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أهدي هذا العمل المتواضع الى أعز ما أملك في هذا الوجود
إلى الوالذين الكريمين أطال اهلل عز وجل في عمريهما
أمي إحسانا وعرفانا وابي تقديرا واكراما
الى كل افراد العائلة كبيرا وصغيرا
الى اوالئك اللذين لم تغمض جفونهم لطلب العلم
الى أساتذتي األجالء.
الى زمالئي و أصدقائي األوفياء.
الى كل من وقف بجانبي مشاركا وموجها و ناصحا.
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الحمد هلل حمدا كثيرا على نعمه و ُشكره على عونه إلتمام هذا
البحث ،وبعد

عمال بقوله تعالى " و لئن شكرتم ألزيدنكم " نشكر المولى عز وجل
الذي وفقنا للقيام بهذا العمل المتواضع فلك الحمد و الشكر يا رب .
نتوجه بعظيم الشكر و التقدير.

إلى األستاذ المشرف الدكتور" برقوق عبد القادر" الذي لم يبخل علينا بنصائحه
القيمة و الذي أفادنا بها جاد اهلل عليه من معلومات .

كما نتقدم بالشكر الى كل من الدكتور مجيدي محمد

الدكتور قيس فضل الدكتور تقيق جمال األستاذ الهاشمي لقوقي
واألستاذ داودي وحيد واالستاذة باشي امال

على ما قدموه لنا من معلومات قيمة وهامة.

إلى طاقم إدارة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
من رئيسه إلى كل أساتذته و إدارييه .

إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد و قدم لنا يد المساعدة إلنجاح هذا البحث .
لكم جزيل الشكرو العرفان

و

الملخص

:

" األنماط السلوكية لشخصية األستاذ وعالقتها باستراتيجيات التكيف مع المواقف الضاغطة
في الوسط المدرسي "

هدفت الدراسة اىل التعرف على العالقة بني النمط السلوكي ألستاذ وعالقتها باسرتاتيجيات التكيف مع املواقف
الضاغطة يف الوسط املدرسي من خالل حتديد العالقة بني النمط السلوكي واالسرتاتيجية املستخدمة لذى
االساتذة وحماولة البحث عن اسرتاتيجيات تعامل أساتذة املادة مع الضغوط اليت تعرتضهم أثناء عملهم
واملشكالت املهنية اليت تواجههم يف املدرسة من أجل ختفيف الضغط على األستاذ مما ينعكس على حتسني ادائه
وانتاجه وحيقق التقدم حنو األفضل للمنظومة الرتبوية والتعليمية .
إستخدم الطالب املنهج الوصفي بدراسة مسحية للتحقق من فرضيات الدراسة .و متثلت عيّنة الدراسة يف
أساتدة الرتبية البدنية والرياضية بثانويات والية ورقلة ،واليت بلغ عددهم ( )111أستاذ اعتمد الباحث يف هذه
الدراسة على مقياسني جلمع البيانات ؛ األول مقياس أالمناط السلوكية للشخصية و الثاين مقياس اسرتاتيجيات
التكيف ،ومت استعمال األدوات اإلحصائية التالية  :معامل بريسون و اختبار " ت" للداللة اإلحصائية .
و توصل الباحث اىل وجود اختالف دال إحصائيا بني األساتذة ذوي النمط (أ) واألساتذة ذوي النمط(ب) يف

استخدامهم السرتاتيجيات التكيف السلبية ملواجهة املواقف الضاغطة ،حيث يُطبق يف الغالب ذوي النمط (أ)
االسرتاتيجيات السلبية أكثر من األساتذة ذوي النمط (ب) الذين يتخذون بدرجة اكرب اسرتاتيجيات اجيابية .
يف حني إقرتح الباحث فتح دورات تكوينية على مستوى على مستوى أساتذة الرتبية من اجل التعرف اىل األمناط
السلوكية لشخصية األستاذ واسرتاتيجيات التكيف و ضرورة تعيني خمتصني يف اإلرااد النفسي على مستوى بب
العمل  ،خاصة بعد توفر هذا االختصاص يف السنوات األخرية وبعث التعاون بني وزاريت الرتبية و التعليم العايل
والبحث العلمي ،بواسطة اتفاقات حول استثمار البحوث العلمية اليت تُنجز يف معاهد الرتبية البدنية والرياضية،
من أجل تطوير مستوى األساتذة .
كم افرتح الباحث تكملة دراسة موضوع العالقة بني النمط السلوكي واالسرتاتيجيات بوجهات نظر أخرى .
الكلمات المفتاحية  :األنماط السلوكية للشخصية  ،المواقف الضاغطة في الوسط المدرسي
،استراتيجيات التكيف .
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Les aspects comportementaux de la personnalité de l’enseignant et sa relation
avec les stratégies d’adaptation dans les situations de pression
au milieu scolaire

Résumé
Cette étude a pour objectif d’identifier la relation entre l’aspect comportemental de
l’enseignant et sa relation avec la stratégie d’adaptation dans les situations problèmes au
milieu scolaire ; à partir de la détermination de l’aspect comportemental et la stratégie utilisée
par les enseignants et l’essayage de rechercher des stratégies de traitement des professeurs de
la matière avec les problèmes rencontrés durant leur travail et les problèmes professionnels à
l’école. pour réduire la pression sur l’enseignant ce qui se reflète sur l’amélioration de son
enseignement , ses résultats et réalise la progression vers le meilleur au système d’éducation
et d’enseignement.
L’étudiant a utilisé la méthode descriptive d’enquête afin de s’assurer des hypothèses
de la recherche. L’échantillon de l’étude est l’utilisation de l’étudiant des enseignants de
l’éducation physique des lycées de la Willaya de Ouargla dont le nombre est 111 professeurs.
Le chercheur a utilisé pour faire cette étude deux critères dans le sondage des informations,
le premier est les aspects comportementaux de la personnalité et le second est les stratégies
d’adaptation avec l’usage des outils statistiques suivants : coefficient de Pearson et le test T
de la signification statistique.
Le chercheur est arrivé à la présence d’une différence significative statistiquement
entre les enseignants de l’aspect A et ceux de l’aspect B dans l’utilisation des stratégies
d’adaptation négatives pour s’opposer aux situations difficiles où ceux de l’aspect A utilisent
plus des stratégies négatives que les enseignants de l’aspect B qui usent beaucoup plus les
stratégies positives.
De ce fait le chercheur a proposé l’ouverture des stages de formation au niveau des
enseignants d’éducation physique pour l’identification des aspects comportementaux de la
personnalité du professeur , les stratégies d’adaptation et la nécessité de recruter des
spécialistes dans l’orientation psychologique au sein de la médecine de travail et notamment
après la satisfaction de cette spécialité dans les années dernières et l’encouragement de la
collaboration entre le ministère de l’éducation et de l’enseignement et le ministère de
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique par le moyen des conventions autour de
l’investissement des recherches scientifiques réalisés à l’intérieur des instituts de l’éducation
physique et sportif afin de développer le niveau des enseignants. En outre le chercheur a
suggéré l’achèvement de l’étude du thème de la relation entre l’aspect comportemental et les
stratégies d’adaptation selon d’autres points de vue.

Les mots clés : aspects comportementaux de la personnalité, situations de pression au
milieu scolaire, stratégies d’adaptation.
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المقدمة :

ليس باستطاعة احد أن يوقف حد الزمن ويرد عقاربه اىل الوراء وليس مبقدار أحد أن جيمد احلياة ويقتل

رغبة اجملتمعات يف التطور والتقدم فالعلم اليوم يتجه بصورة سريعة حنو إقامة نظام عاملي جديد حيتاج فيه اىل
مستويات عالية من التكوين والتدريب والتغيري والتطور مبا يناسب العصر .
فالوضع الراهن اليوم أكثر من أي وقت مضى يتطلب تغريات عميقة يف منطلقاته ومفاهيمه يف ضوء
االحتياجات املتجددة باستمرار السيما النظام الرتبوي الذي يعكس بموحات االمة ويكرس اختياراهتا
و اهتماماهتا الثقافية واالجتماعية ويسعى يف حرك ية دائمة اىل إجياد الصيغ املالئمة لتنشئة االجيال تنشئة
اجتماعية جتعل منهم موابنني فاعلني قادرين على االبالع بأدوارهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية على الوجه
االكمل .
ومن منطلق أن النظام الرتبوي من اهم اخلطوات اليت تبىن عليها الرتبية البيداغوجية كان لزاما عليه ان يسعى
اىل تربية التلميذ و اعداده ملواجهة احلياة اليومية بانسجام و جتانس .
و كون األستاذ حجر الزاوية والعمود الفقري للعملية الرتبوية ملا ميتاز به من احتكاك مباار مع التلميذ فهو
اول ما جيب االهتمام به كونه العنصر الرئيسي يف العملية الرتبوية وعليه يتوقف جناحها او فشلها و منه جيب
ان يوضع هذا العنصر املهم  -االستاد -يف ارفع مكانة حىت يسهم يف تربية النشء وبدالك يثبت ذاته  ،ولن
يتحقق هدا االمر إال اذا هتيأت له ظروف نفسية واجتماعية واقتصادية .
واذا يشهد العامل اليوم ثورة هائلة من التقدم و التطور يف كل جماالت احلياة املختلفة االقتصادية الثقافية
االجتماعية و الرياضية وغريها من هنا حيدث الصراع واملنافسة للحاق بركب التقدم واملعرفة واحتالل املكان
الالئق بني دول العامل فتنشأ املشكالت واالحداث اليت تؤدي اىل حدوث الكثري من التوتر يف جماالت احلياة وما
مل تكن هناك حلول هلذه املشكالت فإن تأثريها الضار سوف ينعكس على الفرد يف خمتلف اجلوانب النفسية
والبدنية والعقلية واملهنية وغريها قد تؤثر هذه الضغوط على االفراد يف حياهتم اليومية وأعماهلم الشخصية واملهنية .
وإميانا منا بأمهية الدور الذي يقوم به املدرس من أجل تنفيد العملية الرتبوية وإجناحها وحبجم خطورة الضغوط
اليت يواجهها يوميا وباستمرار بدرجات ومستويات خمتلفة سواء تعلق منها باجلانب املهين كظروف العمل السيئة
والغري مرحية أو اجلانب البيداغوجي ككثافة الربامج وسرعة تغيريها أو اجلانب املادي كضعف األجر الشهري
....اخل واليت تنعكس على صحته النفسية واجلسمية اختار الباحث موضوع األمناط السلوكية لشخصية األستاذ
وعالقتها باسرتاتيجية التكيف مع املواقف الضاغطة يف الوسط املدرسي لذى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية
للبحث والدراسة أمال ان خيرج بنتائج ختدم القائمني على الرتبية والتعليم يف بالدنا .
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و قد مت تناول املوضوع من جانبيه النظري و التطبيقي يف أربعة فصول على النحو التايل :
الجانب النظري :

 -الفصــل األول  :وخصصصص ملصصدخل الدراسصصة و تضصصمن حتديصصد إاصصكالية الدراسصصة بتسصصا الهتا

األهصصداف

املرجص ّصوة مصصن الدراسصصة ،فرضصصياهتا ،أمهيصصة البحصصث ،و التحديصصد اإلجرائصصي ملصصصطلحات الدراسصصة مصصع النظريصصات
املفسرة ملتغريات الدراسة .
ّ

تضصصمن الدراسصصات املرتبطصصة بالدراسصصة احلاليصصة ،حيصصث
 الفصـــل اليـــاني  :وهصصو فصصصل الدراسصصات السصصابقةّ ،حيتوي على عرض و حتليل و نقد هلذه الدراسات .
الجانب التطبيقي :

 الفصـــــل اليالـــــ  :مشص صصل علص صصى بص صصرق و منهجيص صصة الدراس ص صصة حي ص صصث تضص صصمن م ص صصنهج الدراسص صصة ،الدراسص صصةاالس ص صصتطالعية ،العين ص صصة و كيفي ص صصة اختياره ص صصا ،ح ص صصدود الدراس ص صصة ،أدوات مج ص صصع البيان ص صصات ،أس ص صصاليب التحلي ص صصل
اإلحصائي املستعملة يف الدراسة .
وتضمن عرض لنتائصج الدراسة و مناقشتهصا يف ضوء اإلبصار النظصري للدراسصة و الدراسات
الفصل الرابع :
ّ
السابقة.
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مدخـل للدراســـة
 -1مشكلة الدراسة و تساؤالتها
 -2أهداف الدراسة
 -3فرضيات الدراسة
 -4أهمية الدراسة
 -5التعاريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسة
 -6مصطلحات ومفاهيم الدراسة
 -7أهم النظريات المفسرة لمتغيرات الدراسة

