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 امللخص 

( لدى طلبة كلية الرتبية االساسية ،داللة الفروق a-bهدف البحث التعرف على مستوى منطي الشخصية )      
( لدى طلبة كلية الرتبية االساسية تبعا ملتغريي اجلنس ) ذكور / اناث a-bاملعنوية يف مستوى منطي الشخصية ) 

( واملرحلة )اوىل / رابعة ( ،اساليب مواجهة ضغوط النفسية الشائعة لدى طلبة كلية الرتبية االساسية،داللة الفروق 
املعنوية يف اساليب مواجهة الضغوط النفسية الشائعة لدى طلبة كلية الرتبية االساسية تبعا ملتغريي اجلنس ) ذكور / 
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( واساليب مواجهة الضغوط النفسية الشائعة a-bاناث ( واملرحلة اوىل / رابعة ( ،العالقة بني منطي الشخصية ) 
( طالب وطالبة يف املرحلة االوىل 842ة عشوائية طبقية وبواقع )لدى طلبة كلية الرتبية االساسية ، مت اختيار عين

(املعد من قبل )هوارد وكالزر( واملعرب من قبل ) a-bوالرابعة .ومت االعتماد على مقياس منطي الشخصية ) 
( فقرة مزدوجة ، ومقياس اساليب مواجهة ضغوط احلياة املعد من قبل  01( والذي يتكون من )8108الوائلي 

( فقرة موزعة 15( والذي يتكون من )8100فر وشري ووينرتاوب واملعرب من قبل عليان والكحلوت )كل كار 
( اسلوب ، مت التحقق من الصدق الظاهري الدايت البحث واستخراج الثبات هلما ايضا بطريقة اعادة 04على )

 ِِ ن استخدام عدد من الوسائل ( فضال عspssاالختبار.عوجلت البيانات احصائيا باستخدام احلقيبة االحصائية ِ)
االحصائية االخرى .اظهرت النتائج متتع عينة البحث مبستوى معتدل تقريبا من منطي الشخصية مبيل دال اىل منط 

(، مل يكن هناك فروق دالة تبعا ملتغري اجلنس واملرحلة .وكان اكثر االساليب شيوعا لدى عينة aالشخصية )
ه التخطيط ، هناك فروق دالة يف اسلوب )اشغال الذهن بالتفكري( البحث كان اسلوب التكيف الديين يلي

واسلوب )التخطيط(  واسلوب )التعامل الفعال النشط( ولصاحل االناث ، وهناك فروق دالة يف اسلوب ) السخرية 
تائج ( لصاحل الذكور ، هناك فروق دالة يف )اسلوب التدعيم االجتماعي( ولصاحل املرحلة الرابعة .كما اظهرت الن

ان هناك عالقة اجيابية دالة بني منطي الشخصية وكل من اسلوب )التكيف الروحي ( و ) السخرية ( و )اعادة 
التقييم االجيايب( وهناك عالقة سلبية دالة بني منطي الشخصية وكل من االساليب )االنسحاب السلوكي ( و) 

ليب االخرى .يف ضوء النتائج مت تقدمي عدد من الشرود العقلي ( و)االنكار (  ، وهناك عالقه غري دالة لالسا
 التوصيات منها عقد الدورات التدريبية الكساب الطلبة اساليب مواجهة اجيابية للضغوط املختلفة .

 )نمطي الشخصية ، اساليب ، الضغوط .( الكلمات المفتاحية

ABSTRACT 

   The research aim at identifying the level of personality types for 
college of basic education students, the significance of significance of 
statistical differences on the level of two character types for college of 
basic education according to gender(males/females)and academic stage 
(first/fourth).Means of facing common psychological pressures for 
college of basic education .The significance of moral differences on the 
means of facing common psychological pressures for student of college 
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of basic education according to the variables of gender 
((males/females)and academic stage (first/fourth).The relation between 
character types and the means of facing common psychological 
pressures for college of basic education students .A random class sample 
of (248)students were chosen from first and fourth stages .The scale of 
character types made by (Howard &Klazer) transited by(Al-
Waily2012)was used consisting of (15) double items, as well as the scale 
of facing pressures of psychological mode by (Karfo, Sheer 
&Wintrawp)translated by (Alian &Al-Kalhoot2011) consisting of 
(56)items divided on (14)styles. Data were statistically treated using 
(SPSS)program as well as other statistical means .The results showed 
almost equal level of character types with a trend of bias to character (a) 
and there were no statistically significant differences according to gender 
and academic stage variables .The most common styles for the sample 
was religious adaption followed by planning .There are statistically 
significant differences in the styles of thinking ,planning ,active 
treatment)and in favor of females .There were statistically significant 
differences in irony in favor of males .There are statistically significant 
difference in social reinforcement style and in favor of fourth stage .The 
results showed statistically positive relation between character types and 
(spiritual adjustment),(irony),(positive re-evaluation)styles ,and 
statistically negative differences between character types and (behavioral 
with drawl),(mental absentness)and(denial) styles and there is no 
statistically important relation for other styles. Given these results ,a 
number of recommendations were given ,to yare example holding 
training courses to acquire students positive facing means for the 
different pressures.        
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 المدخل

تعترب اجلامعة مركزا لتفاعل االفكار وتشابك االجتاهات ، فاجلامعة هي مصدر الفكر وصانعة القوة البشرية 
اليت تعتمد عليها اجملتمعات يف كل جماالت احلياة ، فهي تتعامل مع فئة الشباب وهتتم بتحقيق ميوهلم واشباع 

الرتبوية والصفات اخللقية واالجتماعية االجيابية وتقوية العادات  املبادئجتسيد حاجاهتم وميكننا من خالهلا 
( ودراسة الشخصية هي املصدر االساس ملعرفة مظاهر السلوك 10: 0111السلوكية املرغوب فيها )حسني ، 

يه  ويعترب االنساين الن موضوع الشخصية اليقتصر على البحث فيما حنن عليه االن وامنا ما جيب ان نكون عل
(ويعرف )البورت ( الشخصيه على اهنا 001: 0121من اعقد الظواهر اليت تناوهلا علم النفس بالدراسة )طه ، 

التنظيم الديناميكي املتغري يف نفس الفرد نتيجة االستعدادات النفسية اجلسمية اليت حتدد طريقة توافقه مع البيئة 
( وقد اوىل الباحثون 00: 0111وحدة متكاملة ) داؤد واخرون ،مبعىن ان الشخصية هي نتاج العقل واجلسم يف 

اهتماما كبريا المناط الشخصية وانعكاسها على استجابة الفرد يف مواقف احلياة املختلفة ،وظهور هذه االمناط 
(  bو) (aالسلوكية مرتبط بالبيئة الثقافية واالجتماعية اليت ينمو فيها االنسان ومن هذه االمناط منطي الشخصية )

( برغبة كبرية يف املنافسة واملثابرة للحصول على تقدير االخرين ويتسمون بالتوتر aحيث يرتبط سلوك النمط )
( ويرى )الزاروس ( ان 4-3: 8110الدائم وقلة الصرب واالهنماك بالعمل واستعجال الطموح ) اجلارودي ، 

غوط بشكل مباشر او غري مباشر، حيث مسات شخصية الفرد تؤثر على عمليات حتمل ومواجهة مصادر الض
خيتلف االفراد يف مدى شعورهم بالضغوط النفسية الختالف مساهتم الشخصية .وهناك دالئل هامة لالعتقاد ان 

( مييلون لتجاهل اشارات التوتر وعالمات الضغوط النفسية واجلسمية عند اهنماكهم يف العمل aذوي النمط )
( ودراسة )اجلابري 8114ن هناك العديد من الدراسات كدراسة )حيدرة ، ( كما ا 803: 8111.)عبد اهلل ، 

( قد يتميزون باحليوية والطموح واملنافسة وبالتايل  a(اللتان اكدتا على ان االشخاص من منط الشخصية )8111،
ثورة ( ويشهد العامل املعاصر  bيكونون اقدر على مواجهة الضغوط املختلفة ،على العكس من منط الشخصية )

يف املعلومات حولت الكرة االرضية اىل قرية صغرية نتيجة للتقدم العلمي واالكتشافات التكنولوجية احلديثة التحقق 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 1431 

Volume 5(13), December 2018 

 

الرفاهية لالنسان اال ان احلياة اخذت بالتعقيد وبدات تظهر امراض عديدة يف هذا العصر عرفت بامراض املدنية 
الضغوط مسة من السمات املميزة هلذا العصر  واصبحت هتدد صحة االنسان النفسجسمية حيث اصبحت

