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امللخص:

هدفت الدراسة الحالية املوسومة بـ"التفاؤل واستراتيجيات مواجهة األحداث الضاغطة " ،إلى الوقوف على أي
من تلك االستراتيجيات أكثر انتشارا بين أساتذة التعليم االبتدائي ،وكذا معرفة اتجاه وشدة العالقة بين سمة
التفاؤل وتلك االستراتيجيات؛ اعتمد الباحثان في ذلك على املنهج الوصفي ،واستخدما مقياس التفاؤل ومقياس
مواجهة الضغوط النفسية ،بعد تمريرهما على عينة الدراسة االستطالعية ،وبعد التحقق من صالحيتهما
لالستعمال ،تم تمريرهما على عينة عشوائية بسيطة مكونة من 46أستاذا يتوزعون على مجموعة من املدارس
االبتدائية بمدينة عين تادلس –مستغانم-.
وقد تمخض عن البحث النتائج التالية:
.أكثر االستراتيجيات استخداما من قبل أساتذة التعليم االبتدائي ،هي استراتيجية التقويم اإليجابي
 ال توجد عالقة بين التفاؤل واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى أساتذة التعليم االبتدائي.الكلمات املفتاحية- :التفاؤل ،واستراتيجيات املواجهة ،األحداث الضاغطة ،أساتذة التعليم االبتدائي.
Abstract: Optimism and coping strategies for stressful events among primary school teachers.

