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 مقــــــدمــــــة  : 

شهدت السنوات األخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين اهتمامًا عالميًا  
بااالتربيااخ الخااانااااااااااااااااخط يااان من نتيجتاال حاادول تنوير فى المناااه  والنر  والتقنيااات فى التع ي  

خانااااااخ باعتباري الريياة األساااااااساااااايخ ل عم يخ والتأهيلط ويذلك تنوير فى نر  إعداد مع   التربيخ ال
التع يميخ فى ميدان التربيخ الخانخط اننالقًا من أن دوري ل  يعد يقتنر ع ى تع ي  ذوى الحاجات 
الخاناااخ القراأة أو البتابخ ال امتد دوري إلى تع ي  ذوى الحاجات الخاناااخ وتأهي ه  نوسااايًا وتربويًا 

  0واجتماعياً 

بثير من األدوار الوعالخ التى تتناساااااااب مل ذوى الحاجات الخاناااااااخ هذا المع   منالب بال 
من خالل فهمل لخنااااا نااااه  النوساااايخ وساااا ويه  وحاجاته  وميوله ط واهتماماته ط وهو فى ساااااي ل 

  0إلى تحقيق ذلك يقل ع ى عاتقل العديد من المس وليات التى قد تساب لل ضغنًا نوسياً 
ظأهرة  ن ظواهر اضتيأة  Kobaca  1979 هذا وقد أصبحت  اضغبطوك ا أ أاد اوحأ بأ 

اإلن أنية يخحرهأ اإلن أن فى  واقف وأوقأ   ختلفة تتكلب  نه توافقأً أو إعأدة توافق  ع اضحيئة، 

هذه اضظأهرة شأنهأ شأن  عظم اضظأهرا  اضنف ية اأضقلق واضصراع واإلتحأك واضعدوان وغيرهأ، 

أن تاون اضغبببطوك ظأهرة  بببلحية، وحأضتأضى هى  ن كحيعة اضوجود اإلن بببأنى، وضيا حأضغبببرورة 

فإننأ ال ن بببببببتكيع اإلتجأم عنهأ أو اضهروب  نهأ أو أن ناون ح نأ  عنهأ، ين ذضن يعنى نق  

فعأضيأ  اضفرد وقصور افأءته و ن ثم اإلخفأق فى اضتيأة، وحأضتأضى أصحت  تيأة اإلن أن اضيوم ال 

يواجههأ  ن يتيأ فى عأضم اضتطير، فأضتيأة  تخلو  ن اضتوتر واضغبببيق اضنأشبببئين عن اضغبببطوك اضتى

  0اضيو ية  ليئة حأضغطوك اضنف ية اضتى تؤثر على ال فرد فى اض جت ع كوال  راتل تيأته

إضى أن تعرض اضفرد ضل واقف اضغببببأغكة قد ياون ضه  Alen 1983هذا وقد أشببببأر أضين  

يراً  بببببببلحيأً يجعله يعجق عن تتقيق تأثيراً إيجأحيأً يدفعه إضى تتقيق ذاته، وقد ياون ضه أيغبببببببأً تأث

أهدافه ويعجق أيغبببأً عن اضتفأعل  ع ايخرين، و ن ثم ظهور ايعراض اضنف بببية وغير ذضن  ن 

  0نواتى االختقال اضوظيفى

على أن اضغطوك ضي    1994وفى نفا اضصدد أاد ال  ن أحو  ريع ور غأن  ت د  

ك ق، وإن أ هى  تصببل حين قكحين يغببم الهأ  ببيئة على اإلك ق ا أ أنهأ ضي بب  جيدة على اإل

اضعديد  ن اض تددا  واض تكلحأ  اضتى تتعلق حال  ن اضعقل واضج بببم، ا أ أن ايتداي ضي ببب  هى 

فأضغطك هو  كلب  ن  كأضب اضكأقة اضج  ية، وتحعأً ضكحيعة  0اض تدد اي أ ى ض قدار اضغطوك

كأقأتنأ جدية واأفية فإننأ ن بببببببتجيب و د  هذه اضكأقة تتم اال بببببببتجأحة على نتو  أ، فإذا اأن  

  0حكريقة جيدة وإذا ضم تان فإننأ ن ت لم وننهأر

وعلى اضرغم  ن وجهة اضنظر اضتى تؤاد على أن ضلغببببطوك تأثيراً إيجأحيأً حأإلغببببأفة إضى  

اضتأثير اض لحى إال أننأ فى هذه اضدرا ة  وف نتنأول اضتأثير اض لحى ضلغطوك انك قأً   أ أاده ال 

 ن أن اضغببطوك تؤد  إضى االغببكراب اضنف ببى  Mayer & Sutton 1996أير و ببوتن  ن  

  0واضعقلى واضعأكفى   أ يؤد  إضى فقد اضكأقة واضثقة وغعف ايداء واض لحية تجأه ايخرين



ونظرًا ألن مهنخ التدريس تعد من أه  مهن الخدمخ اإلنساااااانيخ فى المجتمعات الحديثخط إ   
هن الضااااا نخط ال أناااابحت مهنخ تتاايد ضااااغونها بشاااايل مسااااتمر بمرور أنها تأتى ع ى قمخ الم

الساانوات و  ساايما فى مجال التربيخ الخانااخط حيل أناابا الضااغل النوسااى المسااتمر ع ى المع   
بناوخ عامخ ومع   التربيخ الخاناخ بناوخ خاناخ خنرًا يهدد ياًل من المع   والنالب ويهدد مهنخ 

  0س ايخ ع يه  جميعاً  التدريس ي هاط لما لل من تأثيرات
و ن اضكحيعى أن ذو  اضتأجأ  اضخأصببة هم أوضئن ايفراد اضذين ينترفون عن اض  ببتو   

اضعأد  فى خأصببية  ن اضخصببأئ ، أو فى جأنب  أ أو أاثر  ن جوانب اضشببخصببية إضى اضدرجة 

 بأعدتهم اضتى تتتم اتتيأجهم إضى خد أ  خأصبة، تختلف ع أ يقدم إضى أقرانهم اضعأديين، وذضن ض 

  0على تتقيق أقصى  أ ي ان حلوغه  ن اضن و واضتوافق

وضذضن تعتحر  ه ة  علم اضترحية اضخأصببة  ه ة شببأقة تتتأى إضى  هأرا  وقدرا  وإعداد  

وتدريب خأ  ضل علم ضيت ان  ن رعأية اضت  يذ ذو  اضتأجأ  اضخأصببة ح أ يتنأ ببب  ع قدراتهم 

 هنة اضتدريا ضت  يذ ذو  اضتأجأ  اضخأصبببببة ح أ فيهأ  ن وإ اأنأتهم اض تأتة، ا أ أن اضع ل فى 

  0 واقف  تعددة و أ ضه  ن   ئوضيأ  تقع على عأتق اض علم ت حب ضه غطوكأً نف ية

أن اضغبببببببطوك اضنف بببببببية ض عل ى اضت  يذ ذو  اضتأجأ   1999وقد أاد  إي أن فيأض  

اضقدرة على أداء ع له  اضخأصببببببة هى تأضة  ن اضتوتر واضغببببببيق نأتجة عن شببببببعور اض علم حنق 

حافأءة ح بببببببحب أعحأء اضع ل اضقائدة، وعدم   ء ة اض نهت ضقدرا  وا بببببببتعدادا  اضت  يذ ذو  

اضتأجأ  اضخأصببة، وتدنى اض اأنة االجت أعية وقلة اض رتحأ ، و ببوء اضع قة حين اض علم واضت  يذ 

ى حين اض علم وق  ئه وحينه وأوضيأء اي ور، وندرة اال ببتشببأرة اض هنية، وصببعوحة اضتواصببل اض هن

وحين اإلدارة، وعببدم   ء ببة اإلعببداد اضترحو  ض تكلحببأ  اض هنببة، وحكء اضن و اض هنى ضل عل ين 

  0عأ ة وض عل ى اضت  يذ ذو  اضتأجأ  اضخأصة على وجه اضخصو 

هى قوة  Meichenbaum 1991وتيي أن اضغببببببطوك اضنف ببببببية ا أ أشببببببأر  يانحأوم  

رد وينتت عنهأ شببببد عصببببحى، ا أ ترتحك حأ ببببتجأحأ  اضفرد عند أ يتعرض خأرجية تؤثر على اضف

ضتهديدا  حيئية، اي ر اضذ  يتدي اخت الً فى اضتواقن اضنف بببببى واضف بببببيوضوجى   أ قد يؤد  إضى 

  0شعوره حأال تفقاق  ن داخله

 ن أن  Kyriacou & Sutcliff 1978هذا حأإلغبببأفة إضى  أ ذاره اريأاو و بببوتاليف  

اضنف بببببية ضل علم اأ بببببتجأحة يصبببببدرهأ اض علم تصبببببأتحهأ ق لة  ن االنفعأال  اض بببببلحية اضغبببببطوك 

اأضطغبببب، واضقلق، واإلتحأك، وتتدي عأدة تطيرا  ف بببيوضوجية ارد فعل تنحيهى ضلغبببطوك اضتى 

يتعرض ضهأ اض علم  ثل قيأدة  عدل غبببببببرحأ  اضقلب، وقيأدة إفراق هر ون ايدرينأضين، نتيجة 

  0شال تهديداً ضذاتهض تكلحأ  اض هنة، وت

يان من الضاااااارورى أن نتناااااادى لمواجهخ ت ك الضااااااغوي والعمل ع ى التخوي  منها من  
خالل اسااااااااتخدا  العالى المعرفى الساااااااا ويىط حيل يعد هذا العالى أحد أساااااااااليب العالى النوسااااااااى 

وعاليخ مثل الحديثخ نسايًاط وامتد مجال هذا العالى ليشمل عددًا يايرًا ومتنوعًا من ا ضنرابات ا ن
الق قط واله لط والضاااااااغوي النوسااااااايخط ويتسااااااا  هذا المنحى العالجى بأنل يتعامل مل ا ضااااااانرابات 



المخت وخ من منظور ثالثى حيل يتناول الميونات المعرفيخ وا نوعاليخ والسااا وييخ لهذا ا ضااانراب 
  0خ والس وييخأو ذاكط وبالتالى تنوعت فنياتل العالجيخ ما اين الونيات المعرفيخ وا نوعالي

 مشكلـــــــة الدراســـــة : 

فى ضاوأ مالحظات الباحل الشاخنايخ المتبررة ألداأ البثير من مع مى التربيخ الخاناخ  
خالل قيامل باإلشاااااااااااراال ع ى بعي نالب التربيخ الخاناااااااااااخ بالدراساااااااااااات الع يا بي يخ التربيخ فى 

واجل مع مى التربيخ الخانااااااااااااااخ و  التدريب الميدانى وجد أن هناك العديد من المشاااااااااااااايالت التى ت
يسااااتنيعون ح ها أو مجااهتها مما يتساااااب عنها ضااااغوي نوساااايخ لدى المع مينط و  شااااك أن عمل 
المع   تحت مساااااتويات مرتوعخ من الضاااااغل النوساااااى ييون لل تأثيرات سااااا ايخ ع ى أدا ل وسااااا ويل 

إلى تنااااااامي  ارنام  وتعام ل مل تالميذي داخل حجرة الدراساااااااخط ومن هنا يانت الحاجخ ضاااااااروريخ 
عالجى معرفى س ويى ل تخوي  من حدة الضغوي النوسيخ لدى مع مى التربيخ الخانخ وذلك من 
خالل اسااتخدا  فنيات تناسااب الضااغوي النوساايخ وتناسااب أيضااًا نايعخ عينخ الدراسااخ وذلك اسااتنادًا 

  0إلى اإلنار النظرى ل دراسخ ويذلك الدراسات السابقخ
أن اساااااتخدا  ارنام  عالجى معرفى سااااا ويى يسااااااه  فى تخوي  وحيل أنل من الموتري  

حدة الضغوي النوسيخ لدى مع مى التربيخ الخانخ يمين نيا خ مشي خ الدراسخ فى تساؤل ر يس 
 وهو : 
هل ي أعد حرنأ ت ع جى  عرفى  لواى فى تخفيف تدة اضغطوك اضنف ية ضد   عل ى  

