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 لخص : امل

ستراتيجيات مواجهة الضغوط أبعاد ال  (06بهدف التحقق من العالقة االرتباطية بين ستة)

أجريت الدراسة باعتماد املنهج ، (06الستة )في أبعادها  و بين جودة الحياة املدرسية، النفسية

من معلمي املرحلة  253،مع عينة مشكلة من 25.إصدار SPSSبرنامج الـ  استعمالاالرتباطي وب

ود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند أظهرت النتائج الدراسية وجاالبتدائية بوالية البويرة.

بينما سجلت العالقة االرتباطية غير الدالة إحصائيا عند مستوى ، % 44.44بنسبة  0.05مستوى 

 .%55,56بنسبة  0.05

 ـــ معلم   الحيــاةجودة  -إستراتيجية مواجهة الضغوط النفسية كلمات مفتاحية:

 

Abstract: 
In order to verify whether there is a correlation between the six (06) dimensions of the 

coping strategies, and the quality of school life in its six dimensions, the study has been done by 

adopting the correlation method and using the SPSS program, version 25 , on a sample of 253 

primary school teachers in the wilaya of Bouira. 

The study results showed a positive correlation and statistically significant at 0.05 level 

with a 44.44%, While it recorded a not-significant statistical correlation at 0.05 level with a 

55.56% . 

Keywords: Coping strategies - life quality - teacher . 
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 مـقـدمــة:
تغطي التربية قسطا بالغ األهمية من رأسمال أغلبية دول العالم أمام تحديات 

يمكن تجاهلها  ذات أهمية بالغة ال أنها فعال  التربية الحكم على تم  إذ زمن العوملة 

  في : .(UNESCO, 2004)حة لبلد ما االقتصادية، االجتماعية والص فهي مؤشر الصحة،

Michelle Perreault , 2011, 1 )  . 
العناصر  من العديد على يتوقف التربية عملية نجاح نيعني هذا الحكم على أ

 الدراسية املناهج أن إال والتعلم، التعليم عمليتي من منها كل تتكون  التي واألبعاد

 واإلدارة ،التجهيز جيدة املدرسية واملباني، الجيدة املدرسية والوسائل والكتب، املالئمة

 رأي في تعادل ال أهميتها، مع املهمة األبعاد من ذلك غير إلى الحكيمة الناجحة املدرسية

 ال فهي .،فعالة بطريقة بوظيفته القيام على القادر املخلص الجيد املعلمدور  البعض

 أهمية على التربويون  تفقي و . وأمين كفء معلم يدي بين توضع لم ثمارها إذا تعطي

 فاملعلم جيد، معلم بدون  جيد تعليم يتوافر أن يمكن ال إذ التعليمية، في العملية املعلم

 بفساده.)علي وتفسد بصالحه تصلح إذ التعليمية، التربوية العملية في حجر الزاوية هو

يواجه املعلمون في املحيط املدرس ي صعوبات ،حيث 35 )ص، 19 العدد، علي حمود

ملوظف  فا"  حالهم حال كل موظف، عدة يسببها الضغط العالئـقـي ونشاط العمل.

صعوبة في التعبير عن عدم ارتياحه وانزعاجه في عمله، سواء من سوء تسيير يجد 

، والتي ال ترقى إلى املستوى نهاالعالقات مع زمالئه، أو من حيث النشاطات التي يمارسو 

، وعن التوتر الذي ينتابهم لكونهم تحت رضاهماملطلوب منهم، فهم يعبرون عن عدم 

 تأثيرين :

  ـــــ تلبية جاجة املؤسسة باملستوى املطلوب من املوظف تأديته أو تحقيقه.

ـــ   املعاناة قدر  هو من أجل تخفيف التوتر واأللم و التقليل من تلبية حاجاتهـ

فهو ال يحتاج إلى ، >>   ( JEAN-MARC WELLER , 2008,178)في:   (Clot,1999) .اإلمكان
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معا،و  واإلدارةزمالئه فحسب، بل إلى احترام وتقدير األولياء وتالمذته  احترام وتقدير

  << االجتماعي لالنتماءبدوره يبادلهم نفس التقدير واالحترام مما يعزز إشباع حاجته 

   (Frédéric Sauvé, Nathalie Houlfort, 2010, 61) 

في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية يثابرون بدون األمر الذي جعل الباحثين 

في تقص ي األلم الذي يظهره املعلمون بتفاقم في شكل أعراض، وهي مؤشر  توقف

ويكفي للمعلم أنه يواجه العناصر البشرية الضاغطة في الوسط املدرس ي  املعاناة.

عنه عدة تأثير يعلن  " لألفراد.كمبرر وانعكاس على الصحة النفسية والجسمية 

 ; Holahan & Moos , 1994  " عوامل، منها استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية

(Turner & Roszell, 1994) :في ( Ofra HAZANOV-BOSKOVITZ ,2003)،ه الوضعية لفتت ذه

 الواليات الظاهرة وأحصيت في بدراسات عالجتنظر الباحثين منذ سنين عديدة 

متنوعة ولكن اإلشكالية  األعراض مختلفة والسياقات ثوأوروبا حياملتحدة األمريكية 

التكلفة البشرية والنقدية  حيث املعلمون كثيرا في ممارسة مهنتهم، يعاني نفسها:

 (.Frédéric Sauvé, Nathalie Houlfort,  2010,p8) باهظة.

