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 أساليب مواجهة الضغوط لدي طالب المرحلة الثانوية  

 وعالقتها بجودة الحياة والتفاؤل 

 

 الباحث /عثمان حسن خليل محمد 

 

 إشراف

 ***رباب عبدالمنعم سيف د /                                   **أ. د / سناء محمد سليمان

 

 المستخلص

يهدف  هذا البحث الي معرفة  العالقه بين اساليب مواجهة الضغوو  ججغو ا الحيغاا جاالؤلغالد  لغد   غال  

(  الب ج البغه  مغن  غال  المرحلغه الثانويغه  جالغذ 308المرحله الثانويه ، جقد تكونت عينة الدراسة من )

تم بناء مقياس اساليب مواجهة الضوو  ججو ا الحياا جالؤلالد  (عاما  ج 18-16يؤراجح اعمارهم مابين) 

ج اسؤمارا المسؤو  االجؤماعي جالثقافي جتم الؤحقق من الصغد  جالثبغاأل و جاأل البحغث  جرتهغرأل نؤغا   

الؤحليل االحصا ي ججو  عالقه بين اساليب مواجهة الضوو  ججو ا الحيغاا لغد   غال  المرحلغه الثانويغه 

ن اسغاليب مواجهغة الضغوو  جالؤلغالد  لغد   غال  المرحلغه الثانويغه جججغو  عالقغه بغين جججو  عالقه بغي

اساليب مواجهة الضوو  جالمسؤو  االجؤماعي جالثقافي  لد   ال  المرحله الثانويه جججغو  عالقغه بغين 

 الؤلالد جالمسؤو  االجؤماعي جالثقافي  لد   ال  المرحله الثانويه.

 

  الؤلالد-جو ا الحياا -ساليب مواجهة الضوو  مفتاحيه :االكلمات ال 

 -مقدمة البحث  :

إن ما تشهدا  المجؤمعاأل حاليا من تطور تكنولوجي جانلجار معرفي  جتويراأل اقؤصا يه ،جعلت افرا ها 

تواجه تحدياأل كبيرا جضوو ا مؤزايدا ،جتخؤلف اسؤجابت االفرا  ازاء هذا الضوو  جالؤحدياأل ،فمنهم 

القلق جيؤ   به الي اكؤئا  يعؤزد من خالد الناس جما جرا هم  من ضوو  ، جمنهم من من يحؤويه 

يحاجد الؤأقلم قدر المسؤطاع حؤي تمر االزمه  جيؤبدد الحاد من تلقاء نلسه ،جهناك من يؤصدى بجسارا 

يعمل لهذا الضوو  جاالزماأل ،جير  ان كل المشكالأل نسبيه جيؤمن بان المحن الراهنة ينبوي ان تمر ج

جاهدا مسؤوال كل ما لديه من مهاراأل جخبراأل سابقه جافكار بناء محاجال تويير المواقف الصعبة الؤي 

يؤعرض لها ،ليسؤعيد فاعليؤه النلسية ، جيعو  بنلسه الي حاله من الهدجء النلسي جاالتزان االنلعالي 

من الشخصية القوية الؤي  ،جهؤالء هم من يمؤلكون اكثر الخصا ص النلسية اهميه في تشكيل نمط خاص

 (. 2:  2009ال تخضع للظرجف جال تسؤسلم لللشل .)هبه سامي ،
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إن علماء  النلس تجاهلوا الجوانب االيجابية لد  االنسان لعقو   ويله جكان جل اهؤمامهم بالجوانب        

 ئا  في(  راسة جبحث عن الوضب جالقلق جاالكؤ136728توجد )   2000- 1887السلبية فمنذ عام 

الي ان الحظ علماء النلس ان احداث الحياا الضاغطة  41 -16عن الجوانب االيجابية بنسبة 8659مقابل 

ال تؤ   بالضرجرا الي االكؤئا  جالعزلة بل ان بعض هذا الخبراأل يمكن ان تحقق هدفا ما جتعيد بناء 

شخصياتهم  فيظهر معني الحياا    الذاأل جتؤ   الي نؤا   ايجابيه  فكثيرا ما تصنع المحن الرجاد  جتصقل

جتنمو مهاراأل جيدا للمواءمة جتلرز بعض المصا ر االجؤماعية  جتعرف بقيمة العالقاأل االجؤماعية من 

خالد الؤكيف المعرفي للضوو ، فقد اكدأل الخبرا  الواقعية  علي ان االنلعاالأل االجؤماعية توجد ايضا 

علماء النلس بالخبرا الذاتية االيجابية جالسماأل جالعا األ اثناء الضوو  المزمنة ،جلذلك بدا اهؤمام 

الشخصية االيجابية ونها تؤ   الي تحسين جو ا الحياا  جيجعل للحياا قيمه جتحود  جن االعراض 

المرضية الؤي تنشا عندما ال يكون للحياا معني جتنمي االبداع جمرجنة الؤلكير جحل المشكالأل جتقدير 

وو  الناتجة عن االضطراباأل العضوية  جالنلسية جتسهل الؤقدم جاكسا  المعارف الذاأل جتخلف اثار الض

: 2006، جتوسع بؤرا اهؤمامه ، جتدفع االشخاص الي زيا ا انما  السلوك االجؤماعي .)اميرا  ه بخش:

1.) 

 -واسئلته: مشكلة البحث 

 ، جنظرا لما يمكن ان يالقيه شبا  إن مرحلة الؤعليم الثانو  من اهم مراحل الؤعليم الهامه في حياا الطال

هذا المرحلة من ضوو  نلسيه ناتجه عن فقدان القيمة جالمعني للحياا اج ججو  هدف حقيقي لحياتهم مما 

يمثل عا قا  جن  االسؤمؤاع بالحياا اج االنجاز، جالطلبة في المرحلة الثانوية  بحاجة ماسة إلى تحسين 

ل على زيا ا شعورهم بالسعا ا جالطمأنينة جبث رجح الؤلالد حياتهم لألفضل  ، جذلك من خالد العم

جاومل في حياتهم المسؤقبلية ، فعند شعورهم بجو ا الحياا جالؤلالد  تنبع لديهم رجح العزيمة جاإلصرار 

على مواصلة مشوارهم الؤعليمي لكى تنبع لديهم رهداف ج موحاأل في حياتهم يسعوا إلى تحقيقها  جتزيد 

واجهة الضوو  لكونهم اللئة الؤي يجب رن تحظى باهؤمام كبير في جميع مجاالأل حياتهم القدرا علي م

الصحية جالنلسية جاوسرية االجؤماعية كونها مرحلة الؤعليم قبل الجامعي ،فاذا زا أل اساليب مواجهة 

لد لدى الضوو   قد يزيد من مسؤو  الؤحصيل الدراسي جيزيد جو ا الحياا جبذلك قد تز ا   رجة  الؤلا

الطلبة بوجه عام ج في المرحلة الثانوية بوجه خاص  جهذا االنعكاس يصب في مصلحؤهم بالدرجة اوجلى 

 من خالد زيا ا اهؤمامهم بدرجسهم جكيلية إ ارا جقؤهم جتحسين عالقاتهم بأسرهم.

 -ولهذا يحاول  البحث الحالي   االجابة على األسئلة اآلتية :

 ليب مواجهة الضوو  ج جو ا الحياا   لد   ال  المرحلة الثانوية ؟ ما العالقة  بين  رجة  اسا -1

 ما العالقة  بين  رجة  اساليب مواجهة الضوو   جالؤلالد  لد   ال  المرحلة الثانوية ؟ -2

 ما العالقة بين اساليب مواجهة الضوو   جالمسؤو  االجؤماعي جالثقافي لألسرا ؟  -3

 جؤماعي جالثقافي لألسرا ؟ ما العالقة بين  الؤلالد جالمسؤو  اال -4
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 -مصطلحات البحث اإلجرائية :

تضمنت  الدراسة الحالية  عد  من المصطلحاأل النلسية ، جقام الباحث بؤحديد الملاهيم المحد ا لؤلك 

 المصطلحاأل ، جذلك بالرجوع إلى او   النلسي  جالؤراث النظر  . 

 ( Stress Coping Stylesاساليب مواجهة الضغوط ) -1

يعرف  الباحث اساليب  مواجهة الضوو  بانها )هي تحدى المشكلة رج الهرج  منها ، جاتخاذ خطواأل  

لمنع حدجثها مرا رخرى جمن الممكن رن تؤضمن اإلقدام جاإلحجام ، المقاجمة رج الؤجنب جهى رساليب 

الؤي تواجهه مواجهة المشكلة جالبحث عن حل لها ، جهى إجراءاأل يؤخذها اللر  من رجل حل المشكلة 

جمن ثم العو ا إلى الوضع االنلعالي الطبيعي  ، جفى العا ا تكون هذا اإلجراءاأل نؤيجة عملية تقييم اللر  

للموقف الذى يمر به ركثر من كونها صلة ثابؤة  جيحد ا  الباحث اجرا يا بانها الدرجة الؤي يحصل عليها 

 الطالب علي مقياس اساليب مواجهة الضوو .

 (  Quality Of Life (حياة جودة ال -2

يعرف  الباحث جو ا الحياا بانها هي) مجموعة تقييماأل اللر  لجوانب حياتهم اليومية في جقت محد  جفي  

تل ترجف معينه جا راكه لمكانؤه ججضعه في الحياا في محيط المنظومة الثقافيه جالقيمية الؤي يعيشون 

اتهم في ضوء تقييمهم لبعض الجوانب جهي الرضا عن الحياا فيها جعالقة ذلك باهدافهم جتوقعاتهم جاهؤمام

جاالنشطه المهنيه جانشطة الحياا اليوميه ج السعا ا ج االعراض النلسيه ج الصحه البدنيه ج المساندا 

جالعالقاأل االجؤماعيه جالحاله الما يه جيعرف الباحث جو ا الحياا  إجرا ياً بأنها رضا  الب المرحله 

لحياا الؤى يعيشها جالؤأقلم معها فى كافة مجاالأل الحياا ،ج يشعر من خاللها بالسعا ا الثانويه  عن ا

 جالطمئانينة ( جيحد ا الباحث  اجرا يا بانها الدرجه الؤي يحصل عليها الطالب علي مقياس جو ا الحياا.

 optimism التفاؤل :-3

يؤوقع االفضل  جينؤظر حدجث  الخير  ير  الباحث الؤلالد  بأنه) نظرا اسؤبشار للمسؤقبل تجعل اللر 

جيرنو الي النجاح  جيسؤبعد ماخال ذلك( جيحد ا الباحث  اجرا يا بانه الدرجه الؤي يحصل عليها الطالب 

 علي مقياس الؤلالد.

 االطار النظري ودراسات سابقه

 اوال: االطار النظري 

 ( Stress Coping Stylesالمحور االول :اساليب مواجهة الضغوط:) 

 -اوال:الضغوط النفسيه:

اصطالح الضوط النلسي اج االجها  اسؤعارا الباحثون من مجاد الليزياء حيث يعبر عن القوا الؤي تقع 

علي سطح من السطوح اج جسم من االجسام كما يطلق عليه البعض مصطلح االنعصا  ،جيشير قاموس 

ن تكلي لن تسبب توترا اج تلككا في انجلش الي الضوط النلسي  علي انه قوا ما يه جاقعه علي الكا 

شخصيؤه ،جعندما تكون هذا القوا المؤثرا كبيرا فان تاثيرها علي شخصية اللر  تكون بنلس القدرا 

،جيعرف البعض الضوط بانه ضوط انلعالي غير سو  يخبرا اللر  في اسؤجابؤه لالحبا األ الؤي يؤعرض 
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ليشمل كل الظرجف الؤي تواجه الكا ن اج تعؤرض  لها في بيئؤه جقد يعمم بعض العلماء هذا المصطلح

 ( 27: 2012اشباع  جافعه جارضاء حاجاته.)نجالء محمد عبد المعبو ،

 -مفهوم الضغوط :

إن مصطلح الضوو  ال يعني الشيء نلسه بالنسبة لعلماء النلس ، جتكمن المشكلة الر يسية في  

( ليس شيئًا ملموًسا Hypothetical constructإيجا  تعريف محد  للملهوم جذلك ونه تكوين فرض )

جاضًحا ؛ فوالبًا ما يُسؤدد على ججو  الضوو  من خالد اسؤجاباأل سلوكية معينة ، جمن هنا تعد أل 

جتباينت تعريلاأل الباحثين تبًعا للؤوجهاأل النظرية الؤي يؤبناها كل منهم ، جفيما يلي الملاهيم المخؤللة 

 للضوو .

 -: تعريف الضغوط في اللغة

(  ضوطة ضْوطًا : ر  عصرا جزحمه ، جضوط الدم في 381جاء ملهوم الضوط في المعجم الوجيز )

 (.48،  2013الطب هو الضوط الذ  يحدثه تيار الدم على جدار اوجعية.)رحمد سمير صديق، 

 تعريف الضغوط اصطالًحا :

من اوحداث ( إلى رن الضوو  ما هي إال سلسلة 86، 2000ذهب)علي عبد السالم علي، 

الخارجية الؤي يواجهها اللر  نؤيجة تعامله مع البيئة المحيطة به، جالؤي تلرض عليه سرعة الؤوافق في 

 مجابهؤه لهذا اوحداث لؤجنب اآلثار النلسية جاالجؤماعية السلبية ، جالوصود إلى تحقيق الؤوافق.

، انلعالية اجؤماعية ، اقؤصا ية ان الضوط هو إجها  نلسي جبدني رج توتر نؤيجة رحداث فيزيا ية  

ججتيلية ، رج هي تلك الظرجف جالخبراأل الؤي يجد اللر  صعوبة في مواجهؤها رج االنسحا  

 (Colman Andrew M,,2001, 711منها.)

رن الضوو  حالة تحدث عندما يواجه اوفرا  رحداثًا يدركونها على رنها تهد  ججو هم الجسمي جالنلسي ، 

كدين من قدرتهم على الؤعامل مع هذا اوحداث ، جتشمل الضوو  اوحداث البيئية الؤي جيكونون غير مؤأ

تدرك على رنها مهد ا )مثيراأل الضوو ( جاسؤجاباأل اوفرا  لها )اسؤجاباأل الضوو (.)عبد الحليم 

 (.267، 2009محمو  جآخرجن،

نؤيجة اخؤالف ججهاأل النظر ، من خالد العرض السابق نجد تعد  الؤعريلاأل الؤي تناجلت الضوط النلسي 

جيجدر بنا اإلشارا إلى رن علماء النلس قاموا بعرض ثالثة  ر  في جصلهم للضوو  ، يمكن جصلها 

 على رنها: 

( : جيظهر الضوط كُمنَبَّه خارجي في مواقف مثل : فقْدأل حقيبؤي ، لدّ  ثالثة Slimulusمثير ) (1

هي في مجملها رمور تؤعلق بالبيئة الخارجية ، ر  امؤحاناأل اوسبوع المقبل ، تحطمت سيارتي ... ج

 منبهاأل خارجية ليس لللر   خل فيها.

