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 :مستخلص الدراسة

فحددن نددوع العاالددة ايرتباطيددة بدديا الكفددالم اللاتيددة المدركددة  إلدد هدددفه هددلد الدراسددة  
جامعدة المنوفيدة و والدد  –ال كليدة التربيدة والمرونة النفسية لدى طالبداه معلمداه ريداض األطفد

 –الثالثددة  –الثانيددة  –األولدد  )طالبددة مددا طالبدداه الفرالددة ( 051)تكوندده نينددة الدراسددة مددا 
طفال تدم اتتيدارهم بالطريقدة العشدوا،ية و وتدم اسدتتدام نددد مدا  دواه األشعبة رياض ( الرابعة

و ( 2102نلددواا و)لمعددد مددا البددل مقيدداس الكفددالم اللاتيددة المدركددة ا: القيدداس النفسدد  وهدد  
المسدددتوى ايالتىدددادى ) تبعدددا لكدددل مدددا مت يدددر  و( الباحثدددة إندددداد)ومقيددداس المروندددة النفسدددية 

و والامددده الباحثدددة باسدددتتدام المدددن   ( التقددددم فدددو السدددنواه الدراسدددية  –وايجتمدددان  لةسدددرم 
المتوسددطاه :   SPSSالوىددف  التحليلدد  واسددتتدام األسدداليي ابحىددا،ية باسددتتدام برنددام  

و ومعامدل  T.testالحسابية واينحرافاه المعياريدة والنسدي الم،ويدة و و لفاكرومبداو و واتتبدار 
وجود مستوى متوسط مدا الكفدالم اللاتيدة المدركدة  إل و ظ ره نتا،  الدراسة . ارتباط بيرسوا

كفدالم و ومستوى مرتفع ما المرونة النفسية وووجود فروق لاه ديلة إحىا،ية فو مسدتوى ال
اللاتيدددة المدركدددة تعددد ى لمت يدددر المسدددتوى ايالتىدددادى وايجتمدددان  لةسدددرم لىدددال  المسدددتوى 
ايالتىادى وايجتمان  المرتفع و وفروق لاه ديلة إحىا،ية تع ى لمت ير التقدم فدو السدنواه 

 ثدر  إلد الدراسية لىال  طالباه الفرالة الرابعة و وندم وجود فدروق لاه ديلدة إحىدا،ية تعد ى 
 يددر المسددتوى ايالتىددادى وايجتمددان  و التقدددم فددو السددنواه الدراسددية و والتفانددل بين مددا و مت

كمددا كشددفه النتددا،  وجددود ناالددة ارتباطيددة دالددة موجبددة بدديا الكفددالم اللاتيددة المدركددة والمرونددة 
ومددا هددلد النتددا،  ظ ددره الباحثددة بعدددد مددا . النفسددية لدددى طالبدداه معلمدداه ريدداض األطفددال 

 ( الكفالم اللاتية المدركة و المرونة النفسية: الكلماه المفتاحية. )لمقترحاهالتوىياه وا
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The relationship between Recognized Self-efficiency and 

psychological flexibility for kindergarten pre-service teachers. 

Abstract: 

This study aimed at investigating the connecting relationship kind 

between the recognized self-efficiency and psychological flexibility for 

kindergarten pre-service teachers, faculty of Education – Menoufia 

University. The sample of the study consisted of 150 (1
st
 – 2

nd
 – 3

rd
 – 4

th
) 

kindergarten students who are chosen randomly. The researcher used 

some psychological tools according to each variable (the social and 

economic level for the family – the progress of years of the study) such as: 

the recognized self-efficiency tool which is prepared by (Sally Elwan, 

2012), the psychological flexibility tool which is prepared by (Prepared by 

the researcher ). 

The results of the study showed middle level of self-recognized 

efficiency, higher level of psychological flexibility, statistical differences in 

self-recognized efficiency according to the social and economic level for the 

family for the increasing of the social and economic level. No statistical 

differences for the psychological flexibility according to the effect of the 

social and economic variable, and the progress of years of study and the 

relationship between them. The results showed also a positive connection 

relationship between the recognized self-efficiency and psychological 

flexibility for kindergarten pre-service teachers. 

(key words: self-recognized efficiency, psychological flexibility.) 
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  الدراسةمقدمة : 

تعددد ظدداهرم المرونددة النفسددية مددا المجددايه الر،يسددة للبحددوا فددو  دبيدداه نلددم الددنفس  
. وتاىددددددددة فددددددددو نلددددددددم الددددددددنفس التطبيقدددددددد   (Hart&Sasso,2011:82). .المعاىددددددددر

(Seligman,2011:17 )  المرونددة النفسددية ظدداهرم نفسددية تعددود نلدد  الفددرد بنتددا،  جيدددم و
يجابيددة و ر ددم متتلددل نوامددل ال ت ديددد للتكيددل  و النمددو التددو يمكددا  ا يمددر ب ددا الفددرد تددال وا 

فدو ايسدتجابة لعوامدل الت ديدد والتدوتر و ف ندا   األفدرادتعكس الفروق الفردية بيا  كماحياته و 
مدا يسددتجيي بطريقدة إيجابيددة لظروفدده القاسدية وهنددا  مدا تددلثر نليدده هدلد الظددرول وتددنعكس 

وندددة النفسدددية هدددو القددددرم نلددد  التكيدددل فالمر  (Masten,2001:227-238).بشدددكل سدددلب 
ف   نمليدة .  (Masten&Garmezy,1990:2).الناج  ر م التحدياه  و الظرول الم ددم
يجاب  التكيف  فدو الوالده الدلى يجابده فيده مىداني ابدينامية يظ ر الفرد ما تال ا السلو  

الددرم الفدرد جمة  و ىدماهو وه  تعتبدر مدا التىدا،ن ابيجابيدة فدو الشتىدية التدو تعكدس 
 & Juntunen).نلدددددد  التعامددددددل مددددددع الىدددددددماه واأل مدددددداه بطريقددددددة إيجابيددددددة

Atkinson.2002:11) 
 ا المروندة النفسدية  إلد  (Luthar & etal ,2000:27) آتدرواي ر و " ويضديل  

ظ ار تكيل سلوك  نندما يواج وا مواالل نىيبة   و ىدادمة  و مسسداوية إما  األفرادتمكا 
الل ضا طة و ف   القدرم نل  التساللم و وب لا المعن  يشبه هلا المف دوم  و ت ديد  و حت  موا

 ن ددا تمثددل الدددرم الفددرد نلدد  مقاومددة الضدد وطاه وندددم  كمددا .مف ددوم الىددحة النفسددية ابيجابيددة
اظ ددار التلددل الددوظيف  النفسدد  مثددل المددرض العقلدد   و المدد اا السددلب  الدددا،م النظددرم السددا،دم 

مراض النفسية نل  الر م ما الظدرول م الشتن نل  تجني األللمرونة النفسية ما حيا الدر 
 (Neill,2006:1).الىعبة

نل  التواىل مع الحيدام ومواج دة  األفرادلا المرونة النفسية ننىر  ساس  فو الدرم إ 
وبلل  تظ ر المروندة النفسدية كسحدد المت يدراه ال امدة فدو .  (Grotberg,2003:1).الشدا،د

العاليدة فدو التعامدل مدع المواالدل الىدعبة والمشدكاه والضد وطاه الشتىية مدا تدال القددرم 
والىدماه التو يواج  ا الفرد بطريقة ناجحة و والقدرم نل  التعاف  واستعادم الحيويدة النفسدية 
و وايحتفدداظ بالسددعادم و وايتدد اا النفسدد  و كددل للدد  ب دددل تحقيددق نمليددة التكيددل فددو الحيددام 

 (Werner,1989:72).الم نية وايسرية وايجتمانية
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ىفة شتىية تسم  لةفراد بتعديل الطريقة التو يعبدروا ب دا ندا سديطرت م  كما تعد 
بي،ت م التو يعيشوا في ا وترتبط المروندة النفسدية بمجموندة مدا  مناوألجل تشكيل  األنانل  

وجددد حيددا متتلفددة مددا السددكاا  مجموندداهنلدد  ل تددم دراسددت ا إالمترجدداه ابيجابيددة والسددلبية 
 ددا مرتبطددة بددالتوافق ايجتمددان  والم ندد  و كمددا تددرتبط المرونددة النفسددية بالقنانددة فددو إالامددة  ن

العاالاه وبنونية العاالاه وترتبط  يضا بمظ ر الشتن وىورته هلا ما الناحيدة ابيجابيدة و 
 مدددا مدددا الناحيدددة السدددلبية ف ددد  مرتبطدددة بالىدددعوباه النفسدددية والىدددراناه و يضدددا بالمشددداكل 

 (Klolhen&etal,1996:204) .الىحية
ضدرورم العمدل نلد  تع يد   إلد  (Rolf & Johnson) لدلا  شدار رولدل وجونسدوا 

المروندددة النفسدددية ألن دددا تسددداهم فدددو الوالايدددة مدددا النتدددا،  السدددلبية للطلبدددة الدددليا يتعرضدددوا 
( 0: 2115ال  دد ال و )  وىده دراسدة و  (Rolf & Johnson,1999:231).للضد وطاه

كمددا  .لدراسدداه والبحددوا التددو تعمددل نلدد  تع يدد  المرونددة النفسدديةا نلدد  ضددرورم التركيدد  نلدد 
جدرال البحدوا الحاجدة ب إلد  Kashdan & Rottenberg  شداره دراسدة كاشددا وروتنبدر 

ايضدطراباه النفسددية  إلدد والدراسداه لتوضددي  الحدايه السددببية مدا ندددم المروندة والتددو تشدير 
  ( Kashdan & Rottenberg,2010:865).كالقلق وايكت،اي

 همية كبيدرم لددى المدربيا  (Self Efficacy)كما يمثل مف وم الكفالم اللاتية المدركة 
نل  انتبار  ا العمل نل  جعل الطاي يروا  نفس م بىورم إيجابية وبكفالم مدركدة ناليدة و 
يسدد م فددو اسددتن اض الدددرات م واسددتعدادات م فددو كافددة الميدداديا و ولقددد  ضددح   مددرا جليددا  ا 

م يد ما الكفالم والفانلية فو التعامل مع الكثيدر مدا م دام  إل المدركة المرتفعة تقود الكفالم 
ايهتمددام ب ددلا المف ددوم كوندده يسدد م فددو تعددديل السددلو   إلدد الحيددام و ممددا دفددع نلمددال الددنفس 

توالعدداه لاتيددة حددول الدددرم الفدددرد نلدد  الت لددي نلدد  الم ددام المتتلفددة وبمسدددتوى  إلدد ويلشددر 
 ( Weiten & Lioyd,1997:55).متمي 

مددا المفدداهيم ال امددة لحيددام Self-Efficacyويعتبددر مف ددوم الكفددالم اللاتيددة المدركددة  
 "باندددورا"حيددا يعددد هددلا المف ددوم مددا  بددر  المفدداهيم التددو الدددم ا . الفددرد وسددامته النفسددية

Bandura  محاوي ما تال ا تسكيد دور العوامدل ايجتمانيدة والمعرفيدة ومدا يحددا بين دا مدا
درام المواالدل انل و ونرف ا  بسن ا معتقداه الفرد حول الدرته نلد  تنظديم األفعدال المطلوبدة بتف

تلدددددددد  الكفددددددددالم  إلدددددددد و شددددددددار .  (Bandura,1995:15-27).المسددددددددتقبلية وتنفيددددددددلها
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نل   ن ا بعد ما  بعاد الشتىدية متمثلدة فدو النانداه  ( Schwarzer,1996:124)شفارتر
ي نلدد  الم ددام والمشددكاه الىددعبة التددو تواج دده مددا تددال لاتيددة حددول الدددرم الفددرد نلدد  الت لدد

توجيه سلوكه ثم ضبطه والتتطيط المناسي لده و وتىوىدا مدا تدال الم دام التربويدة لكون دا 
 .نند  دا، م لم ام م األفرادتلثر فو الكيفية التو يشعر ويفكر ب ا 

مدا يعتقدد الفدرد  ا الكفالم اللاتيدة المدركدة هدو كدل  إل  Bandura" باندورا"ويضيل  
 نه يملكده مدا إمكانداه تمكنده مدا ممارسدة ضدبط الياسد   و معيدارى لقدراتده و فكدارد ومشدانرد 
و فعاله و وهلا الضبط القياس   و المعيارى ل لد المحدداه و يمثل ايطار المرجعد  للسدلوكياه 

.  (Bandura,1986:126).التدددو تىددددر ننددده فدددو ناالت دددا بالمحددددداه البي،يدددة والماديدددة
 ا ادرا  الفرد لكفالته اللاتية تتعلدق بتقييمده لقدرتده نلد  تحقيدق مسدتوى معديا  إل بابضافة 

الكفدالم اللاتيدة  مسدتوىما ابنجا  و وبقدرته نلد  الدتحكم بايحدداا و ويدلثر للد  الحكدم فدو 
وطبيعددة العمددل  و ال دددل الددلى سدديبلله و ونلدد  مدددى مثابرتدده فددو التىددد  للمعوالدداه التددو 

 (Bandura,1986:53).   سلوبه فو التفكيرتعترضه وف
ف دد  ثقددة الفددرد بقدرتدده نلدد  تنظدديم وتنفيددل م اراتدده المعرفيددة والسددلوكية وايجتمانيددة  

دال الندداج  فددو م مددة مددا و  و معتقددداه الفددرد حددول الدرتدده نلدد  تنظدديم وتنفيددل الضددرورية لددة
ويشدددير .  (Bandura,1997:5-8).نجدددا  ال ددددل المدددرادالمتططددداه العمليدددة المطلوبدددة ب 

 ا الكفددالم اللاتيددة المدركددة تلكددد  إلدد  فددو كتابدده  سددس التفكيددر واألدال"  Banduraباندددورا "
حددداا التددو تددلثر نلدد  حياتدده و نلدد  معتقددداه الفددرد فددو الدرتدده نلدد  ممارسددة الددتحكم فددو األ

يع الفدرد نمدا بمدا يسدتطا  فالكفالم اللاتيدة المدركدة يت دتم فقدط بالم داراه التدو يمتلك دا الفدرد و و 
نملددده بالم ددداراه التدددو يمتلك دددا الفدددرد وانمدددا بمدددا يسدددتطيع نملددده بالم ددداراه التدددو يمتلك دددا 

(Bandura,1997:25).  حيا يرى  ا معتقداه الفرد الشتىدية حدول الفانليدة اللاتيدة تعدد
المفتاح الر،يس للقوى المحركة لسلو  الفرد ألا السلو  اينسان  يعتمد نلد  مدا يعتقددد الفدرد 

انليتدددده وتوالعاتدددده نددددا م اراتدددده السددددلوكية المطلوبددددة للتفانددددل الندددداج  والكفددددل مددددع نددددا ف
 (Bandura,1997:22-37). حداا

وانطاالددا مددا الواالددع العملدد  الددلى تعيشدده الباحثددة كسحددد  نضددال هي،ددة التدددريس فددو  
ما يتعرضا له ما ضد وط حياتيدة و ومدا ما  احظت ا للطالباه ومعانت اجامعة المنوفية و وم

توىدله الباحثدة لفكدرم دراسدة ما ايثدار الجسددية والعقليدة والنفسدية  و هلد الض وط تركه تالد 
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بانتبارهمددا الحىددا المنيددع ( المرونددة النفسددية  –الكفددالم اللاتيددة المدركددة )  المت يددرياهددليا 
فددو الحيددام  منلدد  مواج ددة التحدددياه التددو تددواج   الددلى يمكددا الطالبدداه مددا  يددادم الدددرت ا

لدد و  واا التكيددل الددا م لمواج ت ددا حدددإرم نلدد  تددال القددد واجتيا هددا مددا ىددمود المقاومددة و ال ا 
نلد  التوافدق  اوالددرت  حدداا ضدا طة ونفس   مام الض وط وايت اا الدلاتو حدال التعدرض ألال

ما  جدل تحقيدق الىدحة النفسدية و ممدا يدلهل ا يا والبي،ة المحيطة اآلتر اييجاب  مع اللاه و 
 . سرية بشكل  فضلالعة الدراسية و ايجتمانية و واألللقيام بسدوارها المتو 

 وأهميتها الدراسة مشكلة: 

 فدو والضدعل القدوم مكداما تعكدس  ساسية مفاهيم حول ةالحالي دراسةال مشكلة تترك  
 المفداهيم وهدلد للفدرد والمدادى النفسد  الواالع نل  ملثر دور ما ومال ا و ابنسانية الشتىية

 تحديددد فددو ا  حاسددم ا  ننىددر  المرونددة تعدددحيددا .المدركددة الددلاه يددةوفانل النفسددية المرونددة هددو
 هددلد المرونددة مددع متىددلة الىددفاه مددا واسددع مدددى ف نددا  و األفددراد ب ددا يتفانددل التددو الطريقددة
 (Connor,2006:64-47).للفدرد العقليدة للحالدة ابيجابية والقوى بالمظاهر تتىل الىفاه
 ملحدة حاجدة تعددن دا  حيدا  الماضدية السدنواه تدال كبيدر بشدكل المروندة  هميدة ا داده للل 
 فددددو القدددداس وايج دددداد الضدددد ط يواج ددددوا الشددددباي فكددددل و  كثددددر ىددددحية نتددددا،  إلدددد  تقددددود
  (Goldstein,2008:1).بي،ت م

 و للحيدام ومعند  ناليدة توالعداه يمتلكدوا المدرنيا الطلبدة  ا Benard "بيندارد" ويدرى 
 السدلو  لمندع معدا تعمل الىفاه هلد كل و المشكاه حل وم اراه شتىية والوم  هدال ول م

 helplessness ؟المدتعلم العجد  مدع افدقو يت الدلى debilitating behaviors الضدعيل
learned التكيفيددة بعدداداأل لممارسددة وسدديلة هددو الثانويددة المرحلددة بعددد الجامعددة إلدد  فاينتقددال 

adaptive distancing فدو والمشداركة لاسدتجابة فرىدة للطالدي يعط  الدراس  والفىل و 
 باينتمددددال ابحسدددداس تطددددوير نلدددد  الطالددددي تسدددداند التىددددا،ن هددددلد و األهدددددال تحديددددد

belonging مددا النددوع هددلا مثددل فددو اينتمددال وندددم النفددور مشددانر مددا والحددد والمشدداركة 
 التددو المواتيددة  يددر الظددرول ضددد  كبددر واالد  درع نلدد  الطالددي سيحىددل الجامعددة فددو ايرتبداط
 (Bernard,1991:1).الحيام ض وطاه في ا ترمي م

 تع يدد  ضددرورم إلدد  (Rolf&Johnson,1999:231) وجونسددوا رولددل  شددار لددلا 
 يتعرضدددوا الدددليا للطلبدددة السدددلبية النتدددا،  مدددا الوالايدددة فدددو تسددداهم ألن دددا النفسدددية المروندددة
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 & Kashdan)وروتنبدددددددر  كادشددددددددا دراسدددددددة و شددددددداره.الكبيدددددددرم للضددددددد وطاه
Rotnberg,2010:866)  السددي،ة الحددايه لتوضددي  والدراسدداه البحددوا رالجددب الحاجددة إلدد 

 .وايكت،اي كالقلق النفسية ايضطراباه إل  تشير التو المرونة ندم ما
 الكفددالم حددول  جريدده التددو النفسددية الدراسدداه بعددض  ظ ددره قدددتددر فآونلدد  جانددي  

 ألا يدفعده  للد ألا دافعيتده  اده الفدرد لددى المدركدة الكفالم ارتفعه كلما هسنب المدركة اللاتية
 ثقدة  اده وكلمدا( Schunk,1986:230) .للتفدوق  تدرى بمحداويه القيدام نلد  مثابرا يكوا

 مددا يقددابل م مددا تتطدد  نلدد  ىددرارهمإ و اد ج ددودهم  اده كلمددا اللاتيددة  ملتكفددا فددو الطدداي
 تحقيدددق فدددو المبدددادرم ب مدددام تدددلواأل النجددداح حدددرا إ نلددد  بقددددرات م انتقدددادت م و اده و نقبددداه
 و  فكدددارهم نلددد  السددديطرم ممارسدددة مدددا يمكدددن م لاتددد  نظدددام لددددي م يتكدددوا وبالتدددالو  وابنجدددا

  ( Evers & etal , 2002:230).وانفعايت م و ومشانرهم
 فو تلقا،ية الدرم  ثبتوا اكاديميا مدركة لاتية كفالم لدي م الليا الطاي  ا تبيا قدف 
 الطاي هليل و ا و معينة وظا،ل ل دا نند إضافيا ج دا تتطلي التو الىعبة الوظا،ل  دال

 Bong , 1997) . نفس م تنظيم نل  الادروا و ن م  يرهم ما  الل لاضطراباه يتعرضوا
:24) 

 مسدتوى فدو التددن  هدو التحىديل ضعل  سباي ما ساب Schwarzer سشوارت ر الد  ضالو 
   (Schwarzer,1995:285-289).  المدركة اللاتية الكفالم

و ف د   األفدراد ا المرونة النفسية يمكدا تع ي هدا وتطويرهدا لددى  إل راساه تشير البحوا والدو 
يا و والدد يكدوا التطدوير والتع يد  مدا تدال التع يد  اآلتدر ليسه سمة تاىدة لددى  فدراد دوا 

المباشددر للمرونددة النفسددية  و مددا تددال تطددوير  و تع يدد   و تقويددة العوامددل الوالا،يددة المرتبطددة 
 Hamillودراسدة  Reivich & Shatte (2002)دراسدة كدل مدا ومدا هدلد الدراسداه . ب دا

 ا الكفالم اللاتيدة واليقظدة العقليدة نامدل والدا،  م دم فدو تع يد   إل وتشير البحوا  (2003)
 . المرونة النفسية

ط ب يدادم  ا الكفدالم تدرتب إلد  Chemers & Garcia (2001)تشدير دراسدة كمدا  
م اللاتيددة بانتبارهددا  حددد مفدداهيم الددلاه تسددتتدم  ا الكفددال Rutter(1987)المرونددة و ويددرى 

ويمكددا تحسدديا الكفددالم اللاتيددة لدددى األطفددال والمددراهقيا . كعمليددة فددو تع يدد  وتطددوير المرونددة
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 Grey&etal).باستتدام التدتاه المناسبة والتو تعتمد نل   يادم المعرفة وممارسة الم ارم
,2000:107-113) 

 وفد  الفدرد حيدام فدو المدركدة اللاتيدة الكفدالم تلعبده الدلى الددور ماحظدة يمكدا ول لا 
فددو  النفسددية المرونددة دورو  و يواج  ددا التددو الم مدداه فددو النجدداح تحقيددق فددو فرىدده تحسدديا
 مت يددر المدركددة اللاتيددة الفانليددة  ا يتبدديا وهكددلا و الضددا طة الحيددام  حددداا مواج ددةو  مقاومددة
 لمدا النفسدية المروندةو  و للفدرد العامدة ةالىدح فو  ثر ما له لما الدراساه ما الم يد يستوجي

