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Abstract:  

The aim of this study was to identify the relationship between 

social skills and stress management of the administrative leadership in 

public / private schools. It also aimed to identify gender differences in 

social skills and stress management in the study sample. Director of 

public and private schools in Cairo Governorate, and the tools of the 

study: the scale of social skills - the measure of stress management. 

The results of the study indicated that: 

1- The general level of social skills in all the sample of the total of the 

principals and principals of schools (government / private). 

2- The general level of stress management for all members of the total 

sample of managers and principals of schools (government / 

private). 

3- There is a positive correlation between the dimensions of social 

skills and the dimensions of stress management for all members of 

the total sample of managers and principals of schools 

(government/ private). 

4- There are statistically significant differences between the average 

scores of male and female sample members in each of the 

dimensions of social skills, and the management of pressure in 

favour of males. 

5- There are no statistically significant differences between the 

average grades of the sample of public schools and private schools 

in each dimension of social skills, and the management of pressure. 

Keywords: Social skills - Stress Management - Administrative 

Leadership. 
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 مقدمة:
 يضم مجموعة من اعأعضا  ا متكاماًل تعد المؤسسات التربوية نظامً    

تربطهم عالقات حميمة بحيث يؤثر كل منهم في اآلخر ويتأثر به، لذا فإن 
تعرض اإلدارات المدرسية في المؤسسات التربوية لظروف غير مناسبة، أو عأي 

شكل مباشر اضطراب سوف يمثل مصدر ضغط لبقية المرؤوسين سوا  كان ب
قود ت تيأو غير مباشر، وتعد اإلدارات المدرسية من عناصر اإلدارة الفعالة ال

الخطة الموضوعة لتحقيق أهداف المؤسسة التربوية، وفي المرؤوسين إلى تنفيذ 
المرحلة المحددة لها، مما يتطلب أال يعانوا من زيادة الضغوط أو عدم القدرة 

تحدث آثاًرا سلبية على أدا  الرؤسا  على مواجهتها عأن الضغوط الكبيرة 
 والمرؤوسين ونوعيته.

كما تعد وظيفة مدير المدرسة من الوظائف الهامة داخل المؤسسات 
النظام  فاعليةالشخص المؤثر في  هو مدير المدرسةالتربوية، ويرجع ذلك عأن 

ئد المدرسي، وله أهمية كبيرة في تحقيق التغييرات الناجحة في المدرسة، فهو القا
داري الذي يستطيع التأثير وصنع التغيير في المدرسة حتي يقودها إلى اإل

( أن مدير 34: 2005. حيث يري عايش )(Simon, 2006: 11)التميز والنجاح 
، ومع اعأهداف العامة والتعليمبالتعامل مع فلسفة التربية  المدرسة معني  

بإدارة اعأمور المالية  ني  إداراتها، كما أنه مع ىوالخاصة للمرحلة التي يقوم عل
دارة ش ج اهون العاملين فيها والتعامل مع المجتمع والتعامل مع المنئللمدرسة وا 

وتعلم التالميذ والبنا  المدرسي، وما إلى ذلك من أمور ذات  تعليموعملية 
النظام المدرسي في مستواه االجرائي، كل  عليهامساس بالعمليات التي يشتمل 

 مصادر ضغط لمدير المدرسة.هذه المهام تمثل 
ونظرا للطبيعة المعقدة للضغوط فإنه ربما يكون من المستحيل أن نلغي 
هذه الضغوط من حياتنا العملية أو من الحياة بشكل عام، ولكن يمكن من 
خالل استخدام بعض الوسائل التي تساعدنا على التقليل من مصادر الضغوط 

والتخفيف من آثارها على المستوى ين في العمل أو الحيلولة دون وقوع بعضها 
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الفردي والتنظيمي ؛ وهو ما يعرف بإدارة الضغوط حيث تعرف بأنها الوسيلة او 
الطريقة التي يستخدمها اعأفراد في تعاملهم مع الضغوط الواقعة عليهم )عودة، 

2010 :32.) 
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى وجود عالقة ارتباطية بين إدارة 

 (Kato, 2014)ط والمهارات االجتماعية ومن هذه الدراسات : دراسة الضغو 
التي هدفت إلى الكشف عن العالقة بين استراتيجيات مواجهة الضغوط 
والمهارات االجتماعية وأعراض االكتئاب في الواليات المتحدة واستراليا والصين؛ 
ن حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطية سلبية بي

استراتيجيات مواجهة الضغوط وأعراض االكتئاب، كما توجد عالقة ارتباطية 
موجبة بين استراتيجيات مواجهة الضغوط والمهارات االجتماعية. وكذلك دراسة 

( التي هدفت إلى التعرف على أثر الضبط االنفعالي في أساليب 2015)سيد، 
والخاصة بالمنيا، وقد مواجهة الضغوط النفسية لدى  معلمي المدارس الحكومية 

أشارت النتائج إلى وجود أثر كبير للضبط االنفعالي في مواجهة الضغوط 
 النفسية.

أحد عوامل الصحة النفسية  تعدأن المهارات االجتماعية يرجع ذلك إلى 
لها دور بارز في عملية التوافق االجتماعي، كما أنها تزيد  التيالمهمة للفرد؛ 

الحياة. فهي الزمة لإلنسان في كافة  فيالرضا  ىعل ثقة الفرد في ذاته وتبعث
نواحي الحياة االجتماعية والشخصية والدراسية واالنفعالية والمعرفية والوظيفية. 
وهي عملية معرفية سلوكية صريحة تستخدم في التفاعالت الشخصية، وهي 
أساسية لنجاح الفرد في تفاعالته، ومن ثم فإن المهارات االجتماعية عملية 

: 2007معقدة ترتبط بالجوانب السلوكية والعقلية والوظيفية للفرد )عبد العال، 
4 .) 

االجتماعية أهمية كبيرة في حياة الناس اليوم، فالتغيرات  كما أن للمهارات
ة التي يمر بها المجتمع تتطلب من اعأفراد أن يعاالجتماعية واالقتصادية السر 

من التالؤم والتكيف مع ظروف المجتمع؛ يكونوا مزودين بالمهارات التي تمكنهم 
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فهي ضرورية في جميع مواقف الحياة المختلفة. حيث ال يمكن تصور أن 
يعيش اإلنسان في كهف منعزل عن العالم، وال يمكن تحقيق وجود إنساني سليم 

مفطور  اجتماعيدون إدراك الوجود االجتماعي بكل صوره، فاإلنسان كائن 
حمل في أعماق نفسه غريزة حب االجتماع والعيش الحياة االجتماعية، ي ىعل

 (. 111: 2004ضمن الجماعة )البلوي، 
فالمهارات االجتماعية من شأنها أن تساعد الفرد كي يتحرك نحو 
اآلخرين فيقيم معهم العالقات المختلفة من خالل تفاعله معهم، وعدم انسحابه 

ذي يؤدي به إلى أن يحيا من المواقف والتفاعالت المختلفة والمتنوعة، اعأمر ال
من الصحة النفسية يساعده على أن يتكيف  ا معقواًل حياة سوية، وأن يحقق قدرً 

 .)105: 2002مع بيئته، وأن يحقق التوافق الشخصي واالجتماعي )فرحات، 
 مشكلة الدراسة:

تمكن مشكلة الدراسة في قلة البحوث التي تناولت موضوع المهارات 
دارة الضغ وط في المؤسسات التربوية بوجه عام ولدى  القيادات االجتماعية وا 

اإلدارية بوجه خاص، ومحاولة التعرف على طبيعة العالقة بين إدارة الضغوط 
والمهارات االجتماعية لدى  القيادات االدارية في المؤسسات التربوية. والذي 
جرا  مقابالت مع العد يد جا  من إحساس الباحثة من خالل عملها في الكلية وا 

من القيادات اإلدارية داخل المدارس التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم 
بمحافظة القاهرة ميدان البحث ولذا جا ت الحاجة إلى معرفة أسباب الضغوط 
وتشخيصها ومعالجتها وطرق مواجهة الضغوط المهنية والتعرف على المهارات 

المهارات  –دارة الضغوط االجتماعية ومكوناتها والتي قد تؤثر كل من )ا
االجتماعية( على أدا  القيادات اإلدارية في المؤسسات التربوية وفاعليتها 

 ونجاحها.
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 ومن هذا المنطلق تحدد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية:
ما مستوى  المهارات االجتماعية لدى  عينة الدراسة من مديري ومديرات  -1

 لخاصة؟المدارس الحكومية وا
ما مستوى  إدارة الضغوط لدى  عينة الدراسة من مديري ومديرات المدارس  -2

 الحكومية والخاصة؟
هل هناك عالقة ارتباطية بين درجة المهارات االجتماعية ودرجة إدارة  -3

الضغوط لدى  أفراد عينة الدراسة من مديري ومديرات المدارس الحكومية 
 والخاصة؟

رات االجتماعية ودرجة إدارة الضغوط باختالف هل تختلف درجة المها-4
 جنس المدير؟

هل تختلف درجة المهارات االجتماعية ودرجة إدارة الضغوط باختالف نوع  -5
 المدرسة؟

 أهداف الدراسة:
 تسعي الدراسة للتوصل إلى اعأهداف التالية:

ر التعبي –التعرف على مستوى  المهارات االجتماعية )الحساسية االنفعالية -1
الضبط االنفعالي( لدى  عينة الدراسة من مديري ومديرات  –االجتماعي 

 المدارس الحكومية والخاصة.
التعرف على مستوى  إدارة الضغوط لدى  عينة الدراسة من مديري  -2

 ومديرات المدارس الحكومية والخاصة.
التأكد من وجود عالقة بين مستوى  المهارات االجتماعية )الحساسية -3

الضبط االنفعالي( ومستوى  إدارة  –التعبير االجتماعي  –عالية االنف
 الضغوط لدى  أفراد عينة الدراسة.

معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات -4
أفراد عينة الدراسة على مقياس المهارات االجتماعية تعزى لمتغير )الجنس 

 نوع المدرسة(. –
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ان هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات معرفة ما إذا ك -5
نوع  –أفراد عينة الدراسة على مقياس إدارة الضغوط تعزى لمتغير )الجنس 

 المدرسة(.
 أهمية الدراسة:

: األهمية النظرية:  أوالا
تتمثل أهمية الدراسة الحالية كونها تتناول موضوًعا هاًما وهو المهارات  -1

رة الضغوط في محاولة إلضافة الجديد من النتائج االجتماعية وعالقتها بإدا
ثرا  المكتبة العربية بمعلومات عن هذا الموضوع.   العلمية وا 

وتنبع أهمية الدراسة من أهمية الشريحة التي تستهدفها، وهي القيادات  -2
اإلدارية المتمثلة في مديري المدارس، ففي ظل تعدد اعأدوار الملقاة على 

وض بأوضاع التعليم من اعأولويات، بهدف عاتقه أصبحت قضية النه
تمكين مدير المدرسة من أدا  دوره الفاعل وبنا  قدرته في تطوير التعليم 

 وتنمية المجتمع وتقدمه.

اإلسهام في إثرا  الدراسات والبحوث التي تسعي إلى معرفة العالقة بين  -3
دارة الضغوط.  المهارات االجتماعية وا 

 طبيقية(:ثانيا: األهمية العلمية )الت
 تبدو أهمية الدراسة فيما تخرج به من نتائج قد يستفيد منها:

العاملون في مجال اإلرشاد والصحة النفسية في بنا  برامج لتنمية  -1
إذا  –المهارات االجتماعية والتدريب على  المهارات على إدارة الضغوط 

بغرض مساعدة القيادات اإلدارية  –ثبت فعال وجود عالقة ارتباطية 
 ديري المدارس(.)م

كما يمكن أن يكون له قيمة وقائية تتمثل في اكتشاف الذين يعانون من  -2
نقص في المهارات االجتماعية ومساعدتهم قبل أن يترتب على ذلك 
مستوى  منخفض من إدارة الضغوط من خالل إعطائهم بعض الدورات 

 المتعلقة بالمهارات االجتماعية.

 الترقيات والتعيينات.تفيد بعمل المقاييس الالزمة عند  -3
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تفيد القائمين على الجامعات والكليات لالهتمام بعمل مسابقات مهنية  -4
بكليات التربية إلعداد جيل من القادة اإلداريين لديهم المهارات القيادية 

 واالجتماعية ومهارات إدارة الضغوط.