( : جيوصف هنا الضوط كاسؤجابة ، جتصنف االسؤجابة إلى ثالثة مكوناأل Responseاسؤجابة ) (2

ا : )معرفية ، نلسية ، سلوكية( ، جتكون اسؤجابة اللر  كاآلتي : لدّ  مشكلة كبيرا ، رشعر رن هناك ضوو ً 
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كثيرا تحيط بي ... جيعؤبر ججو  المشاعر السلبية محد  السؤجاباأل الضوو  ، ر  رن الضوط نات  عن 

 تقدير اللر  على رنه ضاغط.

(: جينشأ الضوط نؤيجة تلاعل Person – situation interactionالؤلاعل بين اللر  جالموقف ) (3

السابقين من حيث النظر للضوط كُمنّبه ، جاسؤجابة ، فهو اللر  مع البيئة ، جهذا الرر  يجمع بين الرريين 

 (.18: 17،  2013يجمع بين كليهما . )زكية ميال  جابر ،

 ((Quality of lifeالمحور الثاني :جودة الحياه 

 -لمفهوم جودة الحياة : اوال: النشأة والتطور

ما حظيت باإلهؤمام الواسع سواء على  من الملاهيم الؤى نا راً  Quality of lifeيعؤبر ملهوم جو ا الحياا 

مسؤوى االسؤخدام العلمى فى حياتنا اليومية بهذا السرعة ، غير رن مسؤخدمى هذا الملهوم لم يؤلقوا بعد 

على معنى محد  لهذا المصطلح ، جقد يرجع ذلك إلى حداثة الملهوم على مسؤوى الؤداجد العلمى الدقيق ، 

العديد من العلوم : فى مجاالأل الطب جعلم اإلجؤماع جاإلقؤصا  جحديثاً جتطر  هذا الملهوم لالسؤخدام فى 

فى مجاد علم النلس حيث يسؤخدم رحياناً للؤعبير عن الرقى فى مسؤوى الخدماأل على إشباع حاجاتهم 

 (.3:  2005المخؤللة)عا د اوشود ، 

حياا ( ، جمن ثم اسؤقرأل اسؤخدم مصطلح جو ا الحياا فى بعض البحوث العربية بإسم ) نوعية ال     

الدراساأل العربية على إسؤخدام المصطلح ) جو ا اللر  اإلنلعالية مع الحياا ( ، جقد تناجله الباحثون فى 

المجاالأل العلمية المخؤللة كل من ججهة نظرهم المؤخصصة ، فالعنصر  اوساسى فى كلمة جو ا 

(Quality  يؤضح فى عالقة اإلنلعالية مع المحيطين به ) جهذا العالقة قد تؤوسطها مشاعر جرحاسيس ،

( .جاسؤنا اُ لما سبق يسؤنؤ  الباحث بأن  65:  2006اللر  جمدركاته ) محمو  منسى ؛ على كاتم ، 

ملهوم جو ا الحياا مؤعد  ، فهو يعؤمد على عد  كبير من الجوانب جاوبعا  المؤعلقة بالحالة الصحية 

،فأصبح هناك تزايداً كبيراً جاهؤماماً  جغيرها من الجوانب اوخرىجالنلسية جاالجؤماعية جاالقؤصا ية 

جاسعاً ، جتصاعد ملحوت فى  راساأل جو ا الحياا ، رج ملهوم جو ا الحياا من الباحثين المهؤمين بهذا 

المجاد ، مما يعكس الدجر اإلسؤراتيجى وهمية جتأثير جو ا الحياا على حياا اللر  جالمجؤمع ، فهو ملهوم 

 عى قابل للؤحقق التبا ه بمؤطلباأل المعيشة اوساسية . جاق

 ثانيا:االتجاهات الرئيسيه في تعريفات جودة الحياه

 -هناك ثالثة اتجاهاأل ر يسية فى تعريف جو ا الحياا هى :

 االتجاا االجؤماعى  -ر 

 االتجاا الطبى  -  

 االتجاا النلسى  -ج 

حيث يعرف رصحا  االتجاا االجؤماعى "جو ا الحياا" من منظور يركز على اوسرا ، جالمجؤمع ،  

جعالقاأل اوفرا  ، جالمؤطلباأل الحضارية ، جالسكان ، جالدخل ، جالعمل ، جضوو  الوتيلة ، 

اا كما جالمؤويراأل االجؤماعية اوخرى ،جتعؤبر منظمة اليونيسكو هذا الملهوم شامالً لكل جوانب الحي
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يدركها اوفرا  ، جهو يؤسع ليشمل  اإلشباع الما ى للحاجاأل اوساسية جاإلشباع المعنوى الذى يحقق 

الؤوافق النلسى لللر  عبر تحقيقه لذاته ،رما االتجاا الطبى فقد اعؤمد على تحديد مؤشراأل جو ا الحياا ، 

اء جالمؤخصصين فى الشئون االجؤماعية جلم يحد  تعريلاً جاضحاً لهذا الملهوم ، جقد زا  اهؤمام او ب

جالباحثون فى العلوم االجؤماعية بؤعزيز جرفع جو ا الحياا لدى المرضى من خالد توفير الدعم النلسى 

جاالجؤماعى لهم ،بينما ركز االتجاا النلسى على إ راك اللر  كمحد  رساس للملهوم ، جعالقة الملهوم 

لقيم ، جالحاجاأل النلسية ، جإشباعها ، جتحقيق الذاأل جمسؤوياأل بالملاهيم النلسية اوخرى ، جرهمها ا

 ( . 34 -18:  1999الطموح لدى اوفرا  )العارف باهلل محمد الوندجر ، 

 ثالثا :حداثة المفهوم على مستوى التناول العلمى الدقيق .

عن الرقى فى اسؤخدام هذا الملهوم فى العديد من العلوم اوخرى ، حيث يسؤخدم رحياناً للؤعبير  (1

مسؤوى الخدماأل الما ية جاالجؤماعية الؤى تقدم وفرا  المجؤمع . كما يسؤخدم للؤعبير عن إ راك اوفرا  

 لمدى قدرا هذا الخدماأل على إشباع حاجاتهم المخؤللة . 

ال يرتبط هذا الملهوم بمجاد محد  من مجاالأل الحياا ، رج بلرع معين من فرجع العلم ، إنما هو  (2

 وزع بين الباحثين جالعلماء على اخؤالف تخصصاتهم .ملهوم م

( رن جو ا الحياا تؤمثل فى  رجة رقى مسؤوى الخدماأل الما ية  2005جيرى عا د اوشود )  (3

جاالجؤماعية الؤى تقدم وفرا  المجؤمع ، جإ راك هؤالء اوفرا  لقدرا الخدماأل الؤى تقدم لهم على إشباع 

يدرك اللر  جو ا الخدماأل الؤى تقدم له بمعزد عن اوفرا  الذين يؤلاعل  حاجاتهم المخؤللة ،جال يمكن رن

معهم ) رصدقاء جزمالء جرشقاء جرقار  ( ؛ رى رن جو ا الحياا ترتبط بالبيئة الما ية جالبيئة النلسية 

االجؤماعية الؤى يعيش فيها اللر  ،هذا جقد كشلت مراجعة بعض الدراساأل جالبحوث للمداخل المخؤللة 

مسؤخدمة فى الؤناجد اإلجرا ى لملهوم جو ا الحياا عن ججو  نوع من الؤداخل بين العناصر المكونة ال

للمجاالأل اللرعية لجو ا الحياا ، جررى بناء على ذلك رنه توجد مؤشراأل مهمة لجو ا الحياا تؤوزع على 

  -ثمانية ربعا  تمثل فيما بينها الؤكوين العام لجو ا الحياا النلسية ، جهى :

جو ا الحياا االنلعالية : جتؤمثل فى اإلحساس باومن الشخصى ، جالؤمسك بالقيم الرجحية ،  (1

 جالسعا ا الشخصية . 

 العالقاأل بين الشخصية : جتؤمثل فى اوللة ، جالؤوا  مع اآلخرين ، جالؤرابط اوسرى .  (2

 لممؤلكاأل .جو ا الحياا الما ية : جتؤمثل فى الملكية الشخصية ، جاومن المالى ، جا (3

 الؤطور الشخصى :   جيؤمثل فى الؤعليم ، جالمهاراأل ، جالكلاءا الشخصية . (4

 جو ا الحياا البدنية : جتؤمثل فى الصحة ، جالوذاء ، جاالسؤجمام .  (5

 تقدير الذاأل : جيؤمثل فى االسؤقاللية ، جحرية االخؤيار ، جالضبط الشخصى . (6

 اإلندماج االجؤماعى : جيؤمثل فى الؤقبل ، جالمكانة االجؤماعية ، جاو جار االجؤماعية .  (7
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الحقو  الشخصية : جتؤمثل فى الخصوصية ، حرية الؤعبير ، جالمشاركة السياسية ،جاسؤنؤاجاً لما  (8

ماعية لؤحقيق سبق فإن جو ا الحياا هى القدرا على تحقيق الؤوازن بين الجوانب الجسمية جالنلسية جاالجؤ

 (.19-18: 2013الرضا عن الحياا .نقال عن)ضياء الكر  ،

 (optimismالمحور الثالث : التفاؤل ) 

ان ملهوم الؤلالد احد السماأل النلسيه المهمه اذا يلعب  جرا هاما في حياتنا اليوميه جفي عالقاتنا مع        

م جالحياا النلسيه بشكل خاص فان تاريخ االخرين جعلي الرغم من اهمية الؤلالد في الحياا بشكل عا

االهؤمام به حديثا فقد احؤل مركز الصدارا في عد  من الدراساأل النلسيه جعلم النلس  جعلم الصحه العامه 

جالؤلالد هو القود الذ  نامل به خيرا اج فعل نسؤبشر به جاللاد بالشيئ يعني الؤيمن به،جالمعني االجسع 

لوؤنا اليوميه هو توقع حدجث الخير جيعرفه عالء الدين كلافي جصلاء االعسر جاالعم لملهوم الؤلالد في 

بانه مثل االمل يعني الؤوقع القو  اج المرتلع بصله عامه جان االشياء سوف تسير علي مايرام في الحياا 

( جقد عرف  2013،  21-20علي الرغم من النكساأل جاالحبا األ. )فا مه  محمد ملؤاح:

(scheier,m,2001 الؤلالد علي انه هو النظرا االيجابية جاالقباد على الحياا جاالعؤقا  باحؤماد الخير )

اج الجانب الجيد من االشياء بدال من حدجث الجانب السئ جالشخص المؤلا ل هو ذلك الشخص الذى يؤوقع 

طريقة الؤى ( الؤلالد بأنه االسلو  اج الSeligman,m, 2002االحداث الجيدا فى المسؤقبل ،كما يعرف )

يسؤخدمها اللر  لزيا ا الؤحكم الشخصى، جيعؤقد ان الؤلالد بعد تحت مسؤوى االمل جهو ميل اج توجه نحو 

( الؤلالد انه  هو توقع اشياء جيدا فى الحياا، carver,c, 2009الجوانب االيجابية فى الحياا" كما يعرف )

 لر  فى الظرجف الضاغطة جالصعبة".جيرتبط هذا بالؤوقع االيجابى بالوجو  الشخصى االفضل لل

 ثانيا :دراسات سابقه

 (2007دراسة )صفاء احمد احمدعجاجه، -

جعنوانها:النموذج السببي للعالقه بين اساليب مواجهة الضوو  ججو ا الحياا جالذكاء الوجداني لد   ال  

مواجهة الضوو  ججو ا الجامعه جهدفت الدراسه الي تصميم  نموذج سببي يوضح  العالقه بين اساليب 

الحياا جالذكاء الوجداني لد   ال  الجامعه باالضافه الي امكانية الؤنبؤ بجو ا الحياا من خالد بعض 

(من  ال  ج الباأل  663ابعا  الذكاء الوجداني جاساليب مواجهة الضوو  جكانت عينة الدرسه عد ها)

عاما  جكانت  22-17ال بيه تراجحت اعمارهم من كلية الؤربيه اللرقه االجلي جالرابعه بالشعب العلميه جا

ا جاأل الدراسه هي مقياس اساليب مواجهة الضوو  جمقياس جو ا الحياا جمقياس نسبة الذكاء الوجداني 

جاجضحت نؤا   الدراسه ججو  عالقه ارتبا يه سالبه  اله احصا يا بين الذكاء االجؤماعي  كاحد ابعا  

خالد االنسحا  جالؤجنب كاحد اساليب مواجهة الضوو  جان  ابعا  الذكاء الوجداني جالمواجهه من 

االلحاح جاالقؤحام (تنبي -تنمية العالقاأل االجؤماعيه-اساليب مواجهة الضوو  جهي )تنمية الكلا ه الذاتيه

بالدرجه الكليه لجو ا الحياا جتوجدعالقه  اله موجبه بين جو ا الحياا جاساليب مواجهة الضوو  لطال  

عه.الجام  

 (   2008 ، المحتسب إسماعيل منى (دراسة-

 من عينة لدى المواجهة جرساليب ، الضاغطة اليومية الحياا بأحداث جالؤشالم الؤلالد عالقة فيها تناجلت

 الدراسة نؤا   جرشارأل . القدس بجامعة - جاو بية العلمية الؤخصصاأل - جالرابعة اوجلى اللرقؤين  لبة
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 تأثيًرا جرقلها ، الدراسية الضاغطة اوحداث هي الطلبة على تأثيًرا الضاغطة اوحداث ركثر رن إلى

 ترجع الضاغطة الحياا رحداث  رجاأل في فرج  يوجد لم جكذلك ، االجؤماعية الضاغطة اوحداث

 ، االقؤصا ية الضاغطة اوحداث بعد على الجنسين بين فرج  ججدأل بينما ، الدراسة لمؤويراأل

 لدى الضاغطة الحياا رحداث مواجهة في المسؤخدمة اوساليب ركثر جكانت . الذكور لصالح جاالجؤماعية