The study was designed to identify the relationship between optimism and coping strategies of
the teachers of primary education of the schools located in the center of AinTadlas. The study
sample consisted of 46 randomly selected professors and professors (04 females and 06 males) On
the analytical descriptive approach, and the statistical methods were: correlation coefficient Pearson
and percentages depending on the program spss20. The researchers reached the following results.
Keywords: - Optimism, Coping Strategies, Stressful Events, and Primary Teachers.
املؤلف املرسل .عمار ميلود اإليميلmilammar@gmail.com :
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 .1مقدمة
يعد املعلم أحد أقطاب املثلث الديداكتيكي ،ودوره محوري في النقالت التي تشهدها املعرفة حتى
تتجسد في كفاءات لدى املتعلمين ،ورغم أن القائمين على العملية التعليمية -التعلمية يركزون على أهمية
االعداد الجيد والتكوين أثناء الخدمة للمعلم ،إال أن هذا األخير يتعرض لضغوط مستمرة تعيق في كثير
من األحيان تأديته ملهامه على أحسن وجه.
ورغم أن "أصحاب مهنة التعليم أكثر معاناة من غيرهم من الضغوط النفسية ملا تنطوي عليه من متاعب
وأعباء ومطالب مستمرة من املجتمع" (أبو دلو ،)15 :2009،غير أنهم يسعون لالستمرار في التوجه نحو
املستقبل والعمل على البحث عن سبل واستراتيجيات للتكيف مع الضغوط املجابهةـ ،سواء كان ذلك
بدوافع داخلية او بدوافع خارجية ،حيث بات " من املعروف أن النشاط العقلي املعرفي يتأثر بدوافع الفرد،
من منطلق أن هذه الدوافع تأثر على عملية الضبط الواعي والالواعي لألنشطة املعرفية ،االنفعالية
واالدائية له( ".عمار.)7 :2017 ،
فالفرد عموما واملعلم خصوصا يمر بخبرات متعددة يوميا ،تترك اثارا متباينة تستقطب أفكاره اإليجابية
كما تستقطب أفكاره السلبية ،مما يدفعه الى التفاؤل )(optimismاو التشاؤم ) (pessimismباألحداث
املتوقعة ،وان كان التشاؤم يعمل على استحضار االحداث ذات التأثير السلبي عليه ،فان التفاؤل يعمل
عكس ذلك ،غير ان إدراك الفرد لنتائج االحداث املجابهة واألسباب املؤدية لها قد يساهم في زيادة قدرته
على الضبط والتحكم واالستقرار.
إشكالية الدراسة:
أصبح من املعروف أن التفاؤل كما التشاؤم سلوك متعلم ،ومنه يمكن تعديله والتأثير فيه او استبداله
بسلوك أخر جديد ،فقد "أوضح سليجمان وزمالئه ) (Seligman et al, 1991-1995أن سلوكات التفاؤل
يمكن تعلمها باملعرفة الذاتية التأملية واستراتيجيات التدخل ،وفي الوقت الذي يستند فيه التفاؤل الى
شعور املرء بالكفاءة او طرائق التكيف املتعلمة ،فانه يتجذر أيضا في العديد من املعتقدات الروحانية او
الدينية" (.نيكوالس وغازي،)108 :2012 ،
وكل من التفاؤل والتشاؤم يرتبط بمتغيرات متعددة ومن أهمها مركز الضبط ،فقد توصلت دراسة بحري
وشويعل( )2014الى أن هناك عالقة سالبة ودالة بين التفاؤل ومركز الضبط الداخلي ،وهناك عالقة
موجبة ودالة بين التشاؤم ومركز الضبط الخارجي ،كما توصلت إلى وجود عالقة دالة موجبة بين التفاؤل
وأساليب التعامل مع الضغوط النفسية املركزة على املشكل ببعديه (حل املشكل ،والبحث عن الدعم
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االجتماعي) ،كما دلت النتائج أيضا على وجود عالقة موجبة بين التشاؤم وأساليب التعامل مع الضغوط
النفسية املركزة على االنفعال بأبعاده (التجنب ،إعادة التقييم االيجابي ،ولوم الذات).
ً
استنادا إلى ً 30
عاما من البحث مع أكثر من مليون مشارك ،اكتشف سيليجمان
وقد أشار شوملان أنه
ً
مهما للتنبؤ باإلنجاز -التوقعات املتفائلة .القدرة والتحفي لسسا كافيين ً
جديدا ً
ً
دائما في ظل
مؤشرا
وزمالؤه
غياب التوقعات املتفائلة ،ال سيما في املواقف التي تتطلب املثابرة للتغلب على الشدائدSchulman, ( ،
.)1999
ومن بين املواقف التي تجابه االفراد ،تلك املرتبط بأماكن العمل ومختلف السياقات املرتبطة بها ،واملعلمون
