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 المرونة النفسية وعالقتها باالداء الوظيفي لدى المرشدين التربويين 

 أ.م.د نادية محمد رزوقي االعجم  * 

2202/ 06/ 24تاريخ القبول:                                                           20/03/2202تاريخ االستالم:    

  

 المستخلص 

 -يهدف البحث الحالي التعرف الى :

 درجة المرونة النفسية لدى المرشدين التربويين . -1

 درجة االداء الوظيفي لدى المرشدين التربويين  -2

 العالقة بين المرونة النفسية واالداء الوظيفي لدى المرشدين التربويين  - 3

(    2012)الزهيري ,   ولتحقيق اهداف البحث قامت الباحثة بتبني مقياس المرونة النفسية المعد من قبل     

( فقرة وبدائل خماسية ) تنطبق علي دائماَ ، تنطبق علي غالباً ، تنطبق علي احياناً ،  تنطبق 49المكون من )

( فقرة  30مقياس االداء الوظيفي المكون  من  )  علي نادراً  ، ال تنطبق علي ابداً(َ ، وقامت الباحثة بأعداد 

وبدائل خماسية  )تنطبق علي دائماَ ، تنطبق علي غالباً ، تنطبق علي احياناً ،  تنطبق علي نادراً  ، ال تنطبق  

( مرشد ومرشدة ، أظهرت النتائج  100علي ابداً(، وبعد تطبيق المقياسين على عينة البحث المكونة من )

المرونة )   ان درجة  المرشدين كانت عالية  لدى  كانت   165.133النفسية  ايضاً  الوظيفي  ( ودرجة االداء 

 ( اما العالقة بين المتغيرين فهي عالقة قوية و موجبة. 115.122عالية )  

 

 . االداء الوظيفي ,المرونة النفسية :كلمات مفتاحية 

 

   ., العراقجامعة ديالى, كلية التربية المقداد, مساعد استاذ* 
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Psychological flexibility and its relationship to job performance 

among educational counselors 

* Nadia Mohammad Razuqi Al-Aajam, Educational Psychology Science, College of Education 

Al-Muqdad, University of Diyala, Iraq 

 

Abstract   

1- The degree of psychological resilience of educational counselors. 

2- The degree of job performance of educational counselors  

3- the relationship between psychological resilience and job performance of 

educational counselors.  

To achieve the objectives of the research, the researcher adopted the measure 

of psychological resilience prepared by (Al-Zuhairi, 2012) consisting of (49) 

paragraphs and five alternatives (always apply to me, apply to me). Mostly, 

applies to me sometimes, applies to me rarely, never applies to me), and the 

researcher prepared a job performance scale consisting of (30) paragraphs and 

five alternatives (always apply to me, apply to me often, apply to me 

sometimes, apply to me rarely, do not apply Ali never), and after applying the 

two scales to the research sample consisting of (100) male and female 

counsellors, the results showed that the degree of psychological flexibility of 

the counselors was high (165.133) and the degree of job performance was also 

high (115.122). As for the relationship between the two variables, it is a strong 

and positive relationship. 

Keywords: Psychological flexibility, job performance. 
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 األولالمبحث 

 

 :المشكلة

تتصف  الحياة بتعدد التغيرات والتحوالت والتي تكفكل ملتل  الضفغول على الفرد واليي يسفعى من       

اجل التوافق والتأقلم مع هيه الضففغول ويعمل الى ااففدار االسففتجابة المناسففبة لمواجهتها وتعديل سففلوك   

 0(287،  2017واالنسجام مع هيه التغيرات والتكي  معها) الكيخ ، 

لمرونة النفسففية من االسففتجابات االنفعالية والعقلية التي يسففتطيع من خاللها الفرد على التكي   وتعد ا      

االيجفابي بملتل  نواحي الحيفاة ومواجهفة الضففففغول في ملتل  المجفاالت فتكون لفديف  اففففورة ايجفابيفة  

المرونة النفسية  متصفة بالتفاؤل واالستبكار بالمستقبل واالندماج مع المجتمع بصورة سليمة ، كما وتساهم  

في القفدرة على تكي  الفرد بصففففورة مالئمفة مع البيحفة المحيطفة بف  وتعمفل على الثبفات واالتزان االنفعفالي  

 (112،  1992)الطحان ، 0والقدرة على تحمل الضغول والمواجهة االيجابية لكافة هيه الضغول

احدى اهم العوامل التي يجب أن تتوفر  وتمثل المرونة النفسفففية للمدرس أو المعلم في المجال التربوي       

في شففففلصففففيت  واالهتمام بها ليسففففتطيع من خاللها القيام با داء المهاري بصففففورة فعةالة ونقل المعرفة 

والمهارات عبر المواق  التربوية للواففففول الى النتائج االيجابية المنكففففودة في عملية التعليم النها ت  ر  

 ( Masten ,2009 , 33) 0متعلمينتا يراً مباشراً في سلوك الطلبة ال

ويعد االداء الوظيفي من اهم المواضفيع التي تعتمد عليها الم سفسفات في كافة المجاالت النها تسفلهم في     

تطور البلد ونمو اقتصفاده وتسفعى اي م سفسفة الى تحقيق  واالرتقاء بمسفتوى العاملين لتحقيق االنجاز اليي 

ا كان اداء العاملين أو الموظفين عالياً كانت الم سففسففة أكثر اسففتقراراً يجلب المنفعة لهيه الم سففسففة ، فكلم

 ( 9،  2021) الزهراني ، 0والول بقاء وانتاجية

ان نجاح الم سفسفات التربوية ونجاح العنصفر التربوي المتمثل بالمرشفد التربوي يكون مرهوناً باالداء     