 سلبية عالقة جججدأل . السلبي جالؤلاعل ، اإلقدامية السلوكية جالؤصرفاأل ، اإليجابي الؤلاعل : هي الطلبة

 بين إيجابية عالقة ججدأل حين في ؛ الضاغطة الحياا جرحداث ، الؤشالم : من جكل الؤلالد بين  الة

 الضاغطة. الحياا جرحداث الؤلالد بين  الة سلبية عالقة ججدأل جكذلك ، الضاغطة الحياا جرحداث الؤشالم

 (    2014دراسة )ثريا محمد سراج،-

جهي بعنوان رساليب مواجهة الضوو  جعالقؤها بجو ا الحياا لدى عينة من  ال  الجامعة جتهدف الي 

جكانت  رساليب مواجهة الضوو  فى جو ا الحياا لدى عينة من  ال  الجامعةالؤعرف على رثر اسؤخدام 

ر جاأل الدراسة مقياس اساليب مواجهة الضوو  )اعدا :ا. .حسن مصطلي عبد المعطي(جمقياس جو ا 

ر. . حسن مصطلى عبد ((تعريب: 1996الحياا )إعدا : مارسون ر. بيكر، برأل جشان ، ليزام، 

من  ال  كلية الؤربية النوعية جاآل ا  من  ال  اللرقة)االجلي جالرابعه (  سةالمعطي(جكانت عينة الدرا

تنبئ كالً من  (جكانت نؤا   الدراسة 22 - 17 الباً ج البة  جتؤراجح رعمارهم من) 663جكان عد هم 

ب المواجهة )تنمية الكلاءا الذاتية، جتنمية العالقاأل االجؤماعية، جاإللحاح جاالقؤحام( كأبعا  رساسية وسالي

توجد فرج  ذاأل  ٪ على الؤوالي ج11٪، 10٪، 9 جن غيرهم بالدرجة الكلية لجو ا الحياا بنسبة مساهمة 

جال توجد فرج   الة  ( في الدرجة الكلية لجو ا الحياا0.01 اللة إحصا ية بين )الذكور جاإلناث( عند )

جال يوجد تأثير للؤلاعل بين  ة لجو ا الحياااحصا يا  بين  ال  اللرقة )اوجلى جالرابعة( في الدرجة الكلي

 )النوع جالمسؤوى( الدراسي )اوجد جالرابع( في الدرجة الكلية لجو ا الحياا.

 (2015دراسة) فاطمة حساني، -

جهدفت إلى الؤعرف على  بيعة العالقة بين اسؤراتيجياأل مواجهة الضوو  ججو ا الحياا لدى المراهق 

بين إسؤراتيجية مواجهة الضوو  ججو ا الحياا لدى المؤلوقين  راسيا جغير  جكذلك الؤعرف علي  العالقة

المؤلوقين، كما تهدف إلى كشف اللرج  بين المؤلوقين جغير المؤلوقين في مواجهة الضوو  ججو ا الحياا 

مؤبعين بذلك المنه  الوصلي رالرتبا ي باعؤبارا المنه  المال م لموضوع الدراسة جكونه يهدف إلى 

جتلسير الظواهر جتحديد العالقة بين المؤويراأل جاثبؤت الدراسة ججو  عالقة ارتبا يه بين  جصف

إسؤراتيجية مواجهة الضوو  النلسية ججو ا الحياا النلسية لدى المراهقين  جججو  عالقة ارتبا يه بين 

القة ارتبا يه بين إسؤراتيجية مواجهة الضوو  النلسية ججو ا الحياا بالنسبة للمؤلوقين  راسيا جججو  ع

إسؤراتيجية مواجهة الضوو  النلسية ججو ا الحياا بالنسبة لوير المؤلوقين  راسيا جتوجد فرج   الة 

إحصا يا بين مؤوسطاأل  رجاأل المؤلوقين جغير المؤلوقين في مقياس إسؤراتيجية مواجهة الضوو  

 النلسية.

 (2015دراسة   )عبد الناصر قدومي واخرون  ،- 

راسة الؤعرف إِلَى مسؤوى الؤلالد ججو ا اْلحياا جالسعا ا لدى  لبة اْلعلوم الّشر ية جالعسكرية هدفت الدّ 

جاومنية فِي جامعة االسؤقالد بللسطين، إضافة إِلَى تحديد اْلعالقة بين الؤلالد ججو ا اْلحياا جالسعا ا، 

لؤحقيق َذلَِك رجريت الّدراسة َعلَى جتطوير مؤشر لقياس الؤلالد ججو ا اْلحياا جالسعا ا بصورا مجؤمعة، ج
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جتوصلت الّدراسة إِلَى رن المسؤوى اْلكلي لكل من: الؤلالد كان عاليًا،  (  الب ج البة.200عينة قوامها )

ججو ا اْلحياا كان عاليًا جّدًا، جالسعا ا كان عاليًا، جججو  عالقة إيجابية  الة إحصا يًّا بين الؤلالد ججو ا 

، جتم تطوير مؤشر لقياس الؤلالد ججو ا اْلحياا، جالسعا ا بصورا مجؤمعة، جالؤوصل إِلَى اْلحياا جالسعا ا

 صالحية جو ا اْلحياا كوسيط بين الؤلالد جالسعا ا.

 (2016دراسة   )عبد الناصر قدومي واخرون  ، -

بيق  الدراسة الؤلالد ( في العبي كرا جتم تط -هدفت الي الؤعرف عن المؤشراأل االيجابية )جو ا الحياا 

(ج بق عليها مؤشر الشخصية االيجابية المكونة من العبين كرا القدم جالكرا  224على عينة قوامها )

جرتهرأل نؤا   الدراسة رن المسؤوى الكلي لمؤشر الشخصية االيجابية  .الطا را جكرا السلة جكرا اليد، ،

 جمجاالأل الؤلالد ججو ا الحياا  في مؤشر الشخصية االيجابية .

 (2016دراسة) اسامه مرزوق وعثمان فضل ،-

تهدف الي  راسة العالقه بين الؤلالد جالضوو  النلسيه لد  المرشدين الطالبين بالمرحله الثانويه بمدينة 

حا ل السعو يه في ضوء النوع االجؤماعي جالمؤهل الدراسي  جاسؤخدم الباحثان المنه  الوصلي 

عربيه للؤلالد جمقياس الطرير  للضوو  النلسيه  بعد الؤاكد من االرتبا ي من خالد تطبيق القا مه ال

(مرشد جمرشدا جاشارأل 200الخصا ص السيكومؤريه لجميع المقاييس جتم الؤطبيق علي عينه حوالي )

النؤا   الي  عدم ججو  عالقه بين الضوو  النلسيه جالؤلالد لد  المرشدين الطالبيين في مدينة حا ل 

  فرج  ذاأل  الله احصا يه  في الضوو  النلسيه  لد  المرشدين الطالبيين في بالسعو يه جعدم ججو

مدينة حا ل بالسعو يه تعز  للنوع جالمؤهل جججو  فرج   ذاأل  الله احصا يه  في  الؤلالد تعز  للنوع 

 جعدم ججو  فرج  تعز  للمؤهل. 

 (2016دراسة )ساره لطفي،-

وو  النلسية جعالقؤها بالؤلالد لدى عينة من  ال  الجامعة هدفت إلى الؤعرف على اساليب مواجهة الض 

( عاما ، جقامت 22-20 البا ج البة من  ال  الجامعة ، جتراجحت رعمارهم ) 192، تكونت العينة من 

الباحثة باعدا  مقياس الؤلالد جالضوو  النلسية  ، جاثبؤت الدراسة إلى ججو   فرج  بين مؤوسطي 

و بية  جالؤخصصاأل العلمية  في رساليب المواجهة االقدامية عند مسؤوى  رجاأل  لبة الؤخصصاأل  ا

( ، ججو  فرج  بين مؤوسطي  رجاأل  لبة الؤخصصاأل اال بية  جالؤخصصاأل العلمية في 0،05 اللة )

( بين  رجة  لبة الؤخصصاأل اال بية 0،01اساليب مواجهة الضوو  النلسية ككل ، عند مسؤوى  اللة )

المواجهة االحجامية ج بعد الؤشالم ، توجد عالقة ارتبا ية موجبة   الة احصا يا عند  على بعد  اساليب

 ( بين  رجة  لبة الؤخصصاأل او بية على مقياس اساليب مواجهة الضوو .0،05مسؤوى  اللة )

 (2016دراسة )نغم سليم جمال،-

ه لد  عينه من المدارس الثانوية هدفت الدراسه  الي معرفة  العالقه بين جو ا الحياا جالحاجاأل االرشا ي

العامة في محافظة السويداء جتم اسؤخدام المنه  الوصلي  الؤحليلي  جاالرتبا ي  جتم اسؤخدام اسؤبانة 

  -مقياس جو ا الحياا جاسؤبانة الحاجاأل  االرشا يه  من اعدا  الباحثه جتم الؤوصل الي النؤا   االتيه:

 جو ا الحياا  جالحاجاأل االرشا يه لد   ال  العينه . توجد عالقه ارتبا يه سالبه  بين -1



 2020 يونيه                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 239 - 

 توجد فرج  ذاأل  الله احصا يه بين الذكور جاالناث في جو ا الحياا لصالح االناث .-2

توجد فرج  ذاأل  الله احصا يه بين الطلبه المقيمين جالطلبه الوافدين  من افرا  العينه لصالح الطلبه  -3

 المقيمين.

 (2018حمايديه ،دراسة )علي -

بعنوان جو ا الحياا جعالقؤها بالؤلالد  لد  عينه من  لبة الدكؤوراا ،جهدفت هذا الدراسه الي الؤعرف 

علي العالقه بين الؤلالد ججو ا الحياا لد  الطلبه في مرحلة الدكؤوراا ، باالضافه علي امكانية ججو  

الؤخصص( جقد تكونت عينة  -مؤويرالجنسفرج  في جو ا الحياا جالؤلالد لديهم جالؤي تعز  الي) 

( الب جتم اخؤيارهم بطريقه قصديه جتم تطبيق مقياس جو ا الحياا جالؤلالد  جباسؤخدام  57الدراسه من) 

 -المنمه  الوصلي تم الؤوصل الي النؤا   االتيه :

 ججو  عالقه  ارتبا يه بين جو ا الحياا جالؤلالد لد  الطلبه في مرحلة الدكؤوراا. -1

ججو  فرج   ذاأل  الله احصا يه في مسؤو  جو ا الحياا   لد   لبة الدكؤوراا تعز  الي  -2

 مؤوير  الجنس جالؤخصص.

عدم ججو  فرج   ذاأل  الله احصا يه  في الؤلالد    لد   لبة الدكؤوراا تعز  الي مؤوير   -3

 الجنس جالؤخصص.

 (2018دراسة ) ورد محمد،-

ه بين مقوماأل الصمو  النلسي جاساليب مجابهة احداث الحياا هدفت الدراسه الي الكشف عن العالق

( البه جمجموعة الدراسه 50الضاغطه جكانت عينة الدراسه مكونه من  العينه االسؤطالعيه عد ها )

( البه من  الباأل اللرقه الثانيه 60( البه جمجموعة الدراسه الؤجريبيه عد ها )260الوصليه عد ها )

مقياس اساليب مجابهة -البناأل.جتكونت ا جاأل الدرسه من )مقياس الصمو  النلسيبقسم علم النلس بكلية 

 -جبرنام  لؤنمية الصمو  النلسي (من اعدا  الباحثه جاسلرأل النؤا   عن:-احداث الحياا الضاغطه

 ججو  عالقه ارتبا يه موجبه بين مقياس احداث الحياا الضاغطه جالصمو  النلسي.-1

 نلسي جاساليب مجابهة احداث الحياا الضاغطه لد  الطالبه الجامعيه.تخؤلف  رجة الصمو  ال-2

 -فروض البحث :

 في ضوء التراث النظري والدراسات السابقه  يمكن صياغة فروض البحث  علي النحو التالي.

توجد عالقه ارتبا يه موجبه بين اساليب مواجهة الضوو   ججو ا الحياا لد   ال  المرحله  -1

 الثانويه.

القه ارتبا يه موجبه  بين اساليب مواجهة الضوو   جالؤلالد  لد   ال  المرحله توجد ع -2

 الثانويه.

 توجد عالقه بين  اساليب مواجهة الضوو   جالمسؤو  االجؤماعي جالثقافي لالسرا ؟ -3

 توجد عالقه بين  الؤلالد   جالمسؤو  االجؤماعي جالثقافي لالسرا ؟ -4
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 منهج البحث  وإجرا ءاته-

الباحث  منه  البحث  ججصلاً للعينة الؤي رجريت عليها هذا البحث  ، جكيلية اخؤيارها، كما يقوم  يعرض 

 بعرض ر جاأل البحث ، جالخطواأل االجرا يه للبحث .

:اعؤمد البحث الحالي  على المنه  الوصلي االرتبا ي المقارن )جهو عملية البحث  منهـج الـبحث -أوالً 

)رساليب  مواجهة الضوو  جعالقؤها بجو ا الحياا جالؤلالد لد   ال  حود الظاهرا النلسية جهي  

المرحلة الثانوية( كما هي قا مه في الحاضر ججصلها جصلا  قيقا جتلسيرها بهدف اكؤشاف العالقاأل بين 

عناصرها اج بين الظواهر الؤعليمية جالنلسية اوخرى جالؤوصل من خالد ذلك إلى تعليماأل ذاأل معني 

 (14: 2009ا. )سناء محمد سليمان ،بالنسبة له

 عينـة البحث : -ثانياً 

 -مجموعة البحث االستطالعية:  -1

اخؤيرأل مجموعة البحث  االسؤطالعية من بين  ال  الصف الثاني الثانو   من مدرسة القرين الثانوية  

المشؤركة بإ ارا ربو حما  الؤعليمية  جمدرسة الرجضه الثانويه المشؤركه با ارا فاقوس الؤعليميه بمحافظة 

(  البا جذلك 100االسؤطالعية ) الشرقية من  ال  الصف الثاني الثانو   ، جقد بلغ عد  رفرا  المجموعة

 للؤحقق من الخصا ص السيكومؤريه  ال جاأل الدراسه.

 -مجموعة البحث  الوصفية : -2

(  الب ج البة من  ال  المرحله  الثانويه 308تكونت  مجموعة  البحث الوصليه  من مجموعه قوامها )

جمدرسة الرجضه الثانويه المشؤركه با ارا  من مدرسة القرين الثانوية المشؤركة بإ ارا ربو حما  الؤعليمية 

 فاقوس الؤعليميه بمحافظة الشرقية جكانت خاليه من  ر  اعاقاأل جسمية  .

