
 



 

 

 



 املقدمة...
على أشرف االنبياء واملرسلللني نبي للا امللد اال للني والسالم الصالُة و احلمُد هلِل ربِ  العاملني، 

 وعلى آله وصحبه أمجعني.... وبعد.
حثني أن يفرحوا بكل كلمة تكتب وكل مجلللة َللُالس والسلليما حللني هتملل      ريللة لبايليق اب

أحبللاع علميللة واراسللاة نفيسللة فهللجم اموعللة ة(. يلل قرائعللة اولللوان ع واجمللا جلالللة اعا عللة العرا
علميللة رصللي ة لتإللرك با  كتبللاة اعا عللاة وأروقتهللا  حلللى صللورة  مب هجيللةو عللارف   تةللاة 

و للجم ما عللة ملإتلللو العلللوم االنسللانية الل للة والتفسللن والفةلله والةللانون واالعللالم وأهبللى حلللة، 
  ما عت للا و للله واسللها ا  لللو وفائللدة علوذلللخ مد للة ل  بويللةالدراسللاة ال  العلوم و و   واالقتصاا

  رفلللد البلللاحثني ابعديلللد  لللد البحلللوع والدراسلللاة   املللار اعلللو املسلللنة العلميلللة   عراق لللا 
 .العزيز
 (باطشلل جل أن نللزف للةللراء الكللرام وملبللة العلللو عللدا البحللوع والدراسللاة يسللريف    ركللزو 

ه أن ل   عللال ملل  او مللل ئلني ااسلل ة  قيلل االعر    للد الللة اعا عللة  (53/3جل  2022لسلل ة    ثاينالعدا ال
 .اخلن والسداا للجمي  ذا العمل ويوفة ا ملا فيه  ا يتةبل  
 

 أمر اعوايف أن احلمد هلل رب العاملني. و 
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 مجلة الجامعة العراقية

 



 شروط النشر يف اجمللة
 

  رها م يسبق نش، والتي لاالنسانية  مجاالت الة في  صيل االو  مة قيال  علمية لا  البحوث شر  نب   جلة الم  ص تخصت (1)
منهجية  ب  بشرط االلتزام   المجلة   محاور( ضمن  )بتعهد خطي من صاحب البحث جهة أخرى    ى لأو تقديمها إ

  ة النكليزيا   اوية  عربلابإحدى اللغتين    وتقبل البحوث   عالمياً،ا و ليمحها  يلته المتعارف عا البحث العلمي وخطو
 ة(. دد مح بنسبة )
 . لباحث االجور المالية ا لمويتح Turnitinااللكتروني   ستلمة لبرنامج االستاللث المألبحاع اتخض (2)
ا  تخضع  (3) لفحص  جميعها  المجلة  الى  المرسلة  التحرير  البحوث  هيئة  قبل  من    ا مناسبته   تقرير لولي 

لالمجلة،    لتخصص  للتحكيمبيان  ثم  تعتذ   ير حر الت  يئةه لويحق    ،اهليتها  قبوع   ران  ان  أو  املبالك  حث لب ل   ،
 . ساله إلى المحكمين ار قبلالمجلة سة ناسب وسيايت بماتعديله على الباحث  ط تشتر

  ن أعلى    . فكرةال  حضووو ضرورة تحقق السالمة اللغوية مع مراعاة عالمات الترقيم، ومتانه األسلوب   (4)
 .ية(يز نجلواال   ةيب تين العرلغال)ب  قدم ملوال عن السالمة اللغوية للبحث االباحث مسؤ  كوني
الرصانة    منللتأكد  ،  اره شنقبل  ص  االختصامن ذوي  سري  لاللتحكيم العلمي    المقبولةث  البحو  سلتر (5)

سماء  عن أ  فشالتحرير بالك  ة ال تلتزم هيئو  (معتمدة)وفق استمارة    العلمية والموضوعية والجدة والتوثيق 
 ث. باحية الو ه  تكشف عن ات ارا إشاهي االبحوث المتضمنة في ثن وترفض ،  كميهامح
الباحثين في الصفحة  حث أو  ابالهوية  خاصة بالمعلومات الاملة لعملية التحكيم تكون  لكا  السرية لضمان   (6)

 االولى من البحث فقط. 
 بحث.  للمن المحكمين  ةيلتزم الباحث بإجراء التعديالت الجوهرية المقترح  (7)
ها ما اكتشافد  عنقبال  ستث مالباح  عمالتعامل  م  عد ار بقرلارفض البحث واتخاذ  يحق لهيئة تحرير المجلة   (8)

 .ذلك التثبت من بعد المطلوبة  يتنافى واألمانة العلمية 
  ل وال يجوز النق،  ار صاحب البحث بقبوله للنشرطبع للبحث ونشره الى المجلة عند اخط تنتقل حقوق ال (9)

باإل إال  إلشعنه  مجلارة  جهةو،  تناى  ألي  أو  البحث  لصاحب  يجوز  إع أخر  ال  أو  ب  اتكفي    هنشرة  اد ى 
 . يحصل على موافقة خطية من رئيس التحريرعد أن إال ب ية ور د أو  فةصحي

تقدم هيئة التحرير مكافأة  و عن البحوث المحكمة التي تقبل للنشر في المجلة. للباحثين    افأة مكال تدفع   (10)
 . ينكمللمحخاصة 

،  هاحة نفسالصفالمتنوعة فتقبل البحوث بآلية التوثيق بالهوامش )سواء في  آلية التوثيق    تعتمد المجلة  (11)
 . APA)ريقة المتعارف عليها عالميا بـ ) طلابكما تقبل البحوث بآلية التوثيق في المتن ، ث(أو في نهاية البح

كذلك (12) المجلة  المعملية   تقبل  أو  الميدانية  أ  البحوث  الب  ن بشرط  طبيعة  يورد  فيها  يبين  مقدمة  احث 
اليه الحاجة  البحث في هيئ  ، البحث ومدى  ثم يحدد مشكلة  او ومن  تساؤالت  المفاهيم  ،  رضيات ف  ة  ويعرف 

ب  ،والمصطلحات  خاصاً  قسماً  بعدها  وأدواتها ويقدم  وعينته  ومجتمعه  البحث  خطة  فيه  يتناول    ، إلجراءات 
 قائمة المراجع.   ورد اخيراً وي ، اج ومناقشتهئ ا تفضال عن قسم خاص بالن 

نش (13) يجوز  فيال  للباحث  بحث  من  أكثر  سوا  ر  المجلة  من  الواحد  منفرد قد   ءالعدد  بحثه  أو  ا  م 
 باالشتراك. 

 ة من بحثه مستال. م مختو بنسخة واحدة –عند نشره  -يزود صاحب البحث  (14)
ر  ظر االعتباتأخذ بن   ،تحتفظ هيئة التحرير بحقها في أولوية النشر في كل ما يردها من موضوعات  (15)

المجلة، واألسبقية   التقويم، واعتبارات أخرى، في تسلتوازن  البحث معدال بعد  البح ويخض  يم    وث ع ترتيب 
 خطة التحرير. في العدد الواحد للمعايير الفنية المعتمدة في 

في    عن هيئة التحريربالضرورة  بحوث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها، وال تعبر  لا (16)
 .مجلةال
 للمجلة البريد ن عنواال عبر لمتعلقة بالمجلة  لمراسالت اا (17)
(E-mail: aliraqiajournal@aliraqia.edu.iq)  (dr_salam1977@yahoo.com ) 

 



االلتزام بالبحث الموضوعي الحر الهادئ البعيد عن كل    ضرورة   على  هيئة التحرير تؤكد    وأخيرا (18)
لك  نشر الموضوعات التي تمس المقدسات أو ت  عن وتنأى    الشخصيات. الرموز وب و المساس  لتهجم أ أشكال ا

 . السلم المجتمعي ويهدد ئوية والطائفية وكل ما يوجب الفرقة  العصبيات الف إلى  التي تدعو

 : (Author Guidelines)  لمؤلفا دليل  
الى   .1 البحث  المجلةااد يقدم  ا  مختومرسمي    طلب من خالل    رة  جهة  اعن  بناءنتساب  على طلب لباحث  ا 

 (معتمدةمارة خطي من قبله )است
نسخ   .2 ثالث  الباحث  ورق  بوسة  مك بوعة  طمية  ورقيقدم  واحد   (A4) على  وجه  إعدادات ،  على  وتكون 

  16و، للهامش  12للمتن و   14بحجم  ( Simplified Arabic)   ط بخسم من كل جانب 2.5  حة فالص  حواشي 

ل الرئيسي  غامق  اللغامق    15و  لعنوان  االنكليواذ   لفرعي. عنوان  باللغة  البحث  كان  بخط  ا  فيكون  زية 
(Times New Roman ) 
ي .3 علاال  البحث  والجداول    صفحة   وعشرين   خمسى  زيد  والحواشي  المراجع  ذلك  في  االشكال  وبما 

صفحة كحد    خمس وثالثينن كل صفحة زائدة إلى  ل الباحث ما قيمته ثالثة آالف دينار ع موالمالحق. ويتح
 أعلى. 