االداء وبفيل الجهفد وتطوير المعفارف والمهفارات الوظيفي المميز لهفيا الموظ  ، لفيا يتطلفب النجفاح في  

واالتجاهات من اجل اداء فعةال يتصفف  ب  المرشففد التربوي وقدرت  على تحمل المسفف وليات واتقان العمل 

 ( 37، 2005) عاشور ،  0والقدرة على التنظيم وتقليل االخطاء

 اهمية البحث:

ة والتي من خاللها يسفتطيع الفرد التكي  السليم وااليجابي  تعد المرونة النفسفية بمثابة العملية الديناميكي      

لمواجهة الضفغولات الملتلفة التي تعترضف  وتسفبب ل  التوتر واالنفعال ومن خاللها يسفتطيع التعامل مع 

هيه الضفففغول فبي ملتل  المواق  ومن خاللها يسفففتطيع القدرة على التوج  االيجابي والتوافق النفسفففي  

 (4،  2007)اللطيب ، 0ل مع االخرينوالقدرة على التفاع

الى ان المرونة النفسفية سفمة من سفمات الكفلصفية يكتسفب الفرد من خاللها   2010" ويكفير الحار ي       

القدرة على التوافق مع الضففغول النفسففية في ملتل  المواق  ويسففتطيع اكتسففا  العديد من اللصففائ   

يجابي مع االخرين  والصففات االيجابية لتسفاعده في تحقيق التوافق والقدرة على تكوين عالقات ذات لابع ا

 (8، 2010)الحار ي ،0وتمكن الفرد من االستجابة المالئمة للم  رات الجديدة والقدرة على االنجاز

ان المرونة النفسففية لها الدور المهم في عملية التوافق السففليم والمواجهة االيجابية    2007ويرى ريان        

لفرد مثل المكفكالت االسفرية وضفغولات العمل في الظروف الصفعبة والصفدمات واالزمات التي يمر بها ا

والعالقة مع االخرين ، فالفرد اليي يمتاز بالمرونة النفسفففية بامكان  السفففيطرة على انفعاالت  بمرونة عالية  

)ريان  0ويعبر عنها بطريقة مالئمة بحسفب لبيعة الموق  فال يضفطر  أو ينهار للضفغولات التي تواجه 

،2007 ،38) 
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اء الوظيفي درجة تحقيق الفرد واتمام مهام  في مهنت  التي يعمل فيها أو عملية اشففففبا   ويقصففففد باالد      

الفرد لمتطلبفات مهنتف  ووظيفتف  وقيفامف  بفا نكففففطفة والمهفام الملتلففة ومفدى كففاءتف  في العمفل وتقفدمف   

 (284، 2005)ماهر،0في 

ف الى قياس نقال القوة والضففع  الى ان االداء الوظيفي هو عملية ادارية تهد   2005ويكففير الهيتي        

في المجهود اليي يبيل  الفرد ومجمو  سفففلوكيات  التي يمارسفففها في موق  معين من اجل تحقيق االهداف 

التي تسفعى الم سفسفة التي ينتمي اليها لتحقيقها ن كيلو هو عملية لتحليل اداء الفرد بما يملك  من مهارات 

 (199، 2006)الهيتي ،0داففكية أو فنية أو سلوكية لتحقيق هيه االه

الى ان االداء الوظيفي يكففير الى افعال وسففلوكيات الفرد وتقييم ادائ  ومسففاهمت     2006ويرى الجوفي     

في تحقيق اهداف الم سفففسفففة المنسفففو  اليها ومعرفت  بأهداف ومهام عمل  وقدرت  على الحوار وتحمل  

،  2006)الجوفي ، 0والمحافظة على اوقات الدوام المسف ولية وتقديم االفكار والمقترحات واسفتثمار الوقت 

76" ) 

 اهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي التعرف الى درجة :    

 المرونة النفسية لدى المرشدين التربويين. -1

 االداء الوظيفي لدى المرشدين التربويين. -2

 العالقة بين المرونة النفسية واالداء الوظيفي لدى المرشدين التربويين. -3

 

 البحث: حدود 

يتحدد البحث الحالي بالمرشفدين التربويين لكال الجنسفين ضفمن تربية بغداد الكرل الثالثة للعام الدراسفي      

2021/2022 

 

 تحديد المصطلحات:

 :Psychological Flexibilityالمرونة النفسية 

 عرفها كل من : 

  :1992الطحان   -1

تسففاعده على التكي  والتالؤم وتكففير الى االنفتاح على اففعيد المرونة النفسففية "هي خااففية لدى الفرد 

القفدرات والمواجهفة االيجفابيفة للكفففففدائفد والضففففغول النفسففففيفة الملتلففة واسففففتعفداده لمواجهفة هفيه 

 ("181، 1992)الطحان ، 0الضغول

 :2007االحمدي -2

واق  الحياة الملتلفة سففواء "هي االسففتجابة االنفعالية والعقلية التي تمكن الفرد من التكي  االيجابي مع م

كفان التكي  بفالتوسففففل أو القفابليفة للتغيير أو ا خفي بفايسففففر االمور وتمكنف  من اداء وظفائفف  بكففففكفل  

 ("4، 2007)االحمدي ،0جيد 

 :  ( Pienar , 2007 )بينر   -3

 )" قدرة الفرد على اسفتلدام موارده الداخليففففففة واللارجيففففففة بنجاح لحل قضفايا تنموية ومهام الحياة . 

Pienar :  2007 , p. 41 )   وهو التعري  النظري للبحفث الن البفاحثفة تبنفت نظريفة بينر في بنفاء

 المقياس."

