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 اآلية القرآنية

 

 

يَّ َوأَْن أَْْعََل َصاِلًحا تَْرَضاُه  َِِّت أَنَْعْمَت عَََلَّ َوعَََل َواِِلَ ْصِلْح ِِل ِِف َوأَ ﴿َربِّ أَْوِزْعِِن أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك ال

َِِّت ِإِّنِّ تُبُْت ِإلَْيَك َوِإِّنِّ ِمَن الُْمْسِلِمنَي﴾ ي  ُذرِّ
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 اإلهـــــــــداء

 

 

 إىل من جترع تعب الليل لنهنأ بعيش كريم
 إىل الروح اليت سكنت روحي

 أبي الذي مل يبخل علي يومًا بشيء

********** 
 أن تشتق روحي من روحها إىل تلك الروح اليت أراد اهلل 

 اليت ما فتئت تكللين بدعواتها العذبة ليل نهار ألواصل مسرية العلم بكل جد واجتهاد 
 إىل أمي أسأل اهلل أن ميدها بالصحة والعافية

********** 
 إىل األب الروحي الدكتور: سامر مجيل  رضوان الذي غمرني بعلمه وأخالقه

********** 

 علي "رمحة اهلل عليه" إىل الغائب احلاضر أخي
 خوتي وأخواتي الذين أرى مجال الكون يف أعينهم إإىل 

********** 
 إىل صديقاتي اّلالئي آزرنين يف حياتي اجلامعية

********* 
 إىل مجيع من قدم لي العلم، والنصيحة، والتشجيع يف أثناء دراسيت 

 هذا )البحث( املتواضع. يأهد
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 ديرــــر وتقــشك
 

 واب  النعم  خال  القلم  معلم اإلنسان ما لم ععلم  واللةاة والسةام عل  أشر  المرسلين  الحمد هلل

 وصحبه أجمعين  أما بعد: هالخل  سيدنا ونبينا محمد وعل  آلوصفوة 

لو غير بذا  :فيقول الراغ  األصفهاني: إني رأعت أنه ما كت  أحدبم في عومه كتاباً إال قال في غده

عد ذاك لكان عُستحسن  ولو قدم بذا لكان أفضل  ولو ترك ذاك لكان أجمل  وبذا من أعظم ولو ز  لكان أحسن

 العبر  وبو دليل عل  استيةاء النقص عل  جملة البشر.

بإنهاء بذه البحث ليظهر بهذه الُحلة  فله الحمد أوالً وآخراً  كما  يّ ي أشكر المول  عز وجل أن مّن علفإن

  إل  ذلك الجندي الذي عتلدر مقدمة العطاء دائما من وقته وجهده ال عكل شكر كل من وقف معي يّ علوج  

وال عمل من البذل  تجد بابه مشرعا لكل طال  علم  عمهد لهم سبيل الوصول إل  العلم وتحقي  الطموح  إل  

شكراً له   أُستاذي الفاضل الدكتور سامر رضوان  تقف كلماتي خجل  في شكره  ألن ما قدمه لنا ال تفي الكلمات 

لعلم" من فكرك  وتنتش  روحك في رحاب ا يعيناك  وعرتق ميذه "اقرأ  اقرأ  اقرأ  حت  تكلّ إل  من أبدى تل

رشاد النفسي  وسقاه بماء ابتمامه األبوي  وضميره اليقظ  وعمله الدؤوب زرع في تربة قلبي ح  اإل

ي بذا البحث  أسال هللا أن عجزعه عني وعن المتواصل  ونلائحه القيمة  إل  من كان لبلمته األثر الواضح ف

 كل طال  علم خيراً.

والدكتور  وأتقدم بالشكر العمي  لكل من الدكتور محمد نقادي المشر  الثاني والدكتور سعيد الزبيدي

لي من توجيهات وتدقي  لغوي  والشكر موصول  قدمواعل  ما  محمد الرواحي واالستاذ سليمان االسماعيلي

جةاء الذعن تلقيت عل  أعدعهم العلم والنلح واإلرشاد والتحكيم والمناقشة الدكتور مطاع بركات ألساتذتي األ

 والدكتور عبد الفتاح الخواجة والدكتورة فتون خرنوب والدكتورة ضح  عبود والدكتورة خولة السعاعدة.

الدكتور علي خميس وأعضاء بيئة التدرعس كل من  اإلنجليزعةبالشكر الجزعل إل  قسم اللغة  كما أتقدم

والدكتور سيد بشير أحمد والدكتور محمد الشعراوي والدكتور سيد سليمان عل  ما قدماه لي من توجيهات في 

المقاعيس  والشكر موصول إل  أفراد عينة الدراسة عل  مساندتهم ومشاركتهم وتفاعلهم من أجل إنجاز وتحقي  

 مهم وتشجيعهم ومساندتهم لي.الهد  من البحث  كما أشكر زمةاء الدراسة عل  دع

الكرعم  وإن أصبت  هالبحث وجميع أعمالنا خاللة لوجه وفي الختام أسال هللا عز وجل أن عجعل بذا

 فمن هللا وفضله وتوفيقه  وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 داولــة الجـقائم

   رقم الصفحة                                                       الجدول تسمية                       جدولال

 53 العلمية والدرجة والكليات الجنس لمتغيرات تبعا   الدراسة مجتمع أفراد توزيع         ( 1) 

 54 الديموغرافية متغيراتها حسب الدراسة عينة أفراد توزيع         (2) 

 59 ألفا ثبات ومعامالت الداخلي االتساق بطريقة الصدق تحليل يوضح          (3) 

           ذات الفقرة حذف بعد ألفا االرتباط معامل وفق على الداخلي االتساق بطريقة الصدق تحليل يوضح         ( 4) 

 60 الضعيف  االرتباط               

 62 محور كل يقيس وما الشخصي التواصل مهارات قائمة محاور يوضح         (5) 

 63 المقياس على الفقرات توزيع يوضح         (6) 

 65 الثبات ومؤشر ألفا ثبات ومعامالت تطبيق إعادة بطريقة الثبات تحليل يوضح         (7) 

 65 فاأل ثبات ومعامالت واضحة  رسائل إرسال لمحور الداخلي االتساق بطريقة الصدق تحليل يوضح         (8) 

            الفقرات حذف بعد ألفا االرتباط معامل وفق على الداخلي االتساق بطريقة الصدق تحليل يوضح         ( 9)

 66 لضعيفا االرتباط ذات                    

 66 ألفا ثبات ومعامالت اإلصغاء لمحور الداخلي االتساق بطريقة الصدق تحليل يوضح       ( 10) 

                      حذف بعد ألفا اطاالرتب معامل وفق على الداخلي االتساق بطريقة الصدق تحليل يوضح        (11) 

 67 الضعيف االرتباط ذات الفقرات                

             ومعامالت الراجعة التغذية وقبول تقديم لمحور الداخلي االتساق بطريقة الصدق تحليل يوضح       ( 12) 

 67 ألفا ثبات                 

           الفقرات حذف بعد ألفا االرتباط معامل وفق على الداخلي االتساق بطريقة الصدق تحليل يوضح         (13) 

 68 الضعيف االرتباط ذات                  

           ومعامالت العاطفية التفاعالت مع التعامل لمحور الداخلي االتساق بطريقة الصدق تحليل وضحي          (14)

 68 ألفا ثبات                   

            الفقرات حذف بعد ألفا االرتباط معامل وفق على الداخلي االتساق بطريقة الصدق تحليل يوضح         (15) 

 69 الضعيف االرتباط ذات                   

 74 ألفا ارتباط ومعامالت الداخلي االتساق بطريقة الصدق تحليل يوضح            (16) 

 75 النفسية والصحة التواصل ومهارات النفسية المرونة مستوى تفسير في المعتمد المعيار           (17) 

 75 الحسابي المتوسط حسب تنازليا   مرتبة النفسية المرونة مقياس على الدراسة عينة أفراد نتائج           (18) 

             تنازليا   مرتبة المقياس لمحاور المهارة ومستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات           (19) 

 80 .الحسابي المتوسط  حسب                    

        المتوسط حسب تنازليا   مرتبة المقياس لعبارات النفسية الصحة مقياس على الدراسة عينة نتائج            (20) 

 81 الحسابي                       

          الصحة ومستوى التواصل مهارات وأبعاد النفسية المرونة مستوى بين بيرسون ارتباط معامل          (21) 

 84 النفسية                       

         النفسية والصحة التواصل مهارات ومحاور النفسية المرونة لمستوى بالنسبةT-TEST  اختبار           (22) 

 86 الجنس لمتغير  تبعا                      
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         مهارات وأبعاد النفسية المرونة لمستوى بالنسبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات              (23) 

 89 العمر لمتغير تبعا النفسية والصحة التواصل                       

           والصحة التواصل مهارات ومحاور النفسية المرونة لمستوى بالنسبة األحادي التباين تحليل               (24) 

 90 العمر لمتغير تبعا النفسية                      

          الكلي المجموع في وكذلك الراجعة، التغذية وقبول تقديم لمحور البعدية اتللمقارن LSD اختبار             (25) 

 90 العمر لمتغير تبعا                      

                   ومحاور النفسية المرونة توىلمس بالنسبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات             (26) 

 92 الكلية لمتغير تبعا النفسية والصحة  التواصل مهارات                      

                والصحة التواصل مهارات وأبعاد النفسية المرونة لمستوى بالنسبة األحادي التباين تحليل             (27) 

 93 الكلية لمتغير تبعا النفسية                       

             لصحةوا التواصل مهارات ومحاور النفسية المرونة لمستوى البعدية للمقارنات LSD اختبار             (28) 

 94 الكلية لمتغير تبعا   النفسية                      

                   ومحاور النفسية المرونة لمستوى بالنسبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات             (29) 

 96 العلمية الدرجة لمتغير تبعا النفسية والصحة  التواصل  مهارات                        

             والصحة التواصل مهارات ومحاور النفسية المرونة لمستوى بالنسبة األحادي التباين تحليل            (30) 

 97 العلمية الدرجة لمتغير تبعا النفسية                       

              والصحة التواصل مهارات ومحاور النفسية المرونة لمستوى البعدية للمقارنات LSD اختبار            (32) 

 98 العلمية الدرجة لمتغير تبعا   النفسية                      

          بالصحة التنبؤ في النفسية المرونة إسهام مقدار في البسيط الخطي االنحدار تباين تحليل نتائج            ( 32) 

 99 التواصل اتومهار النفسية                     
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 فهـرس األشكـال

 

  رقم الصفحة    النموذج                                                                                                    شكل

 Shramm & Osgood))                        23 وأسجود شرام وفق على التواصل عملية يوضح نموذج       (1) 

 Rogers & Kincaid24 )                         )وكنكيد روجرز وفق على التواصل عملية يوضح نموذج        (2) 

 Lasswell24 )                                                  )السويل وفق على التواصل عملية يوضح نموذج       ( 3) 

 24                       (Wesley   &Maclean) وماكلين وستلي وفق على التواصل عملية يوضح نموذج        (4) 

 25                      (Shannon & Weaver) وويفر شانون وفق على التواصل عملية يوضح نموذج        )5( 

 34                                                                                 النفسية الصحة منابع يوضح نموذج        (6) 

 





 لمالحـقفهـرس ا

 رقم الصفحة           تسمية الملحق             ملحق 
                  والصحة ،الشخصي التواصل مهارات قائمةو النفسية المرونة سيالمق المحكمين بأسماء قائمة     ( 1)

 121                                                                                                النفسية            

                قائمة بأسماء المدققين لمقاييس المرونة النفسية، وقائمة مهارات التواصل الشخصي، والصحة(      2)
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 ملخص الدراسة

 

بسلطنة  النفسية وعالقتها بمهارات التواصل والصحة النفسية لدى عينة من طلبة جامعة نزوى المرونة

 في ضوء بعض المتغيرات ُعمان

 إشراف

 سـامر جميل رضوان أ.د 

 سعـادة بنت عيـد بن خلفـان الهاشميـة :إعداد الطالبة

 

  مهارات التواصل واللحة النفسيةكل من  النفسية و المرونة العةاقة بين إل راسة التعر  بدفت الد

( ذكور  403منهم )  وطالبة من جامعة نزوى بسلطنة ُعمان ( طال   1000عينة )ال وبلغ عدد أفراد

&  (Davidson,2003 دعفيدسونوكونور لالنفسية  المرونة مقياس وقد استخدمت الباحثة .إناث(597)و

(Conner  لقائمة مهارات التواصل الشخلي و( 1969بيانفينيوMillard. Bienvenu,) من ترجمة الباحثة  

 المرونة النتائج وجود مستوعات مرتفعة من أظهرت(. 2011) حمد عبدالخال ألومقياس اللحة النفسية 

وكانت بناك ارتباطات عالية  .الدراسة العينة أفرادلدىواللحة النفسية  ومستوى متوسط من مهارات التواصل

واللحة النفسية تبعاً  المرونةالدراسة وجود فروق دالة بين  أظهرتكما   بين المتغيرات المدروسة بشكل عام

قائمة  محاورمن  محور  في حين لم عظهر فروق في مهارات التواصل إال في اإلناثلمتغير الجنس للالح 

-22فيما عتعل  بالعمر فقد ظهرت فروق للالح العينة العمرعة ) أما .للالح الجنس مهارات التواصل الشخلي

أو  المحاور  ولم تظهر الفروق في بقية قائمة مهارات التواصل الشخلي محاورواحد من  محور( في 29

ووجود  .النفسية تبعاً لمتغير الكلية للالح كلية العلوم واآلداب المرونةكما ظهرت فروق في مستوى  .المتغيرات

 مهارات التواصل فيأما في مستوى اللحة النفسية تبعاً لمتغير الكلية للالح كلية الليدلة والتمرعض  فروق 

النفسية  المرونةفروق في مستوى  كما أسفرت النتائج وجودكانت الفروق للالح كلية الليدلة والتمرعض.  فقد

وخللت الدراسة طلبة التأبيل التربوي. تبعا لمتغير الدرجة العلمية للالح  واللحة النفسية ومهارات التواصل

 النفسية تسهم في التنبؤ بمهارات التواصل واللحة النفسية لدى عينة من طلبة جامعة نزوى. المرونةأن إل  

 

النفسية  مهارات التواصل  اللحة النفسية المرونة الكلمات المفتاحية:  
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 ةـقدممأوال : ال

عل  مقاومة  الشخصالمكملة لللحة النفسية وتعكس مقدره  ةفسية أحد المكونات الرئيسالن المرونةتعد 

الضغوط وعدم ظهور االضطرابات النفسية  وتعر  بأنها القدرة عل  عدم ظهور األمراض النفسية عل  الرغم 

 من الظرو  الضاغطة. 

ازن النفسي واالجتماعي التي من شأنها إحداث التو المرونة( Rutter,1990,P.316)وترقد عر  رل

ية في استجابات الناس الشخل الفردعة لفروقالفرعدة من ا "القط  الموج  للظابرة :أنها الشخصلدى 

للضغوط والمحن"
1
 في التكيّفي اإلعجابي السلوك خةالها من الشخص عُظِهر عميقة  عملية بي النفسية المرونةف .

 سع  عندما النفسية المرونة مفهوم ظهر وقد مات المؤلمة.واللد العظيمة اللعوبات فيه عواجه الذي الوقت

 األداء تفسر التي العمليات ولفهم صعبة  ظرو  في األطفال لبعض الجيد األداء لتفسير الباحثين من مجموعة

  .األطفال لهؤالء المتوقع غير

فرد تجاوز الضغوط ال تتيح لل المرونةغيرات النفسية األخرى بو أن توالم المرونةولعل االختةا  بين 

إنما تستطيع تزوعدبم بمهارة التعامل معها واالستفادة منها واعتباربا تحدعاً عستح  المواجهة وفرصة   فحس 

  ساسية للمرونة وبي المعرفيةأ( أربعة مجاالت عناصر (Kumpfer,1999وعقدم كمفير  (Nill,2006للتقدم)

 .يةوالسلوكيات الجسدعة والنفس  والعاطفية  والروحية

درة عل  تحقي  تواصل لدعهم الق المرونةالذعن عتمتعون بدرجة مناسبة من  األفرادن أوترى الباحثة 

تقان مهارات التواصل ععد طرعقاً إوعشير عدد من الباحثين إل  أن   عسهم في صحتهم النفسية لذا فاعل ومؤثراً 

الرسائل فقط   إرسالإلرضاء  وال ععد األمر للتفاعل الجيد مع اآلخرعن  وعؤدي إل  نقل المعن   والتعبير  وا

؛ الشيخ  2008إنما تكمن قيمة التواصل في تحقي  بذا الهد  وإحداث التأثير المطلوب )اللدعقي وبدوي  

عل  موازنة األفكار المختلفة  الشخصتعر  اللحة النفسية أنها قدرة و  (Lussier & Irwin,1990 ؛2004

 & Bradshaw, Hoelscher) سليمكةات والتعامل مع الضغوطات بشكل والمشاعر والمواقف لحل المش

Richardson,2007)   عل  المحافظة عل  صحته البدنية والنفسية الشخصقدرة  بي  المرونةكما أن  

 أن وعل  الرغم من  (Ryff & Singer,2003)وقدرته عل  تخطي المواقف اللعبة بشكل أسرع

  في (.Richardson & et al,1990للحة النفسية )وا المرونةبين  قةعةاوجود رعتشاردسون وآخرعن عرون 

 & Todd)النفسية بي أحد المكونات الرئيسة المتممة لللحة النفسية المرونةروتنبرغ أن تود و حين عرى

Rottenberg, 2010,P.866.) 

                                                           
“The positive pole of the ubiquitous phenomenon of individual difference in people’s response to stress 
and adversity” 1  
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  كما تتطل  بلورة عامة عملية التواصل الناضجة والجيدة مؤشراً من مؤشرات اللحة النفسية وتعد

لمكونات عملية التواصل أن تعتقد الباحثة و  المرونةالشخلي بدرجة مناسبة من  عملية التواصل الفاعل التمتع

  وبذا ن اإلنسان معرضا للضغط والتوتر  خاصة في حال كاواللحة النفسية المرونةفاعلية عالية في تحقي  

في المهمات ععود إل  مهارات  األفراد%( من نجاح 85) نّ إ إذ تقول الدراسات العلمية في بذا المجال هأثبتتما 

 (.1990التواصل)عبداللطيف  

النفسية مثل وضع خطط  المرونةن بناك عوامل ترتبط بأالجمعية األمرعكية لعلم النفس ذكرت فقد 

 الندفاعاتالثقة بالنفس  وصورة الذات اإلعجابية  ومهارات التواصل  والقدرة عل  إدارة المشاعر واومرنة  

(APA,2010)   عل   األفرادعنلر أساسي في قدرة  المرونةإليه غروتبرغ إل  أن  أشارباإلضافة إل  ما

 (.Grotberg,2003,P.1)تواصل مع الحياة ومواجهة الشدائدال

في حياة الشخص التي تحدد شكل حياته المستقبلية  وحت   األساسيةالجامعية من المراحل  المرحلةوتعّد 

مقتضيات الة ويعباء الدراساألالطال  عل  بذه المرحلة بنجاح عتوج  عليه بذل الجهد والمثابرة وتحمل عتغل  

باإلضافة القدرة عل  مواجهة الضغوط والملاع  الحياة اليومية  واألخذ والعطاء والتفاعل مع  ة يالجامع

ي حت  ععبر بذه المرحلة بسةام والتواصل لدى الطال  الجامع المرونةاآلخرعن  وكل ذلك عتطل  قدراً من 

ومن بنا انطلقت فكرة بذه الدراسة لدى الباحثة في محاولة للتعر  عل  العةاقة بين وععيش بلحة نفسية جيدة  

  .النفسية ومهارات التواصل واللحة النفسية لدى طلبة جامعة نزوى المرونة

 مشـكلة الدراسـة وأسئلتهـا: ثانيا :

ل  تحقي  التوازن بين متطلباته الداخلية علحة النفسية بو شخص قادر إن الشخص الذي عتمتع بال

ومن بنا كان تحقي  اللحة النفسية   سهام الفاعل في مجتمعهحقي  التوازن الداخلي والرضا واإلوالخارجية  وت

ليكونوا  ألفراداتحقيقه لدى لوانتهاء بالجامعة  األسرة  المؤسسات التربوعة بدءاً من مطلباً من المطال  التي تسع

لفات شخلية معينة فيها مرونة أن عتمتعوا ب األفرادوتحقي  اللحة النفسية عطل  من   فاعلين ومنتجين

نفسية؛ إذ تسهم في تحقي  التكيف  ومواجهة مطال  الحياة  عل  الرغم من اللعوبات التي قد تعترض 

النفسية واللحة النفسية عسهم في فهم  مرونةالالشخص في حياته. ومن بنا فإن إلقاء الضوء عل  العةاقة بين 

 Hartleyدراسة بارتلي وماعكل )   وبذا ما أشار إليهالعوامل المؤثرة في اللحة النفسية وتنميتها بلورة أكبر

& Michael,2011 ادراسات فيما عتعل  بالمرونة ألنهمزعد من البحوث والال( وأن بناك حاجة ماسة إلجراء 

 ية واالداء الطلبة.تؤثر في اللحة النفس
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من العوامل التي تسهم بدرجة كبيرة في تحقي  التكيف  والتعامل  األفرادكما تعد أسالي  التواصل بين 

ن تقود أسالي  التواصل أالفاعل مع المشكةات التي تواجه اإلنسان في عةاقته باآلخرعن  ومن الممكن 

لدى  المرونةية  أو تكون كذلك مؤشراً عل  عدم البينشخلي غير الفاعلة إل  إلحاق األذى باللحة النفس

 .األفراد

وقد الحظت الباحثة من خةال دراستها في الجامعة أن بعض الطلبة لدعهم مشكةات وصعوبات مختلفة  

ظت وجود اعل والتواصل مع زمةائهم  كما الحمنها ما عتعل  بالتكيف مع البيئة الجامعية  ومنها ما عتعل  بالتف

عة أإنما ال عكتسبون وعمية والشخلية فحس   دكالطلبة ليس في التعامل مع اللعوبات األنقص لدى بعض ا

 .المرونةمهارة أو خبرة جدعدة من بذه اللعوبات التي تعزوبا الباحثة لنقص 

 المرونةارتأت الباحثة تسليط الضوء عل    وألبمية الفئة التي تناولتها عينة الدراسة وبم فئة الشباب

ن علعبان دوراً كبيراً وفعاالً ال عستهان به في اللحة النفسية التي عتطلع عقتها بمهارات التواصل اللذالنفسية وعةا

  ومن بنا ترى الباحثة أبمية طرح الموضوع ودراسة العةاقة بين بذه المتغيرات اكل شخص للوصول إليه

)الجنس  متغيرات الدراسة  وتفاعلها مع بعضها  ثم البحث عن إمكانية وجود فروق بينهما في ضوء بعض

في التنبؤ بمهارات التواصل واللحة النفسية لدى  المرونةودرجة إسهام  ( الدرجة العلميةوالكلية  والعمر  و

 :ةاآلتي في السؤال الرئيس تتحدد مشكلة الدراسةأفراد العينة. لذا فإن 

 طلبة جامعة نزوى؟" عينة من لدى النفسية بمهارات التواصل واللحة النفسية المرونةعةاقة  بل توجد"   

 اآلتي: الفرعية األسئلة الرئيس السؤال هذا عن وينبثق

 طلبة جامعة نزوى؟ عينة من النفسية لدى المرونةما مستوى  .1

 طلبة جامعة نزوى؟ عينة من ما مستوى مهارات التواصل لدى .2

 طلبة جامعة نزوى ؟ عينة من ما مستوى اللحة النفسية لدى .3

مهارات التواصل ومستوى اللحة أبعاد النفسية ومستوى  المرونةارتباطية بين مستوى بل توجد عةاقة  .4

 طلبة جامعة نزوى؟ عينة منالنفسية لدى 

ومستوى  النفسية ومستوى مهارات التواصل المرونةبل توجد فروق ذات داللة إحلائية في مستوى  .5

الدرجة و جنس  والكلية  والعمر طلبة جامعة نزوى تعزى لمتغيرات ال عينة منلدى اللحة النفسية 

 ؟العلمية

طلبة جامعة  عينة من النفسية في التنبؤ بمهارات التواصل واللحة النفسية لدى المرونةما مقدار إسهام  .6

 نزوى؟
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 ثالثا : أهميـة الدراسـة 

التوجيه بذه الدراسة ذات قيمة نظرعة وتطبيقية  وتضيف جدعداً في المسيرة العلمية في مجال اإلرشاد و تعدّ 

النفسي  ولعل انعكاس الجهد المبذول نحو إعداد وإخراج بذه الدراسة وتجوعدبا عأتي من خةال جانبين نظري 

 وتطبيقي:

 من الناحية النظرية: .1

  عماد المجتمع وبناة الغدهم ف  الجامعيينطلبة التكمن أبمية الدراسة في العينة التي تناولتها  إذ تستهد   -

 ه قدأنمن غولدشتاعن إليه  أشار   وبذا ماأمل المستقبل للنهوض بالمجتمع عاتقهم  عقع علالذعن و

ملحة تؤدي إل  نتائج ظهرت حاجة و  بشكل كبير خةال السنوات الماضية المرونةتضاعفت أبمية 

 Goldstein,2008,P.1))جهاد والمآسي في بيئتهمضغوط واإلفكل الشباب عواجهون ال مرضية أكثر 

 عل  تدل عل  اللحة النفسية التي اً مؤشر المرونةتعّد  إذ  نفسية التي تناولتها الدراسة  أبمية المتغيرات ال -

والقدرة عل  مواجهة تحدعات الحياة اليومية الضاغطة  كما تسهم   واالستقرار  شعور الفرد باألمن

حداث مواجهة األ اً فيالذي عقوم به كل من بذعن المتغيرعن وتفاعلهماً معبيعة الدور الدراسة في فهمنا لط

 & Kajbafnezhad) كاجبنيزاد وخانة كيشي   وبذا ما أكدهلتحقي  اللحة النفسية اتفاعل معهالو

Khaneh Keshi,2015)  تعزز كل منهما اآلخر بلورة دوري واللحة النفسية المرونةوأن.  

تود ت دراسة رأشاكما   واللحة النفسية مهارات التواصل بينالنفسية  المرونة عةاقةالتعر  إل   -

والتي تشير  المرونةإل  الحاجة لعمل البحوث والدراسات لتوضيح الحاالت السببية من عدم روتنبرغ و

 (.Todd & Rottenberg,2010,P.866) كالقل  واالكتئاب إل  االضطرابات النفسية

 الدراسة شكلت ندرة وجود دراسات سابقة في السلطنة تناولت الموضوع عل  وف  اطةاع الباحثة  لذا قد -

  .الحقًا المجال بذا في للباحثين نظرعة إضافة الحالية

 من الناحية التطبيقية: .2

النفسية ومهارات التواصل  المرونةقد تفيد بذه الدراسة الباحثين المختلين في إعداد برامج لرفع مستوى  -

نفسية  وتؤثر فيها وتتأثر ال المرونةن الكشف عن المتغيرات التي ترتبط بإواللحة النفسية بين الطلبة  إذ 

بها  لها أبمية عند اإلعداد والتخطيط للبرامج اإلرشادعة أو الدورات التدرعبية  وتنمية مهارات التواصل  

إليه رولف وجونسون إل  االبتمام  أشارما  وبذا لما لها من دور فعال في التواف  النفسي واالجتماعي.

ة من النتائج السلبية للطلبة الذعن عتعرضون للضغوطات النفسية من أجل الوقاع المرونةفي تعزعز 

 (.Rolf & Johnson,1999,P.231واألحداث الكبيرة )
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ممكن االستعانة بما تلل إليه بذه الدراسة من نتائج في الوصول إل  توصيات وتوجيهات لطلبة جامعة  -

 لُعماني.نزوى  باإلضافة إجراء بحوث ميدانية أخرى عل  عينات مختلفة من المجتمع ا

ومقياس  النفسية المرونةمقياس كمن أبمبة الدراسة في تقنين أدوات صادقة وثابتة للقياس  أال وبي ت -

  الستخدامها عل  نطاق واسع في تتناس  مع البيئة الُعمانية النفسية اللحةومقياسمهارات التواصل 

 سلطنة ُعمان.

  رابعا : أهـداف الدراسـة

 ية في التعر  إل  ما علي:تتحدد أبدا  الدراسة الحال

 لدى طلبة جامعة نزوى.النفسية  المرونةمستوى  .1

 لدى طلبة جامعة نزوى.مهارات التواصل مستوى  .2

 طلبة جامعة نزوى. مستوى اللحة النفسية لدى .3

 لدى طلبة جامعة نزوى.لحة النفسية مهارات التواصل والو النفسية  المرونة بين العةاقة .4

طلبة جامعة نزوى  لدىمهارات التواصل واللحة النفسية و النفسية نةالمروالكشف عن الفروق في  .5

 والدرجة العلمية(. والكلية    والعمر ات )الجنسلمتغير تعزى

 لدى طلبة جامعة نزوى. اللحة النفسيةو مهارات التواصلبالنفسية في التنبؤ  المرونةسهام إ مقدار .6

 خامسا : مصطلحـات الدراسـة
 ملطلحات الدراسة النظرعة واإلجرائية اآلتية:ل اً عفبذه الدراسة تعر تتضمن

 (:(Psychological Resilienceونه النفسية رالم .1

النفسية: "أنها القدرة عل  الشفاء أو الرجوع إل  الحالة السوعة بعد  المرونةدعفيدسون كونور وععر  

 (.Connor & Davidson,2005,P.660التعرض للحدث الضاغط". )

"عملية التكيف لمواجهة الشدائد واللدمات  :أنهاالنفسية  المرونةكية لعلم النفس مرععرفت الجمعية األ

 مشكةاتوالمآسي والتهدعدات أو حت  الملادر المهمة من الضغوط مثل المشكةات العائلية واالجتماعية وال

عة من الخبرات لحالة السواالرتداد إل  ا يالمالية وأماكن العمل  إنها تعن اللحية الخطيرة أو الضغوط

 (Comas,2004,P.1)اللعبة"

في  المستخدمالنفسية  المرونةمقياس  فيالدرجة التي عحلل عليها المفحوصون  يأما إجرائياً فهي تعن

 أغراض الدراسة الحالية.
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 Communication Skills)مهارات التواصل: ) .2

تساعد عل  قيام تواصل مثمر أو فاعل مجموعة من المهارات التي أنها "بمهارات التواصل  الباحثةتعر       

والفهم والتفهم والتقبل واالصغاء والتفسير اللرعح  بين أطرا  عملية التواصل وتشمل عل  اللياغة لواضحة

 ".والواضح عند المشاعر دون حواجز معيقة

ئمة مهارات قا فيالدرجة التي عحلل عليها المفحوصون  :أنهالباحثة مهارات التواصل إجرائياً تعر  ا      

 أغراض الدراسة الحالية.المستخدم في  التواصل الشخلي

 (:Mental Healthالصحة النفسية ) .3

"حالة وجدانية معرفية مركبة  دائمة دواماً نسبياً  من  ها:( اللحة النفسية أن2015ععر  عبدالخال  )

والشعور بالرضا  والطمأنينة    خرعنالشعور بأن كل شيء عل  ما عرام  والشعور بالسعادة مع الذات ومع اآل

واألمن  وسةام العقل  واإلقبال عل  الحياة  مع شعور بالنشاط  والقوة  والعافية  وعتحق  في بذه الحالة درجة 

)عبدالخال   مع عةاقات اجتماعية راضية مرضية"مرتفعة نسبياً من التواف  النفسي  والتواف  االجتماعي  

 (30  ص2015

إدراك  شخصحالة من العافية عستطيع فيها كل بي:  اللحة النفسية (2013لعالمية )ا منظمة اللحةتعر  

 إمكاناته الخاصة والتكيف مع حاالت التوتر العادعة والعمل بشكل منتج ومفيد واإلسهام في مجتمعه المحلي.

المستخدم فسية اللحة الن مقياس فيالدرجة التي عحلل عليها المفحوصون  :يعنيفجرائي أما التعرعف اإل      

 أغراض الدراسة الحالية.في 

 دود الدراسـةسادسا : حـ

  كما تقتلر بمهارات التواصل واللحة النفسيةالنفسية وعةاقتها  المرونة إل تتحدد نتائج الدراسة بالتعر  

 نتائجها بالحدود اآلتية:

النفسية وعةاقتها بمهارات التواصل واللحة النفسية لدى عينة من طلبة  المرونة:الموضوعية الحدود -

 .تض المتغيراالجامعة بسلطنة ُعمان في ضوء بع

تمثل سلطنة ُعمان الحدود المكانية للدراسة الحالية  وتمثل جامعة نزوى الحدود  المكانية: الحدود -

  المكانية الفعلية.

 .م2016/2017كادعمي للعام األ  2016خرعف: تم تطبي  بذه الدراسة في الحدود الزمانية -

العينة التي طبقت عليها وبم طلبة جامعة  ن الحدود البشرعة للدراسة الحالية فيمكت الحدود البشرية: -

 .لطنة ُعمان في الكليات المختلفةنزوى بس
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 الفصــل الثـــاني

 اإلطـار النظـري والدراســات السابقـة

 أوال : اإلطار النظري

 المرونة النفسية .1

 مهارات التواصل.2

 اللحة النفسية.3

 ثانيا : الدراسات السابقة

 دراسات تناولت المرونة النفسية وعةاقتها ببعض المتغيرات.1

 قتها ببعض المتغيراتدراسات تناولت مهارات التواصل وعةا.2

 دراسات تناولت اللحة النفسية وعةاقتها ببعض المتغيرات.3

 اللحة النفسيةبدراسات تناولت المرونة النفسية وعةاقتها .4

 التعقي  عل  الدراسات السابقة.5

 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة.6

 الدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقةمميزات.7
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 انيــل الثـــالفص

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

ومهارات التواصل النفسية  المرونةعرض الباحثة في بذا الفلل بعضاً مما تناولته األدبيات في مجال ت

  إضافة إل  عرض بعض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع ةكةا عل  حد اً نظرع اً إطارسية واللحة النف

الدراسة الحالية ومتغيراتها  ثم تتبعها بمناقشة تلك الدراسات وعرض أوجه الشبه واالختةا  بينها وبين الدراسة 

 الحالية.

 أوال : اإلطار النظري:

ه االفراد إل  فهم حياتهم والتغل  عل  مشكةاتهم حت  توجي الواسعتعتبر اللحة النفسية بمعنابا 

 عستطيعيوا ان عحيوا وأن عحقوا رسالتهم كأفراد متوافقين مع المجتمع  لما لها من أبمية كبيرة في حياة كل فرد 

العوامل ودراسات واألبحاث النفسية في أواخر القرن العشرعن بالبحوث المتعلقة باللحة النفسية  ابتمت ال إذ

نفسية التي تساعد األفراد عل  التكيف والتأقلم مع ظرو  الحياة المختلفة واللعوبات التي تعترض حياتهم  ال

رز االبتمام بخلائص المرونة النفسية من جهة ومهارات التواصل من جهة أخرى  لما لهما من وبذا البحث عب

جهة بذه الظرو  التي تعرض ادور مزدوج في صقل شخلية الفرد وجعله شخلاً منتجاً حت  عستطيع مو

من  ابتداءاً  الفللوبذا ما سنتطرق إليه في بذا   حياته  وذلك للوصول إل  درجة مناسبة من اللحة النفسية

 .اللحة النفسيةب وانتهاءاً مهارات التواصل  بالمرونة النفسية  مروراً 

  نظرعة أنماط التقييم اإلعجابي للمرونةتارعخ المرونة النفسية  تليها تعرعف المرونة النفسية  ثم  :أوالً ف 

خلائص ثم   تشكل المرونة النفسيةثم  وبعدبا تشكل المرونة النفسية   العوامل المرتبطة بالمرونة النفسيةثم 

 .المرونة عامل وقائي لللحة النفسية دبا العمليات الست التي تزعد المرونة النفسية  وأخيراً األفراد المرنين  وبع

عناصر التواصل  ثم   ثم المهارات األساسية في التواصل الفعال  تليها تعرعف مهارات التواصلثانياً: 

تواصل  ثم معوقات مهارات التواصل  وأخيراً  طرق التغل  شروط التواصل الفعال  وبعدبا نماذج عملية ال

 عل  معوقات التواصل.

ائص خلثم   مظابر اللحة النفسية  تليها نسبية اللحة النفسيةتعرعف اللحة النفسية  ثم  :ثالثاً 

منابع وأخيراً   مؤشرات اللحة النفسية  ثم معاعير اللحة النفسيةوبعدبا   الشخلية المتمتعة باللحة النفسية

 .اللحة النفسية
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 ((Psychological Resilience:النفسية المرونة-1

ابن )قال ابن فارس: "مرن" الميم والراء والنون أصل صحيح عدل عل  لين شيء وسهولة: لغةفي ال المرونة-

وَمَرنَت عَد  ن في صةابة وجاء في لسان العرب: َمَرَن عَمُرن َمرانةً وُمُرونةً: وبو لي  (313 ص1979 فارس

 (403بـ  ص710)ابن منظور  ينُ الل والَمَرانة:  َصلبُت واستمرت أي  عل  العملفةان  

تعن  الرجوعية " Salive"الملطلح الةاتيني  إل " Resilience" المرونةعرجع أصل  :ااصطالح المرونة-

(to spring"ومن  )resilireي" وتعن ( الرجوع إل  الحالة السوعةspring back)  نجليزي صل األأما األ

قدرة  ا)الليونة  شدة المقاومة  والدونة(  وعقلد به جليزعةاإلنمشت  من الكلمة  فهو (Resilience) للكلمة

الشخص أو منظومة اجتماعية عل  التعامل بنجاح مع ظرو  الحياة المربقة والعواق  السلبية للتوتر 

(Wiseman,2005.) 

ذوي القدرة عل  التغل  عل  االنتكاسات التي تتعل   األفرادأعضاً في تمييز  المرونةعستخدم لفظ   

 (.De Vries & Shield,2005) ياتهم وتطلعاتهم المستقبليةبح

المحافظة عل  النمو اللحي عل  الرغم  أنها(: Staudiger & et al.,1993)المرونةدجر وست ععر   

القدرة عل  االنتعاش  "(:Gorden,1995) المرونةأما جوردن فيعر   .من وجود التهدعد والشفاء من اللدمة

 .((Miller,1999,P.2"ءةوالنضج  وزعادة الكفا

"الكفاءة الظابرة في سي  بأنها (: Coats Worth & et al.,2001) آخرعنكوتسورث و كما ععرفها

 .Middel,2001,P.12)) التحدعات الخطيرة من أجل التكيف أو التطور"

أنها الحفاظ أو إعادة بناء مستوى التكيف "( (Oerter & Montade,2002وععرفها أوتر ومونتدي 

أما  (60 ص2017)رضوان "لوظائف الساب  بعد حلول صدمة أو عند حلول تقييدات أو خسائروا

استخدام الشخص لطاقته المنتجة أنها "ها انيعرفف( Patterson & Kelleher,2005,P.3-9ر )ليهباترسون وكي

 ."للخروج من المحنة بشكل أقوى من أي وقت مض 

"قدرة الشخص عل  التعافي من األمراض :ها( أنAzalaina & Shahrirوعرفها أزلينا وشابرعار )

  وبذا حدعات والظرو  اللعبة المحيطة بهواالكتئاب والملائ   وقيام الشخص بوظائفه بالرغم من الت

 (10ص  2012فعال")شقورة  من األفكار واأل ال الذي عتضمن كةاً عتطل  من الشخص القدرة عل  التكيف الفع

 :المتمثلة فيالنفسية  المرونة( جوانب Richardson,2002كما حدد ريتشاردسون )

 النفسية. المرونةالمتمتعين ب األفراد: وبي مجموعة من الخلائص النفسية التي تميز المرونةصفات - أ

 ؟: كيف عواجه الشخص األحداث اللادمة وظرو  الحياة اللعبةالمرونةعمليات - ب
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في استجابة الشخص لضغوط الحياة وظروفها  وبي العوامل الدافعية التي ربما تؤثرالفطرية: المرونة- ت

 اللعبة.

النفسية مثل: اللةابة النفسية  وتحسين الذات   المرونة( فيؤكد عل  مكونات Bonanno,2004أما بونانو )

النفسية تكوعن ثنائي المحور عتضمن:  المرونةن أواتف  كل من عونجار وروتر عل  والوجدان الموج . 

أو حت  األزمات واللدمات  والتواف  اإلعجابي معها مما عرت  نواتج إعجابية  التعرض للمتاع  والملاع 

(Ungar,2004 ؛Rutter,2008.) 

بي نتيجة تفاعل بين المكونات الوراثية النفسية  المرونة( Wong & Fry,1998) تعر  ووعغ وفريو

للمرونة النفسية وبما: المعن   والبنيوعة والخبرات السابقة في بذه المكونات  كما عمكن إضافة مكونات أخرى

 والغرض.

النجاح في تحقي  المهام التنموعة أو : "أنها المرونة( Luthar & et al.,1991) آخرعنععر  لوثر وبينما 

من  األفرادعملية دعنامية تمكن  بي النفسية المرونةف(. Miller & et al.,1999,P.2)"التوقعات االجتماعية

واجهون مواقف عليبة أو صادمة أو مأساوعة أو تهدعد أو حت  مواقف ضاغطة إظهار تكيف سلوكي عندما ع

(Luthar, Cicchetti & Becker,2000.) 

عل  المواجهة أو  األفرادعتجاوز قدرة   تكوعناً نفسياً بي النفسية  المرونةن أفيذب  إل  أما عونجار         

في اً لإلبحار إعجابي فرادالنفسية فرصة وقدرة لأل ونةالمرالتواف  اإلعجابي مع الملاع  واألحداث اللادمة  ف

توظيف الملادر النفسية واالجتماعية والبدنية والثقافية للمواجهة والتواف  اإلعجابي الفعال مع الضغوط  مسار

وأحداث الحياة اللادمة مع المحافظة عل  الهدوء واالتزان النفسي وسرعة البرء من التأثيرات السلبية لهذه 

وط واألحداث اللادمة والعودة سرععاً إل  اإلحساس بجودة الوجود الذاتي أو ما علح تسميته التنعم الضغ

 (Ungar,2008الذاتي)

عملية التواف  الجيد والمواجهة اإلعجابية للشدائد   :أنها سالجمعية األمرعكية لعلم النف كما تعرفها

مشكةات والبشر  مثل المشكةات األسرعة   عواجهاالنكبات  أو الضغوط النفسية العادعة التي واللدمات  و

 .(APA,2008) المشكةات اللحية الخطيرة  وضغوط العمل والمشكةات الماليةو  خرعنالعةاقات مع اآل

انتبابا  يعنه بعض المشكةات  لكونه ال عول ن عنجمأأما التعرعف المعياري للمرونة النفسية فيمكن 

لذلك تظهر دراسة  اً وتأكيد  المرونةتها في التباعن في طرق تعّد الناس عن بذه للفروق الثقافية والسياقة وتأثيرا

النفسية التي أجرعت عل  عينات من  المرونة( بمركز البحوث Ungar & et al.,2007عونجار وزمةائه )

دى النفسية ل المرونةستوى عشرة دولة وجود تأثيرات دالة للثقافة والعوامل السياقة عل  طبيعة وم إحدى

    ن للخطر.يالمعرض
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قدرة الشخص عل  تحمل المواقف اللعبة  وإعادة النظر في  أنها النفسية بي المرونةتعر  الباحثة 

فالشخص المرن عستطيع االستجابة ألي تغير في بيئته استجابة مناسبة   أفكاره ومواقفه وقراراته ونمط حياته

ضغوطات الخارجية من جهة أخرى  لذا عواجه المواقف لتحقي  التكيف واالنسجام بين حاجاته من جهة  وال

 إذ عستطيع إدارة حياته بنجاح عل  الرغم من الظرو  التي عواجهها.  بطرعقة إعجابية

 :النفسية المرونةتاريخ 

 المرونةائج بحث  عن ( أول من نشر نتGarmezy,1973ن جارميزي )أ( إل  2013(عشير أبوحةاوة 

عدرس كل من عتعرض للمرض أو ال عتعرض له  وطرق  حيث  م  بعلم الوبائياتاستخدم ما عس ذإالنفسية  

 والتي تساعدنا في تحدعد مفهوم للمرونة النفسية.  وكيفية وقاعتها  الكشف عن أسباب الخطورة

أول من استخدم الملطلح في القرن العشرعن؛ إذا كان عدرس فهو ( Werner,1982فيرنر) أما

ن ووأغلبهم عاطلون عن العمل ومدمن  وععانون من أمراض نفسية  ر فقيرةمجموعة من األطفال من أس

كما تعرضوا للفشل في العمل  أما عن ربع   ةالنتائج أن ثلثي األطفال لدعهم سلوكيات عدواني أظهرتللكحول  و

 المرونةي لذا عطل  عليهم األطفال ذو  وقد نجحوا في حياتهم المهنية  األطفال لم عظهروا مثل بذه السلوكيات

 ن عن أقرانهم.يالنفسية  فهؤالء األطفال لدعهم صفات تجعلهم مختلف

( عن عمليات الوقاعة الكامنة للكشف عن Werner & Smith,1982تركزت دراسة فيرنر وسميث )

 دور العوامل اإلعجابي نتيجة الظرو  اللعبة واألحداث اللادمة.

