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 :مقدمة
د معاناه ومكابدة ومشقة وشدائ االنسان فى كبد اى فى مشقة وتعب ،وما الحياه االلقد خمقنا 

 ذيال الشخص نفسيًا وفسيولوجيًا لتقبل ىذه الحقيقة، وضغوط وان فيم ىذه القاعدة انما ييئ
لم يكن باستطاعتنا منع او صد الكوارث والضغوط، فانة فى استطاعتنا تقوية نفسية الشخص 

عمى  هاللنسان منذ وجود مالزمةالضغوط النفسية ظاىرة قديمة  .الذى يتعرض لمضغوط
ا اصبحت اليوم سمة من سمات ىذا العصر الذى يتميزبالتغير المتسارع رض، غير انياال

نسان فى القرن الحالى يتعرض لسمسمة طويمة من مشكالت االوالتقدم العممى والتكنولوجى، ان 
حقة بسبب التغي ارت السريعة الياه الضاغطة، يمر بيا يوميًا الح نتيجة لضغوط شتى ت

حباط والعجز؛ االل يستطيع مواكبتيا ومالحقتيا فيشعر بالمتالحقة من تقدم وتطور ىائل فا
رد فعل لمتغيرات  االوتعد الضغوط احد المظاىر الرئيسة فى حياتنا المعاصرة، وما ىى 

  (558 ،480بخيت) السريعة التى طرأت عمى كافة نواحى الحياه
الفرد يتعرض وقد احدثت وسائل التكنولوجيا والتقدم العممى تغيرات اجتماعية سريعة جعمت 

حداث والمواقف الضاغطة، ولم تعد الطرق البيئية ىى الوحيدة المسؤلة عن االلمعديد من 
لمضغوط؛ ويتمثل ذلك فى ر نسان بل قد يكون الفرد نفسة مصداالحدوث الضغوط لدى 

حباطات والصراعات التى يكابدىا الفرد فى معترك الحياه االعتقادات السمبية الخاطئة، و اال
حداث الضاغطة التى يواجيونيا تجاه االف حيال المواقف و االاينًا فى استجابات وىناك تب

الظواىر انتشارا فى الوقت الحاضر  الحدث الواحد، وىكذا اصبح الضغط النفسى من اكثر
اليروب منيا، والنتيجة ىى ان التعرض  حجام عن ىذة الضغوط اوااليستطيع تى والفرد ال

ماسة لتعمم واكتساب ميارات واستراتيجيات  ونحن بحاجة لمضغوط امر حتمى المفر منو،
الرغم مما يواجة الفرد من ظروف وخبرات  لمتعامل مع الضغوط، والتغمب عمييا وعمى

خالل اتباع اساليب عديدة، تبعد الخطر عنة وتجعمة  انة يحاول التغامل معيا من االضاغطة 
 النفسى . ستقراراالفى حالة من التوازن و 

مساعدة تمكن  ان ىناك اساليب مواجية تعد بمثابة عوامل (44، 9116جودة مالآ)وتؤكد 
حيث تمثل الحماية  الفرد من التصدى لمضغوط النفسية، وىنا تظير طبيعة اساليب المواجية

لمموقف فى اطار يمكن  نفعاليةاالمن اثار الضغوط بازالتيا او تعديميا، اوجعل النتائج 
 .(.3,0544السيمى، عبداهلل)ف الضاغطة السيطرة عمية وادراك الظرو 
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استخدام اساليب  فراد يميمون الىاألن إ( 206، 9112)وقد اكد سامى عبد القوى 
الحياتية التى يمرون بيا،  سرة، او الخبرةاالواستراتيجيات مواجية الضغوط التى اكتسبت من 

الضاغطة، وبذلك حداث االالمواقف و  سرة كمما تعرضو لنفساالاو التى اكتسبت فى محيط 
انواعيا فى تحقيق ىدفين او وظيفتين من  تظير وظيفة اساليب المواجية عمى اختالف

عن الضغوط، والثانية ىى حل المشكمة  ت الناشئةاالنفعاالولى ىى تعديل االوظائفيا 
 .معاً  والتخمص منيا وتعمل ىاتان الوظيفتان بالتوازى

 سواء عمى المستوى لمعاممين باإلدارة التعميميةا التى يتعرض لي المتالحقةن احداث الحياه إ
 ، والتىاالكاديميةجتماعية، او بالحياه اال لمعالقاتسرة، او نتيجة االالشخصى او دخل 

ال  ، فقد يتفادى البعض تاثيرىا السمبى، وىناك منالفردتتفاوت جميعيا فى تاثيرىا عمى 
بين  حياتة والخط الفاصل فتضطرب؛ حداث الحياتية الضاغطةاالالصمود امام تمك  يستطيع

المواجية   ىذا وذاك ىو اساليب المواجية التى يستخدميا كل منيما، وقد تنوعت اساليب
مواجية فعالة ي يتبناىا كل فرد ويمكن تصنيفيا الى لمتوجيات النظرية الت لماوتعددت تبعًا 

 الجامعين اساليب مواجية العاممين باإلدارة التعميميةومواجية غير فعالة، وعندما يستخدم 
النفسية،  فعالة فى تعامميم مع احداث الحياه الضاغطة؛ فان ذلك يؤدى الى تمتعيم بالصحة

المواجية الفعالة  بين اساليب عالقةلتى اكدت وجود ا )9114جودة )امال  وىو ما اكدتة
 .والصحة النفسية

 مفهوم اساليب مواجهة الضغوط:
 : فى اصل كممة الضغوط 
ة ضغوط ليست كممة نفسية ، بل تم استعارتيا من مجال العموم الفيزيائية ولنتناول ان كمم

وصف قانون " ىوكس" ظاىرة فى العموم الطبيعية مؤداة  0676القصد من بدايتيا؛ فى عام 
ان لكل الة او جياز تحمل او درجة معينة من التحمل وان زيادة ىذا العبء قد يقود الى 

 ارر او عمى اسوأ الفروض يسبب اجيادا. احداث العديد من االض 
قد استخدم ىذا المصطمح ونقمة من مجال العموم الفيزيائية الى  0951وان ىانز سيمى عام 

مجال العموم االنسانية عمى اساس ابراز حقيقة مؤداىا : " ان الجسم البشرى حين يتعرض 
د فعمة الفسيولوجى سوف اى ر فان استجابة الجسم ، ، الحد المواقف المؤثرة اى الضاغطة 

حسن غانم ، محمد تكون مرىقة او مجيدة ، وما لم ينتبة االنسان الييا فسوف تدمرة ) 
9101 ،09.) 
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ومن ثم تعددت تعريفات الباحثين تبعًا لمتوجيات النظرية التى يتبناىا كل منيما واشار )فاروق 
نطاق واسع من  ( ان الضغوط مصطمح يستخدم لمداللة عمى08، 9110السيد عثمان ،

نسان الناشئة كرد فعل لتاثيرات مختمفة بالغة القوة . وتحدث الضغوط نتيجة االت االح
العوامل الخارجية مثل كثرة المعمومات التى تؤدى الى اجياد انفعالى . وتظير الضغوط 
نتيجة التيديد والخطر . وتؤدى الضغوط الى تغيرات فى العمميات العقمية وتحوالت انفعالية 

، 0996،وبنية دافعية متحولة لمنشاط ، وسموك لفظى وحركى قاصر )معجم عمم النفس
912.) 

