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قل للذي بصروف الدهر عرينا  ...هل عاند الدهر إال من له خطر؟
أما ترى البحر يطفو فوقه جيف  ...و يستقر بأقصى قعره الدرر؟
فإن تكن عبثت أيدي الزمان بنا  ...و نالنا من تأذي بؤسه ضرر
ففي السماء جنوم غري ذي عدد  ...و ليس يكسف إال الشمس و القمر
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الشكر والتقدير
الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لول أن هدانا هللا والصالة والسالم على سيدنا محمد
وعلى أله وصحبه ومن واله أما بعد ...
فلله الحمد من قبل ومن بعد على أن ّ
ي بإتمام رسالتي هذه وسهل دربي في طريق العلم
من عل ّ
 ،وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى المشرف الرئيس على هذه الرسالة
الفاضل األستاذ الدكتور /سامر جميل رضوان والذي رعى فكرة هذه الدراسة والذي كان لي
بمثابة األب يلهمني ويرشدني بكلماته المحفزة في كل األوقات  ،وساندني في ظروفي الصعبة
التي مررت بها
كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذتي األفاضل بكلية اآلداب والعلوم قسم التربية والدراسات
اإلنسانية  -جامعة نزوى -الذين قدموا لي كل الدعم وذللوا لي كل الصعاب أثناء دراستي
ببرنامج الماجستير  ،وإلى محكمي الرسالة  ،ولجنة المناقشة لتفضلهم بقراءة الرسالة وما
أبدوه لي من مالحظات مفيدة .
وأتقدم بالشكر والعرفان إلى أفراد عينة الدراسة من معلمي ومعلمات محافظة الظاهرة وإلى
إدارات المدارس بالمحافظة على تسهيل مهمتي أثناء تطبيق أدوات الدراسة
كما أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لكل من الدكتورة هدى أحمد الضوى على
جهودها التي بذلتها لتسهيل دراستي والدكتورة مايسة شكري والتي كانت بمثابة والدتي
فعاملتني كما تعامل األم ابنها فلم تدّخر جهدا لمساعدتي ومساندتي واللتان افتقدتهما كثيرا في
مراحل دراستي األخيرة لنتهاء عقدهما مع جامعة نزوى سهل هللا دربهما وحفظهما من كل
سوء
كما أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ علي بن شيخان الشعفوري رئيس قسم التحليل والدراسات
بدائرة التقويم التربوي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة على جهوده الجبارة
في مساندته لي وتحليل دراستي احصائيا ا
وأشكر أصدقائي وزمالئي في العمل والذين ساندوني في ترجمة مقاييس الدراسة والتدقيق
عليها لغويا وإلى كل من مد يد العون لي إلكمال رسالتي حتى رأت النور...
ووافر الشكر والعرفان ألمي الغالية التي باركت طريقي بصالتها ودعائها لي ،ولزوجتي
الغالية إلخالصها النبيل وصبرها الجميل وتحملها مشاق هذا العمل معي
فلهم مني كل الشكر والتقدير ...
ه

ملخص الدراسة
هدفتهذهالدراسةإلىتحديدمدىشيوعالضغوطالنفسيةالمدركةلدىالمعلمينوعالقتهابكلمن
المرونةالنفسيةومهارةحلالمشكالت،حيثتكونتعينةالدراسةمن300معلمومعلمةبواقع150
معلمو150معلمةمنمعلميمحافظةالظاهرةفيسلطنةعمان .
ولتحقيقأهدافالدراسةفقدتماستخداممقياسالضغوطالنفسيةالمدركةلـ(كوهنوآخرون)ومقياس
المرونةالنفسيةلـ(سميثوآخرون)ومقياسمهارةحلالمشكالتلـ(ساهينوهبنر)وقدقامالباحث
بترجمةجميعالمقاييسالسابقة،كماتمالتحققمنصدقوثباتالمقاييسالسابقةبإعادةتطبيقهاعلى
عينةعشوائيةتكونتمن40معلمومعلمةبواقع20معلمو20معلمة.وقدأشارتالدراسةإلىالنتائج
التالية :
)1

)2

)3
)4

)5

تمثلتالضغوطالمدركةالشائعةمنوجهةنظرالمعلمينفي:
 الثقةفيقدرتهمعلىالتعاملمعالمشكالتالشخصية
 الشعوربعدمالسيطرةوالقدرةعلىمجاوزةالصعوباتالتييمرونبها .
أشارت نتائج ارتباط بيرسون إلى وجود عالقة عكسية ودالة احصائيا ا بين متغيرالضغوطالنفسية
المدركةومتغيرالمرونةالنفسيةلدىالمعلمينعندمستوىداللة()0.01أيأنهكلماكانالمعلم
أكثرمرونةقلةلديهالضغوطالنفسيةالمدركة .
التوجدفروقذاتداللةإحصائيةبينمتغيراتالدراسة(الضغوطالنفسيةالمدركةوالمرونةالنفسية
ومهارةحلالمشكالت)تعزىلمتغيرالنوعاالجتماعي(ذكر،أنثى) 
وجودعالقةعكسيةدالةاحصائيابينالضغوطالنفسيةالمدركةومهارةحلالمشكالتعندمستوى
داللة(،)0.01أيأنهكلماازدادتمهارةالمعلمعلىحلالمشكالتانخفضتشدةالضغوطالنفسية
المدركةلديه.
أشارت نتائج النحدار الخطي إلى أن الضغوط النفسية المدركة فسرت  %24.5من التباين الحاصل
في مهارة حل المشكالت لدى المعلم .

 )6أشارت نتائج النحدار الخطي إلى أن المرونة النفسية لدى المعلم قد أسهمت في تباين الضغوط النفسية
المدركة لديه بمقدار .%18.5
وقدتمتفسيرومناقشةالنتائجفيضوءاألدبياتالتيتناولتهذاالموضوعأوالمواضيعالمشابهة،وقد
تمالتوصلإلىمجموعةمنالتوصياتأوالمقترحاتلبحوثأخرى .
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مقدمة
من المعلوم أننا نعيش عصرا تتزايد فيه سرعة إيقاع الحياة اليومية نتيجة لثورة االتصاالت
والتكنولوجيا التيجعلتمنالعالمقريةصغيرةوهذاالتقدمأثر بشكلأوبآخرعلىسلوكالفرد
مسببا له الكثير من الضغوط اليومية على كافة المستويات االجتماعية واألسرية والمهنية
واالقتصاديةحتىأصبحالبعضيطلقعلىهذاالعصرعصرالقلقوالضغوطات النفسية بسبب
تعقدأساليبالحياةومتطلباتها(حسين2007،؛الخولي2004،؛محمد )1996،
وكنتيجةلهذاالتقدمالتكنولوجيأصبحتالضغوطسمةمنسماتالحياةوأحدمتطلباتهالتحفيز
سلوك الفرد وخلق الدافعية لديه مما يحتم على الفرد القيام بأعمال معينة لتحقيق األهداف التي
يسعىللوصولإليهاوبالتاليالتخلصمنهذاالضغط(الجيد2010،؛اليمانيوالزعبي )2013
وإدراكهذهالضغوطيختلفمنفرد إلى آخرفالبعضيدركهاعلىأنهاتهديدفيسعىلتجاهله
والهروبمنهويعيشقلقا خائفامضطربااليسعىإلى التخلصمنهذاالضغطبليحاولتجنبه
فيكلمرةمماقديسببلهاضطراباتنفسيةوسلوكيةالتحمدعقباها ،والبعضاآلخريدرك
هذه الضغوط على أنها تحدي يسعى للتغلب عليه ومواجهته وإبراز شخصيته بشتى الوسائل
للتخلص من مصدر الضغط بحيث يحقق الرضى للفرد والذي بدوره يؤدي إلى الراحة النفسية
التامةوتجددالنشاط(بدوي2007،؛ )Spada et al., 2008
وتستمرحياةالفردعلىهذاالمنوالكلماتخلصمنضغطوقعفيآخرمصداقا لقولهتعالى :

[ َل َقدْ َخ َل ْقنَا ا ِ
ان ِِف َك َبد] "البلد،"4:وال يمكن للفرد التخلص منهذه الضغوطات فهي
إلن َْس َ
أمورحتميةيقولهانزسيلي(المشارإليهفيالوائلي"The only way to have no )2014،
" stress is to dieإنالموتهوالطريقالوحيدللتخلصمنالضغوطات.وتصنف الكثيرمن
الدراسات مهنة التعليم على أنها من أكثر المهن الباعثة على الضغوط وأن المعلمين هم أكثر
األفراد تعرضا للضغط عن غيرهم من األفراد العاملين في المهن األخرى فتعدد المسؤوليات
وتراكم األعمال على المعلم وغموض الدور أحيانا ونظرة المجتمع للمعلم ناهيك عن ضغوط
الحياة المختلفة تنقص من جودة عمل المعلم مسببة له الكثير من الضغوط والتي بدورها تؤثر
بشكلكبيرعلىحياةالمعلمالعلميةوالعمليةمماقديصيبالمعلمباإلحباطوالفتوروينعكسسلبا
علىحياتهاليومية(.أبوالفضل2011،؛العزوني )2010،
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وحيثأن هذهالدراسةتتحدثعنالضغوطالنفسيةالمدركة))Perceived Stressكانمن
المناسب التطرق إلى أحد المواضيع الحديثة والمهمة والتي قد يكون لها دور مهم عند تعرض
الفردلضغوطالحياةاليومية سواءكانتشخصيةأماجتماعية أممهنيةأالوهوموضوعالمرونة
النفسية ( )Resilienceحيث تشيرالعديدمنالدراساتإلى أنالمرونةالنفسية تعتبر منأهم
السماتالتييجبعلىالمعلمأنيتحلىبهالمواجهةالضغوطوالعقباتالتيتواجههخاللاليوم
بشكلعامواليومالدراسيبشكلخاص،فنجدالمعلمواضعاخططه وطرقه الخاصةالتييسعى
من خاللها لتحقيق أهدافه اليومية ولكن سرعان ما ينصدم بالكثير من الضغوطات واإلحباطات
التي تفرضها عليه الحياة مما قد يعيق المعلم في التكيف مع هذه الضغوط مسببة له السلبية
والتعاسةوهبوطالدافعية وقلةالكفاءةوالشكوىالدائمةوالتوترالمستمر ،وفيظلهذهالتحديات
من المعلمين من يستطيع التغلب على هذه الضغوط بل أنه ال يتأثر بها ويتخطاها لتحقيق
نجد ِ
أهدافهالخاصةويتخلصمنمصادرالضغطبشكلمناسب ويتمتعبصحةنفسيةجيدةوثقةعالية
بالنفس(ميسون،)2010،وقديعودذلكإلدراكهالمناسبلهذهالضغوطوتمتعهبالمرونةالنفسية
الكافية للتصديألحداث الحياة الضاغطة .ومن مؤشرات المرونة النفسية لدى الفرد قدرة الفرد
علىالتعافيومعاودةالنمووالقدرةعلىالتكيفمعالضغوط والتصديللمحنوالشدائدبفاعلية
(آلشويلونصر )2012،
ويعدمفهومالمرونةالنفسيةمنالمصطلحاتالتيلميتمتداولهابشكلواسعفيالدراساتالعربية
إالإنهقداستخدمبصورشتىفيالدراساتاألجنبيةوقدبدأاالهتمامبهذاالمصطلحفيالدراسات
التياهتمت باألطفالوالمراهقينالمعرضينللخطرسواءفيإطارأسرهمأوالمجتمعالخارجي
ومن هذا المنطلق جاءت فكرة التطرق لهذا المصطلح كونه مفهوم تربوي يتضمن الكثير من
العناصراإليجابية .
وتعتبرمهارةحلالمشكالتهيإحدىمؤشراتالمرونةالنفسيةالجيدةومنالمهاراتالفاعلة
والتيعلىالفردأنيتسمبهاكونهيتعرضلمواقفتربويةوحياتيهمتنوعة(آلشويلونصر،
.)2012فالتغلبعلىالمشكالتالشخصيةوالمهنيةوالحياتيةبشكلعاموالتيقدتواجهالفرد
بينالحينواآلخربحاجةإلىمهاراتخاصةمتقنةوتحريكللعملياتالعقليةوالمعرفيةواالنفعالية
مرورابخبراتجديدةلكييتمكنالفردمنمواجهتهاأوالتعايشمعهابحيثالتصبحعائقايعيقه
عناإلنتاجأوالعملبشكلمناسبوتكونمصدراللضغوطالمسببةلألمراضالنفسيةالمنتشرة
فيمجتمعاتناالحالية،ومانراهمنتخبطوعشوائيةفيالتعاملمعهذهالمشكالتماهوإالنتيجة
للضغوطالمتتاليةوالتييتعرضلهاالفردبشكلمستمر) .)Alloy & Riskind, 2005
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مما سبق ومما أشارت إليه الدراسات والبحوث السابقة لمفهوم الضغوط النفسية المدركة التي
يتعرضلهاالمعلمفيحياتهاليوميةسواءكانتمهنيةأماجتماعية أمشخصية،ونظراألهمية
وندرة الدراسات والبحوث العربية التي أجريت في مجال المرونة النفسية والتي تعتبر أحد أهم
السماتالشخصيةالتيعلىالمعلمأنيتمتعبهاإلى جانبمهارةحلالمشكالتالتيتعتبرأحد
متطلباتالحياةاليوميةارتأىالباحثأنيتناولالعالقةبينالضغوط النفسية المدركةوكالمن
المرونةالنفسيةومهارةحلالمشكالتلدىالمعلمين .

مشكلة الدراسة

:

تنبثق مشكلةالدراسةمنكونالضغوطالنفسيةهيمنأكثرالمشكالتالنفسيةشيوعافي
األوساطالمجتمعيةالحديثةالسيمالدىالموظفينوبالذاتلدىالمعلموذلكبسببتعددمصادر
الضغطالنفسيمهنيةكانتأوحياتيةأواجتماعيةوقدتؤثرعدةعواملعلىهذهالضغوطمنها
علىسبيلالمثالمهارةحلالمشكالتوالتيتعتبرمنأهماألنشطةالفكريةوالمعرفيةالمهمةفي
حياتنااليوميةوالمهنيةبشكلخاصوهيمنأهمالمهاراتالتييجبعلىالمعلمأنيتحلىبها
فيجميعجوانبالحياةوليسفيمهنتهفقط،ومنالعواملالتيقدتؤثرعلىالضغوطالنفسية
المدركةكذلكالمرونةالنفسيةوالتيتعتبرمنالسماتالشخصيةالرئيسيةالتييجبأنيتصف
بهاالمعلملمواجهةاإلحباطاتواالنتكاساتالمسببةللفتوروالعزلةوضعفاإلنتاجيةومن
المالحظأنهناكمنالمعلمينمنقديمرونبنفسالضغوطوتحتنفسالظروفواليقعونفي
أزماتنفسيةأوجسميةبليبقونمحافظينعلىمرونتهمالنفسيةوضبطالنفسوقدرتهمعلى
مواجهةالمشكالتوحلها.وسوفيحاولالباحثفيهذهالدراسةالكشفعننوعاالرتباطبين
الضغوطالنفسيةالمدركةلدىالمعلموعالقتهابالمرونةالنفسيةومهارةحلالمشكالتبمحافظة
الظاهرةفيسلطنةعمان .

أسئلة الدراسة

:

تسعى هذه الدراسةإلى اإلجابةعناألسئلةالتالية

 :

 )1ماهيالضغوطالنفسيةالمدركةالشائعةمنوجهةنظرالمعلمين؟
 )2ماالعالقةبينالضغوطالنفسيةالمدركةوالمرونةالنفسية؟
 )3هلتوجدفروقدالةاحصائيابينمتغيراتالدراسة(الضغوطالنفسيةالمدركةوالمرونة
النفسيةومهارةحلالمشكالت)تعزىلمتغيرالنوعاالجتماعي(ذكر،انثى)؟
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 )4ماالعالقةبينالضغوطالنفسيةالمدركةومهارةحلالمشكالت؟
 )5مامقدارإسهامالضغوطالنفسيةالمدركةفيالتنبؤبالقدرةعلىحلالمشكالت؟
 )6مامقدارإسهامالمرونةالنفسيةفيالتنبؤبالضغوطالنفسية؟

أهمية الدراسة :
األهمية

النظرية :
•

تتناول هذه الدراسةمشكلةشائعةفيالمجتمعاتالحديثةوهي مشكلةالضغوطالنفسية
وكيفيةإدراكهامنقِبلالفردوعالقتهابالمرونةالنفسيةومهارةحلالمشكالت.

• ندرةالبحوثالتيتناولتالمتغيراتمجتمعة.
• تكتسبالدراسةالحاليةأهميتهامنأهميةالشريحةالمستهدفةوهيشريحةالمعلمين
بإعتبارهاشريحةذاتدورفاعلوبارزفيبناءالمجتمعات.
• سوفتمهدالدراسةالحاليةلمزيدمنالدراساتالمستقبليةفينفسالمجال.
األهمية

التطبيقية :

يمكناالستفادةمننتائجالدراسةفي :
 تمكينالمعلممنالتعاملمعمعطياتالحياةالضاغطةوإدراكهابالشكلالمناسب
ومواجهتهابحيثيقلتأثيرهافيالجوانباألخرىسواءكانتنفسيةأوجسديةوذلكمن
خاللالبرامجاإلرشاديةالتيقدتقومعلىنتائجالدراسةالحالية.
 تعميمهذهالدراسةعلىمجتمعاتأكبربحيثتشملعيناتمتنوعةمنمهنمختلفة
وإجراءدراساتمقارنةبينهاوبيننتائجالدراسةالحالية.
 بناءبرامجإرشاديةتساعدالمعلمعلىالتعاملمعالضغوطالنفسيةالتييواجههاوتنمية
المرونةالنفسيةومهارةحلالمشكالتلديه.

أهداف

الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلىالتعرفعلى:



 )1مدىشيوعالضغوطالنفسيةالمدركةلدىالمعلم.
 )2العالقةبينالضغوطالنفسيةالمدركةوالمرونةالنفسية.
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 )3العالقةبينالضغوطالنفسيةالمدركةومهارةحلالمشكالت.
 )4الفروقبينمتغيراتالدراسة(الضغوطالنفسيةالمدركةوالمرونةالنفسيةومهارةحل
المشكالت)تبعالمتغيرالنوعاالجتماعي(ذكر،انثى)
 )5مقدارإسهامالضغوطالنفسيةالمدركةفيالتنبؤبمهارةحلالمشكالت.
 )6مقدارإسهامالمرونةالنفسيةفيالتنبؤبالضغوطالنفسيةالمدركة.