 ععنيو  نشأ أصةاً في مجال علوم الفيزعاء ةالمرون( إل  أن ملطلح (Sederer,2012عشير سدرعر

قدرة المادة عل  العودة إل  حالتها األصلية بعد تعرضها لحالة من الضغط الشدعد أو الحرارة الشدعدة أو أي قوة 

بشرعة  لكونه عدل عل  خارجية أخرى. وعرى أنه من المفابيم الراقية التي عج  تبنيها في التعامل مع الطبيعية ال

عل  العودة إل  الحالة التي كان عليها قبل تعرضه لخبرة اللدمات أو الكوارث أو األخطاء المهددة  مرءقدرة ال

 .(2013)أبو حةاوة 

 :نظرية أنماط التقييم اإليجابي للمرونة

عقلد به مساعدة الكثير من الناس في السيطرة عل  الظرو  والضغوط  مفهومة المرونةجاءت   

مراض   إذ تمنع من تطور األالمتةاكهم آليات وقائية للشفاء الذاتي  بلحة نفسية جيدة من أجل البقاء  القاسية

بسب  الضغوط واألحداث اللادمة   عند ظهور العدعد من االضطرابات النفسية كاالكتئاب أو القل  أو اإلدمان

 أو ظرو  الحياة الضاغطة. 

ةال الدراسات تحدعد المبدأ المشترك من خKalisch & et al.,2014) ) آخرعنقد استطاع كالش وو  

واتجابات  د قام العلماء بدمج أبعاد متنوعةفق  المرونةالذي عشكل األساس الشامل للدراسات المستقبلية في مجال 
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بحثية مختلفة من الدراسات النفسية واالجتماعية مروراً باالتجابات الجينية وانتهاء بالدراسات البيوعلبية 

قد تعاملت مع العوامل االجتماعية والنفسية التي تؤثر إعجابياً في  المرونةن أبحاث أشن وعرى كال  المختلفة

شترك لجميع بذه االتجابات إذا كان بناك قاسم م ان التساؤل المطروح كان فيمأإال   المقاومة النفسية

طرح سؤال  مومن بنا ت  مشخلةالن الدماغ عحتل مركز اللدارة أكثر من العوامل أفوجدوا   مشخلةال

 الدماغ موقفا معيناً أو مثيراً ما؟.  عقيّمكيف  رئيس:

والنتيجة   المرونةالشخص عل   ةوععتقد أن التقييم اإلعجابي للمثير بو اآللية المركزعة  الذي عحدد قدر  

رعر سينشأ أو إذا كان التق  المهمة لعملية التقييم أن المواقف اللعبة أو المثيرات ليس لها تأثير كبير في التقرعر

مراض المرتبطة بالتوتر عل  المدى الطوعل  ألنه عقلل ييم اإلعجابي بو الذي عحم  من األسلوب التقأال  وإنما 

 .(72-71 ص2017)رضوان  من حدوث استجابات الضغط وشدته

 :النفسية المرونةالعوامل المرتبطة ب

  التأثيرات السلبية لمواقف الحياة اللادمة العوامل التي تلطف عن بناك العدعد من الدراسات التي كشفت 

وبناء عةاقات الح  والثقة وتقدعم التشجيع من   الرعاعة والمساندة االنفعالية واالجتماعية :ومن أبم بذه العوامل

 ومن خارجها. األسرة

وصورة   النفسية مثل وضع خطط مرنة مع الثقة بالنفس المرونةخرى ترتبط بأن بناك عوامل أكما  

 (.APA,2010والقدرة عل  إدارة المشاعر واالندفاعات)  ومهارات التواصل  لذات اإلعجابيةا

لذا تجعل   النفسية وتنميتها المرونةنتائج الدراسات عن وجود عدة عوامل تسهم في زعادة  أظهرتو

  الشخص قادراً عل  تجاوز التأثيرات السلبية الضاغطة عليه والتعافي منها  ومن بذه العوامل:

 القدرة عل  المواجهة الفعالة والتواف  اإلعجابي للضغوط بطرق سوعة. 

 اكتساب طرق ومهارات لحل المشكلة. 

 القدرة عل  إدارة االنفعاالت وتجاوزبا بشكل صحيح. 

 )المساندة االجتماعية(.خرعنعجاد ملادر مساعدة من اآلإ 

 (Tull,2007حداث المؤثرة فيه )إعجاد معن  إعجابي لللدمات أو األ 

أو اللدمات ذات الطابع   النفسية ظابرة تمكن الشخص من التعافي من التأثيرات السلبية المرونةلذا تعّد 

  2013 والضغوط النفسية التي عتعرضون لها في الوقت الحالي )أبو حةاوة  أو المخاطر الفعالة  الممتد

 (29-28ص

 النفسية: مرونةال( مجموعة من العوامل المرتبطة ب2007)كما حدد أبو حةاوة

 .القدرة عل  وضع خطط سليمة واتخاذ الخطوات واإلجراءات الةازمة لتطبيقها أو تنفيذبا 
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 .النظرة اإلعجابية إل  الذات  والثقة في اإلمكانيات والقدرات والخبرات الشخلية 

 وحل المشكةات. خرعنمهارات التواصل والتفاعل مع اآل 

 عات.القدرة عل  إدارة االنفعاالت واالندفا 

 Psychological Resilience building: النفسية المرونةتشكل 

تتألف من عدد من المتغيرات النفسية   المرونةن عملية تكوعن أإل   (Derek,2010)تشير دعرعك   

 وفيما عأتي عرض لهذه المكونات:

ستجابة نسان من االاإل نوالتكيف عمكننا المرونة:  Adaptable &Resilienceوالتكيف  المرونة- أ

  بمرونة للتحدعات المجهولة  من خةال البحث عن طرق لمواجهة الظرو   والتكيف مع الواقع الجدعد

 والتكيف عقلةان من تأثير الجمود في مواجهة التحدعات. المرونةومن ثم فإن كةاً من 

بالذات التي بذا عتطل  مستوى عالياً من الثقة بالذات واإلعمان : Self – Efficacy الكفاءة الذاتية- ب

 أنه ن عدرك الشخص الذي لدعه قدرةأتمكن الشخص من مواجهة أي تحد   الكفاءة الذاتية تتضمن 

 عستطيع النجاح رغم التحدعات التي تواجهه في العالم الخارجي.

 ةولدعهم فكرة واضح  ععرفون ما ععتقدون بهالمرنين  األفراد : Personal Visionالرؤية الشخصية- ت

 األفرادعستخدمها  –رغم غموضها  –بتداعه في حياتهم  مع الرؤعة الشخلية انجازه أو إفيما عرعدون 

 عل  إنها موجه لتحدعات الحياة  وتهيئ أمةاً في الحياة.

تضيف للشخص   كمالإبتداع طرعقة منظمة للمهمات التي تحتاج إل  إن أ: Organistionالتنظيم - ث

 عن السيطرة. ةحداث الخارجالوجود الفوضوي أو األ قدرة للحفاظ عل  السيطرة الشخلية في مواجهة

فإن بذا المحور عتضمن صفة العةاقات الشخلية  : Social Connectionsالعالقات االجتماعية- ج

لدعهم عةاقات قوعة مع أصدقاء منتقين مواصفات كتقاسم األفكار المرنين  األفرادن إإذ والمهنية  

 وبكذا.حباطات واآلمال والحلول واإل والمشكةات

المحور الرئيس للمرونة بو قدرة الشخص  :Interpersonal Interactionالتفاعل البينشخصي  - ح

مستوى والمرنين عظهرون كفاءات في الذكاء االنفعالي   األفرادن إإذ   خرعنللفهم والتعاطف مع اآل

وعةاقاتهم مع والقدرة عل  استخدام ذلك إلدارة أنفسهم بفعالية   للوعي الذاتي واالجتماعي عال  

 .خرعناآل

عجاد من إ األفرادذ تمكن إ  المشكةاتتتضمن القدرة عل  حل  :Problem Solingحل المشكالت - خ

حداث التي تكون عل  تماس في الحياة اليومية  فإن بؤالء الذعن عدربون األسباب والحلول لمقابلة األ

 جودة في حياتهم.والتمتع بمواجهة التحدعات المو المشكةاتأنفسهم ليتمتعوا بحل 
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األحداث الطارئة وغير  ومواجهة  بشكل فاعل في التغير عشتغلونالمرنين  األفراد: Activeالفعالية - د

 .ةظة عل  الكفاءة الذاتيوعحافظون عل  التحكم بالشخلية من خةال المحاف المةائمة 

 :االتجاهاتالنفسية من منظور متعدد  المرونة

النفسية مكونة من  المرونةن ( أReivich & Shatte,2002,P.55-59رعفيتش وشات ) عرى كل من

 أربعة أركان:

ولذا عمكننا من تعزعز   : أن تغيير الحياة ممكن: أي أن ما تعلمه الشخص عمكن أن عتغير وعنس الركن األول

ع  وتغيير الوضع الرابن للشخص بمعالجة الفكر وتعدعل أنماط السلوك خةال إعادة التدر  النفسية المرونة

 المعرفي والسلوكي.

النفسية  وذلك للداللة عل  أن العلم أساسي وراء  المرونةالتفكير: وععد المفتاح الرئيس لزعادة  الركن الثاني:

والذي بدوره عساعدنا أن نكون أكثر   عؤدي إل  التفكير الفعالوبو الذي إدراكنا لألحداث اإلدراك اللحيح 

 إنتاجية.

 دقي  والتأكيد عل  أن عكون كةابما واقعياً ومتفائةاً دون إنكار للحقيقة.ال التركيز الركن الثالث:

 .اإلنسانيةالتواصل والتفتح: وبو إعادة التركيز مرة أخرى عل  نقاط القوة  الركن الرابع:

ن بذه الركائز تمثل القوة األساسية التي تقوم عليها جميع الخلائص أوعؤكد رعفيتش وشات عل    

وتدني الشجاعة   وأن االفتقار للمرونة بو السب  الرئيسي  وراء األداء السلبي للشخص النفسية للشخص 

كي علبحوا قادرعن   الجامعة طلبةالنفسية لدى  المرونةوالعقةانية وعدم التواصل. وبذا ما عؤكد أبمية تنمية 

 تغيرات في الحياة.ال كلينموا وعزدبروا عل  وف  ف  عل  مواجهة الضغوط والتحدعات

 :نالمرني األفرادخصائص 

التي حللت الباحثة عليها مجموعة كبيرة من  المرونةوردت في المراجع المتخللة التي تتناول 

؛ أبو 2008؛ حسان  2007؛ الخطي  1998؛ العيسوي 1995المرنين)حبي   األفراداللفات التي تميز 

 ا وردت في المراجع المختلفة:وسو  تشير الباحثة إل  مجموعة من بذه الخلائص كم(  2013  حةاوة

 قول هللا ومنها قد أمر هللا عباده باللبر وحث عليه في العدعد من اآلعات في القرآن الكرعمالصبر:  - أ

اتعال : ِر اللَّ َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَشِّ َن ال َخو   َوال ُجوِع َونَق ص  مِّ ء  مِّ عَن*الَِّذعَن إَِذا بِرِ ﴿َولَنَب لَُونَُّكم  بَِشي 

بِِّهم  وَ  ن رَّ ا إِلَي ِه َراِجعوَن*أُولَئَِك َعلَي ِهم  َصلََواٌت مِّ ِ َوإِنَـّ ِليبَةٌ قَالُوا  إِنَّا هلِلّ َمةٌ َوأُولَئَِك بُُم ال ُمه تَُدوَن﴾ أََصابَت هُم مُّ َرح 

 [157-155]سورة البقرة:
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ومن (  52  ص2008نسان المرن)حسان  بها اإللدعائم التي عج  أن عتحل  وععد اللبر من أبم ا   

نسان اللبور الجلد والروعة واالتزان االنفعالي وعدم التسرع أو الثورة أو التهيج أو شدة الغض   إلخلائص ا

 (220ص 1998مة واالستمرار فيها)العيسوي والقدرة عل  االنتظار وعل  االستقا

اللبر بو من خلائص ذوي  نأ (2013(أبو حةاوة ( المشار إليه فيLyons,1991) ليونسكما عرى    

فاللبر عساعد عل  تحمل التأثيرات السلبية لألحداث الضاغطة أو   النفسية المرونةالمستوى المرتفع من 

 .ومشكةاتهاصدمات الحياة 

 إذ عخبرنا هللا عز وجل بأن كل شيء له حساب إال اللبر  قال تعال :  وقد حث اإلسةام عل  اللبر   

َساٍب ﴾﴿ إ   اب ُروَن أَْجَرُهْم ب َغْير  ح   [10] سورة الزمر:  نََّما يَُوفَّى الصَّ

النفسية  المرونةذوي المستوى المرتفع من  األفراد( أن خلائص Rutter,1985في حين عرى روتر )   

الفكابي أو الحس والكفاءة الذاتية  و  خرعن  واالرتباط اآلمن مع اآلخرعنتتمثل في االندماج في مساندة اآل

 يالمرح  كذلك المستوى العالي من تقدعر الذات  والتوجه نحو القيام باألعمال  والقدرة عل  إدراك التأثير القو

مع الضغوط أو  للضغوط أو األحداث اللادمة  وأخيراً االستفادة من الخبرات أو النجاحات السابقة في التعامل

 .األحداث ومواجهتها

عل  نزوع المكابرة واإلصرار عل  الخطأ  ومن أعظم أبواب االعتذار بو  بو قدرة النفس التسامح: - ب

مداومة المسلم عل  طل  العفو واللفح من هللا عزو جل  وبو ما عسم  بالتوبة  والقدرة عل  العفو 

ن  وبذه الطاقة ال تكون سب  ضعف أو نقص  ولكن تواف  القدرة وبي طاقة نفسية ال عمتلكها الكثير

م وبالرغم من ذلك ععفو عمن ظلمه أو سب  له أذى  ولقد حثنا هللا تعال  عل  اللفح عل  االنتقا

يمٌ ﴿والتسامح في العدعد من اآلعات  فقال هللا تعال :  َ َغفُوٌر َرح   ﴾َوإ ْن تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا َوتَْغف ُروا فَإ نَّ َّللاَّ

 [14]التغابن: 

من أبم ما عميز السمات الشخلية لدى  (2007الخطي  ) ( المشار إليه فيWolin,1993)أما ووليين     

 العالية: المرونةذوي  األفراد

  وتتضمن القدرة عل  التواصل األفراد: وبي قدرة الشخص عل  قراءة وتفسير األحداث واالستبصار- أ

البينشخلي  كذلك معرفة كيفية تكيف سلوك الشخص ليكون متناسباً مع األحداث المختلفة  مما عجعله 

 .خرعنفهم ذاته واآلع

إذ ععر   ؛  كما عتضمن كيفية تكيفه مع ذاتهخرعنبو القدرة عل  التوازن بين الشخص واآل االستقالل: - ب

مما عكون عليه من مر مناسباً أكثر عندما عكون األ  ما عليه  وقدرته عل  قول )ال( بوضوحوما له 
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عجابي له عكون حاضراً دائماً  وعكون اإل ة مواجهة الموقف  وأن االتجاهومرناً في حالكونه متسابةاً 

 والقدرة عل  التلدي لتلك األحداث.  األفرادمراعياً للفروق الشخلية بين 

ن عكون لدعه القدرة عل  الحدس  أي أبي قدرة الشخص عل  مواجهة األحداث وتحدعاتها  والمبادأة:  - ت

 اإلحساس بإدراك النتائج اإلعجابية اللحيحة.

تمثل القدرة عل  إدخال  إذ ؛روح الدعابة الجان  المضيء في حياة الشخص المرن تعدّ روح الدعابة:  - ث

الذعن عتقنون فن   المرنين فرادالمرح في النفس والبيئة المحيطة به  وبذا ععّد سمة لألالسرور و

ة تدعم وجهة نظر جدعدة تكون أقل مخاطرإل  أنها ضافة إحداثها المختلفة. أة لمواجهة التعامل في الحيا

 في مواجهة تحدعات الحياة والتكيف مع الظرو  الضاغطة اللعبة.

من خةال قدرته عل    بي قدرة الشخص المرن عل  إقامة عةاقات إعجابية صحيحةتكوين العالقات:  - ج

 التعامل والتواصل النفسي واالجتماعي والعقلي البينشخلي مع ذاته ومع من عحيطون به.

ء بدائل للتكيف مع تحدعات الحياة  واالندماج في كل األشكال بو قدرة الشخص عل  إجرا اإلبداع: - ح

إذ  ؛العالية عمكنهم أن عتخيلوا تتبع األحداث لدعهم المرونةذوي  األفرادالسلوكية السلبية  وكما أن 

 عمكنهم من اتخاذ القرارات.

  أي قدرته تتضمن بناء الشخص المرن من الناحية األخةاقية والروحانية اللحيحةاألخالق: والقيم  - خ

ليكون شخلاً   من حوله األفرادعل  تكوعن مفابيم روحانية وتطبيقها من خةال تعامله مع خالقه و

 متمتعاً بإدراكات روحانية وخلقية في حياته العامة والخاصة.

 المرنين وهي: فرادألل( فقد حدد مجموعة من السمات 30-28، ص1995أما حبيب )

اإلنسان معرض أن عخطئ دون أن عشعر بالخطأ  ولهذا بو من األخطاء: القدرة على تقبل النقد والتعلم - أ

ن عستمع النتقادات الغير  ألنه بحاجة إل  آراء الغير  ومن بنا عتعلم تقبل النقد دون أن أعحتاج إل  

العالية عستفيد من كل ما عوجه إليه من انتقادات   المرونةعشعر بحرج الشعور  فالشخص العاقل ذو 

لذا عقبل ما عراه صواباً  و ععدل فيه  أو عرفض ما ال  ؛يم المواقفيملدربا  ومستعداً لتقمهما كان 

 عسترعح إليه.

ن إحساس اإلنسان بالمسئولية وااللتزام عدفعه أن عدرس إالقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بنفسه: - ب

ذي عمتلك مرونة نفسية عكون كل موقف بدقة  وعلدر القرار المناس  في وقته بدون تردد  فاإلنسان ال

 صدار قراراته بنفسه.إقادراً عل  

ن اإلنسان السوي قادر عل  تحمل المسئولية بجدعة  إالقدرة على تحمل المسئولية والقيام بها: - ت

وتحقيقها دون إبمال  والشخص الناضج عتمرن عل  مواجهة الخو  بواقعية  حت  عستطيع أن ععالج 
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بشكل عام والجدعدة بشكل خاص  ولدعه قدرة عل  التخطيط للمستقبل  فقدرة  التردد  وعتحمل المسئولية 

 الشخص عل  تحمل المسئولية دليل عل  تكيف قراراته بنفسه.

سلبية  وعحافظون عل  الالنفسية عتعاملون بفاعلية مع المشاعر  المرونةذوي  األفرادونستنج من ذلك أن   

وعستطيعون تجاوز أي مشكلة أو موقف بلورة   ي التحمل والمساعرةسالي  فأتفائلهم في أي موقف  وعكتسبون 

مشاعربم السلبية  بينلدعهم توجه متفائل وإعجابي في الوقت نفسه  أي بإمكانهم الموازنة  أفرادنهم أفعالة  أي 

 واإلعجابية.

 :النفسية المرونةالعمليات الست التي تزيد 

( أن بناك ست عمليات Ciarrochi & Bilich,2010,P.7-8الوارد في) )2007)عرى ليوما وآخرعن

 :المرونةأساسية متربطة ومتفاعلة تعمل عل  زعادة 

بمعن  اإلدراك الواعي واستغةال الخبرات في الموقف في اللحظة  :اتصال الشخص مع اللحظة الراهنة- أ

ستطاعته لدعه  في ما إذا كان في ا ةالرابنة وتمكن الشخص من وضع تلور حس  المعلومات المتوفر

 االندماج المعرفي. ةالتغيير وإمكاني

النظرة اإلعجابية للذات والثقة في القدرات من خةال إدراكه الحقيقي لها ولألحداث من  :تقبل الذات- ب

 حوله.

التخلص من األفكار غير المرغوب فيها  للحد من  :القدرة على ترويض االنفعاالت القوية واالندفاعات- ت

 غير المقيدة للسلوك  لتسهيل وجوده في الموقف والمشاركة فيه. تأثير العمليات المعرفية

 عي النفس.و: غالباً ما عطل  عليها مراقبة الذات  وإدارة الذات- ث

القدرة عل  االحتفاظ بالقيم الروحانية والخلقية  واختيار اتجابات الحياة التي تكون نابعة من  القيم:- ج

اتك  توفير الحافز واإللهام  تقدعم التوجيه ألفعالك  عماقك وتعبر عن اختياراتك الشخلية واعتقادأ

 حاسيسك وتعبر عن أبدافك.أتكون نابعة من بحيث إعطاء معن  الحياة 

  وقد عتطل  التدرع  عل  المهارات  وعساعد في ذلك االتجابات والقيمة. :االلتزام في العمل- ح

أنفسهم من زحمة الحياة  ومشاغلها ليقرؤوا المرنين عمتلكون القدرة عل  انتزاع  األفرادن أوترى الباحثة 

واقعهم الخاص وعحسنوا تقدعره  ليرسموا صورة واضحة عن المستقبل وما عخبئه لهم  بعيداً عن تأثير 

 المغرعات والمحسنات المؤقتة. 

 :للصحة النفسية عامل وقائي المرونة

صفات للمرونة ععدبا  ( إل  ستHart, Blincow & Thomas,2007بلنكو وتوماس )عشير بارت و 

 :فرادعوامل وقائية تساعد عل  تعزعز اللحة النفسية لأل
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عنلر بذل وتلق   بي النفسية المرونةالعةاقات االجتماعية المتبادلة لذوي المستوعات المرتفعة من - أ

حساس المساندة االنفعالية  وبذه العةاقات االنفعالية حاجة إنسانية أساسية تدفع باتجاه تأسيس وإقرار اإل

 باالنتماء  فضةاً عن كونها ملدراً للطمأنينة واألمن النفسي.

  فاالعتزاز خرعندون انلياع آل رالشعور باالستقةالية واالعتماد عل  الذات وصنع واتخاذ القرا- ب

 بالذات.

والتروي وتجن  االندفاع  عل  التفكير قبل الفعل  والقدرةمستوى مرتفع من مهارات حل المشكةات  - ت

 .خرعنوقوع في الخطأ في أثناء التفاعل مع اآلللتجنباً 

ذلك انتفاء كافة مظابر الشك في الذات  بل نقطة  ينظرة إعجابية للذات والشعور بالثقة والكفاءة  وال ععن- ث

 تحول للتغل  عليه.

إدارة االنفعاالت والمشاعر القوعة السلبية واإلعجابية  فقد عواجهون مواقف ضاغطة تولد لدعهم مشاعر - ج

من إدارة انفعاالتهم ومشاعربم عل  مستوى التفهم والتنظيم  األفرادالنفسية تمكن  المرونةن ألقل   إال ا

 الذات واإلحساس بالجدارة الشخلية.بوالتعبير عن الثقة 

للتحمل واللبر بغض النظر عن المتاع  والملاع   فتحقي   ضرورعانالمثابرة واالجتهاد وبما - ح

 لللحة النفسية. بو مؤشر رئيسٌ الذات تحقيقاً إعجابياً 

المرنين التي  فرادن بناك مجموعة كبيرة من اللفات المتشابهة والمميزة لألأوتستخلص الباحثة مما سب  

 ورد ذكربا لدى الباحثين المختلفين والتي تم طرحها في سياقات مختلفة.

 (Communication Skills):مهارت التواصل-2

المعلومات المبلغة أو  ععنيواصل في اللغة العربية إل  الفعل َوَصل  واالسم عرجع جذر الت :التواصل لغة  -

ات  وعقال "وصل الشيء شارالشفوعة  أو تبادل األفكار واآلراء والمعلومات عن طرع  الكةام أو األرسائل ال

موعة نقل المعلومات والمعاني واألفكار والمشاعر بين شخص وشخص آخر أو بين مج ععنيبالشيء وصةا" و

 (2008)اللدعقي وبدوي لتحقي  بد  ما أو غرض معين أفراد

 :لتواصل اصطالحا  ا-

عملية عتم من خةالها توصيل وتبادل المعلومات  أو  مهارات التواصل عل  أنها (2000عرفت الدغيشم )

ستخدام وسيلة  األفكار  أو اآلراء  أو االنطباعات بين طرفين  أو أكثر سواء بطرعقة مباشرة  أو غير مباشرة با

أو عدة وسائل وذلك بهد  اإلعةام  أو الدعاعة  أو اإلقناع  أو التأثير العقلي أو الوجداني  أو اإلعحاء بأفكار 

 وأبدا  معينة.
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مختلف الطرق المستخدمة في تبادل األفكار  أنهامهارات التواصل  (1992)الدماميو ععر  الشخص     

ات شارة المكتوبة واألالشائعة مثل الكةام الشفهي واللغ األسالي خةال  من األفرادواآلراء والمعتقدات بين 

 .واإلعماءات

  اإلصغاءعل  استخدام مجموعة من المهارات مثل: قدرة الشخص  :مهارات التواصل أنها وتعر  الباحثة

عة واإلفلاح وإعادة صياغة  والتوضيح والتفسير والتلخيص وطرح األسئلة والدعم والمبادرة  والتغذعة الراج

واضحة رسائل  يعن المشاعر  من أجل تحقي  تواصل جيد ونتائج أفضل مع الطر  اآلخر  وإعلال وتلق

 ومفهومة.

 :المهارات األساسية في التواصل الفعال

بعرض رسالته بوضوح عن طرع   المرسلعقوم   والمستقبل المرسلعتضمن التواصل الفعال طرفين:  

من خةال االستماع الجيد  خراآلوعستجي  الطر    للفظي وغير اللفظي الفعالةاستخدام مهارات التواصل ا

      وبهذه الطرعقة علبح التواصل حواراً   بهد  تقدعم استجابة مناسبة عقوم بإعلالها من خةال رسالة واضحة

 مجموعة من مهارات التواصل التي تؤدي إل  تواصل فاعل منها: بناك توجدف

طلح سيكولوجي لدى المجتمع ملدره الخبرة والممارسة واإلدراك  وعقلد به مل بي :الثقة بالنفس - أ

وذلك تبعا للظرو  والخبرات الشخلية التي عمر   فعال في نمو الثقة بالنفس التكيف الفعال  وللبيئة دورٌ 

بها الشخص  وأن لكل موقف حليلة تضيف إل  الشخص صورة عن نفسه تتجسد بلفة أو سمة تكون 

 .(1988  أبو عطية(   قد تكون مشرقة وإما معتمة وبين اللفتين بناك تدرج في الشدة والنوعباتجاه معين

بي مضمون التواصل اإلنساني أو بي الهد  الذي تهد  عملية التواصل إل  تحقيقه  Massage: ةالرسال - ب

؛ 2008وتتمثل في المعاني والكلمات والمشاعر التي عرسلها المرسل إل  المستقبل)جمل وبةاالت 

(  وعتوقف نجاح الرسائل عل  طرعقة إعدادبا  واللغة المستخدمة  فيها أو األسلوب الذي 2007الحموي 

 (.2004تنقل فيه  فعملية تلميم الرسائل له أبميته الخاصة في إنجاح الرسائل  )إبرابيم  

مقاصد   ه منإلي يحدث وإدراك ما عرمالمت رسائلبو الفهم لEffective listening :اإلنصات الفعال - ت

نه ي أات اللوتية  كذلك أكثر من فهم ما عقوله اآلخر  أشارأكثر من التقاط األ ععنيفاإلنلات بهذا المدلول 

أن أفكر فيه وقد عرغمني إذا دعت  يأن أدرك أن اآلخر عود أن عقول شيئاً مهما بالنسبة لي  شيئاً عل يععن

 (.2012الضرورة عل  تغيير رأعي)محمود 

وعقلد بها إعادة ما قاله المتحدث باستخدام كلماتك الخاصة  إذ تساعد عل  Redrafting :اغةإعادة الصي - ث

بطرعقة صحيحة  لتقدعم االستجابة التي ستدعم عملية التواصل والعةاقة  رسائلتحقي  الدقة والهد  من ال

 .(Salem & Samawi,2010) مع الطر  اآلخر
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التي تنعكس عل  المستقبل في فهمه أو عدم فهمه للرسائل   بي االستجابات Feed-backالتغذية الراجعة: - ج

ن من المفروض أن عتخذ المستقبل موقفاً معيناً منها  وبذا الموقف عؤثر إومدى تفاعله معها وتأثره بها  إذ 

 غالباً في تعدعل الرسائل من المرسل أو تبدعلها وإرسالها إل  المستقبل نفسه  أو إل  مستقبلين آخرعن

 (.2008  )عيساني

من خةال نبرة  األفرادعادة قد تنعكس مخاو  أو أحزان Reflection of feelings :انعكاس المشاعر - ح

ات غير اللفظية  وتكون االستجابة المتعاطفة في بذا المواقف بي اإلعلال للمتحدث بأنك شاراللوت أو األ

 & Salemر عنها )سمعت وفهمت ما عقول وعشعر به  لذا عساعد عل  تحدعد مشاعره والتعبي

Samawi,2010). 

سئلة المفتوحة عندما نرعد تكون األOpen and closed questions :سئلة المفتوحة والمغلقةاأل - خ

توضيح تفاصيل في موضوع ما  إذ تسمح بمرور معلومات عن المشاعر واألفكار والسلوكيات  فتبدأ 

  جابة محلورة بين)ال  أو نعم(اإلغلقة فتكون سئلة المأما األ  بحر  )ماذا؟  مت ؟  أعن؟  لماذا؟  كيف؟(

 (.Salem & Samawi,2010) وتستخدم في حالة الحلول عل  معلومات محددة ودقيقة

 :التواصلعناصر 

 تكون من العناصر اآلتية:تالتواصل عملية 

أو النقطة التي تنطل  منها العملية التواصلية )الرشيدي   رسائل بو ملدر ال Emetteurالمرسل: - أ

2007.) 

من المرسل إل  المستقبل  وبي  رسائلبي القناة التي تنقل الChannel الوسيلة )قناة التواصل(: - ب

فاللغة البشرعة المنطوقة في المحاضرات والندوات  ؛في أثناء انتقالها رسائلالشكل الذي تحمله ال

في الوجه  يد أو عبوساً ة بالأشار(  وقد تكون الوسيلة 2004والخطابة تعّد قناة للتواصل)الفيلل وجمل  

 .(2005) أبو عرقوب أو ابتسامة

المرسل  وعفك رموزبا وعتفاعل معها  رسائلالشخص الذي عتلق  بو الجهة أو Receiver ل:المستقب  - ت

من الرسائل التي تلقابا من المرسل  ناداً إل  الخبرات التي اكتسبها وعبدي رأعه فيها  وععدل سلوكه است

فالسلوك  ولكن بما عقوم به المستقبل سلوكياً   عملية التواصل بما عقدمه المرسلوعنبغي أال عقيم نجاح 

 .(2008وتحقي  الهد )اللدعقي وبدوي   رسائلبو المظهر والدليل عل  نجاح ال

بو المحللة النهائية للتواصل  وعتم بتغيير معلومات  واتجابات  وسلوك Influence التأثير: - ث

 .(2005)أبو عرقوب   مرسلالمستقبل بما عتف  وأبدا  ال
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االستقبال)عيساني   أو رسالأي عائ  عحول دون القدرة عل  اإل بوDisturbance التشويش:- ج

2008). 

 :شروط التواصل الفعال

 لكي عكون التواصل ناجحا عنبغي أن تتوافر به عدة شروط منها:أنه  (2012سيد والجمل )العرى 

  حت  عوفر للمستقبل أكبر قدر من سائلروضوح محتوى ومضمون ال ععنيوبذا  الوضوح:- أ

 الفائدة في النهاعة.

أي بساطة أو سهولة توصيل المادة من خةال الشرح  وإنهاء التواصل بشكل مبسط  البساطة:- ب

 بالمضمون أو العلم به. ععملللمتلقي في أقلر وقت ممكن حت  رسائل بدون تعقيدات  إذ تلل ال

يلة التواصل سليمة وواضحة  وتشير إل  المطلوب أن تكون وس ععنيوبذا  سالمة الوسيلة:- ت

والمتوقع منها  وتكون في مستوى إدراك المستقبل حت  ال عتم تفسيربا بلورة مختلفة عما عهد  

 إليه التواصل.

التواف  بين الوسيلة أو الوسائل المستخدمة في عملية التواصل  فةا عكون  ععنيو عدم التعارض:- ث

 ور فعالية التواصل.بينهما اختةا  عؤدي إل  قل

أي عدم التطوعل أثناء في عملية التواصل  والتوسع الذي عخل بالمعن ؛ مما علي   يجاز:اإل- ج

 بالملل والفتور. رسائلمستقبل ال

 كافة جوان  الموضوع  وشمولها من ناحية الكم والكيف. رسائلال اءأي احتو التكامل:- ح

يعة المستقبل والهد  المحدد  والزمن  وعملية طب مع ومناس ٌ  أن التواصل مةائمٌ  ععني المالئمة:- خ

 .رسائلالتنفيذ لوصول ال

 اوكيف عمكن أن عقوم عجهلونع عقوم بعملية التواصل  وقد عفشل بعضهم ألنهم أن الجمي الباحثة وترى

 نهاعةلشروط أو القواعد حت  عتمكن في كون حرعلاً عل  االلتزام بهذه اعمر بشكل صحيح  لذا عج  أن ا األبهذ

 األمر من إعجاد تواصل فاعل وبشكل بسيط وبدون عناء.

  :نماذج عملية التواصل

اطلعت الباحثة عل  مجموعة من االتجابات أو النماذج التي تفسر عملية التواصل وبي خرائط تفليلية 

ما في  وتشوعش  واستجابة  وتأثير. وستقوم رسائلوبما المرسل  والمستقبل  و  تبين عناصر عملية التواصل

 عأتي بعرض بعض بذه النماذج عل  سبيل:
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 ((Shramm & Osgood,1959النموذج الدائري لشرام وأسجود:  - أ

  ووضح دور كل منهم في أثناء العملية رسائلعحتوى بذه النموذج عل  ثةاثة عناصر: مرسل  ومستقبل  و     

أو عدة رموز   اً واحد اً قد عكون رمز لرسائالتواصلية  فالمرسل عقوم بتحوعل األفكار إل  رموز ثم علوغها في 

وتحليلها حت  عفهم معنابا  ثم عقوم رسائل ثم عرسلها إل  المستقبل  بعد ذلك عأتي دور المستقبل باستقبال ال

جدعدة  وعرسلها للطر  األول  وعهتم بذا النموذج بالتغذعة الراجعة من رسائل بوضع أفكاره في رموز مكوناً 

تبادل األدوار بين التي فسرت بها برسائلنا  من خةال بالكيفية  تخبرنا بذه الوسيلة إذ ؛عشأجل التغل  عل  التشو

 ح ذلك: ي( توض1(  وععرض شكل)2005 ؛ زعوت2005؛ أبوعرقوب 1991المرسل والمستقبل)برنت 

  ((Shramm & Osgoodنموذج يوضح عملية التواصل على وفق شرام وأسجود  (1) شكل

 

 (Rogers & Kincaidنموذج روجرز وكنكيد ) - ب

تةاقي التواصل  وعركز عل  أبمية المعلومات وأشكال االرتباط بين أطل  عل  بذا النموذج تسمية 

للمعلومات المتبادلة بين اثنين أو أكثر من  وتستدعي بذه العملية إعطاء معان   شبكات االجتماعية.الفي  األفراد

(  وبذا النموذج معقد إل  حد ما وشرحه 1991)برنت  حد في رأي مللحة أو فهم مشترك  إذ عتاألفراد

 كاآلتي:

رك )ب(  الذي ا( مع المش1عبدأ بذا النموذج بماذا بعد ذلك  فيبدأ المشترك )أ(بالمشاركة في المعلومات )م

)أ( بدوره معلوماته  فسرع  إذ ( مع )أ(2عليه أن عدرك المعلومات التي قدمها )أ(  وععبر مشاركاً بمعلوماته )م

عن الموضوع نفسه  لذا عقوم )ب( بتفسير بذه (3نفسه ثانية بمعلومات إضافية )مالجدعدة  أو ععبر عن 

إل  نقطة  مشتركة  حدبما أو كةابما بأنهما قد توصةان عقتنع أأالمعلومات  إذ عستمران عل  بذا الحالة إل  

 .(2005)زعوت   تابعة وليست حدثاً واحداً ذلك أن عملية التواصل مت ؛عن الموضوع
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 Rogers & Kincaid )نموذج يوضح عملية التواصل على وفق روجرز وكنكيد) (2) شكل



 (:Lasswellنموذج السويل ) - ت

قول بها؟ لعملية التواصل  وعتضمن: من عقول؟ ماذا عقول؟ مابي الطرعقة التي ع اً وضع السوعل نموذج  

وقد ركز السوعل عل  الرسائل اللفظية  وابتم بعناصر التواصل   ولمن عقول؟ وما بو األثر الذي عتركه؟

  والمستقبل. ععّد التواصل ذا اتجاه واحد عؤثر فيها الشخص في غيره عن طرع  رسائلالثةاثة: المتحدث  وال

ن عحق  اإلعةام أواصل  فالتواصل من منظوره عمكنه أعم لتأثير الت اً وقدم السوعل نموذج  الرسائل التي عرسلها

 .(2002؛ مياس 2000)الدغيشم  اعقنوالتسلية واإل

Lasswell )نموذج يوضح عملية التواصل على وفق السويل) (3) شكل

 

 (Wesley   &Macleanنموذج وستلي وماكلين: ) - ث

عسم  التواصل الجمابيري وبو أكثر النماذج تعقيداً  كذلك التواصل قدم وستلي وماكلين نموذجاً للتواصل 

الشخلي والعةاقة بينهما ووسع مفهوم التغذعة الراجعة  فالتواصل عبدأ بشخص عبادر بالرسائل بدالً من 

ناء   كما ركزا عل  عملية تغير الرسائل في أثيةاالستقبال  أعضا ليست كل الرسائل مهمة في العملية التواصل

 نقلها وتأثربا بوسيلة نقلها.
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 (Wesley   &Maclean) نموذج يوضح عملية التواصل على وفق وستلي وماكلين (4)شكل 

 

  إذ ( لشخص ثان  1الجدعدة  وحر  )س رسائل مرسل ال ععنيحر  )س( الموقف  أما حر  )أ(  يععن       

وبذا النموذج   )س...(  وتلنف اإلجابات عن االسئلة تغذعة راجعةقفعن الموان عسأل )أ( أعمكن لحر  )ج( 

في أثناء نقلها تتغير وقد تتعرض لتحرعف بمعن  أنها تتأثر وتتفاعل  رسائلفال التواصل  ةجدعد ومختلف لعملي

 .(2005)زعوت  أفرادمع الوسط بما فيه من 

 (:Shannon & Weaverنموذج شانون وويفر ) - ج

إذ عبحث أصةاً في االتلال اإللكتروني  وتطل  تسمية  ؛عملية التواصليةلشانون ووعفر نموذجاً ل وضع      

ات أشارإل   رسائلثم عحول بذا الشخص الرسائل إذ عقوم بوضع المعلومات في صورة  ؛النموذج "التنظيمي"

وبي التشوعش  رسائل لحت  عستقبلها الطر  اآلخر. كما أضا  شانون ووعفر نظرة جدعدة في أثناء مرور ا

فالتشوعش من الناحية النفسية قد عكون نقلاً في عملية اإلنلات   الذي قد عؤثر في عملية الترميز وفك الرموز

 .(2000)الدغيشم   من الطرفين أو أحدبما  فيؤدي إل  عدم التفابم

 (Shannon & Weaverن وويفر )نموذج يوضح عملية التواصل على وفق شانو (5)شكل 
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 :التواصلمهارات معوقات 

المعلومات أو األفكار  من عملية نقل أو تشوشعقلد بمعوقات التواصل بي كافة المتغيرات التي تمنع 

ر  معنابا وتؤدي إل  رفضها من الجمهور المستهد  )أبو ها واستقبالها أو تحّ إرسالأو المشاعر أو تؤخر 

 وعمكن تلنيف معوقات التواصل إل  خمسة فئات رئيسة بي:(  2005عرقوب  

تتعل  معظم بذه المعوقات بعوامل عدة ومن بينها العوامل النفسية التي عكون  :أوال : معوقات متعلقة بالمرسل

المعوقات فيما عأتي: )أبو وتتمثل تلك   بجان  عوامل أخرىرسائل عليها المرسل  والتي تؤثر فيه في نقل ال

 (.2007 ؛ الحموي2005عرقوب 

 عكون عليها الشخص عندما عرسل المعلومات مثل الخو  أو العلبية أو التردد. الحالة .1

 فيج  أن تستقبل. رسائلافتراض المرسل أنه إن أرسل ال .2

 استخدام المرسل بعض الملطلحات التي قد ال عحيط المستقبل بها علماً لذا ال عفهمها. .3

 اضح واللياغة السليمة لعباراته.عدم القدرة عل  التعبير الو .4

 مما عحد من قدرة المستقبل عل  فهمها.رسائل عدم اختيار المرسل الوقت المناس  لنقل ال .5

 (:2005التي تؤثر في نجاح عملية التواصل )أبو عرقوب  من العوائ  :ةلرساثانيا : المعوقات المتعلقة بال

 رات وجمل لها أكثر من معن .التشوعش في المعن  الناتج عن استخدام كلمات وعبا .1

عل  محتوى ت انتباه المستقبل  وععي  تركيزه مما عشت رسائلالزائد للمعلومات الواردة في الالحشو  .2

 .رسائل لا

 التواصلية. رسائلنقص المعلومات الواردة في ال .3

 مما عؤدي إل  تشوعش أفكار المستقبل. رسائلانعدام ترابط منطقي في ال .4

رسائل   اليوعقلد بهذه المعوقات كل ما عؤثر في وسيلة التواصل وعع :متعلقة بالوسيلةثالثا : المعوقات ال

 (2007؛ الحموي  2005)أبوعرقوب 

إذ كل بد  عتطل   ؛محل التواصل وعدم القدرة عل  تحقي  الهد  منها بدقة رسائلعدم وضوح ال. 1

 مدخل تواصل مختلفاً.

 ن معن .استخدام كلمات وعبارات وجمل لها أكثر م. 2

في الوقت  رسائلواستقبال ال إرسالالتشوعش الذي عحدث عند نقل المعلومات الذي من شأنه أن ععي  . 3

 المناس .

 والمستقبل عند اختيار المستقل.رسائل عدم مراعاة طبيعة ال. 4
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 :وتتمثل تلك المعوقات: رابعا : المعوقات المتعلقة بالمستقبل

 الجيد. اإلصغاءعدم القدرة عل   .1

إذ تتدخل العوامل االجتماعية والعاطفية  ؛ما عضعه الشخص من افتراضات مسبقاً عن ملدر التواصل .2

 كالح  والكره للشخص المرسل.

 االختةا  الثقافي والعلمي والبيئي بين المرسل والمستقبل. .3

 االستعجال في اشتقاق النتائج قبل إنهاء عملية التواصل. .4

 ؛ الحموي 2005عرقوب )أبو ودرجة قبوله لها خرعنآراء اآلمستوى نضج المستقبل ومدى ابتمامه ب .5

2007) 

إن الغرض من التغذعة الراجعة بو التأكد من فهم المستقبل المعن   :خامسا : المعوقات المتعلقة بالتغذية الراجعة

د تواجه وكذلك إنهاء حلقة التواصل  ولكن بذه العملية ق  واستجابته برد الفعل المطلوب رسائلالمقلود من ال

 بعض المعوقات وبي: 

من  رسائل مؤشرات عن وصول ال يعدم األخذ في االعتبار الرسائل والتلميحات والتنبيهات التي تعط .1

 عدمها.

