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األزهريةالمرونة النفسية وعالقتها بمواجهة الضغوط المهنية لمعلمي المعاهد       

 المستخلص:

هددددال الدةاسدددة تلدددع التعدددرة علدددع المروندددة النفسدددية لمعلمدددي المعاهدددد األزهريدددة 

مواجهددددة الضددددغوط المهنيددددة لددددديه ، واسددددت دم ببمنطقددددة الةددددرقية األزهريددددة، وعالقتهددددا 

يعتمددددد علددددع دةاسددددة الجدددداهرو قمددددا  وجددددد اددددي الواقدددد ، الباحددددم المددددنهج الو ددددفي الدددد   

العالقدددة ابة باطيدددة بدددين متغيدددراا الدةاسدددة، والفدددرو  وو دددفها و دددفا دقيقدددا،  واي ددداد 

بددددين الدددد قوة واتنددددات اددددي  لددددا المتغيددددراا، واي دددداد الفددددرو  اددددي مواجهددددة الضددددغوط 

بدداختالة دةجددة الفددرد اددي المرونددة النفسددية، أمددا عددن م تمدد  الدةاسددة ات ددو  مددن معلمددي  

األول لعددددام المعاهددددد األزهريددددة بمنطقددددة الةددددرقية ، البددددالر عدددددده  اددددي الف دددد  الدةاسددددي 

( معلمدددددا ومعلمدددددة، واسدددددت دم الباحدددددم مقيدددددا  المروندددددة النفسدددددية 120) 2019/2020

تعددددداد/ الباحددددم، ومقيددددا  مواجهددددة الضددددغوط المهنيددددة تعددددداد/ الباحددددم، وقددددد أ هددددرا 

بدددددين  0.01نتدددددادج الدةاسدددددة وجدددددود عالقدددددة اة باطيدددددة موجبدددددة و اا دبلدددددة اح دددددادية 

ووجدددود ادددرو   اا دبلدددة اح دددادية بدددين المروندددة النفسدددية ومواجهدددة الضدددغوط المهنيدددة،  

الددد قوة واتندددات ادددي المروندددة النفسدددية ل دددالف اتندددات، قمدددا وجددددا ادددرو   اا دبلدددة 

اح ددادية بددين الدد قوة واتنددات اددي الضدددغوط المهنيددة ل ددالف اتنددات، و بددين أ  قددال مدددن 

التفدددا ل، والتف يدددر ابي دددابي ،وال دددالبة النفسدددية ينبددده بالقددددةو علدددع مواجهدددة الضدددغوط 

% للتف يدددددددددر 6% للتفدددددددددا ل، 90% ) 0,98المهنيدددددددددة  بنسدددددددددبة مسددددددددداهمة اجماليدددددددددة  

 % لل البة النفسية(.2ابي ابي،

مواجهددددة الضدددددغوط المهنيددددة لمعلمددددي المعاهدددددد  -: المروندددددة النفسدددديةالكلمااااام المفتا يااااة

 األزهرية.

Abstract: 

        This study aimed to identify of the relationship between  

Psychological Resilience and   Coping occupational Stress of Azhar 

institute teachers at Sharkya Governorate, The main sample consists 

of (120) teachers, (70) were males and (50) were females, aged 

arranged (35-59) from year 2019/2020. The researcher used 

Psychological Resilience scale (prepared by the researcher). Coping 

occupational Stress (prepared by the researcher). The statistics of 

study were independent sample "T" Test -Person correlation  

Coefficient and Bi direction covariance analysis. analysis stepwise 

Regration. The study results revealed the following: There is a 

statistically significant positive correlation relationship between 
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Psychological Resilience and Coping occupational Stress and There is 

a statistically significant differences at the significance level (0,01)  

between male and female in Psychological Resilience Coping and 

occupational Stress toward for female. It was also found that the 

Psychological Resilience can be predicted through positive thinking, 

Psychological hardiness and Optimism. 

Key Words: Psychological Resilience- Coping occupational 

Stress  

 مقدمـــــــــة:

  تلدددل المهدددن ادددي طبيعتهدددا مدددن حيدددم طريقدددة األداا، والمسددد ولياا، وابدواة، 

والنتدددادج المتر بدددة علدددي سدددلو  الفدددرد   ددداه أدواةه ومسددد وليا ه المهنيدددة والددد   يدددؤد  الدددي 

الضدددغوط، اهندددا  مهدددن  تميدددط بانهدددا  اا طبيعدددة  دددا طة،  اي ددداد دةجددداا متبايندددة مدددن

ومهددددن اخددددر  ليسددددل قدددد لا. ويواجدددده األاددددراد اددددي هدددد ا الع ددددر أ دددد اب م تلفددددة مددددن 

الضددددغوط  ومددددن م ددددادة متعددددددو، قاألسددددرو والعمدددد  والدةاسددددة والضددددغوط ابجتماعيددددة 

لدددد   وابنفعاليددددة والماديددددة وأحدددددات الحيدددداو الةدددداقة ومنغ دددداا الحيدددداو اليوميددددة، األمددددر ا

جعددد  بعدددء علمددداا الدددنفه يطلقدددو  عليددده ع دددر القلدددض والضدددغوط النفسدددية وت ا و دددعنا 

ادددي ابعتبددداة أ  مهندددة التددددةيه مدددن أهددد  المهدددن ادددي الم تمعددداا الحدي دددة، تب أنهدددا  عتبدددر 

اددي مقدمددة المهددن الضددا طة، بدد   عددد  األمددر تلددع  طايددد  ددغوطها بةدد   مسددتمر بحيددم 

ن المعلددد  والطالدددل ، والعمليدددة التعليميدددة أ دددبف هددد ا الضدددغر يةددد   خطدددرا يهددددد قددد  مددد

 جمعاا.

ويعدددد المعلددد  بم ابدددة ح دددر الطاويدددة ادددي العمليدددة التعليميدددة، ت  يعتبدددر هدددو العن دددر   

األساسدددي، والمدددؤار ايهدددا والددد    تضددداال أمدددام أهميتددده بددداقي العنا دددر التدددي  ددددخ  ادددي 

ل  وبتلدددا  لدددا العمليدددة مدددن منددداهج و نجيمددداا و يرهدددا، ومدددن هندددا قاندددل العنايدددة بدددالمع

المةددد الا التدددي  عوقددده عدددن القيدددام بددددوةه الحيدددو  ادددي هددد ه العمليدددة، وبدددالر   مدددن  لدددا 

ادددم  مهندددة التعلدددي   عدددد مدددن أق دددر المهدددن التدددي  سدددبل  دددو را نفسددديا وقلقدددا واجهدددادا ع دددبيا 

للمعلددد  بسدددبل المةددد الا وال دددعوباا والضدددغوط التدددي يتعدددر  لهدددا ادددي مهنتددده بةددد   

( وزمدددال ه علدددع أ  مهندددة التعلدددي  هدددي Snyder,2000عدددام ، ويؤقدددد ماي ددد  سدددنا يددددة )

أم المهدددن، آلنهدددا   سدددبض جميددد  المهدددن ، قمدددا أنهدددا  عتبدددر الم ددددة األساسدددي الددد   يمدددد 

المهددددن األخددددر  بالعنا ددددر البةددددرية المؤهلددددة علميددددا واجتماعيددددا وانيددددا وأخالقيددددا، ولقددددد 

والتددي ادددي و ددفل مهنددة التدددةيه بننهددا مددن أق ددر المهدددن ال دميددة معاندداو مددن الضددغوط، 

حالددددة اسددددتمراةها، وبمسدددداعدو بعددددء العوامدددد  األخددددر ، امنهددددا  ددددؤار سددددلبا علددددع قدددددةو 

المعلدد  علددع اببت دداة، وعلددع مددد   ددعوةه بالر ددا عددن مهنتدده، ومددد   ددعوةه بالسددعادو 
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اددي عملدده واددع حيا دده، وهددو مددا يددؤد  تلددع ا ددابته باتحبدداط والالمبددابو، وينتهددع ابمددر 

النفسدددي قاسدددت ابة سدددالبة لضدددغوط المهندددة، وللجدددروة  بم دددابته بحالدددة  سدددمع ابحتدددرا 

 ال حية  المحيطة به.

قمددددا  عددددد مواجهددددة  ددددغوط العمدددد  مددددن المو ددددوعاا المهمددددة التددددي اهددددت  بهددددا 

البدداح و  اددي م ددابا عدددو اددي التربيددة وعلدد  الددنفه، لمددا لدده مددن انع اسدداا سددلبية علددي 

لمنبهددداا البي يدددة الم تلفدددة األادددراد وا  اهدددا ه  وأدادهددد  ادددي العمددد  والتدددنار بدددالم يراا وا

وهدد ه الضددغوط جعلددل الفددرد يعدديق اددي حالددة قلددض و ددو ر وانفعددال، ممددا أاددر اددي  ددحته 

وجسدددده وبالتدددالي انع ددده علدددي مهدددام و يفتددده وعالقتددده مددد  العددداملين معددده ادددي المؤسسدددة 

 (. 60، 2005)خالد عبادو، 

وهددد ه الضدددغوط  تطلدددل مسدددتو  مر فددد  مدددن المروندددة النفسدددية والتدددي  عدددد مدددن 

لمفددداهي  التدددي  دددر بر باتي ابيدددة ادددي الة  دددية، اهدددي  عمددد  علدددع مقاومدددة األاددداة السدددلبية ا

لألحددددات الضدددا طة، ووقايدددة ال دددحة، و حفيدددط األداا الفعدددال علدددع الدددر   مدددن الجدددروة 

(  اددددددددددي ) أحمددددددددددد ال ددددددددددماد ، واددددددددددايط Maddi,etal.,1998,78-79الضددددددددددا طة )

 (.114، 2007الط بع،

الم ونددداا الرديسدددية المتممدددة لل دددحة النفسدددية  هددد ا و عدددد المروندددة النفسدددية احدددد 

وهدددي  لعدددل دوةا أساسددديا ادددي قددددةو األادددراد علدددي مواجهدددة الةددددادد والمواقدددل الضدددا طة، 

الددددي أ  األاددددراد المتمتعددددين بالمرونددددة النفسددددية أق ددددر  William 2016,35)ويةددددير )

أو  اي ابيدددة عندددد مواجهدددة الضدددغوط والةددددادد وب ا دددة  لدددا التدددي  دددر بر بطبيعدددة مت دددرةو

( علدددي أ  المروندددة النفسدددية 22، 2013)محمدددد سدددعيد،    ددداد أ    دددو  يوميدددة، وقدددد أقدددد

أحدددد الم ونددداا النفسدددية المهمدددة التدددي  م دددن الفدددرد مدددن اهددد  نفسددده واهددد  اآلخدددرين وبالتدددالي 

سدددهولة الت يدددل مددد  المواقدددل الم تلفدددة، والتغلدددل علدددي النتدددادج السدددلبية للضدددغوط و دددبر 

ط، والعمددد  بفاعليدددة ادددي دوة نجدددرو واقعيدددة لمحددددداا الدددنفه عندددد التعدددر  لتلدددا الضدددغو

 الموقل الضا ر.

ويم دددن اعتبددداة ال دددالبة النفسدددية بم ابدددة عامددد  مهددد  لتحقيدددض المروندددة النفسدددية، 

اال دددالبة لهدددا أهميدددة ق دددو  ألداا الفدددرد و دددحته النفسدددية ادددي  دددوا الجدددروة المتغيدددرو 

ةاا ال دددالبة  سددده  مدددن حولددده واألحددددات الضدددا طة التدددي  دددؤار عليددده، وأ   نميدددة مهدددا

اددددي  نميددددة المرونددددة النفسددددية وهدددد ا مددددا أقد دددده نتددددادج دةاسددددته علددددي عيندددداا واسددددعة اددددي 

 (.Maddi, 2005, 50المداة  والم ان  والةرقاا والمؤسساا )

و وجددددد العديددددد مددددن الدةاسدددداا التددددي  عتبددددر ال ددددالبة النفسددددية بعددددد مددددن أبعدددداد 

وندددة النفسدددية وهددد ه الدةاسددداا المروندددة النفسدددية، بددد  عامددد  هدددام مدددن عوامددد   حقيدددض المر

(، )محمددددد 2011( ، )سدددديد البهدددداص، Conner and Davidson, 2003م دددد  )

( الددددي ال ددددالبة الة  ددددية 57، 2011(، بينمددددا  نجددددر )امددددال ابا ددددة،2011البحيددددر ، 
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بننهددددا مددددن المتغيددددراا ابي ابيددددة ودالددددة علددددي مقاومددددة الضددددغوط والةددددعوة باألزمدددداا 

فدددا  علدددي ال دددحة النفسدددية وال سدددمية مددد  وجدددود وابحبددداط، وهدددي عامددد  مسددداعد ادددي الح

دااددد  داخلدددي لتحقيدددض  ا ددده وام انا ددده للنمدددو والتطدددوة ويتوقددد  ال فدددااو لمواجهدددة األزمددداا ، 

 و ةم  ال البة الة  ية علي الضبر وابلتطام والتحد  والمرونة النفسية.

