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 مستخلص البحث

 يفاللط عبد السيد يصابرين ضاح اسم الباحثة:

  الصحة النفسية قسم: قسمال

 وانتربية جامعة حل كلية: كليةال

""الكفاءةالذاتية وعالقتها بالمرونة النفسية لدى عينة من تالميذ المرحلة  عنوان البحث:
 اإلبتدائية"

  املستخلص:           

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الكفاءة الذاتية لدى تالميذ المرحلة 

إلبتدائية اإلبتدائية ,والتعرف على مستوى المرونة النفسية لدى تالميذ المرحلة ا

,والتعرف على داللة الفروق اإلحصائية في مستويات الكفاءة الذاتية لدى تالميذ 

المرحلة اإلبتدائية ,والتعرف على داللة الفروق اإلحصائية في مستويات المرونة 

النفسية لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية ,والتعرف على العالقة اإلرتباطية بين الكفاءة 

النفسية لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية ,وتكونت عينة التحقق من  الذاتية والمرونة

( تلميذ و تلميذة من تالميذ المرحلة اإلبتدائية  90الخصائص السيكومترية من )

( تلميذ و تلميذة بالصف الثالث 100,وتكونت العينة األساسية من)

نة النفسية من االبتدائي,واستخدمت الباحثة مقياس الكفاءة الذاتية ومقياس المرو 

  0.05إعداد الباحثة ,وأظهرت النتائج وجود عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى 

بين اإلصرار و الجانب العقلي للمرونة النفسية لدى التالميذ المرحلة االبتدائية. وعدم 
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الجهد, -وجود عالقة دالة إحصائيًا بين الكفاءة الذاتية وأبعادها الفرعية: المبادرة

االجتماعي لدى التالميذ المرحلة -ونة النفسية وأبعادها الفرعية: االنفعاليوالمر 

االبتدائية.وعدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي درجات التالميذ بالمرحلة 

-الجهد تعزى للنوع)ذكور-االبتدائية في الكفاءة الذاتية وأبعادها الفرعية: المبادرة

ور. وعدم وجود فروق دالة احصائيا بين اناث( عدا بعد االصرار لصالح الذك

متوسطي درجات التالميذ بالمرحلة االبتدائية في المرونة النفسية وأبعادها الفرعية: 

 إناث(.  -العقلي تعزى للنوع)ذكور-االجتماعي-االنفعالي

 المرونة النفسية.–الكفاءة الذاتية  الكلمات المفتاحية:          
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Abstract            

                      Name of the research: Sabrein Dahi El Sayed.  

Title of the study: "Self-efficacy and its relationship to 

psychological resilience in a sample of primary school 

students". 

 Department: Department of Mental health. 

Faculty:  Faculty of education-Helwan University.  

The study aimed to identify the level of self- efficacy in primary 

school students to identify the level of psychological flexibility  

   

in primary school students, to identify the statistical differences 

in the levels of self- efficacy  in primary school students, and to 

identify the statistical differences in the levels of psychological 

flexibility in primary school students, and to identify the 

correlation between self efficacy  and psychological flexibility 

in primary school students, and the survey of (90) pupils and 

primary school pupils. The basic sample consisted of (100) 

pupils in the third grade of primary, and the researcher used the 

measure of self- efficacy  and the measure of psychological 

resilience prepared by the researcher, and the results showed the 

existence of a statistically significant direct relationship at the 

level of 0.05 between insistence and the mental aspect of 

psychological resilience in primary school pupils. The absence 

of a statistically significant relationship between self- efficacy 

and its sub-dimensions: initiative-effort, psychological 

flexibility its sub-dimensions: emotive-social in primary school     

Keywords: Self-efficiency - psychological flexibility         .

pupils    
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 مقدمة:
المدرسة اإلبتدائية المجال الواسع والمهم للتربية ,وهى المسؤوولة عؤن نقؤل الثقافؤة تمثل 

من خؤالل العمليؤة التربويؤة ,وتؤوفر ال ؤروف المناسؤبة لنمؤو التالميؤذ ب ؤكل سؤليم مؤن الناحيؤة 
اعتبؤؤار مرحلؤؤة الطفولؤؤة هؤؤى الداعمؤؤة األساسؤؤية الجسؤؤمية, والعقليؤؤة ,والنفسؤؤية واإلجتماعيؤؤة ,ب

وي كل التالميذ في المراحل اإلبتدائيؤة أحؤد المحؤاور األساسؤية ,التى يبنى عليها مستقبل الفرد
فؤؤي المؤؤدارس أإذ أنؤؤل ينتقؤؤل مؤؤن مرحلؤؤة دراسؤؤية إلؤؤى أخؤؤرى ,ويواجؤؤل بؤؤذل  م ؤؤكالت دراسؤؤية 

دادت وقؤدرات تمكنؤل مؤن مواجهؤة كثيرة ,وللتغلب على هؤذ  الم ؤكالت ,عليؤل أم يمتلؤ  اسؤتع
ويمثل مفهوم الكفؤاءة الذاتيؤة  ,هذ  الم كالت ألتحقيق التوافق الدراسي والنفسي واإلجتماعي 

العتبار أم العمل على جعل األفراد يروم أنفسهم بصورة إيجابيؤة وبكفؤاءة عاليؤة  أهمية كبيرة
 74, 2012فذ نؤاي  يعقؤو ,تسهم في استنهاض قدراتهم واستعداداتهم في كافة الميادين )نا

كمؤؤؤا تعؤؤؤد المرونؤؤؤة النفسؤؤؤية ظؤؤؤاهرة نفسؤؤؤية تعؤؤؤود علؤؤؤى الفؤؤؤرد بنتؤؤؤائج جيؤؤؤدة و يجابيؤؤؤة ,ر ؤؤؤم  (.
مختلؤؤف عوامؤؤل التهديؤؤد للتكيؤؤ  ,أو النمؤؤو التؤؤى يمكؤؤن أم مؤؤر بهؤؤا الفؤؤرد خؤؤالل حياتؤؤل ,كمؤؤا 

مؤن يسؤتجيب  هديد والتوتر ,فهنؤا تعكس الفروق الفردية بين األفراد في اإلستجابة لعوامل الت
طريقؤة إيجابيؤؤة ل روفؤؤل القاسؤؤية وهنؤؤا  مؤؤن تؤؤولر عليؤؤل هؤؤذ  ال ؤؤروف وتؤؤنعكس ب ؤؤكل سؤؤلبى ب
(Masten,2001,227-238  ,) وانطالقؤؤا مؤؤن الواقؤؤع العملؤؤى الؤؤذى تثي ؤؤل الباحثؤؤة ك حؤؤد

المعلمؤؤات  فؤؤي المؤؤدارس ,ومالح تهؤؤا للتالميؤؤذ وللتؤؤغول الحياتيؤؤة التؤؤى يتعر ؤؤوم لهؤؤا ,ومؤؤا 
لتؤغول مؤن األلؤار الجسؤدية والعقليؤة والنفسؤية ,توصؤلت الباحثؤة لفكؤرة دراسؤة قد تتركؤل هؤذ  ا

المرونؤة النفسؤية (, باعتبارهمؤا الحصؤن المنيؤع الؤذى يمكؤن –هذين المتغيرين )الكفاءة الذاتيؤة 
,مما يوهلهم للقيؤام  التالميذ من زيادة قدرتهم على مواجهة التحديات التى تواجههم في الحياة

 قعة الدراسية ,اإلجتماعية ,واألسرية ب كل أفتل.ب دوارهم المتو 

  :مشكلة الدراسة
تتركؤؤز م ؤؤكلة الدراسؤؤة الحاليؤؤة حؤؤول محاولؤؤة فهؤؤم طبيعؤؤة العالقؤؤة بؤؤين مفهؤؤوم الكفؤؤاءة 
الذاتيؤؤؤة ومفهؤؤؤوم المرونؤؤؤة النفسؤؤؤية لؤؤؤدى تالميؤؤؤذ المرحلؤؤؤة اإلبتدائيؤؤؤة باعتبارهؤؤؤا م ؤؤؤكلة تسؤؤؤتحق 
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 م ؤكلة الدراسؤؤة فؤؤي اإلجابؤؤة علؤؤى األسؤؤ:لة التاليؤؤة:وفؤؤى  ؤؤوء مؤؤا تقؤؤدم يمكؤؤن تحديؤؤد , الدراسؤة
 بتدائية؟ما مستوى المرونة النفسية لدى تالميذ المرحلة اال-1

 بتدائية؟ما مستوى الكفاءة الذاتية لدى تالميذ المرحلة اال-2
        هل توجد عالقة ارتباطيؤة دالؤة إحصؤائيا بؤين المرونؤة النفسؤية والكفؤاءة الذاتيؤة لؤدى -3
 بتدائية؟االالمرحلة تالميذ 
المرونؤؤؤة النفسؤؤؤية لؤؤؤدى تالميؤؤؤذ  مسؤؤؤتوى  هؤؤؤل توجؤؤؤد فؤؤؤروق ذات داللؤؤؤة إحصؤؤؤائية فؤؤؤي-4
 بتدائية؟االالمرحلة 
الكفؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤة لؤؤؤدى تالميؤؤؤذ مسؤؤؤتوى هؤؤؤل توجؤؤؤد فؤؤؤروق ذات داللؤؤؤة إحصؤؤؤائية فؤؤؤي -5
 بتدائية؟االالمرحلة 
  أهمية الدراسة:   

 األهمية النظرية:
ية العالقة بؤين الكفؤاءة الذاتيؤة والمرونؤة النفسؤية لؤدى تالميؤذ على أهم إلقاء التوء-1 
 .بتدائيةاالالمرحلة 
يجمع بين المتغيرين الكفاءة الذاتية والمرونة النفسؤية باعتبارهؤا  ي توفير إطار ن ر -2 

 .من المتغيرات الحديثة
تتجلى أهمية هؤذ  الدراسؤة فؤي كونهؤا تتنؤاول  ؤريحة مهمؤة فؤي المجتمؤع تتمثؤل فؤي -3

 .بتدائيةاالالميذ المرحلة ت
 األهمية التطبيقية: 
المؤؤؤدارس إلؤؤؤى  ؤؤؤرورة  ألنؤؤؤل قؤؤؤد ينبؤؤؤل المسؤؤؤوولين فؤؤؤي, للدراسؤؤؤة الحاليؤؤؤة أهميؤؤؤة وقائيؤؤؤة 

  .من خالل تعزيز الكفاءة الذاتية والمرونة النفسية لديهم ,هتمام بالتالميذاال

  أهداف الدراسة:
 تستهدف الدراسة الحالية التعرف على:

 بتدائية.لكفاءة الذاتية لدى تالميذ المرحلة االمستوى ا-1
 بتدائية.مستوى المرونة النفسية لدى تالميذ المرحلة اال-2 
 المرحلؤؤؤة  الذاتيؤؤؤة لؤؤؤدى تالميؤؤؤذ  داللؤؤؤة الفؤؤؤروق اإلحصؤؤؤائية فؤؤؤي مسؤؤؤتويات الكفؤؤؤاءة-3 

 بتدائية.اال
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 حلؤؤؤةداللؤؤؤة الفؤؤؤروق اإلحصؤؤؤائية فؤؤؤي مسؤؤؤتويات المرونؤؤؤة النفسؤؤؤية لؤؤؤدى تالميؤؤؤذ المر -4 
 بتدائية.اال

العالقؤؤؤة اإلرتباطيؤؤؤة بؤؤؤين الكفؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤة والمرونؤؤؤة النفسؤؤؤية لؤؤؤدى تالميؤؤؤذ المرحلؤؤؤة -5 
 بتدائية.اال

  النظري: اطاراإل
 :Self-Efficacyالكفاءة الذاتية -1
تعد الكفاءة الذاتية أحد المفاهيم الرئيسية في ن رية التعلم اإلجتماعى  مقدمة:  

يرى أم المعتقدات واألحكام التى يكونها الفرد عن نفسل تولر المعرفى لباندورا ,والذى 
في سلوكل و نتاجل ,ذل  أم قيام الفرد بسلو  معين ,يعنى أنل يتوقع أم لديل القدرة 
واإلمكانية لفعل ذل  ,ولوال توقعاتل وأحكامل عن نفسل لما بادر بالفعل  .ويرى )أحمد 

لمهارات المعرفية والسلوكية التى يمتلكها (أم قدرة الفرد على إدرا  وفهم ا2009الزق ,
والتوقعات المرتبطة بها ,تعد عامالً  مهماً  يدفعل إما للقيام بسلو  معين أو أنل يختار 
تجنبل , حيث تساعد الكفاءة الذاتية الفرد أم يدر  المهارات والقدرات التى يمتلكها 

