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امللخص:
واالضطرابات  النفسية  الصالبة  بني  العالقة  استكشاف  الحالية  للدراسة  الرئييس  الهدف   
الجسمية، وبعض املتغرات الديموجرافية لدى عينة من املعلمني واملعلمات بدولة الكويت، وتكونت عينة 
الدراسة النهائية من )240( معلماً ومعلمة من املعلمني واملعلمات بمحافظة األحمدي، وتتضمن الدراسة 
وبينت  الجسمية.  لالضطرابات  الجديدة  كورنال  وقائمة  النفسية،  الصالبة  مقياس  التالية:  املقاييس 
وذلك  الجسمية  االضطرابات  مكونات  بعض  يف  واملعلمات  املعلمني  بني  فروق  توجد  أنه  الدراسة  نتائج 
تجاه املعلمني، وتوجد فروق بني املتزوجني والعزاب واملنفصلني يف اضطرابات السمع واإلبصار وذلك تجاه 
العزاب، وتوجد فروق بينهم يف اضطرابات الجهازين الهضمي والعظمي وذلك تجاه املتزوجني، وتوجد 
الوافدين، وتوجد  تجاه  الجسمية وذلك  والوافدين يف معظم مكونات االضطرابات  الكويتيني  فروق بني 
عالقة إيجابية بني الصالبة النفسية ومعظم مكونات االضطرابات الجسمية، ويعترب تكرار املرض منبئاً 

قوياً بالصالبة النفسية.

Psychological Solidity and its Relationship to Somatoform Disorders 
and Some Demographical Variables among Middle School Teachers in 

the State of Kuwait
Abd- Elmottaleb Abd- Elqader

Psychological Researcher, Ministry of Education
Faculty of Basic Education

The Public Authority for Applied Education and Training, State of Kuwait

Abstract
The main aim of the study was to explore  the relationship between psychological solidity 

and somatoform disorders and some demographical variables among a sample of teachers 
in the State of Kuwait. The sample consisted of (240) male and female teachers from Al-
Ahmadi Governorate schools. The following tools were used: (A) The scale of Psychological 
solidity. (B) The scale of Somatoform Disorders. The results showed that: (1) there were 
differences between male and female teachers in some of Somatoform Disorders in favor of 
male teachers, (2) there were differences between Couples, singles and separated in Hearing 
and vision diseases in favor of singles, (3) there were differences between couples, singles 
and separated in Gastroenterology and Great system diseases in favor of Couples, (4) there 
were differences between Kuwaiti and expatriate in most of Somatoform Disorders in favor 
of expatriate teacher, (5) there was significant positive correlation between Psychological 
Hardiness and most of Somatoform Disorders, and (6) disease recurrence was predicted by 
Psychological Hardiness.

تم تسلم البحث يف اكتوبر 2016 وأجيز للنرش يف يناير 2017
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مقدمة:
تعترب الصالبة النفسية واحدة من الجوانب األساسية التي تلعب دوراً هاماً يف جودة حياة 
الفرد، فمن يعانون من االنخفاض فيها يكونون عرضه لألرضار النفسية والصحية عىل املدى 
النفسية،  الضغوط  مواجهة  عىل  قدرة  أكثر  يكونون  فيها  ارتفاع  لديهم  الذين  بينما  الطويل، 
إذ يشكل ذلك لديهم حماية وأماناً ضد تلك الضغوط النفسية، كما أنها تعترب القدرة عىل فهم 
الظروف الخارجية بدقة واتخاذ القرار املرغوب فيه يف الوقت املناسب )Lambert, 2007(. كما 
تٌعد من أهم متغرات الوقاية أو املقاومة النفسية لآلثار السلبية لألزمات، والتي يحقق وجودها 
لدى الفرد أهمية كربى يف التحكم يف الظروف املحيطة، وتحقيق التحدي املطلوب، وتتكون من 
ثالثة محاور هي: االلتزام Commitment ، والتحكم Control، والتحدي Challenge )صالح الدين 
وعبد الحميد، 2005(. فتأثر الصالبة يتمثل يف دور الوسيط بني التقويم املعريف للفرد للتجارب 
تخفض  أن  يفرتض  اآللية  فتلك  املواجهة،  بإسرتاتيجيات  والتجهيز  االستعداد  وبني  الضاغطة 
الفرد عىل  النفسية  الفرد، كما تساعد الصالبة  التي يمر بها  النفسية للتجارب  كمية الضغوط 
منذ  مكتسبة  سمة  النفسية  الصالبة  وتعترب   .)2010 )عباس،  بفاعلية  الضغوط  مع  التعامل 
الصغر تساعد األرسة بصفة رئيسية عىل تكوينها، كما تساعد مؤسسات التطبيع االجتماعي 
الخارجية األخرى، كالجران واألقران واملدرسة وزمالء الجامعة، والعمل عىل إنمائها يف املراحل 
2002(. وتبني كوبازا )Kopasa,1982( أن بعض الناس يستطيعون  العمرية املختلفة )حمزة، 
تحقيق ذواتهم وإمكاناتهم الكامنة بالرغم من تعرضهم للكثر من اإلحباط والضغوط، حيث إن 
الصالبة النفسية نمط من التعاقد النفيس يلتزم به الفرد تجاه نفسه وأهدافه وقيمه، واآلخرون 
من حوله، واعتقاد الفرد بأن بإمكانه أن يكون لو تحكم فيما يلقاه من أحداث، وأن ما يطرأ عىل 
جوانب حياته من تغير هو أمر مثر ورضوري للنمو أكثر من كونه تهديداً وإعاقة له. وتمثل 
الجيد مع الضغوط،  التعامل  الفرد عىل  التي تساعد  النفسية إحدى سمات الشخصية  الصالبة 
عن  الناتجة  الجسمية  لالضطرابات  تعرضه  وعدم  والنفسية،  الجسمية  بالصحة  واالحتفاظ 
الضغوط؛ كأمراض القلب والدورة الدموية وغرها، حيث يتصف ذوو الشخصية الصلبة بالتفاؤل 
التعامل مع  يف  النجاح  فإنهم يحققون  لذلك  الضغوط،  واملبارش مع  الفعال  والتعامل  والهدوء، 

الضغوط، ويستطيعون تحويل املواقف الضاغطة إىل مواقف أقل تهديداً )السيد، 2007(. 

لديهم  نفسية  صالبة  وجود  بدون  النفسية  للضغوط  يتعرضون  الذين  األفراد  ويصيب 
من  أعىل  استجابة  األشخاص  هؤالء  عند  الصماء  الغدد  تستجيب  إذ  هرمونية،  باضطرابات 
 Gold, Zakowski, Valdimarsdottr,(استجابتها عند األشخاص الذين لديهم صالبة نفسية قوية
واالضطرابات  النفسية  الصالبة  بني  العكسية  العالقة  ذلك  من  ويتضح   .)& Bovbjerg, 2003
من  مجموعة  هي  الجسمية  فاالضطرابات  األخرى،  قلت  إحداهما  زادت  فكلما  الجسمية، 
يمكن  ال  والتي  جسمية،  أعراض  صورة  يف  املريض  منها  يعاني  التي  النفسية  االضطرابات 
املرتددين عىل  املرىض  50% من  أن حوايل  الطبي، كما  الفحص  تفسرها بشكل كامل من قبل 
الحالية  الدراسة  وتهتم   .(Garralda, 2010( الجسمية  باالضطرابات  مرىض  هم  العيادات 
باملعلمني باعتبارهم من أهم فئات املجتمع التي يجب االهتمام بصحتهم النفسية والجسمية. 
أعباء  عليها من  تنطوي  ملا  نظراً  العمل  لضغوط  تعرضاً  املهن  أكثر  التدريس من  وتعترب مهنة 
ومتطلبات ومسؤوليات بشكل مستمر، وهذا أمر يتطلب مستويات عالية من الكفاءات واملهارات 
الفنية والشخصية من جانب املعلم، حيث إنه كغره يتأثر بما يجري حوله من تغرات ويتعرض 
ملشكالت وضغوط مختلفة يمكن أن تعوقه يف أدائه ودوره املنشود واملتوقع )عباس، 2010(. وقد 
 ،)Tamini, 2009( وتيمينى ،)Brock &  Grady, 2002(  أشار بعض الباحثني مثل بروك وجرادى
أن  إىل    )Vanderberghe & Huberman 1999( وهربمان  وفندربرج   ،(Yoon, 2002( ويوون 
املعلم يتعرض ألعراض جسدية ونفسية عديدة، منها أعراض نفسية تتضمن: القلق واالكتئاب، 
الصدر،  وآالم  الظهر  وآالم  الدموية,  واألوعية  القلب  أمراض  تتضمن:  عديدة  جسدية  وأعراض 
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وضيق التنفس، وخفقان القلب، واضطرابات النوم وفقدان الشهية، مما يؤدى إىل فقدان القدرة 
عىل العمل والغياب املريض املستمر، وضعف األداء وانخفاض اإلنتاجية وغرها من املشاكل التي 
القرن  الثمانينات من  أواخر  التدريس. وقد سجل معهد الضغوط األمريكي يف  تؤثر عىل عملية 
األكثر ضغطاً، وأن حوايل )40-50(% من  العرش  املهن  التدريس واحدة من  أن مهنة  العرشين 
مبالغ  الدول  ذلك  ويكلف  األوىل،  سنوات  الخمس  خالل  التدريس  مهنة  يرتكون  الجدد  املعلمني 
كبرة إلعادة تأهيلهم )Reese, 2004(. ويبني محمد )1999( يف دراسته أن من أهم الضغوط 
التدريسية،  والضغوط  الطالبية،  والضغوط  اإلدارية،  الضغوط  املعلمون:  لها  يتعرض  التي 
والضغوط الخاصة بالعالقات مع الزمالء، وتحتل الضغوط اإلدارية املرتبة األوىل، ثم الطالبية، ثم 
التدريسية، ثم الخاصة بالزمالء، واملعلمات أكثر معاناة من املعلمني. لذلك كان املعلم يف حاجة 
إىل الصالبة النفسية باعتبارها القدرة عىل املواجهة اإليجابية للضغوط وحلها ومنع الصعوبات 
املستقبلية التي تعكس مدى اعتقاد الفرد وقدرته عىل االستخدام األمثل لكل املصادر الشخصية 
الحياة  أحداث  بفاعلية  ويواجه  ويفرس  يدرك  لكي  املتاحة،  واالجتماعية  والنفسية  والبيئية 
املهنية الضاغطة )حمزة، 2002(. وتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية املتغرات التي تتناولها، 
من  واملعلمات  املعلمني  لدى  الجسمية  باالضطرابات  وعالقته  النفسية  الصالبة  موضوع  إن  إذ 
املوضوعات الهامة يف مجال الرتبية، وسنحاول من خالل هذه الدراسة أن نتعرف عىل الصالبة 
النفسية وعالقتها باالضطرابات الجسمية وبعض املتغرات الديموجرافية لدى عينة من املعلمني 
واملعلمات بدولة الكويت, كما أن الدراسات النفسية أو الرتبوية التي تناولت العالقة بني الصالبة 
النفسية وعالقتها باالضطرابات الجسمية وبعض املتغرات الديموجرافية لدى عينة من املعلمني 
مثل  إىل  الحاجة  أضحت  ثم  ومن  العربي،  العالم  مستوى  عىل  للغاية  قليلة  مجتمعة  واملعلمات 
هذه الدراسة التي تربز أهميتها من خالل ما أفرزته من نتائج، وما انبثق عنها من توصيات تعد 

إضافة جديدة إىل املكتبة العربية يف املجالني الرتبوي والنفيس.

