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 التفكـري اإلجيابـي وعالقتـه أبساليب إدارة الضغـوط النفسيـة واملهنية لـدى معلمـي املـرحـلة االبتـدائيـة

 اجلامعة األمسرية داب /اآلكلية                                              عيادة مسعود سعيد عقوب  .د

 

 مقدمــــــــــــة :

ا تتألددددو  ومددددل ادددد   التاألدددد ،يعددددد التاألددددا األداة القيقيددددة الددددن يواريددددل صددددا ا  سددددا  مت دددداا  الع ددددر         

األمدر الد ي يسداعد ا  سدا  علدي تورييدل اليداة وتقددمسا ك دا يسداعد  ،، و ظرتدل ملدا لولدلمعتقدا  الارد، وميولدل

وبدل يسدتريا ا  سدا  السديررة والدتلألم علدي األمدو   ،علي لل كثا مل املشأل   وجتنب الألثدا مدل األاردا 

 وكل دددا كدددا  لددد ا التاألدددا  اابيددداأل كل دددا اسدددترام األودددراد واا دددة املعلدددم مدددل مواريسدددة كثدددااأل مدددل ،وتسددديالا ل دددالل

وكل دددا كدددا  لددد ا التاألدددا سدددلبياأل كل دددا  د      ،مترلبدددا  الع دددل الدددن يدددد تلدددو لدددديسم التدددوتر وال ددد   الناسددد 

 .التعامل ما ل ه ال  وط والتوتر أبساليب سرلية وااطئة

التاألدا ا اداي يشدد ل يدد ة املعلدم علددي الالكيدا و ا  تبداه    ريوا ددب القدوة يف كدل مددل املشدأللة و ي دداأل يف       

ك دا يشد ل  ي داأل   ،والقد ة علدي م دل املشداا والتواودو الناسد  ،القد ا  الن ميتلألسا كالقد ا  الناسية واملثابرة

والقد ة علدي الدتعلم وا سدتاادة مدل املوايد   ،يد ا  عقلية ترتب  أبساليب واسالاتيجيا  متنوعة لل املشأل  

وعدادة مددا  . ل تألدويل عدادا  ريديدددة يف ليداة املعلدمك دا يشد  ،واكتشدا  الادرا ا اابيدة يف املويدد  ،ال داطرة

يواريددل املعل دددا كثدددااأل مدددل مترلبدددا  الع دددل الدددن تلدددو التددوتر و مألدددا  لددد ه املترلبدددا     تلدددو لدددديسم  دددوم مدددل 

وصدد ا يددد يشددعر املعل ددو   لقلددو  ،التعاسددة اا ددة عندددما   تتددوور لددديسم املددوا د الألاويددة ملواريسددة لدد ه املترلبددا 

عد وة علدي كلدد أدد    املعل دا الدديل تعر دوا  ،مدا لددوق ي دو  يف  دا سدم ويلدة  قدتسم أب اسدسم ،وا لباط

ولألدل  لدرطم مدل    املسدتو    ،ل    الع ل وتدوتره لادالا  طويلدة يدد ميدرو  لدا يرلدو عليدل ا لدالاا الدو يا 

    هنددم يددد يواريسددو  لدد ه  ،اك ألدا  الع ددل   ددبلخ مسددة اا ددة  ملعل د  ،املرتاعدة مددل التددوتر وال دد   الناسدد 
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و لربددا عندددما  بددو   .ال دد وط عندددما ميتلألددو  مددوا د هن ددية ومسنيددة كاويددة ملواريسددة مترلبددا  الع ددل املتاايدددة

  ل ي يؤكو ل ك عل ا.ع لسم ا

ل دا وإ  ل ا لدي  ا  عألداا الألامدل للوايدا أل  املع ،و لرطم مل    األحباق التقليدية تناولخ معاانة املعلم    

أل  التاألا ا اداي يعتد   ،يشعرو    اعا   جتا ب سيألولوريية  اابية ك لد ترتب  برريقة تاألالم ا اابية

وتعايددا  ،ويعتدد  املدددال لتعددديل الالددة الوريدا يددة ،ال ددامل  عردداة القددد ة علددي التعامددل مددا ي ددا  اليدداة و  ما ددا

أل  لد ا لدي  مدل  ،ااي     ت ا ي عل سلبيا   واريسسدا يف لياتنداو  يعين التاألا ا  ،ال لة الناسية للارد

وبد لد يقدوا الادرد  لت ددي يدا ويبتعدد  ،ا اابية بل ينظر    سلبيا  و عية ويع ل علي تعديلسا    ا اابيدة

 .عل الر وخ لألوألا  السلبية

وسددد  متألندددل مدددل التعامدددل مدددا  ،املعلدددم التاألدددا ا اددداي مدددل السددد ا  ا اابيدددة الدددن يا دددل    يت ددد  صدددا       

وتدوعدددل مدددو معرودددة األسددداليب  ،املوايددد  ال دددعبة باعاليدددة  علدددي علدددي  دددعيد اليددداة الشن دددية والبيئيدددة والو يايدددة

ويف لدد ا ال دددد يقددو    ع دداد عبددد  ،ك ددا متألنددل مددل السدديررة علددي ال دد وط  ،ال ددليلة يف التعامددل مددا الرلبددة

(    األوددراد لتلاددو  يف تعددام  م مددا ال دد وط الياتيددة وبع ددسم  تاظددو  ب ددلتسم اجلسدد ية  2006الددر اا   

بين دددا  ،يف لدددا أددد الدددبعت األاددر  تددداا    املسددا دة ا ريت اعيدددة مددل يبدددل اآلاددريل ،وسدد مة  دا سدددم الناسدد 

سدة تلدد األلدداق ال داطرة وتادوا يدد  م علدي م لسدا ومواريستسدا وتقدا ياشل ويعجدا وينسدا  رادرو  يف مواري

  .مما يؤدي    ا  رراب اجلس   والناس  ،اا ا  راا م لسم

 ( 160 ،2009 ، حم د عبد الظالر الريب وسيد  محد

اا دة د ساليب الاعالة يف مواريستسا د وإ  تلد ال د وط ول ا وإ  ال  وط الناسية  كا مل تستندا األ          

د تتناىف وتتاايم وت ل ب البسا    مرللة مدل ا سدتناا  ا  اعدايل ولدو مدا يرلدو عليدل ال  وط يف جما  الع ل 

  ." النسد الناس " ال ي ي يب العاملا يف جما  اخلدما  ومنسا جما  التد ي 
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ليدث     البالثدة  درو ة  ريدراة حبدث للألشد  عدل الع يدة  ،الألشد  عندلول ا ما يسعي البلث الدايل      

وكلد أل  أاح ع لية التعليم  ،با التاألا ا ااي و دا ة ال  وط الناسية لد  معل   مرللة التعليم األساس 

التعلي يدة  ك وداملعلم لدو لجدر الااويدة يف الع ليدة الالبويدة  ،يتوي  علي العديد مل العنا ر  مهسا وريدود معلدم رييدد

 .ت لح ب  لل وتاسد باساده

 ،ال  وط الن تواريل املعل ا لرالل التعلديم املنتلادة ،ومل  لم التلد   الن تواريل تروير الوايا التعلي       

وب لد  ،ك ا  هنا   مة يا  ،وعلي الرطم مل    مسنة التعليم يد و اخ أبهنا : " ا املسل" ألهنا تسبو مجيا املسل

ياأل وونياأل و ا يياأل     هندا د   امل د  األساس  ال ي ميد املسل األار   لعنا ر البشرية املؤللة عل ياأل واريت اعتعت

  .مل  كثر املسل الن تعرض مو ايسا لل شأل   وتسبب توتراأل و  راأل  اسياأل يم مسنة التعليم د

 ( 11 ،2011 ،  ع ر هداين 

ا دددا ملنتلدد  السدددلوكيا  الددن يبدددديسا  تلددد  املعل ددا يف و يادددتسم  لوسددد     مددا ملسدددتل البالثددة مدددل م لظ   

 ،يثددا الا ددو  للويددو  والتلقددو مددل مددد  متا ددل وااددت   اسددتجا   املعل ددا لل وايدد  ال دداطرة ،املد سدد 

لدو بشدألل أل   ملواريسة يعين تر   و جتاو  املعلم املالتبا  السدلبية لل د وط و  ،وكياية مواريستسا والتعامل معسا

 و تبدين املعلدم  سداليب جتنبيدل  و لروبيدة ا سدلابية ودإ  املالتبدا  السدلبية تألدو   ، ما  كا  ااقخ املواريسة ،مؤيخ

 .مؤكدة ومل مت تألو   دا ة ال  وط مرلوبة

ومددل لنددا يتجلددي ا لت دداا لو ددوم لدد ا البلددث و لداوددل املست ددة بتقددد   طددا   ظددري وألددري لددو  التاألددا       

ومعروة مد  تواور ل ا الن   مل التاألا لد  معل   مرللة التعليم األساس  وع يتدل  دا ة ال د وط  ،ا ااي

    .الناسية
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 مشكلة البحث : 

األرينبية كد اسة  والد اسا  األحباق مل العديد لولل  ريريخ الن ايامة املو وعا  مل ا ااي التاألا       

 لناك    ي لظ بين ا(Peterson) (، ود اسة بالسو  Seligmanسليج ا   

البلوق والد اسا  العربيدة والليدة علدي لدد علدم البالثدة، ممدا ولدد لدد  البالثدة مدي أل  ريدراة حبدث لدو   يف يلة