مصطلحات الدراسة :



سوف يقوم الباحث من خالل هذهالدراسة بتوضيح أهم المصطلحات الواردة فيها ومنها:
 )1الضغوطالنفسيةالمدركة(Stress



:)Perceived

تشيربعضاألدبياتإلىالضغوطالنفسيةتحتاسماإلجهادالنفسيويعرفالزاروس(المشار
إليهفيسلطان)2009،الضغوطعلىأنهاأحداثخارجةعنإرادةالفردتجعلهفيوضعغير
اعتيادي،وهيمتطلباتاستثنائيةتهددهبطريقةما .
تعرفإجرائيابأنهاالدرجةالتييحصلعليهاالمعلممنخاللإجابتهعنكلفقرةمنفقرات
مقياسالضغوطالنفسيةالمدركةالمعتمدفيالدراسةالحالية .
 )2المرونةالنفسية(:)Resilience
يعرفداماسيووبورساوسيلفا()Damásio, Borsa, & Silva, 2011المرونةالنفسيةبأنها
عمليةحيويةتشملنقاطالقوةفيالشخصيةوالقدراتوالعواملالخارجيةمثلالبيئةاألسرية
الصحيةووجودنظامدعممساعديعملعلىتعزيزكفاءةالتعاملوالتكيفمعالناساآلخرين .
وتعرفالمرونةإجرائيابأنهاالدرجةالتييحصلعليهاالمعلممنخاللاجابتهعنكلفقرةمن
فقراتمقياسالمرونةالنفسيةالمعتمدةفيالدراسةالحالية .
 )3مهارةحلالمشكالت( :)Problem Solving
التعريفالنظري:يعرفزياد()2013حلالمشكلةبأنهمجموعةالعملياتالتييقومبهاالفرد
مستخدماالمعلوماتوالمعارفالتيسبقلهتعلمها،والمهاراتالتياكتسبهافيالتغلبعلى
موقفجديدوغيرمألوفلهبهدفالسيطرةعليهوالوصولإلىحلله.وقالالعياصرة
()2013بأنحلالمشكلةهيمهارةتستخدمعندوجودمشكلةأوقضيةيرادالوصولإلىحل
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مناسبلها.ويعرفهاالباحثعلىأنهامجموعةمنالخطواتالمنظمةالمبنيةعلىعمليات
معرفيةوخبراتسابقةبحيثتشكلموقفاجديدايتغلبفيهالفردعلىصعوباتغيرمألوفة .
التعريفاإلجرائي:هيالدرجةالتييحصلعليهاالمعلممنخاللإجابتهعنكلفقرةمن
فقراتمقياسمهارةحلالمشكالتالمعتمدةفيالدراسةالحالية .

 حدود الدراسة :



الحدودالزمانية:العامالدراسي 2015/2014
الحدودالمكانية:محافظةالظاهرة(ينقل–عبري-ضنك) 
الحدودالبشرية:المعلمينالعاملينبالمدارسالحكومية .
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الفصل الثاني 
اإلطار النظري والدراسات السابقة 

أول ا :اإلطار النظري



ثانيا ا :الدراسات السابقة
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الفصل الثاني 
اإلطار النظري والدراسات السابقة 
يقومالباحثفيهذاالفصلبإلقاءالضوءعلىمتغيراتالدراسةحيثيعرضفيالجزءاألول
تعريفالضغوطالنفسيةالمدركةونظرياتالضغوطوأنواعهاومصادرهاواألعراضالتيقد
تصاحبهذهالضغوطوأساليبمواجهتها،ويستعرضفيالجزءالثانيتعريفالمرونةالنفسية
وأهممنظريهاوالنظرياتالتيتحدثتعنهاوعواملهاوخواصهاوطرقبناءالمرونةالنفسية
وثمراتها،ويتعرضفيالجزءالثالثلتعريفمهارةحلالمشكالتوالنظرياتالتيتحدثتعنها
وأهميتهاومراحلهاوطرقتنميتهالدىالفرد،ويختتمالباحثهذاالفصلبذكرمفصلللدراسات
السابقةذاتالصلةبمتغيراتالدراسة .
اإلطار

النظري 

أول ا :الضغوط النفسية المدركة ()Perceived Stress
الضغوطجمعمفردهضغطويقالفياللغةالعربيةضغطهضغطاأيغمزهإلىشيءكحائطأو
ض ِغطالرجلأيقُ ِهرأوأُكره(المعجمالوسيط
نحوهويقالضغطالكالمأيبالغفيايجازهو ُ
،ص.)987
والضغوطعنداألطباءهيالميكانزماتالفسيولوجيةوعندالمهندسينهيمدىالتحملالخرساني
وعلماءالنفسيستخدمونهللداللةعلىالحالةالمزاجيةوالنفسيةالناتجةمنوجوداإلنسانفيحالة
منالضيقأوالشعوربالظلمواإلداريونيستخدمونهللتعبيرعنالتحديلنظاممعين،والضغط
stressمشتقمناللفظالفرنسيالقديمDestresseوهويعنياالختناقالضيقأوالشعوربالظلم
أمالفظDistressفياللغةاالنجليزيةفيعنيالشيالغيرمرغوبفيهأوغيرالمحبب(الفرماوي
ورضا .)2009،
تشيربعضاألدبياتإلىالضغوطالنفسيةتحتاسماإلجهادالنفسيويعرفالزاروس(المشار
إليهفيسلطان)2009،الضغوطعلىأنهاأحداثخارجةعنإرادةالفردتجعلهفيوضعغير
اعتيادي،وهيمتطلباتاستثنائيةتهددهبطريقةما،وقدتطرقالزاروسوفولكمان
()Lazarus&Folkman,1984إلىأنإدراكالفردللحدثأوالعاملالضاغطهوالذييثير
استجابةالضغطوليسالعاملالضاغطهوالذييؤثرفياستجابةالضغط،فإذاأدركالفردأنهال
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يوجدتهديدأوضغطالتحدثاالستجابة،أماإذاأدركالفردأنالحدثأوالعاملمهددأوخطر
هناتحدثاستجابةالضغطفهينتيجةفقدانالتوازنبينالمتطلباتالداخليةوالخارجيةوقدرات
الفردللمواجهة،لذلكطريقةإدراكالفردللضغطهيالتيتؤثرعلىصحتهالنفسيةوالجسدية
واالجتماعيةوالمهنية .
ويعرفهاالفرماويورضا()2009علىأنهامصدرمجددللطاقةالتكيفيةللعقلوالجسمفإذاكانت
هذهالطاقةمناسبةلالستثارةالمتضمنةفيهافإنالضغطيكونمرغوبافيه،أماإذاكانتهذه
الطاقةغيرمناسبةلالستثارةفانالشخصيمربحالةضارةتبدوفيشعورهبمستوىمرتفعمن
الضغط.ويعرفهاالداهري()2008علىأنهاتهديدأوتوقعالفردألخطارمستقبليةقدتؤثرعلى
سلوكهوخبراتهوعلىاستجابتهالفسيولوجية،كمايعرفلوثانز(()Luthansالمشارإليهفي
العمري)2007،ضغوط العمل بشكل خاص بأنها استجابة متكيفة لموقف أو ظرف خارجي ينتج
عن إنحرف جسماني أو نفساني أو سلوكي ألفراد المنظمة ،مماسبقيخلصالباحثإلىأن
الضغوطالنفسيةالمدركةهيدرجةإدراكوتفاعلالفردمعاألحداثالخارجةعنإرادتهوالتي
تؤثرعلىخبراتهوعلىاستجاباتهالفسيولوجية .
 )1نظريات الضغوط
تحدثتنظريةالتحليلالنفسيلمنظرهافرويدعنالضغوطوأشارتإلىأنهكلفرديعانيمن
الضغوطالنفسيةوالناتجةعنالصراعاتالالشعوريةداخلالفردوالتيتتفاوتفيحدتهامن
شخصآلخر،فالضغوطالنفسيةناتجةعنصراعاتبينرغباتونزعاتمتعارضةبينالفرد
والبيئةالمحيطةأوالفردونفسهلكييتغلبالفردعلىهذهالصراعاتفإنهيلجاإلىالكبتما
يؤديبهإلىظهورأعراضوأمراضجسديةكأمراضالمعدةوأمراضالقلبوغيرها(النوايسة،
 )2013
 1.1نظرية متالزمة أعراض التكيف العام ( General Adapt at Syndrome )GAS
ترتبطهذهالنظريةباسمالعالمالكنديهانزسيلي)(Hansseleyeالذينظرهاقبلستينعاما
تقريباحيثصنفالعواقبالنفسيةللضغطالنفسيالزائدإلىثالثمراحلكالتالي:
)1مرحلةاإلنذار(:)Alarm stageفيهذهالمرحلةيقومالجهازالسمبثاويوالغدداألدرينالية
بزيادةإفرازهرموناألدرينالينوالكورتيزولويزدادإنتاجالطاقةلمقاومةالضغط .

10

)2مرحلةالمقاومة(:)Resistance stageوفيهايبدأالجسمالمقاومةونقلكفاءةاألجهزة
الحيويةويبدأاإلحساسبالتعبوالتوتروتبدأأعراضالضغوطبالظهورمثلصعوبةالتركيز
وزيادةاألخطاء 
)3مرحلةاإلنهاك(:)Exhaustion stageوفيهاتبدأمؤشراتالضعفواإلعياءبالظهور
تدريجياويقلإنتاجالطاقةفيالجهازالسمبثاويويبدأعملجهازالباراسمبثاويحيثيكونالفرد
عرضةلألمراضويفقدالقدرةعلىاتخاذالقراروالتفاعلمعاالخرين(بدوي2007،؛الفرماوي
ورضا2009،؛شاهين )2010،
 1.1نظرية التقييم المعرفي ()Cognitive Appraisal
يرىالزاروس()Lazarusأنمايقررماإذاكانالحدثضاغطاأمالهوالتقييمالمعرفي
للحدثوتفسيرالفردله،ووفقالمايراهالزاروسفإنالتقييمالمعرفيللفرديمربمرحلتينهما :
أ) التقويماألولي:ويتمفيهتفسيرالفردماإذاكانالحدثيتضمنأذىأوتهديداأوفقدانقد
حدثعندالتعرضللضغط.
ب) التقويمالثانوي:ويتمفيهذهالمرحلةتقويممصادرالضغطوتحديدالكيفيةوالطرق

المناسبةللتعاملمعالحدثالضاغطبفعالية.
ويرتبطالتقويمالثانويبالتقويماألولىارتباطاوثيقافهويعتمدعلىالدرجةأوالمستوى
المتعلقبمقدارالتهديدأوالتحديالذييشكلهالحدث،فعندإدراكالضغطعلىأنهمهدد
وإمتالكالمصادرالقليلةللتعاملمعالضغطينتجعنهضغطعالأماإدراكالضغطعلىأنه
تحديفيالمرحلةاألولىوتوفيرأوامتالكالطرقواألساليبالمناسبةللتغلبعليهفي
المرحلةالثانيةيولدضغطامنخفضا(Santrock, 2003المشاراليهفيحسن )2013
 1.1نظرية المواجهة أو الهروب ()Fight or Flight
ترتبطهذهالنظريةبالعالموالتركانون()Walter Cannonواعتمدتعلىالجوانب
الفسيولوجيةفيدراسةالضغوطالنفسيةوتفسيرالكيفيةالتييستجيببهاالفردللتهديدات
الخارجية،ويعتبركانونمنأوائلالذيناستخدموامصطلحالضغوطالنفسيةويعنيبهارد
الفعلفيحالالطوارئ،وتستندالنظريةإلىمفهوماالتزان()Homeostasisالذييعبر
عنقدرةالجسدعلىاستعادةخصائصهاألساسيةوالمحافظةعلىاالستقرار .
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ويرىكانونأنالكائنالحيبشكلعاميستطيعمقاومةالضغوطالتييتعرضلهابمستوى
منخفض،أماالضغوطالشديدةفيمكنأنتتسببلهبانهياراالنظمةالبيولوجيةالتييستخدمها
الجسمفيمواجهةتلكالضغوطCannon, 1932(.المشارإليهفيحسن )2013،
 1.1نظرية المنبهات المؤذية
صاحبهذهالنظريةهوبص))Buss, 1962والذييرىأناألحداثالضاغطةبأنها
منبهاتمؤذيةأومهددةتواجهالفردفيحياتهاليوميةومنبينتلكاألحداثالحرمان
والفقدانواإلحباطاتواالنتكاسات) )Buss & Warren, 1962
ويرىبصأنهناكأنواعمحددةمنالمنبهاتالمؤذيةمثلالرفضاالجتماعيوالتهديدوقد
أعطىتلكالمنبهاتاالهتمامالكبيرواعتبرهامؤثرةجداويرىأنالرفضقديتخذأشكال
عدةمنها:الرفضالصريحكإجبارالشخصعلىتركالمكانبحضورأشخاصآخرين
والرفضاللفظيكالسخريةمناآلخرينواالستهزاءبهم( .)Buss & Warren, 1962
 1.1نظرية العوامل المتعددة
لقدقدمموسوشيفر()Moos& Schaefor, 1986أنموذجالعواملالمتعددةفيتفسير
الضغوطالمتعددةوالذييعدمنأشملالنماذجالتيتوضحالعواملاألساسيةالتيتؤثرعلى 
استجابةالفردللضغوطوالتيتمربثالثمراحلهي:
المرحلةاألولى:العواملالديموغرافيةوالشخصيةوالعواملالبيئيةالمحيطةبالفردوتفاعل
العواملالشخصيةواالجتماعيةوعالقتهابإدراكالفردللحدثالضاغط 
المرحلةالثانية:وتكونعلىثالثخطواتهي :
 )1طريقةإدراكالفردللحدثالضاغطوالذييبدأبعدصدمةالحدثالضاغطبصورة
مفاجئةثميزدادوضوحهحتىيدركالفردجميعالجوانبوالنتائجممايسهلعليهالتعامل
معالحدث.
 )2األعمالالتيتهيأالفردللتوافقمعالحدثالضاغطومحاولتهاالحتفاظبتوازنهوالتحكم
بمشاعرهالسلبيةالناتجةمنالحدثوشعورهبقدرتهوكفايتهعلىالتحكمبالحدث
 )3محاولةالفرداتخاذأسلوبلمواجهةالموقفبهدفاستعادةتوازنهالنفسيوتتضمن
عملياتمختلفةهدفهاحشدالطاقاتالمعرفيةواالنفعاليةللفردلمواجهةالموقفالضاغط
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المرحلةالثالثة:تعدمحصلةلتفاعلجميعالعناصرالسابقةبهدفمواجهةالموقفوقدتكون
المواجهةفيصورةتوافقناجحوبالتالييستطيعالفردمواجهةحياتهوقديخفقالفردفيتحقيق
التوافقفتظهرعليهاالضطراباتالنفسية(السلطانالمشارإليهفيحسن .)2013،
 )1أقسام الضغوط النفسية
 )1الضغطاإليجابي:كاإلثارةوالتشجيعواإلبداعوالنجاح .
 )2الضغطالسلبي:ولهجانباناألولالجانبالنفسيكالمللوضعفاألداءوقلةاإلنتاجية
وتوترالعالقاتمعاآلخرينوالثانيالجانبالعضويكالقرحةواألزماتالقلبيةواالنهيار
العصبي(العمري)2007،
 )1أهم أنواع الضغوط النفسية
 )1ضغوطالحياةاألسرية:وتشملضغوطالحياةاالجتماعيةوااللتزاماتاألسريةواألعباء
االقتصاديةوأساليبالمعاملةالوالديةكالقسوةواإلهمال.
 )2ضغوطالدراسةوالعمل:وتشملصعوبةتعلمبعضالمواداألكاديميةوعدمتنظيمأوقات
العملواالستذكاروافتقادالعدالةفيتوزيعأعباءالعملوالخوفمنالفشلفيالدراسة.
 )3الضغوطاالنفعاليةوالجسدية:وتشملاإلحباطاتوالقلقوتدنيالثقةبالنفسوالمفاهيم
السالبةعنالذاتعامةوالجسميةخاصةواإلصابةباألمراضالجسدية(بدوي )2007،
 )1مصادر الضغوط
 )1مصادرخارجية:وتتمثلفياألحداثالخارجيةالتييمربهاالفردسواءكانتبيئية
كالحرارةوالضوضاءوتلوثالهواءوالزحمةالمرورية،أواجتماعيةكمسؤولياتاألسرة
والطالقوالعنايةبالوالدينوالواجباتاالجتماعية،أومهنيةكمشاكلالعملوغموض
الدوروالتسلطوعدمالمشاركةفياتخاذالقراروالتهميش،أوشخصيةكالغضب
واالنفعالوالمشاكلالماليةوسوءإدارةالوقتوقلةالتنظيم...إلخ.
 )2مصادرداخلية:وتتمثلفيمعتقداتالفردوأفكارهوانفعاالتهالتييستقبلبهامايمربه
منأحداثومواقفيوميةوكذلكالتغييراتالبيولوجيةالتيتصاحبنموالجسمفيجميع
مراحلالحياةكتغيرالهرموناتواألمراضوالشعوربالوحدة..إلخ.
 )3مصادرداخليةوخارجيةمعا:بحيثتتفاعلالمصادرالخارجيةوالداخليةمعاواضعة
الفردتحتوطأةالضغطالنفسيفالتغيرالهرمونيمثالقديتسبببآثارجسديةخارجية
تجعلالفرديتجنبالتعاملمعأفرادالمجتمعممايسببلهالعزلةوقديؤديبهذلكإلى
االكتئاب(شاهين2010،؛خليفةوسعد )2008،
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 )1أعراض الضغوط
هناكالكثيرمناألعراضالتيتبدوعلىالفردعندمايكونتحتوطأةالضغطالنفسيسواء
كانتفسيولوجيةأوانفعاليةأومعرفيةأوسلوكية.منها :