من بين هؤالء االفراد الذي يتعرضون يوميا ألحداث ضاغطة تحدث تأثيرات متباينة عليهم ،وتدفعهم لتبني
توقعات تجاه االحداث القادمة بعد تقويمهم لألحداث التي سبق وأن تعرضوا لها وكيفية استجابتهم لها،
حيث أن التوقعات املتفائلة تختلف عن التوقعات املتشائمة في أنواع استراتيجيات املواجهة التي
يستخدمونها.
فقد كشفت نتائج دراستين منفصلتين عن ارتباطات إيجابية متواضعة ولكن موثوقة بين التفاؤل
واالستراتيجيات التي تركز على املشكلة ،والسعي للحصول على الدعم االجتماعي ،والتأكيد على الجوانب
اإليجابية للوضع املجهد ،بسنما ارتبط التشاؤم باإلنكار واالبتعاد ،مع التركي على املشاعر املجهدة.
).(cheier, Weintraub & Carver,1986
وتجدر اإلشارة إلى أن ضغوط املعلم تتفاقم بسبب الحاجة إلى العودة إلى مكان العمل كل يوم ،ولهذا فمن
األهمية بما كان ان يتم الكشف عن االستراتيجيات املتبعة من قبلهم في التعامل مع هذه الضغوط
واالستمرار في تأدية واجباتهم املهنية على أحسن وجه.
قد أكدت الدراسات أن املعلمين في الجزائر وفي مختلف " االطوار التعليمية يعانون من الضغوط
املهنية ،فمثال نجند أن "أساتذة التعليم الثانوي يعانون من مستوى متوسط من الضغوط املهنية حيث
جاءت ضغوط عالقات العمل في املرتبة األولى تليها ضغوط طبيعة العمل وأخيرا ضغوط البعد التنظيمي"
(بشالغم وشعيب ،)2019 ،واالمر ذاته لدى أساتذة العليم املتوسط من حيث مستوى الضغوط
(عمرون )2018 ،وأيضا لدى املعلمين (قريطع ،)475 :2017 ،وهم يستخدمون استراتيجيات مواجهة
تركز على العاطفة وتركز على املشكلة من خالل تقييم حالة التوتر ( ،) Parveen,2016 : 121كما
يستخدمون "استراتيجية 'تجنب الهروب' و 'قبول املسؤولية' و 'العدوان غير املنضبط' كاستراتيجيات
مواجهة سلبية ،واستراتيجية 'التمرين' كطريقة فعالة للمواجهة".( Austin, Shah & Muncer ,2005 :63).
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من خالب ما سبق يمكن طرح التساؤالت التالية:
ما هي االستراتيجية األكثر استخداما ملواجهة الضغوط النفسية لدى أساتذة التعليم االبتدائي؟
هل هناك عالقة بين التفاؤل واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى أساتذة التعليم
االبتدائي؟
 .3فرضيات الدراسة:
* االستراتيجية األكثر استخداما ملواجهة الضغوط النفسية لدى أساتذة التعليم االبتدائي هي التقويم
االيجابي .
* هناك عالقة ارتباطية موجبة بين التفاؤل واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى أساتذة التعليم
االبتدائي.
 .4أهمية الدراسة :تتجلى أهمية الدراسة في النقاط اآلتية الذكر:
1.4األهمية النظرية :
تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على استراتيجيات املواجهة لدى املعلمين الذين يلجؤون إلى
استخدامها ملواجهة األحداث الضاغطة التي يتعرضون لها ،أيضا تقديم معلومات نظرية عن طبيعة العالقة
بين التفاؤل واستراتيجية مواجهة األحداث الضاغطة ،الى جانب اهتمام الدراسة الحالية بشريحة هامة في
مجتمعنا وهم معلمي املرحلة االبتدائية ،وكذا أهمية موضوع التشاؤم والضغط املنهي.
2.4األهمية التطبيقية :في ضوء ما تسفر عنه الدراسة من نتائج يمكن أن نسهم في :
التعرف على أهم املصادر التي تعتبر ضاغطة بالنسبة ملعلم املرحلة االبتدائية. أهمية معرفة مجموعة من االستراتيجيات ملواجهة الضغط النفس ي لدى املعلم التي تساعد على التخفيفمن حدة الضغط النفس ي إلنجاح العملية التعليمية.
 التعرف على االستراتيجيات األكثر مالءمة لوضعيات املعلمين ،يساهم في ارشادهم وتوجيههم بشكل سليمملواجهة الضغوط املهنية.
 .5أهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي:
 التعرف على مستوى التفاؤل لدى معلمي املرحلة االبتدائية ،وعلى استراتيجيات املجابهة لألحداثالضاغطة لدى معلمي املرحلة االبتدائية.
التعرف على العالقة االرتباطية املحتملة بين التفاؤل واستراتيجيات مواجهة األحداث الضاغطة لدىمعلمي املرحلة االبتدائية.
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 .5.مفاهيم الدراسة:
 .1.5التفاؤل :Optimism