)أبو  ابتمام المرسل باألبدا  والحاجات التي عسع  إل  إشباعها دون ابتمام بحاجات ودوافع المستقبل .2

 (2007؛ الحموي 2005عرقوب 

عمكن تحقي  التواصل الفعال إذا تم مراعاة مجموعة من :التواصل معوقاتطرق التغلب على 

 الجوان :

 أوال : من جانب المرسل

 .رسائل حت  نتوصل إل  تهيئته ذبنياً لقبول ال رسائلالحالة النفسية لدى المستقبل لل عل التركيز  .1

ليه المستقبل تلدقيه أن عكون المرسل موضع ثقة عند المستقبل ألن الثقة بي األساس الذي عبني ع .2

 .رسائل لل

؛ برسالته عارفاً بكيفية تلميمها إذ عج  أن عكون ملماً   توافر مستوعات معرفية مناسبة لدى المرسل .3

 يج  أن عراع  في رسالته الوضوح والتكامل واإلعجاز والتحدعد واللحة.ف

 واختيار الوقت المناس  للتواصل. األفرادمراعاة الفروق الشخلية بين  .4

مهارات تواصل لدى المرسل أي عتوفر في المرسل القدرة والمهارة في استخدام اللغة اللفظية  دوجو .5

 .(1995فهمي  ؛ 2000)الحموي  وغير اللفظية
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 رسائل ثانيا : جانب ال 

 أن تكون واضحة وصرعحة عستخدم فيها الرموز واللغة التي عفهمها المستقبل. .1

 كم والكيف.متكاملة تشمل كافة الجوان  من ناحية ال .2

 موجزة بعيدة عن اإلسهاب الذي علي  المستقبل بالملل. .3

 محددة بعيدة عن األلفاظ التي تحتمل الشك أو ازدواجية المعن . .4

 .(2008؛ عيساني  2007)الحموي   صادقة وصحيحة رسائلأن تكون ال .5

 ثالثا : جانب الوسيلة

 .رسائل ل تحرعف في المن خةالهم لكي ال عحل رسائلالذعن تمر ال األفرادتقليل عدد  .1

 .رسائل أن عكون بناك انسجام بين قناة التواصل مع مضمون ال .2

 أن تكون قادرة عل  إعلال المحتوى. .3

 .(2008؛ عيساني  2007)الحموي  تيسير الفهم واإلفهام .4

 (Mental Health )الصحة النفسية:-2

 :اصطالحا   ةيالصحة النفس

 ؛لطلحات األكثر ابتماما من الباحثين والعلماء في مجال علم النفسععّد ملطلح اللحة النفسية من الم       

إذ عظهر اختةا  شدعد بين الباحثين لتعرعف ملطلح اللحة النفسية  لتعدد مظابر اللحة النفسية وتنوع 

 وجد جوان  اتفاق بين الباحثين:تا  إال أنه بالرغم من بذا هوجوب

زن والتكامل بين الوظائف النفسية للفرد  تؤدي به إل  أن عسلك حالة من التوا"بي اللحة النفسية         

 (81ص  1997الكفافي )"عةابطرعقة تجعله عتقبل ذاته واآلخرعن  إذ عشعر من جاء ذلك بدرجة من الرضا والكف

الذي اعتمد عل  مفهوم السواء والمرضي في تعرعفه لللحة   (Caingelhum,1943)تعرعف كانغيةام       

  عرى أنه "ال عتحدد سواء الشخص كوحدة متميزة  إال بالنسبة لشمولية الوسط الذي ععيش فيه  إذ النفسية

عستطيع أن عبسط فيه حياته بلفة أفضل  وعحافظ فيه عل  معياره الخاص بطرعقة أحسن" )موس  وخليفة  

 .(28 ص2007

ةاختبار الطبي والبيولوجي  وتعبير أنها "حالة موضوعية قابلة لعل  ( ,(Erben,1986ن بإروععرفها        

عن التكيف األمثل الممكن مع متطلبات المحيط  كما عمكن اعتباربا عملية تفاعلية عسع  الشخص من خةالها  

 (27 ص2007)رضوان عل  شكل الهاد  والفعال للبيئة" لتحقي  ذاته 

بات النسبي  الذي عكون فيه الشخص أنها " تلك الحالة النفسية التي تتسم بالث فيعرفها عل  (1990)جبلأما 

متمتعاً بالتكيف مع نفسه وبيئته ومتسما باالتزان االنفعالي  وأن عشعر بالسعادة والرضا ولدعه القدرة عل  تحقي  
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ذاته  وعضع لنفسه مستوى من الطموح عتف  مع إمكاناته وقدراته وكما لدعه القدرة عل  معرفة إمكانياته 

  .(29 ص2005ممكنة" )الدابري   واستثماربا في أمثل صورة

اإلحساس الذاتي  أنها "حالة منعل  ( اللحة النفسية Hurrelman,1995)برعلمان بينما ععر 

شخص ما  وتكون بذه الحالة موجودة عندما تكون مجاالت النمو الجسدعة والنفسية والموضوعي عند 

تي عضعها لنفسه ومع الظرو  الموضوعية واالجتماعية للشخص متناسبة مع إمكانياته وقدراته وأبدافه ال

  (25  ص2007للحياة" )رضوان  

عتبين لنا من خةال التعارعف سالفة الذكر أنه عوجد اختةا  في نظرة الباحثين لملطلح اللحة النفسية  

ن تعبر عن المفهوم  ولكن عظهر بناك اتفاق عام في بعض الجوان  أوذلك لتنوع وتعدد المظابر التي عمكن 

 ي عمكن تلخيلها فيما عأتي:الت

 .أنها حالة تتسم بالنسبية وعدم الثبات 

 .بي حالة من التواف  بين قدرات الشخص وإمكانياته مع متطلبات الواقع الخارجي 

  .َتكاملي بين الجوان  المختلفة جسدعاَ ونفسياً واجتماعيا 

 .بي القدرة عل  مواجهة مشكةات الحياة والتعامل معها 

 واف  الشخص مع ذاته ومع اآلخرعن.بي حالة تعكس ت 

 .بي كفاءة الشخص في تحقي  ذاته 

 ابذ ةنستنتج مما سب  وجود صعوبة تحدعد مفهوم اللحة النفسية وجمعه في جوان  معينة  وذلك لشمولي

الملطلح  فيمكن النظر لللحة النفسية عل  أنها التوازن النسبي للجوان  النفسية والجسدعة واالجتماعية 

أي بمعن  الشخص الذي عشعر بارتياح ورض  وسرور اتجاه نفسه  ال تهدده المخاو   ومتزن في للشخص  

 تكيف معها.عانفعاالته  وفاعل ضمن بيئته و

 :نسبية الصحة النفسية

اللحة النفسية ليست حالة ثابتة  إما أن تتحق  أو ال تتحق   بل إنها حالة دعناميكية متحركة نشطة         

أي أنها تختلف بين   ير من شخص إل  شخص آخر  ومن وقت إل  آخر لدى الشخص الواحدونسبية  تتغ

من وقت آلخر  ومن مجتمع آلخر  ومن زمن آلخر  فةا عوجد شخص كامل في  ولدى الشخص الواحد األفراد

ع صحته النفسية  فممن الممكن أن نةاحظ بعض الجوان  السوعة لدى أشد الناس اضطرابا  وليس من المتوق

 (.28 ص1991غالبا أن تضطرب جميع الوظائف النفسية لدى الشخص دفعة واحد)عبد الخال  

باإلضافة إل  أنها ال تعر  خطاً فاصةاً بين األصحاء والمرض   ومنه عمكن التلور أن الناس عشغلون         

ب اللحة زاد رق نقاطاً عل  متلل بين قطبي اللحة والمرض  وكلما قربت النقطة التي عشغلها شخص ما
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حظه منه  وكلما قربت من نقطة المرض زاد نليبه منه  مع مةاحظة أن ليس بناك من عشغل النقطتين 

 (18-17  ص2007)مختار  فليس بناك صحة كاملة أو مرض كامل ؛المتطرفتين عل  المتلل

  الفشل لم عتعرض إلعل  بذه الكون عخلو من قل  أو صراع أو  شخصال عوجد  هأن وترى الباحثة

  لذا قد تعبر نسبية اللحة النفسية إل  تباعن مقوماتها من مرحلة عنه من عدم توازن وتكيف عنتجحباط وما واإل

 عمرعة إل  أخرى ومن مجمتمع إل  آخر.

 :مظاهر الصحة النفسية

ستدالل عل  ارتبط مفهوم اللحة النفسية بمظابر محددة أو مؤشرات سلوكية معينة عمكن استخدامها في اال      

 :منها  درجة تمتع الشخص باللحة النفسية

عدداً من مؤشرات اللحة النفسية وبي "تقبل الشخص لحدود إمكاناته  واستمتاع الشخص  ارعوسقم اً حدد      

عمله ورضاه عنه  واإلقبال عل  الحياة بوجه عام  وكفاءة الشخص في  في بعةاقاته االجتماعية  نجاح الشخص

ت الحياة اليومية  واتساع أف  الحياة النفسية  وإشباع الشخص لدوافعه وحاجاته  وثبات اتجابات مواجهة إحباطا

 (79-73  ص1974ارعوس قالشخص لمسئولية أفعاله وقرارته  واتزانه االنفعالي")م يالشخص  وتلد

ظهر عليه اآلتية: عّ ذكر عبدالخال  أن الشخص الذي عتمتع بقدر وفير من اللحة النفسية عج  أن بينما        

"الخل  القوعم  والكفاءة والسلوك السوي  وتكامل الشخلية  والقدرة عل  مواجهة مطال  الحياة  والتحرر 

النسبي من أعراض االضطرابات النفسية  واألمراض العقلية  وانحرافات السلوك  والتأخر العقلي" 

 (22-21 ص1991)عبدالخال   

د حددا الخلائص واللفات التي عج  أن تتوافر في الشخص المتمتع باللحة أما القرعطي والشخص فق       

النفسية باآلتي: "الشعور بالكفاءة  والثقة بالنفس  والمقدرة عل  التفاعل االجتماعي  والنضج االنفعالي  

لتحرر من اوالمقدرة عل  ضبط النفس  والمقدرة عل  توظيف الطاقات واإلمكانات في أعمال مشبعة  و

عراض العلابية  والمحور اإلنساني والقيمي  وتقبل الذات وأوجه القلور العضوعة")القرعطي والشخص  األ

 (10-9 ص1992

وتحدثت باظة عن مجموعة من المظابر التي تعبر عن اللحة النفسية  وبي عبارة عن نقاط االتفاق بين        

ة بغرض معرفة مظابر اللحة النفسية التي تلقي العدعد من الدراسات التي أجرعت عل  بيئات اجتماعية مختلف

حولها تلك البيئات  إذ تعّد بذه المظابر المتف  عليها أساسية للتعبير عن اللحة النفسية وبي "المحافظة عل  

شخلية متكاملة  والتواف  مع المتطلبات االجتماعية والبيئية  والتكيف مع شروط الواقع  والمحافظة عل  

 هوالنمو مع العمر  والمحافظة عل  قدر مناس  من الحساسية االنفعالية  والدور االجتماعيالثبات النسبي  

 (10-7 ص1999للشخص في المجتمع" )باظة  



    

31 
 

كما اتفقت في الوقت الحالي المظابر التي عمكن عّدبا مظابر لللحة النفسية  وعشمل ذلك عدداً كبيراً من         

 ,Bandora(  الكفاءة الذاتية )Rutter,1990: قناعات الضبط والعزو)المتغيرات منها عل  سبيل المثال

(  باإلضافة إل  Well-Being Ryff,1989)(  الهناء الذاتيDavidson,2005النفسية ) المرونة(  2004

ومعن  الحياة  وجودة الحياة  توجه نحو الحياة  العدد كبير من متغيرات علم النفس اإلعجابي: كالتفاؤل  و

 اس بالمعن   واالمتنان  والسمو  والشفقة بالذات  والسعادة  والرضا  والرفابية الشخلية وغيره.حسواإل

 :خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية

إل  مجموعة من المظابر أو الخلائص التي تميز الشخلية المتمتعة  )30 ص1997عشير زبران )  

 باللحة النفسية  وفيما عأتي أبم بذه الخلائص:

: كالتواف  الشخلي الذي عتضمن الرضا عن ذاته  والتواف  االجتماعي  والزواجي األسري  التوافق - أ

 والمدرسي  والمهني.

كفهم الذات والتقييم الواقعي لإلمكانات وللقدرات والطاقات  وتقبل  تحقيق الذات واستغالل القدرات:  - ب

عر الذات  واالنتفاع من بذه القدرات جوان  النقص  وتقبل مبدأ الفروق الفردعة واحترامها  وتقد

والطاقات إل  أقل  حد ممكن  ووضع أبدا  وطموحات وفلسفة حياة عمكن تحقيقها  وإمكانية 

التفكير والتقرعر الذاتي  وتنوع النشاط وشموله  وبذل الجهد في العمل والشعور بالنجاح فيه والرضا 

 عنه  والكفاعة واإلنتاج.

كالشعور بالسعادة والراحة النفسية لما للشخص من ماض نظيف  س:الشعور بالسعادة مع النف - ت

وحاضر سعيد ومستقبل مشرق  وإشباع الدوافع النفسية األساسية  واالستفادة من مسرات الحياة 

اليومية  والشعور باألمن النفسي والثقة  واحترام الذات وتقبلها والثقة فيها  ووجود اتجاه متسامح نحو 

 وم موج  للذات وتقدعربا.الذات  وبناء مفه

: كح  اآلخرعن والثقة فيهم واحترامهم وتقبلهم  ووجود التسامح نحو الشعور بالسعادة مع اآلخرين - ث

اآلخرعن  والقدرة عل  تكوعن عةاقات اجتماعية صحيحة وقوعة  واالنتماء للجماعة وتحمل المسئولية 

ة اآلخرعن  وتقدعم التضحية واالستقةال االجتماعية والتفاعل معهم  باإلضافة إل  القدرة عل  خدم

 االجتماعي  والسعادة األسرعة.

: عتمثل في االلتزام واألدب وطل  الحةال واجتناب الحرام  وبذل المعرو  وكف األذى حسن الخلق - ج

وإرضاء الناس في السراء والضراء  وبشاشة الوجه وطي  القول  وح  الخير للناس  وحسن 

لحياء واللةاح  واللدق والبر  والكرم  والوقار واللبر  والشكر الجوار  وبر الوالدعن  وا

 والرضا  والحلم والعفة  والشفقة.
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اإلعجابية في مواجهة الواقع كالنظرة  المرونة: أي البليرة والقدرة على مواجهة مطالب الحياة - ح

إحباطات الحياة  السليمة للحياة ومطالبها ومشكةاتها اليومية  والعيش في الحاضر والواقع  ومواجهة 

وبذل الجهود اإلعجابية من أجل التغل  عليها وحلها  والتقدعر وتحمل مسئولية السلوك الشخلي 

والمسئوليات االجتماعية  والسيطرة عل  الظرو  البيئية كلما أمكن والتكيف معها  والترحي  

 بالخبرات واألفكار الجدعدة.

المتكامل للشخلية ككل )جسمياً  وعقلياً  وانفعاليا  كاألداء الوظيفي المتناس  و التكامل النفسي: - خ

 واجتماعياً(  والتمتع باللحة ومظابر النمو العادي.

كالسلوك السوي المعتدل المألو  عل  حياة غالبية الناس العادعين  والعمل عل   السلوك العادي: - د

 تحسين مستوى التكيف النفسي  والقدرة عل  التحكم في النفس وضبطها.

إل  كالتمتع باألمن النفسي والسلم الداخلي واإلقبال عل  الحياة  باإلضافة  بسالمة وسالم:العيش  - ذ

  1997التمتع باللحة النفسية والجسمية واالجتماعية  والتخطيط للمستقبل بثقة وأمل)زبران 

 (30ص

م من الخبرات والقدرة عل  التعلواتلال فاعل بالمحيط    م الذاتعوتقو  منشعور الفرد باألونستنتج أن 

خلائص الشخلية المتمتعة  السابقة  وإشباع حاجات الجماعة مع التحرر المقبول من الجماعة وغيربا تعّد من

  .باللحة النفسية

 معايير الصحة النفسية:

اختلفت وجهات النظر بين الباحثين في وضع تعرعف محدد لللحة النفسية  مما نتج عنه اختةافهم في وضع 

 :متفقة عليها نسبياً محددة و معاعير

  Stasistical Criterionالمعيار اإلحصائي: - أ

منحن  غوس الشهير لتوزعع مختلف المعطيات المةاحظة لدى اإلنسان   Queteletطب  اإلحلائي "كيتولي" 

السيما البيولوجية االجتماعية  منح  غوس بو عل  شكل جرس الذي ععطي كثافة احتمال متغير معين  الوسط 

. لكن عوجد بناك خلط بين األفرادعر  السواء  والسواء بو الذي عتم مةاحظته لدى الجزء األكبر من بو الذي ع

المعيار والمتوسط  إذ ععّد ما بو غير سوي بو عقع بقرب من المنطقة المسماة االعتدال ألنه عدل عل  االنحرا  

للتحليل  العقلي  األفرادة أن متوسط (  ععّد عادIQالمتوسط  وبذا ليس له داللة  فمثةا التحليل العقلي )

- 85بين)لدعهم الذعن تم قياس التحليل  األفرادأن  ي( نقطة. قد ععن15( مع انحرا  احتمالي في األقل )100)

الذعن عقعون في المعدل  باعتبار أنهم األكثر عدداً  ال ععّد كثيرا مقارنة بالعدد الكبير  األفراد(بم جزء من 115
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التعرعف للسواء )اللحة النفسية(  اسط. إنها إذن ممثلة المعيار والمتغيرات المقاسة  مشكل بذالذي عمثل المتو

والتحليل  اً عقلي اً تخلف ي(الذي ععن85أنه عسم  بنفس الملطلح )غير السوي( للتحليل العقلي األقل من)

وعةاحظ أنه انحرا   حت  غير عادي اً مةاحظ اً (الذي من خةال مستوى معين عبين ذكاء115العقلي أكثر من)

ملطلح الذي ال عستجي  فقط  نأنه غير سوي بالمفهوم اإلحلائي. السواء علبح إذ يعن المتوسط وععن

  (.Chabert,2008,P.74-75)اإلحلائيةللمعاعير 

 Supjective Criterionالمعيار الشخصي )الذاتي(: - ب

سوي(  وعقوم بذا المعيار عل  التقدعر الذاتي  طبيعة السلوك )سوي أو غير ععّد من المعاعير الحدعثة للتحدعد   

للشخص  فإذا كان الشخص راضياً عن حياته إل  حد ما وال توجد لدعه خبرات تعكر صفو حياته  فإننا نعرفه 

 (38 ص2005بأنه شخص سوي طبقا لهذا المعيار. )الدابري  )آليا( أتوماتيكي

 Social Criterionالمعيار االجتماعي: - ت

في جماعة أو في مجتمع  عتضمن وضع قواعد للسلوكيات والتلرفات التي تهد  إل  السماح العيش معا    

األكثر اختةافا  إذا شيد بحرعة التفكير  الكةام والفعل  فهو متف  أن كل  األفرادبالتعاعش بأقل صراع ممكن بين 

ام  وكل شخص في حالة تهيج بذا عج  أن عحترم عدداً من الحدود  مثةا ليس لنا الح  باإلخةال بالنظام الع

بذا التعرعف للسواء عكشف  .أنه بعد غير مقبول ومستهجن لسلوكه يخارج حدث شرعي )حفل عام مثةا( قد ععن

-Chabert, 2008,P.75عن مفهوم االنحرا  للسلوك الذي ال عدخل في الخط المستقيم الذي وضعه المجتمع )

76.) 

 ( وهي:1976احثين مثل وولمان )وهناك بعض المعايير التي حددها بعض الب 

عج  أن تكون قدرات الشخص مناسبة لطموحاته وقدراته  نجازاته:إالعالقة بين طاقة الشخص و - أ

وإمكاناته إذ عتم وضع أبدا  ومستوعات طموح ممكنة حت  ال علاب الشخص باالضطراب النفسي 

 عند عدم تمكنه من جعل طاقاته الجسدعة والنفسية أمراً واقعاً.

الموقف المؤثر  عكون بناك اتزان بين أناالتزان بين االنفعاالت والمؤثرات ب ععني زان العاطفي:االت - ب

ل الحزن  عج  أن عكون بالقدر الذي عستدعيه الموقف المؤثر حت  ال نحكم ونوع االنفعال مث

 اضطراب الشخلية.ب

ر ذلك من الوظائف التي : وذلك عشمل اإلدراك والمحاكمات وعمل الذاكرة وغيصالح الوظائف العقلية - ت

 تمثل التفكير.



    

34 
 

مستوى تواف  الشخص مع الجماعة وتفاعله معها  فالشخص السوي عج   ععني: والتكيف االجتماعي - ث

عنتمي للجماعة وعقيم  أنن عكون متعاعشا بسةام مع اآلخرعن عل  أساس االحترام المتبادل  وعج  أ

 (.35 ص1999عةاقات اجتماعية سوعة معهم )شعبان وعبد الجابر 

باختةا  أصحابها حس  مدارسهم وميولهم  إذ أن المعيار  ةونستنتج أن معاعير اللحة النفسية مختلف    

اإلحلائي عتناول الذكاء )العقلي(  أما المعيار االجتماعي فيتناول العادات والتقاليد والقواعد التي وضعها 

 المجتمع  وبذا المعيار غير سوي.

 :مؤشرات الصحة النفسية

عمكن اعتبار اللحة النفسية حالة من اللياقة النفسية واالجتماعية  وعتضمن بذا المعن  اإلعجابي لللحة النفسية 

 عدداً من المؤشرات  التي علخلها فيما عأتي:

 الشعور بالراحة النفسية. - أ

 كالقل  واالكتئاب ومشاعر الضي . ةالخلو النسبي من مظابر االضطرابات السلوكي - ب

 اآلخرعن.تقبل الذات و - ت

 القدرة عل  تكوعن عةاقات مةائمة مع اآلخرعن. - ث

 (. 80ص 2006المعرفي والوجداني )عوسف  مبروك االستقةال  - ج

 ومن خةال بذه المؤشرات تعطي صورة واضحة عن اللحة النفسية للشخص.

 :منابع الصحة النفسية

 نموذج يوضح منابع الصحة النفسية (6)شكل 



سواء كان من الداخل أو من   عمتلك كل شخص وسائل وموارد من أجل مواجهة المطال  المطروحة عليه       

  لجسدعةشخلية وبنيته اال هه وقدراته وصفاتئقد تكون بذه الموارد في ذات الشخص المتمثلة في ذكا  الخارج.
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تعداد الوراثي ومحيطه.  فتعّد اللحة النفسية سالاوبذه الموارد تتطور مدى الحياة  انطةاقاً من التفاعل بين ا

سهل مواجهة المطال . وكلما كانت العةاقة بين المطال  والموارد أكثر اتزاناً  استطاع الشخص ع اً داخلي اً مورد

ن الفروق الطفيفة إمواجهة بذه المطال  الداخلية والخارجية  وعنعكس ذلك عل  تطور صحته النفسية ونموه. و

يعها من خةال الجهود التي عبذلها الشخص من أجل مواجهتها وععيشها عل  أنها تحدعات تستح  التي عتم تشج

المدى البعيد في  المثابرة مفيدة بعكس الفروق الكبيرة جداً بين الموارد والمطال  فقد تقود إل  مشكةات عل 

 .(7-6ص 2017)رضوان  النمو

 :والصحة النفسيةالمرونة النفسية ومهارات التواصل العالقة بين -4
لِه إن اإلنسان منذ   التواصل بو الذي عكون ا رض وبو عقوم بعملية التواصل  وبذخليفة في األَجع 

مستوى  وعؤثر عل حيث عرتبط نجاح الفرد أو فشله بمدى نجاح أو فشل عةاقاته اإلنسانية   ؛العةاقات اإلنسانية

نسان المرن لدعه ة التواصل الفعال  وما ذلك إال ألن اإليصتفاعله واتلاله باآلخرعن  واإلنسان المرن عمتلك خا

نسان خرعن وعدم االصطدام بهم  ومعرفة أحوال المخاطبين  والتفاعل معهم بإعجابية  أما اإلالقدرة عل  تقبل اآل

الذي عفتقد المرونة فهو كثير االصطدام مع أفكار اآلخرعن ومشاعربم  وضعيف القدرة عل  التفاعل معهم 

 (38 ص2007حمدي )األ

نسان بنفسه ومحيطه  وععر  ملية حيوعة وأساسية في عةاقات اإلععد التواصل بأشكاله المختلفة ع 

نسان بأنه مخلوق تواصلي  عحتاج في نموه وتطوره واكتساب مهاراته إل  التواصل مع اآلخرعن  كما أن اإل

األمر الذي عنعكس عل   ؛ت في التواصلنسان الفردعة واالجتماعية تعزى إل  مشكةامن مشكةات اإل اً جزء

صحته الجسمية والنفسية. واألشخاص الذعن ععيشون في بيئات منعزلة )السجن  ورواد الفضاء عل  سبيل 

من المشكةات قد تنشأ  اً المثال( عفتقدون للتواصل وعلابون بأمراض واضطرابات نفسية مختلفة. وبما أن كثير

نها تمنح الفرد مساحة إفي عملية التواصل من حيث  اً ثة تعتقد أن للمرونة دورنتيجة خلل في التواصل  فإن الباح

شخاص غير المرنين الذعن قد الفاعل والتفهم والتقبل تعكس األ اإلصغاءستقبال الرسائل التواصلية من واسعة ال

 .هِ ومحيطِ صةابة مما عؤثر عل  الفرد  ال تتوفر معهم بذه اللفات فتكون استجاباتهم أقل مرونة وأكثر

النفسية مثل وضع خطط مرنة مع الثقة بالنفس  وصورة  المرونةكما أن بناك عوامل أخرى ترتبط ب

 (.APA:2010الذات اإلعجابية  ومهارات التواصل  والقدرة عل  إدارة المشاعر واالندفاعات)

متمثلة في مجموعة من مظابر اللحة النفسية  تظهر مظابر سلوكية عل  تلرفاته وأفعاله ال وبناك

واالتلال الفعال بعالم الحقيقة والواقع  واألبدا  الواقعية  والتعلم والخبرة  عور الفرد باألمن  وتقدعر الذات ش

وتقبل الذات واآلخرعن  واالستقرار رادة واالنفعاالت  عجابية  واإلمن مواقف الحياة  والشعور بالسعادة واإل

 . (18 ص1998سيد ال) ةوالتفاؤل  والتركيز واالستمتاع في الحيا
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خرعن  لتفهم اآل تهوائد عل  الطال  في تكيفه وقابليالنفسية تعود بالكثير من الف المرونةوترى الباحثة أن 

السعادة والطمأنينة  بوفتح باب الحوار  والراحة النفسية  واالستقرار الداخلي  ومواجهة المواقف  والشعور 

 وتحقي  أبدافه.

 :للحة النفسية  وبناك بعض المؤشرات لللحة النفسية الجيدة أو السليمة  منهابا المرونةترتبط سمة 

ن عكون متوازناً في أمور حياته  والبعد عن التطر  في الحكم عل  األمور  واتخاذ القرارات  ومساعرة أ

ةاق عل  اآلخرعن في بعض المواقف عل  وف  قناعته  والقدرة عل  التعاعش مع االختةا  واحتماله دون االنغ

 (.151 ص2008مجموعة خبراته أو تلوراته)مجيد 

( إل  أن بناك الكثير من النماذج عن مفهوم اللحة P.27,2005ت منظمة اللحة العالمية )أشار

بشدة في القدرة عل  مقاومة المحن والضراء  وتجن  االنهيار عند  األفراد  حيث عختلف المرونةية  ومنها النفس

 تعد جميع االستجابات نحو الضوائ  المرضية  وربما تستخدم كآليات مقاومة.مجابهة الضوائ   وال 

ة شارالنفسية وذلك من خةال األ المرونةكما ربطت الجمعية األمرعكية لعلم النفس بين اللحة النفسية و

اومة ن الشخص من مقلللحة النفسية بأن لها أوجهاً ونماذج وتلورات مختلفة  فينظر لها أحياناً مرونة تمكّ 

النفسية بي أحد  المرونة(. أما روتنبرغ وكشدان فحدد أن APA,2005,P.24المحن والتغل  عل  الضراء)

ة دائمة يفهي تلنع مسابمة رئيسة لرفابية عومية وصحة نفس ؛المكونات الرئيسة المتممة لللحة النفسية

(Todd  & Rottenberg,2010,P.866 .) 

راحة البال  والرضا  ضبط النفس  وية اإلعجابية تتمثل في وترى الباحثة أن مظابر اللحة النفس

بي  المرونةوثمار  .ة  والقدرة عل  مواجهة الملاع   وكل بذه المظابر بي نتائجي  والسعادة  والطمأني

 مواجهة الطال  االنفعالية والعقلية في التكيف اإلعجابي مع تحدعات الحياة المختلفة.
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 قةثانيا : الدراسات الساب

النفسية ومهارات التواصل واللحة النفسية بشكل  المرونةبناك العدعد من الدراسات التي تناولت 

ال  –عل  حد علم الباحثة  –النفسية واللحة النفسية  ولكن  المرونةمنفلل  كما أن بناك دراسات جمعت بين 

رات التواصل واللحة النفسية(  النفسية ومها المرونةتوجد دراسات سابقة جمعت المتغيرات الثةاثة معاً )

النفسية  المرونة  ثم الدراسات التي جمعت بين )ةولذلك ستعرض الباحثة الدراسات السابقة لكل متغير عل  حد

 واللحة النفسية(  وستعرض الدراسات مرتبة من األقدم إل  األحداث حس  تارعخ النشر كما عأتي:

 : ببعض المتغيراتالنفسية وعالقتها  المرونةدراسات تناولت -1

العةاقة المحتملة  عل التعر   إل بدفت التي  (Friborg & et al.,2004)آخرعندراسة فرعبورج و

من المتقدمين لةالتحاق بالكلية  اً شخل( 482والشخلية والذكاء  وتكونت عينة الدراسة من ) المرونةبين 

 إلنفجعوامل الخمسة الكبرى للشخلية دراسة عل  ال(  واشتملت أدوات الاً إناث47ذكوراً 403العسكرعة)

Engvik,1997)فرعبورجل المرونةمقياس (  و (Friborg,2004 ومقياس الذكاء االجتماعي  )سيلفيرا ل

وبطارعة اختبارات الذكاء المعرفي للكليات العسكرعة  وتوصلت (  Silvera & et al.,2001) آخرعنو

والذكاء االجتماعي  في حين كانت العةاقة بين  مرونةالعوامل شخلية مرتبطة ب ةوجود ثةاث إل الدراسة 

خر  مما عشير إل  مشكةات في اآل بعضهاوالذكاء المعرفي سلبية في بعض االختبارات  وضعيفة في  المرونة

 .إحلائياً للمرونة  وأعضا الفروق بين الجنسين كانت ضعيفة وغير دالة  اً استخدام الذكاء المعرفي مؤشر

 الشباب لدى عجابيةاإل المرونةعل  تعر  ل  عبدفت التي و (Campbell,2006) كامبل دراسةبينما 

 ارتباط عةاقة وجود إل  الدراسة وتوصلت  دعيجو سان جامعة طلبة من عينة عل  الدراسة وأجرعت  الجامعي

 عل  النفتاحا من وكل عجابيةاإل المرونة بين موجبة ةارتباطي عةاقةو والعلابية  عجابيةاإل المرونة سالبة بين

 .المرونةو بالتحدي المواجهة أسلوب بين موج  ارتباط ووجود والوعي  الحياة

تقييم عوامل مرونة األنا لدى الشباب الفلسطيني في  بدفت إل التي  (2007) دراسة الخطي أما 

جامعة جامعة األزبر وال طلبة( طال  وطالبة من 317)وتكونت عينة الدراسة منمواجهة األحداث اللادمة. 

من االستقةال واالستبلار واإلبداع وروح  المرونةوجود خلائص وتوصلت الدراسة إل  اإلسةامية بغزة. 

ودلت النتائج عل  تمتع الشباب   الدعابة والعةاقات االجتماعية وروح الدعابة والقيم الروحية والمبادأة

 ة.الفلسطيني بدرجة عالية من مرونة األنا من التلدي لألحداث اللادم

استكشا  العةاقة بين الخلائص الشخلية  بدفت إل دراسة  (Ahern,2007أبرن )وأجرى 

ت  المرابقين بالكليالطلبة لدى ا المرونةمستوعات والمخاطر العالية والسلوكيات ذات الضغوطات  ومستوعات 
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دام مقياس تخ(سنة  باس20-18طالباً وطالبة  تراوحت أعماربم مابين ) (166وتكونت عينة الدراسة من )

 آخرعنولهيبارد  السلوك اللحي ة(  واستبان (Hill & et al.,2005آخرعنالضغوط المدركة لهيل و

Hibbard & et al.,1989)) لواجنيلد وعونغ المرونة  ومقياسWagnild & Young,1993) وتوصلت  )

األمرعكيين من أصول أخرى   لطلبةرتفاع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى المرابقين وخاصة ااالدراسة إل  

كما وجدت عةاقة عكسية بين الضغوط   أكثر عرضة للسلوكيات الخطرة اليومية من الذكور اإلناثوأن 

ت النتائج إل  أشار  كما لطلبة المعرضين للضغوطرتفاع مستوعات التوتر لدى ااوالخلائص الشخلية  و

أثناء في خر مرونة عالية اآل البعضين أظهر في ح لطلبةلدى بعض ا المرونةعةاقة عكسية بين الضغط و

 األحداث الضاغطة.

تأثير األمل واإلدراك عل  العةاقة بين  عل التعر   إل  Collins,2009)دراسة كولينس ) وبدفت

من (اً % إناث83.2% ذكوراً  16.8) اً شخل( 550النفسية  وتكونت عينة الدراسة من ) المرونةتجارب الحياة و

 Friborgآخرعنوالنفسية لفرعبورج  المرونةة تكساس  واشتملت أدوات الدراسة عل  مقياس جامعة والع طلبة

& et al.,2003)(ومقياس تجارب الحياة لليفين وبيركينز  )Levine & Perkins,1988 ومقياس األمل  )

لدراسة وتوصلت ا(  Bear &  et al.,2006) آخرعنو(  ومقياس اليقظة العقلية لبير Snyder,1994لسنيدر)

  وأن قوة األمل وذلك بغض النظر عن أحداث الحياة المرونةبين أحداث الحياة و اً ن األمل ععمل وسيطأإل  

وجود ارتباط موج  بين  أظهرتالنفسية  كما  المرونةالسلبية ارتبط بدرجة كبيرة وإعجابية عل  حد سواء مع 

 النفسية المرونةعقظة العقل وبين و شخصاإلدراك المنظم لل

النفسية  المرونةمستوى وداللة الفروق في  عل التعر   إل بدفت دراسة ( 2008)آل غزالوأجرى 

واشتملت   النفسية المرونةعل  وف  متغيري التخلص والنوع  والعةاقة االرتباطية بين التشاؤم الدفاعي و

ن طلبة أوتوصلت الدراسة إل  والتشاؤم الدفاعي من إعداد الباحثة. النفسية  المرونةأدوات الدراسة عل  مقياس 

أعل  من أقرانهم ن الطلبة أصحاب التخلص العلمي أالنفسية  و المرونةبمستوى عال من  عتمتعون الجامعة

  اإلناثالنفسية بين الذكور و المرونةالنفسية  وعدم الفروق في  المرونةنساني في أصحاب التخلص اإل

 النفسية. المرونةفاعي وووجود عةاقة ارتباطية موجبة بين التشاؤم الد

اإلعجابية ووجهة الضبط ومدى  المرونةالعةاقة ببن لتعر  إل  لدراسة  أجرى (2009) إبرابيمبينما 

بكلية التربية  من طلبة( 409تأثر بذه العةاقة بمتغير النوع والتخلص األكادعمي  وتكونت عينة الدراسة من )

اإلعجابية   المرونةسنة  استخدمت الدراسة مقياس  (22-19جامعة عين شمس  وتراوحت أعماربم ما بين )في 

 المرونةوجود عةاقة ارتباطية عكسية وسالبة بين  إل (  وتوصلت الدراسة 1997ومقياس وجهة الضبط )عيد 

اإلعجابية للالح الذكور  المرونةفي  اإلناثبين الذكور و إحلائياً اإلعجابية ووجهة الضبط  ووجود فروق دالة 
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   كذلكالفروق في بعدي اإلصرار عل  تحقي  األبدا   والتواصل االجتماعي يبنية النفسية  وتساوفي بعد ال

عل  )اإلصرار اإلعجابية المرونةبعدي التخللات العلمية واألدبية عل   طلبةبين  إحلائياً وجود فروق دالة 

 التخللات األدبية. طلبةللالح  (االجتماعيتحقي  األبدا   والتواصل 

وكل من أنماط  المرونةالعةاقة بين  عل التعر   إل بدفت  (Ahangar,2010اسة أبانجر )درأما 

ة  وتكونت عينة الدراسة من إلدارا طلبةالمعرفية  وأسالي  اتخاذ القرار لدى  األسالي الشخلية  و

سنة  واشتملت (24-20من كلية اإلدارة بجامعة أزاد اإلسةامية بطهران  تراوحت أعماربم ما بين) اً طالب(120)

(  1987) (  ومقياس اتخاذ القرار لرووميسون1999لمونيكا جوتمان) المرونةأدوات الدراسة عل  مقياس 

 إل (  وتوصلت الدراسة 2001المعرفية لبرافين) األسالي (  ومقياس 1998ومؤشر لماعرز برعجيز للشخلية)

ن أ  والمرونةفية  وأسالي  اتخاذ القرار عل  المعر األسالي وجود عةاقة قوعة وتأثير كبير لنمط الشخلية  و

وععتمدون بؤالء الذعن عسخرون من القدر  اإلدارة عل  التفكير المنطقي جعلهم أفضل مرونة من طلبةاعتماد 

قدرة كبيرة عل  حل المشكةات تعتمد عل   المرونةمرتفعي لطلبة ا أظهرتكما والمشاعر   االنفعاالتعل  

الذعن عتمتعون بالتردد في  لطلبةضع الخطط الشاملة لمعالجة المشكلة  كما أظهر االتفكير خطوة خطوة ثم و

 .المرونةاسالي  اتخاذ القرار مستوعات منخفضة من مهارات 

كتشا  الطرق التي ترتبط من خةالها الدراسة  أجرى( Bitsika & et al.,2010باتسكيا )بينما 

ستراليا. واشتملت أ( طال  وطالبة من جامعة 401راسة من )مع القل  واالكتئاب  وتكونت عينة الد المرونة

 Conner & Davidson Resilience)النفسية لكونور ودعفيدسون المرونةأدوات الدراسة عل  مقياس 

Scale) ي  ومقياس التقرعر الذات (  للقلSelf-Rating Anxiety Scale Zung,1971 ومقياس التقرعر  )

ن الثقة أ(  وتوصلت الدراسة إل  Self-Rating Depressing Scale Zung,1973الذاتي لةاكتئاب )

سلبياً مع االكتئاب والقل   أعقبها الحل الحاسم المركز وإرادة التحدعات وامتةاك  تينمرتبط اوالتفاؤل كانت

 غرض قوي والمثابرة  عل  الرغم من اتحاد العوامل المختلفة المتنبئة بالقل  مقارنة باالكتئاب.

الدور الوقائي للتأثير اإلعجابي في مواجهة التعر  إل   إل ( ,2011Kellerدراسة كيلر )وبدفت 

 المرونةالضغوط اليومية  وخفض التوتر واالكتئاب المتعل  بها  ومدى مسابمة بذه المتغيرات في التنبؤ ب

عراض االكتئاب   استخدمت الدراسة مقياس أطلبة( من 472ت عينة الدراسة من )النفسية مستقبةاً  وتكون

(BDI( ومقياس القدرة عل  التأقلم لكارفير ووعنتروب  )ومقياس أحداث الحياة لكوفولت 1972  )آخرعنو 

(  ومقياس التأثيرات اإلعجابية والسلبية اليومية 1992(  ومقياس العلابية لكوستا وماكري)1989)

 إل وتوصلت الدراسة  .(2000بول)(  ومقياس الضغوط اليومية األكادعمية والشخلية لجي1988واطسون)ل

الشخلي   ضغطاألكادعمي أعل  من  ضغط  وأن لطلبةالسلبية بين ا الوجداناإلعجابية عن  الوجدانارتفاع 
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  كما بينت النتائج وجود عةاقة بين اإلجهاد األكادعمي لطلبةالنفسية ل المرونةإعادة التفسير اإلعجابي للتأقلم عل  

ومي العام  وأن العلابية وأحداث الحياة السلبية تعد مؤشرات جيدة للتنبؤ بأعراض اليومي وبين اإلجهاد الي

االكتئاب  وأن الفروق بين الجنسين كانت ضعيفة  وأن الطالبات أظهرن أعراض اكتئاب أقل وقدرة أكبر عل  

 .لطلبة التلدي المركز عل  المشكلة من ا

العةاقة بين مستوى التدعن والقيم الروحية  عل التعر   إل بدفت  (Long,2011دراسة لونج )أما 

استخدمت   بأقسام علم النفس طلبة( 375الجامعة  وتكونت عينة الدراسة من ) طلبةالنفسية لدى  المرونةو

النفسية لواجنيلد  المرونة(  ومقياس 1999الدراسة مقياس التدعن والقيم الروحية المعهد الوطني للشيخوخة)

بين المستوعات العليا من التدعن والممارسات الروحية عند عةاقة وجود  إل دراسة (  وتوصلت ال1993)وعونغ

إليه عينة ي طبيعة تخلص علم الذي تنتمكد ؤتالنفسية  وبذه النتائج  المرونةبالمستوعات العليا من لطلبة ا

 المرونةلتنظيمي وال توجد عةاقة إعجابية بين التدعن ا كذلك  الشخصجوان  القوة عند ب عهتموالذي  الدراسة

 النفسية.

 الحياة عن والرضا النفسية المرونة بين العةاقة عل التعر   إل بدفت  (2012 ) دراسة شقورةبينما 

وتوصلت   وطالبة طال    (600)منوتكونت عينة الدراسة   غزة بمحافظات الفلسطينية الجامعات طلبة لدى

 عةاقة وجود بينت كما الحياة  عن والرضا عجابيةإلا المرونة من المتوسط فوق مستوى وجودالدراسة إل  

 .لطلبة ا الحياة للالح عن والرضا االعجابية المرونة بين عجابيةإ

 الحياة بأحداث وعةاقتها النفسية المرونة عل التعر   إل بدفت  دراسة (2012ة )الزبيرعأجرت 

استخدمت  وطالبة من جامعة دعال . اً طالب(476)وتكونت عينة الدراسة من الجامعة   طلبة لدى الضاغطة

. وتوصلت (2008)لسلطان  حداث الحياة الضاغطةأمن إعداد الباحثة ومقياس النفسية  المرونةمقياس  الدراسة

وعدم  أحداث الحياة الضاغطة  فيمستوى منخفض و النفسية  المرونة فيمرتفع  مستوى وجودالدراسة إل  

الجنس والتخلص واللف. باإلضافة إل  وجود لمتغيري  عزىتالنفسية  المرونةفروق في مستوى وجود 

في مستوى أحداث الحياة فروق  وجود وعدمفروق في مستوى أحداث الحياة الضاغطة للالح الذكور  

حداث الحياة أالنفسية و المرونةعةاقة سالبة بين  وجودمتغيري التخلص واللف  أخيرا ل تعزىالضاغطة 

 الضاغطة لدى عينة الدراسة.

 مرتفعي بين الفروق عل التعر   إل بدفت  دراسة( 2012) آل شوعل ونلرأجرى كل من و

 تأثر ومدى القرار  واتخاذ الذات تقدعر في متغيري الباحة جامعة طلبة من اإلعجابية النفسية المرونة ومنخفضي

بين  ما الزمنية اربمأعم تراوحت  طالباً وطالبة( 276وتكونت عينة الدراسة من )النوع   بمتغير الفروق تلك

 القرار اتخاذ ومقياس الذات  تقدعر ومقياس اإلعجابية النفسية المرونةمقياس  استخدمت الدراسةسنة(. 19-22)
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 المرونة الثةاثة المتغيرات في اإلناثو الذكور بين فروق وجود   وتوصلت الدراسة إل  عدم)نيالباحث إعداد(

 النفسية اإلعجابية المرونة ومنخفضي مرتفعي بين فروق ووجود القرار  ذواتخا وتقدعر الذات اإلعجابية  النفسية

 متغير في فروق توجد ال بينما اإلعجابية  النفسية المرونة مرتفعي اتجاه في الذات تقدعر متغير في طلبةال من

 اتجاه في اتالذ تقدعر في متغير اإلعجابية النفسية المرونة ومنخفضي مرتفعي فروق بين ووجود اتخاذ القرار 

 .القرار اتخاذ متغير في توجد ال بينما  اإلناثو الذكور من اإلعجابية النفسية المرونة مرتفعي

 طلبة لدى الضمير بحيوعة وعةاقتها األنا مرونةإل  التعر   إل بدفت  بدراسة (2014)جابروقام 

 اعتماد تم  األنا المرونةمقياس  استخدمت الدراسة  وطالبة طال   ( 400الجامعة  وتكونت عينة الدراسة من )

 طلبة لدى الضمير وحيوعة األنا مرونة مستوى وتوصلت الدراسة إل  تدني ( 1994)ووعدج كوستا مقياس

 وجود عتضح لم حين في  الذكور للالح اإلناثو الذكور بين األنا مرونة مستوى في الفروق وتباعن الجامعة

 األنا مرونة بين طردعة ارتباطيه عةاقة وجود الدراسة ظهرتأ كما الضمير  حيوعة مستوى في بينهما فرق

 .الضمير وحيوعة

 : دراسات تناولت مهارات التواصل وعالقتها ببعض المتغيرات-2

كدراسة مالستروم التواصل قد تناولتها من زاوعة تجرعبية  غل  الدراسات التي تناولت مهاراتأن إ        

(Malstrom,1976ودراسة بالكاثيل  ) (Pallikkathayal,1978(ودراسة فيرسون وربنسون  )Pehrson 

& Robinson,1990ودراسة ستراعهورن ووعدمان  )(Strayhorn & Weidman,1991 ودراسة  )

(  De Simone, 1994)(  ودراسة دي سيمونWebster,1994)(  ودراسة وعبسترKazdin,1992)كازدن

(  Whipple & Wilson, 1996عبل ووعلسون )(  ودراسة وMiddlemiss,1996ودراسة ميدليمس )

إال  (.Spaccarellim & et al.,1999) آخرعن(  ودراسة سباكرعأتيم وIwaniece,1997ودراسة أونيس )

لما  اً عل  وفقعطل  من المفحوص تقدعر مهاراته التواصلية  إذن بناك دراسات تناولتها من زاوعة وصفية  أ

 عراه.