 الددرم مددى تحديدد فدو  دورا تلعدي التدو المواضديع  بدر  مدا واحددم ف د   يضدا األهمية ما ل ا
ه فكددرم ومدا  هندا نشدس و حياتدده فدو تواج ده التدو والمواالدل الىددعوباه مدع التكيدل نلد  الفدرد

فسية لمعرفة مدى تدسثير مدا رونة النالكفالم اللاتية المدركة والمالعاالة بيا  هلد الدراسة لبحا
مددا جملددة الىددعوباه الحياتيددة و وللدد  لتددوفير  الىدد  درجدداه الراحددة النفسددية  تعانيدده الطالبدداه

والجسدددية للطالبدداه مددا  جددل توظيددل طدداالت ا النفسددية والجسدددية للقيددام بواجبددات ا فددو كافددة 
و وهدلا ي يتدست  اي ننددما  مرافق الحيام ايجتمانيدة وايالتىدادية والىدحية والساسدية والعلميدة

حتفاظ ا بشتىية الادرم نل  التعامل مدع متطلبداه اتكوا الطالبة متمتعة بسنا الوية متمثلة فو 
هددلد األهميددة مددا  وانطاالددا .الواالددع الددلى يعيشددونه فددو تضددم ىددعوباه الحيددام التددو تددواج  ا

ف دم  كثدر لطبيعدة و وكدلل  محاولدة ل  لهدلا الموضدوع بعمدق وتفىدي دراسدة إل  دفعه الباحثة 
 معلمدداه طالبدداه لدددى النفسددية المرونددةمف ددوم و  المدركددة اللاتيددة الكفددالم العاالددة بدديا مف ددوم

 مشددكلة تحديددد يمكددا تقدددم مددا ضددول وفدد  و الدراسددة تسددتحق مشددكلة بانتبارهددا األطفددال ريدداض
 : التالية األس،لة نل  ابجابة فو الدراسة
 األطفال؟ رياض لماهمع طالباه لدى النفسية المرونة مستوى ما -1
 األطفال؟ رياض معلماه طالباه لدى المدركة اللاتية الكفالم مستوى ما -2
 المدركدة اللاتيدة والكفدالم النفسية المرونة بيا إحىا،يا دالة ارتباطية ناالة توجد هل -3

 األطفال؟ رياض معلماه طالباه لدى
 المعلمدداه بدداهالطال لدددى النفسددية المرونددة فددو إحىددا،ية ديلددة لاه فددروق توجددد هددل -4

 لةسرم؟ وايجتمان  ايالتىادى المستوى لمت ير تع ى
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 لددددى النفسدددية المروندددة درجددداه متوسدددط فدددو إحىدددا،ية ديلدددة لاه فدددروق توجدددد هدددل -5
 و الثالثددة و الثانيددة و األولدد )  الدراسددية السددنواه فددو للتقدددم تبعددا المعلمدداه الطالبدداه
 ؟( الرابعة

 الطالبددداه لددددى المدركدددة اللاتيدددة كفدددالمال فدددو إحىدددا،ية ديلدددة لاه فدددروق توجدددد هدددل -6
 ؟ لةسرم وايجتمان  ايالتىادى المستوى لمت ير تبعا المعلماه

 لددى المدركدة اللاتيدة الكفدالم درجداه متوسدط فدو إحىا،يا ديلة لاه فروق توجد هل -7
 و الثالثددة و الثانيددة و األولدد )  الدراسددية السددنواه فددو للتقدددم تبعددا المعلمدداه الطالبدداه
 ؟(الرابعة

 دراسةال أهمية : 

 :األهمية النظرية

 لددى المدركدة اللاتيدة والكفدالم النفسدية المروندة بديا العاالدة  همية نل  الضول القال -1
 النفسدددية الظددداهرم تتنددداول متتلفدددة نتدددا،  نن دددا سدددتتمتض والتدددو و الجامعدددة طلبدددة

 .جديدم ودراساه فروض طرح فو لتساهم متعددم جواني ما الواحدم وايجتمانية
 المدركددة اللاتيددة والكفددالم النفسددية المرونددة المت يددريا بدديا يجمددع نظددرى اطددار فيرتددو  -2

 .الحديثة المت يراه ما بانتبارها
 واجتمانيددا وتربويددا نفسدديا الم مددة الموضددوناه مددا موضددونا الحددالو البحددا يتندداول -3

 مسدددتوى فدددو ابيجابيدددة تىا،ىددد ا تتركددد  التدددو ابنسدددانية الشتىدددية مقومددداه ألهدددم
 .المدركة اللاتية الكفالم ومستوى فسيةالن المرونة

 الددلى الجيددل كددون م الجامعددة طلبددة وهددم و المجتمددع شددرا،  مددا م مددة شددريحة تندداول -4
 .نليه والمحافظة والن وض المجتمع اليادم مسلولية سيتحمل

 :األهمية التطبيقية

 وميدانيدة نظريدة بحوثدا يثيدر  ا يمكدا وتوىياه مقترحاه ما الدراسة ليهإ تتوىل ما -0
 .الميداا هلا فو المعرفة  سس وتع   و البحا لموضوع  ترى شلتك

 ضددرورم إلدد  الجامعددة فددو المسددلوليا ينبدده الددد ألندده و والا،يددة  هميددة الحددالو دراسددةلل -2
 و لددي م المدركدة اللاتيدة والكفدالم النفسية المرونة تع ي  تال ما و بالطلبة ايهتمام
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 فدددو والتربويدددة يجتمانيدددةا الملسسددداه جميدددع وتعددداوا الج دددود حدددا يتطلدددي وهدددلا
 .المجتمع

 دراسةال أهداف : 

 :نل  التعرل ةالحالي دراسةال ست دلت
 .األطفال رياض معلماه طالباه لدى النفسية المرونة مستوى التعرل نل   -1
 .األطفال رياض معلماه طالباه لدى المدركة اللاتية الكفالم مستوى التعرل نل  -2
 طالبداه لددى النفسدية المروندة اهمسدتو  فدو ابحىدا،ية  الفدروق ديلدة نلد  التعرل -3

 – لاسددرموايجتمددان   ايالتىددادى المسددتوى ) لمت يددراه تبعددا ايطفددال ريدداض معلمدداه
 .بين ما والتفانل(  مستوى الدراس ال

 لدددى المدركددة اللاتيددة الكفددالم اهمسددتو  فددو ابحىددا،ية الفددروق ديلددة نلدد  التعددرل -4
لمسددتوى ايالتىددادى وايجتمددان  ا)   يددراهلمت تبعددا ايطفددال ريدداض معلمدداه طالبدداه
 .بين ما والتفانل(  المستوى الدراس  –لةسرم 

 لددى المدركدة اللاتيدة والكفدالم النفسدية المروندة بديا ايرتباطيدة العاالدة  نل  التعرل -5
 .األطفال رياض معلماه طالباه

 دراسةال حدود : 

 :دود ايتية تم تطبيق الدراسة و واستتراا نتا،ج ا وتفسيرها ضما الح
 –الثانية  –األول  )تحدده الدراسة بعينة ما طالباه الفرالة : الحدود البشرية  -

 .شعبة رياض األطفال( الرابعة –الثالثة 
 (2105 – 2100) تحدده الدراسة بالعام الدراس  : الحدود ال منية  -

 .جامعة المنوفية –تحدده الدراسة بكلية التربية : الحدود المكانية  -

تناولدددده الدراسددددة الكفددددالم اللاتيددددة المدركددددة وناالت ددددا : الموضددددونية  الحدددددود -
 .بالمرونة النفسية و وتم الياس ا ما تال األدواه انفة اللكر

 املصطلحات حتديد: 

مريكيدة لعلدم الدنفس تعرل الجمعية األ:  Psychological flexibility المرونة النفسية -
والمواج ة ابيجابية تجاد الشدا،د و الىددماه  نملية التوافق الجيد"المرونة النفسية بسن ا 
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و النكبددداه و  و الضددد وط النفسدددية العاديدددة التدددو يواج  دددا البشدددر و كالمشدددكاه ايسدددرية 
يا و المشدكاه الىدحية التطيدرم وضد وط العمدل والمشدكاه اآلتر ومشكاه العاالاه مع 

 (APA,2002)".المالية
تاىددية نفسددية  و الدددرم إنسددانية تمكددا الفددرد مددا  بسن ددا" وتعددرل الباحثددة المرونددة النفسددية  -

بسن ددا : وتعرفدده اجرا،يددا  ."التكيددل الندداج  والمثددابرم والوالايددة والىددمود  مددام الىدددماه والضدد وط
 .مجموع الدرجاه التو تحىل نلي ا الطالبة نل  مقياس المرونة النفسية

ندددددورا با "نرف ددددا:  Perceived self – Efficacyالكفددددالم اللاتيددددة المدركددددة  -
Bandura" نمدال التدو نجا  األإنل  الدرات م و لتنظيم  األفرادايحكام التو يىدرها " بسن ا

 (Bandura,1997:123) ."تتطلي تحقيق  نواع واضحة ما األدال
النانددة الفددرد اللاتيددة بقدرتدده نلدد   دال " وتعددرل الباحثددة الكفددالم اللاتيددة المدركددة بسن ددا   -

شعارد بقدرتده نلد  الت لدي نلد  المشدكاه التدو الدد تواج ده الم مة التو توكل إليه و واست
بسن دا " وتعرفده إجرا،يدا . بقدرته نلد  ضدبط سدلوكه والتتطديط السدليم للتعامدل مدع المشدكلة

مجموع الدرجاه التو تحىل نلي ا الطالبة بعد ابجابة نل  فقراه مقياس الكفالم اللاتيدة 
 .المدركة المستتدم فو البحا الحالو

 : والدراسات السابقة لنظرىطار ااإل

 Psychological flexibility املرونة النفسية: أوال

نمه فو العقود الثاثة الماضية بحوا المرونة النفسية و وظ ره الكثير ما النمالا  
. والبياناه وكلل  اينتقاداه حول فا،دم المرونة النفسية كبنال فو مجال نل  النفس

(Masten,2001:235 ) مىطل  مىطل  المرونة النفسية بعدم تسمياه من ا  وتم وىل
و  Positve functioningيجاب  و األدال اب Successful adaptation التكيل الناج 

ولقد بر  مف وم المرونة  Competence.(Egeland&etal,1993:715-728)الكفالم 
لنفسية والبي،ية ا لبحوا ودراساه تضمنه نوامل التطر المعرفية وايجرال الباحثإ ثنال 

والبيولوجية التو تعوق النمو الطبيع   و العوامل التو تكوا مرتبطة بشكل  كبر بنتا،  الحيام 
السلبية و والد وجد  نه فو ظل  سو  الظرول هنا  نوامل والا،ية تحم  استجابة الفرد 

 ,Masten(2001) .لللض وط و ينت  نن ا مما يسم  التكيل اييجاب   و المرونة
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Werner & Smith(2001),  Dole( 2000) . بنال نل  لل  يمكا انتبار المرونة و
 .ما مظاهر الكفالم والتكيل ا  النفسية مظ ر 

 النكباه  و للشدا،د السلبية التسثيراه ما التعاف  نل  القدرم"  هو النفسية المرونةو  
 بفانلية الحيام ةومواىل يجاب إ بشكل تجاو ها  و تتطي ا نل  والقدرم الضا طة حداااأل  و

 اينفعالية ايستجابة هو النفسية المرونة اا القول يمكا ول لا. (APA,2002)  واالتدار
 هلا كاا سوال المتتلفة الحيام مواالل مع يجاب اب التكيل ما نساااب  تمكا التو والعقلية
 التوافق نل  القدرم تتضما كما و الحلول بسيسر ايتل  و للت ير القابلية  و بالتوسط التكيل
 النظم نل  تجميدها ما بدي المشكاه لحل ولل  و وابحباط الىراع لمواج ة والتعديل
 فو والعودم التكيل نل  التركي  ف  .  والتجريي الت ير وف  التعليم فو والر بة و القديمة
 .يجاب اب النمو نل  التسكيد إل  بابضافة و األساس تط  دال اهمستو  إل  النتا، 

(Lisa.K.Meredith & etal,2011:2) 
 فو اينساا اتىال بسن ا (Hayes & etal,2006:28) "آترواو  هاي " ويعرف ا 

 ويشير.لقيمه وفقا الحالة تل  فو يتوفر ما نل  وبنال الون  ما بدرجة الراهنة اللحظة
 التكيل نل  الفرد الدرم  ن ا إل  (Birzak & Johnson,2009:15)"وجونسوا بير ا "
 و دراكيةاب والمرونة ابيجابية المشانر جوانب ا وما الشدا،د مواج ة فو الت يير  و جاحبن

"  ميشال" يعرل كما.لاكت،اي الضارم ثاراآل ضد  يضا حماية الفعالة والمواج ة
(Michel,2010:9) لحظة نل  التركي  فو ايستمرار نل  القدرم"  النفسية المرونة 

 .للتجني المحاولة وندم تشتيه  و السلبية اراألفك استعراض دوا الحاضر
 نل  القدرم بسن ا (Kashdan & etal,2006:4)آترواو  كاشداا" يرى كما 

 فو تساهم التو العوامل  و المرتك اه ما ندد وهنا  والشدا،د التحدياه مواج ة فو ايستمرار
 والون  و اللاتو مالتنظي و اللاتية والكفالم و المشكاه وحل و التفالل:  مثل المرونة
 وىفا (Richardson,2002:307-321)"ريتشاردسوا"  يقدم السياق هلا وف .العاطف 
 : جواني ةثاث يتضما مكونا ان ا نل  بالتسكيد النفسية للمرونة
 التىا،ن مجمونة وه :   resilient qualitiesبالمرونة التاىة الىفاه -1

 .النفسية نةبالمرو  المتمتعيا األفراد تمي  التو النفسية
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 يواجه كيل وتىل:   The resiliency processبالمرونة التاىة العملياه -2
 .العىيبة الحيام وظرول الىادمة ايحداا األفراد

 األفراد استجابة نل  تلثر ربما التو الدافعية العوامل ما وتتكوا: الفطرية المرونة -3
 .الىادمة و حداث ا العىبية وظروف ا الحيام لض وط

معظم الباحثيا نل  اا المرونة تستند نل  الدرم الفرد نل  الحفاظ  و ويتفق  
و adversityاستعادم المستوى المعيارى لةدال وتجني المشكاه الكبيرم نند مواج ة المحا 

للسلوكياه ايستثنا،ية  و ابنجا اه الرا،عة نند مواج ة  األفرادبدي ما نرض 
د يرى بعض الباحثيا نل   ا المرونة فق (Masten & Reed,2002:74-88).المحا

و  المرونة نل   ن ا نملية  كثر ديناميكية اآلترسمة شتىية ثابتة نسبيا و ويرى البعض 
 (Atkinson& etal, 2009:137-145).ويمكا تطويرها تال مراحل الحيام

 نما تتتلل النفسية المرونة  ا إل  (Rutter,2008:45)" راتر" يشير حيا فو 
 البشر لدى توجد ربما و نامة تىا،ن تعتبر التو النما،ية القدراه  و القوم امابمك يعرل
 البعد ثنا،  تكويا النفسية والمرونة و يواج  ا التو المتاني مستوى نا النظر ب ض

 والتوافق و والىدماه والتوافق اي ماه حت   و والمىاني للمتاني التعرض:  يتضما
 .إيجابية نوات  نليه يترتي مما مع ا اييجاب 

 : حكاماأل ما نونيا البعد ثنا،  المف وم هلا يتضما كما
 . Positive adaptation اييجاب  والتعديل التكيل:  األول -
-Ungar,2004:38)(. الىادم والحدا الىعوباه)  التطر ومعن  ديلة:  الثان  -

39) 
 تنظم  ساسية اهمكون ةثاث يتضما النفسية المرونة مىطل   ا إل  هالتنوي ويجدر 

 ملشراه نل  تشتمل وكل ا و متتلفة سياالاه فو المكوناه هلد وتظ ر و العام تكوينه
 بيا التفاناه إل  المرونة هلد فو الفردية الفروق تع ى  ا ويمكا النفسية المرونة
 :  وه   نفس م األفراد بيا الفردية الفروق إل  ن وها ما  كثر والسياق الشتن

 .العادى الوظيف  األدال مستوى إل  والعودم  مةاأل  تجاو : Recovery التعاف  -1
 الضا ط الحدا مواج ة: Invulne rability(والمقاومة التحىيا) النفسية المنانة -2

 .ب ا السلب  التسثر دوا إيجابية بىورم العىيبة الظرول  و
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:  Post tranumatic growthالىادم للحدا للتعرض إل الت العادى التطور -3
 .النفسية الىابة معدل وا دياد السلب  األثر وتجاو  ف التعا

 للمرونة المتعددم المكوناه نل  (Bonanno,2004:20-28)"بونانو" ويلكد 
 و Kobasa(1982)"  كوبا ا" تناول ا كما و hardiness النفسية الىابة مثل النفسية
 وبنال.Positive emotion الموجي والوجداا و Self – enhancement اللاه وتحسيا

 الوراث  التكويا بيا للتفانل من ا كبير ج ل فو دالة األفراد لدى النفسية المرونة فاا نليه
وبنال نليه فالمرونة  (Wong & fry,1998:32).المكوناه هلد فو السابقة والتبراه

  النفسية هو الحفاظ نل  ايستقرار النفس  فو مواج ة المواالل الضا طة
فاه التو تناوله مىطل  المرونة فو التراا النفس  كانه فو ويبدو  ا التعري 

و وايتجاد الثان   Processالمرونة نل   ن ا نملية  إل اتجاهيا و ايتجاد األول ينظر 
المرونة النفسية نل   إل و فالدراساه التو نظره  Constructينظر للمرونة نل  ان ا بنال 

ل النتا،  السلوكية ابيجابية بالر م ما وجود ن ا نملية تستد ل نل  المرونة ما تا  
 يا  فكر  ا  الحدا السلب  و  ما الدراساه التو نظره للمرونة نل  ان ا بنال نفس  يعكس اطار 

الفرد نل  تجني او سرنة التعاف  ما النتا،  السلبية و والد تم فحن كيل  ا هلا يساند 
طار الفكرى يلثر فو نتا،  السلو  لو اب األفرادطار يلثر فو نتا،  السلو  المتعددم و و اب

اه يمستو لو ايطار الفكرى الموجي يمتلكوا تىا،ن شتىية مثل ال األفرادالمتعددم و و 
 & Zautra).المرتفعة ما الكفالم الشتىية والتفالل وايستقرار اللاتو وتقرير المىير

etal,2010:3-20) 
 :Factors related to psychological resilience النفسية باملرونة املتصلة العوامل

 والثقدة الحدي وتلدق والمسداندم الرنايدة تدوفر ناالة يمتا   نه تشير إحدى الدراساه 
 مدع  يضدا  المرتبطدة ابضدافية والعوامدل و وتارج دا العا،لدة داتدل نوامدل هدو التشدجيع وتقديم
 تطدوير و ابيجابيدة لاهالد ىدورم و بدالنفس الثقدة و واالعيدة تطدط نمل نل  القدرم مثل المرونة
 Memphis & etal).القويدة واينددفاناه ايحاسديس إدارم نلد  القددرم و التواىدل م داراه

 للمتدداطر السددلبية التددسثيراه بتتفيددل يتعلددق الددلى اآلتددر الوالددا،  العامددل مددا  (2010:264,
 إلددد  Vulnerableالتدددسثير سدددريع  األفدددراد توجيددده  جدددل مدددا الضدددا طة المواالدددل  و البي،يدددة

 ثاثددة ميدد ه   Werner"ويرنددر" و ايجتمانيددة التارجيددة المسدداندم مثددل التفالليددة المسددالاه
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 الددددلاه نددددا ابيجابيددددة المفدددداهيم مثددددل الشتىددددية الىددددفاه(0) الوالا،يددددة للعوامددددل سددددياالاه
  حدد مدع  و العا،لدة  فدراد مدا األالدل نلد   حد مع الوية روابط امتا  مثل العا،لة(2.)واينبساط

 .الددد مال مدددا ايستشدددارم  و المسددداندم تلقددد  مثدددل المجتمدددع (5.)انفعاليدددا قرالمسدددت الدددد الوا
(Werner,1995:81)  

 اليمدة لاه هدو والتدو  تدرى مروندة نوامدل إلد  التوىدل تدم و العوامدل هلد إل  إضافة 
 :الشتىية والسببية و الفانلية مثل

 الفاعليةPotency  : 

 إل  بابضافة التاىة الدراته وف للشتن الدا،مة الثقة  ن ا نل  الفانلية تعرل 
 ويمكا معن  لاه حالة البل ما متىفة بسن ا يدر  التو ايجتمانية بي،ته فو وايلت ام الثقة
  ا ما الطار،ة للحايه الما،م  ير التعامل يتبع اللى التوتر تمنع كآلية ف   و ب ا التنبل
 يشمل ثم وما التعامل فو الناجحة الماض  تبراه حىيلة ف   و دا،م ض ط إل  يتحول
 التعامل تبراه ما تاريخ نا تنت  الضعيفة الفانلية  ترى ناحية ما و اللاه وتقييم التفوق
  و ومنظم معن  لو انه نل  المجتمع برلية  ما تساهم نفس ا البدا،ل وتل  الناجحة  ير
 .تراياي   و للمجتمع ىاآلتر  بايلت اماه تتعلق بالمقابل هو والتو لانحال توجه

 :  Personal Causationالشخصية السببية

 و بي،تده فدو الت يدراه انتداا فدو فعداي يكوا  ا هو لانساا األساس الدافع  الميل اإ 
 و ايسددم  هددو ال دددل انجددا  فعمليددة و البي،ددة فددو للت ييددر ندداما يكددوا لكدد  يكدداف  اينسدداا
 نفسده لديس للمسداندم سدةملس تدال مدا  و الفرىدة  و الحدظ تدال ما ال دل إل  الوىول
 وهددو و للطاالددة مىدددر اينسدداا:  كددايت  الشتىددية السددببية وجددوهر و بنفسدد  بدده  الددوم الددلى
  ىدددل هدددو نسددداااب  و داتلددده مدددا كليدددا ايتيدددة الطاالدددة مدددا الندددات  السدددلو  لتوجيددده لددده لددديس
مدا حيدا  األفدرادلتحديدد وتميد   نداماا ضدروريااوهندا   (Vanbreda,2001:50).سلوكه
و  ول ما يجي  ا يلدى الشتن نمله  و م مته بطريقة مناسبة  و نلد   كمدل وجده  المرونة

 ا الشدتن يجدي  ا يكدوا نلد  تبدرم بدالظرول المتوالعدة التدو تشدكل تطدرا نلد  و وثاني ما 
  (Masten & Reed,2002:74-80).النتا،  ابيجابية

 املرونة مظاهر Aspects of resilience : 

 : Static versus dynamic concept ناميةيلدا مقابل السكوا مف وم -0
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 التفاندل ونمدالا البي،داه ضدما متنوندة ليداهآو  ديناميدة نمليداه ويتطلي معقد المرونة مف وم
 Johnson).والبي،دة والحددا الفرد بيا التفانل ما تنت  دينامية كعملية المرونة و الشتى 