4-Masten 2009 :  

النفسفية الملتلفة وتمكن  من اداء وظائف  بكفكل جيد  "بانها القدرة االيجابية للفرد على التكي  مع الضفغول

 (."Masten,2009,24)0والكفاح ضد االذى
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 التعريف االجرائي: -5

 هي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب عند اجابت  على مقياس المرونة النفسية المعد لهيا الغرض. 

 

 : Functionality االداء الوظيفي

 عرفه كل من : 

 2004سلطان    -1

هو اال ر الصففففافي لجهود الفرد التي تبفدأ بفالقفدرات وادراك الفدور او المهفام وقفدرتف  عفل تنفيفي االعمفال  "

،  2004)سففففلطان ،0والمسفففف وليات المكل  بها والتي ترتبل بوظيفت  والواففففول الى تحقيق هيه المهام

219") 

  

 : 2005عاشور  -2 

ن منها عمل  والكيفية التي ي دي بها العاملون مهامهم    "هو قيام الفرد باالنكفففطة والمهام الملتلفة التي يتكوة

 (" 26،  2005)عاشور ، 0ا ناء العمليات االنتاجية والتي يمكن  من خاللها قياس ادائ  وقدرت  على االنجاز

 :2012الزهراني  -3  

ور والمهام وقدرت  على تحقيق هيه المهام "هو اال ر الصافي لجهود الفرد والتي تبدأ بالقدرات وادراك الد  

 (."4، 2012)الزهراني، 0واتمامها لوظيفة الفرد 

 التعريف النظري : -4

هو قيام الفرد بالمهام والواجبات الموكلة الي  وقدرت  على ادائها بأفضفففل افففورة علماً ان الباحثة قد تبنت  

 نسانية .الاراً نظرياً مكون من نظرية التوقع ونظرية العالقات اال

 : التعريف االجرائي -5

 هي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب عند اجابت  على مقياس االداء الوظيفي المعد لهيا الغرض .  

: هو احد اعضفاء الهيحة التدريسفية أو التعليمية الم هل لدراسفة مكفاكل الطلبة تعريف المرشدد التربوي     

جمع المعلومات التي تتصفل بهيه المكفكالت ومسفاعدة الطلبة في  التربوية والصفحية واالجتماعية من خالل

 (192، 2016)الحياني، 0اختيار القرار المناسب اليي يرتضي  لنفس 

 

 المبحث الثاني

 

 اطار نظري ودراسات سابقة:

 :مفهوم المرونة النفسية

تعد سففمة المرونة النفسففية من السففمات المهمة لدى الفرد وقدرت  للتعامل مع الضففغولات النفسففية         

ومواق  الحياة المتقلبة سففواء على اففعيد الصففحة النفسففية أو العالقات االجتماعية وقدرت  على التوافق 

)عبدهللا ، 0تحقيق اهداف واالبتعاد عن التطرف وقدرة الفرد على االحتفاظ بالسففعادة من خالل احسففاسفف  ب

2004 ،121) 

الى ان المرونة النفسفففية هي اففففة    Klohnen,vandewater & yong,1996" ويكفففير كل من     

شففلصففية لدى الفرد تسففمت ل  بتعديل الطريقة التي من خاللها يعبر عن نفسفف  من اجل التوافق مع البيحة  

المحيطفة بف  وتكون مرتبطفة بفالتوافق االجتمفاعي والمهني لفديف  ، كمفا انهفا ترتبل بفالقنفاعفة في اقفامفة العالقفات  

واففورت  من الناحية االيجابية ، على عكا السففلبية منها فانها    ونوعيتها وترتبل ايضففاً بمظهر الكففل  

عفلفى   ا فرت  الفتفي  السفففففلفبفيففة  والفمفواقف   الفنففسفففففيففة  والصفففففراعففات  بففالضفففففغفول  مفرتفبفطففة 

 (Klohnen,vandewater & yong,1996,204)0الفرد 



Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences                               volume 1, issue 2, pp 625 – 640 

 

 
https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss2/29 630 

قتة  الى ان المرونة النفسففية هي االسففتعداد والقدرة على اجراء التعديالت الم   2007ويرى اللطيب        

ل في االتجاه اليهني للفرد للتصففففرف في  تجاه االسففففتجابات السففففلوكية الملتلفة ، كما وانها انها تعد تحوة

 (154، 2007) اللطيب ، 0اوضا  جديده تساعده على التكي  والتالؤم للظروف المستجدة

تعداد نفسفففي  ويرى الباحث ان المرونة النفسفففية لدى الفرد هي سفففمة من السفففمات التي يمتلكها واسففف      

تسففاعده في القدرة بالسففيطرة على انفعاالت  والتحكم في النفا خالل المواق  الضففاغطة ، كما وتسففاعد  

المرونة النفسية الفرد على تكوين عالقات اجتماعية ذات لابع ايجابي وتواال بنةاء مع االخرين وتساعده  

جاوز االزمات والتعامل معها بمرونة  ايضفففاً في قدرت  على اتلاذ القرارات المناسفففبة لحل المكفففكالت وت

 عالية لتساعده على التوافق السليم."