 المعنى السيكولوجى لمضغوط النفسية:
وبذلك قد يعوق قدرة  تونسان ان ييدد سعاداالاى ظرف او موقف ييدد او يتخيل  نويعرف با

من االاول التيديد نسان عمى التكيف او التوافق مع نفسة ومع ظروف البيئة، وقد يتناال
مد ، او ينال ذلك التيديد من احترام االمن بعيد االمن المباشر ، او االالفيزيقى لمفرد ذلك 

نسان ؛ اال، او سمعتة ، او سالمة العقمى ، او ييدد اى شى اخر لة قيمة عند  تونسان لذااال
 لعيسوى ،وعمى ذلك يتضح ان مفيوم الضغط مفيوما معقدا وليس بسيطا )عبد الرحمن ا

خفاقات فى التاقمم مع االواشار كال من ايناس ومحمد محمود الى ان  (912، 9119
 اعراضيبتدى احيانًا فى صورة  الضغوط يؤدى الى معاناة الفرد من سوء التكيف الذى

ايناس عبد الفتاح )عضوية شديدة وذلك وفقًا  اتابمرضية بسيطة ، واحيانًا فى صورة اضطر 
 .(949. 9119محمد محمود )و من خصال نفسية لما يتسم بة الفرد

 تعريف اساليب مواجهة الضغوط :
الضغوط فنعرض  تحميل الباحث لمدراسات التى اجريت فى مجال اساليب مواجية خاللومن 

 ت فى اساليب مواجية الضغوط:اءاىم التعريفات التى ج
تى يقوم الفرد، لكى يقصد باستراتيجيات مواجية الضغوط " بانيا تمك الجيود الصريحة ال

يسيطر عمى، او يحد من، او يدير، اويتحمل مسببات الضغوط التى تفوق طاقتة 
الشخصية؛.ولتحقيق التكيف ومو اجية الضغوط تضيف اعتدال معروف  الى انو يتوقف 

مثل لمضغوط ىو المستوى االمستوى الضغط عمى مدى السيطرة عمية وتوقعة ، والمستوى 
نفعالى، واكدت اال هالنفسى والجسمى واستقرار  انوفرد تحممة ليحتفظ باتز الذى يكون بمقدور ال

ان استراتيجيات مواجية الضغوط ىى تمك الجيود الصريحة التى يقوم بيا الفرد لكى يسيطر 
عمى او يحد او يدير او يتحمل مسببات الضغوط التى تفوق طاقتة الشخصية ، ولتحقيق 
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ل معروف الى انو  يتوقف مستوى الضغط عمى مدى التكيف ومواجية الضغوط تضيف اعتدا
مثل لمضغوط وىو المستوى الذى يكون بمقدور الفر د االالسيطرة عمية وتوقعة والمستوى 

 – 78، 9110) نفعالى اعتدال معروف ،االتحممة ليحتفظ باتزانة النفسى والجسمى واستقرارة 
ات المواجية تشير الى تمك الجيود لى ان استراتيجي( إ9119)اشار سفيان ابو نجيمة كما( 81

حداث ، والمواقف الضاغطة او تحمميا ، او االوالسيطرة عمى  التى يبذليا الفرد لمتغمب ،
الجيود نفسية ، او سموكية ،اوسمبية ، وسواء كانت  هسواء كانت ىذ خفضيا، او تقميميا ،

النظر عما اذا كانت احجامية ، وسواء كانت فعالة او غير فعالة ، وبصرف  اقدامية ، او
جيدة ام غير جيدة . ويعرف ىريدى اساليب المواجية بانيا " كافة جيود الفرد  نتائجيا
 نفعالية والنفسحركية والبئشخصية ، التى سيعى الفرد من خالميا الى التصدىاالو  المعرفية

التقميل  او لممواقف الضاغطة لمتخمص منيا ، او لتجنب اثارىا السمبية ( مادية / معنوية 
امال ) جتماعىاالو  نفعالى ، وتكيفة النفسىاالمكان عمى توازنة االمنيا بيدف المحافظة قدر 

ان اساليب المواجية ىى التى  الى (9115، 61 امل تركى،)( واشارت 674، 9114جودة ،
تميز الفرد كنمط خاص بة مثل ميل الفرد االنسحاب عن المواقف االجتماعية مقابل الرغبة 

عامل مع الناس باالضافة الى الميل الى انكار المشكمة، مقابل االعتراف بوجود فى الت
المشكمة، كما انيا تعنى ميل الفرد لموم ذاتو مقابل لوم االخرين واعتبارىم السبب فى المشكمة 
، اما جيود المواجية ىى ردود االفعال الداخمية والخارجية التى يقوم بيا الفرد فى محاولتة 

حداث الحياة الضاغطة، فطمب المساعدة من االخرين ، والقيام بعمل مباشر لتغير لمواجية ا
 الموقف يعتبران رد فعل خارجين، بينما يعتبر رفض التفكير بالمشكمة وتقيميا رد فعل داخمين.

 :  عرف الباحث اساليب مواجهة الضغوطيو 
ف الضاغطة التى يتعرض ليا نيا االساليب و الجيود التى يبذليا الفرد لمسيطرة عمى المواقأب

اما بازالتيا او التقميل من اثارىا وقد تكون الوسائل المستخدمة توافقية ايجابية وقد تكون 
باإلدارة العاممين ىى الدرجة التى يحصل عمييا وتعرف اجرائياً الوسائل غير توافقية سمبية ، 

 فى مقياس اساليب المواجية .  التعميمية
مواجية الضغوط  أيضًابأنيا ىى كافة الجيود التى يستخدميا الفرد  ويعرفيا الباحث أساليب

لمتصدى لممواقف الضاغطة او السيطرة عمييا او الحد من اثارىا السمبية، او التقميل منيا 
 بيدف المحافظة قدر االمكان عمى التوازن االنفعالى والتكيف النفسى واالجتماعى لمفرد.
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،  والتى يمكن المشكالتلضغوط ىى استراتيجيات مواجية رى الباحث ان اساليب مواجية ايو 
قياسيا باعتبارىا االستراتيجيات التى يستخدميا االفراد بصفة عامة لمواجية مدى واسع من 
مصادر الضغوط بيدف الوصول الى حالة التكيف، وىى تختمف من فرد الى اخر، ويرجع 

اجتماعية اوشخصيية تعميق الباحث ذلك الى العديد من العوامل قد تكون عوامل بيئية او 
 عمى وجيات النظر الخاصة يتعريف اساليب مواجية الضغوط:

من خالل وجهات النظر المختمفة التى تناولت اساليب مواجهة الضغوط، يتضح لنا 
ان اساليب المواجهة مثمها مثل العديد من التعريفات النفسية االجتماعية التى يصعب ان 

 دا :نقدم لها تعريفًا موح
 الثقافة من مجتمع الخر فما يعتبر ايجابى فى مجتمع، يعد سمبيًا فى مجتمع اخر. اختالف -
 تعدد االساليب واالنماط التى تناولت اساليب مواجية الضغوط. -
 اساليب المواجية متغيرة وكثيرة لذلك تعددت وجيات النظر التى فسرتيا. -
لمعرفة التى تناولت ىذا المفيوم بالبحث وجية النظر لكل باحث وتعدد فروع اختالف ا -

 والدراسة.
 وباستقراء التعريفات السابقة يتضح ان اساليب المواجية ىى:

 ىى طرق لمحاولة تغير الظروف واالوضاع الغير مرغوبة ، وجعميا اقل تيديدا -
 ىى جيود سموكية متغيرة ومستمرة، لتنظيم متطمبات داخمية أوخارجية تكون شديدة الوطأة -

 ومرىقة وتتجاوز امكانيات الفرد.
 ىى سموكًا تكيفيًا متعممًا اليدف منة تجاوز او حل الموقف الضاغط. -
شخص  ت تيدف الى الوصول الى حالة التكيف تختمف منىى استراتيجيات حل المشكال -

 الى اخر.
 مشكمة الدراسة:

يو ان ضغوط عصر الضغوط النفسية، ومما الشك ففيو بانو يوصف العصر الذى نعيش 
اىر التى تيدد حياه اإلنسان، كمما كثر تعرض و الحياه واالنفعاالت اصبحت من اخطر الظ

 معاصر، وما تخمفة من جروح نفسية، فكمما ازدت الحياه تعقيدا
االنسان لكثير من مواقف الفشل واالخفاقات، واالحباط فى تحقيق رغباتة، واشباع حاجاتة، 

ياه، ولكن لكى نحيا،وننجح فى اعمالنا عمينا ان نتعمم فال يمكن التيرب من ضغوط الح
ميارات التعامل مع الضغوط؛ واساليب مواجيتيا، الن التخمص من الضغوط التى تواجينا فى 
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حوال امر يصعب تحقيقة، فالبد من استخدام اساليب مواجية فعالة فى التعامل االكثير من 
 مع احداث الحياه الضاغطة.