 عددددي   ومدددن الم ونددداا األساسدددية األخدددر  للمروندددة النفسدددية مدددا يةددداة اليددده بالقددددةو علدددي

التف يددددر، امددددن السدددده  أ  يقدددد  ابنسددددا  اددددي الضدددديض وال دددددة ابنفعددددالي حددددال مواجهتدددده 

لمتاعددل أو م دداعل وأحدددات  ددادمة بدد  قددد ي دد  األمددر بددالبعء الددي مددا يسددميه أهدد  

ابخت دددداص باتحسددددا  باليددددن  بدددد  والع ددددط المددددتعل  بااتقدددداد الفعاليددددة والحيويددددة وهنددددا 

ه نفسددديا، وعليددده  دددن ي األهميدددة الوقاديدددة للمروندددة ةبمدددا ي تدددل لبنسدددا  بنفسددده  دددهادو واا ددد

النفسدددية بو دددفها خا دددية أو سدددمة    دددية  م دددن مدددن يتمتددد  بهدددا مدددن ابحتفدددا   بتفا لددده 

واستبةددداةه واندااعددده نحدددو المسدددتقب  بتوقددد  لألاضددد  والنجدددر الدددي مدددنبا األحددددات نجدددرو 

السددددلبية   فا ليددددة، وقدددد  هدددد ا متوقددددل علددددي قدددددةو ابنسددددا  علددددي  غييددددر أنمدددداط التف يددددر

والتو يددددل ابي ددددابي لقدةا دددده الة  ددددية ولم ددددادة المسدددداندو والدددددع  اددددي البي ددددة التددددي 

 (.29-28، 2013يعيق ايها )محمد أبو حالوو، 

( أ  ال ددددالبة  عتبددددر أساسددددا لمرونددددة الفددددرد أاندددداا Maddi, 2013ويددددر  )

الضدددغوط، ت  يدددر  أ  المروندددة  عندددي  حقيدددض ابداا ال يدددد ب دددحة جيددددو ة ددد  الجدددروة 

لضددا طة ويددر  أيضددا أ  ال ددالبة يم ددن أ   علدد  مددن خددالل بددرامج التدددةيل علددي حدد  ا

المةدددد الا والمسدددداندو ابجتماعيددددة ممددددا يدددددع  قدددددةو الفددددرد علددددي ان دددداز العمدددد  المددددتقن 

ب فدددااو وا قدددا . وهدددي بددد لا  عدددد م ددددةا للمقاومدددة وال دددمود والوقايدددة مدددن اآلاددداة التدددي 

دية لألادددراد. وأ  األادددراد األق دددر  دددالبة  حدددداها الضدددغوط علدددي ال دددحة النفسدددية، وال سددد

أقدددد   عر ددددا للضددددغوط وأنهدددد  أق ددددر  ددددمودا وان ددددازا و ددددبطا داخليددددا قمددددا يتميددددطو  

 بالمرونة والنةاط والمبادأو والواقعية. 

يتضددف ممدددا سدددبض أ  المروندددة النفسددية  عدددين الفدددرد علدددع الت يددل البنددداا مددد  أحددددات الحيددداو 

  دددية  دددديدو ابحتمدددال يسدددتطي  أ  يقددداوم الضدددا طة والمؤلمدددة، و  لدددض نمطدددا مدددن الة

الضدددغوط وي فدددل مدددن سااةهدددا السدددلبية لي ددد  تلدددع مرحلدددة التواادددض، وينجدددر الدددع الحا دددر 

والمسدددتقب  بنجدددرو ملؤهدددا ابمددد  والتفدددا ل ، و  لدددو حيا ددده مدددن القلدددض وابقت ددداب، و  دددبف 

 ةدود أاعاله م اب لالستحسا .

 مشكلة الدراسة:

وياا م تلفدددة مدددن  دددغوط العمددد  والمةددد الا ت   عدددر  المعلمدددين اليدددوم لمسدددت

التددددي  بعتهددددا نتي ددددة للتطددددوةاا التددددي دخلددددل اددددي م ددددابا الحيدددداو الم تلفددددة مددددن اددددوةو 

اب  ددددابا ودخددددول الت نولوجيددددا اددددي م ددددابا التعلددددي  الم تلفددددة، والتددددي  رقددددل سادددداةا 

نفسدددية واجتماعيدددة واقت دددادية، انع سدددل سدددلبا علدددي مسدددتو  ادادهددد  وقيدددامه  بالواجبددداا 
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لمهددام التعليميددة الملقدداو علددي عددا قه ، والتددي  ددؤد  اددي أ لددل ابحددوال تلددع حددابا مددن وا

 اب طراب والقلض وابحباط والتعل ال سمي والنفسي.

وت   دددددعوة الباحدددددم بمةددددد لة البحدددددم مدددددن خدددددالل عملددددده بالمعاهدددددد األزهريدددددة     

  والتدددددةيل  أدة  خاللهددددا مددددا يعانيدددده معلمددددي المعاهددددد األزهريددددة مددددن  ددددغوط مهنيددددة

خددددالل مماةسددددته  لمهنددددة التدددددةيه، األمددددر الدددد   يددددؤار سددددلبا علددددي  ددددحته  ال سددددمية، 

والنفسدددية، ويعدددو   دددوااقه  النفسدددي والمهندددي وهددد ا مدددا أقد ددده الدةاسدددة ابسدددتطالعية التدددي 

( معلمدددا ومعلمدددة مدددن معلمدددي العلدددوم العربيدددة 60قدددام بهدددا الباحدددم علدددي عيندددة عدددددها )

ة تداة ددددي  ددددر  و ددددرب الطقددددازيض مم لددددة اددددي  والةددددرعية وال قاايددددة بالمعاهددددد ابزهريدددد

)معهدددد ال دددفوو النمدددو جي بندددين، معهدددد ال دددفوو النمدددو جي اتيددداا، معهدددد السددداداا ب، 

معهدددد الطقدددازيض ع، معهدددد اتيددداا بندددي عدددامر ب، معهدددد قفدددر أبوجبددد  ع. ت( مدددن خدددالل 

اتجابددة علددي سددؤال مقتددر : مددا هددي الضددغوط المهنيددة التددي  تعددر  لهددا ااندداا مماةسددة 

ة التعلدددي  بالمعهدددد  و لدددا بهددددة التعدددرة علدددي م دددادة الضدددغوط المهنيدددة لدددديه  وقدددد مهنددد

ا دداةا النتددادج عددن  عدددد م ددادة الضددغوط المهنيددة للمعلدد  بددين سددلو  الطددالب ، و دددنع 

المسددددتو  األخالقدددددي  والتعليمدددددي، و دددددنع الدااعيدددددة للتعلدددددي  ،و ددددغوط زمدددددالا العمددددد ، 

تلدددع ةو  التعددداو ، و بدددادل ال بدددراا، قالتددددخ  ادددي  ددد و  بعضددده  الدددبعء، واباتقددداة 

وجمددددود المندددداهج، ونقددددب اددددرص التدددددةيل لددددبعء المددددواد التعليميددددة، وقلددددة اتم اندددداا 

والوسددداد . و دددغوط متعلقدددة بتقددددير المهندددة ونجدددرو الم تمددد  للتعلدددي  األزهدددر ، و ددددنع 

 م انة مهنة التدةيه مقاةنة بالمهن األخر .

قدةاسددددة تيلددددي ادددداةب، و ددددونع  وقدددد بينددددل بعددددء البحددددوت والدةاسدددداا السددددابقة 

(Eli Tharp, Toni, 2005, 127 أ  األادددراد  و  المروندددة النفسدددية المر فعدددة  )

يتمتعدددو  بدةجدددة عاليدددة مدددن التواادددض المهندددي والر دددا الدددو يفي، وأنهددد  أق دددر انددددماجا ادددي 

و ددددادفه ، وأقدددد  ا ترابددددا اددددي بي ددددة العمدددد ،  ويتمتعددددو  بقدددددةو عاليددددة علددددع مواجهددددة 

األادددراد  و  المروندددة النفسدددية  المن فضدددة هددد  أقددد  قددددةو علدددي  الضدددغوط، علدددع ع ددده

 مواجهة  غوط العم ، وابداا الو يفي بفاعلية. 

ادددالمعل  أحدددد محددداوة العمليدددة التعليميدددة، لددد لا ادددا   دددحته النفسدددية وال سدددمية      

ينبغدددي النجدددر اليهدددا بعدددين ابعتبددداة مدددن أجددد  الو دددول الدددي مدددردود م مدددر لهددد ه العمليدددة. 

اهرو  ددغوط العمدد  لددد  المعلمددين بالعديددد مددن العوامدد  منهددا مددا يت دد  ببي ددة و ددر بر  دد

العمددد  قح ددد  سددداعاا العمددد ، زيدددادو عددددد الح دددب، قلدددة دااعيدددة الطدددالب للدددتعل ، قلدددة 

انضددددباطه ، قلددددة اددددرص الترقيددددة، ان فددددا  العادددددد المدددداد  للمهنددددة، النجددددرو ابجتماعيددددة 

قدددرةاا الدةاسدددية، والتحضدددير اليدددومي للمعلددد ، ق اادددة عددددد التالميددد  ادددي الف ددد ، طدددول الم

للددددةو  واعدددداد ابمتحانددداا و  دددحيحها ومنهدددا مدددا يت ددد  بجدددروة خاةجيدددة وهددد ا مدددا 

(. لددد لا يدددر  الباحدددم 2000(،  و)عيسدددي ةاقدددي ،2000أقد ددده دةاسدددة )يطيدددد سدددوةطي،
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أ  ااتقدددداد المعلدددد  للمرونددددة النفسددددية يم ددددن أ  يددددؤد  تلددددع اسددددتنطاة بدددددنع وانفعددددالي، قددددد 

اب ددددطا  الف ددددر  والنفسددددي للمعلدددد ، ويددددؤار بالسددددلل علددددع أداا واجبا دددده يعددددو   حقيددددض 

المهنيدددة علدددع الوجددده األقمددد ، ومدددن مجددداهره عددددم ابهتمدددام بالتالميددد ، ونقدددب الدااعيدددة، 

وعدددددم الت يددددل مدددد  أحدددددات الحيدددداو، واألداا النمطددددي، والعالقدددداا السددددلبية مدددد  الددددطمالا 

بعدددة واجبددداا التالميددد ، وعددددم ابطدددالع والتالميددد ، وعددددم ابهتمدددام بمعدددداد الددددةو  أو متا

علدددع اب  اهددداا الحدي دددة ادددي التددددةيه والةدددعوة باتنهدددا  البددددني والنفسدددي، وعددددم  فهددد  

الطدددالب وابحسدددا  بمةددد ال ه ، وق دددرو التددد مر مدددن ابو ددداع الحيا يدددة والمهنيدددة. ممدددا 

وط داددد  الباحدددم تلدددع الدددربر ادددي الدةاسدددة الحاليدددة بدددين المروندددة النفسدددية ومواجهدددة الضدددغ

المهنيدددة للمعلمدددين علدددع اعتبددداة أ  الة  دددية ابنسدددانية وحددددو مت املدددة ت ا حددددت خلددد  ادددي 

 أحد جوانبها أار بالسلل علع ال وانل ابخر . 

 ومن هذا المنطلق تحددم مشكلة البحث فيما يلي:

هدددد   وجددددد عالقددددة اة باطيددددة موجبددددة  اا دبلددددة اح ددددادية بددددين المرونددددة النفسددددية،   -1

 نية لمعلمي المعاهد األزهرية.ومواجهة الضغوط المه

هددد   وجدددد ادددرو   اا دبلدددة اح دددادية بدددين الددد قوة واتندددات ادددي المروندددة النفسدددية  -2

 لمعلمي المعاهد األزهرية .