م مل  اث  مل وسدة وبنداةة يف ليداة املعلد التاألا ا ااي، كلد املو وم اياا يف لياة كل ورد واا ة املعلم ملا لل

 ويف  لتل اجلسدية والعقلية ومستو   طاياتل و بداعل 

ليث    استنداا املعلم للتاألا ا ااي ي البل اخنااض يف مسدتو   القلدو واخلدو  مدل مواريسدة املشدأل   

 يدد جتعلسدم املعل دو ، يعيشدسا  و ي لظسدا  الدن الع دل بيئدة يف املتعدددة واملوايد  املثداا  ال داطرة، كلدد   

 وتألثدر اسدتثا  م يسدسل وبد لد جتعلسدم يلقدا، الدن الناسدية ال د وط لددوق يف كلدد ويت ثدل صدا،  يتدث رو 

الدو يا  بشدألل عداا، و لدا يتجداو  كلدد    ت يدبسم عدل الع دل،   دا سدم علدي كلدد يدنعأل  ويدد ا اعدا  م،

 وا سالاتيجيا  يتبعوهنا،الن  األساليب ا   مل ال  وط ي ه مواريستسم وطرا تعاملسم يف املعل و  ويتااو 

ولندا  شدا     د  التاألدا ا اداي يايدد مدل التقيديم الد ا    ال د وط يد ه  د اكسدم وكيايدة يسدتندموهنا، الدن

 لد ا ،ا ااي، ومل وعالية املعلم مو  د اك ريوا ب املوي  ال اط  والثقة يف لل املشأللة املسببة ل لد املويد 

وعليدل ا، يد والت ددي  دا ة ال د وط املعل دو  يتبعسدا الدن والردرا األسداليب علدي  التعدر   مهيدة البالثدة  د كدخ

اسدتلاا علدي البالثددة  ريدراة حبدث ميددداين للتعدر  علدي طبيعددة التاألدا ا اداي يف ع يتددل أبسداليب  دا ة ال دد وط 

  .الناسية يف  ل بعت املت اا  املرتبرة لعل   مرللة التعليم األساس 

 ومل ا   ما تقدا وث  مشأللة البلث الايل تتجل مو حماولة ا ريابة عل السؤا  الر يس  التايل :      

ما طبيعة الع ية بدا التاألدا ا اداي و سداليب  دا ة ال د وط الناسدية واملسنيدة لدد  معل د  مرللدة التعلديم       

 .األساس  ؟

 ريابة عل األسئلة الارعية التالية :ولإلريابة عل ل ا التساؤ  كا   بد مل ا    
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 ما مستو  التاألا ا ااي لد  معل   مرللة التعليم األساس  ؟ -1

 ما  لم  ساليب  دا ة ال  وط الناسية واملسنية لد  معل   مرللة التعليم األساس  ؟ -2

الناسدية واملسنيدة لدد  لل توريد ع ية ا تباطيل دالة  ل ا ياأل با التاألا ا اداي و  سداليب  دا ة ال د وط  -3

 معل   مرللة التعليم األساس  ؟

 لل توريد وروا دالة  ل ا ياأل يف مستو  التاألا ا ااي تعا  ملت ا اجلن  ؟ -4

 لل توريد وروا دالة  ل ا ياأل يف  ساليب  دا ة ال  وط الناسية واملسنية تعا  ملت ا اجلن  ؟ -5

 أهداف البحث :

 .ي لد  معل   مرللة التعليم األساس التعر  علي مستو  التاألا ا اا -1

 .الألش  عل  لم  ساليب  دا ة ال  وط الناسية واملسنية لد  معل   مرللة التعليم األساس  -2

الألشدد  عددل الع يددة بددا التاألددا ا ادداي و  سدداليب  دا ة ال دد وط الناسددية واملسنيددة لددد  معل دد  مرللددة  -3

 .التعليم األساس 

 .تاألا ا ااي الن تعا  ملت ا اجلن الألش  عل الاروا يف مستو  ال -4

 .الألش  عل الاروا يف  ساليب  دا ة ال  وط الناسية واملسنية الن تعا  ملت ا اجلن  -5

 أمهية البحث :

 اكتسب البلث الايل  مهيتل مل ا   التايل : 

والددديل يعددو   اوددداأل لامداأل مددل  واوددد  ،تنبدا  مهيددة البلدث تبعدداأل ألمهيدة الائددة الددن يسدتسدوسا ولدد  وئدة املعل ددا -1

لدد ا لمددل البالثددة    مداط لدد ه الائددة  لت دداا  ،تعقددد علديسم اآلمددا  والر ولددا  يف بندداة ا ت دا ،الالبيدة والتعلدديم

 .البالثا
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تأل ددل  مهيددة لدد ا البلددث  ي دداأل كو ددل يتندداو  مو ددوم التاألددا ا ادداي وكلددد لقلددة الد اسددا  الددن تناولددخ  -2

مقابل وورة الد اسا  املرتبرة  ملشدأل   الناسدية واجلوا دب  ،اابية يف سلوك الارد مل منظو   اس اجلوا ب ا 

(     سدددبة الد اسدددا  السدددلبية مقا  دددة Myers 2000وقدددد  هدددا   د اسدددة مددداير    ،السدددلبية يف الشن دددية

 ( 60 ،2009 ،سيد  محد  حم د عبد الظالر الريب و .                                (1:  17  اابية  

 ،وسدو سدر األداة العدايل ،تسلي  ال وة علي  مهية التاألا ا ااي يف  دا ة ال  وط الناسدية يف جمدا  الع دل -3

ولدو الباعددث علدي الت يددا والتلدرك مدو بيئددة ع دل  اابيددة  ،ولدو العن در األساسدد  يف لدل املشددأل   املستع دية

 . دة واعليتسم وهعو لم  لر اتلعب دو  مسم يف مسا  داة املعل ا و  

 مواريسدة يف املعل دو   و يسدتندمسا يتبعسدا الدن األسداليب علدي حماولتدل التعدر  مدل لد ا البلدث  مهيدة تنبدا -4

 ال د وط  دا ة علدي ويدد  م تعداملسم، مشدأل  م، وطريقدة وسدم و لتدايل لدديسم، واملسنيدة,الناسدية ال د وط

 .يا والت دي

وماالا   راة القل الالبوي و وادة املعلم وتاويده  سدالاتيجيا  متألندل مدل التعامدل صدا ا ة البالثة  مليدا   -5

 .وتو ياسا  اابياأل يف الوس  املد س 

ومدددل ن ا عألدداا ا  دددررا   السدددلبية  ،تددو  البالثدددة مددل عوايدددب ال دد وط الناسدددية ول الددا علدددي املعلددم -6

 .ناسيةلل علم علي  لة التل ي  العقلية والسلوكية وال

 لد ا وبناة للقة التوا ل وي ا با الد اسا  السابقة والبلوق ال لقة ليث يسسم ،  راة البلث العل   -7

يتعلدو  لتاألدا ا اداي و دا ة  وي دا الليدة اا دة الد اسدا  يف املوريدود الدنق  مدل ريا دب ت ريدة يف البلدث

 .ال  وط الناسية لد  املعل ا

 املعل دو  الدن يتبعسدا األسداليب  لدم علدي التعدر  اد   مدل البلدث  الد  تدا   مدل ا سدتاادة  مألا يدة -8

 تاعيدل علدي املددا ا و ؤسداة ملدد اة و اتلدة الار دة ألع دايم،  دا سدم   نداة  د وط مدل لدل يتعر دو  مدا ملواريسدة
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 ،املعل ددا وكيايددة تو ياسددا يف الوسددد  املد سدد  لددا  قددو التواوددو الناسددد  ا اابيددة لددد  األسدداليب وتن يددة

 .واملسين يم ،وا ريت اع 

 يف ا اابيدة لألسداليب وا سدالاتيجيا  املعل دا تبدين مدل ترودا  و تايدد يدد تربيقيدة جلوا دب ت دو    و دا -9

 .معسا التألي   و مواريستسا علي يتم مساعد م وب لد تواريسسم، الن ال  وط مواريسة

 مفاهيم البحث : 

ويددددنعأل   اابيدددداأل علددددي ت ددددرواتل اجتدددداه األهددددناا  ،لددددو الرريقددددة الددددن ياألددددر صددددا الشددددن  التفكــــري اإلجيــــا  :

ويسداعده  ،واكتشدا  يدواه الألامندة ،وسدلوكل ،ومشداعره ،ويرتق   لارد ويساعده علي اسدتث ا  عقلدل ،واأللداق

وتوريدل دا دم مدو اسدتنباط اللدو  أليدة مشدأللة مس دا   ،و لتدايل لدو ا ددماا  ليداة ،علي ت يا لياتل مو األو دل

 (2015،8 ،و  الر م.    النجا  وعبد الرؤ ومتشابألة العنا ر واملؤ را  ،كا خ معقدة

 لياتد علي للتث ا  "ال واع  عقلد"الباطل عقلد يد ة  ستندا  :أب ل  ي ا:ا ااي ويعر  التاألا         

 (  29 ،2003 ل مد  وواة م راي،  ومقيو رمالد، غبلو  علي تساعدك العامة برريقة

التاألدا، واجتداه  اداي يسداعد املعلدم يف  دا ة  يف متألامدل  سدلوب:أب دل ا اداي التاألدا البالثدة وتعدر         

