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امللخص:
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج إرشادي جمعي في تنمية الصالبة النفسية لدى معلمات ذوي الصعوبات التعلمية بمحافظة
جنوب الباطنة في سلطنة ُعمان ،واستخدم الباحثان املنهج شبه التجريبي القائم على املجموعتين (التجريبية والضابطة) ،وتمثلت أداة الدراسة
في مقياس الصالبة النفسية (مخيمر ،)2002 ،وقد تم استخراج الخصائص السيكومترية له ،وتكونت عينة الدراسة من ( )16معلمة تم
اختيارهن بطريقة قصدية ،ممن كان مستوى الصالبة النفسية لديهن متدن في التطبيق القبلي للمقياس ،وتم توزيع عينة الدراسة عشوائيا إلى
مجموعتين ضابطة وتجريبية ،في كل مجموعة ( )8معلمات ،وقد تلقت املجموعة التجريبية البرنامج اإلرشادي الجمعي الذي أعده الباحثان،
واملكون من ( )12جلسة إرشادية بواقع جلسة واحدة أسبوعيا .وبعد تطبيق أداة الدراسة قبليا وبعديا أظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة
إحصائية في مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات الطالبات ذوي صعوبات التعلم في التطبيق البعدي للمقياس لصالح املجموعة التجريبية
تعزى للبرنامج اإلرشادي الجمعي ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات متوسطات أفراد املجموعة التجريبية على
القياسين البعدي والتتبعي ملقياس الصالبة النفسية ،مما يدل على استمرار أثر البرنامج اإلرشادي في تحسين الصالبة النفسية لدى املجموعة
التجريبية.
الكلمات املفتاحية :البرامج اإلرشادية؛ الصالبة؛ صعوبات التعلم؛ اإلرشاد النفس ي؛ الضغوط النفسية.

املقدمة:

ُ
تعد مهنة التعليم من أكثر املهن معاناة وتعرضا للضغوط وفقا لتصنيف منظمة العمل الدولية ،ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل واملواقف
التي تسبب الضغط للمعلم ،سواء بسبب خصائص املعلم الشخصية التي تحدد قدرته على التكيف مع املهنة ومتطلباتها ،وما ينظمها من لوائح
وقرارات ،أو بسبب العوامل التي تعود إلى املجتمع وتقديره لدور املعلم ونوع التعليم وأهميته ،وهناك أسباب أخرى مثل :التعامل مع الطلبة وأولياء
األمور وغيرها (رضوان وحسين وإبراهيم .)2018 ،ويعد املعلم أحد أركان املنظومة التعليمية ومن أهم العناصر املؤثرة في فاعلية التعليم وجودته،
وتحقيق أهداف النظام التعليمي ،إال أنه يواجه ضغوطا نفسية ومهنية وشخصية والتي بدورها تؤثر سلبا على شخصيته وصحته وإنجازه وعالقته مع
زمالئه ومع تالميذه ومع املؤسسة التي يعمل بها ،وفي حال استمرارها مع وجود عوامل مساعدة أخرى فقد يؤدي إلى ما يعرف بظاهرة اإلنهاك النفس ي
 ( Burnoutالخفاجي ،)2013 ،ويرى سيدمان وزاجر املشار إليه في البهاص ( )2002أن املدرسين هم أكثر عرضة للنهك النفس ي؛ بسبب تعرضهم
للضغوط املتعددة مما يؤثر بالسلب على آدائهم التدريس ي ،وعلى اتجاهاتهم نحو التالميذ ونحو العمل بصفة عامة مما يضطر البعض إلى تغيير الوظيفة
أو تركها.
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لذلك البد أن يتمتع املعلم بشكل عام ،ومعلم ذوي الصعوبات التعلمية بشكل خاص باملرونة واإليجابية عند تعامله مع مصادر الضغوط ،حتى ال
تؤثر على صحته النفسية وآدائه املنهي ،وتجعل منه معلما مبدعا ومبتكرا الطرق واالستراتيجيات املفيدة في التعامل مع هذه الضغوط ،ويستثمر موارده
الطبيعية بشكل إيجابي.
وتشير نتائج العديد من الدراسات بأن الفرد الذي يتمتع بصالبة نفسية جيدة ينعكس ذلك على صحته وأمنه النفسييين ،بينما ذوي الصالبة
املنخفضة قد يتعرضوا ملشكالت على املدى البعيد ( .)Khaledian & Babaee & Amani , 2016وقد ذكر إسماعيل ( )2016أن اإلنسان ذو الصالبة
النفسية أقل عرضة للمراض الجسدية والنفسية ،كما يعد أكثر مرونة وتفاؤال في مواجهته للضغوطات ،وأكثر قدرة على مواجهة مشكالته والتغلب
عليها.
مما سبق يتضح بأن معلمات ذوي الصعوبات التعلمية ،بحاجة إلى التدريب على الطرق والوسائل واألساليب التي تساهم في رفع وتنمية مستوى
الصالبة النفسية والتواصل اإليجابي مع الخرين (البيومي وعبدالعال .)2016 ،األمر الذي سينعكس إيجابا على مواجهتهن تحديات وضغوطات العمل،
وقدرتهن على التعامل مع الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية .كما يجب على الجهات املعنية تدريب وتأهيل معلمات ذوي الصعوبات التعلمية لتحقيق هذه
الغاية.
مشكلة الدراسة:
من خالل مراجعة الباحثان للدراسات السابقة ذات العالقة ،وبالرغم من قلة الدراسات التي تناولت مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات
الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية ،يتضح جليا أن هناك عالقة طردية بين تمتع املعلمة بمستوى جيد من الصالبة النفسية ،وبين قدرتها على مواجهة
املواقف الضاغطة بكفاءة وإيجابية.
ُ
ومن خالل عمل الباحثة األولى في برنامج صعوبات التعلم في سلطنة عمان ،ملست العديد من املصادر التي يمكن أن تكون سببا في زيادة الضغوط
النفسية لدى املعلمات وانخفاض صحتهن النفسية ودافعيتهن لإلنجاز ،كتشخيص الطلبة بشكل فردي وليس عن طريق فريق متخصص ،مما يتسبب
في تحويل بعض الطلبة إلى غرفة صعوبات التعلم بالرغم من أنهم ليسوا من ذوي الصعوبات التعلمية ،وإنما لديهم إعاقات أخرى ،كاإلعاقة العقلية
البسيطة وبطء التعلم؛ وحجم األعما ل الكتابية التي تتطلب كتابة خطة تربوية وتعليمية فردية لكل طالب؛ وعدم توفر منهج مناسب وخاص لذوي
الصعوبات التعلمية ،وعدم تفهم اإلدارة واملعلمات العاديات وحتى أولياء االمور لحجم الدور والجهد الكبير الذي تقوم به معلمة ذوي الصعوبات
التعلمية ،مما يؤدي إلى عدم تعاون املعلمات العاديات معها ،وإلى قيام اإلدارة بتكليف معلمة ذوي الصعوبات التعلمية ببعض األعمال اإلدارية ،وعدم
تواصل أولياء االمور معها ،وعدم توفير العدد الكافي من املعلمات املتخصصات بالرغم من وجود عدد كبير من الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية داخل
املدرسة.
لذا جاءت هذه الدراسة بهدف إعداد برنامج إرشادي جمعي لتحسين الصالبة النفسية لدى معلمات ذو الصعوبات التعلمية بمحافظة جنوب
الباطنة في سلطنة ُعمان .وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال التي:
ما أثربرنامج إرشادي جمعي لتحسين الصالبة النفسية لدى معلمات صعوبات التعلم بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة ُعمان؟
أسئلة الدراسة:
تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس الصالبة
النفسية؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس الصالبة النفسية؟
فروض الدراسة:
تتمثل فروض الدراسة في التالي:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05αبين متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس
الصالبة النفسية؟
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05αبين متوسطي القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس الصالبة النفسية؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 .1التحقق من أثر البرنامج اإلرشادي الجمعي املقدم في تحسين مستوى الصالبة النفسية ملعلمات ذوي الصعوبات التعلمية.
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 .2التحقق من استمرار أثر البرنامج اإلرشادي الجمعي املقدم على مستوى الصالبة النفسية ملعلمات ذوي الصعوبات التعلمية بعد اإلنتهاء من
تطبيق البرنامج.
أهمية الدراسة:
تتضح أهمية الدراسة في التي:
 .1إثراء الجانب النظري املتعلق بالبرامج التدريبية واإلرشادية املتضمنة ألساليب واستراتيجيات تحسين الصالبة النفسية لدى معلمات ذوي
الصعوبات التعلمية.
 .2إثراء الجانب النظري املتعلق بالصالبة النفسية لدى معلمي ذوي اإلعاقة بشكل عام ومعلمي الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية بشكل خاص.
 .3مساعدة معلمات الطلبات ذوي الصعوبات التعلمية في مواجهة الضغوط النفسية لديهم.
 .4تزويد الجهات املختصة واملهتمين ببرنامج إرشاد جمعي يمكن استخدامه في تحسين الصالبة النفسية لدى معلمات صعوبات التعلم.
 .5تمهد هذه الدراسة لدراسات مستقبلية وتعد نواة لباحثين آخرين لتطبيقها على عينات أخرى.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة في النقاط التالية:
ُ
 .1الحدود املكانية :تتمثل في مدارس محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.
 .2الحدود الزمانية :طبقت الدراسة في العام الدراس ي 2020/ 2019م.
 .3الحدود البشرية :هذه الدراسة تقتصر على عينة من معلمات املجال األول والثاني من ذوي صعوبات التعلم.
 .4الحدود املوضوعية :تحددت هذه الدراسة بتناولها ألثر برنامج إرشادي جمعي في تنمية الصالبة النفسية.
مصطلحات الدراسة:
• البرنامج الرشادي الجمعي :يعرفه السفاسفة ( )2003وعبد العظيم ( )2013بأنه أي نشاط مخطط هادف تقوم به جماعة معينة بحضور وإدارة
مرشد تربوي ،بحيث تنفذ النشاطات وفق رغبات وحاجات أعضاء الجماعة (املسترشدين) فيقوم املرشد بتحديد حاجات األفراد وبناء خطة عمل تنفذ
من خالل جلسات إرشادية.
ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه :مجموعة من الفعاليات واألنشطة واملهارات املنظمة واملخططة والهادفة والتي تم تأديتها من خالل ( )12جلسة
إرشادية تم تطبيقها على مدى شهرين متتاليين ،بهدف تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات صعوبات التعلم.
• الصالبة النفسية :ويقصد بها مصدر من املصادر الشخصية الذاتية ملقاومة الثار السلبية لضغوط الحياة ،والتخفيف من آثارها على الصحة
النفسية الجسمية بما يجعل الفرد يتقبل التغيرات واملصاعب التي قد يتعرض لها من خالل ما لديه من قدرة على االلتزام والتحدي والتحكم" (أبو
حسين ،2012 ،ص.)8
ويعرفها الباحثان إجرائيا بأنها قدرة الفرد على تجاوز الضغوط النفسية بشكل ايجابي والتكيف مع ظروف الحياة ،ويكون أكثر مرونة في مواجهة
الضغوط النفسية السلبية كما تكون لديه مناعة نفسية تجعله ال تتأثر صحته النفسية بأية ضغوط نفسية سلبية ،ويظهر ذلك إجرائيا بالدرجة التي
يحصل عليها املفحوص على مقياس الصالبة النفسية املستخدم في هذه الدراسة.