هو توقع إيجابي لألحداث املستقبلية ولنتائج االحداث الراهنة ،وقد ّ
عرف  Carverو)1985( Scheier
ً
املتفائلين على أنهم أشخاص "يؤمنون
عموما أن األشياء الجيدة ال السسئة ستحدث لهم" (ص ،)219وهم
ً
أكثر ميال من املتشائمين إلى استنباط شعور باالستفادة من الشدائد ( .)1998،Tennen & Affleck
والتفاؤل يرتبط باالستخدام املرن لالستراتيجيات التكيفية فيما يتعلق بإمكانية التحكم في الضغوطات
ً
( ،)2006 ،Nes & Segerstromوهو يعتبر التفاؤل
مؤشرا على القدرة إلدارة متطلبات حدث صادم محتمل
(.)2004 ،Benight & Bandura
 .2.5أحداث الحياة الضاغطة :Stessful Life Events
يمكن تعريف" األزمة أو الحادثة الحرجة على أنها حدث خارج نطاق التجربة البشرية العادية والتي من
شأنها أن تكون محزنة بشكل ملحوظ ألي شخص :وفاة الزمالء أو األطفال أو حدث صادم شبه مميت ،غ ً
البا
ما يشهده املشاركون .على الرغم من الشذوذ الظاهر ملثل هذه األحداث ،إال أنها لسست غير شائعة بالنسبة
للمدارسً ،
بدء من الكوارث الوطنية واسعة النطاق مثل األعمال اإلرهابية إلى األحداث الصادمة على نطاق
محلي :وفاة األطفال في رحلة مدرسية ،على سبيل املثال ،أو حادث متعمد .عمل من أعمال العنف
). (Cameron, Gersch, M’Gadzah, & Moyce, 1995
فأحداث الحياة الضاغطة تلك األحداث التي تواجه الفرد وهو في طريقه إلنجاز نشاط ما أو لتحقيق هدف
ما ،تختلف في النوع والشدة ،وترتبط ارتباطا شديدا بمكان العمل" ،وال تخضع للتبوء او للضبط ولها اثار
مستمرة حتى بعد انتهاء الحدث" ) ،(Glass & Singer ,1972وقد تؤدي الى اإلصابة بأمراض مختلفة،
والشكل التالي يوضح املسارات املؤدية الى احتمال حدوث املرض واالضطراب.
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 .3.5استراتيجيات املواجهة : Coping Strategies
املواجهة هي "مجموعة متغيرة باستمرار من الجهود املعرفية والسلوكية للتعامل مع املطالب الخارجية أو
الداخلية التي تم تقييمها على أنها إجهاد أو تجاوز للموارد الشخص ي (.) Lazarus & Folkman, 1984 : 141
أما ماتني(:)Mathenyet 1986يعرف املواجهة  Copingبأنها الجهود السلوكية واملعرفية التي يقوم بها الفرد
لخفض مطالب الضغوط كما يحدد فعالية املواجهة على أساسين هما:
أ-سلوك املواجهة :هي االستجابات التي تصدر عن الفرد للتوافق مع األحداث الضاغطة.
ب-مصادر املواجهة :عبارة عن الخصائص الفردية واالجتماعية والبيئية املتاحة للفرد من أجل مواجهة
الحدث املقيم على أنه ضاغط (حسين وطه.)82 :2006 ،
 .7االجراءات املنهجية للدراسة:
 .1.7الدراسة االستطالعية:
 .1.1.7الهدف من الدراسة االستطالعية:
تهدف الدراسة االستطالعية الى بناء أداة القياس الخاصة باستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى
أساتذة التعليم االبتدائي وقياس خصائصها السيكومترية املالئمة.
 .2.1.7املجال الجغرافي للدراسة االستطالعية :تم اختيار بطريقة عشوائية املدرسة االبتدائية جليجل
أحمد_ وعبد الرحمن الشارف بعين تادلس-مستغانم.
 .3.1.7املجال الزمني للدراسة االستطالعية :أجريت الدراسة االستطالعية  2017/03/07إلى غاية
.2017/03/15
 .4.1.7عينة الدراسة االستطالعية :اختيرت العينة االستطالعية عشوائيا وتكونت من  20أستاذ ( 15ذكور
 05إناث) ،بوالية مستغانم. .4.1.7أداة الدراسة االستطالعية :
 .1.4.1.7استبيان استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية:
يهدف هذا االستبيان إلى معرفة استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى معلمي املرحلة االبتدائية.
وقد تم تصميم هذه األداة من قبل الباحثين بعد االطالع على اإلطار النظري ،وفيما يلي وصف ألبعاد
وفقرات األداة والتعليمات املرفقة بها مع حساب الصدق والثبات لألداة.
وصف أبعاد وفقرات األداة:
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اشتملت األداة على  24فقرة موزعة على أبعاد وهي:
الجدول رقم( :)01يشير إلى توزيع فقرات استبيان استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية حسب أبعاده
ومقايسسه الفرعية.
الفقرات
األبعاد