 إنأي(؟ –اضترحية اضخأصة )ذاور 

 ــة الدراســـــة : أهميــــــــ
فى ضااااوأ مشااااي خ الدراسااااخ وتساااااؤلهاط وفى ضااااوأ المحددات النظريخ والمنهجيخ ل دراسااااخط  

 تبتسب الدراسخ الحاليخ أهميتها ع ى المستويين النظرى والتنايقى ع ى النحو التالى : 

 أوالً : من الناحية النظرية : 

وجهة نظر اض نتى اض عرفى  تشبال اضدرا بة اضتأضية خكوة على كريق اضعلم نتو عرض 

اض لواى ضلغطوك اضنف ية  ن خ ل اضن أذى اضث ثة اضتى ارتحك ال  نهأ حأ م صأتحه، فجأء على 

، ودونأضد  يانحأوم A. Ellis، واضحر  إضيا A. Beckرأا تلن اضن أذى على اضتواضى آرون حين 

D. Mecichenbaum0  

  ثانياً : من الناحية التطبيقية :

 ه اضدرا ة فى اض جأل اضتكحيقى على اضنتو اضتأضى : ت هم هذ 



تا ن ايه ية اضتكحيقية ضلدرا بببببة اضتأضية  ن خ ل تهيئة اضفرصبببببة ضتقديم خد أ  اضع ى  

اضنف بببببببى ضعينة  ن  عل ى اضترحية اضخأصبببببببة، إنك قأً  ن أن اض علم هو اضفرد اضوتيد اضقأدر على 

وإتقأن فى  جأل تخصببببببصببببببه، تيي أنه يتعأ ل  ع تت ل أعحأء اضتدريا حجودة وافأءة و هأرة 

أفراد فقدوا تأ ببة  عينة ) بب عية، حصببرية، أو تدنى   ببتواهم اضعقلى( اضتى تعقق  ن اضقدرة على 

 عأونة  عل ى اضترحية اضخأصبببببببة فى اضتخفيف   أ قد يواجهونه فى  بببببببيأق ع لهم  ن غبببببببطوك 

  0نف ية

 هـــــــــدف الدراســـــة : 

تأضية إضى تصبب يم حرنأ ت ع جى  عرفى  ببلواى، واضتعرف على أثره تهدف اضدرا ببة اض 

  0فى تخفيف تدة اضغطوك اضنف ية ضد  عينة  ن  عل ى اضترحية اضخأصة

  مصطلحات الدراسة :

 الضغـــوط النفسيـــة : 

هى  ج وعة ردود ايفعأل )اض عرفية واالنفعأضية واض بببببببلواية( اضتى تنتت عن  واجهة  

اي اضخأرجية فى اضحيئة اض تيكة حأض علم واضتى ت ببحب خلل فى اضتواقن ينجم عنه  ببل ببلة  ن ايتد

  0فتور، ونق  دافعيته، و لحيته فى اضتعأ ل  ع ايخرين

وتعرف إجرائيأً حأضدرجة اضتى يتصل عليهأ اض علم على  قيأا اضغطوك اضنف ية ض عل ى  

  0إعداد اضحأتي –اضترحية اضخأصة 

 كى : العالج المعرفى السلو

العالى المعرفى الساااااا ويى هو أحد أساااااااليب العالى النوسااااااى الحديثخ نسااااااايًاط اهت  ا دخال  
العم يات المعرفيخ إلى حيا وأساليب العالى الس ويىط ويتضمن عددًا من ا ستراتيجيات والونيات 
العالجيخط ويتساااااااااااااا  هذا المنحى العالجى بأنل يتعامل مل العديد من ا ضاااااااااااااانرابات من منظور 

الثىط حيل يتناول الميونات المعرفيخط وا نوعاليخط والساااااا وييخ لهذي ا ضاااااانرابات بغري تعديل ث
  0الميونات المشوهخ منها والعمل ع ى تحوي ها إلى ميونات أبثر مالأمخ ونحيخ

 اإلطــــــــــار النظـــــــرى : 

 أوالً : الضغوط النفسية : 

يؤد  إضى اإلجهأد أو االنفعأل، وتظهر هذه إضى اضجهد اضذ    Stressتشبببير ال ة غبببطك  

اضغبببطوك عند أ يتعرض اضفرد إضى صبببعوحأ  حيئية   بببت رة  أدية و عنوية وج ببب ية ونف بببية، 

يتأول  عهأ اضفرد اضتطلب على تلن اضصعوحأ  حو يلة أو حأخر   ن و أئل اضتايف  ع اضظروف 

اضصببعوحأ  إجهأداً على اضفرد ال ي ان  اضحيئية ضيتتفظ حتأضة اال ببتقرار، وضان اثيراً  أ تشببال تلن

  0اضتطلب عليه إلعأدة اضتوافق



على أن اضغبببطوك هى تأضة  ن اضتوتر االنفعأضى  Mandler  1984هذا وقد أاد  أندضر  

تنشبببأ  ن ايتداي واض واقف اضتى تتدي صبببد ة فى تيأة اضفرد، وتعنى اضغبببطوك تلن اضظروف 

جة عن اض تكلحأ  أو اضتطيرا  اضتى ت بببببتلقم نوعأً  ن اض رتحكة حأضغبببببطك واضتوتر واضشبببببدة اضنأت

  0إعأدة اضتوافق عند اضفرد و أ ينتت عن ذضن  ن آثأر ج  ية ونف ية

إضى أن اضغبببببطوك هى تأضة  ن اإلجهأد اضنف بببببى  Kyriacou 1987ا أ أشبببببأر اريأاو  

عض واضحبببدنى تنتت  ن ايتبببداي اض قعجبببة أو  ن اض واقف اض تحكبببة، واضتى يت خض عنهبببأ ح

  0االنفعأال  غير اض أرة  ثل اضتوتر واضطغب واإلتحأك

إضى  1992وفى نفا اض بببيأق أشبببأر ال  ن عحد اضعقيق اضشبببخ  وعحد اضطفأر اضد أكى 

أن  صببكلا اضغببطك يعحر عن تأضة تتغبب ن تعرض اضفرد ضغببطوك نف ببية أو عغببوية، ويتدي 

اضفرد حإجهأد شبديد يعصبأحه ذضن نتيجة ضتأثيرا  خأرجية غير   ئ ة، حتيي تفغبى إضى شبعور 

  0وأعغأء ج  ه حتيي يصعب عليه غحك نف ه أو اضتتام فى انفعأالته

على أن اضغببببببطوك  Kagan & Watson  1995ا أ أاد ال  ن اواجأن وواك ببببببن 

عحأرة عن توتر نأتت عن  تكلحأ  اضفرد اض لتة فى اضحيئة  ثل ظروف اضفرد، ودوافعه، وتأجأته، 

ً واعت أده على ايخري   0ن، ويعحر عن تلن اضغطوك حأشاأضهأ اضث ثة  عرفيأً وانفعأضيأً و لوايأ

إضى أن اضغطوك  أ هى إال  ل لة  ن ايتداي اضخأرجية  2000وذهب على عحد اض  م  

اضتى يواجههأ اضفرد نتيجة تعأ له  ع اضحيئة اض تيكة حه، واضتى تفرض عليه  بببببببرعة اضتوافق فى 

  0نب ايثأر اضنف ية واالجت أعية اض لحية، واضوصول إضى تتقيق اضتوافق واجهته ضهذه ايتداي ضتج

 الضغوط النفسية للمعلم : 

إضى أن اضغبببببطوك  Kryiacou & Sutclff  1978أشبببببأر ال  ن اريأاو و بببببوتاليف  

اضنف بببببية ضل علم  أ هى إال ا بببببتجأحة يصبببببدرهأ اض علم وتصبببببأتحهأ ق لة  ن االنفعأال  اض بببببلحية 

، واإلتحأك، تُتدي عأدة تطيرا  ف ببببيوضوجية ارد فعل تنحيهى ضلغببببطوك اضتى اأضطغببببب، واضقلق

يتعرض ضهأ اض علم  ثل قيأدة  عدل غبببببببرحأ  اضقلب، وقيأدة إفراق هر ون اإلدرينأضين، نتيجة 

  0ض تكلحأ  اض هنة، وتشال تهديداً ضذاته

شأر أيغأً ت د  اضفر أو     ن عدم  إضى أن غطوك اض علم عحأرة عن تأضة 1990ا أ أ

اضتواقن اضنف بببببببى تنتت عن عدم اضتاأفؤ حين  تكلحأ   هنة اضتدريا وقدرة اض علم على اضقيأم حهأ، 

  0ويترتب على ذضن شعور اض علم حعدم إ اأنية إشحأع تأجأته اضنف ية واالجت أعية

ع ى أن الضااااغوي النوساااايخ ل مع   عبارة عن شااااعور المع   بعد   1991وأبد رأفت باخو   
  0ع ى أداأ عم ل بساب ما يواجهل من إحباي ومشيالت دراسيخالقدرة 
إضى أن اضغبببطوك اضنف بببية ضل علم هى  أ يتعرض ضه اض علم  1993وذهب ج أل صبببديق  

 ن  شبببببا   فى  تيك ع له، وت بببببحب ضه عدم اضقدرة على أداء ع له حافأءة وحصبببببورة كيحة، 

  0 له أو تراهوي ان أن ت حب ضه حعض ايعراض اض رغية أو اضطيأب عن ع



 الضغوط النفسية لمعلم التربية الخاصة : 
على أن اضع ل  ع ذو  االتتيأجأ  اضخأصبببببببة يأتى فى  قد ة  1999أاد عدنأن اضفرى  

اض هن اضتى ي ان أن تخلق  شبببببأعر اإلتحأك ضد  اض عل ين، ض أ تقتغبببببيه هذه اض هن  ن  تكلحأ  

اضذين يعأنون  ن اإلعأقأ  اضتراية واضعقلية اضع ل  ع فئأ   تنوعة  ن ايشبخأ  غير اضعأديين 

واض ببب عية واضحصبببرية، أو اإلعأقأ  اض تعددة، تيي يعتحر ال شبببخ  تأضة خأصبببة تتكلب ن كأً 

خأصبببأً  ن اضخد ة واضتعليم واضتدريب واض  بببأندة، أغبببف إضى ذضن أن انخفأض قدرا  وإ اأنأ  

نأً  أ يخلق ضد  اضعديد  ن اضعأ لين ايشبببخأ  اض صبببأحين حأإلعأقة وتنوع  شبببا تهم وتدتهأ أتيأ

 عهم اضشببعور حأإلتحأك  وغببعف اضشببعور حأإلنجأق واضنجأر، اي ر اضذ   ن شببأنه أن يوضد ضد  

  0هؤالء اض عل ين اضشعور حأضغطوك اضنف ية واض هنية وحأضتأضى اضوصول إضى االتتراق اضنف ى

إضى  هأرا  وقدرا  وإعداد ضذضن تعتحر  ه ة  علم اضترحية اضخأصببببة  ه ة شببببأقة تتتأى  

وتدريب خأ  ضل علم ضيت ان  ن رعأية اضت  يذ ذو  اضتأجأ  اضخأصببة ح أ يتنأ ببب  ع قدراتهم 

وإ اأنأتهم اض تأتة، ا أ أن اضع ل فى  هنة اضتدريا ضت  يذ ذو  اضتأجأ  اضخأصبببببة ح أ فيهأ  ن 

  0غطوكأً نف ية  واقف  تعددة و أ ضه  ن   ئوضيأ  تقع على عأتق اض علم ت حب ضه

  أ  ببحق يتغببا أن ا ً  ن  عل ى اضترحية اضخأصببة و عل ى اضت  يذ اضعأديين يعأنى  ن  

اضغبببطوك اضنف بببية وإن اختلف  أ بببحأب اضغبببطوك عند االثنين، هذا  أ أشبببأر  إضيه نتأئت درا بببة 

ة ، حين أ هنأن اتفأق على حعض اي ببحأب عند  عل ى اضترحية اضخأصببKasyoki 1997اأ ببيواى 

   0و عل ى اضت  يذ اضعأديين واضتى تت ثل فى نق  اتترام اض عل ين واضعبء اضقائد ضلع ل

وقال أن نتعري لمنادر الضغوي النوسيخ وأسبااها يان من الضرورى أن نعري وجهخ  
حينما أبد ع ى أنل   يمين القول بأن شخنًا ما يعانى من الضغوي  1993نظر عادل األشول 
ين هناك منااااااادر لهذي الضاااااااغويط واساااااااتجابات من جانب الوردط وع ى ذلك ف ن النوسااااااايخ ما ل  ي