الطار النظري:

يتناول اإلطار النظري الصالبة النفسية وصعوبات التعلم باإلضافة إلى جهود سلطنة ُعمان في معالجتها ،وذلك على النحو التالي:

ً
أوال :الصالبة النفسية:
أصبحت الصالبة النفسية جزءا ال يتجزأ من علم النفس اإليجابي ،حيث يعني علم النفس اإليجابي بالتركيز على الجانب اإليجابي والصحي للنفس
البشرية ،بدال من التركيز على الجانب السلبي كالضغوط واالضطرابات النفسية (عبد الواحد .)2018 ،وتعد الصالبة النفسية عامال حيويا ومهما من
عوامل الشخصية في مجال علم النفس ،ولها دور حاسم في تحسين األداء النفس ي والصحة النفسية والبدنية وفي زيادة الدعم النفس ي (عودة.)2010 ،
مفهوم الصالبة النفسية:
يرى كونستانتينوفا(  )Konstantinova , 2005أن الفرد يتمتع بالصالبة النفسية عندما ينظر لذاته نظرة إيجابية ويدرك بأنه قادر على مواجهة
األحداث واملواقف الضاغطة ،ومن ثم يترجم هذه النظرة إلى تصرفات وردود أفعال تجعله يواجه أي موقف ضاغط بكل يسر وسهولة ،دون أن تؤثر على
صحته النفسية.
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وقد ساهمت الدراسات التي قامت بها كوبازا في تعديل وتحويل مسار األبحاث النفسية الخاصة بالضغوط ،فبدال من دراسة املواقف ومصادر
الضغوط ،بدأ اإلهتمام في كيفية مقاومة ومواجهة هذه الضغوط ،وال بد من معرفة مصادر تلك الضغوط وآلية مقاومتها وإدارتها .كما أظهرت الدراسات
بأن الصالبة النفسية ترتبط بكل من الصحة النفسية والجسمية الجيدة .ففي الوقت الذي تقوم به املواقف السلبية باستثارة الجهاز العصبي
لإلنسان ،وتسبب اإلرهاق والتعب وبعض االمراض النفسية والجسمية ،يتمتع الفرد الذي لديه صالبة نفسية بقدرته على تحويل ذلك بصورة إيجابية
من خالل تعديل إدراك الفرد ورؤيته للحدث الضاغط ،والتعايش معه بطريقة إيجابية (.)Khaledian, et al., 2016
ويرى املناحي ( )2015وفاتح ( )2015بأن مبادرة الفرد ودافعيته ملواجهة املواقف السلبية املسببة للضغط ،ومحاولة اختيار الحل األمثل لتغييرها
بما يحقق التوافق النفس ي لديه هو ما يمكن ان نسمية الصالبة النفسية التي تجعله متحكما بتلك املواقف ومتقبال لها.
أهمية الصالبة النفسية:
أكد كل من أليرد وسميث ( )Allerd & smith , 1989أنه كلما زادت الصالبة لدى الفرد ،أصبح أكثر مقاومة للمراض الناتجة من تأثير الضغط
بسبب التكيف مع األحداث الضاغطة ،كما أنهم يتمتعون بمفهوم ذات إيجابي ،ونظرة إيجابية وتفاؤلية تقيهم من الثار الجسدية والنفسية املتعددة
للضغط ،كما يمتلكون كفاءة ذاتية واستجابات تكيفية في مواجهة املثيرات الحياتية اليومية .لذا تعتبر الصالبة النفسية سببا رئيسيا في تكوين شخصية
إيجابية متوافقة نفسيا وقادرة على مواجهة املواقف الضاغطة ومقاومتها والتكيف معها (العيافي.)2013 ،
وتعتبر الصالبة النفسية عامل مهم من عوامل الشخصية السوية ،وتمثل للفرد املناعة النفسية وتزوده بالتحصين النفس ي الذي يحتاج إليه
لينمو نموا صحيا سليما ،وهي أيضا عامال مهما في تحصين األداء النفس ي والصحة النفسية والبدنية والحفاظ على السلوكيات الصحية ( Morris,
.)1998
كما تعتبر الصالبة النفسية مجاال ثريا للبحوث والدراسات ،حيث ركزت على ممارسة األداء في املواقف الصعبة وابتكار املهارات والطرق لتحمل
الحياة الشاقة ،وكذلك ممارسة الصالبة النفسية في مواقف التفاعل االجتماعي ،واالسترخاء والتغذية الراجعة والتمارين البدنية ،وهذه املهارات كلها
تحسن األداء النفس ي وتحافظ على الصحة النفسية والبدنية ،بالرغم من التعرض للمواقف الضاغطة (.)Thomas, 1998
وقد ذكرت حلوم ( )2017أن الصالبة النفسية تنش ئ جدار دفاع نفس ي للفرد يعينه على التكيف البناء مع أحداث الحياة الضاغطة ،كما أنها
تخلق شخصية شديدة اإلحتمال تستطيع مواجهة الضغوط والتخفيف من آثارها السلبية ،من أجل التوافق والنظر للحاضر واملستقبل نظرة إيجابية
خالية من القلق والخوف واالكتئاب.
وهناك العديد من الخصائص املميزة ملن يتمتع بالصالبة النفسية كالقدرة على مقاومة املواقف الضاغطة والصمود أمامها؛ وقدرة على الضبط
الداخلي؛ ولديهم نزعة للقيادة والسيطرة؛ ودافعية نحو اإلنجاز؛ وامليل إلنجاز العمل واتقانه؛ وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح (مقداد.)2016 ،
وتعد كثرة األعباء التي تقوم بها معلمات الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية ،واملتمثلة بالتشخيص ،وكتابة التقارير اليومية ،وإعداد الخطط
التعليمية والتربوية الفردية ،وغيرها من األمور ،جعلتهن أكثر عرضة ملصادر الضغوط النفسية مقارنة مع املعلمات العاديات (البهاص.)2002 ،
وأكد طشطوش وجروان ومهيدات وبني عطا ( )2012بأن الضغوط النفسية لدى معلمات ذوي الصعوبات التعلمية لها تأثير مباشر على صحتهن
النفسية ،وعلى عالقاتهن االجتماعية واملهنية واألسرية .فال يخفى على أحد أن معلمات ذوي الصعوبات التعلمية ما زلن يعانين من نظرة املجتمع
السلبية لذوي اإلعاقة وللعاملين معهم .كما أن حاجة الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية إلى جهد مضاعف واستثنائي من قبل املعلمة أثناء تنفيذ البرنامج
التربوي الفردي ،يسبب ضغطا نفسيا عليها ،وأحيانا إلى الشعور باإلحباط ويزيد من الضغوط النفسية وعدم الرغبة في االستمرار في مهنة التدريس
(الخرابشة.)2005 ،
وقد لخص الظفري والقريوتي (  )2010العوامل املسببة للضغوطات النفسية لدى معلمات ذوي الصعوبات التعلمية والتي تؤثر على أدائهن وعلى
صحتهن النفسية ،حيث تتعامل معلمات ذوي الصعوبات التعلمية مع مجموعة غير متجانسة من حيث الصعوبات لدى التالميذ ،سواء كانت صعوبات
أكاديمية أو صعوبات نمائية أو ضعف االنتباه والنشاط الزائد؛ ومن العوامل املسببة للضغوط النفسية ملعلمات ذوي الصعوبات التعلمية ،قلة الدعم
واملساندة الكافية سواء من اإلدارة املدرسية أو املعلمات العاديات أو األخصائيين أو أولياء األمور أو املجتمع املحلي؛ وهناك عوامل شخصية تسبب
الضغط النفس ي ملعلمات ذوي الصعوبات التعلمية كمؤهلها العلمي ،وتخصصها ،ومكان عملها ،وراتبها ،وكفاءتها املهنية ،والدورات التدريبية وغيرها من
األمور املتعلقة بشخصيتها؛ كما تعتبر قلة الحوافز املادية واملعنوية ملعلمات ذوي الصعوبات التعلمية تعد من العوامل املسببة للضغوط النفسية
لديهن.
وقد ذكر محمد وحبيب ( )2010العديد من مصادر الضغوط النفسية لدى معلمي التربية الخاصة ،كالبيئة التعليمية ،والجوانب الشخصية
والسياسات الخاصة باإلدارة واألدوار الوظيفية ،والعالقات مع الخرين .ولكي تنجح املنظومة التعلمية ،ال بد من تطوير معلمات ذوي الصعوبات
التعلمية وتعزيزهن ،والسعي نحو تحقيق رضاهن الوظيفي .لذا ال بد من محاولة توفير بيئة عمل ايجابية والتقليل ما أمكن من مصادر الضغوط
النفسية التي تتعرض لهن ،وبنفس الوقت تعزيز الصالبة النفسية لديهن ملواجهة الضغوط النفسية (.)Parameswari and Kadhiravan,2014
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أبعاد الصالبة النفسية:
هناك ثالثة أبعاد للصالبة النفسية كما حددها مخيمر ( ،)2002وهي كما يأتي:
 .1البعد االول :اللتزام
يتمثل بعد اإللتزام بالوقاية واملقاومة للمواقف الضاغطة من خالل اعتقاد الفرد بقيمته وقيمة ما يقوم به ،ويؤدي غياب اإللتزام إلى ظهور
اضطرابات نفسية لدى الفرد كالقلق واإلكتئاب .وهناك عدة أنواع لإللتزام منها :
• االلتزام الديني :وهو التزام الفرد بما ورد في القرآن والسنة من قيم ومبادئ وقواعد.
• االلتزام األخالقي :ويتجلى في تحلي الفرد بصفات خلقية تتناسب وواقع الحياة االجتماعية التي يعيشها.
• االلتزام االجتماعي :ويتمثل في شعور الفرد باملسؤولية تجاه مجتمعه ومشاركته في األنشطة اإلجتماعية مع أبناء مجتمعه.
• االلتزام القانوني :ويتمثل في تقبل الفرد للقوانين الشرعية ثم الوضعية السائدة في مجتمعه.
 .2البعد الثاني :التحكم
وهي قدرة الفرد على التنبؤ بماسيحدث وتوقعه وتحمل مسؤوليته .ويضم بعد التحكم أربعة أنواع وهي:
• التحكم في اتخاذ القرار :وذلك من خالل تخطي املوقف أو التعايش معه أو تجنبه ،ولذلك يرتبط هذا التحكم بطبيعة املوقف وظروف حدوثه.
• التحكم املعرفي :أي قدرة الفرد على تفسير املوقف بطريقة منطقية وإيجابية ومتفائلة .ويعد أهم صور التحكم التي تقلل
من الثار السلبية للمشقة ،العتماده على التفكير باملوقف بطريقة إيجابية والنظر إليه من عدة جوانب.
• التحكم السلوكي :وهو قدرة الفرد على القيام ببعض السلوكيات لتقبل املوقف والتعايش معه أو تجنبه،
بذل الجهد مع الدافعية لإلنجاز والتحدي من خالل القيام ببعض السلوكيات لتعديل املوقف أو تخفيفه.
• التحكم اإلسترجاعي :وهو إعطاء معنى للموقف يساعد الفرد على تكوين انطباع محدد يتمثل بأنه قابل للتعايش ويخفف من أثره ،وهو
يرتبط بمعتقدات الفرد واتجاهاته السابقة عن املوقف وطبيعته.
 .3البعد الثالث :التحدي:
وهو التخلص من فكرة أن املوقف يمثل تهديدا للصحة النفسية ،واإلعتقاد بأن ما حدث هو امر طبيعي أكثر من كونه تهديدا ألمنه وسالمته