الفقرات (موجبة)

مجموع الفقرات

03
11-10-01
حل املشكالت
04
14- 13 -12 -02
إعادة التقويم االيجابي.
03
16 -15 -03
التعبير عن املشاعر.
03
19 -17 -04
االسترخاء
03
24 -08 -05
العزلة واالنسحاب.
04
23 -20 -07 -06
اإلنكار
وبعد استرجاع االستبيان تم األخذ باقتراحات املحكمين تم قبول ( )23فقرة على أنها تقسس ورفض فقرة
واحدة على أنها ال تقسس.
طريقة التصحيح:
تمت طريقة التصحيح بإعطاء درجات ايجابية الستجابات أفراد العينة حسب البدائل املقدمة وقدرت
األوزان املعطاة لبدائل األجوبة وسلم التصحيح على الشكل التالي:
الجدول ( :)02أوزان بدائل األجوبة لفقرات استبيان استراتيجية مواجهة الضغوط.
بدون رأي
أبدا
أحيانا
غالبا
دائما
1
2
3
4
5
 الخصائص السيكومترية الستبيان استراتيجية مواجهة الضغوط:
أ .التحقق من خاصية الصدق :قام الباحثان بدراسة الخصائص السيكومترية ملقياس استراتيجيات
املواجهة على عينة متكونة من (ن=  )20أستاذاكما هو موضح فيما يلي:
 صدق املحكمين :بعد تصميم االستبيان في صورته األولية ثم عرضه على ا على ( )08أساتذة
محكمين من أساتذة علم النفس بجامعة مستغانم ،وقد أقر جميع املحكمين بمالءمة الصياغة
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اللغوية وبمناسبة الفقرات لكل املحاور التي تنتمي اليها ،ما عدا" :أقرأ الجرائد واملجالت ألغير من جو
العمل اليومي " حيث تم استبعادها.
 صدق االتساق الداخلي:
جدول رقم ( :)03يمثل معامالت ارتباط األبعاد باملقياس الكلي استراتيجية املواجهة (صدق االتساق
الداخلي)
األبعاد

معامل االرتباط

 Sigقيمة

مستوى الداللة

حل املشكلة

0.451

0.041

دالة عند 0.05

إعادة التقومي االجيايب

0.443

0.038

دالة عند 0.05

التعبري عن املشاعر

0.527

0.010

دالة عند 0.01

االسرتخاء

0.487

0.030

دالة عند 0.05

العزلة واالنسحاب

0.584

0.007

دالة عند 0.01

اإلنكار

0.509

0.020

دالة عند 0.05

التكيف الديين

0.732

0.000

دالة عند 0.01

من خالل الجدول رقم ( )03نالحظ أن معامالت االرتباط كلها فوق املتوسط والقيم االحتمالية أصغر من
مستوى الداللة  0.05وهي دالة احصائيا.
ب-التحقق من الثبات :تم التحقق من ثبات االتساق الداخلي من خالل معامل الفا لكرونباخ (.)0.61
ومن خالل هذه النتائج (الصدق ،الثبات) تم التأكد من صدق االستبيان وصالحيته التطبيق في الدراسة
الحالية.
 .1.4.1.7استبيان التفاؤل:
يهدف هذا االستبيان إلى قياس التفاؤل لدى أساتذة املرحلة االبتدائية ،وفيما يلي وصف ألبعاد وفقرات
األداة والتعليمات املرفقة بها مع حساب الصدق والثبات لألداة .واشتملت األداة على 23فقرة.
طريقة التصحيح :تمت طريقة التصحيح بإعطاء درجات الستجابات أفراد العينة حسب البدائل املقدمة
وقدرت األوزان املعطاة لبدائل األجوبة كما هي موضحة في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)04أوزان بدائل األجوبة لفقرات استبيان التفاؤل.
دائما
5

غالبا
4

أحيانا
3
81
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 الخصائص السيكومترية استبيان التفاؤل:
أ .التحقق من خاصية الصدق:
 صدق املحكمين :بعد تصميم االستبيان في صورته األولية ثم عرضه على ا على ( )08أساتذة
محكمين من أساتذة علم النفس بجامعة مستغانم ،وقد أقر جميع املحكمين بمالءمة الصياغة
اللغوية وبمناسبة الفقرات لكل املحاور التي تنتمي اليها.
 صدق االتساق الداخلي :يتضح من خالل صدق االتساق الداخلي أن جميع فقرات مقياس
التفاؤل دالة إحصائيا عند مستوى  0.01ماعدا الفقرة رقم ( )21فهي غير دالة.
ب-التحقق من الثبات :تم التحقق من ثبات االتساق الداخلي من خالل معامل الفا لكرونباخ (.)0.67
ومن خالل هذه النتائج (الصدق والثبات) تم التأكد من صدق االستبيان وصالحيته التطبيق في الدراسة
الحالية.
 .2.7الدراسة األساسية:
 املنهج املعتمد في الدراسة :تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي.
 مكان الدراسة :أجريت الدراسة األساسية بدائرة عين تادلس والية مستغانم حيث شملت
املدارس املتواجدة بمركز الدائرة واملتمثلة في:
 مدرسة لطرش العيد؛ مدرسة بن عائشة محمد؛ مدرسة األمير عبد القادر؛ مدرسة سيدي عبدهللا 1ومدرسة سيدي عبد هللا.2
مدة الدراسة :وقد اجريت هذه الدراسة في الفترة املمتدة من يوم  2017/04/30إلى غاية .2017/05/04
 مجتمع وعينة الدراسة األساسية :
أ .مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة األصلي من  70أستاذ وأستاذة ،خالل السنة الدراسية:
.2017/2016
ب .عينة الدراسة :بلغت عينة الدراسة األساسية  46أستاذ وأستاذة اختيرت بطريقة عشوائية من املجتمع
الكلي.
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الجدول رقم ( )05توزيع عينة الدراسة األساسية حسب املؤسسة
املدارس
العدد
النسبة
املئوية

