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 Abstract: 

This study aims at identifying the level of psychological flexibility 

of primary school teachers, it also aims at identifying the 

relationship between the psychological flexibility of teachers and 
the academic achievement of their pupils, in addition to detecting 

the differences in the level of psychological flexibility concerning 

some variables: gender, seniority in teaching. We have used the 

descriptive, exploratory and comparative approach. The sample of 

this study included 120 teachers, it was selected by simple 
random method, and to achieve the objectives of the study we 

used the psychological resilience scale and the student’s 

achievement assessment records, and the statical treatment was 

done by (SPSS V 26) program. This study started from the 

following questions: 

- What is the level of psychological resilience of primary school 
teachers in Ouargla? 

- Is there a relationship between the psychological resilience of 

primary school teachers and the academic achievement of their 

students? 

- Are there differences in psychological resilience among primary 
school teachers concerning gender? 

- Are there differences in psychological resilience among primary 

school teachers concerning seniority in teaching?. 
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 املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي وعالقتها ابلتحصيل الدراسي لتالميذهم"

 اجلزائر –دراسة مبدينة ورقلة 
 

 3 سامية نتاري
 4عبد هللا لبوز
 

 :امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة كل من مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي، وكذا 
العالقة بني املرونة النفسية لديهم والتحصيل الدراسي لتالميذهم، ابإلضافة إىل الكشف عن الفروق يف 

 (.األقدمية يف التدريسمستوى املرونة النفسية ملتغريات )اجلنس، 
أستاًذا وأستاذة، ومت  120استخدمنا املنهج الوصفي االستكشايف املقارن، حيث مشلت عينة الدراسة 

اختيار العينة ابلطريقة العشوائية البسيطة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمنا مقياس املرونة النفسية، 
  (SPSS V 26حصائية ابستخدام )وسجالت تقومي التحصيل للتالميذ، ومتت املعاجلة اإل

 :وانطلقت الدراسة من التساؤالت التالية
 ما مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي مبدينة ورقلة؟ -
 هل توجد عالقة بني املرونة النفسية لدى أساتذة التعليم االبتدائي والتحصيل الدراسي لتالميذهم؟ -
 املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي تعزى ملتغري اجلنس؟هل توجد فروق يف  -
هل توجد فروق يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي تعزى ملتغري األقدمية يف  -

 .التدريس؟
 .املرونة النفسية، التحصيل الدراسي الكلمات املفتاحية:

 
 مشكلة الدراسة: -

الدراسي أحد أهم العمليات اليت تسعى املنظومة الرتبوية إىل حتقيقها، فهو املعيار األساسي ملعرفة مدى يعد التحصيل 
حتقيق األهداف التعليمية، ومدى جناحها أو فشلها يف إحداث التغريات السلوكية للمتعلم، فهو من املوضوعات اهلامة اليت شغلت 

جملتمع كونه نتاج العملية التعلمية، وملا يرتتب عليه من قرارات تربوية حامسة ابعتباره مؤشرًا الباحثني والرتبويني الرتباطه حبياة الفرد وا
أساسًيا يف معظم القرارات الرتبوية واملنهجية واإلدارية، اذ مبوجبه يتم حتديد مقدار تقدم املتعلم وحتديد نوع الدراسة املناسب له، 

حياته اليومية، فهو يعرب عن مقدار املعرفة واملهارات اليت حيصل عليها املتعلم نتيجة وابلتايل تقرير مصريه املستقبلي وجناحه يف 
التدريب، حيث يهدف للحصول على معلومات وصفية تبني مدى ما اكتسبه املتعلم من خربات ومعارف من خالل املقرر 

 الدراسي.

                                                           

nettarisamia@gmail.com ، اجلزائر ،جامعة قاصدي مرابح ورقلة، الباحثة 
3
  

اجلزائر ،جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  أ.د. 4
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ي االختصاص يف جمال الدراسات الرتبوية ملا له من والتحصيل الدراسي من املوضوعات اليت انلت اهتماًما كبريًا من قبل ذو 
 أمهية يف حياة املتعلم، كونه احملدد الرئيسي لنوع الدراسة واملهنة وكذلك املكانة االجتماعية اليت سيحظى هبا الفرد مستقباًل، ويعترب

اجلانب ومن بينها: دراسة )حورية علي  من املوضوعات اجلديرة ابلدراسة، فقد اهتمت العديد من الدراسات العربية واألجنبية هبذا
( بعنوان: البيئة االجتماعية املدرسية وعالقتها ابملردود املدرسي، حيث هدفت إىل توضيح العالقة بني البيئة 2008شريف، 

ثة اثنوي، حيث االجتماعية املدرسية واملردود الدراسي، فقامت الباحثة بدراسة ميدانية على عينة من التالميذ املعيدين للسنة الثال
توصلت إىل أن األساتذة الذين يعاملون التالميذ معاملة حسنة تنعكس نتائج تالميذهم إجيااب ويدفعهم إىل حتقيق نتائج دراسية 

 (13، ص2013أفضل. )هنودة، 
( دراسة تناولت عالقة التحصيل الدراسي بدافعية التعلم لدى املراهق املتمدرس 2013وكذلك أجرت )لوانس حدة، 

يث هدفت من خالهلا إىل معرفة العالقة بني التحصيل الدراسي ودافعية التعلم لدى املراهق واستخدمت الباحثة مقياس دافعية ح
التعلم ليوسف قطامي واحلصول على معدالت التالميذ، وتوصلت نتائجها إىل وجود عالقة دالة إحصائًيا بني التحصيل والدافعية،  

 (18، ص2017لذكور واإلانث يف مستوى التحصيل الدراسي. )الشايب، كما توصلت إىل وجود فرق بني ا
إن التحصيل املميز للتلميذ مرهوان ابلتفاعل اجليد بينه وبني األستاذ، كوهنما قطيب العملية الرتبوية، فالعالقة بينهما البد أن 

همة األستاذ، وكذلك يدادة مستوى التحصيل تكون عالقة ودية مبنية على االحرتام املتبادل بني الطرفني لضمان السري احلسن مل
الدراسي للمتعلم، وهذا ال يتأتى إال إذا لعب األستاذ دور املرشد واملوجه الستقطاب التلميذ وتشويقه مث حتفيزه لكسب املعرفة، 

تعدى ذلك إىل أن فمهمته ال تقتصر على تلقني املادة العلمية فقط بتطبيق بعض األساليب واألنشطة داخل الصف الدراسي، بل ت
يكون قادرًا على صقل شخصية التالميذ، ومتابعة تعلمهم ومنوهم كونه ميثل الدعامة األساسية اليت يؤسس عليها النمو املتكامل 

 للنشء.
فالتفاعل بني األستاذ والتلميذ ال يكون فعاال إال إذا اعتمد األستاذ مهارات وفنيات اإلقناع، وذلك ابستخدامه لألسلوب 
العلمي السليم، وطريقة احلوار الودية من أجل تنظيم مناخ تربوي مناسب لسريورة عملية التعلم، إن قدرات األستاذ ومهاراته 
 واألساليب والطرائق العلمية اليت يتبعها أثناء قيامه مبهمته متثل عوامل مهمة يف استثارة التلميذ وحتفيزه على اكتساب املعارف واليت