- 101اإلشكالية :

يشهد العامل اليوم ثورة هائلة يف التطور والتقدم يف كل جماالت احلياة املختلفة االقتصادية والثقافية
واالجتماعية والرياضية وغريها ومن هنا حيدث الصراع واملنافسة بني البشر للحاق بركب التقدم واملعرفة واحتالل
املكان الالئق بني دول العامل ,وباختالف املهن يف ببيعتها من حيث بريقة األداء واملسؤوليات والنتائج املرتتبة
على السلوك يؤدي اىل وجود درجات خمتلفة من الضغوط  ،فاألعمال اليت يقدمها أصحاهبا يف اكل خدمات
اجتماعية كالتمريض والتامني والتعليم يتعرض أصحاهبا لدرجات مرتفعة من الضغوبات النفسية والقلق اكثر من
غريها فقد بينت دراسة كوكس( )1978عند مقارنة املعلمني بالعاملني املهرة اىل  %79من املعلمني أجابوا بان
أعماهلم هي املصدر الرئيسي للضغط ....وذكر سليمان الوابلي ( )1993ان مستوى درجة الضغط النفسي
لذى املعلمني اعلى بكثري من درجة الضغط يف املهن األخرى .
فاملدرسون خيتارون مهنة التعليم ولديهم الرغبة للقيام برسالة نبيلة عنواهنا مساعدة األخرين(التالميذ
واوليائهم واجملتمع) ولكنهم سرعان ما يدركون حجم املسؤولية اليت تنتظرهم ويدركون املساعدة اليت يطلبها
اآلخرون فيعملون بأقصى جهدهم ملساعدهتم ولكنهم جيدون انفسهم على الرغم من العمل اجلاد يف مجلة من
املشاكل وم عها املطالبة باستمرار وال يقدرون على حتملها كما ليس لديهم القدرة على حل اكثرها ،عندها
يشعرون بالقلق والضغط وعليه اصبح ينضر اىل التعليم على انه من املهن األكثر أثقاال بالضغط ألنه يزخر
بالعديد من األعباء واملطالب واملسؤوليات وبشكل مستمر باإلضافة اىل ادراك املدرسني لوضعهم املهين من حيث
نقص املكانة االجتماعية ونقص التقدير املادي واملعنوي.
و تعترب عملية التكيف مع املواقف الضاغطة أحد األمور الرئيسية للتوافق املهين ومسألة مهمة ألستاذ الرتبية البدنية
والرياضية لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي للنجاح يف أداء العمل ،وهو املعيار املوضوعي الذي يقوم على
أساسه تقييم اجملتمع لألفراد .
كما يعد النمط السلوكي للشخصية عامل حموري ومهم يف حتديد اسرتاتيجية التكيف مع املواقف الضاغطة من
خالل تأثري كل منط سلوكي ( أ  .ب) على اسرتاتيجية التكيف للمواقف الضاغطة يف الوسط املدرسي .
وبا لرغم من األمهية الكبرية اليت حتضي هبا ظاهرة الضغوط النفسية يف الدراسات قد الحظنا خالل االبالع على
معظم معاهد الرتبية البدنية والرياضية قلة البحوث والدراسات اليت تناولت هذا املوضوع بالبحث حسب علم
الباحث االمر الذي دفع بنا اىل خوض غمار هذه الدراسة .
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التساؤل العام :
هل خيتلف استخدام اسرتاتيجيات التكيف ( اإلجيابية والسلبية ) من برف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية
باختالف منط اخصيتهم السلوكي ( أ .ب ) ؟ .
التساؤالت الفرعية :

 - 1ما هو النمط السلوكي السائد لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضة  ،موضوع الدراسة ؟.
 - 2هل توجد عالقة ارتبابية بني النمط السلوكي( أ ) واستخدام االسرتاتيجيات السلبية من برف األستاذة ،
موضوع الدراسة ؟.
 – 3هل توجد عالقة ارتبابية بني النمط السلوكي( ب ) واستخدام االسرتاتيجيات االجيابية من برف األستاذة
 ،موضوع الدراسة ؟.
- 02أهداف الدراسة  :تكمن في األهداف التالية:

 -01ابراز العالقة بني النمط السلوكي لألستاذ واالسرتاتيجيات املطبقة ملواجهة الضغوط .
- 02معرفة وحتديد النمط السلوكي السائد لدى عينة البحث .
- 03ابراز االسرتاتيجيات السلبية ملواجهة الضغوط وحماولة تفاديها .
 -04البحث عن الصحة النفسية لألستاذ موضوع الدراسة .
- 05إثراء البحث العلمي واملكتبات اجلامعية بأحباث يف هذا املوضوع .
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 -03فروض البح

الفرضية العامة :توجد عالقة ارتباطية بين استخدام استراتيجيات التكيف ( السلبية –االيجابية ) من
طرف أساتذة التربية البدنية والرياضية  .ونمط شخصياتهم السلوكي(أ ،ب).

الفرضيات الفرعية:

 -1توجد عالقة ارتبابية بني النمط السلوكي( أ ) واستخدام االسرتاتيجيات السلبية من برف األستاذة،
موضوع الدراسة.
 - 2توجد عالقة ارتبابية بني النمط السلوكي( ب ) واستخدام االسرتاتيجيات االجيابية من برف األستاذة،
موضوع الدراسة.
 -04أهمية البح :

تكاد ختلوا مكتباتنا اجلامعية من دراسات ملوضوع األمناط السلوكية وعالقتها باألداء الوظيفي  .يف حني بدأ
االهتمام مؤخرا بظاهرة تأثري األمناط السلوكية يف التكيف مع املواقف الضاغطة وذلك ألمهية هذا املوضوع  ،يف
زيادة مردود األساتذة واستمرارهم يف العمل والعطاء رغم صعوبات قطاع الرتبية والتعليم .
و أمهية هذه الدراسة من أمهية موضوعها حيث تكمن يف مدى تعمقها يف تبيان مسببات الضغوط النفسية لدى
ارحية األساتذة  ،وتبين أجنع السبل ملواجهتها عن بريق اسرتاتيجيات مضادة ،ومدى تأثر هذه االسرتاتيجيات
بأبعاد خمتلفة مكتشفة عند األساتذة حسب اخلصائص الفردية ،وكيفية توظيف هذه االسرتاتيجيات يف الوسط
املدرسي مبا حيقق التوافق النفسي ،االجتماعي واملهين ألستاذمن خالل حتديد العالقة بني النمط السلوكي
واالسرتاتيجية املستخدمة لذى االساتذة وحماولة البحث عن اسرتاتيجيات تعامل أساتذة املادة مع الضغوط اليت
تعرتضهم أثناء عملهم واملشكالت املهنية اليت تواجههم يف املدرسة .
وإجراء مثل هذه الدراسة الاك أنه سوف يفيد الكثري من األساتذة بدون حتديد كما أنه سوف يلفت أنظار
املسؤولني اىل االستفادة من نتائج هذه الدراسة والتعرف اىل هذه االسرتاتيجيات وحماولة توضيحها وكيفية تطبيقها
من أجل ختفيف الضغط على األستاذ مما ينعكس عل ى حتسني ادائه وانتاجه وحيقق التقدم حنو األفضل للمنظومة
الرتبوية والتعليمية .
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 -05تحديد مفاهيم و مصطلحات الدراسة :
 1 – 5النمط السلوكي (أ ،ب) للشخصية:

بدأ اكتشاف النمط السلوكي (أ) يف بداية اخلمسينيات من القرن املاضي أثناء البحث يف النشاط العام للفرد على يدي
ببييب القلب األمريكيني ماير فريدمان Mayer Friedmanوراي روزمنان  Ray Rosenmanو ذلك من خالل
مالحظتهما لوجود جمموعة من اخلصائص السيكولوجية املميزة لدى املصابني بأمراض القلب ،و تتمثل يف بعض السمات كالسرعة
واحلِدة االندفاعية واإلحساس بضغط الوقت و التوتر ،أما األفراد ذوي النمط (ب) فهم عكس ذلك متاماً.
وحيدده الباحث إجرائيا على أساس الدرجات اليت يتحصل عليها املفحوص على مقياس حتديد منط الشخصية (لبورتز) وهو
املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية ( .خالد حممد العسل ،2008 ،ص)80

 2 – 1 – 5صفات ومميزات النمط السلوكي ( أ  .ب ) :
صفات النمط (أ):

 ميكنه العمل لفرتة بويلة. غالبا ما يأخذ أعماله إىل املنزل ،و ال ميكنه االسرتخاء. مييل إىل أن يكون ُحمبطا بسبب مواقف العمل ،و يُثار من مطالب املهنة الزائدة. -يسيء الفهم باملشرفني و الر ساء ،و يقيس النجاح بالكم.

صفات النمط (ب):

 -يتخذ الصرب و االسرتخاء منهجاً له يف احلياة و يف العمل ،و بالتايل فهو نقيض النمط السلوكي(أ).

() Luthans,F,2004,184

-2-5المواقف الضاغطة في الوسط المدرسي :

اعور االستاذ بعدم قدرته على مواجهة أحداث ومتطلبات مهنة التدريس من جهة وتشكل هذه املتطلبات

هتديدات لذاته من جهة أخرى ينتج عنه معدال عاليا من االنفعاالت السلبية اليت تصاحبها تغريات فيسيولوجية
وسلوكية كرد فعل تنبيهي لتلك الضغوط .
ونقصد هبا تلك املواقف اليت يدركها األستاذ على أهنا ضاغطة يف عمله وتشكل له هتديدا ذاتيا ينتج لديه
معدال عليا من االنفعاالت السلبية اليت تصاحبها تغريات فيسيولوجية وسلوكية كرد فعل تنبيهي لتلك الضغوط .
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 3 – 5استراتيجيات التكيف مع المواقف الضاغطة :

تُعرف اسرتاتيجيات التكيف بأهنا أساليب التعامل مع الضغوط أو الطريقة أو الوسيلة اليت يستخدمها األفراد
يف تعاملهم مع الضغوط الواقعة عليهم من أجل التخلص منها أو التقليل من وبأهتا والتكيف معها ،و ذلك
لالحتفاظ بالصحة النفسية و اجلسدية معاً ( .بغيجة لياس،2006،ص)94
و قد تضمن املقياس املستخدم يف الدراسة ( بن باهر بشري  18 )2004اسرتاتيجية مقسمة اىل نوعني

 – 1االستراتيجيات اإليجابية ( الفعالة ) وعددها : 06
 1-1استراتيجية التحليل المنطقي للمشكل:

هي اسرتاتيجية يتم فيها الرتكيز على أثار املشكل ،وتدخل ضمن اجملال املعريف ،وهي مجلة من احملاوالت

املعرفية يقوم هبا الفرد بغرض الفهم والتهيؤ الذهين للموقف الضاغط ومرتتباته.
وتتصف هذه االسرتاتيجية بالرتكيز على حتليل املوقف وحماولة فهمه من حيث ببيعته واملتطلبات اليت يفرضها،
(برقوق عبد القادر ،2015 ،ص)16
بغرض التكيف االجيايب.
 2-1استراتيجية إعادة التفسير اإليجابي:

هصصي اسصرتاتيجية معرفيصصة يصصتم فيهصصا الرتكيصصز علصصى أسصصباب املوقصصف الضصصاغط ،ويسصصعى مصصن خالهلصصا الفصصرد

إىل بنصصاء

وإعادة بناء املشكلة أو املوقف بطريقصة إجيابيصة ،وقصد يبصدو أن هصذه االسصرتاتيجية موجهصة حنصو االنفعصال ،إال أن إعصادة
التقرير يقود االستاذ إىل تبين أفعال نشيطة توجه حنو مصدر املشكلة.
 3-1استراتيجية االسترخاء والتأمل:

اس صرتاتيجية تصصدخل ضصصمن اجملصصال االنفعصصايل ،املركصصزة علصصى يثصصار املشصصكل ،وفيصصه يقصصرر الفصصرد بصصرفض االعتقصصاد بوجصصود
املوقف الضاغط ،ويف هذه االسرتاتيجية يقوم األستاذ مبحاوالت سلوكية ،هتدف إىل خفصض التصوتر املصرتبط باملشصكل
الضاغط كاالسرتخاء ،والتأمل واستحضار األاياء ذات البعد اجلمايل.
 4-1استراتيجية التكيف مع الواقعية:

وهصصي اسصرتاتيجية تصصدخل ضصصمن جمصصال الصصذات ،وفيهصصا يصصتم الرتكيصصز علصصى أثصصر املشصصكل الضصصاغط حيصصث يسصصعى الفصصرد
ملراجعصة خرباتصه وإمكانياتصه الذاتيصصة هبصدف تكصوين صصورة واقعيصصة عصن املوقصف ،ودوره الصذايت يف تفاعلصصه مصع املشصكل ومصصا
يرتتب عنه.
 -5-1استراتيجية البح عن المساعدة:

وهي اسرتاتيجية تدخل ضمن اجملال االجتماعي ،فيها يتم الرتكيز على يثار املشكل ،حيث يقصوم الفصرد بالبحصث
عصصن املسصصاعدة والنصصصح مصصن األصصصدقاء واألقصصارب والصصزمالء الصصذين يثصصق هبصصم ويقتنصصع بكفصصاءهتم يف مسصصاعدته علصصى حصصل
املشكلة واالستفادة من جتارهبم.
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 -6-1استراتيجية التحول إلى الدين:

وهصصي اس صرتاتيجية خمتلطصصة تتض صصمن جمصصال الصصذات واجملصصال املع صصريف واجملصصال االنفع صصايل ،ي صصتم الرتكي صصز فيه صصا علصصى األس صصباب
واآلثار.
(برقوق عبد القادر ،2015 ،ص)16
 2االستراتيجيات اإلحجامية(غير الفعالة)
 1-2استراتيجية تقبل الوضعية:

هصصي اس صرتاتيجية معرفيصصة إحجاميصصة ،يصصتم فيهصصا الرتكيصصز علصصى املشصصكل الضصصاغط .وفيهصصا يقصصوم الفصصرد بتقبصصل وضصصعيته
واالعرتاف هبا (غياب اسرتاتيجية فعالة حلل املشكل).
 2-2استراتيجية االجترار:

وهصصي اس صرتاتيجية تصصدخل ضصصمن اجملصصال املعصصريفُ ،مركصصزًة علصصى أسصصباب املشصصكل ،ويف هصصذه االس صرتاتيجية يقصصع الفصصرد
حبيسصاً هلصواجس املشصصكل الضصصاغط ،حيصصث جيصصد نفسصصه يفكصصر باسصصتمرار ،كمصصا يُصصصبح املشصصكل متسصصلطا عليصصه واصصاغال

صعب عليه الرتكيز يف ايء يخر غري املشكل الضاغط.
جملرى تفكريه ،مما يُ َ

 3-2استراتيجية التفكير غير الواقعي:

اس صرتاتيجية تصصدخل ضصصمن اجملصصال املعصصريفُ ،مركصصزًة علصصى يثصصار املشصصكل ،يقصصوم فيهصصا الفصصرد بإعصصادة بنصصاء املشصصكل مصصن
خصصالل أحصصالم اليقظصصة واالسصصتغراق فيهصصا ،حيصصث يتخيصصل بصصأن هنصصاك خطصصٌ مصصا سيُسصصتدرك ،أو أن هنصصاك اصصخص مصصا
سيقوم حبل املشكل.
 4-2استراتيجية اإلنكار (اإلبعاد):

اسرتاتيجية تدخل ضمن اجملال املعريف ،وفيها يُقرر الفرد رفض االعتقاد بوجود املشكل من أصله ،أي رفض
االعرتاف مبا حدث ،ويقوم بتجاهله واستبعاده من جمال تفكريه.
 5-2استراتيجية اإللغاء والتجنب:

اس صرتاتيجية تصصدخل ضصصمن اجملصصال االنفعصصايل ،أيصصن يقصصرر فيصصه الفصصرد جتاهصصل التصصأثري االنفعصصايل املمصصارس عليصصه مصصن قبصصل
ُ
املوقف الضاغط( .برقوق عبد القادر ،2015 ،ص)17
 6-2استراتيجية التنفيس االنفعالي:

وهصصي اسصرتاتيجية تصصدخل ضصصمن اجملصصال االنفعصصايل ،وفيهصصا يصصتم الرتكيصصز علصصى يثصصار و نتصصائج املشصصكل ،وهصصي حمصصاوالت
سلوكية يقوم هبا الفرد خلفض التوتر بالتعبري عن مشصاعر سصلبية بأفعصال قصد تكصون غصري مرتبطصة باملشصكلة وغصري مناسصبة
للتفريغ الصحيح للشحنة االنفعالية.
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 7-2استراتيجية البح عن إيبات بديلة:

اسرتاتيجية تدخل ضصمن اجملصال االنفعصايل ،وهصي اسصرتاتيجية مركصزة علصى أثصار املشصكل ،وفيهصا يكصون الفصرد رافضصا
أصالً لوجود املشكل ،وهو يف ذلك يقوم مبحاوالت سلوكية بغرض إجياد إثبات بديلة.

 8-2استراتيجية المغاالة في األكل والشرب وتناول المهدئات:

وه صصي اسص صرتاتيجية ت صصدخل ض صصمن اجمل صصال االنفع صصايل املرك صصز عل صصى أث صصار املش صصكل ،وهب صصذه االسص صرتاتيجية ي صصرفض الف صصرد
االعتقصصاد بوجصصود املشصصكل ،ويتجصصه بسصصلوكياته إىل املبالغصصة يف األكصصل ومعصصاقرة اخلمصصر وتنصصاول املهصصدئات بكصصل أنواعهصصا،
بغرض احلد من التوتر الواقع عليه.
 9-2استراتيجية استبدال المؤير:

تدخل هذه االسرتاتيجية ضصمن اجملصال االنفعصايل الصرافض للمشصكل مصن أصصله ،واملركصز علصى يثصاره ،حيصث يسصعى
الفرد إىل استبدال جمال تأثره وحالته االنفعالية ببدائل أخرى يشغل هبا نفسه ويهدأ من روعه.

 10-2استراتيجية اإلسناد الذاتي للمسؤولية:

وهصصي اس صرتاتيجية ت صصدخل ض صصمن جمصصال ال صصذات ،وي صصتم فيه صصا الرتكي صصز عل صصى أس صصباب املش صصكل أو املوق صصف الض صصاغط،
وتتجلصصى هصصذه االسصرتاتيجية يف لَصصوم الفصصرد لذاتصصه وحتميلهصصا املسصصؤولية الكاملصصة علصصى مصصا حيصصدث وعلصصى مصصا يتعصصرض لصصه مصصن

مواقف ضاغطة ومشكالت( .برقوق عبد القادر ،2015 ،ص)19
 11-2استراتيجية البح عن المواساة والشفقة:

وهي اسرتاتيجية تدخل ضمن اجملال االجتماعي ،ويتم فيها الرتكيز على أسباب املشكل ويف هذه االسرتاتيجية يبحث الفرد عن
األاخاص الذين يتعابفون معه ويقامسونه مشاعره ويتيحون له جماالً عابفياً للتعبري عن يالمه وما جيول خبابره جراء املشكل الذي
أصابه.

 12-2استراتيجية تضخيم الكفاءة الذاتية:

وهصي اسصرتاتيجية سصلبية ،يقصوم مصن خالهلصصا الفصرد باإلحيصاء لنفسصه بأنصه أقصدر علصصى حصل هصذه املشصكلة ،و بأنصه أكصصرب
من املوقف الضاغط الذي تسبب له بالتوتر واالنفعال ،كما يوهم نفسه بأنه لو ُوجد أناس يخصرون يف هصذا املوقصف
لكصصان أمصصرهم قصصد انتهصصى منصصذ زمصصان ،ويبقصصى املصصدرب الرياض صي يف هصصذه احلالصصة دون أن يقصصدم اصصيئاً عملي صاً حلصصل هصصذه
املشكلة.

(برقوق عبد القادر ،2015 ،ص)20
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 - 06النظريات المفسرة :
 -1 - 6بعض النظريات المفسرة لنمط السلوك (أ ،ب):
 -نظرية التعلم االجتماعي:

تُعترب نظرية التعلم االجتماعي من النظريات اليت ُميكن أن ُحيلَل من خالهلا سلوك النمط (أ) ،و ذلك بالنظر

للعناصر املهمة اليت تتضمنها ،و هي:
 السلوك(حركي -لفظي) -البيئة( الظروف الضاغطة)

 العامل االجتماعي(الناس ،اجلريان ،األصدقاء و غريهم)... العامل املعريف( العالقات املباارة للسلوك الصريح و مدى التأثري يف اآلخرين) التنبه للعوامل البيئية.ويرى أصحاب هذه النظرية أن ذوي النمط (أ) ينتقون االستجابات االجيابية على املدى القصري ،و يستبعدون
االستجابات السلبية على املدى البعيد ،و من َ يتعلمون االستجابات االجيابية املشبعة و اليت تشكل سلوكهم
فيما بعد ،و على هذا األساس فان سلوك ذوي النمط (أ) نتاج تفاعل العوامل البيئية ة االجتماعية والعوامل
املعرفية والنفسية( .نشوى كرم عمار ،2004،ص )105
 -نظرية مفهوم الذات لروجرز:

تعتمد نظرية روجرز على فكرة نزعة الكائن احلي لتحقيق ذاته ،وهي نزعة أساسية جتعل الفرد يكافح حىت
يتسىن له ذلك ،كما تضيف هذه النظرية بأن الفرد مدفوع بطاقة داخلية حنو حتقيق الكمال و الوصول إليه.
وميكن من خالل نظرية روجرز تفسري سلوك النمط (أ) على أنه نزعة لتحقيق الذات والوصول إىل الكمال،
فاألفراد ذوي هذا النمط السلوكي مدفوعون بقوة داخلية ال يستطيعون التخلص منها ،لكي حيققوا أعلى درجات
االجناز الشخصي ،لذلك جندهم يلجؤون إىل العدوان والتنافس الشديد والسرعة الزائدة حىت يتفوقوا على اآلخرين
وبالتايل حيسون بذواهتم وبقيمتهم كأاخاص ناجحني( .جابر عبد احلميد)241 ،1986،
 -النظرية الفسيولوجية:

يرى فريدمان وأملار Friedman & Ulmerأن ذوي النمط (أ) يفرضون على أنفسهم مستويات مرتفعة
من املهام اليت تصبح فيما بعد ضغوباً ،و من َ فإن أجسادهم تُفرز هرمونات استعداداً ملواجهة مواقف التحدي،
فيؤدي ذلك إىل زيادة إمداد القلب و الدماغ بالدم على حساب الكبد ،مما ِ
خيفض كفاءته يف التخلص من
الكولسرتول والدهون و القيام بعملية األيض بالنسبة هلما ،و هذا ما يؤدي يف األخري بإصابة الشريان التاجي.
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ويف هذا املعىن أيضاً ،يرى ألبوت ) ،Allbut (1990أن الضغوط اليت يتعرض هلا ذوي النمط (أ) تُسبب
اختناقات و تزيد من معدل ضربات القلب ،مما يؤدي إىل متزق الشرايني املسؤولة عن معظم أمراض الشريان
التاجي( .امحد ع اخلالق،2000،ص)478
وقد وضع لوثانس ( Luthans )2004تصنيفاً دقيقاً لكل من صفات و خصائص النمطني السلوكيني (أ) و
(ب) سنوردها يف الشكل التايل:

الشكل رقم( :)01تصنيف لويانس  Luthansلخصائص و صفات النمط السلوكي (أ ،ب).

خصائص و صفات النمط السلوكي (ب)

خصائص و صفات النمط السلوكي (أ)

 -يهتم بالمواعيد

 -ال يهتم بالمواعيد

 -يمشي بسرعة

 -يمشي ببطء

 -يأكل بسرعة

 -يأكل ببطء شديد

 -يتحدث بسرعة فائقة

 -متروي في الحديث

 -قلق و متضجر دائما

 -هادئ المزاج

 -يعمل عدة أشياء في نفس الوقت

 -يركز على عمل واحد فقط

 -ال يستمتع بأوقات الفراغ

 -يستمتع بأوقات فراغه

 -عدواني و متنافس عنيد

 -غير عدواني و ال يحب

 -يشعر دائما بالضغط

المنافسة

 -ال يشعر بالضغط
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 - 2 – 6بعض النظريات المفسرة الستراتيجيات التكيف :
 -نظرية التعامالت التقييمية:

قدم "الزاروس"( )1960نظريته عن الضغوط و التعامالت التقييميةُ ،معتمدا على فكرة "أن املواجهة تنتج
من تفاعل الفرد مع بيئته".
لذلك عرف املواجهة "باجلهود املعرفية و السلوكية اليت يقوم هبا الفرد لتدبر مطالب البيئة الداخلية و اخلارجية".
و قد أاار إىل أن املواجهة حتتوي على العمليات التالية:
 الحد الضاغط :و حيتوي على أحداث ضاغطة خارجية ،و أخرى داخلية ،و اليت تنبع من داخل الشخصو تتكون من خالل إدراكه للعامل اخلارجي من حوله.
 عمليات التقييم :و حتتوي على عملية تقييم أويل ،أين يُقدر الفرد احلدث الضاغط و مدى هتديده ،و عمليةالتقييم الثانوي ،و فيها يفكر الفرد فيما ميكن فعله اجتاه هذا املوقف الضاغط.