 .ال  وط الن تواريسل يف حميرل املد س 

وتعرول البالثة  ريرا يا أب دل :الد ريدة الدن   دل عليسدا املعل دو  ريدراة  دا سدم علدي مقيداا التاألدا ا اداي        

     .املستندا يف ل ا البلث

 :الضغوط النفسية  أساليب إدارة

 وا جتداه ثالبالد  و  ظدر العدامل لوريسدة تبعداأل  ال د وط  دا ة ألسداليب حمددد تعري   ااد يف العل اة ااتل       

 :ل ه التعرياا  بعت   كر    وميألل  ليل، ينت   ال ي النظري
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( أبهنددا : طريقددة الاددرد يف  د اك ال دد وط الياتيددة وتاسددالا وتقيي سددا ومديددد 2001يعروسددا لشدداا عبددد      -

 .حبيث  قو مستو  مقبو  مل التواوو ما املواي  الن متوي تلد الظرو  ال اطرة ، سلوب تعاملل معسا

( أبهندددا : ع ليدددة متدددوي علدددي اسدددالاتيجيا  متعدددددة تواريدددل 2004ويعروسدددا حم دددد أيدددب ال دددبوة ورادددرو    -

ب ولدد ه ا سددتجا    مددا    تألددو  يف اجتدداه الوودداة بددبعت املرالدد ،اسددتجا   الاددرد للت دددي لل ويدد  ال دداط 

 حم ددد عبددد .املد كدة اخلا ددة  ملويدد  ال داط   و يف اجتدداه التنايدد  مددل املشداعر السددلبية الناجتددة عدل لدد ا املوي 

 ( 182 ،2009الرالر الريب، 

   َّدل علدي الادرد الد ي يد كدل املنبدل  بعداد  و اادت و ياتسدا أبهندا: ع ليدة (Spelperger) سبيل رير وير  -

 ( 8 ،2010 ، عبد   ال رييب.لل مسدد

  و يستندمسا الن  و الرريقة   ستجابة "  دا ة ال  وط تعر   ساليب وإ  البالثة سبو ما    واستناداأل       

 ."معسا التألي   و راث لا، مل الد  و منسا، ال اطرة للتنل  واأللداق املواي  مواريسة يف الارد يتبعسا

  دا ة علدي مقيداا  سداليب  دا سدم ريدراة املعل دو  عليسدا   دل الدن وتعروسدا البالثدة  ريرا يدا:  لد ريدة      

 .املستندا يف ل ا البلث ال  وط

 حدود البحث : 

الشدددسيد حم دددد  ،يتلددددد البلدددث الدددايل لعل ددد  مرللدددة التعلددديم األساسددد  لد سدددن    ددد ح الدددديل األيدددوي     

 (  2018 – 2017الشري  ( الاالة ال بالية للعاا الد اس   

 : د اسا  سابقة

ووي ددايل  عددرض أللددد سا  ،يامدخ البالثددة   طدد م علددي عددد مددل الد اسددا  السددابقة املتعلقددة لت داا  البلددث

 و مهسا مرتبة لسب التسلسل الامين  ريرا سا: 

 أواًل: دراسات تناولت التفكري اإلجيا  :
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 (Haveren ,2004د اسة لاوريل   -1

اداي يف التل ديل الد اسد  لدد  طلبدة اجلامعدة يف  دوة مت داا  بعنوا    ر مستو  التاألا السليب وا          

(طالددب وطالبددة 200ويددد ااتددا  البالددث لتلقيددو  لدددا  د اسددتل عينددة مألو ددة مددل   ،اجلددن  ومسددتو  التعلدديم

ويددد ا تسددخ الد اسددة       الرلبددة اجلددامعيا  ،مددل مسددتو    تلاددة ،ملتلقددا يف  لددد  اجلامعددا  األمريأليددة

 ،ة األو   و األااة وإ ل   وروا ريولرية بينسم مل ليث مستو  التاألا السليب والتاألا ا ادايسواة يف السن

بين ا   سر  النتدا   وريدود ودروا ريولريدة بدا مسدتو  التاألدا السدليب والتاألدا ا اداي يف مت دا اجلدن  ل دا  

 (2013،137،ة  براليم العبيدي عارا .الر ب ال كو   ك   سروا مستو   و ل علي التاألا ا ااي

  ( 2005 ) :  د طامن د اسة -2

 بعدت  دوة يف اجلامعدة لدد  طلبدة والسدليب ا اداي التاألدا مسدتو  علدي التعدر     الد اسدة لددوخ        

 مل مألو ة عينة البالث ااتا  وي ا ال رض ،والالبوية الدميوطراوية املت اا 

 التاألدا مقياا استندا التعلي ية، كرا طو  املاتولة منرقة القدا جبامعة ملتلقا طالبة و طالب ( 200) 

 :الد اسة  تا    لم مل وكا  .ال رض  عداده ي ا مت اجلامعة طلبة لد  والسليب ا ااي

 و ال كو ، مل ( 40.1 %)  سبتل ما منسم  وراد الد اسة مل ( 40.5 %)  سبة     -

 .مل ا انق             ( %59.3) 

 تعا  ملت اا  التل يل األكادمي ، ا ااي التاألا ااتبا  علي الر ب د ريا  با ريولرية وروا وريود  -

 .واألا األب تعليم مستو  األب، ع ل السألل، مألا 

  :(2006 د اسة  ماين سامل  -3

 لل  وط املعر ا  لد  الرالبا  ا ااي التاألا لتن ية برانم  واعلية مد  علي التعر     لدوخ          

 السدلوك ،  املعدريف، املعدريف الن دوكا يف  بعداد الادروا د لدة عدل والألشد  املعدريف، الن دوكا  دوة يف الناسدية
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 عينة علي ال اطرة الياة مواي  مقياا استندا وي ا ال رض التجرييب املنس  البالثة طبقخ ولقد ،الوريداين(

 .اآليل الاسب ت   ا ت اكلية  طالبا  مل طالبة ( 85 ) عددلا بلغ

 :الدا سة  تا    لم مل وكا 

  وة يف لل  وط الناسية املعر ا  الرالبا  لد  ا ااي التاألا تن ية يف ال انم  واعلية الد اسة   سر  -

 .املعريف الن وكا

 املعدريف :الث  دةلألبعداد   لنسدبة وكلدد والتجريبيدة، ال دابرة ا  وعدة بدا  ل دا ية د لدة كا  ودروا توريدد -

 .التجريبية ا  وعة ل ا  وكلد والوريداين، والسلوك 

 (:2015د اسة    النجا  وعبد الرةو  الر م   -4

لدددوخ    التعددر  علددي الع يددة بددا التاألددا ا ادداي وريددودة اليدداة لددد  العدداملا  ملؤسسددا  األلليددة         

 .للاوظا  طاة

ولتلقيدددو  لددددا  الد اسدددة مت تربيدددو  دا  الد اسدددة ومهدددا :  ،اسدددتندا البالثدددا  املدددنس  الو دددا  التلليلددد        

وتألو ددخ عينددة  ، عددداد البددالثا ،ومقيدداا ريددودة اليدداة ، عددداد : عبددد السددتا   بددراليم ،مقيدداا التاألددا ا ادداي 

(مدل 36  ،( مدل الد كو 64مدنسم   ،ظدا  طداة( ودرد مدل العداملا  ملؤسسدا  األلليدة للاو100الد اسة مدل  

 .ا انق

ويدد لظد  جمدا  الشدعو   لر دا  ،% 73و ها    تا   الد اسة    التاألا ا ااي ل ل علدي د ريدة         

  .%48.5بين ا جما  ا ا وة ا اابية علي املرتبة التاسعة واألاداة بد ريدة  ،% 84.1علي املرتبة األو  بد رية 

وملت دا  ،لد اسة    وروا يف مستو  التاألا ا اداي تعدود ملت دا الندوم ا ريت داع  ل دا  الد كو ك ا تو لخ ا

 .الدال ل ا    لاب الدال األكثر، وأل لاب اخل ة ل ا    لاب اخل ة  كثر مل مخ  سنوا 

 اثنياً : دراسات تناولت إدارة الضغوط النفسية :
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  ( 2003 ) :ليلي الشري  د اسة  -1

 )ب -  (الشن ية بن ر  وع يتسا الناس  ال    مواريسة  ساليب :الد اسة ا عنو 

 .والعامة والع بية القلبية اجلرالة  طباة لد 

 الن يستندمسا املواريسة علي  ساليب والتعر  الناس ، ال    د رية علي التعر     الد اسة لدوخ        

ال د وط   عدراض يد ا ال درض  يا  دة اسدتندا ويدد ،وطبيبدة طبيبداأل  ( 152 ) علدي الد اسدة  ريريدخ ويد األطباة،

(leatz) الشن ية  ر  الناسية، واستبا ة ال  وط مواريسة  ساليب واستبا ة.A-B  

 الشن دية و د  الناسد  ال د   د ريدة متوسد  يف  ل دا ية د لدة كا  ع يدة وريدود النتدا   و  سدر         

A،  اسدتندامسم    كلدد ويرريدا ،الناسد  ال د   مدل متوسدرة د ريدة لدديسم العيندة        ودراد  هدا   ك دا 

 .الاعالة واملواريسة املشأللة، لل    مثل  سلوب الناس  ال    مواريسة يف وعالة  ساليب

 .الع ل يف الناسية ال  وط  دا ة برام   عداد  رو ة    الد اسة ال خ ك ا

 : ( 2006 )  ريا مر  د اسة -2

 يف العدام   املسنيدة لدد  الناسدية ال د وط  دا ة مسدا ا  لتن يدة تدد ييب بدرانم  واعليدة :الد اسدة عندوا         