 الدراسات الوصفية:  

الجامعة األردنية لمهارات  طلبةاكتشا  درجة امتةاك بدفت إل   دراسة( 2007) لحميداتاأجرى 

( طالبة  وتبين من النتائج عدم وجود فروق في مهارات 1064و) اً ( طالب936)تكونت عينة من   االتلال

مع وجود  خرعنآلوالذكور في مهارات التحدث والقدرة عل  فهم ا اإلناثاالتلال تبعاً لنوع الكلية وبين عينة 

 فروق في مهارات االستماع وإدارة العواطف.
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 فيي أثر استخدام )اإلنترنت( لّ تق تناولت (2012) والفنيخ الطراونة وفي دراسة قام بها كل من 

وتكونت عينة التحليل األكادعمي والتكيف االجتماعي واالكتئاب ومهارات االتلال لدى طلبة جامعة القليم. 

ومقياس التكيف االجتماعي المةائم مت الدراسة مقياس بيك لةاكتئاب  وطالبة  واستخد طالباً  (595الدراسة من )

دى مستخدمي لوجود درجة أعل  وتوصلت الدراسة إل  للبيئة االجتماعية الجامعية  ومقياس مهارات االتلال. 

نخفضة لدى طلبة ذوي أن درجتي: التكيف االجتماعي  ومهارات االتلال موزمنية متوسطة   لمدةاالنترنت 

االستخدام المرتفع لإلنترنت  في حين درجة االكتئاب مرتفعة لدى طلبة ذوى االستخدام المرتفع لإلنترنت  كما 

في كل من التحليل األكادعمي والتكيف االجتماعي للالح االستخدام المتوسط والطلبة فروق وجود  أظهرت

  اإلناثدرجة االكتئاب للالح االستخدام المرتفع  والذكور  واالختلاصات العلمية  ووجود فروق في 

 فروق في درجة مهارات االتلال للالح االستخدام المتوسط. دبية  كما وجدَ واالختلاصات األ

أثر مهارات التواصل ومهارات  التعر  عل  إل بدفت  دراسة (Erozkan,2013إعروزكان ) وأجرى

ة الفردعة. بدفت بذه الدراسة إل  فحص مهارات التواصل  حل المشكةات الشخلية عل  الفعالية االجتماعي

والدور التنبؤي لمهارات  فعالية الذات االجتماعيةومهارات حل المشكةات الشخلية وإدراك المرابقين 

 من ردعة. وتكونت عينة الدراسةالفعالية االجتماعية الف ومهارات حل المشكةات الشخلية عل التواصل 

  ومقياس حل المشكةات قائمة مهارات التواصل الشخلييع البيانات باستخدام   تم تجماً مشارك(494)

عزم بيرسون لبحث -الشخلية  مقياس توقع الكفاءة الذاتية االجتماعية. تم توظيف تحليل معامل ارتباط جداء

استخدم الكفاءة الذاتية االجتماعية. كما والعةاقات بين مهارات التواصل ومهارات حل المشكةات الشخلية  

تحليل االنحدار المتعدد لتفسير الكفاءة الذاتية االجتماعية. وتوصلت الدراسة إل  مهارات التواصل ومهارات 

وبما عنلران  وفعالية الذات االجتماعيةالكفاءة االجتماعية بحل المشكةات الشخلية عرتبطان بلورة كبيرة 

 الكفاءة االجتماعية للفرد.بمهمان للتنبؤ 

أبمية عملية تعلم  إل بدفت فقد أجروا دراسة  (Isaias & Issa, 2014اعاس وعيس  )دراسة إسأما 

مهارات التواصل من خةال مقاعيس مختلفة في مجال أنظمة المعلومات في وحدة طلبة شهادة البكالورعوس في 

رات التواصل أن دمج مهاوتوصلت الدراسة إل  . اً ( طالب126)وتكونت عينة الدراسة من أستراليا والبرتغال. 

في التقييم تتيح المجال للطلبة لتطوعر مهارات التواصل وتعزعز الثقة بالنفس لدعهم. باإلضافة لذلك فإن بذه 

الدراسة أضافت إضافة نظرعة وعملية للتعليم العالي لتعليم ودراسة األدب خلوصا فيما عتعل  بالبحث 

 الطلبة.اإلجرائي للمدرسين لتطوعر وتعزعز مهارات التواصل بين 
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مهارات التواصل لدى بدفت بذه الدراسة التعر  إل   دراسة (Aydin,2015أعدعن )في حين أجرى 

وتكونت عينة الذين يدرسون التربية البدنية في المدارس الرياضية في بعض الجامعات في تركيا.  لطلبة ا

ركية. باستخدام مقياس تقييم رياضية في خمس جامعات تالبدنية والتربية ال اً فيطالب (1854)الدراسة من 

جامعة أناضول حللوا عل   طلبةأن وتوصلت الدراسة إل    اً بند 25( المكون من CSASمهارات التواصل )

جامعة فرات  طلبةنونيو وكافكاس  وأجامعات فرات و طلبةفي مهارات التواصل بالمقارنة مع  مستوى منخفض

 يو.نونأجامعة  طلبةلدعهم معدل أقل بالمقارنة مع 

أثر استخدام شبكات  التعر  عل  إل بدفت  دراسةب (1436)والطابر وغرع  عبدالمنعموقام كل من 

وتكونت  .التواصل االجتماعي عل  مهارات التواصل والشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة جامعة الملك فيلل

ام شبكات التواصل االجتماعي  دوافع استخد استبانةوطالبة  استخدمت الدراسة  ( طال   200)عينة الدراسة من 

ن استخدام أوتوصلت الدراسة إل  سيد عبدالعظيم  لمقياس الشعور بالوحدة النفسية وومقياس مهارات التواصل  

  أما مستوى مهارات التواصل كان اً جامعة كان مرتفعالشبكات التواصل االجتماعي  والشعور بالوحدة لطلبة 

لدوافع استخدام شبكات التواصل  أما متغير  اإلناثالذكور و عدم وجود فروق بين ولوحظ  اً منخفض

عد الدوافع المعرفية التخللات االدبية والعلمية كانت غير دالة لبعد الدوافع االجتماعية والوجدانية ودالة عند بُ 

 والشخلية. 

 : دراسات تناولت الصحة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات-3

ل  أسالي  التدبر لمواجهة الضغوط التي عالتعر  إل  فت بددراسة ( 2006)عرطولأجرى  

( طالباً وطالبة من 303اللحة النفسية. تكونت عينة الدراسة من )بعستخدمها الطلبة الوافدون وعةاقتها 

(  2003الجامعات األردنية. استخدمت الدراسة مقياس توجهات المرابقين للتدبر مع الخبرات المشكلة لبرعك )

(. توصلت الدراسة إل  وجود ارتباط إعجابي بين درجات المشاركين 2003) ة النفسية الجعافرةومقياس اللح

عل  بعض استراتيجيات التدبر ودرجاتهم عل  مقياس اللحة النفسية جسدعة  والتحرر من القل   وفعالية 

ستراتيجيات التدبر بين درجات المشاركين عل  اووجود اختةا    تحرر من االكتئابالوظائف االجتماعية  وال

تبعاً لمتغير التخلص  إذ وجد أن طلبة الكليات العلمية أكثر اعتماداً عل  استراتيجيات مثل االعتماد عل  

أكثر اعتماداً عل  االسترخاء  اإلنسانيةالذات  والدعم العائلي  والتجن   والبحث عن دعم مهني  بينما الكليات 

  والتحرر من االكتئاب  إذ وجد أن يةفي درجات مقياس اللحة النفسأن بناك اختةافاً ووالبحث عن تسلية. 

 .اإلناثالطلبة الذكور عتمتعون بمستوعات صحة نفسية أعل  من 
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بدفت بذه الدراسة إل  مقارنة اللحة النفسية في أربع دول عربية  دراسةب (2011)عبدالخال بينما قام          

( طالبا وطالبة من كل من ملر  والكوعت  وعمان  ولبنان 2125  وتكونت عينة الدراسة من )أمرعكاو

ألحمد عبدالخال . توصلت الدراسة إل  وجود للحة النفسية لمقياس العربي ال. واستخدمت الدراسة أمرعكاو

وكانت أعل    فروق بين الجنسين في اللحة النفسية في عينتي ملر والكوعت  إذ كان متوسط الرجال أعل 

لنفسية لدى العينة األمرعكية من الجنسين  والنساء الُعمانيات  وفي حين كانت أقل متوسطات اللحة ا

 المتوسطات لدى العينة الملرعة من الجنسين.

 إل  بدفت بذه الدراسة دراسة( Sharma  & Dua.,2011) دواشارما وفي حين أجرى كل من 

وقد   (600ية لدى المرابقين  بلغ عددبا )بين النوع والحالة االقتلادعة واللحة النفس العةاقةل  عالتعر  

وتم استخدام بطارعة االختبارات النفسية )أرون كومار سين و ألبنا سين  الباحثان المنهج الوصفي  استخدمت

فقدان -جوبتا(.  تشمل بذه البطارعة عل  ستة أبعاد وبي: االستقرار العاطفي  التكيف العام  االستقةال  األمان

في اللحة  اإلناثوجود فروق بين الذكور وتوصلت الدراسة إل    المبادئ الشخلية والذكاءالشعور باألمان  

النفسية للالح الذكور باإلضافة إل  وجود فروق بين المجموعات ذوي الدخل المرتفع والمنخفض للالح 

  المجموعات ذوي الدخل المرتفع.

اللحة النفسية والحياة  عل  عر التإل  دراسته دفت فه( Abdel-Khalek,2012) عبدالخال أما 

( طال  وطالبة. وشملت أدوات 1251الطيبة والتدعن لدى الملرعين والكوعتيين  وتكونت عينة الدراسة من )

. توصلت الدراسة ألحمد عبدالخال للحة النفسية لمقياس العربي والدراسة مقياس التلنيف الذاتي من التدعن  

  وحلل اللحة النفسية مقياس العربيجوبرعاً من النساء في عل  متوسطات أعل  إل  حلول الذكور

الكوعتيون من الجنسين عل  متوسط في المقياس نفسه أعل  جوبرعاً من الملرعين. ووجود عةاقة ارتباطية بين 

 ن الدعن عسهم بالتنبؤ باللحة النفسية وتقدعر الذات والسعادة والرضاوأاللحة النفسية والحياة الطيبة والتدعن  

 عن الحياة.

موقع التواصل االجتماعي  معرفة اللحة النفسية لمرتادي إل بدفت  دراسة) 2012) الحافظوأجرى 

 اإلناث( مناصفة بين الذكور و80)الفيس بوك( من جامعة الخرطوم كلية اآلداب  إذ بلغت عينة الدراسة )

أن اللحة توصلت الدراسة إل  اد. فؤلسنة. استخدمت مقياس اللحة النفسية  (25-17وتتراوح أعماربم بين )

فروق دالة في اللحة النفسية حس  النوع  وال  وعدم وجودالنفسية تتسم باالرتفاع لدى مرتادي الفيس بوك  

 توجد عةاقة ارتباطية بين المتغيرعن.

اللحة النفسية بين ل  العةاقة عالتعر  إل  بدفت دراسة ب( 2013) عبدالخال ومن ناحية أجرى 

للحة لمقياس العربي الوشملت أدوات الدراسة ( طالباً وطالبة. 534)  وتكونت عينة الدراسة من والسعادة
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ألحمد عبدالخال   اس الرضا عن الحياة جميعهما ومقياس السعادة  ومقياس العربي التفاؤل  ومقيالنفسية 

المقاعيس  وكان ارتباط ومقياس تقدعر الذات لروزنبيرج. توصلت الدراسة إل  وجود ارتباط موج  بين جميع 

 (.0.89المقياسين العربيين للسعادة واللحة النفسية )

مستوى اللحة النفسية لدى شباب الجامعة  ومعرفة أسالي  معرفة  إل  (2014) خليلدراسة وبدفت 

وواجنر  التفكير والقيم السائدة لدعهم  وشملت أدواته قائمة األعراض النفسية  وقائمة أسالي  التفكير لستيرنبرج 

 توصلت الدراسة إل وطالبة.  ( طال   800)وتكونت عينة الدراسة من فيرنون ليندزي  لواختيار القيم أللبورت 

  كذلك (%92)ارتفاع مستوى اللحة النفسية لدى عينة الدراسة في ظل غياب المعاناة من األعراض لدى 

ضافة باإل  بين اللحة النفسية والنس  القيمي  ووجود عةاقة ن اللحة النفسية وأسالي  التفكيروجود عةاقة بي

فروق بين  ووجودتبعا لمتغير الجنس  وأسالي  التفكير والنس  القيمي  فروق بين اللحة النفسية عدم وجود إل 

 تبعا لمتغير السنة الدراسية. وأسالي  التفكير والنس  القيمي  اللحة النفسية

الذات وعةاقته باللحة النفسية لدى طلبة الخدمة تقدعر إل  بدفت  (2014)دراسة الملري بينما 

( طالباً وطالبة. وتوصلت الدراسة إل  أن 80)وتكونت عينة الدراسة من االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة  

درجة تقدعر الذات وعةاقته باللحة النفسية كانت بدرجة عالية  وأن درجة تقدعر الذات كانت بدرجة عالية  وأن 

عدم وجود فروق في مستوى تقدعر الذات تعزى لمتغير )الجنس  و  ة النفسية كانت بدرجة عاليةدرجة اللح

(  ووجود فروق في مستوى تقدعر الذات تعزى لمتغير العمر  وعدم وجود فروق في مستوى الدرجة العلمية

 (.الدرجة العلميةاللحة النفسية تعزى لمتغير)الجنس  العمر  

 مستوى ل عالتعر   إل بدفت  دراسة (Katz & Davison,2014ن )كاتز ودافيجوأجرى كل من 

جامعة تقليدعة عل   طلبةالجامعة عن طرع  مقارنة أجوبة مجتمع جامعة كاليفورنيا  و لطلبةاللحة النفسية 

 مهمةوجود فروقات وتوصلت الدراسة إل  تقييم اللحة اللادرة عن كلية اللحة األمرعكية الوطنية التعاونية. 

اللحة النفسية واحتياجات الطلبة وبشكل خاص  وجود أنماط من االختةا  بين القضاعا النفسية   شكةاتمفي 

نفسية  مشكةاتنهم ععانون من إ إذوالملادر المتاحة  وبروز الملادر المستخدمة مع طلبة الجامعة المجتمعية. 

لملادر المتاحة  وبروز أقل أكثر حدة ووجود نقص في ملادر المؤسسات المتعلقة باللحة النفسية  وا

أن كةا من الجامعات المجتمعية والتقليدعة ستستفيد بشكل والجامعات التقليدعة.  طلبةللملادر المستخدمة مقارنة ب

 كبير من زعادة ملادر اللحة النفسية إال أن الجامعات المجتمعية بحاجة أكبر لهذا األمر.

 ل عالتعر   إل بدفت دراسة ب (Singh & Khandelwal,2014)سينج وكاندلوولوفام كل من 

اسة من االجتماعية ومعن  الحياة  وتكونت  عينه الدروالنفسية  الرفابيةبين اللحة النفسية من الناحية  العةاقة

في كليات وجامعات مختلطة من الجنسين من  ة( سن21-18)تراوحت أعماربم بين  اإلناثالذكور و من (100)
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 .والهندسة(  ضمنت )الفنون  والعلوم  والتجارة  تم اختياربم من تخللات مختلفة تمدعنة جاعبور وحيدر أباد

 (  ومقياس معن  الحياةKeyes & et al.,2008) ( لكييسMHC-SFستخدمت مقياس اللحة النفسية)اوقد 

(MLQإلستيجر و )آخرعن(Steger & et al.,2006). عجابية كبيرة بين إالدراسة وجود عةاقة  أظهرتو

ية ذوي اللحة النفسية العال األفرادلذا أظهروا   اإلناثومعن  الحياة بين الجنسين من الذكور وية ة النفساللح

 .في الحياة ةإل  وجود معن  وقيم

بدفت بذه الدراسة إل  تقدعر العةاقات بين بعد االنبساط وبقية دراسة فقد أجرى ( 2014 )عبدالخال أما 

( طالباً وطالبة. 128الدراسة من) ةعينية  والتدعن. وتكونت واللحة النفسالعوامل الخمسة الكبرى للشخلية  

وتوصلت الدراسة إل  ومقياس التدعن ألحمد عبدالخال .  للحة النفسيةلمقياس العربي الوشملت أدوات الدراسة 

اط بو اللحة وأن المنبئ الوحيد باالنبس ارتباطات بين االنبساط وكل من: القبول  واإلتقان  واللحة النفسية.

 النفسية.

بدفت إل  التعر  إل  التدعن واللحة النفسية والجسمية دراسة  (2014)شكري وكرعموأجرى كل من 

( طالباً وطالبة. وشملت 443والسعادة والرضا لدى الُعمانيين في جامعة نزوى. وتكونت عينة الدراسة من )

ال   ومقياس الرضا عن الحياة  ومقياس تقدعر ألحمد عبدالخ النفسيةللحة لمقياس العربي أدوات الدراسة 

  واللحة الجسمية  واللحة النفسية إل  خمسة مقاعيس لتقدعر ذاتي  لقياس التدعن وباإلضافةالذات لرونبيرج  

متوسط الرجال أعل  جوبرعاً من النساء في متغيري التقدعر ذاتي أّن  وتوصلت الدراسة إل  .السعادةو والرضا 

واللحة النفسية  باإلضافة إل  وجود عةاقة ارتباطية بين جميع متغيرات التدعن واللحة  لللحة الجسمية 

 النفسية والجسمية والسعادة والرضا.

التباعن في اللحة تناولت ( Lipson & et.al,2016) آخرعنون وليبس قام بها كل من دراسةوفي 

وتكونت عينة المختلفة في الوالعات المتحدة.  النفسية لدى الطلبة واستخدامهم للعةاج في الكليات والجامعات

ن المواصفات المؤسسية توصلت الدراسة إل  أكلية.  (72)من حوالي اً وطالبةطالب (43210الدراسة من )

: منح الدكتوراه  كون المؤسسة عامة  العدد الكبير للملتحقين  عدم توفر وبما تتلل بالحالة النفسية السيئة

نفسية ظابرة  استخدام  مشكةاتوقلة معدالت التخرج. من بين الطلبة الذعن ععانون من السكن  قلة المنافسة  

العةاج كبير في المؤسسات التي تعطي منح الدكتوراه  ودرجات البكالورعوس  والمؤسسات التي تسجل عددا 

لألمراض النفسية  نظمة سكن قوعة. عل  الرغم من أن المعدالت العاليةأقليةا من الطلبة  والمدارس التي توفر 

في  اً كبير اً وقلة تعاطي العةاج بي ملادر القل  األكبر في كل أنواع مؤسسات التعليم العالي  فإن بنالك تفاوت

 .جميع أنحاء الحرم الجامعي
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التباعن في  تناولتدراسة ب( Lipson & et al.,2016) آخرعنون وليبس ومن ناحية أخرى قام كل من

تخدام الخدمة خةال األنظمة األكادعمية عن طرع  استخدام عينة من طلبة السنة مستوى اللحة النفسية واس

( كلية وجامعة. 81)طالباً وطالبة من حوالي ( 64519)وتكونت عينة الدراسة من   األخيرة والسنوات األول 

بة في وبي إن الطل مهمةوجدت متغيرات  إذ ؛االنحدار اللوجستي متعدد الخياراتأن  توصلت الدراسة إل 

نفسية من غيربم  بينما للطلبة الذعن لدعهم  مشكةاتوالفن والتلميم أكثر عرضة لإلصابة ب اإلنسانيةالعلوم 

التجارة والهندسة. إن العودة إل  بذه  طلبةنفسية ظابرة فإن معدالت العةاج تكون أقل ما عمكن عند  تمشكةا

 لوصا من خةال األقسام األكادعمية.النفسية للطلبة خالتغيرات من شأنه أن ععزز الجهود المبذولة لدعم اللحة 

تقييم شامل للحالة اللحية بدفت إل   دراسةب (Hawley,2016)آخرعنوهاوي وفي حين أجرى كل من

( 2940)وتكونت عينة الدراسة من والنفسية والجسدعة لجامعة حكومية متوسطة الحجم في الغرب األوسط. 

 واسعا   ا  مؤشر توصلت الدراسة إل يئة التدرعس  وموظفين في كلية واحدة.   وعضوا من أعضاء بوطالبة طالباً 

ن الطلبة وأعضاء بيئة التدرعس والموظفين خةال مجموعات دعموجرافيا معينة إ إذاللحة البدنية والنفسية.  عن

لنساء كانوا أكثر ميةا للتلرعح بمشكةات متعلقة باللحة النفسية والجسدعة. عل  وجه الخلوص األعضاء ا

مؤشرات لللحة  8والموظفين من البشرة الداكنة والمثليين قد أعطوا مخرجات صحية األكثر سوءا. و من بين 

وتؤكد   فإن الطلبة عبروا عن أسوأ مخرجات صحية مقارنة بنظرائهم من أعضاء التدرعس والموظفين  النفسية

 بين بذه المجموعات الدعموغرافية.دخل النتائج عل  الحاجة لدعم مستهد  لللحة النفسية والجسدعة والت

بدفت التعر  إل   بدراسة (Lester,2016  &Abdel-Khalekعبدالخال   وليستر ) وقام كل من

لبة اططالباً و )702)وتكونت عينة الدراسة من عن العةاقة بين التدعن وفعالية الذات واللحة النفسية والسعادة. 

 أدوات الدراسة مقياس التلنيف الذاتي من التدعن  ومقياس العربية منوشملت   الجامعات العربية المسلمةمن 

الذكور  طلبةالن وتوصلت الدراسة إل  أللحة النفسية  ومقياس السعادة. ل مقياس العربيالالكفاءة الذاتية  و

إحلائية  في الكفاءة الذاتية واللحة النفسية. وكانت جميع ارتباطات بيرسون ذات داللة اإلناثأعل  بكثير من 

في مكون واحد عسم )اللحة النفسية  ةنساء. وتم تحدعد العناصر الرئيسواإلعجابي في كل من الرجال وال

ون أنفسهم فعال ععدّ ون المشاركين الذعن عرون أنفسهم متدعنين بم أكثر عرضة  أوالسعادة والتدعن(  وعبدو 

ت بناك عةاقة قوعة بين الكفاءة الذاتية كان إذالذاتي والحلول عل  مستوعات أعل  من اللحة النفسية؛ 

   وتعزعز الكفاءة الذاتية قد تكون مجدعة للتدخل لتحسين اللحة النفسية.اإلناثواللحة النفسية لدى الذكور و

ل  العةاقة بين اللحة النفسية والتدعن واألفكار عالتعر   إل ( 2016) دراسة سوفغالمبينما بدفت 

وطالبة من جامعة جزائرعة. استخدمت  ( طال   600ونت عينة الدراسة من )السلبية لدى الجزائرعين. وتك

مقياس العربي للتدعن  واستخبار التفكير السلبي. وتوصلت الدراسة المقياس العربي لللحة النفسية  والالدراسة 
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ن سلباً بالتفكير التدع  في حين ارتباط اإلناثاللحة النفسية والتدعن لدى الذكور وإل  وجود عةاقة ارتباطية بين 

 اإلناثفي اللحة النفسية  وارتفع متوسط  اإلناثالسلبي لدى الذكور فقط  وكان متوسط الذكور أعل  من 

 جوبرعاً عن الذكور في التفكير السلبي  وتنبأ التدعن باللحة النفسية.

 :النفسية وعالقتها الصحة النفسية المرونةدراسات تناولت -4

ثار المترتبة للتعليم التحق  من اآلبدفت إل   دراسةحيث ( Hammond,2004باموند )أجرى   

( 145النفسية والعاطفية واللحة النفسية لدى البالغين  وتكونت عينة الدراسة من ) المرونةالمستمر عل  

سنة  واشتملت أدوات الدراسة عل  المقابةات الشخلية المتعمقة  وتوصلت (23-14تراوحت أعماربم ما بين )

وجود تأثير للتعليم المستمر عل  اللحة النفسية  والرفاة  والحماعة والتعافي من المشكةات التي  إل ة الدراس

والتي قد تحفز ظهور وتطور األمراض   تتعل  باللحة النفسية  والقدرة عل  التعامل مع اإلجهادات المحتملة

تعليمية عل  اللحة النفسية والرفاة  وذلك عدم تطاب  التأثير اإلعجابي لجميع الخبرات الوالمزمنة واإلعاقة  

 .الختةا  احتياجات المتعلم من مستوعات الدعم والتحدي  والخلفية الثقافية والظرو  الحالية

إل  بدفت  بدراسة (Hartley & Michael,2011دراسة بارتلي  وماعكل )في حين أجرى كل من   

دراسة معاعير العةاقة  تتم الجامعة. لطلبةألداء األكادعمي واللحة النفسية وا المرونةالعةاقة بين ل  عالتعر  

الداخلية والخارجية واللحة النفسية التي تم دراستها من خةال التحليل األكادعمي والتفاعل  المرونةبين 

من ( 605)وتكونت عينة الدراسة من  .العناصر األساسية المؤثرة في التحليل األكادعمي بوصفهناالجتماعي 

استخدمت الدراسة أدوات تحليل االنحدار الهرمي في قياس  من جامعتين في الغرب األوسط. والطالباتالطلبة 

الداخلية والخارجية ومقاعيس اللحة النفسية تسابم في شرح تباعن تجاوب الطلبة من خةال  المرونةما إذا كانت 

النفسية سابمت  المرونةعناصر  أن إل وتوصلت الدراسة المعدل التراكمي ومدى شعوربم باالنتماء للجامعة. 

دالة ل  ذلك بنالك عةاقة إعضا    نجازباإلضافة ال  الكفاءة ومستوى اإل التباعن في المعدل التراكمي تفسيرفي 

 الشخلية الداخلية والخارجية واللحة النفسية.  المرونة إحلئياً بين مكونات

العةاقة بين  فت بذه الدراسة التعر  إل بد (Hartley & Michael,2013) دراسة بارتلي  وماعكل  

الشخلية الداخلية والخارجية للطال  واللحة النفسية مع األخذ بعين االعتبار األداء األكادعمي  المرونةمقاعيس 

الذعن ععانون من من  اً وطالبةطالب )121)وتكونت عينة الدراسة من نفسية.  مشكةاتالذعن ععانون من لطلبة ل

رشاد الجامعي النفسية في الجامعة التي توفر اإلة والذعن تم تحدعدبم من مكات  اللحة أزمات صحية نفسي

 المرونةوالدعم النفسي والدعم لذوي االحتياجات الخاصة في جامعات الغرب األوسط. استخدمت مقاعيس 

وتوصلت  .واللحة النفسية ومتوسط المعدل التراكمي والوقت المستغرق إلتمام الساعات الدراسية المقررة

الداخلية للطلبة كانت العنلر األكثر أبمية وعتم استغةالها بشكل مختلف عند الطلبة  المرونةأن  الدراسة إل 
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واللحة  المرونةبين عناصر عةاقة دالة احلائيا عضا  إل  ذلك وجود   نفسية مشكةاتالذعن ععانون من 

نفسية للتكيف مع التعقيدات المتعلقة  مشكةاتنون من الذعن ععالطلبة الشخلية قد عساعد ا المرونةأن و  النفسية

 هم الجامعي.ئبالدراسة الجامعية بلورة أكثر فعالية ورفع قدرات أدا

 (Kajbafnezhad & Khaneh Keshi,2015) كيشي كاجبنيزاد وخانة كل من دراسة بدفتبينما   

سية وعناصربا عند الطالبات في الشخلية عن طرع  اللحة النف المرونةالتنبؤ ببدفت بذه الدراسة إل  

واللحة  المرونة مقياسطالبة. تم االعتماد عل   (216)وتكونت عينة الدراسة من  جامعة أزاد اإلسةامية

أن والنفسية واللحة النفسية بشكل عام.  المرونةبين عةاقة دالة احلائيا إل  وجود وتوصلت الدراسة النفسية. 

تؤكد بأن  اإلحلائيةلللحة النفسية. إن المؤشرات  ستال المحاوركل عجابي ومهم بإتتعل  بشكل  المرونة

واللحة النفسية تعزز كل منهما اآلخر  المرونةأن   والشخلية المرونةل  التنبؤ باللحة النفسية لها القدرة ع

 الذعن عتمتعون بلحة نفسية عالية لدعهم مرونة عالية كذلك.  األفرادوأن   بلورة دورعة

 :لى الدراسات السابقةالتعقيب ع-5 

 الموضوع: حيثمن  . أ

وعةاقتها بمهارات التواصل واللحة النفسية لدى عينة  النفسية المرونةتناولت الدراسة الحالية موضوع   

 المرونة)وبما:جامعة نزوى  وبناك دراسات أجنبية جمعت بين المتغيرعن من بين المتغيرات الثالثة من طلبة 

حداثة الموضوع  حيثمن  تفرداً عطي بذه الدراسة ت لذاطةاع الباحثة. عل  وف  ا النفسية  واللحة النفسية(

 الذي تناولته.

 العينة: حيثمن  . ب

وعظهر أن بناك اتفاقاً مع الدراسات من حيث  طلبة الجامعة  العينة التي طبقت عليها الدراسة الحالية بم من

  طلبة الجامعيين.التطبيقها عل  

 األدوات: حيثمن  . ت

دراسة مع الدراسة  بذه واتفقت  النفسية المرونةمقياس الدراسة الحالية لجمع المعلومات  استخدمت 

النفسية وبو من إعداد كونور ودعفيدسون  المرونة( في استخدم مقياس Bitsika & et al.,2010)باتسكيا

Conner & Davidson,2003)). النفسية  المرونةمقياس  هالفت مع دراسات أخرى في استخدامبينما اخت

(  ودراسة Campbell,2006ودراسة كامبل)(  Friborg & et al.,2004ومنها دراسة فرعبورج وآخرون )

 ودراسة إبرابيم  Collins,2009)كولينس )دراسة   و(Ahern,2007) أبرن(  ودراسة 2007 (الخطي 

 ,Keller) كيلر ودراسة ( ,2010Ahangar)أبانجر ودراسة ( Long,2011)لونج ودراسة ( 2009)
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(  Hartley & Michael,2011) ماعكل تينوودراسة بارتلي  ( Ahangar,2010)أبانجرودراسة   (2011

بارتلي دراسة و  (2012((   ودراسة آل شوعل ونلر2012((  ودراسة الزبيري2012(شقورةدراسةو

 .(2014)جابر ودراسة  (Hartley & Michael,2013) ماعكل تينو

ومن بذه  الشخلي مهارات التواصل قائمة في استخدام عن الدراسات السابقة ةاختلفت الدراسة الحالي 

 ,Erozkan(  ودراسة إعروزكان )2012)والفنيخ الطراونة دراسةو ( 2007)دراسة الحميدات :الدراسات

 (.Dursun, 2015دراسة دورسون )(  وIsaias & Issa,2014)دراسة إساعاس وعيس (  و2013

العربي استخدمت نفس المقياس  اتفقت بذه الدراسة مع دراسات عدة للحة النفسيةمقياس الأما بالنسبة 

 2013 2012 2011في سنة ) عبدالخال  اتدراس: ( ومنها2011) لللحة النفسية من إعداد أحمد عبدالخال 

-Lester,2016  &Abdel)ودراسة عبدالخال   وليستر(  2014)وكرعم شكري ودراسة(  2014 

Khalek)  (2016)ة سوفغالم دراسو. 

 المنهج: حيثمن  . ث

 .السابقة طبقت الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي الذي اتفقت مع جميع الدراسات   

 مدى استفدت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: .1

ة الباحثة من الدراسات السابقة في عدة جوان  تمثلت في إسهام بذه الدراسات في تحدعد مشكل ةفادستأ

الدراسة وأبميتها  وتحدعد المفابيم  باإلضافة لتحدعد عينة الدراسة  وصياغة مقاعيس الدراسة  وطرعقة 

 التي عتم استخدامها في الدراسة الحالية. اإلحلائيةالتطبي   وتحدعد المعالجة 

 :مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة.6

ن النفسية لدى طلبة جامعة نزوى وعةاقتها بكل م نةالمروسو  تكشف الدراسة الحالية عن مستوى 

النفسية ومهارات التواصل  المرونةمهارات التواصل واللحة النفسية  كما أنها كشفت عن مستوعات كل من 

سية  مما أضا  للمسيرة التعليمية نتائج جدعدة تختص بطلبة جامعة نزوى بشكل خاص  واللحة النف

 بشكل عام. المتغيرات الثةاثي أجرعت عن بذه والدراسات الت
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 بما يأتي: الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة مميزات.7

 موضوع الدراسة: حيثمن  - أ

مهارات التواصل واللحة النفسية لدى النفسية وعةاقتها ب المرونةركزت بذه الدراسة بشكل أساسي عل     

عجمع بين بذه الذي  بذا المجاله عطب  في جامعة نزوى  وبذا الموضوع بو األول من نوع من طلبة عينة

تناولت  لم تدرجهن الباحثة ضمن الدراسات السابقة  بناك دراسات عربية في جامعة نزوىن أالمتغيرات  إال 

 العينة والسنة والمنهج: حيث  وكان بناك اختةا  من ةكل متغير من متغيرات الدراسة عل  حدبذ الدراسات 

 2011  ودراسة الغافري ))2010دراسة القاسمي) :ات التواصلدراسات تناولت موضوع مهار(  

طلبة جامعة نزوى   وبم الدراسات لم تتناول الفئة المستهدفة بذه جميعو(  2014ودراسة الزعدعة)

 كذلك تناولت بذه المتغيرات بالطرعقة التجرعبية.

  (  2016) (  والربخي2015النفسية أو مرونة االنا دراسة اللبحية) المرونةدراسات تناولت موضوع

 جميع بذه الدراسات لم تتناول الفئة المستهدفة وبم طلبة جامعة نزوى.و

 .أما بالنسبة لللحة النفسية فإل  اآلن وحس  حدود علم الباحثة ال توجد دراسات تناولت بذا المتغير 

 مجتمع الدراسة:حيث من  - ب

أي  -عل  حد اطةاعها –لم تجد الباحثة  إذول مرة  ماني ألعتم تطبي  بذه الدراسة في المجتمع العُ           

 دراسة طبقت عل  المجتمع العماني بشكل عام  وال عل  طلبة جامعة نزوى بشكل خاص.

 من حيث نتائج الدراسة:-ج

  .واللحة النفسية  ومستوى متوسط من مهارات التواصل المرونةوجود مستوعات مرتفعة من  

 .التواصل ومهارات النفسية واللحة النفسية المرونة بين سواء حد  عل وإعجابية كبيرة بدرجة ارتبط 

أن بناك فروق بين الجنسين في المرونة النفسية ومهارات التواصل واللحة النفسية وكانت الفروق  

 الطالبات.للالح 

د ووجو  في مستوى المرونة النفسية للالح كلية العلوم واآلداب الكليات األربعةكما ظهرت فروق بين  

كانت  فقد فروق في مستوى اللحة النفسية للالح كلية الليدلة والتمرعض  أما في مهارات التواصل

 الفروق للالح كلية الليدلة والتمرعض

 .النفسية واللحة التواصل بمهارات التنبؤ في النفسية المرونة دور 

 نزوى جامعة طلبة من عينة عل  الدراسة بذه بإجراء الباحثة قامت واالختةا  االتفاق أوجه عل  وبناء

 .الدراسة أبدا  إل  الوصول أجل من وذلك
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 ـالثالفصـــل الثـ

 منهجيــة الدراســة وإجراءاتهــا

 

 أوال : منهج الدراسة

 ثانيا  مجتمع الدراسة 

 ثالثا : عينة  الدراسة

 رابعا : أدوات  الدراسة

 خامسا : متغيرات الدراسة

 : إجراءات تطبيق الدراسةسادسا

 ه الدراسةهذ ي : األساليب اإلحصائية فسابعا  
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 

 تمهيد

  تتناول الباحثة في بذا الفلل منهجية الدراسة وإجراءاتها  مستعرضة من خةاله منهج الدراسة       

وإجراءات   وطرق التحق  من صدقها وثباتها  اتها بوصف المقاعيسوأدو  ومتغيراتها  وعينتها  ومجتمعها

 المستخدمة في الدراسة. اإلحلائية  العينة  ثم أسالي  المعالجة تطبي  الدراسة عل

 أوال : منهج الدراسة 

 مالمنظ العلمي والتفسير التحليل أشكال أحد" وبو قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي االرتباطي         

 أو الظابرة عن مقننة ومعلومات بيانات جمع طرع  عن وتلوعربا كميًا محددة أو مشكلة ظابرة لوصف

واستخدمت الباحثة بذا   (324 ص2000)ملحم  "للدراسة الدقيقة وإخضاعها وتحليلها وتلنيفها المشكلة

رات مما عحق  أبدا  الدراسة  لمناسبته لطبيعة الدراسة كونها تسع  لدراسة العةاقة بين بضع من المتغيالمنهج 

وعجي  عن أسئلتها  واألسلوب االرتباطي عمكن الباحثة من معرفة طبيعية العةاقة بين المتغيرات  ووصف 

عينة الدراسة في ضوء بعض المتغيرات )الجنس  والعمر  والكلية  والدرجة  أفرادطبيعة البيانات المستمدة من 

العلمية(.

 ثانيا: مجتمع الدراسة

العلوم واآلداب  (شملت الدراسة الكليات األربع  إذ  ن مجتمع الدراسة من طلبة جامعة نزوىتكو

 الدرجات العلميةعل  جميع )ونظم المعلومات  الهندسة والعمارة واإلدارةالليدلة والتمرعض  االقتلاد 

سيسية  وذلك في العام السنة التأ طلبة)الدبلوم  والتأبيل التربوي  والبكالورعوس  والماجستير( باستثناء 

ادة القبول والتسجيل بجامعة وطالبة  تبعاً إلحلائية عم ( طالباً 8115م والبالغ عددبا )2016/2017األكادعمي 

 (.1كما بو موضح في جدول) نزوى
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 (1)جدول

 ميةتوزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا  لمتغيرات الجنس والكليات والدرجة العل 

 الدرجة العلمية الكلية
 النسبة % الجنس

 اإلجمالي
النسبة 
% 

 اإلجمالي
حسب 
 الكلية

 النسبة%
 إناث ذكور إناث ذكور

 العلوم
 واآلداب

 %6 524 %7 %4 465 59 دبلوم

3329 41% 
 %1 89 %1 %0 84 5 تأهيل تربوي

 %22 1753 %25 %5 1686 67 بكالوريوس

 %12 963 %6 %41 383 580 ماجستير

الصيدلة 
 والتمريض

 %9 725 %2 150 %3 %2 110 40 دبلوم

   %7 575 %7 %7 478 97 بكالوريوس

االقتصاد 
ونظم  واإلدارة

 المعلومات

 %33 2713 %10 779 %8 %15 568 211 دبلوم

   %23 1879 %26 %8 1760 119 بكالوريوس

   %1 55 %0 %2 23 32 ماجستير

الهندسة 
 رةوالعما

 %17 1348 %3 204 %2 %3 166 38 دبلوم

   %14 1144 %15 %11 985 159 بكالوريوس

 %100 8115 %100 8115 %100 %100 6708 1407 اإلجمالي

 ثالثا: عينة الدراسة 

جراءات التي عستخدمها تحدد بطبيعة العينة التي عختاربا )الحميد ن األبدا  التي عضعها الباحث واإلإ

 .(14 ص1986وكاظم  

 العينة االستطالعية - أ

وطالبة من مجتمع الدراسة األصلي  وتم تطبي  طالباً ( 60قامت الباحثة باختيار عينة استطةاعية قوامها ) 

العينة الجامعة  من خةال  أفراداألدوات عل  بذه العينة بهد  التحق  من صةاحية األدوات للتطبي  عل  

 ةائمة.الم اإلحلائيةحساب صدقها وثباتها بالطرق 

 األساسية: الدراسة العينة  - ب

متاح من مجتمع الدراسة األصلي  وتكونت العينة حس  القامت الباحثة باختيار عينة بطرعقة َعرضية  

عدم إكمال  )بسب  استبانة غير صالحة(86) بعدتوطالبة  وبعد تطبي  األدوات است طال    (1086المبدئية من )

 اً طالب (1000بشكل غير صحيح(  وتكونت عينة الدراسة النهائية من )أو االستجابة  المقياسالمستجي  عل  

 %(.12.3) وبم طلبة من كليات مختلفة بنسبةطالبة   (597و)  اً بطال (403) منهمة  وطالب
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 (2) جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها الديموغرافية 

%(  وذلك 59.7)بلغت  إذ  كانت أعل  من الذكور اإلناثالعينة  أفراد( أن نسبة 2عتضح من جدول )

حس  إحلائية القبول %( 83تلل النسبة إل  ) إذ ؛لطلبةن عدد الطالبات في الجامعة عفوق عدد اكو

ذلك  تعزى%(  و49بلغت النسبة ) إذوالتسجيل  أما بالنسبة للكليات فقد كان نلي  كلية العلوم واآلداب أعل  

 إذ ؛مقارنة بالكليات األخرىمن الطلبة والتخللات عل  العدد األكبر  تحتوين كلية العلوم واآلداب أإل  

%(  57أعل  نسبة  إذ بلغت )العلمية فجاء مستوى البكالورعوس  درجةأما بالنسبة لل%(  41)تلل النسبة إل 

ومات  وإدارة )نظم المعلالتي تندرج ضمن درجة البكالورعوس ومنها  تخللاتتعدد الن أذلك إل   عزىعو

التي تشمل مستوى البكالورعوس في جميع الكليات  ليدلة وغيربا(والترجمة  وال اإلنجليزعةاألعمال  واللغة 

أما فيما عتعل    %(66بلغت النسبة ) إذتأبيل التربوي  والماجستير(  التفوق المستوعات األخرى )دبلوم  و

عل  (22-18فأكثر( وحظيت الفئة العمرعة بين) سنة 18العينة بين ) أفرادعمار أبالفئة العمرعة فقد تراوحت 

  ن أغل  طلبة الجامعة من مرحلة الدبلوم والبكالورعوسأذلك إل   زىعُع%(  و46بلغت ) إذبة األعل   نس

والذعن عقعون ضمن بذه الفئة العمرعة بم من الملتحقين بعد مرحلة الدبلوم العام مباشرة  كما عةاحظ وجود 

 ـــاتالكليـ أوجــه المقارنــة
 

 المجموع

النسبة 
المئوية
% 

 )المستوى
 الدراسي(

النسبة 
المئوية
% 

الدرجة  الجنس
العلوم  العمـر العلمية

 واآلداب
الصيدلة 
 والتمريض

اقتصاد وادارة 
 ونظم معلومات

هندسة 
 )الجنس( وعمارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 ذكر

 دبلوم

18-21 
22-29 
 فأكثر 30

 المجموع

19 
11 
0 
30 

11 
6 
0 
17 

25 
15 
0 
40 

22 
9 
3 
34 

77 
41 
3 

121 

 
 
12.1%  

 

تأهيل 
 تربوي

18-21 
22-29 
 فأكثر 30

 المجموع

2 
9 
1 
12 

   

2 
9 
1 
12 

 
1.2%  

 بكالوريوس

18-21 
22-29 
 فأكثر 30

 المجموع

29 
14 
4 
47 

15 
17 
1 
33 

24 
19 
4 
47 

20 
22 
0 
42 

88 
72 
9 

169 

 
16.9%  
 

 

40.3%  

 ماجستير

18-21 
22-29 
 فأكثر 30

 المجموع

0 
12 
74 
86 

 

1 
2 
12 
15 

 

1 
14 
86 
101 

 
 
10.1%  
 

 

 
 
 
 أنثى

 دبلوم

18-21 
22-29 
 فأكثر 30

 المجموع

28 
19 
0 
47 

2 
12 
0 
14 

23 
10 
1 
34 

13 
5 
0 
18 

66 
46 
1 

113 

 
 
11.3%  
 

 

تأهيل 
 تربوي

18-21 
22-29 
 فأكثر 30

 المجموع

4 
44 
0 
48 

   

4 
44 
0 
48 

 
4.8%  
 

 

 

 بكالوريوس

18-21 
22-29 
 رفأكث 30

 المجموع

103 
87 
2 

192 

43 
31 
2 
76 

50 
41 
0 
91 

20 
26 
0 
46 

216 
185 
4 

405 

 
 
40.5%  
 

59.7%  
 

 ماجستير

18-21 
22-29 
 فأكثر 30

 المجموع

0 
8 
20 
28 

 

1 
2 
0 
3 

 

1 
10 
20 
31 

 
3.1%  
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في الجامعة بهذه الدرجة العلمية   عدم وجود تخللاتإل  وبذا عؤشر لنا   خالي( في جدولالمكان الات )غفرا

 مثال ال عوجد تأبيل لتخللات الليدلة أو التمرعض كما بو موضح في الجدول.