-ثالثا :ادوات البحث  :  

 االداه االولي:مقياس أساليب  مواجهة الضغوط لدي طالب المرحلة الثانوية:اعداد الباحث 

 -أساليب  مواجهة الضغوط :الخطوة االولي :استقراء التراث النظري لمفهوم 

تم اسؤقراء الؤراث النظر  ج البحوث جالدراساأل الؤي تناجلت رساليب  مواجهة الضوو  جتعريلاتها 

جتصنيلاتها  جما ترتب علي ذلك من صياغة الؤعريف االجرا ي الذ  يمكننا من قياس رساليب  المواجهة 

 اللعاله. 

والمقاييس السابقة . الخطوة الثانية :االطالع علي بعض الدراسات  

قام الباحث باال الع علي بعض المقاييس الؤي اسؤخدمت لقياس رساليب  مواجهة الضوو  ،بهدف 

الوقوف علي النواحي اللنية  لبناء هذا النوع من المقاييس من جهة  جمن جهة اخر  للؤعرف علي اهم 

يس حؤى يمكننا االسؤلا ا منها في بناء االبعا  جاوساليب  لمواجهة الضوو  الؤي تناجلؤها تلكلم المقاي

 المقياس الحالي  جالجدجد الؤالي يوضح ذلك



 2020 يونيه                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 241 - 

 (المقاييس الؤي تم اال الع عليها العدا  مقياس اساليب مواجه االضوو  1جدجد رقم )

 ابعاد المقياس طريقة التصحيح المعد والسنه المقياس م

مقياس رساليب   1

مجابهة احداث الحياا 

الضاغطة  لد  

 الطالبه  الجامعيه

)جر  محمد مخؤار 

،2018) 

عبارا  80يؤكون المقياس من 

 -رحياناً  -جيوجد ثالث بدا ل)  نعم

ال( جتأخذ )نعم( ثالث  رجاأل 

 جتأخذ 

)رحياناً(  رجؤان جتأخذ )ال(  رجة 

 جاحدا

 -المجابهة إيجابية جتشمل:

اسلو  حل –) الؤحليل المنطقي 

 لب -تحمل المسئولية-المشكالأل

 مساعدا جالدعم(ال

 -المجابهة السلبية جتشمل:

االحجام -) االسؤسالم جتقبل الواقع 

الؤنليس -الؤجنب جاالنعزاد-المعرفي

 االنلعالي (

مقياس احداث الحياا  2

الضاغطة لد  عينه 

 من الشبا  الجامعي

سحر عبد العظيم 

 (2016ابراهيم فرج )

عبارا جيؤم  60يؤكون المقياس من  

د اإلجابة علي الؤصحيح من خال

-رحياناً -االسؤجاباأل اآلتية )موافق

( 3غير موافق(  حيث تأخذ موافق)

(  رجة ،جغير 2 رجاأل، جرحياناً )

موافق ) رجة جاحدا(اما العباراأل 

 السلبية فؤأخذ عكس ذلك 

 االحداث الضاغطة اوسرية-1

 االحداث الضاغطة االجؤماعية-2

 االحداث الضاغطة االكا يمية-3

 الضاغطة االنلعاليهاالحداث -4

 االحداث الضاغطة االقؤصا ية-5

 االحداث الضاغطة الصحية-6

 ابعاد المقياس  طريقة التصحيح  المعد والسنه  المقياس  م

مقياس  رساليب   3

مواجهة احداث الحياا 

الضاغطة لد   ال  

 المرحله الثانويه  

)امنه العكاشي 

،2015.) 

 

(عبارا  60يؤكون المقياس من) 

جهومخصص لد   ال  المرحلة 

الثانوية جتؤم اإلجابة جفقا 

تنطبق –لالخؤياراأل اوتية)تنطبق 

ال تنطبق( حيث تأخذ -إلى حد ما 

( رجاأل جتأخذ تنطبق 3تنطبق )

إلى حد ما) رجؤان( جتأخذ ال 

 تنطبق  رجة جاحدا 

الؤلاعل االيجابي في مواجهة -1

الؤلاعل السلبي في -2احداث الحياا 

 مواجهة احداث الحياا الضاغطة

الؤصرفاأل السلوكية في مواجهة -3 

 احداث الحياا

مقياس  مهاراأل  4

 مواجهة الضوو 

 لد   ال  الجامعه

)نجالء محمد عبد  

 (2012المعبو ،

عبارا  57يؤكون المقياس من 

جهومخصص  لطال  الجامعة 

جيؤم االجابه  بان  يخؤار الملحوص 

 -من االجاباأل اآلتية )كثيرا جاحد

 نا را( -رحياناً 

 

بعد الؤحكم في االنلعاالأل -1

 جصياغة المشكلة

بعد الؤلاعل االيجابي -2

 نحوالمسؤقبل 

بعد االسؤعانة باهلل ثم شبكة -3

 العالقاأل العامة

 بعد الشعور بالرضا جعدم اليأس.-4

 بعد الؤخليف من االمعان اللكر -5
 

د المقياس في صورته األولية:الخطوة الثالثه : اعدا  

(ملر ا علي ثمانية ابعا  جهي 60يؤكون مقياس اساليب مواجهة الضوو   في الصورا اوجلية من )

  -كاالتي:

 -اوال:اساليب  المواجهة المتمركزحول المشكله  وتشمل مجموعه من االبعاد الفرعيه وهي :

 جمع المعلوماأل ججضع الخطط البديله لحل المشكالأل-1

 تحمل المسئوليه-2

 الؤحليل المنطقي-3

 تقبل الواقع جاالسؤسالم-4

  لب النصيحه جالمساعدا-5
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 -ثانيا:اساليب  المواجهة المتمركزحول االنفعال وتشمل :

 االحجام المعرفي.-1

 الؤلريغ االنلعالي.-2

 اساليب المواجهه الدينيه.-3

 الخطوه الرابعه :طريقة تصحيح المقياس 

 –ال رجافق –غير مؤاكد  –اجافق  –ابة جاحدا في الخيار الذ  يناسبه من )رجافق بشدا يدجن الملحوص إج

( رجاأل جاذا اجا  )اجافق ( يحصل علي  5ال اجافق بشدا (فاذا اجا  )رجافق بشدا  ( يحصل علي) 

(  رجاأل جاذا اجا  )ال اجافق (يحصل علي 3(اربع  رجاأل  جاذا اجا  )غير مؤاكد ( يحصل علي)4)

(  جذلك في العباراأل االيجابيه الؤي تقيس  1ان جاذا اجا ) ال اجافق بشدا (يحصل علي  رجه جاحدا) رجؤ

 اساليب مواجهة الضوو    ،جيؤم احؤسا   رجة الملحوص بعد جمع  رجاته جميعا .

 -الخطوه الخامسه:الخصائص السيكومتريه لمقياس اساليب مواجهة الضغوط:

 اوال :الصدق 

 صدق المحكمين-1

( من اجل تحديد إنؤماء كل عبارا من   8تم عرض المقياس فى صورته اوجلية على المحكمين جعد هم ) 

عباراأل المقياس للبعد الذ  تنؤمى إليه  جمعرفة صالحية العباراأل لقياس ما جضع من رجله  جالؤاكد من  

  قة ججضوح الؤعليماأل الخاصة بالمقياس جكيلية االجابة عليه .

 التساق الداخلي ثانيا:حساب ا

 قام الباحث بحسا   معامل اإلرتبا  كل عبارا بدرجة البعد الذى تنؤمى إليه  جالجدجد الؤالي يوضح ذلك.

( معامل اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه في مقياس اساليب  2جدول )

 مواجهة الضغوط 

 الملر ا البعد  

معامل 

 اإلرتبا 
 الملر ا البعد

معامل 

 اإلرتبا 
 الملر ا البعد

معامل 

 االرتبا 

 البعد اوجد

1 0.346** 

البعد 

 الرابع

19 0.520** 

 البعد الثامن  

2 0.339** 

7 0.522** 42 0.714** 3 0.263** 

8 0.558** 43 0.730** 4 0.456** 

10 0.633** 45 0.789** 5 0.433** 

29 0.785** 57 0.765** 6 0.481** 

30 0.681** 

البعد 

 الخامس

15 0.779** 9 0.638** 

34 0.705** 20 0.711** 11 0.743** 

44 0.589** 24 0.757** 12 0.799** 

48 0.520** 46 0.565** 12 0.703** 
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 البعد الثاني

16 0.561** 55 0.739** 13 0.732** 

26 0.549** 

البعد 

 السا س

21 0.490** 17 0.699** 

41 0.789** 36 0.707** 22 0.819** 

50 0.781** 37 0.673** 52 0.625** 

53 0.787** 38 0.672** 54 0.601** 

59 0.561** 39 0.622** 58 0.712** 

 البعد الثالث 

18 0.543** 47 0.726** 

 
  

33 0.766** 56 0.695** 

49 0.751** 
البعد 

 السابع

23 0.695** 

51 0.772** 25 0.575** 

60 0.740** 27 0.586** 

 

 

28 0.652**  

31 0.661**  

32 0.569**  

35 0.573**  

40 0.679**  

 0.01**  الة عند 

المقياس تؤمؤع بعالقة ارتبا ية  الة إحصا ياً مع  رجة البعد الؤي يؤبين من الجدجد رن جميع عباراأل 

تنؤمى إليه جبالؤالي يمكن اعؤبار عباراأل المقياس مؤماسكة جتنؤمي كل عبارا إلى البعد الذ  يؤضمنها مما 

 يدد على الؤجانس الداخلي للمقياس .

 ثالثا: الثبات 

والتجزئة النصفية    Alpha- Coronpachللتأكد من ثبات المقياس تم حساب معادلة ألفا كرونباخ  

 -وقد جاءت النتائج كما في الجداول التالية :

 (100( معامالأل رللا كرجنباخ جالؤجز ة النصلية  لمقياس اساليب  مواجهة  الضوو  )ن=3جدجد )

 قيمة رللا البعد
 الؤجز ة النصلية بعد تصحيحها 

 براجن –بمعا ا سبيرمان 

 0.781 جمع المعلوماأل 

0.90 

 0.804 تحمل المسؤلية

 0.766 الؤحليل المنطقي

 0.746 تقبل الواقع جاالسؤسالم

 0.77  لب النصيحة

 0.775 اإلحجام المعرفي 

 0.773 الؤلريغ اإلنلعالي 

 0.882 المواجهة الدينية

 0.960 الدرجة الكلية
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 يتضح من الجدول السابق أن :

لكل ملر ا رقل من رج يساجى معامل رللا للبعد الذى تنؤمى إليه ، مما يبين رن جميع معامالأل معامل رللا 

الثباأل للملر األ المكونة لالبعا   تسهم فى زيا ا ثباأل االبعا  جهذا يدد علي ارتلاع معامل الثباأل لكل بعد 

 من الثباأل. من ابعا   المقياس جللمقايس ككل جهذا يعنى رن المقياس يؤمؤع بدرجة عالية

 االداه الثانيه : مقياس جودة الحياة لطالب المرحلة الثانوية : إعداد الباحث 

تم بناء المقياس من خالد االسؤلا ا من من اال ار النظر  جالدراساأل السابقه جمن بعض المقاييس 

ا الحياا جكذلك السابقه جاالخؤباراأل  المشابهه للمقياس المرا  تصميمه جذلك للؤعرف علي اهم ابعا  جو 

العباراأل الداله علي كل بعد جنظرا الهمية قياس جو ا الحياا لطال  المرحله الثانويه قام الباحث بؤصميم 

هذا المقياس لهذا اللئه باال الع علي بعض المقاييس السابقه جلؤصميم مقياس جو ا الحياا لطال  المرحله 

 -الثانويه اتبع الباحث الخطواأل االتيه :

 -االولي :استقراء التراث النظري لمفهوم جودة الحياة  :الخطوة 

تم اسؤقراء البحوث جالدراساأل الؤي تناجلت ملهوم جو ا الحياا جتعريلاته جتصنيلاتها جما ترتب علي ذلك 

 من صياغة الؤعريف االجرا ي الذ  يمكننا من قياس جو ا الحياا.

   -ة التي تناولت مفهوم  جودة الحياة :الخطوة الثانية  :االطالع علي بعض المقاييس السابق

اسؤطاع الباحث اال الع علي مجموعه من المقاييس  الخاصة بملهوم جو ا الحياا  بهدف الوقوف علي 

النواحي اللنية  لبناء هذا المقياس  جللؤعرف علي ابعا  جو ا الحياا الؤي تناجلؤها تلك المقاييس  حؤى تؤم 

 اس الحالي  جالجدجد الؤالي يوضح ذلك االسؤلا ا منها في بناء المقي

 ( يوضح المقاييس التي تم االطالع عليها العداد مقياس جودة الحياه 4جدول )

 ابعاد المقياس طريقة التصحيح المعد والسنه المقياس م

مقياس جو ا الحياا  1

 لد  مصابي الثورا 

اليحدث(  -ابداً  -يوجد ثالث بدا ل)   ا ما ( 2016)نا يه سالم ،

جتأخذ ) ا ما ( ثالث  رجاأل جتأخذ 

)ربدا(  رجؤان جتأخذ )اليحدث(  رجة 

 جاحدا 

 جو ا الصحه العامه-1

 جو ا الصحه النلسيه.-2

 جو ا الحياا االجؤماعيه.-3

 جو ا الحياا االقؤصا يه.-4

)منظمة الصحة  مقياس جو ا الحياا  2

 (2013العالمية ،

ال(  -رحياناً  -يوجد ثالث بدا ل)  نعم

جتأخذ )نعم( ثالث  رجاأل جتأخذ 

)رحياناً(  رجؤان جتأخذ )ال(  رجة جاحدا 

 جالعباراأل السلبية عكس ذلك

 الصحة  الجسمية-1

 الصحة النلسية-2

 العالقاأل االجؤماعية-3

 البيئه-4

مقياس جو ا الحياا  3

لد   ال  المرحله 

 الثانويه 

 )ضياء الكر  

،2013) 

ال(  -رحياناً  -يوجد ثالث بدا ل)  نعم

جتأخذ )نعم( ثالث  رجاأل جتأخذ) 

رحياناً(  رجؤان جتأخذ )ال(  رجة جاحدا 

جالعباراأل السلبية عكس ذلك جالدرجة 4

 (312-104النها ية للمقياس من )