يقف أمام تحديات عدة أهمها  التربوي  الواقع تطويريعكس ما سبق قوله أن 

املختلفة إذ ال يخفى على أحد  التعليم املعلمين بمراحل تواجه التي تاملشكال  تلك

بأن كل نظام تربوي ينبني على أساس فكرة التواصل  Marguerie Alterحسب قول 

والذي ال يتم بين املعلم و التالميذ فحسب وإنما يتعداه إلى جميع العاملين بالوسط 

نقص كفاءة التواصل و بناء أن  إال  (.27ص، 2001قاستون مياليري،  املدرس ي

العالقات مع اآلخرين، يعزوها بعض الباحثين إلى االستعدادات الشخصية للفرد 

 (. Ovide Fontaine  ,1978, 208 ) وإدماجها للتعلمات الشرطية.
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وبهذا املعنى فإن املعلم في بيئته التربوية وفي وسطه املدرس ي جدير بالحصول على 

طاته النفسية  ومن ذلك فهو قادر على تطوير أوضاعه  استقالليته والتحرر من ضغو 

داخل الخبرة تكمن  جودة الحياةحيث ، إليجاد معنى لبيئته وحياة مهنية جيدة

ببساطة شديدة "إلى أن جودة الحياة  Diener&Dienerالذاتية للشخص، كما يشير 

ت تقويم الشخص لرد فعله للحياة، سواء تجسد في الرضا عن الحياة)التقويما

املعرفية( أو الوجدان)رد الفعل االنفعالي املستمر( بظروف الحياة وملدى توافر فرص 

 .في:)محمد السعيد (Diener&Diener,1995,PP.653-663) " إشباع وتحقيق االحتياجات

(  Vreeke,1997 )بينما يشير فريكي  املفهوم واألبعاد( .  : جودة الحياة (،2010الوة،حأبو 

 أن إلى

قيمة وال أهمية لها في ذاتها، بل تكتسب  الحياة ال  الخارجية لجودة تاملؤشرا "

 (. 2010)محمد السعيد أبو حالوة،" تقييمه لها أهميتها من خالل إدراك الفرد و

إن التحديات الراهنة التي ترفعها الجزائر في الحقل التربوي لتحقيق الكفاءات 

الجديدة والتي يجد فيها  الشاملة املتوخاة من حسن توظيف مناهج اإلصالحات

املعلمون صعوبات في تطبيقها امليداني خاصة منهم ذوي املدة القصيرة من الخبرة 

و في التعليمية ،أثار فضول وحيرة الطالب الباحث للوقوف  ومدة التكوين البيداغوجي

( لالستتراتيجيات املستخدمة من طرف املعلمين ملواجهة 06على األبعاد الستة )

 نفسية و عالقتها بجودة حياتهم املهنية،الضغوط ال

 اإلشكاليــــة  : 

إن خطوات الطريقة العلمية، التي اقترحها الفيلسوف واملربي األمريكي، جون ديوي  " 

J. Dewey ونجدها كذلك لدى فالسفة مناهج العلم، وتتبعها العمليات 1910، عام ،

ثم جمع املعلومات حولها، ثم  الفكرية ملسار البحث العلمي، تبدأ بالشعور باملشكلة،
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التساؤل ( ،األمر الذي يدعو إلى 12،ص2015)بشير معمرية،"  التوصل إلى تحديدها.

 : التالي

)التركيز على استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية بين  عالقة ارتباطية هل توجدــــــ 

ـــــ الدعم واملساندة ـــــــ املشكل اعتماد النمط  ـــــــ التواصل ـــــــ التجنب واالنسحاب ــ

الوسط وأبعاد جودة الحياة املهنية )،االعتماد على الدين واألخالق( ـــــــ التقليدي

عالقات  ـــــــ الصحة النفسية والجسمية ـــــــ الرضا عن الحياة املدرسية ـــــــ املدرس ي

 ـــــــ الضمير واألخالق ،الدين ـــــــ اعتماد النمط التقليدي ـــــــ الدعم واملساندة، التواصل

 لدى معلمي املرحلة االبتدائية؟تحمل املسؤولية واتخاذ القرارات( 

  : فرضيـــــة الدراســـــة 

املعنية بالدراسة امليدانية والتي  الفرضيةلإلجابة عن التساؤل املطروح، اشتقت  

  ها كالتالي:نص

)التركيز على ت مواجهة الضغوط النفسية استراتيجياعالقة ارتباطية بين توجد ـــــــ 

 اعتماد النمط التقليدي ـــــــ التواصل ــــــ التجنب واالنسحاب ــــــ الدعم واملساندة ـــــــ املشكل

ـــ ـــ الرضا  ــــــ الوسط املدرس يوأبعاد جودة الحياة املهنية ) ،االعتماد على الدين واألخالق( ـ

الدعم  ــــــــ عالقات التواصل ـــــــالصحة النفسية والجسمية ـــــــعن الحياة املدرسية

ـــ واملساندة ـــ ـــ الضمير واألخالق ،الدين ـــــــ اعتماد النمط التقليدي ـ ـــ تحمل املسؤولية  ـ

 .لدى معلمي املرحلة االبتدائية واتخاذ القرارات(

 ـــة للدراســـــة:أوال ــــــــــــ الخلفيـــــــــــــة النظريــــــــــ

 : مصطلحات ومفاهيم الدراسة 

  الفضاء الذي تمارس فيه مهنة التعليم و التي" تضم فئات من   املدرس ي:الوسط

وغايات  ،املعلمون في املدارس... ،واملوجهون التربويون  ،في مستويات مختلفة العاملين
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اء في ذلك ما جميعهم تحقيق عمليات التعلم التي تتم داخل املدارس... سو  هؤالء

وما  املعرفي والعقلي، أو ما يتصل بالجانب الوجداني والعاطفي، بالجانب يتصل 

املختلفة وما يتعلق بأنماط السلوك االجتماعي،) عبد الحليم،  بمهارات األدوات يتصل

 .(102، 1994وآخرون، عبد اللطيف الفاربي ، في:1988.أحمد مهدي

    الذين يتحملون مهمة تربية  األشخاصى كل يشير اللفظ إل : (املدرس)املعلـم

عبد اللطيف  في:،,1979Mialaret.Gastonعن:  ,UNESCO) داخل املدارس التالميذ

 (.102، 1994الفاربي وآخرون،

  :فعل، طريقة تحويل املعارف،التعليم(LE PETIT LAROUSSE, 1995, p 391). 

