والصحة النفسـیة وبالمثـل توجـد عالقـة بـین المسـتویات 

  األدنى إلدراك الضغوط والمهارات االجتماعیة.
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دفت إلــى اختبـــار فعالیــة برنـــامج تــدریبي لتطـــویر المهـــارات ) دراســة هـــ٢٠٠٧وأجــرى (غـــزال،

مـــن  طفـــالً  )٢٠( االجتماعیــة لـــدى عینــة مـــن أطفــال التوحـــد فـــي عمــان، وتكونـــت عینــة الدراســـة مــن

، وقـام الباحـث )٩-٥( الذكور، وتـم تقسـیمهم إلـى مجمـوعتین ضـابطة وتجریبیـة وتتـراوح أعمـارهم بـین

االجتماعیة ألطفال التوحد، وتلخصت نتائج الدراسة في اآلتـي: وجـود بتطویر قائمة تقدیر التفاعالت 

فـروق ذات داللـة إحصـائیة فــي المهـارات االجتماعیـة بـین أفــراد المجموعـة التجریبیـة والضـابطة علــى 

المقیـــاس البعــــدي لصـــالح المجموعــــة الضــــابطة، ووجـــود فــــروق ذات داللــــة إحصـــائیة فــــي المهــــارات 

  وعة التجریبیة والضابطة على قیاس المتابعة لصالح المجموعة التجریبیة.االجتماعیة بین أفراد المجم

) بدراسة هدفت إلى التعرف على المهارات االجتماعیة وعالقتها بفاعلیة ٢٠٠٩وقام (النفیعي،

الـذات لــدى طــالب المرحلـة الثانویــة المتفــوقین والعـادیین فــي المــدراس الحكومیـة التابعــة إلدارة التربیــة 

ــیم ب ا مـــن طـــالب المرحلــة الثانویـــة وتـــم طالًبــ )٢٠٠( محافظـــة جــدة، وتكونـــت عینـــة البحــث مـــنوالتعل

اختیــارهم عــن طریــق العینــة العشــوائیة، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي واســتخدم مقیــاس المهــارات 

ــدل ( )،١٩٩١( االجتماعیـــة مـــن إعـــداد الســـمادوني )، ٢٠١١ومقیـــاس فاعلیـــة الـــذات مـــن إعـــداد العـ

ة عن النتائج اآلتیة: أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة بین درجات المهارات االجتماعیة وأسفرت الدراس

وأبعادهــا المختلفــة وبــین درجــات فاعلیــة الــذات لــدى طلبــة المرحلــة الثانویــة المتفــوقین والعــادیین فــي 

عیة المدراس الحكومیة، وأنه توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات المهارات االجتما

لـــدى طـــالب المرحلـــة الثانویـــة ترجـــع لمتغیـــري تصـــنیف الطالـــب (متفوق/عـــادي) وتخصـــص الطالـــب 

(علمي/أدبي) لصالح الطالب المتفوقین في التخصص العلمي على الطالب المتفوقین في التخصص 

  األدبي وعلى الطالب العادیین في التخصص العلمي واألدبي.

إلـى فحـص العالقـة بـین المهـارات االجتماعیـة ) هـدفت ٢٠١٠ وفي دراسة قامـت بهـا (وهبـه،

وأعــراض الوحــدة النفســیة لــدي المــراهقین. والكشــف عــن الفــروق بــین الجنســین مــن المــراهقین فــي كــل 

ــین المـــراهقین وفقـــًا للمتغیـــرات  مـــن المهـــارات االجتماعیـــة وأعـــراض الوحـــدة. والكشـــف عـــن الفـــروق بـ

ــــم األســـــرة  ــیالدي  -الدیموجرافیـــــة (حجـ ــب المـــ ـــارات  -الترتیـــ ـــن المهــ ـــل مــ ـــي كــ ـــیم األم) فــ ــتوى تعلــ مســـ

 االجتماعیة وأعراض الوحدة النفسیة.
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ــ )٢٦٥( وتكونــت عینــة الدراســة مــن ا، وقــد اســتخدمت الباحثــة األدوات اآلتیــة: اســتمارة مراهًق

جمــع البیانــات (مــن إعــداد الباحثــة)، ومقیــاس المهــارات االجتماعیــة (مــن إعــداد الســید الســمادوني)، 

)، وتوصلت الدراسة إلى النتائج ١٩٨٥) (إعداد عبد الرقیب البحیرى،AUCLالنفسیة (ومقیاس الوحدة 

اآلتیــة: توجــد فــروق دالــة إحصــائًیا بــین متوســطي درجــات المــراهقین (الــذكور واإلنــاث) فــي (التعبیــر 

جانــب  ىالحساســیة االجتماعیــة) والفــروق إلــ -التعبیــر االجتمــاعي –الحساســیة االنفعالیــة –االنفعــالي 

والدرجة الكلیة للمهارات االجتماعیـة) والفـروق إلـى جانـب الـذكور.  –ناث. وفي ( الضبط االنفعالياإل

بینمــا لــم توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا بــین متوســطي درجــات المــراهقین (الــذكور واإلنــاث) فــي متغیــري 

ــبط االجتمـــاعي ــین متوســـط درجــــات –(الضـ  الوحـــدة النفســـیة)، یوجـــد ارتبـــاط عكســـي دال إحصـــائیًا بـ

المهــارات االجتماعیــة ودرجــات أعــراض الوحــدة النفســیة لــدى كــل مــن الــذكور واإلنــاث مــن المــراهقین 

اإلنـاث)،  -متوسـطات درجـات المـراهقین (الـذكوروالعینة الكلیة، عدم وجود فروق دالـة إحصـائیًا بـین 

ودرجاتهم علـي في المجموعات الثالث لحجم األسرة فیما یتعلق بالدرجة الكلیة للمهارات االجتماعیة، 

ـــة إحصـــائیًا بـــین متوســـط درجـــات  ـــم توجـــد فـــروق دال المقـــاییس الفرعیـــة للمهـــارات االجتماعیـــة، كمـــا ل

  سرة فیما یتعلق بالوحدة النفسیة.اإلناث)، في المجموعات الثالث لحجم األ -رالمراهقین (الذكو 

ـــوان، ــــة الــــذكاء االنفعــــالي ٢٠١١ وأجــــرى (العلـ ــث عالق ـــى بحــ ــدفت إلـ ـــارات ) دراســــة هــ بالمهـ

ــوء متغیـــري التخصـــص والنـــوع االجتمـــاعي  ــدى طلبـــة الجامعـــة فـــي ضـ االجتماعیـــة وأنمـــاط التعلـــق لـ

طالبـا وطالبـة، وتـم اسـتخدام ثالثـة مقـاییس وهـي: مقیـاس  )٤٧٥( للطالب، وتكونت عینة الدراسة مـن

ث الطـــرق الـــذكاء االنفعـــالي، ومقیـــاس المهـــارات االجتماعیـــة ومقیـــاس أنمـــاط التعلـــق، واســـتخدم الباحـــ

االحصــائیة اآلتیــة: المتوســطات الحســابیة، واالنحرافــات المعیاریــة، وتحلیــل التبــاین الثنــائي، ومعامــل 

االرتبـــاط، وتحلیـــل االنحـــدار المتعـــدد المتـــدرج، وأشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة 

ود عالقـة ارتباطیـة بـین احصائیة فـي الـذكاء االنفعـالي بـین الـذكور واالنـاث لصـالح اإلنـاث، وٕالـى وجـ

  الذكاء االنفعالي وكل من المهارات االجتماعیة وأنماط التعلق.

ــن مســـتوى الســـلوك الفوضـــوي وعالقتـــه ٢٠١١ وأجـــرى (ســـواعد، ) دراســـة هـــدفت للكشـــف عـ

بالمهــارات االجتماعیــة لــدى طلبــة المرحلــة الثانویــة فــي ضــوء متغیــر الجــنس، وتكونــت عینــة الدراســة 



٥٠ 

ـــ )٢١٣(مـــن  لبـــة تـــم اختیـــارهم عـــن طریـــق العینـــة العشـــوائیة، وتـــم تطبیـــق مقیـــاس الســـلوك ا وطاطالًب

الفوضــوي، ومقیــاس المهــارات االجتماعیــة مــن إعــداد الباحــث، وأظهــرت النتــائج أن مســتوى الســلوك 

الفوضــوي لــدى طلبــة المرحلــة الثانویــة جــاء بدرجــة تقــدیر منخفضــة، ومســتوى المهــارات االجتماعیــة 

، وبینــت النتــائج وجــود عالقــة ســالبة دالــة إحصــائیا بــین الســلوك الفوضــوي جــاء بدرجــة تقــدیر مرتفعــة

بمجاالته الثالثـة والمهـارات االجتماعیـة بمجاالتـه الثالثـة باسـتثناء العالقـة بـین السـلوك الفوضـوي مـن 

  جهة وكل من الكفایة االجتماعیة والمساندة االجتماعیة من جهة أخرى.

ـــاحي، دفت إلـــى: الكشـــف عـــن فاعلیـــة برنـــامج إرشـــادي ) أجـــرى دراســـة هـــ٢٠١١ وأمـــا (المن

انفعالي في تنمیة المهارات االجتماعیة من خالل تعدیل األفكـار غیـر العقالنیـة، ومعرفـة الفـروق بـین 

جزئیا) في اكساب المهارات االجتماعیـة، ومـدى اسـتمراریة فعالیـة البرنـامج إلـى مـا  –المكفوفین (كلیا 

ا وتـم اختیـارهم عـن طریـق العینـة العشـوائیة، طالًبـ )٣٢( لبحـث مـنبعـد فتـرة المتابعـة، وتكونـت عینـة ا

واســتخدم الباحـــث المـــنهج شــبه التجریبـــي ذي المجمـــوعتین المتكــافئتین التجریبیـــة والضـــابطة، وصـــمم 

ــار غیــــر العقالنیــــة، واســــتمارتي تقــــدیر المعلمــــین  الباحــــث مقیاســــا للمهــــارات االجتماعیــــة وآخــــر لألفكــ

ـــارات  ــور للمهـ ــــاء األمــ ــــوأولی ــــات المعیاری ــتخدام حســــاب المتوســــطات واالنحراف ـــم اســ ــــة، وتـ ة االجتماعی

وتنـــي، وأشــارت النتــائج إلــى: وجــود فــروق دالـــة  -، واختبــار مــانولكوكســن والنســب المئویــة واختبــار

إحصـــائیا لـــدى المجموعـــة التجریبیـــة فـــي مقیـــاس المهـــارات االجتماعیـــة مـــن وجهـــة نظـــر (الطـــالب، 

المعلمــین، أولیــاء األمــور) بــین القیاســین القبلــي والبعــدي لصــالح البعــدي، وأیضــا فــي مقیــاس األفكــار 

ــین القیاســــین ال ــــة بــ ــــة غیــــر العقالنی ــــین المجموعــــة التجریبی ـــذلك ب ـــالح البعــــدي، وكـ ــدي لصـ قبلــــي والبعــ

ــدى  ــ ــا ل ــــة، وأیضــ ــــة لصــــالح المجموعــــة التجریبی ــدي للمهــــارات االجتماعی والضــــابطة فــــي القیــــاس البعــ

المجموعـــة التجریبیـــة بـــین المكفـــوفین كلیـــا وجزئیـــا فـــي القیـــاس البعـــدي للمهـــارات االجتماعیـــة لصـــالح 

ق دالـــة إحصــائیا لـــدى المجموعـــة التجریبیـــة فـــي مقیـــاس المهـــارات المكفــوفین كلیـــا، وتبـــین وجـــود فـــرو 

  االجتماعیة بین القیاسین البعدي والتتبعي (بعد ثالثة أشهر ونصف) لصالح التتبعي.

ــد، ــت (الجعیــ ــوح وعالقتـــــه ٢٠١١ وقامــ ــتوى الطمــ ـــدفت إلـــــى: التعــــرف علــــى مســ ) بدراســــة هـ

ویــة فـــي المنطقـــة الغربیــة، وٕالـــى معرفـــة بالمهــارات االجتماعیـــة لــدى عینـــة مـــن مــدیرات المـــدارس الثان



٥١ 

الفــروق بــین المــدیرات مرتفعــات ومنخفضــات مســتوى الطمــوح فــي المهــارات االجتماعیــة، وٕالــى معرفــة 

الفروق بین المدیرات مرتفعات ومنخفضات المهارات االجتماعیة في مسـتوى الطمـوح، والتعـرف علـى 

تبعـا لسـنوات الخبـرة، وتكونـت عینـة الدراسـة الفروق بینهن في مسـتوى الطمـوح والمهـارات االجتماعیـة 

ــفي االرتبــــاطي ومقیـــاس الطمــــوح مــــن إعــــداد  )١٠٤( مـــن ــنهج الوصــ مــــدیرة، واســــتخدمت الباحثـــة المــ

، وتوصـلت الدراسـة إلـى وجـود )١٩٩٢( الباحثة ومقیاس المهارات االجتماعیـة مـن إعـداد عبـدالرحمن

ت االجتماعیـــة لـــدى المـــدیرات، وعالقـــة عالقـــة موجبـــة إحصـــائیة دالـــة بـــین مســـتوى الطمـــوح والمهـــارا

إحصائیة دالة بین بعض أبعاد مستوى الطموح "الرؤیة اإلیجابیة المستقبلیة" وضوح وتحدیـد األهـداف 

الرغبـة فــي االنجـاز والتفــوق، الرضـا عــن العمـل والمهــارات االجتماعیـة، وعــدم وجـود فــروق احصــائیة 

وى الطمــوح للمهـارات االجتماعیــة فــي مسـت دالـة بـین متوســطي درجـات مــدیرات مرتفعـات ومنخفضـات

التعبیــر االنفعـالي، الضــبط االجتمـاعي". كمــا توصـلت إلــى لیـة واألبعــاد) فیمـا عــدا ُبعـّدي "الدرجـة الك(

أنــه ال توجــد فـــروق إحصــائیة دالـــة بــین متوســـطي درجــات المـــدیرات فــي مســـتوى الطمــوح والمهـــارات 

  وات الخبرة.الدرجة الكلیة واألبعاد) تبعا لسن( االجتماعیة

ـــت (القحطـــــاني، ــــى التعـــــرف علــــى فعالیـــــة برنــــامج ارشـــــادي ٢٠١١ وقامـ ـــدفت إل ) بدراســــة هــ

باســتخدام اللعـــب لتنمیـــة بعــض المهـــارات االجتماعیـــة واالنفعالیـــة لألطفــال ضـــعاف الســـمع، وتكونـــت 

أطفـال، واسـتخدمت الباحثـة المـنهج شـبه التجریبـي، وتوصـلت ) ١٠(معلمـات و )٣( عینة الدراسة مـن

الدراسة إلى فعالیة البرنامج اإلرشادي باستخدام اللعب لتنمیـة بعـض المهـارات االجتماعیـة واالنفعالیـة 

  لألطفال ضعاف السمع واستمراریة هذا األثر في القیاس التتبعي.

بــین متوسـطي مسـتوى المهــارات  ) قــام بدراسـة هـدفت إلــى معرفـة الفـروق٢٠١٢ أمـا (بـدیوي،

االجتماعیـــة لـــدى المجمـــوعتین الضـــابطة والتجریبیـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن تطبیـــق البرنـــامج، وٕالـــى تنمیـــة 

بعــض المهــارات االجتماعیــة لــدى الطـــالب مثــل: حــل المشــكالت بطریقـــة ابداعیــة، فــن التعامــل مـــع 

القیــادي، وتكونــت عینــة البحــث اآلخــرین، الحــوار، وٕالــى اكســاب الطــالب مهــارات الســلوك التوكیــدي و 

ا، واســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي، واجــراءات القیــاس البعــدي علــى المجمــوعتین طالًبــ )٧٠( مــن

ــتوى  ـــة والضــــابطة، وبینــــت نتــــائج البحــــث أنــــه ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة فــــي مســ التجریبی



٥٢ 

مرحلــة الثانویــة بــالمجموعتین المهــارات االجتماعیــة لتطــویر مهــارات القیــادة لــدى عینــة مــن طــالب ال

ــــأن المجموعــــة  ـــك ب ــــامج، ویمكــــن أن یعــــزى ذلـ ـــق البرن ـــد االنتهــــاء مــــن تطبیـ ــــة بعـ الضــــابطة والتجریبی

  الضابطة كانت مدركة للمهارات االجتماعیة أكثر نوعا من المجموعة التجریبیة.

) بدراسة هدفت إلى تحدید العالقة بین المهـارات االجتماعیـة والكفـاءة ٢٠١٣ وقام (الیوسف،

ــة المتوســطة فــي منطقــة حائــل بالمملكــة  الذاتیــة المدركــة والتحصــیل الدراســي العــام لــدى طلبــة المرحل

العربیة السعودیة في ضوء عدد من المتغیرات هي: الجنس والمستوى الدراسـي والمسـتوى االجتمـاعي 

وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى  ا وطالبــة،طالًبـ )٢٩٠(ة، وتكونــت عینــة الدراســة مــن واالقتصـادي لألســر 

وجــود عالقــة ارتباطیــة دالــة بــین المهــارات االجتماعیــة والكفــاءة الذاتیــة المدركــة والتحصــیل الدراســي 

العــام لــدى أفـــراد عینــة الدراســـة، وٕالــى وجـــود فــروق ذات داللــة فـــي المهــارات االجتماعیـــة تعــزى إلـــى 

لصـــالح اإلنـــاث، وفـــروق تعـــزى إلـــى المســـتوى االجتمـــاعي االقتصـــادي لصـــالح ذو المســـتوى الجـــنس 

  المرتفع، في حین أشارت إلى عدم وجود فروق في هذا الجانب تعزى إلى المستوى الدراسي.

) بدراســـة هــدفت إلــى الكشـــف عــن دور الوالــدین فـــي تنمیــة بعـــض ٢٠١٣ وأجــرت (اللهیبــي،

اللفظــي لطفــل المرحلــة االبتدائیــة، وٕالــى بیــان دور الوالــدین فــي تنمیــة مهــارات التواصــل اللفظــي وغیــر 

مهـارات التواصــل اللفظــي وغیــر اللفظــي بــاختالف متغیـرات الدراســة (النــوع، وعمــر الوالــدین، والمؤهــل 

ــة الوظیفیــة، وعمــر الطفــل، والحالــة االجتماعیــة للطفــل)، وتوضــیح المشــكالت التــي  التعلیمــي، والحال

عند تنمیة مهارات التواصل اللفظي وغیر اللفظي لطفل المرحلة االبتدائیة، وبیان طرق تواجه الوالدین 

، واســتخدمت الباحثــة اوأًمــ اأًبــ )٥٣٣( العــالج للحــد مــن تلــك المشــكالت. وتكونــت عینــة البحــث مــن

المـــنهج الوصـــفي، وأظهـــرت الدراســـة النتـــائج اآلتیـــة: ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة حـــول دور 

ن فــي تنمیــة مهــارات التواصــل اللفظــي وتشــمل (مهــارة التحــدث، ومهــارة االســتماع واالنصــات، الوالــدی

النـوع، عمـر الوالـدین، المؤهـل ط انفعـال الغضـب) بـاختالف متغیـر (ومهارة طرح األسئلة، ومهارة ضب

دین التعلیمي، الحالة الوظیفیة، عمر الطفل)، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول دور الوالـ

في تنمیة مهارات التواصل اللفظي في (مهارة التحدث، ومهارة طرح األسـئلة) بـاختالف متغیـر الحالـة 

االجتماعیة للطفل، بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول دور الوالدین في تنمیة مهارة االستماع 
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الغضــب لصــالح واالنصــات لصــالح األطفــال الــذین یعیشــون مــع والــدتهم، وفــي مهــارة ضــبط انفعــال 

  األطفال الذین یعیشون مع والدهم.

) دراســة هــدفت إلــى الكشــف عــن مســتوى المهــارات االجتماعیــة لــدى ٢٠١٣ وأجــرى (أحمــد،

المراهقین في دور الرعایة مقارنة بأقرانهم العادیین فـي منطقـة الجلیـل األسـفل، وتكونـت عینـة الدراسـة 

لمهــارات االجتماعیــة ومعامــل االتســاق الــداخلي ا ومراهقــة، وتــم اســتخدام مقیــاس لمراهًقــ) ٢٠٠(مــن 

كورنبــاخ ألفــا، وقــد كشــفت الدراســة أن مســتوى المهــارات االجتماعیــة لــدى المــراهقین فــي دور الرعایــة 

االجتماعیـة فــي منطقـة الجبــل األسـفل جــاء بمســتوى متوسـط، وأن مســتوى المهـارات االجتماعیــة لــدى 

ل جـــاء بمســتوى مرتفــع، كمــا كشـــف النتــائج عــن وجـــود المــراهقین العــادیین فــي منطقـــة الجلیــل األســف

فروق إحصائیة في مستوى المهارات االجتماعیة لدى المراهقین في دور الرعایة االجتماعیـة وأقـرانهم 

العــادیین فــي منطقــة الجلیــل األســفل باســتثناء مجــال إدراك مشــاعر اآلخــرین وجــاءت الفــروق لصــالح 

  المراهقین في المدراس العادیة.

  :ةـات السابقـق على الدراسـا: التعلیــًـثالث

  :اتـــث العینـمن حی -

لقد تباینت عینات الدراسات السابقة من حیث الحجم والنوع، فقد كانت أكبر عینة تم اخیارهـا 

) وبلغت ٢٠٠٤(مختار، لمتغیر المرونة النفسیة هي دراسةفي الدراسات السابقة التي تم التطرق إلیها 

) ٢٠١٠وطالبة من المرحلة اإلعدادیة، أما أقل عینة فكانت فـي دراسـة (عثمـان، اطالبً  )٨٧٤( العینة

 ا.ــًـطالب )٢٠( وبلغ عددها

ودراســـة  ،)٢٠١٢ودراســـة (شـــقورة، ،)٢٠١٢ومــن حیـــث نـــوع العینـــات فقـــد تناولـــت (الزهیـــري،

ـــي، ،)٢٠٠٩(حســــان،   ) طلبـــــة الجامعــــة والكلیـــــة، ٢٠١٣ودراســـــة (أبــــوبكر، ،)٢٠٠٢ودراســـــة (الجمیلـ

  ) طلبة المدارس.٢٠٠٤)، و(مختار،Grace,2010(وجراسي  ،)٢٠١٣(الحمداني، أما
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ــة  ــر فـــي دراسـ ــد كانـــت أكبـ ــارات االجتماعیـــة فقـ ــابقة للمهـ ــي الدراســـات السـ كـــذلك حجـــم العینـــات فـ

) مــن طــالب الجامعــة، أمــا أقــل ٥٠٠) حیــث بلغــت العینــة ((Segrin,et al.,2007ســیجرین وزمالئــه 

  ) أطفال.١٠) معلمات و(٣) حیث بلغت العینة (٢٠١١القحطاني،عینة فكانت في دراسة (

ـــك الدراســــة  ــدراس ومـــن بـــین تل ــب الدراســــات طلبـــة المـ ـــد تناولـــت أغلـ ـــات فق   ومـــن حیـــث العین

)، ٢٠١١و(ســـواعد، )،٢٠٠٥)، و(حجـــازى،٢٠١٣)، و(الیوســف،٢٠٠٩) و( النفیعـــي،٢٠١٠(وهبــه،

  ).٢٠١٣و(أحمد،)، ٢٠١١)، و(الجعید،٢٠١١)، و(المناحي،٢٠١٢و(بدیوي،

ــت مـــــع  ـــا دراســـــة طلبـــــة الجامعـــــة فكانـــ  )(Segrin, et al.,2007 مالئـــــهســـــیجرین وز أمــ

  ).٢٠١١(العلوان،و

  ج:ــأما من حیث المنه -

) ٢٠٠٩)، و(النفیعـي،٢٠١٢ تفاوت المناهج المستخدمة في الدراسات، فقد اسـتخدم (شـقورة،

) فقــد اســتخدم المــنهج الوصــفي المقــارن، أمــا مــنهج ٢٠١٢ المــنهج الوصــفي التحلیلــي، أمــا (الحربــي،

  ).٢٠١١ الجعید،الوصفي التجریبي فكان في دراسة (

  :ةــث أدوات الدراسـن حیـوم -

ـــة النفســـیة،  ــتخدمة فـــي الدراســـات الســـابقة منهـــا (مقیـــاس المرون تنوعـــت أدوات الدراســـة المسـ

ــــة تصــــحیح  ــبیرمان ومقیــــاس المهــــارات االجتماعیــــة، ومعامــــل بیرســــون، ومعادل ــــة  –ســ بــــروان، معادل

الفاكرونباخ، ومعادلة جتمان، واالختبار التائي، وتحلیل التباین الثالثي، المتوسط الحسابي واالنحراف 

 المعیاري، االختبار التائي لعینتین مستقلتین، واالختبار التائي لعینتین مترابطتین).

