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morale and methods of facing psychological stress
according to the variables of national belonging and
gender. The study sample consisted of 555 male and
female high school students, and the researchers
prepared and used the two measures of morale and
methods of coping with psychological stress. The main
important results of the study found that, both the
level of morale and methods of facing psychological
stress, very high, in addition to a positive relationship.
Statistical significance was found between the scores
of secondary school students on the morale scale and
their scores on the scale of methods of coping with
psychological stress.
There are statistically significant differences
in the average grades of secondary school students
in the total degree of morale and for each of the
following dimensions including the self and academic,
attributed to the national belonging variable in favor
of individuals who are not affiliated with any party.
On the other hand, there are no significant statistically
significant differences in the averages of students as
per political and life goals dimensions which are
attributed to the variable of party affiliation. There
are statistically significant differences in the average
grades of secondary school students in the total degree
of morale, and for each of the following dimensions
of political and life goals due to the gender variable
in favor of females. While there are no fundamental
differences statistically significant in the average
grades of secondary school students in the dimensions
of self and academic due to the gender variable.
There are no statistically significant differences in
the average grades of secondary school students in
the methods of confronting the psychological stress
including problem solving and confronting activities,
avoidance, humor and ideas. There are statistically
significant differences in the average grades of
secondary school students in the methods of facing
psychological stress in the following methods of
support and social support, emotional discharge,
religious and spiritual confrontations attributed to
gender in favor of malesregarding social support,
emotional discharge and in favor of females in the
method of religious and spiritual confrontation.
Keywords: Morale, coping methods of
psychological stress, secondary school students..

:املقدمة
،مل يكن الإن�سان منذ ن�ش�أته الأوىل مبن�أى عن البيئة وت�أثرياتها
ومنذ بدء اخلليقة بد�أ االن�سان بالتفكري فيما يحيط به من عوامل
 فا�ستخدم عقله وفكره ليوفر لنف�سه احلماية،وظروف معي�شية
ً وا�ستمر يف تطوير تفكريه ليواكب التغريات املتتالية و�صولا،والأمن
 يبحث،ال�شعور بالأمن مطل ًبا ب�رش ًيا فطر ًيا
 لذا كان،لوقتنا احلايل
ُ

:امللخص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على العالقة بني الروح املعنوية
و�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى طلبة املرحلة الثانوية
 و�أكرث، ومعرفة كل من م�ستوى الروح املعنوية،يف حمافظات غزة
 كذلك الك�شف عن،�شيوعا لديهم
�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية
ً
الفروق يف الروح املعنوية و�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية تب ًعا
)555( تكونت عينة الدرا�سة من
ّ .ملتغريات االنتماء الوطني والنوع
 وا�ستخدم الباحثان كل،طال ًبا وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية
 ومقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط،من مقيا�س الروح املعنوية
وتو�صلت �أهم نتائج الدرا�سة �إىل � َّأن
،النف�سية من �إعداد الباحثني
ّ
كلاً من م�ستوى الروح املعنوية و�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية
 بالإ�ضافة �إىل وجود عالقة طردية ذات داللة،جاءت مرتفعة ج ًدا
�إح�صائية بني درجات طلبة املرحلة الثانوية على مقيا�س الروح
 وبني درجاتهم على مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط،املعنوية
 ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات،النف�سية
 ولكلٍ من،طلبة املرحلة الثانوية يف الدرجة الكلية للروح املعنوية
 الدرا�سي) تب ًعا ملتغري االنتماء الوطني ل�صالح، (الذاتي:البعدين
 بينما ال توجد فروق جوهرية ذات،الأفراد غري املنتمني لأي حزب
داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات طلبة املرحلة الثانوية يف
، �أهداف احلياة) تب ًعا ملتغري االنتماء الوطني، (ال�سيا�سي:البعدين
وتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات طلبة
:املرحلة الثانوية يف الدرجة الكلية للروح املعنوية ولكال البعدين
 بينما، �أهداف احلياة) تب ًعا ملتغري النوع ل�صالح الإناث،(ال�سيا�سي
ال توجد فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات
 الدرا�سي) تب ًعا ملتغري، (الذاتي:طلبة املرحلة الثانوية يف البعدين
 وال توجد فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات،النوع
درجات طلبة املرحلة الثانوية يف �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
 التجنب والفكاهة،النف�سية (حل امل�شكالت واملواجهة الن�شطة
 وتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات،)والإنكار
طلبة املرحلة الثانوية يف �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية الآتية
 املواجهة الدينية، التفريغ االنفعايل،(الدعم وامل�ساندة االجتماعية
والروحانية) تب ًعا �إىل النوع ل�صالح الذكور يف الدعم وامل�ساندة
 ول�صالح الإناث يف �أ�سلوب، والتفريغ االنفعايل،االجتماعية
.املواجهة الدينية والروحانية
 �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط، الروح املعنوية:الكلمات املفتاحية
. طلبة املرحلة الثانوية،النف�سية

Abstract:
The current study aimed to identify the relationship
between morale and the methods of coping with
psychological stress among secondary school students
in the governorates of Gaza. The study examined the
level of morale and the most common approaches of
facing psychological stress, and the differences in
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ت�ستقر نف�سه ويهن�أ
عنه الإن�سان منذ ُو ِج َد على هذه الب�سيطة ،حتى
ّ
يف عي�شه مبعنوية عالية.
وتدل الروح املعنوية على املزاج ال�سائد �أو الروح ال�سائدة
بني الأفراد يف �أي جماعة ،ومتثل حالة ال�شعور العام واالجتاهات
والعواطف التي حتكم �سلوك الأفراد داخل هذه اجلماعة ،وهي
االجتاه الإيجابي لل�شعور بالراحة و�سكينة النف�س ،لذا؛ ف�إذا كانت
الروح املعنوية عالية كان �شعور الأفراد باالرتياح والر�ضى �أعلى
م�ستوى ،وعلى العك�س �إذا كانت الروح املعنوية منخف�ضة كانت
ً
النف�س حقلاً خ�ص ًبا للأمل والقلق ،حيث ت�سري الروح املعنوية يف خطٍ
متواز مع ميول الفرد واجتاهاته.
ٍ
وهناك َمن ي�صفها ب�أنها “اال�ستعداد النف�سي والذهني
والوجداين للفرد الذي بدوره ي�شعره بال�سعادة والقدرة على التكيف
اجليد واال�ستعداد للكفاح والن�ضال ،من �أجل حتقيق �أهدافه ،والعمل
على �إجناحها والدفاع عنها �ضد �أي تهديد خارجي” (زكي وجالل
الدين.)247 ،2018 ،
ويعرفها بركات ( )309 ،2019ب�أنها “الآثار ال�سلوكية التي
تظهر على الفرد �أو جمموعة �أفراد فتحفزهم �إىل مزيد من البذل �إذا
كانت مرتفعة� ،أو �إىل التكا�سل �إذا كانت منخف�ضة”.
كما �أنها عبارة عن “جمموعة امل�شاعر واالجتاهات والعواطف
التي ي�شعر بها الفرد ،جتاه �أمر ذي �أهمية يف حياته العقلية يف وقت
معني ،وحتت ت�أثري ظروف معينة”(�سعد.)10 ،2019 ،
وكذلك هي “حالة الأفراد النف�سية واالنفعالية و�إقبالهم على
العمل بحما�س ،لتحقيق �أهدافهم التي ي�سعون �إليها ،وارتباطهم من
الناحية املعنوية بها” (الزهراين.)12 ،2020 ،
يت�ضح من التعريفات ال�سابقة � َّأن الروح املعنوية هي حالة
نف�سية �أو جانب عاطفي ي�صعب حتديده بعامل حمدد ،فهي تخ�ضع
يف ارتفاعها وانخفا�ضها لعوامل متعددة.
وتكمن �أهميتها يف مقدرتها على التحكم يف عالقة الأفراد مع
بع�ضهم البع�ض يف حالة ت�صاعد العالقة وانخفا�ضها؛ لأنها �سوف
تتحكم يف ت�رصفاته ومعامالته ،وزيادة قابليته للعمل والإنتاج
وحت�سني نوعيته ،وحت�سني التكيف النف�سي مع الآخرين الذي يقوم به
مع الأ�شخا�ص الذين يقيمون ويعملون معه ،ويرتتب على انخفا�ضها
انخفا�ض ن�سبة ت�أقلم ال�شخ�ص و�سوء تكيفه النف�سي وا�ضطراب
�سلوكه وت�رصفاته (الزعبي ومقابلة.)281 ،2018 ،
وميكن حتديد مميزات الروح املعنوية من خالل كونها
ترتفع وتنخف�ض ،وال ميكن مالحظتها �إال ب�آثارها ،ويدل عليها
�سلوك الأفراد وا�ستجاباتهم النف�سية ،وتظهر �آثارها ب�شكل �أكرب
يف اجلماعة ،وحالة نف�سية تتحكم يف �سلوك الأفراد ،وحتفزهم �إىل
املزيد من اجلهد والعمل �إذا كانت عالية ،وتكون �سب ًبا يف تدين اجلهد
و�ضعف الإنتاج �إذا كانت منخف�ضة (بركات.)312 ،2019 ،
� َّإن درا�سة الروح املعنوية تكت�سب �أهمية كبرية ملا لها من
دور مهم يف مواجهة خمططات االحتالل وما ين�رشه من فك ٍر ه ّدام،
متزام ًنا ذلك مع ح�صاره اجلائر الذي يفر�ضه كمحاولة لإيقاع
ال�شباب يف حالة من الي�أ�س والإحباط ،وتراكم امل�شكالت ،وال�ضغوط
النف�سية التي يواجهونها يف حياتهم اليومية.