النفسية ،وال بد من تقبله ،وعادة تكون هذه االستجابة طبيعية .مما يساعده على اكتشاف البيئة واملبادأة ومواجهة الضغوط بفاعلية .ويتمثل التحدي
باقتحام الفرد للمشكالت لحلها ،وعدم الخوف من مواجهتها باستخدام استراتيجيات مناسبة.
النظريات التي فسرت الصالبة النفسية:
ذكر رضوان وآخرون ( )2018عدة نظريات فسرت الصالبة النفسية كما يلي:
• نموذج الزاروس ( :)Lazarusيعد هذا النموذج من النماذج التي اعتمدت عليها هذه النظرية ،حيث أنها اعتمدت على ثالثة عوامل وهي :بنية الفرد
الداخلية ،واألسلوب اإلدراكي املعرفي ،شعور الفرد بالتهديد واإلحباط.
وقد ذكر الزاروس  Lazarusأن خبرة الضغوط يحددها أوال طريقة الفرد في إدراكه للموقف ،باعتباره ضغطا للتعايش ،تتضمن عملية اإلدراك
الثانوي وتقييم القدرات الخاصة للفرد ،وتقييم مدى كفاءتها في تناول املواقف الضاغطة ،فتقييم الفرد لقدراته بشكل سلبي بعدم قدرتها على تناول
املواقف الصعبة أمر يشعره بالتهديد ،ويفسره الزاروس توقع حدوث الضرر النفس ي أو البدني والشعور بالتهديد يؤدي إلى الشعور باإلحباط ويتضمن
ذلك الشعور بالخطر أو الضرر الذي يقرر الفرد وقوعه.
وقد عدد كل من كوبازا وميدي األدوار التي يقوم بها متغير الصالبة وهي:
 .1تغيير اإلدراك املعرفي للحداث اليومية الضاغطة من صورة غير واقعية إلى صورة واقعية متفائلة.
 .2تخفف الصالبة النفسية من شعور الفرد باإلجهاد نتيجة رؤيته للحداث اليومية بشكل سلبي وبالتالي تحول دون استنزاف طاقته وموارده
الطبيعية.
 .3تقوي الصالبة النفسية من التعايش التكيفي الفعال ،وتبتعد عن التعايش التجنبي أو االنسحابي للمواقف.
 .4تدعم الصالبة النفسية متغيرات أخرى مثل املساندة االجتماعية كطلب عالقات اجتماعية داعمة عند التعرض للضغوط وتعتبر هذه
العالقات نوع من أساليب التعايش التكيفي التوافقي
• نظرية كوبازا ( :)Kobasaقدمت كوبازا نظريتها في مجال الوقاية من اإلصابة باالضطرابات النفسية والجسمية العالقة بين الصالبة النفسية
واحتمال اإلصابة باألمراض املختلفة .وقد فسرت كوبازا االرتباط القائم بين الصالبة والوقاية من اإلصابة باألمراض من خالل تحديدها للخصال
املميزة للفراد مرتفعي الصالبة ،والدور الذي يؤديه هذا امل فهوم للتقليل من آثار التعرض للحداث الضاغطة .أما األساس التجريبي لصياغة
النظرية فقد استطاعت كوبازا من خالل اعتمادها على نتائج نظريتها والتي استهدفت الكشف عن املتغيرات النفسية واالجتماعية والتي بدورها
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مساعدة الفرد على االحتفاظ بصحته الجسمية والنفسية رغم تعرضه للمشقة ،كما استهدفت معرفة دور هذه املتغيرات في إدراك الضغوط
واإلصابة باألمراض ،حيث طب قت على عينة متباينة األحجام والنوعيات ،ثم طبقت عليهم اختبار الصالبة النفسية واختبار وايلر للمرض النفس ي
والجسمي ،واختبار هوملز وراهي ألحداث الحياة الشاقة مما توصلت إلى عدد من النتائج التي ساعدتها في صياغة األسس التي اعتمدت عليها في
وضع نظريتها ومن هذه النتائج كالتي:
 .1الكشف عن مصدر إيجابي جديد للوقاية من اإلصابة باالضطرابات النفسية والجسمية ،وهو الصالبة النفسية بأبعادها الثالثة وهي
(االلتزام ،التحدي ،التحكم).
 .2الكشف عن األفراد األكثر صالبة من األفراد األقل صالبة عند مواجهتهم للضغوط الشاقة.
 .3اكتشفت كوبازا بأن عدم تأثر األفراد بالضغوط هو بسبب العوامل الوسيطة بين التعرض للضغوط الشاقة ونواتجها ،وقدمت أول نموذج
لها عن العالقة بين األمراض والضغوط سنة .1979
• أنموذج فنك املعدل لنظرية كوبازا ( :)1992يعد أنموذج فنك أحد النماذج الحديثة الذي وضع تعديال جديدا لنظرية كوبازا ،وافترض النموذج
ارتباط بعدي االلتزام والتحكم فقط بالصحة العقلية الجيدة للفراد ،حيث اكتشف فينك ارتباط االلتزام جوهريا بالصحة العقلية الجيدة من
خالل تخفيض الشعور بالتهديد ،واستخدام استراتيجية التعايش الفعال وباألخص استراتيجية ضبط االنفعال ،كما ارتبط ُبعد التحكم إيجابيا
بالصحة العقلية من خالل إدراك املوقف بأنه أقل مشقة ،واستخدم استراتيجية حل املشكالت بالتعايش.
• نظرية مادي :تشير هذه النظرية إلى أن الفرد في كل موقف من مواقف الحياة يختار إما املاض ي املعروف أو املستقبل املجهول ،وأن اختيار
املستقبل وما يصحبه من آمال وتطلعات غير معروفة يصاحبه قلق ،أما وجود هدف ومعنى للفرد في حياته فهذا يجعله يتحمل اإلحباطات معتمدا
على قدراته وإمكاناته الشخصية.
ً
ثانيا :صعوبات التعلم:
مفهوم صعوبات التعلم:
يشير تعريف مكتب التربية األمريكي ( )1997لصعوبات التعلم بأنه اضطراب في العمليات النفسية األساسية والتي تشمل فهم أو استخدام
اللغتين املنطوقة أو املكتوبة ،وتظهر من خالل نقص قدرة الفرد على االستماع أو التفكير أو التحدث أو القراءة أو الكتابة أو التهجئة أو الحساب .أما
مصطلح صعوبات نوعية في التعلم فيشمل :تلف وخلل في وظائف املخ ،صعوبات إدراكية ،صعوبات في القراءة (الديسلكسيا ) ،الحبسة النمائية (
األفازيا ) ،كما أن هذا املفهوم وهو صعوبات نوعية في التعلم ال يشمل مشكالت التعلم ونقصد بها إعاقات سمعية أو بصرية أو حركية وال إعاقات
عقلية أو االضطرابات االنفعالية أو ممن لديهم قصور في نواحي بيئية أو ثقافية أو اقتصادية (السيد.)2008 ،
أنواع وفئات صعوبات التعلم:
أشار كيرك وكالفانت ( )2012إلى أن هناك نوعان لصعوبات التعلم وهما:
 .1صعوبات التعلم النمائية:
وتشمل على مهارات أولية يحتاجها الطفل للتحصيل في املوضوعات األكاديمية فمثال :عند كتابة الطفل السمه البد أن يطور مهارات اإلدراك
والتناسق والتآزر البصري الحركي ،والتسلسل والذاكرة ،والتمييز البصري والسمعي والذاكرة السمعية والذاكرة البصرية واللغة .وهذه العمليات تتطور
مع نمو الطفل ،مما تمكنه من تعلم املوضوعات األكاديمية وتعد صعوبات التعلم النمائية من أكثر الصعوبات شيوعا بين األطفال ذوي صعوبات
التعلم.
 .2صعوبات التعلم األكاديمية:
تظهر الصعوبات األكاديمية في سن املدرسة ،وتشمل صعوبات القراءة والكتابة والتهجئة والتعبير الكتابي والحساب .فعندما يظهر الطفل قدرته
على التعلم إال أنه يفشل بعد تدريسه التدريس املالئم له ،حينها نستنتج بأن لدى الطفل صعوبة في تعلم القراءة أو الكتابة أ والتهجئة أو التعبير الكتابي
أو الحساب.
خصائص صعوبات التعلم:
تعتبر معرفة خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمرا بالغ األهمية ،من أجل استخدامها كمحك في تشخيص صعوبات التعلم .كما أنه يعتبر
مرجع للهل وألولياء األمور وللمعلمين وللمتخصصين على اكتشاف ذوي صعوبات التعلم في وقت مبكر .وقد حدد الزين ( )2015خصائص الطلبة ذوي
صعوبات التعلم كما يأتي:
 .1الخصائص السلوكية :وتتمثل باإلعتماد على الخرين واإلتكالية ،العجز عن مسايرة األقران ،اإلندفاعية ،والقلق ،والعدوانية ،والنشاط الحركي
املفرط.
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 .2خصائص عقلية معرفية :وتشمل االضطرابات في العملية العقلية املعرفية مثل :االنتباه واإلدراك والذاكرة ،وقصور في االنتباه ،وقصور في التآزر
الحس ي ،وعجز واضح في القدرة على تحويل وترميز وتخزين املعلومات.
 .3خصائص نفسية :وتتمثل بضعف الثقة بالنفس ،وانخفاض تقدير الذات ،وانخفاض دافعية اإلنجاز ،وضعف الطموح ،وضعف تقدير السلوك.
 .4خصائص لغوية :وتشمل صعوبات في اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية ،واإلسهاب في الكالم حول فكرة واحدة أو املقتصر على الخبرة الحسية،
وابدال أو حذف أو تشويه أو إضافة أو تكرار للحروف الهجائية ،وضعف القدرة على الكالم والطالقة اللغوية.
 .5خصائص حركية :وتشمل مشكالت في الحركات الكبيرة التي تحتاج إلى توازن مثل :الرمي ،املش ي ،اإلمساك باألشياء والقفز ،ومشكالت في الحركات
الصغيرة مثل :استخدام اليدين في الرسم والتلوين والكتابة واستخدام املقص واستخدام أدوات الطعام مثل :الشوكة وامللعقة والسكين.
 .6خصائص اجتماعية :وتشمل انخفاض الذكاء االجتماعي ،وصعوبات في اكتساب األصدقاء الجدد ،والتسرب املدرس ي
جهود سلطنة ُعمان في معالجة صعوبات التعلم:
نتيجة لتزايد عدد الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية داخل الفصول الدراسية ،فلقد حرصت وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان على االهتمام
بهذه الفئة وتقديم الخدمات املناسبة لها وفق اإلحتياجات الفردية لكل طالب ،وبناء على ذلك فقد تم تطبيق برنامج صعوبات التعلم في سلطنة ُعمان
سنة ( )2001-2000في مدارس التعليم األساس ي والتعليم العام في سلطنة ُعمان بواقع مدرستين بمنطقة جنوب الباطنة ،ثم تم التوسع ببرنامج
صعوبات التعلم ليشمل (  )178مدرسة عام ( 2007-2006وزارة التربية والتعليم)2007 ،
وفي عام ( )2019-2018تزايد أعداد طلبة ومعلمي صعوبات التعلم ،وكذلك التوسع ببرنامج صعوبات التعلم في جميع مدارس السلطنة ،حيث
أصبح برنامج صعوبات التعلم في كل مدرسة من مدراس الحلقة األولى وعددها ( )268مدرسة ،وبلغ عدد معلمي صعوبات التعلم في جميع محافظات
السلطنة ( )523معلما ومعلمة ،بينما بلغ عدد الطلبة ذوي صعوبات التعلم ( )13457طالبا وطالبة.