 :من حیث األهداف -

معرفـــة مســـتوى المرونـــة النفســـیة ومـــن أمثلـــة تلـــك هـــدفت العدیـــد مـــن الدراســـات الســـابقة إلـــى 

) وهـــدفت ٢٠١٢)، و(الزهیـــري،٢٠١٢)، و(شـــقورة،٢٠١٣ )، و(الحمـــداني،٢٠٠٤الدراســـات (مختـــار،

  ) إلى الكشف عن فاعلیة برنامج ارشادي في تحسین المرونة النفسیة.٢٠١٣دراسة (خرابشة،



٥٥ 

ـــي، ــــة (النفیعــــ ــــدفت دراســـ ــد،٢٠٠٩ وهـــ ـــت٢٠١٣)، و(أحمـــــ ـــــة مســــ ـــــى معرفــ ــ ـــارات ) إل وى المهــــ

ــــل  ــــ ـــــة مث ــــارات االجتماعیـــ ــــة المهــــ ـــــلوكي لتنمیــــ ـــامج ســـ ــــة برنـــــ ـــات بفعالیــــ ــت دراســـــ ــــ ـــــة، وقامــ االجتماعیـــ

  ).٢٠٠٧، و(الوهیدة،)٢٠٠٤(الحمیضي،)، و٢٠١١(المناحي،

  ج:ــائـأما النت -

ــــین  ـــادیة لتحســ ـــة البـــــرامج اإلرشــ ـــــى أهمیــ ـــیة إل ـــات المرونـــــة النفســـ ـــض نتـــــائج دراســ ـــیر بعــ   تشــ

ـــى ـــیة، وٕالـــ ـــة النفســ ــتوى المرونـــ ـــــي دراســــــة (خرابشــــــة، مســـ ــــاهد، كمــــــا ف ــوظ ومشــ  .)٢٠١٣ارتفــــــاع ملحـــ

  ).٢٠١٠)، (عثمان،٢٠٠٢)، و(الجمیلي،٢٠٠٩)، (حسان،٢٠١٣و(الحمداني،

ســیجرین إن المهــارات االجتماعیــة تعتبــر أحــد مؤشــرات الصــحة النفســیة، كمــا ذكــر ذلــك كــل مــن 

أهمیـة البـرامج  )، وٕالـىSegrin & Flora,2000سـیجرن وفلـورا (، و )(Segrin,et al.,2007وزمالئـه 

ــارات االجتما ـــــ ـــة المهـ ـــــادیة لتنمیـــــ ـــــةاإلرشـــ ـــــي دراســـ ـــ ـــا ف ــــتویاتها كمـــــ ـــــع مســــ ـــ ــــــة لرف ـــاحي، عیــ )، ٢٠١١(المنـــــ

  ).٢٠٠٧(غزال،)، و٢٠١١)، و( القحطاني،٢٠٠٧و(الوهیدة،

  :بـیــالتعق -

ا ألن الباحث توصل لعدم وجود دراسة لمتغّیـر المرونـة النفسـیة علـى فئـة طلبـة الكلیـات ونظرً 

وعالقتهـــا بالمهـــارات االجتماعیـــة، فإنـــه أراد أن تكـــون هـــذه الدراســـة والمتغیـــرات إضـــافة نوعیـــة جدیـــدة 

 لألدب النفسي.
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  الفصل الثالث

  راءاتـــة واإلجــالمنهجی

  

  .مــــــــــــــــــــــــنهج الدراســــــــــــــــــــــــة -

  .مجتمــــــــــــــــــــــع الدراســــــــــــــــــــــة -

  .عینـــــــــــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــــــــــة -

ــــــــــــــــــــرات الدراســــــــــــــــــــة -   .متغی

  .أدوات الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -

  .إجــــــــــــــــــــراءات الدراســــــــــــــــــــة -

  .المعالجــــــــــــات االحصــــــــــــائیة -

  

   



٥٧ 

  الفصل الثالث

  راءاتـــــة واإلجـــــة الدراســـمنهجی

یتنـــاول هـــذا الفصـــل إجـــراءات الدراســـة مـــن حیـــث: مـــنهج الدراســـة، ومجتمـــع الدراســـة، وعینـــة 

  الدراسة، ومتغیرات الدراسة وأدواتها، وٕاجراءات تطبیق أدوات الدراسة، والمعالجة اإلحصائیة.

  ة:ــــــج الدراســــ: منهأوالً 

اسـتخدم الباحــث المــنهج الوصـفي االرتبــاطي، لمناســبته لطبیعــة الدراسـة كونهــا تســعى لدراســة 

العالقــة بــین متغیــرین ممــا یحقــق أهــداف الدراســة، ویجیــب علــى أســئلتها، واألســلوب االرتبــاطي یمكــن 

ـــدار  ــین متغیــــرین أم ال، ومعرفــــة مقـ ــــه هنــــاك عالقــــة بــ ـــن معرفــــة مــــا إذا كان ــث مـ ــــك العالقــــة الباحــ تل

  واتجاهها، ووصف طبیعة البیانات المستمدة من أفراد عینة الدراسة في ضوء المتغیرات.

  :ةـــــع الدراسـا: مجتمـًــثانی

یتكــون مجتمــع الدراســة الحالیــة مــن جمیــع طلبــة كلیــة العلــوم الشــرعیة مــن كــل التخصصــات 

احصـائیات عمـادة القبـول والتسـجیل  ا وطالبـة، حسـبطالًبـ )٧٣٠( الموجودة في الكلیة والبالغ عددهم

  ).١( كما هو موضح في الجدول )٢٠١٥/٢٠١٦( بكلیة العلوم الشرعیة للعام الدراسي

  )١دول (ـــج

  توزیع مجتمع الدراسة حسب الكلیة

  غیر متخصص  الدراسات اإلسالمیة  الفقه وأصوله  أصول الدین  التخصص
  المجموع

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  الجنس

 ٤٨٠    السنة األولى ٢٩٨    - ١٢١  - ٦١  

              ١٢٦  - ١٢٦ 

      السنة الثانیة              

              ١٢٤  - ١٢٤ 

  ٧٣٠   ٢٥٠ ٢٩٨     ١٢١   ٦١ 



٥٨ 

  :ةـــــة الدراســا: عینـــًـثالث

) ٢٥٠%) بعـد أن تـم اسـتثناء (٣٨,٢تم اختیار عینة الدراسة بطریقة العینـة المتاحـة بنسـبة (

ا ) طالًبــ٢٧٩ولــى والســنة الثانیــة. وتكونــت مــن (غیــر المتخصصــین؛ وهــم طلبــة الســنة األا مــن طالًبــ

ــنهم ( ـــي ١٥٥) طالبــــا (١٢٤وطالبــــة، مــ ـــح فـ ــو موضـ ـــا هــ ــبة ألعــــداد التخصــــص وكمـ ــــة، والنســ   ) طالب

  ) توزیع أفراد العینة تبعا للتخصص األكادیمي، والنوع االجتماعي.٢جدول (

  )٢دول (ـــج

  الدراسة حسب التخصص األكادیمي والنوع االجتماعيتوزیع أفراد عینة 

  الدراسات اإلسالمیة  الفقه وأصوله  أصول الدین  التخصص
  المجموع

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  الجنس

  ٢٧٩ ١٥٥  -  - ٦٩  -  ٥٥ 

    %٥٢      %٥٧    %٩٠  النسبة

  :ةــــا: أدوات الدراســًـرابع

مقیاســین لجمــع البیانــات وتحلیــل النتــائج، وفیمــا یلــي لتحقیــق أهــداف الدراســة اســتلزم تطبیــق 

  وصف للمقیاسین المستخدمین في الدراسة:

  مقیاس المرونة النفسیة:. ١

نظـــًرا لوجـــود مقیـــاس للمرونـــة النفســـیة ذو خصـــائص ســـیكومتریة تـــم تطبیقـــه لطلبـــة جـــامعیین 

الســیكومتریة الصــدق ) بالتأكــد مــن خصائصــه ٢٠١٢، وقــام (شــقورة,)٢٠١٢(شــقورة,بواســطة دراســة 

  والثبات على النحو التالي:

 :الخصائص السیكومتریة وفقا للدراسة التي أخذ منها الباحث 

  دق:ـــــالصأوًال: 

  تم حساب صدق مقیاس المرونة النفسیة بالطرق اآلتیة:

  

  



٥٩ 

 :ريــدق الظاهــالص أ.

ــــي مجـــــال علـــــم  ــــرة فـ ـــى مجموعـــــة مـــــن المحكمـــــین ذوي الخبـ   قـــــام الباحـــــث بعـــــرض المقیـــــاس علــ

ــد اعتمـــد الباحـــث الفقـــرات التـــي اتفـــق علیهـــا  ـــنفس وذلـــك بهـــدف األخـــذ بـــآرائهم ومالحظـــاتهم، وقـ   % 80ال

ـــع الفقــــرات علـــى نســـبة ــلت جمی ــد حصـ   فــــأكثر وبـــاآلتي فقـــد تــــم اعتمـــاد جمیــــع  %٨٠ مـــن المحكمـــین، وقــ

  .فقرات االستبانة

 :دق االتساق الداخليــص ب.

وهو یشیر إلى قوة ارتباط درجـة الفقـرة أو البنـد مـن األداة بالدرجـة الكلیـة لـه، إضـافة إلـى قـوة 

  ارتباط درجات كل بعد من األبعاد مع درجة االختبار ككل.

  :زيــدق التمییـــالص ج.

داللــة الفــروق بــین تــم حســاب الصــدق التمییــزي لمقیــاس المرونــة النفســیة عــن طریــق حســاب 

ـــى  ـــى %٢٧ واإلربـــاعي األدنـــى% ٢٧متوســـطات درجـــات المجموعـــة الطرفیـــة (اإلربـــاعي األعل ) عل

  فقرات االستبانة.

 ائص المقیاس التي قام بها الباحث:ـخص  

 :ريـــدق الظاهــالص. ١

للتأكـد مــن صــدق فقــرات المقیـاس، قــام الباحــث بعــرض الصـیغة األولیــة لهــذا المقیــاس ملحــق 

لجنــة مــن المحكمــین المتخصصــین فــي مجــال علــم الــنفس واإلرشــاد، والقیــاس والتقــویم فــي  ) علــى٢(

كـل مـن جامعـة نـزوى، وجامعــة السـلطان قـابوس، وكلیـة التربیـة بالرســتاق، وجامعـة العـین، وبلـغ عــدد 

) قائمــة بأســـمائهم، وقــد طلــب مــنهم إبـــداء ٣) محكمــین، كمــا هــو موضـــح فــي ملحــق (٨المحكمــین (

ــول الصـــ یاغة اللغویـــة للفقـــرات، باإلضـــافة إلـــى حـــذف أو إضـــافة أي فقـــرات جدیـــدة یرونهـــا الـــرأي حـ

وبنـاء علـى ذلـك   %)٨٠( مناسبة، وقد تم األخذ بآراء أعضاء لجنة التحكیم بنسبة اتفـاق ال تقـل عـن

  ).٢فقد كانت صورة المقیاس النهائیة كما في الملحق (

  

  



٦٠ 

 لي:ـاق الداخـدق االتســص. ٢

الصــدق، وكــذلك مؤشــرات الثبـــات لمقیــاس المرونــة النفســیة، وبـــاقي أدوات ولحســاب دالالت 

) طالبـا وطالبـة مـن كلیـة العلـوم الشـرعیة ٣٠الدراسة، قام الباحث باختیار عینة عشـوائیة مكونـة مـن (

من خارج عینة الدراسة، واستخدمت هذه العینـة للتحقـق مـن صـدق وثبـات أدوات الدراسـة الحالیة.وقـد 

صدق فقرات مقیاس المرونة النفسیة عن طریق حسـاب معامـل االرتبـاط بـین كـل فقـرة تم التعرف إلى 

مـن فقــرات المقیــاس والبعــد الــذي تنتمــي إلیــه، وكــذلك بــین كــل بعــد مــن أبعــاد المقیــاس والدرجــة الكلیــة 

  ) توضح ذلك:٤) و(٣للمقیاس والجداول اآلتیة (

  :مقیاس المرونة النفسیة

  )٣دول (ـــج

  ألبعاد مقیاس المرونة النفسیة والدرجة الكلیة للمقیاس معامالت االرتباط

  معامل االرتباط  البعد  الرقم

  ٠,٦٨٤  الُبعد األول: االنفعالي  ١

 ٠,٧٠٢  الُبعد الثاني: العقلي  ٢

 ٠,٦٣٤ الُبعد الثالث: االجتماعي  ٣

 ٠,٧٥٦  الدرجة الكلیة للمقیاس ككل  

أن معامــل االرتبـاط فـي كــل بعـد مــن أبعـاد مقیـاس المرونــة النفسـیة هــي  )٣(یوضـح الجـدول 

قیم ذات درجة جیدة من الثبات, ومؤشرا على مدى االتساق الـداخلي ألبعـاد المقیـاس, وعلیـه اعتبـرت 

  جمیع أبعاد المقیاس ثابته وصالحة ألغراض الدراسة.

  

  

  

  



٦١ 

  )٤دول (ـــج

  تي تنتمي إلیهمعامالت االرتباط بین الفقرات والمقیاس ال

  رقم الفقرة
  معامل االرتباط

  مع المقیاس ككل
  رقم الفقرة

  معامل االرتباط

  مع المقیاس ككل
  رقم الفقرة

  معامل االرتباط

  مع المقیاس ككل

٠,٤١٩ ٣١ **٠,٥٣٨ ١٦ **٠,٥٤٦ ١** 

٠,٢٧٥ ٣٢ **٠,٤٤٤ ١٧ **٠,٥٢٣ ٢** 

٠,٢٦٨ ٣٣ **٠,٥٠٤ ١٨ **٠,٤٨٧ ٣** 

٠,٣٧٤ ٣٤ **٠,٥٣٨ ١٩ **٠,٥٩٥ ٤** 

٠,٤٠٤ ٣٥ **٠,٣٤٥ ٢٠ ٠,٠٢٨ ٥** 

٠,١٩٠ ٣٦ **٠,٥٦٣ ٢١ **٠,٤٤٤ ٦** 

٠,٣٥١ ٣٧ **٠,٤٥٢ ٢٢ **٠,٣٧٦ ٧** 

٠,٢٣٠ ٣٨ **٠,٥٢٠ ٢٣ **٠,٤١٣  ٨** 

٠,٣٣٣ ٣٩ **٠,٤٧٦ ٢٤ **٠,٤٦٥ ٩** 

٠,٥٣٤ ٤٠ **٠,٤٧٧ ٢٥ **٠,٥٥٥ ١٠** 

٠,٤١٩  ٣١ ٠,٠١٤ ٢٦ **٠,٤٨٥ ١١** 

٠,٢٧٥ ٣٢  **٠,٤٠٧ ٢٧ **٠,٤٠٠ ١٢** 

٠,٢٦٨ ٣٣ **٠,٣٣٧ ٢٨ **٠,٣٢٥ ١٣** 

٠,٣٧٤ ٣٤ **٠,٣٦٧ ٢٩ **٠,٤٥١ ١٤** 

٠,٤٠٤ ٣٥ **٠,٤٠٣ ٣٠ **٠,٣٩٣ ١٥** 

  ).٠,٠٥ا عند مستوى الداللة (* دالة إحصائیً 

  ).٠,٠١ا عند مستوى الداللة (** دالة إحصائیً 

ــــدول ــــح الجـ ــــاط الفقـــــرات أن  )٤( یوضـ ــــع معـــــامالت ارتبـ ــــلمـ ــت مـــــا  المقیـــــاس ككـ   قـــــد تراوحـــ

 )، وتجـــدر اإلشـــارة أن جمیـــع معـــامالت االرتبـــاط كانـــت ذات درجـــات مقبولـــة٠,٥٩٥-٠,١٩٠بـــین (

  .اودالة إحصائیً 

  

  

  

  



٦٢ 

  :اتــــبـا: الثــًـثانی

 ا للدراسة التي أخذ منها الباحثـًـالخصائص السیكومتریة وفق:  

  تم حساب معامالت الثبات بالطرق اآلتیة:

  بطریقة إعادة االختبار:الثبات . ١

قام الباحث بحساب ثبات اختبار المرونة النفسـیة باسـتخدام طریقـة إعـادة االختبـار، حیـث تـم 

ا وطالبـة ومـن ثـم قـام بعـد أسـبوعین بإعـادة تطبیـق طالًبـ )٦٠(طبیق االختبار على عینـة مكونـة مـن ت

  لتالي:ا )٥( االختبار على نفس أفراد العینة وذلك كما هو مبین في الجدول

  )٥دول (ـــج

  جدول الثبات بطریقة إعادة االختبار

  اطـــة االرتبــدرج  دــــــالبع

 **٠,٦٥٨  االنفعالي

 **٠,٦٩٢  العقلي

 **٠,٨٣٤  االجتماعي

 :الثبات بطریقة التجزئة النصفیة. ٢

قــام الباحــث بحســاب معامــل االرتبــاط بــین مجمــوع درجــات الفقــرات الفردیــة ومجمــوع الفقــرات 

) وهـــو دال إحصــائیا عنـــد ٠,٤٦٣الزوجیــة لمقیــاس المرونـــة النفســیة حیــث بلـــغ معامــل االرتبــاط (ر=

ــتوى  ــبیرمان ٠,٠١مســــ ــــــة ســــ ــتخدم معادل ــم اســــ ــــ ـــروان  –، ث ـــ ــــول  Spearman-Brownب ــدیل طــ لتعــــ

)، وكانــت معــامالت ٠,٦٣٣بــروان لالحتبــار (ر=  -االختبــار، وقــد تبــین أن معامــل ارتبــاط ســبیرمان

  ).٠,٧٢١) ومعامالت االرتباط للفقرات الزوجیة (ر= ٠,٦٢٤ =االرتباط للفقرات الفردیة (ر 

 :كرونباخ –بایجاد معامل الفا  الثبات. ٣

  ٠,٠٧٨٩كرونباخ وكانت قیمة ألفا=  –م معامل ألفا قام الباحث بحساب ثبات المقیاس باستخدا

 :یةـارات االجتماعـاس المهــمقی. ٢

ــد، ـــم اختیـــار مقیـــاس المهـــارات االجتماعیـــة مــــن إعـــداد (عبدالحمیـ ـــم التأكـــد مــــن ٢٠١٢ت ) وت

  الصدق والثبات على النحو التالي:



٦٣ 

 :الخصائص السیكومتریة وفقا للدراسة التي أخذ منها الباحث  

  :دقـــ: الصأوالً 

  :يـدق العاملــالص. ١

) التـــي Principal Componentتـــم إجـــراء التحلیلـــي العـــاملي بطریقـــة المكونـــات األساســـیة (

) واالعتمـــاد SPSS) باســـتخدام البـــرامج االحصـــائیة للعلـــوم االجتماعیـــة (Hotellingوضـــعها هـــوتیلینج (

) وفــي ضــوء هــذا Guttmann) الــذي وضــعه جوتمــان (Kaiser Normalizationعلـى محــك كــایزر (

المحـك یقبـل العامـل الـذي یسـاوي أو یزیــد جـذره عـن الواحـد الصـحیح، كــذلك یـتم قبـول العوامـل التـي تشــبع 

) وقـد تـم اختیـار طریقـة المكونـات ٠,٠٣یقـل تشـبع البنـد بالعامـل عـن ( بها ثالثة بنود على األقل بحیث ال

دقـة وممیـزات، ومـن أهمهـا إمكـان اسـتخالص أقصـى األساسیة باعتبارها مـن أكثـر طـرق التحلیـل العـاملي 

  تباین لكل عامل، وبذلك تتخلص المصفوفة االرتباطیة للمتغیرات في أقل عدد من العوامل.

) عبــارة یمثلــون عبــارات المقیــاس. وقــد بلغــت عینــة ٤٥وقــد تــم إجــراء التحلیــل العــاملي لعــدد (

) عوامـل جـذرها ٧عبارات المقیاس عن وجـود () فرًدا، وأظهرت نتائج التحلیل العاملي ل٢٥٠التحلیل (

  %) من التباین الكلي.٧٥,٧٨الكامن أكبر من الواحد الصحیح فسرت (

 :ليــاق الداخــدق االتســص. ٢

تــم ایجــاد التجــانس الــداخلي للمقیــاس عــن طریــق حســاب معامــل االرتبــاط بــین درجــات أفــراد 

  .)٦(العینة على كل عبارة من عبارات المقیاس والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه كما في جدول 

  )٦دول (ـــج

  االتساق الداخلي ألبعاد مقیاس المهارات االجتماعیة

  اطـــاالرتب التـــمعام  ادــــــــاألبع

  ٠,٦٥٤  العالقة مع األقران

 ٠,٥٩٨  التوكیدیة

 ٠,٦٤٣  المهارات األكادیمیة

 ٠,٥٣٥  إدارة الذات

 ٠,٦٤٨  الطاعة

ـــة إحصـــائیا عنـــد مســـتوى    یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن جمیـــع قـــیم معـــامالت االرتبـــاط دال

  ).٠,٠١داللة (
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 :خصائص المقیاس التي قام بها الباحث  

  :ريــــالظاهدق ـــالص. ١

 للتأكـد مــن صــدق فقــرات المقیـاس، قــام الباحــث بعــرض الصـیغة األولیــة لهــذا المقیــاس ملحــق

علــى لجنــة مــن المحكمــین المتخصصــین فــي مجــال علــم الــنفس واإلرشــاد، والقیــاس والتقــویم فــي  )٢(

عــدد  وجامعـة العـین، وبلـغكـل مـن جامعـة نـزوى، وجامعــة السـلطان قـابوس، وكلیـة التربیـة بالرســتاق، 

قائمــة بأســـمائهم، وقــد طلــب مــنهم إبـــداء  )٣( محكمــین، كمــا هــو موضـــح فــي ملحــق )٨( المحكمــین

ــیاغة اللغویـــة للفقـــرات، باإلضـــافة إلـــى حـــذف أو إضـــافة أي فقـــرات جدیـــدة یرونهـــا  ــول الصـ الـــرأي حـ

وبنـاء علـى ذلـك  %)٨٠( مناسبة، وقد تم األخذ بآراء أعضـاء لجنـة التحكـیم بنسـبة اتفـاق ال تقـل عـن

  .)٢( فقد كانت صورة المقیاس النهائیة كما في الملحق

 :يـاق الداخلــدق االتســـص. ٢

ولحســاب دالالت الصــدق، وكــذلك مؤشــرات الثبــات لمقیــاس المهــارات االجتماعیــة، وبــاقي أدوات 

) طالبـا وطالبـة مـن كلیـة العلـوم الشـرعیة مــن ٣٠الدراسـة، قـام الباحـث باختیـار عینـة عشـوائیة مكونـة مـن (

  خارج عینة الدراسة، واستخدمت هذه العینة للتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة الحالیة.