هددد   وجدددد ادددرو   اا دبلدددة اح دددادية بدددين الددد قوة واتندددات ادددي مواجهدددة الضدددغوط  -3

 المهنية لمعلمي المعاهد األزهرية.

ة دو   يرهددددا بمواجهددددة الضددددغوط المهنيددددة هدددد   نبدددده بعددددء أبعدددداد المرونددددة النفسددددي -4

 لمعلمي المعاهد األزهرية.

 أهداف الدارسة: 

 هدددددة الداةسددددة تلددددع التعددددرة علددددع المرونددددة النفسددددية  وعالقتهددددا بمواجهددددة الضددددغوط  

 المهنية لمعلمي المعاهد األزهرية، ويتفرع منه األهداة الفرعية التالية: 

 المعاهد األزهرية.ال ةل عن مستو  المرونة النفسية لمعلمي  -1

 ال ةل عن مستو  الضغوط المهنية لمعلمي المعاهد األزهرية. -2

معرادددة العالقدددة بدددين المروندددة النفسدددية ومواجهدددة الضدددغوط المهنيدددة لمعلمدددي المعاهدددد  -3

 األزهرية.

وتندددات( ادددي المروندددة النفسدددية لمعلمدددي  -ال ةدددل عدددن الفدددرو  بدددين ال نسدددين ) قدددوة -4

 المعاهد األزهرية.

وتندددات( ادددي مواجهدددة الضدددغوط المهنيدددة  -بدددين ال نسدددين ) قدددوة ال ةدددل عدددن الفدددرو  -5

 لمعلمي المعاهد األزهرية.

 أهمية الدارسة:

   من أهمية الدةاسة الحالية :
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 سددداعد علدددع  وجيددده انتبددداه المعلمدددين الدددع أهميدددة المروندددة النفسدددية و نايرا هدددا ابي ابيدددة  -1

 علع م تلل جوانل الة  ية.

ن الف دددر  مدددن خدددالل مماةسدددة التف يدددر اتي دددابي  سددده  ادددي ابة قددداا بمسدددتو  المعلمدددي -2

 اي  تع مناحي حيا ه .

  ساعد علع خفء الضغوط المهنية لمعلمي األزهر الةريل. -3

قمدددا  نبددد  أهميدددة الدةاسدددة مدددن أهميدددة الف دددة التدددي يتعامددد  معهدددا وهدددع ا دددة المعلمدددين،  -4

وحدد  ولمددا لهدد ه الف ددة  مددن أهميددة قبيددرو اددي تعددداد جيدد  قددادة علددع  حمدد  المسدد ولية  

 المة الا، ومن ا  وجل ابهتمام بها اي قااة الم ابا.

 مصطلحام الدراسة: 

 المرونة النفسية:

هددددي عمليددددة التوااددددض ال يددددد والمواجهددددة ابي ابيددددة للةدددددادد، ال دددددماا، الن بدددداا، أو    

الضددددغوط النفسددددية العاديددددة التددددي  يواجههددددا البةددددر، م دددد  المةدددد الا ابسددددرية، مةدددد الا 

رين، المةدددددددد الا ال ددددددددحية ال طيددددددددرو،  ددددددددغوط العمدددددددد  العالقدددددددداا مدددددددد  ابخدددددددد

ِ(ApA,2002.) 

ويعراهددددددا الباحددددددم اجراديددددددا بننهددددددا: قدددددددةو الفددددددرد علددددددع مواجهددددددة الضددددددغوط   

وال دددددعوباا، والدددددتح   بقدة ددددده علدددددع  فسدددددير م ريددددداا ابمدددددوة، وا  دددددا  القدددددراةاا 

ل المناسدددبة و  دددوين عالقددداا اجتماعيدددة، والت يدددل اتي دددابي مددد  الحيددداو و دددعوةه بالتفدددا 

والسددددعادو بهددددل الو ددددول لحالددددة مددددن التددددواز  النفسددددي بعددددد انتهدددداا األزمددددة. و قددددا  

المرونددددة النفسددددية اجراديددددا بالدةجددددة التددددي يح دددد  عليهددددا المعلدددد  اددددي مقيددددا  المرونددددة 

 النفسية المست دم اي الدةاسة.

 مواجهة الضغوط المهنية:

يق دددددد بمواجهدددددة الضدددددغوط المهنيدددددةس م موعدددددة الوسددددداد  واألسددددداليل التدددددي 

يسدددت دمها الفدددرد لمواجهدددة الضدددغوط والت يدددل معهدددا. أوهدددي ال هدددود التدددي يبددد لها الفدددرد 

للسدددديطرو علددددع ، أو خفددددء أو  حمدددد  المطالددددل الداخليددددة وال اةجيددددة التددددي  تسددددبل بهددددا 

 .(2012خالد العبدلي،المواقل الضا طة )

ويعراهدددا الباحدددم اجراديدددا بننهدددا: م موعدددة مدددن األحددددات والمواقدددل الضدددا طة التدددي     

يتعددددر  لهددددا المعلمددددو ، و ةدددد   لددددديه  نوعددددا مددددن عدددددم ابسددددتقراة، وحالددددة مددددن عدددددم 

الر دددا لعددددم قددددة ه  علدددع  حمددد  ومواجهدددة متطلبددداا المهندددة و عدددامله  مددد  المعطيددداا 

الم تلفدددة التدددي يتعر دددو  لهدددا، و دددؤار بددددوةها علدددع  دددوااقه  النفسدددي وأدادهددد  المهندددي. 

معلدددد  اددددي مقيددددا  الضددددغوط المهنيددددة قمددددا  قددددا  بالدةجددددة ال ليددددة التددددي يح دددد  عليهددددا ال

 المست دم اي الدةاسة.
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  دود الدراسة:

 أوال:  المحددام البشرية )عينة الدراسة(:

  تم   حدود الدةاسة ايما يلي:

 ناولددددددل الدةاسددددددة المرونددددددة النفسددددددية وعالقتهددددددا  بمواجهددددددة الحاااااادود المو ااااااوعية:  -

 الضغوط المهنية لمعلمي المعاهد األزهرية.

طبقدددددل الدةاسدددددة ادددددي الف ددددد  الدةاسدددددي األول للعدددددام الدةاسدددددي  الزمانياااااة:الحااااادود  -

2019/2020 

 طبقل الدةاسة اي معاهد منطقة الةرقية األزهرية. الحدود المكانية: -

عينددددة مددددن معلمددددي ومعلمدددداا المعاهددددد األزهريددددة بمنطقددددة الةددددرقية  الحاااادود البشاااارية: -

 األزهرية. 

 الدراسام السابقة:

 ولت المرونة النفسية:المحور األول: دراسام تنا

 (:Tugade et al., 2004دراسة تي وجاد وآخرون )

هدال الدةاسة تلع معراة العالقة بين المرونة النفسية والمةاعر ابي ابية، ولقد 

ا ضف أ  المةاعر ابي ابية  سه  اي جودو الحالة النفسية و طيد من مرونتها النفسية مما 

ال ادمة بة   أق ر ااعلية، ل ا االمةاعر اتي ابية لها اوادد يؤهلها لمواجهة أحدات الحياو 

 حية علي ال س . ولقد  و لل الدةاسة أ  استرا ي ياا مواجهة الضغوط التي  عتمد علي 

ابنفعابا أاض  اي  قوية المرونة النفسية وزيادو قدةو الفرد علي الت يل م  الم ادل 

 واألزماا.

 (:Eli Tharp, Toni,2005دراسة ايلى ثارب تونى)

هدال الدةاسة تلع البحم عن عوام  الر ا الو يفي وعالقته باستمراة المعل  أو 

انسحابه من العم ، والمتم لة اي الدع  اتداة ، والتو ر النفسي بسبل سوا سلو  الطالب، 

 ومد  ابلتطام المهني، والعمر، والعوام  النفسية المبا رو و ير المبا رو، وأسفرا نتادج

الدةاسة تلع التنقيد علع دوة العوام  النفسية والة  ية اي  قب  المواقل الضا طة 

وال ا ة بالعالقة بين المعل  والطالب، قما أقدا نتادج الدةاسة علع دوة المرونة النفسية 

اي مساعدو المعلمين علع  قب  الضغوط المر بطة بالعم ، وقيل  سه  اي زيادو ال مود 

ا يساعده علع  حقيض القدة ال ااي من الر ا الو يفي ال   يضمن النفسي للمعل  مم

 استمراةه اي العم .

 (:Cheng and Cheung, 2005دراسة شينج وشيونج )

بعنوا  العملياا المعراية ال امنة وةاا المرونة اي مواجهة الضغوط. والتي هدال 

معراية ونفسية،  الي بحم قيل ي وغ األاراد استرا ي ياا المواجهة للضغوط بمرونة

و لا بمحد  المد  اليابانية، وأ هرا النتادج أ  المةاةقين ال ين  عاملوا بمرونة أقبر قا  
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لديه  القدةو علي التح   اي المواقل الع يبة أق ر، ب  وأ هروا  ح ما اي مواقل وحابا 

بمرونة أق  قا  ينجر تليها علي أنها ب يم ن السيطرو عليها، والمةاةقين ال ين  عاملوا 

يميلو  تلي است دام المطيد من الر د للموقل اقر بغء النجر عن خ ادب الجرة مما 

ب يساعد علي ح  ومواجهة المة لة، ه ه النتادج  ةير الي أ  األاراد الم تلفو  اي دةجة 

 المرونة المعراية ي تلفو  اي طبيعة العملياا المعراية، واألاراد ال ين  عاملوا بمرونة أعلي

 يقدمو  قدةو أقبر لح  المة لة من أول ا ال ين يتعاملو  بمرونة معراية أق . 

 (:Steinhardt and Dolbier, 2008دراسة ستينهاردم و دولبير )

هدة البحم الي  قيي  اعالية برنامج  دةيبي لتحسين استرا ي ياا المواجهة والمرونة النفسية 

أاناا زيادو الضغوط األقاديمية لد  طالب والعوام  الوقادية وخفء األعرا  المر ية 

( طالل من طالب ال امعة     قسيمه  عةواديا الي 64ال امعة، و  ونل عينة الدةاسة من )

( طالل و عر ل 33( طالل وم موعة  ابطة وعددها )31م موعة   ريبية وعددها )

 4يسي( و  ونل من الم وعة الت ريبية لبرنامج التدخ  النفسي التربو  )التعليمي أو التدة

جلساا جلسة ق  أسبوع مدو ق  جلسة ساعتين، و   است دام مقاييه المرونة النفسية 

وأساليل المواجهة والعوام  الوقادية و طبيقها اي القيا  القبلي والبعد ، بعد التطبيض 

أ هرا النتادج ح ول الم موعة الت ريبية علي أعلي دةجاا دالة اح اديا اي المرونة 

ية واسترا ي ياا المواجهة )قدةو عالية علي ح  المة الا وان فا  ابنطواا( النفس

والعوام  الوقادية )التناير ابي ابي و قدير ال اا والقيادو ال ا ية( وأق  دةجاا اي األعرا  

المر ية )قنعرا  ابقت اب والتناير السلبي وأعرا  الضغر النفسي( اي القيا  البعد  

الضابطة، وه ه النتادج  ةير الي اعالية البرنامج اي زيادو المرونة مقاةنة بالم موعة 

 النفسية واداةو الضغوط النفسية والوقاية منها لد  طالب ال امعة.

 (:Angl, 2008دراسة انجل )ِ

هدددددددال الدةاسددددددة تلددددددع معراددددددة العالقددددددة بددددددين ابجهدددددداد وابحتددددددرا  النفسددددددي      

علمددددي المددددداة  ال انويددددة ،وقددددام الباحددددم وال ددددالبة النفسددددية والدددددع  ابجتمدددداعي لددددد  م

بفحدددب أادددر المتغيددددراا السددد انية مدددن ناحيددددة اح دددادية، وأسدددفرا نتددددادج الدةاسدددة عددددن 

وجددددود عالقددددة اة باطيددددة  اا دبلددددة اح ددددادية بددددين ال ددددالبة النفسددددية وابجهدددداد النفسددددي 

وابحتددددرا  النفسددددي، ووجددددود جددددطا قبيددددر مددددن التبدددداين اددددي مسددددتوياا ابحتددددرا ، قمددددا 

قددددا  اا دبلددددة اح ددددادية  عددددط  ل دددد  متغيددددراا العمددددر، ومسددددتو  التعلددددي ، وجدددددا ارو

وسدددنواا الدددطواب، وأابتدددل النتدددادج أ  قلدددة انضدددباط الطدددالب وقلدددة دااعيدددته  للتعلدددي  هدددي 

 الم دة الرديسي المسبل لبجهاد لد  المعل .