& etal,2004:659) 
 Resilience and post – traumatic الىدددمة بعددد مددا ونمددو المرونددة -2

growth : 
 ىدادما حددثا يواج دوا اا بعدد النداس ل ا يتضع اللى النمو هو الىدمة بعد ما النمو

 للحددددا كنتيجدددة  فضدددل بشدددكل األدال فدددو والت يدددر اييجددداب  والت يدددر النمدددو تشدددمل فالمروندددة و
 (Linley & Joseph,2005:262).المقابل

 :  Ego – Rrsiliencyاألنا – مرونة-5
 الدددرم إلدد  يشددير البنددال هددلا األنددا مرونددة بنددال (Block,1996:350)"بلددو " وىددل

 شتىددية ىددفة األنددا مرونددة و والتارجيددة الداتليددة للضدد وط الما،ددم التكيددل نلدد  العامددة الفددرد
 الطلبددداه مدددع نفسددده المسدددار فدددو المدددسلول السدددلو  وظ دددور للتكيدددل الفرىدددة لافدددراد تعطددد 

 .ي،ةالب البل ما نلي م المفروضة
 : Psychobiological Mechanisms حيا،يةاب النفس لياهآ -4
 الدد األتيدرم السنواه  ا ويلكر حيا،يةاب النفس اآللياه (Charney)" تشارن " وىل 

 التدول مدع والتفاندل والدتعلم والدافعيدة المكاف،دة الددما  يضدبط كيدل معرفتندا فدو  يادم ش ده
 المتىدلة الوظدا،ل تلد  حدول تحددا التدو العىدبية اآلليداه و التكيف  ايجتمان  السلو  ونمو

 الشتىددية ىددفاه جد ل فددو يوضدحوا  ن ددم و الحداد الضدد ط مدع األفددراد يتفاندل التددو بالطريقدة
 التاليدة العىدبية اآلليداه  ا هدلا مدا بدر  ولقدد و Courage والشدجانة المرونة مع المرتبطة

 :المرونة مع مترادفة شتىية بتىا،ن تتىل كانه
 .equivalent and motivation (optimism) (التفاللية) لدافعيةوا المكاف،ة -1
 Responding to concern(القلدق مدا بالر م بفعالية التىرل)  للقلق ايستجابة -2

(acting effectively despite anxiety . 
 Adaptive social(الجمدان  العمدل و الدويل و اييثدار) التكيفد  ايجتمدان  السدلو  -3

behavior (altruism, allegiance, collective action). 
(Charney,2004:19) 
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 : Cognitive self-efficacy  الكفالم اللاتية المدركة: ثانيا
 النظريدة محداور ما ر،يسيا محورا (Self – Efficacy) اللاتية الكفالم مف وم يشكل 

 ضدبط نلد  لقددرمالفردا لددى  ا ترى التو Social cognitive theory ايجتمانية المعرفية
 اللاتيددة المعتقددداه مددا نظددام لدددي م األفرادفدد و شتىددية معتقددداه مددا هلد دد مددا نتيجددة سددلوكه

(Self – Beliefs) و فكدارهم مشدانرهم فدو الدتحكم مدا يمكدن م.(Bandura,1986:45 ) 
 و ب دا يتىدرل التو الكيفية فو تلثر الفرد ب ا ويشعر ويعتقد يفكر التو الكمية فاا للل  ووفقا

 نلدد  يعمددل فددالفرد و الفددرد لسددلو  المحركددة للقددوى الر،يسدد  المفتدداح المعتقددداه هددلد تشددكل لا
 ج ددد الىدارى يبلل يجعله مما و يمتلك ا انه يعتقد التو القدراه نل  باينتماد إنجا اته تفسير
  ( Bandura,1997:43-49).النجاح لتحقيق

  ا يعتقددددوا العاليدددة الكفدددالم لوى األفدددراد ا  (Schunk,2003:19) شدددن  ويلكدددد 
 المتدنيدة الكفدالمو  لو األفراد يميل بينما و بنجاح ل م المقدمة الم ماه نجا إ نل  القدرم لدي م
 هددلد  دال وبالتددالو بالكسددل وايىددابة بسدد ولة ايستسددام إلدد  معينددة مام دد  و مواج ددة ننددد

نتدا،   إلد المنتفضدة وتدلدى الكفدالم اللاتيدة . دال بددوا ترك دا و حياندا ضعيل بسدال الم ماه
 ا الكفددالم  إلدد  Chung & Elias (1996)سدلبية و فعلدد  سددبيل المثددال توىددله دراسددة 

وتددم . السددلبيةاللاتيددة ايكاديميددة تددرتبط بالكفددالم ايجتمانيددة المنتفضددةو كثر بسحددداا الحيددام 
رتفعدة  ا الكفدالم اللاتيدة الم إلد اجرال الكثير ما البحوا فدو مجدال نلدم الدنفس وتدم التوىدل 

 ا الكفدالم اللاتيدة  إلد  Graham & Weiner (1996)منبد  الدوى بالتحىديل فقدد توىدل 
. ىاآلتددر منبدد  بالنتددا،  السددلوكية بمددا في ددا ايدالاه ايكاديميددة المتنونددة  كثددر مددا المحفدد اه 

ومرتبطدة  نجدا كانه الكفالم اللاتية منب  الدوى باب  Peetsma & etal (2005)وف  دراسة 
نجا  ايكاديم و فسدال الطاي وتحىيل م ايكاديم  مرتبط بوضدوح األهددال باب  ا  بموج ا  ارتباط

 . والتوالعاه المتوافقة مع المفاهيم التحفي ية للكفالم اللاتية
 يتحدددد وحدددها اللاتيددة الكفددالم  ا (Schunk,1995:281-303) شددن  ويضدديل 

 الددا م الج ددد يبددلل لكدد   مددةالم اليمددة يدددر   ا يجددي فالطالددي و للطالددي ايكدداديم  التحىدديل
 والفانليدة. نجا هداب  والم دارم الم مدة حدول المعرفدة بعدض هلد د يكدوا  ا يجي كما و نجا هاب 

 هلد دد الددلى فددالفرد و المشددكاه مواج ددة فددو لاتيددة كمعوالدداه  و لاتيددة كمعيندداه تعمددل اللاتيددة
 ب يددة تحليل ددا لدد ن المشددكلة مواج تدده ننددد اهتمامدده جددل يركدد  اللاتيددة بفانليتدده الددوى إحسدداس
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 تفكيدرد يتجده فسدول اللاتيدة بفانليتده الشد  هيدلد تولدد لاإ  مدا ل او مناسبة حلول إل  الوىول
 وتوالددع الكفددالم وندددم الضددعل جوانددي نلدد  فيركدد  و المشددكلة مواج ددة نددا بعيدددا الددداتل نحددو
 (Bandura,2000:212) .الفشل

 مىددادر  ربعددة نلدد  Self-efficacy beliefs اللاتيددة الكفددالم معتقددداه وتعتمددد 
 : هو ر،يسية

 السددابقة الفددرد تبددراه تعددد: Persormance Accmplish-ment دا،يددةاأل ابنجددا اه -1
 تدسثيرا المىدادر هدلد و كثر الحقيقية الفرد تبراه ما تنبع ألن ا و اللاه كفالم مىادر  هم
 نامدة بىدفة اج الن األدال  ا لل  إنجا اه ما الفرد يحققه ما المدركة اللاتية الكفالم فو
 يرفدع األدال فدو النجداح  ا بمعند  تفضد ا إلد  ابتفداق يدلدى بينما الكفالم توالعاه يرفع

 األفدراد البدل ما بنجاح تنج  توال نمالواأل و العمل ىعوبة مع يتناسي بما اللاتية الكفالم
 .يااآلتر  بمساندم تنج  التو اينمال تل  ما كفالم  كثر

 المدركدة اللاتية الكفالم مىادر حدىإ وه : Vicarions Experience البديلة التبراه -2
 و(بالماحظددة الددتعلم) نليدده ويطلددق( بددالنمولا ايالتدددال) ايجتمانيددة النمددالا توفرهددا التددو

 بدنفس اتدر فدرد وماحظدة للفدرد اللاتيدة الكفدالم مدا ي يدد ينجحوا وهم يااآلتر  فماحظة
 بإمكانيدة نفسده الفدرد ويقندع و الدلاه كفدالم تفدض إلد  يميدل ما نمل فو يتفق امكانيات 
 ب ددا القيددام نلدد  الددادروا يشددب ونه مددا اا ياحددظ نندددما متعددددم وسددلوكياه بعمددل القيددام

 يدرى ننددما ىدعبة رياضدية مسدا،ل حدل بإمكانده  ا الطالدي انتقداد مثدل و ىحي  والعكس
 البديلدة اهبدالتبر  تتدسثر اللاتيدة الكفدالم اا القدول نسدتطيع ثدم ومدا و بس ولة يحل ا  ميله
 .النمالا لدى الفرد يشاهدها التو

 يتبند  الدلى الفدرد نلد  اللفظد  النداعاب يتوالل:  Verbal Persuasion اللفظ  الناعاب -3
 الفددرد تبددراه فددو متددوافر الندداعاب موضددوع يكددوا ا و  و للثقددة مىدددرا بوىددفه المقنددع دور

 بمدا مقارندة ابنجدا  يدقلتحق  كبدر ج ددا بلل م احتمال ما لل  ي يد لإ( النمولا) المشاهد
 فدددرادلة يااآلتدددر  مدددا والتددددنيم التشدددجيع اا  و  الددددرات م فدددو لاتيدددا شدددكا يحملدددوا كدددانوا لدددو

 وهدو و النجداح لتحقيدق كافيدة بدرجدة الشدديدم المحاولدة إلد  يقودهم لدي م اللاتية بالكفالم
 فانليدة ثدر ك يكدوا النداعواب و اللاتيدة كفدالت م ندا األفراد معتقداه الوم ما بدرود ي يد ما
 حديا فانليدة  كثدر اللفظد  النداعاب ويكدوا و الددرات م فو ثقة بالفعل لدي م الليا األفراد مع
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 بنشداط القيدام نلد  ا  شتىد تحمدل  ا تسدتطيع الدد ايالناع طريق فعا الناج  بايدال يرتبط
 نددا تىدددر تاليددة لفظيدة بمكاف،دداه مقرونددا يكدوا ابنجددا  هددلا فداا األدال نجدد  فددالا معديا
 .المستقبل فو اللاتية الكفالم ما ت يد عالمقن

 هدددو اللاتيدددة للكفدددالم األتيدددر والمىددددر:  Emotional Arousalاينفعاليدددة ايسدددتثارم -4
 يتحكمدوا  ا النداس معظدم وتعلدم و ندادم األدال يتفدق الشديد فاينفعال اينفعالية ايستثارم

 ج ،يدا األفدراد يعتمدد ال و اينفعاليدة ايسدتثارم ضدول فدو معديا نمدل تنفيدل نلد  الدرت م فو
 الددلاه كفددالم نلدد  يددلثراا والقلددق فالضدد ط و كفددايت م تقيدديم فددو اينفعاليددة ايسددتثارم نلدد 
 ظيحد والدد و األدال وسدول للضدعل نامداه  ن ا نل  المتوترم  فعال م ردود يفسروا حيا

 سدم الج ايسدترتال و يدادم والتدوتر القلدق تفض  ا طويل  ما منل النفسيوا المعالجوا
  (Bandura,1994:56-65).للفرد الفعل  األدال ييسر  ا يمكا

 السلو  فو اللاتية الكفالم ثارآ Effects of self – efficacy in behavior : 
 مددا ايجتمانيددة المعرفيددة النظريددة  ىددحاي ر ى بحسددي المدركددة اللاتيددة الكفددالم تددلثر 

 تتضددما والتددو سددلوكه مددا متعددددم مظدداهر فددو المدركددة اللاتيددة بالكفددالم الفددرد شددعور تددال
 :للم ماه نجا هما  و  وايهدال نشطةلة  اتتيارهم

 التددو والنشداطاه الم مداه األفدراد يتتددار:  Choice of activities النشداطاه اتتيدار -1
 احتماليددة تدد داد التددو والنشدداطاه الم مدداه ويتجنبددوا ب ددا ينجحددوا سددول  ن ددم يعتقدددوا
 احتماليدة تد داد الرياضدياه مدادم فدو بكفدالت م يثقدوا االلي الطلبة لل  مثال و ب ا فشل م

 فددو المتدنيدة الكفدالم لوى بالطلبدة مقارندة الجامعدة فدو الرياضدياه مسداالاه فدو تسدجيل م
 .الرياضياه مادم

 المرتفدع ابحسداس لوى األفدراد اإ:  Learning and achievementنجدا واب  الدتعلم -2
 مدا المدنتفض ابحسداس لوى نظدرا، م مدا  كثدر نجدا واب  للدتعلم يميلدوا اللاتية بالكفالم
 مسددتوى فددو يتشدداب وا الطلبددة مددا مجمونددة نايلددد كدداا لاإ تددرآ بمعندد  و اللاتيددة الكفددالم
 ينجا هدا احتمداي  كثدر هدم مدا م مدة نجا إ بإمكان م  ا يعتقدوا الليا الطلبة  ا ؟الدرت م
 . إنجا ها بإمكان م  ا يعتقدوا ي الليا الطلبة مقارنة بنجاح

 ابحسدداس لوو األفددراد يميددل: Effort and persistenceىددرارواب المبددلول الج ددد -3
 وهدم و معيندة م مداه نجدا إ محداولت م نندد  كبدر ج دود بدلل إل  اللاتية بالفانلية المرتفع
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 المدنتفض ابحساس لوو األفراد  ما و ونجاح م تقدم م يعيق ما مواج ة نند إىرارا  كثر
 فدو ايسدتمرار ندا بسرنة ويتوالفوا و الم ام  دال فو  الل ج دا للوافيب اللاتية بالفانلية
 (Bandura,2000:277).الم مة تحقيق  مام تقل نقباه مواج ة نند العمل

وهنا  العديد ما ايفتراضداه والمسدلماه ونتدا،  البحدوا التدو تددنم العاالدة الموجبدة  
والتدو تفتدرض  Lightseys theoryبديا الكفدالم اللاتيدة والمروندة النفسدية و ف ندا  نظريدة 
وهنددا  العديددد مددا الدراسدداه والبحددوا .  ا الكفددالم اللاتيددة نامددل مركدد ى فددو المرونددة النفسددية

والتددو   Speight (2009)التددو تحققدده مددا للدد  ايفتددراض و  فعلدد  سددبيل المثددال دراسددة 
 إلد مروندة وتوىدل  جراها نل  طاي المرحلة الثانوية للتحقق ما العاالة بيا كفالم اللاه وال

 ا الكفدالم  إلد و  شداره البحدوا . وجود ناالة موجبة بيا الكفدالم اللاتيدة والمروندة النفسدية
اللاتية ما المحتمدل  ا تدلثر نلد  الددرم الشدتن نلد  التكيدل والتعامدل مدع المواالدل الىدعبة 

وتشدير البحدوا  (Bandura & etal,1999:258-269). والمثدابرم نندد مواج دة الشددا،د
 ا البحددا فددو العاالددة بدديا الكفددالم اللاتيددة والمرونددة فددو العقددود السددابقة كدداا  إلدد لدراسدداه وا

محددودا مقارنددة بددالبحوا التددو تمده حددديثا فددو المجددال و ومدع للدد   شدداره الدراسدداه والبحددوا 
وهلا تلكددد كثيدر مدا . السابقة والحديثة نا وجود ناالة موجبة بيا الكفالم اللاتية والمرونة 

التددو  Jalili (2010)و ودراسددة  Richardson (2002)والدراسدداه مثددل دراسددة  البحددوا
 .منب  الوى موجي بالمرونة  ا الكفالم إل توىله 

وبالتالو تلثر الكفالم اللاتية نل  المرونةو وهلا يتض  ما تال نتا،  البحدوا التدو  
اللاتيدة تدلثر وبشدكل دال   ا الكفالم ترتبط إيجابيدا بالمروندةو وهدلا يعند   ا الكفدالم إل تشير 

 . و ن ا ما التىا،ن المرتبطة بالمرونة .نل  المرونة
 :الدراسات السابقة: ثالثا

 الدراسات اليت تناولت املرونة النفسية: 

بدراسدددة هددددفه الددد   (AL-Naser&Sandman,2000) جدددرى الناىدددر وسددداندماا
لة الكويه و والد  التعدرل تقييم نوامل المرونة الشتىية فو مواج ة ايحداا الىدمية فو دو 

نل  سماه الشتىية المرنة فو المجتمع الكويت  الحالو نتيجة يثار ايجتيداح العراالد  لدولدة 
 05ما الدلكور واينداا بل ده  نمدارهم  555و وتكونه نينة الدراسة ما 0551الكويه سنة 

 كثددر مددا  و وبيندده نتددا،  الدراسددة اا (ER89)سددنة فددسكثرو وطبددق مقيدداس المرونددة اللاتيددة 
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مددا  فددراد العينددة ىددفنوا بددسن م لوو مرونددة ناليددة والددد حىددل الددلكور نلدد  نقدداط % 55الثلددا 
 نل  مدا اينداا والدد حىدل الطداي مدا  سدر ممتددم نلد  نقداط  نلد  ممدا حىدل نليده مدا 
 سر نووية و كما  ا طاي الكلياه العلمية حىلوا نل  نقاط  نلد  مدا طداي كليداه ايداي و 

الدا لاه فروالدا لاه ديلدة إحىدا،ية فدو المروندة بديا الطداي الكدويتييا الدلكور ا  ظ ره فرو كم
 .وايناا و كما حىل اللكور نل  إمكانية  كبر للشفال ما ايناا

 التعدرل إلد بدراسدة سدعه  (Tack-Ho Kim& etal,2005)وآتدروا هدوكيم تدا  الدامكمدا 
 و كوريددا فددو البددال يا لدددى يةالنفسدد المرونددة تكددويا نلدد  تسدداند التددو الواالعيددة العوامددل نلدد 

 مدددا المسددداندم يتلقدددوا كدددانوا 552 مدددن م كوريدددا طالبدددا 2055 مدددا الدراسدددة نيندددة وتكونددده
 البددداحثوا واسدددتتدم و سدددنه 05 – 05 بددديا  نمدددارهم تراوحددده ايجتمدددان و تدددالالر  ملسسدددة
 المدرسدد  التكيددل ومقيدداس و الوالايددة نوامددل مقيدداس و التطددر نوامددل مقيدداس: التاليددة األدواه

Adjustment scale school فدو التبدايا  ا الدراسدة نتدا،  وبينده و البداحثيا إندداد مدا 
 وجدود بينده كمدا و التطدر نوامدل نلد  ولديس الوالايدة نوامل نل  يعتمد كاا المدرس  التكيل
 بسددول تميدد ه ومجمونددة بالمرونددة تميدد ه مجمونددة) الطلبددة بدديا النفسددية المرونددة فددو فددروق
 بينده كمدا الحيدامو ومعند  المدرسديا دندم ايملو: من ا ندم نوامل ل ن لل  وانتمد و(التكيل
 نوامدل بديا موجبدة ناالدة ووجدود و المدرسد  والتكيدل التطدر نوامدل بديا سلبية ناالة وجود
 .المدرس  والتكيل الوالاية

 التىددا،ن إلدد  التعددرل إلدد  هدددفه فددو دراسددته والتددو (Grace,2010)  جراسدد يضدا تندداول 
 نينددة وتكوندده ولدددى البدال يا فددو جدد ر الكدداريب  النفسددية والمرونددة تىدديةللش الكبددرى التمدس
 لكددددور052) الكدددداريب  جدددد ر فددددو الثانويددددة المدددددارس طلبددددة مددددا فددددردا( 555) مددددا الدراسددددة

 مددا الكبددرى التمددس الشتىددية نوامددل مقيدداس الباحددا اسددتتدم البياندداه ولجمددع( إندداا215و
 وبيندده و الباحددا إنددداد مددا فسدديةالن المرونددة ومقيدداس و Goldberg&etal 2006 إنددداد
 و الضددمير يقظددة) الشتىددية نوامددل جميددع بدديا موجبددة ارتباطيددة ناالددة وجددود الدراسددة نتددا، 

 العاالددة كاندده بينمددا و النفسددية والمرونددة(  واينبسدداطية و التبددراه نلدد  اينفتدداح و المقبوليددة
 بنسدبة سداهمه ىيةالشت تىا،ن  ا الدراسة نتا،  بينه كما و العىابية تاىية مع سلبية
 الديلدة فدو األنلد  الضدمير يقظدة تاىدية كانده والد و النفسية المرونة فو التبايا ما% 52

 .التبراه نل  اينفتاح ثم العىابية و المقبولية يلي ا ابحىا،ية
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اكتشال الطدرق التدو تدرتبط  إل هدفه بدراسة  (Bitsika& etal , 2010)باتسيكا  كما الام 

( 501)ة مددع القلددق وايكت،دداي ضددما نينددة متجانسددة و تسلفدده العينددة مددا مددا تال ددا المروندد
دايفدسدددوا  –طالدددي وطالبدددة مدددا جامعدددة اسدددتراليا و وطبدددق نلدددي م مقيددداس المروندددة لكوندددور 

  (Self – Rating Anxiety scale Zung,1071)ومقيدداس التقريددر الددلاتو للقلددق
 , Self – Rating Deepression Scale ( Zung)ومقيداس التقريدر الدلاتو لاكت،داي 

و والد  ظ ره النتا،   ا الثقة بدالنفس والتفدالل كانده مرتبطدة سدلبيا بشدكل كبيدر مدع  (1973
 .ايكت،اي والقلق

  الدراسات اليت تناولت الكفاءة الذاتية: 

دراسددة هدددفه الدد  الكشددل نددا الفددروق بدديا  Raowand (1990) جددرى روانددد 
رتفدع ولوى التحىديل المتددن  فدو فعاليدة الدلاه وادرا  المراهقيا الموهدوبيا لوى التحىديل الم

طالبدا ( 05)فو الكفدالم و وتكونده نيندة الدراسدة مدا (  نث  \لكر)األدال و و ثر مت ير الجنس 
وطالبة ما احدى مدارس الويياه المتحددم ايمريكيدة واسدتتدم الباحدا مقيداس هدارت  لفانليدة 

هقيا الموهدوبيا لوى التحىديل المرتفدع كداا لددي م الدلاه و شداره نتدا،  الدراسدة الد   ا المدرا
فانليددة لاه  دندد   كاديميددا لددةدال و و ا الددلكور الددد حىددلوا نلدد  فانليددة لاه  نلدد  مقارنددة 

 . بايناا
بدراسددة  (John , Harold & Dennis,1997)جدوا وهارولدد ودينديس  والدام 
ه كداا مدا بين دا فانليدة فحن تسثير ندد ما المت يراه فو التحىيل فدو الرياضديا إل هدفه 