 ( 2006في المصرى ,وقد عرف )دوفام وولكر ,,وكيفية توظيفها بال كل المالئم 
على أداء السلو  المطلو  والت لير في العمليات  الذاتية ب نها القدرة اإلمكانية الكفاءة
   .التغيير ت األمور إلحداثومجريا

 النظرية المفسرة للكفاءة الذاتية                  
 يعتبؤؤؤر ألبؤؤؤرت بانؤؤؤدورا أول مؤؤؤن ك ؤؤؤف عؤؤؤن مصؤؤؤطلح الكفؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤة ويعرفهؤؤؤا بانؤؤؤدورا
)الكفؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤة( ب نهؤؤؤا معتقؤؤؤدات الفؤؤؤرد عؤؤؤن فاعليتؤؤؤل الذاتيؤؤؤة التؤؤؤى ت هؤؤؤر مؤؤؤن خؤؤؤالل اإلدرا  

والخبؤؤرات المتعؤؤددة سؤؤواء المبا ؤؤرة أو  يؤؤر المبا ؤؤرة ولؤؤذا فؤؤ م , للقؤؤدرات ال خصؤؤية يالمعرفؤؤ
صؤؤورة  يإمؤؤا فؤؤ, الكفؤؤاءة الذاتيؤؤة يمكؤؤن أم تحؤؤدد المسؤؤار الؤؤذى يتبعؤؤل الفؤؤرد كؤؤ جراءات سؤؤلوكية

كمؤؤؤا أم هؤؤؤذا المسؤؤؤار يمكؤؤؤن أم ي ؤؤؤير إلؤؤؤى مؤؤؤدى اقتنؤؤؤاع الفؤؤؤرد بفاعليتؤؤؤل , أو نمطيؤؤؤة بتكاريؤؤؤةا
, 2006)نصؤؤر العلؤؤى ,محمؤؤد سؤؤحلول , ال خصؤؤية ,ولقتؤؤل ب مكاناتؤؤل التؤؤى يقتتؤؤيها الموقؤؤف

102-103). 
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يرى باندورا أن هناا  أرباع عملياات  اتم مان  اللهاا ثهام تاعتير المعتقادات الذاتياة و 
 :يإلنسان ومن تم حياته وهمن الكفاءة على سلو  ا

ذل  أم كل األعمال تبؤدأ ب فكؤار ومعتقؤدات الفؤرد عؤن  (:Aالعمليات المعرفية )-1  
 .قدرتل وتوقعاتل حول ما سيحدث حتى تتحقق األهداف

تلعؤؤؤب الكفؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤة دوراً مهمؤؤؤًاً  فؤؤؤى تحقيؤؤؤق التؤؤؤب   (:Bالعملياااات المحفااا ة )-2
فى األصل معرفؤى حيؤث يصؤيأل األفؤراد معتقؤداتهم عمؤا  الذاتى للحماس والدافثية وهذا الدافع

 .يمكن لهم أم يفعلو 
 (Cعمليات الفعل ذات األتر )-3
إم إختيؤار األفؤراد لشن ؤطة واألعمؤال التؤى يقبلؤوم عليهؤا  (:D تياار )عمليات اال-4

مرهؤؤوم بمؤؤا يعتقؤؤدوم مؤؤن كفؤؤاءة ذاتيؤؤة لؤؤؤديهم فؤؤى تحقيؤؤق النجؤؤار فؤؤى هؤؤذا العمؤؤل دوم  يؤؤؤر  
(Bandura,1998). 

  صائص األثراد ذوى كفااءة الاذات العالياة )الاذ ن لاد هم  قماان قاوى ثاى قادراتهم(:
( أم األفؤؤؤراد الؤؤؤذين يتمتعؤؤؤوم بكفؤؤؤاءة ذاتيؤؤؤة مرتفعؤؤؤة يختؤؤؤاروم المهؤؤؤام Cherry,2017ويؤؤؤرى )

كمؤؤا يكؤؤوم لؤؤديهم , يقومؤؤوم فيهؤؤا يالصؤؤثبة ويتحؤؤدونها ويطؤؤوروم اهتمؤؤام أعمؤؤق باألن ؤؤطة التؤؤ
أم األفؤؤؤؤراد  (Yadak,2017وكؤؤؤؤذل  يتؤؤؤؤي  ), زام بمهمؤؤؤؤاتهم وأن ؤؤؤؤطتهملت ؤؤؤؤعور قؤؤؤؤوي بؤؤؤؤاال

مرتفعؤؤؤى كفؤؤؤاءة الؤؤؤذات يعؤؤؤزوم ف ؤؤؤلهم إلؤؤؤى عؤؤؤدم كفايؤؤؤة الجهؤؤؤد أو نقؤؤؤص المعرفؤؤؤة والمهؤؤؤارات 
 وكذل  ويستطيعوم السيطرة عليها مما يودى إلى خفض التوتر واإلكت:ا  لديهم, المكتسبة

 .(2017ي, )فاطمة الجمهورية وسعيد ال افر 
 الكفاءة الذاتية المنخفضة )الذ ن قشكون ثى قدراتهم(: ي ئص األثراد ذو  صا

لؤؤؤؤديهم طموحؤؤؤؤات و , يستسؤؤؤؤلموم بسؤؤؤؤرعةو  ,يخجلؤؤؤؤوم مؤؤؤؤن المهؤؤؤؤام الصؤؤؤؤثبةيؤؤؤؤرى بانؤؤؤؤدورا إنهؤؤؤؤم 
, يركؤؤزوم علؤؤى النتؤؤائج الفا ؤؤلةو  ,ويهولؤؤوم المهؤؤام المطلوبؤؤة,  ؤؤغلهم بنقائصؤؤهميو  ,منخفتؤؤة

 يقعوم بسهولة  حايا لإلجهاد واإلكت:ا  و , ليس من السهل أم ينهتوم من النكساتو 
 الكفاءة الذاتية: حماور   

لفارد الكفاءة الذاتية المرتبطاة بااألداء والتاى تارتبو بادورها بمعتقادات ا تتحدد محاور
 :يعن كفاءته الذاتية فيما  ل

: ويقصؤؤد بؤؤل مسؤؤتوى قؤؤوة دوافؤؤع الفؤؤرد لؤؤشداء فؤؤى Magnitudeقاادرة الكفاااءة: - 1 
 .قف المختلفةالمجاالت والموا
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وي ير هذا البعد على انتقؤال كفؤاءة الؤذات مؤن موقؤف :  :Generalityالعمومية-2 
 .إلى مواقف م ابهة

الفروق فى مواجهؤة مواقؤف الف ؤل  ويعنى بها "باندورا" :Strenghtالشدة: \القوة-3 
,ومؤؤايتبع ذلؤؤ  مؤؤن  ؤؤعور باإلحبؤؤال لؤؤدى الؤؤبعض ومثؤؤابرة والتغلؤؤب علؤؤى تلؤؤ  المواقؤؤف لؤؤدى 

  .(39-38, 2005بعض األخر )السيد محمد أبو ها م ,ال
  :يويتطور مفهوم الكفاءة الذاتية للفرد من  الل أربعة مصادر رئيسية وه

ويمثؤؤل المصؤؤدراألكثر تؤؤ ليرًا فؤؤى كفؤؤاءة الؤؤذات لؤؤدى الفؤؤرد ألنؤؤل  :اإلنجاااتات األدائيااة-1
 .يمتلكها الفرد ييعتمد أساسًا على الخبرات الت

وي ؤير هؤؤذا المصؤؤدر إلؤى الخبؤؤرات  يؤؤر المبا ؤرة التؤؤى يمكؤؤن أم  :الخباارات البد لااة-2
يحصل عليها الفرد ويقنع نفسؤل ب مكانيؤة القيؤام ب عمؤال وسؤلوكيات متعؤددة عنؤدما يالحؤ  أم 

 .من ي بهونل قادروم على القيام بها والعكس
يتعلؤؤق بخبؤؤرات معينؤؤة لشخؤؤرين  يويعنؤؤى الحؤؤديث الؤؤذ :يجتماااع/االياإلقناااا اللفظ-3

 .ت تى للفرد لف يًا عن طريق األخرين يأو المعلومات الت, قتناع بها من قبل الفردواإل
حيؤؤث يمثؤؤل دور العاطفؤؤة أو الحالؤؤة النفسؤؤية فؤؤى  الحالااة النفسااية والفساايولوجية:-4

بينمؤا يكؤوم  ,التقييم حيؤث يكؤوم تقيؤيم الفؤرد إيجابيؤًا إذا كؤام فؤى حالؤة إنفعاليؤة ومزاجيؤة جيؤدة
كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى حالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مزاجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي:ة  تقييمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلبيًا إذا

(Dempsey,Kauffman,&Zumburn,2013 Burning,     .)  
تناولؤؤؤت الكفؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤة فؤؤؤي عالقتهؤؤؤا  يهنؤؤؤا  بعؤؤؤض الدراسؤؤؤات التؤؤؤ وفؤؤؤى هؤؤؤذا اإلطؤؤؤار

و , (2019)إبؤؤراهيم موسؤؤى, دراسؤؤة بؤؤبعض المتغيؤؤرات منهؤؤا علؤؤى سؤؤبيل المثؤؤال ال الحصؤؤر:
وكؤؤؤؤذل  دراسؤؤؤؤة ) ؤؤؤؤيرى , (2019 ؤؤؤؤثبام ,ودراسؤؤؤؤة )نتؤؤؤؤال بنؤؤؤؤت  ,(2019)محمؤؤؤؤد أحمؤؤؤؤد,

 ودراسؤؤؤؤة, (2018وأيتؤؤؤؤا دراسؤؤؤؤة )أحؤؤؤؤالم محمؤؤؤؤد,, (2018( )نصؤؤؤؤر يوسؤؤؤؤف ,2019مسؤؤؤؤعد,
, (2017دراسؤؤة )خالؤؤد أحمؤؤد ,و ( 2018( ودراسؤؤة )سؤؤليمام إبؤؤراهيم ,2018)ياسؤؤمينا محمؤؤد,
 .(2017الع يم , ودراسة )سيد عبد

  Psychological Resilience: املرونة النفسية-2
, وهؤؤو لؤؤين فؤؤي صؤؤالبة مؤؤرم يمؤؤرم ومرونؤؤة: جؤؤد أم فؤؤي لسؤؤام العؤؤر  ذكؤؤر أم:حيؤؤث ن

 (.2005اللين )ابن من ور , والمرانة:, صلبت واستمرت يومرنت يد فالم على العمل أ
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خؤؤؤؤالل مواجهؤؤؤؤة التؤؤؤؤغول  يوتعؤؤؤؤد المرونؤؤؤؤة النفسؤؤؤؤية ب نهؤؤؤؤا بمثابؤؤؤؤة عمليؤؤؤؤة للتوافؤؤؤؤق اإليجؤؤؤؤاب  
, واألسؤرية, وال خصؤية ,وانؤب حياتؤل الصؤحيةمختلؤف ج ييواجههؤا الفؤرد فؤ يوالصعوبات التؤ

 , Connor&Davidson,2003,Wending,2012والمهنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ) ,جتماعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤةواال
Onwukwe,2010).    

( Kapikiran&Acun-Kapikiran,2016,2087كؤؤابيكرام )-كمؤؤا يعرفهؤؤا كؤؤابيكرام وأكؤؤوم 
ة مع قدرتؤل وكفايتؤل "وعى الفرد بما يمتلكل من مهارات مرتبط فيعرفام المرونة النفسية ب نها:

  .يواجهها يتجاوز المحن الت يف
, ومهؤؤؤاراتهم وكفايؤؤؤاتهم الذاتيؤؤؤة الداخليؤؤؤة ,إلؤؤؤى لجؤؤؤوء األفؤؤؤراد لنقؤؤؤال القؤؤؤوة لؤؤؤديهم كؤؤؤذل  ت ؤؤؤير و

-Gouzman,Cohen,Ben) البي:ؤؤة المحيطؤؤة يفؤؤ المتؤؤوفر يوالنفسؤؤ ي,جتمؤؤاعوالؤؤدعم اال
Zur,Shacham-Shmueli,Aderka,Siegelmann-Danieli&Beny ,2015). 