مدرسة
لطرش العيد

مدرسة بن
عائشة محمد

مدرسة األمير
عبد القادر

10

09

09

22%

19.5%

19.5%

مدرسة
سيدي
عبد هللا1
09
19.5%

مدرسة
سيدي عبد
هللا2
09

46

19.5%

100%

املجموع
الكلي

يوضح الجدول ( )05توزيع عبنة الدراسة حسب املؤسسات التي تمت فيها.
 أدوات الدراسة:

1234567-

 استبيان استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية :يحتوي على  23فقرة موزعة على  07أبعاد
مختلفة وهي:
بعد حل املشكالت وعدد فقراته ()03
بعد إعادة التقويم االيجابي وعدد فقراته ()04
بعد التعبير عن املشاعر وعدد فقراته ()03
بعد االسترخاء وعدد فقراته ()03
بعد العزلة واالنسحاب وعدد فقراته( )03
بعد اإلنكار وعدد فقراته ()04
بعد التكيف الديني وعدد فقراته()03
 استبيان التفاؤل حيث يحتوي على 22فقرة.

83

عمار ميلود ،بوبكر مليكة

 .8عرض النتائج ومناقشتها :
 .1.8عرض النتائج:
 .1.1.8عرض نتائج االستراتيجيات األكثرانتشارا :
جدول رقم ( )07يبين نتائج حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية بين استراتيجيات مواجهة الضغوط
النفسية .
ترتيب األبعاد من حيث

استراتيجيات المواجهة

المتوسطات الحسابية

االنحرافات المعيارية

حل المشكالت

12.41

1.55

2

التقويم االيجابي

15.19

3.29

1

التعبير عن المشاعر

09.88

1.97

7

االسترخاء

09.73

1.98

6

العزلة واالنسحاب

09.82

2.45

5

االنكار

10.62

3.13

3

الدين

10.47

2.34

4

االستراتيجيات

نالحظ من خالل الجدول  )07أن االستراتيجية االكثر استخداما من طرف أساتذة التعليم االبتدائي هي
استراتيجية التقويم االيجابي حيث بلغ متوسطها الحسابي  15.19بانحراف معياري  ،3.29أما االستراتيجية
األقل استخداما هي استراتيجية التعبير عن املشاعر والتي تأتي في املرتبة األخيرة (املتوسط الحسابي 09.58
وانحراف معياري  ) 1.97بسنما باقي االستراتيجيات (حل املشكالت ،االنكار ،الدين ،العزلة واالسترخاء) فكان
استخدامها بدرجة متوسطة حيث انحصر متوسط حسابها بين ( )9.73 -12.41وانحرافها املعياري بين
()1.95 - 1.55
 .1.1.8عرض نتائج العالقة املحتملة بين التفاؤل واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية :
جدول رقم( :)8العالقة بين التفاؤل واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية
قيمة )(Sig