وقــد تــم التعــرف إلــى صــدق فقــرات مقیــاس المهــارات االجتماعیــة عــن طریــق حســاب معامــل 

االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات المقیــاس والبعــد الــذي تنتمــي إلیــه، وكــذلك بــین كــل بعــد مــن أبعــاد 

  جة الكلیة للمقیاس والجداول اآلتیة توضح ذلك:المقیاس والدر 

  یةـمقیاس المهارات االجتماع

  )٧دول (ـــج

  للمقیاس المهارات االجتماعیة والدرجة الكلیة مقیاس ألبعاد االرتباط معامالت

  معامل االرتباط  دــــالبع  الرقم

  ٠,٨٧٠ الُبعد األول: العالقة مع األقران  ١

 ٠,٨٦٧ الذاتالُبعد الثاني: إدارة   ٢

 ٠,٨٧٨ الُبعد الثالث: المهارات األكادیمیة  ٣

 ٠,٨٦٧ الُبعد الرابع: الطاعة  ٤

 ٠,٠٨٦ الُبعد الخامس: التوكیدیة  ٥

 ٠,٨٩٢  الدرجة الكلیة للمقیاس ككل  
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 ) أن معامــل الثبــات فــي كــل بعــد مــن أبعــاد مقیــاس المهــارات االجتماعیــة٧یوضــح الجــدول (

مـــن الثبـــات فـــي العلـــوم االنســـانیة, ومؤشـــًرا علـــى مـــدى االتســـاق الـــداخلي هـــي قـــیم ذات درجـــة عالیـــة 

  ألبعاد المقیاس, وعلیه اعتبرت جمیع أبعاد المقیاس ثابته وصالحة ألغراض الدراسة.

  )٨دول (ـــج

  معامالت االرتباط بین الفقرات والمقیاس التي تنتمي إلیه

  رةـقـرقم الف
  معامل االرتباط

  مع المقیاس ككل
  رةـالفقرقم 

  اطـمعامل االرتب

  مع المقیاس ككل
  رةـقـرقم الف

  معامل االرتباط

  لـمع المقیاس كك

٠,٥٠٤ ٣٣ **٠,٤٩٦  ١٧  ٠,٠٥٧- ١** 

٠,٤٨٠ ٣٤ **٠,٤٥٥ ١٨ **٠,٤٠٤ ٢** 

٠,٦١٨ ٣٥ **٠,٢٤٩ ١٩  **٠,٤٥٣ ٣** 

٠,٦٨٣ ٣٦ **٠,٥٣٩ ٢٠ **٠,٥٢٣ ٤** 

٠,٤٣٧ ٣٧ **٠,٥٤١ ٢١ **٠,٥٢٠ ٥** 

٠,٦٣٩ ٣٨ **٠,٤٥٥ ٢٢ **٠,٤١٢ ٦** 

٠,٥٠٤ ٣٩ **٠,٣٩٦ ٢٣ **٠,٤٢٠ ٧** 

٠,٤٥١ ٤٠ **٠,٥٠٤ ٢٤ **٠,٤١٢ ٨** 

٠,٥٨٧ ٤١ **٠,٥٢٥ ٢٥ **٠,٥٠٦ ٩** 

٠,٥١٢ ٤٢ **٠,٦٣٨ ٢٦ **٠,٤٨٠ ١٠** 

٠,٥٥١ ٤٣ **٠,٦٤١ ٢٧ **٠,٣٤٦ ١١** 

٠,٥١٩ ٤٤ **٠,٣١٩ ٢٨ **٠,٥٥٠ ١٢** 

٠,٥٦٤ ٤٥ **٠,٤٦٨ ٢٩ **٠,٣٦٨ ١٣** 

٠,٤٢٧ ٤٦ **٠,٣٩٩ ٣٠ **٠,٤٢٣ ١٤** 

٠,٤٢٣ ٤٧ **٠,٥٦٠ ٣١ **٠,٣٨٨ ١٥** 

٠,٥٠٦ ٤٨ **٠,٤٩٢ ٣٢ **٠,٦٢٢ ١٦** 

  ).٠,٠٥* دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ( 

  ).٠,٠١** دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ( 

ــدول ( ـــح الجـــــ ـــــرات ) أن ٨یوضــــ ــــاط الفقــ ـــ ـــــامالت ارتب ــــع معــ ــــلمـــ ـــاس ككـــ ــــ ــت  المقی ــــ ـــد تراوحـ   قــــ

 )، وتجـدر اإلشـارة أن جمیـع معـامالت االرتبـاط كانـت ذات درجـات مقبولــة٣٩٠,٦-٠,٢٤٩مـا بـین (

  .ودالة إحصائیا
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  ة:ــق الدراسـراءات تطبیــا: إجـًـخامس

  تم اتباع اإلجراءات اآلتیة من أجل تنفیذ الدراسة:

الشـرعیة، وذلـك باسـتقاء البیانـات القیام بحصـر مجتمـع الدراسـة والمتمثـل فـي طلبـة كلیـة العلـوم  -

 .)٢( من قسم القبول والتسجیل بكلیة العلوم الشرعیة. ملحق

تحدیــد أداتــي الدراســة بعــد االطــالع علــى مجموعــة واســعة مــن األدوات المســتخدمة فــي قیــاس  -

 متغیري الدراسة وهما المرونة النفسیة والمهارات االجتماعیة.

محكمــین مــن جامعــة  )٨( ســة مــن خــالل عرضـها علــىتـم التأكــد مــن صــدق وثبـات أداتــي الدرا -

 نزوى وجامعة السلطان قابوس وكلیة التربیة بالرستاق وجامعة العین.

 ).١الحصول على رسالة تسهیل مهمة باحث من جامعة نزوى. ملحق ( -

 الحصول على الموافقة من كلیة العلوم الشرعیة. -

توزیعهـــا وقمـــت بمتابعتهـــا مـــع الـــدكاترة تـــم تســـلیم قســـم القبـــول والتســـجیل االســـتبانات مـــن أجـــل  -

 المدرسین وتم استالمها من قسم القبول والتسجیل.

 الصالحة والمستوفیة لإلجابات. االستباناتفرز  -

  ا: األسالیب اإلحصائیة المستخدمة:ـًـسادس

بعــد تجمیــع االســتبانات مــن قبــل الباحــث، تــم إدخــال بیاناتهــا فــي برنــامج الحزمــة اإلحصــائیة 

  ) وقد تم تحلیل النتائج باستخدام الوسائل االحصائیة اآلتیة:SPSSاإلنسانیة واالجتماعیة (للعلوم 

 ).Cronbachs Alphaاالتساق الداخلي ( معامل -

 ).One Way ANOVAالتباین األحادي ( تحلیل -

 الحسابیة واالنحرافات المعیاریة. المتوسطات -

 ).Pearson Correlationارتباط بیرسون ( معامل -

 ).T-Test( اختبار -
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  الفصل الرابع

  ةــــــــج الدراســــنتائ
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  الفصل الرابع

  ةــــج الدراســـــنتائ

هـدف هـذه الدراســة إلـى معرفــة درجـة المرونــة النفسـیة وعالقتهــا بالمهـارات االجتماعیــة لـدى طلبــة 

  مرتبة حسب تسلسل أسئلتها.كلیة العلوم الشرعیة في سلطنة عمان، وفیما یلي عرضا لنتائج الدراسة 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول، ونصه:أوالً 

  ا مستوى المهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة في سلطنة عمان"؟ـ"م

ولإلجابة عن هذا السـؤال تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لتقـدیرات 

درجــة المهــارات االجتماعیــة لــدى طلبــة كلیــة العلــوم الشــرعیة فــي ســلطنة عمــان عینــة الدراســة حــول 

  یوضح ذلك. )٩(حسب مقیاس المهارات االجتماعیة، والجدول رقم 

  )٩(دول ـــج

المتوســـطات الحســــابیة واالنحرافـــات المعیاریــــة لتقـــدیرات العینــــة علـــى أبعــــاد مقیـــاس المهــــارات 

  المتوسطات الحسابیةاالجتماعیة، مرتبة تنازلیا حسب 

 اورـــــــالمح الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 ٠,٥٥ ٣,٧٠  الُبعد الثالث: المهارات األكادیمیة  ٢  ١

 ٠,٥٧ ٣,٦٧ الُبعد الثاني: إدارة الذات  ٣  ٣

 ٠,٥٦ ٣,٦٣ الُبعد الرابع: الطاعة  ٤  ٢

 ٠,٥٧ ٣,٦١ الُبعد األول: العالقة مع األقران  ١  ٤

 ٠,٦٢ ٣,٥١ الُبعد الخامس: التوكیدیة  ٥  ٥

 ٠,٤٩ ٣,٦١ لـــكـالمقیاس ك   

المتوســطات الحسـابیة واالنحرافــات المعیاریــة لتقـدیرات عینــة الدراســة حــول ) ٩یبـین الجــدول (

درجة المهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة في سـلطنة عمـان حسـب مقیـاس المهـارات 

حیث جاء في المرتبة األولى الُبعد الثالث: المهـارات األكادیمیـة، بـأعلى متوسـط حسـابي  ،االجتماعیة

الُبعــد الثــاني: إدارة الــذات، بــأعلى  تــاله فــي المرتبــة الثانیــة ،)٠,٥٥) وانحــراف معیــاري (٣,٧٠بلــغ (
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ــد  ،)٠,٥٧) وانحــــراف معیــــاري (٣,٦٧متوســــط حســــابي بلــــغ ( ـــة الُبعــ ــــة الثالثـ الرابــــع: تــــاله فــــي المرتب

فیمـــا جــــاء فـــي المرتبــــة  ،)٠,٥٦) وانحــــراف معیـــاري (٣,٦٣الطاعـــة، بـــأعلى متوســــط حســـابي بلـــغ (

وبلـــغ  ،)٠,٦٢) وانحـــراف معیــاري (٣,٥١األخیــرة الُبعـــد الخــامس: التوكیدیـــة، بمتوســط حســـابي بلــغ (

  لیة.) بدرجة تقدیر عا٠,٤٩)، بانحراف معیاري عام (٣,٦١المتوسط الحسابي العام للمقیاس ككل (

  :اســرات المقیـــــــوى فقــمست

  )١٠دول (ــج

المتوسـطات الحســابیة واالنحرافـات المعیاریــة لفقـرات مقیــاس المهـارات االجتماعیــة، مرتبـة تنازلیــا 

  حسب المتوسطات الحسابیة

 راتــــــــــــــــــقــالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

 عالیة ٠,٧٨ ٤,٤٦ اعترف بالجمیل.  ١٠ ١

 عالیة ٠,٨١ ٤,٣٩ أبادر في إلقاء السالم والتحیة لآلخرین. ٤٨ ٢

 عالیة ٠,٩١ ٤,١٩ أتعاطف مع اآلخرین. ٣٩ ٣

 عالیة ٠,٧٨ ٤,١٥ أسعى إلى أن أتقن ما أقوم به من أعمال. ١٨ ٤

 عالیة ٠,٨٣ ٤,١٢ أقف مع أصدقائي وقت الشدة وأدافع عن حقوقهم. ٢١ ٥

 عالیة ٠,٩٦ ٤,٠٦ اتبع القواعد والقوانین قدر اإلمكان كما یجب. ٧ ٦

 عالیة ٠,٨٢ ٤,٠٣ التزم بمعاییر المجموعة التي أنتمي إلیها. ٩ ٧

 عالیة ٠,٩٥ ٤,٠٢ اتبع التعلیمات واإلرشادات الموجهة لي.  ٤ ٨

 عالیة ١,٠٤ ٤,٠١ أذهب في المواعید المحددة للكلیة ومعي جمیع أدواتي. ٢٨ ٩

 عالیة ٠,٩٣ ٣,٩٩ اعتمد على نفسي في اتمام المهام والواجبات المطلوبة مني. ٣ ١٠

 عالیة ٠,٩٣ ٣,٩٧ استجیب لتعلیمات المدرسین وأنفذها. ١٣ ١١

 عالیة ٠,٩٦ ٣,٩٧ ثقتي بنفسي كبیرة. ٢٠ ١٢

 عالیة ٠,٩٨ ٣,٨٨ أشعر باآلخرین عندما تواجههم التحدیات. ٤٦ ١٣

 عالیة ٠,٨٩ ٣,٨٦ أتعاون مع اآلخرین في العدید من المواقف. ٢٧ ١٤

 عالیة ٠,٩٥ ٣,٧٥ أستطیع إتمام المهام المطلوبة بوقتها. ٢٩ ١٥

 عالیة ٠,٩٢ ٣,٧٣ أشعر بأنني محبوب من أصدقائي. ٢٦ ١٦

 عالیة ١,١٧ ٣,٧٣ أستطیع قول ال في حالة عدم رغبتي بالمشاركة. ٤٧ ١٧

 عالیة ٠,٩٨ ٣,٧٢ اآلخرین عن طیب خاطر.أتقبل انتقادات  ١٧ ١٨

 عالیة ٠,٩٧ ٣,٧٠ أعرض مساعدتي على أصدقائي عند الحاجة. ٦ ١٩

 عالیة  ١,١١ ٣,٧٠ أتمتع بروح الفكاهة وأشارك اآلخرین المرح والضحك. ٤٤ ٢٠
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 راتــــــــــــــــــقــالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

 عالیة ٠,٩٢ ٣,٦٧ نجاز المهام المطلوبة مني دون االعتماد على اآلخرین.إستطیع أ ٨ ٢١

 عالیة ٠,٩٧ ٣,٦٧ أشارك أصدقائي في المناقشات واألحادیث. ١٦ ٢٢

 عالیة  ٠,٩٠ ٣,٦٣ أتجاهل اإلغاظة وأتصرف مع األمور بحكمة. ٢٢ ٢٣

 عالیة ١,٠٩ ٣,٦١ لدي ثقة بنفسي عند تعاملي مع النوع االجتماعي اآلخر. ٣٨ ٢٤

أرحــب فــي مشــاركة أصــدقائي لــي فــي أدواتــي وألعــابي واألشــیاء  ١٩ ٢٥

 بي. الخاصة

 عالیة ١,١٨ ٣,٥٦

 عالیة ٠,٩٩ ٣,٥٠ ستجیب للنقد بطریقة مالئمة.أ ٢٤ ٢٦

 عالیة ١,١٧ ٣,٥٠ اعترض على القوانین التي أراها غیر عادلة. ٣٠ ٢٧

 متوسطة ١,١٠ ٣,٥٠ أستطیع أن أعبر عن مشاعري عندما یخطئ أحد في حقي. ٤٠ ٢٨

 متوسطة ١,٠٠ ٣,٤٣ اآلخرین. امتلك القدرة على فض المنازعات والتصالح مع ١٢ ٢٩

أمتلــك مهــارات وقــدرات تجعــل أصــدقائي معجبــین بــي ونتشــارك  ٣١ ٣٠

 فیها معا.

 متوسطة ١,٠٣ ٣,٤٣

 متوسطة ١,٠٩ ٣,٤٢ أبادر بالمشاركة في الحدیث والحوار مع أصدقائي. ٣٦ ٣١

 متوسطة ٠,٩٧ ٣,٤١ أستطیع أن أواجه المشكالت بهدوء. ٢ ٣٢

 متوسطة ١,٠٤ ٣,٤١ انفعاالتي وقت الغضب.أتحكم في  ٣٢ ٣٣

 متوسطة ١,١٤ ٣,٤٠ أهتم باألنشطة الترویحیة. ٣٤ ٣٤

 متوسطة ١,١٦ ٣,٣٨ أمتلك مهارات قیادیة تؤهلني للقیام بدور القائد أحیانا بین أصدقائي. ٤١ ٣٥

 متوسطة ١,٠٨ ٣,٣٦ أبدأ الحوار مع اآلخرین. ٥ ٣٦

 متوسطة ١,١١ ٣,٣٤ أثناء أداء العمل.أتجاهل تشتیت أصدقائي لي  ٣٧ ٣٧

 متوسطة ١,٢٠ ٣,٣٣ أستطیع تكوین صداقات بسهولة. ٤٣ ٣٨

 متوسطة ١,١٩ ٣,٣١ ال أتردد في طلب المساعدة أو السؤال عند الحاجة لذلك. ٣٣ ٣٩

 متوسطة ١,٢٦ ٣,٢٧ أحب االشتراك في األنشطة الجماعیة. ٤٢ ٤٠

 متوسطة ١,٢٠ ٣,٢٤ أكون صداقات كثیرة. ٢٥ ٤١

 متوسطة ١,٠٦ ٣,٢٢ الجمیع یرید أن أنضم ألشاركهم أنشطتهم وأن أكون معهم. ٤٥ ٤٢

 متوسطة ١,٣٠ ٣,١٩ أدعو أصدقائي لمشاركتي في اللعب. ١١ ٤٣

 متوسطة ٠,٩٧ ٣,١٨ أجید استغالل وقت الفراغ. ٢٣ ٤٤

 متوسطة ٠,٩٦ ٣,١٧ استغل الوقت بطریقة جیدة. ١٤ ٤٥

 متوسطة ١,٢٠ ٣,١٦ نفسي ألشخاص أراهم ألول مرة.أجید تقدیم  ٣٥ ٤٦

 متوسطة ١,٢٩ ٣,١١ ادعو أصدقائي لمشاركتي في اللعب والترفیه. ١٥ ٤٧

 متوسطة ١,٠١ ٢,٧٠ أقوم بمجاملة أصدقائي. ١ ٤٨

 عالیة ٠,٤٩ ٣,٦١ لــكـاس كـــالمقی  
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ــدول ( ــــاري العــــام١٠یبــــین الجــ لفقــــرات مقیــــاس  ) المتوســــط الحســــابي العــــام واالنحــــراف المعی

وبدرجـة تقـدیر  ،)٠,٤٩) بـانحراف معیـاري عـام (٣,٦١المهارات االجتماعیة، إذ بلغ المتوسـط العـام (

) والتـي تــنص علـى "اعتـرف بالجمیـل" فـي المرتبـة األولـى بــأعلى ١٠عالیـة. حیـث جـاءت الفقـرة رقـم (

ــم ( ،)٤,٤٦متوســـط حســـابي بلـــغ ( أبـــادر فـــي إلقـــاء صـــها ") ون٤٨تلتهـــا فـــي المرتبـــة الثانیـــة الفقـــرة رقـ

) ٣٩تلتهــا فـــي المرتبــة الثالثـــة الفقــرة رقـــم ( ،)٤,٣٩" بمتوســـط حســابي بلـــغ (الســالم والتحیـــة لآلخــرین

أقـــوم ) ونصـــها "١بینمـــا جـــاءت الفقـــرة رقـــم ( ،)٤,١٩" بمتوســـط حســـابي بلـــغ (أتعـــاطف مـــع اآلخـــرین"

  ).٢,٧٠" في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ (بمجاملة أصدقائي

  :دــعــل بُ ـرات كــوى فقــتمس

  :رانـــة مع األقــالقــد األول: العــعـالبُ  .١

  )١١دول (ــــج

المتوســطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لفقـــرات الُبعــد األول: العالقـــة مـــع األقـــران، مرتبـــة  

  تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

 راتــــــــــــــــــقــالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

 عالیة ٠,٨١ ٤,٣٩ أبادر في إلقاء السالم والتحیة لآلخرین. ٤٨ ١

 عالیة ٠,٩١ ٤,١٩ أتعاطف مع اآلخرین. ٣٩ ٢

 عالیة ٠,٨٣ ٤,١٢ أقف مع أصدقائي وقت الشدة وأدافع عن حقوقهم. ٢١ ٣

 عالیة ٠,٩٢ ٣,٧٣ أشعر بأنني محبوب من أصدقائي. ٢٦ ٤

 عالیة ٠,٩٧ ٣,٧٠ أعرض مساعدتي على أصدقائي عند الحاجة. ٦ ٥

 عالیة ١,١١ ٣,٧٠ أتمتع بروح الفكاهة وأشارك اآلخرین المرح والضحك. ٤٤ ٦

 عالیة ٠,٩٧ ٣,٦٧ أشارك أصدقائي في المناقشات واألحادیث. ١٦ ٧

 متوسطة ١,٠٣  ٣,٤٣ فیها معا.أمتلك مهارات وقدرات تجعل أصدقائي معجبین بي ونتشارك  ٣١  ٨

 متوسطة ١,٠٩ ٣,٤٢ أبادر بالمشاركة في الحدیث والحوار مع أصدقائي. ٣٦ ٩

 متوسطة ١,١٦ ٣,٣٨ أمتلك مهارات قیادیة تؤهلني للقیام بدور القائد أحیانا بین أصدقائي. ٤١ ١٠

 متوسطة ١,٢٠ ٣,٣٣ أستطیع تكوین صداقات بسهولة. ٤٣ ١١

 متوسطة ١,٣٠ ٣,١٩ أصدقائي لمشاركتي في اللعب.أدعو  ١١ ١٢

 متوسطة ١,٠١ ٢,٧٠ أقوم بمجاملة أصدقائي. ١ ١٣

 ةـیـعال  ٠,٥٧ ٣,٦١ رانـــــــة مع األقــد األول: العالقــالُبع  
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واالنحــراف المعیـاري العــام لفقـرات الُبعــد األول:  ) المتوسـط الحســابي العـام١١یبـین الجــدول (

)، وبدرجــة ٠,٥٧) بــانحراف معیــاري عــام (٣,٦١المتوســط العــام للُبعــد ( األقــران، إذ بلــغالعالقــة مــع 

" أبادر في إلقاء السالم والتحیة لآلخرین) والتي تنص على "٤٨تقدیر عالیة. حیث جاءت الفقرة رقم (

) ٣٩)، تلتهــا فــي المرتبــة الثانیــة الفقــرة رقــم (٤,٣٩فــي المرتبــة األولــى بــأعلى متوســط حســابي بلــغ (

) ٢١)، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم (٤,١٩" بمتوسط حسابي بلغ (أتعاطف مع اآلخرینونصها "

)، بینما جاءت الفقـرة ٤,١٢" بمتوسط حسابي بلغ (أقف مع أصدقائي وقت الشدة وأدافع عن حقوقهم"

  ).٢,٧٠" في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ (أقوم بمجاملة أصدقائي) ونصها "١رقم (

  :ذاتـــالثاني: إدارة الد ــعـالبُ . ٢

  )١٢( دولـــج

المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لفقــرات الُبعــد الثــاني: إدارة الــذات، مرتبــة تنازلیــا  

  حسب المتوسطات الحسابیة

 راتــــــــــــــــــقــالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  الممارسة

 عالیة ٠,٩٦ ٤,٠٦ اتبع القواعد والقوانین قدر اإلمكان كما یجب. ٧ ١

 عالیة ٠,٩٨ ٣,٨٨ أشعر باآلخرین عندما تواجههم التحدیات. ٤٦ ٢

 عالیة ٠,٨٩ ٣,٨٦  أتعاون مع اآلخرین في العدید من المواقف. ٢٧ ٣

 عالیة ٠,٩٨ ٣,٧٢ أتقبل انتقادات اآلخرین عن طیب خاطر. ١٧ ٤

 عالیة ٠,٩٠ ٣,٦٣ أتجاهل اإلغاظة وأتصرف مع األمور بحكمة. ٢٢ ٥

 متوسطة ١,٠٠ ٣,٤٣ امتلك القدرة على فض المنازعات والتصالح مع اآلخرین. ١٢ ٦

 متوسطة ٠,٩٧ ٣,٤١ أستطیع أن أواجه المشكالت بهدوء. ٢ ٧

 متوسطة ١,٠٤ ٣,٤١ أتحكم في انفعاالتي وقت الغضب. ٣٢  ٨

 عالیة ٠,٥٧ ٣,٦٧ ذاتــي: إدارة الـالثاند ــالُبع  

واالنحـراف المعیـاري العـام لفقـرات الُبعـد الثـاني:  ) المتوسـط الحسـابي العـام١٢یبین الجدول (

ــد ( إدارة الـــذات، إذ بلـــغ ــدیر  ،)٠,٥٧) بـــانحراف معیـــاري عـــام (٣,٦٧المتوســـط العـــام للُبعـ وبدرجـــة تقـ

" اتبـع القواعـد والقـوانین قـدر اإلمكـان كمـا یجـب) والتي تنص علـى "٧عالیة. حیث جاءت الفقرة رقم (

) ٤٦تلتهــا فــي المرتبــة الثانیــة الفقــرة رقــم ( ،)٤,٠٦فــي المرتبــة األولــى بــأعلى متوســط حســابي بلــغ (
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تلتهـا فـي المرتبــة  ،)٣,٨٨" بمتوسـط حسـابي بلـغ (أشـعر بـاآلخرین عنـدما تـواجههم التحــدیاتونصـها "

 ،)٣,٨٦" بمتوسـط حسـابي بلـغ (أتعـاون مـع اآلخـرین فـي العدیـد مـن المواقـف) "٢٧الثالثة الفقرة رقم (

