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  شكر وعرفان

 لتوجيه النبي الكريم عليـه      امتثاالالحمد هللا رب العالمين، والصالة  على أشرف الخلق والمرسلين،           

، رواه أحمد وأبـو     )ال يشكر اهللا  من ال يشكر الناس         (أزكى التحية والتسليم؛ وفي الحديث الشريف       

  .داؤود والترمذي 

لدكتور الفاضل يوسف ذياب عواد الذي تكـرم بتـشريفه           األستاذ ا  إلىبداية أتوجه بالشكر والتقدير     

 الكثير والذي لم يدخر جهـدا أو وقتـا إال           يءالرسالة، وداعما لي، وأعطاني من علمه ومعرفته الش       

 إلى على هذه الدراسة الفضل الكبير في وصولها         إلشرافهوقدمه بكل إخالص وأمانة وصدق، وكان       

وأشـكر  , واالحترام وشكري فله مني كل التقدير       نانيامتأفضل صورة ممكنة، ومن هنا أسجل كل        

اللجنة الممتحنة المكونة من الدكتور محمد شاهين والدكتورة سهير الصباح على ما بذلوه من جهـد                

  . وإعطاء االراء الصائبة في إنجاز الرسالة

سية المجتمعية   برنامج الصحة النف   –كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى األساتذة  في كلية الصحة العامة            

  .في جامعة القدس على ما بذلوه من جهد وعمل

  التعليم العام على ما      مبمدير عا  وتقديري إلى وزارة التربية والتعليم ممثلة        وامتنانيوأسجل شكري   

  .قدمه من جهد ومساعدة إلنجاح الدراسة

 أقـسام  ممثلة برؤساء    محافظات الشمالية ال مديريات التربية والتعليم في      إلىوجزيل الشكر واالمتنان    

 على ما قدموه مـن جهـد        نالتربويي وإلى المرشدين    ، التربوي اإلرشاد أقسامالتعليم العام ورؤساء    

  .ومشاركة فعالة إلنجاح الدراسة

وأسجل شكري وتقديري إلى مديرية رام اهللا والبيرة ممثلة برئيس قسم التعليم العام ورئيـسة قـسم                 

  .االستطالعيةين على مشاركتهم في العينة يبواإلرشاد التربوي والمرشدين التر

   إلى عائلتيواالحتراموجزيل الشكر 

  

  



 ت 

  الملخص

 المرشدين التربويين فـي مـدارس شـمال         لدى الضغوط النفسية    درجة إلى التعرف    الدراسة هدفت

التربويـون   ونستراتيجيات التكيف التي يـستخدمها المرشـد      ا إلىالضفة الغربية، وكذلك التعرف     

الجنس، العمر، مكان السكن، الحالة االجتماعية، سنوات الخبـرة، المؤهـل           (  متغيراتا بال وعالقته

سـتراتيجيات  ارتباطية بين الـضغوط النفـسية و      الوفحص العالقة ا   ،)العلمي، التخصص الدراسي  

  .التكيف

في  رتباطي االي المنهج الوصف وقد أعتمدمرشدا ومرشدة،) 226 (كانت العينة الفعلية للدراسةوقد 

الدراسة، وكانت األداة  الدراسية مكونة من استبانتين، وهما الضغوط النفسية واستراتيجيات 

  .التكيف، وتم استخراج صدقهما وثباتهما

  تمت معالجة بإستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية، وتم استخدام عدة أساليب 

متوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التكرارات، والنسب المئوية، وال: إحصائية منها

ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات للعينات المستقلة ) ت(واختبار التباين األحادي، واختبار

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية  ) LSD(واختبار  ،)Cronbach Alpha(كرونباخ ألفا 

  .لدراسةللتعرف على العالقات بين المتغيرات في ا

 درجة الضغوط النفسية لدى المرشدين التربويين في مدارس شمال  وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن

الضفة الغربية جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للضغوط النفسية 

   .)0.46618( معياري وبانحراف) 2.4039(

ع المتغيرات الديمغرافية للدراسة فقد كشفت النتائج وفيما يتعلق بعالقة درجة الضغوط النفسية م

لصالح  الجنس رات إلى متغيوجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الضغوط النفسية تعزى

، ومتغير مكان السكن للذين يسكنون ) سنة فأكثر50(اإلناث، ومتغير العمر لصالح الفئة العمرية

 االجتماع، في حين لم تكشف عن وجود داللة البلدات، ومتغير التخصص الدراسي لصالح علم

  .ات المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والحالة االجتماعيةمتغيرال إحصائيا تعزى إلى



 ث 

ستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية لدى المرشدين التربويين ادرجة وأظهرت النتائج  بأن 

غ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية في مدارس شمال الضفة الغربية جاءت بدرجة متوسطة حيث بل

، وقد بينت الدراسة بعدم وجود داللة إحصائية تعزى )384.( معياري وانحراف) 3.112(

، مكان السكنوالحالة االجتماعية،  والعمر، وسنوات الخبرة،  والمؤهل العلمي،، و الجنسللمتغيرات

لنفسية لدى المرشدين ستراتيجيات التكيف مع الضغوط ا اإن ترتيب، والتخصص الدراسيو

إعادة البناء و ، التقبل والثقةو ، حل المشكالت: كما يلياستخدامها  تبعا ألهمية  كانالتربويين

 ، البعد الدينيو  ،البحث عن الدعم االجتماعيو  ومراقبته،  ضبط التوترو ،المعرفي وتنظيم الوقت

ستراتيجية التمارين الرياضية ارا  وأخي،  الذاتيواالنشغال ، إستخدام وسائل الدفاع والتعبيرو

  .والترفيه

درجة الضغوطات    بين    )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة اإلحصائية   إيجابية   وجود عالقة إرتباطية    

رتباط بيرسون للدرجة الكليـة     امعامل  بلغ    حيث ستراتيجيات التكيف للمرشدين التربويين،   االنفسية و 

درجـة  بـين   إيجابية   تبين وجود عالقة     كما،  ) 0.000 (مستوى الداللة اإلحصائية  ، وبلغ   )0.240(

إعادة البناء المعرفـي    (ستراتيجيات التكيف للمرشدين التربويين وهي      االضغوطات النفسية وبعض    

 اسـتخدام   تي،  االنـشغال الـذا    ، و التمارين الرياضية والترفيه    و  ، حل المشكالت   و ،وتنظيم الوقت 

  .  )نيالبعد الديو  ،وسائل الدفاع والتعبير

وفي ضوء ههذه النتائج خرجت الدراسة ببعض التوصيات كـان أبرزهـا عقـد دورات تأهيليـة                 

للمرشدين التربويين في مجال الصحة النفسية بما يضمن تفعيل قدراتهم علـى مواجهـة الـضغوط                

  .وتحقيق التكيف السليم 
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The relation ship between psychological stress and adaptive  strategy for 
education counselor in northern west bank schools 

 
Prepared by:   Saleh Qaroush  
Superviser: Yosef  Diab Awad 

  
Abstract: 

 
The purpose of  the  study is to identify  the degree of psychological stress to school 

counselors in northern West Bank schools, and also to recognize adaptation strategies used 

by educators counselor and their dependence on the variables (gender, academic 

qualification, years of experience, age, marital status, place of residence and area of study), 

and examine the correlation between psychological stress and adaptation strategies. 
 
The study itself consisted (226) school counselors, the study was depended upon using the 

correlation and descriptive analysis, the study tool consisted from two questioners: they are 

psychological stress and adaptions strategies, finally it took the validity and reality for it. 

 

The study was analyzed statically using the SPSS package, it was used various methods 

such as frequency's, percentages, means, standard deviations,  one way ANOVA, an in 

dependent sample test (T), Pearson's correlation coefficient, equation of consistency 

Cronbach Alpha,  and test (LSD) for comparisons a posteriori between the averages. 

  
The study showed that the degree of psychological stress to the school counselors  in the 

northern West Bank schools  were at a moderate degree, where the means average of the 

total degree of psychological stress (2.4039) and standard deviation (0.46618). 

According to the association between the degree of psychological stress and demographic 

data, it was revealed that significant differences for psychological stress due to the 

variables sex among  females, age for the age category (50 years and over), place of 

residence for those who live in towns, area of study for sociology, there were  no 

statistically significant differences due to variables academic qualification,  years of 

experience, and marital status. 

  
It was shown in this study that  the degree of adaptation strategies with psychological 

stress to school counselors  in the Northern West Bank schools were moderately as the 

means average of the total degree (3.112) and a standard deviation (0.384), there were no 



 ح 

statistically significant differences due to variables  gender, academic qualification,  years 

of experience, age, marital status, place of residence and area of study and  the 

arrangement of strategies to adapt to psychological stress with school counselors  was due 

to the importance of their use as follows: problem solving, acceptance and trust, re-

construction of cognitive and time management, control and monitor the stress, the search 

for social support , religious dimension, the use of the means of defense and of expression, 

self- preoccupation, and finally strategy sport  exercise and entertainment. 

 

The presence of correlation at the level of statistical significance (a ≤ 0.05) between the 

degree of psychological stress and adaptation strategies for the school counselors  in the 

northern West Bank schools, reaching a Pearson correlation coefficient of the total degree 

(0.240), reaching a level of statistical significance (0.000), as shown by a correlation 

between the degree of psychological stress and some strategies adaptation of the educators 

counselors, such as : (cognitive reconstruction and time management , problem-solving , 

sport  exercise and entertainment , self-preoccupation , using of the defense and expression 

and the religious dimension). 

 
According to these results the study recommended a number of recommendations, most 

notably holding training sessions for school counselors in the field of mental health to 

ensure their ability to activate the face of stress and to achieve proper adjustment. 
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  الفصل األول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  

  المقدمة  1.1
  

منذ القدم واإلنسان يكافح  دوما منذ والدته وحتى وفاته إلشباع حاجاته واستمرار بقائه وسـعادته،                
، وعلى ضوء هذا الكفاح المـستمر لتحقيـق         واالجتماعيةاجات البيولوجية والنفسية     الح هاومن ضمن 
قف أمام اإلنسان عوائق بسيطة أو شديدة تمنع أو تحد من تحقيق حاجاته مما يـسبب لـه                 تالحاجات  

 وبالتالي إحداث اختالل في توازنه النفسي، ولكن مقدرته علـى           ،اإلحباط والتوتر والقلق واالكتئاب   
ه المعيقات يتوقف على مرونة شخصيته في التكيف  لألوضاع بهدف تحقيق التوازن، أما              تخطي هذ 

 ذلك يؤدي إلى اخـتالل توازنـه        إن ف ،اإلخفاق في إشباع الحاجات أو التعثر في تحقيقها لمدة طويلة         
 .)2009الخالدي والعلمي، ( وبالتالي سوء التكيف مما يؤدي إلى االنحراف في سلوكه ،النفسي

 
 الضغوط النفسية ظاهرة إنسانية موجودة في الحياة والمجتمع الذي نعيش فيه، حيث تم أصبحت

وصف العصر بأنه عصر الضغوطات النفسية والقلق؛ نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي واختالف 
ونقص فرص العمل والخالفات األسرية وصعوبة تحقيق الرغبات وضعف  أساليب الحياة وتعقيدها

 الطبي في األمراض النفسية  االهتمامة والخلقية، مما وضع القلق النفسي في محورالديني القيم
  ).1998عكاشة ،(واالضطرابات السيكوسوماتية 

  
بأن الضغوط النفسية هيمنت  )Chamberlain & Lyons, 2006( كل من شامبيرلن وليون ويرى

  .مراض النفسية واحتلت مجال األبحاث العلمية في عالقتها باأل
  
بأن دراسة الضغوط النفسية أمر ضروري  )Fink, 2000(وفينك  ) 2007يوسف، (يشير كل من و

كبير وتبعات كثيرة على الفرد والمجتمع من مختلف النواحي االقتصادية والمالية  لما لها من تأثير
، حيث يوجد عالقة قوية جدا وما بين الضغوط النفسية ومجموعة كبيرة من واالجتماعيةوالصحية 

 التكيف  العمل والحوادث واإلصابات وسوءالت ومشك،األمراض الجسدية واالضطرابات النفسية
                       . التي تنتج من التعرض للضغوط النفسيةالتوالعدوان، وعدد آخر من االضطرابات والمشك
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 بالصحة النفسية من    ينطباء والمتخصص ألاجسمية ك أن العاملين بالصحة ال   ) 2000عسكر،  (ويذكر  
خطورة االضطرابات االنفعالية مثل القلق والغضب والخوف واإلحباط فهذه من شانها أن تزيد مـن               

التعرض المستمر لحاالت من التوتر     أن   وبالتالي سرعة قابليته للمرض العضوي، و      ،حساسية الجسم 
 جسم اإلنـسان يمتلـك      إن  حيث    ،ألمراض العضوية  العامل األساسي  لإلصابة با     دأو الضغوط يع  

مقومات التعامل مع الميكروبات والفيروسات الداخلية عن طريق جهاز المناعة فـي الجـسم فـي                
  .الظروف العادية

  
 الضغوط النفسية تلعب دورا هاماً فـي تفـاقم ضـغط الـدم     بأن  (Larkin, 2005) الركن ويؤكد

 فـي جميـع أنحـاء العـالم ومـسبب          مستويات وبائيـة   منهو   ، وأن ارتفاع ضغط الدم    وارتفاعه
  .والسكتة الدماغية ألمراض القلب رئيس

  
اهن  (McEwen & Lasley,2002)   مـاكوين وليـز   يتفقفي هذا اإلطار و  (kahn, 2006) وآ

بأن التعرض المـستمر  ) James & Ice, 2007(وجيمس وأيس   ) Buchwald, 2006(وبوشوالد  
 :الفرد مما يؤدي إلى أعراض مثـل       توازن خلال في  تمر ومنتظم  يسبب   للضغوط النفسية بشكل مس   

األبحـاث   مثل أمراض القلب والشرايين، وقد أظهرت     ة   واالكتئاب، أو أكثر خطور    ، والقلق ،الصداع
 مـن   عددوإلى تلف وتآكل     ،  )تعطيل عمله أو إخماده   (الضغوط النفسية تؤثر على جهاز المناعة      أن

األمراض وزيـادة    في محاربة  إلى ضعف الجسم ويكون أقل فعالية       يؤدي مماوتأكلها  أجهزة الجسم   
التكيف مع الضغوط ضـروري جـدا للـصحة النفـسية           أن  مراض الجسمية والنفسية، و   قابليته لأل 

 وبحاجة إلى معالجة فوريـة      ،والجسدية للفرد، ويوجد اتفاق بشكل عام بأن الضغوط النفسية مشكلة         
، ومن ناحيـة    الضغوط النفسية بالمرض النفسي واالتصال بينهما     وطارئة وقبول عريض بين عالقة      

ة    دراساتال أخرى تشير   ، بين تجربة أحداث الحياة الضاغطة     ارتباطيهوجود عالقة   بمرار  تباسالعلمي
       ). (Fink, 2010 فينك. وبداية نوبات الحقة من االكتئاب الرئيس

  
العديد من األبحاث العلمية أفادت بأن  Contrada & Baum, 2011)(  قنترادا وبوميشيرفي حين 

بأن الضغوط وهرمونات الضغوط  تحدث تغيرات كبيرة في األرقام المطلقة والحصص النسبية من              
  .كريات الدم البيضاء

  
 ومن جانب آخر تسهم  في ارتفاع ضغط ،الضغوط النفسية سبب رئيس من أسباب االكتئابكما أن 

 ، قوسقروف وأمراض أخرى كثيرة بما فيها السرطان،القلبوأمراض ، والسكتة القلبية، الدم

Cosgrove,2000) (في نفس المعنى يقدم هيراني وراثو Hariharan & Rath, 2008)( 
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إن االستجابة البيولوجية ولها عالقة مباشرة مع جهاز المناعة في الجسم، بأن الضغوط النفسية 
 الذي يقوم بزيادة حدة الطاقة البدنية )(Corticosteroids إفراز هرمون زيدللضغوط النفسية ت

، وكما لديه قدرة التدخل  وتثبيطهوالعقلية، ومن جهة أخرى لديه المقدرة على قمع  جهاز المناعة
 الدراسات واألبحاث تثبتأالمستمرة في تشكيل األجسام المضادة  وإضعافها وتدميرها، حيث 

 ومرض نقص المناعة ،يها نزالت البردالموثقة بجعل الشخص عرضة لمختلف األمراض بما ف
  ).اإليدز(
  
 لنتيجة مجموعة من العوامل النفسية (Contrada & Baum, 2011)شير قنترادا وبوم وي

ا من حياة الناس بشكل متزايد ءواالجتماعية والسياسية واالقتصادية؛ أصبحت الضغوط النفسية جز
لعب توالمتابعة لمعظم األمراض، وكما وحتمي، وأيضا عامال رئيسيا خالل التشخيص والعالج 

  .مراض من األعدددورا في نشأة 
  
أدخلت خدمة اإلرشاد التربوي بشكل تجريبي وكانت  1996)(منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام و

رسالة الوزارة نحو توفير خدمة اإلرشاد التربوي لجميع طلبة مدارس الوزارة من أجل إيجاد طالب 
شخصية متكاملة، محقق لذاته، متوافق مع من حوله، قادر على التكيف، يتمتع  بصحة نفسية و
  .)2009وزارة التربية والتعليم، (تواجهه وزيادة التحصيل األكاديمي ومواجهة مشكالت التي 

  
:  كثير من الضغوط النفسية والتحديات والمصاعب فـي عملـه ومنهـا            تربويوقد تواجه المرشد ال   

 الدور، نقص التدريب والتأهيل، ضغوطات العمل، عدم التقبـل          ءبغموض الدور الذي يقوم به، ع     
 ، وعمل المرشد في أكثر مـن مدرسـة  ،لدوره اإلرشادي في المدرسة من قبل طاقم العمل واألهالي    

 وعدم توفر المـواد والتجهيـزات لتنفيـذ         ، والعمل بعقود وغياب التثبيت    ،وعدم وجود غرفة إرشاد   
نظـام   و ة المهنية، باإلضافة إلى عدم وجـود وعـي لـذاتهم،          النشاطات، ضعف اإلشراف والمتابع   

  .) 2007النجاجرة، (و  ) 2009الخالدي،( انخفاض المعاش الشهري والترقيات والحوافز،
  

وعليه فإن حجم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها المرشد بصفته أحد أفراد الشعب الفلسطيني الذي               
 ومستمرة ناتجة عن العدوان اإلسـرائيلي وسياسـته         يعيش في هذه الفترة تحت وطأة ضغوط مهددة       

المتمثلة في الحصار واإلغالق والقتل والتدمير، وبالتالي فالمرشد يعاني من ضغوط متعددة مما يولد              
 بفقدان الحماسة السيما وأن جهودهم اإلرشادية مع الطالب قد ال تـؤدي إلـى تحقيـق      الديه إحساس 

لضغوط على المجتمع الفلسطيني، ولذا فهم يشعرون بأن عملهم         النتائج المرجوة في ضوء استمرار ا     
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غمـوض  غير فعال وال يتم تقديره، كما أنهم يتعرضون في كثير من األحيان إلى ضغوط ناتجة من               
  ).4:2009حجازي وصالح، (الدعم االجتماعي ومتطلباته، والظروف المادية فر ، وعدم تورالدو

  
  النفـسي للمرشـد     االحتـراق إلى أن    (Gold&Roth,1993)  تشير قولد وروث   اإلطاروفي نفس   

بمثابة الخطوة األخيرة في تطور المحاوالت غير الناجحة والفعالة من قبل الفرد في التعامـل مـع                 
 ومن أعراضه ، مهددة  لمدة كبيرة من الزمند، والظروف التي تعمجموعة متنوعة من الضغوطات

 وتغييـر   ،أمـراض القلـب   و ،األرقو ،الصداعو ،انالسرط، و نزالت البرد ، و األملخيبة  ، و اليأس
 .سلبيةال والحالة من اإليجابية إلى المعتقدات

  
 وقـيم   ، واتجاهـات  ،إن المرشد التربوي باألساس إنسان، مثقل بكل ما تحمله الحياة من مسؤوليات           

 وتحديات وصراعات كثيرة، وهذه األمور جميعها ال بد أن تـؤثر علـى              ، وخبرات سابقة  ،وأعباء
التعلـيم   (  وسـلوكه   المـسترشد  رلطريقة التي يفسر بها الظواهر األساسية حوله بما في ذلك أفكا          ا

  .)1999المستمر، 
  

إن مرشـدي   )Lambert,  Valeria,McCarthy ,2010( مكارتي وفاليريا والمبرت وأوضحت
وط المدارس في الواليات المتحدة هم عرضة أو معرضين إلى مستويات عالية ومؤذية مـن الـضغ          

 ت وأشارت العديد من الدراسات العلمية بأن الضغوط المزمنة تسبب عـدد مـن المـشكال               ،النفسية
، عدم الرضا المهنـي   ، و  الوظيفي ، واالحتراق ترك المهنة ، و  النفسي ، واالحتراق  والعاطفية ،الصحية

اسـة   در ، وأن خفض الشعور باإلنجاز الشخصي   ، و فقدان الطاقة و ، الوظيفي االلتزامتنبؤ سلبي عن    و
 ،المدارس لمساعدتهم في مواصـلة العمـل بفعاليـة        في   ضروري جداً للمرشدين      أمر الضغوط هو 

  .النفسي والوظيفي االحتراق وحمايتهم من ، والتغلب عليها،ومواجهة التحديات
  

 يواجهها التي  النفسية للضغوط السلبية النتيجة هو النفسي االحتراق أن) 2006:2، المطوع(وأكد 
  :لعملهم، ومن مظاهر السلبية للضغوط النفسية على المرشد التربوي  تأديتهم أثناء  فيالمرشدون

  .الرضا بعدم والشعور ، الدافعية مستوى انخفاض. 1
  .العمل وزمالء المسترشدين وبين ، بينه الجافة العالقة اآللية. 2
   .واالنفعالي البدني واالستنفاد ، باالستنزاف الشعور. 3
 المراقـب مـن   دور إلـى  بـالنزوع  المهنـي  االغتـراب  وبروزة، المهني مرشدال هوية ذوبان. 4

وكتابـة   ،الغيـاب  وحـصر  وإخـراجهم  ،الطـالب  كإدخـال  ،اإلداريـة  الجوانـب  ةمارسم خالل
   .التعهدات
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    مشكلة الدراسة  وأسئلتها2.1

  
لتكيف لـدى   اتجهت هذه الدراسة الحالية لدراسة متغير الضغوطات النفسية وعالقته باستراتيجيات ا          
في حين تعد   المرشدين التربويين، حيث أنهم يمثلون شريحة من العاملين في وزارة التربية والتعليم،             

  ،النفـسي  اإلنهاك مهن أطلق عليها أن حد بالضغوط إلى تتسم التي المهن أبرز منمية التعلي المهن
 مشكالت مع يتعاملون نهم أل االحتراق النفسي الضغوط النفسية وبالتالي إلىحيث تسبب للمرشدين

 يعكـس  التعليمية، مما المراحل كل في والعاطفية والجسمية واالجتماعية النفسية بأنواعها الطالب
  ). 2006،المطوع( واليأس القلق أو االرتباك والخوف أو ،الغضب مشاعر المرشد لدى

  
لـصحة  جـال ا ن العاملين المهنيين فـي م  إHuey, 2007:23-24)( هوي وفي نفس المعنى تذكر

 المعـالج الـوظيفي   اجتمـاعيين و  عاملين   و ينيأطباء نفس  و مرشدين و يني نفس ناخصائييالنفسية من   
مطالـب  اللـى   إ ويرجـع ذلـك      إلحتراق النفسي،  عرضة للضغوط النفسية وا    ن يكونو الممرضينو

  .العمل  في بيئة انفعالياًالمشحونة 
  

ديات والضغوطات النفسية بطريقة غير سوية       والتح تإن مواجهة المرشدين التربويين لهذه المشاكال     
 الحتـراق ا :إلـى  بيولوجية واجتماعية و وظيفية مما يعرضـهم      أثيرات نفسية و  ومزمنة يقود إلى ت   

، كلاأل و  النوم ، واضطرابات الوسواس القهري ، و كتئابالا، و القلق ، التوازن النفسي  ختالل وا النفسي
تغيـب عـن    ، و اإلحباط، و  واإلجهاد النفسي  ،ترتوال، و  النفسجمية ضطرابات، وا كيف الت ضطرابوا

 وتكوين اتجاهـات سـلبية      ،   ومعنويات منخفضة  ،سلبية اتجاه العمل والمستفيدين    تجاهات، وا العمل
) 2003العلـي ،  ( و ) 2011عابدين،(و) 2002الزيود،  .(الشعور بالعجز  و ، و العدوانية  ،على الذات 

ووليكرسون    (Marini &Stebnicki, 2009)ومارني و ستيبنكي )2006القريوتي والخطيب ،(و

)Wilkerson, 2009 ( و سشوفيلي وقرينقالس( Schaufeli & Greenglass, 2001)  وهـوي 
)Huey, 2007 (ت و إيليو)Elliott, 1996.(   
  
ـ            من خالل و  التكيـف   إن ما تشهده العملية اإلرشادية من تحديات وصعوبات وضغوطات نفسية ، ف

التربوي في زيادة قدرته ومرونته النفسية على مواجهـة الـضغوطات           النفسي أصبح مهما للمرشد     
وتخطيها وتجاوزها بشكل سـوي، والتعـافي مـن التـأثيرات الـسلبية لهـذه               ،  النفسية والتحديات 

  .الضغوطات
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  :د مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسوفي ضوء ما تقدم يمكن تحدي

لدى المرشدين التربويين فـي مـدارس شـمال     ما عالقة الضغوطات النفسية باستراتيجيات التكيف       
  الضفة الغربية الحكومية؟

  :وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

  درجة الضغوط النفسية لدى المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية الحكومية؟ما . 1
مـدارس شـمال الـضفة الغربيـة        ستراتيجيات التكيف لدى المرشدين التربويين في       ما درجة ا  . 2

 الحكومية؟

متوسطات درجة الضغوط النفسية لدى المرشدين التربويين في مدارس هل توجد فروق بين . 3
الجنس، والعمر، والحالة االجتماعية، :(شمال الضفة الغربية الحكومية تعزى إلى المتغيرات التالية

 ؟)ص الدراسيالتخصوالمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، ومكان السكن، و
ستراتيجيات التكيف التي يستخدمها المرشدون التربويون      امتوسطات درجة   هل توجد فروق بين     . 4

للتكيف مع ضغوطهم النفسية في مدارس شمال الضفة الغربية الحكومية تعـزى إلـى المتغيـرات                
ـ وسنوات الخبرة،   ومكان السكن،   والجنس، والعمر، والحالة االجتماعية،     :(التالية ل العلمـي،   المؤه

  ؟)التخصص الدراسيو
في ن يستراتيجيات التكيف للمرشدين التربوياهل توجد عالقة بين درجة الضغوطات النفسية و. 5

  ؟مدارس شمال الضفة الغربية
  
  

    فرضيات الدراسة3.1
  

بين متوسطات  )α ≥ 0.05( ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو: الفرضية األولى
دين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي ستجابات المرشا

   . الجنسرمتغيتعزى إلى   تواجههم
  

بين متوسطات  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: الفرضية الثانية
ية التي ستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسا

  . العمر متغيرتعزى إلى تواجههم
بين متوسطات  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: الفرضية الثالثة

ستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي ا
  . متغير الحالة االجتماعيةتعزى إلى تواجههم
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بين متوسطات  )α ≥ 0.05(ى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو: عةالفرضية الراب
ستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي ا

  . متغير مكان السكنتعزى إلى تواجههم
ن متوسطات بي )α ≥ 0.05(مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : الفرضية الخامسة

ستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي ا
  . متغير سنوات الخبرةتعزى إلى تواجههم

بين متوسطات  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية السادسة
ة الغربية حول الضغوطات النفسية التي ستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفا

  .  متغير المؤهل العلميتعزى إلى تواجههم
بين متوسطات  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: الفرضية السابعة

ستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي ا
  .تغير التخصص الدراسي متعزى إلى تواجههم

بين متوسطات  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: الفرضية الثامنة
يات التكيف مع ستراتيجاستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول ا

   . الجنسمتغيرلمرشدين التربويين  تعزى إلى لدى االضغوطات النفسية 
بـين متوسـطات    )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: لتاسعةالفرضية ا

يات التكيـف مـع     سـتراتيج استجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول          ا
  . العمرمتغيرلمرشدين التربويين  تعزى إلى ا  لدىالضغوطات النفسية
بين متوسطات  )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوىال توجد فروق ذات داللة: الفرضية العاشرة

ستراتيجيات التكيف مع استجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول ا
  . الحالة االجتماعيةمتغيرلمرشدين التربويين  تعزى إلى لدى االنفسية الضغوطات 

 بين )α ≥ 0.05(مستوى إحصائية عند ال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الحادية عشرة
يات ستراتيجإستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول إمتوسطات 

  . مكان السكنمتغيرلمرشدين التربويين  تعزى إلى ا  لدىالتكيف مع الضغوطات النفسية
 بين )α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الثانية عشرة

يات ستراتيجاستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول امتوسطات 
  . سنوات الخبرةمتغيرلمرشدين التربويين  تعزى إلى ا  لدىالتكيف مع الضغوطات النفسية

بـين   )α ≥ 0.05( وىال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـست    : الفرضية الثالثة عشرة
سـتراتيجيات  االمرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربيـة حـول           ستجابات  إمتوسطات  

  . المؤهل العلميمتغيرلمرشدين التربويين  تعزى إلى ا  لدىالتكيف مع الضغوطات النفسية
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بـين   )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى   : الفرضية الرابعة عشرة
يات سـتراتيج ان في مدارس شمال الضفة الغربيـة حـول          ستجابات المرشدين التربويي  امتوسطات  

  . التخصص الدراسيمتغيرلمرشدين التربويين  تعزى إلى لدى االتكيف مع الضغوطات النفسية 
 )α ≥ 0.05 (رتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى اال توجد عالقة : ةالفرضية الخامسة عشر

  .يف للمرشدين التربويينستراتيجيات التكابين درجة الضغوطات النفسية و
  

 )α ≥ 0.05(عند مـستوى     ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية         :الفرضية السادسة عشرة  
البعـد الجـسمي، البعـد العقلـي        (بين استراتيجيات التكيف مجتمعه ودرجة الضغوطات النفـسية         

  . الغربيةللمرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة) والمعرفي، االجتماعي والمهني
  

    أهمية الدراسة4.1
  

العمليـة   فـي     ولها دور رئيس   ،وء على شريحة مهمة    وإلقاء الض  هاتركيزتبرز أهمية الدراسة في       
  مستوى نحو سوي،  وفي تحقيق    وبنائها على   مية  شخصية الطالب     في تن  بالغثر  أالتربوية، مما له    

تلخيص أهميتها في عدد مـن النقـاط         المحلي، ويمكن       في المجتمع  عال من درجة  التكيف النفسي     
  : كاالتي

 حيث تقوم )في حدود علم الباحث (  في الضفة الغربية من الدرسات القليلة هذه الدراسة دتع.  1
بتسليط الضوء على موضوعين مهمين في حياة المرشد، وهما الضغوط النفسية واستراتيجيات 

  . التكيف
ات درجة الضغوط النفسية لدى المرشدين التربويين متوسطتساعد في التعرف على الفروق بين . 2

سنوات الخبرة، ومكان السكن، والجنس، والعمر، والحالة االجتماعية، :(تعزى إلى المتغيرات التالية
  .)التخصص الدراسيوالمؤهل العلمي، و
ستراتيجيات التكيف التي يستخدمها امتوسطات درجة تساعد في التعرف على الفروق بين . 3

الجنس، والعمر، :(دون التربويون للتكيف مع ضغوطهم النفسية تعزى إلى المتغيرات التاليةالمرش
  ).والتخصص الدراسيالمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، ومكان السكن، ووالحالة االجتماعية، 

حل المشكلة، والتقبل والثقـة،     : (والفعالة مثل ستراتيجيات اإليجابية   تسليط الضوء على أهمية اال    . 4
  . ومدى مناسبتها للتقليل من أثار الضغوط والتحكم بها، في التكيف)وإعادة البناء المعرفي

قد تساعد هذه الدراسة القائمين والمهتمين في مجال الصحة النفسية على إعداد برامج إرشـادية               . 5
  .وتوجيهية وتدريبية مناسبة لعمل المرشد التربوي
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 الضغوطات النفسية واستراتيجيات التكيف لدى التعرف إلى طبيعة العالقة بين درجات. 6
  .المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية الحكومية

  
 أهداف الدراسة  5.1

  
  :ة إلىتهدف هذه الدراس

  التعرف إلى درجة الضغوط النفسية لدى المرشدين التربويين. 1
  .ويينالتعرف إلى درجة استراتيجيات التكيف بين المرشدين الترب.  2
متعلقـة بالمرشـدين     الفروق في درجة الضغوطات النفسية تبعا للمتغيرات ال        التعرف إلى داللة  . 3

مكـان  و ،نوع التخصص و ،المؤهل العلمي ، و سنوات الخبرة ، و العمرو ، نوع الجنس  :التربويين مثل 
    .االجتماعيةالحالة و ،السكن

متعلقة بالمرشـدين   كيف  تبعا للمتغيرات ال    ستراتيجيات الت  ا  درجة  الفروق في التعرف إلى داللة    . 4
مكـان  و ،نوع التخصص و ،المؤهل العلمي ، و سنوات الخبرة ، و العمرو ، نوع الجنس  :التربويين مثل 

    .االجتماعيةالحالة و ،السكن
تفيد الدراسة في التعرف على ترتيب استراتيجيات التكيف المستخدمة حـسب رأي المرشـدين              . 4

  .ع الضغوط مرتبة بحسب درجة تأثيرها وأهميتهاالتربويين في تعاملهم م
  

    متغيرات الدراسة6.1

  
  : ةلالمتغيرات المستق .1

   وذكر أنثى : مستويان وله : الجنس 
 ، )40 مـن    أقـل  – 30مـن    (،) سنة   30 من   أقل : (وهي مستويات أربعة وله : العمر 
             .)فأكثر – 50من (،)50 من أقل – 40من(
  .مدينة ، بلدة ، قرية ، مخيم : مستويات ربعةأوله : مكان السكن 
  .أرمل، متزوج، مطلق، أعزب:  مستويات أربعةولها : الحالة االجتماعية  
 9 من  أقل – 5من ( ،)  سنوات5 من أقل: (مستويات أربعةولها : سنوات الخبرة 

  .)فأكثر سنة 15من  (،) سنة 15منأقل   – 9من(  ،)سنوات
  .، دبلوم عال، ماجستير، غير ذلكسبكالوريو:  مستوياتأربعةوله : المؤهل العلمي 
إرشاد  ،  علم نفس،خدمة اجتماعية،علم اجتماع : وله خمسة مستويات: التخصص الدراسي 

  .غير ذلك ، نفسي
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سـتراتيجيات تكيـف     التي تواجه المرشـدين التربـويين وا       الضغوطات النفسية : المتغير التابع . 2
  . ت النفسيةالمرشدين التربويين مع الضغوطا

  

   الدراسة محددات7.1
  

الفصل الثاني   (  وهي  فيها الدراسة  أجريت هذه الدراسة بالفترة الزمنية التي       تتحدد: الزمانيالمحدد  
  ).2011-2010( من العام الدراسي،

 قلقيليـة ، و نابلس، و جنوب نابلس و ،سلفيت( مديريات شمال الضفة الغربية     ب وتحدد: الحدود المكانية 
 )طوباس، وجنين و،طولكرمو 

تتـألف مـن    وتتحدد بالعينة التي تم اختيرت واعتبرت ممثلة للمجتمع األصـلي، و          : الحدود البشرية 
مـديريات  ل التابعـة مدارس الحكومية   ال في تربوي ال رشادإل الذين يعملون في ا    ينالمرشدين التربوي 

  .شمال الضفة الغربية
الباحث واعتبرت مناسـبة لتحقيـق أهـداف هـذه          وتتحدد بأداة الدراسة التي أعدها      : أداة الدراسة 

  .الدراسة
  

   مصطلحات الدراسة 8.1
  

 مفرطة وتتجاوز نهاأب يتم تقييمها معرفيا من قبل الفرد أو خارجيةمطالب داخلية : الضغوط النفسية
  )Lazarus & folkman,1984:52(الزروس وفولكمان،  .مصادره

  

صل عليها الدرجة التي يحب لضغوط النفسية إجرائياوتعرف ا: التعريف اإلجرائي للضغوط النفسية
  . التي أعدها الباحث لتحقيق أهداف هذه الدراسة الضغوط النفسية ستبانهاعلى المرشد التربوي 

  
أو سلوكه ليـستجيب لـشروط       الفرد بناءه النفسي     تعديل من خاللها     يتم العملية التي : التكيف النفسي 

  ). 2009العلمي،والخالدي (لنفسه الشعور بالتوازن والرضاويحقق إلجتماعي الطبيعي واالمحيط 
  
عملية األفكار والسلوكيات المستخدمة إلدارة المطالـب الداخليـة والخارجيـة           :ستراتيجيات التكيف ا

  )Lazarus & folkman,1984( الزروس وفولكمان. يمه معرفيا بأنه ضاغطيللوضع الذي يتم تق
صل عليها الدرجة التي يحب وتعرف االستراتيجيات التكيف: يفاإلجرائي إلستراتيجيات التك المعنى

  . التي أعدها الباحثستراتيجيات التكيفا ستبانهاعلى المرشد التربوي 
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 ،الـذات جل زيادة مفهوم    أ تقديم المساعدة الفنية المتخصصة للفرد والجماعة من         "":إلرشاد النفسي ا
 أبـو  وحمدي  (""المناسبة للتكيف والنمو السليم      القرارات   تخاذاووتطوير القدرة على حل المشكالت      

  .)47: 2006 طالب،
 وتـدرب   اعد له أرشاد النفسي وتخصص فيها و    إلامهنة  متهن  اهو الشخص الذي    "": المرشد التربوي 

  )56: 2008 الداهري،"" (رشاد المدرسي في المدرسةإل ومارس حاالت ا،عليها
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 ار النظري والدراسات السابقةاإلط: الفصل الثاني
 

  
        اإلطار النظري 1.2

  
   األدب التربوي المتعلق بالضغوط النفسية-   أوال1.1.2
   األدب التربوي المتعلق بالتكيف النفسي واستراتيجيات التكيف-    ثانيا1.2.2

  
  

      الدراسات السابقة1.3

  
   الدراسات السابقة العربية- أوال1.1.3
  الدراسات السابقة األجنبية  - ثانيا2.1.3
   ملخص الدراسات السابقة- ثالثا3.1.3
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  الفصل الثاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   اإلطار النظري1.2

  

   األدب التربوي المتعلق بالضغوط النفسية-أوال
  

    مقدمة1.1.2
  

لَقَد خَلَقْنَا :(ىحيث يشير القران الكريم في قوله تعال، وجوده منذ اإلنسان الضغوط النفسية الزمت
حياة اإلنسان منذ أن بدأت على هذه األرض،هي حياة مكابدة ومشقة ال و ،)5:البلد(،) الِْإنْسان ِفي كَبٍد

  .)5 : 1994عبد الرحمن،و الشناوي(تخلو من الضغوط وإن تعددت مصادرها وتباينت شدتها 
  
 واقتـصادية  اجتماعية المعقدة التي تظهر وتتوهج في مجاالت         اإلنسانية هر الضغوط من الظوا   دتعو

وسـلوكية وعاطفيـة     بيولوجيـة،  و ونفسية ومهنية ويكون لها نتـائج ومخرجـات نفـسية          وثقافية
ال يمكن ألي  بأنه ) Lazarus & folkmans, 1984(  الزروس وفولكمانويذكر، )1999رشيدي،(

   اأحد سواء أكان عالم  ـ  في أي حقل من العلوم       ا أم باحثً  ا أم دارس  ن  دون أ   واالجتماعيـة  ةالبيولوجي
رتـبط بميـادين الـصحة الجـسمية     ا وهذا المصطلح  (stress)يقف ويتعرض لمصطلح الضغوط

 ونغ و ونغ    وفي المقابل يرى     التجارة والتربية،  و السياسةاالقتصاد و  وأصبح يشمل ميادين     ،والنفسية
)Wong &Wong,2006 (خطيـراً   ويشكل تحـدياً ،أنها مفهوم ديناميكي متعدد األبعادالضغوط ب 

  .لعلماء النفس في دراسته وتعريفه
  

  :  مفهوم الضغوط2.1.2
  

 وقصد به في ذلك الحين المشقة ، أوائل القرن الرابع عشراستخدامه في مابدأ مصطلح الضغوط قدي
ويدل مصطلح  )Laszarus ,1991(، والزروس )2007، يوسف(والمحنة واألسى  والعسر

الضغوط في األصل على مفهوم هندسي إشارة إلى حجم الضغوط الخارجية مثل الوزن والقوة 
( ومن جهة أخرى يرى ، )Wong & wong, 2006 (، ونغ و ونغهيكلية المواد وتأثيره على

 وهو يعني القوة التي والميكانيكا،بأن مصطلح الضغوط مقتبس من علم الفيزياء ) 2000الزراد، 
  . وتبدل من حجمه أو شكله، وفي علم النفس يقصد به التوتر النفسي الشديد، خرآ ءضغط على شيت
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الطلب على الطاقـة الجـسدية أو        ( اإلنجليزيةمعناه في قاموس اللغة     ) stress (إن كلمة الضغوط  
ر  يشيوفي نفس اإلطار ،)Crum, 2000(، قرامهي التي تسبب الطلب المحنة العقلية، وإن الشدة أو

 اللغـة   نها جاءت فـي   أ إلى الضغوط    )1999الرشيدي،(و) 1994 ،الشناوي وعبدالرحمن (كل من   
  : لتشير إلى ذات المصطلح وهيثالثة مصطلحاتباإلنجليزية 

  .فيشير إلى الحدث نفسه، وقوع الضغط على الفرد بفعل الضواغط: )Stress( الضغط .1
ي تكون موجودة في مجال بيئة الفرد بشكل  أو المسببات التاألحداث: )Stressor( الضواغط .2

   . وتكون داخلية أو خارجية، عام
 التي يظهر فيها الفرد أعراض الضغوط االنضغاطعبارة عن حالة ): Strain (االنضغاط .3

  .)تعب  ومكتئب وقلق ومتوتر(مثل النفسية 
    

 انفجار جراءيس نفسي  وليانهيار عصب اخالل الحرب العالمية األولى كانت النظرة للضغوط بأنهو
كانت النظرة للضغوط فأما في الحرب العالمية الثانية و ، القذائف مما يسبب إتالف خاليا في الدماغ

يكية النفسية بسبب ضغوطات معركة الحرب، وكان التركيز على الدينام) عاطفي نهيارا( نفسية بأنها
 واالجتماعية االقتصادية: ثلوطات الحياة العامة المختلفة مبعد الحرب كانت ضغوط، للضغو

  .(Lazarus , 1991 ) ، الزروس الحياةت ومشاكالواألسرية
  
  نتيجة التطور الذي يـشهده العـالم        ال محالة منه   يأتيهي   الضغوط النفسية مصطلح عالمي وبد     إن
ده تطوراً علمياً وتكنولوجياً لم يشه    األخيرة  عاماً  في الخمسين    وهو جزء من الحياة حيث شهد العالم      ،

 والـسياسية   االقتـصادية  حيث  يتصف بعصر السرعة والتغيـرات          سبقتها،    عام خمسة االف منذ  
 أوقـات  الضغوط النفسية ظاهرة لها معان مختلفة تماما فـي           ،  وتعد   والثقافية والعلمية  واالجتماعية

 شامبليونأشار ، في حين )(Fink, 2010 ، فينك األفرادلمختلف و  ،مختلفة وتحت ظروف مختلفة
 في تحديد مفهوم للـضغوط  واختالفإلى وجود تباين ) Chamberlain & Lyons, 2006(وليونز

 .وإن األفراد يستخدمون مصطلح الضغوط في اللغة بمختلف الطرق

 ويتم تداوله في المنازل وأمـاكن العمـل         ،  أكثر شيوعاً   اآلنأصبح موضوع الضغوط النفسية     وقد  
قتـصادات  ح العالم أكثر تعقيداً من حيـث اال       حيث أصب  من أي وقت مضى،      بشكل أكبر والمدارس  

خضوع لمعايير الـسالمة     وال ،األسرة و ،قضايا الشخصية  وال ،االقتصادية والبنية   ،المتغيرة والمنافسة 
 ،التفتـيش علـى المبـاني الـشاهقة        و ،المواصالت و ، واألماكن العامة  ، الطرقات  وإزدحام ،العامة

التي يمكن أن تتـراكم     التحديات وأحداث الحياة اليومية     ن   هذه ليست سوى عدد قليل م      ،والمطارات
  (Kahn, 2006 ) ، كاهناألفرادمستوى الضغوط النفسية لجميع من وتزيد 
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  :  تعريف الضغوط النفسية3.1.2

  
 وصف الضغوط كمثيرات،  من في تعريفهم لمفهوم الضغوط ، فمنهمونختلف العلماء والباحثا
 نظر للضغوط كعالقة بين المثيرات منهم منو تجابات، تعامل مع الضغوط كاسمنهم منو

  : ويمكن توضيح ذلك بحسب االتي،واالستجابات
على الشخص ويكون  تؤثرو ظروف أو أحوال أكثر شيوعاً  عنوهي عبارة: راتالضغوط كمثي. 1

 ،والخصائص العصبية) رغبات الجنسيةالو ، الجوع( ناشئة من الشخص نفسه مثلةدرها داخليامص
ضواغط أو مثيرات مشقة ب التي يعيش فيها، والتي يمكن تسميتها االجتماعيةفي البيئة ارجية أو خ

، كما ورد في الزروس )(Lazarus & Cohen, 1977 الزروس وكوهين  قام وقد،)متعبة(
لبيئية إلى ثالثة بتصنيف الضغوطات ا  )(Lazarus & folkman , 1984 : 12-13 وفولكمان 

 غالبية ىتؤثر عل و،)مدمرة ( كارثية بأنها وغالباً ما يشار إليها ،تغيرات الكبيرةال :أنواع، كما يلي
 ،السجن و،الترحيل و،الحروب و،األعاصير : وتكون خارج سيطرة الفرد مثل،كبيرة من األفراد

 من قليل عدد أو واحد شخص على تؤثر التي الكبيرة التغيرات، وهناك سجن وال،زالزلوال
 فاةو: مثل نفسه الشخص على امحدود  تأثيرها ويكون السيطرة نطاق ارجخ وتكون  األشخاص
 وهي الحياة متاعب أو منغصات، باإلضافة إلى مرض، ولعم من تسريح، وطالق، وقريب شخص
.  اليومية الظروف  في مواجهتها يتم مدمرة أو كارثية غير ولكن ضاغطة حياتية تجارب عن عبارة

 وانفعالية ونفسية بيولوجية أفعال ردود أو للمثيرات الفرد تجابةسا هوو: كاستجابات الضغوط .2
  . الضاغطة الحياة مواقف أو المثيرات على

 بأن الرأي هذا أصحاب من العلماء ينظرو: واالستجابات المثيرات بين كعالقة الضغوط. 3
  .واالستجابة المثير بين ما تفاعل عملية عن عبارة الضغوط

  
  :يلي كما النفسية، وطالضغ تعريفات بعض وهذه

حـساسا  إ وجود عوامل وعناصر ضاغطة على الفرد تسبب له          إلى يشير مفهوم الضغوط النفسية      -
  ويترك  الـضغط النفـسي        ،الفرد مقدرته على التوازن   يفقد   هذه العوامل    ازديادبالتوتر، وفي حالة    

 الفـرد  ن طريقـة تفكيـر     مصادر الضغط  م    تحدثارا على الفرد من ناحية نفسية وجسمانية، وقد         آ
  ).1999 ،التعليم المستمر( لبيئته والظروف المحيطة به وإدراكه

 هـذا الطلـب، بـل هـو أي عـائق           التكيـف مـع    أو أعبـاء   الجسم والعقل للتوترات   ستجابةا -
قد تكون   هذه التدخالت  و للفرد، والمادية يزعج الحالة الصحية والنفسية والجسدية     أوش  يشو أن يمكن

  .) (Kahn, 2006:344 كاهن. العشوائية ألوضاع تهدد حياتهم المضايقات مجموعة من
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 تلك الظروف المرتبطة بالضغط والتوتر والشدة الناتجة عن المتطلبات التي تستلزم نوعـاً مـن                -
  .)96: 2008 عثمان،(.ثار جسمية ونفسيةآ ذلك من عن وما ينتج ،إعادة توافق الفرد

 
حدوث  فيرى الضغوط باعتبارها )(Cranwell-Ward & Abbey, 2005:28أما قرنويل وأبي- 

  .عدم توازن في المنظور بين الضغوط  والموارد الالزمة للتعامل مع وضع معين
 
  حادة ومستمرة، وأيضا هوانفعاليةستجابة ان يؤدي إلى أ أنهأي تغيير داخلي أو خارجي من ش - 

تجابات من جانبه ليتكيف ويتوافق مع ساالحمل الذي يقع على كاهل الكائن الحي وما يتبعه من 
 .) 23: 2006حشمت وباهي،(التغيير الذي يواجهه 

عملية  تتجاوز فيرى الضغوط على أنها )  (Contrada & Baum, 2011:1  أما قونترادا وبوم - 
أو تفوق قدرة العضوية أن تتعامل أو تتكيف مع المطالب البيئية مما يؤدي إلى تغييرات نفسية 

   .             وبالتالي تعرض الفرد إلى خطر األمراض،ةوبيولوجي
 إستجابة غير محددة يدلي الجسم بها  أي  للضغوط بأنه )(Kahn, 2006:322ويشير كاهن   - 

   .طلب عليه، وهو أكثر من توتر عصبي فحسب
  

سـتجابة الفـرد لألحـداث أو       امفهوم يشير إلى درجة     بأنها  الضغوط  ) 2: 2001اإلمارة،( ويرى  
لمتغيرات البيئية في حياته اليومية، وهذه المتغيرات ربما تكـون مؤلمـة تحـدث بعـض اآلثـار                  ا

مع أن تلك التأثيرات تختلف من شخص إلى آخر تبعاً لتكوين شخصيته وخصائـصه               الفسيولوجية؛
 .النفسية التي تميزه عن اآلخرين، وهي فروق فردية بين األفراد

ستجابة عاطفية وجـسدية  ا  إلى الضغط النفسي باعتباره) (Brunero, 2006:10 ويشير برينور -
 وعندما يتصور أو ينظر الفرد إلى عدم توازن بين مطالـب الموقـف              ،  للموقف الذي تم مواجهته   

  .المواجه وبين مصادره الخاصة للتعامل مع الموقف الضاغط 
  

 حالة خارجيـة   إشكالية داخلية أوفيصفه باعتباره(Wong &Wong, 2006:38) أما ونغ و ونغ 
عمليـة  وتبدأ   لدى الشخص وتدعوه في أي شكل من األشكال إلى التعامل معها             اتخلق توتراً وضيق  

الضغوط  من خالل التقييم المعرفي للحالة أو الوضع المحدد، والحالة الخارجية تكون أحداث الحياة               
  .الرئيسية أو متاعب الحياة اليومية  
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 حالة غير سارة من اإلثارة العاطفية التي  للضغوط بإعتبارها (Leong, 2008:882)فيشير ليونق 
 خطيرة أو مهددة، ويكون مصحوبا بتغيـرات فـسيولوجية          دونهايعاني منها الفرد في الحالة التي يع      

 .وسلوكية ومعرفية
عالقة تفاعلية بين الفرد   فيرى الضغوط النفسية على أنها(Lazarus, 1991)أما الزروس  - 

 وهما التقييم ،ن التعريف يكون هناك مفهومان أساسيان يتوسطان العالقة التفاعلية وضم، والبيئة
  .  المعرفي والتعامل

 تغير داخلي أو خارجي من شأنه أن يؤدي إلى  على أنه )118: 1998 ،إبراهيم( ويحدده - 
  .ة حادة ومستمرانفعاليةستجابة ا

أو ضمني للتوازن، ويمكن أن يستخدم بمثابة تحديد حقيقي   )(Joshi, 2005:26ويصفه جوشي  - 
 أو يولوجيةستجابات فسا  التي تهدد الفرد التي تستجلب أو تسبب ردود فعل أواألحداثفي وصف 

   . من التوازناوتكون جزءسلوكية 
 :النفسية بأنها الضغوط )Lazarus & folkman , 1984:19(  الزروس وفولكمانويرى

 من قبل الشخص، ووجود حالة تتجاوز ايمها معرفييتي يتم تقعالقة خاصة بين الشخص والبيئة ال.1
  .مصادره وتعرض رفاهيته إلى الخطر

  . بين الفرد والبيئة ماأفضل طريقة لمشاهدة عملية الضغوط النفسية هو كما يحدث في التفاعل. 2
  
   طرق رئيسية ف الضغوط بثالثيمكن تعري) Chamberlain & Lyons, 2006(بالنسبة ل و
ين أحداث الحياة، الظروف المزمنة، األفراد الذ(  في البيئة يؤدي إلى هذا التفاعل ءشي: يرمث. 1

  .)يعيشون في ظروف مكتظة ومزدحمة
  . ونفسية خالل التفاعل مع الحدثسيولوجيةردود فعل ف: ستجابةا. 2
  .عملية التفاعل بين الفرد والبيئة وعالقة التأثير بين المثير والعضوية . 3
، العمل، و  العائلية تالمشاكال (: أي تغيير في األحداث الخارجية مثل      أنهب يعرفه ف )2002 ،هي با (أما
من شأنه  )  والهرمونية ،تغيرات العضوية ،  و  اإلصابة بالمرض (: األحداث الداخلية مثل   أو )السفر  و

 . حادة ومستمرةانفعاليةستجابة اأن يؤدي إلى 
وجود عدة تعريفات لمفهوم الضغوط مما أدى  على ) James & Ice ,2007(جيمس وأيسوأكد 

 مختلفة  مصطلح الضغوط لإلشارة على األقل إلى ثالثة محتوياتاستخدمإلى إرباك الباحثين، وقد 
، يولوجينظام التجهيز النفسي والفس والمدخالت أو المحفزات: من عملية الضغوط النفسية

   .واالستجابةالمخرجات أو ردة الفعل و
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   الضغوط عأنوا  4.1.2
  

 , Lazarus ) ، و الزروس )Chamberlain & Lyons, 2006(شامبليون وليون  يشير كل من

  :إلى نوعين من الضغوط النفسية،  وهما كما يلي) 1991
 قد تكون قوة دافعة األحيان الضغوط النفسية في بعض على اعتبار أن: اإليجابيةالضغوط . 1

أهدافه وتنفيذ نشاطاته، ألن تحقيقيا لقيام الشخص على  ومصدراً للنشاط ودافعاً حيواإيجابي 
  .الضغوط في الحد المسموح والمقبولمتطلبات مجريات الحياة تتطلب كمية قليلة من 

  .وفي حالة زيادة كمية الضغوط تصبح قوة مؤذية وضارة على صحة الفرد: الضغوط السلبية. 2
    

 تكون فرصة للنمو والنضج وزيـادة القـدرة   بأن الضغوط اإليجابية )  1999،ماكمين(أوضح وقد 
ـ  أمـا الـضغوط      ،   ويكون التعامل معها إيجابيـاً     ،واالبتكار واالنسجامعلى التكيف والتقبل      سلبيةال

يتعامل معها الشخص بطريقة سيئة وسلبية مما يؤدي إلى فقدان القدرة علـى التكيـف والتعامـل                 ف
ضغوط ليست إيجابية أو سيئة  ولكن طريقة تفكير         ، فال واالكتئابوالشعور بالتعب واإلرهاق والقلق     

 .لشخص  هي التي تعطي معنى للضغوطا
  

  في مجال الضغوط النفسية  وجهودهم   إسهامات بعض العلماء5.1.2
  

  للضغوط ةالبيولوجيستجابة  إلى االاأشارومن العلماء الذين ) (Cannon,1932 كانون يعد 
 الفعل حيث  تبدأ رد أولى أساسية وبدائية غير طوعية في ستجابةا، وهي )fight-flight(ستجابة اب

 السمبثاوي الذي ينشط في : يحتوي على نظامينالذياإلستجابة من الجهاز العصبي الالرإدي 
 ويرى؛ واسترخاءسمبثاوي الذي ينشط عندما يكون الشخص في حالة هدوء ا وبار،ظروف التوتر

؛  تبدأ عندما يدرك الشخص التهديد الضغوط تنشأ أو في ظل ظروفةالبيولوجيستجابة  اال أنكانون
لمواجهة الحالة   وتعبئتها موارده بحشد وتنشيطه الجسمزحيث يقوم الجهاز السمبثاوي بتحفي

دلين في مجرى الدم، وبالتالي يقوم الجسم ا األدرنالين والنورهرموني أو الطارئة بتفريغ االنفعالية
ستجابة سلوكية للهجوم أو اال بد منه وتحويله إلى حركة وبضبط النشاط والتحفيز المكثف الذي 

 المتصلة في ةالبيولوجيمن خالل دراساته المبكرة بالعمليات ، و)الكر والفر(دفاع أو الهروب ال
 االستقرار لوصف عملية الحفاظ أو الصيانة على )(Homeostasisبتكر مفهوم التوازن ا ،الضغوط

ستجابة  تكيفية أو اهو )  دفاع –هجوم  (مصطلح كانون عتبرا ،يلداخلي في مواجهة التغير البيئا
ستجابة السريعة للتهديد أو الضغوط، وفي حالة  الضغوطات حيث تمكن الكائن من االتوافقية مع
 ولم يكن الكائن قادراً على المواجهة والتعامل مع الضغوط والتهديدات ةالبيولوجي االستثارة استمرار
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 لها نتائج سلبية على حالته الجسمية يكونم التعرض لها بشكل مستمر ومزمن أو الهرب وتجنبها وث
 & Hariharan)  وهيراني وراث(McEwen& Lasley, 2002)ماكوين ولزلي .والنفسية

(Rath,2008  وجيمس وأيس) (James & Ice ,2007.   
  

