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    مقدمة إشكالیة -1

ع یجمفي  احیاة وتعقیدها وزیادة مطالبهالسرعة في التقدم الحضاري وتغییر نمط الإن      
المجاالت ازدادت معها صعوبة في تحقیق االحتیاجات الذاتیة والتوافق وكذلك الدخول في 

بأنه :""  Gamelach "ولترجملش"والذي یقصد به حسب  هذا إلى الضغط الصراعات ویرجع
له من لدى الفرد حیال عدم القدرة على االستجابة المناسبة لما قد یتعرض  التوقع الذي یوجد

  ."أمور وعوارض قد تكون نتائج استجاباتنا لها غیر موفقة وغیر مناسبة
   ).172، ص2009جمال أبو دلو ،    (
  بأننا نعیش في عصر الضغوط النفسیة واألزمات " :"نرایسإبویل و "وكما یؤكد كل من      

 :مثل العصر الحدیثمن أمراض %80اإلحصاءات الحدیثة إلى أن ما نسبته  إذ تشیر
 "النفسیة الضغوطإلخ قد تكون بدایتها ...الدم،والصداع النصفي ضغطالنوبات القلبیة،ارتفاع  

ال زالت إحدى الموضوعات المهمة  األخیرةفهذه ، )13،ص2010 أحمد عبد المطیع الشخانبة،(
الكثیر من الباحثین في فروع علمیة مختلفة ولعل علماء النفس على  اهتمامالتي تشغل 

رؤوس قائمة المهتمین بهذا الموضوع ولم یأت االهتمام به لمجرد أ نه موضوع قابل للبحث 
نما لكونه واحد م ٕ  الضغوطإلنسان عامة ، فنجد هذه ن حقائق الحیاة وكونه قضیة تهم اوا

تعاني من  التي األفرادخص آلخر ولعل من بین هذه شدتها وحدتها ونوعها من شتتفاوت في 
ومنها المرأة المتزوجة أین تقوم بعدة أدوار في حدود األسرة ریحة النساء،شكلة هي شهذه الم

وخارجها رغم اختالفها السیكولوجي عن الرجل ، فهي تعتبر الوعاء الذي یحافظ على بقاء 
السلوك ة محوریة في توجیه وتحریك النوع وكما أعطى المحللون النفسیون للمرأة مكان

باعتبارها وعاء اللذة الجنسیة، وهذه هي طبیعة المرأة ألنها تلد األوالد وتحضنهم وتربیهم، 
 ّ  مما یالئم ذلك ومعنىا وهي وظیفة تستقل وتعتز بها ولقد بقي في المرأة طبعا وغریزة وحس

في الرقه ورهافة الحس وفیض العاطفة ولیونة القلب إلى غیر ذلك من صفات ألنها أم حامل 
كما أنها تشارك أسرتها في تحمل المسؤولیة وطموحات  .أو مرضعة أو حاضنة أو أخت

الناتجة عن الواجبات المنزلیة وتربیة أوالدها  زوجها إضافة إلى زیادة مصادر الضغوط 
  إال أن في عصرنامتزوجة وهذا ما تهدف إلیه أي إمرأة  ستقرار وذلك من أجل تحقیق اال

یة ودخلت عالم الشغل سعیا منها في المساهمة والتنم لالحالي فالمرأة فاقت حدود المنز  
االستقاللیة المادیة وتحقیق ذاتها وفي خضم هذا المسعى  وتقدم المجتمع وبالتالي تحقیق

وانقسام أعمالها بین البیت والعمل في  ازدواجبسبب نجدها أیضا أمام تحدیات ومسؤولیات 



 
 

سلسلة من التأزمات النفسیة، ودخولها كذلك في صراع عاطفي وأزمة القلق وحسب ما أكدته 
تعرضن للضغوط  دراسة الحاالت التي سجلتها العیادات النفسیة تفید بأن العامالت الالتي

التركیز في العمل وأن إنتاجهن ومسؤولیات عدیدة أصبن بانهیار عصبي فهن الیستطعن 
  .یفقلیل من حیث الك

ستراتجیات لمواجهة     ٕ باإلضافة إلى ما تعانیه المرأة من ضغوط فقد تسعى إلى استجابات وا
ألخرى وذلك  ةمرأتختلف من  اإلستراتجیةمصدر الضغط الذي تعاني منه بحیث تكون هذه 

حسب شخصیتها وطبیعة انفعالها ،فاستراتجیات المواجهة هي عبارة عن األسالیب الشعوریة 
المعرفیة والسلوكیة التي قد یلجأ إلیها الفرد أمام موقف مهدد قصد تخفیف الخطر أو السعي 
للتكیف معه،وهي بذلك تشمل مختلف الخصائص النفسیة السلوكیة وأیضا العاطفیة 

التي تسمح بالتحكم في نتائج الوضعیة المهددة لتوازنه النفسي والجسدي ، یة واالنفعال
والوصول إلى هذا الهدف یستدعي تداخل عدة عوامل منها ما هو مرتبط بالفرد في حد ذاته 

یقوم بها كما یلعب نوع الضغوط وطبیعة  مثل نمط الشخصیة أو األدوار االجتماعیة التي
المقاومة الذي یلجأ إلیه وهذا من أجل التصدي واالحتفاظ  أسلوبالموقف دورا في تحدید 
  .بنوع من الصحة النفسیة

ولهذا تأتي الدراسة الحالیة لتحاول الوقوف عن كثب لمعرفة الفروق في استراتجیات     
مواجهة الضغوط النفسیة التي تعتمد علیها المرأة سواء كانت ماكثة بالبیت أو العاملة ومن 

  :الرئیسي أال وهو  ح التساؤلهذا المنطلق نطر 
 استراتجیات مواجهة الضغوط النفسیة بینإستخدام هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في 

  ؟وغیر العاملةالعاملة  المتزوجةالمرأة 
  :ویتفرع عن هذا التساؤل األسئلة التالیة

    المتمركزة حول المشكل ستراتیجیةاإلتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في استخدام هل - 
  بین المرأة المتزوجة العاملة وغیر العاملة ؟

 المتمركزة حول االنفعال ستراتیجیةاإلتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في استخدام هل  - 
  بین المرأة المتزوجة العاملة وغیر العاملة ؟

  
  
  



 
 

  :فرضیات الدراسة -2
  : الفرضیة العامة

ستراتیجیات مواجهة الضغوط النفسیة بین إ استخدام إحصائیة فيتوجد فروق ذات داللة  -
  .وغیر العاملةالمرأة المتزوجة العاملة 

  :الفرضیات الجزئیة 
بین  المتمركزة حول المشكل ستراتیجیةاإلتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في استخدام  -

  .المرأة المتزوجة العاملة وغیر العاملة
بین  المتمركزة حول االنفعال ستراتیجیةاإلتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في استخدام  -

  .المرأة المتزوجة العاملة وغیر العاملة
  :الموضوع دوافع اختیار -3
  :الدوافع الشخصیة* 
  النفسیة والجسمیة ازدیاد تأكید الدراسات على دور الضغط النفسي كعامل  مهدد للصحة -

ما حث الفضول الشخصي الكتشاف استراتجیات المواجهة لتصدي هذه الظاهرة  لألفراد وهذا
  ).غیر العاملة–العاملة (لدى عینة مهمة من المجتمع الجزائري وهي المرأة المتزوجة 

السابقة العربیة منها والمحلیة على موضوع أسالیب أو استراتجیات تركیز الدراسات  -
المراهقین ،والطلبة الجامعیین وقلة الدراسات في حدود إطالع مواجهة الضغوط النفسیة لدى 

العاملة  الطالبة التي تناولت دراسة مقارنة لموضوع استراتجیات المواجهة لدى المرأة المتزوجة
  .العاملةغیر و 
  :الدوافع العلمیة *
  .أن موضوع الدراسة قابلة لالختبار المیداني-
 .لمسموح للبحث وهو قصیر المدىأن موضوع الدراسة یتناسب مع الوقت ا -
  . علم النفس العیادي أن موضوع الدراسة المتناول هو ضمن التخصص -
  : أهمیة الدراسة - 4
اتجیات مواجهة وقیمته لیس من ناحیة التطرق لموضوع استر  تبرز أهمیة موضوع الدراسة -

تناولتها ) استراتجیات مواجهة الضغوط النفسیة(ألن هذه األخیرة فحسب  الضغوط النفسیة 



 
 

مع طبیعة عینة الدراسة  األهمیة أكثر تبرز بلالعدید من الدراسات في مختلف المجاالت 
  .وغیر العاملة  المتمثلة في شریحة النساء وباألخص المرأة المتزوجة العاملة

لومات حول نوع استراتجیات التي كذلك محاولة في طریق اإلسهام في إثراء المع  -
التي من شأنها أن تساعد االختصاصیین العاملة وغیر العاملةتستخدمها المرأة المتزوجة 

على اتخاذ القرارات الصحیحة على أسس میدانیة أوتقدیم برامج إرشادیة أو مساعدتهن على 
  .التوازن في حیاتهنلضغوط وتحقیق تبني استراتجیات مواجهة جدیدة تمكنهم من تخفیف ا

  :الدراسات السابقة - 5
ت  أي بحث علمي هو امتداد للدراسا مي أي أنكار إن من أهم خصائص العلم أنه ت    

قة السابقة وتعتبر هذه األخیرة هي مصدر إلمام الباحث بما یتعلق بموضوع الدراسة بطری
نوعا ما باإلحاطة لموضوع البحث وذلك من خالل ما أطلقت  طالبةمباشرة ، وهذا ما ساعد ال

علیه بعض الدراسات منها المحلیة والعربیة والتي یمكن القبول أنها ذات صلة بموضوع 
  :الدراسة الحالیة وسوف نراعي في ترتیبها 

  .  عنصر الحداثة فهي دراسات حدیثة-
   )المحلیة ، العربیة(ترتیبها على أساس البیئة  -

  :اسات المحلیةالدر 
مصادر الضغط المهني واستراتجیات المواجهة بعنوان  : )2010(مسعود وفاء دراسة * 

  .الجزائر)بسكرة(لدى األستاذ الجامعي 
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة مصادر الضغط في بیئة عمل أستاذ الجامعة     

والوقوف على استراتجیات مواجهة تلك الضغوط من طرف أفراد العینة والتعرف على داللة 
الضغط المهني واستخدام استراتجیات المواجهة حسب بعض الفروق في إدراك مصادر 

ة العلمیة ، ومدة الخبرة واعتمد ت الدراسة على المتغیرات كالجنس ، التخصص ، الدرج
فردا ،تمثلت أدوات الدراسة في مقیاس  220المنهج الوصفي التحلیلي وتكونت العینة من 

  .الضغط المهني ومقیاس استراتجیات مواجهة الضغط
  :وأفضت نتائج الدراسة ما یلي 

األستاذ بالطلبة ، ظروف عالقة : یدرك أفراد العینة مصادر الضغط وفق الترتیب التالي *
  .العمل ،عالقة األستاذ باإلدارة ، طبیعة العمل ، وعالقة األستاذ بالزمالء

  .تعزى لمتغیر الجنس ال توجد فروق دالة إحصائیا بین األفراد في إدراك مصادر الضغط*



 
 

ال توجد فروق دالة إحصائیا بین األفراد في إدراك مصادر الضغط تعزى لمتغیر *
  .التخصص

  . توجد فروق دالة إحصائیا بین األفراد في إدراك مصادر الضغط تعزى للدرجة العلمیةال* 
  .توجد فروق دالة إحصائیا بین األفراد في إدراك مصادر الضغط تعزى لمتغیر الخبرة*
  .یمیل أفراد العینة إلى استحدام االستراتیجیة المركزة على المشكلة*

استخدام استراتجیات المواجهة حسب متغیر  ال توجد فروق دالة إحصائیا تبین في* 
  .التخصص

  ال توجد فروق دالة إحصائیا تبین في استخدام استراتجیات المواجهة حسب متغیر الدرجة * 
  .العلمیة

  .ال توجد فروق دالة إحصائیا تبین في استخدام استراتجیات المواجهة حسب متغیر الخبرة* 
  النفسي واستراتجیات المواجهة لدى مصادر الضغط : )2010(ساعد شفیق دراسة

  الجزائر)على عینة من طلبة المرحلة الثانویة بوالیة بسكرة( المراهقین
أما أدوات )سنة18-16(طالب وطالبة كانت أعمارهم مابین  267تكونت العینة من      

مصادر الضغط ، واستراتجیات (الدراسة قام الباحث بإعداد أداة البحث متمثلة في استبیان 
  .معتمدا على المنهج الوصفي التحلیلي)مواجهة الضغوط

  : نتائج الدراسة
  فیما یتعلق بمصادر الضغط النفسي فقد توصل البحث إلى أن أفراد عینة الدراسة یعانون    

من الضغوط الناتجة عن مصادر متعددة وبدرجات متفاوتة حیث وجد أن كال من العوامل 
االجتماعیة والمتغیرات خاصة بالبیئة المادیة مشكلة بنسبة عالیة المصادر األساسیة 

فیما جاء تأثیر المصادر األخرى المتمثلة في العوامل األسریة والدراسة للضغوط عند هؤالء 
للمستجوبین تلیها العوامل الشخصیة یعتبرها أفراد العینة أقل تأثیر بالنسبة بدرجة أقل بالنسبة 

  .إلیهم
      وجدت الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في استعمال *

  أسالیب المواجهة التقریبیة السلوكیة حیث كان میل اإلناث إلى هذا النوع أكبر
نسبة ألنواع المواجهة األخرى فلم تكن هناك فروق ذات داللة منه عند الذكور أما بال 

 .إحصائیة



 
 

الریفي   وجدت الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین األفراد ذوي نمط المعیشة*
وذوي النمط الحضري فیما یتعلق باستخدام األسالیب التحتیة حیث كان ذو النمط الریفي 
أكثر میال لألسالیب المعرفیة فیما كان ذو النمط الحضري أكثر استعماال لألسالیب 

  .السلوكیة
  :الدراسات العربیة

  افق النفسيدراسة مقارنة للتو بعنوان : ) 2011(أماني حمدي شحادة الكحلوت دراسة 
  .االجتماعي لدى أبناء العامالت وغیر العامالت في المؤسسات الخاصة في مدینة غزة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة التوافق النفسي االجتماعي لدى أبناء      
العامالت ومقارنتها عند أبناء غیر العامالت ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

من أبناء وبنات األمهات العامالت والغیرالعامالت )330(الدراسة من التحلیلي،كما تكونت 
أبناء غیر عامالت ولجمع المعلومات تم استخدام استبیان )165(أبناء عامالت و)165(

  .التوافق النفسي االجتماعي من إعداد الباحثة
  :فیمایلي صخوتوصلت دراسة الباحثة إلى عدد من النتائج الهامة التي تتل*    

العامالت ءأبنابینوافق النفسي االجتماعي  توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى التال-
  .في المؤسسات غیر الحكومیة وغیر العامالت

فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى أبناء ال توجد -
تعزى متغیر المؤسسات غیر الحكومیة وغیر العامالت في مدینة غزة  العامالت فياألمهات 
  .،نوع األسرة،حجم األسرة)إناث/ذكور(الجنسي 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أبناء األمهات العامالت وغیر العامالت في الجانب -
  .الصحي لصالح أبناء العامالت

   األمهات العامالت وغیر العامالت كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أبناء-
  .في المجال االجتماعي لصالح أبناء غیر العامالت

  أسالیب مواجهة الضغوط لدى عینة من بعنوان ):2011(نورة إبراهیم سلیمان دراسة
  .بالسعودیة الطالبات المتفوقات وغیر المتفوقات بالمرحلة الجامعیة

هدفت إلى التعرف على أسالیب مواجهة الضغوط الحیاتیة الیومیة لدى الطلبة ،تكونت     
غیر متفوقات وكان متوسط 89طالبة من المتفوقات و83طالبة منهن  172العینة من 

  أما بالنسبة لألدوات استعملت مقیاس أسالیب مواجهة الضغوط ) سنة21,4(أعمارهن من 



 
 

)COPE(  عداد ٕ تطبیقه على البیئة السعودیة من قبل الباحثة وكانت والذي تم ترجمته وا
  :نتائج الدراسة كاآلتي

وقد أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائیة بین الطالبات المتفوقات وغیر المتفوقات  -
في أسلوب المواجهة بالتخطیط لصالح الطالبات المتفوقات وكذلك في أسالیب المواجهة 

لصالح الطالبات غیر ) ر،وعدم المباالت ،صرف االنتباهاالستسالم والقبول ، واإلنكا(
  .المتفوقات

ذات داللة إحصائیة بین الطالبات المتفوقات في كما أظهرت النتائج وجود فروق      
  .أسالیب المواجهة وفقا لمستوى تعلیم أبائهن ومستوى الدخل الشهري ألسرهن

  التعامل مع الضغوط النفسیة  بعنوان إستراتجیات ):2003(نادر فهمي الزیودي دراسة
  . بقطر لدى طلبة قطر وعالقتها ببعض المتغیرات

هدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر إستراتجیات التعامل مع الضغوط النفسیة استخداما     
والمعدل  ،الجنس والمستوى الدراسي: قبل طلبة في جامعة قطر ، بأخذ المتغیرات التالیة من 

التراكمي ، والتخصص والجنسیة وأثر هذه المتغیرات على استراتجیات التعامل مع الضغوط 
النفسیة، واستخدم الباحث مقیاس عملیات تحمل الضغوط كوسیلة لجمع البیانات وطبقت هذه 

 .طالبة  144 و  بطال 144طالبا وطالبة موزعة  284األداة على عینة شملت 

  :الدراسة إلى وتوصلت نتائج 

أن أكثر األسالیب شیوعا التي یستخدمها الطلبة هي التفكیر اإلیجابي واللجوء إلى اهللا -
  .والتنفیس اإلنفعالي

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في استراتجیات التعامل مع الضغوط لدى الطلبة تعزى -
  .إلى متغیر الجنس

  ت التعامل مع الضغوط تعزىأنه یوجد  فروق ذات داللة إحصائیة في استراتجیا-

  .إلى متغیر الجنسیة ،والكلیة والمعدل التراكمي والمستوى الدراسي



 
 

  أسالیب مواجهة الضغوط "أجرت الباحثة بحث بعنوان :  )2002(منى محمود دراسة
  .دراسة مقارنة بین الریف والحضر" لدى طلبة المرحلتین اإلعدادیة والثانویة 

ب المرحلتین اإلعدادیة أسالیب مواجهة الضغوط لدى طالبهدف التعرف على       
على عینة ) مقیاس أسالیب مواجهة الضغوط من إعداد الباحثة(،وذلك باستخدام والثانویة

 12(طالبا وطالبة ینتمون إلى محافظتي القاهرة والمنوفیة وتتراوح أعمارهم مابین ) 1073(
  :الهامة التي تتلخص في أن وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج  )سنة 18 -

األسالیب السلبیة في مواجهة الضغوط قد احتلت المراكز األولى في الترتیب العام ألسالیب -
  . )التنفیس االنفعالي  –االستسالم  –اإلنكار (مواجهة 

كما كشفت عن وجود فروق دالة إحصائیابین طالب المرحلة اإلعدادیة والثانویة على خمسة 
  .أسالیب المواجهة عشرة أسلوبا من

  :توظیف الدراسات السابقة- 

من خالل العرض السابق للدراسات أن الدراسة الحالیة اختلفت مع بعض الدراسات في     
اختیار العینة بحیث أن أغلبیة الدراسات تناولت شرائح مختلفة من المجتمع وهذا ما شجع 

وتجرى هذه ) لعاملة وغیر العاملةكل من المرأة ا(.الباحثة على التمسك بدراسة فئة النساء 
  "لوالیة بسكرة"الدراسة على البیئة المحلیة 

  البناء التقني للدراسة حیث ساعدت  السابقة في رغم هذا أن الباحثة استفادت من الدراسات   
تقرب أكثر من تحدید أدوات فروض ،وفي التبني النهائي لمتغیرات الدراسة والالصیاغة في 

،واالستفادة منها ج أقرب للموضوعیةاإلحصائیة الواجب اتباعها للوصول لنتائواألسالیب 
  .مناقشة النتائج أیضا

  

  

  

  



 
 

  :التعریف اإلجرائي لمتغیرات الدراسة- 6

 الضغط النفسي لدى المرأة:   

األحداث الخارجیة  هو عبارة عن استجابة نفسیة أو جسمیة ألي مجموعة من المواقف أو
بدرجة توجد لدیها إحساسا بالتوتر والضیق ، وعندما تزداد حدة هذه  المرأة االتي تتعرض له

  .الضغوط علیها فإن ذلك یؤدي إلى فقدان توازنها وتغیر نمط سلوكها عما كانت علیه

 إستراتجیات المواجهة لدى المرأة:  

هي مجموعة من األسالیب المعرفیة واالنفعالیة والسلوكیة التي تستخدمها المرأة من خالل 
ملها مع الضغوط ، وذلك بهدف تحقیق التوازن والتكیف ویستدل على هذا من خالل تعا

   .وفو لكمانمقیاس الزاروس 

  ولمعالجة موضوع الدراسة تم تقسیم الدراسة الحالیة إلى ثالث فصول: 

الفصل الثاني  اإلطار النظري یضمحیث تضمن الفصل األول طرح إشكالیة الدراسة أما 
التقرب من بعنوان إستراتجیات مواجهة الضغوط النفسیة لدى المرأة والذي تم من خالله 

أوال الضغوط النفسیة ،ثانیا :ثالث أجزاء وهيعلى ویشمل هذا الفصل متغیرات الدراسة 
وأخیرا تطرقت هذه الدراسة إلى الجانب .إستراتجیات مواجهة الضغوط ،ثالثا سیكولوجیة المرأة

یتضمن الفصل الثالث بعنوان عرض ومناقشة النتائج على ضوء الفرضیات  والذيالمیداني 
  .ویحتوي أوال على اإلجراءات المنهجیة للدراسة ،ثانیا عرض ومناقشة النتائج

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  



 
 

  .جیات مواجهة الضغوط النفسیة لدى المرأة یاسترات:الفصل الثانى

  

 الضغوط النفسیة: أوال

  

  المواجهةاستراتجیات :ثانیا

  

  المرأةسیكولوجیة :ثالثا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 الضغوط النفسیة: أوال 

  )stress(تعریف الضغوط النفسیة)  1

 : لغة) 1-1

ــــة قبالضم وهي الشدة والمش) ضغطة(نه زحمه إلى الحائط ، وم) ضغطة(ضغط      
غطة ، أو اوالضیق واإلكراه على الشيء یقال اللهم أرفع عنا ه  ،ــط كالرقیب غاـلضذه الضّ

على فالن سمى بذلك لتضیقه على العامل ومنه حدیث ) ضاغطا(واألمین ، یقال أرسله 
ّ ضاغطا(معاذ                  .والضیق والقهروالضغطة بالفتح هي االضطراب ) كان علي

                                                                     ).27،ص2008مصطفى محمد النعاس،(   

والتي تشیر إلى معنى Destesseویبدو أن المصطلح قد اشتق من الكلمة الفرنسیة     
والتي أشارت إلى stressوالشعور بالضیق والظلم ،وقد تحولت إلى االنجلیزیة "  االختناق