ــم ( ــب) ونصـــها "٣٢بینمـــا جــــاءت الفقـــرة رقــ " فـــي المرتبــــة األخیــــرة أتحكــــم فـــي انفعــــاالتي وقـــت الغضــ

  ).٣,٤١بمتوسط حسابي بلغ (

  :ةــألكادیمیارات اــث: المهـالـد الثــالُبع. ٣

  )١٣( دولـــج

ــة  ــث: المهــارات األكادیمیــة، مرتب ــة لفقــرات الُبعــد الثال المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاری

  تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

 راتــــــــــــــــــــقـالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

ة ـدرج

  رـالتقدی

 عالیة ٠,٧٨ ٤,١٥ أتقن ما أقوم به من أعمال.أسعى إلى أن  ١٨ ١

 عالیة ١,٠٤ ٤,٠١ أذهب في المواعید المحددة للكلیة ومعي جمیع أدواتي. ٢٨ ٢

 عالیة ٠,٩٣ ٣,٩٩ تمام المهام والواجبات المطلوبة مني.إاعتمد على نفسي في  ٣ ٣

 عالیة ٠,٩٣ ٣,٩٧ استجیب لتعلیمات المدرسین وأنفذها. ١٣ ٤

 عالیة ٠,٩٢ ٣,٦٧ استطیع انجاز المهام المطلوبة مني دون االعتماد على اآلخرین. ٨ ٥

 متوسطة ١,١١ ٣,٣٤ أتجاهل تشتیت أصدقائي لي أثناء أداء العمل. ٣٧ ٦

 متوسطة ١,١٩ ٣,٣١ ال أتردد في طلب المساعدة أو السؤال عند الحاجة لذلك. ٣٣ ٧

 متوسطة ٠,٩٧ ٣,١٨ أجید استغالل وقت الفراغ. ٢٣  ٨

 عالیة ٠,٥٥ ٣,٧٠ الُبعد الثالث: المهارات األكادیمیة  

واالنحـراف المعیـاري العـام لفقـرات الُبعـد الثـاني:  ) المتوسـط الحسـابي العـام١٣یبین الجدول (

ــد ( إدارة الـــذات، إذ بلـــغ ــدیر ٠,٥٥) بـــانحراف معیـــاري عـــام (٣,٧٠المتوســـط العـــام للُبعـ )، وبدرجـــة تقـ

" أسـعى إلـى أن أتقـن مـا أقـوم بـه مـن أعمــال) والتـي تـنص علـى "١٨الفقـرة رقـم (عالیـة. حیـث جـاءت 

) ٢٨)، تلتهــا فــي المرتبــة الثانیــة الفقــرة رقــم (٤,١٥فــي المرتبــة األولــى بــأعلى متوســط حســابي بلــغ (

)، تلتهـا ٤,٠١" بمتوسـط حسـابي بلـغ (أذهب في المواعید المحددة للكلیة ومعي جمیع أدواتيونصها "

اعتمـــد علـــى نفســـي فـــي اتمـــام المهـــام والواجبـــات المطلوبـــة منـــي ) "٣الثالثـــة الفقـــرة رقـــم ( فـــي المرتبـــة



٧٤ 

" فـي أجید اسـتغالل وقـت الفـراغ) ونصها "٢٣)، بینما جاءت الفقرة رقم (٣,٩٩"بمتوسط حسابي بلغ (

  ).٣,١٨المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ (

  :ةـــاعــع: الطــرابـد الــالُبع. ٤

  )١٤( دولــــج

المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لفقــرات الُبعــد الرابــع: الطاعــة، مرتبــة تنازلیــا حســب 

  المتوسطات الحسابیة

 راتــــــــــــــــــقــالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  الممارسة

 عالیة ٠,٨٢ ٤,٠٣ التزم بمعاییر المجموعة التي أنتمي إلیها. ٩ ١

 عالیة ٠,٩٥ ٤,٠٢ اتبع التعلیمات واإلرشادات الموجهة لي. ٤ ٢

 عالیة ٠,٩٥ ٣,٧٥ أستطیع إتمام المهام المطلوبة بوقتها. ٢٩ ٣

أرحب في مشاركة أصـدقائي لـي فـي أدواتـي وألعـابي واألشـیاء  ١٩ ٤

 الخاصة بي.

 عالیة  ١,١٨ ٣,٥٦

 عالیة ٠,٩٩ ٣,٥٠ استجیب للنقد بطریقة مالئمة. ٢٤ ٥

 متوسطة ١,١٤ ٣,٤٠ أهتم باألنشطة الترویحیة. ٣٤ ٦

 متوسطة ٠,٩٦ ٣,١٧ استغل الوقت بطریقة جیدة. ١٤ ٧

 عالیة ٠,٥٦ ٣,٦٣ ةـــع: الطاعــد الرابــالُبع  

الُبعـد الرابــع:  االنحـراف المعیــاري العـام لفقــراتو  ) المتوســط الحسـابي العــام١٤یبـین الجـدول (

وبدرجـة تقـدیر عالیـة.  ،)٠,٥٦) بـانحراف معیـاري عـام (٣,٦٣المتوسـط العـام للُبعـد ( الطاعة، إذ بلغ

" فـي المرتبـة التـزم بمعـاییر المجموعـة التـي أنتمـي إلیهـا) والتي تنص على "٩حیث جاءت الفقرة رقم (

ــــغ ( ـــط حســــابي بل ــــى بــــأعلى متوســ ــم ( ،)٤,٠٣األول ــــي المرتبــــة الثانیـــــة الفقــــرة رقــ   ) ونصـــــها ٤تلتهـــــا ف

تلتهـــا فــي المرتبـــة الثالثـــة  ،)٤,٠٢" بمتوســـط حســـابي بلــغ (التعلیمـــات واإلرشــادات الموجهـــة لــي اتبــع"

ــم ( ـــتطیع إتمــــام المهــــام المطلوبــــة بوقتهــــا) "٢٩الفقــــرة رقــ ــــغ (أسـ ـــط حســــابي بل   بینمــــا  ،)٣,٧٥" بمتوسـ

  " فــي المرتبــة األخیــرة بمتوســط حســابي اســتغل الوقــت بطریقــة جیــدة) ونصــها" ١٤جــاءت الفقــرة رقــم (

  ).٣,١٧بلغ (



٧٥ 

  :ةــس: التوكیدیـد الخامــالُبع .٥

  )١٥(دول ـــج

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات الُبعد الخامس: التوكیدیة، مرتبة تنازلیا حسـب 

  المتوسطات الحسابیة

  راتــــــــــــــــــقــالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

 عالیة ٠,٧٨ ٤,٤٦  اعترف بالجمیل. ١٠ ١

 عالیة ٠.٩٦  ٣,٩٧ ثقتي بنفسي كبیرة. ٢٠ ٢

 عالیة ١,١٧ ٣,٧٣ أستطیع قول ال في حالة عدم رغبتي بالمشاركة. ٤٧ ٣

 عالیة ١,٠٩ ٣,٦١ لدي ثقة بنفسي عند تعاملي مع النوع االجتماعي اآلخر. ٣٨ ٤

 عالیة ١,١٧ ٣,٥٠  أراها غیر عادلة.اعترض على القوانین التي  ٣٠ ٥

 عالیة ١,١٠  ٣,٥٠ أستطیع أن أعبر عن مشاعري عندما یخطئ أحد في حقي. ٤٠ ٦

 متوسطة ١,٠٨ ٣,٣٦ أبدأ الحوار مع اآلخرین. ٥ ٧

 متوسطة ١,٢٦ ٣,٢٧ أحب االشتراك في األنشطة الجماعیة. ٤٢  ٨

 متوسطة ١,٢٠ ٣,٢٤ أكون صداقات كثیرة. ٢٥ ٩

 متوسطة ١,٠٦ ٣,٢٢ الجمیع یرید أن أنضم ألشاركهم أنشطتهم وأن أكون معهم. ٤٥ ١٠

 متوسطة ١,٢٠ ٣,١٦ أجید تقدیم نفسي ألشخاص أراهم ألول مرة. ٣٥ ١١

 متوسطة ١,٢٩ ٣,١١ ادعو أصدقائي لمشاركتي في اللعب والترفیه. ١٥ ١٢

 ةــیـعال ٠,٦٢ ٣,٥١ ةـدیـد الخامس: التوكیــالُبع  

ــدول (یبـــــین  ــد  ) المتوســـــط الحســـــابي العـــــام١٥الجـــ واالنحـــــراف المعیـــــاري العـــــام لفقـــــرات الُبعـــ

)، وبدرجــة ٠,٦٢) بــانحراف معیــاري عــام (٣,٥١المتوســط العــام للُبعــد ( الخــامس: التوكیدیــة، إذ بلــغ

" فــي المرتبــة األولــى اعتــرف بالجمیــل) والتــي تــنص علــى "١٠تقــدیر عالیــة. حیــث جــاءت الفقــرة رقــم (

ثقتــي بنفســي ) ونصـها "٢٠تلتهــا فـي المرتبــة الثانیـة الفقــرة رقــم ( ،)٤,٤٦متوســط حسـابي بلــغ (بـأعلى 

أســتطیع قــول ال فــي ) "٤٧تلتهــا فــي المرتبــة الثالثــة الفقــرة رقــم ( ،)٣,٩٧" بمتوســط حســابي بلــغ (كبیــرة

ا" ) ونصــه١٥بینمــا جــاءت الفقــرة رقــم ( ،)٣,٧٣" بمتوســط حســابي بلــغ (حالــة عــدم رغبتــي بالمشــاركة

  ).٣,١١" في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ (ادعو أصدقائي لمشاركتي في اللعب والترفیه

  



٧٦ 

  ه:ــا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، ونصـًـثانی

  ى المرونة النفسیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة في سلطنة عمان"؟ـو ا مستــ"م

ولإلجابة عن هذا السـؤال تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لتقـدیرات 

حســب درجــة المرونــة النفســیة لــدى طلبــة كلیــة العلــوم الشــرعیة فــي ســلطنة عمــان عینــة الدراســة حــول 

  وضح ذلك.) ١٦مقیاس المرونة النفسیة، والجدول رقم (

  )١٦(دول ـــج

واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات العینة على أبعـاد مقیـاس المرونـة النفسـیة، المتوسطات الحسابیة 

  مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي اورــــــــــالمح الرقم الرتبة

 ٠,٨٣ ٣,٧٣  الُبعد الثالث: االجتماعي  ٣  ١

 ٠,٥١ ٣,٧١ الُبعد الثاني: العقلي  ٢  ٢

 ٠,٥٥ ٣,٣٦  الُبعد األول: االنفعالي  ١  ٣

 ٠,٤٤ ٣,٥٨  لـكـالمقیاس ك   

) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات عینـة الدراسـة حـول ١٦یبین الجدول (

درجـــة المرونـــة النفســـیة لـــدى طلبـــة كلیـــة العلـــوم الشـــرعیة فـــي ســـلطنة عمـــان حســـب مقیـــاس المرونـــة 

ــیة ــط حســــابي بلــــغ ، حیــــث جــــاء فــــي المرتبــــة النفســ ــث: االجتمــــاعي، بــــأعلى متوســ ـــد الثالــ األولــــى الُبعـ

الُبعـــد الثـــاني: العقلـــي، بـــأعلى متوســـط  تـــاله فـــي المرتبـــة الثانیــة ،)٠,٥٣) وانحــراف معیـــاري (٣,٧٣(

فیمــا جــاء فــي المرتبــة الثالثــة واألخیــرة الُبعــد األول:  ،)٠,٥١) وانحــراف معیــاري (٣,٧١حســابي بلــغ (

وبلــغ المتوســط الحســابي  ،)٠,٥٥) وانحــراف معیــاري (٣,٣٦ط حســابي بلــغ (االنفعــالي، بــأعلى متوســ

  ) بدرجة تقدیر عالیة.٠,٤٤بانحراف معیاري عام ( ،)٣,٥٨العام للمقیاس ككل (

  

  



٧٧ 

  :اسـرات المقیــــقـوى فــمست

 )١٧جــدول (

تنازلیـا حسـب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مقیاس المرونة النفسیة، مرتبـة 

  المتوسطات الحسابیة

  راتــــــــــــــــــقــالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

 عالیة ٠,٧٤ ٤,٤٠ عالقاتي مع اآلخرین مبنیة على االحترام والتقدیر. ٢١ ١

 عالیة ١,٠١ ٤,٣٥ أتمثل لتعلیمات والدي بناء على رأي الشرع الحنیف. ٣٥ ٢

 عالیة ٠,٩٨ ٤,١٦ احترم أراء والدّي بالرغم من تعارضها مع رأیي الشخصي. ٢٩ ٣

 عالیة ٠,٩٦ ٤,١١ أشارك أسرتي في مواجهة وحل المشاكل التي تواجهنا في األسرة. ٢٣ ٣

 عالیة ٠,٩٩ ٤,٠٩ لدي حب استطالع ورغبة في معرفة الشيء الجدید. ١٩ ٤

 عالیة ٠,٩٩ ٤,٠٤ المواضیع األسریة مع أفراد أسرتي.أشارك في النقاشات حول  ٢٤ ٥

 عالیة ٠,٩٦ ٣,٩٩ اعترف بالخطأ إذا اقتنعت بوجهة النظر المخالفة. ١١ ٦

 عالیة ٠,٨٩ ٣,٩٨ أشارك اآلخرین في مناسباتهم السعیدة والحزینة. ٣ ٧

  اؤمــــــــن بــــــــأن الخــــــــالف فــــــــي الــــــــرأي ضــــــــرورة إلثــــــــراء الموضــــــــوع  ١٧ ٨

  المطروح للنقاش.

 عالیة ٠,٩٧ ٣,٩٤

 عالیة ١,٠٨ ٣,٨٨ أشارك في األعمال البیتیة بالرغم من انشغالي باألعباء الدراسیة. ٣١ ٩

 عالیة ٠,٩٣ ٣,٨٨ أنفذ رغبات أستاذي بحسب امكانیاتي. ٣٧ ١٠

 عالیة ٠,٩٤ ٣,٨٧ أسعى لمساعدة اآلخرین في محنهم. ٦ ١١

 عالیة ٠,٩٠ ٣,٨٦ مهما كانت العقبات فإنني أسعى لتحقیق أهدافي. ١٦ ١٢

أقــدم المســاعدة لزمالئــي فــي حــل المســائل الدراســیة التــي ال یقــدرون  ٢٧ ١٣

  على حلها.

 عالیة ١,٠٠ ٣,٨٥

 عالیة ٠,٨٩ ٣,٨٤ اتخذ قراراتي بنفسي. ١ ١٤

 عالیة ٠,٩٨ ٣,٨٣ أتقبل االنتقاد البناء بصدر رحب. ٢ ١٥

  أصــــغي للـــــراي المخـــــالف لـــــي ألســــتوعب حقائقـــــه التـــــي قـــــد تكـــــون  ١٤ ١٦

 غائبة عني.

 عالیة ٠,٩٥ ٣,٧٨

ــاة المثمــرة هــي التــي تنطــوي علــى مشــكالت أســتطیع  ٢٢ ١٧   أعتقــد أن الحی

 أن أواجهها.

 عالیة ٠,٩٥ ٣,٧٨

 عالیة ١,٠٨ ٣,٧٧ أصف نفسي بأنني ذو شخصیة لطیفة وقویة. ٢٥ ١٨

ــــرر  ٨ ١٩ ــــم أق ــــى أن اســــتمع لآلخــــرین ث ــــدئي إل ــــي هــــو رأي مب ــــر رأی   أعتب

 الرأي النهائي.

 عالیة ١,٠٥ ٣,٧٠

 عالیة ٠,٩٨ ٣,٧٠ عادة ما أفكر جیدا قبل أن أقدم على فعل أي شيء. ٢٠ ٢٠

 عالیة ١,٠١ ٣,٦٥ لدي الجرأة لمواجهة الواقع مهما كان مؤلما. ٤ ٢١



٧٨ 

  راتــــــــــــــــــقــالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

 عالیة ١,٠٨  ٣,٦٠ أحد ما.أضبط انفعال الغضب كلما أساء لي  ٤٠ ٢٢

 عالیة ١,١٠ ٣,٥٩ أسعى لبناء عالقات اجتماعیة مع اآلخرین. ٩ ٢٣

 عالیة ١,١٠ ٣,٥٨ أضع خططا وأهدافا لحیاتي. ١٠ ٢٤

 عالیة ١,٠٨ ٣,٥٠ عندما أحل مشكلة أجد متعة في التحرك لمشكلة أخرى. ٧ ٢٥

 متوسطة ١,١٩ ٣,٤٧ أتمسك برأیي بالرغم من صواب الرأي اآلخر. ٥ ٢٦

أقـــدم المســــاعدة إلخـــوتي فــــي حـــل واجبــــاتهم الجامعیـــة بــــالرغم مــــن  ٣٣ ٢٧

  انشغالي بدراستي.

 متوسطة ١,١٧ ٣,٤٢

 متوسطة ١,١٤ ٣,٣٨ أشارك في األنشطة المجتمعیة واألعمال التطوعیة. ١٨ ٢٨

 متوسطة ١,٠٥ ٣,٣٧ أغتنم أي فرصة للتواصل مع اآلخرین. ١٢ ٢٩

 متوسطة ١,١٢ ٣,٣٠ على تكوین صداقات جدیدة بسهولة.لدي القدرة  ١٥ ٣٠

 متوسطة ١,٢٨ ٣,٢٢ یقلقني عدم وجود أسئلة اختار منها ألجیب خالل االختبارات. ٣٨ ٣١

 متوسطة ١,٠٨ ٣,١٤ أشعر بالخوف من مواجهة المشكالت. ١٣ ٣٢

أخجل من اإلجابة على االسـئلة التـي یوجههـا المحاضـر بـالرغم مـن  ٢٨ ٣٣

 لإلجابة الصحیحة.معرفتي 

 متوسطة ١,٤٠ ٣,٠٤

 متوسطة ١,٣٩ ٢,٩٢  أرفض القیام باألعمال التي یكلفني بها والدّي إذا تعارضت مع مبادئي. ٢٦ ٣٤

 متوسطة ١,٢٩ ٢,٨٩ أرتبك عندما یوجه لي المحاضر سؤاال أمام اآلخرین. ٣٠ ٣٥

 متوسطة ١,٢٥ ٢,٨٢ أتردد في االستفسار من أساتذتي عن مواضیع ال أفهمها. ٣٤ ٣٦

 متوسطة ١,٣١ ٢,٧٦ أشعر بحرج من االتصال بأساتذتي. ٣٢ ٣٧

 متوسطة ١,٢٣ ٢,٧٠ أشارك في األنشطة والفعالیات الطالبیة داخل الجامعة. ٣٩ ٣٨

 متوسطة ١,٢٣ ٢,٣٦ أشعر بالملل والضیق عندما یتجاوز وقت المحاضرة المحدد. ٣٦ ٣٩

 عالیة ٠,٤٤ ٣,٥٨ لـكـالمقیاس ك  

ــدول ( ــاري العــــام لفقــــرات مقیــــاس ١٧یبــــین الجــ ) المتوســــط الحســــابي العــــام واالنحــــراف المعیــ

ـــة النفســــیة، إذ بلـــغ المتوســــط العـــام ( ــدیر ٠,٤٤) بــــانحراف معیـــاري عــــام (٣,٥٨المرون )، وبدرجـــة تقــ

) والتــي تــنص علــى "عالقــاتي مــع اآلخــرین مبنیــة علــى االحتــرام ٢١عالیــة. حیــث جــاءت الفقــرة رقــم (

تلتهـا فـي المرتبـة الثانیـة الفقـرة رقـم  ،)٤,٤٠والتقدیر" فـي المرتبـة األولـى بـأعلى متوسـط حسـابي بلـغ (

)، ٤,٣٥" بمتوسـط حسـابي بلــغ (أتمثـل لتعلیمـات والـدي بنـاء علـى رأي الشـرع الحنیـف) ونصـها "٣٥(

" مـع رأیـي الشخصـي احتـرم أراء والـدّي بـالرغم مـن تعارضـها) "٢٩تلتها في المرتبة الثالثة الفقـرة رقـم (

أشـــعر بالملــل والضـــیق عنـــدما ) ونصــها "١)، بینمـــا جــاءت الفقـــرة رقـــم (٤,١٦بمتوســط حســـابي بلــغ (

  ).٢,٣٦" في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ (یتجاوز وقت المحاضرة المحدد



٧٩ 

  :دــعـوى فقرات كل بُ ــمست

  :يـالـد األول: االنفعــالُبع .١

  )١٨(دول ـــج

الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لفقــرات الُبعـد األول: االنفعـالي، مرتبـة تنازلیـا حســب المتوسـطات 

  المتوسطات الحسابیة

 راتــــــــــــــــــقــالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

 عالیة ٠,٩٩ ٤,٠٩ لدي حب استطالع ورغبة في معرفة الشيء الجدید. ١٩ ١

 عالیة ٠,٩٠ ٣,٨٦ مهما كانت العقبات فإنني أسعى لتحقیق أهدافي. ١٦ ٢

 عالیة ٠,٨٩ ٣,٨٤ اتخذ قراراتي بنفسي. ١ ٣

أعتقــــد أن الحیــــاة المثمــــرة هـــــي التــــي تنطــــوي علــــى مشـــــكالت  ٢٢ ٤

 أستطیع أن أواجهها.

 عالیة ٠,٩٥ ٣,٧٨

 عالیة ١,٠٨ ٣,٧٧ أصف نفسي بأنني ذو شخصیة لطیفة وقویة. ٢٥ ٥

 عالیة ١,٠١ ٣,٦٥ لدي الجرأة لمواجهة الواقع مهما كان مؤلما. ٤ ٦

  عالیة ١,٠٨ ٣,٦٠ أضبط انفعال الغضب كلما أساء لي أحد ما. ٤٠ ٧

 عالیة ١,١٠  ٣,٥٨ أضع خططا وأهدافا لحیاتي. ١٠  ٨

 عالیة ١,٠٨ ٣,٥٠ عندما أحل مشكلة أجد متعة في التحرك لمشكلة أخرى. ٧ ٩

 متوسطة ١,٢٨ ٣,٢٢ وجود أسئلة اختار منها ألجیب خالل االختبارات.یقلقني عدم  ٣٨ ١٠

 متوسطة ١,٠٨ ٣,١٤ أشعر بالخوف من مواجهة المشكالت. ١٣ ١١

أخجل من اإلجابـة علـى االسـئلة التـي یوجههـا المحاضـر بـالرغم  ٢٨ ١٢

 من معرفتي لإلجابة الصحیحة.

 متوسطة ١,٤٠ ٣,٠٤

 متوسطة  ١,٢٩  ٢,٨٩ المحاضر سؤاال أمام اآلخرین.أرتبك عندما یوجه لي  ٣٠ ١٣

 متوسطة  ١,٢٥  ٢,٨٢ أتردد في االستفسار من أساتذتي عن مواضیع ال أفهمها. ٣٤  ١٤

 متوسطة  ١,٣١  ٢,٧٦  أشعر بحرج من االتصال بأساتذتي. ٣٢  ١٥

  ضعیفة  ١,٢٣  ٢,٣٦ أشعر بالملل والضیق عندما یتجاوز وقت المحاضرة المحدد. ٣٦  ١٦

 متوسطة ٠,٥٥ ٣,٣٦ الُبعد األول: االنفعالي  

واالنحــراف المعیـاري العــام لفقـرات الُبعــد األول:  ) المتوسـط الحســابي العـام١٨یبـین الجــدول (

ــد ( االنفعــــالي، إذ بلــــغ ــدیر  ،)٠,٥٥) بــــانحراف معیــــاري عــــام (٣,٣٦المتوســــط العــــام للُبعــ وبدرجــــة تقــ

لــدي حــب اســتطالع ورغبــة فــي معرفــة ) والتــي تــنص علــى" ١٩متوســطة. حیــث جــاءت الفقــرة رقــم (

)، تلتها فـي المرتبـة الثانیـة الفقـرة ٤,٠٩" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ (الشيء الجدید
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)، ٣,٨٦بي بلـغ (" بمتوسـط حسـامهما كانت العقبات فـإنني أسـعى لتحقیـق أهـدافي) ونصها "١٦رقم (

)، بینمــا ٣,٨٤" بمتوســط حســابي بلــغ (اتخــذ قراراتــي بنفســي) "١تلتهــا فــي المرتبــة الثالثــة الفقــرة رقــم (

ــم ( ـــرة رقـ ــت المحاضـــرة المحـــدد) ونصـــها "٣٦جـــاءت الفق ــعر بالملـــل والضـــیق عنـــدما یتجـــاوز وقـ   " أشـ

  ).٢,٣٦في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ (

  :ليـالعقي: ـد الثانــالُبع .٢

  )١٩( دولـــج

المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لفقــرات الُبعــد الثــاني: العقلــي، مرتبــة تنازلیــا حســب 

  المتوسطات الحسابیة

 راتــــــــــــــــــقــالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

ـــــا  ٢٣ ١ ـــــي تواجهن ـــــي مواجهـــــة وحـــــل المشـــــاكل الت   أشـــــارك أســـــرتي ف

 في األسرة.