 عوامل المرونة النفسية:

 0القدرة على تكوين عالقات اجتماعية واقعية والتواال االيجابي مع االخرين -

 0القدرة على ضبل االنفعاالت واالندفاعات القوية والطارئة -

 0القدرة على االحتفاظ بالقيم -

 0اتحاذ القرارات لحل المكاكل ومواجهة ضغولات الحياةالقدرة على  -

 (384، 2013)الحمداني ومنول،0النظرة االيجابية لليات والثقة في القدرات  -

 صفات االفراد ذوي المرونة النفسية:

 0الصحة النفسية -

 0النظرة االيجابية للحياة -

 0االستمرار في العطاء -

 0االتصال الفعال ونضج العالقات الكلصية -

 0ة على تقبل النقد والتعلم من االخطاءالقدر -

 (378، 2017)الكيخ ن0التسامت والقدرة على تحمل المس ولية -

 

 نظريات فسرت المرونة النفسية:

 نظرية التحليل النفسي:

فرويد ان شفففلصفففية الفرد مكونة من  ال) قوى ) الهو ، االنا ، االنا االعلى( ووظيفة    Freudيرى       

االنا هي السفعي الى تحقيق التوافق بين ضفغل الغرائز وضفغل االنا االعلى ، بحيث ان مواجهة المكفكالت 

واقع وتسفعى الى مرتبل بقوة االنا والقدرة على احدا) التوازن بين الهو واالنا االعلى النها تلضفع لمبدأ ال

التفكير الموضففوعي واليي يتماشففى مع الضففغول والمكففكالت االجتماعية ووظيفتها هي الدفا  شففلصففية  

الى ان التوافق في الكففلصففية هو  Frued الفرد وحل الصففراعات والتوافق مع البيحة ، كما ويكففير فرويد 

 يحفة ، ويرى اريكسففففون   الحصففففيلفة النهفائيفة لتحقيق الفيات وتجنفب االلم والتغلفب على اففففعوبفات الب

Erikson ، ان فاعلية االنا السفوية تتحدد في م شفرات المرونة في كل من ) الثقة ، االسفتقاللية ، المبادرة

االنجاز ، تكففففكيل الهوية ، االلفة ، االنتاجية ، الحكمة( وان الحل االيجابي لدى الفرد يتمثل في اكتسففففا  

فيرى الن المرونة النفسففية تعتمد على تغيير الفرد    Adlerدلر  وفهم كل مرحلة من المراحل بمرونة ، اما ا

حيات  وفقاً لمسففتجدات الواقع والمصففلحة االجتماعية بما يحقق ل  بلوت مسففتويات عالية في النمو    السففايب 

 (33، 2017)القمصان ، 0النفسي والتكي  للواقع االجتماعي

 

 

 Pienar 2007أنموذج  ،
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ينطوي هفيا ا نموذج على الموازنفة بين العوامفل الوقفائيفة ضفففففد عوامفل اللطر لالسففففتجفابفة بنجفاح       

( ، ت كد بينر أن المرونة تتحدد بوجود عوامل  7تحديات في ا سفففرة ، المدرسفففة ، المجتمعات  شفففكل )لل

الوقفايفة التي تلف  تفأ ير التعرض للملفالر ، وبمثفابفة عفامفل محفز عن لريق تعفديفل ا سففففتجفابفة للملفالر 

الداخلية  resources موارد  ال  محددة ومتوقفة بحسب   وتقلل احتمالية النتائج السلبية، وبالتالي مرونة ا فراد 

 .واللارجية المتاحة لهم هي التي تككل وتحدد المرونة النفسية لديهم 

 

أكثر مما هي اففففة  ابتة والتي تكفففتمل  dynamic process تكفففير بينر الى المرونة عملية ديناميكية  

عمليفات وتراكيفب متنوعة ال تكففففكفل ألوار ومراحل محفددة بل تحفد) عبر فترة حيفاتيفة مرتبطفة بمدى من  

الصدمات والضغول بككل مصاحب منسوجة في شبكة من العالقات والتجار  خالل مسيرة حياتية ممتدة 

 مني الوالدة الى الموت . 

تكون أعمق بكثير من التهديدات والتجربة    Cousal conditionالسفببية   وتيكر بينر ان الحاالت  

الم لمة نفسفففها وترتبل بكفففكل خاب بتجربة فقدان ا فراد الحتياجاتهم ، فالطفل اليي ال يجد بيحة تحتوي   

ض وتسفانده سفتكون مكفاعره أكثر حدة وأكثر تهديداً مما لدى البال  ، وان سفلوك االنسفان دائماً يكون ذا غر

وموج  نحو الهدف وبطريقة ما أو بأخرى يكافت االفراد باستمرار ليحفظوا اتزانهم الحيوي وحالة التوازن  

افففحتهم أ ناء التفاعل مع البيحة ويواافففلون الكفاح من اجل الحصفففول على لاقة كامنة فعلية من خالل 

اجات االنسففففانية تكففففكل محاولة تحقيق حاجاتهم وكلما تحقق اشففففبا  الحاجات تحققت االهداف ليلو فالح

 العامل الرئيا في مجموعة ا هداف. 

ان المكونات االساسية في المرونة ضرورية لتكجيع الوعي الياتي وبككل مساعد الكفاءة المدركة  

وتقوية المكفففاعر والمعتقدات التي تعزز المرونة وهي المسفففاندة اللارجية والقوى الداخلية ومهارات حل 

 المككلة الكلصية . 

لمرونفة تتطلفب وعيفاً أو وجود العقفل هنفا واالن ورؤيفة الواقع مهمفا حفد) من حفاالت وظروف  ا 

واالعتراف بحقيقفة الواقع الفيي ال يمكن تغييره والمرونفة تعني الحكمفة وهي سففففمفة تكتسففففب من تجفار   

تعمل   الحياة وتتضفففمن أيضفففاً معرفة أو ادراك ا شفففياء التي ال تتوافق مع الواقع سفففواء كانت تعمل أو ال

علماً ان نموذج بينر هو االنموذج   ( Pienar : 2007 , P. 211 – 217 )وبأنها افففحيحة وافففادقة.  

 النظري المتبنى في البحث الحالي .