على حتصيله، فبقدر ما تعمل هذه اخلصائص على جناح العملية التعليمية، غري أهنا تشكل جانًبا واحًدا من جمموعة  هلا األثر البالغ
اخلصائص اليت تؤثر يف فعالية أداء األستاذ واليت من بينها اخلصائص االنفعالية واملتعلقة ابلسمات الشخصية لديه حيث تؤثر أتثريا  

 سي للمتعلمني.كبريا على مستوى التحصيل الدرا
واألستاذ فرد من اجملتمع يتعرض يف حياته اليومية واملهنية لعدة ظروف ومواقف تثري انفعاالته وتسبب له توترًا يعيق أدائه 
الوظيفي، وينعكس على كفايته املهنية، فيرتك آاثر سلبية على شخصية التلميذ األمر الذي يؤدي إىل عرقلة عملية التعلم، فاألستاذ 

غم ظروفه الصعبة يهيئ اجلو املناسب للدراسة، وينمي يف املتعلمني مهارات اإلبداع ابعتباره املوجه هلذه الطاقة البشرية الكفء ر 
اليت متثل ذخر األمة وعماد قوامها وهنضتها، وكي يؤدي رسالته بنجاح البد من أن تتوافر له من املقومات ما حيقق له ذلك من 

ال ابألساليب النفسية احلديثة وذلك لتحقيق األهداف املنشودة، وتوفري بيئة مناسبة للتعلم جتعل من املرونة وتقبل اجلديد، واالتص
فسي املتعلم يشعر ابألمن والطمأنينة، ابستثماره كافة الوسائل املادية واملكوانت املعنوية للبيئة املدرسية وتوظيفها لتحقيق التوافق الن

يتحقق إال إذا امتلك األستاذ شخصية رائدة تتسم ابلتواين والقدرة على املعرفة الكاملة وحل املشكالت اليت تصادفه، وهذا ال 
لشخصية التلميذ، وأن يكون مران يف تعامالته ليستطيع التكيف مع الضغوط النفسية اليت تواجهه، وأن يؤدي وظائفه بشكل جيد، 

 توافق الفعال واملواجهة الواعية للعوائق واملواقف الصعبة اليت تعرتضه.إن للمرونة النفسية دورًا كبريًا يف حتديد قدرة األستاذ على ال
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وقد أكدت العديد من الدراسات على أمهية املرونة النفسية يف مواجهة املواقف واألحداث الصادمة وجعل الفرد يتمتع 
( بعنوان: "التوافق املهين 2010بقدرة التكيف والتفاعل اإلجيايب مع ظروف احلياة ومن هذه الدراسات، دراسة )فحجان، 

واملسؤولية االجتماعية وعالقتها مبرونة األان لدى معلمي الرتبية اخلاصة"، هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على التوافق املهين 
ت إىل واملسؤولية االجتماعية وعالقتها مبرونة األان لدى معلمي الرتبية اخلاصة مبؤسسات الرتبية اخلاصة مبحافظة غزة، كما هدف

التعرف إىل مدى عالقة التوافق املهين ابملسؤولية االجتماعية مبرونة األان حيث توصلت إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مرونة 
 (12، ص2018األان والتوافق املهين، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني مرونة األان واملسؤولية االجتماعية. )جودي، 

( بعنوان: "املرونة النفسية وعالقتها ابلرضا عن احلياة لدى طلبة اجلامعات 2012رة، دراسة )حيي شعبان شقو  -
الفلسطينية"، هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى املرونة والرضا عن احلياة لدى طلبة اجلامعات مبحافظة غزة والتعرف على 

 مستوى املرونة النفسية والرضا عن احلياة ابلنسبة ملتغريات العالقة بني املرونة النفسية والرضا عن احلياة والكشف عن الفروق يف
)اجلنس، اجلامعة، التخصص، واملعدل وترتيب امليالد للطالب، والدخل الشهري لألسرة(، ومن أهم النتائج اليت توصل إليها وجود 

بة بني املرونة النفسية والرضا عن احلياة. مستوى فوق املتوسط لكل من املرونة النفسية والرضا عن احلياة، وجود عالقة ارتباطية موج
 (12، ص2018)ابديسي، 
,( حبثت يف العالقات بني مقاييس املرونة الشخصية ومرونة األان والصحة العقلية Micheal 2011دراسة )ميشال،  -

الدراسة إىل أن عوامل من انحية، والتكامل األكادميي واالجتماعي كمحددات للمثابرة األكادميية من انحية أخرى، توصلت 
املرونة داخل الفرد سامهت يف توضيح التغري يف املعدل األكادميي الرتاكمي، ابإلضافة إىل االستعداد والتحصيل، وعالوة على ذلك 

 (10-9، ص2019وجدت عالقة ارتباطية بني عوامل املرونة الشخصية وبني مرونة األان والصحة العقلية. )احلريب، 
ديثة أصبحت تركز على األستاذ كمؤشر هام يف حتسني العملية التعليمية التعلمية ملا له من دور فعال يف إن الدراسات احل

تكوين شخصية املتعلم وبناء هويته وانتمائه للمجتمع، كل ذلك ألزمه امتالك قدر كاف من اخلصائص املعرفية واالنفعالية واليت 
يف مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ، ومن هذا املنطلق جاءت فكرة الدراسة تشكل أحد املدخالت الرتبوية، وتؤثر بشكل كبري 

احلالية حول املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي وعالقتها ابلتحصيل الدراسي لتالميذهم وعلى هذا األساس نطرح 
 التساؤالت التالية:

 يم االبتدائي مبدينة ورقلة؟ما مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعل -
 هل توجد عالقة بني املرونة النفسية لدى أساتذة التعليم االبتدائي والتحصيل الدراسي لتالميذهم؟ -
 هل توجد فروق يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي تعزى ملتغري اجلنس؟ -
 لة التعليم االبتدائي تعزى ملتغري األقدمية يف التدريس؟هل توجد فروق يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرح -
 

 فرضيات الدراسة: -2
اإلحصائي منها إرأتينا طرح الفرضيات  بعد طرحنا ملشكلة الدراسة، ولإلجابة على التساؤالت اليت تلتها، وللتحقيق

 التالية:
 مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي مرتفع. -1
 توجد عالقة بني املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي والتحصيل الدراسي لتالميذهم. -2
 ال توجد فروق يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي تعزى ملتغري اجلنس. -3
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 تعزى ملتغري األقدمية يف التدريس.ال توجد فروق يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي  -4
 

 أمهية الدراسة: -3
تعترب هذه الدراسة من املواضيع اهلامة يف جمال الرتبية والتعليم، أحد أكرب قطاعات الدولة واملعول عليه يف رقي األمة 

داد أفراد صاحلني وفاعلني يف اجملتمع وتطورها، ودعم التنمية الوطنية، وإمياان منا ابلدور الذي يقوم به أستاذ التعليم االبتدائي يف إع
 فأمهيتها تربي يف:

معرفة عالقة اجلوانب النفسية لألستاذ والتحصيل الدراسي للتالميذ ابعتبار التحصيل أحد أهم عناصر املنظومة الرتبوية  -
 ومؤشرًا هاًما يف حتديد مصري املتعلم.

تناولتها، إذ تعد املرونة النفسية من املواضيع املهمة يف جمال علم النفس تكمن أمهية الدراسة يف أمهية املتغريات اليت  -
 اإلجيايب، ودليل واضح على الصحة النفسية.