� َّإن هذا التنوع الوا�سع يف م�صادر ال�ضغوط يفر�ض على الأفراد
البحث عن �أ�ساليب متنوعة ،تتنا�سب مع تنوع املواقف الع�صيبة
ذاتها ،بالإ�ضافة �إىل � َّأن تعدد وتنوع �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
تعول على نتائج ا�ستخدام �أي منها
النف�سية يرجع �إىل الأهمية التي ّ
يف الت�صدي لل�ضغوط ،ومعاجلة امل�شكالت التي تطر�أ يف حياة الفرد
(فا�ضل.)570 ،2012 ،
ويرى «مينجهان» (َّ � )Menaghan,1983أن هناك ثالث
متغريات عند النظر �إىل �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية ،هي:
م�صادر املواجهة �أو معيار املواجهة :وهي املهارات التي تعد مفيدة
يف مواقف ال�ضغط املتعددة ،وهي تنظيم اجتاهات الفرد نحو الذات
كتقديره لذاته ،كما تت�ضمن اجتاهات الفرد نحو العامل ك�إح�سا�س
الفرد بالتما�سك ،ومدى ثقته با�ستطاعته ال�سيطرة على املواقف التي
مير بها.
�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية :وهي التي متيز الفرد
كنمط خا�ص به مثل :ميل الفرد لالن�سحاب من املواقف االجتماعية
مقابل الرغبة يف التعامل مع النا�س� ،أو امليل �إىل �إنكار امل�شكلة،
مقابل امليل �إىل االعرتاف بوجودها.
جهود املواجهة :هي ردود الأفعال الداخلية واخلارجية التي
يقوم بها الفرد يف حماولته ملواجهة ال�ضغوط (تركي.)60 ،2004 ،
ويف �ضوء املتغريات ال�سابقة تع ّددت التعريفات التي ت�شري
�إىل مفهوم مواجهة ال�ضغوط النف�سية ،على الرغم من اتفاقها على
الوظيفة نف�سها التي تقوم بها� ،أال وهي تطويع املوقف ال�ضاغط
والتغلب على امل�صاعب لتحقيق التكيف ال�سليم .وفيما يلي عر�ض
لبع�ض التعريفات التي تعك�س هذا االختالف:
يرى «الزرو�س ،وفولكمان»(  (�Lazarus & Folk
 )man,1984,141ب� َّأن �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية يق�صد
بها “حالة من التغيري امل�ستمر يف اجلهود املعرفية ،وال�سلوكية
املبذولة ،من �أجل �إدارة املطالب الداخلية �أو اخلارجية التي يقيمها
الفرد ،ب�أنها عبء يفوق �إمكاناته وقدراته”.
ويعرفها (Helvik, Bjorklof, Corazzinlgk, Selback, Lak,
 )Ostbye,& Engedal, 2016, 132ب�أنها “طرق التفكري وال�سلوك
املوجه للموقف ال�ضاغط ،وتنق�سم �إىل جمموعة من الأ�ساليب
املعتمدة على االنفعال”.
وي�شري (النجار� )8 ،2020 ،إىل �أنها “ا�ستجابة معقدة للمواقف
ال�ضاغطة �أو ال�صعبة ،تكون �شعورية و�إرادية� ،أو ال �شعورية ،وغال ًبا
تكون دفاعية يف طبيعتها ،تهدف �إىل ال�سيطرة والتحكم والتغلب
على التوتر ،واخلوف ،والقلق ،واال�ضطرابات ،وتنق�سم �إىل نوعني:
ا�سرتاتيجيات ترتكز على امل�شكلة :تعني التعامل مع امل�شكلة ذاتها،
وا�سرتاتيجيات ترتكز على االنفعال :تتعامل مع امل�شاعر ال�سلبية
الناجتة عن امل�شكلة ،ولي�س واقع امل�شكلة”.
مت عر�ضه من تعريفات ملفهوم مواجهة ال�ضغوط
يف �ضوء ما ّ
النف�سية يت�ضح ب� َّأن �أ�ساليب املواجهة متتاز باخل�صائ�ص الآتية:
املواجهة عملية معقدة ،وي�ستعمل الأفراد �أغلب �أ�ساليب
مواجهة ال�ضغوط النف�سية الأ�سا�سية جتاه الو�ضعيات ال�ضاغطة،
وترتبط املواجهة بتقدير وتقييم كل ما ميكن القيام به لتغيري
املوقف.
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عندما يكون املوقف ال�ضاغط من النوع الثابت كالعمل،
وال�صحة �أو العائلة ،يظهر � َّأن للرجال والن�ساء �أ�ساليب مواجهة
كثريا.
تت�شابه ً
وجود جمموعة من �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية تبدو
وا�ستقرارا من الأ�ساليب الأخرى �أثناء التعر�ض ملختلف
�أكرث ثبا ًتا
ً
املواقف ال�ضاغطة ،بينما ترتبط الأ�ساليب الأخرى مبواقف �ضاغطة
خا�صة ،مثلاً  :التفكري الإيجابي جتاه املوقف هو ثابت ن�سب ًيا
كثريا بال�شخ�صية ،يف حني � َّأن ا�سرتاتيجية البحث عن دعم
ويرتبط ً
كثريا بال�سياق االجتماعي (حكيمة،
اجتماعي ،غري ثابتة وترتبط ً
.)185 ،2006
وت�ضيف بديعة ( )160 ،2013خا�صية “وجود اختالف بني
املواجهة وال�سلوك التوافقي التلقائي ،فالأفعال التلقائية التي يقوم
بها الفرد �إزاء املواقف التي يتعر�ض لها ال يطلق عليها مواجهة،
فعندما يكون املوقف الذي يتعر�ض له الفرد م�ألوفًا لديه ف� َّإن
ا�ستجابة الفرد ت�صبح تلقائية جتاهه ،ولكن �إذا كان املوقف جدي ًدا
ف� َّإن ا�ستجابات الفرد ال تكون تلقائية.
أ�سي�سا على ما تقدم؛ يرى الباحثان � َّأن املواجهة تعد مبكانة
ت� ً
املظلة لعدد كبري من الأ�ساليب وال�سلوكيات التي يحاول من خاللها
الفرد التعامل مع املواقف ال�ضاغطة واالنفعاالت الناجتة عنها،
ومهارات املواجهة تقوم بدور مهم يف حتديد الطريقة التي يتكيف
بها الفرد مع املواقف والأحداث ال�ضاغطة.
�أما بالن�سبة لل�شخ�صية القادرة على مواجهة ال�ضغوط
النف�سية ،فيمكن حتديد خ�صائ�صها يف اجلوانب الآتية:
ال�صالبة النف�سيةَّ � :إن الفرد الذي يتميز بال�صالبة النف�سية
لديه القدرة على توقع الأزمات ،والتغلب عليها يف النهاية ،وعادة
ما يت�صف ه�ؤالء الأفراد بتحدي املواقف ال�ضاغطة ،والتعهد لنف�سه
قادرا على الت�أثري يف الأحداث ال�ضاغطة من خالل
ب�أنه �سيكون
ً
دائما ،والقدرة على التحكم يف كيانه النف�سي
التخطيط ملا �سيفعله ً
واالجتماعي يف مواجهة الأحداث ال�ضاغطة (ع�سكر.)45 ،2003،
بينت الدرا�سات � َّأن الأفراد
ذات مركز حتكم داخلي :حيث ّ
ذوي الدرجة العالية يف التحكم الداخلي �أكرث قدرة على مواجهة
ال�ضغوط ،بعك�س الأفراد ذوي التحكم اخلارجي الأقل قدرة على
مواجهة ال�ضغط النف�سي ،وهذا ما �أكدته درا�سة (حممد )2020 ،التي
�أظهرت � َّأن الأ�شخا�ص الذين لديهم مركز حتكم داخلي �أكرث تفا�ؤلاً ،
و�أظهرت درا�سة (املحت�سب )2008 ،وجود عالقة بني التفا�ؤل
و�أ�ساليب التعامل الإقدامية والتفاعل الإيجابي يف مواجهة الأحداث
ال�ضاغطة.
احرتام الذات� :أ�شارت نتائج درا�سة �شورت (ٍ،)Short,19991999
ودرا�سة �أبيل بريغ (َّ � )Appel berg,1996أن الأفراد منخف�ضي احرتام
الذات يدركون ال�ضغط النف�سي ب�شكل �أكرب من الأفراد مرتفعي احرتام
الذات� ،أي � َّأن ارتفاع وانخفا�ض ال�شعور بال�ضغط النف�سي يحدد يف
جزء منه باحرتام الذات (تاللوة.)50 ،2009 ،
ونظرا لكرثة املتغريات املتالحقة ال�رسيعة التي قد تطر�أ على
ً
طالب املرحلة الثانوية ،و�رسعة تقلباته الفكرية ،ف� َّإن االهتمام بهذه
املرحلة يجب � ْأن يكون من �أوائل االهتمامات ،ويف �ضوء �إح�سا�س
الباحثني بوط�أة ظاهرة ال�ضغوط النف�سية الناجمة عن احل�صار،
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وال�رضورة امللحة لرفع الروح املعنوية لدى ال�شباب الفل�سطيني
تبلورت م�شكلة هذه الدرا�سة بهدف ا�ستك�شاف العالقة الكامنة
بني الروح املعنوية و�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى طلبة
املرحلة الثانوية.
يف �ضوء هذه الأهمية ملتغريي الدرا�سة :الروح املعنوية،
و�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية ،وبالذات لطلبة املرحلة
الثانوية� ،إال �أنه – ويف حدود علم الباحثني– مل تتوفر درا�سة �سابقة
متت اال�ستعانة بعدد من
هدفت �إىل الربط بني هذين املتغريين ،لذا ّ
الدرا�سات :فقد �أجرى خا�سونه ( )Khasawneh,2021درا�سة هدفت
التعرف على درجة الروح املعنوية لدى املعلمني ،وا�ستخدمت
�إىل
ُّ
معلما
وتكونت عينة الدرا�سة من ()30
الدرا�سة املنهج الو�صفي،
ً
ّ
ومعلمة ،و�أظهرت النتائج � َّأن معنويات املعلمني كانت معتدلة.
التعرف على
و�أجرت (البطو�ش و�آخرون )2020 ،درا�سة هدفت �إىل
ُّ
م�ستوى الروح املعنوية لدى معلمي املدار�س الثانوية احلكومية يف
جنوب الأردن من وجهة نظرهم ،والتعرف �إىل الفروق ذات الداللة
الإح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة التي تب ًعا
�إىل اختالف متغريات (النوع ،اخلربة ،امل�ؤهل العلمي ،املحافظة)،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي من
مت الت�أكد من �صدقها وثباتها ،وطبقت
خالل تطوير ا�ستبانة ّ
معلما ومعلمة،
تكونت من ()540
ً
الدرا�سة على عينة ع�شوائيةّ ،
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة � َّأن م�ستوى الروح املعنوية لدى معلمي
املدار�س الثانوية احلكومية يف جنوب الأردن من وجهة نظرهم جاء
أي�ضا � َّأن هناك فرو ًقا يف درجة الروح
متو�سطً ا ،و�أظهرت النتائج � ً
املعنوية لدى معلمي املدار�س الثانوية احلكومية يف جنوب الأردن
من وجهة نظرهم تب ًعا �إىل اختالف متغري النوع ول�صالح الذكور،
وعدم وجود فروق تب ًعا �إىل �أثر �سنوات اخلربة ،وعدم وجود فروق
تب ًعا �إىل �أثر امل�ؤهل العلمي ،ووجود فروق بني الكرك من جهة وكل
من الطفيلة ،ومعان ،والعقبة من جهة �أخرى ،وجاءت الفروق ل�صالح
كل من الطفيلة ،ومعان ،والعقبة .وجاءت درا�سة (الزهراين)2020 ،
بهدف الك�شف عن ممار�سة ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية بجامعة
الباحة للقيادة التحويلية وعالقتها مب�ستوى الروح املعنوية لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س من وجهة نظرهم ،واتبعت الدرا�سة املنهج
الو�صفي االرتباطي ملنا�سبته طبيعة الدرا�سة ،ومت ّثل جمتمعها يف
جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الباحة البالغ عددهم ()1689
ع�ضو هيئة تدري�س ،وطبقت �أداة الدرا�سة على عينة ع�شوائية بلغ
َ
ع�ضو هيئة تدري�س بن�سبة ( )% 16من �إجمايل
حجمها ()272
َ
تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج � َّأن
جمتمع الدرا�سة ،ومن بني ما ّ
م�ستوى الروح املعنوية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الباحة
جاء مرتف ًعا مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.78وانحراف معياري (،).87
كما تو�صلت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( ).01لآراء �أفراد العينة حول م�ستوى الروح املعنوية لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س بجامعة الباحة ملتغري النوع ،ول�صالح عينة �أع�ضاء
هيئة التدري�س الذكور ،كما تو�صلت �إىل وجود عالقة ارتباطية
طردية قوية بني درجة ممار�سة ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية للقيادة
التحويلية وم�ستوى الروح املعنوية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س� .أما
درا�سة (بركات )2019 ،فقد هدفت �إىل معرفة الأمناط القيادية
ال�سائدة لدى مديرات املدار�س اخلا�صة يف لواء عني البا�شا وعالقتها
بالروح املعنوية للمعلمات ،واتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي،
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وتكونت عينة الدرا�سة من ( )170معلمة ممن يعملن يف املدار�س
ّ
اخلا�صة بلواء عني البا�شا التابع ملحافظة البلقاء يف الأردن،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية �إيجابية بني الأمناط
القيادية ال�سائدة لدى مديرات املدار�س اخلا�صة يف لواء عني البا�شا
وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمات ،ودرا�سة (�سعد)2019 ،
التي هدفت �إىل حتديد اجلانب النف�سي والعاطفي يف خطاب القائد
�أبى عمار ،ودوره يف رفع الروح املعنوية لدى ال�شعب الفل�سطيني،
حيث حللت النتائج وف ًقا لبع�ض املتغريات الآتية( :العمر ،امل�ؤهل
تكون جمتمع الدرا�سة من �سكان
العلمي ،النوع ،مكان ال�سكن) ،وقد ّ
حمافظة �شمال غزة ،ويبلغ عددهم ما يقرب من ( )320000ن�سمة،
واختريت منهم عينة ع�شوائية قوامها ( )170ن�سمة وذلك من كال
النوعني ،ومن مناطق خمتلفة (خميم ،قرية ،مدينة) ،ومن �أعمار
وم�ؤهالت علمية خمتلفة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجة ت�أثري خطاب القائد �أبي
عمار ،وف ًقا ملتغريات ال�سكن ،والعمر ل�صالح �سكان القرية ،يف حني
مل تظهر داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجة ت�أثري خطاب القائد
�أبي عمار وف ًقا ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي .و�أجريت درا�سة
هانتول ( )Hantool,2017بهدف حتديد م�ستوى الروح املعنوية
لدى معلمي التعليم العام ومعلماته مبدار�س احلد اجلنوبي باململكة
العربية ال�سعودية ،وت�أثري كل من (النوع ،و�سنوات اخلربة ،واملرحلة
الدرا�سية ،وامل�ؤهل العلمي ،وامل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي
والثقايف) على م�ستوى الروح املعنوية لدى معلمي ومعلمات هذه
وتكونت
املناطق ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي،
ّ
معلما ومعلمة )230( ،من الذكور ،و()206
عينة الدرا�سة من (ً )436
وتو�صلت
الدرا�سة،
أهداف
�
لتحقيق
ا�ستبانات
من الإناث ،وطُ ّورت
ّ
نتائج الدرا�سة �إىل � َّأن معلمي التعليم العام ومعلماته مبدار�س احلد
مرتفع من
مب�ستوى
اجلنوبي باململكة العربية ال�سعودية يتمتعون
ٍ
ً
الروح املعنوية� .أما درا�سة الهنتو�شي ( )Al hantouchi,2016فقد
هدفت �إىل التعرف على الأمناط القيادية لقادة املدار�س الثانوية
القر ّيات وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمني من وجهة
يف حمافظة َ
نظرهم ،واختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية العنقودية،
معلما ،وا�ستخدمت ا�ستبانة الأمناط القيادية
وتكونت من ()108
ً
ّ
طورت لغايات الدرا�سة ،ومن بني ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من
التي ّ
نتائجَّ � ،أن تقدير الروح املعنوية لدى معلمي املدار�س الثانوية يف
حمافظة القريات كان بدرجة عالية.
وحاول (حممد و�سيف و�سليمان )2020 ،التعرف �إىل العالقة
بني �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط وجودة احلياة والتفا�ؤل لدى طالب
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )308طال ًبا وطالبة
املرحلة الثانوية،
ّ
من طلبة املرحلة الثانوية ترتاوح �أعمارهم ما بني ()18 - 16
عاما ،و ُبني مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط وجودة احلياة
ً
والتفا�ؤل وا�ستمارة امل�ستوى االجتماعي والثقايف ،وتحُ قق من
ال�صدق والثبات لأدوات البحث ،وقد �أظهرت النتائج وجود عالقة
بني �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط وجودة احلياة لدى طالب املرحلة
الثانوية ،ووجود عالقة بني �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط والتفا�ؤل
لديهم� ،إ�ضاف ًة �إىل وجود عالقة بني �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
وامل�ستوى االجتماعي والثقايف لدى طالب املرحلة الثانوية،
ووجود عالقة بني التفا�ؤل وامل�ستوى االجتماعي والثقايف لدى
طالب املرحلة الثانوية .وحاولت (درا�سة �سامل وحجازي)2018 ،