مشـكلة الدراسة:
يختلف املعلمون يف مواقفهم تجاه الضغوط التي يتعرضون لها؛ فالبعض منهم قد تكون 
لديهم ميول إيجابية نحو مهنة التدريس، ولديهم صالبة نفسية مرتفعة يف مواجهة الضغوط، 
مما ينعكس ذلك يف حبهم للمهنة وشعورهم بالسعادة، وهذا يؤدي إىل عدم تعرضهم لالضطرابات 
من  يعانون  من  ومنهم  املهنة،  نحو  إيجابية  ميول  لديهم  ليست  من  هناك  بينما  الجسمية، 
لالضطرابات  عرضة  فهؤالء  نفسية،  صالبة  لديهم  ليس  ممن  وغرهم  الشخصية  اضطرابات 
درجة  عىل  تعتمد  املواجهة  عىل  القدرة  أن  كما  النفسية،  الضغوط  تحمل  وعدم  الجسمية، 
واملشكلة  الحياتية،  التغرات  وجوهرية  الضغوط  شدة  إىل  إضافة  الشخصية،  ونمط  االستعداد 
ليست يف املواجهة باعتبارها شيئاً حتمياً ال بد منه عند التعرض ألي ضائق، لكن املشكلة تكمن يف 
نوع املواجهة التي يتخذها املعلم، واألسس التي تبنى عليها ومدى مساهمة بعض املتغرات منها 
النوع، والحالة االجتماعية، والعمر، والخربة يف اختيار نوعية املواجهة. وبحكم خربة الباحث يف 
التي  بالصعوبات  املدريس، ومع علمه  املحيط  املعلمني يف  التعليم، واستمرار تواصله مع  مجال 
يجدها املعلمون يف املجال التعليمي وتواصلهم مع التالميذ وعدم تمكنهم من فهم وتفسر بعض 
من  كان  لذلك  النفسية؛  الصالبة  انخفاض  عن  ناشئة  تكون  قد  التي  الجسمية  اضطراباتهم 
الرضوري طرح هذه املشكلة، وىف ضوء ما سبق تظهر الحاجة إلجراء مثل هذه الدراسة، فهي 
العنرص األسايس يف مواجهة الضغوط  النفسية باعتبارها  محاولة للتعرف عىل عالقة الصالبة 
باالضطرابات الجسمية لدى املعلمني واملعلمات, ومدى مساهمة بعض املتغرات الديموجرافية 
النفسية، وذلك من خالل محاولة اإلجابة عن تساؤل رئييس هو: ما عالقة  التنبؤ بالصالبة  يف 
الصالبة النفسية باالضطرابات الجسمية وبعض املتغرات الديموجرافية لدى عينة من املعلمني 
تساؤالت  عدة  الرئييس  السؤال  هذا  عن  وينبثق  الكويت؟  بدولة  املتوسطة  باملرحلة  واملعلمات 
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فرعية عىل النحو اآلتي:

هل توجد فروق دالة إحصائياً بني املعلمني واملعلمات يف الصالبة النفسية واالضطرابات . 1
الجسمية؟

الصالبة . 2 يف  واملطلقني  واألرامل  والعزاب  املتزوجني  بني  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  هل 
النفسية واالضطرابات الجسمية؟

هل توجد فروق دالة إحصائياً بني الكويتيني والوافدين يف الصالبة النفسية واالضطرابات . 3
الجسمية؟

هل توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بني درجات عينة الدراسة عىل مقياس . 4
الصالبة النفسية ودرجاتهم عىل مقياس االضطرابات الجسمية والعمر والخربة؟

هل يساهم كل من االضطرابات الجسمية والخربة والعمر يف التنبؤ بالصالبة النفسية . 5
لدى عينة الدراسة الكلية؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الجالية إىل التعرف عىل الصالبة النفسية، وعالقتها باالضطرابات الجسمية 
بدولة  املتوسطة  باملرحلة  واملعلمات  املعلمني  من  عينة  لدى  الديموجرافية  املتغرات  وبعض 

الكويت، ومن خالل هذا الهدف العام فإننا نسعى إىل تحقيق عدة أهداف أخرى تتمثل يف:

التعرف عىل الفروق بني املعلمني واملعلمات يف الصالبة النفسية واالضطرابات الجسمية.. 1
النفسية . 2 الصالبة  يف  واملطلقني  واألرامل  والعزاب  املتزوجني  بني  الفروق  دراسة 

واالضطرابات الجسمية.
واالضطرابات . 3 النفسية  الصالبة  يف  والوافدين  الكويتيني  بني  الفروق  اتجاهات  تحديد 

الجسمية.
إبراز العالقة االرتباطية بني الصالبة النفسية واالضطرابات الجسمية والعمر والخربة . 4

لدى عينة الدراسة الكلية.
تحديد مدى مساهمة كل من: االضطرابات الجسمية والخربة والعمر يف التنبؤ بالصالبة . 5

النفسية لدى عينة الدراسة الكلية.

أهمية الدراسة ومبرراتها:
تمثل أهمية الدراسة الحالية بنتائجها وتوصياتها إسهاماً ايجابياً، وإثراًء فعاالً يف الدراسات 
العربية يف فروع عديدة لعلم النفس، منها علم النفس املدريس، وعلم النفس الصحة، وباإلضافة 
لتأهيلهم وقيامهم بوظائفهم  النفسية والجسمية  الناحية  باملعلمني من  االهتمام  ذلك فإن  إىل 
يعترب من املوضوعات األساسية التي تؤدي دوراً مهماً يف حياة الفرد واملجتمع عىل املدى القريب 
والبعيد، وذلك ملا للمعلم من مكانة وأهمية خاصة عندما يقوم بأداء الرسالة التي تعد من أسمى 
أفضل.  حياة  إىل  للوصول  املجتمع  وازدهار  تقدم  مدى  عليها  يتوقف  والتي  اإلنسانية،  رساالت 
ويمكن تحديد أهمية الدراسة يف جانبني أساسيني هما األهمية النظرية، واألهمية التطبيقية عىل 

النحو التايل:

األهمية النظرية للدراسة:
تساهم . 1 إنها  إذ  الدراسات،  هذه  مثل  ندرة  يف  الحالية  للدراسة  النظرية  األهمية  تتمثل 

لدى  الجسمية  واالضطرابات  النفسية  بالصالبة  الخاصة  والدراسات  البحوث  إثراء  يف 
املعلمني واملعلمات باملرحلة املتوسطة.

كما أنها تساهم يف إلقاء الضوء عىل االضطرابات الجسمية التي يتعرض لها املعلمون . 2
واملعلمات باملرحلة املتوسطة.
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توجيه نظر القائمني عىل اإلدارة املدرسية إىل االهتمام باملعلمني ومراعاة ظروفهم أثناء . 3
العمل.

األهمية التطبيقية للدراسة:
وضع . 1 يف  نتائجها  من  االستفادة  يف  الحالية  للدراسة  التطبيقية  األهمية  تتمثل 

اإلسرتاتيجيات والربامج اإلرشادية التي يمكن أن تساعد عىل تحسني الصالبة النفسية 
لدى املعلمني واملعلمات، باإلضافة إىل توصلها إىل بعض النتائج التي قد تساعد املختصني 
املساهمة يف  أجل  املعلمني ومشاكلهم من  التعرف عىل معاناة  التعليمي عىل  املجال  يف 

تحسني البيئة املدرسية وتوفر املناخ الجيد للمعلم.
تساهم هذه الدراسة من خالل نتائجها يف مساعدة النظم التعليمية يف املجتمعات العربية . 2

والصحية  النفسية  النواحي  تتناول  التي  التطبيقية  والبحوث  بالدراسات  االهتمام  يف 
للمعلم حتى يقوم بدوره عىل أحسن وجه.

اإلطار النظري للدراسة:
واالضطرابات  النفسية،  الصالبة  هما:  أساسيني  مفهومني  عىل  الحالية  الدراسة  تشتمل 

الجسمية، وفيما ييل عرض لهما.

أواًل ـ الصالبة النفسية:
يٌعد مفهوم الصالبة النفسية من املفاهيم الحديثة نسبياً، وتعترب كوبازا kopasa من أوائل 
من وضع األساس لهذا املصطلح، وقد اشتقت هذا املصطلح متأثرة بالفكر الفلسفي الوجودي 
عىل  اإلنسان  لسلوك  تفسره  يف  يركز  والذي  مستمرة،  صرورة  حالة  يف  اإلنسان  أن  يرى  الذي 
املستقبل ال عىل املايض، ويرى أن دافعية الفرد تنبع أساساً من البحث املستمر عن املعنى والهدف 
السمات  أنها مجموعة من  النفسية عىل  الصالبة  )Maddi, 2004(. وتُعرف كوبازا  الحياة  من 
تتمثل يف اعتقاد أو اتجاه عام لدى الفرد يف فاعليته، وقدرته عىل استغالل كل املصادر النفسية 
والبيئية املتاحة كي يدرك بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة الشاقة إدراكاً غر محرف أو مشوه، 
ويفرسها بواقعية وموضوعية ومنطقية، ويتعايش معها عىل نحو إيجابي، وتتضمن ثالثة أبعاد، 
وهي االلتزام، والتحكم، والتحدي )رايض، 2008(. وتُعرف أيضاً عىل أنها نمط من التعاقد النفيس 
يلتزم به الفرد تجاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله، واعتقاد الفرد بان بإمكانه أن 
يكون له تحكم فيما يلقاه من أحداث، ويتحمل مسؤولية ما يتعرض له من أحداث، وأن ما يطرأ 
عىل جوانب حياته من تغير هو أمر مثر ورضوري لنمو أكثر من كونه تهديداً )مخيمر، 1996(. 

 وتتكون الصالبة النفسية من ثالثة أبعاد نذكرها عىل النحو اآلتي:

)أ( االلتزام مقابل االغتراب:
الحياتية،  نشاطاتهم  تجاه  األفراد  والتزام  املشاركة،  بعمق  الشعور  عىل  القدرة  ويتضمن 
البيئة  ومع  أنفسهم  مع  عالقاتهم  تكون  امللتزمون  فاألشخاص  االجتماعية،  ومسؤولياتهم 
التي  الظروف  يف  معنى  إيجاد  عىل  والقدرة  الحياة،  يف  بالهدف  عام  إحساس  ولديهم  نشطة، 
اإليمان  لديهم نظام قوي من  امللتزمون  1997(. واألشخاص  لها )حسني، وحسني،  يتعرضون 
يجعلهم يدركون حجم التهديدات املحيطة بهـم، ويواجهونها من دون تراجع أو انسحاب عن 
ويحصلون  اآلخرين،  مع  باالندماج  ويشعرون  العصيبة،  األوقات  أكثر  يف  االجتماعية  األوساط 
عىل إسناد اجتماعي كبر، وااللتزام نحو الذات وتقديرها من األمور األساسية التي يتمتع بها 

.)Kopasa,1982( الشخص الصلب، فضالً عن التزاماته تجاه املحيطني به
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)ب( التحكم:
إذ  اليومية،  الحياة  أحداث  مجريات  مع  التعامل  يف  األهمية  بالغ  أمراً  الضبط  إدراك  يعترب 
أكرب يف  بإمكانية  يتمتعون  الداخيل  الضبط  إدراك  عالية من  لديهم درجـة  الذين  األشخاص  إن 
الحصول عىل املعلومات حول األحداث التي تؤثر عىل حياتهم؛ لذلك فإن الفرد ذا الضبط الداخيل 
يعتقد يف كفاءته، وقدرتـه علـى ضبط النتائج يف عامله الخاص، وله توقعات إيجابية فيما يتعلق 

بالثقة واالعتماد عىل اآلخرين )بشر، 2009(. 

 )ج( التحدي:
 يعني اعتقاد الفرد بأن التغير بدالً من االستقرار أمر طبيعي يف الحياة، والشخص الصلب 
يحاول أن يتطور، ويتغر نحو األفضل عىل عكس الشخص العاجز الذي يبقى حبيساً للمايض، 
ويتوقف عن الحركة نحو املستقبل، أن األفراد ذوي الصالبة املنخفضة ال يتمتعون بسمة التحدي؛ 
إذ يشـعرون بالتهديد من التغر، ويعتقدون أن الحياة تكون أفضل عندما ال تنطـوي علـى أيـة 
النفيس  األداء  املحافظة عىل سالمة  النفسية من شأنها  املرتابطة للصالبة  تغيـرات، واملكونات 
يرتبط  الثالثة  املكونات  هذه  توافر  أن  كما  للضغوط،  السلبية  اآلثار  مـن  والتخفيـف  للفرد، 
بارتفاع قدرة الفرد عىل تحدي ضغوط البيئة، وتحويل أحداث الحياة الضاغطة إىل فرص للنمو 
الشخيص، ومن ثَمَّ ال يكفي مكون واحد ليمدنا بالشـجاعة والدافعية لتحويل نظرتنا للضغوط 

. )Kopasa,1982(إىل نظرة أكثر إيجابية

النفسية أن األفراد مرتفعي الصالبة يدركون األحداث اإليجابية عيل   ومن أهمية الصالبة 
أنها ذات معنى، وأنها تحدث نتيجة ألسباب داخلية ترجع لهم، وأنهم أشخاص مسؤولون عما 
يقومون به من قرارات وأفعال، ويدركون األحداث السلبية بأنها غر هامة، وأنها نتيجة ألسباب 
خارجية، وأنهم غر مسؤولني عنها شخصياً، وذلك عىل العكس من األفراد منخفيض الصالبة 
تخفيف  يف  كبرة  أخرى  أهمية  النفسية  وللصالبة   .(Green, Grant & Rynsaardt, 2007(
الضغوط النفسية، ويرجع السبب الذي يجعل الصالبة النفسية تخفف من حدة الضغوط التي 
الجهاز  استثارة  إىل  تؤدي  اإلرجاع  من  سلسلة  إىل  تقود  الضاغطة  األحداث  أن  إىل  الفرد  تواجه 
أمراض جسدية  إىل اإلرهاق وما يصاحبه من  املزمن يؤدي فيما بعد  الذاتي، والضغط  العصبي 
تبدأ  والتي  الدائرية،  العملية  تعديل  يف  النفسية  الصالبة  دور  يأتي  وهنا  نفسية،  واضطرابات 
بالضغط وتنتهي باإلرهاق، ويتم ذلك من خالل طرق متعددة، حيث إنها تعدل من إدراك األحداث، 
وتجعلها تبدو أقل وطأة، وتؤدي إىل أساليب مواجهة نشطة، أو تنقله من حال إىل حال، وتؤثر 
إىل  الدعم االجتماعي، وتقود  تأثرها عىل  املواجهة بطريقة غر مبارشة من خالل  عىل أسلوب 
الرياضة، وهذا بالطبع  اتباع نظام غذائي صحي وممارسة  التغير يف املمارسات الصحية مثل 
خصائص  عدة  2002(. وهناك  اللطيف،  وعبد  )حمادة،  الجسمية  باألمراض  اإلصابة  من  يقلل 
للصالبة النفسية أول هذه الخصائص اإلحساس بااللتزام، أو النية لدفع النفس لالنخراط يف أي 
مستجدات تحدث للفرد، والخاصية األخرى اإليمان أو االعتقاد بالسيطرة بأن الشخص نفسه 
والخاصية  بيئته،  عىل  يؤثر  أن  يستطيع  الشخص  وأن  حياته،  يف  حدث  الذي  الحدث  سبب  هو 
األخرة هي الرغبة يف إحداث التغير ومواجهة األنشطة الجديدة التي تكون بمثابة فرص للنماء 
برامج  التدريب عىل  النفسية من خالل  الصالبة  والتطوير )Taylor &. Orlick, 1990(. وتنمو 
حياتية شاملة، وتتضمن تلك الربامج التدريبية السلوكيات املعرفية، واستخدام فنية الحياة املركزة 
 .)Green, Grant & Rynsaardt, 2007( للفرد النفسية  الصالبة  الحل مما ينتج عنه زيادة  عىل 
ويتضح مما سبق الدور الفعال الذي تقوم به الصالبة النفسية يف دفاع الفرد عن أحداث الحياة 
الضاغطة، والتكيف البناء مع متطلبات الحياة املؤملة، وتكوين نمٍط من الشخصية شديدة االحتمال 
تستطيع أن تقاوم الضغوط، وتخفف من آثارها السلبية ليصل الفرد إىل مرحلة التوافق، وينظر 
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إىل الحارض واملستقبل بنظرة ملؤها األمل والتفاؤل، وتخلو حياته من القلق واالكتئاب، وتصبح 
ردود أفعاله مثاالً لالستحسان. وتُعرف الصالبة النفسية إجرائياً هذه الدراسة عىل أنها الدرجة 

التي يحصل عليها املعلم أو املعلمة عىل مقياس الصالبة النفسية املستخدمة يف هذه الدراسة.