(حيث يتعرض 01: 8112ويعتربها البعض )مرض القرن ( ويعتربها االخرون ) القاتل الصامت ( )بو عافية ،
الفرد يف مراحل حياته املختلفة لضغوط خمتلفة الشدة نتيجة ملا مير به من احداث وماحييط به من ظروف وخيتلف 

اد ، كما يواجه الطلبة يف دراستهم اجلامعية ضغوط نفسية واكادميية واقتصادية وسياسية تاثريها باختالف االفر 
وغريها ،ومن املالحظ ان الفرد يف املواقف الضاغطة حياول تقييم املشكلة وتغيري اجملرى  احملتمل لالستجابة  ، اي 

( ، parks,1986مع املواقف ) ان خصال الفرد وشخصيته وقدراته تؤثر يف االسرتاتيجات املستخدمة للتعامل
لتحديد احلالة اليت جيد الشخص فيها نفسه، انه مهدد   0135والضغط النفسي كلمة اجنليزية مستعملة منذ   

بفقدان توازنه حتت تاثري عوامل او ظروف تعرض توازنه اىل خطر. كل عامل بامكانه ان يدمر هذا التوازن، سواء  
( او كيميائيا)سم( او عدوى)مرض،التهاب( او نفسيا يسمى عامال ----رد،كان هذا العامل فيزيائيا)صدمات،ب

:ض(والضغوط النفسية اليت تواجه الفرد تزيد من مشاكله النفسية ويزداد تاثريها على 8100ضاغطا. )شداين،
: 8105اجلوانب العقلية والنفسية واجلسمية مما يولد عجزا وفشال يف مواجهتها فتصبح شخصية مضطربة )كاطع،

( وتؤثر ايضا على اكتشاف الفرد لذاته بكل ما حتتويه من مهارات وطموحات ما مل تكن لديه يف االساس 841
(وكما اهتم العلماء والباحثون مبوضوع الضغوط النفسية فان اسالمنا 3: 8101الثقة يف شخصيته )ابوعلي،

َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح ومنها قوله تعاىل: " العظيم كان السباق يف ذلك، فهناك ايات كثرية حتض على اهلدوء النفسي
بُّ الظَّاِلِمنيَ  ۚ  فََأْجرُُه َعَلى اللَِّه  ُرَك ِإالَّ بِاللَِّه (ويقول سبحانه وتعاىل: "41") اية الشورى،ِإنَُّه اَل حيُِ  ۚ  َواْصربْ َوَما َصب ْ

(ومل هتمل السنة النبوية ايضا الضغوط النفسية، 081اية النحل،")َواَل حَتَْزْن َعَلْيِهْم َواَل َتُك يف َضْيٍق مممَّا مَيُْكُرونَ 
فالرسول )صلى اهلل عليه وسلم( دأب جاهدا على توجيه املؤمنني لتحمل املواقف الضاغطة من خالل التحلي 

َعَجًبا بالصرب الذي سيعود عليهم باالجر العظيم من اهلل سبحانه وتعاىل.فقال رسول اهلل)صلى اهلل عليه وسلم()
وإْن أَصابتُه ألمِر املؤمِن ِإنَّ أْمرَه ُكلَُّه لُه َخرٌي وليَس ذلَك ألَحٍد إال للُمْؤمِن ِإْن أَصابتُه َسرَّاُء َشَكَر فكانْت َخريًا لُه 

ْسِلَم ِمْن (وقال )صلى اهلل عليه وسلم(: )8111(. )صحيح مسلم،َضرَّاُء َصرَب فكانْت َخريًا لهُ 
ُ

ما ُيِصيُب امل
َا ِمْن َخطايَاهُ َنَصٍب، َوال ِِ َر اهلل  ، َحََّّ الشوَكُة ُيَشاُكَها إالَّ َكفَّ ، َوال َحَزٍن، َوال أذًى، وال َغم، (.  َوَصٍب، َوال َهم،

 ( 1540)صحيح البخاري،

وان التطورات اليت مست مجيع جماالت احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية 
اكثر عرضة للضغوط النفسية وحَّ يتفادى مثل هذه املثريات الضاغطة كان البد له من اجياد جعلت الفرد 

: 8104اساليب واسرتاتيجيات لتحقيق اكرب قدر من التوافق واالتزان وحتقيق اكرب قدر من جودة احلياة )حساين،
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نيفة او اي اضطراب يف عالقة ( واالزمات النفسية الشديدة، واملواقف الضاغطة، او الصدمات االنفعالية الع 1
الفرد مع غريه من االفراد على مستوى البيت او العمل او اجملتمع الصغري، ختلق لديه الوسيلة الستيعاب املوقف 
والتفاعل معه بنجاح فيتخذ اسلوب احلل لتلك االزمة وفق اسرتاتيجيات نفسية خاصة تتناسب وشخصيته هذه 

فض التوتر، تسمى باساليب او اسرتاتيجيات التكيف مع الضغوط. )زهاين الطرق والوسائل اليت تستطيع ان خت
( والسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية طرقا واساليب حياول من خالهلا الفرد التعامل معها 001: 8102،

ة وقد تبني من خالل البحوث ان مواجهة الضغوط هلا فوائد صحية ال تنكر يف التغلب على االضطرابات املرتبط
ِا، اذ مت استخدامها بنجاح لعالج انواع الصداع وتوتر العضالت، والصداع النصفي، والتحكم يف ضغط الدم 

 ( 341: 8105املرتفع، ملعاجلة مشكالت تعاطي املخدرات، والسمنة. )امساعيل وارميا،

املتغريات اليت  (  واليت تعترب منa-bومن هنا تتجلى امهية البحث  يف التعرف على مستوى منطي الشخصية)
طاملا شغلت العلماء والباحثني وتتناول االساليب الشائعة اليت يلجا اليها االفراد يف مواجهة ضغوط احلياة وحماولة 
معرفة العالقة  بني منطي الشخصية واساليب مواجهة الضغوط النفسية  لدى طلبة الكلية ، اليت تعترب من الفئات 

 دي يف عملية التنمية والتطور.املهمة من اجملتمع لدورها القيا

 أهداف البحث : يهدف البحث اىل التعرف على:

( لدى طلبة كلية الرتبية االساسية ،داللة الفروق املعنوية يف مستوى منطي a-bمستوى منطي الشخصية )
 ابعة ( .( طلبة كلية الرتبية االساسية تبعا ملتغريي اجلنس ) ذكور / اناث ( واملرحلة اوىل / ر a-bالشخصية )

اساليب مواجهة ضغوط احلياة الشائعة لدى طلبة كلية الرتبية االساسية، داللة الفروق املعنوية يف اساليب 
مواجهة الضغوط الشائعة لدى طلبة كلية الرتبية االساسية تبعا ملتغريي اجلنس ) ذكور / اناث ( واملرحلة )اوىل / 

 رابعة ( .

اليب مواجهة الضغوط الشائعة لدى طلبة كلية الرتبية االساسية، ( واسa-bالعالقة بني منطي الشخصية )
اناث  –(واساليب مواجهة ضغوط احلياة تبعا ملتغريي اجلنس )ذكور a-bالفروق يف العالقة بني منطي الشخصية )

 رابعة (  –( واملرحلة الدراسية )اوىل 

ة املوصل للدراسة الصباحية ومن كال جامع –حدود البحث: اشتمل البحث على طلبة كلية الرتبية االساسية 
 .8102-8101اناث ( وجلميع املراحل للعام الدراسي –اجلنسني )ذكور 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 1431 

Volume 5(13), December 2018 

 

 حتديد املصطلحات :

 اوال :منطي الشخصية :

 ( :وعرفها كل من :aمنط الشخصية )

: هي انفعال سلوكي مركب يضم استعدادات سلوكية كاملعدل املتسارع لالنشطة  0111روزمنان 
واالستجابات االنفعالية كالعدائية والغضب واجادة العمل والتفوق يف اجناز االعمال 

.(luthans,2004,383) 

:هو منط الشخصية اليت يتصف صاحبها باالهتمام الزائد باملواعيد والتنافس واالندفاع والسرعة 8111دردير 
 (1: 8111وتركيز كل اهتمامه بالعمل .)دردير,

موعة من السلوكيات اليت تتميز بالرغبة اجلاحمة يف النجاح واملنافسة ونفاذ الصرب : وهو جم 8101مرزوق  
 ( 53: 8101والعدائية .) مرزوق ، 

( : يتميز صاحبها باستجابات انفعالية عدوانية اندفاعية ولديه احساس بنفاذ الصرب ومرور 8108الوائلي )
 (504: 8108الوقت سريعا واالهتمام الزائد باملواعيد ) الوائلي ،

 ( :وعرفها كل من :bمنط الشخصية )

: وهي شخصية غري تنافسية وقليلة التحفيز وتتمتع بالصرب واالنسجام مع البيئة 8110مامنوف 
.(manonove,2001,1) 

:هي الشخصية اليت يتصف صاحبها بعدم االهتمام باملواعيد وعدم التنافس والرتوي والصرب 8111دردير 
 (1: 8111العمل فقط وميارس انشطته احلياتية بصورة عادية .) دردير ,واليركز اهتماماته ب

( : يتميز صاحبها بانه مسامل ولديه القدرة على الصرب واالسرتخاء واملشاركة يف االنشطة 8108الوائلي )
 (501:  8108املختلفة دون احلاجة اىل التنافس ، ميارس حياته بصورة طبيعية .)الوائلي ، 
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( العتمادها على نفس املقياس الذي استخدمته الوائلي النه 8108ثة تعريف ) الوائلي ،وستتبىن الباح
يتناسب مع اهداف البحث ، واجرائيا ميكن تعريف منطي الشخصية : هي الدرجة الكلية اليت سيحصل عليها 

 الطلبة عند اجابتهم على مقياس منطي الشخصية املعد هلذا الغرض .