الضغوط النفسية، في    وأبدعوا في مجال     اأسهمو من العلماء الكبار الذين      )Selye(  هانز سيلي  ويعد
بداية أبحاثه الطبية الحيوية على الضغوطات البيولوجية والنفسية التي يجريها على الحيوانات، ثـم              

 وقد بدأ فـي إحـداث الحيـاة الرئيـسية أو            ، إلى دراسة أثر الضغوطات النفسية على األفراد       نتقلا
 ةالبيولوجيستجابة  غوط  باال  ه عالقة الض    ناقش في    وشامال امطار عا إالصدمات المؤلمة حيث وضع     

 وتتكـون ، General Adaptation Syndrome (GAS) التكيف العـام   رةالتي أطلق عليها زم
)GAS (هيمن ثالثة مراحل ،:   
 الجهاز ها التي يتحكم فييولوجية والفسةالبيولوجيالتي يحدث فيها كل التغيرات : مرحلة اإلنذار  .1

 المرحلة من لحظة إدراك الفرد للضغوط والتهديدات حيث يكون السمبثاوي والغدة النخامية  وتبدأ
الفرد مستعداً ومستنفراً للمواجهة، تحدث هذه المرحلة عندما يكون هناك تصور في حدوث تهديد 

 قرارات تصرف فورية، قد تكون التخاذوشحن وإعداد الشخص   ويكون هدفها تحضير،للشخص
جابة العضوية للضغوطات ضمنت أو تكفلت في بقاء الجنس ست االهذه الطاقة حقيقية أو متخيلة وإن

ة، وهذه بعض ستجابة بإنها سريعة ومنظمة وحادبشري على مر العصور، حيث تتصف االال
زيادة ، لجسم زيادة في  الطاقة واألكسجينزيادة معدل ضربات القلب لتعطي ا :التغيرات البيولوجية

الجلد واألجهزة األخرى إلى القلب والرئتين من ية ضغط الدم وإعادة توجيه الدورة الدمو
 الجسم في أد، ب الموتالذي يؤدي إلى النزيف الجسم منحماية ل الدم وهذه تخثرزيادة ، والعضالت

زيادة ، التعرق للتخلص من الحرارة الزائدة وإعادة تحضير العضوية من جديد لمواجهة الضغوط
الجسم وعملية التمثيل الغذائي أو األيض للجلوكوز  ألعضاء من األكسجين كميةمعدل التنفس لزيادة 

ى النشاط العالي،  للحصول علريناليندا والنوريناليناإلدر إفراز، االحتياجاتلزيادة الطاقة حسب 
 المخزون في الكبد إلى سكريات للحصول على الطاقة وتزويد هرمون اليكوجينوتحويل الج

)ACTH(ينتج استجابات بيولوجية ونفسية نتيجة التغيرات ، في هذه المرحلة  من الغدة النخامية
،  نبضات القلبارتفاع: البيولوجية على الجسم كاستجابته للتهديد أو الضغوط، وهذه بعض األمثلة

تشنج األوعية الدموية التي تزود األمعاء والجلد، تحديق في العين وتمدد األطراف، جفاف في الفم 
التنفس واستهالك األكسجين، إطالق السكر من الكبد للحصول وعدم عمل الغدد اللعابية، سرعة في 

عملية الهضم في  في الدم للحصول على طاقة، قة وتحرير الدهون على شكل كولسترولعلى طا
، توتر في العضالت، افراز العرق، تثبيط النظام األمعاء تتوقف بسبب نقل الدم إلى العضالت

  .المناعي
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 من الخارجي المظهر يعطي أنه من الرغم على الضغوطات مع ردالف يتكيف:  المقاومة مرحلة. 2
رد ،  نوبات من التهيج   : ومن أمثلة ذلك   ، إشارات خطر في هذه المرحلة     تحدث حيث الطبيعية الحياة

، شعور من عدم تمكنه     نوبات من الغضب  ،  تغير أنماط النوم  ،   صغيرة تفعل مبالغ فيه على مشاكال    
  .من فعل أي شيء

 السيطرة في الفرد فشل إلى يؤدي مما طويلة لفترة الضغوط استمرار: تراقحاال مرحلة  .3
 درجة إلى يصل حتى التعامل، في قوته مصادر كل استنزاف وإلى ، الضغوط في والتحكم

 للشخص في مرحلة ت تحدث مشكالحيث متعبا، المرحلة هذه في الشخص ويكون حتراقاال
  : ومن أعراضهااالحتراق

 في الجهاز تكالمش،   في الدمولالكلوستردموية والذبحة الصدرية وزيادة القلب واألوعية ال
  ، التنفسي
 في العضالت، اختالل جهاز المناعة ت في الجلد، مشكالت، مشكال في الجهاز الهضميتمشكال

 و (Crum, 2000)قرم . مما يؤدي إلى سرعة القابلية للمرض وزيادة الحساسية والسرطان
 ,McEwen & Lasley)  و ماكوين ولزلي (Contrada & Baum, 2011)قونترادا وبوم 

 ,James &  Ice( وجيمس وأيس (Hariharan & Rath, 2008)و هيراني وراث (2002
2007.(  

  http://www.stress.org/topic-effects.htm 
 

  
  : عناصر الضغوط  النفسية  6.1.2

  
جود خمسة عناصر للضغوط  بو(Cranwell-ward & abbey, 2005)  قارنل ورد وأبييرى

   :،  وهيالنفسية
الحالة التي ينظر فيها الشخص في تفاعله مع الضغوط وتعتمد على  الوضع أو:   نفسهالشخص. 1

الثقة و ،الجلد النفسي، والمقاومة النفسية، والعمليات الفكريةو ) انبساطية، انطوائية(نوع الشخصية 
عنصراً مهماً وأساسياً لدى الشخص وتعد  ،والمرونة ،الخبرة الشخصية، و الذات، واحترامبالنفس

السالمة الجسدية، التمارين : المرونة الجسدية:  وهي ثالثة أنواع  الضغوط،تجاهفي رد فعله 
 المرونة النفسية، و، تناول الطعام الصحي، الراحة الجسديةاالسترخاءالرياضية، ممارسة تمارين 

 القرار السليم، وتحسين أسلوب حل المشكالت واتخاذضوح  تعطي المرونة النفسية طاقة للتفكير بو
 غير التحكم في األفكار وستخدام العمليات العقلية والفكرية بطريقة صحيحة وافي مواجهته للضغوط

ستخدام  واتحسين الخبرة الشخصية من خالل المراجعة والتقييم، و السيطرة على األحداث وعقالنيةال
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ستخدام العواطف االمقدرة على : المرونة العاطفية، باإلضافة إلى ةحلول جديدة للمواقف الضاغط
  . والسيطرة عليها خالل مواجهته للضغوط والتحكم فيهاواالنفعاالت

محتوى التي تمثل مصادر الضغوطات المحتملة أو الكامنة التي العبارة عن :  الحالة أو الوضع. 2
.ينظر إليها الشخص  

السلوكية، العاطفية، الجسدية، النفسية (تغيرات الداخلية والخارجية هي ال:  الضغوطات والتوتر .3
 أداءالناشئة عند تعرض الشخص للتوتر والضغوط النفسية، باإلضافة إلى عالقة الضغوط مع )

. أو نقصه أو نتائجه كانت إيجابية أو سلبيةزيادته في الفرد  
 ردة فعلهم أو تفاعلهم مع الضغوط التي        يستجيب األفراد بطرق مختلفة في    : رد الفعل أو التفاعل    .4

 لألشـخاص درجة قبول الـضغوط     : منها االستجابة، وهناك عدة عناصر تؤثر على       ن لها يتعرضو
الحالة الذهنية للشخص وطريقة تفكيـره وإدراكـه لألمـور،          و،  آخرحيث تختلف من شخص إلى      

ى شـعور الـشخص إلـى       مستوى الخبرة والمعرفة، شخصية الفرد، الدعم المقدم إلى الشخص، مد         
السيطرة على الضغوط، نظرة الشخص للضغوط هل هي محفز أو تهديد، الدافعية، ومدى حاجتـه               

  إلى األمن
يحاول الشخص في الوصول إلى إستراتيجية يستخدمها في تعامله مع الوضع، :  ستراتيجياتاال .5
.قد تكون إيجابية أو سلبية لخفض مستوى الضغوط والتغلب عليهو  
  

  :مصادر الضغوط النفسية  7.1.2
  

، بوجود خمسة مصادر للضغوط النفسية) (Hariharan & Rath, 2008 هيراني وراثيوضح 
  : هي
نبعاثات الكيماوية، ، االاالختناق، الضوء الساطع، الضجيجالحرارة، : ومنهامصادر بيئية . 1

 وأكسيد كبريتيد ،  الكربون ثاني أكسيد غازانبعاث، قلة التهوية، محيط غير صحي، االزدحام
  .المبيدات الحشريةو ، الكربون

غير  الخوف من األشياء الجديدة أو: )change-induced stress(الضغوط الناشئة من التغيير. 2
نقص في  التحمل ، خوف من معروفة، الشعور بالضعف والحساسية، الخوف من الرفض، ال

  .التأقلم مع التغيير  علىن عدم القدرةالصراع، خوف من المخاطرة، الخوف م
ثقة بالنفس، الشعور بشخصية مفرطة، الخوف من  الانخفاض: الشخصية وعالقتها بالضغوط. 3

 األحكام، ضعف في المعتقدات، جراءا األخطاء، الخوف من ارتكاب، الخوف من فقدان السيطرة
لكراهية ، امزمنة الغضب المزمن، العدائية ال، الشعور المزمن بالذنب،السعي المزمن ليكون األمثل
  .المزمنة، الشعور بالنقص
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، صحيالعم في العالقات، التواصل غير نقص الد: ضغوط المتصلة في القضايا الشخصيةال. 4
الحس التنافسي، تهديدات من الرفض، عدم القدرة على الحزم، النضال من أجل السلطة في العالقة، 

  . على الغيراالعتماد كالية أوي العالقة الجنسية، اإلتضعف أو األلفة الزائدة فال
والتي تكون ...) ،أنديةمؤسسات، وزارات، مدارس ، جمعيات، (الضغوط المتعلقة بالنظام. 5 

 غير واضحة، ، عدم وجود جو تعاوني، القيادة المستبدة، توقعاتباالتجاهضعف القيادة، ال حس 
  .)متداخل في بعضه( غير واضح االتصالضعف العمل الجماعي، 

)  2000،الزراد(و )2007 ،يوسف (و )2006 ،حشمت وباهي(س اإلطار يوضح كل من وفي نف
  :بوجود عدد من مصادر الضغوط، كما يلي)  1999،الرشيدي(و
غالء و، سوء التغذية، رض، اإلعاقة، نقص الرعاية الصحيةوتتضمن الم:  الصحيةتالمشاكال. 1

  .تكاليف العالج
  وانخفاض،الدونية و،الصراعات و،اإلرهاق و، التعب و،نفعالواال، اإلحباط:  النفسيةتالمشاكال. 2

  .الخوف من الفشل و،نمط الشخصية و، السلبي نحو الحياة واالتجاه،مفهوم الذات
عدم  و،عدم إعطاء الفرصو، تفاوت في الثروة و،البطالة و،الفقر: االقتصادية تالمشاكال. 3

   .االقتصادي ستقراراالعدم  و،الغالء و،االقتصاديالمساواة في الدخل 
صراع  و،الهيكلية البنائية للمجتمع و،االجتماعيالدور  و، القيماختالف: اجتماعية تمشكال. 4

 ،االجتماعية التنشئة  واختالف، واالتجاهات الميول  واختالف،اآلخرينسوء العالقات مع  و،األجيال
   .الهجرةو
مرض أحد في  و،سفر أحد الوالدين و،ينوفاة أحد الوالد و،الطالق:  أسرية وعائليةتمشاكال .5

  .تربية األطفال و،الخالفات الزوجية و، واألصدقاء، مشكالت مع األقارب و،العائلة
 ،عدم الشفافية و، واالستبداد، عدم رضا عن الحكم، الفساد والمحسوبية:  سياسيةتمشاكال .6

  .اللجوء و،هجيرالت و،حروبالو، صراعات نقابيةالو، صراعات على السلطةو ،والنزاهة
  .مجاعة و،تلوثو،  كوارث طبيعية:  طبيعيةتمشاكال. 7
   . دراسية، صعوبة المنهاج، فشل في الدراسةةمشكل:  تعليميةتمشكال. 8
، عدم صراع الدور، عدم األمان في العمل، حجم العمل،  ومناخه العملسياسة:  مهنيةتمشاكال. 9

  . عن العمل، نقص التدريب والتأهيلالرضا
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 :ستجابات للضغوط النفسيةاال  8.1.2

  
  :د ثالث ستجابات للضغوط النفسيةبوجو) (larkin, 2005  الركنأوضح

زيادة نبضات (الجسدية مثل  في عدد من التغيرات الداخلية أوتتمثل: فسيولوجيةاستجابات . 1
 إفراز ، زيادة ضغط الدم، ضيق التنفس أو سرعة التنفس، التعرق، توتر في العضالتارتفاعالقلب، 

 .الهرمونات في الدم والجسم

تتمثل في ظهور مشاعر سلبية مثل الخوف، القلق، فقدان الثقة بالنفس :  نفسيةاستجابات . 2
 لقدرة على التركيز، نقص الدافعية، القرار، عدم ااتخاذ، التوتر، الغضب، الصعوبة في واآلخرين

  .يف العاطفي، سوء التكاالنفعالاألفكار السوداوية، 
 العقاقير والمهدئات، النقر وتظهر في تراجع فاعلية األداء، التدخين، تناول: سلوكيةاستجابات . 3

  .األظافر ضمالقدمين أو على الطاولة، قعلى 
  

 :  أعراض الضغوط النفسية9.1.2

  
 ،، وإن هذه األعراض ال تظهر جميعها مرة واحدةها مصادراستمرار مع  أعراض للضغوط تظهر

  :)46-43 :2000 عسكر، (آخرن شخص إلى وتختلف م
ألـم فـي العـضالت      والصداع بأنواعه،   والتوتر العالي،   والعرق الزائد،   ك:  الجسدية األعراض. 1

الم فـي أسـفل الظهـر،       وآ،  األسنانصتكاك  وا النوم،   اضطراباتووبخاصة في الرقبة واألكتاف،     
تغيـر وفقـدان    ور في الـشهية،     يالتغو،  القرحةوالهضم،  سر  عو الجلد،   التهابو،  مغصوإسهال،  و

   . جسميةإصاباتزيادة التعرض للحوادث مما تؤدي إلى  و،الطاقة
، العدوانيةوسرعة الغضب، والعصبية، وقلب المزاج، تو، االنفعالسرعة ك: االنفعاليةاألعراض .  2
   .سرعة البكاءوكتئاب، االوحتراق النفسي، االواللجوء إلى العنف، و
 اضـطرابات و القرار،   اتخاذصعوبة في   وصعوبة في التركيز،    والنسيان،  ك :األعراض الفكرية . 3

،  فكرة واحـدة علـى الفـرد       استحواذو،   األحداث استرجاعصعوبة في   و،  ذاكرة ضعيفة والتفكير،  
تزايد عدد األخطـاء،    و،   بدرجة عالية من التحفظ    ماتاز المه إنجو،  نتاجيةفي الدافعية واال   انخفاضو

 .إصدار أحكام غير صائبة

واعيـد  نسيان المو، اآلخرينلوم و، باآلخرينعدم الثقة ك: اض الخاصة بالعالقات الشخصية األعر. 4
 دفاعي في العالقات مـع      واتجاهتبني سلوك   و،  اآلخرينتصيد أخطاء   و،  أو إلغائها قبل فترة وجيزة    

البـرود  و الشخصي،   االهتمامغياب  و،  اآلخرينلي مع   آالتفاعل بشكل   و،  اآلخرينتجاهل  و ، اآلخرين
   .في التفاعل
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  : النفسية واألمراضباالضطراباتعالقة الضغوط النفسية   10.1.2
  

 كانت  اإلنسان البدائي على مواقف التهديد ردة فعل بأن(Sapolsky, 2004)يذكر سابلوسكي 
 وبهذا التصرف وبصورة طبيعية يفرغ الطاقة التي أنتجها جسمه ،تتمثل في المواجهة أو الهروب

 سلبية مستقبلية عليه، أما اإلنسان في العصر الحالي يعيش في بيئة احمال أو أثاروال تشكل 
 إلى ت تسبب له الضيق والتوتر والضغوط حيث تعزى هذه المشكالواقتصادية وثقافية اجتماعية

 ألنه االجتماعي بسبب المعايير والبناء والدور االنفعاليةعدم قدرة الشخص على التفريغ للشحنات 
 والثقافية بشكل مادي مثل واالقتصادية االجتماعيةب وغير المقبول التعامل مع الضغوط من الصع

 ومعايشته لفترة طويلة في وانفعاالته وإنما يميل الشخص إلى كبت مشاعره ،الهروب أو الهجوم
اإلدراك، ، مما يضعف قدرته على التحمل وتكوين توقعات سلبية وتشويه تصراع مع هذه المشكال

 االضطرابات  من عدد بأن الضغوط النفسية ذات تأثير في نشوء )2002قير، ش(وتشير
  .تكيف العام للفردال خطيرة ومؤذية على دالسيكوسوماتية المختلفة التي تع

  
 التعرض للضغوط بشكل مستمر وحاد يكون له نتائج سلبية ومؤذية على حياة الشخص مما كما أن

، وفي نفس ) 2002،وآخرونباهي (.)ية والجسميةالنفس(يؤدي إلى ظهور األعراض المرضية 
  اإلطار 

  
 بأن تجربة أو خبرة الضغوط المزمنـة المـستمرة عامـل مـسبب     (Leong, 2008) يرى ليونق

تمثل الضغوط خطـرا علـى      ، و  النفسية وسوء التكيف في الحياة     واالضطراباتمراض الجسدية   لأل
عدم المقـدرة علـى     :  منها عنها نتائج سلبية   حيث يصدر    ،صحة الفرد وتوازنه وتهدد كيانه النفسي     

 .اإلنهاك النفـسي   و  الدافعية وانخفاض اليومية،   باألمور للقيام  وضعفها وعجز درجة األداء  ،  التكيف
  ).1983دافيدوف، (
  

ضغوط النفسية بمـرض نقـص   بتشبيه ال ) (Sapolsky, 2004  سابلوسكس قاموفي نفس اإلطار
 إن ف  كان لديك مرض   وإذا مراضتزيد من خطر اإلصابة في األ     ط   الضغو أن، ذلك   )اإليدز(المناعة  

 يمكـن أن تكـون      الضغوط تزيد من خطر عدم مواجهة الجسم لهذا المرض والتغلـب عليـه،  و              
 عاطفية وصحية علـى المـستوى   تالضغوط النفسية المزمنة إشكالية بحد ذاتها،  مما تسبب مشكال 

شير أروز         الشخصي على  اكبير اتأثير  بأن لها   النفسية إلى الضغوط  )Araoz,1998:12( ،في حين ي
 فـي   تمشكالو ،الشد العضلي و ،  تغيرات في جهاز المناعة   :(على، حيث تؤثر   وعقله جسد الشخص 

تغيرات في درجة   و ،الكيميائي للدم والخاليا    والتركيب ، والشرايين ،تغيرات في وظيفة القلب   والجلد  
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تغيرات و،   حيث تصبح حادة   ،ت في وظيفة الحواس   راتغيو ،تغيرات في الجهاز الهضمي   و ،الحرارة
  .في الجهاز التنفسي

  
  و)1999عبد الرحمن، (و)  2000،الزراد(و ) 1997،العيسوي(و) 1992، الحفني(ويتفق كل من 

المواقف الضاغطة  بأن التعرض المستمر والمزمن للضغوط النفسية أو) 2003، عبد المعطي(
  .السيكوسوماتية واألمراض المختلفة لالضطراباتالتالي عرضة  وب، يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية

جميـع  فـي   نسبة عاليـة    ب هملدراسات بأن الضغوط النفسية تس     من ا  د أشارت عد   نفسه وفي اإلطار 
أمـراض القلـب والـشرايين الدمويـة،        (  ،سببة للوفاة في الواليات المتحدة     الم ة الرئيس األمراض

 ذات  االضـطرابات ، ومجموعة واسعة مـن       انفعالية اباتاضطر،  السرطان، أمراض الغدد الصماء   
   .http://faculty.weber.edu. الصلة أو العالقة بالضغوط

  
 وعالقتهـا وصـالتها      وفهمهـا   الـضغوطات النفـسية    هناك عدة نظريات وضعت لدراسة    إال أنه   

  دراسـات  عدةب لوحظوعليه   عدد من الباحثين والعلماء،       النفسية من قبل   واالضطراباتباألمراض    
 وبـين مجموعـة مـن       ،   بين ضغوطات الحياة    ما أشارت إلى وجود عالقة   و؛  أمريكيا في أجريت

أمراض القلب التاجية، مـرض     : األمراض الطبية المزمنة بما فيها السرطان، ومن هذه األمراض          
تـؤدي   اإلستجابات الهرمونية العصبية  ن  أ و لجهاز الهضمي، أمراض الجلد،    ا اضطراباتالسكري،  

البكتيريا  العدوى عن طريق   مقاومة أقل قدرة على   الجسم ، وترك إلى حالة ضعف المناعة من الخطر     
  ).(larkin, 2005:79-81 الرآن. والفيروسات، والفطريات

  
ـ (إفراز هرمونات   إلى  ) رة، متوسطة، طويلة ومزمنة     قصي(تؤدي الضغوط النفسية    و ـ  مح ت ور تح

 وتكرار إفـراز    االستمرار، وإن   ي الجسم لمواجهة األحداث الضاغطة    ف) المهاد، النخامي، الكظري  
لمـشكالت   من األمـراض وا    اعددلى الفرد مما يسبب له      هرمونات يكون له نتائج ضارة ومؤذية ع      

 ،زيـادة ( الرئيسي، أمراض القلب والشرايين، القلـق، الـوزن        االكتئاب،  خلل في المناعة  : الصحية
 التهـاب ،  االلتهابيـة مـراض   األ،  ، زيادة التعرض للسرطان، الربو، الحساسية الذاتيـة       ) نقصان  

 & Contrada)قنترادا وبـوم  .  األكلاضطرابات،  الشخصيةانفصام، المفاصل، التصلب المتعدد

Baum, 2011)، من المشكالت الطبية لهـا عالقـة   %) 75(تشير التقارير الطبية األمريكية بأن و
، صداع النصفي، القرحـة، ضـغط الـدم       ال: لضغوط النفسية، ومن هذه المشكالت    و بأخر با  بشكل أ 

  ). 2000عسكر،.( رق، مشكالت جنسية، التشنج القولوني، أمراض القلباأل
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 الثقـة   انخفـاض  :منها،  مراض واألعراض الجسدية والنفسية    من األ  اعددتشكل الضغوط النفسية    و
سية ، آالم في الرأس والظهر والعضالت، اليأس،  حـسا         االنتحاربالنفس، القلق، الحساسية للمرض،     

 تتصلب الـشرايين، مـشاكال    ة ،األمراض المعدية،    ، مشاكل في تصنيع الكرات اللميفاوي     في الجلد 
 القولون، السكري، التعب المزمن، األكزيمـا،       التهابضغط الدم، قلق، مشاكل في الجهاز التنفسي،        

ور  ، ) 2006،حـشمت وبـاهي  (،  )1999كمين ،ما( الذاكرة تالقرحة ، مشاكال  ,Brunero(برين

  .(Brown & Lent, 2008)، وبراون ولينت )2006
  
بأن  )  1999،عبد الرحمن( و) 1998،عكاشة(و) 2000 ،الزراد(و )1992، الحفني(يتفق كل من و

مـراض  ها مـع  األ    الضغوط النفسية لها نتائج سلبية ومؤذية على صحة الفرد باإلضافة إلى عالقت           
 ت، الربو، القرحة، مشاكال    األوعية الدموية  تاكال ضغط الدم،مش  ارتفاع: ، كما يلي  النفسية والجسمية 

 ت، مـشاكال  الغددت الهضمية والتنفسية، مشاكالاضطرابات المفاصل، التهابالم الظهر،   آالقولون،  
   .، حساسية الجلدالصداع، القلق الحواس،

  
 إلى عالقـة الـضغوط النفـسية    (Cosgrove, 2000:36-37)  قوسقروف يشير نفسهوفي اإلطار

وتحويل الدهون في الجـسم      الضغوط تعيق من عملية الهضم       ، وعليه فأن   واألمراض باالضطرابات
 تأثير في إنقاص الـوزن، وأعـراض القولـون          ،، وأيضا له  إلى طاقة، ويتداخل مع حركة األمعاء     

 الـدورة الـشهرية، خفـض       اضطرابل،  العصبي، وتؤدي إلى مرض السكري، التقزم لدى األطفا       
المقاومة لجميع األمراض بما فيها مرض السرطان؛ وأكد على  أهميـة الـزمن و الوقـت الـذي                   

  :عرض له الفرد للضغوط ومدى تأثيره، كما يلييت
 خصوصاً جسدية مثـل     تنبيهيه يكون هناك إشارات     :في المدى القصير عند التعرض للضغوط     .  1

، تشنجات وأوجاع وألم، تعب وإجهـاد، إسـهال أو          مسر الهضم، جفاف الف   الصداع، آالم الظهر، ع   
  .  نوم، زيادة التهيج، إحباط، عدوان، أرقتإمساك، مشاكال

 خطيرة على صحة تى مشاكال يؤدي إلواستدامتها تكرار الضغوطفأن على المدى الطويل  .2
، زيادة في البكاء رالمستمية، الخوف المستمر، التعب ، تغير في الشهاعآالم الصد: الشخص مثل

 نقص ، خلل جنسي ، خسارة أوت، عدم القدرة على التركيز، قرحة القرارااتخاذ،عدم القدرة على 
، الشعور ، الوسواس القهرية، عدم القدرة على الشعور بالمتعفي الوزن بطريقة غير مقصودة

  .بالذنب 
   على صحة الشخصخطيرة جداً ومدمرة   للضغوط أثارمن يكونعلى المدى المز.3

 الشديد، االكتئابأمراض القلب، السكتة الدماغية، جنون العظمة، تقلبات مزاجية حادة، : مثل
  .أفكار قتل الغير، الهلوسات، االنتحارية التام، األفكار راالنهيا



 
 

28

بوجود أربعة أبعاد لتأثير الضغوط ) (Hariharan & Rath, 2008:208  هيراني وراثويحدد
  :يليداء الشخص، كما النفسية على أ

 الجهاز الهضمي، ألم وتوتر في العـضالت، التعـب          اضطراباتالصداع،  : جسديةالعراض  األ. 1
 ضغط الدم، زيادة فـي الـوزن أو         ارتفاع دقات القلب،    انتظامونقص الطاقة، ألم في الصدر، عدم       

لمناعـة، التعـرق،     اإلنجابية، قمع نظـام ا     تالمشكال فقدان الشعر، الربو، أمراض اللثة،    نقصانه،  
  .، شعور باإلغماء الدوخة، الهزل أو الضعف العام، قشعريرة، حمى

 القرار، عدم القدرة على التركيز، قصر اتخاذ، صعوبة في  الذاكرةتمشكال: ألعراض الفكريةا.2
، ، ضعف في الحكم، فقدان الموضوعيةاآلخرين، سوء فهم ، تكرار األفكاراالرتباك، االهتماممدى 
  . على التحكم في التفكيرةعدم القدر، باألشياء الهتمامافقدان 

، الغيرة غير واالستياء، الغضب والت المزاجية المفاجئة، اإلحباطالتح: األعراض العاطفية. 3
  .واالنبساط الشعور بالمتعة انخفاضمبررة ، ال
 عن مكان العمل، االبتعاد، زيادة أو قلة في األكل، زيادة أو قلة في النوم: األعراض السلوكية. 4

 .، البقاء في المكان أو األماكن لمدة كبيرة العزلة

  
 من عنها ينشأ لما وذلك ،االنفعالي النفسي وتوازنه الفرد صحة على خطراً  وبذلك تشكل الضغوط

 اليومية، الحياة مهام ممارسة عن والعجز األداء مستوى وضعف التكيف على القدرة كعدم سلبية، آثار
  .)9: 2010البرعاوي،( .النفسي باإلنهاك والشعور للعمل فعيةالدا وانخفاض

الضغوط لها أوضح بأن  )(2000عام تقرير لدائرة الصحة والسكان في الواليات المتحدة لوحظ فيو
 من جميع )%(50 نسبةب الضغوط تسهم :تأثير كبير على الصحة، حيث أظهرت اإلحصائيات التالية

 من زيارات الطبيب لها عالقة بالضغوط ، )%80 إلى 70%(من، واألمراض في الواليات المتحدة
 مليار دوالر بما فيها تكاليف (200) تقدر تكلفة ضغوط العمل ب، وواألمراض الناتجة من الضغوط

  . ومصاريف التأمين الصحي،اإلنتاجية وانخفاض ،الغياب عن العمل
edu.berwe.faculty://http  

  
 بـأن  (McEwen & Lasley,2002) مـاكوين ولزلـي  و ) (Fink, 2010  فينكويؤكد كل من

) تحت المهاد، النخامية، الكظرية   ،  الغدد الصماء ( بتغيير نشاط محور     الظروف المرضية المرتبطة    
hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis  the endocrine ستجابة العضوية ا  خالل

  : بعض األمثلة على الظروف المرضيةإلعادة التوازن إليها،سية النفللضغوط 
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األمراض المزمنة  يقة غير طبيعية ومزمنة يؤدي إليبطر) HPA(زيادة في نشاط محور  .1
 الهلع، سوء اضطراب، كتئاب السوداوي، فقدان الشهية المرضي، الوسواس القهريالشديدة، اال

  . ، السمنةالدرقيةنشاط التغذية،السكري ، فرط 
،  الالنمطـي  االكتئـاب  قة غير طبيعية ومزمنة يؤدي إلى     بطري ) HPA( نشاط محور    انخفاض. 2

 ما  اكتئاب،   الموسمي، متالزمة التعب المزمن، قصور الغدة الدرقية، تثبيط أو قمع الكظرية           االكتئاب
ثر في األمراض ، سرعة التأكوتين النيانسحاب، hyposerotinergic forms)(، السمنة بعد الوالدة
      ، لإلدمانالتأثر، سرعة القابلية أو زمة توتر ما قبل الدورة الشهرية، متال المفاصلالتهاب، االلتهابية

 يـؤدي إلـى متالزمـة       (HPA)المسوؤل عن إفرازه محور     ) Cortisol(تيزول  وركال زيادة   وفي
ــينغ  ــي  Cushing’ssyndrome) (كوش ــراط ف ــة ال،اإلف   )Excessive exercise(ممارس

عنـد   و ، في وظيفة الجهاز الهـضمي     ت مشاكال الحرمان من النوم، إدمان الكحول المزمن النشط،      و
   .الحساسية، الربو) Fibromyalgia (نقصانه يؤدي إلى

  
ضغوط النفسية  ال)James & Ice, 2007 (جيمس وأيس و)(joshi, 2005جوشي ويرى كل من 

 في تسبب األمراض ا تلعب دورا فعالًها الطبية بأن، ومن وجهة النظرفراد مرضىمسببا في جعل األ
 تشكيل القرحة، السكري، ومنها: ثير مرضي على الفرد في عدة نواحيلها تأ، و وتفاقمهاالحديثة

 والحيوانات المنوية عند الرجل ، وتشكيل البويضة،اإلخصابخلل في إفراز هرمونات الحمل و
ن أن ، الذاكرة، يمكاالكتئاب، لبية، األمراض المزمنة، تأخير الحمل، اإلجهاض،األمراض القوالمرأة

  . ولها دور في تعطيل عملهتغير من وظيفة جهاز المناعة
  

رتباطية موجبة بين الضغوط النفسية ا التي برهنت وأيدت وجود عالقة ض الدراساتوتؤكد ذلك بع
  :ضاغطة واألمراض النفسية والجسميةوأحداث الحياة ال

 الحياة الضاغطة أحداثبوجود عالقة دالة وموجبة بين أبعاد ) 2001بخش،(أظهرت دراسة  .1
   .ينين وغير العادي لدى عينة أمهات األطفال العاديواالكتئابوبين كل من القلق 

 النفسية والضغوط الحياة أحداث بين على وجود عالقة) 2006الشقماني والفقي، (  دراسة أشارت .2

  .%62)(ألولى للمريض ونوع الورم حيث بلغت النسبة العامة شخص من الدرجة ا وفاة في المتمثلة
 على وجود عالقة بين (Cohen  & Herbert, 1993)  كوهين وهيربرتأكدت دراسة .3

 وظيفية جهاز المناعة، وفي عدد ومستويات كريات الدم البيضاء، انخفاضالضغوط النفسية و 
  .ومستويات الغلوبين المناعي

حتراق واال الضغوط النفسية بين ودالة موجبة رتباطيةا عالقة وجود إلى) 1997،شقير(أوضحت  .4
  .ي جامعة الملك عبد العزيز في جدةالنفسي عند الطالبات ف
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كتئاب، واال النفسية الضغوط بين موجب دال رتباطا على وجود) 2006، محمود(أكدت دراسة  .5
 دال رتباطا كما أكدت على وجودية، والعدوان النفسية الضغوط بين موجب دال رتباطا وأيضا يوجد

  . والضغوط النفسيةالتوكيدي السلوك أبعاد بين سالب
  
  

    للضغوط النفسيةاالستجابةالفروق بين الجنسين في    11.1.2
  
 على إفراز الهرمونات عند الجنسين في اعتماداً اختالف العلماء في نظرتهم على وجود عتمدا

  للضغوط عند الذكور تختلفاالستجابات الفسيولوجية كانت حيث) fight-flight(مرحلة القتال 
) tend-and-befriend( يل إلى المصادقةستجابة المرأة للضغوط بالم ا تتميزإذ  عند اإلناث،عنها

 هرمون في إفراز انيشترك الجنسوعند الذكور، (fight-flight) بدالً من القتال
 وألفة،  في جعل األشخاص أقل قلقاً وأكثر راحة بدوره مفيداً يعدالذي) (oxytocinوكسيتوسوناأل

 على تقليل الهرمونات الجنسية عند الذكور وزيادة هرمون وكسيتوسونحيث يعمل هرمون األ
estrogen)( اإلناث الذي يجعلهن أكثر عرضة أو ميال إلى عند )وهي ردة فعل )  الميل -المصادقة

  هيراني وراث.ا ورعاية لسلوكهجتماعياوإنها بحاجة إلى دعم  سلوكية، أكثر من الذكور
Hariharan & Rath, 2008)(.  

  
ـ النفـسية ستجابة للضغوط إلى وجود فروق بين الجنسين في اال) (Fink, 2010  فينكأكدو ا وغالب 

، العـصبي  الجلـد    التهاب،  من األمراض المناعة الذاتية مثل تصلب األنسجة      ما تعاني أكثر     النساء
في حين الرجال هم أكثر عرضة لتطـوير أمـراض القلـب     ،)lupus erythematosus(الذئبية 

التاجية واألمراض المعدية، وأما بخصوص االضطرابات النفسية فلوحظ عند المرأة في كثير مـن              
األحيان تطور أعراض القلق، االكتئاب،  الفوبيا، الوسواس القهري، وفي المقابل يكـون الرجـال               

ض االمرأة تظهـر أعـر     للمجتمع، اإلدمان، االنتحار، في حين        أكثر عرضة للسلوك المعادي    اغالب
وحظ ، و ستجابات الجسدية أكثر من الرجال    اال ين  تراوحت  عدة  سات ادر خالل   من  ل اة  متاعب  ب  الحي

ا      للصدمات  التعرض بعد ما تحصل التي والتفاعالت ان من نتائجه  للضغوط أكثـر    المرأة تتعرض وآ
  عدد صف في أكثر األحيان من قبل      إن حياة المرأة تت    خارجية عوامل البيئة ال    تؤكد من الرجل، حيث  

يجابيا مع  أحداث     واإلجتماعي وكالهما يرتبط إ    االقتصادي الوضع   انخفاض،  االجتماعيةمن األدوار   
ـ ،  self-efficacy الذاتيـة    ةالكفاء،  مفهوم الذات، الثقة بالنفس   أن  ، حيث   الحياة الضاغطة  شعور وال

  .لأقل من الرج عند المرأة  of competence  sense الكفاءةب
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 من الدراسات عددمن خالل مراجعته  ) Contrada & Baum, 2011(قونترادا وبوم أوضح و
قد )  الصداقة –الميل (غوط  للضاالجتماعيةستجابتهم ابيرة بين الجنسين في  كاختالفاتبوجود 
ف فيها الرجل يتعامل أو يتكي في الطريقة التي ا فردية تستند بيولوجيافي جزء منه فروقتعكس 

 ، االجتماعي من الرجل من خالل شبكة الدعم استفادةالمرأة أكثر  وعليه فأن والمرأة مع الضغوط،
الرجال ، أماما يقدمه الرجلم أكثر من لآلخرينفعال ال المتكرر واالجتماعيوتقدم المزيد من الدعم 

وأكثر )  القتال –ران الطي(ت الصلة في ذا النفسية السريرية االضطراباتب  لإلصابةعرضةأكثر 
 المرأة أعلى من معدل عمر، تعاطي المخدرات، الكحول من النساء، وإن االنتحار، عرضة للموت

  ، أكثر من الرجلاالجتماعيةتشير الدراسات إن المرأة تستثمر في عالقاتها ، ومعدل عمر الرجل
 االجتماعيرتباط بين الدعم اال، وأن ل أكثر حميمية من الرجااآلخرينوترى في عالقاتها مع 

 احتماالالمرأة أكثر ، كما أن  كانت أعلى بالنسبة للنساء  أكثر من الرجالباستمراروالصحة الجيدة 
،  للتعامل مع مجموعة واسعة من الضغوطاتاالجتماعي الدعم واستخدام التماسعلى  من الرجال

ئاب عند النساء كت االالضطراب الرئيسةات  دورا أكبر في المسبباالجتماعية الصعوبات وتشكل
 ما بعد الصدمة اضطراب سرعة التأثر في نالنساء في الغالب عنده، إال أن أكثر من الرجال

ر ميال إلى مواجهة الرجال أكث، وفي المقابل فأن  الضغوطات أكثر من الرجل بمرتين لجميعةستجابا
رة العواطف التي تسببها الضغوط  للحصول المرأة أكثر عرضة في محاولة إداو، الضغوط مباشرة

  .االجتماعيعلى الدعم 

  
 بـأن  (Chamberlain & Lyons, 2006)أضـاف   وفي اإلطار نفسه أضاف شمبرليون وليونز

مميتة من الرجـال بـسبب      الالنساء لديها معدالت أعلى في اإلصابة باألمراض المزمنة الحادة غير           
 التي تقوم   االجتماعية والوظيفة   ،االجتماعي والبناء   ،  جتماعياالالضغوط النفسية الناشئة من الدور      

  . في الجهاز الهضمي والتنفسيتمشاكال، بها، ومن هذه األمراض السكري، السمنة
  

  :الضغوط النفسية والمرشد التربوي 12.1.2
  
 مهنة التعليم واحدة من المهن الضاغطة، التي يوجد فيها عناصر ومصادر متنوعة من دتع

 أن يصلوا إلى سوء تكيفهم  تؤدي إلى)معلمين، مرشدين(على بعض العاملين فيها ات تؤثرالضغوط
وتوافقهم المهني، اإلحتراق النفسي، عدم الرضا عن العمل، قلة اإلنتاجية، تبلد الشعور، عدم شعور 

 ,Cherniss (، وقرنسس (Huey , 2007)، هوي )2002الزيود، (،) 2007الخطيب،.(نجازإلبا

1985(.  
  



 
 

32

 )Crnwell-ward & Abbey 2005, (في قرنويل وأبـي   )(Cooper,et al.,1997وقد أجرى 
 من عـشر نقـاط وتطبيقـه        ادراسة على أكثر الوظائف مسببة للضغوط النفسية حيث صمم مقياس         

مـستويات   و  العمـل  ءعـب  و وكانت فقرات المقياس تتألف من ساعات العمل       وظيفة،) 104(على
، وحـدد    االجتمـاعي كانـت المرتبـة الثالثـة        األخصائي بأن وظيفة    أظهرت النتائج ، و المسؤولية

 : وهينحاء العالمفي ا مهنة التعليم  في للضغوطة الرئيسالمصادر) (Cosgrove, 2000قوسقروف 
 لدى التالميذ، سوء ظروف العمل، ضغط العمـل،         االنضباط تضعف الحافز لدى التالميذ، مشاكال    
  .دني مكانة التعليمالصراعات مع الزمالء واإلدارة، ت

  
 بـأن   )2007:191الزيـودي،  (  في):Maslach & Jackson (1991 أوضحوفي اإلطار نفسه 

 أعبـاء  مـن  تنطوي عليهـا  لما النفسية الضغوط فيها التي تكثر المهن أكثر المهن التعليمية تعد من

 الشخصية لمهاراتوا الكفاءة عاليا من مستوى يتطلب الذي األمر مستمر، بشكل ومطالب ومسؤوليات

  .تلبيتها بقصد المعلم قبل من
  

ـ وحتراق النفسي ظاهرة موجودة في الخدمات اإلنـسانية،   بأن اال(Webber, 2004)أكد كما   دتع
 المرشد يقوم بعدة أدوار مهنية      ألنالمدرسة بيئة عمل فريدة من حيث الضغوطات للمرشد التربوي،          

مع التوقعات المختلفة من قبل أهالي الطلبـة، والمعلمـين،           الطلبة الكثيرة والتعامل     احتياجات لبيةلت
بـأن  ) Zellmer, 2009(وزليمـر  (Elliott, 1996)  إليـوت   كل من ،  واتفقواإلدارة التعليمية

 النفسي والمهني يستوطن في المهن ذات خدمة اإلنسان والتعرض للخطر بكـون مجـال               االحتراق
 التـي  بشريةال خدماتال بأن )Borritz, 2006(بروتيز االنفعاالت، وعليه أضافعملها العاطفة أو 

 للـضغوط  عرضـة   صـوت  مقابل وصوتا لوجه وجها المباشر واالتصال العاطفي العمل  تتطلب
أثبتت األبحاث إن أصحاب مهن مساعدة األخريين لديهم مستويات         ، وبهذا   النفسي حتراقواال النفسية

لدراسات بأن مهنة التعليم عرضة بأكبر قدر ممكن        عالية من الضغوط واإلحتراق النفسي، وأشارت ا      
  .)Roth&Gold  ,1993( قولد وروث. مراض النفسية والجسديةلأل
  

   وماريني وستيبنكي) Constantine& Bryant ,2006(ويتفق كل من بريانت وكونستنتين 
)2009, Stebnicki&Marini ( كما أشارت عدد من الدراسات،نالتربوييالمرشدين  بأن  ، 
 نفسي مهني نتيجة مشاركتهم في مجموعة واسعة واحتراقة نفسية يصعوبات صح  لخطرونعرضم

  .ومتنوعة من األدوار الخدماتية
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  بوجود نمطً (Casas, Furlong , Castillo, 1980)  كاسس وفيرلونك وكاستيلو دراسةوأضافت

: لـديهم  العمـل  ضغط ابأسب ومن ينيمرشدين التربوال لدى  كل بالعمل مرتبطة الضغوط من معين 
 المنتفعين توقعات المؤسسية، زيادة والمساعدة الدعم المسئولين،  نقص قبل من كاف تقدير وجود عدم

 لـدى  والدعم المساندة مصادر أفضل  وأن، للمشاكل األساسية المصادر من دتع المجتمع ومؤسسات

 والرؤساء والزمالء العائلة وأفراد مهنة،ال في األصدقاء من المساندة الذاتية، تليها المساعدة هي المرشد

  .يسالنف العالج ثم االختصاصيين في العمل، في
 مـن المهـن   االجتماعيبأن وظيفة األخصائي  (Lloyd & Lesley, 2002) لليود وليزلي ويؤكد

عالية الضغوط ، وإن الضغوط مستمدة من طبيعة دور الصراع بـين مناصـرة العميـل وتلبيـة                  
  . الوكالةاحتياجات

  
ين يعلى وجود بعض الحواجز تمنع المرشدين التربو) (Roberts, 2007  روبرتسكشفت دراسةو

لتعاون مع العـاملين داخـل    نقص التدريب المناسب، عدم ا    :  الطالب مثل  من النجاح في التعامل مع    
 واضحة للتعامل مع هذه اإلصابات داخل المدرسة، وشعور المرشـدين           ةالمدرسة، عدم وجود سياس   

  في حالة تلقـوا    تن بأنهم المناسبين لتقديم خدمة اإلرشاد للطالب الذين يعانون من المشاكال          يبويالتر
تكـون خـارج    ومعرفة المصادر األخرى المناسـبة التـي        ،  تالتدريب المناسب عن هذه المشاكال    

تحقيـق  الجهود العالية  التي يبذلها المرشد الطالبي ل        ، وتعد المدرسة والتي  تتعامل مع هذه الحاالت      
 بهم وتقديرهم من قبل اإلدارة التعليمية، كما هناك قـسم  االهتمامنتائج للعملية التربوية دون  أفضل

من المرشدين حديثي الخبرة يعتقدون بأن الجهد الذي يبذلونه والنتائج المتحققة غير كافية مما تسبب               
  .)Wilkerson, 2009( ويلكرسون. في زيادة الضغوط النفسية عليهم

  
 الشخصية والمهنية  بطرق غير سوية        كالتهماملين في مهنة التعليم مع مش     ن عدم تعامل الع   ظ أ ولوح

 مستوى الضغوط النفسية في هذه المهنة مما يعكس لدى العـاملين إلـى الـشعور                 ارتفاعيقود إلى   
يها والتحكم ف  ال يتم التعامل مع هذه األعراض        بالتعب واإلرهاق والغضب والتهيج واإلحباط وعندما     

 الضغوط النفـسية وبالتـالي   يؤدي إلى تعرض العاملين لضغوط نفسية شديدة وكبيرة مما يؤدي إلى        
رى    )Roth  &Gold  ,1993( قولد وروث. اإلحتراق النفسيإلى ة أخرى ي  ،المطـوع ( ، ومن ناحي

 التخصـصية  اإلثرائية للبرامج افتقارهم هو المرشدون يبديها التي للضغوط مسبب أهم إن )2006
  . وإدارتهاالمهنة فهم على تساعدهم تيال
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مـن  %) 48(بـأن ) survey of Illinois school psychologists ( المـسح أشارت نتـائج وقد 
ن خمـس سـنوات   غضوفي  يخططون   بأنهم النفسيين المدرسين المشاركين في المسح        ناألخصائيي

  .)Huebner&  Huberty, 1984:95(هبينير وهوبيرتي. حتراق النفسيبترك المهنة بسبب اال
  
حتراق النفسي نتيجة الضغوط النفسية المزمنة التي يتعرض إليها الفرد من مـصادر              مفهوم اال  ديعو

إلى ذلك في   ) Selly(  سيلي  بيئة العمل، حيث أشار    الضغوطات الداخلية والخارجية ومنها خصوصاً    
  أو ،االسـتنفاذ   أو ،جهادالمرحلة األخيرة من تطور الضغوط في زملة التكيف العام وهي مرحلة اإل           

  .لنضوب الطاقة النفسية والعاطفية والجسدية في مواجهة  مصادر الضغوطات  والتكيف معها 
 أن )2006،المطوع(كما ورد في  (Belcastro & Gold,1983)وجولد  يرى كل من  بلكاستروو

وكر، اسكريدج  وك(، أما للضغوط النفسية المزمنة) symptom( النفسي هو عرضاالحتراق
حتراق النفسي محصلة نهائية للضغوط بأن االأيضا  فيرى  )2006،المطوع( كما ورد في )1985

، في حين  خالل أداء الفردالنفسية المتتابعة من  البدنية أولالضطراباتستجابة النفسية نتيجة اال
ضغوط ستجابة خاصة ومحددة  للا النفسي بأنه االحتراق إلى )Cherniss, 1985 (ينظر قيرنسس 

، وعليه لدافعية، واألداء ورفاهية الفرد النفسي وتؤثر سلباً على أساليب التكيف، ااالنسحابوتشمل 
 مخرجات من هو النفسي حتراقاال بأن  (Lloyd & Lesley, 2002)  أضاف للويد وليزلي

   .الضغوط
  

  ( وبرتي وهبينير وه)  Zellmer, 2009(وزليمر  (Wilkerson, 2009)ويتفق آل من ويلكرسون 
Huebner & Huberty,1984  ( واإلجهاد  النفسية المحتملة للضغوطبوجود نوعين من المتغيرات 

  كما أشارت نتائج الدراسات التي تم ،حتراق النفسي للمرشد الطالبي بعالقتها باالارتبطتالتي 
 :ؤها إلى ما يليإجر

زيادة عدد الحاالت، أول سنة في عبء العمل، : المتغيرات الديموغرافية الضاغطة والمجهدة. 1
   للعمل المناسب التحضير عدم العمل،

والخالفات الشخصية،  ،رالدو غموض الدور، صراع:التنظيمية الضاغطة والمجهدةالمتغيرات  .2
  .الدعم جودة قلة الوضوح، عدم ،راألدوا تعارض ،رالدو انخفاض الخالف مع المشرفين،

 الضغوط  مصادر من (Webber,2004)  وويبر)Cherniss, 1985 (ويرى آل من قيرنسس 
والدعم   وقلة السيطرة،عدم الوضوح وغموض الدور (حتراق النفسي للمرشداالالنفسية و
 يرى قونستنتين، وفي اإلطار نفسه ) والتغذية الراجعة، العمل الزائداالجتماعي،

(Constantine,2005)وغموض )  الطلبةطاقم العمل، اإلدارة، أهالي(  بأن صراع الدور مع
قد يحدث عندما يكون المرشد غير متأكد من الدور المهني والوظيفي والمؤسساتي المتوقع  الدور
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مطالب ب  من المرشدين فيما يتصلعددااجه منه في عمله، وكالهما من الضغوطات المحتملة التي تو
   .عملهم

حتراق النفسي باب اال إلى أس تشير(Marini &Stebnicki, 2009) وهناك ماريني وستبنكي  
الخبرة الطويلة، حديثي الخبرة، نوع ومكان المدرسة، ( غرافية ومل الديماالعو للمرشد الطالبي

،  والتحكم داخل الصفوف والعنف المدرسي، االنضباط االجتماعيغياب الدعم ،  )االجتماعيةالحالة 
 وتراكم الخبرات السيئة في  من العمل وعدم الرضا ، االستياءمفهوم الذات السلبي أو المنخفض

صراع الدور ، صعوبات األهالي أو أولياء األمور، ضغوط اإلدارة المدرسية والتربية، العمل
 عدم تحقق وخيبة األمل ،  من الرأي العامواالنتقادعزلة المعلمين وتعرضهم للهجوم ، وغموضه
  .عدم تلبية الحاجات، التوقعات

 تالمـشاكال  عدد من التحديات والمعيقات و     إلى )(2001جزالعا و )(1998 أبرز كل من سالمة   وقد  
وهـي   تسبب ضغوطات نفسية ومهنية على كاهل المرشد التربوي الفلسطيني،           اإلرشاديفي العمل   
  :كما يلي

عـدم  و ،عدم فهم المجتمع لعملية اإلرشاد النفـسي      :  نحو العملية اإلرشادية   االتجاهاتمشكالت  . 1
 ،التربـوي  عدم تفهم أولياء األمور لدور المرشـد      و ،المرشد التربوي  في التعامل مع     األبناءتشجيع  

توقعات الطلبة الكبيـرة مـن اإلرشـاد فـي حـل             و ،عدم تلبية أولياء األمور للدعوات المدرسية     و
عدم ثقة األهـالي فـي دور المرشـد    وعدم التعاون مع المرشد من قبل أهالي الطلبة،  و تهم،شاكالم

 .التربوي

عدم توفر اإلمكانيات والميزانيات المناسبة في المـدارس للقيـام           مثل   :عملمشكالت ظروف ال   .2
عدم قدرة المرشـد علـى       و ، اإلرشاد الجماعي  الستخداماتعدم توفر قاعة     و ،بالنشاطات اإلرشادية 

عدم توفر غرفة مـستقلة ومناسـبة لإلرشـاد          و ،تحديد مواعيد للمراجعة لعدم توفر مكان لإلرشاد      
عدم وجود وقت كاف لدى الطلبة للذهاب        و ،صفوف باألعداد الكبيرة من الطلبة     ال  وازدحام ،التربوي

عمل المرشـد فـي      لإلرشاد في البرنامج األسبوعي،      عدم وجود حصص مخصصة    و ،إلى المرشد 
 .أكثر من مدرسة

عدم وجـود مرشـدين فـي        و ، اإلرشادية لدى المرشد   االختباراتعدم توفر    :المشكالت الفنية  .3
ضعف اإلعالم اإلرشادي في البيئة      و ،ية مما يعيق عمل المرشد في المرحلة الثانوية       المرحلة األساس 

عدم أخـذ رأي     و ، الخاصة االحتياجاتضعف قدرة المرشد على التعامل مع الطلبة ذوي          و ،المحلية
 .المرشد في صنع القرارات المتعلقة بعمله

