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 المستخلص:

إلى التعرف على العالقة بين المرونة النفسية , والكفاءة  الدراسة الحاليةهدفت 

االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية في المدارس التابعة إلدارة تعليم حائل , واستخدم 

ً في المرحلة 200الباحث المنهج الوصفي االرتباطي , و تكونت عينة البحث من ) ( طالبا

( , ومقياس 2012ة النفسية من اعداد ) أبو شقورة,الثانوية , واستخدم الباحث مقياس المرون

( , واظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة 2008الكفاءة االجتماعية من إعداد ) أبو رمان ,

ً بين المرونة النفسية بأبعادها المختلفة, والكفاءة االجتماعية , وإلى  ارتباطية دالة إحصائيا

المرونة النفسية لدى أفراد العينة تبعا  وجود فروق في متوسط درجات الطالب على مقياس

,وإلى وجود فروق في متوسط  الختالف الصف لصالح طالب الصف االول والثاني الثانوي

درجات الطالب في مقياس الكفاءة االجتماعية لدى أفراد العينة نظراً الختالف الصف 

مل على تضمين الع , وتوصي الدراسة بضرورة لصالح طالب الصف االول والثاني الثانوي

البرامج اإلرشادية العالجية والوقائية والنمائية وبرامج تعديل السلوك للكفاءة االجتماعية 

وإعداد وتقديم البرامج اإلرشادية للرفع من مستوى المرونة والمرونة النفسية لدى الطالب ,

 .النفسية والكفاءة االجتماعية لدى لطالب 

    . الكفاءة االجتماعية - النفسيةالمرونة  : المفتاحية الكلمات

 Abstract:                                                                                                                 

This study aimed to identify the relationship between 

Resilience and social competence among students of secondary male 

school in Hail city. The research subject used consisted of (200) first , 

second and thirdmale grade in Hail. The researcher administered The 

Resilience scale by(Abo Shaqora,2012) and The social competence 
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scale by (Abo Roman,2008). The research results showed that there 

was a significant positive relationship between the Resilience and 

social competence among the study subject. And there were a 

significant positive differences between students in the Resilience 

according to the variable grade for the first and second grade .And 

there was a significant positive differences between students in the 

social competence according to the variable grade for the first and 

second grade. And researcher recommended a number of 

recommendations including: the inclusion of therapeutic, preventive 

and developmental counseling programs and behavior modification 

programs for social competence and students' psychological resilience 

and preparation and submission of extension programs to raise the 

level of psychological resilience and social competence. 

Key Words – psychological  Resilience  -  social competence   

 

 مقدمة:

يمر مجتمعنا الحالي بتطور تكنولوجي وعلمي وثقافي لم يسبق له مثيل على مر العصور     

بطه, بسبب وسائل االتصال السابقة , ويعتبر هذا التطور خطر محدق على بناء المجتمع وترا

والتواصل الحديثة, وأيضا تتعدى هذه الخطورة إلى الفرد, حيث أصبحت طرق انتقال 

الثقافات والعادات بين المجتمعات المختلفة تتم بسرعة هائلة ويسر, كما إن الحياة باألساس 

على  تمتلئ بكثير من المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية وغيرها,  والتي تؤثر

اإلنسان تأثيرا عميقا, ومما الشك فيها أن نجاح المجتمع يعتمد على مدى تقبل الفرد لفكرة 

تطوير نفسه, وان يعمل على قدراته وطاقاته وإمكانياته حتى يصبح معول بناء لهذا المجتمع 

ال معول هدم, فالفرد مرتبط باألحداث والمواقف اليومية والتي بدورها تصقل شخصيته, 

جب إعداد الفرد على مواجهة مثل هذه المواقف المختلفة بفاعلية, ومعرفة كيفية الرد لذلك ي

عليها بشكل عقالني. وأيضا أن يستطيع الفرد إقامة عالقات طيبة مع اآلخرين, مبنية على 

 الود واالحترام المتبادل وتقبل اآلخرين, ويجب التركيز خصوصا على فئة المراهقين.

( إلى أنه إذا  واجه المراهق المواقف المختلفة بفاعلية  وأصبح 2012) ويشير شقورة      

قادراً على الرد عليها بشكل عقالني , وأقام عالقات طيبة مع اآلخرين في مجتمعه ,أساسها 

 الود واالحترام المتبادل وتقبل اآلخرين فإننا بذلك نستطيع أن نصفه بأنه شخص مرن .

تدريب المراهق على المرونة وضبط االنفعاالت الهوجاء ( أن 2006ويؤكد الزعبي )     

شيء أساسي للنمو االنفعالي السليم. فالمرونة وسيلة ناجحة للتخفيف من األزمات االنفعالية 
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الحادة, فالشخص الحكيم هو الذي ينحني للعاصفة الشديدة في مرونة, ويضبط انفعاالته حتى 

 تمر,وال يثور في وجهها حتى ال يتحطم .

( أن المرونة النفسية فرصة وقدرة لألفراد لتوظيف المصادر 2013ويرى أبو حالوة )     

النفسية واالجتماعية والبدنية والثقافية للمواجهة والتوافق االيجابي الفعال مع الضغوط مع 

الحفاظ على الهدوء واالتزان النفسي والسرعة في البرء من التأثيرات السلبية لهذه الضغوط 

اث الصادمة والعودة سريعا إلى اإلحساس بجودة الوجود الذاتي,وان المرونة النفسية واألحد

لدى األفراد دالة في جزء كبير منها للتفاعل بين التكوين الوراثي والخبرات السابقة لهذه 

 المكونات .

ومن وجهة نظر المدرسة اإلنسانية فإن المرونة النفسية فرصة وقدرة لألفراد لإلبحار       

وبطريقة ايجابية في مسار توظيف المصادر النفسية واالجتماعية والبدنية والثقافية للمواجهة 

والتوافق االيجابي الفعال مع الضغوط وأحداث الحياة الصادمة مع المحافظة على الهدوء 

واالتزان النفسي وسرعة البراءة من التأثيرات السلبية لهذه الضغوط واألحداث الصادمة 

  . (2014يعاً إلى اإلحساس بجودة الوجود )ابو حالوة,والعودة سر

عندما   Seligmanومع بداية ظهور ما يسمى علم النفس االيجابي على يد مارتن سليجمان   

بدء يطالب علماء النفس  1998كان يمارس دوره كرئيس لجمعية علم النفس االمريكية عام 

للتأثير في حياة   Resilienceلمرونة بتوجيه قدراتهم ومواهبهم نحو مزاولة فهم مصادر ا

 ( .2009الفرد )عثمان,

وتوصلت دراسات عديدة الى وجود فروق فردية في المرونة النفسية لدى االفراد وذلك     

,ودراسة مالكوك ويالسن 2012على سبيل المثال كما في دراسة كال من )ال شويل ,نصر,

 (.2016,ودراسة جوكمين ,2015,

ا سبق تبرز  أهمية المرونة وتأثيرها على أشكال السلوك واألساليب الفكرية وانطالقا مم     

( "ان 1981وكيفية بناء الشخصية ,خصوصا في مرحلة المراهقة حيث يذكر محمود )

المراهقة تعد من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان ضمن أطواره المختلفة التي تتسم 

لصعود نحو الكمال اإلنساني الرشيد, ومكمن الخطر بالتجدد المستمر, والترقي في معارج ا

في هذه المرحلة التي تنتقل باإلنسان من الطفولة إلى الرشد, هي التغيرات في مظاهر النمو 

المختلفة )الجسمية والفسيولوجية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والدينية والخلقية(, ولما 

 .داخلية وخارجية يتعرض اإلنسان فيها إلى صراعات متعددة,

وبما أن المرونة تؤثر على سلوك الفرد يرى الباحث ان جانب الكفاءة االجتماعية ليس       

بمعزل عن السلوك ,لذا فقد تؤثر المرونة النفسية على مستوى الكفاءة االجتماعية لدى 

 الطالب.

