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 الدراسة ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي من حيث عالقتهما بالسعادة لدى 

طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(، كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن 

ت جامعة الطائف التي تعزى لمتغير الفروق في المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي والسعادة بين طالبا

دبلوم تربوي(، وكذلك هدفت إلى معرفة مدى إسهام المرونة النفسية -المستوى الدراسي )بكالوريوس

والتجهيز االنفعالي في التنبؤ بالسعادة. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، وقامت 

ت جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم ( طالبة من طالبا033باختيار عينة مكونة من )

التربوي(، وقد طبقت عليهن المقاييس التالية: مقياس المرونة النفسية )إعداد الباحثة(، مقياس التجهيز 

(. 8332و)تعريب نادية جان،  (Argyle,2001) االنفعالي )إعداد الباحثة(، قائمة أكسفورد للسعادة إعداد

( بين المرونة 3،31دراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة عند مستوى )وقد أسفرت نتائج ال

( بين التجهيز االنفعالي 3،31النفسية والسعادة، كما توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة عند مستوى )

والسعادة لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(، كما أشارت النتائج 

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في المرونة النفسية بين طالبات جامعة الطائف تعزى لمتغير المستوى 

( في 3،30دبلوم تربوي( على المقياس ككل، بينما كانت الفروق دالة عند مستوى) -الدراسي )بكالوريوس

دالة إحصائياً في التجهيز  بعد التواصل اإليجابي لصالح طالبات الدبلوم التربوي، وكذلك لم توجد فروق

دبلوم تربوي( على  -االنفعالي بين طالبات جامعة الطائف تعزى لمتغير المستوى الدراسي )بكالوريوس

( في بعد أعراض االنفعاالت التي لم يتم 3،31المقياس ككل، بينما كانت الفروق دالة عند مستوى)

فروق دالة إحصائياً في السعادة بين طالبات تجهيزها لصالح طالبات الدبلوم التربوي، كذلك ال توجد 

دبلوم تربوي( على المقياس ككل، بينما  -جامعة الطائف تعزى لمتغير المستوى الدراسي )بكالوريوس
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( في بعدي )االهتمام االجتماعي، والرضا عن الحياة( لصالح 3،30كانت الفروق دالة عند مستوى)

ائج أنه ال يختلف تأثير المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي طالبات الدبلوم التربوي، وكذلك أظهرت النت

 على السعادة.

 المرونة النفسية، التجهيز االنفعالي، السعادة النفسية، طالبات جامعة الطائف.: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The current study aims to investigate the relationship between 

psychological resilience, and happiness in Taif  university female students, to 

investigate the relationship between emotional processing and happiness in 

Taif  university female students (Bachelor and Educational Diploma students), 

it also aims to: Identify the difference in psychological resilience and 

emotional processing  in Taif  university students in terms of the educational 

level (Bachelor and Educational Diploma students), and Identify the extent 

contribution of psychological resilience, and emotional processing in 

predicting happiness, The researcher depended on the descriptive correlational 

comparative approach, she chosen a sample of (300) of Taif University female 

students in the two stages of the bachelor and educational diploma students. 

They have applied the following scales: psychological resilience scale 

(prepared by the researcher), and emotional processing scale (prepared by the 

researcher), Oxford Happiness Inventory (By Argyle, 2001, that translated by 

Nadia Gan, 2008). The study results showed that: There is a positive 

significant statistically correlation relationship between psychological 

resilience and happiness (0,01) level in Taif  university students. 

mailto:fooozalboqami@gmail.com
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 There is a positive significant statistically correlation relationship between 

emotional processing and happiness (0,01) level in Taif  university students in 

Bachelor and Educational Diploma students. The results also indicated that 

there were no significant statistically differences in psychological resilience 

among Taif University students due to the academic level (Bachelor and 

Educational Diploma), on the scale as a whole, while the differences were 

significant at (0.05) level in the dimension of positive communication for 

students of educational diploma, there also were no significant statistically 

differences in emotional processing between Taif University students due to 

the academic level (Bachelor and Educational Diploma), on the scale as a 

whole, while the differences were significant at (0.01) level in the dimension 

of emotional symptoms of that were not processed in students of educational 

diploma , there are no significant statistically differences in happiness among 

of Taif University students attributed to academic level (Bachelor and 

Educational Diploma), on the scale as a whole, while the differences were 

significant at (0,05) level in the dimensions of social interest, and life 

satisfaction favoring educational diploma students, The results also indicated 

that the effect of psychological resilience on happiness isn't different. 

Keywords: psychological resilience, emotional processing, happiness, Taif 

University female Student's.  
 
 

 :مقدمة

تغيرت  فلقد تشكل ضغوطاً على اإلنسان لقد تميز عصرنا الحالي بكثرة التغيرات والتحوالت التي

الظروف األسرية وتعقدت العالقات االجتماعية والظروف االقتصادية وكثر الفساد وتنوعت األمراض 

 الجسدية والنفسية على حد سواء، 
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ت والتحوالت والتكيف معها ليحقق أكبر قدر ممكن من مواجهة هذه التغيراإلى  مما يجعل اإلنسان يلجأ

وفي ظل هذه التحديات والتغيرات التي يفرضها هذا العصر، وما  التوافق والسعادة والصحة النفسية.

تنطوي عليه هذه التغيرات المتالحقة من مصادر الضغط النفسي والشقاء اإلنساني، فأنه يصبح بذلك 

 . الوصول إلى السعادة أمراً شاقاً 

ال يمكن إنكار أهمية السعادة في تدريب وتطوير طالب الجامعة، ألن تلك المرحلة هي التي يواجه 

فيها الطالب مستوى عاٍل من الضغوط النفسية وتدٍن في مستوى السعادة، ولقد اكتسبت السعادة في 

 ;Flynn, et al.,2015,452)السنوات األخيرة اهتماما متزايداً في الدراسات واألبحاث األكاديمية 

Rezvan, et al.,2006,415).  ولما كانت المرحلة الجامعية تعد من أهم المراحل في حياة الفرد بسبب

ما تضيفه من فرص النمو الشخصي والتعلم األكاديمي، وهذه المرحلة كأي مرحلة يمر بها اإلنسان يواجه 

ليه مواجهة هذه الصعوبات والضغوط فيها الطالب العديد من التحديات والصعوبات، وبالتالي يتوجب ع

وبذل الجهد والمثابرة وتحمل األعباء الدراسية والمتطلبات الجامعية، وكلها أمور تتطلب قدراً من المرونة 

 .(Bhushan,et  al.,2011,270) النفسية والتجهيز االنفعالي لدى الطالب ليتجاوز هذه المرحلة بنجاح

( في دراسته إلى ضرورة تعزيز (Pidgeon, et al.,2014,14فقد أشار بيدجون وآخرون 

المرونة النفسية لدى طلبة الجامعة، فالمرونة سمة شخصية تساعد على التقليل من اآلثار السلبية الناجمة 

عن اإلجهاد والضغوط األكاديمية وتعزز التكيف والترابط داخل البيئة الجامعية، وهي أيضاً ترتبط بزيادة 

حثت هذه الدراسة خصائص الطالب ذوي المرونة العالية والمرونة المنخفضة لدى الهناء الشخصي، فقد ب

عينة دولية من طالب جامعات في أستراليا والواليات المتحدة األمريكية وجامعات هونج كونج، وكشفت 

 النتائج أن الطالب الذين لديهم مستويات منخفضة من المرونة النفسية عادة ما يكون لديهم مستويات أقل

من الدعم االجتماعي والتكيف والترابط داخل البيئة الجامعية، ومستويات أعلى من المعاناة النفسية مقارنة 

 بالطالب الذين لديهم مستويات أعلى من المرونة.