 اجهة الضغوط النفسية: عرفها كل من:استرياتيجيات مو  -ثانيا"

(: هي التغيري املستمر يف اجملهودات املعرفية والسلوكية واالنفعالية من اجل 0124الزاروس وفولكمان )
 ((lazarus&folkma1984,141 مواجهة املتطلبات الداخلية واخلارجية اليت تفوق امكانات الفرد وترهقه 

اليت يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة سواء كانت عقلية معرفية ( : هي االساليب 0121كارفر واخرون )
او انفعلية وجدانية او سلوكية واليت من شاهنا ان ختفف من حدة التوتر عند تعرضه لالحداث الصادمة ) عليان 

 (2: 8100والكلحوت ، 

واقف الضاغطة (:"تلك اجلهود اليت يبذهلا الفرد للتغلب والسيطرة على االحداث وامل8101ابو حبيب)
اوحتملها او خفضها او تقليلها سواء كانت هذه اجلهود نفسية او سلوكية او انفعالية وسواء كانت اجيابية او 

 (08: 8101سلبية،  وسواء كانت اقدامية او احجامية، وسواء كانت فعالة او غري فعالة".)ابوحبيب،

ية او السلوكية هتدف اىل احملافظة على مستوى (:"اهنا جمموعة من االداءات واالنشطة املعرف8104العزاوي)
الطاقة النفسية، واليت يسعى من خالهلا الفرد اىل حل اشتباك غري سوي مع الذات، او التخفيف من حدته مبا 

 (381: 8104يتناسب مع قدراته وامكانياته".)العزاوي،

يت يتخذها الفرد يف ادارة مطالب املوقف، (:"اهنا اجلهود السلوكية واملعرفية املتغرية باستمرار، وال8104مزلوق)
: 8104واليت مت تقديرها من جانب الفرد على اهنا مرهقة وشاقة وتتجاوز مصادر الشخص وامكاناته".)مزلوق،

01) 

(:"هي تلك اجملهودات اهلادفة اىل جتنب املوقف الضاغط عرب انشطة وسلوكات ال تركز 8104عبداحلفيظ)
 (2: 8104على املشكلة ". )عبداحلفيظ،
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(:"هي اجلهود املعرفية والسلوكية واالنفعالية اليت يبذهلا الفرد الدارة املتطلبات الداخلية 8101ابو علي)
واخلارجيةالناجتة عن التعرض للمواقف الضاغطة وهتدف اىل التخفيف من التوتر والضيق املرتبط بتلك 

 (01، 8101املواقف".)ابو علي،

( العتمادها على نفس املقياس املعد من قبلهم واملستخدم 0121رواخرون وستتبىن الباحثة تعريف ) كارف
(،اما التعريف االجرائي فتعرفه الباحثة:"على انه الدرجة اليت سيحصل عليها 8100من قبل )عليان والكحلوت ،

 افراد العينة عند اجابتهم على مقياس اساليب مواجهة ضغوط احلياة .

 اخللفية النظرية :

االول : الشخصية : يعترب مفهوم الشخصية من اكثر املفاهيم تعقيدا يف علم النفس حيث يشتمل هذا احملور 
املفهوم على كافة الصفات واخلصائص اجلسمية والعقلية واالنفعالية اليت تتفاعل مع بعضها لتكون الناتج النهائي 

د هي احملددات الوراثية واحملددات لشخصية الفرد ، ويوجد اربع حمددات اساسية ؤثر على تطور شخصية الفر 
 البيئية واحملددات الثقافية واالجتماعية واحملددات املوقفية ،

ومن ابرز النظريات احلديثة اليت درست الشخصية هي نظرية فريدمنان وروزمنان :قسم فريدمنان وروزمنان 
املستمر وباحملاوالت لعمل املزيد  الشخصية اىل منطني مها النمط )أ( والنمط )ب( و يتصف النمط االول بالكفاح

من املهام يف القليل من الوقت ،الطموح ، التنافس ، نفاذ الصرب ،الغضب ، العدائية ، التنظيم ، التحكم يف 
الذات ، الثقة يف النفس ، ادراك مفهوم الوقت ، امليل اىل السيطرة على االخرين ، عدم الرتكيز واالنتباه لالخرين 

خاء ، يرفض اهلزمية واليعرتف ِا ، يهمل تعبه ويقلل من شان االمه ، ويؤكد روزمنان ان سلوك ،اليستطيع االسرت 
( يستمد من التفاعل بني صفات الفرد واستعداده الوراثي وحميطه البيئي وادراكه ملسببات الضغوط على aالنمط )

 مرتبطا بالتنبيه النفسي الفسيولوجي . اهنا حتد وهذه العملية التفاعليةتؤدي اىل انبثاق منط حياة غالبا مايكون

اما منط الشخصية )ب ( فيتصف بالقدرة على التسامح واحلب القدرة على االستماع لالخرين دون نفاذ 
الصرب  ، تقبل النقد ، سهولة الثقة باالخرين ، القدره على االسرتخاء  والعمل بدون الشعور باالحباط قادر على 

( ، وقد تبنت 15 -11:  8112ر ،اليعاين من شعور ضغط الوقت . ) بوعافية ، االستماع لالخرين بدون تذم
 الباحثة وجهة نظر فريدمنان وروزمنان الهنا نظرية شاملة وتتناسب واهداف البحث 

اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية : هي جهود الفرد املعرفية واالنفعالية والنفسية واحلركية والبيئية   -8
ليت يسعى الفرد من خالهلا اىل مواجهة املواقف الضاغطة ِدف التخلص منها وجتنب اثارها السلبية ) والشخصية ا
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املادية واملعنوية ( او التقليل منها ِدف احملافظة قدر االمكان على توازن الفرد االنفعايل وتكيفه النفسي 
             (                                  514: 8114)جودة, االجتماعي .

 انواع اساليب مواجهة الضغوط النفسية:

يوجد لدى كل فرد منا دوافع وحاجات ورغبات وقد تتعارض هذه الرغبات والدوافع مع البيئة مما جيعل الفرد 
يف حالة الضغوط والقلق ولكن لكل واحد منا اسلوبه اخلاص يف حل املشكالت والتغلب على املواقف املؤملة, 

وهناك من يلجأ اىل املواجهة  فهناك اشخاص تستسلم وتنسحب من املواقف وهذا ما يسمى بسلوك اهلروب
 ( يوضح بعض من هذه النماذج 0والقتال وهناك عدة مناذج لتصنيف اشكال املواجهة وجدول )

 التصنيف العلماء
 استجابات ذهانية عصابية-استجابات موجهه حنو الدفاع- استجابات موجهه حنو املشكلة- 0111ميدنيك وزمالؤه 

 جهه دفاعيةموا - مواحهه مباشرة- 0128موريس 
 مواجهه قتالية- مواجهه وقائية- 0125ماثين وزمالؤه 

 مواجهه بالتجنب-مواجهه مركزه على االنفعاالت - مواجهه موجهه مركزه على املشكلة- 0111اندلر وباركر 
 اسرتاتيجيات املواجهه املعرفية- اسرتاتيجيات املواجهه االنفعالية- 0118مارتن وزمالؤه 

 مواجهه بالتجنب- مواجهه بالتحكم - 0113وكوسكي كوسكي كريك 
 مواجهه باهلروب-مواجهه بالتحكم- 8118جيناكوس 

 (080: 8112)فتيحه،

( يعترب هذا النموذج اساس التصنيف العام السرتاتيجيات املواجهة 0124اما منوذج الزاروس  و فولكمان)
عليها ايضا املواجهة النشطة او اليقظة، ان هذا النمط  املواجهة املركزة على املشكل: يطلق -0واجملسد يف االيت 

موجه هلدف خفض متطلبات ومقتضيات املوقف، او الرفع من امكانيات الفرد من اجل جماِة املوقف الضاغط، 
ويرى كال منهما ان املواجهة املركزة على املشكل تتطلب البحث عن املعلومة من جهة، ومن جهة اخرى بذل 

 املشكل لتجسيد احلل.جهود موجهة حنو 

املواجهة املركزة على األنفعال: هي جمموع حماوالت الفرد يف خفض شدة االنفعال املتولد عن -8
الوضعيةالضاغطة واليت قد تظهر يف احدى األشكال التالية )التجنب، التسلية،اعادة التقدير، التدين، التعبري عن 

 االنفعال(.