أو غیر المرغوب فیه،ویمكن القول إن المصطلح في األصل قد  الشیئي غیر المحبب
رد من اإلحساس لة یعاني فیها الفـــعن معاناة وضیق واضطهاد ،وهي حا استخدم للتعبیر

  .بظلم ما

 ـطـــــــنى الضغمع ظهرت الحاجة لوجود مصطلح یعطيوفي االنجلیزیة الحدیثة  -     
Fressur  والتوكید Enphasis في آن واحد ، وذلك لوصف األلم الكامن والمتضمــن في

  .المتضمنة في الكلمة الثانیةواالعتدالیة  الكلمة األولى

ـــد كـان قف لیعطي هذا المعنى وفي االدب) (stressوعبر الوقت استخدم مصطلح     
معنى الضغط والتأكید على الشيء أكـــثـــر من أن  Stressالمصطلح   إعطاءعلى  اإلجماع

ـــــى أكثر معنوبذلك فقد أعطى  ،oppressionیحل محل كلمتین عائق،اضطهاد  بالغة ــ
  :للمصطلح وقد وردت في اللغة االنجلیزیة ثالثة مصطلحـــات هي

یشیر إلى القوى والمؤثرات التي توجد في المجال البیــــــــئي ): Stressor(الضواغط -     
 أما-.أو التي یكون لها قدرة على إنشاء حالة ضغـــط ما )نفسیة ، فیزیقیة  اجتماعیة(

فیعبر عن الحادث ذاته ،أي وقوع الضغط بفاعلیة الضواغط أي  :)Stress( ضغطمصطلح 
  .أن الفرد واقع تحت وطائلة ضغط ما



 
 

إلى حالة االنضغاط التي یعانیها،ویئن منها الفرد والتي یعبر : Strain االنضغاطویشیر     
عن ذاتها في الشعور باإلعیاء واإلنهاك واالحتراق الذاتي،ویعبر عنها الفرد بصفات مثل 

  ).88،89،ص 2010مفتاح محمدعبد العزیز،(خائف، قلق، مكتئب مشدود 

ى نطاق واسع للداللة على في علم النفس والطب النفسي عل Stressكما أستخدمت كلمة    
الضغوط النفسیة وأثارها على الصحة النفسیة،فالضغوط ال یمكن رؤیتهاأو رصدها لكن أثارها 

  ).108لطفي الشربني،دت،ص.(تظهر في صورة ردود أفعال

  : اصطالحا)  12-

ظاهرة تنشأ ":الضغط النفسي بأنه)1978Cox et Mackay(یعرف كوكس و مكاي  -      
الشخص للمتطلبات التي تتطلب منه،وقدرته على مواجهة هذه المتطلبات وعندما من مقارنة 

یحدث اختالل أو عدم توازنه في آلیات الدفاعیة الهامة لدى الفرد وعدم التحكم فیها یحدث 
ضغطا وتظهر االستجابات الخاصة به وتدل محاوالت الفرد لمواجهة الضغط في كلتا 

  ".المتضمنة حیل سلوكیة ووجدانیة على حضور الضغط الحالتین النفسیة والفیزیولوجیة

   ).                                                              172،ص2009جمال أبودلو،(   

إن الضغوط هي تحدي عوامل غیر سارة لطاقة " ):1986(تعریف أحمد عكاشة -      
ض النفسیة على نعصاب الالزمة لنشأة األمراأو اإلالتأقلم والتكیف للفرد،وتعتمد كمیة الشدة 

 ).336،ص2001حسین علي قاید،محمود السید أبو النیل،(  الوارثـرد ـالف واستعداد تكوین 

هي سلسلة من "إلى أن الضغوط النفسیة : )2000( علي عبد السالمویشیر -     
    األحداث الخارجیة التي یواجهها الفرد نتیجة للتعامل مع البیئة ومع متطلبات البیئة المحیطة 
به وتفرض علیه سرعة التوافق في مواجهة لهذه األحداث لتجنب اآلثار النفسیة واالجتماعیة 

  ). 131،130،ص2008،أحمد خلیفة السید لیدو "(إلى تحقیق التوافق مع الحیاة السلبیة والوصول

 تتوسطها تكیفیهإستجابة :"بأنها) Kreitner et Kiniki2001(وكینیكي كریتنرویعرفها  -     
الخصائص الشخصیة للفرد والعملیات النفسیة والتي تظهر نتیجة لتعرض الفرد ألي مثیر 

  .یضع مطالب نفسیة وجسدي حدث خارجي أو موقف أو

  )22ص ،2006،حسن لعظیمعبدا طه (  



 
 

تهدیدات أو توقع األفراد ألخطار مستقبلیة تؤثر :أیضا بأنهاالضغوط النفسیة وتعرف  -     
                                              ).114،ص2008صالح حسن الداهري،( .الفسیولوجیة استجاباتهمعلى خبراتهم وسلوكهم وعلى 

الضغط نتناول أیضا بعض المفاهیم التي تتقارب وتتداخل مع بعد تحدید مفهوم      
مصطلح الضغط ،ونشیر إلیها لهدف إبراز االختالف بین مفهوم الضغط وغیرها من المفاهیم 

  :المتقاربة

 )compresseurs( : الضواغط*

یشیر مفهوم الضواغط إلى العوامل والمثیرات التي تستثیر االستجابة للضغط لدى الفرد 
  .في الجانب الجسمي والنفسي لدیه وهذه التغیرات تسمى االستجابة للضغطوتحدث 

سواء كانت (القوى والمؤثرات البیئیة:"الضواغط كما یلي"Weaver 1987" "ویفر"ویعرف 
   .لتي یكون لها القدرة على حدوث الضغط  )داخلیة أو خارجیة

                            ).24، ص2006طه عبد العظیم حسین،(   

ینجم عن الضغوط عدة مترتبات وهناك آثار سلبیة مختلفة تنتج : القلق،الصراع واإلحباط *
  :عنها وتظهر نتیجة تعرض الفرد للضغوط منها

  :anxiétéالقلق - 

القلق حالة انفعالیة تتمیز بشعور عدم األمن وهو اضطراب منتشر كما یعتبر حالة تتمیز     
بعدم الشعور بالسعادة تجاه المستقبل،ویعتبر القلق نتیجة سیكولوجیة لتعرض الفرد للضغط 

  .ولنقص إشباع حاجاته،ویعتبر أكثر األعراض السیكولوجیة الملحوظة لضغوط العمل

  :conflitالصراع - 

یشیر هذا المفهوم إلى حالة من التوتر الداخلي والتي تحویل بین الفرد،ومن استمراره في      
السلوك المؤدي إلى  تحقیق  هدفه، وینشأ الصراع النفسي بسبب وجود هدفین متعارضین 
یتمیزان بدرجة متساویة من الشعور بالجاذبیة نحوهما،أو النقد منهما مما یجعل من الصعب 

نحیاز ألحدهما دون اآلخر أو البعد عن أي منهم وفي معظم األحیان تكون على الفرد اال



 
 

العالقة بین الصراع والضغوط عالقة تبادلیة بمعنى إذا كان الصراع یؤكد الضغوط لدى 
   .الفرد إن الضغوط تجعل الفرد یعیش هذه الحالة من الصراع

  ).47،ص2005محمد الصبر وافي،(   

  :frustrationاإلحباط - 

بأنه الحالة التي یشعر فیها الفرد بعجزه عن القیام بالنشاط المطلوب :یعرف اإلحباط       
أو الحیلة بینه وبین تحقیق الهدف الذي یسعى إلیه ویعبر عن إعاقة الفرد للوصول ألحداث 
األهداف الهامة التي یرغب في تحقیقها ویزداد الشعور باإلحباط كلما ازداد مستوى الضغط 

  :وبذلك تظهر العالقة بین الضغط واإلحباط فیمایلي الذي یواجهه
تمثل الضغوط سببا رئیسا ومباشرا لحدوث اإلحباط وللضغوط جانبان أحدهما سلبي  -

 .واآلخر إیجابي،فاإلحباط إذن یعبر عن الجانب السلبي فقط
عن الجانب اإلیجابي لذلك نعتقد أن شدة الضغط هو )محمد الصبر وافي(وهنا یشیر  -

  .القاسم المشترك باعتبار أن الضغط ضروري حیث یؤدي إلى الدافعیة والحماس 
في حین استمراره وارتفاع مستواه یؤدي بال شك إلى الجانب السلبي وهو اإلحباط وهو نتیجة 

  .لتعرض الفرد للضغوط الشدیدة والمستمرة
  :Le stressاإلجهاد -

المدى الطویل والتي یعانیها الفرد یشیر هذا المصطلح إلى نتیجة التعرض للضغوط على 
التوتر والقلق ،نها الفرد عن طریق الخوف وتعبر عن ذاتها باإلعیاء واإلنهاك كما یعبر ع

وتعبر عن نفسها أیضا في صورة أعراض جسمیة ونفسیة مثل اضطراب الوجدان والمعارف ،
  .و أعراض سلوكیة مثل التدخین ،الكحول،واضطراب األكل

  ).47،48،ص2005وافي،محمد الصبر (
  
  :أنواع الضغوط النفسیة)2

  :یمكن تقسیم الضغوط من حیث تأثیرها إلى عدة أنواع      



 
 

 وتظهر في حالة زیادة الموارد واإلمكانیات المتاحة من متطلبات الحیاة :الضغط اإلیجابي
التحكم وبرغم وجود حالة عدم التوازن إال أنها مرغوبة،وینتج عنه الثقة والقدرة على 

 ).13،ص 2008أحمد ماهر،.(والتصرف في المهام والمتطلبات
   أو الضیق فهو عبارة عن الضغوطات التي یواجهها الفرد في العائلة أو :الضغط السلبي

العمل  أو في العالقات االجتماعیة،وتؤثر هذه الضغوطات سلبا على الحالة الجسدیة 
فسي كالصداع وآالم المعدة والظهر والنفسیة،وتؤدي إلى عوارض مرتبطة بالضغط الن

 ).25، ص 2008ماجدة بهاء الدین السید عبید،( .إلخ...وارتفاع ضغط الدم والسكري

  :وهناك أنواع أخرى من الضغوط وتتمثل فیما یلي -    

 ذا تم التحكم به :الضغط النفسي الحالي ٕ وهو نتیجة موقف معین مثل مناقشة أو مسابقة وا
 .یصبح فعال

  وهو مرتبط بدخول امتحان معین،وهذا الضغط یكون ضارا :النفسي المتوقعالضغط
 .عندما یعطیه الفرد أهمیة كبیرة

 وهو استجابة الفرد لتهدید فوري مباشر لحیاة الفرد وهو ما یسمى :الضغط النفسي الحاد
 .بالصدمة حیث یجد الفرد نفسه في موقف یهدده وال یستطیع منعه

 نتیجة ألحداث منهكة تتراكم مع الزمن بشكل سلسلة من وهو :الضغط النفسي المزمن
 ).137ص  ،2008،ولید السید أحمد خلیفة( .الضغوط المتراكمة

أن هناك ضغوطا مرتبطة بمراحل معینة من العمر  :1990عادل صادق ویرى  -      
حیث اعتبر الزواج ضغطا :ضغوط الزواجكضغوط الطفولة ،و المراهقة باالضافة الى :هي

  .نه یحتاج وقتا وجهدا لعادةعدم االتزان ،كما أ بسبب

  ). 110،109،ص2010مفتاح محمد عبد العزیز،(   

  :مصادر الضغوط النفسیة)3

هي عبارة عن مثیر له إمكانیة محتملة في آن یولد :تعریف مصادر الضغوط النفسیة) 3-1
  .استجابة المواجهة أو الهرب عند شخص معین



 
 

على أنه ال یمكن القول أن شخصا ما یعاني من الضغوط :) 1993األشول (ویؤكد     
  .النفسیة ما لم تكن لهذه الضغوط استجابات من جانب الفرد

وعلى ذلك فإن العناصر الرئیسیة التي تشكل أي موقف ضاغط هي مصادر الموقف     
 المجتمعین ال تكون هناك مواقف  الضاغط واالستجابة لهذا الموقف وبدون هذین العاملین

ضاغطة،حیث إن مصادر الضغط بمفردها ال تشكل ضغوطا،كما أن صدور استجابة 
شخص معین لمواجهة هذه الضغوط هو الذي یجعلنا نقرر إن كان هذا الشخص یعاني من 

  ).175،ص 2010مفتاح محمد عبد العزیز،.   (ضغوط أم ال

  :أنواع مصادر الضغوط النفسیة) 3-2

أن مصادر الضغوط النفسیة تنقسم إلى خمس فئات  )1992نعمة عبد الكریم(ترى *     
  :رئیسیة هي

حیث قررت إحدى دراسات أن ثار الحرمان من الطعام لفترات طویلة :الحرمان البیولوجي-1
جدا تترك أثارا نفسیة على الفرد ومنها الالمباالة واالكتئاب والتهیج والعجز عن أداء األعمال 

  .الیومیة

یجربون هذا النوع من الخطر بشكل أو بآخر مثل القیادة إن معظم الناس :الخطر -2 
لمسافات طویلة على طریق محفوفة بالمخاطر فالسائق یصبح متوترا ومتعبا ویفقد القدرة على 

  .إجراء محادثة جانبیة بسیطة

احترام الذات هو التقدیر لذات الفرد والتوقعات الخاصة بالفرد ذاته :تهدید احترام الذات-3
ثل مصدرا إضافیا للضغط فبعض الناس یضعون مستویات عالیة جدا ألنفسهم یمكن أن تم

لدرجة أنهم ال یستطیعون بلوغ كل أهدافهم لهذا یعانون الضغط النفسي وذلك بسبب ما لم 
  .یستطیعوا استكماله

تلعب الطرق التي یقدر الناس بها أنفسهم دورا هاما في نسبة :تعدیل التقدیرات الذاتیة -4
تي یعیشونها حیث یعاني الناس ضغطا شدیدا بسبب الطرق التي یقدرون بها الضغوط ال

  .أنفسهم على نحو غیر واقعي



 
 

ویشیر إلى عجز وقصور الفرد عن التعامل مع اإلثارة المفرطة :الحمل الزائد المثیر-5
المصدعة له،والتعامل مع هذا النوع من الضغط ال بد للفرد من عمل تكییفات متعددة  

  .تهدف جمیعها االحتفاظ بقدرة الفرد على التكیفللسلوك تس

  ).178،ص 2010مفتاح محمد عبد العزیز،(   

هناك أنواع أخرى من مصادر الضغوط الحیاتیة وتتمثل في المشكالت الذاتیة الداخلیة *
  :وبعض الضغوط خارجیة ومن أهمها) ضغوط داخلیة المنشأ(للفرد نفسه

 كالثورة والغضب واالكتئاب الذي یعصف باإلنسان  ):االنفعالیة(المشكالت النفسیة
 .إزاء مواقف الحیاة المتعددة وكذلك الفتور واإلثارة وسرعة التهور

 وهو أن األفراد الذین یعانون الضغوط النفسیة هم األفراد الذین :المشكالت االقتصادیة
 ).176،ص 2009جمال أبو دلو،( . یعیشون مستوى اقتصادي واجتماعي منخفض

من األفراد الذین تعرضوا لخسارة %29أن ): 1990جانجیني(ا حسب ما أكدته دراسةوهذ
فقط من الذین لم یتعرضوا لخسارة مالیة % 02مالیة أصیبوا باكتئاب شدید بینما أصیب 

  ).154، ص  2001جمعة سید یوسف،  (.  باالكتئاب 

 والطالق، وكلها  إن حدوث الضغوط االجتماعیة والمشكالت األسریة:المشكالت العائلیة
 .مصادر للضغوط النفسیة تتسبب في ظهور بعض االضطرابات النفسیة لدى األفراد

 والمتمثلة في سوء العالقة باآلخرین وصعوبة تكوین صداقات:الضغوط االجتماعیة. 
 كالهروب والمقاومة وانخفاض تقدیر الذات وانخفاض مستوى :المشكالت الشخصیة

 .،وصعوبة اتخاذ القرار والترددالطموح والتصلب وجمود الرأي 
  ).188،187،ص 2010مفتاح محمد عبد العزیز،(  

  :وتتمثل أیضا مصادر الضغوط فیما یلي*

 الضغوط الفیزیقیة:  
تتمثل في ضغوط الغالف الجوي ،الحرارة والبرودة،ونقص الموارد الطبیعیة، إضافة إلى 

  .الكوارث الطبیعیة كالزالزل والبراكین



 
 

 تنطوي على متغیرات عدیدة داخل األسرة ،كما أنها تشمل : یة النفسیةالضغوط االجتماع
مختلف أحداث الحیاة والتي تؤثر على توافق الفرد وتسمى بالضغوط األسریة والتي تتمثل 
أساسا في الخالفات الیومیة بین أفراد األسرة،الطالق،تناقض القیم،وصراع األجیال،وفقدان 

  .شخص عزیز

أما الضغوط النفسیة تتمثل في اإلحباطات والصراعات الالشعوریة داخل شخصیة        
الفرد ونقص تقدیر الذات،القلق،االكتئاب مع الشعور بالوحدة النفسیة القاتلة كلها مؤشرات 

  .تؤدي إلى الضغوط النفسیة

 ضغوط الصحیةال:  

تفاع ضغط الدم، وهي ضغوط ترتبط بالصحة الجسمیة والفیزیولوجیة ،كالصداع وار      
أمراض القلب، الغثیان، الدوخة، صعوبات في النوم، العادات الصحیة السیئة واختالل النظام 

  ).178،ص 1998زینب محمود شقیر،.   (الغذائي

 الضغوط المهنیة:  

وهي ضغوط ترتبط ببیئة العمل، مثل العبء الكمي والكیفي للعمل، صراع الدور      
ء في العمل، وضغوط قواعد وتریعات العمل، عدم الرضا وغموضه، الخالفات مع الزمال

  .الوظیفي، وقلة األجر بالمقارنة مع الجهد المبذول

  ). 40،ص2006طه عبد العظیم حسین،سالمة عبد العظیم،(   

  :إلى مصادرالسابقة ذكرهامایلي "أكرم عثمان"أضاف *

 كالسفر،والهجرة،والعمل الجدید:(ضغوط االنتقال والتغیر.(  
 كإساءة استخدام العقاقیر،والكحول،والنیكوتین:الضغوط الكیمیائیة.  

  .)82،81، ص2009محمود محمد سلطان، إبتسام(  

  

  

  



 
 

  استراتجیات المواجهة:ثانیا 

  مفهوم استراتجیات المواجهة)1

 :المسار اللغوي لمصطلح استراتجیة المواجهة  )1-1
 بالنسبة لإلستراتجیة: 

والتي تعني فنون " Strategos"ترجع كلمة استراتجیة إلى الكلمة الیونانیة استراتیجوس      
دارة المعارك ،ویعرف قاموس ویبستر ٕ على أنها علم  اإلستراتجیة « ":Websters"الحرب وا

  ).17،ص 1999عبد الحمید عبد الفتاح المغربي،.(»تخطیط وتوجیه العملیات العسكریة

أما من الناحیة اللغویة فقد اختلفت تسمیتها بالرغم من أنها تتفق جمیعها في إنجاز نفس 
إلى الفرنسیة عدة  - -To copewith - copingالمهام،فترجمت من اللغة االنجلیزیة 

  :مصطلحات أهمها
Processus de faire face – processus d ajustement - Processus de maitrise      

 .1999عتمدت في األدبیات الفرنسیة منذ سنة التي ا 

    (http: //www.pschomotricite.com) 

  :واستخدمت في اللغة العربیة مصطلحات مثل

 استراتجیات أو عملیات التعامل. 
 استراتجیات التوافق أو المواجهة. 
 استراتجیات التأقلم. 
 میكانزمات الدفاع. 
 :أما بالنسبة للمواجهة   )1-2

استخدم في األدبیات  1690البدایة إلى أن مصطلح المواجهة قبل عام  ي تشیرهف       
                 .            الطبیة واالجتماعیة لیشیر إلى االستجابات اإلیجابیة نحو الضغط

  ).77،ص 2006، حسینطه عبد العظیم (     



 
 

 Lazaraus"(ریتشارد الزاروس"وظهر مصطلح المواجهة ألول مرة في أبحاث      

Richard ( مجموعة « :في كتابه الضغوط النفسیة والمواجهة وقد عرفها بأنها 1966سنة
  » .ردود األفعال واالستراتجیات المبذولة من طرف الفرد لمواجهة المواقف الضاغطة

لقد استمد هذا المفهوم أصله من أبحاث ومیادین مختلفة من علم نفس الظواهر      
 .االنفعالیة وبالتحدید من بحوث الزاروس وفولكمان في علم النفس الضغوطالمعرفیة 

((http: //www.pschomotricite.com) .  

