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سمة الصبر وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى عينة من معلمي األطفال
ذوي صعوبات التعلم
د .خالد مناحي هديب القحطاني*

د .عبدهللا مناحي هديب القحطاني**

المستخلص :
هدف البحث إلى الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين درجات المعلمين على مقياس سمة الصبر
ودرجاتهم على مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية ،وكذلك الكشف عن الفرق بين متوسطي درجات
المعلمين منخفضي ومرتفعي الخبرة على مقياسي سمة الصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية،
واعتمدت البحث على المنهج الوصفي االرتباطي ،وتكونت عينة البحث من ( )146من معلمي األطفال
ذوي صعوبات التعلم بفصول األطفال ذوي صعوبات التعلم الملحقة بمدارس التعليم بمنطقة الرياض،
واعتمد البحث على مقياسي سمة الصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي
صعوبات التعلم إعداد الباحثان ،وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى داللة
( )0.01بين درجات المعلمين على مقياس سمة الصبر ودرجاتهم على مقياس أساليب مواجهة الضغوط
النفسية ،وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.01بين متوسطي درجات المعلمين منخفضي
ومرتفعي الخبرة على أبعاد الصبر على المدى القصير والصبر على المدى البعيد وكذلك الدرجة الكلية
لصالح المعلمين مرتفعي الخبرة ،وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.01بين متوسطي درجات
المعلمين منخفضي ومرتفعي الخبرة على مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لصالح المعلمين
مرتفعي الخبرة.
الكلمات المفتاحية :سمة الصبر؛ أساليب مواجهة الضغوط النفسية؛ معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم.
مقدمة البحث:
يواجه الفرد العديد من الضغوط النفسية في حياته ،والتي تُعتبر سمة منن سنمات هنذا العصنر ،وذلنك
يتطلب بذل المزيد من الجهود إلعادة التوافق مع نفسنه ،ومنع البي نة التني يعنيا فيهنا ،فقند أمنار كن منن
(الزغول وخليفات )2003 ،أن الضغوط النفسية عبارة عن حالة نفسية وجسدية يتعرض لها المعلم ناتجنة
عن مواجهة مشكالت بي ية مزعجة تؤدي إلى معوره بالتهديد وعدم االرتياح.
وذكننر كن مننن ) Hussain and Juyal (2007أن الفننرد يواجننه العدينند مننن األحنندا والمواقننف
الضاغطة في حياته التي يُمكن أن تؤثر عليه نفسيًا وبدنيًا ،ومن هنا تأتي أهمية أساليب مواجهنة الضنغوط
النفسية ،وقد تكون أساليب بناءه تتعام منع المشنكلة بشنك مبامنر أو أسناليب سنلبية تتمثن فني الهنروب
وااللتفاف حول المشكلة.
* أستاذ مساعد التربية الخاصة  -تخصص صعوبات التعلم  -قسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة الباحة
**أستاذ مساعد التربية الخاصة تخصص صعوبات التعلم  -قسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة أم القرى
البريد االلكترونيw2026@hotmail.com - k-13-255@hotmail.com :
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حيث أوضح (طنه  ،1993ص )445.أن الضنغوط النفسنية باعتبارهنا مثينر تُعبنر عنن الحالنة التني
يعانيها الفرد حين يواجه بمطلب ملح فوق استطاعته ،أو حين يقع في موقف صراع حاد ،أو خطنر منديد،
ً
محبطنا حتنى إن لنم يحند
وإذا ترتب على الضغوط النفسية حدو أذى حقيقي للفنرد ،فن ن الفنرد يصنبح
ضرر حقيقي ومبامر على الفرد فهو يعيا على حالة من الشعور بالتهديد.
وتُعد مصادر الضغوط إما داخلية من ذات الفرد ،أو خارجية من البي ة المحيطة به ،وهذا ما أمار إليه
(زهران ،1982 ،ص )398.حيث بين أن بعن الضنغوط تنأتي للفنرد منن منعوره بالتهديند النداخلي أو
الخننارجي الننذي تفرضننه بعن اليننروف البي ننة بالنسننبة لمكانننة الفننرا وأهدافننه والتننوتر النفسنني الشننديد
واألزمات النفسية ،وكذلك هناك البي ة المشبعة بعوام الخوف والهم ،ومواقف الضغط.
وذكننر (إبننراهيم ،1998 ،ص )224.أن عننالا الضننغوط النفسننية ال تعننني الننتخله منهننا أو تجنبهننا
واستبعادها من حياتنا ،فوجودها في حياتنا أمر طبيعني ،ولكن مننا نصنيبًا منهنا ولكنن بندرجات متفاوتنة،
ووجودها ال يعني أننا مرضي بقدر ما يُعني أننا نعيا ونتفاع مع الحياة ونحقق طموحات معينة ،وخالل
ذلك وبسببه تحد أمور متوقعة وغير متوقعة ،ومن ثم ف ن عالا الضغوط النفسية ال يتم بالتخله منهنا،
وإنما بالتعايا اإليجابي معها ومعالجة نتائجها السلبية.
فالسوية والالسوية وجهان لعملة واحدة ،ولنذلك ففني حناالت االخنتالالت النفسنية يقنوم الفنرد بتوزينع
طاقته النفسية على نحو خاطئ ،ومن ثم يوجه الجزء األكبر من الطاقة في االتجاه الخناطئ ،وبالتنالي فن ن
الجزء األكبر من الطاقة ال يكفي للمواجهة ،ومن هنا تتداخ ميكانيزمات الدفاع لإلنقاذ والمعاونة ،وبالتالي
ف ن تفسير الفرد لألحدا الحياتية التي يمر بها واعتقاده بانها مخيفنة ومؤلمنة ومحزننة ،هنذا التفسنير هنو
المس ول عن سلبيته في مواجهتها (مصطفى.)2005 ،
وذكر ك من Buchanan, Driscoll, Mowrer, Sollers III, Thayer, Kirschbaum and
) Tranel (2010أن الضغوط النفسية من المواضيع المهمة التي اهتم بهنا البناحثين فني اةوننة األخينرة،
حيث ركزت عليها الدراسات الحديثة لكثرة ما يتعرض له األفراد من أحدا وما يحنيط بهنم منن فنروف
ضاغطة ،وكذلك زيادة متطلبات الحياة نتيجة التغير السريع المتواص الذي يشهده العالم اليوم ،األمر الذي
أسهم في تعرض األفراد لدرجة عالية من الضغوط النفسية والتي تنعكس أثارها على الفرد والمجتمع.
حيث أمار ك من ) Halgin and Whitbourne (1997إلى أن أساليب مواجهة الضغوط النفسية
ً
بارزا في الحد من معاناة الفرد من الضغوط أو اضطرابات عدم التوافق ،والفرد الذي ال يمتلك
دورا
تلعب ً
المهارات المناسبة لمواجهة المشكالت هو األكثر قابلية للتعرض للضغوط النفسية ،وعلى العكس من ذلنك
فالفرد الق ادر على التوافق والتعام مع المشكالت التي تواجهه يكون أق عرضة للضغوط النفسنية ،وتقن
معهننا معاناتننه مننن المواقننف الضنناغطة ،وبينننت عننامر ،2018 ،ص )96.أن أسنناليب مواجهننة الضننغوط
النفسية هي استراتيجيات مواجهة المشكالت ،والتي يُمكن قياسها باعتبارها االستراتيجيات التي يسنتخدمها
األفراد لصفة عامة لمواجهة مدى واسع من مصادر الضنغوط بهندف الوصنول إلنى حالنة التكينف ،وهني
تختلف من فرد إلى آخر ،ويرجع ذلنك إلنى العديند منن العوامن  ،قند تكنون عوامن بي ينة أو اجتماعينة أو
مخصية.
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أما بالنسبة لسمة الصبر فقد أوضح (حسين )2016 ،الفرق بين الصبر كحالة وكسمة ،فالصبر كحالة
يتغير حسب الموقف ،أما الصبر كسمة يتغير حسب الفرد ،فالصبر كحالة يكون الفرد في حالة انفعالية
مؤقتة تتغير من موقف إلى آخر ومن وقت إلى آخر حسب ما يتعرض له الفرد من مواقف وحسب الوقت،
أما الصبر كسمة؛ فهو يشير إلى مي أو تهيؤ أي سمة ثابتة نسبيًا في الشخصية ،وهذا ما أيدته نتائج دراسة
) Schnitker (2012فترى أن الفرد يمكنه أن ييهر الصبر كحالة وكسمة ،فعلى سبي المثال يمكن
للفرد أن ييهر الصبر كحالة في مواقف معينة ،ولكنه بوجه عام ليس مخه يتميز بالصبر كسمة ،فالسمة
هي الصفات الشخصية التي تشير إلى قدر من االتساق عبر الوقت والمواقف ،ومن ثم ف ن الصبر هنا
ثبات للذات عند موارد االضطراب.
وفي ف ك ذلك ال يجد المعلم سوى الصبر ،وعبر العديد من الثقافات ذكنر كن منن Schnitker
) and Emmons (2007أن سمة الصبر يُعتبر فضيلة ضرورية للهنناء النفسني للفنرد ،وتنرى Ryan
) (2003أن سمة الصبر تمنح الفرد قدرة أكثر على ضبط نفسه ،وحب اةخرين ،والهدوء عند التعام مع
ضا بناء عالقات اجتماعية أفضن  ،وإحسناس أكبنر
أحدا الحياة الضاغطة ،والحصول على ما يريده ،وأي ً
بالطمأنين ة واألمان والسالم؛ وذلك من خالل دمج ثال صفات يحققهمنا الصنبر وهني؛ المثنابرة ،الهندوء
تعبيرا آخر مرادفًا لمرض السرعة ،فالخالفات الكثيرة ،وانتشنار العننف بكن
والقبول ،ويعتبر نفاذ الصبر
ً
أمكاله ،وفقدان السيطرة على األعصاب من قب البع  ،والصراخ في وجه األطفنال ،كن هنذه الميناهر
تُعبننر عننن االفتقننار إلننى سننمة الصننبر ،وكنتيجننة طبيعيننة لمننا نعيشننه اليننوم مننن عصننر ثننورة المعلومننات
واالتصاالت ،فقد أدت إلى أن أصبح إيقاع الحياة سريع ،وبالتالي إيقاع الفرد أسرع ،فكلما أصبح إيقناع منا
حولنا من األمياء أكثر سرعة ،ق قدر ما يمكننا التحلي به منن الصنبر ،وهنذه مشنكلة ألن الحيناة تحتنوي
بشك حتمي على درجة معينة من التأجي والتأخير ،واألهم من ذلك هو أن عدم قدرتنا علنى الصنبر يننتج
عنها بع الصعوبات ،وهذا ألن تحديات الحياة المعقدة منن أمنراض وعجنز وصنراعات فني العالقنات،
وأزمات في العم  ،ومشكالت تربية األطفال تتطلب أن يتحلى المعلم بالصبر ،لنيس فقنط لكني يتكينف منع
ضا لكي يزداد ما بداخله من حب وحكمة.
فروف الحياة ،ولكن أي ً
وأمار (إبراهيم ،2001 ،ص )100.أن سمة الصنبر مطلوبنة لمواجهنة المواقنف الصنعبة منن سنراء
وضراء ،وتحديات في مختلف جوانب حياة اإلنسان وعالقته وتفاعالته ،وذكر (المنجد ،2009 ،ص)16.
أن الضبط النفسي له عالقة وثيقة بالصبر ،حيث أن األمخاص الذين يتحلون بالصبر دائ ًما ما يلج ون إلنى
عملية الضبط كي يحدون من تيار الغضب ،وضبط النفس هو أعلى مرتبة في الصبر ،فيتيح للفرد قوة فني
ضبط نفسه عندما يتعرض للمواقف المحزنة والمؤلمة.
وقد أوضح ك من ) Norman, and Connor (1996إلى أن الصبر سنمة مخصنية تمننح األفنراد
القدرة علنى تحمن تنأخير إمنباع الحاجنات ،ومتاعنب األمنراض الجسنمية ،وإنجناز المهنام والمسن وليات
االجتماعية ،وبينت ) Dudley (2003أن الصبر يُعد احدى السمات الضرورية للتوافق النفسي ومواجهنة
ت حديات الحياة ،إذا يساعدنا على التكيف مع الصعوبات التي ال نستطيع حلها في الوقت الحاضنر ،والنينر
إلى المستقب بتفاؤل وحكمة ،والتخلي عن بع المنافع الحالية من اج الحصول على مكافنتت ذات قيمنة
عالية ،وبهذا يُسهم الصبر في اتخاذ القرارات بشك جيد ومنيم ،ويزودنا بالصالبة والقوة وعندم الضنعف
أمام مغريات الحياة ومنحها ،وذكر ك من Sutter, Kocher, Glätzle-Rützler and Trautmann
) (2013أن الصبر قيمة مخصية للحصول على الرضا الذاتي والشعور بالسنعادة واألمن  ،والتوجنه نحنو
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المستقب  ،في حين أن اتسام األفراد بنفاذ الصبر يجعلهم غير ودودين ومنندفعين ،وال يتحملنون االنتينار،
وينخرطون في سلوكيات غير صحية ومخالفة القوانين واألنيمة االجتماعية.
ومن خالل ما سبق نجد أن معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم يواجهوا العديد من الضغوط التي
تتطلب منهم الصبر واكتساب أساليب مواجهة إيجابية للضغوط النفسية ،حيث أمارت (الهنداوي)1994 ،
معورا بالضغط للمعلمين وهي عبء الدور وتعدده؛ ويُقصد به
إلى بع العوام التي يُمكن أن تمث
ً
زيادة المهام الملقاة على عاتق المعلم بالقيام بمهام كثيرة ال يستطيع إنجازها في الوقت المحدد من قب
كبيرا ،أو مهام تتطلب قدرات متعددة ،وكذلك غموض األدوار؛ ويُقصد بها نقه
إدارته ،أو عب ًا تدريسيًا ً
المعلومات حول مهام واختصاصات المهنة ،أو قلة المعلومات حول توصيف المهنة ،وال سيما لدى
ضا صراع األدوار؛ ويُعني التعارض بين الواجبات والممارسات والمسؤوليات التي
المعلمين الجدد ،وأي ً
تصدر في وقت واحد من الرئيس المبامر للموفف ،او من تعدد التوجيهات عندما يكون الرؤساء
المشرفون أكثر من مخه مما يشعره بعدم االستقرار ويجعله يقع تحت ضغوط مستمرة تستلزم توفيقها
ضا عدم المشاركة في اتخاذ القرارات وبالتالي انخفاض الروح المعنوية ،وعدم وجود
للتخله منها ،وأي ً
ضا بي ة العم المادية السي ة مث تصميم المكتب
معايير منطقية منضبطة لتقييم األداء والترقيات ،وأي ً
ومستوى اإلضاءة ،ودرجة الحرارة ،والخدمات المساندة ،ووسائ الصحة والسالمة والعالقات االجتماعية
السي ة بين الزمالء ،وكذلك عدم التوافق بين القدرات وحاجات العم  ،والحالة النفسية والبدنية للمعلم،
والقدرة على تحم الضغوط واالستجابة لها.
مشكلة البحث:
تتضح مشكلة البحث الحالي من خالل عم الباحثان كمشرفين لطالب بكالوريوس التربية الخاصة
بمقرر التدريب الميداني بفصول األطفال ذوي صعوبات التعلم ،فقد الحظ الباحثان معاناة بع المعلمين
من الضغوط النفسية بسبب العم مع األطفال ذوي صعوبات التعلم ،حيث تُعتبر مهنة التدريس لذوي
االحتياجات الخاصة من أكثر المهن المعرضة للضغوط النفسية؛ لما تتطلبه من أعباء ومس وليات ،حيث
أمار (حامد ،2017 ،ص )66.أنه تُعد مهنة التدريس بصفة عامة ،والتدريس لذوي االحتياجات الخاصة
بصفة خاصة من المهن الضاغطة التي لها تأثيراتها على المعلمين ،وقد تًسهم في زيادة الشعور بالضغوط
النفسية ،وربما االحتراق النفسي على المدى البعيد.
خطرا على صحة الفنرد وتوازننه
وذكر (عبد الكريم ،2019 ،ص )242 -423.أن الضغوط تمث
ً
كما تهدد كيان ه النفسي ،ومن ثم ف ن أساليب مواجهة هذه الضغوط هي الح إلعادة التوافنق لندى الفنرد إذا
ما استدل على معرفنة األسنلوب المناسنبة لشخصنيته ،وهننا تكمنن الصنعوبة فحينمنا يتعامن اإلنسنان منع
الموقف ف نه يستجيب بطريقة من مأنها أن تساعده على التجنب أو الهروب أو من تقلي األزمنة ومعالجنة
المشكلة ،وهذه الطرائق والوسائ التي تستطيع أن تخف التوتر تسنمى أسناليب مواجهنة الضنغوط ،وقند
أمارت نتائج دراسة (الشافعي )2005 ،إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين الكفاءة المهنينة
للمعلمين والضغوط النفسية المهنية.
وأفهننرت نتننائج دراسننة (العارضننة )1999 ،ان اسننتخدام المعلمننين السننتراتيجيات ح ن المشننكالت
والضننبط الننذاتي والبعنند الننديني كاسننتراتيجيات تكيننف مننع الضننغوط النفسننية جنناء بدرجننة كبيننرة ،أمننا
استراتيجيات االنسحاب واالنعزال والتدريب علنى االسنترخاء والندعم االجتمناعي ووسنائ الندفاع فكنان
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استخدامهم لها بدرجة متوسطة ،وبيننت نتنائج دراسنة كن منن )Zheng, Fan, Liu and Mo (2012
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين أحدا الحياة الضناغطة واألعنراض االكت ابينة ،ووجنود
عالقة ارتباطية موجبة بين األساليب السلبية لمواجهة الضغوط النفسية واالنفعال السريع والغضب.
وأوضننحت نتننائج دراسننة (عبنند الفتنناح )2012 ،وجننود عالقننة ارتباطيننة موجبننة دالننة احصننائيًا بننين
األساليب اإليجابية لمواجهة الضنغوط النفسنية والرضنا عنن الحيناة ،ووجنود عالقنة ارتباطينة سنالبة بنين
األساليب السلبية لمواجهة الضغوط النفسية والرضا عن الحياة ،وكذلك نتائج دراسة (منصنوري)2013 ،
بينت وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين مصادر الضغوط والرضا المهني لندى المعلمنين ،أمنا
نتائج دراسة (يوسف )2013 ،أوضحت وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين الرضا عنن الحيناة
والضغوط النفسية لدى معلمني التربينة الخاصنة ،وأفهنرت نتنائج دراسنة (حامند )2017 ،وجنود عالقنة
ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين الضغوط المدركة لمعلمي التربية الخاصنة والرضنا عنن مهننة التندريس
لذوي االحتياجات الخاصة ،وأمكن التنبؤ بالرضا عن مهنة التدريس لذوي االحتياجات الخاصنة بمعلومينة
الدرجة على مقياس الضغوط المدركة ،وكذلك نتائج دراسة كن منن (مختنار ،سنليمان ويوسنف)2018 ،
بينت وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصنائيًا بنين الصنمود النفسني وأسناليب مواجهنة أحندا الحيناة
الضاغطة ،أما نتائج دراسة (محمد )2019 ،أفهرت وجنود عالقنة ارتباطينة موجبنة دالنة احصنائيًا بنين
أساليب مواجهة الضغوط النفسية وك من الثقة بالنفس ،مستوى الطموح وتحمن الغمنوض ،ويُمكنن للثقنة
بالنفس ومستوى الطموح وتحم الغموض التنبؤ بأساليب مواجهة الضغوط النفسية.
ومن خالل الدراسات السابقة في مجال دراسة الضغوط النفسية ،نجد أنها ال ملجأ لمعلمي األطفال ذوي
صعوبات التعلم سوى التمتع بسمات إيجابية تمكنهم من مواجهة الضغوط النفسية ،حيث أفهرت نتائج
دراسة ك من ) Schnitker and Emmons (2007وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين
سمة الصبر والتدين وضبط النفس ،وبينت نتائج دراسة ) Schnitker (2010وجود عالقة ارتباطية
موجبة دالة احصائيًا بين سمة الصبر والرضا عن الحياة ،وأمكن لسمة الصبر التنبؤ بسعي الفرد نحو
الهدف والتقدم والرضا والتحكم في العوام الخمسة الكبرى للشخصية.
وأمارت نتائج دراسة ك من ) Dohmen, Falk, Huffman and Sunde (2010أن العزوف
عن المخاطرة ونفاذ الصبر يختلف بشك منتيم مع القدرة المعرفية ،فمع ارتفاع القدرة المعرفية يكون
الفرد أكثر استعدادا لتحم المخاطرة والصبر ،وتوجد عالقة بين العزوف عن المخاطرة ونفاذ الصبر
والقدرة المعرفية للصغار والكبار والذكور واإلنا  ،على الرغم من أن العالقة إلى حد ما أضعف بالنسبة
لإلنا واألفراد األصغر سنًا ،وأفهرت نتائج دراسة ) Le (2010وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
إحصائيًا بين الصبر والتعاون ،فاألفراد الذين يتميزون بالصبر أكثر يكونوا أكثر تعاون ومشاركة مع
اةخرين.
وأفهرت نتائج دراسة ) Ro (2014أنه يُمكن للصبر أن يتنبأ بانخفاض التأثير السلبي ،توجد عالقة
ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين الصبر على متاعب الحياة اليومية والمعنى العالي والهدف من الحياة،
وتوجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين الصبر على مشاق الحياة وك من وتحسين نوعية الحياة
ومعن ى وهدف الحياة ،وارتباط سلبي مع التأثير السلبي ،وال يمكن للصبر أن يتنبأ باالكت اب أو التأثير
اإليجابي ،وال توجد عالقة ارتباطية بين الصبر بين األمخاص واالكت اب ونوعية الحياة ،وتشير نتائج
الدراسة أن لفضيلة الصبر دور مهم لهناء لألفراد.
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وبينت نتائج دراسة ك من ) Aghababaei and Tabik (2015وجود ارتباط عالي بين ثال
أنواع من الصبر وهم :بين األفراد  ،Interpersonalومشقة الحياة  ،Life hardshipوالمتاعب اليومية
 ،daily hasslesومستويات أعلى من الرضا عن الحياة وانخفاض مستويات االكت اب والقلق ،وأفهرت
ضا وجود عالقة متوسطة (معتدلة) بين الصبر والعوام الخمسة الكبرى للشخصية ،وتمكن
النتائج أي ً
الصبر من توضيح التباين الفريد في الرضا عن الحياة ومؤمرات الصحة النفسية.
وأفهرت نتائج دراسة ) Lavelock (2015أن األلفة مع الضغوط وإدراك الضغوط تتنبأ بحالة
الصبر ،كما أن الصبر يمكنه التنبؤ بعدد من المتغيرات العقلية تشتم على (المرونة ،القلق ،الرضا عن
الحياة ،االكت اب ،التأثير اإليجابي ،التأثير السلبي) أما الجانب البدني يشتم على (الكفاءة ،إدراك المساندة
االجتماعية) أما الجانب الروحي (االتجاهات الروحية ،المشاركة واالرتباط) ،أما نتائج دراسة Hunt-
) Felke (2016فقد أوضحت وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين االلتزام الديني وك من
التحكم الذاتي والصبر ،في حين بينت نتائج دراسة ك من Qodariah and Puspitasari
)(2016وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين درجات األمهات على متغير الصبر ودرجاتهن
على متغير استراتيجيات المواجهة ،ففي المستويات العالية من الصبر كانت استراتيجيات المواجهة أكثر
فاعلية.
وفي مجال ارتباط متغير الصبر بمتغيرات أخرى إيجابية أمارت نتائج دراسة (علي )2019 ،وجود
عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا عند مستوى داللة ( )0.01بين الصبر والتوجه اإليجابي نحو
المستقب  ،كما أمكن للصبر التنبؤ بالتوجه اإليجابي نحو المستقب  ،وأوضح ك من Loewenstein and
) Elster (1992إلى أن األفراد ذوي الدرجات المنخفضة على مقياس الصبر يعانون من مشكالت متعددة
مث ضعف ضبط الذات أمام المغريات البي ية والفش في اتخاذ القرارات المناسبة والشعور بالندم،
وأفهرت نتائج دراسة (عبدهللا و إسماعي  )2013 ،وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين الصبر
واالحتراق الوفيفي.
ومن خالل ما سبق تتبلور مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة األتية:
 -1ه توجد عالقة ارتباطية بين درجات المعلمنين علنى مقيناس سنمة الصنبر (األبعناد والدرجنة الكلينة)
ودرجاتهم على مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية (األبعاد والدرجة الكلية)؟
 -2ه يوجد فرق بين متوسطي درجات المعلمين منخفضي ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلينة
لمقياس سمة الصبر؟
 -3ه يوجد فرق بين متوسطي درجات المعلمين منخفضي ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلينة
لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية؟
أهداف البحث :يهدف البحث الحالي إلى:
 -1الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين درجات معلمي األطفال ذوي صنعوبات النتعلم علنى األبعناد
والدرجة الكلينة لمقيناس سنمة الصنبر ودرجناتهم علنى األبعناد والدرجنة الكلينة لمقيناس أسناليب مواجهنة
الضغوط النفسية.
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 -2الكشف عن الفرق بين متوسطي درجات معلمني األطفنال ذوي صنعوبات النتعلم منخفضني ومرتفعني
الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس سمة الصبر.
 -3الكشف عن الفرق بين متوسطي درجات معلمني األطفنال ذوي صنعوبات النتعلم منخفضني ومرتفعني
الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية.
أهمية البحث :تتضح أهمية البحث من خالل األهمية النيرية والتطبيقية.
األهمية النظرية:
 -1تتضح األهمية النيرية للبحث من خالل محاولة التأصني النينري لمفهنوم سنمة الصنبر وأسناليب
مواجهة الضغوط النفسية في مجال التربية الخاصة كأحد المتغيرات الحديثة فني مجنال علنم الننفس
اإليجابي ،ويعتبر البحث من البحو الجديدة التي سوف تُسهم في فتح المجال أمام الباحثين لدراسنة
مث هذه المتغيرات في ميدان التربية الخاصة بصفة عامة ،وصعوبات التعلم بصفة خاصة.
عا حيويًا يتناول سمة الصبر وأساليب مواجهنة الضنغوط
 -2تُعد من البحو القليلة التي تتناول موضو ً
النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم.
األهمية التطبيقية:
تيهر األهمية التطبيقية للبحث؛ من خالل إعداد مقياسين أحداهما لسمة الصبر ،واةخنر ألسناليب
مواجهة الضغوط النفسنية لمعلمني األطفنال ذوي صنعوبات النتعلم ،وكنذلك مسناعدة البناحثين فني مننحهم
مؤمرات عن أهمية سمة الصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية تمهيدًا للدراسات التدخلية لتنمينة سنمة
الصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم ،وكذلك معرفة طبيعة
العالقة االرتباطية بين األبعاد والدرجة الكلية لك من سمة الصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية ،مما
يساعد في توجيه نير القائمين على برامج إعداد معلمي ذوي صعوبات التعلم بالجامعنات السنعودية علنى
ادراا موضع الصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية ألهميته في إعداد معلمي التربينة الخاصنة بصنفة
عامة ومعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم بصفة خاصة.
مصطلحات البحث:
أوالً :سمة الصبر Trait of patience
ويعرفها الباحثان بأنها مكون متعدد األبعاد ينطوي على الصبر بين األمخاص والصبر على المدى
القصير والبعيد ،بنوع من التمه واالنتيار بهدوء وضبط نفس لتحم اليروف والمعوقات والمواقف
الصعبة لتحقيق أهدافه.
ويعرفها الباحثان إجرائيًا بأنها مجموع الدرجات التي يحص عليها المعلمين على األبعاد والدرجة
الكلية لمقياس سمة الصبر المستخدم في البحث الحالي والذي يتكون من األبعاد الثال اةتية:
 -1البعد األول الصبر بين األشخاص :ويقصد به الصبر بالنسبة لآلخرين الذي يعتمد عليه المعلمين في
تفاعله االنساني لخلق والحفاف على التفاعالت االنسانية الناجحة.
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 -2البعد الثاني الصبر على المدى القصير :ويقصد به استجابات المعلمين على مواقف الحياة اليومية بما
يعكس قدرته على التحم .
 -3البعد الثالث الصبر على المدى البعيد :ويقصد به استجابات المعلم ألحدا أكبر وتعكس قدرة
المعلمين على متا بعة وتحقيق األهداف على الرغم من الصعوبات الكبيرة من خالل المعنى والمرونة
والمثابرة.
ثانيًا :أسًاليب مواجهًة الضًغوط النفسًية
ً
stress