نه لن يقدم  وا  أخرى،ولم يقدم للنشر الى جهات    ، شرهالبحث لم يسبق ن  بكون  الخاص التعهد  حث  البا  قع يو .4
 ه حتى انتهاء اجراءات التحكيم. ت نفسفي الوقلنشر ل

( بعد اجراء جميع التعديالت  CDمن البحث على قرص حاسوب )  ة نسخة إلكتروني  بجلب احث  بيتعهد ال .5

 لمجلة. لوبة وقبول البحث للنشر في اطالم
 . ه واحدة زيد عن صفحت  ال  لغتين العربية واإلنكليزية على أنبال  بحث خالصة وافية ودقيقة يرفق مع ال .6
 .المالي للقسم معتمدة ت قانونيةجراءاعلى وفق إنقدا  أجور الخبراء والنشردم مع البحث يق .7
 تمت. باإلجراءات التي    يبلغ تباعاثم  ث.اريخ تسلم البح تضمن تب  رقم تسلسلي لبحثه يستلم الباحث  .8
خة كاملة  فعليه ان يقدم نس   جمع البيانات و  البحث في االختبارات أت  من ادوا  واحدة ستخدم الباحث  اذا ا .9

 مالحقه. ث او في صلب البح لم تنشرتلك االداة اذا من  
على ان    ة(عتمد م  استمارة  -ف )بخطاب تكلي  2عدد   مقومين  بأرسال البحث الى  ر المجلةيهيئة تحر تلتزم   .10

يكون   عندماو ،  دم الخبير اعتذاره خالل اسبوعقوبخالفه ي  ،خمسه عشر يومها  ي مدة اقصايم البحث فويتم تق 

 غوي لتقييمه لغويا. لال البحث الى المقوم اليح ل()باتفاق اثنين من المقومين على األق  المي ايجابييم العو التق
 الف دينار( خمسون و  مئة 150000)  حث الب اجور نشر .11
التخصيصات  بسبب قلة    رعبشكل تب  حوث في المجلة تكون على حساب الباحث لبر طبع وتنضيد ااجو .12

 .  المالية في الموازنة
 

 : ( idelinesewer GuRevi)  دليل المقوم 

 المرسلة وم للبحوث جب مراعاتها من قبل المقت الواأدناه الشروط والمتطلبا •

 ( تتضمن االتي: المرفقة 4 رقم رة ايم البحوث )استموة تقرداد استمااعيتم  .1

من   -أ دراسته  سبقت  هل  البحث  بموضوع  تتعلق  اقتباس فقرة  يوجد  وهل  علمكم؟  بحسب  قبل 

 ل. ( أو استالل مع تحديد مكان االستالأن وجد قتباس)اإلشارة إلى اال حرفي؟

تقويمي  جدو -ب عبرل  تفصيلي  )  فني  بـ  محددة  24عنه  فقرة  على  (  لكيرت   مقياس  فقوصيغت 

)ث الثال )3ي }جيد  مقبول   ،)2)  ،( الخبير({  1ضعيف  من  ويقوم  واحد  اختيار  على  تبعاً  بالتأشير  ها 

 .ةاجاب ترك اية فقرة بدون، وعدم بمحتوى الفقرة هلقناعت

)علمية أو منهجية(   بأساسياته العامةأو    ،حثيل الب الخاصة بتفاص   الخبير  مالحظاتخاص ل  مكان -ت

 الباحث. تفيد منهاكي يس

التقوي -ث النشر على وفق ثالثة خيارات    مخالصة  للنشرالمتعلقة بصالحية  أو صالح بعد ،  )صالح 

 . مارةي االستددة فق المعايير المحوفعلى ( غير صالح للنشرأو ، اء التعديالتاجر



 حية للنشر إذا حكم بذلك. الصال عدم مسوغاتمكان محدد لتثبيت  -ج

تط  على .2 من  التأكد  وتوافالمقوم  الع  ق ابق  الخالصتين  واقتراح  رعنوان  لغويا  واالنجليزية  بية 
 التعديل المناسب.

 ومعبرة.ول واالشكال التخطيطية الموجودة واضحة يبين المقوم هل أن الجدا أن .3
 يح. الباحث اتبع األسلوب االحصائي الصحهل أن  لمقوميبين ا أن .4
 ؟ ة ومنطقيةاقشة النتائج، هل هي كافييوضح المقوم رأيه في من أن .5
 الباحث المراجع العلمية.  استخدام ىالمقوم تحديد مد على .6
 . الت األساسية التي يقترحها لقبول البحثللمقوم أن يوضح بورقة منفصلة التعدي يمكن  .7
عل  .8 الخبير  االتوقيع  بتقتمثل  ستمارة  ى  قام  بأنه  البوتعهد خطي  علميم  المعايير  يا  حث  وفق  على 

يل اسمه كامال على وفق ما  ج، ومطلوب تسحاصل عليهليم االتقويستحق  وان البحث    ،وضوعيةالم

 رة. مثبت باالستما
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Abstract 

The research aimed to identify: the proactive confrontation of educational counselors in Diyala governorate, 

and the significance of the difference in the proactive confrontation of educational counselors in Diyala 

governorate according to the gender variable (male/female), and the significance of the difference in the 

confrontation in Diyala governorate for educational counselors according to the service variable (less than 6 

years) (6 years - or more). The scale consisted of (14) items, and its characteristics were confirmed, as the 

scale was applied to a sample of (200) male and female counsellors, who were chosen in a cluster random 

manner. In the proactive confrontation according to the variable of sex, and there are no statistically 

significant differences in the proactive confrontation according to the variable of service (less than 6 years) 

(6 years and more). In light of the results, the researcher presented a number of recommendations and 

suggestions. 

أستهدف البحث التعرف الى : المواجهة االستباقية  لدى المرشدين التربويين في محافظة ديالى , وداللة الفرق في المواجهة    ملخص البحث :
اناث(,وداللة الفرق في المواجهة في محافظة ديالى لدى    /مرشدين التربويين في محافظة ديالى وفقًا لمتغير الجنس )ذكوراالستباقية لدى ال

فأكثر(.وتحقيقًا ألهداف البحث ,تنبى الباحث مقياس المواجهة االستباقية -سنوات6سنوات( )6المرشدين التربويين وفقًا لمتغير الخدمة )اقل من  
( فقرة وتم التأكد من خصائصه , اذ تم تطبيق المقياس 14,وتكون المقياس من )(Green glass,et al.,1999كرينكالس )المعد من قبل   

البحث ان افراد عينة البحث يمتلكون المواجهة    ( مرشدًا ومرشدة , اختيروا بطريقة عشوائية عنقودية , واظهرت نتائج200على عينة بلغت )
رضي , وال توجد فروق ذات داللة احصائية في  المواجهة االستباقية وفقًا لمتغير الجنس , وليس هناك فروق ذات االستباقية وفقًا للوسط الف

الباحث عدد من  6سنوات()6داللة احصائية في المواجهة االستباقية وفقًا لمتغير الخدمة )اقل من   سنوات فأكثر(. وفي ضوء النتائج قدم 
 التوصيات والمقترحات. 