ومن خالل إطالع الباحثة على التراث التربوي لم يقع بين يديها أي دراسة في المجتمع المحلي 

باحثة الى ال والسعادة لدى طالبات الجامعة مما دفعالنفسية والتجهيز االنفعالي مفاهيم المرونة إلى  تطرقت

فقد رأت الباحثة أن دراسة العالقة أيضاً  المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي والسعادة ،دراسة متغيرات 

ا من تأثير فعال بين المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي والسعادة كمتغيرات إيجابية ضرورة ملحة لما له

 ،ة أفراد إيجابيين ومجتمعات مزهرةالكفاءة الذاتية وفي تنشئ رفع مستويات في
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وكذلك التعرف على مدى إسهام كل من المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي في التنبؤ بالسعادة، والعمل  

 مجال .طالبات الجامعة في هذا ال على وضع التوصيات والمقترحات التي من شأنها مساعدة

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

 تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

س )مرحلة البكالوريو والسعادة لدى طالباتما هي العالقة بين المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي 

 جامعة الطائف؟ (الدبلوم التربويو

 وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين المرونة النفسية والسعادة لدى طالبات جامعة  .1

 الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(؟   

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التجهيز االنفعالي والسعادة لدى طالبات جامعة  .8

 وس والدبلوم التربوي(؟   الطائف في مرحلتي )البكالوري

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المرونة النفسية بين طالبات جامعة الطائف )البكالوريوس  .0

 وطالبات الدبلوم التربوي(؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التجهيز االنفعالي بين طالبات جامعة الطائف )البكالوريوس   .4

 وطالبات الدبلوم التربوي(؟  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في السعادة بين طالبات جامعة الطائف )البكالوريوس وطالبات  .0

 الدبلوم التربوي(؟ 

 

 أهداف الدراسة:

 :إلىتهدف الدراسة الحالية  

طبيعة العالقة بين المرونة النفسية والسعادة لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي  التعرف على .1

 وم التربوي(.)البكالوريوس والدبل

طبيعة العالقة بين التجهيز االنفعالي والسعادة لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي التعرف على  .8

 )البكالوريوس والدبلوم التربوي(.

داللة الفروق في المرونة النفسية بين متوسطي درجات طالبات جامعة الطائف في  التعرف على .0

 مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(.
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داللة الفروق في التجهيز االنفعالي بين متوسطي درجات طالبات جامعة الطائف في  التعرف على .4

 مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(.

داللة الفروق في السعادة بين متوسطي درجات طالبات جامعة الطائف في مرحلتي  التعرف على .0

 )البكالوريوس والدبلوم التربوي(.

 ل من المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي في التنبؤ بالسعادة.معرفة مدى إسهام ك .6

 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية: -

التي تناولت المرونة النفسية -على حد علم الباحثة–ة األولىتكمن أهمية هذه الدراسة باعتبارها الدراس .1

   والتجهيز االنفعالي وعالقتهما بالسعادة في البيئة المحلية والعربية.

كمن أهمية الدراسة الحالية في أنها تتطرق لمتغيرات لم تلق الكثير من االهتمام من قبل الباحثين في ت .8

المجتمع المحلي، وبخاصة مفهوم التجهيز االنفعالي الذي يعد من المفاهيم الحديثة في األدبيات 

 .السيكولوجية، والذي تؤكد الدراسات على أهميته للصحة النفسية وللحياة بشكل عام

 :األهمية التطبيقية -

مستوى المرونة النفسية  رفعإلى  بناء على نتائج الدراسة المتوقعة يمكن إعداد برامج إرشادية تهدف .1

طالبات الجامعة لمواجهة الضغوط النفسية التي يعيشها الطلبة أو  التجهيز االنفعالي لدى طلبةو

 سعادتهم فيها. والطالبات وبالتالي زيادة رضاهم عن الحياة والتي تعكس مدى

ضرورة االهتمام إلى  أهمية وقائية ألنه قد ينبه المسؤولين في عمادة شؤون الطالباتللدراسة  .8

رفع المرونة النفسية لديهن وخفض الضغوط إلى  بالطالبات من خالل وضع خطط عملية تؤدي

عامة ولدى  الواقعة عليهن، وأيضاً عمل أنشطة تسهم في تنمية التجهيز االنفعالي لدى الطالبات

الطالبات الالتي يستخدمن أساليب سلبية للتجهيز االنفعالي بشكل خاص لوقايتهن من التعرض 

 لالضطرابات النفسية.

 حدود الدراسة:

 تتحدد هذه الدراسة بالحدود التالية:

المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي ) وهي ةهذه الدراس: يتحدد في متغيرات الحد الموضوعي -

 .(والسعادة
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طالبات جامعة الطائف في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم يتحدد بعينة الدراسة وهن )الحد البشري:  -

 التربوي(.

 الحد المكاني: تم تطبيق هذه الدراسة في جامعة الطائف. -

 (.8312-8317الحد الزماني: تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام ) -

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 : المرونة النفسية:المحور األول

 مكونات المرونة النفسية:

 ساسية اتفق عليها الباحثون للمرونة النفسية هي:أهناك ثالثة مكونات 

اآلخرين، مما  اتجاهاتفكار وأعلى التعامل مع مشاعر و ةفالتعاطف هو القدر :Empathyالتعاطف -1

الت المتعلقة بالعالقات الشخصية، خاصة في المجا فراد شخصيا ومهنيا،األ ةيؤثر تأثيرا قويا في حيا

يعد من  هوعليه فإنفراد وبعضهم البعض حترام المتبادل بين األفالتعاطف يسهل التواصل والتعاون واال

 كثر مكونات المرونة النفسية أهمية. أ

، فاألفراد ةمرن ةسلوب حياالتمتع بأ يلعب التواصل دورا محوريا في :Communicationالتواصل -2

فكارهم ومشاعرهم بوضوح، وأن يستمعوا أتلكون مهارات التواصل الجيد يمكنهم التعبير عن الذين يم

هدافا وقيما واضحة، كما يمكنهم حل المشكالت أفتراضات وان وأن يضعوا لما يقوله اآلخرو جيدا

 هعالقات فشلأو  نجاح بمدى يرتبط فشلهأو  الفرد نجاح بأن القول والنزاعات بفاعلية، ومن ثم يمكن

 .(Zhao,  et al., 2016,108)باآلخرين  اتصاله بمستوى وبالتالي

ن يكون لدى أخرين، ويتضمن التقبل تقبل اآلنفسنا، وأتقبل يجب علينا أن نتعلم  :Acceptanceل بقتال-3

ن يعبر عنها ويتعامل معها أ، وهمشاعر ةحقيقعلى ن يتعرف الفرد أو ةواقعي هدافأفتراضات واالفرد 

 ..(Stanley et al, 2016, 78)ومفيد بشكل إيجابي

 النظريات المفسرة للمرونة النفسية:

 ومن هذه النظريات: هناك وجهات نظر مختلفة لتفسير المرونة النفسية

أن العالقة اآلمنة إلى  Rutter, 1987, 316-331)شير مايكل روتر)ي :Michael Rutterمايكل روتر

للفرد يؤدى إلي  Protective factorديه تمثل عامال واقيا الدفء والحب بين الطفل ووالالتي يسودها 

والثقة والقدرة على المواجهة والتحدي، بينما عدم وجود عالقة حميمة يمكن الوثوق بها  بالكفايةشعوره 

 كتئاب واضطرابات الشخصية، واال يمثل مفتاحا للتنبؤ بالقلق
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نفعالية من النفسية واال ةعرض الطفل لإلساءن الشعور بعدم األمن النفسي ناتج عن تأر تويرى كذلك رو

والتقليل من  األمن لي شعوره بعدمإرفضه وتهديده بسحب الحب ومقارنته بأقرانه وتجاهله مما يؤدى 

 حريته وتلقائيته في استكشاف العالم ويعوق إمكاناته للتعلم وفرصه للنمو السليم.

ن األسرة أ يلإ( Kreuter,2013, 26) كرويتر فروم كما ذكر يشير   :Erik Frommريك فروم إ 

 ةاملععن التنشئة السليمة للفرد، وأن الصحة النفسية للفرد تتأثر بتوافر م ةورائها المجتمع مسئولومن 

مبالغ أو  ةتعرض الطفل ألساليب خاطئ ا، أما إذةسرحترام والحنان في األبالحب والدفء واال ةجيدة مشبع

غتراب، ولكى يواجه الفرد هذه المشاعر والعجز واإل ةفرد قد يشعر بالوحدفيها ومفرطة في التنشئة، فإن ال

 التدمير والهدم والتخريب. يلإينزع  للمجتمع متنازال عن فرديته، وقد ةلي المسايرة اآلليافإنه يتجه 

 

 المعالجة االنفعالية:أو  المحور الثاني: التجهيز االنفعالي

 مات:أساليب التجهيز االنفعالي الناجح للصد

 لتجهيز االنفعالي للصدمات ما يلي:اأهم أساليب  إلى( Baker,2007,14أشار بيكر)

وتتضمن استدعاء الذكريات المؤلمة للحدث وعيشها مرة أخرى، مع إعادة اإلحساس  المواجهة: .1

عزل النفس عن األلم االنفعالي. أو  باالنفعاالت التي استثارتها تلك الذكرى دون محاولة كبت، تجنب

عملية النفسية العاملة هنا تتضمن التعرض لألحاسيس الجسمية، واالستثارة، والذكريات، وإي شيء فال

 يساهم في إعادة بناء الموقف االنفعالي.