تعطي الدراسة فكرة للقائمني على التكوين البيداغوجي لألساتذة أبمهية التكوين النفسي، والذي جيب أن يكون مرافًقا  -
 اًل، وقادرًا على التصدي للمشكالت اليت تواجهه.للتكوين األكادميي إلعداد أستاًذا مؤه

 
 أهداف الدراسة: -4

 الكشف عن مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي. -
 الكشف عن العالقة بني املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي والتحصيل الدراسي لتالميذهم. -
 املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي ابختالف اجلنس. الكشف عن الفروق يف -
 الكشف عن الفروق يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي ابختالف األقدمية يف التدريس. -
 

 التعريفات اإلجرائية ملتغريات الدراسة: -5
عليم االبتدائي على التصدي للضغوطات واملواقف الصعبة اليت يتعرض هلا هي قدرة أستاذ مرحلة التاملرونة النفسية:  -1 -5

 ومعاجلتها بشكل عقالين، حبيث يستطيع إقامة عالقات طيبة مع التالميذ، ويتحدد ذلك ابستجابته على مقياس املرونة النفسية.
يقتصر على نتائج السنة الدراسية هو الدرجة املتحصل عليها التلميذ خالل مساره الدراسي، و  التحصيل الدراسي: -2 -5

 احلالية.
 5إىل  1هي املدة اليت قضاها أستاذ مرحلة التعليم االبتدائي يف مهنة التدريس وهـي إمـا )من  األقدمية يف التدريس: -3 -5

 سنوات(. 10سنوات( أو )أكثر من  10إىل  6سنوات( أو )من 
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 اجلانب النظري:
 أوال: املرونة النفسية:

 تعريف املرونة النفسية: -1
تعرف املرونة على أهنا االستجابة االنفعالية والعقلية اليت متكن اإلنسان من التكيف اإلجيايب مع مواقف احلياة املختلفة 

 (.5، ص2009سواء كان هذا التكيف ابلتوسط أو القابلية للتغري أو األخذ أبيسر احللول. )األمحدي، 
( أبهنا عملية التوافق اجليد واملواجهة اإلجيابية للشدائد، والصدمات 2013لم النفس )وتعرفها اجلمعية األمريكية لع

والنكبات أو الضغوط النفسية العادية اليت يواجهها البشر مثل املشكالت األسرية، مشكالت العالقات مع اآلخرين، املشكالت 
القدرة على التعايف من التأثريات السلبية هلذه الشدائد الصحية اخلطرية، ضغوط العمل، املشكالت املالية، كما تعين املرونة 

 (.11، ص2018والنكبات أو األحداث الضاغطة والقدرة على جتاويها بشكل إجيايب ومواصلة احلياة بفاعلية واقتدار. )دريس، 
جتماعية والعوائق اليت إن املرونة النفسية هي قدرة الفرد على التأقلم مع صعوابت احلياة، وقدرته على جتاوي كل الظروف اال

 تقف يف طريقه وذلك من خالل تفكريه اإلجيايب وحواره وتفاعله مع اآلخرين.
 مقومات املرونة النفسية: -2
وهي تنمية قدرات الفرد العقلية واجلسمية واالجتماعية، حبيث تصل إىل درجة املهارة والكفاية تنمية الكفاية:  -1 -2

 تطلبات احلياة املختلفة.وتساعد الفرد على التوافق مع م
وهو منو قدرة الفرد على ضبط انفعاالته وعواطفه حبيث يتعامل معها مبرونة  القدرة على التعامل مع العواطف: -2 -2

 ويعي عواطفه لضبطها يف املواقف اليت تتطلب ذلك، ويفسح له اجملال ابلتعبري حيثما يتطلب األمر.
ىن أن يعتمد الفرد على نفسه يف إصدار قرارات تتعلق مبستقبله وحياته، ويف نفس مبع تنمية االستقاللية الذاتية: -3 -2

 الوقت يستمع إىل نصائح اآلخرين وخاصة الوالدين وكل من خيصه، وحياول أن يستخلص منها ما يتمشى مع ذاته.
ها، ويضع ذاته ضمن إطار وهو منو قدرة الفرد على فهم نفسه وذاته وإمكانياته والعمل على تنميتتبلور الذات:  -4 -2

 معني حبيث يتالءم مع الواقع والشعور الواضح لشخصيته وأتثريها على كل من حييط به.
وهو منو قدرة الفرد على إقامة العالقات الشخصية واالجتماعية حبيث  نضج العالقات الشخصية املتبادلة: -5 -2

االستجابة بطريقة هلا عالقة ابستجابة اآلخرين وتكون مرنة. )حسان، تصبح متحررة من االندفاعات، ويدادة القدرة على التفاعل و 
 (72، ص2009

وهذا يتطلب تشكيل اخلطط وتسلسل األولودات اليت تتكامل مع ثالثة عناصر رئيسية وهي: تنمية األهداف:  -6 -2
 ائلة.الرغبات اإلستجمامية واإلقناع ابملهنة وأهداف احلياة اليت تشمل االهتمام ابلزواج والع

حيث ترتبط تنمية التكامل بتكوين الذات وتنمية اهلدف، تنمية التكامل بني الفرد واجملتمع وبني الفرد ونفسه:  -7 -2
فمجموعة املعتقدات الشخصية والقيم املتكاملة داخليا توجه سلوك الفرد واليت غالبا ما تكون مستمدة من البيئة واجملتمع الثقايف، 

 (40، ص2018بنوعية مفاهيم الشخص ورغباته املسيطرة واخلطط الوظيفية وشكل احلياة. )جودي، فهي تؤثر وتتأثر 
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 فوائد املرونة النفسية: -3
هي تلك احلالة اليت يكون الفرد فيها متوافًقا مع نفسه ومع بيئته، حيث يشعر ابلرّاحة  الصحة النفسية: -1 -3

استغالل قدراته وإمكاانته إىل أقصى حد ممكن، وقادرًا على مواجهة الصعوابت اليت واالطمئنان، ويكون قادرًا على حتقيق ذاته و 
 تعرتيه.

األشخاص الذين ميتلكون املرونة هم األشخاص األكثر إجيابية، واألكثر توافًقا مع غريهم، النظرة اإلجيابية:  -2 -3
قيمتهم االجتماعية كوهنا السبب الرئيسي يف العمل والنشاط، إدراًكا منهم أن النظرة اإلجيابية يف احلياة هي اليت حتدد مكانتهم و 

 وعامالً هاًما يف الفاعلية والعزم.
الشخص املرن لديه استمرارية يف أداء واجباته وأعماله، دائم النشاط كثري العطاء، ال االستمرارية يف العطاء:  -3 -3

 يعرف امللل، يواجه املعوقات بنفسية مراتحة ومتفائلة.
ميتلك االنسان قدرة التواصل مع غريه كونه فرًدا من اجملتمع، والشخص املرن لديه القدرة على االتصال الفعال:  -4 -3

تقبل اآلخرين حيث يتفاعل معهم إبجيابية، ويتجنب االصطدام هبم واخلوض يف مشاحنات معهم الكتسابه خاصية االتصال 
 الفعال.