 التوتروالعصبيةوالقلقالدائم
 اإلسراففيتناولالكحولوالمسكناتوالتدخينإنكانمدمنا
 األرق
 عدماالستقرارالعاطفي
 الحزنوالكآبة
 جفافالحلقوالفم
 صعوبةالتركيزفيالعملوالسرعةفيتغييراألفكار
 الشعورالعامبعدماألمان
 الصعوبةفيالتحدثوالتعبير
 فقدانالشهيةأواإلفراطفيتناولالطعام
 حدوثصداعوآالمفيالرقبةوالظهر
 ارتفاعمعدلالتغيبعنالعمل
 حدوثأمراضاالضطراباتالهضميةواألزماتالقلبيةوالسكريوضعفالمناعة.
 عدمتوازنالجهازالعصبيوالغددالصماءفزيادةهرموناألنفرينيؤديإلىحدوث
الجلطة.
 عدماالهتمامبالمظهر.
 التسرعفيإنجازبعضالمهاممماقدينتجعنهعدمالنجاحفيبعضالمهام.
 ضعفالكفاءةواالنتاجية.
 التعرضلألخطاءوالحوادثبكثرة(العمري،2007،ص )71
 )6أساليب مواجهة الضغوط
يعرفالزاروس(()Lazarusالمشارإليهفيعمر)2012،مواجهةالضغوطبأنهاعبارةعن
تغيراتمعرفيةمتسقةوجهودسلوكيةمتواصلةبهدفالسيطرةعلىمطالبنوعيةخارجيةأو
داخليةتدركعلىأنهاشديدةالوطأةأوتتجاوزإمكاناتالفرد .
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هناكالكثيرمناألدبياتالتيقسمتأساليبمواجهةالضغطالنفسيإلىعدةتقسيماتمنها :
أول ا  :تصنيف روبنسون وكوك ( )Robinson & Cookالثالثي وهي كالتالي
)1حلالمشكالت:وهيمهارةتستخدمعندوجودمشكلةأوقضيةيرادالوصولإلىحلمناسب
لها(العياصرة)2013،وذلكمنخاللمعرفةمسبباتهاوالظروفالمساهمةفيوجودها
ومحاولةحلها .
)2استراتيجيةاالسترخاءالعضلي:وهيعبارةعنمجموعةمنالخطواتالتييحاولفيها
الفردشدعضالتهوإرخائهاللوصولإلىاالسترخاءالتام 
)3استراتيجيةالدعماالجتماعي:وهيقدرةالفردفيالحصولعلىالمساعدةوإعادةالطمأنينة
سواءمنقبلاألسرةأواألفراداألخرين(عماشة )2013،
ثانيا ا :تصنيف كوهن ( )Cohenالسداسي وهي كالتالي
)1التفكيرالعقالني(:)Rational Thinkingوهوالتفكيرالمنطقيللبحثعنمصادروأسباب
الضغطالنفسيالذييعيشهالفرد .
)2التخيل(:)Imaginingحيثيتجهالفردبتفكيرهللمستقبلمحأوالتوقعماقديحدث .
)3اإلنكار(:)Denialويتمثلفيإنكارأوتجاهلالضغوطالتيتمربهوكأنهالمتحدثبحيث
يرسلهاالإرادياإلىمنطقةالالشعور .
)4حلالمشكلة(:)Problem Solvingوهيمناالستراتيجياتالمعرفيةوالتيتتمثلفي
استخدامأفكارتوليديةجديدةومبتكرةلمواجهةالمشكلةوحلها .
)5الفكاهة(:)Humorفيهذهاالستراتيجيةيحاولالفردالتعاملمعالضغطببساطةوبأسلوب
الفكاهةواالنفعاالتاإليجابية .
)6الرجوعإلىالدين(:)Taming to religionبحيثيرجعالفردإلىالدينفيعكفعلى
العباداتويكثرمنالصلواتللتقربمنالخالقكمصدرللدعمالروحيواإلنفعاليلمواجهة
المواقفالضاغطة(اليمانيوالزعبي )2013،
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ثالثا ا :قام كاجان ( )Kagan, 1991باإلشارة إلى عدة اساليب لمواجهة الضغوط وهي
 )1تحويلالخوفإلىتحدي:ويتمثلذلكبالتركيزعلىالطرقالتيتساعدالفردعلى
التحكموالسيطرةبالموقفالضاغط
 )2تغييرالتقييمالمعرفيللموقف:وذلكباعتبارالموقفأقلتهديداوالنظرإليهبشكلجديد
 )3تبنيأهدافجديدة:عندمايتعرضالفردلموقفاليتناسبمعاألهدافالموضوعة
عندهاعلىالفردأنيغيرأهدافهبحيثتتناسبمعالموقفالضاغط.
 )4االستعدادللضغطقبلحدوثة:وهذهالطريقةتُعدالفردلمواجهةالموقفالضاغط
والتعاملمعهبشكلأفضلوذلكبالتعرفعلىالطرقالممكنةلمعالجةالموقفبأسلوب
أكثرفعالية(.خليفةوسعد)2008،
ثانيا ا :المرونة النفسية ()Resilience
تعودجذورمفهومالمرونةالنفسيةإلىمايقارب50عاممضتوقدكاناالهتمامبالمفهومعلى
نطاقضيقومنقبلعددمحددمنالعلماءوالباحثينوكانالتركيزعلىفهماأللياتواألساليب
والظروفالمساهمةفيعملياتالوقايةوالتنميةالنفسيةوكانالتركيزاألكبرعلىاألشخاص
الذينأظهرواقدراكبيرامنالمرونةوالتغلبعلىالظروفاالقتصاديةواالجتماعيةوالبيئية
القاسيةوالتيتعرضوالهاأويتعرضوالهاباستمرار.ومنذعشرينعامامضتأصبحاالهتمام
بهذاالمفهومظاهرةملحوظةوذلكلزيادةتعقيدأساليبالحياةالقائمةعلىالتكنولوجياواالنفتاح
المعرفيوزيادةالمحنواألزماتالتييتعرضلهاالشبابباألخصوالحاجةإلىبناءبرامج
إرشاديةمتخصصةلرفعمستوىالمرونةالنفسيةلدىاألفرادللتغلبعلىهذهالمحنواألزمات
المستمرةوالمتناميةبشكلمستمر.وقدظهرمفهومالمرونةالنفسيةعام1998عندمادعارئيس
الرابطةاألمريكيةلعلمالنفسمارتنسليجمانSeligmanإلىأهميةاالنتقالمننموذجالعجز
إلىنموذجالقوةوهومايعرفبعلمالنفساإليجابي(آلشويلونصر )2012،
لقدانبثقمصطلحالمرونةResilienceألولمرةعلىيدأيميورنر()Emmy E. Werner
منخاللدراساتهاالطوليةفيجزرهاوايوالتياستهدفتاألطفالذوياألمهاتالالتييعانين
منمرضالفصاموكذلكدراسةماستينMastenوجيرمزي(.Germezyعثمان.)2009،أما
اليومفيشهدهذاالمصطلحاهتمامامتزايدانظرالشيوعاستخدامهعلىمستوىالعالم .
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 .1مفهوم المرونة النفسية :
"مرن:الشيءمرانة،و ُم ُرونة:النفيصالبة.يقال:مرنثوبُه:النوملُس.وم ُرن ْ
تيدُفالن
رتفيه.ومرن:الرجلالشيء:أالنه(.المعجمالوسيط،ص .)1553
علىالعمل:تعودتْ هُوم ُه ْ
تعرفجمعيةعلمالنفساالمريكية()APAالمرونةالنفسية"بأنهاعمليةالتوافقالجيدوالمواجهة
اإليجابيةللشدائدوالصدماتوالنكباتأوالضغوطالنفسيةالتييواجههااألفرادمثلالمشكالت
األسرية،مشكالتالعالقةمعاآلخرين،المشكالتالصحيةالخطيرة،ضغوطالعملوالمشكالت
المالية"(شقورة،2012،ص،)9كمايعرفجيرمزي(Germazyالمشارإليهفيالمالكي،
)2012علىأنهاالقدرةعلىإعادةبناءالشخصيةوالقدرةعلىالتشافيمنالمحنة.ويرى
داماسيووبورساوسيلفا()Damásio, Borsa, & Silva, 2011بأنالمرونةالنفسيةهيعملية
حيويةتشملنقاطالقوةالشخصيةوالقدراتوالعواملالخارجيةمثلالبيئةاألسريةالصحية
ووجودنظامدعممساعديعملعلىتعزيزكفاءةالتعاملوالتكيفمعاألشخاصاآلخرين،كما
تعرفهاحسان()2009علىأنهااستعدادالفردوقدرتهعلىالتفاعلبإيجابيةمعمختلفظروف
الحياةالضاغطةومواجهةالتحدياتالتيقدتنعكسوتؤثرسلبياعلىردودالفعلالسلوكيةللفرد
فيمختلفالمواقفالحياتيةوعالقاتهااالجتماعية.مماسبقيخلصالباحثإلىأنالمرونة
النفسيةهيقدرةالفردعلىالتكيفمعمختلفالضغوطالنفسيةوالتعاملمعهابإيجابيةبحيثال
تؤثرسلباعلىاستجاباتهالسلوكيةأوقراراته .
وتعرفالمرونةإجرائيا"بأنهاالدرجةالتييحصلعليهاالمعلممنخاللاجابتهعنكلفقرةمن
فقراتمقياسالمرونةالنفسيةالمعتمدفيالدراسةالحاليةوالمترجممنقبلالباحث" .
 .1دورة المرونة النفسية
وضعالعالمبيرسال(Pearsallالمشارأليهفيآلشويلونصر)2012،نموذجالمراحل
المرونةالنفسيةأطلقعليهاسمدورةالمرونة The Resilience Cycleووفقالهذاالتصورفإن
دورةالمرونةالنفسيةتتمعلىالمراحلالتالية :
" )1التدهور:Deterioratingوعادةمايبدأبإحباطأوحزنأوغضبثمسرعانما
تتحولوتصبحأكثرتدهورافيبدأالفردفيإلقاءاللومعلىاالخرينأوالتقليلمنقيمة
الذاتويدخلفيدورالضحيةعاجزاعندفعحالةاإلحباطأوالحزنالذييعيشه،وقد
تكونهذهالمرحلةمؤقتةلدىبعضاألشخاصوتمتدلفترةطويلةلدىالبعضاالخر.
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 )2التكيفأوالتأقلم :Adaptingبعدأنيتعرضالفردلمرحلةاالنحدارنحواالنخفاض
واالختالل،قديرتدمرةأخرىعكسمسارالتدهورصاعدابقدركافيمنيسمحله
بالتأقلممعالوضعويحدثذلكعندمايتخذالفردبعضاإلجراءاتالشخصيةالتيتمكنه
منالتغيير،وهيالمرحلةاالنتقاليةوالخطوةالضروريةلالنتعاشولكنهاليستاألخيرة
 )3التعافي:Recoveringيتمفيهذهالمرحلةمواصلةالمسارالصاعدوتكونوسيلة
للوصولإلىالتعافيوالعودةإلىمستوىالحالةالطبيعيةللفردوالتيكانعليهاقبل
التعرضلألزمة.
 )4النموواالزدهار:Growingإنالتعلممنالشدائديمكنأنيجعلاالنتقالمنمرحلة
التعافيإلىمرحلةالنموطريقمستداممنالمرونةالنفسيةالمعززةويحدثهذاالنمو
عندماتتفوقمستوياتاألداءالنفسيللفردبعدالمحنةمستوياتأدائهالنفسيقبلالمحنة
وهومايعملعلىاستعادةالمسارالنفسيللفردفياالتجاهالتصاعدي"(ص )1797
 .1العوامل المساعدة لتنمية المرونة النفسية
أكدتالكثيرمنالدراساتذاتالعالقةبالمرونةالنفسيةأنالعاملالرئيسيالذييعملعلى
تكوينالمرونةالنفسيةوبنائهالدىالفردهووجودالدعموالرعايةوالثقةوالتشجيعسواءمن
داخلاألسرةأوخارجهاباإلضافةإلىعواملأخرىكالثقةبالنفسوالقدرةعلىتطويرمهارات
التواصلمعاالخرينوالتخطيطالجيدوالنظرةاإليجابيةللذاتوالقدرةعلىترويضاالنفعاالت
الحادة(،)APA, 2010اذنتوجدالكثيرمنالعواملالتيتساعدعلىبناءالمرونةالنفسية
واستمراريتهالدىاألشخاصويمكنتلخيصهافيالنقاطالتالية :
 )1توفرالقدرةعلىحلالمشكالت.
 )2توفرالمساندةوالدعماالجتماعي.
 )3القدرةعلىالتواصلوتكوينالعالقاتالجيدةمعاالخرين.
 )4المعتقداتالدينيةوالخلقيةالتييتبناهاالفرد.
 )5القدرةعلىالتكيفوالتعاملمعاألزماتوالمحنومختلفالضغوطاتالنفسيةبفعالية.
 )6القدرةعلىوضعخططواقعيةواتخاذالقراروتنفيذاإلجراءاتالالزمةلحلالمشكلة.
 )7النظرةاإليجابيةلألحداثوالمواقفالصادمة .
 .1خواص المرونة النفسية
يرىعثمان()2009أنهتوجدثالثةخواصأساسيةللمرونةالتييتمتعبهاالفردوهي :
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 )1تكونالنتائجوالمخرجاتجيدةرغمالتعرضلألزماتوالمحنوالتييتوقعأنتعود
بنتائجسلبيةعلىالفرد.
 )2القدرةعلىالتشافيوالعودةللحالةالطبيعيةبعدالمروربهذهاألزمات.
 )3القدرةعلىالمواجهةأوالمسايرةللضغوطواألزماتالحادةوالمستمرة.
 .1طرق بناء المرونة النفسية
تطرقترابطةعلمالنفساألمريكيةإلىعشرطرقلبناءالمرونةالنفسيةلدىاألفراديمكن
تلخيصهاكمايلي :
 )1إقامةعالقاتطيبةمعاالخرين
 )2تجنبرؤيةاألزمات
 )3تقبلالتغير
 )4البحثللكشفعنالذات
 )5وضعأهدافمحددهوالسعيلتحقيقها
 )6السعيالمتالكمهارةحلالمشكالت
 )7وضعاألمورفينصابهاالصحيحوعدمتضخيماألمورأوالمشكالت
 )8العنايةبالنفسومزاولةأنشطةتجعلكسعيدا
 )9اتخاذالقرارالمناسبلحلالمشكلة
 )10اإليجابيةوالبعدعنالسلبية(شقورة،2012،ص )18
 .6صفات األفراد ذوي المرونة النفسية
يرى(wolinالمشارإليهفيشقورة)2012،أنهيمكنتحديدمؤشراتالمرونةالنفسيةلدى
األفرادمنخاللالصفاتالشخصيةالتييمتلكونهاوهي :
 )1االستبصار:وهيقدرةالفردعلىفهموترجمةالمواقفالمتنوعةوسلوكياتاالشخاص
المختلفةليستطيعبذلكتكييفسلوكهليتناسبمعالمواقفالمختلفةممايزيدمنقدرته
علىفهمنفسهواآلخرين.
 )2االستقالل:وهيقدرةالفردعلىالتوازنبيننفسهواآلخرين،وتكيفهمعذاتهبحيث
يحددمالهوماعليه،والشخصالمستقلهوالشخصالذييستطيعقول(ال)فيالوقت
المناسبوالحالةالمناسبةكمايتميزقدرتهعلىمواجهةمختلفاألحداثوالمواقف.
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 )3اإلبداع:وهيالقدرةعلىاختالقوابتكارأفكارجديدةتمكنالفردمنالتكيفمعمختلف
الظروفوتحديالمصاعبوالمخاطربالتالياالندماجفيكافةأشكالالسلوكياتالسلبية
ويُمكناإلبداعالفردمنصناعةواتخاذالقرار.
 )4روحالدعابة:وهيقدرةالفردعلىإدخالالسرورعلىالنفسواآلخرينمايضفيعلى
حياةالفرداإليجابيةوالقدرةعلىالتأقلموتجاوزالظروفالصعبةوهيبذلكتمثلالجانب
المشرقمنالحياةلدىالشخصالذييتمتعبالمرونةالنفسية.
 )5المبادأة:وهيقدرةالفردعلىالبدءفيتحدياألحداثومواجهتهامعتمدافيهاعلى
حدسهوسرعةبديهتهوإدراكالنتائجاإليجابيةالصحيحةوالسريعة.
 )6تكوينالعالقات:وتتمثلفيقدرةالفردعلىتكوينعالقاتإيجابيةقويةمعاآلخرينمن
خاللقدرتهعلىالتواصلالفعال،كماتشملقدرةالفردعلىالتواصلمعذاته.
 )7القيمالموجهة(األخالق):تتمثلهذهالصفةفيقدرةالفردعلىتكوينمفاهيموقيم
ومبادئروحانيةوتطبيقهاعلىمجتمعهويتضحذلكجليامنخاللتعاملهمعاألفراد
ومعخالقهفيكافةجوانبحياته
 )8القدرةعلىتقبلالنقدوالتعلممناألخطاء:يتمتعالشخصالمرنبالقدرةعلىاالستماع
إلىأراءاألخرينوالتعرفعلىأخطاءهمنخاللهمفاإلنسانمعرضللخطأدونأن
يشعر،متقبالبذلكانتقاداتهمساعيالتصحيحمايراهمناسبليتوافقمعاآلخرين
ويرفضماهوغيرصحيحأوغيرمناسب.
 )9القدرةعلىتحملالمسؤوليةوالقيامبها:وهيالجديةفيتحملاألعباءالتييكلفبها
الفردأوتحتمعليهحياتهالخاصةتحملهامتحديابذلكجميعمخاوفهدونترددأوخوف
ومخططالمستقبلهمايضمنلهالقدرةعلىالتكيفمعاألوضاعالجديدة.
 )10القدرةعلىاتخاذالقراراتبنفسه:إنشعورالفردبالمسؤوليةوااللتزاميدفعهلوضع
األمورفينصابهامحدداوبدقهكلموقفيمربهفيحياتهقادراعلىالتعاملمعه
وإصدارالقرارالمناسببشأنهمايضمنلهالقدرةعلىتخطيالموقفوالتغلبعلىهذه
الصعوبة،فالشخصالمرنهوالقادرعلىصنعقراراتهبنفسه(ص)24-23
 .7ثمرات المرونة النفسية 
ويرىاألحمدي(بت)أنهناكأربعنتائجأوثمارللمرونةالنفسيةوهي :
 )1الصحةالنفسية:بحيثيكونالفردمتوافقومرننفسياوانفعالياواجتماعياوسلوكيامع
نفسةومعبيئته،ويشعربالسعادةوالرضىوقادراعلىتحقيقذاتهوأهدافهوالقيام
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بالمهاموالمتطلباتالمنوطةبهبحيثيستغلقدراتهوإمكاناتهإلىأقصىحدممكن،
ويكونمتكاملالشخصية،حسنالخلق،يشعرباألمنواألمانالنفسي.
 )2النظرةاإليجابيةللحياة:تحددهذهالخاصيةمكانةالفردفيمجتمعهفكلماكانالفرديتمتع
بالمرونةكلماكانإيجابيامعكلمايدورحولهمماينعكسعلىسلوكهوعلىمجتمعه
فيكونأكثرعمالوإنتاجيةوفاعليةفيمجتمعه.
 )3االستمراريةفيالعطاء:منثمراتالمرونةكذلكالعملبهمةوحماسدونانقطاعأو
رتابةفالشخصالمرناليعرفالمللأوالكآبةفهودائمامايغيرطرقهوأساليبهوينوع
فياستخداموسائلهالتيتوصلهلتحقيقأفضلالنتائجفيعمله،فهويعملبإتقانوعطاء
متجددوروحالتعرفاليأسأوالكلل.
 )4االتصالالفعال:يتمتعالشخصالمرنبقدرتهعلىإيصالأفكارهومشاعرهلآلخرين
بشكلمناسبكمايستطيعترجمةسلوكياتوكلماتاآلخرينوانتقاداتهمبشكليجنبه
التصادمبينهوبينهم،كمايتمتعبقدرتهعلىاالستماعلآلخرينوتقبلانتقاداتهموالتفاعل
معهمبإيجابية.
ثالثا ا :مهارة حل المشكالت ()Problem Solving
نظراللتطورالتكنولوجيالكبيروكمالمعلوماتالهائلفيالعصرالحاليوالذيتمخضعنه
الكثيرمنالعوائقأوالمشكالتالشخصيةوالتيكانتنتاجهذاالتطورابتداءامناتخاذالقرار
وانتهاءبمشكالتواضطراباتنفسيةقدتصلأحياناإلىنتائجكارثيةبالنسبةلألفرادكانالبدمن
انتهاجمهارةخاصةللتغلبعلىهذهالمسبباتللمشكالتوالتعاملمعهاباألسلوبالمناسباألمر
الذييضمنللفردالحياةالسويةالخاليةمناالضطراباتالسلوكيةكانتأوالنفسيةمحققةالنماء
والتطورالذاتيواالجتماعي .
يعرفحسنين()2007المشكلةبأنهافجوةغيرمرغوبهبينوضعمرغوبوآخرحالي،كما
يعرفالعياصرة()2013المشكلةبأنهاعبارةعنموقفغامضمحيراليستطيعالفردالتغلب
عليهفيضوءخبراتهالحاليةويتطلبحاليتوصلالفردإليهمنخاللتمريرهبخبراتجديدة
إلزالةالغموضوالتغلبعليهوالوصولإلىالهدف .
كمايعرفجيلفورد)(Guilford, 1957حلالمشكلةبأنها"القدرةعلىسرعةإنتاجأنواع
مختلفةمناألفكارالتيترتبطبموقفمعين"(،)p21ويعرفهاستيرنبرج()Sternberg, 2003
بأنها "عملية تهدف إلى التغلب على العوائق التي تعيق السير نحو الهدف" (،)p535ويرىزياد
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()2013حلالمشكلةبأنهامجموعةمنالعملياتالتييقومبهاالفردمستخدمافيهاالمعلومات
والمعارفالتيسبقوأنتعلمها،والمهاراتالتياكتسبهافيالتغلبعلىموقفبشكلجديد
وغيرمألوفلهمنأجلالوصولإلىحل،ويرىالعياصرة()2013بأنحلالمشكلةهي
مهارةتستخدمعندوجودمشكلةأوقضيةيرادالوصولإلىحلمناسبلها.ويتفقأغلب
الباحثينبأنالمشكلةهيعائقيحولبينالفردوالهدفالذييسعىلتحقيقه.مماسبقيعرف
الباحثمهارةحلالمشكالتبأنهاقدرةالفردعلىتحريكواستثارةالعملياتالعقليةواالنفعالية
والمعرفيةمرورابخبراتجديدةتمكنهمنمواجهةالظروفأوالعوائقالتيتحولدونتحقيقه
ألهدافهالمنشودة .
وتعرفمهارةحلالمشكالتإجرائيا"بأنهاالدرجةالتييحصلعليهاالمعلممنخاللإجابتهعن
كلفقرةمنفقراتمقياسمهارةحلالمشكالتالمعتمدفيالدراسةالحاليةوالمترجممنقبل
الباحث" .
 .1أهمية مهارة حل المشكالت
مماالشكفيهأنلمهارةحلالمشكالتدوركبيرفيحياةالفردفمنمناتخلوحياتهمن
الصعوباتوالعقباتالتيتتطلبحلوالوطرقامدروسةللوصولإلىالهدفالمنشودوبالتالي
تحقيقاالستقراروإنهاءحالةاالضطرابالتيكانيعيشهاالفرد،وتساعدهذهالمهارةالفردعلى
مواجهةأيمشكلةسواءكانتعلميةأوعمليةأومهنيةأواجتماعيةأونفسية،لذلكيرىالباحث
أنلمهارةحلالمشكالتأهميةكبيرةفيحياةالفردوتتلخصأهميتهافيالنقاطالتالية :
 تكسبالفردالثقةبالنفسمنحيثالقدرةعلىالتعاملمعالمشكلةبشكلمناسبوفي
الوقتالمناسب.
 تساهمالقدرةعلىحلالمشكالتفيتنميةالتفكيراالبتكاريواإلبداعيلدىالفردوذلك
منخاللابتكارحلولبديلةللمشكالتالتيتواجهه.
 تتيحللفردالفرصةلربطالخبراتالسابقةالتيتعلمهابموقفجديد.
 تكسبالفردالمرونةفيالتفكيرللوصولإلىالحلبأقصرالطرق.
 تنميالقدرةعلىاالنتباهوالمالحظةلدىالفرد.
 تحسينقدرةالفردعلىالتحليلواالستقصاءواالستنتاجوالربطبينالمعطياتبحكمأنها
تتطلباستثارةللقدراتالعقليةلدىالفرد.
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 تنميلدىالفردقيمااللتزاموالتعاونواالعتمادعلىالنفسوضبطهاوتحملالمسؤولية
واإليثار.
 تغرسلدىالفردروحالتحديوالمواجهةوالعملالجماعي.
 تكسبالفردالتفكيرالحروالقدرةعلىاتخاذالقرارالسليم.
 .1مهارات التغلب على المشكالت
 1.1مهارةالتركيزعلىحلالمشكلة :
إنمهارةالتركيزعلىحلالمشكلةيساعدكعلىالتفكيرالمطلقفيالحلولالممكنةللمشكلةما
يفتحأمامكآفاقجديدةللتعاملمعمعطياتهاواالستفادةمنهابشكلأعمقفيالمواقفالمستقبلية،
يقولابوسعد(")2013إنأحدأهمإيجابياتهذهالمهارةأنهاتبرمجسلوككالتربويوتحدد
موقفكاإليجابيأمامالسلوكياتالمرفوضةوالمزعجة"(ص )8
إنمهارةالتركيزعلىحلالمشكلةيساعدكعلىالتفكيرالمطلقفيالحلولالممكنةللمشكلةما
يفتحأمامكآفاقجديدةللتعاملمعمعطياتهاواالستفادةمنهابشكلأعمقفيالمواقفالمستقبلية
وعادةماتبدأهذهالمهارةباالبتعادعنالسلبيةفيالتعاملمعالمشكلةأوالصعوبة .
ويشيرأبوسعد()2013أنمهارةالتركيزعلىحلالمشكلةتمربخمسخطواتتلخصفيمايلي 
أ) وصفالمشكلة:عادةماتبدأبعددمناالسئلةمثال:ماهيالمشكلة؟ماوجهالمشكلة؟
ماالذييجعلهذاالموقفمقلق؟،...اياعطاءوصفكليللمشكلةبحيثيتمكنالفرد
منالتعرفعلىجميعخيوطالمشكلة،علىسبيلالمثالإذاكانالفرديعانيمنإهمال
دروسهيجبأنيدركأناإلهماليؤديإلىالرسوبوهكذا.
ب)إعطاءالمعلومات:لكلمشكلةمعطياتيجبعلىالفردأنيدركهاويربطبينهاوبين