التعرف على حتديد الذات ووجهة ال�ضبط وا�سرتاتيجيات مواجهة
ال�ضغوط لطلبة التعليم الثانوي العام والفني ،وقيا�س الفروق بني
الذكور والإناث ،وبني طلبة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني،
واختريت عينة الدرا�سة من ( )370طال ًبا وطالبة بال�صف الثاين
الثانوي العام والفني ،وطبق عليهم مقيا�س حتديد الذات ومقيا�س
وجهة ال�ضبط ومقيا�س ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط من �إعداد
وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج� ،أهمها:
الباحث،
ّ
� َّإن م�ستوى حتديد الذات لدى �أفراد العينة كان بدرجة متو�سطة،
متيز غالبية الطلبة بوجهة �ضبط داخلية ،كما كان م�ستوى
كما ّ
ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط ما بني مرتفع ومتو�سط ،وكذلك
تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني الذكور والإناث
يف حتديد الذات فيما عدا ُبعد تنظيم الذات ل�صالح الذكور ،يف حني
وجدت فروق دالة �إح�صائ ًيا بني طلبة التعليم الثانوي العام وطلبة
التعليم الثانوي الفني يف حتديد الذات ل�صالح طلبة الثانوي الفني،
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق يف وجهة ال�ضبط ترجع
�إىل متغري النوع �أو نوع التعليم ،ووجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني
الذكور والإناث وبني طلبة التعليم الثانوي العام والفني يف بع�ض
ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغط ل�صالح الإناث ،كما تو�صلت الدرا�سة
�إىل وجود عالقة موجبة بني وجهة ال�ضبط الداخلية ،وا�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط الإيجابية .وقد هدفت درا�سة (بلبل)2018 ،
للتعرف على ت�أثري النوع وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي والتفاعل
الثنائي بينهما على كل من الذكاء الناجح وا�سرتاتيجيات مواجهة
ال�ضغوط ،والتعرف على العالقة بني الذكاء الناجح وا�سرتاتيجيات
وتكونت عينة الدرا�سية من ()217
مواجهة ال�ضغوط الأكادميية،
ّ
طال ًبا ،وطبق مقيا�س ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط الأكادميية،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة موجبة بني
واختبار الذكاء.
ّ
الذكاء التحليلي والإبداعي والدرجة الكلية للذكاء الناجح وبني
ا�سرتاتيجيات الإقدام وا�سرتاتيجية جتنب املواجهة والدرجة الكلية
ال�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط الأكادميية لدى املتفوقني ،يف
حني ال توجد عالقة بني الذكاء الناجح وا�سرتاتيجيات مواجهة
ال�ضغوط الأكادميية لدى العاديني� ،إ�ضاف ًة �إىل وجود ت�أثري للنوع
وم�ستوى التح�صيل على الذكاء الناجح ل�صالح الإناث املتفوقات،
بينما ال يوجد ت�أثري للنوع وم�ستوى التح�صيل والتفاعل الثنائي
بينهما على ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط الأكادميية لدى الطلبة
العاديني عدا ا�سرتاتيجيات الدعم االجتماعي ،فيوجد ت�أثري للنوع
ل�صالح الذكور .و�أجريت درا�سة (الأقراع )2016 ،بهدف التعرف
على �أ�ساليب املواجهة املنبئة باالغرتاب النف�سي ،وعالقة �أ�ساليب
املواجهة ب�أبعاد االغرتاب النف�سي ،والفروق فيهما تب ًعا ملتغري
وتكونت العينة من ( )300من املراهقني من طلبة املرحلة
النوع،
ّ
الثانوية بدولة الكويت ،تراوح املدى العمري لهم بني ()18 - 15
�سنة مبتو�سط قدره (� )16.71سنة ،طبق عليهم كل من مقيا�س
االغرتاب لعبد اللطيف خليفة ( ،)2005وقائمة املواجهة من ترجمة
وتقنني م�صطفى ال�رشقاوي ( .)1994وقد �أ�شارت النتائج �إىل � َّأن
�أ�سلوب املواجهة ال�سلبية يتنب�أ ب�صورة دالة �إح�صائ ًيا على االغرتاب
النف�سي ،وتبينّ وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائ ًيا بني �أ�سلوب
املواجهة ال�سلبية وبني جميع �أبعاد االغرتاب ودرجته الكلية ،وتبينّ
�شعورا باالغرتاب وب�أبعاد العجز والأهداف والال
� َّأن الذكور �أكرث
ً
معنى والال معيارية والعزلة مقارنة بالإناث ،كما تبينّ وجود فروق
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بني اجلن�سني يف �أ�سلوب املواجهة ل�صالح الذكور .يف حني هدفت
درا�سة (احلوا�س� )2016 ،إىل التعرف على �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
النف�سية عرب مراحل عمرية خمتلفة لدى طالب املرحلة الثانوية
وتكونت عينة الدرا�سة
وطالب املرحلة اجلامعية مبدينة حائل،
ّ
من ( )200طال ًبا وطالبة ،وطبق مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
النف�سية من �إعداد العنزي .وتو�صلت النتائج �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
النف�سية بني طالب املرحلة الثانوية وطالب املرحلة اجلامعية
ل�صالح طالب املرحلة اجلامعية.
ومن خالل ما �سبق؛ فقد تناولت الدرا�سة احلالية فئة طلبة
الثانوية كما يف درا�سة �سامل وحجازي ( ،)2018ودرا�سة الأقراع
( ،)2016وا�ستخدمت هذه الدرا�سة مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
النف�سية كدرا�سة بلبل ( ،)2018ودرا�سة احلوا�س (.)2016
وحر�ص الباحثان على � ْأن يكون هذا البحث �إ�ضاف ًة علمي ًة
وعمليا
مهمة من �رشائح ال�شعب الفل�سطيني،
خادم ًة ل�رشيحة
ًّ
ّ
فهي تخدم املجتمع �إجمالاً ؛ ذلك � َّأن تقدمي برامج عملية للطالب
والطالبات من �ش�أنه � ْأن يزودهم بثقةٍ عاليةٍ بالنف�س ،ويجعلهم
�إىل ح ٍّد ما ال ي�شكلون عب ًئا خانقـًا ،ولذا حر�ص الباحثان على متيز
درا�ستهما عن غريها بالآتي:
تناولت دور �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية والروح
املعنوية لطالب املرحلة الثانوية ،وهو ما مل تتناوله الدرا�سات
ال�سابقة ،وذلك يف حدود علم الباحثني.
الدرا�سة احلالية مبتغرياتها طُ ّبقت على املجتمع الفل�سطيني
يف حمافظات غزة لعام ( )2021 - 2020يف حني � َّأن الدرا�سات
الأخرى طبقت يف مناطق خمتلفة.
متيزت الدرا�سة بفتح �آفاق جديدة للباحثني يف �إجراء
كما ّ
درا�سات الحقة يف جمال االخت�صا�ص ،تتناول متغريات الدرا�سة
ٍ
احلالية لدى �رشائح وفئات �أخرى من الطلبة يف مراحل درا�سية
خمتلفة� ،أو �رشائح �أخرى من املجتمع الفل�سطيني.
و�أتاحت الدرا�سات ال�سابقة للباحث الإفادة منها يف �إجراء
هذا البحث يف اجلوانب الآتية:
�إعداد املقايي�س املنا�سبة ،وو�ضع و�إثراء الإطار النظري.
املوجه املعني يف انطالق الدرا�سة
كانت الدرا�سات ال�سابقة
ِّ
احلالية ،واال�ستفادة من نتائجها.
اختيار املنهج البحثي املنا�سب لإجراء الدرا�سة احلالية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نبعت م�شكلة الدرا�سة من �صميم �شعور �أحد الباحثني ب� َّأن
هناك بع�ض الظواهر الغريبة والدخيلة على �شعبه بد�أت تربز يف
الآونة الأخرية ،والتي ُت ْ�شعر الفرد بوجود �ضغوط نف�سية �صعبة
وخ�صو�صا طلبة
تواجهه ،وال ي�ستطيع التغلب على هذه ال�ضغوط،
ً
املرحلة الثانوية الذين ميرون مبرحلة عمرية مهمة ،وهي مرحلة
املراهقة ،حيث ميرون ب�ضغوط نف�سية عديدة نتيجة ما يطر�أ عليهم
من تغريات نف�سية وج�سمية واجتماعية و�سيا�سية ،لذا؛ �أطلق عليها
بع�ض الباحثني مرحلة ال�ضغوط النف�سية؛ مما دفع الباحثان
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�إىل تناول الروح املعنوية وعالقتها ب�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
النف�سية ،وعليه ف�إنه من خالل الدالئل امل�ستمدة من بحوث ودرا�سات
يف هذا امليدان يف الواقع الفل�سطيني مل يقع يف حدود علم الباحثني
على درا�سة ت�سعى �إىل الك�شف عن عالقة الروح املعنوية ب�أ�ساليب
مواجهة ال�ضغوط النف�سية .ويف �ضوء ما �سبق؛ ميكن حتديد م�شكلة
الدرا�سة يف ال�س�ؤال الآتي:
◄◄«ما العالقة بني الروح املعنوية و�أ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط النف�سية لدى طالب املرحلة الثانوية»؟
ويتفرع من هذا الت�سا�ؤل الرئي�س الت�سا�ؤالت الفرعية الآتية:
◄◄ما م�ستوى الروح املعنوية لدى طلبة املرحلة الثانوية؟
�شيوعا لدى
◄◄ما �أكرث �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية
ً
طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة؟
◄◄هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني الروح
املعنوية و�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى طلبة املرحلة
الثانوية؟
◄◄هل توجد فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف
متو�سطات درجات طلبة املرحلة الثانوية يف مقيا�س الروح
املعنوية ،ويف �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية تب ًعا ملتغري
االنتماء الوطني؟
◄◄هل توجد فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف
متو�سطات درجات طلبة املرحلة الثانوية يف مقيا�س الروح
املعنوية ،ويف �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية تب ًعا �إىل متغري
النوع؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1 .1التعرف على م�ستوى الروح املعنوية لدى طلبة املرحلة
الثانوية.
�شيوعا
2 .2الك�شف عن �أكرث �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية
ً
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة.
3 .3التعرف على العالقة بني الروح املعنوية و�أ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط النف�سية لدى طلبة املرحلة الثانوية.
4 .4معرفة الفروق يف كل من الروح املعنوية و�أ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط النف�سية تب ًعا ملتغري النوع ،ومتغري االنتماء الوطني.

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من خالل �أهمية املو�ضوع الذي
تتناوله ،حيث �إنها تناولت مو�ضوع الروح املعنوية من ناحية
خ�صو�صا لطلبة
ارتباطها ب�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية،
ً
املرحلة الثانوية بفل�سطني ،الذين ميرون مبرحلة بناء �شخ�صياتهم
وم�ستقبلهم وحتقيق طموحاتهم ،حيث يتعر�ضون للعديد من
ال�ضغوطات النف�سية ،وبذلك تتمثل �أهمية الدرا�سة بـ علمية (نظرية)
وتطبيقية ،وذلك كما يلي:

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

1 .1الأهمية العلمية (النظرية):
 تعد الدرا�سة حماولة للإ�سهام يف تو�سيع املعرفة العلمية
حول الروح املعنوية وعالقتها مبواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى
�رشيحة مهمة يف املجتمع الفل�سطيني� ،أال وهي �رشيحة طلبة
املرحلة الثانوية ،والذين ُهم يف �أم�س احلاجة لرفع روحهم املعنوية
والتخفيف من ال�ضغوط النف�سية التي يتعر�ضون لها.
 تفيد الدرا�سة احلالية املخت�صني واملر�شدين النف�سيني،
وذلك من خالل لفت نظرهم �إىل الروح املعنوية و�أ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط النف�سية.
 عدم التطرق �إىل مو�ضوع الدرا�سة على امل�ستوى املحلي
الفل�سطيني ،وذلك يف حدود علم الباحثني.
2 .2الأهمية التطبيقية:
 توفر هذه الدرا�سة �أدوات �سيكومرتية �صممت لتكون
وهم طلبة املرحلة الثانوية ،قد
منا�سبة ومالئمة لعينة الدرا�سةُ ،
ي�ستفيد منها الباحثون يف درا�سات نف�سية الحقة.
 تفتح هذه الدرا�سة املجال �أمام الباحثني لتناول هذا
املو�ضوع مع عينات وجمتمعات �أخرى.
 ا�ستثمار �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية يف عالج
و�إ�صالح ظواهر نف�سية و�سلوكية من خالل التعبئة والتوجيه.
 عمل برامج �إر�شادية ووقائية وتنموية خا�صة ب�أ�ساليب
مواجهة ال�ضغوط النف�سية.
 عمل الربامج الإر�شادية والتدريبية لتعزيز الروح املعنوية.
 قد ي�ستخدم �أ�صحاب االخت�صا�ص يف جمال الإر�شاد
النف�سي وال�صحة النف�سية وامل�ؤ�س�سات الرتبوية نتائج الدرا�سة
احلالية من �أجل رفع الروح املعنوية ،من خالل حت�سني �أ�ساليب
مواجهة ال�ضغوط النف�سية.
 �	

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات:
الروح املعنوية  :Moraleحالة الأفراد النف�سية واالنفعالية
و�إقبالهم على العمل بحما�س ،لتحقيق �أهدافهم التي ي�سعون �إليها،
وارتباطهم بها من الناحية املعنوية (الزهراين.)12 ،2020 ،
وتقا�س �إجرائ ًيا بالدرجة التي يح�صل عليها طلبة املرحلة
الثانوية على مقيا�س “الروح املعنوية” املطبق يف هذه الدرا�سة.
�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سةية �Coping Styles of Psy
 :chological Stressجمموعة من اجلهود املعرفية وال�سلوكية
واالنفعالية التي ت�ساعد الطلبة على مقاومة �آثار ال�ضغوط النف�سية
دون �إحداث �أي �آثار ج�سمية �أو نف�سية �سلبية عليهم (علي وعبد
اخلالق.)523 ،2018 ،
وتقا�س �إجرائ ًيا بالدرجة التي يح�صل عليها طلبة املرحلة
الثانوية على مقيا�س “�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية” املطبق
يف هذه الدرا�سة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
تناولت اخلطوات الإجرائية املتبعة يف الدرا�سة من حيث
املنهجية وانتقاء العينة وبناء الأدوات والتحقق من خ�صائ�صها
ال�سيكومرتية (ال�صدق والثبات) ،واملعاجلات الإح�صائية التي
اُ�ستخدمت لتحليل البيانات ،والإجراءات العملية التي اُتبعت يف
واف لهذه الإجراءات.
الدرا�سة ،وفيما يلي �رشح ٍ
منهج الدرا�سة :من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم
الباحثان املنهج الو�صفي االرتباطي؛ حيث يقوم على درا�سة
العالقات املتبادلة بني متغريات الدرا�سة.
تكون جمتمع الدرا�سة احلالية من طلبة
جمتمع الدرا�سةّ :
املرحلة الثانوية البالغ عددهم ( )66017موزعني على جميع
حمافظات غزة.

تبني ما ي�سفر عن الدرا�سة من نتائج وتو�صيات

من قبل اجلهات امل�س�ؤولة لتكون �أ�سا�سا يبنى عليه يف تعزيز الروح عينة الدراسة:
ً ُ
املعنوية لدى �أبناء املجتمع.

حدود الدراسة وحمدداتها:
حتددت الدرا�سة باحلدود واملحددات الأتية:
 احلد املو�ضوعي :تناولت الدرا�سة احلالية الروح املعنوية
وعالقتها ب�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى طلبة املرحلة
الثانوية.
 احلد الب�رشي :طبقت �أدوات الدرا�سة على عينة عنقودية
متثلت يف طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة.
 احلد املكاين :طبقت �أدوات الدرا�سة يف مدار�س حمافظات
غزة املختلفة ،وهي �إحدى التق�سيمات اجلغرافية للأرا�ضي
الفل�سطينية.
 احلد الزماين :من عام � 2020إىل .2021