 

 االداء الوظيفي:

يعد من اهم الوسفففائل التي تهدف   يمثل االداء الوظيفي مكانة مهمة في أي منظمة أو م سفففسفففة الن          

بفاالرتقفاء بفالعمفل واالداء معفاً ، فكلمفا كفان االداء على مسففففتوى عفالن وتنظيمي كفانفت النتيجفة ايجفابيفة فهو 

يعكا الكيفيفة التي يتحقق من خاللهفا الفرد لمتطلبفات وظيفتف  واتمفام المهفام المكونة لهيه الوظيفة ويسففففاعد  

سففففتمرار في االنتفاجيفة والتقفدم في مسففففتويفات االداء والتففاعفل بين الفرد  عفل التميز في اداء العفاملين واال

 (3، 2012)الزهراني،0والم سسة التي ينتمي اليها لتحقيق االسقرار

الى ان االداء الوظيفي هو درجة تحقيق الفرد للمهام الموكلة الي  من الم سففسففة    2003وتكففير حسففن       

  الفرد من اشففففبفا  متطلبفات الوظيففة ، ففالجهفد يكففففير الى الطفاقفة التي ينتمي اليهفا فهو يمثفل مفل يطمت اليف

المبفيولفة امفا االداء فهو يقفاس على اسففففاس النتفائج التي يتم تحقيقهفا ، لفيا ففان االداء الوظيفي يتمثفل بكفل مفا 

يقوم ب  الفرد من انكففطة ومهام ملتلفة يتكون منها عمل  باسففتلدام ملتل  الوسففائل واالمكانيات المتاحة  

 (216، 2003)حسن ،0واول الى االداء المطلو  لل

 العوامل الم  رة في االداء الوظيفي:

 كفاية الموظ  والمهارات والقدرات التي يمتلكها. -
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 البيحة التنظيمية للم سسة أو المنظمة وتكمل نظام الحوافز والترقيات ونظام االتصاالت. -

 اساليب العمل المتبعة في المنظم. -

 الواجبات والمس وليات من الموظ . متطلبات العمل وتتضمن -

البيحففة اللففارجيففة التي ت  ر على عمففل الموظ  من جهففة وعلى عمففل المنظمففات من جهففة اخرى  -

 (.43، 2015)حليمة،

ويرى الباحث ان االداء الوظيفي هو مجموعة من االنكطة والمهام التي يزاولها الموظ  في المنظمة        

يفة التي يحققهفا في مجفال عملف  لتحقيق اهفداف المنظمفة بكففاءة وفعفاليفة وفقفاً التي ينتمي اليهفا والنتفائج الفعل

 للموارد المتاحة واالنظمة االدارية واالجراءات والطرق المحددة للعمل.

 

 نظريات فسرت االداء الوظيفي:

 

 :Vector vroomنظرية التوقع 

حيفث يرى ان دافعيفة الداء عمفل معين هي    Vector vroomوضففففع هفيه النظريفة فيكتور فروم        

محصفلة للعوائد التي سفيحصفل عليها وشفعوره بامكانية الوافول الى هيه العوائد كمحصفلة للداء المتوقع  

د التي يتيحها  ممثلة للمنفعة التي يحصففففل عليها الفرد من العوائ  vroomمن  ، وتعد قوة الجي  لدى فروم  

الى ان  كلما كان التكففجيع موجود للفرد زاد ادائ    vroomل  مسففتوى االداء اليي يقوم ب  ، ويكففير فروم  

في العمفل بمفا يعود بفالمنفعفة لكال الطرفين الفرد والمنظمفة التي ينتمي اليهفا ، وان قفدرة الفرد على تحقيق  

ن منها عمل  من جهة ومن تفاعل  اهداف وظيفت  التي يكفففغلها مرتبل بالمسففف وليات والوا جبات التي يتكوة

 (.33، 2016الم سسة أو المنظمة مع الفرد من جهة اخرى )ابتسام ،

 

 :Alton Mayنظرية العالقات االنسانية 

ركزت هيه النظرية على اهمية التعزيز المعنوي لألفراد والتنظيم داخل الم سففففسففففة أو المنظمة التي      

وجهت هيه النظرية االداريين الى االهتمام بالجانب االنسفاني للعمال وضفرورة االخي ينتمي اليها الفرد ، و

بعين االعتبفار الظروف النفسففففيفة واالجتمفاعيفة لهم ، كمفا واشففففارت النظريفة الى ان المنظمفات كفائنفات  

داخل اجتماعية والعاملين داخلها يسففعون الى التعاون والتعايف في عالقات ذات لابع ودي ، وان االفراد 

هيه المنظمات يكففعرون بالسففعادة من خالل العالقات الطيبة مع زمالئهم في العمل وهيا بدوره ي دي الى 

 (495، 2017زيادة في االداء ليعود بالمنفعة الى الم سسة أو المنظمة )مريم ،

 

 دراسات سابقة:

 

 2013دراسة الحمداني ومنوخ 

 ادية وعالقتها بالجنس والتخصصمستوى المرونة النفسية لدى طلبة المرحلة االعد

هدفت الدراسففففة التعرف على المرونة النفسففففية لدى للبة المرحلة االعدادية وتكونت عينة البحث من      

( لفالفب ولفالبفة من  فانويفات محفافظفة اففففالح الفدين / تكريفت واظهرت النتفائج ان للبفة المرحلفة 300)

وال يوجد فروق بين االنا) واليكور في مسفتوى  االعدادية يعانون من ضفع  في مسفتوى المرونة النفسفية  

 المرونة النفسية.

 2017دراسة الشيخ 

 المرونة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياة
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هدفت الدراسففففة التعرف على العالقة بين المرونة النفسففففيفة والرضففففا عن الحيفاة وبلغفت عينفة البحث     

( لالب ولالبة من جامعة دمكففق وتواففلت النتائج الى وجود عالقة ارتبالية ذات داللة احصففائية  500)

 بين المرونة النفسية والرضا عن الحياة لدى للبة الجامعة.