 اثنيا: التحصيل الدراسي:
 الدراسي: تعريف التحصيل -1

يعرف التحصي الدراسي على أنه مستوى الكفاية يف التعليم، والكفاية يف األداء يف ضوء ما مت تعلمه، وحتدد الكفاية بكم 
وكيف املعارف واملعلومات واملهارات واليت يكتسبها الطالب من خالل برامج خمصصة وموجهة مرتبطة ابلتعليم املدرسي أو 

الطالب يف االختبارات الشهريـة أو يف االمتحانـات النهائيـة سـواء الشفاهيـة أو التحريريـة. )حممد سعفان، اجلامعي، اليت تقاس أبداء 
 (17، ص2003

وعرف )عمر عبد الرحيم نصر هللا( التحصيل الدراسي بقوله: يعين أن حيقق الفرد لنفسه يف مجيع مراحل حياته أعلى 
حىت يستطيع االنتقال اىل املرحلة اليت تليها، واالستمرار يف احلصول على العلم واملعرفة. مستوى من العلم أو املعرفة يف كل مرحلة، 

 (15، ص2004)نصر هللا، 
لقد اختلف الباحثون والرتبويون يف حتديد مفهوم موحد ملصطلح التحصيل الدراسي، فهناك من رأى أبنه يشري إىل جمموعة 

املتعلم خالل سريورته التعليمية، وهناك من يرى أن التحصيل يشري إىل مستوى اإلجناي املهارات واخلربات واملعارف اليت يتلقاها 
 والكفاءة يف العمل الدراسي، وفئة أخرى عرفته من خالل أسلوب قياسه وذلك بتقييم إجناي املتعلم عن طريق اختبارات التحصيل.

االستيعاب واإلجناي واألداء الذي يصل إليه ومن خالل ذلك ميكن تعريف التحصيل الدراسي على أنه: مستوى الفهم و 
املتعلم وذلك من خالل اكتسابه للمعارف واملعلومات واملهارات والقيم اليت يهدف إليها املنهاج الدراسي، حيث يتم تقييم هذه 

 املكتسبات من قبل األستاذ عن طريق أدوات وآليات حمددة ومقننة.
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 سي:العوامل املؤثرة يف التحصيل الدرا -2
 هي تلك العوامل املتعلقة بشخصية املتعلم واملتمثلة يف: العوامل الذاتية: -1 -2
تؤثر العوامل الصحية يف حتصيل املتعلم، فتعرضه لألمراض املزمنة وكذلك سوء التغذية وإصابته العوامل الصحية:  -2 -2

مردود املتعلم وحتد من نشاطه ومن مسايرته ألقرانه نتيجة ببعض اإلعاقات اجلسدية أو السمعية أو البصرية كلها عوامل تؤثر يف 
 غياابته املتكررة وعدم مواظبته على احلضور داخل الصف الدراسي.

يتأثر التحصيل الدراسي ابحلالة النفسية للمتعلم، فالنفسية املستقرة املتواينة تزيد من رغبة العوامل النفسية:  -3 -2
 قدراته وميوله. املتعلم يف اكتساب املعارف وتعزي

ترتبط القدرات العقلية ابلتحصيل الدراسي، والذكاء من العوامل التــي تؤثر يف حتصيل املتعلم  العوامل العقلية:  -4 -2
كونه ضروردا لالكتساب املعارف وحل املشكالت، فكلما يادت نسبة الذكاء للمتعلم كلما ياد تفوقه وامتلك سعة لالستزادة 

 ابملعلومات.
ويقصد هبا تلك العوامل احمليطة ابلتلميذ سواء كانت أسرية أو مدرسية، واليت هلا انعكاًسا كبريًا لعوامل البيئية: ا -5 -2

 على حتصيله الدراسي وتتمثل هذه العوامل يف:
على وهي تلك العوامل املرتبطة ابألسرة وابعتبارها املرحلة األوىل من حياة الطفل، فهي تعمل العوامل األسرية:  -6 -2

بناء شخصيته، ومصدر الرعاية وتوفري األمان له، فكلما كانت األسرة مستقرة ومتزنة كلما حفزت أبنائها للتعلم ويادت قدرهتم على 
 االستيعاب.
تعترب املدرسة املؤسسة الرتبوية الثانية بعد األسرة ملا هلا من آاثر ملموسة يف تنشئة وتكوين العوامل املدرسية:  -7 -2
فهي تؤثر أتثريًا كبريًا يف حتصيل التالميذ ابعتبارها املسؤولة عن العملية التعليمية وذلك من خالل عناصرها املعلم، املتعلم األفراد، 

واملنهاج الدراسي، فأداء أو حتصيل املتعلم مرهون بتوافقه مع هذه العناصر حىت يستطيع االستجابة مع مدخالت وخمرجات العملية 
 التعلمية.

 تحصيل الدراسي:قياس ال -3
إن تقييم وقياس التحصيل يف املرحلة االبتدائية يقصد به قياس حتصيل التالميذ لألهداف املخطط هلا، عن طريق 
االختبارات التحصيلية واجتياي مهارات التقومي املستمر واليت يتحقق فيها التحصيل املعريف واملهارات املكتسبة لدى التالميذ، حيث 

رات يف أغراض متعددة، وتزود األستاذ ببياانت يسرتشد هبا يف حتديد احتياجات التالميذ وتشخيص تستخدم هذه االختبا
 الصعوابت والعوائق اليت تعرتضهم أثناء تعلمهم.

إن االختبارات التحصيلية تعد األسلوب الشائع يف خمتلف املؤسسات التعليمية وتعترب من أهم أدوات القياس والتقومي إذ 
من مالحظة سلوك التلميذ، والكشف عن مواطن القوة والضعف لديه، وكذلك التعرف على مدى حتقيق املنهج متكن األستاذ 

 الدراسي لألهداف املنشودة وذلك الختاذ اإلجراءات املناسبة للرفع من مستوى التحصيل الدراسي والرقي ابملنظومة الرتبوية.
 أنواع االختبارات التحصيلية: -4
تعترب االختبارات املقالية من أكثر أنواع االختبارات استعماال يف املؤسسات التعليمية، فهي  ملقالية:االختبارات ا -1 -4

أسئلة تعتمد على اإلجابة احلرة، حبيث ترتك للمجيب احلرية التامة يف طريقة اإلجابة، وهي أسئلة تعتمد يف اإلجابة عنها عن 
 الوصف والتحليل واالستدالل.
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متتاي هذه االختبارات بكثرة األسئلة وتنوعها ابإلضافة إىل مشوليتها، حيث ميكنها أن ملوضوعية: االختبارات ا -2 -4
تغطي كل أساسيات املادة الدراسية ومن أشكاهلا: اختبارات الصواب واخلطأ، اختبار االختيار املتعدد، اختبار املزاوجة أو املقابلة، 

 اختبار التكملة.
هي اختبارات غري لفظية يتم فيها قياس وتقومي مستوى املهارة لدى املتعلم، وتستخدم االختبارات األدائية:  -3 -4

هذه االختبارات لقياس خمرجات التعلم املتعلقة ابألداء احلركي والعملي، ويستعمل هذا النوع من االختبارات يف أنواع التعليم 
 املتعلقة ابجلانب العملي اليت تتطلب تطبيق تعلم املهارة.

