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 امللخص 
ىدفت الدراسة الحالية معرفة فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى أنشطة "التوكاتسو" اليابانية،    

وممارستيا فى تحسين التفكير البنائي والصالبة النفسية لدى معممات التعميم األساسي. وتكونت عينة 
( معممة بالمدارس 72عتين، األولى تجريبية مكونة من )( معممة موزعين عمى مجمو 45الدراسة من )

( معممة بالمدارس الحكومية 72المقرر تنفيذ التجربة اليابانية بيا، واألخرى ضابطة تكونت من )
(، ومقياس 7102العادية. واستخدم الباحثان مقياس التفكير البنائي إعداد "إبراىيم السيد إسماعيل" )

(، وتم إجراء قياس أول قبمي لمتغيري البحث، 7117اد محمد مخيمر" )الصالبة النفسية إعداد "عم
جراء قياس ثاٍن بعد التدريب، ثم  والتحقق من تكافؤ المجموعتين، ثم تطبيق البرنامج التدريبي، وا 
جراء قياس  ممارسة معممات المجموعة التجريبية لألنشطة مع التالميذ بالمدارس المصرية اليابانية، وا 

ي البحث بعد الممارسة. وباستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين، وأسموب تحميل التباين ثالث لمتغير 
لمقياسات المتكررة، واختبار "بونفرونى" لممقارنات المتعددة ، توصمت الدراسة إلى أنو : توجد فروق 

ة فى دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات معممات المجموعة التجريبية ومعممات المجموعة الضابط
القياس الثاني )بعد التدريب( فى التفكير البنائي والصالبة النفسية، لصالح معممات المجموعة 
التجريبية،  ووجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات معممات المجموعة التجريبية ومعممات 

ة النفسية لصالح المجموعة الضابطة فى القياس الثالث )بعد الممارسة( فى التفكير البنائي والصالب
معممات المجموعة التجريبية. كما توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات معممات المجموعة 
التجريبية فى القياسات الثالثة )قبل التدريب / بعد التدريب / بعد الممارسة( لمتغيري التفكير البنائي 

ل ذلك عمى فاعمية البرنامج التدريبي القائم والصالبة النفسية لصالح القياسين الثاني والثالث، مما يد
عمى أنشطة التوكاتسو اليابانية فى تحسين التفكير البنائي والصالبة النفسية لدى معممات التعميم 

 .األساسي
 الكلمات املفتاحُة:

أنشطة التوكاتسو اليابانية، التفكير البنائي، الصالبة النفسية، معممات التعميم األساسي
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The current study aims to identify the effectiveness of a training 

program based on Japanese Tokkatsu activities and its practice in 

improving structural thinking and psychological rigor among basic 

education teachers. The sample included (54) female teachers distributed in 

two groups, the first experimental consisting of (27) female teachers in 

schools for which the Japanese experiment is to be implemented, and the 

other was a control consisting of (27) female teachers in regular 

government schools. The tools used in the study were: Constructive 

thinking scale prepared by the first researcher, and the psychological 

hardiness scale prepared by Imad Muhammad Mukhaimar (2002). Then, a 

first tribal measure was made for the two research variables and verified 

the equivalence of the two groups. Japanese and perform a third 

measurement after practice. Using the T test for two independent samples, 

the variance analysis method for repeated measurements, and the Bonfrone 

test for multiple comparisons, the study reached to: there were significant 

statistical differences between the mean scores of the experimental group 

parameters and the parameters of the control group in the second 

measurement (after training) in constructive thinking and psychological 

hardiness in favor of experimental group parameters, and there were 

significant statistical differences between the mean scores of the parameters 

of the experimental group and the parameters of the control group in the 

third measurement (after practice) in constructive thinking and 

psychological hardiness in favor of the parameters of the experimental 

group, and there were significant statistical differences between the mean 

scores of the parameters of the experimental group in the three 

measurements (before training / after training / after practice) for the 

constructive thinking and psychological hardiness in favor of the second 

and third measurements. This indicates the effectiveness of the training 

program based on Japanese Tokkatsu activities in improving structural 

thinking and psychological rigor for female teachers. 

Japanese Tokkatsu activities, Constructive thinking, Psychological 

hardiness, Female teachers 
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      دقذمة:امل
ن استيدفت وزارة التربية والتعميم المصرية إعادة تشكيل نظررة المجتمرع لمتعمريم، مرن خرالل تحسري

أداء المعمم، والعمل عمى تنمية الميارات الحياتية، والقيم واالتجاىات، والمواطنرة، وييرىرا مرن الميرارات 
التي ُتِعد المتعمم المصري لمواجية الحياة، وتدفعو لمواصمة التعمم مدى الحياة، بشكل قرائم عمرى المتعرة 

يقوم عمى خمرق بيئرة تعمرم ثريرة وجذابرة  يد،جد تعميمينظام لتبني  والسعادة والترفيو، لذلك سعت الوزارة
ل من تتمثل في: التحوّ  ،عدة تحوالت كبرى في النظام التعميميالتعميم الجديد نظام  ومميمة؛ حيث يتبنى

مرن التعمريم و من المرنيج الواسرع إلرى المرنيج العميرق، و التأكيد عمى المعرفة إلى التأكيد عمى الميارات، 
مررن المررواد الدراسررية المنفصررمة إلررى المحرراور متعررددة و نشرراط التمميررذ،  التمقينرري إلررى الررتعمم القررائم عمررى

)وزارة التربيرة والتعمريم والتعمريم  من التعمم النظري إلى التعمم الممتع المرتبط بحياة التمميذو التخصصات، 
 (. 00-01،  7102الفني، 

إلرى تنميرة األنشرطة وتيدف ىذ الشرراكة  ،تعميمية بين مصر واليابان شراكةاالتفاق عمى تم لذلك 
، وذلرك عرن طريرق المتعممرينوروح التعراون برين  واالنضرباطالمدرسية من أجل تعزيرز الرروح األخالقيرة 

، حيث ُتعد التجربة اليابانيرة  Tokkatsuو"تطبيق الخبرة اليابانية في التعميم والمعروفة باسم "التوكاتس
نجحت اليابان فى الخروج من أزمتيا االقتصرادية  فى التعميم إحدى أىم التجارب المتميزة فى العالم؛ فقد

واالجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية من خالل التعميم، وأصبحت اليابان دولة فاعمة بقوة العمرم الرذى 
انعكس عمى كافة مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية، كما أصبحت منافًسا اقتصادًيا لمردول 

توكاتسررو" مررن األنشررطة التربويررة الترري تطبقيررا اليابرران فررى مدارسرريا فررى جميررع مراحررل الكبرررى، وُيعررد "ال
التعمرريم قبررل الجررامعي، وتقرروم تمررك األنشررطة عمررى تنميررة الشررعور بالجماعررة والمسررئولية تجرراه المجتمررع؛ 
ى حيث تتيح تمك األنشطة ممارسة العمل الجماعي وتحديد األدوار، وتنفيذ كل تمميذ الدور المكّمف بو فر

الفريق، والتعاون مع الزمالء لموصول إلى األىداف المراد تحقيقيا، حيث تيدف بصورة عامرة إلرى بنراء 
الشخصية اإليجابية التي تتصف باالنتماء واالعترزاز بالرذات، والقرادرة عمرى التفكيرر )ىبرو ىاشرم محمرد، 

ليررو يعررزى بالدرجررة  (. كمررا ُيعررد المعمررم فررى المدرسررة اليابانيررة عصررب النظررام التعميمرري،4-6، 7102 وا 
األولى تميز المؤسسة التربوية اليابانية، ويتمتع المعمم الياباني باحترام مجتمعو لرو احترامرًا عالًيرا )فرى: 

 (.071، 7102السيد محمد شعالن وفاطمة سامى ناجى، 
وتقوم المدارس المصررية اليابانيرة عمرى تردريس المنراىج المصررية إلرى جانرب األنشرطة اليابانيرة 

معروفة بالتوكاتسو واالعتماد عمى الوسائل التري تتبعيرا اليابران فرى التعمريم، وىرى االىتمرام باألنشرطة ال
مثل االلعاب الجماعيرة، والموسريقى، والرسرم، واأليراني، وتعمريم النظافرة، واالعتمراد عمرى الرنفس. حيرث 

خررر ومتعررة الررتعمم، توجررد أىررداف متعررددة ألنشررطة "التوكاتسررو"، منيررا جعررل مدرسررة تحقررق السررعادة والف
وتحقيق التنمية الشراممة لمطفرل، وتنميرة الرتحكم الرذاتي واالنتمراء لردى التمميرذ، وتبنرى مبرادرة الميرارات 

 الحياتية والتعميم من أجل المواطنة.
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وُتعد أنشطة "التوكاتسو" أنشطة تربوية ضرورية لنمرو التالميرذ، وبنرائيم لعالقرات إنسرانية جيردة، 
حيث يقوم التالميذ بوضع أىداف خاصة بيم، وبذل الجيد بصورة اختيارية ذاتية، لالرتقاء بشخصيتيم؛ 

ويقومون بالتفكير وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل لممشكالت، والتوصرل إلرى توافرق اءراء، وال 
تتمثل أىداف تمرك األنشرطة فرى تغييرر سرموكيات التالميرذ داخرل المدرسرة فحسرب، برل تمترد إلرى المنرزل 

 (. 2،  7102لمجتمع الخارجي )وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني، وا
وفى جوىر أنشطة "التوكاتسو" يتم التركيز عمى جعل المدرسة مكاًنا ممتًعا، يمكن لمجميع الشعور 
بالراحة فيرو؛ حيرث يكرون الصرف ىرو النقطرة المركزيرة الكتشراف النقراط االيجابيرة عنرد المرتعمم، والعمرل 

ىررا، ويجررب عمررى المعمررم أن يرردرك النقرراط الجيرردة وطريقررة التفكيررر وتشرركيل األفكررار لرردى كررل عمررى تطوير 
 (. 2، 7107متعمم، وفى نفس الوقت يجب عميو تنمية الشعور بالثقة )ريوكو تسونيوشى، 

وتتضررمن "التوكاتسررو" أنشررطة متنوعررة، منيررا: أنشررطة الفصررل، وأنشررطة مجمررس طررالب الفصررل، 
تعمررق أنشررطة الفصررل بمشرراركة التالميررذ وتفرراعميم فررى تكرروين الحيرراة داخررل والمناسرربات المدرسررية، وت

المدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسالمة، وأنشطة تناوب 
الميام اليومية، وتتعمرق أنشرطة مجمرس طرالب الفصرل بتأسريس مجرالس الطرالب، وتخطريط أنشرطة تمرك 

دارت يررا، وتعمررل أنشررطة المناسرربات المدرسررية عمررى تنميررة الشررعور باالنتمرراء والتكافررل تجرراه المجررالس وا 
اءخرين، والشعور بالعمل لممصمحة العامة، من خالل أنشطة تطبيقية، يقوم بيا التالميرذ، بحيرث يكرون 

،  7102، القيام بيا عمى مستوى المرحمة الدراسرية أو المدرسرية )وزارة التربيرة والتعمريم والتعمريم الفنري
01.) 

وُيعرد المعمرم العنصرر األساسري فرى العمميرة التعميميرة فرى أي نظرام تعميمري؛ حيرث ُيطمرب منرو أن 
يقرروم بررأدوار متعررددة لتحقيررق األىررداف التربويررة المرجرروة، وذلررك ُيعررّرض المعمررم ألحررداث ضررايطة داخررل 

أن تروافر بعرض الخصرائص  المدرسة وخارجيا، التي قد تجعمو يشعر بعدم التوافق النفسي والمينري، إال
الشخصرررية الوقائيرررة، قرررد يسررراعده عمرررى تحررردى الظرررروف، وتخفيرررف مثرررار المشررركالت واإلحباطرررات، مرررع 
المحافظة عمى صحتو الجسمية والنفسية، وتجعمو أكثر إنجازًا، وىرذا األمرر يرنعكس بشركل إيجرابي عمرى 

 المتعممين. 
يرررات الوقايررة أو المقاومررة النفسررية ل ثررار وُيعررد التفكيررر البنررائي والصررالبة النفسررية مررن أىررم المتغ

السمبية لمضغوط واألزمرات والصردمات واإلحباطرات، حيرث تروفر لمفررد الشرجاعة الالزمرة لتحويرل ضرغوط 
الحيرراة المسررتمرة مررن كرروارث محتممررة إلررى فرررص لمنمررو، كمررا أن التفكيررر البنررائي والصررالبة النفسررية مررن 

دورًا ميًما وحيوًيا فى سموك الفرد، فمرن خالليرا يسرتطيع الفررد المتغيرات النفسية التى يمكنيا أن تؤدى 
 أن يتغمب عمى المشكالت والتحديات، كما يستطيع أن ينجز أعمالو بكفاءة.

كما ُيعد التفكير البنائي مرن أكثرر المتغيررات أىميرة فري النجراح فرى الحيراة اليوميرة، بمرا فري ذلرك 
-Kenney)تماعية، والقيادة، والصحة النفسية والجسرمية النجاح في العمل، والنجاح فى العالقات االج
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Wallace, 2013, 24) فضاًل عن ارتباطو ارتباًطا سمبًيا باألعراض النفسية والبدنية ومشكالت ضربط ،
النفس، كما ُيعد التفكير البنائي نموذًجا يستخدمو األفراد كطريقة لحل مشكالتيم اليومية بسيولة، وبحد 

 (.022، 7105تحت ضغوط )صفاء محمد بحيرى، أدنى من الجيد ولو 
وُيعد التفكير البنائي ذو قيمة كبيرة فى حياة المعممين؛ حيث يجعميرم أكثرر تحكُمرا فري مشراعرىم، 
والحفرراظ عمررى الررنيج العممرري كمنحررى لمواجيررة ضررغوط الحيرراة، دون االنخررراط فرري عمميررات تكيررف ييررر 

 ,Drach-Zahavy & Somech, 2002اءخرين )فعالة، من خالل التعميمات الموجية نحو الذات و 

، عمرى السرموك المرنظم والفعرال(، كما يقمل من إمكانية وجود بيئة ضايطة؛ حيث ُيشجع المعممرين 105
ب عمييرررا كمرررا يجعميرررم ينظررررون إلرررى الفشرررل أو خيبرررات األمرررل عمرررى أنيرررا عقبرررات مؤقترررة يمكرررن التغمررر

(Evers,Tomic & Brouwers, 2005, 427). 
عرردة دراسررات إلررى وجررود عالقررة دالررة بررين التفكيررر البنررائي وكررل مررن :  الكماليررة وقررد توصررمت 

-Drach( ، واألمل فى مواجية المشركالت الصرحية )Flett, Russo & Hewitt, 1994واالكتئاب )

Zahavy & Somech, 2002( والعصرابية واالنبسراطية والرضرا عرن الحيراة والسرعادة ، )Harris, 

(، والشرررعور بالضرررغوط المينيرررة والرضرررا Kimbel, 2002ظيمررري لممررروظفين )( ، وااللترررزام التن2002
 Evers, Tomic)، واالحتراق النفسري لردى المعممرين (Stacciani & Troccoli, 2004)الوظيفي 

& Brouwers, 2005)  والفاعميرررة اإلداريرررة ،(Karmakar, 2007) والوظيفرررة التنفيذيرررة ،
(Santos-Ruiz, etal., 2012)  (، 7107لإلنجراز ومصردر الضربط )جميرل حسرن حسرين، ، والردافع

( ، والرذكاء الوجرداني )الشريماء عبرد الكرريم Kenney- Wallace, 2013والتحصريل فري الرياضريات )
(، والقردرة عمرى اتخراذ 7105(، واستراتيجيات التعمم المرنظم ذاتًيرا )صرفاء محمرد بحيررى، 7101أحمد، 

يمررران سرررعيد (، والتحصررريل الدراسررري )خميرررل إبرررراىيم 7105مصرررطفى،  القررررار )ىشرررام إبرررراىيم النررررش وا 
، التوافرق مرع الحيراة الجامعيرة (Deepti, 2017)والرضرا الروظيفي لردى المعممرين (، 7106الحويجى، 

 & Demirtas, Baytemir( ، واإلعزاءات السببية والرضا عرن الرزواج )7102)حجاج يانم عمى، 

Gullu, 2018.) 
لنسرربة لممعممررين عرراماًل ميًمررا وحيوًيررا مررن عوامررل الشخصررية، الررذى كمررا ُتعررد الصررالبة النفسررية با

يعمل عمى زيادة النشاط، وتحسين الصحة الجسرمية والنفسرية، والتخفيرف مرن واقرع األحرداث الضرايطة 
واألزمررات واإلحباطررات، والشررعور بالسررعادة، وحررب العمررل؛ حيررث تسرراعد الصررالبة النفسررية الفرررد عمررى 

(، كما تعمل عمى تحسرين أداء الفررد 062، 7101فق )مدحت الطاف عباس، االستمرار فى إعادة التوا
 (Sezgin, 2008, 633)وحالتو النفسية من خالل تقييم الضغوط تقييًما واقعًيا، والشرعور برالتحكم فييرا

، فيي تعد من أىم المتغيرات الواقية التري تكمرن وراء احتفراظ األفرراد بصرحتيم الجسرمية والنفسرية ريرم 
(، وبالتررالى يصرربح الفرررد أكثررر نجاًحررا 072، 7107لمضررغوط )عبررد المررنعم عبررد ا  السرريد، تعرضرريم 

 (.014، 7102وفعالية فى مواجية الضغوط واألزمات )سومة أحمد الحضري، 
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وقد توصمت عدة دراسات إلى وجود عالقة دالة بين الصالبة النفسية وكل من : ميرارات مواجيرة 
(، 7117(، والنيررك النفسرري )سرريد أحمررد البيرراص، Gerson, 1998الضررغوط والشررعور بالضررغوط )

 ,Crowely, Hayslip & Haddyواستراتيجيات المواجيرة اإليجابيرة لألحرداث والرضرا عرن الحيراة )

(، والررررذكاء 7112(، والخبرررررات االنفعاليررررة المرتبطررررة بمواقررررف الغضررررب )فائقررررة محمررررد برررردر، 2003
(،  واسرتراتيجيات Sezgin, 2008(، وااللترزام التنظيمري )7112االنفعالي)عبد المرنعم عبرد ا  السريد، 

 ,Subramanian & Nithyanandanالتنظرريم الوجررداني المعرفرري مررع أحررداث الحيرراة السررمبية )

(، والشررعور بالضررغوط النفسررية والسررموك العرردواني 7112(، وقمررق المسررتقبل )منررال محمررد رضررا، 2008
 & Samadzadeh, Abbasiدراسررري )(، وتحّسرررن األداء ال7101)مررردحت ألطررراف عبررراس، 

Shahbazzadegan, 2011( والتوافق الميني ،) يحيى محمود النجار وعبرد الررؤوف أحمرد الطرالع ،
(، Merino-Tejedor, etal., 2015، والعوامرل الخمسرة الكبررى لمشخصرية وجيرد العمرل ) (7107

 & Civitciلرضرا عرن الحيراة )وتوجرو المقارنرة االجتماعيرة )مقارنرة الرذات مرع اءخررين( والصرالبة وا

Civitci, 2015( وفاعمية الذات ،)Crosson, 2015( وميرارات القيرادة والرضرا المينري ،)Logan, 

(، والرذكاء الوجرداني 7106(، والمثابرة األكاديمية )سحر منصور القطراوي ونجروى حسرن عمرى، 2016
مواجيرررة والشرررعور بالضرررغوط (، واسرررتراتيجيات ال7106واإلنيررراك النفسررري )زينرررب حيررراوى الخفررراجي، 

(Sodderstrom, Dolbier, & Leiferman, 2016( وفاعمية الذات والرضا الوظيفي ،)Nasiri, 

(، والرررذكاء 7102(، واالسرررتجابة التكيفيرررة لمضرررغوط النفسرررية )سرررمير عبرررد الكرررريم الريمررراوي، 2016
ة الذاتيررة المدركررة (، والكفرراء7102االنفعررالي )حمررود عبررد الرررحمن السررحمة وجيرران عيسررى العمررران، 

(، 7102االنفعررالي واالنيرراك المينرري )إينرراس فيمررى النقيررب،  ن(، واالتررزا7102)محمررد أحمررد الرفرروع، 
دراك الضررغوط النفسررية )عبررد ا  أحمررد الزىرانرري،   ,.Nordmo, etal(، واألداء الرروظيفي )7102وا 

2020.) 
يررة كبيرررة لممعمررم فررى الوقررت يتضررح ممررا سرربق أن التفكيررر البنررائي والصررالبة النفسررية ليمررا أىم

الحاضرررر؛ لكرررى يسرررتطيع تحقيرررق األىرررداف التربويرررة المرجررروة، والتعامرررل بكفررراءة مرررع مشررركالت الطرررالب 
التعميميررة واألخالقيررة واالجتماعيررة، ويمكررن تحسررينيما لرردى المعممررين مررن خررالل الترردريب عمررى أنشررطة 

عي وتحمرل المسرئولية، وحرل المشركالت "التوكاتسو" اليابانية التي تركز عمرى بنراء ميرارات العمرل الجمرا
 وقيم االنضباط واالنتماء واالعتزاز بالذات.

        مشكلة الذراسة :
يواجرررو المعممرررون مواقرررف وظرررروف عديررردة تمثرررل مصرررادر ضرررغوط، ترررزداد تمرررك الضرررغوط بزيرررادة 

جسمية المسئوليات والميام الممقاة عمى عاتقيم، وتمك الضغوط تسبب ليم حالة من التوتر واضطرابات 
 وانفعالية، والتأثير السمبى عمى أدائيم فى العمل والحياة بصورة عامة.
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وُتعررد مينررة الترردريس مررن أكثررر الميررن التررى تسرربب ضررغًطا نفسررًيا عمررى المشررتغمين بيررا، وتتررأثر 
الصررحة النفسررية لممعممررين بمسررتوى الضررغوط التررى يتعرضرررون ليررا، فرر ذا كانررت ىررذه الضررغوط عاليرررة 

عكس سررمًبا عمرى نفسريتيم، ويجعميرم ينفرررون مرن مينرة التردريس، فيررؤدون أداًء المسرتوى، فر ن ذلرك يرن
، 0222سررريًئا يرررنعكس عمرررى أداء وتحصررريل تالميرررذىم، فيكرررون منخفًضرررا )محمرررد الدسررروقي الشرررافعي، 

022-022 .) 
لررذلك ينبغررى عمررى المعممررين امررتالك المقومررات الشخصررية التررى تررؤثر فررى أسرراليب مواجيررة ىررذه 

التكيف وتقميل اءثار السمبية لمضغوط، ومن تمك المقومات التفكير البنرائي والصرالبة الضغوط، وبالتالي 
 النفسية، التى ُتمّكن الفرد من تحقيق التوافق مع البيئة المحيطة.

ويحتاج المعمم فى مواجيرة التحرديات والضرغوط واألزمرات إلرى قروة يضربط بيرا انفعاالترو، حترى ال 
ية ال ُيحمد عقباىا، فر ذا كران تعررض المعمرم لمضرغوط واإلحباطرات أمررًا تسيطر عميو، مما يقوده إلى نيا

حتمًيا ال مفر منو، ف نو عمى المعمم أن يتحصن أو يتزود بمجموعة من القوى التي تسانده فى مواجيرة 
حباطات الحياة، وعمى قمة تمك القروى والعوامرل تقرع الصرالبة النفسرية بمرا تشرممو مرن عوامرل  ضغوط وا 

لتزام والتحكم، تمك القوة الخفية التي تساعد اإلنسان عمى تحّمل أعبراء الحيراة )فائقرة محمرد التحدي واال 
 (.  074، 7112بدر، 

كما أن توظيف ميارات التفكير البنائي كفيمة بأن تقضي عمى األمراض النفسية كاالكتئاب والقمرق 
ونرة فرى حرل المشركالت واليردوء وااليتراب؛ حيث تساعد الفرد عمى التوافق والتكيرف مرع الظرروف والمر 

والسرركينة فررى مجابيررة الضررغوط الحياتيررة، والررتخمص مررن بعررض األفكررار والمعتقرردات الخطررأ، حيررث ُيعررد 
التفكير البنائي ُمنبئ قوى فى التكيف مع الواقرع والتغمرب عمرى العقبرات التري تعتررض الفررد، فيرو يمعرب 

 ولو أىمية عظمى فى التخمص من األفكار الرال دورًا ميًما فى تكيف الفرد مع أحداث الحياة الضايطة،

-021، 7107عقالنية، باإلضافة إلى االبتعاد عن األفكار المتطرفة والسوداوية )جميل حسن حسين، 
020.) 

