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 ملخص
مواجهة وتحديد داللته وسيرورته وإستراتيجياته، من جهة،  مفهوم الب يسعى هذا المقال إلى اإلحاطة

سيرورة وبسط أهم النماذج النظرية  ويتوخى من جهة أخرى سبر واكتشاف العوامل المحددة لهذه ال
المفسرة لها. فالمواجهة، باعتبارها تشير إلى مجموع المجهودات المعرفية والسلوكية الموجهة للسيطرة  

أو الخارجية التي تتهدد الفرد أو تتعدى موارده الخاصة، هي بمثابة سيرورة  على المتطلبات الداخلية 
ة  عاناومحيطه. وهي، بذلك تلعب دورا حاسما في التقليل من حدة الم تبادلية تفاعلية يتم تفعيلها بين الفرد 

الشغل  لقد أثبت أدبيات علم نفس الصحة وعلم نفس  .آثارها السلبية النفعالية للفرد وفي التخفيف من ا
راق النفسي. إذ أن  تحات المواجهة وأبعاد أو مكونات اال وجود عالقة ارتباطية بين أنواع إستراتيجي

تي يدبر بها الفرد )المدرس في حالتنا( وضعية مهنية تقتضي التفاعل مع الغير قد تزيد أو تقلل  الكيفية ال 
على الرغم من تنوع وتعدد   لوظيفي.ا على أدائه  -ةيبالتبع -من ضغطه النفسي وإرهاقه االنفعالي ما يؤثر 

جهة الفاعلة،  ستراتيجيات رئيسة: الموا استراتيجيات المواجهة فهي تتمحور حول أربع اتصنيفات 
ستراتيجيات ترتبط  أسلوب التعليم التقليدي. هذه اال  المواجهة السلبية، البحث عن الدعم االجتماعي وأخيرا

راق النفسي )اإلرهاق االنفعالي، تبلد اإلحساس اإلنساني،  حتد االعلى نحو دال إما إيجابا أو سلبا مع أبعا
 ة السلبية. ستراتيجية المواجه ااألداء الشخصي( وال سيما ضعف 
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Abstract 
In this article, we focused on the concept of coping, its history, its 

determinants, its process and its explanatory theoretical models. The coping as 
"all of the cognitive and behavioural efforts to control, reduce or tolerate the 
internal or external demands that threaten or exceed an individual's resources" 
is therefore a transactional process between the individual and the 
environment to reduce emotional distress. The literature on health psychology 
and psychology of work has shown a correlation between the types of coping 
strategies and the dimensions or components of burnout. How a person (the 
teacher) manages a work situation that requires interaction with others can 
increase or decrease his psychological stress and emotional exhaustion, which 
affects his work output. Despite the disparities in the classifications of coping 
strategies, we chose four general coping strategies: active coping, passive 
coping, social support research, and traditional teaching style. These strategies 
correlate positively or negatively with the three dimensions of burnout 
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(emotional exhaustion, feelings of detachment, non- accomplishment) and 
passive coping in particular . 
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