مدا سده مددارس  ا  طالبد 00طالبا و  55طالبا و من م  055اللاه و تكونه نينة الدراسة ما 
كشددفه نتددا،  الدراسددة نددا و  وتددم اسددتتدام مقيدداس الفانليددة اللاتيددة و فددو جنددوي كاليفورنيددا و

 .وجود ارتباط موجي بيا فانلية اللاه ومستوى التحىيل
بدراسدة هددفه الد  تقىد  العاالدة بديا فعاليدة الدلاه  Diane (2003)والد الام دياا 

وفقددا لمت يددر الجددنس والعمددر واينجددا  ايكدداديم  فددو كليددة العلددوم بايطاليددا لاه نظددام ندداميا 
طالبدا وطالبدة  200دراسيا و فو تتىى  نلم  التشري  والفسيولوج  و وتسلفده العيندة مدا 

اس الفانليدة اللاتيدة ودرجداه ايمتحداا سدنة و تدم اسدتتدام مقيد 25-05تتراوح  نمدارهم بديا 
الد  نددم وجدود ناالدة النىف  والن ا،  كمقياس لانجا  األكاديم  و وتوىله نتدا،  الدراسدة 
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لاه ديلة إحىا،ية بيا الفعالية اللاتية وفقا لمت يرى الجنس والعمرو بينما وجدده ناالدة لاه 
 .ديلة إحىا،ية بيا فانلية اللاه واينجا  ايكاديم 

دراسددة هدددفه الدد  فحددن  Sullivan & etal(2007)وتندداول سددوليفاا واتددروا 
التفانددل بدديا توج دداه الطدداي ال دفيددة وفانليددة الددلاه لدددي م و والددد  جريدده نلدد  نينددة بل دده 

طالبا ما طاي مع د التدمدة ايسدبان  المددن  و والدد اليسده فعاليدة الدلاه مدا تدال ( 002)
الدتعلم التكيفد  و وبيداا توج داه التحىديل مسد   نمداط  إجابة الطلبة نل  محور مدا اسدتبياا

ال دفية ييلوه وتشرتش و وكشفه النتا،  نا وجود ارتباط موجي بديا فعاليدة الدلاه والتوجده 
 .نحو هدل التفوق و وارتباط سالي مع اهدال األدال

  الدراسات اليت تناولت العالقة بني الكفاءة الذاتية واملرونة النفسية: 

العاالة  Hamill&etal (2003)لم اللاتية كمنب  بالمرونة النفسية درس ونا الكفا
مراهقا و فو  55بيا الكفالم والمرونة النفسية لدى المراهقيا المرنيا و وتكونه العينة ما 

سنة و وثم استتدام مقياس ايحداا الضا طة و ومقياس الكفالم  05 – 00المدى العمرى 
للض وط و ومقياس استراتيجياه المواج ة و ومقياس المرونة و  اللاتية و واستفتال ايستجابة

وتم التوىل إل   ا الكفالم اللاتية منب  بالمرونة النفسية و حيا مي ه الكفالم اللاتية بيا 
األفراد المرنيا واألفراد  ير المرنيا و كما  ا األشتان المرنيا  كثر الدرم نل  مواج ة 

 .الض وط
دراسة هدفه إل  معرفة العاالة بيا المرونة النفسية  Speight (2009)كما الام  

 –لكور  52)مراهقا  020وكل ما الكفالم اللاتية واينجا  ايكاديم  و وتكونه العينة ما 
 تم اتتيارهم ما طاي الىل التاسع والعاشر والحادى نشر و وتم استتدام( إناا 55

ومقياس ابنجا  ايكاديم  و والا،مة  المرونة النفسية و ومقياس الكفالم اللاتية مقياس
المعاملة الوالدية و وتم التوىل إل  وجود ناالة دالة وموجبة بيا المرونة النفسية وكل ما 

 .الكفالم اللاتية واينجا  ايكاديم  و ساليي المعاملة الوالد ة الجيدم
 Keyeل ما واستكماي فو البحا نا العاالة بيا الكفالم ايللاتية والمرونة  جرى ك

& Pidgoen (2013)   دراسة هدفه إل  التعرل نل  دور اليقظة العقلية والكفالم اللاتية
مشاركا ما طاي  050ايكاديمية فو التنبل بالمرونة النفسية و وتكونه نينة الدراسة ما 

سنة و وتم استتدام الا،مة فروبيرا  05بمتوسط نمرى ( إناا 012 –لكور  55)الجامعة 
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لعقلية و واتتبار معتقداه النجاح ايكاديم  و ومقياس المرونة النفسية دافيدسوا لليقظة ا
Daviedson Connor  و وتم التوىل إل   ا اليقظة العقلية والكفالم اللاتية ايكاديمية

منب،اا بالمرونة النفسية و وهلا يعن  اا اليقظة العقلية والكفالم اللاتية ايكاديمية لاه تسثير 
 .المرونة النفسيةدال نل  

بدراسة العاالة بيا الكفالم اللاتية والمرونة وهدفه إل    Fields (2013)كما الام  
التعرل نل  العاالة بيا المرونة والكفالم اللاتية واألوضاع ايالتىادية ايجتمانية و وتكونه 

تىادية و وتم استتدام مقياس األوضاع ايال 02بنت ا فو الىل  55 –ولد ا  25العينة ما 
وايجتمانيةو ومقياس المرونة النفسية اللى  ندد ويقنيلدويونق و ومقياس الكفالم اللاتية و 

 .وتم التوىل إل   ا المرونة النفسية واألوضاع ايالتىادية منب،اه بالكفالم اللاتية
دراسة العاالة بيا   Celikkaleli & Kaya (2016)تناول كل ما  يضا 

ما المرونة النفسية والكفالم اللاتية اينفعالية و وتكونه العينة ما التشوهاه المعرفية وكل 
سنةو  21بمتوسط نمر ( إناا 050 –لكور  051)طالبا ما طاي الجامعة بتركيا  550

 إندادوتم استتدام مقياس التشوهاه المعرفية الشتىية و ومقياس المرونة الثالا المعدل 
و ومقياس الكفالم اللاتية اينفعالية  Durakتعديل   Maddi & Khoshbaكل ما 

وجود ناالة سالبة بيا التشوهاه المعرفية وكل  إل وبطارية الدور الجنس  و وتم التوىل 
ما المرونة النفسية والكفالم اللاتية اينفعالية و ووجود ناالة موجبة بيا المرونة النفسية 

 .ور الجنس  والمرونة النفسيةوالكفالم اللاتية اينفعالية و وي توجد ناالة بيا الد
التعرل نل   إل دراسة هدفه   Kapoor & Tomar (2016)و جرى كل ما 

و وتكونه بعضوية المدرسة والقيادم  ابحساسالعاالة بيا المرونة النفسية والكفالم اللاتية و 
و وتم استتدام مقياس ( إناا 50 –لكور  015)طالي بالمرحلة المتوسطة   211العينة ما 

 The Child and لكفالم اللاتية لةطفال ومقياس المرونة النفسية لةطفال والشبايا
Youth Resilience Measure  بعضوية المدرسة  ابحساسو واتتبار القيادم و ومقياس

ايكاديمية ) وجود ناالة موجبة بيا المرونة النفسية والكفالم اللاتية  إل و وتم التوىل 
 .بعضوية المدرسة ابحساسوالقيادم و ( يةوايجتمانية واينفعال
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 : السابقة الدراسات على التعقيب

 الددلاه فانليددة  هميددة نلدد  اجمان ددا يتضدد  نرضدد ا سددبق التددو الدراسدداه وبمراجعددة 
 كمدا و إنجدا د و يدادد ندام بشدكل وتوافقه و النفسية وىحته و الفرد دافعية تحسيا فو المدركة
 والددد و النفسددية والمرونددة المدركددة الددلاه فانليددة بدديا إيجابيددة ارتباطيددة ناالددة وجددود يتضدد 
 والجدددنس و العمدددر كسدددنواه المت يدددراه بعدددض تدددسثير حدددول السدددابقة الدراسددداه نتدددا،  اتتلفددده

 الدراسدة تتميد  سبق ما نل  وناومو  النفسية والمرونة اللاه فانلية ما كل نل  والتتىن
 المدركدددة اللاتيدددة الكفدددالم موضدددوع فدددو بحثددده التدددو الوحيددددم المحليدددة الدراسدددة بسن دددا الحاليدددة
 مدا شدي،ا الدراسدة هدلد تسدد  ا ويمكدا و( الباحثدة نلدم حددود فدو) النفسية بالمرونة وناالت ا
 احددى وهدلد و الدراسداه مدا الم يدد اجدرال ضدرورم إلد  يشدير ممدا و الموضدوع هلا فو النقن
 السدابقة الدراسداه مدا الباحثة فادهاست والد و الدراسة هلد يجرال الباحثة دفعه التو المبرراه

 .نتا،ج ا ومناالشة البحث  من ج ا تىميم وف  و للدراسة النظرى ايدي اثرال فو
 منهجية الدراسة واجراءاتها: 

وتسسيسا نل  ما سبق وف  ضدول مت يدراه الدراسدة وفرضدياته انتمدده الدراسدة  :منهج الدراسة
وهددلا  ،م فددو الواالددع ومحاولددة تفسدديردونلدد  المددن   الوىددف  والددلى يعندد  بوىددل مددا هددو الددا

 .المن     فاد الدراسة ما تحليل  هم النتا،  المتحىل نلي ا ما تال تو يع  دواه البحا
 دراسةال حدود : 

 :تم تطبيق الدراسة و واستتراا نتا،ج ا وتفسيرها ضما الحدود ايتية  
 –األولدد  )اه الفرالدة طالبدة مدا طالبد( 051)تحددده نيندة الدراسدة مدا : الحددود البشدرية  -

 .شعبة رياض األطفال و والد تم اتتيارها بالطريقة العشوا،ية( الرابعة –الثالثة  –الثانية 
 (2105 – 2100) تحدده الدراسة بالعام الدراس  : الحدود ال منية  -
 .جامعة المنوفية –تحدده الدراسة بكلية التربية : الحدود المكانية  -
الدراسة الكفالم اللاتية المدركدة وناالت دا بالمروندة النفسدية و تناوله : الحدود الموضونية  -

 .وتم الياس ا ما تال األدواه انفة اللكر
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 :تم استتدام  داتيا فو الدراسة الحالية :أدوات الدراسة
 (2102نلواا و ) إنداد. لم اللاتية المدركةمقياس الكفا -0
 .الباحثة إنداد. مقياس المرونة النفسية -2
ولتحقيددق هدددل البحددا الحددالو فددو التعددرل نلدد  : الكفددالم اللاتيددة المدركددةمقيدداس  

يددتا،م ( 2102نلددواا و )مسددتوى المرونددة النفسددية ألفددراد العينددة وجددده الباحثددة  ا مقيدداس 
طداي الجامعدة و وتتدوافر وطبيعة مجتمع البحدا الحدالو ال تميد  بوجدود فقدراه مدا واالدع حدال 

ق والثبدداه والقدددرم نلدد  التميدد  و فضددا نددا  ندده حددديا فيدده شددروط المقدداييس العلميددة كالىددد
 (2102)البنال 

 صدق الفقرات: 

يستتراا الىدق الظاهرى المتضما وضوح الفقراه ومدى ىداحيت ا لقيداس الكفدالم  
اتفق نلد  ىداحيت ا  إلاللاتية المدركة حلله إجاباه التبرال و نده كل فقرم ىالحة وىادالة 

فقددراه وب ددلا  ىددب  ( 5)و وفدد  ضددول هددلا المحدد  تددم حددلل  مددا التبددرال  و  كثددر%( 51)
فقرم مو نة نل  المجدايه األربعدة و كمدا اتفدق التبدرال ( 0ملحق ( ) 55)المقياس مكونا ما 

نل  انتماد المي اا التماس  ألنه يعط  حرية  كثر للمستجيي فو التعبير نا كفالته اللاتيدة 
تعه بدرجة ثباه نالية وللد  مدا تدال وجدود نددم المدركة ولس ولته فو البنال والتىحي  وتم

 (055: 0555 هراا و ) .األفرادبدا،ل  مام الفقرم الواحدم وتسم  بسكبر تبايا بيا 
 :التجربة االستطالعية -

ل دددرض معرفدددة وضدددوح الفقدددراه والتعليمددداه لقيددداس الكفدددالم اللاتيدددة المدركدددة طبدددق  
طالبدا وطالبدة بواالدع ( 51)ا تتدسلل مدا المقياس نل  نينة ما مجتمع البحا اتتيدره نشدوا،ي

و وبعد اجرال التجربة ايستطانية ومراجعة استجاباه الطلبة اتضد   إناا( 25)لكور و( 25)
طبيددق نلدد  نينددة التحليددل تلل ننددد الطلبددة و و ىددب  المقيدداس جدداه ا  ا جميددع الفقددراه واضددحة

( 011)مددع البحددا بواالددع طالبددا وطالبددة اتتيددروا نشددوا،يا مددا مجت( 211)ايحىددا،  والبددال  
 .إناا(011)لكور و
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 :القوة التمييزية لفقرات مقياس الكفاءة الذاتية املدركة -

 : Exterenc group سلوي العينتيا المتطرفتيا  -0
نينددة يتناسددي حجم ددا وندددد الفقددراه المددراد تحليل ددا و ال  إلدد تحتدداا نمليددة الفقددراه  

-0)ندد الفقدراه يجدي  ا ي يقدل ندا  إل ينة  فراد الع نداد  ا نسبة  إل  Nunnallyيشير 
لدلل  تدم  (Nunnally,1987:p.262)ولل  لتقليل فدرن المىدادفة فدو نمليدة التحليدل ( 5

كليددداه مدددا مجتمدددع البحدددا وبالطريقدددة العشدددوا،ية ( 01)طالدددي وطالبدددة مدددا ( 211)اتتيدددار 
يي يددة للفقددراه و ولمعرفددة القددوم التم ااألنددامددا ( 011)مددا الددلكور ( 011)البسدديطة وبواالددع 

استعمل  سلوي المجمونتيا المتطرفيا و ال رتبه الدرجة الكلية التو حىل نلي دا  فدراد العيندة 
يجدداد الدرجددة الكليددة لكددل مسددتجيي)تنا ليددا  نلدد  المقيدداس مددا تددال اتتيددار ( بعددد التىددحي  وا 
من ددددا وسددددميه %( 25)مددددا الدددددرجاه وسددددميه بالمجمونددددة العليددددا و دندددد  %( 25) نلدددد  
وتدم اسدتعمال ايتتبدار التدا،  لعينتديا مسدتقلتيا يتتبدار ديلدة الفدروق بديا .نة الدنيابالمجمو 

تبدديا  ا جميددع فقددراه  إحىددا،ياالمجمددونتيا العليددا والدددنيا لكددل فقددرم و وبعددد معالجددة البياندداه 
وبقد  ( 010)ودرجدة حريدة  (05,0)مقياس الكفالم اللاتية المدركة ممي م نند مسدتوى ديلدة 

 :يوض  لل  (  0) فقرم وجدول ( 55)كوا ما يت المقياس
 (1)جدول 

 يبين القوة التمييزية لفقرات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة

 

 ت

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 القيمة

 التائية
الوسط  النتيجة

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

 دالة  35632 1544743 253235 1561321 351153 .1

 دالة  25266 1547625 353716 1535171 356115 .2

 دالة 65417 1544137 355121 3524251 456115 .3

 دالة 45253 1514236 453317 3547112 452353 .4

 دالة 45624 3571511 154371 1541653 251362 .5

 دالة 55726 1524323 251534 1553213 352124 .6

 دالة 55242 1535162 155664 1551412 256115 .7

 دالة 55372 1522523 156372 1552473 255121 .2

 دالة 25331 1511152 152673 1556365 353543 .1

 دالة 25124 1522721 253331 1533542 352524 .13

 دالة 55735 1566213 351147 1533477 453451 .11

 دالة 65222 1573253 256136 1543272 351234 .12

 دالة 65731 1571321 254242 1541121 352524 .13

 دالة 35137 1535124 357257 1532613 453251 .14

 دالة 65464 1542166 353265 1521672 351621 .15

 دالة 25736 1533524 251461 1546323 354513 .16
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 دالة  25676 1535223 157434 1541567 352321 .17

 دالة  25461 1522571 152761 1547125 354371 .12

 دالة  15212 3512111 153214 1562313 351773 .11

 دالة  135576 1536244 251416 1534255 453531 .23

 دالة  45452 1511511 157722 1556254 255241 .21

 دالة  125651 1521377 2532212 1523516 454274 .22

 دالة  25145 1542343 257722 1516213 452212 .23

 دالة  115673 1532354 253717 1514775 453451 .24

 دالة  115111 1522254 255133 1536321 452655 .25

 دالة 75432 1531521 252524 1522214 451153 .26

 دالة  15371 1531366 156312 1555422 352321 .27

 دالة  75236 1544762 252132 1512733 451621 .22

 دالة  35211 1543552 255121 1542473 353274 .21

 دالة 55522 1537575 354513 1532613 453622 .33

 دالة  15332 3511221 152524 1544277 353122 .31

 دالة  75336 1532532 253214 1532747 357323 .32

 دالة  15211 1513212 255664 1511315 453442 .33

 دالة  15211 1536757 257722 3512447 452321 .34

 دالة  65213 1551416 251552 1512213 452335 .35

 دالة  55541 1523123 356111 3527727 454771 .36

 دالة  75146 1512126 151321 1532154 353331 .37

 دالة  55122 1541162 251416 1555231 351621 .32

 دالة 75235 1521215 151552 1534741 352123 .31

 :  سلوي ناالة الفقرم بالدرجة الكلية -ي
لمعرفة القوم التميي ية للفقراه تم استعمال  سلوي ناالة الفقدرم بالدرجةالكليدة و ال تدم  

اسددتعمال معامددل ارتبدداط بيرسددوا يسددتتراا العاالددة ايرتباطيددة بدديا درجددة كددل فقددرم مددا فقددراه 
اسددتمارم نفسدد ا التدددو ( 211) المقيدداس و ال كاندده ايسددتماراه التاضددعة للتحليددل ايحىددا، 

تضعه للتحليل فو ضول  سلوي المجمونتيا المتطرفو و والد اسدتبعده الفقدراه التدو حىدله 
فدو حديا تقبدل الفقدراه التدو تحىدل  (Ebel)وفدق معيدار ( 1105)نل  معامل ارتباط  الل مدا 

ة وبعددد معالجدد (Eble,1972:p.406).و كثددر وفددق هددلا المعيددار( 1105)نلدد  معيددار ارتبدداط 
 .يوض  لل ( 2)يع الفقراه ممي م وجدول تبيا  ا جم إحىا،ياالبياناه 
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 (2) جدول 

 يبين معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة

 معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت

1 35226 14 35561 27 35523 

2 35412 15 35426 22 35272 

3 35353 16 35321 21 35252 

4 35315 17 35312 33 35455 

5 35234 12 35215 31 35422 

6 35223 11 35214 32 35223 

7 35243 23 35437 33 35235 

2 35363 21 35271 34 35246 

1 35227 22 35463 35 35213 

13 35214 23 35357 36 35415 

11 35455 24 35322 37 35327 

12 35522 25 35426 32 35217 

13 35413 26 35344 31 35335 

 :  Reliabilityالثبات  -

 :تم استعمال طريقتيا فو إيجاد الثباه
 : Granbach Alphaطريقة الفاكرونباو  -0
تسددتند هددلد الطريقددة نلدد  اينحددرال المعيددارى للمقيدداس واينحددرال المعيددارى للفقددرم  

اسدددتمارم مدددا اسدددتماراه نيندددة التحليدددل ( 011)المفدددردم و ولتحقيدددق هدددلا ايجدددرال اسدددتعمله 
وهدو معامدل ثبداه ( 1150)،  اتتيره نشوا،يا طبقه معادلة  لفا ال بل  معامل الثبداه ايحىا

 .يمكا الركوا اليه
 : Split half methodطريقة التج ،ة النىفية  -2
يجاد الثباه ب دلد الطريقدة اسدتعمله ايسدتماراه لات دا التدو اسدتعمله فدو اسدتتراا ب 

ية نا ال وجية و ىدب  المقيداس يتكدوا مدا نىدفيا و الثباه بطريقة  لفا تم فر  الفقراه الفرد
ونندد ( 1152)وتم احتساي معامل ايرتباط بطريقة بيرسوا لكل ما نىف  المقيداس و ال بلد  

 .ليهإوهو معامل ثباه يمكا الركوا ( 1155)تىحيحه بمعادلة سبيرماا بل  
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 :المقياس بىورته الن ا،ية -
فقدرم و مدام ( 55)بىدورته الن ا،يدة مللفدا مدا   ىب  مقيداس الكفدالم اللاتيدة المدركدة 

تنطبق تمامدا و تنطبدق كثيدرا و تنطبدق بدرجدة متوسدطة و تنطبدق اللديا و )كل فقرم تمسة بدا،ل 
فدو الفقدراه ابيجابيدة والعكدس للفقدراه ( 5و5و5و2و0) وتحىل البددا،ل نلد  القديم ( ي تنطبق

 .درجة( 005)وبمتوسط فرض   (055 -55)السلبية وبلل  تتراوح درجاه المقياس بيا 
 الباحثة  إنداد: مقياس المرونة النفسية  -2

 (مقياس المرونة النفسية)نظر ملحق الدراسة ا: ماحظة
و طالبدة  051نلو نينة استطانية ندددها ( مقياس المرونة النفسية)تم تطبيق  دام البحا و 

ىداحيت ما للتطبيدقو وللد  ولل  ب دل التحقق مدا ضدبط  دام البحدا وتقنين مدا للتحقدق مدا 
 : وفقا  لما يلو

 صدق املقياس: أوأل: 

 :تم التحقق ما ىدق المقياس بطريقتيا وهما  
 : صدق احملكمني  - أ

نرض المقياس بىورته المبد،يدة نلد  بعدض  سداتلم نلدم الدنفس وطلدي الدي م ابددال  
راسة و وكداا وج ة نظرهم بىدد نباراه المقياس ما حيا مدى وضوح ا ومناسبت ا لعينة الد

فضدا ( فدسكثر% 55بل ده )ما نتا،  التحكيم اببقال نلد  العبداره التدو حدا ه نسدبة ايتفداق 
ضدول ارال  و والد تم تعدديل العبداراه فدو اآلترنا حلل بعض العباراه وت يير ىيا ة بعض ا 

 ( 0ملحق رالم . )المحكميا و المقياس فو ىورته األولية
 : العاملي  صدقال - ب

 Principalهدددلا األسدددلوي وفقدددا  لطريقدددة المكونددداه األساسدددية  ثدددةالباح اسدددتتدمه
Component وضدددع ا هدددوتيلين   التدددوHotelling متعامددددا  تددددوير المحددداور تددددويرا   وتدددم 

  .Kaiser Normalization  بطريقة الفاريماكس وفقا  لمح  كاي ر
مددل ومحدد  كدداي ر لتحديددد ندددد العوامددل المستتلىددة وهددو محدد  يوالددل اسددتتان العوا