اقتـصار الـدورات     و ،دة اإلرشاد  نقص الكتب والمراجع المتوفرة في ما       مثل :المشكالت المهنية .4
 بتجهيز أمـاكن    االهتمامإهمال النواحي التطبيقية في اإلرشاد، قلة        و ،التأهيلية على الدراسة النظرية   

   .اإلعداد والتدريب المهني للمرشد غير كافيين و وتدريبه،تدريبية إلعداد المرشد
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مـن  النمط اإلداري المتسلط مما يحد       وجود    مثل :المشكالت المتعلقة باإلدارة والهيئة التدريسية     .5
عدم تقدير المديرين ألهمية العمليـة       و ،عدم تفهم المعلمين لطبيعة العملية اإلرشادية     و ،فعالية المرشد 

 ،المرشد بالنسبة لـإلدارة    غموض دور  و ،عدم تعاون المعلمين مع المرشد     و ،اإلرشادية في المدرسة  
  .بة من قبل المعلمينإلرشادية للطل التقليل من أهمية العملية او
تدني الراتب، ضعف الترقيات، غياب التثبيت، عدم وجود فرص للتطور  : االقتصاديةكالتالمش .6

  .والتقدم، انقطاع الراتب
  واالقتحامات، إغالق المدن و،إغالق الطرق و،ولها عالقة باالحتالل:  السياسيةكالتالمش .7

  المتكررة 

  
  لتكيف النفسي األدب التربوي المتعلق با-ثانيا

  
  : المقدمة1.2.2

  
 والمجتمع، وتأتي أهميته من حاالت واألسرةمكانته من سعادة الفرد   موضوع التكيف النفسيكتسبا

منذ القدم واإلنسان في حالة تطور وصراع  و، وسوء الصحة النفسيةواالضطرابعدم التأقلم 
مشكالت الحياة العامة وتعقيداتها،  وهجرات وامستمر مع البيئة التي يعيش فيها والتي تتضمن حروب

 في نظرية األساسحجر و وكان في األصل مفهوما بيولوجياظهر هذا المفهوم في نظرية دارون و
، فالكائنات القادرة على التأقلم مع البيئة المحيطة  تستطيع البقاء والتي تفشل يكون )1895(دارون

، )1978، فهمي(قلم، أي التكيف البيولوجي أإن هذا النوع من التكيف معناه الت مصيرها الفناء،
 ديناميكية مستمرة وفاعلة تهدف إلى تحقيق ةفهو عمليالتكيف حجر زاوية في حياة الفرد وعليه فإن 

  ).2006 ،وباهي حشمت(التوازن والصحة النفسية للفرد، 

  
 ومقدرة الفرد   اإليجابيرية  في عملية بناء مفهوم الذات         التكيف النفسي من األساسيات الضرو     ديعو

 يتالءم مـع  ، والحصول على مستوى  صحة نفسية        ص من مشاعره  والسلوكيات السلبية     على التخل 
بين مفهوم الذات السلبي وأبعاده المختلفة وسوء التوافق          دالة   رتباطاتاوجد  ت، كما   الواقع الذي يعيشه  

        اد األسـرة واآلخـرين    اعلية مع أفر  صعوبات واضحة في العالقات التف    كذلك  النفسي االجتماعي، و  
 الكبيـرة  ألهميتهواسعاً وكبيراً في الدراسات والبحوث   شغل التكيف مجالًا كذلك،) 2009البشر،( 

دف الرئيس لجميع فـروع علـم الـنفس          اله االجتماعي النفسي   ق التواف يعد، حيث   في حياة األفراد  
  .) 2004سفيان،(أهم أهداف العملية اإلرشادية من وصورة عامة ب
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 نسبية يتمتع  بها الفرد بدرجات متفاوتة، وهي عبارة عن مدى أو درجـة               ألةإن الصحة النفسية مس   
جي  في عالقاتـه  نجاح الفرد في التوافق الداخلي بين دوافعه ومشاعره المختلفة وفي  التوافق الخار          

تين  حـرك  لتينعم دانيعفإنهما  الصحة النفسية وعالقتها بالتكيف     وعند الحديث عن    ببيئته المحيطة،   
، وإن حسن أحدهما فأن اآلخـر       اسلب اآلخر   ه ينعكس على   ساء أحدهما فأن   فإن،  تين مستمر يطتيننش

التكيف هو العملية التـي مـن        إلى تحقيق التوازن عند الفرد، و      ؛ وهما مفهومان يهدفان   ايكون حسنً 
 ويحقـق   ،واالجتماعي ،الطبيعي النفسي أو سلوكه ليستجيب لشروط المحيط        خاللها يعدل الفرد بناءه   

تقبل الشخص لذاته كذلك يشمل التكيف ، ) 2009العلمي،والخالدي (لنفسه الشعور بالتوازن والرضا
 وتقبـل   ، وتحمل النقـد   ، وتحمل المسؤولية  ، وعواطفه ، وتقبل مشاعره  ،والبيئة المحيطة  ،واآلخرين

 ومعرفة  إدراك دوافعه و ،لرضا والشعور با  ،تقدير الحياة و ، اآلخر واحترام ،التعاون و ،الطرف اآلخر 
 وعواطفه  ،التعبير عن مشاعره  و ،معرفة وسائل تحقيق أهدافه   و ، وتخطيط للمستقبل  ،وضع األهداف 

  .) 2004،سفيان(، )1982الرفاعي، (، )1998 ،زهران( .بطريقة مناسبة تتالءم مع السلوك
و مواجهة أصل كلمة تعامل أ أن (Lazarus & Lazarus, 2006)ويشير الزروس والزروس

)cope (قتال، وصدمةوضربة  وايرجع إلى القرن الخامس والسادس عشر حيث كان يعني انقالب 
 الذي يدل على القتال والكفاح من المفهومه )1960( في مجال علم النفس منذاستخدامهاوبدأ في 

 اأساسي اممفهود يع  التكيف إن، وعليه التكيف وإدارة ضغوط الحياة أو على الضغوط أجل التغلب 
  ).(Lazarus, 1993الزروس . الصحة أو التكيف في تتعلق  نظرية ةأي فيا ورئيس

  
  تعريف المفاهيم التاليـة    تباينت أراء العلماء والباحثين في مجال علم النفس والصحة النفسية في          قد  و

 علـى  داللةلل المختلفة المفاهيم هذه العلماء من قسم ستخدماحيث  ) التكيف، توافق، تعامل  :(وتحديدها
 متطابقـة  مفاهيم وأنها المعنى في فرق يوجد ال بأنه) تعامل توافق، ،التكيف (لوصف  نفسه المعنى

سجام  للتأقلم الفرد محاولة على ل منها يدلل  فك الداللة، في ومترادفة ومتساوية ين  واالن ذات  ب ة  ال  والبيئ

ة ق الخارجي صحة لتحقي سية ال لي(.النف ود و الموص ب (،)2005،محم عبان (،)2007،الخطي  ش

يم  إلى  قسم أخر من العلماءوأشار ، ),2010Fink(، فينك  )Lazarus, 1991(، الزروس )1999،وت
بأن التكيف مفهوم واسع يشمل اإلنـسان       ) 2004سفيان،( في المعنى والداللة، فيرى      اختالفوجود  

  كما أكـد   ،  )2000،حمدأ(أقل شموال، ويتفق مع هذا التعريف       فهو  والنبات والكائنات، وأما التوافق     
، )adaptation(والتكيـف   ) adjustment( بين مفهومي التوافـق      ا هناك تداخلً   أن )1995فهمي،(

  وفـي إشـباع     التهه لتنظيم حياته ومحاولة حل مشاك      من اإلنسان في سعيه وجهد     افالتوافق أكثر قرب 
فـشل الفـرد فـي      ذا  إ إلى الصحة النفسية، فالتوافق عبارة عن مفهوم إنـساني، و          امتطلباته وصولً 

 ء والطبيعية  التي يعيش فيها  فيجعلـه سـي          االجتماعية وبيئته   جامه والتناغم والتطابق مع ذاته    انس
  في البيئـة     ا نباتً م أ ا حيوانً م أ اكان إنسانً أالتوافق، أما مفهوم التكيف فيعني تكيف الكائن الحي سواء          
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  اإلنـسان  النبات أو  كيان الكائن أو   ة أو  وبذلك تحدث تغييرات وتعديالت في طبيع      ،التي يعيش فيها  
    .لمواجهة هذه التغييرات الجديدة

 
  : مفهوم التكيف2.2.2

  
 واحد لمفهوم التكيف يتفق عليه جميع الباحثين والعلماء في مجال علم النفس والصحة تفاقاال يوجد 

على وأخر ، )process(نه عملية أإلى التكيف على  النفسية، وقد تعددت المفاهيم، فهناك من ينظر
على أنه وآخر  ، )interaction(على أنه تفاعل وأخر بين الفرد والبيئة، ، )relation(إنه عالقة 

، وبهذا جاء )state(على أنه حالة وآخر  ، )activity( على أنه نشاط آخر وقسم ، )style(أسلوب 
 فهمي ،(لف والتنافر والتصادم  فهي نقيض التخا، التكيف  في اللغة العربية معناه التالف والتقارب

  : كما يلي فهو، أما معناه في علم النفس والصحة النفسية،)1978:11
 أو األسلوب الذي  يعد الفـرد بنـاءه          فعال مجموعة ردود األ   فيصفه باعتباره  )1982الرفاعي،  (أما  

  .النفسي أو سلوكه ليجيب على شروط  محيطية محدودة أو على خبرة جديدة
  

حالة من التوازن بين الفرد وبيئته أو بين العمليات  التكيف بإعتباره )231: 1982غ ، الدبا(ويرى 
والوظائف النفسية للفرد، والناشئة عن خفض أو إزالة التوتر الناتج عن حاجز أو دافع دون وقوع 

  صراع 
ع من عبارة عن نشاط يقوم به الفرد بفعل داف  يرى التكيف على أنه)152: 1984 ، النيلأبو(وأما

 حتى ةالدوافع، فإذا واجهته عقبة تحول دون اإلرضاء المباشر لهذا الدافع يقوم بمحاوالت متعدد
 أو يكون حال جزئيا  ال يرضي ،مشبع بالفعلاليصل في النهاية إلى حل ما قد يرضي الدافع غير 

   يعجز الفرد عن تحقيق ما يريد  أو تاما ءالفرد إرضا
  

 العضو بعد التحرر من إليها الحالة التي يصل  إليه بإعتباره)2009 ،العلميوالخالدي (ويشير 
 وثيق بين الصحة النفسية ارتباطهناك و  بعد تحقيق الهدف، باالرتياح الحاجة والشعور ضغط

 متوافقا مع نفسه د، فالشخص الذي يحقق حاجاته يعين يسيران في خطين متوازيحيثوحالة التوافق 
  بصحة نفسية جيدة  ومع البيئة وبالتالي يتمتع 

  
 أن يغير إلى العملية الديناميكية المستمرة التي يهدف بها الشخص  فيراه بأنه)1978:11، فهمي(أما 

   .ر توافقا بينه وبين البيئةسلوكه ، ليحدث عالقة أكث
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مستمر بين الشخص وبيئته المادية المتصل والتفاعل  فيشير بأنه ال)2005، ومحمودالموصلي(وأما 
   .، وفي المجهود أو النشاط الذي يقوم به إلرضاء رغباته وإشباع حاجاته ودوافعهماعيةواالجت

  
الفرد  أ تعديل سلوك الفرد بحيث يتالءم مع الظروف، أو يلج التكيف على أنه)2000حمد، أ(ويرى 

   . من البيئة إلعادة التوازنا من سلوكه وبعضا، أو يعدل الفرد بعضإلى إحداث تعديل في البيئة
  

 بحياة خالية واستمتاعهإشباع الفرد لحاجاته النفسية وتقبله   التكيف هو)54 2004:، سفيان ( ويرى
 حميمة ومشاركته اجتماعية بعالقات واستمتاعه النفسية واالضطراباتمن التوترات والصراعات 

  .قبله لعادات وتقاليد وقيم مجتمعه االجتماعية  وتاألنشطةفي 
إلدارة  باستمرارمتغيرة السلوكية والمعرفية الجهود البأنه   )Lazarus,9991(ويرى الزروس 

   .نها  مفرطة وتزيد من  موارد الشخصأ على ،الداخلية والخارجية التي يتم تقييمها معرفياالمطالب 
 بين الفرد والبيئة واالنسجام محاولة الفرد من التالؤم  فيصف بإعتباره)2006،حشمت وباهي(أما

 للبيئة أو التحكم فيها أو إيجاد حل وسط بينه االمتثال ويكون ذلك عن طريق اعيةواالجتمالمادية 
  وبينها  

  
مشتركة العاطفية المعرفية والعملية   بأنه ال(Hariharan & Rath, 2008)ويشير هيراني وراث 

  .  الذي يسوء بسبب الضغط النفسي والتوازناالتزان استعادةتهدف إلى التي 
  

ـ معرفية والمبذولة الجهود   فيصفه باعتباره ال(Fink, 2010)أما فينك  سلوكية إلدارة الـضغوط،  ال
ستجابات عن طريـق  على مواقف الضغوط، وتتحدد هذه اال      بأنه إستجابات سلوكية ومعرفية      هصفيو

  .ل بين خصائص الفرد وخصائص الموقفالتفاع
  

التكيف، توافق،  ( المفاهيم   باستخدام  الباحث يؤيد  إناء العلماء والباحثين السابقة ف    ومن خالل تباين أر   
  . نفسهاتطابقة ولها المعنى والداللةم مترادفة وبأنها) تعامل

  

  :كيفأنواع الت 3.2.2
  

 وخبرتـه والهـدف      خر وهذا يعتمد على موقف الـشخص      آيختلف تكيف الشخص من موقف إلى       
  : من التكيف، كما يليالمطلوب منه، وهناك نوعان
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لمواقف البسيطة  يتوافق معها الشخص بسهولة ويصل إلى أهدافـه بجهـد             ففي ا :  السهل كيفالت .1
  . حسب الفروق الفردية والخبرة السابقةآخرقليل، ويختلف من شخص إلى 

يكون أمام الشخص عوائق أو مواقـف كبيـرة، يـستخدم الـشخص جهـده                و:  الصعب كيفالت. 2
زيادة الجهد للتغلـب علـى      : ومنها،  وبصعوبة ليصل إلى أهدافه، أو يستخدم إحدى أساليب التكيف        

اللجوء إلـى    و تأجيل تحقيق الهدف   و تعديل الهدف أو تبديله    و تعديل السلوك لتجاوز العائق    و الموقف
  .) 2009العلمي،والخالدي  ( .الحيل النفسية

  
  : الضغوط النفسية والتكيف4.2.2

  
بب له إحساسا على الفرد تس وجود عوامل وعناصر ضاغطة إلىمفهوم الضغط النفسي  يشير

ثارا آويترك  الضغط النفسي فقد الفرد مقدرته على التوازن ي هذه العوامل ازديادبالتوتر، وفي حالة 
  وإدراكهالفرد مصادر الضغط  من طريقة تفكير حدعلى الفرد من ناحية نفسية وجسمانية، وقد ت

  بأن) 1998: 16،رضةالعا(، وكما يرى ) 1999،مرالتعليم المست( لبيئته والظروف المحيطة به
ع المشكالت المعقدة خاصة في المجاالت التي تستدعي  التكيف موبالحياة الحديثة مليئة بالضغوط 

  ا جسمانيا  متطرفة وتعبانفعالية النفسي الذي يتضمن حالة باالحتراق إلي ما يسمى والضغط  يؤدي
   .عمل وفقدان الدافعية لليشعر عندها الفرد في فقدان األمل والتعاسة 

  
  :ستراتيجيات التكيفا 5.2.2

  
مت عدة مصطلحات للداللـة     ستخدا وقد   ،)1960 (سنةمنذ  وتداولها  ستراتيجات التكيف   ا دراسة   أبد

تكيـف،  ال  وآليات ،مهارات التكيف  و ،أنماط التكيف  و ،أساليب التكيف : ومنهاعلى المفهوم،    والتعبير
 مفهـوم   سـتخدموا اين والعلمـاء الـذين       ومـن أول البـاحث     ،  تكيفال ت وسلوكيا ،تكيفالجهود  و
ستخدمت مفهوم التعامل مع الضغوط للداللة علـى        ا حيث   ،)Murphy(ستراتيجيات التكيف ميرفي  ا

 ومواجهة الظروف الضاغطة أو المهددة بهدف السيطرة         معها األساليب التي يستخدمها الفرد للتعامل    
  .)Lazarus & folkmans,1984(الزروس وفولكمان.ثار الضغوطآ  حدةتخفيف منالعليها و

  
هومين  تعريف وتحديد المفتباينت أراء العلماء والباحثين في مجال علم النفس والصحة النفسية في

 هذه العلماء من قسم أستخدمحيث ) استراتيجيات التكيف، أسلوب تكيف، أساليب تعامل(: التاليين
يجيات التكيف، أسلوب تكيف، أساليب استرات (لوصف المعنى نفس على للداللةختلفين المهومين المف
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ل منها فك الداللة، في ومترادفة ومتساوية متطابقة مفاهيم وأنها المعنى في فرق يوجد ال بأنه) تعامل
هيراني  ،النفسية الصحة لتحقيق الخارجية والبيئة الذات بين واالنسجام للتأقلم الفرد محاولة على يدلل

  ) .(Hariharan & Rath, 2008وراث 
  

مـع   تعـاملهم  في األفراد يستخدمها التي الوسيلة أو الطريقة بأنها: )4-3: 2010، يالبرعاو( يشير
 التي أدرك لألحداث والتكيف النفسي اتزانه إلعادة الفرد يبذلها التي المحاولةعليهم و الواقعة الضغوط

  .والمستقبلية اآلنية تهديداتها
مـستمرة  المتغيـرة و  السلوكية  المعرفية و ال لجهودفقد عرفه بأنه ا    )Lazarus,1999(أما الزروس   

 متعبة وتتجاوز  مـصادر المواجهـة التـي          إنهالتنظيم متطلبات داخلية وخارجية والتي تقيم على        
  .يستخدمها الفرد

  
 في مجال العلوم المختلفة     واألبحاث من الدراسات    عددتيجيات التكيف ذات أهمية وهدف ل     ستراا دتعو

لفعال في التعامل اإليجابي مع الضغوط النفسية أو التعامل السلبي ممـا لـه       نظرا لدورها الرئيس وا   
 التعرف على العناصر والعوامـل التـي تـؤدي إلـى             يتم  نفسه وقتال، وفي   فردأثر على صحة ال   

 ،ال يمكن الهروب من ضـغوطات الحيـاة       ولدعمها وزيادتها،   جيات مناسبة إلعادة التوافق     ستراتيا
ر في الحياة والعيش ضمن  الرفاهية وتحقيق الذات عن طريق تعلم مهارات             والطريقة الوحيدة لتستم  

 أساليب التعامـل    كما أن  ،)2006 حشمت وباهي،  (.وأساليب للتعامل مع الضغوطات والتغلب عليها     
التي ال يستطيع أن يـتحكم      (والالشعورية  ) التي يتحكم بها اإلنسان   (مع الضغوط بنوعيها الشعورية     

ف أساساً إلى إحداث التوازن ومحاولة التخفيف من شدة تلـك الـضغوط، وهـي               تهد) بها اإلنسان 
  ).1:2001،األمارة(.اإلتزانستجابات يلجأ إليها الكائن البشري سعياً إلى الراحة، وإلى حالة ا
  

  إلى وجود(Karel,  Radek,  Martin, 2011)يشير كارل ورادك ومارتن نفسه وفي اإلطار 
ستخدامها من قبل ا، حيث يتم  الثقافة الواحدةي داخل المجتمع الواحد ذةاستراتيجيات تكيف مشترك

 وذلك يرجع إلى ،آخرأفراد المجتمع ولكن نتائجها ومدى فائدتها وفعاليتها تختلف من شخص إلى 
وإن أساليب التكيف لديها ميل إلى أن تتكرر  الضاغط، الفروق الفردية ودرجة التقييم المعرفي للمثير

، السمة  من بناء الشخصية أواحيث تصبح جزء) ستراتيجيةاال( المعتادة االستجابةعة وتكتسب طبي
  أن بعض األشخاص أكثر مهارة في التكيف من غيرهم مع الضغوط)Fink, 2010(كما يذكر فينك

قد  و جيدة للتكيف،استراتيجيات يمكن أن تسمى طرقمن اال  فمن المستحيل تحديد مجموعة،النفسية
فة من النجاح تبعا لمدى تنفيذ ستراتيجية متطابقة مع درجات مختلالم شخصين ستخداايكون 

بأن  (Lazarus & Lazarus, 2006)تفق الزروس والزروسا، في حين ستراتيجة بمهارةاال
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 الناتجة عن الضغوط اآلثارستراتيجيات التكيف مع الضغوط ذات أهمية في التخفيف والحد من ا
 والتكيف لدى االنفعاالتعلى أهمية الدين في تشكيل وتعديل فقاتاو ،وأكثر أمنا وصحة للفرد

 دينية عامة احتفاالتالطقوس الدينية في المجتمع من ف على الصحة؛ من النتائجالشخص مما له 
 والجسدية  واالجتماعيةوخاصة وتأمل له أثار حميمية وإيجابية على المجاالت العاطفية والشخصية 

   .للفرد
  

علـى   تـساعدنا  تعويـضية  عوامـل   بمثابةدمصادر المواجهة  تعأن ) 1994:46 ،إبراهيم(ويرى 
 أو هـي العمليـات   وما التحمل، كيفية الفرد يعي أن بشرط معاً، والجسدية النفسية بالصحة االحتفاظ

 عوامـل  أنَّهـا  علـى  تلك العمليات إلى بعضهم ينظر كما ما، موقف لمعالجة المالئمة ستراتيجياتاال

  .حياته في الضاغطة الفترات أثناء  فيالنفسي بالتوافق االحتفاظ على الفرد تعين تيال االستقرار
  

 ال بأنهم األفرادعندما يدرك  أنه ) folkmans&Lazarus , 1984(الزروس وفولكمانويرى 
ردود الفعل  معين في بيئتهم فإن اإلستجابة أويملكون الموارد والمصادر في التعامل مع مطلب 

تقييم المعرفي وإدراك ال بهذا فأن وأثار جسدية ونفسية وعاطفية، و عليها عواقبللضغوط يترتب
 لمواجهة تكيفيةيولد لديه إستجابات وردود فعل غير  نها مهددة وخطيرةأحداث على  لألالشخص

 ، من قبل الفرد بأنه مهدد)appraisals (ها، وعندما يتم التقييم المعرفي للحدثالتهديد والتعامل مع
 في مواجهة العاطفي تركيز التي تعتمد على ال يؤدي إلى إستخدام أنماط التكيف،مؤذ  أو،ارةأو خس
 يؤدي  فأنه)challenge( رفي للحدث من قبل الفرد بأنه تحدتقييم المعالعند   وفي المقابل،الحدث

  . تركيز حل المشكلة التي تعتمد علىإلى إستخدام أنماط التكيف
  

اجهة الضغوط تكون أساليب التكيف ضعيفة في مو )gLeon ,2008(  يشير لينوكحينوفي 
فهم التكيف أمر  األمراض، وإن في بداية ظهور همتغيرات فسيولوجية قد تسل ةالمزمنة  تكون نتيج

   .األفراد لفهم كيف يمكن للضغوط أن تؤثر على أساس

ائج       )Lazarus,1999(الزروس  ويؤآد    على التكيف   جراؤهاإ التي تم    لألبحاث ةالرئيس من خالل النت
 مـع نتـائج نفـسية        كبيرة  أسلوب تركيز المشكلة أو التركيز على التفاعل يرتبط بقوة         استخدامبأن  

 ،االبتعـاد سلوب التركيز العاطفي في التكيف أو أسـلوب         أ استخدام وفي المقابل عندما يتم      ،إيجابية
 .يرتبط مع الصحة النفسية الفقيرةما غالبا 

  
 دور في تحقيـق الرفاهيـة       استراتيجيات التكيف المناسبة له   لمرشد الطالبي ال  ستخدام ا ا ولوحظ عند 

أعراض الضغوط يؤدي إلى تفـادي       إزالة أو التحكم أو التخفيف من        النفسية والجسدية عن  طريق    
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ة األمر    ، (Wilkerson, 2009) الضغوط النفسية وبالتالي االحتراق النفسي، وليكيرسون وفي حقيق

يطلـق عليهـا    يمكن أن   إنما   سيئة،   خرىأوراتيجيات التكيف إلى نوعين جيدة      ستايمكن تصنيف    ال
 وغير منتجة أو غير فعالة في حالة البـدء          ،منتجة أو فعالة في حالة إنقاص وتقليل الضغوط النفسية        

 .) Rath&Hariharan , 2008(هيراني وراث.من جديد مرة ثانية

  

  :فالعوامل المرتبطة بقدرة الفرد في التكي 6.2.2
  

 بأن (Huey ,2007)، هوي )1994،إبراهيم(، )2010 ،البرعاوي(،)2006 ،محمود(يذكر كل من 
 يعتمد على عدة االختالف في تكيفه مع الضغوط وهذا  يختلف اآلخرستجابة كل فرد عن اأسلوب 

  :عوامل متعددة، منها
ستجابة يل اال عناصر ومكونات الشخصية أوشخصية الفرد من أهم عوامل تشكدتع: الشخصية. 1

، ها عالقة بمفهوم الضغوط والشخصية التي لواألبحاث من الدراسات عددللضغوط حيث كشفت 
 واستخدام ، والتغلب عليها،  بقدرتهم على مقاومة الضغوطاالنبساطيةيتمتع أصحاب الشخصية  حيث

  ،ط عاليةتكون عندهم نسبة الضغوف االنطوائيةإدارة أساليب تكيف فعالة، أما أصحاب الشخصية 
 درجة ضغوط أعلى القلقة سجلت الشخصية، في المقابل إن تكيف غير فعالةال أساليب واستخدام

بتغيرات  فيتصفون  )A(، في حين أصحاب الشخصية نمط )حالة الضغوط(ط على مقياسي الضغو
 ،صعوبة التعبير، وصعوبة السيطرةو ، في الوقتواالستعجال ،منافسة شديدة و،فسيولوجية كبيرة

والشرايين، مراض القلب ومعرضين أل، واالنزعاج، عدائية، قلة الصبرو ،تصرفات غير مقبولةو
، الصبر و،مفكرةو، رزينة و،هادئة بشخصية فيتصفون  )B(في المقابل أصحاب الشخصية نمط 

   .التعبيرو
قدير الذات ت و،التفاؤل و،الضبط الخارجي و،الثقة بالنفس و،مفهوم الذات المرتفع، فعالية الذات. 2

 ،الدعم االجتماعي و،النظرة للمستقبلو ،اإليجابية و،المرونة النفسية و،الصالبة النفسية و،المرتفع
ة في مواجهة  أساليب فعالويستخدمونتكون عندهم الضغوط منخفضة و ية،جتماعالمساندة االو

                     .الضغوط  والعكس صحيح
 يعد التوكيدي السلوك إن على برهنت الدراسات من اعددبأن ) 398: 2006محمود،(كما يضيف 

 مهارات يمتلكون التوكيدي السلوك مرتفعي وإن ،السلبية أثارها من ويحد للضغوط مقاوماً متغيراً
   بسهولة الضاغطة المواقف إدارة من تمكنهم اجتماعية
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  : التكيف طرق 7.2.2
  

ستراتيجيات تكيف كثيرة ومختلفة، ولكن هناك ا في تعاملهم ومواجهتهم للضغوط األفراديستخدم 
 الزروس قام ، وقد ستراتيجيات وأكدت على قسم شائع من االاتفقتتصنيفات عديدة ومختلفة 

)1993,Lazarus( التعامل طرق مقياس بتصميم  )Ways of Copin Questionnaire (الذي 
 تحملاالجتماعي، و الدعم ذات،ال في التحكمو ، واالبتعاد،  المواجهة: هيو ،طرق ثماني يتضمن

  .اإليجابي التقييم إعادة،  والمشكلة حل أسلوبو ، الهروب تجنب ، والمسؤولية
طريقين  )Fink, 2010(وفينك  ) Baum& Contrada ,2011( كل من قونترادا وبوم قدمو

  :، وتتتضمنالضغوط مع للتكيف يستخدمهاالشخص في التعامل
  
ستراتيجية حل المشكلة ا من خالل ): focused coping-lemProb( التركيز على المشكلة .1
كما و وسيلة فعالة في محاولة الشخص لتدارك الضغوط، باعتبارهاتأتي سريعة إلى عقل الشخص و
تصف بأنه ي من مستوى الضغوط من خالل التعامل بفعالية مع الوضع الذي لالنتقاص محاولة يعد

توليد الحلول البديلة و وتتضمن تعرف المشكلة، ،لة إجراءات مباشرة لحل المشكواتخاذضاغط 
 الحل المحتمل المناسب، واختيار وحساب فوائد وخسارة كل حل بديل ، أخرىومقارنتها مع بدائل 

ستراتيجية يشمل بالدرجة األولى تغيير  هذه االواستخداموالخروج بخطة لتنفيذ الحل المحتمل ، 
وجد تحيث    جديدة،وإجراءاتمهارات  أنفسنا لتعلم ن موجهة نحو تغييرأو تكو ،جوانب الوضع

 على جميع الضغوط النفسية فتكون ناجحة في تعاملها مع مهاال يمكن تعمي، ومنها محدداتعدة 
جية ستراتيستخدام االايكون لها تأثير كبير في ، وأخرىمشكلة وغير فعالة في تعاملها مع مشكلة ال

إدراك  التي يتعرض لها، وأخيرا لتهديد أو الضغوطمستوى اإذا كان الشخص يدرك بشكل عال 
  . الحالة أو الوضع قابل للتغيير والحلبأنالشخص 

(:  Relationship-focused coping) 2  العالقة ىالترآيز عل.     
المشاعر  التخفيف من الجهود الرامية إلى إدارة االستجابات العاطفية للضغوط لمحاولة ويتضمن

 التي يحاول الناس للحفاظ واالتجاهات في الطرق االهتمام ويعني ،فق الضغطغير السارة التي ترا
 اجتماعية في عالقات األفراد  أنخالل فترات الضغوط، حيثمن  مهمة الاالجتماعيةعلى عالقتهم 

ثار التعامل مع الضغوط من ناحية  عالقات اجتماعية  على الشخص آ إلىدائما، وهنا يتم النظر 
 توفير دعم  ومحاولة  أخرى يتم في العالقة االجتماعية ، ومن جهة اآلخريناء نفسه وعلى الشرك

  . العالقات  خالل فترات الضغوط إلدارةيجابية إ آثار حل وسط  وله إلىللتوصل 
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  الدراسات السابقة 3.2
  

في ضوء مراجعة الباحث للدراسات السابقة المتعلقـة بموضـوع الـضغوط النفـسية وعالقتهـا                
يات التكيف لدى المرشدين التربويين، وعليه حيث يوجد عدد مـن الدراسـات الـسابقة               باستراتيج

  .العربية واألجنبية تناولت موضوع الدراسة، حيث تبدأ من األحدث إلى األقدم ومن ثم تعقيب عليها
  

   الدراسات العربية1.3.2

  
تربية والتعليم في   ات ال حتراق النفسي لدى المشرفين التربويين في مديري      الا :)2011(عابديندراسة  

 .الضفة الغربية

 في مديريات العاملين التربويين المشرفين النفسي لدى حتراقالا مستوى إلىالدراسة التعرف   هدفت

  ومشرفة،امشرفً) 197(اسة من وتكونت عينة الدرالغربية، الضفّة في الفلسطينية والتعليم التربية
  :أظهرت الدراسة النتائج التاليةو
 وتبلد االنفعالي جهادإلبعدي ا في  متوسطنالتربويي لدى المشرفين النفسي االحتراق مستوى إن. 1

  .إلنجاز  في بعد نقص الشعور باوعال المشاعر
  .الذكور أعلى منه لدىناث إلحتراق النفسي لدى اإلن مستوى اإ. 2
  ملون درجةمشرفين الذين يحلل العلمي، حصائية لمتغير المؤهلإوجود فروق ذات داللة . 3
   .على أ فسبكالوريو النفسي من حتراقالاعلى في مستويات أدنى أ فسالبكالوريو 
 و ،مستوى الخبرةو ،عمر المشرف: حصائية تبعا للمتغيرات التالية إكن فروق ذات داللة تلم . 4

  .شرافي إلمكان العمل او ،التخصص
  

 بمحافظة خان ألطفالامعلمات رياض  التوافق النفسي لدى معوقات: ) (2009البناوزقوت الدراسة 
بين معلمات رياض    انتشاراأكثر معوقات التوافق النفسي     على  يونس، حيث هدفت الدراسة التعرف      

 مـستوى اللـى   إطفال في محافظة خان يونس والفروق في مستوى التوافق النفسي بينهم ترجـع              األ
أشـارت  حيـث   معلمة،)  100( من عينة الدراسةت وسنوات الخبرة ، حيث تكون، والعمر،التعليمي
 بوزن نسبي نفعاليالاثم  ،)% (71.25ولى بوزن نسبي خذ المرتبة األأن التوافق المهني أبالدراسة 

 بـوزن نـسبي   جتماعيالاثم التوافق  54.70) %(سري بوزن نسبي  ثم التوافق األ،) % (67.10
خـذت علـى   أات بشكل عام ما المعوقأ ، )% (49.55خذ التوافق الصحي بوزن أ و) %  (50.28

 يإلى متغير حصائية تعزى   إنه ال يوجد فروق ذات داللة       أشارت الدراسة ب  أ كما   ، )%58.58(وزن  
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وجد  فروق بالدرجة الكلية للمعوقات بشكل عام ويرجع ذلك لصالح           تنه  أمستوى التعليمي والعمر و   ال
    .كثرأسنوات و )6(كثر خبرة في الفئة األ

  
 أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بمستوى جودة :)2009(حجازي وصالح دراسة 

   .أداء  المرشدين التربويين في مدارس محافظات غزة
لتعرف على العالقة بين أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة ومستوى جـودة            اهدفت الدراسة     

ى أساليب مواجهة أحـداث     األداء لدى المرشدين التربويين في مدارس محافظات غزة، والتعرف عل         
الحياة الضاغطة، كما هدفت إلى معرفة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة علـى مقيـاس                
أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة ومقياس مستوى جودة اآلداء، والتي يمكن أن تعزى إلـى               

ـ  )275( وتكونت العينة من     المرحلة،، و عدد سنوات الخبرة  ، و الجنس: متغيرات دا ومرشـدة    مرش
  :بعض النتائج التالية إلى  الدراسة وأشارت

 متعددة في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة، وهي  أساليبويونمرشدون الترب ال يستخدم.1
أسلوب ، وب التحكم بالنفسأسلو،  وييم، أسلوب التخطيط لحل المشكالتأسلوب إعادة التق: بالترتيب
  .أسلوب االرتباك، وأسلوب التفكير بالتمني والتجنبو، أسلوب تحمل المسئولية، واالنتماء

رتباطيه بين أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة ومستوى جودة األداء اعدم وجود عالقة . 2
  .لدى المرشدين التربويين في مدارس محافظات غزة  ما عدا أسلوب االنتماء

 جات أفراد العينة في أبعاد مقياس متوسطات فروق دربينم وجود فروق ذات داللة إحصائية عد. 3
  ).الجنس، سنوات الخبرة، مرحلة العمل(لمتغيرات أساليب مواجهة الضغوط تعزى ل

  
 الضغوط النفسية لدى العاملين في مجال الخدمة النفسية في محافظات شمال :)2008( حنوندراسة 

  .الضفة الغربية 
 العاملين في مجال الخدمة النفـسية فـي          درجة الضغوطات النفسية لدى    إلى لتعرفهدفت الدراسة ا  

 ، الجـنس :  الضغوط النفـسية تبعـا لمتغيـرات       محافظات شمال الضفة الغربية وتحديد الفروق في      
 اخـصائي أ )154( وتكونت عينة الدراسة من      مكان العمل، و ،  المسمى الوظيفي و ،  الخبرةو ،العمرو
  : يلي  إلى مانتائج الدراسةأشارت  والعشوائية الطبقية،  بالطريقةاختيروا خصائيةأو
   ) 58.6(ن درجة الضغوط النفسية لدى العاملين في مجال الخدمة النفسية متوسطة إ. 1
 الجنس، العمر، المسمى الوظيفي،(  تبعا للمتغيرات التالية حصائيةإعدم وجود فروق ذات داللة . 2
  .) الخبرة كان العمل،م
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 في نييننا لدى المعلمين الفلسطيعالقته  بمرونة األحتراق النفسي وال ا):2007(الخطيب دراسة 
  غزة 

نا لدى المعلمين   ومرونة األ،حتراق النفسيال طبيعة العالقة بين اإلىهدفت الدراسة التعرف 
أشارت الدراسة  ومعلمة،) 156(معلما و) 306( وتكونت العينة من ،غزةقطاع  في نالفلسطينيي

  :نتائج التاليةلل
وجود مستويات مرتفعة ، وحتراق النفسي لدى المعلمينالبعاد ايات مرتفعة في أعدم وجود مستو .1

 .نا لدى المعلمينبعاد مرونة األأفي 

 .نا لدى المعلمينحتراق النفسي ومرونة األإلرتباط بين ااعدم وجود عالقة  .2

مكان ، وعليميةالمرحلة الت، والجنس: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا للمتغيرات التالية. 3
  .االقتصاديالمستوى و ،الخبرةو ،السكن

  
 المدرسـيين  المرشـدين  لدى النفسية الصحة ومستوى الوظيفي لرضاا: )2007( المالكي دراسة 

  .المكرمة مكة بمدينة
 المرشدين لدى النفسية الصحة ومستوى الوظيفي الرضا بين العالقة لى معرفةإ وقد هدفت الدراسة 

 في المكرمة مكة بمدينة المدرسيين المرشدين بين الفروق معرفة، والمكرمة مكة بمدينة المدرسيين

 ، هـل العلمـي  والمؤ ،الدراسية والمرحلة ،والراتب ، الخبرة سنوات لمتغيرات تبعا الوظيفي الرضا
لمتغيـرات   تبعـا  النفسية الصحة في المكرمة مكة بمدينة المدرسيين المرشدين بين الفروق معرفةو

  .والمؤهل ،الدراسية والمرحلة ، والراتب،الخبرة سنوات
، وكانت نتيجـة    مرشدا ومرشدة يعملون في مدارس التعليم العام      ) 145( تكونت عينة الدراسة من      

 والصحة الوظيفي الرضا بين ئية إحصا داللة ذات موجبة رتباطية اعالقة توجد :الدراسة كما يلي

 بـين  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجد الفيما  ،مكةبمدينة  المدرسيين المرشدين لدى النفسية

 بعـد  في إال متغير الخبرة إلى ترجع الوظيفي الرضا في المكرمة مكة بمدينة المدرسيين المرشدين

 بـين  إحـصائية  داللـة  ذات فروق توجد ال  كذلك،األكثر الخبرة ذوي لصالح الراتب عن الرضا

 بعـد  في إال متغير الراتب إلى ترجع الوظيفي لرضاا في المكرمة مكة بمدينة المدرسيين المرشدين

 بـين  إحصائية داللة ذات فروق توجد فيما تبين أنه ،األكثر الراتب ذوي لصالح الراتب عن الرضا

 ال  بينما،المرحلة الدراسية لمتغير تبعا الوظيفي الرضا في المكرمة مكة بمدينة المدرسيين المرشدين
 الوظيفي الرضا في المكرمة مكة بمدينة المدرسيين المرشدين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد

  .الخبرة  ومتغير المؤهل إلى ترجع
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حتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة مصادر الضغوط النفسية واال :)2007( الزيوديدراسة 
  .في محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات
حتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصـة       سي واال هدفت الدراسة الكشف عن ظاهرة الضغط النف      

 االجتماعيـة الحالـة   و ،الجنسو ،العمر: غرافيةوفي إقليم الجنوب وعالقتها ببعض المتغيرات الديم      
وقد أشـارت نتـائج     ،  معلم ومعلمة ) 110( والمؤهل العلمي، وتكونت العينة من     ،الخبرة التدريسية و

  :إلى أنالدراسة 
حتراق النفسي صة يعانون من مستويات مختلفة من الضغوط النفسية واالمعلمي التربية الخا .1

   .تراوحت بين المتوسط إلى العالي
  . أكثر من المعلماتاالنفعاليإن المعلمين يعانون من اإلجهاد . 2

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في بعد تبلد الشعور وشـدته                . 3
  . وهناك فروق لمتغير الدخل الشهري في بعد نقص الشعور باإلنجاز، نلصالح المعلمي

  
حداث الحياة الضاغطة لدى أ مواجهة ستراتيجياتا تقدير الذات وعالقته ب:)2007( تاللوةدراسة 

  .معلمي وكالة الغوث في الضفة الغربية
ستراتيجيات ال امعرفةر الذات لدى معلمي وكالة الغوث و مستوى تقديإلىهدفت الدراسة التعرف 

ستراتيجيات وتقدير البحث العالقة بين هذه ا و،حداث الحياة الضاغطةأفي مواجهة التي يستخدمونها 
المنطقة التعليمية  ل العلمي، سنوات الخبرة، المؤهالجنس،: أثر بعض المتغيراتتحديد مدى الذات و

معلم ) 305(تكونت العينة من  ستراتيجيات المواجهة،اير الذات ووالحالة المعيشية على كل من تقد
  :إلى شارت النتائجومعلمة، أ

أحداث الحياة ستراتيجيات مواجهة إيجابية دالة بين كل من تقدير الذات وإوجود عالقة . 1
ن إو ،حداث الحياة الضاغطةأستراتيجيات إثر على كبر األأ سترخاءالاستراتيجية إلن إ والضاغطة،

  .ثرستراتيجية حل المشكلة عديمة األإ
 البحث عن الدعم ةستراتيجيإظهرت وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي على أكما . 2
   .سبكالوريولصالح  الذين مؤهالتهم  جتماعيالا

ستراتيجية المواجهة الفعالة  بين الذين مؤهالتهم دبلوم  والذين إ كما تبين وجود فروق في . 3
  .دبلوم   لصالح الذين مؤهالتهم سبكالوريومؤهالتهم 

حداث الحياة أستراتيجيات مواجهة إ كما تبين عدم وجود فروق بين متوسطات درجات . 4
  . والمنطقة التعليمية،الضاغطة وباقي األبعاد األخرى  تعزى لمتغيرات الحالة المعيشية
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 النفـسيين حتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى المرشـدين         رجة اال د: )2006(عواددراسة  
  .ية والخاصة في محافظة بيت لحم في المؤسسات الحكومتماعيينواالج

، درجة الرضا الوظيفي حتراق النفسي ومظاهره درجة االإلىهدفت هذه الدراسة التعرف 
 الجتماعيينواحتراق النفسي والرضا الوظيفي عند  المرشدين إلالعالقة بين  وما اومظاهره،
  .بيت لحمسات الحكومية في محافظة في المؤسالعاملين 

كانت درجة الرضا :  يليماأظهرت النتائج  وقد مرشدا ومرشدة،120) ( تكونت عينة الدراسة من 
حيـث كانـت عنـد     ، متوسطة في محافظة بيت لحم     جتماعيينالوا ينيالنفسالوظيفي عند المرشدين    

سات  من المؤس  سسات الخاصة أعلى  اث، ودرجة الرضا الوظيفي في المؤ     نإلعلى منه عند ا   أ الذكور
ن إ و  كانت منخفضة  في محافظة بيت لحم،       حتراق النفسي عند المرشدين     ال درجة ا  وأنالحكومية،  

ة طردية بـين متغيـر      وجود عالق   كما تبين  ،على من الذكور  أناث  إلحتراق الوظيفي عند ا   الدرجة ا 
ـ     ث  كلما زا   ي بح رجة الرضا الوظيفي عند المرشدين،    ودالدخل الشهري    ا د الدخل ازداد معه الرض

 في درجة  الرضـا      إحصائيةداللة  ذات  عدم وجود    كما أظهرت النتائج   ،  والعكس صحيح  الوظيفي،
، نوع المؤسـسة  و ،سنوات الخبرة و ،لعلميالمؤهل ا و ،ى لمتغيرات الحالة االجتماعية   الوظيفي  تعز  

 زدادأ  بحيث كلمـا    إلحتراق النفسي والرضا الوظيفي،   وجود عالقة عكسية بين ا    و،  الدخل الشهري و
  .ق النفسي قلت درجة الرضا الوظيفي، والعكس صحيححتراالا
  

 بالصالبة وعالقتها اإلسالمية الجامعة طلبة لدى النفسية  الضغوط:)2006(دخان والحجاردراسة 

   .لديهم النفسية
 وعالقته اإلسالمية طلبة الجامعة لدى ومصادرها النفسية الضغوط مستوى إلى هدفت الدراسة التعرف

 طلبة لدى النفسية الضغوطعلى  المتغيرات بعض تأثير إلى إضافة لديهم النفسية البةالص بمستوى

  : ظهرت النتائج ما يلي وأ، وطالبةا طالب(541)لديهم وتكونت العينة من النفسية والصالبة الجامعة
 لديهم النفسية الصالبة معدل وأن ،( 62.0%) كانت متوسطة  الطلبة لدى النفسية الضغوط مستوى أن

 عالقة وجود وإلى الطالبات، لدى منه أعلى الطالب لدى النفسية الضغوط مستوى أن، و)(%77.33

  .النفسية والصالبة النفسية الضغوط في مستوى الطلبة بين إحصائية داللة ذات سالبة رتباطيها
ا  وعالقتهرضغوط النفسية لدى طلبة جامعة قطستراتيجيات التعامل مع ال ا)2004( دراسة الزيود

  .ببعض التغيرات
 من قبل الطلبة    ستخداماا أكثر إستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية        إلىهدفت الدراسة التعرف    

 الجنس، والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي والتخصص،       : المتغيرات تلكوأثر   في جامعة قطر،  
طالبا ) 140( الدراسة من    ، وتكونت عينة  والجنسية، على إستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية      

  :إلى الدراسة  نتائجطالبة، وأشارت) 140(و 
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إن أكثر األساليب شيوعاً التي يستخدمها الطلبة هي التفكير اإليجابي واللجوء إلى اهللا، والتنفيس  .1
  .نفعاليالا

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في إستراتيجيات التعامل مع الضغوط لدى الطلبة تعزى إلى .2
  . تغير الجنسم

وجد فروق ذات داللة إحصائية في إستراتيجيات التعامل مع الضغوط تعزى إلى متغير تال . 3
  .الجنسية، والكلية، والمعدل التراكمي والمستوى الدراسي

  
مصادر الضغط  المهني لدى المديرين في وزارات السلطة الوطنية  :)2004( صيامدراسة 

  .هة لديهمإستراتيجيات المواجالفلسطينية و
 مصادر الضغط  المهني لدى المديرين في وزارات السلطة الوطنية إلىهدفت الدراسة التعرف 

في مصادر إذا كانت هناك فروق ذات داللة  وتحديد فيما ستراتيجيات المواجهة لديهم،االفلسطينية و
 ،الخبرةو ، المؤهل العلمي، ونسالجر، واتيجيات المواجهة تعزى لمتغيرات العمسترإالضغط و

  : إلى ما يليأشارت نتائج الدراسةو ، ومديرةا مدير)160(تكونت العينة من و  ،جتماعيةالاالحالة و
عانون  المديرين يأنظهر أمما ) 2.98(ن معدل مستوى الضغط المهني لدى المديرين كان إ. 1

يماتها وعدم  الوزارة وتعلنظمةأب التقيد أننتائج الأشارت  كما بدرجة متوسطة من ضغط العمل،
إلدارية وقلة  عدم توفر الكفاءة اإلىضافة إوضوح معايير الترقية وعدم كفاية الميزانية لتنفيذ العمل 

ستراتيجية من ا) 13(وكان هناك ولى كمصادر للضغط النفسي  المرتبة األحتلت االتقدير
ستراتيجية امتها وكان في مقد) 2.65(على من المتوسط العام أ كانت  حيثستراتيجيات المتبعةالا

 تعامل مع المشاكالالتو أهداف واقعية،ستراتيجية تحديد ادارة الوقت ثم إولويات وطرق أوضع 
   .نشطة الحياتية الفصل بين العمل وسائر األبتفاؤل وموضوعية،

ستراتيجيات المواجهة ا على كل من مصادر الضغط المهني وإحصائياعدم وجود فروق دالة . 2
  .، الحالة االجتماعية، المسمى الوظيفي، المؤهل العلميلى متغير الجنسإى لدى المديرين يعز

 على كل من مصادر الضغط المهني واستراتيجيات المواجهة لدى  احصائياوجود فروق دالة. 3
  .، الخبرةمتغير العمرلالمديرين يعزى 

  
شدين التربـويين    النفسي وعالقته بمركز الضبط لدى المر      حتراقالا مستوى   :)2003(سلماندراسة  

 حيث هدفت هـذه      فلسطين، –في المدارس الحكومية في مديريات محافظات الشمال الضفة الغربية          
 مركـز الـضبط الـشائع        نمـط  ومعرفـة النفسي   حتراقالاقياس مستوى وتكرار وشدة     لالدراسة  

 والخبرة، ، والعمر ، والدخل الشهري  ، والمؤهل العلمي  ، تعزى لمتغيرات الجنس   للمرشدين التربويين، 
إن  : ما يلـي   إلىأشارت نتائج الدراسة     حيث   مرشد ومرشدة،  ) (106وقد تكونت عينة الدراسة من      
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نجاز فكـان   إلما تكرار نقص الشعور با    أ كان معتدال،   وتكرار تبلد الشعور   النفعالياتكرار اإلجهاد   
ق ذات داللـة    عدم وجود فـرو   كما تبين   ،  كان خارجيا دين  مركز الضبط الشائع عند المرش    ، و عاليا

بعـاد   المرشـدين التربـويين علـى أ       استجاباتفي مستوى الداللة في متوسطات درجات       إحصائية  
  . والخبرة، والعمر، والدخل الشهري، والمؤهل العلمي،متغيرات الجنسلتعزى  النفسي الحتراقا

 
 مصادر الضغط النفسي التي يتعرض لها الطلبة في الصفين الخامس :)2003(غنايم دراسة 

   .والسادس كما يدركها الطلبة والمعلمون والمرشدون
لى معرفة مصادر الضغط النفسي التي يتعرض لها الطلبة في الصفين الخامس إهدفت الدراسة 

 في ضوء ، حافظة رام اهللا والبيرةوالسادس كما يدركها الطلبة والمعلمون والمرشدون في م
المؤهل و ،عدد سنوات الخبرة للمعلمو ،جنس المرشدو ،جنس المعلمو ،متغيرات جنس الطالب

 )18( و ا معلم)96(ا وطالب) 138(تكونت العينة من ،  المؤهل العلمي للمرشدو ،العلمي للمعلم
   : ما يلية الدراس نتائجظهرتأ و،امرشد

 لمصادر أنفسهم الطلبة إدراكفي ) 0.05=( عند مستوى إحصائيةيوجد فروق ذات داللة . 1
  .متغير الجنس وذلك لصالح الطالباتالضغط النفسي تعزى ل

دراك المعلمين لمصادر إفي ) 0.05=(حصائية عند مستوى إعدم وجود فروق ذات داللة . 2
  . ، سنوات الخبرةلمتغير المؤهل العلمي للمعلمالضغط النفسي لدى الطلبة يعزى 

ر الضغط دراك المعلمين لمصادإفي ) 0.05=(حصائية عند مستوى إوجود فروق ذات داللة . 3
  .متغير الجنس المعلم وذلك لصالح المعلماتلالنفسي لدى الطلبة يعزى 

دراك المرشدين لمصادر إفي ) 0.05=(حصائية عند مستوى إعدم وجود فروق ذات داللة . 4
  .، وجنس المرشدمتغير المؤهل العلمي للمرشدلالضغط النفسي لدى الطلبة يعزى 

  
ظيفي لدى مرشدي ومرشدات المـدارس فـي مـديريات          درجة الرضا الو  : )2003(مقبول  دراسة  

  .تعليم في محافظات الضفة الغربيةالتربية وال
لى معرفة ما  درجة الرضا الوظيفي لدى مرشدي ومرشدات المدارس في مديريات             إهدفت الدراسة   

ـ     وثر العوامل الديم  أ و لتعليم في محافظات الضفة الغربية،    التربية وا  ة غرافية عليه، حيث تكونت عين
  .مرشدا ومرشدة) (235من الدراسة 

 الدرجة الكلية للمعدل العام للرضا الوظيفي  للمرشـدين والمرشـدات كانـت              بأنأشارت النتائج     
 وكان مجال العالقة مع الهيئة التدريـسية       %)66.2 (لالستجابةلت النسبة المئوية    متوسطة حيث وص  

 بينمـا كـان     ،)%(76.2 ستجابةاللئوية  ولى لمجاالت الرضا حيث وصلت النسبة الم      في المرتبة األ  
، كمـا  )%40.2( سـتجابة اللخيرة حيث وصلت النسبة المئوية    نظمة الرواتب في المرتبة األ    أمجال  
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حصائية في درجة الرضـا الـوظيفي لـدى مرشـدي           إالدراسة إلى وجود فروق ذات داللة       دلت  
س والعمـر والمؤهـل     ومرشدات المدارس الحكومية في محافظات الضفة تعزى  لمتغيرات الجـن          

  . وعدد األوالد ومكان السكن وعدد الطلبةالجتماعيةاالعلمي والخبرة والحالة 
ستراتيجيات التكيف مع الضغوط النفسية لدى أمهات الشهداء والسجناء ا :2003)(حنون دراسة 

  .الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
مهات أدمة مع الضغوط النفسية لدى ستراتيجيات التكيف المستخ ا إلىهدفت الدراسة التعرف

شارت الدراسة النتائج أ، و شهيد وسجينأم) 151(تكونت عينة الدراسة من والسجناء، والشهداء 
  : إلىالتالية

قل أوأن  الذاتي طالجتماعي فالضبا تليها الدعم يجية مستخدمة هي البعد الديني إستراتأكثرأن  .1
  .ةاضيالتمارين الريهي  ستخدامااإستراتيجية 

  
 حتـراق الا ثر بعض المتغيرات الديموغرافية وعالقته بظاهرةأ مفهوم الذات و):(2003العليدراسة 

  وقـد هـدفت الدراسـة      الحكومية في محافظتي جنين ونابلس،    النفسي لدى معلمي المرحلة الثانوية      
اد االنفعـالي،   اإلجه(  النفسي   حتراقالل، ومستويات األبعاد الثالثة      مستوى مفهوم الذات   إلىالتعرف  

، وذلك من وجهة نظر معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في          )وتبلد الشعور، ونقص الشعور باإلنجاز    
 و الجنس   :متغيراتهدفت إلى التعرف على أثر    كما  كومية في محافظتي جنين ونابلس،      المدارس الح 

 على مفهـوم    جتماعيةالا الحالة   ومكان السكن   و مستوى الدخل    و المؤهل العلمي    و الخبرة   والعمر  
ظهـرت  أ و ،معلما ومعلمة، ) (312 وقد تكونت عينة الدراسة من       الذات لدى هذه الفئة من المعلمين،     

  :منهاالدراسة عدد من النتائج 
الجـسمية، والشخـصية،    (بعـاد الـذات     أن مستوى مفهوم الذات جاء بدرجة متوسطة علـى أ          .1

، جتماعيـة الاجاء بدرجة ضعيفة على بعد الذات       ، بينما   )واألسرية، واألخالقية، والدرجة الكلية   
نيـة  ، وبدرجة متد  رتفعة على بعد اإلجهاد االنفعالي    حتراق النفسي جاء بدرجة م    المستوى ا وان  

