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 ملخص

ىدف البحث إلى التعرف عمى المرونة النفسية وعبلقتو بالتفاعل االجتماعي لدى طبلب 
الجامعة بمنطقة عرعر، وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصف االرتباطي عمى عينة عشوائية 

( من طبلب الجامعة بمنطقة عرعر، استخدمت الباحثة مقياس التفاعل 821مقترحة من ) 
(، .كشفت نتائج البحث 2187المرونة النفسية من إعداد ) قنصوة،  االجتماعي، ومقياس

عن وجود عبلقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية بين درجة التفاعل االجتماعي وبين 
 درجة المرونة النفسية، وصيغت في ضوء نتائج البحث بعض التوصيات.

 ب الجامعة.الكممات الدالة: المرونة النفسية، التفاعل االجتماعي، طبل
 
 
 

Resilience and its relationship to Social interaction and Among a 

sample of College Students in Araar Region 

Prepared by: Ghada Mubarak Mohammed Al-Hindawi 

Abstract: 

The aim of the research is to identify the psychological resilience 

and its relationship to social interaction among university students in 

Arar region. The researcher used the relational description method 

on a random sample of (120) university students in Arar region. The 

researcher used the social interaction scale and the psychological 

resilience scale prepared by (Qanswa, 2013)., the results of the 

research revealed a positive and statistically significant correlation 

between the degree of social interaction and the degree of 

psychological flexibility, and some recommendations were 

formulated in light of the research results.. 

Keywords: Resilience , Social interaction, College Students. 
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 مقدمة: 
بمنأى عن الجماعة والتواصل مع  يعد اإلنسان كائنًا اجتماعيًا بطبعو ال يستطيع أن يعيش

نما يستعين بأفراد يشاركيم فييا حياتو ونشاطاتو  اآلخرين، فيو ال يميل نحو االنعزال بذاتو وا 
فيتأثر كبٌل منيما باآلخر ويؤثر فيو سواًء في سموكو أو أفكاره أو في مشاعره، وينتج عن ذلك 

البعض؛ لذا فحياة اإلنسان حياة  تعديل وتغيير في سموك األفراد نتيجة تفاعميم مع بعضيم
اجتماعية قائمة عمى التفاعل االجتماعي في مختمف مظاىرىا ومجاالتيا أكانت تعميمية أو 
قامة  ترفييية أو تجارية. فاإلنسان يشعر بذاتو وانسانيتو من خبلل تواصمو مع اآلخرين وا 

واألمن النفسي وال  عبلقات شخصية وتفاعل اجتماعي ما يجعمو يشعر بالحب والرضا عن ذاتو
يتحقق ذلك إال من خبلل التواصل بالجماعة وتفاعل معيم إذ يعد حرمان الفرد من التواصل 
مع الناس ومشاركتيم في جوانب الحياة االجتماعية أبعد لو عن إنسانيتو ما يشعره بالغربة 

 والعزلة واالضطرابات النفسية.
دورًا ميمًا وفعااًل في حياة اإلنسانية، ويعتبر التواصل باآلخرين عممية اجتماعية تمعب 

فيو عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تربط بين أفراد المجتمع، والتي تؤدي إلى تحقيق 
التفاعل وتطوير العبلقات اإلنسانية، وىو من الحاجات االجتماعية والنفسية األساسية 

داية حياة اإلنسان وتستمر والميمة التي ال يستطيع اإلنسان االستغناء عنيا، وتبدأ مع ب
 (.98: 2187طوال الحياة التي يعيشيا. )محمود، 

كما أن التفاعل االجتماعي يتضمن القدرة عمى التأثير المتبادل لسموك األفراد أو 
الجماعات، من خبلل التواصل باآلخرين والمشاركة في الحياة االجتماعية مثل التعاون، 

خرين، فيو نظام ترتبط أجزائو مع بعضيا البعض، ولذلك فإن اإلقبال، واالتصال، االىتمام باآل
 (.>8: ;218التفاعل االجتماعي من أىم عوامل التغيير في سموك األفراد )الجالي، 

( أن الشخصية اإلنسانية في جوانبيا المتعددة وفي أي 2181ويذكر المنصوري والبدران )
ن السموك اإلنس ن من مجتمع ىي نتاج التفاعل االجتماعي وا  اني ىو أساس ىذا التفاعل وا 

أىم صفاتو وخصائصو أن يكون نوعًا خاصًا من العبلقات االجتماعية بينو وبين اآلخرين 
وتعتمد ىذه العبلقات االجتماعية عمى ما يصدره الفرد من أفعال وعمى ما يتمقاه عمييا من 

 ردود.
وحدىا، وال عن المؤثرات  ويرى )بندورا( أن السموك ال ينتج عن القوى الداخمية لئلنسان

نما ينتج عن التفاعل بين العوامل الشخصية والعوامل البيئية. وتؤكد ىذه النظرية  البيئية، وا 
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عمى أن البيئات التي يتفاعل معيا المتعممين ليست عشوائية، بل يتم اختيارىا تغييرىا من 
كيفية تنظيم األفراد خبلل سموك األفراد، وىذا ما يفسر كيفية حدوث التعمم بالمبلحظة، و 

 (.>;-;;،ص ص2189ألنفسيم من خبلل سموكيم )الزعبي،
وقد برز مفيوم المرونة النفسية في سياق االىتمام بعمم النفس اإليجابي والقائم عمى 
تمكين الفرد من مواجية الضغوط والتوتر بإيجابية دون االنسحاب من مواقف الحياة 

لسمبية والتي تؤثر بالسمب عمى الصحة النفسية الضاغطة والتوتر واإلحباط والمشاعر ا
 (7: >218والتوافق االجتماعي لؤلفراد )الحربي، 

يجابية لدى الفرد، رغم مختمف  وتعد المرونة النفسية ظاىرة تساعد في توفير بيئة جيدة وا 
عوامل التيديد لمتكيف، أو النمو التي يمكن أن يمر بيا الفرد خبلل حياتو، وىي تعكس 

الفردية بين األفراد في االستجابة لعوامل التيدد والتوتر، فيناك من يستجيب بطريقة الفروق 
إيجابية لبعض الظروف والمواقف، وىناك من تؤثر عميو ىذه الظروف، وتنعكس عمى حياتو 

 (.>>: =218بشكل إيجابي )الخميس، 
نة النفسية ( عمى ضرورة تعزيز تنمية المرو 2119وأكدت تقرير منظمة الصحة العالمية )

كأحد الموارد النفسية الميمة المضادة لممحن واإلجياد، فالمرونة النفسية صفة مبلزمة 
لمحياة، وقوة كامنة خمقيا اهلل تعالى في االنسان، وال يمكن أن تتحول إلى ميزة إال إذا قام 

مفة، الفرد بتفعيميا بالتجربة والممارسة، ويبدأ ذلك عندما ينظر إلى االمور بمناظير مخت
ويعترف بوجود وجيات نظر مختمفة بدال من وجية النظر الوحيدة، فيتغير في مواقفو وردود 

 (.888: 2121أفعالو وعاداتو الموروثة )مبروك، 
( والتي أجراىا عمى الطمبة في األردن وجود عبلقة بين ;218وأشارت دراسة العموي )

قة ارتباطية إيجابية، وأرجع الباحث مستوى المرونة النفسية و والتوافق االجتماعي وىي عبل
ىذه العبلقة إلى أن الفرد المرن نفسيا يكون أقدر عمى التوفيق بين ما يحممو  من دوافع 

 وبين ما يمارسو ويقوم بو من أدوار اجتماعية تحقق لو التوافق االجتماعي.
حالية اىتمت ونظرا ألن التفاعل االجتماعي أحد مكونات التوافق االجتماعي فإن الدراسة ال

باستقصاء العبلقة بين المرونة النفسية والتفاعل االجتماعي لدى عينة من طبلب الجامعة 
بمنطقة عرعر، وىو استقصاء قد يسيم في اقتراح برامج إرشادية تعمل عمى تنمية التفاعل 

 االجتماعي والمرونة النفسية لدى الطبلب من خبلل مياراتيم في التفاعل االجتماعي. 
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 مشكلة البحث:

استدعى انتباه الباحثة تزايد االىتمام بالبحوث التربوية والنفسية واتجو الباحثين إلى 
االىتمام بموضوعات عمم النفس ومنيا التفاعل االجتماعي ودور المرونة النفسية في دفع 

مع الفرد لمواجية صعوبات الحياة والتغمب عمييا والتوافق مع البيئة المحيطة بو والتفاعل 
 ظروف الحياة المختمفة بكافة أشكاليا.

 Kurjono(، ودراسة كورجونو )2188حيث أشارت بعض الدراسات مثل دراسة باقادر )
(، وبني ىاشم وآخرون Hurst, & Nixon, 2013( ودراسة ىيرست ونيكسون )2019,

(Bani Hashim,, et al., 2005 إلى وجود ضعف في التفاعل االجتماعي لدى طبلب )
معة، وأوصت بضرورة االىتمام بتنمية التفاعل االجتماعي لدى ىذه الفئة من الشباب. الجا

كما أشارت بعض الدراسات إلى وجود االنخفاض في المرونة النفسية لدى طبلب الجامعة مثل 
 (.Sharma, 2017(، ودراسة شارما )Molla, 2018ودراسة موال )

التنشئة االجتماعية حيث يتعمم الفرد أنماط وتعد عممية التفاعل االجتماعي أساسا لعممية 
السموك المتنوعة التي تنظم العبلقات بين أفراد المجتمع الواحد، ىذا السموك الفردي ما ىو إال 
ظاىرة تنتج عن التفاعل المستمر مع اآلخرين وبيذا تعد الميارات االجتماعية أحد العوامل 

رتو عمى االستمرار في ىذا التفاعل )عبد الميمة والمحددة لتفاعل الفرد مع اآلخرين وقد
 (.872: 2189الكريم، 

وتعاني شريحة طمبة الجامعة من عدد من المشكبلت منيا ما ىو اقتصادي أو نفسي أو 
 اجتماعي، أو تتداخل تمك المشكبلت مع بعضيا البعض.