  :وتاریخیا یتصل هذا المفهوم بمصطلحین إثنین

من طرف التحلیل التقلیدي  19باستراتجیات الدفاع الذي تطور مع نهایة القرن  -    
،معتمدا في ذلك على  19الثاني من القرن  وبالتكیف الذي تطوره بدوره مع النصف

  ).ال سیما خالل تطور نظریة داروین(البیولوجیا،وعلم نفس الحیوان 

،مرتبطا بصفة 19ظهر مصطلح الدفاع مع نهایة القرن:المواجهة ومكانزمات الدفاع     
  .خالل تطور التحلیل النفسي التقلیدي وعلم النفس الدینامي"نفس األنا"محددة بعلم 

في أبحاثهم األولى عن بعض  )Freid et Brewer"(فروید وبرویر"تحدث كل من  -  
األفكار المضطربة والمشاعر المؤلمة التي بإمكانها أن تتسرب إلى الشعور عندما یفشل 

المكانزمات الدفاعیة المختلفة التي یلجأ إلیها "فروید"كما وصف  .الكبت في السیطرة علیها
  تطرق فروید " الدفاع"یانه واتزانه النفسي،وبعد تطور مفهوم اإلنسان للمحافظة على ك

مشیرا إلى الدور الكبیر الذي یلعبه هذا المكانیزم في معظم اآللیات " الكبت"إلى مفهوم 
الكف "الدفاعیة األخرى ،وقد ظهرهذا الدور باألخص في نصوص فروید في كتابه المشهور

  .1962سنة " والعرض والقلق

تحدي أو محاربة األنا لألفكار والمشاعر المؤلمة  « :مصطلح الدفاع بأنه "فروید"وقد عرف 
    »والصراعات النفسیة الحادة ،معتبرا الكبت واحد من أهم هذه المكانزمات الدفاعیة



 
 

كشف العدید من األبحاث والدراسات الممتدة خالل هذه الفترة  70-60وانطالقا من سنوات 
مكانیزمات الدفاع واستراتجیات المواجهة حیث بدأ الباحثون من الرابطة االنتقالیة بین 

  " .المواجهة بدل الدفاع"استخدام مصطلح 

كانزمات الدفاعیة الوظیفیة یبأن كل إنسان یملك مجموعة من الم" كوبر"و" بیزه"فرأى     
  .معتبرین مكانیزم اإلعالء أكثر نضجا من المكانزمات األخرى

لوحظ فیها تداخل كبیر بین مصطلح المواجهة  1980-1960بین  أما في الفترة الممتدة    
  :سعت بعض المحاوالت النظریة للفصل بینهما في أوجه الفرق التالیة والدفاع،

غیر قابلة ألن  وهي عملیات صارمة ،تعمل على مستوى الالشعور :كانزمات الدفاعیم*    
تبط بصراعات بیننفسیة أو تتعدل وتتغیر حسب ما یتطلبه الموقف،ضعیفة المقاومة تر 

بینشخصیة وبأحداث الحیاة القدیمة وتعمل عموما على تشویه وتحریف الواقع بهدف الحد 
بقاؤه عند مستوى معین  ٕ یتالءم وقدرة الفرد (من التوتر والقلق الذي یسببه الموقف السائد،وا

  ).على التحمل

وتتغیر تماشیا مع ما یتطلبه هي عملیة مرنة شعوریة ،تختلف :لمواجهةاستراتجیات ا*    
وظیفتها تسمح للفرد بتسییر وتخفیض أو ) داخلیا أو خارجیا(الموقف ،متجها نحو الوقع سواء

                                                           .تحمل الضغوط الناتجة عن األحداث

  Stratégies de confrontation:تعریف استراتجیات المواجهة) 1-3

على أنه « :إلى مصطلح المواجهة " Neal wston" 1984" نیل وستون"وینظر      
مصطلح یتضمن كل الجهود المعرفیة والسلوكیة التي یستخدمها الفرد لخفض الموا قف 

  الضاغطة 

 .( http://ken.anaohline.com)  » أو التكیف معها بطریقة جیدة

  :Cox 1985یرى كوس  - 

أن المواجهة هي صورة من سلوك حل المشكلة وأن الضغط یكون نتیجة للفشل في حل « 
المشكلة وأن المواجهة تتضمن مجموعة من االستراتجیات المعرفیة والسلوكیة التي یستخدمها 



 
 

الفرد في التعامل مع أحداث الحیاة الضاغطة التي یتعرض لها ومع الخبرات االنفعالیة 
   » .الناتجة عنها

 :Lazarus&Folkmanالزاروس و فولكمانعرف ی -  

  المواجهة بأنها الجهود الثابتة المعرفیة والسلوكیة لتغییر أو التعامل مع المتطلبات الداخلیة« 

أو الخارجیة التي تفوق قدرات الفرد لفهم هذه المطالب وتقلیلها أو جعلها أكثر احتماال،أي  
محاولة إدارة المواقف الضاغطة ببعض الطرق الفعالة وهي لیست فعل واحد ولكنها عملیة 

  ).99،ص 2006حسن مصطفى عبد المعطي،(  » تسمح لنا أن نتعامل مع ضغوط متنوعة

 »  عملیات تحمل الضغوط « المواجهة إستراتجیات):1994(باسط لطفي عبد الیعرف  -  
مجموعة من النشاطات أو االستراتجیات السلوكیة أو المعرفیة التي یسعى «: ویرى أنها 

الفرد من خاللها لتطویع الموقف الضاغط وحل المشكلة أو تخفیف التوتر االنفعالي المترتب 
  ).98،97،ص 2006حسن مصطفى عبد المعطي،( . » علیه

عملیة وظیفتها « :استراتجیات مواجهة الضغوط بأنها  "Spillperger"فعرف سبیلبرجر  -
  . »خفض أو إبعاد المنبه الذي یدركه الفرد على أنه مهدد له

 .htm) org/rba55/asaleh http://annabaa(                    

  :للمواجهةالمداخل النظریة )2

  :المدخل السیكودینامي)2-1

مفهوم میكانزمات الدفاع والعملیات الالشعوریة بأنها عبارة ) 1933(لقد تناول فروید      
عن استراتجیات المواجهة التي یلجأ إلیها الفرد الشعوریا لیحمي بها نفسه من الصراعات 
والتوترات التي تنشأ عن المحتویات المكبوتة وأن لها أهمیة كبیرة في خفض الضغوط ومن 

  .لكبت ،اإلنكار ،التبریر،اإلسقاط ،النكوصأمثلة ذلك ا

  إلى أن هناك اختالفا Vaillant 1971, Haan 1977) (ویؤكد كل من هان وفالنت



 
 

بین میكانزمات الدفاع في المدخل السیكودینامي ومیكانزمات المواجهة ویكمن ذلك في أن 
رادة من الفرد ویفطن  ٕ الفرد إلیها،وأنها عملیة المواجهة هي عملیة شعوریة تصدر عن رغبة وا

أیضا تكون أكثر توافقیة وذلك مقارنة بمیكانزمات الدفاع الالشعوریة في التحلیل النفسي 
ضافة إلى هذا تكون میكانزمات المواجهة مرنة .والتي تبدو أكثر تولیدا لألعراض المرضیة ٕ وا

من ثم تتیح وهادفة وواقعیة وتستجیب لمطالب البیئة ،وغالبا ما تكون موجهة نحو المستقبل و 
للفرد التعبیر عن انفعاالته ومشاعره في حین أن میكانزمات الدفاع الالشعوریة في التحلیل 
النفسي تكون جامدة أو متصلبة فضال عن أنها موجهة نحو االنفعاالت بدال من التوجه نحو 

  .المشكلة وهي أیضا غیر عقالنیة وغیر متمایزة

ا فروید      إلى أن الحیل الدفاعیة الالشعوریة تنقسم إلى :Anna Freid) 1936(وتشیر أنّ
نوعین فهناك الحیل الدفاعیة السویة وهي تساعد الفرد على حل مشكلة ،وهناك أسالیب 

  .دفاعیة غیر سویة وترتبط بظهور األمراض والمشكالت النفسیة لدى األفراد

لى جانب هذا یرى الزاروس وفولكمان أیضا أن هناك مشكلة مركزی    ٕ ة أخرى في التعریف وا
السیكودینامي للمواجهة وهي أن میكانزمات الدفاع تركز على أسلوب المواجهة من حیث هو 

 .سمة وهي ذات قیمة قلیلة في التنبؤ بسلوك المواجهة الفعلي لدى الفرد

فالنظرة التحلیلیة تنظر للمواجهة بوصفها سمة والحقیقة أن المواجهة عملیة معقدة وذات    
وأبعاد متعددة ومختلفة،فقد یتعرض الفرد لحدث ضاغط واحد ،مع هذا تختلف مستویات 

ومثال . استراتجیات المواجهة لدیه حیال ذلك الحدث عبر مرور الوقت ، أي من وقت آلخر
ذلك أن استراتجیات المواجهة التي یستخدمها الطالب الجامعي قبل بدأ االمتحانات النهائیة 

إزاء هذا  )قبل االمتحانات وأثناءها وبعدها(ف في مراحلها الثالثةوأثناءها وبعدها نجدها تختل
وعلى ذلك یمكن القول إن األفراد لدیهم ). موقف االمتحانات(الموقف الضاغط الواحد

نها غیر ثابتة بل مرنة وتتغیر من وقت  استراتجیات مواجهة مفضلة ٕ في مواقف معینة وا
كنموذج التحلیل النفسي تمیل إلى رؤیة آلخر،ولكن النماذج التقلیدیة  من المواجهة 
  .استراتجیات المواجهة على أنها ثابتة وغیر مرنة

   ).88- 86،ص 2006، طه عبد العظیم حسین ( 

  



 
 

  :المدخل التفاعلي)2-2

ظهر هذا المدخل كرد فعل على المدخل السیكودینامي ،حیث ینظر إلى المواجهة على       
أنها عملیة صحیة وطبیعیة وأنها تمكن الفرد من حل مشاكله وأن میكانزمات التكیف مع 

  .البیئة تزداد لدى الفرد كلما كانت عقالنیة وشعوریة بدال من أن تكون الشعوریة وال إرادیة

د هذا المدخل على أن المواجهة هي عملیة أكثر من كونها سمة أو استعداد كما یؤك     
لدى الفرد كما رفض هذا المدخل وصف الضغوط على أنها شيء یحدث بطریقة المثیر 
واالستجابة بل یرى أن استجابة الضغوط تظهر كنتیجة للتفاعل بین مطالب البیئة وتقییم 

  .دیهالفرد لهذه المطالب والمصادر الشخصیة ل

وتتمثل عملیة التقییم المعرفي مفهوما مركزیا في هذا المدخل وترتبط بشكل كبیر     
  :بالمواجهة،ففي عملیة التقییم المعرفي للموقف یستخدم الشخص نوعین

یقیم الفرد الموقف من حیث هو ضاغط أوال،فإذا تم تقییم الموقف : عملیة التقییم األولي   
الفرد التقییم الثانوي لیحدد خیارات المواجهة والمصادر على أنه ضاغط عندئذ یستخدم 

  .المتاحة لدیه للتعامل مع الموقف

ویؤكدهذا المدخل على أهمیة العالقة المتبادلة بین الشخص والبیئة وأن عملیة التقییم     
األولي والثانوي تؤثر بكل فعال في تحدید استراتجیات المواجهة التي یستخدمها الفرد حیال 

  .واقف الضاغطةالم

إلى أن قدرة الفرد على التحكم في " Callon 1993"وفي نفس االتجاه یشیر كالن     
مكاناته، وأن األفراد الذین  ٕ المواقف الضاغطة ترجع إلى إعادة التقییم اإلیجابي لقدراته وا
مكاناتهم على ٕ  یفشلون في مواجهة الضغوط تكون لدیهم إعادة تقییم معرفي سلبي لقدراتهم وا
مواجهة الضغوط ،ویدركون أنفسهم على أنهم عاجزین ولیس لدیهم القدرة على التحكم في 

  .الموقف الضاغط

إلى أن األفراد الذین لدیهم إعادة تقییم سلبي لقدرات  Ashford)1988(ویشیر أشفورد   
مكانات المواجهة لدیهم یكون لدیهم نقص في الضبط أو التحكم االنفعالي، وهذا ما یؤدي  ٕ وا

  .بهم إلى الشعور بالغضب واالكتئاب 



 
 

أن العملیات المعرفیة وعلى رأسها :Cooper & Bayne)1991(ویرى كوبر وباني      
الذكاء تلعب دورا هاما في تفسیر الموقف الضاغط وكیفیة التغلب علیه ،ویؤكد على أن 

القدرة على حل المشكالت :هناك ثالثة استجابات ذكیة للتعامل مع المشاكل وهي 
  .)90،89،ص 2006، طه عبد العظیم حسین( . االجتماعیة، القدرة اللفظیة، الكفاءةاالجتماعیة

  :مدخل التقارب بین الشخصیة والمواجهة)2-3

لقد أكد هذا المدخل من خالل البحوث التي قام بها كل من أوبرین      
وغیرهم على أهمیة كل من العوامل الشخصیة  Delongis(1996) Obrienودیلونجس

والمحددات الموقفیة وعوامل الشخصیة في تفسیر قدر كبیر من التباین في سلوك المواجهة 
بین األفراد فهذا المدخل یعترف بأهمیة كل من العوامل الشخصیة والمحددات الموقفیة في 

  .عملیة المواجهة

ضافة إلى ذلك یمكن تفسیر المواجهة      ٕ من المنظور االجتماعي البیئي والذي یؤكد  وا
على أهمیة تفاعل الفرد مع الظروف المادیة والثقافیة واالجتماعیة للبیئة ومفهوم مصادر 
المواجهة البیئة ینشأ من هذا المنظور ،كما أن هناك جانب آخر في هذا المنظور ،وهو 

  غوطشبكة العالقات االجتماعیة التي تساعد الفرد على مقاومة الض

إلى أن المصادر البیئیة تؤثر  Moos & Billings (1982)موس وبیلنج :وفي هذا یشیر   
بشكل فعال على تقییم الفرد للتهدید الذي ینطوي علیه الموقف الذي یتعرض له الفرد وأیضا 
على اختیار وفاعلیة استجابات المواجهة ،فمن المعروف أن عملیة المواجهة تعتمد على 

  .فیة وعلى المصادر الداخلیة والخارجیة للفردالعوامل الموق

  ).91،90،ص 2006طه عبد العظیم حسین،سالمة عبد العظیم حسین،(  

  

  

  

  



 
 

  :ستراتجیات المواجهةإ وأصناف خصائص)3

  ستراتجیات المواجهةإ خصائص -1- 3 

  :عدة خصائص تشتمل علیها المواجهة  " Lazarus"حدد الزاروس 

سمة ،بمعنى أن العالقة بین الشخص والبیئة عالقة متبادلة أن المواجهة عملیة ولیست -1
ودینامیة ،فكل منهما یؤثر ویتأثر باآلخر وكل منهما یسهم بدور فعال في تحدید سلوك 

نتیجة تقییم الفرد لمعنى الحدث " الزاروس"المواجهة لدى الفرد والتي تحدث كما أشار 
  .الضاغط

  لیس من خالل االفتراضات القبلیة التي تشكلها أن المواجهة تتحدد من خالل نتائجها و -2

على أنها توافقیة وغیر توافقیة ،وهذا یعني أن عملیة المواجهة قد تكون فعالة أو غیر فعالة 
  .بناءا على نتائجها

أن هناك اختالفا بین المواجهة والسلوك التوافقي التلقائي ،فاألفعال التلقائیة التي یقوم بها -3
قف التي یتعرض لها ال یطلق علیها مواجهة فعندما یكون الموقف الذي الفرد إزاء الموا

یتعرض له الفرد مألوفا لدیه فإن استجابة الفرد تصبح تلقائیة تجاهه ولكن إذا كان الموقف 
  .جدیدا فإن استجابات الفرد ال تكون تلقائیة

الموقف  المواجهة تتكون من أي شيء یستطیع أن یفعله الشخص أو یفكر فیه إلدارة-4
الضاغط ، بصرف النظر عن نجاح هذه الجهود التي یقوم بها الفرد وهذا یعني أن المواجهة 
ال تكون قاصرة على الجهود الناجحة  ، بل تتضمن كل المحاوالت الهادفة التي یقوم بها 

  . الفرد إلدارة الضغوط بصرف النظر عن فاعلیتها

  ).80،ص 2006حسین، طه عبد العظیم حسین،سالمة عبد العظیم(      

  أصناف استراتجیات المواجهة -3-2

  Murphyمورفي  –) Geroge – )1974توصل العدید من الباحثین منهم جورج     
 Folkman etوالزاروس وفولكمان ) Pearlin et Schooler - )1978وبیرلین وسكولر 

Lazarus )1984 (إلى تصنیف االستراتجیات إلى نوعین أساسین هما:  



 
 

  :االستراتجیات الموجهة نحو االنفعال) 3-2-1

تستخدم هذه االستراتجیات عند مایقییم أنه ال یوجد شيء یمكن تعدیله في الظروف البیئة    
  .المؤذیة ، المهددة أو المتحدیة

وتتضمن هذه االستراتجیات مختلف محاوالت الفرد للتخفیف من التوتر أو الضغط الناتج    
  : العدید من األسالیب هي Lazarus et Folkmanعنها ،وتحتوي هذه االستراتجیات حسب 

  ).220،ص 2006عبد العزیز حدار،(  

  ویدل في كان یتوقف الفرد عن التفكیر في الموقف الضاغط :أخذ المسافة أو االبتعاد
 .نشاطات اخرى

  وذلك بضبط االنفعاالت الناتجة عن الموقف:التحكم في الذات. 
 وذلك بطلب النصیحة والمساعدة من اآلخرین في التعامل :البحث عن السند االجتماعي

 .مع الوضعیة الضاغطة
  عطائه تفسیرا آخر أكثر :إعادة التقویم االیجابي ٕ وذلك بتغییر معنى الموقف الضاغط وا

 ٍ  . إیجابیة مما یؤدي بالفرد من تحویل التهدیدات إلى تحد

أن استراتجیات المركزة حول االنفعال تؤثر على االنفعال " Lazarus"وفي هذا یشیر   -
جهة المركزة حول االنفعال إعادة تقویم بطریقة إذ من الممكن أن ینجز عن استعمال الموا

عطائها تفسیرا آخر یؤدي إلى  ٕ الوضعیة محل المواجهة بتغییر معنى تلك الوضعیة وا
تقلیل من اهمیة الخطر المحدق وبالتالي التخفیف من شدة االنفعال الناجم عنها،كما یؤكد 

تر االنفعالي كذلك على أن فعالیة هذه النشاطات المعرفیة في التخفیف من شدة التو 
  .تتوقف على درجة الضغط 

ففي المواقف ذات الضغط العالي والتي تهدد حیاة الفرد غالبا ما یظهر عجز هذه      
 ).217،ص 2004بوكنوش عائشة،.   (االستراتجیات في مواجهة الموقف

  أي تقبل الفرد للموقف الضاغط:تقبل المسؤولیة. 
  تشیر إلى الجهود السلوكیة والمعرفیة التي یقوم بها الفرد لتجنب :الهروب / التجنب

 . مواجهة المشكلة أو الموقف الضاغط 



 
 

 في حالة حدث غیر متحكم فیه تصبح أنه):1984(ویرى الزاروس وفولكمان -
ا االستراتجیات غیر النشطة كالتجنب مثال أكثر مالئمة ، الن التجنب یعد اإلستراتجیة 

ألولى في الرد تتمثل في تحویل االنتباه بإبعاده عن مصدر الضغط ، ویمكن أن یتعلق 
األمر بنشاطات بدیلة ذات تعبیر سلوكي معرفي كالنشاطات ریاضیة  تسمح بالقضاء على 
الضغط االنفعالي ولهذا فإن هذا النوع من االستراتجیات ،یمكن أن یكون فعاال عندما یكون 

 . المباشرة مع الحدث الضاغطمرتبطا بالمواجهة 

  :االستراتجیات الموجهة نحو المشكل) 3-2-2

ویقوم هذا األسلوب من المواجهة عن البحث عن معلومات وخلق حلول بدیلة للمشكلة       
لهذه البدائل واالختیار من بین هذه البدائل البدیل ) المزایا والعیوب(وحساب التكالیف والفوائد 

  : المناسب وتنفیذه وقد یكون بعض من استراتجیات المواجهة التي تتركز حول المشكلة مایلي

  ).92،ص 2006بد العظیم حسین،طه عبد السالم حسین،طه ع(   

 وذلك بتحدید المشكل وبالبحث عن الحلول البدیلة، ثم اختیار :المقاومة بالمواجهة
 .االستراتجیة المناسبة وتطبیقها

 ویشیر إلى العملیات المعرفیة التي یستند إلیها الفرد في التخطیط :التخطیط لحل المشكل
 .لحل مشكل ما

  :اجهة المركزة حول المشكل جانبین هماوتضم المو *

  .ویهدف إلى التعدیل والتغییر من الضغوطات المحیطة: جانب موجه نحو المحیط  -

  على تغییر مستوى الطموح  وتقلیص المتطلبــات  یعمل: جانب موجه نحو الذات  -

یجاد مصادر وقنوات بدیلة لإلشباع والرضا أو تطویر معاییر سلوكیة جدیدة  ٕ   .الذاتیة،وا

  ).219،ص2004بوكنوس عائشة ،(  

ومنه فإن استراتجیات الموجهة نحو المشكل هي عبارة عن مجهودات  لتغییر الظروف -    
الموجهة نحو الضاغطة الناتجة عن التفاعل القائم بین الفرد والبیئة،أما االستراتجیات 



 
 

االنفعال فتعني تلك األفكار والنشاطات األدائیة والهادفة للتخفیف من المضاعفات االنفعالیة 
  .للضغط

  : عدة أنواعاستراتجیات التعامل مع الضغوط إلى ) : 1994(صنف حسن عبد المعطي  - 

 ویمثل كیفیة استفادة الفرد من الحدث في حیاته الحاضرة :  العمل من خالل الحدث
وتصحیح مساره بالنسبة لتوقعات المستقبل من خالل التفكیر المنطقي المتأني فیما 

 .تضمنه طبیعة الحدث مما یمكن أن یساعد على التعامل معه ومع غیره من األحداث
 لى إعادة تنظیم حیاته من وتتضمن قدرة الفردع:  االلتفاف إلى اتجاهات وأنشطة أخرى

جدید بعد األحداث الصدمیة والتفكیر في األشیاء الجدیدة في حیاته و إیجاد عنصر 
 .فكاهي فیها من خالل االهتمام بأمور أخرى یستمتع بها وتنسیه هذه األحداث

 نكار المعاني والنتائج :  التجنب واإلنكار ٕ وهي تشیر إلى مشاعر االنقباض التخیلي وا
 األحداثعلى الحادثة وتبلد اإلحساس والشعور بالالمباالة واالنفعالیة إزاء المترتبة 

ّ بها والكبت السلوكي لألنشطة المرتبطة بها  .          الصادمة التي مر

 ).105،ص 2006طه عبد العظیم حسین،طه عبد السالم حسین،(      

 ویشمل محاوالت الفرد للبحث عمن یسانده في محنته :  طلب المساعدة االجتماعیة
یجاد المواساة والمساعدة لمواجهة هذه األحداث  ٕ ویمده بالتوجیه للتعامل مع الحدث وا

  ).128،ص 2009أحمد نایل العزیز،أحمد عبد اللطیف أبوسعد،( .بصورة أكثر إیجابیة
 تلقائیة المرتبطة بالحدث یشیر إلى مدى تدخل األفكار ال:  اإللحاح واالقتحام القهري

بصورة قهریة وتكرار األحالم المضطربة والموجات المؤلمة من األحاسیس والسلوكیات 
 .المتكررة المتعلقة بالحدث بحیث ال یجد فرارا منها

  وتشمل قیام الفرد بتكریس الجهد للعمل واالنجاز لمشروعات : تنمیة الكفاءة الذاتیة
ألفكار المرتبطة بالحدث مما یجعله یشعر بالكفاءة وخطط جدیدة ترضي طموحه وتطرد ا

 .والرضا عن الذات

  

 



 
 

  :العوامل المؤثرة في تحدید استراتجیات مواجهة الضغوط ) 4

  :المتغیرات الشخصیة ) 4-1

یسهم أسلوب الشخصیة وسماتها بدور فعال في قدرة الفرد على مواجهة الضغوط ویمكن    
  .توضیح ذلك على النحو التالي 

  :مركز الضبط)4-1-1

ویشیر مركز الضبط أو التحكم في كیفیة إدراك الفرد لموجهات األحداث في حیاته أو     
إدراكه لعوامل الضبط والسیطرة في بیئة ، فعندما یعزو الفرد إنجازاته وأعماله وما یحدث له 

ندرج تحت فئة من نتائج سلبیة أو إیجابیة إلى الحظ والصدفة أو قوة اآلخرین فإن هذا الفرد ی
خفاقاته إلى جهوده  ٕ ذوي مركز الضبط الخارجي وفي المقابل فإن الفرد الذي یعزو إنجازاته وا

  .وقدرته الشخصیة فإنه یعتبر من ذوي مركز الضبط الداخلي

وبالتالي یعتبر مركز الضبط مؤشرا قویا على سلوك المواجهة ، وفي هذا الصدد یشیر      
إلى أن القدرة على التحكم في الحدث أو الموقف الضاغط ) 1984" (الزاروس و فولكمان"