العاممين بإالدارة ة دراسة اساليب مواجية الضغوط وخاصة لدى وعمى الرغم من اىمي
ىم انيم  حيث الموظفونمن  الفئاتىى من اىم واخطر  الفئة، حيث ان ىذة التعميمية 

فاذا كان ىناك اى خمل فى ىذة البمد تقدم، النيم يمثمون تيسير مصالح العمل المسؤلون عن 
مقياس  -الباحث، وفى حدود عمم العملفى المرحمة الميمة؛ فسوف يترتب عمييا خمل 

صمم بغرض توفير اداه سيكومترية  لمعاممين باإلدارة التعميميةاساليب مواجية الضغوط 
، ومن لمعاممين باإلدارة التعميميةمستمدة من البيئة المصرية تتناسب وطبيعة عينة الدراسة من 

 ىنا يمكن تحديد المشكمة الحالية فى:
س المتاحة فى حدود عمم الباحث لقياس اساليب مواجية الضغوط يالمقاي مالئمةعدم  -

 جتماعية والثقافية. االمن ناحية الظروف البيئية و  لمعاممين باإلدارة التعميمية
يتناسب مع عينة  لمعاممين باإلدارة التعميميةاعداد مقياس اساليب مواجية الضغوط  -

 الدراسة، وتقنينة )الصدق والثبات(.
 ة:اهداف الدراس

 تيدف الدراسة الحالية الى: 
 .لمعاممين باإلدارة التعميميةاعداد اداة لقياس اساليب مواجية الضغوط لدى  -
 التأكد من الخصائص السيكومترية لممقياس من حيث الصدق والثبات ومدى صالحيتو. -

 اهمية الدراسة:
 تتبمور أىمية الدراسة النظرية والتطبيقية فيما يمى :* 
مما يؤدى  لمعاممين باإلدارة التعميميةية الدراسة من أىمية الفئة التى تتناوليا وىم تنبع أىم -

 مكاناتيم مما يؤثر سمبيًا عمى المجتمع فى كافة النواحى .االى تعطيل قدارتيم و 
باعاقة الذات لدى  عالقتياالقاء الضوء عمى الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجيتيا و  -

 .لتعميميةلمعاممين باإلدارة ا
توصيل النتائج لمميتمين وذوى االختصاص من المربين والمعممين حتى يتمكنوا من اتقان  -

 كيفية التعامل معيم .
القيام بعمل برامج ارشادية لمطالب لمتخفيف من اعاقة الذات وكذلك حثيم عمى استخدام  -

 االساليب االيجابية فى مواجية الضغوط .
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 مصطمحات ومفاهيم الدراسة:
 تتناول الدراسة الحالية المصطمحات والمفاىيم التالية:

ويعرف قاموس عمم النفس " أساليب مواجية الضغوط " بأنيا : الطريقة العامة لفرد التي     
 تجعمو يميل إلي توظيفيا في التعامل مع المواقف الطارئة.

Corsini, R, J. 1999, p224)                                                        
   

الجيود التي  ”المواجية بأنيا(  Lazarus,R,2000, p 665ويعرف الزاروس)   
 مع األحداث الضاغطة “يبذليا الفرد في تعاممو 

( بأنيا " أساليب التوافق الخاصة بالفرد  90:  9116وتعرفيا جييان عيسي )      
  .التي يستخدميا في مواجية المواقف الضاغطة " 

( يعرفيا بأنيا " سمسمة من األفعال  98:  9116أما حسن مصطفي )       
وعمميات التفكير التي تستخدم لمواجية موقف ضاغط أو غير سار أو في تعديل إستجابات 

  موقفالفرد لمثل ىذا ال
 الدراسات السابقة:

 (9111)دراسة آدمز
لخصائص الشخصية، وقد تم التى ىدفت إلى تحديد العالقة بين الضغوط المينية لممعممين وا 

جمع بيانات المعممين فى المدارس المينية فى جنوب شرق الواليات المتحدة األمريكية، وقد 
% من تباين ضغوط المعممين، وأن 55أظيرت النتائج أن المتغيرات الشخصية بنسبة 

 األعراض المرضية وحترام الذات واالستعداد لمدور ىى مصادر ميمة فى تفسير الضغوط.
)2000   )دراسة "أنطونيو"

ذوى االحتياجات  لضغوط واالحتراق المينى لدى معممالتى ىدفت إلى تعرف مصادر ا
الخاصة فى اليونان ومعرفة الطريقة التى يتبعونيا لمتعامل مع تمك الضغوط، وتكونت عينة 

( معممًا يعممون فى مدارس خاصة، وأظيرت النتائج أن المعممين أظيروا 001البحث من)
ستوى عالى من الضغوط المينية، وتبين  أن مصادر الضغوط كالتالى) عدم وجود أى تقدم م

 -زيادة عدد التالميذ -قمة التجييزات -عدم وجود الدعم من الدولة -كثر العمل -مع التالميذ
قمة تعاون الزمالء( كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يخص 

 ود فروق دالة ترجع لمتغيرات العمر والحالة االجتماعية وسنوات الخبرة. عامل الجنس، ووج
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)2000 ) دراسة كونزا ليز ميجيول إنجيل   
التى ىدفت إلى معرفة العالقة بين الضغوط المينية النفسية واالحتراق النفسى والصالبة  

باحث أدوات النفسية لدى عينة عشوائية من معممى المدارس الثانوية بالحضر، وقد أعد ال
لقياس متغيرات الدراسة وعالقتيا ب)العمر، المؤىل، سنتوات الزواج( وقد أشارت النتائج إلى 
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الصالبة النفسية والضغوط واالحتراق النفسى لدى 

ممين ممعمى المدارس الثانوية بالحضر، وجود تباين فى مستويات االحتراق النفسى لدى المع
ومستوى التعمم وسنوات الزواج، عدم إنضباط الطالب وانخفاض دافعيتيم أىم مصادر 

جياد المعممين.  ضغوط وا 
 (1199)دراسة بويالند 

التى ىدفت إلى تعرف درجة ضغوط العمل لدى مدراء المدارس اإلبتدائية فى والية انديانا 
يا المدراء فى مواجية ضغوط األمريكية، كما ىدفت لمكشف عن االستراتيجات التى يستخدم

( مديرًا، وتم استخدام المنيج الوصفى التحميمى، وأظيرت النتائج أن 092العمل، بمغت العينة)
ىناك مستويات اجياد متوسط لدى مدراء المدارس، كما التوجد فروق دالة إحصائيًا بين 

ن وسائل فعالة متوسطات تقديرات عينة الدراسة لممتغيرات المستخدمة، كما أنيم يستخدمو 
 لمقاومة االحتراق النفسى.

 ( 1191دراسة مساعد الشرارى ) 
التى ىدفت إلى تعرف ضغوط  العمل وعالقتيا باألداء الوظيفى لمعاممين اإلداريين فى جامعة 

( من مدراء الدوائر 68الجوف من وجية نظر مدراء الدوائر اإلدارية، وشممت عينة البحث)
تخدام المنيج الوصفى المسحى، وأظيرت النتائج أن مستوى ضغوط العمل اإلدارية، وتم اس

جاءت بدرجة متوسطة، كما عدم وجود فروق بمجاالت عبء العمل وغموض الدور تبعا 
 لمتغيرى المؤىل العممى والعمر.