 العنانر الر يسخ التى تشيل أى موق  ضا ل هى : 
 0منادر الموق  الضا ل-أ
  0اال تجأحة ضهذا اض وقف اضغأغك-ب

وحدون هذين اضعأ لين  جت عين ال تاون هنأن  واقف غببببببببأغكة، تيي أن  صببببببببأدر  

غببببطوكأً، ا أ أن صببببدور ا ببببتجأحة شببببخ   عين ض واجهة هذه اضغببببطوك ح فردهأ ال تشببببال 

  0اضغطوك هو اضذ  يجعلنأ نقرر إن اأن هذا اضشخ  يعأنى  ن اضغطوك أم ال

 مصادر الضغوط النفسية : 

حأتثين ضلاشبببببببف عن  صببببببببأدر    عديد  ن اض هأ اض تعدد  وتنوع  اض تأوال  اضتى قأم ح

ا كرقأً وأ بأضيحأً  تنوعة ضلتعرف عليهأ حدءاً  ن اضغبطوك اضنف بية فى اضحيئة اض در بية، وا بتخد و

اضدرا بببأ  اضوصبببفية وتتى اضدرا بببأ  اضالينياية، واأن  نتأئت تلن اضدرا بببأ   تشبببأحهة حدرجة 

  0احيرة على اضرغم  ن االخت ف فى كحيعة اضعينة اضتى تنأوضتهأ تلن اضدرا أ 

شببيوعأً ضد  ايفراد إضى هذا وتعد اضغببطوك اض هنية  ن أاثر  صببأدر اضغببطوك اضنف ببية  

وتتدي اضغبببطوك اض هنية نتيجة ضلتفأعل حين ايتداي  0جأنب اضغبببطوك ي بببحأب عأئلية أو حيئية

 0اضتى ت حب قلقأً وإقعأجأً أو عدم اضرغأ أو نتيجة ضلصفأ  اضتى ت ود حيئة اضع ل



يل  ومن خالل استعراي الباحل ل عديد من الدراسات التى تناولت الضغوي النوسيخ لدى 
 من مع مى التع ي  العا  ومع مى التربيخ الخانخ اتضا ما ي ى : 

هناك تشابل فى بعي المنادر التى تساب ضغونًا نوسيخ لدى يل من مع   التع ي  العا  أواًل : 
ومع   التربيخ الخاناااااخ نذير منها ع ى ساااااايل المثال ي  العمل االعبأ الاا درط عد  احترا  

  0تب  ير المناسبط وأس وب اإلدارةبعي النالب ل مع  ط المر 
اخت ف حعض اض صبببببأدر اضتى ت بببببحب غبببببطوكأً نف بببببية ضد  ال  ن  عل ى اضتعليم اضعأم ثانياً : 

و عل ى اضترحية اضخأصببببة، ويرجع االخت ف إضى أن  عل ى اضترحية اضخأصببببة يتعأ لون  ع 

على  بببحيل  نذار  نهأ 0ت  يذ ذو   شبببا   خأصبببة، وحرا ت تعلي ية ضهأ كحيعة خأصبببة

  0اض ثأل

  0 وء  لون حعض اضت  يذ ذو  اضتأجأ  اضخأصة  ثل اض لون اضعدوانى، واضشجأر-

  0صعوحة تنظيم وتنفيذ اينشكة ضحعض اضت  يذ ذو  اضتأجأ  اضخأصة-

 0انخفأض دافعية حعض اضت  يذ ذو  اضتأجأ  اضخأصة-

  0عدم وجود تعأون حين اض عل ين-

  0ضقدا ى فى تقديم اضعون ضل عل ين ذو  اضخحرة اضقليلةعدم   أندة اض عل ين ا-

  0عدم اهت أم إدارة اض در ة حأض شا   اضتدري ية اضتى تواجه اض علم فى تجرة اضفصل-

  0عدم تقدير إدارة اض در ة ضلدور اضذ  يقوم حه  علم اضترحية اضخأصة-

 0ة اض در ةعدم تتديد دور  تدد وواغا ض علم اضترحية اضخأصة  ن قحل إدار-

تقايد  صأدر اضغطوك اضنف ية ضد   عل ى اضترحية اضخأصة عن  صأدر اضغطوك اضنف ية ثالثاً : 

  0ضد   عل ى اضتعليم اضعأم

اخت ف حعض  صبببأدر اضغبببطوك اضنف بببية ضد   عل ى اضترحية اضخأصبببة حأخت ف نوعية  رابعاً :

  0ذو  االتتيأجأ  اضخأصة

 وط النفسية للمعلم : دراسات سابقة تناولت مصادر الضغ

قا  الباحل باستجالأ منادر الضغوي النوسيخ ل مع   بنوخ عامخ ومع   التربيخ الخانخ  
 بنوخ خانخ والتى تون ت إليها نتا   بعي الدراسات نذير منها ما ي ى : 

 Jacobsson –، جأاوح ببببون وآخرون Ngidi et al 2002ا ببببتنتت نجيد  وآخرون  

et al  2001 اريبببأاو ،Kyriacou 2001 رو بببأنو وآخرون ،Romano et al  2000 ،

 صببأدر اضغببطوك اضنف ببية ضد   علم اضتعليم اضعأم  Pithers & Soden  1998حيثرا و ببوون 

وهى : قلة ايجر، اض شببببببا   اإلدارية، اضتطذية اض رتدة اض ببببببلحية، اضتفأعل اض ببببببلحى حين اضت  يذ 

صراع اضدور، غ وض اضدور،  وء  لون حعض واض علم،  نأخ تجرة اضدرا ة، نق  اضت ويل، 

  0اضت  يذ، تدنى اض اأنة



أ أ حأضن حة ض صأدر اضغطوك اضنف ية ض علم اضترحية اضخأصة توصل حعض اضحأتثين أ ثأل  

 Kasyoki، اأ بببواى Brownell  1997، حراونيل Nelson et al  2001نيل بببون وآخرون 

: إضى عدد  ن Abbott  1986، أححو  Minner  1993،  يننر Deay  1997، ديأ  1997

 اض صأدر وهى اأضتأضى : 

اضعبء اضقائد، نق  اتترام اضت  يذ ضل علم،  ببنوا  اضخحرة، صببراع اضدور، نق  دافعية اض علم، 

غ وض اضدور، عدم اضتعأون حين اض عل ين وحعغبببببببهم اضحعض، عدم   ببببببببأندة  دير  اض دارا 

ل شأراة فى قرارا  اض در ة، اي لوب اإلدار  اض أئد، ضل عل ين، عدم إتأتة اضفرصة ضل عل ين ض

  0 وء اضع قة حين اضت  يذ واض عل ين، عنف اضت  يذ ذو  اضتأجأ  اضخأصة

 العالج المعرفى السلوكى : 

مل ادايخ الربل األخير من القرن العشرين ادأ يظهر ل وجود اتجاي حديل نسايًا فى العالى  
لمعرفى الساا ويىط وهذا ا تجاي ع ى الر   من حداثتل إ  أن أنااولل النوسااى يعرال باساا  العالى ا

موجودة من قالط حيل نت  هذا ا تجاي عن إدخال العم يات المعرفيخ إلى حيا وأسااااااااااااليب العالى 
الساااااااا ويى اننالقًا من أن هناك عالقخ ديالبتيييخ ما اين التويير وا نوعال والساااااااا وكط إذ أن الورد 

عل ويسااااااا كط وعندما ينوعل فهو يوير ويسااااااا ك فى ذات الوقتط وعندما يسااااااا ك حينما يوير فهو ينو
  0فهو يوير وينوعل

 التويير           
 

 الس وك     ا نوعال    

هذا وقد تأساااااس هذا ا تجاي العالجى ع ى يد ثالثخ من رواد العالى النوساااااىط وه  دونالد  
  0ميشنباو ط وآرون ايكط والارت إليس

ما ي ى عري موجا لوجهات النظر الثالل حول نشاااااااااااأة ا ضااااااااااانراب النوساااااااااااى هذا وفي 
  0وخانخ الضغوي النوسيخ ونر  عالجها

 أوالً : وجهة نظر ميكنباوم : 

اعتمد ميشانباو  ع ى مقولخ فى تأوي ل لالضانراب النوساى وفى العالى أيضاًا وهى مأن ما  
يتأثر بالجوانب المخت وخ التى توجل يقولل الناس ألنوساااااااااااااه  يحدد ما يوع ونلم فسااااااااااااا وك اإلنساااااااااااااان 

اتبوينات متنوعخ مثل المعارال االجوانب المعرفيخرط وا ساااااااااااااتجابات الوسااااااااااااايولوجيخط وردود الوعل 
 Selfأو المحااادثااخ الااداخ يااخ االااذاتيااخر   Inner Speechالوجاادانيااخط ويعتار الحاادياال الااداخ ى 

Dialogue  0أحد هذي األنشنخ  



ن خالل منهجال االاذى يعتماد ع ى التادعي  المتباادل اين هاذا وقاد اسااااااااااااااتناا  ميينبااو  م 
المناه  المعرفيخ والساااااااااااااا وييخر فى تعديل التعايرات الذاتيخ أن يحدل تغيرات مر وبخ فى األنوال 
اا دى النشاااااااااااااااي وا ندفاعيينط وفى الناس الذين ير اون فى تحسااااااااااااااين ا اتباريخ أو التخو  من 

  0ن أو ا ختباراتاإلجهاد والق قط أو الخوال من الثعااي
وتعد الضاااااغوي  أحد ا ضااااانرابات التى تناولها ميينباو  بالعالى من خالل منهجل حيل  

أشاااااااار إلى أن الضاااااااغوي عبارة عن قيود خارجيخ تؤثر ع ى الورد وينت  عنها شاااااااد عنااااااااىط يما 
اان ترتبل باسااااااااااااااتجابات الورد عندما يتعري لتهديدات اي يخط األمر الذى يحدل اختالً  فى التو 

  0النوسى والوسيولوجى مما قد يؤدى إلى شعوري با ستوااا من داخ ل
فالعميل يعانى من الضااااااااااااااغوي نتيجخ أحاديثل الذاتيخ الساااااااااااااا ايخط ويذلك التخيالت  ير  

  0المناسبخ تجاي منادر الضغل النوسى
حيل أن هناك تأبيدًا من وجهخ نظر ميينباو  ع ى أن البيويخ التى يسااااااااااااااتجيب اها الورد  

إلى الضاااااغل النوساااااى تتأثر إلى حد ياير بالبيويخ التى ياقو  ابضااااا  الياأر اها وذلك الورد منااااادر 
الضااااغلط أو تتأثر بما يعاو هو إليل ما يشااااعر بل من إثارةط وبالبيويخ التى يقو  اها نوساااال وقدرتل 

المواجهخ ع ى الناامود أو المواجهخط فالت قين الذاتى المرتبل بموق  الضااغل النوسااى والقدرة ع ى 
   0لل تؤثر فى س وك الورد فى هذا الموق 

أو المحاادثخ الداخ ياخ   Inner – Speechوأوضااااااااااااااا ميينبااو  أهمياخ الحاديل الداخ ى  
احديل الذاتر والتخيل فى عالى الضااااااااااااااغوي حيل ي عب حديل الذات دورًا فى تغيير الوجدان 

لتقدير التى يجريها الورد حول الموق  والتويير والسااااا وك من خالل التأثير ع ى عم يات ا نتباي وا
الضااااا لط يما أبد ع ى أننا إذا ينا بناااادد إحدال تغيير فى الساااا وك ف ن ع ينا أن نوير قال أن 
نتعرالط ومثاال هااذا التويير اوهو نتيجااخ لحاادل داخ ىر يق اال من ت قااا يااخ الساااااااااااااا وك  ير المتوافق 

  0ويعنينا األساس الذى نانى ع يل س ويًا جديدًا متوافقاً 

 ( ثالث مراحل للعملية العالجية وهى : 1977ويحدد ميكنباوم ) 

 المرحلة األولى : المالحظة الذاتية : 

حيل ييون لدى العميل قال العالى أحاديل ذاتيخ ساااااا ايخط ويذلك تخيالت  ير مناساااااابخط  
ري وردود ويحاول المعال  أثناأ العالى أن يايد من وعى العميل وانتباهل ليريا ع ى أفياري ومشاااااع