ثانيًا ـ االضطرابات اجلسمية:
 Somatoform Disordersالجسمية االضطرابات  النفيس  للطب  األمريكية  الجمعية   تٌعرف 
عىل أنها نمط من الشكاوى الجسمية املتعددة واملتكررة، تكون أعراضها واضحة رسيرياً قبل 
سن الثالثني، وال يمكن تفسرها عىل أنها ناجمة من عوامل مرضية جسمية، وتؤدي إىل أعراض 
واألطراف،  واملفاصل،  والظهر،  والبطن،  الرأس،  اآلتية:  الجسم  مناطق  من  أكثر  أو  واحدة  يف 
والصدر، واملستقيم, وهناك أعراض أخرى منها الغثيان، واالنتفاخ، والقيء، واإلسهال، باإلضافة 
القذف،  خلل  أو  االنتصابي  األداء  وخلل  بالجنس،  االهتمام  عدم  مثل  جنسية  اضطرابات  إىل 
إىل اختالل يف األداء  ودورات طمثية غر منتظمة، ونزف طمثي غزير لدى النساء، وتؤدى أيضاً 
االجتماعي أو املهني أو مجاالت أخرى هامة من األداء الوظيفي، ويصعب تفسر كل عرض من 
هذه األعراض بحالة طبية معروفة أو بسوء استخدام العقاقر، وعندما يكون هناك حالة طبية 
عامة ذات صلة، فإن الشكاوى الجسدية أو االختالل االجتماعي أو املهني تكون زائدة عما يمكن 
توقعه من الفحص الجسدي أو التحليالت املختربية، كما أن هذه األعراض ليست ُمحدثة عمداً أو 
ُمختَلقة  .)American Psychiatric Association, 2000(ويُعرف عيسوي )1996( االضطرابات 
طبية  فيها  األعراض  تكون  العادية  غر  والشكاوى  األعراض  من  مجموعة  أنها  عىل  الجسمية 
واضحة تماماً، وهى عالمات يدخل ضمنها اضطراب أو خلل أو إصابة بعض األعضاء أو األجهزة 
يف جسم املريض ولكنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغرات وعوامل نفسية، وتُعرف أيضاً عىل أنها 
أساسياً، وعادة ما يكون ذلك  العامل االنفعايل دوراً مهماً قوياً  اضطرابات عضوية يؤدي فيها 
َعبي، ويعانى املريض عادة  من خالل الجهاز العصبي الالإرادي مثل قرحة االثني عرش والربو الشُّ
من القلق واالكتئاب، بل وأحياناً ما يهدد القلق حياته. )عيسوي، 1996(. وتبني منظمة الصحة 
املتكررة ألعراض  الخاصية األساسية لالضطرابات الجسمية هي الشكوى  أن  العاملية )1999( 
وجود  بانعدام  األطباء  تأكيد  من  بالرغم  طبية،  فحوصات  إلجراء  املستمر  السعي  مع  بدنية، 
أساس جسمي لهذه األعراض. وتختلف هذه االضطرابات الجسمية عن االضطرابات الجسمية 
املألوفة لألطباء التي تحدث بسبب تلف يف جزء من أجزاء الجسم، أو خلل يف وظيفة عضو من 
باملستشفيات  األولية  الصحية  مرىض الرعاية  من   %50 حوايل  أن  الدراسات  وتبني  أعضائه، 
 Arnold,( يعانون من االضطرابات الجسمية التي ال يمكن تفسرها من خالل حالة طبية عامة

 .)Eekhof, Van & Waal, 2004

انتشارها،  رسعة  يف  تتجىل  الجسمية  االضطرابات  خطورة  أن  الباحثني  بعض  ويرى   
وتشر الدراسات إىل أن نسبة املرىض الذين يتـرددون علـى العيـادات الخارجية، ويعانون من 
االضطرابات الجسمية ترتاوح بـني )40-60%( مـن نـسبة املرىض العامة، كما أن نسبة )70-

75%( من العمال املرىض يتغيبون عـن عملهـم بسبب هذه االضطرابات )الزراد، 2000(. وهناك 
اتفاق عىل أن االضطرابات الجسمية هى اضطرابات عضوية متعددة أو متنوعة، وأنه يصعب عىل 
التشخيص الطبي تحديد عامل مريض جسمي لها، كما أن هنالك اختالفاً بني الباحثني حول دور 
العوامل النفسية فيها، فمنهم من يعطيها دوراً جزئياً، ولكن عدداً كبراً من الباحثني يمنحها 
بسبب  تنشأ  الجسمية  االضطرابات  أن  البعض  ويرى  االضطرابات.  الدور يف حدوث هذه  كامل 
نفيس، ويحدث فيها تلـف يف البناء الترشيحي للعضو املريض؛ إذ يمكن لألشعة أو التحاليل أو 
يفلح يف  للمريض ال  الطبي وحده  العالج  أن  إال  التلف وتحديده،  اكتشاف هذا  الطبية  الكشوف 
شـفائه، والبد من اقرتان العالج النفيس به حتى يعالج السبب األصيل للمرض )طه؛ قنديل؛ عبد 
الفتاح؛ ومحمـد، 1993(. وتتعدد وجهات نظر علماء النفس يف تفسر االضطرابات الجسمية، 
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حيث يرى أصحاب مدرسة التحليل النفيس أن االضطرابات الجسمية تحدث نتيجة ضعف األنا 
بسبب الطاقة التي يستهلكها يف عملية الرصاع، وهناك من يرى أنها نتيجة تراكم االنفعاالت غر 
السارة عىل الفرد والتي ال تستطيع أن يعرب عنها، ومن ثَمَّ ترتاكم هذه املشاعر، وتختزن يف الجسد؛ 
ألن الفرد لم يستطيع التكيف معها أو التعبر عنها، وهكذا تستمر التوترات دون أن يعرب الفرد 
عن مشاعره، حتى يتوقف االنفعال عن التعبر النفيس، ومع تعدد وجهات النظر داخل املنظور 
النفيس الدينامي، فإنها تتفق عىل أن الضغوط النفسية وخربات الطفولة الصادمة تحدث تأثرها 
يف جانبني من حياة الفرد: الجانب الجسمي، يف شكل أمراض من قبيل: القرحة، والربو، وأمراض 
القلب التاجية، والجانب االنفعايل من قبيل القلق واالكتئاب والفزع )عبد املعطى، 2003(. ويرى 
االنتباه  بزيادة  إما  التعزيز،  بسبب  تحدث  الجسمية  االضطرابات  أن  السلوكيون  النفس  علماء 
نحو استجابات معينة أو بخفضها. ويرى علماء النفس املعرفيني أن املصابني بهذه االضطرابات 
الجسمية يركزون انتباههم بشكل مفرط يف عمليات فسيولوجية داخلية، ويحولون اإلحساس 
الجسمي الطبيعي إىل أعراض من األلم والوجع، تدفعهم إىل مراجعات طبية غر رضورية بهدف 
بشأن  خاطئ  معيار  لديهم  االضطرابات  من  النوع  بهذا  املصابني  األفراد  أن  ويفرتض  العالج، 
آالم  أو  أعراض  أي  من  تماماً  أنها خالية  الجيدة عىل  الصحة  إىل  ينظرون  الجيدة، فهم  الصحة 
جسمية حتى لو كانت طفيفة، وهو معيار غر واقعي. ويرى املنظور الحياتي أن املصابني بهذه 
االضطرابات قد يكون لديهم استعداد وراثي، فالطفل الذي يشكو من مرض جسمي مصحوبة 
بتعاطف وجداني من الوالدان والجران واألقارب، واألصدقاء وزمالء العمل فيما بعد، فإنه يكون 
مرشحاً لإلصابة بهذا النوع من االضطرابات، السيما يف أوقات األزمات النفسية )املرجع السابق(. 
وتٌعرف االضطرابات الجسمية إجرائياً يف هذه الدراسة عىل أنها الدرجة التي يحصل عليها املعلم 
العصابية، واالضطرابات الجسمية املستخدمة يف  للنواحي  الجديد  املعلمة عىل قائمة كورنل  أو 

هذه الدراسة.

الدراسات السابقة:
واالضطرابات  النفسية  الصالبة  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  من  عدداً  ييل  فيما  نقدم 
إىل  األقدم  من  الزمني  للتسلسل  وفقاً  الدراسات  رتبت  وقد  واملعلمات،  املعلمني  لدى  الجسمية 
األحدث، وتم تصنيف الدراسات والبحوث السابقة التي تم التوصل إليها وفق محورين: يتضمن 
بينهم،  والفروق  واملعلمات  املعلمني  لدى  النفسية  الصالبة  تناولت  التي  الدراسات  األول  املحور 
بينما يتضمن املحور الثاني الدراسات التي تناولت االضطرابات الجسمية لدى املعلمني واملعلمات، 

وييل ذلك تعقيب عىل الدراسات السابقة. 

المحور األول: دراسات تناولت الصالبة النفسية لدى المعلمين والمعلمات والفروق بينهم:

عىل  تعرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت   :)Thakur & Chawla, 2007(وشاوال ساكور  دراسة 
معلم   )200( من  الدراسة  عينة  وتكونت  النفسية،  الصالبة  يف  واملعلمات  املعلمني  بني  الفروق 
ومعلمة، منهم )100( معلم و)100( معلمة، وتم استخدام مقياس الصالبة النفسية. وخلصت 
النفسية،  الصالبة  املعلمني واملعلمات يف  بني  دالة إحصائياً  إىل وجود فروق  الدراسة  نتائج هذه 

وذلك يف اتجاه الذكور.

دراسة بدر )2007(: وتهتم هذه الدراسة بالخربات االنفعالية املرتبطة بمواقف الغضب بالصالبة 
معلمة   )70( من  للدراسة  النهائية  العينة  وتكونت  املتوسطة.  املرحلة  معلمات  لدى  النفسية 
من معلمات املرحلة املتوسطة، وقد استخدم الباحث األدوات اآلتية: مقياس الصالبة النفسية، 
ومقياس الخربات الشخصية املرتبطة بوصف انفعال الغضب. وقد كشفت الدراسة عن النتائج 
الغضب واملشاعر االنفعالية املصاحبة للغضب،  أبعاد حدة  ارتباط سالب دال بني  اآلتية: وجود 
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والترصفات واألنماط السلوكية املرتبطة بالغضب، ومع الدرجة الكمية ملقياس الخربات االنفعالية 
املرتبطة بالغضب، وجود فروق دالة إحصائياً بني مرتفعي ومنخفيض الصالبة النفسية يف أبعاد 
املرتبطة  السلوكية  واألنماط  والترصفات،  للغضب  املصاحبة  االنفعالية  واملشاعر  الغضب  حدة 
السن  بني  موجب  ارتباط  وجود  النفسية،  الصالبة  منخفيض  لصالح  الكلية  والدرجة  بالغضب 

ودرجات الصالبة النفسية لألبعاد والدرجة الكمية.

الصالبة  بني  العالقة  عىل  تعرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت   :)Ferudun, 2009(فيردون دراسة 
الدراسة  عينة  وتكونت  الديموجرافية،  املتغرات  وبعض  التنظيمي،  وااللتزام  للمعلم  النفسية 
من )405( معلم ومعلمة، وتم استخدام مقياس الصالبة النفسية، ومقياس االلتزام التنظيمي. 
النفسية وااللتزام  ارتباطية ايجابية بني الصالبة  الدراسة إىل وجود عالقة  وخلصت نتائج هذه 
بااللتزام  منبئاً  النفسية  الصالبة  وتعترب  واملعلمات،  املعلمني  من  الدراسة  عينة  لدى  التنظيمي 

التنظيمي، وتبني الدراسة أنه يوجد تأثر ملتغر الجنس عىل الصالبة النفسية يف اتجاه الذكور.