 -طرق المواجهة:

 .1مواجهة مركزة على المشكل :وهي اإلجراءات السلوكية و املعرفية اليت يستخدمها الفرد من أجل التغلب
على املشكلة و تتضمن عددا من األساليب هي:
 املواجهة. بلب املساندة. التخطيط حلل املشكل. قمع النشابات املعارضة. كبح مصدر املشقة( .نشوى كرم عمار ،2004،ص)86 .2مواجهة مركزة على االنفعال:

وهي اإلجراءات السلوكية و املعرفية اليت تستهدف تنظيم انفعاالت الفرد اجتاه املواقف الضاغطة ،و تتضمن
عددا من األساليب هي:
 التحكم الذايت. االبتعاد.-

إعادة التأويل االجيايب.
تقبل املسؤولية.
 اهلروب والتجنب .– التوجه اىل الدين .
(نشوى كرم عمار ،2004،ص)86
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الدراسات و البحـوث السابقـة
 -1عرض و تحليل الدراسات السابقة
 -2تحليل الدراسات السابقة
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 - 1عرض الدراسات السابقة:

 1-1دراسة عبد القادر برقوق ( : )2015حيث هدفت الدراسة احلالية إىل إظهار دور النمط السلوكي
( أ – ب) لشخصية املدرب الرياضي يف التأثري على مستوى االحرتاق النفسي من جهة  ،كما وضحت
العالقة بني مستوى االحرتاق النفسي ونوع االسرتاتيجيات املستخدمة من برف املدرب اجتاه املواقف الضاغطة
من جهة أخرى وكانت النتائج على هذا الشكل :
يوجد مستوى مرتفع من االحرتاق النفسي ملدريب كرة القدم و كرة اليد املنتمني إىل الرابطة اجلهوية ورقلة
توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى االحرتاق النفسي بني مدريب كرة القدم ومدريب كرة اليد  ،لصاحل مدريب كرة
القدم .
مل تسفر نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى االحرتاق النفسي بني مدريب القسم اجلهوي
األول ومدريب القسم اجلهوي الثاين لرابطة ورقلة .
دلت الدراسة على وجود فروق إحصائية يف مستوى االحرتاق النفسي بني املدربني ذوي النمط السلوكي (أ) و
املدربني ذوي النمط السلوكي (ب) لصاحل ذوي النمط (أ)
دلت نتائج الدراسة على انه يوجد اختالف دال احصائيا يف استخدام اسرتاتيجيات التكيف يتعلق بالنمط
السلوكي لشخصية املدرب الرياضي حبيث يستخدم ذوي النمط(أ) اسرتاتيجيات سلبية ( إحجاميه) ملواجهة
املواقف الضاغطة  ،يف حني يستخدم ذوي النمط (ب) اسرتاتيجيات تكيف إجيابية .
 2 – 1دراسة عز الدين غطاس وعلية مجوجة ( : )2012حيث هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف
عن اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى املعلمات باملرحلة االبتدائية و كذا التعرف على مدى تأثري
املتغريات (االقدمية  ،احلالة االجتماعية  ،املوقع اجلغرايف  ،السن) هلذه الفئة وذلك باستخدام عينة عشوائية
تكونت من  110معلمة  ،ومتحورت الدراسات حول التسا الت التالية من التسا ل العام إىل التسا الت اجلزئية
_ ماهي اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية اليت تعتمدها معلمات املرحلة االبتدائية ؟ والتسا الت اجلزئية
هي :
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_ هل ختتلف اسرتاتيجية مواجهة الضغوط النفسية لدى املرأة العاملة باختالف احلالة االجتماعية ( متزوجة ،
غري متزوجة ) ؟
_ هل ختتلف اسرتاتيجية مواجهة الضغوط النفسية لدى املرأة العاملة باختالف األقدمية ( أقل من 5سنوات ،
أكثر من 5سنوات ) ؟
_ هل ختتلف اسرتاتيجية مواجهة الضغوط النفسية لدى املرأة العاملة باختالف املوقع اجلغرايف (القرب أو البعد
عن املؤسسة )؟
_ هل ختتلف اسرتاتيجية مواجهة الضغوط النفسية لدى املرأة العاملة باختالف السن ( أقل من  30سنة  ،أكثر
من  30سنة )؟
 3 -1دراسة بن طاهر بشير (  ) 2004حول "العالقة بني استخدام اسرتاتيجيات التكيف والفئة العمرية
للمعلمني".
قام الباحث بدراسته املذكورة ،على عينة من املعلمني بلغ عددهم ( )480معلما ،وتبني أن الفئة العمرية
( )30–21سنة هي األكثر استخداما لالسرتاتيجيات التالية:
 اسرتاتيجيات التكيف مع مواقف احلياة الضاغطة اإلجيابية  :التحليل املنطقي للمشكل والبحث العقلي عناحلل ،التكيف مع الواقعية ،االسرتخاء .
 اسرتاتيجيات التكيف مع املواقف احلياة الضاغطة السلبية  :اإللغاء والتجنب واملغاالة يف الشرب وتناولاملهدئات .
أما فيما خيص اسرتاتيجية االسرتخاء والتأمل ،فقد كشفت هاته الدراسة عن وجود فروق دالة بني الفئة
العمرية( )30-21سنة ،والفئة العمرية( )50–41سنة والفئة العمرية( 51سنة فأكثر).
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 4 -1دراسة هبة إبراهيم وعويد المشعان( : )2004بعنوان "ضغوط العمل وعالقتها بالنمط(أ)
ووجهة الضبط والرضا الوظيفي لدى المعلمين المصريين والكويتيين".

هدفت الدراسة ،إىل فحص العالقة اإلرتبابية بني اإلحساس بضغوط العمل وكل من النمط (أ) والرضا
الوظيفي عند املعلمني املصريني والكويتيني ،واستخدم الباحثان مقياس ضغوط العمل لكوبر سلون
وويليامز Cooper and Williams،مقياس النمط(أ) ومقياس وجهة الضبط لروتر( ،)1966على عينة
ُمكونة من من( )253معلما مصريا و( )155معلما كويتيا.

وخلصت نتائج البحث إىل أن املعلمني املصريني أكثر إحساسا بالضغوط النفسية من املعلمني الكويتيني ،كما

ارتبطت ضغوط العمل اجيابيا بالنمط (أ) وسلبيا بوجهة الضبط الداخلية والرضا الوظيفي.
 5 -1دراسة ديان ( : Diann)2002بعنوان "اختبار اثر الخصائص الشخصية واستراتيجيات
المواجهة على الضغوط النفسية واالحتراق النفسي للمعلم".

هدفت الدراسة إىل التحقق من الفروق الفردية يف اخلصائص الشخصية لدى املتفائلني واالنبسابيني ،واليت
ُ
تؤدي إىل اإلحساس املنخفض بالضغوط ،وبالتايل اخنفاض مستوى االحرتاق النفسي ،وكذلك معرفة
االسرتاتيجيات اليت يستخدمها كل نوع ،ومشلت العينة ( )108معلما بإحدى مدارس كاليفورنيا ،وخلصت إىل
النتائج التالية:
 وجود فروق دالة يف التأثر بالضغوط واالحرتاق النفسي ُميكن إرجاعها إىل منط الشخصية لصاحل ذوي النمط(أ).
 ذوي النمط (أ) هم األكثر استخداما لالسرتاتيجيات غري الفعالة على عكس ذوي النمط (ب).كما أاارت النتائج ،إىل اإلحساس بالضغوط النفسية واالحرتاق بدرجة كبرية عند املعلمني صغار السن
واإلناث واألقل خربة.
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ب  -تحليل الدراسات السابقة:

من خالل عرضنا لبعض الدراسات السابقة اليت تناولت متغريات حبثنا ،واملتمثلة يف النمط السلوكي للشخصية
وكذا اسرتاتيجيات التكيف أو املواجهة ،ويف حماولة لربط هذه الدراسات السابقة مبوضوع دراستنا واالستفادة منها
يف اإلجراءات النظرية والعملية ،ميكننا تصنيف وحوصلة نتائجها على الشكل التايل:
 فيما خيص ُمتغري الدراسة االول واملتمثل يف النمط السلوكي للشخصية وعالقته باالحرتاق النفسي عموما ،فقدُ
أكدت دراسة نشوى كرم عمار ( )2004على وجود فروق دالة إحصائيا يف الدرجة الكلية لالحرتاق النفسي
لذوي النمط (أ) وذوي النمط(ب) لصاحل ذوي النمط (أ) ،أي ذوي النمط (أ)األكثر عُرضة لالحرتاق النفسي

من ذوي النمط (ب).

 كما توصلت دراسة جيملش و جيتس ( )1998يف هذا الصدد إىل ارتباط النمط (أ) سلبيا بالصحة النفسية،أي أصحاب النمط السلوكي (أ) يعانون من اضطرابات نفسية ،وبالتايل فان تفسري نتيجة هذه الدراسة يؤول إىل
أن ذوي النمط (أ) هم األكثر إحساسا باالحرتاق النفسي ،ألن الصحة النفسية معناها عدم اإلحساس باالحرتاق
النفسي.

 -وقد أكدت دراسة ِديان ( )2002هذه النتيجة عندما توصلت إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف التأثر

بالضغوط واالحرتاق النفسي ميكن إرجاعها إىل منط الشخصية لصاحل ذوي النمط (أ) ،وأضافت نتائج دراسة هبة
إبراهيم و عويد املشعان(ُ ) 2004متغرياَ ًً يخر يؤثر يف درجة االحرتاق النفسي إىل جانب النمط السلوكي
للشخصية ،وهو وجهة الضبط سواء كانت داخلية أو خارجية.

حيث نتج عن هذه الدراسة وجود ارتباط اجيايب بني ضغوط العمل( املسبب الرئيسي لالحرتاق النفسي) والنمط
ُ
(أ) ،ووجود ارتباط سالب بني ضغوط العمل والنمط السلوكي(ب) ووجهة الضبط الداخلية.
للمتغري الثاين للدراسة احلالية ،واملتمثل يف اسرتاتيجيات التكيف مع املواقف الضاغطة ،فقد
 -أما بالنسبة ُ

وجدنا من حتليلنا للدراسات السابقة واملتعلقة مبوضوعنا تشاهبا يف النتائج
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فيما خيص هذا املتغري حيث أكدت كل الدراسات املتاحة(السابقة) يف دراسة كل من الدكتور عبد القادر برقوق
ُ
ُ
والباحث بن باهر بشري ودراسة غطاس وجموجة يف جمملها دلت على وجود اختالف دال احصائيا يف استخدام
نوعية االسرتاتيجية إجيابية او سلبية .
كما أاار الباحث بن باهر بشري ( )2004يف دراسته إىل أن كل فئة عمرية تستخدم اسرتاتيجيات تكيف
بعينها ،وقد أعطى يف ُجمل نتائج حبثه أهم هذه الفئات العمرية وما يقابلها من األساليب اليت تستخدمها ملواجهة
املواقف الضاغطة.
ومن خالل حتليلنا هلذه الدراسات اتضحت لنا عدة نقاط أفادتنا يف دراستنا احلالية ومن بينها :
 املنهج املتبع يف مثل هذه الدراسات . الطرح املناسب لتسا الت الدراسة . مساعدتنا يف وضع فرضيات منطقية لتسا الت دراستنا -إكساب خلفية نظرية عن موضوع حبتنا .
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طـرق و منهجيـة الدراسة
 -1منهج الدراسة.
 -2الدراسة اإلستطالعية.
 -3مجتمع الدراسة و عينتها.
 -4حدود الدراسة.
 -5أدوات جمع البيانات.
 -6إجراءات تنفيذ الدراسة.
 -7أساليب التحليل اإلحصائي.