 ث:مشكلة البح
إن المرشد التربوي في كل لحظة وفي كل وقت تدفعه عوامل شتى تؤثر في ادراكه للعالم وفيما يفكر فيه وفيما ينغمس فيه من االفعال          

ار كما أن االحداث والتغيرات التي تشمل المجتمع في جميع مجاالته البد ان تترك آثارها على المجتمع ومنهم المرشدين التربويين وتلك اآلث
العمل االرشادي قد تشغل كاهلهم وتعرقلهم على صعيد  بالعملية (20:  2013)معمرية,    التي  القائم  التربوي والنفسي  المرشد  ويتعين على 

:  2015االرشادية أن تتوافر فيه مجموعة من السمات حتى تكون قدرته على إدارة العملية االرشادية أكثر فعالية وذات جدوى )أبو اسعد , 
(،أن المواجهة االستباقية تتضمن توقع األحداث السلبية، وتفسير هذه األحداث في ضوء  Greenglass,2008كر كرينكالس)وتذ  (.235

(. ويعد جونسون Greenglass,2008:37إيجابي أو على أنها تحديات، واتخاذ تدابير لتنفيذ قرارات ّفعالة تركز على الهدف بشكل مسبق)
(Johnson,2015أن األفراد ينقسم) ون إلى استباقين يقومون بفحص المواقف من اجل تعديل الفرص ووضع األهداف الفاعلة وتقويم سير

 األهداف والتنبؤ بالمشكالت ومنع حدوثها والقيام باألمور بطريقة مختلفة ويتخذون االجراءات المناسبة، ويجتهدون ويحققون نتائج مرضية،
الءم مع المستجدات على العكس من األفراد العاديين الذين يكونون ملتزمين باألساليب التقليدية وانهم يغيرون من أدواتهم وخططهم باستمرار لتت

( له  تغيير  يملكون  وال  الراهن،  الوضع  في  ومندمجين  المشكالت  وحل  المواقف  مواجهة  دراسة Johnson,2015:22)في  واشارت   .
دورًا فعااًل في البحث والحصول على عمل جديد، إذ أن األفراد الذين لديهم مستوى ( أّن للمواجهة االستباقية  (Ślebarska,2017سلبارسكا

(اذ  (Ślebarska,2017:93عاٍل من المواجهة االستباقية أكثر نشاطًا واسرع ايجادًا للعمل من أولئك الذين افتقدوا لمهارات المواجهة االستباقية
ة لدى المرشدين التربويين في محافظة ديالى من خالل اإلجابة عن السؤال التالي: هل  يحاول البحث الحالي التعرف الى المواجهة االستباقي

 لدى المرشدين التربويين في محافظة ديالى مواجهة استباقية؟ 
 أهمية البحث:

ي فهو يهدف في سعيه  ان اإلرشاد التربوي نشأ نتيجًة للجهود الفكرية في مجال الخدمات االجتماعية, والعالج النفسي والتوجيه المهن       
لذا فأن   لهم,  المالئمة  المهن  المتعلقة بشخصيتهم , وعالقاتهم االجتماعية, ودراستها, وإيجاد  الصعوبات  التغلب على  الطلبة في  لمساعدة 

لتربوية المعاصرة،  سمات النظم ا من وسمة عصرية عملية أصبح اإلرشاد النفسي ممارسة اإلرشاد النفسي يعد فن, وعلم, وتربية, وتعليم ,لهذا قد
يراد المدرسي, الطلبة مساعدة خاللها ومن  بها والتي  المحيط  مع  السليم  والتناغم  االنسجام,  االجتماعية  على  )  فيها يعشون  التي والبيئة 

محدودة وليست كثيرة، ولكن  لذا يعد مفهوم المواجهة االستباقية اصطالحًا حديثًا نسبيًا في علم النفس، اذ تناولته دراسات  .(2008:13,ربيع
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عملية، بدأت األبحاث النفسية تهتم وتدرس هذا المفهوم حديثًا وذلك للتعرف واستخالص الفوائد واإليجابيات المرجوة منه وتطبيقها في حياتنا ال
 Bhattacharyya,etكما يمكن النظر إلى المواجهة االستباقية على أنه موقف شخصي وباعتباره مجموعة من مهارات كفاءة الشخص )

al,2018:42(ويرى سترود.)straud,2015  ان المواجهة االستباقية تعد مصدرًا مهمًا لحماية الشخصية، ويحميها من التوتر واالكتئاب،)
واجهة االستباقية واألساليب الشخصية، وال ينبغي للفرد أن يرجع الم  وتعزز الرفاهية النفسية وان هناك ارتباطًا بين المواجهة االستباقية والوقائية

وانجاز   المستقبلية  الفرص  وتوقع  المهمة،  االهداف  تحديد  من  تتكون  معرفية  عملية  نها  ال  الشخصية؛  الخصائص  الى 
(، ان المواجهة االستباقية تمثل تحواًل من نماذج المواجهة  Thoolen et al.,2008.وأشار ثولين وآخرون )straud,2015: 60)االهداف)

ز على توقع العديد من األخطار والتهديدات المحتملة والمتوقعة الحدوث وفيها يقوم الفرد بالتفكير بأهدافه واتخاذ خطوات  التقليدية؛ اذ ترك
تمد  تجنبه الوقوع بخطأ في المستقبل، والمواجهة االستباقية تركز على مهارات مختلفة فهي تركز على عدم التجنب أو المواجهة االنفعالية وتع

 (. Thoolen, et al., 2008:53لوماتي مقابل الدعم االنفعالي )على الدعم المع
 ومما تقدم يمكن أجمال أهمية البحث في االتي:

 اواًل: االهمية النظرية: 
 المواجهة االستباقية عملية اساسية في العملية االرشادية.  -1
 تناولت ألمواجهة االستباقية على الرغم من أهمية الموضوع.  ندرة البحوث ألتي -2
 حاجة المرشدين لمثل هذه االبحاث لما تمر به من ظروف متغيرة تجعل فهم المرشد للمواجهة االستباقية ضروريًا  -3

 ثانيًا: االهمية التطبيقية:
 اعداد  مقياس  للمواجهة االستباقية  لدى ألمرشدين ألتربوين. -1
 مباشره حول المواجهة االستباقية لدى المرشديين التربويين.ِاكساب معرفة  -2
 توظيف نتائج البحث الحالي في اجراء بحوث ودراسات لها عالقة بالمهام المرتبطة بعمل المرشد التربوي.  -3

 اهداف البحث:
 أستهدف البحث الحالي التعرف الى:

 ديالى. المواجهة االستباقية لدى ألمرشدين ألتربويين في محافظة   -1
 داللة الفرق  في المواجهة االستباقية لدى المرشدين التربويين في محافظة ديالى تبعًا لمتغير الجنس )ذكور، اناث(. -2
سنوات، أكثر من  6داللة الفرق  في المواجهة االستباقية لدى المرشدين التربويين في محافظة ديالى تبعًا لمتغير الخدمة )اقل من   -3
 سنوات(. 6

 حدود البحث:
يقتصر البحث الحالي على المرشدين والمرشدات التربويين الموجودين في مدارس االبتدائية والمتوسطة واالعدادية في محافظة ديالى للعام  

 (. 2022,2021الدراسي ) 
 حتديد املصطلحات:

 : Proactive copingـ المواجهة االستباقية 1
جهود عامة تتخذ مسبقا قبل حدوث موقف مرهق من أجل الوقاية منه أو تقليل اثارها  Aspinwall & Taylor (1997 :)اسبينوال وتايلور  -

 (. Aspinwall&Taylor,1997:417السلبية" )
(: جهود الفرد واستعداده المسبق للمواجهة، واتخاذ خطوات نشطة للتعامل معها قبل  1999),Green glass, et al كرينكالس وأخرون    -

 (. Greenglass, et al,1999:8وقوعها")
( تعريفا نظريا للمواجهة االستباقية والذي اعتمده في Green glass,et al.,1999التعريف النظري: تبنى الباحث تعريف كرينكالس ) -

 مقياس المواجهة االستباقية.
 التعريف االجرائي: الدرجة التي يحصل المستجيب عليها عن طريق اجابته على فقرات المقياس . -
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المرشد التربوي : هو أحد اعضاء الهيئة التدريسسية المؤهل تأهيال علميا وتربويا لممارسه عمله االرشادي في المدراس ومساعدة الطلبة    -2
مشكالت و القيام باكتشاف ذوي القدرات والقابليات العلمية واالهتمامات والميول والعمل على  على إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لتلك ال

 ( . 30: 2002تنميتها من خالل االستعانة بجميع المصادر البيانات المتوفرة بعد التأكد من دقة وصحة تلك البيانات )وزارة التربية ,
في الكيفية أو ألسلوب الذي يتعامل به Coping))يتمثل مفهوم المواجهة      :Proactive copingالمواجهة االستباقية  اإلطار النظري:

الفرد مع المواقف الضاغطة ويتحكم فيها وتشمل هذه الكيفية استجابات مباشرة قصد استبعاد مصدر التهديد أو استجابات غير مباشرة تهدف 
والهروب   كاألنكار  التهديد  من  والتقليل  التوتر  هو    .((Block, et al,1993:176لخفض  أخر  مفهوم  مع  طرح  المواجهة  ومصطلح 