 (1192) دراسة "راية المشرفى   
المديريات العامة التى ىدفت إلى تعرف درجة ضغوط العمل وعالقتيا بالحراك المينى ب 

لمتربية والتعميم بسمطنة عمان، والعالقة بينيما من وجية نظر اإلداريين، وقد تم استخدام 
( مدير دائرة ورئيس قسم، وقد توصمت نتائج 069المنيج الوصفى، وشممت عينة البحث)

الدراسة إلى أن درجة ضغوط العمل فى المديريات العامة لمتربية والتعميم بعمان جاءت 
توسطة، كذلك جاءات درجة الحراك المينى متوسطة، وكذلك عدم وجود فروق ذى درجة م
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ضغوط العمل تعزى إلى متغير الوظيفة الحالية، والمؤىل العممى، ووجود فروق فى ضغوط 
 العمل تعزى إلى سنوات الخبرة لصالح سنوات الخبرة القصيرة.

 
 
 
 

 اجراءات الدراسة:
 مبررات اعداد المقياس:

 لمقياس نظرا :ً  لالسباب االتية :تم اعداد ا
لمعاممين باإلدارة لتحقيق ىدف الدراسة الحالية وىو قياس اساليب مواجية الضغوط لدى  -

 ، فى المرحمة االولى والرابعة. التعميمية
اليدف التى  لمدراسات السابقة لم يتمكن الباحث من ايجاد مقياس مع الباحثبعد مراجعة  -

 كالتالى: ذلك حسب عمم الباحث وجاءت نتائج المراجعةو  -تسعى الية الدراسة
بعض المقايس لمعينة الحالية، حيث انيا صممت لتطبق عمى االطفال وطالب  مالئمةعدم  -

( ومقياس عمياء محمد نجيب، 9119المرحمة االعدادية و الثانوية مثل مقياس منى عبداهلل )
 (.9109مقياس خالد العبدلى )

Carver& Weintraub,Scheier (0989 )مقايس مثل مقياس عدم مالئمة بعض ال -
الساليب مواجية الضغوط حيث انة صمم فى بيئات ثقافية واجتماعية مختمفة، وبالتالى فال 

 يصح استخداميا فى البيئة المصرية اال بعد تعريبيا وتقنينيا.
 الباحثلك شرع عدم مالئمة بعض المقايس لبيئة البحث واختالف العينة من بيئة الخرى لذ -

فى اعداد مقياس الساليب مواجية الضغوط يتناسب مع مجتمع الدراسة وافراد العينة ويالئم 
 الثقافة والبيئة المحمية.

 
 هدف المقياس:
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لقياس ابعاد واشكال   لمعاممين باإلدارة التعميميةصمم مقياس اساليب مواجية الضغوط لدى 
ساليب االيجابية واالساليب السمبية لمواجية اساليب مواجية الضغوط المنتشرة وىى اال

 .لمعاممين باإلدارة التعميميةالضغوط او بمعنى اخر االساليب االقدامية واالحجامية 
 :خطوات اعداد المقياس

 :  مر المقياس فى اعدادة بعدة مراحل
اإلدارة لمعاممين بع عمى الكتابات النظرية المتعمقة باساليب مواجية الضغوط لدى الطاال -أ 

  -:التعميمية
المتعمقة باساليب  طار النظرى المتاح والدراسات السابقةاالع عمى الضطاالب الباحث قام

 .بوجة خاص لمعاممين باإلدارة التعميميةمواجية الضغوط، بوجة عام و 
  :ع عمى المقايس السابقة والمشابية لممقياس الحالىالطاال -ب 

التى استخدمت فى الدراسات السابقة، وذلك ع عمى المقايس الضاالب الباحث قام
النواحى الفنية، فى بناء المقياس، مع محاولة استخالص الفقرات التى اجمعت   لموقوف عمى

، لمعاممين باإلدارة التعميميةتمك الدراسات باعتبارىا مفردات اساليب المواجية لدى  عمييا
 :يمىفيما  الباحثالمقايس التى اعتمدت عمييا  ويمكن اجمال

 (.9101) مقياس اساليب مواجية الضغوط اعداد نشوة كرم عمار -
 (.9109)مقياس اساليب مواجية الضغوط اعداد نبيمة احمد جبر ابو حبيب  -
 (.9101مقياس اساليب مواجية الضغوط اعداد خالد بن محمد بن عبداهلل العبدلى ) -
 (.9119) سطلاالمقياس ميارات مواجية الضغوط النفسية اعداد مصطفى رشاد  -
 (.9119مقياس الضغوط النفسية اعداد صبحى عبد الفتاح الكفورى ) -

 تعريف اساليب مواجهة الضغوط:
ساليب المعرفية والسموكية التى االنيا الطرق و أتعريف اساليب مواجية الضغوط مفاىميًا: ب

ديًا يستخدميا الفرد فى التعامل مع المواقف الضاغطة، والصعوبات التًى، وضر اًر، او تح
ساليب االلشخصية الفرد وىى تعنى تواجية فى حياتة والتى تمثل تيديدا ببساطة مجموعة 

حداث الضاغطة، وذلك لمتخفيف من حدة االالتى يستخدميا الفرد فى التعامل مع المواقف و 
 ت السمبية التى تتولد عنة.االنفعاالالموقف الضاغط وخفض 

 ئيا :اتعريف اساليب مواجهة الضغوط اجر 
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اجاباتيم عمى فقرات  خاللمن  العاممين باإلدارة التعميميةىى الدرجة التى يحصل عمييا و 
 مقياس اساليب مواجية الضغوط المستخدم فى الدراسة الحالية .

 تصميم واعداد المقياس فى صورتة االولية:
موب قام الباحث بعدة اجراءات العداد الصورة المبدئية لممقياس ومنيا:وضع تعريف لكل اس

 من اساليب مواجية الضغوط الثمانية عشر كما يمى:
: وىى عبارة عن اشباع خيالى او ذىنى لمدوافع والرغبات التى لم يستطيع الفرد  احالم اليقظة

اشباعيا فى الواقع، اما بسبب وجود عقبات، او قيم اجتماعية، او بسبب قمع الرغبات، وفييا 
 االمانى . وخيالى تتحقق في نيرب من واقع الحياة وضغوطيا الى عالم

يشير الى سعى الفرد لمتعرف عمى اساليب مواجية المشكمة، اوالتفكير فى  :التحميل المنطقى
اكثر من حل ليا، ووضع خطة لمخروج من ىذه المشكمة، مع االستفادة من المواقف السابقة، 

 ويعد من االساليب االيجابية فى مواجية الضغوط.
ى أىمال إير الى التركيز عمى حل الموقف الضاغط االساسى، مع : يشالتركيز عمى الحل

 ساليب االيجابية.ساسى، ويعد من األانشطة اخرى تبتعد بالفرد عن ىدفة األ
: يشير الى اتجاة الفرد الى جمع اكبر قدر من المعمومات عن  البحث عن المعمومات

رين كاالصدقاء واىل الخبرة المشاكل والمواقف الضاغطة التى يتعرض ليا، مستعينًا باالخ
 واالختصاص، ويعد من االساليب االيجابية.

يشير الى قدرة الفرد عمى مواجية االزمات والمواقف الضاغطة بشجاعة  :تحمل المسؤلية
ومحاولة اصالح اخطائة التى ادت الى الموقف وعدم تكرار ىذه االخطاء مرة اخرى، ويعد من 

 االساليب االيجابية.
مقصر فى مواجية االزمات مع لوم الذات والتفكير فى  انويشير الى شعور الفرد  لوم الذات:

 المواقف التى فشل فييا، ويعد من االساليب السمبية.
: يرى الفرد فى االزمات والمواقف الضاغطة بعض الجوانب االيجابية اعادة التفسير االيجابى

 ًا ايجابيًا .بالمقارنة لما يتعرض لة االخرون من مواقف، ويعد اسموب
يشير الى شعور الفرد بالضيق والياس وعدم القدرة عمى مواجية الضغوط مع  م:الاالستس

 عدم بذل اى جيد من اجل التغمب عمى الموقف الضاغط ويعد اسموبًا سمبيًا.
: يشير الىتجنب الحوار او التعامل مع االخرين عند التعرض لماقف ضاغطة ويعد االنعزال

 مواجية الضغوط  اسموبا سمبيًا فى
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: يشير الى التعامل مع الموقف الضاغطة كما لو كانت غير موجودة فى الواقع او االنكار
 انيا تافية واال ينبغى االىتمام بيا، ويعد اسموبًا سمبيًا.