 -1منهج الدراسة:

يُعرف املنهج بأنه " الطريقة العلمية اليت يسلكها الباحث يف دراسة ما ،كي يصل إىل نتائج علمية يف الكشف

عن ببيعة الظاهرة املدروسة( ".حممد زيدان عمر ،1993،ص  )18وهذا ما أاار إليه مصطفى حسن
باهي( )2000يف تعريفه للمنهج الوصفي حيث قال ":يعترب املنهج الوصفي من أكثر مناهج البحث استخداماً و
خاصة يف جمال البحوث الرتبوية والنفسية و االجتماعية و الرياضية ،حيث يهتم جبمع أوصاف دقيقة وعلمية
للظاهرة املدروسة ،ويصف الوضع الراهن ويُفسره ،كما يهدف إىل دراسة العالقات القائمة بني الظواهر املختلفة،
وميتد املنهج الوصفي إىل ابعد من ذلك ألنه يتضمن قدراً كبرياً من التفسري للبيانات ،لذا جيب على الباحث
تصنيف البيانات و احلقائق ،و حتليلها حتليال دقيقاً وكافياً للوصول إىل تعميمات بشان موضوع الدراسة.
( مصطفى حسن باهي ،2000،ص )83

ونظرا لطبيعة موضوعن ا ،فقد اعتمدنا املنهج الوصفي ،من أجل دراسة مسحية ارتبابيه وهندف من خالله
إىل حماولة حتديد العالقة بني متغريين قابلني للقياس ".العالقة بني النمط السلوكي لشخصية أساتذة الرتبية البدنية
والرياضية واسرتاتيجيات التكيف املستخدمة من برف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية .
 -2الضبط اإلجرائي لمتغيرات البح :
 -1-2المتغير المستقل:

 النمط السلوكي للشخصية :النمط السلوكي (أ) والنمط السلوكي (ب). -2-2المتغير التابع :

 -اسرتاتيجيات التكيف مع مواقف احلياة الضاغطة( االجيابية والسلبية).
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 -3مجتمع البح وعينته:

 -1-3مجتمع البح :

جمتمع البحث يف دراستنا ،ميثل مجيع أساتذة الرتبية البدنية والرياضية لوالية ورقلة موزعني على ( )04دوائر
كربى بتعداد  111أستاذ .
 2-3خصائص مجتمع البح :
جدول رقم( :)01يبين توزيع مجتمع البح حسب الدوائر الكبرى.

المقاطعة

العدد

النسبة المئوية

دائرة ورقلة الكربى

51

% 45.94

دائرة تقرت الكربى

47

% 42.34

دائرة حاسي مسعود

07

% 06.30

دائرة احلجرية

06

% 05.40

شكل رقم( :)02يبين توزيع أفراد العينة على حسب الدوائر الكبرى.

دائرة الحجيرة

دائرة تقرت الكبرى

دائرة حاسي مسعود

دائرة ورقلة الكبرى

 -عينة البح األساسية:

أخذ الباحث كل األساتذة املتبقيني كعينة هلذه الدراسة بطريقة احلصر الشامل ،وبالتايل فان العدد اإلمجايل
لعينة البحث هو ( )98أستاذا.
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وقد مت توزيع ( ) 98استمارة حتتوي على أدوات الدراسة (مقياس منط الشخصية ،ومقياس اسرتاتيجيات
التكيف مع املواقف الضاغطة ) وذلك خالل اليوم الدراسي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية
بتاريخ 2017 /03/14:مبدينة ورقلة.
واستبعدت ( )13استمارات ألسباب موضوعية :
مت استبعاد ( )06استمارات ألسباب متعلقة بالشكل:
عدم إكمال اإلجابة على كل الفقرات اليت تتضمنها املقاييس. التشطيب ،وإعطاء إجابتني خمتلفتني لنفس السؤال.مت استبعاد ( )07استمارات بسبب غياب األساتذة
وعلى هذا األساس فان حجم عينة البحث هو ( )98أستاذا ميثلون كامل جمتمع البحث.
 -2-3-3جدول رقم( :)02يبن توزيع أفراد العينة على حسب النمط السلوكي
للشخصية (أ ،ب).

العدد

النسبة المئوية

النمط السلوكي
األساتذة ذوي النمط السلوكي (أ)

47

% 47.95

األساتذة ذوي النمط السلوكي (ب)

51

% 52.04

98

% 100

العينة الكلية

إن القيم املوجودة يف اجلدول أعاله ،هي نتائج تصنيف أفراد العينة األساسية على مقياس منط الشخصية الذي
أستخدم يف الدراسة .حسب تصحيح املقياس الذي أارنا له
وهذه النتائج تسمح لنا بدراسة فرضيات البحث بكل متغرياهتا ،ألن العينة حتتوي على النمطني وبنسبة
متقاربة.
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شكل رقم(:)03يبن توزيع أفراد العينة على حسب النمط السلوكي
للشخصية (أ ،ب).

النمط السلوكي أ

النمط السلوكي ب

 -حدود الدراسة:

يعد التعريف باحلدود الزمانية واملكانية والبشرية ألي دراسة خطوة أساسية متهد لتطبيق أدوات البحث واليت كانت
كما يلي :
 -1-4المجال المكاني:

تشمل دراستنا ،مجيع األساتذة الذين ينتمون إىل مديرية الرتبية لوالية ورقلة ،واليت تضم ( )04دوائر كربى
حسب إحصائيات مديرية الرتبية لوالية ورقلة ،دائرة ورقلة الكربى ودائرة تقرت الكربى ودائرة حاسي مسعود ودائرة
احلجرية  .وهلذا فقد مت توزيع االستمارات وإرجاعها على االساتذة من برف الباحث اخصياً ،أثناء اليوم
الدراسي الذي انعقد يف اهر مارس  2017مبدينة ورقلة.
 -2-4المجال الزمني:

قدمت قائمة مشاريع البحوث من برف قسم علوم وتقنيات الرتبية البدنية والرياضية ختصص تربية حركية
يف اهر ديسمرب من سنة  2016أين مت اختيار موضوع األمناط السلوكية لشخصية األستاذ وعالقتها
باسرتاتيجيات التكيف مع املواقف الضاغطة يف الوسط املدرسي .
مجع املادة العلمية والدراسات املشاهبة والدراسة االستطالعية من جانفي اىل فيفري 2017
ببقت األدوات بصورة مجاعية على عينة الدراسة مارس 2017
جدولة النتائج وتبويبها وحتليل نتائجها واستخالص النتائج النهائية أفريل 2017
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 -3-4المجال البشري:

اجملال البشري يف هذه الدراسة ،هم فئة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للطور الثانوي يف والية ورقلة وقد حدد
بص  111أستاذا .

 – 5أدوات جمع البيانات :

تعد أدوات البحث احملور األساسي يف منهجية البحث وذلك بغية الوصول إىل كشف احلقيقة اليت يصبوا إليها
البحث ومن هذا املنطلق ابلع الباحث على عدة وسائل جلمع املعلومات بدورها ساعدت على الكشف عن
جوانب البحث  ،واستقر االختيار عن :
 -1مقياس نمط الشخصية( :الملحق رقم)01 :

 1 – 1وصف القياس  :مقياس منط الشخصية أعده " بورتنر " Bortner،سنة 1969م ،وترمجته إىل
العربية الباحثة " نشوى كرم عمار" يف حبثها حول األمناط السلوكية للمعلمني املصريني سنة 2004م.
يتكون مقياس منط الشخصية يف صورته األولية من ( )14بنداً ثنائية الطرف ،قام "بورتنر" باختصاره،
باختيار البنود اليت تستخدم لفرز النمطني السلوكيني(أ ،ب).
وأصبح املقياس يتكون من( ) 07عبارات ثنائية القطب تعكس إما النمط(أ) أو النمط (ب) بينهما متصل من
( )1إىل ( )8على النحو التايل:
النمط (أ) .........8-7-6-5-4-3-2-1........النمط (ب)
وفيه يُطلب من املستجيب وضع استجابته على املتصل بني الطرفني لتحديد مدى انطباق كل عبارة عليه ،و
يهف املقياس إىل تصنيف أفراد العينة إىل منطني سلوكيني :ذوي النمط السلوكي (أ) وذوي النمط السلوكي (ب).
 -1-2تصحيح المقياس:

يضع املستجيب عالمة على الرقم الذي يُعرب عن توافر الصفة لديه ،على املتصل بني الطرفني السابق ،وتعطى
ُجتمع الدرجات لكل فرد من أفراد العينة
اإلجابة نفس الدرجة اليت يضع العالمة عليها من ( )1إىل ()8

وتضرب يف ( ،)3مع العلم أن العبارات من ( )1إىل ( )5معكوسة ،أما العبارتان ( )6و ( )7فتحمالن نفس
الرتتيب يف الدرجات.
يُفسر جمموع الدرجات كاأليت:
أقل من ( )99منط سلوكي (ب). -من ( )100فأكثر منط سلوكي (أ).
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 -1-3صدق ويبات المقياس:
أ  -صدق المقياس:

استخدم "بورتنر "Bortner ،مقياس املقابلة املركبة كمحك للمقياس احلايل ،وذلك بتحليل استجابة()76

فرداً من الرجال ،ووجد نسبة االتفاق على كل من املقياس واملقابلة املركبة تساوي( .)%64وهي قيمة تدل على
صدق املقياس.

ب -يبات المقياس:

أاارت أمال أباضه( ،)2000إىل أن معامل ثبات التجزئة النصفية للمقياس الذي سجله "بورتنر،
 "Bortnerيف حبثه األول كان ( ،)0.68وهو معامل مرتفع يدل على ثبات مقياس منط الشخصية.
( يمال أباضه ،2000 ،ص )54
 - 2مقياس استراتيجيات التكيف( :ملحق رقم )02
 -1-2وصف المقياس:

مقياس إسرتاتيجيات التكيف مع مواقف احلياة الضاغطة ،صممه الباحث " بن باهر بشري" سنة (،)2004
عندما قام ببحثه (أبروحة الدكتوراه) حول" اسرتاتيجيات التكيف مع مواقف احلياة الضاغطة وعالقتها بالصحة
العامة" واليت هي بني يدي الباحث ،ويتكون املقياس يف صورته األولية من ( )66عبارة موزعة بشكل متساوي
على ( )22إسرتاتيجية للتكيف اليت يستخدمها الشخص للتعامل مع مواقف احلياة الضاغطة.
وقد قام الباحث حبساب صدق املضمون ملقياس إسرتاتيجيات التكيف مع مواقف احلياة الضاغطة ،من خالل
عرضه يف صورته األولية على جمموعة من احملكمني ،الذين حددوا تقديراهتم القياسية لعبارات املقياس ومدى متثيلها
لإلسرتاتيجية اليت أدرجت حتتها ،ومدى مناسبة الصياغة اللغوية ،وبعد التحكيم وإبعاد العبارات املتداخلة واختزال
االسرتاتيجيات املتشاهبة واملتكررة ،أصبح املقياس حيتوي على ( )18زوجاً من العبارات متثل ( )18إسرتاتيجية.
ويتضمن
وقد مت تصنيف إسرتاتيجيات التكيف مع مواقف احلياة الضاغطة إىل عاملني ،العامل األول
ستة( )06أنواع من اإلسرتاتيجيات التكيفية االجيابية ،والعامل الثاني ويتضمن ( )12نوعاً من االسرتاتيجيات
التكيفية السلبية .وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل:
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جدول رقم ( : )03يوضح تصنيف استراتيجيات التكيف مع مواقف الحياة الضاغطة للمقياس.

االستراتيجيات السلبية

االستراتيجيات اإليجابية

 -االجرتار.

 -التحليل املنطقي.

 -تقبل الوضعية.

 إعادة التفسري اإلجيايب. االسرتخاء والتأمل. التكيف مع الواقعية. -البحث عن املساعدة.

 التفكري غري الواقعي - .اإلنكار. اإللغاء والتجنب - .التنفيس االنفعايل. البحث عن إثابات بديلة. -املغاالة يف الشرب واملهدئات.

 -التحول إىل الدين.

 استبدال املؤثر - .البحث عن الشفقة. -اإلسناد الذايت للمسؤولية -.تضخيم الكفاءة.

 2 –2تصحيح المقياس:

إن التصصور الصذي يقصوم عليصه قيصصاس اسصرتاتيجيات التكيصف هصو مصدى اسصصتخدام كصل اسصرتاتيجية وذلصك مصن خصصالل
أربع ( )04بدائل وهي:
دائما أفعل ذلك -غالبا ما أفعل ذلك -قليال ما أفعل ذلك -ال أفعل ذلك على اإلبالق.
فالفرد الذي يضع إاارة(×) يف خانة (دائما ما أفعل ذلصك) يعصين أنصه يسصتخدم تلصك االسصرتاتيجية بشصكل دائصم
يف تعامله مع املواقف الضصاغطة .والفصرد الصذي يضصع إاصارة (×) يف اخلانصة(ال أفعصل ذلصك علصى اإلبصالق) يعصين أنصه ال
يستخدم تلك االسرتاتيجية إبالقاً يف تعامله مع الضغوط اليت يعيشها.