المشكلةدونإسهابوالدخولفيتفاصيلليسلهاعالقةبالمشكلةويجبأنتتميزهذه
المعلوماتبالدقةلكييستطيعالفردتوليدأفكارأكثرتنوعا،علىسبيلالمثالإذاوقع
جهازكالخلويعلىاألرضوكسرفالمعلوماتالمتوفرةهناجهازمكسوريحتويعلى
شريحةاتصالضروريةلعميلةاالتصالفاليهمنوعالجهازأوتاريخصنعهأونوع
الشريحةوالهيئةالتيأصدرتهاوغيرهامنالتفاصيل.
ت)إعطاءالحلول:وهناتظهرالمهارةوماإذاكانالتفكيرسلبياأوإيجابيا،فتنوعالحلوليدل

دائماعلىالتفكيراإليجابيللفردومحدوديةالحلولعكسذلكتمامالنفرضأنهقدكسر
قلمكالحبرأثناءالمحاضرةفبإمكانكأنتستبدلهبقلمالرصاصأوأنتستعيرقلمامن
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زميلكأوحتىمنالمعلمنفسهأوتؤجلالكتابةوتأخذالمحاضرةمنأحدزمالئك
وغيرهامنالحلول
ث)إيجازالكالم:ذكرنافيالخطوةالثانيةإلعطاءالمعلوماتأنهاليجبالدخولفي

تفاصيلالعالقةلهابالمشكلةوهذايمثلهاإليجازفيطرحالمشكلةوبخاصةإذاكنت
تعرضمشكلتكعلىأحدالمختصينأوأحداألقارببحيثاليصابالشخصبالملل
وهذاالنوعمناألساليبينميالذكاءاالنفعاليوكذلكالذكاءاللغويلدىالفرد.
ج) التعبيرعنالمشاعر:منالمعروفأنهكلماكانارتباطكالعاطفيبالمشكلةكبيراكلما

تعمقتفيالبحثعنالحلولالممكنةلها،فيجبعليكأنتحدثنفسكوتعبرعن
مشاعركالداخليةعلىسبيلالمثاليجبأنأتوصللحلللخالفالذيوقعبينيوبين
فالنألنهذومكانهخاصةعنديوألنهشخصمخلصودائمايقفبجانبيوغيرهامن
المشاعروهنايجبأننراعيالتعبيرعنمشاعرنابإيجابيةألنهاالطريقةاألسرعإليجاد
الحلول.
 1.1مهارة العصف الذهني : Brain storming
يقولزياد()2013إناستراتيجيةالعصفالذهنيواحدةمنأساليبتحفيزالتفكيرواإلبداع
الكثيرةالتيتتجاوزفيأمريكاأكثرمنثالثينأسلوبا،وفياليابانأكثرمنمئةأسلوبمن
ضمنهااألساليباألمريكية .
ويقولقاسمومحمود()2011إنالعصفالذهنيتقنيةتستخدممنأجلتوليداألفكارمنالذهن
وليسشرطاأنترتبطاألفكاربموضوعالمشكلةفيبدايةاألمر(.ص )98.
ويستخدمالعصفالذهنيكأسلوبللتفكيرالجماعيأوالفرديفيحلكثيرمنالمشكالتالعلمية
والحياتيةالمختلفة،بقصدزيادةالقدراتوالعملياتالذهنية .
 .1مراحل مهارة حل المشكالت :
يوجدإطارعاملمهارةحلالمشكالتاختصاره IDAPERبحيث يمثل كل حرف من حروف
هذه الكلمة الحرف األول من الكلمة األولى فيكلمرحلةمنالمراحلالتاليةوهي :
 )1التعرفعلىالمشكلة: Identify the problem
هنايقومالفردبمحاولةمعرفةماهيةالمشكلةوطبيعتهامنخاللطرحمجموعةمن
األسئلةمثل:هلتوجدمشكلةتحتاجلحل؟،هلوظيفتيحلهذهالمشكلة؟،هل
يمكنلشخصآخرأنيحلها؟ 
 )2تحديدالمشكلة: Define the problem
وهنايبدأالفردفيتحديدالمشكلةوتحديدمعالمهاطارحاعلىنفسهاألسئلةالتالية :
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 ماهيالمشكلةالحاصلةبالضبط؟
 ماذالديألقدمه؟
 ماالمعاييرالتيسأقيمبهاالحلولفيمابعد؟
 ماهيالقيودالتيينبغيأنأتعاملمعهالحلالمشكلة؟
 )3االقترابأوالمدخل: Approach the problem
وفيها يقوم الفرد بصياغة الستراتيجيات والطرق التي يستطيع من خاللها التعامل مع
المشكلة ،وكيف سيكون مدخله لحل المشكلة .
 )4التخطيط : Plan
ويكون من خالل طرح الستفسارات التالية :
 كيفسأضعمدخليللحلموضعالتنفيذ؟
 ماهوالوقتالمتاحأوالالزملحلالمشكلة؟
 ماهيالمهامالتييجبإنجازها؟
 ماهيالمصادرالمتوفرةوالمتاحة؟
 ماهوالوقتالالزمإلنجازكلمهمة؟
 كيفسأراقبتقدميفيإنجازالمهاممنحيثالوقتالمستغرقومقدارالعمل
المنجزونوعيةالعملالذيتم؟
 )5التنفيذ:Perform
وفيهايبدأالفردبتنفيذاالجراءاتأوالخطواتالتيوضعهالحلالمشكلةوذلكإما
بتعديلالخطةأثناءالتقدمفيالحلأومنخاللالتأكدمنأنجميعالمشاركينفيالحل
يفهمونويتقبلونالخطةالمعدلة .
 )6التفكيرفيالعملية: Reason
ويقومالفردفيهذهالمرحلةبإعمالفكرهفيالنتائجالتيحصلعليهابعدأنقامبعملية
تنفيذالحلولالمقترحةمنخاللطرحاألسئلةالتالية:
 ماالذيساربشكلجيد؟وماهيعواملنجاحه؟
 ماالذيساربشكلغيرجيد؟وماهيأسبابفشله؟
 كيفأبنيعلىنواحيالقوةوأتعاملمعنواحيالضعفحتىيتسنىليفيالمرة
القادمةأنأعملبشكلأفضل(.مصطفى،2012،ص)490
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 .1تنمية القدرة على حل المشكالت 
يرى)(Okamato &Takaoka, 1994أنقدرةالفردعلىاكتسابمهارةحلالمشكالت
تتطوركلمااستمرفيالتعلم،فهويكتسبالمعرفةوالخبرةالتيتجعلإمكانيةحلالمشكالتلديه
أكثرسهولةوفاعلية .
ويمكنتنميةهذهالقدرةوتحسينهالدىاألفرادعنطريقالخطواتالتالية :
 دقةفهمالعالقاتوالحقائقالمرتبطةبالمشكلة.
 العملعلىتجزئالمشكلةوتحليلهاإلىعناصرهااألساسيةأواألوليةوحلكل
جزءمنهاعلىحدة.
 االختيارالمناسبواالستخدامالفعالالستراتيجياتحلالمشكالتحسبنوع
وطبيعةالمشكلة.
 توافرقاعدةمعرفيةجيدةتتمثلفيالخبراتالسابقةفيحلالمشكالت.
 المثابرةوالمحاولةبشكلمستمردونتوقفللتغلبعلىالمشكالتالصعبة
والوصولإلىالحلالصحيح.
 القدرةعلىاكتشافالمشكالتفياألشياء،وتحريالمعلوماتالناقصةوجوانب
النقصفيها،وتوقعمايمكنحدوثهعندممارستها.
والشخصالخبيرفيحلالمشكالتيتسمبعدةصفاتمنها :
 )1قناعتهوثقتهبأنالمشكالتيمكنالتغلبعليها.
 )2الحرصعلىالدقةوفهمالحقائقوالعالقاتالتيتنطويعليهاالمشكلة
 )3يعملعلىتجزئةالمشكلةوتحليلهاإلىمشكالتأصغر،ثميبدأالحلمنالمشكلةاألكثر
وضوحا.
 )4يحرصعلىالتأملويتجنبالتخمينويسيرفيمعالجةالمشكلةخطوةبخطوةمنالبداية
إلىالنهاية.
 )5يتميزبالحيويةوالنشاطوالحركةوالفاعليةبأشكالعديدة.
 )6يتمتعبقاعدةمعرفيةقويةفيمجالالتخصص.
 )7لديهمعرفةواسعةباستراتيجياتحلالمشكالتالعامةوالخاصةواإلجادةفياختيار
المناسبمنهاواستخدامهحسبمتطلباتالمشكلة(.جروان،1999،ص )104
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ثانيا ا  :الدراسات السابقة