 .الت ريت مسنة

 عينة لد  املسنية ال  وط الناسية  دا ة مسا ا  لتن ية تد ييب – اس  برانم   عداد    الد اسة لدوخ        

 املقدايي  مدل عددداأل  التدد ييب ال انم       اوة استندمخ البالثة ويد ممر ة، ( 204 ) يوامسا امل ر ا  مل

مدا  التعامدل  سداليب مقيداا املسنيدة، الناسدية األعدراض ويا  دة املسنيدة، الناسدية م داد  ال د وط مقيداا :ولد 

  :منسا مل النتا   عدد    الد اسة تو لخ ويد .الناي ة اجل ل لتأل لة  وتر وااتبا  ال  وط،

 ال د وط ما التعامل  ساليب     كثر     ها   ك ا ،ال  وط مل متوسرا مستو  تعاين امل ر ا         

 وا كعدا ، ا ستسد ا ا ريت داع ، الددعم طلدب لدل املشدأللة، : لالتيدب لد  امل ر دا  يبدل مدل اسدتنداماأل 
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مسدا ا   تن يدة يف التدد ييب الد انم  واعليدة   بتدخ ك دا .الد ا  وا  شد ا  عل املشداعر، التعبا :استنداماأل  و يلسا

 .املسنية الناسية ال  وط  دا ة

 (:2010د اسة عبد   ال رييب   -3

 الدن املسنيدة ال د وط الناسدية ملواريسدة الع دا  يتبعسدا الدن األسداليب عدل الألشد     الد اسدة لددوخ        

 ملت داا  تعدا  ال د وط مواريسدة يف  سداليب  ل دا ياأل  دالدة ودروا لنداك كا دخ  كا مدا ومعرودة  ليسدا يتعر دو 

 .بدمشو القدا  رياا م نا ع ا  لد  الع ر اخل ة، سنوا  العل  ، املؤلل :الد اسة

 .العر ية العشوا ية  لرريقة ااتاوا عامل ( 200 ) علي الد اسة  ريريخ

 تو دلخ .يد ا ال درض البالدث  عدده الد ي الناسدية ال د وط مواريسدة  سداليب مقيداا البالدث طبدو ويدد   

 :التالية النتا      الد اسة

 .البلث عينة  وراد لد  السلبية األساليب مل استنداماأل   كثر ا اابية األساليب -

 .البلث عينة لد   وراد ال  وط مواريسة  ساليب يف والع ر التعلي  ، املؤلل با للتااعل   ر وريود -

    واللجدوة  املواريسدة والتلددي، ال د وط مواريسدة  سداليب اسدتنداا يف  ل دا ية د لدة كا  ودروا وريدود -

   ساسد ، العل د  لل ؤلدل تعدا  ا اابيدة الأللية لألساليب الد رية ويف لل شأللة( ا ااي التقييم  عادة الديل،

 املؤلدل ملت دا تعدا  السدلبية األسداليب اسدتنداا يف ودروا توريدد ومل.الثا ويدة محلة الشدسادة ل ا  وكلد اث وي(،

 .العل  

 ل دا  وكلدد اخلد ة، تعا  ملت ا الأللية الد رية وك لد مجيعسا، ا اابية األساليب استنداا يف وروا وريود -

 الألليدة والد ريدة ا  اعدايل التنادي   سدلوب يف اسدتنداا وكد لد ،)سدنوا  10 مدل   كثدر األكد  اخلد ة وئدة

 .األ  ر اخل ة ل ا  وئن وكلد السلبية، لألساليب
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 األسداليب يد ه الد ريدة الألليدة ويف مجيعسا، ا اابية األساليب استنداا يف  ل ا ية د لة كا  وروا وريود -

 التنادي   سدلوب اسدتنداا ويف سدنة(،50مدل  األك   كثدر الع ريدة الائدة ل دا  وكلدد الع در، ملت دا تعدا 

 .سنة( 50 -36 (سنة 35 - 20 األ  ر  الع ر وئن ل ا  وكلد السلبية، لألساليب الأللية والد رية ا  اعايل

 (:2011د اسة ع ر هداين   -4

 ملواريسدة املد سد  الوسد  يف املرللة ا بتدا ية معل و يستندمسا الن ا سالاتيجيا  علي لدوخ    التعر    

 .الناسية ال  وط

 العيندة بل دخ ليدث و يدة البدويرة مقاطعدا  مدل  تلادة مددا ا يف املعل دا مدل عينة علي الد اسة طبقخ       

 .استر عية ود اسة سابقة علي د اسا  اعت ادألا بناؤه مت استبيا  البالث طبو ويد ،معلم ومعل ة 68

 اد   لدد  املعل دا تو د  التوا دل، التجندب، :اسدالاتيجيا  وريدود الد اسدة عدل  تدا    سدار         

 طا وس  واألا ا، الديل علي التقليدي وا عت اد الن   اعت اد واملسا دة، الدعم املشأللة، لل اسالاتيجيا 

 .العا لية الالة اجلن ، السل، :الاردية اخل ا   ووو ا سالاتيجيتا لاتا تو   ك ا .مو اة

يت دددح مدددل اددد   الد اسدددا  السدددابقة      دددل توريدددد العديدددد مدددل ا سدددالاتيجيا  واألسددداليب الدددن يتبعسدددا        

 .واا ة الناجتة عل  رو  الع ل واخل ة ،األوراد  دا ة ال  وط الناسية الن يتعر و   ليسا

الك يف اسدتندامسا األودراد و  لظ مل ا   عرض  تا   الد اسا  السابقة     كثدر األسداليب الدن اهد       

طددا    لندداك تباينددا يف اسددتنداا األوددراد  يدد ه  .للتعامددل مددا  دد وطسم الناسددية لدد  :  سددلوب لددل املشددأل  

   .ويد يرريا كلد    اات    دوا  الد اسا  وك لد العينا  الن طبقخ عليسا تلد األدوا  ،األساليب

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :

 ة البالثة مل الد اسا  السابقة يف : استااد

 .ااتيا  هن  البلث ولو املنس  الو ا  -
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 .ا ط م علي امل اد  واملراريا املنتلاة الن تتناسب ما البلث الايل -

 .تألويل وألرة  ع و و وسا عل مو وم البلث -

 .مديد املت اا  املناسبة للبلث -

 .ااتيا   دوا  البلث -

 منهج البحث وإجراءاته :

 ك يتناو  د اسة  لداق و والر ومما سا  يا  ة  ،: استندمخ البالثة املنس  الو ا  التلليل  البحث منهج

ك ددا لدد  دو  تدددال البالددث يف جمر  ددا ويسددتريا البالددث    يتااعددل معسددا   ،موريددودة متالددة للد اسددة والقيدداا

 .وي اسا و للسا

 –م األساسد  يف مد سدن   د ح الدديل األيدوي جمت ا البلث : تألو  جمت ا البلدث مدل معل د  مرللدة التعلدي

( معلددم 68( والددي بلدغ عدددلم  2018 - 2017الشدسيد حم دد الشدري ( الادالة ال دبالية، للعداا الد اسد   

 .و ظرا ل  ر ا ت ا ير   البالثة د استل  لألامل ،( معلم16  ،(معل ة52ومعل ة  

 أدوات البحث :

( وقدرة مو عدة علدي سدبعة 79يتألو  املقيداا مدل    عداد : عبد الستا   براليم  واًل : مقياس التفكري اإلجيا  :أ

  بعاد ل  :

 (9-1التويعا  ا اابية والتااؤ  ويش ل الاقرا  مل   -

 (20-10لب التعلم والتاتح املعريف ال ل  ويش ل الاقرا    -

 (32 - 21الشعو  العاا  لر ا ويش ل الاقرا    -

 (44 - 33عل اآلاريل ويش ل الاقرا   التقبل ا ااي ل ات    -

 (54 - 45ال كاة الوريداين ويش ل الاقرا    -
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 (71 - 55تقبل طا مشروط لل ا  ويش ل الاقرا    -

 (79 - 72تقبل املسئولية ا ريت اعية ويش ل الاقرا    -

للتثكدد مدل  د لية يامخ البالثة  ا ام املقياا للد اسة ا ستر عية و عدادة تربيقدل علدي البيئدة الليبيدة      

  .املقياا للتربيو

 الدراســـة االستطـــالعيــة : 

( معلم ومعل ة ومت ااتيا لم برريقة عشوا ية، وبعد تربيو املقياا  30مت تربيو املقياا علي عينة يوامسا        

يف ييدداا  تبددا و ددوح عبددا ا  املقيدداا مددل يبددل املالو ددا وكدد لد اسددتااد  البالثددة مددل العينددة ا سددتر عية

 اخل ا   السيألو مالية لل قياا ول  كالتايل: 

 صدق املقياس : 

 ال دا الظالري :  -1

يامخ البالثة بعرض ل ا املقياا علي جم وعة مل الأل ا، وكلد لتلقيو األلدا  التالية : الألم        

ويد يامخ  ،الألم علي   لية الاقرا  –الألم علي  ياطة الاقرا  وو ولسا  –علي م  و  الاقرا  

  .رة لو  الل ةالبالثة  داا  التعدي   املتاو عليسا والن كا خ  تت ثل يف تعدي   بسي

 ا تساا الداال  لل قياا :-2

مت لساب ا تساا الداال  عل طريو لسداب معدام   ا  تبداط بدا الد ريدة الألليدة لألدل بعدد والد ريدة       