 جو ا الحياا الصحية -1

 جو ا الحياا االجؤماعية -2

 جو ا الحياا اوسرية -3

 لحياا المدرسيةجو ا ا-4

 جو ا ا ارا جشول الوقت-5

 جو ا الحياا الدينية -6

 جو ا الحياا  النلسية -7

مقياس جو ا الحياا  4

لد  معلمي جكالة 

 الووث

)مازن ابراهيم 

 (2012الشرافي ،

- رجاأل(4كثيرا)- رجاأل(5كثيرا جدا )

 رجاأل ( قليال) رجؤان( قليال 3رحياناً)

 جدا ) رجة جاحدا(

 جو ا الحياا الصحية -1

 جو ا الحياا االجؤماعية -2

 جو ا الحياا اوسرية -3

 جو ا الحياا المدرسية-4

 جو ا الحياا  النلسية-5

مقياس جو ا الحياا  5

 لد   الباأل الجامعه

)صالحه مصباح 

 (2012ارحومه،

 نعم ) رجؤان( ،

 رحياناً ) رجة جاحدا( ،

 ال )صلر (

 معيار الصحة -1

 معيارخصا ص الشخصية السوية-2

 المعيار االجؤماعي-3
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 -الخطوه الثالثه: اعداد المقياس في الصورة األولية :

من خالد اال الع علي اال ار النظر  جاالبحاث جالدراساأل السابقة جالمقاييس الخاصة بجو ا الحياا  تم 

ية بحيث يؤضمن مجموعه  من االبعا  اعدا  صورا رجلية لمقياس  جو ا الحياا  لد   ال  المرحلة الثانو

 -( ملر ا موزعه علي خمسة ابعا  جهي :  50جتكون المقياس في الصورا االجليه  من) 

 -جودة الحياة الصحية :-1

هي قدرا الطالب  علي الشعور بالرضا جالسعا ا  جالطمانينه   جذلك من    خالد بعض العا األ الصحية 

 (ملر ا . 10جاته جتحقق له الثراء في معيشؤه جهي تؤضمن )جالجسميه  السليمة الؤي تشبع حا

 -جودة الحياة  النفسية :-2

هي قدرا الطالب  علي الشعور بالرضا جالسعا ا  جالطمانينه  جذلك  عن     ريق بعض العا األ النلسيه 

 (ملر ا. 10جالطبيعيه السليمه الؤي تشبع حاجاته جتحقق له الثراء في معيشؤه جهي تشمل) 

 -جوده الحياة األسرية :-3

هي قدرا الطالب  علي الشعور بالرضا جالسعا ا  جالطمانينه جذلك عن  ريق  بعض العا األ جالظرجف 

 (ملر ا. 10اوسرية  الؤي  تشبع حاجاته جتحقق له الثراء في معيشؤه جهي تشمل) 

 -جودة الحياة االقتصاديه :-4

جالسعا ا  جالطمانينه جذلك من خالد  االمكانياأل الما يه  هي قدرا الطالب  علي الشعور بالرضا 

 (ملر ا. 10جاالقؤصا يه الؤي تحقق الرقي في خدماته المخؤللة جتشبع حاجاته   جهي تشمل) 

 -جودة الحياة المدرسية :-5

هي قدرا الطالب  علي الشعور بالرضا جالسعا ا  جالطمانينه عن  ريق بعض  عالقاته المدرسيه  الؤي 

(ملر ا  10شبع  حاجاته  جالؤي تؤ   الي  نجاحه جتلوقه في  راسؤه جتعينه علي  االجؤها  جهي تشمل) ت

جقد راعي الباحث في صياغة عباراأل المقياس الحالي الوضوح جالدقة جقصر العبارا جالمدلولية بأمر 

من بيئة افرا  جاحد حؤي يسهل علي القارئ فهمها بسهوله جحرصت رن تكون عباراأل المقياس نابعه 

 العينة جا ارهم الثقافي. 

 -الخصائص السيكومتريه لمقياس جودة الحياة:

 اوال:الصدق 

 -الصدق الظاهرى ) صدق المحكمين ( :-1

( محكم جذلك إلبداء ررا هم  8تم عرض المقياس فى صورته اوجلية على السا ا المحكمين جعد هم )  

 فيما يلى : 

 عباراأل المقياس للبعد الذ  تنؤمى إليه . تحديد إنؤماء كل عبارا من-1
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 صالحية العباراأل لقياس ما جضع من رجله .-2

 شمولية المقياس لجميع االبعا  )جو ا الحياا الصحية ، النلسية ، االسرية ، االقؤصا ية ، المدرسية(.-3

 كلاية عد  العباراأل لؤوضيح البعد الذى يؤضمنها .-4

 ثانيا حساب االتساق الداخلي 

م حسا  معامل االرتبا  بين الملر ا جالبعد الذ  تنؤمي إليه حيث  قام الباحث بحسا   معامل ارتبا  كل ت

 عبارا بدرجة البعد الذى تنؤمى إليه  جالجدجد الؤالي يوضح ذلك.

(معامل اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه في مقياس جودة  5جدول )

 الحياه 

 معامل االرتبا  الملر ا البعد معامل االرتبا  الملر ا البعد معامل اإلرتبا  الملر ا البعد

البعد 

 االول

1 0.370** 

 البعد الثالث

21 0.364** 

البعد 

 الخامس

41 0.321** 

2 0.271** 22 0.372** 42 0.300** 

3 0.513** 23 0.370** 43 0.510** 

4 0.350** 24 0.440** 44 0.530** 

5 0.409** 25 0.707** 45 0.445** 

6 0.548** 26 0.244** 46 0.328** 

7 0.351** 27 0.428** 47 0.427** 

8 0.322** 28 0.094** 48 0.529** 

9 0.386** 29 0.394** 49 0.376** 

10 0.439** 30 0.236** 50 0.316** 

البعد 

 الثاني

11 0.463** 

 البعد الرابع

31 0.410**  

12 0.480** 32 0.354**  

13 0.312** 33 0.673**  

14 0.449** 34 0.562**  

15 0.496** 35 0.531**  

16 0.427** 36 0.272**  

17 0.538** 37 0.540**  

18 0.506** 38 0.419**  

19 0.392** 39 0.252**  

20 0.639** 40 0.624**  
 

 0.01** دالة عند 

يؤبين من الجدجد رن جميع عباراأل المقياس تؤمؤع بعالقة ارتبا ية  الة إحصا ياً مع  رجة البعد الؤي 

تنؤمى إليه جبالؤالي يمكن اعؤبار عباراأل المقياس مؤماسكة جتنؤمي كل عبارا إلى البعد الذ  يؤضمنها مما 

 يدد على الؤجانس الداخلي للمقياس .

 ثالثا: الثبات 

والتجزئة النصفية    Alpha- Coronpachللتأكد من ثبات المقياس تم حساب معادلة ألفا كرونباخ  

 -وقد جاءت النتائج كما في الجداول التالية :
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 (100( معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية  في مقياس  جودة الحياه )ن= 6جدول )

 قيمة ألفا البعد
النصفية بعد تصحيحها بمعادة التجزئة 

 براون -سبيرمان 

 0.423 جودة الحياه الصحية

0.70 

 0.624 جودة الحياه النفسية

 0.410 جودة الحياه االسرية

 0.582 جودة الحياه االقتصادية

 0.409 جودة الحياه المدرسية

 0.799 الدرجه الكلية

 يتضح من الجدول السابق أن :

ملر ا رقل من رج يساجى معامل رللا للبعد الذى تنؤمى إليه ، مما يبين رن جميع معامالأل معامل رللا لكل 

الثباأل للملر األ المكونة لالبعا    تسهم فى زيا ا ثباأل االبعا  جهذا يدد علي ارتلاع معامل الثباأل لكل 

 الثباأل. بعد من ابعا   المقياس جللمقايس ككل جهذا يعنى رن المقياس يؤمؤع بدرجة عالية من

 االداه الثالثه: مقياس التفاؤل  لطالب المرحلة الثانوية)إعداد الباحث( 

قام الباحث ببناء جتصميم هذا المقياس من اجل قياس الؤلالد  لد   ال   المرحلة الثانوية   بصورا 

 علميه سليمة تبعا لخطواأل البحث العلمي الصحيحة جتضمن اعدا  هذا المقياس مجموعه من الخطواأل

 -جهي:

 الخطوة األولى: استقراء التراث النظري بمفهوم التفاؤل:

من اسؤعراض الؤراث النظر  الخاص بملهوم الؤلالد بصلة عامة يمكننا رن نالحظ رن هناك تباينا في 

ججهاأل نظر الباحثين فيما يؤعلق بؤعريف الؤلالد، فنجد بعض الباحثين يعرفونه على انه " تحقيق اوهداف 

في المسؤقبل جمواجهة الؤحدياأل الؤي تعيق تحقيق هذا اآلماد في المسؤقبل، جتحقيق اللر  جالطموحاأل 

وهدافه بالجد جالمثابرا جالنظرا اإليجابية للحياا ". جيؤجه فريق آخر من الباحثين إلى تعريف الؤلالد على 

ية جرضاا عنها جتلالله بما رنه " تقبل اللر  لذاته جإقباله على الحياا جقناعؤه بما حققه في حياته الماض

يحمله المسؤقبل له، جشعورا باللرح جالسرجر". إال رننا في النهاية نسؤطيع رن ندرك من خالد نظرا 

مؤعمقة لؤوجهاأل هؤالء الباحثين جالؤي تنعكس من خالد تعريلاتهم لملهوم الؤلالد رن هناك شبه اتلا  بين 

و نظرا إيجابية نحو المسؤقبل جاسؤعدا  لحسن الؤوقع مع عد  من الباحثين  فيما بينهما على الؤلالد ه

االقباد على الحياا جالثقة في امكاناأل اللر  لؤحقيق اوهداف بخالف الؤشالم الذ  يدد علي انه نظرا سلبية 

 جمليئة بسوء كل ما في الحياا.

 الخطوه الثانيه: االطالع علي بعض المقاييس والدراسات السابقه 

لي اهم المقاييس الؤي اسؤخدمت في مجاد الؤلالد جالؤشالم بهدف الوقوف علي النواحي ا لع الباحث ع-1

اللنية لبناء هذا النوع من المقاييس جمن جهة اخر  االسؤلا ا منها في تحديد االبعا  جالجدجد الؤالي يوضح 

 ذلك 
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 ( يوضح المقاييس الؤي تم اال الع عليها العدا  مقياس الؤلالد 7جدجد رقم )

 ابعا  المقياس   ريقة الؤصحيح المعد جالسنه المقياس م

مقياس الؤلالد   1

جالؤشالم لد  

عينه من  ال  

 الجامعه

)امنه العكاشيء 

،1015) 

تم تحديد  ريقة اإلجابة من خالد ثالث 

بدا ل )اجافق( حيث تأخذ ثالث  رجاأل 

)رجافق رحياناً (حيث تأخذ  رجؤان)ال 

 اجافق(حيث تأخذ  رجة جاحدا

تم اعدا  المقياس لطال  رلجأمعة يؤكون 

ملر ا  علي بعدان  50المقياس من 

 -جهما:

 (25الؤلالد جعباراته )-1

 (25الؤشالم جعباراته )-2

مقياس الؤلالد   2

لد  عينه من 

  ال  الجامعه

)محمو  عابد 

 (2014ابوشحا ا،

 -يوجد ثالث بدا ل جهي:

 -)نعم ( حيث تأخذ ثالث  رجاأل 

)رحياناً( حيث تأخذ  رجؤان )ال (حيث 

تأخذ  رجة جاحدا  جالعباراأل العكسية 

 تأخذ العكس 

تم اعدا  المقياس لد   ال  رلجأمعة 

عبارا علي  40يؤكون المقياس من  

 -بعدان هما :

 ملر ا. 18الؤلالد  جيؤكون من -1

 ملر ا. 22الؤشالم جيؤكون من 

 االبعاد  طريقة التصحيح  المعد والسنه  المقياس  م

مقياس الؤلالد - 3

جاالمل لد  

عينه من  ال  

 الجامعه 

)رانيا صالح 

 (2013حافظ،

يوجد ثالث بدا ل لإلجابة علي المقياس  

 -جهي:

) ا ما(تأخذ ثالث  رجاأل )رحياناً  

 (تأخذ  رجؤان 

 )ابدا (تأخذ  رجة جاحدا

ال  رلجأمعة تم اعدا  المقياس لد   

عبارا  43جبلوت عينة هذا المقياس 

 -جتكون هذا المقياس من بعدان هما :

 عبارا 21الؤلالد جعباراته

 عبارا  22االمل جعباراته  -2

مقياس الؤلالد  4

لد  عينة من 

امهاأل اال لاد 

ذج  االعاقاأل 

 الحركية

)فا مه محمد ملؤاح 

( 2013الجحيدر ،

. 

 

 -يوجد ثالث بدا ل جهي:

رجافق بشدا  ( حيث تأخذ ثالث  رجاأل 

)رجافق إلى حد ما( حيث تأخذ  رجؤان  -

 )ال اجافق(حيث تأخذ  رجة جاحدا  

تم اعدا  المقياس لد  عينة من امهاأل 

اال لاد ذج  االعاقاأل الحركية جبلوت 

عبارا جيؤكون  40عباراأل  هذا المقياس 

 -المقياس من مجموعه من االبعا  جهي :

 شكل عام نمط الحياا ب

 القدراأل الشخصية-2

 الجوانب الصحية-3

 العالقاأل االجؤماعية -4

مقياس الؤلالد  5

لد  عينة من 

 ضعاف السمع

 

)هبه حسين 

 (2008اسماعيل،

 -يوجد ثالث بدا ل جهي:

رجافق ( حيث تأخذ ثالث  رجاأل  

)رحياناً( حيث تأخذ  رجؤان )ال 

 اجافق(حيث تأخذ  رجة جاحدا  

لد  عينة من ضعاف اعد المقياس  

 35السمع جبلوت عباراأل هذا المقياس 

عبارا جيؤكون المقياس من االبعا  اآلتية 

:- 

العالقاأل االجؤماعية جالجوانب -1

 الؤعليمية 

 القدراأل الشخصية جالجوانب الصحية-2

 نمط الحياا بشكل عام -3
 

 الخطوة الثالثه: إعداد المقياس في صورته األولية

ع النظر  جالدراساأل السابقة جالمقاييس الخاصة بمقياس الؤلالد تم  جضع مقياس الؤلالد  بعد علي  اال ال

  االتيه  ا جهي مقسمه علي االبعا ملر 43في صورته اوجلية لدى  ال   المرحلة الثانوية بحيث يؤضمن 

 اجال:الؤلالد 

 ثانيا:الؤشالم
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 وفيما يلي عرض هذه االبعاد بالتفصيل.