طبق الباحثان �أدوات الدرا�سة على
 .أالعينة اال�ستطالعيةّ :
عينةٍ ا�ستطالعية مكونة من ( )200من طلبة املرحلة الثانوية من
خارج العينة الأ�صلية ،من مدر�سة (الريا�ض الثانوية للبنات ،خالد
بن الوليد الثانوية ذكور) وذلك يف فرتة ما قبل التطبيق على العينة
الأ�صلية.
.بالعينة الكلية :وهي العينة التي طبق عليها الباحثان
املقايي�س اخلا�صة بالدرا�سة ،بعد ح�ساب �صدقها وثباتها ،حيث
اختريت عينة الدرا�سة الفعلية بطريقة عنقودية ،والبالغ عددهم
( )555طال ًبا وطالبة من طالب املرحلة الثانوية .حيث طُ ّبقت على
العينة يف ( )11مدر�سة من مدار�س حمافظات غزة.
�أدوات الدرا�سة و�إجراءات بنائها :بعد اطالع الباحثني على
الأطر النظرية والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت متغريات الدرا�سة
والعينة امل�ستهدفة - ،يف حدود علمه -مل يجد املقايي�س التي
تتنا�سب مع ظروف وطبيعة العينة امل�ستهدفة ،لهذا ارت�أى � ْأن يبني
ريي الدرا�سة؛ لتحقيق �أهدافها،
مقيا�سني جديدين خا�صني مبتغ َ
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ومتثلت املقايي�س فيما يلي:
�أولاً  :مقيا�س الروح املعنوية (�إعداد الباحثني).
ثان ًيا :مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية (�إعداد
الباحثني).
�رشحا واف ًيا لكل
و�صف الأدوات :يتناول الباحثان فيما يلي ً
�أداة من �أدوات الدرا�سة:
بناء مقياس الروح املعنوية:
راجع الباحثان العديد من املقايي�س التي تناولت مفهوم
مقيا�س
الروح املعنوية ،ور�أى �أنه ميكن اال�ستفادة منها يف بناء
ٍ
جديد من حيث توافق الفقرات يف هذه املقايي�س مع طبيعة العينة،
كليا؛ لعدم منا�سبة فقراتها لطبيعة
�إذ ال ميكن االعتماد عليها ًّ
العينة ،ولهذا �أع ّد الباحثان مقيا�س من خالل اال�ستعانة مبجموعةٍ
من املقايي�س والدرا�سات العربية والأجنبية ،على �سبيل املثال:
درا�سة ( ،)Al.hantouchi,2016ودرا�سة (الزهراين ،)2020،ودرا�سة
( )Hantool,2017ورغم تنوع مفهوم الروح املعنوية الذي تناولته،
�إال �أنها مل ت�ستهدف العينة التي ا�ستهدفها الباحثان لأغرا�ض بناء
مقيا�س جيد ،و�أكرث حتقي ًقا لها مبا يتعلق بدرا�ستها ،واخلروج
بالأبعاد التي �سيتناولها الباحثان ،حيث بلغ عدد فقرات مقيا�س
الروح املعنوية يف �صورته الأولية ( )32فقرة موزعة على (� )4أبعاد،
هي :البعد الذاتي :هو توجيه القدرات الذاتية ب�إيجابية ملواجهة
�صعوبات احلياة ،والو�صول �إىل الثقة والر�ضى ،ال ُبعد الدرا�سي:
هو القدرة على التفاعل الإيجابي وا�ستثمار البيئة املدر�سية يف
حت�صني معنويات الطالب ،ال ُبعد ال�سيا�سي :ال�شعور بالوالء واالنتماء
للوطن والإخال�ص له والإميان بعدالة ق�ضاياه والثقة ب�أنه م�صدر
الأمانُ ،بعد �أهداف احلياة� :شعور الطالب بحياة م�ستقبلية م�رشقة
مليئة بالأمل قادرة على حتقيق طموحاته و�أهدافه املن�شودة ،ومن
ثم ح�سب الباحثان اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س ،وذلك على
النحو الآتي:
صدق مقياس الروح املعنوية:
1 .1ال�صدق الظاهري (�صدق املحكمني) :ويقوم على �أ�سا�س
مدى منا�سبة فقرات املقيا�س للتعريف الإجرائي ،ومدى انتمائها
للأبعاد التي تبناها الباحثان يف تعريفهما الإجرائي ،حيث �صاغا
فقرات تتنا�سب مع مفهوم الروح املعنوية و�أبعاده.
ٍ
ولأجل التحقق من مدى تناول الباحثني نظر ًيا لأبعاد الروح
املعنوية الأربعة التي حددت يف التعريف الإجرائي ،ف�إنه ُعر�ض
املقيا�س على جمموعةٍ من املحكمني من �أ�ساتذة اجلامعات يف
الوطن وخارجه من املخت�صني يف املجال النف�سي وعددهم ()11
حمكما للأخذ بر�أيهم وا�ست�شارتهم يف مدى مالءمة الفقرات من حيث
ً
ال�صياغة املبدئية واللُّغوية ،ومدى انتمائها �إىل البعد الذي ت�ضمنه
مالحظات َق ّيمة ،حيث بلغت ن�سبة
املقيا�س ،وقد ق ّدم املحكمون
ٍ
االتفاق بينهم  80%ويف �ضوئها ُع ّدلت �صياغة بع�ض الفقرات لعدم
وبناء على تعديالت املحكمني؛ ُع ّدل املقيا�س لتتنا�سب
تنا�سبها،
ً
فقراته مع الأبعاد التي تنتمي �إليها ،وقد �أ�سفرت نتائج التحكيم عن
حذف فقرة واحدة من املقيا�س يف �صورته الأولية ،و�إ�ضافة فقرة
جديدة ،وهناك بع�ض الفقرات التي ُع ّدلت.
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2 .2التحليل العاملي التوكيدي ملقيا�س الروح املعنوية
قام الباحثان بح�ساب ال�صدق با�ستخدام التحليل العاملي
التوكيدي عن طريق برنامج  ،AMOS25ويو�ضح جدول رقم ()1
معامالت االنحدار املعيارية وغري املعيارية و�أخطاء القيا�س
والن�سبة احلرجة وم�ستوى الداللة لت�شبع كل فقرة على �أبعاد مقيا�س
الروح املعنوية:
جدول ()1
تشبعات فقرات أبعاد مقياس الروح المعنوية باستخدام التحليل العاملي التوكيدي

املعامالت
البعد الفقرة
املعيارية
الذاتي

الدرا�سي

ال�سيا�سي

املعامالت غري S.Eخط أ� الن�سبة Pم�ستوى
القيا�س احلرجة  C.Rالداللة
املعيارية

c1

.593

.434

.052

8.369

***

c2

.642

.46

.05

9.235

***

c3

.499

.427

.062

6.836

***

c4

.632

.5

.055

9.059

***

c5

.501

.381

.055

6.864

***

c6

.558

.39

.05

7.781

***

c7

.591

.429

.051

8.348

***

c8

.509

.317

.045

6.986

***

c9

.426

.396

.069

5.729

***

c15

.551

.367

.048

7.675

***

c10

.58

.492

.066

7.404

***

c11

.531

.401

.06

6.724

***

c12

.635

.475

.058

8.16

***

c13

.388

.314

.066

4.793

***

c14

.349

.272

.063

4.279

***

c16

.622

.54

.068

7.992

***

c17

.535

.479

.063

7.546

***

c18

.54

.417

.055

7.63

***

c19

.721

.565

.052

10.97

***

c20

.677

.402

.04

10.098

***

c21

.755

.472

.04

11.675

***

c22

.624

.439

.048

9.097

***

c23

.632

.454

.049

9.236

***

c24

.47

.377

.058

6.499

***
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املعامالت
البعد الفقرة
املعيارية
�أهداف
.359
c25
احلياة

املعامالت غري S.Eخط أ� الن�سبة Pم�ستوى
القيا�س احلرجة  C.Rالداللة
املعيارية

الفقرة

االرتباط

الداللة

**.636

.000

28

.000

29

**.649

30

**.594

.000

**.644

.000

**.610

.000

الفقرة

**.608

.000
.000

.261

.056

c26

.31

.353

.089

3.985

***

11

c27

.478

.465

.073

6.366

***

12

**.681

c28

.444

.431

.073

5.873

***

13

**.553

.000

c29

.715

.472

.046

10.259

***

14

**.512

.000

31

c30

.634

.414

.047

8.865

***

16

**.685

.000

32

c31

.631

.429

.049

8.802

***

c32

.612

.458

.054

8.498

***

يت�ضح من جدول (َّ � )2أن جميع فقرات �أبعاد املقيا�س كانت
دالة عند م�ستوى ، .01والذي ي�ؤكد االت�ساق الداخلي للمقيا�س.
ثبات مقيا�س الروح املعنوية :ح�سبت قيمة الثبات للعوامل
الفرعية با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية ،واجلدول
الآتي يو�ضح هذه املعامالت.
جدول ()3
يوضح ثبات أبعاد مقياس الروح المعنوية والدرجة الكلية للمقياس

العامل

الفقرات

كرونباخ

قبل التعديل

الذاتي

10

.807

.572

.728

الدرا�سي

6

.684

.560

.718

الداللة

ال�سيا�سي

8

.825

.650

.788

�أهداف احلياة

8

.729

.459

.629

املقيا�س ككل

32

.911

.667

.800

الذاتي
معامل

م�ستوى

االرتباط

الداللة

1

**.632

.000

17

2

**.677

.000

18

**.656

3

**.575

.000

19

**.731

.000

4

**.674

.000

20

**.690

.000

5

**.585

.000

21

**.737

.000

6

**.613

.000

22

**.690

.000

7

**.631

.000

23

**.674

.000

8

**.557

.000

24

**.601

.000

9

**.544

.000

15

**.603

.000

معامل

م�ستوى

االرتباط

الداللة

**.668

.000

عدد

معامل �ألفا

التجزئة الن�صفية
بعد التعديل*

�سيا�سي

الدرا�سي

الداللة

**دالة عند01.

االتساق الداخلي لفقرات مقياس الروح المعنوية (ن = )200

10

م�ستوى

م�ستوى

معامل االرتباط

4.653

جدول ()2

الفقرة

الذاتي
معامل

***

يت�ضح من جدول (َّ � )1أن �أغلب فقرات مقيا�س الروح املعنوية
ؤ�رشا على � َّأن الفقرات
كانت دالة عند م�ستوى داللة  ،001.مما يعد م� ً
تنتمي لبعدها ب�شكل جيد ومتثله.
االت�ساق الداخلي
مت ح�سابه عن طريق �إيجاد معامل االرتباط بني الفقرة
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمى �إليه ،واجلدول ( )2يو�ضح هذه
املعامالت

الفقرة

�سيا�سي

م�ستوى

الفقرة

معامل االرتباط
**.652

.000
.000

�أهداف
م�ستوى

الفقرة

معامل االرتباط

25

**.505

.000

26

**.560

.000

27

**.642

.000

الداللة

يت�ضح من اجلدول (َّ � )3أن قيم معامالت �ألفا كرونباخ
والتجزئة الن�صفية كانت جيدة ،وبذلك ف� َّإن الأداة امل�ستخدمة تتميز
بال�صدق والثبات ،وميكن ا�ستخدامها عمل ًيا.
و�صف مقيا�س الروح املعنوية يف �صورته النهائية:
ا�شتمل مقيا�س الروح املعنوية يف �صورته النهائية على
( )32فقر ًة موزع ًة على خم�سة �أبعاد كالآتي:
البعد الأول :البعد الذاتي ( )10فقرات.
البعد الثاين :البعد الدرا�سي ( )6فقرات.
البعد الثالث :البعد ال�سيا�سي ( )8فقرات
البعد الرابع :بعد �أهداف احلياة ( )8فقرات.
مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية:
درا�سات
ميكن اال�ستفادة من املقايي�س التي بنيت يف
ٍ
�سابقة ،يف بناء مقيا�س جديد يتنا�سب مع ظروف عينة الدرا�سة
وخ�صو�صيتها ،وم�ستواها الفكري والثقايف؛ ذلك � َّأن املقايي�س
املتوفرة حمل ًيا و�إقليم ًيا ال تتنا�سب يف �صياغة فقراتها مع العينة
76

أ .مفيد أحمد أحمد
د .سمية اخلليفة املهدي

الروح املعنوية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظات غزة

امل�ستهدفة؛ فهناك مقايي�س اطلع عليها الباحثان مل تتناول عينة
الدرا�سة حتدي ًدا ،و�إمنا تناولت املعلمني ،والطالب يف مراحل
خمتلفة ،وهناك درا�سات تناولت عينة الدرا�سة ،ولكن املقايي�س
مل تكن متوافرة بالدرا�سة ،بل يوجد من املقايي�س فقرات قليلة
ج ًدا ،حيث ال يوجد املقيا�س كاملاً بجميع فقراته و�آلية ت�صميمه
ليت�سنى للباحثني تبنيه؛ وقد ا�ستعان الباحثان عند بنائهم لفقرات
مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية مبجموعةٍ من املقايي�س
العربية والأجنبية ،وهي :مقيا�س (�إبراهيم ،)1994،مقيا�س
( ,)Carver,1997مقيا�س ( , ,Zuckerman, & Gagne,2002مقيا�س
( ,),2004Waguespackترجمة وتعريب (�سعد بن عبداهلل امل�شوح،
 ،)2009مقيا�س (الهاليل ،)2009،مقيا�س 2016David., John,
,Wesley, & Wanda
وبالرغم من حداثة البع�ض منها؛ �إال � َّأن الباحثني وجدا � َّأن
هذه املقايي�س ال تتنا�سب مع �أغرا�ض الدرا�سة احلالية وعينتها ،لذلك
مقيا�سا جدي ًدا لأ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
ارت�أى الباحثان � ْأن يعدا
ً
النف�سية �أكرث مالءم ًة لطبيعة العينة ،و�أكرث حتقي ًقا لأغرا�ض الدرا�سة،
وق�سمت نظر ًيا �إىل خم�سة �أ�ساليب :حل امل�شكالت واملواجهة الن�شطة،
الدعم وامل�ساندة االجتماعية ،التفريغ االنفعايل ،التجنب والفكاهة
والإنكار ،املواجهة الدينية والروحانية.
ومن ثم ح�سب الباحثان اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س،
وذلك على النحو الآتي:
�صدق مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية:
�1 .1صدق املحتوى� :صاغ الباحثان فقرات وا�ضحة ودقيقة
تتناول جميع �أبعاد التعريف الإجرائي لأ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
النف�سية.
نظريا للأبعاد التي
ولأجل حتديد مدى تناول الباحثني
ًّ
حدداها يف التعريف الإجرائي ،والتحقق مما �إذا كان بالفعل يقي�س
ما و�ضع لقيا�سه ،و� َّأن الفقرات تقي�س بالفعل م�ضمون �أ�ساليب
مواجهة ال�ضغوط النف�سية ،فقد ُع ِر�ض على جمموعةٍ من املحكمني
و�أ�ساتذة اجلامعات يف الوطن وخارجه من االخت�صا�صيني
حمكما؛ للأخذ بر�أيهم
يف الإر�شاد النف�سي بلغ عددهم ()11
ً
وا�ست�شارتهم يف مدى مالءمة الفقرات من حيث ال�صياغة املبدئية
ومدى انتمائها لكل بع ٍد من الأبعاد اخلم�سة التي ت�ضمنها املقيا�س،
وقيمة ،ويف �ضوئها ُعدلت
وقد �أعطى املحكمون
ٍ
مهمة ّ
مالحظات ّ
فقرات �أخرى؛ لعدم توافر �صدق املحتوى
بع�ض الفقرات ،وا�ستبعدت
ٌ
فيها ،وقد �أ�سفرت نتائج التحكيم عن حذف ( )7فقرات من فقرات
املقيا�س يف �صورته الأولية ،و�إ�ضافة خم�سة فقرات جديدة ،وبذلك
ي�صبح عدد فقرات املقيا�س بعد االنتهاء من التحكيم والتحقق من
�صدق املحتوى ( 37 = )5 + 7 - 39فقرة ،كما �أ�سفرت النتائج عن
بع�ض التعديالت.
حيث قام الباحثان بح�ساب ال�صدق با�ستخدام التحليل
العاملي التوكيدي عن طريق برنامج  ،AMOS25ويو�ضح جدول
( )4معامالت االنحدار املعيارية وغري املعيارية و�أخطاء القيا�س
والن�سبة احلرجة وم�ستوى الداللة لت�شبع كل فقرة على �أبعاد مقيا�س
�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية.
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جدول ()4
تشبعات فقرات أبعاد مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية باستخدام التحليل العاملي
التوكيدي

املعامالت

S.E

الن�سبة

P

غري

خط�أ

احلرجة

م�ستوى

املعيارية القيا�س

C.R

الداللة

a1

.499

.433

.061

7.14

***

a2

.691

.592

.056

10.642

***

a3

.71

.659

.06

11.045

***

a4

.595

.647

.073

8.799

***

a5

.772

.859

.069

12.402

***

a6

.776

.746

.06

12.51

***

a7

.674

.674

.065

10.288

***

a8

.706

.702

.064

10.955

***

a9

.578

.592

.07

8.493

***

a10

.659

.811

.085

9.495

***

a11

.693

.935

.092

10.111

***

a12

.749

.989

.089

11.158

***

a13

.559

.84

.108

7.765

***

a14

.655

.75

.08

9.425

***

a15

.441

.479

.081

5.927

***

a16

.545

.799

.104

7.689

***

a17

.363

.441

.09

4.876

***

a18

.502

.742

.106

6.983

***

a19

.855

1.244

.092

13.532

***

a20

.72

1.041

.096

10.818

***

a21

.67

1.001

.101

9.885

***

a22

.542

.59

.076

7.713

***

التجنب

a23

.538

.587

.077

7.65

***

والفكاهة

a24

.548

.668

.085

7.828

***

والإنكار

a25

.518

.609

.083

7.32

***

a26

.533

.709

.094

7.562

***

a27

.441

.624

.102

6.096

***

a28

.582

.711

.085

8.404

***

a29

.744

.795

.069

11.535

***

a30

.728

.915

.082

11.209

***

a31

.717

.963

.088

10.972

***

البعد

حل
امل�شكالت

الدعم
وامل�ساندة
االجتماعية

التفريع
االنفعايل

الفقرة

املعامالت
املعيارية
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املعامالت