 .الأللية  لل قياا واجلدو  التايل يو ح ا تساا الداال  لل قياا

 ( 1اجلدو   يم  

 .التاألا ا ااي وجم وم األبعاديو ح معام   ا  تباط با  بعاد مقياا 

 مستو  الد لة معامل ا  تباط األبعاد
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 0.01دالة عند مستو   0.802** التويعا  ا اابية والتااؤ 

 0.01دالة عند مستو   0.850** لب التعلم والتاتح املعريف ال ل 

 0.01دالة عند مستو   0.851** الشعو  العاا  لر ا

 0.01دالة عند مستو   0.726** ل ات   عل اآلاريلالتقبل ا ااي 

 0.01دالة عند مستو   0.643** ال كاة الوريداين

 0.01دالة عند مستو   0.651** تقبل طا مشروط لل ا 

 0.01دالة عند مستو    0.608** تقبل املسئولية ا ريت اعية

 (0.01**ا  تباطا  دالة  ل ا يا عند مستو  د لة  

يت دح مدل اجلددو  السددابو    مجيدا األبعداد املألو ددة ملقيداا التاألدا ا ادداي تدرتب  ا تباطداأل موريبدداأل وكا           

  .د لة  ل ا ية ما الد رية الأللية لل قياا ول ا يد  علي اتساا املقياا وجتا   مجيا  بعاده

 ثبات املقياس : 

 لااكرو بددداخ وكلدددد للد ريدددة الألليدددة لل قيددداا واجلددددو  التدددايل يامدددخ البالثدددة حبسددداب الثبدددا   سدددتنداا معامدددل 

 يو ح كلد:

 ( 2ريدو   يم  

 ا ااي التاألا يو ح معامل الثبا  ملقياا

  لاا التاألا ا ااي

 0.94 الد رية الأللية 

  .يت ح مل اجلدو  السابو    د رية الثبا  مرتاعة وتعأل   با  املقياا

 ال  وط الناسية واملسنية : اث ياأل : مقياا  ساليب  دا ة

  عداد : هداين ع ر  
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 ( وقرة تو عخ علي ستة  بعاد كالتايل :35يتألو  مل  

 .( بنود8بعد الت ركا لو  املشأللة يش ل مثا    -

  .بنود (7 ) سبعة بعد الدعم واملسا دة يش ل -

 .بنود (5 ) مخسة بعد التجنب  و ا  سلاب يش ل -

  .بنود (4 )   بعة بعد اسالاتيجيا  التوا ل يش ل -

  .بنود (7 ) سبعة بعد اسالاتيجيا  اعت اد الن   التقليدي يش ل -

  .بنود (4 )   بعة بعد الديل واألا ا يش ل -

 :   البنود متيا  املرابقة  اتيا ا  اخل اس  ليألر  سلم مد ا( ولسب

 : لالتيب ول   اابية، بنود -

 .( بند25( ا  وم  35 – 31 ،24 - 21 ،17 ،15 -1           

 ( 1 ،2 ،3،  4 ،5  :يل  ك ا اليسا     الي ا مل د ريا ا وو عخ

 ول   لالتيب ك ا يل :  ،بنود سلبية -

 .( وقرا 10( ا  وم   30 – 25 ،20 – 18 ،16  

 (5 ،4 ،3 ،2 ،1   :و عخ د ريا ا مل الي ا    اليسا  ك ا يل 

املقيداا للد اسدة ا سدتر عية و عدادة تربيقدل علدي البيئدة الليبيدة للتثكدد مدل  د لية يامخ البالثة  ا دام     

  .املقياا للتربيو

 الدراســـة االستطـــالعيــة : 
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( معلدددم ومعل دددة ومت ااتيدددا لم برريقدددة عشدددوا ية، وبعدددد تربيدددو  30مت تربيدددو املقيددداا علدددي عيندددة يوامسدددا          

املقيدداا تبددا و ددوح عبددا ا  املقيدداا مددل يبددل املالو ددا وكدد لد اسددتااد  البالثددة مددل العينددة ا سددتر عية يف 

 يياا اخل ا   السيألومالية لل قياا : 

 ا :ا تساا الداال  لل قيا-2

مت لساب ا تساا الداال  عل طريو لسداب معدام   ا  تبداط بدا الد ريدة الألليدة لألدل بعدد والد ريدة       

  .الأللية  لل قياا واجلدو  التايل يو ح ا تساا الداال  لل قياا

 ( 3اجلدو   يم  

 .وجم وم األبعاديو ح معام   ا  تباط با  بعاد مقياا  ساليب  دا ة ال  وط الناسية واملسنية 

 مستو  الد لة معامل ا  تباط األبعدددددددددددداد

 0.01دالة عند مستو   0.659** الت ددددددددددركا

 0.01دالة عند مستو   0.670** الدعددددم واملسدددددددددددا دة

 0.01دالة عند مستو   0.636** التجندب  و ا  سلدددددداب

 0.01دالة عند مستو   0.650** اسالاتيجيا  التوا ل

 0.01دالة عند مستو   0.409** اسالاتيجيا  اعت اد الن   التقليدي

 0.01دالة عند مستو   0.653** الديل واألادددددددددددددددد ا

 (0.01**ا  تباطا  دالة  ل ا يا عند مستو  د لة  

يت ددح مددل اجلدددو  السددابو    مجيددا األبعدداد املألو ددة ملقيدداا  دا ة ال دد وط الناسددية واملسنيددة تددرتب  ا تباطدداأل        

  .موريباأل وكا  د لة  ل ا ية ما الد رية الأللية لل قياا ول ا يد  علي اتساا املقياا وجتا   مجيا  بعاده

  با  املقياا : 

يامخ البالثة حبساب الثبا   ستنداا معامل  لااكرو باخ وكلد للد ريدة الألليدة لل قيداا و بعداده واجلددو      

  .التايل يو ح كلد
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 ( 4ريدو   يم  

 يو ح معامل الثبا  لل قياا

  لاا  دا ة ال  وط الناسية

 0.934 الد رية الأللية 

 .يت ح مل اجلدو  السابو    د رية الثبا  مرتاعة وتعأل   با  املقياا        

 االساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث : -

  .معامل  ل  كرو ياخ لساب  با  املقياا -1

 ،للتعددر  علددي مسددتو  التاألددا ا ادداي ،والنسددبة املئويددة ،وا مددرا  املعيددا ي ،اسددتنداا املتوسدد  السدداي -2

 .و ساليب  دا ة ال  وط الناسية واملسنية

 .معامل ا  تياط باسو  للتعر  علي طبيعة الع ية با التاألا ا ااي و دا ة ال  وط الناسية -3

  .( للتعر  علي د لة الارا با متوسرا  ال كو  وا انق (t.testاستنداا ااتبا     -4

 نتائج الدراسة ومناقشتها : 

  تا جل : التساؤ  األو  و  – 1

 ما مستو  التاألا ا ااي لد  معل   مرللة التعليم األساس  ؟ -

النسدددبة املئويدددة (  –وا مدددرا  املعيدددا ي  –لإلريابدددة عدددل لددد ا التسددداؤ  اسدددتندمخ البالثدددة   املتوسددد  السددداي 

ويامخ البالثة بتلديد مستو  الت ألل املرلوب الو و   ليل ولتلديد مستوي الت ألل مت مديدد د ريدة يردا  و 

%( ن لسدداب النسددبة املئويددة لل بلددو ا الدد يل و ددلوا لد ريددة القرددا ويو ددح اجلدددو   80حمددد للددت ألل ولدد   

 ا ل ا ية :التايل النتا   الن  سار  عنسا املعاجلة 

 ( 5اجلدو   

 املتوسرا  السابية و ا مراوا  املعيا ية ل ستجابة ملقياا التاألا ا ااي و بعاده الارعية يو ح
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املتوسدددددددددددددددددددد    بعاد املقياا

 الساي

ا مددددددددددددرا  

 املعيا ي

النسايددددددددددددددددة 

 العظ  

متألدددددددل /    النسبة املئوية

 متألل

 متألل % 88.8 18 2.41 15.99 التويعا  ا اابية والتااؤ 

 متألل % 81 24 2.60 19.49 والتاتح املعريف ال ل لب التعلم 

 متألل % 83.4 26 3.06 21.69 الشعو  العاا  لر ا

 متألل % 80.76 26 2.58 21 التقبل ا ااي ل ات   عل اآلاريل

   متألل % 64.32 28 2.23 18.01 ال كاة الوريداين

 متألل % 84.06 34 3.47 28.58 تقبل طا مشروط لل ا 

 متألل % 86.56 16 1.79 13.85 املسئولية ا ريت اعيةتقبل 

 متألل % 86.63 160 13.40 138.61 الد رية الأللية لل قياا

 مددا  الدد  متألددل(  ،% ويايددد عنسددا ولدد  ي دية اعتبا يددة وا ويددة يف الويددخ كاتدلcut-off percent )80يشدا  مددا  الددت ألل(    الو دو     النسددبة املئويددة للقرددا  *

 .لو عدا الو و     النسبة املئوية للقرا
يت ددح مددل ادد   اجلدددو  السددابو أب  لندداك تبددايل يف مسددتو  املعل ددا واملعل ددا  علددي  بعدداد مقيدداا          

وامراوددل املعيددا ي    15.99التاألددا ا ادداي ليددث تشددا النتيجددة       متوسدد  بعددد  التويعددا  ا اابيددة(   