ويعني التعبير عن االنفعال بطرق مختلفة ويتضمن العديد من العناصر العالجية، مثل:  التنفيس: .8

هار عدم الخجل من أفعال وردود أفعاله السابقة، األفكار المخبأة، وإظأو  التحدث، كشف األسرار

 وتقبل الذات، والتعبير عن المشاعر المكبوتة بأي طريقة.

يعني فهم الفرد الكامل وإعادة تقييمه للمواقف التي مرت بحياته، ويسمى أحياناً إعادة  فهم الموقف: .0

                                     .                لفهم بمثابة مرحلة األغالق للحدثالصياغة، ويعتبر ا

 :ة والمؤثرة في التجهيز االنفعاليالمتغيرات المعرفية الُمسهم

 .ومن هذه المتغيرات: االنتباه االنفعالي، الوعي االنفعالي، الذاكرة االنفعالية

ياة حظتها في مواقف الحتركيز األفراد الواعي على مشاعرهم ومالإلى  يشير :االنتباه االنفعالي .1

اهل غيرها وفقاً لمقتضيات ، وفي هذه العملية يركز الفرد على مدخالت انفعالية معينة ويتجالمختلفة

 .(174،8311،بدوي) الموقف
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أن الوعي االنفعالي يمكن أن يعتبر شرطاً ضرورياً في التجهيز إلى  يشير بيكر :الوعي االنفعالي .8

، وقد أدخل بيكر ضمن مقياسه لقياس تجهيز االنفعالينهاية بالنسبة للاالنفعالي، وهو نقطة بداية وليس 

لجسمية ، واالحاسيس المفردات لقياس الوعي باالنفعاالتصعوبات التجهيز االنفعالي عدداً من ا

 .(Baker,2003,5) المصاحبة لهذه االنفعاالت

ون فيه ، ويكام ضمني للذاكرة يعمل في الالوعيالذاكرة االنفعالية هي" نظ :الذاكرة االنفعالية .0

، حيث يسهم في تذكر الفرد المواقف ذات المحتوى على التذكر للمحتوى االنفعالي أثراً محسناً 

عثمان والشربيني ) واقف التي ال تحتوي على انفعاالتاالنفعالي بصورة أفضل من تذكره للم

،07،8310). 

 

 المحور الثالث: السعادة:

 مكونات السعادة:

 ة بعدين أساسين:( أن للسعاد11،8330يرى )زهران،

الشعور بالسعادة مع النفس: ودالئل ذلك الشعور بالسعادة والراحة النفسية لما للفرد من ماٍض نظيف،  .1

وحاضر سعيد، ومستقبل مستشرق، ويأتي عن طريق االستفادة من مسرات الحياة اليومية، وإشباع 

والثقة ووجود اتجاه متسامح تجاه الدوافع، والحاجات النفسية األساسية والشعور باألمن، والطمأنينة، 

 الذات، واحترام النفس وتقبلها، ونمو مفهوم موجب للذات وتقديرها حق قدرها.

الشعور بالسعادة مع اآلخرين: ودالئل ذلك ينعكس من خالل )حب اآلخرين، والثقة فيهم، واحترامهم،  .8

خرين، والقدرة على إقامة عالقات وتقبلهم، واالعتقاد في ثقتهم المتبادلة، ووجود اتجاه متسامح نحو اآل

اجتماعية سليمة ودائمة، والتفاعل االجتماعي السليم، والقدرة على التضحية، والتعاون، وخدمة 

 اآلخرين، وتحمل المسؤولية(.

ؤل، الرضا عن الحياة، واالستقرار أن مكونات السعادة هي : التفاإلى  (106،8339وك،مبر)وتشير 

إلى  ، وتعزي المكون الثانيقع الفرد النجاح واالستبشار بذلكتوإلى  األول ، وتعزي المكوناالجتماعي

قدرة الفرد على الشعور بالدفء إلى  ، بينما تعزي المكون الثالثالفرد وتقبله لذاته وأسلوب حياتهمعرفة 

 .قته الوثيقة بمن حوله في المجتمعاألسري بين أسرته ومدى عال

 :السعادةأنواع 

 نوعين:إلى  لسعادة تنقسمهناك من يرى أن ا
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 :الحصول أو  وهي التي تحدث نتيجة موقف يتعرض له الفرد، مثل لقاء صديق، السعادة قصيرة األمد

 على مكافأة.

 :ة من محفزات السعادة القصيرة التي تتجدد باستمرارلوهي عبارة عن سلس السعادة طويلة األمد 

 .(80،8310)العيسى،لتعطي اإليحاء بالسعادة الدائمة 

  :(860-864، 8336)عبد الوهاب، ثالثة أنواع وهيإلى  يرى العديد أن السعادة تتميزو

  السعادة الذاتيةSubjective well-being:  أي الشعور الذاتي بالسعادة حيث تدور حول كيف

يكون الفرد سعيداً، وكيف يكون راضيا عن حياته، وتعكس السعادة الذاتية تصورات األفراد وتقييمهم 

اتهم من الناحية االنفعالية والسلوكية، والوظائف "األدوار" النفسية االجتماعية التي تعتبر أبعاداً لحي

 ضرورية للصحة النفسية.

  السعادة النفسيةPsychological well-being:  وهي تتميز عن السعادة الذاتية، وهي تتعلق

األهداف ذات المغزى، ونمو وتطور  الصحة النفسية الجيدة، مثل القدرة على متابعةأو  باإليجابية

 إقامة روابط جيدة ذات معنى مع اآلخرين.

  السعادة الموضوعيةObjective well-being: أنواع هي: السعادة المادية،  ةوتتضمن خمس

 والصحة، والنمو، والنشاط، والسعادة االجتماعية، والسعادة االنفعالية.

 : الدراسات السابقة

سة بعنوان: "أساليب المعالجة االنفعالية لدى طالب الجامعة المكتئبين وغير ( درا8316أجرى عراقي )

المكتئبين" هدفت هذه الدراسة إلى تبيين مفهوم المعالجة االنفعالية وتبيين أساليب المعالجة االنفعالية لدى 

قة بين المعالجة طالب الجامعة المكتئبين وغير المكتئبين، والفروق بينهما في تلك األساليب، ودراسة العال

-EPS)االنفعالية واالكتئاب لدى طالب الجامعة. وقام الباحث بتعريب وتقنين مقياس المعالجة االنفعالية 

25) (Baker,2007)  وتم تطبيقه، ومقياس "بيك" لالكتئاب )غريب عبد الفتاح( على عينة من طالب

ج الوصفي االرتباطي المقارن. وتوصلت طالبةً، كما استخدم المنه 172طالباً و  148( 023جامعة بنها )

نتائج الدراسة إلى وجود معالجة انفعالية ضعيفة وأساليب معالجة انفعالية غير مالئمة لدى طالب الجامعة 

ذوي أعراض االكتئاب الشديد تمثلت في عالمات االنفعال غير المعالج، والخبرات االنفعالية الفقيرة أو 

ير المنتظم، والقمع االنفعالي. ووجود فروقاً بين الطالب ذوي االكتئاب الضعيفة، والتجنب، واالنفعال غ

الشديد وغير المكتئبين فيما يتعلق باستخدامهم لمختلف أساليب المعالجة على مقياس المعالجة االنفعالية 

 )الدرجة الكلية، واألبعاد(. 
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اضطراب ذي صلة  وأن طالب الجامعة ذوي اضطراب االكتئاب الشديد يعانون مستوى مرتفع من

بمختلف أساليب المعالجة االنفعالية والمعالجة االنفعالية ككل. ووجود عالقة ارتباطية بين االكتئاب النفسي 

 والمعالجة االنفعالية )الدرجة الكلية وأساليب المعالجة االنفعالية المختلفة(.