قامالباحثباالطالععلىالدراساتواألبحاثالسابقةذاتالصلةبمواضيعالدراسة(المنشور
منهاوغيرالمنشور)وحصلعلىمجموعةمنالدراساتذاتالصلةبموضوعالدراسة،
وسيستعرضهذهالدراساتبالترتيبمناألحدثفاألقدم،وقدقسمتهذهالدراساتكمايلي :
أوال:الدراساتالتيأجريتفيمجالالضغوطالنفسية:
خلصاليمانيوالزعبي()2013فيدراستهماالتيهدفتإلىالتعرفعلىطرقوأساليب
مواجهةالضغوطالنفسيةلدىاألفرادوالتيأجريتعلىعينهعشوائيةمنطلبةالبكالوريوسمن
مختلفكلياتالتربيةباألردنإلىأنههناكالعديدمنالطرقالتييلجأإليهااألفرادلمواجهة
الضغوطمنهاطلبالمساعدةوالتجنبوالهروبواالسترخاءوحلالمشكالتوالعاداتالسلوكية
الغيرمالئمة،كماأظهرتالدراسةعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةفياستراتيجيات
التعاملمعالضغطالنفسيتبعالمتغيرالجنسوالمعدلالتراكمي،وأظهرتالدراسةوجودفروق
ذاتداللةإحصائيةفياستراتيجيةالتعاملمعالضغوطالنفسيةتبعالمتغيرالمستوىالدراسة
لصالحالطلبة،وقدأوصىالباحثينبضرورةتعميمنتائجالدراسةعلىمختلفمؤسساتالتعليم
الجامعيواالستفادةمنها،كماأوصىبتدريبالطالبعلىكيفيةالتعاملمعمختلفالضغوط
النفسية .
خلصتعماشة()2013فيدراستهاحول التسامحوالغضبوعالقتهماباستراتيجياتمواجهة
ضغوطالعمللدىعضواتهيئةالتدريسالسعودياتوغيرالسعودياتبجامعةالطائفإلى
وجودعالقةارتباطيةدالةبينالتسامحوالغضبوبينأساليبمواجهةضغوطالعمللدى
مجموعتيالدراسة،كموجدتالباحثةعالقةدالةاحصائيابينالغضبواألساليبالسلبية
لمواجهةضغوطالعمللدىمجموعةالدراسةكلعلىحدةووجدتالباحثةعالقةارتباطيةدالة
موجبةبينالتسامحواألساليباإليجابيةلمواجهةضغوطالعمللدىمجموعتيالدراسة،كمالم
تجدالباحثةفروقدالةاحصائيافيالتسامحبينالسعودياتوغيرالسعودياتويرجعالسبب
لتقاربأساليبالتربيةوالتنشئةبينالمجموعتين،ووجدتالباحثةفروقذاتداللةإحصائيةبين
المجموعتينفيمواجهةضغوطالعمللصالحالسعوديات .
وأسفرتدراسةالحجايا()2012حولضغوطالعملوعالقتهابالسلوكاإلبداعيلدىمديري
المدارسالثانويةالحكوميةفيإقليمجنوباألردنإلىأنهتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفي
ضغوطالعمللدىمديريالمدارسالثانويةالحكوميةفيإقليمجنوباألردنتعزىلمتغيرالخبرة
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اإلداريةولصالحذويالخبرةاألقل(أقلمن5سنوات)،كماوجدالباحثفروقذاتداللة
إحصائيةفيالسلوكاإلبداعيتعزىلتفاعلالجنسمعالخبرةاإلداريةولصالحالذكورذوي
الخبرةاإلداريةولصالحالذكورذويالخبرةاإلداريةاألكثر(10سنواتفأكثر)،كماتوجدعالقة
عكسيةذاتداللةإحصائيةبينضغوطالعملوالسلوكاإلبداعي.وقدأوصىالباحثبعدة
توصياتمنهاضرورةالبحثعنمسبباتضغوطالعملومحاولةمساعدةاألفرادفيالتخلص
منهابإعتبارهاذاتتأثيرسلبيفيالسلوكاإلبداعي،إجراءدراسةمشابهةلهذهالدراسة
وتعميمهاعلىبقيةمدارسالمنطقة.وقدأوصىالباحثبإجراءدراسةمشابهةللدارسةالحالية
تشملمديريالمدارسالثانويةالخاصةوإجراءدراسةمقارنةبينهموبينمديريالمدارس
الثانويةالحكوميةفيمايتعلقبضغوطالعملالتيتواجههم .
وقدأظهرتدراسةعبدالوهاب()2012حولمفهومالذاتوعالقتهبأساليبمواجهةالضغوط
النفسيةلدىمعلميالمرحلةاإلعداديةبمحافظةقنا المصرية أنهتوجدفروقذاتداللةإحصائية
موجبةبيندرجاتالمعلمينوالمعلماتفيأساليبمواجهةالضغوطالنفسيةودرجاتهمعلى
مقياسالذات،وقدكشفتالدراسةعنفروقذاتداللةإحصائيةبينالمعلمينوالمعلماتفي
بعضأساليبمواجهةالضغوطلصالحالمعلمات،وقدكشفتالدراسةاختالفأساليبمواجهة
الضغوطبينالمعلمينوالمعلماتوفقالمتغيرالعمروالخبرةوالحالةاالجتماعية.وقدأوصى
الباحثبعدةتوصياتأهمهاإجراءدراسةمشابهةللدراسةالحاليةوتعميمهاعلىبقيةمحافظات
المنطقةوإجراءدراسةأخرىمشابهةعلىالطالبكذلك .
كماخلصتالراسبيةوالرقمية)(2012فيدراستهماحول مصادرضغوطالعمللدىالمشرفين
واإلداريينبسلطنةعمانإلىأنأهمالضغوطالتييتعرضلهاالعاملونهي :
 )1غموضالدورالذييقومبهالمشرف
 )2عبءالدورأوالعملالذييقومبهالمشرف
 )3تعددالمسؤولياتاالشرافيةوتراكمالمسؤولياتاالشرافيةعلىالمشرف.
 )4قلةالفرصأمامالمشرفيناإلداريينللترقيةوالتقدمالوظيفي.
 )5طبيعةالعالقاتفيالعمل.
 )6القدرةعلىاالتصال
 )7المشاركةفيصنعالقرار
 )8شخصيةالمشرف
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وخلصحلوموشوارزر)(Hallum & Schwarzer, 2008فيدراستهماوالتيكانت
بعنوانفعاليةالذاتالمدركةلدىالمعلموعالقتهابضغوطالعملواإلرهاقكمتغيراتوسيطة
والتيطبقتعلىعينتينمنسورياوألمانياحيثبلغحجمالعينتين1203معلمبواقع311
معلمو892معلمةإلىأنهكلماكانتفعاليةالذاتالمدركةلدىالمعلمكبيرةكلماقلتضغوط
العمللديهوبالتاليإرهاقأقلللمعلمكماأشارتالدراسةإلىتأثيرضغوطالعملعلىفعالية
الذاتالمدركةللمعلمممايؤديإلىإجهادأكبرلديه .
وقدخلصالشايب()1994فيدراستهالتيهدفتالىالتعرفعلىاالستراتيجياتالتي
يستخدمهاالمرشدونفيالمدارساألردنيةفيالتعاملمعالضغوطالنفسيةحيثتألفتالعينة
من()82مرشداو()68مرشدةفيمديرياتتربيةعمان،وقدأشارتالنتائجإلىأن
استراتيجيةحلالمشكالتاحتلتالمرتبةاألولىمنحيثاستخدامهامنقبلالمرشدين .
ثانيا:الدراساتالتيأجريتفيمجالحلالمشكالت :
لقدأشارتدعاءمحمدمصطفى()2012فيدراستهاحولأثربرنامجكورت  Cortفيتحسين
مهارةحلالمشكالتلدىطالباتقسمتربيةالطفلإلىأنهتوجدفروقذاتداللةإحصائيةبين
متوسطيدرجاتالمجموعتينالضابطةوالتجريبيةلصالحالمجموعةالتجريبيةأيأنالطالبات
الالتيتدربنعلىبرنامجكورتكانتأفضلمنأقرانهنفيالمجموعةالضابطةكماأوصت
الباحثةبإجراءمزيدمنالبحوثعلىأثرهذاالبرنامجإذاتمدمجهضمنمقرراتقسمتربية
الطفلعلىمعلماترياضاألطفالوعلىمهاراتهنفيحلالمشكالت .
وخلصتعيسىوعثمانوالمغازي()2012فيبحثهمحولالذكاءالوجدانيوعالقتهبمهارةحل
المشكالتلدىطالبكليةالتربيةببورسعيدإلىأنهتوجدعالقةارتباطيةموجبةدالهاحصائيا
عندمستوى()0,01بينأبعادالذكاءالوجدانيوالدرجةالكليةوالقدرةعلىحلالمشكالت،كما
أظهرتالدراسةأنهاليمكنالتنبؤبالقدرةعلىحلالمشكالتمنأبعادالذكاءالوجدانيماعدا
بُعدالدافعية،والتوجدتوصياتخاصةبالباحثينومنالجيدتعميمهذهالدراسةعلىالعاملينفي
الحقلالتربوي .
وأسفرتدراسةشريف()2011والتيكانتبعنوانفعاليةاستراتيجيةالتعلمالمتمركزحول
المشكلةفيتنميةالمهاراتالعمليةوالقدرةعلىحلالمشكالتواالتجاهنحوالعملالتعاونيفي
مادةتكنولوجياالكهرباءلدىطالبالصفالثانيالثانويالصناعيإلىوجودفروقذاتداللة
إحصائيةعندمستوىداللة()0,01بينمتوسطيدرجاتالطالبالمجموعةالتجريبيةالذين
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درسواالوحدةالمختارةباستراتيجيةالتعلمالمتمركزحولالمشكلةوالمجموعةالضابطةالذين
درسوابالطريقةالتقليديةلصالحالمجموعةالتجريبية .
وخلصديأموآردبليو()DM&RW,2003فيدراستهماللعالقةبينالضغوطالمدركةوكل
منتناولالدهونوالتمارينوتناولالكحولوالتدخينفيعينةمنالمراهقينشملتذكوراوإناثا
إلىأنالضغطالمرتفعللجنسينكانمصحوبابحميةدهونعالية(االبتعادعنتناولالدهون)
وتمارينمتكررةأقلوتدخينللسجائروزيادةفيالعودةللتدخينمنجديدكماكانتهناكقلة
فعاليةفيعدمالتدخينعنداالنفعال،كماوجدالباحثانأنمنيتناولونالكحولاليعانونمن
الضغوطات،وقدأوصىالباحثانبتعميقالدراسةبينالضغوطاتومختلفاألمراضفي
السلوكياتالغيرصحيةلدىاألفراد .
وقامرزيقي()2000بدراسةبعنوانأثرالتدريبعلىحلالمشكالتفيالضغطالنفسيوتقدير
الذاتلدىالمراهقينفيعمان،حيثتكونتعينةالدراسةمن()48طالباوطالبةموزعينعلى
أربعمجموعات،مجموعتينتجريبيتين(مجموعةمنالذكورومجموعةمناإلناث)ومجموعتين
ضابطتين(مجموعةمنالذكورومجموعةمناإلناث)حيثأشارتنتائجالبرنامجإلىأن
البرنامجاإلرشاديلمهارةحلالمشكالتكانفاعالفيخفضالتوترالنفسيلدىطالب
المجموعةالضابطةمنالجنسين،ولميكنهناكفروقذاتداللةإحصائيةبينالمجموعتين
التجريبيةوالضابطةفيتقديرالذات .
ثالثا:الدراساتالتيأجريتفيمجالالمرونةالنفسية:
خلصتخرابشة()2013فيبرنامجهااإلرشاديلتحسينالمرونةالنفسيةوقبولالذات
والعالقاتاألسريةلدىعينةمنالنساءالمصاباتبسرطانالثديإلىأنهتوجدفروقدالة
احصائياعندمستوىداللة()0.05بينمتوسطاتاألداءعلىمقياسالمرونةالنفسيةتعزى
للمجموعةولصالحأفرادالعينةالتجريبية،كماأشارتالدراسةإلىأنهالتوجدفروقدالة
احصائياعندذاتالمستوىبينمتوسطاتاألداءعلىمقياسقبولالذاتتعزىللمجموعة
التجريبية،وكماأظهرتالنتائجعدموجودفروقدالةاحصائيابينمتوسطاتاألداءعلىمقياس
المرونةالنفسيةوقبولالذاتوالعالقاتاألسريةتعزىلمتغيرالعمرومدةالمرض،بينماوجدت
فروقاتذاتداللةاحصائيافيمتوسطاتاألداءعلىمقاييسقبولالذاتوالعالقاتاألسرية
تعزىللمؤهلالعلمي .
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كماهدفتدراسةالزهيرية()2012إلىالتعرفعلىمستوىالمرونةالنفسيةوعالقتهابأحداث
الحياةالضاغطةلدىطلبةجامعةديالي،حيثتكونتعينةالدراسةمن()476طالباوطالبةمن
طالبالجامعة.وقدأظهرتالنتائجأنالعينةتتصفبمستوىعالمنالمرونةالنفسية،كماأنهال
توجدفروقفيمستوىالمرونةالنفسيةبحسبمتغيرالجنس(ذكور–إناث)والتخصص(علمي
–إنساني)والصف(أول–ثاني–ثالث–رابع).كماكشفتالنتائجأنالعينةتتصفبمستوى
منخفضمنأحداثالحياةالضاغطة،وتوجدفروقفيمستوىأحداثالحياةالضاغطةبين
الذكورواإلناثلصالحالذكور،بينماالتوجدفروقبحسبمتغيريالتخصص(علمي–إنساني)
والصف(أول–ثان–ثالث–رابع).وأشارتالنتائجإلىأنهتوجدعالقةسالبةبينالمرونة
النفسيةوأحداثالحياةالضاغطةلدىالعينةأيانهكلماكانالفردأكثرمرونةقلمستوى
الضغوطالنفسيةلديه.
وأسفرتدراسةشقورة()2012التيتناولتالمرونةالنفسيةوعالقتهابالرضاعنالحياةلدى
طلبةالجامعاتالفلسطينيةبغزةإلىعدةنتائجمنأهمهاوجودمستوىفوقالمتوسطلكلمن
المرونةالنفسيةوالرضاعنالحياةووجودعالقةارتباطيةموجبةبينالمرونةالنفسيةوالرضا
عنالحياة،كماوجدالباحثفروقذاتداللةإحصائيةفيجميعأبعادالمرونةالنفسيةتبعا
للجنسلصالحالطالبولمتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيالبعداالجتماعي،عدموجود
فروقذاتداللةإحصائيةفيالمرونةالنفسيةتعزىلـ(التحصيلاالكاديمي،التخصص،
الترتيبالميالديللطالب،الدخلالشهريلألسرة،المستوىالتعليميللوالدين)،كماأنالطلبة
الذينكانوالديهمحاصلينعلىتعليمجامعيكانواأكثرسعادةوأكثرقناعةواستقرارنفسياوأكثر
رضاعنحياتهممقارنةبالطلبةالذينكانوالديهمذويتعليمأقل .
وخلصتالمالكية()2012إلىوجودفروقذاتداللةإحصائيةبمتوسطدرجاتالطالباتعلى
مقياسالمرونةاإليجابيةبمجالاالعتناءبالنفستعزىلصالحالتخصص(تخصصاللغةالعربية
)كماوجدتالباحثةفروقذاتداللةإحصائيةفيكلمن:مجالتقبلالتغيير،اكتشافالذات،
اتخاذالقراراتالحاسمةلصالحالمستوىالثامنبالنسبةلمتغيرالمستوىاألكاديمي،كماوجدت
فروقذاتداللةإحصائيةبينأفرادالعينةعلىمقياسمرونةاألنافياالختبارالقبليوالبعدي
لصالحدرجاتاالختبارالبعدي،وقدأوصتالباحثةبضرورةاالهتمامببرامجاإلرشادالنفسي
لمالهامنأثركبيرعلىنفسياتالطالب .
كماأسفرتدراسةآلشويلونصر()2012عنعدموجودفروقإحصائيةبينالذكورواإلناث
فيالمتغيراتالثالثة(المرونةالنفسيةاإليجابية،وتقديرالذات،واتخاذالقرار)،كماأظهرت
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النتائجوجودفروقدالةاحصائياعندمستوى()0.05بينمرتفعيومنخفضيالمرونةالنفسية
منالطالبفيمتغيرتقديرالذاتلصالحمرتفعيالمرونةالنفسيةاإليجابيةالنفسية،بينمالم
توجدفروقدالةاحصائيافيمتغيراتخاذالقرار،وقدتوصلتالدراسةكذلكإلىوجودفروق
ذاتداللةإحصائيةبينمرتفعيومنخفضيالمرونةالنفسيةفيمتغيرتقديرالذاتلصالح
مرتفعيالمرونةالنفسيةمنالذكورواإلناث،ولمتوجدفروقفيمتغيراتخاذالقرار.وقد
أوصىالباحثانبعددمنالتوصياتأهمهاإجراءالمزيدمنالدراساتللتحققمنالعالقةبين
المرونةالنفسيةوالقدرةعلىاتخاذالقرار،ومحاولةالكشفعنمكوناتالمرونةالنفسية
بالشرائحالعمريةاألخرى .
دراسةفحجان()2010والتيكانتبعنوان:التوافقالمهنيوالمسؤوليةاالجتماعيةوعالقتها
بمرونةاألنالدىمعلميالتربيةالخاصة،والتياستهدفتمعلميالتربيةالخاصةبمؤسسات
التربيةالخاصةبمحافظاتغزة،وقدشملتالعينة287معلماومعلمةموزعينعلى11
مؤسسة،وقدخلصالباحثإلىأنالوزنالنسبيألفرادالعينةعلىمقياسمستوىمرونةاألنا
بلغ%75أيأنمستوىالمرونةلدىاألفرادفوقالمتوسط،كماخلصالباحثإلىوجود
عالقةارتباطيةموجبةبينمرونةاألناوالتوافقالمهني،ووجودعالقةارتباطيةموجبةبين
مرونةاألناوالمسؤوليةاالجتماعية،كماأثبتتالدراسةعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةفي
مستوىمرونةاألناتعزىلمتغير(الجنس،الحالةاالجتماعية،المؤهلالعلمي،سنواتالخبرة،
نوعاإلعاقةالتييعملمعها،فئةالمعلم،والدخلالشهري) 
كماأشارتحسان()2009فيدراستهاحولفاعليةبرنامجإرشاديلزيادةمرونةاألنالدى
طالباتالجامعةاإلسالميةبغزةإلىأنهتوجدفروقذاتداللةإحصائيةبيندرجاتأفرادالعينة
علىاستبانةالمرونةفياالختبارالقبليوالبعديكماأنالباحثةلمتجدأيفروقبيندرجات
أفرادالعينةعلىاستبانةمرونةاألنافياالختبارالبعديواالختبارالتتبعي،وقدأوصتالباحثة
المربينبضرورةاالهتمامبالجوانباإليجابيةفيالتنشئةالتيتعملعلىتنميةمرونةاألنالدى
األبناء .
دراسةالخطيب()2007والتيكانتبعنوان:تقييمعواملمرونةاألنافيمواجهةاألحداث
الصادمةلدىالشبابالفلسطيني،والتيهدفتإلىالتعرفعلىالعواملالمكونةلمرونةاألنالدى
الشبابالفلسطينيفيمواجهةاالحداثالضاغطةالتييتعرضونلهانتيجةاالغتياالت
واالجتياحاتواالعتقاالتاإلسرائيليةضدالشعبالفلسطيني،وتكونتالدراسةمن317طالب
وطالبةمنطالبجامعةاألزهروالجامعةاإلسالميةبغزة،وقدبينتالدراسةوجودعوامل
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خاصةلمرونةاألناوهي:االستبصار،االستقالل،اإلبداع،روحالدعابة،المبادأة،العالقات
االجتماعية،القيمالروحيةالموجهة(األخالق)،كمابينتالدراسةتمتعالشبابالفلسطينيبدرجة
عاليةمنمرونةاالنا،وهذايرجعإلىكثرةتعرضالشبابالفلسطينيلألحداثالصادمة
وقدرتهمعلىالتصديلهاوتخطيهابسالم .
وأسفرتدراسةالكبيسي(المشارإليهافيميسون)2011،والتيكانتبعنواناألسلوبالمعرفي
(التصلب/المرونة)وأثرهعلىحلالمشكالت،والتيشملت432طالبوطالبةمنجامعةبغداد
إلىأنالطلبةالمرنين(ذكور-إناث)تفوقواعلىزمالئهمالمتصلبينفيحلالمشكالتكماأن
النتائجأشارتإلىأنالطالباتالجامعياتكنأكثرتصلبامنزمالئهنالذكور .
رابعا:مكانةالدراسةالحاليةبينالدراساتالسابقة :
منخاللماتماستعراضهمندراساتوبحوثأجريتفيهذاالمجاليمكنللباحثاالستفادة
منهامنحيث:
 )1تنوعالدراساتوالبحوثفيمجالالضغوطوأساليبمواجهتها(اليمانيوالزعبي،
2013؛عماشة2013،؛عبدالوهاب)2012،يدلعلىأهميةالمجالوأهميةالتوسع
للبحثفيهوهذامايسعىالباحثللوصولإليهمنخاللالدراسةالحالية.
 )2الدراساتالتيأجريتفيمجالحلالمشكالتتدلعلىأهميةمهارةحلالمشكالت
وأنهاأحدالسماتالمؤثرةإيجابافيالعديدمنالجوانبكماوردفيدراسة(رزيقي
2000؛عيسىوعثمانوالمغازي2012؛مصطفى)2012،لذلكارتأىالباحثأن
يدرسعالقتهابالضغوطالمدركةوقدأوصتبعضالدراساتبذلك.
 )3االهتمامالمتزايدبمفهومالمرونةالنفسيةوتنوعالمصطلحاتالمستخدمةلهكماوردفي
دراسةالخرابشة()2013بصياغةالمرونةالنفسية،ودراسةالمالكي()2012بصياغة
المرونةاإليجابية،ودراسةحسان()2009بصياغةمرونةاألناودراسةالكبيسي
()1989بعنوانالتصلبيدلعلىثراؤهوأهميةالبحثفيهودراسةالعالقةبينهوبين
المتغيراتالنفسيةاألخرى.
 )4تأتيهذهالدراسةلتكملماسبقهامنالبحوثاألخرىبدراستهالثالثةمتغيراتوهي
الضغوطالنفسيةالمدركةوالمرونةالنفسيةومهارةحلالمشكالتحيثأنالباحثلم
يتمكنمنالحصولعلىدراساتتحدثتعنالمتغيراتالثالثةمجتمعةلذلكتكمنأهمية
الدراسةفيكونهاتحدثتعنموضوعلمتتطرقلهالدراساتالسابقة .
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الفصل الثالث 
(المنهجية واإلجراءات)

 منهج الدراسة مجتمع الدراسة عينة الدراسة أدوات الدراسة متغيرات الدراسة األساليب اإلحصائية
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الفصل الثالث 
(المنهجية واإلجراءات) 
تناول الباحث في هذا الفصل منهجية الدراسة وإجراءاتها من خالل مجتمع الدراسة وعينته
والمتغيراتالتابعةله واألدوات التي سوف يستخدمها لقياس الضغوط النفسيةالمدركةومهارة
حلالمشكالتوالمرونةالنفسيةوإجراءات تطبيقكلمقياس وأساليب المعالجة اإلحصائية التي
استخدمت في هذه الدراسة مختتماالفصلباألساليباإلحصائيةالمستخدمةفيتحليلالبيانات
واستخالصالنتائجوالخصائصالسيكومتريةلمقاييسالدراسة .

منهجية الدراسة
اتبعالباحثفيدراستهالمنهجالوصفياالرتباطيوذلكلطبيعةالدراسةولحاجتهالمثلهذا
النوعمنالمنهجية .