 مصطلحات الدراسة: 
 :Social Skillsالمهارات االجتماعية  -1

لسلوكيات االجتماعية التي يمتلكها الفرد للتعامل بالشكل هي مجموعة ا
المناسب مع المتطلبات المفروضة في المواقف االجتماعية التي تتطلب منهم 

 .(Angelica, et.al. 2013: 14) التفاعل مع اآلخرين
تعرف الباحثة المهارات االجتماعية إجرائيا بأنها عملية تفاعل بين الفرد 

اجتماعي، تقتضي من الفرد استجابات مالئمة وفعالة يتأثر واآلخرين في نشاط 
أداؤه بخصائص تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة به، وتتضمن مجموعة من 
المهارات منها التأثير في اآلخرين، وتكوين الصداقات ، والعمل الجماعي، 
والتواصل مع اآلخرين، وتقاس بالدرجة التي يحصل علىها المفحوص في 

 لمعد لذلك.المقياس ا
 :Stress Managementإدارة الضغوط -2

هي مجموعة من الوسائل واعأساليب التي يستخدمها الفرد لمواجهة 
 .(Krageloh, 2012: 23)الضغوط والتكيف معها 

التي التدخالت المختلفة  تعرف الباحثة إدارة الضغوط إجرائيا بأنها هي
على  ة الفردلفرد، ومساعدمن التأثير السلبي للضغوط على ا تؤدي إلى الحد

مواجهة ضغوط الحياة اليومية في جوانبها الشخصية، والمهنية، واالجتماعية، 
بصورة ايجابية تمكنه من النجاح في تحقيق االهداف التي حددها لنفسه 

، وتقاس بالدرجة التي يحصل علىها المفحوص في وتحسين نوعية حياته
 المقياس المعد لذلك.
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 :Administrative Leadershipارية القيادات اإلد -3
هم متخذو القرارات الذين يقومون بالتأثير في مرؤوسيهم؛ إلقناعهم وحثهم 

 (. 26: 2004على المساهمة الفعالة بجهودهم للقيام بنشاط متعاون )زيادة، 
الذي يمارسه تعرف الباحثة القيادات اإلدارية إجرائيًّا بأنها هي النشاط 

صدار القرار  في مجال اتخاذ مدير()ال القائد اإلداري إصدار اعأوامر  و وا 
 المعلمين داخل المدرسة.واإلشراف اإلداري على 

 اإلطار النظري للدراسة:
ويشمل المفاهيم المستخدمة في الدراسة، وأهم الدراسات السابقة المتعلقة 

 بما تتضمنه من متغيرات.
: المفاهيم األساسية:  أوالا

 :Social Skillsة المهارات االجتماعي -1
ال يوجد تعريف محدد للمهارات االجتماعية، يرجع ذلك إلى عدم    

االتفاق على مفهوم واحد للمهارات االجتماعية يمكن االعتماد عليه أو قبوله 
بشكل نهائي، وذلك عأنه مصطلح مرن، وتدخل في جوانبه دالالت نظرية، 

 وتطبيقات عملية.
ا قدرات الفرد الذاتية واالجتماعية على تعرف المهارات االجتماعية بأنه

التعبير عن ذاته، والسيطرة على إحساس وتفكير شخص آخر وكذلك تنظيم 
 .(Constantino, 2012: 126)وضبط العواطف 

كما تعرف المهارات االجتماعية بأنها سلوكيات مقبولة اجتماعيا تسمح 
 .(Winstead, 2013: 1)للشخص بالتفاعل مع اآلخرين 

اك من يعرف المهارات االجتماعية بأنها المهارات التي تسمح هن   
للشخص بالتفاعل والتصرف بشكل مناسب في سياقات اجتماعية معينة وتشمل 
مهارات الحزم واإلصرار، والتعامل والتواصل ومهارات تكوين الصداقة 

(Cunningham, 2014: 13). 
سلوكيات اللفظية تعرف أيضا المهارات االجتماعية بأنها مجموعة من ال
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وغير اللفظية المناسبة والمنسجمة مع المعايير االجتماعية السائدة والتي 
 .(Wang & Lin, 2015)يظهرها اعأفراد 

تتصف المهارات االجتماعية بكونها تفاعلية ومقبولة لدى  اآلخرين حيث 
تعرف بأنها مجموعة من سلوكيات اعأفراد تمكنهم من التفاعل مع اآلخرين 

 .(Karevold, et al., 2013: 32)ة فاعلة ومناسبة بطريق
وترى الباحثة أن المهارات االجتماعية هي مجموعة من اعأنماط السلوكية 
اللفظية، وغير اللفظية التي يستجيب لها الفرد تجاه اآلخرين في مواقف التفاعل 
االجتماعي، والقدرة على التفاعل مع اآلخرين بطرق تعد مقبولة اجتماعيا، 

 ات قيمة ومعنى وفائدة للفرد نفسه ولآلخرين.وذ
تعددت النظريات التي النظريات المفسرة للمهارات االجتماعية: 

تناولت تفسير المهارات االجتماعية، وقد قامت الباحثة بتناولها على النحو 
 التالي:

 أوال: النظرية السلوكية )سكنر(:
إلى وحدات أبسط  تنظر إلى السلوك على أنه وحدة معقدة يمكن تحليلها

منها. وهذه الوحدات هي االستجابة اعأولية التي ترتبط بمثيرات محددة )منصور 
 (.245: 2003وزمالؤه، 

ويرى أصحاب هذه النظرية أن السلوك اإلنساني عبارة عن مجموعة من 
العادات التي يتعلمها الفرد ويكتسبها أثنا  مراحل نموه المختلفة، ويتحكم في 

ن العقل وهي قوى الكف وقوى االستثارة اللتان تسيران مجموعة تكوينها قواني
االستجابات الشرطية، ويعزون ذلك إلى العوامل البيئية التي تعرض لها الفرد. 
وتدور هذه النظرية حول محور عملية التعلم في اكتساب التعلم الجديد أو في 

طريق التعلم، إطفائه أو إعادته، ولذا فإن أكثر السلوك اإلنساني مكتسب عن 
وأن سلوك الفرد قابل للتعديل أو التغيير بإيجاد ظروف وأجوا  تعليمية معينة 

 (.52: 2010)وهبة، 
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ووفًقا للنظرية السلوكية فإن المهارات االجتماعية هي عبارة عن مجموعة 
من السلوكيات والعادات يقوم الفرد باكتسابها وتعلمها خالل مراحل نموه عبر 

االجتماعية ومن خالل تحكم قوى الكف وقوى االستثارة اللتين أساليب التنشئة 
تتحكمان في استمرار واستحباب هذه المهارة عن طريق تعزيزها وتكرارها، أو 

 كف هذه المهارة إذا كانت غير مرغوبة.
فمن الممكن إزالة أو حذف بعض االستجابات من أدا  الفرد عن طريق 

حب هذه االستجابات، فعند توقف إيقاف التعزيز الذي كان يتبع أو يصا
المكافآت أو التعزيزات فإن االستجابات تأخذ في التضاؤل واالنطفا ، وهكذا 
تفقد االستجابة قوتها كنتيجة لعدم التعزيز، وعلى ذلك يمكن حذف العادات 
السلوكية الخاطئة أو السيئة من سلوك اإلنسان عن طريق ممارستها ثم بيان 

 أة على أدائها.خطئها وعدم تقديم مكاف
 ثانيا: نظرية التعلم االجتماعي )باندورا(:

يري باندورا أن كل من البيئات الخارجية والداخلية للفرد تعمل في صورة 
مترابطة يعتمد بعضها على البعض اآلخر ويحدث التعلم كنتيجة للتفاعالت 

وهو ما المتبادلة بين كل من البيئتين الداخلية والخارجية والعمليات المعرفية 
أطلق علىه باندورا عملية التحديد المتبادل واعأفراد ال يندفعون بفعل القوى 
نما يمكن تفسير  الداخلية )الدوافع أو الحاجات( وال بفعل البيئة )مثيرات البيئة( وا 
اعأدا  النفسي في صورة تفاعل متبادل بين المحددات الشخصية والبيئية وهنا 

بار والتنظيم الذاتي يكون لها دور كبير وافتراض نجد أن عمليات الترميز واالعت
 باندورا أن التعلم بالعبرة أو النمذجة هو أساس عملية االكتساب.

نموذًجا  1764عام  Thoresonوثوريسون   Mahonyكما قدم ماهوني 
آخر للتعلم االجتماعي مؤداه أن سلوك االفراد يقع بين حدثين رئيسيين هما 

مات( واعأحداث الالحقة )النتائج(. فالمقدمات تسبق اعأحداث السابقة )المقد
السلوك والنتائج تعقب السلوك. وهناك عالقة وظيفية بين الجوانب الثالثة من 
سلسلة المقدمات والسلوك والنتائج. فأحداث المقدمة والنتائج تؤثر على ما يفعله 
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فراد. الفرد. وضبط أحد هذين الحدثين أو كليهما يساعد على حل مشكالت اال
ويعتمد التعلم االجتماعي أيًضا على المجال الذي تقع فيه هذه اعأحداث )عبد 

 (.271-270: 2000اهلل، 
 ثالثا: النظرية المعرفية )بيك(: 

ويفترض اصحابها أن العوامل المعرفية مثل التوقعات السلبية والتقويم 
: 2000، الذاتي هي االسباب االساسية لقصور المهارات االجتماعية )عبد اهلل

257.) 
أن لكل منا عدة افتراضات تنطوي على اعتقادات  Emeryويؤكد إيمري 

محبطة للذات مثل "ينبغي أن أكون محبوًبا من الجميع"، أو " يجب أن أكون 
اعأفضل دائًما". وتظل هذه االعتقادات قابعة في الخلفية حتي تحدث واقعة 

ت بشدة مؤدية إلى تحريف الفشل أو نكسة معينة وهنا تنشط هذه االعتقادا
نما تقوم هذه  التفكير في االتجاه السالب. وال يقف اعأمر عند هذا الحد وا 
اعأغراض بتغذية راجعة لهذه االعتقادات السلبية مرة أخرى اعأمر الذي يؤدي 

 (.57: 2010إلى مزيد من تحريف التفكير وقصور المهارات )وهبة، 
التي تناولت تفسير المهارات مما سبق توضح الباحثة تعدد النظريات 

االجتماعية، فهناك من يفسر المهارات االجتماعية من المنظور السلوكي مثل 
نظرية سكنر، وهناك من يفسر المهارات االجتماعية من المنظور االجتماعي 
مثل نظرية باندورا، وهناك من ينظر للمهارات االجتماعية من منظور معرفي 

ات المتعددة ساهمت في تعددت تعريفات المهارات مثل نظرية بيك، هذه النظري
 االجتماعي لتنوع تناولها في مجاالت متعددة.

 أهمية المهارات االجتماعية:
تعد المهارات االجتماعية من أهم العوامل التي تحفظ توازن الفرد في    

بيئته االجتماعية، وتحقق له الفاعلية والكفا ة في تواصله االجتماعي مع 
أهمية  (Chansen, 2011: 115)أقرانه وأفراد المجتمع، كما ذكر أسرته، و 
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 المهارات االجتماعية، وذلك على النحو اآلتي:
يستطيع الفرد من خالل المهارات االجتماعية أن يحظى بقبول اآلخرين،  -

 ويتفاعل معهم، ويتفاعلون معه بشكل مثمر في جو من اعألفة والمودة.

سري إلى المجتمع والعمل فال يستطيع أن عندما يخرج الفرد من محيطه اعأ -
يجبر أحًدا في هذا المجتمع أن يحترمه أو يحبه إال من خالل فن التعامل 

 مع اآلخرين، وفن المهارات االجتماعية.

إن المهارات االجتماعية هي اعأداة التي تمكن الفرد من التعامل مع  -
 اآلخرين.

ى ارتفاع مستوى  ( بتفصيل المزايا المترتبة عل2003وقام فرج )
 المهارات االجتماعية لدى  الفرد، وهي كما يأتي:

تمكين الفرد من إقامة عالقات وثيقة مع المحيطين به، والحفاظ علىها، من  -
 منطلق إقامة عالقات وثيقة بهم.

تيسر المهارات االجتماعية للفرد إدارة عالقات العمل سوا  مع الزمال  أو  -
أفضل، وتجنبه نشو  الصراعات معهم وحلها  الرؤسا  أو المرؤوسين بطريقة

بصورة فعالة، ومواجهة المواقف المحرجة والتخلص من المأزق بكفا ة عالية، 
 ومن ثم الشعور بفعالية الذات نتيجة لذلك.

إن التفاعل مع اآلخرين يسهم جزئيا في تحديد طبيعة تصورات الفرد عن  -
 أن تكون ذات طابع إيجابي.نفسه، والتي يتوقع في حالة الماهرين اجتماعيا 

وترى الباحثة أن أهمية المهارات االجتماعية تكمن في أنها تساعد    
مدير المدرسة على إكساب الثقة بالنفس، وتنمية التفاعالت االجتماعية بينه 
وبين المعلمين داخل المدرسة، كما ينمي قدراته على مواجهة الضغوط التي 

 .تحدث داخل المدرسة بطرق إيجابية
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 مكونات المهارات االجتماعية:
 هناك مكونان أساسيان للمهارات االجتماعية وهما:

تشير المكونات السلوكية للمهارات االجتماعية إلى المكونات السلوكية: -1
كثافة السلوك التي تصدر من الفرد والتي يمكن مالحظتها عندما يكون في 

السلوكية في موقف تفاعل مع اآلخرين حيث يمكن وضع المكونات 
 تصنيفين رئيسين هما:

وهذا النوع من السلوك له أهمية كبري في مواقف  سلوك اجتماعي لفظي:-أ
التفاعل االجتماعي فهو الذي يعمل على نقل الرسالة بشكل مباشر ومن 

 امثلته إبدا  الطلب مباشرة، رفض طلب معين، الشكر والثنا .
يقل أهمية عن السلوك وهذا السلوك ال  سلوك اجتماعي غير لفظي:-ب

اللفظي ويشمل لغة الجسد واإليما ات والتواصل البصري وحجم الصوت 
وتعبيرات الوجه وهذه السلوكيات لها المصداقية اعأكثر في التعبير من 

 (.11: 2010السلوك اللفظي )رياض، 
( أن السلوك االجتماعي اللفظي وغير اللفظي 2001ويبين المطوع )
 ات أساسية وهي:يحتوي على ثالث مهار 

 مهارة اإلرسال. -1

 مهارة االستقبال. -2

 مهارة التنظيم. -3

وهي غير مالحظة وتشمل أفكار الفرد واتجاهاته ومدى  المكونات المعرفية:-2
معرفته باالستجابات المناسبة في المواقف االجتماعية وبالتالي التصرف بما 

ماعية التي يناسب الموقف ويقصد بالجانب المعرفي الوعي باعأنظمة االجت
 (.12: 2010تحكم السلوك في موقف ما )رياض، 

وتشمل المكونات المعرفية للمهارات االجتماعية عدة عوامها من 
 أهمها:
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 قواعد المهارات االجتماعية ومفاهيمها. -1

 أهداف الموقف االجتماعي. -2

 السياق االجتماعي. -3

 (. 34: 2001تأثير السلوك االجتماعي على اآلخرين )المطوع،  -4

سبق يتضح للباحثة أن المهارات االجتماعية تتكون من مكونين مما 
أساسيين هما المكون السلوكي الذي يتمثل في كثافة السلوك الذي يصدر عن 

 الفرد، والمكون المعرفي الذي يتمثل في لغة الجسد واإليما ات وغيرها. 