S.E

الن�سبة

P

غري

خط�أ

احلرجة

م�ستوى

C.R

الداللة

a32

.811

.919

.069

13.362

***

املواجهة

a33

.751

.703

.059

11.951

***

الدينية

a34

.88

.747

.049

15.135

***

والروحانية

a35

.689

.624

.059

10.626

***

a36

.728

.699

.061

11.46

***

a37

.268

.325

.089

3.648

***

البعد

الفقرة

املعامالت
املعيارية

املعيارية القيا�س

حل امل�شكالت ومواجهة الن�شطة
14
15

جدول ()5

**.541

.000

التفريغ االنفعايل
معامل

م�ستوى

االرتباط

الداللة

حل امل�شكالت ومواجهة الن�شطة

16

**.692

.000

17

**.531

.000

36

**.744

.000

18

**.681

.000

37

**.510

.000

** دالة عند 0.01

يت�ضح من جدول (َّ � )5أن جميع فقرات �أبعاد املقيا�س كانت
دالة عند م�ستوى ، 01.والذى ي�ؤكد االت�ساق الداخلي للمقيا�س.
ثبات �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية
ح�سبت قيمة الثبات للعوامل الفرعية با�ستخدام معامل �ألفا
كرونباخ والتجزئة الن�صفية ،واجلدول الآتي يو�ضح هذه املعامالت.
جدول ()6

19

**.808
**.733

.000

الن�شطة

**.717

.000

1

**.571

.000

2

**.740

.000

21

3

**.731

.000

4

**.656

.000

الفقرة

العامل
حل امل�شكالت واملواجهة

معامل
االرتباط

الداللة

5

**.783

.000

22

**.613

.000

6

**.788

.000

23

**.632

.000

7

**.724

.000

24

**.639

.000

8

**.750

.000

25

**.617

.000

9

**.658

.000

26

**.645

.000

الدعم وامل�ساندة االجتماعية

27

**.580

.000

28

**.597

.000

**.713

.000
.000
.000

معامل

م�ستوى

االرتباط

الداللة

10

**.708

.000

29

11

**.769

.000

30

**.715

12

**.780

.000

31

**.708

13

**.688

.000

املواجهة الدينية والروحانية

عدد

معامل �ألفا

الفقرات

كرونباخ

التجزئة الن�صفية
بعد
قبل
التعديل

التعديل*

9

.877

.765

.862

الدعم وامل�ساندة االجتماعية

6

.791

.666

.799

التفريغ االنفعايل

6

.788

.515

.680

التجنب والفكاهة والإنكار

10

.842

.598

.748

املواجهة الدينية والروحانية

6

.824

.643

.783

التجنب والفكاهة والإنكار
م�ستوى

الفقرة

ثبات أبعاد أساليب مواجهة الضغوط النفسية

.000

20

الفقرة

.000

35

االرتباط

االرتباط

33

**.803

**.773

الداللة

الداللة

.000

.000

معامل

معامل

32

**.807

34

م�ستوى

م�ستوى

االرتباط

الداللة

الفقرة

**.841

االتساق الداخلي لفقرات مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية (ن = )200

الفقرة

االرتباط
معامل

الداللة
م�ستوى

الفقرة

.000

الفقرة

*** دالة عند مستوى داللة.001

يت�ضح من جدول (َّ � )4أن فقرات مقيا�س �أ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط النف�سية كانت دالة عند م�ستوى داللة ، .001مما يعد
ؤ�رشا على � َّأن الفقرات تنتمي لبعدها ب�شكل جيد ومتثله.
م� ً
االت�ساق الداخليُ :ح�سِ ب عن طريق �إيجاد معامل االرتباط بني
الفقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه ،واجلدول ( )5يو�ضح
هذه املعامالت.

**.708

.000

معامل

م�ستوى

صححت األبعاد (الفردية) باستخدام معامل التصحيح جثمان واألبعاد الزوجية
* ُ
باستخدام معامل سبيرمان براون.

يت�ضح من اجلدول (َّ � )6أن قيم معامالت �ألفا كرونباخ
والتجزئة الن�صفية كانت جيدة ،وبذلك ف� َّإن الأداة امل�ستخدمة تتميز
بال�صدق والثبات ،وميكن تطبيقها والوثوق يف نتائجها.
و�صف مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية يف �صورته
النهائية:
ا�شتمل مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية يف �صورته
النهائية على ( )37فقر ًة موزع ًة على خم�سة �أبعاد كالآتي:
البعد الأول :حل امل�شكالت واملواجهة الن�شطة ( )9فقرات.
البعد الثاين :الدعم وامل�ساندة االجتماعية ( )6فقرات.
البعد الثالث :التفريغ االنفعايل ( )6فقرات.
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أ .مفيد أحمد أحمد
د .سمية اخلليفة املهدي

الروح املعنوية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظات غزة

البعد الرابع :التجنب والفكاهة والإنكار ( )10فقرات.
البعد اخلام�س :املواجهة الدينية والروحانية ( )6فقرات.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتيجة ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى الروح املعنوية لدى طلبة
املرحلة الثانوية؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سب املتو�سط احل�سابي والوزن
الن�سبي واالنحراف املعياري لكل من الأبعاد والدرجة الكلية
للمقيا�س ،واجلدول رقم ( )9يو�ضح النتائج.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
 1 .1معامل ارتباط بري�سون(  (Pearson Correlation Coeffi
 ،)cientلقيا�س االرتباط ،ويقوم على درا�سة العالقة بني متغريين،
وا�ستخدم حل�ساب �صدق االت�ساق الداخلي ،والعالقة بني املتغريات.
.22 .2
اختبار �ألفا كرونباخ ()Cronbachs Alpha
واختبار التجزئة الن�صفية؛ ملعرفة ثبات فقرات املقيا�س.
.33 .3
اختبار T-test؛ حل�ساب داللة الفروق بني
متو�سطات جمموعتني م�ستقلتني غري مرتابطتني.

البعد

نتائج الدراسة ومناقشتها

الذاتي

3.477

املحكّ املعتمد يف الدرا�سة :لتحديد املحك املعتمد يف الدرا�سة،
فقد حدد طول اخلاليا يف مقيا�س ليكرت الرباعي من خالل ح�ساب
املدى بني درجات املقيا�س ( )3=1 - 4ومن ثم تق�سيمه على �أكرب
قيمة يف املقيا�س للح�صول على طول الفئة ( ، ) .75=3/ 4لتحديد
فئات امل�ستويات ،واجلدول ( )7يو�ضح فئات املحك املعتمد يف
الدرا�سة .وا�س ُتعني بفئات حمك الدرا�سة؛ لتحديد م�ستوى املتغريات.

الدرا�سي

3.340

.517

ال�سيا�سي

3.520

.509

88.0

�أهداف احلياة

3.413

.485

85.3

الروح املعنوية

3.446

.409

86.2

جدول ()7
فئات محك الروح المعنوية

مدى الوزن

من %25ــ

من %43.75

من %62.5 -

من 81.25

الن�سبي

%43.74

- 62

%81.24

- %100

من 1.75 -

من - 2.5

من 3.25

2.49

�أقل من

3.24
�أكرث من

-4

املتو�سط

املتو�سط

مدى املتو�سط
احل�سابي
الت�صنيف

من 1.74 -1

منخف�ضة

مرتفعة

لتحديد املحك املعتمد يف الدرا�سة ،فقد ُحدد طول اخلاليا
يف مقيا�س ليكرت اخلما�سي من خالل ح�ساب املدى بني درجات
املقيا�س ( ،)4=1 - 5ومن ثم تق�سيمه على �أكرب قيمة يف املقيا�س
للح�صول على طول الفئة ( ،) .8=5/ 4لتحديد فئات امل�ستويات
اخلم�سة ،واجلدول ( )8يو�ضح فئات املحك املعتمد يف الدرا�سة.
جدول ()8
فئات محك أساليب مواجهة الضغوط النفسية

مدى الوزن

من 20%

الن�سبي

- 36%

مدى املتو�سط
احل�سابي
الت�صنيف

1-1.8

منخف�ضة
ج ًدا

�أكرث من

�أكرث من

�أكرث من

36% -

52% -

68% -

52%

68%

84%

1.812.60

منخف�ضة

�أكرث من
84 %

4.21-5 3.41-4.20 2.61-3.40

متو�سطة

مرتفعة

مرتفعة
ج ًدا

ا�س ُتعني بفئات حمك الدرا�سة ،وذلك لتحديد م�ستوى متغريات
الدرا�سة.
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جدول ()9
حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري لكل من األبعاد والدرجة الكلية
للروح المعنوية

املتو�سط

االنحراف

الوزن

احل�سابي

املعياري

الن�سبي%

.461

86.9

2

83.5

4
1
3

الرتتيب

يتبينّ من اجلدول ( )9النتائج الآتية:
 .1بلغ املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية للروح املعنوية لدى
�أفراد عينة الدرا�سة (عينة من طلبة املرحلة الثانوية)  3.446من
�أ�صل ( 4الدرجة الكلية =  )4بوزن ن�سبي  ،86.2%مما ي�شري �إىل � َّأن
م�ستوى الروح املعنوية لدى �أفراد عينة الدرا�سة قد كان مرتف ًعا وف ًقا
ملحك الدرا�سة املعتمد يف الدرا�سة ،ويعزو الباحثان تلك النتيجة
�إيل قدرات الطلبة الذاتية الإيجابية ملواجهة �صعوبات حياتهم،
وا�ستعدادهم التام ملواجهة الف�شل بالإميان والثبات ،وو�صولهم
للثقة والر�ضى عن حياتهم عند اتخاذ قرارتهم ،و�شعورهم اجلاد
ب� َّأن حياتهم لها معنى ،وتفاعلهم الإيجابي مع البيئة املدر�سية،
�إ�ضافة �إىل متتعهم بعالقات �إيجابية مع �أ�ساتذتهم ،و�شعورهم
بالوالء واالنتماء للوطن والإخال�ص له ،والإميان بعدالة ق�ضاياهم،
و�شعورهم بالفخر كونهم فل�سطينيني ومنتمني لوطنهم ،وم�ؤمنني
بعدالة ق�ضاياهم والثقة ب�أنها م�صدر للأمان ،و�شعور الطالب بحياة
م�ستقبلية م�رشقة مليئة بالأمل والتفا�ؤل يف حتقيق طموحاتهم
و�أهدافهم.
َّ � .2أن البعد ال�سيا�سي كان �أكرث �أبعاد الروح املعنوية لدى
�أفراد عينة الدرا�سة بوزن ن�سبي  ،% 88يف حني كان البعد الدرا�سي
�أقل الأبعاد بوزن ن�سبي  ،% 83.5ويعزو الباحثان تلك النتيجة
�إىل اعتقاد الطلبة ب� َّأن الوحدة الوطنية هي التي �ست�سود بالرغم
من جميع اخلالفات ،و�إميانهم العميق بحتمية الن�رص على الأعداء،
و�شعورهم بالثقة اجتاه قوة املقاومة الفل�سطينية ،ولعدم ا�ستثمار
البيئة املدر�سية يف حت�صني معنويات الطلبة ،وبالتايل عدم قدرتهم
على حتقيق النجاح يف الدرا�سة.
نتيجة ال�س�ؤال الثاين ،والذي ين�ص على :ما �أكرث �أ�ساليب
�شيوعا لدى طلبة املرحلة الثانوية يف
مواجهة ال�ضغوط النف�سية
ً
حمافظات غزة؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سب املتو�سط احل�سابي
والوزن الن�سبي واالنحراف املعياري لكل من الأبعاد والدرجة الكلية

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

للمقيا�س ،واجلدول ( )10يو�ضح النتائج.
جدول ()10
حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري ألبعاد أساليب مواجهة
الضغوط النفسية

البعد

املتو�سط االنحراف

الوزن

احل�سابي املعياري الن�سبي%

الرتتيب

حل امل�شكالت واملواجهة الن�شطة

4.174

.686

83.5

2

الدعم وامل�ساندة االجتماعية

3.759

.866

75.2

4

التفريغ االنفعايل

3.368

.991

67.4

5

التجنب والفكاهة والإنكار

3.878

.749

77.6

3

املواجهة الدينية والروحانية

4.347

.690

86.9

1

يتبينّ من اجلدول (َّ � )10أن املتو�سط احل�سابي لأ�ساليب
مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى �أفراد عينة الدرا�سة (عينة من طلبة
املرحلة الثانوية) كانت ترتاوح  3.368 - 4.347من �أ�صل 5
(الدرجة الكلية =  )5بوزن ن�سبي يرتاوح ،% 86.9 - % 67.4
كما يتبينّ � َّأن �أ�سلوب املواجهة الدينية والروحانية كان �أعلى
�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى عينة الدرا�سة بوزن ن�سبي
 ،% 86.9وهي ت�صنف ب�أنها مرتفعة ج ًدا وف ًقا ملقيا�س حمك
الدرا�سة املعتمد ،بينما يعد �أ�سلوب التفريغ االنفعايل �أقل �أ�ساليب
مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى عينة الدرا�سة بوزن ن�سبي ،67.4%
ويعزو الباحثان تلك النتيجة �إيل واقع الأ�ساليب التي ي�ستخدمها
الطلبة يف مواجهتهم لل�ضغوط النف�سية ،حيث يلج�ؤون يف الدرجة
الأوىل �إىل املواجهة الدينية والروحانية ،التي تت�ضمن حماولة الفرد
البحث عن مواجهة تلك ال�ضغوط ،من خالل التوجه واللجوء �إىل
اهلل بالدعاء وطلب العون ،وترديد الأدعية ،والإكثار من �أداء �صالة
النافلة والعبادات واال�ستغفار ،للتخفيف من الإح�سا�س بال�ضغوط،
بينما �أ�سلوب التفريغ االنفعايل كان �أقل �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
النف�سية لدى الطلبة؛ لت�ضمنه االنفعاالت ال�سلوكية التي ي�صدرها
الطالب حماولاً خف�ض توتره وقلقه ،من خالل التعبري عن م�شاعره
ال�سلبية ،مما ي�ؤدي به �إىل عدم انزعاجه ،وال�شعور باالرتياح وعدم
ال�ضيق ،و�إ�شغال النف�س �أثناء الأزمات وال�صعوبات ب�أفعال �أخرى
حتى ي�رصف نف�سه عن التفكري فيها ،وتقليل �شعوره بال�ضغوط
النف�سية.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية ب�شكل جزئي مع نتائج درا�سة
�سامل وحجازي ( )2018والتي �أكدت � َّأن م�ستوى ا�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط ما بني مرتفع ومتو�سط.
وميكن عزو ذلك �إىل � َّأن االعتماد على �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
أثرا �سلب ًيا بال�ضغوط ،كما
النف�سية الإيجابية يجعل الأفراد �أقل ت� ً
�أنها تقي من الأمرا�ض اجل�سمية والنف�سية ،كما � َّأن �أ�ساليب مواجهة
مهما يف ال�شعور بالقيمة ويف النمو
دورا ً
ال�ضغوط النف�سية ت�ؤدي ً
النف�سي ال�سليم ،ويف ال�صحة النف�سية وال�سعادة ،بل ومتثل هذه
العالقات عاملاً واق ًيا من االكتئاب (حدة.)135 ،2013 ،
وميكن تف�سري ذلك ب� َّأن �أ�ساليب املواجهة الدينية والروحانية
املتمثلة يف العبادات والإميان باهلل تعمل على متتع الفرد بنوع