 -ة المرونة االيجابي -ولذلك فإن الشباب في حاجة ماسة لتنمية مثل ىذه الخاصية  أي 
لدييم خاصة في الوقت الحالي المميء بتحديات شتى في كافة مجاالت الحياة تستدعي 
التوغل في مصادر القوة الداخمية لدييم مع االحتفاظ باألمل واإليمان بالخير في المستقبل 
فتنمية المرونة االيجابية تعني تنمية القدرة عمى الفيم أن كل األشياء نسبية وأن اآلخرين قد 

 ) 212: =211مما ىو أسوأ وأن المحن الراىنة ينبغي أن تمر . )محمود، عانوا
كما أن طبلب الجامعة عرضة لمواجية الكثير من المشكبلت النفسية واالجتماعية 
 والصراعات نتيجة لممواقف واألحداث الجديدة والمتعددة التي يواجيونيا في حياتيم الجامعية 
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من ىنا جاءت البحث الحالي لمتعرف عمى مدى وجود عبلقة بين المرونة النفسية  
والتفاعل االجتماعي لدى عينة من طبلب الجامعة بمنطقة عرعر وفي ضوء العرض والتحميل 

 السابق يمكن تحديد مشكمة البحث في التساؤل الرئيس التالي:
لتفاعل االجتماعي لدى طبلب ما مدى وجود عبلقة ارتباطية بين المرونة النفسية وا

 الجامعة بمنطقة عرعر، ويتفرع من ىذا السؤال الرئيسي السابق التساؤالت الفرعية التالية:
 أسئلة الدراسة:

 ما مستوى  مرونة نفسية لدى طبلب الجامعة بمنطقة عرعر؟ .8
 ه ما مستوى التفاعل االجتماعي لدى طبلب الجامعة بمنطقة عرعر؟ .2
ة بين التفاعل االجتماعي والمرونة النفسية لدى طبلب الجامعة ل توجد عبلقة ارتباطي .7

 بمنطقة عرعر؟
 أهداف الدراسة:

 في ضوء ما سبق ذكره فإن ىذا البحث سوف تحاول أن يحقق األىداف التالية:
 الكشف عن مستوى المرونة النفسية لدى طبلب الجامعة بمنطقة عرعر . .8
 ب الجامعة بمنطقة عرعر .الكشف عن مستوى التفاعل االجتماعي لدى طبل .2
معرفة العبلقة االرتباطية بين التفاعل االجتماعي والمرونة النفسية لدى طبلب الجامعة  .7

 بمنطقة عرعر .
 أهمٌة الدراسة:

 األهمٌة النظرٌة:-أوال

  التأكيد عمى أىمية الدور اإليجابي لمتفاعل االجتماعي في الرفع من مستوى المرونة
 الجامعة بمنطقة عرعر .النفسية لدى طبلب 

  الدور الفعال لمتفاعل االجتماعي في نجاح األبناء في مختمف مراحل التعميم، وتنمية
 سمات الشخصية.

 اليو تتوصل ما حسب الجانب، ىذا في وبحوث دارسات لعمل المجال إثراء البحوث وفتح 
 .نتائج من الدارسة ىذه

 قاعدة بيانات حول ىذه الفئة من الطبلب. توفير 
  إضافة عممية ومرجًعا مفيدا لمباحثين والميتمين واألخصائيين لتقديم الخدمات

 لدى طبلب الجامعة بمنطقة عرعر .برامج إرشادية وتنموية والمساعدات البلزمة من 
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  تقديم توصيات ومقترحات قد تساعد في الرفع من مستوى المرونة النفسية لدى طبلب
 الجامعة بمنطقة عرعر

 التطبٌقٌة:األهمٌة -ثانٌا

  في إقامة برامج إرشادية تنموية وطبلبية، لطبلب الجامعة بمنطقة  البحثتوظيف نتائج
 عرعر بطرق ايجابية بناءة.

 المختصين بدليل عممي ييتدى بو لتقديم خدمات إرشادية وتنموية أكثر انسجاما  تزويد
 مع حاجات وطموح طبلب الجامعة بمنطقة عرعر .

 ليات التي تواجو التربويين في التنشئة االجتماعية.في معالجة اإلشكا مساعدة 
  الكميات والقيادات اإلدارية واألكاديمية بالجامعات في تنمية مياراتيم  البحثنتائج إسيام

الفنية في مجال رعاية الطبلب أكاديميا من خبلل التعرف عمى العوامل المؤدية لرفع 
 لدى الطبلب.مرونة النفسية مستوى ال

 في وضع خطط عممية وبرامج لمساعدة طبلب الجامعة  البحثيف نتائج إمكانية توظ
 لمرفع من مستوى المرونة النفسية لدييم.

 محددات  البحث:

 :ىـ. 8888/8882لمعام الدراسي  األولالفصل الدراسي  المحددات  الزمانية 
 :قتصر الدراسة عمى طبلب الجامعة بمنطقة عرعر .ا المحددات  المكانية 
   (.821طبلب الجامعة بمنطقة عرعر والبالغ عددىم ) العينة:المحددات 
 :التفاعل االجتماعي. ب االمرونة النفسية وعبلقتي المحددات  الموضوعية 

 مصطلحات البحث: 
 (:Resilienceأوال: المرونة النفسٌة )

ىو قدرة الشخص عمى التعافي من الصدمة والتكيف مع أحداث الحياة الضاغطة وحل 
 (2187الناتجة عن ىذه الصدمات أو األحداث )قنصوة، المشكبلت 
المستخدم  في مقياسالدرجة التي يحصل عمييا إجرائيًا بأنو: المرونة النفسية وتعرف 

، ويتكون من خمسة أبعاد ىي: في ىذه الدراسةوالمطبق عمى العينة لممرونة النفسية 
 يز.المثابرة، الطموح، تحمل المسؤولية، المنافسة، السعي لمتم
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 (:Social interactionثانٌاً: التفاعل االجتماعً )

ما يحدث بين األفراد والجماعات من تأثيرات متبادلة ومشتركة خبلل محاوالتيم تحقيق  ىو
أىداف فردية أو جماعية والتفاعل االجتماعي ىذا التعريف يعكس نتائج الحياة االجتماعية 

المشتركة بين األفراد والجماعات بكل ما فييا من قيم معنوية وأدوار اجتماعية وكفاح مشترك، 
كس نتائج التواصل المتبادل بين الناس بشتى صوره وأساليبو ولذلك، ال يمكن أن أي أنو يع

 .(=7: :211)البادي،  نتصور وجود حياة اجتماعية مشتركة بدون تفاعل اجتماعي
في الدرجة التي يحصل عمييا المفحوصون ويعرف التفاعل االجتماعي إجرائيًا بأنو: 

، يحث يتكون في ىذه الدراسةلمطبق عمى العينة واالمستخدم لمتفاعل االجتماعي  المقياس
)االتجاه نحو العبلقات االجتماعية، االتجاه نحو االندماج االجتماعي، من خمسة أبعاد ىي: 

 االتجاه نحو التأثير والتأثر، نحو التعاون، االتجاه نحو المبادرة(.
 اإلطار النظري

ىذا الجزء في محورين المحور األول التفاعل االجتماعي، المحور الثاني  ةستعرض الباحثت
 والمرونة النفسية .

 المحور األول: المرونة النفسٌة :

في ىذا المحور بعض المفاىيم المتعمقة بالمرونة النفسية، أىمية  ةستعرض الباحثت
 عممية"  بأنيا نفسيةال المرونة تعريف ويمكنالمرونة النفسية، وأبعاد المرونة النفسية. 

 النفسية الضغوط أو النكبات أو الصدمات أو لمصعوبات اإليجابية والمواجية الجيد التوافق
 اآلخرين، مع العبلقات ومشكبلت. العائمية، المشكبلت: مثل البشر، يواجييا التي العادية

 (7: =218 الحربي،" )العمل وضغوطات الصحية، والمشكبلت
 الحياتية والمواقف والمصائب الشدائد تجاه فعالة استجابة من أكثر إدخال عمى القدرة ىي
 بأسموب اليدف تحقيق الى يؤدى مناسب قرار اتخاذ إلى تحتاج والتي واالنفعالية اليومية
 (;: 2189 رضوان،. )المحيطة والبيئة النفس مع التوافق إلى يؤدى

،  الناجح والتوافق الفعال التكيف عمى الفرد قدرة”  بأنيا اإليجابية المرونة العوني يعرف
 دون المختمفة األزمات من والنيوض،  واالجتماعية النفسية المشكبلت مواجية في والصمود

 (:: :218 ، العوني) واالجتماعي النفسي أمنو عمى والمحافظة،  ىزيمة أو كسر
( American Psychological Association) األمريكية النفسية الجمعية  وعرفت
 اإليجابية والمواجية الجيد التوافق إلى تؤدي التي الدينامية العممية تمك بأنيا النفسية المرونة



 ........... لدى عٌنة بالمرونة النفسٌةالتفاعل االجتماعً وعالقته 

- 8;89 - 

 اجتماعية مشكبلت أكانت سواء،  الفرد يواجييا قد التي النفسية واألزمات والصدمات لمشدائد
 ليجمات التعرض أو،  أسرية مشكبلت أو مزمنة أمراضاً  أو دامية حروباً  أو طبيعية كوارث أو

 من التعافي عمى القدرة عمى المفيوم ىذا ينطوي كما.  العنيفة الصدمات من غيرىا أو إرىابية
 بفاعمية الحياة ومواصمة إيجابي بشكل وتجاوزىا والنكبات الشدائد ليذه السمبية التأثيرات
 .(:: :218 ، العوني)  واقتدار

 لتوظيف األفراد لدى القوة مكامن استغبلل حسن بأنيا النفسية المرونة الزعبي وتعرف
 الذاتية كفاءاتيم لتطوير تدفعيم التي اإليجابية الطاقة لتوليد واالجتماعية النفسية المصادر
 الزعبي،)السمبية  تأثيراتيا وتجاوز يواجيونيا، التي التيديدات عناصر مع اإليجابي لمتكيف
218; :2:2). 

 :النفسٌة المرونة أبعاد

 ،(2189) العبادسة ،(2189) عامر( ;218 الزعبي،)  الدراسات من العديد اتفقت
 اإليجابية النظرة ىي النفسية المرونة تكوين في األساسية األبعاد أن عمى( :218) محمد
 باإلضافة التواصل الفعالة ميارات وتطوير القرار، اتخاذ عمى والقدرة بالنفس، والثقة لمذات،

 .المسئولية وتحمل المشكبلت، حل ميارات امتبلك إلى
 لطبلب بالنسبة األىمية بالغة السابقة النفسية المرونة أبعاد أن إلى اإلشارة وتجدر
 أكثر كانوا كمما السمات، بيذه الطبلب ىؤالء تحمى فكمما التعمم، صعوبات ذوي الجامعة
 النفسي االتزان النفسية المرونة تكسبيم حيث صعوبات، من يعانونو ما مواجية في إيجابية

 كما األكاديمية، الميام بعض أداء في فشميم عن الناتجة المتكررة اإلحباطات مع التعامل عند
 أو انفعالي أو سموكي أو معرفي نشاط ألي عديدة وخيارات بدائل إيجاد فرصة ليم تتيح

 فينعكس مرنة، بطريقة والمستجدات المتغيرات مع التعامل عمى قادرين يجعميم مما اجتماعي
 قمقيم مستوى عمى وسمبا االنفعالية، الذاتية كفاءتيم عن معتقداتيم عمى إيجاباً  ذلك

  المستقبمي،
: التالية النقاط في موضح ىو كما أخرى ومصطمحات النفسية المرونة بين تداخل وىناك

 (8: 2189 رضوان،)
 : المداهنة

 حرام وىى(. حقيقي غير مصطنع) الطبيعي المين أو المصطنعة المرونة ىي المداىنة
ظيار – النفاق أعمال من وىى، شرعا  .وقوال وفعبل شكبل مذمومة  وىى.   يضمر ما غير وا 
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 : المداراة

ظيار المبلطفة: ىي  بالتي ادفع -واليدوء بالرفق الدفع. الجاىل مع خاصة، البشاشة وا 
 فينفض القمب غميظ تكن فبل – القول فى اإلغبلظ ترك. اآلخرين مع التعامل أثناء أحسن ىي

 . الحسن الخمق الحسن أحسن – الخمق وحسن. لمناس الجناح خفض. حولك من الناس
 : األنا مرونة

 واألكاديمي واالنفعالي واالجتماعي النفسي المستوى عمى الفرد يستخدميا التي القدرة ىي
 فى الشخصي نموه مسيرة تعرقل والتي المواتية غير المعوقات أو االحداث مع التوافق أجل من