 أبعاد المهارات االجتماعية:
ت االجتماعية ضمن ستة ( أبعاد المهارا2007قد لخص السمادوني )  

 أبعاد، تناولتهم الباحثة على النحو التالي:
وهو عبارة عن مهارات  :Emotional Expressionالتعبير االنفعالي -1

اإلرسال غير اللفظي، والتي تشتمل على المهارات في إرسال الرسائل 
االنفعالية كما تشتمل على التعبير غير اللفظي لالتجاهات والسيطرة على 

مح التوجه الشخصي ويعكس هذا قدرة الفرد على التعبير بتلقائية وصدق مال
عما يشعر به من حاالت انفعالية، واعأشخاص ذوو المهارة العالية في 
التعبير االنفعالي لديهم قدرة على جذب اآلخرين لهم من خالل ما يعبرون 

الت عنه من انفعاالت بتلقائية وصدق مما يؤدي في النهاية إلى تلك الص
 االجتماعية والروابط الوجدانية.

هي المهارة في استقبال  :Emotional Sensitivity الحساسية االنفعالية -2
اآلخرين وقرا ة وتفسير رسائلهم االنفعالية غير اللفظية، واعأفراد ذوو 
الحساسية االنفعالية العالية يكون لديهم حساسية للرسائل االنفعالية غير 

ن اآلخرين كما يكون لديهم مهارة فائقة في القدرة على اللفظية الصادرة ع
تفسير االتصال الصادر عنهم وبصفة خاصة االتصال المتعلق بالمشاعر 

 واالنفعاالت.
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هو القدرة وتنظيم التعبيرات : Emotional Adjustmentالضبط االنفعالي -3
خفا  غير اللفظية واالنفعاالت ويشتمل الضبط االنفعالي على القدرة على إ

المالمح الحقيقية لالنفعاالت والقدرة على التحكم فيما يشعر الفرد به من 
انفعاالت مع عمل قناع مناسب للموقف االجتماعي، بمعني آخر يستطيع 
الفرد ذو القدرة على الضبط االنفعالي أن يرسم وجها سعيدا، وباختصار أن 

جيدون ضبط اعأشخاص الذين لديهم قدرة عالية على الضبط االنفعالي ي
 التعبير الظاهري لالنفعاالت.

هو القدرة على لفت أنظار  :Social Expression( التعبير االجتماعي 4
اآلخرين عند التحدث في المواقف االجتماعية، وترتبط الدرجات العالية 
بمقياس التعبير االجتماعي والطالقة اللغوية والقدرة على البد  بالمحادثات 

بتلقائية في موضوع معين. والظهور العام لالنبساط  والقدرة على التحدث
واالجتماعية. أي أن الشخص الذي يجيد هذه المهارة هو المتحدث البارع 
الذي يستطيع السيطرة على الحديث ولديه عدد أكبر من اعأصدقا  

 والمعارف.
هي القدرة على االتصال : Social Sensitivity( الحساسية االجتماعية 5

حساسية والوعي بالقواعد المستترة ورا  أشكال التعامل االجتماعي اللفظي وال
والفهم الكامل آلداب السلوك االجتماعي واالهتمام بسلوك الطرق الالئقة في 
المواقف االجتماعية، فاعأشخاص ذوو الحساسية االجتماعية يكونون دائما 
م منتبهين جيدا للسلوك االجتماعي ولديهم شعور ووعي مناسب لسلوكه

وأفعالهم باإلضافة إلى أن هذه المهارة تشير إلى الفهم التام للقواعد واآلداب 
 االجتماعية.

هو مهارة لعب الدور وتحضير الذات  :Social Settingsالضبط االجتماعي -6
اجتماعيا أو أي نوع من التمثيل االجتماعي، فاعأشخاص الذين يتمتعون 

عي يمكنهم القيام بأدوار اجتماعية بمستويات عالية في مهارة الضبط االجتما
بكل حنكة ولباقة مع الثقة بالنفس في المواقف االجتماعية، ولديهم قدرة لكي 
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يكيفوا سلوكهم الشخصي لكي يتناسب مع ما يعتبر مناسًبا في أي موقف 
اجتماعي معين. وتعتبر مهارة الضبط االجتماعي مهمة أيًضا لتنظيم عملية 

 جتماعي.االتصال في التفاعل اال
وقد قامت الباحثة ببنا  مقياس الدراسة معتمدة على ثالثة أبعاد للمهارات 

الضبط  –التعبير االجتماعي  –االجتماعية وهي )الحساسية االنفعالية 
االنفعالي( ، يرجع استخدام الباحثة لهذه االبعاد عأنها تتناسب مع طبيعة 

 وضها.خصائص الدراسة من حيث عينة الدراسة وأهدافها وفر 
 أنواع المهارات االجتماعية:

اقترح الباحثون والمختصون في التربية وعلم النفس أنواع من المهارات 
 :(Beauchamp & Anderson, 2010: 39)االجتماعية، 

، مثل : )اإلصغا  أو االستماع، والبد  في الحوار، مهارات أساسية -1
 وتشكيل الحوار، وطرح السؤال(.

عطا  مثل: )ط مهارات متقدمة، -2 لب المساعدة، واالندماج مع اآلخرين، وا 
 التوجيهات(.

مثل : )اعرف مشاعرك، افهم مشاعر  مهارات الزمة للتعامل مع المشاعر -3
 اآلخرين(.

مثل )طلب اإلذن،  مهارات تشكل بدائل للحالة العدائية عند الفرد -4
 والمشاركة، والمناقشة(.

قديم الشكوى، التعامل مثل: )ت مهارات الزمة للتعامل مع الضغط واإلجهاد -5
 مع اعأفراح(.

مثل )التقرير لعمل شي ، تحديد سبب المشكلة، وضع  مهارات التخطيط -7
 هدف(.

 هناك أنواع اخري للمهارات االجتماعية ومن هذه االنواع ما يأتي:
مهارات تساعد على بد  وتسهيل العالقات االجتماعية، والحفاظ عليها بين  -1
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وعالقات متجانسة مع اعأسر والتي  اعأشخاص مثل: )تكوين صداقات،
 تمثل مكافاة في حد ذاتها(.

مهارات تشجع وتدعم االلتزام بالعالقات الهامة أو النظم االجتماعية الهامة  -2
والشعور بالرضا من ذلك، مثل: )التواصل اإليجابي، ومهارات حل 

 الصراعات في نطاق العمل الجماعي أو داخل اعأسرة(.

ية من تهميش اآلخرين لحقوق المراهق أو تعيق مهارات تساعد في الوقا -3
 التعزيز، مثل )القدرة على اإلصرار أو الرفض(.

مهارات تؤدي إلى التعزيز وتقلل من التغذية الراجعة السلبية؛ عأنها ترتبط  -4
 Gresham, et)بالمعايير والمكتسبات الثقفية المرتبطة بالسلوك االجتماعي 

al., 2011: 39). 

أنواع المهارات االجتماعية تساعد الفرد الكتساب هناك ما يري أن 
مهارات معينة ليكون فاعال في عالقاته وتواصله االجتماعي، ومن هذه االنواع 

 ما يأتي:
 مهارة إدراك تعبيرات الوجه والدالالت اللفظية. .1

 مهارة فهم اللغة واعأعراف االجتماعية. .2

 مهارة المتابعة اللفظية. .3

 خرين وتلقي ما يبدون من مالحظات.مهارة تقديم المساعدات لآل .4

 مهارة استرجاع المعلومات. .5

 (Ozben, 2013: 204)مهارة إدراك البيئة المحيطة  .7
 أساليب قياس المهارات االجتماعية: 

 -هناك العديد من أساليب قياس المهارات االجتماعية، والتي تتمثل في:
 التقرير الذاتي:-1

ي مواقف تتطلب قدًرا من يطلب من المبحوث معلومات حول سلوكه ف
 -المهارة االجتماعية، وتوجد عدة أساليب تندرج في فئة التقدير الذاتي وهي:
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 االستبيانات والمقاييس النفسية. -

يقدم للفرد مواقف معينة قد يواجهها في حياته اليومية تتطلب سلوًكا  -
 اجتماعًيا ماهًرا للتفاعل معها.

أو غير ماهرة اجتماعيًّا وتطلب من تقدم استجابات معينة تتصف أنها ماهرة  -
 الفرد تحديد معدل صدور تلك االستجابات عنهم.

 المقابلة الشخصية:-2
وهي أسلوب مهم في حالة الرغبة في قياس مستوى  المهارة االجتماعية 
عأشخاص أميين أو الرغبة في تقديم وصف مفصل للجوانب غير اللفظية 

ه في تقديم نفسه ومدى تحكمه في لمهارات المبحوث االجتماعية مثل أسلوب
لى اآلخرين،  رسال اإلشارات غير اللفظية من وا  حركات عينه وقدرته على فهم وا 

 فضاًل عن أنه يسمح لنا بتوضيح معنى اعأسئلة بصورة أفضل للمبحوث.
 تحليل المضمون:-3

وفيها يقوم الباحث بتحليل مضمون ما كتبه الماهرون اجتماعيًّا عن 
ندوات( أو ما كتب  –لقا ات  –يوميات  –مذاكرات  –كتب  – أنفسهم )أحاديث

عنهم على أساس أن هؤال  سوا  كانوا قادة أو سياسيين أو رموز اجتماعية لهم 
إسهامات بارزة تقدم ما استخلص منهم من بيانات ومشورات تطبعه سلوكياتهم 

 الماهرة اجتماعيًّا.
 الضبط االجتماعي: -4

ته في المواقف االجتماعية بشكل مناسب وتعديل مهارة الفرد في تقديم ذا
سلوكه فيها بما يتناسب مع متطلباته على نحو يبرز توافق واتساق من ذاته 

 (.35: 2010)الخطيب، 
ترى الباحثة تعدد اعأساليب التي يتم بها قياس المهارات االجتماعية،    

لذاتي والضبط فمنها ما يعتمد وبشكل أساسي على المبحوث نفسه مثل التقرير ا
االجتماعي، ومنها ما يعتمد على الباحث ومهارته في استخالص النتائج مثل 
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تحليل المضمون، والمقابلة الشخصية. ونري أن استخدام أي من هذه االساليب 
يتحدد حسب حالة ووضع المبحوث، موضوع الدراسة والظروف أثنا  إجرا  

 الدراسة. 