تشكل وتحدد أسلوب المواجهة لدى الفرد ، فاألفراد عندما یدركون الحدث على أنه قابل 
للتغیر فإنهم یكونون أكثر استخداما الستراتجیات المواجهة التي تركز على المشكلة في حین 

نفعال تستخدم إذا لم توجد خیارات مدركة لدى أن استراتجیات المواجهة التي تركز على اال
األفراد ، فإذا أدرك الفرد الحدث على أنه غیر قابل للتغیر فإنه یمیل إلى استخدام أسالیب 
المواجهة اإلحجامیة مثل االبتعاد عن مواجهة الموقف ویكون ذلك مبنیا على افتراض أن 

  رة علیها یعانون كثیرا من العجز وعدم األفراد في المواقف التي ال یستطیعون التحكم و السیط

  .الكفاءة في مواجهتها ولذلك فإن مجهوداتهم في المواجهة تكون سلبیة بشكل متزاید

  ). 125،124،ص 2006، طه عبد العظیم حسین(   

  : Brosschor et al) 1994"(بروستشور وآخرون"كما كشفت نتائج الدراسة التي قام بها 

أن األفراد ذوي مركز الضبط الداخلي یستخدمون استراتجیات مواجهة فعالة مثل حل 
المشكالت والتعبیر عن الغضب ، في حین أن األفراد ذوي مكز الضبط الخارجي یستخدمون 



 
 

استراتجیات مواجهة سلبیة مثل التجنب ، ومن ثم یشعرون باالكتئاب والقلق وتأسیسا على ما 
ألفراد في إدراكهم لمدى قدراتهم على التحكم في األحداث الضاغطة تقدم فإن الفروق بین ا

وهذا مما یشیر إلى إمكانیة اعتبار مركز . تمثل فروقا جوهریة في أسالیب تعاملهم معها
الضبط الداخلي والخارجي بمثابة أساس یعتمد علیه في دراسة الفروق الفردیة بین األفراد في 

  .أسالیب مواجهة المواقف الضاغطة

  :تقدیر الذات)4-1-2

یؤثر تقدیر الذات على الصحة النفسیة للفرد وعلى مستوى اإلنجاز والتوافق مع       
مطالب البیئة والعالقة مع اآلخرین والتوافق النفسي ، وكلما ارتفع تقدیر الفرد لذاته انخفض 

انون من اضطراب فاألفراد ذو تقدیر الذات المنخفض یع ،االكتئاب والقلق والشعور بالضغط 
المواجهة  إستراتجیةوعلى هذا یعتبر تقدیر الذات مؤشرا هاما في تحدید نوع القلق واالكتئاب 

التي یستخدمها األفراد في التعامل مع المواقف الضاغطة إذ أن االستجابات السلوكیة التي 
قدیره تصدر من الفرد تجاه المواقف التي یتعرض لها في حیاته تعتمد بشكل كبیر على ت

لذاته ، فإدراك ورؤیة الذات بطریقة إیجابیة تمثل مصدرا نفسیا هاما في عملیة المواجهة 
للمواقف الضاغطة التي تواجه الفرد،وعالوة على ذلك أن الخصائص التي ترتبط بتقدیر 
مكاناته  ٕ الذات المرتفع مثل االستقالل واالنفتاح على البدائل والثقة بالنفس وبقدرات الفرد وا

  .تاحة لدیه تهیئ الفرد للتعامل مع المشكالت والتحدیات التي یواجهها بنجاحالم

  :نمط الشخصیة)3- 1- 4

إن األفراد یختلفون في استجاباتهم لألحداث الضاغطة وذلك حسب نمط الشخصیة، فلكل    
فرد منا سمات وأسالیب سلوكیة ثابتة تؤثر في كیفیة تعامله مع المواقف الضاغطة ومن هذه 

  من السلوك، ولقد أشار) ب(من السلوك وذلك في مقابل النمط ) أ(اط السلوكیة النمط األنم

إلى أن األفراد الذین یندرجون Friedman & Rosenman )1974(فریدمان ورزینمان  
لالستثارة لهم سمات وخصائص أساسیة مثل العدوان والعنف ،والقابلیة )أ(تحت النمط 

ودرجة عالیة من الطموح  ،التحلي بالصبر والنشاط المتعجلواإلحساس بضغط الوقت وعدم 
والثقة بالنفس ، بذل الجهد وروح التنافس ومحاولة إنجاز أكثر من عمل في وقت أقل ،أما 

فهم أكثر استرخاء وصبرا ورضا عن العمل والحیاة وغیر ) ب(أصحاب نمط السلوك 



 
 

لى ذلك فإن أصحاب نمط السلوك عدوانیین وبطیئو التأثر والحساسیة لما یدور حولهم ،وع
هم أكثر شعورا بالضغط حیث تظهر علیهم أعراض الضغوط الجسمیة والنفسیة بدرجات ) أ(

نظرا لما ) ب(مرتفعة ، ومن ثم أكثر قابلیة لإلصابة بأمراض القلب من ذوي نمط السلوك 
في  سمة شخصیة) أ(یتمیزون به من سمات شخصیة وبهذا المعنى ال یعتبر نمط السلوك 

حد ذاته ، ولكنه أسلوب سلوكي وانفعالي مبالغ فیه ، فهو یعیش أسلوبا سلوكیا أكثر منه 
هي محور نمط  استجابة للضغط ، وتعتبر الحاجة إلى التحكم في البیئة المحیطة بالفرد

إذ أن المنافسة والتعجل في تنفیذ المهام والعدوانیة وغیرها من الخصائص التي ) أ(السلوك 
تعكس الرغبة لدیهم للتحكم في أنفسهم وفي البیئة ، فهم ) أ(أفراد نمط السلوك یتسم بها 

  .سریعو التأثر بمتغیرات البیئة من حولهم ومن ثم فهم سریعو التأثر بمسببات الضغوط 

  :العوامل الموقفیة) 2- 4

  :طبیعة الموقف وخصائصه) 4-2-1

على الرغم من أن األفراد لدیهم أسلوب مفضل من المواجهة للضغوط بوجه عام فإن    
  العوامل الموقفیة تؤثر على االستراتجیات التي یستخدمها األفراد في التعامل مع المواقف 

الضاغطة ، فالعوامل الموقفیة تلعب دورا هاما في تحدید أسالیب مواجهة الضغوط ، أي أن 
یستخدمها الفرد في مواجهة الضغوط لم تكن ثابتة ،بل هي نوعیة  االستراتجیات  التي

وموقفیة یختار الفرد للتعامل مع الموقف الضاغط وفقا للتقییم المعرفي لمصدر الضغط 
والمصادر المادیة والشخصیة واالجتماعیة المتاحة لدى الفرد وعلى ذلك قد یستخدم الفرد 

في أخذ المواقف ،وقد یستخدم أسالیب المواجهة  أسالیب المواجهة التي تركز على االنفعال
للضغوط تختلف لدى األفراد تبعا لنوع وطبیعة الحدث الضاغط ،حیث أن الموقف أو الحدث 

  .الضاغط یؤثر على جهود المواجهة التي یستخدمها الفرد 

وفي هذا الشأن یشیر الزاروس و فولكمان إلى أن االستراتجیات المواجهة تركز على    
شكلة یستخدمها الفرد عندما یكون قادرا على التحكم والسیطرة على الموقف أو أن الموقف الم

قد یكون عرضة للتغییر ،أما المواقف التي یدركها الفرد على أنها غیر قابلة للتحكم والسیطرة 
علیها فإنه یمیل إلى استخدام استراتجیات المواجهة التي تركز على االنفعال في التعامل 

  .معها



 
 

  :المساندة االجتماعیة من اآلخرین)4-2-2

تعتبر المساندة االجتماعیة من المتغیرات الموقفیة التي تسهم بدور فعال في تحدید أسالیب 
المواجهة ،وهي تمثل عامال موقفیا یؤثر في كیفیة إدراك الفرد لألحداث الضاغطة وفي كیفیة 

ثار السلبیة المترتبة على مواجهتها ،كما أنها تلعب دورا هاما في التخفیف من اآل
كما أن المساندة االجتماعیة تختلف في نوعها طبقا للمرحلة العمریة التي یمر بها .األحداث

الفرد كما تتنوع مصادر المساندة االجتماعیة في فعالیتها حسب الظروف المختلفة وتتمثل 
  .ات واألبناء المصادر في األخوة واألقارب واألصدقاء والجیران ورفقاء العمل والزوج

إلى أن  :" "Cohen"(2004)"كوهین "و" Frydenberg " 1997"   فرید نبرج "ویشیر 
المساندة االجتماعیة تمثل متغیرا هاما للصحة النفسیة والجسمیة للفرد وتعد مؤشرا جیدا عن 

باألمن والتمتع  التوافق النفسي ،فهي ذات أهمیة كبیرة ومصدر هام من مصادر الشعور
بالصحة النفسیة ،وتسهم إلى حد كبیر في التخفیف من الضغوط ویریان أن انخفاض 

  ."المساندة االجتماعیة یعد مؤشرا على انخفاض الصحة النفسیة

  ). 136،ص 2006طه عبد العظیم حسین،طه عبد السالم حسین،(                              

  :المتغیرات الدیمغرافیة) 4-3

  :السن) 4-3-1

انطلقت اآلراء المنادیة باعتبار السن أحد العوامل المؤثرة في نوع المواجهة من فكرة       
مفادها أن الفرد یكتسب أسالیب مواجهة متنوعة ویعترف على مدى نجاعتها من خالل الخبرة 

یز هنا التي تشكل عامال فارقا بین األفراد في التحدید كفاءتهم تجاه معالجة المشاكل ونم
الذي یعتبر أن االختالفات بین المراهقین والراشدین في " Mc crae"" ماك كراي"وجهة نظر 

أنواع التعامل إنما تنبع من الفروق في التجارب وفي العوامل المسببة للضغط بالنسبة لكل 
  .فئة 

أنه مع تقدم المراهقین في السن یزید ) Seiffg Krenk ) "1994"وقد أكد سیفج كرنك      
میل إلى أسالیب المواجهة النطة من خالل البحث عن المعلومات وتحلیل أبعاد المشكل ، 



 
 

وذلك نظرا إلى النمو االجتماعي والمعرفي الذي یساعدهم على تطویر قدراتهم وفهم أكبر 
  ).145،ص2010، ساعد شفیق  ( التي یواجهونه لمختلف الوضعیات الجدیدة

،  Compas et al) 1993(وتشیر بعض الدراسات التي قام بها كومبس وآخرون    
إلى وجود عالقة إیجابیة بین استراتجیات  Hoffman et al) 1992(هوفمان وآخرون 

ن هذه  ٕ یزداد استخدامها مع  اإلستراتجیةالمواجهة التي تركز على االنفعال وبین العمر ،وا
للفرد یؤثر في  ألنمائيالضواغط األكادیمیة والبینشخصیة ،وهكذا فإن العمر والمستوى 

  .أسالیب المواجهة لألحداث الضاغطة

  :المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي)4-3-2

والثقافي إن أسلوب المواجهة یختلف بین األفراد تبعا الختالف المستوى االقتصادي      
فاألفراد ذو الثقافات المختلفة یستجیبون للضغوط بشكل مختلف ویستخدمون استراتجیات 
مختلفة في التعامل مع األحداث ،كما أن المستوى االقتصادي واالجتماعي یلعب دورا هاما 
في تحدید نوع استراتجیات المواجهة التي یستخدمها الفرد في التعامل مع المواقف الضاغطة 

  ما فإن األفراد الذین ینحدرون من أسر ذات مستوى منخفض من التعلیم الرسمي،وعمو 

أو النظامي یمیلون إلى تعاطي المخذرات والعقاقیر كأسلوب في المواجهة في حین أن    
األفراد الذین ینحدرون من أسر ذات مستوى اقتصادي واجتماعي مرتفع یمیلون إلى استخدام 

یة والمعرفیة الفعالة ویكونون أقل استخداما الستراتجیات استراتجیات المواجهة السلوك
 & Billings) "1981(المواجهة القائمة على التجنب أو اإلحجام ،ویشیر بلینجس وموس 

Moos " إلى أن المستوى االقتصادي واالجتماعي والتعلیمي المنخفض یرتبط باستراتجیات
  ).140،141،ص 2006حسین، ، طه عبد العظیم( . المواجهة التي تركز على التجنب 

  ):الفروق بین الجنسین في المواجهة(النوع / 4-3-3

یعتبر الجنس أحد أبرز المتغیرات التي حظیت بالدراسة فیما یتعلق بتأثیره في نوع      
المواجهة المستخدم وذلك لالختالفات بین الجنسین من حیث التنشئة االجتماعیة أو الدور 

كل منهما ،فاإلناث یلجأن إلى استعمال أكبر أسالیب المتمركزة  الجنسي وما هو مطلوب من
  .حول االنفعال في مواجهتهن للضغط وقد یستعملن بعض أسالیب التقرب السلوكي 



 
 

حول مجموعة من طلبة الطب " Grossman et al)"1987(حسب غروسمان وآخرون      
وكانت األسالیب التي یلجأ حیث وجد أن اإلناث یبحثن أقل من الذكور عن مواجهة المشكل 
  . إلیها هي التفكیر الخیالي والبحث عن السند والهروب ولوم الذات

  ).148،ص2010،14ساعد شفیق،(    

كما نجد أن المرأة تعاني من مستویات مرتفعة من الكدر والمشقة االنفعالیة مقارنة      
  :بالرجل وهناك عدة تفسیرات لذلك هي

تها اجتماعیا على أن تكون أكثر تعبیریة ،أي لدیها القدرة على التعبیر أن المرأة یتم تنشئ     
عما تعانیه من خالل األلفاظ ومن ثم تظهر علیها األعراض االنفعالیة بشكل واضح مقارنة 

  .بالرجل عند االستجابة للضغوط النفسیة التي تواجهها في البیئة

،حیث أنها تقوم بأدوار اجتماعیة أن المرأة تواجه ضواغط وأحداث أكثر من الرجل      
كثیرة مما یملي علیها أنواع مختلفة من السلوك ،وقد تكون غیر راضیة عن بعض األدوار 
مما یجعلها أكثر عرضة للضغوط واالكتئاب ،ومن ثم یحدث لدیها صراع الدور بمعنى أن 

لظروف التي مطالب أحد األدوار التي تقوم بها یتعارض مع األدوار األخرى ،ولهذا فإن ا
  .تعیشها المرأة واألدوار المتعددة التي تقوم به تعد من العوامل الهامة المسببة للضغوط لدیها

إن المرأة لدیها نقص في مصادر المواجهة واستراتجیات المواجهة المالئمة في التعامل       
مرأة تصب جل مع الضغوط التي تتعرض لها ،وذلك نظرا ألن التنشئة االجتماعیة والثقافیة لل

اهتماماتها على أن تكون المرأة عاجزة وتابعة وأن یكون الرجل عقالنیا ومستقال وقادرا على 
حل المشكالت في مواجهة  إستراتجیةحل المشاكل ،ومن ثم فإن الرجل یلجأ إلى استخدام 

المواقف ،بینما تسعى المرأة إلى المساندة االجتماعیة كأسلوب في مواجهة المواقف 
  .كالت التي تتعرض لها في الحیاةوالمش

والتي " Stone & Neale)"1984(ولقد كشفت نتائج الدراسة التي قام بها استون ونیل     
تستهدف التعرف على أسالیب المواجهة التي یستخدمها كل من الجنسین في مواجهة 

حین ان المشاكل الیومیة  أن الرجل یقوم بأفعال مباشرة كأسلوب في مواجهة المشاكل في 
ن المرأة تسعى للمساندة  ٕ المرأة تستخدم استراتجیات سلبیة تتضمن التشتت والتنفیس وا

  .االجتماعیة من اآلخرین



 
 

أن  Pearlin & Schooler) 1978(ولقد كشفت الدراسة التي قام بها برلین وسكولر       
رأة تسعى إلى الرجل یستخدم استراتجیة حل المشكلة في مواجهة المواقف واألحداث ،وأن الم

   .المساندة االجتماعیة عندما تواجه بمشكالت زواجیة أو مشكالت والدیة 

  .)141،142،ص 2006، طه عبد العظیم حسین(     

 المرأة سیكولوجیة:ثالثا 

  :طبیعة المرأة وسیكولوجیتها )1

إن المرأة تختلف تماما عن الرجل في بنیتها الجسدیة والنفسیة وهذا ما اهتم به علماء       
إیطالیا في دراستهم لفحص هیكل جسد المرأة مقارنة مع الرجل ومن بین هؤالء العلماء 

"Luigi castaldi"  إلخ وزن ...لویجي كاستلدي الذي توصل إلى أن وزن الكبد والطحال
صیبها من المادة الملونة لكریات الحمراء أقل وزنا من الرجل وأطرافها كریات الدم في ن

وعضالت  تتمیزعن الرجل بأنها أقل حجما وأقل إتساعا وأكثر رشاقة) واألیدي  األرجل(
أما من الناحیة الفسیولوجیة فقد فحص فیها دورتها الدمویة وطریقة . جسمها أقل بروز عنه

تنفیسها ،إذ أن المرأة تتنفس من النوع الصدري في حین الرجل یتنفس من النوع 
  ).234-232، ص   1996رمسیس بهنام ، (إلخ     ...الباطني

شخصیة المرأة ونفسیتها إلى عوامل وأسباب  كما أرجع أیضا معظم الفالسفة والمفكرین     
بیولوجیة،ونعتت المرأة على مر العصور بالسلبیة العاطفیة والرقة والالعقالنیة بسبب تكوینها 

موجها حدیثه إلى ) فسیولوجیة الزواج(في كتابه " بلزاك" "Belzek"البیولوجي وهذا ماعبر عنه 
فإن الطبیعة نفسها هي  وأألمهنصرخاتهن ال تأبهوا تحت تصرف النساء و  « :الرجال قائال

التي وضعت المرأة تحت تصرف الرجل وشرود فلو تتبعنا كل حیاة المرأة النفسیة لوجدنا أن 
المازوشیة تلعب دورا كبیرا في أغلب مراحل تطورها وهذا بحكم تكوینها البیولوجي ذلك ألن 

  . »مواألالحیاتها البیولوجیة تفرض علیها الكثیر من المتاعب 

  )322،321،ص 1984أبوالنبیل، محمود السید(  

ومما یضفي على المرأة تلك الطبیعة الخاصة هو إختصاصها بعوارض تالزمها دور -     
  :الرجل وسیكون أكبر التأثیر على صحتها النفسیة والجسدیة



 
 

  ):الطمث(الحیض *

آالم جسمیة ونفسیة إن الوصف الجامع للحیض كما قرره علماء النفس أنه یحتوي على      
ى« :قال تعالى َ َأَذ و یضِ قُلْ هُ حِ َ م نِ اْل ونَكَ عَ َأُل ْ س َ ی َ   ).222:البقرة(  » و

ویصحب مرحلة الطمث انخفاض في مستویات الهرمونات األنثویة وانخفاض في كمیات 
  إلخ...الماء بالجسم والشعور بالتعب والصداع والتقلصات وآالم الظهر

نما بمعنى أن المرأة في ف      ٕ ترة الحیض تشعر باأللم والوهن الجسدي ولیس فقط هذا وا
تشیر الدراسات أیضا إلى حدوث اضطرابات نفسیة لدى غالبیة النساء وتظهر مباشرة قبل 

 .وأثناء فترة الطمث وتشمل االكتئاب النفسي ،القلق،الشعور بالتوتر وحدة الطباع

  ).104،ص 2010أحمد محمد عبد الخالق،ماسه أحمد النیال،(  

إن االضطرابات السیكولوجیة لدى غالبیة النساء خالل فترة :وفي ذلك یقول عبد الهادي   
الدورة الشهریة ترجع إلى طبیعة التكوین والدور البیولوجي لهن ویترتب علیها تأثیرات سلوكیة 

  :في مجال العمل وذلك على النحو التالي

 بالقدرة على اتخاذ القرارات وذلك  التأثیر السلبي على قدرة بعض النساء فیما یتعلق
  .لصعوبة التركیز في التفكیر

  صعوبة التعامل مع المرؤوسین أو الزمیالت خالل هذه الفترة بسبب الشعور بالتوتر
ة الطباع لدى بعض النساء  .وحدّ

  إنخفاض في إنتاجیة غالبیة النساء بسبب الشعور بالتعب والقلق والتوتر واالكتئاب
 .تصاحب الدورة الشهریة النفسي وهي أعراض

  .)58،ص 2011أماني حمدي شحادة كحلوت،(   

  :الحمل*

   ":ریبریف"إن هذه الفترة أشدّ على النساء من فترة الحیض حیث یقول الطبیب    

ال تستطیع قوة المرأة أن تتحمل مشقة الجهد البدني والعقلي ما تتحمله في عامة األحوال   « 
وأن عوارض الحمل إن عرضت لرجل أو إمرأة غیر حامل لحكم علیه أو علیها 



 
 

بدون شك في هذه المدة یبقى مجموعها العصبي مختال على أشهر متعددة  » بالمرض
  .ع عناصرها الروحیة في حالة فوضى دائمةویضطرب فیها االتزان الذهني وتصبح جمی

كما ویصاحب فترة الحمل بعض األعراض الصحیة أهمها الشعور بالضیق في التنفس      
واألرق والخمول والكسل،المیل إلى القيء،فقدان الشهیة،الرغبة الزائدة في النوم وزیادة سرعة 

  .دقات القلب

وتأثیرها على أداء المرأة العاملة یقول أحمد وفي تفسیر ألسباب االضطرابات السیكولوجیة    
عبد الهادي أنه تشیر إحدى الدراسات الى ترجع إلى التغیرات في اإلفرازات الهرمونیة 
األنثویة باإلضافة إلى عملیات الهدم والبناء بالجسم ذلك أن الهرمونات األنثویة لدى المرأة 

  . مرأة غیر الحاملالحامل تتزاید بسرعة مئات المرات أكثر مما لدى ال

مما یترتب علیه االضطرابات السیكولوجیة التي تصاحب غالبیة النساء خالل فترة الحمل     
  :،وقد یترتب على هذه االضطرابات السلوكیة في مجال العمل على النحو التالي

  .تزاید معدالت الغیاب بین غالبیة النساء العامالت في تلك الفترة .1
 .النساء للعمل وانخفاض انتاجیتهن في تلك الفترةانخفاض دافعیة غالبیة  .2
التي اإلجازات التي قد تحصل علیها غالبیة النساء العامالت لرعایة أطفالهن بعد الوالدة  .3

.  قد تمتد إلى عدة سنوات یرجع انها تؤثر سلبیا في فرص التقدم الوظیفي لبعضهن
 ).58،59،ص 2011أماني حمدي شحادة كحلوت،(

 :والنفاسالوالدة *

ً بوضع        ً بمرحلة المخاض وانتهاء یصاحب عملیة الوالدة أوجاع وآالم عدیدة بدء
أنه عقب وضع الحمل تكون المرأة عرضة ألمراض :الطفل،ولقد ورد عن الطبیب ریبریف