 (:Souri and Hasanirad, 2011دراسة سوري وهازنيراد )

قددددة بددددين المرونددددة النفسددددية والتفددددا ل وجددددودو الحيدددداو هدددددال الدةاسددددة الددددي معراددددة العال

( طالدددل حيدددم قدددا  414النفسدددية لدددد  طدددالب قليدددة الطدددل، و  وندددل عيندددة الدةاسدددة مدددن )
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(. و ددد  اسدددت دام مقيدددا  ةايدددل ل دددودو الحيددداو 191( وعددددد ابندددات )213عددددد الددد قوة )

 ( ومقيدددددا  قوندددددوة ديفيدسدددددو  للمروندددددة النفسدددددية واختبددددداة التوجدددددهRSPWBالنفسدددددية )

نحدددو الحيددداو لةددداير وقددداةار ، وأ هدددرا النتدددادج أ  المروندددة النفسدددية قدددادةو علدددي التنبدددؤ 

ب دددودو الحيددداو النفسدددية والتفدددا ل وأ هدددرا النتدددادج أيضدددا أ  جدددودو الحيددداو النفسدددية  تدددنار 

 بسماا الة  ية م   المرونة النفسية والتفا ل.

-Reuben, Rebecca & Moonدراساااة ريباااين ناااجن وريبكااااأنجن وماااون هاااو)

Ho,2012:) 

هددددال الدةاسدددة تلدددع التعدددرة علدددع عوامددد  المروندددة النفسدددية ومدددا  ةدددمله مدددن م ونددداا     

م دددددد  )التف يددددددر اتي ددددددابي، ال ددددددمود، وال ددددددالبة( وعالقتهددددددا بمواجهددددددة الضددددددغوط، 

وابمدددرا  النفسدددية المتم لدددة ادددي القلدددض، وابقت ددداب، والغضدددل، والعددددوا ، و لدددا علدددي 

و دددد  اسددددت دم المددددنهج الو ددددفي،  و و ددددلل نتددددادج ( مراهقددددا ، 119عينددددة م ونددددة مددددن )

الدةاسدددددة تلدددددع ا  التف يدددددر ابي دددددابي لددددده  دددددناير دال اح ددددداديا علدددددع القلدددددض والضدددددغوط 

والغضددددل والعدوانيددددة، قمددددا  و ددددلل النتددددادج تلددددع أ  التف يددددر ابي ددددابي سدددداعد عينددددة 

 البحم علع مواجهة الضغوط ومواجهة حابا القلض وابقت اب.

 (:Thakur and Chawla,2016)دراسة تكور وتشاوال 

هددددال الدةاسدددة الدددع التعدددرة علدددع الفدددرو  ادددي مسدددتو  ال دددالبة النفسدددية بدددين الددد قوة 

 40( معلمدددددا ومعلمدددددة ) 200وابندددددات مدددددن المعلمدددددين، و  وندددددل عيندددددة الدةاسدددددة مدددددن )

ادددي الهندددد،  معلمدددة( مدددن المتددددةبين ادددي قليددداا التربيدددة ادددي مقاطعدددة لودياندددا 160معلمدددا، 

وأ هدددرا نتدددادج الدةاسدددة الدددع وجدددود ادددرو  دالدددة اح ددداديا ادددي مسدددتو  ال دددالبة النفسدددية 

 بين المعلمين المتدةبين  بعا للنوع ابجتماعي ول الف ال قوة.

 تعقيب على الدراسام التي  تناولت المرونة النفسية:

 ة ما يلي:يتضح من مراجعة الدراسام السابقة التي تناولت متغير المرونة النفسي

وجدددد الباحدددم أ  هددد ه الدةاسددداا اختلفدددل مدددن حيدددم الهددددة الددد   مااان  ياااث الهااادف:  

( تلدددع معرادددة العالقدددة بدددين Angl, 2008 سدددعع تلدددع  حقيقددده  اهددددال دةاسدددة ان ددد  )ِ

ابجهددداد وابحتدددرا  النفسدددي وال دددالبة النفسدددية والددددع  ابجتمددداعي لدددد  المعلمدددين، أمدددا 

( هددددال الدددع التعدددرة علدددع Thakur and Chawla,2016دةاسدددة  ددداقوة و ةددداوب )

الفددددرو  اددددي مسددددتو  ال ددددالبة النفسددددية بددددين الدددد قوة وابنددددات مددددن المعلمددددين. ودةاسددددة 

-Reuben, Rebecca and Moonةبددددوبين نددددج، وةيبي ددددا أنددددج، ومددددو  هددددو )

Ho,2012)  هددددال الدةاسدددة تلدددع احدددب العالقدددة بدددين عوامددد  المروندددة ومدددا  ةدددمله مدددن

ابي، ال دددددمود، وتعدددددادو المحاولدددددة( وبدددددين المواجهدددددة م ونددددداا م ددددد  )التف يدددددر اتي ددددد

والت ندددل، والقلدددض، الضدددغوط، الغضدددل، والعدوانيددددة، وادددي دةاسدددة دولبيدددر وسددددينهاةدا 

(Steinhardt and Dolbier, 2008 هدددددة البحددددم الددددي  قيددددي  اعاليددددة برنددددامج )
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 ددددةيبي لتحسدددين اسدددترا ي ياا المواجهدددة والمروندددة النفسدددية والعوامددد  الوقاديدددة وخفدددء 

 ألعرا  المر ية أاناا زيادو الضغوط األقاديمية لد  الطالب.ا

: مددددن خددددالل اسددددتعرا  بعددددء الدةاسدددداا السددددابقة التددددي  ناولددددل ماااان  يااااث العينااااة 

المروندددة النفسدددية وجدددد أ  معجددد  الدةاسددداا احتدددوا عينا هدددا علدددع م موعدددة قبيدددرو الح ددد  

 Reuben, Rebeccaمددن األاددراد قمددا اددع دةاسددة ةوبددين نج،وةيب دداأنج، ومددو  هددو )

and Moon-Ho,2012( ودةاسدددددددة  ددددددداقوة و ةددددددداوب )Thakur and 

Chawla,2016 )200  معلمدددا ودةاسدددة(Souri and Hasanirad, 2011  وندددل  

( طالبدددا. وادددع المقابددد  هندددا  دةاسددداا اسدددت دمل عينددداا  دددغيرو م ددد  دةاسدددة 414مدددن )

اسدددة (   وندددل عيندددة الدةSteinhardt and Dolbier, 2008دولبيدددر وسدددينهاةدا )

 ( طالل من طالب ال امعة.64من )

مددددن خددددالل اسددددتعرا  بعددددء الدةاسدددداا السددددابقة التددددي  ناولددددل  ماااان  يااااث االدوام :

المرونددددة النفسدددددية وجدددددد أ  معجددددد  الدةاسدددداا اسدددددت دمل أدواا م تلفدددددة افدددددي  دةاسدددددة 

( مقدددداييه المرونددددة Steinhardt and Dolbier, 2008دولبيددددر وسددددينهاةدا )

والعوامددد  الوقاديدددة و طبيقهدددا ادددي القيدددا  القبلدددي والبعدددد ، و  النفسدددية وأسددداليل المواجهدددة

(  اسددددت دمل Souri and Hasanirad, 2011اددددي دةاسددددة سددددوة  وهددددازنيراد )

( ومقيددددددا  قونددددددوة ديفيدسددددددو  للمرونددددددة RSPWBمقيددددددا  جددددددودو الحيدددددداو النفسددددددية )

 النفسية.

ونددددة ا فقددددل معجدددد  الدةاسدددداا تلددددع أ  األ دددد اص الدددد ين لددددديه  مرماااان  يااااث النتااااا ج:  

نفسددية مر فعددة هدد  أول ددا األ دد اص الدد ين لدددديه  القدددةو علددع ا بدداع أسدداليل تي ابيددة ادددي 

دولبيددددر وسددددينهاةدا  مواجهددددة أحدددددات الحيدددداو الضددددا طة قمددددا قددددا   لددددا اددددي دةاسددددة

(Steinhardt and Dolbier, 2008 أ ددداةا النتدددادج الدددي اعاليدددة البرندددامج ادددي )

ية والوقايددددة منهدددا لددددد  طددددالب ال امعددددة. زيدددادو المرونددددة النفسددددية واداةو الضدددغوط النفسدددد

وقددد لا أ هدددرا نتدددادج الدةاسدددة الدددع وجدددود ادددرو  دالدددة اح ددداديا ادددي مسدددتو  ال دددالبة 

النفسددددية بددددين المعلمددددين المتدددددةبين  بعددددا للنددددوع ابجتمدددداعي ول ددددالف الدددد قوة قمددددا اددددي 

(. بينمدددا ادددي دةاسدددة  ان ددد  Thakur and Chawla,2016دةاسدددة   دددوة و ةددداوب )

ِ(Angl, 2008 ن ددددد أ  قلددددة انضددددباط الطددددالب وقلددددة دااعيددددته  للتعلددددي  هددددي الم دددددة )

الرديسدددي المسدددبل لبجهددداد لدددد  المعلددد ، وادددي ودةاسدددة ةيبدددين ندددج، وةيب ددداأنج، ومدددو  

أ ددداةا نتاد هدددا تلدددع وجدددود  (Reuben, Rebecca and Moon-Ho,2012هدددو )

لدددل علدددي ادددرو  دالدددة اح ددداديا ل دددالف التف يدددر اتي دددابي قعامددد  وسدددير يسددده  ادددي التغ

 القلض والضغوط والغضل والعدوانية.
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 المحور الثاني: دراسام تناولت الضغوط المهنية:

 (:2003دراسة نضال ثابت )

هدال الدةاسة الي التعرة علي الفرو  اي  غوط العم  لد  المعلمين والمعلماا 

عينة اي محااجة  طو، والعالقة بين  غوط العم  واب  اه نحو مهنة التدةيه، و  ونل 

( معلما ومعلمة من المرحلتين، المرحلة األساسية، والمرحلة ال انوية اي 375الدةاسة من )

جمي  محااجاا  طو، وقد است دم الباحم استبانة  غوط العم  المدةسي من تعداده، 

(، وقد أو حل النتادج عن 1990ومقيا  اب  اه نحو مهنة التدةيه أعداد م د  حبيل )

سطاا دةجاا المعلمين والمعلماا اي الدةجة ال لية لضغوط العم  وجود ارو  بين متو

المدةسي ل الف المعلمين ال قوة، ووجود اة باط سالل بين  غوط العم  المدةسية 

واب  اه نحو مهنة التدةيه اي العينة ال لية، وعينتي المعلمين والمعلماا باست ناا  غر 

ن داب اي عالقته باب  اه نحو المهنة اي العينتين العالقة م  أولياا األموة، والتالمي  ل  ي 

 )ال لية، والمعلماا(.

 ,Zembylas and Papanastasion) ز  مددددبال  و بددددابني ستةددددندراسااااة  

2004:) 

هددددال الدةاسدددة الدددي  معرادددة العوامددد  األساسدددية التدددي  دددؤار علدددي الر دددا الدددو يفي أو 

الدةاسددة علددي عينددة مددن معلمددي عدددم الر ددا الددو يفي اددي الم ددال التعليمددي، وقددد طبقددل 

المرحلددددة اببتداديددددة وال انويددددة  ، وم موعددددة مددددن ابداةيددددين اددددي خمسددددة مندددداطض  عليميددددة 

( معلددد  ومعلمدددة واداة  و ددد  عقدددد مقدددابالا 449بقبدددرص، و  وندددل عيندددة الدةاسدددة مدددن )

( معلدددد  واداة ، و و ددددلل نتددددادج الدةاسددددة الددددي أ  م ددددادة ة ددددا المعلمددددين 52لعدددددد )

ب ادددي  قددددم الطلبدددة ادددي التح دددي  ابقددداديمي، والمةددداةقة ادددي  قددددم عدددن المهندددة  دددتل 

م تمعدددددا ه ، والتعددددداو  مددددد  الدددددطمالا، و حقيدددددض النمدددددو المهندددددي والتطدددددوة الدددددو يفي، 

والروا ددددل وسدددداعاا العمدددد ، ابجددددازاا الطويلددددة والعطدددد  الرسددددمية. أمددددا م ددددادة عدددددم 

الترقيدددداا، قلددددة الر ددددا الددددو يفي اهددددي مرقطيددددة نجددددام التعلددددي ، نجددددام  قيددددي  المعلمددددين و

 التقدير من الم تم ، مةاق  ابنضباط المدةسي عند الطلبة.