 :Stress Managementإدارة الضغوط -2
تعددت وتنوعت المفاهيم التي تناولت متغير إدارة الضغوط وقد تناولت 

 الباحثة هذه التعريفات على النحو التالي:
تعرف إدارة الضغوط بأنها عبارة عن إدارة المتطلبات والضغوط الواقعة 

يجابية )يوريك،   (.2: 2005معها بأفضل اعأساليب فاعلية وا 
ن المهارات والقدرات التي تعين تعرف إدارة الضغوط بأنها مجموعة م

الفرد على مواجهة اعأزمات والضغوط عبر مواجهة مواقف وأزمات معينة تشكل 
مكاناته ونجاحه في تخطيها وتشمل االبعاد  صعوبة للفرد وتحديا لقدراته وا 
التالية: مهارات تحمل الضغوط، ومهارات ضبط االندفاع ، ومهارات ممارسة 

 (152: 2011العقالنية )ناصر، 
تعرف إدارة الضغوط: هي مجموعة من الوسائل واعأساليب التي 

 .(Krageloh, 2012: 23)يستخدمها الفرد لمواجهة الضغوط والتكيف معها 
تعرف إدارة الضغوط بأنها مجموعة من اعأساليب السلوكية والمعرفية 
التي يستخدمها الفرد في مواجهة الموقف الضاغط لحل المشكلة )غريب، 

2013 :6.) 
التي تؤدي إلى التدخالت المختلفة  تعرف الباحثة إدارة الضغوط بأنها

على مواجهة  ه الفردمن التأثير السلبي للضغوط على الفرد، ومساعد الحد
ضغوط الحياة اليومية في جوانبها الشخصية، والمهنية، واالجتماعية، بصورة 

نفسه وتحسين نوعية يجابية تمكنه من النجاح في تحقيق االهداف التي حددها لإ
 .حياته
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 النظريات المفسرة إلدارة الضغوط: 
 تناولت الباحثة هذه النظريات على النحو التالي:

 أوال: النظرية التحليلية:
تشير آنا فرويد إلى أن المواجهة تتعلق بآليات الدفاع )دفاع اعأنا ضد 

، وقد حدد الدوافع الفطرية وما يرتبط بها من وجدان( ووظيفتها تعديل القلق
المنشقون عن المدرسة التحليلية نموذًجا ميزوا من خالله بين اآلليات التكيفية 
واآلليات غير التكيفية، وقد تم اقتراح تسلسل هرمي متجها من اآلليات غير 
الناضجة )كاإلسقاط( إلى اآلليات الناضجة )كاإلعال ( تتوسطها اآلليات 

عيار أساسي هو أهمية التوافق العصابية )كالكبت( ويستند تصنيفه إلى م
)المواجهة( بالنسبة للواقع وللمرونة في مقابل جمود آليات الدفاع ، وينظر 
للدفاع والمواجهة على أنهم بنا ان مختلفان وظيّفًيا، فهناك أسلوب المواجهة 
ويكون قائًما على الواقع ومتناسًبا معه ومرًنا ويتم وفق المنطق، وأسلوب الدفاع 

مشوه للواقع وجامد، وأسلوب التشتيت أو التفتيت وهو أسلوب وهو أسلوب 
مرضي، ويعتبر تشويه الواقع هو المعيار الفاصل بين الدفاع والمواجهة 
التالؤمية، فالمواجهة هي قمة الهرم فيواجه الشخص إذا استطاع ذلك، ويدافع 
ة إذا كان مضطرًّا ويشتت ويمرض إذا كان مجبًرا على المرض، فالدفاع عبار 

عن شكل ناقص من مواجهة اإلرهاق ويصنفها الزوراس وفولكمان ضمن 
المفهوم العام للمواجهة، ويرون أن آليات الدفاع عبارة عن مجموعة فرعية من 

 .(Krageloh, 2012: 21)أشكال المواجهة 
 ثانيا: النظرية المعرفية: 

ى تعتبر المواجهة وسيط للنتائج التكيفية، وأكد الزورس وفولكمان عل
ضرورة تغيير الموقف النظري المرتكز على دفاعات اعأنا إلى مصطلح أكثر 
شمولية هو التقييم أو التقدير، والذي يعد وسيًطا الستجابات الضغوط، وتنتج 
المواجهة عن التقييم اعأولي والذي يسمح بتقدير الموقف ما إذا كان تهديًدا أو 
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يواجه الموقف، وهذا التقييم يتوقف تحدًيا أو ألًما، وبناً  علىه يستجيب الفرد و 
على خصائص الموقف ومعتقدات الفرد في قدرته على معالجة المشاكل، 
وبالتالي تسمح الكثير من المصطلحات بإعادة تقييم الموقف الضاغط بشكل 
آخر وكذا باستخدام االستراتيجيات الفعالة في التعامل، من تلك المتغيرات الثقة 

اسك والصالبة وتقدير الذات والفعالية الذاتية والتفاؤل بالنفس واإلحساس بالتم
مكانات الفرد البدنية والنفسية واالجتماعية والمادية، كل ذلك يساعد في عملية  وا 

 :Lazarus & Folkman, 1987)تقييم الموقف وبالتالي في عملية المواجهة 

142). 
غير إدارة مما سبق توضح الباحثة تعدد النظريات التي تناولت تفسير مت

الضغوط، فقد قامت نظرية التحليل النفسي بتفسير إدارة الضغوط وفًقا 
لميكانزمات الدفاع التي يستخدمها الفرد، أما النظرية المعرفية فقد فسرت إدارة 

 الضغوط على اعتبار ان المواجهة وسيط للنتائج التكيفية. 
 أبعاد إدارة الضغوط:

 وط العمل وهي كالتالي:وهناك مجموعة من االبعاد إلدارة ضغ
 :(Remove The Causes of Pressure)إزالة مسببات الضغط -1

تعيين الموظفين في اعأعمال التي تتوافق مع مهاراتهم وتفضيالتهم،    
وتقليل الضوضا  المفرطة في أماكن العمل وتشجيع نظام شكاوى وحركات 

 لتسيير العمل.تصحيحية لمواجهى المضايقات، ومنح الموظفين ضوابط أكثر 
 Withdrawal away from theاالنسحاب بعيدا عن مسببات الضغط -2

Pressure Causes: 
قد يفضل بعض العاملين االنسحاب من المواقف الضاغطة وذلك 
لصعوبة التعامل معها وقد يظهر ذلك من خالل إنها  المدير لالجتماع أو 

 أخذه إجازة عارضة.
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 :(Changing Concepts of Pressure)تغيير مفاهيم الضغط -3
يعني هذا سعي الفرد إلى تغيير أنماط العالقة بينه وبين عناصر العمل 

 التي تسبب التوتر والضغوط.
 : Control the Outcome of Pressureالتحكم بنتائج الضغط  -4

تقليل النتائج السيئة للضغوط العالية عن طريق توافر حياة صحية، 
وتحسين هيكل اعأجور، وزيادة تشاركية الفرد في  وتوافر طرق عمل مناسبة

 تسيير شؤون العمل وتحسين نمط اإلشراف والرقابة للتحكم بطبيعة الضغط .
 :Receiving Social Supportاستقبال الدعم االجتماعي -5

توافر الدعم االجتماعي بتوفير الدعم بالمعلومات والمشاعر أو كليهما 
فراد العائلة واعأصدقا  للمساعدة في الوقاية من من قبل المشرفين في العمل وأ
 (.137 – 132: 2007الضغوط ومسبباتها )الصيرفي، 

وقد قامت الباحثة ببنا  مقياس إدارة الضغوط وفق اعأبعاد التالية    
تغيير  -االنسحاب بعيًدا عن مسببات الضغط  -)إزالة مسببات الضغط 

ستقبال الدعم االجتماعي(، الن ا -التحكم بنتائج الضغط  -مفاهيم الضغط 
 هذه االبعاد تتناسب مع طبيعة عينة الدراسة وأهدافها ومتغيراتها. 

النتائج واآلثار المترتبة على ضغوط العمل واستراتيجية إدارة ضغوط 
 المهنية :
تعد ظاهرة الضغوط المهنية سمة طبيعية للحياة يترتب عليها مجموعة   

راد والمنظمة وتتفاوت هذه النتائج بتفاوت مستويات من النتائج السلبية على اعأف
الضغوط وبالكيفية التي يتم التعامل بها، فالضغوط المهنية ذات تأثير مختلف 
وليست كلها سلبية فقد يكون البعض منها إيجابيا على الفرد والمنظمة وكما 

 يأتي:
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 النتائج اإليجابية المترتبة على ضغوط العمل:-1
ي لتحقيق أهداف وغايات المدير وتأكيد القدرة على القيام التحفيز الذات-أ

 بالعمل.
 زيادة مهارات المدير ورفع كفا ته في أدا  االعمال الموكلة إليه. -ب
رفع الروح المعنوية ومستوى  الشعور بالرضا بين العاملين مما يؤدي إلى  -ج

 (272 :2002االستقرار في الحياة العملية وتحقيق اعأدا  المتميز
(Advantech & Matteson,. 

تدعيم وتقوية العالقات االجتماعية بين المرؤوسين في المؤسسات التربوية، -د
واكتشاف القدرات والكفا ات المتميزة بينهم لمواجهة تحديات الضغوط 

 المهنية.
تنمية وزيادة قنوات االتصال بين المدرا  والمرؤوسين واستعمالها لمواجهة  -ه

 داف المؤسسة التربوية.الضغوط وتحقيق أه
زيادة تركيز المدير على العمل ونتائجه وشعوره باإلنجاز، والنظر إلى -و

المستقبل بتفاؤل والقدرة على التعبير عن االنفعاالت والمشاعر والعودة إلى 
 (.305: 2002الحالة الطبيعية، عند مواجهة تجربة غير سارة )العميان، 

 اآلثار السلبية على األفراد:-2
وتشمل االضطرابات النفسية التي يقع فيها المدير والتي تتمثل آثار نفسية: -أ

في اإلحباط والقلق أمام االزمات، وكثرة الغضب، وعدم الرضا الوظيفي، 
وانخفاض تقدير الذات، وفقدان االهتمام باآلخرين، والكآبة والتشاؤم وضعف 

 :Low & Sunil, 2010)القدرة على التحمل، وعدم اإلحساس بالمسؤولية 

146). 
وهي العالمات التي تظهر على البدن مثل، الصداع  آثار جسدية: -ب

المستمر، واعأرق وضيق النفس وآالم الظهر، وبحة الصوت، والسكر، 
وفقدان الشهية، واضطرابات اعأكل، وأمراض القلب وانسداد الشرايين، 
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العضالت، وأمراض الرئة والسرطان والقولون العصبي وضغط الدم، وتوتر 
والروماتيزم، واإلسهال وحب الشباب، والتهابات الجلد، وضعف الحيوية، 

 .(Griffin, 2002: 472)وقلة النشاط  
يترتب على تعرض المدرا  لمستويات مرتفعة من  اآلثار السلوكية:-ج

الضغوط المهنية وبشكل متكرر ومستمر إلى حدوث تغييرات سلبية في 
عأجل القصير والطويل، وتتمثل في عدم سلوكياته تؤثر في صحته في ا

القدرة على فعل أي شي ، والتعامل مع المواقف بكل برود أو الهروب منها، 
والتغيب الطويل عن العمل، والنقد الدائم لآلخرين والسخرية منهم، والعدوانية 
وأدا  العمل بطريقة روتينية، واالتكالية، واالعتدا  على حقوق اآلخرين، 

موضوعية في الحكم على اعأدا  الوظيفي، ونقص دافعية والبعد عن ال
االدا ، واالنسحاب من الحياة العائلية وحدوث الخالفات الزوجية، وتعاطي 

 (.20: 2010المخدرات والكحوليات وتدني القدرة على اإلنجاز )الدوسري، 
ترى الباحثة أن الضغوط المهنية لها تأثيرات تأثير مختلف وليست كلها 

د يكون البعض منها إيجابيا على الفرد والمنظمة، وهذه التأثيرات سلبية فق
اإليجابية تساعد الفرد على التقدم والتطوير في نطاق عمله، أما التأثيرات 
السلبية تجعل الفرد يعاني من العديد من االمراض العضوية التي تؤثر في 

 كفا ته االنتاجية. 
 استراتيجية إدارة الضغوط:

 ضغوط على نوعين رئيسين هما:تنقسم إدارة ال
 استراتيجية إدارة الضغوط على مستوى  الفرد:-أ

يستطيع اإلنسان تجنب الضغوط المهنية وعالجها بوسائل وطرائق كثيرة 
 ومن أهمها:

الحرص على تحديد أولويات العمل اليومي وتحسين شبكة العالقات  .1
 االجتماعية.
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 الرياضة الجماعية.مزاولة التمارين الرياضية كالمشي والتمتع ب .2

 زيادة التأمل الديني الروحي والرجوع إلى الذات. .3

 مزاولة بعض الهوايات كالرسم والتلوين والقرا ة وسماع الموسيقى. .4

 وضع أولويات اعأنشطة وجدولتها بحسب اعأهمية واإللحاح. .5

 )مناقشة مشكالت العمل مع الزمال  في العمل، ومع أفراد اعأسرة  .7

Kreitner& Kinaki, 2007:602) 

ضبط السلوك ذاتيا بموجب هذه الطريقة يقوم الفرد بالسيطرة على اعأشيا   .6
واعأمور التي تسبق السلوك والتي تتبعه وبهذا يستطيع السيطرة على 

 سلوكه.

التخطيط المسبق للتعامل مع اعأحداث الضاغطة وذلك بتجهيز الفرد  .2
تلك الضغوط عندما  نفسه للتوافق مع النتائج أو اآلثار المتوقعة وأن تقلل

تدرك أنك تستطيع أن تعيش وتحيا وتتعامل مع اآلثار التي قد ال يكون 
 هناك مفر من التعامل معها.

تشجيع الفرد على تبني االعتقاد بأن إخفاقه المتقطع ال يجب إن يعني له  .7
 أنه إنسان فاشل أو سيئ، أي بمعني إعادة البنا  المعرفي للفرد.

لخفي وتتمثل في ترك ومقاطعة اعأفكار التي اتباع أسلوب اإلصرار ا .10
تباع أسلوب حل  تسبب الضغط للفرد واستبدالها بأفكار إيجابية، وا 
المشكالت المتمثل في الوصول إلى حلول نهائية للمشكلة المسببة 

 (.37: 2010للضغط )القريشي، 

مهاجمة الموقف المسبب للضغوط وتركز هذه الطريقة على سبب   .11
يض صراع الدور والعب  الزائد ومواجهته بداًل من الضغط نفسه لتخف

 Robbins )ترك العمل والغياب أو طلب النقل أو الحصول على إجازة. 

& Judge, 2008:386) 

 إدارة الضغوط على مستوى  المنظمة:  -ب
ن تستعملها المنظمات لمواجهة ضغوط أتتمثل أهم اعأساليب التي يمكن 
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 العمل في:
ئ اإلدارة والتنظيم وذلك بتعديل السياسات والبرامج التطبيق الجيد لمباد .1

واإلجرا ات في ضو  المستجدات والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية 
واعأمنية التي يشهدها المجتمع وكذلك تشيع حالة االنضباط اإلداري في 

 المنظمة.