وأشارت عدة دراسات إلى أن المعممرات أكثرر شرعورًا بالضرغوط النفسرية أو ضرغوط العمرل وتعرًضرا 
؛ يسران حسرين  7111؛ عويرد سرمطان المشرعان ، 7111، ليا من المعممين )عبراس إبرراىيم مترولى 

 ,Robert & Ming؛  7112؛ عمرر محمرد الخرابشرة، ومصرطفى نرورى القمرش ،  7115الحمرو ، 

؛ عبد الرازق عبد ا  البرونى وىالرة محمرد  Bano, Shehnaz, Malik & Sadia, 2014؛  2010
يمرران الصررادق عثمرران،  سررات إلررى أن المعممررات أكثررر شررعورًا ؛ (، كمررا أشررارت عرردة درا 7102عمررى وا 

؛ نايف بن محمد الحربى ،  7114باالحتراق النفسي أو الوظيفي من المعممين )عبد ا  جاد محمود ، 
(، كمررا أشررارت دراسررة نررايف بررن محمررد 7101؛ أكرررم محمررد الحجرروج وياسررمين نررايف عميرران ،  7101

نرري مررن المعممررين، أي أن المعممررات أكثررر ( إلررى أن المعممررات أقررل شررعورًا بالرضررا المي7101الحربررى )
 شعورًا بالضغوط واالحتراق النفسي، وتأثرًا بذلك نفسًيا وجسدًيا، وكل ذلك يؤثر فى األداء الوظيفي لين.
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فررى ضرروء مررا سرربق يحترراج المعممررون وبصررفة خاصررة المعممررات إلررى شخصررية قررادرة عمررى مواجيررة 
لتطررور العممرري والتكنولرروجي السررريع، الررذى يمثررل المشرركالت والضررغوط والتحررديات الترري يفرضرريا إيقرراع ا

سمة من سمات العصر الحالي، باإلضافة إلى أننا نواجو فى الوقت الحاضر مشاكل عديردة مثرل قصرور 
فى العالقات الشخصية برين األفرراد ونقرص الروعى األخالقري واالجتمراعي، وليرذا السربب ترم التفكيرر فرى 

 ى لتطوير الشعور بالمسئولية االجتماعية.أنشطة "التوكاتسو" التي فى جوىرىا تسع
وتعد أنشطة "التوكاتسو" اليابانية من أكثرر األنشرطة التري يمكرن أن تسريم بردور فعرال فرى تنميرة 
التفكير البنائي والصالبة النفسية لدى المعممرين مرن خرالل التردريب عمييرا وممارسرتيا مرع التالميرذ فرى 

ثقافرة الحروار المتبرادل والتعراون، واكتسراب ميرارات القيرادة، المدرسة، فيي بحكم طبيعتيا تيتم بترسيخ 
تاحرة الفرصرة الكتسراب ميررارات حياتيرة، تفيرد التالميررذ فرى مسرتقبميم ومجررتمعيم )ىبرو ىاشرم محمررد،  وا 

(، وتنمية الشعور بالجماعة، والمسئولية تجاه المجتمع والبيئة المدرسية المحيطة وتحقيق 77، 7102
الجوانب االجتماعية والعاطفيرة لمتمميرذ والجوانرب األكاديميرة، باإلضرافة إلرى تنميرة  التنمية المتوازنة بين

روح التعراون، وميررارات التعامررل مررع اءخررين، مررن أجررل إعررداد شخصرية إنسررانية متزنررة )شرريماء بخيررت 
 (.502، 7102بخيت، 

 :  وفى ضوء العرض السابق يمكن صياية مشكمة البحث الحالي فى السؤال الرئيسي اءتي
ما فاعمية التدريب عمى أنشطة "التوكاتسو" اليابانية وممارستيا فى تحسرين التفكيرر البنرائي والصرالبة 

 النفسية لدى معممات مرحمة التعميم األساسي؟ 
 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة اءتية :      

نرررائي لررردى مرررا فاعميرررة التررردريب عمرررى أنشرررطة "التوكاتسرررو" اليابانيرررة فرررى تحسرررين التفكيرررر الب  -0
 المعممات؟ 

مرررا فاعميرررة التررردريب عمرررى أنشرررطة "التوكاتسرررو" اليابانيرررة فرررى تحسرررين الصرررالبة النفسرررية لررردى  -7
 المعممات؟

مررا فاعميررة ممارسررة المعممررات ألنشررطة "التوكاتسررو" اليابانيررة مررع التالميررذ فررى تحسررين التفكيررر  -1
 البنائي لديين؟ 

الصررالبة  فررى تحسررين مررع التالميررذ يابانيررةال "التوكاتسررو"نشررطة المعممررات أل  مررا فاعميررة ممارسررة -5
 ؟ لديينالنفسية 

       أهذاف الذراسة :
 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يأتي :

التعرف عمى فاعمية تدريب المعممات عمى أنشرطة "التوكاتسرو" اليابانيرة فرى رفرع مسرتوى تفكيررىن   -0
 البنائي وصالبتين النفسية.

معممات ألنشطة "التوكاتسو" اليابانية مرع التالميرذ فرى رفرع مسرتوى التعرف عمى فاعمية ممارسة ال  -7
 تفكيرىن البنائي وصالبتين النفسية.
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 أهمُة الذراسة :              
 تتضح أىمية الدراسة في اءتي:

األىميررة النظريررة : توجيررو النظررر ألنشررطة "التوكاتسررو" اليابانيررة الترري تمترراز بأنيررا أنشررطة تربويررة،  -0
تساب مقومات الحياة العمميرة، التري تتمثرل فرى الميرارات الحياتيرة والقريم األخالقيرة، تساعد عمى اك

والقرردرة عمررى مواجيررة المشرركالت الحياتيررة، والتفاعررل اإليجررابي مررع متغيرررات الحيرراة، باإلضررافة إلررى 
توجيررو النظررر لمتفكيررر البنررائي والصررالبة النفسررية، ودورىمررا فررى تحقيررق الفاعميررة فررى التعامررل مررع 

 ت الحياة وأزماتيا. مشكال

األىمية التطبيقية : قرد تفيرد نترائج الدراسرة فري تعمريم التردريب عمرى أنشرطة "التوكاتسرو" اليابانيرة  -7
لجميررع المعممررين واإلداريررين بالمرردارس، باإلضررافة إلررى اتخرراذ اإلجررراءات الالزمررة لتعمرريم تنفيررذ تمررك 

 األنشطة عمى جميع التالميذ بالمدارس الحكومية والخاصة.

 فاهُم الذراسة :م
 Tokkatsu  (Japanese Tokkatsu Activities)أواًل : أنشطة "التوكاتسو" اليابانية   

( بأنيرا أنشرطة تتريح 01،  7102يتبنى الباحثان ما تبنترو وزارة التربيرة والتعمريم والتعمريم الفنري ) 
لموصررول إلررى تحقيررق  لممررتعمم ممارسررة العمررل الجمرراعي، وتنفيررذ الميررام فررى إطررار الفريررق، والتعرراون؛

األىداف المرجوة، والعمل عمى االرتقاء بشخصرية التمميرذ، ومسرتوى أدائرو فرى الحيراة بوجرو عرام، كمرا 
تعمق تمك األنشطة لردى التمميرذ الشرعور برالوالء واالنتمراء لممدرسرة والبيئرة والروطن، وبرذلك تسرتيدف 

بدنيرة مرن خرالل الحيراة الصرفية والحيراة تطوير قدرات التالميذ المعرفيرة وييرر المعرفيرة "الشخصرية" وال
 المدرسية خارج نطاق الحصص المدرسية التقميدية.

  Constructive Thinking ثانيًا : التفكير البنائي    
بأنررو تعامررل الفرررد ( لمتفكيررر البنررائي 76، 7102يتبنررى الباحثرران تعريررف إبررراىيم السرريد إسررماعيل )

نشاط والفعل فى مواجية التحديات الخارجية، والتوجو العقالني اإليجابي مع مشاعره، واالعتماد عمى ال
 المنطقي فى إدراك الظواىر واألحداث وفى التعامل مع األشخاص. 

   Psychological  Hardiness  ثالثًا : الصالبة النفسية  

( بأنيررا اعتقرراد عررام لرردى الفرررد فررى 06، 7117يتبنررى الباحثرران مررا تبنرراه عمرراد محمررد مخيمررر )
ميتو وقدرتو عمى استخدام كل المصادر النفسية والبيئية المتاحة؛ كى يدرك ويواجو بفاعميرة أحرداث فاع

 الحياة الضايطة.
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  إطار نظرٌ ودراسات سابدقة
 أوالً : أنشطة "التىكاتسى" الُابانُة    

 جررذبت الشخصررية اليابانيررة األنظررار إلييررا لمررا تتمتررع بررو مررن خصررال إيجابيررة، منيررا : األدب الجررم
والدفء اإلنساني، المزاوجة بين التقنيرة والتقاليرد األصريمة، والسرعادة، والقناعرة، والثقافرة ، واالسرتقرار، 

 (.42، 7112والتدين، واتقان العمل )عبدالمطيف محمد خميفة، 
كما جذب نظام التعميم الياباني أنظار الميتمين بتطروير التعمريم لمرا برو مرن خصرائص إيجابيرة عديردة، 

 (:52-52، 7112ى : عبدالمطيف محمد خميفة، أىميا )ف
روح الجماعة والعمل الجماعي والنظام والمسئولية : حيث يركز النظام الياباني لمتعميم عمى تنميرة  -0

الشعور بالجماعة والمسئولية لردى التالميرذ تجراه المجتمرع بادًئرا بالبيئرة المدرسرية المحيطرة بيرم، 
م التمميذ عند نيايرة اليروم الدراسري بكرنس وتنظيرف القاعرات فمن الشائع فى المدارس اليابانية قيا

الدراسررية، بررل ويسررل دورات الميرراه وجمررع أوراق الشررجر المتسرراقط فررى فنرراء المدرسررة، وكثيرررًا مررا 
ينضم إلييم المدرسون فى أوقات معينة إلجراء نظافة عامة سواء لممدرسة أو لألماكن العامة مثل 

 المرافق العامة والشواطئ.

واالجتياد أىم من الموىبة والذكاء : حيث يؤمن اليابانيون بأن النجاح بل والتفروق يمكرن أن  الجد -7
 يتحقق باالجتياد وبذل الجيد، وليس بالذكاء فقط.

الكم المعرفي وثقل العبء الدراسي : فترة الدراسة )عدد األيام الدراسية وعدد السراعات فرى السرنة(  -1
دأ اليروم الدراسري عرادة مرن السراعة الثامنرة صرباًحا حترى أطول مقارنرة برأي دولرة أخررى، حيرث يبر

السرراعة الرابعررة تقريًبررا، فالعطمررة الصرريفية ال تزيررد عمررى أربعررين يوًمررا. ويقررال أن مسررتوى التمميررذ 
الياباني فى سن الثانية عشرة يعادل مستوى الطالب فى سن الخامسة عشرة فرى الردول المتقدمرة، 

 يم فى اليابان.وىذا يدل عمى الرقى النوعي لمتعم

الحماس الشديد مرن المتعممرين وأوليراء األمرور لمتعمريم وارتفراع المكانرة المرموقرة لممعمرم : ويرجرع  -5
ذلك إلى طبيعة الشخصية اليابانية التي تبحث عن الجديرد دائًمرا، وريبرتيم فرى اسرتقبال كثيرر مرن 

د األخالقيررة وأىميررة العمررم الثقافررات المختمفررة. حيررث يقرروم النظررام االجتمرراعي اليابرراني عمررى القواعرر
 والمعرفة والجد فى طمبيما والعمل الشاق.

وُيطمق عمى األنشطة التربوية التري تطبقيرا المردارس فرى اليابران مصرطمح "التوكاتسرو"، وىرى تركرز 
عمررى توسرريع فكرررة أنشررطة المناقشررة حيررث يمكررن لممتعممررين وضررع أفكررارىم معررًا بشرركل تعرراوني، وتنميررة 

وقف إيجابي تجاه العالقرات الشخصرية، وتعميرق التفكيرر فرى كيفيرة العريش بشركل قدراتيم عمى تشكيل م
جماعي مع اءخرين، وتعزيز قدرة كل متعمم عمى بذل قصرارى جيرده لمتعراون، بحيرث يصربح مرا تعممروه 
جزًءا من طبيعتيم، وىرو أمرر يمكرنيم االسرتفادة منرو بشركل كامرل فرى المسرتقبل. كمرا تقروم عمرى تنميرة 
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ماعة والمسئولية لدى المتعممين تجاه المجتمع والبيئة المدرسية المحيطة وتحقيرق التنميرة الشعور بالج
المتوازنررة بررين الجوانررب االجتماعيررة والعاطفيررة لممررتعمم والجوانررب األكاديميررة، باإلضررافة إلررى تنميررة روح 

)فر  بشررى التعاون وميارات التعامل مع اءخررين، مرن أجرل إعرداد شخصرية إنسرانية متزنرة ومتكاممرة 
 (.154-155، 7102منقريوس، 

، المتعممررين" مررن خررالل العمررل الجمرراعي بررين لممررتعمميعنررى مصررطمح "التوكاتسررو" "التنميررة الشرراممة و 
أربع فوائد أساسية لتطبيق ىذا النظام وىى: الحد من التمييز داخرل المدرسرة مرن خرالل التعراون وتوجد 

 وارتبراطمطفرل، وتنميرة العالقرات الحسرنة برين األطفرال، في حل المشكالت، وتحسين المستوى الدراسري ل
الطفل بالمدرسة، وزيادة الريبة فري الرتعمم، والتري مرن شرأنيا النيروض برالمجتمع، باإلضرافة إلرى زيرادة 

 (.7102)وزارة التربية والتعميم والتعميم الفنى،  احترام الذات والثقة بالنفس
نشرراء ومررن إحرردى خصررائص أنشررطة "التوكاتسررو" اليابان يررة أنيررا جررزء مررن تعمرريم الشررخص الشررامل وا 

مجتمررع صررف متعرراون،  كمررا أنيررا بالنسرربة لممعمررم ُتعررد وسرريمة لتطرروير الشخصررية، وكررذلك وسرريمة إلدارة 
(. حيررث تعررد أنشررطة التوكاتسررو اليابانيررة نشرراطات 5، 7107الصررف بشرركل فعررال )ريوكررو تسونيوشررى، 

والجسررم وتشررجع التميررز والمشرراركة فررى المجموعررة جماعيررة فعالررة تيرردف إلررى التطررور المترروازن لمعقررل 
يجابي لتحسين الحياة المدرسية والعالقات الشخصرية، وبرنفس الوقرت  والمساعدة فى بناء سموك نشط وا 

 (.2، 7102تعمق سموك كل طفل تجاه الحياة والقدرة عمى بذل قصارى جيده )ىبو ىاشم محمد، 
بأنفسريم؛ حيرث يخصرص عردد مرن الردروس لتعمريم كما توفر "التوكاتسو" أنشطة تعزز ثقرة الطرالب 

التالميررذ كيفيررة تنظيررف الفصررل ويسررل اليرردين ومشرراركتيم وتعرراونيم فررى الحفرراظ عمررى نظافررة المدرسررة، 
باإلضافة إلى أنشطة التربية الغذائية، وتصميم أنشطة وتحديرد كيفيرة تنفيرذىا، كمرا يرتم عقرد اجتماعرات 

مررن أجررل وضررع خطررط العمررل والقواعررد لتحقيررق كثيررر مررن  فررى كررل صررباح ونيايررة اليرروم الدراسرري، وذلررك
االسررتمتاع بالعمررل واألنشررطة المدرسررية، ومررن بررين األنشررطة يوجررد عنررد مرردخل المبنررى المدرسرري أرفررف 
خشبية يوجد عمييا أحذية رياضية، حيث ال بد أن يخمرع التالميرذ أحرذيتيم العاديرة وارترداء تمرك األحذيرة 

 (.7102ود حامد ، النظيفة داخل المدرسة )ىناء محم
( أن "التوكاتسرررو" ىرررو نررروع مرررن األنشرررطة 502-506، 7102كمرررا ترررذكر شررريماء بخيرررت بخيرررت )

التربوية التى تطبقيا اليابان فى مدارسيا فى جميع مواحل التعميم مرا قبرل الجرامعي، وتقروم عمرى تنميرة 
لبيئة المدرسية المحيطة بيم الشعور بالجماعة والمسئولية لدى التالميذ والطالب تجاه المجتمع، بادئًا با

والمحافظررة عمررى المبرراني الدراسررية واألدوات التعميميررة واألثرراث المدرسرري وييررر ذلررك، كمررا تترريح لمتالميررذ 
ممارسة العمل الجماعي وتحديد األدوار، وتنفيرذ الردور المكمرف برو كرل تمميرذ فرى الفريرق، والتعراون مرع 

تيدف إلى بناء الشخصية، واالنتمراء، واالعترزاز بالرذات، زمالئو لموصول إلى األىداف المراد تحقيقيا، و 
 والتفكير.
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وتركز أنشطة "التوكاتسو" عمى ترسريخ بعرض المفراىيم لردى التالميرذ، منيرا ، العالقرات االنسرانية : 
من خالل تنشئة أفراد أقوياء يعممون عمى حل مختمف مشكالت الحياة بأنفسيم، وتعميرق العالقرات برين 

نشراء عالقرات انسرانية طيبرة  )فر   التالميذ وبينيم وبين معممييم، وممارسة األنشطة فى جماعرات، وا 
 (.154-155، 7102بشرى منقريوس، 

( أن أبررز المفراىيم التري تنمرى فرى شخصرية 574-575، 7102كما تذكر شريماء بخيرت بخيرت )
دى الطفرل انتمراء إلرى الطفل المصري داخل المدارس المصرية اليابانية، مفيوم االنتمراء : برأن يكرون لر

مجموعة األطفال المتواجدين معو داخل قاعة الصرف ثرم مدرسرتو ثرم الحرى ثرم المدينرة ثرم االنتمراء إلرى 
البمررد. ومفيرروم الجماعررة : ويتكررون لرردى الطفررل مررن خررالل العمررل الجمرراعي. ومفيرروم التعرراون : والررذى 

االنسررانية : وتتمثررل فررى تعميررق يظيررر فررى المحافظررة عمررى القواعررد واحترررام حقرروق الغيررر. والعالقررات 
العالقررات بررين األطفررال وتكرروين عالقررات طيبررة بررين األطفررال ومعممررييم، والعمررل عمررى تعمررم القرردرة عمررى 
المنافسات الحرة النبيمة من أجل الحفراظ عمرى ىرذه العالقرات. والوقرت : حيرث يرتعمم الطفرل احتررام قيمرة 

واالنتيرراء منررو. والنظافررة : وتعنررى تعزيررز السررموكيات الوقررت، وااللتررزام بررالفترات المحررددة لبرردء النشرراط 
المتمثمة فى المحافظة عمى نظافة المكان والنظافرة العامرة. والصرحة البدنيرة : مرن خرالل تنشرئة أطفرال 
لرردييم القرردرة عمررى ممارسررة األنشررطة الحركيررة فررى جماعررات بالتعرراون مررع أصرردقائيم. وتحقيررق الررذات : 

مكانرراتيم الخاصررة ويمتمكررون ممررال ويتمثررل فررى تنشررئة أطفررال لرردييم ا لقرردرة عمررى اكتشرراف مميررزاتيم وا 
 وأىداف لتحسين الحاضر.

كما تركز أنشطة "التوكاتسو" بالمدرسة االبتدائية عمى بناء عالقات شخصية مريوبرة؛ حيرث يسراىم 
ًكا كل عضو فى المجموعة فى تحسين الحياة المدرسية، وتنمى ىذه األنشطة أسموًبا حياتًيا صحًيا وسمو 

إيجابًيا وفعااًل لحل المشكالت. ومن محتويات نشراطات الصرف : حرل المشراكل فرى الصرف أو المدرسرة، 
وتشرركيل أعمررال الصررف، وتبررادل األدوار، وتطرروير جميررع أنررواع النشرراطات الجماعيررة الصررفية، وتشرركيل 

بناء عالقرات موقف تجاه الحياة بطموحات كبيرة وأىداف محددة، وتكوين عادات يومية أساسية جيدة، و 
شخصية مريوبة، وفيرم معنرى تبرادل األدوار فيمرا يخرص التنظيرف وواجبرات الصرف األخررى، واسرتخدام 
المكتبررة المدرسررية، وتكرروين عررادات يوميررة صررحية وسررميمة مررن النرراحيتين العقميررة والجسرردية، ويررداء 

عمرى تكروين  مدرسري مغرذ، وتشركيل عرادات أكرل جيردة. كمرا تعمرل نشراطات الصرف بالمدرسرة اإلعداديرة
عالقرات شخصرية مريوبررة مرن خرالل نشرراطات الصرف، حيرث يجررب لعرب دور فرى وضررع طررق لتحسررين 
يجررابي لحرل المشرراكل وألسررموب حيراة صررحى. وتحترروى  حيراة الصررف والمدرسرة، وتطرروير سررموك عممري وا 
أنشررطة "التوكاتسررو" لممدرسررة اإلعداديررة عمررى نشرراطات جماعيررة فعالررة تسرراىم فررى جعررل حيرراة الصررف 

رسة أكثر إرضاًء وقدرة عمى حرل المشراكل المتعرددة التري تواجرو الطرالب. ومرن محتويرات نشراطات والمد
الصف : حل المشراكل المتعمقرة بحيراة الصرف والمدرسرة، وتنظريم مجموعرات عمرل فرى الصرف، وتحديرد 

تررام األدوار، وتحسين النشاطات الجماعية المدرسية المتعرددة، والتعامرل مرع تبعرات المراىقرة، وفيرم واح
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اختالف الشخصيات، والشعور بأىمية كون المرء عضًوا فى المجتمع، وبناء عالقات تفاىم وتعاون بين 
الصبيان والبنات، وتطروير عالقرات شخصرية جيردة، وفيرم أىميرة النشراطات التطوعيرة والمشراركة فييرا، 

لناجمرة عرن النضرج وتطوير عادات يومية صحية وممنة لكرل مرن الجسرم والعقرل، والترأقمم مرع التغيررات ا
الجنسي، وتطروير عرادات يذائيرة جيردة، وفيرم قيمرة الدراسرة والعمرل، وتطروير عرادات دراسرية إيجابيرة، 
واالستفادة من مكتبة المدرسة، والتفكير ممًيا بالتعميم المناسب فى المراحل المقبمة، وتطوير وجيرة نظرر 

وية، والتخطيط لممستقبل )ريوكرو تسونيوشرى، مريوبة حول العمل، والتفكير بكيفية اختيار المدرسة الثان
7107 ،2.) 

يتضررح ممررا سرربق أن اليرردف الرئيسرري مررن أنشررطة "التوكاتسررو" اليابانيررة ىررو مسرراعدة المررتعمم عمررى 
التفاعل مرع بيئترو ومجتمعرو مرن خرالل اكسرابو الميرارات الحياتيرة والقريم االخالقيرة؛ ألن طبيعرة العصرر 

ن مقومات الحياة العممية، مما يستمزم االىتمام ب عداد المتعمم القرادر الحالي تتطمب أن يتمكن المتعمم م
عمررى مواجيررة مشرركالتو الحياتيررة، والتفكيررر، والتخطرريط، وتوظيررف المعمومررات فررى التفاعررل مررع متغيرررات 

 (.027، 7171العصر)فاطمة عبد السالم أبو الحديد ، 
 (: 07 -5، 7107وتتضمن التوكاتسو أنشطة متنوعة، أىميا)ريوكو تسونيوشى، 

أنشطة الغرفة الصفية : تعد نقاشات الصف مرن أىرم عناصرر نشراطات الصرف، فيري تشرجع عمرى  -0
التواصل بين أعضاء الصف وتقوم ببناء مجتمع الصف، وفى نفس الوقرت تمرنح كرل تمميرذ فرصرة 
 لتنسيق النقاشات والعمل معا فى مجموعات متعاونة والتصرف بشكل مستقل نوعا ما عن االساتذة
فررى حررين يقرروم التمميررذ بالتعرراون مررع أقرانررو، ومررن المفررروض عمررى كررل تمميررذ المشرراركة، حيررث أن 
األنشررطة مضرربوطة بشرركل يترريح حتررى ألكثررر التالميررذ خجرراًل العمررل بشرركل فعررال كمراقررب أو منسررق 
لنقاشات الصف، وىذا يختمف عن اختيار التالميذ الرذين يمكرن االعتمراد عمرييم فقرط لمقيرام برأدوار 

ادة، واليدف ىو أن يرتمكن كرل طفرل مرن أن يصربح عضرًوا فعرااًل فرى المجتمرع الحًقرا، وخاصرًة القي
 أولئك الذين ال يجيدون التواصل والتعاون وتسمم القيادة.  

مسررئوليات الصررف : حيررث يفترررض عمررى التالميررذ المشرراركة فررى تحمررل العديررد مررن المسررئوليات  -7
جرد نشراطات تعرد واجبرات روتينيرة مثرل تنظيرف الضرورية لبناء مجتمع الصف والمدرسة. حيث تو 

يرفة الصف والساحات المدرسية، وحمل أوعية الطعرام، وتقرديم وجبرة الغرداء، حيرث يتشرارك فييرا 
التالميذ باعتبارىا مشروع تعاوني حيث يتم القيام بيا فى مجموعرات صرغيرة، كمرا ان ىنراك تالميرذ 

الواجبات ليتمكن كل تمميرذ مرن تجربرة جميرع  يتقمدون منسق الصف لذلك اليوم، ويتم تغيير جدول
الواجبررات الصررفية، ولكررى يسرراىم الجميررع فررى إدارة الصررف، كمررا أن ىنرراك نشرراطات المجموعررات 
الصغيرة التي يمكن لمتمميذ االختيار منيا وىو ما يعطيرو اسرتقاللية أكثرر، ومرن أمثمرة ذلرك العنايرة 

 بكتب الصف أو االىتمام بحيوان الصف األليف.
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ة الصف : وىى أنشطة مرتبطرة بر دارة الصرف وىرى تحفرز التالميرذ عمرى اكتسراب أنمراط سرموك ادار  -1
محددة كاالنضباط والترتيب والريبة فى التغمب عمرى كرراىيتيم لربعض األطعمرة، ومسراعدة التالميرذ 
الذين يعانون من خجل أو عنف مفرط. العامل المشترك الذى يجمع تمك األنشطة ىو التركيز عمى 

 التواصل مع الغير وتشجيع الريبة فى التعاون النابع من الذات. عالقات
أنشطة مجمرس التالميرذ : وىرى أنشرطة مرتبطرة بتشركيل مجرالس التالميرذ وادارتيرا والتخطريط ليرا،  -5

 والتبادل الثقافي التى تقوم عمى مختمف الجماعات والفئات العمرية.
حسرراس بررالوالء واالنتمرراء والتكافررل نحررو المناسربات المدرسررية : وىررى أنشررطة تعمررل عمررى تنميرة اال -4

يقروم بيرا  ةاالخرين، واالحساس بالعمل لتحقيق المصمحة العامة، وذلك عن طريرق أنشرطة تطبيقير
 التالميذ وفق المرحمة الدراسية.

 ( أن من بين أنشطة التوكاتسو: 061- 042، 7102وتذكر فاطمة محمد البينساوى )
اعدة المتعممررين عمررى المسرراىمة فررى تطرروير الحيرراة نشرراطات مجمررس الصررف التررى تيرردف إلررى مسرر -0

المدرسية، وتحفيزىم عمى مواجية التحديات المختمفرة معرًا وتنفيرذ أفكرارىم، باإلضرافة إلرى التفاعرل 
 والتعاون بين مجموعات ذات أعمار مختمفة، والعمل مًعا فى فعاليات المدرسة. 

وتشرجيع تميرز األفرراد، واكتسراب الطرالب نشاطات النوادي التى تيدف إلى تشكيل عالقات إيجابيرة  -7
لسموك إيجابي ومتحمس لمتعاون لممساىمة فى تحسين النادي الذين ينتمرون إليرو، والتعراون برين 
المتعممين فى مختمف االعمار والصفوف الذين لدييم نفس االىتمامات، وادارة النادي، واالستمتاع 

 ن. بنشاطات النادي، وانتاج وعرض النتائج عمى اءخري
أنشطة مدرسية متعمقرة بالصرحة والسرالمة والتربيرة الرياضرية، والررحالت المدرسرية الترى تعرضريم  -1

 لمطبيعة والثقافة من خالل وضع الطالب فى بيئة مختمفة عن ظروفيم المعيشية العادية. 
ة فاعميات متعمقة بالعمل والخدمة االجتماعية التطوعية التي تعطى المتعممين الفرصرة لتجربرة قيمر -5

العمرررل والسرررعادة فرررى انتررراج األشرررياء، والفرصرررة لتنميرررة روح المسررراىمة فرررى الخدمرررة االجتماعيرررة 
 التطوعية.