تشبع ب دا ثاثدة بندود  التوالعوامل  يقبلحيا  (0) التو يقل جلرها الكاما نا الواحد الىحي 
وبالتدددالو ي يدددتم النظدددر الدددو  (.1151) ندددابحيدددا ي يقدددل تشدددبع البندددد بالعامدددل  ونلددد  األالدددل

  1151المفرداه التو تكوا درجة تشبع ا بالعوامل المستتلىة  الل ما 
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مفردم لقياس المرونة النفسديةو  55األولية مكوا ما  تم تطبيق المقياس فو ىورته 
و  21و   5و   5و  2)و رالام ددا ( 5)هددلا ونتيجددة للتحليددل العدداملو تددم حددلل العبدداراه نددددها 

مفددردم  تددر  تمثددل نبدداراه مقيدداس المرونددة النفسددية  50وايحتفدداظ بعدددد ( 55و  55و  52
مفدردم و الثالدا  02انو مكدوا مدا مفدردم و الثد 05األول مكدوا مدا ()نوامل 5)ومقسمة فو 
ملحدق . )فقدرم 50و وبدلل  يتكدوا المقيداس فدو ىدورته الن ا،يدة مدا  (مفرداه 02مكوا ما 

 (2رالم 
والددد تددم حسدداي مىددفوفة معدداماه ايرتبدداط وحددلل المفددرداه التددو تكددوا معدداماه  

حدددد وبحسداي اليمدة م 1125 و  الدل مددا  1151ارتباط دا بكدل المفدرداه  و معظم ددا  كبدر مدا 
وهدلا يعندو نددم وجدود مشدكلة اي دواا  1111110مىفوفة ايرتباط وجد  ا اليمته  كبر مدا 

 . التطو بيا المت يراه
 .بعد تدوير المحاور المرونة النفسيةلمقياس  العاملوالتحليل  نتا، يوض   التالو والجدول

 التباين الكلي المفسر للعوامل الثالثة المستخلصة ( 3)جدول 

 (قبل وبعد التدوير)رونة النفسية لمقياس الم

 مجموع مربعات بعد التدوير مجموع مربعات قبل التدوير العامل

الجذر 

الكامن لكل 

 عامل

نسبة التباين 

الذي يفسره كل 

 عامل

نسبة التباين 

التراكمي أو 

 التجميعي

الجذر الكامن 

 لكل عامل

نسبة التباين 

الذي يفسره كل 

 عامل

نسبة التباين 

و التراكمي أ

 التجميعي

1 12575 45572 45572 14511 34561 34561 

2 1563 23541 61521 13513 24564 51524 

3 5523 14514 23536 1527 24532 23533 

 وجميع هلد العوامل يكوا الجلر الكاما  كبر ما الواحد الىحي  
 بعد تدوير المحاور اتهاعبوتشالعوامل  مصفوفة ( 4  ) جدول

 (3533التشبع األقل من تم حذف معامالت )

رقم 

 البند

رقم  العوامل الثالثة

 البند

 العوامل الثالثة

1 2 3  1 2 3  

1 3577     25 3513     

2     26     3513  

3  3511    27  3526    

4   3512    22   3513    

5     3513  21     3527  

6 3513      33 3511      

7     31   3513    

2     32     3527  

1 3513      33 3521      
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13   3527    34   3513    

11     3521  35     3513  

12 3512      36 3513      

13   3512    37 3511      

14     3521  32 3512      

15  3524    31 3513      

16    3521  43 3513      

17 3513     41 3523      

12 3513      42      

11   3511    43      

23     44     3523  

21 3512      45   3521    

22   3522    46     3576  

23     3527  47     3513  

24 3512      42       

  12 12 17 عدد مفردات العامل

مدع    مدا العوامدل   1151 تقدل ندا  التدوجميع العباراه لاه التشبعاه  حلفه والد 
 .األربعة التو  سفر نن ا التحليل العاملو لمفرداه المقياس

مددا ( نوامددل 5)مجمونددة  اسددتتانتددم  العدداملونتددا،  التحليددل  فددولمددا جددال  وطبقددا  
 :كاآلتووه   المرونة النفسيةواس يتكوا من ا مقي التو العوامل

 مع العوامل المستخلصةعات الدالة بالبنود ذات التش يوضح ( 5 ) جدول

 العدد دوالبن مارقأ العامل

1 1 – 6 – 1 – 12- 17 – 12- 21-24-25-33-33-36-37-32-31-

43-41 

17 

2 3 -4 -13 -13 -15 - 11-22-27-22-31-34-45  12 

3 5 -11 -14 - 16-23-26-21 – 32 – 35 – 44 – 46 - 47 12 

نلدد  ( 1110) مسددتوىلاه تشددبعاه دالددة ننددد  منبددار  05الجدددول وجددود  مددا يتضدد  
المكوندداه تدددور حددول   ن دداومضدداميا هددلد العبدداراه يتضدد   معددانو وبمراجعددة والعامددل األول

و ( لنفسديةالعامل ايجتمانو للمروندة ا)ايجتمانية للمرونة النفسية للا  طلق نلو هلا العامل 
نلد  العامدل ( 1110) مسدتوىلاه تشدبعاه دالدة نندد  منبار  02الجدول وجود  ما يتض كما 
المكونداه اينفعاليدة تددور حدول   ن داومضاميا هدلد العبداراه يتضد   معانو وبمراجعةو  الثانو

 يتضد و كمدا ( العامدل اينفعدالو للمروندة النفسدية)للمرونة النفسية للا  طلق نلو هدلا العامدل 
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 الثالددانلدد  العامددل ( 1110) مسددتوىلاه تشددبعاه دالددة ننددد  اهنبددار  02الجدددول وجددود  مددا
المكوندداه العقليددة للمرونددة تدددور حددول   ن دداومضدداميا هددلد العبدداراه يتضدد   معددانو وبمراجعددة

 (.العامل العقلو للمرونة النفسية)النفسية للا  طلق نلو هلا العامل 
  و ( 02:  0)ضدما البعدد األول العقلدو العبداراه ترتيي العباراه بحيدا يت إنادمثم تم

 (. 50:  25) و البعد ايجتمانو العباراه (  25:  05) البعد اينفعالو العباراه 
  ثباتال: ثانيًا:  

 :تم حساي ثباه ايتتبار بطريقتيا 
 . طريقة  لفا كرونباو للثباه:  األولو -  
 الفرنيدة المقيداس  بعداد ثبداه حسداي تدم حيدا كرونباوو  لفا بطريقة الثباه حساي تم 

 .كرونباو  لفا بطريقة ايتتبار ثباه(  0 ) رالم جدول ويوض  ككل؛ المقياس ثباه وحساي
 كرونباو  لفا بطريقة ايتتبار ثباه  ( 0 ) رالم جدول

 البعد االجتماعي البعد االنفعالي البعد العقلي

ألفا كرونباخ  المفردة

عند حذف 

 المفردة

ونباخ ألفا كر المفردة

عند حذف 

 المفردة

ألفا كرونباخ  المفردة

عند حذف 

 المفردة

1 35151 1 35151 1 35214 

2 35151 2 35152 2 35213 

3 35151 3 35154 3 3522 

4 35152 4 35152 4 35226 

5 3515 5 35153 5 35135 

6 35151 6 35153 6 35225 

7 35151 7 35152 7 35222 

2 35151 2 35152 2 35151 

1 35151 1 35152 1 35152 

13 3515 13 35152 13 3515 

11 35153 11 35153 11 35151 

12 3515 12 35152 12 35151 

    13 35153 

    14 35152 

    15 35154 

    16 35152 

    17 35154 

    12 35152 

الفا 

للبعد 

 35153 ككل

الفا 

للبعد 

 35135 ككل

الفا 

للبعد 

 35155 ككل
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وجميع القديم تشدير الدو  ا ثبداه كدل بعدد يدنتفض نندد حدلل المفدردم وهدلا مدا يعندو  
 ثباه األبعاد الفرنية لاتتبار و ا حلل    ما المفرداه يلثر سلبا نلو درجة ثباه المقياس 

 معامل ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس وللمقياس ككل(  7) جدول 

 عند حذف البعد كرونباخ ألفا معامل بعدال

 35112 العقلي

 35116 االنفعالي

 35116 االجتماعي 

 35112= ألفا كرونباخ للمقياس ككل 

 .الثباه ما نالية بدرجة يتمتع المقياس  ا السابق الجدول ما يتض 
 لدراسة ومناقشتهانتائج ا: 

 البحدا تحليدل النتدا،  الن ا،يدة التدو  سدفر نن دا تطبيدق  دواه الجد ل يتنداول هدلا 
 وتفسدير هدلد النتدا،  وللد  ب ددل) المرونة النفسدية لم اللاتية المدركةو مقياسالكفا مقياس)

ودراسدة الفدروق فدو  (المروندة النفسدية مسدتوىالكفدالم اللاتيدة المدركدة و و  مسدتوى (دراسدة
ايالتىدداد  وايجتمددانو  مسددتوىمت يددر  البحددا التددو تعدد   الددو مت يددر  الفرالددة الدراسددية وال

نينددة مددا طالبدداه معلمدداه ريدداض  لدددى البحددا االددة بدديا مت يددر لةسددرم و وكددلل  دراسددة الع
 .وتوىياته البحا لمقترحاه تعرض الباحثة ثم .األطفال

اسدددتتدمه الباحثدددة الر مددة ابحىدددا،ية للعلدددوم  دراسددةوللتحليددل ايحىدددا،و لبيانددداه ال 
 SPSS: Statistical Package for the Socialايجتمانيددة المعروفددة باسددم 

Sciences v.18  
 األول دراسةال اإلجابة علي سؤال:  

طالباه معلماه رياض  ىالكفالم اللاتية المدركة لد ىما مستو "ينن السلال األول 
 "األطفال؟

تيدة المدركدة نلدو نيندة تم تطبيق مقياس الكفالم اللا دراسةولإلجابة نلو السلال األول لل
لطالبدداه المعلمدداه ريدداض مددا ا دراسددةمتوسددط درجدداه اسددتجاباه نينددة ال و وحسدداي دراسددةال

مفدردم يتطلدي ابجابدة نلي دا اتتيدار  37األطفال نلدو المقيداسو وحيدا  ا المقيداس يتضدما 
ويتضددما ( مرتفعددة - 3متوسددطة و  -2منتفضددة و  -1)بدددا،ل متدرجددة  ةالطالبددة  حددد ثاثدد

و المجددال اينفعددالوو المجددال ايجتمددانو و مجددال ايىددرار والمثددابرم)المقيدداس تمسددة مجددايه 
والامده الباحثدة بحسداي المتوسدط الحسدابو واينحدرال (. المجال المعرفدو و المجدال األكداديمو
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المعيدددار  لكدددل بعدددد مدددا  بعددداد المقيددداس وللمقيددداس ككدددل وللددد  بحسددداي المتوسدددط الحسدددابو 
( ندددد العينددة÷ مجمددوع حاىددل ضددري كددل تكددرار فددو الدرجددة المقابلددة = المتوسددط الحسددابو )
 ( .78ه و  1430لفرا و وليد نبدالرحما تالد ا)

الكفالم اللاتية المدركة لكدل مجدال وللمقيداس ككدل بايسدتعانة بمقيداس  مستوىوتم تفسير 
 : إل ليكره المفسر للمتوسط الحسابو اللى يبينه الجدول الت

 مقياس ليكرت لتفسير المتوسط الحسابي للدرجات(  2 )جدول 

 مستوىال المتوسط الحسابي

 إلى من

 فضعي 1.66 1

 متوسط 2.33 1.67

 مرتفع 3 2.34

التددالو ابحىددالاه الوىددفية يسددتجاباه نينددة البحددا وتىددنيل (  5) ويوضدد  الجدددول  
نينددة البحددا بالنسددبة لكددل مجددال مددا مجددايه الكفددالم  لدددىالكفددالم اللاتيددة المدركددة  مسددتوى

 .اللاتية المدركة وللمقياس ككل
 دراسةعينة ال لدىلمدركة الكفاءة الذاتية ا مستوىوصف (  1)  جدول 

عدد  المجال

 المفردات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 لدى مستوىال

 العينة

 الترتيب

 5 متوسط 0,52 2,22 9 المجال االنفعالي

 4 متوسط 0,50 2,23 7 المجال االجتماعي

 3 متوسط 0,53 2,25 8 صرار والمثابرةمجال اإل

 1 سطمتو 0,46 2,33 8 المجال المعرفي

 2 متوسط 0,38 2,32 5 المجال األكاديمي

  متوسط 0,40 2,27 37 الكفاءة الذاتية المدركة ككل

يتضدد  مددا الجدددول السددابق  ا متوسددطاه درجدداه اسددتجاباه العينددة نلددو مجددايه  
بالنسددبة لمجددايه الكفددالم اللاتيددة ( 2.33 – 1,67)الكفددالم اللاتيددة المدركددة تقددع فددو المددد  

الكفدالم اللاتيدة المدركدة  مسدتوىبالنسدبة للمقيداس ككدل وهدو مدا يشدير الدو  ا  المدركة وكدلل 
ويتضدد  مددا . مددا الطالبدداه المعلمدداه ريدداض األطفددال دراسددةنينددة ال لدددىبمجايت ددا متوسددطة 

المجددال ) مسددتوىالعينددة مددا حيددا ال لدددىالجدددول  ا ترتيددي مجددايه الكفددالم اللاتيددة المدركددة 
 (.اينفعالو – ايجتمانو -ار والمثابرم  ايىر  –ايكاديمو  –المعرفو 
 لددىالكفدالم اللاتيدة المدركدة  مسدتوىاألول بدسا  دراسدةبلل  يمكا ابجابة نلدو سدلال الو 

طبيعدددة التنشددد،ة  إلددد ويمكدددا تفسدددير للددد   .طالبددداه معلمددداه ريددداض األطفدددال هدددو متوسدددط
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بالضدعل و  ابحسداسو ثقافة التبعية والتضدوع  ااألناايجتمانية فو المجتمع التو تع   لدى 
 ا ا معتقدداه و حكامديلددالرجل نندد مواج دة المواالدل الىدعبة ممدا تلدق  إل وضرورم اللجول 

حددول لوات ددا بددسن ا  يددر الددادراه نلدد  التحدددى وي سدديما فددو المواالددل الىددعبة و والشددعور 
لمثدابرم بالعج  وايستسام فو حال الفشل و ناهي  نا ايبتعاد ندا ثقافدة المبدادرم وابىدرار وا

مدا  ااألندافطبيعة التنش،ة ايجتمانية التو تعدرض ل دا . و وضرورم بلل الج د بقدر ابمكاا 
بفقددداا الثقددة  ا ا شددعور يلدددشددسن ا  ا تحددد مددا الدددرات ا وطموحددات ا ودافعيددت ا و وتتلددق 

تلق معتقداه و حكدام حدول شتىديات ا تدلدى  إل بالنفس فو مواج ة التحدياه و مما يلدى 
ولكدد  نتددرا فتدام نلدد  مسددتوى .  ايلددمدنتفض  و متوسددط مددا الكفدالم اللاتيددة  مسددتوى إلد 

دي مرتفددع مددا الكفددالم اللاتيددة المدركددة لاه شتىددية الويددة ولكددا دوا التددروا نددا الوانددد األ
وايحترام تشدد الباحثة نل  ضرورم تعلديم الفتدام ثقافدة اتتدال القدرار وتحمدل مسدلوليته وتنميدة 

و واحتددرام الددنفس وندددم  اآلتددرار نندده و وثقافددة البددول لتطددس واينتددلدرم نلدد  التراجددع نددا االقدد
التراجع تحه    ض ط ما    شتن فيما يتن القراره المىيرية و كمدا يمكدا تفسدير هدلد 
النتيجة بسا ما يطر  ما ت يير ما الناحية النفسية لدى الطالبداه نتيجدة الظدرول الراهندة التدو 

لمعدالمو والضد ط النفسد  لمتاول ما مستقبل  يدر واضد  امجتمعاتنا ك يادم القلق وا اتمر ب 
نددم  إلد ويمكا ارجاع لل    يضا .  ا يلدو انعكس سلبا نل  معتقداه فعالية اللاه وابج اد

ممددا يرفددع مددا مسددتوى الكفددالم اللاتيددة المدركددة  اتلقدد  الطالبدداه تدددماه ارشددادية وتددوجي  
و فدالطاي يتعرضدوا اراسة النجاح فو م ماهبالمعرفة والم اراه للد ا ا و  و ندم ت ودهيلد

 إلدد نظددام دراسدد  جديددد متتلددل نمددا  لفددود فددو مدارسدد مو ممددا الددد يعرضدد م  إلدد فددو الجامعددة 
والمسدتوى المتوسدط مدا  بعض تبراه الفشل التو تلثر فو مسدتوى كفدالت م اللاتيدة المدركدةو

ممدا يتطلدي مدا الجامعداه مسدتوى التحىديل المتوالدع لددى الطالبداه  إل الكفالم اللاتية يشير 
البدرام   إنددادالعمل نل  رفع مسدتوى الكفدالم اللاتيدة لددى طالبات دا مدا تدال  إل  ا تسع  

 .المساندم نل  لل 
و ( 2111 )و ودراسدة الد ق (  2100) هلد الدراسة مع دراسدة فيدراا  واتفقه نتيجة 
و (2101) ال و بدو  دناوندة و ودراسدة (2115 )تالدى الو ودراسة ( 2115) دراسة ىقر و 

التدو جدال (. 2110)دراسدة المحسدا  و(  2105 )و ودراسة جديدد ( 2102 )ودراسة يعقوي 
معظم  فدراد العيندة في دا فدو المسدتوى المتوسدط مدا الكفدالم اللاتيدة المدركدة و ويفسدر للد   ا 
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ندة الدراسدة البي،اه العربية متقاربة فدو برامج دا ونادات دا وثقافات دا و و ا والدوع معظدم  فدراد ني
الحالية فو مستوى الكفالم اللاتيدة المدركدة فدو بعدد ابىدرار والمثدابرم والبعدد ايكداديم  والبعدد 

 ا هلد ايبعاد تعتمد نل  البندال المعرفد  لددى الفدرد  إل ايتاال  ثم البعد ايجتمان  و يشير 
المواالددل التددو   إلددثددم مدددى اكتسددابه للتبددراه المباشددرم و يددر المباشددرم و ومدددى تعددرض الفددرد 

تتطلددي القيددام ب ددلد السددلوكياه و وكددل للدد  يعتمددد بشددكل كبيددر نلدد  كفددالم الفددرد اللاتيددة و ثددم 
 Lynch  (2006) الدرته نل  األدال السوى فو م ماه حياته المتتلفة و وهلا ما  شدار اليده

يدة و والج دد ما  ا درجاه الطلبة ترتبط ارتفانا  و انتفاضدا بالكفدالم اللاتيدة والدافعيدة التارج
التطددوير لدددى  إلدد ممددا سددبق يمكددا  ا نسددتنت   ا الكفددالم اللاتيددة المدركددة بحاجددة . المبددلول

الطلبة الجامعييا الا ر بنا فو تلدق جيدل مندت  و يتمتدع بدرجدة ناليدة مدا الشدعور بالكفدالم و 
لمدركدة والقدرم نل  التكيل و وهلا يل م الجامعاه  ا تعمل نلد  رفدع مسدتوى الكفدالم اللاتيدة ا

وهدلا مدا  شدار اليده . لدى طاب ا مدا تدال اسدتتدام ايسدتراتيجياه المعرفيدة وفدوق المعرفيدة 
ما  ا ايدراكاه اللاتية والياه التنظيم الدلاتو يعدداا م مديا   Bandura  "(1997) باندورا"

يم الدلاه فو ف م الياه العاالة بيا المت يراه البي،ية والسلو  الناج  تجاه ا و ألا نملية تنظد
تبددراه ومعددارل وممارسدداه تسدداند نلدد   إلدد ورفددع مسددتوى الكفددالم اللاتيددة المدركددة يحتاجدداا 

 .ادرا  اللاه و ثم تشكل منظومة اللاه بجميع جوانب ا
 بدون "و ودراسدة  Green "( (2000)جدريا"يجدة هدلد الدراسدة مدع دراسدة وتتتلل نت 

Bong "1998) ) ليمون "وودراسة Lemons  "(2006)يا  ظ دروا   ا مسدتوى الكفدالم الدل
الفدروق الثقافيدة  إلد اللاتية المدركة لدى الطلبدة الجدامعييا مرتفعدة و والدد يعدود هدلا ايتدال 

تتلفده مدع كمدا ا.الفدرق فدو العيندة مدا حيدا العددد والتتىدن إلد بيا البي،تديا  و  نده راجدع 
 )ندددة والتايلدددة و  بدددو تي( 2105)  الجبدددورىو ( 2101 (اليددداس و ( 2115)دراسدددة سدددالم  

2100. ) 
 الثاني دراسةاإلجابة علي سؤال ال : 

مددا مسددتوى المرونددة النفسددية لدددى طالبدداه معلمدداه ريدداض "يددنن السددلال الثددانو 
 األطفال؟

نلدو نينددة  تدم تطبيدق مقيدداس المروندة النفسدية دراسدةولإلجابدة نلدو السدلال الثددانو لل
مددا الطالبدداه المعلمدداه ريدداض  ةدراسددمتوسددط درجدداه اسددتجاباه نينددة ال و وحسدداي دراسددةال
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مفدردم تمثدل نبداراه مقيداس المروندة  41ا المقيداس يتضدما إالمقيداسو وحيدا   األطفال نل
ويتطلدي ابسدتجابة لكددل ( العقلدوو اينفعدالوو ايجتمددانو)ة نوامدل ثددالنفسدية ومو ندة نلدو ثا 

(. مرتفعدة - 3و متوسطة  -2منتفضة و  -1)بدا،ل متدرجة  ةمفردم اتتيار الطالبة  حد ثاث
والامدده الباحثددة بحسدداي المتوسددط الحسددابو واينحددرال المعيددار  لكددل بعددد مددا  بعدداد المقيدداس 

مجمدوع حاىدل ضدري = المتوسدط الحسدابو )وللمقياس ككل ولل  بحساي المتوسدط الحسدابو 
 .(78ه و  1430وليد نبدالرحما تالد الفرا و ( )ندد العينة÷ كل تكرار فو الدرجة المقابلة 

المرونة النفسية لكل بعد بايسدتعانة بمقيداس ليكدره المفسدر للمتوسدط  مستوىم تفسير وت
 : إل الحسابو اللى يبينه الجدول الت

 مقياس ليكرت لتفسير المتوسط الحسابي لدرجات المرونة النفسية(  13) جدول 

المرونة  مستوى المتوسط الحسابي

 إلى من النفسية

 ضعيف 1.66 1

 سطمتو 2.33 1.67

 مرتفع 3 2.34

  وىدل دراسدةال التالو ابحىالاه الوىفية يسدتجاباه نيندة(  00) ويوض  الجدول  
وكدلل  بالنسدبة  الثاثدة األبعداد بالنسبة لكل بعد ما البحا نينة لدى المرونة النفسية مستوى