الضغوط  بخفض  كمنبئ  النفسية  بالصالبة  الدراسة  هذه  واهتمت   :)2010( عباس  دراسة 
النفسية السلوك العدواني لدى معلمي املرحلة املتوسطة، وتكونت عينة الدراسة من )700( معلم 
العمل،  ضغوط  ومقياس  النفسية،  الصالبة  مقياس  استخدام  وتم  أسوان،  مدينة  من  ومعلمة 
ومقياس السلوك العدواني. وخلصت نتائج هذه الدراسة إىل وجود عالقة دالة إحصائياً بني كل من 
الصالبة النفسية وضغوط العمل والسلوك العدواني، وأن املعلمني مرتفعو الصالبة النفسية عن 
املعلمات، وهذا يؤدي إىل أن املعلمني أكثر قدرة عىل تخطي األزمات وضغوط العمل، وأن الصالبة 
النفسية من العوامل املساهمة يف خفض آثار ضغوط العمل لدى املعلمني، ومن ثَّم تنعكس عىل 

جميع أشكال السلوك العدواني.

دراسة العطوي )2014(: واهتمت هذه الدراسة بتحليل العالقة بني الصالبة النفسية والتفاؤل 
السعوديات، وتم  املعلمات  الدراسة من )180( من  البدنية، وتكونت عينة  واألمـل والشـكاوي 
وخلصت  البدنية.  والشـكاوي  واألمـل  التفاؤل  ومقاييس  النفسية،  الصالبة  مقياس  استخدام 
نتائج هذه الدراسة إىل أن املعلمات يتمتعن بمستوى متوسط من الصالبة النفسية، كما توجد 

عالقة إيجابية بني الصالبة النفسية والشـكاوي البدنية.

دراسة الشمري )2014(: اهتمت هذه الدراسة بالتعرف عىل عالقة الضغوط النفسية بالصالبة 
من   )186( من  الدراسة  عينة  وتكونت  الجسمية،  االضطرابات  ببعض  املصابني  لدى  النفسية 
 .)47( العصبي  القولون   )67( الدم  ضغط   )72( السكري  اآلتي:  النحو  عىل  مقسمة  املرىض، 
وخلصت نتائج الدراسة إيل وجود عالقة بني )الضغوط النفسية( و)الصالبة النفسية، وااللتزام، 
والتحكم(، وجود عالقة طردية بني )الضغوط النفسية( و)التحدي(، حيث يتضح أنه كلما زادت 

الضغوط النفسية عىل املرىض السيكوسوماتني زاد مستوى التحدي لديهم. 

المحور الثاني: دراسات تناولت االضطرابات الجسمية لدى المعلمين والمعلمات:

وفقاً  املهنية  الضغوط  التعرف عىل مصادر  إىل  الدراسة  )2000(: هدفت هذه  المشعان  دراسة 
الجسمية،  النفسية  باالضطرابات  عالقتها  ومدى  والتخصص  والجنسية  الجنس  ملتغرات 
وتكونت عينة الدراسة من )746( من املدرسني، منهم )377( من الذكور و)369( من اإلناث، 
املواد  مدريس  من   )489( ومنهم  الكويتيني،  غر  من  و)383(  الكويتيني،  من   )363( ومنهم 
املهنية، ومقياس  الضغوط  العلمية، وتم استخدام مقياس  املواد  النظرية و)257( من مدريس 
هذه  نتائج  وخلصت  الجسمية.  النفسية  االضطرابات  ومقياس  الدور،  ورصاع  الدور  غموض 
الدراسة إىل وجود فروق جوهرية بني الجنسني يف املتغرات اآلتية: العبء املهني، والتطور املهني، 
واالضطرابات النفسية الجسمية؛ حيث حصلت اإلناث عىل متوسطات أعىل من الذكور يف مصادر 
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الضغوط املهنية واالضطرابات النفسية الجسمية, وظهرت فروق بني الكويتيني وغر الكويتيني 
يف مصادر الضغوط املهنية واالضطرابات النفسية الجسمية تشر إىل تزايد متوسطات املدرسني 
الكويتيني،  غر  عن  الجسمية  النفسية  واالضطرابات  املهنية  الضغوط  مصادر  يف  الكويتيني 
واتضح أن جميع معامالت االرتباط إيجابية وذات داللة إحصائية بني مصادر الضغوط املهنية 

واالضطرابات النفسية الجسمية.

الصحة  عىل  وتأثرها  النفسية  بالـضغوط  الدراسة  هذه  اهتمت   :)2001( الشقيرات  دراسة 
النفسية والصحة الجسمية، وعالقتها ببعض العوامـل الديموغرافية عند أعضاء هيئة التدريس 
يف جامعة مؤتة، وتكونت عينة الدراسة من )240( عضو هيئة تدريس من املتفرغني للعمل فـي 
النفسية  األعراض  النفسية، ومقيـاس  الضغوط  استخدام مقياس مصادر  وتم  جامعة مؤتة، 
النفسية.  بالضغوط  املرتبطـة  والنفسية  الجسمية  األعراض  وقائمة  العمل،  ببيئة  املرتبطة 
وخلصت نتائج الدراسة إيل وجود عالقة إيجابية بني الـضغوط النفـسية واألعراض الجسمية 
والنفسية املرتبطة بها، وجود فروق دالة إحصائياً بالنسبة إلـى شدة الضغوط النفسية واألعراض 
املرتبة بها وفقاً لنوع الكلية، واملؤهل العلمي، والرتبة األكاديمية، والخربة والحالة االجتماعية. 

بالشكاوى  النفسية  الصالبة  عالقة  فحص  إىل  الدراسة  هذه  تهدف   :)2011( المشعان  دراسة 
البدنية واألمل واالنبساط لدى املوظفني واملوظفات يف القطاع الحكومي، وأجريت الدراسة عىل 
عينة مكونة من )290( من املوظفني واملوظفات بواقع )136( من الذكور و)154( من اإلناث، 
وكشفت نتائج الدراسة أنه ال توجد عالقة بني الصالبة النفسية والشكاوى البدنية واالنبساط، 
يف حني توجد عالقة سالبة ودالة إحصائياً بني الصالبة النفسية واألمل، كما توجد عالقة سالبة 
توجد  ال  أنه  الدراسة  نتائج  وأظهرت  واالنبساط،  واألمل  البدنية  الشكاوى  بني  إحصائياً  ودالة 
فروق ذات داللة إحصائية بني املوظفني واملوظفات يف الصالبة النفسية والشكاوى البدنية واألمل 
املتزوجني يف متغرات  املتزوجني وغر  واالنبساط، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 

الدراسة.

دراسة دودج وسيمك )Dodaj & Simic, 2012(: اهتمت هذه الدراسة بالتعرف عىل أحداث 
املدخنني،  وغر  املدخنني  من  عينة  لدى  الجسمية  باالضطرابات  وعالقته  الضاغطة  الحياة 
أحداث  مقياس  استخدام  وتم  املدخنني،  وغر  املدخنني  من   )200( من  الدراسة  عينة  وتكونت 
فروق  وجود  إىل  الدراسة  نتائج  وأشارت  الجسمية.  االضطرابات  ومقيـاس  الضاغطة  الحياة 
دالة إحصائياً بني املدخنني وغر املدخنني فيمـا يتعلـق بأحداث الحياة الضاغطة واالضطرابات 
الجسمية املتمثلة يف اضطرابات الجهاز الهـضمي، واضطرابات الجهـاز العضيل، واضطرابات 
لدى  أكثر تكراراً  الجسمية والنفسية  األعراض  الربد، وكانت  الدموية، وأعراض  القلب واألوعية 

املدخنني.

وعالقته  الوظيفي  االغرتاب  عىل  بالتعرف  الدراسة  هذه  اهتمت   :)2013( عبدالمطلب  دراسة 
باالحرتاق النفيس واالضطرابات الجسمية لدى عينة من املعلمني الوافدين واملعلمات الوافدات، 
وتكونت العينة النهائية للدراسة من )120( معلماً ومعلمة منهم )69( معلماً متوسط أعمارهم 
)43.1( بانحراف معياري قدره )6.1(، وقد تم اختيارهم من املعلمني الوافدين واملعلمات الوافدات 
العاملني بمدارس محافظة األحمدي، وقد استخدم الباحث األدوات اآلتية: قائمة بالبيانات العامة، 
ومقياس ماسالش لالحرتاق النفيس، وقائمة كورنال الجديدة للنواحي العصابية واالضطرابات 
الجسمية, ومقياس االغرتاب الوظيفي. وخلصت نتائج الدراسة إىل أنه توجد فروق دالة إحصائياً 
الهضمي،  والجهاز  التنفيس،  )الجهاز  اآلتية:  الجسمية  االضطرابات  يف  واملعلمات  املعلمني  بني 
والجهاز العظمى، والجهاز العصبي، والجهاز البويل والتناسيل، وتكرار املرض، وأمراض متنوعة، 
السمع  يف  واملعلمات  املعلمني  بني  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  كما  املعلمني،  اتجاه  يف  والعادات( 

واإلبصار يف اتجاه املعلمات.
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وعالقتها  الضاغطة  الحياة  أحداث  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  تهدف   :)2014( سعود  دراسة 
)120( من  من  مكونة  عينة  عىل  إىل  الدراسة  وأجريت  الجسدي،  النفيس  االضطراب  بمستوى 
إىل  إضـافة  الضاغطة  الحياة  أحداث  مقياس  تطبيق  تم  وقد  مختلفة،  جلدية  بأمراض  املرىض 
توجد  أنه  الدراسة  نتائج  الجسمية. وكشفت  العصابية واالضطرابات  للنواحي  مقياس كورنل 
عالقة دالة إحصائياً بني مستوى الضغط النفيس الناتج عـن أحـداث الحياة الضاغطة ومستوى 
عـن  الناتج  النفيس  الضغط  مستوى  بني  إحصائياً  دالة  عالقة  وتوجد  الجسمية،  االضطرابات 
أحـداث الحياة الضاغطة والجوانب االنفعالية وفقاً لقائمة كورنل، وتوجد عالقة دالة إحصائياً 
بني مستوى الضغط النفيس الناتج عـن أحـداث الحياة الضاغطة والجوانب البدنية وفقاً لقائمة 
كورنل، وتوجد فروق دالة إحصائياً يف مستوى الضغط النفـيس وفقـاً ملتغيـري الجنس والعمر.   

التعقيب على الدراسات السابقة:
 وبعد هذا العرض لعدد من الدراسات العربية واألجنبية التي تيرس للباحث االطالع عليها, 
تبني أن معظم الدراسات أجمعت عىل أن انخفاض الصالبة النفسية التي يتعرض لها املعلمون 
واألنماط  والترصفات  للغضب  املصاحبة  االنفعالية  واملشاعر  الغضب  حدة  زيادة  إىل  تؤدى 
السلوكية املرتبطة بالغضب االحرتاق النفيس، وزيادة آثار ضغوط العمل الذي يؤدي - بدوره - إىل 
االضطرابات الجسمية، وركزت معظم الدراسات السابقة اهتمامها عىل الصالبة النفسية للمعلم 
والفروق بني املعلمني واملعلمات يف الصالبة النفسية، ومستوى الصالبة النفسية لدى املعلمات، 
ودور املتغرات الديموجرافية، واالضطرابات الجسمية لدى املعلمني واملعلمات وعالقتها باالحرتاق 
الحياة  وأحداث  النفسية،  والضغوط  املهنية،  الضغوط  ومصادر  الوظيفي  واالغرتاب  الوظيفي 
الدراسات السابقة يف أنها تناولت بالدراسة  الدراسة الحالية عن غرها من  الضاغطة، وتتميز 
تم  املتغرات  هذه  أن  ورغم  واملعلمات،  املعلمني  لدى  الجسمية  واالضطرابات  النفسية  الصالبة 
تناولها يف دراسات عديدة كل متغر عىل حدي إال أن االهتمام بدراسة العالقة بني الصالبة النفسية 

واالضطرابات الجسمية لم يحظ بأكرب قدر من االهتمام.

فروض الدراسة:
   بعد استعراض اإلطار النظري للدراسة الحالية مع اإلشارة إىل أهداف ومشكلة الدراسة 

ونتائج الدراسات السابقة، فقد تم صياغة فروض الدراسة الحالية عىل النحو اآلتي:  

واالضطرابات . 1 النفسية  الصالبة  يف  واملعلمات  املعلمني  بني  إحصائياً  دالة  فروق  توجد 
الجسمية.

توجد فروق دالة إحصائياً بني املتزوجني والعزاب واألرامل واملطلقني يف الصالبة النفسية . 2
واالضطرابات الجسمية.

توجد فروق دالة إحصائياً بني الكويتيني والوافدين يف الصالبة النفسية واالضطرابات . 3
الجسمية.

مقياس . 4 عىل  الدراسة  عينة  درجات  بني  إحصائياً  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد 
الصالبة النفسية ودرجاتهم عىل مقياس االضطرابات الجسمية والعمر والخربة.

يساهم كل من: االضطرابات الجسمية والخربة والعمر يف التنبؤ بالصالبة النفسية لدى . 5
عينة الدراسة الكلية.