 .بو المحيطين اآلخرين وتقبل الذات، وتقبل إدراك:  عمى تتوقف القدرة وىذه. الطبيعي االتجاه
 : األنا قوة

 االنفعالي باالتزان واالحتفاظ الواقع مع التوافق خبلل من النفسية الصحة تحقيق ىي
 حزن – حب)  المختمفة المواقف أثناء االنفعاالت فى والتحكم المرضية الصراعات من والخمو

 ...(. رضا – سعادة –
 : النفسٌة المناعة

 – قصاص – إعدام – سخط – يأس – انتقام) السمبية االفكار مقاومة عمى الفرد قدرة
 أو األزمات أو لممصائب التصدي أو المواجية أثناء( الفوضى استخدام – انيزام – عنف
 .الئق بشكل القائمة الظروف مع متوافق الفرد يجعل الذى األمر، الكرب

 : االنفعالً االتزان

 الحياتية لممواقف االستجابة اثناء االنفعال فى المغاالة أو االندفاع عدم عمى القدرة ىي
 .المحزنة أو المفرحة المختمفة

 :النفسٌة المرونة أهمٌة

 واالنفعالية والنفسية واالجتماعية العقمية األبعاد مجمميا في النفسية المرونة تشكل
 من والتي المواتية، غير األحداث مع التوافق عمى القدرة الفرد ُتكسب التي والشخصية،

 التعامل عمى قادر غير الفرد كان ما إذا الطبيعي؛ االتجاه في حياتيا مسيرة تعرقل أن المتوقع
 مؤلمة خبرات تشكل التي والظمم والقير، العنف أحداث: مثل صادمة أحداث من يواجيو ما مع
 واالجتماعي النفسي، المستوى عمى المستقبمية حياتيا في السمبية نتائجيا وتظير الذات في

: >218 العنزي،) الطبيعية لمحياة مؤىمة غير الشخصية تصبح بحيث واالنفعالي، واألكاديمي
881.) 
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 بشأن اعتقاداً  الفرد يتبنى عندما إنجازات إلى تؤدي النفسية المرونة أن بالذكر وجدير
 أن شأنيا من التي الخطط ووضع األىداف ووضع لسموكياتو، المحتممة العواقب وتوقع قدرتو،
 النظرة: مثل النفسية لممرونة المحددة فالعمميات ولذا المرجوة، النتيجة تحقيق إلى تؤدي

 مع التكيف عمى والقدرة االجتماعي، الدعم التواصل الفعالة، ميارات لمذات، اإليجابية
 عمى الطبلب مساعدة شأنيا من التي االنفعالية الذات بفاعمية وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط الضغوط،
 (.298: ;218 الزغبي،) الميني المستقبل من كالقمق السمبية انفعاالتيم في التحكم
 (>: 2189 رضوان،: )نفسيا المرنة الشخصية خصائص أىم ومن
 المحيطة البيئة وعمى النفس عمى السرور تدخل نفسيا المرنة الشخصية: والفكاىة المرح 

 . بيا
 كانت ميما نقد من إلييا يقدم ما كل من تستفيد المرنة الشخصية: حرج دون النقد تقبل 

 النقد ممارسة عمى القوة إلى االعمال، بإضافة من وتعدل المواقف تقييم وتعيد، مصادرة
عادة الذات مراجعة خبلل من الذاتي  .االفكار إلى النظر وا 

 فيم عمى قادر يجعمو مما المختمفة المواقف فى اآلخر يقرآ: نفسيا المرن الشخص 
 .اآلخرين وفيم النفس

 فيي، اآلخرين بيا يتمتع ال نفسية الطاقة عمى القدرة لدييا المرنة الشخصية: العفو 
 .إلييا اساء من أوعن ظمميا عمن تعفو

 والمواقف الشدائد فى بالصبر تستعين دائما المرنة الشخصية: والمصابرة الصبر 
 من الجيد بذل عمى القدرة ليا أن كما – التسرع أو االندفاع وعدم والتروي، المختمفة

 .النجاح تحقيق أجل
 والتواصل اآلخرين مع صدقات تكوين عمى القدرة ليا المرنة الشخصية: الصداقات تكوين 

 .بينيم فيما االفكار وتبادل معيم
 الميني التوافق من بقدر تتمتع التي ىي المرنة الشخصية: نفسية بصحة التمتع 

 .والشخصي واالجتماعي واالسرى
 المستطاع قدر حولة من كل يعطى: العطاء عمى القدرة. 
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  المحور الثانً: التفاعل االجتماعً:

من خبللو المفاىيم المتعمقة بمفيوم التفاعل االجتماعي وأىدافو  ةستعرض الباحثت 
 وأىميتو وخصائصو ومحدداتو وبعض النظريات المفسرة التفاعل االجتماعي.

يعرف التفاعل االجتماعي بأنو العممية التي يؤثر بيا الناس عمى بعضيم البعض، من 
بين األفراد والجماعات وسكان  خبلل التبادل المشترك لؤلفكار، والمشاعر، وردود األفعال

البيئات المختمفة، ويعرف عمماء النفس االجتماعيون التفاعل االجتماعي بأنو التأثير والتأثر 
المتبادل بين فردين أو جماعتين أو جماعات؛ بحيث يؤثر كل منيما في اآلخر ويتأثر بو، 

لمثير واالستجابة إلى أن وتصبح بذلك استجابة أحدىما مثيرا لآلخر، ويتوالى التبادل بين ا
 (. 2117ينتيي التفاعل القائم بينيما. )شحاتو، النجار، عمار،

( ىو ما يحدث بين األفراد =7: :211التفاعل االجتماعي من وجية نظر )البادي،  
والجماعات من تأثيرات متبادلة ومشتركة خبلل محاوالتيم تحقيق أىداف فردية أو جماعية 

ا التعريف يعكس نتائج الحياة االجتماعية المشتركة بين األفراد والتفاعل االجتماعي ىذ
والجماعات بكل ما فييا من قيم معنوية وأدوار اجتماعية وكفاح مشترك، أي أنو يعكس نتائج 
التواصل المتبادل بين الناس بشتى صوره وأساليبو ولذلك، ال يمكن أن نتصور وجود حياة 

 ي. اجتماعية مشتركة بدون تفاعل اجتماع
من خبلل العرض السابق لمتعريفات المختمفة التي تناولت التفاعل االجتماعي نجد انيا 

 ركزت عمى ما يمي:
 .إن التفاعل االجتماعي يكون بين شخصين أو أكثر 
 .إن الفرد تنشأ بينو وبين أفراد بيئتو عبلقات دائمة 
  والجماعة.إن التفاعل االجتماعي عممية تأثير وتأثر متبادلة بين الفرد 
 إن التفاعل االجتماعي يؤثر بصورة واضحة في تبادل األفكار والمشاعر والتصرفات 
  إن التفاعل االجتماعي عممية مشتركة توافقيو بحيث يؤثر كل من الطرفين في اآلخر

 ويتأثر بو، وتصبح بذلك استجابة أحدىما مثيرا لآلخر.
  بين ي الروابط سواًء كان التفاعلإن التفاعل االجتماعي عممية ديناميكية مستمرة يقو 

 .شخصين أو مع جماعة
  في التفاعل االجتماعي تتشارك فيو األفكار، والمشاعر، وردود األفعال بين األفراد

 والجماعات.
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 داخمية مفعمة بالعمل والعطاء والمرونة النفسية   التفاعل االجتماعي قد يتضمن طاقة
طاقة سمبية تعم فييا الصراعات والنفور  تسوده المحبة والمودة والتعاطف وقد يتضمن

 بين األطراف المتفاعمة.
 أهداف التفاعل االجتماعً:

 يحقق التفاعل االجتماعي بين األفراد مجموعة من األىداف منيا: 
 (.89: ،2182)عبدالحميد،

 .ييسر التفاعل االجتماعي تحقيق أىداف الجماعة ويحدد طرائق اشباع الحاجات 
  والجماعة بواسطتو أنماط السموك المتنوعة واالتجاىات التي تنظم العبلقات تعمم الفرد

بين أفراد وجماعات المجتمع في إطار القيم السائدة والثقافة والتقاليد االجتماعية 
 المتعارف عمييا.

 .يساعد عمى تقييم الذات واآلخرين بصورة مستمرة 
 الضيق فكثيرا ما تؤدي العزلة يساعد التفاعل عمى تحقيق لذات ويخفف وطأة الشعور ب

 إلى االصابة باألمراض النفسية.
  .يساعد التفاعل عمى التنشئة االجتماعية لؤلفراد وغرس الخصائص المشتركة بينيم 

 أهمٌة التفاعل االجتماعً:

 (2188)السويممي،تظير أىمية التفاعل االجتماعي في االعتبارات التالية: 
  تكوين سموك اإلنسان واكتساب العادات والقيم االجتماعيةيسيم التفاعل االجتماعي في 
 .يعد التفاعل االجتماعي ضروري لنمو الطفل واكتساب المغة 
  يساعد التفاعل االجتماعي في تحديد المسؤوليات والميام واألدوار االجتماعية الموكمة

 لك فرد.
 ذلك يظير يساعد التفاعل االجتماعي في ظيور األشخاص المبدعين والمفكرين وك

 األشخاص العدوانيين.
  التفاعل االجتماعي يكتسب الفرد المقدرة عمى التعبير عن رأيو وأفكاره والقدرة عمى

 المناقشة والمبادرة.
 .يييئ التفاعل االجتماعي الفرص لؤلشخاص ليتميز كل منيم بشخصيتو 
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 خصائص التفاعل االجتماعً:

 (.;>8،ص:218) الكرخي،من أىم تمك الخصائص: 
يعد التفاعل االجتماعي وسيمة تواصل وتفاىم بين افراد المجموعة فمن غير المعقول أن  .8

 يتبادل أفراد المجموعة األفكار من غير ما يحدث تفاعل اجتماعي بين افرادىا.
 أن لكل فعل رد فعل مما يؤدي إلى حدوث التفاعل االجتماعي بين األفراد. .2
بسموكيات واداء معين فانو يتوقع حدوث استجابة عندما يقوم الفرد داخل المجموعة  .7

 معينة من افراد الجماعة اما ايجابية أو سمبية.
 التفاعل بين افراد المجموعة يؤدي إلى ظيور القيادات وبروز القدرات والميارات الفردية.  .8
تفاعل الجماعة مع بعضيا البعض يعطييا حجما أكبر من تفاعل االعضاء وحدىم دون  .5

 .جماعة
جانب ما تقدم فأن من خصائص التفاعل االجتماعي توتر العبلقات االجتماعية بين  إلى .:

  األفراد مما يؤدي الى تقارب القوى بين افراد الجماعة.
 ٌقوم التفاعل االجتماعً على أربعة أسس أو محددات هً:و

 Communicationأ. االتصال: 

دون أن يتم تواصل بينيم، ال يمكن بطبيعة الحال أن يكون ىنالك تفاعل بين فردين 
فالتواصل تعبير عن العبلقات بين األفراد، ويعني نقل فكرة معينة أو معنى محدد في ذىن 
شخص ما إلى ذىن شخص آخر أو مجموعة من االشخاص، وعن طريق عممية التواصل 