وقد أُعطيت األوزان لعبارات املقياس على الشكل التايل:

جدول رقم( :)04يبين توزيع األوزان على مقياس استراتيجيات التكيف.
دائما ما أفعل ذلك
 4درجات

غالبا ما أفعل ذلك
 3درجات

نادرا ما أفعل ذلك
 2درجتان

ال أفعل ذلك على اإلطالق
 1درجة واحدة

وبالتصصايل فاملسصصتجيب الصصذي حيصصصل علصصى درجصصة أكصصرب أو تسصصاوي ( )3يعصصين أنصصه يسصصتخدم هصصذه اإلسصرتاتيجية ،والفصصرد
الذي حيصل على درجة أقل من أو تساوي درجتان ( )2يعين أنه ال يستخدم تلك اإلسرتاتيجية.
ومادام املقياس يتكون مصن ( )18زوجصاً مصن العبصارات( كصل زوج ميثصل إسصرتاتيجية تكيفيصة) فصان الدرجصة القصصوى
لكل إسرتاتيجية هي ( ،)08و والدرجة الدنيا هي درجتان ( ،)02أما املتوسط النظري فهو (.)05
وفيما خيص عاملي املقياس فان األوزان تتوزع الشكل التايل:
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 العامصصل األول واملتكصصون مصصن ( )06إس صرتاتيجيات فالدرجصصة القصصصوى فيصصه هصصي ( )48والدرجصصة الصصدنيا هصصي ()12واملتوسط النظري له هو(.)30
 العامصصل الثصصاين املتكصصون مصصن ( )12إس صرتاتيجية ،فالدرجصصة القصصصوى هصصي ( )96والدرجصصة الصصدنيا هصصي ( ،)24أمصصااملتوسط النظري له فهو(.)60
 2 – 3صدق و يبات المقياس:
أ -الصدق:

لق صصد ق صصام الباح صصث " ب صصن ب صصاهر بش صصري" حبس صصاب ص صصدق املقي صصاس بع صصدة ب صصرق أثبت صصت كله صصا ع صصن ص صصدق املقي صصاس،
وبريقصصة حسصصاب الصصصدق
وسصصنذكر منهصصا علصصى سصصبيل املثصصال ،بريقصصة صصصدق احملكمصصني الصصيت اا صرنا إليهصصا سصصابقاً
بواسطة االتساق الداخلي للمقيصاس ،حيصث قصام الباحصث حبسصاب صصدق االتسصاق الصداخلي السصرتاتيجيات التكيصف
واجلدول أدناه يظهر هذه النتائج:

االجيابية والسلبية مع عاملي املقياس على التوايل،

جدول رقم ( : )05يوضح معامالت ارتباط عاملي استراتيجيات التكيف اإليجابية والسلبية على التوالي
مع استراتيجيات التكيف مع مواقف الحياة الضاغطة
استراتيجيات التكيف

العامل

العامل

اإليجابية

األول

الثاني

التحليل املنطقي

**

إعادة التفسري اإلجيايب

**

استراتيجيات التكيف السلبية

األول

الثاني

تقبل الوضعية

**

**

االجرتار

**

**

االسرتخاء والتأمل

**

**

التفكري غري الواقعي

**

**

التكيف مع الواقعية

**

**

اإلنكار

**

**

البحث عن املساعدة

**

**

اإللغاء والتجنب

**

**

التحول إىل الدين

**

**

التنفيس االنفعايل

**

**

البحث عن إثابات بديلة

**

**

املغاالة يف الشرب واملهدءات

**

**

استبدال املؤثر

**

**

اإلسناد الذايت للمسؤولية

**

**

تضخيم الكفاءة

**

**

البحث عن الشفقة

**

**

0.89
0.84
0.80
0.80
0.77
0.75

**

العامل

العامل

-0.69

**

-0.65
-0.79
-0.59
-0.52
-0.55
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-0.55
-0.57
-0.53
-0.60
-0.61
-0.54
-0.55
-0.55
-0.51
-0.47
-0.32
-0.34

0.71
0.78
0.75
0.78
0.77
0.74
0.75
0.54
0.67
0.74
0.56
0.66

ب -اليبات:

مت حسصصاب ثبصصات املقيصصاس مصصن بصصرف صصصاحبه ،علصصى عينصصة مصصن املعلمني(التعلصصيم املتوسصصط والتعلصصيم الثصصانوي) يبلصصغ
عددها ( )161معلماً مبؤسسات تربوية مبدينة وهران ،وذلك يف سنة .2002
واعتمصصد الباحصصث يف حسصصابه لثبصصات املقيصصاس بعامليصصه األول والث صصاين عل صصى معادلصصة ألف صصا كرونب صصا ومعادل صصة جومت صصان
وأسلوب التجزئة النصفية .وهو ما يوضحه اجلدول املوايل:

جدول رقم ( :)06يوضح قيم معامالت ثبات مقياس استراتيجيات التكيف مع مواقف
الحياة الضاغطة.
ألفا كرونياخ

رقم العامل

التجزئة النصفية

جوتمان

العامل األول

0.86

0.87

-

العامل الثاين

0.91

0.91

0.89

ويظهر من خالل اجلدول ،أن قيم معامالت ثبات مقياس اسرتاتيجيات التكيف مع مواقف احلياة الضصاغطة عاليصة
بنسبة تدل على ثبات املقياس وصالحيته لقياس ما ُوضع لقياسه.

 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة في البح الحالي: 01مقياس نمط الشخصية :

الصــدق  :يشصصري صصصدق املقيصصاس اىل أن املقيصصاس يقصصيس مصصا وضصصع لقياسصصه ،و قصصد مت حسصصابه يف الدراسصصة

احلالية عن بريق الصدق التمييزي (املقارنة الطرفية ) كما هو موضح يف اجلدول رقم (. )07
العينة المتوسط االنحراف
مقياس نمط الشخصية

درجة

مستوى

الحسابي

المعياري

الحرية

الداللة

80.25

6.15

14

113.37 08

9.86

القيم الدنيا 08
القيم العليا

33

ت

8.05-

0.00

بتطبيق األداة على  25فصردا مت حسصاب الصصدق التمييصزي للمقيصاس الصذي يقصيس القصدرة التميزيصة للمقيصاس بصني دوي
الصصدرجات العليصصا والصصدرجات الصصدنيا ومصصن خصصالل النتصصائج احملققصصة يف اجلصصدول نالح ص قيمةةة ت  - 8,05مبسصصتوى

الداللة  0,00ومنه نستنتج ان األداة تتمتع بصدق عايل .

اليبات  :يشري ثبات املقياس اىل ثبات نتائجه أي أنه ال تتأثر درجات األفراد إذا ما ببق عليهم املقيصاس يف فصرتات
متفاوتصصة و هنصصاك عصصدة بصصرق حلسصصاب هصصذا املعامصصل و قصصد مت حسصصابه يف الدراسصصة احلاليصصة عصصن بريصصق التطبيصصق وإعصصادة
التطبيق فكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول رقم (. )08
المقاييس

معامل االرتباط

درجة الحرية

0,90

23

مستوى الداللة
()0.01

مقياس منط الشخصية

0.00

بتطبيق قياس الثبات وإعادة التطبيق حتصلنا على معامل االرتباط قيمته  0,90مبستوى داللة 0,00
وهو معامل مرتفع يدل على متتع املقياس بدرجة عالية من الثبات
 02مقياس استراتيجيات التكيف:

الصــدق  :يشصصري صصصدق املقيصصاس اىل أن املقيصصاس يقصصيس مصصا وضصصع لقياسصصه ،و قصصد مت حسصصابه يف الدراسصصة
احلالية عن بريق الصدق التمييزي (املقارنة الطرفية ) كما هو موضح يف اجلدول رقم (. )09
العينة
مقياس استراتيجيات
التكيف

ت

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحرية

القيم الدنيا

08

78.75

2.31

14

القيم العليا

08

89.87

0.99

-12.49

درجة

مستوى الداللة

0.00

تطبيصق األداة علصصى  25فصصردا مت حسصصاب الصصصدق التمييصصزي للمقيصصاس الصصذي يقصصيس القصصدرة التميزيصصة للمقيصصاس بصصني دوي
الصصدرجات العليصصا والصصدرجات الصصدنيا ومصصن خصصالل النتصصائج احملققصصة يف اجلصصدول نالح ص قيمةةة ت  - 12,49مبسصصتوى
الداللة  0,00ومنه نستنتج ان األداة تتمتع بصدق عايل .
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اليبات  :يشري ثبات املقياس اىل ثبات نتائجه أي أنه ال تتأثر درجات األفراد إذا ما ببق عليهم املقيصاس يف فصرتات
متفاوتصصة و هنصصاك عصصدة بصصرق حلسصصاب هصصذا املعامصصل و قصصد مت حسصصابه يف الدراسصصة احلاليصصة عصصن بريصصق التطبيصصق وإعصصادة
التطبيق فكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول رقم (. )10
المقاييس

معامل االرتباط

درجة الحرية

0,93

23

مستوى الداللة
()0.01

مقياس اسرتاتيجيات التكيف

0.00

بتطبيق قياس الثبات وإعادة التطبيق حتصلنا على معامل االرتباط قيمته  0,93مبستوى داللة 0,00
وهو معامل مرتفع يدل على متتع املقياس بدرجة عالية من الثبات

 إجراءات تنفيذ الدراسة :بع صصد التأك صصد م صصن ص صصدق و ثب صصات أدوات الدراس صصة ( مقي صصاس من صصط الشخص صصية " ومقي صصاس اسص صرتاتيجيات
التكيف مع مواقف احلياة الضاغطة ) من خالل الدراسة االستطالعية متّ تنفيذ الدراسة وفق املراحصل التالية:

 قام الطالب بتطبيق الدراسة ميدانيا على العيّنة املختارة و املتمثلة يف أساتذة الرتبية البدنيصة للطصور الثصانوي وذلصكبتطبيق املقياسني تطبيقا مجعيا ( يف ٍأن واحد) على أفراد العيّنة.
 -قام الطالب بشرح املقياسني و اهلدف من الدراسة .

 ا ّكد الطالب على األساتذة على أن اهلدف هو هصدف علمصي ،و أن إجابصاهتم علصى املقصاييس لصيس هلصا أي غصرضإال البحث العلمي و بلب منهم اجل ّدية و الدقة يف إجاباهتم .
 مل يتم حتديد وقتا لإلجابة إال أهنا تراوحت ما بني ( 45 -35د) على املقياسني معا. بعد االنتهاء من االجابة متّ مجع و اسرتجاع املقياسني من كل مفحوص . قام الطالب مبراقبة و فحص اإلجابات بدقة الستبعاد العيّنات غري املستوفية للشروط . مت تفريصصغ البيانصصات األوليصصة بيانصصات مقيصصاس منصصط الشخصصصية ومقيصصاس اس صرتاتيجيات التكيصصف علصصى قاعصصدة بيانصصات( جداول) بعد ترميز العناصر املختلفة متهيدا إلدخاهلصا علصى الربنصامج اإلحصصائي ( ) spssيف ببعتصه  ،20حيصث مت
ذلك و حتصل الطالب على النتائج باستعمال الوسائل اإلحصائية املتوافقة مع ببيعة الدراسة .
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أساليب التحليل االحصائي:
ملعاجلة نتائج الدراسة احلالية مت اإلعتماد على التقنيات اإلحصائية التالية :
معامةل االرتبةاط (  : ) rواملقصصود بصه هنصا معامصل ارتبصاط ) بريسصون ( للصدرجات اخلصام ،وهصو مصن أكثصر

معامالت االرتباط استعماال يف البحوث النفسية والرتبوية و االجتماعية ،وهو يصدرس العالقصة بصني جممصوعتني .حيصث
خيترب الفرضية اخلاصة بالعالقة بني منط الشخصية و اسرتاتيجيات التكيف مع مواقف احلياة الضاغطة.
 كما متّ اعتماد برنامج احلزمة اإلحصائية لتحليل العلوم االجتماعية حلساب نتائج الدراسة ( )spssيفنسخته رقم ()20
 -املتوسطات احلسابية والتكرارات
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 -1عرض نتائج الدراسة و تحليلها.
 -2مناقشة النتائج.
 -3أهم اإلستخالصات.