 عالیة ٠,٩٦ ٤,١١

 عالیة ٠,٩٦ ٣,٩٩ اعترف بالخطأ إذا اقتنعت بوجهة النظر المخالفة. ١١ ٢

ــــــأن الخــــــالف فــــــي الــــــرأي ضــــــرورة إلثــــــراء الموضــــــوع  ١٧ ٣   اؤمــــــن ب

 المطروح للنقاش.

 عالیة ٠,٩٧ ٣,٩٤

 عالیة ٠,٩٨ ٣,٨٣ بصدر رحب.أتقبل االنتقاد البناء  ٢ ٤

أصـــغي للـــراي المخـــالف لـــي ألســـتوعب حقائقـــه التـــي قـــد تكـــون  ١٤ ٥

 غائبة عني.

 عالیة ٠,٩٥ ٣,٧٨

أعتبــر رأیــي هــو رأي مبــدئي إلــى أن اســتمع لآلخــرین ثــم أقـــرر  ٨ ٦

 الرأي النهائي.

 عالیة ١,٠٥ ٣,٧٠

 عالیة ٠,٩٨ ٣,٧٠ عادة ما أفكر جیدا قبل أن أقدم على فعل أي شيء. ٢٠ ٧

 متوسطة ١,١٩ ٣,٤٧ أتمسك برأیي بالرغم من صواب الرأي اآلخر. ٥  ٨

  أرفـــض القیـــام باألعمـــال التـــي یكلفنـــي بهـــا والـــدّي إذا تعارضـــت  ٢٦  ٩

 مع مبادئي.

 متوسطة ١,٣٩ ٢,٩٢

 عالیة ٠,٥١ ٣,٧١  الُبعد الثاني: العقلي  

المعیـاري العـام لفقـرات الُبعـد الثـاني: واالنحـراف  ) المتوسـط الحسـابي العـام١٩یبین الجدول (

وبدرجــة تقــدیر عالیــة.  ،)٠,٥٥) بــانحراف معیــاري عــام (٣,٧١المتوســط العــام للُبعــد ( العقلــي، إذ بلــغ

أشـــارك أســـرتي فـــي مواجهـــة وحـــل المشـــاكل التـــي ) والتـــي تـــنص علـــى "٢٣حیـــث جـــاءت الفقـــرة رقـــم (

تلتهـا فـي المرتبـة الثانیـة  ،)٤,١١سـابي بلـغ (" فـي المرتبـة األولـى بـأعلى متوسـط حتواجهنا في األسرة
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" بمتوســط حســابي بلــغ اعتــرف بالخطــأ إذا اقتنعــت بوجهــة النظــر المخالفــة) ونصــها "١١الفقــرة رقــم (

اؤمـــن بـــأن الخـــالف فـــي الـــرأي ضـــرورة إلثـــراء ) "١٧)، تلتهـــا فـــي المرتبـــة الثالثـــة الفقـــرة رقـــم (٣,٩٩(

) ونصـــها ٢٦بینمـــا جـــاءت الفقـــرة رقـــم ( ،)٣,٩٤( " بمتوســـط حســـابي بلـــغالموضـــوع المطـــروح للنقـــاش

" فـي المرتبـة األخیـرة بمتوسـط أرفض القیام باألعمال التي یكلفني بها والدّي إذا تعارضت مع مبـادئي"

  ).٢,٩٢حسابي بلغ (

  :يـالُبعد الثالث: االجتماع .٣

  )٢٠(دول ــــج

الثالث: االجتماعي، مرتبـة تنازلیـا حسـب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات الُبعد 

  المتوسطات الحسابیة

  راتــــــــقـالف الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

 عالیة ٠,٧٤ ٤,٤٠ عالقاتي مع اآلخرین مبنیة على االحترام والتقدیر. ٢١ ١

 عالیة ١,٠١ ٤,٣٥ أتمثل لتعلیمات والدي بناء على رأي الشرع الحنیف. ٣٥ ٢

 عالیة ٠,٩٨ ٤,١٦ احترم أراء والدّي بالرغم من تعارضها مع رأیي الشخصي. ٢٩ ٣

  أشـــــــارك فــــــــي النقاشــــــــات حــــــــول المواضــــــــیع األســــــــریة مــــــــع  ٢٤ ٤

 أفراد أسرتي.

 عالیة ٠,٩٩ ٤,٠٤

 عالیة  ٠,٨٩ ٣,٩٨ أشارك اآلخرین في مناسباتهم السعیدة والحزینة. ٣ ٥

ـــــــــالرغم مـــــــــن انشـــــــــغالي  ٣١ ٦ ـــــــــة ب   أشـــــــــارك فـــــــــي األعمـــــــــال البیتی

  باألعباء الدراسیة.

 عالیة ١,٠٨ ٣,٨٨

 عالیة ٠,٩٣ ٣,٨٨ أنفذ رغبات أستاذي بحسب امكانیاتي. ٣٧ ٧

 عالیة ٠,٩٤ ٣,٨٧ أسعى لمساعدة اآلخرین في محنهم. ٦  ٨

ــــي فــــي حــــل المســــائل الدراســــیة التــــي  ٢٧  ٩ ــــدم المســــاعدة لزمالئ   أق

  على حلها.ال یقدرون 

 عالیة ١,٠٠  ٣,٨٥

 عالیة ١,١٠ ٣,٥٩ أسعى لبناء عالقات اجتماعیة مع اآلخرین. ٩  ١٠

أقدم المساعدة إلخوتي في حل واجبـاتهم الجامعیـة بـالرغم مـن  ٣٣  ١١

 انشغالي بدراستي.

 متوسطة ١,١٧ ٣,٤٢

 متوسطة ١,١٤ ٣,٣٨ أشارك في األنشطة المجتمعیة واألعمال التطوعیة. ١٨  ١٢

 متوسطة ١,٠٥ ٣,٣٧ أغتنم أي فرصة للتواصل مع اآلخرین. ١٢  ١٣

 متوسطة ١,١٢ ٣,٣٠ لدي القدرة على تكوین صداقات جدیدة بسهولة. ١٥  ١٤

 متوسطة ١,٢٣ ٢,٧٠ أشارك في األنشطة والفعالیات الطالبیة داخل الجامعة. ٣٩  ١٥

 عالیة ٠,٥٣  ٣,٧٣ يـد الثالث: االجتماعــــــالُبع  



٨٢ 

واالنحـراف المعیـاري العـام لفقـرات الُبعـد الثالـث:  المتوسط الحسـابي العـام )٢٠( الجدولیبین 

ــدیر ٠,٥٣) بـــانحراف معیـــاري عـــام (٣,٧٣المتوســـط العـــام للُبعـــد ( االجتمـــاعي، إذ بلـــغ )، وبدرجـــة تقـ

عالقــاتي مــع اآلخــرین مبنیــة علــى االحتــرام ) والتــي تــنص علــى "٢١عالیــة. حیــث جــاءت الفقــرة رقــم (

)، تلتهـا فـي المرتبـة الثانیـة الفقـرة رقـم ٤,٤٠" فـي المرتبـة األولـى بـأعلى متوسـط حسـابي بلـغ (والتقدیر

 ،)٤,٣٥" بمتوسـط حسـابي بلــغ (أتمثـل لتعلیمـات والـدي بنـاء علـى رأي الشـرع الحنیـف) ونصـها "٢٥(

مـع رأیـي الشخصـي  احتـرم أراء والـدّي بـالرغم مـن تعارضـها) "٢٩تلتها فـي المرتبـة الثالثـة الفقـرة رقـم (

أشـارك فـي األنشـطة والفعالیـات ) ونصها "٢٣بینما جاءت الفقرة رقم ( ،)٤,١٦"بمتوسط حسابي بلغ (

  ).٢,٧٠" في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ (الطالبیة داخل الجامعة

  ا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، ونصه:ــًـثالث

ــة إحصــائیة فــي  درجــة المرونــة النفســیة وعالقتهــا بالمهــارات "هــل توجــد فــروق ذات دالل

االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة فـي سـلطنة عمـان تعـزى للمتغیـرات: النـوع االجتمـاعي، 

  والمعّدل األكادیمي، والتخصص؟"

لإلجابــة عـــن هـــذا الســؤال تـــم تحلیـــل البیانـــات الســتخراج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات 

من مقیاسي االستبانة، ومقارنة هذه المتوسـطات باسـتخدام اختبـار (ت) وتحلیـل  المعیاریة لكل مقیاس

ــّدل  ــــروق التــــي تعــــزى لمتغیــــرات: النــــوع االجتمــــاعي، والمعــ ــــة الف ـــن دالل ــــاین األحــــادي للتحقــــق مـ التب

  األكادیمي، والتخصص، على النحو التالي:

  :ي"ـوع االجتماعـالنر "ــ: متغیأوالً 

ــتخراج المتوســـــطات  ـــم اســ ــار (ت) لتقــــدیرات عینـــــة تـ ـــات المعیاریـــــة واختبــ الحســــابیة واالنحرافـ

الدراسة حـول درجـة المرونـة النفسـیة وعالقتهـا بالمهـارات االجتماعیـة لـدى طلبـة كلیـة العلـوم الشـرعیة 

  یوضح ذلك. )٢١( في سلطنة عمان حسب متغیر النوع االجتماعي، والجدول رقم

  

  



٨٣ 

  )٢١( دولــج

واالنحرافات المعیاریة واختبار (ت) ألثر متغیر النوع االجتماعي حول درجـة المتوسطات الحسابیة 

  المرونة النفسیة وعالقتها بالمهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة

 اورــــــــالمح
وع ـــالن

 االجتماعي

ات ـدرج

 ةـالحری

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

قیمة 

 (ت) 

الداللة 

 اإلحصائیة

مقیاس المهارات 

 االجتماعیة

 ٠,١٢٦ ٢,٣٥١ ٠,٥٢ ٣,٥٩ ١٢٣ ذكر

   ٠,٤٦ ٣.٦٣ ١٥٦ أنثى

 مقیاس المرونة النفسیة
 ٠,١٩١ ١,٧١٥ ٠,٤٦ ٣,٦٠ ١٢١ ذكر

   ٠,٤٢ ٣,٥٧ ١٥٦ أنثى

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  )٢١( یالحــظ مــن الجــدول رقــم

)٠,٠٥α≤ فــي تقــدیرات عینــة الدراســة حــول درجــة المرونــة النفســیة وعالقتهــا بالمهــارات االجتماعیــة (

  لــدى طلبــة كلیــة العلــوم الشــرعیة فــي ســلطنة عمــان حســب متغیــر النــوع االجتمــاعي فــي المقیاســین، 

)، فـي مقیـاس المهـارات االجتماعیـة، وبلغـت ٠,١٢٦)، وبداللة إحصائیة (٢,٣٥١إذ بلغت قیمة ت (

  ) في مقیاس المرونة النفسیة.٠,١٩١وبداللة إحصائیة ( ،)١,٧١٥( قیمة ت

  :ي"ـّدل األكادیمــالمعیر "ـا: متغـًـثانی

ــار (ت) لتقــــدیرات عینـــــة  ـــات المعیاریـــــة واختبــ ــطات الحســــابیة واالنحرافـ ــــم اســــتخراج المتوســـ ت

العلـوم الشـرعیة الدراسة حـول درجـة المرونـة النفسـیة وعالقتهـا بالمهـارات االجتماعیـة لـدى طلبـة كلیـة 

  یوضح ذلك. )٢٢( في سلطنة عمان حسب متغیر المعّدل األكادیمي، والجدول رقم

  )٢٢( دولـــج

ــر متغیــر المعــّدل األكــادیمي حــول  ــار (ت) ألث ــات المعیاریــة واختب المتوســطات الحســابیة واالنحراف

  الشرعیةدرجة المرونة النفسیة وعالقتها بالمهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم 

 ّدلـــــالمع ســیـایـالمق
درجات 

 الحریة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 قیمة (ت) 

الداللة 

 اإلحصائیة

مقیاس المهارات 

  االجتماعیة

 ٠,١٠٨ ٢,٦٠٦ ٠,٤٨ ٣,٦٢ ٢٤٧ مرتفع فوق المالحظة األكادیمیة

   ٠,٦٩ ٣,٤٧ ٨ تحت المالحظة األكادیمیة

مقیاس المرونة 

  النفسیة

 ٠,٠٠٠ ١٦,٨٢٩ ٠,٤٢ ٣,٥٨ ٢٤٥ مرتفع فوق المالحظة األكادیمیة

   ٠,٩٤ ٣,٣٣ ٨ تحت المالحظة األكادیمیة



٨٤ 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  )٢٢( یالحــظ مــن الجــدول رقــم

)٠,٠٥α≤ االجتماعیــة ) فــي تقــدیرات عینــة الدراســة حــول درجــة المرونــة النفســیة وعالقتهــا بالمهــارات

لـــدى طلبـــة كلیـــة العلـــوم الشـــرعیة فـــي ســـلطنة عمـــان حســـب متغیـــر المعـــّدل األكـــادیمي فـــي مقیـــاس 

  ).٠,١٠٨وبداللة إحصائیة ( ،)٢,٦٠٦المهارات االجتماعیة، إذ بلغت قیمة ت (

) ≥٠,٠٥αفیمـا یالحـظ مــن الجـدول وجـود فــروق ذات داللـة إحصـائیة عنــد مسـتوى الداللــة (

). وجــاءت ٠,٠٠٠وبداللــة إحصــائیة ( ،)١٦,٨٢٩نفســیة، إذ بلغــت قیمــة ت (فــي مقیــاس المرونــة ال

  الفروق االحصائیة لصالح الطلبة ذوي معّدل أكادیمي مرتفع فوق المالحظة األكادیمیة.

  :ص"ــر "التخصــیـا: متغــًـثالث

 حـول درجـةتم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لتقـدیرات عینـة الدراسـة 

المرونــة النفســیة وعالقتهــا بالمهــارات االجتماعیــة لــدى طلبــة كلیــة العلــوم الشــرعیة فــي ســلطنة عمــان 

  یوضح ذلك. )٢٣( ، والجدول رقمتعزى لمتغیر التخصص

  )٢٣( دولـــج

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألثر متغیـر التخصـص حـول درجـة المرونـة النفسـیة  

  وعالقتها بالمهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة في سلطنة عمان

 مقیاس المرونة النفسیة مقیاس المهارات االجتماعیة اییسـالمق  ددـالع  صـالتخص

  ٦٩  الفقه وأصوله
 ٣,٦٣ ٣,٥٦ الحسابيالمتوسط 

 ٠,٥٠ ٠,٥٦ االنحراف المعیاري

  ٥٥  أصول الدین
 ٣,٥٨ ٣,٦٤ المتوسط الحسابي

 ٠,٤١ ٠,٤٦ االنحراف المعیاري

  ١٥٥ الدراسات اإلسالمیة
 ٣,٥٦ ٣,٦٣ المتوسط الحسابي

 ٠,٤٢ ٠,٤٦ االنحراف المعیاري

  ٥١٢  الكلي
 ٣,٥٨ ٣,٦١ المتوسط الحسابي

 ٠,٤٤ ٠,٤٩ المعیارياالنحراف 



٨٥ 

تبیانــا متقاربــا فــي المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لتقــدیرات  )٢٣( یبــین الجــدول رقــم

حول درجـة المرونـة النفسـیة وعالقتهـا بالمهـارات االجتماعیـة لـدى طلبـة كلیـة العلـوم الشـرعیة عینة الدراسة 

  الدراسات اإلسالمیة). أصول الدین،الفقه وأصوله، في سلطنة عمان تعزى لمتغیر التخصص (

تحلیـل التبــاین  وللتأكـد مــن داللـة الفــروق اإلحصـائیة بــین المتوسـطات الحســابیة، تـم اســتخدام

  یوضح ذلك. )٢٤( والجدول ،)ANOVAاألحادي (

  )٢٤( دولــــج

) ألثر متغیر التخصص حول درجـة المرونـة النفسـیة وعالقتهـا ANOVAتحلیل التباین األحادي (

  بالمهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة في سلطنة عمان

 درــالمص اییســالمق
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحریة

 متوسط

 المربعات
 قیمة ف

الداللة 

 اإلحصائیة

مقیاس المهارات 

 االجتماعیة

 ٠,٥٧٦ ٠,٥٥٣ ٠,١٣٢ ٢ ٠,٢٦٣ بین المجموعات

  ٠,٢٣٨ ٢٧٦  ٦٥,٦٧٢ داخل المجموعات
 

 ٢٧٨  ٦٥,٩٣٥ الكلي
 

  
 

مقیاس المرونة 

 النفسیة

 ٠,٥٧٦ ٠,٥٥٣ ٠,١٠٧  ٢ ٠,٢١٤ بین المجموعات

  ٠,١٩٣ ٢٧٤  ٥٢,٩٤١ داخل المجموعات
  

 ٢٧٦  ٥٣,١٥٥ الكلي
   

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  )٢٤( یالحــظ مــن الجــدول رقــم

)٠,٠٥α≤ فــي تقــدیرات عینــة الدراســة حــول درجــة المرونــة النفســیة وعالقتهــا بالمهــارات االجتماعیــة (

ــین،  ــوم الشـــرعیة فـــي ســـلطنة عمـــان تعـــزى إلـــى متغیـــر التخصـــص فـــي المقیاسـ ــدى طلبـــة كلیـــة العلـ   لـ

في مقیـاس المهـارات االجتماعیـة، وبلغـت  ،)٠,٥٧٦وبداللة إحصائیة ( ،)٠,٥٥٣إذ بلغت قیمة ف (

  ) في مقیاس المرونة النفسیة.٠,٥٧٦وبداللة إحصائیة ( ،)٠,٥٥٣قیمة ف (

  

  



٨٦ 

  ه:ـا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع، ونصــًـرابع

ا بــین المرونــة النفســیة والمهــارات االجتماعیــة لــدى طلبــة "هــل هنــاك عالقــة دالــة احصــائیً 

  یة في سلطنة عمان؟"ـكلیة العلوم الشرع

طبیعــة ) لمعرفــة Pearsonتــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بیرســون ( لإلجابــة عــن هــذا الســؤال،

العالقــة بــین درجــة المرونــة النفســیة وعالقتهــا بالمهــارات االجتماعیــة لــدى طلبــة كلیــة العلــوم الشــرعیة 

  یوضح ذلك. ،)٢٥( والجدول، في سلطنة عمان

  )٢٥دول (ــــج

النفســیة والمهــارات االجتماعیــة لــدى ) للعالقــة بــین المرونــة Pearsonمعامــل ارتبــاط بیرســون (

  طلبة كلیة العلوم الشرعیة في سلطنة عمان

 اطــالقة االرتبـع ادـــاألبع
العالقة مع 

 األقران
 إدارة الذات

المهارات 

 األكادیمیة
 التوكیدیة الطاعة

مقیاس 

المهارات 

 االجتماعیة

 االنفعالي
 **٠,٦٠٧ **٠,٥٨٣ **٠,٤٦٤ **٠,٥٣٥ **٠,٥٩١ **٠,٤٥٣ ) rمعامل بیرسون (

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ حصائیةالداللة اإل

 العقلي
 **٠,٥٠٢ **٠,٣٦٧ **٠,٤١٦ **٠,٤٨٦ **٠,٥٦٦ **٠,٣٦٣ ) rمعامل بیرسون (

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ حصائیةالداللة اإل

 االجتماعي
 **٠,٧٣٣ **٠,٦٤٨ **٠,٥٥٦ **٠,٥٥٨ **٠,٦٢٦ **٠,٦٥٨ ) rمعامل بیرسون (

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ حصائیةالداللة اإل

مقیاس المرونة 

 النفسیة

 **٠,٧٦٠ **٠,٦٥٣ **٠,٥٩٠ **٠,٦٤٢ **٠,٧٢٢ **٠,٦١٣ ) rمعامل بیرسون (

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ حصائیةالداللة اإل

  .)٠,٠١الداللة أقل من (عند مستوى حصائیا إ** دالة 

ــم ( ـــدول رقـــ ــین الجــ ــود ) ٢٥یبــ ـــائیاوجــ ــتوى الداللـــــة  عالقـــــة دالـــــة إحصـ    )≥٠,٠١α(عنـــــد مســـ

ـــوم الشـــرعیة فـــي ســـلطنة عمـــان ـــدى طلبـــة كلیـــة العل ــین المرونـــة النفســـیة والمهـــارات االجتماعیـــة ل   ؛ بـ

تامـة وموجبـة؛  طردیـةوتجدر اإلشارة إلى أن قیم معامل االرتبـاط الخطـي بـین جمیـع أبعـاد المقیاسـین 

  وهذا یعني أن المرونة النفسیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة لها تـأثیر بالمهـارات االجتماعیـة لـدیهم، 

ـــائیة ( ــــة اإلحصـــ ــت الداللــ ــــل  ،)٠,٠٠٠إذ بلغــــ ــــین ككــ ــین المقیاســ ـــــون بــــ ــاط بیرسـ ــغ معامــــــل االرتبــــ وبلــــ
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)**٠,٧٦٠=r،( ) ــبته ـــكل عـــــام تُفســــــر مــــــا نســـ ـــیة بشـــ ـــارات ٧٦أي أن المرونـــــة النفســـ ــــن المهـــ %) مــ

ــــوم الشـــــرعیة، فیمـــــا ( ـــــة كلیـــــة العلـ ـــي ٢٤االجتماعیـــــة لـــــدى طلب ــــرى، وهــ ــــل أخـ ــــط تُفســـــره عوامـ   %) فقـ

نتیجــة تـــدعم نتیجـــة الســؤال األول والثـــاني وتقـــوي ضــرورة التوعیـــة بأهمیـــة المرونــة النفســـیة وعالقتهـــا 

  بالمهارات االجتماعیة.

االنفعــالي،  ) بــین الُبعــد األول:Pearsonبیرســون ( فیمــا تتــراوح مــا تفســره معــامالت االرتبــاط

، )%٥٩,١%) و(٤٥,٣مـــن مقیـــاس المرونـــة النفســـیة مـــع أبعـــاد مقیـــاس المهـــارات االجتماعیـــة بـــین (

ــع مقیـــاس المهـــارات االجتماعیـــة ككـــل ( وتتـــراوح مـــا تفســـره معـــامالت  ،%)٦٠,٧وبلـــغ تـــأثیر الُبعـــد مـ

ــون ( ــاط بیرسـ ، مـــن مقیـــاس المرونـــة النفســـیة مـــع أبعـــاد ) بـــین الُبعـــد الثـــاني: العقلـــيPearsonاالرتبـ

وبلـــغ تــأثیر الُبعـــد مـــع مقیـــاس المهـــارات  ،%)٥٦,٦%) و(٣٦,٣مقیــاس المهـــارات االجتماعیـــة بـــین (

) Pearsonفــي حــین تراوحــت مــا تفســره معــامالت االرتبــاط بیرســون ( ،%)٥٠,٢االجتماعیــة ككــل (

مــع أبعــاد مقیــاس المهــارات االجتماعیــة بــین الُبعــد الثالــث: االجتمــاعي، مــن مقیــاس المرونــة النفســیة 

%)، وهو أكثر أبعاد المرونة النفسـیة ارتباطـا بالمهـارات االجتماعیـة، إذ بلـغ ٦٥,٨%) و(٥٥,٦بین (

  %).٧٣,٣تأثیر الُبعد مع مقیاس المهارات االجتماعیة ككل (
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

 

 .ةــج الدراسـة نتائــمناقش - 

 .اتــــــالتوصی - 

 .اتــــــالمقترح - 
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  الفصل الخامس

  اتـیـج والتوصـة النتائــمناقش

  :ةــج الدراسـة نتائــ: مناقشأوالً 

یتضــمن هــذا الفصــل مناقشــة نتــائج الدراســة التــي هــدف إلــى التعــرف علــى "المرونــة النفســیة 

الشــرعیة فــي ســلطنة عمــان"، وفــي مــا یــأتي وعالقتهــا بالمهــارات االجتماعیــة لــدى طلبــة كلیــة العلــوم 

  مناقشة نتائج الدراسة.