; Methods of coping with psychological

عرفها الباحثنان بأنهنا عملينة التكينف النناجح منع أحندا الحيناة الضناغطة ،والضنغوط الناتجنة عنن
التدريس لطف ذوي صعوبات تعلم ،وتتضمن إعادة التقييم اإليجابي ،ح المشكالت ،ضبط الننفس ،تحمن
المس ولية ،التنفيس االنفعالي والبحث عن المساندة والمعلومات.
وعرفها الباحثان إجرائيًا بأنها مجموع الدرجات التي يحص عليهنا المعلمنين علنى األبعناد والدرجنة
الكلية على مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية المستخدم في البحث الحالي؛ والذي يتضمن ستة أبعناد
هي كاةتي:
البعد األول :إعادة التقييم اإليجابي؛ ويقصد بها المحناوالت السنلوكية والمعرفينة التني يبنذلها المعلنم لفهنم
وإعادة بناء المشكلة بطريقة إيجابية مع استمرار تقبله للواقع في الموقف الضاغط الذي يوجهه.
البعد الثاني :حل المشكالت؛ ويشير إلى سعي المعلم للتعرف على المشكلة ،وتحديدها وكذلك أسناليب حن
المشكالت ،والتفكير في أكثر من ح لها.
البعًًد الثالًًث :اًًبس الًًنف ؛ وتشننير إلننى تحكننم المعلننم فنني االنفعنناالت ،والسننلوك عننند مواجهننة الحنند
الضاغط ،والتريث ومواجهة الحد الضاغط بفاعلية.
البعد الرابع :تحمل المسئولية؛ ويشير إلى تحم المعلم مس وليات وأعباء التندريس لطفن ذوي صنعوبات
تعلم ،ومتطلباته واحتياجاته المختلفة ،وتحم اإلحباط ،وإيمانه بقدرته على المواجهة بنجاح.
البعد الخام  :التنفي االنفعالي؛ وتشير إلى قدرة المعلم على التعبير االنفعالي ،والتنفيس عما يعانيه من
إحباط ،ومواقف ضاغطة.
البعد السادس :البحث عن المساندة والمعلومات؛ وهي تلك المحاوالت السلوكية والمعرفية التي يقوم بهنا
المعلم للبحث عن المساندة والدعم الذي يساعده على مواجهة المواقف الضاغطة.
ً
ثالثًًا :معلمًًي األطفًًال ذوي صًًعوبات الًًتعلم Teachers of children with learning
disabilities
يعرفها الباحثان إجرائيًا بأنهم المعلمين الحاصلين على مؤه تربوي ،والذين يعملون بفصول األطفال
ذوي صعوبات التعلم الملحقة بمدارس التعليم بمنطقة الرياض ،وكذلك من قاموا بالتدريس لذوي صعوبات
التعلم في الفصول العادية.
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محددات البحث:
تتحدد تعميم نتائج البحث الحالي بالمحددات اةتية:
 -1محددات بشرية :تحدد البحث بعينة من معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم ممن تراوحت
أعمارهم الزمنية ما بين ( )45-30سنة.
 -2محددات المواوعية :تناول البحث فحه طبيعة العالقات االرتباطية بين درجات المعلمين على
األبعاد والدرجة الكلية لمقياس سمة الصبر ودرجاتهم على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس أساليب
مواجهة الضغوط النفسية ،وكذلك الكشف عن الفرق بين متوسطي درجات المعلمين منخفضي
ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس سمة الصبر ،والكشف عن الفرق بين
متوسطي درجات المعلمين منخفضي ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس أساليب
مواجهة الضغوط النفسية ،كما تتمث المحددات الموضوعية باستخدام المنهج الوصفي االرتباطي
التحليلي ،واألساليب اإلحصائية المناسبة لتحلي بيانات البحث ومعالجته.
 -3محددات مكانية :تم تطبيق البحث الحالي بفصول األطفال ذوي صعوبات التعلم الملحقة بمدارس
التعليم بمنطقة الرياض.
 -4محددات زمانية :تم تطبيق أدوات البحث الحالي خالل العام الدراسي 1442/1441ه.
اإلطار النظري للبحث:
أوالً :سمة الصبر
مفهوم سمة الصبر:
عرفها ك من ) Blount and Janicik (1999, 2000بأنها مكون متعدد األبعاد ينطوي على
التنييم الذاتي ،التعام االجتماعي االيجابي واالستجابة للتأخير ،وتختلف سمة الصبر عن نفاذ الصبر،
فالمقصود بنفاذ الصبر هي؛ العمليات والمخرجات السلبية المعرفية والعاطفية والسلوكية الناتجة عن
استجابة التأخير.
ويرى ) Mehrabian (1999أن سمة الصبر يُقصد بها مي الفرد للتمه والتأني ،والصمود،
وضبط النفس ،والقدرة على تحم الصعوبات من أج تحقيق هدف يرغب الفرد في تحقيه ،ويتميز الصبر
بتأخير اإلمباع ،واالندفاع والمماطلة.
وذكرت ) Ryan (2003أن سمة الصبر لها عالقة بك من المتعة والهناء للفرد ،وتشير إلى تمتع
الفرد بمعدل أعلى من السعادة والسرور ،ومعدل أق من المشاعر السلبية ،فالصبر يمنح الفرد القدرة على
تحم المعوقات والمصاعب التي تواجهه مث الفش في العم أو خيبة األم أو اإلصابة ب عاقة أو كارثة
وذلك من خالل االستجابة بسماحة ورضا وقوة وتفاؤل.
وأمار ك من ( McCullough, Tsang and Emmons (2004إلى أن سمة الصبر هي حالة
من الشعور باالمتنان والفضيلة ،وتنشأ من التفاع بين الشخه والمواقف المختلفة.
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ويرى ك من ) Peterson and Seligman (2004أن سمة الصبر ليست فضيلة متميزة ب هي
مزيج من الفضائ من المثابرة واالنفتاح ،والتنييم الذاتي.
وعرفها ك من (سعيد وحيدر ،2007 ،ص )7.بأنها "القدرة على تحم المواقف واليروف
الصعبة والسيطرة على الدوافع والرغبات وتحم االنتيار ،ومواجهة المشكالت والمواقف الصعبة
بهدوء وترو وضبط النفس وسعة الصدر في التعام مع اةخرين".
واتفق ك من ) (O’Malley, 2009; Neben and Chen, 2010بأنها قدرة الفرد على الرعاية
بدفء وانسجام وانفعال ،وتحم تأخير االستجابة للمكافأة على المدى الطوي وانتيار غموض
السلوكيات ،وفي نفس اإلطار يرى ) Cunningham (2012أن سمة الصبر استعداد الفرد النتيار
الحياة بالوتيرة التي تناسبه.
ويرى ) Schnitker (2012, 263أن سمة الصبر تتضمن مي الفرد إلى االنتيار بهدوء في مواجهة
اإلحباط ،الشدائد ،والمعاناة ،ومنذ فترة طويلة ويعتبر الصبر مصدر للقوة الشخصية ومكون لهناء الفرد
ورضاه عن حياته ،فيتكون الصبر من مكون سلوكي مث االنتيار ،ومكون انفعالي مث الشعور بالهدوء.
وعرفتها (أرنوط ،2016 ،ص )7-6.بأنها "العمليات والنتائج المعرفية واالنفعالية والسلوكية
اإليجابية استجابة لتأخير اإلمباع أو لتأجي تحقيق الهدف المنشود ،مع القدرة على إدارة األهداف الخاصة
الموجهة للسلوك في حالة الغياب النسبي للقيود الخارجية وتوتراتها ،وكذلك القدرة على التحم وإدراك
أهمية الوقت واالستفادة منه وكيفية إدارته دون الشعور ب لحاح الوقت".
وعرفها (حسين ،2016 ،ص )399 -398.بأنها قوة معرفية انفعالية سلوكية من قوى النفس البشرية
تتضمن قوة االقدام وقوة االحجام ،ففيه ال يميز الفرد بين مواقف الحياة االيجابية والسلبية ،فييهر في ك
من الحالتين ضبط الذات مع الثبات على هذا الضبط الذاتي وتحم الغموض حتى تتكشف الحياة ،ويُقصد
بقوة االقدام العمليات والمخرجات اإليجابية المعرفية والعاطفية والسلوكية الناتجة عن حالة الثبات في
تحقيق األهداف ،وكذلك استجابة تأخير تحقيق الهدف ،أما قوة االحجام فيقصد بها العمليات والمخرجات
اإليجابية المعرفية والعاطفية والسلوكية الناتجة عن الثبات في ضبط الذات في مواقف الحياة اليومية
الضاغطة
وأوضحت (علي ،2019 ،ص )157.بأنها "قدرة الفرد على ترقب األحدا واالنتيار بهدوء في
مواجهة الصعاب والضغوط ،والصمود أمامها دون ضجر أو يأس ،وكذلك تحم اليروف الصعبة
وتأجي اإلمباع ،مع المي للتمه والتأني وعدم التسرع في معالجة األمور ،وإمكانية ضبط النفس وسعة
الصدر في التعام مع اةخرين".
وعرفتها ك من (صالح ،ويحي ،2019 ،ص )72.بأنها "قدرة الفرد على التحم واالستقامة على
مثيرات الواقع التي تواجههم وتتسم بضبط النفس واالستمرارية في حدوثه وقابلية الفرد على تحم ذلك".
ومن خالل ما سبق يتضح أن سمة الصبر لدى معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم تتضمن اةتي:
 -1المي إلى االنتيار بهدوء ولطف ،وضبط النفس لتحقيق أهداف الفرد.
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 -2تحم المواقف الصعبة والمعوقات بنوع من الهدوء واالنتيار دون تذمر لتحقيق األهداف التي يسعى
الفرد لتحقيقها.
 -3مكون متعدد األبعاد المعرفية واالنفعالية والسلوكية.
 -4سمة الصبر مصدر للقوة الشخصية للفرد.
 -5ينشا الصبر من التفاع بين الفرد ومواقف الحياة المختلفة.
ومن خالل ما سبق عرفها الباحثان بأنها ويعرفها الباحثان بأنها مكون متعدد األبعاد ينطوي على
الصبر بين األمخاص والصبر على المدى القصير والبعيد ،بنوع من التمه واالنتيار بهدوء وضبط نفس
لتحم اليروف والمعوقات والمواقف الصعبة لتحقيق أهدافه.
أبعاد سمة الصبر:
يرى ك من ) Blount and Janicik (1999, 2000أن سمة الصبر ليست سمة فطرية ،وإنما هو
عملية معرفية انفعالية سلوكية ،فالصبر يبدأ لدى الفرد كاستجابة تأخير ،ثم المشاركة في مس وليات
التأخير ،ثم يتبعها تحديد مستوى المسؤولية عن قرار التأخير ،وتفسير التأخير ،والمشاركة في المسؤولية
التي تقود الفرد معرفيًا إلى استجابة تأخير نفسه ،ثم تتبعها االستجابة العاطفية ،ثم االستجابة السلوكية التي
تقود إلى مياهر الصبر.
ويحد الصبر عند وجود تأخير لهدف ما ،ويمكن لهذا التأخير أن يأخذ نوعين؛ النوع األول تأجي
الهدف مث تأخير إقالع الطائرة من المطار ،أو التأخير في نشر كتاب ،أما النوع الثاني فهو حجب الهدف،
وفيه يتعين على الفرد االنتيار لالنتهاء من ميء ما ،وكال النوعين من التأخير نوع من التحم  ،ومن
األمثلة على التأخير التحم مث تحم مخه يتحد دون توقف ،وتحم األم لبكاء الرضيع المري
المصاب بمغه مديد في البطن ،بعد تحديد التأخير يجب على الفرد تقييم هذا التأخير ،وهناك عوام
أخرى مث ه الفرد لديه معلومات تساعده في التوقع أم ال عن طول المدة الزمنية للتأخير.
وهناك عدة عوام وسيطة لالنتيار وهي؛ الخبرة وتأثيرها على وجود الصبر أو نفاذ الصبر،
ضا العوام الوسيطة على اتجاهات الفرد تجاه االنتيار ،وطبيعة بي ة االنتيار ،وطبيعة
وتشتم أي ً
االنتيار ،وقدرة الفرد على تحوي األنيار عن الهدف المنشود ،وإعادة الصياغة المعرفية لوضع
االنتيار.
ويوضح ) Blount and Janicik (1999, 2000مس ولية التأخير Responsibility For The
delay؛ حيث يعتمد الصبر أو نفاذ الصبر على الكيفية التي يُقيم بها الفرد رد الفع عند التأخير ،وتشتم
على ضبط النفس ،والمعايير االجتماعية ،وقدرة الفرد على تغيير اهتماماته في مواجهة التأخير ،ك ذلك
من مأنه أن يقود الفرد إلى مياهر الصبر ،وفي حالة غياب التحكم الذاتي والمعايير االجتماعية ،والقدرة
على تغيير االهتمامات يقود ذلك الفرد إلى مياهر نفاذ الصبر ،وطبقًا لهذا النموذا ال يشتم الصبر على
ضا على االستجابات السلوكية والعاطفية ،فاألفراد القادرين
المس ولية واستجابة التأخير فقط ب يشتم أي ً
على التنييم الذاتي تكون لديهم استجابتهم السلوكية والمعرفية مث خالل التفكير في ميء آخر ،أو إعادة
النير في الوضع بطريقة جديدة ،وكذلك تيهر االستجابات العاطفية مع الحاالت التي تيهر الصبر في
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استجابة الهدوء ،أما في الحاالت التي تيهر نفاذ الصبر كالمرضى تيهر استجابات عاطفية مث اللوم
والغضب.
في حين ترى ) Dudley (2003أن سمة الصبر هي العمليات والنتائج المعرفية واالنفعالية
والسلوكية االيجابية كاستجابة لتأخير اإلمباع أو تحقيق الهدف ،وطبقًا لوجهة النير هذه ف ن سمة الصبر
تكونت من ستة أبعاد هي التأجي  ،المزاجية ،رباطة الجأش ،وفرة الوقت ،التحم حدود الصبر ،هي
كالتالي:
البُعد األول :التأجي postponement؛ ويشير إلى استجابة الفرد لتأجي تحقيق الهدف ،وقدرته على
االنتيار من أج تحقيق الهدف.
البُعد الثاني :المزاجية Even-tempered؛ وتشير إلى استجابة الفرد الهادئة والمرنة في مواجهة