دث يحدث التفاعل بين األفراد، وعممية التواصل ال يمكن أن تحدث أو تتحقق لذاتيا، ولكنيا تح
من حيث ىي اساس عممية التفاعل االجتماعي حيث يستحيل فيم ودراسة عممية التفاعل في 

 (.:8: .2182أي "جماعة دون التعرف عمى عممية التواصل بين افرادىا. )عبدالحميد،
 Expectation التوقع:-ب

ىو اتجاه عقمي لبلستجابة آلخرين حيث يعد وجود استجابات مشتركة بين األفراد 
المتفاعمين ىو األمر الذي يوجو سموك التفاعل االجتماعي لكل منيم: فالطبلب حين يمعبون 
يتوقع كل منيم من األخر سموكا معينا في التعامل مع الكرة ويستعد ذىنيا وبدنية لمرد عميو 
فسموك الفرد في الجماعة يكون من خبلل ما يتوقعو سوًء أكان ىذا السموك حركيًا أو 

 (.2188إبراىيم،اجتماعيًا. )
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 Meaningful Symbolsالرموز ذات الداللة: -ج

يعيش الفرد في عالم من الرموز والمعارف المحيطة بو في كل موقف أو تفاعل اجتماعي 
يتأثر بيا ويستخدميا يوميا، وتتضح أىمية الرموز عند استخداميا من قبل أفرد المجتمع 

ماعية، وغالبا ما يعبر الفرد عن حاجاتو عمى صعيد الممارسة اليومية في الحياة االجت
االجتماعية ورغباتو الفردية من خبلل استخدام الرموز سواء كانت بشكل شعوري أو 
الشعوري. ويعد استخدام الرموز شبيو باستخدام المغة أو تحريك الرأس لمداللة عمى الرفض 

 (.91: .2==8أو القبول، كما لبس الخاتم عند الزواج. )الكندري،
 Role perceptionدراك الدور: إ-د

لكل إنسان دور يقوم بو وىذا السموك يمكن تفسيره من خبلل التفاعل االجتماعي و أو من 
خبلل الخبرة التي يكتسبيا اإلنسان من المشاركة في العبلقات الشخصية الوثيقة مع األعضاء 

 (=211النيل،اآلخرين في المجتمع، ويرتبط الدرر بمشاركة استجابات اآلخرين. )أبو 
 لتفاعل االجتماعً:لنظرٌات المفسرة ال

اختمفت النظريات االجتماعية والتربوية والنفسية في تفسير التفاعل االجتماعي، فمم يتفق 
 العمماء في وجيات نظرىم في معظم صور تحميل سموك الجماعة.

 نظرٌة نٌوكمب والتفاعل االجتماعً:

" التفاعل االجتماعي باالستناد إلى مبدأ التشابو والتوازن، Newcombيفسر نيوکمب "
ويؤدي التفاعل االجتماعي من وجية نظره إلى عممية االندماج االجتماعي. ويمكن تفسير 

 العبلقات االجتماعية وفق نظرية نيوکمب بثبلث طرائق وىي: 
 اجتماعية  إن التفاعل االجتماعي ينشأ من التشابو، الذي يؤدي توافره إلى عبلقات

 متوازنة.
 .األشخاص المتشابيون يزود كل منيم بينيما وتؤدي إلى التجاذب 
  يصال األطراف إن التشابو يؤدي إلى توقع التجاذب الذي ييسر عممية التفاعل وا 

 (.:8: :218المتفاعمة إلى عبلقات اجتماعية إيجابية. )الربيعي، 
 اعمين عند تشابو اتجاىاتيما إن نمطا من العبلقة المتوازنة تسود بين شخصين متف

وآرائيما بالنسبة لشيء أو شخص أو موقف وان نمطا من العبلقة المتوترة غير 
المتوازنة ينشأ بين الطرفين المتألفين إذا كان كل منيما يحمل أفكارا أو اتجاىا متباينة 

 (. 7: 2188نحو طرف ثالث مشترك. )لطيفة، 
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 Behavioral Theoryالنظرٌة السلوكٌة: 

ترى النظرية السموكية أن التفاعل االجتماعي ىو العممية التي يؤثر فييا الناس عمى 
بعضيم البعض من خبلل التبادل المشترك لؤلفكار والمشاعر وردود األفعال وبحسب وجية 

 نظرىا في التعمم فان التفاعل االجتماعي يمثل االستجابة المتبادلة بين األفراد.
ممية التفاعل تستدعي توفر موقف اجتماعي ليحدث ( أن عSkinnerويرى سکنر)

التفاعل، وتوفر التعزيز لضمان تكرار االستجابة اليادفة حيث أن اإلنسان بطبيعتو يميل إلى 
تكرار االستجابة التي تعزز، ونتيجة ليذا التعزيز يتعمم الفرد أنماط مختمفة من السموك التي 

ؤثرًا أو منبيًا لسموك اآلخر ولمتعزيز دورا تصبح جزءا من شخصيتو، فيشكل سموك الواحد م
أساسيا في تنشيط عممية التفاعل االجتماعي وتكوين االتجاىات والعبلقات االجتماعية، 
ويشير أصحاب ىذه النظرية الى ان عممية اإلنماء االجتماعي ىي محصمة عممية التعمم 

جزءًا من شخصية الفرد أو  لمختمف أنماط السموك تم تعزيزىا فتتابع تكرارىا إلى أن أصبحت
 (. 2182) الغزاوي، وكريم الجماعة.

 نظرٌة المجال:

حيث تعتبر نظرية المجال أن السموك يكون نتيجة مجال من القوى ذات التأثير المتبادل 
ويعتبر كورت ليفين عمى رأس ىذه النظرية حيث حمل كبل من الفرد وسموك الجماعة كأجزاء 

وطريقتو في التحميل متشابية لتمك التي تستخدم في المجال  من نسق األحداث المترابطة.
الطبيعي، ويذىب ليفين إلى أن خصائص أي حدث سموكي تكون محددة بعبلقتيا باألحداث 
األخرى في نفس النسق وتقد نظرية المجال أساسا متينًا لوصف سموك الجماعة. )أبو 

 (.8:8: =211النيل،
 / سولفٌان: نظرٌة العالقات الشخصٌة المتبادلة

يرى أن الشخص يمكن االستدالل عميو من خبلل فيم سموكو في عبلقاتو باألشخاص 
اآلخرين أو األشياء. والنقطة المركزية في نظرية سوليفان ىي تأكيده عمى العبلقات 
الشخصية المتبادلة، والسموك المضطرب الذي رأى أنو ينشأ من االضطرابات في ىذه 

جيا يتطمب مواقف من العبلقات الشخصية المتبادلة، ويؤكد سوليفان العبلقات، وبالتالي فعبل
عمى التواصل كعامل ميم جدا لمتفاعل بين األشخاص، وأن التواصل ىو النقطة المركزية في 
العبلقات الشخصية المتبادلة وكذلك في سير المقابمة العبلجية. ويرى أن الفرد يدخل في 

ي تحديد شخصيتو، ويظير فييا تطوره الطبيعي أو مواقف ذات عبلقات متبادلة تساىم ف
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المرضي من الناحية النفسية. )فجميع العمميات النفسية تنشا نتيجة تبادل العبلقات في 
المواقف(. وأن االتجاه العام لسموك الشخصية ونشاطيا يتحدد بالديناميكية النفسية الخاصة 

في العمميات المميزة لمعبلقات الشخصية  بكل فرد تبعا لمموقف االجتماعي القائم والتي تتجمى
المتبادلة، وليذا يعتقد سوليفان أن كل سموك إنساني في الموقف يسعي نحو تحقيق إشباع 
لى تحقيق حاجاتو إلى األمن والطمأنينة من جية أخرى. فالبيئة  حاجاتو األولية من جية وا 

جاتو تساعده عمى تكوين االجتماعية التي يمارس فييا اإلنسان نشاطو لتحقيق إشباع حا
شخصيتو ونموىا. والعبلقات المتبادلة التي يقيميا اإلنسان مع اآلخرين تساعد عمى تكوين 

 (. 2189ونمو الذات.)أبو أسعد؛ عربيات،
 (:Beles, 1950نظرٌة بٌلز )

ويقصد بالتفاعل االجتماعي في إطار نظرية بيمز "السموك الظاىر لئلفراد في موقف معين 
الجماعة الصغيرة". أما الموقف فيتكون من األشخاص الذين يوجو إلييم السموك وفي إطار 

ما الجماعة آمثل الذات واألفراد اآلخرين، ومن العناصر المادية التي يتضمنيا الموقف، 
الصغيرة فتتكون من أي عدد من األفراد يتفاعل بعضيم مع بعض وجيا لوجو مرة واحدة أو 

 :218نيم اآلخر بصورة متميزة ويستجيب لو. )الربيعي، عدد من المرات. ويعرف كل م
:8:.) 

مما أورده من النظريات، أن التفاعل االجتماعي من أىم عناصر العبلقات  ةخمص الباحثتو 
االجتماعية، والتنشئة االجتماعية وتعتبر العبلقات الشخصية بين األفراد عامبًل ميما فكمما 

ة ووثيقة، يكون التفاعل االجتماعي بين األفراد قوًيا كانت تمك العبلقة االجتماعية متوازن
وصمًبا، حيث يتبادلون األفكار واالتجاىات والمشاعر، وعندما تكون العبلقات مضطربة، 

التوتر وتنشأ  تمك العبلقاتوالمواقف، فأنو يسود  والمشاعر ومتباعدة في األفكار والتوجيات
  .عية المضطربةاالضطرابات النفسية نتيجة لمعبلقات االجتما

 الدراسات السابقة:

في ىذا الدراسات والبحوث السابقة والتي اىتمت بدراسة التفاعل االجتماعي  ةتناول الباحثت
 وعبلقتيا بالمرونة النفسية لدى الطبلب عمى النحو التالي:

 .دراسات تناولت التفاعل االجتماعي وعبلقتيا ببعض المتغيرات 
  النفسية وعبلقتو ببعض المتغيرات.دراسات تناولت المرونة 
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 أوالً: دراسات تناولت التفاعل االجتماعً:

 المعمومات تجييز عمى بالقدرة وعبلقتيا النفسية المرونة(. 2121) عبدالجواد، دراسة
 .المنيا بجامعة اليندسة كمية طبلب لدى

 تجييز عمى والقدرة النفسية المرونة بين العبلقة طبيعة معرفة إلى الدراسة ىدفت
 طالب( 711) من العينة وتكونت. بمصر المنيا بجامعة اليندسة كمية طبلب لدى المعمومات

 المنيج الدراسة اتبعت. إناث( 891)و ذكور،( 891: )المنيا جامعة اليندسة كمية من
 العموم، عيد آسيا إعداد) النفسية المرونة مقياس عمى الدراسة أدوات واشتممت الوصفي
 وجود عن النتائج أسفرت(. الباحث إعداد) المعمومات تجييز عمى القدرة ومقياس ،(;218
 طبلب لدى المعمومات تجييز عمى والقدرة النفسية المرونة بين دالة طردية ارتباطية عبلقة
 .النفسية المرونة خبلل من المعمومات تجييز عمى بالقدرة التنبؤ ويمكن اليندسة، كمية

بالذات وعبلقتيا بالمرونة النفسية لدى طالبات جامعة  الشفقة(. =218)سيوني، دراسة ب
 أم القرى بالمممكة العربية السعودية

ىدفت الدراسة إلى دراسة العبلقة بين الشفقة بالذات والمرونة النفسية، والتعرف عمى 
درجة الشفقة بالذات، والمرونة النفسية لدى أفراد العينة، كذلك ىدفت الدراسة إلى دراسة 

ين مرتفعي ومنخفضي الشفقة بالذات في المرونة النفسية. ولتحقيق أىداف الدراسة الفروق ب
( ومقياس 2189استخدمت الباحثة مقياس الشفقة بالذات من تعريب عبد الرحمن وآخرون )

(، وقد استخدم المنيج الوصفي، وطبقت الدراسة :218المرونة النفسية من إعداد القممي )
البة من طالبات جامعة أم القرى بكمية التربية في الفصل ( ط871عمى عينة مكونة من )

ه. وقد توصمت الدراسة إلى أن أفراد العينة 8881-=887الدراسي األول من العام الجامعي 
يتمتعن بالشفقة بالذات والمرونة النفسية. وكذلك توجد عبلقة إيجابية دالة إحصائيًا بين 

روق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي الشفقة بالذات والمرونة النفسية. وتوجد ف
 .الشفقة بالذات في المرونة النفسية لصالح مرتفعي الشفقة بالذات

تعرف مدى تأثر دافعية الريادة بوجية  ( ىدفت إلىKurjono , 2019) دراسة كورونجو
توصمت الدراسة  الضبط والتفاعل االجتماعي. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي.