 .ككل للمرونة النفسية
 دراسةعينة ال لدىالمرونة النفسية  مستوى( 11) جدول 

دد ع البعد

 المفردات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 لدى مستوىال

 العينة

 الترتيب

 1 مرتفع 0,23 2,51 12 العقلي

 2 مرتفع 0,25 2,45 12 االنفعالي

 3 مرتفع 0,21 2,44 17 االجتماعي

  مرتفع 0,13 2,46 41 المرونة النفسية ككل

العينة نلدو  بعداد المروندة  يتض  ما الجدول السابق  ا متوسطاه درجاه استجاباه 
بالنسدددبة ألبعددداد المروندددة النفسدددية وكدددلل  بالنسدددبة ( 3 - 34و2)  النفسدددية تقدددع فدددو المدددد  

 لددىالعيندة مرتفدع  لددىالمروندة النفسدية  مسدتوىالنفسية ككل وهو ما يشدير الدو  ا  للمرونة
ي  بعدداد ويتضدد  مددا الجدددول  ا ترتيدد. نينددة البحددا مددا الطالبدداه المعلمدداه ريدداض األطفددال

 (.ايجتمانو -اينفعالو  –العقلو ) مستوىالعينة ما حيا ال لدىالمرونة النفسية 
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المروندة النفسدية  مسدتوىالثدانو بدسا  دراسدةبلل  يمكدا ابجابدة نلدو سدلال الو  
وهلا ملشدر جيدد يددنونا للتفدالل  .مرتفع مستوىطالباه معلماه رياض األطفال هو  لدى

مة الجاني النفس  وايجتمان  فو حيام  فراد شدريحة م مدة مدا كونه يساند نل  التنبل بسا
شددرا،  مجتمعنددا وهددم طلبددة الجامعددة الددليا تقددع نلدد  ندداتق م مسددلولية حيددام المجتمددع فددو 

  Newman"نيومدداا"تعريددل  إلدد لنتيجددة مسددتندم المسددتقبل القريددي و وتفسددر الباحثددة هددلد ا
حداا الىادمة والمحدا والمواالدل الضدا طة القدرم نل  التكيل مع اي" للمرونة النفسية بسن ا 

نملية مستمرم يظ ر ما تال ا الفرد سدلوكا تكيفيدا فدو مواج دة المحدا و " وه  " المتواىلة 
حيددا تفسددر هددلد النتيجددة  (Newman,2000:p.62)" والىدددماه ومىددادر الضدد ط النفسدد 

ار المترتبدة نلد  نوامدل تمتع  فراد العينة ما نوامل الوالاية التو تمكن م ما مواج دة ايثد إل 
الض ط والتطرو فالمرونة تشمل التعرض لعوامل الض ط ووجود نوامدل والايدة و وهدلد العوامدل 
تكددوا بمثابددة نامددل محفدد  نددا طريددق تعددديل ايسددتجابة للمتدداطر والضدد وط لتقليددل احتماليددة 

 والدددد  شدددار.  (Pienar,2007:p.246)"بيندددار"النتدددا،  السدددلبية و وهدددلا مدددا يلكددددد نمدددولا 
 ا المرونددة ي تعندد  حيددام الفددرد بدددوا ضدد وط  و ظددرول  يددر  إلدد  Grotberg"جروتبيددرا "

ما،مددددددددة و لكن ددددددددا تعندددددددد  كيفيددددددددة التعامددددددددل بفانليددددددددة مددددددددع ضدددددددد وط الحيددددددددام التددددددددو ي 
حيا  ا تكرار الظدرول الضدا طة التدو يعيشد ا الطلبدة  (Grotberg,2003: p.1).مفرمن ا

ة تساند نل  القدرم نلد  التكيدل مدع تلد  الظدرول كالظرول ايسرية وايالتىادية وايجتماني
و وبالتددالو رفددع مسددتوى المرونددة النفسددية التددو تمكددن م مددا ايسددتمرار والنجدداح فددو الحيددام 
واجتيا  الىعاي التو تواج  م و كما اا الطلبدة يتميد وا بقددرت م نلد  التفاندل مدع األنشدطة 

كدداف  مددا المعلومدداه المتعلقددة بدراسددت م  الطابيددة كاينشددطة الفنيددة والترفي يددة وامددتاك م الدددر
 كثددر الدددرم نلدد  (   25:  2102شددقورم و )كمددا  ن ددم كمددا يددرى . والمعددارل والتبددراه العامددة 

الامددة ناالدداه اجتمانيددة سددليمة  مسددايرم  فددراد المجتمددع مددا تددال تقددبل م ل ددم واحتددرام م وا 
 .إيجابية مع م 

ندة لددى  فدراد ني ةالحاليد   الدراسدةالمروندة الدلى  ظ رتده نتدا، ا ارتفداع مسدتوى كما  
المددددرنيا التددددو  شدددداره الي ددددا  األفددددراد ا الطلبددددة يتىددددفوا بىددددفاه  إلدددد وتشددددير  الدراسددددة

" لدددددددوينس"و  (Rutter,1985,p.598)" روتدددددددر"و  (Kobasa,1979,p.1-11)"كوبدددددددا ا"
(Lyons,1991,p.93)  آتدرواكوندور و "و "(Connor & Davidson ,2003:p.76) 
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نيا اتىفوا بالقددرم نلد  رليدة الت ييدر كتحدد وبكفداح تجداد األهددال الشتىدية بسا الطلبة المر 
والجمانية ويلمندوا  ا للضد وط تدسثيرا الويدا وهدم  كثدر الددرم نلد  التكيدل للت ييدر و ويتسدموا 

وتعتقد الباحثة  ا الض وط النفسية ال ا،لة التو تتعدرض ل دا الفتدام . بالىبر والتفالل واييماا
منحددت م الدددرم ناليددة مددا المرونددة النفسددية تددلهل م بايسددتمرار فددو الحيددام و  داتددل المجتمددع الددد

يا فدو المواالدل اآلتدر ابيجابية و ير سلبييا فو تعامل م مدع  إل  يملاوهلا يدل  ا الطالباه 
والدلى  كدد  ا ( نظرية هانس سيل )فو نظريته " سيل "وهلا يتفق مع ما لهي اليه . والتبراه

مروندددة النفسدددية يمتلددد  الددددراه مواج دددة ضددد وط الحيدددام النفسدددية و الشدددتن الدددلى يتمتدددع بال
ايجتمانيدددة وايالتىدددادية وحتددد  السياسدددية و ويمتلددد  الددددرم نلددد  التوافدددق اييجددداب  النفسددد  

والدد . (Selye,1965,p.27).وايجتمان  مع لاتده ومدع البي،دة ايجتمانيدة والبي،دة الطبيعيدة
و ودراسدة  Werner" (1982) ويندر"دراسدة ة مدع مدا توىدله اليده اتفقده نتيجدة هدلد الدراسد

ودراسدة ال ( 2100)و ودراسة ىدحبه  Anaser & Sandman(2000)الناىر وساندماا 
فددددو  ا الطلبددددة ( 2102)و ودراسددددة ال هيددددرى ( 2115)و ودراسددددة التطيددددي ( 2115) دددد ال 

و  Campbell  "(2009) كامبددل"يتسددموا بمرونددة نفسددية ناليددة و كمددا اتتلفدده مددع دراسددة 
 .(2102)رم شقو 
 دراسةثالث للاإلجابة علي السؤال ال: 

فددو الكفددالم  إحىددا،ياهددل توجددد فددروق دالددة : "نلددو  دراسددةيددنن السددلال الثالددا لل 
ايالتىداد   مسدتوىال) اللاتية المدركة لدى طالباه معلماه رياض األطفال تعد   الدو مت يدر  

 "؟(الفرالة الدراسية – لةسرم
 :تتبار ىحة الفرضيا التاليياولإلجابة نلو هلا السلال تم ا

وفدق ) بديا متوسدطاه درجداه مجمونداه الدراسدة ي يوجد فرق لو ديلدة إحىدا،ية -
نلدو مقيداس الكفدالم ( مرتفدع -متوسدط  –منتفض : ايالتىاد  لةسرم  مستوىال

 .اللاتية المدركة لدى طالباه معلماه رياض األطفال
وفدق ) اه مجمونداه الدراسدةة بديا متوسدطاه درجدي يوجد فرق لو ديلدة إحىدا،ي -

نلو مقياس الكفالم اللاتية ( الرابعة -الثالثة  –الثانية  -ايولو : الفرالة الدراسية 
 .المدركة لدى طالباه معلماه رياض األطفال
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 اختبار صحة الفرض الفرعي األول: 

 مسدتوىوفق ال) دراسةبيا متوسطاه درجاه مجموناه ال ي يوجد فرق لو ديلة إحىا،ية -
نلدو مقيداس الكفدالم اللاتيدة المدركدة ( مرتفدع -متوسدط  –مدنتفض : التىاد  لةسدرم اي

 .لدى طالباه معلماه رياض األطفال
ر  لددرجاه يتتبار ىحة هلا الفرض تم حسداي المتوسدط الحسدابو واينحدرال المعيدا 

 -متوسدط  –مدنتفض )ايالتىداد  لةسدرم  مستوىوفق مت ير ال دراسةاستجاباه مجموناه ال
 : التالو ( 02) نلو مقياس الكفالم اللاتية المدركة ويوض  لل  الجدول ( مرتفع

  دراسةاإلحصاءات الوصفية لمجموعات ال(  12)جدول 

 علي متغير الكفاءة الذاتية المدركة

مجاالت الكفاءة 

 الذاتية المدركة

االقتصادي  مستوىال

 لألسرة

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0,69 1,75 26 منخفض فعالياالن

 0,49 2,27 77 متوسط

 0,25 2,41 47 مرتفع

 0,52 2,22 150 إجمالي

 0,55 1,75 26 منخفض االجتماعي

 0,48 2,22 77 متوسط

 0,29 2,50 47 مرتفع

 0,50 2,23 150 إجمالي

 0,67 1,88 26 منخفض االصرار والمثابرة

 0,51 2,26 77 متوسط

 0,35 2,45 47 مرتفع

 0,53 2,25 150 إجمالي

 0,64 2,11 26 منخفض المعرفي

 0,44 2,27 77 متوسط

 0,23 2,55 47 مرتفع

 0,46 2,33 150 إجمالي

 0,45 2,21 26 منخفض االكاديمي

 0,41 2,25 77 متوسط

 0,20 2,50 47 مرتفع

 0,38 2,32 150 إجمالي

الكفاءة الذاتية 

 المدركة ككل

 0,49 1,94 26 منخفض

 0,40 2,25 77 متوسط

 0,15 2,48 47 مرتفع

 0,40 2,27 150 إجمالي
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ويتض  ما الجدول السابق  ا متوسط درجاه استجاباه العيندة يرتفدع بارتفداع  
ايالتىداد  لةسدرم ارتفدع  مسدتوىايالتىاد  لاسدرم بمعندو  نده كلمدا ارتفدع ال مستوىال

 .نينة البحا ما الطالباه المعلماه رياض  طفال ىلدالكفالم اللاتية المدركة  مستوى
متوسط  –منتفض )اه يمستو  ةايالتىاد  ثاث مستوىوحيا يتضما مت ير ال 
فللتحقق ما الديلة ابحىدا،ية للفدرق بديا المتوسدطاه تدم اسدتتدام اتتبدار ( مرتفع -

 :التالو( 05) تحليل التبايا  حاد  ايتجاد ويوض  لل  جدول 
 تحليل التباين أحادي االتجاه(  13) جدول 

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 االحصائية

دالة عند  16,79 3,77 2 7.54 بين المجموعات انفعالي

 مستوى

0,01 
  0,23 147 33,00 داخل المجموعات

   149 40,54 المجموع

دالة عند  24,10 4,66 2 9,31 بين المجموعات اجتماعي

 مستوى

0,01 
  0,19 147 28,41 داخل المجموعات

   149 37,72 المجموع

 إصرار

 ومثابرة

دالة عند  11,01 2,74 2 5,48 بين المجموعات

 مستوى

0,01 
  0,25 147 36,55 داخل المجموعات

   149 42,03 المجموع

دالة عند  10,22 1,91 2 3,82 بين المجموعات معرفي

 مستوى

0,01 

  0,19 147 27,48 داخل المجموعات

   149 31,30 المجموع

دالة عند  8,46 1,14 2 2,27 بين المجموعات اكاديمي

 مستوى

0,01 

  0,13 147 19,72 داخل المجموعات

   149 21,99 المجموع

الكفاءة 

الذاتية 

المدركة 

 ككل

دالة عند  19,15 2,48 2 4,96 بين المجموعات

 مستوى

0,01 

  0,13 147 19,05 داخل المجموعات

 المجموع
24,01 149   

 01و0 مسددتوىننددد  إحىددا،يادالددة ( ل)يتضدد  مددا الجدددول السددابق  ا اليمددة 
مما يعنو وجود فروق بيا مجموناه البحا فو الكفالم اللاتية المدركة وللتعرل نلو 

التحليددل التددالو الفددروق األالددل معنويددة مىدددر الفددروق واتجاه ددا تددم اسددتتدام اتتبددار 
(LSD ) التالو( 05) ويوض  لل  الجدول : 
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 للنتائج ذات الداللة اإلحصائية( LSD)نتائج التحليل التالي ( 14 )جدول 

 المجال
الفروق بين 

 المجموعات

فرق 

 المتوسطات

الداللة 

 االحصائية
 اتجاه الفرق

 مستوىلصالح ال 0,01 0,514 منخفض -متوسط  انفعالي

 0,01 0,657 منخفض –مرتفع  االقتصادي المرتفع

 مستوىلصالح ال 0,01 0,47 منخفض -متوسط  اجتماعي

 0,01 0,746 منخفض –مرتفع  االقتصادي المرتفع

 0,01 0,276 متوسط –مرتفع 

 إصرار

 ومثابرة

 مستوىلصالح ال 0,01 0,383 منخفض -متوسط 

 0,01 0,571 نخفضم –مرتفع  االقتصادي المرتفع

 0,05 0,188 متوسط –مرتفع 

 مستوىلصالح ال 0,01 0,44 منخفض –مرتفع  معرفي

 0,01 0,278 متوسط –مرتفع  االقتصادي المرتفع

 مستوىلصالح ال 0,01 0,294 منخفض –مرتفع  أكاديمي

 0,01 0,253 متوسط –مرتفع  االقتصادي المرتفع

الكفاءة الذاتية 

 ككل

 مستوىلصالح ال 0,01 0,315 منخفض - متوسط

 0,01 0,542 منخفض –مرتفع  االقتصادي المرتفع

 0,01 0,227 متوسط –مرتفع 

ايالتىددداد   مسدددتوىيتضدد  مدددا نتدددا،  الجددددول السدددابق  ا الفدددروق لىدددال  ال 
المتوسدط  مسدتوىالمتوسط والمدنتفضو وكدلل  لىدال  ال مستوىالمرتفع نلو حساي ال

ايالتىدداد  لةسدرم يدلثر فددو  مسدتوىالمددنتفض ممدا يعندو  ا ال توىمسدنلدو حسداي ال
الطالبداه المعلمداه ريداض  طفدال و و نده توجدد فدروق لاه  لدىالكفالم اللاتية المدركة 
 مسدددتوىالكفدددالم اللاتيدددة المدركدددة تعددد   الدددو مت يدددر ال مسدددتوىديلدددة احىدددا،ية فدددو 

 ا تددوفر  إلدد يرجددع  للدد   والددد .المرتفددع مسددتوىايالتىدداد  و ا تلدد  الفددروق لىددال  ال
مستوى اجتمان  واالتىادى مرتفع ألسرم الطلبة ي يد ما فرىت م فو التعدرض لتبدراه 

اينتقدداد بالقدددرم نلدد   لدددي مجديدددم و وبالتددالو فدداا ثقددت م بسنفسدد م تدد داد بحددا يدد داد 
فالمجدال ( 555: 2105اليوسدلو .)النجاح فو العديدد مدا الم مداه التدو يكلفدوا ب دا

فيدده الفددرد يددلثر فددو نمددود تددسثيرا كبيددرا فددالا سدداند هددلا المجددال نلدد  اشددباع  الددلى ينشددس
الحاجاه األساسية للفرد بيولوجية كانه  م نفسية  ثر لل  إيجابيا فو  سداليي توافقده و 
 مددا الا تعدددده مواالددل الحرمدداا و اده و فدداا التددوتر يبقدد  ما مددا للفددرد وسددول تعددان  

لا ناش داتل اسدرم لاه إوالفرد ( 015: 0555دمن ورى و .)الشتىية ما ايضطراي
سددرية و محققددا مسددتوى االتىددادى واجتمددان  مرتفددع هددلا يجعلدده راضدديا نددا حياتدده األ
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لحاجاته وطموحاته و واثقا فدو نفسده ومقددرا للاتده بمدا يجعلده يعديش شدعور السدعادم و 
مروسد  و  الع.)كفدالم لاتيدة ناليدة اوبما يشجعه ويدفعه ألا يكوا متفا،ا لحاضرد و ول

و ودراسدددة ( 2105)وتتفدددق نتيجدددة هدددلد الدراسدددة مدددع دراسدددة اليوسدددل ( 50:  2102
  آتدرواريتشدماا و "و ودراسدة Godbaldy & Nery (1984)" جودبالددى ونيدرى"

Richman &etal  "(1995)  جددون  وجددول " و ودراسددة Johnes & Jolly  "
تىدادى وايجتمدان  نلد   ثر المناو ايسدرى والمسدتوى ايال إل حيا  شاروا  (2003)

 .كفالم الفرد اللاتية
 اختبار صحة الفرض الفرعي الثاني: 

وفدق ) دراسدةبديا متوسدطاه درجداه مجمونداه ال ي يوجد فرق لو ديلدة إحىدا،ية -
نلو مقياس الكفالم اللاتية ( الرابعة -الثالثة  –الثانية  -ايولو : الفرالة الدراسية 

 .ألطفالالمدركة لدى طالباه معلماه رياض ا
ر  يتتبددار ىددحة هددلا الفددرض تددم حسدداي المتوسددط الحسددابو واينحددرال المعيددا 

وفق مت ير الفرالة الدراسدية نلدو مقيداس الكفدالم  دراسةلدرجاه استجاباه مجموناه ال
 : التالو (  05) اللاتية المدركة ويوض  لل  الجدول 

  دراسةاإلحصاءات الوصفية لمجموعات ال( 15) جدول 

 الكفاءة الذاتية المدركة علي متغير

مجاالت الكفاءة 

 الذاتية المدركة

المتوسط  العدد الفرقة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.66 1.55 23 اولي االنفعالي

 0.57 2.31 40 ثانية

 0.26 2.38 57 ثالثة

 0.26 2.32 30 رابعة

 0.52 2.22 150 إجمالي

 0.68 1.72 23 اولي االجتماعي

 0.42 2.19 40 ثانية

 0.40 2.34 57 ثالثة

 0.35 2.46 30 رابعة

 0.50 2.23 150 إجمالي

 0.51 1.51 23 ىولأ صرار والمثابرةاإل

 0.54 2.35 40 ثانية

 0.32 2.38 57 ثالثة



 ....... الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بالمرونة النفسية

- 012 - 

 0.38 2.45 30 رابعة

 0.53 2.25 150 إجمالي

 0.65 1.87 23 اولي المعرفي

 0.44 2.33 40 ثانية

 0.29 2.45 57 ثالثة

 0.35 2.45 30 رابعة

 0.46 2.33 150 إجمالي

 0.51 1.97 23 اولي كاديمياأل

 0.35 2.32 40 ثانية

 0.27 2.43 57 ثالثة

 0.36 2.39 30 رابعة

 0.38 2.32 150 إجمالي

الكفاءة الذاتية 

 المدركة ككل

 0.51 1.73 23 اولي

 0.34 2.30 40 ثانية

 0.22 2.39 57 ثالثة

 0.29 2.41 30 رابعة

 0.40 2.27 150 إجمالي

ويتض  ما الجدول السابق  ا متوسط درجاه اسدتجاباه العيندة يرتفدع بالتقددم  
الكفدالم  مسدتوىارتفع ( الفرالة الدراسية)فو الفرالة الدراسية بمعنو  نه كلما ا داد العمر 

 .ياض  طفالنينة البحا ما الطالباه المعلماه ر  لدىاللاتية المدركة 
 -ثالثدة  –ثانية  – ولو )اه مستو وحيا يتضما مت ير الفرالة الدراسية  ربعة  

فللتحقق ما الديلة ابحىا،ية للفرق بيا المتوسطاه تم استتدام اتتبار تحليل ( رابعة
 :التالو(  00) التبايا  حاد  ايتجاد ويوض  لل  جدول 
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 تحليل التباين أحادي االتجاه( 16)جدول 

مجموع  مصدر التباين مجالال

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 االحصائية

بين  انفعالي

 المجموعات
12.36 3 4.12 21.34 

دالة عند 

 مستوى

داخل  0,01

 المجموعات
28.18 146 0.19  

   149 40.54 المجموع

بين  اجتماعي

 المجموعات
8.30 3 2.77 13.72 

دالة عند 

 توىمس

داخل  0,01

 المجموعات
29.42 146 0.20  

   149 37.72 المجموع

اصرار 

 ومثابرة

بين 

 المجموعات
15.04 3 5.01 27.12 

دالة عند 

 مستوى

داخل  0,01

 المجموعات
26.99 146 0.19  

   149 42.03 المجموع

بين  معرفي

 المجموعات
6.06 3 2.02 11.70 

دالة عند 

 مستوى

 داخل 0,01

 المجموعات
25.23 146 0.17  

   149 31.30 المجموع

بين  اكاديمي

 المجموعات
3.58 3 1.19 9.47 

دالة عند 

 مستوى

داخل  0,01

 المجموعات
18.41 146 0.13  

   149 21.99 المجموع

الكفاءة 

الذاتية 

المدركة 

 ككل

بين 

 المجموعات
8.36 3 2.79 25.98 

دالة عند 

 مستوى

داخل  0,01

 المجموعات
15.65 146 0.11  

   149 24.01 المجموع

ممددا  0,01 مسددتوىننددد  إحىددا،يادالددة ( ل)يتضدد  مددا الجدددول السددابق  ا اليمددة 
فدو الكفدالم اللاتيدة المدركدة وللتعدرل نلدو مىددر  يعنو وجود فروق بيا مجمونداه الدراسدة

ويوضد  ( LSD)ل معنويدة الفروق واتجاه دا تدم اسدتتدام اتتبدار التحليدل التدالو الفدروق األالد
 : التالو(  05)  لل  الجدول 
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 للنتائج ذات الداللة اإلحصائية( LSD)نتائج التحليل التالي (  17) جدول 