 

 2017دراسة احمد 

 ق النفسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى اساتذة الجامعةالتدف

هدفت الدراسفة التعرف على العالقة بين التدفق النفسفي ومسفتوى المرونة النفسفية لدى اسفاتية جامعة       

( اسفففتاذ واسفففتاذة من جامعة تكريت وتوافففلت النتائج الى وجود  400تكريت وتكونت عينة البحث من )

 لتدفق النفسي والمرونة النفسية بين اساتية الجامعة.فروق دالة بين التدفق ا

 2010دراسة عبد الرزاق 

 تقييم اثر الحوافز على االداء الوظيفي

هفدففت الفدراسففففة التعرف على ا ر الحوافز على االداء الوظيفي لفدى العفاملين في شففففركفة االتصففففاالت  

( عامالً في الكفففركة وتوافففلت نتائج الدراسفففة الى وجود ا ر 220الفلسفففطينية وتكونت عينة البحث من)

 للحوافز على اداء العاملين في الكركة.

 

 2012دراسة ايمان 

 ى االداء الوظيفياالبداع التنظيمي وتاثيره عل

اسفففتهدفت الدراسفففة الموظفين في شفففركة ابن ماجد العامة بالصفففرة / العراق وتألفت عينة البحث من       

( موظ  بفالكففففركفة واظهرت النتفائج الى ان االبفدا  التنظيمي ي دي الى تحسففففين االداء الوظيفي  300)

 للعاملين في الكركة. 

 

  2012دراسة الزهراني 

 ي االداء الوظيفي للعاملينالعوامل المؤثرة ف

هدفت الدراسفة التعرف على العوامل الم  رة في االداء الوظيفي للعاملين في منطقة الباحة بالسفعودية       

( عفامالً واظهرت النتفائج الى وجود عوامفل م  رة تتمثفل  )بيحفة العمفل ، 1025وتكونفت عينفة البحفث من)

 دريب( على االداء الوظيفي.االتصال الوظيفي ، الحوافز ، القيادة ، الت

 

 المبحث الثالث / ) منهجية البحث و إجراءاته (

اتبعت الباحثة المنهج الوافففي وتضففمنت اجراءات البحث وافف  مجتمع البحث واختيار العينة وتحديد  

 االدوات واجراءات القياس والوسائل االحصائية المستلدمة في .

 

 مجتمع البحث 

ين التربويين لكال الجنسفين ضفمن تربية بغداد الكرل الثالثة  للعام الدراسفي تكون مجتمع البحث من المرشفد 

 ( مرشداً ومرشدة.350والبال  عددهم ) 2021/2022

 

 عينة البحث 

اختفار البفاحفث عفدداً من المرشففففدين والمرشففففدات التربويين ضففففمن تربيفة بغفداد الكرل الثفالفث بطريقفة    

( مرشفداً تربوياً من كال الجنسفين حيث اختار الباحث عينة  350عكفوائية من مجتمع البحث الكلي والبال  )

 ( مرشدة تربوية.50( مرشداً من و)50( مرشداً تربوياً شملت )100بلغت )
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 :أدوات البحث

 لقياس المتغيرين قامت الباحثة بعدة اجراءات كالتالي:

 

 أوال: المرونة النفسية:

اللع الباحث على دراسات سابقة والتي تناولت مستوى المرونة النفسية ، وتم تبني مقياس المرونة النفسية 

 ( فقرة لمناسبت  مع لبيعة البحث الحالي. 49( والمكون من )  2012) الزهيري ، 

 

 مؤشرات صدق وثبات مقياس اساليب المعاملة الوالدية: 

 

 أوالً: الصدق: 

 الصدق الظاهري:

ت الباحثة فقرات المقياس على عدد من المحكمين في العلوم التربوية والنفسفية وا خي بررائهم حول  عرضف

افالحية الفقرات ومدى مالئمتها لعينة البحث ونتيجة الراء المحكمين للمقياس تمت الموافقة على الفقرات 

 .% فأكثر90التي نالت على نسبة اتفاق 

 

 الثبات:

 قامت الباحثة باستلراج الثبات للمقياس بطريقتين : 

 % ( ،0.82لريقة اعادة االختبار : اذ بل  معامل  بات مقياس المرونة النفسية بهيه الطريق )  -1

 % (  0.80معامل الفاكرونبال : بلغت قيمة معامل الثبات لمقياس المرونة النفسية بهيه الطريقة )  -2 

 

 ثانياً/االداء الوظيفي

 :التخطيط للمقياس

اتبع البفاحفث لبنفاء المقيفاس االلال  على مقفاييا تنفاولفت االداء الوظيفي وعلى الفدراسففففات السففففابقفة        

 ( فقرة.30والمقاييا ضمن هيا المجال وتم اعداد فقرات للمقياس مكونة من )

 

 :صياغة فقرات المقياس بصيغته األولية

لغرض ضففمان اففياغة فقرات المقياس، تم أعداد الفقرات وفق ما يعكسفف  الترتيب النظري للمقياس        

( فقرة بصففورتها  30واليي تم تحديده مسففبقا، وبعد مراجعة ا دبيات والدراسففات السففابقة، تم اففياغة )

 ا ولية.