: يشير الى تاجيل او نسيان المشاكل او المواقف الضاغطة االسترخاء واالنفصال الذهنى
 عد فترة ال ارحة، ويعد اسموبًا سمبيًا فى مواجية الضغوط.لبعض الوقت والعودة ليا ب

يشير الى التعبير عن االنفعاالت المؤلمة الناتجة عن الموقف الذات، او  التنفيس االنفعالى:
 االخرين ويعد اسموبًا سمبيًا الضاغط بالبكاء والصراخ، والحاق االذى فى مواجية الضغوط.

االنشغال بانشطة وىوايات والعاب جديدة لمبعد عن : يشير الى البحث عن اثابات بديمة
 النشاط المؤدى لمموقف الضاغط ويعد اسموبًا سمبيًا فى مواجية الضغوط.

: تشير الى سعى الفرد لمدفاع عن حقو قة وارائة مع قدرتة عمى اقناع المواجهة وتأكيد الذات
 االخرين ومواجيتيم بأخطائيم.

عمى ضبط النفس والتحكم فى اتفعاالتة عند مواجية  : يشير الى قدرة الفرد ضبط الذات
 االزمات والمواقف الضاغطة.

: يشير الى تقبل الفرد اللمر الواقع دون محاولة لتغيرة ومحاولة التعايش تقبل االمر الواقع
 معيا كما ىى.
لمتخفيف من االحساس  اهلل : وذلك بأن يستعين الفرد بالعبادات وذكر اهللااللتجاء الى 

 ضغوط.بال
: تشير الى مواجية الضغوط بالدعابة والسخرية من خالل النكات والرسوم الكاركتير  الدعابة

 او النقد االلزع.
: فى ضوء ماتم االطالع عمية من ادبيات ودراسات سابقة وتحميل وضع وعاء بنود المقياس

 استجابات العينة االستطالعية عمى االسئمة السابقة.
 صياغة عبارات المقياس:

عبارة،  (261بصياغة صورة اولية لمقياس اساليب مواجية الضغوط يتكون من ) الباحث قام
مراعية قدر االمكان الشروط السيكومترية التى تحكم بناء المقايس النفسية، وروعى ايضًا فى 
صياغة العبارات ان تكون العبارات الفاظيا سيمة وواضحة، وان تتضمن العبارة فكرة واحدة، 

 لعبارة فى موقف سموكى واضح.وصياغة ا
لمتاكد من وضوح  العاممين باإلدارة التعميميةعمل تجربة صياغة عمى عينة مماثمة من  -

 عبارات المقياس.
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 العرض عمى المحكمين:
بعرض العبارات التى تكون منيا المقياس عمى مجموعة من المحكمين والتى  الباحث قام

 تضمنت اساتذة عمم النفس والصحة النفسية فى كمية التربية وذلك البداء الرأى فييا من حيث:
 مدى انتماء العبارات لمتعريف االجرائى الخاص بالمقياس.
 التوازن بين االختيارات.مدى انتماء كل عبارة السموب، وسالمة بناء العبارات، و 

 مدى مالئمة العبارات من حيث الصياغة والتركيب.
 ابداء اى مالحظات اخرى.

والمضمون ثم  وقد رأى المحكمون تعديل بعض العبارات لتكون واضحة من حيث الصياغة
 بتفريغ اراء السادة المحكمين الباحث قام

 تطبيق و تصحيح المقياس: -
بمأل البيانات الخاصة  العاممين باإلدارة التعميمية، حيث قام طبق المقياس بطريقة جماعية

بيم، وتم استخدام فى استجابات افراد العينة، وكان ىناك مقياس خماسى واخر ثالثى، ولكن 
Likert  طريقة الباحث اختار المقياس الثالثى ليتناسب مع افراد العينة، ويكون من السيل

وسيمة ومعبرة، وكان عمى كل طالب ان يضع عالمة  عمى المبحوثين تكوين استجابة سريعة
ال (  –احيانًا  –)صح( امام االجابة التى تتناسب مع سموكة، من خالل ثالث بدائل ) نعم 

 توجد امام كل عبارة من عبارات المقياس، وال يوجد زمن محدد االجابة عن المقياس.
رات المقياس كانت تحتوى عمى ان عباو وبعد تطبيق المقياس صحيح وفقًا لمعاير التصحيح، 

 عبارات سالبة
 الخصائص )السيكومترية( لمقياس اساليب مواجهة الضغوط:

 الشروط السيكومترية لممقياس:
 ثبات المقياس:-0

قام الباحث بالتحقق من ثبات المقياس باستخدام عدة طرق: التجزئة النصفية، و ألفا    
ن العاممين باإلدارة التعميمية، كما ىو ( م951كرونباخ عمى عينة استطالعية قواميا )

 موضحة بالجدول )  (.
 ( معامالت ثبات مقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية.0جدول) 

معامل ثبات  المفردات
 التجزئة النصفية  

تصحيح 
-الطول

معامل ثبات 
 جوتمان

 معامل ألفا 
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 براون-سبيرمان
 1568 1559 1.59 1.49 مفردة 48

 
( أن المقياس يتمتع بمعامالت ثبات جيدة، مما يؤكد صالحية  0لجدول )   ويتضح من ا    

 المقياس لمتطبيق.
 . صدق المقياس:9

 أ. صدق المحكمين:
تم عرض المقياس فى صورتو األولية عمى عدد من المحكمين من أساتذة عمم النفس التربوى  

كانت العبارة تحت كل بند والصحة النفسية5 وطمب من السادة المحكمين بالحكم عمى ما إذا 
تعبر عن ىذا الجانب فى ضوء التعريف اإلجرائى5 وكذلك التفضل بإضافة أى مقترح أو 

% كمحك لقبول نسبة االتفاق عمى كل بند من البنود5 85تعديل5 وقد وضع الباحث محك 
 وتمثمت مالحظات السادة المحكمين فيما يمى:

 ا بالشكل الصحيح.ضرورة تشكيل بعض العبارات حتى يسيل فيمي-
 ضرورة تعديل بعض العبارات المركبة.-
 

 ب.صدق المقارنة الطرفية:
( عامل وعاممة باإلدارة التعميمية 95تم حساب ت لداللة الفروق بين متوسط درجات )

( عامل وعاممة باإلدارة التعميمية ) منخفضي األداء ( عمي مقياس 95)مرتفعي األداء(، و )
%  لإلرباعين األعمى واألدني، و كانت 97النفسية ،باتالع تقسيم  أساليب مواجية الضغوط

 النتائج كالتالي.
 ( الفروق بين مرتفعي األداء ، ومنخفضي األداء عمي مقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية.9جدول )  

درجات  الداللة
 الحرية

قيمة 
 "ت" 

االنحراف 
 المعياري

منخفضي 
 األداء

االنحرف 
المعياري 

ي مرتفع
 األداء

متوسط 
درجات 

منخفضي 
 األداء

متوسط 
درجات 

 مرتفعي األداء 

1.10 088 91.0
2 

2.48 6.99 95.05 000.08 
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يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي درجات مرتفعي ومنخفضي 
ل ؛ ما يدل 1.10األداء عمى  مقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية عند مستوى داللة 

 عمى القدرة التمييزية  العالية لممقياس . 
 جـ. الصدق العاممي لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية، إعداد/ الباحث:

ييدف التحميل العاممي إلى اختزال عدد كبير من العوامل أو التكوينات الفرضية إلى عدد    
من المتغيرات، الفقرات، أو  أقل من العوامل الالزمة لتفسير اإلرتباطات البينية بين مجموعة

كل مفردة من مفردات االختبار بكل  -معامل ارتباط-االختبارات، وذلك بتحديد درجة تشبع
 (.9118عامل من العوامل المشتركة، ويطمق عمى ىذه المعامالت الصدق العاممي) خطاب، 