"تأثير السعادة  دراسة بعنوان:  Man Kim & Soo Shin(2016)مان كيم وسو شينوكذلك أجرى 

ومرونة األنا على الرضا اإلداري لدى طلبة الجامعة" هدفت هذه الدراسة الى دراسة وعي طلبة الجامعة 

بسعادتهم وإبداعهم وشخصيتهم ومرونة األنا، وكذلك هدفت الى فحص مستوى السعادة ومرونة األنا 

السعادة ومرونة األنا والرضا  والرضا اإلداري لدى طلبة الجامعة، والكشف عن طبيعة العالقة بين

اإلداري، وفحص مدى تأثير كالً من السعادة ومرونة األنا على رضا طلبة الجامعة عن أقسامهم. وقد 

( طالباً تم اختيارهم عشوائياً من جامعة تونغ ميونغ في مدينة بوسان 028تكونت عينة الدراسة من )

وصفي االرتباطي، كما استخدمت مقياس السعادة، بكوريا الجنوبية، وقد استخدمت الدراسة المنهج ال

ومقياس مرونة األنا، والنسخة المعدلة من مقياس)تيس( للرضا، وتم تحليل البيانات باستخدام المتوسط 

الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل ارتباط بيرسون واالنحدار المتعدد التدريجي. وقد توصلت نتائج 

ومرونة األنا والرضا اإلداري لدى طلبة الجامعة كان فوق المتوسط، كما  الدراسة الى أن مستوى السعادة

أشارت النتائج الى أن هناك ارتباطات إيجابية كبيرة بين السعادة ومرونة األنا والرضا اإلداري لدى طلبة 

الجامعة، وكذك أشارت الى أن السعادة ومرونة األنا كمتغيرات تؤثر على رضا طلبة الجامعة عن 

 هم، وكانت السعادة أكثر تاثيراً تليها مرونة األنا.   أقسام

( دراسة بعنوان: "عالقة السعادة والمرونة 8310) Pendse, & Ruikarجرى بيندز و رويكار وأ

النفسية وجودة حياة العمل وفاعلية أحد برامج التدخل عبر الويب: دراسة استطالعية" هدفت الدراسة إلى 

والمرونة النفسية وجودة حياة العمل من منظور علم النفس اإليجابي. وشارك  دراسة العالقة بين السعادة

عام.  03-80من العاملين في قطاع الخدمات بالهند عمر يتراوح بين  21في الدراسة عينة قوامها 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، كما استخدمت مقياس اوكسفورد للسعادة ومقياس كونر 

لجودة حياة العمل وقائمة سميث ألعراض  Abhyankarلمرونة النفسية ومقياس ابهيانكر ديفيدسون ل

الضغوط النفسية ومقياس برادبرن للتوازن الوجداني وهي مقاييس ذات خصائص سيكومترية مقننة. 

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين السعادة والمرونة النفسية وبين السعادة 

 جودة حياة العمل. و
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وكجزء ثاني من الدراسة الحالية تم إجراء دراسة استطالعية تتبع التصميم القبلي والبعدي للمجموعة 

الضابطة من خالل المنهج شبه التجريبي للتعرف على فاعلية أحد التدخالت عبر الويب والذي تم تطبيقه 

تصميم البرنامج الستثارة انفعاالت عام. تم  00-80ذكور( عمر  4اناث،  6من الموظفين ) 13على 

انفعاالت  4إيجابية مثل زيادة السعادة وتقليل االنفعاالت السلبية والقلق حيث تم تركيز البرنامج على 

إيجابية هي االهتمام والمرح والصفاء والفخر ويشتمل على خمسة موضوعات أساسية هي اللون والفكاهة 

دراسة ان المجموعة التجريبية قد حققت درجات اعلى بشكل دال والتعبيرات والطبيعة والهند. ووجدت ال

إحصائيا في االنفعاالت اإليجابية بينما على االنفعاالت السلبية لم تكن المجموعة الضابطة اقل بشكل دال 

 إحصائيا من المجموعة التجريبية.

 أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

لدراسة األولى على المستوى العربي )في حدود علم الباحثة( التي جمعت تعد الدراسة الحالية هي ا -

 بين متغيرات المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي والسعادة بهدف الكشف عن العالقة بينها.

ء على العالقة ما يميز الدراسة الحالية في تناولها لمتغيري التجهيز االنفعالي والسعادة وتسليطها الضو -

 و مالم يتوفر لدى الباحثة دراسات سابقة تتعرض للعالقة بينهما.بينهما وه

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

لقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يلي: إعداد اإلطار النظري، واختيار أبعاد 

لدراسة، ووضع التوصيات المقاييس، والمنهجية العلمية، كما تم االستفادة منها في تفسير نتائج ا

 والمقترحات.

 منهج الدراسة:

عن  واإلجابةهداف الدراسة، تحقيق أفي  (والمقارن ،االرتباطي) بشقّيه استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

نصب على وصف وتفسير الظواهر، والكشف عّما بينها من عالقات، إْذ يتميز بأنه ال تساؤالتها والتي ت

 (.889،8339)العساف، ة فقطيقف عند حد وصف الظاهر

 مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من طالبات جامعة الطائف )طالبات مرحلة البكالوريوس والدبلوم 

 هـ(.1402-1407التربوي( للعام الدراسي )
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 عينة الدراسة:

عينة الطبقية الدراسي بطريقة ال جامعة الطائفطالبة من طالبات  033عينة الدراسة من تم اختيار 

وقد شملت مرحلتي البكالوريوس والدبلوم التربوي، وبلغت أعمار مرحلة البكالوريوس ما بين  ،العشوائية

 عاماً.03-80عاماً، وبلغت أعمار مرحلة الدبلوم التربوي من سن 19-88

 :أدوات الدراسة

. ونتائج جيدإلى  الوصولقامت الطالبة بإعداد مجموعة من المقاييس تم استخدامها في التطبيق من أجل 

 وفيما يلي عرض لهذه األدوات:

 مقياس المرونة النفسية: )إعداد الباحثة( (1

 الدبلوم التربوي(.-النفسية لدى طالبات جامعة الطائف )البكالوريوسقياس المرونة إلى  يهدف هذا المقياس

 ( مفردة.67تم صياغة مفردات المقياس والذي تألف في صورته األولية من )و

 دق المقياسص: 

بعد االنتهاء من إعداد المقياس، تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة صدق المحكمين: 

في علم النفس بفروعه المختلفة والقياس  والمتخصصات من األساتذة المحكمين والمحكمات المتخصصين

ات المقياس، وانتمائها وذلك للتأكد من مدى وضوح مفرد، ( محكماً/محكمة12والتقويم، وبلغ عددهم)

للبعد، وسالمة صياغتها اللغوية، ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، واقتراح طرق تحسينها 

مما ورد مما يرونه مناسباً. وقد تم تعديل المقياس  ذلكغيرأو  أعادة الصياغةأو  باإلضافةأو  وذلك بالحذف

تسمية البعد الرابع من ( منهم/هن، حيث تم إعادة %23) بناء على مالحظاتهم/هن، وذلك فيما اتفق عليه

وكذلك تم إعادة صياغة بعض  ،)مفهوم الذات اإليجابي(إلى  للذات والثقة في القدرات()النظرة اإليجابية 

 عدم وضوحها.  أو  ( مفردات وذلك لتكرار المعنى9المفردات من حيث البناء واللغة، وحذفت )

وذلك من خالل درجات عينة التقنين ردات مع الدرجة الكلية(: صدق االتساق الداخلي )المف

بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس  (Pearson))االستطالعية( بإيجاد معامل ارتباط بيرسون 

 ( يوضح ذلك1والجدول )
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 ةمعامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسيقيم : (1جدول )

 القيم الدينية والخلقية مفهوم الذات اإليجابي التواصل اإليجابي البعد االنفعالي  البعد الشخصي

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

1 3،009**  11 3،681**  22 3،084**  33 3،630**  12 3،610**  

2 3،616**  12 3،644**  23 3،607**  33 3،646**  13 3،680**  

3 3،421**  13 3،080**  23 3،020**  33 3،497**  15 3،073**  

5 3،466**  13 3،041**  23 3،073**  54 3،011**  11 3،009**  

1 3،688**  13 3،616**  34 3،000**  51 3،060**  12 3،022**  

 2 3،433**  24 3،027**  31 3،003**  52 3،004**  13 3،670**  

3 3،480**  21 3،042**  32 3،413**  53 3،444**  13 3،090**  

3 3،012**  22 3،641**  33 3،602**  55 3،008**    

3 3،499**  23 3،008**  35 3،608**  51 3،641**    

14 3،641**  25 3،090**  31 3،464**  52 3،422**    

11 3،402**  21 3،446**  32 3،412**  53 3،096**    

12 3،610**      53 3،469**    

13 3،070**      53 3،021**    

15 3،019**      14 3،099**    

      11 3،001**    

( أنَّ معظم مفردات مقياس المرونة النفسية معامالت ارتباطها موجبة ودالة إحصائيًّا، 1يتضح من جدول )

 أي أنَّها صادقة.