مجتمع

الدراسة 

شملتالدراسة جميع معلميالمدارسالحكوميةفيمحافظةالظاهرةبوالياتهاالثالث ضنك
وينقلوعبري في سلطنة عمان والبالغعددهم()3972معلمومعلمةمنهم()1400معلمو
()2572معلمةوذلكحسبإحصائيةالمديريةالعامةللتربيةوالتعليمبمحافظةالظاهرةخالل
الفصلالدراسياألولمنالعام الدراسي). (2015-2014

عينة الدراسة



اختارالباحثعينةمتاحةبلغعددأفرادها()300معلمومعلمة،منهم()150معلمو()150
معلمة،وقدتماختيارأفرادالعينةمنمختلفمدارسمحافظةالظاهرةبوالياتهاالثالث(عبري
وينقلوضنك)وبمستوياتهاالتعليميةالمختلفةوهي :
 )1التعليماألساسيوشملالحلقةاألولىللصفوف()4–1والحلقةالثانيةللصفوف()10-5
 )2التعليممابعداألساسيللصفين(11و)12
وذلكلتطبيقأدواتالدراسةعليهم .
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متغيرات الدراسة



الضغوطالنفسيةالمدركة،المرونةالنفسية،مهارةحلالمشكالت.
أدوات الدراسة 
قام الباحث باستخدام األدوات التاليةلجمعالبياناتالخاصةبالدراسة  :
أول ا  :مقياس الضغوط النفسية المدركة ()Perceived Stress Scale
الهدف من المقياس
يهدفهذااالستبيانإلىقياسالمستوياتالحاليةلإلجهادوتفحصالمشاعرواألفكارخاللالشهر
الماضي .
خطوات إعداد المقياس
أعدهذاالمقياسكوهنواخرون()Cohen et al., 1983وقدتمتطبيقاالستبياناألساسيعلى
557طالبوطالبةمنكلياتإدارةاألعمالفيثالثجامعاتأمريكية،وقدشملتالدراسة
فحصالهيكلالعامللمقياس،وثباتالهيكلالعاملفقراتالمقياس،ومستوىثقةالمقياسوالصدق
التقاربيوالتباعديللمقياس.وقدتماختباراالتساقالداخليلفقراتالمقياسباستخداممعامل
كرونباخألفاوتماختبارصدقوثباتالمقياسبمعاملسبيرمانمنقبلمعدالمقياس .
مكونات المقياس
يتكونالمقياسمن10فقراتمقسمةكالتالي :
 )1الفقراتاإليجابيةوهي[]8،7،5،4
 )2الفقراتالسلبيةوهي[]10،9،6،3،2،1
ويفسرمعدالمقياسالدرجةاألعلىالتييحصلعليهاالفردبأنالفردلديهمستوىعالمن
الضغوطالنفسيةوالدرجةاألقلبمستوىمنخفضمنالضغوطالنفسية،كماأنبدائلفقرات
المقياسهي=0(:أبدا=1،تقريباأبدا=2،أحيانا=3،غالبا=4،كثيراجدا) 
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ثبات المقياس في البيئة المعد فيها
اعتمدمعدالمقياس()Cohen et al., 1983فيحسابالثباتعلىطريقةإعادةاالختبار(re-
)testوتوصلإلىمعامالتارتباطعاليةوذاتداللةإحصائيةبلغت(.)0.85
ثبات المقياس في البيئة العمانية
للتحققمنثباتالمقياسقامالباحثبتطبيقالمقياسعلىعينةعشوائيةبلغعددها()40معلم
ومعلمةوبعدمدةزمنية(ثالثةأسابيع)تمتطبيقهعلىنفسالعينةمرةأخرىبطريقةإعادة
االختبار()re-testواستخداممعاملاالتساقالداخليكرونباخألفا()Alpha Cronbachحيث
توصلالباحثبعدالتحليلاإلحصائيلمعاملاالتساقالداخليللمقياسوقدكانتمعامالت
االرتباطمتوسطةكمايوضحهاالجدول( .)1
جدول( )1
معاملاالتساقالداخليلفقراتمقياسالضغوطالنفسيةالمدركة 
المقياس 

عددالمفردات 

معاملكرونباخألفا 

مستوىالداللة 

الضغوطالنفسيةالمدركة 

 10

 0.50

0.00

طريقة تصحيح المقياس
أعطيتاألوزان()0=4 ,1=3 , 2=2 , 3=1 , 4=0علىالتواليللفقراتاإليجابيةوذلك
لغاياتتصحيحالمقياس،ومنخاللمجموعالدرجاتالتييحصلعليهاالمفحوصسوفيمكن
معرفةدرجتهالكليةعلىمقياسالضغوطالنفسيةالمدركةبحيثتفسرالدرجةاألعلىبقدرأقل
منالضغوطوالدرجةاألقلبقدرعاليمنالضغوطوذلكلغاياتتصحيحالمقياس،وذلكبخالف
تفسيرمعدالمقياس .
ثانيا ا  :مقياس المرونة النفسية المختصر ()Brief Resilience Scale
الهدف من المقياس
يهدفهذااالستبيانإلىقياسمستوياتالمرونةالنفسيةلدىالفردفيالوقتالحالي .
خطوات اعداد المقياس
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قامبإعدادمقياسالمرونةالنفسيةالمختصرسميثوآخرون((Smith et al., 2008وهو
المقياسالمختصرمنالمقياساألصليالذييتكونمن14فقرةويتكونمقياسالمرونة
المختصرمن6فقراتبعدأنقاممعدالمقياسباختبارخصائصهالسيكومتريةعلىأربععينات
منفصلةللتأكدمنصدقوثباتوموثوقيةالمقياسمنبينهاعينتانمنالطلبةوعينتانمنمرضى
القلبومرضىاآلالمالمزمنة .
مكونات المقياس
يتكونالمقياسمنستعباراتمقسمةكالتالي :
 )1العباراتاإليجابيةوهي[]1،3،5
 )2العباراتالسلبيةوهي[]2،4،6
ويفسرمعدالمقياسالدرجةالعاليةلدرجاتالفردعلىالمقياسبمستوىعالمنالمرونةلديه
والدرجةاألقلبمستوىمنخفضمنالمرونةلدىالفردكماأنبدائلفقراتالمقياسهي=1(:ال
أوافقبشدة=2،الأوافق=3،محايد=4،أوافق=5،أوافقبشدة) 
ثبات المقياس في البيئة المعد فيها
اعتمدمعدالمقياسفيحسابالثباتعلىطريقةإعادةاالختبار()re-testبشكلعشوائيعلى
أفرادالعيناتاألربعوعلىمراحلمختلفةمنخاللحسابمعاملالثباتكرونباخألفا .
توصلالباحثمنخاللتطبيقالمقياسإلىمعامالتثباتعاليةوذاتداللةإحصائيةكانت
كالتالي:المجموعةاألولى=،0.84والمجموعةالثانية=،0.87والمجموعةالثالثة=،0.80
والمجموعةالرابعة= .0.91
ثبات المقياس في البيئة العمانية
للتحققمنثباتالمقياسقامالباحثبتطبيقالمقياسعلىعينةعشوائيةبلغعددها()40معلما
ومعلمةوبعدمدةزمنية(ثالثةأسابيع)تمتطبيقهعلىنفسالعينةمرةأخرىبطريقةإعادة
االختبار()re-testواستخداممعاملاالتساقالداخليكرونباخألفا()Alpha Cronbachحيث
يوضحالجدول()2معامالتاالرتباطلمقياسالمرونةالنفسيةبعدالتحليلاإلحصائيلمعامل
االتساقالداخليللمقياسككلحيثكانتمعامالتاالرتباطجيدة 
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جدول ()2
معامل التساق الداخلي لفقرات مقياس المرونة النفسية
المقياس

عدد المفردات

معامل كرونباخ ألفا للمقياس ككل

مستوى الدللة

المرونة النفسية

6

 0.65

0.00


طريقة تصحيح المقياس
أعطيتاألوزان()1=5 ,2=4 , 3=3 , 4=2 , 5=1علىالتواليللفقراتالسلبيةوذلك
لغاياتتصحيحالمقياس،ومنخاللمجموعالدرجاتالتييحصلعليهاالمفحوصسوفيمكن
معرفةدرجتهالكليةعلىمقياسالمرونةالنفسيةبحيثتفسرالدرجةاألعلىبمستوىعالمن
المرونةالنفسيةوالدرجةاألقلبمستوىأقلمنالمرونةالنفسية .
ثالثا ا  :مقياس مهارة حل المشكالت (: )Problem Solving
الهدف من المقياس
يهدفهذااالستبيانإلىقياسقدرةالفردعلىحلالمشكالتوالتيقدتعترضهفيحياتهاليومية .
خطوات اعداد المقياس
قامبإعدادالمقياسهبنروبترسون)(Heppner & Petersen, 1982حيثيشملالمقياس32
فقرة،وتعذرعلىالباحثالحصولعلىالمقياساألصليفاعتمدعلىالمقياسالمترجموالمطبق
علىالبيئةالتركيةوالذيقامتبترجمتهوإعادةتطبيقهالباحثة)(Sahin, 1993حيثاختبرت
الباحثةالخصائصالسيكومترية(الصدق،الثبات،المعيارية)للمقياسوبعدإجراءالتحليل
العامليأصبحالمقياسالجديديتكونمن31فقرةبحيثتتراوحدرجاتالمقياسبين31و186
درجة،شملتطبيقالمقياسعلىالبيئةالتركية244طالبمنالجامعةالتركية(153طالبو
71طالبة)تراوحتأعمارهمبين19و20عاموكانمعظمهممنالمستوىاالجتماعي
واالقتصاديالمتوسط .
وقدأظهرتالدراسةأنهكلماكانالشخصأكثرثقةفيحلالمشكالتالشخصيةكلماكانتله
سيطرةأكثرعلىالمشكالتالشخصيةوالميلإلىالتعاملمعالمشكلة .
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مكونات المقياس
يتكونالمقياسمنإحدىوثالثينعبارةمقسمةكالتالي :
 )1العباراتاإليجابيةوعددها15عبارةوهي[،18،17،16،14،10،9،8،5
]31،29،27،25،24،20،21
 )2العباراتالسلبيةوعددها16عبارةوهي[15،13،12،11،7،6،4،3،2،1
]30،28،26،23،22،19،
وقدكشفالتحليلالعاملياألوليعن3عواملرئيسيةوهي :
 )1الثقةفيحلالمشكلة:وهذاالمكونيقيسالثقةالمدركةلحلالمشكلة.
 )2التوجهذوالنمطالتجنبي:ويقيسماإذاكانالفرديميلنحوالتوجهلحلالمشكلةأم
لتجنبحلها.
 )3التحكمالشخصي:ويقيسعناصرالتحكمالشخصي(الذاتي)بمصادرالمشكلة.
وقدانبثقتمنهذهالعواملستةعواملفرعيةكالتالي:النمطالمتسرع(االندفاعي)ويشمل9
بنود،النمطاالنعكاسي(المنعكس)ويشمل5بنود،الثقةفيحلالمشكلةويشمل6بنود،نمط
تجنبالمشكلة(النمطالتجنبي)ويشمل4بنود،نمطالمراقبةويشمل3بنودونمطالتخطيط
ويشمل4بنودكماهوموضحبالقياسالمرفق،وقدتمتقليلاالختياراتبحيثشملالمقياس
خمسبدائللكلفقرةمنفقراتالمقياسوهي=1(:دائما=2،أغلباألحيان=3،بعض
األحيان=4،نادرا=5،أبدا) 
ثبات المقياس في البيئة المعد فيها:
توصلمعدالمقياسإلىمعاملثبات()0.88باستخداممعاملالثباتكرونباخألفالالتساق
الداخليللمقياسككلوهومستوىثباتعالي،كماقامالباحثبحسابمعامالتالثباتلكل
عاملمنعواملالمقياسحيثكانمعاملثباتعاملالثقةفيحلالمشكلة()0.76وكان
معاملثباتعاملالنمطالتجنبي()0.78ومعاملثباتعاملالتحكمالشخصي()0.69وهي
معامالتثباتعالية،كماتراوحمعدلالترابطالداخليبينالفقراتفيالمقياسبين0.46
و0.52وهيمعامالتارتباطمقنعة .
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ثبات المقياس في البيئة العمانية
للتحققمنثباتالمقياسقامالباحثبتطبيقالمقياسعلىعينةعشوائيةبلغعددها()40معلما
ومعلمةوبعدمدةزمنية(ثالثةأسابيع)تمتطبيقهعلىنفسالعينةمرةأخرىبطريقةإعادة
االختبار()re-testواستخداممعاملاالتساقالداخليكرونباخألفا()Alpha Cronbach
ويوضحالجدولالتاليمعامالتاالرتباطلمقياسمهارةحلالمشكالتبعدالتحليلاإلحصائي
لمعاملاالتساقالداخليلفقراتالمقياسوللمقياسككلحيثكانتمعامالتاالرتباطجيدةكما
يوضحهاالجدول( .)3
جدول ()3
معامالت التساق الداخلي لفقرات مقياس مهارة حل المشكالت
المقياس

عدد المفردات

مهارة حل المشكالت

 31

معامل كرونباخ ألفا

معامل كرونباخ ألفا

بين أبعاد المقياس

للمقياس ككل

 0.79

 0.78

طريقة تصحيح المقياس :
لقدقاممعدالمقياسبتصحيحالمقياسبطريقةليكرتأيعلىمتدرجيتراوحبين1إلى6بحيث 
1أوافقتماماو6الأوافقمطلقا.وتفسرالدرجةالمنخفضةبأنهاقدرةأعلىعلىحلالمشكالت
والدرجةاألقلبقدرةأقلعلىحلالمشكالت .
ولغاياتتصحيحالمقياسفلقدقامالباحثبتقليصمدرجدرجاتالمقياسبحيثتتراوحمابين1
إلى5الباحثوبعكسمدرجالمقياسبحيثتدلالدرجةاألعلىعلىقدرةأعلىلحلالمشكالت
والدرجةاألقلعلىقدرةأقلعلىحلالمشكالتكماأعطيتاألوزان( 1=5 ,2=4 , 3=3 ,
)4=2 , 5=1علىالتواليللفقراتالسلبية .
صدق المقاييس في البيئة العمانية
قامالباحثفيهذهالدراسةبترجمةجميعمقاييسالدراسةوعرضهابصورتهااألولية
(ملحق)1علىمجموعةمنالمحكمينفيمجالاإلرشادالنفسيوالترجمةوالتربيةفيجامعة
نزوىوفيوزارةالتربيةوالتعليمللتحققمنصدقالمقياس،وقدبلغعددالمحكمينعشرة
محكمين(الملحق)2وذلكللتأكدمنصحةوسالمةالصياغةاللغويةومناسبةالفقراتلمجال
41

البحثوصحةالترجمة،وأنالعباراتتقيسماوضعتلقياسهمنخاللصدقالمحكمين
(الصدقالظاهري)وقدالتزمالباحثبنسبة%80مناتفاقالمختصينعلىصحةالترجمةلكل
بندمنبنودالمقياس،وفيضوءالتحكيمتمتعديلبعضفقراتالمقياسمنحيثالبناء
والصياغةللتناسبمعالمجالالذيوضعتمنأجلهولتكونمالئمةمعالبيئةالعمانيةكماأن
جميعبنودالمقياسكانتمناسبةللمجالالذيوضعتمنأجله(ملحق .)3
معامالت كرونباخ ألفا لمقاييس الدراسة :
وللتأكد من جودة الدراسة قام الباحث مرة أخرى بحساب معامالت كرونباخ ألفا لعينة الدراسة
والتي شملت ( )300معلم ومعلمة لختبار صدق وثبات أدوات الدراسة وكانت النتائج كما يوضحها
الجدول (. )4
الجدول()4
معامالت كرونباخ ألفا ألدوات الدراسة للعينة كاملة
الصدق = الجذر التربيعي

م

المقياس

عدد الفقرات

الثبات

1

الضغوط النفسية المدركة

10

0.75

0.87

2

المرونة النفسية

6

0.61

0.78

3

مهارة حل المشكالت

31

0.80

0.90

للثبات

يظهر من الجدول أن معامالت الثبات ألدوات الدراسة تراوحت بين( )0.80 - 0.61كان أعالها
(مقياس مهارة حل المشكالت) وأدناها (مقياس المرونة النفسية ) وهي قيم مرتفعة ومقبولة
ألغراض تطبيق الدراسة  ،حيث تكمن جودة هذه الدراسة إذا كان معامل الثبات يزيد عن(.)0.60
خطوات تطبيق الدراسة  :

 )1عرضأدواتالدراسةعلىمجموعةمنالمحكمينبالجامعةللتأكدمنمدىوضوح
العباراتومالئمتها،ثمتمتطبيقأدواتالدراسةعلىعينةمتاحةتألفتمن10أفراد
للتأكدمنمدىوضوحالعباراتبعدالترجمة.
 )2تعديلبعضعباراتالمقاييسثمعرضتعلىالمشرفالرئيسيللرسالة.
 )3تطبيقالمقاييسعلىالعينةاالستطالعيةواستخالصمعامالتالصدقوالثبات.
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 )4تطبيقأدواتالدراسةعلىعينةمتاحةتألفتمن()300معلمومعلمةمنمجموعةمن
مدارسالمنطقة.
 )5إفراغالبياناتفيبرنامجالحزمةاإلحصائيةللعلوماالجتماعية.SPSS
 )6استخراجنتائجالدراسةوحسابالصدقوالثباتللمقاييسمرةاخرى .

األساليب اإلحصائية المستخدمة :
بعدعمليةتطبيقأدواتالدراسةقامالباحثبتفريغالبياناتفيبرنامجالرزمةاإلحصائيةللعلوم
االجتماعية()Statistical Package For The Social Sciencesأو()SPSSوذلك
لتحليلالبياناتوالحصولعلىالنتائجوقداستخدمتاالجراءاتاإلحصائيةالتالية :
 )1حسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية .
 )2حسابمعاملاالرتباطبيرسونبينمتغيراتالدراسةالثالثة.
 )3حسابالتكراراتوالنسبالمئويةوالمتوسطاتالحسابية .
 )4حساباالنحدارالخطيلقياستأثيربعضالمغيراتعلىبعض.
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الفصل الرابع
(نتائج الدراسة)

 عرض وتحليل البيانات نتائج السؤال األول نتائج السؤال الثاني نتائج السؤال الثالث نتائج السؤال الرابع نتائج السؤال الخامس -نتائج السؤال السادس
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الفصل الرابع
(نتائج الدراسة) 
يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة الميدانية بعد تحليل البيانات احصائيا ا باستخدام برنامج
. SPSS
أولا :عرض وتحليل البيانات
اختبار التوزيع الطبيعي :
الجدول ()5
التوزيع الطبيعي ألفراد العينة
الجنس

درجات الحرية

مستوى الدللة

ذكور

150

0.05

اناث

150

0.20

يتضح من الجدول ( )5من خالل اختبار التوزيع الطبيعي  Kolmogorov-smirnovالذي
يستخدم إذا كان عدد الحالت أكبر من  50في كل مجموعة أن مستوى الدللة أكبر من  0.05في
كال المجتمعين الذكور واإلناث ،وبذلك بينت نتائج الختبار أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
متغيرات الدراسة :
خصائص عينة الدراسة :
ا ستتتخدم الباحتتث التكتترارات والنستتب المئويتتة لتوزيتتع أفتتراد الدراستتة حستتب الخصتتائص الشخصتتية،
والوظيفية ،والديموغرافية ،وظهرت كما يلي:
 الجنس
الجدول رقم ( )6يوضح التكرارات والنسب المئوية لتوزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس
الجدول ()6
التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس
التكرارات

النسب المئوية

الجنس
ذكر

150

%50

انثى

150

%50

المجموع

300

%100
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بعد أن قام الباحث بتحليل خصائص عينة الدراسة وتفصيلها ،قام الباحتث فتي هتذه الجزئيتة باإلجابتة
عتتتن فقتتترات الستتتتبانة باستتتتخدام مقيتتتاس (ليكتتترت) الخماستتتي بنتتتا اء علتتتى التوزيتتتع التتتذي يوضتتتحه
الجدول(. )7
جدول ()7
توزيع إجابات فقرات أدوات الدراسة
مقياس المرونة النفسية

مقياس الضغوط النفسية المدركة مقياس مهارة حل المشكالت

 5أوافق بشدة

 5كثيرا جدا

 5دائما ا

 4أوافق

 4غالبا

 4أغلب األحيان

 3محايد

 3أحيانا

 3بعض األحيان

 2ل أوافق

 2نادرا ا

 2نادرا ا

 1ل أوافق بشدة

 1أبدا ا

 1أبدا ا

كما يوضح الجدول ( )8المعيار الذي أستخدم للحكم على إجابات األفراد.
جدول ()8
معيار الحكم على إجابات األفراد
المتوسط المرجح

التترأي لمقيتتاس المرونتتة الرأي لمقياس الضغوط

الرأي لمقياس مهارة

النفسية

النفسية المدركة

حل المشكالت

()1.80-1

ل أوافق بشدة

أبدا ا

أبدا ا

()2.61-1.81

ل أوافق

نادرا ا

نادرا ا

()3.42-2.62

محايد

أحيانا ا

بعض األحيان

()4.23-3.43

أوافق

غالبا ا

أغلب األحيان

()5-4.24

أوافق بشدة

كثيرا ا جدا ا

دائما ا
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ثانيا ا  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
السؤال األول ونصه  :ما هي الضغوط النفسية المدركة الشائعة من وجهة نظر المعلمين ؟
جدول ()9
الضغوط النفسية المدركة الشائعة من وجهة نظر المعلمين
المتوسط

العبارات
كم مرة شعرت بالثقة في قدراتك على التعامل مع مشكالتك
الشخصية في الشهر الماضي ؟
كم مرة شعرت أن الصعوبات أصبحت خارجة عن نطاق
السيطرة ولم تستطع تجاوزها في الشهر الماضي ؟
كم مرة شعرت بأنك قادر على التحكم في جميع األمور في
الشهر الماضي ؟
كم مرة كنت قادرا ا على التحكم بالغضب في الشهر الماضي ؟
كم مرة شعرت بعدم القدرة على التحكم في األشياء المهمة في
حياتك في الشهر الماضي ؟
كم مرة شعرت أن األمور تجري كما تريد في الشهر الماضي ؟
كم مرة شعرت بعدم القدرة على التعامل مع جميع األمور التي
ينبغي عليك أن تقوم بها في الشهر الماضي ؟
كم مرة كنت غاضبا ا من أمور حدثت وكنت غير قادر على
التحكم فيها في الشهر الماضي؟
كم مرة كنت مستاء من أشياء غير متوقعة حدثت لك في الشهر
الماضي ؟
كم مرة شعرت بالضيق والعصبية في الشهر الماضي؟
المجموع