إجراءات الدراسة:
تتضمن إجراءات الدراسة املنهج املستخدم وعينة الدراسة، ومقاييس الدراسة وخصائصها 
املستخدمة  اإلحصائية  واألساليب  الدراسة  حدود  إىل  باإلضافة  وصدق،  ثبات  من  السيكومرتية 

ملعالجة البيانات الستخالص النتائج، وفيما ييل رشح وتوضيح لهذه اإلجراءات.
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أواًل: منهج الدراسة:   
الوصفي عىل دراسة  املنهج  املقارن، ويعتمد  االرتباطى  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم   
الواقع أو الظاهرة، كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعرب عنها تعبراً كيفياً 
أو موقف معني  والبيانات عن ظاهرة  الحقائق  إىل جمع  الذي يهدف  املنهج  ذلك  أو كمياً، فهو 
مع محاولة تفسر هذه الحقائق تفسراً كافياً، والبحوث الوصفية ال تنحرص أهدافها يف مجرد 
جمع الحقائق، بل ينبغي أن تتجه إىل تصنيف البيانات والوقائع وتحليلها تحليالً دقيقاً كافياً، 
البحوث  طبيعة  وتعترب  الدراسة.  موضوع  الظاهرة  أو  املوقف  بشأن  تعميمات  إىل  الوصول  ثم 
عن  املعلومات  بعض  عىل  أوالً  الفرد  حصل  إذا  واستيعابها  فهمها  حيث  من  أسهل  الوصفية 
الخطوات املختلفة املتضمنة يف بحث من البحوث إىل جانب مختلف الوسائل املستخدمة يف جمع 

البيانات والتعبر عنها والفئات العامة التي قد تصنف تحتها الدراسات )دويدار، 1999(.

ثانيًا: عينة الدراسة:
قام الباحث بتطبيق الدراسة كخطوة أوىل عىل عينة استطالعية مكونة من )120( معلماً 
ومعلمة، متوسط أعمارهم )39.6( عاماً بانحراف معياري قدره )9.4( عاماً، وتراوحت أعمارهم 
الكويت،  بدولة  األحمدي  بمحافظة  واملعلمات  املعلمني  اختيارهم من  وتم  عاماً،   )63-23( بني 
حيث  من  الدراسة  أدوات  مناسبة  من  التحقق  االستطالعية  العينة  استخدام  من  الهدف  وكان 
الصدق والثبات واملدة الزمنية وسالمة املفردات...إلخ، وبعد التأكد من ذلك تم تطبيق املقاييس 
واملعلمات  املعلمني  من  ومعلمة  معلماً   )240( من  املكونة  النهائية  الدراسة  عينة  عىل  نفسها 
بمحافظة األحمدي بدولة الكويت، متوسط أعمارهم )39.4( عاماً بانحراف معياري قدره )9.3) 
 (39.6( أعمارهم  متوسط  معلماً   )120( منهم  عاماً،   )63-23( بني  أعمارهم  وتراوحت  عاماً 
عاماً بانحراف معياري قدره )9.4( عاماً، وتراوحت أعمارهم بني )23-63( عاماً، ومنهم )120) 
أعمارهم  بانحراف معياري قدره )7( عاماً، وتراوحت  أعمارهن )32.3( عاماً  معلمة متوسط 
بني )23-45( عاماً. ويوضح الجدول رقم )1( عدد أفراد عينة الدراسة موزعة بحسب املدرسة 

والعمر والنوع:

جدول )1( توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب املنطقة السكنية واملدرسة والعمر والنوع

إناثذكور

عمنأسم املدرسةعمناسم املدرسة

60317.1مدرسة زبيدة بنت الحارث56389.3مدرسة املعري املتوسطة

60327.2مدرسة الصباحية املتوسطة بنات64409.8مدرسة عبد الرحمن بن أبي بكر

12032.37العينة الكلية لإلناث12039.69.4العينة الكلية للذكور

للعمر والنوع  العينة األساسية للدراسة موزعة وفقاً   ويتضح من الجدول )1( عدد أفراد 
واملدرسة، وتم اختيار أفراد عينة الدراسة من مدرستني للمعلمني، ومدرستني للمعلمات، ويرتاوح 

متوسط أعمارهم بني )31( و)40( عاماً.  

ثالثًا: أدوات الدراسة: وقد اشتملت على اآلتي:

مقياس الصالبة النفسية:. 1
صورته  يف  املقياس  ويتكون  النفسية،  الصالبة  ليقيس   )2011( عادل  املقياس  هذا  أعدت 
األصلية من)43( فقرة تتعلق بالصالبة النفسية للفرد، ويُطلب من املستجيب االستجابة ثالث 
إىل )3(،  الشعور، وقد درجت االستجابات من )1(  تدل عىل تكرار  األوىل  املرة  مرات لكل فقرة، 
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إىل  الخربة تحدث بشكل يومي، وتتدرج االستجابات حتى تصل  أن هذه  الدرجة )1( عىل  وتدل 
النفسية  الصالبة  أبداً، ولتصحيح مقياس  تنطبق  ال  الخربة  أن هذه  إىل  التي تشر   )3( الدرجة 
تم إعطاء)3( درجات ملقياس االستجابة )تنطبق دائماً(، ودرجتني ملقياس االستجابة )تنطبق 
الكلية  الدرجة  أبداً( بعد ذلك يتم حساب  أحياناً(، ودرجة واحدة ملقياس االستجابة )ال تنطبق 
للمقياس لكل فرد من أفراد العينة، وبذلك ترتاوح قيمة الدرجات عيل املقياس من )43( درجة 

كحد أدنى إيل )129( درجة كحد أقىص لدرجة الصالبة النفسية.

وقد قامت الباحثة باستخراج دالالت صدق املقياس وثباته بصورته األصلية، حيث اعتمدت 
النوع  هذا  حساب  تم  حيث  املحتوى  صدق  وهو  الصدق،  أنواع  من  نوع  من  أكثر  عىل  الباحثة 
من  املحكمني  من  مجموعة  عىل  النفسية  الصالبة  مقياس  بنود  عرض  خالل  من  الصدق  من 
ذوي التخصص، وبعد ذلك تم تعديل البنود التي اتفق غالبية املحكمني عىل تعديلها، ويُعد صدق 
املحتوى من أهم أنواع الصدق؛ إذ البد من تحقيقه يف املقاييس النفسية، ولغرض الحصول عىل 
قوة تمييز كل فقرة من فقرات املقياس، فقد اعتمدت الباحثة عىل املجموعتني املتطرفتني لعينة 
أخذت  ثم  تنازلياً  العينة  الكلية الستجابات  الدرجات  رتبت  والطالبات، وقد  الطالب  التمييز من 
نسـبة 27 %من الدرجات العليا لتكون )املجموعة العليا( ونسبة 27% من الدرجات الدنيا لتكون 
املجموعة الـدنيا، وقد تبني بعد استخدام االختبار التائي أن جميع فقرات املقياس مميزة، ويف هذا 
اإلجراء يكون الصدق املحكي )التالزمي( قد تحقـق، بحيـث عدت كل مجموعة محكاً للمجموعة 
االستكشايف  العامل  التحليل  إجراء  تم  إذ  للمقياس،  العاميل  البناء  صدق  حساب  وتم  األخرى، 
باستخدام طريقة املكونات األساسية لـهوتلنجHolting ، وتم التدوير املتعامد للبيانات بطريقة 
فارميكس Varmix للحصول عىل العوامل من خالل اختيار املفردات األكثر تشبعاً بعد تدويره، 
التحقق من  االلتزام، والتحدي، والتحكم، وقد تم  العاميل عن ثالثة عوامل هي  التحليل  وأسفر 
االتساق الداخيل للمقياس من خالل حساب معامالت ارتباط املفردات بالدرجة الكلية للمقياس، 
حيث تراوحت بني )0.67( و)0.85(، وهى قيم دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.01(، وتم 
بلغ  االختبار  إعادة  وبطريقة   ،)0.83( بلغ  حيث  ألفا  معامل  باستخدام  املقياس  ثبات  حساب 
التطبيقني،  بني  أسبوعني  بفاصل   )0.85( والثاني  األول  التطبيق  بني  االرتباط برسون  معامل 

ويدل ذلك عىل أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات يف قياس الصالبة النفسية. 

ويف هذه الدراسة تم حساب قيمة معامل ثبات املقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية 
سبرمان– معادلة  بطريقة  القيمة  بلغت  إذ  واملعلمات،  املعلمني  من   )120( قوامها  عينة  عىل 

الكلية  الدرجة  ثبات  معامل  قيمة  حساب  وتم   ،)0.79( بلغ  جتمان  ومعادلة   )0.73( براون 
ألفا، وبلـغ )0.77( ويعني ذلك أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من  للمقياس بطريقة معامل 
الثبات. وقد تم حساب االتساق الداخيل للمقياس عىل نفس العينة السابقة، وذلك من خالل إيجاد 
الجدول رقم )2( قيم  للمقياس، ويوضح  الكلية  بند والدرجة  االرتباط بني درجة كل  معامالت 

معامل االرتباط بني درجة كل بند والدرجة الكلية للمقياس: 

جدول )2( نتائج االتساق الداخلي لبنود مقياس الصالبة النفسية

معامل االرتباط بالدرجة الكليةرقم البندمعامل االرتباط بالدرجة الكليةرقم البند

1**0.3416**0.60

2**0.5617**0.60

3**0.5618**0.31

4**0.3119**0.37

5**0.3720**0.65

6**0.6521**0.42

7**0.4122**0.54
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8**0.5423**0.42

9**0.4924**0.39

10**0.3625**0.38

11**0.5126**0.30

12**0.5127**0.68

13**0.45

14**0.64

15**0.35

  إذ )ن=120(.  ** دالة عند مستوى )0.01(.

 ويتضح من الجدول )2( أن قيم معامالت االرتباط لبنود مقياس الصالبة النفسية تراوحت 
أن  إىل  ذلك  )0.01(، ويشر  داللة  عند مستوى  إحصائياً  دالة  قيم  )0.30( و)0.65(، وهي  بني 

املقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل.

ترتيباً  املقياس  عىل  الدراسة  عينة  درجات  ترتيب  خالل  من  التمييزى  الصدق  عمل  وتم 
تم  وقد   ،%25 تمثل  مجموعة  كل  )اإلرباعيات(  مجموعات  أربع  إىل  تقسيمهم  وتم  تصاعدياً، 
التعامل إحصائياً مع اإلرباعي األول وهم اقل من 25% من عينة الدراسة من حيث الدرجة الكلية 
الدرجة  الدراسة من حيث  25% من عينة  أعىل من  األخر، وهم  اإلرباعي  )إذ ن=215( وكذلك 
الكلية، وقد تم عمل مقارنة بني هاتني املجموعتني باستخدام اختبار)ت(، حيث بلغت قيمة )ت( 
الدرجات  ألصحاب  الحسابي  املتوسط  وبلغ   ،)0.001( مستوى  عند  إحصائياً  دالة  وهى   14.5
الدرجات  ألصحاب  الحسابي  املتوسط  وبلغ   )3.3( قدره  معياري  بانحراف   )71.5( املرتفعة 
املنخفضة )69.5( بانحراف معياري قدره )6.5(، وهذا يبني وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بينهما باتجاه أصحاب الدرجات املرتفعة، وبهذه النتيجة يتضح قدرة املقياس عىل التمييز بني 

أصحاب الدرجات املنخفضة وأصحاب الدرجات املرتفعة.

2 - قائمة كورنال الجديدة للنواحي العصابية واالضطرابات الجسمية:

ىف   وبول  ج.ولف،  وهارولد  اردمان،  ج.  والربت  برودمان،  )كيف  من  كلُّ  القائمة  هذه  أعد 
النيل بتعريبها وإعدادها )1995(، وتم تقدير ثبات القائمة عىل عينة  مسكوفيتش(، وقام أبو 
الكيل  الثبات  أن معامل  النصفية، وقد وجد  التجزئة  وطالبة بطريقة  )140( طالباً  مكونة من 
بالنسبة للطلبة )0.65( وبالنسبة للطالبات )0.73( وبالنسبة للمجموعتني معاً )0.69(، تتكون 
القائمة من )223( عبارة يتم توزيعها عىل ثمانية عرش مقياساً، وقد استخدم الباحث يف دراسته 
واإلبصار)أ(،  )السمع  ييل:  ما  تتضمن  الجسمية  األعراض  لتقدير  مقياساً  عرش  اثني  الحالية 
التنفيس )ب(، والقلب واألوعية )ج(، والجهاز الهضمي )د(، والجهاز العظمى )هـ(،  والجهاز 
)ك)،  املرض  وتكرار  والتعب)ى(،  )ط(،  والتناسيل  والبويل  )ح(،  العصبي  والجهاز  )ز(،  والجلد 

وأمراض متنوعة )ل(، والعادات )م( )أبو النيل، 1995(.