إعادة تصميم اعأعمال بما يساعد على إثرا  اعأعمال من خالل تحسين  .2
 تها الذاتية مثل تهيئة مزيد من المسئولية واالستقالل وفرص جوانب كفا

 التقدم في ضو  االحتياجات التدريبية.

تطوير النظم الخاصة باختيار اإلدارات المدرسية إذ يتم انتقا  اعأكثر  .3
 (قدرة على تحمل الضغوط المهنية )الرجل المناسب في المكان المناسب

( Salleh et al., 2008:67. 

وار المدرا  وتوضيحها والعمل على تحقيق االنسجام بين اعأدوار تحليل أد .4
التي يقوم بها المرؤوسين في المنظمة للقضا  على صراع الدور والتحديد 

 الواضح لألدوار للقضا  على غموض الدور.

إعادة تصميم الهيكل التنظيمي والعمليات بما يتيح للمدرا  قدًرا اكبر من  .5
مشاركة والالمركزية، وتفويض السلطة، االنفتاح، واالتصاالت وال

 والالرسمية والمرونة.

تخطيط وتطوير المسارات الوظيفية لألفراد ليكون الفرد على علم ودراية  .7
 بتدرجه ومساره الوظيفي، وفي أي اتجاه هو سائر في مجاله الوظيفي.

العمل على تكوين عالقات جيدة بين المدرسين وبينهم وبين اإلدارة وبين  .6
 يات اإلدارية واإلشراف التربوي لتوافر سبل التعاون بينهم.المستو 

إقرار مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات وفي وضع السياسات ومن أمثلة  .2
المشاركة، اللجان، وفي اعأخذ برأي المدرا  وال يكون دورهم تنفيذ 

 التعليمات فقط.
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لتي رفع مستوى  مهارات مديري المدارس من خالل التوجيه والتدريب ا .7
تمكنهم من تحسين أدائهم وتطويره وتكون مصدًرا للرضا الوظيفي 

 وللنجاح.

االهتمام بثقافة المنظمة وأن تقوم اإلدارة بتحديد وبيان القيم التنظيمية  .10
 (.72: 2011السائدة التخاذ القرار )الحمداني، 

تشير الباحثة مما سبق تنوع االستراتيجيات المستخدمة في إدارة الضغوط 
االستراتيجيات الخاصة بالفرد والتي تساعده على مواجهة الضغوط التي  فمنها

يتعرض لها بكفا ة وفعالية، وهذا ما يجب تدريب القادة اإلداريين عليه لتجنب 
تعرضها للضغوط المهنية، وهناك استراتيجيات خاصة بالمنظمة، حيث يجب 

اح هذه تطبيق هذه االستراتيجيات داخل المؤسسات التربوية لضمان نج
 المؤسسات في تحقيق أهدافها المنشودة.

 ا: الدراسات السابقة:ثانيا 
تعرض الباحثة في هذا القسم بعض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع 

 دراستها على النحو التالي:
التي هدفت إلى الكشف عن  (Cavallo & Brienza, 2006)دراسة 

اعأدا  المتوسط في شركة جونسون الكفا ات القيادية التي تميز اعأدا  العالي و 
آند جونسون، كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الكفا ة العاطفية 
والمهارات االجتماعية والتمييز القيادي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، 

( مديرًا ومديرة، ومن أدوات الدراسة مقياس الذكا  352وبلغت عينة الدراسة )
اس القيادة ومقياس المهارات االجتماعية. وقد أشارت نتائج العاطفي ومقي

الدراسة إلى أن المدرا  ذوي اعأدا  العالي يمتلكون ذكاً  انفعاليًّا وكفا ة انفعالية 
ومهارات اجتماعية أكثر مقارنة بالمدرا  اآلخرين، كما كشفت النتائج أن هناك 

 جتماعية لصالح الذكور.فروًقا بين الجنسين بالنسبة للقيادة والمهارات اال

التي هدفت إلى تقييم العالقة بين الذكا   (Downey, 2006)دراسة 



(02-1ص  0202 يناير 1، ع19دراسات عربية )مج  
 

-29- 

العاطفي والمهارات االجتماعية ونمط القيادة لدى  عينة من النسا  القيادات 
( مديرة يعملن في قطاع الصناعات المتعددة بأستراليا. وقد استخدم 167تبلغ )

اًسا للذكا  العاطفي والمهارات االجتماعية. وكان الباحثون استبياًنا للقيادة ومقي
من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة، أن المديرات الالتي يمارسن 
سلوكيات القيادة التحولية أكثر احتمااًل أن يظهرن مستويات عالية من الذكا  

وكيات االنفعالي والمهارات االجتماعية، بالمقارنة مع المديرات اعأقل إظهاًرا لسل
 القيادة التحويلية.

إلى محاولة تعرف العالقة بين الذكا  التي هدفت  (2212دراسة كردي )
والقدرة على القيادة التربوية لدى مديرات  والمهارات االجتماعية االنفعالي

المدارس الثانوية في المنطقة الغربية، كذلك العالقة بين الذكا  االنفعالي 
ديرات المدارس الثانوية، والعالقة بين الذكا  والمهارات االجتماعية لدى م

مديرة تّم اختيارهن من  120ّهن. تكونت العينة من ياالنفعالي والفعالية الذاتية لد
المدارس الثانوية في المنطقة الغربية )جّدة، مكة المكرمة، الطائف( وقد تّم 

على القيادة استخدام عدٍد من اعأدوات: مقياس الذكا  االنفعالي، مقياس القدرة 
التربوية، مقياس المهارات االجتماعية ومقياس الفعالية الذاتية. أوضحت النتائج 

( وجود عالقة موجبة بين الذكا  االنفعالي والقيادة وأن الذكا  1ما يلي: 
( وجود عالقة إحصائية بين الذكا  2االنفعالي يرتبط بفعالية القيادة العالية. 

( إّن الذكا  الوجداني يزيد من 3اعية لدى القادة. االنفعالي والمهارات االجتم
قدرة المدير على حّل المشكالت وعلى إدارة الصراع دون التعرض للضغوط 

 .التي قد تقلل من فعاليته الذاتية
التي هدفت إلى تسليط الضو   (Beheshtifar & Norozy, 2013)دراسة 

ساعد في التفاعالت على المهارات االجتماعية، وأهميتها من منطلق أنها ت
الشخصية، كذلك توضيح أثرها على النجاح المهني للفرد والمؤسسات. وقد 

( موظًفا وموظفة. 67استخدم الباحثان المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة )
وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان أن للمهارات دوًرا مهًما في 



 الفروق بين الجنسين في المهارات االجتماعية وعالقتها بإدارة الضغوط لدى القيادات اإلدارية 

 -31- 

وتتيح لهم التعبير عن مشاعرهم السلبية  نجاح اعأشخاص في حياتهم المهنية،
واإليجابية في المواقف الحياتية دون خسارة التعزيز االجتماعي، كما اشارت 
النتائج إلى وجود فروق في المهارات االجتماعية بين الذكور واالناث لصالح 
الذكور، ومن توصيات هذه الدراسة أن يتم تشكيل دافع لدى  المدرا  لتطوير 

 االستراتيجيات المناسبة إلدارة المهارات االجتماعية.اآلليات و 
دور بعض سمات التي هدفت إلى التعرف على  (2213دراسة يمنية )

الشخصية في إدارة الضغوط النفسية لدى الطلبة المقيمين باعأحيا  الجامعية، 
وتكمن أهمية هذه الدراسة في تقديمها لمقياس ضغوط اإلقامة للطلبة باعأحيا  

ية، والتعرف على بعض المشاكل والضغوط النفسية التي يعانون منها. الجامع
ات مقيمة يطالب وطالبة من جميع المستو  150تكونت عينة الدراسة من 

باعأحيا  الجامعية، وقد تّم استخدام استمارة لجمع البيانات. تناولت هذه الدراسة 
وسمة الغضب أحد المتغيرات الهامة في الشخصية والمتمثلة في سمة القلق 

وعالقة كل منهما في إدارة الضغوط النفسية لدى الطلبة المقيمين باعأحيا  
الجامعية، حيث اعتبر كل من سمة القلق وسمة الغضب من سمات الشخصية 
التي تؤثر على حياة اعأفراد ومجتمعهم. وقد اتضح من خالل التحليل أن 

في الفرد كسمة شخصية  اا، وموجودً االستعداد للقلق والغضب كسمة يظل كامنً 
فيه، ولكن يستثار بمثيرات أو بمواقف وظروف محددة، وهذا ما بينته الدراسة 

ا بين سمة القلق وسمة الغضب في زيادة بأن هناك عالقة موجبة دالة إحصائيًّ 
  .حدة الضغوط النفسية لدى الطلبة المقيمين باعأحيا  الجامعية

ف عن العالقة بين التي هدفت إلى الكش (Kato 2014)دراسة 
استراتيجيات مواجهة الضغوط والمهارات االجتماعية وأعراض االكتئاب في 

فرد، وتم  1500الواليات المتحدة وأستراليا والصين، تكونت عينة الدراسة من 
إجرا  الدراسة المسحية على شبكة االنترت. وقد اشارت نتائج الدراسة أن هناك 

تيجيات مواجهة الضغوط وأعراض االكتئاب، عالقة ارتباطية سلبية بين استرا
كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بين استراتيجيات مواجهة الضغوط والمهارات 
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 االجتماعية.
التي هدفت إلى التعرف على أثر الضبط  (2215دراسة )سيد، 

االنفعالي والمهارات االجتماعية في مواجهة الضغوط النفسية، والفروق بين 
الحكومية ومعلمي المدارس الخاصة في االتزان االنفعالي وفي معلمي المدارس 

( معلم ومعلمة. 500أساليب مواجهة الضغوط النفسية على عينة مكونة من )
وقد استخدم الباحث لجمع البيانات مقياس الضبط االنفعالي، ومقياس أساليب 
ن مواجهة الضغوط النفسية. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. وكان م

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود أثر للضبط االنفعالي في أساليب 
مواجهة الضغوط النفسية، وكان حجم االثر كبيًرا، كما أشارت النتائج أيًضا إلى 
عدم وجود فروق بين معلمي المدارس الحكومية ومعلمي المدارس الخاصة في 

 النفسية. االتزان االنفعالي وفي أساليب مواجهة الضغوط
هدفت إلى التعرف على أساليب مواجهة  التي (2216دراسة عطا اهلل )

ا لدى معاوني أعضا  هيئة التدريس في جامعة الضغوط اعأكثر استخدامً 
ا للنوع والدرجة الوظيفية، وقد المنصورة، وتحديد الفروق في تلك اعأساليب تبعً 

لتدريس بجامعة من معاوني أعضا  هيئة ا 150تكونت عينة الدراسة من 
ة يالمنصورة، وباستخدام مقياس أساليب إدارة الضغوط النفسية، ومقياس فاعل

الذات، ومقياس جودة الحياة )وجميعها إعداد الباحث(. أسفرت نتائج الدراسة 
ا لدى معاوني أعضا  هيئة ن أكثر أساليب مواجهة الضغوط استخدامً أعن 

لب الدعم االجتماعي، التوجه التدريس هي: طلب الدعم الروحي، التمني، ط
نحو حل المشكلة، التوجه نحو االنفعال، التجاهل، ممارسة اعأنشطة البديلة؛ 

ا ا بين معاوني أعضا  هيئة التدريس تبعً وكذا عدم وجود فروق دالة إحصائيًّ 
ا بين للنوع والوظيفة في أساليب مواجهة الضغوط، ووجود فروق دالة إحصائيًّ 

ة الذات على يلتدريس المنخفضين والمرتفعين في فاعلمعاوني أعضا  هيئة ا
أساليب: )التوجه نحو حل المشكلة، ممارسة اعأنشطة، طلب الدعم الروحي( 

ا بين معاوني ة الذات، ووجود فروق دالة إحصائيًّ يلصالح المرتفعين في فاعل
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أعضا  هيئة التدريس المنخفضين والمرتفعين في جودة الحياة على أساليب: 
جه نحو حل المشكلة، طلب الدعم االجتماعي، طلب الدعم الروحي( )التو 

 لصالح المرتفعين في جودة الحياة. 
تحديد مستوى التي هدفت إلى  Sameh & Ahmed (2017)دراسة 

دارة القيادة في جامعة نجران في المملكة العربية  المهارات الشخصية وا 
 (37)ري. عينة البحث بلغتالسعودية. وكفا ة تلك المهارات في اإلبداع اإلدا

 المهارات ا لقياسقادة إداريين في جامعة نجران. صمم الباحثون استبيانً 
مقسمة إلى اثنين من عبارة ( 30يتكون من ) المهارات اإلدارية. الشخصية و

البيانات(.  14المهارات اإلدارية  -البيانات  17محور )المهارات الشخصية 
 ظهرتأهم النتائج أبياًنا.  21ي للقيادة يتكون من والثاني لقياس اإلبداع اإلدار 

من المهارات الشخصية واإلدارية والمستوى المتوسط لإلبداع  ًيامستوى عال
ن بالجامعة باإلضافة إلى العالقة اإليجابية بين الشخصية يلقادة اإلداريلاإلداري 
 ومستوى اإلبداع اإلداري. واإلدارية

إلى التعرف على طبيعة إدارة التي هدفت  (2212دراسة شحاذة )
الضغوط المهنية لدى  مديري المدارس المتوسطة واإلعدادية التابعة إلى 
المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ اعأولي التابعة لوزارة التربية والتعليم بالعراق 
من وجهة نظرهم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة 

ومديرة من مديري المدارس المتوسطة واإلعدادية التابعة إلى ( مديًرا 40من )
المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ اعأولي، ومن أدوات الدراسة: استبانة إدارة 

 الباحث(. وقد اشارت نتائج الدراسة إلى: /الضغوط المهنية )إعداد
وجود الضغوط المهنية بدرجة عالية جدا لدى  عينة الدراسة من مديري  -

 المدارس المتوسطة واإلعدادية.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في طبيعة الضغوط المهنية لدى   -
 –عينة الدراسة من مديري المدارس المتوسطة تعزى لمتغير )سنوات الخبرة 

 الجنس(.
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 تعقيب:
 من استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي:   

دارة الضغوط أظهرت نتائج الدراسات ارتفاع مستوى  الم - هارات االجتماعية وا 
 لدى  القيادات اإلدارية بصفة عامة.