 .  لة على بعد تبلد الشعور، وبدرجة معتدعلى بعد نقص الشعور باإلنجاز

حتراق النفسي بأبعـاده    الوا دال إحصائياً بين مفهوم الذات       مهمرتباط  اتوجد عالقة طردية ذات      .2
  . الثالثة 

( ن الذكور واإلناث على بعدي الذات      في مستوى مفهوم الذات بي     إحصائياعدم وجود فروق دالة      .3
، األخالقيـة (دالة إحـصائياً علـى أبعـاد الـذات          ، بينما كانت الفروق     )الجسمية، والشخصية 

، أي أن لـديهن مفهـوم       الح اإلناث كانت الفروق لص  و،)األسرية  والدرجة الكلية   ، و جتماعيةالوا
  .  على هذه األبعاد والدرجة الكليةذات أعلى مما هو عليه لدى الذكور
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، العمر، والخبـرة  ( تعزى إلى متغيرات  عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى مفهوم الذات           .4
  ).، ومكان السكن، ومستوى الدخلوالمؤهل العلمي

  
في فسي والتربوي في محافظة الزرقاء  النفسي للمرشد النراقحتالا واقع :)2002(الزيوددراسة 

   ردنألا

 النفسي لدى المرشد التربوي وعالقته في الحتراقا التعرف على درجة إلىهدفت الدراسة 
 مرشد )100( وتكونت العينة من ،مستوى الدراسةومستوى الخبرة والجنس : المتغيرات التالية

  : ما يليى إلشارت نتائج الدراسةأو ،ومرشدة
  ين متوسطة على مقياس جيلرارديحتراق النفسي  لدى المرشدين التربوالمستوى درجة ا. 1
  حتراق النفسي الا

 تعزى إلى لة إحصائياً في مستوى اإلحتراق النفسي على الدرجة الكليةعدم وجود فروق دا .2
  .الخبرةو ، المؤهل العلمي،  والجنس: متغيرات

 إستراتيجيات التكيف تعزى إلى المؤهل العلمي، ستخداما في حصائيةإوجود فروق ذات داللة  .2
  .وذلك لصالح المؤهل األعلى

  
 المدارس يريدرجة الضغط النفسي ومصادره لدى مد بعنوان :)2000( خيران أبودراسة 

   .الحكومية الفلسطينية وطرق مواجهتهم لها في محافظة بيت لحم
 المدارس الحكومية يريمد لنفسي ومصادره لدىدرجة الضغط الى معرفة إهدفت الدراسة 

، الجنس، و العمر: في ضوء متغيرات،مالفلسطينية وطرق مواجهتهم لها في محافظة بيت لح
ونوع المدرسة، وتكونت ، مستوى المدرسة، ومكان العمل، و المؤهل العلمي، وسنوات الخبرةو

  :اليةأظهرت الدراسة النتائج الت ومديرا ومديرة،) 65(العينة من
ساسية والثانوية والمختلطة في محافظة بيت المدارس الحكومية األ ومديرات مديرويتعرض . 1 

  .لحم لدرجة متوسطة من الضغط النفسي
العائد المادي غير كاف، ضغط : ما يلي هي كيريأثيرا على المدكثر مصادر الضغط النفسي تأ. 2

  . ضيق الوقتالمناسب،وصول التعليمات في الوقت  عدم العمل، غموض الدور،
لمعلومات جمع ا:  النفسي هي في مواجهة مصادر الضغطيريونا المدكثر الطرق التي يستخدمهأ. 3

الخطوات الممارسة  تقييم لتفكير في النتائج المحتملة للحل،لى اإ اللجوء عن المشكلة التي تواجهه،
تعزيز الذات في حالة التغلب على   البدائل المحتملة للحل،العتباراخذ بعين األ في حل المشكالت،
  .الموقف الضاغط
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 السباحة، والركض: في مواجهة مصادر الضغط النفسي هيقل الطرق التي يستخدمها المدراء أ. 4
   .الذهاب للنادي،  والسفر للخارج،  وإلجازة عن العملاو
 وذلك للمؤهل العلمي تعزى  يرينفي درجة الضغط النفسي لدى المدتوجد فروق بسيطة .  5

 يرينفي درجة الضغط النفسي لدى المدفروق بسيطة ، ووجود  حملة الدبلوم العالييرينلصالح المد
  . الذين يعملون في القرىيرين  لمكان العمل وذلك لصالح المدتعزى

  . المختلفةال توجد عالقة بين متغير العمر وسنوات الخبرة وبين درجة الضغط النفسي بمصادره. 6
  

  .إلرشاديةالضغوط النفسية لدى المعلمين وحاجاتهم ا ):1999(محمد دراسة
شارت نتـائج الدراسـة     أ و عة الضغوط النفسية  لدى المعلمين،      طبي إلىوقد هدفت الدراسة التعرف     

إلدارية، الضغوط الطالبية،   الضغوط ا  :قل األ إلىعلى   مرتبة من األ    مجاالت للضغوط،  ةأربعبوجود  
ال يوجـد    كما تبين من النتائج أنـه        ،ئة عن العالقات  بالزمالء     الضغوط الناش  الضغوط التدريسية، 

إلداري  لـصالح     فروق فـي البعـد ا      ت حيث وجد  ط،فروق بين الجنسين في الدرجة الكلية للضغو      
 حيث كانت   الب والضغوط الخاصة في العالقات،    ناث في بعدي الط   إليضا فروق لصالح ا   أ و الذكور،

  .كثر درجة في الضغوطأناث إلا
  

 بتدائيةالارشادي لدى مرشدي المرحلة إلمستوى الرضا عن العمل ا )1999( الشهري دراسة
  .لمتخصصين في مدينة مكة المكرمةالمتخصصين وغير ا

ي لدى المرشدين المتخصصين في رشادإلمستوى الرضا عن العمل اإلى  التعرف هدفت الدراسة
وبعض الخصائص  ،رشاديإلالعمل احلة االبتدائية بمكة المكرمة مقارنة بمستوى الرضا عن المر

اد رشإل والخبرة في مجال ا، والمؤهل العلمي،في التخصصئص الوظيفية، وتتمثل هذه الخصا
 ) (34منهممرشدا ) 68(الدراسة من عينة   والراتب، وقد تكونت، وخصائص المرشد،وصفات

  .مرشدا غير متخصص  34 )(مرشدا متخصصا و 
لرضا عن العمل حصائية في مستويات اإ وفروق ذات داللة الفختا أظهرت نتائج الدراسة وجود  

  وغير المتخصصين لصالح المتخصصين،االبتدائية المتخصصينالمرحلة  مرشديعام بين  بشكل
 كما ال توجد ، ومدة الخبرة ،حصائيا لمتغير المؤهل العلميإشارت النتائج وجود فروق دالة أكما 

  .إلرشادية والخصائص ا،اتبلمتغير الر تبعا إحصائيةفروق دالة 
  

 بالروح المعنوية كما يراها معلمو    مصادر ومستوى الضغط النفسي وعالقتها       :1998)( ندىدراسة  
 مصادر ومـستوى الـضغط       إلى  الغوث في منطقة نابلس التعليمية، وهدفت الدراسة التعرف        وكالة

لتعليميـة فـي    منطقة نـابلس ا    وكالة الغوث في     بالروح المعنوية كما يراها معلمو    النفسي وعالقتها   
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 نفسي بالروح المعنوية،  عرفة عالقة الضغط ال   م و والعمر، ، والمؤهل العلمي  ، الجنس :ضوء متغيرات 
  : الدراسة ما يلي نتائجشارتأومعلما ومعلمة، ) 144(وقد تكونت عينة الدراسة من 

بة المئوية كان هناك درجة متوسطة من الضغوط النفسية على المعلمين  حيث وصلت النس. 1
  ).%54.23( ستجابةالل

 ، و ضغط المدرسة : درجتهاكانت مصادر الضغط المؤثرة على المعلمين بالترتيب التنازلي تبعا ل          .2
 كما تبـين    ،المدرسة النمط القيادي لمدير  والرضا المهني   ، و  الدور وغموضه  ءعب،  و  ضغط العمل 

عمر على مصادر الضغط النفـسي لـدى         وال ،لعلمي والمؤهل ا  ، لمتغيرات الجنس  تأثيرال يوجد    أنه
ترتيـب    كما كان  ،)%65.75( متوسطة للمعلمين     كانت درجة الروح المعنوية    وظهر أن  المعلمين،

إلداري  النمط ا   ثم العالقات مع الزمالء  : ألهميتهاالروح المعنوية تبعا    ب الرتفاعاالعوامل المؤدية الى    
 عالقة  كما تبين وجود  ،  جور والترقيات لحوافز واأل  ا ثمنظمة والتعليمات، األ و ظروف العمل فوالقيادة  

  .رتباطية سلبية بين مستوى الضغط النفسي للمعلمين ودرجة الروح المعنويةا
  

 في متواجههستراتيجيات تكيف المعلمين مع الضغوط النفسية التي  ا):1998(العارضةدراسة 
يجيات التي ستراتالا إلى  التعرفثانوية الحكومية في محافظة نابلس، وقد هدفت الدراسةالمدارس ال

المرحلة الثانوية في محافظة نابلس للتكيف مع الضغوط النفسية التي  يستخدمها المعلمون في
 ،ستراتيجيات تعزى لمتغيرات الجنسالذا كانت هناك فروق ذات داللة في اإفيما تواجههم وتحديد 

)  (126معلما منهم) 241(لدراسة من ومكان العمل، وقد تكونت عينة ا، والخبرة،ؤهل العلميوالم
مع ات التكيف ستراتيجيال المعلمين ستخداماأظهرت نتائج الدراسة   حيث معلمة،) 115 (معلما،

 ،اتي والبعد الدينيستراتيجيات حل المشكالت والضبط الذا كبيرة على  بدرجةالضغوط النفسية
التمارين ستراتيجيات ا على  وكانت قليلة،اعستراتيجيات ووسائل الدفاعلى وكانت متوسطة 

ستراتيجيات مجتمعة كانت متوسطة، ال المعلمين لستخدامان أالرياضية والترفيه وبشكل عام ف
ستراتيجيات ال المعلمين ستخدامافي دم وجود فروق ذات داللة إحصائية الدراسة بعنتائج شارت وأ

  .الخبرةومؤهل العلمي الومكان العمل والجنس  التكيف مع الضغوط النفسية تعزى لمتغيرات
مستوى التوتر النفسي ومصادره لدى المـشرفين التربـويين ومـديري           ): 1997( بو عيشة أدراسة  

  .مدارس الحكومية في الضفة الغربيةال
لى معرفة مستوى التوتر النفسي ومصادره لدى المـشرفين التربـويين ومـديري             إهدفت الدراسة   

و أ ،شـراف إلخبـرة ا  و ،العمرو ،متغيرات الجنس وء  الضفة الغربية في ض   المدارس الحكومية في    
المحافظـة ، وقـد     و ،نوع المدرسـة  و ،مستوى المدرسة و ،مكان العمل و ،المؤهل العلمي ودارة  إلا

 الدراسة كمـا    ائجمديرا ومديرة، وكانت نت   ) 206(مشرفا ومشرفة، و  ) 28(من  تكونت عينة الدراسة    
  :يلي
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) مستوى عـال  (دارس في الضفة الغربية لدرجة عالية        الم وشرفون التربويون ومدير  يتعرض الم . 1
  . والمعرفية، والسلوكية،نفعاليةالوا ،المتمثل بردود الفعل الفسيولوجيةمن التوتر النفسي 

 كما  كانت تنازليا    على السواء مرتبة   والمديرين على المشرفين    تأثيراكثر مصادر التوتر النفسي     أ. 2
 ،غموض الدورو ،إلدارةو اأشراف إلسلوب اأ، و الدورءبع، وضغط المدرسة، وضغط العمل: يلي
  . الرضا الوظيفيو
شراف والمحافظة على مصادر التوتر النفسي لدى       إلثير لمتغيرات العمر والخبرة وا    أال يوجد ت  .  3

  المشرفين التربويين
  . الذكورانيهما يعمأكثر  عدم رضا وظيفي بسببإلناث يعانين من توتر نفسي المشرفات ا. 4
علـى  ن  كثر توترا من زمالئهم الحاصلي    أالمشرفون التربويون الحاصلون على درجة الماجستير       . 5

  .سبكالوريو
مكان و ،المؤهل العلميو ،دارةإلو اأشراف إلخبرة ا،والعمر، وأثير لمتغيرات الجنسال يوجد ت. 6

 المديرينى المحافظة على مصادر التوتر النفسي لد، ونوع المدرسة، ومستوى المدرسة، والعمل
  .المدارس

 
 للتعامل مع ردنيةألاستراتيجيات التي يستخدمها المرشدون في المدارس  اال:)1994(الشايب دراسة 

   .الضغوط النفسية لديهم
ستراتيجيات التي يستخدمها المرشدون في المدارس األردنية  االإلى التعرف  الدراسةهدفتوقد 

، الخبرةو ،جتماعيةالاالحالة و ،الجنس: رات التاليةلمتغيل تبعا ،للتعامل مع ضغوطهم النفسية
وأشارت نتائج  ،مرشدة في مديريات تربية عمان )68( مرشداً و)82(تكونت عينة الدراسة من و

  :إلىالدراسة 
 ثـم تليهـا مراقبـة       سـتخدامها ا المرتبة األولى مـن حيـث        حتلتاستراتيجية حل المشكالت    اأن  

 وأخيـرا كانـت   سـتراتيجية الترفيـه     ا ثـم  تليها البناء المعرفـي       ثم تليها التقبل والثقة،    الضغط ، 
  :، كما أظهرت نتائج الدراسةلرياضيةستراتيجية التمارين اا

 إستراتيجيات وسائل الدفاع والتمارين ستخداما تعزى إلى متغير الجنس في اهناك فروق أن .1
 .الرياضية والترفيه لصالح الذكور

 ، ووسائل الدفاع:تراتيجيات التالية سإل استخداما في جتماعيةالاة متغير الحاللوجود فروق تعزى .2
   . الذاتينشغالالا، والترفيه، والتمارين الرياضية

إعادة : ستراتيجيات التكيف التالية استخداماحصائية بين الجنسين في إعدم وجود فروق ذات داللة .3
التقبل و ،الكشف الذاتيو ،سترخاءالا  و،الدعم االجتماعيوحل المشكالت، البناء ، والبناء المعرفي

  . والتوجه الذاتي،مراقبة الضغطو ،نعزالالا، و الذاتيالنشغالاو ،والثقة
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إعادة البناء :  استراتيجيات التكيف التاليةستخداماحصائية في إعدم وجود فروق ذات داللة  .4
 ،التقبل والثقةو ،كشف الذاتيالو ،سترخاءالاو ،جتماعيالاالدعم والبناء و ،حل المشكالتو ،المعرفي

   .جتماعيةالامتغير الحالة لالتوجه الذاتي تعزى و ، مراقبة الضغطالنعزال، واو ، الذاتينشغالالا و
  

 ألساسيةامصادر الضغط النفسي لدى معلمي المدارس الحكومية  :) 1992(المساعيددراسة 
  .والثانوية في لواء نابلس

ساسـية  الضغط النفسي لدى معلمي المـدارس الحكوميـة األ        مصادر    إلى التعرفهدفت الدراسة    
ستجابات المعلمـين   إعلى  إحصائية  فروق ذات داللة    وجود   إلى   ، والتعرف والثانوية في لواء نابلس   

، وضغط العمـل والمدرسـة، والرضـا         الدور وغموضه    ءعلى مصادر الضغط النفسي وهي عب     
المرحلـة  ،  و العمـر : مـن المتغيـرات وهـي   لعددالنمط القيادي لمدير المدرسة تعزى      و المهني،
حيث تكونـت عينـة      المستوى التعليمي، و ،  وقع المدرسة مو ،سنوات الخدمة ،  و  الجنس، و التعليمية

أهم مصادر الضغط النفسي من   إلى أن نتائج الدراسةأشارتو ،مدرسا ومدرسة  190 الدراسة من
ضـغط  و ،ضغط العمـل  و ،وغموضهالدور  ء   عب ومعلمو ومعلمات المدارس وه   التي يتعرض لها    

نه يوجد فـرق ذو     أ كما كشفت الدراسة ب    مدير المدرسة، النمط القيادي ل  و ،الرضا المهني و ،المدرسة
 ،لنفسي المتعلقة فـي ضـغط العمـل       ستجابات المعلمين على مصادر الضغط ا     إحصائية بين   إداللة  
، والمرحلـة   التعليمي   المستوى   ات العمر، متغيرل وضغط المدرسة تعزى     ، الدور وغموضه  ءوعب

مصادر الضغط النفـسي    حصائية بين   إ داللة   ت كما كشفت الدراسة على وجود تفاعل ذا       التعليمية ، 
سـتجابات  إحصائية بين   إ وجود فروق ذات داللة       إلى الدراسةنتائج  شارت  أ كذلك و ومتغير الجنس، 

 بين  م وجود تفاعل قوي   عدإلى   أشارت فيما و لمتغير مكان العمل ،   الرضا المهني يعزى    والمعلمين  
  مصادر الضغط وسنوات الخدمة 

  
  دراسات أجنبية  2.3.2
)Gwo, Jan-Hao, Mei-Yu, Chi Chou-Pi-بيشوشو ويومي وهوجان وقولينك وتوني  دراسة 

2011, Tony, Liang :(  كتئاب بين طالب العراض اأ و،  التكيف،العالقة بين الضغوط النفسية
                                                .ن في الخارج الجامعات التحضيرية الصينيي

عراض أستراتيجيات التكيف وا و، العالقة بين الضغوطات النفسيةإلى فحص الدراسة تهدف
 في نين الصينيين الذين يتعلمويالتحضيرطار للتعامل مع الضغوط لدى الطالب إ استخدامكتئاب بالا

 واستخدم الباحثين المنهج الوصفي  وطالبة،ا طالب)756(ن  وتكونت عينة الدراسة متايوان،
   : إلى أنشارت النتائجأ واالرتباطي،

  .نسبة عالية من الضغوط النفسية لدى الطالب والطالبات .1



 
 

58

 التي تركز على المشكلة يات فعالة في التعامل مع الضغوط ستراتيجا تخاذاتوقع كبير في  .2
  .ي تركز على العاطفةسلبية التإستراتيجيات ستخدام او
 SOBEL سوبيل ختباراشار أ إطار التعامل مع الضغوط ستراتيجيات الفعالة من الزالة اإبعد  .3

TEST   عراض أن االستراتيجيات التكيف السلبية تتوسط في العالقة بين الضغوط النفسية وإإلى
 .كتئاب إلا

   .كتئابالعراض اأ  و،ت التكيفستراتيجياا و،رتباطية بين الضغوط النفسيةاوجود عالقة  .4
  

 ستطالع  ا:)Lambert,  Valeria,McCarthy ,2010(دراسة ماكثري وفاليريا والمبرت 
 خصائص عدد ، السيرة الذاتية ،لمطالب ومصادر مرشدي المدارس وعالقتها مع الضغوط النفسية 

 .القضايا المعروضة 

رس وعالقته في الضغوط النفسية مدا الن في فحص مطالب ومصادر المرشدي إلىهدفت الدراسة
 من ا ومرشدةرشد م)277( وتكونت العينة من ،المتعلقة بهم  السيرة الذاتية وخصائصناصرعو

  ، واستخدم الباحثين المنهج الوصفي االرتباطيلواليات المتحدة ا–مدارس مدينة تكساس 
 حتمالان إ و،ي المدارس شارت نتائج الدراسة بوجود درجة عالية من الضغوط النفسية عند مرشدأ

مرشدي عالية من القضايا المعروضة على  نسبة رتفاع كذلك اوسنة القادمة قليلة لل في المهنة بقائه
  والطالب الذين كاديمي،داء األتدني مستوى األو إعاقة،المدارس مثل الطالب الذين يعانون من 

  .يمتازون بفقر الحضور 

  .الممرضات والتكيف مع الضغوط النفسية: (Laal & Aliramie, 2010)الل وألميرا  دراسة

تطبيق (حداث الضاغطة و تكيف الممرضات مع األأتحديد مدى كيفية تعامل لهدفت الدراسة  
أو السلبية مع المتغيرات يجابية إلساليب اوعالقة تطبيق األ) أو ردود فعل سلبيةيجابية إساليب أ

مكان و ،جتماعيةالاالحالة و) ممرضة، مساعدة ممرضة(المركز الوظيفي  والعمر والجنس: التالية
ن في ي ممرضة موزعين على مستشفي(100) وقد تكونت عينة الدراسة من وردية العمل،و ،العمل

 وكانت نتائج الدراسة كما  واستخدم الباحثين المنهج التحليلي االرتباطيمدينة كردستان في إيران،
  :يلي

 جيد،% 19( بحسب التقديرات التالية ع الضغوط للممرضاتيجابي مإل التكيف اكان توزيع . 1
   .) ضعيفة30% ،متوسطة % 51
% 29 منخفضة،% 22 ( حسب التقديرات التاليةردود الفعل السلبية للضغوط للممرضات  .2

  .) عالية49% ة،متوسط
ية بيجاإلالممرضات الستراتيجيات التكيف اال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام . 3

  .) مساعدة ممرضةممرضة،(ومتغير المركز الوظيفي 
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يجابية إلستراتيجيات التكيف االال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام الممرضات . 4
  . الجنس ومتغير

يجابية إلستراتيجيات التكيف اال الممرضات ستخداماوجود فروق ذات داللة إحصائية بين . 5
  . عاما39)-(30عالية وأكثر فئة عمرية فيها داللة ) ة عمريثالث فئات ( ومتغير العمر 

يجابية إلستراتيجيات التكيف اال الممرضات ستخداماال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين . 6
   .جتماعيةالاومتغير الحالة 

يجابية إلستراتيجيات التكيف االوجود فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام الممرضات . 7
  . سنوات خبرة)9 -(5 لصالح فئة الخبرةبرة ، الخومتغير 

يجابية إلستراتيجيات التكيف االال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام الممرضات .8
   .ومتغير وردية العمل

إليجابية ستراتيجيات التكيف اال الممرضات ستخداماوجود فروق ذات داللة إحصائية بين . 9
  .ومتغير مكان العمل

ت التكيف السلبية ستراتيجياال الممرضات ستخداماجود فروق ذات داللة إحصائية بين و. 10
  .ومتغيرات الجنس، والخبرة

ستراتيجيات التكيف السلبي ال الممرضات ستخداماال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين . 11
مكان و ،يةجتماعالاالحالة و ،العمرو)  مساعدة ممرضة وممرضة (ومتغيرات المركز الوظيفي 

  .وردية العملوالعمل، 
  

 (Brougham, Zail, Mendoza, Miller, 2009)برغام و زيل وميندوزا وميلر دراسة
  .ستراتيجيات التعامل بين طلبة الكليةا، الفروق الجنسية والضغوط النفسية

عالقة  مصادر اإلجهاد واستراتيجيات التعامل لدى طلبة الكلية  وفحص ال إلىهدفت الدراسة التعرف
، وطالبة ا طالب166)(بين الجنسين ومصادر الضغوط واستراتيجيات التعامل ، تكونت العينة من 

  :ما يليإلى  وأشارت النتائج واستخدم الباحثين المنهج الوصفي االرتباطي،
  .إن مستوى الضغوط النفسية  بالمستوى العام عند الطالبات أعلى من الطالب .1
، إال إن الطالب إستراتجيات العاطفةيادة أكثر من الطالب في استخدام إن الطالبات تستخدم بز .2

   .تإستراتيجيات حل المشاكالوالطالبات يستخدمون 
  .ستراتيجيات بين الطالبات والطالب لمختلف الضغوطاتال استخداما في ختالفاوجود  .3
 ,Salwina, Raynuha, Ainsah, . Idayu, Aniza  سالوينا وراينوها وأيدوها وأنيزا دراسة 

 التمريض في اثنين من المستشفيات العامة في تجربة موظفي: الضغوط وأنماط التكيف : ) 2009
   . ماليزيا–وادي  كالنج 
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قـسم   وبـين    معرفة مستوى الضغوط بين العاملين في قسم تمريض الطـوارئ         هدفت الدراسة إلى    
 في التعامل مع الضغوط  ومعرفـة    ، وتحديد األسلوب المشترك     النفسيين  للمرضى التمريض عاملي

، واسـتخدم   عامل تمـريض  ) (126  من ، تكونت عينة الدراسة   لعالقة بين الضغوط وأنماط التكيف    ا
  :أظهرت الدراسة النتائج التالية الباحثين المنهج الوصفي االرتباطي،

، ووجود عالقة فعالة ذات داللة إحصائية بين نة التمريض مرهقة ذات ضغوط عاليةمه .1
كانت نسبة استخدام أنماط التكيف متقاربة في مواجهة و ،  وبين أنماط التكيف، لضغوط النفسيةا

   وبين العاملين التمريض النفسيين، الضغوط بين قسم تمريض الطوارئ
 وبين ، ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى الضغوط في قسم تمريض الطوارئ. 2

  .نتمريض النفسيي  في قسمالعاملين
مجال ال وبين الضغوط وأيضا ضعف ،ين مجال العاطفة في أنماط التكيفوجود عالقة ضعيفة  ب. 3

  .العاطفي بين  مطالب التكيف
 

  .وغرافيةالمحددات الديم، لتكيفي للمعلماتاالسلوك  :)Chaturvedi,  2009 (شاتورفيدي دراسة
مستوى و ،العمرو ،لحالة االجتماعيةا( لديمغرافية هدفت الدراسة إلى التحقق من بعض المتغيرات ا

 وتكونت عينة ،في تحديد االستراتيجيات التكيفية للضغوط عند المعلمات) مستوى التعليمو ،الخبرة 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي الواليات المتحدة، _ مة ، في بوبالمعل)  150(الدراسة من 
  :إلىوأشارت نتائج الدراسة االرتباطي، 

 ومستوى ، والعمر،الحالة االجتماعية(   داللة إحصائية  فعالة للمتغيراتذات فروق وجود. 1
   .في تحديد استراتيجيات التكيف)  الخبرة 

  .عدم وجود داللة إحصائية للمتغير مستوى التعليم في تحديد استراتيجيات التكيف. 2
 في التعامل بشكل  ذات تجربة عالية) 60 - 40 (المعلمات المتزوجات في الفئة العمرية بين. 3

  لضغوط المهنية مقارنة مع زمالئهنأفضل مع ا
  

 مفهوم الذات الجماعي واالحتراق الوظيفي للمرشد ):(Constantine, 2005 قونستنتين دراسة
   .المدرسي

، واكتشاف  الحتراق الوظيفي للمرشد المدرسي   هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين مفهوم الذات وا        
) ة، عدد سنوات الخبر   الجنس، مكان عمل  ( الوظيفي للمرشد يعزى إلى      حتراقفروق ذات معنى  لال    

واستخدم الباحث المنهج الوصفي االرتبـاطي،      ،  ة مدرسي ا ومرشدة  مرشد )(533وتكونت العينة من    
  : الدراسة إلىنتائج وأشارت 

  .حتراق وظيفي للمرشدإ مع أدنى أو اخفض بطن أعلى تقدير لمفهوم الذات الجماعي مرتأ. 1
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حتراق الوظيفي مقارنة السجلوا أعلى مستويات الذين يعملون في المناطق الحضرية المرشدين ا. 2
  .نائية الذي يعملون في المناطق المع نظرائهم

حتراق الوظيفي ال سجلوا مستويات من ا ممنعاما أو أكثر) 20(عملوا لغاية  الذي ينالمرشد.  3
  . سنوات)10( أكثر من المرشدين الذين عملوا تحت مستوى

  
إستراتيجيات  وجتماعيالاالدعم والكفاءة الذاتية والضغوط النفسية  )(Dwyer, 2001 دوير دراسة

  .التكيف لدى طلبة الجامعة
، واستراتيجيات التكيف  مع ة الذاتية، الدعم االجتماعيفحص العالقة بين الكفاءإلى هدفت الدراسة 

، واستخدم  وطالبةاطالب) 75( وتكونت العينة من ، الضغوط النفسية من طالب الجامعةمستويات
  :الدراسةنتائج أظهرت الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، و

   .ستراتيجيات التكيفا و، رتباط بين الضغوط النفسيةاوجود عالقة . 1
  .ستراتيجيات التكيفاستراتيجية التجنب المستخدمة كثيرا في ا. 2
ستراتيجية التمركز على ا و من قبل األصدقاءالجتماعيالدعم رتباط  كبيرة بين ااوجود عالقة . 3

  .العاطفة
   .وجود فروق ذات داللة بين الجنسين في بلوغ الدعم االجتماعي من األصدقاء لصالح المرأة. 4
  

  :دراسات سابقةال تعقيب 3.2.2

  
دى المرشد أشارت الدراسة الحالية  مع عدد من الدراسات السابقة بأن مستوى الضغوط النفسية ل

 ,)2008(حنون ,  )2011(عابدين : وتشابهت مع الدراسات التالية, التربوي جاء بدرجة متوسطة
سلمان , )2004(صيام, )2006(دخان وحجار, )2007(الزيودي ومحمد , )2007(الخطيب 

   .)1998(ندى , )2000( خيران أبو, )2002(الزيود , )2003(
د من الدراسات السابقة في درجة استخدام استراتيجيات في حين تشابهت الدراسة الحالية مع عد

حجازي  : التكيف مع الضغوط النفسية لدى المرشد التربوي حيث جاءت بدرجة متوسطة مثل
Brougham,  (برغام, )1994(الشايب , )1998(العارضة  , )2004(صيام , )2009(وصالح 

   . ) Aliramie&Laal  ,2010(  والل وأليمي)2009

ف ايجابية ومن  استراتيجيات تكياستخدام الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في وتطابقت
حجازي  :في تعاملهم مع الضغوط مثلالمرشدين التربويين همية استخدامها  لدى ناحية ترتيبها أل

الشايب , )1998(العارضة , )2004(أبو خيران , )2004(الزيود , )2004(صيام , )2009(وصالح 
   وبيشوشو ويومي وهوجان وقولينك وطوني )Brougham, 2009(، وبروغهام )9941(
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                             (Pi-Chi Chou, Yu-Mei, Hao-Jan, Gwo-Liang, Tony, 2011) 
                                          

 النفسية واستراتيجيات يجابية بين الضغوطإأشارت الدراسة الحالية إلى وجود عالقة ارتباطية 
تاللوة , )2007(المالكي : تفق مع بعض الدراسات السابقة مثلالتكيف لدى المرشدين التربويين وت

 ,Constantine وقونستانتين ,)1998 ( ندى ,)2006(دخان وحجار  , )2006(عواد  , )2007(
 . ,Salwina, Raynuha, Ainsah)، ودراسة ساولينيا ورينوها وأينشا وأيدها وأنيزا )(2005

Idayu, Aniza, 2009   (  ودراسة ديورDwyer, 2001)(  تميزت هذه الدراسة بتناولها الضغوط
   .النفسية واستراتيجيات التكيف لدى المرشديين التربويين وهذا لم تعالجه الدراسات السابقة

:  مثل،غيرات المستقلةتشابهت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في أخذها لعدد من المت
لها سبعة تميزت الدراسة الحالية بتناو، كما سنوات الخبرة ,العمر, الحالة االجتماعية, الجنس

ما تم عرضه من مستفاد الباحث من ، حيث أ وهذا لم تتناوله الدراسات السابقةمتغيرات مستقلة
   .الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة ومناقشة النتائج

تم اعتبار , ل مجتمع الدراسة هذه الدراسة مع عدد من الدراسات السابقة في استخدامها كتشابهت 
القريوتي والخطيب  ,)2009(زقوت والبنا:  مثل دراسة،مع الدراسة عينة فعلية للدراسةمجت

في المقابل اختلفت مع الدراسات ) 1998(رضوان ,  ) 1999(الشهري ,)2003(مقبول , )2006(
  . تخدامها عينات ممثلة لمجتمع الدراسةالسابقة في اس

  
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة توضح للباحث ضرورة  توجيه األنظار صوب المرشد 

تخاذ التعليمات واللوائح الضرورية التي تساعد المرشد االتربوي والعمل على تحقيق اإلجراءات و
حة نفسية وتوافقا فسية وأكثر تمتعا بصالتربوي على حصوله تكيفا أفضل في تعامله مع الضغوط الن

   .ينمع نفسه واالخر
 ونتراتيجيات التي يستخدمها المرشدويتضح من خالل استعراض الدراسات بوجود عدد من االس

اتيجيات مشتركة حتوت الدراسات على استراكما ,  في تعاملهم مع الضغوط النفسيةيونالتربو
التقبل , اعادة البناء المعرفي, تحل المشاكال:  منها ، في تكيفهميون التربوونيستخدمها المرشد

   .والثقة
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  ثالث الالفصل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
    مقدمة1.3

  
 وهـي الجوانـب التوضـيحية       أالتناول الباحث في هذا الفصل إجراءات الدراسة التـي اتبعهـا،            

لكافة الخطوات والمراحل التي تم إعدادها وتنفيـذها، وذلـك وفـق األصـول العلميـة للبحـث                  
ـ     العام لهذه الدراسة،   العلمي، من أجل بلوغ الهدف      ستوضـح كـل     اآلتيـة ن الـسطور    إولـذلك ف

تبعها الباحث لبلوغ هذا الهـدف، ابتـداء مـن مـنهج هـذه الدراسـة ونـضوج                  االخطوات التي   
التأكـد مـن صـدقها وصـحتها        فكرتها، مروراً بتحديد عينتها ومنهجهـا، وآليـات تطبيقهـا، و          

ثباتهــا، وإجــراءات الدراســة، ، كمــا يعطــي وصــفا مفــصال ألدوات الدراســة، ووتنفيــذها
  .والمعالجة اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات االحصائية الالزمة الستخراج النتائج

  

    منهج الدراسة1.1.3
  

  .ي االرتباطيه الدراسة المنهج الوصفاستخدم الباحث في هذ
  

  وعينتها مجتمع الدراسة 2.1.3
  

( ن في مديريات شمال الضفة الغربيةتربويين العامليت ال/يتكون مجتمع الدراسة من جميع المرشدين
لسنة ) 264(، والبالغ عددهم ) طوباس، جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، جنوب نابلس،تسلفي

والتعليم في المحافظات  عن طريق مديريات التربية  االستماراتتحيث جمع، )2011 - 2010(
  .)264(ل من أص) 226(وصحيحة  نها المجاوب عاالستماراتحيث بلغ عدد الشمالية، 
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         الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة 
  .الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير : ) 1.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  الجنس
 51.8% 117  ذآر

 48.2% 109  أنثى
  %100 226  المجموع

  
 مـن عينـة     )%51.8( الجنس، ويظهـر أن      نة الدراسة حسب  توزيع أفراد عي  ) 2.3(يبين الجدول   

  . من اإلناث)  (48.2%الدراسة من الذكور، و
  

  .العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ): 2.3(جدول 
  النسبة المئوية  العدد  العمر

  %8.4 19   سنة30أقل من 

  %52.7 119  40 أقل من – 30
  %33.6 76  50 أقل من – 40

  %5.3 12   فأآثر– 50
  %100 226  وعالمجم

  
 من عينة الدراسـة     )%(8.4، ويظهر أن    العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب      ) 3.3(يبين الجدول 

أقل مـن   -40 (من%) 33.6(سنة، ونسبة    ) 40أقل من -30( من   (52.7%)، و  سنة )30أقل من   (
  . ) فأكثر– 50(من %) 5.3(ونسبة  سنة، )50

  

  .مكان السكنب متغير توزيع أفراد عينة الدراسة حس): 3.3(جدول 
  النسبة المئوية  العدد  مكان السكن

 %30.1 68  مدينة      
 %21.7 49  بلدة           
 %42.9  97  قرية           

 %5.3 12  مخيم
  %100 226  المجموع

  
 من عينة   )%30.1(، ويظهر أن    مكان السكن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب      ) 4.3(يبين الجدول   

يـسكنون القـرى،    %) (42.9يسكنون البلدات، ونسبة     (21.7%)نسبة  ، و ون المدينة يسكنالدراسة  
  . يسكنون المخيمات%) (5.3ونسبة 
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  .الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير : )4.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  الحالة االجتماعية

 %11.5 26  أعزب     

  %86.3 195  متزوج       
 %0.4 1ق              مطل

  %1.8 4  أرمل
  %100 226  المجموع

  

  تم إهمالهما%) 5(أقل من ) مطلق، وأرمل(إن متغيري : مالحظة

 من  )%11.5 (، ويظهر أن    الحالة االجتماعية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب      ) 5.3(يبين الجدول   
ونـسبة  مـن المطلقـين،     %) 0.4(متزوجين، ونسبة    )86.3%(نسبة  ، و من العزاب عينة الدراسة   

  . من األرامل%) 1.8(
  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة: )5.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  سنوات الخبرة

  %27.0 61   سنوات5أقل من 

  %23.9 54   سنوات9 أقل من  – 5من 
  %42.0 95   سنة15  أقل من– 9من

 %7.1 16   سنة فأكثر15من 

  %100 226  المجموع
  

 من عينة   ) %(27، ويظهر أن    سنوات الخبرة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب      ) 6.3(يبين الجدول   
 مـن  )%42(، ونسبة   سنوات)  9 اقل من      – 5(من   (23.9%)نسبة  ، و سنوات)  5اقل من   (الدراسة  

  . ) سنة فأكثر15(من %) 7.1(ونسبة ، سنة) 15  اقل من– 9(
  

  .العلمي عينة الدراسة حسب متغير المؤهل توزيع أفراد): 6.3(جدول 
  النسبة المئوية  العدد  المؤهل العلمي
 %83.6 189  بكالوريوس
 %4.4 10  دبلوم عالي
 %11.1 25  ماجستير
 %0.9  2  غير ذلك
  %100 226  المجموع

  تم تحويل ودمج المتغير إلى بكالوريس و دبلوم عالي فأعلى : مالحظة
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 مـن   ) %83.6(، ويظهر أن    المؤهل العلمي أفراد عينة الدراسة حسب     توزيع  ) 7.3( يبين الجدول   
%) (0.9ونسبة  ،  ماجستير%) 11.1(، ونسبة   دبلوم عالي  )(4.4%نسبة  ، و بكالوريوسعينة الدراسة   

  .غير ذلك
  الدراسيتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص ): .7(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  التخصص الدراسي

 %15.9 36  جتماع     علم ا

  %20.8 47  خدمة اجتماعية     
  %54.0 122  علم نفس       

  %5.3 12  إرشاد نفسي
  %4.0  9  غير ذلك
  %100 226  المجموع

  
 ) %15.9(، ويظهـر أن     التخصص الدراسي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب      ) 8.3(يبين الجدول   

علـم  %) (54، ونـسبة    خدمة اجتماعية  )20.8%(نسبة  ، و تخصص علم اجتماع  من عينة الدراسة    
  . غير ذلك%) (4، ونسبة إرشاد نفسي%) 5.3(ونسبة ، نفس

  

   الدراسة أدوات  3.1.3
  

  درجــة تحديــد الدراســة التــي اســتخدمها الباحــث باســتبانة أعــدت لغــرض أداةتمثلــت 
، وقيــاس العالقــة رشــد التربــويالــضغوطات النفــسية واســتراتيجيات التكيــف النفــسي للم

، وعالقتهـا   ستراتيجيات التكيـف النفـسي للمرشـد التربـوي        ارتباطية بين الضغوط النفسية و    اال
  .ببعض المتغيرات الديموغرافية

  
قام الباحـث بعـد الرجـوع واالطـالع علـى الدراسـات             ، فقد   انةأما عن طريقة تصميم االستب    

اتيجيات سـتر االسابقة والمقـاييس واألدب التربـوي المتعلـق بموضـوع الـضغوط النفـسية و              
، ومـن األدوات البحثيـة والدراسـات الـسابقة           وذلك لتحقيق هدف الدراسـة     استبانهالتكيف ببناء   

بعنـوان تقـدير الـذات وعالقتهـا باسـتراتيجيات           ) 2007(دراسة تاللوة   : التي تم االستعانة بها   
دراسـة  و،  مـي وكالـة الغـوث فـي الـضفة الغربيـة           مواجهة أحداث الحياة الضاغطة لدى معل     

بعنوان استراتيجيات التعامل مع الـضغوط النفـسية لـدى طلبـة جامعـة قطـر              ) 2004(ود  الزي
بعنـوان مـصادر ومـستوى الـضغط        ) 1998(دراسـة نـدى     و،  وعالقتها مع بعض المتغيرات   

كمـا يراهـا معلمـو وكالـة الغـوث فـي منطقـة نـابلس                لنفسي وعالقتها بالروح المعنويـة      ا
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ان اسـتراتيجيات تكيـف المعلمـين مـع الـضغوط           بعنـو ) 1998(التعليمية، دراسة العارضـة     
دراسـة الـشايب    و،  ثانوية الحكومية فـي محافظـة نـابلس       النفسية التي تواجههم في المدارس  ال      

للتعامـل  ستراتيجيات التي يـستخدمها المرشـدون فـي المـدارس الثانويـة             بعنوان اال ) 1994(
ادر الـضغط النفـسي لـدى       بعنـوان مـص   ) 1992(دراسة المساعيد و،  مع الضغوط النفسية لديهم   

مقيـاس الـصحة النفـسية      ومعلمي المدارس الحكومية األساسية والثانويـة فـي لـواء نـابلس،             
 ، علـى البيئـة الفلـسطينية      بتعريبـه وتقنينـه   ) 1992أبو هين،   (ي قام   الذ) SCL-90-R(المعدل  

 أبعـاد  تعبـر عـن      ألنهـا س الـضغوطات النفـسية صـياغة سـلبية           فقرات مقيـا   غت صي وقد
وصــياغة فقــرات مقيــاس  ،طات النفــسية التــي يتعــرض لهــا المرشــد التربــويالــضغو

 أبعـاد  تعبـر عـن      ألنهـا )  غيـر فعالـة    أوفعالـة   (يجابيـة   إاستراتيجيات التكيـف صـياغة      
استراتيجيات التكيف المستخدمة من قبل المرشد التربـوي للتغلـب علـى الـضغوطات النفـسية                

  .مالتي تواجه
  : القياس في هذه الدراسة أدوات  حسب أقسام  ثالثةإلىوقد قسمت االستبانة 

  .المعلومات الديموغرافية. 1
 .الضغوط النفسية: ىاألول ستبانةاال. 2

  .ستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسيةإ: ة الثانيستبانةاال. 3
  

  : القياسألدواتوفيما يلي  وصف 

 :، وهيةيس رئأبعاد ثالثة تشمل االستبانة على:  الضغوط النفسيةاستبانة

 الجسمية السلبية التي يعاني     تشمل األعراض عبارة  ) 15(على   يحتوي هذا البعد  و: البعد الجسمي . 1
 . تعرضه ومواجهته للضغوطأثناء  فيمنها المرشد التربوي

 النفـسية   األعراض  تشمل عبارة) 40(يحتوي هذا البعد على     ): العقلي والمعرفي (البعد النفسي   . 2
 تعرضـه ومواجهتـه     أثنـاء   فـي   معرفية سلبية يعاني منها المرشد التربوي      مأكانت عقلية   أسواء  

 .للضغوط

 االجتماعية تشمل األعراضعبارة ) 41(يحتوي هذا البعد على : المهني والبعد االجتماعي. 3
  .ته الضغوط تعرض ومواجوالمهنية السلبية الناتجة من

  
 أبعاد تسعة شمل االستبانة علىوت: ع الضغوطات النفسيةستراتيجيات التكيف ما استبانة

  :  وهيةرئيس) ستراتيجيات ا(
 تقـيس  اتعبـار ) 10 (على البعد هذا يحتوي: الوقت وتنظيم المعرفي البناء إعادة ستراتيجيةا. 1

 مـع  التكيـف  في المرشدون بها يتصف التي يجابيةإلا المعرفية قداميةإلا  الشخصية السمات بعض
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 التربـوي  المرشد قدرة وتتضمن اليومية، حياتهم في ) خارجية أو داخلية (النفسية الضغوط مصادر
 غيـر  التفكيـر  هـو  الـضاغطة  األحداث مصدر نأل عقالنية بأفكار واستبدالها أفكاره تغيير على
 فـي  تفكير طريقة على تعتمد الضاغط للحدث والسلوكية واالنفعالية النفسية ستجابةاال نأل عقالني،ال

 والتحكم بها والسيطرة والتأثير استجابته تغيير يمكن التفكير طريقة غييرت خالل فمن الصادم الحدث
 األهـداف  ووضـع  التخطـيط  خـالل  مـن  ونشاطاته وقته تنظيم على الشخص قدرة وأيضا فيها

 .وإمكانيته قدراته تناسب بنشاطات والقيام واألولويات
 تقـيس   ةعبـار ) 13 (علـى  دالبع هذا يحتوي): االسترخاء( ومراقبته   التوتر ضبط ستراتيجيةا. 2

 مـع  التكيـف  في المرشدون بها يتصف التي يجابيةإلا المعرفية قداميةإلا  الشخصية السمات بعض
 التربـوي  المرشد قدرة مدى وتظهر اليومية حياتهم في) خارجية داخلية، (النفسية الضغوط مصادر
 الـضغوط  مراقبة وأيضا ،والتأمل االسترخاء تمارين بممارسة منها والتخفيف الضغوط ضبط على
 بين التمييز في قدراته وزيادة عليه، يؤثر وكيف الضاغط للوضع هتقييم في الوعي زيادة طريق عن

 .وتتراكم تتصاعد أن قبل آثارها من والتقليل فيها والتحكم والسلبية يجابيةإلا الضغوط
 بعـض  تقـيس   ةبـار ع) 11 (على البعد هذا يحتوي: االجتماعي الدعم عن البحث ستراتيجيةا. 3

 مـصادر  مـع  التكيف في المرشدون بها يتصف التي يجابيةإلا العاطفية قداميةإلا الشخصية السمات
 الـدعم  وتـوفر  وجـود  مدى وتتضمن اليومية، حياتهم في ) خارجية أو داخلية (النفسية الضغوط

 التربـوي  شـد للمر االجتماعيـة  والشبكات والعالقات والمحيطين واألصدقاء األهل من االجتماعي
  .الضاغط الموقف في الشخص جانب والوقوف والمساندة المساعدة تقديم ومدى

  الشخـصية  السمات بعض تقيس  ةعبار) 13 (على البعد هذا يحتوي: المشكالت حل ستراتيجيةا. 4
 النفـسية  الـضغوط  مصادر مع التكيف في المرشدون بها يتصف التي يجابيةإلا المعرفية قداميةإلا
 جديـدة  وأساليب مهارات التربوي المرشد امتالك في وتتمثل اليومية، حياتهم في) خارجية داخلية،(

 مـن  مجموعـة  من وتتألف ،اضغوطً له وتسبب هتواجه التي والصعوبات تالمشكال لحل ومبتكرة
 ،لتنفيـذها  وبرنـامج  ،لهـا  مناسبة خطة ووضع ،  األولويات وتحديد ،المشكلة تحديد مثل المراحل
 .البدائل واختيار التنفيذ، نتائج وفحص

 بعـض  تقـيس   ةعبـار ) 13 (على البعد هذا يحتوي: والترفيه الرياضية التمارين ستراتيجيةا. 5
 مـصادر  مع التكيف في المرشدون بها يتصف التي يجابيةإلا العاطفية قداميةإلا  الشخصية السمات
 ،الرياضـية  التمـارين  اسـتخدام  وتتضمن اليومية، حياتهم في) خارجية ، داخلية (النفسية الضغوط
 اللجـوء  وأيضا ،االنفعالية االستجابات لتخفيف الجسمية والنشاطات ،والسباحة ،والمشي ،والرقض

  .المسرح ومشاهدة ،والرقص ،والغناء ،والنت ،التلفزيون خالل من الترفيه إلى
 السمات بعض ستقي ةعبار) 8 (على الفرعي البعد هذا يحتوي: االنشغال الذاتي ستراتيجيةا. 6

 مع التكيف في المرشدون بها يتصف التي) فعالة (يجابيةاإل غير حجاميةإلا السلوكية الشخصية
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 التربوي المرشد لجوء في ظهروت اليومية حياتهم في) خارجية داخلية، (النفسية الضغوط مصادر
  .النوم أو كلاأل في اإلفراط الكحول، التدخين، المهدئات، تناول مثل وضارة سيئة سلوكيات إلى
 بعـض  تقـيس  ةعبار) 23 (على البعد هذا يحتوي: والتعبير الدفاع وسائل استخدام ستراتيجيةا. 7

 التكيف في المرشدون بها يتصف التي) فعالة (يجابيةاإل غير المعرفية حجاميةإلا الشخصية السمات
ـ  وتتـضمن  اليوميـة  حياتهم في) خارجية داخلية، (النفسية الضغوط مصادر مع  وسـائل  تخداماس

 الـضغوط  آثار من ذاته لحماية  الضغوط أو الواقع من الهروب بهدف شعورية غير دفاع وأساليب
 ،اإلنكـار  ،اإلسـقاط  التخيـل،  الكبت، النكوص، في وتتمثل) شعورية بطريقة الواقع مواجهة عدم(

 ،الـذات  ولوم ،العدوان إلى اللجوء وأيضا ،  ومشاعره ذاته عن التعبير على الفرد وقدرة التحويل،
 .اآلخرين ومقاطعة الضاغطة، المواقف من واالنعزال ،واالنسحاب

 الشخـصية  الـسمات  بعض تقيس ةعبار) 11 (على البعد هذا يحتوي: الديني البعد ستراتيجيةا. 8
 الـضغوط  مـصادر  مع التكيف في المرشدون بها يتصف التي) فعالة (يجابيةإلا المعرفية قداميةإلا

 ،الـدين  إلـى  التربـوي  المرشـد  رجوع في وتتجلى اليومية حياتهم في) خارجية ،داخلية (النفسية
 ، العبـادة  دور في واالعتكاف ،  والدعاء واالستغفار ،  الدينية الكتب وقراءة ،  العبادات من واإلكثار
 .والتمائم الرقية واستخدام ، الدين رجال إلى والذهاب

 الشخـصية  الـسمات  بعـض  تقيس ةعبار) 10(على عدالب هذا يحتوي: والثقة التقبل ستراتيجيةا. 9
 الـضغوط  مـصادر  مع التكيف في المرشدون بها يتصف التي) فعالة (يجابيةإلا المعرفية قداميةإلا

 واآلخـرين  لذاتـه  التربوي المرشد قبول في وتتمثل اليومية، حياتهم في) خارجية داخلية، (النفسية
 ، الذاتيـة  وعيوبـه  أخطائه قبولو ،األفراد بين  لفرديةا الفروق قبول وتتضمن به، المحيطة والبيئة

   .وإمكانياته وقدراته خطواته في والوثوق معها التعامل على الشخص مقدرةمدى و

  
 في والتحكم السيطرة على التربوي المرشد بقدرة المعرفية قداميةإلا االستراتيجيات تتصفو

) ومهنية اجتماعية، نفسية، جسمية،( بيةسل وأعراض ثارآ إحداث دون ومصادرها النفسية الضغوط
 التربوي المرشد استخدام عند المقابل وفي الضاغطة، الحياة حداثأل واستجابتهم تعاملهم في

 النفسية للضغوطات واستجابتهم تعاملهم أثناء  فيوالسلوكية المعرفية حجاميةإلا االستراتيجيات
 واللجوء الضغوط تلك إلى واالستسالم والمنطقي عقالنيال غير التفكير إلى لونييم فأنهم ومصادرها

  .الشعورية دفاع وسائل واستخدام ومؤذية ضارة سلوكياتل
  

   :التصحيح مفاتيح

 ليكـرت  نمط نع لإلجابة مستويات خمسة التكيف ستراتيجياتوا النفسية الضغوط استبناتان يتضمن
)Likert (وهي ،استجابات خمس من يتكون الذي الخماسي، التدرج يذ:  
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         .خمس درجات: جدا كبيرة. 1
  .أربع درجات: كبيرة. 2
  .ثالث درجات: متوسطة. 3
  .درجتان: ضعيفة. 4
   .درجة واحدة: جدا ضعيفة. 5
  

   :األداةصدق 

للتحقق من صدق األداة بأبعادها وأقسامها اعتمد الباحث  طريقة صدق المحتوى  بعرضـها علـى                 
الختصاص في مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفـسي        مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة وا      

 و ،النجـاح و ،يـت بيرزو ،القـدس و ،  القدس المفتوحة ( بوي في عدد من الجامعات المختلفة     والتر
، ناسبتها للبعد الذي صـممت  لقياسـه       مسها و سند إليهم الحكم على  مدى قيا      أ و ،) غزة - اإلسالمية

، اللغـة بناء و الصياغة و الجة مناسبة كل فقرة من ناحية       ، ودر  الذي تنتمي إليه كل فقرة     كذلك البعد و
حذف بعـض الفقـرات      بتعديل وصياغة و   ا حول االستمارة  وطالبو    اءهمحيث أعطى المحكمون آر   

 التـي صـممت     األبعادلقياس   ءمتهاودقتها ومال جمع المحكمون على صدقها     أ، و والجمل والكلمات 
 ومالحظـات     في ضـوء التوجيهـات      إليها اإلشارةم  بعد التعديالت المناسبة التي ت    وذلك  ،  لقياسها
، فقرة ) 225( وتكونت االستمارة النهائية من      ، وقد تم استرجاع االستمارات بعد تحكيمها      ،ينالمحكم
)  2(ملحـق رقـم     هم ودرجاتهم العلمية، و   ات لجنة التحكيم وتخصص   أسماء) 1( ملحق رقم    إلىانظر  

 ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيـضاً بحـساب             من للتعديالت المقترحة من لجنة التحكيم،    
واتضح وجود داللـة    لفقرات االستبانة للمجاالت مع الدرجة الكلية لألداة،        معامل االرتباط لبيرسون    

 بين الفقرات، انظـر إلـى       ا داخلي اً ويدل على أن هناك التصاق     ،إحصائية في جميع فقرات االستبانة    
نتـائج  ) 4(، انظر إلى الملحق رقـم  وفة لعدم تحقيقها داللة إحصائيةذالفقرات المح) 3(الملحق رقم  

  . ارتباط بيرسون لفقرات االستبانةمعامل
  

  :األداةثبات 

)  (14 االختبار على عينة استطالعية مكونة من  إعادة بطريقة ها من ثباتللتأكد الدراسة أداةتم تجريب 

وللتحقـق  ، األول االختبار إجراء يوما من تاريخ (14) البيرة بعد  – ومرشدة من مديرية رام اهللا       امرشد
من ثبات االستبانة قام الباحث بحساب الدرجة الكلية ومجاالت الدراسة لمعامل الثبـات لالسـتبانة،               

، وتبين أنها تشير إلى تمتع هذه األداة بثبـات يفـي بـأغراض              )كرونباخ ألفا (حسب معادلة الثبات    
 فقرات مقياس الضغوطات النفسية   ل الثبات كرونباخ ألفا  ائج معامل   نت فكانت الدرجة الكلية ل    الدراسة،

اسـتراتيجيات   فقـرات مقيـاس   ل الثبات كرونباخ ألفا  نتائج معامل    فكانت الدرجة الكلية ل    ،)0.973(
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نتائج معامل الثبات كرونباخ ألفا     ) 6(انظر إلى ملحق رقم     ،)0.953 (التكيف مع الضغوطات النفسية   
  .لفقرات االستبانة

  

   : الدراسةإجراءات 4.1.3
  

، وتحديد عينة الدراسة، قام الباحث بتطبيـق األداة علـى            وثباتها  أداة الدراسة  بعد التأكد من صدق   
 من أفراد العينة بعد إجـابتهم عليهـا         اناتن اكتملت عملية تجميع االستب    أفراد عينة الدراسة، وبعد أ    