 

 صالحية فقرات المقياس:

( فقرة على مجموعفة من اللبراء للحكم 30ال  عفددهفا )تم عرض فقرات مقيفاس االداء الوظيفي البف       

% فأكثر ، 80على مدى اففالحيتها وفي ضففوء هرائهم تم قبول الفقرات التي حصففلت على نسففبة اتفاق  

 ( يوضت ذلو .1وجدول )

 

 % فأكثر 80الفقرات الصالحة التي حصلت على نسبة  (3جدول )

 النسبة المحوية الموافقين عدد المحكمين أرقام الفقرات 
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18-10-12-8-4-28-22-27-1-17 10 10 100 % 

24-23--3-13-29-30-26-27-20-

15 

10 9 90 % 

7-2--11-14-9-5-16-2-21 10 8 80 % 

 

 القوة التمييزية للفقرات

( مرشفففد  100( فقرة فقد اختيرت عينة متكونة من )30حسفففب مقياس االداء الوظيفي المتكون من )       

 ومرشدة ، ولغرض إيجاد القوة التميزية للفقرات قام الباحث بالتالي :

 

القيم التمييزية لفقرات مقياس االداء الوظيفي بأسلوب المجموعتين المتطرفتين والقيم  (2الجدول )

 التائية 

 ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 القيمة التائية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1 4.122 0.210 3.341 0.262 15.232 

2 4.423 0.144 3.431 0.414 14.342 

3 4.432 0.241 3.211 0.133 12.211 

4 4.222 0.351 3.176 0.431 13.322 

5 4.120 0.441 3.434 0.188 16.266 

6 4.199 0.422 2.223 0.447 12.356 

7 4.411 0.130 2.261 0.166 13.411 

8 4.431 0.353 3.121 0.256 14.341 

9 4.211 0.423 2.422 0.312 13.117 

10 4.255 0.231 3.310 0.322 16.311 

11 4.330 0.433 3.331 0.431 14.244 

12 4.421 0.255 3.223 0.227 16.211 

13 4.234 0.311 3.137 0.410 15.111 

14 4.366 0.261 3.122 0.311 14.228 

15 4.311 0.512 3.443 0.355 17.233 

16 4.174 0.312 3.290 0,211 12.440 

17 4.410 0.310 3.321 0.541 15.213 

18 4.335 0.322 3.550 0.335 13.314 

19 4.522 0.120 3.312 0.210 14.113 

20 4.431 0.434 3.660 0.266 14.177 

21 4.187 0.231 3.423 0.412 14.324 

22 4.266 0.419 3.155 0.113 14.188 

23 4.321 0,155 3.331 0.411 16.220 

24 4.231 0.266 3.443 0.355 12.341 

25 4.122 0.332 3.160 0.415 11.511 

26 4.432 0.212 3.511 0.433 15.441 

27 4.240 0.223 3.611 0.511 14.211 

28 4.223 0.611 3.341 0.420 14.331 

29 4.265 0.232 3.233 0.603 13.288 
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 ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 القيمة التائية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

30 4.331 0.266 3.244 0.238 15.411 

 

 الثبات:

 قامت الباحثة باستلراج الثبات للمقياس بطريقتين : 

 % (0.84لريقة اعادة االختبار : اذ بل  معامل  بات مقياس داء الوظيفي بهيه الطريقة )  -1

 %  (0.79بلغت قيمة معامل الثبات مقياس داء الوظيفي )  معامل الفاكرونبال :-2

 

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة:

أجرى الباحث مجموعة من المعالجات اإلحصففففائية لبيانات البحث بواسففففطة الحقيبة اإلحصففففائية للعلوم   

 (، وعلى النحو اآلتي :SPSSاالجتماعية )

بطريقة أعادة االختبار لكال المقاييا المرونة النفسفية واالداء معامل ارتبال بيرسفون السفتلراج الثبات -1

 الوظيفي وإليجاد العالقة بينهما.

االختبار التائي لعينتين مسفففتقلتين الختبار داللة الفروق بين متوسفففل درجات المجموعتين العليا والدنيا  -2

 مع المرونة النفسية واالداء الوظيفي.

الختبار داللة الفروق بين متوسففففطي اسففففتجابات أفراد العينة والمتوسففففل  االختبار التائي لعينة واحدة -3

 النظري لكال المقاييا المرونة النفسية واالداء الوظيفي.

 االختبار التائي الختبار داللة معامل االرتبال بين المرونة النفسية واالداء الوظيفي-4

 

 المبحث الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:

الفصفل عرضفاً لنتائج البحث الحالي وفقاً  هداف  ، وتفسفيرها ومناقكفتها اضفافة الى التوافيات   يتضفمن هيا

 والمقترحات ، وعلى النحو اآلتي:

 الهدف األول: التعرف على درجة المرونة النفسية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية إلفراد عينة البحث على مقياس  (3جدول )

 المرونة النفسية 

 العينة
الفمفتفوسفففففل  

 الحسابي

االنفففحفففراف 

 المعياري

درجففففة  

 الحرية

المتوسفففل  

 الفرضي

 القيمة التائية
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

100 165.133 22.210 99 147 93.142 99.1 0.05 

(  22.210( وبدرجة انحراف معياري )165.133اظهرت النتائج ان المتوسفففل الحسفففابي للدرجات بل  )

( وعند اجراء االختبار التائي لعينة واحدة اتضففففت أن القيمة التائية المحسففففوبة  147ومتوسففففل فرضففففي)

( حيث 99( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )  1  ,99( اكبر من القيمة التائية الجدولية )93.142)

تكففير هيه النتيجة إلى أن عينة البحث يمتلكون درجة جيدة من المرونة النفسففية ويعزو الباحث ذلو الى ان 

المرشففففد التربوي يمتلو الكفاية المهنية التي تتناسففففب مع المهمة الموكلة الي  وانهم يتفاعلون مع وظيفتهم  

ويمتلكون القدرة على التكي  مع الظروف مما يجعلهم يكففعرون بمرونة وسففعادة نفسففية ، ومحبين لعملهم 

، ودراسفة الحمداني ومنول    2017،وتلتل  مع دراسفة احمد   2017وتتفق هيه النتيجة مع دراسفة الكفيخ 