 رابعا : متغيرات الدراسة

 :اآلتيةاشتملت الدراسة عل  المتغيرات 

 النفسية. المرونة .1

 مهارات التواصل. .2

 اللحة النفسية. .3

 أنث (.–)ذكر :الجنس .4

 .سنة فأكثر( 30نة  س 29-22سنة   21-18): العمر .5

كلية االقتلاد واإلدارة ونظم المعلومات  كلية الليدلة والتمرعض   كلية العلوم واآلداب كلية ) الكلية: .6

 .)لهندسة والعمارةا

 الماجستير(.  البكالورعوس  تأبيل التربوي  )دبلوم :الدرجة العلمية .7

 خامسا : أدوات الدراسة

وحل المشكلة لتحقي    ةالها عستطيع الباحث جمع البياناتأدوات الدراسة "بي الوسائل التي من خ

لذا استخدمت   (273  ص1995)حسانين  األدوات من بيانات وعينة وأدوات"أبدا  البحث مهما كانت تلك 

 في بذه الدراسة األدوات اآلتية:الباحثة 

كونور وبو من إعداد    (Conner & Davidson Resilience Scale)النفسية المرونةمقياس  .1

 .ترجمة وإعداد الباحثة(  (Conner & Davidson,2003دعفيدسونو

وبو من   (Interpersonal Communicstion Inventory) الشخلي التواصل قائمةمقياس  .2

 .ترجمة وإعداد الباحثة ( ,2002Millard.Bienvenuإعداد بيان فينو)

وبو من إعداد   The Arabic Scale of Mental Health)للحة النفسية)العربي لمقياس  .3

 .(2011) عبدالخال أحمد 

 : استخدمت الباحثة بذه المقاعيس لألسباب اآلتية:استخدام هذه المقاييس مسوغات

 سهولة عباراتها ووضوحها لعينة الدراسة. 

 توافر القدر المناس  لها من اللدق والثبات عند تقنينها من قبل ملمميها. 

 مناسبتها ألغراض الدراسة. 
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 النفسية المرونةاألولى: مقياس األداة 

 :األدب والدراسات المستخدمة أوال :

طةاع الباحثة عل  األدب النظري والدراسات السابقة ذات الللة بموضوع الدراسة  والتي تمكنت إبعد         

 من الحلول عليها والمتمثلة في الكت  والرسائل العلمية والدورعات  ومنها دراسة بيردسلي

(Beardslee,1989)  ( ودراسة واجنيلد وعونغWagnild & Young,1993 ودراسة كونور  )دعفيدسونو 

(Conner & Davidson,2003) آخرعنو  ودراسة فرعبورج(Friborg & et al.,2004 ودراسة أونج  )

(  ودراسة سبيغت Franco & et al.,2009)آخرعنو  ودراسة فرانكو Ong & et al),2006( آخرعنو

(Speight,2009  ) وآخرعن دراسة باتسكيا(Bitsika & et al.,2010)   واستقرت الباحثة عل  مقياس

 .(Conner & Davidson,2003)دعفيدسونوالنفسية لكونور  المرونة

 : وصف المقياس ثانيا :    

الذي    (Conner & Davidson Resilience Scale)النفسية المرونة مقياسعل  ستعتمد الباحثة 

-CD)(  والذي عرمز له2003في عام)  (Conner & Davidson,2003)دعفيدسونووضعه كونور 

RISD  )وطب  المقياس عل  خمسة عيناتالمرونة( فقرة لقياس 25)تألف المقياس في صيغته األول  منع إذ    

من الرعاعة اللحية األولية  139مراجعي العيادات الخارجية  و من266العادعين  و األفرادمن 828وبما)

عانون من اضطراب القل  ممن ع 25من مراجعي العيادات الخارجية للط  النفسي في عيادة خاصة  و43و

ممن ععانون من اضطراب ما بعد اللدمة(  وشملت العينة البالغين من جنوب أفرعقيا واللين  4العام  و

المقياس عبر مختلف هد  التحق  من صدق لمن الهند  طلبةورجال اإلطفاء والممرضات  و الكورعين  لطلبةوا

نه عفتقد إل  الناحية االجتماعية أ(  وقد وجد معدو المقياس 0.94)لكرونباخوقد بلغ معامل ألفا المجموعات  

  "القرارات اتخاذ في وعساعدونني لحدعثي أصدقائي عستمع":وبيرات فق (3وظيفية  فأضيفت له بعد ذلك)وال

"  وذلك ليرتبط بمستوى لعملي مكافأة عل  أحلل"  و" راتالقرا اتخاذ في وتساعدني إلي عائلتي تستمعو"

 :وبما المرونةتم حذ  فقرتين غامضتين وال تمثةان أعل  من الدعم االجتماعي والرضا الوظيفي. كما 

"أشعر بأني ملزم بمساعدة ضغوط عقوى"  و"التحكم في حياتك"  واستبدال عنهما بعبارات"التعامل مع ال

ما معاعير المقياس فكان العمر أبناك القليل من األمور التي ندمت عليها في حياتي "."ووقت الحاجة"   خرعناآل

الجدد في زعارتهم األول   والمرض  الذعن عحتاجون  الدراسة: القلر  والمرض  استبعادوسنة فأكثر  (18)من

من المقياس  )20)ةقركما تم حذ  ف  أو ذوي  القدرات العقلية المنخفضة  إل  ترجمة  والمرض  كبار السن
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( وبو معامل 0.94) كرو نباخ(. كما بلغ معامل ألفا r=0.257)بلغ معامل االرتباط إذ  لعدم ارتباطها بالبنود

 ثبات مقبول. 

 :تصحيح المقياس ثالثا :

عبارة  وقد صيغت فقرات المقياس جميعها بطرعقة (27لمستخدم في بذه الدراسة عل  )عشمل المقياس ا

قامت الباحثة بوضع تدرج خماسي)ال تنطب  عليك  تنطب  عليك   ات اإلجابة عل  فقرات المقياسإعجابية  ولغاع

ليختار الطال  ما عتةاءم معه    قليةاً  تنطب  عليك بدرجة متوسطة  تنطب  عليك كثيراً  تنطب  عليك تماماً(

العالية إل  ارتفاع ر الدرجة تشي إذعل  التوالي  (1  2  3  4  5وأعطي التدرج الخماسي)ليكرت( األوزان )

  دقيقة (17-10مدة التطبي  بين)وتراوحت النفسية   المرونةالنفسية  والدرجة المنخفضة إل  انخفاض  المرونة

السرعة  وعدم  عل    وتضمن المقياس تعليمات متعلقة بالمحافظةية وجماعيةشخلوكان التطبي  في مواقف 

لبحث العلمي  وتم التأكد من فهم المفحوص للتعليمات أثناء عملية استخدام المعلومات ألغراض أخرى غير ا

 التطبي .

  المستخدم قامت الباحثة باتباع ما يأتي: الخصائص السيكومترية للمقياسللتحقق من 

 : الصدق 

  وحساب االتساق الداخلي  وذلك درجة عقتين وبما: طرعقة اللدق الظابريتم حساب صدق المقياس بطر   

 بين البنود والدرجة الكلية لها.االرتباط 

 (Face Validity) : الصدق الظاهريأوال  

إل  اللغة العربية  ثم من اللغة العربية  اإلنجليزعةمن اللغة  المرونة النفسيةمقياس قامت الباحثة بترجمة 

 اإلنجليزعةلغة   ثم حرصت الباحثة عل  اختيار المترجمين الذعن عملكون لغة ثانية بي الاإلنجليزعةإل  اللغة 

بهد    عباراتترجمة  تالموضوعية والدقة في صدق الترجمة حيث أعيد يمقابل لغتهم العربية  لتوخ

إستيضاح مدى دقة الترجمة واستيفائها للمعن   إذ تم نتيجة ذلك إجراء بعض التعدعةات الطفيفة في بعض 

لتأكد من السةامة اللغوعة للمقياس ووضوح العبارات أو الكلمات  بعد ذلك قامت بعرضه عل  المدق  اللغوي ل

عل  مجموعة من المتخللين في اإلرشاد  المقياس(  ثم عرضت 2المعن  له وصياغته كما في ملح  )

  والتربية الخاصة  والقياس والتقوعم  وعلم النفس االجتماعي  وعلم النفس  واإلرشاد النفسي والتربوي  النفسي

. وقد طُل  من المحكمين إبداء آرائهم (1) لسلطان قابوس كما في ملح في كل من جامعة نزوى وجامعة ا

ومةاحظاتهم حول مدى مةائمة فقرات المقياس لغرض الدراسة  ودرجة انتماء الفقرات له  ومدى وضوح 

اللياغة اللغوعة لكل فقرة من فقرات المقياس  كذلك مةاحظاتهم واقتراحاتهم  وإضافة أي تعدعةات ومقترحات 
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وبعد ذلك تم   تمارات الموزعة عل  لجنة التحكيمنسخة من مجموع االس (12ا مناسبة  وقد تم استرجاع )عرونه

إجراء حلر آلراء المحكمين وقد نتج عن بذا التحكيم تعدعل بعض العبارات التي رأى أعضاء التحكيم تعدعلها 

مقياس لتزداد وضوحاً وتةائم ما لعدم وضوحها أو احتمالها أكثر من فكرة  أو إعادة صياغة بعض فقرات ال

 (.5وضعت لقياسه  كما عوضحها ملح  )

  Internal Consistency:: االتساق الداخليثانيا  

 والذي بعد التأكد من اللدق الظابري ألداة الدراسة  قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي للمقياس

 كل فقرة ودرجاتهم عل  االختبار ككل")عيد ععتمد عل  االرتباطات الداخلية بين درجات المفحوصين في "

طالباً وطالبة  وذلك لبيان مدى  (60ل  عينة استطةاعية مكونة من )عوتم تطبي  المقياس   )100  ص2006

عن طرع  حساب ارتباط كل بند من بنود المقياس مع الدرجة الكلية  بعضاً اتساق فقرات المقياس مع بعضها 

 عرضاً للنتيجة. (3م جدول )تنتمي له  وعقد التيت للفقرا

  (3) جدول
 يوضح تحليل الصدق بطريقة االتساق الداخلي ومعامالت ثبات ألفا

 البند
متوسط المقياس في حال 

 حذف البند
تباين المقياس في حال 

 الفقراتحذف 
االرتباط الكلي 
 المصحح للبند

 معامل
 لكرونباخألفا 

1 106.58 250.823 .430 .923 

2 106.27 247.284 .514 .922 

3 105.68 254.729 .413 .923 

4 106.33 244.768 .695 .919 

5 105.90 248.227 .692 .919 

6 106.38 249.834 .543 .921 

7 105.82 258.729 .366 .923 

8 106.12 251.190 .634 .920 

9 105.75 250.089 .644 .920 

10 106.15 250.740 .512 .922 

11 106.07 249.385 .687 .919 

12 106.32 249.237 .549 .921 

13 106.25 249.784 .513 .922 

14 106.78 252.613 .464 .922 

15 106.52 244.796 .677 .919 

16 106.77 243.504 .616 .920 

17 106.07 245.114 .747 .918 

18 106.48 247.542 .607 .920 

19 106.73 248.572 .554 .921 

20 106.27 240.911 .745 .918 

21 106.75 257.682 .239 .926 

22 105.95 248.625 .670 .919 
23 
24 

105.98 
108.33 

249.678 
271.718 

.638 

.117 
.920 
.931 

25 106.10 257.041 .428 .923 
26 106.15 252.062 .426 .923 
27 106.28 250.274 .565 .921 
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ن جميع أ(  وبذا عدل 0.918 – 0.931تتراوح بين) لكرونباخ( أن معامةات ألفا 3عتضح من جدول )

تتراوح بين  إذ  فقرات المقياس تتمتع بمعامل ثبات مرتفع  كما عةاحظ ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية مرتفعة

باطها الكلي ( التي بلغ ارت24)داخلي جيد للفقرات  ما عدا فقرة (  مما عشير إل  اتساق0.239 – 0.747)

وبعد حذ    معامل االتساق الداخلي للمقياس فيمما عستدعي حذفها  حت  ال تؤثر  (1170.) بالدرجة الكلية

 ( النتيجة.4الفقرة تم إعادة حساب االتساق الداخلي للمقياس مرة أخرى  وععرض جدول)

 

  (4) جدول
 خلي على وفق معامل االرتباط ألفا بعد حذف الفقرة ذات االرتباط الضعيفيوضح تحليل الصدق بطريقة االتساق الدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  وبذا 0.926- 0.934( تتراوح بين )24) أن معامةات ألفا بعد حذ  الفقرة (4عتضح من جدول )

ن االرتباط الكلي لجميع البنود كانت أ  كما عةاحظ مرتفعن جميع فقرات المقياس تتمتع بمعامل ارتباط أعدل 

(  مما عشير إل  اتساق داخلي جيد للفقرات  ومن ثم فقد أصبح عدد فقرات 0.750-0.229مرتفعة تتراوح بين )

 ( فقرة.26المقياس المستخدم )

 

 البند
متوسط المقياس في 

 حال حذف البند
تباين المقياس في حال 

 الفقرات حذف 
االرتباط الكلي 
 المصحح للبند

 معامل
 لكرونباخألفا 

1 104.67 253.785 .430 .931 

2 104.35 250.401 .510 .930 

3 103.77 257.741 .413 .931 

4 104.42 247.874 .691 .927 

5 103.98 250.898 .703 .927 

6 104.47 252.524 .552 .929 

7 103.90 262.024 .355 .931 

8 104.20 254.061 .639 .928 

9 103.83 253.158 .640 .928 

10 104.23 253.741 .512 .930 

11 104.15 251.994 .701 .927 

12 104.40 251.803 .561 .929 

13 104.33 252.565 .519 .930 

14 104.87 255.745 .460 .930 

15 104.60 247.566 .682 .927 

16 104.85 246.536 .614 .928 

17 104.15 247.994 .750 .926 

18 104.57 250.148 .618 .928 

19 104.82 251.474 .556 .929 

20 104.35 243.723 .748 .926 

21 104.83 261.124 .229 .934 

22 104.03 251.592 .670 .928 

23 104.07 252.334 .650 .928 

25 104.18 260.288 .419 .931 
26 104.23 254.928 .430 .931 
27 104.37 253.253 .565 .929 
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 :الثبات 

ات المقياس قامت الباحثة بتطبي  المقياس في فترتين مختلفتين  عفلل بينهما أسبوعان لبيان مدى ثب

(طالبة  وأسفر 39  و)اً (طالب21( طالباً وطالبة من خارج عينة الدراسة  بواقع )60) عل  عينة مكونة من

مستوى  وبو دال عند )0 .543حساب معامل االرتباط بين درجات التطبيقين عن معامل ارتباط مقداره)

صدق الدرجات التجرعبية لةاختبار بالنسبة للدرجات فيعر  بأنه"   أما مؤشر الثبات)اللدق الذاتي()0.01)

الحقيقية التي خللت من شوائ  أخطاء القياس  لذا الدرجة الحقيقية لةاختبار بي المحك الذي عنس  إليه صدق 

فقد بلغ ( 85 ص 2006امل ثبات االختبار" )عيد لجذر الترتبيعي لمعااالختبار  وعقاس اللدق الذاتي بحساب 

 (  مما عشير إل  أن المقياس عتمتع بثبات نسبي جيد  وصالح ألغراض الدراسة.0.737مؤشر الثبات )

 :الشخصي مهارات التواصلقائمة األداة الثانية: 

 :: األدب والدراسات المستخدمةأوال   

ة ذات الللة بموضوع الدراسة  التي تمكنت من الحلول بعد اطةاع الباحثة عل  األدب والدراسات السابق

 (  دراسةBienvenu,1969)بيان فينو عليها والمتمثلة في الكت  والرسائل العلمية والدورعات  ومنها دراسة 

 Fox & et) آخرعنو(  ودراسة فوكس Strayhorn & Weidman,1991ستراعهورن ووعدمان )

al.,1991(ودراسة كاردن  )Kazdin,1992  )(ودراسة وارنWarren,1993 ) ودراسة كوجل وفرعا 

Koegel & Frea,1993)) كرعدون  ودراسة(Creedon,1993)   وعبستر ودراسةWebster,1994)  )

 (.Bienvenu,1969)بيان فينو واستقرت الباحثة عل  مقياس 

 وصف المقياس: ثانيا :

 The)) مواقعالمقياس باالعتماد من ثةاثة  عنانات ستعتمد الباحثة في وصف المقياس عل  ما توفر لدعها من بي

Journal of Communication, 1969  &(The family Coordinator,1970) & Learning 

Dynamice,2002) )  قائمة مهارات التواصل الشخليطل  عليه أوالذي (Interpersonal 

Communicstion Inventory)  بيان فينو ف يمن تأل(1969,Bienvenu )  جامعة نورثوعسترن في

عتكون  فالنسخة األصليةن النسخة األصلية والمعدلة. ا(  له نستختICI)لوعزعانا  الذي عرمز لهالحكومية بوالعة 

 (من الرجال والنساء  ثم قام نافرن316)اعة المقياس عل  عينة بلغت   وطبقت بداً بند(50)من

(Navran,1967بتطبيقه مستخدم ) ًمن أجل التقييم الذاتي   من المتزوجين)131عينة بلغت ) عل   ًبندا (25) ا

ي وغير اللفظي  وتم تحدعد لمقياس التواصل الشخلي ودراسة التواف  الزواجي  وكذلك التواصل اللفظ

القوعة والضعيفة في االتلال الزواجي وبما: التعامل مع الغض  واالختةا   ونبرة اللوت  العناصر 
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ع  والكشف عن الذات. ثم تم تطبيقه عل  عينة من المرابقين لكشف عن فهم التواصل والتفابم  وعادات االستما

  وقد أدى بذا إل  عزل بعض المتغيرات وبي: الثقة  واالستماع  وحرعة التعبير  والفهم وآبائهمبين المرابقين 

س الثانوعة لتحدعد المدار طلبةعل   (Dubbe,1957) والقبول  وعدم االنتقاد والسخرعة. كما استخدمه داببي

( في دراسة Earle,1967الموضوعات التي وجدوا فيها صعوبة في مناقشتها مع والدعهم. ثم استخدمه إعرل )

( Bienvenu)بيان فينو. بعد ذلك أضيف وآبائهمالعةاقة بين فعالية التواصل واالرتباط العاطفي بين المرابقين 

بنداً لقياس (54عي  فأصبح المقياس عتكون من )عل االجتماعناصر أساسية في قياس التفا ألنهابنود  ةأربع

وأقل  2"عادة  وأحياناً  ونادراً"  وكانت أعل  درجة :وللمقياس وب اً ثةاثي اً تدرجالتواصل اإلنساني  ثم وضع 

درجة صفر. ومن أجل اختبار صةاحية المقياس تم عرضه عل  عدة من علماء االجتماع وعلماء النفس 

 طلبة  كما جرى عرض كل بند من البنود عل  مجموعة من اإلنسانيةمجال العةاقات والمتخللين في 

المرحلة الجامعية والدراسات العليا للتأكد من أن البنود مفهومة  وتم تقدعم عدد من المقترحات إلجراء تغييرات 

 في اللياغة.

تهاء لكبار السن  بشرط توافر نه مةائم لجميع المستوعات بدءاً من اللف السابع وانوعرى معد المقياس أ

>pأنها غير دالة عند مستوى ) إذ ؛البنود ةالنضج العقلي ومن الجنسين. وفي النهاعة تم حذ  أربع (. ثم 01.

وأسفرت النتائج إل  تجابل   (241( عل  عينة بلغت )1976)( و1971ن في عام )اجرعت دراستان منفللتا

النسخة المعدلة ( فقرة. أما 40)أصبح عدد فقرات المقياس لذاا  وجد إنها غير متسقة مع بعضه إذ(بنود  10)

 بعد  لتحدد أنماط وخلائص التواصل اإلنساني وبي: (11توزععها عل  ) فقد تم من المقياس

 (5) جدول
 وما يقيس كل محوريوضح محاور قائمة مهارات التواصل الشخصي 

 ل محورما يقيس ك بعـــاد المقياسأ م

 .خرينالثقة، والتفاهم، والقدرة على الثقة باآل الكشف عن الذات 1

 .خرينالوعي الذات، وكيف مشاعرك وردود الفعل وتأثير نبرة الصوت على اآل الوعي 2

 قبول النقد، والتعامل مع الخالفات، وفهم وجهات النظر األخرى، االعتراف بالخطأ. تقديم وقبول التغذية الراجعة 3

 وضوح التعبير عن الذات. التعبير عن الذات 4

 .خرينلآل اإلصغاءالقدرة على  اإلصغاء 5

 الصدق في التعبير عن الغضب، واعترف بالخطأ. التعامل مع المشاعر 6

 القدرة على تحديد المعنى، وإثارة التفسير، وتحديد ردود الفعل. الوضوح 7

 طرق تجنب االتصال. التجنب 8

 ة المتحدث العدواني والسيطرة على المحادثة.نزع السيطرة 9

 .خرينإدراك المشاعر عندما تختلف عن اآل التعامل مع االختالفات 10

 وقف يتسم بالتفاهم.مك رقبول المتصو القبول المدرك 11

( المقياس عل  مجموعتين منفللتين تتكون العينة األول  Bienvenu)بيان فينوطبقت  1973في عام   

  اً (مفحوص214(  أما المجموعة الثانية تتكون العينة من )r=87.  وجد معامل االرتباط )اً مفحوص (216من )

 رسائل ( عل  ICIدراسة للتحق  من مقياس )( Oliver,1993اوليفر)جرت أ .(r=86.وبلغ معامل االرتباط )
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 تواصل اإلنسانيطالباً بجامعة  عل  ثةاثة اختبارات: قائمة ال 192)  وشملت الدراسة )الدكتوراه

(Interpersonal Communication Inventory) (ICI( وقائمة التوجه الشخلي  )POI والتفضيل  )

 (.POI( و)ICIارتباط إعجابي بين  ) نتائج بذه الدراسة وجود وأظهرتالشخلي. 

األصلية ICI)( نسخة من)Samuelson,1983وساموعلسون ) ( Oliver,1993استخدام أوليفر )كما   

دراستهم  الستكشا  ووصف مهارات التواصل لدى مدعري الرعاضة. في نسخة محورة تم إجراء بعض  في

بنود ووضعت بنود جدعدة  ألنها ال تتواف  مع  ستحذفت  إذعشر بنداً من البنود األصلية  ستالتغييرات في 

بنود تغييرات طفيفة في  ستدعل ا ببنود إعجابية  وتم تعلهمة تم استبدايالجدعدة  كانت ثةاثة بنود سلب المحاور

اللياغة  وبند واحد انتقل إل  موقع آخر  وكل ذلك التعدعةات من أجل تعدعل نظام الدرجات. واستخدم تحليل 

 ا.المحتوى لتقييم مدى مناسبة البنود لألبعاد التي تم تحدعدب

 ين(  وجابل(Allen, Gotcher & Seiben 1993لين غوتشر وسابين أوقد نلح كل من   

(Jablin,1979)  وجابلين وكورنJablin & Krone,1994)في التواصل بين  ة(  لتحدعد العناصر الرئيس

إل : "االنفتاح في مجال التواصل  قبول ردود الفعل  ومهارات حل النزاعات". وتمت مقارنتها مع  األفراد

تي والكشف الذاتي  التعبير عن "الوعي الذاوبي: محاور  وتقليلها إل  خمسة ةعشر حدىاألصلية اإل المحاور

  والتعامل مع المشاعر واالختةافات"  بعد ذلك التغذعة الراجعة  وتقدعم وقبول خرعنالذات والوضوح  وعي اآل

ن عبارة واحدة ال تتناس  مع بقية األسئلة لذا تم حذفها من أعرض المقياس عل  فرع  من الخبراء  ووجدوا 

 المقياس.

ربعة محاور وبي: ( فقرة موزعة عل  أ40عل  ) تحتوي النسخة المعدلة التي وقد استخدمت الباحثة  

  ومحور التعامل مع التغذعة الراجعةوقبول  تقدعم  ومحور اإلصغاءواضحة  ومحور  رسائل  إرسالمحور 

 (.Learning Dynamice,2002التفاعةات العاطفية. وبي النسخة المتوفر في موقع تعلم دعناميات)

 (6) جدول
 يوضح توزيع الفقرات على المقياس

 رقم الفقرة عدد الفقرات ورـــالمح م

 10-1 فقرات 10 واضحة ئلرسا إرسال 1

 20-11 فقرات 10 اإلصغاء 2

 30-21 فقرات 10 تقديم وقبول التغذية الراجعة 3

 40-31 فقرات 10 التعامل مع التفاعالت العاطفية 4
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 :يح المقياستصح ثالثا :

 إرسالوبي:  في بذه الدراسة عل  أربعة محاور ةالمستخدمقائمة مهارات التواصل الشخلي عشمل 

  والتعامل مع التفاعةات العاطفية  وعبارات المقياس تقدعم وقبول التغذعة الراجعة  واإلصغاءواضحة  ورسائل 

(  في حين بلغ عدد العبارات 22عبارات السلبية)بلغت ال إذموزعة بين العبارات اإلعجابية والعبارات السلبية  

(  ولغاعات اإلجابة عل  فقرات المقياس قامت الباحثة بوضع تدرج خماسي )ال تنطب  عليك  18اإلعجابية )

ليختار الطال  ما  تنطب  عليك قليةاً  تنطب  عليك بدرجة متوسطة  تنطب  عليك كثيراً  تنطب  عليك تماماً(

تشير الدرجة العالية  إذ( عل  التوالي  1  2  3  4  5) األوزان )ليكرت( التدرج الخماسيعتةاءم معه  وأعطي 

ل  وتراوح مدة التطبي  إل  ارتفاع مهارات التواصل  والدرجة المنخفضة إل  انخفاض مهارات التواص

بالمحافظة    وتضمن المقياس تعليمات متعلقةية وجماعيةشخل  وكان التطبي  في مواقف دقيقة( 17-10)بين

السرعة  وعدم استخدام المعلومات ألغراض أخرى غير البحث العلمي  وتم التأكد من فهم المفحوص للتعليمات 

 أثناء عملية التطبي .

 للمقياس المستخدم قامت الباحثة باتباع ما يأتي: المواصفات السيكومتريةللتحقق من  

 : الصدق 

اللدق الظابري  وحساب االتساق الداخلي  وذلك  تم حساب صدق المقياس بطرعقتين وبما: طرعقة

 درجة االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لها.

 (Face Validity) : الصدق الظاهريأوال  

إل  اللغة العربية  ثم من اللغة  اإلنجليزعةمن اللغة قائمة مهارات التواصل الشخلي قامت الباحثة بترجمة       

  ثم حرصت الباحثة عل  اختيار المترجمين الذعن عملكون لغة ثانية بي اللغة يزعةاإلنجلالعربية إل  اللغة 

  ترجمة النلوص تالموضوعية والدقة في صدق الترجمة حيث أعيد يمقابل لغتهم العربية  لتوخ اإلنجليزعة

فيفة في بعض بهد  إستيضاح مدى دقة الترجمة واستيفائها للمعن   إذ تم نتيجة ذلك إجراء بعض التعدعةات الط

العبارات أو الكلمات  بعد ذلك قامت بعرضه عل  المدق  اللغوي للتأكد من السةامة اللغوعة للمقياس ووضوح 

عل  مجموعة من المتخللين في اإلرشاد  المقياس(  ثم عرضت 2المعن  له وصياغته كما في ملح  )

  والتربية الخاصة  والقياس والتقوعم  جتماعيوعلم النفس اال  وعلم النفس  واإلرشاد النفسي والتربوي  النفسي

وقد طُل  من المحكمين إبداء آرائهم  ( 1في كل من جامعة نزوى وجامعة السلطان قابوس كما في ملح )

ومةاحظاتهم حول مدى مةائمة فقرات المقياس لغرض الدراسة  ودرجة انتماء الفقرات له  ومدى وضوح 

المقياس  كذلك مةاحظاتهم واقتراحاتهم  وإضافة أي تعدعةات ومقترحات  اللياغة اللغوعة لكل فقرة من فقرات
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وبعد ذلك تم   تمارات الموزعة عل  لجنة التحكيم(نسخة من مجموع االس12عرونها مناسبة  وقد تم استرجاع )

لها إجراء حلر آلراء المحكمين وقد نتج عن بذا التحكيم تعدعل بعض العبارات التي رأى أعضاء التحكيم تعدع

لعدم وضوحها أو احتمالها أكثر من فكرة  أو إعادة صياغة بعض فقرات المقياس لتزداد وضوحاً وتةائم ما 

 (.5وضعت لقياسه  كما عوضحها ملح  )

   Internal Consistency:: االتساق الداخليثانيا  

ل  عينة استطةاعية قامت الباحثة بحساب اللدق االتساق الداخلي لكل محور من محاور المقياس ع        

عن طرع  حساب  البعضوطالبة  وذلك لبيان مدى اتساق فقرات المحاور مع بعضها  اً ( طالب60مكونة من )

 ارتباط كل فقرة من محاور المقياس مع الدرجة الكلية للمحاور الذي تنتمي له.

 واضحة رسائل  إرسالاألول:  المحور

 (7)جدول
 رسائل  واضحة ومعامالت ثبات ألفا إرسالمحور الداخلي لالتساق يوضح تحليل الصدق بطريقة ا 

 لكرونباخألفا معامل 
 االرتباط الكلي

 المصحح للمقياس

تباين المقياس في حالة 

 حذف الفقرات

المقياس في حالة 

 حذف الفقرات
 رقم الفقرة

.398 .358   18.718 31.17 1 

.452 .190 21.553 30.85 2 

.628 -.403 28.073 32.83 3 

.419 .282 19.901 31.38 4 

.586 -.257 26.048 31.95 5 

.358 .479 18.718 31.17 6 

.341 .478 17.664 31.12 7 

.366 .401 17.860 31.93 8 

.418 .296 20.220 31.48 9 

.388 .363 18.914 31.37 10 

         

ن االرتباط الكلي أكما عةاحظ ، (0.341ــ0.628( أن معامةات ألفا تتراوح بين )7عتضح من جدول )         

(  كان سالباً مما عستدعي حذفها  حت  ال 5  3ن ارتباط الفقرتين )أ  و)0.20( قد بلغت أقل من )2للفقرة رقم )

( فقرات  10( فقرات من أصل)7معامل االتساق  ومن ثم فإن عدد فقرات المحاور النهائية قد بلغ ) فيتؤثر 

 .داخليدة حساب االتساق الوبعد حذ  الفقرات تم إعا
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 (8)جدول
 يوضح تحليل الصدق بطريقة االتساق الداخلي على وفق معامل االرتباط ألفا بعد حذف الفقرات ذات االرتباط  

 الضعيف

ألفا معامل 

 لكرونباخ

 االرتباط الكلي

 المصحح للمقياس

تباين المقياس في حالة حذف 

 الفقرات

المقياس في حالة حذف 

 الفقرات
 م الفقرةرق

.698 .397 20.964 21.55 1 

.706 .366 20.729 22.02 4 

.664 .550 19.722 21.80 6 

.641 .615 17.953 21.75 7 

.704 .387 19.606 22.57 8 

.708 .352 21.359 22.12 9 

.701 .387 20.305 22.00 10 
       

 

( وبذا عدل 641.0ــ708.0( تراوح بين)5 3 2ت)( أن معامةات ألفا بعد حذ  الفقرا8عتضح من جدول )        

ن االرتباط الكلي لجميع البنود كانت مرتفعة أ  كما عةاحظ جيدن جميع فقرات المقياس تتمتع بمعامل ارتباط أ

 واضحة. رسائل  إرسالور لمحا عشير إل  اتساق داخلي جيد (  مم0.352ــ0.615تتراوح بين )و

 اإلصغاءالثاني:  المحور

  (9جدول)
 ومعامالت ثبات ألفا اإلصغاءلمحور ل الصدق بطريقة االتساق الداخلي يوضح تحلي

 لكرونباخألفا معامل 
 االرتباط الكلي

 المصحح للمقياس

تباين المقياس في حالة 

 حذف الفقرات

المقياس في حالة 

 حذف الفقرات
 رقم الفقرة

.655 .157 27.214 27.85 11 

.609 .333 27.101 26.98 12 

.581 .448 24.880 27.63 13 

.653 .109 29.080 29.07 14 

.601 .368 26.286 27.55 15 

.616 .296 27.373 27.68 16 

.595 .386 25.508 28.48 17 

.602 .359 25.969 28.12 18 

.620 .273 27.385 27.07 19 

.600 .376 26.383 28.42 20 

 

      

ن االرتباط الكلي أكما عةاحظ ، (0.581ــ0.655لفا تتراوح بين )( أن معامةات أ9عتضح من جدول )       

معامل االتساق   ومن ثم فإن  في  حت  ال تؤثر ا مما عستدعي حذفه)0.20( قد بلغت أقل من )14  11للفقرة )

ت تم إعادة حساب ( فقرات  وبعد حذ  الفقرا10)( فقرات من أصل8لنهائية قد بلغ )عدد فقرات المحور ا

 الداخلي. االتساق
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 (10جدول)

 يوضح تحليل الصدق بطريقة االتساق الداخلي على وفق معامل االرتباط ألفا بعد حذف الفقرات ذات االرتباط الضعيف

 لكرونباخألفا معامل 
 االرتباط الكلي

 المصحح للمقياس

تباين المقياس في حالة 

 حذف الفقرات

المقياس في حالة 

 حذف الفقرات
 رقم الفقرة

.652 .296 20.436 21.93 12 

.629 .393 18.688 22.58 13 

.615 .448 18.695 22.50 15 

.637 .363 19.762 22.63 16 

.627 .398 18.589 23.43 17 

.657 .284 19.826 23.07 18 

.640 

.643 

.350 

.337 

19.644 

19.829 

22.02 

23.37 

19 

20 
    

( وبذا عدل 0. 615ــ 657.0( تراوح بين )14 11ذ  الفقرات )أن معامةات ألفا  بعد ح(10عتضح من جدول)       

ن االرتباط الكلي لجميع المحور كانت مرتفعة أ  كما عةاحظ جيدن جميع فقرات المقياس تتمتع بمعامل ارتباط أ

 .اإلصغاءمحور د ل(  مما عشير إل  اتساق داخلي جي0.284ــ.4480تتراوح بين )و

 تغذية الراجعةلث: تقديم وقبول الالثا المحور

 (11جدول)

 محور تقديم وقبول التغذية الراجعة ومعامالت ثبات ألفاالصدق بطريقة االتساق الداخلي ل يوضح تحليل 

 لكرونباخألفا معامل 
 االرتباط الكلي

 المصحح للمقياس

تباين المقياس في حالة 

 حذف الفقرات

المقياس في حالة 

 حذف الفقرات
 رقم الفقرة

.599 .258 33.698 28.72 21 

.563 .421 31.792 28.27 22 

.632 .092 36.558 29.13 23 

.637 .083 36.287 28.87 24 

.609 .218 33.777 28.55 25 

.574 .366 32.141 28.17 26 

.590 .300 33.269 28.55 27 

.576 .359 32.267 27.93 28 

.570 .378 31.440 27.82 29 

.561 .410 30.469 28.85 30 
    

ن االرتباط الكلي أكما عةاحظ ، (0.561ــ0.637( أن معامةات ألفا تتراوح بين )11عتضح من جدول )         

معامل االتساق  ومن ثم فإن  فيحت  ال تؤثر  مما عستدعي حذفهم  )0.20قد بلغت أقل من )( 24  23للفقرتين )

رات  وبعد حذ  الفقرات تم إعادة حساب ( فق10)( فقرات من أصل8لنهائية قد بلغ )عدد فقرات المحور ا

 االتساق الداخلي.
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 (12جدول)

 يوضح تحليل الصدق بطريقة االتساق الداخلي على وفق معامل االرتباط ألفا بعد حذف الفقرات ذات االرتباط الضعيف 

 لكرونباخألفا معامل 
 االرتباط الكلي

 المصحح للمقياس

تباين المقياس في حالة 

 حذف الفقرات

قياس في حالة حذف الم

 الفقرات
 رقم الفقرة

.641 .250 28.078 23.42 21 

.588 .464 25.762 22.97 22 

.644 .248 27.614 23.25 25 

.614 .361 26.626 22.87 26 

.646 .228 28.496 23.25 27 

.605 .393 26.270 22.63 28 

.605 

.599 

.392 

.409 

25.745 

25.031 

22.52 

23.55 

29 

30 
  

(  588.0ــ  646.0( تراوح بين )24 23) أن معامةات ألفا بعد حذ  الفقرات (12عتضح من جدول)         

ن االرتباط الكلي لجميع المحور أ  كما عةاحظ جيدن جميع فقرات المقياس تتمتع بمعامل ارتباط أعل  وبذا عدل 

لي جيد للمحور تقدعم وقبول التغذعة (  مما عشير إل  اتساق داخ0.464 - 0.228تتراوح بين )وكانت مرتفعة 

 .الراجعة

 الرابع: التعامل مع التفاعالت العاطفية المحور

  (13)جدول
 محور التعامل مع التفاعالت العاطفية ومعامالت ثبات ألفاالصدق بطريقة االتساق الداخلي ل يوضح تحليل

 لكرونباخألفا معامل 
 االرتباط الكلي

 المصحح للمقياس

في حالة  تباين المقياس

 حذف الفقرات

المقياس في حالة 

 حذف الفقرات
 رقم الفقرة

.404 .370 21.845 29.95 31 

.409 .343 21.514 29.67 32 

.455 .217 23.362 30.17 33 

.563 -.140 27.792 30.07 34 

.420 .323 22.278 29.40 35 

.494 .090 24.918 29.88 36 

.493 .097 24.775 29.07 37 

.479 .134 24.783 29.12 38 

.388 .415 21.334 29.57 39 

.458 .207 23.068 29.82 40 
    

ن االرتباط الكلي أكما عةاحظ ، (0.388ــ 0.563( أن معامةات ألفا تتراوح بين )13عتضح من جدول)      

مما عستدعي حذفهم  ( كان سالباً 34)   كما ان ارتباط الفقرة)0.20( قد بلغت أقل من )38  37  36للفقرات )

( 10)( فقرات من أصل6لنهائية قد بلغ )حت  ال تؤثر عل  معامل االتساق  ومن ثم فإن عدد فقرات المحور ا

 ت تم إعادة حساب االتساق الداخلي.فقرات  وبعد حذ  الفقرا
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 (14) جدول

 لفقرات ذات االرتباط الضعيفيوضح تحليل الصدق بطريقة االتساق الداخلي على وفق معامل االرتباط ألفا بعد حذف ا

 لكرونباخألفا معامل 
 االرتباط الكلي

 المصحح للمقياس

تباين المقياس في حالة 

 حذف الفقرات

المقياس في حالة 

 حذف الفقرات

رقم 

 الفقرة

.565 .409 14.817 16.22 31 

.584 .360 14.673 15.93 32 

.595 .331 15.334 16.43 33 

.626 .245 16.192 15.67 35 

.546 .456 14.379 15.83 39 

.584 .358 14.654  16.08 40 

            

 – 0.626تراوح بين )  (38  37  36( أن معامةات ألفا بعد حذ  الفقرات )14عتضح من جدول)         

يع ن االرتباط الكلي لجمأ  كما عةاحظ جيدن جميع فقرات المقياس تتمتع بمعامل ارتباط أوبذا عدل   (0.546

التعامل مع  للمحور جيد(  مما عشير إل  اتساق داخلي 0.245 ـ .4560كانت مرتفعة تتراوح بين ) الفقرات

( عبارة 29التفاعةات العاطفية. وبناء عل  نتائج التحليل فإن اللورة النهاعة للمقياس قد أصبحت تتكون من )

 اعتمدته الباحثة في بذه الدراسة. ( عبارة  وبو ما40من أصل )

 :الثبات 

لبيان مدى ثبات المقياس  قامت الباحثة بتطبي  المقياس في فترتين مختلفتين عفلل بينهما أسبوعان عل          

( طالبة. وأسفر حساب 39( طالباً و)21( طالباً وطالبة من خارج عينة الدراسة  بواقع )60عينة مكونة من )

أما   )0.01وبو دال عند مستوى ) )0.520مقداره) اطارتبمعامل االرتباط بين درجات التطبيقين عن معامل 

   مما عشير إل  ان المقياس عتمتع بثبات جيد.)0.721مؤشر الثبات )اللدق الذاتي( فقد بلغ )

 (15جدول)

 يوضح تحليل الثبات بطريقة إعادة تطبيق ومعامالت ثبات ألفا ومؤشر الثبات

مؤشر الثبات )الصدق 
 الذاتي(

 م المحـــاور عدد الفقرات لكل بعد لكرونباخمعامل ألفا 

 1 اإلصغاء فقرات 7 0.639 0.799

 2 تقديم وقبول التغذية الراجعة فقرات 7 0.552 0.743

 3 التعامل مع التفاعالت العاطفية فقرات 6 0.486 0.697

 4 رسائل  واضحة إرسال فقرات 7 0.476 0.689

 قيمة ألفا للمقياس ككل فقرة 24 0.465 0.682
 

 لكرونباخ(  وبلغ معامل ألفا اإلصغاءجاء في المرتبة األول  محور ) ه( أن15) عتضح من جدول

 لكرونباخوبلغ معامل ألفا (  تقدعم وقبول التغذعة الراجعة(  ثم جاء في المرتبة الثانية محور )0.639)
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 لكرونباخوبلغ معامل ألفا  )التعامل مع التفاعةات العاطفية(    أما في المرتبة الثالثة فجاء محور)0.552)

 (.0.476) لكرونباخوبلغ معامل ألفا رسائل  واضحة(   إرسال(  وفي المرتبة االخيرة جاء محور )0.486)

 :: مقياس الصحة النفسيةاألداة الثالثة

 :: األدب والدراسات المستخدمةأوال   

للة بموضوع الدراسة  والتي استطاعت طةاع الباحثة عل  األدب النظري والدراسات السابقة ذات الابعد      

الباحثة االطةاع عليها والمتمثلة في الكت  والرسائل العلمية والدورعات  ومنها دراسة عبدالخال  

 Hartley & Michaelبارتلي  ماعكل تين) (  ودراسةAbdel-Khalel & Scioli, 2010وسيولي)

T,2011(  ودراسة أحمد عبدالخال  )ولستر (  ودراسة عبدالخال  2014وكرعم  ودراسة)شكري (  2011

(Lester,2016  &Abdel-Khalek )   استقرت الباحثة عل  مقياس أحمد   (2016ودراسة )سوفغالم

 (.2011عبدالخال  )

 :: وصف المقياسثانيا  

من إعداد أحمد  The Arabic Scale of Mental Health))المقياس العربي لللحة النفسية 

عتألف المقياس إذ   اإلنجليزعة(  وعتوفر في نسختين العربية وASMHوالذي عرمز له ) ( 2016عبدالخال  )

ي نفسي  مثل: "أعاني من صداع ذات مضمون مَرضِ   حشو( بنود 10  باإلضافة إل )اً أصلي اً ( بند40من )

 ا  من الموت"  وغيربا  وذلك من دون أن تدخل بذه البنود في حسابخو"أ شدعد"  و"أتع  بسرعة" 

  13  6الدرجة الكلية للمقياس  وال في أعة مرحلة من مراحل تقنين المقياس  وأرقام بذه البنود العشرة بي: )

غين في دولتين وقد طب  المقياس عل  عينات من المرابقين والبال(. 49  45  38  30  24  22  21  18

تمثل  إذ(  20.8) توسط أعماربم  وكان مأمرعكامن  اً شخل(154(من الكوعت و)154مختلفتين  وبلغ عدد)

في مؤشر اللحة النفسية  والدرجة المنخفضة إل  انخفاض في مؤشر اللحة  اً الدرجة العالية إل  ارتفاع

أعل  من  عل  درجة قد حللوا أمرعكان طلبة أالنتائج  أظهرتو(  200-40)وتتراوح الدرجة بين النفسية 

( وبو معامل 0.94-0.84ما االتساق الداخلي فقد بلغ )أ(  0.96-0.94)لكرونباخيين  وقد بلغ معامل ألفا الكوعت

 ثبات مقبول.