إلى أن التفاعل االجتماعي ووجية التحكم الداخمي ليا تأثير إيجابي عمى مستوى الدافعية 
الريادية في كل األبعاد وىي بعد دافعية الحاجة إلى المرونة النفسية  والحاجة إلى الثروة 

 والحاجة لمسمطة.
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 بالتقبل وعبلقتيا ةالنفسي المرونة مستويات(.>218. )محمد الحميدي الضيدان، دراسة
 اليرموك جامعة لطمبة االجتماعي
 لطمبة االجتماعي والتقبل النفسية المرونة مستويات إلى التعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت
 مستويات لتغير تعزى اآلخرين وتقبل الذات تقبل بين فروق أي ووجود اليرموك، جامعة
 الممتحقين الطمبة من وطالبة طالبا( 91:) من الدراسة عينة تكونت. لدييم النفسية المرونة
 مقياسا مقياسين الباحثان واستخدم. :2189/218 العام من األول الدراسي لمفصل بالجامعة
 متوسطة درجة وجود إلى النتائج أشارت. النفسية لممرونة ومقياسا االجتماعي؛ لمتقبل

 التقبل لمستوى متوسطة ودرجة اليرموك، جامعة طمبة لدى النفسية المرونة لمستوى
 جامعة طمبة لدى اآلخرين وتقبل الذات تقبل مجالي من لكل متوسطة ودرجة ككل، االجتماعي
 المرونة ومستوى االجتماعي التقبل مستوى بين عبلقة وجود النتائج أظيرت كما. اليرموك
 تقبل بين إحصائية داللة ذات فروق وجود تبين حيث اليرموك؛ جامعة طمبة لدى النفسية
 لدى الضعيف المرونة لمستوى تبعا النفسية المرونة مستوى باختبلف اآلخرين وتقبل الذات
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى إضافة اآلخرين، تقبل ولصالح اليرموك جامعة طمبة
 المتوسط المرونة لمستويي تبعا النفسية المرونة مستوى باختبلف اآلخرين وتقبل الذات تقبل

 .الذات تقبل ولصالح اليرموك جامعة طمبة لدى والمرتفع
(، بعنوان: "مستوى المرونة النفسية  ÖZER & DENİZ, 2014دراسة اوزير ودينيز )

 وعبلقتو بسمات الذكاء الوجداني لدى طمبة الجامعة". 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى المرونة النفسية وعبلقتو بسمات الذكاء الوجداني 

( ::;لدى طمبة الجامعة. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي. تكونت العينة من )
( طالبة. استخدمت 927( طالبا، و)287من طمبة ست كميات في إحدى مدن تركيا، منيم )

( النسخة التركية، ومقياس المرونة النفسية TEIQالدراسة مقياس الذكاء الوجداني )
(Terzi, 2006تم تحميل .)   .)البيانات باستخدام  تحميل االنحدار المتعدد واختبار )ت

توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا إيجابية بين المرونة النفسية والذكاء الوجداني 
لدى طمبة الجامعة. كما توصل الباحثان إلى أن أكثر مكونات الذكاء الوجداني التي تنبأت 

 نفسية  واالجتماعية )الميل لمتعامل مع اآلخرين(.بالمرونة النفسية ىي السعادة ال
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التفاعل االجتماعي وعبلقتو بمستوى الطموح وىي بعنوان  (2188دراسة باقادر، )
األكاديمي لدى طمبة السنة التحضيرية بجامعة أم القرى، وتيدف ىذه الدراسة إلى التعرف 

السنة التحضيرية بجامعة أم  عمى العبلقة بين التفاعل االجتماعي ومستوى الطموح لدى طمبة
القرى، وقد استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي، وتوصمت إلى النتائج التالية 
أن طمبة السنة التحضيرية بجامعة أم القرى لدييم مستوى مرتفع من التفاعل االجتماعي 

دراسة إلى أنو وأنيم يتميزون بمستوى أكاديمي عالي ومستوى مرتفع من الطموح، وأشارت ال
توجد عبلقة دالة بين التفاعل االجتماعي ومستوى الطموح األكاديمي لدى طمبة عمادة السنة 

وأن الطبلب الذكور أكثر تفاعبل اجتماعيا من الطالبات. كما التحضيرية في جامعة أم القرى، 
ار )العممي، وجود عبلقة ارتباطية دالة بين التفاعل االجتماعي والمسأشارت ىذه الدراسة إلى 

 والطبي( لصالح طمبة المسار العممي.
تعرف تأثير التفاعل  ىدفت إلى (Hurst, & Nixon, 2013)ىورست ونيكسون  دراسة

توصمت الدراسة  االجتماعي عمى تعمم الطبلب. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي.
عي في عممية تعمميم، وأن الطبلب أبدوا اتجاىا إيجابيك في دور التفاعل االجتما إلى أن

التفاعل االجتماعي ساعم في تقدميم في التعمم وخاصة في مجال التفكير الناقد وميارات حل 
 المشكبلت.
وىي بعنوان مستوى التفاعل االجتماعي وعبلقتو  (2181المنصوري، والبدران، )دراسة 

مستوى راسة إلى وىدفت ىذه الد بالمساندة االجتماعية لدى طمبة قسم اإلرشاد النفسي،
التفاعل االجتماعي وعبلقتو بالمساندة االجتماعية لدى طمبة قسم اإلرشاد النفسي. استخدمت 

مستوى التفاعل االجتماعي  توصمت الدراسة إلى أن الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي.
في  ومستوى المساندة االجتماعية مترفعان لدى طمبة اإلرشاد النفسي، وأن ىناك فروقا دالة

التفاعل االجتماعية بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث وال توجد فروق حسب المراحل 
 الدراسية. وتوجد عبلقة إيجابية بين التفاعل االجتماعي والمساندة االجتماعية.

والتكيف المرونة النفسية واالنفعاالت االيجابية  (.Ong, 2006دراسة أونج وآخرون )
 في الحياة المتأخرة.  الضغوط الناجح مع 

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير المرونة النفسية واالنفعاالت اإليجابية عمى القدرة 
عمى مواجية النفسية لدى كبار السن. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي بالتطبيق 
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االنفعاالت عمى عينة من كبار السن. استخدم الباحثون اختبار المرونة النفسية واختبار 
اإليجابية واختبار مواجية الضغوط الحياتية. توصل الباحثون إلى أن المرونة النفسية لدى 
كبار السن يمكن أن تتنبأ بالقدرة عمى مواجية الضغوط النفسية. كما توصل الباحثون إلى أن 

دى كبار االنفعاالت اإليجابية يمكنيا أن تتنبأ أيضا بالقدرة عمى مواجية الضغوط الحياتية ل
السن. خمصت الدراسة إلى أن كبل من المرونة النفسية واالنفعاالت اإليجابية تسيم بشكل 
كبير في تخفيف الضغوط الحياتية لدى كبار السن. أوصى الباحثون بضرورة تنمية المرونة 

 النفسية واالنفعاالت اإليجابية لدى كبار السن من خبلل البرامج اإلرشادية.
التعرف عمى مدى وجود  ىدفت إلى (Bani Hashim, et al.,2005)بني ىاشم  دراسة

عبلقة سببية بين المرونة النفسية  األكاديمي والتفاعل االجتماعي. واستخدمت الدراسة 
التفاعل االجتماعي ساىم في زيادة مستوى أداء  وتوصمت إلى أنالمنيج الوصفي السببي.
 طبلب الجامعة األكاديمي.

 ت السابقة:التعقٌب على الدراسا

توصمت الدراسات السابقة إلى العديد من النتائج التي تساعد في التعرف عمى أبرز 
المشكبلت التي تواجو الطبلب في الجامعة، والعوامل التي تساعد عمى ظيور، وآثار ىذه 
المشكبلت عمى الطمبة وتحصيميم الدراسي ومجتمعيم، وفي ضوء استعراض الدراسات السابقة 

 :يتبين اآلتي
 أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية موضوع التفاعل االجتماعي والمرونة النفسية . .8
 اتفقت الدراسات السابقة عمى استخدام المنيج الوصفي واالستبانة كأداة لدراسة. .2
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في المتغير المستقل وىو التفاعل  .7

 دراسة ،(2188(، دراسة باقادر )2181المنصوري، والبدران )دراسة في االجتماعي كما 
 ,Hurst)، ودراسة ىورست ونيكسون (Bani Hashim, et al.,2005)بني ىاشم 

& Nixon, 2013) دراسة كورونجو، و (Kurjono , 2019.) 
الحالي مع بعض الدراسات السابقة في استخدام المقياس كأداة لجمع البحث  قد اتفق .8

وذلك باستخدام مقياس التفاعل االجتماعي باإلضافة  ،(2188دراسة باقادر )البيانات مثم
 إلى استخدم األساليب اإلحصائية لقياس الصدق الثبات. 
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

ثراء  ويمكن االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في عرض مشكمة الدراسة الحالية، وا 
إطارىا النظري، واختيار األداة المناسبة لمدراسة، ومعرفة األساليب اإلحصائية، وتفسير 

 نتائجيا ومناقشتيا. 
 فروض الدراسة

 في ضوء الدراسات السابقة قامت الباحثة بصياغة الفرض التالي:
 التفاعل بين( 1.19موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى ) ارتباطية عبلقة د"توج

 .عرعر" بمنطقة الجامعة طبلب لدى النفسية والمرونة االجتماعي
 منهج الدراسة وإجراءاتها

ىو منيج قائم عمى دراسة العبلقة بين متغيري الدراسة التفاعل االجتماعي وعبلقتو 
المنيج الوصف  ةالباحث تلجامعة بمنطقة عرعر وقد استخدمبالمرونة النفسية لدى طبلب ا

 االرتباطي باعتباره ُيناسب طبيعة الُمتغيِّرات البحثية في دراستو.
 مجتمع الدراسة:

في الفصل  البحثمن طبلب الجامعة بمنطقة عرعر حيث أجري  البحثيتكون مجتمع 
عينة استطبلعية بمغ عددىا ىـ، واشتممت عمى  8881/8888الدراسي الثاني لمعام الجامعي 