"مــا مســتوى المهــارات االجتماعیــة لــدى طلبــة كلیــة مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالســؤال األول 

  العلوم الشرعیة في سلطنة عمان"؟

وللتحقــق مــن صــحة الســؤال األول تــم اســتخدام المتوســطات واالنحرافــات المعیاریــة ومســتوى 

الداللــة الســتجابة أفــراد العینــة علــى مقیــاس المهــارات االجتماعیــة وأشــارت نتــائج الدراســة الحالیــة عــن 

ــت مرتفعــــة،  ـــرعیة كانــ ــــة العلــــوم الشـ ــــة كلی ــدى طلب ـــة لــ ــتوى المهــــارات االجتماعیـ   الســــؤال األول أن مســ

) ٣,٥١) كحــد أعلــى لمجــال المهــارات األكادیمیـــة، و(٣,٧٠ذ بلغــت قیمــة المتوســط الحســابي بــین (إ

كحـــد أدنـــى فـــي مجـــال التوكیدیـــة، وقـــد بلـــغ المتوســـط الحســـابي لجمیـــع المجـــاالت لمقیـــاس المهـــارات 

) وهـي درجـة مرتفعـة، حیـث تـم اســتخدام المعیـار اآلتـي لتفسـیر نتـائج هـذا الســؤال ٣,٦١االجتماعیـة (

  ) یوضح ذلك.٢٦لجدول (وا

  )٢٦دول (ـــــج

  مستویات المهارات االجتماعیة وفقا للمتوسط الحسابي التالي:

  ةـیــارات االجتماعــة المهــدرج  طـــالمتوس

  مرتفعة  ٥- ٣,٣٤

  متوسطة ١,٦٧- ٣,٣٣

  منخفضة ١- ١,٦٦
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ــــى أن الطــــالب الجــــامعیین أكثــــر إدراكــــا ألهمیــــة  ـــارات ویعــــزو الباحــــث هــــذه النتیجــــة إل المهـ

فالمهـــارات االجتماعیـــة تمكـــن  االجتماعیـــة فـــي حیـــاتهم فهـــم یشـــعرون بـــذاتهم فـــي المجتمـــع الدراســـي،

معرفــة انفعاالتــه والــوعي بهــا وتنظیمهــا جیــدا وتمكنــه مــن التفاعــل بایجابیــة مــع اآلخــرین الطالــب مــن 

جتمــاعي والتعــرف والتعبیــر بــاتزان عــن مشــاعره اإلیجابیــة والســلبیة وضــبط انفعاالتــه فــي التفاعــل اال

علــى مشــاعر اآلخــرین وتلمیحــاتهم، وحســن التصــرف بمــا یناســب المواقــف وتمكــن الفــرد مــن التعــاون 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة أیضا انطالقـا مـن أن المهـارات االجتماعیـة تتضـمن ، مع اآلخرین بایجابیة

لتفاعــل معهــم علــى نحــو مهــارات انفعالیــة تســهم فــي تیســیر إقامــة عالقــات ودیــة مــع اآلخــرین وٕادارة ا

 یساعد على االقتراب منهم والتعرف علیهم.

وقــد یعــود إلــى قــدرة الفــرد علــى أن یتصــل بزمالئــه وبــاآلخرین ویبــادلهم أفكــاره ویشــاركهم فــي 

المعلومـــات التـــي یحتـــاجون إلیهـــا ویحـــاول كـــل فـــرد فهـــم أفكـــار اآلخـــرین وأشـــعارهم حتـــى یتمكنـــوا مـــن 

ـــترك، وهـــــذه ــــدف المشــ ــول إلـــــى الهـ ـــي، الوصـــ ــــل مـــــن (النفیعــ ــــات كـ ــق مـــــع دراسـ ــــة تتفـــ ؛ ٢٠٠٩النتیجـ

  ).٢٠١٣أحمد، ؛٢٠٠٥)، في حین أنها تختلف مع نتائج دراسات كل من (حجازي،٢٠١١سواعد،

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، ونصه:

  "ما مستوى المرونة النفسیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة في سلطنة عمان"؟

لســؤال الثــاني تــم اســتخدام المتوســطات واالنحرافــات المعیاریــة ومســتوى وللتحقــق مــن صــحة ا

الداللة الستجابة أفراد العینة على مقیاس المرونة النفسـیة وأشـارت نتـائج الدراسـة الحالیـة عـن السـؤال 

الثـــاني أن مســـتوى المرونـــة النفســـیة لـــدى طلبـــة كلیـــة العلـــوم الشـــرعیة كانـــت مرتفعـــة، إذ بلغـــت قیمـــة 

) كحــد أدنــى فــي المجــال ٣,٣٦) كحــد أعلــى للمجــال االجتمــاعي، و(٣,٧٣ســابي بــین (المتوســط الح

) وهـي درجـة ٣,٥٨االنفعالي، وقد بلغ المتوسط الحسابي لجمیع المجـاالت لمقیـاس المرونـة النفسـیة (

  ) یوضح ذلك.٢٧مرتفعة، حیث تم استخدام المعیار اآلتي لتفسیر نتائج هذا السؤال والجدول (
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  )٢٧(دول ـــج

  :مستویات المرونة النفسیة وفقا للمتوسط الحسابي التالي

  المرونـة النفسیةة ــدرج  طـــالمتوس

  مرتفعة  ٥- ٣,٣٤

  متوسطة ١,٦٧- ٣,٣٣

  منخفضة ١- ١,٦٦

إلـى الرؤیـة االیجابیـة للـذات، فطلبـة الكلیـة علـى درجـة عالیـة مـن ویعزو الباحث هذه النتیجة 

الثقة بالذات واإلیمان بالذات، یمّكنهم من معرفة وتنظـیم انفعـاالتهم، فیتحكمـون فـي مشـاعرهم السـلبیة 

ویجیــدون فهــم ومعرفــة مشــاعر اآلخــرین، فیتحكمــون فــي مشــاعرهم وتصــرفاتهم، ویكبحــون مشــاعرهم 

معرفة مشاعر اآلخرین، ولدیهم حساسیة جیـدة النفعـاالت ومشـاعر اآلخـرین. السلبیة، ویجیدون فهم و 

اختیـــار أفضـــل الســـبل والوســـائل لنقـــل األفكـــار ویمكـــن تفســـیر ذلـــك بـــامتالكهم لالتصـــال الفعـــال وهـــو 

ــأثیر االیجــــابي فــــي أفكــــارهم ومشــــاعرهم  ـــرین بصــــدق ووضــــوح بغــــرض التــ والمشــــاعر والســــلوك لآلخـ

  ذاتیة الخاصة.وسلوكهم بعیدا عن المصلحة ال

ـــم الواســـــع،  ـــات الدینیـــــة واطالعهـ ــون التخصصـ ـــونهم یدرســ ـــود إلـــــى طبیعــــة العینــــة كــ ـــد یعـ   وقـ

والدین من أكبر األسـباب الداعیـة لرفـع مسـتوى المرونـة النفسـیة بمـا ورد فـي آیـات القـرآن الكـریم وفـي 

ن السـعادة والصـحة السنة النبویة الشریفة من االهتمام بالمشاعر والسلوكیات وكیفیة إدارتها بمـا یضـم

ـــا أكــــد ذلــــك (الحجــــري، ــیة للفــــرد والمجتمــــع، كمـ ــق مــــع ٢٠١٣النفســ ـــته، وهــــذه النتیجــــة تتفــ   ) فــــي دراسـ

ــب، ــات كــــل مــــن ٢٠٠٤؛ مختــــار،٢٠٠٧دراســــات (الخطیــ )، فــــي حــــین أنهــــا تختلــــف مــــع نتــــائج دراســ

  ).٢٠٠٩؛ حسان،٢٠١٣(الحمداني،

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، ونصه:

ــل توجــــد ـــارات  "هــ ــــة النفســــیة وعالقتهــــا بالمهـ ـــائیة فــــي درجــــة المرون ــــة إحصـ ـــروق ذات دالل فـ

االجتماعیــة لــدى طلبــة كلیــة العلــوم الشــرعیة فــي ســلطنة عمــان تعــزى للمتغیــرات: النــوع االجتمــاعي، 

  والمعّدل األكادیمي، والتخصص؟"



٩٢ 

  :اعي"ــوع االجتمــر "النــیـ: متغأوالً 

ـــابیة  ــطات الحسـ ـــم اســــتخراج المتوســـ ــار (ت) لتقــــدیرات عینـــــة تـ ـــات المعیاریـــــة واختبــ واالنحرافـ

الدراسة حـول درجـة المرونـة النفسـیة وعالقتهـا بالمهـارات االجتماعیـة لـدى طلبـة كلیـة العلـوم الشـرعیة 

المتوسـطات الحسـابیة ) ٢١في سلطنة عمان حسـب متغیـر النـوع االجتمـاعي، ویوضـح الجـدول رقـم (

ـــیة واالنحرافــــات المعیاریــــة واختبــــار (ت)  ألثــــر متغیــــر النــــوع االجتمــــاعي حــــول درجــــة المرونــــة النفسـ

  وعالقتها بالمهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة.

) عــدم وجــود فـروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة ٢١ویالحـظ مــن الجــدول رقــم (

)٠,٠٥α≤المهــارات االجتماعیــة ) فــي تقــدیرات عینــة الدراســة حــول درجــة المرونــة النفســیة وعالقتهــا ب

لـدى طلبـة كلیـة العلــوم الشـرعیة فـي ســلطنة عمـان حسـب متغیـر النــوع االجتمـاعي فـي المقیاســین، إذ 

)، فــي مقیــاس المهــارات االجتماعیــة، وبلغــت ٠,١٢٦وبداللــة إحصــائیة ( ،)٢,٣٥١بلغــت قیمــة ت (

  ) في مقیاس المرونة النفسیة.٠,١٩١)، وبداللة إحصائیة (١,٧١٥قیمة ت (

ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى تشابه الظروف بین الذكور واإلناث فـي التنشـئة االجتماعیـة، 

وأصـبحت األثنـى  وتلقي المعارف والمعلومات، وتشابه ظروف األسر والمجتمعات في سلطنة عمـان،

  تتاح لها نفس الفرص في التعلیم أسوة بالذكور وتمارس األنشطة الثقافیة المختلفة والمتنوعة.

ـــع دراســــة كــــل (الحمــــداني،و  ـــة اتفقــــت مـ ـــذه الدراسـ ــري، ؛٢٠١٣نتیجــــة هـ ــویل ٢٠١٢الزهیــ ؛ آل شــ

ــة،٢٠١٢ونصـــر، ــار،٢٠١٠؛ وهبــ ــین أنهــــا اختلفـــت فــــي دراســــة (مختــ   ) لصــــالح الــــذكور، ٢٠٠٤)، فــــي حــ

  ) لصالح اإلناث.٢٠١١وفي دراسة ( العلوان،

  :ي"ـّدل األكادیمــیر "المعـ: متغاـًـثانی

ــتخراج المتوســـــطات  ـــم اســ ــار (ت) لتقــــدیرات عینـــــة تـ ـــات المعیاریـــــة واختبــ الحســــابیة واالنحرافـ

الدراسة حـول درجـة المرونـة النفسـیة وعالقتهـا بالمهـارات االجتماعیـة لـدى طلبـة كلیـة العلـوم الشـرعیة 

المتوسـطات الحسـابیة ) ٢٢في سلطنة عمان حسب متغیر المعّدل األكادیمي، ویوضح الجـدول رقـم (



٩٣ 

ـــة النفســـیة واالنحرافـــات المعیاریـــة و  اختبـــار (ت) ألثـــر متغیـــر المعـــّدل األكـــادیمي حـــول درجـــة المرون

  وعالقتها بالمهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة العلوم الشرعیة.

) عــدم وجــود فـروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة ٢٢ویالحـظ مــن الجــدول رقــم (

)٠,٠٥α≤یة وعالقتهــا بالمهــارات االجتماعیــة ) فــي تقــدیرات عینــة الدراســة حــول درجــة المرونــة النفســ

لـــدى طلبـــة كلیـــة العلـــوم الشـــرعیة فـــي ســـلطنة عمـــان حســـب متغیـــر المعـــّدل األكـــادیمي فـــي مقیـــاس 

  ).٠,١٠٨وبداللة إحصائیة ( ،)٢,٦٠٦المهارات االجتماعیة، إذ بلغت قیمة ت (

) ≥٠,٠٥αفیمـا یالحـظ مــن الجـدول وجـود فــروق ذات داللـة إحصـائیة عنــد مسـتوى الداللــة (

). وجــاءت ٠,٠٠٠)، وبداللــة إحصــائیة (١٦,٨٢٩فــي مقیــاس المرونــة النفســیة، إذ بلغــت قیمــة ت (

  الفروق االحصائیة لصالح الطلبة ذوي معّدل أكادیمي مرتفع فوق المالحظة األكادیمیة.

ویمكن عزو عدم وجـود فـروق دالـة فـي مقیـاس المهـارات االجتماعیـة أن عینـة الدراسـة مهمـا 

یعـود م العلمیة، یؤكدون على واقع األداء بغض النظر عن المؤهل العلمي لـدیهم، وقـد اختلفت درجته

إلى جهود الكلیة في تحقیق رسالتها المتعلقة بتوطید أواصر المحبـة والتفاعـل االجتمـاعي بـین طلبتهـا 

، وأمــا مــا یخــص مقیــاس المرونــة النفســیة بوجــود مــن جهــة، وبــین طلبتهــا ومدرســیهم مــن جهــة أخــرى

احصــائیة لصــالح ذوي المعــدل األكــادیمي فــوق المالحظــة بســبب زیــادة الحصــیلة العلمیــة التــي فــروق 

تحصــل علیهــا الطلبــة وتــم اســتیعابها جعلتــه أكثــر ثقــة بــالنفس وتفــاؤال وایجابیــة مــع اآلخــرین وقــد یعــود 

) والتـــي ٢٠١٢لقـــدرة الفـــرد للتحـــرك نحـــو أهدافـــه جعلتـــه أكثـــر مرونـــة. وهـــي بخـــالف دراســـة (شـــقورة،

  ارت إلى عدم وجود فروق احصائیة في متغیر المعدل األكادیمي.أش

  :ص"ـ"التخص رــیـا: متغــًـثالث

حـول درجـة تم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لتقـدیرات عینـة الدراسـة 

عمــان المرونــة النفســیة وعالقتهــا بالمهــارات االجتماعیــة لــدى طلبــة كلیــة العلــوم الشــرعیة فــي ســلطنة 

ــم (تعـــزى لمتغیـــر التخصـــص ــدول رقـ ) ألثـــر ANOVAتحلیـــل التبـــاین األحـــادي () ٢٤، ویوضـــح الجـ

متغیر التخصص حول درجة المرونة النفسیة وعالقتها بالمهـارات االجتماعیـة لـدى طلبـة كلیـة العلـوم 

  الشرعیة في سلطنة عمان.



٩٤ 

ــة ) عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد ٢٤یالحــظ مــن الجــدول رقــم ( مســتوى الدالل

)٠,٠٥α≤ فــي تقــدیرات عینــة الدراســة حــول درجــة المرونــة النفســیة وعالقتهــا بالمهــارات االجتماعیــة (

ــین،  ــوم الشـــرعیة فـــي ســـلطنة عمـــان تعـــزى إلـــى متغیـــر التخصـــص فـــي المقیاسـ ــدى طلبـــة كلیـــة العلـ   لـ

عیـة، وبلغـت في مقیـاس المهـارات االجتما ،)٠,٥٧٦وبداللة إحصائیة ( ،)٠,٥٥٣إذ بلغت قیمة ف (

  ) في مقیاس المرونة النفسیة.٠,٥٧٦وبداللة إحصائیة ( ،)٠,٥٥٣قیمة ف (

ــث فـــي عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة تعـــزى للتخصـــص  أن الغالبیـــة ویعلـــل الباحـ

العظمى من الطلبة عندما یلتحقون بالكلیة فإن اختیارهم للتخصص یكون باختیـارهم الشخصـي ووفـق 

ــون راضـــیا عمـــا اختـــاره.میـــولهم، وبـــاآلتي فكـــل و  لكـــون الطلبـــة تتقـــارب تخصصـــاتهم أو احـــد مـــنهم یكـ

الدینیــة وال یوجــد فــروق كبیــرة فــي المــواد التــي یدرســونها، وأیضــا لكــون نفــس المعلمــین هــم الــذین یلقــوا 

  ).٢٠١٢؛ شقورة،٢٠١٢لعدة تخصصات. ونتیجة هذه الدراسة اتفقت مع دراسة ( الزهري،

  سؤال الرابع، ونصه:مناقشة النتائج المتعلقة بال

"هــل هنــاك عالقــة دالــة احصــائیا بــین المرونــة النفســیة والمهــارات االجتماعیــة لــدى طلبــة 

  كلیة العلوم الشرعیة في سلطنة عمان؟"

ــون لحســـاب معــــامالت  ــع، تــــم اســـتخدام معامـــل ارتبــــاط بیرسـ ــد مـــن صــــحة الســـؤال الرابـ للتأكـ

لـــدى أفــراد عینــة البحـــث كمــا هـــو موضــح فـــي  االرتبــاط بــین المرونـــة النفســیة والمهـــارات االجتماعیــة

) وقد أشارت نتائج السؤال الرابـع إلـى وجـود عالقـة ارتباطیـة طردیـة موجبـة دالـة إحصـائیا ٢٥جدول (

ــة  ) بــین درجــات المرونــة النفســیة ودرجــات المهــارات االجتماعیــة، ممــا ≥٠,٠١α(عنــد مســتوى الدالل

دى الطالـب زادت لدیـه درجـة المهـارات االجتماعیـة، یشیر إلى أنه كلما زادت درجة المرونـة النفسـیة لـ

ا بخاصــیة المرونــة، كــان أكثــر إیجابیـة فــي تعاملــه مــع مــا یــدور ــ�ـوهـذا یفســر كلمــا كــان اإلنســان متحلی

حوله من موجودات، فإن النظرة اإلیجابیة في الحیاة هي التي تحدد أیضـا مكانتـه وقیمتـه االجتماعیـة 

مــل والحركــة، وعامــل فــي الفاعلیــة والعــزم وقــد یعــود لمــا یمتلكــه مــن فــي الحیــاة؛ ألنهــا ســبب فــي الع

وهـي عبـارة عـن القـدرة ویمكن أن نضیف أن امتالكـه لخاصـیة ضـبط االنفعـال  تفكیر واقعي ومتفائل.



٩٥ 

ـــح الحقیقـــــة  ـــى إخفـــــاء المالمــ ــ ـــدرة عل ــــة والقــ ـــــة واالنفعالیـ ـــــر اللفظی ــیم التعبیـــــرات غی ــبط وتنظـــ ــــى ضـــ علـ

وبـــاآلتي انعكســـت مباشـــرة فـــي  حكم فیمـــا یشـــعر بـــه الفـــرد مـــن انفعـــاالتلالنفعـــاالت، والقـــدرة علـــى الـــت

المهارات االجتماعیة التي استطاع توظیفهـا فـي تعاملـه مـع نفسـه وزمالئـه والمجتمـع، والجـدول التـالي 

  ).r=٠,٧٦٠**، حیث بلغ معامل االرتباط بیرسون بین المقیاسین ككل (یوضح هذا االرتباط

  ات:ــوالمقترحات ــا: التوصیـًـثانی

ـــات، صــــاغ الباحــــث عــــددً  ــن معطیـ ــــة مــ ــــائج الدراســــة الحالی ــــه نت ــفرت عن   ا فــــي ضــــوء مــــا أســ

  من التوصیات والمقترحات لدراسات مستقبلة وعلى النحو التالي:

  :اتـــالتوصی

  االهتمـام بتوعیـة الطلبـة بأهمیـة امـتالك الطالـب للمرونـة النفسـیة والمهـارات االجتماعیـة مــن

   إلیها في المقررات الدراسیة.خالل اإلشارة 

 .تصمیم برامج إرشادیة تساعد الطلبة للتعرف على المرونة النفسیة والمهارات االجتماعیة 

 .تأهیل معلمین متخصصین یمتلكون المهارة الالزمة من أجل تعلیمها للطلبة  

  د.عمل دورات تثقیفیة ألبناء المجتمع للتعریف بأهمیة المرونة النفسیة في حیاة الفر 

  ـــات مـــع هیئـــة اإلذاعـــة والتلفزیـــون مـــن أجـــل نشـــر بـــرامج إرشـــادیة تعـــاون الجامعـــات والكلی

 لصحة النفسیة وسبل الحصول علیها.توعویة تعنى با

  :اتـــالمقترح

  إجـراء دراسـات مشـابهة للجامعـات والكلیـات العامــة والخاصـة للتعـرف علـى مسـتوى المرونــة

  النفسیة والمهارات االجتماعیة.

  دراســات لــدى المعلمــین عــن المهــارات االجتماعیــة لمعرفــة مــدى تمتــع المعلمــین بهــذه إجـراء

 المهارة ألهمیتها.

  القیام بإجراء دراسة مسـحیة بهـدف التعـرف علـى أهـم المهـارات االجتماعیـة التـي یسـتخدمها

 كبار السن والتي تعتبر كنزا تعلیمیا واقعا ینبغي أن یدرس.
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  اتخـــاذ القـــرار، ( :ت أخـــرى مثـــلالمرونـــة النفســـیة بمتغیـــراإجـــراء دراســـة للتعـــرف إلـــى عالقـــة  

 الرضا الوظیفي).

 ـــارات ــــة المهــــ ـــــى عالقـــ ــــرف إلــ ــــــة للتعـــ ــــــراء دراسـ ـــــرات  إجـ ــــة بمتغیــ ــــلأاالجتماعیـــ ــــــرى مثــــ    :خـ

 نمط الشخصیة، التوافق النفسي).(

  إجـراء دراسـة عــن عالقـة المهـارات االجتماعیــة بكـل مـن التوافــق االجتمـاعي والدراسـي لــدى

 المدارس.طلبة 
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  ادرــع والمصــة المراجــقائم

 .ةــــــــــع العربیـــــــــــــالمراجأوًال:  - 

 

 .ةــــــاألجنبیع ــــــــالمراجثانیـًـا:  - 
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  عـــــراجـة المــــــمــقائ

  :ةــع العربیــالمراج: أوالً 

حتمیـــة فــــي عصـــر المعلوماتیـــة رؤیــــة  المهـــارات الحیاتیــــة ضـــرورة). ٢٠١٠إبـــراهیم، ســـلیمان. (

 القاهرة، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع. ،سیكوتربویة

 ، دار صادر، بیروت.لسان العرب)، ٢٠٠٥ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین. (

  ، عّمان، دار أسامة. التوافق النفسي للمسنین). ٢٠٠٨أبو عوض، سلیم. (

. النمــو االنفعــالي واالجتمــاعي مــن الرضــاعة إلــى المراهقــة). ٢٠١١أبــو غــزال، معاویــة محمــود. (

 إربد، عالم الكتب الحدیثة.

الحساسیة االنفعالیة وعالقتها بالمهارات االجتماعیة لدى المعـاقین ). ٢٠١١أبو منصور، حنـان. (

   رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة.، سمعیا في محافظات غزة

ــة مــن  ).٢٠١٣أحمــد. (أبــوبكر،  ــدى عین ــاة الضــاغطة ل ــة النفســیة وعالقتهــا بأحــداث الحی المرون

رسـالة مجاسـتیر غیـر منشـورة، جامعـة المنیـا،  كلینیكیـة)، –طالب الكلیة ( دراسـة سـیكومتریة 

  كلیة التربیة.