النحراف
المعياري

2.62

0.90

أحيانا ا

2.62

1.02

أحيانا ا

2.51

0.87

نادرا ا

2.49

0.88

نادرا ا

2.42

0.97

نادرا ا

2.36

0.92

نادرا ا

2.34

0.83

نادرا ا

2.27

0.97

نادرا ا

2.07

0.92

نادرا ا

1.90

0.94

نادرا ا

2.36

0.51

نادرا ا

من الجدول ( )9حصل كل من البندين التاليين على أعلى درجة في الترتيب العام وهما :
 الثقة في القدرة على التعامل مع المشكالت الشخصية.
 الشعور بعدم السيطرة والقدرة على مجاوزة الصعوبات التي يمر المعلم بها.
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الحكم

السؤال الثاني ونصه :ما العالقة بين الضغوط النفسية المدركة والمرونة النفسية ؟
إليجاد العالقة بين الضغوط النفسية المدركة والمرونة النفسية نستخدم معامل الرتباط بيرسون
الجدول ()10
معامل ارتباط بيرسون بين الضغوط النفسية المدركة والمرونة النفسية
معامل الرتباط

مستوى الدللة

العينة

**0.43

0.00

300

يتضح من الجدول ( )10وجود عالقة طردية دالة احصائيا ا بين الضغوط النفسية المدركة والمرونتة
النفسية حيث بلغ مستوى الدللة ( ، )0.01وحيث أن الدرجة المرتفعة على مقياس الضغوط النفسية
المدركة تدل على مستوى منخفض من الضتغوط لتدى الفترد والدرجتة العاليتة علتى مقيتاس المرونتة
النفسية تدل على مستوى عتا ٍل متن المرونتة النفستية لتدى الفترد فهتذا يعنتي أن الدرجتة المرتفعتة متن
المرونة النفسية ترتبط ارتباطا ا دالا بقلة الضغوط النفسية المدركة .
السؤال الثالث ونصه :هل توجد فروق دالة احصائيا ا بين متغيرات الدراسة (الضغوط النفسية
المدركة والمرونة النفسية ومهارة حل المشكالت) تعزى لمتغير النوع الجتماعي (ذكر  ،انثى) ؟ 
الجدول ()11
الفروق اإلحصائية بين متغيرات الدراسة تبعا ا لمتغير النوع الجتماعي
الجنس

العينة المتوسط

النحراف

درجة

المعياري

الحرية

المرونة

ذكور

150

3.09

0.68

النفسية

اناث

150

2.98

0.55

الضغوط

ذكور

150

2.41

0.52

النفسية

اناث

150

2.31

0.50

مهارة حل

ذكور

150

3.28

0.38

150

3.29

0.33

المشكالت اناث
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قيمة ت

مستوى
الدللة

298

1.64

0.10

298

1.76

0.09

298

1.82

0.82

يتضح من الجدول ( )11أنه ل توجد فروق دالة احصائيا ا بين متغيرات الدراسة (الضغوط النفسية
المدركة والمرونة النفسية ومهارة حل المشكالت) تعزى لمتغير النوع الجتماعي (ذكر  ،انثى) ألن
مستوى الدللة أكبر من (. )0.05
السؤال الرابع ونصه  :ما العالقة بين الضغوط النفسية المدركة ومهارة حل المشكالت؟
وإليجاد العالقة بين الضغوط النفسية المدركة ومهارة حل المشكالت نستخدم معامل الرتباط
بيرسون
الجدول ()12
معامل ارتباط بيرسون بين الضغوط النفسية المدركة ومهارة حل المشكالت
معامل الرتباط

مستوى الدللة

العينة

**0.49

0.00

300

يتضح من الجدول ( )12وجود عالقة طردية دالة احصتائيا ا بتين الضتغوط النفستية المدركتة ومهتارة
حتتل المشتتكالت عنتتد مستتتوى دللتتة ( ، )0.01وحيتتث أن الدرجتتة المرتفعتتة علتتى مقيتتاس مهتتارة حتتل
المشكالت تدل على مستوى عا ٍل من قدرة الفرد علتى حتل المشتكالت والدرجتة العاليتة علتى مقيتاس
الضغوط النفسية المدركة تدل على مستوى منخفض من الضتغوط النفستية المدركتة لتدى الفترد فهتذا
يعني أنه كلمتا ازدادت مهتارة الفترد علتى حتل المشتكالت انخفضتت شتدة الضتغوط النفستية المدركتة
لديه.
السؤال الخامس ونصه  :ما مقدار اسهام الضغوط النفسية المدركة في التنبؤ بالقدرة على حل
المشكالت ؟
*هل يؤثر المتغير المستقل(الضغوط النفسية المدركة )على المتغير التابع (مهارة حل المشكالت)؟
نستخدم معادلة النحدار الخطي .الجدولين( )13و( )14يلخصان نتائج النحدار الخطي.
جدول ()13
نتائج النحدار الخطي لتأثير الضغوط النفسية المدركة على مهارة حل المشكالت
معامل الرتباط R

معامل التحديد R2

قيمه F

مستوى الدللة

0.49

0.24

96.72

0.00
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جدول ()14
نتائج النحدار الخطي لتأثير الضغوط النفسية المدركة على مهارة حل المشكالت
العوامل المستقلة

Beta

T

Sig

الضغوط النفسية المدركة

0.49

9.83

0.00

أولا  :أشارت نتائج ارتباط بيرسون أن قوة العالقة ( )Rتساوي 0.495وهذه القيمة مطلقة أي ل
تحدد اتجاه العالقة إذا كانت سالبة أو موجبة .لكن بالنظر إلى قيمة ( )Betaنجدها  0.49وهي
تساوي قيمة ( )Rوهذه القيمة موجبة ويعني ذلك وجود عالقة طردية.
ثانيا ا :من قيمة مربع الرتباط ( )2Rنرى أن المتغير المستقل يفسر  %24.5من التباين الحاصل
في المتغير التابع.
ثالثا ا :قيمة  Fمن الجدول  96.72ومستوى دللة  0.000وهي أقل عن  0.05وهذا يعني وجود
عالقة ذات دللة إحصائية بين المتغير المستقل(الضغوط النفسية المدركة) و المتغير التابع (مهارة
حل المشكالت).
السؤال السادس ونصه  :ما مقدار إسهام المرونة النفسية في التنبؤ بالضغوط النفسية المدركة
لدى الفرد ؟
*هل يؤثر المتغير المستقل(المرونة النفسية)على المتغير التابع (الضغوط النفسية المدركة)؟
باستخدام معادلة النحدار الخطي ،الجدولين( )15و( )16يلخصان نتائج النحدار الخطي .
جدول ()15
نتائج النحدار الخطي لتأثير المرونة النفسية على الضغوط النفسية المدركة
معامل الرتباط R

معامل التحديد R2

قيمه F

مستوى الدللة

0.43

0.18

67.82

0.00

جدول ()16
نتائج النحدار الخطي لتأثير المرونة النفسية على الضغوط النفسية المدركة
العوامل المستقلة

Beta

T

Sig

المرونة النفسية

0.43

8.23

0.00
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أولا  :أشارت نتائج ارتباط بيرسون أن قوة العالقة ( )Rتساوي( )0.43وهذه القيمة مطلقة أي ل
تحدد اتجاه العالقة إذا كانت سالبة أو موجبة .لكن بالنظر إلى قيمة ( )Betaنجدها ( )0.43وهي
تساوي قيمة ( )Rوهذه القيمة موجبة ويعني ذلك وجود عالقة طردية.
ثانيا ا :من قيمة مربع الرتباط ( )2Rنرى أن المرونة النفسية قد أسهمت في تباين الضغوط النفسية
المدركة بمقدار .%18.5
ثالثا ا :قيمة  Fمن الجدول ( )67.82ومستوى دللة ( )0.00وهي أقل عن ( )0.05وهذا يعني وجود
عالقة ذات دللة إحصائية بين المتغير المستقل(المرونة النفسية) والمتغير التابع (الضغوط النفسية
المدركة) .
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
يتضمنهذاالفصلمناقشةنتائجالدراسةعلىالنحوالتالي :
 .1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول ونصه :ما هي الضغوط النفسية المدركة الشائعة
من وجهة نظر المعلمين ؟
لقداتضحمنخاللاإلجابةعلىهذاالسؤالومنالجدول()12أنمتوسطدرجاتالعينة
تراوحتبين()2.62–1.9حيثحصلكلمنالبندين :
 كممرةشعرتبالثقةفيقدرتكعلىالتعاملمعمشكالتكالشخصيةفيالشهرالماضي؟
 كممرةشعرتأنالصعوباتأصبحتخارجةعننطاقالسيطرةولمتستطعتجاوزها
فيالشهرالماضي؟
علىأعلىدرجةفيالترتيبوالذيقدبلغ()2.62حيثظهرأنشعورالمعلمينبالثقةفي
قدرتهمعلىالتعاملمعالمشكالتالشخصيةلميكنمطلقاوإنمااقتصرعلىبعضاألحيانمما
يعنيأنهناكبعضالنقصفيالقدرةعلىالتعاملمعالمشكالتفيحينأنالمعلمينيشعرون
بالتحكمالجيدفيأمورهمممايعنيوجودالقليلمنالضغوطفيهذاالمجال،فعندمايشعرالمرء
أنهمتحكمفيجوانبمختلفةمنحياتهفإنهيكونأكثراطمئناناإلىإمكانيةإيجادالحلولالمناسبة
ممايعنيضغطاأقل .
يليذلكالبند :
 كممرةشعرتبأنكقادراعلىالتحكمفيجميعاألمورفيالشهرالماضي
وقدحصلعلى()2.51فيالمتوسطالعامللترتيبفقدكانالمعلميننادرامايتحكمونفيأمور
حياتهماليوميةمايعنيذلكوجودنقصفيالقدرةعلىالتحكمأوالسيطرةباألمورأوالمشكالت
والضغوطالتيتعترضهمولعلذلكعائدإلىوجودنقصفيالثقةعلىالقدرةفيالتعاملمع
المشكالتكماذكرسابقاأوقديكوناألمرعائدإلىكونبعضاألمورالترتبطبالشخصنفسه
وإ نمابالمحيطالذييعيشفيهولكنطبيعةوجودهأوعملهتتطلبمنهالتدخلفيمثلهذه
الظروف .
وقدجاءبعدذلكالبند :
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 كممرةكنتقادراعلىالتحكمبالغضبفيالشهرالماضي؟
بمتوسطبلغ()2.49ومنخاللالتحليلاتضحأنالمعلمونكانوانادرامايتحكمونبالغضبفي
حياتهماليوميةوقديكونذلكعائدإلىضعفالتحكمأوالسيطرةباألمورأوالمشكالتالتي
يتعرضلهاالمعلماألمرالذييكونلهاألثرالكبيرفياستثارةمشاعرالفردمؤديةإلىغضبه
وخروجهعنالمألوف .
جاءبعدذلكالبند :
 كممرةشعرتبعدمالقدرةعلىالتحكمفياألشياءالمهمةفيحياتك؟
بمتوسطبلغ()2.42ومنخاللالتحليلاتضحأنالمعلموننادرامايشعرونبعدمالسيطرةعلى
التحكمباألشياءالمهمةفيحياتهموهيأحداألموراإليجابيةولعلذلكعائدإلىكونمهنةالتعليم
تكسبالفردالقدرةعلىالضبطوالتحكمفياألمورالحياتية .
يليذلكالبند :
 كممرةشعرتأناألمورتجريكماتريدفيالشهرالماضي؟
بمتوسطبلغ()2.36ومنخاللالتحليلاتضحأنالمعلمنادراماكانيشعربأناألموركانت
تجريكماهومخططلهاأوكمايريدأيأنهكانيعانيمنخروجبعضاألمورعنالسيطرة
الشخصيةوقديكونذلكعائدإلىضعفالقدرةعلىالتحكمفياألموركماذكرسابقا .
جاءبعدذلكالبند :
 كممرةشعرتبعدمالقدرةعلىالتعاملمعجميعاألمورالتيينبغيعليكأنتقومبها
فيالشهرالماضي؟
بمتوسطبلغ()2.34أيأنالمعلمفيأحيانكثيرةكانيشعربالقدرةعلىالتعاملمعجميعأمور
حياتهولعلذلكعائدإلىالقدرةعلىالتحكمالجيدباألمورالتيتحدثمعهكماذكرسابقا .
ثمجاءبعدذلكالبند :
 كممرةكنتغاضبامنأمورحدثتوكنتغيرقادرعلىالتحكمفيهافيالشهرالماضي 
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بمتوسطبلغ()2.27أيأنالمعلمكاننادرامايشعربالغضبمناألمورالتيتخرجعننطاق
سيطرتهوعندائرةالتحكمالشخصيبهاولعلذلكعائدإلىعدةأسبابمنهاالقدرةعلىالتحكم
باألشياءالمهمةفيحياتهأوالقدرةعلىالتعاملمعجميعأمورحياتهكماذكرسابقا 
وفيالمرتبةاألخيرةجاءالبند :
 كممرةشعرتبالضيقوالعصبيةفيالشهرالماضي؟
حيثحصلعلىأقلمتوسطوقدبلغ()1.9أيأنالمعلمكاننادرامايشعربالضيقوالعصبية
ولعلذلكعائدإلىندرةالشعوربالغضبمناألمورالتيتخرجعننطاقالسيطرةكماذكر
فيالبندالسابق،وقديكونهذااألمرمؤشراإلىكونمهنةالتعليمتكسبالفردالقدرةعلىضبط
النفسوالتحكمبالغضبفهيمهنةإنسانيةإنخالمنهاعنصرضبطالنفسوالتحكمبالغضب
أصبحتالقيمةلهالذلكيكتسبالفردهذهالصفةتدريجيافيهذهالمهنة .
 .2مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصه :ما العالقة بين الضغوط النفسية المدركة
والمرونة النفسية ؟
لقدأظهرتالنتائجمنخاللالجدول()9أنهتوجدعالقةطرديةدالةاحصائيابينالضغوط
النفسيةالمدركةوالمرونةالنفسيةعندمستوىداللة()0.01ممايشيرإلىأنالمرونةالنفسية
تساعدبصورةكبيرةعلىالتقليلمنحدةالضغوطالنفسيةالمدركةالتييتعرضلهاالمعلموتتفق
هذهالنتيجةمعاألطرالنظريةالتيربطتبينالمتغيرين،إذأنهكلماكانالشخصأكثرمرونة
نظرللمشكالتالتييواجههانظرةمختلفةتساعدهفيإيجادالحلولالمناسبةممايقللمنحدة
الضغوطالنفسيةالمدركةلديهباعثةفينفسهاالرتياحوتقبلالواقعبصورةأفضل،وقد اتفقت
نتائج هذا السؤال مع دراسة الزهيرية ( .)2012
 .3مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ونصه  :هل توجد فروق دالة احصائيا ا بين
متغيرات الدراسة (الضغوط النفسية المدركة والمرونة النفسية ومهارة حل المشكالت)
تعزى لمتغير النوع الجتماعي (ذكر  ،انثى) ؟
اتضح من الجدول ( )14أنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متغيرات الدراسة (الضغوط
النفسية المدركة والمرونة النفسية ومهارة حل المشكالت) تعزى لمتغير النوع الجتماعي (ذكر ،
انثى) وقد اتفقت نتائج هذا السؤال مع الدراسات السابقة (آل شويل ونصر2012،؛ حسان2009،
؛خرابشة 2013،؛ شقورة 2012،؛ فحجان  )2010وهذا مؤشر إلى تقارب قدرة ومهارة كل من
الجنسين في التعامل مع الضغوط النفسية المدركة وتقبل الواقع (المرونة النفسية) والقدرة على
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التعامل مع المشكالت وحلها ولعل هذا المر عائد إلى البرامج التوعوية والرشادية التي تقوم بها
وزارة التربية والتعليم بين الحين واآلخر والتي تهدف إلى رفع كفاءة المعلم من خالل رفع كفاءة
األداء لديه وتحسين مهاراته في التعامل مع كافة الظروف والمواقف .
 .4مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ونصه  :ما العالقة بين الضغوط المدركة ومهارة
حل المشكالت؟
اتضح من الجدول( )15وجود عالقة طردية دالة احصائيا ا بين الضغوط النفسية المدركة ومهارة
حل المشكالت عند مستوى دللة ( ، )0.01مما يشير إلى أن مهارة حل المشكالت تؤثر بشكل أو
بآخر على طريقة إدراك المعلم للضغوط النفسية فكلما كانت مهارة المعلم عالية في حل المشكالت
كلما انخفضت شدة الضغوط المدركة لديه ،وتتفق هذه النتيجة مع األطر النظرية للدراسات التي
ربطت بين المتغيرين كدراسة كل من اليماني والزعبي ( )2013ودراسة الشايب ( ،)1994فكلما
كان المعلم ذو قدرة عالية في حل المشكالت كلما كانت لديه قدرة أكبر على طرح البدائل وتوليد
األفكار للتخلص من الضغط النفسي الواقع عليه للوصول إلى حالة الستقرار النفسي وبالتالي تزيد
هذه المهارة من درجة وعي المعلم مما يكون له أثر في إدراكه للضغوط النفسية التي يتعرض لها
بصورة مناسبة .
 .5مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ونصه :ما مقدار إسهام الضغوط النفسية
المدركة في التنبؤ بالقدرة على حل المشكالت ؟
لقد اتضح من خالل النتائج أن الضغوط النفسية المدركة تؤثر على مهارة حل المشكالت ،أي أنه
كلما كانت الضغوط النفسية المدركة مرتفعة لدى المعلم كلما ضعفت لديه القدرة على حل المشكالت
وتتفق هذه النتيجة مع غيرها من نتائج الدراسات التي ربطت بين المتغيرين كدراسة رزيقي
( )2000ودراسة اليماني والزعبي ( )2013ودراسة الشايب ( ،)1994فكلما كان الفرد أكثر
عرضة للضغوط النفسية كلما قلت قدرته في السيطرة على المشكالت التي تعترضه في حياته
اليومية وبالتالي ضعف اإلنتاج الفكري لديه مما يؤدي إلى ضعف قدرته على حل المشكالت ،
ويعتبر تأثير الضغوط النفسية المدركة على مهارة حل المشكالت كبير كما أشار إليه مربع الرتباط
( )R2من مجمل العوامل أو األسباب التي قد تؤثر على مهارة حل المشكالت مثل (شخصية المعلم
 ،طبيعة المهنة  ،التفكير اإلبداعي ،الثقة بالنفس  ،التفاعل الجتماعي  ،الكتئاب .) ... ،
 .6السؤال السادس ونصه :ما مقدار إسهام الضغوط النفسية المدركة في التنبؤ بالضغوط
النفسية المدركة ؟
لقداتضحمنخاللالنتائجأنالمرونةالنفسيةتؤثرفيالتخفيفمنحدةالضغوطالنفسية
المدركةلدىالمعلم،وقداتفقتهذهالنتيجةمعغيرهامننتائجالدراساتالتيربطتبين
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المتغيرين،حيثأنهكلماكانالمعلمأكثرمرونةكلمانظرللضغوطبنظرةمختلفةعماتبدوعليه
وهينظرةالتفاؤلوالرضىومحاولةإيجادأكبرعددمنالحلولأوالطرقالمناسبةالتيتخلصه
منهذهالضغوطوتبعدعنهحالةعدماالستقرارالنفسيدونأنتؤثرعلىسلوكهأوتفاعلهمع
منهمحوله،كذلكتساهمالمرونةفيجعلالفردأكثرتقبالللوضعالذييمربهفمنالمعلومأن
الضغوطالنفسيةليستدائمةوإنماهيمؤقتةتزولبزوالمسبباتهامايجعلالفردأكثرسيطرة
وتحكمعلىهذهاألحداثالضاغطةمنحوله،وقداتفقتنتائجهذاالسؤالمعغيرهامننتائج
الدراساتالسابقةكدراسةالكبيسي()1989ودراسةالزهيرية( )2012