اختلفت نتائج الدراسات في عالقة جنس المدير بكل من المهارات  -
دارة الضغوط ، فبينما أظهرت بعض النتائج أن اإلناث لديهم  االجتماعية وا 
المهارات االجتماعية ومهارات إدارة الضغوط أكثر من الذكور، أظهرت 
نتائج أخرى عكس ذلك، وجا ت نتائج مجموعة ثالثة من البحوث لتؤكد عدم 

 وجود فروق بين الجنسين.
أظهرت نتائج الدراسات أن العالقة موجبة بين درجة المهارات االجتماعية  -

 بصفة عامة، وبين درجات أبعاد إدارة الضغوط على وجه الخصوص.
 فروض الدراسة:

 الكلية العينة أفراد جميع لدى  االجتماعية اراتللمه العام المستوى  يرتفع -1
 .(خاصة/ حكومية) المدارس ومديرات مديري من

 من الكلية العينة أفراد جميع لدى  الضغوط إلدارة العام المستوى  يرتفع -2
 .(خاصة/ حكومية) المدارس ومديرات مديري

 وأبعاد عيةاالجتما المهارات أبعاد بين دالة موجبة ارتباطية عالقة وجود -3
 المدارس ومديرات مديري من الكلية العينة أفراد جميع لدى  الضغوط إدارة
 .(خاصة/ حكومية)

 الذكور من العينة أفراد درجات متوسط بين إحصائيًّا دالة فروق وجود -4
 الضغوط إدارة وابعاد االجتماعية، المهارات أبعاد من كل في واإلناث
 .الذكور لصالح

 المدارس من العينة أفراد درجات متوسط بين إحصائيًّا دالة فروق توجد ال -5
 وأبعاد االجتماعية، المهارات أبعاد من كل في الخاصة والمدارس الحكومية

 . الضغوط إدارة
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 إجراءات الدراسة:
جراءات الدراسة:  أوال: منهج وا 

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي الذي   
دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصًفا دقيًقا، يعتمد على 

ويجمع المعلومات والبيانات عنها ويقوم بتصنيفها وتنظيمها والتعبير عنها كميًّا 
وكيفيًّا، بحيث يؤدي ذلك إلى الوصول إلى فهم لعالقات هذه الظاهرة مع غيرها 

فهم الواقع وتطويره من الظواهر؛ ويؤدي أيًضا إلى استنتاجات تساهم في 
(؛ فقامت الباحثة بفحص العالقة بين 267: 2006)عبيدات وآخرون، 

دارة الضغوط وكذلك المقارنة في متغيري الدراسة وفًقا  المهارات االجتماعية وا 
خاصة( لدى  مديري المدارس  –لمستوى  الجنس ونوع المدرسة )حكومية 

 ( مديًرا ومديرة. 76ونة من )بمحافظة القاهرة، وستطبق الباحثة على عينة مك
 ثانيا: عينة الدراسة:

 –تم اختيار عينة الدراسة من مديري ومديرات المدارس )حكومية 
( مديًرا 36( منهم )76الخاصة( بمحافظة القاهرة، وقد بلغ العدد الكلي للعينة )

( مديًرا ومديرة بالمدارس الخاصة، ويوضح 30ومديرة بالمدارس الحكومية؛ و)
 ( توزيع العينة حسب الجنس والنوع المدرسة.1) الجدول

 (1جدول )
 عينة الدراسة من مديري ومديرات المدارس ومتغيراتها

 (62العينة الكلية ) (32المديرات ) (35المديرون ) المستوى  المتغير
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

نوع 
 المدرسة

 %55522 36 %43565 14 %7556 23 حكومية
 %44566 30 %57525 12 %34522 12 خاصة

      76 100% 
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 ثانيا: أدوات الدراسة:
إعداد مقياس المهارات  استلزمت عملية التحقق من فروض الدراسة

االجتماعية للقيادة اإلدارية، ومقياس إدارة الضغوط لدى  القيادة اإلدارية على 
 عينة الدراسة، وفيما يلي وصف تفصيلي للمقياسين:

 /)أ( مقياس المهارات االجتماعية لدى  القيادات اإلدارية: )إعداد
 الباحثة(:

 تم اتخاذ اإلجرا ات التالية في سبيل إعداد هذا المقياس.
تم مراجعة ما أمكن مراجعته من نظريات ودراسات حول المهارات  -1

 االجتماعية بصفة عامة، والمتعلقة بالقيادات اإلدارية بصفة خاصة.
حول  –على حد علم الباحثة  –طالع على ما توافر من مقاييس تم اال -2

المهارات االجتماعية بصفة عامة، والمهارات االجتماعية للقيادات اإلدارية 
 بصفة خاصة مثال ذلك:

:  وضع Social Skills and Self Esteemاختبار المهارات االجتماعية   *
يتكون االختبار من  (Riggo, 1990: 127-139)هذا االختبار رونالد ريجيو 

بنًدا صمم كوسيلة قياس شاملة تعتمد على التقرير الذاتي لتقييم  70
التواصل االجتماعي كالتعبير االنفعالي، الحساسية االنفعالية، الضبط 
االنفعالي، التعبير االجتماعي، الحساسية االجتماعية، الضبط االجتماعي 

 . درجة 450-70وتتراوح درجات االختبار بين 
( 1772وضع هذا المقياس عبد الرحمن ) مقياس المهارات االجتماعية:* 

بنًدا، صمم كوسيلة قصيرة ولكنها شاملة لقياس  70يتكون المقياس من 
مستوى  المهارات االجتماعية لدى  الطالبات، وتعتمد على التقرير الذاتي 

مهارات لتقييم مهارات التواصل االجتماعي اعأساسية، واالختبار يقيس ال
االجتماعية من خالل ستة أبعاد باإلضافة إلى الدرجة الكلية التي تحدد 
مستوى  شامل لنمو المهارة االجتماعية، وهذه اعأبعاد هي: )التعبير 
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 –التعبير االجتماعي  –الضبط االنفعالي  –الحساسية االنفعالية  -االنفعالي
المفحوص على الضبط االجتماعي (، ويستجيب  –الحساسية االجتماعية 

مقياس خماسي ليكرت )ال تنطبق علي إطالًقا، تنطبق علي قلياًل، تنطبق 
 – 70علي، تنطبق علي كثيًرا، تنطبق علي تماًما(، تتراوح الدرجة من 

450 . 
مقياس المهارات االجتماعية لدى  معلمي ومعلمات التربية البدانية * 

( عبارة 34لمقياس )( ويضم ا2007صمم هذا المقياس سلمان ) بالكويت :
الحساسية  –تم توزيعهم  على أربعة محاور هي )التعبير االجتماعي 

التعبير االنفعالي(؛ تتراوح الدرجة من  –الضبط االجتماعي  –االجتماعية 
34- 160. 

)ويالحظ أن المقاييس السابقة ال تقيس المهارات االجتماعية لدى  
 القيادات اإلدارية(.

م تحديد ثالثة مجاالت اتضح أنها تعكس مستوى  وفي ضو  ما سبق ت -3
 /المهارات االجتماعية لدى  القيادات اإلدارية في المدارس الحكومية 

الضبط  –التعبير االجتماعي  –الخاصة، وشملت : الحساسية االنفعالية 
 االنفعالي.

تم صياغة مجموعة من البنود لكل بعد من اعأبعاد السابقة وعرضها على  -4
من المتخصصين في مجال علم النفس، وبعد مراجعة آرا   مجموعة

بنًدا  30المحكمين ومقترحاتهم، بلغ العدد النهائي للبنود في المقياس 
بنود لكل منها على النحو  10موزعة بالتساوي على اعأبعاد الثالثة بواقع 

 التالي:
 -13 -10 -6 – 4 – 1، وتشمل البنود ) الحساسية االنفعالية 
17- 17- 22- 25- 22.) 

 -16 – 14 -11 – 2 -5 -2التعبير االجتماعي، وتشمل البنود ) 
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20 – 23- 27- 27.) 

 -12 -15 -12 -7 -7 -3الضبط االنفعالي، وتشمل البنود ) 
21- 24- 26- 30.) 

( موافق 5تم وضع مدرج االستجابة ليضم خمسة اختيارات )موافق بشدة ) -5
((. أما العبارات التي 1فق بشدة )( ال أوا2( ال أوافق )3( احياًنا )4)

( 30 -27 -27-21-16 -17 -13 -4 -2 – 1تحمل اعأرقام )
فتمثل عكس هذا التدريج، ويتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص بجمع 
درجاته في اعأبعاد الثالثة للمقياس، وبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمقياس 

لكل بعد على حدة من درجة بينما تتراوح الدرجة الكلية  150 – 30من 
 درجة. 10-50

تم حساب الثبات والصدق على عينة من مديري المدارس بلغ عددهم  -7
 ( مديرة، وجا ت نتائج الثبات والصدق كما يلي:20( مديًرا، )20( )40)
 الثبات:

تم حساب ثبات المقياس على عينة التقنين بطريقة التجزئة النصفية مع 
بروان، كما تم استخدام  –ام معادلة سبيرمان تصحيح معامالت الثبات باستخد

 طريقة كرونباخ )معامل ألفا( للتحقق من ثبات المقياس
 (2جدول )

 (42معامالت ثبات المقياس بطريقتي التجزئة النصفية وألفا كرونباخ )ن=
التجزئة  أبعاد المقياس م

 النصفية
 ألفا كرونباخ

 05662 05643 الحساسية االنفعالية 1
 05611 05643 ر االجتماعيالتعبي 2
 05202 05772 الضبط االنفعالي 3
 05257 05211 الدرجة الكلية  4
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( أن المقياس بأبعاده على درجة مناسبة من الثبات 2يتضح من جدول )
 مما يطمئن على استخدامه في الدراسة الحالية.

 تم حساب صدق المقياس بطريقتين هما: الصدق:
وذلك بحساب ارتباط كل بند بالدرجة الكلية ي(: الصدق البنائي )التكوين-1

للمقياس بعد استبعاد قيمة هذا البند من الدرجة الكلية للمقياس. كما تم 
 حسب ارتباط درجة كل بعد من اعأبعاد الثالثة بالدرجة الكلية للمقياس.

 (3جدول )
معامالت ارتباط درجة كل بند بالدرجة الكلية لمقياس المهارات االجتماعية 

 (42)ن=
معامالت  رقم الفقرة

 االرتباط
معامالت  رقم الفقرة

 االرتباط
معامالت  رقم الفقرة

 االرتباط
1 05572** 11 05611** 21 05322* 
2 05372* 12 05205** 22 05661** 
3 05743** 13 05541** 23 05702** 
4 05613** 14 05552** 24 05501** 
5 05367* 15 05643** 25 05212** 
7 05471** 17 05200** 27 05620** 
6 05725** 16 05674** 26 05721** 
2 05243** 12 05723** 22 05655** 
7 05307* 17 05377* 27 05700** 
10 05764** 20 05631** 30 05607** 

 0501** دالة عند 0505* دالة عند 
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 (4جدول )
جة الكلية لمقياس معامالت ارتباط درجة كل بعد من األبعاد الثالثة بالدر 

 المهارات االجتماعية
 الدرجة الكلية الثالث الثاني اعأول البعد
 **05672 **05726 **05643 --- اعأول
 **05243 **05654 ---  الثاني
 **05225 ---   الثالث

 --- --- --- --- الدرجة الكلية
 0501** دالة عند 0505* دالة عند 

معامالت ارتباط دالة بين درجة كل ( وجود 4(، )3يتضح من جدولين )
 05243،   0505وهي دالة عند  05307بند والدرجة الكلية حيث تراوحت بين 

، كما كانت معامالت االرتباط بين الدرجات الكلية لألبعاد 0501وهي دالة عند 
الثالثة ببعضها البعض من جهة، وبينها وبين الدرجة الكلية للمقياس من جهة 

وهذا يشير إلى التماسك الداخلي للمقياس، وأن بنوده  0501أخري دالة عند 
 وأبعاده تشترك في قياس شئ واحد، وهذا دليل صدقه إحصائيًّا.