متعددة إذ تكون جروح نفاسها مستعدة للتسمم وتصبح أعضاؤها الجنسیة في حركة لتقلصها 
یة قبل الحمل مما یختل به نظام جسمها كله ویستغرق بضعة أسابیع في إلى حالتها الطبیع

عودته إلى نصابه وبذلك تبقى المرأة مریضة أو شبه مریضة مدة سنة كاملة بعد قرار الحمل 
  .وتعود قوة عملها نصف ما تكون في عامة األحوال أو أقل منه

  :رعایة األطفال*



 
 

ة األطفال فهذه أعظم وظیفة لها حیث یشیر إن صمیم عمل المرأة هو تربیة ورعای      
ال ریب أن أجل :األطباء في هذه القضیة نقال عن نشرة مؤسسة الصحة العالمیة التي تقول

أدوار المرأة في الحیاة هو دور األمومة وتربیة النشء وهي في هذا الدور تمد المجتمع بكل 
المردود جیدا على األمة بأسرها  عناصر البناء والتقدم وبقدر إخالصها في هذه المهمة یكون

واالختالف واضح في هذا المجال ألن الرجل لیس لصیقا باألطفال بقدر المرأة ،فالمرأة هي 
التي ترضع وتعتني بشؤونهم من لباس ومطعم ومشرب بینما األب هو الذي یوفر الملبس 

صمیم عمل األم  والمطعم والمشرب وینذر أن یهتم الرجل بهذه المسؤولیات باعتبار أنها من
  .وهي في أدائها تتحمل أعباء ومشقة الحضانة والتربیة من إرضاع وسهر ورعایة 

  :سن الیأس*

وهو یعني انقطاع الدورة الشهریة عن المرأة وبذلك تكون یئست من الحمل وحتى في       
حیث یبدأ عادة سن الیأس مابین :"هذا السن تتعرض المرأة لبعض التغیرات واالضطرابات

سنة وذلك نتیجة توقف نشاط المبیضین ونقص إفرازات هرموني األسروجین  50 - 45سن 
ویصاحب هذا التغیر حدوث بعض االضطرابات النفسیة والعصبیة مثال ذلك اإلصابة 

  .باألرق واالكتئاب النفسي وفقدان االتزان العاطفي واإلصابة بالتوتر وزیادة الحساسیة

نستنتج من كل ما سبق أن التركیب البیولوجي للمرأة یختلف عن التركیب البیولوجي     
للرجل وهذا االختالف لیس باالختالف الیسیر ألنه من صمیم الجسم نفسه وألن التركیب 
البدني له أثر في نفسیة المرأة فجعلها مختلفة عن نفسیة الرجل اختالف كبیر ولذلك یجب 

وق بین المرأة والرجل أن یدرك األساس الطبیعي أو البدني الذي لكل من تعرض لتلك الفر 
یقوم علیه الرجل فال مجال إلنكار هذه الفروق الطبیعیة أو البدنیة والتي لها تأثیرها على 
نفسیتها ولقد برهن العلم الحدیث أن هذه االختالفات لیست ولیدة العادات االجتماعیة فحسب 

واالختالف في الشكل وضغط الدم وغیر ذلك لم تكن فاختالف الطول والوزن والعضل 
اختالفات عارضة نشأت مع النوع اإلنساني في تاریخه الطویل، بل هي اختالفات بیولوجیة 
أصلیة جاءت مع طبیعة الذكر واألنثى وقد كشف علماء النفس المحدثون أن بین الرجل 

  .بدنیةوالمرأة اختالفات نفسیة قد تكون نتیجة لهذه االختالفات ال



 
 

نستطیع القول أنه البد من مراعاة المرأة الخاصة والمختلفة عن الرجل عند وضع       
األنظمة المتعلقة بتشغیلها،مثل ما تم مراعاتها في أنظمة اإلجازات باعتبار أن لها التزامات 
وظروف تختلف عن الرجل،وهي تحتاج إضافة إلى ماسبق من إجازات إلى إجازة رعایة 

صف أجر أو بدون أجر والتي تمتد إلى سنتین،لذا فالبد من مراعاتها في أوقات األطفال بن
تشغیلها حیث إنها تعمل نفس عدد ساعات عمل الرجل وهي التي علیها مسؤولیات منزلها 

إن أعباء منصب ربة البیت داخل البیت  «  :كاملة بعد عودتها،وفي ذلك یقول محمد الغزالي
   »ارجهتكافئ أعمال الرجل الشاقة خ

 ؤوال عن إطعام األطفال أوالعنایةفالرجل یعود من عمله لیرتاح في منزله فهو لیس مس      
بهم أو غسل وكي المالبس أو تنظیف المنزل بعكس المرأة التي تعود لتجد كل تلك األعمال 
 بانتظارها رغم أنها تعود منهكة وتشعر بالتعب نتیجة لساعات العمل الطویلة التي قضتها فال
یستطیع إنسان أن یعمل سبع ساعات عمل ثم یعمل سبع ساعات أو أكثر في أعمال 

 ).61،60،ص2011أماني حمدي شحادة كحلوت،(.  المنزل

  :مكانة المرأة في المجتمع الجزائري)2

  :مكانة المرأة الجزائریة في المجتمع التقلیدي)2-1

إن اإلتجاه التقلیدي المحافظ الذي یرى أن المرأة كائنا ضعیفا جسمیا وعقلیا وتنحصر       
وظیفتها في الزوجة بمفهومها الخضوعي ،واألمومة لمفهومها الرعوي،ویعللون مواقفهم بتعالیم 
الدین ویرون في اختالطها وعملها خارج المنزل فساد األخالق،وهي ال تصبح امرأة إال 

  .ألطفالبإنجاب ا

أما من الناحیة االجتماعیة إال عندما تنتهي من تربیة أبنائها وترى والدة أحفادها      
  . وبالتالي یكون وضعها كامرأة وكأم جد محترمة داخل العائلة

  ).71،70،ص 1984مصطفى بوتفنوشت ،(  

ومن خالل هذا نجد أن وضعیة المرأة أقصى حاالت التجاذب الوجداني ،وهي أكثر      
العناصر االجتماعیة تتعرض لالحتقار في هدر قیمتها على جمیع األصعدة 
الجنس،الجسد،الفكر،اإلنتاج،المكانة،ویقابل هذا االحتقار مثلنة مفرطة نادرة إن وجدنا لها 



 
 

إغالء شأن األمومة ،وف إغداق الصفات اإلیجابیة  نظیر عند الرجل،هذه المثلنة تبد وفي
  )إلخ...الطیبة ، المحبة(علیها 

كائن (وهكذا تتقارب مكانة المرأة في نظر الرجل والمجتمع عموما بین أقصى ارتفاع     
  ).ثمین،رمز الصفاء الذي یبدو في األمومة

والضعف والعار،المرأة أداة ویبین أقصى حاالت التبخیس ،المرأة العورة،المرأة رمز العیب     
یمتلكها الرجل مستخدما إیاها لمنافعه المتعددة،فالمرأة تابع ال حریة لها وال كیان،إنها ملكیة 

  ).األب أوال ثم األخ وبعد ذلك الزوج(األسرة منذ أنها تولد وحتى تموت

  ).200،199،ص 2001مصطفى حجازي،(    

وهذا ینطبق على المرأة الجزائریة في المجتمع التقلیدي فهي شخص یجب إخضاعه،إنها    
شيء خاص وسري للرجل،ویقدر المجتمع قیمة المرأة بحسب ما إذا كان زوجها أو عائلته 
لهم تلك القیم اإلیجابیة من أصل وشرف ونسب،وفیما یتعلق بتنظیم حیاة العائلة وفي شيء 

  . بیت میدانا للمرأة وما حضور الرجال إال لألكل والنوممن تقسیم العمل یصبح ال

  ).79-77،ص 1984مصطفى بوتفنوشت ،(  

  :مكانة المرأة الجزائریة في المجتمع العصري)2-2

بمقارنتها بالمرأة في العائلة التقلیدیة، فإن المرأة الحضریة تتمیز بقفزة نوعیة وكیفیة في       
  .ور یزداد انتشارا في أوساط األجیال الحاضرةإطار تقدمها نحو العمل،هذا التط

وعلیه فإن المرأة المعاصرة هي في الحقیقة وقبل كل شيء ابنة عائلة لكنها كذلك       
مواطنة لها حقوق بدأت تتمتع بها فهي لم تعد تلك المرأة المنعزلة،بل ارتقت على األقل إلى 

مة في المحیط الخارجي للبیئة مستوى من الكفاءة یساوي كفاءة الرجل من حیث المساه
وبذلك نشأت وضعیة جدیدة للمرأة داخل العائلة فلم تعد تحت سلطة األب أو الزوج،إذ أن 
وضعیتها الجدیدة تسمح لها بأخذ الكلمة أو اتخاذ المبادرة أو تسییر حیاتها الخاصة بشرط 

،فتأخذ على عاتقها تجنب التناقض الحاد مع العائلة وتتحمل المرأة الحدیثة مسؤولیتها كأم
مصیر بیتها،فوضعیة المرأة في العائلة المعاصرة جد مشرقة مقارنة بوضعیة المرأة في العائلة 

  ).259-291،ص1984مصطفى بوتفنوشت ،(التقلیدیة  



 
 

  المرأة والعمل)3

  مفهوم المرأة العاملة)3-1

األم وتقضي فیها المهنة التي تزاولها  «مهنة األم بأنها هي" 1974 عبد الجواد"عرف      
  . »المدة التي تكون بعیدة عن منزلها وأطفالها

المرأة التي تؤدي عملها خارج المنزل وتؤجر «المرأة العاملة بأنها" 1978وحید "ویعرف      
دور ربة البیت ودور الموظفة مع مراعاة   علیه وهي التي تقوم بدورین أساسیین في الحیاة

  . »خروج النساء الالتي یعملن بأعمال تطوعیة أو أعمال یدویة منزلیة

     ).54،ص2011أماني حمدي شحادة كحلوت،( 

هي التي تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر مادي « :وتعرف أیضا المرأة العاملة-    
بأدوارها األخرى كزوجة وأم إلى جانب دورها كعامله أو مقابل عملها وتقوم في نفس الوقت 

 ).110،ص 1983كاملیا ابراهیم عبد القادر،(   »  موظفة

من خالل ما سبق أن المرأة العاملة تؤدي أكثر من دورها في حیاتها الیومیة فهي      
ورها الزوجة والعاملة في میدان العمل كما وربة المنزل والقائمة بأعماله،إضافة إلى د

نجاب األطفال وهذا یتطلب منها بذل المزید من الجهد العقلي  ٕ األساسي والرئیسي في تربیة وا
  .والجسدي لتستطیع التوفیق بین هذه المهام المتعددة مع المحافظة على اتزانها واالنفعالي

  

  :أقسام عمل المرأة)3-2

  :ینقسم عمل المرأة إلى نوعین هما

 أي أن عمل المرأة یكون ضمن أسرتها من حیث شؤون :العمل داخل المنزل
المنزل،ومتطلباته،وتربیة األبناء،والعنایة بالزوج،وكل ما یتطلب ذلك من رعایة لشؤون 

أماني (.جر ماديأاألسرة ،ومن الجدیر بالذكر أن عمل المرأة في هذه الحالة یتم من دون 
  .)55،54،ص 2011حمدي شحادة كحلوت،



 
 

 ویقصد به العمل الذي تقوم به المرأة خارج المنزل و یكون بمقابل :العمل خارج المنزل
  .تتقاضاه نتیجة عملها خارج بیتهاأجر 

 :اشكالیة عمل المرأة بین القبول و الرفض)3-  3      

  :یؤید خروج  المرأة للعمل : االتجاه األول       

   حیث یرى أن خروج المرأة للعمل یؤدي إلى اتساع مجال خبراتها سواء عن طریق     
  ازدیاد معرفتها و معلوماتها أو عن طریق اكتسابها لعدد كبیر من مهارات التعامل مع 

الزمالء والمرؤوسین و مع األفراد عامة على اختالف نوعیاتهم مما یشیر إلى مزید من 
  ما أن العمل یشغل المرأة عن البطالة و یصونها عما ال النضج النفسي واالجتماعي ك

     یلیق  ویقربها من الفضیلة كما أن له دور فعال في تقدم المجتمعات ألن للمرأة حضارتها  
ن  ٕ الفرعیة الخاصة التي تعبر عنها مجموعة من القیم واالتجاهات واألراء وأنماط السلوك وا

یك حیاتها بشكل حر دون ضغوط اجتماعیة ویحقق عمل المرأة یتیح لها فرصة اختیار شر 
  .ذاتها ویشعرها بمكانتها ویحسسها بالقیم اإلنسانیة

ویرى أصحاب هذا االتجاه في المرأة اإلنسان القادر على العمل وتحمل المسؤولیة دون      
  أن یشكل أي تهدید على مصالح الرجل ویرى الباحثون من أصحاب هذا االتجاه أن تخلف 

  .مع العربي یعود النعدام حریة المرأة وجهلها والتقالید القائمة على نظام صارمالمجت

كما أن حاجة المجتمع الماسة لمزاولة المرأة بعض األعمال خاصة مثل التولید،الطب     
إلخ فرضت علیها وبشدة ...البدني العام للنساء،التعلیم،طبیبة األمراض الخاصة بالنساء،

  ).64،65،ص 2011أماني حمدي شحادة كحلوت،(.الخروج لمیادین العمل

ویرى أصحاب هذا االتجاه أن التغیر التكنولوجي واإلیدلوجي الذي حدث في المجتمعات     
الحدیثة جعل من خروج المرأة للعمل ضرورة فالدافع االقتصادي هو تأمین الحاجات الیومیة 

احترام الذات التي غالبا ما تسعى والكسب المادي والدافع االجتماعي والنفسي فیتلخص في 
إلى تحقیق الطموحات كضرورة الحصول على مكانة اجتماعیة من خالل العمل المبذول 

  والشعور بالمسؤولیة والقدرة على اإلنتاج وتقدیم شیئا مفیدا لآلخرین واإلحساس بالقیم



 
 

أن العمل خلق قیمة كبیرة في حیاة اإلنسان والسیكولوجیة كما  للعملاالجتماعیة حیث إن  
  للمرأة وعیا اجتماعیا وعبر عن حیاتها بصورة واضحة وذلك ألنها عملت من ضمن مجموعة

ال وحدها وهو ما یلغي سیكولوجیة الشخص كفرد معزول ویخلق سیكولوجیة الفئات  
االجتماعیة باإلضافة إلى التعدیل والتغیر في القیم التي تعتنقها أفراد األسرة طالما أن المرأة 

مل فالزوج یساهم في العمل المنزلي وهذا خروج عن مفهوم دوره التقلیدي یتحملون تع
المسؤولیة كل هذا حدث نتیجة تعدد أدوار المرأة واستحداث دور جدید تقوم به أال وهوالعمل 

  .خارج المنزل

وأخیرا إن عمل المرأة یخفف من قلق الرجل ومؤثراته النفسیة في تحقیق ذكورته وقدرته       
على حمایة المرأة على أساس القیم التي تحمل الرجل كل المسؤولیة بالنسبة للمرأة فاشتغالها 
یزید من شعوره باألمن بالنسبة للمستقبل في حال مواجهة األسرة لمشقات الحیاة أو في حال 
وفاته،كما وجعل من المرأة رفیقا وصدیقا للزوج في كثیر من جوانب النشاط اإلنساني الرسمي 

  .ر الرسمي مما یشجع الزوج على التعاون والبناءوغی

  معارض لخروج المرأة للعمل:اإلتجاه الثاني

ویذهب هذا االتجاه إلى أن خروج المرأة إلى العمل وجمعها بین كل من مسؤولیات       
العمل خارج المنزل وأعبائه واألسرة إنما یترتب علیه مزید من المسؤولیات والجهود بل المزید 

مشكالت التي ینبغي على المرأة أن تحسن مواجهتها سواء في المنزل أو في العمل مما من ال
ینعكس على شخصیتها وال سیما التوتر النفسي كما أن خروج المرأة للعمل یؤدي إلى تخلخل 

بجملتها مع القیم  في تركیب األسرة ألن عملها ناتج عن اتجاهات وقیم غربیة تتعارض
واإلسالمیة وخروجها أیضا یضاعف من جهودها وبذلك قد تعمل واالتجاهات العربیة 

مرة في العمل خارج المنزل ومرة في البیت لخدمة األوالد والزوج وأفراد األسرة مما له :مرتین
األثر السيء على أداء المرأة العاملة كزوجة وأم،حیث إن خروج المرأة للعمل یعني إهمال 

  .فساد التربیة وحرمان األمة من المواطن الصالحالنشأ وهذا یهدد األجیال القادمة ب

ویقرر علم النفس وعلم التربیة أن تفرغ األم لولیدها ضرورة حیویة لكل من الولد       
والوالدة ولیست قاصرة على أحدهما فاألم تشعر بحاجتها النفسیة إلى ولیدها كما یقرر 

  .عظم شأنا من حاجته إلى لبنهااألطباء أن الحاجة النفسیة والتربویة للطفل إلى أمه أ



 
 

نما قد تكون  المرأةكما أشاروا إلى أن       ٕ العاملة ال تغیب عن أبنائها فقط خارج المنزل وا
أن تأثیر خروج األم إلى العمل :عنه وهي معهم في المنزل وفي ذلك تؤكد مرفت أحمد غائبة

فقط ولكن یكمن األثر على طفلها ال یقتصر على فترة تغیبها عنه أثناء وجودها بالعمل 
ستكون األم مجهدة ذهنیا وجسمیا هذا  األكبر لعملها بعد عودة األم من هذا العمل حیث

إلى أنه یكون علیها أن تباشر أعمالها المنزلیة المتعددة وبعد أن تنهي من هذه  باإلضافة
أطفالها األعمال تكون قد فقدت كل طاقة لدیها وال تملك الوقت أو القدرة على المكوث مع 

لتشعرهم بحبها وحنانها أو لتشاركهم أعمالهم وبذلك نجد أن انشغال األم بإدارة المنزل وكثرة 
األعباء الملقاة على عاتقها من العوامل المعوقة إلشباع حاجات الطفل ورعایته الرعایة 

لى سیئة ع أثارالكاملة وال شك أن نقص الرعایة المقدمة لألطفال في هذه السن المبكرة له 
  .الصحة النفسیة

ویرى أصحاب هذا االتجاه أن العمل الخارجي من اختصاص الزوج ودخول المرأة      
بعض األعمال التي تتناسب مع طبیعتها واستعدادها وقدراتها على العمل قد أثر على الكفاءة 

في  المنتظرة منها،كما أن طبیعة ومسؤولیات المرأة كزوجة وأم أثرت على كفاءتها وانتظامها
العمل وعلى درجة تفرغها ذهنیا لمتابعة عملها وأن العمل خارج المنزل یجعلها تهمل رعایة 
زوجها ولذلك یجب أن تقتصر وظیفة األم على إنجاب األطفال ورعایة شؤون األسرة والمنزل 
كواجبات عملها دون أن یكون لها أي حقوق تتمتع بها وأن بقاء المرأة في البیت یحسن من 

    ).67،66،ص 2011كحلوت، ةدشحاأماني حمدي (.  ألوالدتربیة ا

  :أدوار المرأة والضغط النفسي/4

لقد تغیر دور المرأة جذریا في مجتمعاتنا العربیة،فقد أصبحت المرأة تشارك أسرتها في       
تحمل المسؤولیة ویقع علیها أیضا عبء الحیاة من خالل معایشتها مع أسرتها إن كانت غیر 

  :متزوجة أو متزوجة فهي تتحمل أكثر بمشاركة الزوج طموحاته إضافة إلى زیادة

الناتجة عن الواجبات المنزلیة وتربیة األوالد وتوفیر الراحة للعائلة في  مصادر الضغوط      
األوضاع االعتیادیة،أو في حاالت األزمات،وخاصة ونحن نعیش في مجتمعات عصفت بها 
األزمات وابتعدت عن االستقرار والتماسك نتیجة إشباع الطموحات فأصبح البحث عن مكان 

یجاد متنفس للتعبیر عن الرأ ٕ   .ي الشاغل األهم لدى الرجل والمرأةآمن وا



 
 

إذن عانت المرأة الكثیر بقدر معاناة الرجل من حیث عدم االستقرار والتهجیر وعدم       
الشعور باألمان والبحث الدائم عن المستقبل األمین فإذا كانت ردود األفعال لدى الرجال 

یمشي في الشارع،فعند تتضح بحاالت التجهم والكآبة الطارئة،والتحدث بصوت مسموع وهو 
المرأة تظهر على شكل أعراض جسمیة مثل انقطاع الحیض،وارتباك العادة 
الشهریة،والتوترات التي تعتري مرحلة ماقبل الحیض،والصداع وحاالت االنهیار ما بعد 
الوالدة،واالكتئاب وظهور أعراض سن الیأس المبكر ومن األعراض الظاهرة المصاحبة 

  .إلخ...یة الطعام،أو الشراهة،لالضطرابات فقدان شه

  :فالنساء إذن معرضات لصنفین من الضغوط  

 ضغوط تتعلق بهویتهن البیولوجیة*

إن المرأة حینما تتعرض للضغوط الناتجة عن دورها البیولوجي،وما یرافقه من تشنجات      
وأعراض كسرعة التأثر والغضب،أو اختالل في ساعات النوم أو حاالت الصداع المستمر،ما 
هي إال نتائج لتلك الضغوط التي ما عادت تقوى على تحملها،وبالتالي تضعف لدیها 

ور الزمن تنهار المقاومة وتكون عرضة لألمراض بأنواعها،وربما المقاومة الجسدیة،وبمر 
  .تؤدي إلى الموت

ومحاولة التشبث بما أمكن من تماسك األسرة :الضغوط الناتجة عن الدور األسريأما *     
في مثل هذه الظروف التي تمر بها،واالنتقاالت المستمرة في السكن أو بین البلدان أو حتى 

قرار للعائلة،یشكل بحد ذاته ضغطا كبیرا على رب األسرة،وضیاع اإلحساس بعدم االست
  .أهداف،وضبابیة المستقبل للعائلة

إن المرأة عندما تأخذ هذا الدور داخل األسرة،إنما تشارك بشكل فعال في الحفاظ على       
قوة األسرة في مواجهة ضغوط الحیاة بأشكالها االقتصادیة والمالیة والضغوط الناتجة عن 

  .دم وضوح الرؤیة للمستقبل،والبحث الدائم عن االستقرارع

إن خروج الزوجة للعمل واكتسابها لدور العاملة،مع احتفاظها في ذات الوقت بأدوارها *     
الطبیعیة كأم وزوجة وربة بیت،وما لدیها من مسؤولیات عدیدة ومتنوعة،جعلها عرضة أكثر 

لبات،وأكثر معایشة لسلسلة من الصراعات من غیرها لعملیات التضارب بین مختلف المتط



 
 