ردة الـصالحة التـي خـضعت للتحليـل         بطريقة صحيحة، تبين للباحث أن عدد االستبيانات المست       
  :، وهذه االجراءات التي اتبعت خالل عمل الدراسة الحاليةاستبانه فقط) 226: (اإلحصائي

   برنامج الصحة النفسية المجتمعية لعمل الدراسة –الحصول على موافقة كلية الصحة العامة . 1
 اإلرشـاد  التعليم العام ومديريـة      الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديرية        . 2

) العينة الفعلية (ين  يمرشدين التربو و ال  التربوي ، ومديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية       
العينـة االسـتطالعية    (مرشـدين التربـويين     الوموافقة مديرية التربية والتعليم رام اهللا والبيـرة و        

  ).ختباريةالا
  .امل مع البيانات التي تم الحصول عليهاالسرية والخصوصية في التع. 3
  .تها تحليل ومناقشأثناء الحيادية والموضوعية وعدم التحيز في أبمبدالتزام الباحث . 4
  

   :الدراسة متغيرات 5.1.3
  
   :المستقلة المتغيرات. 1

   .وذكر أنثى: مستويان وله: الجنس
قـل  أ – 40من(، )40 اقل من    – 30من   (،) سنة   30اقل من   : (وهي مستويات أربعة وله: العمر
             .)فأكثر – 50من ( ،) 50من 

  .مخيم، قرية، بلدة، مدينة: مستويات أربعةوله : مكان السكن
  .أرمل،  مطلق،متزوج، أعزب:  مستوياتأربعةولها : الحالة االجتماعية
 9من(  ،)وات سن9قل من  أ – 5من ( ،)  سنوات5قل من أ: (مستويات أربعةولها : سنوات الخبرة

  .)فأكثر سنة 15من  (، ) سنة 15قل منأ  –
  .، غير ذلك دبلوم عالي، ماجستير،سبكالوريو:  مستوياتأربعةوله : المؤهل العلمي

 ، ي إرشاد نفس، علم نفس،خدمة اجتماعية،علم اجتماع : وله خمسة مستويات: تخصص الدراسي ال
  .غير ذلك
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  :المتغيرات التابعة. 2
  الضغوط النفسية 
  استراتيجيات التكيف  

  
   اإلحصائية المعالجة 6.1.3

  
، وذلـك   ) أرقامـا معينـة    ؤهاإعطا(يتها للتحليل تم ترميزها      والتأكد من صالح   اناتبعد جمع االستب  

تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسـبة، وتحليـل              
انات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحـصائية للبيانـات باسـتخراج           البيانات وفقا ألسئلة الدراسة بي    

 حاديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار التباين األ           
)ONE WAY ANOVA( ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا ،)Cronbach 

Alpha(، اختبار  و)LSD (وإختبـار  ارنات البعدية بين المتوسـطات الحـسابية      للمق)للعينـات  ) ت
) SPSS(وذلـك باسـتخدام الـرزم اإلحـصائية          ،  المستقلة للتعرف على العالقات بين المتغيرات     

)Statistical Package For Social Sciences.(  
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  رابعالفصل ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عرض نتائج الدراسة
  
  :مقدمة 
 التي هـدفت   عن موضوع الدراسةتوصل إليهاال  تمتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي ي

سية    إلى تحديد درجـة    ويين في شمال        ،  الضغوطات النف دى المرشدين الترب   واستراتيجيات التكيف  ل

الجنس،  والعمر، ومكـان الـسكن،   : وبيان أثر بعض المتغيرات المتعلقة بهم وهي       ،  الضفة الغربية 
والحالة االجتماعية،  وسنوات الخبرة،  والمؤهل العلمي،  والتخصص الدراسي على تحديـد تلـك                

  .الدرجة واستراتيجيات التكيف
 تم تحديد درجة اسـتجابتهم      ،راد العينة وبعد تحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها من أف         

، مقبول  )2003(بحسب المقياس التالي، اعتمادا على ما تشابه  في عدد من الدراسات السابقة، العلي             
  :، كما يلي)1998(، العارضة )1998(، ندى )2003(
  فأعلى) 3.68 (الكلية للدرجة الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا : عالية درجةأعطيت . 1
-2.34(بـين  تتـراوح  الكلية للدرجة الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا :متوسطة درجةيت  أعط. 2

3.67 (  
   .فاقل) 2.33 (الكلية للدرجة الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا : ضعيفة درجةأعطيت . 3
  

  : عرض نتائج الدراسة1.4

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.1.4

  

   الحكومية المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربيةدرجة الضغوطات النفسية لدى  ما

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة         حسبت   لإلجابة عن هذا السؤال   
الضغوطات النفسية لدى المرشدين التربويين في      الدراسة على أبعاد فقرات االستبانة التي تعبر عن         

   :، وكانت النتائج بحسب األبعاد اآلتيةربيةمدارس شمال الضفة الغ
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  :البعد الجسميأوال *

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على ): 1.4(جدول 

  )البعد الجسمي(الضغوطات النفسية لدى المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية 
الرقم في 

 االستبانه

المتوسط   قراتالف

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.775 3.88  أشعر أن قلبي يخفق بسرعة عند تعرضي لموقف ضاغط  2
  عالية 0.661 3.71 أشعر أحيانا أنني أتمزق  1
  متوسطة 0.801 3.66 أعاني من فقدان الشهية  7

  متوسطة 0.683 3.65 أعاني من النرفزة   12
 منخفضة 1.031 2.24 شيئا  يد حتى لو لم أفعلأشعر بالتعب الشد  4

 منخفضة 0.987 1.76 أعاني من صعوبة في التنفس  16
 منخفضة 0.910 1.75 أعاني من تشنج عضالتي   15
 منخفضة 0.878 1.74 باإلمساك أصاب أحيانا  9

 منخفضة 0.905 1.69 أعاني من الخدر والنمنمة في الجسم   17
 منخفضة  0.925 1.66 تناقأعاني من الشعور باالخ  19
 منخفضة 0.848 1.61 ارتبك أحيانا بدرجة تجعل العرق يتساقط مني بصورة تضايقني  18
 منخفضة 0.753 1.57 أالحظ أن يدي ترتجفان عندما أحاول القيام بعمل ما  10
 منخفضة 0.817 1.53  أعاني من اضطراب في البصر  6

 منخفضة 0.773 1.50  أعاني أحيانا من نوبات اإلسهال   11
 منخفضة 0.814 1.42  أعاني من اضطراب في السمع  5

 منخفضة 0.46405 2.2257  الدرجة الكلية

  
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             

  أن ل الـضفة الغربيـة    لدى المرشدين التربويين في مـدارس شـما       أفراد عينة الدراسة على البعد الجسمي       
أن وهـذا يـدل علـى       ) 0.464(وانحراف معياري   ) 2.225 ( كان للدرجة الكلية المتوسط الحسابي   

  .منخفضةدرجة البعد الجسمي من الضغوط النفسية لدى المرشدين التربويين جاءت بدرجة 
رجة متوسطة،   بدرجة عالية، وفقرتين بد    ين جاءتا  فقرت بأن) 1.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم     

 لموقـف   يأشعر إن قلبي يخفق بسرعة عند تعرض       " وحصلت الفقرة    ، بدرجة منخفضة  جاءت فقرة) 11(و
بمتوسـط حـسابي     " أتمزق أنني أحيانا أشعر" ، يليها فقرة    )3.88(على أعلى متوسط حسابي      " ضاغط

  ).1.42(بي على أقل متوسط حسا " أعاني من اضطراب في السمع "بينما حصلت الفقرة ). 3.71(
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  )العقلي والمعرفي( النفسي البعدثانيا *

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة         حسبت عن هذا السؤال     لإلجابة
لدى المرشدين التربويين في    الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن البعد النفسي للضغوطات           

  . مدارس شمال الضفة الغربية
  

 عنالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 2.4(جدول 

  لدى المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربيةالبعد النفسي للضغوطات 
الرقم 

في 
االستبانه

المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.688 3.78 ن نفسي في الحاضر بما كنت أتمناهأصاب باإلحباط  حينما أقار  35
  عالية 0.670 3.68 أشعر بالقلق دائما  2
  متوسطة 0.730 3.56 أشعر باني سريع الغضب  1

  متوسطة 0.949 3.48  يجعلني االنتظار عصبيا  30
  متوسطة 0.778 3.46 المستقبل أشعر باليأس من  8

  متوسطة 1.136 2.67 األجأ إلى كبت مشاعري بدال من إظهاره  13
  متوسطة 1.152 2.59 أشعر أنني حساس لدرجة غير طبيعية  11
  متوسطة 1.154 2.56 أشعر بالعصبية عندما أكون غير قادر على مواجهة موقف ضاغط  10
  متوسطة 1.170 2.46  اللوم يجرح شعوري إلى حد كبير  44
  متوسطة 1.153 2.42 النقد يجرح شعوري إلى حد كبير  43
  متوسطة 1.081 2.35 ألوم الذات على كثير من األشياء التي افعلها  31
  منخفضة 1.004 2.22  أعاني من فترات عدم االستقرار  29
  منخفضة 0.964 2.21  أعاني من نقد الذات  22
  منخفضة 1.078 2.19 أعاني من الصعوبة في تذكر بعض األشياء   21
  منخفضة 0.960 2.14 أخاف من مواجهة أي أزمة أو محنة   12
  منخفضة 1.135 2.13 أبكي بسهولة   9

  منخفضة 0.919 2.13 أعاني من التردد عندما أقدم على أي عمل  33
  منخفضة 1.008 2.04 أجد صعوبة في التعبير عن مشاعري لآلخرين  16
  منخفضة 0.965 2.04 أشعر غالبا إنني لم أحقق طموحاتي بسبب نقاط ضعفي  36
  منخفضة 0.864 2.01  سم أي موضوع يعرض أماميأعاني من صعوبة ح  34
 منخفضة 0.998 1.99 )أحالم اليقظة ( أعاني من السرحان   4

  منخفضة 0.920 1.96 فقدان الرغبة في األشياء  37
  منخفضة 1.056 1.94 أعاني من ميل شديد إلى العزلة  15
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  منخفضة 0.989 1.91 أعاني من صعوبة النوم عند ذهابي إلى الفراش  3
  منخفضة 0.930 1.90 ال أعرف كيف أعبر عن نفسي بوضوح   17
  منخفضة 0.842 1.89 أحتاج إلى إخفاء أخطائي وعيوبي الواضحة  18
 منخفضة 0.964 1.87 أشعر بخيبة األمل في نفسي  6

  منخفضة 0.893 1.87 أعاني من فقدان االهتمام باألشياء  24
 منخفضة 0.960 1.86 أعاني من  الكآبة  باستمرار  5

  منخفضة 0.832 1.85 أعاني من  ضعف قدرة  االستبصار   32
  منخفضة  0.929 1.84 أعاني من فقدان االهتمام واإلحساس بوجود اآلخرين حولي   20
  منخفضة 0.948 1.83 أعاني من الوحدة النفسية  23
  منخفضة 0.893 1.82  أتجنب بعض األماكن ألنها مخيفة  39
  منخفضة 0.911 1.81  مفاجئ ودون سبب واضحأعاني من الخوف بشكل  27
  منخفضة 0.843 1.77 أعاني من صعوبة التفكير  25
  منخفضة 0.931 1.73 )صعوبة الدخول في النوم ( أعاني من األرق   7

  منخفضة 0.813 1.73 أعاني من صعوبة اإلدراك   38
  منخفضة 0.806 1.64 تنقصني الثقة بالنفس  14
  منخفضة 0.826 1.57 مؤكد انه ال فائدة لي في الحياةأحيانا وبشكل  أشعر  28
  منخفضة 0.687 1.47  أشعر أنى دون اآلخرين  41

 منخفضة 0.60661 2.2090  الدرجة الكلية

  
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             

لدى المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة       ضغوطات  أفراد عينة الدراسة على البعد النفسي لل      
وهذا يـدل   ) 0.6066(وانحراف معياري   ) 2.209 ( بلغ للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي     أن الغربية
  لدى المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربيـة        أن درجة البعد النفسي للضغوطات      على  

  .ةمنخفضبدرجة 
  

 بدرجة  فقرات جاءت ) 9( بدرجة عالية، و     ا جاءت ين فقرت أن) 2.4(  الجدول رقم  تشير النتائج في  كما  
أصاب باإلحباط  حينما أقـارن       "وحصلت الفقرة   . بدرجة منخفضة جاءت  فقرة  ) 29(متوسطة، و جاءت  

 " شعر بالقلق دائمـا   أ  " ، يليها فقرة    )3.78(على أعلى متوسط حسابي      " نفسي في الحاضر بما كنت أتمناه     
على أقل متوسـط حـسابي       " أشعر أنى دون اآلخرين    "بينما حصلت الفقرة    ). 3.68( حسابي   بمتوسط

)1.47.(  
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  :البعد االجتماعي والمهنيثالثا *

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة         حسبت عن هذا السؤال     لإلجابة
االجتماعي والمهنـي للـضغوط النفـسية لـدى         الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن البعد         
  .المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة للبعد ): 3.4(جدول 

  المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربيةاالجتماعي والمهني للضغوط النفسية لدى 

الرقم في 
 االستبانه

المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.855 3.88 .أشعر أنني أستنفذ كل طاقتي في العمل  1
  عالية 0.821 3.85 .أشعر باإلحباط نتيجة الروتين في العمل  6

  عالية 0.854 3.84 كثيرا ما أعاني من الملل داخل مكتبي اإلرشادي  27
  عالية 1.106 3.70  من الفشل في حياتي المهنيةأخاف  33
  متوسطة 1.247 3.26 .أشعر بالضيق عندما ال يستمع المسئول عن عملي لوجهة نظري  7

  متوسطة 1.074 3.05 زمالئي في العمل غالبا ال يتقبلون ما أقوم بعمله  21
  ةمتوسط 1.220 3.04 أعاني من ضعف التركيز في أثناء الجلسة اإلرشادية  28
  متوسطة 1.121 2.99 أعاني من الخجل في التعامل مع اآلخرين  20
  متوسطة 1.168 2.99 اشعر بالحاجة لقضاء وقت أطول من اجل العائلة  24
  متوسطة 1.122 2.76  أعاني  من ضغط متواصل للعمل في كل دقيقة دونما فرصة للراحة  46
  متوسطة 1.122 2.72 العمليبدو أن هناك شيئا من عدم الثقة بيني وبين زمالء   23
  متوسطة 0.956 2.72 أعاني من تشتت انتباهي  خالل الدوام  34
  متوسطة 1.174 2.72 أجد صعوبة بالغة في التوفيق بين كثرة اإلنتاجية ونوعية العمل  48
  متوسطة 1.084 2.71  ال أ ستمتع  بحياتي االجتماعية  10
  متوسطة 1.198 2.70  أعاني من الصعوبة في إيجاد أصدقاء  18
  متوسطة 1.009 2.68  .االحتكاك المباشر باآلخرين يسبب لي الشعور بالتوتر النفسي  2

  متوسطة 0.969 2.65 أعاني من ضعف التركيز في أثناء الجلسة اإلرشادية  31
  متوسطة 1.239 2.65 إنني ال أقوم بعملي بالطريقة التي اعتقدها إنها األفضل  50
  متوسطة 1.170 2.64   وقت فراغييصعب علي أن استغل  17
  متوسطة 1.089 2.63 .أشعر بالضيق عندما أذكر مهنتي أمام اآلخرين  5

  متوسطة 1.164 2.63 أعاني من تدخل اإلدارة وطاقم المدرسة في حياتي الشخصية   16
  متوسطة 1.175 2.63 أشعر أن وظيفتي مهددة من األخرين  25
  متوسطة 1.194 2.59 امشكالت العمل  تجعلني أكثر عصبي  4

  متوسطة 1.214 2.57 أعاني من كثرة الخالفات األسرية  15
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  متوسطة 1.211 2.54  يعاملني رئيسي بشيء من التسلط والقسوة   26
  متوسطة 0.981 2.53 أعاني من خجل وصعوبة في التعامل اآلخرين  9

  متوسطة 1.100 2.50  تقبالاإلرشاد ال يعطيني النشاط في الحياة و يدفعني لالستمرار مس إن  43
  متوسطة 1.064 2.50 أعاني من سوء توزيع الوقت إلنهاء المهمات   47
  متوسطة 1.074 2.43 أعاني من مشكلة تأجيل ما يفترض أن افعله اليوم إلى الغد  35
أعاني من حرمان التقدير والثناء على مجهودي من قبل اإلدارة   36

 المدرسية 

  متوسطة 1.118 2.38

  منخفضة 1.073 2.27 عندما أتعرض لمواقف ضاغطة فإنني ال أستطيع التعامل معها   44
  منخفضة 1.046 2.19 اشعر بالتعب واإلرهاق عند قيامي بأي عمل مهما كان   45
  منخفضة 1.082 2.18 أعاني من تدخل اإلدارة وطاقم المدرسة في عملي بطريقة غير مهنية  37
  منخفضة 1.026 2.16  هدوء في عمليأعاني من االنزعاج وقلة ال  29
  منخفضة 0.998 2.15 أجد صعوبة في الحصول على مؤازرة من زمالئي في العمل  22
  منخفضة 0.965 2.15 ما أكون متوترا للغاية في أثناء القيام بعمل  42
  منخفضة 0.993 2.13 أعاني من حساسية زائدة في التعامل مع اآلخرين  8

  منخفضة 1.163 2.12 .ي أقوم به ال قيمة لهأشعر بأن العمل الذ  49
  منخفضة 1.041 2.08  أعاني من الملل داخل الغرفة اإلرشادية  30
  منخفضة 0.867 2.06 أعاني من  بعض الصعوبات في التعامل مع بعض القضايا الشخصية   13
  منخفضة 1.070 2.05 مع المرشدين اآلخرين عن مشاعري أجد من صعوبة الحديث  14

 متوسطة 0.42547 2.6593  رجة الكليةالد

  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد       من الجدول السابق الذي يظهر    يالحظ  

المرشدين التربويين في مـدارس    عينة الدراسة على البعد االجتماعي والمهني للضغوط النفسية لدى          
) 0.425(وانحـراف معيـاري     ) 2.659 (ة الكلية للدرج المتوسط الحسابي     أن شمال الضفة الغربية  

المرشدين التربـويين فـي     أن درجة البعد االجتماعي والمهني للضغوط النفسية لدى         وهذا يدل على    
  . جاءت بدرجة متوسطةمدارس شمال الضفة الغربية

  
فقرة بدرجـة   ) 26(ات جاءت بدرجة عالية، و    فقر) 4(أن  ) 3.4( تشير النتائج في الجدول رقم    كما  

 " أشعر أنني أستنفذ كل طاقتي فـي العمـل         "حصلت الفقرة   قد  و. فقرة بدرجة منخفضة  ) 11(متوسطة، و 
بمتوسـط   " أشعر باإلحباط نتيجة الـروتين فـي العمـل   " ، يليها فقرة  )3.88(على أعلى متوسط حسابي     

 عـن  اآلخـرين مـع المرشـدين     الحديثصعوبة من أجد "بينما حصلت الفقرة ). 3.85(حسابي 
  ).2.05(على أقل متوسط حسابي  " عريمشا
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وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد            *
  .  وكانت النتائج بحسب االتي الضغوط النفسية والدرجة الكلية

  
  

نة الدراسة ألبعاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عي): 4.4(جدول 

   مرتبة تنازلياالضغوط النفسية والدرجة الكلية

 الرقم
المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  متوسطة 0.42547 2.6593  البعد االجتماعي والمهني  1
  منخفضة 0.60661 2.2090  )العقلي والمعرفي ( البعد النفسي   2
  نخفضةم 0.46405 2.2257  البعد الجسمي  3

 متوسطة 0.46618 2.4039  الدرجة الكلية

  
ويالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة ألبعـاد               

 المتوسط الحـسابي    أنالتربويين في مدارس شمال الضفة الغربية       الضغوط النفسية لدى المرشدين     
أن درجـة   وهذا يدل علـى     ) 0.466(راف معياري   وانح) 2.403 (للدرجة الكلية للضغوط النفسية   

  .جاءت بدرجة متوسطةالتربويين في مدارس شمال الضفة الغربية الضغوط النفسية لدى المرشدين 
االجتماعي والمهني حصل على درجة متوسطة وقد       بعد  الأن  ) 4.4(  وتشير النتائج في الجدول رقم    

المرتبة الثانية في حين احتل البعد الجسمي المرتبة        احتل مرتبة األولى تاله البعد النفسي حيث احتل         
  .الثالثة واألخيرة 

  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.1.4

  

 االستراتيجيات التي يستخدمها المرشدون التربويون في مدارس شمال الضفة الغربيـة             درجة ما

   ؟الضغوطات النفسية التي يواجهونهاللتكيف مع 

  :يلي ال من خالل ما السؤنوتمت اإلجابة ع
  : إعادة البناء المعرفي وتنظيم الوقتإستراتيجية. 1

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقـرات             
  .  إعادة البناء المعرفي وتنظيم الوقتإستراتيجيةاالستبانة التي تعبر عن 
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 واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية): 5.4(جدول 

   مرتبة تنازليا إعادة البناء المعرفي وتنظيم الوقتستراتيجيةإل

الرقم في 
 االستبانه

المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.695 3.81 ألجأ إلى تنظيم الوقت لمواجهة مواقف الضغط النفسي  3
 أواجه فشال أقنع نفسي بأنني أستطيع الحصول على األفضل مرة عندما  2

  أخرى
  عالية 0.808 3.78

  عالية 0.746 3.74  أعمل على التحكم بأفكاري وانفعاالتي عندما أتعامل مع موقف مخيف  5
  عالية 0.773 3.73  ألجأ إلى التفكير اإليجابي عندما أتعرض للضغط النفسي  8
  عالية 0.729 3.70  خالل التحكم بطريقة تفكيريأقلل من ضغطي النفسي من  1

عندما أتعرض للضغط النفسي فأني أتجنب القيام بأشياء كثيرة في وقت   10
 ضيق

 متوسطة  0.842 3.57

 متوسطة 0.823 3.53 عندما أتعرض للضغط النفسي ألجأ إلى تنظيم واجباتي اليومية  9
معينه وأعمل على عندما أكون متوترا الجأ إلى التخطيط لنشاطات   4

 تنفيذها 

  متوسطة 0.779 3.50

  متوسطة 0.942 3.23 أقنع نفسي بأن األمور ستكون على ما يرام عندما أكون متوترا  6
  متوسطة 0.926 2.91  عندما أتعرض للضغط النفسي ألجأ إلى تنظيم مصاريفي المالية  7

 متوسطة 0.47293 3.5487  الدرجة الكلية

  
ابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات          يالحظ من الجدول الس   

 المتوسـط الحـسابي      إعادة البناء المعرفي وتنظيم الوقـت أن       إستراتيجيةأفراد عينة الدراسة على     
 إعادة  ستراتيجيةاأن درجة   وهذا يدل على    ) 0.47293(وانحراف معياري   ) 3.5487 (للدرجة الكلية 

  .وتنظيم الوقت جاءت بدرجة متوسطةالبناء المعرفي 
  
أخـرى  فقرات  ) 5(فقرات جاءت بدرجة عالية، و    ) 5(أن  ) 5.4( تشير النتائج في الجدول رقم     كما

علـى   " ألجأ إلى تنظيم الوقت لمواجهة مواقف الضغط النفسي "حصلت الفقرة قد و. بدرجة متوسطةجاءت  
قنع نفسي بـأنني أسـتطيع الحـصول علـى          أه فشال   عندما أواج " ، يليها فقرة    )3.81(أعلى متوسط حسابي    

لجـأ  أعندما أتعرض للضغط النفسي      " بينما حصلت الفقرة     ،)3.78(بمتوسط حسابي    " األفضل مرة أخرى  
  ).2.91(على أقل متوسط حسابي  " إلى تنظيم مصاريفي المالية
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  ):االسترخاء( ومراقبته ستراتيجية ضبط التوترا. 2

سابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقـرات          تم حساب المتوسطات الح   
  ). االسترخاء( ومراقبته ستراتيجية ضبط التوترااالستبانة التي تعبر عن 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 6.4(جدول 

  مرتبة تنازليا) خاءاالستر( ومراقبته ستراتيجية ضبط التوترال

الرقم في 
 االستبانه

المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.819 3.98 أفكر بالمشكلة من جميع جوانبها ألفهمها أكثر  8
عندما يواجهني موقف ضاغط ، فاني أفكر بهدوء وأحاول أن افهم   12

 الموقف ككل 

  عالية 0.799 3.83

يم عناصر الموقف الضاغط للتعرف على األسباب التي ألجأ إلى تنظ  13
 أدت إليه

  عالية  0.749 3.78

  عالية 0.842 3.72  أنظر إلى الجوانب اإليجابية للموقف الذي أتعرض له   11
  عالية 0.929 3.71 عندما أكون متوترا استلقي لفترة قصيرة وأخذ بعض الراحة  1
م باالسترخاء بهدوء والتنفس عندما أعاني من الضغط النفسي فأنني أقو  2

 ببطء

 متوسطة 0.878 3.57

  متوسطة 0.834 3.53 أخفض من توتري من خالل المواجهة المباشرة لمصدر التوتر  10
 متوسطة 0.886 3.50 عندما أكون منفعال أتنفس تنفسا عميقا  3
 متوسطة 0.950 3.38 عندما أكون خائفا أنظم تنفسي لضبط ذاتي  4
 متوسطة 0.945 3.30 التوتر أقوم باالسترخاء العضليعندما أشعر ب  5
عندما أتعرض للضغط النفسي ، فإني أحتاج وقتا طويال لمالحظة   9

  أفكاري ومشاعري
  متوسطة 0.913 3.04

عندما أتعرض لموقف مهدد فإني ألجأ إلى وقف  تفكيري في الموضوع   6
 المهدد

 متوسطة  0.959 2.99

  متوسطة 1.046 2.77 رض لموقف ضاغطأغمض عيني بشدة عندما أتع  7
 متوسطة 0.54621 3.4694  الدرجة الكلية

  
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             

 المتوسـط الحـسابي     أن) االسـترخاء ( ومراقبته    التوتر تيجية ضبط سترااأفراد عينة الدراسة على     
ستراتيجية ضبط  اأن درجة   وهذا يدل على    ) 0.5462(وانحراف معياري   ) 3.4694 (للدرجة الكلية 

  .جاءت بدرجة متوسطة) االسترخاء( ومراقبته التوتر
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فقرات بدرجـة   ) 8(فقرات جاءت بدرجة عالية، و    ) 5(أن  ) 6.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم     
علـى أعلـى متوسـط    " ألفهمها أكثر أفكر بالمشكلة من جميع جوانبها     "وحصلت الفقرة   . متوسطة
ني أفكر بهدوء وأحـاول أن افهـم        إعندما يواجهني موقف ضاغط ، ف     " ، يليها فقرة    )3.98(حسابي  

أغمض عيني بشدة عندما أتعـرض       "بينما حصلت الفقرة    ). 3.83(بمتوسط حسابي   " الموقف ككل   
  ).2.77(على أقل متوسط حسابي " لموقف ضاغط 

  

  : عن الدعم االجتماعيستراتيجية البحثا. 3

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقـرات             
  . ستراتيجية البحث عن الدعم االجتماعيااالستبانة التي تعبر عن 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 7.4(جدول 

   مرتبة تنازلياتراتيجية البحث عن الدعم االجتماعيسال
الرقم 

في 
االستبانه

المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.727  4.18 أحتفظ بعالقات طيبة مع زمالئي في العمل  4
  عالية 0.881 3.80 أبحث عن شخص مقرب وأتحدث إليه عندما أكون متوترا  1
  عالية 0.850 3.69  ة اآلخرين في  تحقيق إدراك  أوسع للمشكلة تفيدني مناقش  8
  متوسطة 0.881 3.51   أرتاح بقضاء وقت مع أصدقائي عندما أواجه موقفا ضاغطا   9
عندما أتعرض لضغط نفسي ، فإني أحاول الحصول على الدعم   3

  االجتماعي من األصدقاء
  متوسطة 0.939 3.49

  متوسطة 0.956 3.43 عدة عند شعوري بالضغط النفسيأتحدث مع عائلتي طلبا للمسا  2
  متوسطة 1.132 3.27 تواجهني  أطلب  المساعدة من شخص متخصص في حل المشكلة التي  5
  متوسطة 0.930 3.23  أ سأل اآلخرين عما يفعلونه في األوضاع المشابهة   7
  متوسطة 0.998 3.02  أتحدث إلى أحد األقرباء  بخصوص الموقف الذي أعاني منه  6

  متوسطة  0.905 2.91  أنخرط بالنشاطات  االجتماعية عندما أكون متوترا  11
 أعتمد على اآلخرين في اتخاذ القرارات وحل مشكالتي الخاصة عند   10

  تعرضي لموقف ضاغط
 منخفضة 0.986 2.19

 متوسطة 3.33790.59628  الدرجة الكلية

  
طات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات      يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوس       

للدرجـة   المتوسـط الحـسابي   ستراتيجية البحث عن الدعم االجتماعي أن    اأفراد عينة الدراسة على     
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ستراتيجية البحـث عـن     اأن درجة   وهذا يدل على    ) 0.5962(وانحراف معياري   ) 3.3379 (الكلية
  .الدعم االجتماعي جاءت بدرجة متوسطة

فقرات بدرجـة   ) 7( بدرجة عالية، و   فقرات جاءت ) 3(أن  ) 7.4( لنتائج في الجدول رقم   تشير ا كما  
علـى   " أحتفظ بعالقات طيبة مع زمالئي فـي العمـل         "وحصلت الفقرة   . متوسطة وفقرة واحدة منخفضة   

 " أبحث عن شخص مقرب وأتحدث إليه عنـدما أكـون متـوترا           " ، يليها فقرة    )4.18(أعلى متوسط حسابي    
 على اآلخرين في اتخاذ القرارات وحـل مـشكالتي          دأعتم "بينما حصلت الفقرة    ). 3.80(سابي  بمتوسط ح 

  ).2.19(على أقل متوسط حسابي  " الخاصة عند تعرضي لموقف ضاغط
  

  : حل المشكالتستراتيجيةا. 4

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقـرات             
  . ستراتيجية حل المشكالتاالستبانة التي تعبر عن ا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 8.4(جدول 

   مرتبة تنازلياستراتيجية حل المشكالتال

الرقم في 
 االستبانه

المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.702 4.12   السابقة في حل المشكلة الحاليةأستفيد  من خبراتي  11
  عالية 0.688 3.96 عندما تواجهني مشكلة ألجأ إلى التفكير بالنتائج المحتملة  3
  عالية 0.694 3.95 أقوم بجمع معلومات عن المشكلة التي تواجهني  5
  يةعال 0.741 3.92 أفكر في الموضوع كثيرا وأنشغل به حتى أجد الحل المناسب   4

  عالية 0.729 3.89  أستخدم  التحليل المنطقي لمواجهة المشكلة   12
  عالية 0.758 3.87 عندما أواجه مشكلة فأنني أخذ بعين االعتبار البدائل المحتملة للحل  2
  عالية 0.748 3.87 ألجأ إلى التفكير بأسلوب حل المشكالت للتعامل مع الضغط النفسي  7

  عالية  0.770 3.87  مشكالت الجديدةأغير خططي لتتوافق مع ال  13
  عالية 0.717 3.85  عندما تواجهني مشكلة أتوقع ما ستؤول إليه من نتائج  9
  عالية 0.714 3.81  ألجأ إلى تقييم الخطوات التي أمارسها في حل المشكلة  8

  عالية 0.754 3.80   أضع خطة لحل المشكلة وأنفذها    10
 خالل مالحظة األخريين في كيفية أطور مهاراتي في حل المشكالت من  6

  مواجهتهم لما يعترضهم من مشكالت
  عالية 0.768 3.77

أستخدم األسلوب العلمي في حل المشكالت عندما أعاني من الضغط   1
 النفسي

  متوسطة 0.864 3.55

 عالية 0.51504 3.8632  الدرجة الكلية
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 واالنحرافات المعيارية السـتجابات     يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية        
) 3.8632 (للدرجة الكليـة  المتوسط الحسابي ستراتيجية حل المشكالت أن   اأفراد عينة الدراسة على     

ستراتيجية حل المشكالت جـاءت بدرجـة       اأن درجة   وهذا يدل على    ) 0.5150(وانحراف معياري   
  .عالية

  
ة جاءت بدرجة عالية، وفقرة واحـدة جـاءت         فقر) 12(أن  ) 8.4( تشير النتائج في الجدول رقم    كما  

علـى أعلـى     "  أستفيد  من خبراتي السابقة في حل المـشكلة الحاليـة            "وحصلت الفقرة   . بدرجة متوسطة 
بمتوسـط   " عندما تواجهني مشكلة الجأ إلى التفكير بالنتائج المحتملـة        " ، يليها فقرة    )4.12(متوسط حسابي   

أستخدم األسلوب العلمي في حل المشكالت عندما أعاني من الـضغط            "بينما حصلت الفقرة    ). 3.96(حسابي  
  ).3.55(على أقل متوسط حسابي  " النفسي

  
  هستراتيجية التمارين الرياضية والترفي ا5
  فقـرات   حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على          تم

  .هية التمارين الرياضية والترفيستراتيجاعن االستبانة التي تعبر 
   

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 9.4(جدول 

   مرتبة تنازلياهستراتيجية التمارين الرياضية والترفيال

الرقم في 
االستبانه

المتوسط   الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.013 2.98 امج التلفزيونية عندما اشعر بالتوترأقوم بمشاهدة البر  8
 متوسطة 1.119 2.88 أمشي  لفترة من الوقت عندما أآون متوترا  4

 متوسطة 1.067 2.84  أ ذهب  مع أصدقائي في نزهة عندما اشعر بالتوتر  10
 متوسطة 1.096 2.66 أقوم بأداء بعض التمارين الرياضية عندما أآون متوترا  5
 متوسطة 1.296 2.65 ندما أتعرض  لموقف ضاغط ألجا إلى الرقص أو سماع الموسيقىع  9
  متوسطة 1.058 2.61 )الرآض( أقلل من ضغطي النفسي من خالل الجري   1
 متوسطة 1.108 2.54 ألجأ إلى ممارسة ألعاب رياضية عندما أتعرض للضغط النفسي  6

  متوسطة 1.124 2.54 سيأستمع إلى المذياع عندما أتعرض للضغط النف  11
  متوسطة 1.143 2.46  عندما أآون متوترا فإني اذهب إلى المنتزهات والحدائق  13

  منخفضة  1.063 2.33 عندما تواجهني مشكلة معقدة استحم  بماء بارد  3
  منخفضة  0.962 1.78  ألجأ إلى النادي الصحي عندما أتعرض للضغط النفسي  7
  منخفضة 0.930 1.75 ض لموقف ضاغطألجأ إلى السباحة عندما أتعر  2

  منخفضة 1.008 1.73 ألجأ إلى الذهاب إلى السينما عندما أآون متوترا  12
 متوسطة 0.68821 2.4425  الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             
 للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي     أن هة التمارين الرياضية والترفي   ستراتيجياأفراد عينة الدراسة على     

ستراتيجية التمارين الرياضـية    اأن درجة   وهذا يدل على    ) 0.6882(وانحراف معياري   ) 2.4425(
  . جاءت بدرجة متوسطةهوالترفي

  
فقـرات  ) 4(فقرات جاءت بدرجـة متوسـطة، و        ) 9(أن  ) 9.4( تشير النتائج في الجدول رقم     كما
على أعلـى    " أقوم بمشاهدة البرامج التلفزيونية عندما اشعر بالتوتر       "حصلت الفقرة   قد  و. درجة منخفضة ب

بمتوسـط حـسابي    " أمشي  لفترة من الوقت عندما أكـون متـوترا   " ، يليها فقرة    )2.98(متوسط حسابي   
 على أقل متوسط حسابي      "ألجأ إلى الذهاب إلى السينما عندما أكون متوترا        "بينما حصلت الفقرة    ). 2.88(
)1.73.(  
  

  إستراتيجية االنشغال الذاتي  6

  فقـرات   حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على          تم
  . ستراتيجية االنشغال الذاتياعن االستبانة التي تعبر 

ستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال): 10.4(جدول 

  ستراتيجية االنشغال الذاتي مرتبة تنازلياال
الرقم 

في 
االستبانه

المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.919 3.31 عندما أتعرض للضغط النفسي أشغل نفسي بعمل آخر  1
 متوسطة 1.044 2.95 ألجأ إلى النوم عندما أشعر بالتوتر  2
  متوسطة  0.975 2.80 أفكر بأي شيء آخر غير المشكلة المسببة للضغط النفسي  6
  متوسطة 1.332 2.65 ألجأ إلى شرب القهوة والشاي عندما يواجهني موقف ضاغط  5
  متوسطة 1.222 2.36  ألجأ إلى البكاء عندما يداهمني موقف ضاغط  8
  منخفضة 1.138 2.24 أفرط في تناول الطعام عندما أكون متوترا  7
  منخفضة 1.426 2.23 ألجأ إلى التدخين عندما أتعرض إلى الضغط النفسي  3
  منخفضة 0.967 1.47 ألجأ إلى استخدام األقراص المهدئة عندما أشعر بالضغط النفسي  4

 متوسطة 0.67340 2.5000  الدرجة الكلية

  
افات المعيارية السـتجابات    يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحر         

) 2.50 (للدرجـة الكليـة   المتوسط الحسابي ستراتيجية االنشغال الذاتي أن   اأفراد عينة الدراسة على     
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ستراتيجية االنشغال الذاتي جاءت بدرجـة      اأن درجة   وهذا يدل على    ) 0.6734(وانحراف معياري   
  .متوسطة

فقـرات  ) 3( جاءت بدرجـة متوسـطة، و     فقرات) 5(أن  ) 10.4( تشير النتائج في الجدول رقم    كما  
علـى أعلـى    " عندما أتعرض للضغط النفسي اشغل نفسي بعمل آخـر  "وحصلت الفقرة   . بدرجة منخفضة 
بينما ). 2.95(بمتوسط حسابي    " ألجأ إلى النوم عندما اشعر بالتوتر     " ، يليها فقرة    )3.31(متوسط حسابي   
على أقل متوسط حـسابي      " ة عندما اشعر بالضغط النفسي    ألجأ إلى استخدام األقراص المهدئ     "حصلت الفقرة   

)1.47.(  
  

  ستراتيجية استخدام وسائل الدفاع والتعبيرا. 7

  فقـرات   حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على          تم
  . ستراتيجية استخدام وسائل الدفاع والتعبيراعن االستبانة التي تعبر 

  

ستراتيجية استخدام الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 11.4(جدول 

  . مرتبة تنازلياوسائل الدفاع والتعبير

الرقم في 
 االستبانه

المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  متوسطة 0.932 3.19 أكثر أمناعندما أكون في موقف ضاغط ألجأ إلى تخيل موقفا   1
  متوسطة 0.921 3.03 عندما يواجهني موقف ضاغط أبرر موقف  6
 متوسطة 0.982 2.99 أ سترجع الماضي عندما تواجهني مشكلة معقدة  8

عندما أكون متوترا ،أعبر عن أفكاري ومشاعري بحرية لمن يحيط   17
 بي

  متوسطة 1.005 2.95

 متوسطة 1.025 2.92  الموقف الضاغطأغادر المكان الذي حدث فيه  10
  متوسطة 1.016 2.83 أكشف عن مشاعري الشخصية الخاصة لتخفيف الضغط النفسي لدي  18
أتخيل نفسي إنني أقوم بإجراءات فعالة ضد الموقف الضاغط الذي   5

 أعاني منه

  متوسطة 1.010 2.82

  متوسطة 0.960 2.82 أقوم بإخفاء مشاعري عندما أتعرض للضغط النفسي  16
 متوسطة 0.949 2.81 أقوم بإخفاء مشاعري عندما أتعرض للضغط النفسي  20
  متوسطة 1.109 2.77 أ صمت وال أتحدث مع أحد عندما أكون متوترا  12
 متوسطة 0.965 2.77 أعامل اآلخرين بشيء من العصبية عندما اشعر بالضغط النفسي  19
طويلة دون ممارسة أي عندما أكون منفعال ، أجلس لفترات زمنية   13

 نشاط

  متوسطة 1.092 2.69

  متوسطة 1.055 2.50 عندما تواجهني ظروف مؤلمة ، أنكر الوضع الذي أعيش فيه  2
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 متوسطة 1.035 2.42  أتقمص أدوارا عديدة ومختلفة عندما أتعرض لموقف ضاغط  9
  متوسطة 1.201  2.40  ألجأ إلى الكتابة عندما يواجهني موقف ضاغط  23
  متوسطة 1.024 2.39 لق باب غرفتي وأنعزل عن أفراد أسرتيأغ  11
  منخفضة 1.068 2.25  ألجا إلى أحالم اليقظة عندما أمر بموقف ضاغط  3

 منخفضة 1.109 2.22 عندما أتعرض لموقف ضاغط  أقوم بإغالق جهاز االتصال   15
  منخفضة 1.061 2.19  ألجأ إلى الرسم  عندما يواجهني موقف ضاغط  7

جأ إلى لوم األخريين وتأنيبهم عندما يواجهني موقف ضاغط في أل  22
  حاالت الفشل

 منخفضة 1.003 2.15

 منخفضة 1.093 2.12 أقوم بضرب الحائط أو ركل الباب عندما أتعرض للضغط النفسي  21
 منخفضة 1.037 2.07 أخذ إجازة عندما أكون متوترا  14
  منخفضة 1.003 1.91ا أتعرض للضغط النفسيألجأ إلى اللعب بالعاب ال تناسب عمري عندم  4

 متوسطة0.60334 2.5743  الدرجة الكلية

  
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             

للدرجـة   المتوسط الحسابي    ستراتيجية استخدام وسائل الدفاع والتعبير  أن      اأفراد عينة الدراسة على     
سـتراتيجية اسـتخدام    اأن درجـة    وهذا يدل على    ) 0.6033(وانحراف معياري   ) 3.5743 (الكلية

  .وسائل الدفاع والتعبير جاءت بدرجة متوسطة
  

 فقرات جـاءت   ) 7(فقرة جاءت بدرجة عالية، و    ) 16(أن  ) 11.4( تشير النتائج في الجدول رقم    كما  
علـى   " ضاغط الجأ إلى تخيل موقفا أكثـر أمنـا    عندما أكون في موقف      "وحصلت الفقرة   . بدرجة متوسطة 

بمتوسط حسابي   " برر مـوقفي  أعندما يواجهني موقف ضاغط     " ، يليها فقرة    )3.19(أعلى متوسط حسابي    
على  " ألجأ إلى اللعب بالعاب ال تناسب عمري عندما أتعرض للضغط النفسي           "بينما حصلت الفقرة    ). 3.03(

  ).1.91(أقل متوسط حسابي 
  

  تيجية البعد الديني سترا ا8

  فقـرات   حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على          تم
  . ستراتيجية البعد الدينياعن االستبانة التي تعبر 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 12.4(جدول 

  . البعد الديني مرتبة تنازلياستراتيجيةال

الرقم في 

 االستبانه

المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.945 3.98  ألجأ إلى االستغفار عند تعرضي لموقف ضاغط   7
  عالية 0.881 3.95 أدعو أو أتضرع إلى اهللا عندما أكون متضايقا  3
  عالية  0.945 3.93  اهللاأ ستعين  بالصبر  وأسلم  أمري إلى   5
  عالية 0.942 3.89  أ شعر إن اهللا يمتحنني وان هذا قضاء وقدر  8
  متوسطة 0.963 3.49 أصلي عندما أكون متوترا  2
  متوسطة 1.021 3.48 عندما أكون متوترا) اإلنجيل/ القران الكريم(أقرا   1
  طةمتوس 1.241 2.47  ألجأ  إلى الرقية الشرعية عندما أكون متوترا  9
  متوسطة 1.229 2.44 عندما أكون متوترا) الكنيسة/ المسجد ( ألجأ إلى   6
  متوسطة 1.083 2.35 ألجأ إلى الفقهاء أو رجال الدين عندما أكون متوترا  4

  منخفضة 0.975 1.65  ألجأ إلى قراءة األبراج والروحانيات  عندما أكون متوترا  10
  منخفضة  0.971 1.46  ون متوتراألجأ إلى المشايخ لفك السحر عندما أك  11

 متوسطة 0.60292 3.0093  الدرجة الكلية

  
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             

) 3.009 (للدرجـة الكليـة    المتوسط الحـسابي     ستراتيجية البعد الديني أن   اأفراد عينة الدراسة على     
ستراتيجية البعد الـديني جـاءت بدرجـة        اأن درجة   وهذا يدل على    ) 0.6029 (وانحراف معياري 

  .متوسطة
  

جاءت فقرات  ) 5(فقرات جاءت بدرجة عالية، و      ) 4(أن  ) 12.4( تشير النتائج في الجدول رقم    كما  
ألجأ إلى االستغفار عنـد تعرضـي        "وحصلت الفقرة   . بدرجة متوسطة وفقرتين جاءت بدرجة منخفضة     

أدعو أو أتضرع إلى اهللا عنـدما أكـون         " ، يليها فقرة    )3.98(على أعلى متوسط حسابي     " لموقف ضاغط   
 ألجأ إلى المشايخ لفك السحر عندما أكون متوترا        "بينما حصلت الفقرة    ). 3.95(بمتوسط حسابي    " متضايقا

  ).1.46(على أقل متوسط حسابي " 
  

  ستراتيجية التقبل والثقة ا9

  فقـرات  ية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على        حساب المتوسطات الحساب   تم
  . ستراتيجية التقبل والثقةاعن االستبانة التي تعبر 



 
 

91

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 13.4(جدول 

  .الستراتيجية التقبل والثقة مرتبة تنازليا

 في الرقم
 االستبانه

المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.812 3.85 راجع نفسي وأحاول تصحيح أخطائي عندما أتعرض للضغط أ  1
  عالية 0.791 3.84 أستفيد من أخطائي الماضية للتعامل مع الموقف الضاغط بنجاح  7
  عالية 0.878 3.82 أواجه الموقف الصعب من خالل التحدث مع نفسي بشكل إيجابي  8
  عالية 0.836 3.79   بروح من التفاؤل واإليجابيةتأعالج المشاكال  9
  عالية 0.733 3.78  اقبل أخطائيعندما أواجه مشكالت ، فإنني  3
لجأ إلى خبرات النجاح الماضية أعندما يواجهني موقف ضاغط فاني   6

 في التعامل مع ذلك الموقف

  عالية 0.788 3.72

  عالية  0.863 3.72  بعيدا عن التوتر أفكر بهدوء    10
  عالية 0.887 3.70 أواجه الموقف الصعب من خالل التحدث مع نفسي  2
  متوسطة 0.805 3.55  إلى اختبار صحة تفكيريعندما أكون تحت ضغط نفسي ألجأ  4
  متوسطة 0.946 3.19 شعر بأن أخطائي هي سبب توتريأعندما أكون متوترا   5

 عالية 0.58068 3.6969  الدرجة الكلية

  
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             

) 3.6969 (للدرجـة الكليـة    المتوسط الحسابي    أفراد عينة الدراسة على إستراتيجية التقبل والثقة أن       
  . والثقة جاءت بدرجة عاليةستراتيجية التقبلاأن درجة وهذا يدل على ) 0.580(وانحراف معياري 

فقـرتين بدرجـة    فقرات جاءت بدرجة عاليـة، و     ) 8(أن  ) 13.4( تشير النتائج في الجدول رقم    كما  
علـى أعلـى    " راجع نفسي وأحاول تصحيح أخطائي عندما أتعرض للـضغط          أ "وحصلت الفقرة   . متوسطة

 " ل مع الموقـف الـضاغط بنجـاح       أستفيد من أخطائي الماضية للتعام    " ، يليها فقرة    )3.85(متوسط حسابي   
 " عندما أكون متوترا اشعر بأن أخطائي هي سبب تـوتري          "بينما حصلت الفقرة    ). 3.84(بمتوسط حسابي   

  ).3.19(على أقل متوسط حسابي 
  

 حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى             وتم  
  : تبعا الستخدامها تنازلياطات النفسيةاستراتيجيات التكيف مع الضغو
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 14.4(جدول 

  . مرتبة تنازلياستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسيةال

 الرقم
المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  عالية 0.51504 3.8632  تاستراتيجية حل المشكال  1
  عالية 0.58068 3.6969  استراتيجية التقبل والثقة  2
  متوسطة 0.47293  3.5487  استراتيجية إعادة البناء المعرفي وتنظيم الوقت   3
  متوسطة 0.54621  3.4694  ) االسترخاء(استراتيجية ضبط ومراقبة التوتر   4
  متوسطة 0.59628 3.3379  استراتيجية البحث عن الدعم االجتماعي   5
  متوسطة 0.60292  3.0093  استراتيجية البعد الديني   6
  متوسطة 0.60334 2.5743 استراتيجية استخدام وسائل الدفاع والتعبير  7
  متوسطة 0.67340 2.5000  استراتيجيه االنشغال الذاتي   8
  متوسطة  0.68821 2.4425  استراتيجية التمارين الرياضية والترفيه   9

 متوسطة 0.38468 3.1121  جة الكليةالدر

  
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             

للدرجة  المتوسط الحسابي     أن استراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية    أفراد عينة الدراسة على     
استراتيجيات التكيـف مـع     أن درجة   على  وهذا يدل   ) 0.384(وانحراف معياري   ) 3.112 (الكلية

  . جاءت بدرجة متوسطةالضغوطات النفسية
  

 أبعاد جـاءت بدرجـة      ةأن بعدين جاءا بدرجة عالية وست     ) 14.4( تشير النتائج في الجدول رقم    كما  
ستراتيجية حل المشكالت على أعلى متوسط حـسابي ومـن ثـم بعـد              امتوسطة، وقد حصل بعد     

  .هستراتيجية التمارين الرياضية والترفيا وفي المرتبة األخيرة جاء بعد ستراتيجية التقبل والثقةا
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.1.4

  
متوسطات درجة الضغوط النفسية لدى المرشدين التربويين في مدارس شمال هل توجد فروق بين 

مكان و والحالة االجتماعية، الجنس، والعمر،:(الضفة الغربية الحكومية تعزى إلى المتغيرات التالية
  ؟)التخصص الدراسيوالمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والسكن، 
   : األولى الفرضية نتائج
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ستجابات المرشدين  ا بين متوسطات    )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       

ى   ههم تعـزى    ية التي تـواج   التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفس         إل
  .متغير الجنس

المتوسطات الحسابية الستجابة   حسبت  و "ت" نتائج اختبار    ستخدما األولى الصفريةلفحص الفرضية   و
ة حول                 فقرات استبانة  عينة الدراسة على     أفراد دارس شمال الضفة الغربي ويين في م المرشدين الترب

  . تعزى لمتغير الجنسالضغوطات النفسية التي تواجههم
  

 المرشدين التربويين  اجاباتمتوسطاتل أفراد العينة اتللعينات المستقلة الستجاب" ت"نتائج اختبار ): 15.4 (جدول

  .في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير الجنس

المتوسط   العدد  الجنس  البعد
  الحسابي

ــراف  االنح
  المعياري

ــستوى   "t"قيمة م
  الداللة

  البعد الجسمي 0.43662 2.1476 117  ذكر
 0.47976 2.3095 109  أنثى

2.656 0.008** 

  البعد النفسي 0.60504 2.1064 117  ذكر
 0.59145 2.3190 109  أنثى

2.669 0.008** 

البعد االجتماعي  0.47140 2.5952 117  ذكر
 0.35946 2.7281 109  أنثى  والمهني

2.394 0.018*  

  لكليةالدرجة ا 0.48229 2.3216 117  ذكر

 0.43325 2.4923 109  أنثى

2.802 0.006** 

     **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)                             

  
، )0.006(، ومستوى الداللـة     )2.802(للدرجة الكلية   " ت"قيمة  يتبين من خالل الجدول السابق أن       

ة                   أي أنه توجد فروق في       ضفة الغربي دارس شمال ال ويين في م متوسطات استجابات المرشدين الترب

ر الجنس     حول الضغوطات النفسية التي تواجههم     وبـذلك يـتم    وكذلك لجميع المجاالت،    ،   تعزى لمتغي
  .نت الفروق لصالح اإلناثاألولى، وكا الفرضية الصفرية رفض

  

  : الثانيةنتائج الفرضية 

ستجابات المرشدين ابين متوسطات  )α ≥ 0.05(وق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد فر

التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعـزى إلـى                

  .متغير المؤهل العلمي
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والمتوسطات الحسابية الستجابة أفـراد     " ت"نتائج اختبار    تم حساب    نيةلثاولفحص الفرضية الصفرية ا   
ة حول                عينة الدراسة علـى فقـرات اسـتبانة          ضفة الغربي دارس شمال ال ويين في م المرشدين الترب

  . تعزى لمتغير المؤهل العلميالضغوطات النفسية التي تواجههم
  

متوسطات المرشدين التربويين في في ستجابة أفراد العينة للعينات المستقلة ال" ت"نتائج اختبار ): 16.4(جدول 

  .مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المتوسط  العدد المؤهل العلمي البعد
 الحسابي

ــراف  االنح
 المعياري

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

 البعد الجسمي 0.44253 2.2183 189 بكالوريوس

 0.56698 2.2631 37 دبلوم عال فأعلى

0.5350.593

 البعد النفسي 0.59126 2.2328 189 بكالوريوس

 0.67530 2.0872 37 دبلوم عال فأعلى

1.3380.182

البعد االجتماعي والمهني 0.42213 2.6889 189 بكالوريوس
 0.41565 2.5082 37 دبلوم عال فأعلى

2.3860.018

 الدرجة الكلية 0.45330 2.4253 189 بكالوريوس

 0.52012 2.2945 37 دبلوم عال فأعلى

1.5660.119

  .تم تحويل ودمج متغير المؤهل العلمي إلى بكالوريس ودبلوم فأعلى في جدول التحليل التباين األحادي:      مالحظة  

  
، )0.119(، ومستوى الداللـة     )1.566 (للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة        

ة             أي أنه ال توجد فروق في        ضفة الغربي دارس شمال ال متوسطات استجابات المرشدين التربويين في م

، مـا عـدا البعـد االجتمـاعي          تعزى لمتغير المؤهل العلمي     حول الضغوطات النفسية التي تواجههم    
  .ة الصفرية الثالثةوالمهني، ولصالح البكالوريوس،  وبذلك يتم قبول الفرضي

  

  : الثالثةنتائج الفرضية 

ستجابات المرشدين ابين متوسطات  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

إلـى   ة التي تواجههم تعـزى      التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسي        

  .متغير سنوات الخبرة

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على الثالثةولفحص الفرضية الصفرية 
متوسطات إستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية 

  . سنوات الخبرة تعزى لمتغير التي تواجههم
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التربويين في المرشدين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة )17.4(جدول 

   تعزى لمتغير سنوات الخبرةمدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم
  المتوسط  العدد  سنوات الخبرة  البعد

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.39263 2.2361 61   سنوات5اقل من 