الضغوط دون الشعر باألزمة والتوتر.
البُعد الثالث :رباطة الجأش Composure؛ وتشير إلى قدرة الفرد على التحكم الذاتي أثناء الغضب.
البُعد الرابع :وفرة الوقت Time abundance؛ وتشير إلى استجابة الفرد بأنه لديه ما يكفيه من الوقت
إلنجاز المهام بهدوء وطمأنينة وعدم تسرع.
البُعد الخامس :التحم Tolerance؛ وتشير إلى قدرة الفرد على تحم تأجي اإلمباع.
البُعد السادس :حدود الصبر Limits of patience؛ وتشير إلى االعتقاد بأن هناك عواقب سلبية في حالة
مواجهة التأخير لذا وجب االنتيار.
وحسب نتائج دراسة ) Schnitker (2012ف ن سمة الصبر تتكون من ثال مكونات هي كالتالي:
 -1المكون سلوكي  :Behavioral componentsاالنتيار في مقاب العم على مواجهة اإلحباط.
 -2المكون االنفعالي  :Emotional componentsالهياا في مقاب الشعور بالهدوء ،فهو حالة انخفاض
ايجابية اإلثارة تؤثر مجتمعه مع غياب عالي لإلثارة السلبية لإلحباط والغضب ،وطبقًا لوجهة النينر هنذه،
ف نه يتم قياس الصبر وفقًا لثال أبعاد هي كاةتي:
البعد األول الصبر بين األمخاص Interpersonal patience؛ ويوضح الصبر بالنسبة لآلخرين ،والتي
يمكن أن يكون هام للتطوير والحفاف على العالقات االجتماعية الصحية.
البعد الثاني الصبر على المندى الطوين  /مصناعب الحيناة Long-term patience/Life hardships؛
ويقصد به الصبر في االستجابة ألحندا أكبنر أو السنيناريوهات ،ويمكنن أن تعكنس قندرات النناس علنى
متابعنة وتحقينق األهننداف علنى النرغم مننن الصنعوبات الكبينرة مننن خنالل معننى  ،meaningوالمرونننة
 ،resilienceوالمثابرة perseverance
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البعد الثالث الصبر على المندى القصنير /المتاعنب اليومينة Short-term patience/Daily hassles؛
ويمث الردود على العقبات اليومية األصغر نسبيًا ،وإدارة اإلحباطات اليومية بطريقة هادئة تعكنس القندرة
على التحم وتنييم عواطفهم.
وحسب نتائج دراسنة كن منن ) Khormaee, Farmani and Soltani (2014فن ن سنمة الصنبر
تكونت من خمسة أبعاد هي كاةتي:
 -1البُعد األول تحم المشاق :وهو قدرة الفرد على تحم األلم ونقه الحاجنات ومواجهنة مطالنب البي نة
الخارجية.
 -2قبول الوضع الحالي دون مكوى :ويتمثن فني رضنا الفنرد عنن وضنعه الحنالي رغنم الضنغوط التني
يواجهها.
 -3االستقرار في العم  :ويتمث في استمرار الفرد في القيام بأنشطة الحياة اليومية.
 -4ضبط الننفس والسنيطرة علنى االنفعناالت :ويتمثن فني قندرة الفنرد علنى ضنبط انفعاالتنه الخارجينة،
وحاجاته الخاصة أثناء تفاعالته االجتماعية وتأجي مطالبة اةنية.
 -5النمو الروحي :ويتمث في التمسك بالتقاليد والقيم الدينية والتعلم من التجارب والضغوط الحالية.
وحسب نتائج دراسة ك من ) Aghababaei et al (2015تكونت سمة الصبر من ثال أبعاد هي
الصبر بين األفراد ،مشقة الحياة والمتاعب اليومية.
وقد اتفقت معها نتائج دراسة (حسين )2016 ،حيث بيننت أن سنمة الصنبر تكوننت منن ثنال أبعناد
هي؛ البعد األول الصبر بين األمخاص؛ ويُقصد به الصبر بالنسنبة لآلخنرين النذي يعتمند علينه الفنرد فني
تفاعله االنساني لخلق والحفاف على التفاعالت االنسانية الناجحة ،أما البعد الثاني فهو الصنبر علنى المندى
القصير؛ ويقصد به االستجابات على مواقف الحياة اليومية بما يعكس القدرة على التحم  ،أما البعد الثالنث
فهو الصبر على المدى البعيد؛ ويقصد بنه االسنتجابة ألحندا أكبنر وتعكنس قندرة األمهنات علنى متابعنة
وتحقيق األهداف على الرغم من الصعوبات الكبيرة من خالل المعنى والمرونة والمثابرة.
وحسب نتائج دراسة ك من ( صنالح ،ومنشند )2018 ،فن ن سنمة الصنبر تكوننت منن ثنال أبعناد هني؛
الصبر على منغصات الحياة ،الصبر في السياق البينشخصي والصبر على منغصات الحياة اليومية.
وحسب نتائج دراسة (صالح وآخرون )2019 ،ف نه تكون الصبر من سنتة أبعناد هني؛ ضنبط الننفس،
الشجاعة ،قوة اإلرادة ،اليقين ،كتم السر وبُعد النير.
ثانيًا :أساليب مواجهة الضغوط النفسية
مفهوم أساليب مواجهة الضغوط النفسية:
يرى ك من ) Folkman and Lazarus (1984أن أساليب مواجهة الضغوط النفسية يُقصد بها
السلوكيات الياهرة أو الخفية التي تحد للتقلي من حدة الضغوط النفسية أو اليروف الضاغطة التي
يتعرض لها الفرد خالل مواقف الحياة اليومية.
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وعرفها ك من ) Heaney and Van Ryn (1990بأنها الطرائق واألساليب التي يقاوم بهنا الفنرد
الضغوط النفسية ومواقف التحدي والتهديد ،فهني بمثابنة حنواجز تقني الفنرد منن أضنرار الضنغوط علنى
صحته النفسية والبدنية والعقلية.
وعرفهننا كن مننن (حسننين ،والزيننود )1999 ،بأنهننا مجموعننة مننن األسنناليب أو الطننرق والنشنناطات
الدينامية والسلوكية والمعرفية التي يستخدمها الفرد في مواجهة الموقف الضناغط لحن المشنكلة وتخفينف
التوتر االنفعالي المترتب عليها.
ويرى ) Lazarus (2000بأنها الجهود المعرفية والسلوكية واالنفعالية التي يبذلها الفرد في تعامله مع
األحدا والمشكالت التي ترهقه وتفوق إمكاناته من أج إدارة المطالب الداخلية والخارجية.
وأمار ك من ) Cosway, Endler, Sadler and Deary (2000بأنها تتمثن فني التركينز علنى
معرفينا ،أو المحناوالت
األداء ويصف الجهود نحو األداء الهنادف لحن المشنكلة أو إعنادة هيكلنة المشنكلة
ً
لتغيير الوضع والتركيز الرئيس على المهمة أو التخطيط ومحاولة ح المشنكلة ،واالنفعنال ويصنف ردود
األفعننال االنفعاليننة الموجهننة نحننو الننذات ،وهنندفها خف ن الضننغوط ،وتتضننمن ردود الفع ن واالسننتجابة
االنفعالية (لوم الذات ،الغضب ،التوتر) ،االنشغال بالذات والتخي وأحالم اليقية ،وفي بع الحاالت نجد
وتوترا  ،ورد الفع هنا يكون مرتكز علنى
أن رد الفع االنفعالي يزيد الضغوط فيصبح الفرد اكثر استيا ًء
ً
الفرد ،والتجنب ويصف التغيرات في األنشطة والمعارف القائمة على تجنب الموقف الضاغط ،وهذا يًمكن
أن يحد عن طريق أن يشتت الفرد نفسه عن المواقف أو المهام ،أو اإللهاء االجتمناعي كوسنيلة لتخفينف
الضغوط.
وعرفتها (معروف ،2001 ،ص )95.بأنها "تلك الجهود الصريحة التي يقوم بها الفنرد لكني يسنيطر
على أو يحد من أو يدير أو يتحم مسببات الضغوط التي تفوق طاقته الشخصية".
هرمينا
وعرفها (رضوان ،2002 ،ص )169.بأنها "عملية تسير كوحدة من مستويات تنينيم منيمنة
ً
للعالقة المتبادلة بين اإلنسان والبي ة ،ومن ثم ف ن المواجهة تشتم على عمليات معرفية وخبراتية وسلوكية
وفسيولوجية ومناعية ونفسية وعصبية ،وترتبط مع المحيط االجتماعي للشخه المعني في عالقنة نشنطة
متبادلة ،ومن ثم ففي المواجهة مع األحدا المرهقة ال يتم استخدام الموارد الشخصية فحسب ،وإنما موارد
ضا".
المحيط االجتماعي أي ً
وعرفها (عسنكر ،2003 ،ص )11.بأنهنا "األسناليب التني يواجنه بهنا الفنرد أحندا الحيناة اليومينة
الضاغطة والتي تتوقف مقوماتها اإليجابية أو السلبية نحو اإلقدام أو اإلحجام ً
طبقنا لقندرات الفنرد وإطناره
ً
وطبقنا السنتجابته التكيفينة نحنو
المرجعي للسلوك ومهاراته فني تحمن أحندا الحيناة اليومينة الضناغطة
مواجهة هذه األحدا دون إحدا أية آثار سلبية جسمية أو نفسيه عليه".
وعرفها (سرور ،2003 ،ص )13.بأنها "نوعية من السلوك التي يستخدمها األفراد لمواجهة أحندا
حياتهم الضاغطة والتصدي لها ،والتكيف معها ،وهما المواجهة اإلقدامية (اإليجابية) فني مقابن المواجهنة
اإلحجامية (السلبية)".
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وعرفهننا (الشننربيني )2003 ،بأنهننا مجموعننة األليننات التنني يسننتخدمها الف نرد للتوافننق مننع المواقننف
المختلفة ،وعرفتها (جودة ،2004 ،ص )674.بأنها "كافة جهود الفرد المعرفية واالنفعالية والنفس حركية
والبينشخصية التي يسعى الفرد منن خاللهنا إلنى التصندي للمواقنف الضناغطة للنتخله منهنا ،أو لتجننب
آثارها السلبية (مادية ومعنوية) ،أو التقلي منها بهدف المحافية قدر اإلمكان على توازنه االنفعالي وتكيفه
النفسي واالجتماعي.
وعرفها (عبد المعطي ،2006 ،ص )97.بأنها "الفع الذي يُمكن للفرد من أن يتوافق منع الينروف
البي ية ،وهو السلوك الفاع أو اإلجرائي فهو فع فيه يتفاع الفرد منع البي نة لغنرض تحصني منيء منا،
وعرفها ك من (كفافي ،وعالء الدين )2006 ،بأنها العملية التي يتم بها تدبر المطالب الداخلية والمطالنب
الخارجية والتي تدرك باعتبارها مطالب ماقة أو عسنيرة أو منديدة الوطنأة ،وقند تتخطنى إمكانينات الفنرد
وموارده ،وعرفها ك من ) Klein, Turvey and Pies (2007بأنها التغيير المتسق للجهنود السنلوكية
والمعرفية ألج إدارة المتطلبات الداخلية والخارجية الخاصة بالفرد.
ويرى (أبنو نجيلنه )2009 ،أنهنا تلنك الجهنود التني يبنذلها الفنرد للتغلنب والسنيطرة علنى األحندا
والمواقف الضاغطة أو تحملها أو خفضها أو تقليلها سواء كانت هنذه الجهنود نفسنية أو سنلوكية أو سنلبية،
وسواء كانت إقداميه أو إحجاميه ،وسواء كانت فعالة أو غير فعالة ،وبصرف النير عما إذا كانت نتائجهنا
جيدة أم غير جيدة ،وعرفها (الضريبي ( )2010بانها الطريقة التي يستخدمها أو يتبعها الفرد فني مواجهنة
المواقف واألحدا الضاغطة للنتخله منهنا ،أو الحند منن آثارهنا أو التكينف معهنا ،وعرفهنا (الضنيدان،
 ،2005ص )543.بأنها "المجهودات المعرفية والسنلوكية واالنفعالينة التني يبنذلها الفنرد فني تعاملنه منع
األحدا والمشكالت التي ترهقه وتفوق إمكاناته من أج إدارة المطالب الداخلية والخارجية ،وعرفها كن
من (الصادق ،عبد الغني وعامر ،2018 ،ص )507.بأنها "مجموعنة الحين واألسناليب التني يسنتخدمها
الفرد للتعام مع الضغوط والمشكالت التي تواجهه ،سواء كانت هذه األساليب إيجابينة أو سنلبية ،وتهندف
إلى خف التوتر والصراع الذي يصاحب هذه المشكالت أو األحدا الضاغطة أي هو استجابة الفرد لمنا
يمر به من ضغوط".
وعرفتها علي ،2018 ،ص )102.بأنهنا "الطنرق واألسناليب المعرفينة والسنلوكية التني يسنتخدمها
وضنرارا
الفرد في التعام مع المواقف الضاغطة ،والصعوبات التي توجهه في حياته والتي تمث تهديدًا،
ً
أو تحيًا لشخصية الفرد ،وهني تعنني ببسناطة مجموعنة األسناليب التني يسنتخدمها الفنرد فني التعامن منع
المواقف واألحدا الضاغطة ،وذلك للتخفيف من حدة الموقف الضاغط ،وخف االنفعاالت السنلبية التني
تتولد عنه" ،وعرفتها (مختار وآخرون )2018 ،بأنها مجموعة من الجهود واألساليب المعرفية والسلوكية
التي يستخدمها الفرد للتعام مع األحدا الخارجية والداخلية المثيرة للتنوتر والشنفقة ،ويسنعى الفنرد إلنى
تطويع الموقف الضاغط ،والتخفيف والتوتر وإعادة توازنهنا النفسني ،وعرفهنا كن منن (حسننين ،محمند،
ومحمند ،2018 ،ص )437.بأنهننا الجهننود التني يبننذلها الفننرد للسننيطرة أو النتحكم فنني المطالننب الداخليننة
والخارجية التي تسببها المواقف الضاغطة" ،وعرفها (عبند الكنريم ،2019 ،ص )424.بأنهنا "مجموعنة
من األنشطة المعرفية أو السلوكية التي تهدف للمحافية علنى مسنتوى الطاقنة النفسنية ،والتني يسنعى منن
خاللها الفرد إلى ح المشكلة أو التخفيف من حدة التوتر االنفعالي بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته".
ومن خالل ما سبق يستخله الباحثان أن أساليب مواجهة الضغوط النفسية هي عملية التكيف النناجح
مع أحدا الحياة الضاغطة ،والضغوط الناتجة عن التدريس لطف ذوي صعوبات تعلم.
- 90 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الثاني 2021