درجة كل بُعد قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين  :صدق أبعاد المقياس بطريقة االتساق الداخلي

 من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس، والجدول اآلتي يوضح ذلك:

والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة البُعد  معامالت االرتباط بين درجة كل بُعد من أبعاد المقياسقيم : (2جدول رقم )

 من الدرجة الكلية للمقياس

 ــــل االرتبـــــــــــاطمعامـــــــــ البعــــــــــــــــــــــد

**3،920 البعد الشخصي  

**3،968 البعد االنفعالي  

**3،966 التواصل اإليجابي  

**3،962 مفهوم الذات اإليجابي  

**3،919 القيم الدينية والخلقية  

(، مما يدل على 3031( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى )8ويتضح من الجدول )

 اد المقياس.صدق أبع

 ثبات المقياس:

 الثبات عن طريقة معامل الفا كرونباخ:
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كرونباخ لدراسة االتساق الداخلي  –تمَّ حساب معامل الثبات مقياس المرونة النفسية، باستخدام معامل ألفا 

رجة ألبعاد المقياس لعينة المشاركين وكانت كل القيم مرتفعة، وهذا يدل على أنَّ قيمته مرتفعة، ويتمتع بد

 (:0عالية من الثبات، وبيان ذلك في جدول )

 معامالت ثبات مقياس المرونة النفسية باستخدام معامل ألفا كرونباخقيم : (3جدول )

 ألفا كرونباخ أبعاد مقياس المرونة النفسية  م

 45312 البعد الشخصي 1

 45331 البعد االنفعالي 2

 45333 التواصل اإليجابي 3

 45351 يجابيمفهوم الذات اإل 5

 45353 القيم الدينية والخلقية 1

 45324 الدرجة الكلية

ا جيًدا لثبات المقياس، وبناء 0يتضح من خالل جدول ) ( أنَّ معامالت الثبات مرتفعة، مما يعطى مؤشّرً

 عليه يمكن العمل به.

 مقياس التجهيز االنفعالي: )إعداد الباحثة( (2

تم صياغة مفردات المقياس و النفعالي لدى طالبات جامعة الطائف.قياس التجهيز اإلى  يهدف هذا المقياس

 ( مفردة.72والذي تألف في صورته األولية من )

 :صدق المقياس 

بعد االنتهاء من إعداد المقياس، تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة صدق المحكمين: 

ي علم النفس بفروعه المختلفة والقياس ف والمتخصصات من األساتذة المحكمين والمحكمات المتخصصين

وذلك للتأكد من مدى وضوح مفردات المقياس، وانتمائها ، ( محكماً/محكمة12والتقويم، وبلغ عددهم)

للبعد، وسالمة صياغتها اللغوية، ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، واقتراح طرق تحسينها 

غير مما ورد مما يرونه مناسباً. وقد تم تعديل المقياس أو  غةأعادة الصياأو  باإلضافةأو  وذلك بالحذف

( منهم/هن، حيث تم أعادة تسمية البعد الخامس، %23بناء على مالحظاتهم/هن، وذلك فيما اتفق عليه )

عدم أو  ( مفردة وذلك لتكرار المعنى17وإعادة صياغة بعض المفردات من حيث البناء واللغة، وحذفت )

 وضوحها.  

وذلك من خالل درجات عينة التقنين تساق الداخلي )المفردات مع الدرجة الكلية(: صدق اال

بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس  (Pearson))االستطالعية( بإيجاد معامل ارتباط بيرسون 

 ( يوضح ذلك4وجدول )
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 التجهيز االنفعاليياس معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمققيم : (5جدول )

 إدارة االنفعاالت التعبير االنفعالي الخبرة االنفعالية

أعراض  تنظيم االنفعاالت

االنفعاالت التي لم 

 يتم تجهيزها

عوامل مساهمة 

في التجهيز 

 االنفعالي الجيد

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

1 **3،409 13 ** 63،07  22 **3،741 32 **3،631 53 **3،481 15 **3،826 

2 **3،044 15 **3،070 23 **3،002 33 **3،032 53 **3،006 11 **3،089 

3 **3،092 11 **3،021 25 **3،428 33 **3،026 53 **3،443 12 **3،008 

5 **3،031 12 **3،080 21 **3،076 33 **3،648 14 **3،073 13 **3،429 

1 **3،688 13 **3،080 22 **3،634 54 **3،072 11 **3،606 13 **3،460 

2 **3،412 13 **3،418 23 **3،408 51 **3،008 12 **3،410 59 **3،008 

3 **3،411 13 **3،72 23 **3،613 52 **3،636 13 **3،001 60 **3،493 

3 **3،026 24 **3،098 23 **3،822 53 **3،016   21 **3،822 

3 **3،467 21 **3،029 34 **3،078 55 **3،419     

14 **3،007   31 **3،073 51 **3،670     

11 **3،060   32 **3،704 52 **3،077     

12 **3،024   33 **3،628       

    35 **3،784       

    31 **3،612       

ارتباطها موجبة ودالة معامالت التجهيز االنفعالي ( أنَّ معظم مفردات مقياس 4يتضح من جدول )

 إحصائيًّا، أي أنَّها صادقة.

قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بُعد  :صدق أبعاد المقياس بطريقة االتساق الداخلي

 من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس، والجدول اآلتي يوضح ذلك:

والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة البُعد  بُعد من أبعاد المقياسمعامالت االرتباط بين درجة كل قيم : (1جدول رقم )

 من الدرجة الكلية للمقياس

 البعــــــــــــــــــــــد
معامـــــــــــــل 

 االرتبـــــــــــاط

 **3،930 الخبرة االنفعالية.

**3،773 التعبير االنفعالي.  

**3،912 إدارة االنفعاالت.  

**3،981 ت.تنظيم االنفعاال  

**3،776 أعراض االنفعاالت التي لم يتم تجهيزها.  

**3،769 عوامل مساهمة في التجهيز االنفعالي الجيد.  

(، مما يدل على 3031( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى )0ويتضح من الجدول )

 صدق أبعاد المقياس.

 :ثبات المقياس 

 عامل الفا كرونباخ:( ثبات المقياس عن طريقة م1)
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كرونباخ لدراسة االتساق  –، باستخدام معامل ألفا التجهيز االنفعاليتمَّ حساب معامل الثبات مقياس 

الداخلي ألبعاد المقياس لعينة المشاركين وكانت كل القيم مرتفعة، وهذا يدل على أنَّ قيمته مرتفعة، ويتمتع 

 : (6بدرجة عالية من الثبات، وبيان ذلك فى جدول )

 باستخدام معامل ألفا كرونباخالتجهيز االنفعالي معامالت ثبات مقياس قيم : (2جدول )

 ألفا كرونباخ التجهيز االنفعالي أبعاد مقياس  م

 3،231 الخبرة االنفعالية  1

 3،288 التعبير االنفعالي  2

 3،209 إدارة االنفعاالت  3

 3،213 تنظيم االنفعاالت  5

 3،779 ت التي لم يتم تجهيزها أعراض االنفعاال 1

 3،621 عوامل مساهمة في التجهيز االنفعالي الجيد 2

 3،908 الدرجة الكلية 

ا جيًدا لثبات المقياس، وبناء 6يتضح من خالل جدول ) ( أنَّ معامالت الثبات مرتفعة، مما يعطى مؤشّرً

 عليه يمكن العمل به.