 املواجهة تسعى لتحقيق هدفني أساسني مها:ويرى الزاروس وفولكمان ان اساليب 
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تنظيم االنفعاالت من خالل املواجهة املركزة على االنفعال وهي ذات منحى حتايلي او تلطفي الهنا  -0
تتضمن جهودًا لضبط او للسيطرة على االنفعاالت املرتتبة على املشكلة مثل القلق واالكتئاب وتقليل أثارها 

تغيري العالقة الفعلية مع البيئة ومييز الزاروس بني جمموعتني من االساليب: اساليب  النفسية والفسيولوجية بدون
مواجهة االعراض الفسيولوجية: وتشتمل على جلوء االفراد اىل بعض املهدئات واملسكنات واساليب 

 االسرتخاء،اساليب نفسية داخلية: مثل احليل الدفاعية العقلية.

بب الكرب )املواجهة مركزة على املشكلة( ويتم ذلك عن طريق السلوك السيطرة على املشكلة اليت تس -8
الواقعي املباشر لضبط العالقة املضطربة بني الشخص وبيئته عن طريق حل املشكلة واختاذ القرارات هي منحى 

 ( ،وتتبىن41: 8104وسيلي او منحى حل املشكالت كوهنا هتدف اىل تغيري العالقة بني الفرد وبيئته. )زهاين,
 الباحثة وجهة نظر ) الزاروس وفولكمان ( باعتبارها االقرب لتحقيق اهلدف

 دراسات سابقة 

 دراسات سابقة تناولت منطي الشخصية : 

( لدى طلبة اجلامعة a-b( :هدفت الدراسة اىل بناء مقياس لنمطي الشخصية )8114دراسة ابراهيم )
العصابية والقدرة على اختاذ القرار تبعا ملتغريي اجلنس والتعرف على مستوى منطي الشخصية وعالقتها بامليول 

( طالب وطالبة اختريوا عشوائيا من جامعة صالح الدين ،مت بناء مقياس 111والتخصص ،تكونت العينة من )
براون وكذلك االختبار –منطي الشخصية ومت االعتماد على معامل ارتباط بريسون ومربع كاي ومعادلة سبريمان 

( وعد وجود فروق داله لنمطي الشخصية aعاجلة البيانات اظهرت النتائج ميل افراد العينةاىل النمط )التائي يف م
 (8114تبعا ملتغريي اجلنس والتخصص.)ابراهيم ،

(:هدفت الدراسة اىل معرفة منط الشخصية السائد لدى طلبة جامعة بغداد ، 8111دراسة اجلابري )
طالبة ، مت استخدام معامل ارتباط بريسون واالختبار التائي يف معاجلة ( طالبا و 381تكونت عينة الدراسة من )

(  ووجود فروق دالة لدى افراد العينة يف aالبيانات ، كانت اهم النتائج : يتصف طلبة اجلامعة بنمط الشخصية )
 (  8111ي ، ( تبعا ملتغري النوع ولصاحل الذكور وفرق دال لصاحل االختصاص العلمي .) اجلابر aمنط الشخصية )

( عند طلبة اجلامعة ومعرفة العالقة a-b(: هدف البحث اىل قياس منطي الشخصية )8103دراسة مجيل )
( طالبا وطالبة ومت االعتماد على 081بني السلوك االيثاري ومنطي الشخصية عند الطلبة ، بلغت عينة البحث )

(فقرة ، مت معاجلة البيانات 43كون من )( والذي يت 8101مقياس منطي الشخصية املعد من قبل العابدي )
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( bباستعمال االختبار التائي ومعامل ارتباط بريسون ، كانت اهم النتائج اتصاف افراد العينة بنمط الشخصية )
 (8103( . )مجيل ،bوهناك عالقة دالة بني السلوك االيثاري ومنط الشخصية )

توى املعىن يف احلياة ومستوى منطي الشخصية (: هدف البحث اىل التعرف على مس8108دراسة الوائلي )
(a-bاناث( والتخصص الدراسي )انساين -( والتعرف على الفروق الدالة يف منطي الشخصية تبعا للجنس )ذكور

علمي(والتعرف على العالقة بني املعىن يف احلياة ومنطي الشخصية ، مت االعتماد على مقياس منطي الشخصية ) –
يبه وتكييفه على البيئة العراقية مت استخدام االختبار التائي لعينة واحدة وعينتني مستقلتني هوارد كالزر( بعد تعر 

( وكذلك aومعامل ارتباط بريسون يف معاجلة البيانات ، اظهرت النتائج ان افراد العينة مييلون اىل منط الشخصية )
 (8108لي ،عدم وجود فروق دالة تبعا ملتغريي اجلنس والتخصص الدراسي . ) الوائ

 دراسات سابقة تناولت اساليب مواجهة الضغوط :

( :هدفت الدراسة التعرف على العالقة بني اساليب مواجهة الضغوط النفسية 8114دراسة جودة )      
والصحة النفسية لدى طالب جامعة االقصى وكذلك تبعا للجنس والتخصص ومكان السكن، بلغت العينة 

عشوائيا ، ومت اعتماد مقياس )فولكمان واخرون ( لقياس االساليب والذي يتكون  ( طالبا وطالبة اختريوا811)
( ابعاد ،  من اهم نتائج البحث استخدام اسويب اهلروب واالرتباك بنسبة اعلى من االساليب االخرى  2من )

روق دالة بني ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني اساليب مواجهة الضغوط الفعالة والصحة النفسية وعدم وجود ف
االساليب والصحة النفسية تبعا ملتغري اجلنس اال انه كان هناك فروق دالة يف بعض االبعاد تبعا ملتغري التخصص 

 ( 8114ومكان السكن. )جودة ، 

(:هدفت الدراسة التعرف إىل درجة استخدام اسرتاتيجيات مواجهة أحداث احلياة 8111دراسة الشكعة)
جامعة القدس املفتوحة يف حمافظة نابلس، اضافة إىل الفروق فيها تبعا ملتغريي اجلنس  اليومية الضاغطة لدى طلبة

مكون "( طالب، فاستخدم مقياس"ليونارد .وبون411ومكان السكن والتفاعل بينهما. ومت اختيار عينة الدراسة )
عاد هي: بعد التفاعل ثالثة أب(فقرة لقياس اسرتاجتيات مواجهة احلياة الضاغطة، ويشتمل املقياس على٠٣من )

االجيايب، والتفاعل السليب، والتصرفات السلوكية، مت ادخال البيانات ومعاجلته باستخدام املتوسط احلسايب والنسبة 
. أظهرت النتائج أن أكثر االسرتاتيجيات استخداما اسرتاتيجية ةوحتليل التباين الثنائي بأحد صوره العاملي.املئوية

ا اسرتاتيجية التصرفات السلوكية وأخريا اسرتاتيجية التفاعل السليب إضافة إىل ذلك أظهرت التفاعل االجيايب ويليه
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف هذه االسرتاتيجيات تعزى ملتغريي اجلنس ومكان السكن والتفاعل 

 (318: 8111بينهما. )الشكعة،
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ر االساليب ملواجهة ضغوط احلياة شيوعا وهل (:هدفت الدراسة اىل التعرف على اكث8103دراسة لبد )
هناك عالقة دالة بني اساليب املواجهة والتوافق النفسي لدى افراد العينة , مت اختيار عينة طبقية عشوائية بلغت ) 

( ، 8100( طالبا وطالبة ، مت تطبيق مقياس اساليب مواجهة الضغوط املعرب من قبل ) عليان والكلحوت 581
اىل ان اكثر االساليب شيوعا كانت ) التكيف الروحي الديين ( مث اسلوب مواجهة ضغوط احلياة  توصلت الدراسة