الدراسات السابقة:
يستعرض الباحثان أبرز الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وقد تم ترتيبها بحسب عالقتها بموضوع الدراسة من األكثر إلى األقل إرتباطا
على النحو التالي:
َّ
• في دراسة استهدفت معلمي ذوي العاقة بمدينة املنيا ،أعد عبد الفتاح ( )2015برنامجا إرشاديا لتنمية الصالبة النفسية وخفض الضغوط
النفسية لديهم .وبعد اختيار  30معلما ،تم توزيعهم ملجموعتين (تجريبية وضابطة) .وتم تطبيق مقياس الصالبة النفسية عليهم .وقد أظهرت النتائج
فعالية البرنامج اإلرشاد املعد في تنمية الصالبة النفسية وفي خفض الضغوط النفسية ،ولم تكن هناك فروق في أثر البرنامج تعزى للجنس.
• وفي دراسة ُعمانية استهدفت أمهات ذوي الصعوبات التعلمية في مدارس والية الخابورة ،أعدت العجمية ( )2017برنامجا إرشاديا جمعيا
لخفض الضغوط النفسية لديهن .وقد أظهرت استجابات أفراد العينة على مقياس الضغوط النفسية بعد تطبيق البرنامج املعد أن البرنامج
اإلرشادي كان فعاال في خفض الضغوط النفسية لدى أمهات ذوي الصعوبات التعلمية اللتي خضعن للبرنامج اإلرشادي .كما أكدت النتائج
استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي املستخدم.
• و َّ
طبق محمود وعلي ( )2011برنامجا إرشاديا على ( )26أما من أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة لتحسين الصالبة النفسية لديهن .وقد
أظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي لصالح املجموعة التي خضعت للبرنامج اإلرشادي ،كما أشارت النتائج إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائية في القياس التتبعي لصالح القياس البعدي.
• وفي دراسة استهدفت أمهات األطفال ذوي اضطرابات التوحد امللتحقين بمراكز التدخل املبكرفي منطقة القصيم ،أجرى عبد الحميد ()2016
دراسة للكشف عن فاعلية برنامج إرشادي في تنمية الصالبة النفسية وخفض الضغوط النفسية لديهن .وباستخدام مقياس الصالبة النفسية
ومقياس الضغوط النفسية .أشارت نتائج الدراسة أن البرنامج اإلرشادي كان فعاال في تنمية الصالبة النفسية وخفض الضغوط النفسية لدى
أمهات األطفال ذوي اضطرابات التوحد الالتي خضعن للبرنامج التدريبي مقارنة مع االمهات الالتي لم يخضعن للبرنامج اإلرشادي .كما أظهرت النتائج
استمراية أثر البرنامج اإلرشادي بعد انتهاء تطبيقه.
• وأعد عبد النبي ( )2012برنامجا تدريبيا بهدف تنمية الصالبة النفسية لدى ( )20معلما من ذوي الصالبة النفسية املنخفضة بمدارس إدارة دسوق
التعليمية بمحافظة كفر الشيخ وأثرها على كفاءتهم .وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج أشارت استجابات املعلمين على مقياس الصالبة النفسية ،أن
هناك أثرا ذو داللة إحصائية للبرنامج املعد ،كما أشارت النتائج إلى أن متوسط درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية كان
متقاربا ،أي أن البرنامج استمر في تأثيره حتى بعد انتهاءه.
• وفي دراسة تجريبية أجراها البيس ي ودسوقي وطاحون ( )2015على ( )30معلما ومعلمة ممن يتسمون بالصالبة املنخفضة والضغوط املرتفعة،
أظهرت النتائج أن البرنامج التدريبي املبني على الصالبة النفسية أظهر فعالية كبيرة في خفض الضغوط .وقد أظهرت النتائج أن البرنامج كان فعاال في
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تنمية الصالبة النفسية وخفض الضغوط لدى الذكور .وأشارت استجابات أفراد العينة إلى عدم وجود فروق على مقياس الصالبة النفسية البعدي
والتتبعي ،مما يعني استمرارية فعالية البرنامج التدريبي.
• وصمم املناحي ( )2015برنامجا إرشاديا مبني على نظرية العالج املعرفي السلوكي ،استهدف ( )16طالبا جامعيا بجامعة امللك سعود في الرياض،
وذلك لتنمية الصالبة النفسية عند املكتئبين ممن تتراوح أعمارهم بين ( 19و  )23سنة .وقد توصلت الدراسة إلى أن البرنامج اإلرشادي كان فعاال في
تنمية الصالبة النفسية ،كما أظهرت النتائج أن فعالية البرنامج استمرت بعد انتهاء تطبيقه.
• كما أجرى البيومي وعبدالعال ( )2016دراسة مسحية على ( )119طالبا من كلية التربية بجامعة الطائف لتحديد مستوى الصالبة النفسية لديهم.
بعد ذلك قام بإعداد برنامج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية لدى ( )20طالبا من ذوي الصالبة النفسية املتدن ،وأظهرت النتائج إلى أن البرنامج
اإلرشادي كان فعاال في تنمية الصالبة النفسية لدى الطلبة الذين خضعوا للبرنامج اإلرشادي.
َّ
وطبق عبدالواحد ( )2018برنامجا إرشاديا على ( )20معلمة من معلمات رياض األطفال الالتي يعملن في املدارس التابعة إلدارة وسط وشرق
•
التعليمية بمحافظة اإلسكندرية وأظهرت النتائج ان البرنامج اإلرشادي ساهم بفعالية في تحسين الصالبة النفسية لدى معلمات رياض األطفال ،كما
أكدت النتائج استمرية أثر البرنامج اإلرشادي وفعاليته بعد انتهاء تطبيق البرنامج.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من خالل الدراسات السابقة ،ندرة الدراسات التي تناولت برامج إرشادية تستهدف تنمية الصالبة النفسية لدى معلمات الطلبة ذوي
صعوبات التعلم .فقد ركزت بعض الدراسات السابقة على فئة املعلمين العاديين مثل دراسة عبد النبي ( ،)2012والبيس ي وآخرون ( ،)2015وعبد
الواحد ( .)2018بينما هناك دراسة واحدة ركزت على معلمي التربية الخاصة مثل دراسة عبد الفتاح ( .)2015وهناك دراسات أخرى استهدفت تنمية
الصالبة النفسية لدى أمهات اإلشخاص ذوي اإلعاقة مثل دراسة محمود وعلي ( ،)2011وعبد الحميد ( ،)2016والعجمية (.)2017
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها ،كما استفادت منها في اختيار مقياس الصالبة
النفسية والذي استخدم في دراسات عديدة منها ،وطريقة اختيار العينة .كما تميزت هذه الدراسة بأنها استهدفت فئة معلمات الطلبة ذوي صعوبات
التعلم.