 9 اقل من  – 5من 
  سنوات

54 2.2654 0.57720 

 0.43967 2.1916 95   سنة15اقل من  – 9من

  البعد الجسمي
  

 0.45880 2.2542 16   سنة فأكثر15من 

 0.61928 2.2348 61   سنوات5اقل من 

 9 اقل من  – 5من 
  سنوات

54 2.3306 0.68754 

 0.55446 2.1358 95   سنة15  اقل من– 9من

  البعد النفسي

 0.54136 2.1344 16   سنة فأكثر15من 

 0.43536 2.6969 61   سنوات5اقل من 

 9 اقل من  – 5من 
  سنوات

54 2.7069 0.48037 

 0.39113 2.6221 95   سنة15  اقل من– 9من

  يالبعد االجتماعي والمهن

 0.39125 2.5762 16   سنة فأكثر15من 

 0.46545 2.4324 61   سنوات5اقل من 

 9 اقل من  – 5من 
  سنوات

54 2.4811 0.53171 

 0.42805 2.3522 95   سنة15ل من  اق– 9من

  الدرجة الكلية

 0.44764 2.3418 16   سنة فأكثر15من 

  
إستجابات المرشدين في متوسطات  عدم وجود فروق ظاهره )17.4(يالحظ من الجدول رقم 

 تعزى لمتغير التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم
 كما )one way ANOVA(األحادي تم استخدام تحليل التباين   الفروق، ولمعرفةسنوات الخبرة

  ).18.4(يظهر في الجدول رقم 
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المرشدين التربويين في مدارس  ات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجاب)18.4( جدول

  سنوات الخبرةشمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير 
مجموع   ر التباينمصد  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.072 3 0.215  بين المجموعات

  222  48.236 داخل المجموعات
  البعد الجسمي

  
  225  48.451  المجموع

0.217  
  

0.330 
 

0.803 
 

 0.479 3 1.437  بين المجموعات

  222  81.358 داخل المجموعات
 

 البعد النفسي

  225  82.795  المجموع
0.366  
  

1.307 
 

0.273 
 

 0.150 3 0.451  بين المجموعات

  222  40.279 داخل المجموعات
 

البعد االجتماعي 
  225  40.730  المجموع والمهني

0.181  
  

0.828 
 

0.480 
 

 0.229 3 0.687  بين المجموعات

  222  48.211 ل المجموعاتداخ
  الدرجة الكلية

  225  48.898  المجموع
0.217  
  

1.054 
 

0.369 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.396(ومستوى الداللة ) 1.054( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
متوسطات استجابات المرشدين أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

 تعزى لمتغير ة حول الضغوطات النفسية التي تواجههمالتربويين في مدارس شمال الضفة الغربي
   .الثالثةوبذلك تم قبول الفرضية وكذلك لجميع المجاالت، . سنوات الخبرة

  

  : الرابعةنتائج الفرضية 

بين متوسطات إستجابات المرشدين  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

ية التي تواجههم تعـزى إلـى       بية حول الضغوطات النفس   التربويين في مدارس شمال الضفة الغر     

  . العمرمتغير

  
 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة الرابعةولفحص الفرضية الصفرية 

متوسطات إستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات على 

  . العمرغير  تعزى لمتالنفسية التي تواجههم
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المرشدين التربويين في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة )19.4(جدول 

   تعزى لمتغير العمرمدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم
  المتوسط  العدد  العمر  البعد

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.50872 2.3544 19   سنة30اقل من 

 0.45442 2.1961 119  40 اقل من – 30من 

 0.46961 2.2053 76  50 اقل من – 40من

  البعد الجسمي
  

 0.41129 2.4444 12   فأكثر– 50من 

 0.66668 2.3461 19   سنة30اقل من 

 0.63538 2.2345 119  40 اقل من – 30من 

 0.53843 2.0694 76  50 اقل من – 40من

  البعد النفسي

 0.36220 2.6229 12   فأكثر– 50من 

 0.48526 2.6778 19   سنة30اقل من 

 0.43371 2.6977 119  40 اقل من – 30من 

 0.36336 2.5513 76  50 اقل من – 40من

  البعد االجتماعي والمهني

 0.46963 2.9329 12   فأكثر– 50من 

 0.52389 2.4890 19   سنة30اقل من 

 0.47907 2.4263 119  40من  اقل – 30من 

 0.41638 2.2965 76  50 اقل من – 40من

  الدرجة الكلية

 0.37455 2.7274 12   فأكثر– 50من 

  
إستجابات المرشدين التربويين في متوسطات  وجود فروق ظاهره )19.4( يالحظ من الجدول رقم 

 ، ولمعرفة لعمرا تعزى لمتغير في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم
 كما يظهر في الجدول رقم )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين الفروق

)20.4.(  
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المرشدين التربويين في مدارس  ات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجاب)20.4( جدول

  .العمرغير شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمت
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.342 3 1.025  بين المجموعات

  222  47.426 داخل المجموعات
  البعد الجسمي

  
  225  48.451  المجموع

0.214  
  

1.599 
 

0.190 
 

 1.324 3 3.971  بين المجموعات

  222  78.824 داخل المجموعات
 البعد النفسي

  225  82.795  المجموع
0.355  
  

3.728 
 

*0.012 
 

 0.655 3 1.966  بين المجموعات

  222  38.764 داخل المجموعات
البعد االجتماعي 

 والمهني

  225  40.730  المجموع
0.175  
  

3.753 
 

*0.012 
 

 0.777 3 2.331  بين المجموعات

  222  46.568 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  225  48.898  المجموع
0.210  
  

3.704 
 

*0.012 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed )   

  

 من مستوى قلوهي أ) 0.012(ومستوى الداللة ) 3.704( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
ستجابات المرشدين التربويين امتوسطات  توجد فروق دالة إحصائياً فيأي أنه ) α ≥ 0.05(الداللة 

وكذلك .  تعزى لمتغير العمرمدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههمفي 
 ولمعرفة داللة الفروق ،الرابعة الفرضية  قبولوبذلك تمللبعدين النفسي واالجتماعي المهني، 

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(اختبار استخدام 
  :والجدول التالي يبين ذلك ،العمرحسب متغير 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 21.4(الجدول 

  أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر
الفروق في   المتغيرات  المحور

  المتوسطات
مستوى 
  الداللة

 0.449 0.11160  40 أقل من – 30من 
 0.072 0.27664  50 أقل من – 40من

   سنة30أقل من 

 0.209 -0.27686-   فأآثر– 50من 
 0.449 -0.11160-   سنة30أقل من 

 0.061 0.16505  50 أقل من – 40من
  40 أقل من – 30من 

 032.* *-0.38846-   فأآثر– 50من 
 0.072 -0.27664-  سنة30أقل من 

 0.061 -0.16505- 40 أقل من – 30من 
  50 أقل من – 40من

 0.003* *-0.55351-   فأآثر– 50من 
 0.209 0.27686   سنة30أقل من 

 0.032* *0.38846  40ن  أقل م– 30من 

  البعد النفسي

   فأآثر– 50من 

 0.003* *0.55351  50 أقل من – 40من
 0.847 -0.01989-  40 أقل من – 30من 
 0.239 0.12644  50 أقل من – 40من

   سنة30أقل من 

 0.099 -0.25513-  فأآثر– 50من 
 0.847 0.01989   سنة30أقل من 

 0.018* *0.14634  50قل من  أ– 40من
  40 أقل من – 30من 

 0.064 -0.23524-  فأآثر– 50من 
 0.239 -0.12644-  سنة30أقل من 

 0.018* *-0.14634- 40 أقل من – 30من 
  50 أقل من – 40من

 0.004* *-0.38158-  فأآثر– 50من 
 0.099 0.25513   سنة30أقل من 

 0.064* 0.23524  40 اقل من – 30من 

البعد االجتماعي 
  والمهني

   فأآثر– 50من 

 0.004* *0.38158  50 أقل من – 40من
 0.580 0.06274  40 أقل من – 30من 
 0.103 0.19257  50 أقل من – 40من

   سنة30اقل من 

 0.159 -0.23840-  فأآثر– 50من 
 0.580 -0.06274-   سنة30أقل من 

 0.055 0.12983  50 أقل من – 40من
  40 أقل من – 30من 

 0.031* *-0.30114-  فأآثر– 50من 
 0.103 -0.19257-  سنة30أقل من 

 0.055 -0.12983- 40 أقل من – 30من 
  50 أقل من – 40من

 0.003* *-0.43097-  فأآثر– 50من 
 0.159 0.23840   سنة30أقل من 

 0.031* *0.30114  40 أقل من – 30من 

  الدرجة الكلية

   فأآثر– 50من 

 0.003* *0.43097  50 أقل من – 40من
  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)      

  
للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة        ) LSD(نتائج اختبار   من  يالحظ  

  ). فأكثر-50( وكانت داللة الفروق لصالح الذين أعمارهم من ،الدراسة حسب متغير العمر
  
  



 
 

100

  : الخامسةنتائج الفرضية 

ستجابات المرشدين  ا بين متوسطات    )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعـزى إلـى               

  .ة االجتماعيةالحال تغيرم

والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد    " ت"نتائج اختبار    تم حساب    خامسةولفحص الفرضية الصفرية ال   
ة حول                عينة الدراسة علـى فقـرات اسـتبانة          ضفة الغربي دارس شمال ال ويين في م المرشدين الترب

 . تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةالضغوطات النفسية التي تواجههم
  

متوسطات المرشدين التربويين في في للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار ): 22.4(جدول 

  مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

الحالة  البعد
االجتماعية

المتوسط  العدد
 الحسابي

ــراف  االنح
 المعياري

ستوى م "t"قيمة
 الداللة

 البعد الجسمي 0.46418 2.2667 26 أعزب 

 0.45743 2.2092 195 متزوج

0.6000.549

 البعد النفسي 0.58239 2.2433 26 أعزب 

 0.61269 2.1976 195 متزوج

0.3590.720

البعد االجتماعي  0.39910 2.6501 26 أعزب 
 0.43348 2.6577 195 متزوج والمهني

0.0840.933

 الدرجة الكلية 0.43718 2.4207 26 أعزب 

 0.47196 2.3959 195 متزوج

0.2540.800

  
عتبارهما مجموعتين خاليتين،حيث تمثل كـل  اتم حذف فئة المطلق واألرمل من التحليل االحصائي بسبب   : مالحظة

  . من العينة الكلية)5(%مجموعة أقل من 

  
، )0.800(، ومستوى الداللـة     )0.254(للدرجة الكلية   " ت"مة  يتبين من خالل الجدول السابق أن قي      

ة             أي أنه ال توجد فروق في        ضفة الغربي دارس شمال ال متوسطات استجابات المرشدين التربويين في م

ة      حول الضغوطات النفسية التي تواجههم     ة االجتماعي ، وكذلك لجميـع المجـاالت،       تعزى لمتغير الحال
  .ية السادسةوبذلك يتم قبول الفرضية الصفر
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  : السادسةنتائج الفرضية 

ستجابات المرشدين ا بين متوسطات )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 تواجههم تعـزى إلـى      التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي         

  .مكان السكن متغير

  
ساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة  تم حالسادسةولفحص الفرضية الصفرية 

متوسطات إستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات على 

  . مكان السكن تعزى لمتغير النفسية التي تواجههم
  

يين في المرشدين التربو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة )23.4(جدول 

   تعزى لمتغير مكان السكنمدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم
  المتوسط  العدد  مكان السكن  البعد

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.39727 2.1559 68  مدينة

 0.41006 2.2000 49  بلدة

 0.52493 2.2962 97  قرية

  البعد الجسمي
  

 0.47169 2.1556 12  مخيم

 0.52892 2.0195 68  مدينة

 0.61486 2.3082 49  بلدة

 0.63894 2.2969 97  قرية

  البعد النفسي

 0.52379 2.1667 12  مخيم

 0.36378 2.5391 68  مدينة

 0.45254 2.7451 49  بلدة

 0.45105 2.7053 97  قرية

  البعد االجتماعي والمهني

 0.29126 2.6179 12  مخيم

 0.40134 2.2627 68  مدينة

 0.46385 2.4779 49  بلدة

 0.50111 2.4712 97  قرية

  الدرجة الكلية

 0.37932 2.3576 12  مخيم
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ويين    في متوسـطات   وجود فروق ظاهره )23.4(يالحظ من الجدول رقم   إستجابات المرشدين الترب

واجههم              سية التي ت سكن   ر   تعزى لمتغي    في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النف ان ال ، مك
 كما يظهر في الجدول )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين  الفروقولمعرفة 

  ).24.4(رقم 

  

المرشدين التربويين في مدارس  ات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجاب)24.4( جدول

  .مكان السكنتغير شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لم
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.302 3 0.905  بين المجموعات

  222  47.546 داخل المجموعات
  البعد الجسمي

  
  225  48.451  المجموع

0.214  
  

1.409 
 

0.241 
 

 1.232 3 3.695  بين المجموعات

  222  79.100 داخل المجموعات
 البعد النفسي

  225  82.795  المجموع
0.356  
  

3.457 
 

*0.017 
 

 0.523 3 1.570  بين المجموعات

  222  39.160 داخل المجموعات
البعد االجتماعي 

 والمهني

  225  40.730  المجموع
0.176  
  

2.966 
 

*0.033 
 

 0.696 3 2.089  بين المجموعات

  222  46.809 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  225  48.898  المجموع
0.211  
  

3.302 
 

*0.021 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)   

  

 من مستوى قلوهي أ) 0.021(لة ومستوى الدال) 3.302( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
متوسطات استجابات المرشدين التربويين أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

.  تعزى لمتغير مكان السكنالضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههمفي مدارس شمال 
السادسة، ولمعرفة داللة  الفرضية رفضم وبذلك توكذلك للبعد النفسي والبعد االجتماعي والمهني، 

 الستجابات أفراد عينة للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية) LSD(الفروق أستخدم اختبار
  .الدراسة حسب متغير مكان السكن
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 25.4(الجدول 

  .راسة حسب متغير مكان السكنأفراد عينة الد
الفروق في   المتغيرات  المحور

  المتوسطات
مستوى 
  الداللة

 0.010* *-0.28868-  بلدة
 0.004* *-0.27742-  قرية

  مدينة

 0.432 -0.14718-  مخيم
 0.010* *0.28868  مدينة
 0.914 0.01126  قرية

  بلدة

 0.463 0.14150  مخيم
 0.004* *0.27742 مدينة
 0.914 -0.01126- بلدة

  قرية

 0.477 0.13024  مخيم
 0.432 0.14718  مدينة
 0.463 -0.14150-  بلدة

  البعد النفسي

  مخيم

 0.477 -0.13024-  قرية
 0.009* *-0.20605-  بلدة
 0.013* *-0.16621-  قرية

  مدينة

 0.550 -0.07879- مخيم
 0.009* *0.20605  مدينة
 0.589 0.03984  قرية

  بلدة

 0.348 0.12726 مخيم
 0.013* *0.16621 مدينة
 0.589 -0.03984- بلدة

  قرية

 0.497 0.08742 مخيم
 0.550 0.07879  مدينة
 0.348 -0.12726-  بلدة

البعد االجتماعي 
  والمهني

  مخيم

 0.497 -0.08742-  قرية
 0.013* *-0.21518-  بلدة
 0.004* *-0.20851-  قرية

  مدينة

 0.510 -0.09492- مخيم
 0.013* *0.21518  مدينة
 0.934 0.00667  قرية

  بلدة

 0.417 0.12025 مخيم
 0.004* *0.20851 مدينة
 0.934 -0.00667- بلدة

  قرية

 0.420 0.11358 مخيم
 0.510 0.09492  مدينة
 0.417 -0.12025-  بلدة

  الدرجة الكلية

  مخيم

 0.420 -0.11358-  قرية
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed )     

  
للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة ) LSD( نتائج اختبار ويالحظ من

   الفروق لصالح  الذين يسكنون في البلدات داللةوكانتلسكن، الدراسة حسب متغير مكان ا
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  :الفرضية السابعة 

ستجابات المرشدين ابين متوسطات  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 تواجههم تعزى إلى التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي

  .ي التخصص الدراسمتغير

ولفحص الفرضية الصفرية الثامنة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 
 المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات استجاباتمتوسطات على 

  التخصص الدراسي تعزى لمتغير النفسية التي تواجههم
  

المرشدين التربويين في مدارس رافات المعيارية الستجابة المتوسطات الحسابية واالنح  (26.4)جدول 

 التخصص الدراسي تعزى لمتغير شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم

 المتوسط العدد التخصص الدراسي البعد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 0.54052 2.3500 36 علم اجتماع     

 0.44264 2.2638 47 ية     خدمة اجتماع

 0.43685 2.1770 122 علم نفس       

 0.35557 1.9611 12 إرشاد نفسي

 البعد الجسمي
 

 0.51039 2.5407 9 غير ذلك

 0.70907 2.3833 36 علم اجتماع     

 0.56755 2.3947 47 خدمة اجتماعية     

 0.56344 2.1156 122 علم نفس       

 0.43498 1.7750 12 إرشاد نفسي

 البعد النفسي

 0.66745 2.3861 9 غير ذلك

 0.42526 2.7561 36 علم اجتماع     

 0.38591 2.8101 47 خدمة اجتماعية     

 0.43045 2.5968 122 علم نفس       

 0.35289 2.3496 12 إرشاد نفسي

 البعد االجتماعي والمهني

 0.28707 2.7453 9 غير ذلك

 0.52664 2.5373 36 اجتماع     علم 

 0.42267 2.5516 47 خدمة اجتماعية     

 0.44790 2.3307 122 علم نفس       

 0.33620 2.0495 12 إرشاد نفسي

 الدرجة الكلية

 0.41798 2.5637 9 غير ذلك
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إستجابات المرشدين التربويين في متوسطات  وجود فروق ظاهره )26.4(يالحظ من الجدول رقم 

التخصص  تعزى لمتغير شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههمفي مدارس 
 كما يظهر )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين  الفروق، ولمعرفة الدراسي

  ).27.4(في الجدول رقم 
  

 مدارس المرشدين التربويين في ات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجاب)27.4( جدول

  .التخصص الدراسيشمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير 
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.662 4 2.647  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

45.804  221  
  البعد الجسمي

  

  225  48.451  المجموع

0.207  
  

3.192 
 

*0.014 
 

 1.581 4 6.322  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

76.473  221  
 البعد النفسي

  225  82.795  المجموع

0.346  
  

4.568 
 

**0.001 
 

 0.775 4 3.100  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

37.629  221  
البعد االجتماعي 

 والمهني

  225  40.730  المجموع

0.170  
  

4.552 
 

**0.001 
 

 1.014 4 4.058  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

44.841  221  
  الدرجة الكلية

  225  48.898  المجموع

0.203  
  

5.000 
 

**0.001 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)   

  

 من مستوى قلوهي أ) 0.001(ومستوى الداللة ) 5.000( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
متوسطات إستجابات المرشدين التربويين أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

التخصص عزى لمتغير  تالضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههمفي مدارس شمال 
الثامنة، ولمعرفة داللة الفروق استخدم  الفرضية رفضوبذلك تم ، ثالثد الابعوكذلك لأل. الدراسي
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 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية) LSD(اختبار
  .متغير التخصص الدراسي

  

نات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات للمقار) LSD(نتائج اختبار ): 28.4(الجدول 

  .التخصص الدراسيأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
الفروق في   المتغيرات  المحور

  المتوسطات
  مستوى الداللة

 0.394 0.08617  خدمة اجتماعية     
 0.046* *0.17295  علم نفس       

 0.011* *0.38889  إرشاد نفسي

  علم اجتماع     

 0.262 -0.19074-  غير ذلك
 0.394 -0.08617-  علم اجتماع     
 0.268 0.08678  علم نفس       

 0.041* *0.30272  إرشاد نفسي

  خدمة اجتماعية     

 0.096 -0.27691-  غير ذلك
 0.046* *-0.17295-  علم اجتماع     

 0.268 -0.08678-  خدمة اجتماعية     
 0.118 0.21594  إرشاد نفسي

  علم نفس       

 0.022* *-0.36369-  غير ذلك
 0.011* *-0.38889-  علم اجتماع     

 0.041* *-0.30272- خدمة اجتماعية     
 0.118 -0.21594- علم نفس

  إرشاد نفسي

 0.004* *-0.57963-  غير ذلك
 0.262 0.19074  علم اجتماع     

 0.096 0.27691  خدمة اجتماعية     
 0.022* *0.36369  علم نفس

  البعد الجسمي
  

  غير ذلك

 0.004* *0.57963  إرشاد نفسي
 0.931 -0.01135-  خدمة اجتماعية     
 0.017* *0.26776  علم نفس       

 0.002* *0.60833  إرشاد نفسي

  علم اجتماع     

 0.990 -0.00278- غير ذلك
 0.931 0.01135  علم اجتماع     
 0.006* *0.27911  علم نفس       

 0.001** *0.61968  إرشاد نفسي

  جتماعية     خدمة ا

 0.968 0.00857 غير ذلك
 0.017* *-0.26776-  علم اجتماع     

 0.006* *-0.27911- خدمة اجتماعية     
 0.057 0.34057  إرشاد نفسي

  علم نفس       

 0.184 -0.27054- ير ذلكغ
 0.002* *-0.60833-  علم اجتماع     

 0.001** *-0.61968- خدمة اجتماعية     
 0.057 -0.34057- علم نفس

  إرشاد نفسي

 0.019* *-0.61111- غير ذلك
 0.990 0.00278  علم اجتماع     

 0.968 -0.00857-  خدمة اجتماعية     
 0.184 0.27054  علم نفس

  البعد النفسي

  غير ذلك

 0.019* *0.61111  إرشاد نفسي
 0.555 -0.05397-  خدمة اجتماعية     
 0.043* *0.15934  علم نفس       

 0.003* *0.40650  إرشاد نفسي

  علم اجتماع     

 0.944 0.01084 غير ذلك
 0.555 0.05397  علم اجتماع     

  البعد االجتماعي والمهني

  خدمة اجتماعية     
 0.003* *0.21331  علم نفس       
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 0.001** *0.46047  إرشاد نفسي
 0.666 0.06481 غير ذلك

 0.043* *-0.15934-  علم اجتماع     
 0.003* *-0.21331- خدمة اجتماعية     

 0.049 *0.24717 إرشاد نفسي

  علم نفس       

 0.299 -0.14850- غير ذلك
 0.003* *-0.40650-  م اجتماع     عل

 0.001** *-0.46047- خدمة اجتماعية     
 0.049 *-0.24717- علم نفس

  إرشاد نفسي

 0.031* *-0.39566- غير ذلك
 0.944 -0.01084-  علم اجتماع     

 0.666 -0.06481-  خدمة اجتماعية     
 0.299 0.14850  علم نفس

  غير ذلك

 0.031* *0.39566  إرشاد نفسي
 0.886 -0.01431-  خدمة اجتماعية     
 0.016* *0.20664  علم نفس       

 0.001** *0.48785  إرشاد نفسي

  علم اجتماع     

 0.876 -0.02633- غير ذلك
 0.886 0.01431  علم اجتماع     
 0.005* *0.22095  علم نفس       

 0.001** *0.50216  رشاد نفسيإ

  خدمة اجتماعية     

 0.942 -0.01202- غير ذلك
 0.016* *-0.20664-  علم اجتماع     

 0.005* *-0.22095- خدمة اجتماعية     
 0.040* *0.28121 إرشاد نفسي

  علم نفس       

 0.136 -0.23297- غير ذلك
 0.001** *-0.48785-  علم اجتماع     

 0.001** *-0.50216- ة اجتماعية     خدم
 0.040* *-0.28121- علم نفس

  إرشاد نفسي

 0.010* *-0.51418- غير ذلك
 0.876 0.02633  علم اجتماع     

 0.942 0.01202  خدمة اجتماعية     
 0.136 0.23297  علم نفس

  الدرجة الكلية

  غير ذلك

 0.010* *0.51418  إرشاد نفسي
  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)     
  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة ) LSD(نتائج اختبار ولوحظ من 
ماع وعلم  الفروق بين تخصص علم االجت داللةالتخصص الدراسي، فكانتالدراسة حسب متغير 

 وبين الخدمة ،النفس لصالح علم االجتماع وبين علم االجتماع واإلرشاد النفسي لصالح علم االجتماع
  .النفسي لصالح الخدمة االجتماعيةاالجتماعية وعلم النفس وأيضا اإلرشاد 

  
  :  السؤال الرابع4.1.4

مرشـدون التربويـون    ستراتيجيات التكيف التي يستخدمها ال    امتوسطات درجة   هل توجد فروق بين     
للتكيف مع ضغوطهم النفسية في مدارس شمال الضفة الغربية الحكومية تعـزى إلـى المتغيـرات                

المؤهـل العلمـي،    وسنوات الخبرة،   ومكان السكن،   والجنس، والعمر، والحالة االجتماعية،     :(التالية
  ؟)التخصص الدراسيو
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  :ةولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالي

  : الثامنةنتائج الفرضية 
 بين متوسطات استجابات المرشدين     )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       

التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول استراتيجيات التكيف مع الـضغوطات النفـسية              

  .للمرشدين التربويين  تعزى إلى متغيرات الجنس

  
 أفـراد المتوسطات الحسابية الستجابة    و" ت"نتائج اختبار    تم حساب    الثامنة الصفريةلفحص الفرضية   و

ة حول                 فقـرات اسـتبانة   عينة الدراسة علـى      ضفة الغربي دارس شمال ال ويين في م المرشدين الترب

  . تعزى لمتغير الجنسالضغوطات النفسية التي تواجههم
  

 متوسطات المرشدين في أفراد العينة اتللعينات المستقلة الستجاب" ت"نتائج اختبار ): 29.4(جدول 

  .التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير الجنس
المتوسط   العدد  الجنس  البعد

  الحسابي

ــراف  االنحـ

  المعياري

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

استراتيجية إعادة البناء  0.52692 3.5350 117  ذكر
 0.40908 3.5633 109  أنثى  المعرفي وتنظيم الوقت

0.448 0.655 

استراتيجية ضبط التوتر  0.60910 3.5102 117  ذكر
 0.46832 3.4255 109  أنثى  )االسترخاء(ومراقبته  

1.165 0.245 

استراتيجية البحث عن الدعم  0.60116 3.3582 117  ذكر
 0.59299 3.3161 109  أنثى  االجتماعي

0.530 0.597 

  استراتيجية حل المشكالت 0.55713 3.9250 117  ذكر
 0.45898 3.7968 109  أنثى

1.886 0.061 

استراتيجية التمارين  0.65542 2.4905 117  ذكر
 0.72123 2.3910 109  أنثى  الرياضية والترفيه

1.086 0.278 

  استراتيجية االنشغال الذاتي 0.72535 2.4882 117  ذكر
 0.61589 2.5126 109  أنثى

0.271 0.786 

استراتيجية استخدام وسائل  0.65954 2.5741 117  ذكر
 0.53959 2.5744 109  أنثى  الدفاع والتعبير

0.003 0.997 

  استراتيجية البعد الديني 0.66810 2.9814 117  ذكر
 0.52550 3.0392 109  أنثى

0.720 0.472 

  استراتيجية التقبل والثقة 0.64714 3.7333 117  ذكر
 0.49968 3.6578 109  أنثى

0.977 0.330 

  الدرجة الكلية 0.43350 3.1300 117  ذكر

 0.32516 3.0929 109  أنثى

0.725 0.469 
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، أي  )0469(، ومستوى الداللة    )0.725(للدرجة الكلية   " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة        
ة                 متوسطات استجاب    توجد فروق في      ال أنه ضفة الغربي دارس شمال ال ويين في م ات المرشدين الترب

ر الجنس     حول الضغوطات النفسية التي تواجههم     وبـذلك يـتم    وكذلك لجميع المجاالت،    ،   تعزى لمتغي
   .الثامنة الفرضية الصفرية قبول

  

  : التاسعةنتائج الفرضية 

تجابات المرشدين بين متوسطات اس )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول استراتيجيات التكيف مع الـضغوطات النفـسية              

  .المؤهل العلمي ربويين  تعزى إلى متغيرللمرشدين الت

  
 أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة    و" ت"نتائج اختبار    تم حساب    التاسعة الصفريةلفحص الفرضية   و

ة حول                قـرات اسـتبانة     فعينة الدراسة علـى      ضفة الغربي دارس شمال ال ويين في م المرشدين الترب

  .المؤهل العلمي تعزى لمتغير الضغوطات النفسية التي تواجههم
  

 متوسطات المرشدين التربويين في فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار ): 30.4(جدول 

  المؤهل العلميغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير مدارس شمال الضفة الغربية حول الض

المتوسط   العدد  المؤهل العلمي  البعد

  الحسابي

االنحــراف 

  المعياري

مستوى  "t"قيمة

  الداللة

استراتيجية إعادة البناء  0.43395 3.5095 189  بكالوريوس
 0.60444 3.7486 37  دبلوم عالي فأعلى  المعرفي وتنظيم الوقت

2.857 0.005 

إستراتيجية ضبط  0.51954 3.4420 189  بكالوريوس
ومراقبة التوتر 

  )االسترخاء(
 0.65658 3.6091 37  دبلوم عالي فأعلى

1.709 0.089 

استراتيجية البحث عن  0.60178 3.3771 189  بكالوريوس
 0.53079 3.1376 37  دبلوم عالي فأعلى  الدعم االجتماعي

2.255 0.025 

 حل إستراتيجية 0.49263 3.8197 189  بكالوريوس
 0.57443 4.0852 37  دبلوم عالي فأعلى  المشكالت

2.915 0.004 

إستراتيجية التمارين  0.68275 2.4510 189  بكالوريوس
 0.72361 2.3992 37  دبلوم عالي فأعلى  الرياضية والترفيه

0.418 0.676 

استراتيجية االنشغال  0.66402 2.5079 189  بكالوريوس
 0.72771 2.4595 37  دبلوم عالي فأعلى  الذاتي

0.400 0.690 

 0.803 0.250 0.59007 2.5698 189  بكالوريوسإستراتيجية استخدام 
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 0.67540 2.5969 37  دبلوم عالي فأعلى  وسائل الدفاع والتعبير

  استراتيجية البعد الديني 0.59497 3.0168 189  بكالوريوس
 0.64924 2.9705 37  لوم عالي فأعلىدب

0.427 0.670 

  إستراتيجية التقبل والثقة 0.54711 3.6704 189  بكالوريوس
 0.72229 3.8324 37  دبلوم عالي فأعلى

1.557 0.121 

  الدرجة الكلية 0.36865 3.1033 189  بكالوريوس

 0.46115 3.1573 37  دبلوم عالي فأعلى

0.781 0.436 

  
، )0.436(، ومستوى الداللـة     )0.781(للدرجة الكلية   " ت"ول السابق أن قيمة     يتبين من خالل الجد   

أي أنه ال توجد فروق في متوسطات إستجابات المرشدين التربويين في مـدارس شـمال الـضفة                 
الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وتبين وجود فـروق              

 وتنظـيم    وكانت الفروق لصالح الدبلوم العالي فـأعلى،       ة البناء المعرفي  في مجال استراتيجية إعاد   
فـي  ووكانت الفـروق لـصالح البكـالوريوس،        الوقت واستراتيجية البحث عن الدعم االجتماعي       

 وبذلك يـتم قبـول الفرضـية         وكانت الفروق لصالح دبلوم عالي فأعلى،      إستراتيجية حل المشكالت  
  . الصفرية العاشرة

  

  : العاشرةضية نتائج الفر

بين متوسطات استجابات المرشدين  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول استراتيجيات التكيف مع الـضغوطات النفـسية              

  .سنوات الخبرة إلى متغيرللمرشدين التربويين  تعزى 

م حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة  تالعاشرةولفحص الفرضية الصفرية 
متوسطات إستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات على 

  . سنوات الخبرة تعزى لمتغير التكيف مع الضغوطات النفسية التي تواجههم
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المرشدين التربويين في لمعيارية الستجابة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا)31.4(جدول 

 مدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية التي تواجههم

  تعزى لمتغير سنوات الخبرة
  المتوسط  العدد  سنوات الخبرة  البعد

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

 0.43363 3.4885 61   سنوات5ن اقل م
 0.37340 3.6019 54   سنوات9 اقل من  – 5من 
 0.53142 3.5389 95   سنة15  اقل من– 9من

إستراتيجية إعادة البناء 
  المعرفي وتنظيم الوقت

 0.55011 3.6563 16   سنة فأآثر15من 
 0.48820 3.5069 61   سنوات5اقل من 

 0.67420 3.4701 54   سنوات9 اقل من  – 5من 
 0.51817 3.4186 95   سنة15  اقل من– 9من

إستراتيجية ضبط ومراقبة 
  )االسترخاء(التوتر 

 0.43047 3.6250 16   سنة فأآثر15من 
 0.54437 3.4247 61   سنوات5اقل من 

 0.68374 3.3519 54   سنوات9 اقل من  – 5من 
 0.59578 3.2909 95   سنة15  اقل من– 9من

إستراتيجية البحث عن 
  الدعم االجتماعي

 0.46459 3.2386 16   سنة فأآثر15من 
 0.49636 3.9067 61   سنوات5اقل من 

 0.54249 3.8718 54   سنوات9 اقل من  – 5من 
 0.51119 3.8024 95   سنة15  اقل من– 9من

  إستراتيجية حل المشكالت

 0.50549 4.0288 16   سنة فأآثر15من 
 0.62406 2.5397 61   سنوات5اقل من 

 0.78124 2.4829 54   سنوات9 اقل من  – 5من 
 0.67068 2.3239 95   سنة15  اقل من– 9من

إستراتيجية التمارين 
  الرياضية والترفيه

 0.62978 2.6394 16   سنة فأآثر15من 
 0.67353 2.6250 61   سنوات5اقل من 

 0.68114 2.5093 54   سنوات9 اقل من  – 5من 
 0.66017 2.4066 95   سنة15  اقل من– 9من

إستراتيجية االنشغال 
  الذاتي

 0.70397 2.5469 16   سنة فأآثر15من 
 0.56774 2.6921 61   سنوات5اقل من 

 0.69962 2.5958 54   سنوات9 اقل من  – 5من 
 0.54961 2.4664 95   سنة15  اقل من– 9من

إستراتيجية استخدام وسائل 
  الدفاع والتعبير

 0.63374 2.6929 16   سنة فأآثر15من 
 0.59166 2.9001 61   سنوات5اقل من 

 0.54614 3.0960 54   سنوات9 اقل من  – 5من 
 0.63844 2.9914 95   سنة15  اقل من– 9من

  جية البعد الدينيإستراتي

 0.55732 3.2386 16   سنة فأآثر15من 
 0.54476 3.6918 61   سنوات5اقل من 

 0.55949 3.7593 54   سنوات9 اقل من  – 5من 
 0.63703 3.6389 95   سنة15  اقل من– 9من

  إستراتيجية التقبل والثقة

 0.40166 3.8500 16   سنة فأآثر15من 
 0.32665 3.1579 61   سنوات5اقل من 

 0.44252 3.1432 54   سنوات9 اقل من  – 5من 
 0.39455 3.0442 95   سنة15  اقل من– 9من

  الدرجة الكلية

 0.26045 3.2360 16   سنة فأآثر15من 
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إستجابات المرشدين في متوسطات  عدم وجود فروق ظاهره )31.4( يالحظ من الجدول رقم 
التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية التي 

 one(األحادي  تم استخدام تحليل التباين الفروق، ولمعرفة سنوات الخبرة تعزى لمتغير تواجههم

way ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )32.4.(  
المرشدين التربويين في مدارس شمال  ات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجاب)32.4( جدول

  سنوات الخبرةالضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير 
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  لمربعاتا

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.189 3 0.568  بين المجموعات

  222  49.757  داخل المجموعات
استراتيجية إعادة البناء 
  المعرفي وتنظيم الوقت

  225  50.325  المجموع
0.224  
  

0.844 
 

0.471 
 

 0.239 3 0.718  بين المجموعات

  222  66.410  داخل المجموعات
استراتيجية ضبط التوتر 

  )االسترخاء(ومراقبته 
  225  67.128  المجموع

0.299  
  

0.800 
 

0.495 
 

 0.279 3 0.838  بين المجموعات

  222  79.161  داخل المجموعات
استراتيجية البحث عن 
 الدعم االجتماعي

  225  79.999  المجموع
0.357  
  

0.783 
 

0.504 
 

 0.303 3 0.909  تبين المجموعا

  222  58.777  داخل المجموعات
  استراتيجية حل المشكالت

  225  59.686  المجموع
0.265  
  

1.145 
 

0.332 
 

 0.874 3 2.622  بين المجموعات

  222  103.947  داخل المجموعات
استراتيجية التمارين 
 الرياضية والترفيه

  225  106.569  المجموع
0.468  
  

1.866 
 

0.136 
 

 0.607 3 1.822  بين المجموعات

  222  100.209  داخل المجموعات
 الذاتياستراتيجية االنشغال 

  225  102.031  المجموع
0.451  
  

1.345 
 

0.260 
 

 0.734 3 2.203  بين المجموعات

  222  79.701  داخل المجموعات
استراتيجية استخدام وسائل 

  الدفاع والتعبير
  225  81.904  المجموع

0.359  
  

2.046 
 

0.108 
 

 0.668 3 2.004  بين المجموعات

  222  79.786  داخل المجموعات
 استراتيجية البعد الديني

  225  81.791  المجموع
0.359  
  

1.859 
 

0.137 
 

 0.302 3 0.906  بين المجموعات

  222  74.962  داخل المجموعات
 استراتيجية التقبل والثقة

  225  75.868  المجموع
0.338  
  

0.894 
 

0.445 
 

 0.288 3 0.864  بين المجموعات

  222  32.431  داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  225  33.295  المجموع
0.146  
  

1.973 
 

0.119 
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وهي أكبر من مستوى ) 0.119(ومستوى الداللة ) 1.973( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
متوسطات استجابات المرشدين ي أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً ف) α ≥ 0.05(الداللة 

 تعزى لمتغير التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم
   .العاشرةوبذلك تم قبول الفرضية وكذلك لجميع المجاالت، . سنوات الخبرة

  

  : الحادية عشرةنتائج الفرضية 

متوسطات استجابات المرشدين  بين )α ≥ 0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد ف

التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول استراتيجيات التكيف مع الـضغوطات النفـسية              

 . العمرلى متغيرللمرشدين التربويين  تعزى إ

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الحادية عشرولفحص الفرضية الصفرية 
ات إستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول متوسطالدراسة على 

  . العمر تعزى لمتغير إستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية التي تواجههم
  

المرشدين التربويين في مدارس  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة )33.4(جدول 

   تعزى لمتغير العمرجيات التكيف مع الضغوطات النفسية التي تواجههمشمال الضفة الغربية حول إستراتي
  المتوسط  العدد  العمر  البعد

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.43381 3.3474 19   سنة30اقل من 

 0.47088 3.5748 119  40 اقل من – 30من 

 0.49392 3.5632 76  50 اقل من – 40من

إستراتيجية إعادة البناء 
  المعرفي وتنظيم الوقت

 0.38099 3.5167 12   فأكثر– 50من 

 0.48789 3.4089 19   سنة30اقل من 

 0.58041 3.4324 119  40 اقل من – 30من 

 0.49441 3.5071 76  50 اقل من – 40من

إستراتيجية ضبط ومراقبة 
  )االسترخاء(التوتر 

 0.58949 3.6923 12   فأكثر– 50من 

 0.38236 3.6029 19   سنة30اقل من 

 0.66869 3.3086 119  40 اقل من – 30من 

 0.50058 3.2907 76  50 اقل من – 40من

عم إستراتيجية البحث عن الد
  االجتماعي

 0.59228 3.5076 12   فأكثر– 50من 

 0.56676 3.7854 19   سنة30اقل من 

 0.51692 3.8507 119  40 اقل من – 30من 

 0.50580 3.8796 76  50 اقل من – 40من

  إستراتيجية حل المشكالت

 0.50331 4.0064 12   فأكثر– 50من 

 0.79455 2.7206 19   سنة30اقل من إستراتيجية التمارين 
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 0.75336 2.4544 119  40 اقل من – 30من 

 0.58824 2.3553 76  50 اقل من – 40من
  الرياضية والترفيه

 0.14044 2.4359 12   فأكثر– 50من 

 0.48497 2.5066 19   سنة30اقل من 

 0.74137 2.5515 119  40 اقل من – 30من 

 0.62148 2.3783 76  50 اقل من – 40من

  ة االنشغال الذاتيإستراتيجي

 0.40241 2.7500 12   فاكثر– 50من 

 0.35543 2.7368 19   سنة30اقل من 

 0.65708 2.5784 119  40 اقل من – 30من 

 0.57411 2.5006 76  50 اقل من – 40من

إستراتيجية استخدام وسائل 
  الدفاع والتعبير

 0.49589 2.7428 12   فأكثر– 50من 

 0.51557 2.7225 19   سنة30اقل من 

 0.63776 3.0328 119  40 اقل من – 30من 

 0.57918 3.0227 76  50 اقل من – 40من

  إستراتيجية البعد الديني

 0.42545 3.1439 12   فأكثر– 50من 

 0.55362 3.7737 19   سنة30اقل من 

 0.61284 3.6630 119  40 اقل من – 30من 

 0.56860 3.7447 76  50 اقل من – 40من

  إستراتيجية التقبل والثقة

 0.33967 3.6083 12   فأكثر– 50من 

 0.29271 3.1490 19   سنة30اقل من 

 0.42753 3.1110 119  40 اقل من – 30من 

 0.35952 3.0867 76  50 اقل من – 40نم

  الدرجة الكلية

 0.15423 3.2254 12   فأكثر– 50من 

  
إستجابات المرشدين في متوسطات  عدم وجود فروق ظاهره )33.4( يالحظ من الجدول رقم 

التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات التكيف مع  الضغوطات النفسية التي 
 one way(األحادي  تم استخدام تحليل التباين  الفروق، ولمعرفةعمرال تعزى لمتغير تواجههم

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )34.4.(  
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المرشدين التربويين في مدارس  ات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجاب)34.4( جدول

  .العمر شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.293 3 0.879  بين المجموعات

  222  49.445 داخل المجموعات
استراتيجية إعادة البناء 
 المعرفي وتنظيم الوقت

  225  50.325  المجموع
0.223  
  

1.316 
 

0.270 
 

 0.312 3 0.936  بين المجموعات

  222  66.192 داخل المجموعات
اتيجية ضبط استر

التوتر ومراقبته 
  225  67.128  المجموع )االسترخاء(

0.298  
  

1.047 
 

0.373 
 

 0.650 3 1.951  بين المجموعات

  222  78.048 داخل المجموعات
استراتيجية البحث عن 

 الدعم االجتماعي

  225  79.999  المجموع
0.352  
  

1.850 
 

0.139 
 

 0.133 3 0.400  بين المجموعات

  222  59.286 داخل المجموعات
استراتيجية حل 
  المشكالت

  225  59.686  المجموع
0.267  
  

0.499 
 

0.683 
 

 0.689 3 2.066  بين المجموعات

  222 104.503 داخل المجموعات
استراتيجية التمارين 
 الرياضية والترفيه

  225 106.569  المجموع
0.471  
  

1.463 
 

0.226 
 

 0.731 3 2.192  بين المجموعات

  222  99.839 داخل المجموعات
استراتيجية االنشغال 

 الذاتي

  225 102.031  المجموع
0.450  
  

1.625 
 

0.185 
 

 0.419 3 1.258  بين المجموعات

  222  80.646 داخل المجموعات
استراتيجية استخدام 
  وسائل الدفاع والتعبير

  225  81.904  المجموع
0.363  
  

1.154 
 

0.328 
 

 0.620 3 1.860  بين المجموعات

  222  79.930 داخل المجموعات
 استراتيجية البعد الديني

  225  81.791  المجموع
0.360  
  

1.722 
 

0.163 
 

 0.172 3 0.517  بين المجموعات

  222  75.351 داخل المجموعات
استراتيجية التقبل 

 والثقة

  225  75.868  المجموع
0.339  
  

0.507 
 

0.678 
 

 0.076 3 0.229  بين المجموعات

  222  33.066 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  225  33.295  المجموع
0.149  
  

0.513 
 

0.674 
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ستوى الداللة وهي أكبر من م) 674.(ومستوى الداللة ) 0.513( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
)α ≥ 0.05 ( متوسطات إستجابات المرشدين التربويين في أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في

وكذلك . العمر تعزى لمتغير مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم
  .الحادية عشروبذلك تم قبول الفرضية لجميع المجاالت، 

  
  :  عشرةةالثانينتائج الفرضية 

بين متوسطات استجابات المرشـدين   )α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوال توجد 

التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول استراتيجيات التكيف مع الـضغوطات النفـسية              

  . االجتماعيةالحالة لى متغيرللمرشدين التربويين  تعزى إ
المتوسطات الحسابية السـتجابة    و" ت"نتائج اختبار    تم حساب    شرالثالثة ع  الصفريةلفحص الفرضية   و

ة حول                فقرات استبانة    عينة الدراسة على     أفراد دارس شمال الضفة الغربي ويين في م المرشدين الترب

  .الحالة االجتماعية تعزى لمتغير الضغوطات النفسية التي تواجههم
  

 متوسطات المرشدين التربويين في فيستجابة أفراد العينة للعينات المستقلة ال" ت"نتائج اختبار ): 35.4(جدول 

  الحالة االجتماعيةمدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير 

الحالة   البعد

 االجتماعية

المتوسط   العدد

  الحسابي

ــراف  االنح

  المعياري

مستوى  "t"قيمة

  الداللة

استراتيجية إعادة البناء  0.50134 3.4577 26  أعزب
 0.46974 3.5523 195  متزوج  عرفي وتنظيم الوقتالم

0.957 0.340 

إستراتيجية ضبط  0.43943 3.3905 26  أعزب
ومراقبة التوتر 

  )االسترخاء(
 0.54795 3.4675 195  متزوج

0.687 0.493 

استراتيجية البحث عن  0.52149 3.2622 26  أعزب
 0.60929 3.3552 195  متزوج  الدعم االجتماعي

0.743 0.459 

إستراتيجية حل  0.49831 3.8254 26  أعزب
 0.52008 3.8667 195  متزوج  المشكالت

0.381 0.703 

إستراتيجية التمارين  0.51334 2.4497 26  أعزب
 0.71413 2.4493 195  متزوج  الرياضية والترفيه

0.003 0.998 

استراتيجية االنشغال  0.45043 2.5962 26  بأعز
 0.68956 2.4744 195  متزوج  الذاتي

0.875 0.382 

إستراتيجية استخدام  0.40549 2.6304 26  أعزب
 0.62528 2.5596 195  متزوج  وسائل الدفاع والتعبير

0.561 0.575 
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  استراتيجية البعد الديني 0.46802 2.8881 26  أعزب
 0.61668 3.0112 195  متزوج

0.980 0.328 

 إستراتيجية التقبل والثقة 0.57083 3.7231 26  أعزب
 0.58787 3.6867 195  متزوج

0.298 0.766 

  الدرجة الكلية 0.21414 3.0927 26  أعزب

 0.40308 3.1096 195  متزوج

0.209 0.835 

  
، )0.835(، ومستوى الداللـة     )0.209(للدرجة الكلية   " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة        

ة              توجد فروق في      ال أي أنه  ضفة الغربي دارس شمال ال متوسطات إستجابات المرشدين التربويين في م

ة    تعزى لمتغير    حول الضغوطات النفسية التي تواجههم     ة االجتماعي وكذلك لجميـع المجـاالت،     ،  الحال
   .الثالثة عشرة الفرضية الصفرية قبولوبذلك يتم 

  
  : الثالثة عشرةنتائج الفرضية 

بين متوسطات استجابات المرشدين  )α ≥ 0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوىوجد فال ت

التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول استراتيجيات التكيف مع الـضغوطات النفـسية              

 .مكان السكن لى متغيرللمرشدين التربويين  تعزى إ

 الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة  تم حساب المتوسطاتالثالثة عشرولفحص الفرضية الصفرية 
متوسطات إستجابات المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات على 

  . مكان السكن تعزى لمتغير التكيف مع الضغوطات النفسية التي تواجههم
  

ين التربويين في المرشد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة )36.4(جدول 

 مدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية التي تواجههم

  تعزى لمتغير مكان السكن
  المتوسط  العدد  مكان السكن  البعد

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.57332 3.6103 68  مدينة

 0.40516 3.6204 49  بلدة

 0.40812 3.4897 97  قرية

إستراتيجية إعادة البناء 
  المعرفي وتنظيم الوقت

 0.54411 3.3833 12  مخيم

 0.54012 3.5124 68  مدينة

 0.61635 3.4678 49  بلدة
إستراتيجية ضبط ومراقبة 

  )االسترخاء(التوتر 
 0.51320 3.4441 97  قرية



 
 

118

 0.59252 3.4359 12  مخيم

 0.52598 3.3342 68  مدينة

 0.63840 3.3859 49  بلدة

 0.62138 3.3346 97  قرية

إستراتيجية البحث عن 
  الدعم االجتماعي

 0.63631 3.1894 12  مخيم

 0.59205 3.8824 68  مدينة

 0.54534 3.9309 49  بلدة

 0.44792 3.8255 97  قرية

 إستراتيجية حل المشكالت

 0.44713 3.7821 12  مخيم

 0.70591 2.3925 68  مدينة

 0.62173 2.4678 49  بلدة

 0.72291 2.4576 97  قرية

إستراتيجية التمارين 
  الرياضية والترفيه

 0.61757 2.5000 12  مخيم

 0.64409 2.3346 68  مدينة

 0.68606 2.6301 49  بلدة

 0.66568 2.5322 97  قرية

إستراتيجية االنشغال 
  الذاتي

 0.74207 2.6458 12  مخيم

 0.60555 2.4239 68  مدينة

 0.70299 2.6593 49  بلدة

 0.55153 2.6342 97  قرية

إستراتيجية استخدام 
  تعبيروسائل الدفاع وال

 0.44391 2.5942 12  مخيم

 0.62670 2.9652 68  مدينة

 0.54324 3.1688 49  بلدة

 0.61728 2.9503 97  قرية

  إستراتيجية البعد الديني

 0.51784 3.0833 12  مخيم

 0.62721 3.6941 68  دينةم

 0.63559 3.7245 49  بلدة

 0.52999 3.7124 97  قرية

  إستراتيجية التقبل والثقة

 0.47697 3.4750 12  مخيم

 0.41299 3.0714 68  مدينة

 0.42761 3.1788 49  بلدة

 0.34896 3.1112 97  قرية

  الدرجة الكلية

 0.30991 3.0781 12  مخيم
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إستجابات المرشدين في متوسطات اهره  عدم وجود فروق ظ)36.4( يالحظ من الجدول رقم 
التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية التي 

 one way(األحادي  تم استخدام تحليل التباين  الفروق، ولمعرفةمكان السكن تعزى لمتغير تواجههم

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )37.4.(  
  

المرشدين التربويين في مدارس  ات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجاب)37.4( جدول

  مكان السكنشمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير 
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.392 3 1.176  بين المجموعات

  222  49.149 داخل المجموعات
ية إعادة البناء استراتيج

 المعرفي وتنظيم الوقت
  225  50.325  المجموع

0.221  
  

1.770 
 

0.154 
 

 0.067 3 0.202  بين المجموعات

  222  66.926 داخل المجموعات
استراتيجية ضبط 
التوتر ومراقبته  

  225  67.128  المجموع )االسترخاء(
0.301  
  

0.223 
 

0.880 
 

 0.127 3 0.380  بين المجموعات

  222  79.619 داخل المجموعات
استراتيجية البحث عن 

 الدعم االجتماعي

  225  79.999  المجموع
0.359  
  

0.353 
 

0.787 
 

 0.155 3 0.466  بين المجموعات

  222  59.220 داخل المجموعات
استراتيجية حل 
  المشكالت

  225  59.686  المجموع
0.267  
  

0.583 
 

0.627 
 

 0.088 3 0.263  بين المجموعات

  222 106.306 داخل المجموعات
استراتيجية التمارين 
 الرياضية والترفيه

  225 106.569  المجموع
0.479  
  

0.183 
 

0.908 
 

 1.015 3 3.046  بين المجموعات

  222  98.985 داخل المجموعات
استراتيجية االنشغال 

 الذاتي

  225 102.031  المجموع
0.446  
  

2.278 
 

0.080 
 

 0.748 3 2.245  بين المجموعات

  222  79.659 داخل المجموعات
استراتيجية استخدام 
  وسائل الدفاع والتعبير

  225  81.904  المجموع
0.359  
  

2.086 
 

0.103 
 

 0.594 3 1.782  بين المجموعات

  222  80.008 داخل المجموعات
 استراتيجية البعد الديني

  225  81.791  المجموع
0.360  
  

1.648 
 

0.179 
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 0.217 3 0.652  بين المجموعات

  222  75.216 داخل المجموعات
استراتيجية التقبل 

 والثقة

  225  75.868  المجموع
0.339  
  

0.641 
 

0.589 
 

 0.115 3 0.344  بين المجموعات

  222  32.951 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  225  33.295  المجموع
0.148  
  

0.773 
 

0.510 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.510(ومستوى الداللة ) 0.773( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
متوسطات إستجابات المرشدين أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة

مكان  تعزى لمتغير ل الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههمالتربويين في مدارس شما
   .الثالثة عشروبذلك تم قبول الفرضية وكذلك لجميع المجاالت، . السكن

  

  :نتائج الفرضية الرابعة عشرة

بين متوسطات استجابات المرشدين )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

دارس شمال الضفة الغربية حول استراتيجيات التكيف مع الـضغوطات النفـسية            التربويين في م  

 .التخصص الدراسي لى متغيرللمرشدين التربويين  تعزى إ

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة ة عشرخامسالولفحص الفرضية الصفرية 
شمال الضفة الغربية حول متوسطات إستجابات المرشدين التربويين في مدارس الدراسة على 

  . التخصص الدراسي تعزى لمتغير إستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية التي تواجههم
  

المرشدين التربويين في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة )38.4(جدول 

  التي تواجههممدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية

  التخصص الدراسيتعزى لمتغير 
  المتوسط  العدد  التخصص الدراسي  البعد

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.45194 3.4444 36  علم اجتماع     

 0.35583 3.5766 47  خدمة اجتماعية     

 0.47918 3.5467 122  علم نفس       

 0.58329 3.9750 12  إرشاد نفسي

استراتيجية إعادة البناء 
  المعرفي وتنظيم الوقت

 0.56519 3.2778 9  غير ذلك

إستراتيجية ضبط ومراقبة  0.40176 3.4808 36  علم اجتماع     
 0.46844 3.4583 47  خدمة اجتماعية       )االسترخاء(التوتر 
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 0.60055 3.4420 122  علم نفس       

 0.57201 3.9038 12  إرشاد نفسي

 0.42327 3.2735 9  غير ذلك

 0.62536 3.3838 36  علم اجتماع     

 0.52991 3.4565 47  خدمة اجتماعية     

 0.62038 3.2735 122  علم نفس       

 0.58205 3.4470 12  إرشاد نفسي

استراتيجية البحث عن 
  الدعم االجتماعي

 0.45555 3.2626 9  غير ذلك

 0.47850 3.8184 36  علم اجتماع     

 0.48115 3.8052 47  خدمة اجتماعية     

 0.51066 3.8625 122  علم نفس       

 0.46848 4.2308 12  إرشاد نفسي

 إستراتيجية حل المشكالت

 0.80657 3.8632 9  غير ذلك

 0.70954 2.4573 36  علم اجتماع     

 0.61869 2.5025 47  خدمة اجتماعية     

 0.70218 2.4250 122  علم نفس       

 0.94009 2.2628 12  إرشاد نفسي

إستراتيجية التمارين 
  الرياضية والترفيه

 0.39682 2.5470 9  غير ذلك

 0.59640 2.5313 36  علم اجتماع     

 0.61560 2.6144 47  خدمة اجتماعية     

 0.66791 2.4529 122  علم نفس       

 1.15285 2.3958 12  إرشاد نفسي

استراتيجية االنشغال 
  الذاتي

 0.55590 2.5556 9  غير ذلك

 0.49016 2.6679 36  علم اجتماع     

 0.49432 2.6957 47  خدمة اجتماعية     

 0.63841 2.5064 122  علم نفس       

 0.91278 2.5326 12  إرشاد نفسي

إستراتيجية استخدام 
  وسائل الدفاع والتعبير

 0.52134 2.5411 9  غير ذلك

 0.61022 2.8636 36  علم اجتماع     

 0.52541 3.0600 47  خدمة اجتماعية     

 0.61708 3.0075 122  علم نفس       

 0.76302 3.3561 12  إرشاد نفسي

  تيجية البعد الدينياسترا

 0.37421 2.8889 9  غير ذلك

 0.52278 3.6611 36  علم اجتماع       إستراتيجية التقبل والثقة
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 0.44575 3.7000 47  ماعية     خدمة اجت