  :: تصحيح المقياسثالثا  

عبارة  وقد صيغت فقرات (40لمستخدم في بذه الدراسة عل  )لحة النفسية الل العربي عشمل مقياس      

 فين  عواجهون مشكةات في فهم النألنه لوحظ أن عدداً كبيراً من المبحوثي المقياس جميعها بطرعقة إعجابية 
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لغاعات اإلجابة عل  فقرات المقياس قامت الباحثة بوضع تدرج خماسي )ال تنطب  عليك  تنطب  عليك  المزدوج 

ليختار الطال  ما عتةاءم معه   (قليةاً  تنطب  عليك بدرجة متوسطة  تنطب  عليك كثيراً  تنطب  عليك تماماً 

الدرجة العالية إل  ارتفاع  اللحة  تشير إذعل  التوالي   (1  2  3  4  5) نوأعطي التدرج الخماسي األوزا

  وكان دقيقة  (17-10) تراوح مدة التطبي  بينتالنفسية  والدرجة المنخفضة إل  انخفاض اللحة النفسية  و

استخدام  السرعة  وعدمعل  ية وجماعية  وتضمن المقياس تعليمات متعلقة بالمحافظة شخلالتطبي  في مواقف 

 المعلومات ألغراض أخرى غير البحث العلمي  وتم التأكد من فهم المفحوص للتعليمات أثناء عملية التطبي .

 المستخدم قامت الباحثة باتباع ما يأتي: المواصفات السيكومترية للمقياسللتحقق من 

 : الصدق 

االتساق الداخلي  وذلك درجة  تم حساب صدق المقياس بطرعقتين وبما: طرعقة اللدق الظابري  وحساب   

 االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لها.

 (Face Validity) : الصدق الظاهريأوال  

رشاد النفسي اإلقامت الباحثة بعرض المقياس عل  مجموعة من المتخللين في اإلرشاد النفسي و         

خاصة في كل من جامعة نزوى الوالتربية   وعموالقياس والتق  نفس االجتماعيالوعلم   وعلم النفس  والتربوي

 عن(  وقد طلبت من المحكمين إبداء آرائهم ومةاحظاتهم 1وجامعة السلطان قابوس والموضحة في ملح  رقم )

المقياس لغرض الدراسة  ودرجة انتماء الفقرات له  ومدى وضوح اللياغة اللغوعة لكل مدى مةائمة فقرات 

ك إبداء مةاحظاتهم واقتراحاتهم  وإضافة أي تعدعةات عرونها مناسبة  وقد تم فقرة من فقرات المقياس  كذل

 .تمارات الموزعة عل  لجنة التحكيمنسخة من مجموع االس (12استرجاع )

    Internal Consistency:: االتساق الداخليثانيا  

 اً ( طالب60)من قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي للمقياس عل  عينة استطةاعية مكونة  

عن طرع  حساب ارتباط كل بند من بنود  البعضوطالبة  وذلك لبيان مدى اتساق فقرات المقياس مع بعضها 

 .تنتمي له التيجة الكلية للفقرات المقياس مع الدر
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 (16)جدول

 يوضح تحليل الصدق بطريقة االتساق الداخلي ومعامالت ارتباط ألفا
 

ألفا معامل 
 لكرونباخ

باط الكلي االرت
 المصحح للمقياس

تباين المقياس في حالة 
 حذف الفقرات

المقياس في حالة حذف 
 الفقرات

 رقم الفقرة

.960 .645 594.538 161.07 1 

.960 .621 599.072 160.75 2 

.960 .657 596.092 160.90 3 

.960 .670 593.756 160.80 4 

.961 .475 600.173 160.78 5 

.960 .650 594.372 160.97 6 

.960 .659 591.440 160.98 7 

.960 .722 596.270 160.63 8 

.960 .752 589.507 160.87 9 

.959 .809 585.768 160.83 10 

.960 .599 597.608 160.95 11 

.961 .548 596.712 161.00 12 

.960 .691 595.129 160.70 13 

.960 .749 596.559 160.52 14 

.960 .617 591.836 160.83 15 

.960 .627 597.393 160.72 16 

.960 .738 593.981 160.55 17 

.960 .596 596.305 161.00 18 

.960 .700 592.851 160.78 19         

.960 .726 595.325 160.62 20 

.960 .702 588.692 161.05 21 

.961 .456 608.385 160.43 22 

.962 .433 598.390 160.82 23 

.960 .700 588.783 160.72 24 

.961 .492 599.404 161.45 25 

.961 .474 600.389 160.87 26 

.962 .418 599.939 161.40 27 

.960 .647 597.142 160.90 28 

.959 .803 589.637 160.70 29 

.962 .347 607.847 160.82 30 

.962 .381 604.503 161.65 31 

.962 .368 605.095 161.58 32 

.961 .536 597.843 161.23 33 

.961 .430 605.596 161.22 34 

.959 .788 589.034 160.98 35 

.960 .718 592.582 160.83 36 

.959 .751 584.525 161.02 37 

.960 .675 589.362 160.83 38 

.960 .582 595.088 160.88 39 

.960 .694 595.480 160.67 40 

ن جميع أ(  وبذا عدل عل  0.959-0.962ألفا تتراوح بين ) ( أن معامةات ارتباط16من جدول ) عتضح        

ن ارتباط البنود بالدرجة الكلية مرتفعة أحلائيا  كما عةاحظ إودال  مرتفعفقرات المقياس تتمتع بمعامل ثبات 

 .المقياس مما عشير إل  اتساق داخلي جيد للفقرات(   3470. - 0.809)
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 :الثبات 

ان مدى ثبات المقياس قامت الباحثة بتطبي  المقياس في فترتين مختلفتين عفلل بينهما أسبوعان عل  لبي     

( طالبة. وأسفر حساب 39( طالباً و)21(طالباً وطالبة من خارج عينة الدراسة  بواقع )60عينة مكونة من )

  )0.01و دال عند مستوى )  وب)0.516مقداره ) ارتباطمعامل االرتباط بين درجات التطبيقين عن معامل 

 ن المقياس عتمتع بثبات جيد.أمما عشير إل   (0.718أما مؤشر الثبات)اللدق الذاتي( فقد بلغ)

 : إجراءات تطبيق الدراسةسادسا  

النفسية ومهارات  المرونة)قامت الباحثة بتطبي  مقاعيس الدراسة   للتحق  من صدق وثبات أدوات الدراسة       

وطالبة  تم اختياربم من خارج عينة  اً ( طالب60عل  عينة استطةاعية تكونت من ) (النفسية التواصل واللحة

الدراسة  وبعد التحق  من صةاحية أدوات الدراسة  والتأكد من صدقها وثباتها واإلخراج باللورة النهائية  

تمثلة ب بجامعة نزوى ممن عمادة كلية العلوم واآلداحلول عل  خطاب )تسهيل مهمة باحث( بال الباحثة قامت

   أدوات الدراسة انظر إل  الملح لتطبيمن اإلدارة  وجامعة السلطان قابوس  اإلنسانيةفي قسم التربية والعلوم 

م لسح  عينة 2016(  كما تم استخراج قوائم من عمادة القبول والتسجيل بالجامعة لفلل الخرعف 10-11)

عدرس به المساق الطلبة في كل مساق واسم المساق والتوقيت الذي توضح الكليات والمساقات وعدد  إذالدراسة  

سة األربع لتطبي  أداة الدرا  مع أساتذة المساقات في الكليات ثم قامت الباحثة بالتنسيوالقاعة الدراسية  

 حثة عل  تطبي  االستبانات بنفسها.الخاصة بالطلبة  وأشرفت البا(المقياس)

 ي هذه الدراسةف اإلحصائية األساليب: سابعا  

 اآلتية: اإلحلائية األسالي استخدمت الباحثة في الدراسة 

( لةاتساق الداخلي لحساب معامل ثبات كل من مقياس Cronbch – Alphaألفا ) – لكرونباخمعادلة  

 النفسية ومهارات التواصل واللحة النفسية. المرونة

 ة لإلجابة عل  السؤال األول والثاني والثالث.النس  المئوعة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارع 

النفسية ومهارات التواصل واللحة النفسية  المرونة( لتحدعد داللة الفروق لمستوى كل من T- testاختبار ) 

 تعزى  لمتغيرات الجنس.

( لتحدعد داللة الفروق لمستوى مهارات التواصل لدى One Way ANOVAاختبار التباعن األحادي ) 

 .الدرجة العلمية -الكلية  -ى لمتغيرات العمر ة تعزطلب

النفسية ومهارات التواصل واللحة  المرونةالعةاقة االرتباطية بين  إل معامل ارتباط بيرسون للتعر   

 النفسية.

 النفسية وعةاقتها عل  مهارات التواصل واللحة النفسية. المرونةمعامل االنحدار للتنبؤ ب 
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 الفصــــل الرابــــع

ـدراسة وتفسيـرها ومناقشتهـانتــائج ال  

 أوال : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 ثانيا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 ثالثا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 رابعا : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 خامسا : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

ؤال السادسسادسا : النتائج المتعلقة بالس  

تعليق عام على نتائج الدراسة: سابعا  

 ثامنا : توصيات الدراسة

: مقترحات الدراسةتاسعا    
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 عـل الرابــالفص

 وتفسيـرها ومناقشتهـا دراسةـائج الــنت

 

 تمهيد

النفسية  المرونة عل التعر  إل    والتي بدفت ومناقشتها عتناول بذا الفلل عرضاً لنتائج الدراسة

 وعةاقتها بمهارات التواصل واللحة النفسية لدى عينة من طلبة جامعة نزوى بسلطنة ُعمان.

 :ؤال األولأوال : النتائج المتعلقة بالس

 النفسية لدى طلبة جامعة نزوى؟ المرونةالذي عنص عل : ما مستوى  

ومستوى  من أجل اإلجابة عل  بذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارعة

معتمد في الالمعيار وباالستناد إل    والدرجة الكلية النفسية المرونةالنفسية بالنسبة لعبارات مقياس  المرونة

 ( عبين ذلك:17وجدول )  النفسية المرونةمستوى تفسير 

  (17جدول)

ومهارات التواصل والصحة النفسية النفسية المرونةمستوى المعيار المعتمد في تفسير   

 النفسية المرونةمستوى  المتوسط الحسابي

 مرتفع جدا   4.205.00-

 مرتفع 4.19-3.40

 متوسط 3.39-2.60

 ضمنخف 2.59-1.80

 منخفض جدا   1.79-1.00
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  (18) جدول

النفسية مرتبة تنازليا  حسب المتوسط الحسابي المرونةعينة الدراسة على مقياس أفراد نتائج   
المتوسط  االنحراف المعياري مستوى المرونة

 الحسابي
  الفقــرات

  .1 لي مصدر معينٌ  قدر َّللاأؤمن بأن  4.39 1.146 مرتفع جدا  
  .2 كل األمور تحدث لحكمة ما 4.22 1.203 مرتفع جدا  

تحديات  لمواجهةإن نجاحاتي السابقة تمنحني الثقة  4.02 1.245 مرتفع 
 جديدة

3.  

  .4 عمل جهدي لتحقيق أهدافيأ 4.02 1.184 مرتفع

  .5 أحب التحدي 3.97 1.193 مرتفع

لدي القدرة على الوقوف مجددا بعد إصابتي بمرض  3.95 1.169 مرتفع
 بة صعبةأو مروري بتجر

6.  

  .7 قوم به له معنىأما  3.94 1.254 مرتفع

  .8 وقت الحاجة أشعر بأني ملزم بمساعدة اآلخرين 3.89 1.225 مرتفع

  .9 لدي القدرة على تحقيق أهدافي 3.89 1.211 مرتفع

  .10 وتساعدني في اتخاذ القرارات لي  إتصغي عائلتي  3.89 1.218 مرتفع

  .11 النظر عن الموقفبذل قصارى جهدي بغض أ 3.87 2.169 مرتفع

  .12 عتبر نفسي شخصا قوياأ 3.85 1.202 مرتفع

  .13 ةلدي عالقات مقربة وآمن 3.82 1.331 مرتفع

  .14 ستطيع التصرف مهما حصلأ 3.82 1.174 مرتفع

  .15 بالهدف يحساس قوإلدى  3.82 1.164 مرتفع

  .16 ستطيع رؤية الجانب الفكاهي في األمورأ 3.78 1.212 مرتفع

 أشعر باليأس حتى لو تبدو األمور من حولي بال ال 3.73 1.179 مرتفع
 أمل فيها

17.  

  .18 أين أتجه عند حاجتي للمساعدةإلى أعرف عادة  3.71 1.203 مرتفع

ويساعدونني في اتخاذ  لي  إيصغي أصدقائي  3.68 1.177 مرتفع
 القرارات

19.  

  .20 لدي القدرة على اتخاذ قرارات صعبة وغير مألوفة 3.68 1.230 مرتفع

  .21 لدي القدرة على التكيف مع التغيرات 3.65 1.296 مرتفع

  .22 أنا لست سريع اإلحباط عند الفشل 3.50 1.218 مرتفع

  .23 استطيع التحكم بالمشاعر السيئة عندي 3.49 1.186 مرتفع

  .24 أفضل أن آخذ دورا قياديا في حل المشكالت 3.43 1.279 مرتفع

وضوح في أثناء لدي القدرة على التركيز والتفكير ب 3.32 1.185 مرتفع
 الضغوطات

25.  

  .26 هناك القليل من األمور التي ندمت عليها في حياتي 3.31 1.301 مرتفع

  المجموع الكلي 3.79 0.724 مرتفع

كانت ضمن المستوعات المرتفع  الدراسةالنفسية لدى عينة  المرونةن مستوى أ( 18عتضح من جدول )

فجاءت ( وبي قيم متقاربة فيما بينها  3.31-4.39ابي بين )تراوح المتوسط الحس إذ  جداً والمرتفع والمتوسط

وجاءت في المرتبة الثانية  بمستوى مرتفع جداً  "لي ملدر معينٌ  قدر هللاأؤمن بأن  "في المرتبة األول  عبارة

عدا  مامرتفع  وأخذت بقية العبارات مستوى  بمستوى مرتفع جداً أعضا " كل األمور تحدث لحكمة ما"عبارة

بناك القليل من "و أثناء الضغوطات" في لدي القدرة عل  التركيز والتفكير بوضوح "بارتين وبما خر عآ

بمستوى وجاءت بمستوى متوسط  وبالنسبة للمجموع الكلي للمقياس جاء " األمور التي ندمت عليها في حياتي

 .(3.79(وبمتوسط حسابي بلغ   مرتفع
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ضغوطات تكون احتمالية  وأواجه طلبة الجامعة مشكةات عندما ع هعل  أنبشكل عام تدل بذه النتيجة 

أكثر من تركيزبم عل  خبرات الفشل واللوم من الخبرات السابقة  هم للدعم الدعني والروحاني مع التعلمئلجو

 واإلحباط والمشاعر السيئة.

فراد عينة النفسية إل  تمتع أ المرونةعل  مستوى مرتفع في الدراسة العينة  داأفر عمكن تفسير حلول 

النفسية بلورة عامة وبي نتيجة إعجابية ومؤشر من مؤشرات القدرة  المرونةالدراسة بمستوى جيد من 

فئة المناسبة عل  التكيف والتعامل مع الظرو  المتغيرة  وتعزو الباحثة ذلك إل  أن أفراد عينة الدراسة بم 

  مرحلة مةائمة من النضج العقلي واالنفعالي ن عكونوا قد وصلوا إل أيتوقع لهم فطلبة الجامعة المتعلمين 

المساندة االجتماعية واالنفعالية وتكوعن   باإلضافة إل  تمتعون بظرو  بيئة مستقرة وبناءةع طلبةهم وغالب

ن تتوفر لدعهم مهارات في تحدعد شكل حياتهم المستقبلية  وعدفعهم إل  المثابرة أأدى إل    العةاقات االجتماعية

وتحمل األعباء الدراسية  وضغوط الحياة اليومية حت  ععبروا بذه المرحلة بسةام  كما تعزى بذا وبذل الجهد 

نتيجة لطبيعة العامة للمجتمع الُعماني مجتمعاً عمثل تعاليم الدعن اإلسةامي الحنيف  المرونةالمستوى المرتفع من 

التكيف مع ظرو  ومتقلبات الحياة والقناعة والتسامح و عمان واللبر والتحمل والرضا  اإلالذي عحث عل

فهذه من صفات األشخاص   الحياة لمعن  وحكمةعحدث في بذه والتفاؤل وإن كل شيء  وأحداثه المختلفة

ثم   1991ثم أضا  عليها لوعنس  1985  وأضا  عليها روتر 1979باسا ت إليها كوأشارالمرنين التي 

ن أ 2013أبو حةاوةوأخيرا   2008حسانثم   2007الخطي ثم   2003كونور وعفيدسونثم   1995حبي 

   ا  الشخلية والجماعيةبدالتغيير كالتحدي والكفاح نحو األ إبلار عل  الطلبة المرنين اتلفوا بالقدرة

عمان كيف للتغيير  وعتسمون باللبر واإلمآسي تأثيراً قوعاً وبم أكثر قدرة عل  التاللضغوط ولن أعؤمنون 

 & Connor؛1995حبي   ؛ Lyons,1991؛Rutter,1985 ؛Kobasa,1979)اوالتفاؤل والرض

Davidson, 2003الدراسة مع نتائج دراسة  بذهوقد اتفقت نتيجة   (2013ة أبو حةاو؛ 2008 حسان ؛

من االستقةال واالستبلار واإلبداع والعةاقات  المرونةالتي توصلت إل  وجود خلائص  (2007(الخطي 

الروحية والمبادأة  باإلضافة إل  تمتع الشباب الفلسطيني بدرجة عالية من  االجتماعية وروح الدعابة والقيم

 مرونة األنا من التلدي لألحداث اللادمة.

له  أشاروبذا ما   النفسية المرونةفي تعزعز  اً للعوامل المتعلقة بالتنشئة األسرعة دور باإلضافة إل  ذلك فإنّ  

النفسية عند األبناء  إذ عتطل  بيئة أسرعة للرعاعة  لمرونةافي تعزعز  األسرةدور  عند ذكره( Wongوونغ )

  فمعظم األشخاص المرنين لدعهم عةاقة جيدة مع أحد الوالدعن عل  األقل  لذا األسرةتشجيع في حياة الوالتنشئة و

 (.Wong,1994,P.1) األسرةتقليل المخاطر المتعلقة بشقاق عل   ه تلك العةاقةتساعد
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النفسية عموماً  وتتف  بذه النتيجة إل  ما  المرونةماعية دور في ارتفاع مستوى لعةاقات االجتلكذلك  

لزعادة موارد إضافية تشبع  عةيه غارميزي أن العةاقات االجتماعية في المدرسة أو الكلية ضرورلإ أشار

 (.Garmezy,1991,P.417الحاجات النفسية األساسية لطلبتها وأسربم )

 المرونةفي مستوى مرتفع من  دراستهاالنفسية التي جاءت عينات  رونةالمبناك العدعد من دراسات 

 ؛Ahangar,2010 ؛2008آل غزال  ؛Ahern,2007؛ 2007الخطي  ) دراسة كل منومن بذه الدراسات 

جاءت عينة  (2014(جابر بناك دراسةبينما (  2012آل شوعل ونلر ؛2012؛ الزبيري 2012شقورة 

 دراستهاالنفسية بين عينة  المرونة. وترى الباحثة أن بذا االختةا  في مستوى ة متدن  في مستوى مرون دراستها

 .الدراسةوالعينات التي في بذه الدراسات قد تعود إل  البيئات التي تتمتع بها أفراد عينات 

لي"  والعبارة  ملدر معينٌ  قدر هللا( تشير النتائج إل  أن العبارة " أؤمن بأن 18وبالرجوع إل  جدول )

"كل األمور تحدث لحكمة ما" جاءتا في المرتبة األول  والثانية بمستوى مرتفع جداً وبمتوسط حسابي بلغ عل  

الباحثة ذلك إل  تسليم أفراد عينة الدراسة بقضاء هللا وقدره باعتباربم  و(  وقد تعز4.22(  )4.39التوالي )

ن كل ما عحدث بو لحكمة من عند إوعدم اليأس إذ ن عليهم السعي والعمل أ  ولهممسلمين عؤمنون بما قدره هللا 

إذ ما عمتلكه  المرونة( أن الدعن له دور في تعزعز Ungarإليه ونجر) أشارهللا تعال   وبذه النتيجة تتواف  مع ما 

  قد عقود إل  زعادة شبكة العةاقات االجتماعية للفرد ع الدعني بو مجموعة مختارة من األفرادالفرد في المجتم

عوفر شعوراً بالتشارك والتماسك واالنتماء واإلحساس بالعدالة االجتماعية عند التهدعد وعميلون إلنجاح  ولذا

التي  Long,2011)الدراسة مع نتائج دراسة لونج ) بذه(. وقد اتفقت نتيجة Ungar,2007,P.287الفرد )

طلبة السات الروحية عند وجود ارتباط دال إحلائيا بين المستوعات العليا من التدعن والممار أظهرت

 النفسية.  المرونةبالمستوعات العليا من 

وعتبين أن العبارة "إن نجاحاتي السابقة تمنحني الثقة لدخول تحدعات جدعدة" جاءت في المرتبة الثالثة 

العينة شعروا بمتعة وسعادة أفراد ن أ(  وقد تفسر الباحثة ذلك إل  4.02بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي )

لتقدعم المزعد من النجاحات وعدم  اً وحافز اً وبذا أعطابم دافع  اح نتيجة لما حققوه من إنجازات سابقةالنج

 األفرادإليه روتر أن  أشارالوقو  أو االكتفاء عند حد معين من اإلنجاز  وتتف  نتيجة بذه الدراسة مع ما 

لذا عستطيعون استخدام النجاحات السابقة  ؛قوينهم عؤمنون أن الضغوط لها تأثير أل اً؛المرنين بم أكثر تكيف

وقد توافقت نتيجة بذه الدراسة مع نتائج دراسة كامبل  (.Rutter,1985,P.598لمواجهة التحدعات الحالية )

(Campbell,2006 التي )اإلعجابية لدى الشباب  المرونةنتائجها وجود عةاقة ارتباطية موجبة بين  أظهرت

من االنفتاح عل  الحياة والوعي  ووجود ارتباط موج  بين أسلوب  ل  وك  جويالجامعي بجامعة سان دع
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ن األمل أت إل  أشار( التي Collins,2009  ودراسة كولينس )المرونةالمواجهة من خةال تحدي المهمة مع 

النفسية  وأن قوة األمل بغض النظر عن  المرونةلدى طلبة جامعة والعة تكساس ععمل وسيط بين أحداث الحياة و

 .النفسية المرونةبدرجة كبيرة وإعجابية عل  حد سواء مع ت حداث الحياة السلبية ارتبطأ

جاءت في المرتبة الرابعة بمستوى مرونة مرتفع  عمل جهدي لتحقي  أبدافي"أ"كما عةاحظ أن العبارة  

ن عتم أال عمكن  واقعال فيوعي أفراد العينة بأن تحقي  أبدافهم بوتفسر الباحثة ذلك   (4.02وبمتوسط حسابي )

( إل  Benard,1991بينارد ) أشاروبذا ما   يهابرة وتقدعم التضحيات للوصول إلإال من خةال بذل الجهد والمث

ضوح والمرنين وبي التوقعات المرتفعة والمعن  اإلعجابي للحياة  و األفرادأن بناك مجموعة من خلائص 

 الهد  والكفاءة والقوة الشخلية.

القدرة عل  التركيز والتفكير بوضوح في أثناء الضغوطات" جاءت في المرتبة قبل  يأما عبارة "لد    

(  وربما عرجع تأثر أفراد العينة بالضغوطات التي 3.32بمستوى متوسط وبمتوسط حسابي بلغ )  األخيرة

ما عكون تواجههم نتيجة لقلة معرفة بعضهم منهم بأسلوب وطرق التعامل معها وكيفية مواجهتها وتخطيها  ورب

من  رض  عليهم إنجازبا  وتحقي  مستوى مُ بسب  كثرة الواجبات والمتطلبات الدراسية التي عج   اً ذلك ناتج

حساسهم إوبذا دليل عل    ن شعور أفراد العينة بقدر معين من الضغوط قد عكون إعجابياً أالتفوق الدراسي  كما 

ها والتغل  عليها. وتتف  يقل  جهد لتخطأليها وبذل وط والتغل  عبالمسئولية ودافع لهم للتكيف مع بذه الضغ

النفسية التفكير الفعال الذي ععد  المرونةمكونات  إحدى نّ أمن إليها رعفيتش وشات  أشاربذه النتيجة إل  ما 

 ,Reivich & Shatteأن نكون أكثر إنتاجية )عل  والذي بدوره عساعدنا   المفتاح الرئيس للمرونة النفسية

2002,P.55-59.)  نتيجة مع دراسة أبانجرالوتختلف بذه (Ahangar,2010 التي )لطلبة ل أن أظهرت

ثم وضع الخطط الشاملة   قدرة كبيرة عل  حل المشكةات تعتمد عل  التفكير خطوة خطوة المرونةمرتفعي 

فضة من تخاذ القرار مستوعات منخاسالي  ألطلبة الذعن عتمتعون بالتردد في لمعالجة المشكلة  كما أظهر ا

 .المرونةمهارات 

وعتضح أن العبارة "بناك القليل من األمور التي ندمت عليها في حياتي" جاءت في المرتبة األخيرة 

عزى ذلك إل  إدراك أفراد العينة بأنه ال فائدة من اإلمعان عُ ( وقد 3.31  وبمتوسط حسابي بلغ )بمستوى متوسط

جدي نفعاً ولن ععيد شيئاً  ولكن عليهم التعلم من الساب  واالستفادة ألن ذلك لن ع ؛والمبالغة في الندم من الساب 

إليه  أشاروتتف  بذه النتيجة مع ما   ةمن األخطاء حت  تضيف إليهم خبرات عمكن توظيفها في الفرص المستقبلي

النفسية بي ليست سمة  المرونةن أ أشار( الذي Comas-Diaz & et al,.2004,P.1) آخرعندعاز و -كوماس
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  بل بي سلوكيات وأفعاالً وأفكاراً عمكن للفرد تعلمها وتطوعربا  خرعنوال عمتلكها اآل األفرادعمتلكها بعض 

 .التعلم من الخبرة تحتويالنفسية بي إبداع في التلدي للشدائد التي تواجه الفرد في حياته إذ  المرونةف

 :ثانيا : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 ؟تي: ما مستوى مهارات التواصل لدى عينة الدراسة من طلبة جامعة نزوىآلالذي نص عل  ا

من أجل اإلجابة عل  بذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارعة ومستوى 

  وباالستناد إل  وأبعاده والدرجة الكلية للمقياس مهارات التواصل بالنسبة لعبارات مقياس مهارات التواصل

 ( عبين ذلك:17لمعيار المعتمد في تفسير درجة مهارات التواصل وجدول )ا

 محاور المقياس ككل:افات المعيارية ومستوى المهارة لالمتوسطات الحسابية واالنحر -1
(19)جدول  

ابيمحاور المقياس مرتبة تنازليا  حسب المتوسط الحسافات المعيارية ومستوى المهارة لالمتوسطات الحسابية واالنحر   
 

 

 

 

 

 

 

عينة الدراسة لمهارات التواصل بالنسبة ألبعاد المقياس أفراد ن مستوى امتةاك أ( 19عتضح من جدول )

  وبي قيم متقاربة فيما بينها (3.13-3.58تراوح المتوسط الحسابي ) إذ  كانت بين المستوى المرتفع والمتوسط

(  وفي المرتبة 3.58حسابي)وبمتوسط  مرتفع بمستوى (واضحة رسائل إرسال)فجاء في المرتبة األول  محور 

(  وفي المرتبة الثالثة جاء محور 3.33حسابي )وبمتوسط بمستوى متوسط   (اإلصغاء)الثانية جاء محور 

خيرة جاء محور (  وفي المرتبة األ3.25)وبمتوسط حسابيبمستوى متوسط  (تقدعم وقبول التغذعة الراجعة)

(  وبالنسبة للمجموع الكلي كانت 3.13متوسط حسابي )بمستوى متوسط  وب (التعامل مع التفاعةات العاطفية)

 (.3.33حسابي )وبمتوسط   اً مستوى مهارات التواصل لدى العينة متوسط

إل  المزعد من التدرع   –أفراد عينة الدراسة  –وبلورة عامة فإن بذه النتيجة تؤكد حاجة بؤالء الطلبة 

تعزى بذه النتيجة إل  نمط أو أسلوب التعليم المتراكم الذي مر به بؤالء  والتأبيل عل  مهارات التواصل  وقد

إذ قلة تركيز التعليم عل  تنمية مختلف مهارات الطال  واالبتمام بعملية التلقين والحفظ في أثناء   الطلبة

3.58 .682 

 متوسط 466. 3.33

 متوسط 470. 3.25

 متوسط 689. 3.13

 طمتوس 365. 3.33
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وعنطب   لمهارات.دراستهم وقلة استخدام استراتيجيات التدرعس الحدعثة وأسالي  التقوعم التي تكس  الطلبة بذه ا

( أن التفاعل اللفي بو كل ما علدر عن المعلم 2013(آخرعنالهادي وعبد إليه  أشاربذا التفسير مع ما 

ات وحركات وكةام  من أجل تبادل األفكار والمعار  والمشاعر  وعقود إل  أشاروالطلبة في غرفة اللف من 

قبال بة عل  اإلية متحركة من جهة تشجع الطلوبو عملية دعناميك  فهم مشترك بما ععرض من معار  وآراء

وبناك اختةا  بين معلم المادة ومعلم   بداعاإللمعلم فرصة أكبر للعطاء وعل  التعلم  ومن جهة أخرى تتيح ل

فهو ملم بمادته ومجيد فيها  بينما معلم الطلبة  فيعطي للعةاقات   هتّ فمعلم المادة عقدم مادة علمية بحالطلبة  

 مساحة أوسع عسودبا الد ء والثقة بالنفس حيث عشعر الطلبة باألمان واالطمئنان.االجتماعية 

ء عل  منهج السمع والطاعة د األبناإذ تعوّ  ؛سرعة أو االجتماعيةألنمط التربية ا إل بذه النتيجة  وتعود

ناء عملية اعر في أثحرعة التعبير عن األفكار والعواطف والمشوالرأي احة الفرصة أمامه إلبداء إتوقلة 

 أشارطب  بذا التفسير مع ما نحلل عليها الشخص. وعأن عوقلة التغذعة الراجعة التي عمكن قناع التواصل  واإل

ما عكون المانع من التعبير بو األسلوب التسلطي الذي عتبعه األبل في  أن كثيراً من ( 78 ص2010(إليه بكار

   وعكون النقد شبه معدوم  وأحيانا ال ععبر عن ذاته.تعبير ضيَّقةلالتربية؛ حيث تكون المساحة المتاحة ل

العينة إل  حد ما بجوان  عملية التواصل والتي تلع  فيها اإلعماءات أفراد ذلك إل  قلة معرفة  ععودوقد 

في كيفية  األفرادوالتعابير ومستوى اللوت ونغمته دوراً مهماً  وقد عترت  عل  ذلك اختةا  طبيعية بؤالء 

وت وما عتلل بذلك من طبيعة الموقف والحالة المزاجية والعاطفية والنفسية والمعرفية للشخص تأثربم بالل

-50( أن لغة الجسد تنقل نسبة )2012إليه )فهمي وعبد الجواد  أشارطب  بذا التفسير مع ما نالمستقبل. وع

وبما عشكةان معاً  (%30-15%( وبي الجزء األبم في العملية التواصلية  بينما تنقل نبرة اللوت نسبة )80

 %( من الرسالة.95-65نسبة )

 :ثالثا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 الذي عنص عل : ما مستوى اللحة النفسية لدى طلبة جامعة نزوى ؟

من أجل اإلجابة عل  بذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارعة ومستوى         

ة بالنسبة لعبارات مقياس اللحة النفسية  وباالستناد إل  المعيار المعتمد في تفسير درجة اللحة اللحة النفسي

 ( عبين ذلك:17النفسية وجدول )
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  (20)جدول
 نتائج عينة الدراسة على مقياس الصحة النفسية لعبارات المقياس مرتبة تنازليا  حسب المتوسط الحسابي
  الفقــرات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري مستوى المرونة

  .1 أنا سعيد مع أسرتي 4.25 1.160
  .2 أتوقع األحسن 4.15 1.136 مرتفع
  .3 لدي أمل في المستقبل 4.14 1.177 مرتفع
  .4 أنا مقتنع بنفسي 4.13 1.164 مرتفع
  .5 أشعر باألمان 4.11 1.154 مرتفع
  .6 حياتي لها قيمة كبيرة 4.08 1.247 مرتفع
  .7 أنظر إلى المستقبل بكل تفاؤل 4.07 1.219 مرتفع
  .8 معنى لها حياتي أن أدرك 4.05 1.211 مرتفع
  .9 كبيرة بنفسي ثقتي 4.04 1.170 مرتفع
  .10 قوية إرادتي 4.03 1.186 مرتفع
  .11 واقعية أهدافا   لنفسي أضع 4.03 1.221 مرتفع
  .12 قدراتي في أثق 4.03 1.142 مرتفع
  .13 بتفاؤل حياةال على مقبل أنا 4.01 1.195 مرتفع
  .14 جميلة الحياة لي تبدو 4.01 1.180 مرتفع
  .15 الحياة أحب 4.00 1.208 مرتفع
  .16 بالحيوية مليء أنا 3.98 1.155 مرتفع
  .17 حياتي في ناجح أنا 3.97 1.150 مرتفع
  .18 للمستقبل خطط لدي   3.97 1.214 مرتفع
  .19 مشرق مستقبلي أن أشعر 3.96 1.192 مرتفع
  .20 بالسعادة أشعر 3.96 1.190 مرتفع
  .21 نفسي عن راض أنا 3.95 1.238 مرتفع
  .22 إمكانياتي أعرف 3.95 1.185 مرتفع
  .23 أنا قادر على إنجاز ما يجب علّي القيام به 3.93 1.113 مرتفع
  .24 أستمتع بحياتي 3.92 1.200 مرتفع
  .25 معنوياتي مرتفعة 3.91 1.238 مرتفع
  .26 أفكاري عن نفسي إيجابية 3.91 1.173 مرتفع
  .27 أشعر أنني اآلن أحسن حاال من الماضي 3.90 1.268 مرتفع
  .28 أنا منسجم مع من حولي 3.90 1.145 مرتفع
  .29 أستمتع بوجودي مع اآلخرين 3.89 1.219 مرتفع
  .30 أشعر باالنشراح 3.88 1.185 مرتفع
  .31 أشعر أن حياتي تسير في االتجاه الصحيح 3.80 1.188 مرتفع
  .32 واجهة األزماتلدي القدرة على م 3.80 1.167 مرتفع
  .33 أشعر بالراحة 3.79 1.259 مرتفع
  .34 أشعر بأن الحياة مليئة بالمتع 3.76 1.205 مرتفع
  .35 أشعر أنني محظوظ في حياتي 3.73 1.238 مرتفع
  .36 أستطيع أن أسترخي 3.72 1.212 مرتفع
  .37 أنا شخص نشيط 3.71 1.209 مرتفع
  .38 انفعاالتي متوازنة 3.55 1.217 مرتفع
  .39 مزاجي معتدل 3.38 1.241 متوسط
  .40 أستطيع التغلب على القلق 3.37 1.192 متوسط

 0,874 3,91  

المرتفع )ن مستوى اللحة النفسية لدى عينة الدراسة كانت ضمن المستوعات أ( 20عتضح من جدول )          

في حين ظهر أن مستوى اللحة (  3.37- 4.25تراوح المتوسط الحسابي بين ) إذ  (جداً والمرتفع والمتوسط
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(  وبذه النتيجة تشير إل  تمتع أفراد العينة عامة 3.91وبمتوسط حسابي )  جاء بمستوى مرتفع الكلي قد

النفسية لدى أفراد عينة  المرونةالرتباط ارتفاع مستوى  ذلك نتيجةً  تأتيبمستوى مرتفع من اللحة النفسية  وقد 

(  وقد تفسر 18النتائج المشار إليها في  الجدول ) تضح ذلك منالنفسية  كما الدراسة بارتفاع مستوى اللحة ا

ن أفراد العينة ععيشون في مجتمع مسالم عتسم إإذ  ؛ذلك نتيجة لعوامل التنشئة االجتماعية والمعتقدات الدعنية

ي بطبيعته مجتمع مسالم مانن المجتمع العُ أبالتعاون والتسامح وعدعو إل  األلفة والح  بين الناس  باإلضافة إل  

ن الحكومة وفرت سبل العيش الكرعم للمواطن وحرصت عل  تقدعم الخدمات أودود عنبذ العنف والكرابية  كما 

عوامل سابمت في ارتفاع مستوى اللحة النفسية لدى أفراد  هوبذ  الضرورعة له لينعم باألمن واالستقرار

لنفسية العامة ألفراد العينة التي قد تتسم بخلوبم من األمراض العينة  كما قد تعزى بذه النتيجة إل  الحالة ا

هم ساعدتهم في تطوعر دعالنفسية كاضطراب السلوك أو التوتر  وارتفاع مستوى كفاءة الوظائف النفسية ل

من صحتهم النفسية. وقد اتفقت نتيجة ذلك عزز فقدراتهم ومواجهة الضغوط والتحدعات دون عأس أو استسةام  

التي كشفت ارتفاع  (2014الملري   ؛2014 الخليل ؛2012)الحافظ  دراسةتوصلت إليه اسة مع ما بذه الدر

 أفراد عينة الدراسة.مستوى اللحة النفسية لدى 

بمستوى مرتفع جداً وبمتوسط حسابي   وعتبين أن عبارة "أنا سعيد مع أسرتي" جاءت في المرتبة األول          

اد العينة بحياة مستقرة مع أسربم وإل  الترابط األسري للمجتمع الُعماني والدعم إل  تمتع أفر وتعزو(  4.25)

الذي عتسم  سري( أن المناخ األ156  ص1997كفافي )إليه ال أشار  وعتف  بذا مع ما عموماً  األسرةالمقدم من 

اف  وتعليم التوالقدرات  بإشباع الحاجات النفسية كاالنتماء واألمن والح  واألبمية واالستقرار والقبول  وتنمية

فكار والمعتقدات السليمة  وتعليم التفاعل االجتماعي ي وتكوعن العادات واالتجابات واألالنفسي واالجتماع

 .النمو السوي واللحة النفسية عل  عساعد والتعاون  واحترام حقوق اآلخرعن

ا في المرتبة الثانية والمرتبة أمل في المستقبل" جاءت يوعتضح أن عبارة "أتوقع األحسن"  وعبارة "لد 

فسر ذلك ثقة أفراد العينة ع(  وقد 4.14( )4.15الثالثة بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي بلغ عل  التوالي )

للعمل  اً وواسع اً وافق اً خلب ن دراستهم في الجامعة تفتح لهم مجاالً أبأنفسهم وقدرتهم عل  التطوعر والنمو  كما 

ن اإلنسان المسلم دائما عل  عقين أن هللا تعال  لم عخلقه عبثا أل مشرق أفضل  كما بجد واجتهاد تمهيدا لمستقب

وعةاحظ أن . والسعي وعدم اليأس أو االستسةامن عليه العمل أو  عمار بذا الكونإوإنما خلقه لغاعة سامية وبي 

( وبذه العبارة 4.13عبارة "أنا مقتنع بنفسي" جاءت في المرتبة الرابعة بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي )

للحتهم النفسية  وقد عكون للعملية التعليمية  اً قوع اً تشير إل  ثقة أفراد العينة بأنفسهم وبقدراتهم وبذا عشكل داعم

إليه معرعس  أشاروتتف  بذه النتيجة مع ما  والتربية األسرعة أثر في غرس بذه الثقة بالنفس لدى أفراد العينة.
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عجابية إل  لدى الطال  القائمة عل  نظرة اإل ة الجامعية تعزز اللحة النفسية( أن الحيا353-352  ص2010)

 الذات  ومعتبراً نفسه قادراً عل  النجاح والتفوق  وواثقاً من نفسه  والتي بي شرط للتحليل الجامعي الجيد.

ا في ت النتائج إل  أن عبارة "مزاجي معتدل"  وعبارة "أستطيع التغل  عل  القل " جاءتأشاركما 

(  3.37( )3.38ي )بمستوى متوسط  وبمتوسط حسابي بلغ عل  التوال ة قبل األخيرة والمرتبة األخيرة المرتب

ن عليهم التضحية بكثير من أأفراد العينة وتفكيربم المستمر بالدراسة وبمتطلباتها  و اشتغالسب  فسر ذلك عوقد 

بسيطة من القل  قد تكون عامةاً مهماً ودافعاً قوعاً  ن وجود نسبةأوقتهم ألجل تحقي  التفوق األكادعمي  كما 

 للسعي نحو الجد واالجتهاد وعدم الخضوع أو الركون إل  الدعة والكسل والخمول.