  اضع إلجراءاتتدخل شخص ما في نشاطات تعلم فرد آخر خ :( تدريس)تعليم 

 ألن تهيكل نشاطاته التعَ  وقابل بالنتيجة، التدخل، هذا
 
 مية وتنظم بكيفية أول

  (. 1994،102وآخرون،  الفاربي )عبد اللطيفبأخرى 

 :يمنح التعليم االبتدائي الذي يستغرق خمس  التعليم االبتدائـي 
  (.56،ص47، املادة 2010.لعمش ،)سعد سنوات في املدارس االبتدائية     
  النفســيالضغـط"Stress:» "انفعالي " تعبير  بأنه: يعـرفه "ها. سيلي 

 Eliane garnier-Daujard,2001, le stress )  "للعضوية خاضعة لفعل مثير ما    

professionnel,2006,p25) . " فالضغـوط النفسيـةstress"  
ً
إحدى الظواهر في  هي إذا

  الحياة مواقفتظهر في  حياة اإلنسان،
ً
)ابن  املختلفة، مما يتطلب من الفرد توافقا

البيئة، وألهمية موضوع الضغوط  معتوافق .( أو إعادة 14،ج6،م 1993 ،منظور 

والتربية وعلم االجتماع والعلوم  النفسوعلم النفسية فقد ركز كثير من علماء الطب 

، فحمد نايل وأحمد عبد اللطيأ األخرى على وضع عدة تعريفات للضغط النفس ي. )

أو املتغيرات  لألحداث الفرد مفهوم يشير إلى درجة استجابة  الضغوطو. (18ص 
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تحدث بعض اآلثار  البيئية في حياته اليومية، وهذه املتغيرات ربما تكون مؤملة 

 (.19)نفس املرجع،  الفيزيولوجية. مع أن  تلك التأثيرات تختلف من شخص إلى آخر 

 فا في مجلة الطبيعة ملفهوم الضغط : أول من اقترح تعري1936سيلي نز ها

النفس ي: "إنه استجابة ال نوعية للعضوية ضد أي تهديد، إنها متالزمة التكيف العام 

 لجسمنا مع كل حدث".

  :حالة توتر تحدث عند املعلم في وسطه التعريف اإلجرائي للضغط النفس ي

يهدد توازنه املدرس ي جراء تعرضه ملوقف مثير )بشري، مادي، بيداغوجي( فيشعر أنه 

 فيستجيب باضطراب، وجداني، فيزيولوجي سلوكي بهدف التكيف. 

   إستراتيجية مواجهة الضغوط النفسية(le coping:)  : أصلها اللغوي   

والذي يعين هذا التكيف، ويعتبر كاستجابة  "مواجهةمصطلح انجليزي يعني "

 ,Lazarus, 1981 ; Lazarus and Folkman, 1984 ; Folkman) .ة لتغيرات الوسطتكيفي  

 (. ,p8 ,2005Mahmoud Boudarene)     في :  (1984

 : هي املوازنة و التعديل الدائم في مواجهة التغيرات الال متناهية ملحيطنا  تعريفها

وإن املكانيزمات  الفيزيائي واالجتماعي، وللمتطلبات التي تعرضها الحياة في كل األيام.

مح بالحفاظ على التوازن الداخلي للفرد بدون جهد و تس، املستعملة الشعورية وآلية

 بدون ألم.)نفس املرجع(.

 التعريف اإلجرائي الستراتيجية مواجهة الضغوط النفسية : 

هي األسلوب املستخدم والسلوك الذي يبديه املعلم في وسطه املدرس ي باملستوى 

ف ضاغط ملوق تعرضه املرتفع للتخفيف من الضغط النفس ي الذي يشعر به جراء 

التكيف وتحقيق التوازن النفس ي. ويظهر أثر ذلك في  )بشري، مادي، بيداغوجي( بهدف

  بالدراسة.الستة املعنية ودة الحياة املدرسية في أبعادها ج مستوى 
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  الجودةتعريف:  

تتفق معظم أدبيات الجودة بأن محاولة تعريف معنى الجودة يمكن تناوله من 

 الختالف
ً
ينصح الباحث  »لذلك  التصورات حول املفهوم، جوانب متعددة نظرا

..هذا هو  ( بأن ندع الجودة بال تعريف " دع الجودة دون تعريفPirsig,2001بيرسينغ )

السر" وهو في ذلك يشير إلى أننا سنعرف الجودة عندما نشعر بها، وهذه داللة على أن 

يم بن عبد الكريم )إبراه«  املستفيدين من املنتج هم من يحكمون على مدى جودته .

 (. الحسين

ـــــــ في لغتنا العربية يعرف "ابن منظور" في معجمه لسان العرب كلمة " الجودة " 

،  الش يء، وجاد الرديءبأن أصلها )جود( والجيد نقيض 
ً
جوده، وجوده أي صار جيدا

وأجاد أي أتى بالجيد من القول والفعل. عن موقع درر العراق ويكي 

(http://wiki.dorar-aliraq.net/ ،)  بينما يعرفهاTurcotte  بديناميكية التنظيم والعمل

التي تسمح بالحفاظ أو نمو حسن الحال والطمأنينة الجسمية والنفسية لتحقيق 

 ،)  LOUISE HAMEL,1993,24).االنسجام التام مع وسط الحياة الشاملة 

   جرائي لجودة الحياة املدرسية :التعريف اإل 

هي املستوى الجيد لألبعاد الستة الذي يأتي به املعلم من القول والفعل في 

الوسط املدرس ي إثر توظيفه باملستوى املرتفع الستراتيجيات مواجهة الضغوط 

 النفسية في أبعادها الستة.

( 06لستة): استكشاف مدى وجود عالقة ارتباطية بين األبعاد ا هـدف البحـث 

الستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية وبين جودة الحياة املدرسية في أبعادها 

 ( لدى معلمي املرحلة االبتدائية.06الستة)

  

http://wiki.dorar-aliraq.net/
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   الــبــحـث:أهميـة 

 الحسن االستعمالاملساهمة في تطوير املعارف لتمكين املعلمين من  - 

عالتهم اإلنسانية في الوسط الضغوط النفسية الناجمة عن تفا الستراتيجيات مواجهة

 املدرس ي .  