 0.63331 3.6779 122  علم نفس       

 0.57912 4.1417 12  إرشاد نفسي

 0.51099 3.4889 9  غير ذلك

 0.33072 3.1091 36  علم اجتماع     

 0.27785 3.1636 47  خدمة اجتماعية     

 0.42107 3.0812 122  علم نفس       

 0.55619 3.2909 12  فسيإرشاد ن

  الدرجة الكلية

 0.21904 3.0367 9  غير ذلك

إستجابات المرشدين    فـي متوسـطات      عدم وجود فروق ظـاهره       )38.4( يالحظ من الجدول رقم     
ي  سية الت ضغوطات النف ع ال تراتيجيات التكيف م ة حول إس ضفة الغربي دارس شمال ال ويين في م الترب

واجههم  ر      ت األحـادي   تم استخدام تحليل التبـاين        الفروق  ، ولمعرفة التخصص الدراسي  تعزى لمتغي
)one way ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )39.4.( 

 

 المرشدين التربويين في مدارس ات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجاب)39.4( جدول

  التخصص الدراسيشمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير 
مجموع   مصدر التباين  لبعدا

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.817 4 3.270  بين المجموعات

  221  47.055 داخل المجموعات
استراتيجية إعادة البناء 
 المعرفي وتنظيم الوقت

  225  50.325  المجموع
0.213  
  

3.839 
 

*0.005 
 

 0.678 4 2.712  بين المجموعات

  221  64.416 داخل المجموعات
بط استراتيجية ض

التوتر ومراقبته 
  225  67.128  المجموع )االسترخاء(

0.291  
  

2.326 
 

0.057 
 

 0.359 4 1.437  بين المجموعات

  221  78.562 داخل المجموعات
استراتيجية البحث عن 

 الدعم االجتماعي

  225  79.999  موعالمج
0.355  
  

1.011 
 

0.403 
 

 0.463 4 1.852  بين المجموعات

  221  57.834 داخل المجموعات
استراتيجية حل 
  المشكالت

  225  59.686  المجموع
0.262  
  

1.769 
 

0.136 
 

 0.175 4 0.700  بين المجموعات

  221 105.869 داخل المجموعات
استراتيجية التمارين 
 الرياضية والترفيه

  225 106.569  المجموع
0.479  
  

0.365 
 

0.833 
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 0.270 4 1.079  بين المجموعات

  221 100.952 داخل المجموعات
استراتيجية االنشغال 

 الذاتي

  225 102.031  المجموع
0.457  
  

0.590 
 

0.670 
 

 0.400 4 1.600  بين المجموعات

  221  80.304  المجموعاتداخل
استراتيجية استخدام 
  وسائل الدفاع والتعبير

  225  81.904  المجموع
0.363  
  

1.101 
 

0.357 
 

 0.615 4 2.458  بين المجموعات

  221  79.332 داخل المجموعات
استراتيجية البعد الديني

  225  81.791  المجموع
0.359  
  

1.712 
 

0.148 
 

 0.713 4 2.854  بين المجموعات

  221  73.014 ل المجموعاتداخ
استراتيجية التقبل 

 والثقة

  225  75.868  المجموع
0.330  
  

2.160 
 

0.075 
 

 0.169 4 0.676  بين المجموعات

  221  32.619 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  225  33.295  المجموع
0.148  
  

1.146 
 

0.336 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)      

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.336(ومستوى الداللة ) 1.146( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
 المرشدين استجاباتأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات ) α ≥ 0.05(الداللة

النفسية التي تواجههم تعزى لمتغير التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات 
وكذلك لجميع المجاالت، ما عدا مجال .  عشرالخامسةالتخصص الدراسي، وبذلك تم قبول الفرضية 

) LSD(ولمعرفة داللة الفروق استخدم اختبار إعادة البناء المعرفي وتنظيم الوقت، ستراتيجيةا
فراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص  الستجابات أللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية

  .والجدول التالي يبين ذلكالدراسي، 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 40.4(الجدول 

  .التخصص الدراسيأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
الفروق في   المتغيرات  المحور

  المتوسطات

مستوى 

  لةالدال

 0.197 -0.13215-خدمة اجتماعية     

 0.244 -0.10228- علم نفس       

 0.001** *-0.53056-  إرشاد نفسي

  علم اجتماع     

 0.334 0.16667  غير ذلك

 0.197 0.13215  علم اجتماع     

 0.706 0.02987      علم نفس  

 0.008** *-0.39840-  إرشاد نفسي

خدمة اجتماعية     

 0.076 0.29882  غير ذلك

 0.244 0.10228  علم اجتماع     

 0.706 -0.02987-خدمة اجتماعية     

 0.002*  *-0.42828-  إرشاد نفسي

  علم نفس       

 0.093 0.26894  غير ذلك

 0.001** *0.53056  علم اجتماع     

 0.008 *0.39840خدمة اجتماعية     

 0.002** *0.42828 علم نفس

  إرشاد نفسي

 0.001** *0.69722  غير ذلك

 0.334 -0.16667-  علم اجتماع     

 0.076 -0.29882-خدمة اجتماعية     

 0.093 -0.26894-  علم نفس

 إعادة البناء استراتيجية
 المعرفي وتنظيم الوقت

  غير ذلك

 0.001** *-0.69722-  إرشاد نفسي
  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)     
  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد       ) LSD(نتائج اختبار   ولوحظ من خالل    
 الفروق لـصالح تخـصص اإلرشـاد     داللة وكانت،  التخصص الدراسي عينة الدراسة حسب متغير     

  .النفسي
  

  :الخامس السؤال 5.1.5

هل توجد عالقة بين درجة الضغوطات النفسية واستراتيجيات التكيف للمرشدين التربـويين فـي              

  مدارس شمال الضفة الغربية ؟

  :تين التاليتين عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيولإلجابة
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  :ةخامسة عشرنتائج الفرضية ال

 بين درجـة الـضغوطات      )α ≥ 0.05( عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى        ال توجد 

  .النفسية واستراتيجيات التكيف للمرشدين التربويين

  الستجابات أفراد عينة الدراسـة      والداللة اإلحصائية  )ر(بيرسون قيمة معامل االرتباط     وبذلك حسبت 
، والجدول التـالي يبـين      لمرشدين التربويين درجة الضغوطات النفسية واستراتيجيات التكيف ل     بين  
  :ذلك

  

درجة الضغوطات النفسية بين  معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية): 41.4(جدول رقم 

  .واستراتيجيات التكيف للمرشدين التربويين
قيمــة معامــل  تكيفاستراتيجيات ال المتغيرات

 )ر(االرتباط 

ــة  الداللــ

 اإلحصائية

 **0.002 )0.203(   إعادة البناء المعرفي وتنظيم الوقتاستراتيجية

 0.798  0.017  )االسترخاء(استراتيجية ضبط ومراقبة التوتر 

 0.980 0.002  استراتيجية البحث عن الدعم االجتماعي

  **0.007 )0.178(  استراتيجية حل المشكالت

 *0.003 )0.198(  هاستراتيجية التمارين الرياضية والترفي

 **0.000 )0.396(  استراتيجية االنشغال الذاتي

 **0.000 )0.558( استراتيجية استخدام وسائل الدفاع والتعبير

 *0.025 )0.149(  استراتيجية البعد الديني

 0.961  0.003  استراتيجية التقبل والثقة

درجة الضغوطات 

 فسيةالن

 **0.000 )0.240( الدرجة الكلية

   **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)      .  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed                   

  
مستوى الداللة  ، وبلغ   )0.240(للدرجة الكلية   معامل ارتباط بيرسون    أن  ) 41.4(يالحظ من الجدول    

 رفض الفرضية القائلة بعدم وجـود عالقـة         ، لذا يتم  وهي قيمة دالة إحصائياً   ) 0.000 (اإلحصائية
درجة الضغوطات النفسية واسـتراتيجيات     بين   )α ≥ 0.05(معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية      

درجـة الـضغوطات النفـسية وبعـض        ، حيث تبين وجود عالقة بين       التكيف للمرشدين التربويين  
، ادة البناء المعرفي وتنظـيم الوقـت       إع ستراتيجيةا(استراتيجيات التكيف للمرشدين التربويين وهي      
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 ستراتيجية االنـشغال الـذاتي،     ا،  هستراتيجية التمارين الرياضية والترفي   ا،ستراتيجية حل المشكالت  ا
    .)ستراتيجية البعد الدينيا، ستراتيجية استخدام وسائل الدفاع والتعبيرا
  

  نتائج الفرضية السادسة عشرة
بين استراتيجيات التكيف    )α ≥ 0.05(عند مستوى   حصائية  ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إ      

البعد الجـسمي، البعـد العقلـي والمعرفـي، االجتمـاعي           (مجتمعه ودرجة الضغوطات النفسية     

  .للمرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية)والمهني

ت أفـراد عينـة      السـتجابا   والداللة اإلحصائية  )ر(بيرسون حساب قيمة معامل االرتباط      وبذلك تم 
البعد الجسمي، البعد العقلـي     ( بين استراتيجيات التكيف مجتمعه ودرجة الضغوطات النفسية       الدراسة

للمرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربيـة، والجـدول          ) والمعرفي، االجتماعي والمهني  
  :التالي يبين ذلك

  
ئية بين استراتيجيات التكيف مجتمعه معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصا): 42.4(جدول رقم 

البعد الجسمي، البعد العقلي والمعرفي، االجتماعي (ودرجة الضغوطات النفسية 

  للمرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية)والمهني
قيمة معامـل    الضغوطات النفسية المتغيرات

 )ر(االرتباط 

ــة  الداللـ

 اإلحصائية

 0.021 )0.153(   الجسميالبعد

 0.000 )0.239(  )العقلي والمعرفي ( البعد النفسي 

 0.001  )0.221(  البعد االجتماعي والمهني

استراتيجيات 
 التكيف 

 

 0.000 )0.240( الدرجة الكلية

  
، وبلغ مستوى الداللة    )0.240(للدرجة الكلية   أن معامل ارتباط بيرسون     ) 42.4(يالحظ من الجدول    

، لذا يتم رفض الفرضية القائلة بعدم وجـود عالقـة           ة دالة إحصائياً  وهي قيم ) 0.000 (اإلحصائية
بين استراتيجيات التكيف مجتمعـه ودرجـة        )α ≥ 0.05(معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية      

للمرشـدين  ) البعد الجسمي، البعد العقلي والمعرفـي، االجتمـاعي والمهنـي         (الضغوطات النفسية   
الغربية، حيث تبين وجود عالقة بـين عكـسية بـين اسـتخدام             التربويين في مدارس شمال الضفة      

البعد الجسمي، البعد العقلـي والمعرفـي، االجتمـاعي         (والضغوطات النفسية    استراتيجيات التكيف 
  ).والمهني
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  الفصل الخامس

  

   النقاش والتحليل1.5
   التوصيات2.5
   دراسات مستقبلية3.5
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  الفصل الخامس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   النقاش والتحليل 1.5

  
 هذه الدراسة التعرف إلى الضغوطات النفسية واستراتيجيات التكيف والعالقة بينهما لدى هدفت

المرشديين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية، ومن أجل ذلك تم تطبيق مقياسي الضغوط 
لبيانات الالزمة وذلك لتحقيق أهداف الدراسة، حيث تم تحليل النفسية واستراتيجيات التكيف لجمع ا

  .النتائج واستخراجها
  

  :  الذي نصهاألولمناقشة السؤال :  أوال
متوسط درجة الضغوط النفسية لدى المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية ما 

  الحكومية؟

بية واالنحرافات المعيارية ألبعاد أظهرت نتائج الدراسة الحالية من خالل المتوسطات الحسا
بي الضغوط النفسية لدى المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية أن المتوسط الحسا

وهذا يدل على أن درجة ) 0.466(وانحراف معياري ) 2.403(للدرجة الكلية للضغوط النفسية
، الغربية جاءت بدرجة متوسطةالضغوط النفسية لدى المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة 

االجتماعي والمهني حصل على درجة متوسطة وقد بعد الأن ) 4.4( وتشير النتائج في الجدول رقم
احتل مرتبة األولى  تاله البعد النفسي حيث احتل المرتبة الثانية في حين احتل البعد الجسمي المرتبة 

  .الثالثة واألخيرة
  

 أن بينت التي ) 2011(لدراسات السابقة ومنها دراسة عابدين وتنسجم هذه النتيجة مع عدد من ا

 المشاعر، وتبلد االنفعالي اإلجهادبعدي  في ين متوسطيالتربو لدى المشرفين النفسي االحتراق مستوى
 درجة الضغوط النفسية لدى العاملين في مجال الخدمة النفسية إن) 2008(حنون دراسة أشارتوقد 

 أبعاد وجود مستويات مرتفعة في بعدم) 2007(اءت دراسة الخطيب ، وقد ج )58.6(متوسطة 

بان معلمي التربية ) 2007(االحتراق النفسي لدى المعلمين، حيث بينت دراسة الزيودي ومحمد 
الخاصة يعانون من مستويات مختلفة من الضغوط النفسية واالحتراق النفسي تراوحت بين المتوسط 

 النفسية الضغوط مستوى أنب) 2006(ضحت دراسة دخان وحجار العالي، ومن ناحية أخرى وإلى
 معدل مستوى الضغط إلى أنأشارت ) 2004(ت متوسطة، ودراسة صيامكان  الجامعةطلبة لدى

 درجة االحتراق النفسي كانت أنب) 2003( دراسة سلمان وأظهرت لدى المديرين متوسط، المهني
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 مستوى درجة أنب) 2002(عور، وبينت دراسة الزيود معتدلة على بعدي اإلجهاد االنفعالي وتبلد الش
 خيران أبو دراسة أظهرت اإلطارين متوسطة، وفي نفس ياالحتراق النفسي  لدى المرشدين التربو

 والثانوية والمختلطة في محافظة األساسيةالمدارس الحكومية بتعرض مديري ومديرات ) 2000(
بان مستوى الضغط ) 1998( دراسة ندى رتوأشا، بيت لحم لدرجة متوسطة من الضغط النفسي
  .النفسي لمعلمي الوكالة في نابلس كان متوسطا

  
 ويعزو الباحث هذه النتيجـة      ،ي يعيشه المرشد التربوي بشكل عام     تنسجم هذه النتيجة مع الواقع الذ     و

 : إلى مجموعتين من العوامل

، متعددة منها السياسيةعدة ضغوطات يتعرض لالشعب الفلسطيني أن : العوامل العامة_  أوال
 وسياسته المتمثلة اإلسرائيلي االحتالل إلى باإلضافة، األوضاع، وعدم استقرار ، االقتصاديةاألمنية

واالقتحامات والعقوبات الجماعية ضد شرائح المجتمع الفلسطيني كافة، مما يولد نوعا من بالحصار 
  . وإلى االضطرابات النفسيةوط نفسية ضغإلىالترقب والخوف والقلق بشكل مستمر وبالتالي يؤدي 

   
وهي األمور التي تتعلـق بالمرشـد وبيئـة العمـل، وأشـارت دراسـة               : العوامل الخاصة _ ثانيا

في نتائجها إلى وجود عدد من المشاكالت والمعيقات في مجـال خدمـة اإلرشـاد               ) 2001(العاجز
: ن هذه المعيقات والمـشاكالت    التربوي مما تسبب الضغوط النفسية للمرشد التربوي الفلسطيني، وم        

، الضغوط الطالبية، الضغوط التدريسية، الضغوط الناشئة عن العالقات بالزمالء،          اإلداريةالضغوط  
 رضـوان   ولوحظ في نتـائج دراسـة  ،  العملءنية، صراع الدور، غموض الدور، عب     ضغوط مه 

 التـي تـسبب   تاكال الدرجة األولى في المعيقات والمـش  احتل  مجال ظروف العمل بأن  ) 1998(
 الـذي   رشاديةيليه مجال االتجاهات نحو العملية اإل     الضغوطات النفسية للمرشد التربوي الفلسطيني،      

ثم مجال المشكالت الفنية احتل المرتبة الثالثـة، كمـا أن مجـال الظـروف               جاء بالمرتبة الثانية،    
ريب جاء بالمرتبة الخامسة، ثـم      مجال اإلعداد والتد  يليه  الشخصية والمعيشية جاء بالمرتبة الرابعة،      

رشادي جاء  المرتبة السادسة، وأخيرا مجال مشكالت المرشد والعمل اإل       المجال المشكالت الطالبية ب   
  .بالمرتبة السابعة

  
رشاد التربوي في مديريات التربية والتعليم      م اإل بناء على التقارير السنوية التي يرفعها رؤساء أقسا       و

ن خالل عملـه فـي المـدارس     م  الفلسطيني لتي تواجه المرشد التربوي    ا تعن المعيقات والمشاكال  
 وإن توفرت تكون متالصقة مع غرفتـي      رشاد  عدم توفر أماكن خاصة لإل    : كما يلي جاء  الحكومية،  

أو خروج الطالب من حصته الصفية والذهاب لمقابلـة         عدم توفر وقت مناسب     ،  المدير أو المعلمين  
زيـادة عـدد    ،  ية ومتابعة  أوضاع الطالب مع أهاليهم وعائالتهم       صعوبة الزيارات المنزل  ،  المرشد
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تفهم لمسؤوليات المرشد التربوي وإحترام دوره فـي العمليـة          العدم  ،  الطالب داخل الصف الواحد   
، هـالي والمجتمـع المحلـي     المعلمين واأل  غير مرغوب من قبل اإلدارة و      اعتباره جزء االتربوية و 

 بعـض   تل مشاكال هالي والمعلمين لدور المرشد التربوي في ح      التوقعات الكبيرة من قبل بعض األ     
،  القـرار وإتخـاذه    عدم مشاركة المرشد التربوي في صـناعة      ،   السحرية الطلبة وأنه يحمل العصا   

النظرة السلبية والدونية لعمل المرشد التربوي من قبـل االدراة والمعلمـين والطـالب والمجتمـع                
  .المحلي

  
  

 التي تواجهم ، فقد أشاروا      تمرشدين التربويين عن المعيقات والمشاكال    ومن خالل سؤال عدد من ال     
عدم عمل  دراسة احتياجات  تحـدد مـا          : ، كما يلي  تإلى وجود عدد كبير من المعيقات والمشاكال      

يحتاجه المرشد وإن عملت  دراسة احتياجات تكون شكلية  وغير ملزمة من نتائج وتوصيات وفـي                 
، باإلضـافة إلـى      وعدم وجود مواد تدريبية جديـدة       مكررة   التدريبيةدورات  األحيان تكون   أغلب  

, ضيافة, عدم توفر مواد لوجستية   , ضعف المدربين ( ضعف االعداد وتجهيز للدورات التدريبية مثل       
تكرار المهام والمسؤليات وعدم حصول علـى        سلبا على نتائجها، و    عكسنمما ي ....) .قاعة مناسبة، 

المرشد، باإلضافة إلى التمسك     النظر عن تخصص وعدد سنوات خبرة        مهام ومسؤليات جديدة بغض   
، مع  لتزام باللوائح والتعليمات اإلدارية من قبل قسم االرشاد التربوي في مديرية التربية والتعليم            واإل

رشادي التربوي مـن قبـل      ة لتطوير وتنمية اإل   همال المتكرر وعدم وضع خطة استراتيجي     اإلوجود  
عدم وجود سند أو قانون يحمي عمل المرشد التربوي من قبـل األهـالي              ، و تعليموزارة التربية وال  

ويكون دور المرشد إبـالغ      ،   الطالبة إلى التحرش والحمل    تتعرض فيها قضايا التي   الفي   والمجتمع
 أثناء الدراسة الجامعيـة      في طبيعة التدريب ، باإلضافة إلى    رشاد التربوي وعدم التعامل معها    قسم اإل 

 ومستـشفى بيـت لحـم       ةون باالمراض واالضطرابات النفسية داخل المراكز المتخصص      والذي يك 
سياسة الجامعـات     أن ، كما  وعدم وجود تدريب متخصص في االرشاد التربوي       ،لألمراض النفسية 

او , و علـم االجتمـاع      المتمثلة بقبول أصحاب العالمة المتدنية في التوجيهي تخصص علم النفس أ          
 بـسبب   ةيلتحقوا بتخصصات غير مناسبة لميولهم المهن     اد عدد من الطالب      حيث يوج  إرشاد تربوي 

المساقات التي تعلموها ال تحتـوي      إلى أن    من المرشدين    قسم  أشار  تدني عالمتهم في التوجيهي، و    
لطالـب فـي الـدور      عدم وضوح العالقة وغموضها بين المرشد وا      ، وأخيرا   على االرشاد التربوي  

 وقيام المرشـد    ،   يتم النظر إلى المرشد بأنه مصدر عقاب وليس أمان          حيث والواجبات والمسؤليات 
  . ومراقبة االمتحانات مثل إشغال الحصص لمعلمين غائبينختصاصهابواجبات ليست من 
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 الضغوط النفـسية فـي المهـن        نشوء النظري والدراسات السابقة على      اإلطار ومن جانب آخر أكد   
ـ  أساسيا ا التربوي جزء  د اإلرشاد ث يع  المهن التعليمية، حي   وبخاصة اإلنسانية  فـي العمليـة     ا ومهم

 والقيمـة رغـم     األهمية قليل   بأنه إليه والطلبات، وفي المجتمع ينظر      تكثير المتغيرا  والتربوية فه 
قيام بمهام ومـسؤوليات كبيـرة وحلـول        ال وعظم رسالته في الوقت الذي يطلب من المرشد          أهميته

  . أطفالهم تسريعة وسحرية لمشاكال
 بسبب اختالف   هو األخرى نتائج الدراسة مع الدراسات أن اختالف المقابل يعتقد الباحث وفي

  .والمكان والثقافة  والتعليممجتمع الدراسة وعينة الدراسة والوقت 
  

  : الذي نصه مناقشة السؤال الثاني : ثانيا 

يين في مدارس هل توجد فروق بين المتوسطات درجة الضغوط النفسية لدى المرشدين التربو

العمر، والحالة االجتماعية، الجنس، :( إلى المتغيرات التاليةشمال الضفة الغربية الحكومية تعزى

  ؟)مكان السكن، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، التخصص الدراسي

  :وفيما يلي نتائج فحصها) 7-1(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 
  

  :مناقشة الفرضية األولى

ستجابات المرشدين ابين متوسطات  )α ≥ 0.05( وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال ت

التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعزى إلى  

  . الجنسرمتغي

متوسطات استجابات    فروق فـي    إلى وجود   ) 15.4(تشير نتائج الدراسة الحالية بحسب جدول رقم        
واجههم                   ا ي ت سية الت ة حول الضغوطات النف ضفة الغربي  تعزى   لمرشدين التربويين في مدارس شمال ال

ر الجنس     تيجـة  هذه الن  نسجموت وكذلك لجميع المجاالت، وكانت داللة الفروق لصالح اإلناث،       ،  لمتغي
 ،)2007( ، دراسـة الزيـودي    )2011( عابديندراسة   : التالية تالدارسا بعض   إليه أشارتمع ما   

 دراسـة مقبـول    ، )2006( ، دراسة عواطلة  )2006(الحجار، دراسة دخان و   )2006( راسة عواد د
  .)1992( دراسة المساعيد ،)(2003دراسة العلي ،)2003(

 حيث إن المـرأة     ، االجتماعية ، النفسية ،البيولوجية: ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى عدة عوامل منها       
ة مؤثرة من القيود والعوامل النفسية واالجتماعية الناتجة        في المجتمع الفلسطيني تتعرض إلى مجموع     

من العادات والتقاليد،  واألدوار االجتماعية، والقيم الذكورية المسيطرة، والنظرة الدونيـة، وعـدم              
 ، وإلى الظلم والعنف واالضطهاد النفسي والجسدي ضد المـرأة         ،المساواة في الحقوق بين الجنسين    

 ،ت والواجبات المنزلية واالجتماعية التي تقوم بها المرأة بعد انتهاء عملهـا           باإلضافة  إلى المسؤوليا   
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 وإلى عدم تمتعها بحرية شخصية وسيطرة الـزوج علـى دخـل             ،فالرجل ال يشاركها هذه األعباء    
  .  األسرة نوعا ما

إلى وجود فروق بين الجنسين في االستجابة للضغوط النفسية ويعـزى  ) Fink, 2010(ويشير فينك 
ك إلى إفراز الهرمونات، وغالبا النساء ما تعاني أكثر من الرجال باألمراض واإلضطرابات، في              ذل

  حين المرأة تظهر أعراض االستجابات الجسدية أكثر من الرجال
  

  :الفرضية الثانيةمناقشة 

بين متوسطات إستجابات المرشدين  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعـزى إلـى              التربوي

  .متغير المؤهل العلمي

 بـين  إحصائية داللة ذات فروق توجدبأنه ال   ) 16.4(تشير نتائج الدراسة الحالية حسب جدول رقم        
 النفسية اتالضغوط حول الغربية الضفة شمال مدارس في التربويين المرشدين استجابات متوسطات

 :  وتنسجم هذه النتيجة مع ما أشارت إليه بعض الدراسـات          ،المؤهل العلمي  إلى تعزى تواجههم التي
  )2004( ، دراسة صـيام   )2006( دراسة عواد ) 2007(دراسة الزيودي    ،)2007(  المالكي دراسة

ود  دراسة  ،)2003( ، دراسـة غنـايم  )2003( دراسة سلمان  ) (2003 دراسة العلي   ،)2002 (الزي
  .)1997(  عيشةأبو دراسة 1998)( دراسة ندى

  
   معـين،  أو التربوي ليست محصورة في مؤهـل علمـي واحـد            اإلرشاديرى الباحث بان وظيفة     

 وشروط التوظيف من ديوان موظفين العام يركز على الوصف الوظيفي وهـو             اإلداريةفالتعليمات  
 83.6(أن  ) 7.3( جدول    ويظهر العلمي، هلالقاسم المشترك المتعارف عليه وليس التركيز على المؤ       

  .ذات مؤهل بكالوريس وتشكل أغلبية عينة المجتمع من عينة الدراسة )%
ويرجع الباحث ذلك إلى شخصية المرشد التربوي ومهارته وصفاته في العمل االرشادي والتي قـد               

هم دورات متخصصة   تطغى على مستواه العلمي، وكذلك ثقافته واجتهاده وتطويره لذاته، وأيضا تلقي          
  . في العمل اإلرشادي

  
  :الفرضية الثالثةمناقشة 

بين متوسطات إستجابات المرشدين  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعـزى إلـى              

  .متغير سنوات الخبرة
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 بـين  إحصائية داللة ذات فروق توجدبأنه ال   ) 18.4(لدراسة الحالية حسب جدول رقم      تشير نتائج ا  
 النفسية الضغوطات حول الغربية الضفة شمال مدارس في التربويين المرشدين استجابات متوسطات

:  وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه بعض الدراسـات          ،إلى سنوات الخبرة     تعزى تواجههم التي
 دراسة الخطيب        )2007 (المـالكي  دراسـة  ،)2008 (حنون عبد دراسة ،)2011 (ينعابد دراسة

 سلمان دراسة ، )2004(صيام دراسة ، )2006 (عواطلة دراسة ،)2006 (عواد دراسة،      )2007(
 دراسـة  ،)2000 (خيـران  أبـو  دراسة ،) (2003دراسة العلي  ،)2003 (غنايم دراسة ،)2003(

   .) 1992( المساعيد
 بنـاء  طور في التربوي فالمرشد ،اإلرشادي العمل مجال في قليلة الزمنية الفترة بان ثالباح ويرى 

 بـان  التربـوي  المرشـد  يكتشف اإلرشادي العمل في الوقت مرور وبعد ،المهنية ومسيرته خبرته
 حيث تقوم المديرية العامة لإلرشاد والتوجيه       ،األحوال جميع في  واحدة هومسؤوليات ومهامه واجباته

ديد المسؤليات واألدوار للمرشد التربوي لكي يقوم بها بغض النظر عن مستوى الخبـرة التـي                بتح
  وأن سنوات الخبرة ليست عامال مهما في العمل اإلرشادي من وجهـة              ،يتمتع بها المرشد التربوي   

  . نظر المرشدين
  

  :الفرضية الرابعةمناقشة 

بين متوسطات إستجابات المرشدين  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعـزى إلـى              

  . العمرمتغير

 عنـد  إحصائية داللة ذات فروق وجودإلى  ) 20.4(الحالية حسب الجدول رقم      تشير نتائج الدراسة  
 التـي  النفـسية  الـضغوطات  حول التربويين المرشدين استجابات متوسطات بين) 0.05 (مستوى
 كما يدل جدول     فأكثر اعام) 50 (الفروق لصالح عمر  داللة  وكانت   متغير العمر    إلى تعزى تواجههم

 دراسـة مقبـول    ,)2004(دراسة صيام   : وتنسجم هذه النتيجة مع عدد من الدراسات      , )21.4(رقم  
  ) . (1992دراسة المساعيد ,1998) (دراسة ندى ,)2003(
ار الصغيرة والمتوسطة التي     إن غالبية عينة الدراسة من ذوي األعم        هذه النتيجة إلى   يعزو الباحث و

 وتكـوين   ،نجـاز داية حياتهم المهنية العملية واإل    بالدافعية والثقة بالنفس العالية واالستقالل لب     تتصف  
  .العالقات االجتماعية في العمل 

المسببات التي تنجم من    وا بعد في     العمر لم يتأثر   يثي حد ن المرشدين التربويي   كذلك أن  ى الباحث وير
ضغط العملية اإلرشادية والبيئة التعليمية على عكس ما يعاني منه المرشدون الـذين قـضوا فتـرة                 

  .م اإلرشادي وتكونت لديهم الرؤية الحقيقية والمتكررة عن العمل اإلرشاديكبيرة في عمله
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  :الفرضية الخامسةمناقشة 

بين متوسطات إستجابات المرشدين  )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد فروق 

 التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعـزى إلـى              

  .متغير الحالة االجتماعية

 بـين  إحصائية داللة ذات فروق بعدم وجود ) 22.4(أشارت نتائج الدراسة الحالية حسب جدول رقم        
 النفسية الضغوطات حول الغربية الضفة شمال مدارس في التربويين المرشدين استجابات متوسطات

 : وتتفق هذه النتيجة مـع عـدد مـن الدراسـات        ،متغير الحالة االجتماعية   إلى تعزى تواجههم التي

  .)1997(  عيشةأبو دراسة،  )2004( دراسة صيام، ) 2006عواد،( دراسة

مرشـدا  ) 195(ويبلـغ عـددهم     ) متزوج( عينة الدراسة ضمن مستوى      غلبيةأوجود  ويرى الباحث   
ـ عزووي ،)5.3(من مجموع العينة كما يدل جدول    %) 86.3(ومرشدة ونسبتهم     المنـاخ  أن الباحث ب

المرشـدين  باإلضافة بأن    والترقيات في هذه الفئة العمرية، و      راتبالعام في العمل موحد من حيث ال      
 على الحياة   إيجابياعكس  ن وخبرة في تعاملهم مع الطالب وبيئة العمل مما ي         كتسبوا مهارات إالتربوين  
 المرشدون بناء   أتمهذه الفترة من العمر قد      أن في    إلى باإلضافة عائلتهم   أفراد وتعاملهم مع    األسرية

  . حياتهم العائلية واالجتماعيةأسلوبعائلتهم  وتحديد 
  

  :الفرضية السادسةمناقشة 

بين متوسطات إستجابات المرشدين  )α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات 

 التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعـزى إلـى              

  .متغير مكان السكن

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجودإلى  ) 24.4(أظهرت نتائج الدراسة الحالية بحسب جدول رقم        
 التـي  النفـسية  الـضغوطات  حول التربويين المرشدين استجابات متوسطات بين) 0.05 (مستوى
 الفروق لصالح  الذين يـسكنون فـي البلـدات         داللة  وكانت   متغير مكان السكن     إلى تعزى تواجههم

  .)2003(وتنسجم هذه النتيجة مع دراسة دراسة مقبول
 من الممكن ان تكون البلدات      ، البلدات ويعزوا الباحث ذلك الى الطبيعة الفزيقية وظروف السكن في        

  .تعرضت لمضايقات وأساليب عقابية من قبل االحتالل أكثر من غيرها
و التداخل الثقافي والفكري داخل البلـدات        ويرى الباحث أن التركيبات والبنى االجتماعية والعائلية      

  .يختلف عن المدن والقرى والمخيمات
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  :الفرضية السابعةمناقشة 

بين متوسطات إستجابات المرشدين  )α ≥ 0.05(  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد

 التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول الضغوطات النفسية التي تواجههم تعـزى إلـى              

  .متغير التخصص الدراسي
 عنـد  ةإحصائي داللة ذات فروقإلى وجود   ) 27.4(اشارت نتائج الدراسة الحالية حسب جدول رقم        

 التـي  النفـسية  الـضغوطات  حول التربويين المرشدين استجابات متوسطات بين) 0.05 (مستوى
 الفروق بين تخصص علم االجتمـاع        داللة فكانت متغير التخصص الدراسي،       إلى تعزى تواجههم

 وبـين   ،وعلم النفس لصالح علم االجتماع وبين علم االجتماع واإلرشاد النفسي لصالح علم االجتماع            
كما يـدل جـدول     .النفسي لصالح الخدمة االجتماعية   لخدمة االجتماعية وعلم النفس وأيضا اإلرشاد       ا

  )2003( دراسة مقبولوتنسجم هذه النتيجة مع ،)28.4(رقم 
يعزو الباحث ذلك إلى طبيعة تكوين تخصص علم االجتماع من حيث المساقات والمواد التـي يـتم                 

   .تدريسها في التخصص
 تخصص علم االجتماع يختص في دراسة الطبقات االجتماعيـة وإلـى االنتقـال    ويرى الباحث بأن 

حيث يفتقر التخصص إلـى     ،والحراك بين الطبقات االجتماعية التي يتكون منها المجتمع بشكل عام           
 ،مساقات أساسية في اإلرشاد النفسي والسلوك اإلنساني وإلى مهارات اإلرشاد الفـردي والجمـاعي        

صص علم النفس واإلرشاد النفسي  يتضمن المساقات الدراسية المتخصصة في           باإلضافة إلى أن تخ   
نشأة السلوك وفهم دوافعه والشخصية وديناميكتها باإلضافة إلى تلقي المهارات والتدريبات المناسـبة   
لعمل المرشد النفسي والتربوي وتكون مناسبة له، كما يعزو الباحث إلى طبيعـة تخـصص علـم                 

 المساقات الفكرية والفلسفية والجدلية التي ال تفسر طبيعة السلوك البشري من            االجتماع فهو يتضمن  
   . ناحية نفسية واجتماعية

  

  :مناقشة السؤال الثالث: ثالثا

ما متوسط درجة استراتيجيات التكيف لدى المرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية             

  الحكومية؟

ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة السـتجابات        أظهرت نتائج الدراسة الحالية من خال     
 أن المتوسط الحسابي للدرجة     استراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية    أفراد عينة الدراسة على     

استراتيجيات التكيـف مـع     وهذا يدل على أن درجة      ) 0.384(وانحراف معياري   ) 3.112(الكلية  
  . جاءت بدرجة متوسطةالضغوطات النفسية

  : كما يليوكانت  ترتيب االستراتيجيات التكيف لدى المرشدين التربويين تبعا ألهمية استخدامها، نإو
   .درجة) 3.8632(ستراتيجية حل المشكالت ا: المرتبة األولى
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  .درجة) 3.6969(ستراتيجية التقبل والثقة ا: المرتبة الثانية
  .درجة) 3.5487(وتنظيم الوقت ستراتيجية إعادة البناء المعرفي ا: لمرتبة الثالثةا

  .درجة) 3.4694 (،)االسترخاء ( ومراقبته التوترستراتيجية ضبطا: المرتبة الرابعة
  .درجة) 3.3379(ستراتيجية البحث عن الدعم االجتماعي ا: المرتبة الخامسة
   .درجة) 3.0093(ستراتيجية البعد الديني ا: المرتبة السادسة
  .درجة) 2.5743 ( استخدام وسائل الدفاع والتعبيرستراتيجيةا: المرتبة السابعة
   .درجة) 2.5000 (ستراتيجية االنشغال الذاتيا: المرتبة الثامنة
  .درجة) 2.4425 (ستراتيجية التمارين الرياضية والترفيها: المرتبة التاسعة

ن أ ب)2009(دراسة حجازي وصالح تنسجم هذه النتيجة مع عدد من الدراسات السابقة ومنها 
:  متعددة في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة، وهي بالترتيبأساليب يستخدمون ويين التربينالمرشد

أسلوب ،  وأسلوب التحكم بالنفسو ، أسلوب التخطيط لحل المشكالت، وأسلوب إعادة التقييم
 توأكد ، أسلوب االرتباك، وأسلوب التفكير بالتمني والتجنب، وأسلوب تحمل المسئولية، واالنتماء

 أكثر األساليب شيوعاً التي يستخدمها الطلبة هي التفكير اإليجابي، أن ب)2004(دراسة الزيود 
االستراتيجيات المستخدمة من قبل المديرين في مواجهة أن  ب)2004( دراسة صيام وأظهرت

 أولويات وضع إستراتيجية وكان في مقدمتها يجابيةمصادر الضغط المهني كانت استراتيجيات ا
 بتفاؤل تالتعامل مع المشاكالو،  واقعيةأهداف تحديد إستراتيجية الوقت ثم إدارةوطرق 

بأن استراتيجية البعد الديني أكثر استخداما لدى ) 2003( كما بينت دراسة حنون وموضوعية،
  الطرق التي يستخدمهاأكثرن أ ب)2000( خيران أبو دراسة وأشارت ،أمهات الشهداء والسجناء

جمع المعلومات عن المشكلة التي تواجهه، : جهة مصادر الضغط النفسي هيفي موا يرونالمد
خذ أ التفكير في النتائج المحتملة للحل ، تقييم الخطوات الممارسة في حل المشكالت، إلىاللجوء 

 اقل أن، وتعزيز الذات في حالة التغلب على الموقف الضاغطوبعين االعتبار البدائل المحتملة للحل 
 ، السباحةو ،الركض:  في مواجهة مصادر الضغط النفسي هييرونيستخدمها المدالطرق التي 

بشكل  )1998( وضحت دراسة العارضةو ،الذهاب للناديو ،السفر للخارجو عن العمل واإلجازة
 استخدام المعلمين أنكانت متوسطة و استخدام المعلمين لالستراتيجيات مجتمعة أن درجةعام 

الضغوط النفسية كبيرة على استراتيجيات حل المشكالت والضبط الذاتي الستراتيجيات التكيف مع 
 وكانت متوسطة  على استراتيجيات ووسائل الدفاع وكانت قليلة على استراتيجيات ،والبعد الديني

ستراتيجية حل اأن  )1994(  دراسة الشايبأظهرت اإلطارالتمارين الرياضية والترفيه، وفي نفس 
بة األولى من حيث استخدامها ثم تليها مراقبة الضغط، تليها التقبل والثقة، المشكالت احتلت المرت
  التي التمارين الرياضيةستراتيجيةا ثم األخيرة الترفيه قبل ستراتيجيةا أما ،تليها البناء المعرفي

)Mei-Yu, Chi Chou-Pi ,  بيشوشو ويمي وهوجان وقولينك دراسةأشارت مرتبة، أخراحتلت 
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)2011, Tony, Liang-Gwo, Jan-Hao توقع كبير في اتخاذ استراتيجيات فعالة في التعامل إلى 
 ,Laal & Aliramie)  الل وأليراميضحت دراسةوأو ،التي تركز على المشكلةمع الضغوط 

  دراسةكما أظهرت جاء بمرتبة متوسطة، تللممرضا التكيف االيجابي مع الضغوط  بأن(2010
بأن الطالب ) Brougham, Zail, Mendoza, Miller, 2009) برغهام وزيل وميندوزا وميلير

  .والطالبات يستخدمون إستراتيجيات حل المشاآالت 
  

 وأسـلوب  لكل شـخص امـتالك تقريـر مـصيره           واإلنسانيمن الحق الطبيعي     وويرى الباحث   
 اإلنـساني  علـم نفـس   ال مـدارس    إليـه  أشـارت  مـا    احياته والعيش بكرامة وصحة نفسية وهذ     

   .واألرضيةالسماوية والشرائع 
  

مع الضغوط باعتبارهـا     التكيف   استراتجيات أهمية النظري والدراسات السابقة على      اإلطار أكدلقد  
 تمتـع   إلـى يـشير   نفسه   اإلطاروفي  ،   عند المرشد التربوي   والتأقلم التوافق   إلعادةالحلول العملية   
 األحـداث على الـتحكم ومواجهـة       والتحدي والقدرة    اإلرادةين بدرجة عالية من     يالمرشدين التربو 

ر العملية التربوية وذلـك     ي في تطو  أهميتها ومدى   اإلرشاد بمهنة   إيمانهم إلىالضاغطة ويرجع ذلك    
يجابي وفعال  إ والمواجهة بشكل    واإلقدام التحدي   إلىالقتناعهم بعدم وجود خيارات بديلة مما يدفعهم        

سطيني بضغوطه المتنوعة والمهددة فرض على       كما أن الواقع االرشادي التربوي الفل      ،ثبات ذاتهم إو
  .المرشدين استخدام كل أساليب التكبف والمواجهة المتاحة لتحقيق أهداف العملية اإلرشادية

 االستراتيجيات استخداما من قبل المرشدين هي االستراتيجيات االيجابية الفعالة  في             أكثروحيث أن   
 ميـل المرشـدين     بأنيعتقد  فإن الباحث    الحد منها،    وأ التخفيف منها    أو  ومواجهتها تعامل الضغوط   

  . جزء من سلوكهم وحياتهمأصبحت، ف وسهولة استخدامهاءمتها االستراتيجيات لمالإلىين يالتربو

يرى الباحث أن مهارات المرشد وتجاربه السابقة التي اكتسبها مـن خـالل دراسـته األكاديميـة                 و
 اإلطـار  المختلفة، ويؤكـد     التكيف استراتيجيات   ام جميع وخبرته العملية، أفادته في اكتساب واستخد     

حمايـة  هناك   مواجهة الضغوط، كلما كان      إستراتيجياتكلما تنوعت   أنه  النظري والدراسات السابقة    
  . الضغوط هذهاآلثار السلبية الناجمة عن من لفردل
  

ين يشـدين التربـو    المر أن وهذا دليل علـى      األولى،   حل المشكالت المرتبة     استراتيجيةوقد احتلت   
 ويعزو الباحث اسـتخدامها     ،والشخصية للتعامل مع ضغوطهم المهنية      االستراتيجيةيستخدمون هذه   

 نظري حيث يتقبـل المرشـد الواقـع للموقـف           إطار إلى تطبيقها واستنادها    وإمكانية سهولتها   إلى
 ومبتكـرة  ديـدة ج وأساليب مهارات التربوي المرشد امتالكالضاغط ليعيد بناءه من جديد وتتضمن   

 المراحـل  من مجموعة من وتتألف ،اضغوط له وتسبب متواجه التي والصعوبات ت  المشكال لحل
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 نتـائج  وفحـص  لتنفيـذها  وبرنامج لها مناسبة خطة ووضع األولويات وتحديد المشكلة تحديد مثل
 علـى البعـد     ل، باإلضافة إلى المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينـة        البدائ واختيار ،التنفيذ
وللضغوطات لدى المرشدين التربويين التي جاءت بدرجة منخفضة كمـا          ) العقلي والمعرفي (النفسي

، مما يدل تمتع المرشدين في استخدام مهاراتهم وأساليبهم المعرفية في التعامـل             )2.4(يشير جدول   
  .مع الضغوط النفسية لتحقيق التكيف

  
 احتلت المعرفي البناءستراتيجية ا و، احتلت المرتبة الثانية ستراتيجية التقبل والثقةاب يتعلق وفيما

 ويعزو الباحث ذلك ، جاءت بالمرتبة الرابعة ومراقبتهستراتيجية ضبط التوتراو الثالثة المرتبة
 تطبيقها، فهي استراتيجيات معرفية وإمكانية  جراء سهولةباعتبارهما استراتيجيات شائعة لحد كبير

 غير عقالنية األفكار العقالنية والقدرة على تميز وضبط األفكار تتضمن ألنهاة يجابية وفعالإقدامية إ
   . المرشد للمثيرات الضاغطةوإدراكوتعتمد على مدى وعي 

  
 ستراتيجية االنشغال الذاتي  ا و ، احتلت المرتبة السابعة   ستراتيجية استخدام وسائل الدفاع والتعبير    ا أما

 غيـر   يتين سـلب  اسـتراتيجيين  المرشد التربوي يعتبرهما     بأنث   فيرى الباح  ،احتلت المرتبة الثامنة  
 ضـارة وعـدم     أو ممارسة سلوكيات الشـعورية      أو وسائل بديلة    إلىفعالتين بسبب لجوء الشخص     

 الهروب من الواقع وهذا يتعارض مع مهـارات وخبـرات   وإنماحصول على نتائج واقعية وحقيقية  
 األخيـرة  احتلـت المرتبـة      التمارين الرياضية والترفيه  إستراتيجية  وفيما يتعلق ب  ،  المرشد التربوي 

 بأن   المرشدين لدى العادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع المحلي         ذلك إلى أن  الباحث   ويعزو
 أوالده وقضايا تشغل المرشد فـي تربيـة         أمور في تحديد االستراتيجيات المهمة فهناك       أولويات لهم

 مـن ممارسـة هـذه    أهـم الدراسة من المرشدات فالواجبات البيتية ن نصف عينة أويرى الباحث ب 
  . بعد انتهاء الدواماالستراتيجية

  

   :خامسمناقشة السؤال ال :خامسا

هل توجد فروق بين المتوسطات درجة إستراتيجيات التكيف التي يستخدمها المرشدون التربويون 

متغيرات الحكومية تعزى إلى الللتكيف مع ضغوطهم النفسية في مدارس شمال الضفة الغربية 

والحالة االجتماعية، مكان السكن، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الجنس، والعمر، :(التالية

  ؟)التخصص الدراسي

  :وفيما يلي نتائج فحصها) 14-7(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 
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  :مناقشة الفرضية الثامنة

بين متوسطات إستجابات المرشدين  )α ≥ 0.05(ند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع

لدى ستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية االتربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول 

 .لمرشدين التربويين  تعزى إلى متغير الجنسا
ة إحـصائي  داللة ذات فروق بعدم وجود ) 29.4(أوضحت نتائج الدراسة الحالية بحسب جدول رقم        

 اسـتراتيجيات  حول الغربية الضفة شمال مدارس في التربويين المرشدين استجابات متوسطات بين
 وتنسجم هذه النتيجة مع عدد مـن الدراسـات          ،تعزى لمتغير الجنس   النفسية الضغوطات مع التكيف
 )2004(صـيام   و)2009( حجازي وصالح و (Laal & Aliramie, 2010)  الل وأليرمي :التالية

 ).1998(ضة العارو
ويرى الباحث بعدم وجود فروق في إستراتيجيات التكيف بين المرشدين الذكور واإلناث يعود إلـى               

 وإلى التشابه بيـنهم فـي   ،أنهم يتعرضون إلى نفس الضغوط المتعددة المصادر من المجتمع المحلي 
 ،بـويين التخصص والخبرات والمهارات التي اكتسبوها من خالل دراستهم وعملهم كمرشـدين تر           

ويعتقد الباحث بسهولة تطبيقها وامكانية استخدامها وشيوع استعمالها لدى الجنسين ألنها تستند علـى     
  .أساس واقعي وعملي

 وأن أنماط التكيـف     ،يعزو الباحث النتيجة  بأن الجنسين من المرشدين يتلقون نفس التنشئة والتربية           
بين فئات المجتمع شـكلية وثانويـة وليـست         السائدة في المجتمع واألسرة متشابهة وأن االختالف        

  .  رئيسية وذات تأثير كبير على العادات والتقاليد و الثقافة
  

  :مناقشة الفرضية التاسعة

ستجابات المرشدين ابين متوسطات  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  لدىالتكيف مع الضغوطات النفسيةستراتيجيات االتربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول 

  . المؤهل العلميلمرشدين التربويين  تعزى إلى متغيرا

 بين إحصائية داللة ذات فروق بعدم وجود)  30.4(أشارت نتائج الدراسة الحالية حسب جدول رقم 
 استراتيجيات حول الغربية الضفة شمال مدارس في التربويين المرشدين استجابات متوسطات
 وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات ،تعزى لمتغير المؤهل العلمي النفسية الضغوطات مع التكيف
 )2004(صيام  و)2006(عواد و )2007(المالكي  و )Chaturvedi, 2009(شيترفيدي و: التالية

  .)1998(العارضة و
  

ختلفة إلى شيوع وسهولة وشمول االستراتيجيات التكيف المستخدمة لنواحي الحياة الميعزو الباحث 
  .بغض النظر عن المؤهل العلمي وإلى مدى سهولة تطبيقها 
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ويعتقد الباحث أن المرشدين التربويين يتعرضون إلى نفس الظروف وأحوال العمل وأيضا إلى نفس              
فالعامل األسـاس المـشترك هـو الوصـف          ، بغض النظر عن المؤهل العلمي     القوانين والتعليمات 

 الباحث ذلك إلى شخصية ومهارات المرشـد التربـوي فـي            الوظيفي للمرشد التربوي، كما يرجع    
  .التعامل مع الضغوط بغض النظر عن المؤهل العلمي

  

  :مناقشة الفرضية العاشرة

ستجابات المرشدين ابين متوسطات  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  لدىلتكيف مع الضغوطات النفسيةستراتيجيات ااالتربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول 

  . سنوات الخبرةلمرشدين التربويين  تعزى إلى متغيرا

 بين إحصائية داللة ذات فروق بعدم وجود ) 32.4(أظهرت نتائج الدراسة الحالية حسب جدول رقم        
 اسـتراتيجيات  حـول  الغربيـة  الضفة شمال مدارس في التربويين المرشدين استجابات متوسطات
ة    ، سنوات الخبرة  تعزى لمتغير  النفسية ضغوطاتال مع التكيف :  وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات التالي

  ).1998(العارضة ، ) 2004(، صيام )2006(عواد ، )2007( المالكي ،)2009(حجازي وصالح 
يعزو الباحث ذلك إلى أن التشابه وتكرار المهمات دون التجديد في المهام والمسؤليات، وأن االعمال               

لوب القيام بها في الوصف الوظيفي يقوم بها أي مرشد تربوي بغض النظر عن سنوات خبرته،                المط
وأيضا االلتزام باللوائح والتعليمات اإلدارية التي تقلص دوره وعمله المهني المتخصص في إرشـاد              

نمـا  الطلبة، وهذا الواقع الموجود في المدارس الحكومية بأن العمل الذي يقومون به ليس إرشادا وإ              
  . مساندة وتوجيه بسبب غموض دور المرشد وقيامه بأداء أدوار أخرى خالل عمله المهني

   
  :ةالفرضية الحادية عشرمناقشة 

بين متوسطات إستجابات المرشدين  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  لدى مع الضغوطات النفسية  التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات التكيف          

  . العمرلمرشدين التربويين  تعزى إلى متغيرا
 بين إحصائية داللة ذات فروق بعدم وجود ) 34.4(اشارت نتائج الدراسة الحالية حسب جدولي رقم        

 اسـتراتيجيات  حـول  الغربيـة  الضفة شمال مدارس في التربويين المرشدين استجابات متوسطات
  .)2004(صيام  : وتنسجم هذه النتيجة مع دراسةالعمر لمتغيرتعزى  يةالنفس الضغوطات مع التكيف
 الباحث ذلك إلى إمكانية امتالك المرشد التربوي لفنيات اإلرشاد النفسي ومهـارات التعامـل               يعزو

واالتصال والتواصل وتطوير أسلوب حل المشاكالت بغض النظر عن عمره، وأن أغلبيـة عينـة               
 وهـذا يعكـس روح اإلقـدام        )3.3(ة ومتوسطة كما يدل جـدول       الدراسة تقع ضمن أعمار صغير    

  .والمبادرة الذي تتمتع به هذه الفئة من العمر
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ويرى الباحث استخدام المرشد التربوي عملية التقييم المعرفي للضغوط على إنها تحد وعلى أثرهـا               
  سيحدد استراتيجيات التكيف المناسبة

  

  :الفرضية الثانية عشرة مناقشة

بين متوسطات إستجابات المرشدين  )α ≥ 0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد ف

لدى التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية 

  . الحالة االجتماعيةلمرشدين التربويين  تعزى إلى متغيرا

 بين إحصائية داللة ذات فروق بعدم وجود) 35.4(أشارت نتائج الدراسة الحالية حسب جدول رقم 
 استراتيجيات حول الغربية الضفة شمال مدارس في التربويين المرشدين استجابات متوسطات
تعزى لمتغير الحالة االجتماعية وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات  النفسية الضغوطات مع التكيف
  .)2004(صيام  و )2006(اد عوو(Laal & Aliramie, 2010) الل وأليرمي : التالية

 
مرشدا ) 195(والبالغ عددهم   ) متزوج(ويشير الباحث إلى وقوع أغلبية عينة الدراسة ضمن مستوى          

  .)5.3( من مجموع العينة كما يدل جدول %)86.3(ومرشدة يشكلون 
المهنيـة  ويعزو الباحث ذلك الى أن المناخ العام والبيئة المحيطة من الناحية السياسية واالقتصادية و             

ال تميز في األدوار والمتطلبات بين أعزب ومتزوج،  ومن جهة أخرى بـأن اللـوائح والقـوانين                  
  .والتعليمات واألدوار ال تختلف بين أعزب ومتزوج

  

  :مناقشة الفرضية الثالثة عشرة

بين متوسطات إستجابات المرشدين )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  لدىن في مدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسيةالتربويي

  . مكان السكنلمرشدين التربويين  تعزى إلى متغيرا

 بين  إحصائية داللة ذات فروق بعدم وجود) 37.4(أظهرت نتائج الدراسة الحالية حسب جدول رقم 
 استراتيجيات حول الغربية الضفة مالش مدارس في التربويين المرشدين استجابات متوسطات
  . مكان السكنتعزى لمتغير النفسية الضغوطات مع التكيف

يرى الباحث بأن مساحة كل محافظة صغيرة والتجمعات البشرية فيها متقاربة من ناحية الجغرافيـة               
يين منذ  والثقافية واالجتماعية،  وإيضا إلى وجود عالقات اجتماعية بين المعلمين والمرشدين التربو           

  .تعليمهم في المدرسة إلى الجامعة 
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يعزو الباحث إلى توفر وسائل االتصال والتواصل بـين التجمعـات البـشرية وسـهولة االنفتـاح                 
واالختالط بين سكان المحافظة،  ومن جهة أخرى قد يفسر ذلك بالنظر إلى سياسة التوظيف المتبعة                

  .لمحافظة في مدارس المحافظةمن قبل وزارة التربية والتعليم في توظيف أبناء ا
  

  :ةالفرضية الرابعة عشرمناقشة 

بين متوسطات إستجابات المرشدين  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