التوصيات:
من خالل النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات
منها :
 )1تعميم الدراسة الحالية لتشمل المدارس الخاصة لستخالص الفروقات بينها وبين المدارس
الحكومية .
 )2إجراء دراسات حول الضغوط النفسية المدركة وعالقتها ببعض المتغيرات مثل ( سمات
شخصية المعلم  ،أساليب التواصل أو التصال  ،أساليب القيادة ) .
 )3إجراء دراسات لمعرفة أسباب المرونة النفسية لدى المعلمين في سلطنة عمان .
 )4إجراء دراسة حول عالقة الضغوط النفسية المدركة باكتشاف الذات واتخاذ القرار .
المقترحات :
 )1بناء برامج إرشادية تهدف إلى رفع مستوى المرونة النفسية لدى المعلمين .
 )2بناء برامج إرشادية تهدف إلى تدريب المعلمين على التعامل مع الضغوط النفسية .
 )3بناء برامج ارشادية تهدف إلى تدريب المعلمين على مهارة حل المشكالت لدورها في
التأثير على الضغوط النفسية المدركة .
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قائمة المصادر والمراجع

أول ا  :المراجع العربية
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ملحق( )1
قائمةبأسماءالمحكمين 
الدرجةالعلمية 

التخصص 

مقرالعمل 

م

اسمالمحكم 

  1أ.د/سامرجميلرضوان 

دكتوراه

إرشادنفسي 

جامعةنزوى 

  2د/هدىأحمدالضوى 

دكتوراه 

إرشادنفسي 

جامعةنزوى 

  3د/مايسةبكري 

دكتوراه 

إرشادنفسي 

جامعةنزوى 

  4د/محمدنقادي 

دكتوراه 

إرشادنفسي 

جامعةنزوى 

  5د/مطاعبركات 

دكتوراه 

إرشادنفسي 

جامعةنزوى 

  6سليمانالشهومي 

بكالوريوس 

  7مرهونالمقبالي 

بكالوريوس 

  8صالحالزعابي 

دبلوم 

مدرسةعماربن
لغةانجليزية 
ياسر 
مدرسةعماربن
معلمأوللغةانجليزية 
ياسر 
الجيشالسلطاني
مترجم 
العماني 

  9بشيرالمجرفي 

بكالوريوس 

لغةعربية 

مدرسةالمرتفع 

  10ابراهيمالشرياني 

بكالوريوس

لغةعربية 

مدرسةعماربن
ياسر 
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ملحق ()1
مقياس الضغوط النفسية المدركة بصورته النهائية

كلسؤاليوجهإليكيبحثعنالطريقةالتيغالباماكنتتشعروتفكربهافيالشهرالماضي
علىالرغممنأنبعضاألسئلةتبدومتشابهةإالأنهيوجداختالفبسيطبينها،وعليهفإنهينبغي
عليكأنتتعاملمعكلسؤالبشكلمنفصلوعلىحدة...
قمبقراءةاألسئلةالتاليةوضعإشارة(√)علىردةفعلكالمناسبة:
م

كثيرا
أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا 
جدا 

العبارات 

كممرةكنتمستاءمنأشياءغيرمتوقعةحدثت
1
لكفيالشهرالماضي؟ 











كممرةشعرتبعدمالقدرةعلىالتحكمفياألشياء
2
المهمةفيحياتكفيالشهرالماضي؟











كممرةشعرتبالضيقوالعصبيةفيالشهر
3
الماضي؟











كممرةشعرتبالثقةفيقدراتكعلىالتعاملمع
4
مشكالتكالشخصيةفيالشهرالماضي؟











كممرةشعرتأناألمورتجريكماتريدفي
5
الشهرالماضي؟











كممرةشعرتبعدمالقدرةعلىالتعاملمعجميع
  6األمورالتيينبغيعليكأنتقومبهافيالشهر
الماضي؟











كممرةكنتقادراعلىالتحكمبالغضبفيالشهر
7
الماضي؟











كممرةشعرتبأنكقادرعلىالتحكمفيجميع
8
األمورفيالشهرالماضي؟











كممرةكنتغاضبامنأمورحدثتوكنتغير
9
قادرعلىالتحكمفيهافيالشهرالماضي؟











كممرةشعرتأنالصعوباتأصبحتخارجةعن
  10نطاقالسيطرةولمتستطعتجاوزهافيالشهر
الماضي؟ 
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ملحق ()1
مقياس المرونة النفسية بصورته النهائية

المقياسالتالييتناولكيفيةتعاملاألشخاصمعمختلفالضغوطالنفسيةالتيقديتعرضونلها
فيحياتهماليوميةحيثتختلفردوداألفعالمنشخصآلخر 
رجاءقمبقراءةفقراتالمقياسالتاليوضعإشارة(√)علىردةفعلكالمناسبةفيكلخانة :
م

ال
أوافق
ال
محايد  أوافق 
أوافق
بشدة 
أوافق 
بشدة 

العبارات 

أستطيعالعودةلحالتيالطبيعيةبسرعةبعد
1
المروربأوقاتصعبة 











أمربوقتصعبخاللاألحداثالضاغطة .
ُ 2











  3أخرجسريعامندائرةالضغوطالنفسية .











أشعربصعوبةفيالتعافيوالشعورباالنتعاش
4
بعدمروريبتجربةأوحادثةسيئة .











غالباأتجاوزاألوقاتالصعبةبعددقليلمن
5
المشكالت .











أستغرقوقتاطوياللتجاوزالصعوبات
6
والعوائقفيحياتي .
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ملحق ()1
مقياس مهارة حل المشكالت بصورته النهائية

المقياس التالي يتضمن عبارات تصف الطريقة التي يستخدمها الناس عادة في التعامل مع مشكالت
الحياة اليومية ،يرجى قراءة كل عبارة وبيان مدى انطباقها على طريقتك الخاصة في حل المشكالت
وذلك بوضع دائرة على الرقم مقابل العبارة في العمود المناسب ،إن هذا المقياس ليس اختبارا ا
للتحصيل أو الشخصية ،بل هو أداة تساعدك في معرفة أسلوبك في تناول المشكالت .يرجى اإلجابة
بدقة وأمانة  :
م

أغلب بعض
دائما 
األحيان  األحيان 

العبارات 

عندمايفشلأحدالحلولالممكنةللمشكلةال
1
أبحثعنأسبابفشلهذاالحل 
عندماأواجهمشكلةمعقدةالأهتمبوضع
  2استراتيجيةلجمعالمعلوماتألحددماهي
المشكلةبالضبط 
عندماتفشلجهودياألولىمنأجلحلالمشكلة
3
أفقدقدرتيعلىالتعاملمعالوضع 
بعدحليللمشكلةالأحللماكانصحيحاوما
4
حدثمنخطأ 
أنادائماقادرعلىصنعبدائلإبداعيةلحل
5
المشكلة 
بعدمحاولتيلحلالمشكلةبشكلفعليأستغرق
  6وقتاطوياللمقارنةنتائجحلالمشكلةمعما
توقعتحدوثه 
عندماتكونلديمشكلةأفكرفيعدةطرق
  7للتعاملمعهاومعذلكالأستطيعاإلتيانبالكثير
مناألفكار 
عندماأواجهمشكلةأقومباختبارمشاعريتجاه
8
المشكلةلفهمهابشكلأعمق 
لديالقدرةعلىحلمعظمالمشكالتحتىولو
9
ظهرمبدئياأنهالتوجدحلولمباشرة 
لديالقدرةعلىاتخاذالقراراتوأكونمرتاحا
 10
لهاالحقا 
عندماأواجهمشكلهأميلإلىتطبيقأولإجراء
 11
يخطربباليلحلالمشكلة 
أحياناأقومبحلمشاكليالشخصيةمباشرةإذالم
 12
أتعرضللتشويش 
عندماأتخذقرارلحلمشكلةماالأضيعالوقت
 13
للنظرفيفرصنجاحكلالبدائل 
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عندمواجهتيلمشكلةماأتوقفوأفكرقبلأن
 14
قبلأنأقررالخطوةالتالية 
  15عموماأنامعالفكرةالتيتتبادرإلىذهنيأوال 
عنداتخاذقرارماأزنعواقبكلبديلوأقارنها
 16
ببعضها 
عندماأضعخططلحلمشكلةماأكونواثقامن
 17
تطبيقها 
أحاولتوقعالنتائجالعامةلألسلوبالذيأعمل
 18
عليه 
عندماأحاولالتفكيرفيحلولممكنةلمشكلةما
 19
الأضعخياراتكثيرة 
  20أعطيالوقتوالجهدالكافيلحلالمشكلة 
عندماأواجهموقفاجديداأكونواثقامنقدرتي
 21
علىالتعاملمعالمشكالتالتيقدتنشأ 
علىالرغممنعمليعلىالمشكلةأشعرفي
  22بعضاألحيانبالتشتتوأننيالأعكفعلى
الحلالحقيقيللمشكلة .
  23أصدرأحكاممفاجأةوبعدذلكأشعربالندم 
أؤمنبقدرتيعلىحلالمشكالتالجديدة
 24
والصعبة 
  25لديطرقمنظمةلمقارنةالبدائلوصنعالقرار 
عندمواجهةمشكلةماعادةالأعيدالنظرفي
 26
الظروفالتيقدتساهمفيمشكلتي 
عندماأواجهمشكلةأولشيءأقومبعملههو
 27
عملدراسةشاملةللوضع 
أحياناأكونمتوترابحيثأصبحغيرقادرعلى
 28
إيجادطرقأخرىللتعاملمعمشكلتي 
بعداتخاذالقرارتكونالنتائجمتناسبةمع
 29
التوقعات 
عندتعرضيلمشكلةماالأكونمتأكدامن
 30
قدرتيعلىمواجهتها 
أقومبمحاولةتحديدالمشكلةعندماأكونواعيا
 31
بوجودها 
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ملحق ()1
استبانة المفحوصين بصورتها النهائية 
أخي المعلم  /أختي المعلمة
تحيةطيبةوبعد،،،
يرو ُمالباحثإجراءدراسةبعنوان
ُ
يتألفهذااالستبيانمنثالثة
مقاييسمختلفةوهيمقياسالمرونةالنفسيةومقياسالضغوطالنفسيةالمدركةومقياسمهارةحل
المشكالتوكلمقياسيتألفمنمجموعةمنالفقراتوالتيبدورهاتستعرضمجموعةمن
المواقفالحياتيةأوالنفسيةأوالسلوكيةالتيقدتمربحياةالفرداليوميةويقابلكلفقرةعددمن
البدائلكإجاباتمحتملةلهذهالمواقف.
أخيالمعلم/أختيالمعلمة ...
يرجىقراءةكلعبارةبدقةواختياربديلواحدمنالبدائلالموضوعةأمامكلعبارةوذلك
بوضعإشارة(√)أمامالبديلالذييتوافقمعسلوككعندمواجهةالموقف،كماأرجوامنك
التمعنفيقراءةالفقراتواإلجابةبشفافيةوموضوعيةوعدمتركالفقراتخاليةألنذلكسوف
يحرمالباحثمناالستفادةمناالستبانةكماأنصراحتكستخدمالغرضالعلميلهذاالبحث،
ولنيطلعأحدعلىإجابتكسوىالباحث،وتذكر/يدائماأنهبدونكليسللنجاحمعنىوالللتفوق
هدف...معخالصشكريلتعاونك .
مالحظة :
 التوجدإجابةصحيحةوأخرىخاطئة.
 إنلمتجدالبديلالذييتوافقمعسلوككاخترالبديلاألقربلذلكوالتتركالفقرةبدون
إجابةألنذلكسيحرمالباحثمناالستفادةمناالستبانة.
الباحث
خالد بن مطر الربخي
أولا  :البيانات األولية :
السم ( اختياري ) ................................................:
المسمى الوظيفي ............................................................... :
الخبرة الوظيفية )(:أقلمن5سنوات)(،من10–5سنوات)(،أكثرمن10سنوات 
المؤهل العلمي  ................................................................. :
النوعاالجتماعي)(:ذكر()أنثى 
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ثانيا ا  :المقاييس:
مقياس المرونة النفسية
م
1
2
3
4
5
6

ال
أوافق
بشدة 

العبارات 
أستطيعالعودةلحالتيالطبيعيةبسرعةبعدالمرور
بأوقاتصعبة 
أمربوقتصعبخاللاألحداثالضاغطة .
ُ
أخرجسريعامندائرةالضغوطالنفسية .
أشعربصعوبةفيالتعافيوالشعورباالنتعاشبعد
مروريبتجربةأوحادثةسيئة .
غالباأتجاوزاألوقاتالصعبةبعددقليلمنالمشكالت 
أستغرقوقتاطوياللتجاوزالصعوباتوالعوائقفي
حياتي .

أوافق
ال
محايد  أوافق 
بشدة 
أوافق 





























































مقياس الضغوط المدركة
م

كثيرا
أبدا  نادرا  احيانا  غالبا 
جدا 

العبارات 

كممرةكنتمستاءمنأشياءغيرمتوقعةحدثتلكفي
1
الشهرالماضي؟ 
كممرةشعرتبعدمالقدرةعلىالتحكمفياألشياءالمهمة
2
فيحياتكفيالشهرالماضي؟
  3كممرةشعرتبالضيقوالعصبيةفيالشهرالماضي؟
كممرةشعرتبالثقةفيقدراتكعلىالتعاملمع
4
مشكالتكالشخصيةفيالشهرالماضي؟
كممرةشعرتأناألمورتجريكماتريدفيالشهر
5
الماضي؟
كممرةشعرتبعدمالقدرةعلىالتعاملمعجميعاألمور
6
التيينبغيعليكأنتقومبهافيالشهرالماضي؟
كممرةكنتقادراعلىالتحكمبالغضبفيالشهر
7
الماضي؟
كممرةشعرتبأنكقادرعلىالتحكمفيجميعاألمور
8
فيالشهرالماضي؟
كممرةكنتغاضبامنأمورحدثتوكنتغيرقادر
9
علىالتحكمفيهافيالشهرالماضي؟
كممرةشعرتأنالصعوباتأصبحتخارجةعننطاق
 10
السيطرةولمتستطعتجاوزهافيالشهرالماضي؟ 
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مقياس مهارة حل المشكالت
م

أغلب بعض
دائما 
األحيان  األحيان 

العبارات 

عندمايفشلأحدالحلولالممكنةللمشكلةال
1
أبحثعنأسبابفشلهذاالحل 
عندماأواجهمشكلةمعقدةالأهتمبوضع
  2استراتيجيةلجمعالمعلوماتألحددماهي
المشكلةبالضبط 
عندماتفشلجهودياألولىمنأجلحلالمشكلة
3
أفقدقدرتيعلىالتعاملمعالوضع 
بعدحليللمشكلةالأحللماكانصحيحاوما
4
حدثمنخطأ 
أنادائماقادرعلىصنعبدائلإبداعيةلحل
5
المشكلة 
بعدمحاولتيلحلالمشكلةبشكلفعليأستغرق
  6وقتاطوياللمقارنةنتائجحلالمشكلةمعما
توقعتحدوثه 
عندماتكونلديمشكلةأفكرفيعدةطرق
  7للتعاملمعهاومعذلكالأستطيعاإلتيانبالكثير
مناألفكار 
عندماأواجهمشكلةأقومباختبارمشاعريتجاه
8
المشكلةلفهمهابشكلأعمق 
لديالقدرةعلىحلمعظمالمشكالتحتىولو
9
ظهرمبدئياأنهالتوجدحلولمباشرة 
لديالقدرةعلىاتخاذالقراراتوأكونمرتاحا
 10
لهاالحقا 
عندماأواجهمشكلهأميلإلىتطبيقأولإجراء
 11
يخطربباليلحلالمشكلة 
أحياناأقومبحلمشاكليالشخصيةمباشرةإذالم
 12
أتعرضللتشويش 
عندماأتخذقرارلحلمشكلةماالأضيعالوقت
 13
للنظرفيفرصنجاحكلالبدائل 
عندمواجهتيلمشكلةماأتوقفوأفكرقبلأن
 14
قبلأنأقررالخطوةالتالية 
  15عموماأنامعالفكرةالتيتتبادرإلىذهنيأوال 
عنداتخاذقرارماأزنعواقبكلبديلوأقارنها
 16
ببعضها 
عندماأضعخططلحلمشكلةماأكونواثقامن
 17
تطبيقها 
أحاولتوقعالنتائجالعامةلألسلوبالذيأعمل
 18
عليه 
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عندماأحاولالتفكيرفيحلولممكنةلمشكلةما
 19
الأضعخياراتكثيرة 
  20أعطيالوقتوالجهدالكافيلحلالمشكلة 
عندماأواجهموقفاجديداأكونواثقامنقدرتي
 21
علىالتعاملمعالمشكالتالتيقدتنشأ 
علىالرغممنعمليعلىالمشكلةأشعرفي
  22بعضاألحيانبالتشتتوأننيالأعكفعلى
الحلالحقيقيللمشكلة .
  23أصدرأحكاممفاجأةوبعدذلكأشعربالندم 
أؤمنبقدرتيعلىحلالمشكالتالجديدة
 24
والصعبة 
  25لديطرقمنظمةلمقارنةالبدائلوصنعالقرار 
عندمواجهةمشكلةماعادةالأعيدالنظرفي
 26
الظروفالتيقدتساهمفيمشكلتي 
عندماأواجهمشكلةأولشيءأقومبعملههو
 27
عملدراسةشاملةللوضع 
أحياناأكونمتوترابحيثأصبحغيرقادرعلى
 28
إيجادطرقأخرىللتعاملمعمشكلتي 
بعداتخاذالقرارتكونالنتائجمتناسبةمع
 29
التوقعات 
عندتعرضيلمشكلةماالأكونمتأكدامن
 30
قدرتيعلىمواجهتها 
أقومبمحاولةتحديدالمشكلةعندماأكونواعيا
 31
بوجودها 
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Summary of the study

This study aimed to determine the prevalence of perceived stress among teachers and their
relationship with both resilience and problem solving skill, where the sample of the study
consisted of 300 teachers distributed to 150 male teachers and 150 female teachers teacher of
Al-Dhahira Governorate.
In order to achieve the objectives of the study, I used the perceived stress scale (Cohen et
al.,1983) and resilience scale (Smith et al.,2008) and problem solving skill scale (Sahin. 1993).
The researcher has translated all the previous standards, as verified by the sincerity and
consistency standards prior to its reintroduction to the random sample consisted of 40 teachers;
20 male teachers and 20 female teachers.
The study indicated the following results:
The common perceptions of pressure were indicated by the teachers in some points:
1) The common pressures were summarized as viewpoints by the teachers:
- confidence in their ability to deal with personal problems.
- lack of control and exceeded capacity difficulties.
2) It is associated with high degree of resilience linked with low perceived stress pressure
upon the raising at the level indication (0.01).
3) There are no significant differences between variables (perceived stress ,resilience and
problem solving skills) due to the variable gender (male, female)
4) there is a direct correlation function between perceived stress and problem solving
skills the level of significance of 0.01, i.e. that the more skill a teacher on solving problems
severely decreased perceived stress.
5) It is pointed out the results of regression linear that the perceived stress interpreted 24.5% of
the contrast happening in the problem solving skills.
6) The results of the linear regression shows that the resilience of the teacher has contributed
to the perceived stress disparity and it has increased by 18.5 % .
Finally , it has been interpreted and discussed in the light of the results of this topic, or
similar topics, and has reached a set of recommendations or suggestions for further research.
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