على  فتح أبواب لدراسات مستقبلية أخرى بهدف التعميم وتوسيع حقل البحث   -

 .للمعلم الرضا الوظيفيوخارجه وتفعيله بما يخدم تحقيق  مستوى الوطن

 ثـانيــا ـــ الدراســــــة امليدانيـــة:

فيها الباحث  أو التجريبية، يتناول وهي نوع من البحوث األساسية النظرية الوصفية 

...فيجمع منها أو بالوثائق موجودة في امليدان، فيتصل باألفراد أو باملؤسسات ظاهرة ما

.الفرق 2. ص  2015)بشير معمرية،منهجي معين  يتناولها بأسلوب أو حولها معلومات، و

الدراسته  ( ،وقد تحققتوالتربوية البحوث النفسية  بين امليداني والتطبيقي في

 مديري املدارس االبتدائية... امليدانية بمساعدة مفتش ي التعليم االبتدائي و

    :بالدوائر  االبتدائي التعليمتحققت الدراسة امليدانية بمدارس الحدود املكانية 

 التربوية لوالية البويرة.

  إلى 2015 في الفترة املمتدة من شهر أكتوبر أجريت الدراسة  الزمنية:الحدود

 .2017غاية شهر  جويلية  

   املنھج اعتمد الطالب الباحث ما يناسب دراسته امليدانية وهو :  منهج الدراسة

 . االرتباطي

  بمدارس      تضمنت العينة املستهدفة معلمي املرحلة االبتدائية الدراسة:عينة

 معلمة. معلم و 253الـدوائر التربوية لوالية البويرة والتي بلغ عددها 
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  إعداد  تحققت الدراسة امليدانية باستغالل مقياسين منالدراسة: أدوات 

بعض بنودهما وفق توجيه وإرشاد األساتذة وقد تم تصحيح  الطالب الباحث،

من جامعات وطنية) سطيف،  «أستاذ دكتور » و  «دكتور »املحكمين وهم من رتبة 

 .10، غليزان. قسنطينة...( وعددهم 2،بويرة، مسيلة. بليدة2وهران

 ــــــــ مقياس الستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية : 1

( بنود سالبة، 06( أبعاد تتضمن ستة)06بند موزعة على ستة) 35يتكون من 

وهي: تنطبق علي كثيرا، تنطبق علي قليال،  وثالث بدائل اختيارات على مدرج "ليكارت"

وعكس هذا  1 ، أو2،أو 3 درجة:تنطبق علي نادرا . ومنحت لكل إجابة عن البند 

 .3، 2، 1أي :  التقدير  بالنسبة للبنود السلبية.

 ــــــــــ مقياس جودة الحياة املدرسية :  2 

( بنود سلبية، 06( أبعاد تتضمن ستة)06) بند موزعة على ستة 28يتكون من 

وهي: تنطبق علي كثيرا، تنطبق علي قليال،  وثالث بدائل اختيارات على مدرج "ليكارت"

وعكس هذا  1، أو 2،أو 3 درجة:ي نادرا . ومنحت لكل إجابة عن البند تنطبق عل

 .3، 2، 1أي :  التقدير  بالنسبة للبنود السلبية.

 : الخصائص السيكومترية ألدوات القياس املعتمدة 

ـق على املقياسين اختبار  - ِّ
ــب 
ُ
إذ يعتبر الصدق أهم شرط ينبغي  الصدق الظاهري طـــــ

،  (47،ص2015ى يصبح صالحا لالستعمال بشير معمرية ) أن يتصف به االختبار حت

حيث أبدى األساتذة املحكمون رأبهم واستحسانهم لبنود املقياسين في أبعادها 

( بخصوص صالحيتها وكونها تقيس السمة املستهدفة بالدراسة بعد تعديلها 06الستة)

 قارنةامل "بطريقة للمقياسين الصدق التمييزي وفق مالحظاتهم. كما تم حساب 

(، 292،ص1999محمد الطبيب) أحمد، (،58،ص2015) معمرية بشير،" الطرفية
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جموعتين املتطرفتين املستقلتين ملا بين التمیيزیة القدرةوأظهرت النتائج أن للمقياسين 

عنصرا في الدراسة 11من نسبة املفحوصين وهي توافق  %27واملتمثلتين في 

في ترتيبها التنازلي و  العلياساسية من الفئة عنصرا  في الدراسة األ  68االستطالعية و 

من نسبة   % 27و ، املتحصلة على أعلى درجة باإلجابة على بنود االختبار بـــــــ " كثيرا "

عنصرا  في الدراسة  68عنصرا في الدراسة االستطالعية و 11املفحوصين وهي توافق 

حصلة على أدنى درجة باإلجابة على في ترتيبها التنازلي و املت الدنيااألساسية من الفئة 

ــــ " كثيرا " ــ  تحصلنا على النتائج التالية : "ت" وبتطبيق معادلة اختبار  ، بنود االختبار بـ

 ـــ أ(: اختبار"ت" ملقياس استراتيجيات مواجهة ض . ن في الدراسة االستطالعية 1

القيمة ( (أكبر من 6,646ومنها فإن هذه القيمة املحسوبة )= ، 6,646 =

(، فاالختبار يميز بين املجموعتين فهو دال إحصائيا عند مستوى 1,725الجدولية)=

 .20، وعند درجة الحرية : د = 0.05

=  ـــ ب( : اختبار"ت" ملقياس جودة الحياة املدرسية في الدراسة االستطالعية

(، 1,725( (أكبر من القيمة الجدولية )=4,576، وإن هذه القيمة املحسوبة )=4,576

، وعند درجة 0.05فاالختبار يميز بين املجموعتين و هو دال إحصائيا عند مستوى 

  .20الحرية : د = 

 = اختبار"ت" ملقياس استراتيجيات مواجهة ض . ن في الدراسة األساسيةـــ أ (:  2

أكبر من القيمة الجدولية  25,614ومنها فإن هذه القيمة املحسوبة =، 25,614

وعند ، 0.05و هو دال إحصائيا عند مستوى   ار يميز بين املجموعتينفاالختب، 1,984=

 .134درجة الحرية : د = 

، 22,944=  ـــ ب( : اختبار"ت" ملقياس جودة الحياة املدرسية في الدراسة األساسية

فاالختبار ، (1,984( (أكبر من القيمة الجدولية )=22,944وإن هذه القيمة املحسوبة )=
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وعند درجة الحرية : د = ، 0.05عتين و هو دال إحصائيا عند مستوى يميز بين املجمو 

134 . 