 7102وتعتمد أنشطة التوكاتسو عمى مجموعة من األسس منيا)وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني، 
 ،07 :) 

م المعرارف والمفراىيم حترى لم يعد دور المعمرم مجررد تعمري :ل دور المعمم من مدرس إلى مِيسروتح -0
ولكررن تحررول دوره إلررى تسررييل وتيسررير الررتعمم  مررن الوصررول إلررى إجابررة صررحيحة، المررتعمميررتمكن 

الفررد أو المجموعرة  مرن خرالل التجربرة والخطرأ فري بيئرةوتنمية المشاعر لدى التالميذ االجتماعي 
 .الصغيرة أو الفصل بالكامل

األكثررر مالءمررة لمتالميررذ لتطرروير تمررع الصررغير المج المدرسررةتعررد : المدرسررة ىرري مجتمررع صررغير -7
الشخصية واالجتماعية الالزمة عندما يدخمون العالم الحقيقي، حيث يقضي التالميذ وقتًرا يم ميارات
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أسرراس التوكاتسررو ألنيررا تتطمررب مررن  الفصررل الدراسرري، وىررذه الحيرراة الجماعيررة ىرري كبيرررًا مًعررا فرري
 .بالنظام االلتزامارسة القيادة والتدريب عمييا وكذلك مشاركة الميام، ووضع القواعد، ومم التالميذ

عند ممارسة أنشطة التوكاتسو يبذل التالميذ قصرارى جيردىم،  :بذل أقصى جيد والشعور باإلنجاز -1
يمكرن أن تتجراوز الختيرار الغايرات واألىرداف المناسربة والتري  يقوم المعممرون بتوجيرو التالميرذكما 

عمى تحقيق نجاحات متوالية، مما يعمق لدييم الريبة فى التحردي، قمياًل قدراتيم، وذلك لتشجيعيم 
 فضاًل عن الشعور باإلنجاز بعد تحقيق األىداف. 

اتاحة الفرصة لمتالميذ لتنمية قدرتيم عمى حل المشكالت،  يتعين عمى المعمم :ثقة أكبر في التمميذ -5
، األمرر م مرن خرالل العمرلبأنفسريم؛ ممرا يسرمح ليرم برالتعم بحيث يتعممون اختيرار الحرل المناسرب

فررى قرردرتيم عمررى تجرراوز مررا يتعرضررون لررو مررن مشرركالت خررارج  الررذي يكسرربيم مزًيرردا مررن الثقررة
 .المدرسة

يقرروم التالميررذ بمراجعررة ومناقشررة السررموكيات الناتجررة عررن المشرراركة فرري أنشررطة  :ذاتيالرر تقيرريم ال -4
عمميرة تجعميرم يرذكرون مرا وفصرميم، ىرذه ال شاركة في أنشرطة مجموعراتيممال ، وكذلك"التوكاتسو"

حيرث يعرد التقيريم الرذاتي تحسين أدائيم في التجربة القادمة،  قرروه في وقت سابق أو العمل عمى
 وسيمة لتطوير قدراتيم.

وتتحرررردد أدوار المعمررررم فررررى  أنشررررطة التوكاتسررررو بالمدرسررررة االبتدائيررررة فررررى ثررررالث مراحررررل)ريوكو 
 (:01-2، 7107تسونيوشى، 

ية  )الصرف األول والثراني(: يجرب عمرى المعمرم جعرل حيراة الصرف والمدرسرة المرحمة األولى المبدئ -0
ينية وممتعة من خالل تمكين التالميذ مرن دعرم بعضريم والوثروق ببعضريم الربعض، ففري أنشرطة 
النقاش يقوم المعمم فى البداية بأخذ زمام األمور ثم يقوم شيئًا فشيئًا بتحويرل المسرئولية لمتالميرذ، 

قررادرين عمررى صررنع قرررارات ضررمن المجموعررة مررن خررالل االسررتماع الررى أفكررار  حترى يصرربح التالميررذ
اءخرين والتعبير عن أفكارىم الشخصية، وفى أنشطة مسئوليات الصف يجب البردء بتبرادل االدوار 
ألداء الواجبات الموكمة يجب تشجيعيم تدريجيا عمى ايجاد طرق لجعرل األنشرطة خالقرة مرن خرالل 

عض فررى مجموعررات صررغيرة. وفررى نشرراطات التجمررع فررى البدايررة يقرروم مسرراعدة الطررالب بعضرريم الررب
المعمررم بالقيررادة لجعررل نشرراطات التجمررع أكثررر متعررة، حيررث يختررار التالميررذ محتويررات النشرراطات 

 ويقسمون الميام البسيطة ويحضرونيا ليتمكن الجميع من االستمتاع مع زمالء الصف.
ع(: يجرب عمرى المعمرم جعرل الحيراة الصرفية ممتعرة المرحمة الثانية المتوسطة )الصف الثالث والرابر -7

من خالل التعاون، ففي أنشطة المناقشة يقوم التالميذ بالتخطيط تحت اشراف المعمم، ويرتم توزيرع 
وتردوير األدوار المختمفررة، ويجرب أن يحظررى عردد أكبررر مرن التالميررذ بفرصرة اسررتالم دور المنسررق، 

عية باألخذ والعطاء. وفى مسرئوليات الصرف يجرب ويجب مساعدتيم عمى تعمم صنع القرارات الجما
عمى المعمم تشجيع التالميذ عمى تقسيم وجمع المسئوليات المتعددة لتحويميا إلى مسئوليات صف 
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تتطمررب مبررادرات مررن التالميررذ، ويقرروم التالميررذ بجعررل حيرراة الصررف أكثررر متعررة باسررتخدام أفكررارىم 
تأكرد مرن أنيرم يقومرون برالتخطيط لنشراطات الشخصية. وفى نشاطات التجمع يجرب عمرى المعمرم ال

متعددة ذات معنى واالستفادة من تجاربيم السرابقة ومرن ابرداعيم، حيرث يجرب التأكرد مرن مشراركة 
أكبررر عرردد ممكررن مررن التالميررذ فررى التخطرريط واالدارة والتحضررير ليتمكنرروا مررن التعرراون مررع بعضرريم 

 وجعل نشاطات التجمع ممتعة.
لصف الخامس والسادس(: يجب عمى المعمم جعرل نشراطات الصرف ممتعرة المرحمة الثالثة العميا )ا -1

بالتعرف عمرى بعرض ومسراعدة بعضريم الربعض. ففري المناقشرة يقروم التالميرذ برالتخطيط مرع قيرام 
المعمررم بتقررديم االقتراحررات، حيررث يجررب تشررجيعيم عمررى تبررادل األدوار لمعررب أدوار مختمفررة، فيجررب 

وتنسيق الحوار، ويوسع التالميذ اىتماماتيم لتشمل النشراطات  تشجيع مبادرة التمميذ لجمع األفكار
المدرسية وتعمم تبادل اءراء بشكل بناء، ويجب مساعدتيم عمى جعل حياة الصرف والمدرسرة أكثرر 
متعة باالستفادة من قرارات جماعيرة تعكرس اءراء المتعرددة. وفرى المسرئوليات الصرفية يجرب عمرى 

المسئوليات واالستمرار بذلك بحيث يستطيعون استغالل نقاط قوتيم  المعمم تمكين التالميذ من تقمد
إلررى أقصررى الحرردود، حيررث يجررب التشررجيع عمررى النشرراطات الترري تشررجع التالميررذ عمررى أن يكونرروا 
فريرردين ومبرردعين بمررا يتناسررب مررع مرررحمتيم المدرسررية. وفررى نشرراطات التجمررع يجررب جعررل حيرراة 

ة مررن مجمررس التالميررذ والنرروادي، وجعررل نشرراطات الصررف أكثررر ينررى باسررتخدام الخبرررات المكتسررب
ظيار النقاط الجيدة لدى الجميرع،  التجمع أكثر ابداًعا من خالل الثقة المتبادلة ومناقشة األمور، وا 

عادة التفكير بالنشاطات.  وا 
( أن مرن أدوار المعمرم فرى أنشرطة "التوكاتسرو" 042، 7102وتذكر فاطمة محمد البينساوى )

د الطرالب عمرى بنراء عالقرات إيجابيرة مرع بعضريم، وجعرل حيراة الصرف أكثرر تنظيم نشاطات تسراع
إرضاًء، وتشجيع الطالب عمى التمتع بسموك إيجابي تجاه الحيراة اليوميرة والرتعمم، والتعراون لجعرل 
حياة الصف أكثرر ارضراًء، وتنظريم نشراطات تشرجع الطرالب ليبرذلوا جيردىم لمواجيرة المشراكل فرى 

ستيم، ومساعدة الطالب لبنراء عالقرات مبنيرة عمرى الثقرة والردعم المتبرادل، الحياة اليومية وفى درا
وجعرررل حيررراة الصرررف والمدرسرررة أكثرررر ينرررى ورضرررا، وتنظررريم نشررراطات تشرررجع الطرررالب، وتجعميرررم 

 يتحمسون لبذل أفضل ما عندىم لمتعامل مع الحياة اليومية ودراستيم.  
رس إلرى ميسرر، فمرن يكرون مجررد ومع تطبيق أنشرطة "التوكاتسرو" يتحرول دور المعمرم مرن مرد

تعميم المعارف والمفاىيم الصحيحة حتى يتمكن التالميذ من الوصول إلى االجابة الصحيحة، ولكرن 
دوره تسررييل الررتعمم االجتمرراعي لمتمميررذ مررن خررالل التجربررة والخطررأ فررى بيئررة الفرررد أو المجموعررة 

ة عمى مجموعة من األسس لألنشطة الصغيرة أو الفصل بالكامل، وتعتمد التجربة المصرية الياباني
الخاصررة بالتوكاتسررو والتررى تررتمخص فررى أن الفصررل والمدرسررة يتحرروالن إلررى مجتمررع صررغير مالئررم 
لتطوير المتعمم حتى يتمكن من الخروج لمعالم الحقيقي، وبذل أقصى جيد والشعور باإلنجاز، وثقة 
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عمى برذل الجيرد والشرعور باإلنجراز، أكثر فى المتعمم، ال ثواب وال عقاب ولكن تقييم ذاتي، وتعتمد 
وتعطرى ثقررة أكبررر فررى التمميررذ، وتعتمررد عمررى التقيرريم الررذاتي  )دليررل األنشررطة الخاصررة بالتوكاتسررو، 

7102.) 
( أن أدوار المعمررم الترري يقرروم بيررا فررى أنشررطة 502-502، 7102وتررذكر شرريماء بخيررت بخيررت )

والمدرسرة وتتطررق لممشركالت المختمفرة "التوكاتسو"، تتمثل فى :  تنظريم نشراطات تحسرن حيراة الصرف 
التي يواجييا األطفال، وتنظيم مجموعات الصف ومشاركة المسؤوليات، وتشجيع التفراىم والتعراون برين 
األطفال، وبناء عالقات انسانية ايجابية، ومراعاة واحترام فردية كل طفرل، وتشرجيع السرموكيات والعرادات 

والجسرردية، والتشررجيع عمررى المشرراركات التطوعيررة، وزيررادة الصررحية السررميمة مررن النرراحيتين العاطفيررة 
احساسرريم بالمسررئولية تجرراه المجتمررع، والتشررجيع عمررى التفكيررر المسررتقل بخيررارات المسررتقبل والتخطرريط 
لممستقبل، والحرص عمى التواصل مع المنزل وتقديم النصيحة، ووضرع خطرط مرنرة لألنشرطة تتفرق مرع 

 لطفل. حاجات الصف والمدرسة ومراحل تطور ا

وعمى الريم من األىمية التربوية ألنشطة "التوكاتسو" اليابانية؛ إال أنو يوجد عدد قميل من الدراسات 
 ,Komoto)التي اىتمت بالتعرف عمى تأثيرىرا عمرى المتعممرين واحتياجاتيرا التدريبيرة، ومنيرا ودراسرة 

جتماعيررة والوجدانيررة لرردى التررى توصررمت إلررى فاعميررة أنشررطة "التوكاتسررو" فررى رفررع الكفرراءة اال (2015
( التري سرعت لمتعررف عمرى ترأثير تصرور مقتررح لمرنيج الدراسرات 7102التالميذ. ودراسرة ىبرو ىاشرم )

االجتماعيررة عمررى أنشررطة "التوكاتسررو" اليابانيررة عمررى تنميررة بعررض القرريم األخالقيررة )النظافررة، النظررام، 
( تمميذًا بالصفوف الثالثرة 71الدراسة من )المسئولية، االنتماء، والتعاون( لدى التالميذ، وتكونت عينة 

األولى بالمرحمة االبتدائية، تم وضعيم فى مجموعة واحدة تجريبيرة، وتوصرمت الدراسرة إلرى وجرود ترأثير 
كبير لمتصور المقترح لمنيج عمى تنمية بعض القيم االخالقيرة )النظافرة، النظرام، المسرئولية، االنتمراء، 

( الترري اسررتيدفت التعرررف عمررى 7102شررعالن وفاطمررة سررامى نرراجى )والتعرراون(. ودراسررة السرريد محمررد 
االحتياجرات التدريبيرة الخاصرة بأنشرطة "التوكاتسرو" اليابانيرة الالزمرة لمعممرات ريراض األطفرال ومعممرري 

( معمًمرا ومعممرة، وتوصرمت 17الصفوف الثالثة األولى بالمرحمة االبتدائية، وتكونت عينة الدراسة مرن )
دارة الصررف،  الدراسررة إلررى وجررود احتياجررات تدريبيررة فررى محرراور مختمفررة )المطعررم، المطرربخ، التفاعررل وا 

األنشررطة الصررفية، األنشررطة الحركيررة، المكتبررة، الرسررم، الوسررائل التعميميررة، عرررض القصررص، التعامررل 
والتواصل مع اءخرين، القياس والتقويم، اسرتراتيجيات التردريس، النظافرة، األمرن والسرالمة، اإلدارة( فرى 

التررري توصرررمت إلرررى فعاليرررة دمرررج أنشرررطة  (Kusanagi, 2019)وء التجربرررة اليابانيرررة. ودراسرررة ضررر
"التوكاتسو" فى المناىج الدراسية عمرى تنميرة الميرارات االجتماعيرة وميرارات المواطنرة والعمرل التعراوني 

وحردة  ( التري اسرتيدفت استقصراء فاعميرة7171لدى التالميذ. ودراسة فاطمة عبد السالم أبرو الحديرد )
مقترحة فى القياس قائمة عمى أنشطة "التوكاتسو" اليابانية فى تنمية الميرارات الحياتيرة الرياضرية لردى 

( تمميرذًا بالصرف الرابرع االبتردائي ترم تقسريميم إلرى مجمروعتين 20التالميذ، وتكونت عينة الدراسة من )
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القائمة عمرى أنشرطة "التوكاتسرو" تجريبية وضابطة، وتوصمت الدراسة إلى أن استخدام الوحدة المقترحة 
اليابانيررة تحقررق فاعميررة كبيرررة فررى تنميررة الميررارات الحياتيررة الرياضررية )حررل المشرركالت، التفكيررر الناقررد، 

 التخطيط، والثقة بالنفس(.
ا : التفكري البنائٍ

ً
   ثانُ

 Cognitive Experientialفى ضوء النظرية المعرفية الخبراتية الذاتية  Epsteinيرى ابستاين 

Self Theory (CEST)  أن سررموك الفرررد يتوجررو مررن خررالل ثالثررة أنظمررة، األول : النظررام المنطقرري
Rational System  ويرتبط بالمستوى الرواعي لمتفكيرر وينشرط عمرى نحرو قصردي إرادي، ومرن أىرم :

ئي : الذى يوصرف بأنرو تمقرا Experiential Systemوالنظام الخبراتى   .سماتو البطء فى االستجابة
ينشررأ مررن تررراكم الخبرررات الترري سرربق أن مررر بيررا الفرررد فررى حياتررو، ويكررون سررموك الفرررد نتيجررة لخبراتررو 

: الذى يرتبط بالجانب الالشعوري من الشخصية.  Association Systemالماضية. والنظام الترابطي 
لفررد عمرى الرتعمم ممرا ويعد التفكير البنائي أحد مؤشرات النظام الخبراتى لمفرد الذى يعبر عن مدى قدرة ا

(. 21، 7105اكتسبو من الخبرات التي سبق أن مر بيرا فرى الماضري )فرى : خميرل إبرراىيم الحرويجى، 
ويرررى بعررض البرراحثين أن مفيرروم التفكيررر البنررائي نشررأ نتيجررة الرردمج بررين مفيررومين ىمررا مفيرروم الررذكاء 

 & Ellis (Drach-Zahavy" ومفيوم األفكار الالعقالنية "إلليس Sternbergالعممي "لستيرنبرج" 

Somech, 1999, 970.) 

ويشير التفكير البنائي إلى إمكانيرة التفكيرر بطريقرة تسراعد عمرى حرل مشركالت الحيراة اليوميرة بأقرل 
(. كما يشير التفكير البنائي إلى مجموعة Katz & Epstein, 1991, 789قدر من الشعور بالضغط )

الفرد عند مواجية الظرروف الضرايطة، حيرث يمكرن الفررد مرن  من األفكار المعرفية التى توجو سموكيات
مراجعررة تفكيررره لتمبيررة متطمبررات المواقررف المختمفررة، ممررا يحّسررن برردوره مررن قدرتررو عمررى إدارة انفعاالتررو 

 (.Drach-Zahavy & Somech, 2002, 105والتكيف بشكل فّعال )

، أي  Experiential Intelligenceوُيعررد التفكيررر البنررائي شرركل مررن أشرركال الررذكاء الخبراتررى 
المعمومررات المكتسرربة مررن خررالل الخبرررة الترري تعكررس القرردرة عمررى التعامررل بشرركل فّعررال مررع المواقررف 

 : Inالمشكمة، من خالل استخدام أساليب التفكير المختمفة واستراتيجيات التكيف السموكي والعاطفي )

Giancola, 2003, 1316.) 

( أن التفكيررر البنررائي ُيعررد طريقررة 726، 7105فضررل ) ويررذكر ناصررر سرريد جمعررو، وأحمررد ثابررت
تمقائية لمتفكير تعبر عن مردى قردرة الفررد عمرى التعامرل مرع أحرداث ومشركالت الحيراة اليوميرة بطريقرة 
إيجابية وفّعالة، بما يزيرد مرن السرالمة النفسرية والجسرمية والعقميرة لرو، ويسراعد عمرى حرل المشركالت 

 اليومية بأقل جيد وتوتر ممكن.
فى ضوء ما سربق يتضرح أن التفكيرر البنرائي يتمثرل فرى إدارة االنفعراالت فرى المواقرف الضرايطة، 

 والتعامل اإليجابي مع المشكالت والتحديات. 
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ويتكون التفكير البنائي من ستة أبعاد أساسية منيا اإليجابي )عمى الفرد التمسك بيرا : المواجيرة 
سررمبى )عمررى الفرررد تجنبيررا : التفكيررر التصررنيفي، والتفكيررر الوجدانيررة، والمواجيررة السررموكية(، ومنيررا ال

الخرافرري، والتفكيررر الخفرري، والتفرراؤل السرراذج(، وىررذه األبعرراد تمتررزج معررًا لتكررون السررمة العامررة لمتفكيررر 
 ; Drach-Zahavy & Somech, 1999, 971-972)البنررائي، وىررذه األبعرراد ىررى كمررا يمررى 

Epstein, 2001, 9-11 ; Harris, 2002, 51-53 ; Kimbel, 2002, 11-14 ; 

Karmakar, 2007, 36-38)  : 
التفكيررر بطرررق تنررتج إلررى ميررل الفرررد إلررى  : وتشررير Emotional Copingالوجدانيررة  المواجيررة -0

، والمرونة فى التفكير التي تمكن من التعامل مع المواقف المحزنة بطريقرة ال مشاعر إيجابية قوية
والتعامرل مرع  ، ضغط وأاألفكار التي ينتج عنيا تأثير سمبي عن تنتج ضغط ال داعي لو، واالبتعاد 

المواقف المؤلمة بطريقة ال تنرتج ضرغط، والبعرد عرن اإلسرياب فري الحرديث عرن مصرائب الماضري، 
واالبتعاد عن القمق المفرط حول المسرتقبل، والنظرر إلرى المواقرف الضرايطة عمرى أنيرا تمثرل تحردًيا 

يث يتعامل معيا بدون توتر، وال يربط المواقف الحالية بسروء األداء أكثر من كونيا تمثل تيديًدا، ح
فررى المواقررف الماضررية، وال يأخررذ األشررياء بشرركل شخصرري، ولرريس لديررو حساسررية مفرطررة بشررأن 
الرفض. وتتضمن المواجية الوجدانيرة أربعرة أبعراد فرعيرة، ىرى : تقبرل الرذات، ويشرير إلرى االتجراه 

التعمرريم السررمبى، الررذى يتعمررق بتجنررب تعمرريم األحررداث الماضررية  اإليجررابي لمفرررد نحررو ذاتررو، وييرراب
السرريئة، وعرردم الحساسررية الررذى يتعمررق بالتسررامح وتحمررل الغمرروض والرررفض مررن اءخرررين، وييرراب 

 االسياب فى تفاصيل األحداث السمبية. 
: تشير إلى الميل إلى التفكير فى طرق تعرزز العمرل  Behavioral Copingالمواجية السموكية  -7

لفعررال مررن خررالل الشررعور بالتفرراؤل والحمرراس والثقررة بررأن األفعررال سرروف تكررون مررؤثرة، والميررل إلررى ا
التخطيط والتميل فى حل المشكالت، والتوصل إلى الحمول المقبولة لممشكالت، والبعرد عرن التركيرز 
 عمررى االخفاقررات والتركيررز عمررى العمررل لحررل المشرركالت، والبعررد عررن معاقبررة الررذات أو اءخرررين عمررى
األخطاء بل التركيز عمى كيفية تصحيحيا. وتتضمن المواجية السموكية ثالثة أبعاد فرعية ، ىري : 
التفكير اإليجابي الذى يظير فى الشعور بالتفاؤل والحيوية والطمأنينرة فرى األداء، والتوجرو العممري 

مثرل فرى مراقبرة الذى يتمثل فى التركيرز عمرى األفعرال واألداءات برداًل مرن الشركوى، والروعى الرذى يت
 جوانب األداء والسعي لتصحيح ما بو من أخطاء.

ىمرررال الحمرررول  Categorical Thinkingالتفكيرررر التصرررنيفي  -1 : ويظيرررر فرررى جمرررود الفكرررر وا 
الوسطية، ونقص االىتمام برالفروق الدقيقرة برين األفرراد أو األحرداث أو األشرياء، حيرث يميرل الفررد 

عر باالنزعرراج عنرردما يواجررو حرراالت تنتيررك األفكررار أسررود(، ويشرر -إلررى التصررنيف القطبرري )أبرريض
النمطية، ويشعر بالغضب فرى حالرة وجرود رفرض ءرائرو مرن اءخررين. ويتضرمن التفكيرر التصرنيفي 
ثالثة أبعاد فرعية ، ىي : التفكير القطبري الرذى يتعمرق بالتصرنيف الثنرائي لكرل شريء، وعردم الثقرة 
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والتعصررب الررذى يظيرر فررى رفرض التسررامح مررع  فرى اءخرررين والرذى يظيررر فررى الشرك فررى األخررين،
 اءخرين أو التغافل عن أخطائيم.

: ويتعمرق بمردى قناعرة الشرخص بمجموعرة مرن   Thinking Superstitiousالتفكير الخرافي   -5
الخرافات الخاصة بو، مثل االعتقاد بأن أى حدث إيجابي يميو حدث سمبى موازى لرو، ويترترب عمرى 

والضعف، واالىتمام الزائد باإلجراءات الوقائية لألحداث السرمبية المحتمرل ذلك شعور الفرد بالتشاؤم 
 حدوثيا، كما يعمل ذلك عمى تقميل الحماس لتقميل خيبة األمل. 

: ويشير إلى إعتقاد الفرد بالظواىر الغريبة يير المألوفرة  Esoteric Thinkingالتفكير الخفي   -4
نيا بسيولة من خالل أدلة موضوعية وال عممية مثل والمشكوك فييا عممًيا حيث ال يمكن التحقق م

 قررداإلرى نقرص التفكيرر النذلررك شرير األشرباح وعمرم التنجريم وقرراءة العقررل وقرراءة الطرالع وييرىرا، وي
الترري يمكرررن أن تقررود النررراس إلرررى  المناسررربةواالنطباعررات ييرررر  واالعتمرراد المفررررط عمررى المشررراعر

 . التصرف بشكل يير عقالني
: يشير إلى اإلفراط فى التفاؤل، والميرل نحرو التفراؤل ييرر  Naïve Optimism  التفاؤل الساذج -6

الواقعي، الذى يظير فى توقع الفرد ألحداث إيجابية بدون وجود مبررات واقعية أو منطقية، والميرل 
إلى التعميم اإليجابي المفرط، من خالل ناتج واحد إيجابي،  ويكرون توجرو الفررد فرى الحيراة  بسريط  

في مواجية الحقائق يير السارة، ويفشل فرى اتخراذ االحتياطرات الالزمرة. ويتضرمن التفراؤل  ويفشل
الساذج ثالثة أبعاد فرعية ، ىي : التفاؤل الزائد الذى يظيرر فرى اعتقراد الفررد أن نجاحرو فرى عمرل 

ن أىل ما يجعمو ناجًحا فى كل شيء، والتفكير النمطي القائم عمى التعميم اإليجابي مثل االعتقاد بأ
 دولة ما يتصفون بالكرم، والتفكير التفاؤلي مثل االعتقاد بأن كل الناس طيبون. 

 ,Flettوىنراك عردة دراسرات أجريرت عمرى التفكيرر البنرائي بمكوناترو السرابق ذكرىرا منيرا : دراسرة )

Russo & Hewitt, 1994 التي استيدفت الكشف عن العالقة بين التفكير البنائي وكل من الكمالية )
( من األفرراد المترزوجين ذكرور وانراث، وتوصرمت الدراسرة إلرى 22االكتئاب، وتكونت عينة الدراسة من )و 

عدة نتائج منيا : أنو توجد عالقة دالة بين بعد التفكير البنائي )المواجية السموكية( والكمالية المتعمقة 
فري( والكماليرة المتعمقرة براألخرين، بالذات، أنو توجد عالقة دالة برين بعرد التفكيرر البنرائي )التفكيرر الخرا

أنو توجد عالقة دالة بين بعض أبعاد التفكير البنائي )المواجية الوجدانية، المواجية السموكية، التفكيرر 
التصنيفي، والتفكير الخرافي( والكمالية المتعمقة بالمجتمع، وتوجد عالقرة دالرة برين جميرع أبعراد التفكيرر 

 االكتئاب .البنائي عدا التفاؤل الساذج و 
( التعررف عمرى دور األمرل فرى مواجيرة Drach-Zahavy & Somech, 2002وسرعت دراسرة )

المشكالت الصحية، وكذلك الكشف عن العالقة بين األمل والتفكيرر البنرائي، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن 
قرة دالرة ( طالبًا وطالبرة بالمرحمرة الجامعيرة، وتوصرمت الدراسرة إلرى عردة نترائج منيرا : وجرود عال012)
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بررين األمررل وبعررض أبعرراد التفكيررر البنررائي )المواجيررة الوجدانيررة، المواجيررة السررموكية، التفكيررر الخرافرري، 
 والتفكير الخفي(. 