،وما قد ینعكس على مستوى شخصیتها،وعلى مختلف ) قدیمها و جدیدها(بین أدوارها 
والزمالء ) في ما یتعلق باألسرة(األشخاص المتفاعلین معها في قطاع الدور كالزوج واألبناء 

  ). 57،56،ص 2007بوبكر عائشة،.(أو العمل بشكل عام) داخل مجال العمل(والرؤساء 

یمثل صراع األدوار مصدرا أساسیا للضغوط النفسیة للمرأة،حیث أكدت الدراسات      
السیكولوجیة أن المرأة العاملة تواجه جملة من االضطرابات النفسیة نتیجة خروجها إلى 

  :میادین العمل ولعل من أبرز هذه االضطرابات

  :اإلحساس بالذنب*     

تشعر المرأة العاملة باإلحساس بالذنب نتیجة ضغط بعض العوامل النفسیة واالجتماعیة      
على شخصیتها فهي متشتتة الفكر ما بین عملها وضرورة تأدیته على أكمل وجه وما بین 
أسرتها وأطفالها ومنزلها وضرورة القیام بواجباتها كاملة اتجاههم،إن هذه الحالة تجعلها في 

  .مستمر الذي یهدد بناء شخصیتها فینعكس على سلوكیاتها وتصرفاتهاتوتر نفسي 

  :القلق والخوف     

  :یتولد القلق والخوف عند المرأة العاملة نتیجة للعوامل التالیة      

إن للمرأة العاملة صالت اجتماعیة لعل أبرزها صلة األسریة فهي مسؤولة عن -      
ن عدم قدرتها على إرضاء هذا الدافع أطفالها ورعایتهم وهذا ناتج من دوا ٕ فع األمومة لدیها وا

بسبب طول الوقت الذي تقضیه في العمل على حساب الوقت المخصص لحیاتها 
االجتماعیة فإنه سوف یولد لدیها قلقا نفسیا دائما واضطرابا عاطفیا یتجلى في صورة مخاوف 

  .متعددة

ي بها إلى الشعور بالنقص في أداء باإلضافة للقلق من ظروف العمل وهذا ما یؤد      
عملها نتیجة لكثرة غیابها وشعورها بعدم القدرة على العطاء النشغال تفكیرها بأبنائها شؤون 

  .منزلها األمر الذي یجعلها قد تفكر بترك العمل أو التوقف المؤقت عنه

   ).73،ص 2011أماني حمدي شحادة كحلوت،(   

  :اإلنفعال*



 
 

إن المرأة العاملة غالبا ما تكون تحت ضغط حالة من التوتر واالنفعال في كافة      
وتلعب .المجاالت سواء في العمل أو البیت المسؤولیة كاملة وخاصة إذا ما كانت أما

  االنفعاالت دورا ضارا على الوظائف العقلیة وعلى الجسم خاصة أمراض القلب،التهاب 

  .خإل...داع النصفيلغدة الدرقیة،حاالت الصالمفاصل الروماتزمي،تضخم ا

  :الصراع العاطفي والتأزم النفسي*

في جمیع الحاالت تكون المرأة العاملة المتزوجة عرضة للوساوس والمتاعب واإلرهاق       
العصبي حیث أنها دائما مشغولة التفكیر تخاف على أطفالها أثناء غیابها عن المنزل 

د التواجد في بیتها وبین أفراد اسرتها،وهكذا تقع المرأة العاملة في لتواجدها في مقر عملها وتو 
صراع عاطفي حیث تبدأ في الشعور بالكراهیة لعملها الذي یمثل مصدر اإلبعاد عن بیتها 

       ).73،74،ص 2011أماني حمدي شحادة كحلوت،(.    وأوالدها

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

         
  

  

  

  

  



 
 

  المنهجیة للدراسةاإلجراءات :أوال

  :الدراسة االستطالعیة)1

تعتبر الدراسة االستطالعیة خطوة مهمة بالنسبة للباحث خاصة في مجال النفسي     
العام التي تجرى فیه الدراسة وجمع المعلومات التي  اإلطاراالجتماعي وهذا من أجل تحدید 

  .تخص  الدراسة األساسیة

  :ایليومن بین أهداف الدراسة االستطالعیة م

 .التأكد من إمكانیة الدراسة المیدانیة للموضوع -
 .اختیار وتحدید عینة الدراسة والتقرب منها  -
وذلك من اجل تحدید "LEVENSTEIN""لفنیستاین"تطبیق مقیاس إدراك الضغط النفسي   -

 .العینة التي یوجد لدیها الضغط وانضمامها لعینة الدراسة األساسیة

  .تشمل مجموعة من الزوجات العامالت وغیر عامالت ومع العلم أن عینة الدراسة  

عینة كرة (بدایة ومن ثم العینة من خالل دائرة المعارف  ذهقامت الباحثة بتحدید ه    
ن تم اختیار ستة مؤسسات تعلیمیة في الطور أ بالنسبة للمرأة غیر عاملة ،وكذلك بعد)الثلج

جهت أو اختیرت الطالبة من كل مؤسسة االبتدائي بوالیة بسكرة كمیدان إلجراء الدراسة تو 
  .المعلمات المتزوجات

ـــط غالعینة هو تطبیق مقیاس إدراك الضفي هذه الدراسة بعد تحدید :وكانت أول خطوة -     ـ
 امرأة غیر 32إمرأة عاملة ،33(متزوجة  ةأإمر ) 65(على عینة تضمنت "لفنیستاین "النفسي 

  ).عاملة

لالزاروس "هة الضغوط النفسیة  استراتجیات مواج:تطبیق مقیاستم :ثم في الخطوة الثانیة - 
  ".كمان لو وف

  :ـةــــمن خالل الدراسة االستطالعیة تم التوصل إلى النتائج التالی: وفي الخطوة الثالثة 

  إمكانیة التعامل مع موضوع الدراسة میدانیا ،وسمحت بتحدید اختیار العینة والتقرب منها
. 



 
 

  ــرأة ـام)60(تحدید العینة التي تعاني من ضغط تمثلت في ستین كذلك التمكن من
 .متزوجة وذلك بعد حساب النتائج المتوصل إلیها تم االحتفاظ بها

  بعض البنود مقیاس إستراتجیات مواجهة الضغوط  غیر واضحـــة  أناتضح أیضا
ثم تم  67وبعد ذلك تم تعدیل البنود وحذف البند ) 67،66،44،36،16(وتمثلت في البند

لحساب الخصائص السیكومتریة ) امرأة 15( توزیع المقیاس على عینة التقنین تمثلت في 
. 
 ــــة دراسـال تـكانومنه  وأخیرا تم تطبیق المقیاس على عینة الدراسة األساسیة ــــ ـ

االستطالعیة خطوة مهمة حقیقیة أزالت الكثیر من الغموض حول الموضوع وسمحت 
 .تبني النهائي لهبالتقرب منه ،ومن ال

  :المستخدم للدراسة منهجال) 2

إختالف  المنهج المناسب لموضوعها وذلك انطالقا من طبیعته كون طالبةتستخدم ال    
تختلف المناهج و المواضیع یستوجب اختالفا في المناهج ، ومن هذا المنطلق تتعدد 

إلى التعرف على ما  المستخدمة في البحوث النفسیة ،ولما كان موضوع هذه الدراسة یهدف
إذا كانت هناك فروق بین المرأة المتزوجة العاملة وغیر عاملة في استخدام إستراتجیات 
مواجهة الضغوط النفسیة ،فإنه یقتضي إتباع المنهج الوصفي المقارن فهو وصفي النه یجمع 

لمنهج الوصفي ا <<¨":محمد عبیدات :"الحقائق والمعلومات عن موضوع الدراسة ویعرف
اعتباره منهجا یعتمد علیه البحث قصد جمع الحقائق عن موضوع البحث وتحلیلها وتفسیرها ب

الستخالص دللتها ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلیة ومن ثمة الوصول إلى تعمیم بشأن 
موضوع البحث ویعتمد الباحث في ذلك على مختلف طرق جمع البیانات كالمقابالت 

  )47،ص 1999محمد عبیدات ،ابو نصار و اخرون ،( >>بیانالشخصیة،المالحظة ، واالست

بأنه یعد األسلوب األمثل لوصف الظواهر ومقارنة <<:ویعرف المنهج الوصفي المقارن 
المثیرات مع بعضها ببعض بهدف اكتشاف  نقاط التشابه ونقاط االختالف وكذا العوامل 

اد العالقات السببیة بین مختلف وكما یسمح أیضا بإیج ،المؤثرة وغیر المؤثرة في ظاهرة ما
                    )http://www.acofps.com( .>>الظواهر

  :أدوات جمع البیانات) 3



 
 

یختار الباحث في دراسته أداة أو تقنیة مناسبة لقیاس المتغیرات المراد دراستها تساعده     
وقد إعتمدت الطالبة على  .في استقصاء البیانات والمعلومات الالزمة في البحث أو الدراسة 

 lazarus""لكمانوفو الزاروس " أعدهالذي استراتجیات مواجهة الضغوط النفسیة مقیاس 
et flkman ."  

  :الضغوط مواجهة تعریف بمقیاس إستراتجیة - 

اهتم عدة باحثین بوضع قائم ألنماط إستراتجیات المواجهة وقد تمثلت المنهجیة في     
وذلك من حصر مختلف الطرق التي یستجیب بها األفراد في وضعیات مختلفة في الحیاة ، 

 flkma et ،وبالطبع تعد قائمة) 1998(واخرون عام  paulhan:ـل تخالل المقابال
lazarus  )1984 ( استعماالالقوائم  بندا أكثر 67المتكونة من.  

  :بناء القائمة- 

  عند وضع قائمة طرق المواجهة على عدد- flkman lazarus et  -1984إعتمد 

  ،كما إعتمد الباحثان على إجابات عینة بحثهما) 1969(من الدراسات كدراسة موس وسلید  

وقد الحظ الباحثین تنوعا في طرق المواجهة علي مستوي الفرد نفسه وبین األفراد إال أن 
نمط المقاومة على :التحلیالت العاملیة أظهرت وجود نمطین إثنین مهمین للمواجهة هما

 .اومة المركزة على االنفعالالمشكل ،ونمط المق

  :المقایس التحتیة للقائمة

تضم قائمة طرق المواجهة ، عدد واسعا من إستراتجیات المواجهة التي یستعملها الناس     
مانیة ثالدارة المتطلبات الداخلیة و الخارجیة في لقاء ضاغط وقد خلص التحلیل العاملي إلى 

  :ساللم كما یلي

 .مقاومة المواجهة  .1
 .المسافةأخذ  .2
 .التحكم في الذات .3
 .البحث عن السند االجتماعي .4



 
 

 .تقبل المسؤولیة  .5
 .التجنب –التهرب  .6
 .التخطیط لحل المشكل .7
 .االیجابي التقییمإعادة  .8

إلى أن المقیاسان الفرعیان مقاومة المواجهة، التخطیط لحل المشكل  اإلشارةوتجدر     
یتدرجان ضمن إستراتجیات المواجهة المركزة على حل المشكل أما المقاییس الفرعیة ،فتندرج 

  المركزة علي االنفعال المواجهةضمن إستراتجیات 

  :التنقیط- 

حسب إختیار المجیب ،فإن تنقط البنود بطریقة بسیطة ،حیث تعطى عالمة لكل بند     
ن  )0(تحصل على عالمة"إطالقا"إختیار إجابة  ٕ تحصل على "إلى حد ما"ختار إجابة إوا

ن إختار إجابة )1(عالمة ٕ  "كثیرا جدا"وأخیرا إذا أجاب ب )2(تحصل على عالمة "كثیرا"،وا
ثم تجمع عالمة البند الخاصة بكل مقیاس تحتي فنحصل علي  )3(تحصل على عالمة 

  ).77،78،ص2004بوكنوس عائشة،(.لفرد في كل  مقیاس تحتي بمفردهعالمة ا

  :البنود- 

 63-62-52-39-26-2-1(:التخطیط لحل المشكل.( 
 61-49-48-46-34-28-17-7-6-5:(المواجهة.( 
 44-41-32-24-13-12-4(:أخذ المسافة.( 
 60-38-36-30-27-23-20-15(:إعادة التقویم االیجابي.( 
 65-56-54-51-43-37-35-14-10: (التحكم في الذات.( 
 53-29-25-16- 9: (لوم اوتوبیخ الذات.( 
 64-45-42-31-22-18-8: (السند االجتماعي.( 
 66-59-58-57- 55-50-47-40-33-21- 19-11-3: (الهروب او التجنب.( 

  

 



 
 

  :الخصائص السیكومتریة  

على الباحث التأكد جل الثقة والدقة في النتائج المتحصل علیها من خالل دراسة ما أمن     
في بیئة میدان   ــالبیانات من حیث صدقها وثباتهـمن صالحیة األداة المستعملة في جمیع ا

تمیز بجمیع الخصائص السیكومتریة ) 1984(مع العلم أن مقیاس الزاروس وفولكمان الدراسة
تغیر ألنه تم كومتریة یالس الخصائصإعادة حساب بقامت  الطالبةإال أن  للمقیاس الجید 

عتمد في الدراسـة و من أجل التأكد من ثبات وصدق المقیاس الم ،لمقیاسبعض البنود في ا
فردا موزعین على ) 30=ن(مكـــــونة من ) عینة التقنین(تم تطبیق مقیاس على عینة أولیة 

  ـــة ئیــــواعشبطریقة  اعاملة أختیرو  المرأة المتزوجة عاملة وغیر

 الثبات: 

"  Pearsonبیرسون"لباستعمال معامالتجزئة النصفیة تم حساب ثبات المقیاس بالطریقة 
والذي یبین مدى التماسك و اإلرتباطي نصفي األداة ،أي االرتباط بین درجات اإلجابات 

دال عند هو و ) 0.76( على البنود الفردیة والبنود الزوجیة وكان معامل ثبات المقیاس
  .) 0.01(مستوى الداللة 

،حیث وجد معامل ثباته قوي  sperman brownثم صحح بمعادلة الطول سیبرمان براون 
 ) .0.86(ویساوي 

 الصدق: 
الذي ) بیرسون(لمعامل االرتباط  ألتربیعيحیث تم حساب الجذر :طریقة الصدق الذاتي -

0.87:تم حسابه بطریقة التجزئة النصفیة فوجد = √푟  
 المقارنةبطریقة الصدق التمیزي  باستخدام األداةحسب صدق :طریقة الصدق التمیزي  -

  بترتیب درجات أفراد العینة وتقسیمها) 30=ن(الطرفیة على عینة التقنین 

 )%72(إلى قسمین ،قسم یضم الدرجات العلیا وقسم یضم الدرجات الدنیا وتحدید أعلى  
و SPSSأفراد ،وبالتالي حساب النسبة الحرجةعن طریق  8أي مایساوي  )%27( وأدنى

  .النتائج موضحة في الجدول 



 
 

لفروق بین ذوي  الدرجات العلیا وذوي الدرجات ل) ت( اختباریوضح نتائج ) :01(الجدول 
  .الدنیا 

مجموع ذوي   داةألا مجموعة
  الدرجات العلیا

مجموع ذوي 
  الدرجات الدنیا

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

مقیاس إستراتجیات 
  المواجهة

نحراف اإل   المتوسط
  المعیاري

نحراف اال   المتوسط 
  المعیاري

  
8.17  

  
  دال عند
0.01  

  
122.38  15.03  68.38  11.10  

الذي یوضح الفروق بین ذوي  الدرجات العلیا وذوي ) ت(من خالل نتائج اختبار 
یث ح).0.01) (14(الدرجات الدنیا ،تبین النتائج أن الفروق دالة بین المجموعتین 

  أن  ،وتبین النتائج)) 0.01( الداللةمستوى  ندوهي دالة ع)8.17=ت(بلغت قیمة 

في ) 15.03(وانحراف المعیاري) 122.38(ذوي الدرجات العلیا بمتوسط  الفروق لصالح
  ). 11.10(واالنحراف المعیاري) 68.38(حین بلغ متوسط المجموعة الدنیا 

وهكذا یتضح من النتائج أن لألداة قدرة تمییز عالیة بین المجموعتین العلیا والدنیا وبالتالي   
  .  البحث ألغراضألداة تتوفر على صدق وثبات فهي تتمیز بصدق تمییزي عال وعلیه فإن ا

  :الحدود الحالیة للدراسة -4

 الحدود المكانیة: 

        علي عینة من النساء المتزوجات العامالت "بسكرة"أجریت هذه الدراسة في والیة         
  .وغیر العامالت

 الحدود الزمنیة: 
وبصفة .بصفة عامة2013- 2012:تمت هذه الدراسة الحالیة خالل الموسم الجامعي       

  .فیفري إلى غایة ماي  03خاصة الدراسة المیدانیة كانت ابتداءا من 



 
 

 الحدود البشریة: 

  :موزعین على النحو التالي )60(البلغ عددهن ) النساء(تتمثل في أفراد عینة الدراسة     

  .إمرأة متزوجة غیر عاملة  30  -

      :حددت من المؤسسات التالیة لتيوا) معلمات(عاملة  إمرأة متزوجة 30 -

  .یوضح عدد المعلمات التي أختیرت من كل مؤسسة تعلیمیة):02(الجدول رقم

  عدد المعلمات             المؤسسات               

  07  إبتدائیة مسعودي مصطفى

  03  إبتدائیة بن خرف اهللا موفق

  03  إبتدائیة تبینة علي

  05  إبتدائیةمرزوقي الهاشمي

  06  إبتدائیة سعدیة دراجي

  06  إبتدائیة سلطاني عمر

  30  المجموع

  :وصف عینة الدراسة - 5

  :كیفیة إختیار العینة -5-1

فئة النساء المتزوجات البالغ ى ،ینتمي أفرادها إلقصدیهتم إختیار عینة الدراسة بطریقة       
متزوجة عاملة تتراوح  امرأة) 30(إمرأة متزوجة غیر عاملة ،) 30(، ) 60(عددهن ستین 

  : عمدیهالعینتین بطریقة  واختیرت،)سنة53-سنة26(أعمارهن  مابین 



 
 

من خالل عینة كرة الثلج  اختیرتوهي المرأة المتزوجة غیر العاملة : ألولىا    
بأنها تقوم على إختیار فرد معین وبناء على ما یقدمه هذا الفرد من معلومات تهم ":وتعرف

الستكمال  باختیارهموضوع دراسة الباحث یقرر الباحث من هو الشخص الثاني الذي یقوم 
   ).330،ص2004بلقاسم سالطنیة ،حسان الجیالني،(  ."المعلومات والمشاهدات المطلوبة 

یرت من المؤسسات التعلیمیة بالطور االبتدائي وذلك حسب معلمات اخت: والثانیة    
 :الشروط التالیة

 .أن یكن متزوجات* 
 .للمستوى التعلیمي بالنسبة للمرأة غیر العاملة الرابعة متوسط  األدنىن یكون الحد أ* 

وأختیرت عینة المعلمات المتزوجات على أساس أن الدراسة قصیرة المدى كذلك إختصار * 
 .والجهدللوقت 

  :خصائص عینة الدراسة-2- 5

  ).النسبة المئویة-التكرار(یوضح توزیع أفراد العینة حسب  ): 03(جدول 

  النسبة المئویة    العدد  العینة                    

 50%    30  المرأة المتزوجة العاملة

المرأة المتزوجة غیر 
  العاملة

30    %50  

 100%    60  المجموع

  

  

  



 
 

  ).السن(عینة الدراسة حسب یوضح خصائص أفراد ): 04(جدول 

  المرأة المتزوجة غیر العاملة    المرأة المتزوجة العاملة  
  التكرار    التكرار               التكرار الفئات        

]26-32[  04    10  
]33-39[  04    12  
]40-46[  12    06  
]47-53[  07  02  

    30  30  المجموع
  
  

عینة الدراسة حسب،مدة الزواج ،عدد األوالد،نوع خصائص أفراد یوضح ): 05(جدول 
  ).األسرة

       
 الخصائص

 
 
 

األفراد              
   

  نوع  األسرة  عدد األوالد   الزواجمدة        
سنة 17
  فأقل

  سنة18من
  فأكثر

أوالد 3
  فأقل

  ممتدة  نوویة  أوالد فأكثر4

المرأة  
المتزوجة 

  العاملة

16  14  20  10  24  06  

المرأة 
المتزوجة غیر 

  العاملة

22  08  19  11  21  09  

  

  



 
 

  )المستوى االقتصادي( خصائص أفراد العینةحسب یوضح ):06(جدول

  المستوى         
  االفراد

  المستوى االقتصادي                  
  جید  متوسط  ضعیف

المرأة المتزوجة     
  العاملة

00  30  00  

المرأة المتزوجة 
  غیر العاملة

02  26  02  

المستوى التعلیمي، ،الخبرة (خصائص المرأة المتزوجة العاملة حسب  یوضح ):07(جدول
  ) .المهنیة، ساعات العمل

  لخصائصا  
  

  األفراد
        

    
    
    
      

  ساعات العمل  الخبرة المهنیة  المستوى التعلیمي
خرجي معهد   

  التكوین
  التكنولوجي

سنة 17  لیسانس
  فاقل

سنة 18
  فأكثر

سا في 21
  األسبوع

سا في     13
  األسبوع

  
المرأة 

المتزوجة 
  العاملة

21  09  13  17  28  02  

  

    
  )المستوى التعلیمي(خصائص المرأة المتزوجة غیر العاملة حسب  یوضح):08(جدول

  
  التعلیم الجامعي  التعلیم الثانوي  التعلیم المتوسط  المستوى           األفراد

المرأة المتزوجة غیر 
  العاملة

10  15  05  

  
  



 
 

  األسالیب اإلحصائیة  المستخدمة-6
بغرض تحلیلها  اآلليفي الحساب  األداةبعد مرحلة تطبیق وتفریغ البیانات المجمعة بواسطة 

 :للعلوم االجتماعیة اإلحصائیةومعالجتها إحصائیا عن طریق حزمة البرامج 
Package for soscial science statistical                                         

طلق علیها برنامج التحلیل اإلحصائي للعلوم االجتماعیة ،یحتوي وهو مجموعة البرامج التي ی
على مجموعة كبیرة من االختبارات اإلحصائیة تندرج من اإلحصاء الوصفي إلى اإلحصاء 
االستداللي ویتم ذلك بإدخال البیانات وتحلیلها والهد من التحلیل هو إعداد البیانات بشكل یساعد 

  اختبارات إحصائیة تفید من التحقق،على فهمها كما یهدف إلى إجراء 
  

  117،ب س،ص موراد مرداسي وآخرون.(من صحة النتائج المتوصل إلیها 
،المتوسط الحسابي ) ت(معامل بیرسون ،اختبار :تم استخدام المعالجات اإلحصائیة التالیة

  .،االنحراف المعیاري
  

  ).على ضوء الفرضیات(عرض ومناقشة نتائج الدراسة:ثانیا
وجود فروق دالة إحصائیا في " :نتائج ومناقشة الفرضیة الجزئیة األولى القائلة بـعرض - 1  

  ".استخدام اإلستراتجیة المتمركزة حول المشكل بین المرأة المتزوجة العاملة وغیر العاملة 
  :عرض النتائج- 1-1    
المحور یوضح نتائج الفرضیة األولى لداللة الفروق بین العینتین حول ):09(الجدول     

االول 
المتمرك

ز لحل 
المشكل

.  
       