ه وتوافق مع ( انه إذا توافق الفرد مع مجتمعه وتقبل  معايير2004ويرى المغازي )     

اتجاهات مجتمعه وبيئته وتفاعل أيضا بمهاراته االجتماعية وفق النسق المعتاد لهذا المجتمع 
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فإننا نطلق على هذه النتيجة الكفاءة االجتماعية والتي تعتبر إحدى سمات الشخصية, ومن أهم 

 رد. موضوعات علم النفس االجتماعي, حيث تعتبر مظهرا من مظاهر القوة االجتماعية للف

( أن للكفاءة االجتماعية أهمية بالنسبة 2009ومن ناحية أخرى يذكر )القحطاني,     

للممارسة التربوية والنفسية الصحية ألنها تؤثر على الكيفية التي يشعر ويفكر فيها الفرد 

,فهي ترتبط على المستوى  االنفعالي بصورة سلبية مع مشاعر القلق واالكتئاب والقيمة 

نخفضة ,وعلى المستوى المعرفي ترتبط مع الميول التشاؤمية ومع التقليل من قيمة الذاتية الم

الذات. وتتمثل الكفاءة االجتماعية في اإلدراك والتقدير لحجم القدرات الذاتية من اجل التمكن 

من تنفيذ سلوك معين بصورة ناجحة,وتؤثر مثل هذه الكفاءة التي يقدرها الفرد لنفسه على 

منجز والتحمل عند تنفيذ هذا السلوك ,وتنجم فرضيات  الفرد حول كفاءته نوع التصرف ال

 الذاتية واالجتماعية من خبرات التعلم ومالحظة الذات.

وتؤكد نظرية تقرير المصير أن البشر لديهم احتياجات فطرية وأن أحد هذه االحتياجات      

ه االحتياجات على أساس هي الكفاءة ويوجد وسائل أو أساليب مختلفة تستخدم لتلبية هذ

 (Stump,et,al,2009السياق والثقافة. )

وتعد الكفاءة االجتماعية من العوامل المهمة في تحديد طبيعة التفاعالت اليومية للفرد مع     

,و دراسة 2011المحيطين به في مجاالت الحياة المختلفة, ويؤكد ذلك نتائج ) دراسة محمود

لى أنه على عكس أقرانهم األقل ذكاء, أظهر الشباب ( التي أشارت إ1992لوثر و زقلر

األذكياء مستويات كفاءة عالية في مقابل انخفاض مستويات كل من تنمية األنا وموضع 

 الضبط الداخلي.                                              

كفاءة إلى أن هناك عدة عوامل مؤثرة في تطور ال Andrews,2006)ويشير أندروز)      

االجتماعية ومنها: العائلة ,المدرسة والتجارب الحياتية المبكرة . فالمدرسة تعتبر احد 

 العوامل المهمة والمؤثرة في بناء شخصية الطالب االجتماعية والنفسية.

ويرى الباحث بناء على عمله في الميدان التربوي األهمية التي توليها األنظمة التعليمية     

المختلفة للطالب وكيفية محاولة تطويره, ومدى التوقعات واآلمال  ومؤسسات المجتمع

 المعقودة عليه.

وبناء على ما سبق يتضح مدى أهمية التعرف على المرونة النفسية وعالقتها بالكفاءة  

 االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية كون هذه المرحلة تمثل إحدى مراحل المراهقة.

 مشكلة الدراسة :  

يعتبر طالب المرحلة الثانوية احد شرائح المجتمع المهمة وحيث أن المرحلة الثانوية      

أيضا تقابل مرحلة المراهقة في مراحل النمو ."وإن ما يمر به المراهق من تغيرات في هذه 

المرحلة وما يحدث له من تبدالت من الناحية الجسمية سيؤثر بشكل أو بأخر في نفسية 

(.فإن لنا أن نقول  أنها مرحلة مخاض 2006آلخرين". )المفدى,المراهق وعالقاته با

واستعداد لوالدة جديدة وهذا يعني أن المراهقة مرحلة اكتشاف للذات ولإلمكانات ومرحلة 
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( وقد الحظ الباحث من 2010تحسس للمستقبل االجتماعي الذي ينتظر المراهق. )بكار,

ن الطالب المراهقين لديهم سرعة انفعال خالل عمله كمعلم ثم مرشدا طالبيا ,ان العديد م

ولديهم تباين في ردات الفعل على االحداث بين العنيفة الحادة .وبذلك يتبين لنا حاجة 

المراهقين للمساعدة في تخفيف وطأة هذه المرحلة االنفعالية الحرجة في حياتهم وذلك بتعزيز 

ر في سلوك الفرد,يرى الباحث الجانب االيجابي في سلوك المراهقين ,وبما ان المرونة تؤث

أن االهتمام بالمرونة النفسية قد يساهم في تنمية الجوانب النفسية االيجابية المرغوبة التي قد 

( إلى أن الصحة النفسية 2013ويشير أبو حالوة)تساعدهم على التكيف مع مرحلة المراهقة .

عند التعرض إلى أو  الجيدة تتضمن القدرة على المرونة والحفاظ على االتزان النفسي

وتعكس التباينات في استراتيجيات التوافق  التعامل مع ظروف ضاغطة أو أحداث صادمة ,

.ومن جهة أو التأقلم مع ومواجهة الضغوط وأحداث الحياة العصبية الفروق الثقافية بين البشر

المرونة قوة تعويضية دالة على صحة الفرد  (على " أن2015أخرى تؤكد رضوان )

سية, فهي عالمة من عالمات النضج العقلي .وهنا نجد أن المرونة هي قدرة الفرد على النف

التوافق مع المواقف التي تتصف بالمحن أو الشدائد أو الضغوط النفسية أو المشكالت, حيث 

يعيد التفكير أكثر من مرة من أجل الوصول إلى الهدوء والراحة النفسية دون الشعور 

حث أن تحلي المراهق بالمرونة النفسية قد يحافظ على هدوءه واتزانه كما يرى البابالعجز".

 في المواقف الصعبة التي تواجهه يوميا مما سينعكس إيجابا على تعامله مع مجتمعه.

ونظًرا لتأثير المرونة النفسية على سلوك الفرد وميوله واتجاهاته وتأثرها بجوانب عديدة      

من المرجح أيضا أن تؤثر المرونة النفسية على الكفاءة من حياة الفرد يرى الباحث انه 

االجتماعية وخاصة لدى المراهقين في المرحلة الثانوية ,وأيضا قدرة المراهق على التفاعل 

 بصورة متكيفة مع المجتمع ,وإقامة العالقات االجتماعية والتواصل مع اآلخرين .