دراسة سعود  للقائمة منها  السيكومرتية  الخصائص  دراسات عديدة بحساب  قامت  وقد 
)2014(، إذ تم حساب صدق املحتوي للقائمة من خالل عرضها عىل عدد مـن املحكمـني من 
أعـضاء الهيئـة التدريسية بكلية الطب بجامعة دمشق، وقسم اإلرشاد النفيس، فأجمعوا عىل 
صـدق وصالحية القائمة للتطبيق، كما تم التمييز بني الثلث األدنـى والثلـث األعىل الستجابات 
وعولجت  تصاعدي  بشكل  البنود  رتبت  إذ  القائمة،  عىل  الكلية  درجاتهم  ضوء  يف  املفحوصني 
النتائج إحصائياً باستخدام معامل )مان - وتني( البارومرتي لداللة الفروق بني الثلثني األعىل 
واألدنى، وبلغ معامل مان- وتني لالختبار هو )0.00 )عند مستوى داللـة )0.00(، وهناك فروق 
أي  دال عىل عدم وجود  أثر  تراوح بني )-69.0-، 90.0(، وهـو حجم  األثر  الفئتني وحجم  بني 

تشابه بني الفئتـني، ومن ثَمَّ فالـصدق التمييـزي للقائمة مرتفع.
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ويف الدراسة الحالية تم إيجاد ثبات املقياس عىل املقياس الكىل باستخدام طريقة التجزئة 
النصفية عىل عينة قوامها )120( معلماً ومعلمًة، وكانت قيمة معامل الثبات النصفي )0.96(، 
من  التحقق  وتم   ،)0.98( إىل  وصل  براون  سبرمان  معادلة  باستخدام  الطول  تصحيح  وبعد 
الفا- كرونباك،  الفرعية عن طريق حساب معامل  واملقاييس  الكىل  للمقياس  الداخيل  االتساق 
وقد بلغ معامل الثبات ألفا )0.93( للمقياس الكىل، و)0.76( ملقياس السمع واإلبصار، و)0.91) 
ملقياس الجهاز التنفيس، و)0.84( ملقياس القلب واألوعية، و)0.62( ملقياس الجهاز الهضمي، 
و)0.68( ملقياس الجهاز العظمى، و)0.63( ملقياس الجلد، و)0.87( ملقياس الجهاز العصبي، 
تكرار  ملقياس  و)0.66(  التعب،  ملقياس  و)0.77(  والتناسيل،  البويل  الجهاز  ملقياس  و)0.92( 
املرض، و)0.63( ملقياس األمراض متنوعة، و)0.60( ملقياس العادات، ويعني ذلك اتساقاً داخلياً 

مرتفعاً للمقياس الكيل واملقاييس الفرعية.

وتم عمل الصدق التمييزي للقائمة من خالل ترتيب درجات عينة الدراسة ترتيباً تصاعدياً، 
التعامل  تم  وقد   ،%25 تمثل  مجموعة  كل  )اإلرباعيات(  مجموعات  أربع  إىل  تقسيمهم  وتم 
إحصائياً مع اإلرباعي األول، وهم أقل من 25% من عينة الدراسة من حيث الدرجة الكلية )حيث 
ن=215( وكذلك اإلرباعي األخر، وهم أعىل من 25% من عينة الدراسة من حيث الدرجة الكلية، 
وقد تم عمل مقارنة بني هاتني املجموعتني باستخدام اختبار )ت(، حيث بلغت قيمة )ت( 14.1 
وهى دالة إحصائياً عند مستوى )0.001(، وبلغ املتوسط الحسابي ألصحاب الدرجات املرتفعة 
)106.1(، بانحراف معياري قدره )4.4(، وبلغ املتوسط الحسابي ألصحاب الدرجات املنخفضة 
بينهما  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يبني  وهذا   ،)10.1( قدره  معياري  بانحراف   )87.4(
باتجاه أصحاب الدرجات املرتفعة، وبهذه النتيجة يتضح قدرة القائمة عىل التمييز بني أصحاب 

الدرجات املنخفضة وأصحاب الدرجات املرتفعة.

رابعًا ـ حدود الدراسة:
بالفئة  الدراسة  تتحدد  كما  الدراسة،  يف  املستخدمة  باملصطلحات  الدراسة  حدود  تحددت   
التعليمية  األحمدي  منطقة  بمدارس  واملعلمات  املعلمني  من  بها  االستعانة  تم  التي  العمرية 
بدولة الكويت؛ إذ إن )ن=240( بواقع )120( معلماً، و)120( معلمًة، وأيضاً بعدد أفراد مجتمع 
الدراسة الذي سحب منه العينة؛ إذ إن )ن=3000( معلٍم ومعلمًة، باإلضافة إىل املقاييس الحالية 
الدراسة  الذي طبقت فيه  الدرايس  بالعام  الدراسة، وأخراً  املستخدمة يف  واألساليب اإلحصائية 

فيها، وكان ذلك يف العام الدرايس 2016/2015.

خامسًا - األساليب اإلحصائية املستخدمة:
استخدم الباحث يف دراسته الحالية األساليب اإلحصائية اآلتية:

1 ..Descriptive Statistic اإلحصاء الوصفي
2 ..  Independent Sample t-testاختبار )ت( للعينات املستقلة
3 .   .  Pearson Correlationمعامل االرتباط برسون
4 ..ANOVA تحليل التباين األحادِي
5 .. Regression Analysisتحليل االنحدار املتدرج

نتائج الدراسة ومناقشتها.
أواًل- نتائج الفرض األول:

الصالبة  يف  واملعلمات  املعلمني  بني  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  أنه:  األول عىل  الفرض  نص 
النفسية واالضطرابات الجسمية. والختبار صحة هذا الفرض تم استخدم اختبار)ت( للعينات 
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املستقلة لحساب داللة الفروق بني درجات املعلمني ودرجات املعلمات يف متغرات الدراسة سابقة 
الذكر. والجدول رقم )3( يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج:

جدول )3( نتائج اختبار )ت( حلساب داللة الفروق بني درجات املعلمني واملعلمات  على مقياسي الصالبة النفسية 
واالضطرابات اجلسمية 

قيمة )ت(عمنالفئةالمتغيرات

الصالبة النفسية
12098.67.80.95معلمون

غير دالة 12099.67.7معلمات

السمع واإلبصار
12011.21.30.78معلمون

غير دالة 12011.11.4معلمات

الجهاز التنفسي
120111.30.55معلمون

غير دالة 12011.12.4معلمات

القلب واألوعية
12011.11.40.53معلمون

غير دالة 12011.11.1معلمات

الجهاز الهضمي
12011.12.3معلمون

**3.7 12010.11.5معلمات

الجهاز العظمى
12011.11.40.33معلمون

غير دالة 12010.81.5معلمات

الجلد
12011.41.2معلمون

**3.2
12010.81.6معلمات

الجهاز العصبي
12011.21.3معلمون

**5.3
12010.11.7معلمات

التعب
12011.11.4معلمون

**5.1
120101.7معلمات

تكرار المرض
12011.41.31.3معلمون

غير دالة 12011.21.4معلمات

*دالة عند مستوى 0.05 **دالة عند مستوى 0.01.  إذ )ن=240(.   

يف  واملعلمات  املعلمني  بني  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  أنه   )3( الجدول  من  يتضح     
 ،)3.2( تساوي  املحسوبة  )ت(  قيم  إنَّ  إذ  الجلد،  اضطرابات  اآلتية:  الجسمية  االضطرابات 
الجهاز  واضطرابات   ،)3.7( تساوي  املحسوبة  )ت(  قيم  إّن  إذ  الهضمي،  الجهاز  واضطرابات 
املحسوبة تساوي  قيم )ت(  إنَّ  إذ  والتعب،   ،)5.3( املحسوبة تساوي  قيم )ت(  إّن  إذ  العصبي، 
)5.1(، وذلك تجاه املعلمني، وقيم )ت( املحسوبة كلها دالة عند مستوى داللة )0.01(، وأشارت 
النفسية،  الصالبة  يف  واملعلمات  املعلمني  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم  إىل  أيضاً  النتائج 
التنفيس،  الجهاز  واضطرابات  واإلبصار،  السمع  )اضطرابات  اآلتية:  الجسمية  واالضطرابات 

واضطرابات القلب واألوعية الدموية، واضطرابات الجهاز العظمى، وتكرار املرض(.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عبداملطلب )2013( التي بينت أنه توجد فروق 
دالة إحصائياً بني املعلمني واملعلمات يف االضطرابات الجسمية اآلتية: الجهاز الهضمي، والجهاز 
العصبي، وذلك تجاه املعلمني، إال أنها تختلف مع نتائج نفس هذه الدراسة التي بينت أنه توجد 
فروق دالة إحصائياً بني املعلمني واملعلمات يف السمع واإلبصار تجاه املعلمات، وتختلف عن نتائج 
دراسة كورت وروبرت )Kurt & Robert, 1998(، حيث بينا أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بني 
الذكور واإلناث يف االضطرابات الجسدية املتمثلة يف )ألم البطن، والصداع، وألم الصدر، والتعب، 
وألم املفاصل، وألم الظهر، وعرس الهضم، وضيق التنفس(، وذلك تجاه اإلناث، وتبني الدراسات 
النفسية  الضغوط  فيها  بما  الخارجية  البيئة  ملنبهات  حساسية  أكثر  اإلناث  أن  الفسيولوجية 
الفسيولوجية، كما  الداخلية  للمنبهات  أكثر حساسية  الذكور  العمل، عىل حني يكون  وضغوط 
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فروق  وجود  إىل  أشارت  التي   )2000( املشعان  دراسة  نتائج  عن  الدراسة  هذه  نتائج  تختلف 
جوهرية بني الجنسني يف االضطرابات النفسية الجسمية، حيث حصلت اإلناث عىل متوسطات 
يتعلق  فيما  الدراسة  هذه  نتائج  وتتفق  الجسمية.  النفسية  االضطرابات  يف  الذكور  من  أعىل 
بالفروق بني الذكور واإلناث يف الصالبة النفسية مع نتائج دراسة املشعان )2011( التي بينت 
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املوظفني واملوظفات يف الصالبة النفسية والشكاوى 
دراسة ساكور وشاوال نتائج  الدراسة مع  نتائج هذه  بينما تختلف  واالنبساط،  البدنية واألمل 

 ،)2010( عباس  ودراسة   ،)Ferudun, 2009(فردون ودراسة   ،)Thakur & Chawla, 2007(
حيث بينت هذه الدراسات أن هناك فروقاً بني املعلمني واملعلمات يف الصالبة النفسية وذلك تجاه 
املعلمني، حيث إن املعلمني مرتفعو الصالبة النفسية عن املعلمات، ودراسة العطوي )2014( التي 

بينت أن املعلمات يتمتعن بمستوى متوسط من الصالبة النفسية.  

  ويعزو الباحث وجود فروق بني املعلمني واملعلمات يف االضطرابات الجسمية تجاه املعلمني 
التمسك  عىل  حرصاً  وأكثر  لبيوتهم،  عائلني  باعتبارهم  للمسؤولية  تحمالً  أكثر  املعلمني  أن  إىل 
وتحمل  النفسية  للضغوط  عرضة  يجعلهم  ما  وهذا  األرسة،  دخل  مصدر  هي  التي  بالوظيفة 
ضغوط العمل، مما يؤدي إىل اإلصابة باالضطرابات الجسدية مقارنة باملعلمات الالتي قد يكون 
دخلهن من العمل مصدراً ثانياً لألرسة وليس مصدراً أساسياً، ولذلك غر مجربات عىل التمسك 
بالعمل يف ظل الضغوط الشديدة، وبالرجوع إىل نتائج الدراسة الحالية التي بينت أنه ال توجد فروق 
دالة إحصائياً بني املعلمني واملعلمات يف الصالبة النفسية، حيث يُمكن تفسر النتيجة املتوصل 
إليها وفقاً للتشابه والتماثل يف الصالبة النفسية لكل منهما، حيث إن كالً من املعلمني واملعلمات 
والتكيف  الضاغطة  الحياة  أحداث  عن  الدفاع  يف  تساهم  التي  الشخصية  السمات  نفس  لديهم 
البناء مع متطلبات الحياة املؤملة. وبهذه النتيجة نستطيع اإلشارة إىل قبول جزئي للفرض األول 
من الدراسة الذي نص عىل وجود فروق دالة إحصائياً بني املعلمني واملعلمات يف الصالبة النفسية 
واالضطرابات الجسمية؛ إذ كانت هناك فروق بينهما يف بعض مكونات االضطرابات الجسمية، يف 

حني ال توجد فروق بينهما يف الصالبة النفسية وبعض مكونات االضطرابات الجسمية.

ثانيًا - نتائج الفرض الثاني:
   نص الفرض الثاني عىل أنه: توجد فروق دالة إحصائياً بني املتزوجني والعزاب واملنفصلني يف 
الصالبة النفسية واالضطرابات الجسمية. والختبار صحة هذا الفرض تم استخدم تحليل التباين 
األحادي لحساب داللة الفروق بني متوسطات درجات املتزوجني والعزاب واملنفصلني يف الصالبة 
النفسية واالضطرابات الجسمية. والجدوالن: )4( و)5( يوضحان ما تم التوصل إليه من نتائج:

جدول )4( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات  على مقياسي الصالبة النفسية واالضطرابات 
اجلسمية باختالف احلالة االجتماعية

منفصلونمتزوجونعزاباإلحصاءاملتغرات

الصالبة النفسية
98.999.496م

7.58.15ع

السمع واإلبصار
11.311.19م

1.311.372.6ع

الجهاز التنفيس
10.911.310.3م

1.32.51.1ع

القلب واألوعية
11.21110.6م

1.21.31.1ع

الجهاز الهضمي
10.410.98.6م

1.52.51.1ع



27

العدد الرابع والسبعونمجلة الطفولة العربية الصالبة النفسية وعالقتها باالضطرابات اجلسمية وبعض املتغيرات الدميوجرافية 

الجهاز العظمى
10.911.18.3م

1.51.40.57ع

الجلد
11.111.210.3م

1.41.42ع

الجهاز العصبي
10.510.89.6م

1.71.51.1ع

التعب
10.410.79.6م

1.71.61.1ع

تكرار املرض
11.311.41.3م

1.31.41.1ع

إذ )ن=134 عزاب،ن= 103 متزوجون،    ن= 3 منفصلون(.