 المفسرة للمرونة النفسية: ةالنظري
قدم العديد من العلماء والباحثين وجهات ن ر متباينة فؤى تفسؤيرهم للمرونؤة النفسؤية كؤل      

 تو يحًا لهذ  الن ريات: يوفيما يل ,حسب اهتمامل ومنطلقاتل الن رية
ا يتعر ؤوم أم األفؤراد عنؤدم (Walter Canonيؤرى والتؤر كؤانوم ) نظرية والتر كانون:

للتؤؤؤغول واألزمؤؤؤات الحياتيؤؤؤة فهؤؤؤم إمؤؤؤا أم يتمتعؤؤؤوم بقؤؤؤدرات خاصؤؤؤة مؤؤؤن المرونؤؤؤة النفسؤؤؤية 
لمواجهتهؤؤؤا والتؤؤؤ قلم معهؤؤؤا ويسؤؤؤاعدهم فؤؤؤى ذلؤؤؤ  عوامؤؤؤل بيولوجيؤؤؤة داخليؤؤؤة و مؤؤؤا يهربؤؤؤوا منهؤؤؤا 
ويتجنبوهؤؤؤا نتيجؤؤؤة عؤؤؤدم امؤؤؤتالكهم لقؤؤؤدرات المرونؤؤؤة النفسؤؤؤية التؤؤؤى تمكؤؤؤنهم مؤؤؤن مواجهتهؤؤؤا أو 

 (.2013)محمد أبو حالوة ,الت قلم معها 
يوكؤؤؤؤؤؤد كؤؤؤؤؤؤاًل مؤؤؤؤؤؤن كرو ؤؤؤؤؤؤر وبرينسؤؤؤؤؤؤلو  المرونااااااة النفسااااااية: ي  صااااااائص األثااااااراد ذو 

(Kruger&Prinsloo,2008)  أم األفراد ممن لديهم مستويات مرتفعة مؤن المرونؤة النفسؤية
 محااور ويؤذكر ,لديهم القدرة على الوصول إلى نتائج إيجابيؤة مؤن المواقؤف الحياتيؤة المختلفؤة

  النفسية: المرونة
وت ؤؤؤؤير إلؤؤؤؤى حؤؤؤؤب الفؤؤؤؤرد للتحؤؤؤؤديات  الكفاااااءة الشخصااااية واإلصاااارار والتماساااا :-1

واعتبارنفسؤؤؤؤل  ؤؤؤؤخص قؤؤؤؤوى متخذالصؤؤؤؤدارة فؤؤؤؤى حؤؤؤؤل الم ؤؤؤؤكالت وأنؤؤؤؤل يسؤؤؤؤتطيع التعامؤؤؤؤل مؤؤؤؤع 
 ال روف الصثبة. يالم اعر الحزينة حتى ف

وت ؤؤير إلؤؤى قؤؤدرة الفؤؤرد علؤؤى بؤؤذل أفتؤؤل جهؤؤد مهمؤؤا  مقاومااة التااعتيرات الساالبية:- 2
  كانت ال روف.
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وت ؤؤير إلؤؤى  جتماعيااة الناجحااة:تقباال الااذات اإلقجااابى نحااو التالياار والعالقااات اال-3
قدرة الفرد علؤى مسؤاعدة األخؤرين وم ؤاركتهم ودعمهؤم فؤى المواقؤف المختلفؤة ل ؤروف الحيؤاة 

 .اليومية
ت ؤؤؤير إلؤؤؤى امؤؤؤتال  الفؤؤؤرد لقؤؤؤدر مناسؤؤؤب مؤؤؤن القؤؤؤدرات تمكنؤؤؤل مؤؤؤن حسؤؤؤن  :السااايطرة-4

 .مواقف المختلفةال يالتصرف ف
 وت ؤؤؤؤؤؤؤؤير إلؤؤؤؤؤؤؤؤى إيمؤؤؤؤؤؤؤؤام الفؤؤؤؤؤؤؤؤرد بالقتؤؤؤؤؤؤؤؤاء والقؤؤؤؤؤؤؤؤدر. اإلقمااااااااان بالقاااااااادر:-5

(Conner,k.&Davidson,J.,2003 ),   وفؤؤى هؤؤذا اإلطؤؤار هنؤؤا  بعؤؤض الدراسؤؤات التؤؤى
( 2019تناولؤؤت المرونؤؤة النفسؤؤية فؤؤي عالقتهؤؤا بؤؤبعض المتغيؤؤرات مثؤؤل دراسؤؤة )أحمؤؤد كامؤؤل ,

و دراسؤؤؤؤة )هالؤؤؤؤؤة  ,(2019)إبؤؤؤؤراهيم ر ؤؤؤؤؤاد , (,ودراسؤؤؤؤؤة2019دراسؤؤؤؤة )سؤؤؤؤؤوزام عبؤؤؤؤدالعزيز ,و 
دراسؤة لؤو وسؤوم ويؤانأل و ؤؤين وأيتؤؤا ً  ,(2016دراسؤة )عفؤاف جثؤيص ,,و ( 2017السؤنارى,

 .( Lu,Sun,Yang,Chen,Jiang,Sun&Wu,2013وجيانأل وزهانج وسن و وو)
 :الدراسة فروض

-ادرةالفرعيؤؤؤة: المبؤؤؤ ئيًا بؤؤؤين الكفؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤة ومحاورهؤؤؤاتوجؤؤؤد عالقؤؤؤة دالؤؤؤة إحصؤؤؤا.1  
العقلؤؤي لؤؤدى -االجتمؤؤاعي-الفرعيؤؤة: االنفعؤؤالي ة النفسؤؤية ومحاورهؤؤاوالمرونؤؤ الجهؤؤد,-االصؤؤرار

 تالميذ بالمرحلة االبتدائية".
ائيؤؤة فؤؤي فؤؤروق دالؤؤة احصؤؤائيا بؤؤين متوسؤؤطي رتؤؤب التالميؤؤذ بالمرحلؤؤة االبتد توجؤؤد. 2       

 اناث(.-للنوع)ذكور تعزى  الجهد-االصرار-المبادرة الفرعية: الكفاءة الذاتية ومحاورها
ائيؤؤؤة فؤؤؤي فؤؤؤروق دالؤؤؤة احصؤؤائيا بؤؤؤين متوسؤؤؤطي رتؤؤؤب التالميؤؤذ بالمرحلؤؤؤة االبتد توجؤؤد. 3       

  اناث(.-تعزى للنوع)ذكور العقلي-االجتماعي-االنفعالي الفرعية: المرونة النفسية ومحاورها
 :منهج الدراسة وإجراءاته

 :منهج الدراسة: أولً  
ج الوصؤؤفى اإلرتبؤؤاطى حيؤؤث إهتمؤؤت بالك ؤؤف عؤؤن العالقؤؤة بؤؤين وقؤؤد اسؤؤتخدمت الباحثؤؤة المؤؤنه 

 ي.بتدائالكفاءة الذاتية والمرونة النفسية لدى عينة من تالميذ الصف الثالث اال
 
ً
  :: عينة البحثاثاني

 انقسمت عينة البحث إلى:
: تمثؤل عينؤؤة التحقؤؤق مؤن الخصؤؤائص السؤؤيكومترية لؤشدوات المسؤؤتخدمة فؤؤي أ.العينااة األوليااة 

( تلميذ و تلميذة من تالميذ المرحلة اإلبتدائية تم اختيارهم مؤن مدرسؤة 90وتتكوم من ) البحث,
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سؤؤنوات  9بؤؤالمقطم القؤؤاهرة وبلؤؤأل متوسؤؤ  عمؤؤرهم الزمنؤؤي  2ومدرسؤؤة تحيؤؤا مصؤؤر, تحيؤؤا مصؤؤر
 .درجة 17 .0بانحراف مثياري قدر  
وج مؤؤن خاللهؤؤا هؤؤي العينؤؤة التؤؤي تؤؤم تطبيؤؤق أدوات البحؤؤث عليهؤؤا, والخؤؤر  ب. العينااة النهائيااة:

( تلميؤؤؤؤؤذ وتلميؤؤؤؤؤذة بالصؤؤؤؤؤف الثالؤؤؤؤؤث 100بمجموعؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤن النتؤؤؤؤؤائج والتوصؤؤؤؤؤيات, وتتكؤؤؤؤؤوم مؤؤؤؤؤن )
( يو ؤؤح 1رقؤمأ والجؤؤدول )المؤدارس السؤؤابق ذكرهؤااالبتؤدائي, تؤؤم انتقؤاءهم بطريقؤؤة ع ؤوائية مؤؤن 

 المو رات اإلحصائية الوصفية للعينة النهائية  
 ينة النهائية.( المؤشرات اإلحصائية الوصفية للع1رقمجدول )

  أدوات البحث: ثالثًا:
لقؤؤؤد  - :تؤؤؤم اسؤؤؤتخدام مقيؤؤؤاس الكفؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤة,ومقياس المرونؤؤؤة النفسؤؤؤية إعؤؤؤداد الباحثؤؤؤة 

   Dwyer&Cummings,(2001)  مقيؤؤؤؤاس ,اطلعؤؤؤؤت الباحثؤؤؤؤة علؤؤؤؤى 
Wang(2007) Wong(2005), ( عبؤؤؤد  2007, مقيؤؤؤاس لؤؤؤامر الحمؤؤؤدانى ,)

(, أبؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 2009(, محمؤؤؤؤؤؤؤؤؤد البلؤؤؤؤؤؤؤؤؤوى )2009(,  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤب الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤيخى )2007خالؤؤؤؤؤؤؤؤؤدى )
وترى الباحثة في حؤدود إطالعهؤا أم هؤذ  المقؤاييس التؤى تؤم , (2010 زال,وعالونة) 

,قؤؤؤد ف عؤؤؤن عينؤؤؤة الدراسؤؤؤة  بنائهؤؤؤا لقيؤؤؤاس الكفؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤة تصؤؤؤلح أكثؤؤؤر لعينؤؤؤات تختلؤؤؤ
اعتمؤدت الباحثؤة عنؤؤد بنؤاء المقيؤاس علؤؤى نمؤوذج الؤتعلم اإلجتمؤؤاعى لبانؤدورا مؤن حيؤؤث 

 .الجهؤؤد(-اإلصؤؤرار-الكفؤؤاءة الذاتيؤؤة )المبؤؤادرة محؤؤاور خؤؤالل مؤؤن ,الكفؤؤاءة الذاتيؤؤة للفؤؤرد
, فنفعاليؤة المناسؤبة للموقؤاستجابة التلميذ السؤلوكية واال يوه المبادرة: األول: المحور

  وقدرتل على التحكم في السلو  واإلنفعال بما يالئم الموقف أو الحدث.
لتحقيؤق األهؤداف  قدرة التلميذ على مواصلة الجهد والعمل يه اإلصرار: :يالثان المحور

 والطموحات.
المحاوالت المستمرة للتلميذ لحؤل الم ؤكالت التؤى يتعؤرض  يه الثالث: الجهد: المحور 

 اث التى يمر بها في حياتل.والمواقف واألحد ,لها

متوسااااو العمااااار  حجم العينة المجموعة
 ال مني 

االنحااااااااااااااااااراف 
 المعياري 

 للعمر ال مني
 0.09 8.8 51  ناث

 0 9 49 ذكور
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وبلؤؤأل , عر ؤؤت الباحثؤؤة المقيؤؤاس علؤؤى المحكمؤؤين لمعرفؤؤة مقترحؤؤاتهم :تكااوين المقيااا  
اسؤؤؤؤتخدمت الباحثؤؤؤؤة مؤؤؤؤدرج لاللؤؤؤؤى األبعؤؤؤؤاد –فؤؤؤؤي المقيؤؤؤؤاس  عبؤؤؤؤارة (36عؤؤؤؤدد البنؤؤؤؤود )

ويؤؤؤتم حسؤؤؤا  الدرجؤؤؤة الكليؤؤؤة للمفحؤؤؤو   . يؤؤؤر موافؤؤؤق(–موافؤؤؤق إلؤؤؤى حؤؤؤد مؤؤؤا -)موافؤؤؤق
 اد الثالث للمقياس.بجمع درجاتل في األبع

 لاادى تالميااذ المرحلااة االبتدائيااة  ب.الشااروا الساايكومترية لمقيااا  الكفاااءة الذاتيااة 
 :عداد/ الباحثة 

 . صدق المقيا :1 

مؤؤؤن  (10تؤؤؤم عؤؤؤرض المقيؤؤؤاس فؤؤؤى صؤؤؤورتل األوليؤؤؤة علؤؤؤى عؤؤؤدد ) أ. صااادق المحكماااين: 
 والصحة النفسية. ي المحكمين من أساتذة علم النفس التربو 

( مؤؤؤن 20تؤؤؤم حسؤؤؤا  ت لداللؤؤؤة الفؤؤؤروق بؤؤؤين متوسؤؤؤ  درجؤؤؤات ) التمييااا ي:الصااادق  ب.
مقيؤؤؤاس الكفؤؤؤاءة  ى( مؤؤؤن التالميؤؤؤذ )العؤؤؤاديين( علؤؤؤ20التالميؤؤؤذ ) ؤؤؤعاف السؤؤؤمع(, و )
 الذاتية, وكانت النتائج كالتالي.