 (:Betoret, 2006دراسة بيتروم  ) 

هددددال الدددي دةاسدددة  مفهدددوم ال فدددااو ال ا يدددة عندددد المعلمدددين وقيفيدددة اسدددت دام اليددداا للتغلدددل 

علدددي التدددو ر والضدددغوط المهنيدددة وابحتدددرا  النفسدددي، ووجدددد أ  المعلمدددو  الددد ين لدددديه  

هددددوم ال فددددااو ال ا يددددة مر فدددد ، والدددد ين يسددددت دمو  وسدددداد  للتعامدددد  مدددد  التحدددددياا اددددي مف

م دددال العمددد  هدددو األقددد   دددو را واألق دددر دااعيدددة، ويبقدددو  اتدددرو أطدددول ادددي مهندددة التعلدددي  

وهدد  األقدد  احتراقددا وهنددا  دةاسددة مسددحية هامدده   ددر  قدد  أةبدد  سددنواا اددي الوبيدداا 

ا ادددي التربيدددة والتدددي اجريدددل ادددي عدددامي المتحددددو مدددن قبددد  المرقدددط الدددوطني لبح دددااا

( و دددملل اددددالت ا ددداا مددددن المعلمدددين )معلدددد  يبقدددي اددددي ال دمدددة، ومعلدددد  2004-2005)
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% مددددن المعلمددددين 19ينتقدددد  ويتحددددر ، ومعلدددد  يتددددر  المهنددددة(  ددددملل العينددددة مددددا نسددددبته 

ال ددددد الددد ين يمتل دددو  ادددالت سدددنواا مدددن ال بدددرو، و هدددر أ  حدددوالي عةدددرو ابة معلددد  

% مدددددن معلمدددددي السدددددنة األولدددددي خبدددددرو ي دددددنفو  علدددددي أنهددددد  36ه يةددددد لو  مدددددا نسدددددبت

متحرقددددو  أو مددددن الف ددددة التددددي  تددددر  التعلددددي ، وأ هددددرا الدةاسددددة أ  مددددن أسددددباب  ددددر  

مهندددة التعلدددي  العندددل ادددي المددددداة  وابداةاا التربويدددة  يدددر المناسدددبة و ددددعيفة ابداا، 

 وق لا عدم ة ا المعلمين عن مهنته .

 (:2007دراسة منى القناعى )

هددددال الدةاسدددة الدددع معرادددة الضدددغوط المهنيدددة وعالقتهدددا بالتوجددده نحدددو مهندددة التددددةيه 

( مدددن المعلمدددين 928لدددد  معلمدددي التعلدددي  العدددام بدولدددة ال ويدددل، وبلغدددل عيندددة الدةاسدددة )

والمعلمدددداا  واسددددت دم الباحددددم مقيددددا  الضددددغوط المهنيددددة، وقددددد  بددددين مددددن الدةاسددددة أ  

أساسدددية ادددي الضدددغوط المر بطدددة بطبيعدددة  الضدددغوط المهنيدددة لدددد  المعلمدددين  تم ددد  ب دددفة

العمدددد  ادددد  الضددددغوط المر بطددددة بسددددلو  الداةسددددين اضددددغوط عادددددد العمدددد  ادددد   ددددغوط 

المنددداهج الدةاسدددية وأخيدددرا الضدددغوط المهنيدددة لدددد  ابندددات مقاةندددة بالددد قوة قمدددا  دددطداد 

 لد  المعلمين ال ويتيين مقاةنة بالمعلمين الواادين.

 (:2009دراسة محمد البلوى)

دةاسددددة الددددع معراددددة أاددددر برنددددامج  دددددةيبي قدددداد  علددددع التح ددددين  ددددد الضددددغر هدددددال ال

واداةو الوقدددددل ادددددي خفدددددء  دددددغوط العمددددد  و حسدددددين ال فدددددااو ال ا يدددددة المدةقدددددة لدددددد  

( معلمدددا و ددد  302المعلمددين ادددي منطقددة ال دددوة بالسدددعودية، و  ونددل عيندددة الدةاسدددة مددن )

طة طبدددض علددديه  ( معلمدددا الدددع م مدددوعتين م موعدددة   ريبيدددة وم موعدددة  ددداب40 قسدددي  )

مقيدددا   دددغوط العمددد  ، ومقيدددا  ال فدددااو ال ا يدددة المدةقدددة، والبرندددامج التددددةيبي اعدددداد 

الباحدددم، وأ ددداةا نتدددادج الدةاسدددة الدددع ااعليدددة البرندددامج التددددةيبي ادددي خفدددء مسدددتو  

  غوط العم  وةا  مستو  ال فااو ال ا ية المدةقة لد  المعلمين.

 (:Fisher, 2011دراسة فيشر )

اسدددة الدددي دةاسدددة العوامددد  المدددؤارو علدددي الضدددغوط المهنيدددة وابحتدددرا  النفسدددي هددددال الدة

لدددددد  معلمدددددي المرحلدددددة ال انويدددددة، حيدددددم حاولدددددل الدةاسدددددة اختبددددداة الضدددددغوط المهنيدددددة 

وابحتددددرا  النفسددددي والمهدددداةاا الوقاديددددة للتعامدددد  مدددد  هدددد ه األمددددوة، و  ونددددل عينددددة 

لدةاسدددة الدددع أ  مسدددتوياا ( معلددد  ادددي المرحلدددة ال انويدددة و و دددلل ا400الدةاسدددة مدددن ) 

ابحتددددرا  النفسدددددي   تلددددل مدددددا بددددين المعلمدددددين  و  ال بددددرو والمعلمدددددين ال دددددد بدبلدددددة 

اح دددادية، ل دددن الفدددر  ادددي م دددال الضدددغوط المهنيدددة لددد    دددن دالدددة اح دددادية. و بدددين أ  

العوامددد  التدددي يتوقددد  أ   سدددبل الضدددغوط المهنيدددة مر بطدددة بسدددنواا ال بدددرو، وبي دددة العمددد  

دج الدةاسددددة الددددع أ  ابحتددددرا  النفسددددي مددددن المم ددددن أ  يسدددداه  اددددي قدددد لا  و ددددلل نتددددا

 اي اد الضغوط المهنية لد  المعلمين. 
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 تعقيب على الدراسام السابقة:

يتضاااح مااان مراجعاااة الدراساااام الساااابقة التاااي تناولااات متغيااار مواجهاااة الضاااغوط المهنياااة 

 ما يلي:

م الهددددة الددد   امدددن حيدددم الهددددة وجدددد الباحدددم هددد ه الدةاسددداا اختلفدددل مدددن حيددد -    

 سدددعع تلدددع  حقيقددده اهددددال بعدددء الدةاسددداا تلدددع معرادددة الضدددغوط المهنيدددة وعالقتهدددا 

(، بينمددددا هدددددال 2007بالتوجدددده نحددددو مهنددددة التدددددةيه قمددددا اددددي دةاسددددة )منددددع القندددداعي،

( Zembylas and Papanastasion, 2004) ز  مدددبال  و بدددابني ستةدددندراساااة 

الر ددددا الددددو يفي أو عدددددم الر ددددا الددددي  معراددددة العوامدددد  األساسددددية التددددي  ددددؤار علددددي 

 الو يفي اي الم ال التعليمي.

يعدددداني المعلمددددو  مددددن مسددددتوياا متفاو ددددة مددددن الضددددغوط المهنيددددة   تلددددل دةجتهددددا   - 

بددددددداختالة ال دددددددنه ل دددددددالف المعلمدددددددين ادددددددي بعدددددددء الدةاسددددددداا قدةاسدددددددة )نضدددددددال 

(،واددددي 2007(،ول ددددالف المعلمدددداا اددددي أخددددر   قدةاسددددة )منددددع القندددداعي،2003اابددددل،

راحددد  الددددنيا، سدددنواا ال بدددرو ل دددالف الف دددة األقددد  خبدددرو، والمرحلدددة الدةاسدددة ل دددالف الم

ح ددددة أسددددبوعيا، والمؤهدددد  العلمددددي  25والعددددلا التدةيسددددي ل ددددالف الف ددددة األق ددددر مددددن 

ل ددددالف حملددددة الماجسددددتير يليهددددا حملددددة الب ددددالوةيو  ، وقدددد لا العادددددد المدددداد  ل ددددالف 

ودةاسدددددة ز  مدددددبال  و بدددددابني  (،Fisher, 2011األقددددد  دخدددددال  قدةاسدددددة ايةدددددر )

 .(Zembylas and Papanastasion, 2004ستةن)

اختلفل م ادة مواجهة الضغوط المهنية التي يتعر  لها المعلمو  من دةاسة ألخر  -    

ول ن القاس  المةتر  بينها يتم   اي: الضغوط المتعلقة بعالقة المعل  بطالبه، وزمالده، 

وابداةو، وق رو المس ولياا المهنية، و راع وعل الدوة، وا  اهاا الم تم  نحو ه ه 

اة تلع بعء الم ادة البي ية والسياسية قما وةد اي دةاسة )منع القناعي، المهنة، بات ا

 Zembylas and (، ودةاسة 2006(، ودةاسة )عماد ال حلوا، ون ر ال حلوا،2005

Papanastasion, (، ودةاسة ايلع ااةب  ونع)(2004  ز  مبال  و بابني ستةنEli 

Tharp, Toni,2005.) 

وجددددود عالقددددة اة باطيددددة دالددددة اح دددداديا بددددين الضددددغوط، والت دددداه نحددددو  ددددر  المهنددددة -

 (.2011(، ودةاسة زياد الطحاينة)2007قدةاسة منع القناعي )

وجدددود ادددرو  ادددي متوسدددطاا دةجددداا المروندددة النفسدددية بدددين المعلمدددين والمعلمددداا ل دددا  

 ةددددداوب  ددددداقوة و الددددد قو  ددددداةو بمعندددددع أ  الددددد قر أق دددددر مروندددددة مدددددن اتندددددات قدةاسدددددة

(Thakur and Chawla,2016.) 

وجدددود عالقدددة سدددالبة بدددين  دددغوط مهنددددة التددددةيه وال دددحة النفسدددية قدةاسدددة  يوجدددداد -

 Steinhardt(، ودةاسددة سددتينهاةدا و دولبيددر )Tugade et al., 2004وسخددرو  )

and Dolbier, 2008 أ  أ   دددغوط مهندددة التددددةيه  دددؤد  تلدددع خفدددء مسدددتوياا ،)
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وقددد لا  ضددددعل األداا، و قلددد  الر دددا المهنددددي قدةاسدددة عمدددداد  ال دددحة النفسدددية للمعلدددد ،

 (.  2006ال حلوا، ون ر ال حلوا)

وباسدددتقراا الدةاسددداا والبحدددوت السدددابقة يالحددد  اهتمدددام العديدددد مدددن الدةاسددداا بالمروندددة 

النفسدددية قا  ددداه حدددديم  ددد  تابددداا ااعليتددده علدددي العديدددد مدددن المتغيدددراا المتعلقدددة بدددالنواحي 

ويدددددة، و قددددددير الددددد اا، والسدددددعادو الوجدانيدددددة، والت دددددوة الددددد هني، الديمو راايدددددة، والترب

والر ددددا الحيدددددا ي، والقلدددددض، والضددددغوط، والعدوانيدددددة ممدددددا يعددددطز قناعدددددة الباحدددددم ادددددي 

ابهتمدددام بددده ادددي البحدددم الحدددالي . ولقدددد اسدددتفاد الباحدددم مدددن الدةاسددداا والبحدددوت السدددابقة 

 نتادج.اي تاراا اتطاة النجر ، وبناا أدواا الدةاسة، ومناقةة ال

 فروض الدراسة:

 وجد عالقة اة باطية  اا دبلة اح ادية بين المرونة النفسية ومواجهة الضغوط  .1

 المهنية.