 :: عرض نتائج السؤال الرابعرابعا  

مهارات  أبعاد النفسية ومستوى المرونةبل توجد عةاقة ذات داللة إحلائية بين مستوى الذي عنص عل :      

تم استخدام معامل  من أجل اإلجابة عل  السؤالتواصل ومستوى اللحة النفسية لدى طلبة جامعة نزوى؟ ال

 .ارتباط بيرسون

  (21) جدول
النفسية وأبعاد مهارات التواصل ومستوى الصحة النفسية المرونةمعامل ارتباط بيرسون بين مستوى   

 الصحة النفسية النفسية المرونة أوجه المقارنة

 0.444    ∗∗ 0.507   ∗∗ واضحة رسائل  إرسال

 0.309   ∗∗ 0.376   ∗∗ اإلصغاء

 0.160   ∗∗ 0.182   ∗∗ تقديم وقبول التغذية الراجعة

 0.084 0.054 التعامل مع التفاعالت العاطفية

 0.398   ∗∗ 0.446   ∗∗ التواصل الكلي

 0.797   ∗∗ − النفسية المرونة

 − 0.797   ∗∗ الصحة النفسية

 𝜶  ≤0.01داللة عند                           ∗∗ 

النفسية  المرونةوجود عةاقة طردعة موجبة وذات داللة إحلائية بين مقياس ( 21عتضح من جدول)           

النفسية أدى  المرونةنه كلما ارتفع مستوى أ ععني  وبذا اللحة النفسيةوقائمة مهارات التواصل الشخلي و

إل  ارتفاع في مستوعات مهارات التواصل وكذلك اللحة النفسية  وقد تفسر وجود عةاقة طردعة موجبة  ذلك

ألن اإلنسان الذي عتمتع  ؛وقائمة مهارات التواصل الشخليالنفسية  المرونةوذات داللة إحلائية بين مقياس 

والتفاعل  خرعندرة عل  تقبل اآلكون لدعه القتإذ  ؛بمستوى مرونة نفسية مرتفع عمتلك خاصية لتواصل فعالة

معهم بإعجابية وعدم االصطدام بهم  ومعرفة أحوال المخاطبين له  وبذا بخةا  اإلنسان األقل مرونة فهو 

وتكون قدرته عل  التفاعل واالندماج معهم ضعيفة  كما  خرعنوالخةا  مع أفكار اآل الِلداممعرض للكثير من 
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تساعد الشخص عل  التكيف والتقييم اللحيح  التي النفسية المرونة العوامل إحدىبي ن مهارات التواصل أ

وفتح باب الحوار وتوسع مجال اللراحة والشفافية في التواصل بين   وتفهم الطر  اآلخر  لخطاب المتحدث

  وبذا كله عنتج قدرة أكبر عل  التكيف مع اللعوبات والمواقف الضاغطة أو غيربا وعتمكن الشخص األفراد

ت إليه الجمعية أشاروتنسجم بذه النتيجة إل  ما  يطرة عل  انفعاالته والتعبير عنها بمرونة عالية.من الس

وصورة   النفسية مثل وضع خطط مرنة مع الثقة بالنفس المرونةن بناك عوامل ترتبط بأاألمرعكية لعلم النفس 

باإلضافة إل   (.APA,2010) فاعاتواالند  والقدرة عل  إدارة المشاعر ومهارات التواصل  الذات اإلعجابية

عل  التواصل مع الحياة ومواجهة  األفرادعنلر أساسي في قدرة  المرونةإليه غروتبرغ إل  أن  أشارما 

النفسية  المرونةإليه رعفيتش وشات أن أحد مكونات  أشاروكذلك ما  (.Grotberg,2003,P.1الشدائد )

 (Reivich & Shatte, 2002,P.55-59التواصل والتفتح )

التعامل مع التفاعةات حلائية بين محور إبينما عوجد بناك عةاقة طردعة موجبة منخفضة وذات داللة 

عندما عتعرض الشخص ألي حدث ضاغط أو  هالنفسية  وتفسر الباحثة ذلك بأن المرونة مع مقياس العاطفية

لعواطف في بذه األحداث أو مشكلة قد عستطيع مواجهتها بكل مرونة وتكيف وانسجام  ولكن عندما تدخل ا

قد ال عستطيع التحكم بهذه العواطف. وتتف  بذه الدراسة  هألن ؛المواقف قد عستلع  الشخص أن عكون مرناً فيها

ذوي  األفرادن إعجابية  إذ واالنفعاالت اإل المرونةبين  اً عالي اً ( ان بناك ارتباطOng)آخرعنو مع دراسة أونغ

قل مع انفعاالت سلبية  األ المرونةذوي  األفرادعتلفون بانفعاالت إعجابية عكس  ةالمرونعالية من المستوعات ال

ن ليس بناك نهاعة أحيث عواجهون صعوبة في تعدعل االنفعاالت السلبية وعظهرون رد فعل حساس وععتقدون 

 (.Ong & et al.,2006,P.730)للتجارب اللعبة لضغوطات الحياة 

النفسية  المرونةوجبة وذات داللة إحلائية بين الدرجة الكلية لمقياس كما قد تفسر وجود عةاقة طردعة م

النفسية تحقي  اللحة النفسية الجيدة  فعندما عكون اإلنسان  المرونةألن من ثمرات ؛ ومقياس اللحة النفسية

لمناسبة وإعجاد البدائل ا خرعنمرنا فإن ذلك عقوده إل  التوازن في أمور حياته والقدرة عل  التعاعش مع اآل

التعرض للنكبات  عل   عندوتعدعل سلوكه واالستجابة للظرو  المتغيرة  ومقاومة المحن وتجن  االنهيار 

نهم أمن خلائص المرنين  هنأحادعة النمطية  كما نين فإن سلوكهم عتلف بالتلل  واألغير المر األفرادعكس 

مجتمع من حولهم ومقدرتهم عل  تحمل متطلبات عتسمون بالنضج االجتماعي واالنفعالي والتواف  مع أنفسهم وال

الحياة ومواجهة ما ععترضهم من مشكةات  وتقبلهم لحياتهم وشعوربم بالسعادة والرضا  وتحقي  الراحة 

واالطمئنان  وكل تلك المظابر بي من مظابر اللحة النفسية  التي تقود إل  اللحة النفسية عموماً  نابيك عن 

خفف فقط من وقع األحداث الضاغطة فحس   بل تعد ملدراً لللمود والمقاومة النفسية ال ت المرونةأن 
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  تؤدي إل  التواف  النفسي واالجتماعي المرونةوالوقاعة من األثر الذي تحدثه األحداث الضاغطة عموماً  ف

يئة بالتغيير الحركة الدعنامية التي تتناول السلوك والب ععنيوالتواف  بو العمود الفقري لللحة النفسية ألنه 

وربطت الجمعية األمرعكية لعلم النفس بين اللحة النفسية والتعدعل مما عؤدي إل  تجاوز المشكةات والعقبات. 

ة لللحة النفسية بأن لها أوجهاً ونماذج وتلورات مختلفة  فينظر لها شارالنفسية وذلك من خةال األ المرونةو

وروتنبرغ  تود(. أما APA,2005,p.24لتغل  عل  الضراء)أحياناً مرونة تمكن الشخص من مقاومة المحن وا

ة المكونات الرئيسة المتممة لللحة النفسية فهي تلنع مسابمة رئيس إحدىالنفسية بي  المرونةفحدد أن 

  (.,p.8662010Todd & Rottenberg,)ة دائمةيلرفابية عومية وصحة نفس

التي (Hartley & Michael,2011لي وماعكل )وقد توافقت نتائج بذه الدراسة مع نتائج دراسة بارت  

أكدت نتائج  كماالداخلية والخارجية واللحة النفسية   المرونةن بناك عةاقة مشتركة بين عناصر بأ قضت

لطلبة كانت العنلر األكثر الداخلية ل المرونةعل  أن ( Hartley & Michael,2013دراسة بارتلي وماعكل)

نفسية  عضا  إل  ذلك وجود ارتباط  مشكةاتطلبة الذعن ععانون من التلف عند وعتم استغةالها بشكل مخ أبمية 

الشخلية قد  المرونةواللحة النفسية. كما تؤكد نتائج الدراسة أن إطار  المرونةكبير بين عناصر  اً حلائيإدال 

معية بلورة أكثر نفسية للتكيف مع التعقيدات المتعلقة بالدراسة الجا مشكةاتطلبة الذعن ععانون من العساعد 

 & Kajbafnezhadة كيشي )وخان ادنتائج دراسة كاجبنيز أظهرتو .هم الجامعيئفعالية ورفع قدرات أدا

Khaneh keshi, 2015 النفسية واللحة النفسية بشكل عام عند  المرونة( وجود معامل ارتباط كبير بين

بلورة  ىخرة النفسية تعزز كل منهما األواللح المرونةإذ تميل إل  أن طالبات في جامعة أزاد اإلسةامية.

 الذعن عتمتعون بلحة نفسية عالية لدعهم مرونة عالية كذلك.  األفراددورعة. وأن 

 :خامسا : عرض نتائج السؤال الخامس

 المرونةمستوى في  (0.05عند مستوى داللة )الذي عنص عل : بل توجد فروق ذات داللة إحلائية       

لمتغيرات )الجنس  والعمر   تعزىاصل واللحة النفسية لدى عينة من طلبة جامعة نزوى النفسية ومهارات التو

 والدرجة العلمية(؟والكلية  

 (T-Testعل  السؤال تم استخدام المتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارعة واختبار )من  أجل اإلجابة       

العمر  والكلية  والدرجة لمتغير  (One- Way Anova) واختبار تحليل التباعن األحادي  سلمتغير الجن

 وعتضح ذلك من خةال اآلتي:  العلمية
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 بالنسبة لمتغير الجنس: -1

النفسية  المرونة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارعة بالنسبة لمستوى 22عوضح الجدول )    

 :(T-Testنث ( واختبار )ومحاور مهارات التواصل واللحة النفسية تبعا لمتغير الجنس )ذكر  أ

 (22)جدول

 النفسية ومحاور مهارات التواصل والصحة النفسية تبعا لمتغير الجنس المرونةبالنسبة لمستوى T-TEST اختبار  

 العدد النوع المقيـاس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 Tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 اتجاه الداللة

 النفسية المرونة
 0.78430 3.7023 403 ذكر

 اإلناثلصالح  ∗0.002 3.3091 998
 0.67507 3.8502 597 أنثى

 محاور مهارات التواصل

 رسائل  إرسال
 واضحة

 0.71429 3.5253 403 ذكر
 اإلناثلصالح  ∗0.023 2.272 998

 0.65751 3.6267 597 أنثى

 اإلصغاء
 

 0.44879 3.2717 403 ذكر
 اإلناثلصالح  ∗0.001 3.308 998

 0.47356 3.3706 597 أنثى

تقديم وقبول 
 التغذية الراجعة

 0.47888 3.2230 403 ذكر
 غير دالة 0.095 1.672 998

 0.46347 3.2737 597 أنثى

التعامل مع 
 التفاعالت العاطفية

 0.68505 3.1216 403 ذكر
 غير دالة 0.618 0.499 998

 0.69214 3.1438 597 أنثى

المجموع الكلي 
 للتواصل

 0.35439 3.2884 403 ذكر
 اإلناثلصالح  ∗0.003 2.992 998

 0.37111 3.3587 597 أنثى

 الصحة النفسية
 

 0.82826 3.8137 403 ذكر
 اإلناثلصالح  ∗0.001 3.396 998

 0.74682 3.9881 597 أنثى

 𝜶  ≤0.05داللة عند ∗

( في مستوى 𝛼  ≤0.05داللة )الحلائية عند مستوى إق ذات داللة ( وجود فرو22) عتضح من جدول

ن أ  وبذا معناه اإلناثلدى عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس للالح  النفسيةالنفسية ومستوى اللحة  المرونة

من الذكور. أما عن مستوى مهارات  اإلناثالنفسية ومستوى اللحة النفسية أفضل عند  المرونةمستوى 

  وكذلك في المجموع الكلي (اإلصغاء)و ( واضحةرسائل  إرسال)فروق بالنسبة لمحورعن  فوجدتل التواص

 ( تقدعم وقبول التغذعة الراجعة)محورعن الفي  إحلائياً دالة  اإلناث  بينما لم تكن بناك فروقٌ كان للالح 

 .(التعامل مع التفاعةات العاطفية)و

  اإلناثلدى عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس للالح  النفسية ةالمرونالباحثة وجود فروق في مستوى  وتعز

  كذلك مجتمعنا اإلناثتحمل الضغوط النفسية بدرجة أكبر من  من إل  التركي  الفسيولوجي للذكور الذي عمكنهم

 قلة تعرضهن للضغوط والمواقف ععنيمما بحماعة ورعاعة المرأة ط يتحالتي بحكم العادات والثقافة السائدة 

وترتفع لدعهم درجة التوقعات والمطال  بوصفهم ذكوراً مما   إذ عواجهون األعباءبعكس الذكور   اللعبة

كلما زاد  األفرادأن  (Buss) إليه بس أشاربذا التفسير مع ما  ععرضهم لضغوط أكبر ومرونة أقل. وعنسجم
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(. Buss, 1961,P.283) جزعاللمنبهات الخطيرة وملادر اإلتفاعلهم مع المجتمع أصبحوا أكثر عرضة 

ت أن أشار( التي Netureli & et al., 2008, P.990) نجرلي وآخرعن وتتف  بذه النتيجة مع نتائج دراسة

 .البرعطانية األسرةفي  أكثر مرونة مقارنة مع الذكور اإلناث

نتائج  مع ةمتناقضفهي النفسية  المرونةفي مستوى لدراسات التي تناولت متغير الجنس بالنسبة لأما 

شقورة و ؛2012وآل شوعل ونلر ؛2011للالح الجنسين )كيلر اً فروق توجدن بناك دراسات إإذ  الدراسة 

(  بناك دراسات 2014وجابر ؛2009)إبرابيمللالح الذكور اً فروق توجد(  بينما بناك دراسات 2012

؛ آل 20012؛ الزبيريFriborg & et al.,2004)ائجها عدم وجود فروق بين الجنسيننت أظهرت

(.وترى الباحثة أن بذا االختةا  بين عينة دراستها والعينات التي في بذه الدراسات قد تعود إل  2008غزال

 التي تتمتع بها أفراد عينات الدراسة. أو التخللات أو حجم العينة البيئات

 رسائل سالإر)بالنسبة لمحور اإلناثللالح  مهارات التواصل محاور في الباحثة وجود فروق وقد تعزو

 اً وتركيز وإصغاءً  اً ألنهن بطبيعتهن أكثر بدوء  كذلك في المجموع الكلي  (اإلصغاء)ومحور   (واضحة

ن عتم فهمهن بطرعقة خاطئة أو عتم نقل رسائل غير أخوفاً من   خرعنوحساسية في أثناء عملية التواصل مع اآل

إليه  أشارذاتي. وتنسجم بذه النتيجة مع ما عل  ضبط النفس واالنضباط ال قدارتهنمباإلضافة إل   واضحة 

عستخدمن النلف األعسر من الدماغ المسؤول عن القدرات اللغوعة  اإلناثن أ( Silverman,2007سيلفرمان )

 وفهم المفردات والدقة وإعجاد التفاصيل.والكةام والتعبير اللغوي العليا وعمليات بناء الخبرة  والطةاقة اللغوعة 

ن إأدق من حاسة السمع لدى الذكور  إذ  اإلناثأن حاسة السمع لدى  ا أكده علم األحياءباإلضافة إل  م

  المعلومات الواردة من حاسة السمع عتم توزععها بشكل مكثف أكثر من الذكور بسب  انتشار المادة البيضاء

بسب  آليات توزعع ات االجتماعية في التواصل بشكل أفضل وشاروععتقد أن بذا سببه بو القدرة عل  رصد اإل

 . http://goo.gl/hThg المعلومات ضمن الدماغ

وجود فروق في مستوى اللحة النفسية لدى عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس للالح الباحثة  وتعزكما 

أكثر  اإلناث ألن عن الذكور  اإلناثمع أبنائهم وتمييز  األسردمه بعض تخستتالذي  األسالي   إل  اإلناث

 الحلول عل  الدعم االجتماعي قوة فيبطبيعتها  وأكثر ارتباطا باألبل واألصدقاء  وأكثر  وحناناً عاطفة 

أن األسلوب التسلطي الذي )2007)أبو سنينة  إليه أشارما وتتف  بذه النتيجة مع عكس الذكور   والمعنوي

 .اإلناثللضغوط النفسية من  ةكونوا أكثر عنفاً وعرضه اآلباء مع الذكور عقود إل  أن عمعستخد

متناقضة مع نتائج الدراسة  فهي في مستوى اللحة النفسية أما بالنسبة للدراسات التي تناولت متغير الجنس 

(  بينما بناك دراسات ,2014Singh & Khandelwal) للالح الجنسين اً أوجدت فروق بناك دراسة حيث

http://goo.gl/hThg
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؛ شكري 2012؛ عبدالخال   Sharma  & Dua, 2011؛2006ور)عرطول للالح الذك اً وجدت فروق

نتائجها عدم  أظهرتبناك دراسات و (.2016؛ سوفغالم Abdel-Khalek & Lester,2016؛ 2014وكرعم 

  وترى الباحثة أن بذا االختةا  (2014؛ الملري 2014؛ خليل 2012وجود فروق بين الجنسين )الحافظ 

ات التي في بذه الدراسات قد تعود إل  البيئات أو حجم العينة التي تتمتع بها أفراد بين عينة دراستها والعين

 عينات الدراسة.

 بالنسبة لمتغير العمر: -2

النفسية  المرونةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارعة بالنسبة لمستوى (23عوضح الجدول ) إذ        

كما عوضح   سنة فأكثر( 30  29-22  21-18لمتغير العمر) ومحاور مهارات التواصل واللحة النفسية تبعا

 .( تحليل التباعن األحادي24الجدول رقم )

(23)جدول  

النفسية وأبعاد مهارات التواصل والصحة النفسية تبعا  المرونةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمستوى  
 لمتغير العمر

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة العمرية المقيـاس

 
 النفسية المرونة

 

18-21 455 3.7469 0.75273 
22-29 421 3.8101 0.67902 

 0.76045 3.8849 124 سنة فأكثر 30

 محاور مهارات التواصل

 
 واضحة رسائل  إرسال

18-21 455 3.5297 0.72658 
22-29 421 3.6247 0.64397 

 0.62882 3.6601 124 سنة فأكثر 30

 اإلصغاء
 

18-21 455 3.3049 0.47021 
22-29 421 3.3613 0.46471 

 0.45257 3.3216 124 سنة فأكثر 30

 
تقديم وقبول التغذية 

 الراجعة

18-21 455 3.2115 0.47243 
22-29 421 3.2871 0.46138 

 0.48260 3.2913 124 سنة فأكثر 30

التعامل مع التفاعالت 
 العاطفية

18-21 455 3.1117 0.69702 
22-29 421 3.1504 0.69117 

 0.65401 3.1667 124 سنة فأكثر 30

 المجموع الكلي
 للتواصل
 

18-21 455 3.2934 0.37862 
22-29 421 3.3608 0.35666 

 0.33867 3.3629 124 سنة فأكثر 30

 الصحة النفسية
 

18-21 455 3.9058 0.82510 
22-29 421 3.9017 0.74296 

 0.77146 4.0167 124 سنة فأكثر 30
  

النفسية  المرونةمستوى  ن بناك بعض الفروق في المتوسطات الحسابية فيأ( 23عتضح من جدول )

اللحة النفسية لدى عينة الدراسة تبعاً لمتغير العمر  ومن أجل التأكد أن مستوى ومستوى مهارات التواصل و

 وتتضح النتائج  (One-Way ANOVA)ستخدام اختبار تحليل التباعن األحاديتم ا إحلائياً بذه الفروق دالة 

 (.24من خةال جدول )
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(24)جدول  

الصحة النفسية تبعا لمتغير العمرالنفسية ومحاور مهارات التواصل و المرونةتحليل التباين األحادي بالنسبة لمستوى    

مجموع  مصدر التباين المقيـاس
 المربعات

درجات 
 الحرية

سط متو
مستوى  Fقيمة  المربعات

 الداللة

 
 النفسية المرونة

 
 

 1.066 2 2.131 بين المجموعات

 0.524 997 522.021 داخل المجموعات 0.131 2.035

  999 524.152 المجموع الكلي
 محـاور مهـارات التـواصل

رسائل   إرسال
 واضحة

 1.378 2 2.756 بين المجموعات

 0.464 997 462.485 جموعاتداخل الم 0.052 2.971

  999 465.241 المجموع الكلي

 اإلصغاء

 0.354 2 0.707 بين المجموعات

 0.217 997 216.272 داخل المجموعات 0.196 1.631

  999 216.979 المجموع الكلي

تقديم وقبول التغذية 
 الراجعة

 0.727 2 1.454 بين المجموعات

 0.220 997 219.379 موعاتداخل المج ∗0.037 3.305

  999 220.833 المجموع الكلي

التعامل مع التفاعالت 
 العاطفية

 0.236 2 0.471 بين المجموعات
 0.475 997 473.821 داخل المجموعات 0.609 0.496

  999 474.292 المجموع الكلي

 المجموع الكلي
 للتواصل

 0.571 2 1.141 بين المجموعات
 0.133 997 132.617 داخل المجموعات ∗0.014 4.291

 1.378 999 133.759 المجموع الكلي

 الصحة النفسية
 1.066 2 1.388 بين المجموعات

 0.524 997 614.121 داخل المجموعات 0.324 1.127
  999 615.509 المجموع الكلي

( في 𝛼 ≤0.05مستوى داللة )حلائية عند إعدم وجود فروق ذات داللة  )24عتضح من جدول ) 

لدى عينة الدراسة تبعاً لمتغير العمر  وبذا عدل عل  تقارب  النفسية ومستوى اللحة النفسية المرونةمستوى 

رغم من اختةا  العمر. أما عن مستوى الالنفسية واللحة النفسية لدى عينة الدراسة عل   المرونةمستوى 

عينة الدراسة تبعاً لمتغير العمر في جميع المحاور ما عدا محور مهارات التواصل كان عدم وجود فروق لدى 

وألجل معرفة ملدر الفروق تم استخدام اختبار    وكذلك في المجموع الكلي.(تقدعم وقبول التغذعة الراجعة)

(LSD ) ( 25وبذا ما عوضحه الجدول.) 

 (25) جدول

 الراجعة، وكذلك في المجموع الكلي تبعا لمتغير العمر للمقارنات البعدية لمحور تقديم وقبول التغذية LSDاختبار  

 سنة فأكثر 30 29-22 21-18 المتوسط الحسابي العمر ورالمح

تقديم وقبول التغذية 
 الراجعة

18-21 3.2115 - 0.017∗ - 

22-29 3.2871 - - - 

 - - - 3.2913 سنة فأكثر 30

 المجموع الكلي
18-21 3.2934 - 0.006∗ - 
22-29 3.3608 - - - 

 - - - 3.3629 سنة فأكثر 30

 𝜶  ≤0.05داللة عند ∗
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تقدعم )بالنسبة لمحور كانت في مستوى مهارات التواصل  اإلحلائيةن الفروق أ( 25عتضح من جدول )

ومن (  29-22)( و21-18) ن مستوى الفئات العمرعة  وكذلك في المجموع الكلي بي(وقبول التغذعة الراجعة

ن مستوى امتةاك أ(  وبذا معناه 29-22) لفئة العمرعةان الفروق كان للالح أالحسابي عتضح خةال المتوسط 

بالنسبة للمستوعات  فروقٌ (  ولم تكن بناك 21-18) ( أفضل من29-22) لفئة العمرعةاات التواصل بالنسبة مهار

إل  أن أصحاب بذه الفئة  (29-22) تفسر الباحثة وجود بذه الفروق للالح الفئة العمرعة المتوسطةو  خرىاأل

 باآلخرعن اً في الجامعة واحتكاك وجوداً بم طلبة أغلبهم في السنة الدراسية الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أي أكثر 

 بأنفسهم وتفاعةاً  وثقةً  اً   لذا مروا بخبرات وتجارب أكثر  وأصبحوا أكثر استقةالية ونضجمعهمخذ والعطاء واأل

  مما عجعل اعتمادبم عل  أنفسهم وخبراتهم أقوى من الساب   أدى كل ذلك إل  تنمية مع البيئة المحيطة بهم

( أن السلوك اإلنساني بو محللة Maslow,1954) كده ماسلوأوبذا ما   مهارة تقدعم وقبول التغذعة الراجعة

  لتفاعل الفرد مع البيئة المحيطة به.

النفسية لدى عينة الدراسة تبعاً لمتغير العمر   نةالمروعدم وجود فروق في مستوى تفسر الباحثة بينما 

عجابية والخبرة  ة بل بعوامل أخرى مثل المشاعر اإلالنفسية ليست محددة بمرحلة عمرعة معين المرونةأن  بسب 

مرعكية بذا عتف  مع ما نشرته الجمعية األحداث التي عتعرض لها الفرد في حياته. والمواقف واألباإلضافة إل  

ن بذا الفرد ال ععاني من ضغوط أو أ ععنيالنفسية عل  فرد ما  ال  المرونةسمة  إطةاقن أنفسي في للط  ال

النفسية  المرونةألن الحزن أو األلم بي أعراض شائعة بين الناس  لذا فإن الطرع  إل   ؛ملاع  في حياته

ملاع  ونكبات وشدائد  كذلك عحتوى الكثير من المعاناة والضي   فالحياة ليست نزبة وليست في نفس الوقت 

عمتلكها البشر أو ال عمتلكونها  حيث تتضمن سلوكيات وأفكار واعتقادات عمكن  أن ماإليست سمة نفسية  المرونة

وتختلف نتيجة بذه الدراسة مع نتيجة دراسة نجرلي   (3  ص2013تعليمها وتنميتها لدى أي فرد )أبو حةاوة  

األصغر سناً  اإلناثبو أقوى منه في وكبر سناً األ اإلناثفسية متباعنة عند الن المرونةأن ت أشارالتي  آخرعنو

(Netureli & et al.,2008,P.990.)  دراسة أبرنوتختلف بذه النتيجة مع(Ahern,2007)  التي تناولت

 في أثناء األحداث الضاغطة. طلبةاللدى  مرونة عالية أظهرت التيو (20-18الفئة العمرعة )

 عدم وجود فروق في مستوى اللحة النفسية لدى عينة الدراسة تبعاً لمتغيرالباحثة عزو باإلضافة قد ت

فإذا توفرت العوامل واألسباب المتهيئة   ن اللحة النفسية ال تقتلر عل  مرحلة عمرعة دون أخرىأالعمر  إل  

ععيشون في بيئة  نهمألذلك أدى إل  تحقي  اللحة النفسية لدى الشخص بغض النظر عن عمره الزمني  كما 

مستوعاتهم النفسية متقاربة  باإلضافة إل  المناخ العام لدى طلبة  ت  واحدة وتحت ظرو  حياتية واحدة جعل

نشطة الطلبة  وما توفره الجامعة من األالجامعة من حيث االنظمة والقوانين والخطط الدراسية موحدة لكافة 
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ض والرحةات والزعارات المتنوعة لكل من الجنسين  ية والندوات والدورات والمؤتمرات والمعارةابطال

 أشارباإلضافة إل  االمن النفسي سواء كان داخل الجامعة أو خارجها وانعكاسه عل  صحتهم النفسية  وبذا ما 

( أن بناك عةاقة ارتباطية بين اللحة النفسية اإلعجابية واألمن النفسي  فعندما تشبع حاجة Wolpeإليه ولبي )

(. وقد اتفقت 2010)دروعش وشحاته الشعور باألمن ثمالطمأنينة أدى إل  الشعور بالراحة و  األمنالفرد إل  

( التي توصلت إل  عدم وجود فروق في مستوى اللحة 2014نتيجة بذه الدراسة مع نتائج دراسة الملري )

 العمر. الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير طلبة النفسية لدى

  :بالنسبة لمتغير الكلية -3

النفسية  المرونة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارعة بالنسبة لمستوى 26عوضح الجدول ) إذ        

الليدلة والتمرعض  االقتلاد  مهارات التواصل واللحة النفسية تبعا لمتغير الكلية)العلوم واآلداب ومحاور 

 ( تحليل التباعن األحادي.27  كما عوضح جدول )والعمارة( الهندسة ونظم المعلومات  واإلدارة

  (26)جدول
النفسية ومحاور مهارات التواصل والصحة النفسية  المرونةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمستوى 

 تبعا لمتغير الكلية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى الكلية المقيـاس

 
 النفسية المرونة

 
 

 0.68801 3.8796 489 العلوم واآلداب
 0.73835 3.8299 140 الصيدلة والتمريض

 0.72736 3.7033 230 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 
 0.77618 3.5794 140 الهندسة والعمارة

 محـاور مهـارات التـواصل

رسائل   إرسال
 واضحة

 0.64606 3.6629 489 العلوم واآلداب
 0.68468 3.7092 140 الصيدلة والتمريض

 0.71218 3.4106 230 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 
 0.69217 3.4837 140 الهندسة والعمارة

 اإلصغاء

 0.44772 3.3661 489 العلوم واآلداب
 0.49154 3.4125 140 الصيدلة والتمريض

 0.45572 3.2293 230 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 
 0.49169 3.2964 140 الهندسة والعمارة

تقديم وقبول 
 التغذية الراجعة

 0.44696 3.2551 489 العلوم واآلداب
 0.46432 3.3786 140 الصيدلة والتمريض

 0.49538 3.1799 230 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 
 0.49149 3.2393 140 الهندسة والعمارة

 التعامل مع
 التفاعالت العاطفية

 0.67767 3.1346 489 العلوم واآلداب
 0.65871 3.2107 140 الصيدلة والتمريض

 0.74478 3.0746 230 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 
 0.66252 3.1560 140 الهندسة والعمارة

 المجموع الكلي
 للتواصل

 0.35153 3.3592 489 العلوم واآلداب
 0.35488 3.4330 140 ريضالصيدلة والتم

 0.37403 3.2274 230 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 
 0.37389 3.2968 140 الهندسة والعمارة

 الصحة النفسية

 0.74073 3.9998 489 العلوم واآلداب
 0.81963 3.9495 140 الصيدلة والتمريض

 0.79495 3.9125 230 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 

 0.81183 3.6025 140 الهندسة والعمارة
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النفسية  المرونةفروق في المتوسطات الحسابية في مستوى ال(ان بناك بعض 26عتضح من جدول )        

ومن أجل التأكد من   اللحة النفسية لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير الكليةومستوى  ومستوى مهارات التواصل

من وتتضح    (One-Way ANOVA)تم استخدام اختبار تحليل التباعن األحادي لائياً إحأن بذه الفروق دالة 

 (.27خةال جدول )

(27)جدول  

النفسية وأبعاد مهارات التواصل والصحة النفسية تبعا لمتغير الكلية المرونةتحليل التباين األحادي بالنسبة لمستوى    

 مجموع المربعات مصدر التباين المقيـاس
درجات 
 ةالحري

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
مستوى 
 الداللة

 
 النفسية المرونة

 4.028 3 12.084 بين المجموعات

 0.514 995 511.668 داخل المجموعات ∗0.000 7.833

  998 523.752 المجموع الكلي

 محـاور مهـارات التـواصل

رسائل   إرسال
 واضحة

 4.520 3 13.559 بين المجموعات
 0.454 995 451.592 خل المجموعاتدا ∗0.000 9.958

  998 465.151 المجموع الكلي

 اإلصغاء
 1.358 3 4.075 بين المجموعات

 0.214 995 212.567 داخل المجموعات ∗0.000 6.358
  998 216.642 المجموع الكلي

تقديم وقبول التغذية 
 الراجعة

 1.155 3 3.465 بين المجموعات
 0.218 995 217.229 خل المجموعاتدا ∗0.001 5.291

  998 220.695 المجموع الكلي

التعامل مع 
 التفاعالت العاطفية

 0.567 3 1.702 بين المجموعات
 0.475 995 472.457 داخل المجموعات 0.311 1.195

  998 474.159 المجموع الكلي

 المجموع الكلي
 للتواصل

 1.492 3 4.476 بين المجموعات
 0.130 995 129.280 داخل المجموعات ∗0.000 11.484

  998 133.756 المجموع الكلي

 الصحة النفسية
 5.785 3 17.356 بين المجموعات

 0.600 995 597.460 داخل المجموعات ∗0.000 9.635
  998 614.816 المجموع الكلي

 𝜶  ≤0.05*داللة عند 

( في 𝛼  ≤0.05حلائية عند مستوى داللة )إد بعض الفروق ذات داللة ( وجو27عتضح من جدول )        

النفسية ومستوى اللحة النفسية لدى عينة الدراسة تبعاً لمتغير الكلية. أما عن مستوى مهارات  المرونةمستوى 

التعامل التواصل كان بناك بعض الفروق لدى عينة الدراسة تبعاً لمتغير الكلية في جميع المحاور ما عدا محور 

عة  وعتضح المحورللمقارنات  LSDمع التفاعةات العاطفية  ومن أجل معرفة ملدر الفروق تم استخدام اختبار 

 (.28ذلك من خةال )
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  (28) جدول

 النفسية ومحاور مهارات التواصل والصحة النفسية تبعا  لمتغير الكلية المرونةللمقارنات البعدية لمستوى  LSDاختبار 

 ليــةالك المقيـاس
المتوسط 
 الحسابي

العلوم 
 واآلداب

الصيدلة 
 والتمريض

 واإلدارةاالقتصاد 
 ونظم المعلومات

الهندسة 
 والعمارة

 
 النفسية المرونة

 
 

 ∗0.000 ∗0.002 - - 3.8796 العلوم واآلداب
 - - - - 3.8299 الصيدلة والتمريض

 - - - - 3.7033 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 
 - - - - 3.5794 ة والعمارةالهندس

 محـاور مهـارات التـواصل

 رسائل إرسال
 واضحة

 ∗0.006 ∗0.000 - - 3.6629 العلوم واآلداب
 - - - ∗0.000 3.7092 الصيدلة والتمريض

 - - - - 3.4106 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 

 - - - - 3.4837 الهندسة والعمارة

 اإلصغاء

 - ∗0.000 - - 3.3661 العلوم واآلداب
 - ∗0.000 - - 3.4125 الصيدلة والتمريض

 - - - - 3.2293 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 
 - - - - 3.2964 الهندسة والعمارة

تقديم وقبول 
 التغذية الراجعة

 - ∗0.004 ∗0.006 - 3.2551 العلوم واآلداب
 - - - - 3.3786 الصيدلة والتمريض

 - - - - 3.1799 ونظم المعلومات واإلدارةد االقتصا
 - - - - 3.2393 الهندسة والعمارة

 المجموع الكلي
 للتواصل

 - ∗0.000 ∗0.003 - 3.3592 العلوم واآلداب
 - - - - 3.4330 الصيدلة والتمريض

 - - - - 3.2274 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 

 - - - - 3.2968 الهندسة والعمارة

 الصحة النفسية

 ∗0.000 - - - 3.9998 العلوم واآلداب
 - - - - 3.9495 الصيدلة والتمريض

 - - - - 3.9125 ونظم المعلومات واإلدارةاالقتصاد 
 - - ∗0.000 - 3.6025 الهندسة والعمارة

 𝜶  ≤0.05داللة عند ∗

طلبة كلية العلوم واآلداب سية لدى النف المرونةفروق في مستوى  وجود( 28من جدول )الباحثة  الحظت   

إل  تكرار وعرجع ذلك  ونظم المعلومات وكلية الهندسة والعمارة  واإلدارةأعل  من طلبة كلية االقتلاد 

تمكنهم من النجاح في الحياة وعبور  وعليه جاءأدى إل  زعادة القدرة عل  التكيف مّما المواقف الضاغطة 

من  اً مناسب اً وامتةاكهم قدر طلبةجامعية  كذلك مشاركتهم في األنشطة الال ماللعاب التي تواجههم في حياته

وقدرتهم عل  التفكير بأشكاله المتنوعة  باإلضافة إل  استخدام البدائل وكل ذلك أدى إل  زعادة   الناحية المعرفية

ر عرضة ( إن الشباب الجامعي أكثConstance,2004النفسية لدعهم. وتؤكد دراسة كونستانس ) المرونة

حداث والمواقف المتعددة التي عواجهونها في حياتهم الجامعية د من االضطرابات النفسية بسب  األالعدعب لإلصابة

 (.351ص  2008 السميريوالتي تكشف إحساسهم باالستقةالية  وتحمل المسؤولية )أبوملطف  و
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شفت عن وجود فروق دالة والتي ك( 2009)قد اتفقت نتيجة بذه الدراسة مع نتائج دراسة إبرابيم  

 اإلعجابية لدى طلبة الفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة عين شمس تبعاً لمتغير التخلص المرونةإحلائيا في 

تبعاً الختةا  التخللات وبذا ما  النفسية المرونةوتختلف   دبية في البنية النفسيةاأل وللالح التخللات

 .(2012زبيري ال؛ Ahangar,2010)أبانجر أكدته دراسة

طلبة كلية العلوم واآلداب حيث ان مهارات التواصل جميع محاور تعزو الباحثة وجود فروق في كما 

ما مقارنة بطلبة كلية الليدلة أونظم المعلومات وكلية الهندسة والعمارة   واإلدارةأعل  من طلبة كلية االقتلاد 

طلبة بذه  أنذلك إل  سب  الباحثة  تعيد  وسط أقلوالتمرعض فإن طلبة كلية العلوم واآلداب حللوا عل  مت

والوجدانية  اإلنسانيةالكلية عتم تهيئتهم وإعدادبم للعمل في وظيفة عج  أن عتمتع صاحبها بمراعاة الجوان  

 من عملهم وواجبهم الوظيفي.  اً ين في المعاملة والتواصل الفعال عمثل جزءلإذ اتباع األسلوب ال  للمرعض

من طلبة كلية  اللحة النفسية فطلبة كلية العلوم واآلداب حللوا عل  متوسط أعل أما عن مستوى 

ما مقارنة بطلبة الهندسة والعمارة حللوا عل  متوسط أقل من طلبة كلية الليدلة أالهندسة والعمارة  

 ة بدراسةعلوم واآلداب إل  تأثر طلبة بذه الكليالالباحثة اتجاه بذه الفروق للالح كلية  ترجع  والتمرعض

المختلفة كدراسة األدب والفن والتارعخ وعلم النفس...إلخ وربما  اإلنسانيةالموضوعات ذات الللة بقضاعا 

في تعزعز مستوى اللحة النفسية وخبرات سابقة مةامسة لواقع حياة  اً مساعد عامةاً شكلت تلك الموضوعات 

من جوان  دراستهم مرتبطة بعملية بالتجرع   اً ن كثيرإإذ  ؛اإلنسان ومشكةاته  بخةا  طلبة الكليات األخرى

في محيط الجامعة  كما قد تعزى أعضا وجود  خرعنوإجراء االختبارات المخبرعة وبذا عقلل من تفاعلهم مع اآل

ن موضوع اللحة النفسية عةامس أفروق للالح طلبة كلية الليدلة والتمرعض ألن طلبة بذه الكلية عدركون 

بم ععون أبمية اللحة النفسية ودوربا في تعزعز أوجه حياتهم المختلفة  تخللهم بلورة مباشرة  و

في التحسن والشعور بالسعادة والرضاء عن الحياة  وقد اتفقت نتيجة بذه الدراسة مع دراسة  خرعنومساعدة اآل

 ( ووجود اختةا  ذات داللة إحلائية بين درجات المشاركين عل  استراتيجيات التدبر تبعاً 2006عرطول )

لمتغير التخلص  إذ وجد أن طلبة الكليات العلمية أكثر اعتماداً عل  استراتيجيات مثل االعتماد عل  الذات  

أكثر اعتماداً عل  االسترخاء والبحث  اإلنسانيةوالدعم العائلي  والتجن   والبحث عن دعم مهني  بينما الكليات 

( التي Lipson & et.al.,2016) آخرعنليبسن واسة عن تسلية. وقد اختلفت نتيجة بذه الدراسة مع نتائج در

 مشكةاتوالفن والتلميم أكثر عرضة لإلصابة ب اإلنسانيةوجدت متغيرات مهمة وبي إن الطلبة في العلوم 

نفسية ظابرة فإن معدالت العةاج تكون أقل ما عمكن عند  مشكةاتطلبة الذعن لدعهم النفسية من غيربم  بينما 

 سة. التجارة والهند طلبة
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 :بالنسبة لمتغير الدرجة العلمية -4

النفسية  المرونة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارعة بالنسبة لمستوى 29عوضح الجدول ) إذ     

ومحاور مهارات التواصل واللحة النفسية تبعا لمتغير الدرجة العلمية )دبلوم  تأبيل  بكالورعوس  ماجستير(  

 يل التباعن األحادي.( تحل30كما عوضح جدول )

(29)جدول  

النفسية ومحاور مهارات التواصل والصحة النفسية  المرونةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمستوى  
 تبعا لمتغير الدرجة العلمية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدرجة العلمية المقياس

 
 النفسية المرونة

 
 

 0.72393 3.6818 230 دبلوم

 0.49789 4.0150 64 تأهيل

 0.73095 3.3837 571 بكالوريوس
 0.75519 3.8989 135 ماجستير

 محـاور مهـارات التـواصل

 رسائل  إرسال
 واضحة

 0.69707 3.4130 230 دبلوم
 0.49220 3.7924 64 تأهيل

 0.69017 3.6132 571 بكالوريوس

 0.64811 3.6667 135 ماجستير

 اإلصغاء

 0.46829 3.2418 230 دبلوم
 0.41799 3.4180 64 تأهيل

 0.47035 3.3496 571 بكالوريوس
 0.44905 3.3611 135 ماجستير

تقديم وقبول التغذية 
 الراجعة

 0.49572 3.2261 230 دبلوم
 0.36208 3.2598 64 تأهيل

 0.46966 3.2557 571 بكالوريوس
 0.47509 3.2861 135 ماجستير

التعامل مع التفاعالت 
 العاطفية

 0.67359 3.1123 230 دبلوم
 0.60925 3.0911 64 تأهيل

 0.71374 3.1430 571 بكالوريوس
 0.64802 3.1593 135 ماجستير

 المجموع الكلي
 للتواصل

 0.34589 3.2520 230 دبلوم
 0.31948 3.3971 64 تأهيل

 0.37923 3.3446 571 بكالوريوس
 0.34454 3.3724 135 ماجستير

 الصحة النفسية

 0.78414 3.7993 230 دبلوم
 0.54399 4.0727 64 تأهيل

 0.81316 3.9204 571 بكالوريوس
 0.73566 3.0356 135 ماجستير

النفسية  المرونةفروق في المتوسطات الحسابية في مستوى الن بناك بعض ( أ29عتضح من جدول )       

رات التواصل ومستوى اللحة النفسية لدى عينة الدراسة تبعاً لمتغير الدرجة العلمية  ومن أجل ومستوى مها

 (One-Wayاألحادي تم استخدام اختبار التحليل التباعن األحادي إحلائياً التأكد من أن بذه الفروق دالة 

ANOVA (( 30وذلك من خةال جدول.)   
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(30)جدول  

النفسية ومحاور مهارات التواصل والصحة النفسية تبعا لمتغير الدرجة  المرونةلمستوى تحليل التباين األحادي بالنسبة  
 العلمية

 مصدر التباين المقيـاس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
مستوى 
 الداللة

 
 النفسية المرونة

 2.519 3 7.557 بين المجموعات
 0.519 996 516.595 داخل المجموعات ∗0.002 4.856

  999 524.152 المجموع الكلي

 محـاور مهـارات التـواصل

 رسائل  إرسال
 واضحة

 3.636 3 10.908 بين المجموعات
 0.456 996 454.333 داخل المجموعات ∗0.000 7.971

  999 465.241 المجموع الكلي

 اإلصغاء

 0.877 3 2.632 بين المجموعات

 0.215 996 214.347 لمجموعاتداخل ا ∗0.007 4.077

  999 216.979 المجموع الكلي

تقديم وقبول التغذية 
 الراجعة

 0.107 3 0.322 بين المجموعات
 0.221 996 220.512 داخل المجموعات 0.693 0.484

  999 220.833 المجموع الكلي

التعامل مع 
 التفاعالت العاطفية

 0.567 3 1.702 بين المجموعات

 0.475 996 472.457 داخل المجموعات 0.861 0.250

  998 474.159 المجموع الكلي

 المجموع الكلي
 للتواصل

 1.492 3 4.476 بين المجموعات
 0.130 996 129.280 داخل المجموعات ∗0.002 5.169

  998 133.756 المجموع الكلي

 
 الصحة النفسية

 

 6.638 3 6.638 بين المجموعات
 608.872 996 608.872 داخل المجموعات ∗0.013 3.619

 615.509 999 615.509 المجموع الكلي

         

( في مستوى 𝛼  ≤0.05( وجود فروق ذات داللة احلائية عند مستوى داللة )30عتضح من جدول )         

غير الدرجة العلمية  أما عن مستوى مهارات النفسية ومستوى اللحة النفسية لدى عينة الدراسة تبعاً لمت المرونة

التعامل مع )ومحور  (تقدعم وقبول التغذعة الراجعة)عدا محور  في جميع المحاور ما فكانت الفروقالتواصل 

 LSDوكذلك في المجموع الكلي  ومن أجل معرفة ملدر الفروق تم استخدام اختبار   (التفاعةات العاطفية

 (.31ذلك من خةال )عة  وعتضح المحورللمقارنات 
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  (31) جدول

النفسية ومحاور مهارات التواصل والصحة النفسية تبعا  لمتغير الدرجة  المرونةللمقارنات البعدية لمستوى  LSDاختبار 

 العلمية

 ماجستير بكالوريوس التأهيل التربوي دبلوم المتوسط الحسابي الدرجة العلمية المقيـاس

 
 النفسية المرونة

 

 ∗0.006 - ∗0.001 - 3.6818 دبلوم
 - - - - 4.0150 التربوي تأهيل

 - - - - 3.3837 بكالوريوس

 - - - - 3.8989 ماجستير

 محـاور مهـارات التـواصل

رسائل   إرسال
 واضحة

 

 ∗0.001 - ∗0.000 - 3.4130 دبلوم
 - - - - 3.7924 التربوي تأهيل

 - - - - 3.6132 بكالوريوس
 - - - - 3.6667 ماجستير

 
 اإلصغاء
 
 

 ∗0.018 - ∗0.007 - 3.2418 دبلوم
 - - - - 3.4180 التربوي تأهيل

 - - - - 3.3496 بكالوريوس
 - - - - 3.3611 ماجستير

 
 المجموع الكلي

 للتواصل

 ∗0.002 - ∗0.005 - 3.2520 دبلوم
 - - - - 3.3971 التربوي تأهيل

 - - - - 3.3446 بكالوريوس
 - - - - 3.3724 تيرماجس

 الصحة النفسية
 

 ∗0.005 ∗0.048 ∗0.014 - 3.7993 دبلوم
 - - - - 4.0727 التربوي تأهيل

 - - - - 3.9204 بكالوريوس
 - - - - 3.0356 ماجستير

 𝜶  ≤0.05داللة عند ∗

بين مستوى النفسية كانت  المرونةفي مستوى حلائية إبناك فروق بأن ( 31نتائج في جدول )التشير   

ن أن خةال المتوسطات الحسابية عتضح خرى ومأدبلوم من جهة ومستوى التأبيل التربوي والماجستير من جهة ال

النفسية لدى  المرونةأي أنه كلما ارتفع مستوى التعليم عزز ذلك من مستوى   الفروق للالح التأبيل التربوي

تعليمية وعمر ال تهمتعلم عكتس  خبرات ومعار  في مسيرن الإعينة الدراسة  وقد تكون بذه النتيجة منطقية إذ 

النفسية لدعه. وتتف  بذه  المرونةولذا عكتس  العدعد من المهارات التي تمكنه من تعزعز مستوى   بتجارب أكثر

مستوعات األدن  من المن  األفرادن أ (Compbell & et al.,2009,P.107النتيجة مع دراسة كامبل وآخرعن )

 ذوي ماض قاس في الطفولة سجلوا نقاط مرونة منخفضة. األفرادو  عليمالدخل والت

وجود فروق إحلائية في جميع عدم  (31عتضح من جدول) مستوى مهارات التواصلبالنسبة لو   

بين الفروق بذه  كانتوموع الكلي    كذلك في المجاإلصغاءواضحة و رسائل إرسالالمحاور ما عدا محور 

وبذه   خرى للالح التأبيل التربويأومستوى التأبيل التربوي والماجستير من جهة  دبلوم من جهةالمستوى 

ن الفروق تتجه للالح التأبيل التربوي أي كلما ارتفع مستوى التعليم عزز من مستوى امتةاك أالنتيجة تشير إل  

تس  خبرات وعمر بتجارب وقد تكون بذه النتيجة منطقية إذ ان المتعلم عك العينة  األفرادمهارات التواصل لدى 

 .خرعنأكثر في عملية التواصل واالحتكاك مع اآل
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الفروق  بذه نأ  وفي مستوى اللحة النفسيةوجود فروق إحلائية إل  ( 31نتائج في جدول )التشير 

ن كانت بين مستوى الدبلوم من جهة ومستوى التأبيل التربوي والبكالورعوس والماجستير من جهة أخرى  وم

ن الفروق تتجه أ  وبذه النتيجة تشير إل  ن الفروق للالح التأبيل التربويأوسطات الحسابية عتضح خةال المت

 أفرادأي كلما ارتفع مستوى التعليم عزز ذلك من مستوى اللحة النفسية لدى   للالح المؤبل الدراسي األعل 

تساب الشخص العدعد من المعار  مواصلة التعليم واالستمرار فيه عساعد في اك أنّ العينة  وربما ععود إل  

صلة التعليم عزعد من شعور الشخص ان موأاللحة النفسية لدعه  كما  ةتقوع والخبرات والتجارب التي تمكنه من

بثقته بنفسه وقدرته عل  مواصلة النجاح وتحقي  اإلنجاز  وقد تكون بذه النتيجة منطقية إذ ان المتعلم عكتس  

. وقد اختلفت نتيجة بذه الدراسة مع نتائج خرعنملية التواصل واالحتكاك مع اآلخبرات وعمر بتجارب أكثر في ع

( والتي كشفت نتائجها عدم وجود في مقياس اللحة النفسية لدى طلبة الخدمة 2014دراسة الملري )

 طار توصلت دراسة باموندتغير الدرجة العلمية. وفي بذا اإلتعزى لممعة القدس المفتوحة االجتماعية في جا

(Hammond,2004 عن وجود تأثير للتعليم المستمر عل  اللحة النفسية  والرفاة  والحماعة والتعافي من )

ظهور  المشكةات التي تتعل  باللحة النفسية  والقدرة عل  التعامل مع اإلجهادات المحتملة والتي قد تحفز

 عاقة.وتطور األمراض المزمنة واإل

 :سادسا : عرض نتائج السؤال السادس

النفسية في التنبؤ باللحة النفسية ومهارات التواصل لدى طلبة  المرونةسهام إ مقدارالذي عنص عل : ما     

 جامعة نزوى؟

لدراسة  ( (Regression Linear أجل اإلجابة عل  السؤال تم استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيطمن     

انت النتائج وك  النفسية ومهارات التواصل واللحة النفسية ةالمرون العةاقة بين درجات أفراد العينة عل  مقياس

 (:32كما في الجدول )

(32)جدول  

النفسية في التنبؤ بالصحة النفسية ومهارات التواصل المرونةسهام إنتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط في مقدار   

المتغير 

 المستقل

المتغير 

 التابع

قيمة 

االرتباط 

R 

معامل 

د التحدي

 Rمربع 

 قيمة ف
داللة 

 ف
 Tقيمة 

مستوى 

 ت
 بيتا

معامل 

 االنحدار
 الثابت

 المرونة

 النفسية

مهارات 

 التواصل
446. 199. 248.05 000. 15.750 000. 446. 883. 849. 