حيث تم حساب الصدق التالزمي للمقياس على عينة الصدق التالزمي: -2
( مديًرا ومديرة وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين 40التقنين )ن=

مقياس المهارات ياس الحالي والدرجة الكلية على الدرجة الكلية للمق
(. وقد بلغ معامل 1772محمد السيد عبد الرحمن )االجتماعية  إعداد 

 .0501( وهو دال إحصائيًّا عند مستوى  05267االرتباط بين المقياسين )
 الباحثة(: /)أ( مقياس إدارة الضغوط لدى  القيادات اإلدارية: )إعداد

 التالية في سبيل إعداد هذا المقياس. تم اتخاذ اإلجرا ات
تم مراجعة ما أمكن مراجعته من نظريات ودراسات حول إدارة الضغوط  -1

 بصفة عامة، والمتعلقة بالقيادات اإلدارية بصفة خاصة.
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حول  –على حد علم الباحثة  –تم االطالع على ما توافر من مقاييس  -2
دارة الضغوط  لل قيادات االدارية بصفة خاصة إدارة الضغوط بصفة عامة، وا 

 مثال ذلك:
وضع هذا االستبيان الوطري  *استبيان إدارة ضغوط العمل في إبداع العاملين:

(، يتكون االستبيان من ثالثة أجزا ، الجز  االول يتعلق بالخصائص 2007)
عبارات(، الجز  الثاني تكون من مجموعة  5الشخصية والوظيفية للعاملين )

تقيس واقع إدارة ضغوط العمل في شركة زين الكويتية  من العبارات التي
عبارة(، الجز  الثالث تكون من مجموعة العبارات المتعلقة  43لالتصاالت )

 عبارة(. 22بالسلوك اإلبداعي )
( يتكون 2011وضع هذا المقياس ناصر )* مقياس مهارات إدارة الضغوط : 

مهارات ضبط  –غوط هذا المقياس من أربعة أبعاد هي )مهارات تحمل الض
مهارات ممارسة العقالنية(، تكون المقياس من  –االندفاع والتحكم في النفس 

 .77-33عبارة، تتراوح درجات من  33
وفي ضو  ما سبق تم تحديد خمسة أبعاد اتضح أنها تعكس مستوى  إدارة  -3

الخاصة، وشملت  /الضغوط لدى  القيادات اإلدارية في المدارس الحكومية 
تغير  -االنسحاب بعيًدا عن مسببات الضغط  –الة مسببات الضغط : إز 

 استقبال الدعم االجتماعي. -التحكم بنتائج الضغط  -مفاهيم الضغط 
تم صياغة مجموعة من البنود لكل بعد من اعأبعاد السابقة وعرضها على  -4

مجموعة من المتخصصين في مجال علم النفس، وبعد مراجعة آرا  
بنًدا موزعة  43رحاتهم، بلغ العدد النهائي للبنود في المقياس المحكمين ومقت

 على خمسة أبعاد على النحو التالي:
 7، 2، 6، 7، 5، 4، 3، 2، 1، وتشمل البنود )إزالة مسببات الضغط ،

10.) 

  ،13، 12، 11وتشمل البنود )االنسحاب بعيداا عن مسببات الضغط ،
14 ،15 ،17 ،16 ،12 ،17 ،20.) 
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 27، 25، 24، 23، 22، 21، وتشمل البنود )م الضغطتغير مفاهي ،
26.) 

   ،33، 32، 31، 30، 27، 22وتشمل البنود )التحكم بنتائج الضغط ،
34.) 

 37، 32، 36، 37، 35وتشمل البنود )، الدعم االجتماعي استقبال ،
40 ،41 ،42 ،43.) 

ق ( مواف5تم وضع مدرج االستجابة ليضم خمس اختيارات )موافق بشدة ) -5
((. ويتم حساب الدرجة 1( ال أوافق بشدة )2( ال أوافق )3( احياًنا )4)

الكلية للمفحوص بجمع درجاته في اعأبعاد الخامسة للمقياس، وبذلك تتراوح 
 .215-43الدرجة الكلية للمقياس من 

( 40تم حساب ثبات وصدق على عينة من مديري المدارس بلغ عددهم ) -7
 وجا ت نتائج الثبات والصدق كما يلي:( مديرة، 20( مديًرا، )20)

 الثبات:
تم حساب ثبات المقياس على عينة التقنين بطريقة التجزئة النصفية مع 

بروان، كما تم استخدام  –تصحيح معامالت الثبات باستخدام معادلة سبيرمان 
 طريقة كرونباخ )معامل ألفا( للتحقق من ثبات المقياس.

 (5جدول )
 (42بطريقتي التجزئة النصفية وألفا كرونباخ )ن= معامالت ثبات المقياس

التجزئة  أبعاد المقياس م
 النصفية

 ألفا 
 كرونباخ

 05724 05754 إزالة مسببات الضغط 1
 05572 05647 االنسحاب بعيدا عن مسببات الضغط 2
 05632 05617 تغير مفاهيم الضغط 3
 05645 05777 التحكم بنتائج الضغط 4
 05726 05705 االجتماعي الدعم استقبال 5
 05206 05667 الدرجة الكلية 7



 الفروق بين الجنسين في المهارات االجتماعية وعالقتها بإدارة الضغوط لدى القيادات اإلدارية 

 -42- 

( أن المقياس بأبعاده على درجة مناسبة من الثبات 5يتضح من جدول )
 مما يطمئن على استخدامه في الدراسة الحالية.

 تم حساب صدق المقياس بطريقتين هما: الصدق:
رجة الكلية وذلك بحساب ارتباط كل بند بالدالصدق البنائي )التكويني(: -1

للمقياس بعد استبعاد قيمة هذا البند من الدرجة الكلية للمقياس. كما تم 
 حسب ارتباط درجة كل بعد من اعأبعاد الثالثة بالدرجة الكلية للمقياس.

 
 (6جدول )

معامالت ارتباط درجة كل بند بالدرجة الكلية لمقياس إدارة الضغوط 
 (42)ن=

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

1 05574** 11 05467** 21 05723** 22 05447** 35 05602** 
2 05447** 12 05711** 22 05512** 27 05576** 37 05700** 
3 05432** 13 05372* 23 05476** 30 05425** 36 05514** 
4 05507** 14 05422** 24 05523** 31 05516** 32 05717** 
5 05721** 15 05500** 25 05617** 32 05555** 37 05612** 
7 05711** 17 05754** 27 05327* 33 05570** 40 05245** 
6 05675** 16 05722** 26 05623** 34 05773** 41 05322* 
2 05543** 12 05611**     42 05364* 
7 05311* 17 05712**     43 05761** 
10 05743** 20 05762**       

 0501** دالة عند 0505* دالة عند 
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 (2جدول )
معامالت ارتباط درجة كل بعد من األبعاد الخامسة بالدرجة الكلية لمقياس 

 إدارة الضغوط
الدرجة  الخامس الرابع الثالث الثاني اعأول البعد

 يةالكل
 **05623 **05777 **05716 **05743 **05657 --- اعأول
 **05722 **05773 **05772 **05621   الثاني
 **05627 **05755 **05621 ---   الثالث
 **05234 **05615 ---    الرابع
 **05245 ---     الخامس
الدرجة 
 الكلية

--- --- --- --- --- --- 

د معامالت ارتباط دالة بين درجة كل ( وجو 6(، )7يتضح من جدولين )
 05245،  0505وهي دالة عند  05311بند والدرجة الكلية حيث تراوحت بين 

، كما كانت معامالت االرتباط بين الدرجات الكلية لألبعاد 0501وهي دالة عند 
الخامسة ببعضها البعض من جهة، وبينها وبين الدرجة الكلية للمقياس من جهة 

وهذا يشير إلى التماسك الداخلي للمقياس، وأن بنوده  0501أخري دالة عند 
 وأبعاده تشترك في قياس شئ واحد، وهذا دليل صدقه إحصائيًّا.

حيث تم حساب الصدق التالزمي للمقياس على عينة الصدق التالزمي: -2
( مديًرا ومديرة وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين 40التقنين )ن=

مقياس مهارات إدارة قياس الحالي والدرجة الكلية على الدرجة الكلية للم
. وقد بلغ معامل االرتباط بين المقياسين (2211ناصر ) /الضغوط إعداد

 .0501( وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى  05274)
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 ثالثا: األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 اشتملت خطة تحليل البيانات الخاصة بالدراسة على ما يلي:

 سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.المتو  -1

 معامالت االرتباط الخطية لبيرسون. -2

 اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات. -3
 نتائج الدراسة:

ينص هذا الفرض على ما يلي : "يرتفع  أوال: نتائج الفرض األول:
ي المستوى  العام للمهارات االجتماعية لدى  جميع أفراد العينة الكلية من مدير 

 خاصة(". /ومديرات المدارس )حكومية
للتحقق من صحة هذا الفرض، تم حساب المتوسطات الحسابية لألفراد 
العينة على اعأبعاد الثالثة لمقياس المهارات االجتماعية ودرجته الكلية، ومن ثم 
حساب مستوى  المهارات االجتماعية في ضو  عدد بنود كل بعد وعدد 

 دام المعادلة التالية:االستجابات المحتملة باستخ
 المتوسط الحسابي

 100 ×مستوى  المهارات االجتماعية =   
 عدد االستجابات ×عدد البنود 

 (57: 1772)الشخص و السرطاوي،    
بنود، وعدد االستجابات المحتملة  10وحيث أن عدد البنود كل بعد 

ضح استجابات، فقد كانت النتائج كما هو مو  5)حسب التدرج المستخدم( 
 بالجدول التالي: 
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 (8جدول )
 مديرات(  –مستوى  المهارات االجتماعية لدى  أفراد العينة الكلية )مديري 

 (62على أبعاد المقياس الثالثة ودرجته الكلية )ن= 
متوسط  ابعاد المقياس م

 الحسابي
عدد  عدد البنود

 االستجابات
مستوى  
المهارات 
 االجتماعية

البعد 
 االول

الحساسية 
 النفعاليةا

32563 10 5 75547% 

البعد 
 الثاني

التعبير 
 االجتماعي

34552 10 5 77517% 

البعد 
 الثالث

الضبط 
 االنفعالي

30557 10 5 71512% 

الدرجة 
 الكلية

 76526 30 5 75524% 

( أن نسبة انتشار المهارات االجتماعية بين أفراد 2يتضح من جدول )
% 75524%بالنسبة لألبعاد، وبلغت 77517% إلى 71512العينة تراوحت بين 

عبد بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس، وهي نسبة كبيرة طبًقا للمعيار الذي وضعته 
حيث أشارت إلى أنه إذا تجاوزت درجة انتشار الظاهرة  (1992الرحمن )

% كان مستوى  المهارات االجتماعية مرتفًعا، وحيث أن المقياس الحالي 55
من خالل الصدق التالزمي،  عبد الرحمن مرتفًعا بمقياس يرتبط ارتباًطا داالًّ 

فإن نتائج الجدول السابق تشير إلى ارتفاع مستوى  المهارات االجتماعية لدى  
 أفراد العينة الكلية. وهذه النتيجة تحقق صحة الفرض االول.

تفسر الباحثة هذه النتيجة أن القيادات اإلدارية المتمثلة في مديري 
دارس الحكومية والخاصة يتميزون بصفات وخصائص شخصية ومديرات الم

منها التعاون والمشاركة مع جميع العاملين لتحقيق أهداف المدرسة، باإلضافة 
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إلى القدرة على ضبط انفعاالته ومهاراته في حل المشكالت التي تواجه داخل 
لذلك المدرسة، حيث أن هناك معايير تضعها اإلدارات التربوية الختيار المدير 

كانت درجات عينة الدراسة مرتفعة على مقياس المهارات االجتماعية للقيادات 
 اإلدارية. 

 (Cavallo & Brienza, 2006)تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المدار  ذوي اعأدا  العالي يمتلكون ذكاً  

دراسة  اجتماعية أكثر مقارنة بالمدرا  اآلخرين.انفعاليًّا وكفا ة انفعالية ومهارات 
وجود عالقة إحصائية بين الذكا  حيث أشارت النتائج إلى  (2212كردي )

ّن الذكا  ، كما اشارت النتائج إلى أاالنفعالي والمهارات االجتماعية لدى القادة
الوجداني يزيد من قدرة المدير على حّل المشكالت وعلى إدارة الصراع دون 

 .عرض للضغوط التي قد تقلل من فعاليته الذاتيةالت
ينص هذا الفرض على ما يلي : "يرتفع  ثانيا: نتائج الفرض الثاني:

المستوى  العام إلدارة الضغوط لدى  جميع أفراد العينة الكلية من مديري 
 خاصة(". /ومديرات المدارس )حكومية

ة لألفراد للتحقق من صحة هذا الفرض، تم حساب المتوسطات الحسابي
العينة على اعأبعاد الخمسة لمقياس إدارة الضغوط ودرجته الكلية، ومن ثم 
حساب مستوى  إدارة الضغوط في ضو  عدد بنود كل بعد وعدد االستجابات 

 المحتملة. فقد كانت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي:
 
 
 
 
 
 



(02-1ص  0202 يناير 1، ع19دراسات عربية )مج  
 

-47- 

 (9جدول )
 مديرات(  –)مديري  مستوى  إدارة الضغوط لدى  أفراد العينة الكلية

 (62على أبعاد المقياس الخامسة ودرجته الكلية )ن= 
المتوسط  أبعاد المقياس م

 الحسابي
عدد  عدد البنود

 االستجابات
مستوى  
 إدارة الضغوط

إزالة مسببات  البعد االول
 %76522 5 10 33571 الضغط

االنسحاب  البعد الثاني
بعيدا عن 
مسببات 
 الضغط

32534 10 5 74572% 

البعد 
 الثالث

تغير مفاهيم 
 %62542 5 6 25536 الضغط

التحكم بنتائج  البعد الرابع
 %75566 5 6 23502 الضغط

البعد 
 الخامس

الدعم  استقبال
 %74527 5 7 22572 االجتماعي

 %77573 5 43 143527 الدرجة الكلية 
( أن نسبة انتشار إدارة الضغوط بين أفراد العينة 7يتضح من جدول )

% 77573%بالنسبة لألبعاد، وبلغت 62542% إلى 74527راوحت بين ت
بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس، وهي نسبة كبيرة طبًقا للمعيار الذي وضعته 

حيث أشارت إلى أنه إذا تجاوزت درجة انتشار الظاهرة (. 2211ناصر )
% كان مستوى  إدارة الضغوط مرتفًعا، وحيث أن المقياس الحالي يرتبط 56

من خالل الصدق التالزمي، فإن نتائج  ناصرارتباًطا داالًّ مرتفًعا بمقياس 
الجدول السابق تشير إلى ارتفاع مستوى  إدارة الضغوط لدى  أفراد العينة 

 الكلية. وهذه النتيجة تحقق صحة الفرض الثاني.
وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن القيادات اإلدارية المتمثلة في مديري 

لمدارس الحكومية والخاصة يتمتعون بقدرة كبيرة على التكيف مع ومديرات ا
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مسؤوليات وظيفتهم، والتوافق مع أعمالهما ومواجهة الضغوط مما يؤدي إلى 
رفع مستوى  أدائهم داخل مدارسهم، ويرجع ذلك أيًضا لحرص المؤسسات 
ر التربوية في تنظيم دورات تدريبية لتدريب مديري ومديرات المدارس على تطوي

مهاراتهم وقدرتهم على إدارة مدارسهم مما يساعد على نخفيف أعبا  وظيفتهم 
 عليهم.