 مقيا  الكفاءة الذاتية. ى( الفروق بين مرتفعي  ومنخفضي األداء عل2رقمجدول )
درجااا    الداللة

 الحرية
يمااااة ق

 " " 
االنحاارا  

 المعي ري

ضااااااااع   

 السمع

االنحاااااااااااااااار  

المعيااااااااااااااا ري 

 الع ديين

متوساا  

درجااا   

ضاااع   

 السمع

متوساااااااااااا  

درجاااااااااااا   

 الع ديين 

0.01 38 9.4

1 
7.6 8.8 54.8 79.5 

 مرتفعؤؤي درجؤؤات متوسؤؤطي بؤؤين احصؤؤائيا دالؤؤة فؤؤروق  وجؤؤود السؤؤابق الجؤؤدول مؤؤن يتبؤؤين
 يؤؤؤدلل مؤؤؤا أ0.01 داللؤؤؤة مسؤؤؤتوى  عنؤؤؤد الذاتيؤؤؤة الكفؤؤؤاءة مقيؤؤؤاس علؤؤؤى األداء ومنخفتؤؤؤي

 . العاديين لصالح للمقياس العالية التمييزية القدرة على
 (: الدا لي االتساق) المفردات تجانس.2

 للمقيااا  الكليااة والدرجااة البعااد  ودرجااة المفااردات بااين االرتباااا معااامالت حساااب  
 أم حؤدةوا سؤمة يقؤيس كؤام إذا ومؤا المقيؤاس, مفردات تجانس مدى على للتعرفوذل  
 – 0.29 األبعؤؤاد ودرجؤؤة المفؤؤردات بؤؤين االرتبؤؤال معؤؤامالت وتراوحؤؤت متعؤؤددة, سؤؤمات
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 تؤؤدل مرتفعؤؤة قؤؤيم هؤؤي ,0.87 – 0.50 بؤؤين مؤؤا الكليؤؤة والدرجؤؤة األبعؤؤاد وبؤؤين ,0.65
  .المفردات تجانس على

 :للمقيااا  الكليااة والدرجااة وبعضااها  األبعاااد درجااات بااين االرتباااا معااامالت حساااب
( 3رقؤم) وجؤدول ئي,ابتؤداال الثالؤث بالصؤف التالميؤذ من( 90) قوامها ةعين على وذل 

 .للمقياس الكلية والدرجة وبعتها, محاورال درجات بين االرتبال معامالت يو ح
 

               
                        

                       
 
 

       
 
 
 
 
 بينهؤؤؤا دالؤؤؤة ارتبؤؤؤال بمعؤؤؤامالت الفرعيؤؤؤة محؤؤؤاورال تمتؤؤؤع السؤؤؤابق الجؤؤؤدول مؤؤؤن يتتؤؤؤحو   

 لؤم ومؤن.  0.01و ,0.05داللؤة سؤتوييم عنؤد أيتاً  الكلية الدرجة وبين بعتها, وبين
 :يلؤؤي كمؤؤا النهائيؤؤة صؤؤورتل فؤؤي الباحثؤؤة/ إعؤؤداد ,الذاتيااة الكفاااءة مقيؤؤاس وصؤؤف يؤؤ تي
 .الباحثة/  عداد  الذاتية الكفاءة لمقيا  النهائية الصورة.د

 محؤؤاور أربعؤة علؤؤى موزعؤة مفؤؤردة( 36) مؤن النهائيؤؤة صؤورتل فؤؤي المقيؤاس تكؤوم      
 يعبؤؤر الؤؤذي البؤؤديل اختيؤؤار المفحؤؤو  مؤؤن ويتطلؤؤب الذاتيااة ةالكفاااء قيؤؤاس إلؤؤى تهؤؤدف
 مؤؤؤن مفؤؤؤردة لكؤؤؤل درجؤؤؤة 3-1 مؤؤؤن تتؤؤؤراور درجؤؤؤة ويمؤؤؤنح بؤؤؤدائل, خمسؤؤؤة بؤؤؤين مؤؤؤن عنؤؤؤل

 والجؤؤدول درجؤؤة,( 108) المقيؤؤاس علؤؤى الكليؤؤة الدرجؤؤة بلغؤؤت بينمؤؤا المقيؤؤاس, مفؤؤردات
  .لذاتيةا الكفاءة لمقياس المستخرجة محاورال على المفردات توزيع يو ح( 4رقم)
 

 محاااااااااااورال المحاور
 األول

 محاااااااااااورال
 الثاني    

 محاااااااااااورال
 الثالث

 

 الدرجة الكلية

 محاااااااورال
 األول

1    

 محاااااااورال
 الثاني 

0.54**   
1 

  

 رمحاااااااو ال
 الثالث

0.38**  0.52**  1  

الدرجاااااااااة 
 الكلية

0.76**  0.87**  0.78**  1 
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 أرقام المفردات عدد المفردات محورال

 11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 11 المبادرة األول: محورال

-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12 12 الثاني: االصرار محورال
23 

-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24 13 الثالث: الجهد  محورال
35-36 

لتحقق مؤؤن لبؤؤات المقيؤؤاس باسؤؤتخدام عؤؤدة طؤؤرق: قامؤؤت الباحثؤؤة بؤؤا تبااات المقيااا :-3
( مؤؤؤن التالميؤؤؤذ 90التجزئؤؤؤة النصؤؤؤفية, وألفؤؤؤا كرونبؤؤؤاس علؤؤؤى عينؤؤؤة اسؤؤؤتطالعية قوامهؤؤؤا )

 (.5بالصف الثالث اإلبتدئي, كما هو مو ح بالجدول )رقم
معامااااااال تباااااااات التج ئاااااااة 

 النصفية  
تصااااااااااااااااااااااحي  
-الطااااااااااااااااااااااول
-سااااااااااااااابيرمان

 براون 

معاماااااااااال تبااااااااااات 
 جوتمان

 معامل ألفا 

0.53 0.69 0.69 0.78 

( أن المقيا   تمتع بمعامالت تبات مقبولة  مما  ؤكد 5ويتض  من الجدول )رقم
 صالحية المقيا  للتطبيق.

  عداد الباحثة مقيا  المرونة النفسية: يًا:تان    
بعؤؤؤؤؤد إطؤؤؤؤؤالع الباحثؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤى بعؤؤؤؤؤض المقؤؤؤؤؤاييس المسؤؤؤؤؤتخدمة فؤؤؤؤؤي الدراسؤؤؤؤؤات األجنبيؤؤؤؤؤة 

( 2003نر وديفيدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم )والدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات العربيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 
Oden,H.,&Oddgeir,F,.&Stephanie,K,.(2011)( 2016,ودراسؤؤة عؤؤويس), 

وتؤؤرى الباحثؤؤة فؤؤي حؤؤدود إطالعهؤؤا علؤؤى المقؤؤاييس الخاصؤؤة بالمرونؤؤة النفسؤؤية أم هؤؤذ  
المقؤؤؤاييس  يؤؤؤر مناسؤؤؤبة لعينؤؤؤة الدراسؤؤؤة الحاليؤؤؤة لؤؤؤذل  وجؤؤؤدت  ؤؤؤرورة تصؤؤؤميم مقيؤؤؤاس 

 ث الحالى. المرونة النفسية ليناسب عينة البح
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. الشروا السيكومترية لمقيا  المرونة النفسية لادى تالمياذ المرحلاة االبتدائياة  ب
  عداد/ الباحثة:

تؤؤم عؤؤرض المقيؤؤاس فؤؤى صؤؤورتل األوليؤؤة  أ. صاادق المحكمااين: . صاادق المقيااا :1 
 مؤؤؤؤن المحكمؤؤؤؤين مؤؤؤؤن أسؤؤؤؤاتذة علؤؤؤؤم الؤؤؤؤنفس التربؤؤؤؤوى والصؤؤؤؤحة النفسؤؤؤؤية (10)علؤؤؤؤى عؤؤؤؤدد

( مؤؤؤن 20ت لداللؤؤؤة الفؤؤؤروق بؤؤين متوسؤؤؤ  درجؤؤؤات ) تؤؤم حسؤؤؤا : ب.الصااادق التمييااا ي 
مقيؤؤؤاس المرونؤؤؤة النفسؤؤؤية لؤؤؤدى  ى( مؤؤؤن التالميؤؤؤذ العؤؤؤاديين علؤؤؤ20 ؤؤؤعاف السؤؤؤمع و )

  التالميذ المرحلة االبتدائية, وكانت النتائج كالتالي.
 مقيا  المرونة النفسية ى( الفروق بين ضعاف السمع والعاد ين عل6رقمجدول )

الاااادال 
 لة

درجاااااااااااات 
 حريةال

قيمااااااااااة 
 "ت" 

االنحااااااااااراف 
 المعياري 
 للعاد ين

االنحاااااارف 
المعيااااااري 
لضااااااااعاف 

 السمع

متوساااو 
درجاااااات 
 العاد ين

متوسااااو 
درجااااااات 
ضاااااعاف 
 السمع 

0.0
1 

38 14.1
4 

6.34 6.13 86.3 58.4 

يتبؤين مؤؤن الجؤدول السؤؤابق وجؤود فؤؤروق دالؤؤة احصؤائيا بؤؤين متوسؤطي درجؤؤات العؤؤاديين 
لصؤؤؤؤالح  0.01نفسؤؤؤؤية عنؤؤؤؤد مسؤؤؤؤتوى داللؤؤؤؤة و ؤؤؤؤعاف السؤؤؤؤمع علؤؤؤؤى مقيؤؤؤؤاس المرونؤؤؤؤة ال

 العاديينأ ما يدلل على القدرة التمييزية العالية للمقياس. 
 جا. صدق التما   العمري لمقيا  المرونة النفسية   عداد/ الباحثة:

( مؤؤؤن التالميؤؤؤذ )الصؤؤؤف 15تؤؤؤم حسؤؤؤا  ت لداللؤؤؤة الفؤؤؤروق بؤؤؤين متوسؤؤؤ  درجؤؤؤات )
مقيؤاس  ىلصف الثالث االبتدائي( علؤ( من التالميذ )ا15السادس االبتدائي(, و )

 المرونة, وكانت النتائج كالتالي.
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 مقيا  المرونة النفسية ى( الفروق بين الصفين الساد  والثالث عل7رقمجدول ) 

درجاااااااااااات  الداللة
 الحرية

قيماااااة 
 "ت" 

االنحاااااراف 
 المعياري 
 الثالث

االنحاااااارف 
المعيااااااري 
الصااااااااااا  
 الساد 

متوساااااااااااااااو 
 درجات 

الصااااااااااااااااا  
 الثالث

و متوساااااا
درجاااااااات 
الصااااااا  
 الساد 

0.05 28 -
2.2
6 

3.4 6.2 83.2 87.4 

 الصؤؤفين درجؤؤات متوسؤؤطي بؤؤين احصؤؤائيا دالؤؤة فؤؤروق  وجؤؤود السؤؤابق الجؤؤدول مؤؤن يتبؤؤين
 لصؤؤؤؤالح 0.05 داللؤؤؤؤة مسؤؤؤؤتوى  عنؤؤؤؤد النفسؤؤؤؤية المرونؤؤؤؤة مقيؤؤؤؤاس علؤؤؤؤى والثالؤؤؤؤث السؤؤؤؤادس
 . للمقياس العالية التمييزية القدرة على يدلل ما السادسأ الصف

 (: الدا لي االتساق) المفردات تجانس.3. جا  

 الكلياة والدرجة  محورال ودرجة المفردات بين االرتباا معامالت حساب. 1. 3. جا 
 يقؤؤيس كؤؤام إذا ومؤؤا المقيؤؤاس, مفؤؤردات تجؤؤانس مؤؤدى علؤؤى للتعؤؤرف وذلؤؤ  :للمقيااا 

 بؤؤؤؤين االرتبؤؤؤؤال معؤؤؤؤامالت يو ؤؤؤؤح( 8رقؤؤؤؤم) وجؤؤؤؤدول متعؤؤؤؤددة, سؤؤؤؤمات أم واحؤؤؤؤدة سؤؤؤؤمة
 .للمقياس الكلية والدرجة ,محورال ودرجة المفردات