(. طالبًا وذلك لمتأكُّد ِمن ِصدق وثبات األدوات الُمسَتْخَدَمة في الدراسة، وحيث بمغ عدد 71)
( طالبًا في التخصصات التالية: الشريعة، وأصول الدين، والمغة 821العينة األساسية )

 العربية، والمغة اإلنجميزية تم اختيارىم بطريقة عشوائية.
 :لبحثاأدوات 

 تأىدافيا ولئلجابة عن تساؤالتيا، واختبار صحة فروضيا، استخدم البحثلتحقيق 
 أداتين، ىما: ةالباحث

 (:0223،قنصوة أوالً: مقٌاس المرونة النفسٌة : إعداد )

 المقياس يتكون( Connor & Davidson, 2003) ودافيدسون كونور المقياس أعد
 قنصوة،) وترجمتو الخماسي ليكرت مقياس عمى( 8-1) من بند كل درجة تتراوح بندا 29 من

 عباراتو وكل الواحد البعد ذات المقاييس من وىو العربية صورتو في وأعدتو(  2187
 درجة موزعة كالتالي:( 811-1) بين لممقياس الكمية الدرجة إيجابية، تراوحت

 المرتفع النفسية المرونة لذوي  فأكثر 8>إلى  يصل الذي الدرجات متوسط .8
 المتوسط النفسية  المرونة ذوي  1> إلى  >8 من الدرجات متوسط .2
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 المنخفض النفسية  المرونة لذوي فأقل درجة ;8 الدرجات متوسط .7
 حد إلى دائمًا، موافق، موافق موافقوتتراوح االستجابة عمى المقياس في خمسة خيارات: )

(، ويتم تصحيح المقياس بأن َيحُصل المفحوص من درجة إطبلقاً  موافق موافق، غير ما، غير
ويتم واحدة إلى خمس درجات في كل عبارة من عبارات المقياس وذلك وفَق صياغتيا، 

إلى حد  موافق(، )8الدرجة  – موافق(، )9الدرجة - دائماً  موافقيمي: )كما  الفقرات تصحيح
 (.8الدرجة - إطبلقاً  موافق غير(، )2الدرجة - موافق غير) –( 7الدرجة -ما 

ٌَّة لمقٌاس ٌكومتر  :المرونة النفسٌة الخصائص السَّ
دق: أوالً:   حساب الصِّ

قامت الباحثة بطريقتين لمتأكد من صدق المقياس، ىما: صدق الُمحكِّمين، وصدق التحميل 
 دق االتساق الداخمي )البنائي(. : العاممي

مٌن:-أ   صدق الُمحكِّ

ين في  تم عْرُض مقياس المرونة النفسية في صورتو األولية عمى مجموعٍة ِمن المختصِّ
مجال عمم النفس بجامعة المحددات  الشمالية  عرعر ، وترتب عمى صدق الُمحكِّمين حذف 

% من اتفاق الُمحكِّمين، كما تم تعديل صياغة  1>العباراُت التي لم َتحُصل عمى نسبة  بعض
 ( عبارة.27) يث أصبح المقياس بعد صدق الُمحكِّمين، يتكون منبعض العبارات؛ ح

 صدق االتساق الداخلً )البنائً(: -ب
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(: صذق االتسبق انذاخهٌ )انبىبئٌ( ألبعبد مقَبس انمرووت انىفسَت ببستخذاو معبمم 1جذول )

 ارتببط بَرسون

 انفقراث
 مذى االرتببط

 انىتَجت معبمم االرتببط

 ارتببط قوً 0.550  .1

 ارتببط قوً 0.675  .2

 ارتببط قوً 0.681  .3

 ارتببط قوً 0.478  .4

 ارتببط قوً 0.476  .5

 ارتببط قوً 0.617  .6

 ارتببط قوً 0.543  .7

 ارتببط قوً 0.700  .8

 ارتببط قوً 0.664  .9

 ارتببط قوً 0.662  .11

 ارتببط قوً 0.406  .11

 ارتببط قوً 0.578  .12

 ارتببط قوً 0.563  .13

 قوًارتببط  0.528  .14

 ارتببط قوً 0.566  .15

 ارتببط قوً 0.657  .16

 ارتببط قوً 0.596  .17

 ارتببط قوً 0.573  .18

 ارتببط قوً 0.584  .19

 ارتببط قوً 0.621  .21

 ارتببط قوً 0.614  .21

 ارتببط قوً 0.569  .22

 ارتببط قوً 0.422  .23

إلى وجود ارتباط قوي إحصائيًا بين كل عبارة والبعد الذي ينتمي إليو،  (8)يشير جدول 
( وىي معامبلت قوية تشير لصدق العبارة، مما يشير 11;.1-:1.81حيث تراوحت بين )

 إلى توفر درجات صدق مرتفعة لممقياس.
 حساب الثبات: ثانٌاً: 

عينة استطبلعية قواميا  قامت الباحثة بالتأكد من ثبات المقياس، وذلك بعَد تطبيقو عمى
إعادة االختبار،  تم تطبيق لتأكد من ثباتياو ( طالب ليا نفس خصائص المفحوصين 71)

ومعامل ألفا كرونباخ، واستخراج معامل الثبات لكل مجال من مجاالت المقياس والجدول رقم 
 ( يوضح معامبلت ثبات المقياس. 2)
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وانتجزئت انىصفَت ألبعبد مقَبس انمرووت انىفسَت ن=  (: معبمم ثببث أنفب كرووببخ2جذول )

(121) 

 عذد انفقراث أبعبد انمقَبس
 معبمم انثببث

 انىتَجت أنفب كرووببخ

 ثببث قوً 0.796 13 انمثببرة

 ثببث قوً 0.791 12 انطموح

 ثببث قوً 0.410 6 انمىبفست

 ثببث قوً 0.789 6 تحمم انمسئونَت

 ثببث قوً 0.874 37 جمَع األبعبد

( :=;.1-1.881إلى وجود ثبات قوي إحصائيًا؛ حيث تراوحت بين ) (2)يشير جدول 
( وىي دالة جوىريًا 8;>.1وىي معامبلت ثبات قوية كما بمغ معامل الثبات لبلختبار ككل )

 أيضًا، مما يشير إلى توفر درجات ثبات مرتفعة لممقياس.
 (:ة)الباحثمقٌاس التفاعل االجتماعً: إعداد ثانٌا: 

قامت الباحثة بتصميم مقياس التفاعل االجتماعي الستخدامو في الدراسة الحالية؛ ليناسَب 
عند إعداده لممقياس األسَس العمميَّة إلعداد المقاييس  ةالباحث تأفراد العيِّنة، وقد راع
 والمتمثمة في اآلتي: 

 عل االجتماعي.االطبلع عمى التراث النفسي والنَّظريَّات التي تناولت التفا 
  قامت الباحثة بالرجوع إلى بعض الدراسات واألبحاث المحميَّة والعربية والعالمية ذات

 العبلقة بُمتغيِّر التفاعل االجتماعي لبلستفادة منيا في بناء المقياس.
  ،(، >211االطبلع عمى المقاييس التي ُصمَِّمْت في ىذا المجال، كمقاييس: )مطمك

 (.2182،آالء زىيرو)
عمى تمك المصادر، وفي ضوء التعريف اإلجرائي لُمتغيِّر التفاعل  ةعد اطبلع الباحثب

( 27وضم )، االجتماعي، قامت الباحثة بصياغة مجموعة من العبارات الخاصة بالمقياس
وتتراوح االستجابة عمى المقياس في خمسة خيارات: )موافق بشدة، موافق، غير  عبارة،

ق بشدة(، ويتم تصحيح المقياس بأن َيحُصل المفحوص من متأكد، غير موافق، غير مواف
درجة واحدة إلى خمس درجات في كل عبارة من عبارات المقياس وذلك وفَق صياغتيا، 
-فالفقراُت التي تمَّْت صياغتيا بطريقة إيجابيٍة فإن تصحيحيا يتم كما يمي: )موافق بشدة 

(، 2الدرجة -)غير موافق  –( 7ة الدرج-(، )غير متأكد 8الدرجة  –(، )موافق 9الدرجة 
والعبارات التي تمْت صياغتيا بطريقة سمبيٍة يتم تصحيحيا  (.8الدرجة -)غير موافق بشدة 
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(، )غير 7الدرجة -(، )غير متأكد 2الدرجة –(، )موافق 8الدرجة -كما يمي: )موافق بشدة 
 (.9-(، )غير موافق بشدة 8الدرجة  –موافق 

 :الفاصلةكٌفٌة التصحٌح والحدود 

( مستوى 98 – 27)يمي:  تتمثل الحدود الفاصمة لمدرجات التي تحصل عمييا العينة فيما
 مرتفع   (: مستوى 889 –8>، و)توسط ( مستوى م 1>-99) منخفض،

ٌَّة لمقٌاس التفاعل االجتماعً: ٌكومتر  الخصائص السَّ

دق: أواًل:   حساب الصِّ
دق االتساق وص المقياس، ىما: صدق الُمحكِّمينقامت الباحثة بطريقتين لمتأكد من صدق 

 الداخمي )البنائي(. 
  صدق الُمحكِّمين:-أ

قامت الباحثة بعرض مقياس المرونة النفسية في صورتو األولية عمى مجموعة من 
المختصين في مجال عمم النفس ولذلك لمتأكد من سبلمة بناء المقياس وفي ضوء ىذا تم 

معيارا  ةالباحث ترى المحكمين ضرورة إعادة صياغتيا، وحددتعديل بعض العبارات التي ي
الختيار فقرات المقياس، وىي الفقرات التي حظيت بنسبة اتفاق بين المحكمين بنسب تتراوح 

%، وأبدى المحكمون آراءىم في المقياس وتم تعديل بعض العبارات  811% إلى   1>من 
 في ضوء تمك اآلراء.

 (:بنائيالاالتساق الداخمي )صدق -ب
بعد التأكد من الصدق الظاىري لممقياس قامت الباحثة بتطبيقيا ميدانيًا عمى عينة استطبلعية 

(. طالبا، ثم قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق 71قواميا )
الداخمي لممقياس حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس 

 ة الكمية لممقياس، كما توضح ذلك الجداول التالية:بالدرج
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(: صذق االتسبق انذاخهٌ )انبىبئٌ( ألبعبد مقَبس انتفبعم االجتمبعٌ ببستخذاو معبمم 3جذول )

 ارتببط بَرسون

 انفقرة أبعبد انمقَبس
 مذى االرتببط

 انىتَجت معبمم االرتببط

 االتجبي وحو انعالقبث االجتمبعَت

 ارتببط قوً 0.692 1

 ارتببط قوً 0.766 2

 ارتببط قوً 0.810 3

 ارتببط قوً 0.453 4

 ارتببط قوً 0.718 5

 االتجبي وحو االوذمبج االجتمبعٌ

 ارتببط قوً 0.726 1

 ارتببط قوً 0.666 2

 ارتببط قوً 0.461 3

 ارتببط قوً 0.718 4

 ارتببط قوً 0.684 5

 وانتأثراالتجبي وحو انتأثَر 

 ارتببط قوً 0.665 1

 ارتببط قوً 0.501 2

 ارتببط قوً 0.657 3

 ارتببط قوً 0.408 4

 ارتببط قوً 0.426 5

 االتجبي وحو انتعبون

 ارتببط قوً 0.653 1

 ارتببط قوً 0.722 2

 ارتببط قوً 0.662 3

 ارتببط قوً 0.511 4

 االتجبي وحو انمببدرة

 ارتببط قوً 0.792 1

 ارتببط قوً 0.466 2

 ارتببط قوً 0.737 3

 ارتببط قوً 0.657 4

إلى وجود ارتباط قوي إحصائيًا بين كل عبارة والبعد الذي ينتمي إليو،  (7)يشير جدول 
( وىي معامبلت قوية تشير لصدق العبارة، مما يشير 81>.1->1.81حيث تراوحت بين )

 إلى توفر درجات صدق مرتفعة لممقياس.
 حساب الثبات: ثانيًا: 

 Cronbach's)معادلة ألفا كرونباخ(  مباستخدامقياس القامت الباحثة بالتأكد من ثبات 
Alpha ( طالب ليا نفس 71حيث تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية قواميا .)