وتشير الدراسات إلى أن االهتمام بالكفاءة االجتماعية يؤثر على قدرة الفرد على التفاعل       

االجتماعي وقدرته على مواجهة الضغوط الحياتية كما أنها تؤثر على التحصيل الدراسي كما 

( التي أظهرت وجود عالقة ايجابية بين الكفاءة االجتماعية 2004يظهر في دراسة المغازي )

تحصيل الدراسي لدى الطالب, ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في وال

 الكفاءة االجتماعية والتحصيل الدراسي لصالح اإلناث.

ومن واقع عمل الباحث في المجال التربوي وإلدراكه لتباين مستوى المرونة النفسية لدى      

ديهموانخفاضهما لدى بعض الطالب الطالب وأيضاتباين مستوى الكفاءة االجتماعية ل

أيضا.لذا توجه الباحث في الدراسة الحالية بالبحث عن العالقة بين المرونة النفسية والكفاءة 

 االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية.

 : وبناء على ما سبق تم صياغة مشكلة البحث بالتساؤالت التالية

 ة الثانوية في مدينة حائل؟ما مستوى المرونة النفسية لدى طالب المرحل-1

 ما مستوى الكفاءة االجتماعية لدى طالبالمرحلة الثانوية في مدينة حائل؟-2
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هل توجد عالقة ارتباطيه  بين المرونة النفسية)وأبعادها المختلفة( والكفاءة االجتماعية -3

 )وأبعادها المختلفة(  لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة حائل؟

ق في المرونة النفسية بين طالب المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الصف هل توجد فرو-4

 الثالث الثانوي(؟-الثاني ثانوي-الدراسي )األول الثانوي

-هل توجد فروق في الكفاءة االجتماعية تعزى لمتغير الصف الدراسي )األول الثانوي-5

 الثالث الثانوي(؟-الثاني ثانوي

 أهداف الدراسة :   

 . لى مستوى المرونة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية التعرف ع  -1 

 .التعرف على مستوى الكفاءة االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية - 2  

التعرف على العالقة بين المرونة النفسية )وأبعادها المختلفة(  والكفاءة االجتماعية  -3 

 )وأبعادها المختلفة(  لدى طالب المرحلة الثانوية.

التعرف على الفروق في المرونة النفسية بين طالب المرحلة الثانوية لمتغير الصف  -4 

 الثالث الثانوي(.-الثاني ثانوي-الدراسي )األول الثانوي

التعرف على الفروق في الكفاءة االجتماعية بين طالب المرحلة الثانوية لمتغير الصف - 5 

 الثانوي(. الثالث-الثاني ثانوي-الدراسي )األول الثانوي

 أهمية الدراسة : 

 األهمية النظرية: 

 إثراء المكتبة العربية بإطار نظري لمتغير حديث هو المرونة النفسية . -

 يتناول البحث شريحة هامة من شرائح المجتمع وهم المراهقون في المرحلة الثانوية.-

رون للكشف عن قد يساهم هذا البحث في تكوين مخزون معرفي قد يستفيد منه باحثون آخ -

 المزيد من الحقائق في هذا المجال.

 األهمية التطبيقية:

تساهم نتائج هذا البحث في جذب اهتمام الباحثين والمربين لتنمية الكفاءة االجتماعية لدى   

الطالب , كما تساعد معرفة العالقة بين المرونة النفسية والكفاءة االجتماعية على التخطيط 

 رامج تعديل السلوك .للبرامج اإلرشادية وب

 مصطلحات البحث:

  Psychological Resilienceالمرونة النفسية:-1

هي قدرة الفرد على مواجهة المواقف المختلفة بفاعلية والرد عليها بشكل عقالني ,وإقامة     

 (.2012عالقات طيبة مع اآلخرين ,أساسها الود واالحترام المتبادل وتقبل اآلخرين )شقورة,

بأنها الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس المرونة : ويعرفها الباحث إجرائيا  

 (.2012النفسية من إعداد )شقورة,
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 Social competence الكفاءة االجتماعية:  -2

هي قدرة الفرد على التفاعل بصورة متكيفة مع المجتمع, وإقامة العالقات االجتماعية  

  :ي تتضمن أبعاد  لها عالقة بخصائص الفرد الشخصية مثلوالتواصل مع اآلخرين, فه

المؤهالت القيادية لدى الشخص,والوعي باألمو رالمتعلقة باألمن والسالمة, وأبعاد  أخرى 

االمتثال للقوانين والمعايير  :لها عالقة بدرجة التوافق مع المواقف االجتماعية, مثل

 (. 2008)أبو رمان, االجتماعية, والمشاركة واالندماج مع اآلخرين

بأنهاالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس الكفاءة  : ويعرفها الباحث إجرائيا

 (.2008االجتماعية من إعداد )أبو رمان,

 الدراسات السابقة: 

 أوالً: دراسات التي تناولت المرونة النفسية وعالقتها بمتغيرات أخرى   

( الفروق بين مرتفعي ومنخفضي المرونة 2012تناولت دراسة آل شويل , نصر )      

النفسية اإليجابية لدى طالب جامعة الباحة في متغيري تقديرالذات واتخاذ القرار , ومدى 

ً ( تأثر تلك الفروق بمتغير النوع  ( 276,وتكونت عينة الدراسة الكلية من) )ذكوراً, وإناثا

, تراوحت ) إناث 169ذكور,107 ( طالب وطالبة من طالب كلية التربية بجامعة الباحة

عام واستخدم الباحثان المقاييس التالية مقياس المرونة  22الى19أعمارهم الزمنية مابين 

النفسية اإليجابية, ومقياس تقديرالذات , ومقياس اتخا  القرار, وأسفرت نتائج البحث عن عدم 

ً بين الذكورواإلناث في المتغيرات الثالثة  المرونة النفسية وجود فروق دالة إحصائيا

ً بين  اإليجابية, وتقدير الذات واتخاذ القرار, كماأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

مرتفعي ومنخفضي المرونة النفسية اإليجابية من الطالب في متغير تقديرالذات لصالح 

القرار,  مرتفعي المرونة النفسية اإليجابية, بينما التوجد فروق دالة إحصائياً في متغيراتخاذ

كما توصلت النتائج إلي وجود فروق دالة إحصائيا ًبين مرتفعي ومنخفضي المرونة النفسية 

اإليجابية في متغيرتقديرالذات  في اتجاه مرتفعي المرونة النفسية اإليجابية من الذكور 

 .واإلناث, بينما ال توجد  فروق دالة إحصائيا ًفي متغيراتخاذ القرار

( دراسة بهدف الكشف عن العالقة بين المرونة النفسية ومعنى 2013وأجرى فرغلي )      

الحياة  لدى الطالب المتفوقين , حيث تم اختيار عينة بالطريقة العشوائية وقد بلغ عدد أفراد 

 إناث120ذكور,130 ( ( طالبا وطالبة من الطالب المتفوقين في محافظة المنيا 250العينة )

سنة , واستخدم الباحث مقياس المرونة النفسية  18الى14,تراوحت أعمارهم مابين)

,ومقياس معنى الحياة,واتبع الباحث المنهج الوصفي ,كماأظهرت النتائج وجودعالقة 

ارتباطيه موجبة بين درجات الطالب المتفوقين دراسيا ومتغير المرونة  وأبعادها المختلفة 

هرتالنتائج وجو دفروق دالة احصائيا  ودرجاتهم في متغير معنى الحياة وأبعاده المختلفة.كماأظ

بين متوسطات درجات الطالب الذكور ومتوسطات درجات الطالبات االناث على ابعاد 
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مقياس المرونة النفسية والدرجة الكلية لصالح الذكور, كما اتضح انه يمكن التبؤ بمعنى 

 الحياة من خالل المرونة النفسية.