المفااارد محورال
 ة

اا االرتبااااا
 بالمحور

اإلرتبااااااا 
بالدرجاااااة 
الكلياااااااااااة 
 للمقيا 

المفااارد    المحور
 ة

االرتبااااااا 
 محوربال

اإلرتبااااااا 
بالدرجاااااة 
الكلياااااااااااة 
 للمقيا 

المحااااو 
     ر

المفااارد
 ة

االرتبااااااا 
 محوربال

اإلرتبااااااا 
بالدرجاااااة 
الكلياااااااااااة 
 للمقيا 

 المحااااور
: األول
فعاااااالاالن
 ي

1 .439*
* 

 المحاااااااااور *232.
الثاااااااااااني: 
االجتمااااااع

 ي

17 .329*
* 

0.82*
* 

محااااو ال
 ر
:الثالث  
 العقلي

29 0.207 0.174 

2 .444*
* 

.457*
* 

18 .569*
* 

.300*
* 

30 .594*
* 

.390*
* 

3 .391*
* 

.295*
* 

19 .337*
* 

.302*
* 

31 .274*
* 

.55** 

4 .342*
* 

.282*
* 

20 .376*
* 

.66** 32 .304*
* 

.77** 

5 .323*.373*21 .402*0.82*33 .563*.518*
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* * * * * * 
6 .398*

* 
.335*

* 
22 .492*

* 
0.78*

* 
34 .450*

* 
.322*

* 
7 .322*

* 
.238* 23 .456*

* 
0.81*

* 
35 .539*

* 
.208* 

8 .402*
* 

.440*
* 

24 .298*
* 

.381*
* 

36 .475*
* 

.254* 

9 .412*
* 

.311*
* 

25 .330*
* 

0.49*
* 

37 .450*
* 

.351*
* 

10 0.2 0.147 26 0.181 -
.015- 

 

11 .438*
* 

.455*
* 

27 .210* .499*
* 

12 .546*
* 

.362*
* 

28 .329*
* 

0.28* 

13 .458*
* 

.358*
* 

 

14 .535*
* 

.349*
* 

15 .523*
* 

.369*
* 

16 .439*
* 

.232* 

 ,محؤؤؤؤاورالو  مفؤؤؤؤرداتال بؤؤؤؤين اإلرتبؤؤؤؤال معؤؤؤؤامالت أم( 8رقؤؤؤؤم) الجؤؤؤؤدول مؤؤؤؤن يتتؤؤؤؤح و  
 يوكؤد ممؤا 0.01 و ,0.05داللؤة مسؤتويي عنؤد إحصؤائياً  دالؤة  للمقياس الكلية والدرجة
 لعؤؤؤؤدم ن ؤؤؤؤرا أمفؤؤؤؤردات(3) حؤؤؤؤذف وتؤؤؤؤم بينهؤؤؤؤا, الؤؤؤؤداخلي االتسؤؤؤؤاق و المفؤؤؤؤردات تجؤؤؤؤانس
 المفؤؤؤردات عؤؤؤدد أصؤؤؤبح و , 29-26-10: وهؤؤؤي الكليؤؤؤة الدرجؤؤؤة و محوربؤؤؤال ارتباطهؤؤؤا

 . مفردة( 34) الداخلى االتساق إجراء بعد
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 الكلياة والدرجاة وبعضاها  محاورال درجات بين االرتباا معامالت حساب. 2. 3. جا
 والدرجؤؤؤة وبعتؤؤؤها, محؤؤؤاورال درجؤؤؤات بؤؤؤين االرتبؤؤؤال معؤؤؤامالت حسؤؤؤا  تؤؤؤم :للمقياااا 

 محؤؤؤاورال درجؤؤؤات بؤؤؤين الاالرتبؤؤؤ معؤؤؤامالت يو ؤؤؤح( 9رقؤؤؤم) وجؤؤؤدول للمقيؤؤؤاس, الكليؤؤؤة
                      .للمقياس الكلية والدرجة وبعتها,

 المرونة لمقيا  الكلية والدرجة وبعضها  محاورال درجات بين االرتباا معامالت( 9رقم) جدول
 .النفسية

 
 
 
 
 

                       
                                 

 
 

 0.05* دالة عند      0.01** دالة عند 
الؤؤة بينهؤؤؤا يتتؤؤح مؤؤن الجؤؤدول السؤؤؤابق تمتؤؤع األبعؤؤاد الفرعيؤؤة بمعؤؤؤامالت ارتبؤؤال د     

 . 0.01, و0.05وبين بعتها, وبين الدرجة الكلية أيتًا عند مستويي داللة

قامؤؤت الباحثؤؤة بؤؤالتحقق مؤؤن لبؤؤات المقيؤؤاس باسؤؤتخدام عؤؤدة طؤؤرق:  تبااات المقيااا :-
( مؤؤؤن التالميؤؤؤذ 90التجزئؤؤؤة النصؤؤؤفية, وألفؤؤؤا كرونبؤؤؤاس علؤؤؤى عينؤؤؤة اسؤؤؤتطالعية قوامهؤؤؤا )

 (.10بالجدول )رقمبالصف الثالث اإلبتدئي, كما هو مو ح 
معامااااااال تباااااااات 
التج ئاااااااااااااااااااااااااااة 

 النصفية  

تصااااااااااااااااااااااحي  
-الطااااااااااااااااااااااول
-سااااااااااااااابيرمان

 براون 

معاماااااااااال تبااااااااااات 
 جوتمان

 معامل ألفا 

0.50 0.67 0.55 0.71 
 

 محااااااااورال المحاور
 األول

 محاااااااورال
 الثاني    

 محاااورال
 الثالث

 

الدرجاااااااااااة 
 الكلية

    1 األول محورال
  *25 . الثاني  محورال

1 
  

  1 *24. *23 . الثالث محورال

 1 **81. **60. **63. الدرجة الكلية



 - 240 - 

( أم المقيؤؤؤاس يتمتؤؤؤع بمعؤؤؤامالت لبؤؤؤات مقبولؤؤؤة, ممؤؤؤا 10ويتتؤؤؤح مؤؤؤن الجؤؤؤدول )رقؤؤؤم    
 يوكد صالحية المقياس للتطبيق.
, إعؤؤداد/ الباحثؤؤة فؤؤي صؤؤورتل النهائيؤؤة المرونااة النفساايةومؤؤن لؤؤم يؤؤ تي وصؤؤف مقيؤؤاس 

  :كما يلي
 .   عداد/ الباحثةالمرونة النفسيةالصورة النهائية لمقيا   د.

 محؤؤاور( مفؤؤردة موزعؤة علؤؤى أربعؤة 34تكؤوم المقيؤاس فؤؤي صؤورتل النهائيؤؤة مؤن )     
لمعرو ؤة يتطلؤب مؤن المفحؤو  قؤراءة المواقؤف او المرونة النفسية تهدف إلى قياس 

, فؤؤي المقيؤؤاس بدقؤؤة و معؤؤام, واختيؤؤار البؤؤديل الؤؤذي يعبؤؤر عنؤؤل مؤؤن بؤؤين خمسؤؤة بؤؤدائل
, بينمؤؤا بلغؤؤت درجؤؤة لكؤؤل مفؤؤردة مؤؤن مفؤؤردات المقيؤؤاس 3-1ويمؤؤنح درجؤؤة تتؤؤراور مؤؤن 

( يو ح توزيع المفؤردات 11رقم( درجة, والجدول )102الدرجة الكلية على المقياس )
 .المرونة النفسية المستخرجة لمقياس محاورعلى ال

 .المرونة النفسيةالمستخرجة لمقيا   محاور( توتيع المفردات على ال11رقمجدول )
 
 

عااااااااااااااااااااااااااادد 
 المفردات

 أرقام المفردات

16-15-14-13-12-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 15 األول  محورال  

28-27-25-23-22-21-20-19-18-17 15 الثاني  محورال  

37-36-35-34-33-32-31-30 9 الثالث   محورال  

 

 :نتائج البحث وتفسريها
 :نتائج الفرض األول

يًا باااين توجاااد عالقاااة دالاااة  حصاااائ ااانص علاااى " يال تبارصاااحة الفااارض األول الاااذ
الماااروة النفساااية   و الجهاااد-االصااارار-الفرعياااة: المباااادرة الكفااااءة الذاتياااة ومحاورهاااا

تم تالميااذ بالمرحلااة االبتدائيااة" العقلااي لاادى-االجتماااعي-الفرعيااة: االنفعاااليومحاورهااا 
 ومحاورهااا حسااب معااامالت اإلرتبااا بااين درجااات العيناة علااى مقيااا  الكفااءة الذاتيااة

وللتحقؤؤق مؤؤن الفؤؤرض سؤؤالفة    .الفرعيااة ومحاورهاااومقيااا  المرونااة النفسااية  الفرعيااة
ة قؤة بؤين الكفؤاء( يو ؤح العال12رقؤمالذكر تم استخدام معامل ارتبال بيرسوم, والجدول )

 الفرعية.ومحاورها  ة النفسيةالمرونالفرعية و  الذاتية ومحاورها
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المااروة فرعيااة و ال محاورهاااباااا بااين الكفاااءة الذاتيااة و ( قاايم معااامالت االرت12رقاامجاادول )
 الفرعية.محاورها النفسية و 

 الكفاءة الذاتية                    
 
 

 المرونة النفسية

 كليةالدرجة ال الجهد االصرار  المبادرة
 
 
 

 -209.- -117.- -120.- -010.- االنفعالي  المحور
 072. -048.- 077. 173. االجتماعي المحور
 110. 049. *529. -086.- العقلي المحور 

 -042.- -145.- 288. 029. الدرجة الكلية
 100  ن = 0.01** دال عند مستوى   0.05* دال عند مستوى 

وجود عالقة طردقاة دالاة  حصاائيًا عناد  - ما  لي: و  تض  من الجدول السابق   
باااين اإلصااارار و الجانااال العقلاااي للمروناااة النفساااية لااادى التالمياااذ   0.05مساااتوى 

 من خالل ما توصل إليؤل بانؤدورا ويمكن تفسير نتائج الفرض األول المرحلة االبتدائية
 يات واعتبؤؤاري ؤؤير إلؤؤى حؤؤب الفؤؤرد للتحؤؤد حيؤؤث أم الكفؤؤاءة الذاتيؤؤة واإلصؤؤرار والتماسؤؤ 

الصؤؤؤدارة فؤؤؤى حؤؤؤل الم ؤؤؤكالت وأنؤؤؤل يسؤؤؤتطيع التعامؤؤؤل مؤؤؤع  نفسؤؤؤل  ؤؤؤخص قؤؤؤوى متخؤؤؤذ
الم ؤؤاعر الحزينؤؤة حتؤؤى فؤؤى ال ؤؤروف الصؤؤثبة ممؤؤا ي ؤؤير إلؤؤى إرتفؤؤاع الجانؤؤب العقلؤؤى 

تلعب الكفاءة الذاتية دوراً كبيراً فى تطوير المرونؤة النفسؤية لؤدى األطفؤال  وبالتالىلديل.
(  إلؤؤى أم الكفؤؤاءة الذاتيؤؤة تلعؤؤب دورًا رئيسؤؤيًا فؤؤى Bandura,2000) أيتؤؤا ً  أ ؤؤارو أ 

القدرة على مواجهؤة المواقؤف الصؤثبة لؤدى األطفؤال المؤرنين , ويؤرى "بانؤدورا وزمالئؤل" 
وتتفؤؤق نتيجؤؤة هؤؤذا الفؤؤرض مؤؤع تصؤؤورات  ,أم الكفؤؤاءة تحؤؤدد مرونؤؤة الفؤؤرد فؤؤى ال ؤؤدائد 

منها على بعد اإلصؤرار ,ألم  الباحثة والتى فسرت فيها اعتماد الكفاءة الذاتية في جزء
كفاءة الذات تعتمد في جزء كبير منها على درجؤة كفؤاءة التلميؤذ و صؤرار  وقدرتؤل علؤى 

( ,والتؤى 296, 2000النجار ,وايتاً  قد ي تى ذل  متفق مع ما جاء بل) ال ؤعراوى ,
 علؤى النجار,وحاجؤة ي ر فيها إلى أم الكفاءةالذاتية مدفوعة بتحقيق الذات ,واإلصرار

الفؤؤؤؤرد إلؤؤؤؤى توظيؤؤؤؤ  إمكاناتؤؤؤؤل ,وترجمتهؤؤؤؤا إلؤؤؤؤى حقيقؤؤؤؤة واقثيؤؤؤؤة ويؤؤؤؤرتب  ذلؤؤؤؤ  باإلنجؤؤؤؤاز 
,والتعبير عن الؤذات ,ولؤذل  فؤ م تحقيؤق الفؤرد لذاتؤل ي ؤعر  بؤاألمن والكفؤاءة وأم عجؤز 