( مث ) التخطيط ( ، اما اسلوب )السخرية ( كان يف ادىن املستويات مث )االنسحاب السلوكي (، كما اظهرت 
قييم االجيايب ( و) الرتكيز ( اما النتائج وجود فروق دالة لصاحل االناث يف كل من اسلوب ) التقبل ( و) اعادة الت

 (8103اسلويب ) السخرية (  و) االنسحاب السلوكي(  كان لصاحل الذكور. )لبد 

هدفت الدراسة اىل داللة الفروق ما بني طلبة اجلامعة العائدين واقراهنم غري العائدين :(8101دراسة حمم د )
( طالب، ومت استخدام مقياس 811لدراسة املؤلفة من )من النزوح يف اساليب مواجهة الضغوط، ومت اختيار عينة ا

اساليب مواجهة الضغوط النفسية، ومت معاجلة االحصائيات باستخدام معامل ارتباط بريسون، واملتوسط احلسايب، 
االحنراف املعياري، اختبار)ت(. وكانت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني الطلبة العائدين 

، وظهرت فروق لصاحل العائدين يف اسلوب البحث عن املعلومات وغري العائدين يف اسلوب لوم وغريالعائدين
 (8101الذات واهلروب والتجنب. )حممد،

 اجراءات البحث :

اوال : جمتمع البحث :مت حتديد جمتمع البحث والذي يقصد به مجيع مفردات الظاهرة اليت نقوم بدراستها ) 
مع البحث احلايل من مجيع طلبة كلية الرتبية االساسية للعام الدراسي (، تالف جمت801: 8110ملحم ،

 8112( وبواقع )3031( من الذكور واالناث ومجيع االقسام واملراحل وبلغ عددهم الكلي )8102 -8101)
 (طالبة حسب احصائيات كلية الرتبية االساسية .0138( طالبا و)

االسلوب الطبقي العشوائي من جمتمع البحث الكلي وبنسبة ثانيا : عينة البحث :مت اختيار عينة البحث ب
(، وبلغت  012، 0122%( تقريبا وهي نسبة مقبولة ومعتمدة ضمن املعايري االحصائية ) عوده واخلليلي ، 2)

( طالبا وطالبة ضمن املرحلة الرابعة ومن 084( طالبا وطالبة يف املرحلة االوىل و)084( وبواقع )842العينة )
 قسام العلمية واالنسانية .مجيع اال

 ثالثا :اداتا البحث : مت استخدام اداتني لتحقيق اهداف البحث وكااليتِ :
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( واملعد من قبل ) هوارد a-b( : مت االعتماد على مقياس منطي الشخصية)a-bمقياس منطي الشخصية )
مزدوجة وسبع ارقام امام كل فقرة ، ( فقرة 01( والذي يتكون من ) 8108وكالزر ( واملعرب من قبل  الوائلي) 

( يتصف صاحبها ببعض السمات مثل االهتمام الزائد باملواعيد ، التنافس aوميكن االشارة اىل ان منط الشخصية )
( يتصف صاحبها بعدم االهتمام باملواعيد b، االندفاع ، السرعة ، وتركيز اهتمامه بالعمل ، اما منط الشخصية )

ي ، اهلدوء ، الصرب ،و اليركز اهتمامه بالعمل فقط ، واملستجيب الذي حيصل على درجة ، عدم التنافس ،الرتو 
( اما املستجيب الذي حيصل aاعلى من الوسط احلسايب مضافا اليها احنراف معياري واحد من منط الشخصية )

 (bعلى درجة اقل من الوسط احلسايب منقوصا منه احنراف معياري واحد فهو من منط الشخصية )

مقياس اساليب مواجهة ضغوط احلياة : مت االعتماد على مقياس اساليب مواجهة ضغوط احلياة املعد منقبل 
( فقرة موزعة 15( والذي يتكون من ) 8100) كافر وشري ووينرتاوب ( واملعرب من قبل عليان والكحلوت )

جد عبارات عكسية وترتاوح درجة ( فقرات , ومبيزان ثالثي لكل فقرة  والتو  4( اسلوب ،ولكل بعد ) 04على )
( درجة وتدل الدرجة املنخفضة على استخدام منخفض السلوب مواجهة 08-3الفرد على كل اسلوب بني )

 الضغوط والدرجة املرتفعة تعين استخدام مرتفع السلوب املواجهة ، وفيما يلي  تعريف وصفي لالساليب:

 د تفسري ومعىن للمواقف الضاغطة مما جيعله يشعر بالثقة بالنفس اعادة التقييم االجيايب : وهي حماولة الفرد اجيا

الشرود العقلي : وهي اخفاض الفرد جلهده يف تعامله مع املوقف الضاغط وحماولة االنغملس يف نشاطات 
 اخرى كالنوم ومشاهدة التلفاز واحالم اليقظة .

ت السلبية الناجتة عن املوقف الضاغط الرتكيز والتفريغ االنفعايل : وهي حماولة الفرد خلفض االنفعاال
 وخصوصا عندما يكون مستمرا وال ميكن تغيريه وجيب على الفرد ان يتحمله .

التدعيم االجتماعي : وهي املساندة اليت يتلقاها الفرد من خالل االجلماعات اليت ينتمي اليها كاالسرة 
 واالصدقاء .

فعالة للتقليل من اثار احلدث الضاغط والتعامل بشكل التعامل الفعال النشط : وهي قيام الفرد خبطوات 
 عقالين ومباشر مع املشكلة .

 االنكار :وهو سعي الفرد اىل جتاهل خطورة املوقف ورفض االعرتاف بوجود مشكلة .
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التكيف الروحي ) الديين ( : وهو حتول الفرد اىل الدين واالكثار من العبادات والدعاء املتواصل لتجاوز 
 الضاغط .املوقف 

السخرية : وهي تعامل الفرد مع املوقف الضاغط بشكل هزيل والمبايل واليأخذ املوقف الضاغط على حممل 
 اجلد .

االنسحاب السلوكي : وتبدو يف حماولة الفرد االستغراق يف العزلة وعدم التحدث مع االخرين والتفكري بأشياء 
 وموضوعات بعيدة عن املشكلة .

ة على االعصاب ( : وهي حماولة الفرد ان جيرب نفسه على الصرب والسيطرة على الرتوي ) السيطر  -01
 انفعاالته والتفكري بعقالنية .

طلب الدعم العاطفي : ويشري اىل طلب الدعم العاطفي من االخرين ومناقشة احاسيسه ومشاعره  –00
 معهم .

 واالعرتاف به . التقبل : وهو نشاط ضمين يقود الفرد اىل قبول الواقع ومعيشته –08

 اشغال الذهن بالتفكري : وهي حماولة الفرد االبتعاد عن اراء االخرين والرتكيز على املشكلة . –03

التخطيط : وهو يشري اىل كيفية مواجهة احلدث الضاغط والتفكري  بشأن افضل اخلطوات اليت ميكن  –04
 (012-014:  0114اختاذها للتعامل مع املوقف الضاغط .) ابراهيم ، 

رابعا : الصدق ومت التحقق من صدق ادايت البحث باالعتماد على الصدق الظاهري : وهو من املقومات 
االساسية اليت جيب ان تتوفر يف اداة البحث ، وتعد االداة صادقة عندما تقيس ما وضعت لقياسه )تايلور 

موعة من اخلرباء واحملكمني يف ( ، مت التحقق من الصدق الظاهري الدايت البحث بعرضهما على جم12: 0121،
( للتاكد من مدى مالئمة فقرات ادايت البحث يف حتقيق اهداف البحث ومدى 0العلوم الرتبوية والنفسية )ملحق 

مالئمة البدائل ، وكان هناك امجاع من قبل اخلرباء على مالئمة الفقرات اال انه كان هناك اقرتاح ان تكون بدائل 
 وليس مخاسية ومت االخذ ِذا االقرتاح .االداة الثانية ثالثية 

خامسا : الثبات : ومت حساب الثبات بطريقة )االختبار_ اعادة االختبار ( حيث يعترب املقياس ثابتا اذا 
اعطى النتائج نفسها او مقاربة هلا عند اعادة تطبيقه على االفراد انفسهم ويف نفس الظروف 
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(ebel,1972,421والجياد الثبات ِذه ال ) طريقة مت تطبيق املقياسني على عينة من الطالب والطالبات
( واعادة التطبيق مرة ثانية بعد مرور اسبوعني من التطبيق االول ومت حساب معامل االرتباط بني  31وعددهم )

 ( 1,12( وبلغ الثبات الكلي للمقياس الثاين )1,23التطبيقني وبلغ للمقياس االول ) 

( طالبا وطالبة من املرحلة 842مت تطبيق ادايت البحث على عينة البحث البالغة ) سادسا :التطبيق النهائي :
 االوىل و الرابعة ، مت تصحيح اجابات الطلبة وفق االوزان املعتمدة لالداتني .