( الكشرررف عرررن دور التفكيرررر البنرررائي الوسررريط برررين كرررل مرررن Harris, 2002واسرررتيدفت دراسرررة )
، والسرعادة(، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن العصابية واالنبساطية وبين الرفاىية الذاتية )الرضا عن الحياة

( طالبًا وطالبة بالمرحمة الجامعية، وتوصمت الدراسة إلى أنو توجد عالقة دالة سالبة بين الدرجرة 052)
الكمية لمتفكير البنائي والعصابية، كما توجد عالقة دالة موجبرة برين الدرجرة الكميرة لمتفكيرر البنرائي وكرل 

ياة والسعادة، وأن التفكير البنائي يتوسط العالقرة برين كرل مرن العصرابية من االنبساطية والرضا عن الح
 واالنبساطية وبين السعادة، فى حين لم يظير ذلك بالنسبة لبعد الرضا عن الحياة.

( فقررد اسررتيدفت الكشررف عررن العالقررة بررين التفكيررر البنررائي وااللتررزام Kimbel, 2002أمررا دراسررة )
( موظفًا، وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة دالة 016الدراسة من ) التنظيمي لمموظفين، وتكونت عينة

 بين التفكير البنائي وااللتزام التنظيمي.
اسرتيدفت الكشرف عرن العالقرة برين التفكيرر البنرائي  (Stacciani & Troccoli, 2004)ودراسرة 

ممرضرة عاممرة  (505وكل من الشعور بالضغوط المينية والرضا الوظيفي، وتكونت عينة الدراسة من )
بالصحة المدرسية، وتوصمت الدراسرة إلرى وجرود عالقرة سرالبة برين التفكيرر البنرائي والشرعور بالضرغوط 

 المينية، ووجود عالقة موجبة بين التفكير البنائي والرضا الوظيفي. 
الكشررف عررن العالقررة بررين التفكيررر  (Evers, Tomic & Brouwers, 2005)وىرردفت دراسررة 
( معممرًا بالمرحمرة الثانويرة، 511النفسي لدى المعممرين، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن ) البنائي واالحتراق

وتوصرمت الدراسرة إلررى وجرود عالقرة سررالبة برين التفكيرر البنررائي واالحترراق النفسري، حيررث يقمرل التفكيررر 
 البنائي من شعور المعممين باالحتراق النفسي.

دور االلتزام التنظيمي والتفكير البنرائي  فقد ىدفت إلى الكشف عن (Karmakar, 2007)ودراسة 
( مديرًا لكميات بالجامعة، وتوصمت الدراسة 14فى التنبؤ بالفاعمية اإلدارية، وتكونت عينة الدراسة من )

إلررى وجررود عالقررة بررين التفكيررر البنررائي والفاعميررة اإلداريررة )المسررئولية، العالقررات الشخصررية، التواصررل، 
لنررزاع، واإلشررراف(، وأن التفكيررر البنررائى مررن المتغيرررات المنبئررة بالفاعميررة الدافعيررة، صررنع القرررار، حررل ا

 االدارية.  
( التعرف عمى فاعمية برنامج تدريبي فرى تنميرة التفكيرر 7101وسعت دراسة محمد حسين حسين )

( معممررًا ومعممررة 02البنررائي وأثررر ذلررك عمررى أسرراليب مواجيررة الضررغوط، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )
االبتدائية، تم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتوصمت الدراسة إلى وجود أثر دال  بالمرحمة

لمبرنررامج فررى تنميررة التفكيررر البنررائي الررذى ترتررب عميررو تنميررة أسرراليب مواجيررة الضررغوط )الفسرريولوجية، 
 المعرفية، السموكية(.
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تنميرة التفكيرر البنرائي ( اسرتيدفت 7100ودراسة عادل محمرد العردل وصرالح شرريف عبردالوىاب ) 
( تمميررذا بالمرحمررة االبتدائيررة تررم 60لرردى التالميررذ ذوى صررعوبات الررتعمم، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )

تقسرريميم إلررى مجمرروعتين تجريبيررة وضررابطة، وتوصررمت الدراسررة إلررى فعاليررة برنررامج قررائم عمررى أنشررطة 
 عوبات التعمم. الذكاءات المتعددة فى تنمية التفكير البنائي لدى تالميذ ذوى ص

( الكشررف عررن إمكانيررة التنبررؤ بالوظيفررة  Santos- Ruiz, etal., 2012 واسررتيدفت دراسررة )
( فرررًدا مررن الراشرردين، وتوصررمت 42التنفيذيررة مررن خررالل التفكيررر البنررائى، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )

لبنررائي )المواجيررة الدراسررة إلررى أنررو يمكررن التنبررؤ بالوظيفررة التنفيذيررة مررن خررالل بعررض أبعرراد التفكيررر ا
 الوجدانية، التفكير التصنيفي، والتفكير الخفي(.

( فقررد اسررتيدفت بنرراء مقيرراس لمتفكيررر البنررائي لممرحمررة 7107أمررا دراسررة جميررل حسررن حسررين )
االبتدائية، والكشف عن العالقة بين التفكير البنائي وبعض متغيررات الشخصرية، وتكونرت عينرة الدراسرة 

ة االبتدائيرة، وتوصرمت الدراسرة إلرى عردة نترائج منيرا : وجرود عالقرة موجبرة ( تمميذا بالمرحمر024من )
 بين التفكير البنائي وكل من الدافع لإلنجاز ومصدر الضبط. 

( الكشرف عرن العالقرة برين كرل مرن التفكيرر البنرائي Kenney- Wallace, 2013وىردفت دراسرة )
( طالًبررا 002كونررت عينررة الدراسررة مررن )والررذكاء الوجررداني وبررين التحصرريل الدراسرري فررى الرياضرريات، وت

بالمرحمة الجامعية، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا : وجود عالقة دالة سالبة بين بعردى التفكيرر 
 البنائي )التفكير التصنيفي، والتفكير الخفي( والتحصيل فى الرياضيات.

بررين التفكيررر البنررائي  ( إلررى الكشررف عررن العالقررة7101وسررعت دراسررة الشرريماء عبررد الكررريم أحمررد )
والرذكاء الوجررداني، والتعررف عمررى الفررروق فرى التفكيررر البنرائي برراختالف الفرقررة الدراسرية وتكونررت عينررة 

( طالًبرا بالمرحمرة الجامعيرة، وتوصرمت الدراسرة إلرى عردة نترائج منيرا : وجرود عالقرة 722الدراسة مرن )
وجد فروق دالة بين طالب الفرقة األولرى وطرالب موجبة بين التفكير البنائي والذكاء الوجداني، وأنو ال ت

 الفرقة الرابعة فى التفكير البنائي. 
( فقررد اسررتيدفت الكشررف عررن العالقررة بررين التفكيررر البنررائي 7105أمررا دراسررة صررفاء محمررد بحيرررى )

( طمبة بالمرحمة الجامعية، وتوصمت 761واستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيًا، وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة إلى عدة نتائج منيا : إمكانية التنبؤ باستراتيجيات الرتعمم المرنظم ذاتًيرا مرن خرالل أبعراد التفكيرر 

 البنائي. 
( اسررتيدفت التعرررف عمررى فعاليررة برنررامج 7105ودراسررة ناصررر سرريد جمعررة وأحمررد ثابررت رمضرران )

متحران لردى التالميرذ ذوى تدريبي فرى تنميرة التفكيرر البنرائي وأثرر ذلرك عمرى عرادات االسرتذكار وقمرق اال
( تمميذا مرن تالميرذ الصرف الثراني اإلعردادي 61صعوبات التعمم األكاديمية، وتكونت عينة الدراسة من )

تم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتوصمت الدراسة إلى وجود أثر دال لمبرنرامج فرى تنميرة 
 ار وخفض قمق االمتحان.     التفكير البنائي الذى ترتب عميو تحسين عادات االستذك
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( اسررتيدفت التعرررف عمررى اإلسرريام 7105ودراسررة ىشررام إبررراىيم النرررش، وايمرران سررعيد مصررطفى )
النسبي لكل من التفكير البنائي والذكاء العام وعوامرل الشخصرية الخمسرة الكبررى فرى القردرة عمرى اتخراذ 

ومعممة بمدارس التعمريم العرام والمردارس ( معمًما 124القرار لدى المعممين، وتكونت عينة الدراسة من )
التجريبية، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا : وجود عالقة موجبة برين التفكيرر البنرائي )المواجيرة 
االنفعالية، المواجية السموكية، التفكير يير الخرافي، التفكير ييرر القرائم عمرى التصرنيف، التفكيرر ييرر 

قدرة عمرى اتخراذ القررار، ووجرود ترأثير موجرب لمتفاعرل برين الدرجرة الكميرة القاصر، التفاؤل اإليجابي( وال
 لكل من الذكاء العام والتفكير البنائي عمى القدرة عمى اتخاذ القرار. 

( الوقوف عمى طبيعة التفكير البنرائي لردى طمبرة كميرة 7106وسعت دراسة خميل إبراىيم الحويجى )
( طالًبا وطالبرة بالمرحمرة الجامعيرة، 152عينة الدراسة من )التربية فى ضوء بعض المتغيرات، وتكونت 

وتوصمت الدراسة إلى أنو ال توجد فروق دالة بين الذكور واإلناث فى أبعراد التفكيرر البنرائي، وأنرو توجرد 
فروق دالة برين التخصصرات األكاديميرة فرى أبعراد التفكيرر البنرائي )التفكيرر التصرنيفي، التفكيرر الخفري، 

ذج، الدرجة الكمية(، وال توجد فروق دالة فى باقي األبعاد، وأنو توجد عالقة دالة بين جميع التفاؤل السا
أبعاد التفكير البنائي والتحصيل الدراسي، وأنو يمكن التنبرؤ بالتحصريل مرن خرالل الدرجرة الكميرة لمتفكيرر 

 البنائي. 
البنررائي والرضررا  الكشررف عررن العالقررة بررين التفكيررر (Deepti, 2017)ديبتررى  واسررتيدفت دراسررة

، ا ومعممرة بمردارس المرحمرة الثانويرة( معمًمر011مرن ) الوظيفي لدى المعممرين، وتكونرت عينرة الدراسرة
إلرى وجررود عالقرة موجبرة دالررة برين التفكيرر البنرائي والرضررا الروظيفي لردى المعممررين،  وتوصرمت الدراسرة

وفررى التفكيررر التصررنيفي لصررالح  نرراث،باإلضررافة إلررى وجررود فرررق دال فررى المواجيررة السررموكية لصررالح اإل 
 الذكور، فى حين ال توجد فروق دالة بينيما فى باقي مكونات التفكير البنائي. 

( فقد اسرتيدفت الكشرف عرن ترأثير التفكيرر البنرائي واالبتكاريرة 7102أما دراسة حجاج يانم عمى )
نررت عينررة الدراسررة مررن االنفعاليررة ووجيررة الضرربط األكرراديمي عمررى التوافررق مررع الحيرراة الجامعيررة، وتكو 

( طالًبا وطالبة بالمرحمة الجامعيرة، وتوصرمت الدراسرة إلرى عردة نترائج منيرا : أن التفكيرر البنرائي 750)
يرؤثر بشرركل إيجررابي عمررى التوافررق مررع الحيرراة الجامعيررة، وال توجررد فررروق دالررة بررين الررذكور واالنرراث فررى 

 التفكير البنائي. 
( اسررتيدفت الكشررف عررن دور التفكيررر Demirtas, Baytemir & Gullu, 2018ودراسررة )

( مررن األفررراد 717البنررائي فررى اإلعررزاءات السررببية والرضررا عررن الررزواج، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )
المتزوجين ذكور واناث، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا : أنو توجد عالقة دالة برين جميرع أبعراد 

والرضا عن الزواج، وأنو يمكن التنبرؤ براإلعزاءات مرن خرالل  التفكير البنائي وكل من اإلعزاءات السببية
بعدى التفكير البنائي ) المواجية الوجدانية، والمعتقدات الخرافية(، كما يمكن التنبؤ بالرضرا عرن الرزواج 

 من خالل بعد التفكير البنائي )المواجية السموكية(.
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المعممرين، حيرث أن التفكيرر البنرائي يتضح مما سبق أىميرة التفكيرر البنرائي لألفرراد وبصرفة خاصرة 
يجعل المعمم ينظر إلى المواقف عمى أنيا تحديات بداًل من كونيا تيديدات، ويجعمرو يركرز عمرى الجوانرب 
اإليجابية فى األشياء، وال يستسمم لمفشل، وال يشعر بالقمق الذى ال لزوم لو، باإلضافة إلى التركيز عمى 

 ,Epstein)ا يمكرن تغييرره، وتكييرف تفكيرره مرع المواقرف المختمفرة تقبل مرا ال يمكرن تغييرره، وتغييرر مر

1998, 26) . 
ا : الصالبة النفسُة

ً
      ثالث

يوجد عردد مرن المتغيررات الشخصرية الترى تمرنح الفررد القروة المسراعدة عمرى تحمرل أعبراء الحيراة، 
عادة التوافرق الرذى يسراعد عمرى األداء الفعرال والحفراظ عمرى الحالرة الجسرمية والنفسرية، ريرم وجرود  وا 

 الضغوط واألزمات، ومن تمك المتغيرات الصالبة النفسية.
وتشير الصالبة النفسرية إلرى إدراك الفررد وتقبمرو لمتغيررات أو الضرغوط النفسرية الترى يتعررض ليرا، 

(. كما تعد 120، 7117وتعمل كوقاية من العواقب الجسمية والنفسية لمضغوط )سيد أحمد البياص، 
نفسررية إحرردى المتغيرررات اإليجابيررة الدالررة عمررى مقاومررة الفرررد لمضررغوط والشررعور باألزمررات الصررالبة ال

واإلحباطات، وىى عامرل مسراعد فرى الحفراظ عمرى الصرحة الجسرمية والنفسرية مرع وجرود دافرع داخمري 
مكانياتو لمنمو والتطور، ويتوقع الكفاءة فى مواجية األزمات )ممال عبد السميع باظرو،  لتحقيق ذاتو وا 

7107 ،51.) 
وىى بذلك تعرد سرمة شخصرية تقري مرن اءثرار السرمبية لمضرغط عمرى الصرحة. وىرذه السرمة ينظرر 

ثراء حياتو )  : Inإلييا عمى أنيا مزيج من التفكير والعاطفة والسموك الذي يساعد الفرد عمى البقاء وا 

Civitci & Civitci, 2015, 517.) 

بأنيا اعتقاد عام لدى الفررد فرى فعاليترو وقدرترو  الصالبة النفسية Kobassaوقد عرفت "كوباسا" 
عمى استخدام كل المصادر النفسية والبيئية المتاحة، كى يدرك ويفسرر ويواجرو بفاعميرة أحرداث الحيراة 

(. كما تعنرى الصرالبة النفسرية قردرة الفررد عمرى التوافرق 020، 7102الضايطة )محمد أحمد الرفوع، 
ا الفرد فى كل جوانرب حياترو، ومعرفترو بالمصرادر الترى تسراعده مع األحداث والضغوط التى يتعرض لي

لمتغمب والسيطرة عمييا من خالل قوة اإلرادة والعزيمة المتمثمة فى االصررار والتحردي ومواصرمة الكفراح 
 (. 026، 7102والمثابرة لتحقيق اليدف )محمود ربيع الشياوى، 

ية بأنيررا االلترررزام بالمبررادئ التررري ( الصرررالبة النفسرر022، 7102وتعرررف إينرراس فيمرررى النقيررب )
يمانو ب مكاناتو وقدراترو فرى الرتحكم فيمرا يواجيرو مرن مواقرف وعقبرات، وقدرترو  يحددىا الفرد لنفسو، وا 
عمى اختيرار االسرتراتيجيات التري تسراعده فرى تحردى الصرعوبات والتغيررات المينيرة ومواجيتيرا بنجراح 

 وفاعمية.

أسرراليب فعالررة لمواجيررة الضررغوط، فيررم يركررزون عمررى ويمتمررك االشررخاص ذوو الصررالبة النفسررية 
المشكمة، ويميمون لطمب المساندة االجتماعية، والتكيرف مرع أحرداث الحيراة الضرايطة، وينظررون إلرى 
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( . كما يتصف األفرراد ذوو الصرالبة 2، 7104الحاضر والمستقبل نظرة تفاؤلية )محمود مندوه سالم، 
مرييم إنجرازه برداًل مرن الشرعور بالغربرة، وأن لردييم القردرة عمرى النفسية بأنيم ممتزمون بالعمرل الرذى ع

التحكم فى األحرداث برداًل مرن شرعورىم بفقردان القروة، وينظررون إلرى التغييرر عمرى أنرو تحردى برداًل مرن 
الشررعور بالتيديررد، بينمررا يتصررف ذوو الصررالبة النفسررية المنخفضررة بعرردم القرردرة عمررى وضررع أىررداف 

، ويتوقعررون التيديررد المسررتمر والضررعف فررى مواجيررة األحررداث الضررايطة ألنفسرريم، وال معنررى لحيرراتيم
المتغيرررة، ولرريس لرردييم اعتقرراد بضرررورة التحرردي، وىررم عرراجزون عررن تحمررل األثررر السررمبى لألحررداث 

 (.027، 7102الضايطة )محمد أحمد الرفوع، 

أنفسرريم وعمررى النقرريض مررن ذلررك يتصررف األفررراد ذوي الصررالبة المنخفضررة بررأن لرردييم ميررل إليجرراد 
وبيئاتيم مممرة وعديمرة المعنرى ومصردر تيديرد، وأنيرم يشرعرون بالضرعف ويواجيرون تجرارب مجيردة، 

 ,Civitci & Civitciويريدون حياة ال توجد فييا تغيرات، فيم أكثر سمبية في التفاعل مع بيئاتيم )

2015, 517.) 

بررد السررميع باظررو، أن الصررالبة النفسررية تتضررمن ثالثررة أبعرراد )ممررال ع Kobasaوترررى كوباسررا 
 ( : 027-020، 7102؛ محمد أحمد الرفوع،  100-107، 7107

: ويعنرى النيرة لالنخررراط فرى العمرل والتعامررل مرع أي مسرتجدات، حيررث  Commitmentااللترزام   -0
دراكو، بما يشربو التعاقرد مرع  يجبر الفرد نفسو عمى الوفاء اإليجابي تجاه االخرين وأىدافو وقيمو وا 

التحقيرق المفظري والفعمري لممطمروب مرن الفررد وتبنرى عردد مرن القريم واألىرداف  الذات عمى ضررورة
 وممتزم تجاىيا ويتعامل مع اءخرين فى ضوئيا.

: الذى يعنى االحساس بأن الشخص نفسو ىو سبب الحدث، وأنو يستطيع أن  Controlالتحكم   -7
الرررة لمضرررغوط وتحمرررل يرررؤثر فرررى ىرررذا الحررردث، حيرررث يقررروم الفررررد باتخررراذ القررررارات والمواجيرررة الفع

 المسئولية الشخصية عن أحداث حياتو.
: الرررذى يتمثرررل فرررى مواجيرررة األنشرررطة الجديررردة التررري تمثرررل فرصرررًا لمنمررراء  Challengeالتحررردي  -1

والتطور، حيث ينظر الفررد إلرى التغيررات الترى تطررأ عميرو عمرى أنيرا مثيررات ومحفرزات وضرروريات 
، كما لديو أمن نفسرى ومبرادأة واستكشراف إلمكانرات كجزء من نسق الحياة، تدفعو إلى االستمرارية

 البيئة.
وىنررراك عررردة دراسرررات أجريرررت عمرررى الصرررالبة النفسرررية بمكوناتيرررا السرررابق ذكرىرررا منيرررا : دراسرررة 

(Gerson, 1998 الترري اسررتيدفت الكشررف عررن العالقررة بررين الصررالبة النفسررية، وكررل مررن ميررارات )
( طالبًا بمرحمة الدراسات العميا، 010الدراسة من )مواجية الضغوط والشعور بالضغوط، وتكونت عينة 

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا : أنو توجرد عالقرة سرالبة دالرة برين الصرالبة النفسرية والشرعور 
بالضغوط، ووجود فروق دالة فى ميارات مواجية الضغوط لصالح الطرالب الرذين حصرموا عمرى درجرات 

 مرتفعة فى الصالبة النفسية.
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( الكشررف عررن العالقررة بررين النيررك النفسرري والصررالبة 7117اسررة سرريد أحمررد البيرراص )وسررعت در 
( معمًمرا ومعممرة بمردارس التربيرة الخاصرة، 055النفسية لدى المعممين، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن )

وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة دالة بين النيك النفسي والصالبة النفسية، وأنو توجد فرروق 
 ن الجنسين فى الصالبة النفسية لصالح الذكور.دالة بي

( الكشررف عررن العالقررة بررين Crowely, Hayslip & Haddy, 2003واسررتيدفت دراسررة )
( موظًفررا وموظفررة، 104الصررالبة النفسررية والتكيررف مررع أحررداث الحيرراة، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )

الصررالبة النفسرية واسررتراتيجيات  وتوصرمت الدراسرة إلررى عردة نتررائج منيرا : أنررو توجرد عالقرة دالررة برين
 المواجية اإليجابية لألحداث والرضا عن الحياة.

( الكشررف عررن العالقررة بررين الخبرررات االنفعاليررة المرتبطررة 7112وىرردفت دراسررة فائقررة محمررد برردر )
( معممرة بالمرحمرة 21بمواقف الغضب والصالبة النفسية لردى المعممرين، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن )

توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيرا : وجرود عالقرة سرالبة دالرة برين الخبررات االنفعاليرة المتوسطة، و 
المرتبطررة بمواقررف الغضررب والصررالبة النفسررية، حيررث تقررل حرردة االنفعرراالت ومشرراعر الغضررب بزيررادة 

 الصالبة النفسية لدى المعممين. 
ن عالقرة الرذكاء االنفعرالي ( فقد استيدفت الكشف ع7112أما دراسة عبد المنعم عبد ا  السيد )

بكررل مررن اسررتراتيجيات التعامررل مررع الضررغوط والصررالبة النفسررية واالحسرراس بالكفرراءة الذاتيررة، وتكونررت 
( طالًبا وطالبة بالمرحمة الجامعية، وتوصرمت الدراسرة إلرى عردة نترائج منيرا : 757عينة الدراسة من )

النفسية، ويمكن التنبؤ ببعد الصرالبة النفسرية وجود عالقة موجبة دالة بين الذكاء االنفعالي والصالبة 
)الرتحكم( مرن خرالل بعرد الرذكاء االنفعرالي )الروعى بانفعراالت اءخررين(، كمرا ال توجرد فرروق دالرة برين 

 الجنسين فى الصالبة النفسية. 
( الكشرف عرن العالقرة برين االلترزام التنظيمري والصرالبة النفسرية Sezgin, 2008وسرعت دراسرة )

( معممررًا ومعممررة بالمرردارس االبتدائيررة، وتوصررمت 514ن، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )لرردى المعممرري
 الدراسة إلى عدة نتائج منيا : أنو يمكن التنبؤ بااللتزام التنظيمي من خالل الصالبة النفسية.

( الكشررف عررن دور الصررالبة Subramanian & Nithyanandan, 2008وىرردفت دراسررة )
لتنظيم الوجداني المعرفي مع أحداث الحياة السمبية، وتكونرت عينرة الدراسرة والتفاؤل فى استراتيجيات ا

( طالبًا بالمرحمة الثانوية، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا : أنو توجرد عالقرة موجبرة 060من )
دالة بين الصالبة النفسية واستراتيجيات التنظريم التكيفيرة، أنرو توجرد عالقرة سرالبة دالرة برين الصرالبة 

 لنفسية واستراتيجيات التنظيم يير التكيفية.ا
( التي استيدفت الكشف عن العالقة بين الصالبة النفسية وقمق 7112ودراسة منال محمد رضا )

( معممة بمرحمرة ريراض األطفرال، وتوصرمت 111المستقبل لدى المعممين، وتكونت عينة الدراسة من )
 النفسية وقمق المستقبل لدى المعممات.  الدراسة إلى وجود عالقة سالبة دالة بين الصالبة
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( فقررد اسررتيدفت الكشررف عررن العالقررة بررين الصررالبة 7101أمررا دراسررة مرردحت ألطرراف عبرراس  )
النفسررية وكررل مررن الضررغوط النفسررية والسررموك العرردواني لرردى المعممررين، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن 

ة إلى أنو توجد عالقة دالرة موجبرة ( معممًا ومعممة بمدارس المرحمة االعدادية، وتوصمت الدراس711)
بين الصالبة النفسية ومقاومة ضغوط العمل، وتوجد عالقة دالة سالبة بين الصالبة النفسية والسرموك 
العدواني، وأنو يمكن التنبؤ بالشعور بالضغوط النفسية والسموك العدواني من خالل الصرالبة النفسرية، 

 بة النفسية لصالح الذكور.وأنو توجد فروق دالة بين الجنسين فى الصال
التعررف عمرى فعاليرة برنرامج  (Hasel, Abdolhoseini & Ganji, 2011)واسرتيدفت دراسرة 

تدريبي لتنمية الصالبة النفسية وأثر ذلك عمرى خفرض الشرعور بالضرغوط، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن 
تنميررة الصررالبة النفسررية ( طالبررًا بالمرحمررة الجامعيررة، وتوصررمت الدراسررة إلررى فاعميررة البرنررامج فررى 46)

 وخفض مستويات الضغوط المدركة.
( الكشررف عررن Samadzadeh, Abbasi & Shahbazzadegan, 2011وسررعت دراسررة )

عالقة الصالبة النفسية وأساليب التفكير والميارات االجتماعية بتحسن األداء الدراسي، وتكونرت عينرة 
ت الدراسة إلى عدة نتائج منيا : أنو توجد عالقرة ( طالبًا بالمرحمة الثانوية، وتوصم701الدراسة من )

موجبة دالرة برين الصرالبة النفسرية وتحسرن األداء الدراسري لمطرالب، وأنرو يمكرن التنبرؤ بتحسرن األداء 
 الدراسي لمطالب من خالل الصالبة النفسية. 

ة ( الكشرف عرن العالقر7107)يحيى محمود النجار وعبد الرؤوف أحمد الطرالع واستيدفت دراسة 
( محاضررًا 711بين الصالبة النفسية والتوافق المينى لردى األكراديميين، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن )

ومحاضرة بالجامعة، وتوصرمت الدراسرة إلرى وجرود عالقرة موجبرة دالرة برين الصرالبة النفسرية والتوافرق 
 الميني، وأنو ال توجد فروق دالة بين الجنسين فى الصالبة النفسية.

( الترري اسررتيدفت الكشررف عررن دور الصررالبة فررى Merino-Tejedor, etal., 2015ودراسررة )
( مرن 511العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى لمشخصرية وجيرد العمرل، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن )

األفراد الشباب ذكور واناث، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا : أنو توجد عالقة موجبة دالرة برين 
والعوامل الخمسة الكبررى لمشخصرية )عردا بعرد االنفتراح عمرى الخبررة(، وتوجرد عالقرة الصالبة النفسية 

موجبررة دالررة بررين الصررالبة النفسررية وجيررد العمررل )المثررابرة، االتجرراه، والشرردة(، وأن الصررالبة تتوسررط 
 العالقة بين بعد الضمير الحى وجيد العمل.