وتؤدى هذي العم يخ إلى أانيخ معرفيخ  0الوعل الوسيولوجيخ والس وييات المتن خ بعالقاتل الشخنيخ
جديدة تساااما ل عميل بأن ينظر إلى األعراي أو المشااايالت الخاناااخ بل فى ناااور مخت وخط وأنل 

  0يولد أفيارًا وس وييات جديدة



 المرحلة الثانية : 

حديثًا داخ يًا معينًا ااألفيار والساا وك  ير المال  رط أى أن يؤخذ هذا الوعى يمؤشاار يولد  
مالحظخ العميل لنوسااال تتضااامن حديثًا داخ يًا مضااامونخ مإذا ع ى الورد أن يغير سااا ويل فينبغى أن 
يؤدى ما يقولل أو يتخي ل إلى حدول ساااااااا ساااااااا خ جديدة من الساااااااا وييات التى تخت   اتعارير مل 

  0لمتوافقخس ويياتل  ير المر وبخ أو  ير ا

 

 تطوير الجوانب المعرفية الخاصة بالتغيير : المرحلة الثالثة : 

ع ى أساااس يومىط   Copingتشااتمل هذي المرح خ ع ى قيا  العميل بساا وييات المواجهخ  
  0ويذلك األحاديل الذاتيخ حول نتا   هذي التجارب الشخنيخ

لمعرفيخ والتى أشااااااااااااار مما ساااااااااااااق يتضااااااااااااا أهميخ التحدل مل النوس من خالل النمذجخ ا 
ميينباو  إلى أهميتها فى مواجهخ الضااااغوي والتى يت  تع مها من خالل التدريب ع ى التع   الذاتى 

 حيل يت  تع مها ع ى النحو التالى : 
يادأ النموذى االمعال ر اتأديخ العمل المن وبط اينما هو يتحدل إلى نوساااااااااااااال بنااااااااااااااوت عالط -1

  0ويحابى تعايرات ذاتيخ
  0عميل نوس العمل ا شراال وتوجيل من المعال  اتوجيل خارجى ظاهرريؤدى ال-2
 0ظاهرريؤدى العميل العمل وهو يم ى ع ى نوسل التع يمات بنوت عال اتوجيل ذاتى -3
يؤدى العميال العمال وهو يهمس باالتع يماات إلى نوسااااااااااااااال اينماا يتقاد  فى العمال اتوجيال ذاتى -4

  0ظاهر يتناقص تدريجيًار
العمل اينما يوجل أداأي من خالل الحديل الخاص بنااااااااااااااورة  ير ظاهرة اتع ي   يؤدى العميل-5

  0ذاتى داخ ىر
ع يها العميل خاناخ ويراعى أن تبون التعايرات ال وظيخ والناور المرتبنخ اها التى يتدرب  

جابات  عن نايعخ العملط وتع يمات توجل بالمشااااااي خ أو العمل المعينط وهى قد تشااااااتمل ع ى أساااااا  خ وا 
  0اأط وتدعيمات ذاتيخ تعين ع ى مواجهخ اإلحباياألد

فى مقاومخ الضااااغوي نريقخ التدريب ع ى  1988ومن النر  التى اعتمد ع يها ميينباو   
حيل قا  باساااااتخدا  هذي النريقخ   Stress Inoculation trainingالتحناااااين ضاااااد الضاااااغوي 

األحاادال الضااااااااااااااااا نااخ التى لتع ي  العمالأ المهااارات المعرفيااخ لمساااااااااااااااااعاادته  ع ى التعاااي  مل 
 يواجهونهاط ويجعل العمالأ يمارسونها خالل ارام  عالجيخ تمر اثالل مراحل هى يالتالى : 

 مرحلة تكوين المفاهيم :  -1



حيل يقو  العمالأ بمناقشااااخ خاراته  الضااااا نخ الماضاااايخ ليعرفوا نايعخ الضااااغوي ويي   
  0يل فردى أو جمعىيتواعل الناس مل ت ك الضغويط وتت  هذي المناقشات بش

 مرحلة اكتساب المهارات والتدريب : -2

حيل يتع   العمالأ مهارات تعاي  معرفيخ وساااا وييخ محددة مثل ا سااااترخاأط والتحنااااين  
  0التدريجىط العبارات الذاتيخط ومهارات التوانل ويت  تع مها تحت إشراال المعال 

 مرحلة التطبيق والمتابعة : -3

ات التى ت  تع مها ع ى مواق  حقيقيخ واقعيخ متنوعخ بعد تنايقها وتتضااااامن تنايق المهار  
فى الموق  العالجى أى تنايقها فى حياة العمالأ اليوميخ ث  تعقد ج سااات المتابعخ بنااورة دوريخ 

  0يجاأ من الجهد الماذول لمنل ا نتباسخ
مما سااااااق يتضاااااا أن التدريب ع ى التحناااااين ضاااااد الضاااااغوي يتضااااامن مباد  سااااا وييخ  

عرفيخ تتيا ل عميل التعا  مل مثيرات مهددة أو مواق  متسااااااااا سااااااااا خ وفق خنوات متدرجخط حيل وم
 يرى ميينباو  أنل  اد من تع ي  العميل التويير فى أربعخ جوانب لموق  الضغل النوسى وهى : 

  0اإلعداد ل عامل الضا ل-1
  0إدارة موق  الضغل النوسى-2
  0لعميلإميانيخ سينرة العامل الضا ل ع ى ا-3
  0تعايا الذات لمواجهخ الضغوي انجاح-4

 

 ثانياً : وجهة نظر آرون بيك : 

 0فينومينولوجيا من ناحيخ وس وييًا من ناحيخ أخرى  1967يعتار العالى المعرفى لااااااا ايك  
درابات الورد فى الهنا  واآلن يساااااااااااااااب  –فهو فى الوقت الذى يريا فيل ع ى معارال ومعتقدات وا 

خط فهو أيضااًا يسااتعين ابعي الونيات الساا وييخ لتع ي  الورد المهارات التى فى اضاانراب الشااخنااي
دراباتل عن ذاتل وعن العال  والمستقال   0يجب أن تتغير اتغير معارفل وا 

واآلن بماااا يحتويااال من مع ومااااتط  –حيااال يرى اياااك أن الانااااأ المعرفى ل ورد فى الهناااا  
التى ييتساااها خالل مراحل نموي المخت وخ تؤثر ومعتقداتط ومواهي ط وافتراضاااتط وناايا أساااساايخ و 

  0ع ى إدرابات الورد وتوسيراتل لألحدال المخت وخ وبالتالى تؤدى إلى استجابات انوعاليخ مخت وخ
ويرجل ساااااااااااااااب تعدد ا سااااااااااااااتجابات ا نوعاليخ من وجهخ نظر ايك إلى اختالال األانيخ  

اناااأ المعرفى فى حااالااخ الحانط والاناااأ المعرفيااخط فااالاناااأ المعرفى فى حااالااخ الحااب يخت   عن ال



المعرفى فى حالخ الق ق يخت   عن الاناأ المعرفى فى حالخ ا بت ابط وبذلك تعد األانيخ المعرفيخ 
  0مس ولخ ادرجخ يايرة عن الحالخ الوجدانيخ

ومنذ فترة الساااابعينات من القرن الماضااااىط امتد مجال العالى المعرفى ليشاااامل عالى عدد  
  من ا ضااااااانرابات ا نوعاليخ مثل الق قط واله لط واضااااااانرابات األبل والضاااااااغوي وقد ياير ومتنو 

أشاااااااااارت نتا   العديد من الدراساااااااااات إلى أن العالى المعرفى من المداخل الواعدة جدًا فى العالى 
  0ع ى الر   من استخدامل أساليب س وييخ اجانب األساليب المعرفيخ فى العالى

لباال فرد حساااااااااااااااااساااااااااااااايتاال الورياادة التى تمياال باال إلى المعاااناااي  هااذا وقااد أبااد ايااك ع ى أن 
الساااااييولوجيخط يما أن الحسااااااسااااايخ الخاناااااخ ل شاااااخص المعين يساااااتثيرها عادة نو  من الضاااااغوي 
الخاناااااااخ اهاط ونظرًا ألن الناس يخت وون اختالفًا يايرًا فى حسااااااااسااااااايته  ل مواق ط ف ن ما يشااااااايل 

وتؤدى الضاااغوي إلى خ ل فى  0آخر منااادر ضاااغل لشاااخص قد   ييون يذلك بالنسااابخ لشاااخص
النشاااااااااي العادى ل تنظي  المعرفىط وحين تبون المنااااااااالا الحيويخ ل ورد مهددة ف ن النظ  المعرفيخ 
الادا يخ والممياة ل ورد تنشااااااالط وينا  الورد إلى إنااااااادار أحيا  متنرفخ ومن قخ ومنحااة إلى جانب 

رادى فى عم يااات التويير وتنقص قاادرتاال ع ى واحاادط ومن ث  يوقااد الورد قاادرًا يايرًا من التحي  اإل
ويناااحب ذلك نقص فى القدرة ع ى الترييا وا سااتدعاأ  0التخو  من التويير الحاد والمضاانرب

  0وا ستد ل
يما أوضااااا ايك أن األفيار األوتوماتيييخ االت قا يخر التى تساااااق المشاااااعر السااااالبخ تؤدى  

أى توسااااير األحدال   Personalizationل الشااااخنااااى إلى التشااااويل المعرفىط ومن أمث تها التمثي
أى   Polarizationمن وجهخ النظر الشاااااخنااااايخ ل عميل اتنرال التوييررط والتويير المساااااتقنب 

التمريا عند أحد نرفين متناقضاااااااين إما أايي أو أساااااااودط وا ساااااااتد ل الالمننقىط والمبالغخ فى 
ساااااااس حدل منوردط والتضااااااخي  والتحجي ط التعمي  أى تعمي  نتيجخ معينخ ع ى يل المواق  ع ى أ

والعجا المعرفىط وينشأ ا ضنراب النوسى نتيجخ لعد  ا تسا  اين النظا  المعرفى الداخ ى ل ورد 
وبين المثيرات الخارجيخ التى يتعري لها ذلك الورد وتح ي ها وتوساااااااااااااايرها عن نريق ذلك النظا  

ل مواق  واألحدال المخت وخ اننالقًا من ت ك المعرفى الداخ ى الذى يميايط ويادأ فى ا سااااااااااااااتجابخ 
المعانى التى يعنيها لها فتشااويل اإلدراك يؤدى إلى تشااويل الواقل وتشااويل ما بل من حقا ق وتبون 

  0النتيجخ المننقيخ هى حدول ا ضنرابات النوسيخ
مما ساق يتضا أن العالى المعرفى منم  لتغيير ا فتراضات والمعتقدات الخان خ التى  

تعمل ع ى بقاأ الضااااااغوي ا نوعاليخ والساااااا وييخ  ير السااااااويخط حيل يتمثل الهدال الر يس ل عالى 
المعرفى فى تغيير تويير العمياال عن نريق اسااااااااااااااتااادال األفيااار الغير تبيويااخ بااأفيااار أخرى أبثر 

 فاع يخط حيل يقو  المعال  اتقوي  وتحدى المعتقدات المخت خ وظيويا وهى : 
 ا عتقاد؟ ما الدليل ع ى هذا-



 ما النر  األخرى لتوسير الواقل؟-
 ما توابل هذا ا عتقاد؟-

وقد أدرك ايك أن العم يات األخرى ا ير المعارال الخان خر تساااااااااااه  فى ا ضاااااااااانرابات  
  0ا نوعاليخط لبن استراتيجيات العالى عندي تريا أساسًا ع ى تغيير المعارال المسابخ ل مشيالت

 من األساليب فى هذا المنحى العالجى وهى يالتالى :  هذا وقد استخد  ايك عدداً  
  0التعرال ع ى األفيار الس ايخ األوتوماتيييخ االت قا يخر والعمل ع ى تنحيحها-1
  0اإلبعاد والترييا : أى إبعاد ت ك األفيار األوتوماتيييخ والترييا ع ى تنحيحها وتعدي ها-2
  0ملأ الوراغ اين المثير وا ستجابخ-3
  0نول إلى دقخ ا ستنتاجات الواقعيخالو -4
  0التخ ى ع ى المنالب التى تساب المخاوال أو الق ق والبرب-5
التحويل أى اسااتادال المنالب التى تساااب ا ضاانراب بأوجل نشاااي عديدة ياأللعاب الرياضاايخ -6