  وجد ارو   اا دبلة اح ادية ال قوة واتنات اي المرونة النفسية. .2

  وجد ارو   اا دبلة اح ادية ال قوة واتنات اي مواجهة الضغوط المهنية . .3

 .نة النفسية دو   يرها بمواجهة الضغوط المهنية نبه بعء أبعاد المرو .4

 منهج الدراسة وإجراءتها:

يتضددددمن هدددد ا الف دددد  و ددددفا لبجددددراااا المنه يددددة المتبعددددة اددددي الدةاسددددة الحاليددددة، مددددن 

حيدددم: مدددنهج الدةاسدددة، وم تمعهدددا وعينتهدددا، وبنددداا أدا دددي الدةاسدددة، والتحقدددض مدددن  دددوار 

راا الدةاسددددددة، وابسدددددداليل معددددددايير ال ددددددد  وال بدددددداا لهمددددددا، و حديددددددد خطددددددواا اجدددددد

 ابح ادية المست دمة اي معال ة بياناا الدةاسة للو ول تلع النتادج.

 أوال: منهج الدراسة:

يةددددير مددددنهج الدةاسددددة تلددددع ال يفيددددة أو الطريقددددة التددددي ا بعهددددا الباحددددم لدةاسددددة الجدددداهرو 

مو دددوع البحدددم، وعليددده اقدددد اسدددت دم الباحدددم ادددي هددد ه الدةاسدددة المدددنهج الو دددفي، الددد   

يعتمدددد علدددع دةاسدددة الجددداهرو قمدددا  وجدددد ادددي الواقددد ، وو دددفها و دددفا دقيقدددا،  واي ددداد 

العالقددددة ابة باطيددددة بددددين متغيددددراا الدةاسددددة، والفددددرو  بددددين الدددد قوة واتنددددات اددددي  لددددا 

المتغيدددراا، واي ددداد الفدددرو  ادددي مواجهدددة الضدددغوط بددداختالة دةجدددة الفدددرد ادددي المروندددة 

 النفسية.

 ثانيا: مجتمع الدراسة:

تمددد  الدةاسدددة مدددن معلمدددي المعاهدددد األزهريدددة بمنطقدددة الةدددرقية األزهريدددة ادددي يتم ددد  م 

 2019/2020العام الدةاسي 

 ثالثا: عينة الدراسة:

(  120طبدددض الباحدددم أدا دددي الدةاسدددة علدددع عيندددة الدةاسدددة ادددي  دددوة ها النهاديدددة مدددن ) 

 ( معلمة بالمعاهد األزهرية بمنطقة الةرقية األزهرية.50( معلما ،)70منه  ) 
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 بعا: أدوام الدراسة:را

تعداد الباحم ، وقد اعتمد الباحم اي تعداده علع ادبياا البحم  مقياس المرونة النفسية :

(، ومقيا  المرونة النفسية: 2010من دةاساا وأبحات سابقة،  قدةاسة محمد ع ما )

( ، وقام الباحم ب يا ة أبعاد 2012(، ) يحع  قوةو ، 2015تعداد/ اوقيه ة وا  )

ا المقيا  بما يتناسل م  مو وع الدةاسة وبي تها. بعد التنقد من  د  واباا واقرا

 ( عباةو  مقسمة علع االاة أبعاد .30المقيا  بالطر  ابح ادية المالدمة  والم و  من )

تعداد الباحم ، وقد اعتمد الباحم اي تعداده علع  مقياس مواجهة الضغوط المهنية: :

حات سابقة،  قمقيا  م ادة الضغوط المهنية تعداد / زياد ادبياا البحم من دةاساا وأب

(، و استبانة  غوط العم  لمعلماا المرحلة ال انوية تعداد منع العمر  ، 2011الطحاينة )

( .ومقيا   غوط مهنة التدةيه : تعداد /عماد ال حلوا، ون ر 2016ومحمد مرسي)

مقيا  بما يتناسل م  مو وع (، وقام الباحم ب يا ة أبعاد واقراا ال2006ال حلوا )

الدةاسة وبي تها. بعد التنقد من  د  واباا المقيا   بالطر  ابح ادية المالدمة  والم و  

 ( عباةو  مقسمة علع ستة أبعاد .54من )

 األساليب اإل صا ية:

، وه ه SPSSاعتمدا الدةاسة علع بعء األساليل ابح ادية، والتي  م لل اي نجام 

 األساليل هي:

 معام  اة باط بيرسو ، لتحديد ابة باط بين المتغيراا. -

 معام  ألفا قرو نباخ لحساب اباا ابدا ين. -

 sample T-test Independent اختباة -

 ANOVAاختباة  حلي  التباين  -

 عرض النتا ج ومناقشتها:

 أوال: نتيجة الفرض األول وتفسيره:

بة  اا دبلة اح ادية بين المرونة وينب ه ا الفر  علع أنه س وجد عالقة اة باطية موج

 النفسية، ومواجهة الضغوط المهنية لمعلمي المعاهد األزهريةس

وللتحقض من  حة ه ا الفر  است دم الباحم معام  ابة باط البسير  لبيرسو  لمعراة 

العالقة بين المرونة النفسية،  ومواجهة الضغوط المهنية لمعلمي المعاهد األزهرية، و ل يب 

 :ادج اي ال دول التاليالنت
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 (1جدول ) 

يو ح قيم معامالم االرتباط بين درجام المعلمين علي مقياس المرونة النفسية والدرجة 

 الكلية واألبعاد الفرعية لمقياس الضغوط المهنية.

 األبعاد

 غوط 

العالقة مع 

 التالميذ

 غوط 

العالقة مع 

 الزمالء

 غوط 

العالقة مع 

 اإلدارة

 غوط 

العالقة 

 مع

 الموجه

 غوط 

العالقة 

مع 

أولياء 

 األمور

 غوط 

مرتبطة 

بالمكانة 

االجتماعية 

واالقتصادية 

 للمهنة

 الدرجة الكلية

للضغوط 

 المهنية

الصالبة 

 النفسية
0,93

** 
0,87

**
 0,81

**
 0,83

** 
0,82

**
 0,91

**
 0,92

**
 

التفكير 

 اإليجابي
0,77

**
 0,89

**
 0,92

**
 0,83

**
 0,92

**
 0,90

**
 0,92

**
 

0,77 التفاؤل
**
 0,86

**
 0,96

**
 0,96

**
 0,89

**
 0,97

**
 0,95

**
 

الدرجة الكلية 

للمرونة 

 النفسية

0,87
**
 0,92

**
 0,92

**
 0,93

**
 0,93

**
 0,99

**
 0,99

**
 

                               0,01** دالة عند 

 يتضح من الجدول السابق ما يلى : 

بين ال البة النفسية، 0,01وجود عالقة اة باطية موجبة و اا دبلة اح ادية عند     

والتف ير ابي ابي، والتفا ل، والدةجة ال لية للمرونة النفسية  وقال من  غوط العالقة م  

التالمي ، و غوط العالقة م  الطمالا، و غوط العالقة م  ابداةو، و غوط العالقة م  

العالقة م  أولياا األموة، والضغوط المر بطة بالم انة ابجتماعية الموجه، و غوط 

 وابقت ادية للمهنة .

 تفسير نتا ج الفرض األول:

بين 0,01أ اةا نتي ة ه ا الفر  تلع وجود عالقة اة باطية موجبة دالة اح اديا عند     

والدةجة ال لية  - لالتفا -التف ير ابي ابي -المرونة النفسية وأبعادها )ال البة النفسية

 غوط العالقة  -للمرونة النفسية(، والضغوط المهنية وأبعادها) غوط العالقة م  التالمي 

و غوط العالقة م  ابداةو، و غوط العالقة م  الموجه، و غوط العالقة م   -م  الطمالا

دةجة ال لية أولياا األموة، والضغوط المر بطة بالم انة ابجتماعية وابقت ادية للمهنة ،وال

 للضغوط المهنية ، وا فقل نتي ة ه ا الفر  م  نتادج دةاسة قال من قالديريو  وسخرو  )

Calderon et al., (2004 التي أو حل أ  المرونة النفسية  ر بر بنساليل مواجهة

الضغوط بة   اي ابي، قما اة بطل بالمطاب ابي ابي والت ام  ابجتماعي والمناخ 

في المر بر بتقدي  المساندو ابجتماعية، وقد وجد  ناير اي ابي للمرونة ابجتماعي العاط
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النفسية علي  حسين الحالة المطاجية للفرد، ويستدل من  لا علي أ  المساندو ابجتماعية 

 قو  المرونة النفسية و دعمها، ويتضف  ناير المرونة النفسية اي  حسين النجرو تلي و   

غوطه و راعا ه بقوو، والتقلي  من المةاعر السلبية التي الم تم  ومة ال ه و قب   

ي برها الفرد نتي ة وقوعه  حل  غر. ومن  لا يم ن ابعتماد علي اآلااة اتي ابية 

 للمرونة النفسية اي  حقيض الت يل العاطفي م  المة لة. 

( والتي أو حل Eli Tharp, Toni,2005قما ا فقل م  دةاسة ايلع ااةب  ونع)

الدةاسة تلع التنقيد علع دوة العوام  النفسية والة  ية اي  قب  المواقل الضا طة  نتادج

وال ا ة بالعالقة بين المعل  والطالب، قما أقدا نتادج الدةاسة علع دوة المرونة النفسية 

اي مساعدو المعلمين علع  قب  الضغوط المر بطة بالعم ، وقيل  سه  اي زيادو ال مود 

ا يساعده علع  حقيض القدة ال ااي من الر ا الو يفي ال   يضمن النفسي للمعل  مم

 ,Reubenاستمراةه اي العم . وق لا  دةاسة ةبوبين نج، و ةيبي ا أنج، ومو  هو )

Rebecca and Moon-Ho,2012 هدال تلع دةاسة العالقة بين المرونة وما  ةمله من )

بين المواجهة والت نل، والقلض، م وناا م   )التف ير اتي ابي، ال مود، وال البة( و

الضغوط، الغضل، والعدوانية، وأ اةا نتادج الدةاسة تلع وجود ارو  دالة اح اديا 

ل الف التف ير اتي ابي قعام  وسير يسه  اي التغلل علي القلض والضغوط والغضل 

التي أو حل تلع وجود ( McGarry et al ,2013والعدوانية. ودةاسة م  اة  وسخرو )

قة تي ابية بين المرونة النفسية والتفا ل، ل ا ح ل الدةاسة العاملين بتقوية مرونته  عال

 النفسية و دةيبه  علع استرا ي ياا مواجهة الضغوط وخا ة التي  ر  ط علع ح  المة لة.

ويم ن  فسير  لا أ  المرونة النفسية  ساعد بدةجة قبيرو علع التقلي  من حدو الضغوط     

ها المعل  ، ت  أنه قلما قا  الة ب أق ر مرونة نجر للمة الا التي يواجهها التي يتعر  ل

نجرو م تلفة  ساعده اي اي اد الحلول المناسبة مما يقل  من حدو الضغوط لديه باع ة اي 

نفسه ابة يا  و قب  الواق  ب وةو أاض  . وأ  ال البة النفسية  عطي الفرد القدةو علع 

ا بمي ابية وب قة، االمعلمين  و  الدةجة المر فعة اي ال البة مواجهة الضغوط والمة ال

النفسية يست دمو  التفسير ابي ابي والت طير والمواجهة النةطة بة   مر ف ، حتع 

يستطيعوا التعايق م  المة لة و قبلها دو  أ   ؤار عليه  سلبا. قما أ  التف ير ابي ابي 

و طوير قدة ه علع الت يل والمواامة ومواجهة يمنف األاراد القدةو علع  طوير ال اا، 

المة الا بمي ابية وااعلية والرد عليها بة   عقالني، ويعطي القدةو لألاراد علع قامة 

(. قما أ  التفا ل أحد أه  السماا ابي ابية 2012عالقاا طيبة م  اآلخرين)يحيي  قوةو،

ا التي قد  واجه المعلمين اي للة  ية يم ن من خاللها التغلل والت د  للمحن وال عوبا

الحياو، االتفا ل أسلوب من أساليل التف ير ابي ابي التي يم ن  علمها اي الحياو، االنجرو 

التفا لية لد  بعء المعلمين  طوده  بالدااعية التي  ساعده  علع  حقيض أهدااه  ، 
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ادج مقاةنة بمن ب االمعلمو  المتفادلو  يؤمنوا بوجود قوو  ساعده  علع  حقيض أاض  النت

 يمتل و  ه ه القدةاا، قما يستطيعوا   وة مستقب  مةر .