 د للسعادة:قائمة أكسفور (3

، تمت  )2001Argyle,) جايلسعادة )الصيغة المختصرة( إعداد أرة أكسفورد للوصف المقياس: قائم

المتمثلة ( أبعاد 2عبارة توزعت على ) (89(، وتحتوي على )8332ترجمتها وتقنينها من قبل نادية جان )

، دنيةاللياقة الب، الشعور بالقدرة على التحكم، االهتمام االجتماعي، اإليجابيالتفكير ، مشاعر البهجةفي )

 (.الرضا عن الحياة، اليقظة الذهنية، الرضا عن الذات

( لالستجابة دائماً، والدرجة 0ويتم االستجابة على المقياس وفقاً لطريقة ليكرت المتدرجة فتعطى الدرجة )

( 1( لالستجابة نادراً، والدرجة )8( لالستجابة أحياناً، والدرجة )0( لالستجابة غالباً، والدرجة )4)

( باتباع 103وتم التأكد من صدق وثبات المقياس على عينة استطالعية عددها) بة ال يحدث إبداً.لالستجا

 اإلجراءات التالية:

تم عرض المقياس على مجموعة من أساتذة الجامعة تخصص علم النفس وتم تعديل  صدق المحكمين:

على المحكمين وحصلت ، ثم عرض العبارات مرة أخرى %23العبارات التي لم تحصل على نسبة اتفاق 

 .%133العبارات على نسبة اتفاق 

عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي  االتساق الداخلي:

 تنتمي اليه وكانت النتائج كالتالي:
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 سعادةقيم معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي اليه مقياس ال (3)جدول

(، وجميع قيم معامالت االرتباط موجبة 3،62)إلى  (3،02وتراوحت قيم معامالت االرتباط من )

االتساق الداخلي بين درجة كل عبارة إلى  ( وتشير3،30ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى )

 البعد الذي تنتمي اليه.ودرجة 

 ثبات المقياس:

       ، وكانت النتائج كالتالي:تم حساب معامل الثبات بطريقة الفاكرونباخ

 قيم معامالت ثبات مقياس السعادة باستخدام معامل الفاكرونباخ( 3جدول)

 قيمة الفاكرونباخ البعد

 3،93 األول

 3،22 الثاني

 3،20 الثالث

 3،29 الرابع

273، الخامس  

 3،29 السادس

 3،22 السابع

 3،26 الثامن

 3،93 الدرجة الكلية

أن مقياس السعادة إلى  ( وهي مرتفعة وتشير3،93( الى)3،20تراوحت قيم معامل الفا كرونباخ من )

 يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 تصحيح المقياس:

( لالستجابة أحيانا، 0والدرجة ) ( لالستجابة غالبا،4لالستجابة دائما، والدرجة )( 0تعطى الدرجة)

 ( لالستجابة ال يحدث أبدا.1( لالستجابة نادرا، والدرجة )8والدرجة )

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

رالعبا

 ة

معامل 

 االرتباط

العبار

 ة

معامل 

 االرتباط

العبار

 ة

معامل 

 االرتباط

معامل  العبارة

 االرتباط

1 **4522 2 **4522 3 **4523 3 **4523 

0 **3،02 12 **3،67 10 **3،68 10 **3،61 

18 **3،60 81 **3،68 17 ** 03،6  19 **3،64 

88 **3،66 80 **3،63  86 **3،02 

 89 **3،61 

 البعد الثامن البعد السابع البعد السادس البعد الخامس

رالعبا

 ة

معامل 

 االرتباط

العبار

 ة

معامل 

 االرتباط

االعب

 رة

معامل 

 االرتباط

معامل  العبارة

 االرتباط

13 **3،61 4 **3،09 0 **3،64 8 ** 68،3  

11 **3،63 83 **3،60 14 **3،60 9 ** 90،3  

16 **3،67 84 **3،64 87 **3،64 80 **3،02 

 82 **3،67 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 لمعالجات اإلحصائية التالية:للحصول على نتائج الدراسة استخدمت الباحثة ا

 المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري. -

 .قق من العالقة بين متغيرات الدراسةحمعامل ارتباط بيرسون للت -

 اختبار )ت( للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتين مستقلتين. -

معامل االنحدار الخطي المتعدد لفحص قوة تأثير المرونة النفسية بأبعادها ودرجتها الكلية  -

 والتجهيز االنفعالي بأبعاده ودرجته الكلية على الشعور بالسعادة.

 نتائج الدراسة: أوالً:

 نتائج الفرض االول:

بين كل من المرونة النفسية  موجبة وداله إحصائياً توجد عالقة ارتباطية " :نص الفرض األول على أنَّه

 والسعادة لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(.

بيرسون بين المرونة النفسية والسعادة وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيم معامالت ارتباط 

 ( يوضح النتيجة.9)، والجدول (لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي

قيم معامالت االرتباط بين المرونة النفسية والسعادة لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس : (3جدول )

 (344=والدبلوم التربوي( )ن 

 المتغيرات
مشاعر 

 البهجة

التفكير 

 اإليجابي

االهتمام 

 االجتماعي
 التحكم

 اللياقة

ةالبدني  

الرضا عن 

 الذات

اليقظة 

 الذهنية

الرضا 

عن 

 الحياة

الدرجة 

 الكلية

يالبعد الشخص  3،080 3،006 3،467 3،691 3،477 3،014 3،612 3،408 3،679 

3333، 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة  3،333 3،333 3،333 3،333 

يالبعد االنفعال  3،478 3،422 3،010 3،068 3،400 3،098 3،480 3،069 3،000 

 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة

التواصل 

 اإليجابي
3،468 3،401 3،633 3،439 3،430 3،417 3،446 3،028 3،000 

 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة

مفهوم الذات 

 اإليجابي
3،013 3،098 3،481 3،673 3،490 3،090 293،0  3،480 3،679 

 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة

 القيم الدينية

 والخلقية
3،061 3،617 3،030 3،006 3،032 803،0  3،013 3،471 3،673 

 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة

 3،706 3،494 3،600 3،090 3،009 3،713 3،040 3،640 3،638 الدرجة الكلية

 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة
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السعادة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين المرونة النفسية وبين  ( وجود عالقة9يتضح من جدول )

(، 31,3وأبعادها لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي( عند مستوى )

  :وكشفت النتائج اإلحصائية عن التالي

لدى طالبات  لنفسية والسعادةوجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين المرونة اإلى  وتشير هذه النتيجة

الدبلوم التربوي(، إي أنه كلما ارتفع مستوى المرونة النفسية  جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس و

لديهن ازدادت درجة سعادتهن والعكس صحيح، وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية وطبيعية، فالمرونة 

ابية التي تتمتع بالصحة النفسية، حيث أن الطالبات الالتي النفسية أحد أهم المكونات في الشخصية اإليج

ة مع يتمتعن بالمرونة النفسية لديهن قدرة اجتماعية وكفاءة انفعالية تمكنهن من التكيف والمواجهة اإليجابي

وتجعلهن أكثر قدرة على تحقيق أهدافهن وطموحاتهن ومن ثم شعورهن االزمات والمشكالت الحياتية، 

وحدوث األفضل ا معنى وقيمة والشعور بالطمأنينة واألمن نحو مستقبلهن وتوقع النجاح بأن الحياة له

 Man)مان كيم وسو شين دراسة  أكدتهوهذا ما  وبذلك سيشعرن بإيجابيتهن وبالتالي يشعرن بالسعادة.

Kim & Soo Shin,2016) أن أن هناك ارتباطات كبيرة بين مرونة األنا والسعادة لدى طلبة الجامعة، و

وتتفق  مرونة األنا تعتبر من أكثر المتغيرات التي تؤثر بشكل إيجابي على سعادة ورضا طلبة الجامعة.

إلى  التي أشارت (Pendse & Ruikar,2013) بيندز ورويكار دراسةنتائج نتائج الدراسة الحالية مع 

 . وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين المرونة النفسية والسعادة

 الثاني:نتائج الفرض 

بين كل من التجهيز االنفعالي  موجبة وداله إحصائياً توجد عالقة ارتباطية " :على أنَّه نص الفرض الثاني

 والسعادة لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(.