 ِِ ( باالعتماد spssسابعا : الوسائل االحصائية : عوجلت البيانات احصائيا باستخدام احلقيبة االحصائية ِ)
ائل منها ) االختبار التائي لعينة واحدة ، االختبار التائي لعينتني مستقلتني ، معامل ارتباط بريسون  على عدة وس

 ( وكذلك الوزن املؤي واالختبار التائي لداللة معامل االرتباط واالختبار الزائي للفرق بني معاملي االرتباط .

 النتائج :

توسط احلسايب واالحنراف املعياري الفراد العينة ومن مث اهلدف االول :للتحقق من اهلدف االول مت حساب امل
(درجة وباحنراف معياري 58,82استخدام االختبار التائي لعينة واحدة وبينت النتائج ان املتوسط احلسايب بلغ )

( عند مستوى 0,15( وهي اكرب من اجلدولية اليت تبلغ )3,141(درجة اما القيمة التائية فقد بلغت )01,03)
 ( يوضح ذلك .8( ،وجدول )841( ودرجة حرية )1,11) داللة

 ( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والقيمة التائية لنمطي الشخيصة 8جدول )

 مستوى الداللة القيمة التائية  احملسوبة االحنراف املعياري الوسط احلسايب
58,82 01,03 3,141 1,11  

( حيث aاحصائيا الفراد العينة اي ان افراد العينة مييلون اىل النمط )ويتبني من اجلدول ان هناك فروق دالة 
( و ) 8111( و)اجلابري 8114( .وهذا يتفق مع دراسة )ابراهيم bتشري الدرجات املنخفضة اىل النمط )

 (.8103( اال اهنا ختتلف عن دراسة )مجيل 8108الوائلي 

توسط احلسايب واالحنراف املعياري للذكور واالناث اهلدف الثاين : للتحقق من اهلدف الثاين مت حساب امل
( و مقارنتها بالقيمة التائية اجلدولية 0,10ومن مث مت حساب القيمة التائية لعينتني مستقلتني اليت بلغت )

 ( يوضح ذلك .3( وجدول )845( ودرجة حرية )1,11( عند مستوى داللة )0,15)
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 اناث ( –غري اجلنس ) ذكور ( الفروق يف منطي الشخصية تبعا ملت3جدول )

 مستوى الداللة القيمة التائية احملسوبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اجلنس
 1,11 0,10 00،01 50,02 084 ذكور
 2,21 53,31 084 اناث

) اناث ( وهذا يتفق مع دراسة –( عدم وجود فروق دالة تبعا ملتغري اجلنس )ذكور 3يتبني من اجلدول )
( اليت اكدت على وجود فروق 8111( وخيتلف عن دراسة ) اجلابري 8108( ودراسة ) الوائلي  8114ابراهيم 

 داله لصاحل الذكور .

للتحقق من داللة الفروق املعنوية لنمطي الشخصية تبعا للمرحلة الدراسية مت حساب املتوسط احلسايب 
رحلة الرابعة ومن مث حساب القيمة التائية لعينتني مستقلتني حيث واالحنراف املعياري لعينة املرحلة االوىل وعينة امل

( 845( ودرجة حرية )1,11(  عند مستوى داللة )0,15( ومقارنتها بالقيمة التائية اجلدولية )1,103بلغت )
 ( يوضح ذلك 4وجدول )

 رابعة(–( الفروق يف منطي الشخصية تبعا ملتغري املرحلة الدراسية ) اوىل 4جدول )

 مستوى الداللة القيمة التائية احملسوبة االحنراف املعياري املتويط احلسايب العدد رحلةامل
 1,11 1,103 1,11 58,50 084 االول
 01,11 50,11 084 الرابع

يتبني من اجلدول ان القيمة التائية احملسوبة اقل من القيمة التائية اجلدولية اي انه ليس هناك فرق دال تبعا 
 رابعة ( الفراد العينة . –الدراسية ) اوىل للمرحلة 

اهلدف الثالث : للتعرف على اساليب مواجهة الضغوط الشائعة لدى الطلبة مت اجياد املتوسط احلسايب 
( يوضح 1واالحنراف املعياري وحساب القيمة التائية واجياد الوزن املؤي او االمهية النسبية لكل اسلوب ، جدول )

 ذلك .

وسط احلسايب واالحنراف املعياري والقيمة التائية والوزن النسيب الساليب مواجهة الضغوط ( املت1جدول )
 الشائعة

االحنراف             املتوسط احلسايب االسلوب
 املعياري

القيمة التائية 
 احملسوبة

 الرتتيبب الوزن النسيب
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 3 21 01,08 0,48 1,51 اعادة التقييم االجيايب
 08 53 4,31 0,12 1,15 الشرود العقلي

 01 10,1 5,84 0,11 2,53 الرتكيزوالتفريغ االنفعايل
 5 11,4 00,12 0,13 1,81 التدعيم االجتماعي

 4 12,1 04,83 0,11 1,48 التعامل الفعال النشط
 00 51,3 3,40 0,42 2,38 االنكار

 0 22,1 30,83 0,31 01,51 التكيف الروحاين)الديين(
 03 50,1 1,81 0,51 1,43 السخرية

 08 53 4,03 0,51 1,15 االنسحاب السلوكي
 1 11,1 01,01 0,41 1,31 السيطرة على االعصاب

 2 11 2,21 0,11 1,11 طلب الدعم العاطفي
 1 11,0 00,11 0,35 1,10 التقبل

 1 14,1 00,41 0,34 2,11 اشغال الذهن بالتفكري
 8 21,3 2,11 0,41 01,84 التخطيط

( ان اعلى االساليب استخداما كان اسلوب التكيف الروحي ) الديين( يليه اسلوب ) 1يتبني من اجلدول )
التخطيط ( مث اسلوب ) اعادة التقييم االجيايب ( و)التعامل الفعال النشط ( و)السيطره على االعصاب ( يف املرتبة 

لتكيف الروحي ( املرتبة االوىل لالساليب يف ( يف حيازة اسلوب ) ا8103اخلامسة  وهذا يتفق مع دراسة )لبد 
االستخدام من قبل الطلبة ، اما االساليب ) االنكار () الشرود العقلي ( و) االنسحاب السلوكي ( و) السخرية 

( .اي ان اكثر 8103( يف املراتب االخرية على التوايل يف استخدامها من قبل الطلبة  هذا يتفق  مع دراسة )لبد 
 ستخداما كان ) التكيف الروحي ) الديين (( واقل االساليب استخداما كان اسلوب ) السخرية ( االساليب ا

-اهلدف الرابع : للتعرف على داللة الفروق يف استخدام اساليب مواجهة الضغوط تبعا ملتغري اجلنس )ذكور
( يبني 5نتني مستقلتني وجدول )اناث ( مت اجياد املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وحساب القيمة التائية لعي

( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والقيمة التائية والوزن النسيب الساليب مواجهة احلياة تبعا 5ذلك . جدول )
 ملتغري اجلنس

املتوسط     اجلنس االسلوب
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

القيمة التائية 
 احملسوبة

مستوى        
 الداللة

 التقييم االجيايباعادة 
 0,41 1,11 ذكور

1,118 1,11 
 0,41 1,51 اناث

 1,11 1,141 0,51 1,11 ذكور الشرود العقلي
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( يف كل من االساليب 845( ودرجة حرية )1,11( وجود فروق دالة عند مستوى )5يتبني من اجلدول )
)اشغال الذهن بالتفكري ( واسلوب )التخطيط ( واسلوب )التعامل الفعال )التكيف الروحي ) الديين (( واسلوب 

( مع نتائج هذه الدراسة يف اسلويب )التكيف الروحي ( و) 8103النشط ( ولصاحل االناث  وتتفق دراسة )لبد 
( وجود فرق دال عند نفس املستوى السلوب ) السخرية ( ولكن لصاحل 1التخطيط ( ,   كما يوضح جدول )

(، اما االساليب االخرى فلم يظهر هناك فروق دالة احصائيا بني الذكور 8103كور وهذا يتفق مع دراسة )لبدالذ 
 واالناث يف استخدامها .