لدى التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية حول إستراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسية 

  . التخصص الدراسييرلمرشدين التربويين  تعزى إلى متغا

 عند إحصائية داللة ذات فروق بعدم وجود ) 39.4(أشارت نتائج الدراسة الحالية حسب جدول رقم        
 الـضفة  شـمال  مـدارس  في التربويين المرشدين استجابات متوسطات بين )α ≥ 0.05( مستوى
سي لجميع   التخصص الدرا  تعزى لمتغير  النفسية الضغوطات مع التكيف استراتيجيات حول الغربية

المجاالت ما عدا مجال استراتيجية إعادة البناء المعرفي وتنظيم الوقت وكانت داللة الفروق لصالح              
  .تخصص اإلرشاد النفسي

 علم الـنفس  (يرى الباحث هذه النتيجة إلى إشتراك المرشدين التربويين في تخصصات متشابهة جدا             
ارات والخبرات التي تمكنهم مـن تحقيـق        وهو التخصص الذي أكسبهم المه    )  الخدمة االجتماعية    و

 كما يعزو الباحث إلـى      ، باالضافة إلى علم االجتماع      ،مواجهة وتعامل فعال مع األحداث الضاغطة     
 ،تشابه التخصص الدراسي في الجامعات المحلية من حيث طـرق التـدريس والمـواد والتـدريب               

ة حيث يمتاز طالب التخـصص      باإلضافة إلى وجود هذه التخصصات في كلية واحدة داخل الجامع         
  .في العالقات المهنية والشخصية 

 ويرى الباحـث    )40.4 (أما تخصص اإلرشاد النفسي فكانت داللة الفروق لصالحه كما يشير جدول          
بتمتع التخصص بمساقات أكاديمية متخصصة باإلرشاد النفسي، وإلى مهارات وأساليب متخصـصة            

تعاملهم بشكل ممتاز مع مواحهة الضغوط والتعامل معها،        في التعامل مع الحاالت، وهذا يؤدي إلى        
وإلى تلقي تدريب متخصص في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي، ويعزو الباحـث إلـى اسـتخدام                
المرشدين التربويين ذوي التخصص اإلرشاد النفسي نظريات والمدارس المعرفية في التعامل مـع             

اح وسهولة تطبيق المهارات واألساليب المعرفية في       الحاالت و ضغوطات الحياة وإقتناعهم بمدى نج      
  .التعامل مع الضغوطات النفسية
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  :سادسمناقشة السؤال ال: خامسا 

هل توجد عالقة بين درجة الضغوطات النفسية وإستراتيجيات التكيف للمرشدين التربويين في 

  مدارس شمال الضفة الغربية؟

  :وفيما يلي نتيجة فحصهما )16و 15 (ينوانبثق عن هذا السؤال الفرضيتين الصفريت

  

  الفرضية الخامسة عشرة

بين درجة الضغوطات  )α ≥ 0.05(ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .ستراتيجيات التكيف للمرشدين التربوييناالنفسية و

د عينة الدراسة بين والداللة اإلحصائية الستجابات أفرا) ر( رتباط بيرسونال قيمة معامل ابت حس
معامل ارتباط بيرسون أن  ،درجة الضغوطات النفسية واستراتيجيات التكيف للمرشدين التربويين

 حسب وهي قيمة دالة إحصائيا) 0.000(مستوى الداللة اإلحصائية ، وبلغ )0.246(للدرجة الكلية 
ة عند مستوى الداللة ، لذا يتم رفض الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة معنوي)41.4(جدول رقم 

، درجة الضغوطات النفسية واستراتيجيات التكيف للمرشدين التربويين بين )α ≥ 0.05(ئية اإلحصا
ت التكيف للمرشدين درجة الضغوطات النفسية وبعض استراتيجياحيث تبين وجود عالقة بين 

، ية حل المشكالتستراتيجا، المعرفي وتنظيم الوقت  إعادة البناءستراتيجيةا(: وهي،التربويين
ستراتيجية استخدام وسائل ا ستراتيجية االنشغال الذاتي، ا، ستراتيجية التمارين الرياضية والترفيها

  .  )ستراتيجية البعد الدينيا، الدفاع والتعبير
  

  الفرضية السادسة عشرة 

لتكيف بين استراتيجيات ا   )α ≥ 0.05(عند مستوى   ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية        

 )البعد الجسمي، البعد العقلي والمعرفي، االجتماعي والمهني      (مجتمعه ودرجة الضغوطات النفسية     

  .للمرشدين التربويين في مدارس شمال الضفة الغربية

، وبلغ مستوى الداللة )0.240(للدرجة الكلية أن معامل ارتباط بيرسون ) 42.4(يالحظ من الجدول 
، لذا يتم رفض الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة دالة إحصائياًوهي قيمة ) 0.000 (اإلحصائية

بين استراتيجيات التكيف مجتمعه ودرجة  )α ≥ 0.05(معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
للمرشدين ) البعد الجسمي، البعد العقلي والمعرفي، االجتماعي والمهني(الضغوطات النفسية 

غربية، حيث تبين وجود عالقة بين عكسية بين استخدام التربويين في مدارس شمال الضفة ال
البعد الجسمي، البعد العقلي والمعرفي، االجتماعي (والضغوطات النفسية  استراتيجيات التكيف

  . )والمهني
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  :وفيما يلي مناقشة الفرضتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة

 وجود حول )2010 (دراسة البرعاوي : مع عدد من الدراسات السابقة ومنهاتينالنتيجهاتين وتتفق 
 وجود عالقةو ،األزماتمع  التكيف وأساليب للحصار النفسية اآلثار متغيري بين ارتباطيه عالقة
إلى  )2007(المالكي  دراسة أشارتو، إلى المستقبل والنظرة للحصار النفسية اآلثار بين عكسية
 لدى النفسية والصحة الوظيفي االرض إحصائية بين داللة ذات موجبة إرتباطية عالقة وجود

 وجود عالقة )2007( دراسة تاللوة أظهرت اإلطار، وفي نفس بمدينة مكة المدرسيين المرشدين
 أشارتو،  الحياة الضاغطةأحداثيجابية  دالة بين كل من تقدير الذات واستراتيجيات مواجهة إ

درجة الرضا الوظيفي ري  ووجود عالقة طردية بين متغير الدخل الشه إلى )2006(دراسة عواد 
،  االحتراق النفسي والرضا الوظيفي وجود عالقة عكسية بينإلى باإلضافة، عند المرشدين

 الطلبة بين إحصائية داللة ذات سالبة ةرتباطيا عالقة  وجود )2006( دراسة دخان وحجارأوضحتو
وجود عالقة  )1998 ( دراسة ندىوأظهرت .النفسية والصالبة النفسية الضغوط في مستوى
بيشوشو ، وبينت دراسة ي للمعلمين ودرجة الروح المعنوية سلبية بين مستوى الضغط النفسارتباطية

Tony, Liang-Gwo, Jan-Hao, Mei-Yu, Chi Chou-Pi ,ويومي وهوجان وقولينك وتوني  

 االكتئاب، وأعراضستراتيجيات التكيف او بين الضغوط النفسية رتباطيهإوجود عالقة  )2011
 ,Salwina, Raynuha, Ainsah, . Idayu) اسة سالونيا ورانوها وأنسها وأيديو وأنيزا  درأكدتو

Aniza, 2009) التكيف أنماط بين الضغوط النفسية وبين إحصائية وجود عالقة فعالة ذات داللة 
ية رتباط بين الضغوط النفساوجود عالقة )  (Dwyer,2001ديور  ة دراسأظهرت  نفسهاإلطار وفي
قدير لمفهوم  تأعلى أن )(Constantine, 2005سة قونستنين بينت دراو، استراتيجيات التكيفو

  .خفض احتراق وظيفي للمرشد التربويأ أو أدنى مع الذات الجماعي مرتبط
وفي المقابل تتعارض نتائج الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة منها دراسـة الخطيـب                

 لـدى   األنـا لنفـسي ومرونـة     رتباط بين االحتراق ا   إعدم وجود عالقة     إلى أشارت التي) 2007(
  .المعلمين

 يعـيش ضـمن توافـق       أن من الحق الطبيعي والمشروع للفرد       ن أل ،تنسجم هذه النتيجة مع الواقع    و
 أعطـى  التـي عاشـها      واألزماتفالواقع الفلسطيني من خالل تجاربه مع االحتالل         ،وراحة نفسية 

  . والمواجهة والتحديواإلقدامة الشجاعة الفلسطينية سمللشخصية 
إلى شخصية المرشد التربوي و تمتعه بمهارات وأسـاليب إرشـادرية  وتلقيـة    ويعزو الباحث ذلك    

 ,  والنظـرة االيجابيـة     العاليـة،     درجة الـوعي   التدريب والتأهيل المناسب، باإلضافة إلى امتالكه       
 اإلرادةقـوة    و ،   والصالبة والجلـد النفـسي     ،اعية والمساندة االجتم  ، والممارسة ،  المرونة النفسية و

تجاه التعامل مـع الـضغوط      مما أعطاه قوة التحدي إ     ،الفعالاإليجابي   والتقييم المعرفي    ،  والتحدي
   النظري واإلطار الدراسات السابقة إليه وأشارت أكدته ، كل هذه العناصر ما  ومواجهتهاالنفسية
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   الدراسة توصيات2.5
  
  :نتائج التي تم التوصل إليها، فقد خرج الباحث بعدة توصيات آما يليعتمادا على الا

  
 التمارين الرياضية والترفيه لما لها ستراتيجيةبا واالهتمام ين يالمرشدين التربوب زيادة االهتمام. 1

، مما من خالل دورات تعليمية وتثقيفية جسدي على المرشدين التربوين الصحي واليجابي واإلدور 
  .ل من الضغوط النفسية والتحكم بها في التقليألثرا لها من

ن تتضمن الضغوط النفسية والتركيز يللمرشدين التربوي ووقائية تحضير وعمل برامج تدريبية . 2
  .قدامية في التعامل مع الضغوط النفسيةإليجابية اإلستراتيجيات ااالعلى استخدام 

ستراتيجيات التكيف لدى الضغوط النفسية وي تتناول موضوع اإجراء المزيد من الدراسات الت. 3
  .باستخدام متغيرات أخرىين وذلك يالمرشدين التربو

  
  مستقبلية ال مقترحات الدراسة 3.5

  : الباحث قد خلص إلى المقترحات االتيةفي ضوء ما توصل إليه، فإن
  .ةبالمرحلة الدراسية للطلب الضغوط النفسية للمرشد التربوي وعالقتها مصادردراسة . 1
  . الذاتتقديرالنفسي للمرشد التربوي وعالقته ب االحتراقدراسة مستوى . 2
.يرشادي عالجي على مواجهة الضغوط النفسية للمرشد التربوإدراسة أثر برنامج . 3
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  قائمة  المصادر والمراجع 
  :المصادر 

  )5:سورة البلد( :القران الكريم
  

  :المراجع العربية 

  .الكويت ، عالم المعرفة،"االكتئاب اضطراب العصر الحديث":)1998(إبراهيم، عبد الستار
عمليات تحمل الضغوط في عالقتها بعدد من المتغيرات النفسية لدى ":)1994( إبراهيم، لطفي

  ).95 -127(ص ص ،)5 (عددال،)3(، سنة  مجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطر،"المعلمين
  .، مصر، مركز اإلسكندرية للكتاب"فسيالتوجيه واإلرشاد الن":)2000(أحمد، سهير
منشورة على موقع  ، والخمسين الرابع العدد النبأ، مجلة ،"النفسية الضغوط:)2001( األمارة، سعد
  .(www. Annabaa.org ,2011 )،اإللكتروني

  . االْنجلو المصرية القاهرة،،"علم النفس الفسيولوجي ":)2002(باهي، مصطفي حسين 
 لدى عينة من أمهات واالكتئابأحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بالقلق " :)2001 (أميرةبخش، 

  .، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة" المعاقين عقليا والعاديين بمملكة العربية السعوديةاألطفال
 لدى عينة من أمهات واالكتئابأحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بالقلق " :)2001 (أميرةبخش، 

 .، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة"معاقين عقليا والعاديين بمملكة العربية السعودية الاألطفال

 غزة لدى قطاع في بالحصار المرتبط النفسية العوامل لبعض دراسة "2010) (علي  ، أنور البرعاوي

 الثامن المجلد )اإلنسانية الدراسات سلسلة( اإلسالمية الجامعة مجلة" الفلسطينيين اآلباء من عينة

  .146-105 ص ص ، يناير ،)1 ( العدد عشر،
مجلة العلوم ، "أالجتماعيمفهوم الذات وعالقته بسوء التوافق النفسي  ": )2009(البشر، سعاد 

  – 14  ص، ص)2(، العدد (10)، المجلد التربوية والنفسية
مجلة العلوم ، "أالجتماعيمفهوم الذات وعالقته بسوء التوافق النفسي  ": )2009(البشر، سعاد 

  .35 – 14  ص، ص)2(، العدد (10)، المجلد التربوية والنفسية
  .، دليل التدريب"الدبلوم المتخصص في اإلرشاد": 1999) ( جامعة بيرزيتالتعليم المستمر

تقدير الذات وعالقته باستراتيجيات مواجهة أحداث الحياة الضاغطة لدى ): 2007( محمود ،تاللوة

  .، فلسطينالقدس جامعة ،، رسالة ماجستير غير منشورةفي الضفة الغربيةمعلمي وكالة تاغوث 
أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وعالقتها " :)2009(حجازي، جولتان و صالح، عايدة 

، جامعة األقصى، بحث مقدم "بمستوى جودة أداء  المرشدين التربويين في مدارس محافظات غزة
  . أبريل28-26  الواقعة بين جودة الحياة وعلم النفس في الفترةإلى المؤتمر الدولي السادس، 
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  .القدس المفتوحة ، عمان ، األردن
إستراتيجيات التكيف للضغوط النفسية لدى أمهات الشهداء والسجناء  ":)2003(، رسمية حنون

 ،) 1( جزء ،) 1( عدد ، مجلة كلية التربية جامعة أسيوط ،"الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
  ).341-370(ص ص 

الضغوط النفسية لدى العاملين في مجال الخدمة النفسية في محافظات شمال ):2008(حنون، رسمية
 . العدد الثالث عشر، حزيرانمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات المحكمة،فلسطين، 

 المرشد التربوي ودوره في ضمن محور الرضا الوظيفي ومستوى أداء ":)2009(الخالدي، خضر

  .2009\12\31-30رام اهللا " لنا الحياة "، مؤتمر اإلرشاد التربوي "تحقيق النظام المدرسي
  عمان،،"الصحة النفسية وعالقتها بالتكيف والتوافق ":)2009(الخالدي، عطا اهللا ، العلمي، دالل 

  .دار صفاء للنشر والتوزيع
  الفلسطينين لدى المعلميناألنااق النفسي وعالقته  بمرونة االحتر ":)2007( الخطيب، محمد جواد

مدخل للتميز، :  المؤتمر التربوي الثالث، الجودة في التعليم الفلسطيني إلى، بحث مقدم في غزة
  .أكتوبر 31-30، غزة  اإلسالميةالجامعة 

ومية درجة الضغط النفسي ومصادره لدى المدراء المدارس الحك): 2000( أشرف ،أبو خيران

، جامعة، ، رسالة ماجستير غير منشورةالفلسطينية وطرق المواجهتهم لها في محافظة بيت لحم
  . ، فلسطينالقدس

 دار  القاهرة، ،وآخرون، ترجمة السيد طواب "مدخل الى علم النفس ":)1983( دافيدوف، ل لندا 
  .ماكجرويل

دار الصفاء عمان،  ، نظرياتهاإلرشاد النفسي المدرسي ، أساليبه و":)2008(الداهري، صالح 
 .للنشر والتوزيع

  .موصلال، دار الكتب ، جامعة "مقدمة في علم النفس ":)1982(الدباغ، فخري 
 اإلسالمية الجامعة طلبة لدى النفسية الضغوط" :) 2006 (إبراهيمدخان، نبيل كامل والحجار، 

 د،المجل اإلنسانية الدراسات سلةاإلسالمية سل الجامعة  مجلة،"لديهم النفسية بالصالبة وعالقتها
  . 398- 369  ص، ص)2(العدد ،)14(

الضغوط النفسية طبيعتها، نظرياتها، برنامج لمساعدة الذات في  ":)1999(هارون  الرشيدي،

  .، القاهرة، مطبعة األنجلو"عالجها
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معوقات التوافق النفسي لدى معلمات رياض االطفال  ": )2009( أنور البنا، و أمنةالزقوت، 
  ، ، فلسطيناألقصى، جامعة (42)، عدد (7) ، السنة اإلنسانيةعلوم المجلة ، "بمحافظة خان يونس

  ).1-35(ص ص 
  .الكتب عالم ، ة، القاهر )3( الطبعة ،"النفسي واإلرشاد التوجيه ":)1998(زهران، حامد 

واقع االحتراق النفسي للمرشد النفسي والتربوي في محافظة الزرقاء   ":)2002(الزيود، نادر فهمي 
  ).197-222( ص ص ،)1( ، العدد مجلة العلوم التربوية، "األردنفي 

إستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة قطر " : )2004(نادر فهمي الزيود، 
، مجلة رسالة الخليج  كلية التربية، جامعة قطر–، قسم العلوم النفسية "وعالقتها ببعض التغيرات

  ).1 - 53( ص ص ،) (99، عدد العربي
سي لدى معلمي التربية الخاصة مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النف): 2007( محمد ،الزيودي

 عدد  ،)23( مجلد ، مجلة جامعة دمشق ،الخاصة في محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات
  ).189-219( ص ص ،)2(

 ايتراك للنشر  القاهرة،،"المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسي": )2004(سفيان، نبيل 
  .والتوزيع

تواجه المرشدين التربويين في مدارس الضفة الغربية المشكالت التي " :)1998( سالمة، صافية

  .فلسطين ، الوطنية رسالة ماجستير منشورة،جامعة النجاحالحكومية في عهد السلطة الوطنية،
مستوى االحتراق النفسي وعالقته بمركز الضبط لدى المرشدين التربويين  ":)2003(سلمان، سامر

رسالة ماجستير غير ، "لشمال الضفة الغربيةفي المدارس الحكومية في مديريات محافظات ا
   .، فلسطينالقدس، جامعة  منشورة 

 األردنيةاإلستراتيجيات التي يستخدمها المرشدون في المدارس  " :)1994(الشايب، معروف 

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان ،"للتعامل مع الضغوط النفسية لديهم
  . عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع،مبادىء التوجيه واإلرشاد النفسي): 1999(شعبان وتيم 

إحداث الحياة والضغوط النفسية ودورها  ":)2006(الشقماني،مصطفى مفتاح و الفقي، محمد احمد
- 231( ص ص ،مجلة ساتل مصراته، ليبيا، أكتوبر 7، جامعة " السرطانيةباألورام اإلصابةفي 
248.(  

  . مطبعة النهضةالقاهرة،،)النفس ،جسمية ( السيكوسوماتية ألمراضا ":)2002(شقير، زينب 
 اإلرشاد مجلة ،"الجامعة طالبات لدى النفسي واالحتراق النفسية الضغوط ( 1997 ) :زينب شقير،

  47- 3، ص ص )(6عدد  ،النفسي
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ة مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى مرشدي المرحلة االبتدائي ":)1999(الشهري، عبد اهللا 

 السعودية،  رسالة ماجستير منشورة،،"المتخصصين وغير المتخصصين  في مدينة مكة المكرمة
  .وزارة التعليم العالي، جامعة أم القرى، كلية التربية

مصادر الضغط المهني لدى المديرين في وزارات السلطة الوطنية ): 2004(عبداهللا ،صيام 

  .، فلسطينالقدسجامعة ، الة ماجستير غير منشورة، رسالفلسطينية واستراتيجيات المواجهة لديهم
االحتراق النفسي لدى المشرفين التربويين في مديريات التربية " :)2011(عابدين، محمد عبد القادر 
 ،)19(المجلد ،اإلنسانية الدراسات سلسلة اإلسالمية، الجامعة مجلة، "والتعليم في الضفة الغربية

  .) 486  -   (439  ص ص ،)2( العدد
 غزة واقع بمحافظات والثانوية العليا األساسية المدارس في التربوي اإلرشاد" :)2001(العاجز، فؤاد 

 ، ص)2(، العدد )9(، المجلد اإلسالمية مجلة الجامعة ،، رسالة ماجستير منشورة"وحلول ومشكالت
  . فلسطين– ،غزة 57) -1 (ص

 في متواجههمع الضغوط النفسية التي إستراتيجيات تكيف المعلمين " :)1998(العارضة، معاذ 

،  الوطنية جامعة النجاح،رسالة ماجستير منشورة، "المدارس الثانوية الحكومية في محافظة نابلس
   .فلسطين

  ).(2 دار قباء، جزء  القاهرة،،"علم االضطرابات النفسية والعقلية ":)1999(عبد الرحمن، محمد 
، ، العالج األسبابالتشخيص،:  السيكوسوماتيةاضاألمر ":)2003(عبد المعطي ، حسن مصطفى 

   .زهراء الشرق، القاهرة
  . دار الفكر العربي القاهرة،، الضغوط النفسيةوإدارةالقلق  ":)2008( عثمان، فاروق 
  ).2 (ط  دار الكتاب الحديث،الكويت، ،" مواجهتهاوأساليبضغوط الحياة ":)(2000عسكر، علي
  ).9 (ط،  مطبعة االنجلوالقاهرة،،"فسي المعاصرالطب الن ":)1998(عكاشة، احمد
االحتراق  مفهوم الذات واثر بعض المتغيرات الديموغرافية وعالقته بظاهرة ":)2003(العلي، مهند 

، رسالة ماجستير "النفسي لدى معلمي المرحلة الثانوية الحكومية في محافظتي جنين ونابلس
  .ن، نابلس، فلسطي الوطنيةمنشورة جامعة النجاح

 النفسيندرجة االحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى المرشدين  ":)2006( عواد، معاوية

   .، فلسطينالقدس، جامعة "واالجتماعيين في المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظة بيت لحم
 مستوى الضغط النفسي لدى األطباء في المستشفيات الحكومية وعالقته): 2006( ختام ،عواطلة

 القدس جامعة ،، رسالة ماجستير غير منشورةببعض المتغيرات خالل انتفاضة األقصى في فلسطين
  .، فلسطين

  .دار الراتب الجامعية بيروت، ،"سيكولوجية الجسم والنفس ":)1997(العيسوي ، عبد الرحمن 
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،  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس،والسادس كما يدركها الطلبة والمعلمون والمرشدون
  .فلسطين

 دار الصفاء للنشر  عمان، ،"مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي ":)1999(تيم، جابر و الفرخ، كاملة
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االحتراق النفسي لدى عينة من معلمي الطالب العاديين ): 2006(فريد, ابراهيم والخطيب, القريوتي

السنة الحادية , جامعة االمارات العربية المتحدة, مجلة التربية, وذوي االحتياجات باالردن
  ).154-131( ص ص , 23عدد , والعشرون 

  " ، كيف نستفيد من ضغوط الحياة اليومية للضغوطاألمثلالحل  ":)1999(ماكمين ، مارك ر
  .ردار الثقافة للنشالقاهرة، ،ترجمة سالم منير حبيب، 

 المدرسيين المرشدين لدى النفسية الصحة ومستوى  الرضا الوظيفي": )2007(  المالكي، عطية

القرى، السعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة ام  ، رسالة ماجستير منشورة"المكرمة مكة بمدينة
  .كلية التربية

 مجلة مركز البحوث ،"اإلرشاديةالضغوط النفسية لدى المعلمين وحاجاتهم ":)1999(محمد، يوسف 

  )227-195(  ص ، ص)15(، العدد )8(السنة  ،رالتربوية بجامعة قط
 بكل النفسية الضغوط عالقة وسيط في كمتغير التوكيدى السلوك" : )2006(محمود، عبد اهللا جاد 

العولمة، جامعة  عصر في البشرية التنمية في ودوره النوعي التعليم ، مؤتمر"والعدوان كتئاباال من
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  : الدراسةأداة لجنة التحكيم على أسماء  ):1(ملحق رقم 
 
  اسم الجامعة   التخصص  اسم المحكم  
   غزة-اإلسالمية   صحة نفسية  جميل حسن عطية الطهراوي. د  1
   غزة-اإلسالمية   صحة نفسية  عبد الفتاح عبد الغنى مصطفى الهمص. د  2
  النجاح  صحة نفسية  عبد عساف.د  3
  النجاح  صحة نفسية  معروف الشايب. د  4
  القدس  إرشاد نفسي  موسى صالح الدين. د  5
  بيرزيت  صحة نفسية  ويإبراهيم مكا. د  6
  بيرزيت  علم نفس تربوي  فتحية نصرو. د  7
  القدس المفتوحة  وتربويإرشاد نفسي  محمد شاهين. د  8
  القدس المفتوحة  صحة نفسية  حسني عوض. د  9
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   الدراسةأداةالتعديالت المقترحة من قبل لجنة التحكيم على ): 2(ملحق رقم 
 الفقرة بعد التعديل  ) قبل التعديل (الفقرة 

 لموقف هأشعر إن قلبي يخفق بسرعة عند تعرض الحظت أن قلبي يخفق بسرعة
 ضاغط

 أعاني من اآلالم في معدتي من دون سبب واضح في معدتي لدي متاعب أحيانا

غالبا ما أالحظ أن يداي ترتجفان عندما أحاول 
 القيام بعمل ما

 ندما أحاول القيام بعمل ماأالحظ أن يداي ترتجفان ع

 أعاني من النرفزة  أعاني من النرفزة واالرتعاش

 أعاني من األلم في الصدر  أعاني من األلم في الصدر والقلب

 أشعر باني سريع الغضب  يضايقني أنني سريع الغضب

 أعاني من  الكآبة باستمرار أعاني من  الكآبة والحزن باستمرار

 )صعوبة الدخول في النوم ( ي من األرق أعان أعاني من األرق

أشعر بآني عصبي عندما أكون غير قادر على 
 مواجهة الموقف

أشعر بالعصبية عندما أكون غير قادر على مواجهة 
 موقف ضاغط 

 أشعر إنني حساس لدرجة غير طبيعية  إنني حساس بنفسي لدرجة غير عادية

أشعر بأن أخطائي و عيوبي واضحة فلذلك احتاج 
 إلخفائها

 أحتاج إلى إخفاء أخطائي وعيوبي الواضحة 

 أعاني من صعوبة التفكير  أعاني من صعوبة التفكير واإلدراك

تمر بي فترات من عدم االستقرار لدرجة أنني ال 
 طويال في مقعدي أستطيع الجلوس

 أعاني من فترات عدم االستقرار 

 ثير من األشياء التي افعلها ألوم الذات على آ على كثير من األشياء لوم الذات

 أ شعر  بالكسل  أ شعر  بالكسل وتبلد المشاعر

ال أستطيع التعامل مع مشكالت العمل ألنها 
 .تجعلني أكثر انفعالية

 مشكالت العمل  تجعلني أكثر عصبيا 

 المسئولأشعر بالضيق و التوتر عندما ال يستمع 
 .عن عملي بوجهة نظري

تمع المسؤول عن عملي أشعر بالضيق عندما ال يس
 .لوجهة نظري

غالبا ما أجد صعوبة في الحصول على مؤازرة 
 من زمالئي في العمل

 أجد صعوبة في الحصول على مؤازرة من زمالئي 
 في العمل

غالبا ما يبدو إن هناك شي من عدم الثقة بيني 
 وبين زمالء العمل

 يبدو إن هناك شي من عدم الثقة بيني وبين زمالء 
 لالعم

غالبا ما اشعر بالحاجة لقضاء وقت أطول من اجل 
 العائلة

  اشعر بالحاجة لقضاء وقت أطول من اجل العائلة

  اشعر أن وظيفتي مهددة من اآلخرين في الغالب اشعر أن وظيفتي مهددة من اآلخرين

 دية أعاني من الملل داخل الغرفة اإلرشا كثيرا ما أعاني من الملل داخل الغرفة اإلرشادية
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أعاني من غموض الدور وعدم  الثبات والوضوح 
 لمسؤوليات العمل

 أعاني من غموض الدور لمسؤوليات العمل

عندما اشعر بالتوتر أمارس نظام االسترخاء 
 العضلي بشد العضالت أوال ثم إرخائها

 عندما اشعر بالتوتر أقوم باالسترخاء العضلي 

 ر إلى الجوانب اإليجابية للموقف الذي أتعرض لهانظ انظر إلى الجوانب اإليجابية للموقف 
  :الفقرات المحذوفة 

 
 :الفقرات المضافة 

  أ شعر  بتبلد المشاعر  يكون الذهن أشبه بالخالي في الغالب

  أعاني من صعوبة اإلدراك  مكررة / المستقبل  أشعر باليأس من
/ أعاني من سوء توزيع الوقت إلنهاء المهمات 

  مكررة 
  

ى تنظيم الوقت لمواجهة مواقف الضغط ألجأ إل
  مكررة / النفسي 
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  الفقرات المحذوفة من االستبانة لعدم تحقيقها صدق األداة): 3(ملحق رقم 
  :تم حذف الفقرات التالية من مقياس الضغوط النفسية 

  البعد الجسمي

  كثيرا ما أعاني من الصداع  1
  حأعاني من اآلالم في معدتي من دون سبب واض  2

  أعاني كثيرا  من الدوخان  3
  أعاني من األلم في الصدر  4

  )العقلي والمعرفي(البعد النفسي 
  أي قرار أنا عاجز عن اتخاذ  1
  أجد صعوبة في االستمتاع بنشاطاتي اليومية  2

  أ شعر  بتبلد المشاعر  3
  عاطفيا أو انفعاليا أشعر إنني مستنزف  4
  أشعر  بالكسل  5

  جتماعيالبعد المهني واال

  .تؤدي الضغوط و األعباء المرتبطة بالعمل إلى شعوري بالضيق  1
  ال أعرف كيف أتصرف في المناسبات االجتماعية  2
  أعاني من  بعض الصعوبات في التعامل مع بعض القضايا المهنية  3
  الصداقة نحو زمالئي المرشدين اشعر بالدفء و  4
  أعاني من غموض الدور لمسؤوليات العمل  5
  أعاني من عدم احترام  طاقم العمل واألهالي لدور المرشد التربوي  6
  أعاني من نقص اإلمكانيات والتجهيزات الضرورية للعملية اإلرشادية  7
  أعاني من عدم وجود الخصوصية والسرية  في عملي  8
  ضرورية و لكنني ليس لدي تلك القوة للتغيير إن الحاجة إلى التغيير في العمل  9
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  نتائج معامل ارتباط بيرسون لصدق األداة ): 4(ملحق رقم 
  لمصفوفة ارتباط فقرات البعد الجسمي) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 1(جدول 

  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الفقرة  الرقم 

 0.000  **0.361 أتمزق أنني أحيانا أشعر 1

 0.000 **0.399  عند تعرضه لموقف ضاغطأشعر إن قلبي يخفق بسرعة  2

 0.000 **0.614  شيئا أشعر بالتعب الشديد حتى لو لم أفعل  3

 0.000 **0.501  أعاني من اضطراب في السمع 4

 0.000 **0.563  أعاني من اضطراب في البصر 5

 0.068 0.122 أعاني من فقدان الشهية  6

 0.000 **0.518 باإلمساك أحيانا أصاب  7

 0.000 **0.637  القيام بعمل ماأحاول يداي ترتجفان عندما أن حظأال 8

 0.000 **0.524  اإلسهال  من نوبات أحيانا أعاني  9

 0.002 **0.203 أعاني من النرفزة  10

 0.000 **0.684 أعاني من تشنج عضالتي  11

 0.000 **0.796 أعاني من صعوبة في التنفس 12

 0.000 **0.661 في الجسم أعاني من الخدر والنمنمة  13

 بدرجة تجعل العرق يتساقط مني بصورة أحياناارتبك   14
 تضايقني

0.584** 0.037 

 0.000 **0.727 أعاني من الشعور باالختناق  15
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

  لمصفوفة ارتباط فقرات البعد النفسي) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2(جدول 
الدالة  Rقيمة   الفقرة  الفقرة 

  اإلحصائية

 0.000 **0.393 أشعر باني سريع الغضب 1
 0.001 **0.211 شعر بالقلق دائماأ 2

 0.000 **0.638 أعاني من صعوبة النوم عند ذهابي إلى الفراش 3

 0.000 **0.641 )أحالم اليقظة ( أعاني من السرحان  4

 0.000 **0.764 أعاني من  الكآبة  باستمرار 5

 0.000 **0.751 نفسي فيأشعر بخيبة األمل  6

 0.000 **0.669 )صعوبة الدخول في النوم  (  من األرقأعاني 7

 0.000 **0.405 المستقبل أشعر باليأس من 8

 0.000 **0.575  ي بسهولة أبك  9

 0.000 **0.795 أشعر بالعصبية عندما أكون غير قادر على مواجهة موقف ضاغط 10

 0.000 **0.727 أشعر إنني حساس لدرجة غير طبيعية  11
 0.000 **0.686 أخاف من مواجهة أي أزمة أو محنة  12
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 0.000 **0.697 لجأ إلى كبت مشاعري بدال من إظهارهاأ 13

 0.000 **0.643 نقصني الثقة بالنفست 14

 0.000 **0.705 أعاني من ميل شديد إلى العزلة 15

 0.000 **0.701 أجد صعوبة في التعبير عن مشاعري لآلخرين 16

 0.000 **0.673 عرف كيف اعبر عن نفسي بوضوح أال  17

 0.000 **0.698 أحتاج إلى إخفاء أخطائي وعيوبي الواضحة  18
 0.000 **0.719 فقدان االهتمام واإلحساس بوجود اآلخرين حولي أعاني من   19

 0.000 **0.692 أعاني من الصعوبة في تذكر بعض األشياء  20

 0.000 **0.714  أعاني من نقد الذات 21

 0.000 **0.712 أعاني من الوحدة النفسية 22

 0.000 **0.677 أعاني من فقدان االهتمام باألشياء 23

 0.000 **0.642  صعوبة التفكيرأعاني من 24

 0.008 **0.670 الخوف بشكل مفاجئ ودون سبب واضحأعاني من  25

 0.000 **0.707  في الحياة وبشكل مؤكد انه ال فائدة ليأحيانا أشعر 26

 0.000 **0.781  أعاني من فترات عدم االستقرار 27
 0.000 **0.296  يجعلني االنتظار عصبيا 28

 0.000 **0.751 على آثير من األشياء التي افعلهاألوم الذات  29
 0.000 **0.664 أعاني من  ضعف قدرة  االستبصار  30

 0.000 **0.732 أعاني من التردد عندما أقدم على أي عمل 31

 0.000 **0.684  أعاني من صعوبة حسم أي موضوع يعرض أمامي 32

 0.010 **0.170 ا كنت أتمناهأصاب باإلحباط  حينما أقارن نفسي في الحاضر بم 33

 0.000 **0.623 أشعر غالبا إنني لم أحقق طموحاتي بسبب نقاط ضعفي 34

 0.000 **0.761 األشياءفقدان الرغبة في  35

 0.000 **0.649 أعاني من صعوبة اإلدراك  36

 0.000 **0.550   مخيفةألنها األماكن بعض أتجنب 37

 0.000 **0.602  أشعر أنى دون اآلخرين 38

 0.000 **0.737 النقد يجرح شعوري إلى حد كبير 39

 0.000 **0.732  اللوم يجرح شعوري إلى حد كبير 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

البعد االجتماعي لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(سون نتائج معامل ارتباط بير): 3(جدول 

  والمهني
الدالة  Rقيمة  الفقرة  الرقم 

  اإلحصائية

 0.001 **0.228 .أشعر أنني أستنفذ كل طاقتي في العمل 1

 0.000 **0.248  .االحتكاك المباشر باآلخرين يسبب لي الشعور بالتوتر النفسي 2



 
 

162

 0.000 **0.737 لني أكثر عصبيامشكالت العمل  تجع  3

 0.000 **0.263 .أشعر بالضيق عندما أذكر مهنتي أمام اآلخرين 4

 0.008 **0.175 .أشعر باإلحباط نتيجة الروتين في العمل 5

 0.000 **0.560 .أشعر بالضيق عندما ال يستمع المسئول عن عملي لوجهة نظري 6

 0.000 **0.673 آلخرينأعاني من حساسية زائدة في التعامل مع ا 7

 0.000 **0.282 أعاني من خجل وصعوبة في التعامل اآلخرين  8

 0.000 **0.308   االجتماعيةبحياتي ال أ ستمتع  9

 0.000 **0.647 أعاني من  بعض الصعوبات في التعامل مع بعض القضايا الشخصية  10

 0.000 **0.603  عن مشاعرياآلخرينمع المرشدين   الحديثصعوبة من أجد 11

 0.000 **0.267 أعاني من كثرة الخالفات األسرية 12

 0.001 **0.225  وطاقم المدرسة في حياتي الشخصية ةأعاني من تدخل اإلدار 13

 0.000 **0.327  يصعب علي أن استغل وقت فراغي 14

 0.037 **0.270  أعاني من الصعوبة في إيجاد أصدقاء  15

 0.017 *0.159 امل مع اآلخرينأعاني من الخجل في التع 16

 0.001 **0.221 زمالئي في العمل غالبا ال يتقبلون ما أقوم بعمله 17

 0.000 **0.516 أجد صعوبة في الحصول على مؤازرة من زمالئي في العمل 18

 0.000 **0.323 يبدو إن هناك شي من عدم الثقة بيني وبين زمالء العمل 19

 0.000 **0.402 ت أطول من اجل العائلةشعر بالحاجة لقضاء وقأ 20

 0.002 **0.205  اشعر أن وظيفتي مهددة من اآلخرين 21

 0.013 *0.164  يعاملني رئيسي بشي من التسلط والقسوة  22

 0.001 **0.215 كثيرا ما أعاني من الملل داخل مكتبي اإلرشادي 23

 0.000 **0.329 أعاني من ضعف التركيز أثناء الجلسة اإلرشادية 24

 0.008 **0.691  أعاني من االنزعاج وقلة الهدوء في عملي 25

 0.000 **0.716  أعاني من الملل داخل الغرفة اإلرشادية 26

 0.000 **0.451 أعاني من ضعف التركيز أثناء الجلسة اإلرشادية 27

 0.037 *0.138 أخاف من الفشل في حياتي المهنية 28

 0.004 **0.193 ي  خالل الدوامأعاني من تشتت انتباه 29

 0.000 **0.595 أعاني من مشكلة تأجيل ما يفترض أن افعله اليوم إلى الغد 30

 0.000 **0.604 أعاني من حرمان التقدير والثناء على مجهودي من قبل اإلدارة المدرسية  31

 0.000 **0.604  وطاقم المدرسة في عملي بطريقة غير مهنيةةأعاني من تدخل اإلدار 32

 0.000 **0.530 ما  القيام بعملأثناء متوترا للغاية أكون 33

 0.000 **0.523   يدفعني لالستمرار مستقبالو يعطيني النشاط في الحياة اإلرشاد ال إن 34

 0.000 **0.375 عندما أتعرض لمواقف ضاغطة فأنني ال أستطيع التعامل معها  35

 0.000 **0.414 ي ياي عمل مهما كان اشعر بالتعب واإلرهاق عند قيام 36
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 0.002 **0.204  أعاني  من ضغط متواصل للعمل في كل دقيقة دونما فرصة للراحة 37

 0.000 **0.519 أعاني من سوء توزيع الوقت إلنهاء المهمات  38

 0.000 **0.440 أجد صعوبة بالغة في التوفيق بين كثرة اإلنتاجية ونوعية العمل 39

 0.000 **0.363 .ن العمل الذي أقوم به ال قيمة لهأشعر بأ 40

 0.000 **0.327  األفضلإنهاإنني ال أقوم بعملي بالطريقة التي اعتقدها   41
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 إعادة ستراتيجيةالمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation( معامل ارتباط بيرسون نتائج): 4(جدول 

  البناء المعرفي وتنظيم الوقت
الدالة  Rقيمة  الفقرة  الفقرة 

  اإلحصائية

 0.000 **0.529 أقلل من ضغطي النفسي من خالل التحكم بطريقة تفكيري 1

 0.000 **0.631   الحصول على األفضل مرة أخرىعندما أواجه فشال اقنع نفسي بأنني أستطيع 2

 0.000 **0.615 ألجأ إلى تنظيم الوقت لمواجهة مواقف الضغط النفسي 3

 0.000 **0.658 عندما أكون متوترا الجأ إلى التخطيط لنشاطات معينه واعمل على تنفيذها  4

 0.000 **0.629  أعمل على التحكم بأفكاري وانفعاالتي عندما أتعامل مع موقف مخيف 5

 0.000 **0.553 قنع نفسي بان األمور ستكون على ما يرام عندما أكون متوتراأ 6

 0.000 **0.525  عندما أتعرض للضغط النفسي الجأ إلى تنظيم مصاريفي المالية 7

 0.000 **0.618  ألجأ إلى التفكير اإليجابي عندما أتعرض للضغط النفسي 8

 0.000 **0.647 لجأ إلى تنظيم واجباتي اليوميةأ عندما أتعرض للضغط النفسي  9

 0.000 **0.484 عندما أتعرض للضغط النفسي فاني أتجنب القيام بأشياء كثيرة في وقت ضيق 10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed  
ستراتيجية ضبط المصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 5(جدول 

  )االسترخاء ( ومراقبته التوتر
الدالة  Rقيمة   الفقرة  الرقم

  اإلحصائية

 0.000 **0.668 خذ بعض الراحةأعندما أكون متوترا استلقي لفترة قصيرة و 1

 0.000 **0.734 فأنني أقوم باالسترخاء بهدوء والتنفس ببطءعندما أعاني من الضغط النفسي  2

 0.000 **0.742 عندما أكون منفعال أتنفس تنفسا عميقا 3

 0.000 **0.747 نظم تنفسي لضبط ذاتيأعندما أكون خائفا   4

 0.000 **0.684 عندما اشعر بالتوتر أقوم باالسترخاء العضلي 5

 0.000 **0.503 أ إلى وقف  تفكيري في الموضوع المهددلجأعندما أتعرض لموقف مهدد فاني  6

 0.000 **0.552 أغمض عيني بشدة عندما أتعرض لموقف ضاغط 7

 0.000 **0.529 أفكر بالمشكلة من جميع جوانبها ألفهمها أكثر 8

حتاج وقتا طويال لمالحظة أفكاري أعندما أتعرض للضغط النفسي ، فاني   9
 ومشاعري

0.459** 0.000 
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 0.000 **0.568 خفض من توتري من خالل المواجهة المباشرة لمصدر التوترأ 10

 0.000 **0.614  انظر إلى الجوانب اإليجابية للموقف الذي أتعرض له   11

 0.000 **0.595 ني أفكر بهدوء وأحاول أن افهم الموقف ككل إعندما يواجهني موقف ضاغط ، ف 12

 0.000 **0.593 لضاغط للتعرف على األسباب التي أدت إليهألجأ إلى تنظيم عناصر الموقف ا  13
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed  
اتيجية البحث سترالمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 6(جدول 

  عن الدعم االجتماعي
الدالة  Rقيمة  الفقرةالرقم 

  اإلحصائية

 0.000 **0.674 أبحث عن شخص مقرب وأتحدث إليه عندما أكون متوترا 1

 0.000 **0.677 أتحدث مع عائلتي طلبا للمساعدة عند شعوري بالضغط النفسي 2

دعم االجتماعي من عندما أتعرض لضغط نفسي ، فاني أحاول الحصول على ال 3
  األصدقاء

0.779** 0.000 

 0.000 **0.455 أحتفظ بعالقات طيبة مع زمالئي في العمل 4

 0.000 **0.675 تواجهني  أطلب  المساعدة من شخص متخصص في حل المشكلة التي 5

 0.000 **0.645  أتحدث إلى أحد األقرباء  بخصوص الموقف الذي أعاني منه 6

 0.000 **0.707  ا يفعلونه في األوضاع المشابه أ سأل اآلخرين عم 7

 0.000 **0.714  تفيدني مناقشة اآلخرين في  تحقيق أدراك  أوسع للمشكلة  8

 0.000 **0.667   بقضاء وقت مع أصدقائي عندما أواجه موقفا ضاغطا ح أرتا  9

 على اآلخرين في اتخاذ القرارات وحل مشكالتي الخاصة عند تعرضي د أعتم 10
  وقف ضاغطلم

0.461** 0.000 

 0.000 **0.599  أنخرط بالنشاطات  االجتماعية عندما أكون متوترا  11
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

ستراتيجية حل المصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 7(جدول 

  المشكالت
الدالة  Rقيمة   الفقرة  الرقم 

  اإلحصائية

أستخدم األسلوب العلمي في حل المشكالت عندما أعاني من الضغط  1
 النفسي

0.647** 0.000 

 0.000 **0.725 عندما أواجه مشكلة فأنني اخذ بعين االعتبار البدائل المحتملة للحل 2

 0.000 **0.746 عندما تواجهني مشكلة الجأ إلى التفكير بالنتائج المحتملة  3

 0.000 **0.611 أفكر في الموضوع كثيرا وانشغل به حتى أجد الحل المناسب  4

 0.000 **0.716 أقوم بجمع معلومات عن المشكلة التي تواجهني 5

 في كيفية أطور مهاراتي في حل المشكالت من خالل مالحظة األخريين 6
  مواجهتهم لما يعترضهم من مشكالت

0.641** 0.000 
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 0.000 **0.726 ألجأ إلى التفكير بأسلوب حل المشكالت للتعامل مع الضغط النفسي 7

 0.000 **0.756  ألجأ إلى تقييم الخطوات التي أمارسها في حل المشكلة 8

 0.000 **0.699  عندما تواجهني مشكلة أتوقع ما ستؤول إليه من نتائج  9

 0.000 **0.718   أضع خطة لحل المشكلة وأنفذها   10

 0.000 **0.687  أستفيد  من خبراتي السابقة في حل المشكلة الحالية  11

 0.000 **0.691  أستخدم  التحليل المنطقي لمواجهة المشكلة  12

 0.000 **0.676  أغير خططي لتتوافق مع المشكالت الجديدة 13
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

سـتراتيجية  المـصفوفة ارتبـاط فقـرات    ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 8(جدول 

  هالتمارين الرياضية والترفي
الدالة  Rقيمة  الفقرة  الرقم 

  ئيةاإلحصا

 0.000 **0.660 )الركض( أقلل من ضغطي النفسي من خالل الجري  1

 0.000 **0.662 ألجأ إلى السباحة عندما أتعرض لموقف ضاغط 2

 0.000 **0.600 ستحم  بماء باردأعندما تواجهني مشكلة معقدة  3

 0.000 **0.601 أمشي  لفترة من الوقت عندما أكون متوترا 4

 0.000 **0.738 لتمارين الرياضية عندما أكون متوتراأقوم بأداء بعض ا 5

 0.000 **0.770 ألجأ إلى ممارسة العاب رياضية عندما أتعرض للضغط النفسي 6

 0.000 **0.637  أتعرض للضغط النفسي إلى النادي الصحي ألجأ 7

 0.000 **0.372 أقوم بمشاهدة البرامج التلفزيونية عندما اشعر بالتوتر 8

 0.000 **0.654 أتعرض  لموقف ضاغط ألجا إلى الرقص أو سماع الموسيقىعندما   9

 0.000 **0.641  شعر بالتوترأأ ذهب  مع أصدقائي في نزهة عندما  10

 0.000 **0.651 أ ستمع إلى المذياع عندما أتعرض للضغط النفسي  11

 0.000 **0.665 ألجأ إلى الذهاب إلى السينما عندما أكون متوترا 12

 0.000 **0.644  ذهب إلى المنتزهات والحدائقأعندما أكون متوترا فاني  13
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

سـتراتيجية  اتبـاط فقـرات   لمـصفوفة ار ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 9(جدول 

  االنشغال الذاتي
الدالة  Rقيمة  الفقرة الفقرة 

  اإلحصائية

 0.000 **0.576 شغل نفسي بعمل آخرأعندما أتعرض للضغط النفسي  1

 0.000 **0.576 ألجأ إلى النوم عندما اشعر بالتوتر 2

 0.000 **0.624 ألجأ إلى التدخين عندما أتعرض إلى الضغط النفسي 3

 0.000 **0.663 لجأ إلى استخدام األقراص المهدئة عندما اشعر بالضغط النفسيأ 4

 0.000 **0.652 ألجأ إلى شرب القهوة والشاي عندما يواجهني موقف ضاغط 5



 
 

166

 0.000 **0.630 أفكر بأي شي آخر غير المشكلة المسببة للضغط النفسي 6

 0.000 **0.655 أفرط في تناول الطعام عندما أكون متوترا 7

 0.000 **0.406  ألجأ إلى البكاء عندما يداهمني موقف ضاغط  8
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

ـ ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 10(جدول  سـتراتيجية  ااط فقـرات  لمصفوفة ارتب

  استخدام وسائل الدفاع والتعبير
الدالة  Rقيمة  الفقرة الرقم 

  اإلحصائية

 0.000 **0.570 عندما أكون في موقف ضاغط الجأ إلى تخيل موقفا أكثر أمنا 1

 0.000 **0.659 ، أنكر الوضع الذي أعيش فيهعندما تواجهني ظروف مؤلمة 2

 0.000 **0.675  ا أمر بموقف ضاغطألجا إلى أحالم اليقظة عندم 3

 0.000 **0.687 ألجأ إلى اللعب بالعاب ال تناسب عمري عندما أتعرض للضغط النفسي 4

 0.000 **0.493 أتخيل نفسي إنني أقوم بإجراءات فعالة ضد الموقف الضاغط الذي أعاني منه 5

 0.000 **0.576 برر موقفيأعندما يواجهني موقف ضاغط  6

 0.000 **0.471  ى الرسم  عندما يواجهني موقف ضاغطألجا إل 7

 0.000 **0.547 أ سترجع الماضي عندما تواجهني مشكلة معقدة 8

 0.000 **0.699  أتقمص أدوارا عديدة ومختلفة عندما أتعرض لموقف ضاغط  9

 0.000 **0.607 أغادر المكان الذي حدث فيه الموقف الضاغط 10

 0.000 **0.658 عن أفراد أسرتيأغلق باب غرفتي وانعزل   11

 0.000 **0.646 أ صمت وال أتحدث مع أحد عندما أكون متوترا 12

 0.000 **0.636 جلس لفترات زمنية طويلة دون ممارسة أي نشاطأعندما أكون منفعال ،  13

 0.000 **0.664 اخذ إجازة عندما أآون متوترا 14
 0.000 **0.634 هاز االتصال عندما أتعرض لموقف ضاغط  أقوم بإغالق ج 15

 0.000 **0.552 أقوم بإخفاء مشاعري عندما أتعرض للضغط النفسي 16

 0.000 **0.358 عندما أكون متوترا ، اعبر عن أفكاري ومشاعري بحرية لمن يحيط بي 17

 0.000 **0.415 أكشف عن مشاعري الشخصية الخاصة لتخفيف الضغط النفسي لدي  18

 0.000 **0.598 ن بشي من العصبية عندما اشعر بالضغط النفسيأعامل اآلخري  19

 0.000 **0.501 أقوم بإخفاء مشاعري عندما أتعرض للضغط النفسي  20

 0.000 **0.617 أقوم بضرب الحائط أو ركل الباب عندما أتعرض للضغط النفسي 21

ت ألجأ إلى لوم األخريين وتأنيبهم عندما يواجهني موقف ضاغط في حاال 22
  الفشل

0.694** 0.000 

 0.000 **0.516  ألجأ إلى الكتابة عندما يواجهني موقف ضاغط 23
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
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ستراتيجية البعد المصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 11(جدول 

  الديني
الدالة  Rقيمة  الفقرة  الرقم 

  اإلحصائية

 0.000 **0.760 عندما أكون متوترا) اإلنجيل/ القران الكريم(أقرا  1

 0.000 **0.736 أصلي عندما أكون متوترا 2

 0.000 **0.511 أدعو أو أتضرع إلى اهللا عندما أكون متضايقا 3

 0.000 **0.645 ألجأ إلى الفقهاء أو رجال الدين عندما أكون متوترا 4

 0.000 **0.498  أ ستعين  بالصبر  واسلم  أمري إلى اهللا 5

 0.000 **0.611 عندما أكون متوترا) الكنيسة/ المسجد ( ألجأ إلى  6

 0.000 **0.717  ألجأ إلى االستغفار عند تعرضي لموقف ضاغط  7

 0.000 **0.634   يمتحنني وان هذا قضاء وقدرأ شعر إن اهللا 8

 0.000 **0.658    إلى الرقية الشرعية عندما أآون متوتراألجأ  9

 0.000 **0.354  ألجأ إلى قراءة األبراج والروحانيات  عندما أكون متوترا 10

 0.000 **0.353  ألجأ إلى المشايخ لفك السحر عندما أكون متوترا  11
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed  
ستراتيجية المصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 12(جدول 

  التقبل والثقة
الدالة  Rقيمة  الفقرة الرقم 

  اإلحصائية

 0.000 **0.754 سي وأحاول تصحيح أخطائي عندما أتعرض للضغط راجع نفأ 1

 0.000 **0.737 أواجه الموقف الصعب من خالل التحدث مع نفسي 2

 0.000 **0.720 عندما أواجه مشكالت ، فاني اقبل أخطائي 3

 0.000 **0.658 عندما أكون تحت ضغط نفسي ألجا إلى اختبار صحة تفكيري  4

 0.000 **0.514 را اشعر بأن أخطائي هي سبب توتريعندما أكون متوت 5

عندما يواجهني موقف ضاغط فاني الجأ إلى خبرات النجاح الماضية في التعامل  6
 مع ذلك الموقف

0.756** 0.000 

 0.000 **0.790 أستفيد من أخطائي الماضية للتعامل مع الموقف الضاغط بنجاح 7

 0.000 **0.797  مع نفسي بشكل إيجابيأواجه الموقف الصعب من خالل التحدث 8

 0.000 **0.648  أعالج المشاكل بروح من التفاؤل واإليجابية  9

 0.000 **0.619  أفكر بهدوء  بعيدا عن التوتر  10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

  
  
  
  



 
 

168

 ومقياس مقياس الضغوطات النفسيةفقرات ل الثبات كرونباخ ألفا نتائج معامل ):5(ملحق رقم 

  . التكيف مع الضغوطات النفسيةاستراتيجيات
  مقياس الضغوطات النفسيةفقرات ل الثبات كرونباخ ألفانتائج معامل ): 13(جدول 

الفقر

  ة 

  الدالة اإلحصائية Rقيمة 

 0.835 البعد الجسمي 1

 0.963 البعد النفسي 2

 0.863 البعد االجتماعي والمهني 3

 0.973 الدرجة الكلية
  

  مقياس استراتيجيات التكيف مع الضغوطات النفسيةفقرات ل الثبات كرونباخ ألفانتائج معامل ): 14(جدول 
الفقر

  ة 

  معامل الثبات المجال

 0.913  ستراتيجية استخدام وسائل الدفاع والتعبيرا 1

 0.910  ستراتيجية حل المشكالتا 2

 0.881  ستراتيجية التقبل والثقة ا  3

 0.878  هستراتيجية التمارين الرياضية والترفيا 4

  ومراقبتهستراتيجية ضبط التوترا 5
  )االسترخاء(

0.861 

 0.856 ستراتيجية البحث عن الدعم االجتماعيا 6
 0.812  ستراتيجية البعد الدينيا 7
 0.785 إعادة البناء المعرفي وتنظيم الوقتستراتيجيةا 8
 0.733  ستراتيجية االنشغال الذاتيا  9

 0.953 الدرجة الكلية
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