االنفعالي  بين كل من التجهيزوللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيم معامالت ارتباط بيرسون 

( 13، والجدول )والسعادة لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(

 يوضح النتيجة.
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التجهيز االنفعالي والسعادة لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي قيم معامالت االرتباط بين : (14دول )ج

 (344)ن = )البكالوريوس والدبلوم التربوي(

 راتالمتغي
مشاعر 

 البهجة

التفكير 

 اإليجابي

االهتمام 

 االجتماعي
 التحكم

اللياقة 

 البدنية

الرضا 

عن 

 الذات

اليقظة 

 الذهنية

الرضا 

عن 

 الحياة

الدرجة 

 الكلية

 3،048 3،430 3،497 3،432 3،046 3،000 3،062 3،402 3،488 الخبرة االنفعالية

333،3 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة  3،333 3،333 3،333 

 3،028 3،829 3،898 3،810 3،800 3،410 3،891 3،014 3،084 التعبير االنفعالي

 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة

 3،630 3،409 3،497 3،468 3،400 3،094 3،022 3،036 3،039 إدارة االنفعاالت

 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة

 3،071 3،092 3،460 3،479 3،441 3،636 3،863 3،470 3،470 تنظيم االنفعاالت

 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة

أعراض االنفعاالت لم 

 يتم تجهيزها

-

3،411 
-3،483  -3،844  

-

3،064 

-

03،06  

-

3،433 

-

3،038 

-

3،416 

-

3،400 

 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة

عوامل مسهمه في 

 التجهيز االنفعالي
3،467 3،010 3،439 3،000 3،481 3،092 3،409 3،061 3،067 

 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة

 3،620 3،032 3،000 3،084 3،494 3،678 3،487 3،020 3،071 الدرجة الكلية

 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 3،333 مستوى الداللة

( وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين التجهيز االنفعالي وبين السعادة لدى 13يتضح من جدول )

(، وكشفت 31,3مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي( عند مستوى ) طالبات جامعة الطائف في

  :النتائج اإلحصائية عن التالي

وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين التجهيز االنفعالي والسعادة لدى طالبات إلى  وتشير هذه النتيجة

ارتفع مستوى التجهيز  الدبلوم التربوي(، إي أنه كلما البكالوريوس وعة الطائف في مرحلتي )جام

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن التجهيز االنفعالي االنفعالي لديهن ازدادت درجة سعادتهن والعكس صحيح، 

الجيد مؤشر من مؤشرات الكفاءة االنفعالية، فالمتمتع بالتجهيز االنفعالي الجيد تكون استجابته االنفعالية 

 مالئمة للحدث الذي استثارها،
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لى تقدير معنى الحدث بشكل صحيح ودقيق وذلك يجعله يستدعي االنفعال المناسب للحدث من فهو قادر ع 

أو  أن التجهيز االنفعالي الجيدإلى  (02،8316فقد أشارت دراسة )عراقي، .حيث الدرجة والنوع،

وأوقاتهم  تساعد األفراد على تحقيق مستوى أفضل من السعادة واستثمار طاقاتهم المعالجة االنفعالية الفعالة

من خالل التدرب على التعامل مع انفعاالتهم والشعور بقيمتها، ليصبحوا أكثر كفاءة في التعامل مع الذات 

هذه التي استخدمت السابقة وقد كانت الدراسة الحالية هي الدراسة األولى من بين الدراسات  واآلخرين.

  العالقة في نتائجها.

 نتائج الفرض الثالث 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المرونة النفسية أنه: " ث علىنص الفرض الثال

 ."لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(

( 11للمجموعتين مستقلتين، وجدول ) T-testوللتحقق من صحة هذا المتغير، تم استخدام اختبار )ت( 

 يوضح النتيجة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المرونة النفسية )وأبعاده الخمسة( لدى طالبات  :(11جدول )

 البكالوريوس وطالبات الدبلوم التربوي

 المتغيرات
114طالبات البكالوريوس ن=   

 طالبات الدبلوم التربوي ن =

 مستوى الداللة قيمة ت 114

 ع م ع م

367،7 00،263 البعد الشخصي  04،233 7،893 -1،320  غير دالة 

3،080- 0،676 02،983 6،833 02،063 البعد االنفعالي  غير دالة 

8،040- 0،400 44،087 0،073 48،737 التواصل اإليجابي  3030 

1،128- 2،362 60،747 2،784 68،633 مفهوم الذات اإليجابي  غير دالة 

0430، 89،763 0،263 89،483 القيم الدينية والخلقية  -3،790  غير دالة 

1،469- 80،192 801،000 86،786 887،147 الدرجة الكلية  غير دالة 

 ( 1،962(أن قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية والتي تساوي )80يتبين من جدول )

( وهذا يدل على أنه ال توجد فروق ذات 892( ودرجة حرية )3030وهي غير دالة عند مستوى )

( في )البعد الشخصي ، البعد االنفعالي ، مفهوم الذات اإليجابي، 3031صائية عند مستوى )داللة إح

القيم الدينية والخلقية الدرجة الكلية( لدى طالبات البكالوريوس وطالبات الدبلوم التربوي ترجع لمتغير 

 وطالبات الدبلوم التربوي(.–المستوى الدراسي )طالبات البكالوريوس

 أشارتأن طالبات الدبلوم التربوي أكبر سناً من طالبات البكالوريوس، فقد إلى  ة ذلكوقد تعزو الباحث

أن للعمر دوراً فاعالً، فاألكبر سناً يتعرض للخبرة والتفاعل االجتماعي إلى  (90،1992دراسة )السيد،

التواصل يقدر أكبر من األصغر سناً، وهذا بدوره ينمي المهارات االجتماعية، مما ينعكس بدورة على 

 اإليجابي. 
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 نتائج الفرض الرابع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التجهيز  " أنه: نص الفرض الرابع على

 ".االنفعالي لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي( 

( يوضح 18مجموعتين، وجدول )لل T-testوللتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدام اختبار )ت( 

 النتيجة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( التجهيز االنفعالي )وأبعاده الستة( لدى طالبات : (12جدول )

 البكالوريوس وطالبات الدبلوم التربوي

 المتغيرات

طالبات البكالوريوس ن= 

114 

 طالبات الدبلوم التربوي ن =

 قيمة ت 114
مستوى 

 الداللة
 ع م ع م

1،913- 6،237 41،990 6،20627 43،4267 الخبرة االنفعالية  غير دالة 

3،600- 0،401 86،943 4،102 86،663 التعبير االنفعالي  غير دالة 

3،846- 6،148 49،187 6،962 42،943 إدارة االنفعاالت  غير دالة 

 غير دالة 3،374 0،342 00،370 0،779 00،183 تنظيم االنفعاالت

أعراض االنفعاالت التي لم 

 يتم تجهيزها
81،467 0،934 80،487 0،031 -3،0380  3031 

عوامل مسهمه في التجهيز 

 االنفعالي الجيد
 غير دالة 1،092 4،609 89،847 4،698 03،333

1،364- 84،071 830،237 86،092 833،670 الدرجة الكلية  غير دالة 

 ( أن قيمة86يتبين من جدول ) ( الجدولية والتي تساوي )( 1،962)ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت

( وهذا يدل على أنه ال توجد فروق ذات 892( ودرجة حرية )3030وهي غير دالة عند مستوى )

( في )الخبرة االنفعالية، التعبير االنفعالي، إدارة االنفعاالت، تنظيم 3031داللة إحصائية عند مستوى )

سهمه في التجهيز االنفعالي الجيد، الدرجة الكلية( لدى طالبات البكالوريوس االنفعاالت، عوامل م

وطالبات الدبلوم  –وطالبات الدبلوم التربوي ترجع لمتغير المستوى الدراسي )طالبات البكالوريوس

 التربوي(.

ا وترى الباحثة أن وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد أعراض االنفعاالت التي لم يتم تجهيزه

تعرض طالبات الدبلوم التربوي للتوتر والضغط النفسي إلى  صالح طالبات الدبلوم التربوي، قد يرجعل

ضعف الدافعية للدراسة كون معظم  :بنسبة أعلى نتيجة ما يواجهن من مشكالت دراسية تتمثل في

ة تعليمية، للحصول على وظيف امجبرات على االلتحاق ببرنامج الدبلوم التربوي لكونه شرطالطالبات 

 نظمة الدراسية للدبلوم التربوي.وصعوبة التكيف مع األ

 نتائج الفرض الخامس 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات السعادة لدى " :على أنهنص الفرض الخامس 

 ".طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(

( يوضح 10للمجموعتين، وجدول ) T-testتم استخدام اختبار )ت(  وللتحقق من صحة هذا الفرض،

 النتيجة.