 0,10 1,15 اناث

 الرتكيزوالتفريغ       االنفعايل
 0,11 2,11 ذكور

1,111 1,11 
 0,53 2,11 اناث

 التدعيم االجتماعي
 0,11 1,02 ذكور

1,110 1,11 
 0,13 1,41 اناث

 التعامل الفعال النشط
 0,11 1,88 ذكور

 دال1,11 0,122
 0.12 1,58 اناث

 االنكار
 0,30 2,33 ذكور

1,12 1,11 
 0,54 2,30 اناث

 التكيف الروحاين       )الديين(
 0,41 01,88 ذكور

 دال1,11 1,12
 0,11 00,08 اناث

 السخرية
 0,10 1,10 ذكور

 دال1,11 8,50
 0,58 1,05 اناث

 االنسحاب السلوكي
 0,55 1,52 ذكور

0,015 1,11 
 0,51 1,43 اناث

 السيطرة على  االعصاب
 0,81 1,82 ذكور

1,151 1,11 
 0,18 1,40 اناث

 طلب الدعم العاطفي
 0,12 1,11 ذكور

1,54 1,11 
 0,15 2,18 اناث

 التقبل
 0,35 1,03 ذكور

0,41 1,11 
 0,34 2,21 اناث

 اشغال الذهن بالتفكري

 

 0,31 2,15 ذكور
 دال1,11 8,13

 0,85 1,01 اناث

 التخطيط
 0,14 1,13 ذكور

 دال1,11 8,543
 0,58 01,85 اناث
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الرابعة ( مت  –اما للتعرف على الفروق يف استخدام اساليب مواجهة الضغوط تبعا للمرحلة الدراسية ) االوىل 
ياري وحساب القيمة التائية لعينتني مستقلتني ومقارنتها بالقيمة التائية اجياد املتوسط احلسايب واالحنراف املع

( يوضح 1( درجة ، جدول )0,15( واليت تبلغ )845( ودرجة حرية ) 1,11اجلدولية عند مستوى داللة )
 ذلك 

 ملرحلة( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب الساليب مواجهة احلياة تبعا ملتغري ا1جدول )

 املتوسط احلسايب املرحلة االسلوب
االحنراف  

 املعياري
القيمة التائية 

 مستوى  الداللة احملسوبة

 اعادة التقييم االجيايب
 0,31 1,15 االوىل

1,081 1,11 
 0,14 1,50 الرابعة

 الشرود العقلي
 0,50 1,51 االوىل

1,184 1,11 
 0,14 5,45 الرابعة

 االنفعايل   الرتكيزوالتفريغ    
 0,51 2,12 االوىل

1,105 1,11 
 0,18 2,52 الرابعة

 التدعيم االجتماعي
 0,18 1,11 االوىل

8,130 
دا1,11

 0,10 1,10 الرابعة ل

 التعامل الفعال النشط
 0,42 1,81 االوىل

0.511 1,11 
 0,54 1,12 الرابعة

 االنكار
 0,32 2,32 االوىل

1,520 1,11 
 0,11 2,81 الرابعة

التكيف الروحاين       
 )الديين(

 0,81 01,55 االوىل
1,022 1,11 

 0,41 01,51 الرابعة

 السخرية
 0,52 1,31 االوىل

1,125 1,11 
 0,11 1,18 الرابعة

 االنسحاب السلوكي
 0,35 1,14 االوىل

1,003 1,11 
 0,14 1,11 الرابعة

 السيطرة على  االعصاب
 0,41 1,81 االوىل

1,512 1,11 
 0,30 1,40 الرابعة

 طلب الدعم العاطفي
 0,15 2,21 االوىل

0,184 1,11 
 0,11 1,01 الرابعة

 التقبل
 0,31 1,00 االوىل

0,081 1,11 
 0,38 2,10 الرابعة

 1,11 0,024 0,81 2,21 االوىل اشغال الذهن بالتفكري
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 0,48 1,12 الرابعة 

 التخطيط
 0,58 1,24 االوىل

1,380 1,11 
 0,11 01,01 الرابعة

( وجود فرق دال احصائيا يف اسلوب ) التدعيم االجيايب ( ولصاحل املرحلة الرابعة ، 1يتبني من اجلدول )
 وعدم وجود فروق دالة احصائيا يف االساليب االخرى ملواجهة الضغوط.

منطي الشخصية واساليب مواجهة الضغوط مت حساب اهلدف اخلامس : للتعرف على العالقة االرتباطية بني 
معامالت االرتباط لنمطي الشخصية مع كل اسلوب من اساليب مواجهة الضغوط باستخدام معامل ارتباط 

( 0,15بريسون ومن مت مت اجياد القيمة التائية لداللة معامل االرتباط ومقارنتها بالقيمةالتائية اجلدولية واليت تبلغ )
 ( يوضح ذلك.2( وجدول )841( ودرجة حرية )1,11لة )عند مستوى دال

( معامل االرتباط والقيمة التائية احملسوبة لنمطي الشخصية مع كل اسلوب من اساليب مواجهة 2جدول )
 الضغوط 

القيمة التائية    معامل االرتباط    االسلوب
 احملسوبة

 مستوى الداللة 

 دال1,11 8,111 1,081 اعادة التقييم االجيايب
 دال1,11 3,051 1,012 الشرود العقلي

 1,11 1,11 1,153 الرتكيزوالتفريغ االنفعايل
 1,11 1,011 1,111 التدعيم االجتماعي

 1,11 0,205 1,001 التعامل الفعال النشط
 دال1,11 3,118 1,010 االنكار

 دال1,11 3,402 1,811 التكيف الروحاين)الديين(
 دال1,11 3,302 1,811 السخرية

 دال1,11 4,188 1,811 االنسحاب السلوكي
 1,11 1,115 1,141 السيطرة على االعصاب

 1,11 1,151 1,135 طلب الدعم العاطفي
 1,11 0,011 1,111 التقبل

 1,11 1,114 1,158 اشغال الذهن بالتفكري
 1,11 0,388 1,124 التخطيط
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دالة بني منطي الشخصية وكل من اسلوب )التكيف الروحي ( ان هناك عالقة اجيابية 2نالحظ من اجلدول )
( كلما كان a( و ) السخرية ( و )اعادة التقييم االجيايب ( اي ان كلما كان ميل الشخص لنمط الشخصية )

استخدامه هذه االساليب اكثر وهناك عالقة سلبية دالة بني منطي الشخصية وكل من االساليب )االنسحاب 
( كلما كان bد العقلي ( و)االنكار (  اي ان كلما كان ميل الشخص لنمط الشخصية )السلوكي ( و) الشرو 

استخدامه هلذه االساليب اكثر ، وهناك عالقه غري دالة لالساليب االخرى ، وهذا يتفق مع دراسة 
(carver&al ,1989اليت اكدت على ان اساليب املواجهه مثل التوافق االجيايب والتخطيط ارتبطت اجيابي) ا

( .وللتعرف على داللة a( اما اشكال املواجهه السلبية مثل االنكار والتحاشي ترتبط سلبيا بالنمط )aبالنمط )
الفروق يف معامل االرتباط بني منطي الشخصية واساليب مواجهة الضغوط مت اجياد معامل االرتباط للذكور ومعامل 

القيمة الزائية ومقارنتها بالقيمة الزائية اجلدولية عند مستوى  االرتباط لالناث ومن مث اجياد الدرجة املعيارية وحساب
 ( يبني ذلك.1( وجدول )1,11داللة )

( معامل االرتباط للذكور واالناث والقيمة الزائية احملسوبة لنمطي الشخصية وعالقتها باساليب 1جدول )
 مواجهة الضغوط

معامل االرتباط    االسلوب
 للذكور

معامل االرتباط   
 لالناث

القيمة الزائية   
 احملسوبة

 مستوى الداللة

 1,11 1,111 -1,184 1,844 اعادة التقييم االجيايب
 1,11 0.811 -1,000 -1,854 الشرود العقلي

 1,11 1,124 1,118 1,085 الرتكيزوالتفريغ االنفعايل
 1,11 1,308 1,012 -1,151 التدعيم االجتماعي

 1,11 1,101 1,152 1,033 التعامل الفعال النشط
 1,11 1,351 -1,013 -1,880 االنكار

 1,11 1,181 1,008 1,883 التكيف الروحاين)الديين(
 1,11 1,351 -1,888 -1,013 السخرية

 1,11 0,101 -1,335 -1,804 االنسحاب السلوكي
 1,11 1,310 -1,111 -1,130 السيطرة على االعصاب

 1,11 1,581 -1,011 1,180 طلب الدعم العاطفي
 1,11 1 1,121 1,121 التقبل

 1,11 1,113 -1,084 -1,111 اشغال الذهن بالتفكري
 1,11 1,081 1,884 1,841 التخطيط
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( عدم وجود فروق دالة يف العالقة بني منطي الشخصية واساليب مواجهة الضغوط 1يتبني من اجلدول )
مقارنة القيمة الزائية احملسوبة مع القيمة الزائية اجلدولية واليت النفسية بني الذكور واالناث جلميع االساليب فعند 

( نالحظ ان القيمة الزائية احملسوبة اقل من اجلدولية جلميع االساليب 1,11( عند مستوى داللة )0,151تبلغ )
. 