،ويرى الزاروس انه من الضروري ان نميز تمامًا defense" وكذلك مع مفهوم الدفاع   Mecanismes "da'dptationميكانيزمات التكيف "
وكذلك يتضمن كل ردود فعل الكائنات الحية    ونفرق بين المواجهة والتكيف، فالتكيف هو مفهوم واسع جدًا يضم كل من علم النفس والبيولوجيا

خالل تفاعلها مع الظروف، اما المواجهة فهي مفهوم اكثر خصوصية وحتى ان كان يتضمن مختلف استجابات التوافق لدى األفراد فانه ال  
ويشير مـفهـوم الـمواجهة  (Bourgeois M,1995: 11)يخص أال ردود الفعل ازاء متغيرات المحيط التي تقيمها على انها مهددة او ضاغطة

 Fischer)أي االسـاليـب المستـعملة لـمواجهة االوضـاع الصعـبة او االحـداث الضـاغطة   إلـى الطـريـقة التـي نـواجه مـن خـاللها وضـعية صعـبة،
& Tarquinio,2006: 117).يستطيع أو يعتقد    ويركز مفهوم المواجهة على ما يدركه الفرد، وما يفعله في مواجهة المواقف، وكيف

 .(Cousson,2001: 67)بإمكانه تفسيرها، وتعد المواجهة سيرورة وليس بعدا ثابتًا في الشخصية 
 خصائص املواجهة االستباقية:

ــتملة، وبدء   -أ ــتعداد للضغو  المحــ ــثل تطوير أو اكتساب الموارد لالســ ــددة المواجهة، مــ ــف إيجابية متعــ ــائــ ــباقية وظــ ــمل المواجهة االستــ تشــ
ــتقبلية وتمهيد الطريق لتحقيقها  ــع أهداف مسـ ــتقبل ووضـ ــيبة المحتملة في المسـ ـــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــف العصـ اإلجـــــــــــــــــراءات للقضـ

(Knoll,2003:393  (Schwarzer&  
تتميز المواجهة االســـــتباقية بمســـــاعدة االفراد على مواجهة المواقف المســـــببة للضـــــغط والحصـــــول على نتائج إيجابية ويقلل من درجة    -ب 

التوتر التي تتعرض لها أثناء المواجهة المجهدة. ويمكن أن تكون الخيارات والموارد )على ســـــــــــــبيل المثال، الوقت( وفيرة نســـــــــــــبيًا قبل حدوث 
المســــــــــبب للضــــــــــغط؛ بعد حدوث عامل الضــــــــــغط أو تطوره، قد تكون الخيارات أكثر تقييدًا عالوة على ذلك، يمكن أن تكون كميات    الموقف

 Folkman)الموارد المسـتهلكة لحل الموقف المجهد المحتمل أقل بكثير عندما ال تبدأ المشـكلة في الظهور ويمكن أن تكون النتيجة أفضـل  
& Moskowitz, 2004:45). 

في كثير من مجاالت الحياة، يشعر الناس بنتائج جيدة؛ بسبب جهودهم االستباقية وان جهود المواجهة االستباقية يتم من خاللها منع   ــج  
حدوث موقف مرهق محتمل أو على االقل تقليل التوتر المرتبط بهذه المشكلة ،ويعد فهم المواجهة االستباقية امرًا مهما للحصول على صورة  

شمو  الفرد  اكثر  لدى  المواجهة  لعملية  من ((Heppner,et al,2006:173ال  مترابطة  مكونات  أربع  من  االستباقية  المواجهة  .وتتكون 
 السلوكية: االجراءات المعرفية او

ويعرف بانه مجموعة من األنشطة المعرفية يتم من خاللها تقييم خصائص الضغو   :Proactive Appraisalـ التقييم االستباقي 
في   في حين أن اإلجراءات المعرفية ال تتعامل بشكل مباشر مع الضغوطات المحتملة، المحتملة لتحديد انشطة المواجهة االستباقية االتية،

حيال    فال يزال لدى المرء خيارًا أن يقرر ما إذا كان سيفعل شيئاً  نظرًا ألن المواقف المجهدة المحتملة لم تحدث بعد، مواقف المواجهة االستباقية،
عدم اتخاذ   اتباع الفرد لإلجراءات االستباقية أو ألنه يقرر المواقف المجهدة المحتملة أم ال، في هذه الحالة يكون التقييم المعرفي ذا أهمية؛

 إلى التقييم االستباقي على أنه عنصر مهم في المواجهة االستباقية. لذلك ُينظر اإلجراءات؛
باختصار يتكون من توقع   توقع ضغو  محتملة أو هدف من خالل استعمال المصادر السابقة،:Target Anticipationتوقع الهدف  ـ  

 ضغو  محتملة من خالل تحليل المعلومات الموجودة من مصادر مختلفة، مثل الكتب أو المحاضرات أو الشبكة االجتماعية للفرد. 
المكون السلوكيات المرتبطة بالحفاظ على المصادر المختلفة وتجميعها يصف هذا  : Resource Accumulation تجميع المصادر  ـ

ويمكن أن تتضمن الموارد التي يجمعها الفرد موارد مادية)مثل المال(،ومهارات)مثل  في المواجهة االستباقية، للتحضير للضغو  المحتملة،
يمكن أن يأتي الدافع لألفراد  و لألفراد لتجميع الموارد من عدة مصادر،  يمكن أن يأتي الدافع مهارات التخطيط واإلدارة( ، والروابط االجتماعية،
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ويمكن أن يأتي من خالل تحديد هدف خاص  لتجميع المصادر من خالل تحديد الحدث الضاغط والذي يتم تقييمه بانه اكثر أو اقل تهديدًا،
 ن امرًا ما سيحدث ويجب على الفرد ان يتهيأ له. يريد الفرد إنجازه أو تحقيقه، كما يأتي أيضًا من خالل التحذير الغامض بأ

 :Behavioral Regulationالتنظيم السلوكي  ـ
تنظيم السلوك في المواجهة االستباقية له طابع   ويشير إلى جهود الفرد في تنظيم ذاته والوقاية واالستعداد والتحضير للموقف الضاغط،

سلوكيات التنظيم الذاتي    المبادرة في الحفاظ على الظروف الحالية أو تحسينها أو خلق ظروف جديدة، أي أن األفراد يأخذون زمام    البدء،
  (Yang,2006:327) تهدف إلى المواقف العصيبة المحتملة والتي يمكن أن تؤدي إلى أفضل احتمالية للنجاح في منع ضغو  محتمل

 :proactive copingالنظريات المفسرة للمواجهة االستباقية 
وتم التركيز  ،1997مفهوم المواجهة االستباقية ألول مرة بوساطتهما سنة   ظهر Aspinwall&Taylor,1997) ور )ــ نظرية اسبينوال وتايل1

وفسروا المواجهة االستباقية على انه يمكن األشخاص تحديد المصادر المحتملة لإلجهاد  على مصطلح المواجهة مع الضغو  المستقبلية،
الوقائية   اإلجراءات  اتخاذ  ثم  المحتملة واكتشافها  (al,2014:1766  Lee,et)مسبقا  الضغو   المواجهة االستباقية توقع  تتضمن عملية 
( Aspinwall,2001:591)بانها شكل من اشكال التفكير الموجه نحو المستقبل    إلسـكات تأثيرها وتعني والعمل مقدمًا إما لمـنعها تمـامًا أو 

(Aspinwall,2005: 203.)لتقليل  وتشير المواجهة االستباقية كمجموعة من االساليب التي تهدف الى اعداد االفراد لتهديد األحداث أو
المواجهة االستباقية على خمس مراحل تتضمن  وتايلور.ويقسم اسبينوال  (Zambianchi,2011: 31)خطورة هذه االحداث قبل حدوثها  

التعرف، الموارد،  االولية، تجميع  المواجهة  الراجعة   جهود  التغذية  واستعمال  .ويتم توضيح مراحل  Aspinwal,2003:103))االستنبا  
 كما في اآلتي :  ةالمواجهة االستباقي

 :Resource accumulation ــ المرحلة األولى هي تجميع الموارد
محددة   متوقعة  ضغو   أي  حدوث  قبل  والمهارات  الموارد  تجميع  على  الحفاظ  إلى  المرحلة  هذه  وتشير  واقتنائها  الموارد  صيانة 

((Tain,2014: 1766 . 
ارد االجتـماعية مـثـل المعلـومات  فضـاًل عـن ذلك تـتمثـل هذه الموارد، بالموارد الشخصية مثل الوقت والمال والعوامل المرتـبطة بـه، والمـو 

 :Aspinwal,1997) والـدعـم االجـتماعـي المـكـون مـن العائلة واالصدقاء، والمهارات المـتمثلة باألفـراد المسـؤولون عـن التـنظيـم والتـخـطـيط
338)  . 