ن أن املقياسين يتميزان 22إصدار  SPSSو باستخدام برنامج  حيث تم  بالثبات. تبيَّ

 كرومباخ و أظهرت نتائج الدراسة اإلجصائية القيم التالية:          α حساب معامل

 6280,=    قياس استراتيجيات مواجهة ض.نة ملكرومباخ بالنسبαـــــ قيمة معامل 1

 7800,كرومباخ بالنسبة ملقياس الجودة  =  αقيمة معامل  ـــــ 2

 بعد تقنين املقياسين والتحقق من خصائصهما  :مناقشة النتــــــائــــج  و  عرض

أجريت الدراسة على العينة  السيكومترية من الصدق والثبات اللذان يتمتعان بهما،

 مفحوصا. 253ة وعدد أفرادها املستهدف

( الستراتيجيات مواجهة 06و الستخراج العالقة االرتباطية بين األبعاد الستة)

( لجودة الحياة املهنية لدى معلمي املرحلة 06الضغوط النفسية واألبعاد الستة)

 25إصدار  SPSSاالبتدائية اعتمادا على برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية) 

وقد أسفرت املعالجة  ستخدام معامل االرتباط بيرسون،م اختبار الفرضية با(، ت

 (. 01اإلحصائية على النتائج املبينة في الجدول رقم)
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استراتيجيات مواجهة بين   بيرسون  رتباطنتائج معامالت اال  : (01 الجدول رقم )

 وأبعاد جودة الحياة املهنيةالضغوط النفسية 

 :(1م جدول )رقالمناقشة نتــــــائــــج  

توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا  ( بأنه 01نالحظ من الجدول رقم ) 

( بين استراتيجية 0.003، مستوى الداللة = 0.184(= 251)معامل االرتباط بيرسون)

أنه كلما زادت درجات  . وهذا يشير إلىالوسط املدرس يالتركيز على املشكل وبعد 

لجودة  الوسط املدرس ياحبه زيادة في درجات بعد التركيز على املشكل صاستراتيجية 

 معلمي املرحلة االبتدائية. الحياة املهنية لدى 

 (251توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون)و 

التركيز على املشكل وبعد ( بين استراتيجية 0.002، مستوى الداللة = 0.198= 

التركيز وهذا يشير إلى أنه كلما زادت درجات استراتيجية . الرضا عن الحياة املدرسية

 هنيةأبعاد جودة الحياة امل  

الوسط   

 املدرس ي

 ا عنــــــــــــــالرض

 الحياة املدرسية

الصحة 

النفسية 

 والجسمية

 ،التواصل عالقات

 الدعم واملساندة

اعتماد النمط 

 التقليدي

 تحمل

املسؤولية 

 واتخاذ القرارات

ية
س

نف
 ال

ط
غو

ض
 ال

هة
ج

وا
 م

ت
يا

ج
تي

ترا
س

ا
 

 التركيز 

 على املشكل

r = 0.184 

α = 0.003 

r= 0.198 

α= 0.002 

r= 0.145 

α= 0.021 

r= 0.219 

α< 0.001 

r = - 0.034 

α= 0.589 

r= 0.361 

α< 0.001 

 الدعم 

 واملساندة

r = 0.012 

α = 0.848 

r= 0.087 

α= 0.167 

r= 0.039 

α= 0.536 

r= 0.135 

α= 0.032 

r= 0.087 

α= 0.168 

r= 0.103 

α= 0.102 

التجنب 

 واالنسحاب

r= -0.020 

α= 0.757 

r= -0.038 

α= 0.547 

r= -0.075 

α= 0.233 

r= -0.107 

α= 0.090 

r= 0.044 

α= 0.487 

r= 0.016 

α= 0.803 

 r= 0.182 التواصل 

α= 0.004 

r= 0.089 

α= 0.156 

r= 0.068 

α= 0.281 

r= 0.167 

α= 0.008 

r= 0.101 

α= 0.111 

r= 0.369 

α< 0.001 

اعتماد النمط 

 التقليدي

r= -0.063 

α= 0.320 

r= 0.277 

α<0.001 

r= 0.248 

α<0.001 

r= 0.136 

α= 0.031 

r= 0.364 

α< 0.001 

r= -0.067 

α= 0.290 

 االعتماد على

 الدين واألخالق

r= 0.178 

α= 0.216 

r= 0.147 

α= 0.019 

r= 0.152 

α= 0.016 

r= 0.097 

α= 0.122 

r = - 0.026 

α= 0.684 

r= 0.214 

α= 0.001 
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الحياة  الرضا عن الحياة املدرسية لجودةعلى املشكل صاحبه زيادة في درجات  بعد 