  0واألنشنخ الونيخ وا جتماعيخ
  0التحنين التدريجى-7

  ثالثاً : وجهة نظر البرت إليس :

ا نوعاليخ فى الشخنيخ أن البا ن اإلنسانى يخ ق إلى حد ياير  –ترى النظريخ العقالنيخ  
اولبن ليس ي يخر العواقب أو ا ضااااااااااانرابات ا نوعاليخ لذاتل انوسااااااااااالط وأنل يولد ولديل ناعخ ل قيا  

إلنسان اذلكط وأنل يتع   عن نريق اإلشراي ا جتماعى تقويخ ودع  هذي الناعخط ور   ذلك ف دى ا
قدرة فا قخ ع ى الوه  الواضاااااا لما يعتقد خنأ أنل سااااااب اضااااانرابل األن لديل موهبخ فريدة ل تويير 
فى توييرير ولتدريب نوسااااااااااال ع ى تغيير أو حذال المعتقدات المخربخ األن لديل أيضاااااااااااًا قدرة فريدة 

بقدر ياال  ع ى الضاااااابل الذاتى أو ع ى إعادة اإلشااااااراي الذاتىرط وأن اإلنسااااااان إذا مفيرم ومعملم
لوه  ومناقضاااخ نظ  معتقداتل ف نل يساااتنيل التونااال إلى تغييرات هامخ ومهد خ وشاااافيخ وواقيخ من 
ناعاتل المثيرة لالضااااااانرابط وعندما يحنااااااال ع ى مسااااااااعدة ل خالص من توييري الم توى وانوعالل 

ناليخ وسااااا ويل  ير المناسااااااين عن نريق معال  يواجهل بأسااااا وب الحوار الو ساااااوى وبالواجبات الم
  0ف نل يغ ب أن يغير معتقداتل الخانخ باألعراي ادرجخ يايرة

وهيذا األسااااااسااااايخ ل عالى العقالنى هى أن اضااااانرابات الورد ا نوعاليخ والنوسااااايخ تعد إلى  
درجخ يايرة نتاى توييري بنريقخ  ير مننقيخ و ير عقالنيخط وأنل يمين أن يخ ص نوسل من معظ  

يخط ومن عد  فعاليتل واضااااانرابلط إذا تع   أن ينمى توييري العقالنى إلى تعاساااااتل ا نوعاليخ أو العق 
  0أقنى درجخ وأن يخوي توييري  ير العقالنى إلى أقل درجخ



الساااااااااااااا ويى بعدة مراحل فوى اداياتل يان يعرال  –هذا وقد مر العالى العقالنى ا نوعالى  
اب ا نوعالى ع ى اساااااتخدا  ر فى مواجهخ ا ضااااانر 1955بالعالى العقالنى حيل اقتنااااار إليس ا

المننق والعقلط ونتيجخ لالتهامات التى وجهت إليل لتجاهل ا نوعا ت والسااااااااااااا وك يأدوات ل تغير 
من نريقتل فى العالى لينااااااااابا العالى العقالنى ا نوعالى ادً  من  1961الاناأ عدل إليس عا  

حينمااا يحاادل تغير فى التويير العالى اننالقااًا من أن التويير وا نوعااال مرتبنااان ابعضااااااااااااااهماااط ف
  عدل إليس من نريقتل فى العالى ليناااااااااااااابا العالى 1993يحدل تغير فى ا نتقالط وفى عا  

العقالنى ا نوعالى السااااااااااااا ويىط حيل وجد إليس أن التويير وا نوعال والسااااااااااااا وك ما هى إ  ثالثخ 
نوعال والعمل ضااااااااااااد أنماي ضااااااااااااروريخ ل تعامل مل ا ضاااااااااااانراب ا نوعالىط فالاد من التويير وا 

المعتقاااادات  ير العقالنيااااخط نظرًا ألن الهاااادال الر يس من العالى العقالنى ا نوعااااالى ييمن فى 
ابتشااااااااال النريقخ التى ابتساااااااب اها المريي سااااااا ويل العناااااااااىط مل اهتما  أقل نساااااااايًا بالعوامل 

ى أن معظ  المساااااابخ للط وذلك اننالقًا من اعتقاد راساااااب لدى أناااااحاب هذا األسااااا وب العالجى ف
المرضاااى العنااااايين يتمادون فى سااا ويه  العناااااى بسااااب مثل هذي األشاااياأ  ير المننقيخ التى 
يقنعون اها أنوساااااااه  فى شااااااايل حوار مل الذات األمر الذى يحدد مهمخ المعال  فى إلقاأ الضاااااااوأ 
قنا  المريي بالمننق بعد  مننقيخ هذي  ع ى عنانااااااار وتوانااااااايل هذي النواحى  ير المننقيخط وا 
األشااااياأط يما يساااااعد المعال  المريي فى ابتشاااااال ما يقولل لنوساااالط وأن يغيري إلى شاااا  مننقى 

  0ومعقولط اخنأ األفيار الخرافيخ ويت  تنحيا هذي األفيار
إليس ع ى أن المشااااااااااعر الساااااااااالبخ التى تنت  من المعتقدات الخان خ الالعقالنيخ يما أبد  

 اياتل الخانااااخ بلط وتقودي إلى الجمود فى التعامل مل تعو  الورد عن تحقيق أهدافل األساااااساااايخ و 
 0الواقلط اينما يساااعد المعتقدات العقالنيخ الورد ع ى تحقيق أهدافل األساااساايخ و اياتل الخانااخ بل

  0وتقودي إلى المرونخ فى التعامل مل الواقل
ن ط أى أن نظريخ إليس تساااااااااااااا   بأن جاأًا يايرًا من ا ضاااااااااااااانراب يت  بوعل توييرنا الخا 

باإلضااااااااااافخ إلى أننا   نعرال النريقخ النااااااااااحيحخ فى التوييرط وعندما نتخ ى عن ت ك المعتقدات 
الخان خ فى التوييرط ويي  ييون هذا التويير ساااااااااااااا ي  ف ننا اذلك نسااااااااااااااتنيل أن تتخ ص من هذا 

  0ا ضنراب

وهيذا تتمثل أهداال العالى عند إليس فى خوي حدة ا ضااااااااانرابات إلى أقل حد ممينط  
سااااااااااعدة العميل ع ى التح يل المننقى  ضااااااااانراباتل باإلضاااااااااافخ إلى تحقيق قدر مناساااااااااب من وم

الناااااااحخ النوسااااااايخ تسااااااااعد الورد ع ى التوافقط وييون ذلك من خالل دور المعال  الذى يتمثل فى 
مسااااعدة العميل ع ى التخ ص من أفياري واتجاهاتل الالعقالنيخ والالمننقيخ وأن يحل مح ها أفيارًا 



ات عقالنيخ ومننقيخط ويت  ذلك من خالل الخنوات التى يتبعها المعال  مل العميل وهى واتجاه
 ع ى النحو اآلتى : 

: أن يوضااااااا ل عميل أن توييري   عقالنىط وأن يساااااااعدي ع ى فه  يي  ولماذا يناااااابا يذلك أواًل 
  0لىمل ايان العالقخ اين مثل هذي األفيار الالعقالنيخ والتعاسخ وا ضنراب ا نوعا

أن يوضاااا ل عميل أن اساااتمرار ا ضااانراب يعد رهنًا با ساااتمرار فى التويير انوس النريقخ ثانيًا : 
تعتار هى -وليسااات األحدال الساااابقخ المنشااانخ -الالمننقيخط أى أن التويير أو ا عتقادات 

  0الساب فى ذلك
مننقيخ بأفيار أخرى تتساااااا  أن يساااااااعد العميل ع ى اسااااااتادال ت ك األفيار الالعقالنيخ والالثالثًا : 

  0بالعقالنيخ والمننقيخ
أن يساعد العميل ع ى تانى ف سوخ ل حياة أبثر عقالنيخ بحيل يمين لل أن يتحاشى الوقو  رابعًا : 

   0فى نحبخ أفيار أخرى   مننقيخ و  عقالنيخ
ليوضااا تنور ا ضاانراب  ABCنموذجًا يعرال باساا  نموذى  1973يما قد  إليس عا   

ساااااتند فى انا ل لهذا النموذى ع ى افتراي ر يس وهو أن ا ضااااانرابات النوسااااايخ إنما ا ن وعالىط وا 
هى نتاى ل تويير  ير العقالنى الذى تاناي اإلنسااااااااااااااانط لهذا فهو يعتقد أن السااااااااااااااايل إلى الحد من 
 المعاناة النوسااااايخ هو التخ ص من أنماي التويير الخان خ و ير العقالنيخط فالمشااااايالت النوسااااايخ  
نما من توساااير اإلنساااان وتقييمل لت ك األحدال والظروالط ويوضاااا  تنج  من األحدال والظروال وا 

تمثاااال الحاااادل  (A)حياااال  (ABCDE)إليس ذلااااك من خالل عري العالقااااخ اين الميونااااات 
ومعتقدات عقالنيخ  (IB)المعتقدات وهى نوعان معتقدات   عقالنيخ  (B)المنشاااااااااااااالط اينما تمثل 

(RB) ط اينمااا تمثاال(C)  النتااا   وهى نوعااان(IC)  نتااا    ير عقالنيااخط(RC)  نتااا   عقالنيااخط
التغير الحااادل فهناااك فهى تمثاال األثر أو التااأثير أى  (E)الاادحي والتونياادط أمااا  (D)اينمااا تمثاال 
ط أما العالى (A – IB- IC)النوسااى يضاا  فا ضاانراب  (bE)ط وتأثير ساا ويى (CE))تأثير معرفى 

  (A – RB – RC – D – CE – bE)فيض  
وهيذا ف ن عم يخ العالى من وجهخ نظر إليس تنحناااار فى مساااااعدة الورد ع ى اسااااتادال  

 األفيار الالعقالنيخ باألفيار العقالنيخط وهذي العم يخ تأخذ خنوات هى: 
  0أن نثات ل ورد أنل  ير مننقىط ث  نساعدي ع ى أن يوه  عد  مننقيتل-1
  0أن نوضا ل ورد العالقخ اين األفيار الالعقالنيخ وبين ما يشعر بل من توتر وق ق-2
  0أن نجعل الورد يغير توييري ويترك األفيار الالعقالنيخ-3
أن نتعامل مل ف سااااااااااااوخ الورد ونظرتل ل حياةط وبذلك نعدي لتجنب الوقو  فى األفيار الالعقالنيخ -4

  0مرة أخرى 



 العقالنية : األفكار العقالنية وال

افتري إليس أن األفراد قاد ييونوا عقالنيين أو   عقالنيين فنرياًاط وتعاد هاذي ا ادواجياخ  
وقد يتضاامن التويير  0موروثخ ايولوجيًا وتناابا مسااتديمخ فى حالخ عد  تع   نريقخ جديدة ل تويير

فيار الالعقالنيخ من األ 11الالعقالنى ااتبار أفيارماعجخ ومق قخط وقا  إليس ا عداد قا مخ ااااااااااااااااااااااا 
 الشا عخ والتى تساب ا ناعاى بشيل ياال وهذي األفيار تتمثل فى : 

إنل من الضاااارورى قنعًا أن ييون الورد محاوبًا من جانب يل شااااخص يشاااايل أهميخ فى حياتل -1
  0وأن يحظى باستحسانل وقاولل

أة والوضاااوح واإلنجاا لبى ييون الشاااخص جديرًا با هتما ط ينبغى ع يل أن ييون متمياًا بالبوا-2
  0فى يل ش  يحاول القيا  بل

  0هناك بعي األفراد الذين يتسمون بالشر وسوأ األخال ط ولذلك تجب معاقاته  وتوبيخه -3
  0إنها يارثخ حيل تأتى األحدال يما   يأمل الوردط وتشيل ذلك شي ًا مرعباً -4
ادة الوردط لذلك   يمين ل ورد التحي  إن عد  الساااعادة ييون نتيجخ لألحدال الخارجيخ وخارى إر -5

  0فى مثل هذا الحان 
إن أى شاااااا  ما خنير أو مضاااااار فى جوهري يجب أن ييون داعيًا لالهتما  البالا ويجب تذيري -6