      Recognition:ــ المرحلة الثانية هي التعرف 
المعرفة والوعي هما أول خطوات في التعامل مع االجهاد قبل البحث عن طرائق لتقليل التوتر، ويجب ان يكون لدى الفرد فكرة واضحة     

 . Schlebusch,2000:23))عن ماهية التوتر ومقدار التوتر الذي يعاني منه 
درة على فحص البيئة فضاًل عن التحسن اتجاه االشارات ويقصد بها االنتباه والكشف عن الضغوطات المحتملة، وتتضمن هذه المرحلة الق

رد  الداخلية للفرد التي تشير الى احتمال ظهور تهديدات وتوظف هذه القدرة في تجنب مخاطر البيئة للفرد والتي يمكن ان يدرك من خاللها الف
 .(Tain,2014: 11)ان هناك تهديدات يمكن ان تحصل
الت بأسـلوب استـباقـي بـداًل مـن تـجاهـلـها، ويكون اهتماهم ايضًا للمعلومات السلبية التي تشكل تهديدًا أو  اذ يركـزون عـلى االهـتمام بالمـشك 

 .(Aspinwal & Brunhart,2000: 163)خطرًا ذات صلة بهم 
لمرحلة من المواجهة  ( عّدة عوامل تسهل التعرف على المعلومات السلبية، والتي هي مهمة في هذه ا1997وقد حددت )أسبينوال وتايلور،

 االستباقية وهي: 
ويشير الى الدرجة التي يفكر ويخطط بعض االفراد لمستقبلهم، او درجة استعمالهم للمعلومات  Temporal orientation:   التوجه الزمني -1

 الخاصة بالمخرجات المستقبلية في الحكم على النتائج الحالية . 
أكد من وجود  : وتتضمن األنشطة )اليقظة والحساسية والمراقبة ( والتي تشير إلى الكفايات الالزمة لفحص البيئة للت   Activitiesاألنشطة -2

أي معلومات تقديرية متوقعة ، وعلى سبيل المثال أن األفراد الذين يستجيبون إلى إمكانية التهديد من خالل بحثهم عن المعلومات يكونون 
 أكثر قدرة على تحديد وادراك الخبرات المهددة مقارنة بأولئك الذين يتجنبون تلك المعلومات. 
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التفاؤلية   -3 إلى   Optimistic dispositionالنزعة  قد تسهل االنتباه  المتفائلة  المعتقدات  إلى أن  التجريبية  الدراسات  العديد من  : تشير 
راجعة السلبية المعلومات السلبية، فالتوقعات او الخبرات االيجابية يحتمل أنها تدعم قدرة األفراد على التعامل مع التأثيرات االنفعالية للتغذية ال

 اكثر مما تقلل االنتباه الى المعلومات السلبية.  إن مثل تلك التوقعات تعزز 
فالفرد يمكن أن ينتبه إلى احتمالية حدوث الضغو  من خالل األخرين  ضمن شبكته، اذا ان الفرد  Social network: الشبكة االجتماعية   -4

 .(Ouwehand,et al,2006: 32)يمكن ان يستعمل دعم تلك الشبكة في محاولته التقرير بإمكانية حدوث ضغط محتمل 
: تتكون مهمة التقييم األولي للضغو  من نوعين مترابطين هما تعريف المشكلة Initial appraisalــ المرحلة الثالثة التقييمات األولية  

كاة العقلية وتنظيم االستثارة، اي لتقييم خاصية الحدث وتقديم تعريف أولي للمشكلة، ويمكن للمرء أْن يقوم بتحريك العمليات المعرفية كالمحا 
الذي للسيناريوهات المستقبلية واستعمال الخبرة السابقة للحكم على مدى صدقها وخطورتها، والمحاكاة الذهنية تتضمن التمثيل الذهني لألحداث  
 تملةتنطوي على تحريك نفسه من الموقف الحالي نحو تصور المستقبل، وتقدم المحاكاة العقلية خطة أولية للتعامل مع الضغوطات المح

Zhao, & Zauberman,2007: 379) .) 
تعتمد جهود المواجهة التمهيدية على التعريف األولي للحدث Preliminary coping effort :ــ المرحلة الرابعة جهود المواجهة األولية

األفراد األنشطة السلوكية مثل اتخاذ  المجهد أو الناقد والقدرة على التحكم به، والمواجهة االستباقية في هذه المرحلة تكون نشطة اذا يستعمل  
.وبالتالي فان  (Louw & Viviers, 2010: 1)اإلجراءات األولية والبحث عن معلومات من اآلخرين، أو األنشطة المعرفية مثل التخطيط  
 .(Wu, et al., 2008: 103)المواجهة االستباقية ستساعدهم في تحقيق اهدافهم واالستمرار بهذه الطريقة  في المواجهة 

:تعد التغذية الراجعة موردًا قيمًا Elicitation and use of feedbackــ المرحلة الخامسة هي استنباط واستعمال التغذية الراجعة  
. فضاًل عـن ذلك فإن اسـتنبا  المالحظات واستعمالها يدور حول  Crant,2000):61)  لألفراد؛ ألنها تساعدهم في اإلنتاج وتحقيق األهداف

ان الحدث الحصول على التـغـذية الراجـعـة فيـما يـتعلق بالـمواقف المجـهـدة واألثار التي أحدثتها جهود المواجهة في الحدث المجهد، وما اذا ك
 .(Aspinwall & Taylor, 1997: 133)يتطلب مزيد ًامن جهود المواجهة  

 : Green glass., et al,1999)ــ نظرية كرينكالس واخرون ) 2
 بحسب هذه النظرية فان المواجهة االستباقية تحتوي على عنصرين أساسيين لنجاح عملية المواجهة هما:    

الخارجية اذ ان هذا الفرد يتحمل ان الفرد الذي يتمتع بأسلوب مواجهة استباقية، فان مجرى حياته يتم تحديده من قبله وليس من قبل العوامل   - أ
 مسؤولية االحداث والوقائع والمواقف.

خاذ خـطوات الحياة مليئة بالمصادر الواسعة وان الفرد الذي يتمتع بقدر من المواجهة االسـتباقية يتـميز بكونه قادرًا عـلى تجـميع المصـادر واتـ  -ب
عـلـى تـحشـيـد المصادر عند الحاجة، وبذلك فان هـذا الفـرد يـمتـلك مـهارات اجـتماعية  لمـنع استـهالك تـلك المصادر، فضاًل عـن كـونه قـادرًا  

 .(Green glass,et al,1999: 5)متـطورة جدًا تـمكـنه مـن القيام بهذه العمليات 
مل مع المواقف المجهدة قبل  وبالتالي إن الفرد يكون قادر في التعرف على المشكالت التي تحدث في المستقبل واتخاذ تدابير فعالة للتعا

 .(Greenglass,et al.,1999:a) حدوثها
  وإن المواجهة االستباقية تتضمن توقع األحداث السلبية، وتفسير هذه األحداث في ضوء إيجابي أو على أنها تحديات، واتخاذ تدابير لتنفيذ

.ويتنبأ األفراد بواسطة المواجهة االستباقية بالمخاطر Green glass,2008: 37))قرارات فعالة، التي تركز على الهدف بشكل مسبق  
 Green:29)  والمطالب والفرص، وهم األفراد ذوو التوجهات المستقبلية قادرون على اتخاذ خطوات تحضيرية في التعامل مع اإلجهاد المتوقع

glass & fiksenbaum,2009.)ى النشا  الفردي والتفاؤل وتقرير المصير  فضاًل عن ذلك تعتمد المواجهة االستباقية عل(Green 
glass,et al,2006:15)  والمواجهة االستباقية تكون ذات اهمية  في التخلص من قدر كبير من التوتر قبل حدوثه يميل الطالب الذين.