( باختبار العالقة بين  Yalsen ,2015 &Malkocكما قام دراسة مالكوك ويالسن )      

المرونة, والدعم االجتماعي, والتعايش, والصحة النفسية لدى طالب الجامعات. تم جمع 

من طالب جامعة تركيا. واستخدم الباحثان المقاييس التالية : مقياس  309بيانات عن 

جتماعي المدرك, مقياس االزدهار, مقياس المرونة, المقياس متعدد األبعاد عن الدعم اال

طرق التعايش , وتم تشكيل المعلومات الديموغرافية. أجريت تحليالت على بيانات االرتباط, 

ومعيار االنحدار المتعدد, واالنحدار الهرمي. تم العثور على عالقة معنوية بين متغيرات 

ؤ بها  إحصائيا نتائج تحليل االنحدارات أشارت إلى أن الصحة النفسية يمكن التنب .الدراسة

عن طريق المرونة, التعايش, والدعم االجتماعي من األسرة واألصدقاء ومن اآلخرين. 

وكشفت نتائج تحليل الوسيط أن الدعم االجتماعي ومهارات التعايش تتوسط  جزئيا العالقة 

ثر و تشير النتائج  إلى أنه متى كان األفراد  أكثر مرونة, وأكبين المرونة والصحة النفسية. 

فعالية في مهارات التأقلم, فأنهم يحتاجون إلى المزيد من الدعم االجتماعي من أسرهم, 

وأصدقائهم, و من اآلخرين. وأيضا فإن رفاههم النفسي يكون مرتفعا. وتم دراسة اآلثار غير 

المباشرة من المرونة علىالرفاه النفسي من خالل الدعم االجتماعي فقد ظهر ان  تأثير 

 الرفاه النفسي انخفض بعد زيادة الدعم االجتماعي. المرونة على

(إلى التعرف على العالقة بين قلق المستقبل المهني , 2016واهتمت دراسة الشمري )     

والمرونة النفسية لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة القصيم , والتعرف على الفروق في 

لعينة نظراً الختالف الجنس , واستخدم قلق المستقبل المهني والمرونة النفسية لدى أفراد ا

( طالباً وطالبة , تم 236الباحث المنهج الوصفي االرتباطي , كما تكونت عينة البحث من )

, ومقياس المرونة النفسية   (2013تطبيق مقياس قلق المستقبل المهني من إعداد )مخيمر,

رتباطية دالة إحصائياً ( , واظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ا2015من إعداد )رضوان ,

عدم وجود فروق في متوسط درجات قلق  بين قلق المستقبل المهني والمرونة النفسية , وإلى

, وتوصي الدراسة  المستقبل المهني والمرونة النفسية لدى أفراد العينة نظراً الختالف الجنس

ية البيئة المحيطة إقامة البرامج اإلرشادية للتقليل من مستوى القلق المهني , وتوع بضرورة

بضرورة التعزيز لمبدأ التفاؤل وبذل الجهد والمبادرة لدى الطالب في الجامعة والمرحلة 

الثانوية , وتقديم البرامج اإلرشادية المعززة للمرونة النفسية لدى طالب الجامعات , وتفعيل 

 البرامج اإلرشادية . 

العالقة بين القيم السلوكية والمرونة ( إلى التعرف على 2016وتناولت دراسة الكثيري )     

النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية .واستخدم الباحث المنهج الوصفي ,وتكونت عينة البحث 

طالبا في المرحلة الثانوية واستخدم الباحث استبانه ترتيب القيم السلوكية ,ومقياس  450من 

تائج التالية :توجد عالقة ذات ,وأسفر البحث عن الن 2015المرونة النفسية إعداد رضوان 
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داللة إحصائية بين جميع أبعاد القيم السلوكية والمرونة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية 

وجاء مستوى المرونة النفسية لدى الطالب مرتفعا وتوجد فروق دالة  إحصائيا بين أبعاد 

روق دالة إحصائيا بين القيم السلوكية في دراجة عالقتها بالمرونة النفسية وال  توجد ف

الطالب في ترتيب القيم السلوكية وفقا لمتغير العمر , وال توجد فروق دالة إحصائيا بين 

 الطالب في المرونة وفقا لمتغير العمر.

( بالتعرف على العالقة بين أنماط التواصل األسري 2016كما اهتمت دراسة العصيمي )     

لثانوية ,كما هدف الى التعرف على الفروق في أنماط والمرونة النفسية لدى طالب المرحلة ا

التواصل األسري باختالف المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة وقد استخدم الباحث 

طالبا من طالب الصف  250المنهج الوصفي تبعا لفروض البحث وقد شملت عينة البحث

ونة الشباب لدى طالب الثالث ثانوي في مدينة الطائف وطبق عليها مقياس سنغافورة لمر

,ترجمة الباحث ,ومقياس أنماط 2011المرحلة الثانوية المراهقين إعداد ليم وآخرون 

)ترجمة الباحث( 1994التواصل األسري المعدل )صورة األبناء( إعداد فيتزباتريكوريتشي 

.وقد 2006,واستبانه المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة إعداد عبد العزيز الشخص 

رت النتائج عن وجود عالقة موجبة بين أنماط التواصل األسري والمرونة النفسية لدى أسف

أفراد العينة ,كما توصلت إلى انه ال توجد فروق بين أنماط التواصل األسري بين أفراد العينة 

 باختالف المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة .   

( باختبار العالقة بينسوء المعاملة النفسية, Gokmen,2016 وقامت دراسة جوكمين )     

وكان والمشاكل العاطفية والسلوكية لدى المراهقين: ودور وسطية المرونة والثقة بالنفس. 

ً من مدارس ثانوية مختلفة في تركيا937المشاركون في العينة   502شملت العينة  .مراهقا

عام.وأشارت النتائج إلى أن  19ىال14من الذكور. أعمارهمالزمنيةمابين 435من اإلناث  و 

سوء المعاملة النفسية ارتبط سلبيا مع المرونة واحترام الذات, وطرديا مع المشاكل السلوكية 

والمشاكل العاطفية. المرونة وتقدير الذاتيتنبأن أيضا بالمشاكل السلوكية والمشاكل العاطفية. 

السلوكية بوساطة المرونة والثقة وأخيرا, سوء المعاملة النفسيةينبئ بالمشاكل العاطفية و

بالنفس. كما تتوسط جزئيا المرونة وتقدير الذاتالعالقة بين سوء المعاملة السلوكية النفسية 

ومشاكل سوء المعاملة العاطفية النفسية لدى المراهقين. وهكذا, المرونة والثقة بالنفس ويبدو 

السلوكية لدى األفراد الذين يعانون  أنهما يلعبان دور وقائي في المشاكل العاطفية والمشكالت

 من سوء المعاملة من الناحية النفسية. 