الفروق بين  المجال

 المجموعات

فرق 

 المتوسطات

الداللة 

 االحصائية

 اتجاه الفرق

لصااااالح الفاااارق الدراسااااية  0,01 0,763 االولي –الثانية  انفعالي

لاي حسااا الفرقاة االعلي ع

 االولي

 0,01 0,825 األولي –الثالثة 

 0,01 0,772 األولي –الرابعة 

لصااااالح الفاااارق الدراسااااية  0,01 0,465 االولي –الثانية  اجتماعي

االعلي علاي حسااا الفرقاة 

 االولي

 0,01 0,620 األولي –الثالثة 

 0,01 0,737 األولي –الرابعة 

 0,05 0,271 الثانية –الرابعة 

اصرار 

 ومثابرة

لصااااالح الفاااارق الدراسااااية  0,01 0,836 االولي –الثانية 

االعلي علاي حسااا الفرقاة 

 االولي

 0,01 0,868 األولي –الثالثة 

 0,01 0,934 األولي –الرابعة 

لصااااالح الفاااارق الدراسااااية  0,01 0,465 االولي –الثانية  معرفي

االعلي علاي حسااا الفرقاة 

 االولي

 0,01 0,576 األولي –ثالثة ال

 0,01 0,58 األولي –الرابعة 

لصااااالح الفاااارق الدراسااااية  0,01 0,341 االولي –الثانية  أكاديمي

االعلي علاي حسااا الفرقاة 

 االولي

 0,01 0,454 األولي –الثالثة 

 0,01 0,419 األولي –الرابعة 

الكفاءة 

 الذاتية ككل

لصااااالح الفاااارق الدراسااااية  0,01 0,574 االولي –الثانية 

االعلي علاي حسااا الفرقاة 

 االولي

 0,01 0,669 األولي –الثالثة 

 0,01 0,688 األولي –الرابعة 

يتضدد  مددا نتددا،  الجدددول السددابق  ا الفددروق لىددال  الفددرق الدراسددية اينلددو نلددو  
اللاتيدة المدركدة  حساي الفرالة الدراسية األولو ممدا يعندو  ا الفرالدة الدراسدية تدلثر فدو الكفدالم

 مسددتوىالطالبدداه المعلمدداه ريدداض  طفددال و و ندده توجددد فددروق لاه ديلددة احىددا،ية فددو  لدددى
الكفددالم اللاتيددة المدركددة تعدد   الددو مت يددر الفرالددة الدراسددية و ا تلدد  الفددروق لىددال  الفددرق 

 .الدراسية األنلو
ات ا فددو يمسددتو  ا الكفددالم اللاتيددة المدركددة تكددوا فددو  دندد   إلدد لقددد توىددله الدراسددة  

ات ا فدو يمسدتو بداية السنة األول  ما الدراسدة الجامعيدة و ثدم تبدد  بايرتفداع لتكدوا فدو  نلد  
 ا فانليدددة الدددلاه المدركدددة تنمدددو متدددسثرم بدددالتبراه  إلددد السدددنة الرابعدددة ووتشدددير هدددلد النتيجدددة 

ور السددنواه ايكاديميددة والتربويددة وايجتمانيددة التددو يتلقاهددا الطالبدداه فددو الجامعددة و ن ددم بمددر 
الدراسية الد  ىبحوا  كثر تكيفا مع متطلبات ا و كثر إيجابية فو نظرت م لقددرت ا وامكانيدات ا و 

كفدا،ت ا اللاتيدة و اي  إلد كما يعط  ملشر إيجابيا نا دور الجامعة فو تطوير نظرم الطالباه 
سددتوى هددلد  ندده يلقدد  م يدددا مددا المسددلولية نلدد  ندداتق الكددادر التعليمدد  فددو الجامعددة لرفددع م
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تتفدق .  ل م فدو  دال مدا يلهلدوا للقيدام بده يحقدا االتاىية الدافعية لدى الطالباه لتكوا معين
و ودراسدة جديدد ( 2100)و ودراسدة المسدانيد ( 2111)نتيجة هدلد الدراسدة مدع دراسدة الد ق 

و ودراسددة شددل ( 2110)الددوهر  بددو نليددا و و ودراسددة ( 2100)و ودراسددة كرمدداش ( 2105)
(1995) Shell و ودراسدة بارجداس وفاليانده  Pajares & Valiant ( (1999)  فدو  ا

ولعدل سدبي تددن  شدعور . الكفالم اللاتية المدركدة تتطدور نمومدا مدع تطدور المسدتوى الدراسد 
بعدددض تبدددراه الفشدددل التدددو يمدددروا ب دددا فدددو السدددنواه  إلددد الطالبددداه بكفدددا،ت ا اللاتيدددة راجدددع 

ياه الددتعلم لدددى هددليل الطالبدداه فددو بدايددة حيددات ا ضددعل اسددتراتيج إلدد الدراسددية األولدد   و 
 م الددر  كبدر مدا الدون  بايسدتراتيجياه يلددالجامعية و  ما فو السنواه الدراسية العليا فيىب  
اه الدراسدية األدند  و فالكفدالم اللاتيدة يمسدتو فوق المعرفية و مقارنة بالطالباه فو السنواه وال

التبدراه و واكتسداي الطالبداه  ل اى الدراسد  ومدع تدو المدركة تتطدور نمومدا مدع تطدور المسدتو 
( 2110)وكمدددا  شددداره دراسدددة  بدددو نليدددا والدددوهر . يسدددتراتيجياه المدددلاكرم والدراسدددة الجامعيدددة

بتطدددور إحسددداس الطالدددي بالكفدددالم اللاتيدددة يستدددل بتطدددوير توالعددداه  كثدددر واالعيدددة حدددول  دا،دددة 
مدركدددة يلكدددد  ا الكفدددالم اللاتيدددة فدددايدي النظدددرى فدددو سدددياق الكفدددالم اللاتيدددة ال. ايكددداديم 

 &Schunk .ايكاديميدددة المدركدددة تتدددسثر بتبدددراه الفدددرد  كثدددر مدددا  يرهدددا مدددا المفددداهيم 
Pajares(2002)   اللاتيدددة تددد داد فدددو السدددنة الدراسدددية  لكفدددالت ا ااألنددداونمومدددا فددداا ادرا
الاه لقدددد إلدددد وهددددلا يبددددرر حاجدددة الطالبدددداه (.2110 والددددوهر بددددو نليدددا و .)الثالثدددة والرابعددددة 

ومحاضدراه ت يدد معدرفت ا بطبيعدة الحيدام و والمنداه  و وطدرق التددريس والتقدويم و والم دداراه 
واتتلفدده نتيجدة هددلد الدراسدة مددع دراسدة كيددر  .وايسدتراتيجياه الدراسددية فدو المرحلددة الجامعيدة

 آتدرواو ودراسة هدياه و Tellez (1997) و ودراسة تل  Kirk & Kuway(1994)وكواى 
و ودراسددددة اليوسددددل ( 2115)و ودراسددددة النىاىددددرم ( 2110)راسددددة حسدددديي و د( 2101) 
نددددم وجدددود فدددروق لاه ديلدددة إحىدددا،ية فدددو الفانليدددة اللاتيدددة  إلددد تىدددوا لحيدددا  ( 2105)

 .المدركة بيا الطاي األكبر سنا وايى ر سنا
 دراسةاإلجابة علي السؤال الرابع لل: 

فددو المرونددة  إحىددا،يادالددة  هددل توجددد فددروق: "نلددو  دراسددةيددنن السددلال الرابددع لل 
 ايالتىداد  لةسدرم مسدتوىال) مت ير   إل النفسية لدى طالباه معلماه رياض األطفال تع   

 "؟(الفرالة الدراسية –
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 :ولإلجابة نلو هلا السلال تم اتتبار ىحة الفرضيا التالييا
 توىمسدوفق ال) دراسةبيا متوسطاه درجاه مجموناه ال ي يوجد فرق لو ديلة إحىا،ية -

نلددو مقيدداس المرونددة النفسددية لدددى ( مرتفددع -متوسددط  –مددنتفض : ايالتىدداد  لةسددرم 
 .طالباه معلماه رياض األطفال

وفدق الفرالدة ) دراسدةبديا متوسدطاه درجداه مجمونداه ال ي يوجد فرق لو ديلدة إحىدا،ية -
ى نلدددو مقيددداس المروندددة النفسدددية لدددد( الرابعدددة -الثالثدددة  –الثانيدددة  -ايولدددو : الدراسدددية 

 .طالباه معلماه رياض األطفال
 اختبار صحة الفرض الفرعي األول: 

 مسدتوىوفق ال) دراسةبيا متوسطاه درجاه مجموناه ال ي يوجد فرق لو ديلة إحىا،ية -
نلددو مقيدداس المرونددة النفسددية لدددى ( مرتفددع -متوسددط  –مددنتفض : ايالتىدداد  لةسددرم 

 .طالباه معلماه رياض األطفال
فرض تم حسداي المتوسدط الحسدابو واينحدرال المعيدار  لددرجاه يتتبار ىحة هلا ال 

 -متوسدط  –مدنتفض )ايالتىداد  لةسدرم  مسدتوىوفق مت ير ال دراسةناه الاستجاباه مجمو 
 : التالو ( 05) نلو مقياس المرونة النفسية ويوض  لل  الجدول ( مرتفع

 مرونة النفسيةعلي متغير ال اإلحصاءات الوصفية لمجموعات الدراسة(  12) جدول 

أبعاد المرونة 

 النفسية

االقتصادي  مستوىال

 لألسرة

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.20 2.54 26 منخفض العقلي

 0.24 2.49 77 متوسط

 0.22 2.51 47 مرتفع

 0.23 2.51 150 إجمالي

 0.23 2.47 26 منخفض االنفعالي

 0.26 2.42 77 متوسط

 0.25 2.50 47 مرتفع

 0.25 2.45 150 إجمالي

 0.25 2.45 26 منخفض االجتماعي

 0.22 2.42 77 متوسط

 0.17 2.47 47 مرتفع

 0.21 2.44 150 إجمالي

المرونة النفسية 

 ككل

 0.14 2.48 26 منخفض

 0.13 2.44 77 متوسط

 0.12 2.49 47 مرتفع

 0.13 2.46 150 إجمالي
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 ا متوسدددطاه درجددداه اسدددتجاباه العيندددة متقاربدددة و ا  ويتضددد  مدددا الجددددول السدددابق 
مدنتفض )اه مسدتو ايالتىاد  ثداا  مستوىوحيا يتضما مت ير ال. الفروق بين ا  ير كبيرم

فللتحقددق مددا الديلددة ابحىددا،ية للفددرق بدديا المتوسددطاه تددم اسددتتدام ( مرتفددع -متوسددط  –
 :التالو(  05) حاد  ايتجاد ويوض  لل  جدول  اتتبار تحليل التبايا

 تحليل التباين أحادي االتجاه( 11) جدول 

مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 االحصائية

غير دالة  0.35 0.02 2 0.04 بين المجموعات عقلي

  0.05 147 7.63 داخل المجموعات إحصائيا

   149 7.67 المجموع

غير دالة  1.60 0.10 2 0.20 المجموعات بين انفعالي

  0.06 147 9.28 داخل المجموعات إحصائيا

   149 9.48 المجموع

غير دالة  0.67 0.03 2 0.06 بين المجموعات اجتماعي

  0.04 147 6.44 داخل المجموعات إحصائيا

   149 6.50 المجموع

المرونة 

النفسية 

 ككل

غير دالة  2.25 0.04 2 0.07 بين المجموعات

  0.02 147 2.41 داخل المجموعات إحصائيا

   149 2.48 المجموع

ممدا  0,05 مسدتوىنندد  إحىا،يا ير دالة ( ل)يتض  ما الجدول السابق  ا اليمة 
يعنو ندم وجود فروق بيا مجموناه البحا فو المرونة النفسية و و نده ي توجدد فدروق لاه 

 .ايالتىاد  مستوىمرونة النفسية تع   الو مت ير الال مستوىديلة احىا،ية فو 
ات ا ايالتىادية وايجتمانية و  وتفسدر الباحثدة يمستو فلم تظ ر فروالاه مع اتتال          

هدلد النتيجددة بددسا المسددتوى ايالتىددادى وايجتمددان  بوجده نددام ي يددلثر نلدد  مسددتوى المرونددة 
عاي تدرتبط بددالتبراه الىدادمة التدو يمدر ب ددا النفسدية ألا القددرم نلد  مواج ددة التحددياه والىد

اينساا ب ض النظر نا دتل ايسرم  و مستواها ايجتمان  و حيا  ا اسدتتدام المروندة فدو 
مسدددتوى  إلددد الددددراه نقليدددة فدددو التعامدددل مدددع اي مددداه ولددديس  إلددد المواالدددل الحياتيدددة تحتددداا 

ى وايجتمدان  لديس لده  ا المسدتوى ايالتىداد إلد االتىادى واجتمدان  معديا و وهدلا مايشدير 
تددسثير واضدد  فددو مسددتوى المرونددة النفسددية و وتتفددق نتيجددة هددلد الدراسددة مددع دراسددة فحجدداا 

 Mcmillan & etal آتددرواو ودراسددة مدداكمياا و ( 2102)و ودراسددة شددقورم ( 2101)
 Kathleen & Jim و ودراسدة كداثليا وجديم Bonnie (1997)و ودراسدة بدون   (1992)
ودراسدددة المحتسدددي ( 2101)تيجدددة هدددلد الدراسدددة مدددع دراسدددة التطيدددي و واتتلفددده ن (1997)
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وجددود فددروق فددو مسددتوى المرونددة النفسددية تبعددا لمت يددر  ندداالتددو  سددفره ( 2105) آتددرواو 
 .المستوى ايالتىادى وايجتمان  لىال  المستوى ايالتىادى وايجتمان  المرتفع

 اختبار صحة الفرض الفرعي الثاني: 

وفدق الفرالدة ) دراسدةبديا متوسدطاه درجداه مجمونداه ال إحىدا،يةي يوجد فرق لو ديلدة  -
نلدددو مقيددداس المروندددة النفسدددية لددددى ( الرابعدددة -الثالثدددة  –الثانيدددة  -ايولدددو : الدراسدددية 

 .طالباه معلماه رياض األطفال
ر  لددرجاه يتتبار ىحة هلا الفرض تم حسداي المتوسدط الحسدابو واينحدرال المعيدا 

وفدددق مت يدددر الفرالدددة الدراسدددية نلدددو مقيددداس المروندددة النفسدددية  سدددةدرااسدددتجاباه مجمونددداه ال
 : التالو ( 21) ويوض  لل  الجدول 

 علي متغير المرونة النفسية دراسةاإلحصاءات الوصفية لمجموعات ال(  23)جدول 

أبعاد المرونة 

 النفسية

المتوسط  العدد الفرقة

 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.25 2.50 23 أولى العقلي

 0.20 2.55 40 ثانية

 0.23 2.52 57 ثالثة

 0.22 2.41 30 رابعة

 0.23 2.51 150 إجمالي

 0.19 2.49 23 أولى انفعالي

 0.21 2.39 40 ثانية

 0.30 2.44 57 ثالثة

 0.20 2.55 30 رابعة

 0.25 2.45 150 إجمالي

 0.25 2.47 23 اولي اجتماعي

 0.16 2.48 40 ثانية

 0.23 2.41 57 ثالثة

 0.20 2.44 30 رابعة

 0.21 2.44 150 إجمالي

المرونة 

 النفسية ككل

 0.15 2.48 23 أولى

 0.10 2.47 40 ثانية

 0.14 2.45 57 ثالثة

 0.13 2.46 30 رابعة

 0.13 2.46 150 إجمالي

ويتض  مدا الجددول السدابق  ا متوسدطاه درجداه اسدتجاباه العيندة متقاربدةو وحيدا  
فللتحقدق مدا ( رابعدة -ثالثدة  –ثانيدة  – ولدو )اه مسدتو ا مت ير الفرالة الدراسدية  ربعدة يتضم
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الديلددة ابحىددا،ية للفددرق بدديا المتوسددطاه تددم اسددتتدام اتتبددار تحليددل التبددايا  حدداد  ايتجدداد 
 :التالو( 20)  ويوض  لل  جدول 

 تحليل التباين أحادي االتجاه(  21)جدول 

ع مجمو مصدر التباين البعد

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 االحصائية

بين  العقلي

 المجموعات
0.364 3 0.121 2.423 

غير دالة 

 إحصائيا

داخل 

 المجموعات
7.306 146 0.05  

   149 7.67 المجموع

بين  االنفعالي

 المجموعات
0.5 3 0.167 2.708 

دالة عند 

 مستوى

داخل  0,05

 تالمجموعا
8.98 146 0.062  

   149 9.48 المجموع

بين  االجتماعي

 المجموعات
0.132 3 0.044 1.01 

غير دالة 

 إحصائيا

داخل 

 المجموعات
6.364 146 0.044  

   149 6.496 المجموع

المرونة 

 النفسية ككل

بين 

 المجموعات
0.023 3 0.008 0.451 

غير دالة 

 إحصائيا

داخل 

 المجموعات
2.458 146 0.017  

   149 2.481 المجموع

نلدو  0,05 مستوىنند  إحىا،يا ير دالة ( ل)يتض  ما الجدول السابق  ا اليمة  
ابعاد المرونة النفسية العقلو وايجتمانو والمرونة النفسية ككل بينما كانده الفدروق دالدة نندد 

مجموناه البحدا فدو  مما يعنو ندم وجود فروق بيا. بالنسبة للبعد اينفعالو 0,05 مستوى
المروندة النفسدية تعد    مسدتوىالمرونة النفسية و و نه ي توجد فروق لاه ديلة احىا،ية فو 

 .مت ير الفرالة الدراسية إل 
 ظ ددره نتددا،  الدراسددة ندددم وجددود فددروق لاه ديلددة إحىددا،ية بدديا طالبدداه الفددرق  

 ا و وهدلا يعند  يلددمرونة النفسدية الرابعة فو مستوى ال –الثالثة  –الثانية  –الدراسية األول  
 ا بشكل ندام والتدو سداهمه فدو تحقيدق النتدا،  ابيجابيدة و وهدلا مدا لد توافر نوامل الوالاية 

 ا القددرم لدد يتمتعدوا بالمروندة النفسديةو     ا  ةجعل الطالباه فو الىفول الدراسية األربعد
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ارجية للتكيدل والدتعلم مدا  حدداا نل  ايستفادم ما نوامل الوالاية ضما بي،ت ا الداتلية والت
وظرول الحيام التو تحقق نتا،  إيجابية و ويمكدا تفسدير هدلد النتيجدة بدسا المرحلدة الجامعيدة 
هددو مرحلددة تقدداري بشدد  مددا تىددا،ن المرحلددة العمريددة والتددو تمثددل ن ايددة المراهقددة  وبدايددة 

 ا البي،دة والجدو  إلد  مرحلة الشباي و كما تع و الباحثة ندم وجود فروق فو المرونة النفسدية
العام اللى تعيشه الطالباه فو المرحلة الجامعية حيا  ن ا فو هلد المرحلدة يدواج ا تحددياه 

التو يمدروا ب دا و ( ايكاديمية)ومشكاه تكاد تكوا متشاب ة وفقا للمرحلة العمرية والدراسية 
تشداب ة و لدلل  يتميد  وهلا ايمر يقلل الفدروق بيدن ا فدو المروندة النفسدية التدو تكداد تكدوا م

الطالباه فو الفرق الدراسية األربع بالمرونة العالية و ولل  كما  ظ ره نتدا،  السدلال الثدان  و 
ف ليل الطالباه يتسموا بحسي المرحلة العمرية بالمرونة اينفعالية والىابة النفسدية والقدوم 

ام م مددا بددده ىددعبة و  العقليددة التددو تجعل ددم واثقدديا فددو  نفسدد م فددو مواج ددة ىددعوباه الحيدد
اا ما نوامل التكيل السوى و هدو  ا يكدوا الفدرد نلد  (  050: 0552الطحاا و )ويضيل 

درجة ما المرونة النفسية وه  الدرم الفدرد نلد  التىدرل فدو المواالدل الجديددم و فدو حديا  ا 
التىددلي والجمددود نلدد   نددواع محددددم مددا السددلو  تجعددل الفددرد  يددر الددادر نلدد  التكيددل فددو 

االل المستجدم و فيجدي  ا يكدوا نلد  درجدة مدا المروندة فدو السدلو  تسداندد نلد  ف دم المو 
الواالع الجديد ومحاولة التكيل معه و وتحقيدق  هدافده وطموحاتده واشدباع حاجاتده وفدق شدروط 
البي،ددددة التددددو يعدددديش في ددددا و ألا نمليددددة التكيددددل السددددوى هددددو إالامددددة ناالدددداه ناجحددددة مددددع 

و واتتلفدده مددع دراسددة ىددحبه ( 2102)مددع دراسددة ال هيددرى  وتتفددق نتيجددة هددلد الدراسددة.البي،ددة
وجددود فددروق فددو  إلدد حيددا  سددفره  Kjelstadli (2006) و ودراسددة كجلدسددتارل ( 2100)

 . مستوى المرونة النفسية لىال  الفرالة األول 
 اخلامس دراسةاإلجابة علي سؤال ال: 

 .ة والمرونة النفسية ؟ هل توجد ناالة لاه ديلة إحىا،ية بيا الكفالم اللاتية المدرك
اه ولإلجابددة نلددو هددلا السددلال تددم حسدداي معامددل ايرتبدداط التطددو لبيرسددوا بدديا درجدد 

ويوضد  للد  ( يدة المدركدةالمروندة النفسدية و  الكفدالم اللات) دراسدة فراد العينة نلدو مت يدر  ال
 :التالو( 22)الجدول 
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اصرار  اجتماعي انفعالي البعد

 ومثابرة

كفاءة الذاتية ال اكاديمي معرفي

 المدركة ككل

 العقلي

0,62** 0,38* 0,51** 0,64** 0,64** 0,61** 

 **0,63 **0,43 *0,41 **0,63 **0,54 **0,79 االنفعالي

 **0,67 *0,40 **0,71 **0,59 **0,83 **0,65 االجتماعي

المرونة 

 **0,64 **0,51 **0,65 **0,58 **0,72 **0,64 النفسية ككل

        0,05دالة عند *            0,01دالة عند **  

بديا درجداه  فددراد ( موجبدة) ةيديتضد  مدا الجددول السدابق وجدود ناالددة ارتباطيده طرد 
العينة ما الطالباه المعلماه رياض األطفال نلو مقيداس المروندة النفسدية بسبعدادد ودرجدات ا 

طردية بيا الكفدالم اللاتيدة  نلو مقياس الكفالم اللاتية المدركة بمجايت او     ا هنا  ناالة
ى بمعنددو  ا الطالبدداه لواه اآلتددر المرونددة النفسددية فددو الج ددة  مسددتوىالمدركددة مددا ج ددة و 

مرونة نفسدية مرتفدع و و ا الطالبداه مدا لواه  مستوى ا يلدالكفالم اللاتية المدركة المرتفعة 
سداي األهميدة مروندة نفسدية مدنتفضو وبح مسدتوى ا يلددالكفدالم اللاتيدة المدركدة المدنتفض 

الددل  يبدديا األهميددة التربويددة للعاالددة الموجددودم بدديا  r2التربويددة وهددو مقيدداس معامددل التحديددد 
% 41وهو اليمدة مرتفعدة م مدة تربويدا تددل نلدو  ا %  r2   =41مت ير  البحا يتض   ا 