 التفاؤل  -1

جيعرف الباحث الؤلالد  بأنه توجهاأل اوفرا  اإليجابية لألحداث الهامة في حياتهم المسؤقبلية، تجعلهم 

يؤوقعون النجاح جيسؤبشرجن بالخير جيسؤمعون بالحاضر جيجدجن اومل في مسؤقبل مشر ، جهوايضا 

تعيق تحقيق هذا  قدرا اوفرا  على تحقيق اوهداف جالطموحاأل في المسؤقبل جمواجهة الؤحدياأل الؤي

جعد  عباراتها  اآلماد في المسؤقبل، جتحقيق اللر  وهدافه بالجد جالمثابرا جالنظرا اإليجابية للحياا

 (عبارا.23)

 التشاؤم-2

فهو نظرا سلبية جحالة  ججدانيه لد  اللر  يسو ها  الشك جالوسوسة جاالكؤئا  جالبحث عن السلبياأل  

جبوض الماضي جالحاضر جالخوف من المسؤقبل لما يحمله من ملاجآأل ملجعه جهي حالة جقؤيه 

المقياس (عبارا،جالجدجد االتي  يوضح توزيع ارقام العباراأل علي ربعا  20اجمسؤديمة جعد  عباراتها)

جقد راعي الباحث في صياغة العباراأل الدقة جالوضوح جقصر العبارا جالمدلولية للعبارا بأمر جاحد حؤى 

ال يحدث لبس في فهم العبارا جلقد تمكن الباحث من صياغة عباراأل المقياس الحالي من خالد تحليل 

 المقاييس السابق عرضها .

 الخصائص السيكومتريه للمقياس

 كميناوال:صدق المح

( محكم جذلك إلبداء ررا هم فيما  8تم عرض المقياس فى صورته اوجلية علي السا ا المحكمين جعد هم ) 

 يلى : 

 تحديد إنؤماء كل عبارا من عباراأل المقياس للبعد  الذ  تنؤمى إليه .-1

 صالحية العباراأل لقياس ما جضع من رجله .-2

 لد جالؤشالم.شمولية المقياس لجميع االبعا   جهي  النلا-3

 كلاية عد  العباراأل للبعد  الذى يؤضمنها .-4

 قة ججضوح الؤعليماأل الخاصة بالمقياس جكيلية االجابة عليه ،جفى ضوء إتلا  المحكمين تم االبقاء  -5

على العباراأل الؤى جافق عليها المحكمين ، جقد تم إعا ا صياغة بعض العباراأل جر خل بعض الؤعديالأل 

 علي مالحظاأل السا ا المحكمين .عليها  بناءاً 

 ثانيا:حساب االتساق الداخلي 

تم حسا  االتسا  الداخلي للمقياس عن  ريق حسا   معامل اإلرتبا  كل عبارا بدرجة البعد الذى تنؤمى 

 إليه  جبالدرجه الكليه للمقياس جالجدجد الؤالي يوضح ذلك.
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الكلية للبعد الذى تنتمى إليه في مقياس التفاؤل (معامل اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة 8جدول )  

 معامل االرتبا  الملر ا البعد معامل االرتبا  الملر ا البعد:

 االجد

1 0.696** 

 الثاني

3 0.798** 

2 0.836** 4 0.715** 

5 0.710** 6 0.823** 

7 0.821** 8 0.768** 

9 0.852** 10 0.690** 

11 0.823** 12 0.757** 

16 0.845** 13 0.537** 

18 0.832** 14 0.746** 

20 0.824** 15 0.507** 

22 0.766** 17 0.800** 

24 0.700** 19 0.783** 

26 0.821** 21 0.826** 

28 0.802** 23 0.777** 

30 0.819** 25 0.789** 

32 0.807** 27 0.728** 

34 0.861** 29 0.733** 

36 0.798** 31 0.727** 

38 0.719** 33 0.857** 

39 0.756** 35 0.669** 

40 0.849** 37 0.790** 

41 0.734**  

42 0.818** 

43 0.748** 

 0.01**  الة عند 

يؤبين من الجدجد رن جميع عباراأل المقياس تؤمؤع بعالقة ارتبا ية  الة إحصا ياً مع  رجة البعد الؤي 

تنؤمى إليه جبالؤالي يمكن اعؤباركل  عباراأل المقياس مؤماسكة جتنؤمي كل عبارا إلى البعد الذ  يؤضمنها 

 مما يدد على الؤجانس الداخلي للمقياس .

 ثالثا: الثبات 

والتجزئة النصفية    Alpha- Coronpachللتأكد من ثبات المقياس تم حساب معادلة ألفا كرونباخ  

 -ما في الجداول التالية :وقد جاءت النتائج ك

 (100( معامالأل رللا كرجنباخ جالؤجز ة النصلية  في مقياس الؤلالد )ن= 9جدجد )

 قيمة ألفا البعد
 التجزئة النصفية بعد تصحيحها

 براون –بمعادلة سبيرمان 

 **0.973 التفاؤل

 **0.957 التشاؤم 0.90

 **0.976 الكلية
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 يتضح من الجدول السابق أن :

معامل رللا لكل ملر ا رقل من رج يساجى معامل رللا للبعد الذى تنؤمى إليه ، مما يبين رن جميع معامالأل 

الثباأل للملر األ المكونة لالبعا   تسهم فى زيا ا ثباأل االبعا  جهذا يدد علي ارتلاع معامل الثباأل لكل بعد 

 بدرجة عالية من الثباأل.من ابعا   المقياس جللمقايس ككل جهذا يعنى رن المقياس يؤمؤع 

 االجتماعي  والثقافي لألسرة  المستوى االداه الرابعه:استمارة

قام الباحث بؤصميم اسؤمارا المسؤو  االجؤماعي جالثقافي لالسرا  مسؤعينا ببعض المؤشراأل من اسؤمارا 

الأل ( جبعد إجراء الؤعدي2013(ج)عبد هللا عا د،2017( ج)امل موسي حما   ،1998)عليه احمد ،

 عليها تهرأل االسؤمارا في صورا مبد ية تحؤو  علي بعض المؤشراأل .

 -اوال :وصف االستماره وهي تشمل:

 مهنة االب واالم -1

 عدد افراد االسره-2

 عدد الغرف في المنزل -3

 الحي السكني -4

 مستوي تعليم الوالدين-5

 ثمانية  اسئله.الهتمامات والممارسات الثقافيه داخل وخارج االسره وتشمل -6

 -الخصائص السيكومتريه لالستماره:

 أوالً : صدق االستماره : 

 صدق المحكمين-1

( محكمين جذلك إلبداء   8تم عرض االسؤمارا  فى صورتها اوجلية على السا ا  المحكمين جعد هم ) 

 ررا هم فيما يلى : 

 ى  إليه .تحديد إنؤماء كل عبارا من عباراأل االسؤمارا للبعد  الذ  تنؤم-1

 صالحية العباراأل لقياس ما جضعت  من رجله .-2

  قة ججضوح الؤعليماأل الخاصة باالسؤمارا  جكيلية االجابة عليه .-3

جضوح صياغة كل عبارا وفرا  العينة مع إمكانية تعديل جصياغة رجحذف رجإضافة رى عباراأل جديدا -4

ن رجله  جتم بعد اال الع علي تعليماأل لؤصبح االسؤمارا  قا را  على تحقيق الورض الذى صمم م

 -المحكمين عمل االتي :

 (عباراأل جتم حذف بعض العباراأل لؤكرارها .  10تم اضافة بعض العباراأل الؤي تشمل ) -1
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 تم تصنيف االسئلة إلى مسؤوى اجؤماعي ، مسؤوى ثقافي .-2

 -الصدق المنطقي :-2

جالثقافي  الؤي تقوم االسؤمارا  بؤشخيصهم  لذلك  تم بناء جهوحسن تمثيل المقياس للمسؤويان االجؤماعي 

جاعدا  اسؤمارا المسؤو  االجؤماعي جالثقافي  في ضوء او ر النظريه المعنيه بؤوصيف مظاهر 

المسؤو  االجؤماعي جالثقافي   جانطالقا من  القراءاأل السيكولوجيه جاالجؤماعيه  المؤعلقه  بمعرفة   بيعة 

 اعي جالثقافي    تم بناء  ملر األ االسؤمارا   لطال  المرحله الثانويه .المسؤويان االجؤم

 -ثانيا:حسا   االتسا  الداخلي :

 قام الباحث بحسا   معامل اإلرتبا  لكل عبارا بدرجة البعد الذى تنؤمى إليه  جالجدجد الؤالي يوضح ذلك.

للبعد الذى تنتمى إليه في  استمارة ( معامل اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  10جدول )

 المستوي االجتماعي والثقافي

 قيمة معامل االرتباط المتغير قيمة معامل االرتباط المتغير

 0.82 2س **0.901 المستوى التعليمي لالب

 0.192 3س **0.857 المستوى التعليمي لالم

 *0.228 4س **0.514 عدد أفراد االسرة

 0.147 5س **0.774 مهنة االب

 0.073 6س **0.722 مهنة االم

 0.203 7س **0.658 عدد غرف المسكن

 0.202 8س **0.338 الحي السكني

 0.076 9س **0.322 1س

  **0.901 0.248* 

يتبين من الجدول أن جميع عبارات االستماره  تتمتع بعالقة ارتباطية دالة إحصائياً مع درجة البعد التي 

تنتمى إليه وبالتالي يمكن اعتبار عبارات االستماره  متماسكة وتنتمي كل عبارة إلى البعد الذي يتضمنها 

 (o.o5)   ،   0.01 مما يدل على التجانس الداخلي لالستماره  حيث انها داله عند مستوي

 ثالثا: الثبات

والتجزئة النصفية    Alpha- Coronpachللتأكد من ثبات االستماره  تم حساب معادلة ألفا كرونباخ  

 وقد جاءت النتائج كما في الجداول التالي

( معامالأل رللا كرجنباخ جالؤجز ة النصلية  السؤمارا المسؤو  االجؤماعي جالثقافي  11جدجد )

 (100)ن=

 قيمة ألفا
 التجزئة النصفية بعد تصحيحها 

 براون -بمعادلة سبيرمان 

0.661 0.62 

جميع معامالأل الثباأل للملر األ المكونة لالسؤمارا  تسهم فى زيا ا الثباأل  يتضح من الجدول السابق أن 

 من الثباأل.جهذا يدد علي ارتلاع معامل الثباأل لالسؤمارا  جهذا يعنى رن المقياس يؤمؤع بدرجة عالية 
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 -نتائج البحث  ومناقشتها:

 -اللرض اوجد جنؤا جه :

بين رساليب مواجهة الضوو   عالقة ارتبا ية موجبة ذاأل  اللة إحصا ية ينص اللرض على رنه "توجد 

 ججو ا الحياا لد   ال  المرحلة الثانوية". 

جللؤحقق من صحة اللرض قام الباحث بحسا  معامل االرتبا   )بيرسون ( بين  رجاأل  الطال  علي 

مقياس اساليب مواجهة الضوو  ج رجاتهم  علي مقياس جو ا الحياا جكذلك معرفة  قوا جاتجاا العالقه 

سلرأل عنها المعالجه بين مؤويراأل الدراسه بداللة معامل االرتبا  جالجداجد الؤاليه توضح  النؤا   الؤي ا

 االحصا يه. 

 (  معامالأل االرتبا  بين  ابعا  مقياس  اساليب مواجهة الضوو  جابعا  مقياس جو ا الحياا12جدجد )

 البعد

جودة الحياه 

 الصحية

جودة الحياه 

 النفسية

جودة الحياه 

 األسرية

جودة الحياه 

 االقتصادية

جودة الحياه 

 المدرسية

 الدرجة الكلية 

 **0.268 **0.195 **0.269 **0.264 **0.244 **0.206 المعلوماتجمع 

 **0.227 **0.167 **0.249 **0.200 **0.207 **0.172 تحمل المسئولية

 **0.244 **0.222 **0.271 **0.217 **0.192 **0.171 التحليل المنطقي

 **0.231 **0.187 **0.236 **0.245 **0.198 **0.149 االستسالم

 **0.249 **0.231 **0.219 **0.239 **0.210 **0.197 النصيحةطلب 

 **0.258 **0.233 **0.261 **0.246 **0.210 **0.188 اإلحجام المعرفي 

 **0.166 **0.210 **0.134 **0.175 **0.101 **0.115 التفريغ اإلنفعالي 

 **0.388 **0.348 **0.380 **0.304 **0.348 **0.330 المواجهة الدينية

 **0.315 **0.279 **0.312 **0.285 **0.269 **0.244 الدرجة الكلية

 0.01**  الة عند           0.05*  الة عند 
 

 جالجدجد الؤالي يوضح نؤا   العالقه بين ابعا  مقياس  اساليب مواجهة الضوو  جمقياس جو ا الحياا ككل 

 (  معامل االرتبا  للدرجة الكلية  لمقياس رساليب مواجهة الضوو  جمقياس جو ا الحياا 13جدجد )

 االتجاا القوا الدالله القيمه االحؤماليه معامل االرتبا  المؤوير

 اساليب مواجهة الضوو 
 عالقه موجبه قويه  اد 00.00000 **0.315

 جو ا الحياا

 0.01مسؤو   الله   اد عند الدالله االحصا يه

جيؤضح من نؤا   الجدجلين ججو  عالقه ارتبا يه موجبه  اله احصا يا بين اسؤجاباأل افرا  العينه علي 

مقياس اساليب مواجهة الضوو  جاسؤجاباتهم علي مقياس جو ا الحياا حيث اتهرأل النؤا   ان قيمة 

 معامل االرتبا   اد احصا يا بدالله معنويه بالوه جدا
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 -نتائج الفرض االول: مناقشة

 -يتضح من الجداول السابقه االتي :

تحمل –ججو  عالقه ارتبا يه موجبه بين كل ابعا  اساليب مواجهة الضوو )جمع المعلوماأل  -1

اساليب  -الؤلريغ االنلعالي–االحجام المعرفي  - لب النصيحه–االسؤسالم -الؤحليل المنطقي -المسئوليه