بين دددا  ،2.60وامراودددل املعيدددا ي    19.49ومتوسددد  بعدددد  لدددب الدددتعلم والتادددتح املعدددريف ال دددل (    ،2.41

التقبددل ا ادداي  مددا متوسدد  بعددد   ،3.06وامراوددل املعيددا ي    21.69متوسدد  بعددد  الشددعو  العدداا  لر ددا(   

وامراول  18.01(  الوريداينال كاة ومتوس  بعد   ،2.58وامراول املعيا ي    21(  ل ات   عل اآلاريل

، وكدد لد 3.47وامراوددل املعيددا ي    28.58(  تقبل طددا مشددروط للدد ا ومتوسدد  بعددد  ،2.23املعيددا ي   

الد ريدددة الألليدددة  مدددا  لنسدددبة ملتوسددد    ،1.79وامراودددل  13.85(   تقبدددل املسدددئولية ا ريت اعيدددةمتوسددد  بعدددد  

و لنظدددر    اجلددددو  يت دددح    النسدددبة املئويدددة ألبعددداد  ،13.40وا مدددرا  املعيدددا ي    138.61(   لل قيددداا

 ،الشدعو  العداا  لر دا ،مقياا التاألا ا ااي التويعا  ا اابية والتاداؤ ، لدب الدتعلم والتادتح املعدريف ال دل 
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تقبدل املسدئولية ا ريت اعيدة( علدي التدوايل لد   ،تقبل طا مشدروط للد ا  ،التقبل ا ااي ل ات   عل اآلاريل

 مدددا الد ريدددة الألليدددة لل قيددداا  ،%( 86.56 ،% %84.06،  %80.76،  %83.4،  %81،  88.8 

%( ومعددددا لدددد ا    النسددددب املئويددددة و ددددلخ    لددددد الددددت ألل ألهنددددا وايددددخ  سددددبة لددددد القرددددا  86.63وسدددد   

  .%(  كا جتاو ان عل لد الأل ا     لد القرا80 

 علدي الادرد تسداعد وسد  القيقيدة م دد ا للسدعادة تعدد والسدلوك التاألدا يف ا اابيدة البالثدة    وتدر         

    ا  سا  وسيلة و ال عاب مواريسة علي وتعينل لناسل لدواأل   دد    مل ومتألنل اآلاريل ما ا ااي التااعل

 .واملقاومة وال  ود يوتل هل 

 التساؤ  الثاين و تا جل : -2 

 واملسنية لد  معل   مرللة التعليم األساس  ؟ما  لم  ساليب  دا ة ال  وط الناسية 

النسدددبة املئويدددة (  –وا مدددرا  املعيدددا ي  –لإلريابدددة عدددل لددد ا التسددداؤ  اسدددتندمخ البالثدددة   املتوسددد  السددداي 

 ا ل ا ية :ويو ح اجلدو  التايل النتا   الن  سار  عنسا املعاجلة 

 ( 6اجلدو   

 املعيا ية ل ستجابة ملقياا  ساليب  دا ة ال  وط الناسية واملسنية و بعاده الارعيةيو ح املتوسرا  السابية و ا مراوا  

املتوسدددددددددددددددد    بعاد املقياا

 الساي

ا مددددددددددددرا  

 املعيا ي

النسايددددددددددددددددة 

 العظ  

النسدددددددددددددددددددددددددددددبة 

 املئوية

متألددددددددددل /   

 متألل

   متألل %79.38 40 4.95 31.75 الت ركدددددا

   متألل % 65.7 40 5.33 26.28 واملسددددددددددددا دةالدعدددددددددددددددددم 

   متألل 75.69 27 3.84 16.06 التجنب  و ا  سلاب

   متألل 77.58 26 3.69 15.01 اسالاتيجيا  التوا ل

   متألل 59.48 32 4.03 18.73 اسالاتيجيا  اعت اد الن   التقليدي
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   متألل 47.64 36 3.51 17.15 الديل واألا ا

 متألل 81.16 154 12.96 124.99 الد رية الأللية لل قياا

الدددددعم  –   النسددددب املئويددددة ألبعدددداد مقيدددداا  سدددداليب  دا ة ال دددد وط  الت ركددددا يت ددددح مددددل اجلدددددو  السددددابو     

الددديل واألادد ا(  –اعت دداد الددن   التقليدددي  –اسددالاتيجيا  التوا ددل  –التجنددب  و ا  سددلاب  –واملسددا دة 

(  مل تددرا    مسددتو  47.64 – 59.68 – 77.58 – 75.69 – 65.7 – 79.38 علددي التددوايل لدد  

 مددا  ،   ي  هنددا تقددا يف مسددتو  الدد  متألددل (الددت ألل  و ا تقددا  أل  مجيعسددا  يددل مددل النسددبة املئويددة لددد القرددا  

 سداليب  ( ومعدا لد ا    مسدتو 81.16الد رية الأللية ملقياا  ساليب  دا ة ال د وط الناسدية واملسنيدة  وسد   

( كا جتدداو ان عددل لددد %80 دا ة ال دد وط الناسددية واملسنيددة و ددل    لددد الددت ألل أل ددل ودداا  سددبة لددد القرددا  

 .   ي  هنا تقا يف مستو  الت ألل (الأل ا     لد القرا

 لنظددر    اجلدددو  السددابو يت ددح    الاددروا بددا املعل ددا  علددي  بعدداد مقيدداا  سدداليب  دا ة ال دد وط         

(  ي   ل يد تألدو  لنداك %80سية  مل ترا    مستو  الت ألل وا تقا  أل ل مل ي ل     سبة لد القرا  النا

وكد لد أدد  ،بعت ال عو   الن مدو  دو   دا ة ال د وط بشدألل اتا لدديسم علدي كدل بعدد مدل  بعداد املقيداا

ريا  لددا يعددين وريددود تباعددد بددا وتددد  علددي وريددود تشددتخ يف الددد   ،   يي ددة ا مددرا  املعيددا ي بعيدددة عددل ال ددار

 تو ياسدا لتلد   تلادة،  بعداد (  (6وودو اسدالاتيجيا  توريدد ليدث ،املعل دا يف  سداليب  دا ة ال د وط

املعل ا وسنداك معل دا يواريسدو  ال د وط املسنيدة والناسدية  لد  )الاروا الاردية ( الاردية ا ا  سم  ات  

ومددل مت وسندداك وددروا ورديددة كبدداة بددا املعل ددا  ،و معل ددا يواريسددو  ال دد وط أبسدداليب سددلبية ،أبسدداليب  اابيددة

داادددل املد سدددة يف مسدددتو   سددداليب  دا ة ال ددد وط املسنيدددة والناسدددية ولددد ا يعدددين    بعدددت املعل دددا يدددد يتدددث رو  

والدبعت اآلادر  ،معسدا لوالتعامد الع دل مترلبا  و د وط لاسم حبارية  ل عو   الن تواريسسم   ناة الع ل وسم

  .مل يتث ر ويد يرريا السبب    طريقة التاألا لد  كل منسم



 املؤمتر الدويل للتعليم يف ليبيا

23 
 

 ما علدي مسدتو  الد ريدة الألليدة لل قيداا وقدد و دل املعل دو     لدد الدت ألل يف  دا ة ال د وط الناسدية        

  و  ليسدا، يتعر دو  الدن ال د وط مواريسدة يف األسداليب مثدل لد ه وواعلية أبمهية املعل ا معروة    كلد ويرريا

 علدي ال د وط للت لدب  ست را  األساليب ل ه مثل استنداا يا لو  وسم و لتايل والتألي  معسا، منسا، الد

 مل ةمتسا ال  وط ما التعامل سلوكسم يف مل رياةاأل  األساليب ل ه   بلخ و لا كلد،    الارية دعخ كل ا

 .و اث ه ال    لدة تاي  يف

 التساؤ  الثالث و تا جل : -3

لل توريد ع ية ا تباطيل دالة  ل ا ياأل با مستو  التاألا ا ااي و ساليب  دا ة ال  وط الناسدية واملسنيدة     

لددددد  معل دددد  مرللددددة التعلدددديم األساسدددد  ؟  و لإلريابددددة عددددل لدددد ا السددددؤا  اسددددتندمخ البالثددددة معامددددل ا  تبدددداط 

 النتا   الن  سار  عنسا املعاجلة ا ل ا ية : باسو ( ويو ح اجلدو  التايل 
 ( 7ريدو   يم   

  دا ة ال  وط          

 التاألا ا ااي

 

 الت ركا

الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعم 

 واملسا دة

التجندددددددددددددددددددددددب  و 

 ا  سلاب

اسددددالاتيجيا  

 التوا ل

اعت دددددداد الددددددن   

 التقليدي

الددددددددددددددددددددددددددددددددديل 

 واألا ا

الد ريدددددة الألليدددددة 

 ملقياا

 0.407** 0.283* 0.045 0.283* 0.051 0.300* 0.274* التويعا  ا اابية والتااؤ 

لدددب الدددتعلم والتادددتح املعدددريف 

 ال ل 

*0.274 **0.401 -0.089 **0.337 0.037 0.167 **0.395 

 0.372** 0.264* 0.024 0.203 0.028- 0.331** 0.321** الشعو  العاا  لر ا

التقبددددل ا ادددداي ل اددددت   

 عل اآلاريل

0.152 *0.292 -0.052 **0.344 0.051 0.05 *0.259 

 0.164 0.043 0.037 0.176 0.069- 0.113 0.228 ال كاة الوريداين



 املؤمتر الدويل للتعليم يف ليبيا

24 
 

يو ح معام   ا  تباط بدا مسدتو  التاألدا ا اداي و  سداليب  دا ة ال د وط الناسدية واملسنيدة علدي الد ريدة الألليدة لل قياسدا  