 ثانيا: نتيجة الفرض الثاني وتفسيره:

وينب ه ا الفر  علع أنه س وجد ارو   اا دبلة اح ادية بين ال قوة وابنات اي 

 المرونة النفسيةس

 t-testستقلة وللتحقض من  حة ه ا الفر     است دام اختباة ساس للم موعاا الم

Independent   لدبلة الفرو  بين ال قوة واتنات اي المرونة النفسية، وجااا  النتادج قما

 بال دول التالي:

 ( 2جدول )

لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في المرونة  T-test Independentاختبار "م" 

 النفسية

 األبعاد
مجموعتي 

 المقارنة
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري
 قيمة م

مستوى 

 الداللة

الصالبة 

 النفسية

 

 

  قوة

دالة عند  -13,28 3,16 23,37 70

0,01 

 -15,31 0,93 29,50 50 تنات

التفكير 

 االيجابي

دالة عند  -13,65 2,94 23,53 70  قوة

 -15,57 1,03 29,46 50 تنات 0,01

 التفاؤل
دالة عند  -14,90 3,46 21,54 70  قوة

 -16,87 1,34 29,24 50 تنات 0,01

الدرجة الكلية 

للمرونة 

 النفسية

 

دالة عند  -16,70 8,06 68,44 70  قوة

0,01 

 تنات
50 88,20 2,59 19,16- 

  118 د.ح=

يتضف من ال دول السابض وجود ارو  بين ال قوة وابنات اي ال البة النفسية ل الف      

اتنات، قما  وجد ارو  بين ال قوة واتنات اي التف ير اتي ابي ل الف اتنات، ووجدا 

ارو  بين ال قوة واتنات اي التفا ل ل ا  اتنات، ووجدا ار  بين ال قوة واتنات اي 

( ويم ن 2005ل الف اتنات. وه ا يتفض م  نتادج  ودةاسة زياد برقاا ، الدةجة ال لية 

 فسير الفرو  ل الف اتنات تلع اقااة الم تم  التي أ بحل مة عة لبنات علع المةاةقة 

اي قااة م ابا الحياو ومحفطو لهن علع الن ا  ، ااتنات أ بحن أق ر اي ابية اي الوقل 

الدااعية نحو ابن از والم ابرو اي  حقيض ال اا للو ول تلع الراهن من ال قوة اهن لديهن 

 م انة اجتماعية أاض  وتاباا أنهن لسن أق  قفااو من ال قوة.
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ويم ن  فسير  لا بن  ه ه النتي ة  بدو منطقية، ت  أ  اتنات أق ر قدةو علع  حم  أعباا 

نهن، قما أ   رقيبتهن الحياو بح   دوةهن األن و ، والمتطلباا ابجتماعية المطلوبة م

الفسيولوجية ي علهن أق ر مرونة من ال قوة، وأق ر  حمال للضغوط ، ومواجهة الجروة 

ابست نادية ال عبة التي يمر م تمعنا، وه ا ي علهن أقدة علع الت يل م  ه ه الجروة. وت  

التي  تمت  اة فاع مستو  ال حة النفسية لد  اتنات تنما يعود تلع البناا النفسي وال سد  

به اتنات بالمقاةنة م  ال قوة، قما أ   حة الفرد النفسية  عتمد علع  قيي  الحدت الضا ر، 

ت  قلما قا   قييمه له أق ر واقعية ، و قييمه لم ادةه النفسية وابجتماعية أق ر ااعلية ، ام  

  لا ي عله أق ر ن احا اي مواجهة الضغوط والتمت  ب حة نفسية جيدو. 

انل سخر ام  اتنات لديهن القدةو علع التعام  م  أحدات الحياو اليومية ومن ج

الضا طة بطريقة اعالة، ويقيمن ه ه األحدات ب وةو اي ابية وينجر  تليها قعوام  دااعة  

وعوام   حد  أق ر من قونها عوام   هديد ألمنهن أق ر من ال قوة، وقد   لع  لا اي 

لضا طة التي  عد واحدو من مؤ راا ال حة النفسية قدة هن علع  حم  ه ه المواقل ا

 السليمة.

االمرونة النفسية  لعل دوةا مهما اي  حديد مد  قدةو الفرد علع الت يل م  ال عوباا 

والمواقل الضا طة، واست ماة الم ادة النفسية والمادية المتاحة لديه قااة، من أج   حقيض 

 (. 6، 2013و،التوااض م  نفسه واآلخرين) محمد أبوحالو

(، 2007(، ودةاسة محمد ال طيل،2012وه ا يتعاة  م  نتادج دةاسة )يحيي  قوةو، 

وير   والتي أ هرا وجود ارو   اا دبلة اح ادية اي المرونة النفسية ل الف ال قوة.

( أ  ال البة النفسية  عتبر أساسا لمرونة الفرد أاناا الضغوط، ت  Maddi,2013ماد )

 عني  حقيض األداا ال يد وب حة جيدو ة   الجروة الضا طة، وير   ير  أ  المرونة

أيضا أ  ال البة يم ن أ   عل  من خالل الحياو اليومية ومن التفاع  م  األه  والم تم ، 

وق لا يم ن أ   عل  من خالل برامج التدةيل علع ح  المة الا والمساندو ابجتماعية مما 

  المتعل ب فااو وا قا  )نبي  ال ند ، وعمرو حاا  ، يدع  قدةو الفرد علع ان از العم

2015 .) 

 ثالثا: نتيجة الفرض الثالث وتفسيره:

وينب ه ا الفر  علع أنه س وجد ارو   اا دبلة اح ادية بين ال قوة وابنات اي 

 مواجهة الضغوط المهنيةس

 t-testوللتحقض من  حة ه ا الفر     است دام اختباة ساس للم موعاا المستقلة 

Independent  لدبلة الفرو  بين ال قوة واتنات اي الضغوط المهنية، وجااا  النتادج

 قما  بال دول التالي:
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 (3جدول )

لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في الضغوط  T-test Independentاختبار "م" 

 المهنية

 األبعاد
مجموعتي 

 المقارنة
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري
 قيمة م

مستوى 

 الداللة

 غوط العالقة مع 

 التالميذ

دالة عند  -11,18 2,36 16,79 70  قوة

 -12,69 0,89 20,70 50 تنات 0,01

 غوط العالقة مع 

 الزمالء

 

  قوة
دالة عند  -13,72 2,34 16,01 70

0,01 
 -15,76 0,73 20,72 50 تنات

 غوط العالقة مع 

 اإلدارة

دالة عند  -12,56 2,33 16,21 70  قوة

 -14,34 0,81 20,54 50 تنات 0,01

 غوط العالقة مع 

 الموجه

دالة عند  -14,54 2,77 15,27 70  قوة

 -17,20 0,14 20,98 50 تنات 0,01

 غوط العالقة مع 

 أولياء األمور

دالة عند  -14,15 2,37 16,24 70  قوة

 -16,77 0,00 21,00 50 تنات 0,01

 غوط مرتبطة 

بالمكانة االجتماعية 

 واالقتصادية

 -16,88 5,88 42,23 70  قوة
دالة عند 

 -19,76 1,09 56,44 50 تنات 0,01

 الدرجة الكلية

 للضغوط المهنية

دالة عند  -16,63 15,84 122,76 70  قوة

 -19,54 2,44 160,38 50 تنات 0,01

  118 د.ح=

يتضف من ال دول السابض وجود ارو  بين ال قوة واتنات اي  غوط العالقة م  التالمي     

ل الف اتنات، ووجود ارو  بين ال قوة واتنات اي  غوط العالقة م  الطمالا ل الف 

اتنات، ووجود ارو  بين ال قوة واتنات اي  غوط العالقة م  ابداةو ل الف اتنات، 

قوة واتنات اي  غوط العالقة م  الموجه  ل الف اتنات، ووجود ووجود ارو  بين ال 

ارو  بين ال قوة واتنات اي  غوط العالقة م  أولياا األموة ل الف اتنات، ووجود 

ارو  بين ال قوة واتنات اي الضغوط المر بطة بالم انة ابجتماعية وابقت ادية للمهنة  

اتنات اي الدةجة ال لية للضغوط المهنية  ل الف ل الف اتنات، ووجود ارو  بين ال قوة و

(، ودةاسة ) يطيد سوةطي 2000اتنات، وه ه النتي ة  تفض م  دةاسة )الحسن المغيد  ،

( والتي أ هرا نتادج الدةاساا أ  أه  الضغوط 2005(، ودةاسة )زياد برقاا،2000،

لمتعلقة بالمناهج الدةاسية، التي يعاني منها المعلمو  هي الضغوط الطالبية  ليها الضغوط ا

واتداةو، وات راة التربو ، ا  الضغوط المتعلقة بالمدةسة، وأخيرا الضغوط المتعلقة 

 بمهنة التدةيه، وأسفرا النتادج أيضا أ  المعلماا قن أق ر ة ا عن العم  من المعلمين.
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من المرونة  ويم ن  فسير  لا أ  الم ال العلمي والمهني للمعلماا ي سبهن دةجة عالية 

النفسية نجرا بعتياده  علع  حد  ال عاب ومواجهة المة الا اي حيا ه  العملية، مما 

ي ق     يا هن ويطيد  وينمي من مرونتهن النفسية ، و لا لما يضفيه م ال التدةيه من 

ل ابراز ألهمية ا سام الفرد بالمرونة النفسية، ليطيد من قدة ه علع تعادو بناده المعراي و  ي

است ابا ه بما يتطلبه  الموقل، وزيادو قدةو الفرد علع مواجهة المواقل الم تلفة بة   

 عقالني وتقامة عالقاا طيبة م  اآلخرين، ل ا جااا المتوسطاا مر فعة عند اتنات . 

ويرج    لا أ  طبيعة المعلماا أق ر الت اقا بمدةستها وأق ر وبا ، وة ا عن 

ة تلع الطالب بم ابة أوبدها ، مما يداعها لب ل المطيد من العطاا العم  ق لا  نجر المعلم

 وال هد.

االن ا  اي الحياو له مؤهال ه ال ا ة التي   تلل عن المؤهالا األقاديمية أو الفنية، أو 

المهنية ومن أه  ه ه المؤهالا ا  ا  المواقل ال ادبة والتمسا باألا اة ابي ابية واتيما  

 (.Seligman,2000الن ا  ) بمم انية  حقيض

امن يتمت  بالتفا ل، وال البة النفسية، والتف ير ابي ابي يتمت  بالحماية والوقاية 

من الوقوع اي المة الا واب طراباا، ولديه القدةو علع مواجهة الضغوط ب   أنواعها 

 بسيما المهنية منها.  

وق  األحدات الضا طة وأ  ال البة النفسية وم ونا ها  عم  قمتغير ي فل من 

علع ال حة ال سمية، والنفسية للفرد، حيم يتمت  األ  اص  وو ال البة المر فعة بقدةو 

عالية علع  حم  الضغوط، و لا أل  ال البة النفسية  عد بم ابة الدةع الواقي وال داة 

الضا طة، المني  ال   يساعد الفرد علع الت يل اتي ابي والهادة للتعام  م  أحدات الحياو 

و قوم بعملياا دع  المتغيراا الواقية من سااة الضغوط السلبية  قالمساندو ابجتماعية، 

والمرونة، والتماسا والفعالية ال ا ية، وهي  ؤد  ب لا تلع  حقيض الة  ية القوية القادةو 

 علع احتمال الضغوط ومقاومتها، و سه  اي اة قاا الفرد ونض ه ابنفعالي.