يعر ؤؤؤل للقلؤؤؤق والت ؤؤؤاهم و ي ؤؤؤعر  بؤؤؤالنقص والدونيؤؤؤة ,وخيبؤؤؤة  الفؤؤؤرد عؤؤؤن تحقيؤؤؤق ذاتؤؤؤل
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الهامؤؤة فؤؤى مجؤؤال علؤؤم النفس,وفؤؤى  تغيؤؤراتمؤؤن المًتعؤؤد المرونؤؤة النفسؤؤية األمل.ولؤؤذل  
مجؤؤال الصؤؤحة النفسؤؤية الرتباطهؤؤا بؤؤالتوافق النفسؤؤى ,والقؤؤدرة علؤؤى الحفؤؤا  علؤؤى مسؤؤتوى 

 وكااذل  توضاا  الننتااائج,مسؤؤتقر مؤؤن الثبؤؤات عنؤؤد التعؤؤرض لشزمؤؤات ال ؤؤدائد والمحؤؤن 
 -المباادرةباين الكفااءة الذاتياة وأبعادهاا الفرعياة:   عدم وجود عالقاة دالاة  حصاائياً 

االجتمااعي لادى التالمياذ -الفرعية: االنفعالي نة النفسية ومحاورهاالجهد   و المرو 
ويمكن تفسير نتائج الفرض األول في  وء ما أسفرت عنؤل نتؤائج  :المرحلة االبتدائية

الدراسؤؤات السؤؤابقة حيؤؤث جؤؤاءت نتيجؤؤة الدراسؤؤة الحاليؤؤة مختلفؤؤة مؤؤع دراسؤؤة كؤؤاًل مؤؤن ) 
( مؤؤن وجؤؤود عالقؤؤة إرتباطيؤؤة دالؤؤة Hamill,2003ودراسؤؤة)(,2018ياسؤؤمين محمؤؤد ,

موجبة بين الكفاءة الذاتية  والمرونة النفسية وتم التوصل إلؤى أم الكفؤاءة الذاتيؤة منبؤ  
بالمرونة النفسية ,حيث ميزت الكفاءة الذاتية بين األفراد المرنين واالفؤراد  يؤر المؤرنين 

وكؤؤذل  دراسؤؤة  جهؤؤة تحؤؤديات الحيؤؤاة ,,كمؤؤا أم األ ؤؤخا  المؤؤرنين أكثؤؤر قؤؤدرة علؤؤى موا
( ألبتت وجؤود فؤروق بؤين درجؤات الطؤال  علؤى متغيؤر الكفؤاءة 2014)ميرفت حسن ,

وهنؤؤا  العديؤؤد مؤؤن اإلفترا ؤؤات والمسؤؤلمات ونتؤؤائج البحؤؤوث  الذاتيؤؤة ب بعؤؤاد  المختلفؤؤة .
التؤؤؤؤى تؤؤؤؤدعم العالقؤؤؤؤة الموجبؤؤؤؤة بؤؤؤؤين الكفؤؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤؤة والمرونؤؤؤؤة النفسؤؤؤؤية ,فهنؤؤؤؤا  ن ريؤؤؤؤة 

Lightseys theory  والتؤؤى تفتؤؤرض أم الكفؤؤاءة الذاتيؤؤة عامؤؤل مركؤؤزى فؤؤي المرونؤؤة
النفسية .وهنا  العديد من الدراسات والبحؤوث التؤى تحققؤت مؤن ذلؤ  اإلفتؤراض ,فعلؤى 

والتؤى أجراهؤا علؤى طؤال  المرحلؤة الثانويؤة  ((Speight ,2009سؤبيل المثؤال دراسؤة 
ونؤة وتوصؤل إلؤى وجؤود عالقؤة موجبؤة بؤين للتحقق مؤن العالقؤة بؤين كفؤاءة الؤذات والمر 

الكفاءة الذاتية والمرونة النفسية .وأ ارت البحوث إلى أم الكفؤاءة الذاتيؤة مؤن المحتمؤل 
أم تولر على قدرة ال خص على التكي  والتعامل مع المواقف الصؤثبة والمثؤابرة عنؤد 

ين الكفؤؤاءة مواجهؤؤة ال ؤؤدائد ,وت ؤؤير البحؤؤوث والدراسؤؤات الؤؤى أم البحؤؤث فؤؤي العالقؤؤة بؤؤ
الذاتيؤة والمرونؤة النفسؤية فؤي العقؤود السؤؤابقة كؤام محؤدوداً  مقارنؤة بؤالبحوث التؤى تمؤؤت 
حديثاً  في المجال ,ومؤع ذلؤ  أ ؤارت الدراسؤات والبحؤوث السؤابقة والحديثؤة عؤن وجؤود 
عالقؤؤة موجبؤؤة بؤؤين الكفؤؤاءة الذاتيؤؤة والمرونؤؤة النفسؤؤية .وهؤؤذا توكؤؤد  كثيؤؤر مؤؤن البحؤؤوث 

التؤؤؤى Jalili ) (2010,( ,ودراسؤؤة Richardson,2002دراسؤؤة )والدراسؤؤات مثؤؤل 
هنؤا  أيتؤاً دراسؤة اجراهؤا كؤش  ,توصلت إلؤى أم الكفؤاءة منبؤ  قؤوى موجؤب بالمرونؤة 

 ك ؤؤؤفت أم التالميؤؤؤذ( 2015مؤؤؤن سؤؤؤيد محمؤؤؤد أ محمؤؤؤد عبؤؤؤد المؤؤؤنعم أوزينؤؤؤب  ريؤؤؤب )
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ة وال يبؤؤذلوم الؤؤذين يعؤؤانوم الخؤؤوف مؤؤن الف ؤؤل فؤؤي الغالؤؤب أقؤؤل لقؤؤة ب نفسؤؤهم وأقؤؤل مثؤؤابر 
مزيؤؤدا مؤؤن الجهؤؤد لؤؤدى مؤؤواجهتهم للتحؤؤديات ,كمؤؤا أنهؤؤم يتؤؤ لروم بؤؤ راء األخؤؤرين عؤؤنهم 

علؤؤى عكؤؤس ممؤؤن ال يخؤؤافوم مؤؤن الف ؤؤل  ولؤؤذل  فؤؤ م كفؤؤاءتهم الذاتيؤؤة تكؤؤوم منخفتؤؤة
ولقؤؤؤد أ ؤؤؤارت دراسؤؤؤة   ,,فهؤؤؤم أكثؤؤؤر لقؤؤؤة ومثؤؤؤابرة وال يتؤؤؤ لروم بسؤؤؤهولة بؤؤؤ راء  األخؤؤؤرين 

Hamill,S.K.,2003))ذوى الكفؤؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤؤة المنخفتؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤم أكثؤؤؤؤر األفؤؤؤؤؤراد  إلؤؤؤؤى أم
تعر اً  للتغول النفسؤية فؤي حؤين أم مرتفعؤى الكفؤاءة الذاتيؤة  كؤانوا أكثؤر قؤدرة علؤى 
مجابهؤؤة الصؤؤعا  وتجريؤؤب أسؤؤاليب جديؤؤدة فؤؤي التعامؤؤل مؤؤع مواقؤؤف الحيؤؤاة ,والؤؤتخلص 

  سريعاً  من أعراض اإلجهاد ,والتوتر.

 :ينتائج الفرض الثان

فؤؤروق دالؤؤؤة احصؤؤائيا بؤؤؤين  توجؤؤؤد يؤؤنص علؤؤى " يالؤؤؤذ يصؤؤحة الفؤؤؤرض الثؤؤان رالختبؤؤا 
 :الفرعيؤؤؤة ائيؤؤؤة فؤؤؤي الكفؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤة ومحاورهؤؤؤامتوسؤؤؤطي رتؤؤؤب التالميؤؤؤذ بالمرحلؤؤؤة االبتد

 تؤؤؤؤؤم اسؤؤؤؤؤتخدام اختبؤؤؤؤؤار "ت" ."انؤؤؤؤؤاث(-تعؤؤؤؤؤزى للنوع)ذكؤؤؤؤؤور الجهؤؤؤؤؤد-االصؤؤؤؤؤرار-المبؤؤؤؤؤادرة
اتجؤا  هؤذ  , و معرفة الفروق ل Independent sample T.testللمجموعات المستقلة 

   .الفروق 

 الفرعية. محاورهاو متالير الكفاءة الذاتية  ( الفروق بين درجات الذكور واإلناث ثي13رقمجدول)      
   

 المتالير
عادد األثاراد  النوا

 )ن(
 المتوسو

 )م(
اإلنحاااااااااااااااااراف 
 المعياري)ا(

درجاااااااااااااااااااات 
 الحرية
 )د.ح(

 الداللة قيمة ت قيمة ف

 0.10 98 4.26712 18.1429 49  ناث ادرةالمب
 

0.25 
 

غياااااااااار 
 3.90806 18.3529 51 ذكور دالة

 1.56 98 5.00765 20.0816 49  ناث االصرار
 

2.04 
 

0.05 

 4.27780 21.9804 51 ذكور
 0.35 98 4.45814 20.8571 49  ناث الجهد

 
0.59 
 

غياااااااااار 
 4.04882 20.3529 51 ذكور دالة

جاااة الدر 
 الكلية

 2.26 98 11.95623 59.0816 49  ناث
 

0.72 
 

غياااااااااار 
 8.84418 60.6863 51 ذكور دالة
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  ويتض  من الجدول السابق:          
ائياة ثاي عدم وجود ثروق دالة احصائيا بين متوسطي درجات التالمياذ بالمرحلاة االبتد-

 نااث( عادا محاور -ى للنوا)ذكاورتع   الجهد -المبادرة الفرعية : الكفاءة الذاتية ومحاورها
( 2017كما ت تى نتائج هذا الفرض متسؤقل مؤع مؤا ذكؤر  )العريبؤي , :االصرار لصال  الذكور

إناث(,بينمؤا -إلؤى النؤوع )ذكؤور ( من عدم وجود فؤروق تعؤزى 2017,ودراسة )سيدعبدالع يم,
فؤؤروق  حيؤؤث ألبتؤؤت نتؤؤائج دراسؤؤتها وجؤؤود( 2016دراسؤؤة )وفؤؤاء طؤؤل ,ذلؤؤ  مختلفؤؤاً  مؤؤع  جؤؤاء

وتختلف هؤؤؤذ  الدراسؤؤؤة الحاليؤؤؤة فؤؤؤي اتجؤؤؤا  الفؤؤؤروق ,إناث(لصؤؤؤالح الؤؤؤذكور-تعؤؤؤزى للنؤؤؤوع )ذكؤؤؤور
حيؤؤؤث جؤؤؤاءت الدراسؤؤؤة الحاليؤؤؤة لصؤؤؤالح الؤؤؤذكور فؤؤؤي بعؤؤؤد اإلصؤؤؤرار بينمؤؤؤا ال يوجؤؤؤد فؤؤؤروق بؤؤؤين 

وقؤؤؤد يعؤؤود ذلؤؤؤ  إلؤؤؤى أم إمؤؤتال  الفؤؤؤرد لمؤؤؤدركات كفؤؤؤاءة  ,النؤؤوعين فؤؤؤي بؤؤؤاقى األبعؤؤاد الفرعيؤؤؤة 
متوسؤؤطة يعؤؤزز دافؤؤع الفؤؤرد ويزيؤؤد لقتؤؤل بنفسؤؤل ويزيؤؤد مؤؤن اندفاعؤؤل لتجؤؤاوز  الؤؤذات ولؤؤو بدرجؤؤة

الصؤؤؤعا  و نهؤؤؤاء المهمؤؤؤات بنجؤؤؤار ,وهؤؤؤذا األمؤؤؤر توكؤؤؤد  أدبيؤؤؤات كفؤؤؤاءة الؤؤؤذات التؤؤؤى تبؤؤؤين أم 
األفؤؤؤؤراد الؤؤؤؤذين يتمتعؤؤؤؤوم بالكفؤؤؤؤاءة الذاتيؤؤؤؤة يجؤؤؤؤدوم فؤؤؤؤى  أنفسؤؤؤؤهم القؤؤؤؤدرة علؤؤؤؤى السؤؤؤؤيطرة علؤؤؤؤى 

ورة إيجابيؤؤة وين ؤؤروم لهؤؤا كعوامؤؤل تحؤؤدى أكثؤؤر منهؤؤا انفعؤؤاالتهم ويقيمؤؤوم أحؤؤداث الحيؤؤاة بصؤؤ
عوامؤؤل إحبؤؤال وقلؤؤق ,حيؤؤث أم الكفؤؤاءة الذاتيؤؤة تحؤؤدث خبؤؤرات وجدانيؤؤة إيجابيؤؤة ,وتجعؤؤل حيؤؤاة 
الفؤؤرد خاليؤؤة مؤؤن التؤؤوترات والصؤؤراعات المسؤؤتمرة وتجعلؤؤل أكثؤؤر حيويؤؤة ومثؤؤابرة ,واقبؤؤاال علؤؤى 