  0دا مًا ألنل   محالخ من وقو  المحظور
  0الهروب من المس وليات والنعوبات فى الحياة أسهل من مواجهتها-7
لشااخص أن يعتمد ع ى اآلخرين ويجب أن ييون هناك من هو أقوى منل من الضاارورى ع ى ا-8

  0لبى يعتمد ع يل
  0إن الماضى يحدد س وك الورد الحالى ولذلك   يمين تجاه ل-9
  0يجب أن يناع  الشخص من المشيالت والنعوبات التى تواجل اآلخرين-10
  0ى هذا الحل يعد يارثخيوجد هناك دا مًا حل نحيا لبل مشي خ والوشل فى العثور ع -11

 فنيات العالج العقالنى االنفعالى السلوكى : 

 صنف إليس فنياته العالجية على النحو اآلتى :  
ط التونيد والتشاااااجيلط مهارات حل ABCالموجلط  –أوً  : فنيات معرفيخ وتتضااااامن العالى النشااااال 

  0المشيالت
ط  Copingمواجهخ التهديداتط المواجهخ  ثانيًا : فنيات انوعاليخ وتتضاااامن التنويسط ضاااابل الذاتط

  0ألتحويل
ثالثًا : فنيات س وييخ وتتضمن الواجبات المناليخط التع   بالنموذى االمحاباةر لعب الدورط التدريب 

  0ع ى المهارات

 وتتم هذه العملية على النحو الذى يوضحه إليس كما يلى :  



يحدل اآلتى إما أن يتبون  (A) إذا حدل لورد ما نشاااااااااااي أو تناااااااااارال مثير عند النقنخ 
بشأن هذا النشاي أو الحدل هذا ا عتقاد  ير العقالنى يؤدى إلى  (IB)لديل اعتقاد  ير عقالنى 

ط يأن تحدل يارثخ مثاًل مما يؤدى إلى  (IC)شااعور الشااخص بمشاااعر  ير عقالنيخ عند النقنخ 
ط أما إذا يان الشااااخص يتانى ردود فعل مخت خ نوساااايًا وجسااااميًاط ويعانى من األعراي المضاااانربخ

يساااااااوأ الح   (A)بشاااااااأن هذا الحدل أو النشااااااااي الذى يحدل عند النقنخ  (RB)اعتقادًا عقالنيًا 
 (RC)ادً  من البارثخ فى الموق  السااااااااااااقط هنا يشااااااااااعر بعواقب أو نتا   أو مشاااااااااااعر عقالنيخ 

ر بالحان أو األسااااااااااااااى حين ذ تبون ردود الوعل تجاي الحدل يالشااااااااااااااعو  (RB) عتقاداتل العقالنيخ 
يمين أن يتع   الورد أن يعاري معتقداتل  ير  (D)وعند النقنخ  0(A)مناساااااااااااااابخ لهذا الحدل 

ف نل سااااااااايرى أنل   اد من تغييرها  (IC)التى تسااااااااااب لل العواقب  ير المناسااااااااابخ  (IB)العقالنيخ 
ير عقالنى من المرجا أن يحنل الورد ع ى تأث (CE)ورفضها ألنها  ير نحيحخط وهذي النقنخ 

من المرجا أن ييون الورد قد حناال  (BE)وعند النقنخ  (IB)لمعارضااخ معتقداتل  ير العقالنيخ 
  0(IB)ع ى التأثيرات الس وييخ المعارضخ لمعتقداتل  ير العقالنيخ 

 دراســــــــات سابقـــــة : 

وساايخ قا  الباحل باسااتعراي نتا   بعي الدراسااات السااابقخ فى مجال خوي الضااغوي الن 
لمع مى التربيخ الخانااااااخ باإلضااااااافخ إلى بعي النتا   لدراسااااااات سااااااابقخ تناولت خوي الضااااااغوي 

  0النوسيخ لمع مى التع ي  العا  والتى استخدمت فنيات العالى المعرفى الس ويى

عن إسااااهامات العالى العقالنى ا نوعالى فى إدارة  Forman 1990فوى دراسااااخ فورمان  
مى التربيخ الخانااااااخ أوضااااااحت نتا   الدراسااااااخ فعاليخ يل من مهارات الضااااااغوي النوساااااايخ لدى مع 

  0المعايشخط والتحنين ضد الضغوي النوسيخ فى عالى الضغوي النوسيخ
إلى  Dedrick & Raschke  1995يما توناااااا ت نتا   دراسااااااخ ديدريسااااااك وراساااااايك  

اإلاداعى  فاع يخ فنيات عالجيخ معرفيخ ساااااااااااااا وييخ وهى ا سااااااااااااااترخاأط الدع  ا جتماعىط الحل
ل مشاااااااااي خط والتحدل مل النوسط والترويا عن النوس فى خوي الضاااااااااغوي النوسااااااااايخ التى واجهها 

  0مع مو التربيخ الخانخ
والتى اسااااااااااااتخد  فيها ارنامجًا إلدارة  Francis  1995يما توناااااااااااا ت نتا   فرانساااااااااااايس  

خ فنيات الضااااااااااااااغوي النوساااااااااااااايخ لدى مع مى التربيخ الخانااااااااااااااخ فى مريا رعايخ األحدال إلى فعالي
ا سترخاأط العن  الذهنىط المساندة ا جتماعيخ فى خوي الضغوي النوسيخ لدى مع مى التربيخ 

  0الخانخ



والتى اسااااااتخد  فيها ارنامجًا لمواجهخ الضااااااغوي  Brownell  1997أما دراسااااااخ اراونيل  
أط المحاضرةط النوسيخ لدى مع مى التربيخ الخانخ فقد أثاتت نتا   الدراسخ فعاليخ يل من ا سترخا

  0والمناقشخ فى خوي الضغوي النوسيخ لدى عينخ الدراسخ
أما بالنسااااابخ ل دراساااااات التى تناولت ارام  لخوي الضاااااغوي النوسااااايخ لدى مع مى التع ي   

العاا  اادأًا من مع مى مراحال التع ي  ا اتادا ى واإلعادادى والثاانوى حتى مع مى التع ي  الونى فقاد 
ك الدراساااات فاع يخ فنيات ا ساااترخاأط التحناااين التدريجىط النمذجخط أوضاااحت نتا   يثير من ت 

المحاضرة والمناقشخط والمساندة ا جتماعيخ نذير منها ع ى سايل المثال دراسات فريدمان وآخرين 
Friedman et al  1983 ط دراساااااااخ نومي ينى وياتسNomelline & Kats 1983 ط دراساااااااخ
  1997ط دراسخ منال حسان 1995لرحمن مهدى ط دراسخ عاد ا1994وفاأ عاد الجواد 

من استعراي الباحل لبعي الدراسات السابقخ اتضا أن العالى المعرفى الس ويى حقق  
نتا   جيدةط من خالل الونيات المتعددة فى تخوي  حدة الضااااغوي النوساااايخ لدى المع مين امع مى 

الدراساااااااااات بعي الونيات مثل ومع مى التربيخ الخاناااااااااخرط حيل اساااااااااتخدمت ت ك  –التع ي  العا  
ا ساااااااااترخاأط المخانرةط المناقشاااااااااخط التحناااااااااين التدريجىط الحديل الذاتىط المعايشاااااااااخط الواجبات 

  0المناليخط حيل تستخد  هذي الونيات فى إدارة الضغوي النوسيخ وتخوي  حدتها

 فـــــــــــروض الدراســــــة : 

ل موضاااااو  الدراساااااخط يمين نااااايا خ فى ضاااااوأ اإلنار النظرىط والدراساااااات الساااااابقخ حو  
 الوروي اآلتيخ : 

توجد فرو  ذات د لخ إحنااا يخ اين متوساانات درجات مجموعخ المع مين االذيورر التجريايخ -1
فى القيااااس القا ى اقاااال تنايق الارناااام  العالجىر والقيااااس البعااادى األول اأى بعاااد تنايق 

  0يخ فى اتجاي القياس البعدى األولالارنام  العالجىر مباشرة ع ى مقياس الضغوي النوس
توجد فرو  ذات د لخ إحنا يخ اين متوسنات درجات مجموعخ المع مات ااإلنالر التجريايخ -2

فى القيااس القا ى ع ى مقيااس الضااااااااااااااغوي امثال تنايق الارناام  العالجىر والقيااس البعادى 
  0البعدى األولاألول اأى بعد تنايق الارنام  العالجى مباشرةر فى اتجاي القياس 

  توجد فرو  ذات د لخ إحناااااااااااااااا يخ اين متوساااااااااااااانات درجات مجموعخ المع مين االذيورر -3
التجريايخط ومتوسااااااااااال درجات مجموعخ المع مات ااإلنالر التجريايخ فى القياس البعدى األول 

  0اأى بعد تنايق الارنام  العالجى مباشرةر
درجات مجموعخ المع مين االذيورر التجريايخ    توجد فرو  ذات د لخ إحناااا يخ اين متوسااال-4

فى القياس البعدى األول اأى بعد تنايق الارنام  العالجى مباشاااااااارةر ومتوساااااااال درجاته  بعد 



المتااابعااخ اأى القياااس البعاادى الثااانىر بعااد مرور شااااااااااااااهرين من نهااايااخ العم يااخ العالجيااخ ع ى 
  0مقياس الضغوي النوسيخ

يخ اين متوساال درجات مجموعخ المع مات ااإلنالر التجريايخ   توجد فرو  ذات د لخ إحنااا -5
فى القياس البعدى األول اأى بعد تنايق الارنام  العالجى مباشاااااااارةر ومتوساااااااال درجاته  بعد 
المتابعخ أى فى القياس البعدى الثانى بعد مرور شااااااااااااااهريخ من نهايخ العم يخ العالجيخ ع ى 

  0مقياس الضغوي النوسيخ
ت د لخ إحناااااا يخ اين متوسااااال درجات مجموعخ المع مين الذيور التجريايخط   توجد فرو  ذا-6

ومتوساااااااااال درجات مجموعخ المع مات اإلنال التجريايخ بعد المتابعخ أى القياس البعدى الثانى 
  0بعد مرور شهرين من نهايخ العم يخ العالجيخ ع ى مقياس الضغوي النوسيخ

 : الطريقــــــــة واإلجــــراءات 

 الدراسة : عينة 

 قام الباحث بتحديد عينة الدراسة من خالل الخطوات اآلتية :  
تنايق مقياس الضااغوي النوساايخ لمع مى التربيخ الخانااخط اإعداد الباحلر ع ى عينخ عشااوا يخ -1

إنااالر بماادارس التربيااخ  59ذيور و 71من مع مى التربيااخ الخااانااااااااااااااااخ ا 130ا ا قوامهااا 
  0ع يميخ فى يل من مدارس الن  والميووفين والتربيخ والويريخالخانخ التابعخ إلدارة انها الت

تنااحيا المقياس حسااب التع يمات وأسااورت نتا   التنااحيا عن عدد من المع مين والمع مات -2
 0مع مخ 24مع  ط  29 0ممن حن وا ع ى درجات مرتوعخ ع ى مقياس الضغوي النوسيخ

 عينخ الدراسخط مقسمين ع ى النحو التالى:  مع مخ لييونوا 12مع  ط  12اختيار عشوا ى لعدد -3
  0مع مين 6وعددها  مجموعخ ذيور تجريايخ -أ 
  0مع مين 6وعددها  مجموعخ ذيور ضابنخ -ب 
  0مع مات 6وعددها  مجموعخ إنال تجريايخ -جا 
  0مع مات 6وعددها  مجموعخ إنال ضابنخ -د 

   0ريايتينتنايق الارنام  العالجى ع ى أفراد المجموعتين التج-4

 أدوات الدراسة : 

 إعداد الباحث مقياس الضغوط النفسية لمعلمى التربية الخاصة  
لقد تضمن اناأ مقياس الضغوي النوسيخ لمع مى التربيخ الخانخ عددًا من الخنوات هى  

 : 
أوً  : اإلنال  ع ى الترال السييولوجى فى مجال الضغوي المهنيخ والنوسيخ لدى المع مين بنوخ 