الطريقة الجراءات:
منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعتين (الضابطة والتجريبية) ملناسبته لطبيعة الدراسة الحالية ،حيث أنه من خالل املنهج شبه
التجريبي يتم اختبار أثر برنامج إرشاد جمعي في تحسين الصالبة النفسية ملعلمات صعوبات التعلم ،ثم تحليل النتائج وتفسيرها للوصول إلى األهداف
املرجوة من هذه الدراسة.
مجتمع الدراسة:
ُ
يتكون مجتمع الدراسة من معلمات الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية تخصص (مجال أول وثاني) في سلطنة عمان والبالغ عددهن ( ،)234موزعة
على املجال األول والثاني (الكتاب السنوي لإلحصاء.)2019،
عينة الدراسة:
اختار الباحثان عينة الدراسة على مرحلتين :األولى لغايات الدراسة الوصفية بهدف تحديد منخفض ي الصالبة النفسية وتطبيق البرنامج عليهم،
حيث تم تطبيق الدراسة على ( )88معلمة صعوبات التعلم تم اختيارهن بالطريقة امليسرة أي بنسبة  %40من معلمات صعوبات التعلم بالسلطنة
(مجال أول ومجال ثاني) والبالغ عددهن ( )234حسب إحصائية الكتاب السنوي لعام ( .)2019 / 2018ولغايات الدراسة التجريبية فقد تم اختيار
( )16معلمة بالطريقة القصدية بناء على نتائج استجاباتهن على مقياس الصالبة النفسية حيث تم اختيار من كان مستوى الصالبة النفسية لديهن
متدن ،بعد ذلك تم توزيعهن عشوائيا إلى مجموعتين.
أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية فقد استخدم ااباحثان مقياس الصالبة النفسية من إعداد (مخيمر ،)2002 ،بعد تعديله بما يتناسب مع البيئة
ال ُعمانية وذلك للسباب التية:
• مالئم لبيئة معلمات ذوي الصعوبات التعلمية في سلطنة ُعمان.
•

مناسب من أجل تحقيق أهداف الدراسة الحالية.

•

وضوح فقرات املقياس.

•

يتمتع املقياس بخصائص سيكومترية جيدة.
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• استخدام املقياس بدراسات سابقة.
وقد تكون مقياس الصالبة النفسية من ( )47فقرة موزعة على ثالثة أبعاد وهي :بعد اإللتزام ويضم ( )16فقرة ،وبعد التحكم ويضم ( )15فقرة،
وبعد التحدي ويضم ( )16فقرة.
صدق املقياس :للتحقق من معامل صدق مقياس الصالبة النفسية تم حساب ما يلي:
الصدق الظاهري:
ُ
تم عرض املقياس على عشرة محكمين من ذوي االختصاص والخبرة في علم النفس في الجامعات واملؤسسات العمانية إلبداء مالحظاتهم
ومقترحاتهم حول مالئمة عبارات املقياس ،والصياغة اللغوية ،ومدى مناسبة كل عبارة من عبارات املقياس للبيئة ال ُعمانية .وحصل الباحثان على نسبة
عالية من موافقة املحكمين على فقرات املقياس ،بنسبة تزيد عن .%80
صدق املفردات:
تم حساب صدق مفردات املقياس من خالل حساب االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية للمقياس وكذلك االرتباط بين
درجة الفقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة كمت هو موضح في جدول (.)1
جدول ( :)1معامالت االرتباط (بيرسون) بين فقرات مقياس الصالبة النفسية والبعد الذي تنتمي إليه
بعد اللتزام
معامل االرتباط
رقم الفقرة
**0.295
1
*0.251
2
**0.323
3
*0.231
4
**0.298
5
*0.230
6
**0.410
7
**0.572
8
**0.315
9
*0.236
10
**0.328
11
**0.339
12
*0.232
13
**0.452
14
**0.506
15
*0.255
16

بعد التحكم  /السيطرة
معامل االرتباط
رقم الفقرة
**0.439
1
**0.516
2
**0.502
3
*0.217
4
*0.233
5
*0.230
6
*0.231
7
**0.305
8
**0.469
9
**0.414
10
**0.438
11
*0.265
12
*0.255
13
**0.429
14
**0.595
15

بعد التحدي
معامل االرتباط
رقم الفقرة
**0.433
1
**0.387
2
**0.363
3
**0.490
4
**0.453
5
*0.221
6
**0.417
7
**0.472
8
**0.442
9
**0.465
10
**0.562
11
**0.420
12
**0.446
13
**0.450
14
**0.350
15
**0.435
16

** دالة عند مستوى داللة ( * )0.01دالة عند مستوى داللة ()0.05

يوضح جدول ( )1أن معامالت ارتباط فقرات كل بعد بدرجة البعد الكلية تراوحت بين ( )0.595 – 0.217مما يعني تمتع جميع فقرات املقياس
بمعامالت ارتباط مرتفعة وعليه فقد اعتمد الباحثان جميع فقرات املقياس وتطبيقها على عينة الدراسة .كما يوضح جدول ( )2معامالت اإلرتباط
(بيرسون) بين كل بعد من أبعاد مقياس الصالبة النفسية واملقياس ككل.
جدول ( :)2معامالت االرتباط (بيرسون) بين كل بعد من أبعاد مقياس الصالبة النفسية واملقياس ككل
أبعاد املقياس

معامالت االرتباط

اإللتزام

**0.745

االتحكم (السيطرة)

**0.792

التحدي

**0.840

**دالة عند مستوى داللة ≥()0.001

يبين جدول ( )2معامالت ارتباط أبعاد مقياس الصالبة النفسية بدرجته الكلية ،حيث تراوحت بين ( ،)**0.840 -**0.745وتجدر اإلشارة إلى أن
جميع معامالت اإلرتباط ( بيرسون) بين كل بعد من أبعاد مقياس الصالبة النفسية واملقياس ككل ذات قيم عالية وذات داللة إحصائية ،مما يدل على
أن أبعاد الصالبة النفسية تعبر بشكل صادق عن الصالبة النفسية.
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ثبات املقياس:
للتحقق من ثبات مقياس الصالبة النفسية قام الباحثان بحساب ثبات املقياس بطريقة (معامل ألفا كرو نباخ) ،حيث جاءت معامالت ثبات
املقياس كما يأتي:
جدول ( :)3معامالت الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ ملقياس الصالبة النفسية
البعد
اإللتزام

عدد الفقرات
16

ألفا كرو نباخ
0.69

التحكم (السيطرة)