جدول )5( نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف الدرجات على مقاييس الدراسة باختالف احلالة االجتماعية

)ف(متوسط املربعاتدرجات الحريةمجموع املربعاتمصدر التباينمقاييس الدراسة

الصالبة النفسية
0.36 غر دالة45.03222.5بني املجموعات

14549.523761.3داخل املجموعات

14594.6239املجموع

السمع واإلبصار
4.30**15.927.9بني املجموعات

437.92371.8داخل املجموعات

453.8239املجموع

الجهاز التنفيس
1.4 غر دالة11.325.6بني املجموعات

910.12373.4داخل املجموعات

921.4239املجموع

القلب واألوعية
0.62 غر دالة2.0821.041بني املجموعات

396.52371.6داخل املجموعات

398.6239املجموع

الجهاز الهضمي
3.2*25.7212.8بني املجموعات

947.42373.9داخل املجموعات

973.1239املجموع

الجهاز العظمى
5.4**23.4211.7بني املجموعات

513.52372.1داخل املجموعات

536.9239املجموع

الجلد
0.50 غر دالة2.221.1بني املجموعات

5292372.2داخل املجموعات

531.3239املجموع

الجهاز العصبي
1.6 غر دالة9.124.5بني املجموعات

642.82372.7داخل املجموعات

651.9239املجموع

التعب
0.99 غر دالة5.722.8بني املجموعات

686.52372.8داخل املجموعات

692.3239املجموع

تكرار املرض
3.321.60.86بني املجموعات

462.32371.9داخل املجموعات

465.7239املجموع

 ** دالة عند مستوى 0.01. * دالة عند مستوى 0.05.

درجات  متوسطات  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود   )5( والجدول   )4( الجدول  يوضح 
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كانت  إذ  العزاب،  تجاه  وذلك  واإلبصار،  السمع  اضطرابات  يف  واملنفصلني  والعزاب  املتزوجني 
إحصائياً  دالة  فروق  توجد  كما   ،)0.01( داللة  مستوى  عند  دالة  وهي   ،)4.30( تساوي  )ف( 
تجاه  الهضمي  الجهاز  اضطرابات  يف  واملنفصلني  والعزاب  املتزوجني  درجات  متوسطات  بني 
املتزوجني، إذ كانت )ف( تساوي )3.2( وهي دالة عند مستوى داللة )0.05(، وتوجد فروق دالة 
إحصائياً بني متوسطات درجات املتزوجني والعزاب واملنفصلني يف اضطرابات الجهاز العظمي 
تجاه املتزوجني، إذ كانت )ف( تساوي )5.4( وهي دالة عند مستوى داللة )0.05(،  بينما ال توجد 
فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات املتزوجني والعزاب واملنفصلني يف الصالبة النفسية ، 

وبقية مكونات مقياس االضطرابات الجسمية ، إذ كانت )ف( يف كل األحوال غر دالة إحصائياً.

وتتفق نتائج هذه الدراسة فيما يخص الفروق بني املتزوجني والعزاب واملنفصلني يف الصالبة 
النفسية مع نتائج دراسة املشعان )2011( التي أشارت إىل أنه ال توجد فروق ذات دالة إحصائياً 
بني املتزوجني وغر املتزوجني يف الصالبة النفسية، بينما تختلف مع نتائج نفس هذه الدراسة 
فيما يخص الفروق بني املتزوجني والعزاب واملنفصلني يف االضطرابات الجسمية التي بينت أنه ال 

توجد فروق ذات دالة إحصائياً بني املتزوجني وغر املتزوجني يف الشكاوى البدنية.

ويعزو الباحث وجود فروق بني املتزوجني والعزاب واملنفصلني يف اضطرابات الجهاز العظمي 
واضطرابات الجهاز الهضمي تجاه املتزوجني إىل أن تداخل عامل العمر مع الزواج كان له تأثر 
أدى إىل وجود هذه الفروق، إذ إن معظم كبار السن يف هذه الدراسة يقعون تحت فئة املتزوجني يف 
حني نجد أن معظم صغار السن يقعون تحت فئة العزاب مما يشكل سبباً لوجود هذه الفروق، 
وقد بني هيثرنج )Hethering, 2002( أن كثراً من املتزوجني ال يتمتعون بالصحة الكاملة، وأن 
الرجال أكثر استفادة من الزواج مقارنة بالنساء، فالزواج يجعل الرجـال أفضل صحة، ويعمرون 
باالكتئاب  النساء  تصاب  بينما  العزاب،  من  أقل  ونفسية  سلوكية  مشاكل  من  ويعانون  أكثر، 
واالنهيار ومظاهر صحية أخرى مرتبطة باملشاكل األرسية، كما أن املشاكل النفسية والصحية 
ُكلُّ من  بني  للنساء، يف حني  بالنسبة  الزواج  أثناء  عامل خطورة حتى  تكون  قد  أيضاً  املوجودة 
الزواج يؤثر عىل الصحة، ويخفف املرض الجسدي،  أن    )Prior & Hayes, 2001(برور وهايس
إيجابية  عالقة  وهناك  املتزوجني،  بغر  مقارنة  صحة  أكثر  املتزوجات  والنساء  الرجـال  أن  كما 
بـني الزواج والصحة، فكلما تحسنت الحياة الزوجية كان الزوجان أكثر صحة نفسية وبدنية،  
فالعزاب والعوانس أكثر تعرضاً لالضطرابات الجسمية مقارنة باملتزوجني، واألرامل األكثر تعرضاً 
 (Hawkins & Booth, 2005( لالضطرابات الجسمية بني النساء، وقد بني ُكلُّ من  هاوكنز وبـوث
أن الـزواج غيـر الـسعيد املستمر يرتبط بمستويات منخفضة من السعادة وعـدم الرضـا عـن 
االضطرابات  من  الشكوى  إىل  يؤدي  مما  النفسية،  الضغوط  من  مرتفعة  ومستويات  الحيـاة 
الجسمية. وبهذه النتيجة نستطيع اإلشارة إىل قبول جزئي للفرض الثاني من الدراسة الذي نص 
عىل وجود فروق دالة إحصائياً بني املتزوجني والعزاب واملنفصلني يف الصالبة النفسية واالضطرابات 
الجسمية، إذ كانت هناك فروق بينهم يف بعض مكونات االضطرابات الجسمية، يف حني ال توجد 

فروق بينهما يف الصالبة النفسية وبعض مكونات االضطرابات الجسمية.

ثالثًا - نتائج الفرض الثالث:
نص الفرض الثالث عىل أنه توجد فروق دالة إحصائياً بني الكويتيني والوافدين يف الصالبة 
النفسية واالضطرابات الجسمية. والختبار صحة هذا الفرض تم استخدم اختبار)ت( للعينات 
سابقة  الدراسة  متغرات  يف  والوافدين  الكويتيني  درجات  بني  الفروق  داللة  لحساب  املستقلة 

الذكر. والجدول رقم )6( يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج:
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جدول )6( نتائج اختبار )ت( حلساب داللة الفروق بني درجات الكويتيني والوافدين  على مقياسي الصالبة النفسية 
واالضطرابات اجلسمية 

قيمة )ت(عمنالفئةاملتغرات

الصالبة النفسية
11899.27.60.23كويتي

غر دالة 122998وافد

السمع واإلبصار
11811.11.51.1كويتي

غر دالة 12211.31.1وافد

الجهاز التنفيس
118112.50.87كويتي

غر دالة 12211.21.1وافد

القلب واألوعية
118111.41.2كويتي

غر دالة 12211.21.1وافد

الجهاز الهضمي
11810.32.4كويتي

*2.1
12210.81.3وافد

الجهاز العظمى
11810.71.6كويتي

*2.3
12211.21.2وافد

الجلد
11810.81.6كويتي

**2.9
12211.41.2وافد

الجهاز العصبي
118101.7كويتي

**5.8
12211.21.3وافد

التعب
11810.11.8كويتي

**4
122111.4وافد

تكرار املرض
118111.6كويتي

**3.4
12211.61.04وافد

*دالة عند مستوى 0.05.      **دالة عند مستوى 0.01.  
 

  يتضح من الجدول )6( أنه توجد فروق دالة إحصائياً بني الكويتيني والوافدين يف االضطرابات 
الجسمية اآلتية: اضطرابات الجهاز الهضمي، إذ إنَّ قيم )ت( املحسوبة تساوي )2.1(، وهي دالة 
عند مستوى داللة )0.05(، واضطرابات الجهاز العظمي، إذ إنَّ قيم )ت( املحسوبة تساوي )2.3) 
وهي دالة عند مستوى داللة )0.05(، واضطرابات الجلد، إذ إّن قيم )ت( املحسوبة تساوي )2.9(، 
إّن قيم )ت( املحسوبة  إذ  وهي دالة عند مستوى داللة )0.01(، واضطرابات الجهاز العصبي، 
تساوي )5.8(، وهي دالة عند مستوى داللة )0.01(، والتعب، إذ إّن قيم )ت( املحسوبة تساوي 
تساوي  املحسوبة  )ت(  قيم  إنَّ  إذ  املرض،  وتكرار   ،)0.01( داللة  مستوى  عند  دالة  وهي   )4(
أيضاً  النتائج  وأشارت  الوافدين،  اتجاه  يف  وذلك   ،)0.01( داللة  مستوى  عند  دالة  وهي   ،)3.4(
إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني الكويتيني والوافدين يف الصالبة النفسية، واالضطرابات 
الجسمية اآلتية: )اضطرابات السمع واإلبصار، واضطرابات الجهاز التنفيس، واضطرابات القلب 

واألوعية الدموية(.

  وتختلف نتائج هذه الدراسة عن نتائج دراسة املشعان )2000( التي أظهرت وجود فروق 
إذ  النفسية الجسمية،  بني الكويتيني وغر الكويتيني يف مصادر الضغوط املهنية واالضطرابات 
ترتفع متوسطات درجات املدرسني الكويتيني يف مصادر الضغوط املهنية واالضطرابات النفسية 

الجسمية عن غر الكويتيني.

الجسمية  االضطرابات  بعض  يف  والوافدين  الكويتيني  بني  فروق  وجود  الباحث  ويعزو    
تجاه الوافدين إىل إسهام الغربة والبعد عن الوطن يف زيادة الشكوى من االضطرابات الجسمية, 
االضطرابات  زيادة  إىل  تؤدي  التي  النفسية  بالضغوط  املغرتبني  شعور  يف  دورها  الغربة  وتلعب 
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الجسمية؛ فاالنتقال من مكان إىل آخر أو حتى مجرد التفكر باالنتقال قد يثر القلق واإلرهاق، 
ويزيد التوتر واإلجهاد، ويعرقل املحافظة عىل العالقات االجتماعية التي كان يرتبط بها الفرد يف 
بيئته املحيطة، مما ينتج عنه شعور املغرتبني بالوحدة النفسية التي تؤثر عىل صحتهم الجسدية 
النفسية .)Oishi, et al., 2013( وبهذه النتيجة نستطيع اإلشارة إىل قبول جزئي للفرض الثالث 
من الدراسة الذي نص عىل وجود فروق دالة إحصائياً بني الكويتيني والوافدين يف الصالبة النفسية 
مكونات  ومعظم  النفسية  الصالبة  يف  بينهما  فروق  هناك  كانت  إذ  الجسمية،  واالضطرابات 

االضطرابات الجسمية، يف حني ال توجد فروق بينهما يف بعض مكونات االضطرابات الجسمية.