الصحة 

 النفسية
797. 635. 1732.9 000. 41.629 000. 797. 735. 911. 

 𝜶  ≤0.05داللة عند ∗
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مهارات قد أسهمت بنس  مختلفة في تباعن كل من  النفسية المرونةأن  (32عتضح من خةال جدول )

 (.000( إل  وجود داللة إحلائية عند مستوى )36  حيث تشير النتائج في الجدول )واللحة النفسية التواصل

  للحة النفسيةل( .797  و)مهارات التواصللل (.446  وكانت قيمة بيتا )مهارات التواصللمعامةات االنحدار 

  مهارات التواصل%( من التباعن الحاصل في 19ما نسبته ) تفسرالنفسية  المرونةمقياس وكما عتضح ان 

اللحة  من التباعن الحاصل في%( 63) ةنسببي المتنبئ األكثر أبمية بها حيث فسرت النفسية  المرونةوكانت 

 .النفسية

سو  عتعرض لمواقف مختلفة  رعنخن الشخص في أثناء عملية تواصله مع اآلبأذلك  الباحثة وتفسر

وردة فعل متنوعة  وقد علطدم بالعدعد من معوقات التواصل التي تمنع عملية تبادل األفكار أو المعلومات أو 

وقد تؤدي إل  رفضها من الجهة المستهدفة كالحالة   ها أو تحر  معناباإرسالو االمشاعر أو تؤخر استقباله

أو استخدام المرسل بعض الملطلحات   ا الشخص عندما عرسل المعلوماتالمزاجية العاطفية التي عكون عليه

  أو عدم القدرة عل  التعبير الواضح واللياغة السليمة لعباراته  التي قد ال عحيط المستقبل بها علماً أو ال عفهمها

ي الوقت رسائل  فالواستقبال  إرسالشأنه أن ععي  من أو التشوعش الذي عحدث عند نقل المعلومات الذي 

أو تركيز   أو عدم القدرة عل  اإلنلات الجيد أو التسرع في اشتقاق النتائج قبل إتمام عملية التواصل  المناس 

وغير ذلك من   شباعها دون ابتمام بحاجات ودوافع المستقبلإالمرسل عل  األبدا  والحاجات التي عسع  إل  

  ولذا فإن تمتع الشخص بدرجة جيدة خرعناصله مع اآلا الشخص في أثناء توهاللعوبات والمواقف التي عواجه

النفسية سو  تساعده في التغل  وتجاوز بذه اللعوبات أو المشكةات في أثناء تواصله معهم إذ  المرونةمن 

في المحافظة عل  الهدوء االنفعالي واالتزان النفسي والتواف  الجيد مع  اً مهم النفسية عامةاً  المرونةتشكل 

  وإعادة النظر في أفكاره ومواقفه وقراراته تجاه خرعنعجابية للشدائد وامتلاص سوء تلر  اآلالمواجهة اإل

الطر  اآلخر  وتحقي  االنسجام والتكيف بين حاجاته من جهة  والضغوط من جهة أخرى  وسرعة البرء من 

ن بأ  كما قد تفسر خرعنالتأثيرات التي تحدث نتيجة وجود عوائ  أو عدم فهم في أثناء عملية التواصل مع اآل

تحكمهم  ععنيالذعن عتمتعون بمرونة نفسية عكونون أكثر مقدرة في الضبط الداخلي ألنفسهم مما  األفراد

 .خرعنبتلرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم عند تواصلهم مع اآل

كما أورد مقارعوس عدداً من مؤشرات اللحة النفسية وبي "تقبل الشخص لحدود إمكاناته  واستمتاع 

عمله ورضاه عنه  واإلقبال عل  الحياة بوجه عام  وكفاءة  في الشخص بعةاقاته االجتماعية  نجاح الشخص

الشخص في مواجهة إحباطات الحياة اليومية  واتساع أف  الحياة النفسية  وإشباع الشخص لدوافعه وحاجاته  

  1974االنفعالي" )مقارعوس  وثبات اتجابات الشخص  وتلدى الشخص لمسئولية أفعاله وقرارته  واتزانه

 (79-73ص
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النفسية تفسر ما نسبته  المرونة( أن المتغير المستقل وبو مقياس 32كما كشفت النتائج في جدول )         

وجود كثير من الجوان  بفسر ذلك ع%( من التباعن الحاصل في المتغير التابع وبي اللحة النفسية  وقد 63)

النفسية تشكل تكوعناً نفسياً  المرونةالنفسية واللحة النفسية  ف المرونةبطة بين المشتركة والمتداخلة والمترا

حداث اللادمة والملاع   وعستطيع توظيف الملادر النفسية األن الشخص من التواف  اإلعجابي مع عمكّ 

المحافظة عل  والثقافية واالجتماعية والبدنية للتواف  اإلعجابي الفعال مع أحداث الحياة اللادمة والضغوط و

االتزان النفسي والهدوء وسرعة التكيف وعدم االستسةام أمام اللدمات النفسية والنكبات المختلفة وبذه األشياء 

والجسدعة  ةجميعها تعد داعماً ومعززاً إعجابيا لللحة النفسية والثبات النسبي للجوان  النفسية واالجتماعي

السعادة وسرعة التكيف مع نفسه وبيئته  وبذه النتيجة تتواف  للشخص  وشعوره باالرتياح والرض  والسرور و

ة شارالنفسية وذلك من خةال األ المرونةمع رأي الجمعية االمرعكية لعلم النفس التي ربطت بين اللحة النفسية و

للحة النفسية بأن لها أوجه ونماذج وتلورات مختلفة  فينظر لها أحياناً كمرونة تمكن الشخص من مقاومة ل

النفسية تؤدي إل  التواف  االجتماعي  المرونةن أ(. كما APA,2005,P.25لمحن والتغل  عل  الضراء )ا

والنفسي ععّد التواف  من أسس اللحة النفسية ألنه عقود إل  تجاوز العقبات والمشكةات فيشعر الشخص 

 ؛تعّد ذا قيمة وأبمية لدى الشخصالنفسية  المرونةن فإوالرضا والسعادة عن الحياة  ولذا   نجازاإلعجابيه واإلب

ألنها تجعل منه أكثر توافقا مع نفسه  وبيئته وتعليمه  وتدفعه لبذل جهد أكبر في مواجهة المشكةات التي تواجهه 

نجاز والضبط الداخلي والوقاعة من االنعكاسات للقيادة واإل اً لللمود والتحدي ودافع اً مساعد اً وتمثل ملدر

 اً حقيقي اً نها تعّد مؤشرإشخص بلحة نفسية عالية  وجميع تلك الجوان  إذا توفرت فالسلبية وبذلك عتمتع ال

إليه الخالدي إل  أن التربية تعّد بمثابة األسلوب الذي عتبعه  أشارللحة النفسية. وتنسجم بذه النتيجة إل  ما ل

لها  ةة قد حققت الغاعة األساسيلدى أبنائه من خةال مؤسساته المختلفة  لذا تكون التربي المرونةالمجتمع لتعزعز 

(. وقد 174 ص2008وبي مساعدة المجتمع للوصول بأفراده إل  مستوى جيد من اللحة النفسية )الخالدي 

 & Kajbafnezhadة كيشي )كاجبنيزاد وخاناتفقت نتيجة بذه الدراسة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة 

Khaneh keshi,2015 تتعل  بشكل إعجابي ومهم بأبعاد اللحة النفسية عند  المرونة( والتي كشفت نتائجها أن

تؤكد بأن اللحة النفسية لها القدرة عل  التنبؤ  اإلحلائيةإن المؤشرات   طالبات في جامعة أزاد اإلسةامية

الذعن عتمتعون بلحة  األفرادواللحة النفسية تعزز كل منهما اآلخر بلورة دورعة  وأن  المرونةأن   المرونةب

 فسية عالية لدعهم مرونة عالية كذلك.ن
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 :تعليق عام على نتائج الدراسة :سابعا

تعّد من أبم  المرونةتفسر الباحثة التأثير اإلعجابي للمرونة النفسية في تعزعز اللحة النفسة للطال  كون  

شط اآلثار السلبية أن تن أو انخفاضها عمكن المرونةم عمكن التنبؤ بأنه في ظل غياب ن ثَّ عوامل اللحة النفسية  مِ 

لتأثير لأما بالنسبة إل  اضطراب اللحة النفسية لدعه.  هتقودف  حداث التي عتعرض لها الطال للمواقف أو األ

عوامل  ىحدإاإلعجابي للمرونة النفسية في تعزعز مهارات التواصل للطال   كون مهارات التواصل بي 

 (.APA) ت إليهاأشارالنفسية التي  المرونة

رغم من تعرضهم لملادر متعددة من االضطرابات والضغوط إال أنهم الرى الباحثة أن الطلبة عل  وت

معدلة ألثر بذه قد تكون بلحتهم النفسية والجسمية  وذلك لوجود ملادر مخففة أو واقية أو عحتفظون 

ن ناحية أو من المجتمع  فم األسرةأو من  خلائص الشخلية  سواء كانت من االضطرابات أو الضغوط

نجاح واالتزان وغيربا التي تدفعه إل  ال المرونةو والتفاؤل الكفاعةوالطموح وبالنفس كالثقة خلائص الشخلية 

المتمثلة في  األسرة ناحية من تفاعل مع اآلخرعن  أماالإلرضاء طموحاته واكتساب الرضا عن الذات و

 ناحية أو منوالتعبير   الرأي حة الفرصة ألبداءاتاون مشاعر الح  والتعاطف التي عظهربا الوالدعاالستقرار و

تؤدي إل  تفاعله ف وعليه  من اآلخرعن محبوب ومرغوب فيهمن واالستقرار وإنه األ في والتي تتمثل المجتمع

 والجسمية.صحته النفسية من  يوتقو وتواصله معهم
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 : التوصياتثامنا

 التوصيات:من خةال نتائج الدراسة عمكن الخروج بعدد من 

النفسية لدى  المرونةمستوى  تحسينالعمل عل  تقدعم ندوات وورش تدرعبية وبرامج توعية تهد  إل   -1

 .القرار وتحقي  األبدا  في كيفية حل المشكةات واتخاذ طلبة الجامعة

 لطلبة للمشاركة بإبداء آرائهم ومقترحاتهم جنبا إل  جن  مع بيئة التدرعس.لإتاحة فرص أكبر  -2

طلبة والهيئة التدرعسية واإلدارعة بالجامعة وتشجيع الطلبة عل  الفعيل عملية التواصل بين ضرورة ت -3

 المشاركة في أنشطة وبرامج الجامعة وحرعة التعبير وإبداء الرأي.

 لدى النفسية اللحة مستوى تحسين إل  تهد  توعية وبرامج تدرعبية وورش ندوات تقدعم عل  العمل -4

نحو الحياة والثقة بالنفس ووضع أبدا  واقعية  والتفاؤل  وإعداد خطط التوجه  في الجامعة طلبة

 .مستقبلية واالسترخاء والتخلص من القل  والحفاظ عل  االنفعاالت

 : مقترحات الدراسةتاسعا  

الدراسة بالمتغيرات  تقترح الباحثة بناء عل  نتائج الدراسة الحالية إجراء العدعد من الدراسات التي ترتبط     

 :لحاليةا

النفسية وعةاقتها بمهارات التواصل واللحة النفسية ولكن في بيئات  المرونةإجراء دراسة مماثلة حول  .1

 تعليمية مختلفة في سلطنة ٌعمان من وجهات نظر أخرى.

النفسية لدى  المرونةإجراء دراسة تجرعبية لبيان مدى فاعلية برنامج إرشادي عتم تلميمه لرفع مستوى  .2

 طلبة الجامعة.

النفسية لدى طلبة الجامعة وعةاقتها بمتغيرات أخرى مثل دافعية  المرونةإجراء دراسة لمعرفة مستوى  .3

 التحليل األكادعمي  تقدعر الذات  التكيف النفسي واالجتماعي  األمن النفسي  القل .

ة النفسية لدى طلبة الجامع المرونةوضع تلور مقترح لعمل برنامج إرشادي عهد  إل  رفع مستوى  .4

 وقياس أثره عل  كل من مهارات التواصل واللحة النفسية.
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(. تقدعر الذات وعةاقته باللحة النفسية لدى طلبة الخدمة االجتماعية في 2014الملري  إبرابيم سليمان. )
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والصحة ، الشخصي واصلمهارات التقائمة والنفسية،  المرونة قائمة بأسماء المحكمين لمقاييس (1ملحق )

 النفسية

 م اسم المحكم جهة العمل الدرجة العلمية التخصص

  .1 محمد الشيخ محمود جامعة السلطان قابوس أستاذ إرشاد نفسي

  .2 محمد أحمد نقادي جامعة نزوى أستاذ مشارك قياس وتقوعم

  .3 عوسف عبدالقادر علي بوشندي جامعة السلطان قابوس أستاذ مشارك القياس والتقوعم

  .4 أحمد حسن حراسة جامعة السلطان قابوس أستاذ مشارك تربية خاصة

  .5 عبودضح   جامعة نزوى أستاذ مشارك إرشاد نفسي

  .6 بشرى محمد علي جامعة السلطان قابوس أستاذ مشارك علم النفس االجتماعي

  .7 سحر الشوربجي جامعة السلطان قابوس أستاذ مساعد علم النفس

  .8 خولة السعاعدة امعة نزوىج أستاذ مساعد علم النفس

  .9 عبد الفتاح الخواجة  جامعة نزوى أستاذ مساعد إرشاد نفسي وتربوي

  .10 عبد الحافظ إسماعيل عامر جامعة السلطان قابوس أستاذ مساعد وتوجيهاختلاصي إرشاد 

  .11 مها عبدالمجيد العاني جامعة السلطان قابوس أستاذ مساعد علم النفس

  .12 عائشة محمد عميرة جامعة نزوى ية إرشادأخلائ إرشاد نفسي وتربوي

 

النفسية، وقائمة مهارات التواصل الشخصي، والصحة  المرونة( قائمة بأسماء المدققين لمقاييس 2ملحق )

 النفسية

 التخصص الدرجة العلمية جهة العمل اسم المدقق م

 ترجمة أستاذ مساعد جامعة نزوى أحمد سيد بشير .1

 اإلدارة التعليمية أستاذ مساعد نزوىجامعة  علي خميس علي .2

 ماجستير لغة إنجليزعة وترجمة محاضر  جامعة نزوى محمد الشعراوي .3

 ترجمة محاضر جامعة نزوى سيد سليمان .4

 

 رسالةال( قائمة بأسماء المدققين 3ملحق )

 التخصص الدرجة العلمية جهة العمل اسم المدقق م

 اللغة عربية أستاذ جامعة نزوى سعيد الزبيدي .1

 اللغة عربية محاضر جامعة نزوى محمد حمود الرواحي .2

المدق  اللغوي في مكت  معالي وزعر  ماجستير وزارة األوقا  سليمان االسماعيلي  .3

 األوقا 

 اللغة عربية ماجستير جامعة نزوى الحاج  محمد  .4
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 (نموذج لخطاب المحكمين4ملحق )

  جامعة نزوى

 كلية العلوم واآلداب

 اإلنسانيةقسم التربية والدراسات 

 الدراسات العليا/ ماجستير تربية

 تخلص اإلرشاد والتوجيه النفسي

 

 /......................................................................المحترمالمحكم الفاضل

 السةام عليكم ورحمه هللا وبركاته

 تحكيم مقاعيس الموضوع/

النفسية وعةاقته بمهارات التواصل واللحة النفسية لدى طلبة جامعة  المرونةراء دراسة بعنوان: "تقوم الباحثة بإج

نزوى في وضوء بعض المتغيرات"  وذلك استكماال لمتطلبات الحلول عل  درجة الماجستير في التربية  تخلص 

 اإلرشاد والتوجيه النفسي.

ه المقاعيس  نظراً ألنكم من ذوي الخبرة في بذا المجال  فإنها تطمح وتتشر  الباحثة أن تضع بين عدعكم الكرعمتين بذ   

أن تتفضلوا بإبداء رأعكم حول صةاحية بنود المقاعيس  ومدى انتمائها للبعد الذي تندرج تحته  ومدى وضوحها  وسةامة 

 اللياغة اللغوعة. كما أرجو إضافة أي مةاحظات أو تعدعةات أو مقترحات ترونها مناسبة.

قائمة مهارات التواصل الشخلي إعداد بينافينو (  27داعفيدسون وعدد فقراته)و كونور إعدادالنفسية  المرونةياس مق   

(Bienvenu) ( 50(  ومقياس اللحة النفسية إعداد أحمد عبدالخال  وعدد فقراته )40وعدد فقراته.) 

البارزة  ووقتكم الثمين الذي ستبذلونه في تحكيم ختاماً ال عسع الباحثة إال أن تشكركم عل  حسن تعاونكم  وجهودكم    

 بذه المقاعيس  لما فيه خدمة البحث العلمي  وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدعر.

 البيانات الشخصية للمحكم

 المحكم الفاضل  أرجو بتعبئة البيانات اآلتية من أجل استكمال بيانات قائمة المحكمين في تقرعر الدراسة بمشيئة هللا

 تعال .

 

  

......االسم:.......................................................          الدرجة العلمية:.......................................  

..............................           الوظيفة:....................................................جهة العمل:..................  

..التخصص:................................................            التوقيع:..................................................  
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 م
 تنتمي راتـــــــــالفق

 ال

 تنتمي
 واضحة

 غير

 واضحة

 التعديل

 المقترح

      رسائل  واضحة إرسالمحور 

      هل لديك صعوبة في التحدث مع اآلخرين؟  .1

عندما تحاول شرح أمر ما لآلخرين، هل يحاول   .2

 اآلخرين تلقينك الكلمات أو إكمال الجمل عنك؟

     

كلمات منك بغير االتجاه الذي تريده عادة هل تخرج ال  .3

 عند التحدث مع اآلخرين؟

     

هل تجد إنه من الصعوبة التعبير عن أفكارك عندما   .4

 تختلف عن أفكار اآلخرين حولك؟

     

هل تفترض ان الشخص اآلخر يعرف ما تحاول قوله   .5

 ويفسح له المجال لطرح اسئلة؟

     

تبهون عندما تتحدث هل يُوجد اآلخرين مهتمين ومن  .6

 إليهم؟

     

عندما تتحدث هل من السهل عليك مالحظة ردود فعل   .7

 اآلخرين تجاه ما تقوله؟

     

هل تسأل الشخص اآلخر شعوره حيال النقطة التي   .8

 تتحدث عنها؟

     

      هل تدرك كيفية تأثير صوتك على اآلخر؟  .9

في أثناء المحادثة هل تهتم بنقاش مواضيع تهم   .10

 لطرفين؟ا

     

      اإلصغاءمحور 

في اثناء المحادثة، تميل للتحدث أكثر من الشخص   .11

 الذي تتحدث إليه؟

     

خالل المحادثة هل تطرح على الطرف اآلخر أسئلة   .12

 عندما ال تفهم ما يريد  قوله؟

     

في أثناء المحادثة، تحاول معرفة ما يريد الطرف   .13

 ه؟اآلخر قوله قبل أن يكمل حديث

     

      هل تشرد عند التحدث مع اآلخرين؟  .14

في أثناء الحديث، هل يسهل عليك التفريق بين ما   .15

 يقوله محدثك وبين ما تشعر به فعال ؟

     

بعد أن ينهي الطرف اآلخر الحديث هل توضح له ما   .16

 فهمته من كالمه قبل أن ترد عليه؟

     

عن المتحدث عند المحادثة هل تميل إلى إنهاء الجمل   .17

 اآلخر أو تلقينه بعض الكلمات؟

     

في المحادثة، هل تجد نفسك تميل إلى الحقائق   .18

 والتفاصيل أكثر وال تتنبه للمشاعر ونبرة الصوت؟

     

في أثناء المحادثة، هل تفسح المجال للمتحدث إلنهاء   .19

 كالمه قبل أن ترد عليه؟

     

      لشخص؟يصعب عليك رؤية االمور من وجهة نظر ا  .20
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      محور تقديم وقبول التغذية الراجعة

هل يصعب عليك أن تسمع أو تتقبل النقد البناء من   .21

 اآلخر؟

     

هل تمنع نفسك عن قول شيء تعتقد أنه سيضايق   .22

 شخصا  ما أو نريد االمر سوء؟

     

      عندما يؤذي شخص ما مشاعرك هل تناقشه في ذلك؟  .23

هل تحاول وضع نفسك مكان  في أثناء المحادثة  .24

 الشخص اآلخر؟

     

      هل تشعر بعدم االرتياح عندما يجاملك شخص ما؟  .25

هل تجد صعوبة في مخالفة اآلخرين الرأي ألنك   .26

 تخشى من غضبهم؟

     

      هل تجد صعوبة في مجاملة اآلخرين او مدحهم؟  .27

هل يُوجد لك اآلخرين مالحظة أنك تعتقد دائما  أنك   .28

 ى حق؟عل

     

هل تجد أن  اآلخرين يصبحون دفاعيين عندما ال   .29

 توافقهم في وجهات نظرهم؟ 

     

هل تساعد اآلخرين على ان يفهموك من خالل التعبير   .30

 عن مشاعرك؟

     

      محور التعامل مع التفاعالت العاطفية

هل تميل إلى تغيير الموضوع حينما تدخل مشاعر   .31

 حوار؟الطرف اآلخر في ال

     

هل تتضايق بشدة حينما يختلف معك الطرف اآلخر في   .32

 وجهات النظر؟

     

هل تجد صعوبة في التفكير بوضوح  حينما تكون   .33

 غاضبا من شخص ما؟

     

عندما تنشا مشكلة بينك وبين شخص اخر، هل يمكنك   .34

 مناقشته دون ان تشعر بالغضب؟

     

لج بها الخالفات هل انت راضي عن الطريقة التي تعا  .35

 مع اآلخرين؟

     

هل تشعر بالحنق لفترة طويلة عندما يزعجك شخص   .36

 ما؟

     

      هل تعتذر من الشخص الذي تجرح مشاعره؟  .37

      هل تعترف بالخطأ حينما تعلم بأنك أخطأت؟  .38

هل تتعمد إلى تغيير الموضوع حينما يعبر الطرف   .39

 اآلخر عن مشاعره تجاه الموضوع؟

     

عندما يتضايق شخص ما، فهل تجد صعوبة في  .40

 مواصلة الحديث معه؟

     

 كما عرض على السادة المحكمين اصل الشخصيقائمة مهارات التو(4ملحق )
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 النفسية كما عرض على السادة المحكمين المرونةمقياس 

 
 تنتمي راتــــــــــالفق

ال 
 تنتمي

 واضحة
 غير

 واضحة
التعديل 
 المقترح

      لدي القدرة على التكيف مع التغيرات؟ .1

      ؟ هلدي عالقات مقربة وآمن 2.

      ؟ أؤمن بأن َّللا والقدر مصدر مساعدة لي 3.

      ؟ لدي القدرة على التعامل مع كل األمور التي أوجهها 4.

إن نجاحاتي السابقة تمنحني الثقة لدخول تحديات جديدة  5.
 ؟

     

      ؟أستطيع رؤية الجانب الفكاهي لألمور  6.

      ؟ خرينأشعر بأني ملزم بمساعدة اآل 7.

لدي القدرة على الوقوف مجددا بعد إصابتي بمرض أو  8.
 ؟مروري بتجربة صعبة 

     

      ؟كل األمور تحدث لحكمة معينة  9.

      أبذل قصارى جهدي بغض النظر عن الموقف؟ 10.

      ؟ لدي القدرة على تحقيق أهدافي 11.

بال أمل  ال أشعر باإلحباط حينما تبدو األمور من حولي 12.
 ؟ فيها

     

      ؟ أعرف عادة أين أتجه عند حاجتي للمساعدة 13.

أثناء في لدي القدرة على التركيز والتفكير بوضوح  14.
 ؟ الضغوطات

     

      أفضل أن آخذ دورا قياديا في حل المشكالت؟ 15.

      أنا لست سريع اإلحباط عند الفشل؟ 16.

      ؟ أجد نفسي شخصا قويا 17.

      ؟ لدي القدرة على اتخاذ قرارات صعبة وغير مألوفة 18.

                                              ؟ لدي القدرة على التحكم بالمشاعر السيئة عندي 19.

      ؟ لدي هدف قوي 20.

      ؟ األمور التي ندمت عليها في حياتي قليلة 21.

      ؟ أحب التحدي 22.

      ؟ أعمل جهدي لتحقيق أهدافي 23.

      لدى الفخر بانجازاتي؟ .24

يستمع أصدقائي لحديثي ويساعدونني في اتخاذ  25.
 ؟القرارات 

     

      ؟تستمع عائلتي إلي وتساعدني في اتخاذ القرارات  26.

      أحصل على مكافأة لعملي؟ 27.

 

 

 

 

 



    

126 
 

 
 السادة المحكمينمقياس الصحة النفسية كما عرض على 

ال  تنتمي الفقـــرات 
 تنتمي

 غير واضحة
 واضحة

 التعديل المقترح

      أشعر باالنشراح   -1
      ثقتي بنفسي كبيرة  -2
      أنا ناجح في حياتي   -3
      أنا راض عن نفسي  -4
      ل بكل تفاؤل أنظر إلى المستقب  -5
      أعاني من صداع شديد   -6
      أستمتع بحياتي   -7
      أشعر بالسعادة   -8
      لدي أمل في المستقبل  -9

      أنا مليء بالحيوية  -10
      تبدو لي الحياة جميلة   -11
      لدي القدرة على مواجهة األزمات   -12
      أتعب بسرعة  -13
      ئة بالمتعأشعر بأن الحياة ملي  -14
      أشعر باألمان  -15
      أنا مقتنع بنفسي  -16
      معنوياتي مرتفعة  -17
      أشعر أنني فاشل   -18
       إرادتي قوية   -19
      أتوقع األحسن   -20
      مزاجي متقلب  -21
      أخاف من الموت  -22
      أشعر بالراحة  -23
      أشعر بالغضب دون سبب  -24
      تقبلي مشرق أشعر أن مس  -25
      أحب الحياة  -26
      أنا منسجم مع من حولي  -27
      أنا سعيد مع أسرتي   -28
      حياتي لها قيمة كبيرة  -29
      أشعر باالكتئاب والحزن  -30
      أدرك أن حياتي لها معنى  -31
      انفعاالتي متوازنة  -32
      ر أنني اآلن أحسن حاال من الماضيأشع  -33
      عر أنني محظوظ في حياتيأش  -34
      على إنجاز ما يجب علي  القيام بهأنا قادر   -35
      ة بتفاؤل أنا مقبل على الحيا  -36
      لدي  خطط للمستقبل   -37
      نومي متقطع ومضطرب   -38
      أستطيع التغلب على القلق   -39
      مزاجي معتدل  -40
      أنا شخص نشيط   -41
      سترخيأستطيع أن أ  -42
      أفكاري عن نفسي إيجابية  -43
      أثق في قدراتي  -44
      أشعر بالوحدة  -45
      ي االتجاه الصحيحأن حياتي تسير فأشعر   -46
      أعرف إمكانياتي  -47
      خرينأستمتع بوجودي مع اآل  -48
      أعاني من اآلالم واألوجاع  -49
      أضع لنفسي أهدافا  واقعية  -50
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 آراء المحكمينعلى وفق  النفسية ومهارات التواصل المرونة(الفقرات المعدلة للمقاييس 5ملحق )

ت قبل التعديلالفقرا الفقرات بعد التعديل  
رقم 
 الفقرة

 مقياس

هل يظهر على اآلخرين االهتمام واالنتباه 
 عندما تتحدث إليهم

هل يُوجد اآلخرين مهتمين ومنتبهون عندما تتحدث 
 إليهم؟

6 

ت 
هارا

م
ل
ص
وا
هل يوجه لك اآلخرين مالحظة بأنك تعتقد  الت

 دائما  أنك على حق
أنك  هل يُوجد لك اآلخرين مالحظة أنك تعتقد دائما  

 على حق؟
28 

   

 لي معينٌ  مصدر َّللا قدر بأن أؤمن
 

؟لي مساعدة مصدر والقدر َّللا بأن أؤمن  
3 

ونة
المر

   
سية

النف
 

 استطيع التصرف مهما حصل
لدي القدرة على التعامل مع كل األمور التي  

 ؟ أوجهها
4 

وقت  أشعر بأني ملزم بمساعدة اآلخرين
 الحاجة

 7 ؟ة اآلخرينأشعر بأني ملزم بمساعد

ال أشعر باإلحباط حينما تبدو األمور من 
  حولي بال أمل فيها

ال أشعر باإلحباط حينما تبدو األمور من حولي بال 
 ؟ أمل فيها

12 

 17 ؟ أجد نفسي شخصا قويا اعد  نفسي شخصا قويا

 20 ؟ لدي هدف قوي بالهدف لدي إيمان قوي

ذ لي ويساعدونني في اتخاإيصغي أصدقائي 
 القرارات

يستمع أصدقائي لحديثي ويساعدونني في اتخاذ 
 25 ؟القرارات 

لي ويساعدونني في اتخاذ إيصغي أصدقائي 
 القرارات

 
 26 ؟تستمع عائلتي إلي وتساعدني في اتخاذ القرارات 

 27 أحصل على مكافأة لعملي ما أقوم به له معنى
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 ألساسيةا-(نموذج خطاب لعينة الدراسة6الملحق )

 

 السةام عليكم ورحمه هللا وبركاته

 

 أخي الطالب/ أختي الطالبة:

 

اقرأ من فضلك كل عبارة بعناعة  وقرر إل  أي حد تلف كل منها مشاعرك وسلوكك وآرائك  ثم بين 

( في العمود الذي عشير إل   √ة ) أشارمدى انطباقها عليك بوجه عام وذلك باختيار الرقم المناس   ثم ضع 

)ال تنطبق عليك أبدا ، تنطبق عليك قليال ، تنطبق عليك بدرجة متوسطة، علماً بأنه عوجد خمس اختيارات  ذلك 

 .ليك كثيرا ، تنطبق عليك تماما (تنطبق ع

 من فضلك، امأل البيانات التالية، وال حاجة لكتابة االسم:

 

 

 

 

 

 

 راض البحث العلمي فقط(.: )اإلجابات تتمتع بالسرعة الكاملة  ولن تستخدم إال ألغمالحظة

 تعليمات المقاييس:

 .نرجو بأن ال تضع أكثر من عةامة واحدة أمام كل عبارة 

 .عرج  اإلجابة عن كل عبارة وال تترك أي عبارة بدون إجابة 

 .ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة لهذه المقاعيس 

 

 شاكرين لكم جهودكم وتعاونكم معنا

 

 

 

 

 النوع:       )   ( ذكر                        )   ( أنثى

 العمر: ..................

 الكلية:..................................................

 .....الدرجة العلمية:...........................................................
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 النهائيةصورته في  مهارات التواصلمقياس 
  

 
 العبــــارة

 خيارات اإلجابة
ال تنطبق 
 عليك أبدا  

تنطبق 
عليك 
 قليال  

تنطبق 
عليك 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
عليك 
 كثيرا  

تنطبق 
عليك 
 تماما  

      هل لديك صعوبة في التحدث مع اآلخرين  .1
هل تجد صعوبة التعبير عن أفكارك عندما تختلف عن   .2

 أفكار اآلخرين حولك
     

هل يظهر على اآلخرين االهتمام واالنتباه عندما   .3
 تتحدث إليهم

     

عندما تتحدث هل من السهل عليك مالحظة ردود فعل   .4
 اآلخرين تجاه ما تقوله

     

هل تسأل الشخص اآلخر شعوره حيال النقطة التي   .5
 تتحدث عنها

     

      هل تدرك كيفية تأثير نبرة صوتك في اآلخر  .6
ناء المحادثة، هل تهتم بنقاش مواضيع تهم في أث  .7

 الطرفين
     

خالل المحادثة هل تطرح على الطرف اآلخر أسئلة   .8
 عندما ال تفهم ما يريد  قوله

     

في أثناء المحادثة، هل تحاول معرفة ما يريد الطرف   .9
 اآلخر قوله قبل أن يكمل حديثه

     

ين ما في أثناء الحديث، هل يسهل عليك التفريق ب  .10
 يقوله محدثك وبين ما يشعر به فعال  

     

بعد أن ينهي الطرف اآلخر الحديث، هل توضح له ما   .11
 فهمته من كالمه قبل أن ترد عليه

     

عند المحادثة أتميل إلى إنهاء الجمل عن المتحدث   .12
 اآلخر أم تلقينه بعض الكلمات

     

ائق في أثناء المحادثة، هل تجد نفسك تميل إلى الحق  .13
 والتفاصيل أكثر وال تنتبه للمشاعر ونبرة الصوت

     

في أثناء المحادثة، هل تفسح المجال للمتحدث إلنهاء   .14
 كالمه قبل أن ترد عليه

     

      هل يصعب عليك رؤية االمور من وجهة نظر اآلخر  .15
هل يصعب عليك أن تسمع أو تتقبل النقد البناء من   .16

 اآلخر
     

قول شيء تعتقد أنه سيضايق  أتمنع نفسك عن  .17
 شخصا  ما أم يزيد األمر سوءا  

     

      هل تشعر بعدم االرتياح عندما يجاملك شخص ما  .18
هل تجد صعوبة في مخالفة اآلخرين الرأي ألنك   .19

 تخشى من غضبهم
     

      أتجد صعوبة في مجاملة اآلخرين أم مدحهم  .20
دائما  أنك هل يوجه لك اآلخرين مالحظة بأنك تعتقد   .21

 على حق
     

هل تجد أن  اآلخرين يصبحون دفاعيين عندما ال   .22
 توافقهم في وجهات نظرهم

     

هل تساعد اآلخرين على أن يفهموك من خالل التعبير   .23
 عن مشاعرك

     

هل تميل إلى تغيير الموضوع حينما تدخل مشاعر   .24
 الطرف اآلخر في الحوار

     

ختلف معك الطرف اآلخر هل تتضايق بشدة حينما ي  .25
 في وجهات النظر

     

هل تجد صعوبة في التفكير بوضوح  حينما تكون   .26
 غاضبا من شخص ما
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عن الطريقة التي تعالج بها الخالفات  يهل أنت راض  .27
 مع اآلخرين

     

هل تعمد إلى تغيير الموضوع حينما يعبر الطرف   .28
 اآلخر عن مشاعره أثناء المحادثة

     

دما يتضايق شخص ما، فهل تجد صعوبة في عن  .29
 مواصلة الحديث معه

     

 

 النهائيةالنفسية في صورته  المرونةمقياس 

 

 
 العبــــــارات

 اإلجابة خيارات

ال تنطبق 

عليك 

 أبدا  

تنطبق 

عليك 

 قليال  

تنطبق 

عليك 

بدرجة 

 متوسطة

تنطبق 

عليك 

 كثيرا  

تنطبق 

عليك 

 تماما  

      ف مع التغيراتلدي القدرة على التكي  .1

      ةلدي عالقات مقربة وآمن  .2

      لي معينٌ  مصدر َّللا قدر بأن أؤمن  .3

      استطيع التصرف مهما حصل  .4

      إن نجاحاتي السابقة تمنحني الثقة لمواجهة تحديات جديدة  .5

      أستطيع رؤية الجانب الفكاهي في األمور  .6

      قت الحاجةو أشعر بأني ملزم بمساعدة اآلخرين  .7

لدي القدرة على الوقوف مجددا بعد إصابتي بمرض أو مروري   .8

 بتجربة صعبة

     

      كل األمور تحدث لحكمة ما  .9

      أبذل قصارى جهدي بغض النظر عن الموقف  .10

      لدي القدرة على تحقيق أهدافي  .11

      ال أشعر باإلحباط حينما تبدو األمور من حولي بال أمل فيها  .12

      أعرف عادة أين أتجه عند حاجتي للمساعدة  .13

      لدي القدرة على التركيز والتفكير بوضوح في أثناء الضغوط  .14

      أفضل أن آخذ دورا قياديا في حل المشكالت  .15

      أنا لست سريع اإلحباط عند الفشل  .16

      اعد  نفسي شخصا قويا  .17

      غير مرضيةلدي القدرة على اتخاذ قرارات صعبة و  .18

      استطيع التحكم بمشاعري السيئة  .19

      بالهدف لدي إيمان قوي  .20

      هناك القليل من األمور التي ندمت عليها في حياتي  .21

      أحب التحدي  .22

      أعمل جهدي لتحقيق أهدافي  .23

      ويساعدونني في اتخاذ القرارات لي  إيصغي أصدقائي   .24

      ويساعدونني في اتخاذ القرارات لي  إيصغي أصدقائي   .25

      ما أقوم به له معنى  .26
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 النهائيةمقياس الصحة النفسية في صورته 
 

 
 العبــــــارات

 خيارات اإلجابة

ال تنطبق 
 عليك أبدا  

تنطبق 
 عليك قليال  

تنطبق عليك 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق عليك 
 كثيرا  

تنطبق عليك 
 تماما  

      أشعر باالنشراح  .1
      ثقتي بنفسي كبيرة  .2
      أنا ناجح في حياتي  .3
      أنا راض عن نفسي  .4
      أنظر إلى المستقبل بكل تفاؤل  .5
      أعاني من صداع شديد  .6
      أستمتع بحياتي  .7
      أشعر بالسعادة  .8
      لدي أمل في المستقبل  .9

      أنا مليء بالحيوية  .10
      تبدو لي الحياة جميلة  .11
      دي القدرة على مواجهة األزماتل  .12
      أتعب بسرعة  .13
      أشعر بأن الحياة مليئة بالمتع  .14
      أشعر باألمان  .15
      أنا مقتنع بنفسي  .16
      معنوياتي مرتفعة  .17
      أشعر أنني فاشل  .18
      إرادتي قوية  .19
      أتوقع األحسن  .20
      مزاجي متقلب  .21
      أخاف من الموت  .22
      أشعر بالراحة  .23
      أشعر بالغضب دون سبب  .24
      أشعر أن مستقبلي مشرق  .25
      أحب الحياة  .26
      أنا منسجم مع من حولي  .27
      أنا سعيد مع أسرتي  .28
      حياتي لها قيمة كبيرة  .29
      أشعر باالكتئاب والحزن  .30
      أدرك أن حياتي لها معنى  .31
      انفعاالتي متوازنة  .32
      أشعر أنني اآلن أحسن حاال من الماضي  .33
      أشعر أنني محظوظ في حياتي  .34
      أنا قادر على إنجاز ما يجب علي  القيام به  .35
      أنا مقبل على الحياة بتفاؤل  .36
      لدي  خطط للمستقبل  .37
      نومي متقطع ومضطرب  .38
      أستطيع التغلب على القلق  .39
      مزاجي معتدل  .40
      أنا شخص نشيط  .41
      أستطيع أن أسترخي  .42
      أفكاري عن نفسي إيجابية  .43
      أثق في قدراتي  .44
      أشعر بالوحدة  .45
      أشعر أن حياتي تسير في االتجاه الصحيح  .46
      أعرف إمكانياتي  .47
      أستمتع بوجودي مع اآلخرين  .48
      أعاني من اآلالم واألوجاع  .49
      ي أهدافا  واقعيةأضع لنفس  .50
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 تسهيل مهمة باحث صادرة من القبول والتسجيل بجامعة نزوى رسائل( 7ملحق )
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 رسائل  تسهيل مهمة باحث صادرة من ادارة جامعة السلطان قابوس (8ملحق )
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The Psychological Resilience and its Relationship with Communication Skills 

and Mental Health for a Sample of Nizwa University Students in the Sultanate 

of Oman  in the Light of some Variables 

 الملخص باللغة األنجليزية
Abstract:  

    This study aimed to identify the relationship between psychological resilience and each of 

communication skills and mental health in a Sample of (1000) students from Nizwa University in 

the Sultanate of Oman, (403) students of the sample were males, and (597) were females. Conner 

& Davidson’s psychological resilience Measure (Conner & Davidson, 2003), Bienvenu 

communication skills Measure (Millard, Bienvenu,1969), translated and prepared by the 

researcher, and Ahmed Abdul – Khaleq’s mental health Measure (Abdul – Khaleq’s,2011( were 

used in this study. The results showed high level of resilience and mental health, and moderate 

level of communication skills. There were significant relationship resilience between the studied 

variables in general. The results also indicated significant differences between psychological 

resilience and mental health based on sex variable in favor of females; whereas there was not any 

differences with regard to measure of communication skills dimension. With regard to age, there 

were some differences in favor of the age sample (22-29) at one of the communication skills; 

without any differences in any other dimension or variable. There were also differences in 

resilience health and mental health levels based on college variable in favor of College of Arts 

and Sciences; whereas differences were in favor of College of Pharmacy and Nursing with 

regard to the level of  communication skills. There were differences in psychological resilience 

and mental health and communication skills levels based on educational level in favor students 

of qualification of educational. The results also indicated that psychological resilience 

contributed to predicting mental health and communication skills of Nizwa University students. 

 

Keywords: Psychological Resilience, Communication Skills, Mental Health 