 و بعادمها الارعية

  .(0.01** دالدددددددددددة عند مستو   

 .(0.05*دالدددددددددددة عند مستو    

يت ح مدل اجلددو  السدابو    الع يدة ا  تباطيدة بدا بعدد  التويعدا  ا اابيدة والتاداؤ ( و بعداد مقيداا           

اعت داد الددن   التقليددي( مننا ددة ريدداأل وسدد  اخنا دخ عددل  - سداليب  دا ة ال دد وط  التجندب  و ا  سددلاب 

ويت ح كد لد  ،(0.045 – 0.051التوايل  مستو  الد لة ا ل ا ية ليث بل خ معام   ا  تباط علي 

 –( بدا التويعدا  ا اابيدة والتاداؤ  واألبعداد  الت ركدا 0.05وريود ع يدة ا تباطيدة دالدة  ل دا ياأل عندد مسدتو   

الددديل واألادد ا ( ليددث بل ددخ معددام   ا  تبدداط علددي التددوايل  –اسددالاتيجيا  التوا ددل  –الدددعم واملسددا دة 

ك دددددا توريددددددد ع يددددددة ا تباطيددددددة دالدددددة  ل ددددددا ياأل عنددددددد مسددددددتو    ،(0.283- 0.283 – 0.300 – 0.274 

  .(0.407( با التويعا  ا اابية والد رية الأللية لل قياا  ساليب  دا ة ال  وط يد لا  0.01 

ك ددا يت ددح مددل اجلدددو  السددابو  ي دداأل عدددا وريددود ع يددة ا تباطيددة دالددة  ل ددا ياأل بددا بعددد  لددب الددتعلم          

اعت دددداد الددددن    –ريف ال ددددل ( و بعدددداد مقيدددداا  سدددداليب  دا ة ال دددد وط  التجنددددب  و ا  سددددلاب والتاددددتح املعدددد

( 0.167 – 0.037 – 0.089الديل واألا ا( ليث كا خ معام   ا  تباط علي التوايل   –التقليدي 

سدالاتيجيا  التوا دل( ا –الدعم واملسدا دة  –بين ا توريد ع ية ا تباطية دالة  ل ا ياأل بينل وبا األبعاد  الت ركا 

(، كد لد وريدود ع يدة ا تباطيدة 0.337 – 0.401 – 0.274ليث بل خ معام   ا  تباط علي التوايل  

 .(0.407دالة ما الد رية الأللية ملقياا  ساليب  دا ة ال  وط يد لا 

 0.349** 0.220 0.021 0.405** 0.243-* 0.337** 0.263* تقبل طا مشروط لل ا  

 0.231 0.256* 0.184 0.283* 0.109- 0.254* 0.172 تقبل املسئولية ا ريت اعية

 0.433** 0.247* 0.025 0.401** 0.114- 0.403** 0.333** الد رية الأللية لل قياا
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 الشدعو  العداا ويت ح مل اجلدو  السابو ك لد عدا وريود ع ية ا تباطية كا  د لة  ل ا ية با بعد        

اعت ددداد  -واسدددالاتيجيا  التوا دددل  – لر دددا( و بعددداد مقيددداا  سددداليب  دا ة ال ددد وط  التجندددب  و ا  سدددلاب 

ويت ددح   ،(0.024 – 0.203 – 0.028-الددن   التقليدددي(ليث كا ددخ معددام   ا  تبدداط علددي التددوايل  

 –الدددعم واملسدداعدة  –بعدداد  الت ركددا كدد لد وريددود ع يددة ا تباطيددة دالددة  ل ددا ياأل بددا بعددد الشددعو   لر ددا واأل

ك دا توريدد   ،(0.264 – 0.331 – 0.321الديل واألا ا( ليث بل خ معام   ا  تباط علي التوايل  

( با بعد الشعو   لر ا والد رية الأللية ملقياا  ساليب  دا ة 0.01ع ية ا تباطية دالة  ل ا ياأل عند مستو   

 .(0.372ال  وط يد لا  

وكددد لد  لنسدددبة لبعدددد  التقبدددل ا اددداي ل ادددت   عدددل اآلادددريل( وقدددد   سدددر  النتدددا   وريدددود ع يدددة           

اسدالاتيجيا  التوا دل  –ا تباطية دالة  ل ا ياأل بينل وبا  بعداد مقيداا  سداليب  دا ة ال د وط  الددعم واملسدا دة 

(،  مددا 0.259 – 0.344 – 0.292والد ريددة الألليددة لل قيدداا( بل ددخ معددام   ا  تبدداط علددي التددوايل   –

 .بقية األبعاد ولم تألو  لناك ع ية ا تباطية دالة بينسا وبا ل ا البعد ليث كا خ معام   ا  تباط مننا ة

 مددا  لنسددبة لبعددد  الدد كاة الوريددداين( وقددد   سددر  النتددا   عدددا وريددود ع يددة ا تباطيددة دالددة  ل ددا ياأل مددا        

 . دا ة ال  وط  و بعاده الارعيةالد رية الأللية ملقياا  ساليب 

ك ا تشا النتا      وريود ع ية ا تباطية دالة  ل ا ياأل با بعد  تقبل طا مشدروط للد ا ( وكدل مدل            

 –التجندب  و ا  سدلاب  –الددعم واملسدا دة  –الد رية الأللية ملقياا  ساليب  دا ة ال  وط و بعاده : الت ركا 

 – 0.337 – 0.263 - 0.349لتدددوايل  اسدددالاتيجيا  التوا دددل ( ليدددث كا دددخ معدددام   ا  تبددداط علدددي ا

 .(،  ما ع يتل ببقية األبعاد كا خ مننا ة مل ترا    مستو  الد لة ا ل ا ية0.405 – 0.243

ويت ح مل اجلدو  السابو  ي األ وريدود ع يدة ا تباطيدة دالدة  ل دا ياأل بدا بعدد  تقبدل املسدئولية ا ريت اعيدة(      

الدددديل واألاددد ا( بل دددخ  –اسدددالاتيجيا  التوا دددل –و بعددداد مقيددداا  سددداليب  دا ة ال ددد وط  الددددعم واملسدددا دة 
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 –لبعدددديل  التجندددب  و ا  سدددلاب (  مدددا ا0.256 – 0.283 – 0.254معدددام   ا  تبددداط علدددي التدددوايل  

 .اعت اد الن   التقليدي( كا خ معام   ا  تباط مننا ة مل ترا    مستو  الد لة ا ل ا ية

 مددا  لنسددبة للد ريددة الألليددة ملقيدداا التاألددا ا ادداي وقددد   سددر  النتددا   وريددود ع يددة ا تباطيددة كا  د لددة      

اسدالاتيجيا  التوا دل  –الددعم واملسدا دة  –ب  دا ة ال د وط   الت ركدا  ل ا ية بينسا وبا  بعاد مقيداا  سدالي

 – 0.401 – 0.403 – 0.333الدددددديل واألاددددد ا( ليدددددث كا دددددخ معدددددام   ا  تبددددداط علدددددي التدددددوايل   –

( بددا الد ريددة الألليددة ملقيدداا التاألددا 0.01( ك ددا توريددد ع يددة ا تباطيددة دالددة  ل ددا ياأل عنددد مسددتو   0.247

وميألددل تاسددا لدد ه  .(0.433ة الألليددة ملقيدداا  سدداليب  دا ة ال دد وط الناسددية واملسنيددة بل ددخ  ا ادداي والد ريدد

 .النتيجة أب  املعلم كل ا كا  تاألاه  اابياأل كل ا كا خ يد تل علي  دا ة ال  وط مرتاعة

 التساؤ  الرابا و تا جل :-4

  ا اجلن  ؟ لل توريد وروا دالة  ل ا ياأل يف مستو  التاألا ا ااي تعا  ملت

( ويو ح اجلدو  التدايل النتدا   الدن  سدار  t.test  ،  ،لإلريابة عل ل ا التساؤ  استندمخ البالثة ااتبا 

 عنسا املعاجلة ا ل ا ية : 

 

 

 (7اجلدو   يم  

 .يو ح الاروا با متوسرا  د ريا  ال كو  وا انق علي مقياا التاألا ا ااي

 األبعدددددددددددددددددداد
 اجلن 

 

املتوس  

 الساي

ا مرا  

 املعيا ي
 مستو  الد لة يي ة   (

 التويعا  ا اابية والتااؤ 

 

 طا دالة 0.501 2.52 15.90  انق

 2.08 16.25 ككو 
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 لب التعلم والتاتح املعريف ال ل 

 

 طا دالة 0,013 2.64 19.49  انق

 2.57 19.50 ككو 

 الشعو  العاا  لر ا

 

 طا دالة 0.001 3.13 21.686  انق

 2.91 21.688 ككو 

 التقبل ا ااي ل ات   عل اآلاريل

 