 .خطوات التحميل العاممي:0
 مر حساب التحميل العاممي بعدة خطوات كالتالي:   

 أ.تبويب البيانات ورصدىا.
 ب.حساب معامالت االرتباط بين المفردات والدرجة الكمية لممقياس:

قبل تقدير التحميل العاممي تم حساب معامالت االرتباط بين المفردات والدرجة الكمية     
(  9( عامل وعاممة باإلدارة التعميمية ، والجدول)  951لممقياس، وذلك عمى عينة قواميا )

 ح معامالت االرتباط بين المفردات و الدرجة الكمية لممقياس.يوض
 

 ( معامالت اإلرتباط بين المفردات و الدرجة الكمية لمقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية، إعداد/ الباحث  2جدول)  
 اإلرتباط بالدرجة الكمية لممقياس المفردة اإلرتباط بالدرجة الكمية لممقياس المفردة
0 .267** 95 .165** 
9 0.066 96 0.046 
2 .215** 97 0.101 
4 .139* 98 .210** 
5 .155* 99 .583** 
6 .460** 21 .324** 
7 .468** 20 .430** 
8 0.038 29 .336** 
9 .164** 22 .287** 
01 .334** 24 .424** 
00 .185** 25 .573** 
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09 .183** 26 .504** 
02 .380** 27 .229** 
04 .357** 28 .435** 
05 .181** 29 .445** 
06 .217** 41 .282** 
07 .234** 40 .190** 
08 .482** 49 .198** 
09 .251** 42 .209** 
91 .261** 44 0.106 
90 .398** 45 .173** 
99 .407** 46 .164** 
92 .339** 47 .281** 
94 .347** 48 0.105 

 1.15* دالة عند             1.10** دالة عند                 
،و 1.15( أن معامالت اإلرتباط جيعيا دالة عند مستويي   2و يتضح من الجدول )    

،فكانت غير دالة إحصائيًا وقد تم حذفيم ، 48-44-97-96-8-9، عدا المفردات   1.10
 ( مفردة.        49و أصبح عدد المفردات بعد إجراء االتساق الداخمى )

ء التحميل العاممي اإلستكشافي لمقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية، إعداد/ . إجرا1
 الباحث.

  Exploratory Factor Analysisقام الباحث بإجراء التحميل العاممي االستكشافي     
عمى عينة  SPSS v.20)باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية في العموم التربوية و النفسية) 

مل وعاممة باإلدارة التعميمية كما ىو وضح في وصف العينة األولية ( عا951قواميا )
 لمدراسة.

، وىو محك رياضي فى طبيعتو اقترحو  Kaisr Cretriaو تم االستناد عمى محك كايزر    
، و فكرتو تعتمد عمى مراجعة الجذر الكامن لمعوامل الناتجة   Guttman( 0954جوتمان )

د جذرىا الكامن عن الواحد الصحيح وتعد عوامل عامة ، وتم عمى أن تقبل العوامل التى يزي
التي وضعيا ىوتمنج  Principle Componentاستخدام طريقة المكونات األساسية 

(0922 )Hottelling  وتعد أكثر طرق التحميل العاممي شيوعًا واستخدامًا نظرًا لدقة نتائجيا
ية مزايا عدة منيا أنيا تؤدي إلى تشبعات بالمقارنة ببقية الطرق ، ولطريقة المكونات األساس
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دقيقة ، وكل عامل يستخرج أقصى كمية من التباين ، و إنيا تؤدى إلى أقل قدر ممكن من 
البواقي ، كما أن المصفوفة االرتباطية تختزل إلى أقل عدد من العوامل، و إجراء التدوير 

ففيو تدار  Hendrickson and Whiteليندريكسون ووايت   Promax Rotationالمائل 
المحاور دون إحتفاظ بالتعامد وتترك لتتخذ الميل المالئم ليا، وتكون العوامل المائمة بينيا 

 ارتباط و متداخمة.
أسفرت نتائج التحميل العاممي لمفردات المقياس عن  :نتائج التحميل العاممي االستكشافي.2

لصحيح، ويتشبع عمى ىذه العوامل ( عوامل جميعيا جذرىا الكامن أكبر من الواحد ا6وجود)
( مفردات؛ ألنيا لم تتشبع عمى أي عامل من العوامل الستة، 8( مفردة ، واستبعدت )24)

( يوضح العوامل   4% من التباين الكمي المفسر، والجدول) 59.99وفسرت ىذه العوامل 
 لمتباين. المستخرجة، وجذورىا الكامنة، ونسبة التباين لكل عامل ، والنسبة التراكمية

 
 
 

 ( العوامل المستخرجة، وجذورىا الكامنة، ونسبة التباين لكل عامل ، و النسبة التراكمية لمتباين. 4جدول )  
 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين الجذر الكامن العامل

 %12.883 %12.883 3.121 األول
 %23.775 %10.892 2.639 الثاني
 %33.592 %9.817 2.379 الثالث
 %41.011 %7.419 1.797 الرابع

 %47.188 %6.177 1.497 الخامس
 %52.921 %5.733 1.389 السادس

 ( يوضح عدد العوامل المستخرجة قبل التدوير0الرسم البياني )  
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 ( عدد العوامل المستخرجة في مقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية. 0رسم بياني ) 
 

د النقاط التي تسبق الخط المستقيم أو تقع عمى الخط عدد العوامل في ىذا الشكل ىو عد
 الذي يقطع المنحنى بالعرض.

( أن عدد النقاط التي تسبق الخط المستقيم أو تقع عمى  0ويتضح من الرسم البياني )      
( نقاط، وفيما يمي تفسير ليذه العوامل سيكولوجيًا 6الخط الذي يقطع المنحنى بالعرض ىي ) 

 اور .بعد تدوير المح
  .العامل األول:0. 2

( مفردة، وىي 7% من التباين الكمي المفسر، و تشبعت عميو )09.882ويفسر العامل األول 
)أرقام المفردات خاصة بالصورة األولية لممقياس(، بينما في  4-7-9-06-20-49-42: 

 ( . 5عمى الترتيب، كما في جدول )  7 -6 -5-4 -2 -9 -0صورتو النيائية ىي: 
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 (.    0( معامالت تشبع مفردات العامل األول)   5جدول )  
معامل  المفردة رقم المفردة

 التشبع

 1.41 أتبع الخطة التى وضعتيا لمتعامل مع المواقف الضاغطة. 0

 1.48 اعتمد عمى أكثر من طريقة فى التفكير لمواجية المشكمة. 9
 1.44 ف الضاغطة.أطمب مساعدة األخرين فى العمل لمتخص من المواق 2
 1.59 أبحث عن مساعدة رئيس العمل عند التعرض لمشكمة. 4
 1.62 أشعر بالالمباالة عند التعرض لموقف ضاغط. 5
 1.48 أحاول التفكير فى بعض أحداث الحياة السعيدة التى مرت فى حياتى. 6
 1.29 أدعى بأن كل شىء عمى ما يرام. 7
 كن تسميتو من الناحية النظرية  و تعكس مفردات ىذا العامل ما يم  
 .العامل الثاني:9. 2

( مفردات، 6% من التباين الكمي المفسر، و تشبعت عميو )01.899يفسر العامل الثاني     
)أرقام المفردات خاصة بالصورة األولية لممقياس(، بينما 47- 26-25-24-99-09وىي: 

الترتيب، كما في جدول  05 -04 -02 -09 -00 -01 -9 -8في صورتو النيائية ىي: 
 (6  . ) 
 

 (.     9( معامالت تشبع مفردات العامل الثاني )     6جدول )  
معامل  المفردة رقم المفردة

 التشبع
 1.46 أكون تصورات إيجابية عن كيفية تحويل األمور لألفضل. 8
 1.28 أخرج من المواقف الضاغطة بعبرة. 9