أبعاد أساليب مواجهة الضغوط النفسية:
أمنار كن منن ) Martin, Blum and Roman (1992إلنى وجنود بُعندين ألسناليب مواجهنة
الضغوط النفسية كاةتي:
 -1االستراتيجية االنفعالية في المواجهة :وتتمث في مدى قوة رد الفع الخاصة في التعامن منع المواقنف
الضاغطة التي تواجه الفرد ،والتي تتمث بالغضنب الشنديد واالنفعنال والتنوتر واإلحبناط والقلنق واألسنى
والحزن واليأس من الحياة والهروب من الواقع واالنسحاب االجتماعي.
 -2اإلستراتيجيات المعرفينة فني المواجهنة :وتتمثن فني تلنك االسنتراتيجيات واألسناليب التني يسنتخدمها
األفراد في تفسير وتقييم الموقف الضاغط وأسلوبه في التأقلم معه ،وكذلك استخدام أسلوب التحلي المنطقي
لألحدا والنشاط العقلي في الحد من الضغوط النفسية.
وذكنر (الطرينري ،1994 ،ص )102.أننه منن العملينات التني يواجنه بهنا الفنرد المواقنف الضناغطة
تتضمن صورتين؛ أولهمنا عملينة التكينف منع الموقنف الضناغط ،وهني عبنارة عنن عملينات وإجنراءات
روتينية يعتمد الفرد على مزاولتها ،وعادة ما تكون هذه العمليات أتوماتيكية ومتكررة وأسلوبًا ثابتًا يزاولنه
الفرد في مث هذه المواقف ،وثانيهما عملية المواجهة ،وهي عبارة عن إجنراءات يتخنذها الفنرد منن أجن
ح مشكلة تواجهه  ،ومن ثم العودة إلى الوضع االنفعالي الطبيعي ،وعادة ما تكون هذه اإلجنراءات نتيجنة
عملية تقييم الفرد للمواقف الذي يمر بها أكثر من كونه صفة ثابته أو إجراءات روتينية.
وذكر (عبد المعطي )1994 ،سبعة أبعاد ألساليب مواجهة الضغوط النفسية وهي كالتالي:
 -1العم من خالل الحد  :ويتضمن كيفية استفادة الفرد من الحد في حياته الحاضرة ،وتصحيح مساره
بالنسبة لتوقعات المستقب من خالل التفكير المنطقني المتنأني فيمنا تتضنمنه طبيعنة الحند ممنا يمكنن أن
يساعد على التعام معه ،ومع غيره من األحدا .
 -2االلتفاف إلى اتجاهات وأنشطة أخرى :ويشم مدى قدرة الفرد على إعادة تنييم حياتنه منن جديند بعند
األحدا الصادمة ،والتفكير في األمياء الجديدة في حياته.
 -3التجنب واإلنكار :ويشم هذا األسلوب مشاعر االنقباض التخيلني ،وإنكنار المعناني والنتنائج المترتبنة
على الحادثة ،وتبلد اإلحساس ،والشعور بالالمباالة االنفعالية إزاء األحدا الصادمة التي منر بهنا والكبنت
السلوكي لألنشطة المرتبطة بها.
 -4طلب المساندة االجتماعية :ويتضمن محناوالت الفنرد للبحنث عمنا يسنانده فني محنتنه ويمنده بالتوجينه
للتعام مع الحد  ،وإيجاد المواساة والمساعدة لمواجهة هذه األحدا بصورة أكثر إيجابية.
 -5اإللحاح واالقتحام القهري :ويشم هذا األسلوب مدى تداخ األفكار التلقائية المرتبطة بالحد بصورة
قهرية ،وتكرار األحنالم المضنطربة والموجنات المؤلمنة منن األحاسنيس والسنلوكيات المتكنررة المتعلنق
فرارا منها.
بالحد بحيث ال يجد
ً
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 -6العالقات االجتماعية :ويتضمن محاوالت الفرد إيجاد متنفس عن األحدا التي مر بها في عالقات منع
اةخرين بالتواجد معهم ،واالهتمام بعقد عالقات مع الرفاق واألصدقاء القدامى والجدد واألهن كني ينسنى
الذكريات المرتبطة بهذه األحدا الصادمة.
 -7تنمية الكفاءة الذاتية :ويتضمن ذلك قينام الفنرد بتكنريس الجهند للعمن  ،واإلنجناز لمشنروعات وخطنط
جديدة ترضى طموحاته ،وتطرد األفكار المرتبطة بالحد  ،مما يشعره بالكفاءة والرضا عن الذات.
وأضاف ك من ) Higgins and Endler (1995بُعدين ألساليب مواجهنة الضنغوط النفسنية وهني
كالتالي:
 -1أسلوب التوجه نحو التجنب :ويُقصد به ابتعاد الفرد عنن المواجهنة المبامنرة منع المواقنف الضناغطة،
وأن يعم على االنسحاب مبامرة من الموقنف الضناغط قبن أن يتحمن أي ننوع منن األضنرار التني قند
تصيبه ،ويطلق على هذا النوع األسلوب اإلحجامي.
 -2أسلوب التوجه نحو األداء :وهي المحاوالت السلوكية النشطة التي يقوم بها الفرد للتعامن منع المشنكلة
بشك مبامر وبأسلوب واقعي ،ويتمث ذلك منن خنالل معرفنة األسنباب الكامننة للمشنكلة ،واالسنتفادة منن
الخبرات السابقة في المواقف المشنابهة للمشنكلة ،واقتنراح أفضن البندائ للتعامن منع المشنكلة والموقنف
الضاغط ،ووضع خطة فورية لعالا المشكلة.
وحسب دراسة ك من (النيال ،وعبد هللا )1997 ،ف ن أساليب مواجهة الضغوط النفسية تكونت من
ثال أبعاد هي كاةتي:
البُعد األول وهو أسلوب التوجه االنفعالي :ويُقصد به ردود األفعال االنفعالية التي تنتاب الفرد وتنعكس
على أسلوبه في التعام مع المشكلة ،وتتضمن مشاعر الضيق والتوتر واالنزعاا والغضب واألسى
واليأس.
البُعد الثاني وهو أسلوب التوجه نحو التجنب :ويُقصد به محاولة الفرد تجنب المواجهة المبامرة مع
ضا أسلوب اإلحجام
المواقف الضاغطة وأن يكتفي باالنسحاب من الموقف ،ويطلق على هذا األسلوب أي ً
في التعام مع المواقف الضاغطة.
البُعد الثالث وهو أسلوب التوجه نحو األداء :وهو المحاوالت السلوكية التي يقوم بها الفرد للتعام مبامرة
مع المشكلة وبصورة واقعية وعقالنية ،ويتضمن ذلك معرفة األسباب الحقيقية للمشكلة ،واالستفادة من
الخبرات السابقة ،واقتراح البدائ للتعام نع المشكلة واختيار أفضلها ووضع خطة فورية لمواجهة
المشكلة.
وذكر ك من (السرطاوي ،والشخه )1998 ،ثال اسنتراتيجيات لمواجهنة الضنغط النفسني وهني
كالتالي:
 -1استراتيجيات سلوكية نشطة :وتشم تلك السلوكيات الياهرة التي تعكس محاولة الفرد التعام مبامنرة
مع المشكلة ،ويُقصد بها هنا التعام مع مصادر الضغط.
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 -2استراتيجيات معرفية :وتتضمن منا يقنوم بنه الفنرد منن مجهنود عقلني لتقندير أبعناد مصنادر الضنغط،
ودرجة خطورتها أو حدتها.
 -3استراتيجيات احجام :وتعكس محاولة الفرد تجنب المشكلة وعدم التعام المبامر مع مصادر الضنغط،
وربما يحاول الحد من التأثير االنفعالي السيء الناتج عن الضغط بطريقة غير مبامرة.
ويرى ك من (حسين ،وعبدالعييم ،2006 ،ص )80.أن للمواجهنة ننوعين منن المصنادر ،أولهمنا
وهي المواجهة الشخصية حيث تتمث في مركز الضبط وتقدير الذات وفعالية الذات وانخفناض العصنابية،
أمننا المصنندر الثنناني فهننو المواجهننة البي يننة حيننث تتضننمن المسنناندة االجتماعيننة وتننرتبط بجوانننب البي ننة
مؤثرا ها ًما في سلوك المواجهة.
االجتماعية والمادية ،ولك منهما
ً
وحسب نتائج دراسة (دردير )2007 ،ف ن أساليب المواجهة تنقسم إلى ثال عوام كالتالي:
أوالً أساليب المواجهة الفعالة وتشمل األبعاد التالية:
 -1التخطيط والتعام النشط :ويُقد به اتخاذ إجراءات حاسمة للتخله من المشكلة وتعتمند علنى التخطنيط
والمبادرة الفعالة نحو الح .
 -2كبت األنشطة المزاحمة :ويُقصند بهنا اسنتبعاد التفكينر فني المشناك الجانبينة والتركينز علنى المشنكلة
الراهنة.
 -3التمه  :وهو انتيار اللحية المناسبة التخاذ اإلجراء المناسب للح .
ثانيًا أساليب التماس العون وتشمل األبعاد التالية:
 -1اللجوء إلى الدين :ويُقصد به التماس العون اإللهي باللجوء إلى هللا سبحانه وتعالى.
 -2الدعم االجتماعي والعاطفي :وهو التماس الدعم االجتماعي والعاطفي منن خنالل المشناركة الوجدانينة
من اةخرين.
 -3التماس التفريغ العاطفي :ويُقصد به التركيز على ما يمر به الفرد منن محنن طلبنا فني اكتسناب عطنف
اةخرين.
ثالثًا األساليب السلبية وتشمل األبعاد التالية:
 -1اإلنكار :وهو التقرير برف
طبيعيًا.

االعتقاد بوجود الموقف الضاغط ،والتصرف كأن الموقف الضاغط مي ًا

 -2التحرر الذهني والسلوكي :وهو صرف النفس عن التفكير في المشكلة باالنشغال بأعمال أخرى.
 -3التقب  :وهو تقب الموقف واالستسالم للمشكلة.
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وحسب نتائج دراسة ك من ) Khurana and Romer (2012فن ن أسناليب مواجهنة الضنغوط النفسنية
تكونت من أربعة أبعاد هي ح المشكالت ،التنييم االنفعالي ،البحث عن المساندة والقبول االجتماعي.
وحسب نتائج دراسة (الشربيني )2012 ،ف ن أساليب مواجهة الضغوط النفسية تتكون من ثال أبعاد
هي كالتالي:
 -1المواجهة النشطة :وهي محاولة رؤية الجانب اإليجابي.
 -2المواجهة السلوكية النشطة :مث التحد إلى صديق ،محاولة اكتشاف الكثير عن المواقف.
 -3التجنب :ويشير إلى تجنب الموقف الضاغط ،وعدم التعام معه.
ويرى (علي )2008 ،أنه يوجد ثال أبعاد ألساليب مواجهة الضغوط النفسية كالتالي:
البُعد األول :التفاعل اإليجابي في مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة؛ ويتضمن السنمات الشخصنية
اإلقدامية واإليجابية المرنة التي يتسم بها األفراد في قدرتهم على التعام مع مجموعنة المصنادر الداخلينة
أو الخارجية الضاغطة التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية ،ويكون لديهم القدرة على السيطرة على تلك
المصادر دون إحدا أيه آثار سلبية جسمية أو نفسية في استجابتهم أثناء مواجهتهم لتلك األحندا اليومينة
الضاغطة ،ويسعون هؤالء األفراد إلى التوافق النفسي واالجتماعي في مواجهتهم لتلك األحد .
البُعد الثاني :التفاعل السلبي في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة؛ ويتضمن السمات الشخصية اإلحجامية
لألفراد الذين يتسمون بالتفاع السلبي ،وتتضمن استجابتهم السلبية عندما يواجهون أي موقف ضاغط فني
حياتهم اليومية ،فهؤالء األفراد يتسمون باإلحجام المعرفي عن التفكير الواقعي والمنطقي أثنناء منواجهتهم
ألحدا الحياة اليومية ،ويقبلون الموقف االستسالمي في تعامالتهم مع تلك األحدا  ،ويبحثون عن أنشطة
بديلة تبعدهم عن تلك األحدا  ،ويحصلون على مصادر التوافق النفسي واالجتمناعي بعيندًا عنن األزمنات
التي تفرزها أحدا الحياة اليومية الضاغطة.
البُعًًد الثالًًث :التصًًرفات السًًلوجية لمواجهًًة أحًًداث الحيًًاة اليوميًًة الضًًاغطة؛ وتتضننمن التصننرفات
السلوكية لألفراد عند مواجهتهم ألي موقف ضناغط فني حيناتهم اليومينة ،وتتوقنف هنذه التصنرفات علنى
قدراتهم ،وإطارهم المرجعي للسلوك ،ومهاراتهم في تحم أحدا الحياة اليومية ،وفي طريقنة اسنتخدامهم
للوسائ واألساليب التكيفية اإلقدامية أو اإلحجامية للتصدي لتلك األحدا  ،وتجاوز آثارها السلبية الجسمية
أو النفسية.
وقام كن منن ) Sarafino and Smith (2014بتصننيف أسناليب مواجهنة الضنغوط النفسنية إلنى
خمسة أبعاد هي كالتالي:
 -1المواجهة الموجهة نحو المشكلة :وتشم ح المشكلة ،المجابهة ،طلب المساندة االجتماعية.
 -2المواجهة الموجهة نحو االنفعال :وتشم الهنروب أو التجننب ،ضنبط النذات ،تقبن المسن ولية وإعنادة
التقييم اإليجابي.
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 -3االستراتيجيات الفيزيائية :وتتضمن االسترخاء والتأم والتمرينات الرياضية.
 -4االستراتيجيات الموجهة نحو المشكلة :وتشم األسلوب الموجهة نحو المشكلة واألسلوب الموجنه نحنو
االنفعال.
 -5االستراتيجيات المعرفية :وتتضنمن مهنارة إعنادة التفكينر فني المشنكلة وتشنم إعنادة تقينيم الموقنف،
واالستفادة من الخبرات السابقة.
وحسنب نيرينة ) Lazarus (2013ف نهنا تعتمند عملينة تقينيم الحند الضناغط علنى طبيعنة الحند
والموقف الذي ترتب عليه أساليب المواجهة ،وقد قسم نيريته إلى ثال جوانب كالتالي:
أوالً الحد الضاغط :وينقسم إلى أحدا خارجية ،وهي المحيطة بالفرد في البي ة الخارجية ،وتحد دون
تدخ الفرد ،وأخرى داخلية نابعة من داخ الفرد.
ثانوينا حسنب أسناليب
أولينا أو
ً
ثانيًا عمليات التقييم :فعندما يتعرض الفرد لحند ضناغط ،ف ننه يقيمنه إمنا ً
المواجهة المتوفرة.
ثالثًا عملية المواجهة :وفيها يستخدم الفرد أساليب المواجهة المتنوفرة لدينه بحينث يركنز علنى اإلجنراءات
مث طلب المساعدة ،التخطيط لح مشكلة ،قمع النشاطات المتعارضنة أو المواجهنة التني تسنتهدف تنينيم
االنفعاالت تجاه الموقف ومنها التحكم الذاتي وإعادة التأوي اإليجابي.
وحسب نتائج دراسة (الضيدان )2015 ،ف ن أساليب مواجهة الضغوط النفسية تكونت من ثال أبعاد
هي كالتالي:
 -1المواجهة النشطة :ويُقصد بها أن يضع الفرد جهنده للتغلنب علنى الضنغوط ،واختينار الوقنت المناسنب
للتعام معها ،والنيرة إليها نيرة مغايرة ،وتحديد الهدف ،والنير إلى الجانب اإليجابي لألحدا .
 -2البحث عن المساندة :ويقصد بها أن يتحد الفرد على مخه قريب ،والمواجهنة المبامنرة للضنغوط،
ومحاولة فهمها من خالل اةخرين ،وكثرة النواف  ،واللجوء إلى هللا.
 -3التريث :ويُقصد به ان يأخذ الفرد في اعتباره العديد من البدائ عن التعرض للضغوط النفسية ،ووضع
خطط للتعام معهنا ،والبعند عنن أي عمن متسنرع ،وتعندي طريقنة التعامن منع الحيناة ،وعندم التعجن
لمواجهة الضغوط النفسية.
وحسب نتائج دراسة ك من (سالمة ،عبدالقادر ،والمغازي )2017 ،ف ن أسناليب مواجهنة الضنغوط
النفسية تتكون من ثال أبعاا عي أساليب التماس العون ،أساليب المواجهنة اإلقدامينة وأسناليب المواجهنة
اإلحجامية.
وحسب نتنائج دراسنة كن منن (الصنادق وآخنرون ،)2018 ،ودراسنة (عنامر )2018 ،فن ن أسناليب
مواجهة الضغوط تتكون ثمانية عشر بُعد وهي؛ أسلوب لوم النذات ،االلتجناء إلنى هللا ،التنفنيس االنفعنالي،
تقب األمر الواقع ،ضبط الذات ،الدعابنة والمنرح ،اإلنكنار ،االسنترخاء واالنفصنال النذهني ،البحنث عنن
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إثابات بديلة ،المواجهة وتأكيد الذات ،االنعنزال ،االستسنالم ،إعنادة التفسنير اإليجنابي ،تحمن المسن ولية،
التحلي المنطقي ،التركيز على الح  ،البحث عن المعلومات وأحالم اليقية.
وترى (مختار وآخرون )2018 ،أن أساليب مواجهة الضغوط النفسية تتكون منن ثمانينة أبعناد هني؛
التحلي المنطقي ،أسلوب ح المشكالت ،تحم المس ولية والمواجهنة اإليجابينة ،طلنب الندعم والمسناندة،
االستسالم وتقب األمر الواقع ،اإلحجام المعرفي ،التجنب واالنعزال والتنفيس االنفعالي.
وحسب نتائج دراسة (عبد الكريم )2019 ،ف ن أساليب مواجهة الضغوط النفسية تكونت من خمسنة
أبعاد هي أسلوب ح المشكلة ،أسلوب روح المواجهة ،أسلوب البحنث عنن المسناندة االجتماعينة ،أسنلوب
إعادة التقييم اإليجابي وأسلوب التحكم في الذات.
وحسب نتائج دراسة (محمد )2019 ،ف ن أساليب مواجهة الضغوط النفسية تتضمن التالي:
 -1أساليب إقداميه :وهي تلك الجهود المعرفية والسلوكية التي يوففها الفنرد فني اقتحنام الحند وتجناوز
آثاره وذلك من خالل الطرق اإليجابية اةتية:
 -التحلي المنطقي :بهدف فهم وتحلي الحد والتهيؤ الذهني له.