15

0.68

التحدي
مقياس الصالبة ككل

16
47

0.76
0.84

يالحظ من جدول ( )3أن معامل الثبات في كل بعد من أبعاد املقياس ،وكذلك معامل الثبات للدرجة الكلية ،هي قيم ذات درجة مقبولة من الثبات
في العلوم اإلنسانية ،وتشير هذه القيم إلى مدى االتساق الداخلي ألبعاد املقياس.
تصحيح املقياس:
تألف مقياس الصالبة النفسية بصورته النهائية من ( )47فقرة ،وتتم اإلستجابة على مقياس الصالبة النفسية باالختيار من بين ثالثة بدائل وهي
(تنطبق دائما ،تنطبق أحيانا ،ال تنطبق أبدا) وتتراوح الدرجة لكل عبارة بين ثالث درجات ودرجة واحدة ،بحيث تعطى االستجابات الدرجات وفق الترتيب
السابق كالتي ( ،)3-2-1وفي حالة العبارات السلبية تعطى االستجابات الدرجات وفق الترتيب السابق ( )3-2-1وبهذا تتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين
( )47إلى ( )141درجة ويشير ارتفاع الدرجة إلى زيادة إدراك املفحوص لصالبته النفسية.
مواد الدراسة :البرنامج الرشادي الجمعي:
تكون البرنامج اإلرشاد الجمعي في هذه الدراسة من مجموعة استراتيجيات وفنيات وطرق منظمة تم تطبيقها على معلمات األطفال ذوي الصعوبات
التعلمية بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة ُعمان بهدف تحسين مستوى الصالبة النفسية لديهن.
وقد تم اإلطالع على األدب النظري والدراسات املتعقلة بالبرامج التدريبية واإلرشادية التي تستهدف تنمية الصالبة النفسية ،كدراسة العزيزي
( ،)2011وعبد النبي ( ،)2012والبوسعيدية ( ،)2014والشمري ( ،)2015وعبد الفتاح ( ،)2015والعجمية ( ،)2017وعبد الرشيد والعبيداني (،)2018
وعبد الواحد ( .)2018وقد تم اعتماد النظرية اإلنتقائية في بناء البرنامج اإلرشادي ملناسبتها لطبيعة وهدف البرنامج املعد .وقد تم عرض البرنامج على
مجموعة من املحكمين املختصين في اإلرشاد والتربية الخاصة ،للحكم على البرنامج اإلرشادي من حيث (األهداف ،املحتوى ،الفنيات ،اإلستراتيجيات،
الجلسات ،الوقت) .وقد أجرى الباحثان التعديالت الالزمة بناء على آراء املحكمين .حيث تكون البرنامج اإلرشادي النهائي من ( )12جلسة إرشادية بما فيها
الجلسة التمهيدية والختامية والتي تم تطبيقها على مدى ثالثة شهور ،بواقع جلسة إرشادية من كل أسبوع ،وتراوحت املدد الزمنية للجلسات اإلرشادية
( )60دقيقة.
محتوى البرنامج الرشادي:
ضم البرنامج اإلرشادي اثنتا عشرة جلسة إرشادية ،كل جلسة تضم أهداف الجلسة اإلرشادية ،والفنيات واالستراتيجيات املستخدمة ،واألدوات
الالزمة ،واإلجراءات املنفذة في الجلسة اإلرشادية ،والواجب املنزلي ،وبطاقة تقييم الجلسة اإلرشادية .ويوضح جدول ( )4موضوع كل جلسة وهدفها
والفنيات املستخدمة والتقويم.
جدول ( :)4محتوى البرنامج الرشادي الجمعي املستخدم
عنوان
الجلسة
التمهيدية

أهداف
الجلسة
الهدف العام :تهيئة أعضاء املجموعة
اإلرشادية للمشاركة في البرنامج اإلرشادي

االستراتيجيات
والفنيات الرشادية
املحاضرة البسيطة /املناقشة والحوار /التعزيز
اإليجابي /املرح

رقم الجلسة

الثانية

التعارف وبناء الثقة

الهدف العام :بناء عالقة تفاعلية بين
أعضاء البرنامج اإلرشادي

املحاضرة البسيطة /الحوار واملناقشة /التعزيز
اإليجابي /التغذية الراجعة

الثالثة

الصالبة النفسية ()1

هدف الجلسة العام :تبصير أعضاء
املجموعة اإلرشادية بمفهوم الصالبة
النفسية .إملام أعضاء املجموعة اإلرشادية
بأهمية الصالبة النفسية.

املحاضرة البسيطة /الحوار واملناقشة /أسلوب القصة/
العصف الذهني /التغذية الراجعة /التعزيز اإليجابي/
التلخيص

األولى
ما قبل البرنامج
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الواجبات
املالحظة  /بطاقات تقييم
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الرابعة

الصالبة النفسية ()2

الهدف العام :الكشف عن السمات
الشخصية للشخاص مرتفعي ومنخفض ي
الصالبة النفسية.

الحوار واملناقشة /العصف الذهني /أسلوب تمثيل
األدوار (املسرحة )/أسلوب حل املشكالت /التعزيز
اإليجابي /التغذية الراجعة /التلخيص.

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

الخامسة

تحمل املسؤولية ()1

الهدف العام :تبصير أعضاء املجموعة
اإلرشادية بمسؤولياتها في الحياة.

املحاضرة البسيطة /الحوار واملناقشة
العصف الذهني /التغذية الراجعة /التعزيز اإليجابي/
النمذجة /التلخيص

املالحظة الذاتية /بطاقات
تقييم الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

السادسة

تحمل املسؤولية ()2

الهدف العام :غرس روح التعاون والعمل
الجماعي في نفوس أعضاء املجموعة
اإلرشادية

التغذية الراجعة /املحاضرة البسيطة
الحوار واملناقشة /أسلوب القصة
العصف الذهني /التلخيص /التعزيز اإليجابي

املالحظة الذاتية /بطاقات
تقييم الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

السابعة

القدرة على التحكم
(السيطرة)

الهدف العام :تنمية قدرة أعضاء
املجموعة اإلرشادية على التحكم
(السيطرة) ملواقف الحياة الضاغطة.

التغذية الراجعة /أسلوب تمثيل األدوار
املحاضرة البسيطة /الخريطة الذهنية
أسلوب القصة /الحوار واملناقشة /التعزيز اإليجابي/
التلخيص

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

الثامنة

أتحدى ما يواجنهي من
مشكالت

الهدف العام :تنمية قدرة أعضاء
املجموعة اإلرشادية على مهارات التحدي
ملواجهة الحياة الضاغطة.

املحاضرة البسيطة /التغذية الراجعة
التعزيز اإليجابي /الحوار واملناقشة
املقابلة املصغرة /التلخيص

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

التاسعة

التكيف مع الضغوط
النفسية لرفع
الصالبة النفسية

الهدف العام :التخفيف من الضغوط
النفسية لرفع الصالبة النفسية.

املحاضرة البسيطة /الحوار واملناقشة /العصف
الذهني /تمثيل األدوار /التعزيز اإليجابي /التغذية
الراجعة /الواجب املنزلي /التلخيص

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

العاشرة

تحسين األفكار
الالعقالنية
واستبدالها باألفكار
العقالنية

الهدف العام :تحسين األفكار الالعقالنية
واستبدالها باألفكار العقالنية ألعضاء
املجموعة اإلرشادية.

الحادية عشر

الجلسة
الختامية

الثانية
عشر

الجلسة
التتبعية

الهدف العام :التعرف على مدى امتالك
أعضاء البرنامج اإلرشادي ملستوى
الصالبة النفسية.
الهدف العام :إجراء القياس البعدي
التتبعي ألفراد املجموعتين الضابطة
والتجريبية .والتأكد من استمرار فاعلية
البرنامج اإلرشادي بعد فترة املتابعة.

الحوار واملناقشة /تمثيل األدوار
أسلوب القصة /تكملة الجمل /التعزيز اإليجابي/
املواجهة (استراتيجية ماذا لو؟ ) أسلوب /ABCDEF
الخريطة الذهنية /التغذية الراجعة /الواجب املنزلي/
التلخيص
الحوار واملناقشة /العصف الذهني /التعزيز اإليجابي/
التغذية الراجعة /التلخيص

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

الحوار واملناقشة/
العصف الذهني /التغذية الراجعة

املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات
املالحظة  /بطاقات تقييم
الجلسات اإلرشادية/
الواجبات

الفنيات واألساليب واالستراتيجيات الرشادية املستخدمة:
هناك اهمية للفنيات واألساليب اإلستراتيجيات اإلرشادية في تحقيق أهداف اإلرشاد الجمعي ،لذا فقد تم استخدام عدة فنيات واستراتيجيات
منها :التعزيز ،التغذية الراجعة ،النمذجة ،املحاضرة والحوارواملناقشة ،والعصف الذهني ،والتلخيص ،والخريطة الذهنية ،ولعب الدور ،أسلوب
القصة ،والواجب املنزلي ،واملواجهة ،والحديث اإليجابي مع الذات ،وحل املشكالت ،وغيرها من الفنيات.
وسائل تقييم البرنامج الرشادي:
تم استخدام عدة وسائل لتقييم البرنامج اإلرشادي منها:
• أسلوب املالحظة الذاتية :من خالل سير خطوات البرنامج اإلرشادي ،ومدى تقبل األعضاء للجلسات اإلرشادية واستجابتهم لها أثناء التطبيق.
• تطبيق بطاقات تقييم الجلسات اإلرشادية ،والتي يتم تعبئتها في نهاية كل جلسة إرشادية من كل عضو من أعضاء الجلسة اإلرشادية.
• التقييم الكمي من خالل تطبيق مقياس الصالبة النفسية تقييما قبليا وبعديا.
متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة الحالية على املتغيرات التالية:
• املتغير املستقل :البرنامج اإلرشادي الجمعي الذي تم تطبيقه على عينة الدراسة التجريبية
• املتغير التابع :مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية.
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خطوات تطبيق الدراسة:
• اإلطالع على األدب النظري والدراسات ذات العالقة وتحديد مشكلة الدراسة.
• اختيار أداة الدراسة املتمثلة بمقياس الصالبة النفسية واستخراج الخصائص السيكومتريةللمقياس.
• إعداد برنامج اإلرشاد الجمعي والتاكد من مناسبته للتطبيق.
• اختيار عينة الدراسة التجريبية املكونة من ( )16معلمة ممن كانت مستوى الصالبة لديهن متدنية.
• البدء بتطبيق البرنامج بواقع  12جلسة.
• بعد اإلنتهاء من البرنامج تم إعادة تطبيق مقياس الصالبة البعدي على املجموعتين التجريبية والضابطة.
• بعد مرور ثالثة أسابيع على انتهاء البرنامج تم اجراء اختبار تتبعي للتأكد من استمرار أثر البرنامج.
• تحليل النتائج ومناقشتها واقتراح التوصيات ذات الصلة في ضوء تلك النتائج.
األساليب واملعالجات الحصائية املستخدمة:
تم استخدام املعالجات اإلحصائية املناسبة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSكالتالي:
• استخدام معامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق مقياس الصالبة النفسية.
• استخدام ألفا لكرونباخ للتأكد من ثبات مقياس الصالبة النفسية.
• حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة ،واستخدام اختبار (مان ويتني) ()Mann _ Whitney U Test
واختبار ويلكوكسون ( )Wayalkuksnالختبار صحة الفرضيات
تكافؤ مجموعتي الدراسة:
للتأكد من مجموعتي الدراسة ،تم تطبيق مقياس الصالبة النفسية قبليا على املجموعتين (التجريبية والضابطة) ومن ثم حساب املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية لكال املجموعتين للمقياس ككل وأبعاده الثالثة كما في جدول (.)5
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد املجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي
العدد
8
8