هي اختبارات غري مكتوبة حيث يطلب من خالهلا اإلجابة عن األسئلة شفودا من قبل  االختبارات الشفوية: -4 -4
اجمليب بغرض معرفة قدرة املتعلم عن التعبري عن نفسه، وهي اختبارات تقيس املهارات الشفوية كالقراءة واالستظهار، وااللقاء 

 املتعلم على املناقشة والتحليل.وغريها...، كما تقيس مستوى التفكري، وقدرة 
 

 اجلانب امليداين:
 أواًل: اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 منهج الدراسة: -1
يكون اختيار املنهج مرتبطا بطبيعة املشكلة املراد دراستها، ونوعية الدراسة اليت يعاجلها الباحث ومبا أن دراستنا هتدف إىل 

مرحلة التعليم االبتدائي وعالقتها ابلتحصيل الدراسي لتالميذهم، ارأتينا اختيار املنهج التعرف على املرونة النفسية لدى أساتذة 
الوصفي االستكشايف املقارن كونه املنهج الذي يدرس ظاهرة أو حداًث أو قضية موجودة حالًيا ميكن احلصول منها على معلومات 

 جتيب عن أسئلة البحث دون تدخل من الباحث فيها.
 ة:عينة الدراس -2

متثلت عينة الدراسة يف أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي ملدينة ورقلة حيث مت اختبار العينة ابلطريقة العشوائية، وتكونت من 
( أستاذ وأستاذة، حيث مت تطبيق الدراسة عليهم إال أنّه سجلت بعض الغياابت من قبل األساتذة، ومت إلغاء بعض 134)

روط املطلوبة، ابإلضافة إىل عدم احتساب استمارات القسم التحضريي وكذلك بعض االستمارات لعدم توفرها على الش
 ( استمارة.120االستمارات مل تسرتجع، ليصبح عدد االستمارات املطبقة )

 (: يوضح خصائص العينة من حيث اجلنس01اجلدول رقم )
 النسبة العدد اجلنس
 % 42,5 51 ذكور
 % 57,5 69 إانث
 % 100 120 اجملموع

( أستاذه بنسبة 69%( و) 42,5( أستاًذا أي بنسبة )51( أن عينة الدراسة تتكون )01يتضح لنا من اجلدول رقم )
 %( ما يدل على أن العاملني بسلك التعليم أغلبهم إانث. 57,5)
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 (: يوضح خصائص العينة من حيث األقدمية يف التدريس02اجلدول رقم )
 اجملموع سنوات 10أكثر من  سنوات 10إىل  6من  سنوات 5إىل  1من 

50 27 43 120 
41,7 % %22,5 35,8 % 100 % 

( 50سنوات يوجد ) 5إىل  1( أن عينة الدراسة تتفرع من خالل سنوات األقدمية: من 02يتضح من اجلدول رقم )
 10أما فئة أكثر من ، 22,5( أستاذ وأستاذة بنسبة %27سنوات يوجد ) 10إىل  6%، ومن  41,7أستاذا وأستاذة بنسبة 

سنوات ما يدل  5% ما يبني أن أغلبية األساتذة أقدميتهم يف التعليم أقل من  35,8( أستاذا وأستاذة بنسبة 43سنوات فيوجد )
 على أن فئة كبرية من خرجيي اجلامعات لديهم توجه ملهنة التعليم يف السنوات األخرية.

 أداة الدراسة: -3
( أبعاد 03( فقرة مويعة على مخسة )28مقياس املرونة النفسية، حيث تكونت االستبانة من )اعتمدت هذه الدراسة على 

 ابلشكل التايل:
 فقرات 10البعد االنفعايل                              - 
 فقرات 05البعد العقلــــــــــــــي                             - 
 فقرة 13            البعد االجتماعي                 - 

لإلجابة على فقرات املقياس مت اعتماد بدائل لألجوبة )دائًما، أحيااًن، أبًدا(، وتعطى التقديرات التالية:  مفتاح التصحيح:
 .01، أبًدا = 02، أحيااًن = 03دائًما = 

الصدق الذايت للتأكد من صدقه وللتأكد من ثبات املقياس مت استخدام معادلة ألفا كرومباخ، واعتمدان الصدق التمييزي و 
 (.SPSS V 26وذلك من خالل تطبيق حزمة الربامج اإلحصائية )

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس املرونة النفسية: -4
 صدق األداة: -1 -4

يعد الصدق من أهم املؤشرات اليت تدل على مصداقية وجودة االختبار، وتعترب األداة صادقة إذا كانت تقيس ما وضعت 
 لقياسه، ويقاس الصدق بعدة طرائق إال أننا اكتفينا ابستخدام نوعني.

مت حساب صدق األداة ابعتماد طريقة املقارنة الطرفية ابستخدام الصدق عن طريق املقارنة الطرفية:  -1 -1 -4
% من املستوى العلوي  33( حيث مت ترتيب الدرجات الكلية تنايلًيا، مث متت املقارنة بني SPSS. v.26الربامج اإلحصائية )

 % من املستوى السفلي. 33بـ 
 (: يوضح نتائج صدق أداة املرونة النفسية عن طريق املقارنة الطرفية03اجلدول رقم )

 األدوات
 املتغريات

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة  ت اجملدولة ت احملسوبة ن
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 1,728 76,90 % 33الدرجات العليا 
20 8,214 2,179 18 0,05 

 4,242 65 % 33الدرجات الدنيا 
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( يتضح أن قيمة ت احملسوبة لداللة الفروق بني القيم العليا والقيم الدنيا ألداة املرونة النفسية 03من خالل اجلدول رقم )
يدل على أنه توجد فروق ذات (، ما 0,05( وهذا عند مستوى الداللة )2,179( أكرب من ت اجملدولة وهي )8,214هي )

الدنيا داللة إحصائية بني اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا، وعليه فإن األداة تتمتع ابلقدرة على التمييز بني اجملموعة العليا واجملموعة 
 وابلتايل األداة الصادقة.

حيدد الصدق الذايت ابجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات األداة، ومبا أن اختبار ألفا كرومباخ  الصدق الذايت: -2 -1 -4
 ( فإن الصدق الذايت هو:         0,776يساوي )

 وهي قيمة عالية، وعليه نستنتج أن األداة صادقة.
 ثبات مقياس املرونة النفسية: -2 -4

 ابستخدام الفا كرومباخ (: يوضح معامل ثبات مقياس املرونة النفسية04اجلدول )
 معامل ألفا كرومباخ املقياس

 0,776 املرونة النفسية
(، وهو معامل عال مما يدل 0,776( نالحظ أن معامل الثبات ألفا كرومباخ للمقياس يساوي )04من اجلدول رقم )

 على ثبات املقياس.
 