من ال�سكينة والطم�أنينة؛ الأمر الذي ي�ساعد الفرد على البعد عن
امل�شكالت والت�صدي لها بفاعلية ،كما ي�ساعد الفرد على تخفيف
القلق وحتويله �إىل هدوء وت�أمل ،وم�شاعر الر�ضى عند مواجهة �أحداث
احلياة ال�ضاغطة التي قد تواجهه يف حياته اليومية.
نتائج ال�س�ؤال الثالث ،والذي ين�ص على :هل توجد عالقة
ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني درجات طلبة املرحلة الثانوية
على مقيا�س الروح املعنوية وبني درجاتهم على مقيا�س �أ�ساليب
مواجهة ال�ضغوط النف�سية؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم معامل االرتباط بري�سون
للتعرف على نوع وقوة العالقة بني متغريات الدرا�سة ،والنتائج
مو�ضحة باجلدول (.)11
جدول ()11
يوضح مصفوفة االرتباط بين مقياس الروح المعنوية ومقياس أساليب مواجهة الضغوط
النفسية وأبعادهم

حل امل�شكالت

الدعم

واملواجهة

وامل�ساندة

الن�شطة

االجتماعية

الذاتي

**.418

**.305

الدرا�سي

**.403

**.361

**.186

ال�سيا�سي

**.407

**.284

**.150

**.275

�أهداف احلياة

**.509

**.395

**.204

**.381

**.512

الروح املعنوية

**.521

**.399

**.215

**.387

**.489

البعد

التجنب

املواجهة

والفكاهة

الدينية

والإنكار

والروحانية

**.180

**.321

**.354

**.317

**.412
**.367

التفريغ
االنفعايل

** دالة عند01.

يتبينّ من اجلدول (َّ � )11أن معامل االرتباط بني درجات طلبة
املرحلة الثانوية على �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية و�أبعادها
وبني درجاتهم على مقيا�س الروح املعنوية و�أبعادها كانت موجبة
وذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة  ، .01مما ي�شري �إىل وجود
عالقة طردية ذات داللة �إح�صائية بني درجات طلبة املرحلة
الثانوية على مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية وبني
درجاتهم على مقيا�س الروح املعنوية ،ويعزو الباحثان تلك النتيجة
ا�ستخداما وممار�سة لأ�ساليب
�إيل � َّأن طلبة املرحلة الثانوية الأكرث
ً
ا�ستقرارا انفعال ًيا ووجدان ًيا
مواجهة ال�ضغوط النف�سية يكونون �أكرث
ً
وعقل ًيا.
كما يت�ضح من اجلدول (� )11أن هناك ارتباط ًا موجب ًا ودا ًال
�إح�صائي ًا بني بعد حل امل�شكالت واملواجهة الن�شطة والروح املعنوية
حيث بلغت قيمة ر **521.وميكن تف�سري ذلك ب�أن طلبة املرحلة
الثانوية يخططون بعناية يف مواجهة امل�شكالت وال�صعوبات،
ويعملون ب�شكل جيد على جمع املعلومات حول امل�شكالت للو�صول
�إىل حل منا�سب لها ،ويفكرون يف النتائج املحتملة ،ويخططون
ب�شكل جيد لو�ضع حلول مقرتحة مل�شكالتهم ،وي�ضعون البدائل
املنا�سبة التي تو�صلهم �إىل النجاح يف مواجهة ال�صعوبات ،وبالتايل
ال�شعور بالثقة يف اتخاذ القرارات ،وو�صولهم �إىل التفاعل الإيجابي
يف مدر�ستهم مع معلميهم وزمالئهم ،وحبهم للتعليم والتعلم ،وهذا
يو�صلهم �إىل الروح املعنوية العالية.
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أ .مفيد أحمد أحمد
د .سمية اخلليفة املهدي

الروح املعنوية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظات غزة

و�أن هناك ارتباط ًا موجب ًا ودا ًال �إح�صائ ًيا بني بعد الدعم
وامل�ساندة االجتماعية ،والروح املعنوية .حيث بلغت قيمة ر399.
** وميكن تف�سري ذلك يف �أن طلبة املرحلة الثانوية يركزون على
احل�صول على امل�شورة والن�صائح واملعلومات ،وردود الفعل والتغذية
الراجعة من الأ�شخا�ص املحيطني بهم� ،سواء معلمني �أو زمالء �أو
�أ�صدقاء يف ال�شبكة االجتماعية عند التعامل معهم ،واال�ستعانة
باملتخ�ص�صني وطلب امل�شورة منهم؛ ملحاولة فهم امل�شكلة وحلها،
وبالتايل حياتهم تكون �أكرث تفا�ؤلاً  ،ولي�س فقط التفا�ؤل؛ بل االرتباط
التكيفية ،وبالتايل �إىل الروح
ب�شكل �إيجابي مع اخل�صائ�ص النف�سية ّ
املعنوية العالية.
و�أن هناك ارتباط ًا موجب ًا ودا ًال �إح�صائ ًيا بني بعد التفريغ
االنفعايل ،والروح املعنوية ،حيث بلغت قيمة ر  **215.حيث �إن
االنفعاالت ال�سلوكية التي ي�صدرها طلبة املرحلة الثانوية يحاولون
من خاللها خف�ض توتراتهم وقلقهم ،من خالل التعبري عن م�شاعرهم
ال�سلبية ،مما ي�ؤدي بهم �إىل عدم انزعاجهم ،وال�شعور باالرتياح وعدم
ال�ضيق ،و�إ�شغال �أنف�سهم �أثناء الأزمات وال�صعوبات ب�أفعال �أخرى؛
حتى ي�رصفوا �أنف�سهم عن التفكري فيها و تقليل �شعورهم بال�ضغوط
النف�سية ،وهذا يرفع من الروح املعنوية لديهم.
و�أن هناك ارتباطً ا موج ًبا ودا ًال �إح�صائ ًيا بني ُبعد التجنب
والفكاهة والإنكار ،والروح املعنوية حيث بلغت قيمة ر ** 387.
وهنا يرى الباحثان ب�أن ارتفاع م�ستوى الروح املعنوية لدى طلبة
املرحلة الثانوية العامة يفتح لهم �آفاق وا�سعة ملواجهة الأزمات التي
يتعر�ضون لها بج ٍو من الفرح والنكات .وامل�شكالت ال�صعبة لديهم
ي�ستقبلونها بالفكاهة والدعابة للتخفيف من حدتها ،والو�صول �إىل
حل منا�سب لها بدون التعر�ض �إىل ال�ضغوط النف�سية.
أثريا
كما ميكن االفرتا�ض � َّأن الروح املعنوية ميكن � ْأن ت�ؤثر ت� ً
كبريا على الدافعية ،والتي ت�ستثار �إىل حد بعيد مبعارف طلبة
ً
املرحلة الثانوية عن امل�ستقبل ،وذلك على اعتبار � َّأن ر�ضى الطلبة
يف هذه املرحلة مبنهاجهم و�أ�ساتذتهم ومدر�ستهم توجد لديهم
دافعية ورغبة يف ال�سعي والعمل الد�ؤوب ،وحتمل امل�شقة ،مما يرفع
من قيمة احلياة لديهم ،ويجعلها ت�ستحق � ْأن تعا�ش.
و�أن هناك ارتباطً ا موج ًبا ودا ًال �إح�صائ ًيا بني ُبعد املواجهة
الدينية والروحانية ،والروح املعنوية حيث بلغت قيمة ر ** 489.
وميكن تف�سري ذلك يف �أن طلبة املرحلة الثانوية لديهم �إميان عميق
بالتم�سك بالـدين ،والـ�صالة ،والتحـ�صني بالأذكار ،وذلك يثبت
لديه القيم الروحانية ،ويبعد عنهم التوتر وال�ضيق واال�ضطرابات،
كمـا يبعـث فيهم التفا�ؤل ،والأمل ،وال�شجاعة يف مواجهة املواقف
ال�ضاغطة التي متتلئ بها احلياة؛ حيث �إن طلبة املرحلة الثانوية
الذين ي�ستخدمون املواجهة الدينية يكونون �أقل عدوانية وكراهية،
خ�ضوعا وحتم ًال للم�س�ؤولية ،ويتمتعون ب�ضمري حي ،وذوي
و�أكرث
ً
نزعة �أخالقية �أكرث من املجموعة التي تتعامل ب�أ�ساليب غري دينية
مع الأزمات.
نتائج ال�س�ؤال الرابع ،والذي ين�ص على :هل توجد فروق
جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات طلبة املرحلة
الثانوية يف مقيا�س الروح املعنوية تب ًعا ملتغري االنتماء الوطني
والنوع؟
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وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�س ُتخدم اختبار  t-testللعينات
امل�ستقلة للتعرف على الفروق بني جمموعتني من البيانات امل�ستقلة،
والنتائج مو�ضحة باجلدول (.)12
جدول ()12
نتائج اختبار  t-testللعينات المستقلة للتعرف على الفروق بين درجات طلبة المرحلة الثانوية
في مقياس الروح المعنوية تبعًا لمتغير االنتماء الوطني

البعد

النوع

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

منتمي

240

3.387

.508

غري منتمي

315

3.546

.409

منتمي

240

3.238

.542

غري منتمي

315

3.418

.484

منتمي

240

3.492

.538

غري منتمي

315

3.541

.485

�أهداف

منتمي

240

3.408

.483

احلياة

غري منتمي

315

3.417

.488

الروح

منتمي

240

3.391

.427

املعنوية

غري منتمي

315

3.488

.389

الذاتي

الدرا�سي

ال�سيا�سي

قيمة t

م�ستوى
الداللة

-4.083

.000

-4.116

.000

-1.116

.265

-0.200

.841

-2.807

.005

قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  553عند مستوى داللة1.96 = 05.

يتبينّ من اجلدول (َّ � )12أن م�ستوى الداللة للدرجة الكلية
للروح املعنوية ولكل من الأبعاد الآتية (الذاتي ،الدرا�سي) كانت �أقل
من م�ستوى الداللة املقبول يف الدرا�سة وهو ( .05قيمة  tاملح�سوبة
�أكرب من قيمة  tاجلدولية) بينما الأبعاد الآتية (ال�سيا�سي� ،أهداف
احلياة) كان م�ستوى الداللة لهما �أكرب من  ، .05مما يعني �أنه توجد
فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات طلبة
املرحلة الثانوية يف الدرجة الكلية للروح املعنوية ولكل من الأبعاد
الآتية (الذاتي ،الدرا�سي) تب ًعا ملتغري االنتماء الوطني ل�صالح الأفراد
غري املنتمني لأي حزب ،بينما ال توجد فروق جوهرية ذات داللة
�إح�صائية يف متو�سطات درجات طلبة املرحلة الثانوية يف الأبعاد
الآتية (ال�سيا�سي� ،أهداف احلياة) تب ًعا ملتغري االنتماء الوطني،
ويعزو الباحثان تلك النتيجة �إىل � َّأن الطلبة غري املنتمني لأي حزب
لديهم القدرة على �ضبط انفعاالتهم ،وجندهم م�ستقرين نف�س ًيا
وانفعال ًيا ،بعيدين عن التع�صب ،قادرين على مواجهة ال�صعوبات،
ومواجهة الف�شل بالإميان والثبات ،متخذين جميع قراراتهم بكل
هدوء مهما كانت �صعوبة املواقف التي يتعر�ضون لها ،حيث جندهم
طموحني مفكرين منتجني فعالني ،ويتمتعون ب�شخ�صية قوية بعيدة
أي�ضا جندهم قليلي ال�رصاع واالحتكاك ال�سلبي مع
عن التع�صب ،و� ً
زمالئهم ،وعالقتهم مع �أ�ساتذتهم �إيجابية ،متعاونون ومتما�سكون،
ولديهم قدرات و�إمكانات ت�ساعدهم على حتقيق ذواتهم وقدرتهم
على النجاح يف الدرا�سة ،حيث �إنهم يجدون املتعة يف حياتهم
الدرا�سية ،ورا�ضون عن مدر�ستهم والطاقم املدر�سي.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

�أما بالن�سبة للبعد ال�سيا�سي فال جند فرو ًقا يف االنتماء الوطني،
ويرجع ذلك �إىل �شعور جميع طلبة املرحلة الثانوية بالوالء واالنتماء
للوطن والإخال�ص له ،و�شعورهم بالفخر كونهم فل�سطينيني ،لديهم
ثقة قوية وعالية يف قدرة املقاومة الفل�سطينية على حتقيق الن�رص
على العدو ،و� َّأن الوحدة الوطنية هي التي �ست�سود رغم اخلالفات،
حيث هناك �أهداف م�شرتكة يعمل اجلميع على حتقيقها ،حيث �إن
جميع الطلبة ي�ستطيعون التوافق مع املجتمع ،والتكيف مع الظروف
املتغرية يف وطنهم.
�أما بالن�سبة لبعد �أهداف احلياة فنجد � َّأن الطلبة ي�شعرون
بحياة م�ستقبلية م�رشقة مليئة بالأمل والتفا�ؤل ،فالطلبة يتمنون � ْأن
وال�سالم العاملي ،و� ْأن يتوحد ال�شعب الفل�سطيني حتت
ي�سود الأمن ّ
راية واحدة؛ ل َّأن ذلك �سيجعل احلياة �أ�سهل و�أي�رس ،وبالتايل ال يفكر
الطلبة بالهجرة من قطاع غزة �إىل اخلارج� ،آملني مب�ستقبل م�رشق
تتوفر فيه فر�ص عمل متاحة لتحقيق املتطلبات ال�رضورية له.
جدول ()13
نتائج اختبار  t-testللعينات المستقلة للتعرف على الفروق بين درجات طلبة المرحلة الثانوية
في مقياس الروح المعنوية تبعًا لمتغير النوع

البعد
الذاتي

الدرا�سي

ال�سيا�سي

�أهداف احلياة

الروح املعنوية

النوع العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ذكر

232

3.468

.464

�أنثى

323

3.484

.460

ذكر

232

3.309

.552

�أنثى

323

3.363

.491

ذكر

232

3.373

.542

�أنثى

323

3.625

.457

ذكر

232

3.298

.502

�أنثى

323

3.496

.456

ذكر

232

3.372

.436

�أنثى

323

3.499

.379

قيمة t

م�ستوى
الداللة

-0.401

.689

-1.21

.227

-5.94

.000

-4.829

.000

-3.671

.000

اجلن�سية الفل�سطينية ،وثقتهم كاملة ب�شعبهم لتحقيق �أهدافهم التي
ي�سعون �إليها ،متكيفني مع الظروف التي مير بها ال�شعب الفل�سطيني
املتمثلة يف غطر�سة االحتالل وح�صاره املفرو�ض على القطاع،
لديهن القدرة
و�إميانهم العميق لتحقيق الن�رص على الأعداء ،فالإناث
ّ
أهدافهن يف احلياة عن طريق الدعم املادي واملعنوي
على حتقيق �
ّ
من الأهل والأ�صدقاء.
وحيث �إن االنتماء ال�سيا�سي والوطني لدى ال�شباب الفل�سطيني
مت�ساو �إال �أن الإناث �أكرث تقب ًال لذلك
ذكورهم و�إناثهم تقريبا على حد
ٍ
ب�سبب طبيعة املجتمع الفل�سطيني الذي يرف�ض العنف �ضد املر�أة،
وكونه من �أ�شد املجتمعات دعم ًا للمر�أة مادي ًا ومعنوياً.
�أما املجال الذاتي والدرا�سي فهما فيه على حد �سواء ،وذلك
منطقي لكونهم يتعر�ضون لنف�س الظروف ونف�س املنهاج والتعليم
مما يجعلهم متقاربني يف ردة الفعل و�أ�ساليب مواجهة هذه ال�ضغوط.
نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ،والذي ين�ص على :هل توجد فروق
جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات طلبة املرحلة
الثانوية يف مقيا�س �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية تب ًعا ملتغري
االنتماء الوطني والنوع؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�س ُتخدم اختبار  t-testللعينات
امل�ستقلة للتعرف على الفروق بني جمموعتني من البيانات امل�ستقلة،
والنتائج مو�ضحة باجلدول (.)14
جدول ()14
نتائج اختبار  t-testللعينات المستقلة للتعرف على الفروق بين درجات طلبة المرحلة الثانوية
في مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية تبعًا لمتغير االنتماء الوطني

قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  553عند مستوى داللة 1.96 = 05.