السلبية والطالب االستباقين يخططون لديهم أسلوب المواجهة االستباقية إلى مواجهة مشاكل أقل في دراستهم ألنهم مستعدون جيدًا لألحداث  
من اجل  مساعدتهم في استعمال االساليب المناسبة على تقليل تأثير التوتر في نفس الوقت، سوف يستفيدون بشكل كامل من الموارد المتاحة  

المواجهة االستباقية التفكير   من حولهم إنهم ال يرون أنفسهم ضحايا للوضع وال يلومون شيئًا أو شخصًا آخر، من الناحية المعرفية تتضمن
لتجنب  وقائية  خطوات  واتخاذ  الموقف  مع  التعامل  كيفية  وتخطيط  المستقبلية  المشكالت  وتوقع  النجاح  سيناريوهات  تصور  ذلك  في  بما 

 .Greenglass,etal,1999:4  (Hartina &Tharbe, 2006: 5)))الكارثة
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 وتتميز المواجهة االستباقية بثالث ميزات رئيسة :
 إنها تدمج أسلوب التخطيط االستباقي والوقائي مع تحقيق أهداف التنظيم الذاتي . -1
 إنها تدمج تحقيق الهدف االستباقي مع تحديد واستعمال الموارد االجتماعية.  -2
ية هي طريقة وتعد )كرينكالس( ان المواجهة االستباق.(Greenglass,2001:5)تستعمل المواجهة  االستباقية  لتحقيق هدف التنظيم الذاتي -3

  ذهنية للتفكير في المستقبل التي من شأنها مساعدة الفرد في تلبية ومواجهة األهداف الصعبة، واالفراد الذين يستعملون مهارات المواجهة
 (Neetu,2017: 2). االستباقية لديهم الدافع لتحقيق النمو الشخصي والمهني

اهدافًا ويؤمنون بانهم قادرون  على تحقيقها على الرغم من الصعوبات والعقبات    والمواجهة االستباقية تساعد االفراد في انهم يضعون  
 .(Fiksenbaum,et al,2006): 17المحتملة 

لمـوارد  ويقوم الفرد االستباقي بتجميع الموارد، واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع نضوب الموارد ويمـكن حشـد الـموارد عنـد الحـاجة، ومـن هـذه ا
للـفـردهي   المـواجهة  اسـاليب  بـناء  فـي  ايـجابي  بشـكـل  تسـاهـم  والتـي  والـعاطـفي  االجـتمـاعي  والدعم   & Greenglass) المعلومات 

Fiksenbaum,2009: 2) . 
وتتضمن المواجهة االستباقية تحقيق األهداف، وأن األحداث المتوقعة ليست بالضرورة لها اثر كبير على الحياة ولكنها يمكن ان تتضمن  

اجز  أيضًا التهديدات لقدرة الفرد على تحقيق اهداف تغيير السلوك وتتمثل من خالل اتخاذ القرار بتغيير نمط حياة الشخص ثم التعامل مع الحو 
الى سكن جديدالمست العائلة لالنتقال  التفاوض مع  التغيير، مثاًل  لهذا  ان المواجهة    وترى كرينكالس.(Greenglass,2005: 503)مرة 

 االستباقية تختلف عن اشكال المواجهة التقليدية كما هو موضح في المقارنة اآلتية:
 (الفرق بين المواجهة التقليدية والمواجهة االستباقية 4شكل رقم) 

 المواجهة االستباقية  المواجهة التقليدية 

تميل مكونات المواجهة التقليدية إلى المواجهة  -1

االحداث الضاغطة التي   التفاعلية اذ تتعامل مع

او   الخسارة  عن  التعويض  بهدف  حصلت 

 الضرر السابق .  

تكون اكثر توجهاً نحو المستقبل وتتألف من جهود 

االهداف   تحقيق  على  تعمل  التي  الموارد  تقوي 

 الصعبة وتعزيزمشاعر التحدي والنمو الشخصي.  

 تتعلق بادراه األهداف.  تعد بمثابة ادارة للمخاطر.  -2

ادراك   -3 ينبع ذلك من  ايجابية  أكثر  الدافع  يكون 

 المواقف كتحديات ومثيرات. 

تتميز بتقييم المخاطر وفقاً لمتطلبات البيئة ويكون 

 تقويماً سلبياً يدرك كتهديدات. 

                                                              (Greenglass,2002 :2) . 

تبنى الباحث نظرية كرينكالس في تفسير المواجهة االستباقية ؛ وذلك الن (:Greenglassكرينكالس )   ةمبررات تبني الباحث نظري 
(  Greenglass.,et al,1999( للمواجهة االستباقية ومقياس كرينكالس )Greenglass.,et al,1999كّل من تعريف كرينكالس )

 للمواجهة االستباقية المتبنى في البحث الحالي والذي بنيا على أساس نظرية كرينكالس. 
 إجراءات البحث :

  2021/2022يتكون مجتمع البحث الحالي من المرشدات والمرشدين التربويين في تربية محافظة ديالى ,للعام الدراسي     مجتمع البحث :
(  1( مرشدة موزعين على المدارس في محافظة ديالى, والجدول )312( مرشد , و)370)  ( مرشد ومرشدة , بواقع682والبالغ عددهم ) 
 يوضح ذلك . 

 عينات البحث:                  

اسم  ت

 المحافظة  

عدد 

 المدارس

 مجموع   االناث الذكور

 682 212 370 682 ديالى   1
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من   400المناسب في عملية التحليل اإلحصائي ان ال يقل عن  ( ان حجم العينة  1971يشير هانريسون  )  عينة التحليل اإلحصائي -أ
(.وبناءًا لذلك تم اختيار عينة التحليل اإلحصائي بالطريقة  Henrysoon,1971:132المجتمع البحث ,يتم اختيارها بدقة من المجتمع )

ن على المدارس في محافظة ديالى   ( مرشدة موزعي100( مرشد و )100( مرشدا ومرشدتًا  بواقع )200العشوائية عنقودية و بلغت )
 (عينة  التحليل اإل حصائي 2جدول ) ( يوضح ذلك .2والجدول )

  ت
 المحافظة

  عدد المرشدين 
 ذكور  إناث المجموع 

 200 100 100 ديالى   1

الثبات  -ب   الثبات من )عينة  ( مرشدة تم اختيارهم بالطريقة 50( مرشد و)50ومرشدة ,موزعين بواقع )  (مرشد100تألفت عينت 
 (عينة الثبات  3جدول ) ( يوضح ذلك .3العشوائية من المدارس  تربية ديالى والجدول ) 

 المجموع الجنس            المحافظة  ت

 ذكور  اناث

 100 50 50 ديالى   1

 لنهائي  عينة ألتطبيق أ -ج 

( مرشدة  من 100( مرشدأ و )100( مرشدأ و مرشدتأ  تم اختيارهم بطريقة عشوائية موزعين بواقع )200عينة التطبيق من )  تالفت
 لنهائي أ  لتطبيق أ عينة  ( 4جدول ) ( يوضح ذلك .4تربية محافظة ديالى  والجدول ) 

 المجموع الجنس             المحافظة   ت

 ذكور  إناث

 200 200 100 ديالى   1

اعتمداها في عملية   مقياس المواجهة االستباقية، وفيما يأتي استعراض لإلجراءات التي بتبنيتحقيقًا الهداف البحث قام الباحث  :أداة البحث
 اعداد االداة.

 تحديد مفهوم ألمواجهة  أالستباقية: -أ
(  Greenglass al,1999لتحديد مفهوم المواجهة االستباقية أطلع الباحث على دراسات وأدبيات اذ تبنى الباحث مقياس كرينكالس     

 وقوعها" الذي عرفه )جهود الفرد واستعداده المسبق للمواجهة، واتخاذ خطوات نشطة للتعامل معها قبل للمواجهة االستباقية،
(Greenglass, et al,1999:8) ( بدائل 4( فقرة ويتضمن )14والذي يتكون من )( للفقرات االيجابية 1،2،3،4وحدد أوزان اإلجابة ،)
ويعود سبب اختيار هذا المقياس بشكل عام وإعداده للبيئة العراقية والذي تم تكييفه لمالئمة البيئة العراقية.  ( للفقرات السلبية4،3،2،1و)

 :  لإليجابيات األتية
 س مفهوم المواجهة االستباقية. مناسب جدا لقيا -1
 مالءمته للفئة العمرية التي يتناولها البحث الحالي.  -2
 ( دولة. 12يالئم بيئات مختلفة، إذ ترجم بعدة لغات في ) -3

لغرض تهيئة المقياس وتعريبه للبيئة العراقية قام الباحث بعدد من الخطوات لترجمة  :صدق الترجمة لمقياس المواجهة االستباقية
 :على النحو اآلتيالمقياس 

  ترجمة المقياس إلى اللغة العربية من قبل متخصص باللغة االنجليزية  -1
  ترجمة النسخة المترجمة من اللغة العربية إلى اللغة االنجليزية  -2
اإلنجليزية  عرض النسختين )النسخة االنجليزية األصلية( و)النسخة المترجمة من العربية إلى االنجليزية( على متخصص باللغة  -3