  0امخط ولدى مع مى التربيخ الخانخ بنوخ خانخع



ثانيًا : اإلنال  ع ى بعي مقاييس الضاااااااغوي النوسااااااايخ فى يل من الاي خ العربيخ واألجنايخط منها 
 ع ى سايل المثال : 

 Fimian et al  1986 0نموذى فيميان وآخرين -1
  1989ى إعداد ن عت مننور وفيو  الابالو  0قا مخ الضغوي النوسيخ ل مع مين-2
ترجمخ وا عداد رأفت باخو    Pettegrew & Wolfمقياس ضااااغل المع   لاااااااااااااااااا ايتجرو وول  -3

1991 0 
 0 1991مقياس نعوبات وضغوي المع مين إعداد سعيد محمد أاو سوسو -4
تعريب وا عداد محمد محمود   Hamel & Brackenمقياس ضغوي العمل لاااااااااا هامل وبرابين -5

 0 1993محمد وحسن عاد الم ك محمود 
  0 1993مقياس ضغل الحياة المهنيخ إعداد فونتانا وأاو سريل -6
  1994إعداد رضا أاو سريل ورمضان محمد  0مقياس الضغل النوسى ل مع مين-7
 Richard terry  1997 0مقياس الضغوي النوسيخ ريياردتيرى -8
 0 2001مقياس ضغوي الحياة إعداد نالح فؤاد مياوى -9
 0 2001النوسى إعداد ناديخ السيد الشرنوبى مقياس ا حترا  -10

قا  الباحل ا عداد اساااااااتمارة موتوحخ  ساااااااتنال  رأى مع مى التربيخ الخاناااااااخ عن العوامل ثالثًا : 
والظروال الضااااااا نخ التى يرون أن المع   يتعري لها فى مجال العملط والمشاااااايالت التى 

من نتيجخ ذلك أن استواد الباحل من يستشعرها وتشيل لل ضغنًا نوسيًا وتوترًا وق قًاط ويان 
آراأ مع مى التربيخ الخانااااااخ التى وردت فى ا سااااااتمارة الموتوحخ فى تحديد بعي منااااااادر 

 الضغوي النوسيخ وأشيالها لدى مع مى التربيخ الخانخ وهى يالتالى : 
  0عالقخ المع   بالتالميذ ذوى ا حتياجات الخانخ-1
  0 ل المع مينعالقخ مع   التربيخ الخانخ اامال-2
  0عالقخ المع   ا دارة المدرسخ أو المعهد-3
  0العبأ الاا د وي  العمل-4
  0نقص الدافعيخ لدى بعي مع مى التربيخ الخانخ-5
  0اإلنهاك النوسى والادنى لبعي مع مى التربيخ الخانخ-6

اساااااتمارة من خالل اساااااتعراي الباحل لبعي الدراساااااات الساااااابقخ ويذلك بعي المقاييس و رابعًا : 
اساااتنال  رأى مع مى التربيخ الخاناااخ أمين نااايا خ عبارات المقياس الحالى وب ا عددها 

40   
قا  الباحل بعري المقياس فى نااااااااااااورتل األوليخ ع ى عدد من أساااااااااااااتذة ع   النوس خامسااااااااًا : 

والنااااااااحخ النوساااااااايخط ث  قا  الباحل بعد ذلك اتعديل بعي العبارات وحذال البعي اآلخر 



 3عبارات وتعديل نااايا خ  4رشاااادات الساااادة المحيمين حيل ت  حذال وذلك فى ضاااوأ إ
  0عبارة 36عبارات وأنبا المقياس فى نورتل النها يخ يحتوى ع ى 

 إجراء الدراسة االستطالعية : 

قا  الباحل اتنايق مقياس الضااغوي النوساايخ لمع مى التربيخ الخانااخ ع ى عينخ عشااوا يخ  
ى التربيخ الخاناااااااااااااااخ بمحافظخ الق يوبيخ التابعين إلدارات انها مع   ومع مخ من مع م 203قوامها 

  0ونوخ والقنانر الخيريخ
 
 ( 1جدول )

 يبين أفراد عينة الدراسة االستطالعية
 اإلجمالى معلمات معلمين المدينة اســــــم المدرســـــــة

 مدرسخ األمل اانها 
  0مدرسخ النور ل ميووفين
  0مدرسخ التربيخ الويريخ

 0خ الشبان المس مينمدرس
 مدرسخ التربيخ الويريخ 
  0مدرسخ التربيخ الويريخ

 مدرسخ األمل بالقنانر الخيريخ 

 انها 
 انها 
 انها 
 انها 
 نوخ 
 العمار 
 القنانر 

13 
17 
14 
15 
16 
17 
13 

17 
13 
14 
13 
11 
12 
18 

30 
30 
28 
28 
27 
29 
31 

  105 98 203 
 التحقق من ثبات المقياس : 

 عادة تطبيق المقياس : بطريقة إ-أ

 14قا  الباحل بحسااااااب ثبات المقياس بنريقخ إعادة تنايق المقياس بوانااااال امنى قدري  
  0.795يومًاط وب ا معامل ا رتباي اين التنايقين 

 االتساق الداخلى : -ب

ت  حسااااااااااااب معامالت ا رتباي اين درجات أفراد العينخ فى يل عبارة ع ى حدة ودرجاته   
  0المقياس الب يخ ع ى

 ( يبين حساب معامالت االرتباط لعبارات المقياس 2جدول )
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

1 
2 
3 
4 
5 
6 

681, 
498, 
531, 
573, 
701, 
613, 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

673, 
501, 
488, 
566, 
713, 
477, 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

711, 
682, 
692, 
651, 
544, 
801, 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

491, 
670, 
710, 
881, 
760, 
490, 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

540, 
877, 
668, 
549, 
491, 
593 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

664, 
485, 
625, 
496, 
607, 
711, 

 ــدق المقيــــــاس : صـــــ

 المقارنة الطرفية : -أ



قا  الباحل اترتيب درجات عينخ الدراسخ ا ستنالعيخ فى مقياس الضغوي النوسيخ ترتيبًا  
تنااليًاط وت  حساااااااب قيمخ اتر لد لخ الورو  اين اإلرباعى األع ى واإلرباعى األدنى ويانت قيمخ 

  0.01وهى دالخ عند مستوى  8.64ت 
 المرتبط بالمحك : الصدق -ب

قا  الباحل بحساااااب نااااد  المحك بحساااااب معامل ا رتباي اين درجات المقياس الحالى  
وقا مخ الضااااغوي النوساااايخ ل مع مين إعداد ن عت مننااااور وفيو  الابالوى وقد ا ا معامل ا رتباي 

 0 0.71اين المقياسين 

 طريقة تقدير الدرجات : -جـ

 ى النحو التالى : يت  التقدير فى هذا المقياس ع  
دا مًار وتأخذ العبارات خمس  –يثيرًا  –أحيانًا  –نادرًا  –يوجد خمساااااااااااااااخ اختيارات اأادًا  

وي ما ارتوعت الدرجخ  0 5ط دا مًا 4ط يثيرًا 3ط أحيانًا 2ط نادرًا 1درجات مواعخ يالتالى : أادًا 
مرتوعخ وأقناااى درجخ هى  الب يخ ل مقياس ف ن هذا يشاااير إلى أن مساااتوى الضاااغوي النوسااايخ عاليخ

  0 36وأقل درجخ هى  180

 إعداد الباحث      البرنامــــــــج العالجــــى : 

 أوالً : اإلطار النظرى للبرنامج : 

ليس ويااذلااك   يتانى هااذا الارنااام  العالجى مباااد  ونظريااات ياال من ميينباااو ط وبيااكط وا 
  0نرقه  وفنياته  العالجيخ فى العالى المعرفى الس ويى

 ثانياً : هدف البرنامج : 

يهاادال الارنااام  إلى اختبااار فعاااليتاال يارنااام  عالجى معرفى ساااااااااااااا ويى فى تخوي  حاادة  
مع مات ممن يعم ون بمدارس  -الضااااغوي النوساااايخ لدى عينخ من مع مى التربيخ الخانااااخ مع مين

  0خالميووفينط والن  وضعاال السملط والمدارس الويريخ التابعين إلدارة انها التع يمي

 ثالثاً : الفنيات العالجية : 

عادة الاناأ العقالنى التدريجىط النمذجخ -1 الونيات المعرفيخ وهى المحاضاااااااااااااارةط والمناقشاااااااااااااااخط وا 
المعرفيخط هذا ومن النايعى أن فنيات المحاضاااااارة والمناقشااااااخ وا عادة الاناأ العقالنى التدرياىط 

ار إلى ذلك ميينباو  والتى تؤدى تايد من وعى العميل وانتباهل ليريا ع ى أفياري يما أشااااااااااااااا



ادورها إلى أانيخ معرفيخ جديدة تسما ل عميل بأن ينظر إلى المشيالت واألعراي الخانخ بل 
  0وأن يولد أفيار وس وييات جديدة 0فى نور مخت وخ

  0فنيات انوعاليخ حديل الذات والتخيلط ضبل الذات-2
أط والتدريب ع ى المهاراتط األنشاااااانخط فنيات ساااااا وييخ وهى التحنااااااين التدريجىط وا سااااااترخا-3

 0والتحويلط والواجبات المناليخ
  0رابعًا : نايعخ الارنام  : عالى جماعى

  0ج سخ 10 خامسًا : عدد الج سات :
  0دقيقخ 90-45سادسًا : امن الج سخ الواحدة : يتراوح ما اين 

 ( 3جدول )
ودرجات المجموعة الضابطة الذكور على الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية الذكور 

 مقياس الضغوط النفسية لمعلمى التربية الخاصة قبل البرنامج العالجى 
 مستوى الداللة قيمة )ت( المجموعة الضابطة الذكور المجموعة التجريبية الذكور

 ع م ع م

  ير دالخ ط4 7.88 161.66 7.69 163.66

 ( 4جدول )
المجموعة التجريبية اإلناث ودرجات المجموعة الضابطة اإلناث الفرق بين متوسطات درجات 

 على مقياس الضغوط النفسية لمعلمى التربية الخاصة قبل تطبيق البرنامج العالجى
 مستوى الداللة قيمة )ت( المجموعة الضابطة الذكور المجموعة التجريبية الذكور

 ع م ع م

 غير دالة 1.33 4.27 159.5 8.16 165

 ـــائج الدراسة : نتـــ

تون ت الدراسخ الحاليخ إلى النتا   التاليخط وذلك من خالل استخدا  اختبار  متم ل تحقق  
 من نتا   فروي الدراسخ ياًل ع ى حدي  :

 أوالً : نتائج الفرض األول : 

 ( 5جدول )
طبيق م , ع , وقيمة )ت( ومستوى داللتها لمجموعة المعلمين الذكور التجريبية قبل وبعد ت

 البرنامج العالجى مباشرة على مقياس الضغوط النفسية 
قيمة  بعــــــــــد قبــــــــل المتغيــــــــر

 "ت"
مستوى 
 الداللة

 ,01 27.02 6,6 68.33 7.69 163.66 مجموعة المعلمين الذكور التجريبية

 اتضا من الجدول السااق ما ي ى : 



ط اين متوسل درجات مجموعخ المع مين 01ى توجد فرو  ذات د لخ إحنا يخ عند مستو  
الذيور التجريايخ فى القياس القا ى ومتوسااااااااال درجاته  فى القياس البعدى ع ى مقياس الضاااااااااغوي 
النوسااااااايخ لناااااااالا القياس البعدى اأى بعد تنايق الارنام  العالجى مباشااااااارةر وبهذا تحقق الوري 

  0األول

 ثانياً : نتائج الفرض الثانى : 

 ( 6جدول )
ضح م , ع , وقيمة "ت " ومستوى داللتها لمجموعة المعلمات التجريبية قبل وبعد تطبيق يو 

 البرنامج العالجى مباشرة على مقياس الضغوط النفسية 
 مستوى الداللة قيمة "ت" بعــــــــــد قبــــــــل المتغيــــــــر

مجموعة المعلمين )اإلناث( 
 التجريبية

165 8.16 67.83 4.3 22.33 01 , 

 اتضح من الجدول )      ( ما يلى : 
ط اين متوسل درجات مجموعخ المع مات 01توجد فرو  ذات د لخ إحنا يخ عند مستوى  