املجموعة
التجريبية
الضابطة

االنحراف املعياري
0.183
0.127

املتوسط الحسابي
2.23
2.18

يتضح من جدول ( )5التقارب الكبير في املتوسطات الحسابية لدرجات معلمات صعوبات التعلم على مقياس الصالبة النفسية للمجموعتين:
التجريبية والضابطة على مستوى الدرجة الكلية للمقياس .وللتحقق من الداللة اإلحصائية لتلك الفروق بين املتوسطات تم استخدام اختبار "مان
ويتني" ( )Mann _ Whitney UTestلعينتين مستقلتين ،ويوضح جدول ( )6نتائج االختبار االحصائي.
جدول ( :)6مستوى الداللة الحصائية للدرجة الكلية ملقياس الصالبة النفسية لدى أفراد املجموعتين في القياس القبلي
املقياس

نوع املجموعة

الصالبة
النفسية

التجريبية

عدد األفراد
8

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة ()Z

مستوى الداللة

9.31

74.50

0.687-

0.492

الضابطة

8

7.69

61.50

يتضح من جدول ( )6أن مستوى الداللة على اختبار " مان _ ويتني " ( )Mann – Whitney U Testيقع فوق القيمة ( )0.05في الدرجة الكلية
للمقياس .حيث يالحظ أن مستوى الداللة يساوي ( )0.492وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤αبين
أفراد املجموعتين :التجريبية والضابطة وبالتالي تكافؤ املجموعتين قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بالجابة عن السؤال األول والفرض الخاص به ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05αبين متوسطي درجات أفراد
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس الصالبة النفسية .لفحص الفرض السابق تم حساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية لدرجات املجموعتين في التطبيق البعدي ملقياس الصالبة ككل ،ولكل بعد من أبعاده الثالثة ،وكانت كما هي موضحة في جدول (.)7
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جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمجموعة التجريبية والضابطة على مقياس الصالبة النفسبة في التطبيق البعدي
الرقم

البعد

1

اإللتزام

2

التحكم (السيطرة)

3

التحدي

املجموعة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

الدرجة الكلية

عدد األفراد
8
8
8
8
8
8
8
8

املتوسط الحسابي
2.55
2.11
2.32
2.11
2.55
2.23
8
8

االنحراف املعياري
0.147
0.169
0.197
0.201
0.135
0.325
0.139
0.191

يتبين من جدول ( )7أن هناك فروقا ظاهرة بين امل جموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي .فقد بلغ املتوسط الحسابي الكلي
للمجموعة التجريبية ( )2.48بانحراف معياري ( ،)0.139وبلغ املتوسط الحسابي الكلي للمجموعة الضابطة ( )2.15وبانحراف معياري (.)0.191
وللتحقق من الداللة اإلحصائية لتلك الفروق ،تم استخدام اختبار "مان ويتني " (  )Mann –Whitey U Testلعينتين مستقلتين ،جدول ( )8يوضح
نتائج االختبار.
جدول ( :)8نتائج اختبار" "Uلداللة الفروق بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي على أبعاد مقياس الصالبة النفسبة
والدرجة الكلية
الرقم
1

البعد
اإللتزام

2

التحكم (السيطرة)

3

التحدي

4

الدرجة الكلية

املجموعة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

عدد األفراد
8
8
8
8
8

متوسط الرتب
12.50
4.50
10.63
6.38
11.13

مجموع الرتب
100.00
36.00
85.00
51.00
89.00

الضابطة
التجريبية
الضابطة

8
8
8

5.88
12.13
4.88

47.00
97.00
39.00

قيمة ))Z
3.381-

مستوى الداللة
0.001

1.795-

0.073

2.235-

0.025

3.406-

0.002

يتبين جدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي املجموعة التجريبية والضابطة على مقياس الصالبة النفسبة في التطبيق البعدي
عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αعلى الدرجة الكلية للمقياس ،وعلى بعدي اإللتزام والتحدي ؛ بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في بعد التحكم
(السيطرة) .وتؤكد هذه النتيجة على رفض الفرض الصفري الذي تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05αبين متوسطي درجات
أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس الصالبة النفسية.
وبالرجوع إلى املتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة على املقياس ككل وعلى بعدي اإللتزام والتحدي يتضح أن الفروق لصالح
املجموعة التي خضعت للبرنامج اإلرشادي (التجريبية) .أي أن البرنامج اإلرشادي الجمعي املعد والذي تم تطبيقه على املجموعة التجريبية كان له أثر
واضح في زيادة مستوى الصالبة النفسية ملعلمات الطالبات من ذوي الصعوبات التعلمية في سلطنة ُعمان.
وقد ترجع هذه النتيجة إلى التزام معلمات الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية املشاركات في البرنامج اإلرشادي الجمعي بالحضور الدائم ،ورغبتهن في
املشاركة وتنفيذ الجلسات بطريقة إيجابية وفعالة .كما يعزو الباحثان زيادة مستوى الصالبة النفسية ملعلمات صعوبات التعلم الالتي خضعن للبرنامج
اإلرشادي الجمعي مقارنة مع معلمات صعوبات التعلم الالتي لم يخضعن للبرنامج اإلرشادي الجمعي إلى اإلستراتيجيات والفنيات املستخدمة في البرنامج
اإلرشادي الجمعي ،والتي اعتمدها الباحثان استنادا إلى النظرية االنتقائية (املعرفية والسلوكية والعقالنية االنفعالية) ،كما يمكن أن يكون لتنوع
الجلسات اإلرشادية وشموليتها سببا في زيادة مستوى الصالبة النفسية ملعلمات صعوبات التعلم وكذلك تثقيفهن بالصالبة النفسية وأبعادها الثالثة
والضغوط النفسية ،وكيفية مقاومتها والتكيف معها ،وكذلك األفكار الالعقالنية وكيفية استبدالها باألفكار العقالنية ،واحتواء البرنامج اإلرشادي على
األنشطة الث قافية والواجبات املنزلية املتنوعة والواقعية املتعلقة بالصالبة النفسية والضغوط النفسية واملهنية واألفكار العقالنية والالعقالنية وفق
النظرية االنتقائية ،والتي ساهمت في تحسين الصالبة النفسية ملعلمات صعوبات التعلم بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة ُعمان .وقد اتفقت نتائج
الدراسة الحالية مع دراسة عبد النبي ( )2012واملناحي ( )2015وعبد الفتاح ( )2015وعبد الحميد ( )2016والبيومي وعبد العال ( )2016والعجمية
( )2017وعبد الواحد (.)2018
النتائج املتعلقة بالجابة عن ال سؤال الثاني والفرض الخاص به ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05αبين متوسطي القياسين
البعدى والتتبعى للمجموعة التجريبية على مقياس الصالبة النفسية" .لفحص الفرض السابق تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
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لدرجات املجموعة التجريبية على املقياس ككل وعلى كل بعد من أبعاده الثالثة في التطبيق البعدي والتتبعي (بعد ثالثة أسابيع من تطبيق البرنامج /
قياس املتابعة واالحتفاظ) وكانت كما موضحة في جدول (.)9
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجات املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والتتبعي على مقياس الصالبة النفسية.
البعد
اإللتزام

التطبيق
البعدي
التتبعي
البعدي
التتبعي
البعدي
التتبعي
البعدي
التتبعي

التحكم (السيطرة)
التحدي
الدرجة الكلية

عدد األفراد
8
8
8
8
8
8
8
8

النحراف املعياري

املتوسط الحسابي
2.55
2.54
2.32
2.33
2.55
2.57
2.48
2.48

0.147
0.153
0.197
0.192
0.135
0.135
0.139
0.129

يبين جدول ( )9وجود فروق بين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات املجموعة التجريبية على مقياس الصالبة النفسية البعدي
والتتبعي ،وتم استخدام اختبار " ويلكوكسون "  Wilcoxon Signed Rank Testلعينتين مترابطتين ،للتعرف على وجهة داللة الفروق بين القياسين
البعدي والتتبعي ملتوسطات درجات رتب درجات العينة التجريبية على كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية ،وكانت النتائج كما في جدول (.)10
جدول ( )10نتائج اختبار  Wilcoxonلداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد املجموعة التجريبية في القياسيين البعدي والتتبعي على أبعاد املقياس
والدرجة الكلية
البعد
اإللتزام

التحكم
(السيطرة)