ل بعيؤؤداً  عؤؤن التنؤؤاقض فؤؤى سؤؤلوكل وفؤؤى الحيؤاة وتسؤؤاعد  علؤؤى اإلختيؤؤار واتخؤؤاذ القؤؤرار ,وتجعلؤ
تعاملؤل مؤع الغيؤؤر وتسؤاعد  علؤى فهؤؤم نفسؤل وافخؤرين ويتفؤؤق ذلؤ  مؤع دراسؤؤة كؤالً  مؤن )خالؤؤد 

 (.Hula 2017,2018,نصر يوسف , 2017أحمد ,
يمكن تحديد الدور الذى تلثبل الكفاءة الذاتية فؤي حيؤاة الفؤرد وفؤى  ترى الباحثة أنل وبالتالى

قيؤؤق النجؤؤار فؤؤي المهمؤؤات التؤؤى يواجههؤؤا ,ودور المرونؤؤة النفسؤؤية فؤؤي تحسؤؤين فرصؤؤل فؤؤي تح
مقاومؤة ومواجهؤؤة أحؤؤداث الحيؤؤاة التؤؤا طة ,وهكؤذا يتبؤؤين أم الكفؤؤاءة الذاتيؤؤة متغيؤؤر يسؤؤتوجب 
المزيد من الدراسات لمؤا لؤل مؤن ألؤر فؤي صؤحة الفؤرد ,والمرونؤة النفسؤية لمؤا لهؤا مؤن األهميؤة 

التؤؤؤى تلعؤؤب دوراً  فؤؤي تحديؤؤد مؤؤدى قؤؤدرة الفؤؤرد علؤؤؤى أيتؤؤا فهؤؤى واحؤؤدة مؤؤن أبؤؤرز الموا ؤؤيع 
التكي  مع الصعوبات والمواقف التى تواجهؤل فؤي حياتؤل ,ومؤن هنؤا ن ؤ ت فكؤرة هؤذ  الدراسؤة 
لبحث العالقة بين الكفاءة الذاتية والمرونة النفسية لمعرفؤة مؤدى تؤ لير مؤا تعانيؤل التالميؤذ فؤي 

ية ,وذل  لتوفير أقصى درجؤات الراحؤة النفسؤية المرحلة اإلبتدائية من جملة الصعوبات الحيات
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من أجل توظي  طاقتهم النفسية والجسدية للقيام بواجبؤاتهم فؤي كافؤة مرافؤق الحيؤاة والجسدية 
 اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية والعلمية .

 نتائج الفرض الثالث:
ثااروق دالااة احصااائيا بااين  توجااد  اانص علااى " يال تبااار صااحة الفاارض الثالااث الااذ 

 :الفرعياااة ائياااة ثاااي المروناااة النفساااية ومحاورهاااامتوساااطي رتااال التالمياااذ بالمرحلاااة االبتد
 ."اناث(-تع ى للنوا)ذكور العقلي-االجتماعي-االنفعالي
اختبؤؤؤؤؤار ت للمجموعؤؤؤؤؤات تؤؤؤؤؤم اسؤؤؤؤؤتخدام لتحديؤؤؤؤؤد داللؤؤؤؤؤة الفؤؤؤؤؤروق بؤؤؤؤؤين المجمؤؤؤؤؤوعتين و     

ي المجمؤؤؤوعتين الؤؤؤذكور ( يو ؤؤؤح داللؤؤؤة الفؤؤؤروق بؤؤؤين متوسؤؤؤط14رقؤؤؤمالمسؤؤؤتقلة, والجؤؤؤدول )
 في األداء على المقياس.   ناثاإلو 

 مقيااا  علااى االناااثو  الااذكور المجمااوعتين درجااات متوسااطي بااين الفااروق  داللااة( 14رقم)جاادول
 .النفسية المرونة

 

  لي: ا( م14رقمويتبين من الجدول )
فروق دالة احصائيا بين متوسطي درجات التالميذ بالمرحلؤة االبتدائيؤة فؤي المرونؤة  عدم وجود     

ويمكؤؤن   نؤؤاث(.إ-ي تعؤؤزى للنوع)ذكؤؤورالعقلؤؤ-االجتمؤؤاعي-: االنفعؤؤاليالفرعيؤؤة سؤؤية ومحاورهؤؤاالنف
 وجيؤؤانأل و ؤؤينلؤؤو وسؤؤوم ويؤؤانأل  ؤؤوء مؤؤا أسؤؤفرت عنؤؤل دراسؤؤة  يفؤؤ يتفسؤؤير نتؤؤائج الفؤؤرض الثؤؤان

حيؤؤؤث أظهؤؤؤرت نتؤؤؤائج  Lu,Sun,Yang,Chen,Jiang,Sun&Wu,2013وزهؤؤؤانج وسؤؤؤن و )

 قيمة الداللة
  ت

 قيماااااااة
  ف

ح.د  االنحاااااااااراف 
 المعياري 

 المتالير النوا العدد المتوسو

 غيااااااااار
 دالة

 االنفعالي الذكور 49 25.5714 5.33073 98 2.95 0.17
 االناث 51 25.7451 4.48483

 غيااااااااار
 دالة

 االجتماعي الذكور 49 16.8571 3.39730 98 0.21 0.07
 االناث 51 16.9020 2.80895

 غيااااااااار
 دالة

 العقلي الذكور 49 14.6327 3.17342 98 0.48 0.67
 االناث 51 15.0392 2.85630

 غيااااااااار
 دالة

0.41 .292  الدرجاااااااااااااااة الذكور 49 57.0612 9.02406 98 
 االناث 51 57.6863 5.91774 الكلية
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دراسؤؤؤؤة   وكؤؤؤؤذل   يختلؤؤؤؤف بؤؤؤؤاختالف جؤؤؤؤنس الطلبؤؤؤؤة . الدراسؤؤؤؤة أم مسؤؤؤؤتوى المرونؤؤؤؤة النفسؤؤؤؤية ال
بعنؤؤؤوام "مسؤؤؤؤتوى المرونؤؤؤة النفسؤؤؤية لؤؤؤدى طلبؤؤؤة المرحلؤؤؤؤة التؤؤؤى كانؤؤؤت ( 2013,ار وربيعؤؤؤةصؤؤؤب)

هؤؤؤدفت إلؤؤؤى التعؤؤؤرف علؤؤؤى مسؤؤؤتوى المرونؤؤؤة حيؤؤؤث "  اإلعداديؤؤؤة وعالقتهؤؤؤا بؤؤؤالجنس والتخصؤؤؤص
النفسؤؤؤية وعالقتهؤؤؤا بؤؤؤالجنس والتخصؤؤؤص لؤؤؤدى طلبؤؤؤة المرحلؤؤؤة اإلعداديؤؤؤة فؤؤؤى محاف ؤؤؤة صؤؤؤالر 

تؤؤم اسؤؤتخدام مقيؤؤاس المرونؤؤة النفسؤؤية و طالبؤؤًا وطالبؤة .(300تكونت عينؤؤة الدراسؤؤة مؤؤن ) و الؤدين.
توصلت الدراسة إلى أم مستوى المرونة النفسية كؤام منخفتؤًا,وأم جؤنس الطلبؤة لؤم يكؤن لؤل و .

ألر على مستوى المرونة النفسية ,بينما كام طلبة التخصصات األدبية أكثر مرونة نفسؤية مؤن 
 طلبة التخصصات العلمية.

بؤؤؤؤؤين ( عؤؤؤؤؤدم وجؤؤؤؤؤود فؤؤؤؤؤروق 2018نتؤؤؤؤؤائج دراسؤؤؤؤؤة )عبؤؤؤؤؤد  سؤؤؤؤؤالم ,كؤؤؤؤؤذل  أظهؤؤؤؤؤرت         
مؤؤؤا جؤؤؤاء بدارسؤؤؤة  ذلؤؤؤ  متوافقؤؤؤًاً  مؤؤؤع يويؤؤؤ ت ,الؤؤؤذكورواإلناث علؤؤؤى مقيؤؤؤاس المرونؤؤؤة النفسؤؤؤية

وأ ؤؤارت نتؤؤائج الدراسؤؤة وجؤؤود عالقؤؤة ايجابيؤؤة بؤؤين المرونؤؤة النفسؤؤية  (2016)مؤؤروة سؤؤعيد ,
نوع على الدرجة الكليؤة للمرونؤة النفسؤية وأبعادها ,واليوجد فروق دالة احصائيا تعزى إلى ال

 .وليس أبعاد المرونة النفسية
أظهؤؤؤرت نتؤؤؤائج الدراسؤؤؤة وجؤؤؤود عالقؤؤؤة إرتباطيؤؤؤة  (2016وثاااى دراساااة )عفااااف جعااايص    

موجبؤؤة بؤؤين مرتفعؤؤى ومنخفتؤؤى اإل ؤؤطربات النفسجسؤؤمية فؤؤي كؤؤاًل مؤؤن المرونؤؤة النفسؤؤية 
إنؤاث( لؤديهم -ما جعؤل التالميؤذ )ذكؤوروهذا  ,  ,وأم الذكور أكثر مرونة نفسية من اإلناث

عوامل وقائية  من بي:تهم الداخلية والخارجية للتكي  والؤتعلم مؤن أحؤداث وظؤروف الحيؤاة 
التؤؤى تحقؤؤق نتؤؤائج إيجابيؤؤة ,حيؤؤث أم المرونؤؤة النفسؤؤية هؤؤى قؤؤدرة الفؤؤرد علؤؤى التصؤؤرف فؤؤي 

  تجعؤؤؤل ,فؤؤؤي حؤؤين أم التصؤؤؤلب والجمؤؤود علؤؤى أنؤؤؤواع محؤؤددة مؤؤؤن السؤؤلو المواقؤؤف الجديؤؤدة 
الفؤؤرد  يؤؤر قؤؤادر علؤؤى التكيؤؤ  فؤؤي المواقؤؤف المسؤؤتجدة ,فيجؤؤب أم يكؤؤوم علؤؤى درجؤؤة مؤؤن 
المرونة في السلو  تساعد  على فهم الواقع الجديد ومحاولة التكيؤ  معؤل ,وتحقيؤق أهدافؤل 
وطموحاتؤؤؤل وا ؤؤؤباع حاجاتؤؤؤل وفؤؤؤق  ؤؤؤرول البي:ؤؤؤة التؤؤؤى يثؤؤؤية فيهؤؤؤا ويتفؤؤؤق ذلؤؤؤ  مؤؤؤع دراسؤؤؤة 

( . وبالتؤؤؤؤالى تسؤؤؤؤتطيع الباحثؤؤؤؤة 2018دراسؤؤؤؤة)نعمات أحمؤؤؤؤد ,,و (2017)سؤؤؤؤعاد الها ؤؤؤؤمية ,
اإليجابيؤة والتكيؤ  - :االستخال  أم هذ  السمات ال خصية للمرونؤة النفسؤية متمثلؤة فؤي

المهؤؤؤؤارات - ومسؤؤؤؤتوى التفؤؤؤؤاهل. ,والقؤؤؤؤدرة علؤؤؤؤى تحمؤؤؤؤل اإلحبؤؤؤؤال ,فؤؤؤؤي ال ؤؤؤؤروف المعاكسؤؤؤؤة
وتنويؤؤع أسؤؤاليبهم المعرفيؤؤة  ,ولاإلجتماعيؤؤة واإلنفعاليؤؤة والتغلؤؤب علؤؤى النتؤؤائج السؤؤلبية للتؤؤغ
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و ؤؤب  الؤؤنفس واإلنفتؤؤار علؤؤى الخبؤؤرة واإلبتعؤؤاد  ,تبعؤؤا لمقتتؤؤيات المواقؤؤف التؤؤى يواجهونهؤؤا
 ل بفاعلية وفقا مع القيم ال خصية .عن الفتفا ة ,والعم

وبؤذل  تؤرى الباحثؤؤة أم عينؤة الدراسؤة التؤؤى تمثؤل  ؤؤريحة مهمؤة مؤن المجتمؤؤع وهؤم تالميؤؤذ     
دائيؤؤؤة ,حيؤؤؤث يمتلكؤؤؤوم القؤؤؤدرة علؤؤؤى مواجهؤؤؤة التؤؤؤوائق والتؤؤؤغول النفسؤؤؤية المرحلؤؤؤة اإلبت