عن العالقة برين توجرو المقارنرة  ( فقد استيدفت الكشفCivitci & Civitci, 2015أما دراسة )
االجتماعيررة )مقارنررة الررذات مررع اءخرررين( والصررالبة والرضررا عررن الحيرراة، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن 

( طالبًا وطالبة بالمرحمة الجامعية، وتوصمت الدراسة إلى أن الطرالب الرذين لردييم توجرو مقارنرة 176)
مرن الطرالب الرذين لردييم مقارنرة اجتماعيرة  اجتماعية منخفضة لدييم صرالبة ورضرا عرن الحيراة أكثرر

 عالية، وأن توجو المقارنة االجتماعية لو دور ممحوظ في الصالبة والرضا عن الحياة.
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( الكشف عن تأثير الصرالبة النفسرية فرى العالقرة برين االجيراد Crosson, 2015وىدفت دراسة )
نفسًيا بالمدارس، وتوصرمت الدراسرة  ( معالجاً 007الميني وفاعمية الذات، وتكونت عينة الدراسة من )

إلى عدة نتائج منيا : أنو توجد عالقة موجبة دالة بين الصالبة النفسية وفعالية الرذات، وأن الصرالبة 
 النفسية تتوسط العالقة بين فاعمية الذات واإلجياد الميني. 

يادة بالرضرا ( الكشف عن عالقة الصالبة النفسية وميارات القLogan, 2016واستيدفت دراسة )
( مرشًدا تربوًيرا، وتوصرمت الدراسرة 042الميني لدى المرشدين التربويين، وتكونت عينة الدراسة من )

إلى عدة نتائج منيرا : أنرو توجرد عالقرة موجبرة دالرة برين الصرالبة النفسرية وميرارات القيرادة، ووجرود 
لتنبرؤ بالرضرا المينري مرن خرالل عالقة موجبة دالة بين الصالبة النفسية والرضا الميني، وأنو يمكرن ا

 الصالبة النفسية.

( فقد استيدفت الكشف عرن العالقرة 7106أما دراسة سحر منصور القطاوي ونجوى حسن عمى )
( 111بين المثابرة االكاديمية وكل من الصالبة النفسية وتحمل الغموض، وتكونت عينة الدراسة من )

عرردة نتررائج منيررا : وجررود عالقررة موجبررة دالررة بررين  طالبررة بالمرحمررة الجامعيررة، وتوصررمت الدراسررة إلررى
 المثابرة األكاديمية والصالبة النفسية.
( الترري اسررتيدفت الكشررف عررن عالقررة الررذكاء الوجررداني 7106ودراسررة زينررب حيرراوى الخفرراجي )

( معمًمرا ومعممرة 775والصالبة النفسية باإلنياك النفسي لدى المعممين، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن )
التعمرريم االبترردائي، وتوصررمت الدراسررة إلررى عرردة نتررائج منيررا : وجررود عالقررة سررالبة دالررة بررين بمرحمررة 

 الصالبة النفسية واإلنياك النفسي، ووجود عالقة موجبة دالة بين الصالبة النفسية والذكاء الوجداني. 
( التري اسرتيدفت الكشرف عرن Sodderstrom, Dolbier, & Leiferman, 2016ودراسرة )

ين الصالبة النفسية وكل من اسرتراتيجيات المواجيرة وادراك الضرغوط، وتكونرت عينرة الدراسرة العالقة ب
( موظًفا وموظفة، وتوصرمت الدراسرة إلرى عردة نترائج منيرا : أنرو توجرد عالقرة موجبرة دالرة 121من )

دالرة بين الصالبة النفسية واستخدام استراتيجيات مواجية الضغوط االيجابية، وأنو توجد عالقة سرالبة 
بين الصالبة النفسية والشعور بالشعور بالضغوط، كما ال توجد فروق دالة بين الجنسين فى الصرالبة 

 النفسية. 
( الكشررف عررن عالقررة الصررالبة النفسررية وفاعميررة الررذات بالرضررا Nasiri, 2016وسررعت دراسررة )

الثانوية، وتوصمت  ( معمًما ومعممة بالمرحمة117الوظيفي لدى المعممين، وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة إلى عردة نترائج منيرا : أنرو توجرد عالقرة موجبرة دالرة برين الصرالبة النفسرية وكرل مرن فاعميرة 

 الذات والرضا الوظيفي.
( فقررد اسررتيدفت الكشررف عررن العالقررة بررين الصررالبة 7102ودراسررة سررمير عبررد الكررريم الريمرراوي )

( طالًبرا وطالبرة مرن 715ونرت عينرة الدراسرة مرن )النفسية واالستجابة التكيفية لمضغوط النفسرية، وتك
الموىوبين بالمرحمة الثانوية بالمرحمة الجامعية، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا : وجود عالقرة 
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موجبررة دالررة بررين الصررالبة النفسررية وبعررض االسررتجابة التكيفيررة االيجابيررة لمضررغوط النفسررية )التحميررل 
بحث عن الدعم والتوجيرو(، كمرا توجرد عالقرة سرالبة دالرة برين الصرالبة المنطقي ، التقييم اإليجابي، ال

 النفسية واالستجابة التكيفية لمضغوط النفسية )االستسالم واالنسحاب(.
( الكشرف عرن العالقرة 7102وىدفت دراسة حمود عبد الررحمن السرحمة وجيران عيسرى العمرران )

( معمًمررا 062نفعررالي لرردى المعممررين، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )بررين الصررالبة النفسررية والررذكاء اال 
ومعممررة بالتربيررة الخاصررة، وتوصررمت الدراسررة إلررى عرردة نتررائج منيررا : وجررود عالقررة موجبررة دالررة بررين 
الصالبة النفسية والذكاء االنفعالي، وأنو يمكن التنبؤ بالصالبة النفسية من خالل بعد الذكاء االنفعالي 

 ت(.)تنظيم االنفعاال
( التري اسرتيدفت الكشرف عرن العالقرة برين الصرالبة النفسرية 7102ودراسة محمرد أحمرد الرفروع )

( معممرًا ومعممرة بالمردارس 152والكفاءة الذاتية المدركة لدى المعممرين، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن )
ءة الذاتيرة الحكومية، وتوصمت الدراسرة إلرى وجرود عالقرة موجبرة دالرة برين الصرالبة النفسرية و والكفرا

المدركررة لرردى المعممررين، وأن مسررتويات الصررالبة النفسررية كانررت أعمررى لرردى االنرراث ولرردى ذوى الخبرررة 
 التدريسية األعمى من عشر سنوات ولدى المعممين ذوى التخصصات العممية.

( التي استيدفت الكشف عن مدى االسيام النسربي لكرل مرن 7102ودراسة إيناس فيمى النقيب )
فعالي واإلنياك الميني فى التنبؤ بمستوى الصالبة النفسرية لردى المعممرين، وتكونرت عينرة االتزان االن

( معمًمررا ومعممررة بمرردارس المرحمررة االبتدائيررة، وتوصررمت الدراسررة إلررى عرردة نتررائج 707الدراسررة مررن )
كن منيا : وجود تأثير لنوع المعمم عمى الصالبة النفسية حيث جاءت الفروق دالة لصالح الذكور، ويم

االنفعرالي واإلنيراك المينري، فكممرا زادت درجرة المعمرم فرى  نالتنبؤ بالصرالبة النفسرية مرن خرالل االترزا
 االتزان االنفعالي وقمت درجتو فى اإلنياك الميني زادت درجة المعمم فى الصالبة النفسية. 

ل متغيرري ( التنبؤ برادراك الضرغوط النفسرية مرن خرال 7102وسعت دراسة عبد ا  أحمد الزىراني )
( طالًبررا بالمرحمررة الجامعيررة، 015الصررالبة النفسررية والرردعم االجتمرراعي، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا : أنو يمكن التنبرؤ بر دراك الضرغوط النفسرية مرن خرالل الصرالبة 
 النفسية.

مررى فاعميررة برنررامج تعميمرري ( التعرررف ع7102واسررتيدفت دراسررة ناصررر الرردين إبررراىيم أبررو حمرراد )
يستند إلى السيكودراما فى تنمية الصالبة النفسية وميارات التفاعل االجتماعي، وتكونت عينة الدراسة 

( تمميرًذا وتمميررذة بالمرحمرة األساسررية مقسرمين إلررى مجمروعتين تجريبيررة وضرابطة، وتوصررمت 47مرن )
 الدراسة إلى فعالية البرنامج فى تحسين الصالبة النفسية.

( التري اسرتيدفت الكشرف عرن دور الصرالبة وقمرة النروم فرى Nordmo, etal., 2020ودراسرة )
األداء الوظيفي خالل ميمة تدريبية مدتيا ثالثون يوًما بالمحيط األطمسي، وتكونت عينرة الدراسرة مرن 
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ة فرى ( طالًبا بالبحرية، وتوصمت الدراسة إلرى عردة نترائج منيرا : أنرو يوجرد ترأثير إيجرابي لمصرالب46)
 األداء الوظيفي، وتخفف الصالبة من تأثير قمة النوم عمى األداء الوظيفي اليومي.

يتضررح ممررا سرربق أىميررة الصررالبة النفسررية لألفررراد وبصررفة خاصررة المعممررين، حيررث أن الصررالبة 
النفسية تجعل المعمم أكثر توافقًا مع نفسو وبيئتو، وتجعمرو يبرذل الجيرد الكبيرر فرى مواجيرة المعوقرات 

حباطرات التري تقابمررو فرى الحيراة، كمررا تجعمرو أكثرر مرونررة فرى تعامالترو اليوميررة، ويجرد العديرد مررن واإل
البدائل لممشكالت وينظر إلى الميام الصعبة عمى أنيا مصادر لإلصرار والتحدي. ويظير ذلك فى قدرة 

و النفسرية المعمم عمرى مواجيرة الضرغوط المدرسرية وحميرا، وكرذلك قدرترو عمرى اسرتغالل جميرع إمكاناتر
واالجتماعية المتاحة؛ كى يستطيع التعايش مع المشكالت المدرسية، ويحقق الصرحة النفسرية، وينجرز 

 (.025، 7102المتطمبات التي تساعد عمى تحقيق األىداف التعميمية )محمد أحمد الرفوع، 

 العالقة بني متغريات الذراسة
ليو يعزى بالدرجة األولى تميز المؤسسرة ُيعد المعمم فى المدرسة اليابانية عصب النظام التعمي مي، وا 

التربوية اليابانية، ويتمتع المعمم الياباني باحترام مجتمعو لرو احتراًمرا عالًيرا، فيرو برذلك يكافئرو ب عطائرو 
، 7102قيمررة اجتماعيررة فررى سررمم القرريم الوظيفيررة )فررى : السرريد محمررد شررعالن وفاطمررة سررامى نرراجى، 

071.) 
"التوكاتسرو" عمرى التطروير المتروازن لمعقرل والجسرد والتشرجيع عمرى التفررد ويركز المعمم فرى أنشرطة 

والمشرراركة فررى المجموعررة، وبنرراء سررموك إيجررابي وعممرري تجرراه تحسررين الحيرراة والعالقررات الشخصررية، 
وتعميق سموك كل متعمم تجاه الحياة والقدرة عمى بذل الجيد، وتساعد نشاطات الصف إلى بناء عالقات 

كل متعمم لممساىمة فى تطوير حيراة المدرسرة والصرف كعضرو فرى المجموعرة، وتقروم  إيجابية ومساعدة
ىذه النشراطات بتحفيرز المتعممرين عمرى التعامرل مرع مشركالت متعرددة والتصررف والتمترع بسرموك صرحى 
تجرراه الحيرراة، حيررث تسرراعد أنشررطة "التوكاتسررو" عمررى خمررق مجتمررع الصررف والمدرسررة، وحررل المشرراكل 

فى حيراة الصرف والمدرسرة، وتنظريم مجموعرات فرى الصرف ومشراركة المسرئوليات،  المتعددة التى تظير
وتعزيز جودة حياة المجموعة، والتطرق لمشاكل الصحة والسالمة، والتطمع لممستقبل بأمل وايجاد معنى 
لمحياة، وتشكيل عادات يومية جيدة، وتطروير العالقرات الشخصرية اإليجابيرة، ومسراعدة المتعممرين عمرى 

معنررى ميررام الصررف كررالتنظيف وييرىررا مررن الميررام، واسررتيعاب أىميررة التكرراتف فررى العمررل،  اسررتيعاب
واستخدام مكتبرة المدرسرة، والعريش بأسرموب صرحى وممرن مرن النراحيتين الجسردية والعاطفيرة، وتخطريط 

 (. 042-042، 7102الغذاء المدرسي وتطوير عادات أكل مريوبة )فاطمة محمد البينساوى، 
عمى القيام بأنشطة "التوكاتسو" وممارستيم ليا يمكرن أن يرؤثر فرى درجرة التفكيرر  وتدريب المعممين

البنائي لدييم، والذى يظير فى التوجيات الوجدانية والسموكية والفكرية التى تحكم تعامميم مرع القضرايا 
شركمة واألحداث واألشخاص، كما يساعدىم ذلك عمى زيادة انتباىيم وتفكيرىم فى أبعاد النجاح فرى أي م

والجوانب التي تؤدى إلى تحديرد المشركمة وحميرا، ولريس التركيرز عمرى جوانرب الفشرل فييرا، حيرث يكرون 
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لرردى الفرررد قناعررة راسررخة تتعمررق بالمحاولررة مررن أجررل النجرراح، حيررث يشررير التفكيررر البنررائي إلررى مفيرروم 
درترو عمرى النجراح )ناصرر امتالك الفرد لعدد من التوقعات اإليجابية المتفائمة تجاه المستقبل واقتناعو بق

 (.727، 7105سيد جمعو، وأحمد ثابت فضل، 
كما أن تدريب المعممين عمى القيام بأنشطة "التوكاتسو"، وممارسرتيم ليرا يمكرن أن يرؤثر فرى درجرة 
الصررالبة النفسررية لرردييم، والترري تظيررر فررى المواجيررة اإليجابيررة لممشرركالت والضررغوط واألزمررات، كمررا 

يجرراد معنررى لحيرراتيم، ولرردييم أىررداًفا وخطًطررا لتنفيررذ الميررام يسرراعدىم ذلررك عمررى المثررا برة والمرونررة، وا 
بنجاح، ولدييم قدرة عمى متابعة أىدافيم ب يجابيرة، ويمتمكرون الكفراءة المينيرة والثقرة برالنفس، ولردييم 

رارات قدرة عمى اتخاذ القرارات وحل المشكالت، ويفضمون األدوار القيادية، ولدييم الحكمة فى إصردار القر
 (.715، 7102ويؤدون أعماليم بحماس وحيوية، ويسعون لمساندة اءخرين)إيناس فيمى النقيب، 

 فروض الذراسة :        
 يمكن صياية فروض الدراسة الحالية كما يأتي :ما سبق  في ضوء  
درجرات أفرراد المجموعرة التجريبيرة  متوسرطات ( بين1.14دالة إحصائًيا عند مستوى )ق وفر توجد  -0

التى تدربت عمى أنشطة "التوكاتسو" اليابانية( والمجموعة الضابطة )التى لم تتردرب عمرى أنشرطة )
"التوكاتسو" اليابانية( فى القياس الثاني )بعد التدريب( ألبعاد التفكير البنائي ودرجتو الكمية لصالح 

 المجموعة التجريبية.

درجات أفرراد المجموعرة التجريبيرة  ( بين متوسطات1.14عند مستوى )إحصائًيا توجد فروق دالة  -7
اليابانية( والمجموعة الضابطة )التى لم تتردرب عمرى أنشرطة  "التوكاتسو")التى تدربت عمى أنشطة 

الكميررة  اودرجتيرر الصررالبة النفسررية)بعررد الترردريب( ألبعرراد  الثررانياليابانيررة( فررى القيرراس  "التوكاتسررو"
 لصالح المجموعة التجريبية.

( بين متوسطات درجات أفرراد المجموعرة التجريبيرة 1.14عند مستوى )ائًيا إحصتوجد فروق دالة  -1
اليابانية( والمجموعة الضابطة )التى لم تتردرب عمرى أنشرطة  "التوكاتسو")التى تدربت عمى أنشطة 

( ألبعرراد التفكيررر البنررائي ودرجتررو الكميررة الممارسررة)بعررد  الثالررثاليابانيررة( فررى القيرراس  "التوكاتسررو"
 موعة التجريبية.لصالح المج

( بين متوسطات درجات أفرراد المجموعرة التجريبيرة 1.14عند مستوى )إحصائًيا توجد فروق دالة  -5
لم تتردرب عمرى أنشرطة  التياليابانية( والمجموعة الضابطة ) "التوكاتسو")التى تدربت عمى أنشطة 

ة النفسرية ودرجتيرا الكميرة ( ألبعراد الصرالبالممارسرة)بعرد  الثالرثاليابانية( فى القياس  "التوكاتسو"
 لصالح المجموعة التجريبية.

( بين متوسطات درجات أفرراد المجموعرة التجريبيرة 1.14عند مستوى )إحصائًيا توجد فروق دالة  -4
ودرجترو  التفكيرر البنرائيفى القياسات الثالثة )قبل التدريب / بعد التدريب / بعرد الممارسرة( ألبعراد 

 بعد الممارسة(.القياس الكمية لصالح القياس الثالث )
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أفرراد المجموعرة التجريبيرة  درجات ( بين متوسطات1.14عند مستوى )إحصائًيا توجد فروق دالة  -6
ألبعرراد الصررالبة النفسرررية القياسررات الثالثررة )قبررل الترردريب / بعررد الترردريب / بعررد الممارسررة(  فررى

 .القياس الثالث )القياس بعد الممارسة(ودرجتيا الكمية لصالح 
 ت الذراسة :        إجراءا

 : منيج الدراسة  أوالً 
يستخدم الباحثان المنيج شبو التجريبي من خالل تطبيق تصميم المجموعتين )تجريبية/ضرابطة(، مرع 
إجراء ثالثة قياسات )قبل التدريب/بعد التدريب/بعد الممارسة( لمتغيري الدراسرة )التفكيرر البنرائي والصرالبة 

 تكافؤ المجموعتين فى القياس القبمي لمتغيري الدراسة. النفسية(، كما تم التحقق من 
 : مجتمع الدراسة  ثانًيا
معممرات مرحمرة التعمريم األساسري فري المردارس الحكوميرة التابعرة لمديريرة  مرن الدراسرة تكرون مجتمرع 

 م. 7102/7102التربية والتعميم بمدينة بورسعيد، فى العام الدراسي 
 ثالثًا : عينة الدراسة       

 74( معممة بمرحمة التعميم األساسي تراوحت أعمارىن ما بين 45تكونت عينة الدراسة الميدانية من )
معممة( تدرب أفرادىا عمى أنشطة  72)تكونت من  األولى تجريبية عاًما، موزعين عمى مجموعتين، 14إلى

ة اليابانية، واألخرى ضرابطة "التوكاتسو" اليابانية قبل ممارستيا ألول مرة مع التالميذ فى المدارس المصري
معممة( لم يتمق أفرادىا تدريًبا عمى أنشطة "التوكاتسو" اليابانية ولم تمارس تمك األنشرطة  72)تكونت من 

 مع التالميذ فى المدارس المصرية العادية.
 رابعًا : أدوات الدراسة :  
 ( 7102إعداد إبراىيم السيد إسماعيل )التفكير البنائي       مقياس  -0

تفكيرر البنرائي )التوافرق السرموكي، التوافرق ( مفرردة تقريس خمسرة مكونرات لم50يتكون المقياس من )
الوجداني، االبتعاد عن التفكير الخرافي، االبتعاد عن التفكير التصنيفي، واالبتعراد عرن التفكيرر فرى األمرور 

مقياس خماسي التدرج )تنطبق  التقرير الذاتي الذي تتم االستجابة عمييا في ضوء، وىى من نوع الخفية(
بدرجررة كبيرررة جررًدا، تنطبررق بدرجررة كبيرررة، تنطبررق بدرجررة متوسررطة، تنطبررق بدرجررة صررغيرة، تنطبررق بدرجررة 
صغيرة جًدا(، وتتراوح الدرجة لكل مفردة بين خمس درجات ودرجة واحدة، ولمتقميل من الميرل التخراذ نمرط 

شرير الدرجرة المرتفعرة عمرى المقيراس إلرى زيرادة ثابرت لالسرتجابات ترم وضرع بعرض المفرردات السرمبية، وت
 . التفكير البنائي

( 42وقد قام معد المقياس بالتحقق من صدقو وثباتو من خالل التطبيق عمى عينة مكونة من )
معممة بمرحمة التعميم األساسي، حيث قام بحساب االتساق الداخمي لممقياس واالبقاء عمى المفردات 

ة دالة مع الدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو، وكذلك  التحقق من وجود التى حققت ارتباطات مرتفع
ارتباطات مرتفعة دالة بين األبعاد والدرجة الكمية لممقياس، وقد أسفر االتساق الداخمي عن حذف بعد 
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االبتعاد عن التفاؤل الساذج النخفاض ارتباطو بالدرجة الكمية لممقياس )حيث كان يقيس المقياس ستة 
األفكار ، كما تحقق من الصدق باستخدام الصدق المرتبط بمحك مع مقياس  تفكير البنائي(ونات لممك

(، وتحقق 1.10)وىى قيمة دالة عند مستوى  1.65 -وجاءت قيمة معامل االرتباط  الال عقالنية، 
 .1.22إلى  1.60بطريقة ألفا كرونباخ وتراوحت قيم معامالت الثبات من من ثبات المقياس 

بحساب معامل االرتباط بين درجة ام الباحثان الحاليان بالتحقق من االتساق الداخمي لممقياس : وق
لمبعد الذى تنتمى إليو، وذلك عمى عينة مكونة من  والدرجة الكمية المقياس مفرداتمن  مفردةكل 
 ( :0جاءت النتائج كما يوضحيا جدول )و  ( معممة بمدارس مرحمة التعميم األساسي،41)

 (0ل )جدو
 قيم معامالت ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو فى مقياس التفكير البنائي 

 انزٕافك

 انغهٕكٙ 

 انزٕافك

 انٕخذاَٙ 

االثزؼبد ػٍ انزفكٛش 

 انخشافٙ

االثزؼبد ػٍ انزفكٛش 

 انزصُٛفٙ

االثزؼبد ػٍ انزفكٛش فٗ 

 األيٕس انخفٛخ

 انًفشدح
يؼبيم 

 االسرجبغ
 نًفشدحا

 يؼبيم

 االسرجبغ 
 انًفشدح

 يؼبيم

 االسرجبغ 
 انًفشدح

 يؼبيم

 االسرجبغ 
 انًفشدح

 يؼبيم

 االسرجبغ 

1 64.0** 2 50.0** 6 44.0** 3 54.0** 4 44.0** 

5 60.0** 4 64.0** 10 66.0** 11 14.0 6 50.0** 

4 54.0** 14 54.0** 15 64.0** 16 46.0** 12 63.0** 

13 62.0** 14 51.0** 20 65.0** 21 52.0** 16 66.0** 

14 44.0** 24 54.0** 25 56.0** 26 45.0** 22 65.0** 

23 65.0** 24 64.0** 30 65.0** 31 54.0** 26 66.0** 

24 54.0** 34 60.0** 35 62.0** 36 54.0** 32 54.0** 

33 44.0** 34 63.0**  36 64.0** 

34 64.0** 41 54.0** 

40 60.0**  

(، وتراوحررت قرريم 1.10ا عنررد مسررتوى )معررامالت االرتبرراط دالررة إحصررائيً أن  (0)مررن جرردول يتضررح 
( جاءت يير دالة، لرذلك 00، عدا قيمة معامل االرتباط لممفردة )1.26إلى  1.54معامالت االرتباط من 

 ( مفردة. 51قام الباحثان بحذفيا، وبذلك أصبح عدد مفردات المقياس )
لممقيراس، وجراءت قيمرة  والدرجرة الكميرةبعرد عامل االرتبراط برين درجرة كرل بحساب م انقام الباحثكما 

االبتعرراد عررن التفكيررر معامرل ارتبرراط بيرسررون برين أبعرراد المقيرراس : التوافرق السررموكي، التوافررق الوجرداني، 
وبررين الدرجررة الكميررة  االبتعرراد عررن التفكيررر فررى األمررور الخفيررةالتصررنيفي، و االبتعرراد عررن التفكيررر الخرافرري، 

، 1.210، 1.622،  1.214(، وكانررررت القرررريم عمررررى الترررروالي : 1.10لممقيرررراس دالررررة عنررررد مسررررتوى )
1.622 ،1.270 . 
وقام الباحثان الحاليان بالتحقق من ثبرات مقيراس التفكيرر البنرائي بطريقرة ألفرا كرونبراخ، حيرث قرام   

جترو الكميرة قبرل حررذف الباحثران بحسراب معامرل ألفرا كرونبراخ لكرل بعرد مررن أبعراد المقيراس عمرى حرده ودر 
( معممرة بمردارس مرحمرة التعمريم األساسري، 41درجة المفردة وبعد حذفيا، وذلك عمرى عينرة تكونرت مرن )

 جاءت النتائج كما يوضحيا الجدول اءتي:و 
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 (2خذٔل )

  لٛى يؼبيالد ثجبد يمٛبط انزفكٛش انجُبئٙ 
 حزف دسخخ انًفشدحأنفب كشَٔجبخ ػُذ  أنفب كشَٔجبخ ػذد انًفشداد انزفكٛش انجُبئٙ

 0.42ئنٗ  0.64ٍ رشأذ ي  0.42 10 انزٕافك انغهٕكٙ

 0.66ئنٗ  0.65ٍ رشأذ ي  0.64 4 انزٕافك انٕخذاَٙ

 0.65ئنٗ  0.60ٍ رشأذ ي  0.66 6 االثزؼبد ػٍ انزفكٛش انخشافٙ

 0.54ئنٗ  0.54ٍ رشأذ ي  0.65 6 االثزؼبد ػٍ انزفكٛش انزصُٛفٙ

 0.64ئنٗ  0.64ٍ رشأذ ي  0.64 4 فٗ األيٕس انخفٛخ االثزؼبد ػٍ انزفكٛش

 0.41ئنٗ  0.40ٍ رشأذ ي  0.41 40 انذسخخ انكهٛخ 

،  1.20إلرى  1.64( أن قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ تراوحرت مرن 7يتضح من جدول )
مفردات تقمل من معامل ، وأن قيم ألفا كرونباخ التي تم الحصول عمييا عند حذف الوىى قيم ثبات مقبولة

 ثبات األبعاد والدرجة الكمية.
يتضح مما سبق أن مقياس التفكير البنائي يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات تبررر اسرتخدامو 

 ( مفردة.51في الدراسة الحالية، ويتكون في صورتو النيائية من )
 (7117اعداد عماد محمد مخيمر )الصالبة النفسية          مقياس  -7 