  
  
  

  لبیان اإلحصائي ا     
  

  العینة

االنحراف   المتوسط  العدد
  المعیاري 

مستوى   )ت(قیمة 
  داللة

المرأة المتزوجة 
  العاملة

  
30  

  
22.83  

  

  
4.90  

  
  
  2.98  

  
  دال عند
0.01   

المرأة المتزوجة 
  غیرالعاملة

  
30  

  
27.17  

  
6.27  

  

    



 
 

  ):09(نتائج الجدول االتعلیق على 
وجود فروق ذات دالة إحصائیة بین المرأة المتزوجة العاملة وغیر ) 09(یتضح من الجدول رقم

  2.98)=ت(قیمة  العاملة في استخدام اإلستراتجیة المتمركزة حول المشكل حیث بلغت
ویجدر اإلشارة بأن الفروق كانت لصالح المرأة . وهي كافیة للداللة على وجود فروق

نحراف واإل) 27.17(الحسابي لها المتزوجة غیر العاملة حیث بلغ المتوسط
نحراف و اإل )22.83(،و المتوسط الحسابي للمرأة العاملة یساوي )6.27(المعیاري
  ).4.90(المعیاري

اإلستراتجیة المواجهة المتمركزة حول (وتجدر اإلشارة أن المحور األول السابق عرضه- 
 )المشكل وأسلوب المواجهةلتخطیط أسلوب ا(هما على التوالي،تتضمن أسلوبین )المشكل

 .البعدیوضح النتائج التفصیلیة لهذا ) 10(والجدول رقم

     التخطیط (لداللة الفروق بین العینتین ألسلوب ) ت(یوضح نتائج إختبار ):10(الجدول    

  .من المحور األول من مقیاس إستراتجیات المواجهة) والمواجهة لحل المشكل

المتوسط   العدد  العینة  األسلوب
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

التخطیط لحل 
  المشكل

    العامالت
30  

  
10.70  

  
2.76  

  
  

1.17  

  غیر دال 

غیر 
  العامالت

  
30  

  
11.70  

  
3.74  

  12.13  30  العامالت  المواجهة
  

3.56  
  

  
3.24  

عند  دال
0.01  

  غیر
  العامالت

  
30  

  
15.47  

  
 4.35  

  

ویجدر اإلشارة بأن الفروق كانت لصالح المرأة . وهي كافیة للداللة على وجود فروق
نحراف واإل) 27.17(الحسابي لها المتزوجة غیر العاملة حیث بلغ المتوسط



 
 

نحراف و اإل )22.83(،و المتوسط الحسابي للمرأة العاملة یساوي )6.27(المعیاري
  ).4.90(المعیاري

اإلستراتجیة المواجهة المتمركزة حول (أن المحور األول السابق عرضه وتجدر اإلشارة- 
 )المشكل وأسلوب المواجهةلتخطیط أسلوب ا(،تتضمن أسلوبین هما على التوالي)المشكل

  .البعدیوضح النتائج التفصیلیة لهذا ) 10(والجدول رقم

المتوسط   العدد  العینة  األسلوب
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

التخطیط لحل 
  المشكل

    العامالت
30  

  
10.70  

  
2.76  

  
  

1.17  

  غیر دال 

غیر 
  العامالت

  
30  

  
11.70  

  
3.74  

  12.13  30  العامالت  المواجهة
  

3.56  
  

  
3.24  

عند  دال
0.01  

  غیر
  العامالت

  
30  

  
15.47  

  
 4.35  

ذات داللة إحصائیة بین  أنه توجد فروق) 10(یتبین من خالل الجدول رقم  :التعلیق    
لصالح المرأة غیر العاملة حیث بلغت قیمة ) المواجهة(العینتین بالنسبة ألسلوب

،أما متوسط )15.47(والمتوسط الحسابي للمرأة المتزوجة غیر العاملة یساوي ) 3.24)=(ت(
لة فروق دا أما بالنسبة ألسلوب حل المشكل ال توجد).12.13(المرأة المتزوجة العاملة 

 كما نجد أن المتوسط الحسابي) 1.17=(حیث بلغت قیمة تحصائیا إ

تم التحقق ) 09(، بالرجوع إلى جدول )15.47(وغیر العامالت) 12.13(لدى العامالت  
من الفرضیة ،أین توجد فروق لصالح المرأة غیر العاملة في اإلستراتجیة المتمركزة حول 

  .المشكل

  

  



 
 

  :األولىالجزئیة  مناقشة نتائج الفرضیة1-2

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المرأة :أكدت نتائج الفرضیة الجزئیة األولى    
المتزوجة العاملة وغیر العاملة حول اإلستراتجیة المتمركزة حول المشكل لصالح المرأة غیر 
العاملة  وهذا یعني نظرا لدخول المرأة لمجاالت مهنیة وتعرضها للعدید من التحدیات في 

مكانیاتها ووقتها أكثر من العمل  ٕ ظهار خبراتها من خالل مهاراتها وا ٕ تتطلب منها استغالل وا
ذي قبل وهذا ما یؤدي بها إلى الضغط النفسي الواقع علیها داخل وخارج المنزل فهذاالصراع 
نتاجاتها في  ٕ یؤدي بها إلى تشتت المجهود البدني والذهني لها ،ویؤثر سلبا على طاقتها وا

بعكس المرأة غیر العاملة الملتزمة بدور واحد وهو دورها في المنزل مع  مواجهة الضغوط
مراعاة شؤون أسرتها فقط،حیث یكون لدیها مركز ضبط قوي أي القدرة على التحكم في 

  المواقف والمثیرات التي تتعرض لها وكذلك لها القدرة في اختیار نوع المواجهة لحل المشكل

باإلضافة إلى المستوى التعلیمي الذي تحظى به المرأة غیر العاملة في هذه الدراسة    
إلى :"وفي هذا الصدد یشیر الزاروس وفو لكمان) 08(البأس به وهذا مایوضحه الجدول رقم 

أن األفراد یمیلون إلى االعتماد على المواجهة المتمركزة على المشكلة عندما تكون مطالب 
ة للتحكم فیها،وهذا راجع إلى أن األفراد یتعرضون لنفس الضغط ولكن الموقف تبدو قابل

الطرق متعددة لمواجهتها ،وأن إستراتجیة حل المشكل هي عبارة عن أسلوب أو خطة عمل 
تتطلب درجة عالیة من الدقة والمرونة وهذا ال یحتاج إلى الخبرة و إنما لطبیعة الفرد وطبیعة 

  ".المشكل الضاغط

 18مرأة المتزوجة العاملة في هذه الدراسة لدیها خبرة مهنیة عالیة تفوق تقریبا ورغم أن ال   
سنة وتكرارها أكثر 18وأیضا مدة الزواج تفوق تقریبا )05(سنة وهذا مایوضحه الجدول رقم 

إستراتجیة حل ،إال أن )03(ما یوضحه الجدول رقممن المرأة المتزوجة غیر العاملة وهذا 
التي ): "2000"(سیتینو"غیر عاملة وتنطبق هذه الدراسة مع دراسة المشكل لصالح المرأة 

تهدف إلى التعرف على شكل اإلستراتجیة التي یستخدمها المعلم ، حیث أظهرت نتائجه عدم 
  ". فروق جوهریة في إستخدام اإلستراتجیة المتمركزة حول المشكل حسب متغیر الخبرة وجود

حیث قامت ):"1999(لطفي عبد الباسط إبراهیم :راسةمع دالحالیة أیضا الدراسة  كما تتفقو 
سنة  50و15معلم ومعلمة تراوحت أعمارهم بین 190هذه الدراسة على عینة قوامها 



 
 

وأضحت نتائج دراسته على وجود فروق بین الجنسین في استخدام إستراتجیة حول المشكل 
بینما هذه الدراسة لصالح ،ـلكن اختالف أن دراستنا كانت لصالح المرأة المتزوجة غیر عاملة 

  ".                          المعلم

وجود فروق دالة إحصائیا في " :عرض نتائج ومناقشة الفرضیة الجزئیة الثانیة القائلة بـ-2
  ".إستخدام اإلستراتجیة المتمركزة حول االنفعال بین المرأة المتزوجة العاملة وغیر العاملة 

  :عرض النتائج- 2-1

               وق بین العینتین حول المحوریوضح نتائج الفرضیة الثانیة لداللة الفر ):11(الجدول      
  .الثاني المتمركز حول االنفعال

  لبیان اإلحصائي  ا     
  

  العینة

االنحراف   المتوسط  العدد
  المعیاري 

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  داللة

المرأة المتزوجة 
  العاملة

  
30  

  
63.57  

  

  
13.66  

  
  
  3.19  

  
  دال عند
0.01   

المرأة المتزوجة 
  العاملة غیر

  
30  

  
75.90  

  
15.67  

    
  

  11(التعلیق على نتائج الجدول:(  

وجود فروق ذات دالة إحصائیة بین المرأة المتزوجة ) 12(یتضح من الجدول رقم     
قیمة العاملة وغیر العاملة في استخدام اإلستراتجیة المتمركزة حول االنفعال حیث بلغت 

ویجدر التنویه بأن الفروق كانت لصالح . وهي كافیة للداللة على وجود فروق3.19)=ت(
واالنحراف ) 75.90(المرأة المتزوجة غیر العاملة حیث بلغ المتوسط الحسابي لها

و االنحراف )63.57(،و المتوسط الحسابي للمرأة العاملة یساوي )15.67(المعیاري
    ).13.66(المعیاري



 
 

ستراتجیة المواجهة المتمركزة حول اإل(العلم أن المحور الثاني السابق عرضهومع      
أسلوب  أخذ المسافة  وأسلوب إعادة التقویم (،تتضمن ستة أسالیب وهي على التوالي)االنفعال

الهروب أو لذات، البحث عن السند االجتماعي االیجابي،التحكم في الذات ،لوم أو توبیخ ا
 .یوضح النتائج التفصیلیة لهذه األبعاد) 12(والجدول رقم) التجنب

لداللة الفروق بین العینتین ألبعاد المحور ) ت(یوضح نتائج إختبار ):12(الجدول رقم    
  .الثاني من مقیاس إستراتجیات المواجهة

المتوسط   العدد  العینة  األبعاد
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  مستوى   )ت(قیمة
    الداللة

أخذ 
  المسافة

  غیر دال   1.48  3.31  8.47  30  العامالت
  2.94  9.67  30  العامالتغیر

إعادة 
التقویم 

  االیجابي

  غیر دال   0.20  3.08  13.43  30  العامالت
  4.30  13.63  30  العامالتغیر

التحكم في 
  الذات

  غیر دال   0.49  3.01  14.60  30  العامالت
  3.78  15.03  30  العامالتغیر

لوم أو 
  التوبیخ

  غیر دال   2.29  2.77  4.57  30  العامالت 
  2.95  6.27  30  العامالتغیر

البحث عن 
السند 

  االجتماعي

دال   2.46  3.39  7.80  30  العامالت
  3.63  10.20  30  العامالتغیر  0.01عند

الهروب أو 
  التوبیخ

دال   4.50  5.27  14.90  30  العامالت
  5.39  21.10    العامالتغیر  0.01عند

         

      بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المرأة ) 12(یتبین من الجدول السابق رقم     
البحث عن السند االجتماعي ،الهروب (  المتزوجة العاملة وغیر العاملة في كل من أسالیب



 
 

لصالح المرأة غیر العاملة ،حیث أن المتوسط الحسابي لكل من المرأة غیر  )أو التجنب
  :على التواليالعاملة 

و غیر العامالت ) 7.80(في أسلوب البحث عن السند االجتماعي فمتوسط العامالت      
الت ،كما نجد أیضا بالنسبة ألسلوب الهروب أو التجنب  بأن متوسط العام)10.20(
أخذ ( أما في األسالیب اآلتیة ال توجد داللة في)  21.10(وغیر العامالت)14.90(

  ).ات ،للوم أو توبیخ الذاتالتحكم في الذویم االیجابي،  أسلوب المسافة، إعادة التق

عادة التقویم اال 1.48)=ت(في أسلوب أخذ المسافة حیث بلغت قیمة       ٕ یجابي ، وا
بالنسبة للوم أو ،أما )0.49()=ت(قیمة وفي أسلوب التحكم في الذات نجد  0.20)=ت(

ـــ ) ت(قدرت توبیخ الذات    )2.29:(بــ

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة الثانیة 2-  2

أكدت نتائج الفرضیة الثانیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المرأة المتزوجة       
ستراتجیة المستخدمة والمتمركزة حول االنفعال فكانت هذه اإلالعاملة وغیر العاملة في 

یر العاملة تكون مصادر اإلستراتجیة لصالح المرأة غیر العاملة ،فنجد أن المرأة المتزوجة غ
تكون قادرة نوعا ما على تحقیق التوازن  موما ،وهذا ما یجعلهاالضغوط لدیها واضحة ع

أن المواجهة المركزة على المشكلة تكون مصحوبة ": وضبط إنفعاالتها حیث یشیر الزاروس 
د بالمواجهة المركزة حول االنفعال في معظم المواقف الضاغطة خاصة إذا كان لدى الفر 

  ".بعض المقدرة على ضبط إنفعاالته عند محاولة التعامل مع المواقف الضاغطة 

مقارنة بالمرأة العاملة التي تكون في دائرة صراع األدوار  ).141،ص2005طبي سهام ،( 
كزوجة ،وربة منزل وعاملة وكأم مع صعوبة تحقیق التوازن بین هذه األدوار أو إنحیازهاألحد 

الدائمة لبذل المزید من الجهد للمحافظة على مكاسبها من العمل خارج األدوار أو محاولتها 
المنزل وعدم التقصیر في الواجبات األسریة قد یسبب ذلك ضغوطا نفسیة تقودها إلى 
الصراع وسوء التوافق أي  تكون محاطة بشئ من االرتباك والتشتت الداخلي لدرجة عدم 

مم ینتج عنها أثار سلبیة تحقیق التوازن النفسي  وضوحها ألدوارها وبهذا ال تكون  قادرة على
نخفاض مستوى التفاعل والمشاركة االجتماعیة والمشكالت األسریة الو كثیرة كالقلق  ٕ ساوس ،وا

 &Pandy"ومونیكا "باندي "لزواجي وهذا ما توضحه دراسة اي التوافق فمن بینها الصعوبة 



 
 

Monika " )1996 (بین المرأة العاملة وغیر العاملة في التوافق مع أحداث  الفرق: "بعنوان
ر بشكل  الحیاة الضاغطة الناتجة من الزواج والمشكالت االجتماعیة في أن عمل المرأة أّث
سلبي على قدرتها في التوافق مع المشكالت وأحداث الحیاة الضاغطة التي تواجهها في 

أن المرأة غیر العاملة كانت أكثر شعورا حیاتها الزوجیة واالجتماعیة ،وعلى عكس ذلك نجد 
   ."بالرضا عن حیاتها الزوجیة وأكثر وفاء بالتوقعات التي یتوقعها منها اآلخرون

  ).126،ص2012فاطمة علي علي أبو شامة،(  

المتزوجة العاملة وغیر العاملة في وتشیر نتائج الدراسة أیضا أنه توجد فروق بین المرأة      
حث عن السند االجتماعي لصالح المرأة غیر العاملة وهذا ما یوضحه ستخدام أسلوب البإ

ألن المرأة غیر العاملة تحظى بفرص اجتماعیة أحسن منها باعتبار العمل )13(الجدول رقم 
یؤثر على عالقاتها االجتماعیة مما یجعلها تنعزل نوعا ما عن المجتمع واألهل وهذا راجع 

بعنوان ):"1990"(بدریة شوقي عبد الوهاب "ت دراسة لألدوار التي تقوم بها ،ولقد أشار 
العالقات االجتماعیة للمرأة العاملة وغیر العاملة وقد تكونت عینة الدراسة بین مجموعتین 

  :إمرة غیر عاملة وقد أسفرت الدراسة على النتائج اآلتیة)120(إمرة عاملة)120(متكافئتین 

  .عیة مع األهلأن عمل المرأة یؤثر في عالقاتها االجتما -  

  أن المرأة العاملة لیس لدیها الوقت الكافي لتبادل الزیارات مقارنة بالمرأة غیر العاملة    -  

أن المرأة العاملة لیست بطبیعتها منعزلة اجتماعیا ولكن ظروفها تضطر للجلوس في  -  
یتفق مع وهذا ما ).84،ص2012فاطمة علي علي أبوشامة ،(." منزلها والقیام بشؤون األسرة

  .نتائج الدراسة الحالیة

إلى أن المساندة االجتماعیة تمثل متغیرا ):"2004(وكوهن ) 1997(ویشیر فریدنبرج    
هاما للصحة النفسیة والجسمیة للفرد وتعد مؤشرا جیدا عن التوافق النفسي ،فهي ذات أهمیة 

تسهم إلى حد كبیر كبیرة ومصدر هام من مصادر الشعور باألمن والتمتع بالصحة النفسیة ،و 
في التخفیف من الضغوط ویریان أن انخفاض المساندة االجتماعیة یعد مؤشرا على انخفاض 

  ). 136،ص 2006،طه عبد العظیم حسین،طه عبد السالم حسین( "الصحة النفسیة 



 
 

التجنب أو الهروب أكثر  من كما أظهرت المرأة غیر العاملة میل نحو استخدام أسلوب    
وكونها إمرأة ماكثة بالبیت تشعر  الدائمةالتبعیة لزوجها المرأة العاملة وهذا قد یكون راجع إلى 

بأنها تصنف ضمن قائمة المرأة التقلیدیة غیر العصریة ،فهي تعاني حیاة ملؤها الروتین شبه 
 ) التجنب(ي هذا األسلوب محصورة في أعمال المنزلیة فقط هذا ما قد یؤدي بها إلى تبن

المادي وهذا ما یجعلها موضع قوة مقارنة بما هي علیه المرأة العاملة كونها أقرب لالستقالل 
اها مستو ولهذا ترى بأن العمل خارج المنزل میزة بالنسبة لها ،بغض النظر عن 

 التعلیمي،ونتیجة لهذا النقص تلجأ إلى التجنب من الموقف الضاغط وخاصة إذا تعرضت
  . لمشكل مادي مثال

أنه في حالة حدث غیر متحكم فیه تصبح ):1984(حیث یرى الزاروس وفولكمان       
ألولى ة ، الن التجنب یعد اإلستراتجیة ااالستراتجیات غیر النشطة كالتجنب مثال أكثر مالئم

في الرد تتمثل في تحویل االنتباه بإبعاده عن مصدر الضغط ، ویمكن أن یتعلق األمر 
شاطات بدیلة ذات تعبیر سلوكي معرفي كالنشاطات ریاضیة  تسمح بالقضاء على الضغط بن

االنفعالي ولهذا فإن هذا النوع من االستراتجیات ،یمكن أن یكون فعاال عندما یكون مرتبطا 
  .بالمواجهة المباشرة مع الحدث الضاغط

ات داللة توجد فروق ذ:"عرض النتائج ومناقشة الفرضیة العامة القائلة بـ -3
  ".إحصائیة في إستخدام إستراتجیات مواجهة الضغوط النفسیة بین المرأة العاملة وغیرالعاملة 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  :عرض النتائج -3-1

  یوضح نتائج الفرضیة العامة ):13(الجدول

 13(التعلیق على نتائج الجدول:(  

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المرأة المتزوجة ) 13(یتضح من الجدول رقم       
حیث .العاملة وغیر العاملة في إستخدام إستراتجیات المواجهة لصالح المرأة غیر العاملة 

حیث بلغ  0.01وهي دالة على وجود فروق عند مستوى الداللة  3.43) =ت(بلغت قیمة 
واالنحراف ) 103.07(المتزوجة غیر العاملة  المتوسط الحسابي للمرأة

واالنحراف المعیاري ) 86.60(،ومتوسط المرأة المتزوجة العاملة )20.32(المعیاري
)16.56.(  

  :مناقشة نتائج الفرضیة العامة -3-2

نتائج الدراسة أن الفرضیة الجزئیة األولى والفرضیة الجزئیة الثانیة محققتین وما  أظهرت    
هناك فروق ذات داللة إحصائیة في استخدام : "أیضا بأن) 13(ج الجدول رقمأوضحته نتائ

 ." استراتجیات مواجهة الضغوط بین المرأة المتزوجة العاملة وغیر العاملة

و ما بینته نتائج الدراسة كانت لصالح المرأة غیر العاملة و هذا قد یرجع إلى أن أدوارها    
مصدر ضاغط قد تستطیع المواجهة والتعامل معه  واضحة نوعا ما ، فعند مواجهتها ألي

وذلك بضبط نوع اإلستراتجیة المناسبة حسب الموقف التي تتعرض له ، مقارنة بالمرأة 

  لبیان اإلحصائي  ا     
  

  العینة

االنحراف   المتوسط  العدد
  المعیاري 

مستوى   )ت(قیمة 
  داللة

المتزوجة المرأة 
  العاملة

  
30  

  
86.60  

  

  
16.56  

  
  
  3.43  

  
  دال عند
0.01   

المرأة المتزوجة 
  غیرالعاملة

  
30  

  
103.07  

  
20.32  

  



 
 

العاملة المتزوجة  تكون مسؤولة عن العدید من األدوار  وهذا ما یؤدي بها إلى زیادة مصادر 
یفرضها أداء كل دور منها  مما الضغوط لدیها مما تزداد المتطلبات و االلتزامات التي 

یجعلها دائما ضمن دائرة االرتباك والشعور بالذنب إتجاه التقصیر ألحد األدوار ویصعب 
  .علیها بعد ذلك التحكم فیها

" باإلضافة إلى أن المرأة غیر العاملة استعملت كال اإلستراتجیتین وهذا ما أشار الیه  
على المشكلة والتركیز على االنفعال غیر  التركیز:أن اإلستراتجیتین ):"1984"(كاري

متعارضین وأن األفراد عادة ما یلجئون إلى خلیط منهما عند مواجهة الضغوط مع سیادة 
فنجد أن اإلستراتجیة أكثر استخداما  ).150،ص2010وفاء مسعود ،(". إستراتجیة على أخرى 

لدى المرأة غیر العاملة هي المتمركزة حول االنفعال بصحة التعبیر المیل أكثر إلى أسلوب 
فنظرا لرؤیتها إلى أن  العمل میزة فهو یصنف ) 12(نحو التجنب وهذا ما یوضحه جدول

اعد المرأة العاملة في المرأة ضمن المرأة الحدیثة أو العصریة ،كما ترى أیضا أن العمل یس
أما بالنسبة لها فهي ترى .تحقیق االستقاللیة  وذلك من خالل حذر زوجها في التعامل معها

  .بأنها  تابعة لزوجها وأنها تعاني دائما من حیاة مقیدة ملؤها إال الروتین 

  :التاليوأخیرا نلخص نتائج العامة للدراسة في الجدول    

  لعامة للدراسةیوضح النتائج ا): 14(جدول  

المرأة المتزوجة       استراتجیات المواجهة          
  العاملة

المرأة المتزوجة  
  غیر   العاملة

  +    إستراتجیة متمركزة حول المشكل
  +    إستراتجیة متمركزة حول اإلنفعال      

  