ن كنت عمى حق.أرفض الدخول فى جدال يؤدى إلى  01  1.57 مشكالت فى العمل حتى وا 

 1.40 أقارن نفسى بمن ىم أقل حظًا منى فأتقبل ما تعرضت لو من مشكالت. 00

 1.47 أعيش حياتى أثناء المواقف الضاغطة بشكل طبيعى. 09
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 1.55 أستمر فى عممى وكأن شىء لم يحدث. 02
 احية النظريةوتعكس مفردات ىذا العامل ما يمكن تسميتو من الن    
 
 ـ العامل الثالث:2. 2

( مفردات، 7من التباين الكمي المفسر، و تشبعت عميو ) %9.807يفسر العامل الثالث      
)أرقام المفردات خاصة بالصورة األولية لممقياس(،  46-29-99-98-91-04-5وىي : 

تيب، كما عمى التر  92 -99-90-91 -09، 08، 07، 06بينما في صورتو النيائية ىي: 
 ( .7في جدول )  

 (.    2   ( معامالت تشبع مفردات العامل الثالث )7جدول )   
معامل  المفردة رقم المفردة

 التشبع
 1.98 أحمل المشكمة من جميع جوانبيا وعناصرىا. 04
 1.64 أؤيد المثل القائل أسأل مجرب وال تسأل طبيب عند التعرض لمواقف ضاغطة. 05

 1.29 ادة من أخطائى لمتعامل مع المواقف الجديدة.أحاول اإلستف 06

 1.49 ألجأ إلى سماع الموسيقى لمتخفيف من حجم المشكمة. 17

 1.29 ألجأ إلى الكتابة لمتنفيس عن ىمومى. 08
 1.59 أفضل الجموس فى مكان ىادىء عند التعرض لمشكالت. 09
 1.26 ألجأ إلى النوم عند التعرض لموقف ضاغط  91
 عكس مفردات ىذا العامل ما يمكن تسميتو من الناحية النظرية وت    
 
 ـ العامل الرابع: 4. 2
(  6من التباين الكمي المفسر، و تشبعت عميو )  %7.409يفسر العامل الرابع      

)أرقام المفردات خاصة بالصورة األولية  45 -95-07-00-01-2مفردات، وىي : 
عمى الترتيب، كما  96، 95، 94، 92، 99، 90ىي:  لممقياس(، بينما في صورتو النيائية

 ( .  8في جدول ) 
    (.   4( معامالت تشبع مفردات العامل الرابع)    8جدول )  

معامل  المفردة رقم المفردة
 التشبع
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 1.21 أقترح العديد من البدائل والحمول لمتعامل مع الموقف الضاغطة. 90
 1.97 ساعدتى فى حل مشكمة.أتحدث مع شخص يكون موضع ثقتى لم 99
 1.41 لدى أشخاص يقدمون لى الدعم والمساندة عندما تواجينى مشكمة. 92
 1.41 ادرس النتائج التى تسببيا المواقف الضاغطة. 94
 1.21 أعبر عن غضبى من األشخاص الذين كانوا سببًا فى المشكمة. 95

 1.26 أتمنى لو لم أكن موجودًا ألتحمل المشكمة  96

 وتعكس مفردات ىذا العامل ما يمكن تسميتو من الناحية النظرية     
  .العامل الخامس:5. 2

( 5%من التباين الكمي المفسر، و تشبعت عميو )6.077يفسر العامل الخامس      
)أرقام المفردات خاصة بالصورة األولية لممقياس(،  28-27-08-05-02مفردات، وىي : 

 (. 9عمى الترتيب،كما في جدول )   20-21-99-98-97ي:بينما في صورتو النيائية ى
 (.   5( معامالت تشبع مفردات العامل الخامس)     9جدول )  

 معامل التشبع المفردة رقم المفردة
 1.62 أطمب مساندة اآلخرين األكثر خبرة. 97
 1.40 ألجأ إلى إخصائى نفسى لتقديم الدعم والمساندة لمواجية المواقف الضاغطة. 98
 1.51 عندما أواجية موقف ضاغط يستحوذ عمى تفكيرى. 99

 1.48 أستطيع كظم غيظى عند اإلساءة إلى ميما كان الموقف صعبًا. 21
 1.26 أرى أن االستسالم لمضغوط أفضل من مواجيتيا. 20

 وتعكس مفردات ىذا العامل ما يمكن تسميتو من الناحية النظرية    
 
 
 .العامل السادس:6. 2 

( 2من التباين الكمي المفسر، و تشبعت عميو )  %5.733يفسر العامل السادس     
)أرقام المفردات خاصة بالصورة األولية لممقياس(، بينما في  40-94 -09مفردات، وىي :  

 ( . 01لى الترتيب، كما في جدول )   24-22-29صورتو النيائية ىي: 
 

 (.  6   ادس)( معامالت تشبع مفردات العامل الس 01جدول )  
 معامل التشبع المفردة رقم المفردة
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 1.21 أحصل عمى المساعدة المينية من المتخصصين لحل المشكمة التى تواجينى. 29
 1.62 أتقمس أدوار عديدة ومختمفة عندما أتعرض لموقف ضاغط. 22
 1.48 أبتعد عن مواجية المواقف الضاغطة التى مرت فى حياتى. 24

 ىذا العامل ما يمكن تسميتو من الناحية النظرية  وتعكس مفردات    
 
 .تجانس المفردات )االتساق الداخمي(: 3جـ.   
 :البعد، و الدرجة الكمية لممقياس . حساب معامالت االرتباط بين المفردات و درجة0. 2جـ.  

 تم حساب معامالت االرتباط بين المفردات و درجة البعد، و الدرجة الكمية لممقياس،    
( طالب و طالبة بالصفين األول و الثاني الثانوي ؛ لمتعرف 212وذلك عمى عينة قواميا )

عمى مدى تجانس مفردات المقياس، و ما إذا كان يقيس سمة واحدة أم سمات متعددة، و 
( يوضح معامالت االرتباط بين المفردات و درجة البعد ، و الدرجة الكمية  00جدول )   

 لممقياس.
 
 
 
 
 
 
 
 

( معامالت اإلرتباط بين المفردات و درجة البعد ، و الدرجة الكمية لمقياس أساليب مواجية  00جدول)   
 الضغوط النفسية.

االرتباط  المفردة البعد
 بالبعد

اإلرتباط بالدرجة الكمية 
 لممقياس

االرتباط  المفردة البعد    
 بالبعد

اإلرتباط 
بالدرجة 
الكمية 
 لممقياس

**1.58 0 البعد األول  1.98**  **69 . *130. 04 البعد الثالث  
9 1.69**  1.49**  05 .786** .310** 
2 1.68**  1.09**  06 .553** .227** 
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4 1.72**  1.29**  07 .655** .249** 
5 1.74**  1.48**  08 .594** .545** 
6 1.94**  1.91**  09 .747** .291** 
7 1.55**  1.24**  91 .523** .130* 

 **88 . **351. 90 البعد الرابع   **283. **671. 8 ثاني    البعد ال
9 .642** .484** 99 .653** .389** 

01 .763** .397** 92 .514** .285** 
00 .623** .538** 94 .456** .353** 
09 .709** .466** 95 .170** . 27** 
02 .668** .221** 96 .422** .203** 

**1.97 29 البعدالسادس **343. **709. 97 البعد الخامس   1.90**  
98 .646** .160* 22 1.80**  1.44**  
99 .621** .465** 24 1.59**  1.99**  
21 .589** .257**  
20 .127* .392** 

( أن معامالت اإلرتباط بين مفردات البعد األول و درجة البعد  00و يتضح من الجدول )    
مما  1.10، و   1.15ة الكمية لممقياس  دالة إحصائيًا عند مستويي داللة األول ، والدرج

 يؤكد تجانس المفردات و االتساق الداخمي بينيا.
. حساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد وبعضيا، و الدرجة الكمية لممقياس 9. 2جـ. 

: 
لدرجة الكمية لممقياس ، تم حساب معامالت االرتباط بين  درجات األبعاد وبعضيا، و ا    

(  يوضح  09( عامل و عاممة باإلدارة التعميمية ، و جدول )  951وذلك عمى عينة قواميا )
 معامالت االرتباط بين درجات األبعاد وبعضيا، و الدرجة الكمية لممقياس.