 الدراسات التي تناولت الكفاءة االجتماعية وعالقتها بمتغيرات أخرى:

( دراسة الكفاءة االجتماعية لدى طالبات الجامعة ,والتعرف على 2011أجرى محمود )      

بعض المتغيرات النفسية المرتبطة بها, وهي المناخ األسري والتوافق الشخصي واالجتماعي 

استخدم في البحث مقياس الكفاءة االجتماعية ,مقياس المناخ األسري ,مقياس كاليفورنيا 

بق البحث على عينة طلبة كلية التربية جامعة طيبة .وأظهرت النتائج وجود للشخصية .وقد ط
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عالقة دالة إحصائيا بين درجات طالبات الجامعة على مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجاتهن 

على اختبار كاليفورنيا للشخصية. كما بينت النتائج بوجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين 

ى مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجاتهن على مقياس المناخ درجات طالبات الجامعة عل

األسري)غير السوي(.وأيضا أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات 

الطالبات ذوات الكفاءة االجتماعية المرتفعة والطالبات ذوات الكفاءة االجتماعية المنخفضة 

ت ذوات الكفاءة االجتماعية المرتفعة على اختبار كاليفورنيا للشخصية لصالح الطالبا

.وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات مرتفعات الكفاءة 

االجتماعية والطالبات منخفضات الكفاءة االجتماعية على مقياس المناخ األسري المضطرب 

 لصالح الطالبات منخفضات الكفاءة.

 Stepp,Pardini,Loeber) & بير وموريسوقام ستيب وبارديني ولو         

Morris,2011)   بدراسة العالقة بين الكفاءة االجتماعية للمراهقين وجنوح الشباب

الراشدين والتحصيل العلمي بين الشباب المعرضين للخطر: دور الوساطة من جنوح 

باب األقران, تم اختبار مسارات الكفاءة االجتماعية للمراهقين كعامل مرونة بين الش

المعرضين للخطر. لدراسة اآلليات المحتملة لعملية المرونة, تم التحقق من تأثير الوسيط 

المفترض جنوح األقران على العالقة بين الكفاءة االجتماعية للمراهقين و خطورة جنوح 

الشباب البالغين والتحصيل العلمي.كما تم اختيار المشاركون ممن يظهر لديهم خطر السلوك 

سنة. وقد استمدت البيانات من دراسة طولية ومستمرة  13لمجتمع في سن الالمعادي ل

لتطور السلوك المعادي للمجتمع والمنحرف بين الفتيان داخل المدن, "دراسة شباب 

 13بيتسبرغ". واستخدمت البيانات التي تم جمعها من المشاركين عندما كانت اعمرهم بين 

للدراسة. وأشارت النتائج أن األوالد الذين لديهم سنة  25,5عاما الى ان تتراوح أعمارهم 

مستويات عالية من الكفاءة االجتماعية انخفضت مشاركتهم مع أقرانهم الجانحين في فترة 

المراهقة, وبدورها, تتوقع أشكال أقل خطورة من الجنوح في مرحلة البلوغ المبكر والكفاءة 

في مرحلة البلوغ واألوالد الذين طوروا االجتماعية لها تأثير مباشر على التحصيل العلمي 

الكفاءة االجتماعية في مرحلة المراهقة ذهب أبعد من ذلك في المدرسة بغض النظر عن 

 مشاركتهم مع أقرانهم الجانحين.

أثر النزاعات  الزوجية على (   (Azam ,Hanif,2011وتناولت دراسة عزام وحنيف 

.حيث تم القيام بهذا البحث لتوفير فهم متكامل للمراهقينالرفق الوالدي , والكفاءة االجتماعية 

للنزاعات الوالدين الزوجية, والتعلق األبوي والكفاءة االجتماعية لفئة المراهقين. تم قياس 

النزاعات الزوجية المتصورة للوالدين من أجل معرفة عالقتها مع التعلق األبوي المتصور 

الدين لالستقاللية, ودور الوالدين في توفير الدعم )الجودة العاطفية للعالقة, وتعزيز الو

مراهقا, تتراوح أعمارهم بين  325العاطفي( والكفاءة االجتماعية. وكانت العينة تتألف من 

( تم اختيارهم من المدارس الحكومية والكليات في 179, إناث146سنة )ذكور  19و  13
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زوجية المتصورة لها ارتباط سلبي مع إسالم أباد )باكستان(.وكشفت النتائج أن النزاعات ال

التعلق األبوي والكفاءة االجتماعية للمراهقين.كما وجد ان االرتباط السلبي كبير بين الزوجين 

والنزاعات والمجاميع الفرعية من ارتباط الوالدين, أي الجودة العاطفية والعالقة, وتشجيع 

خدمات الدعم العاطفي. وكشف تحليل الوالدين على الحكم الذاتي, ودور الوالدين في تقديم 

االنحدار أن الصراع الزوجي المرتفع يؤدي إلى انخفاض االرتباط الوالدي والكفاءة 

االجتماعية بين المراهقين. لم يتم العثور على أي نتائج هامة للعمر ونوع الجنس في 

 تماعية.النزاعات الزوجية المتصورة للوالدين, والتعلق األبوي ومهارة الكفاءة االج

باستقصاءالعالقةبينالتدينوالكفاءةاالجتماعي, وأنماط ) 2009قامت دراسة القحطاني )    

طالبًا,  130التنشئة األسرية لدى طلبة المرحلة الجامعية في مدينة تبوك,وتكونت العينة من  

طبق عليهم  مقياس التدين إعداد صالح الصنيع, ومقياس الكفاءة االجتماعية إعداد فاطمة 

أبورمان, ومقياس اتجاهات التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء وأشارت النتائج إلى وجود 

عالقة قوية في النمط الديمقراطي للتنشئة األسرية وبين الكفاءة االجتماعية, ووجودفروق في 

 التدين بين طلبة السنة األولى  والثانية والثالثة ولصالح الثالثة .  

( دراسة بهدف معرفة جوانب الكفاءة االجتماعية لدى طالب 2004وأجرى المغازي )     

كلية التربية والمقارنة بينهم في الكفاءة االجتماعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي فضال عن 

معرفة الفروق بين الجنسين في مستوى الكفاءة االجتماعية .وتضمنت العينة طلبة وطالبات 

ات الدراسة على اختبار الكفاءة االجتماعية وكشفت عن كلية التربية ببورسعيد واشتملت أدو

وجود عالقة ايجابية بين الكفاءة االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى الطالب, ووجود فروق 

ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الكفاءة االجتماعية والتحصيل الدراسي لصالح 

 اإلناث. 

 :فروض الدراسة   
يه موجبة دالة إحصائيا بين المرونة النفسية وابعادها المختلفة والكفاءة توجدعالقة ارتباط -1

 .االجتماعية وابعادها المختلفة لدى طالب مدارس البنين الثانوية الحكومية بحائل

ال توجد فروق دالة احصائيا في متوسط درجات الطالب في مقياس المرونة النفسيةلدى  -2

-ثاني-بحائل تعزى لمتغير الصف الدراسي.)اولطالبمدارس البنين الثانوية الحكومية 

 ثالث(.

ال توجد فروق دالة احصائيا في متوسط درجات الطالب في مقياس الكفاءة االجتماعية  -3

 -لدى طالب مدارس البنين الثانوية الحكومية بحائل تعزى لمتغير الصف الدراسي.)اول

 ثالث(. -ثاني
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 الطريقة واإلجراءات 

 :مجتمع الدراسة وعينته

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب مدارس البنين الثانوية الحكومية بمدينة حائل , والذين 

( طالبًا , وتم اختيار عينة البحث من خالل عينة عشوائية  تكونت 8409يبلغ عددهم)  

 ( طالباً .200من)

ً (  60وقام الباحث باختيار عينة حوالي )      من خارج , كعينة تقنين ألدوات البحث طالبأ

عينة البحث, بهدف حساب الصدق والثبات لألدوات واعتماد األدوات بصورتها النهائية قبل 

تطبيقها على عينة البحث, وفيما يلي نستعرض أهم خصائص عينة التقنين التي أجريت عليها 

 أدوات البحث: 

ة %(من أفراد عين33.3نالحظ من استعراض بيانات الجدول السابق أن نسبة )       

الدراسة من طالب المرحلة الثانوية بإدارة تعليم حائل كانوا في الصف األول ثانوي. ونسبة 

%( من 33.3%( من أفراد عينة الدراسة كانوا من الصف الثاني ثانوي. ونسبة )33.3)

( التالي يبين النسب المؤية على شكل 4افراد العينة كانوا من الصف الثالث ثانوي والشكل )

 رسم بياني.