 معلمي املرحلة االبتدائية. املهنية لدى 

 (251توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون)و 

التركيز على املشكل وبعد ( بين استراتيجية 0.021لة = ، مستوى الدال0.145= 

التركيز . وهذا يشير إلى أنه كلما زادت درجات استراتيجية الصحة النفسية والجسمية

الحياة  لجودة الصحة النفسية والجسميةعلى املشكل صاحبه زيادة في درجات  بعد 

 معلمي املرحلة االبتدائية. املهنية لدى 

 (251اطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون)توجد عالقة ارتبو 

التركيز على املشكل وبعد ( بين استراتيجية 0.001، مستوى الداللة > 0.219= 

. وهذا يشير إلى أنه كلما زادت درجات استراتيجية عالقات التواصل، الدعم واملساندة

 واصل، الدعم واملساندةعالقات التبعد  التركيز على املشكل صاحبه زيادة في درجات

  معلمي املرحلة االبتدائية. الحياة املهنية لدى  لجودة

 (251توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون)و 

التركيز على املشكل وبعد ( بين استراتيجية 0.001، مستوى الداللة > 0.361= 

إلى أنه كلما زادت درجات استراتيجية  . وهذا يشير تحمل املسؤولية واتخاذ القرارات

 تحمل املسؤولية واتخاذ القراراتالتركيز على املشكل صاحبه زيادة في درجات بعد 

 معلمي املرحلة االبتدائية.لجودة الحياة املهنية لدى 

 (251توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون)و 

الوسط وبعد  لتواصل( بين استراتيجية ا0.004 = ، مستوى الداللة0.182= 

لتواصل صاحبه زيادة في ا . وهذا يشير إلى أنه كلما زادت درجات استراتيجيةاملدرس ي

 معلمي املرحلة االبتدائية.لجودة الحياة املهنية لدى  الوسط املدرس يدرجات  بعد 



أبعاد جودة الحيـــــاة املهنيـــــــــة لدى معلمي املرحلـــة االبتدائيـــةعالقة استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية ب  

أ. د. لحسن بوعـبد هللا                                                                       ط. د. شـدانـي عمـر               

 140                                   2017 ديسمرب 02العدد  08 البشرية اجمللدإدارة املوارد  جملة وحدة البحث يف تنمية و   
                            

 

 (251ن)توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسو و 

عالقات لتواصل وبعد ( بين استراتيجية ا 0.008 =، مستوى الداللة 0.167= 

لتواصل . وهذا يشير إلى أنه كلما زادت درجات استراتيجية االتواصل، الدعم واملساندة

عالقات التواصل، الدعم واملساندة لجودة الحياة املهنية بعد  صاحبه زيادة في درجات

 ائية. معلمي املرحلة االبتدلدى 

 (251توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون)و 

تحمل لتواصل وبعد ( بين استراتيجية ا0.001الداللة >  ، مستوى 0.369= 

لتواصل أنه كلما زادت درجات استراتيجية ا . وهذا يشير إلىاملسؤولية واتخاذ القرارات

القرارات لجودة الحياة املهنية  ؤولية واتخاذتحمل املسصاحبه زيادة في درجات بعد 

 معلمي املرحلة االبتدائية.لدى 

 (251توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون)و 

 اعتماد النمط التقليدي( بين استراتيجية 0.001الداللة >  ، مستوى 0.277= 

زادت درجات استراتيجية  أنه كلما. وهذا يشير إلى الرضا عن الحياة املدرسيةوبعد 

 الرضا عن الحياة املدرسيةاعتماد النمط التقليدي صاحبه زيادة في درجات بعد 

 معلمي املرحلة االبتدائية.الحياة املهنية لدى  لجودة

 (251ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون) توجد عالقةو 

اعتماد النمط التقليدي ين استراتيجية ( ب0.001الداللة >  ، مستوى 0.248= 

. وهذا يشير إلى أنه كلما زادت درجات استراتيجية الصحة النفسية والجسميةوبعد 

 الصحة النفسية والجسميةاعتماد النمط التقليدي صاحبه زيادة في درجات بعد 

 معلمي املرحلة االبتدائية.الحياة املهنية لدى     لجودة 

 (251موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون)توجد عالقة ارتباطية و 
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اعتماد النمط التقليدي ( بين استراتيجية  0.031 =، مستوى الداللة 0.136= 

. وهذا يشير إلى أنه كلما زادت درجات عالقات التواصل، الدعم واملساندةوبعد 

لتواصل عالقات ااعتماد النمط التقليدي صاحبه زيادة في درجات بعد استراتيجية 

 معلمي املرحلة االبتدائية.الدعم واملساندة لجودة الحياة املهنية لدى 

 (251توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون)و 

اعتماد النمط التقليدي ( بين استراتيجية 0.001الداللة >  ، مستوى 0.364= 

اعتماد كلما زادت درجات استراتيجية  ه. وهذا يشير إلى أناعتماد النمط التقليديوبعد 

لجودة الحياة  اعتماد النمط التقليديالنمط التقليدي صاحبه زيادة في درجات بعد 

 معلمي املرحلة االبتدائية.املهنية لدى 

=  (251) توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون و 

وبعد  االعتماد على الدين واألخالقتراتيجية ( بين اس0.019 =،مستوى الداللة 0.147

االعتماد . وهذا يشير إلى أنه كلما زادت درجات استراتيجية الرضا عن الحياة املدرسية

الحياة املدرسية لجودة  الرضا عنصاحبه زيادة في درجات بعد  على الدين واألخالق

 معلمي املرحلة االبتدائية.الحياة املهنية لدى 

 (251تباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون)توجد عالقة ار و 

االعتماد على الدين واألخالق ( بين استراتيجية 0.016 =الداللة  ، مستوى 0.152= 

إلى أنه كلما زادت درجات استراتيجية  . وهذا يشيرالصحة النفسية والجسميةوبعد 

  الصحة  االعتماد على الدين واألخالق صاحبه زيادة في درجات بعد

 معلمي املرحلة االبتدائية. النفسية والجسمية لجودة الحياة املهنية لدى 

 (251توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا )معامل االرتباط بيرسون)و 
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االعتماد على الدين واألخالق ( بين استراتيجية 0.001 =الداللة  ،مستوى 0.214= 

. وهذا يشير إلى أنه كلما زادت درجات تحمل املسؤولية واتخاذ القراراتوبعد 

تحمل املسؤولية االعتماد على الدين واألخالق صاحبه زيادة في درجات استراتيجية 

 معلمي املرحلة االبتدائيةلجودة الحياة املهنية لدى  واتخاذ القرارات

نستخلص من تحليل نتائج الجدول وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا  -

 كل من :بين    α    <0.05الداللة حيث مستوى 

(أبعاد لجودة الحياة املدرسية 05استراتيجية التركيز على املشكل و خمسة ) -أ

املدرس ي ـــــ الرضا عن الحياة املدرسيةـــــــ الصحة الجسمية والنفسية ـــــ الوسط التالية : 

 القرارات .الدعم واملساندة ـــــ تحمل املسئولية واتخاذ  عالقات التواصل،

ومن هذا نقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة ارتباطية بين استراتيجية 

 ( :05التركيز على املشكل و أبعاد جودة الحياة املدرسية الخمسة )

املدرس ي ـــــ الرضا عن الحياة املدرسيةـــــــ الصحة الجسمية والنفسية ـــــ عالقات الوسط 

ـــ الدين،الدعم وامل التواصل، ـــ تحمل املسئولية واتخاذ  ساندة ــ الضمير واألخالق ــ

 القرارات.