التجريايخ فى القياس القا ى ومتوساااااال درجاته  فى القياس البعدى ع ى مقياس الضااااااغوي النوساااااايخ 
ط وهذا يحقق الوري الثانى لنااااااااااااالا القياس البعدى اأى بعد تنايق الارنام  العالجى مباشاااااااااااارةر

  0ل دراسخ
 ثالثاً : نتائج الفرض الثالث : 

 ( م , ع, وقيمة "ت" ومستوى داللتها للمجموعتين التجريبيتين 7جدول )
 المعلمين والمعلمات بعد تطبيق البرنامج العالجى مباشرة على مقياس الضغوط النفسية 

مستوى  قيمة "ت"   بعد  المتغير 

 الداللة 

 6.6 68.33 خ المع مين التجريايخ مجموع
 4.3 67.83 مجموعخ المع مات التجريايخ   ير دالخ  ط14

 ( ما يلى : 7اتضح من الجدول )
  توجد فرو  ذات د لخ إحناااااااااااااا يخ اين متوسااااااااااااال درجات مجموعخ المع مين التجريايخ  

ايق الارنااام  ومتوساااااااااااااال درجااات مجموعااخ المع مااات التجريايااخ فى القياااس البعاادى اأى بعااد تن
  0العالجى مباشرةر ع ى مقياس الضغوي النوسيخط وهذا يحقق الوري الثالل ل دراسخ

 نتائج الفرض الرابع : 

 (8جدول )
م, ع وقيمة "ت" ومستوى داللتها لمجموعة المعلمين الذكور التجريبية فى القياس البعدى 

 األول والقياس البعدى الثانى على مقياس الضغوط النفسية



قيمة  بعدى ثانى  بعدى أول  تغيــــــــــــر الم
 "ت" 

مستوى 
 ع م ع م الداللة 

مجموعة المعلمين 
 الذكور التجريبية 

 غير دالة  1.06 7,7 67 6,6 68.33

 اتضح من الجدول السابق ما يلى : 
  توجد فرو  ذات د لخ إحناااا يخ اين متوسااال درجات مجموعخ المع مات التجريايخ فى  

ياس البعدى األول اأى بعد تنايق الارنام  العالجى مباشااااارةرط ومتوسااااال درجاته  بعد المتابعخ الق
االقياس البعدى الثانىر بعد مرور شاااهرين من انتهاأ الارنام  العالجىط وهذا يحقق الوري الرابل 

  0ل دراسخ
 نتائج الفرض الخامس : 

 (9جدول )
علمات التجريبية فى القياس البعدى األول م, ع وقيمة "ت" ومستوى داللتها لمجموعة الم

 والقياس البعدى الثانى على مقياس الضغوط النفسية
قيمة  بعدى ثانى  بعدى أول  المتغيــــــــــــر 

 "ت" 

 مستوى الداللة 

 ع م ع م
مجموعة المعلمين الذكور 

 التجريبية 
  ير دالخ  ط 68 4.74 66.83 4.3 67.83

 بق ما يلى : اتضح من الجدول السا
  توجد فرو  ذات د لخ إحناااا يخ اين متوسااال درجات مجموعخ المع مات التجريايخ فى  

المقياس البعدى األول اأى بعد تنايق الارنام  العالجى مباشاااارةط ومتوساااال درجاته  بعد المتابعخ 
ري االقياااس البعاادى الثااانىر بعااد مرور شااااااااااااااهرين من انتهاااأ الارنااام  العالجى وهااذا يحقق الو

  0الخامس ل دراسخ
 نتائج الفرض السادس : 

 ( 10جدول )
م , ع , وقيمة "ت" ومستوى داللتها لمجموعتى المعلمين والمعلمات التجريبيتين فى القياس 

 البعدى الثانى )بعد المتابعة( على مقياس الضغوط النفسية 
قيمة   بعد المتابعة المتغير

 "ت"
 مستوى الداللة

 غير دالة  1.07 7.7 67 جريبية مجموعة المعلمين الت
 4.74 66.83 مجموعة المعلمات التجريبية 

 من الجدول السابق ما يلى :  اتضح



  توجد فرو  ذات د لخ إحناااااااااااا يخ اين متوسااااااااااال درجات مجموعخ المع مين التجريايخط  
د مرور ومتوساااااااااااااال درجات مجموعخ المع مات التجريايخ بعد المتابعخ االقياس البعدى الثانىر بع

  0شهرين من انتهاأ الارنام  العالجىط وهذا يحقق الوري السادس ل دراسخ

 مناقشــــــــة النتائـــــج : 

من اساااتعراي نتا   الدراساااخ اتضاااا فعاليخ الارنام  العالجى المساااتخد  فى الدراساااخ وهو  
عينخ من العالى المعرفى الساااااا ويى فى تخوي  حدة الضااااااغوي النوساااااايخ لدى عينخ الدراسااااااخ وهى 

إنال بعد الارنام  العالجى مباشاارةط واسااتمرار فعاليتل إلى ما بعد  –مع مى التربيخ الخانااخ ذيور 
  0انتهاأ فترة المتابعخ

وبهذا ف ن ما توناااا ت إليل الدراسااااخ الحاليخ يتوق مل نتا   بعي الدراسااااات السااااابقخ مثل  
ط 1997ط وبراونيل 1995 ط وفرانسايس1995ط وديدريساك وراسايك 1990دراساخ يل من فورمان 

حيل انتهجت الدراساخ الحاليخط وت ك الدراساات منحى جديد نساايًا فى ع   النوس والناحخ النوسايخ 
 0وهو المنحى المعرفى الساااااااااا ويى الذى يجمل اين ا تجاهين الساااااااااا ويى بونياتلط والمعرفى بونياتل

ارنام  العالجىط حيل أدى مما يعنى أن عينخ الدراسااخ قد اسااتوادت من حضااورها وانتظامها فى ال
انتظا  عينخ الدراساااخ فى الارنام  إلى تخوي  حدة الضاااغوي النوسااايخ وذلك ألن الارنام  العالجى 
ضااااا  فنيات تميات بالديناميخ والوظيويخ أمين اها مواجهخ جوانب ر يساااااخ لدى شاااااخنااااايخ أعضااااااأ 

ن لها دور ر يساااى فى رفل عينخ الدراساااخ تغيرت معها النظرة إلى البثير من أحدال الحياة التى يا
مستوى الضغوي النوسيخ لدى أفراد مجموعخ الدراسخ حيل ت  إيضاح أن الضغوي النوسيخ ما هى 
إ  ظاهرة نايعيخ من ظواهر الحياة اإلنساااااانيخ التى يخارها اإلنساااااان ويعيشاااااها فى مواق  وأوقات 

نما يخار ت ك المواق  مخت وخ وحساب موهو  ا قتنااديات النوسايخ ف ن من الضارورى لننساان حي
واألحادال أن يواجههاا بياامال نااقتال حتى   ييون عرضاااااااااااااااخ لالنهياار وعاد  القادرة ع ى التوافق 
والتبي  فالضغوي النوسيخ ممين أن تبون ناقخ ل مواجهخ والاناأ والتشييد وع ى النقيي من ذلك 

ن يتوافق ويحيا الحياة يمين أن تبون ناقخ هادمخ توييييخ وهنا ييمن ا ختالال اين ما يساااتنيل أ
اتوتراتها وضااغونها اناأًا ل جديد والذى ينت  عنل السااعادة من خالل التمسااك بالذات وفرضااها فى 
الواقل المعا ط وبين من يتناال عن الذات لبى يعي  سااعادة وقتيخ ث  يتعا  بالتوترات والضااغوي 

  0التى تنتوى معل يل ناقخ ويل دافعيخ ل حياة فيما بعد
سااااااعد ع ى إحدال مثل هذي التغيرات لدى عينخ الدراساااااخ اساااااتخدا  فنيات يانت  هذا وقد 

بمثابخ قوة دافعخ إلى إحدال حالخ من الراحخ وا سااترخاأ ساااعدت يثيرًا ع ى إعادة الاناأ العقالنى 
ط وأحاديل الذاتط والتخيلط وا سااااترخاأط والتحنااااين A. B. Cمثل المحاضاااارةط المناقشااااخط وفنيخ 



التدريب ع ى المهارات واألنشاااااااااااااانخط والتحويل ث  ت ى ذلك اسااااااااااااااتخدا  فنيخ الواجبات التدريجىط و 
  0المناليخ مما ساعد ع ى استمرار األثر اإليجااى ل ارنام  العالجى

يما وجد الباحل أن ارتوا  مسااتوى الضااغوي النوساايخ لدى بعي مع مى التربيخ الخانااخ  
  الحناااااااااااارط شاااااااااااايو  البثير من األفيار  يان ألسااااااااااااباب متعددة نذير منها ع ى سااااااااااااايل المثال

والمعتقدات الالعقالنيخ والالمننقيخ عن الحياةط وعن التالميذ ذوى ا حتياجات الخاناااااااااااااااخط وعن 
العمل فى هذا المجال يان من أاراها أن العمل فى هذا المجال وأن من يعمل مل هذي الو ات لن 

رة هى الناعخ التشاااؤميخط باإلضااافخ إلى ييون سااعيدًاط وأنل سااي  الح ط حيل يانت الناعخ المسااين
بعي األفياااار الالعقالنياااخ المرتبناااخ بحيااااته  وانعيس ذلاااك ع ى مظهر  فى الم بس لااادرجاااخ أن 
البااحل فى ادايخ ايارتل لبعي مدارس ذوى ا حتيااجات الخااناااااااااااااااخ تقااال مل بعي المع مين 

المظهر من خالل عد  التناسق  واعتقد أنه  عمال بالمدرسخ وليسوا من المدرسين وذلك نظرًا لسوأ
  0فى الم بس وعد  ا هتما  بل

هذا وقد تغير الحال تمامًا خالل ج سااااااااااااااات الارنام  العالجى أيضااااااااااااااًا  ح  الباحل أن  
أعضاأ المجموعخ العالجيخ يانت فى ادايخ الج سات   يوجد لديه  أى اهتما  بأفياره  ومشاعره  

ين ومشاااااعره  ويانت حوارته  الذاتيخ دا مًا ساااا ايخ لدرجخ أن ويانوا أيضااااًا   يهتمون بأفيار اآلخر 
بعضه  يان يردد لنوسل لو  مشممين حالتى دى تتحسن حيل يانوا يخارون مشاعر  ير نحيخ 
وهاامخ ل ذات ولبن من خالل الج سااااات واسااااتخدا  فنيات عديدة ااد مسااااتوى التواؤل لديه  واادت 

  0ويعشو مشاعر نحيخالتوييديخ لديه  واستناعوا أن يخاروا 
أيضااًا يان من نتيجخ تدريب أعضاااأ المجموعخ العالجيخ ع ى اسااترخاأ الجساا  دورًا هامًا  

فى التغير المعرفى والساااااا ويى حيل أن توتر العضااااااالت بشاااااايل ياير يؤدى إلى ايادة الضااااااغوي 
وييات السااويخ النوساايخ ومن ث  تنتوى الدافعيخ ويحل الاؤس والتشاااؤ  بالورد فيعجا عن القيا  بالساا 

النااااااحيحخ وبالتالى تبون ردود أفعالل ي ها ت قا يخ  ير سااااااويخ وأحاديل الذات تبون ساااااا ايخ حتى 
ن يااان ذلااك يؤدى إلى نو  من التنويس ااادرجااخ ق ي ااخ إ  أن اآلثااار الساااااااااااااا ايااخ تبون أبار من  وا 

اأ يخو  هذا حيل يان من الضرورى العمل وتدرياه  ع ى ا سترخاأ حيل أن ا سترخ 0فا دتها
من حدة التوتر وي عب دورًا هامًا ور يسااًا فى مقاومخ الضااغوي النوساايخط وايادط وهى الورد بمشاااعري 

هااذا حياال يااان من  0وأفياااريط وانوعااا ت ق ي ااخ إ  أن اآلثااار الساااااااااااااا ايااخ تبون أبار من فااا اادتهااا
وي عب دورًا الضارورى العمل وتدرياه  ع ى ا ساترخاأ حيل أن ا ساترخاأ يخو  من حدة التوتر 

هامًا ور يسااااااااااًا فى مقاومخ الضااااااااااغوي النوساااااااااايخط وايادةط وعى الورد بمشاااااااااااعري وأفياريط وانوعا تلط 
 0وس ويياتلط وانوعا ت اآلخرين ومشاعره 
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