 اثنًيا: عرض نتائج الدراسة وحتليلها:
 األوىل:عرض وحتليل نتائج الفرضية  -1

 تنص الفرضية على أن: "مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي مرتفع".
 .(: يوضح الوسط احلسايب واالحنراف املعياري واجتاه العينة واألمهية النسبية للمرونة النفسية05اجلدول رقم )

 الرتتيب األمهية النسبية اجتاه العينة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب األبعاد
 3 %76 متوسط 0,164 2,28 البعد االنفعايل
 2 % 79,33 مرتفع 0,134 2,38 البعد العقلي

 1 % 84,66 مرتفع 0,145 2,54 البعد االجتماعي
 *** % 80,66 مرتفع 0,189 2,42 املرونة النفسية

 ( نالحظ أن:05من اجلدول رقم )
( ما 0,164( ابحنراف معياري )2,28االنفعايل لألساتذة مرحلة التعليم االبتدائي يساوي )املتوسط احلسايب للبعد  -

 يدل على أن مستوى البعد االنفعايل لدى أساتذة التعليم االبتدائي متوسط.
(، ما يدل على أن 0,134( ابحنراف معياري يساوي )2,38املتوسط احلسايب للبعد العقلي لألساتذة يساوي ) -
 بعد العقلي لديهم مرتفع.مستوى ال
(، ما يدل على أن مستوى 0,145( ابحنراف معياري يساوي )2,54أما املتوسط احلسايب للبعد االجتماعي فبلغ ) -

 البعد االجتماعي لألساتذة مرتفع.
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ية (، حيث بلغت األمه0,189( ابحنراف معياري يساوي )2,42يتضح لنا كذلك أن املتوسط احلسايب للمرونة النفسية )
 ( وهي درجة عالية ما يدل على أن مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة املرحلة االبتدائية مرتفع.80,66النسبية )% 

 (: يوضح الفروق يف مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي06اجلدول رقم )
 التقنية اإلحصائية مستوى املرونة النفسية األفراد

مرتفعمستوى   مستوى الداللة اجملدولة 2كا احملسوبة 2كا مستوى منخفض مستوى متوسط 

 % ن % ن % ن األساتذة

79 65,8 28 23,3 13 10,8 59,850 9,21 0,000 

 2وهي أكرب من كا 0,000عند مستوى الداللة  59,850احملسوبة تساوي  2( نالحظ أن كا06من اجلدول رقم )
 اجملدولة، ما يدل على ان مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي مرتفع.

 عرض وحتليل نتائج الفرضية الثانية: -2
تنص الفرضية على أنه: "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي 

 لتالميذهم.والتحصيل الدراسي 
 الختار الفرضية مت استخدام اختبار معامل االرتباط بريسون.

(: يوضح العالقة بني أبعاد املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي والتحصيل 07اجلدول رقم )
 الدراسي لتالميذهم

 األبعاد
 (Rمعامل االرتباط )

 بني األبعاد والتحصيل الدراسي
 Sigمستوى الداللة 

 0,000 0,758 البعد االنفعايل
 0,000 0,677 البعد العقلي

البعد 
 االجتماعي

0,770 0,000 

 0,000 0,804 املرونة النفسية

( بني البعد االنفعايل لألستاذ والتحصيل الدراسي للتالميذ Rمن خالل اجلدول نالحظ أن معامل االرتباط بريسون )
، ما يدل على وجود عالقة طردية بني البعد االنفعايل واملرونة Sig=  0,000عند مستوى الداللة  R=  0,758يساوي 
 النفسية.

عند  R= 0,677( بني البعد العقلي لألستاذ والتحصيل الدراسي للتالميذ يساوي Rومعامل االرتباط بريسون )
 بعد العقلي واملرونة النفسية.، وهذا يعين أنه توجد عالقة طردية بني الSig= 0,000مستوى داللة 

 R= 0,770( بني البعد االجتماعي لألستاذ والتحصيل الدراسي للتالميذ يساوي Rوكذلك معامل االرتباط بريسون )
 ، ما يدل على وجود عالقة طردية بني البعد االجتماعي واملرونة النفسية.Sig= 0,000عند مستوى داللة 
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ومنه نقبل  Sig=0,000عند مستوى داللة  R= 0,804( يساوي Rون )كما نالحظ أن معامل االرتباط بريس
الفرضية اليت تنص على أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي والتحصيل 

 الدراسي لتالميذهم وهي عالقة قوية )طردية(.
 عرض وحتليل نتائج الفرضية الثالثة:  -3

تنص الفرضية على أنه: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي تعزى 
 ملتغري اجلنس".

 ( لعينتني مستقلتني للكشف عن داللة الفروق بني اجلنسني.T، مت استخدام اختبار )H0الختبار الفرضية الصفرية 
 ( لداللة الفروق يف املرونة النفسية حسب اجلنسTاختبار ) (: يوضح نتائج08اجلدول رقم )

 
املتوسط  اجلنس

 االحنراف املعياري احلسايب
 قيمة االختبار

T 
 درجة احلرية

ddl 
 مستوى الداللة

Sig 
 مستوى الداللة

 
 املرونة النفسية

 13,650 66,22 ذكر
 غري دالة 0,243 118 1,174-

 11,599 68,93 أنثى

( ابحنراف معياري 66,22( نالحظ أن املتوسط احلسايب للمرونة النفسية لدى فئة الذكور يساوي )08رقم )من اجلدول 
 (.11,599( ابحنراف معياري يساوي )68,93(، بينما املتوسط احلسايب للمرونة النفسية لإلانث يساوي )13,650)

، sig  =0,243د مستوى داللة عن ddl= 118بدرجة حرية  T  =-1,174ونالحظ كذلك أن قيمة االختبار 
اليت تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة  H0ومنه نقبل الفرضية الصفرية 

 التعليم االبتدائي تعزى ملتغري اجلنس.
 عرض وحتليل نتائج الفرضية الرابعة: -4

داللة إحصائية يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي تعزى تنص الفرضية على أنه: "ال توجد فروق ذات 
 ملتغري األقدمية يف التدريس".

 (.ANOVAمت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي ) H0الختبار الفرضية الصفرية 
 االقدمية يف التدريس( لداللة الفروق يف املرونة النفسية حسب F(: يوضح نتائج اختبار )09اجلدول رقم )

 
 
 

األقدمية يف 
 التدريس

املتوسط 
 احلسايب

 قيمة االختبار االحنراف املعياري
F 

درجة 
 احلرية
ddl 

 درجة احلرية
ddl 

مستوى 
 الداللة
Sig 

مستوى 
 الداللة
 

املرونة 
 النفسية

 5إىل  1من 
 13,499 62,40 سنوات

 10إىل  6من  دالة 0,000 117 2 10,037
 11,880 69,18 سنوات

 10أكثر من 
 8,924 73,13 سنوات
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سنوات( يساوي  5إىل  1من اجلدول نالحظ أن املتوسط احلسايب للمرونة النفسية للفئة ذات األقدمية يف التدريس مـن )
سنوات(  10إىل  6(، واملتوسط احلسايب للفئة ذات األقدمية يف التدريس من )13,499( ابحنراف معياري يساوي )62,40)

(، بينما املتوسط احلسايب للمرونة النفسية للفئة ذات األقدمية يف 11,880( ابحنراف معياري يساوي )69,18يساوي )
 (.8,924( ابحنراف معياري يساوي )73,13سنوات( يساوي ) 10التدريس أكثر من )

مستوى الداللة  عند ddl2= 117، وddl1= 2بدرجيت حرية  F=  10,037كما نالحظ أن قيمة االختبار 
0,000  =Sig. 