ومن هذا نقبل الفرضية استراتيجية الدعم واملساندة وبعد عالقات التواصل،   -ب 

بعد  و   البديلة التي تنص على وجود عالقة ارتباطية بين استراتيجية الدعم واملساندة

 املدرسية.عالقات التواصل لجودة الحياة 

 (أبعاد لجودة الحياة املدرسية التالية :03استراتيجية التواصـــل وثالثة ) -ج

املدرس ي ـــــ عالقات التواصل، الدعم واملساندة ـــــ تحمل املسئولية واتخاذ الوسط 

ومن هذا نقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة ارتباطية بين  القرارات.
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املدرس ي ـــــ الوسط ( : 03الحياة املدرسية الثالثة ) صـــل و أبعاد جودة استراتيجية التوا

 عالقات التواصل ـــــ   تحمل املسئولية واتخاذ القرارات.

(أبعاد لجودة الحياة املدرسية 04استراتيجية اعتماد النمط التقليدي وأربعة ) -د 

 التالية :

ـــ عالقات التواصلالرضا عن الحياة املدرسيةـــــــ الصحة الجسمي ، ة والنفسية ــ

ـــ اعتماد النمط، الدعم واملساندة التقليدي.   الدعم واملساندة ــ

ومن هذا نقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة ارتباطية بين 

( : ـــــ 04و أبعاد جودة الحياة املدرسية األربعة ) اعتماد النمط التقليدي   استراتيجية

ــــــ الصحة الجسمية  الحياة املدرسيةالرضا عن  الدعم ، و النفسية ـــــ عالقات التواصل  ـ

ـــ اعتماد النمط التقليدي.  واملساندة ــ

(أبعاد لجودة الحياة 03وثالثة )  استراتيجية االعتماد على الدين واألخالق ه ــــــــــ     

 املدرسية التالية:

ـــ تحمل املسئولية الرضا عن الحياة املدرسيةـــــــ ا لصحة الجسمية والنفسية ــ

 واتخاذ القرارات.

ومن هذا نقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة ارتباطية بين 

( : 03االعتماد على الدين واألخالق و أبعاد جودة الحياة املدرسية الثالثة ) استراتيجية 

ـــ تحمل املسئولية واتخاذ الرضا عن الحياة املدرسيةـــــــ الصحة الجسمي - ة والنفسية ــ

 .القرارات.

ـــ   بأبعاد  أما أبعاد استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية وعالقتها االرتباطيةــ

فهي ممثلة دالة إحصائيا، اللدى معلمي املرحلة االبتدائية غير  جودة الحياة املهنية

 (:2بالجدول )رقم 
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تراتيجيات مواجهة اسبين رتباط بيرسون نتائج معامالت اال  ( :2جدول )رقم 

 و هي غير دالة إحصائيا وأبعاد جودة الحياة املهنية الضغوط النفسية

   (2جدول )رقم المناقشة نتــــــائــــج: 

مثل هذه النتائج يعبر عنها بعض الباحثين أين يعزيها كل منهم إلى عوامل  

ي تغيرات مختلفة وهذه األخيرة تفتح بابا جديدا للبحث والتعمق في الدراسة وتقص 

الظواهر واألعراض لدى مجتمعات في أوساط وفي أزمنة مختلفة.  فقد يعزى ذلك 

 أو  للخصائص الديموغرافية    (  .GOULET, C. (1998). Planète Psyلعامل الصدفة )

ألفراد العينة ومدى فهمها وجديتها في اإلجابة عن بنود املقياسين بصدق 

هو" االستعداد العددي للمفحوصين" الذين أو يعود إلى متغير  ثالث وموضوعية،

نقص كفاءة أن  ( ،" إال 11،ص 2015أجابوا على بنود االختبارين) بشير معمرية،

التواصل و بناء العالقات مع اآلخرين، يعزوها بعض الباحثين إلى االستعدادات 

 أبعاد جودة الحياة املهنية  

الوسط   

 املدرس ي

 الرضــــــــــــــا عن

الحياة 

 املدرسية

الصحة 

النفسية 

 والجسمية

عالقات التواصل 

 الدعم واملساندة

اعتماد النمط 

 يديالتقل

تحمل 

املسؤولية 

 واتخاذ القرارات
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 r = - 0.034     التركيز على املشكل

α= 0.589 

 

 الدعم

 واملساندة

r = 0.012 

α = 0.848 

r = 0.087 

α= 0.167 

r = 0.039 

α= 0.536 

 r = 0.087 

α= 0.168 

r = 0.103 

α= 0.102 

التجنب 

 واالنسحاب

r= -0.020 

α= 0.757 

r= -0.038 

α= 0.547 

r= -0.075 

α= 0.233 

r = -0.107 

α= 0.090 

r = 0.044 

α= 0.487 

r = 0.016 

α= 0.803 

 r= 0.089  التواصل

α= 0.156 

r= 0.068 

α= 0.281 

 r = 0.101 

α= 0.111 

 

اعتماد النمط 

 التقليدي

r = -0.063 

α= 0.320 

    r = -0.067 

α= 0.290 

لى االعتماد ع

 الدين واألخالق

r = 0.178 

α= 0.216 

  r= 0.097 

α= 0.122 

r = - 0.026 

α= 0.684 
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إذ ال (. "،"Ovide, F  ,1978 .208 الشخصية للفرد وإدماجها للتعلمات الشرطية.)