 ومطابقتها. 
عرضت الفقرات بصيغتها االولية على مجموعة من المحكمين في االرشاد النفسي والقياس والتقويم   صياغة الفقرات وصالحيتها :

 ألبداء آرائهم في مدى مالئمة الفقرات وظهرت  إن فقرات المقياس صالحة جميعها , وبناء على آراء المحكمين قبل المقياس دون اجراء
 (. %100اية تعديالت، وحصل على اتفاق المحكمين جميعًا وبنسبة )
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لتحليل فقرات مقياس  المواجهة االستباقية إحصائيًا استخدم الباحث االجراءات االتية إجراء تحليل الفقرات لمقياس المواجهة االستباقية:  
 ات االتية:حساب القوة التمييزية للفقرات : وألجل التحقق من ذلك قام الباحث بالخطو 

 ( مرشدًا ومرشدة ضمن مدارس تربية ديالى.200اختيار عينة عشوائية بلغت ) -1
 تم تطبيق المقياس بصورته األولية على إفراد العينة ثم صححت اإلجابات  ورتبت االستمارات من أعلى درجة إلى أدنى درجة.  -2
الفروق بين المجموعتيين العليا والدنيا ولكل فقرة من فقرات المقياس ( لعينتين مستقلتين بهدف اختبار  t-testتم استعمال االختبار التائي ) -3

( واظهرت النتائج إن الفقرات جميعها مميزة عند 1,96وعدت القيمة التائية مؤشرًا لتمييز كل فقرة عن طريق مقارنتها بالقيمة الجدولية )
(  4( والجدول )14ائية يتألف من عدد الفقرات نفسها )( حيث اصبح المقياس بصيغته النه106( وبدرجة حرية )0,05مستوى داللة ) 
 يوضح ذلك . 
 (القوة التمييزية لفقرات مقياس المواجهة االستباقية بأسلوب المجموعتين المتطرفتين 4جدول )

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

التائية  

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

الوسط  ت ( 0,05)

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 دالة  2,620 1,16449 2,7593 0,78151 3,2593 1

 دالة  10,543 0,52903 1,3889 0,91669 2,9074 2

 دالة  4,968 0,70040 1,3333 1,54744 2,1852 3

 دالة  8,769 0,68731 1,4074 0,93928 2,7963 4

5 3,1481 

 

 دالة  8,745 0,83845 1,7037 0,87755

 دالة  7,113 0,91115 1,6667 0,92862 2,9259 6

 دالة  7,009 0,89646 1,6296 0,99562 2,9074 7

 دالة  11,897 0,65290 1,3704 0,81070 3,0556 8

 دالة  2,932 1,23949 2,4630 0,97649 3,0926 9

 دالة  9,441 0,81500 1,5741 0,95313 3,1852 10

 دالة  4,590 0,98716 1,6852 1,10602 2,6111 11

 دالة  10,633 0,65637 1,3889 0,93087 3,0370 12

 دالة  7,361 1,04343 1,9259 0,85598 3,2778 13

 دالة  10,087 0,81070 1,6111 0,86734 3,2407 14

 الخصائص السايكومترية: 
 الصدق: للتأكد من صدق المقياس قام الباحث بإيجاد:   -1
الصدق الظاهري: أعتمد الباحث على هذا النوع من الصدق من خالل عرض فقرات المقياس على مجموعة من المحكمين المتخصصين   - أ

ومالئمتها لمتغير البحث في قياس  في العلوم التربوية والنفسية واالرشاد النفسي والقياس والتقويم , وذلك بهدف تقويم مدى صالحية الفقرات
 ما اعد لقياسه . 
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 صدق البناء:   -ب
:  1996صدق البناء يقصد به تحليل المقياس في ضوء المفهوم النفسي واستنادأ للخاصية المراد قياسها واالرتبا  بين جوانب المقياس )حبييب, 

تحقق هذا النوع من الصدق في المقياس الحالي عن طريق احتساب مؤشرات تمييز الفقرات  واستخراج العالقة االرتباطية بين   (ولقد307
 .االستباقيةالدرجة الكلية بدرجة الفقرة لمقياس  المواجهة 

 -: الثبات : تم حساب ثبات المقياس على طريقتين هما -2
( مرشدأ ومرشدتأ  تم اختيارهم 100لغرض استخراج الثبات  تم تطبيق المقياس على عينة الثبات البالغة ):    طريقة أعادة االختبار - أ

  عشوائيا  وبعد مرور أسبوعين من التطبيق األول تم تطبيق الثبات مرة ثانية على العينة نفسها  وتم حساب معامل االرتبا  بين التطبيقين
( إلى إن  1985( وهو معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار وهو معامل جيد إذ يشير عيسوي )  0,757إذ بلغ معامل االرتبا  فيها )   

 ( 58:1985( إذا أريد وصف األداة ذات ثبات مقبول )عيسوي ,0,90_  0,70معامل االرتبا  يجب إن يتراوح بين )
لثبات , وتعمل هذه الطريقة على حساب االرتبا  الداخلي :هي احد طرائق التجانس في حساب معامالت ا  طريقة الفاكرونباخ لالتساق -ب

بين درجات عينة الثبات على جميع فقرات المقياس ,ويوضح معامل الثبات المستخرج  بهذه الطريقة اتساق أداء الفرد من فقرة ألخرى إلى  
المقياس ) الداخلي بين فقرات  الطريقة )Cronbach,1951:298التجانس  الثبات بهذه  ( وهو معامل ثبات جيد 0,849(وقد بلغ معامل 

 ( معامل ثبات مقياس مهارة المواجهة بطريقتي إعادة االختبار والفاكرونباخ 5جدول ) ( يوضح ذلك .5,والجدول )
 لثبات بطريقة معامل أ المقياس 

 الفاكرونباخ  إعادة االختبار 

 0,849 0,757 المواجهة االستباقية 

 التطبيق النهائي :
( مرشدًا ومرشدة 200( فقرة على عينة البحث التي تألفت من )14قام الباحث بتطبيق مقياس )المواجهة االستباقية( المكون من )       

 تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مدارس تربية محافظة  ديالى كما وضح الباحث ألفراد العينة كيفية االجابة على المقياس .
 : الوسائل االحصائية

 ( وكاالتي :spssاستخدم الباحثان الوسائل االحصائية المناسبة في البحث الحالي باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي )    
 لعينة واحدة لتعرف على  المواجهة االستباقية.  t.testاالختبار التائي  -1
التائي   -2 المواجهة االستباقية تبعًا    t.testاالختبار  الفروق في  المقياس ولتعرف على  التميزية لفقرات  القوة  لعينتين مستقلتين الستخراج 

 لمتغيرات الجنس والخدمة . 
 معامل ارتبا  بيرسون : استعمل الستخراج عالقة الفرق  بالدرجة الكلية  للمقياس ومعامل الثبات للمقياس .  -3
 الستخراج  ثبات المقياس بطريقة االتساق الداخلي.  معادلة الفاكرونباخ : استعمل -4

 عرض النتائج ومناقشتها :
 التعرف الى المواجهة االستباقية لدى المرشدين التربويين في محافظة ديالى.  الهدف االول : 

( مرشد ومرشدة اذ بلغ المتوسط 200)من اجل تحقيق هذا الهدف ,طبق الباحث مقياس المواجهة االستباقية على أفراد عينة البحث البالغة  
( ولغرض معرفة داللة الفرق بينهما  35( بينما بلغ المتوسط الفرضي للمقياس )3,63( بانحراف معياري قدره )41,30الحسابي للعينة )

القيمة التائية الجدولية   ( وعند مقارنتها مع24,53( لعينة واحدة إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة )t-testتم استعمال االختبار التائي )
( ظهر إن عينة البحث تتميز المواجهة االستباقية باالستناد إلى الفرق بين 199( ودرجة حرية )0,05(عند مستوى داللة )1,96البالغة )

الى    لعينة واحدة للتعرفt-test ( نتائج االختبار التائي  6جدول )(.6المتوسط الحسابي والوسط الفرضي كما موضح في الجدول ) 
 المواجهة االستباقية لدى إفراد عينة البحث

حجم   المتغير
 العينة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

المتوسط 
 الفرضي 

القيمة  
التائية 

 المحسوبة

القمة  
التائية 

 الجدولية 

مستوى 
 الداللة
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المواجهة  
 االستباقية 

200 41,30 3,63 199 35 24,53 1,96 (0,05) 