( مفردة تقيس ثالثة مكونات لمصالبة النفسية )االلتزام، التحكم، 52يتكون المقياس من )
والتحدي(، وىى من نوع التقرير الذاتي الذي تتم االستجابة عميو في ضوء مقياس ثالثي التدرج 

جات ودرجة وتتراوح الدرجة لكل مفردة بين ثالث در )تنطبق دائًما، تنطبق أحياًنا، ال تنطبق أبًدا(، 
 .واحدة، وتشير الدرجة المرتفعة عمى المقياس إلى زيادة الصالبة النفسية

( 21وقد قام معد المقياس بالتحقق من صدقو وثباتو من خالل التطبيق عمى عينة مكونة من )
طالًبا وطالبة بالمرحمة الجامعية، حيث قام بحساب االتساق الداخمي لممقياس من خالل حساب معامل 

اط بين مفردات المقياس والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو، وكذلك التحقق من وجود ارتباطات االرتب
دالة بين األبعاد والدرجة الكمية لممقياس، كما تحقق معد المقياس من الصدق باستخدام الصدق 

مى التوالي:  المرتبط بمحك مع مقياس قوة األنا ومقياس بك لالكتئاب، وجاءت قيمتي معامل االرتباط ع
بطريقة ألفا كرونباخ (، كما تحقق من ثبات المقياس 1.10)وىى دالة عند مستوى  1.61 -،  1.24

 .1.26إلى  1.62وتراوحت قيم معامالت الثبات من 
بحساب معامل االرتباط بين وقام الباحثان الحاليان بالتحقق من االتساق الداخمي لممقياس :  

لمبعد الذى تنتمى إليو، وذلك عمى عينة مكونة  والدرجة الكمية مقياسال مفرداتمن  مفردةدرجة كل 
 جاءت النتائج كما يوضحيا الجدول اءتي :و  ( معممة بمدارس مرحمة التعميم األساسي،41من )
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 (1جدول )
 قيم معامالت ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو فى مقياس الصالبة النفسية 

 انزحذ٘ انزحكى نزضاواال

 انًفشدح
يؼبيم 

 االسرجبغ
 انًفشدح

 يؼبيم

 االسرجبغ 
 انًفشدح

 يؼبيم

 االسرجبغ 
 انًفشدح

 يؼبيم

 االسرجبغ 
 انًفشدح

 يؼبيم

 االسرجبغ 
 انًفشدح

 يؼبيم

 االسرجبغ 

1 14.0 25 50.0** 2 30.0* 26 43.0** 3 44.0** 26 55.0** 

4 51.0** 24 62.0** 5 54.0** 24 46.0** 6 53.0** 30 50.0** 

6 61.0** 31 62.0** 4 45.0** 32 54.0** 4 60.0** 33 55.0** 

10 66.0** 34 61.0** 11 66.0** 35 54.0** 12 20.0 36 56.0** 

13 61.0** 36 66.0** 14 14.0 34 60.0** 15 46.0** 34 14.0 

16 66.0** 40 43.0** 16 45.0** 41 54.0** 14 64.0** 42 61.0** 

14 24.0 43 50.0** 20 11.0 44 44.0** 21 51.0** 45 56.0** 

22 61.0** 46 65.0** 23 55.0**  24 34.0* 46 51.0** 

(، وتراوحرت 1.14، 1.10معرامالت االرتبراط دالرة إحصرائيًا عنرد مسرتوى )أن  (1)يتضح من جردول 
، 02، 07،05، 0ممفررردات )، عرردا قيمررة معامررل االرتبرراط ل1.22إلررى  1.11قرريم معررامالت االرتبرراط مررن 

 ( جاءت يير دالة، لذلك قام الباحث بحذفيم.12، 71
(، حيررث جرراءت قيمررة معامررل 75،  7) المفررردتينكمررا أسررفر االتسرراق الررداخمي لممقيرراس عررن حررذف 

، وتمك القيمة تشير إلى وجود عالقة ضعيفة )صالح أحمد 1.5ارتباطيما بالبعد الذي تنتمي إليو أقل من 
 ( مفردة. 12(، لذلك قام الباحث بحذفيما، وبذلك أصبح عدد مفردات المقياس )042، 7111مراد، 
لممقيرراس، وجرراءت قيمررة  والدرجررة الكميررةبعررد بحسرراب معامررل االرتبرراط بررين درجررة كررل  انقررام الباحثررو 

ة معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد المقياس : االلتزام، التحكم، والتحردي وبرين الدرجرة الكميرة لممقيراس دالر
 .1.226، 1.225،  1.221(، وكانت القيم عمى التوالي : 1.10عند مستوى )

كما قام الباحثان الحاليان بالتحقق من ثبات مقياس الصرالبة النفسرية بطريقرة ألفرا كرونبراخ، حيرث   
قام الباحثان بحساب معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس عمى حرده ودرجترو الكميرة قبرل حرذف 

( معممرة بمردارس مرحمرة التعمريم األساسري، 41المفردة وبعد حذفيا، وذلك عمرى عينرة تكونرت مرن ) درجة
 جاءت النتائج كما يوضحيا الجدول اءتي:و 

 (4خذٔل )

 لٛى يؼبيالد ثجبد يمٛبط انصالثخ انُفغٛخ
 أنفب كشَٔجبخ ػُذ حزف دسخخ انًفشدح أنفب كشَٔجبخ ػذد انًفشداد انصالثخ انُفغٛخ

 0.44ئنٗ  0.46ٍ رشأذ ي  0.44 14 واالنزضا

 0.66ئنٗ  0.64ٍ رشأذ ي  0.66 12 انزحكى

 0.42ئنٗ  0.64ٍ رشأذ ي  0.43 13 انزحذ٘

 0.43ئنٗ  0.42ٍ رشأذ ي  0.43 34 انذسخخ انكهٛخ

إلررى  1.22يتضررح مررن الجرردول السررابق أن قرريم معررامالت الثبررات بطريقررة ألفررا كرونبرراخ تراوحررت مررن 
، وأن قيم ألفا كرونباخ التي تم الحصول عمييا عنرد حرذف المفرردات تقمرل قيم ثبات مقبولة، وىى  1.21

 من معامل ثبات األبعاد والدرجة الكمية.
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يتضرررح ممرررا سررربق أن مقيررراس الصرررالبة النفسرررية يتمترررع بدرجرررة مقبولرررة مرررن الصررردق والثبرررات تبررررر 
 ( مفردة.12استخدامو في الدراسة الحالية، ويتكون في صورتو النيائية من )

 برنامج تذرَىب قائم علً أنشطة "التىكاتسى" الُابانُة          -3

مرع المعممرات،  عند تنفيرذ كرل نشراطأسس البرنامج : يقوم البرنامج عمى مراعاة األسس التالية  -أ 
 األفرادجميع كما تراعى المعممات تمك األسس عند ممارسة تمك األنشطة مع التالميذ : مشاركة 

، المجتمرررعالمجموعرررة و االنتمررراء كأعضررراء فررري بجميرررع الحترررى يشرررعر  "كاتسررروالتو "فررري أنشرررطة 
صرردار ، عمررى التعبيررر عررن أفكررارىم الشخصررية كأعضرراء فرري المجموعررةوتشررجيع المشرراركين  وا 

أن المجتمع يتألف مرن  األفرادحتى يتعمم ؛ عمى مراء العديد من األشخاص اءخرين األحكام بناءً 
عمى المناقشرة قردر  في اتخاذ القرارات بناءً  المشاركينو توجيو  ،أشخاص مخرين مختمفين عنيم

حتى لو لم يرتم تبنري مرائيرم فري  ،ما تم اتخاذه من قرارات معًا فى تنفيذ ، وتعاون األفراداالمكان
تعمرم األنشرطة مرن األنشرطة، و وتطمعراتيم فري محتروى ، ومراعاة اىتمامات المشراركين المناقشة

، وجعررل بشرركل مرررن لممشرراركينالررذي يمثررل تحرردًيا حقيقًيررا المحترروى  ، وتنرراولخررالل الممارسررة
، المواد األخرى بشكل مخر من خرالل الممارسرة لتعمم معارف وميارات مجاالً  "توكاتسوأنشطة "ال

االعترراف ، ممرا يسراعد عمرى فري أزواج أو فري مجموعرات معراً  لمتحردث لممشراركينتوفير وقت و 
 .مقارنة مرائيم مع مراء اءخرين، و ن تمك النقاطبالنقاط الجيدة لبعضيم البعض واالستفادة م

إلررى تحسررين أبعرراد التفكيررر البنررائي والصررالبة النفسررية البرنررامج  اليرردف العررام لمبرنررامج : يسررعى -ب 
 لممعممات من خالل التدريب عمى أنشطة التوكاتسو اليابانية وممارستيا مع التالميذ.

صورنو األولية وأوراق العمرل واسرتمارات  التحقق من صالحية البرنامج : تم عرض البرنامج فى -ج 
التقييم عمى مجموعة من المتخصصين من وزارة التربيرة والتعمريم فرى مجرال المردارس المصررية 
اليابانية إلبداء الرأي فى محتوى البرنرامج واألىرداف والفنيرات واألنشرطة والوسرائل المسرتخدمة، 

 وتم تعديل البرنامج التدريبي فى ضوء مرائيم. 
( جمسرة فرى الفتررة مرن 75ول الزمنى لمبرنامج : تم تطبيق البرنامج التدريبي المكون من )الجد -د 

، عمى عينة من معممات الحمقة األولى من التعمريم األساسري 02/2/7102إلى  07/2/7102
الررذين سرروف يقومررون بتنفيررذ أنشررطة "التوكاتسررو" اليابانيررة مررع تالميررذ الصررف األول االبترردائي 

ة اليابانية، وتم متابعة تنفيذ المعممات ألنشرطة البرنرامج الخاصرة بالتوكاتسرو بالمدارس المصري
 ( مع تقديم التغذية الراجعة المناسبة.7102/7102خالل العام الدراسي )

تقرويم أثنراء تطبيرق عدة مراحل، األولرى : تم تقويم البرنامج من خالل اساليب تقويم البرنامج :  -ه 
مررن جمسررة تدريبيررة إلررى أخرررى إال بعررد التأكررد مررن اكتسرراب جمسررات البرنررامج بحيررث ال ننتقررل 

تقويم بعد االنتياء من تطبيق جمسات والمرحمة الثانية :  المعممات المشاركات ألىداف الجمسة.
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مقياسي التفكير البنائي والصالبة النفسية. والمرحمة الثالثة :  تطبيقمن خالل  البرنامج مباشرة
المعممررات ألنشررطة "التوكاتسررو" فررى نيايررة العررام الدراسرري مررن تقررويم بعررد االنتيرراء مررن ممارسررة 

 مقياسي التفكير البنائي والصالبة النفسية.  تطبيق خالل

مرحمررة البرردء : عرردة مراحررل، األولررى : البرنررامج مرن خررالل  تطبيررقتررم مراحرل تطبيررق البرنررامج :  -و 
بيق والمعممرررات وتضرررم الجمسرررة األولرررى، ويرررتم مرررن خالليرررا التعرررارف برررين الباحرررث القرررائم برررالتط

والمرحمررة  .الترردريبيالمشرراركات فررى البرنررامج، مررع عرررض ألىميررة البرنررامج وأىدافررو ومحتررواه 
، وىرردفيا الثانيررة عشرررمرحمررة المعررارف : وتضررم الجمسررات مررن الثانيررة إلررى الجمسررة الثانيررة : 
 و.أنشرطة التوكاتسر وطبيعرة اليابرانيمعمومرات عامرة حرول التعمريم  المعممات المشاركاتاكساب 

الرابعررة إلررى الجمسررة  الثالثررة عشرررمرحمررة األنشررطة : وتضررم الجمسررات مررن والمرحمررة الثالثررة : 
والمرحمرة الرابعرة :  وتيردف إلرى تقرديم أنشرطة التوكاتسرو اليابانيرة وكيفيرة تنفيرذىا. والعشرون،

المعممررات ألنشررطة التوكاتسررو مررع تالميررذ الصررف  تنفيررذمرحمررة الممارسررة: وتيرردف إلررى متابعررة 
نياء : مرحمة اإل والرحمة الخامسة :  وتقديم التغذية الراجعة المناسبة.بالمدرسة  االبتدائيل األو

 والصالبة النفسية(. البنائيالدراسة )التفكير  لمتغيريجراء القياس األخير إوتضم 

 مخطط عام لجمسات البرنامج : يتضح فى الجدول اءتي: -ز 

 (5خذٔل )

 يخطػ ػبو ندهغبد انجشَبيح

سلى 

 غخانده
 انًحزٕٖ انزذسٚجٙ

انًبدح انؼهًٛخ 

 انًشخؼٛخ

رذسٚت / 

يزبثؼخ/رغزٚ

 ح ساخؼخ

 يذح اندهغخ األْذاف

1 

   انزًٓٛذ ٔانزؼبسف
 ُٚؼّشف ثُفغّ ٔانًإْم انؼهًٙ ٔانخجشح.

 ٚزؼشف لٕاػذ انغهٕن انخبصخ ثبندهغبد انزذسٚجٛخ.
 ق 30

 رذسٚت ػشض رمذًٚٙ نًبرا َحٍ ُْب!
ٙ يٍ حٛث األْذاف ٚزؼشف انجشَبيح انزذسٚج

 ٔانًحزٕٖ.
 ق 30

نًبرا انًُٕرج انٛبثبَٗ 

 ثبنزحذٚذ!

 –ػشض رمذًٚٙ 

 فٛذٕٚ يزشخى 
 رذسٚت

ٚزؼشف أعجبة اخزٛبس انًُٕرج انٛبثبَٙ كًُٕرج 

 رؼهًٛٙ ُٚحززٖ ثّ.
 ق 60

2 

َظشح ػبيخ ػٍ رطجٛك 

"رٕكبرغٕ" فٗ انًذاسط 

 االثزذائٛخ ثبنٛبثبٌ

 –ػشض رمذًٚٙ 

 فٛذٕٚ يزشخى 
 سٚترذ

ٌ اَطجبًػب خًٛذا ردبِ انُظبو انزؼهًٛٙ فٗ  ّٕ ُٚك

 انًذاسط االثزذائٛخ ثبنٛبثبٌ.
 ق120

3 

يفٕٓو األَشطخ انخبصخ 

 )رٕكبرغٕ(
 ق 60 ٚزؼشف يفٕٓو األَشطخ انخبصخ )رٕكبرغٕ(. رذسٚت ػشض رمذًٚٙ

أْذاف األَشطخ انخبصخ 

 )رٕكبرغٕ(

 –ػشض رمذًٚٙ 

 فٛذٕٚ يزشخى 
 ق 60 َشطخ انخبصخ.ٚحذد أْذاف األ رذسٚت

4 
أعظ ٔفهغفخ األَشطخ 

 انخبصخ
 ق120 ٚحذد أعظ ٔفهغفخ األَشطخ انخبصخ. رذسٚت ػشض رمذًٚٙ

5 

 

سؤٚخ انزؼهٛى فٗ يصش )انًُٓح 

 (2.0اندذٚذ 
 رذسٚت ػشض رمذًٚٙ

 ٚزؼشف ػهٗ انُظبو انزؼهًٛٙ انًصش٘ 

 (2.0ٚزؼشف سؤٚخ انزؼهٛى فٗ يصش )انًُٓح اندذٚذ 
 ق 60

فبد ثٍٛ ًَػ انزؼهٛى فٗ االخزال

انًذاسط انًصشٚخ 

 ٔانًذاسط انٛبثبَٛخ

 –ػشض رمذًٚٙ 

 ٔسػ ػًم
 رذسٚت

ٚحذد االخزالفبد ثٍٛ ًَػ انزؼهٛى فٗ انًذاسط 

 انًصشٚخ ٔانًذاسط انٛبثبَٛخ.
 ق 60
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 رذسٚت ػشض رمذًٚٙ رٕكبرغٕ ٔثُبء انشخصٛخ 6
ٚزؼشف دٔس األَشطخ انخبصخ فٙ ثُبء شخصٛخ 

 انزهًٛز.
 ق120

6 
كٛف رحمك يذسعخ انزؼهٛى 

 انشبيم أْذافٓب؟

ػشض  -فٛذٕٚ 

ٔسػ  –رمذًٚٙ 

 ػًم

 ق120 ٚزؼشف كٛف رحمك يذسعخ انزؼهٛى انشبيم أْذافٓب؟ رذسٚت

4 

انٓذف انفشػٙ نألَشطخ 

انخبصخ فٙ عٛبق َظبو 

نهزأثٛش اإلٚدبثٙ  2.0انزؼهٛى 

ػهٗ انًٕظٕػبد ٔاألَشطخ 

األخشٖ ٔيدًم انحٛبح 

 انًذسعٛخ

 رذسٚت رمذًٚٙ ػشض
ٚزؼشف انٓذف انفشػٙ نألَشطخ انخبصخ فٙ عٛبق 

  2.0َظبو انزؼهٛى 
 ق 60

ػاللخ رٕكبرغٕ ثبنًٕاد 

 انذساعٛخ ٔانزؼهى انُشػ

 –ػشض رمذًٚٙ 

 ٔسػ ػًم
 رذسٚت

ٚحذد ػاللخ رٕكبرغٕ ثبنًٕاد انذساعٛخ ٔانزؼهى 

 انُشػ.
 ق 60

4 
انحٛبح ثبنًذاسط انًصشٚخ 

 EJSانٛبثبَٛخ 
 رذسٚت ذًٚٙػشض رم

ٚكٌٕ اَطجبًػب خًٛذا نشكم انحٛبح ثبنًذاسط انًصشٚخ 

 انٛبثبَٛخ 
 ق120

10 

ئداسح انفصٕل فٗ انًذاسط 

انًصشٚخ انٛبثبَٛخ ٔفك 

انًؼبٚٛش انخًغخ إلداسح 

 انفصم

 –ػشض رمذًٚٙ 

 ٔسػ ػًم
 رذسٚت

ٚزؼشف كٛفٛخ ئداسح انفصٕل فٗ انًذاسط انًصشٚخ 

 إلداسح انفصم.انٛبثبَٛخ ٔفك انًؼبٚٛش انخًغخ 
 ق120

11 
ٔظغ خطخ نزُفٛز أَشطخ 

 رٕكبرغٕ

 –ػشض رمذًٚٙ 

 ٔسػ ػًم
 رذسٚت

ٚعغ خطخ نًٕظٕػبد انًُبلشبد انزٕخٛٓٛخ 

 ٔيمزشحبد نًٕظٕػبد نًدهظ انفصم.
 ق120

12 
انخطٕغ انؼشٚعخ نكم يحزٕٖ 

 يٍ األَشطخ انخبصخ
 رذسٚت ٔسػ ػًم

ٚحذد انخطٕغ انؼشٚعخ نكم يحزٕٖ يٍ األَشطخ 

 خبصخان
 ق120

 َشبغ )يدهظ انفصم(  13

 –ػشض رمذًٚٙ 

فٛذٕٚ نحصخ 

 يُفزح عبثمًب

 رذسٚت

ٚطشذ ثؼط األفكبس نحم انمعبٚب أٔ انًٕظٕػبد 

 انزٙ رخص انزاليٛز داخم انفصم.

 ٚطجك انمٕاػذ انؼبيخ نًدهظ انفصم.

 ق120

14 
اعزكًبل َشبغ )يدهظ 

 انفصم( 
  ػشض رمذًٚٙ

ػبرٓب فٙ رُفٛز ٚزؼشف انششٔغ انزٙ ُٚجغٙ يشا

 يدهظ انفصم.

 ٚزؼبٌٔ يغ صيالئّ نهٕصٕل ئنٗ ئخًبع فٙ انشأ٘.

 ٚغبػذ صيالئّ يٍ أخم رحمٛك حٛبح صفٛخ يًزؼخ.

 ق120

15 

ػًم حصخ يحبكبح: خهغخ 

رخٛهٛخ )يحبكبح( نزُفٛز 

انُشبغ، ٔرٕخّٛ 

 انًدًٕػبد، ٔرغزٚخ ساخؼخ

فٛذٕٚ نحصخ 

 يُفزح عبثمًب
 ق120 بغ يدهظ انفصم ثًشبسكخ صيالئّ.ٚحبكٙ رُفٛز َش رغزٚخ ساخؼخ

 رذسٚت ػشض رمذًٚٙ َشبغ )انًُبلشبد انزٕخٛٓٛخ(  16

ٚحذد انًشكالد انزٙ ًٚكٍ أٌ رٕاخّ انزاليٛز داخم 

 انفصم.

 ٚغبػذ فٙ رمذٚى حهٕل يُبعجخ نهًشكهخ انًطشٔحخ.

 ٚغبػذ فٙ رُفٛز يب لشسِ ثحًبط حزٗ انُٓبٚخ.

 ق120

16 
د اعزكًبل َشبغ )انًُبلشب

 انزٕخٛٓٛخ( 
  ػشض رمذًٚٙ

ٚشدغ صيالئّ أثُبء رُفٛز لشاسارٓى.ٚشبسن صيالءِ 

 انمشاس انز٘ رٕصم ئنّٛ. 

ٚحذد االػزجبساد انٕاخت ارجبػٓب ػُذ رُفٛز انُشبغ 

 )لجم ٔأثُبء ٔثؼذ( انزُفٛز.

 ق120

14 

ػًم حصخ يحبكبح: خهغخ 

رخٛهٛخ )يحبكبح( نزُفٛز 

انُشبغ، ٔرٕخّٛ 

 ساخؼخ انًدًٕػبد، ٔرغزٚخ

فٛذٕٚ نحصخ 

 يُفزح عبثمًب
 رغزٚخ ساخؼخ

ٚحبكٙ رُفٛز َشبغ انًُبلشبد انزٕخٛٓٛخ ثًشبسكخ 

 صيالئّ.
 ق120

14 

 –َشبغ انشٚبدح انٕٛيٛخ 

يشاخؼخ انًٓبو انزٗ رٕكم ئنٗ 

 يغئٕنٙ انشٚبدح ثبنفصم

 –ػشض رمذًٚٙ 

 ٔسػ ػًم
 رذسٚت

 ٚحذد لبئًخ ثبنًٓبو انزٙ عٛمٕو انزاليٛز ثزأدٚزٓب.

 ؼشف أدٔاس انًؼهى داخم انفصم.ٚز

ٚغبػذ انشائذ انٕٛيٙ ػهٗ كزبثخ رمشًٚشا ػٍ يب رى 

 رؼهًّ.

 ق120

20 
َشبغ اخزًبع انصجبذ َٔٓبٚخ 

 انٕٛو 
 رذسٚت ػشض رمذًٚٙ

ٚزؼشف انًٓبساد انحٛبرٛخ ٔانمٛى انًغزٓذفخ يٍ 

 انُشبغ.

ٚزؼشف غشٚمخ انزمذو فٙ عٛش اخزًبػٙ انصجبذ 

 َٔٓبٚخ انٕٛو.

 نزهًٛز ػهٙ رحذٚذ أْذافًب ٚشٚذ رحمٛمٓب.ٚغبػذ ا

ٚحذد يدًٕػخ يٍ االػزجبساد انزٙ رإخز فٙ 

 ق120
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       :  خامًسا : محددات الدراسة
اقتصرت ىذه الدراسة عمى معممات الحمقة األولى من التعميم األساسي بحي العررب بمحافظرة بورسرعيد 

 .7102/7102خالل العام الدراسي 

 :الدراسة سًا : خطواتساد

التحقررق مررن تكررافؤ معممررات مجمرروعتي الدراسررة التجريبيررة والضررابطة فررى التفكيررر البنررائي والصررالبة  -0
القبمري فرى  المتعمقرة بالقيراس النفسية، وذلك باستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين، وتتضرح النترائج

 :اءتيالجدول 

 االػزجبس ػُذ رُفٛز انُشبغ.

 ٚمذو يهخًصب ػٍ يب رى ئَدبصِ.

 رذسٚت ػشض رمذًٚٙ َشبغ انًٓبو االخزٛبسٚخ 21

ٚحذد االخزالف ثٍٛ دٔس يغئٕنٙ انًٓبو  -

 االخزٛبسٚخ ػٍ دٔس انشائذ انٕٛيٙ.

ذ انزهزًٛز ػهٗ أٌ ٚإد٘ انًٓبو ٚغبػ -

 انًطهٕثخ يُّ ثكفبءح.

ٚشبسن صيالءِ غٙ رحغٍٛ انحٛبح داخم  -

 انفصم.

ٚحذد يدًٕػخ يٍ االػزجبساد انزٙ رإخز فٙ 

 االػزجبس ػُذ رُفٛز انُشبغ.

 ق120

 رذسٚت ػشض رمذًٚٙ َشبغ انزُظٛف 22

 ٚحذد انًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ رُفٛز انُزشبغ. -

 ٔساء رُفٛز انُشبغ.ٚزؼشف انفهغفخ يٍ  -

ٚحذد االعزؼذاداد انالصيخ نهمٛبو ثزٕخّٛ  -

 انزُظٛف انشبيم.

 ٚحذد دٔس كم فصم فٙ انزحعٛش نهزُظٛف. -

ٚزؼشف كٛفٛخ رحذٚذ انًدًٕػبد ٔرٕصّٚ  -

 انًٓبو.

 دٔس انؼبيهٍٛ فٙ انًذسعخ ٔلذ انزُظٛف. -

ٚحذد ثؼط انُمبغ انًًٓخ نزحغٍٛ خٕدح  -

 انزُظٛف.

 ق120

 رذسٚت ػشض رمذًٚٙ د انًذسعٛخَشبغ انفؼبنٛب 23

 ٚزؼشف فهغفخ رُفٛز انُشبغ. -

 ٚحذد كٛفٛخ رٕصٚغ انًٓبو ػهٗ انزاليٛز. -

ٚغبػذ انزاليٛز ػهٗ رحذٚذ أْذاف ٔاظحخ  -

 ٚغؼٗ نزحمٛمٓب.

ٚشدغ انزهًٛز ػهٗ انزؼبٌٔ يغ صيالءِ  -

 نُصُغ حٛبح أفعم داخم انفصم.

 ق120

24 
أعئهخ ٔأخٕثخ نهزأكذ يٍ فٓى 

 انًشبسكٍٛ 
 غزٚخ ساخؼخر 

 –انزأكذ يٍ فٓى األَشطخ انخبصخ )انًفٕٓو  -

 –كٛفٛخ انزُفٛز  –األعظ  -األْذاف  –انفهغفخ 

االػزجبساد انخبصخ ثبنزُفٛز(، ٔدٔسْب فٙ 

 رحمٛك انًُٕ انشبيم نهزهًٛز.