 إعادة التقييم اإليجابي :بهدف استجالء الموقف وإعادة بنائه بطريقة إيجابية مع محاولة تقب الواقعكما هو.
 البحث عن المساعدة والمعلومات :بهدف الوصول للمعلومات واإلرمادات المتعلقة بكيفية التعاممع الحد والمساعدة من اةخرين أو مؤسسات المجتمع المتوقع وارتباطها بهذا الحد .
 استخدام اسلوب ح المشكالت :بهدف التصدي للحد الضاغط بصورة مبامرة بدراسته ووضنعالحلول المقترحة له وإنهاء الحد بشك فرضي.
 -2أساليب إحجاميه :وهي تلنك الجهنود المعرفينة والمحناوالت السنلوكية التني يوففهنا الفنرد فني تجننب
األزمة واإلحجام عن التفكير فيها ،وذلك من خالل الطرق السلبية اةتية:
 اإلحجام المعرفي :بتجنب التفكير الواقعي والممكن للحد الضاغط. التقب واالستسالم :باإلذعان وترويالقدرة على مواجهته.

النفس لتقب الحد ومحاولة نسيانه مع ايهنام الننفس بعندم

 البحث عن اإلثباتنات البديلنة :باالمنتراك فني أنشنطة بديلنة وخلنق مصنادر جديندة لإلمنباع أثنناءتعرضه للحد .
 التنفيس االنفعالي :بالتعبير اللفيي والفعلي عن مشاعره السلبية لخفالضاغط.
ومن خالل ما سبق يستخله الباحثان أن أساليب مواجهة الضغوط النفسية تتضمن سنتة أبعناد هني؛
البعد األول إعادة التقييم اإليجابي؛ ويقصد بهنا المحناوالت السنلوكية والمعرفينة التني يبنذلها المعلنم لفهنم
وإعادة بناء المشكلة بطريقة إيجابية مع استمرار تقبله للواقنع فني الموقنف الضناغط التني توجهنه ،البعند
الثاني ح المشكالت؛ ويشير إلنى سنعي المعلنم للتعنرف علنى المشنكلة ،وتحديندها وكنذلك أسناليب حن
التوتر النناتج عنن الحند
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المشكالت ،والتفكير في أكثر من ح لها ،أمنا البعند الثالنث ضنبط الننفس؛ وتشنير إلنى تحكنم المعلنم فني
ا النفعاالت ،والسلوك عند مواجهة الحد الضاغط ،والتريث ومواجهة الحد الضناغط بفاعلينة ،والبعند
الرابع تحم المس ولية؛ ويشير إلى تحم المعلم مس وليات وأعباء التندريس لطفن ذوي صنعوبات تعلنم،
ومتطلباته واحتياجاته المختلفة ،وتحم اإلحباط ،وإيمانه بقدرته على المواجهة بنجاح ،أما البعد الخنامس
التنفيس االنفعالي؛ وتشنير إلنى قندرة المعلنم علنى التعبينر االنفعنالي ،والتنفنيس عمنا يعانينه منن إحبناط،
ومواقف ضاغطة ،والبعد السنادس البحنث عنن المسناندة والمعلومنات؛ وهني تلنك المحناوالت السنلوكية
والمعرفية التي يقوم بها المعلم للبحث عن المساندة والدعم الذي يساعده على مواجهة المواقف الضاغطة.
فروض البحث:
 -1توجد عالقة ارتباطية موجبنة ذات داللنة إحصنائية بنين درجنات المعلمنين علنى مقيناس سنمة الصنبر
(األبعاد والدرجة الكلية) ودرجاتهم على مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية (األبعاد والدرجة الكلية).
 -2ال يوجد فرق دال احصائيًا بنين متوسنطي درجنات معلمني األطفنال ذوي صنعوبات النتعلم منخفضني
ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس سمة الصبر.
 -3ال يوجد فرق دال احصائيًا بنين متوسنطي درجنات معلمني األطفنال ذوي صنعوبات النتعلم منخفضني
ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية.
منهج البحث وإجراءاته:
أوالً :منهج البحث:
اقتضت طبيعة البحث الحالي استخدام المنهج الوصفي االرتباطي ،والذي يهدف إلى وصف وضع قائم
أو حالة راهنة وصفًا كميًا من خالل تحديد درجة العالقة بين المتغيرات ،ويسعى نحنو جمنع بياننات حنول
الحالة الراهنة ،وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت هناك عالقة بين متغيرين أو أكثر وتحديد مقدار هذه العالقة
(خطنناب ،2002 ،ص ،)213.وقنند اسننتخدم الباحثننان المنننهج الوصننفي االرتبنناطي التحليلنني حيننث اهننتم
بالكشف عن العالقة االرتباطية بين درجات المعلمين علنى األبعناد والدرجنة الكلينة لمقيناس سنمة الصنبر
واألبعاد والدرجة الكلية لمقياس أساليب مواجهة الضنغوط النفسنية ،والكشنف عنن الفنرق بنين متوسنطي
درجات المعلمين منخفضي ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياسني سنمة الصنبر وأسناليب
مواجهة الضغوط النفسية.
ثانيًا عينة البحث:
تعددت العينات التي تم اختيارها حسب أهداف ومتطلبات ك مرحلة من مراح البحث كاةتي:
 -1عينة حساب الخصائص السيكومترية ألدوات البحث :حيث استخدمت هذه العينة بهدف التعنرف علنى
الخصائه السنيكومترية للمقناييس المسنتخدمة فني البحنث ،وهني مقيناس سنمة الصنبر ومقيناس أسناليب
مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفنال ذوي صنعوبات النتعلم ،وقند تكوننت عيننة حسناب الخصنائه
السيكومترية ألدوات البحث من ( )35معلم منن معلمني األطفنال ذوي صنعوبات النتعلم بفصنول األطفنال
ذوي صعوبات التعلم الملحقة بمدارس التعليم بمنطقة الرياض -2 .عينة البحًث األساسًية :تكوننت عيننة
- 97 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الثاني 2021

البحننث األساسننية مننن ( )146معلننم مننن معلمنني األطفننال ذوي صننعوبات الننتعلم بفصننول األطفننال ذوي
صعوبات التعلم الملحقة بمدارس التعليم بمنطقنة الريناض وكنذلك منن قناموا بالتندريس لهنم فني الفصنول
العادية ،وتراوحت أعمارهم الزمنية ما بين ( )45 -30سنة بمتوسط حسابي ( ،)37.66وانحراف معياري
(.)4.26
ثالثًا أدوات البحث:
(أ) مقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم إعداد الباحثان:
خطوات إعداد المقياس:
قام الباحثان باالطالع على األطر النيرية ،والدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت
متغير سمة الصبر ،كما هو موضح باإلطار النيري والدراسات السابقة بالبحث ،كذلك االطالع على
المقاييس المختلفة التي استخدمت لقياسه؛ ومنها مقياس الخصائه النفسية للشخصية الصبورة إعداد
(موسى ،)1995 ،مقياس سمة الصبر لدى طالب الجامعة إعداد (الزيباري ،)1997 ،مقياس الصبر
إعداد ) ،Dudley (2003مقياس استكشاف الصبر إعداد ) ،Schnitker (2010مقياس مستوى الصبر
إعداد (عبدهللا وآخرون ،)2013 ،مقياس الصبر إعداد ) ،Khormaee et al (2014مقياس الصبر
إعداد ) ،Aghababaei et al (2015مقياس الصبر إعداد (أرنوط  ،)2016 ،مقياس الصبر ألمهات
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة إعداد (حسين ،)2016 ،مقياس أنماط الصبر إعداد ك من (صالح
وآخرون ،)2018 ،مقياس مفهوم الصبر إعداد (صالح وآخرون.)2019 ،
ثم قا م الباحثان بتحديد التعريف اإلجرائي لسمة الصبر ،وصياغة مفردات المقياس بأسلوب مبسط،
وخالي من الغموض ،ويناسب طبيعة العينة ،ومستواهم الثقافي واالجتماعي واالقتصادي ،وتكون المقياس
في صورته األولية من ( )58مفردة ،ثم تم عرض المقياس على مجموعة من األساتذة المحكمين في مجال
التربية الخاصة والتوجيه واإلرماد النفسي والصحة النفسية لتحديد مدى صحة وسالمة مفردات المقياس،
وخلوها من الغموض ،وارتباطها بالمقياس ،ومالئمتها لعينة البحث ،وقد أسفرت عن تعدي بع
المفردات وحذف المفردات ( ،)36 ،23 ،20 ،8 ،4وبذلك أصبح المقياس يتكون من ( )53مفردة ،وتمت
إعادة صياغة مفردات المقياس في ضوء مالحيات السادة ال ٌمحكمين ،وتطبيق المقياس على عينة حساب
الخصائه السيكومترية ،للتأكد من الخصائه السيكومترية ،وصالحيته لالستخدام في البحث الحالي،
وكانت النتائج كاةتي:
إجراءات حساب الخصائص السيكومترية لمقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم:
أوالً :صدق االختبار:
(أ) صدق المحك:
قام الباحثان بحساب صدق المحك بطريقة الصدق التالزمي ،والتي تقوم على تطبيق مقياس سمة
الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم على عينة حساب الخصائه السيكومترية ،وكذلك تطبيق
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ضا كمحك على نفس العينة ،وحساب
مقياس الصبر إعداد (أرنوط ،)2016 ،وهو يقيس سمة الصبر أي ً
معام االرتباط بينهما ،وقد بلغ معام االرتباط (.)**0.718
(ب) صدق التجان

الداخلي لمقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم:

قام الباحثان بحساب التجانس الداخلي؛ وذلك من خالل حساب معام االرتباط الخطي البسيط
لبيرسون بين درجات ك مفردة والدرجة الكلية للبُعد وكذلك بينها وبين الدرجة الكلية للمقياس ،وفيما يأتي
النتائج التي حص عليها الباحثان:
جدول ( )1التجانس الداخلي لمقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم
(البُعد األول الصبر بين األمخاص)
المفردة
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34

معامل االرتباط
بالبعد
**.561
**.642
**.522
**.680
**.445
**.710
**.555
**.646
**.526
**.666
**.465
**.714

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.536
**.592
**.441
**.522
**.344
**.576
**.539
**.596
**.461
**.526
**.422
**.572

المفردة
37
40
44
44
46
47
48
49
50
51
52
53

معامل االرتباط
بالبعد
**.640
**.665
**.579
**.617
**.753
**.725
**.703
**.624
**.571
**.639
**.650
**.484

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.639
**.640
**.501
**.581
**.686
**.697
**.607
**.595
**.482
**.551
**.601
**.457

(**( معام االرتباط دال عند مستوي داللة ( (*) ،)0.01معام االرتباط دال عند مستوي
داللة ( ،)0.05ويتضح من بيانات جدول ( )1أن جميع المفردات دالة عند مستوى داللة (.)0.01
جدول ( )2التجانس الداخلي لمقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم
(البُعد الثاني الصبر على المدى القصير)
المفردة
2
5
8
11
14
17
20
23

معامل االرتباط
بالبعد
**.658
**.703
**.626
**.715
**.790
**.503
**.327
**.510

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.593
**.635
**.587
**.666
**.647
**.636
**.267
**.477

المفردة
26
29
32
35
38
41
43
45

معامل االرتباط
بالبعد
**.604
**.663
**.640
**.695
**.636
**.714
**.486
**.575

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.522
**.456
**.597
**.555
**.642
**.630
**.394
**.522

(**( معام االرتباط دال عند مستوي داللة ( (*) ،)0.01معام االرتباط دال عند مستوي
داللة ( ،)0.05ويتضح من بيانات جدول ( )2أن جميع المفردات دالة عند مستوى داللة (.)0.01
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جدول ( )3التجانس الداخلي لمقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم
(البُعد الثالث الصبر على المدى البعيد)
المفردة
3
6
9
12
15
18
21

معامل االرتباط
بالبعد
**.533
**.564
**.576
**.715
**.711
**.544
**.326

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.392
**.250
**.555
**.662
**.687
**.636
**.368

المفردة
24
27
30
33
36
39

معامل االرتباط
بالبعد
**.657
**.742
**.774
**.552
**.344
**.515

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.566
**.669
**.611
**.644
**.447
**.472

(**( معام االرتباط دال عند مستوي داللة ( (*) ،)0.01معام االرتباط دال عند مستوي
داللة ( ،)0.05ويتضح من بيانات جدول ( )3أن جميع المفردات دالة عند مستوى داللة (.)0.01
ويتضح من بيانات جداول ( )3 ،2 ،1أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة
()0,01؛ مما يدل على صدق مقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم ،وصالحيته
لالستخدام في البحث الحالي.
ثانيًا ثبات مقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم:
قام الباحثان بحساب ثبات مقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم بطريقة التجزئة
النصفية ،والتي تقوم على تجزئة المقياس إلى نصفين (فردي –زوجي) وحساب معام االرتباط بينهما،
وتطبيق معادلة تصحيح الطول (سبيرمان-براون) ،وكذلك التجزئة النصفية بمعادلة "جوتمان" وألفا-
كرونباخ كما يأتي:
جدول ( )4نتائج معامالت ثبات مقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم
المتغير

عدد
المفردات

مقياس سمة الصبر لمعلمي
األطفال ذوي صعوبات التعلم

53

معامل التجزئة النصفية "سبيرمان"
قب التصحيح
.659

بعد التصحيح
.794

معامل ألفا جرونباخ

.797

يتضح من نتائج جدول ( )4أن جميع معامالت ثبات مقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي
صعوبات التعلم مرتفعة ،وتشير تلك النتائج إلى صالحية المقياس لالستخدام في البحث الحالي.
مفتاح تصحيح مقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم
تكون المقياس في صورته النهائية من ( )53مفردة ،ويتم تصحيح المقياس وفقا ً لطريقة ليكرت
الخماسي بحيث تأخذ االستجابة أوافق بشدة=  ،5أوافق بدرجة كبيرة =  ،4أوافق بدرجة متوسطة= ،3
أرف إلى حد ما=  ،2أرف بشدة=  ،1بالنسبة للعبارات اإليجابية ،أما العبارات السلبية فالعكس صحيح
فتأخذ االستجابة أوافق بشدة=  ،1أوافق بدرجة كبيرة =  ،1أوافق بدرجة متوسطة=  ،3أرف إلى حد
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ما=  ،4أرف بشدة=  ،5وأرقام المفردات السلبية هي (،27 ،25 ،24 ،13 ،11 ،8 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1
 ،)45 ،43 ،41 ،38 ،35 ،32 ،29لتُصبح الدرجة العيمى للمقياس ( )265درجة ،والدرجة الصغرى
هي ( ،)53وتُعبر الدرجة المرتفعة على المقياس عن ارتفاع مستوى سمة الصبر لدى معلمي األطفال
ذوي صعوبات التعلم ،وتُعبر الدرجة المنخفضة عن انخفاض سمة الصبر لدى معلمي األطفال ذوي
صعوبات التعلم ،ويوضح جدول ( )5توزيع مفردات المقياس على األبعاد.
جدول ( )5األبعاد والمفردات النهائية مقياس سمة الصبر لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم
م
1
2
3

أرقام المفردات
البعد
،42 ،40 ،37 ،34 ،31 ،28 ،25 ،22 ،19 ،16 ،13 ،10 ،7 ،4 ،1
البُعد األول الصبر بين األمخاص
53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،44
البُعد الثاني الصبر على المدى ،43 ،41 ،38 ،35 ،32 ،29 ،26 ،23 ،20 ،17 ،14 ،11 ،8 ،5 ،2
45
القصير
البُعد الثالث الصبر على المدى 39 ،36 ،33 ،30 ،27 ،24 ،21 ،18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3
البعيد