معامل االرتباط

مستوى الداللة

التفاؤل
استراتيجية مواجهة

0.556

-0.89

الضغوط النفسية
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط يساوي -0.89وقيمة Sig=0.556بين التفاؤل
واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية وهي أكبر من  0.05فهي غير دالة إحصائيا وعليه ال توجد عالقة
بين التفاؤل واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية وبالتالي فإننا نقبل الفرض الصفري ونرفض فرض
البحث.
 .2.8مناقشة النتائج:
 .1.2.8مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية االولى :
نص الفرضية األولى ":االستراتيجية األكثر استخداما ملواجهة الضغوط النفسية من قبل أساتذة التعليم
االبتدائي هي التقويم االيجابي. ".
من خالل النتائج املتوصل إليها تبين أن هذا الفرضية تحققت ،حيث قد تكون ضغوطات مهنة التدريس هي
التي تجعل أساتذة التعليم االبتدائي يستخدمون هذه االستراتيجيات بدرجات متفاوتة؛ فمن خالل
املقابالت مع أساتذة التعليم االبتدائي أنهم ينظرون ملهنة التدريس على أنها من أكثر املهن املسببة للضغوط،
وهذا يتفق مع كا توصل اليه كل من خنسش ( ،)2009قريطع ،)2017(،بشالغم وشعيب(  )2019وعمرون
(. )2018
وقد يلجأ أساتذة التعليم االبتدائي إلى استخدام استراتيجية التقويم االيجابي باعتبارها أكثر االستراتيجيات
التي تمكنهم من رؤية الجانب االيجابي للمشاكل النفسية التي تواجههم ،كما أنها تجدد الثقة بالنفس لديهم
وتشعرهم بالراحة ،باإلضافة إلى ذلك فأساتذة التعليم االبتدائي يستخدمون أيضا استراتيجية حل
املشكالت التي تمكنهم من مواجهة متطلبات العمل اليومي في خضم الضغوطات النفسية ،إضافة إلى
استخدامهم استراتيجية االسترخاء التي تكسب األستاذ قدرة التحكم بنفسه ،وهذا ما يتفق مع ما توصب
اليه  (2016 ( Parveenو .)2005( Muncer & Shah, Austin
ومن خالل املقابالت مع األساتذة فهم يرون أن االسترخاء يحسن الذاكرة والتركي ويقلل األرق واإلجهاد
ويجدد الطاقة وهذا يساعدهم في مهنتهم ،علما ان توظيف استراتيجية التقويم اإليجابي ال تقتصر على علة
املعلمين فقط ،بل أيضا العمال املهنيين وهذا ما توصلت اليه دراسة الضريبي (.)2010
وهنا ك من األساتذة من يلجأ إلى استراتيجية التكيف الديني للتخفيف من ضغط العمل (فالدين هو الفطرة
التي يفطر هللا عز وجل االنسان عليها منذ لحظة ميالده) هذا ما قاله أحد افراد عينة الدراسة،
واستخدامهم لهذه االستراتيجيات يكون بالصالة واالكثار من الدعاء وقراءة القرآن .فهذه االستراتيجية
تجعلهم يتكيفون مع واقعهم ،في حين يفضل أساتذة آخرون استراتيجيتي العزلة واالنكار كوسيلة تخفف
من أثر املواقف الضاغطة وتجعلهم أكثر مرونة ملواجهة الضغوط النفسية ،بسنما هناك من استخدم من
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األساتذة استراتيجية التعبير عن املشاعر كوسيلة مساعدة على التفكير بوضوح ودقة تمكنهم من مواجهة
أوضاع بالغة الصعوبة ،فالتعبير عن املشاعر يجعلهم يشعرون باالسترخاء ويحفز التفكير االيجابي ويطرد
مشاعر التوتر وهذا ما أدلى به مستخدمي استراتيجية التعبير عن املشاعر من األساتذة؛ وفي هذا الصدد
أكد كل من غابرييل ولوكا ( )2009بعد دراسة ما وراء تحليلية meta-analyticان أكثر من  103دراسة اكدت
وجود تأثير كبير للتقويم اإليجابي الى جانب التأقلم الديني وإعادة التقييم ).(Gabriele & Luca ,2009 : 364
.
 .2.2.8مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية :
نص الفرضية " :هناك عالقة ارتباطية موجبة بين التفاؤل واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى
أساتذة التعليم االبتدائي".
أظهرت النتائج انه ال توجد عالقة ارتباطية موجبة بين التفاؤل واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية
لدى أساتذة التعليم االبتدائي ،وان العالقة املوجودة هي عالقة عكسية غير دالة  ،وتتفق هذه النتيجة مع
نتائج دراسة مشابهة (معروف)2013 ،من حيث متغير استراتيجيات الضغوط والتي اكدت عدم وجود
ارتباط دال احصائيا بين االحتراق النفس ي واستراتيجيات مواجهة الضغوط ،ومن خالل املقابالت مع
األساتذة ،فهناك الكثير منهم متفائلين رغم ضغوطات العمل بما فيها البرنامج املكثف واكتظاظ األقسام،
وعذا ما يتفق مع ما توصل اليه شاير واالخرون ( ،)Scheir et al 1986علما أن بأن االستراتيجيات املتبعة
من قبل األساتذة في مواجهة الضغوط لسست متشابهة.
وقد عبر األساتذة بأن رضاهم عن العمل (مهنة التدريس) وحبهم للمهنة يجعلهم يستخدمون مختلف
االستراتيجيات إلتمام عملهم على أكمل وجه ،فيقول بعضهم "أن الرضا عن العمل يجعلني أستمتع بمهنتي
ويولد بداخلي روح التقبل مهما كانت ضغوطات العمل ومتطلباته اليومية ،حيث ألجأ دائما إلى البحث عن
الجانب اإليجابي في خضم هذا الضغط ،وهذا ما يشعرني بالراحة التي تساعد في تجديد طاقتي كي أتمكن
من تقديم أفضل ما لدي.
من جهة أخرى قد يكون حب املعلم ملهنته يجعله يستخدم مختلف االستراتيجيات ملواجهة الضغوط بغض
النظر إذا كان متفائل أو غير متفائل فهناك من يحب نمط حياة املعلمين إذ يقول أحد املعلمين ان مهنة
املعلم حافلة بالعلم والثقافة وتنمية العقل ،وهذا يشعرني بالثقة في ممارسة مهنتي لذلك أتكيف مع ضغوط
العمل التي تجابنهي بالتعامل مع الجانب اإليجابي مهما كانت ،وهذا يشعرني بالراحة الجسدية والنفسية،
هذه االخيرة تساعدني على أداء مهنتي على أكمل وجه.
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الخاتمة:
تناولت هذه الدراسة عالقة التفاؤل باستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى أساتذة التعليم
االبتدائي ،حيث يعتبر التفاؤل واملزاج االيجابي أمرين أساسيين للصحة العامة للفرد ،كما يسام التفاؤل في
تقوية الجانب االيجابي للشخصية.
ما توصلت إليه هذه الدراسة والوقوف على مدى مجاهدة أستاذ التعليم االبتدائي في أداء مهامه أمام
مختلف الضغوطات في الوسط املدرس ي ،فقد كشفت الدراسة وجود واستخدام استراتيجيات متنوعة
حسب مثيراتها في مختلف املواقف الضاغطة والتي تتمثل في التقويم االيجابي ،حل املشكالت ،اإلنكار،
التكيف الديني ،العزلة ،االسترخاء والتعبير عن املشاعر وكان استخدامها بدرجات متفاوتة بغض النظر
عما إذا كان األستاذ متفائل أم غير متفائل.
فإن أحسن أستاذ التعليم االبتدائي توظيفها وفق ما يناسب مصادر ضغوطه بالوسط املدرس ي فهو بذلك
يحقق التوازن والتكيف والتفاعل مع مختلف عناصر محيطه التربوي.
توصيات و اقتراحات :من النتائج السابقة توص ي هذه الدراسة إلى:
 توفير التكوين والتدريب املتخصص واملناسب لطبيعة املهام املوكلة ألساتذة التعليم االبتدائي. خلق فريق عمل يتضمن أخصائيين نفسانيين يعملون على مساعدة األساتذة ويكون ذلك بطريقةدورية لكل ابتدائية للقيام بفحص شامل ومستمر.
 إجراء ندوات ونشاطات ثقافية وترفيهية خاصة بأساتذة التعليم االبتدائي. تثمين مجهودات أستاذ التعليم االبتدائي حسب األداء واألعباء وفق ما يبذله من طاقة وتعددأدواره.
 دعم وتحفي أساتذة التعليم االبتدائي ماديا ومعنويا. محاولة الفهم واالدراك الجيد الستراتيجيات ملواجهة الضغوط النفسية بالنسبة ألساتذة التعليماالبتدائي.
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