 1 1عرض ومناقشة نتائج الدراسة :

نتناول يف هذا الفصل عرض وحتليل نتائج الدراسة ،وذلك يف ضوء فرضيات البحث بالرتتيب ،حيث متت
معاجلة إجابات العينة على مقاييس الدراسة بواسطة النظام اإلحصائي ( )SPSSالنسخة رقم ( ،)20ويف ما يلي
نستحضر فرضيات البحث:
 - 1توجد عالقة ارتبابية بني النمط السلوكي( أ ) واستخدام االسرتاتيجيات السلبية
من برف األستاذة ،موضوع الدراسة.
 - 2توجد عالقة ارتبابية بني النمط السلوكي( ب ) واستخدام االسرتاتيجيات االجيابية
من برف األستاذة ،موضوع الدراسة.
أ -عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى:

ونصها - " ،توجد عالقة ارتبابية بني النمط السلوكي( أ ) واستخدام االسرتاتيجيات السلبية من برف
األستاذة ،موضوع الدراسة ".
جدول رقم(  :)11يبين العالقة بين استخدام استراتيجيات التكيف السلبية لدى األساتذة
ذوي النمط السلوكي (أ)
النسبة

معامل

مستوى

العامل األول
االستراتيجيات السلبية

العدد

المئوية

االرتباط

الداللة

ذوي النمط (أ)

47

%47.95

0.32

0.01

يتضح من خالل نتائج اجلدول ان عدد االساتذة دوي النمط (أ)  47فردا بنسبة مئوية قدرها % 47,95
وبلغ معامل االرتباط بني النمط السلوكي (أ) واسرتاتيجيات التكيف السلبية  0,32مبستوى الداللة  0,01وهذا
يدل أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين .
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ب  -عرض وتحليل نتائج الفرضية اليانية:

ونصها - " ،توجد عالقة ارتبابية بني النمط السلوكي( ب ) واستخدام االسرتاتيجيات اإلجيابية من برف
األستاذة ،موضوع الدراسة"..
جدول رقم( :) 12يبين العالقة بين استخدام استراتيجيات التكيف اإليجابية لدى األساتذة
ذوي النمط السلوكي (ب)
النسبة

معامل

مستوى

العامل األول
االستراتيجيات اإليجابية

العدد

المئوية

االرتباط

الداللة

ذوي النمط (ب)

51

%52.04

0.30

0.01

يتضح من خالل نتائج اجلدول ان عدد االساتذة دوي النمط ( ب)  51فردا بنسبة مئوية قدرها 52,04
 %وبلغ معامل االرتباط بني النمط السلوكي (ب) واسرتاتيجيات التكيف االجيابية  0,30مبستوى الداللة
 0,01وهذا يدل أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين .
تفسير ومناقشة نتائج الدراسة :

سنتناول يف هذا الفصل تفسري ومناقشة نتائج فرضيات البحث بالرتتيب ،بعد املعاجلة اإلحصائية اليت قمنا

هبا يف الفصل السابق.
والغرض من املناقشة والتفسري هو توضيح األسباب والعوامل اليت أدت إىل هذه النتائج وكذا إعطائها معىن
ومدلول منطقي.
باإلضافة إىل مقارنتها مبا جاء يف الدراسة النظرية للبحث ،ومطابقتها بنتائج الدراسات السابقة وإظهار مواقع
التوافق ونقاط القابع مع نتائجها.
كما ينبغي على الباحث أن يبدي رأيه فيما خيص النتائج النهائية لبحثه ،ألن هذه النتائج املتوصل إليها تُعترب
مبثابة حوصلة إجابات العينة اليت اختارها وببق عليها األدوات البحثية واملنهج العلمي املناسب.
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 -1مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى:

من خالل اجلدول رقم ( ) 11تبني لنا أنه هناك ارتباط بني النمط السلوكي (أ) واستخدام اسرتاتيجيات التكيف

السلبية والدي وهدا الدي يربره مقدار بروتنر ( ) 0.32وهذا يعين أنه ليس بالضرورة ان األساتذة ذوي النمط
السلوكي (أ ) يستخدمون االسرتاتيجيات السلبية وهذا يف عينة البحث احلايل ونستطيع ان نقول أن الفرضية حمققة
فنجد ان نتيجة هده الفرضية قد اتفقت مع دراسة دايان )2002( Diann ،حول اختبار أثر اخلصائص
الشخصية واسرتاتيجيات املواجهة للمعلم ،حيث خلصت إىل أن ذوي النمط (أ) هم األكثر استخداما
لالسرتاتيجيات غري الفعالة .
وتوافق أيضاً هذه النتيجة ،مع ما جاءت به دراسة بربرا )1998( Barbara ،حول العالقة بني منط
واملنبسطة أقل عرضة
الشخصية ومصادر امل واجهة واالحرتاق النفسي ،من أن ذوي الشخصية اهلادئة
لالحرتاق النفسي عندما يستخدمون أساليب مواجهة مناسبة وفعالة ملواجهة املواقف الضاغطة ،وأن
االسرتاتيجيات الفعالة تُقلل من اإلصابة باالحرتاق النفسي.وتوافقت نتيجة هذه الفرضية ،مع دراسة بن باهر
بشري( ) 2004حول اسرتاتيجيات التكيف مع مواقف احلياة الضاغطة وعالقتها بالصحة العامة ،حيث توصلت
أيضاً ،إىل أن ذوي النمط(أ) يستخدمون بشكل دال يف التعامل مع املواقف الضاغطة االسرتاتيجيات السلبية
التالية:
والتنفيس
املغاالة يف الشرب وتناول املهدءات ،البحث عن املواساة والشفقة ،تضخيم الكفاءة الذاتية
االنفعايل ،استبدال املؤثر والبحث عن إثابات بديلة بغرض املكافئة الذاتية ،اإلسناد الذايت للمسؤولية ،تقبل
الوضعية ،اإللغاء والتجنب ،التفكري غري العقالين واإلنكار واالجرتار.

 -2مناقشة وتفسير نتيجة الفرضية اليانية:

ومن خالل اجلدول رقم ( )12تبني لنا أنه هناك ارتباط بني النمط السلوكي (ب) واستخدام اسرتاتيجيات
التكيف اإلجيابية وهدا الدي يربره مقدار بروتنر ( ) 0.30وهذا يعين أنه ليس بالضرورة ان األساتذة ذوي النمط
السلوكي (ب) يستخدمون االسرتاتيجيات االجيابية وهذا يف عينة البحث احلايل ونستطيع ان نقول أن الفرضية
حمققة
فنجد ان نتيجة هده الفرضية قد اتفقت مع دراسة بن باهر بشري( )2004حول اسرتاتيجيات التكيف مع
مواقف احلياة الضاغط على أن ذوي الطراز السلوكي (ب) يستخدمون وبشكل دال ،اسرتاتيجيات التكيف
االجيابية.
ويف هذا السياق ،جند أن دراسة( كرانتز و ماسنوك ) Krantz & Masnuck ،قد انتهت إىل نتيجة مفادها
أن امليل إىل النمط السلوكي(ب) يرتبط وبشكل دال مع استخدام اسرتاتيجيات تكيف اجيابية ،كالتحليل املنطقي
للمشكل والتفسري االجيايب للوضعية واملشاركة الوجدانية.
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وهذا ما تؤكده دراسة عبد القادر برقوق  2014حبيث يستخدم ذوي النمط (ب) االسرتاتيجيات االجيابية أكثر
من املدربني ذوي النمط (أ).
تفسير ومناقشة الفرضية العامة :

اليت تنص على  :توجد عالقة ارتبابية بني استخدام اسرتاتيجيات التكيف ( السلبية –االجيابية ) من برف
أساتذة الرتبية البدنية والرياضية  .ومنط اخصياهتم السلوكي(أ ،ب).
ومن خالل اجلدول ( )11و ( )12يتبني لنا أن الفرضية العامة للبحث حمققة فقد أسفرت نتائج املعاجلة
اإلحصائية على وجود اختالف دال إحصائيا بني األساتذة ذوي النمط (أ) واألساتذة ذوي النمط(ب) يف
استخدامهم السرتاتيجيات التكيف السلبية ملواجهة املواقف الضاغطة ،حيث يُطبق يف الغالب ذوي النمط (أ)
االسرتاتيجيات السلبية أكثر من األساتذة ذوي النمط (ب) الذين يتخذون بدرجة اكرب اسرتاتيجيات اجيابية .

ويتفق هذا الطرح مع بعض الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال ،فقد أاار البعض إىل أن السمات الشخصية للفرد
ُحتدد استخدامه ألساليب واسرتاتيجيات التكيف ،حيث خلصت دراسة بن باهر بشري( )2004حول اسرتاتيجيات
التكيف مع مواقف احلياة الضاغطة وعالقتها بالصحة العامة.
إىل أن االختالف يف الطراز السلوكي لنمط الشخصية(أ ،ب) يُرافقه اختالف دال يف نوع اسرتاتيجيات التكيف
املستخدمة ،كما توصلت أيضاً ،إىل أن ذوي النمط(أ) يستخدمون بشكل دال يف التعامل مع املواقف الضاغطة
االسرتاتيجيات السلبية يف حني كشفت نفس الدراسة السابقة ،على أن ذوي الطراز السلوكي (ب) يستخدمون وبشكل
دال ،اسرتاتيجيات التكيف االجيابية.
ويف هذا السياق ،جند دراسة( كرانتز و ماسنوك ) Krantz & Masnuck ،قد انتهت إىل نتيجة مفادها ،أن
امليل إىل النمط السلوكي (أ) يرتبط وبشكل دال مع استخدام اسرتاتيجيات تكيف سلبية ،وأن النمط السلوكي(ب) يرتبط
وبشكل دال مع استخدام اسرتاتيجيات تكيف اجيابية.
وهذا ما يتفق أيضا مع دراسة عبد القادر برقوق  2014اليت انتهت اىل أنه يوجد اختالف دال إحصائيا يف استخدام
اسرتاتيجيات التكيف يتعلق بالنمط السلوكي لشخصية املدرب الرياضي ،حبيث يستخدم ذوي النمط (أ)
اسرتاتيجيات سلبية(احجامية) ملواجهة املواقف الضاغطة ،يف حني يستخدم ذوي النمط (ب) اسرتاتيجيات تكيف
اجيابية.

41

 -8الخالصة العامة للبح :

حاولت الدراسة احلالية إلقاء الضوء على فئة مهمة من الفئات العاملة وهي فئة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية

 ،نظراً للضغوط املهنية والنفسية الكبرية اليت تعيشها يوميا خاصة يف وقتنا احلايل ،أين أصبح جمال التعليم يشهد
تطورا سريعا بعد استعانته بالتكنولوجيا احلديثة والعلوم األخرى ذات الصلة ،مما يزيد من الضغوط النفسية على
األساتذة .
وقد ركزنا يف دراستنا هذه على العوامل الداخلية لألستاذ ،من خالل الكشف ومعرفة النمط السلوكي
لشخصيته ،وحتديد االسرتاتيجيات اليت يستخدمها ضد هذه الضغوط املتزايدة يف جمال عمله ،بغيةً منا يف احلفاظ
على سالمة واتزان نفسية األساتذة مما يعود بالفائدة عليهم خاصةً ،وعلى التحصيل العلمي يف بالدنا عامةً.
وبعد التحليل اإلحصائي لفرضيات البحث ،وتفسريها ومناقشتها خلصنا إىل النتائج التالية:
 دلت نتائج الدراسة على أنه يوجد اختالف دال إحصائيا يف استخدام اسرتاتيجيات التكيف يتعلق بالنمط
السلوكي لشخصية أستاذ الرتبية البدنية  ،حبيث يستخدم ذوي النمط (أ) اسرتاتيجيات سلبية(احجامية)
ملواجهة املواقف الضاغطة ،يف حني يستخدم ذوي النمط (ب) اسرتاتيجيات تكيف اجيابية.
 كما دلت نتائج الدراسة ان هناك ارتباط بني النمط السلوكي (أ) واستخدام اسرتاتيجيات التكيف السلبية
.
 ودلت أيضا على هناك ارتباط بني النمط السلوكي (ب) واستخدام اسرتاتيجيات التكيف اإلجيابية .
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اقتراحات البح :

بناءً على ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج ،سنحاول إعطاء بعض االقرتاحات اليت ختص املسؤولني
املباارين على قطاع الرتبية والتعليم واقرتاحات أخرى ختص إثراء البحث العلمي املستقبلي يف هذا اجملال.
 فتح دورات تكوينية على مستوى على مستوى أساتذة الرتبية من اجل التعرف اىل األمناط السلوكية
لشخصية األستاذ .


تشجيع االساتذة مادياً ومعنويا من أجل حتسني مستواهم العلمي ،ومواكبة التطور احلاصل يف جمال

التعليم .


بعث التعاون بني وزاريت الرتبية و التعليم العايل والبحث العلمي ،بواسطة اتفاقات حول استثمار البحوث

العلمية اليت تُنجز يف معاهد الرتبية البدنية والرياضية ،من أجل تطوير مستوى األساتذة .