(ب) مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم إعداد الباحثان:
خطوات إعداد المقياس:
قام الباحثان باالطالع على األطر النيرية ،والدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت
متغير أساليب مواجهة الضغوط النفسية ،كما هو موضح باإلطار النيري والدراسات السابقة بالبحث،
كذلك االطالع على المقاييس المختلفة التي استخدمت لقياسه؛ ومنها مقياس أساليب مواجهة الضغوط
النفسية إعداد (السرطاوي وآخرون ،)1998 ،قائمة استراتيجيات التكيف مع الضغوط النفسية إعداد
(العارضة ،)1999 ،قائمة مواجهة المواقف الضاغطة إعداد ) ،Cosway et al (2000مقياس إدارة
الضغوط إعداد (السيد ،)2001 ،مقياس أساليب التعام مع الضغوط إعداد (عبد القوي ،)2002 ،مقياس
أساليب مواجهة احدا الحياة اليومية الضاغطة إعداد (علي ،)2003 ،مقياس أساليب مواجهة أحدا
الحياة الضاغطة إعداد (جودة ،)2004 ،مقياس عمليات تحم الضغوط إعداد (الزيود ،)2006 ،مقياس
إدارة الضغوط إعداد ك من ) ،Hori and Shimazu (2007مقياس أساليب مواجهة المشكالت إعداد
(دردير ،)2007 ،مقياس أساليب مواجهة أحدا الحياة الضاغطة إعداد (علي ،)2008 ،مقياس
استراتيجيات المواجهة إعداد (الشاوي ،)2010 ،مقياس أساليب مواجهة أحدا الحياة الضاغطة إعداد
ك من ) ،Siu and Chang (2011مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية إعداد ك من (رضوان،
ورضوان ،)2012 ،قائمة مواجهة الضغوط إعداد (محمود ،)2012 ،مقياس أساليب مواجهة الضغوط
النفسية إعداد (فوزي ،)2013 ،مقياس أساليب مواجهة الضغوط إعداد (الضيدان ،)2015 ،مقياس
أساليب مواجهة الضغوط النفسية إعداد (سالمة وآخرون ،)2017 ،مقياس أساليب مواجهة الضغوط
إعداد (الصادق وآخرون ،)2018 ،مقياس أساليب مواجهة الضغوط إعداد (حسنين وآخرون،)2018 ،
مقياس أساليب مواجهة أحدا الحياة الضاغطة إعداد (مختار وآخرون ،)2018 ،مقياس أساليب مواجهة
الضغوط إعداد (عامر ،)2018 ،مقياس أساليب مواجهة ضغوط أحدا الحياة إعداد (محمد.)2019 ،
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وقام الباحثان ب عداد مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم؛ وذلك لعدم وجود مقياس يناسب طبيعة عينة البحث ،ومن خالل الرجوع إلى األطر النيرية
والدراسات السابقة والمقاييس؛ تم تحديد التعريف اإلجرائي لسمة الصبر ،وصياغة مفردات المقياس
بأسلوب مبسط ،وخالي من الغموض ،ويناسب طبيعة العينة ،ومستواهم الثقافي واالجتماعي واالقتصادي،
وتكون المقياس في صورته األولية من ( )35مفردة ،ثم تم عرض المقياس على مجموعة من األساتذة
المحكمين في مجال التربية الخاصة والتوجيه واإلرماد النفسي والصحة النفسية لتحديد مدى صحة
وسالمة مفردات المقياس ،وخلوها من الغموض ،وارتباطها بالمقياس ،ومالئمتها لعينة البحث ،وقد
أسفرت عن تعدي بع المفردات وحذف المفردات ( ،)32 ،18وبذلك أصبح المقياس يتكون من ()33
مفردة ،وتمت إعادة صياغة مفردات المقياس في ضوء مالحيات السادة ال ٌمحكمين ،وتطبيق المقياس على
عينة حساب الخصائه السيكومترية ،للتأكد من الخصائه السيكومترية ،وصالحيته لالستخدام في
البحث الحالي ،وكانت النتائج كاةتي:
إجراءات حساب الخصائص السيكومترية لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال
ذوي صعوبات التعلم:
أوالً :صدق االختبار:
(أ) صدق المحك:
قام الباحثان بحساب صدق المحك بطريقة الصدق التالزمي ،والتي تقوم على تطبيق مقياس أساليب
مواجهة الضغوط النفسية على عينة حساب الخصائه السيكومترية ،وكذلك تطبيق مقياس أساليب
مواجهة الضغوط النفسية إعداد (السرطاوي وآخرون )1998 ،على نفس العينة وحساب معام االرتباط
بينهما ،وقد بلغ معام االرتباط (.)**0.827
(ب) صدق التجان
التعلم:

الداخلي لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات

قام الباحثان بحساب التجانس الداخلي؛ وذلك من خالل حساب معام االرتباط الخطي البسيط
لبيرسون بين درجات ك مفردة والدرجة الكلية للبُعد وكذلك بينها وبين الدرجة الكلية للمقياس ،وفيما يأتي
النتائج التي حص عليها الباحثان:
جدول ( )6التجانس الداخلي لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم (البُعد األول إعادة التقييم اإليجابي)
المفردة
1
7
13

معامل االرتباط
بالبعد
**.601
**.684
**.762

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.456
**.568
**.668

المفردة
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19
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30
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**.615
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معامل االرتباط
بالمقياس جكل
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**.516
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(**( معام االرتباط دال عند مستوي داللة ( (*) ،)0.01معام االرتباط دال عند مستوي
داللة ( ،)0.05ويتضح من بيانات جدول ( )6أن جميع المفردات دالة عند مستوى داللة (.)0.01
جدول ( )7التجانس الداخلي لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم (البُعد الثاني ح المشكالت)
المفردة
2
8
14

معامل االرتباط
بالبعد
**.675
**.732
**.695

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.598
**.672
**.552

المفردة
20
26
31

معامل االرتباط
بالبعد
**.792
**.758
**.787

معامل االرتباط
بالمقياس جكل
**.689
**.625
**.667

(**( معام االرتباط دال عند مستوي داللة ( (*) ،)0.01معام االرتباط دال عند مستوي
داللة ( ،)0.05ويتضح من بيانات جدول ( )7أن جميع المفردات دالة عند مستوى داللة (.)0.01
جدول ( )8التجانس الداخلي لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم (البُعد الثالث ضبط النفس)
المفردة
3
91

معامل االرتباط
بالبعد
**.673
**.758

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.502
**.618

المفردة
15
21

معامل االرتباط
بالبعد
**.640
**.677

معامل االرتباط
بالمقياس جكل
**.454
**.581

(**( معام االرتباط دال عند مستوي داللة ( (*) ،)0.01معام االرتباط دال عند مستوي
داللة ( ،)0.05ويتضح من بيانات جدول ( )8أن جميع المفردات دالة عند مستوى داللة (.)0.01
جدول ( )9التجانس الداخلي لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم (البُعد الرابع تحم المس ولية)
المفردة
4
10
16

معامل االرتباط
بالبعد
**.542
**.764
**.735

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.495
**.657
**.633

المفردة
22
27
32

معامل االرتباط
بالبعد
**.558
**.651
**.729

معامل االرتباط
بالمقياس جكل
**.293
**.499
**.565

(**( معام االرتباط دال عند مستوي داللة ( (*) ،)0.01معام االرتباط دال عند مستوي
داللة ( ،)0.05ويتضح من بيانات جدول ( )9أن جميع المفردات دالة عند مستوى داللة (.)0.01
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جدول ( )10التجانس الداخلي لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم (البُعد الخامس التنفيس االنفعالي)
المفردة
5
11
17

معامل االرتباط
بالبعد
**.813
**.880
**.589

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.805
**.780
**.440

المفردة
23
28

معامل االرتباط
بالبعد
**.641
**.711

معامل االرتباط
بالمقياس جكل
**.540
**.643

(**( معام االرتباط دال عند مستوي داللة ( (*) ،)0.01معام االرتباط دال عند مستوي
داللة ( ،)0.05ويتضح من بيانات جدول ( )10أن جميع المفردات دالة عند مستوى داللة (.)0.01
جدول ( )11التجانس الداخلي لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم (البُعد السادس البحث عن المساندة والمعلومات)
المفردة
6
12
18

معامل االرتباط
بالبعد
**.557
**.505
**.604

معامل االرتباط بالمقياس
جكل
**.329
**.378
**.250

المفردة
24
29
33

معامل االرتباط
بالبعد
**.497
**.525
**.644

معامل االرتباط
بالمقياس جكل
**.478
**.475
**.614

(**( معام االرتباط دال عند مستوي داللة ( (*) ،)0.01معام االرتباط دال عند مستوي
داللة ( ،)0.05ويتضح من بيانات جدول ( )11أن جميع المفردات دالة عند مستوى داللة (.)0.01
ويتضح من بيانات جداول ( )11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند
مستوى داللة ()0,01؛ مما يدل على صدق مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي
صعوبات التعلم ،وصالحيته لالستخدام في البحث الحالي.
ثان ًيا ثبات مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم:
قام الباحثان بحساب ثبات مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم بطريقة التجزئة النصفية ،والتي تقوم على تجزئة المقياس إلى نصفين (فردي –زوجي) وحساب
معام االرتباط بينهما ،وتطبيق معادلة تصحيح الطول (سبيرمان-براون) ،وكذلك التجزئة النصفية
بمعادلة "جوتمان" وألفا-كرونباخ كما يأتي:
جدول ( )12نتائج معامالت ثبات مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم
المتغير
مقياس أساليب مواجهة
الضغوط النفسية لمعلمي
األطفال ذوي صعوبات التعلم

عدد
المفردات
33

معامل التجزئة النصفية "سبيرمان"
قب التصحيح
بعد التصحيح
.781
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يتضح من نتائج جدول ( )12أن جميع معامالت ثبات مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية
لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم مرتفعة ،وتشير تلك النتائج إلى صالحية المقياس لالستخدام في
البحث الحالي.
مفتاح تصحيح مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم
تكون المقياس في صورته النهائية من ( )33مفردة ،ويتم تصحيح المقياس وفقا ً لطريقة ليكرت الخماسي
بحيث تأخذ االستجابة أوافق بشدة=  ،5أوافق بدرجة كبيرة =  ،4أوافق بدرجة متوسطة=  ،3أرف إلى
حد ما=  ،2أرف بشدة=  ،1بالنسبة للعبارات اإليجابية ،أما العبارات السلبية فالعكس صحيح فتأخذ
االستجابة أوافق بشدة=  ،1أوافق بدرجة كبيرة =  ،1أوافق بدرجة متوسطة=  ،3أرف إلى حد ما= ،4
أرف بشدة=  ،5وأرقام المفردات السلبية هي ( ،)23 ،11 ،8 ،6 ،3لتُصبح الدرجة العيمى للمقياس
( )165درجة ،والدرجة الصغرى هي ( ،)33وتُعبر الدرجة المرتفعة على المقياس عن ارتفاع أساليب
المواجهة للضغوط النفسية لدى معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم ،وتُعبر الدرجة المنخفضة عن
انخفاض أساليب المواجهة للضغوط النفسية لدى معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم ،ويوضح جدول
( )13توزيع مفردات المقياس على األبعاد.
جدول ( )13األبعاد والمفردات النهائية مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي
صعوبات التعلم
م

أرقام المفردات

البعد

1

البُعد األول إعادة التقييم اإليجابي

30 ،25 ،19 ،13 ،7 ،1

2
3
4

البُعد الثاني ح المشكالت
البُعد الثالث ضبط النفس
البُعد الرابع تحم المس ولية

31 ،26 ،20 ،14 ،8 ،2
21 ،15 ،9 ،3
32 ،27 ،22 ،16 ،10 ،4

5
6

28 ،23 ،17 ،11 ،5
البُعد الخامس التنفيس االنفعالي
البُعد السادس البحث عن المساندة 33 ،29 ،24 ،18 ،12 ،6
والمعلومات

إجراءات البحث:
 -1قام الباحثان بناالطالع علنى األطنر النيرينة والدراسنات السنابقة التني تناولنت متغينري سنمة الصنبر
وأساليب مواجهة الضغوط النفسية ،وفي ضوئها تم بناء أدوات البحث.
 -2قام الباحثان بحساب الخصائه السيكومترية ألدوات البحث ،من خالل التطبيق على عندد ( )35معلنم
من معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم بفصول األطفال ذوي صعوبات النتعلم الملحقنة بمندارس التعلنيم
بمنطقة الرياض وكذلك من قاموا بالتندريس لهنم فني الفصنول العادينة ،والتأكند منن صندق وثبنات أدوات
البحث وصالحيتها لالستخدام في البحث الحالي.
 -3قام الباحثان بتطبيق أدوات البحث على عينة البحث األساسية المتمثلة في عدد ( )146معلم من معلمي
األطفال ذوي صعوبات النتعلم بفصنول األطفنال ذوي صنعوبات النتعلم الملحقنة بمندارس التعلنيم بمنطقنة
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الرياض وكذلك من قاموا بالتدريس لهم في الفصول العادينة ،وتراوحنت أعمنارهم الزمنينة منا بنين (-30
 )45سنة بمتوسط حسابي ( ،)37.66وانحراف معياري (.)4.26
 -4قام الباحثان بتصحيح مقياسي سمة الصبر وأساليب مواجهة الضنغوط النفسنية ً
طبقنا لمفتناح التصنحيح
الخاص بك مقياس ،ثم رصد الدرجات لك بُعد من األبعاد الفرعية والدرجة الكلية.
 -5قام الباحثان ب استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البياننات ،ثنم قنام الباحثنان بعنرض نتنائج
البحث والقيام بتفسيرها ومناقشتها.
سا نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها:
خام ً
 -1نتائج التحقق من صحة الفرض األول:
وينه على أنه "توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات المعلمين علنى مقيناس
سمة الصبر (األبعاد والدرجة الكلية) ودرجاتهم على مقيناس أسناليب مواجهنة الضنغوط النفسنية (األبعناد
والدرجة الكلية)" ،والختبار صحة هذا الفرض تم حساب معام االرتبناط الخطني البسنيط لبيرسنون بنين
درجات أفراد عينة البحث على المقياسين ،والجدول اةتي :يوضح النتائج:
جدول ( )14يوضح العالقة االرتباطية بين درجات معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم على األبعاد
والدرجة الكلية لمقياس سمة الصبر ودرجاتهم على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس أساليب مواجهة
الضغوط النفسية
البعد
الصبر بين األشخاص