2013 . 
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 الهدف الثاني: التعرف على درجة االداء الوظيفي 

 

ف المعياري والقيمة التائية ألفراد عينة البحث على مقياس المتوسط الحسابي واالنحرا ( 4جدول ) 

 االداء الوظيفي 

 العينة
الفمفتفوسفففففل  

 الحسابي

االنففحففراف  

 المعياري

درجففففففة 

 الحرية

المتوسفففل  

 الفرضي

مسفففففففتفففوى   القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة

100 115.122 20.130 99 90 19.120 99.1 0.05 

(  20.130( وبدرجة انحراف معياري )115.122اظهرت النتائج ان المتوسففففل الحسففففابي للدرجات بل )

( وعند اجراء االختبار التائي لعينة واحدة اتضففففت أن القيمة التائية المحسففففوبة  90ومتوسففففل فرضففففي)

( حيث 99( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )  1  ,99( اكبر من القيمة التائية الجدولية )19.120)

تكفففير هيه النتيجة إلى أن عينة البحث لديهم اداء وظيفي مناسفففب ويفسفففر الباحث ذلو الى ان المرشفففدين  

التربويين يمتلكون االدوات والمعلومفات الالزمفة الداء وظيفتهم بفدرجفة عفاليفة من االداء ويمتلكون القفدرات  

،   2012ودراسففففة ايمفان    2017ة احمفد  التي ت هلهم على القيفام بفاعمفالهم ، وتتفق هفيه النتيجفة مع دراسفففف

 .  2012واختلفت مع دراسة الزهراني 

 الهدف الثالث: التعرف على العالقة بين درجة المرونة النفسية واالداء الوظيفي

 

 معامل االرتباط بين المرونة النفسية واالداء الوظيفي  (5جدول )

 المتغير
قيمففة معففامففل 

 االرتبال

درجفففففففة 

 الحرية

 التائيةالقيمة 
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

 98 0.77 المرونة النفسية واالداء الوظيفي 
 

12.40 

 

1.96 
05. 0 

 

(  0.77اسففتلدم معامل ارتبال )بيرسففون( إليجاد العالقة بين المرونة النفسففية واالداء الوظيفي حيث بل  )

(  1 ,96وإليجفاد داللفة معفامفل االرتبفال اسففففتعمفل االختبفار التفائي وعنفد مقفارنتف  بفالقيمفة الجفدوليفة البفالغفة )  

ل ذات داللة إحصفففائية  ن القيمة  ( أظهرت النتائج أن معامل االرتبا  0  ,05درجة عند مسفففتوى داللة ) 

( ، ويفسفر الباحث هيه النتيجة ان الفرد اليي يتمتع  1  ,96( أعلى من القيمة الجدولية ) 12.40المحسفوبة )

 بمرونة نفسية يستطيع القيام باالداء الوظيفي على اكمل وج  ويكعر بالسعادة في اداء عمل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات: 

 يواي الباحث بما يلي :    
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 التاكيد على تدعيم المرونة النفسية لدى المرشدين التربويين. -1

 برامج ارشادية تساعد المرشدين في تقوية ادائهم الوظيفي داخل الم سسات التعليمية. االهتمام باعداد  -2

 

 المقترحات:

 يقترح الباحث ما يلي:    

 اجراء دراسة تتناول المرونة النفسية وعالقتها بالضغول االجتماعية -1

 اجراء دراسة تتناول االداء الوظيفي وعالقت  بالكفاية االنتاجية -2

     

 المصادر

، المرونة النفسفية وعالقتها بالبيحة االسفرية لدى لال  التعليم العام في 2010الحار ي ، عائكفة ،   .1

 سلطنة عملن ، كلية التربية ، جامعة عين شما

، مسففتوى المرونة النفسففية لدى للبة  2013الحمداني ، ربيعة مانع ، ومنول ، اففباح مرشففود ،   .2

 (6( ، العدد)20لص  ، مجلة جامعة تكريت، مجلد )المرحلة االعدادية وعالقتها بالجنا والت

، مركز ديبونو للنكفر ، عمان ، 1، االرشفاد التربوي والنفسفي ، ل2016الحياني، افبري بردان ، .3

 االردن

، تقييم عوامل مرونة االنا لدى الكفبا  الفلسفطيني في مواجهة االحدا) 2007اللطيب ، محمد ،  .4

 (2( ، العدد)15غزة، مجلد)الصادمة ، مجلة الجامعة االسالمية ، 

، العالقفات االجتمفاعيفة والنفسففففيفة الوظيفيفة وعالقتهفا بفاالداء الوظيفي ، 2006الجوفي ،ايمفان ،    .5

 بحث تطبيقي ، جامعة انعاء ، اليمن

، م سفسفة  1، المرونة وحدود المرونة بين الثوابت والمتغيرات ،ل2007انا سفليم ،   االحمدي ، .6

 االمة للنكر، السعودية

 0، دار التعلم للنكر ، دبي ، االمارات   3، مبادى الصحة النفسية ، ل1992الطحان ، محمد خالد ،   .7

دراسففففة تحليليفة،    ، العوامفل الم  رة في االداء الوظيفي للعفاملين،2012الزهراني ، عمر عطيفة ، .8

 ( ، السعودية.1( ، العدد)39مجلة دار العلوم االدارية ، مجلد)

، المرونة النفسفففية وعالقتها باحدا) الحياة الضفففاغطة لدى للبة    2012الزهيري ، لمياء قيا ،  .9

 الجامعة ، رسالة ماجستير غير منكورة ، كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة ديالى .

، المرونة النفسففية وعالقتها بالرضففا عن الحياة ، مجلة جامعة  2017اسففماعيل ، الكففيخ ، كمال  .10
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