مســتوى المهــارات االجتماعیــة لــدى المــراهقین فــي دور الرعایــة مقارنــة ). ٢٠١٣أحمــد، عزمــي. (

رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة. جامعــة عمــان ، بــأقرانهم العــادیین فــي منطقــة الجلیــل األســفل

  العربیة، عمان.

منخفضــي المرونــة النفســـیة الفــروق بــین مرتفعــي و ). ٢٠١٢نصــر، فتحــي. (آل شــویل، ســعید، و 

مجلـة البحـث العلمـي  .اإلیجابیة في بعض المتغیـرات النفسـیة لـدى عینـة مـن طـالب الجامعـة

  .١٨١٧-١٧٨٣ ،٣ , ج١٣ع مصر،  -في التربیة 
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الصمود النفسي وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصیة لـدى عینـة ). ٢٠١٤باعلي، شادیة. (

، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، جامعــة مــن الفتیــات المتــأخرات عــن الــزواج بمدینــة الریــاض

  العلوم االجتماعیة واإلداریة.نایف العربیة للعلوم األمنیة، كلیة 

المرونــة لــدى األطفــال والشــباب الموهــوبین فــي ضــوء میكــانیزم ). ٢٠١٠البحیــري، عبــد الرقیبــب. (

 آفـاق نحـو المجتمـع وتنمیـة األسـري اإلرشـاد( عشـر الخـامس السـنوي المـؤتمر. التقییم المعرفي

  .١٦-١ القاهرة: مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عین شمس، ،١مج مصر، - رحبة) إرشادیة

فعالیـة برنـامج إرشـادي فـي تنمیـة المهـارات االجتماعیـة لتطـویر مهـارات )، ٢٠١٢بدیوي، مـدني. (

ة. جامعـة طیبـة، ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـور القیادة لـدى عینـة مـن طـالب المرحلـة الثانویـة

  المدینة المنورة.

ثــر برنــامج تــدریبي مســتند إلــى النظریــة المعرفیــة االجتماعیــة فــي أ ). ٢٠٠٣البســطامي، غــانم. (

شـــورة. جامعـــة رســـالة دكتـــوراه غیـــر من، منظومـــة القـــیم لـــدى المـــراهقین الجـــانحین فـــي األردن

  عمان العربیة، عمان.

التعبیــر االنفعــالي للغضــب وعالقتــه بالمهــارات االجتماعیــة لــدى عینــة ). ٢٠٠٥بسـیوني، ســوزان. (

كلیــــة التربیــــة للبنــــات بجــــدة وفعالیــــة برنــــامج إرشــــادي للتخفیــــف مــــن حــــدة  مــــن طالبــــات

المــؤتمر الســنوي الثــاني عشــر لإلرشــاد النفســي بجامعــة عــین شــمس (اإلرشــاد النفســي  .الغضــب

ـــاهرة: مركـــز اإلرشـــاد النفســـي.  ،١مصـــر، مـــج-أجـــل التنمیـــة فـــي عصـــر المعلومـــات) مـــن  الق

  .٦٧٦-٦٣٥ جامعة عین شمس،

مجلــة العلــوم  .مرونــة األنــا وعالقتهــا بحیویــة الضــمیر لــدى طلبــة الجامعــة). ٢٠١٤جــابر، علــي. (

  .٢٧٢-٢٦١ ،٢١العراق، ع -كلیة التربیة صفي الدین الحلي جامعة بابل) االنسانیة (

عالقته بالمهارات االجتماعیـة لـدى عینـة مـن مـدیرات مستوى الطموح و )، ٢٠١١الجعید، عائشـة. (

  ر منشورة، جامعة الطائف، الطائف.رسالة ماجستیر غی ،الغربیةالمدارس الثانویة بالمنطقة 
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التصـلب إلـى المرونـة) لیمي في تعدیل األسلوب المعرفي (أثر برنامج تع). ٢٠٠٢الجمیلي، علي. (

  رســـالة دكتـــوراه غیــر منشـــورة، جامعـــة الموصـــل،  لـــدى طلبـــة كلیـــة التربیـــة بجامعـــة الموصـــل،

  كلیة التربیة.

ـــدى والصـــالبة ). ٢٠١١الجهنـــي، عبـــدالرحمن. ( ـــة وعالقتهـــا بالســـلوك التوكی المهـــارات االجتماعی

السـعودیة،  -مجلـة جامعـة أم القـرى للعلـوم اإلجتماعیـة  .النفسیة لدى طالب المرحلة الثانویـة

  .٢٣٨-١٩١، ١,ع٤مج

ــة مــن ). ٢٠١٤جــوهر، إینــاس. ( ــدى عین ــه بأســالیب مواجهــة الضــغوط ل الصــمود النفســي وعالقت

, ٢٥مصـر، مـج -جامعـة بنهـا) . مجلة كلیة التربیة (ذوي االحتیاجات الخاصةأمهات األطفال 

  .٣٣٣-٢٩٣ ،٩٧ع

  المرونــــــة وعالقتهــــــا بالبیئــــــة األســــــریة والبیئــــــة المدرســــــیة لــــــدى ). ٢٠١٠الحـــــارثي، عائشــــــة. (

، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، جامعــة عــین شــمس، طــالب التعلــیم العــام فــي ســلطنة عمــان

  كلیة التربیة.

 فعالیة التـدریب علـى المهـارات االجتماعیـة فـي خفـض فوبیـا المدرسـة، ).٢٠٠٥سـلوى. (حجازى، 

  رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الزقازیق، كلیة التربیة.

الـــذكاء االنفعـــالي وعالقتـــه باألفكـــار الالعقالنیـــة لـــدى العـــاملین فـــي ). ٢٠١٣الحجـــري، محمـــد. (

رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، متغیــرات، الوظــائف الدینیــة بســلطنة عمــان فــي ضــوء بعــض ال

  جامعة نزوى، كلیة العلوم واآلداب.

ــة الریــاض،  –التصــلب ). ٢٠١٢الحربــي، فهــد. ( ــاب والعــادیین بمدین ــة لــدى مرضــى االكتئ المرون

  رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، كلیة الدراسات العلیا.

فاعلیـة برنـامج ارشــادي مقتـرح لزیـادة مرونـة األنــا لـدى طالبـات الجامعــة ). ٢٠٠٩حسـان، والء. (

  رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة.اإلسالمیة بغزة،
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عالقة المهارات االجتماعیة بالقیادة المدرسیة لدى معلم المرحلة الثانویـة ). ٢٠١٢حكیمة، أیت. (

 -تكـــوین  -مخبـــر تعلـــیم-لـــة البحـــوث التربویـــة والتعلیمیـــة مج .وأثرهـــا علـــى التفاعـــل الصـــفي

  .٢٥-٥ ،٣الجزائر، ع -المدرسة العلیا لألساتذة بوزریعة  -تعلیمیة 

النظریـــة :(المهـــارات االجتماعیــة الممیـــزة للتالمیــذ ذوي صـــعوبات الــتعلم ).٢٠٠٨الحلــو، ابتســام. (

  .١٥١-١١١ ،٤, ع٢مجمصر، -مجلة كلیة التربیة ببورسعید  ).والتشخیص والعالج

فاعلیة برنامج ارشادي انتقائي في تنمیة المرونة النفسـیة للطلبـة  ).٢٠١٣الحمداني (أ)، ربیعة. (

، رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة، جامعــة تكریــت، ذوي الجفــاف العــاطفي فــي المرحلــة اإلعدادیــة

  كلیة التربیة.

طلبة المرحلـة اإلعدادیـة وعالقتهـا  مستوى المرونة النفسیة لدى). ٢٠١٣ربیعة. (الحمداني (ب)، 

   .٤٠٤-٣٧٧ ،٦، العدد٢٠ مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة، مجلد بالجنس والتخصص،

فعالیة برنامج سلوكي لتنمیة بعـض المهـارات االجتماعیـة لـدى عینـة ). ٢٠٠٤الحمیضي، أحمد. (

نــایف  منشــورة، جامعــة، رســالة ماجســتیر غیــر مــن األطفــال المتخلفــین عقلیــا القــابلین للــتعلم

  العربیة للعلوم األمنیة، كلیة الدراسات العلیا.

 مســتوى ســینتح فــي باللعــب العــالج علــى قــائم إرشــادي برنــامج فاعلیــة ).٢٠١١الحویــان، عــال. (

، جسـدیاً  إلـیهم المسـاء األطفـال لـدى النفسـیة المرونة و الذات مفهومو  االجتماعیة المهارات

  الجامعة االردنیة، عمان.رسالة دكتوراه غیر منشورة، 

  االحتــراق النفســي وعالقتــه بمرونــة األنــا لــدى أعضــاء هیئــة التــدریس ). ٢٠٠٩الختاتنــة، ســامي (

، مؤتـــة للبحــــوث والدراســــات، سلســـلة العلــــوم اإلنســــانیة واالجتماعیــــة، فــــي الجامعــــات األردنیــــة

  .٣٢٠-٢٧٥ ،٢ ، العدد٢٤المجلد

إرشـــادي مســـتند إلـــى النظریـــة الوجودیـــة فـــي تحســـین فاعلیـــة برنـــامج ). ٢٠١٣خرابشــة، ســـهى. (

المرونة النفسیة وقبول الذات والعالقات األسریة لدى عینـة مـن النسـاء المصـابات بسـرطان 

  رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الیرموك. الثدي في األردن،
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هـــة ). تقیـــیم عوامـــل مرونـــة األنـــا لـــدى الشـــباب الفلســـطیني فـــي مواج٢٠٠٧الخطیـــب، محمـــد. (

ــث العلمــــي  -مجلــــة الجامعــــة اإلســــالمیة للبحــــوث اإلنســــانیة  .األحــــداث الصــــادمة شــــئون البحــ

  .١٠٨٨-١٠٥١ ،٢, ع١٥ فلسطین، مج -غزة  -والدراسات العلیا بالجامعة اإلسالمیة 

فعالیـة برنــامج مقتــرح لزیــادة الكفـاءة االجتماعیــة للطــالب الخجــولین فــي ). ٢٠٠٨الـددا، مــروان. (

  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة.األساسيمرحلة التعلیم 

المرونـــة النفســــیة وعالقتهـــا بأحـــداث الحیــــاة الضـــاغطة لـــدى طلبــــة ). ٢٠١٢الزهیـــري، لمیـــاء. (

  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة دیالى، كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة.الجامعة

النفسي وعالقته بالدافعیة للتعلم لـدى تالمیـذ سـنة األولـى ثـانوي التوافق ). ٢٠١٣ستي، حسـینة. (

رســالة ماجســتیر غیــر  ،دراســة میدانیــة علــى عینــة مــن تالمیــذ المرحلــة الثانویــة بــدائرة تقــرت

  منشورة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.

ــید إبـــراهیم ( ـــه ). ١٩٩٤الســـمادوني، السـ ـــي عالقت ـــل المـــدرس ف ـــال مـــا قب ـــدى أطف ـــذات ل مفهـــوم ال

  .٤٨٧-٤٥٢ ،٣، العدد٤ مجلة دراسات نفسیة، المجلدبالمهارات االجتماعیة للوالدین، 

ــة الســلوك الفوضــوي و ).٢٠١١ســواعد، مــاهر. ( ــة المرحل ــدى طلب ــة ل ــه بالمهــارات االجتماعی عالقت

  العربیة، عمان.، رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة عمان ةالثانوی

فاعلیــــة برنــــامج لألنشــــطة النفســــحركیة فــــي تنمیــــة بعــــض المهــــارات ). ٢٠٠٥الســــید، رحــــاب. (

  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الزقازیق، كلیة التربیة.االجتماعیة ألطفال الروضة

  ، دار كنوز المعرفة.اإلدارة باإلیمان بناء الثقة بالنفس. عّمان). ٢٠٠٨شحادة، نورا. (

ـــد الغنـــي. ( ــد عب ـــات ).٢٠٠٨شـــریت، أشـــرف محمـ ـــین اإلطـــار النظـــري والتطبیق الصـــحة النفســـیة ب

  . اإلسكندریة، مؤسسة حورس الدولیة.اإلجرائیة

المرونــة النفســـیة وعالقتهـــا بالرضـــا عــن الحیـــاة لـــدى طلبـــة الجامعـــات ). ٢٠١٢شــقورة، یحیـــى. (

  جامعة األزهر.، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الفلسطینیة بمحافظات غزة
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ــب. ( ــقیر، زینـ المهـــارات االجتماعیـــة ومســـتوى الطمـــوح وبعـــض متغیـــرات الشخصــــیة ). ١٩٩٧شـ

ــات مــن ذوي االضــطرابات مختلفــة الشــدة مــن السیكوســوماتیین المــؤتمر  .األخــرى لــدى عین

ــوي)  ـــدولي الرابـــع (اإلرشـــاد النفســـي والمجـــال التربـ ـــاهرة: مركـــز اإلرشــــاد  ،١مصـــر، مـــج -ال الق

 .٨٣-٣١ النفسي. جامعة عین شمس،

الضـغوط النفســیة وعالقتهـا بالصـالبة النفســیة لـدى المصـابین بــبعض ). ٢٠١٤الشـمري، محمـد. (

األمراض السیكوسوماتیة دراسة تطبیقیة على عینة اكلینیكیة في مستشفى الملك خالـد العـام 

ــر البــاطن،  شــورة، جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم األمنیــة، رســالة ماجســتیر غیــر منبمحافظــة حف

  كلیة العلوم االجتماعیة واإلداریة.

ــاس المهــارات االجتماعیــة للمــراهقین). ٢٠١٢عبدالحمیــد، نــدى. ( - يمجلــة اإلرشــاد النفســ .مقی

  .٣٠٩-٢٩١ ،٣٠مصر، ع

  ، القــاهرة، فاعلیــة المهــارات االجتماعیــة فــي تنمیــة المجتمــع والبیئــة ).٢٠٠٥عبدالســالم، وفــاء. (

  دار النهضة العربیة.

ثــر برنــامج تــدریبي قــائم علــى اســتراتیجیة الــتعلم التعــاوني فــي تنمیــة أ). ٢٠٠٧عبیــدات، محمــد. (

رســالة ماجســتیر غیــر ، المهــارات االجتماعیــة لــدى التالمیــذ ذوي صــعوبات الــتعلم فــي االردن

  .منشورة. جامعة عمان العربیة، عمان

المرونـة اإلیجابیـة ودورهـا فــي التصـدي ألحـداث الحیـاة الضـاغطة لــدى ). ٢٠٠٩عثمـان، محمـد. (

  .٤٠٥-٣٧٣ ،٣ج, ٣٣عمصر، -عین شمس  -مجلة كلیة التربیة . الشباب الجامعي

الخصــائص الســیكومتریة لمقیــاس المرونــة اإلیجابیــة لــدى الشــباب ). ٢٠١٠عثمــان (أ)، محمــد. (

  .٥٧٣-٥٣٩ ،٢, ج٣٤ مصر، ع -عین شمس-مجلة كلیة التربیة  .الجامعي

فاعلیــة برنــامج إرشــادي لتنمیــة المرونــة اإلیجابیــة فــي مواجهـــة  ).٢٠١٠عثمــان (ب)، محمــد. (

رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة، جامعــة عــین  ،أحــداث الحیــاة الضــاغطة لــدى عینــة مــن الشــباب

  شمس، كلیة التربیة.
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المهــارات االجتماعیــة أثــر برنــامج تــدریبي ســلوكي معرفــي فــي تنمیــة ). ٢٠١٠العرایضــة، عمــاد. (

، رسـالة دكتـوراه غیــر واألكادیمیـة لـدى الطلبـة المعـاقین عقلیـا فـي المملكـة العربیـة السـعودیة

  .منشورة). جامعة عمان العربیة، عمان

خفـض قلـق تنمیة مهارات التفكیـر اإلیجـابي و تنشیط المناعة النفسیة ل ).٢٠١٣عصفور، إیمان. (

دراسـات عربیـة فـي التربیـة وعلـم  .االجتمـاعشـعبة الفلسـفة و لطالبات المعلمات التدریس لدى ا

  .٣٦-١١ ،٣, ج٤٢ السعودیة، ع -النفس 

المهــارات االجتماعیــة والخجــل وعالقتهمــا بالتحصــیل لــدى الطالبــات مــن ). ٢٠٠٧عطــار، إقبــال. (

مصـر، -عـین شـمس  -مجلة كلیة التربیـة  .مراحل دراسیة مختلفة بالمملكة العربیة السعودیة

  .٨٤-٥٧ ،٢ج ,٣١ع

ــدى ). ٢٠١١العلــوان، أحمــد. ( الــذكاء االنفعــالي وعالقتــه بالمهــارات االجتماعیــة وأنمــاط التعلــق ل

المجلـة األردنیـة فــي  طلبـة الجامعـة فـي ضـوء متغیـري التخصــص والنـوع االجتمـاعي للطالـب،

  .١٤٤-١٢٥ ،٢ ، عدد٧ العلوم التربویة، مجلد

ــة و تــه عالقالخجــل و ). ٢٠٠٦عنتــر، ســالي. ( فاعلیــة تــدریب المهــارات بأبعــاد المهــارات االجتماعی

 ،٩٠٦مصــر، ع-جلــة كلیــة التربیــة باإلســماعیلیةم. االجتماعیــة فــي خفــض الشــعور بالخجــل

١٣٠-١٠٣.  

دلیـــل األســـرة والمعلمـــة فـــي تنمیـــة المهـــارات ). ٢٠٠٨عــواد، أحمـــد عـــواد؛ شـــریت، أشـــرف محمـــد (

  اإلسكندریة: مؤسسة حورس الدولیة. االجتماعیة لألطفال ذوي اإلعاقة البصریة.

فعالیــة برنــامج تــدریبي فــي تنمیــة المهــارات االجتماعیــة لــدى عینــة مــن ). ٢٠٠٧غــزال، مجــدي. (

   رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، األردن.األطفال التوحدیین في مدینة عمان، 

  القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر.. المهارات االجتماعیة واالتصالیة). ٢٠٠٣فرج، طریف. (
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أهمیــة تنمیــة المهــارات االجتماعیــة فــي تعــدیل الســلوك العــدواني للطفــل  ).٢٠١٤فرحـات، ســعاد. (

  .١١٨-٩٣ ، المجلد األول،١٦. مجلة جامعة الزاویة، العددمن ذوي اإلعاقة البصریة

  لتوزیع.، شركة القدس للنشر واالقاموس المحیط). ٢٠٠٩الفیروزأبآدي، محمد. (

تنمیـة بعـض المهـارات االجتماعیـة برنامج إرشـادي باسـتخدام اللعـب ل ).٢٠١١القحطاني، حنان. (

  رسالة دكتوراه غیر منشورة. جامعة القاهرة، القاهرة. االنفعالیة لألطفال ضعاف السمع،و 

فــي تنمیــة المهـــارات  بنــاء برنــامج تــدریبي ســـلوكي و قیــاس فاعلیتــه ).(2007 القطاونــة، یحیــى

رســـالة دكتـــوراه غیـــر ، تقـــدیر الـــذات لـــدى الطلبـــة المعـــاقین ســـمعیًا فـــي األردناالجتماعیـــة و 

  .منشورة). جامعة عمان العربیة، عمان

األنشطة الالصفیة والمهارات االجتماعیة لطالب الجامعة: دراسة وصـفیة  ).٢٠٠٣القعیب، سعد. (

مجلـة  .طالب جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمیةتحلیلیة مطبقة على عینة مختارة من 

 ،٤٧, ع٢مصـر، مـج -الجمعیـة المصـریة لألخصـائیین األجتمـاعیین) ( -الخدمـة األجتماعیـة 

١٦٦-١٣٥.  

، ). المرونة النفسیة لألطفال الذین تعرضوا للعنف السیاسـي، دراسـة میدانیـة2001( .قوته، سمیر

  عّمان.برنامج غزة للصحة النفسیة، غزة، 

الــــذكاء االنفعــــالي وعالقتــــه بالمهـــارات االجتماعیــــة والفعالیــــة الذاتیــــة ). ٢٠١٠كـــردي، ســـمیرة. (

والقیــادة التربویــة لــدى عینــة مــن مــدیرات المــدارس الثانویــة فــي المنطقــة الغربیــة بالمملكــة 

ـــــة ـــــة الســـــعودیة: دراســـــة وصـــــفیة ارتباطی ـــــة  .العربی ــــوم التربوی ــــج-العلـ ـــر، مـ   ،١, ع١٨مصــ

  ٢٨٩-٢٠٣.  

ور الوالـــدین فـــي تنمیـــة بعـــض المهـــارات االجتماعیـــة لطفـــل المرحلـــة د). ٢٠١٣اللهیبـــي، تهـــاني (

  مكة المكرمة.، رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة أم القرى، االبتدائیة
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فاعلیة برنامج إرشادي جمعي قائم على اسـتراتیجیات المرونـة النفسـیة ). ٢٠١٢المالكي، حنـان. (

ـــة لـــدى  ــنفسدرا .طالبـــات جامعـــة أم القـــرىلزیـــادة المرون  -ســـات عربیـــة فـــي التربیـــة وعلـــم الـ

  .١٦٧-١٣٥، ٣ج, ٣١السعودیة، ع

غیــر الممارســین لألنشــطة لــدى طــالب ســین و المهــارات االجتماعیــة للممار  )٢٠١٢.(محمــد، أحمــد

  رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة طیبة،كلیة التربیة. المدینة المنورة.، المرحلة المتوسطة

مســتوى المرونــة النفســیة لــدى طلبــة المرحلــة اإلعدادیــة وعالقتهــا ). ٢٠٠٤مختــار، عبــدالعزیز. (

  .١٠٥-١٠٠، ٩مجلة التربیة دولة اإلمارات، العددبالجنس والتحصیل، 

العالقــة بــین نمــط الســلوك (أ) والمهــارات االجتماعیــة والفعالیــة الذاتیــة ). ٢٠٠٨المشــاط، هــدى. (

 .إعـــداد المعلمـــات بمحافظـــة جـــدة: دراســـة وصـــفیة إرتباطیـــة لـــدى عینـــه مـــن طالبـــات كلیـــة

  .٧٦-٣٢ ،٢, ع١٦ مصر، مج-العلوم التربویة 

فاعلیـــة الســـیكودراما فـــي تنمیـــة بعـــض المهـــارات االجتماعیـــة لـــدى  ).٢٠٠٢مطـــر، عبـــدالفتاح. (

  رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القاهرة، كلیة التربیة. األطفال الصم.

ــاء األمهــات ). ٢٠٠١المطــوع، آمنــة. ( ــدى التالمیــذ أبن ــات االنفعــالي ل المهــارات االجتماعیــة والثب

  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القاهرة.المكتئبات

مرونــة األنــا لــدى المرشــدین الطالبیــین فــي ). العفــو و ٢٠١٥المفرجــي، ســالم.، و الشــهري، علــي. (

  .٢٥٠-٢١٥ ،٥٩ ع السعودیة، -النفس وعلم التربیة في عربیة ساتدرا مدینة مكة المكرمة.