إعادة
التقييم
اإليجابي
**.405

حل
المشكالت

ابس
النف

**.319

*.183

البحث عن
التنفي
تحمل
المسئولية االنفعالي المساندة
والمعلومات
.097
**.239** .297

الدرجة
الكلية
**.322

الصبر على المدى
القصير
الصبر على المدى البعيد

**.548

**.499

**.459

**.532

**.499

**.492

**.615

**.249

*.199

**.278

**.307

**.342

**.387

**.350

الدرجة الكلية

**.517

**.437

**.405

**.496

**.477

**.439

**.562

*معام االرتباط دال عند مستوى داللة .05

**معام االرتباط دال عند مستوى داللة .01

ويتضح من نتائج جدول ( )14وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ()0.01
بين درجات المعلمين على مقياس سمة الصبر (األبعاد والدرجة الكية) ودرجاتهم على مقياس أساليب
مواجهة الضغوط النفسية (األبعاد والدرجة الكلية) ،ما عدا وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا عند
مستوى داللة ( )0.05بين بُعد الصبر على المدى البعيد وح المشكالت ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة
دالة احصائيًا عند مستوى داللة ( )0.05بين بُعد الصبر بين األمخاص وضبط النفس ،وال توجد عالقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين بُعد الصبر بين األمخاص وبُعد البحث عن المساندة والمعلومات ،مما
يؤكد صحة تحقق الفرض األول للبحث.
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ويُفسر الباحثان العالقات االرتباطية الموجبة بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس سمة الصبر وأساليب
مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم ،أنه كلما ذاد مستوى الصبر لدى المعلم
ذادت معها قدرته على مواجهة الضغوط النفسية التي يتعرض لها خالل مواقف الحياة اليومية سواء داخ
المدرسة أو خارجها ،فطبيعة سمة الصبر كمتغير إيجابي من مأنه ان يساعد المعلم على تبني أساليب
مواجهة إيجابية للضغوط النفسية حيث أفهرت نتائج دراسة (جودة )2004 ،وجود عالقة ارتباطية
موجبة دالة احصائيًا بين أساليب المواجهة الفعالة والصحة النفسية.
حيث أمارت دراسة (عجاا )2007 ،أن أساليب مواجهة الضغوط النفسية هي استراتيجية مواجهنة
المشكالت التي يُمكن قياسها باعتبارها االستراتيجيات التي يستخدمها األفراد بصنفة عامنة لمواجهنة مندى
واسع من مصادر الضغوط بهدف الوصول إلى حالة التكيف وهي تختلف من فرد إلى آخنر ،ويرجنع ذلنك
للعديد من العوام مث وجهنة الضنبط ،الصنالبة النفسنية ،الفعالينة الذاتينة ،نمنط الشخصنية ،أو قند تكنون
عوامن وراثينة أو بي ينة أو اجتماعينة ،وأوضنحت نتنائج دراسنة كن منن Tung, Hunter and Wei
) (2008إلى أن أساليب مواجهة الضغوط النفسنية تسناعد الفنرد علنى التكينف منع ذاتنه ومنع المحيطنين،
وتعنندي عالقننة الفننرد مننع بي تننه ،والتعام ن مننع الحنند الننذي يسننبب المشننكلة ،وأفهننرت نتننائج دراسننة
(عبدالحميد )2008 ،وجود عالقة ارتباطية سنالبة دالنة احصنائيًا بنين قندرات النذكاء االنفعنالي للمعلمنين
(إدراك المشاعر ،تيسير التفكير ،فهم المشاعر ،إدارة المشاعر) والضنغوط لندى المعلمنين ،ويٌمكنن التنبنؤ
بالضغوط النفسية لدى المعلمين بمعلومية قندرات النذكاء االنفعنالي (تيسنير التفكينر ،فهنم المشناعر ،إدارة
المشاعر).
وأمارت دراسة (المزروع )2009 ،أن من وفنائف أسناليب المواجهنة تنينيم االنفعناالت أو األسنى
وأيضنا تننناول المشنكلة التني تسنبب األسنى بمعننى التعامن
بمعننى التعامن المتمركنز حنول االنفعناالت،
ً
المتمركز حول المشكلة ،وأفهنرت نتنائج دراسنة (الشناوي )2010 ،وجنود عالقنة ارتباطينة سنالبة دالنة
احصائيًا بين استراتيجيات المواجهة والضغوط النفسية
ومما يدعم نتيجة الفرض الحالي ما أفهرته نتائج دراسة (عبد الفتاح )2012 ،وجود عالقة ارتباطية
موجبة دالة احصائيًا بين األساليب اإليجابية لمواجهة الضغوط النفسية والرضا عن الحياة ،ووجود عالقنة
ارتباطية سالبة بين األساليب السلبية لمواجهة الضغوط النفسية والرضنا عنن الحيناة ،كنذلك نتنائج دراسنة
(فوزي )2013 ،حيث بينت وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا عند مسنتوى داللنة ( )0.01بنين
الصننالبة النفسننية واألسنناليب اإليجابيننة لمواجهننة الضننغوط النفسننية ،وكننذلك مننا أفهرتننه نتننائج دراسننة
(الضيدان )2015 ،وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين األساليب اإليجابينة لمواجهنة الضنغوط
النفسية والتفكير االنتحاري ،وما بينته نتائج دراسة ك منن (زكرينا ،محمند ،وعبندالقادر )2015 ،وجنود
عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين الضغوط النفسية والذكاء االنفعالي لدى المعلمين.
ومن جانب أخر يفسر الباحثان العالقات االرتباطية الموجبة بانهنا ترجنع إلنى طبيعنة متغينر سنمة
الصبر وما يتضمنه من قدرة المعلم على االنتينار بهندوء والتنأني والتمهن  ،وممنا يندعم هنذا التفسنير منا
أفهرته نتنائج دراسنة كن منن ) Enns, Eldridge, Montgomery and Gonzalez (2018وجنود
عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين النذكاء العناطفي والضنغوط المتصنورة ،وتوجند عالقنة ارتباطينة
موجبة دالة احصائيًا بين الذكاء العاطفي واألساليب اإليجابية لمواجهة الضغوط النفسية.
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وما بينته نتائج دراسة (الحواس )2016 ،من وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين
األساليب اإليجابية لمواجهة الضغوط النفسية (أسلوب اإليجابية ،ضبط النفس ،البحث عن الدعم
االجتماعي) وتأكيد الذات ،ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين األساليب السلبية لمواجهة
الضغوط النفسية (أسلوب االنعزال ،العدوان ،االسترخاء) وتأكيد الذات ،كذلك أفهرت نتائج دراسة
(سالمة وأخرون )2017 ،وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين
أساليب المواجهة اإلحجامية وبُعد التشاؤم ،وما أمارت إليه نتائج دراسة ك من (حسنين وآخرون،
 )2018من فعالية أساليب مواجهة الضغوط النفسية في تنمية الصالبة النفسية.
كذلك مما يدعم نتيجة الفرض الحالي ما بينته (علي ،2019 ،ص )152.أنه يُعد الصنبر سنمة مهمنة
وفضيلة يلزم توافرها بصورة مناسبة ،ومتطلب ضروري في حياتنا لكثينر منن األمنور ،لمنا لنه منن دور
بارز في حياة اإلنسان والمجتمعات ،فقد يؤثر على توجهات الفرد وسلوكياته ،ويساعده على تحم العقبات
والمصاعب ،واالستجابة لضغوط الحياة بقوة ومجاعة وتفاؤل ،فهو جزء ال يتجزأ من الحياة.
حيننث أمننار ك ن مننن ) Brockhoff, Margolin and Weber (2015إلننى أن األفننراد ذوي
الدرجات المنخفضة على سمة الصبر يكونوا أكثر ميالً لممارسة االنتهاكات وأقن تفضنيالً إلنجناز المهنام
الموكلة إليهم ،وأوضح ) Knives (2016أن األفراد ذوي الدرجات المرتفعة من الصبر يتمتعون بصنحة
معورا باالكت ناب أو االنفعناالت السنلبية،
نفسية وجسدية عالية ،وأق معاناة من المشكالت الصحية ،وأق
ً
ومنعورا
وعينا
وذلك يرجع لقدرتهم على التعام بصورة فعالنة منع المواقنف الضناغطة ،كمنا أنهنم أكثنر ً
ً
ً
ً
وتعاطفنا وانصنافًا
تعاوننا
باالمتنان والوفرة ،وكذلك يتمتعون بعالقات اجتماعية جيدة ،حيث يكونون أكثنر
وتسام ًحا مع اةخرين ،فالصبر يُساعد الفرد على تحم عيوب ونقائه اةخرين ،وبالتنالي التعامن معهنم
ب نوع من العفو والتسامح ،إضافة إلنى أن ذوي الصنبر يبنذلون مزيند منن الجهند لتحقينق أهندافهم ،خاصنة
معورا بالرضا واإلنجاز.
األكثر صعوبة منها ،كما يكونوا أكثر تحقيقًا لتلك األهداف ،وأكثر
ً
ومما يدعم وجود عالقنات ارتباطينة موجبنة ذات داللنة إحصنائية عنند مسنتوى داللنة ( )0.01بنين
درجات المعلمين على مقياس سمة الصنبر وأسناليب مواجهنة الضنغوط النفسنية منا بينتنه نتنائج (أرننوط،
 )2013من وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين الصبر والتفاؤل ،وعالقة ارتباطية سالبة دالنة
احصائيًا بين الصبر والتشاؤم.
وكذلك ما أفهرته نتائج دراسة ك من Schnitker, Houltberg, Dyrness AND Redmond
) (2017من أن إسهام الندين /الروحانينة فني التنبنؤ بمسنتوى مرتفنع منن الصنبر ،وكنذلك إمكانينة التنبنؤ
باستراتيجيات التنييم االنفعالي (إعادة التقييم المعرفي) من خالل سمة الصبر ،وكذلك أمكن لسنمة الصنبر
من التنبؤ بجودة الحياة ،وما وأوضحه محمد صالح المنجد ( )2009أن الصبر يرتبط بضبط الننفس ،فهنو
يساعد على ضبط النفس وكبح جماحها
وكذلك ما أفهرته نتائج دراسة (موسى )1995 ،إلى أن الديناميات النفسية المميزة لألفراد الذين
حصلوا على درجات عالية على مقياس الخصائه النفسية للشخصية الصبورة هي اإليمان المطلق باهلل،
أما الذين حصلوا على درجات منخفضة يتسمون بديناميات نفسية مغايرة تمتاز بالصراعات
واالضطرابات النفسية ،وما أمارت إليه نتائج دراسة (صالح وآخرون )2018 ،من أن الصبر على مشقة
الحياة يُسهم في التنبؤ بالمثابرة ،كذلك أفهرت نتائج دراسة ) Gottfredson (2006وجود عالقة
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ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين ضعف الصبر وارتكاب السلوكيات غير المقبولة اجتماعيًا مث االعتداء
على الزمالء والتخريب والقيادة الخطرة.
وتتفق نتيجة الفرض الحالي بصورة مبامرة مع ما أمار إليه ) Sadaghiani (2011حيث أوضح
أن الصبر إحدى القوى اإليجابية ألساليب الحياة ومواجهة الضغوط النفسية ،فاألفراد الذين يعانون من نفاذ
الصبر يتبون أساليب حياتية غير تكيفية ويكونون أكثر عرضه للشعور باأللم النفسي ،كذلك المعاناة من
كثرة الشكاوى الصحية وبع االضطرابات السيكوسوماتية مث قرحة المعدة والصداع وارتفاع ضغط
الدم.
وما بينته نتائج دراسة ك من ) Alan and Ertac (2015أنه أمكن للصبر التنبؤ بضبط الذات،
السمات الشخصية التي تتمث بالنجاح والقدرة على التحكم وتحم اإلحباط ،كذلك أمار
وبع
) Aghababaei et al (2015إلى أن اتسام األفراد بالصبر يجعلهم يتحملون المشقات وضغوط الحياة
اليومية ،والتعام بمرونة وذكاء في المواقف االجتماعية المزعجة ،ويتحملون في المواقف ذات الصلة
بالنزعات واتخاذ القرارات المهمة ،وبذلك يساعدنا الصبر على تحم المرض والمواقف المزعجة الناتجة
عن تصرف بع األفراد.
ويدعم ن تيجة الفرض الحالي الخصاص المميزة لألفراد ذوي الدرجات المرتفعة من الصبر ،حيث
أمار ك من ) Fowler and Kam (2006إلى أن من خصائصهم االتسام بنفاذ البصيرة نحو رؤية
المنافع والنتائج المستقبلية والحكمة ،والتفكير بنتائج األحدا قب اإلقدام عليها ،والوعي الذاتي ،والتأم ،
والذكاء االنفعالي واالجتماعي عند التصرف ومواجهة المواقف االجتماعية الضاغطة ،وهو ما أكد عليه
) Galston (1988حيث بين أن األفراد ذوي الدرجات المرتفعة من سمة الصبر يحملون مجموعة من
المزايا والفضائ المتحررة التي تميزهم عن غيرهم من األفراد ،وتتمث هذه المزايا بالزهد ونكران الذات
في سبي اةخرين ،والتحرر من الغرائز والملذات ،وكذلك تحم األلم والتعب ،وكذلك أمار ك من
) Funder, Block and Block (1983إلى أن ذوي الدرجات المرتفعة من الصبر لديهم قدرة عالية
على ضبط الذات ،والمرونة في استيعاب الضغوط ومشكالت اةخرين ،والتوافق معها من خالل
استراتيجيات ناجحة لحلها بصورة نهائية مث استراتيجية التركيز على المشكلة ،وإستراتيجية توليد الحلول
والبدائ لح المشكلة ،والتعاون وتجنب الخالفات.
وفي نفس اإلطار أمار ك من ) Fowler et al (2006إلى أن األفراد ذوي الدرجات المرتفعة من
سمة الصبر يشعرون بالراحة والسرور والتوجه نحو المستقب  ،واالستمتاع بحياة صحية خالية من المشقة
واأللم ،فهم يحولون تركيزهم وانتباههم من مغريات الحاضر إلى تخي تحقيقها في المستقب  ،وكذلك
أفهرت نتائج دراسة ) Schnitker et al (2007أن األفراد الذين يتسمون بالصبر كانوا أق معاناه من
األعراض السيكوسوماتية مث الصداع ،حب الشباب ،القرحة ،اإلسهال وااللتهاب الرئوي ،في حين
األفراد منخفضي الصبر اتسموا بنمط الشخصية  Aويعانون من ضعف القدرة على مواجهة الضغوط
ضا ما أفهرته نتائج دراسة إيمان عبدالوهاب محمود ( )2016من وجود عالقة ارتباطية
واإلجهاد ،وأي ً
موجبة دالة احصائيًا عند مستوى داللة ( )0.01بين الصبر والتسامح.
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 -2نتائج التحقق من صحة الفرض الثاني:
وينه على أنه "ال يوجد فرق دال احصائيًا بين متوسطي درجات معلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم منخفضي ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس سمة الصبر" ،وللتحقق من صحة
الفرض تم حساب اختبار(ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم
مر تفعي ومنخفضي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس سمة الصبر ،ومرتفعي الخبرة هم من (-6
 )10سنوات ،ومنخفضي الخبرة من ( )5 -1سنة ،وفيما يأتي النتائج التي حص عليها الباحثان:
جدول ( )15نتائج اختبار (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات متوسطي درجات معلمي األطفال ذوي
صعوبات التعلم منخفضي ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس سمة الصبر
البعد

الصبر بين األشخاص

الصبر على المدى القصير

الصبر على المدى البعيد

الدرجة الكلية

المجموعة
مرتفعي
الخبرة
منخفضي
الخبرة
مرتفعي
الخبرة
منخفضي
الخبرة
مرتفعي
الخبرة
منخفضي
الخبرة
مرتفعي
الخبرة
منخفضي
الخبرة

العدد

المتوسس
الحسابي

االنحراف
المعياري

65

97.4154

8.17560

81

95.0741

8.00278

65

69.2000

8.53339

81

61.1111

6.10123

65

63.0154

10.88361

81

53.6296

7.24646

65

229.6308

20.55600

81

209.8148

14.63054

قيمة
"ت"
1.740

6.669

6.231

6.795

درجات
الحرية

144

144

144

144

الداللة
اإلحصائية

غير دال

.01

.01

.01

قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة ( ،)0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة ()0.01
ويتضح من نتائج جدول ( )15وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية ()0.01
بين متوسطي درجات معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم منخفضي ومرتفعي الخبرة على أبعاد الصبر
على المدى القصير والصبر على المدى البعيد وكذلك الدرجة الكلية لصالح معلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم مرتفعي الخبرة ،وال وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات معلمي األطفال ذوي
صعوبات التعلم منخفضي ومرتفعي الخبرة على بُعد الصبر بين األمخاص ،مما يوضح عدم تحقق صحة
الفرض الثاني.
ويفسر الباحثان ذلك بأنه يرجع إلى أن معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم مرتفعي الخبرة نتيجة
تعرضهم للعديد من المواقف الضاغطة خالل عملهم مع األطفال ذوي صعوبات التعلم ،كذلك خالل
مواقف الحياة اليومية ،فقد اكتسبوا العديد من الخبرات التي ساهمت في ارتفاع درجات الصبر لديهم،
بالمقارنة بالمعلمين منخف الخبرة الذين مازالوا في مرحلة التجريب واكتساب الخبرات خالل مواقف
الحياة اليومية.
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ومما يدعم نتيجة الفرض الحالي ما أمارت إليه ) Ryan (2003من فوائد للصبر؛ حيث أنه يمنحنا
القدرة على أن نحتم بنفس راضية العقبات التي تواجهنا في حياتنا ،ومواجهة ضغوط الحياة بشجاعة
وقوة وتفاؤل ،والعيا بتناغم وانسجام مع اإليقاع الطبيعي للحياة ،واتخاذ القرارات بشك أفض والتعام
مع الحياة بفاعلية ،والحفاف على هدوء األعصاب عند مواجهة الشدائد ،والتخفيف من اإلجهاد الواقع على
الجهاز العصبي والتقلي من السرعة التي يعم بها ،والتقلي مما نهدره من وقت وطاقة ومال ،والحصول
على المزيد مما نريد ،والتحكم في أنفسنا والحيلولة دون حدو الغضب ،والتسامح والتعاطف مع
اةخرين ،وتكوين عالقات نشعر فيها بمزيد من السعادة والحب ،والتعام مع االحدا بعق متفتح،
والنجاح والتقدم ،والسمو بالروح فوق اإلحباط والحزن والمحن تصبح أخف بكثير ،وكذلك ما أفهرته
نتائج دراسة صابر عبدهللا سعيد وآخرون ( )2007وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين الصبر
واألسلوب المعرفي االندفاعي.
 -3نتائج التحقق من صحة الفرض الثالث:
وينه على أنه "ال يوجد فرق دال احصائيًا بين متوسطي درجات معلمي األطفال ذوي صعوبات
التعلم منخفضي ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية"،
وللتحقق من صحة الفرض تم حساب اختبار (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات معلمي األطفال ذوي
صعوبات التعلم مرتفعي ومنخفضي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس أساليب مواجهة الضغوط
النفسية ،ومرتفعي الخبرة هم من ( )10-6سنوات ،ومنخفضي الخبرة من ( )5 -1سنة ،وفيما يلي النتائج
التي حص عليها الباحثان:
جدول ( )16نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسطي درجات معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم
منخفضي ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية
البعد

المجموعة

العدد

إعادة التقييم
اإليجابي

مرتفعي الخبرة
منخفضي الخبرة
مرتفعي الخبرة
منخفضي الخبرة
مرتفعي الخبرة
منخفضي الخبرة
مرتفعي الخبرة
منخفضي الخبرة
مرتفعي الخبرة
منخفضي الخبرة
مرتفعي الخبرة
منخفضي الخبرة
مرتفعي الخبرة
منخفضي الخبرة

65
81
65
81
65
81
65
81
65
81
65
81
65
81

حل المشكالت
ابس النف
تحمل المسئولية
التنفي

االنفعالي

البحث عن المساندة
والمعلومات
الدرجة الكلية

المتوسس
الحسابي
26.6462
21.0617
26.1385
18.8889
17.0769
12.4938
26.5385
21.0988
21.9077
15.5432
25.4615
20.6296
143.7692
109.7160

االنحراف
المعياري
2.11712
4.13626
2.78880
5.25833
2.56970
3.10292
2.69882
4.86982
1.58827
3.72844
2.73334
3.32582
8.53809
17.37616

قيمة
"ت"
9.890
10.036
9.562
8.063
12.852
9.431
14.455

درجات
الحرية

الداللة
اإلحصائية

144

.01

144

.01

144

.01

144

.01

144

.01

144

.01

144

.01

قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة ( ،)0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة ()0.01
ويتضح من نتائج جدول ( )16وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية ( )0.01بين
متوسطي درجات معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم منخفضي ومرتفعي الخبرة على األبعاد والدرجة
- 111 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الثاني 2021