التي  (2216دراسة عطا اهلل )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
ا لدى معاوني أعضا  إن أكثر أساليب مواجهة الضغوط استخدامً إلى  أشارت

االجتماعي،  هيئة التدريس هي: طلب الدعم الروحي، التمني، طلب الدعم
التوجه نحو حل المشكلة، التوجه نحو االنفعال، التجاهل، ممارسة اعأنشطة 

 البديلة
 ثالثا: نتائج الفرض الثالث: ينص هذا الفرض على ما يلي:

"توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة بين أبعاد المهارات االجتماعية وأبعاد 
مديري ومديرات المدارس إدارة الضغوط لدى  جميع أفراد العينة الكلية من 

 خاصة(". /)حكومية
وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم حساب معامالت ارتباط بين أبعاد 

 المهارات االجتماعية وأبعاد إدارة الضغوط. كما هو موضح بالجدول التالي:
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 (12جدول )
 معامالت االرتباط الخطي البسيط بين أبعاد مقياس المهارات االجتماعية 

 (62د مقياس إدارة الضغوط )ن=وأبعا
 ابعاد مقياس
إدارة 
 الضغوط
 أبعاد مقياس

المهارات  
 االجتماعية

إزالة 
مسببات 
 الضغط

االنسحاب 
بعيدا عن 
مسببات 
 الضغط

تغير 
مفاهيم 
 الضغط

التحكم 
بنتائج 
 الضغط

 استقبال
الدعم 
 االجتماعي

الدرجة 
 الكلية

الحساسية 
 االنفعالية

05245* 05532** 05467** 05375** 05567** 05724** 

التعبير 
 االجتماعي

05405** 05372** 05277* 05442** 05573** 05743** 

الضبط 
 االنفعالي

05222* 05510** 05406** 05475** 05713** 05610** 

الدرجة 
 الكلية

05543** 05405** 05377** 05416** 05523** 05717** 

 0501** دالة عند 0505* دالة عند 

( وجود ارتباط موجب دال بين أبعاد مقياس 10ن جدول )يتضح م
المهارات االجتماعية وأبعاد مقياس إدارة الضغوط ، وتراوحت مستوى ات 

 .وهذه النتائج تحقق صحة الفرض الثالث.0501، 0505الداللة بين 
ترجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن المهارات االجتماعية من شأنها أن 

ك نحو اآلخرين فيقيم معهم العالقات المختلفة من خالل تساعد الفرد كي يتحر 
تفاعله معهم، وعدم انسحابه من المواقف والتفاعالت المختلفة والمتنوعة، اعأمر 
الذي يؤدي به إلى أن يحيا حياة سوية، وأن يحقق قدًرا معقولصا من الصحة 
النفسية يساعده على أن يتكيف مع بيئته، وأن يحقق التوافق الشخصي 

االجتماعي، كما أن المهارات االجتماعية تمكن الفرد من التالؤم والتكيف مع و 
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ظروف المجتمع؛ مما يساعده على إدارة الضغوط التي تواجهه في حياته 
 العملية والشخصية بكفا ة عالية وال تؤثر على قدرته على العمل.
هناك  (2013تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من دراسة يمنية )

ا بين سمة القلق وسمة الغضب في زيادة حدة عالقة موجبة دالة إحصائيًّ 
 Kato( 2014)دراسة  . الضغوط النفسية لدى الطلبة المقيمين باعأحيا  الجامعية

حيث أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين استراتيجيات مواجهة 
( 2015ئج دراسة  )سيد، الضغوط والمهارات االجتماعية. اتفقت أيًضا مع نتا

حيث أشارت إلى وجود أثر للضبط االنفعالي في أساليب مواجهة الضغوط 
 النفسية، وكان حجم اعأثر كبيًرا

 رابعا: نتائج الفرض الرابع: ينص هذا الفرض على ما يلي:
" توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات أفراد العينة من الذكور 

المهارات االجتماعية، وأبعاد إدارة الضغوط لصالح واإلناث في كل من أبعاد 
 الذكور"

وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق 
على أدوات الدراسة . كما هو موضح بالجدول ( 2ن ǂ 1بين الجنسين )حيث ن

 التالي:
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 (11جدول )
 ا بين الجنسين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( وداللته

 على كل من أبعاد المهارات االجتماعية، وأبعاد إدارة الضغوط
 العينة المقياس

 اعأبعاد
 قيمة  (32إناث ) (35)ذكور

 )ت(
مستوى  
 ع م ع م دالالتها

مهارات 
 اجتماعية

 0501 155757 25317 235073 25272 325714 الحساسية االنفعالية
 0501 165775 45076 215031 15277 345542 التعبير االجتماعي
 0501 75124 25432 225725 45324 305527 الضبط االنفعالي
 0501 125342 65754 775647 75541 725141 الدرجة الكلية

 
 

إدارة 
 الضغوط

 0501 75515 45731 245312 45340 345642 إزالة مسببات الضغط
االنسحاب بعيدا عن 
 مسببات الضغط

315714 

 
35551 245531 25263 105570 0501 

 0501 165727 15717 165243 15712 275225 تغير مفاهيم الضغط
 0501 105202 25747 155343 25207 225742 التحكم بنتائج الضغط

الدعم  استقبال
 االجتماعي

27522 25751 135125 25272 245276 0501 

 0501 265317 75556 735212 25226 147511 الدرجة الكلية
 ( ما يلي:11يتضح من جدول )

* وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في أبعاد مهارات االجتماعية 
الضبط االنفعالي( عند مستوى   –التعبير االجتماعي  –)الحساسية االنفعالية 

 ، وجميعها لصالح الذكور.0501داللة 
وط )إزالة مسببات * وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في أبعاد إدارة الضغ

 –تغيير مفاهيم الضغط  –االنسحاب بعيدا عن مسببات الضغط  –الضغط 
استقبال الدعم االجتماعي( عند مستوى  داللة  –التحكم بنتائج الضغط 

 ، وجميعها لصالح الذكور.0501
ترجع الباحثة هذه النتيجة أن القيادات االدارية الذكور يتمتعون بمهارات 

لممارسة مهنة مدير المدرسة دون خجل أو انطوا ، فيستطيع اجتماعية تؤهلهم 
المدير التعامل مع جميع العاملين الذكور واإلناث باحترام متبادل وعدم التفرقة 
بينهم في المعاملة، ولديه قدرة كبيرة على إدارة الضغوط التي تحدث داخل 
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ة تشعر بالخجل المدرسة بكفا ة عالية، أما اإلناث فمازال بعض القيادات النسائي
والحرج عند ممارسة مهنة المدير والتعامل مع جميع العاملين داخل المدرسة 
وكما أن القيادات النسائية يتعرضن لضغوط نفسية منها ضغوط الشخصية 
والمهنية مما يجعل إدارة هذه الضغوط لديهم تكون شاقة ومتعبة، وهذه النتيجة 

هناك نماذج من القيادات النسائية ال تنطبق على جميع القيادات النسائية، ف
الناجحة في عملها وتستطيع ممارستها بكفا ة عالية من الذكور وقد يكون 

 افضل منهم في بعض االوقات.
حيث  (Cavallo & Brienza, 2006)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

جتماعية كشفت النتائج أن هناك فروًقا بين الجنسين بالنسبة للقيادة والمهارات اال
حيث أشارت  (Beheshtifar & Norozy, 2013)لصالح الذكور. كذلك دراسة 

النتائج إلى وجود فروق في المهارات االجتماعية بين الذكور واإلناث لصالح 
 الذكور

 خامسا: نتائج الفرض الخامس: ينص هذا الفرض على ما يلي:
عينة من " ال توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسط درجات أفراد ال

المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في كل من أبعاد المهارات االجتماعية، 
 وأبعاد إدارة الضغوط "

وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق 
( على أدوات الدراسة . كما هو موضح بالجدول 2ن ǂ 1بين الجنسين )حيث ن

 التالي:
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 (12جدول )
طات واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( وداللتها بين المدارس الحكومية المتوس

 على كل من أبعاد المهارات االجتماعية، وأبعاد إدارة الضغوط والمدارس الخاصة
 العينة المقياس

 اعأبعاد
 قيمة  (30خاصة ) (32)حكومية

 )ت(
مستوى  
 ع م ع م دالالتها

مهارات 
 اجتماعية

الحساسية 
 ةاالنفعالي

 غير دالة 05167 25550 325777 25670 325232

التعبير 
 االجتماعي

 غير دالة 05046 75754 345700 15247 345576

الضبط 
 االنفعالي

 غير دالة 05317 35265 305400 45276 305602

 غير دالة 05251 55220 765777 75571 725045 الدرجة الكلية
إدارة 

 الضغوط
إزالة مسببات 

 الضغط
 غير دالة 05275 35124 335000 55420 335276

االنسحاب بعيدا 
عن مسببات 

 الضغط

 غير دالة 05142 45367 315423 55637 315271

تغير مفاهيم 
 الضغط

 غير دالة 4..26 467.2 426.22 262.4 426.42

التحكم بنتائج 
 الضغط

 غير دالة 05621 55525 225133 45721 235020

الدعم  استقبال
 تماعياالج

 غير دالة -05465 55257 275600 25754 275127

 غير دالة 05027 115025 140556 14515 140575 الدرجة الكلية
 ( ما يلي:12يتضح من جدول )

* عدم وجود فروق دالة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في أبعاد 
الضبط  –عي التعبير االجتما –مهارات االجتماعية )الحساسية االنفعالية 

 االنفعالي(.
* عدم وجود فروق دالة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في أبعاد 

االنسحاب بعيدا عن مسببات  –إدارة الضغوط )إزالة مسببات الضغط 
استقبال الدعم  –التحكم بنتائج الضغط  –تغيير مفاهيم الضغط  –الضغط 

 االجتماعي(.
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حرص إدارة المؤسسات التربوية على ترجع الباحثة هذه النتيجة إلى 
اختيار جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة وفق معايير محددة، 
فالبد ان يمتلك المدير المهارات القيادية والسمات الشخصية التي تؤهله 
لمواجهة الضغوط المهنية التي يتعرض لها داخل المدرسة في سعيه لتحقيق 

تقوم وزارة التربية والتعليم بمراقبة سير العملية التعلىمية اعأهداف التربوية، حيث 
في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومحاسبة من يخطئ، أدي ذلك إلى عدم 
وجود فروق حقيقية بين أفراد العينة من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة 

 في كل من أبعاد المهارات االجتماعية، وأبعاد إدارة الضغوط. 
( حيث أشارت إلى عدم 2015ق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )سيد، وتتف

وجود فروق بين معلمي المدارس الحكومية ومعلمي المدارس الخاصة في 
 االتزان االنفعالي وفي أساليب مواجهة الضغوط النفسية.

 توصيات الدراسة:
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية، يمكن تقديم التوصيات 

 لية:التا
ضرورة االهتمام بالقيادات اإلدارية في المؤسسات التربوية في المدارس -1

الحكومية والمدارس الخاصة والقيام بتنظيم برامج لتنمية قدراتهم على 
 ممارسة السلوك القيادي بشكل ناجح.

ضرورة االهتمام بالقيادات النسائية إعطائها الفرصة والحرية لممارسة -2
في تنمية قدراتها ومهاراتها وذلك بتنظيم الدورات  وظيفتها، ومساعدتها

 التدريبية التي تساعدها على ممارسة وظيفتها بشكل ناجح.
ضرورة إجرا  المزيد من الدراسات والبحوث على القيادات اإلدارية  -3

الصالبة النفسية وغيرها  –باستخدام متغيرات نفسية أخرى منها فعالية الذات 
 ه الفئة تؤثر في نجاح وتطوير العملية التعلىمية.من المتغيرات، الن هذ
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