 ق120

يزبثؼخ 

انًًبسعخ 

انفؼهٛخ 

 نألَشطخ

يزبثؼخ أعجٕػٛخ نكبفخ 

األَشطخ، ٚؼمجٓب خهغخ رغزٚخ 

رٓب عبػخ، )ثٕالغ ساخؼخ يذ

 خهغخ( 16

 
 –يزبثؼبد 

 رغزٚخ ساخؼخ

يُبلشخ انًالحظبد انزٙ رى سصذْب أثُبء  -

 انًزبثؼخ
 ق 60
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 (6جدول )

معممات المجموعة التجريبية والضابطة فى التفكير البنائي داللة الفروق بين متوسطات درجات 
 والصالبة النفسية

 االنحراف المتوسط ن المجموعة المتغير
 مستوى قيمة "ت" المعياري

 الداللة

التفكير 
 البنائي

 4.72 16.46 72 الضابطة يير دال 1.10 6.62 12.12 72 التجريبية التوافق السموكي

 1.24 75.16 72 الضابطة يير دال 1.16 6.21 71.27 72 لتجريبيةا التوافق الوجداني
االبتعاد عن التفكير 

 الخرافي
 5.20 71.21 72 الضابطة يير دال 1.52 4.16 75.12 72 التجريبية

االبتعاد عن التفكير 
 التصنيفي

 1.22 70.02 72 الضابطة يير دال 1.11 1.42 70.04 72 التجريبية
بتعاد عن التفكير فى اال

 األمور الخفية
 1.16 10.20 72 الضابطة يير دال 1.16 4.24 10.55 72 التجريبية

 05.66 012.11 72 الضابطة يير دال 1.71 71.64 012.15 72 التجريبية الدرجة الكمية

الصالبة 
 النفسية

 1.44 15.12 72 الضابطة يير دال 1.42 1.26 15.26 72 التجريبية االلتزام

 5.22 74.46 72 الضابطة يير دال 1.42 5.51 76.72 72 التجريبية التحكم

 5.62 72.20 72 الضابطة يير دال 1.61 5.52 72.42 72 التجريبية التحدي

 00.72 22.24 72 الضابطة يير دال 1.64 07.50 22.24 72 التجريبية الدرجة الكمية
 0.261( = 1.14عند مستوى ) 0قيمة "ت" الجدولية                  

( برين متوسرطات 1.14دالرة إحصرائًيا)عند مسرتوى  فرروق أنرو ال توجرد (6يتضح من نتائج جردول )  
القبمرري لمتفكيررر البنررائي والصررالبة  فررى القيرراس درجررات معممررات مجمرروعتي الدراسررة التجريبيررة والضررابطة

 متغيري الدراسة.تكافؤىما فى  النفسية، مما يعني
التجريبية تتعمق بنظام التعميم الياباني وطبيعة أنشرطة  تدريبية لمعممات المجموعة ( جمسة75) إعطاء -7

"التوكاتسو" اليابانية وكيفية تنفيذ تمك األنشرطة، ولرم تتمقرى معممرات المجموعرة الضرابطة أى تردريبات 
 تتعمق بأنشطة "التوكاتسو" اليابانية.

عد التدريب لمعممات المجموعتين فى مقياسري التفكيرر البنرائي والصرالبة النفسرية، إجراء تطبيق ثاني ب -1
 .  spssثم القيام بالمعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج

                                              
 (12، 1221)انظر : ممدوح عبد المنعم الكناني ،  2
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قيررام معممررات المجموعررة التجريبيررة بممارسررة أنشررطة "التوكاتسررو" اليابانيررة مررع التالميررذ )بالمرردارس   -5
ام معممرات المجموعرة الضرابطة بممارسرة التردريس التقميردي المصرية اليابانية( لمدة عام دراسى، وقير

 مع التالميذ )بالمدارس العادية التى لم يطبق عمييا االتفاقية اليابانية(.

لمعممات المجموعتين فى مقياسي التفكير البنائي والصالبة النفسرية،  ثالث بعد الممارسةإجراء تطبيق  -4
 . spssبرنامجثم القيام بالمعالجات اإلحصائية باستخدام 

 :اإلحصائية المعالجات

اسررتخدم الباحثرران طرررق إحصررائية تمثمررت فرري اختبررار "ت" لعينتررين مسررتقمتين، وأسررموب تحميررل التبرراين 
 لمقياسات المتكررة، واختبار بونفرونى لممقارنات المتعددة.

 نتائج الذراسة وتفسريها :
     : نتائج الفرض األول

( برين متوسرطات 1.14ا عنرد مسرتوى )فروق دالرة إحصرائيً  توجدينص الفرض األول عمى أنو :" 
اليابانيرة( والمجموعرة الضرابطة  "التوكاتسو"درجات أفراد المجموعة التجريبية )التى تدربت عمى أنشطة 

)التررى لررم تترردرب عمررى أنشررطة التوكاتسررو اليابانيررة( فررى القيرراس الثرراني )بعررد الترردريب( ألبعرراد التفكيررر 
 ".لصالح المجموعة التجريبية البنائي ودرجتو الكمية

ولمتحقرررق مرررن ىرررذا الفررررض ترررم اسرررتخدام اختبرررار " ت " لحسررراب داللرررة الفرررروق برررين مجمررروعتين 
 مستقمتين، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول اءتي : 

 (6خذٔل )

 دالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد دسخبد يؼهًبد انًدًٕػخ انزدشٚجٛخ ٔانعبثطخ فٗ انزطجٛك انثبَٙ نهزفكٛش

 انجُبئٙ 

 انًزٕعػ ٌ انًدًٕػخ انزفكٛش انجُبئٙ
 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

لًٛخ 
 "د"

 يغزٕٖ

 انذالنخ

 انزٕافك انغهٕكٙ
 5.32 41.41 26 انزدشٚجٛخ

2.46 
 دال ػُذ

 5.40 36.06 26 انعبثطخ 0.01 

 انزٕافك انٕخذاَٙ
 6.36 26.63 26 انزدشٚجٛخ

2.30 
 دال ػُذ

 5.64 23.41 26 انعبثطخ 0.05 

 االثزؼبد ػٍ انزفكٛش انخشافٙ
 5.54 24.22 26 انزدشٚجٛخ

2.62 
 دال ػُذ

 4.46 24.36 26 انعبثطخ 0.01 

 االثزؼبد ػٍ انزفكٛش انزصُٛفٙ
 3.05 22.46 26 انزدشٚجٛخ

1.44 
 دال ػُذ

 3.66 21.15 26 انعبثطخ 0.05 

االثزؼبد ػٍ انزفكٛش فٗ األيٕس 

 انخفٛخ

 3.60 33.32 26 انزدشٚجٛخ
1.43 

 غٛش دال 

 4.44 31.63 26 انعبثطخ 

 انذسخخ انكهٛخ
 14.44 153.56 26 انزدشٚجٛخ

3.02 
 دال ػُذ

 14.15 134.04 26 انعبثطخ 0.01 
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ا بررين متوسررطات درجررات معممررات وجررود فررروق دالررة إحصررائيً  ( ما يأتي : 2يتضح من جدول )  
أبعراد التفكيرر فرى  طة فى القياس الثاني )بعرد التردريب( المجموعة التجريبية ومعممات المجموعة الضاب

، ويتضح من عدا بعد االبتعاد عن التفكير فى األمور الخفية جاء الفرق يير دال البنائي ودرجتو الكمية
 .معممات المجموعة التجريبيةقيم المتوسطات أن الفروق لصالح 

 نتائج الفرض الثاني :  
( برين متوسرطات 1.14ا عند مستوى )توجد فروق دالة إحصائيً ينص الفرض الثاني عمى أنو : " 

اليابانيرة( والمجموعرة الضرابطة  "التوكاتسو"درجات أفراد المجموعة التجريبية )التى تدربت عمى أنشطة 
اليابانيرة( فرى القيراس الثراني )بعرد التردريب( ألبعراد الصررالبة  "التوكاتسرو")الترى لرم تتردرب عمرى أنشرطة 

 ."الكمية لصالح المجموعة التجريبية النفسية ودرجتيا
ولمتحقررق مررن ىررذا الفرررض تررم اسررتخدام اختبررار " ت " لحسرراب داللررة الفررروق بررين مجمرروعتين   

 مستقمتين، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول اءتي : 
 (4خذٔل )

ٙ نهصالثخ دالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد دسخبد يؼهًبد انًدًٕػخ انزدشٚجٛخ ٔانعبثطخ فٗ انزطجٛك انثبَ

 انُفغٛخ

 انًزٕعػ ٌ انًدًٕػخ انصالثخ انُفغٛخ
 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

لًٛخ 
 "د"

 يغزٕٖ

 انذالنخ

 االنزضاو
 4.44 34.04 26 انزدشٚجٛخ

2.65 
 دال ػُذ

 3.64 34.46 26 انعبثطخ 0.01 

 انزحكى
 3.26 24.06 26 انزدشٚجٛخ

2.54 
 دال ػُذ

 4.54 26.30 26 انعبثطخ 0.05 

 ٘انزحذ
 3.66 33.42 26 انزدشٚجٛخ

4.56 
 دال ػُذ

 4.16 24.54 26 انعبثطخ 0.01 

 انذسخخ انكهٛخ
 4.54 100.43 26 انزدشٚجٛخ

3.64 
 دال ػُذ

 11.64 44.45 26 انعبثطخ 0.01 

ا بررين متوسررطات درجررات معممررات وجررود فررروق دالررة إحصررائيً  ( ما يأتي : 2يتضح من جدول )  
جميرع أبعراد فرى  ومعممات المجموعة الضابطة فرى القيراس الثراني )بعرد التردريب( المجموعة التجريبية 

معممرات المجموعرة ، ويتضرح مرن قريم المتوسرطات أن الفرروق لصرالح الصالبة النفسية ودرجتيا الكمية
 .التجريبية

 : نتائج الفرض الثالث
( برين متوسرطات 1.14ا عنرد مسرتوى )توجد فروق دالة إحصائيً ينص الفرض الثالث عمى أنو :" 

اليابانيرة( والمجموعرة الضرابطة  "التوكاتسو"درجات أفراد المجموعة التجريبية )التى تدربت عمى أنشطة 
اليابانيرة( فرى القيراس الثالرث )بعرد الممارسرة( ألبعراد التفكيرر  "التوكاتسرو")التى لم تتردرب عمرى أنشرطة 

 ."البنائي ودرجتو الكمية لصالح المجموعة التجريبية
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تحقرررق مرررن ىرررذا الفررررض ترررم اسرررتخدام اختبرررار " ت " لحسررراب داللرررة الفرررروق برررين مجمررروعتين ولم
 مستقمتين، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول اءتي : 
 (4خذٔل )

دالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد دسخبد يؼهًبد انًدًٕػخ انزدشٚجٛخ ٔانعبثطخ فٗ انزطجٛك انثبنث نهزفكٛش 

 انجُبئٙ 

 االَحشاف انًؼٛبس٘ انًزٕعػ ٌ ٕػخانًدً انزفكٛش انجُبئٙ
لًٛخ 
 "د"

يغزٕٖ 
 انذالنخ

 انزٕافك انغهٕكٙ
 5.14 43.06 26 انزدشٚجٛخ

3.36 
 دال ػُذ

 6.01 36.43 26 انعبثطخ 0.01 

 انزٕافك انٕخذاَٙ
 6.66 26.45 26 انزدشٚجٛخ

1.62 
 غٛش دال 

 5.44 24.46 26 انعبثطخ 

 االثزؼبد ػٍ انزفكٛش انخشافٙ
 4.54 24.33 26 دشٚجٛخانز

3.15 
 دال ػُذ

 4.44 25.30 26 انعبثطخ 0.01 

 االثزؼبد ػٍ انزفكٛش انزصُٛفٙ
 3.05 24.11 26 انزدشٚجٛخ

2.42 
 دال ػُذ

 3.64 21.45 26 انعبثطخ 0.05 

االثزؼبد ػٍ انزفكٛش فٗ األيٕس 

 انخفٛخ

 3.44 34.22 26 انزدشٚجٛخ
1.44 

 غٛش دال 

 4.44 31.46 26 انعبثطخ 

 انذسخخ انكهٛخ
 14.14 154.54 26 انزدشٚجٛخ

3.33 
 دال ػُذ

 16.64 141.44 26 انعبثطخ 0.01 

ا بررين متوسررطات درجررات معممررات وجررود فررروق دالررة إحصررائيً  ( ما يأتي : 2يتضح من جدول )  
أبعاد التفكير فى  المجموعة التجريبية ومعممات المجموعة الضابطة فى القياس الثالث )بعد الممارسة( 

عرردا بعرردى التوافررق الوجررداني واالبتعرراد عررن التفكيررر فررى األمررور الخفيررة جرراءت  البنررائي ودرجتررو الكميررة
 .معممات المجموعة التجريبية، ويتضح من قيم المتوسطات أن الفروق لصالح الفروق يير دالة

 :نتائج الفرض الرابع 
( برين متوسرطات 1.14ا عنرد مسرتوى )إحصرائيً توجد فروق دالرة ينص الفرض الرابع عمى أنو :" 

درجات أفراد المجموعة التجريبية )التى تردربت عمرى أنشرطة التوكاتسرو اليابانيرة( والمجموعرة الضرابطة 
اليابانيرة( فرى القيراس الثالرث )بعرد الممارسرة( ألبعراد الصرالبة  "التوكاتسرو")التي لم تتدرب عمى أنشطة 

 ."مجموعة التجريبيةالنفسية ودرجتيا الكمية لصالح ال
ولمتحقرررق مرررن ىرررذا الفررررض ترررم اسرررتخدام اختبرررار " ت " لحسررراب داللرررة الفرررروق برررين مجمررروعتين 

 مستقمتين، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول اءتي : 
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 (10خذٔل )

دالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد دسخبد يؼهًبد انًدًٕػخ انزدشٚجٛخ ٔانعبثطخ فٗ انزطجٛك انثبنث نهصالثخ 

 خانُفغٛ

 انًزٕعػ ٌ انًدًٕػخ انصالثخ انُفغٛخ
االَحشاف 
 انًؼٛبس٘

لًٛخ 
 "د"

يغزٕٖ 
 انذالنخ

 االنزضاو
 3.56 34.44 26 انزدشٚجٛخ

3.42 
 دال ػُذ

 5.33 34.26 26 انعبثطخ 0.01 

 انزحكى
 2.44 24.42 26 انزدشٚجٛخ

4.54 
 دال ػُذ

 3.42 25.56 26 انعبثطخ 0.01 

 انزحذ٘
 3.11 34.44 26 انزدشٚجٛخ

6.63 
 دال ػُذ

 3.44 26.44 26 انعبثطخ 0.01 

 انذسخخ انكهٛخ
 4.04 102.64 26 انزدشٚجٛخ

5.63 
 دال ػُذ

 11.24 46.60 26 انعبثطخ 0.01 

ا برررين متوسرررطات درجرررات وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررائيً  ( ما يأتي : 01يتضح من جدول )  
فررى  ة الضررابطة فررى القيرراس الثالررث )بعررد الممارسررة( المجموعررة التجريبيررة ومعممررات المجموعررمعممررات 

معممرات ، ويتضح من قريم المتوسرطات أن الفرروق لصرالح جميع أبعاد الصالبة النفسية ودرجتيا الكمية
 .المجموعة التجريبية

 : نتائج الفرض الخامس
( برررين 1.14ا عنرررد مسرررتوى )توجرررد فرررروق دالرررة إحصرررائيً يرررنص الفررررض الخرررامس عمرررى أنرررو :" 

درجات أفراد المجموعرة التجريبيرة فرى القياسرات الثالثرة )قبرل التردريب / بعرد التردريب / بعرد  متوسطات
 ."الممارسة( ألبعاد التفكير البنائي ودرجتو الكمية لصالح القياس الثالث )القياس بعد الممارسة(

د ولمتحقررق مررن ىررذا الفرررض تررم اسررتخدام أسررموب تحميررل التبرراين ذو القياسررات المتكررررة )عررزت عبرر
 ( : 00(، وجاءت النتائج كما يوضحيا جدول )162-161، 7100الحميد حسن، 

 (11خذٔل )

َزبئح رحهٛم انزجبٍٚ نًؼشفخ دالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد دسخبد يؼهًبد انًدًٕػخ انزدشٚجٛخ فٗ انمٛبعبد انثالثخ 

 نكهٛخ)لجم انزذسٚت / ثؼذ انزذسٚت / ثؼذ انًًبسعخ( ألثؼبد انزفكٛش انجُبئٙ ٔدسخزّ ا

 انزفكٛش انجُبئٙ
 يصذس 
 انزجبٍٚ

يدًٕع 
 انًشثؼبد

دسخب
د 
انحش
 ٚخ

يزٕعػ 
 انًشثؼبد

 لًٛخ
 "ف" 

 يغزٕٖ
 انذالنخ

يشثغ 
اٚزب 

 اندضئٙ

 انزٕافك انغهٕكٙ
 254.00 2 514.00 انمٛبط

13.46 
 دال ػُذ

 0.01 
0.35 

 14.642 52 462.00 انخطأ

 انزٕافك انٕخذاَٙ
 134.044 2 264.044 انمٛبط

4.46 
 دال ػُذ

 0.05 
0.16 

 24.565 52 1445.401 انخطأ

االثزؼبد ػٍ انزفكٛش 

 انخشافٙ

 143.160 2 366.321 انمٛبط
16.46 

 دال ػُذ

 0.01 
0.34 

 10.466 52 565.012 انخطأ

االثزؼبد ػٍ انزفكٛش 

 انزصُٛفٙ

 60.254 2 120.514 انمٛبط
10.53 

 دال ػُذ

 0.01 
0.24 

 5.621 52 246.441 انخطأ
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 انزفكٛش انجُبئٙ
 يصذس 
 انزجبٍٚ

يدًٕع 
 انًشثؼبد

دسخب
د 
انحش
 ٚخ

يزٕعػ 
 انًشثؼبد

 لًٛخ
 "ف" 

 يغزٕٖ
 انذالنخ

يشثغ 
اٚزب 

 اندضئٙ

االثزؼبد ػٍ انزفكٛش فٗ 

 األيٕس انخفٛخ

 46.464 2 43.624 انمٛبط
3.04 

 غٛش دال 

 
0.11 

 15.144 52 640.262 انخطأ

 انذسخخ انكهٛخ
 3044.262 2 6144.543 انمٛبط

16.36 
 دال ػُذ

 0.01 
0.40 

 164.413 52 4266.456 انخطأ

ا بررين متوسررطات درجررات معممررات فررروق دالررة إحصررائيً وجررود  ( ما يأتي : 00يتضح من جدول )
فى القياسات الثالثة )قبل التدريب / بعد التردريب / بعرد الممارسرة( ألبعراد التفكيرر المجموعة التجريبية 
، وجاءت عدا بعد االبتعاد عن التفكير فى األمور الخفية جاءت الفروق يير دالة البنائي ودرجتو الكمية
، (1.51( ، )1.72( ، )1.12( ، )1.06(، )1.14عمرى الترتيرب ) الجزئي إيتا قيم حجم التأثير مربع
فى درجات معممات تباين ال%( من 51%( ، )72%( ، )12%( ، )06%( ، )14وىى تدل عمى أن )

بواسرطة البرنرامج التردريبي ألنشرطة "التوكاتسرو" اليابانيرة )التردريب يمكرن تفسريره المجموعة التجريبيرة 
 .ممارستيا(عمى األنشطة و 

ولتحديررد اتجرراه الفررروق الدالررة احصررائيًا بررين القياسررات الثالثررة قررام الباحثرران باسررتخدام اختبررار 
لممقارنررات المتعررددة لممتوسررطات، وجرراءت النتررائج كمررا يوضررحيا الجرردول  Bonferroni"بررونفرونى" 

 اءتي :
 (07جدول )

 ودرجتو الكميةفى القياسات الثالثة ألبعاد التفكير البنائي اتجاه الفروق 
 انمٛبط انثبَٙ انمٛبط األٔل انًزٕعػ انمٛبعبد األثؼبد انذانخ

 انزٕافك انغهٕكٙ

 

 --- --- 36.06 انمٛبط األٔل

 --- **4.34 - 41.41 انمٛبط انثبَٙ

 1.66 - **6.00 - 43.06 انمٛبط انثبنث

 انزٕافك انٕخذاَٙ

  --- 23.42 انمٛبط األٔل

 --- **3.41 - 26.63 انمٛبط انثبَٙ

 0.22 - **4.03 - 26.45 انمٛبط انثبنث

االثزؼبد ػٍ انزفكٛش 

 انخشافٙ

  --- 24.36 انمٛبط األٔل

 --- **3.45 - 24.22 انمٛبط انثبَٙ

 1.11 - **4.46 - 24.33 انمٛبط انثبنث

االثزؼبد ػٍ انزفكٛش 

 انزصُٛفٙ

 

  --- 21.15 انمٛبط األٔل

 --- 1.41 - 22.46 انمٛبط انثبَٙ

 1.15 - **2.44 - 24.11 انمٛبط انثبنث

 انذسخخ انكهٛخ

 

  --- 134.04 انمٛبط األٔل

 --- **15.52 - 153.56 انمٛبط انثبَٙ

 5.03 - **20.55 - 154.54 انمٛبط انثبنث

 (1.14) (                       * دالة عند مستوى1.10** دالة عند مستوى )                            
 ( ما يأتى : 07يتضح من جدول )

تفوق معممات المجموعة التجريبيرة فرى القيراس الثراني )بعرد التردريب( عمرى القيراس األول )قبرل   -0
التردريب( فرى أبعرراد التفكيرر البنررائي : التوافرق السرموكي، التوافررق الوجرداني، االبتعرراد عرن التفكيررر 
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البنرائي، فرى حرين ال يوجرد فررق دال برين القياسرين  الخرافي، باإلضافة إلى الدرجة الكمية لمتفكيرر
 فى بعد االبتعاد عن التفكير التصنيفي.

تفوق معممات المجموعة التجريبية فى القيراس الثالرث )بعرد الممارسرة( عمرى القيراس األول )قبرل  -7
يررر التردريب( فرى أبعرراد التفكيرر البنررائي : التوافرق السرموكي، التوافررق الوجرداني، االبتعرراد عرن التفك

 الخرافي، االبتعاد عن التفكير التصنيفي، باإلضافة إلى الدرجة الكمية لمتفكير البنائي.  
ال توجد فروق دالة بين متوسطات درجات معممات المجموعة التجريبيرة فرى القيراس الثالرث )بعرد  -1

 الممارسة( والقياس الثاني )بعد التدريب( فى أبعاد التفكير البنائي ودرجتو الكمية.  
 : ئج الفرض السادسنتا

( برررين 1.14ا عنرررد مسرررتوى )توجرررد فرررروق دالرررة إحصرررائيً يرررنص الفررررض السرررادس عمرررى أنرررو :" 
متوسطات درجات أفراد المجموعرة التجريبيرة فرى القياسرات الثالثرة )قبرل التردريب / بعرد التردريب / بعرد 

 ."اس بعد الممارسة(الممارسة( ألبعاد الصالبة النفسية ودرجتيا الكمية لصالح القياس الثالث )القي
ولمتحقررق مررن ىررذا الفرررض تررم اسررتخدام أسررموب تحميررل التبرراين ذو القياسررات المتكررررة )عررزت عبررد 

 (، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول اءتي : 162-161، 7100الحميد حسن، 
 (01جدول )

نتائج تحميل التباين لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات معممات المجموعة 
الصالبة فى القياسات الثالثة )قبل التدريب / بعد التدريب / بعد الممارسة( ألبعاد تجريبية ال

 ودرجتو الكمية النفسية
 انصالثخ انُفغٛخ

 يصذس 
 انزجبٍٚ

يدًٕع 
 انًشثؼبد

دسخبد 
 انحشٚخ

يزٕعػ 
 انًشثؼبد

 لًٛخ
 "ف" 

 يغزٕٖ

 انذالنخ
يشثغ اٚزب 

 اندضئٙ

 االنزضاو
 44.123 2 144.246 انمٛبط

4.26 
 دال ػُذ

 0.01 
0.24 

 12.004 52 624.420 انخطأ

 انزحكى
 42.401 2 145.402 انمٛبط

4.35 
 دال ػُذ

 0.01 
0.25 

 11.132 52 564.464 انخطأ

 انزحذ٘
 264.605 2 556.210 انمٛبط

24.43 
 دال ػُذ

 0.01 
0.54 

 4.310 52 444.123 انخطأ

 انذسخخ انكهٛخ
 1314.235 2 2624.464 انمٛبط

14.42 
 دال ػُذ

 0.01 
0.43 

 66.643 52 3514.531 انخطأ

وجررود فررروق دالررة إحصررائيًا بررين متوسررطات درجررات معممررات  ( ما يأتي : 01يتضح من جدول )
الصرالبة فى القياسات الثالثة )قبل التدريب / بعد التدريب / بعد الممارسة( ألبعراد المجموعة التجريبية 

(، 1.74(، )1.75عمرى الترتيرب ) الجزئري الكمية، وجاءت قيم حجم التأثير مربرع إيترا ياودرجت النفسية
فرررى تبررراين ال%( مرررن 51%( ، )45%( ، )74%( ، )75(، وىرررى تررردل عمرررى أن )1.51(، )1.45)

بواسررطة البرنررامج الترردريبي ألنشررطة التوكاتسررو يمكررن تفسرريره درجررات معممررات المجموعررة التجريبيررة 
 .عمى األنشطة وممارستيا(اليابانية )التدريب 
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ولتحديررد اتجرراه الفررروق الدالررة احصررائيًا بررين القياسررات الثالثررة قررام الباحثرران باسررتخدام اختبررار 
لممقارنرررات المتعرررددة لممتوسرررطات، وجررراءت النترررائج كمرررا يوضرررحيا الجررردول  Bonferroniبرررونفرونى 

 اءتي :
 (05جدول )

 ودرجتو الكمية بة النفسيةالصالفى القياسات الثالثة ألبعاد اتجاه الفروق 
 انمٛبط انثبَٙ انمٛبط األٔل انًزٕعػ انمٛبعبد األثؼبد انذانخ

 االنزضاو

 

 --- --- 34.46 انمٛبط األٔل

 --- *3.04 - 34.04 انمٛبط انثبَٙ

 0.44 - **3.52 - 34.44 انمٛبط انثبنث

 انزحكى

  --- 26.24 انمٛبط األٔل

 --- *2.64 - 24.06 انمٛبط انثبَٙ

 0.65 - **3.53 - 24.42 انمٛبط انثبنث

 انزحذٖ

  --- 24.54 انمٛبط األٔل

 --- **5.23 - 33.42 انمٛبط انثبَٙ

 0.62 - **5.45 - 34.44 انمٛبط انثبنث

 انذسخخ انكهٛخ

 

  --- 44.45 انمٛبط األٔل

 --- **11.04 - 100.43 انمٛبط انثبَٙ

 1.41 - **12.44 - 102.64 انمٛبط انثبنث

 (0.05(                       * دانخ ػُذ يغزٕٖ )0.01** دانخ ػُذ يغزٕٖ )               

 ( ما يأتى : 05يتضح من جدول )
تفوق معممات المجموعة التجريبيرة فرى القيراس الثراني )بعرد التردريب( عمرى القيراس األول )قبرل   -0

  .كميةالصالبة النفسية ودرجتيا الالتدريب( فى أبعاد 
تفوق معممات المجموعة التجريبية فى القيراس الثالرث )بعرد الممارسرة( عمرى القيراس األول )قبرل  -7

 .  الصالبة النفسية ودرجتيا الكميةالتدريب( فى أبعاد 
ال توجد فروق دالة بين متوسطات درجات معممات المجموعة التجريبيرة فرى القيراس الثالرث )بعرد  -1

 .الصالبة النفسية ودرجتيا الكميةني )بعد التدريب( فى أبعاد الممارسة( والقياس الثا
 مناقشة النتائج :

اليابانيررة فرى تحسررين  :التوكاتسرو:يعرزى الباحثران فعاليررة البرنرامج الترردريبي القرائم عمرى أنشررطة   
التفكير البنائي والصالبة لدى معممات التعميم األساسي إلى أن اليدف الرئيسي مرن تمرك األنشرطة ىرو 

عررل المدرسررة مكانررًا ممتًعررا يمكررن لمجميررع الشررعور بالراحررة فيررو، والمسرراعدة عمررى التفاعررل مررع البيئررة ج
 والمجتمع من خالل اكتساب الميارات الحياتية والقيم االخالقية.