 أدوات الدراسة :

 مقياس المرونةالنفسية: -1

( بإعداد مقياس المرونة النفسية, حيث أعتمد الباحث الحالي هذا 2012قام )أبو شقورة ,    

المقياس كأداة لقياس المرونة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية بإدارة تعليم حائل, حيث 

 :فقرة موزعة على ثالثة أبعادهي47من  تكون المقياس في صورته ااألولية

 توزيع فقرات مقياس المرونةالنفسية على األبعاد (1جدول ) 

 الفقرات السلبية الفقرات االيجابية البعد

 البعداالنفعالي
1,2,3,4,5,17,18,20,22,32,33,34,

38 

6,7,8,19,21,35,36,

37 

 9,12 10,11,23,34,39,40,41 البعدالعقلي

البعداالجتماع

 ي

13,14,15,16,25,26,27 

,28,29,30,31,42,43,444,45,46 
47 

 الخصائص السيكومترية للمقياس: -

( بعرض المقياس على مجموعة من المحكمين  ,وقداعتمدالباحث الفقرات 2012قام) أبوشقورة,   

% فأكثر وبالتالي  تم 80جميع الفقرات على نسبة % من المحكمين, وقدحصلت80التي أتفق عليها

 .اعتماد جميع فقرات المقياس في صورتهااألولية
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 الصدق الفرضي  –ب 

وللتحقق من ذلك قام معد المقياس بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة   

ند بالدرجة الكلية للبعد الذي تندرج تحته حيث تبين أن جميع الفقرات حققت داللة ع

في حين  0,712-0,265وكانت معامالت االرتباط تتراوح بين 0,05و  0,01مستوى

( وبالتالي 17,18,22,28,32,37,47لم تحقق الفقرات التالية الدالالت االحصائية )

 .فقرة 40فقد تم حذفها من االستبانة وبذلك تكونت االستبانة في صورتها النهائية من 

اط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لمقياس  المرونة كما تم حساب معامالت االرتب    

النفسية وأظهرت النتائج أن معامالت االرتباط لجميع أبعادالمقياس كانت دالة إحصائيا عند مستوي 

   0.01داللة

 صدق المقياس في الدراسة الحالية :

( طالباً من  60تكونت من ) قام الباحث في الدراسة الحالية باختيار عينة استطالعية         

خارج عينة البحث ,  وتم تطبيق المقياس عليهم ومن ثم التأكد من الصدق الفرضي للمقياس 

وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس , وأظهرت النتائج 

  0.01داللة أن معامالت االرتباط لجميع أبعاد المقياس كانت دالة إحصائيا عند مستوي

 الثبات   -2

 ( باستخدام الطرق التالية:2012للتحقق من ثبات المقياس قام )ابو شقورة, 

 الثبات بإعادة االختبار - أ

( بحساب ثبات   مقياس المرونة النفسية باستخدام طريقة إعادة 2012قام )ابو شقورة, 

ً ومن ثم قام 60االختبار, حيث تم تطبيق  على عينة مكونة من بعد أسبوعين بإعادة طالبا

 :تطبيق االختبار على نفس أفراد العينة وذلك كما هو مبين في الجدول التالي

 الثبات بطريقةإعادةاالختبار (2جدول) 

 درجة االرتباط البعد

 0,658** االنفعالي

 0,692** العقلي

 0,834** االجتماعي

 بطريقة التجزئة النصفية :  -ب

كما قام معد المقياس بحساب معامل االرتباط بين مجموع درجات الفقرات الفردية  

ومجموع درجات الفقرات الزوجية لمقياس المرونة النفسية حيث بلغ معامل االرتباط 

ً عند مستوى 0,463ر=( , وتم   حساب ثبات المقياس  0.01( وهو دال إحصائيا

  α0,789 =ة ألفاكرونباخ وكانت قيم – باستخدام معامل ألفا
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كما قام الباحث في الدراسة الحالية  للتأكد من ثبات المقياس بحساب معامل الثبات وفق  

 الطريقة التالية:

تدل وهي نسبة ثبات متوسطة  ,α = 66باستخدام معامل الفا كرونباخ وكانت قيمة الفا 

 .على صالحيته للتطبيق

 :مقياس الكفاءةاالجتماعية -2

( ويشتمل المقياس على 2008 أبورمان(تم استخدام مقياس الكفاءة االجتماعية إعداد 

 :أربعة أبعاد للكفاءة االجتماعية ,هي

 أبعاد الكفاءة االجتماعية (3جدول ) 

 الفقرات البعد

 (1,43,31,20,19,10,9) االمتثال للقوانين والسلطة

 (3,4,11,12,21,22,32,33,44,45) المؤهالت القيادية

 البعداالجتماعي
4,6,7,8,13,14,15,16,17,23,24,25,26) 

,27,34,35,36,37,38,46,48,49,50) 

الوعي باألمور المتعلقة 

 باألمن والسالمة
(39,18,28,40,29,41,30,42) 

 :صدق المحتوى

( للتحقق من صدق المحتوى بعرض المقياس المستخدم على 2008)أبو رمان, قامت      

عشرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية والعلوم االجتماعية باألردن والسعودية 

 .     والمتخصصين في التربية الخاصة وعلم النفس واإلرشادالنفسي

 صدق المقياس في الدراسة الحالية :

ً من خارج عينة  60حث الحالي باختيار عينة استطالعية تكونت من ) قام البا     ( طالبا

البحث  , وتم تطبيق المقياس عليهم ومن ثم التأكد من صدق الفرضي للمقياس وذلك بحساب 

( ,   8معامل االرتباط بين درجة العبارات والدرجة الكلية للمقياس كما في الجدول رقم ) 

 اط كالتالي : وجاءت قيم معامالت االرتب

 معامل االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية الستبانة الكفاءة االجتماعية: (4جدول) 

 درجة معامل االرتباط البعد

 ,667** بعد االمتثال للقوانين والسلطة

 ,738** بعد المؤهالت القيادية

 ,771** البعد االجتماعي

 ,616** بعد الوعي باألمور المتعلقة باألمن والسالمة

 (.0,01)**( دالة احصائيا عند)



 2021أبريل (    20العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

45 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لجميع أبعاد المقياس والدرجة  الكلية  

( وهي معامالت دالة احصائيا عند مستوى , 771و) ,) 616للمقياس تراوحت ما بين )

المقياس  ( مما يدل على ارتباط العبارات بالمقياس, وصدق0,05( و ) 0,01الداللة )

 وصالحيته للتطبيق.