يب مواجية ( معامالت االرتباط بين درجات األبعاد وبعضيا، و الدرجة الكمية لمقياس أسال 09جدول )  
 الضغوط النفسية.

البعد  البعد الثاني     البعد األول المحاور
 الثالث
 

 البعد الرابع
 

البعد 
 الخامس  

الدرجة  البعد السادس 
 الكمية

البعد 
 األول

0       
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 1.15* دالة عند   -   1.10** دالة عند 
اط دالة بينيا وبين يتضح من الجدول السابق تمتع األبعاد الفرعية بمعامالت ارتب     

.  ومن ثم يأتي 1.10، و 1.15، و بين الدرجة الكمية أيضًا عند مستويي داللةبعضيا
 د/ الباحث في صورتو النيائية كما، إعداأساليب مواجية الضغوط النفسيةوصف مقياس 

 يمي.
 د.الصورة النيائية لمقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية، إعداد/ الباحث .

( مفردة موزعة عمى ستة أبعاد تيدف 24ن المقياس في صورتو النيائية من )تكو      
و يتطمب أساليب مواجية الضغوط النفسية لدى العاممين باإلدارة التعميمية إلى قياس 

معان، واختيار البديل  من المفحوص قراءة المواقف المعروضة في المقياس بدقة وا 
درجة لكل مفردة   2 -0نح درجة تتراوح من الذي يعبر عنو من بين ثالثة بدائل ، ويم

( درجة، والجدول 009من مفردات المقياس ، بينما بمغت الدرجة الكمية عمى المقياس )
أساليب مواجية ( يوضح توزيع المفردات عمى األبعاد المستخرجة لمقياس 02)  

 الضغوط النفسية. 
 .أساليب مواجية الضغوط النفسيةياس ( توزيع المفردات عمى األبعاد المستخرجة لمق 02جدول )  

عدد  البعد
 المفردات

 أرقام المفردات

-20-06-9-7-4 7 البعد األول 

البعد 
 الثاني 

.204**  
0 

     

البعد 
 الثالث

.119* . 29** 0     

البعد 
 الرابع

.241** .206** .51** 0    

البعد 
 الخامس

.227** .51** .326** .159* 0   

البعد 
 السادس 

.379** .55** .163** .391** .124* 0  

الدرجة 
 الكمية

.513** .572** .472** .548** .373** .523** 0 
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49-42  
 26-25-24-99-09 6 البعد الثاني 

-47  
-99-98-91-04-5 7 البعد الثالث  

29-46  

 -95-07-00-01-2 6   البعد الرابع
45 

28-27-08-05-02 5 البعد الخامس  
40-94 -09 2 البعدالسادس   

 
 نتائج الدراسة:

، لمعاممين باإلدارة التعميميةتوصمت الدراسة الى ان مقياس اساليب مواجية الضغوط لدى 
والذى تم اعدادة فى الدراسة الحالية يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات، وتوافر الشروط 

لمعاممين المواجية لدى  السيكومترية لممقياس؛ وصالحيتة الستخدام وقدرتة عمى قياس اساليب
فى البيئة المصرية وىذا ما يجعمنا نثق فى النتائج التى يمكن التوصل الييا  باإلدارة التعميمية

 فى الدراسات المستقبمية.
 الفائدة العممية والتطبيقية من الدراسة الحالية:

ليب التى قد تفيد ىذه االداه المتخصصين والميتمين والمربين فى محاولة الكشف عن االسا
فى مواجية الضغوط التى يتعرضون ليا ومن ثم توحيد  العاممين باإلدارة التعميميةيستخدميا 

عمى استخدام االساليب االيجابية لمواجية  العاممين باإلدارة التعميميةالرؤى فى كيفية حث 
 ة.التى يتعرضون ليا عند استخداميم الساليب السمبي المشكالتالضغوط، والتخفيف من حدة 

 التوصيات والبحوث المقترحة:
 .دراسة اساليب مواجية الضغوط لدى معممات رياض االطفال -
 التربية الخاصة.دراسة اساليب مواجية الضغوط لدى معممات  -
 معممين التعميم الفنى والمينى.دراسة اساليب مواجية الضغوط لدى  -
 لضغوط لدى معممين المدارس الثانوى.دراسة اساليب مواجية ا -

 
 مراجع:ال
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( ميارات مواجية الضغوط. الرياض: مكتبة الشقيرى لمنشر 9110اعتدال معروف ) -
 والتوزيع.

( اساليب مواجية احداث الحياة الضاغطة لدى عينة من 9114امال عبد القادر جودة ) -
طالب وطالبات جامعة االقصى ،كمية التربية الجامعة االسالمية المؤتمر التربوى االول 

 .00/9114/ 94-92فى الفترة من 
( اساليب مواجية احداث الحياة الضاغطة عند 9115امل سميمان تركى العنزى ) -

الصحيحات والمصابات باالضطرابات النفسجسمية السيكسوماتية. دراسة مقارنة، كمية 
 التربية، جامعة الممك سعود.

( ضغوط الحياة وعالقتيا باالعراض 9119ايناس عبد الفتاح ومحمد محمود ) -
 دراسة كشفية. لمعاممين باإلدارة التعميميةكوسوماتية وبعض خصال الشخصية لدى السي

 ( القاىرة.2) 09مجمة دراسات نفسية ، 
 معجم عمم النفس والطب النفسى.( 0995)جابر عبد الحميد وعالء الدين كفافى  -
ممين العا( الصالبة النفسية وعالقتيا باساليب مواجية 9109العبدلى ) هللاخالد محمد عبد -

دراسيًا الضغوط النفسية لدى عينة من طالب باإلدارة التعميمية فى مواجية الضغوط 
 ين بمكة المكرمة. رسالة ماجستير،كمية التربية:جامعة ام القرى.مموالعا

(:"ضغوط العمل وعالقتيا باألداء الوظيفى لمعاممين اإلداريين 9109مساعد الشرارى) -  -
جامعة اليرموك باألردن.–غير منشورة، كمية التربية  فى جامعة الجوف، رسالة دكتوراه  

( طريقة التجزئة النصفية. بابل : جامعة بابل كمية 9104رؤى صادق محمود العكام ) -
 الفنون الجميمة قسم التربية الفنية.

( اساليب التعامل مع الضغوط والمظاىر االكتئابية لدى عينة 9112سامى عبد القوى ) -
 (.21ة االمارات. حوليات اداب عين شمس، )من طمبة وطالبات جامع

( الصحة النفسية وقضايا المجتمع. مركز البحوث 9119سفيان محمد ابو نجيمة ) -
 االنسانية والتنمية االجتماعية.غزة : فمسطين.

( الصحة النفسية وضغوط العصر.دار طيبة لمنشر 9119عبدالرحمن محمد العيسوى ) -
 والتوزيع.

( اساليب مواجية الضغوط لدى الشباب من المرضى وغير 0420عبداىمل احمد السيمى )
المرضى المترددين عمى مستشفى الطب النفسى بالمدينة المنورة. رسالة دكتوراة، كمية التربية 

  . جامعة الزقازيق.
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(:"ضغوط العمل وعالقتيا بالحراك المينى بالمديريات العامة 9104راية المشرفى) -     
جامعة  -طنة عمان من وجية نظر اإلداريين، رسالة ماجستير غير منشورةلمتربية والتعميم بسم

 نزوى، سمطنة عمان.
 العربى. ( القمق وادارة الضغو ط النفسية. دار الفكر9110فاروق السيد عثمان ) -
 ( كيف تواجة الضغوط النفسية. اداب حموان. قسم عمم النفس.9101محمد حسن غانم ) -
امج تدريبى لتنمية ميارات ادارة الضغوط النفسية المينية ( فاعمية برن9116مريم رجاء ) -

 جامعة دمشق. كمية التربية،، لدى العامالت فى مينة التمريض . رسالة دكتوراة 
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