الكلية لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية لصالح معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم مرتفعي
الخبرة ،مما يوضح عدم تحقق صحة الفرض الثالث.
ويُفسر الباحثان هذه النتيجة بأنها تعزو إلى أن معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم مرتفعي الخبرة قد
اكتسبوا العديد من المهارات لمواجهة الضغوط النفسية نتيجة خبرتهم في التعام مع ذوي صعوبات التعلم
خالل سنوات خبراتهم الكبيرة ،إضافة على تعرضهم للعديد من مواقف الحياة اليومية المختلفة التي
ساهمت بدور كبير في اكتسابهم ألساليب مواجهة إيجابية للضغوط النفسية التي يتعرضوا لها ،ومما يدعم
هذا التفسير ما أمار إليه (حسين ،وعبدالعييم )2006 ،من أن أساليب مواجهة الضغوط النفسية تختلف
من فرد إلى آخر باختالف العمر ،وطبيعة الموقف الضاغط والبناء المعرفي للفرد ونمط الشخصية.
وتتفق نتيجة الفرض الحالي مع ما أفهرته نتائج دراسة ك من (أبو مصطفى ،وأبو غالي)2007 ،
من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين على متغير مصادر ضغوط العم لصالح المعلمين
ذوي الخبرة األق بالمقارنة بالمعلمين مرتفعي الخبرة ،وكذلك ما بينته نتائج دراسة (العارضة)1999 ،
من وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام المعلمين الستراتيجيات التكيف مع الضغوط النفسية
لصالح ذوي الخبرة المرتفعة بالمقارنة بالمعلمين ذوي الخبرة المنخفضة.
وكذلك ما أمارت نتائج دراسة (الجبور )2017 ،أن الضغوط النفسية لدى المعلمين ذوي الخبرة
القصيرة أعلى منها لدى ذوي الخبرة المتوسطة والطويلة ،وما أفهرته نتائج دراسة (أحمد )2020 ،عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين نحو ضغوط العم النفسية ،السلوكية والمالية
تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،فجميعهم يتعرضون لنفس الضغوط.
ضت أن المعلمين مرتفعي الخبرة ،كنتيجة للخبرات التي مروا بها خالل فترة
ومما يفسر ذلك أي ً
عملهم قد اكتسبوا أساليب مواجهة الضغوط النفسية ،بالمقارنة بالمعلمين منخفضي الخبرة ،وال سيما وأن
العم مع األطفال ذوي صعوبات التعلم بصفة خاصة ،ومع ذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة يتضمن
معورا بالضغط ،وفي هذا الصدد أمارت (الهنداوي)1994 ،
العديد من الصعوبات والمعوقات التي تمث
ً
معورا بالضغط للمعلم وهي كالتالي:
إلى بع العوام التي يُمكن أن تمث
ً
 -1عبء الدور وتعدده :ويُقصد به زيادة المهام الملقاة على عاتق المعلم بالقيام بمهام كثيرة ال يستطيع
كبيرا ،أو مهام تتطلب قدرات متعددة.
إنجازها في الوقت المحدد من قب إدارته ،أو عب ًا تدريسيًا ً
 -2غموض األدوار :ويُقصد بها نقه المعلومات حول مهام واختصاصات المهنة ،أو قلة المعلومات
حول توصيف المهنة ،وال سيما لدى المعلمين الجدد.
 -3صراع األدوار :ويُعني التعارض بين الواجبات والممارسات والمسؤوليات التي تصدر في وقت واحد
من الرئيس المبامر للموفف ،او من تعدد التوجيهات عندما يكون الرؤساء المشرفون أكثر من مخه
مما يشعره بعدم االستقرار ويجعله يقع تحت ضغوط مستمرة تستلزم توفيقها للتخله منها.
 -4عدم المشاركة في اتخاذ القرارات :وبالتالي انخفاض الروح المعنوية.
 -5عدم وجود معايير منطقية منضبطة لتقييم األداء والترقيات.
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 -6بي ة العم المادية السي ة مث تصميم المكتب ومستوى اإلضاءة ،ودرجة الحرارة ،والخدمات المساندة،
ووسائ الصحة والسالمة والعالقات االجتماعية السي ة بين الزمالء.
 -7عدم التوافق بين القدرات وحاجات العم .
 -8الحالة النفسية والبدنية ،والقدرة على تحم الضغوط واالستجابة لها.
وكذلك تتفق نتيجة الفرض الحالي مع ما بينته نتائج دراسة ك من (أحمد ،بابكر ،أحمد ،وحامد،
 )2015من وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين مدة الخدمة للمعلمين وضغوط العم  ،ووجود
عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين عمر المعلمين وضغوط العم  ،وما أفهرته نتائج دراسة
(علي )2009 ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين على متغير ضغوط العم ترجع إلى
العمر أو الخبرة ،وكذلك ما بينته نتائج دراسة يوسف محمد يوسف ( )2013من عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين معلمي التربية الخاصة األكثر خبرة والمعلمين األق خبرة في الضغوط النفسية.
توصيات البحث:
استنادًا إلى نتائج البحث ،يُقدم الباحثان بع

التوصيات هي كاةتي:

 -1االهتمام بتقديم برامج إرمادية تعم على تنمية سمة الصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية لمعلمي
األطفال ذوي صعوبات التعلم بصفة خاصة ،ومعلمي األطفال ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين بصفة
عامة ،لتنمية قدراتهم على مواجهة وح المشكالت الناتجة عن أحدا الحياة الضاغطة ،وكذلك عملهم في
التدريس لذوي اإلعاقة.
 -2التأكيد على إدارات التعليم بعقد ورش تدريبية تهدف إلى تنمية مهارات المعلمين على كيفية مواجهة
الضغوط النفسية الناتجة عن التدريس لف ات ذوي اإلعاقة.
 -3توجيه وإرماد أولياء أمور األطفال ذوي صعوبات التعلم ،بالمهام والجهود التي يقوم بها معلمي
األطفال ذوي صعوبات التعلم.
 -4العم على أن يتعرف المعلمين على نقاط القوة لديهم في مواجهة الضغوط النفسية ،ويسعون لتنميتها،
كذلك نقاط الضعف لديهم والعم على التخله منها.
 -5عقد ندوات توعية مع طلبة برامج بكالوريوس التربية الخاصة بكليات التربية للتوعية بالخصائه
والسمات التي ينبغي توافرها لمعلم ذوي االحتياجات الخاصة ،ومنها سمة الصبر ،وكذلك كيفية تبني
أساليب مواجهة إيجابية للضغوط النفسية الناتجة عن التدريس لذوي االحتياجات الخاصة.
البحوث المقترحة:
يقدم الباحثان بع

المقترحات البحثية كاالتي:

 -1فاعلية برنامج لتنمية سمة الصبر وأثرة على أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى عينة من معلمي
األطفال ذوي صعوبات التعلم.
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 -2بناء نموذا للعالقات السببية بين أبعاد ك من سمة الصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية والمناعة
النفسية لدي عينة من معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم.
 -3الذكاء الوجداني كمتغير وسيط بين سمة الصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى عينة من
معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم.
 -4اإلسهام النسبي لإليثار في سمة الصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى عينة من معلمي
األطفال ذوي صعوبات التعلم.
 -5نمذج ة العالقات السببية بين أبعاد ك من حس الفكاهة والصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى
عينة من معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم.
 -6نمذجة العالقات السببية بين أبعاد ك من سمة الصبر وأساليب مواجهة الضغوط النفسية واألمن
النفسي لدى عينة من معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلم.
مراجع باللغة العربية
إبراهيم ،عبدالستار ،)1998( ،االكت اب اضطراب العصر الحديث ،الكويت ،عالم المعرفة ،وزارة
الثقافة.
إبراهيم ،محمد سليمان ،)2001( ،األخالق اإلنسانية في القرآن والسنة النبوية ونيريات علم النفس،
المجلة العراقية للعلوم التربوية والنفسية وعلم االجتماع ،بغداد.)2( ،
أبو مصطفى ،نيمي عودة ،وأبو غالي ،عطاف محمود ،)2007( ،مصادر ضغوط العم لدى المعلم
الفلسطيني :دراسة ميدانية على عينة من المعلمين والمعلمات الملتحقين في برنامج تأهي المعلمين
في جامعة األقصى ،المؤتمر التربوي الثالث :الجودة في التعليم العام الفلسطيني كمدخ للتميز ،كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.764 -722 ،
أبو نجيلة ،سفيان محمد ،)2009( ،الصحة النفسية وقضايا المجتمع ،مركز البحو
االجتماعية ،غزة ،فلسطين.

اإلنسانية والتنمية

أحمد ،عادل علي ،بابكر ،أنور الزين ،أحمد ،عامر عبدالوهاب ،وحامد ،عثمان تاا السر،)2015( ،
تحديد أهم المتغيرات المؤثرة على ضغوط العم عند المعلمين :دراسة حالة محلية ودمدني الكبرى
 ،20112مجلة دراسات مجتمعية.126 -105 ،)13( ،
أحمد ،عائدة علي ،)2020( ،اتجاهات المعلمين في المدارس األردنية بلواء القويسمة نحو ضغوط العم ،
دراسات ،جامعة عمار ثليجي باألغواط.49 -31 ،)85( ،
أرنوط ،بشرى إسماعي أحمد ،)2013( ،الصبر وعالقته بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة
الجامعة ،مجلة كلية اةداب ،جامعة بنها.507 -449 ،)32( ،
أرنوط ،بشرى إسماعي أحمد ،)2016( ،مقياس الصبر (دلي التعليمات) ،القاهرة ،األنجلو المصرية.
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الجبور ،فراس قريطع ،)2017( ،الضغوط النفسية لدى المعلمين وعالقتها بالرضا عن الحياة ،المجلة
األردنية في العلوم التربوية ،جامعة اليرموك  -عمادة البحث العلمي.486 - 475 ،)4(13 ،
جودة ،آمال عبدالقادر ،)2004( ،أساليب مواجهة أحدا الحياة الضاغطة وعالقتها بالصحة النفسية لدى
عينة من طالب وطالبات جامعة األقصى ،المؤتمر التربوي األول ،كلية التربية ،الجامعة
اإلسالمية ،فلسطين.
جودة ،آمال ،)2004( ،الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعات في دولة االمارات العربية المتحدة واالتحاد
الفيدرالي السويسري وجمهورية العراق :دراسة عبر ثقافية ،مجلة كلية التربية.34 -22 ،)2( ،
حامد ،محمد سعد ،)2017( ،الضغوط المدركة أثناء التدريب الميداني لدى الطالب المعلمين بتخصه
التربية الخاصة وعالقتها بالرضا عن المهنة ،مجلة اإلرماد النفسي ،مركز اإلرماد النفسي ،جامعة
عين ممس.104 -65 ،)50( ،
حسنين ،نورا محمود ،ومحمد ،محمد أحمد ،ومحمد ،وعبدالصبور منصور ،)2018( ،استخدام أساليب
مواجهة الضغوط النفسية في تنمية الصالبة النفسية لدى طالب الجامعة ،مجلة كلية التربية ،كلية
التربية ،جامعة بورسعيد.463 -431 ،)23( ،
حسين ،رمضان عامور ،)2016( ،سمة الصبر لدى عينة من أمهات األطفال العاديين وذوي االحتياجات
الخاصة :دراسة مقارنة ،دراسات تربوية واجتماعية ،كلية التربية ،جامعة حلوان-387 ،)4(22 ،
.424

حسين ،طه عبدالعييم ،وعبدالعييم ،حسين سالمة ،)2006( ،استراتيجيات إدارة الضغوط التربوية
والنفسية ،عمان ،دار الفكر للنشر والتوزيع.
حسين ،محمود ،والزيود ،ونادر فهمي ،)1999( ،مشكالت طلبة الجامعة ومستوى االكت اب لديهم في
ضوء بع المتغيرات ،مجلة البصائر ،جامعة التراء األردنية.)3( ،
الحواس ،أحمد صالح ،)2016( ،أساليب مواجهة الضغوط النفسية وعالقتها بتأكيد الذات لدى طالب
جامعة حائ  ،دراسات تربوية ونفسية ،كلية التربية ،جامعة الزقازيق.165 -115 ،)93( ،
خطاب ،علي ماهر ،)2007( ،القياس والتقويم في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية( ،ط ،)6القاهرة،
مكتبة األنجلو المصرية.
دردير ،نشوة كرم ،)2007( ،االحتراق النفسي للمعلمين ذوي النمط (أ،ب) وعالقته بأساليب مواجهة
المشكالت ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الفيوم ،مصر.
رضوان ،رضوان ،ورضوان ،عبدالكريم ،)2012( ،أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة
اإلسالمية في ضوء السنة النبوية ،مجلة جامعة فلسطين لألبحا والدراسات.254 -230 ،)2( ،
رضوان ،سامر جمي  ،)2002( ،الصحة النفسية ،عمان ،دار المسيرة.
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الزغول ،عماد الزغول ،وخليفات ،عبدالفتاح ،)2003( ،مصادر الضغوط النفسية لدى معلمي تربية
محافية الكرك وعالقتها ببع المتغيرات ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة دمشق،)10( ،
.87 -61
زكريا ،سارة زكريا ،محمد ،أمرف إبراهيم ،وعبد القادر ،أمرف أحمد ،)2015( ،الضغوط النفسية لدى
المعلمين المتزوجين وعالقتها بالذكاء االنفعالي ،مجلة كلية التربية ،كلية التربية ،جامعة بورسعيد،
(.255-216 ،)17
زهران ،حامد ،)1982( ،الصحة النفسية والعالا النفسي( ،ط ،)2القاهرة ،عالم الكتب.
الزيباري ،صابر عبدهللا ،)1997( ،الخصائه السيكومترية ألسلوبي المواقف اللفيية والعبارات
التقريرية في بناء مقاييس الشخصية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد ،كلية التربية ،ابن
رمد ،العراق.
الزيود ،نادر فهمي ،)2006( ،استراتيجيات التعام مع الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة قطر وعالقتها
ببع التغيرات ،مجلة رسالة الخليج العربي ،مكتب التربية العربي لدول الخليج.)99(27 ،

السرطاوي ،زيدان ،والشخه ،عبدالعزيز ،)1998( ،بطارية قياس الضغوط النفسية وأساليب المواجهة
واالحتياجات الخاصة ألولياء أمور المعاقين دلي المقياس ،العين ،دار الكتاب الجامعي.
سرور ،سعيد عبدالغني ،)2003( ،مهارات مواجهة الضغوط في عالقتها بك من الذكاء الوجداني
ومركز التحكم ،مجلة مستقب التربية العربية.17-9 ،)29(9 ،
سعيد ،صابر عبد هللا ،وحيدر ،عماد إبراهيم ،)2006( ،قياس سمة الصبر لدى طلبة كليات التربية
وعالقتها باألسلوب المعرفي االندفاعي التأملي ،مجلة أبحا كلية التربية األساسية ،جامعة دهوك،
العراق.36-1 ،)3(4 ،
سالمة ،سارة لطفي ،عبدالقادر ،أمرف أحمد ،والمغازي ،إبراهيم محمد ،)2017( ،أساليب مواجهة
الضغوط النفسية وعالقتها بالتفاؤل لدى عينة من طالب الجامعة ،مجلة كلية التربية ،كلية التربية،
جامعة بورسعيد.764 -739 ،)21( ،
السيد ،فاروق ،)2001( ،القلق وإدارة الضغوط ،القاهرة ،دار الفكر العربي.
الشافعي ،إبراهيم الشافعي ،)2005( ،الكفاءة الذاتية وعالقتها بالكفاءة المهنية والمعتقدات التربوية
والضغوط النفسية لدى المعلمين وطالب كلية المعلمين بالمملكة العربية السعودية ،المجلة التربوية،
مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت.193 -131 ،)75(19 ،
الشاوي ،سليمان إبراهيم ،)2010( ،استراتيجيات المواجهة وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طالب
المرحلة الجامعية في مدينة الرياض ،رسالة الخليج العربي ،السعودية.
الشربيني ،لطفي ،)2003( ،الطب النفسي ومشكالت الحياة ،بيروت ،دار النهضة العربية.
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الصادق ،عادل محمد ،عبدالغني ،حنان زكريا ،وعامر ،ناهد حيدر ،)2018( ،الخصائه السيكومترية
لمقياس أساليب مواجهة الضغوط ،مجلة كلية التربية ،كلية التربية ،جامعة بنها-505 ،)116(29 ،
.516
صالح ،أم تركي ،ويحي ،أنور قاسم ،)2019( ،قياس مفهوم الصبر لدى طلبة جامعة الموص  ،مجلة
أبحا كلية التربية األساسية ،كلية التربية األساسية ،جامعة الموص .102 -69 ،)3(15 ،
صالح ،علي عبدالرحيم ،ومنشد ،حسام محمد ،)2018( ،اإلسهام النسبي ألنماط الصبر في التنبؤ بالمثابرة
لدى طلبة كلية التربية ،مجلة العلوم اإلنسانية ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة باب ،)3(25 ،
.259 -266
الضريبي ،عبدهللا ،)2010( ،أساليب مواجهة الضغوط النفسية المهنية وعالقتها ببع
العلوم التربوية ،جامعة دمشق.26 -4 ،

المتغيرات ،مجلة

الضيدان ،الحميدي محمد ،)2015( ،أساليب المواجهة وعالقتها بالتفكير االنتحاري لدى طالب الجامعة،
مجلة التربية ،كلية التربية ،جامعة األزهر.572 -539 ،)162(4 ،
الطريري ،عبدالرحمن ،)1994( ،الضغط النفسي :مفهومه وتشخيصه وطرق عالجه ومقوماته،
الرياض ،دار الخريجي للنشر والتوزيع.
طه ،فرا عبدالقادر ،)1993( ،موسوعة علم النفس والتحلي النفسي ،الكويت ،دار سعاد الصباح.

العارضة ،معاذ محمد ،)1999( ،استراتيجيات تكيف المعلمين مع الضغوط النفسية التي تواجههم في
المدارس الثانوية الحكومية في محافية نابلس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
عامر ،ناهد حيدر ،)2018( ،الخصائه السيكومترية لمقياس أساليب مواجهة الضغوط لدى طالب
الجامعة بمحافية أسوان ،المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية ،المؤسسة العربية للتربية والعلوم
واةداب.116 -89 ،)2( ،
عبد الفتاح ،سهام محمد ،)2012( ،االتزان االنفعالي وعالقته بك من أساليب مواجهة الضغوط والرضا
عن الحياة لدى طالبات الجامعة ،مجلة البحث العلمي في التربية ،كلية البنات لآلداب والعلوم
والتربية ،جامعة عين ممس.1563 -1529 ،)3(13 ،
عبد المعطي ،حسن مصطفى ،)1994( ،ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها دراسة عبر حصرية مقارنة
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Abstract:
The aim of the research was to discover the nature of the correlative
relationship between teachers’ scores on the patience trait scale and their scores
on methods of coping skills with psychological stress scale, and to discover the
difference between the average scores of low and high experiences of teachers
of students with learning disabilities on the measures of the patience trait and
methods of coping skills with psychological stress. The research was based on
the relational descriptive approach to analyze the data. The research sample
consisted of (146) teachers of students with learning disabilities who placed in
general education schools in the Riyadh region. The results showed a positive
correlation at a level of significance (0.01) between teachers ’scores on the
patience trait scale and their scores on the methods of coping skills with
psychological stress scale. In addition, there were statistically significant
differences at (0.01) between the average grades of low and high experience of
teachers on the dimensions of patience in the short term and patience in the long
term and total score was for highly experienced teachers of students with
learning disabilities. Also, there were statistically significant differences (0.01)
between the average grades of low and high experience of teachers on the scale
of methods of coping skills with psychological stress was highly for high
experience teachers.
Keywords: The trait of patience; Methods of coping with psychological stress;
Teachers of children with learning disabilities
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