جو ا الحياا االسريه  –جو ا الحياا النلسيه  -ابعا  جو ا الحياا)جو ا الحياا الصحيهالمواحهه الدينيه(جكل 

 جو ا الحياا المدرسيه(.-جو ا الحياا االقؤصا يه–

ججو  عالقه ارتبا يه موجبه  بين  الدرجه الكليه لمقياس  رساليب مواجهة الضوو   جالدرجه الكليه -2

ه منطقيه جمقبوله الن الطالب الذ  لديه اساليب جيدا  لمواجهة  لمقياس  لجو ا الحياا جتعد هذا النؤيج

الضوو  يكون قا ر علي ازالة الصعا   الؤي تواجهه لكي  يحقق احالمه ج موحاته  جبالؤالي اليقف 

امامه  شيئ  يعجزا عن مواصلة النجاح في الحياا جال يعاني من انكساراأل جال ازماأل معضله  تجعله  

ريا اجاقؤصا يا اجاجؤماعيا ، مما يجعل الحياا بكل ما فيها تسير  في الطريق الصحيح  يعاني نلسيا رجرس

جنؤيجه لذلك تز ا  لديه جو ا الحياا جتكون مرتلعه جدا ، ر  انه كلما ارتلعت اساليب مواجهة الضوو  

الحجام ا - لب النصيحه–االسؤسالم -الؤحليل المنطقي -تحمل المسئوليه–جربعا ها )جمع المعلوماأل 

اساليب المواحهه الدينيه ( من قبل الطال  كلما ارتلعت  رجة جو ا الحياا  -الؤلريغ االنلعالي–المعرفي 

جو ا الحياا –جو ا الحياا االسريه  –جو ا الحياا النلسيه  -جابعا ها لديهم  )جو ا الحياا الصحيه

اساليب مواجهة الضوو  جابعا ها  جو ا الحياا المدرسيه(جالعكس صحيح فكلما قلت  رجة  -االقؤصا يه

كلما زا أل جتحكمت المشاكل جالضوو األ في الشخص  مما يجعله عاجزا حياتيا جبالؤالي تقابله عثراأل 

كثيرا  جيصبح لديه حياا  غير مسؤقرا جال يسؤطيع ان يحقق احالمه  جمن هنا تقل   رجة جو ا الحياا 

مع بعض الدراساأل السابقة جالؤي ركدأل على ججو  عالقة جابعا ها  لديهم  جتؤلق نؤا    اللرض اوجد  

( ج راسة) فا مه 2014بين كل من  اساليب مواجهة الضوو   ججو ا الحياا  مثل  راسة)ثريا سراج ،

(  ج راسة )فضل عبد 2004( ج راسة  )اماد جو ا ،2007( ج راسة )صلاء عجاجه،2015حساني ،

ف نؤا   هذا الدراسة في اللرض اوجد  مع  نؤا    راسة ( جتخؤل2002( ج راسة )ارجن،2002الصمد ،

 (جبهذا نكون قد تحققنا من صحة هذا اللرض.2004كل من ) اليا،مؤمنه،

 الفرض الثاني ونتائجه  :

بين  رجة  رساليب مواجهة   توجد عالقة ارتبا ية موجبة ذاأل  اللة احصا يه ينص اللرض على رنه "

جللؤحقق من صحة اللرض قام الباحث  عا ا  لد   ال  المرحلة الثانوية.الضوو  جابعا ها جالؤلالد جرب

بحسا  معامل االرتبا   )بيرسون( بين  رجة الطال  علي مقياس اساليب مواجهة الضوو  جاسؤجاباتهم 

علي مقياس الؤلالد جكذلك معرفة  قوا جاتجاا العالقه بين مؤويراأل الدراسه بداللة معامل االرتبا  

 الؤاليه توضح  النؤا   الؤي اسلرأل عنها المعالجه االحصا يه. جالجداجد 

 يبين معامالأل االرتبا   بين ابعا   اساليب مواجهة الضوو  جابعا  الؤلالد (14جدجد )

 الدرجة الكلية  التشاؤم التفاؤل اوبعا 

 **0.346 **0.168 **0.439 جمع المعلوماأل

 **0.432 **0.265 **0.504 تحمل المسؤلية

 **0.438 **0.284 **0.500 الؤحليل المنطقي

 **0.349 **0.157 **0.453 االسؤسالم

 **0.252 **0.1 **0.337  لب النصيحة

 **0.361 **0.186 **0.450 اإلحجام المعرفي 
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 **0.222 **0.041 **0.334 الؤلريغ اإلنلعالي 

 **0.438 **0.286 **0.499 المواجهة الدينية

 **0.431 **0.232 **0.529 الدرجة الكلية

 0.01**  الة عند 

 جالجدجد الؤالي يوضح نؤا   العالقه بين ابعا  اساليب مواجهة الضوو  جالؤلالد ككل 

 (يبين العالقه بين الدرجه الكليه وساليب مواجهة الضوو  جالؤلالد 15جدجد )

 االتجاا القوا الدالله القيمه االحؤماليه معامل االرتبا  المؤوير

 اساليب مواجهة الضوو 
 عالقه موجبه قويه  اد 00.00000 **0.431

 الؤلالد

 0.01 اد عند مسؤو   الله  الدالله االحصا يه

جيؤضح من نؤا   الجدجلين ججو  عالقه ارتبا يه موجبه  اله احصا يا بين اسؤجاباأل افرا  العينه علي 

مقياس  الؤلالد  حيث اتهرأل النؤا   ان قيمة معامل مقياس اساليب مواجهة الضوو  جاسؤجاباتهم علي 

 االرتبا   اد احصا يا بدالله معنويه بالوه جدا

 -مناقشة نتائج الفرض الثاني :

 -يتضح من الجداول السابقه االتي :

تحمل –ججو  عالقه ارتبا يه موجبه بين كل ابعا  اساليب مواجهة الضوو )جمع المعلوماأل -1

اساليب  -الؤلريغ االنلعالي–االحجام المعرفي  - لب النصيحه–االسؤسالم -المنطقيالؤحليل  -المسئوليه

 الؤشالم( .-جابعا  مقياس الؤلالد)الؤلالد  )المواحهه الدينيه

ججو  عالقه ارتبا يه موجبه بين  الدرجه الكليه لمقياس  رساليب مواجهة الضوو   جالدرجه الكليه -2

ؤيجه منطقيه جدا فكلما كان لد  الطال  اساليب كثيرا جمخؤلله بدرجه لمقياس  الؤلالد ، جهذا ايضا  ن

عاليه   في مواجهة ضوو هم كلما ارتلعت  رجة  الؤلالد جالنظرا االيجابيه المسؤقبليه للحياا  الن حل 

المشكالأل يجعل االنسان قا ر علي تحقيق االحالم جبالؤالي تصبح الحياا خاليه من الهموم جيصبح االنسان 

ا ما صاحب اماد جتكون رحالمه سهلة الؤحقيق  جالعكس صحيح   النه اذا انخلضت  رجة  اساليب  

مواجهة الضوو   جزا أل المشاكل  لد  الطال  كلما توقلت اماله جاحالمه جاصبح انسانا  هشا ا  

اا لديه  ذجهشاشه حياتيه فال يسؤطيع ان يؤقدم جتضعف حياته نلسيا جاجؤماعيا جتنخلض  كل  امور الحي

جبالؤالي تظهر النظرا السلبيه  جيقل تلا له ، ر  انه كلما ارتلعت اساليب مواجهة الضوو    من قبل 

الطال   كلما ارتلعت  رجة الؤلالد  لديهم جكلما ضعلت  رجة  اساليب مواجهة الضوو  كلما انخلضت  

  رجة  الؤلالد لديهم. 

السغغابقة جالؤغغي ركغغدأل علغغى ججغغو  عالقغغة بغغين كغغل مغغن   جتؤلغغق نؤغغا    اللغغرض اوجد  مغغع بعغغض الدراسغغاأل

( ج راسغة  2012(  ج راسغة)عون عغوض،ihan,2011اساليب مواجهة الضوو   جالؤلغالد مثغل  راسغة)

( ج راسغغغغة )عويغغغغد 2016( ج راسغغغغة) سغغغغارا لطلغغغغي،1999()مايسغغغغه شغغغغكر ،2014)بحغغغغر  نبيغغغغل ،

( ج راسغغة )نجغغو  2008ماعيل،( ج راسغغة )منغغي اسغغ2008( ج راسغغة )ارمغغاأل جبلغغدجين،2000المشغغعان،

( ج راسغغة 2016( جتخؤلغغف نؤغغا    اللغغرض اوجد  مغغع  نؤغغا     راسغغة )اسغغامه مغغرزج ،2002اليجغغوفي،

( جبهذا نكون قد تحققنا من صحة هذا اللرض ر  انه توجد عالقة ارتبا يه موجبه ج اله 2000)جاكسون ،

 بين اساليب مواجهة الضوو  جالؤلاجد.
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 الفرض الثالث :

بين رساليب مواجهة الضوو    اللرض على رنه "توجد عالقة ارتبا ية موجبة ذاأل  اللة إحصا يةينص 

 " جالمسؤوى االجؤماعي جالثقافي لألسرا لد   ال  المرحلة الثانوية 

جللؤحقق من صحة اللرض قام الباحث بحسا  معامل االرتبا  بينهم )بيرسون ( بين  رجة الطال  علي 

ة الضوو  جاسؤجاباتهم علي اسؤمارا المسؤو  االجؤماعي جالثقافي جكذلك معرفة  مقياس اساليب مواجه

قوا جاتجاا العالقه بين مؤويراأل الدراسه بداللة معامل االرتبا  جالجداجد الؤاليه توضح  النؤا   الؤي 

 اسلرأل عنها المعالجه االحصا يه. 

 هة الضوو  جالمسؤو  االجؤماعي جالثقافييبين معامالأل االرتبا   بين ابعا  اساليب مواج (16جدجد )

 الداللة المسؤوى االجؤماعي جالثقافي رساليب مواجهة الضوو 

**0.201 جمع المعلوماأل  0.01 

**0.266 تحمل المسؤلية  0.01 

**0.253 الؤحليل المنطقي  0.01 

**0.262 االسؤسالم  0.01 

**0.141  لب النصيحة  0.05 

**0.266 اإلحجام المعرفي  0.01 

**0.253 الؤلريغ اإلنلعالي  0.01 

**0.202 المواجهة الدينية  0.01 

**0.270 الدرجة الكلية  0.01 
 

جالجدجد الؤالي يوضح معامالأل االرتبا  بين ابعا  اساليب مواجهة الضوو  جابعا  المسؤو  االجؤماعي 

 جالثقافي ككل 

وساليب مواجهة الضوو  جالمسؤو  الثقافي (يبين معامالأل االرتبا   بين الدرجه الكليه 17جدجد )

 جاالجؤماعي

 االتجاا القوا  الدالله  القيمه االحؤماليه معامل االرتبا   المؤوير

 عالقه موجبه  قويه  اد 0.0000 **0.270 اساليب مواجهة الضوو  

 المسؤو  االجؤماعي جالثقافي

 0.01 اد عند مسؤو   الله  الدالله االحصا يه 
 

جيؤضح من نؤا   الجدجلين ججو  عالقه ارتبا يه موجبه  اله احصا يا بين اسؤجاباأل افرا  العينه علي 

مقياس اساليب مواجهة الضوو  جاسؤجاباتهم علي اسؤمارا المسؤو  االجؤماعي جالثقافي   حيث اتهرأل 

 النؤا   ان قيمة معامل االرتبا   اد احصا يا بدالله معنويه بالوه جدا

 

 

 



 2020 يونيه                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 257 - 

  -مناقشة نتائج الفرض الثالث :

 -يتضح من الجداول السابقه االتي :

وجود عالقه ارتباطيه موجبه  بين كل ابعاد اساليب مواجهة الضغوط والمستويان االجتماعي -1

 والثقافي .

وجود عالقه ارتباطيه موجبه بين  الدرجه الكليه لمقياس  أساليب مواجهة الضغوط  والدرجه الكليه -2

، ر  انه كلما ارتلعت  رجة اساليب مواجهة الضوو    من قبل الطال   ي االجتماعي والثقافي للمستو

كلما  د ذلك علي ارتلاع  رجة  المسؤو  االجؤماعي جالثقافي لديهم جكلما انخلضت  رجة  اساليب 

جه مقبوله  مواجهة الضوو  كلما  د علي انخلاض  رجة  المسؤو  االجؤماعي جالثقافي للطال  جهذا النؤي

جمنطقيه جدا النه كلما كان الطال  ذجمسؤو  مرتلع اجؤماعيا  جثقافيا كلما ارتلعت  رجة مواجهؤهم  

للضوو  لؤعد  الثقافاأل لديهم  جتعد  جسا ل االتصاد الما   جاالجؤماعي فكل ذلك يجعلهم قا رين علي 

تلع بالشعور باهمية المواجهه حل كافة مشاكلهم حيث يسمح لهم المسؤو  االجؤماعي جالثقافي المر

جالؤصد  للمشكالأل جاالصرار علي تحقيق اهدافهم  جان كانت مؤعد ا لكي تسؤمر مؤعة الحياا ، جايضا  

االسرا ذاأل المسؤو  االجؤماعي جالثقافي المرتلع يجعلون من اساليب مواجهة الضوو  اسلوبا تربويا 

من مواجهة المشكالأل جاالعؤما  علي انلسهم جتحمل  يحاجلون اكسابه البنا هم منذ الصور حؤي يؤمكنوا

المسئوليه ، كما ان االباء جاالمهاأل اصحا  المسؤو  االجؤماعي المرتلع  قد اتيح لهم قضاء مدا كبيرا 

في الؤعليم فساعدتهم علي تقديم المعلوماأل لالبناء ،جتؤلق نؤا   اللرض الرابع  مع بعض الدراساأل السابقة 

ججو  عالقة موجبه بين كل من  اساليب مواجهة الضوو  جالمسؤو  االجؤماعي  جالؤي ركدأل على 

( 2004( ج راسة) اماد جو ا،2009(ج راسة )فا مه الديب ، 2018جالثقافي مثل  راسة)جر  مخؤار،

 (.2012جتخؤلف نؤا   هذا اللرض مع  راسة) نزار بن حامد القا د ،

  -الفرض الرابع :

عالقة ذاأل  اللة إحصا ية بين  الؤلالد  جالمسؤوى االجؤماعي جالثقافي  ينص اللرض على رنه "توجد

  لألسرا لد   ال  المرحلة الثانوية"

جللؤحقق من صحة اللرض قام الباحث بحسا  معامل االرتبا   )بيرسون ( بين  رجة الطال  علي 

مقياس الؤلالد جاسؤجاباتهم علي اسؤمارا المسؤو  االجؤماعي جالثقافي  جكذلك معرفة  قوا جاتجاا العالقه 

لؤي اسلرأل عنها المعالجه بين مؤويراأل الدراسه بداللة معامل االرتبا  جالجداجد الؤاليه توضح  النؤا   ا

 االحصا يه. 