تنمیــة المهــارات االجتماعیــة لــدى المعــاقین بصــریًا فــي ضــوء نظریــة ) ٢٠١١. (المنــاحي، عبــداهللا
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  قـــــــــــالمالح
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  )١( قـــــــملح

  زوىــة نــة باحث من جامعـل مهمـتسهی
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  )٢( قـــــــملح

  تسهیل مهمة باحث من كلیة العلوم الشرعیة
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  )٣( قـــــــملح

  طلب تحكیم مقاییس بجامعة السلطان قابوس
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  )٤( قـــــــملح

  قائمة بأسماء المحكمین لمقیاس المرونة النفسیة ومقیاس المهارات االجتماعیة

 لــمـان العــمك صـــتخص مــاالس م

 جامعة السلطان قابوس علم النفس د. عبدالقوي الزبیدي أ. ١

 جامعة نزوى رشاد نفسيإ محمد الشیخ حمودد.  أ. ٢

 جامعة نزوى رشاد وتوجیهإ د. محمد أحمد نقادي ٣

 كلیة العلوم التطبیقیة بالرستاق علم النفس التربوي د. حمود بن عبداهللا الشكري ٤

 جامعة نزوى رشاد نفسيإ د. خوله السعایده ٥

 جامعة نزوى علم نفس د. فتون خرنوب ٦

 جامعة العین االجتماعيعلم النفس  د. بیهان القیمري ٧

 جامعة نزوى علم النفس د. مطاع محمد بركات ٨

  

  

  

  

  

  

   



١١٤ 

  )٥( قـــــــملح

 اییســة للمقــــــــورة المبدئیــــــالص

  سلطنة عمان

 جامعة نزوى

  كلیة العلوم واآلداب

  قسم التربیة والدراسات اإلنسانیة

 ...........................................................................   المحترمالفاضل الدكتور: 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ..وبعد:

  ةـــــــدراسـاییس للــــــــوع: مقـــــــــالموض

طلبـة كلیـة العلـوم المرونـة النفسـیة وعالقتهـا بالمهـارات االجتماعیـة لـدى یقوم الباحـث بدراسـة بعنـوان: "

مـن أجـل نیـل درجـة الماجسـتیر فـي التربیـة تخصـص اإلرشـاد النفسـي. ویتشـرف الباحـث  عمـان" الشرعیة في سلطنة

  باختیاركم محكما لهذه المقاییس.

  وبعد االطالع على مجموعة من المقاییس وهي:

  .مقیاس المرونة النفسیة - ١

 .مقیاس المهارات االجتماعیة - ٢

 
ً
مـن خبـرة واطـالع فـي المجـال التربـوي ومـا نأملـه مـنكم مـن تعـاون فـي مجـال البحـث ا لما تتمتعـون بـه ونظر

  العلمي، نرجو منكم التكرم بقراءة المقاییس المعروضة بین أیدیكم وٕابداء مالحظتكم من حیث:

 مدى مالئمة الفقرات في مقیاس المرونة النفسیة ومقیاس المهارات االجتماعیة.  

 لذي أدرجت أسفلهمدى انتماء العبارات للمجال ا. 

 درجة مناسبة فقرات االستبانة للمرحلة العمریة التي أعدت له. 

 .دقة ووضوح الصیاغة اللغویة 

 .أیة اقتراحات أو تعدیالت ترونها مناسبة 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام ،،،

  یرجى التكرم بتعبئة البیانات اآلتیة:

  ..................................... الدرجة العلمیة....اسم المحكم ...........................

  .........................التخصص ........................................ مكان العمل......

  ........................القسم ............................................. التوقیع ...........

بن صالح العزري: سالم ثالباح  

كلیة العلوم واآلداب –جامعة نزوى   

تخصص : إرشاد نفسي     
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  ةـیــاس المهارات االجتماعــمقی

  ىــثـأن ر            ـــذك    س:ـــــــــالجن

  ص:ـالتخص

 العبارة بعد التعدیل دقتها مناسبتها اراتـــــــــــالعب الرقم

    علیهم أقوم بمجاملة أصدقائي ومدحهم والثناء ١

    أستطیع أن أواجه المشكالت بهدوء ٢

    تمام المهام والواجبات المطلوبة منيإاعتمد على نفسي في  ٣

    اتبع التعلیمات واإلرشادات الموجهة لي ٤

    أبدأ الحوار مع اآلخرین ٥

    أعرض مساعدتي على أصدقائي عند الحاجة ٦

    حدودي اتبع القواعد والقوانین وال أتعدى ٧

    استطیع انجاز المهام المطلوبة مني دون االعتماد على اآلخرین ٨

    التزم بمعاییر المجموعة التي أنتمي إلیها ٩

    اعترف بالجمیل ١٠

    أدعو أصدقائي لمشاركتي في اللعب ١١

    امتلك القدرة على فض المنازعات والتصالح مع اآلخرین ١٢

    المدرسین وأنفذهااستجیب لتعلیمات  ١٣

    استغل الوقت بطریقة جیدة ١٤

    ادعو أصدقائي لمشاركتي في اللعب والترفیه ١٥

    أشارك أصدقائي في المناقشات واألحادیث ١٦

    أتقبل انتقادات اآلخرین عن طیب خاطر ١٧

    أسعى إلى أن أتقن ما أقوم به من أعمال ١٨

ـــي أدواتـــي  ١٩ ـــي مشـــاركة أصـــدقائي لـــي ف  وألعـــابي واألشـــیاءال أمـــانع ف

 صة بياالخ
   

    ثقتي بنفسي كبیرة ٢٠

    أقف مع أصدقائي وقت الشدة وأدافع عن حقوقهم ٢١

    أتجاهل اإلغاظة وأتصرف مع األمور بحكمة ٢٢

    أجید استغالل وقت الفراغ ٢٣

    استجیب للنقد بطریقة مالئمة ٢٤

    أكون صداقات كثیرة ٢٥

    أشعر بأنني محبوب من أصدقائي ٢٦
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 العبارة بعد التعدیل دقتها مناسبتها اراتـــــــــــالعب الرقم

    أتعاون مع اآلخرین في العدید من المواقف ٢٧

    أذهب في المواعید المحددة للكلیة ومعي جمیع أدواتي ٢٨

    أستطیع إتمام المهام المطلوبة بوقتها ٢٩

    اعترض على القوانین التي أراها غیر عادلة ٣٠

    معا أمتلك مهارات وقدرات تجعل أصدقائي معجبین بي ونتشارك فیها ٣١

    أتحكم في انفعاالتي وقت الغضب ٣٢

    ال أتردد في طلب المساعدة أو السؤال عند الحاجة لذلك ٣٣

    أهتم باألنشطة الترویحیة ٣٤

    أجید تقدیم نفسي ألشخاص أراهم ألول مرة ٣٥

    الحدیث والحوار مع أصدقائيأبادر بالمشاركة في  ٣٦

    أتجاهل تشتیت أصدقائي لي أثناء أداء العمل ٣٧

    لدي ثقة بنفسي عند تعاملي مع النوع االجتماعي اآلخر ٣٨

    أنا أتعاطف مع اآلخرین ٣٩

    أستطیع أن أعبر عن مشاعري عندما یخطئ أحد في حقي ٤٠

    بدور القائد أحیانا بین أصدقائيأمتلك مهارات قیادیة تؤهلني للقیام  ٤١

    أحب االشتراك في األنشطة الجماعیة ٤٢

    أستطیع تكوین صداقات بسهولة ٤٣

    أتمتع بروح الفكاهة وأشارك اآلخرین المرح والضحك ٤٤

    الجمیع یرید أت أنضم ألشاركهم أنشطتهم وأن أكون معهم ٤٥

    التحدیاتأشعر مع اآلخرین عندما تواجههم  ٤٦

    أستطیع فول ال في حالة عدم رغبتي بالمشاركة ٤٧

    أبادر في طرح السالم والتحیة لآلخرین ٤٨
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  ةـــة النفسیـــــاس المرونـــمقی

  ىــثـأن ر            ـــذك    س:ــــــــالجن

  ص:ـالتخص

 التعدیلالعبارة بعد  دقتها مناسبتها اراتـــــــــــالعب الرقم

    أتخذ قراراتي بنفسي ١

    أتقبل االنتقاد بصدر رحب ٢

    أشارك اآلخرین في مناسباتهم السعیدة والحزینة ٣

    لدي الجرأة لمواجهة الواقع مهما كان مؤلما ٤

    أتمسك برأیي بالرغم من صواب الرأي اآلخر ٥

    أسعى لمساعدة اآلخرین في محنهم ٦

    مشكلة أجد متعة في التحرك لمشكلة أخرىعندما أحل  ٧

ــــرر  ٨ ــــى أن اســــتمع لآلخــــرین ثــــم أق   أعتبــــر رأیــــي هــــو راي مبــــدئي إل

 الرأي النهائي
   

    أسعى لبناء عالقات اجتماعیة مع اآلخرین ٩

    أخطط ألمور حیاتي وال أتركها تحت رحمة الصدفة ١٠

    المخالفةاعترف بالخطأ إذا اقتنعت بوجهة النظر  ١١

    أغتنم أي فرصة للتواصل مع اآلخرین ١٢

    أشعر بالخوف من مواجهة المشكالت ١٣

  أصــــغي للــــراي المخــــالف لــــي ألســـــتوعب حقائقــــه التــــي قــــد تكـــــون  ١٤

 غائبة عني
   

    لدي القدرة على تكوین صداقات جدیدة بسهولة ١٥

    مهما كانت العقبات فإنني أسعى لتحقیق أهدافي ١٦

  اؤمـــــــن بــــــــأن الخـــــــالف فــــــــي الــــــــرأي ضـــــــرورة إلثــــــــراء الموضــــــــوع  ١٧

 المطروح للنقاش
   

    أشارك في األنشطة المجتمعیة واألعمال التطوعیة ١٨

    لدي حب استطالع ورغبة في معرفة الشيء الجدید ١٩

    عادة ما أفكر جیدا قبل أن أقدم على فعل أي شيء ٢٠

    االحترام والتقدیرعالقاتي مع اآلخرین مبنیة على  ٢١

  أعتقــد أن الحیــاة المثمــرة هــي التــي تنطــوي علــى مشــكالت أســتطیع  ٢٢

 أن أواجهها
   

    أشارك أسرتي في مواجهة وحل المشاكل التي تواجهنا في األسرة ٢٣
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 التعدیلالعبارة بعد  دقتها مناسبتها اراتـــــــــــالعب الرقم

    أشارك في النقاشات حول المواضیع األسریة مع أفراد أسرتي ٢٤

    لطیفة وقویة أرغب ان أصف نفسي بأنني ذو شخصیة ٢٥

  أرفــــض القیـــــام باألعمــــال التـــــي یكلفنـــــي بهــــا والـــــدي إذا تعارضـــــت  ٢٦

 مع مبادئي
   

أقــدم المســاعدة لزمالئــي فــي حــل المســائل الدراســیة التــي ال یقــدرون  ٢٧

 على حلها
   

  أخجـــل مـــن اإلجابـــة علـــى االســـئلة التـــي یوجههـــا المحاضـــر بـــالرغم  ٢٨

 من معرفتي لإلجابة الصحیحة
   

    احترم أراء والدي بالرغم من تعارضها مع رأیي الشخصي ٢٩

    أرتبك عندما یوجه لي المحاضر سؤال أمام اآلخرین ٣٠

    أشارك في األعمال البیتیة بالرغم من انشغالي باألعباء الدراسیة ٣١

    أشعر بحرج من االتصال بأساتذتي ٣٢

  أقـــــدم المســــــاعدة ألخــــــوتي فــــــي حــــــل واجبــــــاتهم المدرســــــیة بــــــالرغم  ٣٣

 من انشغالي بدراستي
   

    أتردد في االستفسار من أساتذتي عن مواضیع ال أفهمها ٣٤

    أتمثل لتعلیمات والدي بناء على رأي الشرع الحنیف ٣٥

    أشعر بالملل والضیق عندما یتجاوز وقت المحاضرة المحدد ٣٦

    رغبات أستاذي بحس امكانیاتيأنفذ  ٣٧

    یقلقني عدم وجود أسئلة اختار منها ألجیب خالل االختبارات ٣٨

    أشارك في األنشطة والفعالیات الطالبیة داخل الجامعة ٣٩

    أضبط انفعال الغضب كلما أساء لي أحد ما ٤٠

  

  

   



١١٩ 

  )٦( قـــــــملح

  اییســة للمقـورة النهائیــــــالص

  
  سلطنة عمان

  جامعة نزوى

  كلیة العلوم واآلداب

  قسم التربیة والدراسات اإلنسانیة

  

 وبعد: السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته..

  ةــدراســــاییس للــوع: مقــــــوضـالم

المرونـة النفسـیة وعالقتهـا بالمهـارات االجتماعیـة لـدى طلبـة كلیـة العلـوم " :یقوم الباحـث بدراسـة بعنـوان

من أجل نیل درجـة الماجسـتیر فـي التربیـة تخصـص  اإلرشـاد النفسـي. ویتشـرف الباحـث  في سلطنة عمان" الشرعیة

  باختیاركم  لهذه المقاییس.

  ..  عزیزتي الطالبة ...عزیزي الطالب.

ــد تنطبــق علیــك وبشــكل متفــاوت  ــدیك مجموعــة مــن الفقــرات التــي تمثــل خصــائص وصــفات ق   نضــع بــین ی

  أو قد ال تنطبق علیك.

شـارة ( / ) تحـت إیرجو الباحث قراءة هذه الفقرات بدقة وموضوعیة واالجابة عنها بصـراحة وصـدق بوضـع 

  واحدة من الخمس بدائل الموجودة أمام كل فقرة والذي یعبر عن واقع حالك.

ویـــود الباحـــث االشـــارة أنـــه ال توجـــد اجابـــة صـــحیحة أو اجابـــة غیـــر صـــحیحة، وأن االجابـــة األفضـــل هـــي 

ـــن یطلـــع علیهـــا ســـوى الباحـــث، وأن االجابـــة الصـــ ـــك ل ـــدون اجابـــة، علمـــا أن اجابت ـــرة ب ـــرك أي فق ـــین عـــدم ت ادقة، آمل

  استخدامها سیكون ألغراض البحث العلمي، وال داعي لذكر االسم.

  رـــب الماجستیــالــط

  زريــح العــم بن صالــسال



١٢٠ 

  مقیاس المهارات االجتماعیة

  ــىثـأن   ر            ـــذك    س:ــــــــالجن

  الدراسـات اإلسالمیـة   فقه ودعـوة   أصول الدین   الفقه وأصوله    ص:ـالتخص

  تحت المالحظة األكادیمیـة   مرتفع فوق المالحظة األكادیمیة    :المعـــــــــــدل

 اراتـــــــــــالعب الرقم
ال تنطبق 

 ادً ــــأب

تنطبق 

 قلیالً 

تنطبق 

 اأحیانً 

تنطبق 

 
ً
 اكثیر

تنطبق 

 
ً
 ادائم

      أقوم بمجاملة أصدقائي. ١

      أستطیع أن أواجه المشكالت بهدوء. ٢

      تمام المهام والواجبات المطلوبة مني.إاعتمد على نفسي في  ٣

      اتبع التعلیمات واإلرشادات الموجهة لي. ٤

      أبدأ الحوار مع اآلخرین. ٥

      الحاجة.أعرض مساعدتي على أصدقائي عند  ٦

      اتبع القواعد والقوانین قدر اإلمكان كما یجب. ٧

      استطیع انجاز المهام المطلوبة مني دون االعتماد على اآلخرین. ٨

      التزم بمعاییر المجموعة التي أنتمي إلیها. ٩

      اعترف بالجمیل. ١٠

      أدعو أصدقائي لمشاركتي في اللعب. ١١

      القدرة على فض المنازعات والتصالح مع اآلخرین.امتلك  ١٢

      استجیب لتعلیمات المدرسین وأنفذها. ١٣

      استغل الوقت بطریقة جیدة. ١٤

      ادعو أصدقائي لمشاركتي في اللعب والترفیه. ١٥

      أشارك أصدقائي في المناقشات واألحادیث. ١٦

      طیب خاطر.أتقبل انتقادات اآلخرین عن  ١٧

      أسعى إلى أن أتقن ما أقوم به من أعمال. ١٨

ـــابي واألشـــیاء  ١٩ ـــي وألع ـــي أدوات ـــي ف ـــي مشـــاركة أصـــدقائي ل أرحـــب  ف

 الخاصة بي.
     

      ثقتي بنفسي كبیرة. ٢٠

      أقف مع أصدقائي وقت الشدة وأدافع عن حقوقهم. ٢١

      بحكمة.أتجاهل اإلغاظة وأتصرف مع األمور  ٢٢

      أجید استغالل وقت الفراغ. ٢٣

      استجیب للنقد بطریقة مالئمة. ٢٤

      أكون صداقات كثیرة. ٢٥



١٢١ 

 اراتـــــــــــالعب الرقم
ال تنطبق 

 ادً ــــأب

تنطبق 

 قلیالً 

تنطبق 

 اأحیانً 

تنطبق 

 
ً
 اكثیر

تنطبق 

 
ً
 ادائم

      أشعر بأنني محبوب من أصدقائي. ٢٦

      أتعاون مع اآلخرین في العدید من المواقف. ٢٧

      أذهب في المواعید المحددة للكلیة ومعي جمیع أدواتي. ٢٨

      أستطیع إتمام المهام المطلوبة بوقتها. ٢٩

      اعترض على القوانین التي أراها غیر عادلة. ٣٠

      أمتلك مهارات وقدرات تجعل أصدقائي معجبین بي ونتشارك فیها معا. ٣١

      أتحكم في انفعاالتي وقت الغضب. ٣٢

      لذلك.ال أتردد في طلب المساعدة أو السؤال عند الحاجة  ٣٣

      أهتم باألنشطة الترویحیة. ٣٤

      أجید تقدیم نفسي ألشخاص أراهم ألول مرة. ٣٥

      أبادر بالمشاركة في الحدیث والحوار مع أصدقائي. ٣٦

      أتجاهل تشتیت أصدقائي لي أثناء أداء العمل. ٣٧

      لدي ثقة بنفسي عند تعاملي مع النوع االجتماعي اآلخر. ٣٨

      أتعاطف مع اآلخرین. ٣٩

      أستطیع أن أعبر عن مشاعري عندما یخطئ أحد في حقي. ٤٠

      أمتلك مهارات قیادیة تؤهلني للقیام بدور القائد أحیانا بین أصدقائي. ٤١

      أحب االشتراك في األنشطة الجماعیة. ٤٢

      أستطیع تكوین صداقات بسهولة. ٤٣

      بروح الفكاهة وأشارك اآلخرین المرح والضحك.أتمتع  ٤٤

      الجمیع یرید أن أنضم ألشاركهم أنشطتهم وأن أكون معهم. ٤٥

      أشعر  باآلخرین عندما تواجههم التحدیات. ٤٦

      أستطیع قول ال في حالة عدم رغبتي بالمشاركة. ٤٧

      أبادر في إلقاء السالم والتحیة لآلخرین. ٤٨

  

    



١٢٢ 

  مقیاس المرونة النفسیة

  ــىثـأن   ر            ـــذك    س:ــــــــالجن

  الدراسـات اإلسالمیـة   فقه ودعـوة   أصول الدین   الفقه وأصوله    ص:ـالتخص

  تحت المالحظة األكادیمیـة   مرتفع فوق المالحظة األكادیمیة    :المعـــــــــــدل

 اراتـــــــــــالعب الرقم
ال تنطبق 

 ادً ــــأب

تنطبق 

 قلیالً 

تنطبق 

 اأحیانً 

تنطبق 

 
ً
 اكثیر

تنطبق 

 
ً
 ادائم

      اتخذ قراراتي بنفسي. ١

      أتقبل االنتقاد البناء بصدر رحب. ٢

      أشارك اآلخرین في مناسباتهم السعیدة والحزینة. ٣

      لدي الجرأة لمواجهة الواقع مهما كان مؤلما. ٤

      برأیي بالرغم من صواب الرأي اآلخر.أتمسك  ٥

      أسعى لمساعدة اآلخرین في محنهم. ٦

      عندما أحل مشكلة أجد متعة في التحرك لمشكلة أخرى. ٧

ـــم أقـــرر  ٨ ـــدئي إلـــى أن اســـتمع لآلخـــرین ث ـــي هـــو رأي مب ـــر رأی   أعتب

 الرأي النهائي.
     

      أسعى لبناء عالقات اجتماعیة مع اآلخرین. ٩

      أضع خططا وأهدافا لحیاتي. ١٠

      اعترف بالخطأ إذا اقتنعت بوجهة النظر المخالفة. ١١

      أغتنم أي فرصة للتواصل مع اآلخرین. ١٢

      أشعر بالخوف من مواجهة المشكالت. ١٣

  أصــــغي للــــراي المخــــالف لــــي ألســــتوعب حقائقــــه التــــي قــــد تكــــون  ١٤

 غائبة عني.
     

      القدرة على تكوین صداقات جدیدة بسهولة.لدي  ١٥

      مهما كانت العقبات فإنني أسعى لتحقیق أهدافي. ١٦

  اؤمـــــــن بـــــــأن الخـــــــالف فـــــــي الـــــــرأي ضـــــــرورة إلثـــــــراء الموضـــــــوع  ١٧

 المطروح للنقاش.
     

      أشارك في األنشطة المجتمعیة واألعمال التطوعیة. ١٨

      الشيء الجدید. لدي حب استطالع ورغبة في معرفة ١٩

      عادة ما أفكر جیدا قبل أن أقدم على فعل أي شيء. ٢٠

      عالقاتي مع اآلخرین مبنیة على االحترام والتقدیر. ٢١

أعتقد أن الحیاة المثمرة هـي التـي تنطـوي علـى مشـكالت أسـتطیع  ٢٢

 أن أواجهها.
     



١٢٣ 

 اراتـــــــــــالعب الرقم
ال تنطبق 

 ادً ــــأب

تنطبق 

 قلیالً 

تنطبق 

 اأحیانً 

تنطبق 

 
ً
 اكثیر

تنطبق 

 
ً
 ادائم

      تواجهنا في األسرة.أشارك أسرتي في مواجهة وحل المشاكل التي  ٢٣

      أشارك في النقاشات حول المواضیع األسریة مع أفراد أسرتي. ٢٤

      أصف نفسي بأنني ذو شخصیة لطیفة وقویة. ٢٥

  أرفــــض القیــــام باألعمــــال التــــي یكلفنــــي بهــــا والــــدّي إذا تعارضــــت  ٢٦

 مع مبادئي.
     

الدراسـیة التـي ال یقـدرون أقدم المساعدة لزمالئي في حل المسـائل  ٢٧

 على حلها.
     

ــالرغم  ٢٨ أخجــل مــن اإلجابــة علــى االســئلة التــي یوجههــا المحاضــر ب

 من معرفتي لإلجابة الصحیحة.
     

      احترم أراء والدّي بالرغم من تعارضها مع رأیي الشخصي. ٢٩

      أرتبك عندما یوجه لي المحاضر سؤاال أمام اآلخرین. ٣٠

      أشارك في األعمال البیتیة بالرغم من انشغالي باألعباء الدراسیة. ٣١

      أشعر بحرج من االتصال بأساتذتي. ٣٢

ــالرغم مــن  ٣٣ ــاتهم الجامعیــة  ب ــدم المســاعدة إلخــوتي فــي حــل واجب أق

 انشغالي بدراستي.
     

      أتردد في االستفسار من أساتذتي عن مواضیع ال أفهمها. ٣٤

      أتمثل لتعلیمات والدي بناء على رأي الشرع الحنیف. ٣٥

      أشعر بالملل والضیق عندما یتجاوز وقت المحاضرة المحدد. ٣٦

      أنفذ رغبات أستاذي بحسب امكانیاتي. ٣٧

      یقلقني عدم وجود أسئلة اختار منها ألجیب خالل االختبارات. ٣٨

      الطالبیة داخل الجامعة.أشارك في األنشطة والفعالیات  ٣٩

      أضبط انفعال الغضب كلما أساء لي أحد ما. ٤٠
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Abstract: 
  

The aim of this research is to identify the degree of the psychological 
resilience and its relationship to the social skills of the students of the College 
of Sharia Sciences in the Sultanate of Oman. The total number of participants 
in this study was 279 students; 124 male students and 155 female students. 
The researcher used the psychological flexibility measure which consists of 
40 items, and the social skills measure which consists of 45 items. In fact, the 
researcher has verified the truthiness and stability of both tools, and has made 
sure that both measures can be applied to this study. 

  
The research results have shown that the degree of the psychological 

resilience of the sample students is high. In fact, the average result for all 
the domains of the psychological resilience was 3.58; which is a high score. 
Also, the study has found out that the degree of the social skills of the 
sample students was high as well. The average result for all the domains of 
the social skills was 3.61; which is a high score as well. In addition, the 
research results have shown that there are no differences that have a 
significance level on the significance level of α≤0.05 in the degree of the 
psychological resilience and its relationship to the social skills of the 
students of the College of Sharia Sciences in the Sultanate of Oman which 
is related to the variables; the gender, the grade point average and the 
major. The research results have shown that there is a positive relationship 
with significance level on the significance level of α≤0.01 between the 
degrees of the psychological flexibility and the degrees of the social skills. 
  
Keywords: Psychological Resilience, Social Skills, College Students. 