يتبينَّ من اجلدول (َّ � )13أن م�ستوى الداللة للدرجة الكلية
للروح املعنوية ولكل من الأبعاد الآتية (ال�سيا�سي� ،أهداف احلياة)
كانت �أقل من م�ستوى الداللة املقبول يف الدرا�سة وهو( 05.قيمة
 tاملح�سوبة �أكرب من قيمة  tاجلدولية) بينما الأبعاد الآتية (الذاتي،
الدرا�سي) كانت م�ستوى الداللة لهما �أكرب من  ، .05مما يعني �أنه
توجد فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات
طلبة املرحلة الثانوية يف الدرجة الكلية للروح املعنوية ،ولكل
من الأبعاد الآتية (ال�سيا�سي� ،أهداف احلياة) تب ًعا ملتغري النوع
ل�صالح الإناث ،بينما ال توجد فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية
يف متو�سطات درجات طلبة املرحلة الثانوية يف الأبعاد التالية
(الذاتي ،الدرا�سي) تب ًعا ملتغري النوع ،ويعزو الباحثان تلك النتيجة
�إيل � َّأن الإناث ينتمون �إىل وطنهم ولديهم الفخر كونهم يحملون

البعد

االنتماء
منتمي

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

240

4.149

.726

315

4.193

.655

الدعم وامل�ساندة

منتمي

240

3.733

.875

االجتماعية

غري منتمي

315

3.779

.860

منتمي

240

3.337

.969

غري منتمي

315

3.392

1.008

التجنب والفكاهة

منتمي

240

3.825

.785

والإنكار

غري منتمي

315

3.919

.718

املواجه الدينية

منتمي

240

4.330

.743

والروحانية

غري منتمي

315

4.359

.648

حل امل�شكالت

واملواجهة الن�شطة غري منتمي

التفريغ االنفعايل

قيمة t

م�ستوى
الداللة

-0.760

.448

-0.622

.534

-0.644

.520

-1.468

.143

-0.497

.619

قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  553عند مستوى داللة 1.96 = 05.

يتبينّ من اجلدول (َّ � )14أن م�ستوى الداللة لأ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط النف�سية كانت �أكرب من م�ستوى الداللة املقبول يف الدرا�سة
وهو ( .05قيمة  tاملح�سوبة �أقل من قيمة  tاجلدولية) مما يعني �أنه
ال توجد فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات
طلبة املرحلة الثانوية يف �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية تب ًعا
82

الروح املعنوية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظات غزة

ملتغري االنتماء الوطني ،ويعزو الباحثان تلك النتيجة �إيل � َّأن طلبة
املرحلة الثانوية يف قطاع غزة يلج�ؤون �إىل ا�ستخدام التفكري
الإيجابي؛ لمِ ا يحققه من تكيف مع املواقف ال�ضاغطة ،و� َّأن الأن�شطة
والأفعال الإيجابية التي يقوم بها الفرد للتعامل مع م�صدر امل�شكلة،
ومنها :حل امل�شكالت واملواجهة الن�شطة ،والدعم وامل�ساندة
االجتماعية لتحقيق قدر �أكرب من التعاي�ش مع ال�ضغوط وتخفيف
فعالة لذلك ،كما � َّأن �أ�ساليب مواجهة
وط�أة االن�ضغاط؛ مت ّثل و�سائل ّ
ال�ضغوط الدينية والروحانية املتمثلة يف العبادات والإميان باهلل
تعمل على متتع الفرد بنوع من ال�سكينة والطم�أنينة؛ الأمر الذي
ي�ساعد الطلبة على البعد عن امل�شكالت والت�صدي لها بفاعلية ،كما
ي�ساعد الطلبة على تخفيف القلق ،وحتويله �إىل هدوء وت�أمل ،وم�شاعر
الر�ضى عند مواجهة �أحداث احلياة ال�ضاغطة التي قد تواجهه يف
حياته اليومية.
جدول ()15
نتائج اختبار  t-testللعينات المستقلة للتعرف إلى الفروق بين درجات طلبة المرحلة الثانوية
في أساليب مواجهة الضغوط النفسية تبعًا لمتغير النوع

البعد

النوع العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

حل امل�شكالت

ذكر

232

4.121

.674

واملواجهة الن�شطة

�أنثى

323

4.212

.693

الدعم وامل�ساندة

ذكر

232

3.871

.774

االجتماعية

�أنثى

323

3.679

.919

ذكر

232

3.544

.860

�أنثى

323

3.241

1.059

التجنب والفكاهة

ذكر

232

3.834

.694

والإنكار

�أنثى

323

3.910

.785

املواجه الدينية

ذكر

232

4.189

.757

والروحانية

�أنثى

323

4.460

.614

التفريغ االنفعايل

قيمة t

م�ستوى
الداللة

-1.553

.121

2.592

.010

3.582

.000

-1.183

.237

-4.646

.000

قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  553عند مستوى داللة 1.96 = 05.

يتبينّ من اجلدول (َّ � )15أن م�ستوى الداللة لأ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط النف�سية الآتية (حل امل�شكالت واملواجهة الن�شطة ،التجنب
والفكاهة والإنكار) كانت �أكرب من م�ستوى الداللة املقبول يف
الدرا�سة وهو ( .05قيمة  tاملح�سوبة �أقل من قيمة  tاجلدولية) بينما
الأ�ساليب التالية (الدعم وامل�ساندة االجتماعية ،التفريغ االنفعايل،
املواجهة الدينية والروحانية) كانت م�ستوى داللتها �أقل من .05
 ،مما يعني �أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف
متو�سطات درجات طلبة املرحلة الثانوية يف �أ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط النف�سية (حل امل�شكالت واملواجهة الن�شطة ،التجنب
والفكاهة والإنكار) تب ًعا للنوع ،وتوجد فروق جوهرية ذات داللة
�إح�صائية يف متو�سطات درجات طلبة املرحلة الثانوية يف �أ�ساليب
مواجهة ال�ضغوط النف�سية الآتية (الدعم وامل�ساندة االجتماعية،
التفريغ االنفعايل ،املواجهة الدينية والروحانية) تب ًعا للنوع ل�صالح
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أ .مفيد أحمد أحمد
د .سمية اخلليفة املهدي

الذكور يف (الدعم وامل�ساندة االجتماعية ،والتفريغ االنفعايل)،
ول�صالح الإناث يف �أ�سلوب (املواجهة الدينية والروحانية) ،ويعزو
ذكورا �أو �إناثًا
الباحثان تلك النتيجة �إىل � َّأن الطلبة �سواء كانوا
ً
يلج�ؤون �إىل حل امل�شكالت ،والتي تت�ضمن جمموعة العمليات التي
يقوم بها الطلبة ،م�ستخدمني املعلومات واملعارف التي �سبق لهم
� ْأن تعلموها ،واملهارات التي اكت�سبوها يف التغلب على املواقف
ب�شكل جديد وغري م�ألوف ،وال�سيطرة عليه ،والو�صول �إىل حل له
من خالل بع�ض اخلطوات ،وهذه اخلطوات هي ال�شعور بامل�شكلة
وحتديدها وحتليل امل�شكلة ،وجمع البيانات املرتبطة بها ،واقرتاح
احللول لها ،ودرا�سة احللول املقرتحة ،والتنب�ؤ بالنتائج ،واملواجهة
الن�شطة ،والتي تتمثل يف القيام ب�أفعال حمددة ملواجهة امل�شكلة
وفعال ،وحماولة معرفة املزيد عن املوقف
ب�شكل موجه ومبا�رش ّ
امل�سبب للم�شكلة ،والبحث عن اجلانب الإيجابي يف امل�شكلة ،وو�ضع
احتماالت عديدة للتغلب على امل�شكلة ،والتخطيط حلل امل�شكلة
وااللتزام بالتنفيذ ،واالهتمام بكل ما يتعلق بامل�شكلة ،واال�ستفادة
من اخلربات ال�سابقة ،وطريقة التجنب والتي تت�ضمن املجهودات
ال�سلوكية للتهرب من امل�شكلة �أو جتنبها ،فالطالب يتخيل نف�سه
يف مكان �آخر ،ويتمنى �إمكانية تغيري ما يحدث ،ويرجو � ْأن تنتهي
�رسي ًعا.
بالن�سبة (للدعم وامل�ساندة) ،جند � َّأن الذكور يركزون على
احل�صول على امل�شورة والن�صائح واملعلومات ،وردود الأفعال
والتغذية الراجعة من الأفراد املحيطني بهم ،واال�ستعانة مبحيطهم
االجتماعي من املتخ�ص�صني؛ ملحاولة فهم امل�شكلة وحلها ،وهكذا
جند � َّأن الذكور قادرون على تغيري �أفكارهم حول املوقف ال�ضاغط،
وذلك مبحاولة ر�ؤية اجلوانب الإيجابية ،والتعامل مع امل�شكلة
ب�صورة عقالنية وواقعية.
�أما (التفريغ االنفعايل) ،فنجد � َّأن الذكور يحاولون خف�ض
توترهم وقلقهم من خالل التعبري عن م�شاعرهم ال�سلبية ،مما
ي�ساعدهم على عدم انزعاجهم ،وال�شعور باالرتياح وعدم ال�ضيق،
و�إ�شغال النف�س �أثناء الأزمات وال�صعوبات ب�أفعال �أخرى حتى
ي�رصفوا �أنف�سهم عن التفكري يف م�شاكلهم ،وتقليل �شعورهم
بال�ضغوط النف�سية.
�أما (املواجهة الدينية والروحانية) ،فقد كانت ل�صالح الإناث،
فهي تت�ضمن حماولة الطالبات للبحث عن مواجهة تلك ال�ضغوط من
خالل التوجه واللجوء �إىل اهلل بالدعاء وطلب العون ،وترديد الأدعية،
والإكثار من �أداء �صالة النافلة والعبادات واال�ستغفار للتخفيف من
الإح�سا�س بال�ضغوط النف�سية لديهن.
فالإناث وح�سب طبيعتهم الف�سيولوجية عادة ما ي�ضعفن �أكرث
�أمام ال�ضغوطات ،مما يجعلهن يحاولن مواجهة تلك ال�ضغوطات
وحلظات ال�شعور بال�ضعف ،باللجوء �إىل الأدعية وطلب العون من اهلل،
�أما الذكور وعلى الرغم من �أنهم بنف�س االنتماء الديني للإناث� ،إال �أن
لديهم قدرات �أكرب على حتمل ال�ضغوطات والعمل ب�أ�سبابها ،ونادراً
ما يلج�ؤون يف حلظات ال�ضعف �إىل اجلانب الروحاين والديني.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

بال�صف الأول الثانوي العام .جملة الرتية اخلا�صة ،جامعة الزقازيق،
كلية علوم الإعاقة والت�أهيل ،مركز املعلومات الرتبوية والنف�سية والبيئية،
(.138 - 83 ،)24

التوصيات واملقرتحات:
�أولاً  :التو�صيات :يف �ضوء ما تو�صل �إليه من نتائج يف هذه
الدرا�سة ،يو�صي الباحثان بالآتي:
1 .1الت�أكيد على �أهمية تعزيز م�ستوى الروح املعنوية لدى
الطلبة داخل مدار�سهم وخارجها من خالل �إك�سابهم مهارات
مواجهة ال�ضغوط النف�سية.
2 .2قيام مديري املدار�س الثانوية بعقد لقاءات دورية
مفتوحة بينهم وبني الطلبة بهدف رفع الروح املعنوية ،وحتديد
م�صادر ال�ضغوط النف�سية لدى الطلبة ،والعمل على حل امل�شاكل
امل�سببة لها ،وبالتايل احلد منها.
3 .3تقدمي احلوافز واملكاف�آت الت�شجيعية للطلبة؛ لتعزيز الروح
املعنوية.
�4 .4إجراء برامج �إر�شادية وتدريبية لتعزيز �أ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط النف�سية لدي الطلبة.
ثان ًيا :املقرتحات:
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج البحث احلايل ،يقرتح الباحثان
القيام باملزيد من البحوث والدرا�سات الآتية:
�1 .1إجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول العالقة بني
مفاهيم نف�سية �أخرى ،مثل (املرونة النف�سية ،الثقة بالنف�س ،ال�صمود
النف�سي ،فاعلية الذات ،جودة احلياة ،بع�ض ال�سمات ال�شخ�صية)
و�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية.
�2 .2إجراء درا�سات بهدف قيا�س م�ستوى الروح املعنوية لدى
كل من املعلمني والطلبة يف املراحل الدرا�سية املختلفة.
�3 .3إجراء درا�سة مقارنة بني الطلبة يف املرحلة الثانوية
وطلبة اجلامعات يف م�ستوى الروح املعنوية و�أ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط النف�سية.