لة و للتعرف على داللة الفروق يف العالقة بني منطي الشخصية واساليب مواجهة الضغوط بني طلبة املرح
االوىل وطلبة املرحلة الرابعة مت اجياد معامل االرتباط لكال املرحلتني واجياد الدرجة املعيارية ومن مث حساب القيمة 

( يبني 01( جدول )1,11( عند مستوى داللة )0,151الزائية ومقارنتها بالقيمة الزائية اجلدولية اليت تبلغ )
 ذلك.

 واملرحلة الرابعة والقيمة الزائية احملسوبة لنمطي الشخصية ( معامل االرتباط للمرحلة االوىل01جدول )
 وعالقتها باساليب مواجهة الضغوط 

القيمة الزائية  معامل االرتباط)الرابعة( )االوىل(معامل االرتباط االسلوب
 احملسوبة

 مستوى الداللة

 1,11 1,411 1,141 1,345 اعادة التقييم االجيايب
 دال1,11 3,513 1,414 1,102 الشرود العقلي

 1,11 1,141 1,133 1,115 الرتكيزوالتفريغ االنفعايل
 1,11 1,031 1,111 1,132 التدعيم االجتماعي

 1,11 1,153 1,113 1,012 التعامل الفعال النشط
 1,11 1,118 1,831 1,041 االنكار

 1,11 1.103 1,838 1,011 التكيف الروحاين)الديين(
 دال1,11 8,228 1,341 1,141 السخرية

 دال1,11 4,315 1,441 1 االنسحاب السلوكي
 1,11 1,881 1,111 1,131 السيطرة على االعصاب

 1,11 1,114 1,082 1,111 طلب الدعم العاطفي
 1,11 0,404 1,180 1,014 التقبل

 1,11 0,438 1,111 1,044 اشغال الذهن بالتفكري
 1,11 1,342 1,331 1,015 التخطيط

( وجود فروق دالة احصائيا يف اساليب )الشرود العقلي ( و)االنسحاب السلوكي ( 01يتبني من اجلدول )
 و) السخرية ( ولصاحل املرحلة الرابعة 
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التوصيات :االهتمام بتطوير املناهج الدراسية  وطرائق التدريس ليتالئم مع التغريات املتسارعة يف املفاهيم 
ملواجهة الضغوط املختلفة ،االهتمام بالطلبة اجلامعيني من خالل مساعدهتم للتعرف خللق شخصيات مرنه قابلة 

على املشاكل والصعوبات اليت تواجههم وكيفية جتاوزها بشكل اجيايب ،انشاء مركز ارشادي استشاري  توعوي يف 
امج االرشادية اليت تنمي مجيع الكليات لتقدمي املشوره الالزمة واملناسبة ملواجهة الضغوط املختلفة ،تقدمي الرب 

 اساليب مواجهة الضغوط االجيابية  والتخلص من استخدام االساليب السلبية .

املقرتحات : اجراء دراسات للتعرف على العالقة بني منطي الشخصية ومتغريات خمتلفة مثل االضطرابات 
 السيكوسوماتية ، قلق املستقبل ، امليل حنو التطرف ، الذكاءات املتعددة 

 ملصادر: ا

( وعالقتها بامليول العصابية والقدرة على اختاذ القرار ، اطروحة a-b( امناط الشخصية )8114ابراهيم ، ريزان علي ، ) -0
 دكتوراه غري منشورة ، كلية الرتبية ، ابن اهليثم ، جامعة بغداد .

بالتحصيل الدراسي لدى ابناء الشهداء , الضغوط النفسية واسترياتيجيات مواجهتها وعالقتها 8101ابو حبيب نبيلة امحد  -8
 فلسطني., رسالة ماجستري –يف حمافظة غزة 

، درجة الضغوط النفسية وعالقتها بالكفاءة الذاتية املدركة لدى معلمي املدارس 8101ابو علي، مروة حسن مصطفى  -3
 فلسطني.-لنجاح الوطنية يف نابلساحلكومية الثانوية يف حمافظات مشال الضفة الغربية يف فلسطني، رسالة ماجستري، كلية ا

،اساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى تدريسي جامعة 8105امساعيل، ادهم امساعيل خديدة، ارميا، رميوندا ادعيا  -4
 العراق. -دهوك، جملة العلوم االنسانيةجلامعة زاخو

 هجري، صحيح البخاري، دمشق.0488، 0البخاري، حممد بن امساعيل، ط -1
( منط شخصية املديرين وعالقته بالضغط املهين واسرتاتيجيات املواجهه ، اطروحة دكتوراه ، كلية  8112،)بوعافية ، نبيلة  -5

 العلوم االنسانية ، جامعة اجلزائر .
 ، دار املعرفة . 3( االختبارات واملقاييس ، ترمجة سعد عبد الرمحن ، ط0121تايلور ، ليونا ،) -1
الشكوكة وعالقتها بالنمطني )أ( و)ب( ، رسالة ماجستري ، جامعة بغداد ،  ( الشخصية 8111اجلابري ، حوراء حيدر ،) -2

 كلية االداب .
( سلوك الشخصية من منط )ا( وعالقته ببعض املتغريات النفسية لدى عينة من طلبة  8110اجلارودي ، فخرية يوسف ،) -1

 اجلامعة ، رسالة ماجستري ، جامعة القاهرة ، مصر .
ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلاصة يف حمافظة عمان وعالقتها ببعض املتغريات,  , مصادر8101اجلدوع, عصام  -01

 .8, عدد48دراسات العلوم الرتبوية, جملة اجمللد
( السلوك االيثاري وعالقته بنطي الشخصية لدى طلبة جامعة تكريت (ن جملة جامعة  8103مجيل ، سرى اسعد ،) -00

 (.8( ، العدد )81تكريت للعلوم ، اجمللد )
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( اساليب مواجهة احداث احلياة الضاغطة وعالقتها بالصحة النفسية لدى عينة من 8114جودة ، امال عبد القادر ، ) -08
طالب وطالبات جامعة االقصى ، املؤمتر الرتبوي االول ) الرتبية يف فلسطني وتغريات العصر (، كلية الرتبية ، اجلامعة 

 االسالمية ، فلسطني 
, اساليب مواجهة احداث احلياة الضاغطة وعالقتها بالصحة النفسية لدى عينة من طالب 8114ر جودة, امال عبد القاد -03

 فلسطني. –وطالبات جامعة االقصى, حبث مقدم للمؤمتر الرتبوي االول, كلية الرتبية باجلامعة االسالمية 
-03دى املراهقني املتمدرسني)، اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية وعالقتها جبودة احلياة ل8101حساين، فاطمة  -04

 سنة(،رسالة ماجستري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.04-01
( مشكالت طلبة اجلامعة ومستوى االكتئاب لديهم يف ضوء متغريات اجلنس والتخصص 0111حسني ، حممود عطا ،) -01

 (.8( العدد )3واملعدل الرتاكمي واملستوى الدراسي ، جملة البصائر ،اجمللد )
 ( علم نفس الشخصية ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، العراق .0111حنا ، واخرون  )داؤد ،عزيز  -05
ب( وعالقته باساليب مواجهة —( االحرتاق النفسي للمعلمني ذوي النمط )أ8111دردير ، نشوة كرم عمار ابو بكر ،) -01

 املشكالت , رسالة ماجستري ,كلية الرتبية ، جامعة الفيوم .
(علم النفس الصحي ، جماالته نظرياته واملفاهيم املنبثقة عنه ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، 8101الرزوق ، فاطمة الزهراء ،) -02

 اجلزائر
، الصالبة النفسية وعالقتها باساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى معلمات الطور املتوسط، مذكرة 8104زهاين، امساء  -01

 اجلزائر.-صص علم النفس العيادي، سكرةمكملة لنيل رسالة ماجستريخت
، اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى معلمي املرحلة االبتدائية، رسالة ماجسترييف علم النفس 8100شداين، عمر  -81

 العيادي، والية البويرة.
، االسكندرية ، (دراسة يف علم نفس الصحة ، دار املعرفة اجلامعية a( سلوك منط )8115شكري ،عادل وحممد كرمي ،) -80

 مصر .
جامعة النجاح  -كلية العلوم الرتبوية-, اسرتاتيجيات مواجهة احداث احلياة اليومية علم النفس8111الشكعة, علي  -88
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