 :ثبات المقياس

( 39( بتطبيقه على عينة من خارج أفراد الدراسة بلغت)2008قامت )ابو رمان,

( وتعد 80,4طالبًا, ثم أعيد تطبيقه بعد أسبوعين من التطبيق األول, وكان معامل االرتباط )

 .هذه القيمة مقبولة ألغراض الدراسةالحالية

 : اسة الحاليةثبات المقياس في الدر

للتأكد من ثبات المقياس قام الباحث في الدراسة الحالية بحساب معامل الثبات وفق 

وهي درجة تدل على ثبات مرتفع للمقياس  ,α =  704معامل الفا كرونباخ وكانت قيمة الفا 

 . وتدل على صالحيته للتطبيق

 أساليب المعالجة اإلحصائية :

ت التي حصل عليها الباحث, حيث تم حساب معامل تمت المعالجة اإلحصائية للبيانا

بعد جمع  Brown-  Spearman ألفا كرو نباخ, اختبار التجزئة النصفية باستخدام معادلة

البيانات وتفريغها تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم 

العالقة بين متغيرات وذلك إلجراء األساليب اإلحصائية لكشف (SPSS) االجتماعية 

 :الدراسة واختبار صحة الفروض وفيما يلي المعالجات اإلحصائية التي تم استخدامها

 االنحراف المعياري(.-اإلحصاء الوصفي)المتوسط-

 معامل ارتباط بيرسون.-

 إليجاد الفروق.  ANOVAتحليل التباين االحادي -

 نتائج الدراسة ومناقشتها

  باإلجابة عن تساؤالت البحث:عرض النتائج المتعلقة 

 السؤال األول :

لإلجابة عن السؤال األول والذي نصه " ما مستوى المرونة النفسية لدى طالب المرحلة     

الثانوية " , قام الباحث بحساب المتوسط العام واالنحراف المعياري لمستوى المرونة النفسية 

(.مما يدل علىأن مستوى المرونة  1,83لطالب المرحلة الثانوية , حيث بلغت قيمته ) 

 طالب المرحلة الثانوية يعتبر مستوى متوسط . النفسية لدى

ويعزو الباحث هذه النتيجة الى أن أفراد العينة ربما يتمتعون ببعض الخصائص      

والصفات الشخصية اإليجابية الداعمة للمرونة النفسية كالمهارات االجتماعية والتفاؤل, 

حيث أنهم يتميزون بقدرات وأيضا الخصائص االنفعالية لبعض الطالب والتي يتميزون بها, 

 نفسية وانفعالية تساعدهم على مواجهة الضغوط والمشاكل .
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( , حيث ذكرت " أن هناك مجموعة من  (Polk,1997وتتفق هذه النتيجة مع نظرية بولك   

الخصائص التي تقوي المرونة النفسية ومنها الذكاء والصحة والمزاج والتفاعالت 

على حل المشكالت والنظرة المتفائلة للحياة " , وقد اتفقت مع  االجتماعية اإليجابية والقدرة

( والتي تهدف إلى كشف العالقة بين القيم السلوكية والمرونة النفسية 2016دراسة الكثيري )

 وأظهرت النتائج أن مستوى المرونة النفسية متوسط  لدى عينة الدراسة .

 السؤال الثاني :

لذي نصه " ما مستوى الكفاءة االجتماعية  لدى طالب لإلجابة عن السؤال الثاني وا    

المرحلة الثانوية " قام الباحث بحساب المتوسط العام واالنحراف المعياري للمرونة النفسية 

( مما يدل أن مستوى الكفاءة االجتماعية 2,49لطالب المرحلة الثانوية , حيث بلغت قيمته )

 وسط .لدى طالب المرحلة الثانوية يعتبر مستوى مت

قد يتمتعون بالتوافق النفسي و االجتماعي ويرجع الباحث هذه النتيجة الى أن افراد العينة      

المناسب والذي تستمد طاقته من كفاءة الفرد في المواقف االجتماعية واالكاديمية المختلفة, و 

النفس و  من قدرته على حل مشكالته و التفاعل مع اآلخرين بنجاح, بما يحقق له االتزان مع

فالطالب الذين يؤدون بشكل جيدا في المجال األكاديمي يميلون أيضا إلى مع البيئة المحيطة.

ضبط جيد في المجال االجتماعي وعلى العكس من ذلك قد يكون عدم الكفاءة االجتماعية 

 عامال هاما وراء الصعوبات التي يواجهها العديد من الطالب.

 الفرض األول : 

الفرض األول والذي ينص على أنه " توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين لإلجابة عن     

المرونة النفسية وأبعادها المختلفة  والكفاءة االجتماعية لدى عينة البحث من طالب مدارس 

البنين الثانوية  الحكومية بحائل " ,  وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث معامل 

قة بين مقياس المرونة النفسيةوالكفاءة االجتماعية , وجاءت ارتباط بيرسون للكشف عن العال

 النتيجة على النحو التالي :

 معامالت االرتباط  بين المرونة النفسية وابعادها المختلفة والكفاءة االجتماعية (5جدول) 

 

 المرونة             الكفاءة

 

 

 معامل االرتباط

 

 مستوى الداللة

 ,312 ,072 االنفعالي

 العقلي
**

212, 0,01 

 االجتماعي
*

175, 013, 

 المرونة النفسية
**

213
,

 001, 

 ( إلى ما يلي : 5تشير نتائج معامل ارتباط بيرسون في الجدول )  



 2021أبريل (    20العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

47 

ً بين البعد االنفعالي مع الكفاءة  - البعد االول: ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

( وبداللة إحصائية بقيمة ) ,072إحصائياً بقيمة )االجتماعية فقد جاءت بمعامل ارتباط دال 

(   يعزو الباحث عدم وجود عالقة بين البعد االنفعالي مع الكفاءة لدى افراد عينة  0.01

 البحث الى اختالف الخصائصاالنفعاليةللطالب أفراد عينة البحث.

لكفاءة االجتماعية فقد البعد الثاني: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين البعد العقلي وا -

ً بقيمة )  ( 0.01( وبداللة إحصائية بقيمة )  0.212جاءت بمعامل ارتباط دال إحصائيا

ويعزو الباحث وجود عالقة بين البعد العقلي والكفاءة االجتماعية ,بأنه نتيجة استخدام افراد 

 العينة االساليب العلمية في التفكير والتحليل والتخطيط بأسلوب عقالني .

ً بين البعد االجتماعي مع الكفاءة  - البعد الثالث: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

( وبداللة إحصائية بقيمة  0.175االجتماعية فقد جاءت بمعامل ارتباط دال إحصائياً بقيمة ) 

( ويعزو الباحث وجود عالقة بين البعد االجتماعي والكفاءة االجتماعية الى قدرة  0.312) 

 لعينة على استخدام المهارات االجتماعية المالئمة .أفراد ا

ً بين مقياس المرونة النفسية  - مقياس المرونة كامال: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

( وهي دالة  0.213ككل مع مقياس الكفاءة االجتماعية حيث جاءت قيمة معامل االرتباط ) 

ث هذه النتيجة وجود تأثير للمرونة (.  ويعزو الباح0,01احصائيا عند مستوى داللة )

النفسية على الكفاءة االجتماعية لدى األفراد  ,  كما يتبين أن العالقة بين المرونة النفسية 

والكفاءة االجتماعية عالقة طردية فكلما زاد االهتمام بالمرونة النفسية ارتفع مستوى الكفاءة 

 ل على أنهما متالزمتان .االجتماعية  لدى طالب المرحلة الثانوية ,  مما يد

( حيث ذكرت أن " األنماط   Polk , 1997وتتفق هذه النتيجة مع نظرية بولك )      

االرتباطية التي تقوي المرونة تشمل الهوايات واالهتمامات المتعددة , وااللتزام في التعليم , 

االجتماعية والوظيفة , والسعي إلى طلب الدعم االجتماعي , باإلضافة إلى التفاعالت 

 اإليجابية مع العائلة واألصدقاء واآلخرين ".