 طا دالة 0.776 2.34 20.86  انق

 3.26 21.44 ككو 

 ال كاة الوريداين
 طا دالة 0.541 2.25 18.10  انق

 2.24 17.75 ككو 

 تقبل طا مشروط لل ا 
 دالةطا  1.133 3.30 28.31  انق

 3.97 29.44 ككو 

 تقبل املسئولية ا ريت اعية
 طا دالة 0.221 1.66 13.82  انق

 2.21 13.94 ككو 

 الد رية الأللية لل قياا

 

 طا دالة 0.472 12.98 138.18  انق

 15.04 140 ككو 

يت ح مل  تا   اجلدو  السابو     ييم    ( السوبة تقل عل ييم    ( اجلدولية عند مستو  د لة          

مما يشا    عدا وريدود ودروا دالدة بدا  ،(  لنسبة للد رية الأللية ملقياا التاألا ا ااي و بعاده الارعية 0.01

  .  ال كو  وا انقمتوسرا  د ريا  التاألا ا ااي و بعادلا الارعية لد

       ،وتعددداو البالثدددة عددددا وريدددود ودددروا دالدددة  ل دددا ياأل يف د ريدددة التاألدددا ا اددداي بدددا الددد كو  وا انق       

التاألا ا ااي   يتث ر كثااأل جبن  املعلم و  ا يد يرريا كلد    طبيعة التنشئة ا ريت اعية والن تؤكدد علدي   م 

  .لية والااعلية ال اتية و لتايل تن   لديسم التاألا ا اايالثقة  لنا  وم ل املسئو 

 التساؤ  اخلام  و تا جل :-5

 لل توريد وروا دالة  ل ا ياأل يف  ساليب  دا ة ال  وط الناسية واملسنية تعا  ملت ا اجلن  ؟ 
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( ويو ح اجلدو  التدايل النتدا   الدن  سدار  t.test  ،  ،لإلريابة عل ل ا التساؤ  استندمخ البالثة ااتبا 
 عنسا املعاجلة ا ل ا ية : 

 (8اجلدو   يم  
 .يو ح الاروا با متوسرا  د ريا  ال كو  وا انق علي مقياا  ساليب  دا ة ال  وط الناسية واملسنية

 اجلن  األبعاد

 

 مستو  الد لة يي ة   ( ا مرا  املعيا ي املتوس  الساي

 الت ركدددددا

 

 4.87 32.41  انق
0.199 

 طا دالة

 6.89 32.06 ككو 

 الدعدددددددددددددددددم واملسددددددددددددا دة

 

 6.33 25.97  انق
0.690 

 طا دالة

 6.16 27.31 ككو 

 التجنب  و ا  سلاب

 

 3.98 15.21  انق
0.906 

 طا دالة

 4.20 15.06 ككو 

 4.32 15.48  انق اسالاتيجيا  التوا ل
0.260 

 طا دالة

 3.54 15.81 ككو 

 4.40 19.41  انق اسالاتيجيا  اعت اد الن   التقليدي
1.474 

 طا دالة

 4.51 17.38 ككو 

 3.98 18.21  انق الديل واألا ا
0.732 

 طا دالة

 3.82 17.31 ككو 

 الد رية الأللية لل قياا

 

 19.02 127.69  انق
0.593 

 دالةطا 

 14.69 124.94 ككو 

يت ددح مددل  تددا   اجلدددو  السددابو     يدديم    ( السددوبة تقددل عددل يدديم    ( اجلدوليددة عنددد مسددتو  د لددة      

ممدا يدد  علدي عددا وريدود ودروا  ،(  لنسبة للد رية الأللية ملقياا  ساليب  دا ة ال د وط و بعداده الارعيدة 0.01

  .دالة با متوسرا  د ريا   ساليب  دا ة ال  وط و بعادلا الارعية لد  ال كو  وا انق

       ،وتعددداو البالثدددة عدددددا وريدددود ودددروا دالددددة  ل دددا ياأل يف  سددداليب  دا ة ال دددد وط بدددا الدددد كو  وا انق     

قاويدة وا ريت اعيدة والدن تداودلم بدنا  اخلد ا  والدن ينلد و  مل  ا  البيئة الثاملعل ا علي اات   رينسسم 
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يعيشددددو   ادددد  الظددددرو  ا ريت اعيددددة والناسددددية جتعلسددددم متددددواوقا مسنيدددداأل ومتادددداعلا مددددا البيئددددة املد سددددية ليددددث 

 .واألكادميية ويتعر و  لنا  ال  وط الناسية واملسنية مما يد  علي    العوامل املسببة يا تقا اا ا ل ا ا طا 

 : ـاتالتوصي

 تو   لا يل  : البالثة وإ   تا   مل ل ا البلث  ليل تو ل ما  وة يف  
 بدرام  و عدداد ،التعلي يدة املرالدل املعل دا يف مجيدا لدد  و بعداده  لتاألدا ا اداي علدي ا لت داا مدث -1

 ع يدة لدل    الدايل  البلدث   سدر مدل التاألدا الد ي الندوم لد ا  ودا علدي تسداعدلم تربويدة و ددوا  ودو ا 
 .أبساليب  دا ة ال  وط

اعت ددداد بدددرام  ودو ا  لليدددل املعل دددا يف املددددا ا ال دددرض منسدددا تن يدددة األسددداليب ا اابيدددة لدددديسم يف  دا ة  -2
 .ال  وط الن يتعر و  يا

ت دي  ريداة مددل ويدخ الع دل لتورييددل املعل دا وتددوعيتسم أبمهيدة  تبدام األسدداليب ا اابيدة يف  دا ة ال دد وط  -3
 .يبل مرهديل  اسيا كوي ا ة ود اية يف ل ا ا ا  وكلد مل

 : املقرتحــــات
  ؤ   مداا علدي م دراعيسا األبدواب يادتح عدامل    سداين ومنشد  تراك د  بنداة العل د  البلدث    مدل ا ر يداأل   

 بعت البالثة تقالح ل ا ،للبلث مثاة تألو  ريديدة ومشأل  
 البلث الايل : تناولل ما  وة يف  ريراؤلا ميألل الن الد اسا 

 ريدددراة د اسدددة تتنددداو  التاألدددا ا اددداي والسدددليب وع يتدددل بدددبعت املت ددداا  كالسددد ا  الشن دددية  و التاددداؤ   -1
 .والتشاؤا

   . ريراة د اسا  ميدا ية مما لة للويو  علي  لم مسببا  ال  وط الناسية الن يتعرض يا املعل ا -2
 .املنتلاة  التعلي ية املرالل لد  معل   ال  وط لتن ية  ساليب  دا ة   هادي برانم  بناة -3
 .التعلي ية املنتلاة املرالل لتن ية التاألا ا ااي ملعل   برانم  بناة -4
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 : املراجـــــــــــــع
(: واعليدة بدرانم  لتن يدة التاألدا ا اداي لدد  الرالبدا  املعر دا  لل د   الناسد  يف 2006 ماين سدامل   -1

 .169 – 105 ،4العدد  ،جملة كلية الالبية ،املعريف وة الن وكا 
(: واعليددة بدرانم  تددد ييب لتن يدة مسدا ا   دا ة ال دد وط الناسدية واملسنيددة لدد  العددام   2006 ريداة مدر    -2

 .كلية الالبية : ريامعة دمشو  ، سالة دكتو اه طا منشو ة ،يف مسنة الت ريت
لدد  طلبدة اجلامعدة : د اسدة مقا  دة يف  دوة بعدت املت دداا   (: التاألدا ا اداي والسدليب2005  د طدامن   -3

 .138 – 85 ،4العدد  ،جملة د اسا  عربية يف علم النا  ،الدميوطراوية والالبوية
جملدددة  ،(:  سددداليب مواريسدددة ال ددد وط الناسدددية واملسنيدددة وع يتسدددا بدددبعت املت ددداا 2010عبدددد   ال دددرييب   -4

 .719 – 669 ،4العدد  ،26ا لد  ،ريامعة دمشو
(: التاألا ا ادداي والسددليب( وع يتددل  لتواوددو الد اسدد  لددد  طلبددة ريامعددة 2013عاددراة  بددراليم العبيدددي   -5

 .152 – 123 ،7العدد  ،ا لد الرابا ،ا لة العربية لتروير التاوا ،ب داد
 سددددالة  ،(:اسددددالاتيجيا  مواريسددددة ال دددد وط الناسددددية لددددد  معل دددد  املرللددددة ا بتدا يددددة2011ع دددر هددددداين   -6

 .معسد العلوا ا  سا ية وا ريت اعية ،ماريستا طا منشو ة
ب( لدددد   -(:  سددداليب مواريسدددة ال ددد   الناسددد  وع يتسدددا بن رددد  الشن دددية   2003ليلدددي الشدددري    -7

 .كلية الالبية : ريامعة دمشو  ، سالة دكتو اه طا منشو ة ، طباة اجلرالة القلبية والع بية والعامة
القدالرة :  ،(: ال دلة الناسدية وعلدم الدنا  ا اداي2009يب وسيد  محد البسداا  حم د عبد الظالر الر -8

 .مألتبة النس ة امل رية
 .باو :دا   بل لاا ،(: لقو  ل مد بقوة التاألا ا ااي2003وياة م راي   -9

 (: التاألدددا ا اددداي وع يتدددل جبدددودة اليددداة لدددد  العددداملا2015 دددل النجدددا  وعبدددد الدددرةو  الرددد م   -10
 ،2العدددد  ،29جملددة ريامعددة النجدداح لألحبدداق  العلددوا ا  سددا ية(، ا لددد  ، ملؤسسددا  األلليددة للاوظددا  طدداة

209 – 246. 
 