اليت تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  H1، ونقبل الفرضية البديلة H0ومنه نرفض الفرضية الصفرية 
املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي تعزى ملتغري األقدمية يف التدريس لصاحل الفئة ذات األقدمية أكثر من 

 سنوات(.10)
 

 اثلثًا: تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها:
 تفسري نتائج الفرضية األوىل: -1

 الفرضية على أن: "مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي مرتفع".تنص 
(، على أن هناك مرونة نفسية مرتفعة لدى أساتذة 06( و)05أسفرت نتيجة الفرضية األوىل من خالل اجلدولني رقم )

احملسوبة أكرب من   2، ووجدان أن كا0,189ه ابحنراف معياري قدر  2,42مرحلة التعليم االبتدائي، حيث بلغ املتوسط احلسايب 
 اجملدولة، ما يدل على أن أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي يتمتعون مبستودات مرتفعة من املرونة النفسية. 2كا

( اليت هدفت إىل التعرف 2007تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه جمموعة من الدراسات السابقة، كدراسة اخلطيب )
العالقة بني االحرتاق النفسي ومرونة األان لدى املعلمني الفلسطينيني مبحافظات غزة، حيث توصلت نتائجها إىل وجود  على طبيعة

 (58، ص2018مستودات مرتفعة من مرونة األان لدى أفراد العينة. )دريس،
وعالقتها مبرونة األان لدى  ( واليت هدفت إىل التعرف على التوافق املهين واملسؤولية االجتماعية2010ودراسة )فحجان، 

 (48، ص 2012معلمي الرتبية اخلاصة، وبينت أن مستوى مرونة األان فوق املتوسط لدى أفراد العينة. )شقورة، 
وميكن أن يعود ارتفاع مستوى املرونة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة احلالية إىل مدى توافقهم النفسي يف حياهتم العملية 

سية جيدة، وقدرهتم على التكيف مع األحداث ومواجهتها بقدر كاف من املرونة النفسية، ما يدل على وعي ومتتعهم بصحة نف
أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي وحتملهم املسؤولية املوكلة لديهم، وقد يرجع كذلك إىل التكوين البيداغوجي أثناء اخلدمة وماله من 

 الناحية األكادميية أو الناحية النفسية. أمهية يف الرفع من مستوى األستاذ سواء من
إن مستوى املرونة النفسية اليت أظهرته نتائج الدراسة احلالية، يدعوان إىل التفاؤل كونه يساعد على التنبؤ بسالمة اجلانب 

احلياة املتغرية،  النفسي لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي، والذي يفسر مدى قدرهتم على التكيف والتفاعل اإلجيايب مع ظروف
 خاصة وحنن نعلم الوضع الصعب والضغوطات اليت يتعرضون هلا خالل القيام مبهامهم.

 تفسري نتائج الفرضية الثانية: -2
تنص الفرضية على أنه: "توجد عالقة بني املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي والتحصيل الدراسي 

 لتالميذهم".
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(، يتضح لنا أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املرونة النفسية والتحصيل الدراسي، 07رقم ) من خالل اجلدول
وهي عالقة طردية قوية، أي أنه كلما ارتفع مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي، ايداد مستوى التحصيل 

( واليت هدفت إىل التعرف على 2011ية مع نتائج دراسة )سويف، الدراسي، والعكس صحيح، وتتفق نتائج الدراسة احلال
االسرتاتيجيات املعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف ودورها يف تنمية القدرة على التحكم يف حل املشكالت الرداضية، واليت 

شكالت أحسن من مردودية وضحت نتائجها أن األساتذة الدين يتبعون األسلوب املرن مردودية تالميذهم وقدرهتم على حل امل
 (127، ص2011تالميذ األساتذة الذين يتبعون األسلـوب غيــر املـــرن. )سويف، 

( واليت هدفت إىل معرفة كفاية املعلم وعالقته ابلتحصيل الدراسي للتالميذ، واليت 2015وكذلك دراسة )عباد صباح، 
 (86، ص2015والتحصيل الدراسي للتالميذ. )عباد، أسفرت نتائجها على وجود عالقة بني اإلدارة الصفية للمعلم 

( واليت هدفت إىل معرفة التفاعل الصفي بني األستاذ والتلميذ يف املرحلة الثانوية، 2012ابإلضافة إىل دراسة )قادري، 
ط دال إحصائيا حيث أسفرت نتائجها على أنه يوجد ارتباط دال إحصائيا بني سلوك التالميذ ومعاملة األستاذة هلم، ويوجد ارتبا

 (30، ص2012بني اجلو العام للقسم وإدارة األستاذ داخل القسم. )قادري، 
وتعد النتيجة اليت توصلنا إليها نتيجة منطقية، فمرونة األستاذ حتفز التلميذ على اكتساب املعارف واملهارات املتنوعة، واليت 

األثر الكبري يف شد انتباه املتعلم وجعله أكثر حبا وشغفا  تعمل على رفع مستوى حتصيله، ومن هنا ندرك أن لشخصية األستاذ
 للتعلم.

إن األستاذ الناجح يكون مبثابة املوجه احلايم واملرشد اهلادي، وال يرتك جماال للصدمات والشدائد وكل املشكالت اليت تقف 
 كي يستطيع التغلب عليها.عائقا ملزاولة عمله، فعليه أن يتكيف مع هذه املواقف، وال يظهر العجز عن مواجهتها  

واألستاذ الكفء هو الذي يستطيع أن يوصل ذلك الكم املعريف لتالميذه بكل سهولة ويسر، بل ويتعداه إىل تفجري 
طاقاهتم وإبداعاهتم ومن مث صقلهم على النحو الذي يؤهلهم للفهم واالستيعاب وحتصيل مستوى عال من املعارف واملعلومات، 

( أن املعلم يعترب عنصرًا أساسًيا مهًما يف العملية التعليمية التعلمية وتلعب اخلصائص املعرفية 2001ويذكر )حممد ملحم، 
ر واالنفعالية اليت يتميز هبا دورا ابريا يف فعالية هذه العملية ابعتبارها تشكل أحد املدخالت الرتبوية املهمة اليت تؤثر بشكل أو آبخ

املختلفة من معرفة نفسية وأدائية وانفعالية عاطفية، واملعلم الناجح هو املعلم القادر على  يف الناتج التحصيلي على كل املستودات
 أداء دوره بكل فعالية واقتدار، وهو املعلم الذي يكرس جهوده يف سبيل إجياد فرص تعليمية أكثر مالءمة للتالميذ.

 تفسري نتائج الفرضية الثالثة: -3
 وق يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي تعزى ملتغري اجلنس".تنص الفرضية على أنه: "ال توجد فر 

(، أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املرونة النفسية 08أظهرت نتائج الفرضية الرابعة من خالل اجلدول رقم )
( اليت هدفت إىل التعرف 2012ع دراسة سكيك )لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي تعزى ملتغري اجلنس وتتفق هذه النتيجة م

على العالقة بني املرونة النفسية ومهارة إدارة األيمات، وتوصلت إىل أنه ال توجد فروق يف املرونة النفسية وفقا ملتغري اجلنس. )أبو 
 (79، ص2015ندى، 

مبتغري اجلنس والسن، حيث أشارت  ( واليت هدفت إىل التعرف على عالقة املرونة النفسية2017وكذلك دراسة )برقيقة، 
 نتائجها إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني املرونة النفسية ومتغري اجلنس )ذكور/ إانث( لدى الطلبة.

 ( واليت أشارت إىل عدم وجود فروق يف مستودات مرونة األان تعزى ملتغري اجلنس.2010ابإلضافة إىل دراسة )فحجان، 
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( واليت هدفت إىل معرفة العالقة بني املرونة النفسية والرضا عن 2012مع دراسة )شقورة، واختلفت نتيجة هذه الدراسة 
 احلياة، وتوصلت نتائجها إىل أن الذكور أكثر مرونة من اإلانث.