ويمكؤن إرجؤاع هؤذ   واإلجتماعية واألسرية ويمتلكوم البؤدائل اإلبداعيؤة لحؤل الم ؤكالت ,
لهؤوالء  طبيعؤة المرحلؤة العمريؤة أم  إلؤى( (Speight,N.P., 2009 النتيجة إلى دراسؤة

عؤن مرحلؤة أخؤرى ومنهؤا الميؤل إلؤى  حيث يتمتعوم بخصائص وسمات تختلؤف التالميذ,
تكؤؤوين عالقؤؤات إجتماعيؤؤة تبنؤؤى علؤؤى التفاعؤؤل اإلجتمؤؤاعى والتعؤؤاوم ومسؤؤاعدة األخؤؤرين 
فؤؤؤي وقؤؤؤت ال ؤؤؤدة ,كمؤؤؤا يؤؤؤزداد لديؤؤؤل إدرا  العالقؤؤؤات القائمؤؤؤة بينؤؤؤل وبؤؤؤين افخؤؤؤرين وتقبلؤؤؤل 
للعؤؤؤادات والتقاليؤؤؤد ,إ ؤؤؤافة علؤؤؤى ذلؤؤؤ  التطؤؤؤور فؤؤؤي الجانؤؤؤب العقلؤؤؤى والمعرفؤؤؤى ومعالجؤؤؤة 
األ ؤؤؤياء المجؤؤؤردة الغيؤؤؤر ملموسؤؤؤة وتقويمهؤؤؤا ومناق ؤؤؤتها بدرجؤؤؤة مؤؤؤن الدقؤؤؤة والوقؤؤؤوف علؤؤؤى 
أسؤؤؤؤبابها .كؤؤؤؤذل  فؤؤؤؤ م األفؤؤؤؤراد الؤؤؤؤذين يتسؤؤؤؤموم بمسؤؤؤؤتويات مرتفعؤؤؤؤة مؤؤؤؤن المرونؤؤؤؤة النفسؤؤؤؤية 
يتعاي ؤؤوم مؤؤع انفعؤؤاالت إيجابيؤؤة مثؤؤل الهؤؤدوء والسؤؤكينة مؤؤع القؤؤدرة علؤؤى التمييؤؤز واإلرادة 

إليجابيؤؤة والسؤؤلبية ,فتؤؤال عؤؤن القؤؤدرة علؤؤى  ؤؤب  وتن ؤؤيم الفعالؤؤة لكؤؤل مؤؤن اإلنفعؤؤاالت ا
 )اإلستجابات اإلنفعالية مما يخفض من الت ليرات السلبية للخبرات واألحؤداث التؤا طة

Hula,E,2017) . 
وكذل  يمكن تفسير عدم وجود فؤروق دالؤة إحصؤائيا بؤين متوسؤ  درجؤات التالميؤذ علؤى      

رجؤع إلؤى وجؤود اسؤتعداد نفسؤى كبيؤر عنؤد كؤل مؤن مستوى المرونة النفسية ب بعادها أنل ي
الجنسين عند التحؤاقهم بالمدرسؤة وتحلؤيهم بدرجؤة مؤن اإلنسؤيابية وعؤدم الجمؤود والتصؤلب 
فؤؤي الفكؤؤر واإلنفعؤؤاالت عنؤؤد مواجهؤؤة المواقؤؤف التؤؤا طة المختلفؤؤة التؤؤى يتعر ؤؤوم لهؤؤا 

ة حؤول حؤل األزمؤات ,والتوافق مع الواقع بكفاءة واتخاذ القرار الصحيح والخطوات الالزم
 والم كالت والقدرة على اإلستبصار وكلها تتمثل في خصائص ال خص المرم .

 

 :املراجعقائمة 

  .( .لسام العر  ,دار صادر ,بيروت 2005أبوالفتل جمال الدين ابن من ور ) -
من  ( .جودة الحياة وعالقتها بالكفاءة الذاتية لدى عينة2019إبراهيم موسى )-

 .8,ع35طال  جامعة الباحة ,مجلة كلية التربية ,جامعة أسيول ,كلية التربية ,مج 
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( .المرونة النفسية وعالقتها ببعض الجوانب النفسية 2019إبراهيم ر اد محمد )-
لدى طال  كلية التربية الريا ية جامعة المنيا ,مجلة أسيول لعلوم وفنوم التربية 

 .48,ع1التربية الريا ية ,مج الريا ية ,جامعة أسيول ,كلية 
(.إعاقة الذات وعالقتها بالكفاءة الذاتية لدى 2018أحالم محمد على الصيار )-

 طلبة جامعة اليرمو  ,رسالة ماجستير,جامعة اليرمو  ,كلية التربية ,األردم.    
( .جودة الحياة الجامثية وعالقتها بالمرونة النفسية لدى  2019أحمد كامل محمد )-

ة  ير السعوديين في جامعة أم القرى .مجلة اإلر اد النفسى ,جامعة عين الطلب
 .2(,ج58مركز اإلر اد النفسى ,ع)– مس 

(.المرونة النفسية وعالقتها بالتوافق النفسى 2017أسيا عياد العريبى ) -
واإلجتماعى لدى الطلبة في األردم ,رسالة ماجستير  ير من ورة ,كلية العلوم 

 ية ,جامعة عمام العربية ,األردم.التربوية والنفس
 Meta-Analysis( . مو رات التحليل البعدى 2005السيد محمد أبو ها م)-

لبحوث فعالية الذات فى  وء ن رية باندورا .مركز بحوث  كلية تربية ,جامعة المل  
 سعود.

 (. الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بالمهارات2017خالد أحمد عبدالعال إبراهيم)-
اإلجتماعية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسى في محاف ة سوهاج 

 .22,مجلة كلية التربية ,جامعة بورسعيد ,كلية التربية ,ع
(,عالقة الندم الموقفى 2006دوفام وولكر ترجمة محمد عبدالمجيد المصرى )-  

ة للعلوم التطبيقية بفاعلية الذات لدى طلبة جامعة اإلسراء الخاصة ,المجلة األردني
 .2,ع9,مج 

( .المناعية النفسية وعالقتها بالكفاءة الذاتية 2018سليمام بن إبراهيم ال اوي )-
المدركة لدى طال  كلية العلوم اإلجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 .1,ع69اإلسالمية ,مجلة كلية التربية ,جامعة طنطا ,كلية التربية ,مج 
(.الهدف فى الحياة كمنب  للقدرة على تحمل 2017حمد )سيد عبدالع يم م -

اإلحبال والكفاءة الذاتية لدى عينة من طلبة كلية التربية جامعة المل  فيصل,المجلة 
 (.6( ,ع)6التربوية الدولية المتخصصة ,الجمثية األردنية لعلم النفس ,األردم,مج )
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وعالقتها بالمرونة ( .ال فقة بالذات 2019سوزام بنت صدقة بن عبدالعزيز )-
النفسيةلدى طالبات جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية ,مجلة كلية التربية 

 (.4(,ع)35,جامعة أسيول ,مج )
(.الخوف من الف ل وعالقتل  2015سيد محمد أمحمد عبد المنعم أوزينب  ريب )-

فيصل .مجلة  بالكفاءة الذاتية لدى عينة من طال  السنة التحتيرية بجامعة المل 
 .298-269( ,3) 21دراسات تربوية واجتماعية ,مصر ,

( .المرونة النفسية وعالقتها بمهارات التواصل والصحة 2017سعادة الها مية )-
النفسية لدى عينة من طلبة جامعة نزوى بسلطنة عمام في  وء بعض المتغيرات 

 وى ,سلطنة عمام ..رسالة ماجستير  ير من ورة ,كلية العلوم وافدا  ,جامعة نز 
( .مستوى الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بكل من 2019 يرى مسعد حليم )-

الدافثية المعرفية والتفكير اإلبتكارى لدى طلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية 
 .103,دراسات تربوية ونفسية ,جامعة الزقازيق ,كلية التربية ,ع

وى التغول النفسية والمرونة النفسية لدى (.مست 2018عبد  سالم المهايرة )-
الطلبة ذوى اإلحتياجات الخاصة في الجامعة األردنية ,الجامعة األردنية ,عمادة 

 .1(,ع45البحث العلمى ,مج )
( .المرونة النفسية والقدرة على حل الم كالت وعالقتهما  2016عفاف جثيص )-

عليا بكلية التربية جامعة باإل طرابات النفسجسمية لدى بعض طال  الدراسات ال
 .79-1( ,1أسيول ,مجلة كلية التربية بالوادى الجديد ,)

( .فاعلية الذات وعالقتها ببعض المتغيرات 2000عالء محمود ال عرواى )-
, 44الدافثية لدى طال  المرحلة الثانوية .مجلة كلية التربية بجامعة المنصورة ,

287-325. 
(.عالقة الكفاءة الذاتية األكاديمية  2018رى )فاطمة الجمهورية أسعيد ال اف -

في سلطنة عمام .مجلة الدراسات  12-7بالتوافق النفسى لدى طلبة الصفوف من
 .178-163(,1)12التربوية والنفسية ,

(.المرونة النفسية وعالقتها بالتفكير األخالقى لدى 2016مروة سعيد عويس )-
تبطة بالنوع والثقافة الفرعية والتخصص الطال  في  وء المتغيرات الديمجرافية المر 

 .471-393(,3)26األكاديمى.دراسات نفسية ,مصر ,
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(.العدالة المدرسية وعالقتها بالفاعلية 2010معاوية أبو  زال, فيق عالونل )-
الذاتية المدركة لدى عينة من تالميذ المدراس األساسية فى محاف ة إربد:دراسة 

 .317-285(,العدد الرابع ,26مجلد)تطورية زمجلة جامعة اليرمو  ,ال
( .درجة الصالبة النفسية وعالقتها بالكفاءة الذاتية 2019محمد أحمد خليل )-

المدركة لدى معلمي المدارس األساسية الحكومية في محاف ة الطفيلة في جنو  
األردم ,الجامعة األردنية ,عمادة البحث العلمى ,دراسات العلوم التربوية ,مج 

 .3,ع46
( .المرونة النفسية :ماهيتها ومحدداتهاوقيمتها 2013مد أبو حالوة )مح-

 .55-1(,29الوقائية.إصدارات  بكة العلوم النفسية العربية ,العدد)
( .برنامج تدريبي لتحسين فاعلية الذات وألر  على 2009محمد البلوى ) -

بالمملكة تنمية مهارة حل الم كالت والتحصيل الدراسى لدى طال  الثالث الثانوى 
 السعودية.

(.الكفاءة الذاتية للذاكرة كما يدركها طال  2014ميرفت حسن فتحى عبدالحميد)-
( 20كلية التربية وعالقتها ب ستراتيجية التذكر.دراسات تربوية و جتماعية ,مصر,مج)

 (.4ع)
( .الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بدافثية اإلنجاز 2012نافذ ناي  يعقو  )-

األكاديمى لدى طال  كليات جامعة المل  خالد في بي ة )المملكة  والتحصيل
 98-71,)  3,العدد 13العربية السعودية (,مجلة العلوم التربوية والنفسية ,المجلد 

.) 
(.القدرة التنبوية ألنمال التواصل األسرى ,والكفاءة 2018نصر يوسف مصطفى )-

لمرونة المعرفية لدى طلبة الصف العا ر الذاتية اإلجتماعية واإلنفعالية واألكاديمية با
 ,رسالة دكتورا  ,جامعة اليرمو  ,كلية التربية ,األردم .

(.مستوى الكفاءة الذاتية لدى معلمات 2019نتال بنت  ثبام األحمد)-
 .807-25,821العلوم,مجلة كلية التربية,جامعة بورسعيد ,كلية التربية ,ع

سية وعالقتها بالتفكير األخالقى لدى عينة (.المرونة النف2018نعمات أحمد قاسم )-
 (.54من طال  الجامعة ,المجلة التربوية ,جامعة سوهاج ,كلية التربية ,عدد )
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(.المرونة النفسية وعالقتها باليق ة العقلية لدى طال  2017هالة خير السنارى )-
 .335-287(,50دراسة تنبوية.مجلة اإلر اد النفسى ,مصر,ع)–كلية التربية 

(.التفكير اإليجابى وعالقتل بالكفاءة الذاتية 2016اء طل أحمد محمد الكاملى )وف-
المدركة لدى عينة من التالميذ الموهبين بالمرحلة اإلبتدائية,دراسات تربوية 

 (.3(ع)22و جتماعية,مصر ,مج)
( .الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بالمرونة النفسية  2018ياسمين محمد يونس )-

ة من طالبات معلمات رياض األطفال ,المجلة التربوية ,جامعة سوهاج لدى عين
 (. 52,كلية التربية ,ع )
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