بأن كل نظام تربوي ينبني على أساس  Marguerie  Alterخفى على أحد حسب قول ي

فكرة التواصل والذي ال يتم بين املعلم و التالميذ فحسب وإنما يتعداه إلى جميع 

 (. 27ص، 2001قاستون، مياليري.) العاملين بالوسط املدرس ي."

   االستنتـــــــــــــــــــــاج : 

ألمر يدعو إلى تكملة الدراسة اقراءة النتائج املتحصل عليها أن  نستنتج من           

وإثرائها بالبحث و الدراسة حول دور هذه االستراتيجيات في تجويد الحياة املدرسية 

والخصائص الديموغرافية تغيرات املمن خالل دراسة الفروق بين املعلمين وفق 

ستراتيجيات مواجهة الضغوط مدى التوظيف اإليجابي والسلبي ال  معرفةللوصول إلى 

وفق ما تعكسه قراءة وذلك  ،في الوسط املدرس ي ومبرراته النفسية لدى املعلمين

( التي يغلب فيها ظاهر غياب داللة العالقة االرتباطية بين استراتيجيات 02الجدول )

التجنب أو ، و الدعم واملساندةفي أبعاد استراتيجيات  مواجهة الضغوط النفسية

 -وهي:  أبعاد جودة الحياة املدرسية، وعالقتها االرتباطية بوالتواصل ،االنسحاب

ـــ  املدرس ي ـــــ الرضا عن الحياة املدرسيةـالوسط  ـــ الصحة الجسمية والنفسية ــ ــ اعتماد ـ

 تحمل املسئولية واتخاذ القرارات.ــــ النمط التقليدي 

 04 - 08ي للتربية الوطنية رقم : وهذه املؤشرات )األبعاد( نص عليها القانون التوجيه 

 بالصيغة التالية:  90 املادة في (.61(.ص 2008يناير  23املوافق 1429محرم 15))

 التعليم ونوعية التربوية املؤسسة ملردود املستمر التحسين إلى التربوي  البحث يهدف"  

 ستجيبي وحتى.التعليمية والوسائل والطرائق املحتويات بتجديد يسمح كما املمنوح،

 إشراكهم من بد فال التربوي، النظام مردود وتحسين املعلمين لحاجيات التربوي  البحث

 التربوي  التقييم ميادين في نشاطاته وتطوير محيطه في التكوين عمليات وإدراج فيه
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 .وتثمينها نتائجه نشر وضمان

الدين ، التجنب أو االنسحاب، النمط التقليديأما اعتماد استراتيجيات  

أمر آخر يستدعي البحث في التعليم ) عند العينة املدروسة(،فقد يعزى إلى  خالقواأل 

بمدى مسايرة املعلمين للمستجدات التربوية وفاعليتهم والدراسة في حيثياته املتعلقة 

 الذاتية تجاه الخدمات املقدمة واملجهودات املبذولة في تطبيق طرائق التدريس

تربوية التي يوليها املعلمون  لتنمية القدرات واكتساب و األساليب املنتهجة والحيرة ال 

 مهارات لتحقيق الكفاءات املتوخاة من املناهج الجديدة.....

و إن هذه االستنتاجات توافق اقتراحات الدراسة السابقة للطالب الباحث في 

 وهي: 2010/2011تحضيره لشهادة املاستر

  كبيرة من شريحة على التأثير وذات الحساسة املواضيع في البحوث تعميم تشجيع -

هذه األخيرة تمثل عينة الدراسة املنجزة وهي  مثال (.و التربية  املجتمع )قطاع

 253موضوع املقال والتي تغطي نسبة معتبرة من مجتمع الدراسة بالوالية وعددها 

مفحوصا وهم موزعون في عملهم على كامل الدوائر التربوية بالوالية والتي عددها 

 طعة تربوية، مقا 50

من  وتمكينهم لتوعيتهم املعلمين لفائدة باحثون  يؤطرها دورية ملتقيات تنظيم -

  املحققة، اإليجابية  النتائج توظيف

 النفسية؟ الضغوط في مواجهة استراتيجياتهم املعلمون  يوظف كيف مثال :  -

كما تستجيب النتائج املتحصل عليها القتراحات الدراسة السابقة ملسعودي رضا  -

/2008-2009 : 

 املواجهة استراتيجياتحول  بدراسة القيام ضرورةبالجزائر ب الوصية الجهاتعلى  -

 أنجع على  التعرف في التعمق أكثر على  يساعد مما املعلمين، قبل من املستخدمة
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 في املجتمع بإعداد برامج املهمة لهذه الشريحة العون  يد بتقديم الكفيلة السبل

  املعلمين بالضغوط النفسية تعريف أجل من ضغوطال ضد التحصيني التدريب

 لديهم .  املواجهة استراتيجيات لتحسين و ونتائجها

 خــالصـــــــــة: 

تعتبر اقتراحات الدراسات السابقة مؤشرات تتوافق والنتائج التي أسفرت عنها 

د الختبار فرضية الدراسة في موضوع املقال و التي تنص على وجو  املعالجة اإلحصائية

( 06عالقة ارتباطية بين استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية في أبعادها الستة )

( لجودة الحياة املهنية لدى معلمي املرحلة االبتدائية،حيث تم 06وبين األبعاد الستة )

اكتشاف مدى تفاعل بعض املعلمين في وسطهم املدرس ي مع املواقف املختلفة ومن 

ــة أبعاد اال  ة أبعاد الجودة املحققة ذلك استخالص أي  ستراتيجيات املوظفة وأي 

باملستوى املقبول وهم جبيس ي الطرائق التقليدية، واعتمادهم استراتيحيات ال ترقى إلى 

اعتماد النمط التقليدي، و  مستوى املستجدات التربوية مثل: التجنب و االنسجاب،

تنفع املعلم واملتعلم معا، هذه الفئة من املعلمين ال يوظفون املقاربات الحديثة التي 

وبذلك فهم بحاجة ماسة إلى يد العون في مجال حسن القراءة بوعي ألبعاد املناهج 

تطرح تساؤالت  الجديدة بما يخدم ويحقق جودة الحياة املدرسية، وملعرفة ذلك،

 وتشتق الفرضيات املناسبة للدراسة. 
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