المرونددة النفسددية يمكددا تفسدديرد بسددبي اتددتال  مسددتوىمددا التبددايا فددو درجدداه العينددة فددو 
 . ايلدفالم اللاتية المدركة الك مستوى

 ظ ددره النتددا،  وجددود ناالددة ارتباطيددة موجبددة بدديا فانليددة الددلاه المدركددة والمرونددة  
 ا امتا  الفدرد لمددركاه فانليدة الدلاه ولدو بدرجدة  إل النفسية و والد يعود وجود هلد العاالة 

ىددعاي وان ددال متوسددطة يعدد   دافددع الفددرد وي يددد ثقتدده بنفسدده وي يددد مددا اندفاندده لتجدداو  ال
الدليا يتمتعدوا  األفدرادالم ماه بنجاح و وهلا ايمر تلكدد  دبياه فانليدة الدلاه التدو تبديا  ا 

بالكفددالم اللاتيددة المدركددة يجدددوا فددو  نفسدد م القدددرم نلدد  السدديطرم نلدد  انفعددايت م ويقيمددوا 
ر من ددا  حددداا الحيددام الضددا طة  و الم ددددم بىددورم إيجابيددة وينظددروا ل ددا كعوامددل تحدددى  كثدد

نوامل احباط واللق  و حيا  ا مدركاه الكفدالم الموجبدة تحددا تبدراه وجدانيدة إيجابيدة تعد   
الدافعية و فالكفالم اللاتية تجعل حيدام الفدرد تاليدة مدا التدوتراه والىدراناه المسدتمرم وتجعلده 

جعلده بعيددا  كثر حيوية ومثابرم و واالباي نل  الحيام وتساندد نلد  ايتتيدار واتتدال القدرار و وت
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كمدا يمكدا . يااآلتدر نا التناالض فو سلوكه وف  تعامله مع ال ير وتساندد نل  ف دم نفسده و 
تفسدددير هدددلد النتيجدددة مدددا  ا هدددليا المف دددوميا يرتبطددداا ارتباطدددا وثيقدددا ببعضددد ما الدددبعض و 

 يدادم الددرم الفدرد نلد   إلد ويحدداا درجة تمتع الطالباه بالىدحة النفسدية السدوية و وي ددفاا 
 ة التحدياه التو تواج ه فو الحيام واجتيا ها ما تال القدرم نل  احداا التكيدل الدا م مواج

فالكفدددالم اللاتيدددة تلعدددي دورا كبيدددرا فدددو تطدددوير المروندددة النفسدددية و حيدددا . لمواج ت دددا بنجددداح
فددو القدددرم نلدد  مواج ددة  ي ار،يسدد ا ا الكفددالم اللاتيددة تلعددي دور  إلدد  Saarni(1999) شددار

 Bandura & etal (2003)ويدرى بانددورا واتدريا. ة لدى األشتان المرنياالمواالل الىعب
وبالتدالو تدلثر .  ا الكفالم تحدد مرونة الفرد فو الشدا،د نند التعدرض للضد وط وايكت،داي إل 

 ا الكفدالم  إلد الكفالم اللاتية نل  المرونة و وهلا يتض  ما تال نتا،  البحوا التو تشدير 
ا بالمرونة و وهلا يعند   ا الكفدالم اللاتيدة تدلثر وبشدكل دال نلد  المروندة اللاتية ترتبط إيجابي

و و ن ددا مددا التىددا،ن المرتبطددة بالمرونددة وبالتددالو يمكددا اسددتتدام الكفددالم اللاتيددة المدركددة 
كميكدداني م والددا،  فددو مواالددل الددتعلم نلدد  سددبيل المثددال والددلى يترتددي نليدده تع يدد  المرونددة و 

لم اللاتيددة والمرونددة يمكددا  ا ينددت  تددسثيراه إيجابيددة نلدد  حيددام الفددرد والتددسثير المتبددادل للكفددا
.  النفسددية  واتتددالد لقراراتدده واتتياراتدده ونلدد  الددتعلم والتحىدديل وحيويتدده واالبالدده نلدد  الحيددام

 Chermers & Garcia(2001)وتتفق نتيجة هلد الدراسة مع  دراسة شديرمير  و جارسديا 
و ودراسدة  Jalili(2010)و ودراسة جاليل   Richardson (2002)و ودراسة ريتشاردسوا 

 Doll & Lyonو ودراسدة دول وليدوا  Bandura & etal (1999) آتدروابانددورا و 
و   Fields (2013)و ودراسدة فيلددس Speight (2009) و ودراسدة سدبيجه   (1998)

ار و ودراسددة كددابوور و تومدد Celikkaleli & kaya (2016)ودراسددة سدديليكاليل  و كايددا 
Kapoor & Tomar (2016)  و ودراسة كاي  و بيدجواKeye & Pidgeon (2013) 

 & Rhodes و ودراسدددة رودس و كورنيدددا Kearney (2010)و ودراسدددة كيرنددد   
Courneya (2007)  و ودراسدة هاميدلHamill & etal (2003)  ا  إلد حيدا توىدلوا 

لاتيدددة لاه تدددسثير دال نلددد  المروندددة الكفدددالم اللاتيدددة تدددرتبط ب يدددادم المروندددة و و ا الكفدددالم ال
 .النفسية
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 املراجع

 طلبدة لددى النفسية بالمرونة وناالته الدفان  التشالم( : 2115) اهلل حسي سام  ياسميا و   ال ال .0
 .ب داد جامعة و ايداي كلية و منشورم  ير ماجستير و الجامعة

لفانليددة اللاتيددة لمعلمدد  محافظددة ا( : 2100) بددو تينددة  و نبددد اهلل محمددد ؛ التايلددة و هدددى  حمددد  .2
و  55ال رالددال ومعلمات ددا وناالت ددا بالممارسدداه القياديددة لمددديري م و دراسدداه العلددوم التربويددة و المجلددد 

 .255 – 222كلية العلوم التربوية و الجامعة ال امشية و ال رالال و األردا و  ن ن 
الجامعدة ال امشدية بالمعرفدة مدا ورال  درجدة وند  طلبدة( : 2110) بونليا و محمد ؛ والدوهر و محمدود  .5

المعرفيددة المتعلقددة بم ددارا ه ابنددداد لامتحاندداه وتقددديم ا وناالددة للدد  بمسددتواهم الدراسدد  ومعدددل م 
 -0و ن ن  0و العددد  25التراكم  والكليدة التدو ينتمدوا الي دا و دراسداه العلدوم التربويدة و المجلدد 

05. 
مسدتقبل وناالتده بكدل مدا فانليدة الدلاه والطمدوح ايكداديم  اللق ال( : 2105)الجبورى و حسيا نبيد  .5

ايكاديمية بالدنمار   نمولجيدا و رسدالة دكتدوراد  –واينجا  وايندماا ايجتمان  لطلبة التعليم المفتوح 
 . ير منشورم و جامعة اي هر و   م و فلسطيا

لتوج دداه ال دفيدددة لدددى الطلبدددة فعاليدددة الددلاه ايكاديميددة وناالت دددا بسنمدداط ا( : 2105)جديددد و ليلدد   .5
نل  نينة ما طلبة السم معلم ىل فو كلية التربية بجامعة تشدريا و مجلدة " دراسة ميدانية"المعلميا 

و  2و العددد  55جامعة تشريا للبحوا والدراساه العلمية و سلسلة ايداي والعلوم ابنسدانية و المجلدد 
 .الالالية و سوريا

الم ددداراه ايجتمانيدددة وفانليدددة الدددلاه لطددداي الجامعدددة ( : 2110)حسددديي و نبدددد المدددنعم نبدددد اهلل  .0
 .55و العدد  05المتفواليا والعادييا والمتستريا دراسيا و مجلة نلم النفس و المجلد 

فانلية اللاه لدى طلبدة المددارس الثانويدة فدو مديندة الناىدرم فدو ضدول ( : 2115)التالدى و نبداهلل  .5
 . ير منشورم و جامعة اليرمو  و  ربدبعض المت يراه و رسالة ماجستير 

تقيدديم نوامددل مرونددة األنددا لدددى الشددباي الفلسددطينو فددو مواج ددة ( : 2115)التطيددي و محمددد جددواد  .5
و  02و العددد  05ايحداا الىادمة و مجلة الجامعة ابسامية و سلسلة الدراساه ابنسانية و المجلد 

 .0155-0150ن ن 
ر التربية المدنية فو تنمية مرونة األنا فو الشتىية الفلسدطينية دو ( : 2101)التطيي و محمد جواد  .5

 .555 – 555و ن ن  2و العدد  02و مجلة جامعة اي هر و   م و العلوم ابنسانية و المجلد 
دراسدة : بعض العوامل النفسية وايجتمانية لاه الىلة بالتوافق الدراس  ( : 0555)دمن ورى و رشاد  .01

و  ن ن  5النفسدية والتربويدة و مجلدة كليدة التربيدة و جامعدة المنوفيدة و  ع  مقارنة و مجلة البحدوا
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025 – 055. 
الكفالم اللاتية ايكاديمية المدركة لدى طلبة الجامعة األردنية فو ضول ( : 2111)ال ق و  حمد يحيو  .00

و  2و العددد  05مت ير الجنس والكليدة والمسدتوى الدراسد  و مجلدة العلدوم التربويدة والنفسدية و المجلدد 
 .55 – 55البحريا و ن ن 

المرونددة النفسددية وناالت ددا بسحددداا الحيددام الضددا طة لدددى ( : 2102)ال هيددرى و لميددال الدديس سددعدوا  .02
 .طلبة الجامعة و رسالة ماجستير  ير منشورم و كلية التربية للعلوم ابنسانية و جامعة ديإل  و العراق

 النشددر دار و ونظريدداه ونمددالا مددداتل و المعرفدد  الددنفس نلددم( : 2110) مىددطف  فتحدد  و ال يدداه .05
 .القاهرم و للجامعاه

ناالددة فانليددة الددلاه والفددرع ايكدداديم  بدددافع ابنجددا  الدراسدد  لدددى ( : 2115)سددالم و رفقددة تلددل  .05
و جامعدددة البلقدددال  25طالبددداه كليدددة نجلدددوا الجامعيدددة و مجلدددة البحدددوا التربويدددة والنفسدددية و العددددد 

 .وا الجامعيةالتطبيقية و كلية نجل
المرونة النفسية وناالتا بالرضا نا الحيام لدى طلبة الجامعاه الفلسطينية ( : 2102)شقورم و يحيو  .05

 .بمحافظاه   م و رسالة ماجستير  ير منشورم و جامعة اي هرو   م و فلسطيا
لبدة كليدة المروندة النفسدية وناالت دا بالتوجده نحدو الحيدام لددى ط( : 2100)ىحبة و  ينة نبد الكدريم  .00

 .ايداي و رسالة ماجستير  ير منشورم و كلية ايداي و جامعة القادسية و العراق
مستوى النمو ايتاال  والكفالم اللاتية المدركدة لددى نيندة مدا طلبدة ( : 2115)ىقر و تيسير محمد  .05

 .اجامعة اليرمو  فو ضول بعض المت يراه و رسالة ماجستير  ير منشورم و جامعة اليرمو  و  رد
و دار القلدم للنشدر والتو يدع و ايمداراه  5مبادئ الىحة النفسية و ط( : 0552)الطحاا و محمد تالد  .05

 .العربية المتحدم
العدالة المدرسية وناالت ا بالفانليدة اللاتيدة المدركدة ( : 2101)ناونة و شفيق ؛  بو   ال و معاوية  .05

دراسدة تطوريدة و مجلدة جامعدة دمشدق و  – لدى نينة ما تاميل المدارس األساسدية فدو محافظدة  ربدد
 .505 – 255و دمشق و سوريا و  5و العدد  20المجلد 

 و والنفسدية التربوية البحوا مجلة و ب داد طلبة نند المدركة اللاتية الكفالم( : 2102) سإل  و نلواا .21
 .251-225ن ن و 22 العدد

 دا بالكفدالم الدراسدية فدو ضدول بعدض جدودم الحيدام وناالت( : 2100)العمروس  و نيلل  حسيا كامدل  .20
المت يددراه الد م رافيددة لدددى نينددة مددا الطالبدداه المىددرياه المقيمدداه فددو المملكددة العربيددة السددعودية و 

و المملكدة العربيدة السدعودية و  ن ن  02و العددد  2المجلة التربويدة الدوليدة المتتىىدة و المجلدد 
055 – 051. 

ق الم ن  والمسدلولية ايجتمانيدة وناالت دا بمروندة األندا لددى التواف( : 2101)فحجاا و سام  تليل  .22
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 .معلم  التربية التاىة و رسالة ماجستير  ير منشورم و الجامعة ابسامية   م
األفكددار اينقانيددة لدددى المددراهقيا المحددروميا مددا الرنايددة الوالد ددة ( : 2100)فيددراا و  حمددد محمددود  .25

 .رسالة ماجستير  ير منشورم و جامعة نماا العربية و األردا وناالت ا بالكفالم اللاتية المدركة و
الكفالم اللاتية ايكاديمية المدركة لدى طلبة كلية التربية األساسية ( : 2100)كرماش و حورال نباس  .25

 .و جامعة بابل و العراق
ق المرونددة كمت يددر وسدديط بدديا اللدد(: 2105)المحتسددي و نيسدد  ؛ العبادلددة و نعدديم ؛ العكددر و محمددد  .25

و   5و العدددد  25البطالددة وجددودم الحيددام لدددى التددريجيا و مجلددة البحددوا النفسددية والتربويددة و المجلددد 
 055 -052كلية التربية و جامعة األالى  و فلسطيا و  ن ن 

الكفالم اللاتية وناالت ا ياينجا  والتوافق لدى طلبة كلية التربية ( : 2110)المحسا و سامة سامة  .20
 .  و رسالة ماجستير  ير منشورم و جامعة اليرمو  و األردافو جامعة اليرمو 

التفكيددر العلمدد  ننددد طلبددة الجامعددة وناالتدده بالكفددالم اللاتيددة ( : 2100)المسددانيد و  ىدداا ىددب   .25
 05العامة فو ضول بعض المت يراه و مجلة الجامعة ابسامية و سلسلة الدراساه ابنسانية و المجلد 

 .0و العدد 
الكفدالم اللاتيدة المدركدة وناالت دا بقلدق المسدتقبل فدو ضدول ( : 2115)فلاد ىال  محمد النىاىرم و  .25

بعددض المت يددراه الد م رافيددة لدددى طلبددة الثانويددة العامددة فددو مدينددة ب،ددر سددبع و رسددالة ماجسددتير  يددر 
 .منشورم و كلية التربية و جامعة اليرمو  و األردا

مفضددلة نلدد  فعاليددة الددلاه لدددى طالبدداه السددم العلددوم  ثددر  نمدداط الددتعلم ال( : 2101)هددياره وآتددروا  .25
و البحدريا و ن  0التربوية فو كلية ايميرم نالية الجامعيدة و مجلدة العلدوم التربويدة والنفسدية و العددد 

 .251 -205ن 
الكفالم اللاتية المدركة وناالت ا بدافعيدة ابنجدا  والتحىديل ايكداديم  ( : 2100)يعقوي و نافل نايل  .51

و كليدة  5و العددد  05كلياه جامعة المل  تالد و مجلدة العلدوم التربويدة والنفسدية و المجلدد  لدى طاي
 .55- 50التربية و جامعة المل  تال  و المملكة العربية السعودية و  ن ن 

الم اراه ايجتمانية وناالت دا بالكفدالم اللاتيدة المدركدة والتحىديل ( : 2105)اليوسل و رام  محمود  .50
عددام لدددى نينددة مددا طلبددة المرحلددة المتوسددطة فددو منطقددة حا،ددل و مجلددة الجامعددة ابسددامية الدراسدد  ال

و جامعة حا،ل و المملكدة العربيدة السدعودية و  ن  0و العدد  20للدراساه التربوية والنفسية و المجلد 
 .505 – 525ن 
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 نمقياس المرونة النفسية قبل التقني( :1)ملحق رقم 

 أبدا أحيانا دائما  العبارة الرقم

ينتابنى الشعور بحاجة ملحة في تفسير االحداث بشكل  1

 .منطقى

   

    .أنا شخص بال قيمة 2

    .لدى الجرأة لمواجهة الواقع مهما كان مؤلما 3

اتعامل مع الصعوبات بهدوء ألنى أستطيع االعتماد على  4

 قدراتى الذاتية

   

    .عالقاتى مع االخرين يتخللها االحترام والتقدير 5

    .لدى القدرة على تكوين صداقات جديدة بسهولة 6

    .أشعر بأننى بحاجة الى تغيير مظهرى 7

    .أنا مصدر سعادة لالخرين 2

    .أطلب المساعدة من االخرين ان لزم االمر 1

لدى القدرة على المثابرة في دراستى  لمواجهة  13

 .الصعوبات والنجاح

   

    .أجد في حياتى من يدفعنى نحو الثقة بقدراتى الخاصة 11

    .عادة ما أنجح في خلق انطباع ايجابى لدى االخرين 12

    .يوجد في حياتى أناس كثيرون يمنحونى حبا كبيرا 13

    .أغتنم أي فرصة للتواصل مع االخرين 14

    .أجد من يشعرنى باألمن النفسى 15

أضع لنفسى مثال عاليا وأشعر أن على االخرين أن يفعلون  16

 .نفس الشئ

   

    .أتخذ قراراتى بعد قناعتى بها 17

    .يم وقتىلدى القدرة على تنظ 12

    .أثق في قدرتى على النجاح لكل ما أقوم به 11

    .أنا شخص مهم في نظر الجميع 23

    .الذكريات المزعجة ال تؤثر على 21

أرغب في أن أصف نفسى بأننى ذو شخصية لطيفة  22

 .وقوية

   

    .أفكر دائما في احداث الماضى بدال من الحاضر 23

    .االخرينأنا أسعد حاال من  24

ينصحنى أفراد أسرتى أن أكون أكثر مرونة في المواقف  25

 .الصعبة

   

    .أستطيع التكيف مع الضغوط التي تواجهنى 26

    .لدى القدرة على اإلحساس باالخرين 27

    .أشعر بالثقة تجاه سلوكى االجتماعى 22

    .يخيل لى أن الناس يقولون عنى أشياء وهمية 21

    .عر بالبهجة الممزوجة بالتفاؤل تجاه المستقبلأش 33

    .أشارك في األنشطة المجتمعية واالعمال التطوعية 31

    .أتقبل االنتقاد بصدر رحب 32
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ليس من السهل أن أترك عمال اعتدت عليه لمزاولة عمل  33

 .اخر

   

    .لدى القدرة على اتخاذ القرار وتحمل نتائجه 34

    .ن احتياجاتىأجد من يؤم 35

    .ينتابنى اإلحباط بسهولة 36

    .ارتبك عندما يوجه لى المحاضر سؤال أمام زمالئى 37

    .الصدفة ال تتحكم بمستقبلى 32

    .أعرف كيف أتصرف في المواقف غير المتوقعة 31

    .أتقبل االخرين وأتعايش معهم كما هم 43

التعامل مع المشكالت أمتلك أفكارا متنوعة حول كيفية  41

 .التي تواجهنى

   

    .     لدى القدرة على تنظيم وقتى    42

    .أنا أسعد حاال من االخرين 43

    .أرى الجانب الجيد من االحداث واألشخاص 44

    .عالقاتى االجتماعية باالخرين ناجحة 45

    .أشارك أسرتى في مواجهة وحل المشكالت االسرية 46

    .د من يتفهم صعوباتى ويعمل على التخفيف عنىأج 47

    .أشعر بأن أخالقى دون المستوى المطلوا 42
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 مقياس المرونة النفسية بعد التقنين( 2)ملحق رقم 

 أبدا أحيانا دائما العبارة                      الرقم

ينتابنى الشعور بحاجة ملحاة فاي تفساير االحاداث بشاكل  1

 .منطقى

   

    .لدى الجرأة لمواجهة الواقع مهما كان مؤلما 2

اتعامل مع الصعوبات بهدوء ألنى أستطيع االعتماد على  3

 قدراتى الذاتية

   

    .عالقاتى مع االخرين يتخللها االحترام والتقدير 4

    .لدى القدرة على تكوين صداقات جديدة بسهولة 5

    .مرأطلب المساعدة من االخرين ان لزم اال 6

لدى القدرة على المثابرة في دراستى  لمواجهة  7

 .الصعوبات والنجاح

   

    .أجد في حياتى من يدفعنى نحو الثقة بقدراتى الخاصة 2

    .عادة ما أنجح في خلق انطباع ايجابى لدى االخرين 1

    .يوجد في حياتى أناس كثيرون يمنحونى حبا كبيرا 13

    .اصل مع االخرينأغتنم أي فرصة للتو 11

    .أجد من يشعرنى باألمن النفسى 12

أضع لنفسى مثال عاليا وأشعر أن على االخرين أن  13

 .يفعلون نفس الشئ

   

    .أتخذ قراراتى بعد قناعتى بها 14

    .لدى القدرة على تنظيم وقتى 15

    .أثق في قدرتى على النجاح لكل ما أقوم به 16

    .مزعجة ال تؤثر علىالذكريات ال 17

أرغب في أن أصف نفسى بأننى ذو شخصية لطيفة  12

 .وقوية

   

    .أفكر دائما في احداث الماضى بدال من الحاضر 11

    .أنا أسعد حاال من االخرين 23

ينصحنى أفراد أسرتى أن أكون أكثر مرونة في المواقف  21

 .الصعبة

   

    .تواجهنى أستطيع التكيف مع الضغوط التي 22

    .لدى القدرة على اإلحساس باالخرين 23

    .أشعر بالثقة تجاه سلوكى االجتماعى 24

    .يخيل لى أن الناس يقولون عنى أشياء وهمية 25

    .أشعر بالبهجة الممزوجة بالتفاؤل تجاه المستقبل 26

    .أشارك في األنشطة المجتمعية واالعمال التطوعية 27

    .ل االنتقاد بصدر رحبأتقب 22

ليس من السهل أن أترك عمال اعتدت عليه لمزاولة  21

 .عمل اخر

   

    .لدى القدرة على اتخاذ القرار وتحمل نتائجه 33

    .أجد من يؤمن احتياجاتى 31
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    .ينتابنى اإلحباط بسهولة 32

    .ارتبك عندما يوجه لى المحاضر سؤال أمام زمالئى 33

    .فة ال تتحكم بمستقبلىالصد 34

    .أعرف كيف أتصرف في المواقف غير المتوقعة 35

    .أتقبل االخرين وأتعايش معهم كما هم 36

أمتلك أفكارا متنوعة حول كيفية التعامل مع المشكالت  37

 .التي تواجهنى

   

    .أرى الجانب الجيد من االحداث واألشخاص 32

    .خرين ناجحةعالقاتى االجتماعية باال 31

    .مواجهة وحل المشكالت االسرية فيأشارك أسرتى  43
    .أجد من يتفهم صعوباتى ويعمل على التخفيف عنى 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 