 معامالأل االرتبا   بين ابعا  الؤلالد جالمسؤو  االجؤماعي جالثقافي  (18جدجد )

 الداللة المسؤوى الثقافي جاالجؤماعي  الؤلالد

 0.01 0.396295 الؤلالد

 0.01 0.309107 الؤشالم

 0.01 0.387589 الدرجة الكلية 
 

 جالجدجد الؤالي معامالأل االرتبا  بين ابعا  الؤلالد جالمسؤو  االجؤماعي جالثقافي ككل 
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 يبين العالقه بين الدرجه الكليه للؤلالد جالمسؤو  االجؤماعي جالثقافي  (19جدجد )

 االتجاا القوا الدالله القيمه االحؤماليه معامل االرتبا  المؤوير

الؤلالد جالمسؤو  

 جالثقافياالجؤماعي 
 عالقه موجبه قويه  اد 0.00000 0.387589

 0.01دال عند مستوي دالله  الدالله االحصا يه

جيؤضح من نؤا   الجدجلين ججو  عالقه ارتبا يه موجبه  اله احصا يا بين اسؤجاباأل افرا  العينه علي 

اتهرأل النؤا   ان قيمة مقياس الؤلالد جاسؤجاباتهم علي اسؤمارا المسؤو  االجؤماعي جالثقافي   حيث 

 معامل االرتبا   اد احصا يا بدالله معنويه بالوه جدا

  -مناقشة نتائج الفرض الرابع  :

 -يتضح من الجداول السابقه االتي :

 ججو  عالقه ارتبا يه موجبه بين كل ابعا   الؤلالد جكل ابعا  المسؤو  االجؤماعي جالثقافي .-1

ججو  عالقه ارتبا يه موجبه ج اله بين الدرجه الكليه لمقياس الؤلالد جالدرجه الكليه  لمقياس المسؤو  -2

االجؤماعي جالثقافي جمن ججهة نظر الباحث فان النؤيجه منطقيه جمقبوله جذلك  النه  اذا كانت االسرا ذج 

   رجة الؤلالد لديهم  ا  تز ا   مسؤو  مرتلع اجؤماعيا جثقافيا كلما تجاجزا كل صعابهم جبذلك تز ا

النظرا االيجابيه للحياا الن الطال   اصحا  مسؤوياأل ما يه جاجؤماعيه جثقافيه مرتلعه يكون احؤكاكهم 

مع نلس المسؤوياأل المرتلعه جبالؤالي يكون لديهم  موحاأل كبيرا حؤي يظلوفي نلس المسؤو  المرتلع 

عقا د بانهم سوف يسؤطيعون تحقيق كافة احالمهم الن كل شيئ ما يا جاجؤماعيا جثقافيا  جيكون  اخلهم  

جكلما قل يكون ميسرلؤعد  جسا ل النجاح  جبالؤالي تكون نظرتهم في الحياا عاليه جايجابيه جملؤوحه، 

المسؤو  االجؤماعي جالثقافي كلما قل الؤلالد لد  الطال   الن  ضعف المسؤو  االجؤماعي جالثقافي  

درا علي مواجهة المشكالأل جبالؤالي يقع االنسان فريسه  للعجز جيكون غير مسؤطيع يؤ   الي ضعف الق

ان ينجح فؤنمو النظرا السلبيه،  جالن االسرا هي اجد مكان يؤلقي فيه الطالب معلوماته جثقافاته، فاالسرا 

د ج موحاأل ذاأل المسؤو  المرتلع ما يا جثقافيا جاجؤماعيا تجعل لد  ابنا هم  نظرا جميله جكلها اما

جيؤولد لديهم احالم كبيرا جيؤمنون بؤحقيقها اسؤنا ا الي ابويه جاسرته  لظنه انهم يسؤطيعون فعل كل شي 

لكثرا الماد جالثقافه جالؤعليم المرتلع مما يجعل منهم  اشخاص ذجعالقاأل جاسعه جبالؤالي  تنموالنظرا 

مع بعض الدراساأل السابقة جالؤي ركدأل على   جتؤلق نؤا   اللرض الرابعااليجابيه للمسؤقبل عند الطال  

ججو  عالقة موجبه بين كل من  الؤلالد  جالمسؤو  االجؤماعي  جالثقافي مثل  راسة )نجو  اليجوفي 

  2006(  ج راسة )عا د المنشاج  ،2005( ج راسة) نجو  اليجوفي جبدر  االنصار ،2002،

 (.2012(جتخؤلف نؤا   هذا اللرض مع  راسة) عون عوض،

 -توصيات الدراسة في ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث في الدراسه :

 عقد  جراأل جندجاأل من اجل تنميه اساليب مواجهة الضوو  جتنمية جو ا الحياا لد  اللئاأل المخؤلله .-1

 ضرجرا تنمية الؤلالد من اجل تنمية اساليب مواجهة الضوو  لد   ال  المرحله الثانويه.-2

 االهؤمام بعلم النلس االيجابي من اجل تحقيق الشخصيه القويه المؤزنه الؤي  تنجح في الحياا.ضرجرا  -3
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ضرجرا توعية االباء باالمور جالمؤويراأل النلسيه  الؤي تؤثر علي نجاح اللر  جخاصة اساليب مواجهة -4

 الضوو   ججو ا الحياا جالؤلالد .

ن البحوث والدراسات السابقه ومن خالل ماتوصل اليه البحوث المقترحه من خالل ماتم االطالع عليه م

 -الباحث من نتائج :

فاعلية برنام  تدريبي  لؤنمية اساليب مواجهة الضوو  كمدخل لؤنمية الؤلالد لد   ال  المرحله  -1

 الثانويه.

 فعالية برنام   تدريبي لؤنمية  اساليب مواجهة الضوو  ججو ا الحياا لد   ال  الجامعه . -2

 م  تدريبي لؤنمية الؤلالد كمدخل لؤنمية جو ا الحياا لد   ال  المرحله الثانويه.عمل برنا -3

 -نتائج الدراسه :

 -أسفرت المعالجات االحصائيه علي النتائج االتيه:

بين رساليب مواجهة الضوو  ججو ا الحياا  توجد عالقة ارتبا ية موجبة ذاأل  اللة إحصا ية  -1

 لد   ال  المرحلة الثانوية". 

بين رساليب مواجهة الضوو  جالؤلالد لد    "توجد عالقة ارتبا ية موجبة ذاأل  اللة احصا يه  -2

  ال  المرحلة الثانوية. جللؤحقق من صحة اللرض قام الباحث بحسا  معامل االرتبا   

بين رساليب مواجهة الضوو  جالمسؤوى   "توجد عالقة ارتبا ية موجبة ذاأل  اللة إحصا ية -3

 ثقافي لألسرا لد   ال  المرحلة الثانوية " االجؤماعي جال

"توجد عالقة ذاأل  اللة إحصا ية بين  الؤلالد  جالمسؤوى االجؤماعي جالثقافي لألسرا لد   ال   -4

 المرحلة الثانوية".

 -اوال:المراجع العربيه :

 القران الكريم .

 ( 2005العارف باهلل محمد الوندجر جآخرجن: )يعتمةد علةى تعلةم  فعاليةة برنةامج إرشةادي معرفةي

.  التفاؤل في خفض أعراض االكتئاب لدى عينة من طالب الجامعةة ، مجلةة الخدمةة النفسةية كليةة اآلداب

 .2005، ربريل  1، م  2ع

  ( 2000آرجن بيك  :) . ترجمغة عغا د مصغطلى ، العالج المعرفةي واالضةطرابات االنفعاليةة

  ار اآلفا  العربية  . 

 اسلوب حل المشكالت وعالقته بنوعية نوفمبر(12-1999،10) العارف باهلل محمد الوندجر:

الحياه "دراسه نظريه" قةدم الةي المةرتمر الةدولي السةادس لمركزاالرشةاد النفسةي "جةودة الحيةاه توجةه 

 .177-1.جامعة عين شمس،ص صقومي للقرن الحادي والعشرين"
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 (  2009امغغاد محغغي الغغدين)وجةةداني لتحسةةين :فاعليةةة برنةةامج ارشةةادي فةةي تنميةةة الةةذكاء ال

 رسالة ماجسؤير،كلية الؤربيه،جامعة عين شمس.   اساليب مواجهة الضغوط لدي المراهقات.

 (: 2006اميغغرا  غغه بخشغغن:) جةةودة الحيةةاه وعالقتهةةا بمفهةةوم الةةذات لةةدي المعةةاقين بصةةريا

 .مجلة كلية الؤربيه ،جامعة ام القر  ،مكه المكرمه .والعاديين بالمملكه العربيه السعوديه 

 فاعليةةة برنةةامج تةةدريبي فةةي تنميةةة التفةةاؤل لتحسةةين اسةةاليب (2015منغغه محمغغد العكاشغغي)ا:

 .رسالة  كؤوراا،كلية البناأل ،جامعة عين شمس. مواجهة احداث الحياه الضاغطه لدي طالبات الجامعه 

 ( 2000انسغي محمغغد قاسغغم)الضةةغوط النفسةيه المهنيةةه لمعلمةةة الروضةةه مسةةتوياتها  يسغغمبر:

.مجلغغغة الطلوله،كليغغغة ريغغغاض مات الشخصةةةيه وبعةةةض المتغيةةةرات الديموجرافيةةةهوعالقتهةةةا بةةةبعض سةةة

 61-23(،ص ص 3اال لاد،جامعة القاهرا،)

  ( 2001إيمان محمد صقر  ) النموذج السلبي للعالقة بين ضغوط أحداث الحياة والمساندة :

ا غيغر منشغورا ، . رسغالة  كؤغورا االجتماعية ، وأساليب مواجهة الضغوط واالكتئاب لدى طةالب الجامعةة

 كلية الؤربية ، جامعة الزقازيق .

 ( 2014ثريغغا محمغغد سغغراج :)مجلغغة  أسةةاليب مواجهةةة الضةةغوط و عالقتهةةا بجةةودة الحيةةاة . "

 .239-181( ، 1)2السلوك البيئي ، 

 (: 2006اميغغرا  غغه بخشغغن) جةةودة الحيةةاه وعالقتهةةا بمفهةةوم الةةذات لةةدي المعةةاقين بصةةريا:

 .مجلة كلية الؤربيه ،جامعة ام القر  ، مكه المكرمه . السعوديه والعاديين بالمملكه العربيه

  ( 2009سناء محمد سغليمان  ) منةاهج البحةث العلمةى فةى التربيةة وعلةم الةنفس ومهاراتةه :

 القاهرا ، عالم الكؤب . األساسية . 

  ( 2006سناء محمد سليمان :)واألزمات ،سلسله ثقافيه  كيفية مواجهة المشكالت الشخصية

 .القاهرا ،عالم الكؤب.ولوجيه للجميعسيك

   ( 2011سناء محمد سليمان  : )( . القغاهرا التفكير )أساسياته وأنواعه . تعلمه وتنميةة مهاراتةه

 ، عالم الكؤب.

 ( 2006سغغناء محمغغد سغغليمان )الطبعغغة الثانيغغة ،  :سةةيكولوجية الفةةروق الفرديةةة وقياسةةها .

 القاهرا ، عالم الكؤب.

 ( 2010سناء محمد سليمان: ) كيفية مواجهة المشكالت الشخصية واألزمةات ، سلسةة ثقافةة

 . اإلصدار الؤاسع ، القاهرا ، عالم الكؤب. سيكولوجية للجميع

 ( 2009عبد الحليم محمو  جآخرجن : )القاهرا ، مكؤبة غريب. 3. علم النفس العام ، 

 ( 2013زكية ميال  جابر : ) تةأثير برنةامج إسةتراتيجيات مجابهةة ضةغوط الحيةاة لةدى طلبةة

 . رسالة  كؤوراا ، كلية البناأل ، جامعة عين شمس.الجامعة على بعض المقومات اإليجابية للشخصية 
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  ( 2005عا د عز الغدين اوشغود  : ) فعاليةة برنةامج إرشةادى لءبةاء لتحسةين جةودة الحيةاة

 ( ، مجلة كلية الؤربية ، جامعة بنها .66( ، العد  )16". المجلد )لدى أبنائهم ذوى االحتياجات الخاصة 

 ( ا2009هبغغه سغغامي محمغغو:)  لمرونةةه االيجابيةةه وعالقتهةةا بوجهةةة الضةةب  لةةدي عينةةه مةةن

 .رسالة ماجسؤير ،كلية الؤربيه ،جامعة عين شمس. الشباب الجامعي

  (  2013ضغغياء رحمغغد الكغغر : )ت لةةدى المتةةأخرين جةةودة الحيةةاة وعالقتهةةا بةةبعض المتغيةةرا

. مجلة كلية البناأل آل ا  جالعلوم دراسياً والعاديين من طالب المرحلة الثانوية فى المحافظة الوطى بغزة 

 جالؤربية ، العد  الرابع عشر ، بجامعة عين شمس ، القاهرا .

 ،  برنةامج تةدريبي لتحسةين جةودة الحيةاه كمةدخل لرفةع درجةة تقةدير (2013)ضغياء الكغر:

 اا ،كلية البناأل ،جامعة عين شمس .رسالة  كؤورالمتاخرين دراسيا من طالب المرحله الثانويهالذات لدي 

 ( 2006 غغه عبغغد العظغغيم حسغغين ،سغغالمه عبغغد العظغغيم حسغغين) اسةةتراتيجيات ادارة الضةةغوط:

 .االر ن : ار اللكر للنشر جالؤوزيع.التربويه والنفسيه
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Abstract 

The aim of the present study was to investigate the relationship among stress 

coping strategies, quality of life, optimism and socio-economic status. The 

sample of the study consisted of 308 students enrolled in secondary stage. The 

researcher developed four tools to assess the variables of the study. The 

statistical analysis revealed that stress coping strategies were positively 

correlated with quality of life, optimism and socio-cultural status. Finally, 

optimism was positively correlated with socio-economic status. 
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