خصائص المفحوصين لمتأكد من ثباتيا، حيث طبقت المعادلة واستخراج معامل الثبات لكل 
 .( يوضح معامبلت ثبات المقياس8من مجاالت المقياس والجدول رقم )مجال 
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(: معبمم ثببث أنفب كرووببخ وانتجزئت انىصفَت ألبعبد مقَبس انتفبعم االجتمبعٌ 4جذول )

 (.31ن=)

 عذد انفقراث أبعبد انمقَبس
 معبمم انثببث

 انىتَجت أنفب كرووببخ

 ثببث قوً 0.719 5 االتجبي وحو انعالقبث االجتمبعَت

 ثببث قوً 0.659 5 االتجبي وحو االوذمبج االجتمبعٌ

 ثببث قوً 0.588 5 االتجبي وحو انتأثَر وانتأثر

 ثببث قوً 0.521 4 االتجبي وحو انتعبون

 ثببث قوً 0.525 4 االتجبي وحو انمببدرة

 ثببث قوً 0.821 23 جمَع األبعبد

( وىي 28>.1-1.928إلى وجود ثبات قوي إحصائيًا؛ حيث تراوحت بين ) (8)جدول  يشير
( وىي دالة جوىريًا أيضًا، 28>.1معامبلت ثبات قوية كما بمغ معامل الثبات لبلختبار ككل )

 مما يشير إلى توفر درجات ثبات مرتفعة لممقياس.
 أسالٌب تحلٌل البٌانات: 

ئية، وذلك لمعالجة البيانات واختبار صحة مجموعة من األساليب اإلحصا ةالباحث تستخدما
الفروض وحساب الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة والتواصل إلى النتائج التي يمكن أن 

 تسفر عنيا الدراسة الحالية ومن ثم مناقشتيا، ومن تمك األساليب اإلحصائية:
 (" معامل ارتباط " بيرسونPearsonلمعرفة صدق االتساق الداخمي ألد :) اة الدراسة

 )وىو العبلقة بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو(.
  التكرار والنسبة المئوية: لوصف خصائص عينة البحث وتحديد استجابات إفرادىا تجاه

 فقرات الستبيانو.
  المتوسط الحسابي: لترتيب العبارات حسب األىمية لنتائج الدراسة واالنحراف المعياري

 توضيح مدى تشتت استجابات إفراد العينة(.)ل
 :البحثنتائج 

قامت الباحثة باإلجابة عمى تساؤالت الدراسة، ومن ثم الوصول إلى نتائج الدراسة 
وعرضيا ومناقشتيا والسعي في تفسير تمك النتائج من خبلل أدبيات اإلطار النظري والدراسات 

 السابقة عمى النحو التالي: 
 السؤال األول: 

 طبلب الجامعة بمنطقة عرعر؟ما مستوى  مرونة نفسية لدى 
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، تم استخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي والتي تمثمت في المتوسط إلجابة السؤال
الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الحسابي العام لدرجة المرونة النفسية واألبعاد الفرعية 

 لية(، وكانت النتائج كالتالي:)المثابرة، الطموح، المنافسة، تحمل المسئو 
(: انمتوسطبث انحسببَت واالوحرافبث انمعَبرٍت نذرجت انمرووت انىفسَت عهي مستوى 5جذول )

 األداة انكهَت ومحبوري انفرعَت

 مستوى االستجببت االوحراف انمعَبرً انمتوسط انحسببٌ

 فوق انمتوسط 0.41 3.92

النفسية لدى عينة الدراسة من طبلب الجامعة ( أن مستوى المرونة 9تشير نتائج جدول )
 (.2=.7عمى األداة الكمية ىو بدرجة )فوق المتوسط( وبمتوسط حسابي عام )

 الدراسات التالية:وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو 
 أسفرت. المنيا بجامعة اليندسة كمية طبلب  من عينة عمى (2121) عبدالجواد، دراسة 

اليندسة جاء بدرجة فوق  كمية طبلب لدى النفسية المرونة أن مستوى عن النتائج
 المتوسط.

 العربية بالمممكة القرى أم جامعة طالبات  من عينة عمى (=218) بسيوني، دراسة 
 . النفسية المرونة يتمتعن العينة أفراد أن إلى الدراسة توصمت وقد السعودية

 باألردن اليرموك جامعة طمبة من عينة عمى (>218. )محمد الحميدي الضيدان، دراسة .
 جامعة طمبة لدى النفسية المرونة لمستوى متوسطة درجة وجود إلى النتائج أشارت

 ككل. االجتماعي التقبل لمستوى متوسطة ودرجة اليرموك،
 ودينيز اوزير دراسة (ÖZER & DENİZ, 2014 )، بتركيا الجامعة طمبة عينة عمى 

 لدى الوجداني والذكاء النفسية متوسط من المرونةمستوى  وجود إلى الدراسة توصمت. 
 . الجامعة طمبة

 السؤال الثاني:
 طبلب الجامعة بمنطقة عرعر؟ما مستوى التفاعل االجتماعي لدى 

إلجابة السؤال، تم استخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي والتي تمثمت في المتوسط 
العام لدرجة واألبعاد الفرعية )االتجاه نحو الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الحسابي 

العبلقات االجتماعية، االتجاه نحو االندماج االجتماعي، االتجاه نحو التأثير والتأثر، االتجاه 
 نحو التعاون، االتجاه نحو المبادرة(، وكانت النتائج كالتالي:
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االجتمبعٌ عهي (: انمتوسطبث انحسببَت واالوحرافبث انمعَبرٍت نذرجت انتفبعم 6جذول )

 مستوى األداة انكهَت ومحبوري انفرعَت

 انترتَب مستوى االستجببت االوحراف انمعَبرً انمتوسط انحسببٌ األبعبد

االتجبي وحو انعالقبث 

 االجتمبعَت
 2 فوق انمتوسط 0.64 3.83

االتجبي وحو االوذمبج 

 االجتمبعٌ
 1 فوق انمتوسط 0.55 3.97

االتجبي وحو انتأثَر 

 وانتأثر
 5 متوسط 0.49 3.30

 4 فوق انمتوسط 0.66 3.44 االتجبي وحو انتعبون

 3 فوق انمتوسط 0.73 3.50 االتجبي وحو انمببدرة

 - فوق انمتوسط 0.42 3.61 انذرجت انكهَت

( أن عمى مستوى التفاعل االجتماعي لدى عينة الدراسة عمى األداة :تشير نتائج جدول )
 (.8:.7المتوسط( وبمتوسط حسابي عام ) الكمية ىو بدرجة )فوق

وعمى المستوى األبعاد بمغ بعد "االتجاه نحو العبلقات االجتماعية" درجة )فوق المتوسط(، 
(، بينما بمغ بعد "االتجاه نحو االندماج االجتماعي" درجة )فوق 7>.7وبمتوسط حسابي )

التأثير والتأثر" درجة (، وبمغ بعد "االتجاه نحو ;=.7المتوسط(، وبمتوسط حسابي )
(، وبمغ بعد "االتجاه نحو التعاون" درجة )فوق 7.71)متوسط(، وبمتوسط حسابي )
االتجاه نحو المبادرة " درجة )فوق  (، وبمغ بعد "7.88المتوسط(، وبمتوسط حسابي )
 (.7.91المتوسط(، وبمتوسط حسابي )

لمنصوري، والبدران، (، ودراسة ا>211تختمف في الدرجة مع كل من دراسة مطمك، )و 
( وىي دراسات توصمت إلى ارتفاع مستوى المرونة 2188(، ودراسة باقادر، )2181)

 النفسية لدى طبلب الجامعة.
  :الثالثالسؤال 

لدى طبلب الجامعة ىل توجد عبلقة ارتباطية بين التفاعل االجتماعي والمرونة النفسية 
 بمنطقة عرعر؟

معامل ارتباط بيرسون لقياس العبلقة االرتباطية بين درجة لئلجابة عمى ىذا السؤال استخدام 
 التفاعل االجتماعي وبين درجة المرونة النفسية، وكانت النتائج كالتالي:
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 (121(: معبمالث االرتببط بَه درجت وبَه مستوى )ن = 7جذول )

 انمرووت انىفسَت انمتغَراث

ٌ
ع

مب
جت

ال
 ا
م
ع

فب
نت

ا
 

االتجبي وحو انعالقبث 

 االجتمبعَت
0.413 

االتجبي وحو االوذمبج 

 االجتمبعٌ
0.370 

 0.323 االتجبي وحو انتأثَر وانتأثر

 0.467 االتجبي وحو انتعبون

 0.571 االتجبي وحو انمببدرة

 0.639 انذرجت انكهَت

( يتضح وجود عبلقة ارتباطيو موجبة وذات داللة إحصائية عند ;من نتائج جدول )
بين درجة التفاعل االجتماعي وبين درجة المرونة النفسية ؛ حيث بمغ ( 1.19مستوى )

(، وىذا يعني أن زيادة مستوى التفاعل =7:.1معامل االرتباط لمدرجة الكمية بين المحورين )
االجتماعي تؤدي إلى زيادة مستوى المرونة النفسية، سواء لؤلبعاد الفرعية، أو لمدرجة الكمية 

 لكل محور.
ة ىذه النتيجة في أن البيئة الجامعية تتطمب من الطالبات قدرا كبيرا من وتفسر الباحث

التفاعل االجتماعي وىو ما يؤدي بالضرورة إلى قدر من المرونة في التعامل مع األحداث 
الضاغطة في المجتمع الجامعي وىو ما يؤدي لمطالبة بالتكيف االجتماعي واالندماج 

 األكاديمي.
 ات منيا:دراسبعض الوتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو 

 المنيا جامعة الرياضية التربية كمية طبلب  عمى أجراىا والتي( =218 محمد،) دراسة .
 ارتباطية عبلقة وجود عمى مؤكدة البحث نتائج وجاءت بمصر، المنيا جامعة الرياضية

 جميع وبين لو الكمية والدرجة النفسية المرونة مقياس أبعاد جميع بين إحصائياً  دالة
 عمى النتائج أكدت كما. لو الكمية والدرجة واالجتماعي النفسي التوافق مقياس أبعاد
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 والدرجة النفسية المرونة مقياس أبعاد جميع بين إحصائياً  دالة ارتباطية عبلقة وجود
 الخصائص عمى التعرف بضرورة البحث وأوصى. الطموح مستوى مقياس وبين لو الكمية