 الفرض الثاني:

للتحقق من صحة الفرض الثاني والذي ينص على أنه "  ال توجد فروق دالة احصائيا       

في متوسط درجات الطالب في مقياس المرونة النفسية لدى طالب مدارس البنين الثانوية 

الصف الدراسي ",وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الحكومية بحائل تعزى لمتغير 

( للكشف عن الفروق بين one way ANOVAالباحث اختبار تحليل التباين االحادي)

 متوسط درجات افراد العينة في مقياس المرونة النفسية , وجاءت النتائج على النحو التالي :
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 المرونة  تبعًا للصف الدراسيتحليل التباين األحادي للفروق في مستوى  (6جدول ) 

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

الداللة 

 االحصائية

 

 

 المرونة

بين 

 المجموعات
190,435 2 190,435 

4,590 

 
داخل  ,011

 المجموعات
41,490 197 41,490 

 8 199 8554,480 الكلي

( للكشف عن الفروق بين متوسط ANOVAتشير نتائج اختبار تحليل التباين االحادي )    

 ( إلى ما يلي : 10درجات افراد العينة في مقياس المرونة النفسية في الجدول )

( في متوسط درجات عينة البحث تعزى 0,01توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة )

ث ثانوي( ولتحديد لصالح من كانت الفروق تم استخدام ثال -ثاني -للصف الدراسي )أول

 اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والجدول التالي يبين ذلك:

 اختبار شيفيه للمقارنات البعدية  في مستوى المرونة تبعًا للصف الدراسي (7جدول ) 

 الداللة االحصائية الخطأ المعياري متوسط االختالف الصف الدراسي

 االول
 , 021 1,00626 2,83095-* الثاني

 , 101 1,29273 2,78333- الثالث

 الثاني
 , 021 1,00626 2,83095*  االول

 , 999 1,28314 0,4762 الثالث

 الثالث
 , 101 1,29273 2,78333- االول

 , 999 1,28314 0,4762 الثاني

توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى  تشير نتائج اختبار شيفية للمقارنات البعديةأنه      

( بين الصفين االول والثاني , وعدم وجود فروق بين الصفين االول والثالث ,كما ال 0,05)

 توجد فروق دالة احصائيا بين الصفين الثاني والثالث.

ويفسرالباحث وجود فروق تعزى الختالف الصف الدراسي , الى االختالف في  النمو     

( " أن   2013قافي واالجتماعي بين افراد العينة  ,  حيث يذكر أبو حالوة ) المعرفي  والث

الثقافة وقيم المجتمع والظروف الجغرافية تؤثر على مستوى المرونة النفسية ".وتشير 

األدبيات النظرية في البحث إلى أن المحك األساسي في ارتفاع درجة المرونة النفسية لدى 

ما يملكه الفرد من مقومات ككفايته وقدرته على التعامل مع الفرد إنما ينظر فيها على 

 العواطف واالستقاللية وقدرته على فهم ذاته , ونضجه في بناء العالقات .
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 الفرض الثالث :

للتحقق من صحة الفرض الثالث والذي ينص على "  ال توجد فروق دالة احصائيا بين      

جتماعيةلدى طالبمدارس البنين الثانوية متوسط درجات الطالب في مقياس الكفاءة اال

الحكومية بحائل تعزى لمتغير الصف الدراسي ",وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم 

( للكشف عن الفروق بين one way ANOVAالباحث اختبار تحليل التباين االحادي)

النحو نتائج على متوسط درجات افراد العينة في مقياس الكفاءة االجتماعية , وجاءت ال

 :التالي

تحليل التباين األحادي للفروق في مستوى الكفاءة االجتماعية تبعًا للصف  (8جدول ) 

 الدراسي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

الداللة 

 االحصائية

 

 

 المرونة

بين 

 المجموعات
1820,856 2 910,428 

 

 

4,885 

 

 

 

001, 

داخل 

 المجموعات
36715,064 197 186,371 

 الكلي

 
38535,920 199  

السابق إلى وجود   في الجدول (ANOVAتشير نتائج اختبار تحليل التباين االحادي)    

( بين عينة البحث تعزى للصف الدراسي 0,01فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة )

 ولتحديد لصالح من كانت الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية .

 اختبار شيفيه للفروق في الكفاءة االجتماعية تبعًاللصف الدراسي  (9جدول   ) 

 الداللة االحصائية الخطأ المعياري االختالفمتوسط  الصف الدراسي

 

 االول

 , 012 2,13268 -6,42560-* الثاني

 , 148 2,73982 -5,38194- الثالث

 

 الثاني

 , 012 2,13268 6,42560*  االول

 ,  929 2,71950 1,04365 الثالث

 , 929 2,71950 -1,04365- الثاني

تشير نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية علىأنه توجد فروق دالة احصائيا عند        

( بين نتائج مستوى الكفاءة االجتماعية لدى طالب الصفين االول والثاني 0,05مستوى )

 ثانوي ,وال توجد فروق دالة احصائيا بين الصفوف االخرى.
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تجارب الحياتية المبكرة لها تأثير على الفرد ويمكن تفسير هذه النتيجة الى ان البيئة وال 

فتفاعل اإلنسان بمهاراته االجتماعية وميوله وحاجاته واتجاهاته نحو العمل االجتماعي تؤثر 

 بدورها في استعداد اإلنسان لإلعمال واألنشطة المختلفة.         

ود فروق ذات ( التي اظهرت وج2009وتتفق نتائج ها الفرض نتائج دراسة القحطاني )    

بوك تعزى لمتغير المستوى داللة احصائية في الكفاءة االجتماعية لدى طلبة جامعة ت

 .الدراسي

 

 التوصيات :

العمل على تضمين البرامج اإلرشادية العالجية والوقائية والنمائية وبرامج تعديل  -1

 السلوك للكفاءة االجتماعية والمرونة النفسية لدى الطالب .

الموضوعات اإليجابية المتعلقة بالكفاءة االجتماعية والمرونة النفسية لدى نشر ثقافة  -2

 الطالب .

انشاء قنوات اتصال بين األسرة والمدرسة وبقية مؤسسات التنشئة االجتماعية  -3

بغرض المشاركة اإليجابية في تنمية الكفاءة االجتماعية والمرونة النفسية لدى 

 الطالب .

 

 البحوث المقترحة :

في ضوء نتائج البحث يقترح الباحث اجراء المزيد من الدراسات حول موضوع            

 المرونة النفسية والكفاءة االجتماعية مثل :

إجراء دراسات حول فعالية البرامج اإلرشادية في تعزيز المرونة النفسية لدى طالب  -1

 . الجامعات والمرحلة الثانوية

لثانوية مع إضافة متغيرات جديدة ) الجنس اعادة تطبيق هذه الدراسة على المرحلة ا -2

 , الحالة االجتماعية , الحالة االقتصادية , مستوى تعليم الوالدين , التخصص ( .

اجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في تأثير الكفاءة االجتماعية على الصحة  -3

 النفسية .
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