( واليت هدفت إىل معرفة املرونة النفسية وعالقتها ابلتوجه حنو احلياة 2016واختلفت كذلك مع دراسة )عبد صحبه، 
، 2016ية اآلداب، فأسفرت نتائجها على وجود فروق يف املرونة النفسية حسب اجلنس. )يينة عبد صحبه، لدى طلبة كل

 (.53ص
وتفسر هذه النتيجة اليت توصلنا إليها إىل متتع أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي )ذكور/ إانث( مبرونة عالية رغم الظروف 

ل على عدم أتثر املرونة النفسية بعامل اجلنس، ألن النكبات واملشاكل واحملن الصعبة اليت يواجهوهنا خالل سريورة عملهم ما يد
عامل مشرتك بني اجلنسني، وكلما استطاع الفرد التغلب على كل العقبات والعوائق والظروف الصادمة، اكتسب قدرة على التحمل 

 واستطاع التكيف مع األوضاع احمليطة به.
للعمل الذي يسود مدارسنا والذي يتسم ابملساواة واألخوة بني األساتذة واألستاذات وقد يرجع كذلك إىل املناخ املناسب 

وذلك من خالل تبادل اخلربات، واالستفادة من بعضهم البعض سواء كان ذلك على املستوى الداخلي للمؤسسة من خالل إجراء 
ابجتماعات وملتقيات وندوات على مستوى املقاطعة  الندوات، وأتطري اللقاءات األسبوعية، أو على املستوى اخلارجي جراء القيام

 البيداغوجية.
 تفسري نتائج الفرضية الرابعة: -4

تنص الفرضية على أنه: "ال توجد فروق يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي تعزى ملتغري االقدمية يف 
 التدريس".

(، عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أساتذة املرحلة 09رقم ) أسفرت نتائج الفرضية اخلامسة من خالل اجلدول
( التدفق النفسي وعالقته 2019االبتدائية تعزى ملتغري األقدمية يف التدريس، ووافقت هذه النتيجة ما جاء يف دراسة )شاكر، 

واملرونة النفسية لدى أساتذة اجلامعة، ابملرونة النفسية لدى أساتذة اجلامعة، واليت هدفت إىل الكشف عن مستوى التدفق النفسي 
والتعرف على الفروق بني متغريي الدراسة حسب )اجلنس، مدة اخلدمة، والتخصص( واليت بينت أنه يوجد فروق ذات داللة 

 (445، ص2019إحصائية يف املرونة النفسية حسب متغري األقدمية يف التدريس. )سوسن شاكر، 
هدفت إىل التعرف إىل املرونة النفسية وعالقتها حبل املشكالت االجتماعية لدى ( واليت 2018ودراسة )خلف صاحل، 

 (20املعلمني، حيث بينت وجود فروق دالة إحصائيا يف املرونة النفسية تعزى ملتغري اخلربة. )خلف صاحل، ص
لدى املعلمني ( اليت هدفت إىل معرفة االحرتاق النفسي وعالقته مبرونة األان 2007كما جند دراسة )اخلطيب، 

الفلسطينيني، حيث أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد من أبعاد املرونة النفسية )الصداقة والصحبة( تعزى ملتغري 
 اخلربة.

( بعنوان األسلوب املعريف )التصلب/املرونة( وعالقته 2015وتتنايف نتيجة دراستنا مع النتيجة اليت توصلت إليها )عباين، 
ه حنو التدريس، حيث بينت أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا يف األسلوب املعريف )التصلب/ املرونة( لدى األساتذة ابالجتا

 ابختالف أقدميتهم يف التدريس.
ونفسر ما توصلنا إليه يف دراستنا احلالية أن اخلربة اليت يكتسبها أستاذ مرحلة التعليم االبتدائي نتيجة ممارسته للمهنة، 

مع التالميذ يسهم يف رفع مستوى مرونته النفسية، ويكسبه خربات ومهارات متنوعة متكنه من التفاعل اإلجيايب، وجتعله وتعامله 
 قادرا على احلفاظ على هدوئه واتزانه عند التعرض للمواقف احلرجة.
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املعاهد التكنولوجية للرتبية  وقد يرجع كذلك إىل أن األساتذة الذين هلم أقدمية يف التدريس ملدة أكرب أغلبيتهم خترجوا من
حيث تلقوا تكويًنا خاًصا يؤهلهم ملزاولة عملهم على أكمل وجه، يف حني األساتذة اجلدد أو حديثي اخلربة الذين وظفوا مباشرة 

ينا وتوجهوا مباشرة للمدارس دون اخلضوع ألي تكوينات حول طرق ومناهج التدريس، وكيفية التعامل مع التالميذ فلم يتلقوا تكو 
يف علم النفس وعلوم الرتبية والذي يكسبهم مهارات الوصف العلمي والفهم النظري للعملية التعليمية، والتعرف على خصائص 

 املتعلمني، والبيئة التعليمية وخمرجاهتا.
ك أكثر نضجا إن عامل اخلربة يلعب دورا كبري يف حتصني األستاذ سواء من الناحية املعرفية، أو الناحية النفسية فيكون بذل

 ومرونة يف تعامله مع األخرين خاصة التالميذ.
 رابًعا: خالصة الدراسة واقرتاحاهتا:

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي وعالقتها ابلتحصيل الدراسي 
النفسية لديهم، وكذلك الكشف عن الفروق يف مستوى  لتالميذهم ببعض مقاطعات مدينة ورقلة، والكشف عن مستوى املرونة

املرونة النفسية ملتغريات اجلنس واألقدمية يف التدريس، ابإلضافة إىل الكشف عن مستوى التحصيل الدراسي لتالميذ املرحلة 
 االبتدائية.

البتدائية مبدينة ورقلة، أستاذا وأستاذة من أساتذة املقاطعات اخلمس األوىل للمرحلة ا 120وتكونت عينة الدراسة من 
 حيث مث اختيار العينة ابلطريقة العشوائية البسيطة، وبعد تطبيق أدوات الدراسة وعرض وحتليل النتائج مت التوصل إىل أن:

 مستوى املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي مرتفع. -
 ية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي والتحصيل الدراسي لتالميذهم.توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني املرونة النفس -
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي تعزى ملتغري اجلنس. -
 تعزى ملتغري األقدمية يف التدريس.توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املرونة النفسية لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي  -

 من خالل النتائج التالية توصلنا إىل جمموعة من املقرتحات هي:
ضرورة تدعيم املؤسسات الرتبوية يف املرحلة االبتدائية مبرشدين نفسانيني لالهتمام ابلتالميذ واألساتذة ومساعدهتم على رفع  -

 مستوى املرونة النفسية.
 وات بيداغوجية من قبل مسؤويل ومفتشي التعليم االبتدائي حول أمهية اجلانب النفسي الرتبوي.ختصيص دورات مكثفة وند -
 عقد دورات تدريبية لألساتذة اهلدف منها إكساهبم املهارات اليت متكنهم من التغلب على الصعوابت اليت يواجهوهنا يف عملهم. -
 داخل غرفة الصف.تدريب األساتذة على استخدام مهارات التواصل والتفاعل  -
 تصميم وتطبيق برامج إرشادية لرفع مستوى املرونة النفسية لألساتذة. -
 توفري اجلو املناسب والظروف الالئقة لألستاذ من أجل الوصول به إىل أفضل مستودات الصحة النفسية. -
 إجراء دراسات حول املرونة النفسية وعالقتها ابلتحصيل الدراسي. -
 للتعريف على مستوى املرونة النفسية لدى التالميذ املوهوبني.إجراء دراسة  -
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