 اناث(.   –الهدف الثاني : داللة الفرق في  المواجهة االستباقية لدى المرشدين التربويين في محافظة ديالى تبعًا لمتغير الجنس )ذكور  
 لتحقيق هذا الهدف  وإليجاد الفرق في  المواجهة االستباقية بين الذكور واالناث استخرج الباحث المتوسط الحسابي لعينة الذكور, اذ بلغ

( ,والختبار 3.70( بانحراف معياري قدره )41,05(, بينما بلغ المتوسط الحساب لعينة االناث )3,56( بانحراف معياري قدره )41,56)
( وهي اصغر 0,99( لعينتين مستقلتين ,اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة )T-testالفرق بين المتوسطين استخدم الباحث االختبار التائي )

( مما يدل على ال توجد  فروق ذات داللة  198( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة ) 1,96التائية الجدولية البالغة )من القيمة  
 ( يوضح ذلك. 7إحصائية في المواجهة االستباقية بين الذكور واالناث  والجدول ) 

 المواجهة االستباقية تبعًا لمتغير الجنس  ( لعينتين مستقلتين الختبار الفرق في T-test( نتائج أالختبار التائي  )7جدول )
 

المواجهة  
 االستباقية 

المتوسط  العينة  النوع 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري  

درجة 
 الحرية 

 مستوى الداللة  القيمة التائية

 0,05 الجدولية   المحسوبة     198 3,56 41,56 100 ذكور 

 1,96 0.99 3,70 41,05 100 اناث 
     سنوات(.6سنوات، أكثر من  6)اقل من الهدف الثالث: داللة الفرق في المواجهة االستباقية لدى المرشدين التربويين تبعًا لمتغير الخدمة 

( بينما  3,59( بانحراف معياري قدره )41,49( ,اذ بلغ )سنوات  6اقل من  لتحقيق هذا الهدف , استخرج الباحث المتوسط الحسابي لعينة )    
( , والختبار الفرق بين المتوسطين استخدم  3,68( بانحراف معياري قدره )41,12( اذ بلغ ) سنوات6أكثر من  غ المتوسط الحسابي لعينة )بل

( وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة  0,71( لعينتين مستقلتين ,اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة)T-testالباحث االختبار التائي )
( ,مما يدل ال يوجد  فروق ذات داللة إحصائية في المواجهة االستباقية تبعًا لمتغير 198( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة ) 1,96)

 ( يوضح ذلك .8الخدمة, والجدول)
 غير الخدمة ( لعينتين مستقلتين الختبار الفرق في المواجهة االستباقية تبعًا لمت T-test( نتائج  االختبار التائي  )8جدول )

 
 

المواجهة  
 االستباقية 

المتوسط  العينة  الخدمة   
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري  

درجة 
 الحرية 

 مستوى الداللة  القيمة التائية

  6اقل من 
 سنوات

 0,05 الجدولية   المحسوبة     198 3,59 41,49 100

أكثر من 

 سنوات6
100 41,12 3,68 0,71 1,96 

 :تفسير النتائج ومناقشتها: ثانيًا 
يتمتعون   ان المرشدين التربويين ,لديهم المواجهة االستباقية ويفسر هذا على إن المرشدين التربويين  يتضح من نتائج الهدف األول    

الخارجية وكذلك تحمل مسؤولية األحد العوامل  قبل  قبلهم وليس من  التي يتم تحديدها من  التحكم بمجرى حياتهم  اث والوقائع  بقدر من 
والمواقف ويتميزون بكونهم قادرين على تجميع المصادر واتخاذ الخطوات وتحشيد المصادر عند الحاجة, كما يتميزون بقدرتهم في التعرف 

 ان االفراد يستطيعون التخلص منعلى المشكالت التي تحدث في المستقبل واتخاذ تدابير ّفعالة للتعامل مع الموافق المجهدة قبل حدوثها
قدر كبير من التوتر قبل حدوثه وانهم ال يرون أنفسهم ضحايا للوضع وال يلومون شيئًا أو شخص آخر فهم يمتلكون كثيرًا من الموارد وهي  

ويتضح من نتائج الهدف الثاني ال المعلومات والدعم االجتماعي والعاطفي التي تساهم بشكـل إيجابي في بناء أساليب المواجهة االستباقية.
ويعزى سبب ذلك   فروقًا ذات داللة إحصائية في المواجهة االستباقية وفقًا لمتغير الجنس )ذكور ,إناث(, ويمكن تفسير هذه النتيجة إنيوجد  

ألن كل مرشد ومرشدة قبل الدخول في عملية االرشادية  قد جمع المعلومات عن المشكلة االتي تواجهه واستعد لها من خالل التخطيط اواًل  
ل للمشاكل التي قد تواجهه في المستقبل، كما أنهم  ال ينظرون إلى الضغو  أو اإلجهاد التي يوجهونها سواء كانت على  ووضع الحلو 

مستوى الدراسة أو الشخصي على أنها تهديد أو اذى او خسارة وانما ينظرون الى المواقف الضاغطة على انها تحدي والتي تدفعهم إلى  
الجهد واالستعدا المزيد من  المواجهة  بذل  بأسلوب  يتميزون  فهم  أو خلـق ظروف جديدة،  الحالية  الظروف  اجل تالفيها، وتحسين  د من 

 االستباقية النهم يعملون على تحشيد الموارد والمعلومات في التهيئة لمواجهة الحياة الضاغطة فهم يرسمون السيناريوهات النجاح والتوقع
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كما يتضح من نتائج  .((Green glass,1999:4ل مع المواقف واتخاذ الخطوات الوقائية  المشكالت المستقبلية والتخطيط لكيفية التعام
عن  الهدف الثالث انه ال توجد فروق بين المواجهة االستباقية وفقًا لمتغير الخدمة ويمكن تفسير هذا إن المرشدين الذين يعملون فترة تزيد  

دين ويكونوا عالقة ايجابية معهم تعمل على استمرار ونجاح العملية اإلرشادية  سنتين في العمل اإلرشادي يتأثر أسلوب معاملتهم للمسترش
( إن المرشد الذي لديه خبرة في اإلرشاد يستطيع إن يستعمل المواجهة  2002(في ابو عطية )  Kinas & Morrisأكد اوكهاس ومورس )

بان المرشد ذا الخبرة يكون أكثر توافقًا ومشاركة   Rogers(1964االستباقية بدرجة أكبر ويكون دوره فعال وايجابي وقد ذكر روجرز )
 وايجابية ونجاحًا في تكوين عالقات غير مشروطة مع المسترشدين ,كما انه يحقق نتائج أفضل . 

 -التوصيات : يف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث باالتي :
 ية إقامة ندوات و دورات توعوية  للمواجهة االستباقية للمرشدين التربويين من قبل وزارة التربية ,وتوضيح أهمية استعمال في حياتهم المهن -1
 ضرورة أن يقوم المرشد التربوي بزيارات ميدانية ومعايشة إلى مراكز االرشاد  النفسي وفي الجامعات . -2

 -رتح الباحث القيام بالدراسات االتية :املقرتحات : يف ضوء نتائج البحث يق
 إجراء دراسة مماثلة على المرشدين التربويين في المحافظات األخرى ومقارنتها مع نتائج الدراسة الحالية.  -1
 اجراء دراسة ارتباطية مع متغيرات أخرى مثل :) الثقة بالنفس، التفكير اإليجابي، مهارات الفعل، االنغماس الوظيفي(. -2

 :ربيةاملصادر الع
 . (.المقابلة في اإلرشاد النفسي ,عمان : دار المسيرة2015ابو اسعد ,احمد عبد اللطيف .) -1
 . ( .المهارات اإلرشادية , عمان : دار المسيرة2009أبو اسعد ,احمد عبد اللطيف .) -2

 ة والفنون .( .مهارات اإلرشاد النفسي وتطبيقاته, الدوحة : دار الثقاف2005المالكي ,موزة عبد هللا .)  -3
 (. كراس توجيهي في اإلرشاد التربوي , إعداد لجنة مختصة ,المديرية العامة للتعليم الثانوي: مديرية اإلرشاد التربوي 2002وزارة التربية .) -4
: (.االحتراق النفسي لدى المرشدين التربويين وعالقته ببعض المتغيرات ,رسالة ماجستير ,كلية التربية1995صالح, صالح مهدي.) -5

 الجامعة المستنصرية . 
 (. نظريا اإلرشاد النفسي والمعرفي واإلنساني ,عمان : األهلية. 2013عالء الدين ,جهاد محمود.) -6
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