قائمة املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر واملراجع العربية:
 الأقراع ،ال�سيد م�صطفي راغب .)2016( .مدى �إ�سهام بع�ض ا�سرتاتيجيات
املواجهة يف التنب�ؤ باالغرتاب النف�سي لدى املراهقني بدولة الكويت .رابطة
الأخ�صائيني النف�سيني امل�رصية.94 - 73 ،)1(15 ،
 بديعة ،واكلي� .)2013( .أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى املكتئبني.
ر�سالة دكتوراة غري من�شورة ،جامعة �سطيف ،ق�سم علم النف�س ،اجلزائر.
 بركات ،كفى كمال �أحمد .)2019( .الأمناط القيادية ال�سائدة لدى مديرات
املدار�س اخلا�صة يف لواء عني البا�شا وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمات،
درا�سات -العلوم الرتبوية ،اجلامعة الأردنية.323 - 307 .3)46( ،
 البطو�ش ،خالد عودة اهلل و�سالمة ،كايد حممد .)2020( .الروح املعنوية
لدى معلمي املدار�س الثانوية احلكومية يف جنوب الأردن من وجهة
نظرهم ،اجلمعية الأردنية للعلوم الرتبوية ،املجلة الرتبوية الأردنية،3)5( ،
.352 - 330
 بلبل ،ي�رسا �شعبان .)2018( .الذكاء الناجح وعالقته با�سرتاتيجيات
مواجهة ال�ضغوط الأكادميية لدى الطلبة املتفوقني درا�س ًيا والعاديني

 تركي� ،أمل �سليمان� .)2004( .أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط عند ال�صحيحات
وامل�صابات باال�ضطرابات النف�سج�سمية “ال�سيكو�سوماتية” درا�سة مقارنة.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود.
 تاللوة ،حممود �أحمد .)2009( .تقدير الذات وعالقته ب�أ�ساليب مواجهة
�أحداث احلياة ال�ضاغطة لدى معلمي وكالة الغوث يف ال�ضفة الغربية.
ر�سالة ماج�ستري ،جامعة القد�س ،فل�سطني.
 حدة ،يو�سفي .)2013( .ال�صالبة النف�سية وعالقتها با�سرتاتيجيات
املواجهة لدى عينة من طالبات اجلامعة :درا�سة ميدانية بجامعة احلاج
خل�رض -باتنة .جملة درا�سات ،جامعة عمار ثليجي بالأغواط117 ،24 ،
 .147 حكيمة� ،آيت حمودة .)2006( .دور �سمات ال�شخ�صية وا�سرتاتيجية املواجهة
يف تعديل العالقة بني ال�ضغوط النف�سية وال�صحة النف�سية واجل�سدية،
ر�سالة دكتوراة غري من�شورة ،كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،جامعة
زائر ،اجلزائر.
 احلوا�س� ،أحمد �صالح �سليمان� .)2016( .أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية
عرب مراحل عمرية خمتلفة لدى طالب املرحلة الثانوية وطالب املرحلة
اجلامعية مبدينة حائل .املجلة الرتبوية ،جامعة �سوهاج ،كلية الرتبية،
.41 - 2 ،45
 الزعبي ،خالد حممود ومقابلة ،عاطف يو�سف� .)2018( .أمناط تفوي�ض
ال�سلطة لدى القادة الإداريني وعالقته مب�ستوى الروح املعنوية للعاملني
معهم .جملة امل�شكاة للعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،جامعة العلوم
الإ�سالمية العاملية.307 - 271 ،)2(5 ،
 زكي� ،أ�سماء يحيى عزت وجالل الدين� ،رشيف على حممد .)2018( .الروح
املعنوية وعالقتها بال�صمود النف�سي لدى العبي ال�سباحة .جملة بحوث
الرتبية ال�شاملة ،كلية الرتبية الريا�ضية للبنات ،جامعة الزقازيق،)1( ،
.267 - 146
 الزهراين ،عبد الوحد بن �سعود .)2020( .درجة ممار�سة ر�ؤ�ساء الأق�سام
الأكادميية بجامعة الباحة للقيادة التحويلية وعالقتها مب�ستوى الروح
املعنوية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س من وجهة نظرهم .جملة كلية الرتبية،
جامعة بور �سعيد.71 - 1 ،)29( ،
 �سامل ،هامن �أحمد وحجازي� ،إح�سان �شكري .)2018( .حتديد الذات
وعالقته بكل من وجهة ال�ضبط وا�سرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط لدى طلبة
الثاين الثانوي العام والفني .درا�سات تربوية وفنية ،جامعة الزقازيق،
كلية الرتبية.266 - 163 ،)99( ،
 �سعد� ،أحمد عبد املعطي حممد .)2019( .اجلانب النف�سي والعاطفي
يف خطاب القائد �أبى عمار ،ودوره يف رفع الروح املعنوية لدى ال�شعب
الفل�سطيني ،جملة جامعة اال�ستقالل للأبحاث ،جامعة اال�ستقالل ،عمادة
البحث العلمي والدرا�سات العليا.38 - 1،1)4( ،
 �رشيف ،ليلى� .)2003( .أ�ساليب مواجهة ال�ضغط النف�سي وعالقتها بتعظيم
ال�شخ�صية (�أ ،ب) لدى �أطباء اجلراحة (القلبية والع�صبية والعامة) ،ر�سالة
دكتوراة ،جامعة دم�شق� ،سوريا.
 ال�رشيف ،مر�شدي .)2008( .م�صادر ال�ضغط املهني و�أ�ساليب التعامل لدى

84

 مفيد أحمد أحمد.أ
 سمية اخلليفة املهدي.د




























الروح املعنوية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظات غزة

Al-Aqra. M. (2016). The extent to which some coping strategies
contribute to predicting psychological alienation among
adolescents in the State of Kuwait. Egyptian Psychologists
Association, 15(1), 73-94.
Al-Battoush, K.,et al. (2020). Morale among public secondary
school teachers in southern Jordan from their point of view,
The Jordanian Association for Educational Sciences, The
Jordanian Educational Journal, (5), 330-352.
Al-Feki, A. (1994). School Administration and Contemporary,
Garyounis University Publications, Benghazi.
Al-Hawas, Ahmed Saleh Suleiman. (2016). Methods of coping
with psychological stress across different age stages among
secondary school and university students in the city of Hail.
Educational Journal, Sohag University, College of Education,
45, 2-41.
Ali, T & Abdel-Khaleq, Sh,. (2018). Methods of coping with
psychological stress as an entrance to recovery from anxiety
disorder among university students who were injured by
war in Libya. Journal of Scientific Research in Education,
Ibn Shams University, Girls’ College of Arts, Sciences and
Education, 13(19), 516-537.
Allaqi, M. (2007). Administration. Analytical study of
administrative jobs and decisions, Jeddah, Saudi Arabia,
Jeddah Library.
Al-Najjar, J. (2020). Orientation strategies and mental
alertness as predictors of orientation toward life in persons
with motor disabilities. Unpublished Master’s Thesis, College
of Education, Al-Aqsa University, Gaza, Palestine.
Al-Zahrani, A. (2020). The degree to which the heads of
academic departments at Al-Baha University practice
transformational leadership and its relationship to the level of
morale of faculty members from their point of view, Port Said
University, Journal of the College of Education, (29), 71-1.
Al-Zoubi, K. (2018). Patterns of delegation of authority to
administrative leaders and its relationship to the level of
morale of their employees. Al-Mishkat Journal for Humanities
and Social Sciences, International University of Islamic
Sciences, 5(2), 271-307
Askar, A. (2003). Life stresses and methods of coping with
them. 3rd Edition: Dar Al-Kitab Al-Hadith, Cairo.
Badia, W. (2013). Methods of coping with psychological
stress among depressed people. Unpublished PhD thesis,
University of Setif, Department of Psychology, Algeria.
Barakat, K. (2019). The prevailing leadership styles among
the principals of private schools in the Ain Al-Basha district
and their relationship to the morale of female teachers,
Studies - Educational Sciences, University of Jordan, (46)3.
Bulbul, Y. (2018). Successful intelligence and its relationship
to strategies for coping with academic stress among
academically superior and ordinary students in the first year
of general secondary school. Al-Tariah Private Journal,
Zagazig University, Faculty of Disability and Rehabilitation
Sciences, Educational, Psychological and Environmental
Information Center, (24), 83-138.
Fadel, F. (2012). Methods of coping with stressful daily life
events for outstanding and academically behind university
students. Journal of Social Sciences, 40(3), 37-65.
Hadda, Y. (2013). Psychological hardness and its relationship
to coping strategies among a sample of university students: a
field study at the University of Hajj Lakhdar - Batna. Dirasat
Journal, Ammar Thaleji University, Laghouat, 24, 117-147.
Hakima, A. (2006). The role of personality traits and
confrontation strategy in modifying the relationship between
psychological stress and mental and physical health,

. جامعة اجلزائر، ر�سالة ماج�ستري.اجلراحني
 ا�سرتاتيجيات مواجهة �أحداث احلياة ال�ضاغطة.)2020( . عبد اهلل، عبد اهلل
 درا�سة ميدانية على عينة:وعالقتها بالأمن النف�سي لدى ال�شباب املتمر�س
، جملة املحرتف.من ال�شباب اجلزائي تالميذ الثالثة ثانوي وطالب اجلامعة
.164 - 137 ،)19(6 ،معهد علوم وتقنيات الن�شاطات البدنية والريا�ضية
 مفهوم الذات وعالقته ب�أ�ساليب.)2012( . حممد ال�سيد، عبد الوهاب
. درا�سة على معلمي املرحلة الإعدادية مبحافظة قنا:مواجهة ال�ضغوط
.148 - 105 ،)1(22 ،جملة درا�سات نف�سية
: القاهرة:3 ط. �ضغوط احلياة و�أ�ساليب مواجهتها.)2003( . علي، ع�سكر
.دار الكتاب احلديث
 درا�سة حتليلية للوظائف. الإدارة.)2007( . مدين عبد القادر، عالقي
. مكتبة جدة، ال�سعودية، جدة،والقرارات الإدارية
 �أ�ساليب.)2018( . �شادية �أحمد، طارق الها�شمي وعبد اخلالق، على
مواجهة ال�ضغوط النف�سية كمدخل للتعايف من ا�ضطراب القلق لدى الطالب
، جملة البحث العلمي يف الرتبية.اجلامعيني م�صابي احلرب يف ليبيا
516 ،)19(13 ، كلية البنات للآداب والعلوم والرتبية،جامعة عنب �شم�س
.537  دار الراتب: بريوت. علم النف�س الع�سكري.)1999( . عبد الرحمن، عي�سوي
.اجلامعية
 �أ�ساليب مواجهة �أحداث احلياة اليومية.)2012( . فهمي ح�سان، فا�ضل
 جملة العلوم.ًال�ضاغطة لدى طالب اجلامعة املتفوقني واملت�أخرين درا�سيا
.65 - 37،)3(40 ،االجتماعية
 من�شورات، الإدارة املدر�سية واملعا�رصة.)1994( . عبد امل�ؤمن، الفقي
. بنغازي،جامعة قاريون�س
 �أ�س�سه وتطبيقاته، تدري�س الرتبية الإ�سالمية.)1987(  حممد، جماور
. دار القلم: الكويت.الرتبوية
 �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط لدى طالب.)2020( . ح�سن خليل، حممد
 جملة البحث العلمي.املرحلة الثانوية وعالقتها بجودة احلياة والتفا�ؤل
6 ، جامعة عني �شم�س، كلية البنات للآداب والعلوم والرتبية،يف الرتبية
.264 - 230 ،)21(
A-(

 العوامل املزاجية الكيا�سكال.)2011( . عبد اهلل جاد، حممود
 جملة كلية.) و�إ�سهامها يف �سلوك املخاطرة و�أ�ساليب املواجهةTEMPS
.82 - 9 ،)1(35 ، جامعة عني �شم�س،الرتبية

 ا�سرتاتيجيات املوجهة واليقظة العقلية.)2020( . جودت عاطف، النجار
.كمنبئات بالتوجه نحو احلياة لدى اال�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركية
. فل�سطني، غزة، جامعة الأق�صى، كلية الرتبية،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة

: املصادر واملراجع العربية مرتمجة إىل اللغة اإلجنليزية:ًثانيا




85

Abdel-W, Mohamed, El. (2012). Self-concept and its
relationship to methods of coping with stress: a study on
middle school teachers in Qena Governorate. Journal of
Psychological Studies, 22(1), 105-148.
Abdullah, A. (2020). Strategies for coping with stressful life
events and their relationship to psychological security among
schooled youth: a field study on a sample of criminal youth,
third year secondary school students and university students.
Professional Journal, Institute of Science and Techniques of
Physical and Sports Activities, 6(19), 137-164.

م2022  آب- )39(  العدد- )13(  اجمللد- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية




emotions: A history of changing outlooks. Annual review of
psychology, 44(1), 1-22
Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and
Coping. New York: Springer Publishing Company.
Navarro-Leal, M. A., & Salinas-Escandón, J. M. (2018).
Teachers and Education for Global Citizenship in a Mexican
University. Bulgarian Comparative Education Society.




















unpublished Ph.D. thesis, Algeria.
Issawy, A. (1999). Military psychology. Beirut: University
Salary House.
Mahmoud, A. (2011). Laquiascal Mood Factors (A-TEMPS)
and their Contribution to Risk-taking Behavior and Coping
Styles. Journal of the College of Education, Ain Shams
University, 35 (1), 9-82.
Muhammad, O, Sabf, R and Suleiman, Sana, M. (2020).
Methods of coping with stress among secondary school
students and their relationship to quality of life and optimism.
Journal of Scientific Research in Education, Girls’ College of
Arts, Sciences and Education, Ain Shams University, 6(21),
230-264.
Mujawar, M. (1987). Teaching Islamic soil, its foundations
and educational applications. Kuwait: Dar Al-Qalam.
Saad, A. (2019). The psychological and emotional aspect of
the speech of the leader Abu Ammar and his role in raising
the morale of the Palestinian people. Al-Istiqlal University
Journal of Research, Al-Istiqlal University, 4(1), 1-38.
Salem, H. (2018). Self-identification and its relationship to
each of the point of control and strategies for coping with
stress among students of the second secondary general
and technical. Educational and Artistic Studies, Zagazig
University, Faculty of Education, (99), 163-266.
Sharif, M. (2008). Sources of professional pressure and
methods of dealing with surgeons. Unpublished Master’s
Thesis, University of Algiers.
Sherif, L. (2003). Methods of coping with psychological stress
and its relationship to personality (A, B) among doctors of
surgery (cardiac, neurological and general), unpublished
doctoral thesis, Damascus University, Syria.
Talalawa, M. (2009). Self-esteem and its relationship to
methods of coping with stressful life events among UNRWA
teachers in the West Bank. Unpublished Master’s Thesis, AlQuds University, Palestine.
Turki, A. (2004). Methods of coping with stress in healthy
women and women with psychosomatic disorders, a
comparative study. Unpublished Master’s Thesis, College of
Education, King Saud University.
Zaki, A and Jalal, Sh. (2018). Morale and its relationship to
psychological resilience among swimming players. Journal of
Comprehensive Education, College of Physical Education for
Girls, Zagazig University, 1,146-267.

: املصادر واملراجع األجنبية:ًثالثا









86

Al.hantouchi, A., G. (2016) The leadership patterns of
secondary school leaders in the governorate of Qurayyat
and their teacher moral relation, from their point of view.
International Journal of consultation and Training. Jordan,
(12)s, 32-47.
Hantool, A. I. M ,(2017). The level of morale and It’s relation
to some variables among the teacher of general education
schools in southern border in Saudi Arabia, International
Educational Group for Consultancy and Training, Jordan,
(5), 86-104.
Helvik, S., Bjorklof, G., Corazzinlgk, K., Selback, G., Lak, J.,
Ostbye, T.,& Engedal, K.,(2016).Are Coping Strategies And
Locus Of control Orientation associated with health Quality
of life in older adults with and without depression?, Journal
of Gerontology And Geriatrics, 64, 130-137.
Khasawneh, M. A. S. (2021). The level of morale among
teachers of learning disabilities in English language in Irbid,
Jordan. Journal La Edusci, 2(3), 29-36.
Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to the