 الرابع وتفسيره:نتيجة الفرض 

تنبئ بعض أبعاد المرونة النفسية دون غيرها بمواجهة وينب ه ا الفر  علع أنه س 

 الضغوط المهنية "

 Stepwise وللتحقض من  حة ه ا الفر  است دم الباحم  حلي  ابنحداة متعدد ال طواا 

Reg.  للمتغيراا المستقلة وال دول التالع يو ف  لا: 
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 (4جدول)

 انحدار أبعاد المرونة النفسية المنبئة بمواجهة الضغوط المهنيةيو ح تحليل 

 المتغير التابع
المتغيرام 

 المستقلة المنبئة

االرتباط 

 R المتعدد

نسبة المساهمة 

R2 
 Bقيمة 

قيمة 

Beta 
 قيمة م

مستوي 

 الداللة

مواجهة 

الضغوط 

 المهنية

 14,80 0,44 2,08 0,90 0,95 التفاؤل
دالة 

 0,01عند

 12,85 0,34 2,02 0,96 0,98 االيجابيالتفكير 
دالة 

 0,01عند

 9,62 0,27 1,52 0,98 0,99 الصالبة النفسية
دالة 

 0,01عند

 4,87قيمة الثابت العام= 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

ينبه قال من التفا ل، والتف ير ابي ابي ،وال البة النفسية بالقدةو علع مواجهة الضغوط 

% 2% للتف ير ابي ابي،6% للتفا ل، 90% ) 0,98بنسبة مساهمة اجمالية  المهنية  

 لل البة النفسية( ويم ن  يا ة المعادلة التنبؤية التالية لتو يف العالقة بينه 

التفكير ×0,34التفاؤل+ × 0,44مواجهة الضغوط المهنية = 

 4,87الصالبة النفسية+×0,27االيجابي+

مما سبض نستطي  القول بن  القدةو علع مواجهة الضغوط من العوام  المنب ة 

بالتفا ل، والتف ير ابي ابي ،وال البة النفسية لمعلمي المعاهد األزهرية، االضغوط ب مي  

أنواعها  ؤار علع األاراد اهي  ؤار علع  حته  النفسية وقدة ه  علع الت يل والتوااض، 

لقدةو علع التفا ل، وال البة النفسية، والتف ير ابي ابي المنطقي ا لما  مت  اتنسا  با

المتفاد  قلما   لب من التناير السلبي له ه الضغوط االتفا ل، والتف ير ابي ابي، وال البة 

النفسية يساعدوا اي اداةو الضغوط ب   أنواعها ، والضغوط المهنية خا ة ، وبالتالي حياو 

 و حة أاض  لبنسا . 

 ,Souri and Hasaniradفقل ه ه النتي ة م  دةاسة سوة  وهازنيراد )وا 

( والتي أ هرا نتاد ها أ  المرونة النفسية قادةو علي التنبؤ ب ودو الحياو النفسية 2011

والتفا ل وأنها  تنار بسماا الة  ية م   المرونة النفسية والتفا ل وا فقل أيضا م  دةاسة 

( والتي أو حل نتاد ها الي أ  التفا ل Turaj and Hosein, 2011 راب وهوسين )

يلعل دوة الوسير اي العالقة بين المرونة النفسية والتفا ل وجودو الحياو النفسية، وأنه يم ن 

التنبؤ ب ودو الحياو النفسية من خالل المرونة النفسية، وأ  أ حاب التفا ل المر ف  يقومو  

تمتعو  بالرو  المعنوية والمطاجية المر فعة، بعم  خطر يومية لحيا ه ، مما ي عله  ي

ولديه  القدةو علع ح  المة الا الم تلفة بسيما المهنية منها، والتفا ل ي ع  الفرد يتمت  

ب حة جيدو، وخالية من الضغوطاا وال دماا، و تحقض له  الرااهية ال سدية والنفسية، 

قاا ابجتماعية أ  الروابر واآلااة وي ع  الفرد يتمت  بعالقاا اجتماعية جيدو، وا  العال



 2021يوليو  (    22العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

127 

المتبادلة بين األاراد والم تم   نةن من طبيعة اجتماعه  و بادل مةاعره  ببعضه  بهدة 

 حقيض ة باا متبادلة ،أو بهدة العم  أو الدةاسة أو المةاةقة الفعالة اي الم تم ، ت  

اخ  المؤسسة التعليمية ،  وقعاا الفرد المتم لة اي التعاو  م  الطمالا والتعايق معه  د

 والتي  بدو من خالل قيامه  بالعديد من األنةطة الم تلفة.

وير  الباحم أنه قلما قا  المعل  أق ر مرونة قلما نجر تلع الضغوط بنجرو م تلفة عما 

 بدو عليه ، وهي نجرو التفا ل والر ا ومحاولة اي اد أقبر عدد من الحلول أو الطر  

من ه ه الضغوط و بعد عنه حالة عدم ابستقراة النفسي دو  أ   ؤار  المناسبة التي   ل ه

علع سلوقه أو  فاعله م  من ه  حوله، ق لا  ساه  المرونة النفسية اي جع  الفرد أق ر 

 قبال للو   ال   يمر به امن المعلوم أ  الضغوط ليسل دادمة وتنما هي مؤقتة  طول بطوال 

يطرو و ح   علع ه ه األحدات الضا طة من حوله أ  أ  مسببا ها مما ي ع  الفرد أق ر س

المرونة النفسية عندما   و  مر فعة امنها   ع  المعلمين أق ر  البة و فا ب وبالتالي أق ر 

 قابلية لمواجهة الضغوط.

قما أ  األ  اص  و  ال البة المر فعة يت فو  باتي ابية  والمرونة والمواجهة النةطة 

للمة الا والضغوط وال قة بالنفه، ايداعه  تلع أ  يسيطروا علع انفعاب ه   بقوو، ولما 

لديه  من مرونة واي ابية اه  ب يبتعدوا عن المة لة ب  هنيا وب سلوقيا، قما ت  احساسه  

وال البة وال قة ي عله  قادةين من خالل اي ابيا ه  علع التعام  م  أق ر من ا رو بالقوو 

وابختياة بين أق ر من بدي ، وبمم انه  التعام  م  أق ر من نةاط اي وقل واحد لما لديه  

 من مرونة واقة بالنفه
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 المراجع العربية:

ة ددددداد ال معدددددي بطريقدددددة العدددددالب (: أادددددر ات2007أحمدددددد ال دددددماد ، وادددددايط الطعبدددددي )

الدددواقعي ادددي  نميدددة المسددد ولية اتجتماعيدددة لدددد  عيندددة خا دددة مدددن الطلبدددة األيتدددام. 

 .131-111(، 1م لة دمةض للعلوم التربوية والنفسية )

(: الةددددعوة بابنتمدددداا الددددوطني والقددددومي العربددددي وعالقتدددده ب ددددالبة 2011سمددددال با ددددة )

قليني ددددي. ‘الة  ددددية لددددد  طددددالب وطالبدددداا قليددددة التربيددددة سدةاسددددة سددددي ومترية 

المدددؤ مر السدددنو  السددداد  عةدددر لبة ددداد النفسدددي ب امعدددة عدددين  دددمهس اتة ددداد 

 .78-39(، 1ينايرس الم لد ) 25النفسي واداةو التغيير م ر بعد 

(:  ددداهرو تجهددداد العمددد  لدددد  المعلمدددين والمعلمددداا ادددي 2000الحسدددن محمدددد المغيدددد  )

منطقددة أبهددا التعليميددة بالمنطقددة ال نوبيددة مددن الممل ددة العربيددة السددعودية، م لددة قليددة 

 (.24(، العدد )3التربية وعل  النفه، جامعة عين  مه، الم لد )

اا الح دددام ابداةيدددين ادددي ابةد ، (:  دددغوط العمددد  واارهدددا علدددي اد2005خالدددد عبدددادو )

 ةسالة ماجستير  ير منةوةو، جامعة ال البيل، المفر ، ابةد .

(:ال دددالبة النفسدددية وعالقتهدددا بنسددداليل مواجهدددة الضدددغوط النفسدددية 2012خالدددد العبددددلي )

لدددد  عيندددة مدددن طدددالب المرحلدددة ال انويدددة المتفدددوقين دةاسددديا والعددداديين بمديندددة م دددة 

ير  يددددر منةددددوةو. قليددددة التربيددددة جامعددددة أم القددددر ، م ددددة الم رمددددة. ةسددددالة ماجسددددت

 الم رمة، الممل ة العربية السعودية.

(: ابسددددترا ي ياا الت يفيددددة مدددد  الضددددغوط المهنيددددة لددددد  معلمددددي 2010زيدددداد برقدددداا )

المددددداة  الح وميددددة اددددي محااجددددة طددددول رم بفلسددددطين، جامعددددة القددددد  المفتوحددددة، 

 السطين..

ادة الضدددددغوط المهنيدددددة لدددددد  معلمدددددي التربيدددددة (: م ددددد2011زيددددداد لطفدددددي الطحايندددددة )

الريا دددددية ادددددي محااجدددددة الطةقددددداا وة بدددددته  بتدددددر  التددددددةيه. دةاسددددداا العلدددددوم 

 (.3(، العدد )38التربوية، ابةد ، الم لد )

(: اعاليدددة برندددامج اة ددداد    ددداملي ادددي  حسدددين المروندددة النفسدددية 2011سددديد البهددداص )

(، 73) 21ة للدةاسدددداا النفسددددية، لدددد  األطفددددال المسددداا معدددداملته . الم لددددة الم دددري

252-294. 

(: الضدددددغوط المدةسدددددية وعالقتهدددددا بدددددنداا 2006عمددددداد ال حلدددددوا، ون دددددر ال حلدددددوا )

معلمدددددي الت نولوجيدددددا بالمرحلدددددة األساسدددددية العليدددددا بغدددددطو. دةاسدددددة مقدمدددددة للمدددددؤ مر 

 األولس المناهج الفلسطينية الواق  والتطلعااس جامعة األق ع،  طو.

(: المرونددددة النفسددددية: ماهيتهددددا ومحددددددا ها وقيمهددددا الوقاديددددة ، 2013محمددددد أبددددو حددددالوو )

وةقدددة بح يدددة  دددمن اعاليددداا المدددؤ مر ابقليمدددي ال ددداني لعلددد  الدددنفه س علددد  الدددنفه 
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واتم انددداا ابي ابيدددة لدددد  ابنسدددا  العربدددي سا دددداة  دددب ة العلدددوم النفسدددية، العددددد 

 (29، )1-55. 

بددداين بعدددء المتغيدددراا لدددد  عيندددة (:  بددداين ال دددمود النفسدددي بت2011محمدددد البحيدددر  )

مدددن األيتدددام بطي دددي الدددتعل ، الم لدددة الم دددرية للدةاسددداا النفسدددية، ال معيدددة الم دددرية 

 .562-479( ،70(، العدد )  21للدةاساا النفسية، الم لد )

(: أادددر برندددامج  ددددةيبي قددداد  علدددي التح دددين  دددد الضدددغوط وتداةو 2009محمدددد البلدددو  )

ين ال فدددااو ال ا يدددة المدةقدددة لدددد  المعلمدددين الوقدددل ادددي خفدددء  دددغوط العمددد  و حسددد

 اي منطقة ال وة بالسعودية، ةسالة دقتوةاه، عما ، ال امعة ابةدنية.

(:  قيددددي  عوامدددد  مرونددددة األنددددا لددددد  الةددددباب الفلسددددطيني اددددي 2007محمددددد ال طيددددل )

مواجهددددددة األحدددددددات ال ددددددادمة، م لددددددة ال امعددددددة اتسددددددالمية )سلسددددددلة الدةاسدددددداا 

 . 1088-1051(، 12(  العدد )15اتنسانية(، الم لد )

(: ال  ددددادب السددددي و متريددددة لمقيددددا  المرونددددة اتي ابيددددة لددددد  2010محمددددد ع مددددا  )

 .573-539(، 34الةباب ال امعي. م لة قلية التربية، ال طا ال اني، العدد )

(: م ددددادة التددددنزم النفسددددي لدددد  معلمددددي اللغددددة العربيددددة بالمرحلددددة 2000عيسدددي ةاقددددي )

ل وعالقتهدددددا بدددددبعء المتغيدددددراا الة  دددددية. م لدددددة ابة ددددداد اببتداديدددددة بال ويددددد

 .193-147(، 5(، عدد )17النفسي،م لد )

 (: مقيا  المرونة النفسية. القاهرو. األن لو الم رية.2015اوقية حسن ة وا  )
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