 . تنميتيا عمى والعمل النفسية بالمرونة الخاصة الجامعة لطمبة واألكاديمية النفسية
 مستوى بين عبلقة وجود األردن في الطمبة عمى أجراىا والتي( ;218) العموي دراسة 

 ىذه الباحث وأرجع إيجابية، ارتباطية عبلقة وىي االجتماعي والتوافق و النفسية المرونة
 دوافع من  يحممو ما بين التوفيق عمى أقدر يكون نفسيا المرن الفرد أن إلى العبلقة
 .االجتماعي التوافق لو تحقق اجتماعية أدوار من بو ويقوم يمارسو ما وبين

 توصمت و نجران، جامعة التربية كمية طبلب عمى أجراىا والتي( 2189 الحنتول،) دراسة 
 األنا مرونة مستوى بين إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطية عبلقة وجود إلى نتائجيا
 أن إلى العبلقة ىذه الباحث اإليجابية، وأرجع االجتماعية المواجية واستراتيجيات المرتفع
 األحداث ومواجية تحدي في البدء عمى القدرة لديو النفسية بالمرونة المتمتع الشخص

 مياراتو استخدام عمى قادر فيو المعاش االجتماعي الوسط في التكيف عمى قدرة ولديو
 .ممكن حد أقصى إلى االجتماعية
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 التوصٌات:

 بما يمي: ةوصي الباحثت البحثفي ضوء نتائج 
  تدعيم التفاعل بين الطمبة عن طريق األنشطة الثقافية والحفبلت الترفييية، والزيارات

 العممية إلى مناطق مختمفة. 
  التأكيد عمى الطبلب بزيادة التفاعل االجتماعي بما يناسب تقاليد مجتمعنـا من خبلل

في ىذه المرحمة يستعدون  فيمالنشاطات العممية المختمفة أو من خبلل اإلرشاد خاصة 
 الستقبال حياة جديدة بعد التخرج تتطمب أن يكون الفرد ذا عبلقات اجتماعية متعددة. 

 دية لتوعية الطبلب بأىمية التفاعل االجتماعي.بناء وتطبيق برامج إرشا 
  االىتمام وتشجيع طبلب الكمية عمى قيام الطبلب بأنشطة تقوم عمى التعمم الجماعي

 لتنمية التفاعل االجتماعي لدييم.
  زيادة البرامج التدريبية والتوعوية في الجامعات لتنمية الدافعية واالرتقاء بمستوى

 الطمبة.المرونة النفسية  لدى جميع 
  تقديم وتوفير الدعم المادي والمعنوي وتطبيق نظام الحوافز داخل الجامعة بشكل فردى أو

 .جمعي، عمى أن يكون الحافز عمى قدر العمل والمرونة النفسية 
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  المراجع
 (. عمم النفس االجتماعي ومتطمبات الحياة المعاصرة. عمان:4106إبراىيم، سميمان عبد الواحد. )

 الوراق.
(. نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي. 4107أبو أسعد، أحمد عبد المطيف؛ وعريبات، أحمد عبد الحميم. )

 عمان: دار المسيرة.
 (. عمم النفس االجتماعي عربيا وعالميا. القاىرة: مكتبة األنجمو.;411أبو النيل، محمود السيد. )

 رأي العام. المنصورة: دار الميندس لمطباعة والنشر(. مدخل إلى دراسة ال4118البادي، محمد محمد. )
(. الشفقة بالذات وعالقتيا بالمرونة النفسية لدى ;410بسيوني، سوزان بنت صدقة بن عبدالعزيز. )

كمية  -طالبات جامعة أم القرى بالمممكة العربية السعودية. مجمة كمية التربية جامعة أسيوط 
 .770 – 709، ص ص: 6، ع57التربية، مج

الخدمة االجتماعية لتدعيم التفاعل  (. برنامج مقترح لمممارسة العامة فى4109الجالى، أمينة سعد. )
االجتماعي لطالب الجامعات: دراسة مطبقة عمى طالب المعيد العالي لمخدمة االجتماعية ببنيا. 

 .004-68،  :، ج:7مجمة الخدمة االجتماعية: الجمعية المصرية لؤلخصائيين االجتماعين، ع
نة من الطالبات في المرحمة الثانوية (. المرونة النفسية لدى عي;410الحربي، فاتن ىادي صالح . )

الممارسات وغير الممارسات لمرياضة في منطقة القصيم. المجمة الدولية لمعموم النفسية والرياضية، 
4(0 ،)0-44. 

(. مرونة األنا في عالقتيا باستراتيجيات المواجية االجتماعية 4107حنتول، أحمد بن موسى محمد )
، عدد 6جازن. مجمة جامعة جازان فرع العموم اإلنسانية، مجلدي طالب كمية التربية بجامعة 

 .45-0خاص، ص ص: 
(. مستوى المرونة النفسية وعالقتيا بالضغوط النفسية لدي عينة من ;410الخميس، عواطف عبداهلل. )

 5، ع6طالبات سنة أولي تحضيري فى جامعة الجوف. المجمة التربوية األردنية ، مج
(.مستويات المرونة النفسية وعالقتيا بالتقبل االجتماعي لطمبة :410) الضيدان، الحميدي محمد.

 .085 – 061، ص ص: 07جامعة اليرموك. المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية ، ع
(. قيادة التمكين لتدريس التربية الكشفية وعالقتيا بالتفاعل االجتماعي. 4108الربيعي، محمد مقداد.) 

 منشر والتوزيع.عمان: دار المعتز ل
 (. نظريات الشخصية وقياسيا. عمان: دار المأمون  لمنشر والتوزيع.4109الرقاد، ىناء خالد.) 

 (. عمم النفس الشخصية. الرياض: مكتبة الرشد.4107الزعبي، أحمد محمد. )
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(. أثر برنامج قائم عمى المرونة النفسية في تحسين فاعمية 4109الزغبي، أمل عبدالمحسن زكي. )
لذات االنفعالية وخفض قمق المستقبل الميني. مجمة البحث العممي في التربية ): جامعة عين ا

 .4:5 – ;46، ص ص: 04، ج:0كمية البنات لآلداب والعموم والتربية(، ع -شمس 
(. إدمان استخدام األجيزة اإللكترونية الحديثة وعالقتو بالتفاعل 4106السويممي، شذى عمي. )

بالنفس دراسة مقارنة بين طالب وطالبات المرحمة المتوسطة في مدينة الرياض،  االجتماعي والثقة
 رسالة ماجستير، كمية العموم االجتماعية واإلدارية، جامعة نايف لمعموم األمنية، الرياض.

(. معجم المصطمحات التربوية والنفسية. 4115شحاتو،  حسن ؛ النجار،  زينب ؛ عمار،  حامد. )
 الدار المصرية.

(. المرونة النفسية وعالقتيا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى الطمبة 4109العموى، آسيا عياد عريبى. )
 في األردن. رسالة ماجستير: جامعة عمان العربية.

(.  برنامج إرشادي قائم عمى المرونة اإليجابية لتخفيف حدة 4108العوني، عماد السيد محمد فرج. )
جتماعية لدى عينة من الشباب الجامعي. رسالة ماجستير، جامعة بعض المشكالت النفسية واال

 الصحة النفسية واالرشاد النفسي. -كمية التربية  -عين شمس 
(. فعالية برنامج إرشادي تكاممي قائم عمى ميارات التفكير االيجابي :410العنزي، حمدية بنت بطي. )

 -بحث العممي في التربية )جامعة عين شمس لتنمية االتزان االنفعالي والمرونة النفسية. مجمة ال
 .047 – 017، ص ص: 01، ج;0كمية البنات لآلداب والعموم والتربية(، ع

(. المرونة النفسية وعالقتيا بالقدرة عمى تجييز المعمومات لدى 4141عبدالجواد، عاطف سيد ) .41
الجمعية المصرية لمدراسات  طالب كمية اليندسة بجامعة المنيا. المجمة المصرية لمدراسات النفسية

 .458 – 0;0 ، ص ص: 018، ع51النفسية، مج
 (. اإلعالم الجديد. القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر.4104عبد الحميد، صالح محمد . )

 (. عمم االجتماع المعاصر. الرياض: الجنادرية لمنشر والتوزيع.4107عبد الكريم، عصمت تحسين.) 
 اإلعالم الجديد. القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع.(.4104عبد الحميد، صالح محمد.)

(. التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض من أبناء 4104الغزاوي، سامي ميدي، وكريم، وفاء قيس.) 
مركز أبحاث الطفولة واألمومة،  -األميات العامالت وغير العامالت. مجمة الفتح: جامعة ديالي

 .76،ص71
رنامج إرشادي لزيادة المرونة النفسية وخفض العنف األسري لدى بعض (. ب4107عامر، نادية )

 -7:5(، 4) 64الحاالت المعنفة من النساء بالمممكة العربية السعودية. مجمة اإلرشاد النفسي،  
878. 
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(. الضغط النفسي في العمل وعالقتو بالمرونة النفسية لدى العاممين بمستشفى 4107العبادسة، أنور )
 بمحافظة شمال غزة. رسالة ماجستير، منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية. كمال عدوان

(. التفاعل االجتماعي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية. مجمة البحوث 4108الكرخي، حسين عميوي سيد. )
 .:;6-;69،  :6مركز البحوث التربوية والنفسية، ع -التربوية والنفسية: جامعة بغداد 

 (. عمم النفس التربوي. الكويت: مكتبة الفالح لنشر والتوزيع4;;0د محمد.)الكندري، أحم
(. أثر برنامج قائم عمى حل المشكالت المستقبمية في تنمية 4141مبروك، نشوى مبروك إدريس. )

، ص :5المرونة النفسية لدى طمبة المرحمة الثانوية. المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية ، ع
 .078-049ص: 

(. المرونة النفسية وعالقتيا ببعض الجوانب النفسية لدى طالب كمية ;410محمد، إبراىيم رشاد )
، ص ص: 0، ج:6التربية الرياضية جامعة المنيا. مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية الرياضية، ع

0-54. 
ضوء المتغيرات  (. المرونة النفسية وعالقتيا بالتفكير األخالقي لدى الطالب في4108محمد، مروة )

الديموجرافية المرتبطة بالنوع والثقافة الفرعية والتخصص األكاديمي والفرقة الدراسية. دراسات 
 .690 -5;5(، 5)48نفسية، 

 ( التواصل في عمم النفس. عمان: دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع.4105محمود، جودت شاكر.) 
(. مستوى التفاعل االجتماعي وعالقتو 4101صادق. )المنصوري، أمل عبدالرزاق، والبدران، ىناء 

بالمساندة االجتماعية لدى طمبة قسم اإلرشاد النفسي. مجمة أبحاث البصرة لمعموم اإلنسانية: جامعة 
 .054- 011،  4، ع 57كمية التربية لمعموم اإلنسانية، مج  -البصرة 

التنبؤ باضطراب ضغوط ما بعد  (.  دور المرونة  وخطط التعايش في4105قنصوه، فاتن طمعت. )
الصدمة لدى عينة من المغتصبات المجمة المصرية لعمم النفس اإلكمينيكي واإلرشادي )الجمعية 

 .45-499، ص ص: 4، ع 0المصرية لممعالجين النفسيين ) جمعن(، مج 
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