رابعًا - نتائج الفرض الرابع:
النفسية  الصالبة  ذات داللة إحصائية بني  ارتباطية  الرابع عىل وجود عالقة  الفرض  نص 
واالضطرابات الجسمية والعمر والخربة لدى عينة الدراسة الكلية من الجنسني. والختبار صحة 
هذا الفرض تم استخدام معامل االرتباط برسون للتعرف عىل العالقة االرتباطية بني الصالبة 
النفسية واالضطرابات الجسمية والعمر والخربة لدى العينة الكلية من الجنسني. والجدول رقم 

)7( يوضح ما تم التوصل إليه من النتائج: 

جدول )7( يوضح قيم معامالت االرتباط بني الصالبة النفسية واالضطرابات اجلسمية والعمر واخلبرة لدى عينة 
الدراسة الكلية من اجلنسني

املتغر
الصالبة 
النفسية

السمع 
واإلبصار

الجهاز 
التنفيس

القلب 
واألوعية

الجهاز 
الهضمي

الجهاز 
العظمى

الجلد
الجهاز 
العصبي

التعب
تكرار 
املرض

الخربةالعمر

الصالبة 
النفسية

1*0.15
0.10

غر دالة
*0.16

0.08
غر دالة

0.11
غر دالة

0.09
غر دالة

*0.13
0.07

غر دالة
*0.17

0.03
غر دالة

0.04
غر دالة

السمع 
واإلبصار

*0.151**0.23**0.38**0.32**0.36**0.38**0.42**0.43**0.44
0.06

غر دالة
0.04

غر دالة

الجهاز 
التنفيس

0.10
غر دالة

**0.231**0.45**0.28**0.39**0.29**0.37**0.33**0.47
0.03

غر دالة
0.02

غر دالة

القلب 
واألوعية

*0.16**0.38**0.451**0.38**0.48**0.48**0.50**0.48**0.56
0.06

غر دالة
0.04

غر دالة

الجهاز 
الهضمي

0.08
غر دالة

**0.32**0.28**0.381**0.42**0.42**0.45**0.37**0.30
*0.150.1

غر دالة

الجهاز 
العظمى

0.11
غر دالة

**0.36**0.39**0.48**0.421**0.54**0.51**0.49**0.44
0.05

غر دالة
0.05

غر دالة

الجلد
0.08

غر دالة
**0.38**0.29**0.42**0.38**0.541**0.54**0.42**0.49

0.06
غر دالة

0.02
غر دالة

الجهاز 
العصبي

*0.13**0.42**0.37**0.50**0.45**0.51**0.541**0.62**0.64
0.06

غر دالة
0.04

غر دالة

التعب
0.07

غر دالة
**0.43**0.33**0.48**0.37**0.49**0.42**0.621**0.53*0.13

0.10
غر دالة

تكرار 
املرض

*0.17**0.44**0.47**0.56**0.30**0.44**0.49**0.64**0.531
0.05

غر دالة
0.02

غر دالة

العمر
0.05

غر دالة
0.06

غر دالة
0.07

غر دالة
0.09

غر دالة
*0.150.02

غر دالة
0.06

غر دالة
0.02

غر دالة
*0.13

0.02
غر دالة

1**0.88

الخربة
0.1

غر دالة
0.1

غر دالة
0.05

غر دالة
0.03

غر دالة
0.08

غر دالة
0.02

غر دالة
0.09

غر دالة
0.02

غر دالة
0.06

غر دالة
0.04

غر دالة
**0.881

** دالة عند مستوى 0.01* دالة عند مستوى 0.05.

الصالبة  بني  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  ارتباطية  )7( وجود عالقة  الجدول  يتضح من   
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واإلبصار،  السمع  اضطرابات  اآلتية:  الجسمية  االضطرابات  ومكونات  جهة  من  النفسية 
جهة  من  املرض  وتكرار  العصبي،  الجهاز  واضطرابات  الدموية،  واألوعية  القلب  واضطرابات 
عالقة  توجد  كما   ،)0.05( داللة  مستوى  عند  دالة  كلها  االرتباط  معامل  قيمة  إنَّ  إذ  أخرى، 
وتوجد عالقة  الهضمي،  الجهاز  العمر واضطرابات  بني  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  ارتباطية 
إيجابية ذات  ارتباطية  العمر والتعب، وتوجد عالقة  إيجابية ذات داللة إحصائية بني  ارتباطية 
بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال  بينما  والعمر،  الخربة  بني  إحصائية  داللة 
الصالبة النفسية من جهة ومكونات االضطرابات الجسمية اآلتية: اضطرابات الجهاز التنفيس، 
واضطرابات الجهاز الهضمي، واضطرابات الجهاز العظمي، واضطرابات الجلد، والتعب، والعمر، 
جهة  من  الخربة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  وال  أخرى،  جهة  من  والخربة 

وجميع مكونات االضطرابات الجسمية، والصالبة النفسية من جهة أخرى.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة سعود )2014( التي بينت وجود عالقة إيجابية 
بني مستوى الضغط النفيس الناتج عـن أحـداث الحياة الضاغطة والجوانب البدنية وفقاً لقائمة 
كورنل، كما تتفق مع نتائج دراسة العطوي )2014( التي بينت وجود عالقة إيجابية بني الصالبة 
النفسية والشـكاوي البدنية، وتتفق مع نتائج دراسة الشقرات )2001( التي بينت وجود عالقة 
إيجابية بني الـضغوط النفـسية واألعراض الجسمية والنفسية املرتبطة بها، وتختلف نتائج هذه 
الدراسة مع نتائج دراسة املشعان )2011( التي بينت أنه ال توجد عالقة بني الصالبة النفسية 
والشكاوى البدنية واالنبساط، إذ بينت الدراسة الحالية أنه كلما ارتفعت الصالبة النفسية زادت 
واضطرابات  الدموية،  واألوعية  القلب  واضطرابات  واإلبصار،  السمع  اضطرابات  من  الشكوى 

الجهاز العصبي، وتكرار املرض.

العالية  القدرة  يف  تظهر  التي  للمعلم  النفسية  الصالبة  أن  إىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
املستقبلية، والتي تعكس مدى  الصعوبات  اإليجابية للضغوط وحلها ومنع  املواجهة  للمعلم يف 
واالجتماعية  النفسية  والبيئية  الشخصية  املصادر  لكل  األمثل  االستخدام  عىل  وقدرته  اعتقاده 
اإلنجاز  وتحقيق  الضاغطة  املهنية  الحياة  أحداث  بفاعلية  ويواجه  ويفرس  يدرك  لكي  املتاحة 
والتفوق يف العمل تؤدي إىل خفض الشكوى من االضطرابات الجسمية الناتجة عن أحداث الحياة 
النفسية  باألمراض  واإلصابة  الفرد  بني  يحول  كحاجز  تعمل  النفسية  فالصالبة  الضاغطة، 
والجسمية املرتبطة بالضغوط، فالفرد ذو الشخصية الصلبة يتعامل بصورة جادة وفعالة مع 
الضغوط، كما يميل للتفاؤل والتعامل املبارش مع مصادر الضغط، لذلك فإنه يستطيع تحويل 
املواقف الضاغطة إىل مواقف أقل تهديداً، وعليه فإنه يكون أقل عرضة لآلثار السلبية املرتبطة 
بالضغوط. وبهذه النتيجة نستطيع اإلشارة إىل قبول جزئي للفرض الرابع من الدراسة الذي نص 
عىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني الصالبة النفسية واالضطرابات الجسمية والعمر 

والخربة لدى عينة الدراسة الكلية من الجنسني.

خامسًا - نتائج الفرض اخلامس:
نص الفرض الخامس عىل ما ييل: تساهم كل من: االضطرابات الجسمية والخربة والعمر 
الفرض  الجنسني. وللتحقق من صحة هذا  الدراسة من  لدى عينة  النفسية  بالصالبة  التنبؤ  يف 
تم استخدام تحليل االنحدار املتدرج للتنبؤ بالصالبة النفسية من خالل االضطرابات الجسمية 
والخربة والعمر لدى عينة الدراسة من الجنسني. والجدول رقم )8( يوضح ما تم التوصل إليه 

من نتائج:
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جدول )8( ملخص لنتائج حتليل االنحدار املتدرج إلمكانية مساهمة االضطرابات اجلسمية واخلبرة والعمر  يف التنبؤ 
بالصالبة النفسية لدى عينة الدراسة من اجلنسني

املتغرات
املستقلة

معامل
االنحدار

B

الخطأ
املعياري

معامل 
بيتا

(Beta(

قيمة
)ت(

مستوى 
الداللة

قيمة
)ف(

نسبة 
التفسر

R2

0.850.360.152.3السمع واإلبصار
**0.01

*5.50.023

0.0430.250.101.6الجهاز التنفيس
0.09

غر دالة
غر دالةغر دالة

6.60.027**0.001**0.990.380.162.5القلب واألوعية

0.030.250.0030.11الجهاز الهضمي
0.48

غر دالة
غر دالةغر دالة

0.620.330.111.8الجهاز العظمى
0.06

غر دالة
غر دالةغر دالة

0.520.330.091.5الجلد
0.12

غر دالة
غر دالةغر دالة

40.017*0.610.300132.020.04الجهاز العصبي

0.360.290.071.2التعب
0.22

غر دالة
غر دالةغر دالة

7.10.029**0.950.350172.60.008تكرار املرض

0.040.060.040.73الخربة
0.46

غر دالة
غر دالةغر دالة

0.020.050.030.50العمر
0.61

غر دالة
غر دالةغر دالة

0.096=(R( 7.1**      قيمة مربع )النموذج       قيمة )ف

*دالة عند مستوى 0.05. **دالة عند مستوى 0.01.    إذ )ن=240(. 

 والختبار صحة هذا الفرض استخدم الباحث تحليل االنحدار الخطي املتعدد للتنبؤ بالصالبة 
التي تشمل االضطرابات الجسمية، والخربة، والعمر لدى  الدراسة  النفسية من خالل متغرات 
أمكن  النفسية  الصالبة  يف  التباين  من   )%96( أن   )8( الجدول  ويوضح  للدراسة،  الكلية  عينة 
التنبؤ بها باستخدام نموذج التنبؤ )Prediction Model(، وكما هو واضح يف هذا النموذج ذي 
داللة إحصائية )ف= 7.1( عند مستوى داللة )0.01(، ويوضح الجدول أيضاً أن أمراض الجهاز 
التنفيس، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الجهاز العظمى، وأمراض الجلد، والتعب، والخربة، 
إّن قيم )ت( غر  إذ  النفسية  الصالبة  تباين  املتغرات دور مهم يف تفسر  لتلك  لم يكن  والعمر 
تحليل  نتائج  أظهرت  النفسية  الصالبة  تباين  يف  متغر  كل  مساهمة  مدى  عىل  وللتعرف  دالة، 
االنحدار املتدرج إّن تكرار املرض يفرس ما نسبته )29%( من التباين يف الصالبة النفسية؛ إذ بلغت 
القيمة الفائية )7.1( وهي دالة إحصائياً عند مستوى )0.01(، وييل ذلك أمراض القلب واألوعية 
الفائية  القيمة  بلغت  إذ  النفسية،  الصالبة  يف  التباين  )27%( من  نسبته  ما  إذ تفرس  الدموية؛ 
نسبته  ما  واإلبصار  السمع  أمراض  وتفرس   ،)0.01( مستوى  عند  إحصائياً  دالة  وهي   )6.6(
)23%( من التباين يف متغر الصالبة النفسية، إذ بلغت القيمة الفائية )5.5( وهي دالة إحصائياً 
عند مستوى )0.05(، بينما تفرس أمراض الجهاز العصبي ما نسبته )17%( من التباين يف متغر 
الصالبة النفسية، إذ بلغت القيمة الفائية )4( وهي دالة إحصائياً عند مستوى )0.05(، ويعترب 
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تكرار املرض منبئاً قوياً بالصالبة النفسية يليه متغر أمراض القلب واألوعية، ثم أمراض السمع 
واإلبصار ثم أمراض الجهاز العصبي.

ويتضح من هذه النتيجة أن تكرار املرض وأمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض السمع 
نتائج  بينته  ما  النفسية، وهذا  بالصالبة  التنبؤ  يف  دور  لها  العصبي  الجهاز  وأمراض  واإلبصار 
معامالت االرتباط، حيث توجد عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بني الصالبة النفسية 
ومكونات االضطرابات الجسمية اآلتية: اضطرابات السمع واإلبصار، واضطرابات القلب واألوعية 
السابقة مثل  الدراسات  أكدته  ما  املرض، وهذا  العصبي، وتكرار  الجهاز  الدموية، واضطرابات 

دراسة سعود )2014(، ودراسة العطوي )2014(، ودراسة الشقرات )2001(.

الدموية وأمراض  القلب واألوعية  النتيجة إىل أن تكرار املرض وأمراض  الباحث هذه  ويعزو 
والضغوط  للمعلم،  النفسية  بالحالة  جميعاً  ترتبط  العصبي  الجهاز  وأمراض  واإلبصار  السمع 
املهنية التي يواجهها داخل املدرسة، فمعظم املعلمني واملعلمات يعانون من ضغط الدم والتوتر 
العصبي وتكرار املرض باإلضافة إىل تأثر الحواس كالسمع والبرص نتيجة رشح املادة والتعامل 
النتيجة  وبهذه  بها.   يقوم  التي  اليومية  الواجبات  من  وغرها  الدروس  وتحضر  الطالب،  مع 
كل  تساهم  أنه  عىل  نص  الذي  الدراسة  من  الخامس  للفرض  جزئي  قبول  إىل  اإلشارة  نستطيع 
الدراسة من  لدى عينة  النفسية  بالصالبة  التنبؤ  يف  والعمر  والخربة  الجسمية  االضطرابات  من: 

الجنسني.

التوصيات والرؤى املستقبلية:
يف ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن التوصية باآلتي: 

من . 1 وذلك  املتوسطة،  املرحلة  ومعلمات  معلمي  لدى  النفسية  الصالبة  تنمية  رضورة   
لديهم  النفسية  الصالبة  تنمية  من  تمكنهم  التي  والتدريبية  اإلرشادية  الربامج  خالل 

ملواجهة ضغوط العمل.
 االهتمام بالدراسات التي تهتم بالصالبة النفسية واالضطرابات الجسمية لدى معلمي . 2

ومعلمات املرحلة املتوسطة. 
 االهتمام الخاص باملعلمني الجدد حديثي التخرج من خالل إعداد الربامج التدريبية لهم . 3

لتبصرهم بطبيعة العمل مع الطالب وزيادة الصالبة النفسية لديهم.
لدى . 4 الجسمية  االضطرابات  عالج  رضورة  يف  الحالية  الدراسة  نتائج  من  االستفادة   

معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة الناشئة عن ضغوط العمل.  
 دراسة فاعلية برنامج إرشادي سلوكي لتنمية الصالبة النفسية لدى معلمي ومعلمات . 5

املرحلة املتوسطة. 
الجسمية لدى معلمي ومعلمات . 6  دراسة فاعلية برنامج عالجي لخفض االضطرابات 

املرحلة املتوسطة.
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