التحدي

الدرجة الكلية

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة z

مستوى الداللة

(a)6

5.00

30.00

0.552-

0.581

الرتب املوجبة

(b)2

3.00

6.00

الرتب املتعادلة

(c)0
8

القياس
البعدي  /التتبعي
الرتب السالبة

املجموع
الرتب السالبة

(d) 7

5.00

35.0

الرتب املوجبة

(e)1

1.00

1.00

الرتب املتعادلة

(f)0
8

املجموع
الرتب السالبة

(g) 5

5.80

29.00

الرتب املوجبة

(h) 3

2.33

7.00

الرتب املتعادلة

(i)0
8

املجموع
الرتب السالبة
الرتب املوجبة
الرتب املتعادلة
املجموع

)(j

4.93

34.50

(k) 1

1.50

1.50

1.414-

1.000-

0.531-

0.157

0.317

0.595

(l)0
8

يتبين من جدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات استجابات معلمات صعوبات التعلم الالتي خضعن للبرنامج اإلرشادي
على القياس البعدي وقياس املتابعة (اإلحتفاظ) عند مستوى داللة ( ،)0.05= αمما يدلل على بقاء أثر البرنامج في تحسين الصالبة النفسية للمعلمات
بعد توقف البرنامج لفترة زمنية .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى اكتساب معلمات صعوبات التعلم املهارات والكفايات الالزمة للتعامل مع الصالبة
النفسية ،وبشكل عام تؤكد هذه النتيجة على األثر اإليجابي للبرنامج اإلرشادي املعد ،واهميته في صقل مستوى الصالبة النفسية ملعلمات ذوي
الصعوبات التعلمية مما ينعكس تأثيره في رفع مستواهن النفس ي واملنهي للوظيفة التي يمارسنها .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد النبي (،)2012
والبيس ي وآخرون ( ،)2015واملناحي ( ،)2015وعبد الحميد ( ،)2016ودراسة العجمية ( ،)2017ودراسة عبد الفتاح ( )2015التي أشارت جميعها على
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين البعدي واملتابعة (االحتفاظ).
التوصيات واملقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،يوص ي الباحثان بما يلي:
 .1االستفادة من البرنامج اإلرشادي الجمعي املعد من قبل املؤسسات واملنظمات العلمية بما فيها الجامعات والكليات واملعاهد واملدارس واملراكز املهتمة
بصعوبات التعلم أو اإلستفادة من بعض جلساته في تحسين الصالبة النفسية ملعلمات صعوبات التعلم.
 .2اإلستفادة من الفنيات واألساليب املستخدمة في هذه الدراسة في عملية اإلرشاد الفردي والجماعي من قبل املرشدين النفسيين واألخصائيين
االجتماعيين واملشرفين التربويين في تنمية الصالبة النفسية للحاالت التي لديها صالبة نفسية منخفضة سواء للطالب أو للمعلمين.
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تطبيق البرنامج اإلرشادي على فئات أخرى من معلمي التربية الخاصة بشكل عام لتحسين الصالبة النفسية لديهم ،وخاصة املعلمات الجدد.
إعداد ورش ودورات وبرامج ملعلمات صعوبات التعلم عن مواجهة الضغوط النفسية وتنمية الصالبة النفسية.
إجراء دراسات تجريبية مماثلة على عينة أكبر لتعميم النتائج.
إجراء دراسات تجريبية مماثلة على عينات أخرى تشمل املعلمين واملعلمات ودراسة أثر البرنامج اإلرشادي على تنمية الصالبة النفسية في ضوء بعض
املتغيرات األخرى كالجنس ،واملؤهل العلمي.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إسماعيل ،أحمد محمد علي" .)2016( .الصالبة النفسية واالحتراق النفس ي لدى معلمي التربية الخاصة" .مجلة البحث العلمي في التربية :جامعة عين
شمس.254-239 :)18(6 ،
 .2البهاص ،سيد أحمد أحمد محمد" .)2002( .النهك النفس ي وعالقته بالصالبة النفسية لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة" .مجلة كلية التربية :جامعة
طنطا ،جمهورية مصر العربية.414-383 :)31( ،
ُ
 .3البوسعيدية ،مقبولة ناصر مصبح" .)2014( .فاعلية برنامج إرشاد جمعي في تنمية التفاؤل وخفض التشاؤم لدى األحداث الجانحين بسلطنة عمان".
(رسالة ماجستير) جامعة نزوى .سلطنة ُعمان.
 .4البيس ي ،داليا يوسف؛ ودسوقي ،شيرين محمد أحمد؛ وطاحون ،حسين حسن حسين" .)2015( .برنامج تدريبي قائم على الصالبة النفسية لخفض
الضغوط النفسية لدى معلمي مرحلة التعليم األساس ي" .مجلة كلية التربية :جامعة بورسعيد .مصر 522 :)18( .ـ .596
 .5البيومي ،سعد رياض محمد؛ وعبدالعال ،صبري محمد إسماعيل" .)2016( .فاعلية برنامج إرشادى لتحسين الصالبة النفسية وكسر الحواجز النفسية
لدى طالب الجامعة .العلوم التربوية" .جامعة القاهرة .جمهورية مصر 47:)3(24 :ـ .95
 .6حسان ،منال محمد رضا" .)2009( .الصالبة النفسية في عالقتها بقلق املستقبل لدى عينة من معلمات طفل ما قبل املدرسة بمحافظة الغربية" .مجلة
كلية التربية :جامعة طنطا182 :)40( .ـ .226
 .7أبو حسين ،سناء محمد إبراهيم" .)2012( .الصالبة النفسية واألمل وعالقتهما باألعراض السيكوسوماتية لدى األمهات املدمرة منازلهن في محافظة شمال
غزة"( .رسالة ماجستير) كلية التربية .جامعة األزهر .غزة.
 .8حلوم ،والء بسام" .)2017( .الصالبة النفسية وعالقتها باستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى عينة من األمهات السوريات النازحات إلى محافظة الالذقية".
رسالة ماجستير .جامعة تشرين ،سورية.
 .9الخرابشة ،عمر محمد؛ وعربيات ،أحمد عبد الحليم" .)2005( .االحتراق النفس ي لدى املعلمين العاملين مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرف
املصادر" .مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واإلجتماعية واإلنسانية292 :)2(17 :ـ.331
 .10راض ي ،زينب نوفل أحمد" .)2008( .الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقص ى وعالقتها ببعض املتغيرات" .رسالة ماجستير .الجامعة
اإلسالمية غزة .فلسطين.
 .11رضوان ،فوقية حسن عبد الحميد؛ وحسين ،محمد عبد املؤمن؛ وإبراهيم ،حنان السيد" .)2018( .الصالبة النفسية وعالقتها بالضغوط املهنية لدى
معلمات املرحلة الثانوية الصناعية" .دراسات تربوية ونفسية.344-317 :)99( :
 .12الزين ،محمد علي" .)2015( .صعوبات التعلم وجنوح األحداث .ورقة مقدمة إلى مؤتمر العمل االجتماعي السنوي تجربة دمج ذوي الصعوبات التعليمية
ودور االختصاص ي في العمل االجتماعي" .الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم :بيروت ،لبنان ،مجلة سنوية 82 :)3( .ـ . 83
 .13السفاسفة ،محمد إبراهيم .)2003( .أساسيات في اإلرشاد والتوجيه النفس ي والتربوي .الكويت :دار حنين والكويت ومكتبة الفالح.
 .14السيد ،السيد عبد الحميد سليمان .)2008( .صعوبات التعلم النمائية .القاهرة :عالم الكتب.
 .15الشمري ،بدر عودة نهير" .)2015( .ا لصالبة النفسية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى املعلمين بمدارس التربية الخاصة بمنطقة حائل (رسالة ماجستير)".
جامعة أم القرى .اململكة العربية السعودية.
 .16الطاهر ،الطاهر محمد" .)2016( .الصالبة النفسية" .مجلة كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا.146-111 :)4( :
 .17طشطوش ،رامي؛ وجروان ،علي؛ ومهيدات ،محمد؛ وبني عطا ،زايد " .)2012( .ظاهرة االحتراق النفس ي والرضا الوظيفي والعالقة بينهما لدى معلمي غرف
املصادر في األردن" .مجلة جامعة النجاح للبحاث (العلوم اإلنسانية) :جامعة اليرموك1728 :)8( 27 .ـ.1762-
ُ
 .18الظفري ،سعيد؛ والقريوتي ،إبراهيم" .)2010( .االحتراق النفس ي لدى معلمات التالميذ ذوي صعوبات التعلم في سلطنة عمان" .املجلة األردنية في العلوم
التربوية:جامعة اليرموك175 :)3(6 ،ـ .190
 .19عبد الحميد ،أشرف محمد" .)2016( .فعالية برنامج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية وأثره في خفض الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال ذوي
اضطراب التوحد" .مجلة اإلرشاد النفس ي :جامعة عين شمس .جمهورية مصر العربية.335- 259 :)46( .
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Abstract: This study aims at identifying the effect of a group counseling program on improving the
psychological hardness among female teachers of learning disabilities in Al Batinah South Governorate at
Sultanate of Oman. The current researchers used the semi-empirical design (control and experimental
groups). Psychological hardness instrument (Mukhimer, 2002) was used. The study sample consists of (16)
female teachers of students with learning disabilities who were selected as purpose sample, who had low
hardness in pretest. The researchers divided (16) respondents randomly into control and experimental
groups, each group included 8 teachers. The experimental group received group counseling program
prepared by researchers, which include 12 sessions, one session weekly. In the posttest, the study results
showed that there was significant difference in the level of the psychological hardness between the control
and experimental group in favor of respondents into experimental group. In addition, the study results
showed that there was no significant difference in the level of the psychological hardness between the post
and follow-up tests among experimental group respondents. These results indicated that, the proposed
counseling program was effect on improving the psychological hardness among teacher of learning
disabilities.

Keywords: Counseling programs; hardness; Learning Disabilities; Psychological counseling; psychological
stress.
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