إنشاء جلان بيداغوجية على مستوى مديريات الرتبية واألساتذة اجلامعيني هتتم بتكوين االساتذة تكويناً

نفسياً و بيداغوجياً ،يؤهلهم للتعامل مع مواقف احلياة الضاغطة .


ضرورة تعيني املختصني يف اإلرااد النفسي على مستوى بب العمل  ،خاصة بعد توفر هذا االختصاص

يف السنوات األخرية.
كما نقرتح على الطالب الباحثني تكثيف البحث يف املواضيع التالية:
 اسرتاتيجيات التكيف مع املواقف الضاغطة يف اجملال الرياضي بصفة عامة.


أمناط الشخصية وعالقتها بالتوافق املهين.



تكملة دراسة موضوع العالقة بني النمط السلوكي واالسرتاتيجيات بوجهات نظر أخرى،



ومبتغريات جديدة.
وضع برامج لبناء مقاييس يف اجملال النفسي الرياضي تتالءم مع البيئة والعقلية اجلزائرية من برف املخابر

املختصة يف هذا اجملال على مستوى معاهد الرتبية البدنية والرياضية.
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وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
معهد علوم وتقنيات التربية البدنية و الرياضية
ــــــــــــ ــــــــــــــ

أخي األستاذ:
تحية احترام و تقدير  ..أما بعد.
نظرا لما يعانيه االستاذ من ضغط نفسي كبير جراء مهنته التي تعتبر من أكثر المهن الضاغطة،
قمنا بدراستنا الحالية تحت عنوان:
األنماط السلوكية لشخصية األستاذ وعالقتها باستراتيجيات التكيف مع المواقف الضاغطة في
الوسط المدرسي  .وذلك من أجل كشف وتحديد النمط السلوكي السائد لدى أساتذة التربية البدنية
ومعرفة نوع االستراتيجيات التي تخفف من هذه الضغوط في الوسط المدرسي .
ولذا نرجو منكم اإلجابة عن المقاييس المرفقة بأقصى درجة من الصراحة والصدق والوضوح،
ألن صراحتكم هي معيار صدق نتائج هذا البحث.
ونحيطكم علماً ،أن استجاباتكم ستكون في سرية تامة وستُحول إلى أرقام ،لخدمة البحث العلمي
فقط.
شكراً جزيال على تعاونكم معنا ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الملحق رقم ()01
ضع دائرة حول الرقم الذي تراه ُيعبر عن توافر الصفة لديك في خانة االستمرار من  1إلى .8
وأرجو منكم التأكد من اإلجابة عن كل الفقرات.
مالحظة :ال توجد إجابة صحيحة واجابة خاطئة.

الرقم

العبارة

االستمرار

العبارة العكسية

01
ال أعطي أهمية كبيرة للوقت.

87654321

ال أتأخر على المواعيد مطلقا.

02
ال أحب المنافسة .

87654321

أنا منــافس عنيد.

03
ال اندفع أو استعجل في أي

87654321

ظرف.

دائما مندفعاً أو في عجلة من
أمري.

04
أتعامل مع األمور ك ٌل على
ِحدة.

87654321

أتعامل مع عدة أمور في وقت
واحد.

05
أنجز األمور ببطـيء.

87654321

أنجز األمور بسرعة ( األكل ،
المشي)

06
اعبر عن مشاعـري.

87654321

اكتم مشـاعري.

07
اهتماماتي كثيـرة.

87654321

اهتماماتي قليلة.

الملحق رقم ()02
فكر فيما ستفعله عندما تواجه موقفاً ضاغطاً ،وذلك بوضع عالمة ( )xفي الخانة التي توافق
تصرفك ،حسب البدائل التالية:
دائما ً أفعل ذلك – غالبا ما أفعل ذلك – قليال ما أفعل ذلك – ال أفعل ذلك على اإلطالق.

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

العبـارة
أحاول أن أكتسب رؤية واضحة عن الموقف الذي
أنا فيه.
أتقبل المشكل(الموقف) حيث ليس هناك ما يمكن
فعله.
أراجع بشكل متعاقب و بدون انقطاع كل حيثيات
مشكلتي.
أتخيل بان األمور ستصلح نفسها بنفسها.
أقول لنفسي بان األمر ال يهمني و ال يستحق أن
أتوتر بخصوص ما حصل.
ال أخفي ما أشعر به ،و قد أقوم بمخاطرة لحل
المشكل.
أقوم بشراء شيئا ً فيه مُتعة ،كشراء شيئا ً جميال
أو القيام برحلة.
أحاول التعويض في المشروبات الكحولية
أو المخدرات.
أسمع موسيقى أو أغاني لتغيير حالتي االنفعالية.
أقول لنفسي بأنني قمت بحل مشاكل أكثر صعوبة.
أبحث عن المساعدة و النصح من اآلخرين بغرض
حل المشكل.
أكثر من الدعاء و الصلوات و قراءة القرآن الرتاح
و أطمئن.
أدرس االيجابيات و السلبيات لمختلف طرق
االستجابة.
أطمئن نفسي بأن لكل مشكل حل ،و أن األمور
ستتحسن.
أتعلم أن أعيش مع جو المشكلة و متطلباتها.
أستغرق في عملي أو أدخل في مشاريع جديدة.
أحاول أن أتجنب المشكل بشكل ال يجعلني منفعال.
أعبر عن مشاعري و أحاسيسي و قد أُفرغ ما
بداخلي على اآلخرين.

دائما أفعل غالبا ما قليال ما ال أفعل
أفعل ذلك افعل ذلك ذلك مطلقا
ذلك

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

أحاول مساعدة اآلخرين ذوي المشاكل القريبة من
مشكلتي ليحلوا مشاكلهم.
أتساءل عن ما يجب أن أغيره في نفسي ألتعامل
بإيجابية مع هذا النوع من المشاكل.
أتساءل دائما عن سبب حشر نفسي في مواقف كهذه.
أحاول أن أجد اإلنسان الذي يستطيع حل مشكلتي.
أحاول أن أتواجد مع مجموعة أشخاص بغرض
مؤازرتي و تقاسم مشاعري معهم.
أحاول التحكم في أهم شيء في مشكلتي.
أفكر باستمرار في مشكلتي و بالمقابل ال أستطيع
التركيز في شيء آخر غيرها.
أتمنى لو أن شخصا ما يضع األمور في نصابها.
أحاول التفكير في شيء آخر.
أتناول العقاقير المهدئة ألشعر أني أحسن.
أحاول أن أكيف أهدافي و حاجاتي مع عواقب
المشكل و نتائجها.
أكرر بأنني شخص يعرف كيف يدير موقفا ما
دون تعقيدات.
أتوجه إلى شخص يمكنه أن يتفهمني و يتأثر
بمشاعري.
أكثر من الصلوات و النوافل ألتقرب من هللا و أجد
مخرجا لما أنا فيه.
أقوم بشكل منتظم بتمارين االسترخاء.
ألوم نفسي و ّأذكرها أنني سبب ما يحصل.
أحاول أن أغير مجرى تفكيري بالتأمل و التفكير في
الفن و الجمال...
أقضي أغلب األحيان أوقاتا ً طويلة في مشاهدة
برامج التلفزيون و االنترنت و السينما.

الملخص

:

" األنماط السلوكية لشخصية األستاذ وعالقتها باستراتيجيات التكيف مع المواقف الضاغطة
في الوسط المدرسي "

هدفت الدراسة اىل التعرف على العالقة بني النمط السلوكي ألستاذ وعالقتها باسرتاتيجيات التكيف مع املواقف الضاغطة يف الوسط املدرسي من خالل حتديد
العالقة بني النمط السلوكي واالسرتاتيجية املستخدمة لذى االساتذة وحماولة البحث عن اسرتاتيجيات تعامل أساتذة املادة مع الضغوط اليت تعرتضهم أثناء عملهم
واملشكالت املهنية اليت تواجههم يف املدرسة من أجل ختفيف الضغط على األستاذ مما ينعكس على حتسني ادائه وانتاجه وحيقق التقدم حنو األفضل للمنظومة الرتبوية
والتعليمية .
إستخدم الطالب املنهج الوصفي بدراسة مسحية للتحقق من فرضيات الدراسة .و متثلت عيّنة الدراسة يف أساتدة الرتبية البدنية والرياضية بثانويات والية ورقلة،
واليت بلغ عددهم ( )111أستاذ اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على مقياسني جلمع البيانات ؛ األول مقياس أالمناط السلوكية للشخصية و الثاين مقياس
و توصل الباحث اىل وجود اختالف
اسرتاتيجيات التكيف ،ومت استعمال األدوات اإلحصائية التالية  :معامل بريسون و اختبار " ت" للداللة اإلحصائية .
دال إحصائيا بني األساتذة ذوي النمط (أ) واألساتذة ذوي النمط(ب) يف استخدامهم السرتاتيجيات التكيف السلبية ملواجهة املواقف الضاغطة ،حيث يُطبق يف
الغالب ذوي النمط (أ) االسرتاتيجيات السلبية أكثر من األساتذة ذوي النمط (ب) الذين يتخذون بدرجة اكرب اسرتاتيجيات اجيابية .
يف حني إقرتح الباحث فتح دورات تكوينية على مستوى على مستوى أساتذة الرتبية من اجل التعرف اىل األمناط
السلوكية لشخصية األستاذ واسرتاتيجيات التكيف و ضرورة تعيني خم تصني يف اإلرااد النفسي على مستوى بب العمل  ،خاصة بعد توفر هذا االختصاص يف
السنوات األخرية وبعث التعاون بني وزاريت الرتبية و التعليم العايل والبحث العلمي ،بواسطة اتفاقات حول استثمار البحوث العلمية اليت تُنجز يف معاهد الرتبية البدنية
والرياضية ،من أجل تطوير مستوى األساتذة .
كم افرتح الباحث تكملة دراسة موضوع العالقة بني النمط السلوكي واالسرتاتيجيات بوجهات نظر أخرى .
الكلمات المفتاحية  :األنماط السلوكية للشخصية  ،المواقف الضاغطة في الوسط المدرسي ،استراتيجيات التكيف .

Les aspects comportementaux de la personnalité de l’enseignant et sa relation
avec les stratégies d’adaptation dans les situations de pression
au milieu scolaire

Résumé
Cette étude a pour objectif d’identifier la relation entre l’aspect comportemental de l’enseignant et sa relation avec
la stratégie d’adaptation dans les situations problèmes au milieu scolaire ; à partir de la détermination de l’aspect
comportemental et la stratégie utilisée par les enseignants et l’essayage de rechercher des stratégies de traitement des
professeurs de la matière avec les problèmes rencontrés durant leur travail et les problèmes professionnels à l’école. pour
réduire la pression sur l’enseignant ce qui se reflète sur l’amélioration de son enseignement , ses résultats et réalise la
progression vers le meilleur au système d’éducation et d’enseignement.
L’étudiant a utilisé la méthode descriptive d’enquête afin de s’assurer des hypothèses de la recherche.
L’échantillon de l’étude est l’utilisation de l’étudiant des enseignants de l’éducation physique des lycées de la Willaya de
Ouargla dont le nombre est 111 professeurs. Le chercheur a utilisé pour faire cette étude deux critères dans le sondage des
informations, le premier est les aspects comportementaux de la personnalité et le second est les stratégies d’adaptation avec
l’usage des outils statistiques suivants : coefficient de Pearson et le test T de la signification statistique.
Le chercheur est arrivé à la présence d’une différence significative statistiquement entre les enseignants de l’aspect
A et ceux de l’aspect B dans l’utilisation des stratégies d’adaptation négatives pour s’opposer aux situations difficiles où
ceux de l’aspect A utilisent plus des stratégies négatives que les enseignants de l’aspect B qui usent beaucoup plus les
stratégies positives.
De ce fait le chercheur a proposé l’ouverture des stages de formation au niveau des enseignants d’éducation
physique pour l’identification des aspects comportementaux de la personnalité du professeur , les stratégies d’adaptation et la
nécessité de recruter des spécialistes dans l’orientation psychologique au sein de la médecine de travail et notamment après la
satisfaction de cette spécialité dans les années dernières et l’encouragement de la collaboration entre le ministère de
l’éducation et de l’enseignement et le ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique par le moyen des
conventions autour de l’investissement des recherches scientifiques réalisés à l’intérieur des instituts de l’éducation physique
et sportif afin de développer le niveau des enseignants. En outre le chercheur a suggéré l’achèvement de l’étude du thème de
la relation entre l’aspect comportemental et les stratégies d’adaptation selon d’autres points de vue.

Les mots clés : aspects comportementaux de la personnalité, situations de pression au milieu scolaire, stratégies
d’adaptation.