( لدى طالبات )وأبعاده الثمانيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( في مقياس السعادة : (13جدول )

 البكالوريوس وطالبات الدبلوم التربوي

 المتغيرات

طالبات البكالوريوس 

114ن=   

الدبلوم وطالبات 

114التربوي ن =   مستوى الداللة قيمة ت 

 ع م ع م

3،046- 8،902 16،183 0،069 10،990 مشاعر البهجة  غير دالة 

يالتفكير اإليجاب  10،923 0،370 16،867 0،316 -3،210  غير دالة 

االهتمام 

 االجتماعي
18،367 8،719 18،723 8،176 -8،039  0.05 

8717،9 0،017 17،923 التحكم  غير دالة 3،141 0،336 

3،063- 8،849 11،233 8،016 11،733 اللياقة البدنية  غير دالة 

 غير دالة 3،171 1،941 18،810 8،138 18،800 الرضا عن الذات

3،771- 1،910 11،023 8،099 11،027 اليقظة الذهنية  غير دالة 

8،163- 8،210 10،200 8،907 10،110 الرضا عن الحياة  0.05 

درجة الكليةال  839،200 04،039 810،837 89،730 -3،937  غير دالة 

 ( 1،962( أن قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية والتي تساوي )87يتبين من جدول )

( وهذا يدل على أنه ال توجد فروق ذات 892( ودرجة حرية )3030وهي غير دالة عند مستوى )

 ، التحكم، اللياقة البدنية،التفكير اإليجابيفي )مشاعر البهجة، ( 3031داللة إحصائية عند مستوى )

، اليقظة الذهنية، الدرجة الكلية( لدى طالبات البكالوريوس وطالبات الدبلوم التربوي الرضا عن الذات

 وطالبات الدبلوم التربوي(. –ترجع لمتغير المستوى الدراسي )طالبات البكالوريوس

ت داللة إحصائية في بعد االهتمام االجتماعي لصالح طالبات الدبلوم وتعزو الباحثة وجود فورق ذا

أن معظم طالبات الدبلوم التربوي متزوجات، فالمتزوجات لديهن دائرة عالقات اجتماعية إلى  التربوي،

أنهن أكثر مشاركة في المناسبات إلى  أوسع، نتيجة توطيد عالقتهن بأهالي وأقارب ازواجهن، باإلضافة

يمكن أن تعزو الباحثة وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد الرضا و ة من غير المتزوجات.االجتماعي

زيادة المستوى التعليمي لطالبات الدبلوم التربوي، وهذا ما إلى  اة لصالح طالبات الدبلوم التربوي،عن الحي

ح المستويات لأن الفروق في الرضا عن الحياة لصا الحظت ( فقد136،8311أكدته دراسة )بسيوني،

الدراسية العليا، وفسرت ذلك بأن الطالبة كلما تقدمت في العمر وحققت نجاحاً تكتسب مبررات أكبر للثقة 

 .في الذات
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 ملخص عام لنتائج الدراسة:

بين المرونة النفسية والسعادة ( 3،31عند مستوى )توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية  -1

 في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(. لدى طالبات جامعة الطائف

بين التجهيز االنفعالي والسعادة  (3،31عند مستوى ) توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية -8

 لدى طالبات جامعة الطائف في مرحلتي )البكالوريوس والدبلوم التربوي(.

جامعة الطائف في مرحلتي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات  -0

، )البكالوريوس والدبلوم التربوي( على مستوى المرونة النفسية ككل ترجع لمتغير المستوى الدراسي

( في بعد التواصل 3،30ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) اأن النتائج بينت أن هناك فروق إال

 لصالح طالبات الدبلوم التربوي.اإليجابي 

ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات جامعة الطائف في مرحلتي ال توجد فروق  -4

)البكالوريوس والدبلوم التربوي( على مستوى التجهيز االنفعالي ككل ترجع لمتغير المستوى 

( في بعد 3،31ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) اأن النتائج بينت أن هناك فروق إالالدراسي، 

 التي لم يتم تجهيزها لصالح طالبات الدبلوم. أعراض االنفعاالت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات جامعة الطائف في مرحلتي  -0

)البكالوريوس والدبلوم التربوي( على مستوى السعادة ككل ترجع لمتغير المستوى الدراسي، اال أن 

( في بعدي )االهتمام 3،30ند مستوى معنوية )ذات داللة إحصائية ع االنتائج بينت أن هناك فروق

 االجتماعي، الرضا عن الحياة( لصالح طالبات الدبلوم التربوي.

 توصيات الدراسة:

 ليه الدراسة الحالية فإن الباحثة تقدم مجموعة من التوصيات كالتالي:إفي ضوء ما توصلت 

ت بالمرونة النفسية والتجهيز ضرورة أن تعقد الجامعة محاضرات وندوات تثقيفية لتعريف الطالبا -

منهما في مجال  تساعد على تنميتهما، وأهمية كل االنفعالي من حيث مكوناتهما، والعوامل التي

 الشعور بالسعادة.

تحسين التجهيز االنفعالي، العمل على تهيئة البيئة الجامعية التي تساعد في تنمية المرونة النفسية و -

واألنشطة والفعاليات العلمية والتعليمية والترفيهية التي تسهم في يبية اإلرشادية والتدروتوفير البرامج 

 تحقيق المرونة النفسية والتدرب على التجهيز االنفعالي الناجح.
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وضرورة تنميتها  ضرورة توعية األسرة السعودية بأهمية المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي الجيد -

 لدى النشء منذ الصغر.

 مقترحات الدراسة:

)الفاعلية  :إجراء دراسات حول عالقة المرونة النفسية والتجهيز االنفعالي بمتغيرات أخرى مثل -

 الذاتية، التحصيل األكاديمي، أساليب التنشئة الوالدية، أنماط الشخصية، جودة الحياة(.

 إجراء نفس الدراسة على عينات وبيئات أخرى. -

جهيز االنفعالي والتي تسهم بدورها بارتفاع معدل عمل برامج إرشادية لتنمية المرونة النفسية والت -

 السعادة.

 

 المراجع

 أوالً: المراجع العربية:

(. النموذج البنائي للعالقات بين اإلبداع االنفعالي وبعض متغيرات تجهيز 8311بدوي، زينب عبد العليم)

 .804-167، 78مصر، -المعلومات االنفعالية. مجلة كلية التربية بالزقازيق

(. الشعور بالسعادة وعالقتها بكل من أحداث الحياة الضاغطة والمساندة 8336ي، سوزان صدقة)بسيون

(، 02جامعة المنصورة، ملحق العدد)-االجتماعية لدى عينة من طالبات الجامعة. مجلة كلية اآلداب

02-67. 

 م الكتب.(. الصحة النفسية والعالج النفسي. الطبعة الثالثة. القاهرة: عال8330زهران، حامد)

(. دراسات في الصحة النفسية: المهارات االجتماعية االستقالل النفسي الهوية. الجزء 1992السيد، محمد)

 الثاني. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.

(. السعادة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة 8336عبد الوهاب، أماني عبد المقصود)

مصر، -كلية التربية جامعة المنوفية-اهقين من الجنسين. مجلة البحوث النفسية والتربويةمن المر

81(8 ،)804-032. 

(. فعالية التدريب في تحسين التجهيز االنفعالي 8310عثمان، أحمد عبد الرحمن؛ والشربيني، السيد كامل)

ربين بالفصول الملحقة بالمدارس لدى طالب التربية الخاصة مسار اإلعاقة العقلية بكلية التربية المتد

 .27-41(، 17مصر، )-العادية بمدينة الطائف. مجلة كلية التربية ببورسعيد
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(. أساليب المعالجة االنفعالية لدى طالب الجامعة المكتئبين وغير المكتئبين. 8316عراقي، صالح الدين )

 .42-1(، 87)130جامعة بنها، -مجلة كلية التربية

 (. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: دار الزهراء.8339)العساف، صالح محمد

(. الذكاء الروحي وعالقته بدافعية اإلنجاز والسعادة لدى طلبة جامعة 8310العيسى، هديل أحمد)

 اليرموك. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، األردن.

ية بين إدارة الحياة والسعادة لدى طالب الجامعة. مجلة كلية الترب(. العالقة 8339مبروك، رشا محمد)

 .123-144(، 0)0مصر، -ببورسعيد
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