لررم يعررد دور المعمررم مجرررد تعمرريم المعررارف والمفرراىيم حتررى يررتمكن التالميررذ مررن ففرري ىررذه األنشررطة 
وتنميررة ولكررن تحررول دوره إلررى تسررييل وتيسررير الررتعمم االجتمرراعي  حيحة،صررالجابررة اإلالوصررول إلررى 

الفرررد أو المجموعررة الصررغيرة أو الفصررل  مررن خررالل التجربررة والخطررأ فرري بيئررةالمشرراعر لرردى التالميررذ 
 بحيررث المشركالت، حرل عمرى قردرتيم لتنميرة لمتالميرذ الفرصررة اتاحرة المعمرم عمرى كمرا يتعرين  .بالكامرل
 يكسربيم الرذي األمر العمل، خالل من بالتعمم ليم يسمح مما بأنفسيم؛ المناسب لالح اختيار يتعممون
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المدرسرة )وزارة التربيرة  خرارج مشركالت مرن لرو يتعرضرون مرا تجراوز عمرى قردرتيم فى الثقة من مزًيدا
 (.07،  7102والتعميم والتعميم الفني، 

عرل حيراة الصرف والمدرسرة ينيرة كما تتمثل أدوار المعمم مرع تالميرذ الصرف األول االبتردائي فرى ج
وممتعة مرن خرالل تمكرين التالميرذ مرن دعرم بعضريم والوثروق ببعضريم الربعض، ففرى أنشرطة النقراش 
يقوم المعمم فى البداية بأخذ زمام األمور ثم يقوم شيئًا فشيئًا بتحويل المسئولية لألطفال، حترى يصربح 

االسرتماع الرى أفكرار اءخررين والتعبيرر  التالميذ قادرين عمى صرنع قررارات ضرمن المجموعرة مرن خرالل
عررن أفكررارىم الشخصررية، وفررى أنشررطة مسررئوليات الصررف يجررب البرردء بتبررادل االدوار ألداء الواجبررات 
الموكمة يجب تشجيعيم تردريجيا عمرى ايجراد طررق لجعرل األنشرطة خالقرة مرن خرالل مسراعدة الطرالب 

لبدايرة يقروم المعمرم بالقيرادة لجعرل بعضيم البعض فرى مجموعرات صرغيرة. وفرى نشراطات التجمرع فرى ا
نشرراطات التجمررع ؟أكثررر متعررة، حيررث يختررار األطفررال محتويررات النشرراطات ويقسررمون الميررام البسرريطة 

 (.01-2، 7107ويحضرونيا ليتمكن الجميع من االستمتاع مع زمالء الصف )ريوكو تسونيوشى، 
 لتحقيررق المعمررم بيررا وميقرر أن ينبغرري الترري األدوار( 77-70 ،7102) محمررد ىاشررم ىبررو وتحرردد

 لممشرراكل وتتطرررق والمدرسررة الصررف حيرراة تحسررن نشرراطات تنظرريم:  فررى "التوكاتسررو" أنشررطة أىررداف
 التفرراىم وتشررجيع المسررئوليات، ومشرراركة الصررف مجموعررات وتنظرريم التالميررذ، يواجييررا التررى المختمفررة
 مرن السرميمة الصحية العاداتو  السموك وتشجيع إيجابية، إنسانية عالقات وبناء التالميذ بين والتعاون
 عمرررى والتشرررجيع الصرررف، داخرررل تمميرررذ كرررل فرديرررة واحتررررام ومراعررراة والعاطفيرررة، الجسررردية النررراحيتين
 المسرتقل التفكيرر عمرى والتشرجيع مجرتمعيم، تجاه بالمسئولية إحساسيم وزيادة التطوعية، المشاركات
 والمدرسرة الصرف حاجرات مع تتفق لمنشاط مرنة خطط ووضع لممستقبل، والتخطيط المستقبل بخيارات
 عمرى والحرص والمعنى، باألمل مميئة مدرسية حياة عيش من التالميذ وتمكين التالميذ، تطور ومراحل
 عاليرررة جرررودة ذات أنشرررطة وتررروفير المناسررربة، النصررريحة وتقرررديم مسرررتمر بشررركل بالعرررائالت االتصرررال
 ويعبرروا جربروه مرا ليحممروا لمتالميرذ رصالفر وتروفير االجتماعيرة، والتجرارب الطمق اليواء فى كالتجارب

 العمرم رفرع المدرسرية الحفرالت خرالل ويتم البعض، بعضيم عمى النتائج ويعرضوا بالكممات أفكارىم عن
 .  لوطنيم االنتماء لتنمية الوطني النشيد يذكروا أن ويجب الوطني

ية مريوبررة، حيررث كمررا تسرراعد أنشررطة "التوكاتسررو" بالمدرسررة االبتدائيررة عمررى بنرراء عالقررات شخصرر
يسرراىم كررل عضررو فررى المجموعررة فررى تحسررين الحيرراة المدرسررية، وتنمررى ىررذه االنشررطة أسررموبًا حياتيررًا 
صررحيًا وسررموًكا إيجابًيررا وفعررااًل لحررل المشرركالت. ومررن محتويررات نشرراطات الصررف : حررل المشرراكل فررى 

اطات الجماعيررة الصررف أو المدرسررة، تشرركيل أعمررال الصررف، تبررادل األدوار، تطرروير جميررع أنررواع النشرر
الصفية، زرع موقف تجاه الحياة بطموحات كبيررة وأىرداف محرددة، زرع عرادات يوميرة أساسرية جيردة، 
بناء عالقات شخصية مريوبة، فيم معنى تبادل األدوار فيما يخص التنظيف وواجبات الصف األخرى، 
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عقمية والجسدية، ويداء استخدام المكتبة المدرسية، زرع عادات يومية صحية وسميمة من الناحيتين ال
 (.2، 7107مدرسي مغذ، وزرع عادات أكل جيدة )ريوكو تسونيوشى، 

كما تركز أنشطة "التوكاتسو" عمى ترسيخ بعض المفاىيم ، منيا ، العالقات االنسانية : من خرالل 
 يرذتنشئة أفراد أقوياء يعممون عمى حل مختمف مشكالت الحياة بأنفسيم، وتعميرق العالقرات برين التالم

وبينيم وبين معممييم، وممارسة األنشطة فى جماعرات، وانشراء عالقرات إنسرانية طيبرة  )فر  بشررى 
 (.154-155، 7102منقريوس، 

ولررذلك فترردريب المعممررات عمررى تمررك األنشررطة وكيفيررة تنفيررذىا أدى إلررى تحسررن بعررض مقومررات 
قرردر مررن الشررعور بالضررغط، الشخصررية اإليجابيررة التررى ُتمّكررن مررن حررل مشرركالت الحيرراة اليوميررة بأقررل 

واكتساب األفكار المعرفية والمشاعر الوجدانية التى توجو السموكيات عند مواجية الظروف الضايطة، 
وتحسن القدرة عمى إدارة االنفعاالت والتكيف الفعال مع المواقف المختمفة، من خالل استخدام أسراليب 

جرررداني. كمرررا يسررراعد التررردريب عمرررى أنشرررطة التفكيرررر المختمفرررة واسرررتراتيجيات التوافرررق السرررموكي والو 
"التوكاتسررو" اليابانيررة المعممررات عمررى اسررتخدام المصررادر النفسررية والبيئيررة المتاحررة بفاعميررة، مررن أجررل 
مواجيررة األحررداث والضررغوط فررى كررل جوانررب الحيرراة، والسرريطرة عمييررا مررن خررالل االصرررار والتحرردي 

القدرة عمى التحكم فى المواقف والعقبات، والقدرة عمرى ومواصمة الكفاح والمثابرة، واإليمان باإلمكانات و 
 اختيار االستراتيجيات التي تساعد فى تحدى الصعوبات والتغيرات ومواجيتيا بنجاح وفاعمية.

ويدل عدم وجود فروق دالة بين القياس الثاني )بعد التدريب( والقياس الثالث )بعد الممارسة( فرى 
عمرى اسرتمرارية بقراء اءثرار االيجابيرة فرى مقومرات الشخصرية التري  التفكير البنائي والصالبة النفسية

 تحسنت نتيجة التدريب عمى أنشطة التوكاتسو اليابانية.
                   تىصُات ومدقرتحات :

 : في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اءتية
وأثنائيرا؛ ألن ذلرك يسراعدىم لدى المعممين قبل الخدمة  لتحسين التفكير البنائي تدريبيةوضع برامج  .0

 عمى التعامل مع مشكالت الحياة اليومية، وحميا بأقل قدر من الشعور بالتوتر والضغط.

لرفرع مسرتوى الصرالبة النفسرية لردييم؛ الخدمرة واثنائيرا لممعممرين قبرل  ارشاديةضرورة اعداد برامج  .7
عمررى بررذل الجيررد فررى العمررل  ماة الضررايطة، وتسرراعدىعمررى مواجيررة أحررداث الحيررىم ألن ذلررك يسرراعد

 وتحقيق األىداف المرجوة.

تدريب الطالب المعممين أثناء دراستيم بالكمية عمى أنشطة "التوكاتسو" اليابانية وكيفية التخطيط ليا  .1
 وتنفيذىا وتقويميا.

 لخاصة.اليابانية بجميع المدارس الحكومية وا "التوكاتسو"العمل عمى نشر فمسفة وأنشطة  .5

 اليابانية في جميع المدارس الحكومية والخاصة. "التوكاتسو"التخطيط لتطبيق أنشطة  .4

 اليابانية وكيفية تنفيذىا وتقييميا. "التوكاتسو"تدريب لممعممين عمى أنشطة  دوراتتنظيم  .6
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إجررراء دراسررة لمتعرررف عمررى أثررر أنشررطة "التوكاتسررو" اليابانيررة فررى تنميررة الميررارات االجتماعيررة لرردى  .2
 التالميذ. 

لرردى  خفررض السررموك الفوضرروي فررىاليابانيررة  "التوكاتسررو"إجررراء دراسررة لمتعرررف عمررى أثررر أنشررطة  .2
 التالميذ. 

تحسررين فعاليررة الررذات والمسررئولية اليابانيررة فررى  "التوكاتسررو"إجررراء دراسررة لمتعرررف عمررى أثررر أنشررطة  .2
 . المعممينلدى االجتماعية 

عرفية والوجدانية الالزمة لمنجراح فرى تنفيرذ أنشرطة إجراء دراسة لمكشف عن خصائص المعممين الم .01
 "التوكاتسو" اليابانية.
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راج امل  
(. التفكير البنائي والصالبة النفسية كمنبئات لمدافع لإلنجاز لدى 7102إبراىيم السيد اسماعيل )

،  51المعممات فى ضوء الخبرة المينية. مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس، 
05-21. 

(. الصبر واالحتراق الوظيفي لدى األكاديميين 7101مد الحجوج، وياسمين نايف عميان )أكرم مح
 70العاممين فى الجامعات الفمسطينية. مجمة البحوث والدراسات االنسانية الفمسطينية، 

 ،21-20. 

 (. جودة الحياة. القاىرة : مكتبة األنجمو المصرية.7107) ةممال عبد السميع باظ

(. اإلسيام النسبي لكل من االتزان االنفعالي واإلنياك الميني فى التنبؤ 7102قيب )إيناس فيمى الن
بمستوى الصالبة النفسية لدى معممي المرحمة االبتدائية. مجمة دراسات تربوية 

 .720-022، 014ونفسية، مجمة كمية التربية، جامعة الزقازيق، 
قتو ببعض متغيرات الشخصية لتالميذ (. التفكير البنائي: قياسو وعال7107جميل حسن حسين )

المرحمة االبتدائية بمممكة البحرين. مجمة العموم التربوية، كمية الدراسات العميا لمتربية، 
 .770-062(، 5)71جامعة القاىرة، 

 (، القاىرة : عالم الكتب.5(. الصحة النفسية والعالج النفسي )ط7114حامد عبدالسالم زىران )

(. التفكير البنائي واالبتكارية االنفعالية ووجية الضبط األكاديمي كمؤثرات 7102حجاج يانم عمى )
عمى التوافق مع الحياة الجامعية لدى طمبة كمية التربية بجامعة القصيم. دراسات 

 .721-714، 22عربية فى التربية وعمم النفس، 
وعالقتيا بالذكاء (. الصالبة النفسية 7102حمود عبد الرحمن السحمة، وجيان عيسى العمران )

االنفعالي فى ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية لدى عينة من معممي ومعممات التربية 
الخاصة فى مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية. المجمة المصرية لمدراسات 

 .415-562(، 015)72النفسية، 
ورة القصيرة" لدى طمبة الجامعة. (. تقنين قائمة التفكير البنائي "الص7106خميل إبراىيم الحويجى )

 .004-20(، 7)02المجمة العممية لجامعة الممك فيصل )العموم االنسانية واالدارية(، 
، التجربة اليابانية ودورىا فى تغيير  7111(. رؤية مصر 7102دليل األنشطة الخاصة التوكاتسو )
 المجتمع المصري.

ريقة اليابانية لتعميم الطفل الشامل )دليل ارشاد (. عالم التوكاتسو ، الط7107ريوكو تسونيوشى )
المعممين(، ترجمة "ماري لويز تامارو". وزارة التعميم والثقافة والرياضة والعموم 

 والتكنولوجيا اليابانية. 

(. الذكاء الوجداني والصالبة النفسية وعالقتيما باإلنياك النفسي 7106زينب حياوى الخفاجي )
مدارس محافظة البصرة. مجمة كمية التربية فى العموم التربوية،  لممعممين والمعممات فى
 .162-107( ، 51)0جامعة عين شمس، 
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(. المثابرة األكاديمية وعالقتيا بالصالبة النفسية 7106سحر منصور القطاوي، ونجوى حسن عمى )
وتحمل الغموض لدى عينة من طالب الجامعة المصرية والسعودية: دراسة مقارنة عبر 

 .21-41، 52فية. مجمة االرشاد النفسي، جامعة عين شمس، ثقا
(. دور القيادة المدرسية فى تعزيز القيم من خالل 7102سمطانة حسين القرشي، ومنى خالد كريم )

التجربة اليابانية "التوكاتسو" عمى طالبات المرحمة الثانوية. مجمة البحث العممي فى 
 .056-075(، 00)71التربية، جامعة عين شمس، 

(. أنشطة التوكاتسو، أول تطبيقات التجربة اليابانية عمى مدارس مصر، متاح 7106سموى الزيبي )
 http://www.elwatannews.com/news/details/1137968عمى 

(. الصالبة النفسية لدى الطمبة الموىوبين فى مدارس الممك 7102سمير عبد الكريم الريماوي )
يا باستجاباتيم التكيفية لمضغوط النفسية. مجمة دراسات عبدا  الثانى لمتميز وعالقت

 .526-560، 56العموم التربوية، الجامعة األردنية، 
(. معنى الحياة وعالقتو بالصالبة النفسية والشعور باألمل لدى عينة من 7102سومة أحمد الحضري )

-24(، 7)05 المعاقين بصريًا المراىقين. المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية،
060. 

(. النيك النفسي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى معممي ومعممات التربية 7117سيد أحمد البياص )
 .505-125(، 10)0الخاصة. مجمة كمية التربية، جامعة طنطا، 

(. االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس المصرية 7102السيد محمد شعالن، وفاطمة سامى ناجى )
( من وجية نظرىم. مجمة كمية TOKKATSUفى أنشطة التوكاتسو )اليابانية 

 .022-002(، 5)27التربية، جامعة طنطا، 
(. بعض أنشطة المدارس المصرية اليابانية ودورىا فى تنمية شخصية 7102شيماء بخيت بخيت )

. المؤتمر الدولي الثاني لكمية رياض األطفال 7111الطفل المصري وفق رؤية التعميم 
"، يوليو، 7111أسيوطن بعنوان " بناء طفل الجيل الرابع فى ضوء رؤية التعميم  جامعة

 .576-505ص ص 
(. التفكير البنائي وعالقتو بالذكاء الوجداني لدى عينة من طالب كمية 7101الشيماء عبدالكريم أحمد )

 التربية بالبحر األحمر. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة جنوب الوادي.
(. التفكير البنائي وعالقتو باستراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا لدى طالبات 7105محمد بحيرى )صفاء 

 .712-024(، 25)75الجامعة. المجمة المصرية لمدراسات النفسية، 
 : القاىرة .العموم النفسية والتربوية واالجتماعية فياألساليب اإلحصائية  .(7111صالح أحمد مراد )

 مصرية.النجمو مكتبة اال 
االختبارات والمقاييس فى العموم النفسية والتربوية :  .(7114) ، وأمين عمى سميمانصالح أحمد مراد

 .دار الكتاب الحديث : القاىرة (.7خطوات اعدادىا وخصائصيا )ط
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(. فعالية استخدام أنشطة الذكاءات المتعددة فى 7100عادل محمد العدل، وشريف صالح عبدالوىاب )
ير البنائي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ذوى صعوبات التعمم. مجمة كمية تنمية التفك

 .116-712، 26التربية ببنيا، 
(. الضغوط النفسية وعالقتيا بالجنس ومدة الخبرة وبعض سمات 7111عباس إبراىيم متولى )

الشخصية لدى معممي المرحمة االبتدائية. المجمة المصرية لمدراسات النفسية، 
01(76،) 002-061. 

يمان الصادق عثمان ) (. الضغوط النفسية 7102عبد الرازق عبد ا  البونى، وىالة محمد عمى، وا 
لمعممي التعميم األساسي بقطاع أم ضوأ بان وعالقتيا ببعض المتغيرات الديمويرافية. 

 .52-72( ، 41)01مجمة الدراسات العميا، جامعة النيمين، 

(. القدرة التنبؤية إلدراك الضغوط النفسية من خالل الصالبة النفسية 7102عبد ا  أحمد الزىراني )
والدعم االجتماعي لدى عينة من طالب جامعة الممك سعود. مجمة العموم االنسانية 

 .026-057، 41واالجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
ت الديمويرافية المساىمة فى االحتراق (. بعض عوامل الشخصية والمتغيرا7114عبد ا  جاد محمود )

-711،  42النفسي لدى عينة من المعممين. مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، 
741. 

(. أبعاد الذكاء االنفعالي وعالقتيا باستراتيجيات التعامل مع الضغوط 7112عبد المنعم عبد ا  السيد )
جمة االرشاد النفسي، جامعة عين والصالبة النفسية واالحساس بالكفاءة الذاتية. م

 .710-042،  70شمس، 
(. بعض مالمح الشخصية اليابانية من منظور عمم النفس. مجمة 7112عبدالمطيف محمد خميفة )

 .24-14،  7دراسات يابانية وشرقية، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاىرة. 
 SPSSتطبيقات باستخدام برنامج (. اإلحصاء النفسي والتربوي : 7100عزت عبد الحميد حسن )

 . القاىرة : دار الفكر العربي. 18
(. استبيان الصالبة النفسية "دليل االستبيان". القاىرة : مكتبة االنجمو 7117عماد محمد مخيمر )

 المصرية.
(. مصادر الضغوط لدى المعممين والمعممات فى 7112عمر محمد الخرابشة، ومصطفى نورى القمش )

انوية الحكومية بمحافظة البمقاء فى األردن. مجمة جامعة أم القرى لمعموم المدارس الث
 .025-012(، 7)0التربوية والنفسية، جامعة أم القرى، 

(. مصادر الضغوط فى العمل لدى المدرسين فى المرحمة المتوسطة 7111عويد سمطان المشعان )
العموم التربوية، جامعة  بدولة الكويت وعالقتيا باالضطرابات النفسية الجسمية. مجمة

 .26-64(، 0)72الكويت، 

(. مصادر الضغوط المينية التى تواجو معممي المدارس الثانوية الحكومية 7115يسان حسين الحمو )
 .  117-720(، 7)10فى فمسطين. مجمة دراسات ، العموم التربوية، 
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ة عمى أنشطة التوكاتسو (. وحدة مقترحة فى القياس قائم7171فاطمة عبد السالم أبو الحديد )
اليابانية لتنمية بعض الميارات الحياتية الرياضية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. مجمة 

-062(، 0)71تربويات الرياضيات، تصدرىا الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، 
707. 

توكاتسو" فى (. االستفادة من نموذج بناء الشخصية المتكاممة "7102فاطمة محمد البينساوى )
التعميم اليابانى وتطبيقاتو فى أنشطة التربية الموسيقية. مجمة أمسيا، تصدرىا جمعية 

 .067-041، 05أمسيا مصر )التربية عن طريق الفن(، 
(. عالقة الخبرات االنفعالية المرتبطة بمواقف الغضب بالصالبة النفسية لدى 7112فائقة محمد بدر )

 .042-071(، 52)01جمة مستقبل التربية العربية، معممات المرحمة المتوسطة. م
(. أنشطة التوكاتسو فى المدارس المصرية اليابانية. المؤتمر الدولي 7102ف  بشرى منقريوس )

األول لكمية رياض األطفال جامعة أسيوط، بعنوان "بناء طفل لمجتمع أفضل فى ظل 
 .141-151المتغيرات المعاصرة"، فبراير، ص ص 

(. درجة الصالبة النفسية وعالقتيا بالكفاءة الذاتية المدركة لدى معممي 7102د الرفوع )محمد أحم
المدارس األساسية الحكومية فى محافظة الطفيمة فى جنوب األردن. مجمة دراسات 

 .711-020(، 1)56العموم التربوية، الجامعة األردنية، 
نة بضغوط بعض المين األخرى وفى (. ضغوط مينة التدريس مقار 0222محمد الدسوقى الشافعى )

(، 52)07عالقتيا بالمعتقدات التربوية لممعممين. المجمة التربوية، جامعة الكويت، 
024-701. 
(. فاعمية برنامج تدريبي فى تنمية التفكير البنائي وأثره  فى أساليب 7101محمد حسين حسين )

وية واجتماعية، كمية مواجية الضغوط لدى معممي المرحمة االبتدائية. دراسات ترب
 .752-022(، 1)06التربية جامعة حموان، 

(. االسيام النسبي لمصالبة النفسية والمساندة االجتماعية فى التنبؤ 7102محمود ربيع الشياوى )
 11بميارات التأىيل الميني لدى المعاقين بصريًا. مجمة كمية التربية، جامعة بنيا، 

(002 ،)025-706. 
(. الدالالت التميزية لممراىقين المعاقين حركيا والعاديين من خالل الصالبة 7104) محمود مندوه سالم

النفسية وبعض سمات الشخصية "دراسة سيكومترية اكمينيكية". مجمة كمية التربية، 
 .21-0،  61جامعة طنطا، 

ي (. الصالبة النفسية كمنبئ بخفض الضغوط النفسية والسموك العدوان7101مدحت ألطاف عباس )
-062(، 0)76لدى معممي المرحمة االعدادية. مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط، 

716 . 

العموم السموكية  في واالستداللي الوصفياإلحصاء  .(7117) يالكنانممدوح عبد المنعم 
 دار النشر لمجامعات. (. القاىرة :7: الجداول اإلحصائية )ط واالجتماعية
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النفسية فى عالقتيا بقمق المستقبل لدى عينة من معممات طفل  (. الصالبة7112منال محمد رضا )
ما قبل المدرسة بمحافظة الغربية دراسة ارتباطية. مجمة كمية التربية، جامعة طنطا، 

51  ،027-776. 
(. فاعمية برنامج تعميمي يستند إلى السيكودراما فى تنمية 7102ناصر الدين إبراىيم أبو حماد )

ارات التفاعل االجتماعي عمى عينة من أبناء ضحايا الحروب الصالبة النفسية ومي
-542(، 1)01واألزمات. مجمة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السمطان قابوس، 

525. 
(. فعالية برنامج تدريبي فى تنمية التفكير البنائي وأثره 7105ناصر سيد جمعة، وأحمد ثابت فضل )

ن لدى تالميذ المرحمة االعدادية ذوى صعوبات عمى عادات االستذكار وقمق االمتحا
 .122-720، 46التعمم االكاديمية. مجمة كمية التربية، جامعة طنطا، 

(. الرضا الميني وعالقتو باالحتراق النفسي فى ضوء عدد من 7101نايف بن محمد الحربى )
البحر. المتغيرات لدى عينة من المعممين والمعممات بالمدينة المنورة ومحافظة ينبع 

تطوير التعميم : رؤى ونماذج ومتطمبات، الجمعية  –المؤتمر السنوي الخامس عشر 
 .567-501السعودية لمعموم التربوية والنفسية، يناير، ص ص 

(. تصور مقترح لمنيج الدراسات االجتماعية لتالميذ الصفوف الثالثة األولى 7102ىبو ىاشم محمد )
نشطة التوكاتسو اليابانية وتأثيره عمى تنمية القيم من المرحمة االبتدائية قائم عمى أ

 .52-0، 27األخالقية لدييم. مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية، 

يمان سعيد مصطفى ) (. اإلسيام النسبي لكل من التفكير البنائي والذكاء 7105ىشام إبراىيم النرش، وا 
عمى اتخاذ القرار لدى معممي التعميم العام وعوامل الشخصية الخمسة الكبرى فى القدرة 

 .244-221(، 1)060العام. مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، 
(. التجربة اليابانية فى التعميم وسبل االستفادة منيا فى مصر. اإلدارة 7102ىناء محمود حامد )

مكتب  المركزية لمركز المعمومات والتوثيق، اإلدارة العامة لممعمومات االحصائية، قطاع
 الوزير، وزارة المالية.  
(. برنامج تأىيل المدارس المصرية لممارسة أنشطة 7102وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني )

 " )دليل المدرب(.تعميم الطفل الشاملالتوكاتسو " 
األول (. دليل المعمم لألنشطة الخاصة بالتوكاتسو لمصف 7102وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني )

 االبتدائي.
(. الصالبة النفسية وعالقتيا بالتوافق 7107يحيى محمود النجار، وعبد الرؤوف أحمد الطالع )

الميني لدى األكاديميين العاممين فى الجامعات الفمسطينية فى قطاع يزة. مجمة 
 .2-0(، 0)2جامعة الخميل لمبحوث، فمسطين، 
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