 تدل على وجود فروق بین العینتین: + مالحظة 

 

 



 
 

  الخاتمة

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات النفسیة حیث عالجت موضوع إستراتجیات       
المواجهة ، وهذه األخیرة لها أهمیة لضرورتها القصوى في عالمنا الیوم بالنسبة لألفراد الذین 
یواجهون بشكل متزاید لمواقف الضاغطة حیث صارت الضغوط أمرا حتمیا في حیاة الفرد 

عاملة أو غیر عاملة حیث نجد في تعرضها للضغوط تختلف وباألخص المرأة سواء كانت 
درجة تأثرها واالستجابة لها من امرأة ألخرى تبعا لنمط شخصیتها وتكوینها ونوع البیئة 

  .والوسط االجتماعي الذي تنتمي إلیه وهذا مایؤثر في تحدید نوعیة اإلستراتجیة التي تتبناها
استراتجیات مواجهة الضغوط فروق في استخدام وجود :فقد تم المتوصل في هذه الدراسة إلي

ستراتجیة المتمركزة حول ة المتزوجة العاملة وغیر العاملة في كل من اإلالنفسیة بین المرأ
ستراتجیة المتمركزة حول االنفعال،و  المشكل ٕ ومن خالل ما  .لصالح المرأة غیر العاملة ا

اح بعض الدراسات حول موضوع  أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج دفعني فضولي إلى اقتر 
إستراتجیات مواجهة الضغوط في مجال علم النفس المرأة حیث تعتبر هذه األخیرة هي 

فمثال دراسة استراتجیات مواجهة الضغوط النفسیة لدى المرأة . شریحة أساسیة في المجتمع
  .المطلقة وغیر المطلقة 

زوجات العامالت وغیر المتزوجات استراتجیات مواجهة الضغوط النفسیة لدى الطالبات المت
  . العامالت

بإعتبارنا في المجال النفسي االجتماعي تبقى النتائج  محصورة في الدراسة :وأخیرا نذكر 
  .الحالیة

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  : المراجع المصادر و قائمة

  :المصادر

  222االیةالقرأن الكریم ،سورة البقرة،-1

  :المعاجم

، مؤسسة الكویت للتقدم معجم مصطلحات الطب النفسي ): ب ت( لطفي الشربیني-2
  .ب ط  ،العلمي

  :الكتب

 ،)دراسة میدانیة(التكیف مع الضغوط النفسیة  ):2010(أحمد عبد المطیع الشخانبة -3
  .دار حامد ،األردن

 سلسلة ابن مهاراتك  وتدرب على كیفیة التعامل مع إدارة): 2008(أحمد ماهر  -4
  ).مصر(ب ط ،اإلسكندریة ، الدار الجامعة ، العمل ضغوط

دار النهضة ، سیكولوجیة المرأة): 2010(أحمد محمد عبد الخالق ،مایسة أحمد النیال-5
  .العربیة ،لبنان  

التعامل مع الضغوط ): 2009(أحمد نایل عبد العزیز ،أحمد عبد اللطیف أبو سعد -6
  ) .األردن(عمان ، دار الشروق، النفسیة

، المساندة اإلجتماعیة وأحداث الحیاة الضاغطة):2009(ابتسام محمود محمد سلطان  -7
  ) .االردن(دار الصفاء ،عمان

دار الهدى ، منهجیة العلوم االجتماعیة):2004(بلقاسم سالطنیة ،حسان الجیالن-8
  .للطباعة،الجزائر 

  .،دار أسامة ،األردن ،  الصحة النفسیة): 2009(جمال أبو دلو  -9

،دار  ،النظریات الحدیثة في تفسیر األمراض النفسیة ): 2001(جمعة سید یوسف  -10
  .ب ط، مصر  العربي ،



 
 

،  دراسات في الصحة النفسیة،):2001(حسین علي قاید ،محمد السید أبو النیل-11
  .ب ط، االسكندریة   ،المكتب الجامعي الحدیث،

،مكتبة زهراء  وأسالیب مواجهتهاضغوط الحیاة  ):2006(حسین محمد عبد المعطي -12
  .الشرق ،مصر

  .، منشأة المعارف ،مصر الجریمة والمجرم في الواقع الكوني): 1996(رمسیس بهنام -13

  ،مكتبة النهضة العربیة  الشخصیة السویة والمضطربة،)1998(زینب محمود شقیر -14

  .،مصر3ط للنشر و التوزیع ،

التوافق النفسي واالضطرابات السلوكیة أساسیات ) :2008(صالح حسین الداهري-15
  .دار الصفاء، عمان ، واالنفعالیة

إستراتجیات إدارة الضغوط ):2006(طه عبد العظیم حسین ،سالمة عبد العظیم حسین -16
  .،االردن دار الفكر،  التربویة و النفسیة

اإلدارة اإلستراتجیة لمواجهة القرن الحادي و ):1999(عبد الحمید عبد الفتاح المغربي-17
  .،مجموعة النیل،مصر العشرین 

،دار  الضغوط المهنیة وعالقتها بالصحة النفسیة):2008(عمر مصطفى النعاس -18
  .الفكر العربي للطباعة للنشر والتوزیع ،لبنان 

نهضة العربیة ، دار السیكولوجیة المرأة العاملة):1983(كاملیا ابراهیم عبد القادر  -19
  .للطباعة والنشر،ب ط ،لبنان

الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة ):2008(ماجدة بهاء الدین السید عبید -20
  .دار الصفاء ،األردن،النفسیة

،مؤسسة الخورس الدولیة للنشر  الضغط والقلق اإلداري) :2005(محمد الصبر وافي-21
  .والتوزیع ،مصر



 
 

منهجیة البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبیقات ) :1999(محمد عبیدات وآخرون -22
  .،دار وائل للطباعة والنشر ،األردن  2ط،

،دار علم النفس الفارقي،1986محمود السید أبو النیل ،انشراح محمد الدسوقي -23
  . النهضة العربیة للطباعة والنشر،لبنان 

 ر وخصائص الحدیثةالعائلة الجزائریة التطو ):1984(مصطفى بوتفنوشت  -24
  .،دارالحداثة،الجزائر

  ،) مدخل إلى سیكولوجیة االنسان المقهور(التخلف االجتماعي):2001(مصطفى حجازي -25

  .،المغربالمركز الثقافي العربي

  . دار وائل،األردن، مقدمة في علم  النفس الصحة):2010(مفتاح محمد عبد العزیز -26

مناهج علم النفس وعلوم (تعلیمیة البحث العلمي) :ب س ( موراد مرداسي وآخرون  -27
  .،دار المناهج ،الجزائر)التربیة

واالضطرابات  الضغوط النفسیة):2008(ولید السید أحمد خلیفة ،مراد علي عیسى سعد -28
  .،دار الصفاء، األردن السلوكیة واالنفعالیة

  :الرسائل الجامعیة

 دراسة مقارنة للتوافق النفسي):2011-2010(الكحلوت ة أماني حمدي شحاد-29
 ، منشورة غیر ماجستیر مكملة لنیل شھادة  رسالة، االجتماعي لدى العامالت وغیرا لعامالت

  .قسم علم النفس ،جامعة غزة 

- 2004( االكتئاب واستراتجیات المواجهة عند األبناء ذوي الولدینبوكنوش عائشة،-30
،قسم علم النفس ،جامعة  ، منشورة غیر ماجستیر مكملة لنیل شھادة  رسالة): 2005
  .الجزائر

 مصادر الضغط النفسي واستراتجیات المواجهة لدى):20010-2009(ساعد شقیق- 31
  .الجزائر -،جامعة بسكرة منشورة غیر ماجستیر مكملة لنیل شھادة  رسالة،المراهقین



 
 

 المدرك التحكم و التفكیر باختالل عالقتھ و االكتئاب):2006- 2005( عبد العزیز حدار ،-32
 علم قسم ، منشورة غیر ماجستیر مكملة لنیل شھادة  رسالة ، المعرفي االتجاه منظور من

  .الجزائر جامعة ، النفس
 الحیاة أحداث مواجهة بأسالیب وعالقتها األنا قوة): 2012(فاطمة علي علي أبوشامة -33

 منشورة غیر ماجستیر مكملة لنیل شھادة  رسالة، العاملة وغیر العاملة المرأة لدى الضاغطة
  .بنھا  جامعة ، النفس علم قسم ،

ستراتجیات المواجهة لدى ):2010-2009(مسعود وفاء - 34 ٕ مصادر الضغط المهني وا
 -قسم علم النفس،بسكرة، منشورة غیر ماجستیر مكملة لنیل شھادة  رسالة ،األستاذالجامعي

  .الجزائر
 مواجهة الضغوط لدى طلبة المرحلتین اإلعدادیةأسالیب ):2002(منى محمود - 35

 غیر ماجستیر مكملة لنیل شھادة  رسالة ، دراسة مقارنة بین الریف والحضر والثانویة
  .الجزائر -قسم علم النفس، جامعة بسكرة، منشورة

ستراتجیات التعامل مع الضغوط النفسیة لدى طلبة جامعة ا):2003( انادر فھمي الزیود-36
  .،قطر ،جامعة قطر،أطروحة مكملة لنیل شھادة الدكتوراه وعالقتھا ببعض المتغیراتقطر 

مواجھة الضغوط لدى عینة من الطالبات  أسالیب):2001(نورة إبراھیم سلیمان  -37
 غیر ماجستیر مكملة لنیل شھادة  رسالة المتفوقات وغیر المتفوقات بالمرحلة الجامعیة،

  .قطر  قسم علم النفس، جامعة، منشورة

  :المواقع االلكترونیة

38-http://annabaa ,org/rba55/asaleh .htm النبأ أسالیب التعامل مع الضغوط مجلة  03-
01-2013/12 :05 

   39- http://www.psychomotricite.com/ffp/evo-pdfdallana39/pdf 

23-12-2012 /21 :30 

 40-(http://ken.anaohline.com /users.Nagy.daoud/post).                                      
   2013 -13 -21 /15:30 

41-http://www.acofps.com/vb/archive/index.php/t-20280.html            
 30: 2013/19-03-22اكادیمیة علم النفسمناھج البحث العلمي الدكتورة مزوز بركو
 



 
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



 
 

  :قائمة المالحق

  البیانات الخاصة بالمرأة العاملة ):01(ملحقلا - 

 غیرا لعاملةالبیانات الخاصة بالمرأة  : )02(الملحق- 

  "لفنستاین"مقیاس إدراك الضغط النفسي   ):03(الملحق - 

  تصحیح مقیاس إدراك الضغط النفسي لیفنستاین): 04(الملحق- 

  یوضح درجات إدراك مؤشر الضغط النفسي لعینة الدراسة):05(الملحق - 

 یوضح تعلیمة مقیاس إستراتجیات المواجهة الضغوط النفسیة ):06(الملحق- 

 )1984"(لالزاروس وفولكمان"إلستراتجیات المواجهة  األصليمقیاس   ):07(الملحق- 

  "لالزاروس وفولكمان"إلستراتجیات المواجهة  المعدلمقیاس  ):08( الملحق- 

  

  

  

  

  

  

        



 
 

  البیانات الخاصة بالمرأة العاملة):01(الملحق        

  

  :االسم

  :السن

  :المستوى التعلیمي

  :المستوى االقتصادي

  :مهنة مدة 

  :ساعات العملعدد 

  :مدة الزواج

:                                       ثاإلناددع:                            عدد  ذ كور :             عدد األوالد

  :نواة:                                  ممتدة :            تنتمي ألسرة  

  :التعلیمة  

في الخانة التي تصف أكثر ما ینطبق )  ×(یة ضع عالمة لكل عبارة من العبارات التال
  .علیك عموما وذلك خالل السنة أو السنتین الماضیتین 

أجیبي بسرعة دون أن تزعجي نفسك بمراجعة إجابتك وأحرصي على وصف مسار حیاتك 
  . خالل هذه المدة

            

  

 



 
 

  البیانات الخاصة بالمرأة  غیر العاملة ):02(الملحق

  :االسم

  :السن

  :المستوى التعلیمي

  :المستوى االقتصادي

  :أومهنة معینة/هوایة 

  :مدة الزواج

                                       ثاإلناددع:                            عدد  ذ كور :             عدد األوالد

  :نواة            :                      ممتدة :            تنتمي ألسرة  

  :التعلیمة

في الخانة التي تصف أكثر ما ینطبق   )×( لكل عبارة من العبارات التالیة ضع عالمة
  .علیك عموما وذلك خالل السنة أو السنتین الماضیتین 

أجیبي بسرعة دون أن تزعجین نفسك بمراجعة إجابتك وأحرصي على وصف مسار حیاتك 
  .خالل هذه المدة 

  

             
  
  
  
  



 
 

  "لفنستاین" مقیاس إدراك الضغط النفسي):03(الملحق
تقریبا  أحیانا كثیرا ادةع

 جدا
  الرقم لبنودا

 1 بالراحة تشعر    
 2 بوجود متطلبات لدیك تشعر    
 3 ضیق الخلق أنت سریع الغضب أو    
 4 بها لدیك أشیاء كثیرة للقیام     
 5 تشعر بالوحدة أو العزلة    
 6 نفسك في مواقف صراعیةتجد     
 7 تشعر بأنك تقوم بأشیاء تحبها فعال    
 8 تشعر بالتعب    
دارة األمور لبلوغ اتخاف من عدم استطاعتك     

 أهدافك 
9 

 10 تشعر بالهدوء     
 11 لدیك عدة قرارات التخاذها    
 12 تشعر باإلحباط    
 13 أنت ملئ الحیویة    
 14 تشعر بالتوتر    
 15 تبدو مشاكلك أنها ستتراكم    
 16 تشعر بأنك في عجلة من أمرك    
 17 شعر باألمن والحمایة    
 18 لدیك عدة مخاوف    
 19 أنت تحت ضغط مقارنة باألشخاص اآلخرین    
 20 تشعر بفقدان العزیمة    
 21 تمتع نفسك    
 22 أنت خائف من المستقبل    



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 23  تریدهاتشعر بأنك قمت بأشیاء ملزما بها ولیس ألنك     
 24 تشعر بأنك وضع انتقاد وحكم    
 25 أنت شخص خال من الهموم     
 26 تشعر باإلنهاك أو تعب فكري    
 27 لدیك صعوبة لالسترخاء    
 28 تشعر بعبء المسؤولیة    
 29 لدیك وقت الكافي لنفسك    
 30 ضغط ممیتتشعر أنك تحت     



 
 

 "levenstein" " لیفنیستاین" تصحیح مقیاس إدراك مؤشر الضغط النفسي):04(ملحق 

     

  :یحتوي المقیاس على البنود  

- 18-19-20-22-23- 24-26-27-28-30: (تتمثل في العبارت التالیةالمباشرة  -
16-15-14-12-11-9-8-6-5-4-3-2.(  

  ).1-7-10-13-17-21-25-29: (وتتمثل في العبارات غیر المباشرة-

  )عادة(إلى الیسار ) تقریبا أبدا(من الیمین  4إلى 1و تنقط هذه العبارات من

إلى ) تقریبا أبدا(من الیمین  1إلى -4أما في البنود غیر المباشرة تنقط بصفة معكوسة من 
  )عادة(الیسار 

 كمایلي 4إلى 1منأربعة درجات :وفقا لــــ تنقط بنود االختبار:  
  1(نقطة –تقریبا أبدا(  
 2(نقطتین-أحیانا(  
 3(ثالث نقاط -كثیرا(  
 4(أربع نقاط  -عادة(  

ویتغیر التنقیط حسب نوع البنود المباشرة أو غیر المباشرة ،وتحسب قیمة مؤشر الضغط  
بجمع كل النقاط المتحصل علیها في االختبار ،وتتراوح الدرجة الكلیة بعد حساب مؤشرات 

  )120إلى 60ومن  60إلى30(دراك الضغط من إ

  .أدنى مستوى ممكن للضغط : 30إلى60وتدل الدرجة من

  .أعلى مستوى ممكن للضغط : 120إلى60وتدل الدرجة من

  

  

  



 
 

  یوضح درجات إدراك مؤشر الضغط النفسي لعینة الدراسة): 05(الملحق

  غیر العاملةدرجة المرأة المتزوجة   درجة المرأة المتزوجة العاملة   االفراد
1  87  75  
2  66  93  
3  83  67  
4  84  68  
5  78  61  
6  69  73  
7  68  72  
8  87  74  
9  69  66  

10  77  82  
11  71  74  
12  70  77  
13  71  81  
14  75  68  
15  83  67  
16  74  79  
17  72  79  
18  66  77  
19  85  85  
20  80  91  
21  82  78  
22  79  72  
23  87  73  
24  75  82  



 
 

25  79  82  
26  82  82  
27  86  77  
28  62  64  
29  85  80  
30  68  78  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  یوضح تعلیمة مقیاس إستراتجیات المواجهة الضغوط النفسیة  ):06(الملحق      

  

  :التعلیمة

ك مجموعة من العبارات یتضح فیها تصرفات الناس عندما یتعرضون لمشكالت یلد
  .ویشعرون إزاءها بضغوط مؤلمة 

  انطباق العبارات التالیة علیك عند مواجهتك لموقف ضاغط ؟فما مدى - 

  :تحت واحدة من االختیارات التالیة) x(لعبارة جیدا ثم أجبي عنها بوضع العالمة  ااقرئي - 

   .تنطبق تماما ،تنطبق أحیانا ،ال تنطبق تماما

  :مثال 

  التنطبق تماما  تنطبق أحیانا  تنطبق تماما  العبارة  الرقم
    ×         بالتفاؤلأشعر دوما   1
  

 

  

  

  

  

  

  



 
 

  )1984(مقیاس األصلي لالزاروس وفو لكمان):07(الملحق              

 كثیرا
 جدا

 إلى حد ما كثیرا
 

 إطالقا
 

  درجة استعمالها
  

  طرق المستعملة في مواجهة المشاكل

 التالیة الخطوة في الحقا سأفعله ما على فقط ركزت1-    
 .أكثر لفهمها المشكلة تحلیل حاولت2-    
 كثیرا أفكر ال حتى بدیل نشاط أو بعمل نفسي شغلت3-    
   علي فما علیه و األمور بتغییر كفیل الوقت بأن شعرت 4-    

  االنتظار
 .الوضعیة من لالستفادة وسط حل عن بحثت أو ناقشت -5    
على  بشيء قمت لكنني و ، یصلح أنه أعتقد أكن لم بشيء قمت - 6    

 األقل
 .رأیه تغییر بغیة المسؤول الشخص إقناع حاولت -7    
 الوضعیة على أكثر ألتعرف شخصا كلمت -8    
 .وبختها أو نفسي انتقدت -9    
  موضع بحث ما نوعا تركتها لكنني و األمور أستعجل أن حاولت-10    
 معجزة تحدث أن تمنیت -11    
 سیئا حظي كان األحیان بعض في ، القدر سایرت -12    
 یحدث لم شیئا كأن و تصرفت -13    
 لنفسي بمشاعري أحتفظ أن حاولت -14    
 أن حاولت و للمشكلة)للنظر ملفت(المستقطب الجانب إلى نظرت-15    

 .لألشیاء اإلیجابي الجانب أرى
 العادة من أزید تمنیت -16    
 المشكلة في المتسبب) لألشخاص ( لشخص غضبي أظهرت -17    
 ما شخص تفهم و عطف قبلت -18    
 .بالراحة الشعور في ساعدتني أشیاء عن نفسي كلمت -19    



 
 

 إبداعي بشيء القیام ألهمت-20    
 شيء كل نسیان حاولت-21    
 مختص مساعدة على تحصلت-22    
 إیجابي بشكل تطورت أو تغیرت -23    

 شيء بأي یقوم أن قبل یحدث قد ما ألرى انتظرت-24    
 نفسي الستدراك ما بشيء قمت أو اعتذرت-25    
 اتبعته و عملي مخطط وضعت -26    
 أریده كنت الذي الشيء غیر آخر إیجابي بشيء قبلت-27    
 بأخرى أو بطریقة مشاعري أظهرت-28    
 المشكل في المتسبب أني أدركت-29    
 فیها به دخلت دخلت مما أحسن بشكل المشكلة من خرجت-30    
 المشكلة اتجاه ملموس شيء فعل بإمكانه شخصا كلمت-31    
 عطلة آخذ أن أو أرتاح أن حاولت و ، لبرهة المشكلة ابتعدت-32    
 التدخین ، الشرب ، األكل طریق عن بتحسن أشعر أن حاولت -33    

   .الخ....األدویة ، تعاطي المخدرات،
 جدا خطیر شيء أو كبیرة بمجازفة قمت -34    
 السابق اندفاعي أتبع أو بتهور أتصرف أال حاولت-35    
 جدیدا إیمانا وجدت-36    
 بصالبتي احتفظت و اعتزازي على أبقیت-37    
 الحیاة في مهم هو ما جدید من اكتشفت-38    
 األفضل إلى األمور تنقلب أن بغرض أمر غیرت-39    
 عموما الناس مع التواجد تجنبت -40    
 كثیرا فیها التفكیر رفضت علي تطغى المشكلة أترك لم -41    
 أحترمه صدیق أو قریب شخص من النصح طلبت -42    
 سیئة األمور كانت أن یعلمون اآلخرین أترك لم -43    
جدیا  أكون أن رفضت و ، الوضعیة على األضواء سلطت-44    



 
 

 

 بخصوصها
 أحاسیسي طبیعة عن شخصا كلمت-45    
 .أریده كنت ما أجل من مكاني في ثبت-46    
 المشكلة حول الناس من غیري لمت -47    
 مماثلة وضعیة في كنت إذا السابقة تجاربي من استفدت-48    
 األمور لتحریك جهدي فضاعفت ، عمله یجب ما عرفت-49    
 .وقع ذلك أن االعتقاد رفضت-50    
 تتحسن سوف األمور أن نفسي تعهدت-51    
 للمشكلة حلول بمجموعة خرجت-52    
 المشكلة قبلت فقد شيء أي فعل من أتمكن لم طالما-53    
 أخرى أمور مع كثیرا تتداخل ال حتى مشاعري أبعد أن حاولت-54    
 به شعرت ما أو حدث ما تغییر باستطاعتي لو تمنیت-55    
 نفسي في أشیاء غیرت-56    
 .فیه كنت الذي من أحسن وضعا أو وقتا تخیلت أو حلمت-57    
 .تنتهي الوضعیة أن لو تمنیت -58    
 األمور انقالب إمكانیة حول التمنیات و للخیال لجأت -59    
 اهللا إلى تضرعت-60    
 لألسوأ نفسي حضرت-61    
 .به أقوم أو أقول أن یمكنني ما إلى تفكیري شرد-62    
ثم  ، الوضعیة بهذه یتعامل أن أقدره لشخص یمكن كیف فكرت-63    

 .نموذجا ذلك اتخذت
 آخر شخص نظر وجهة من األشیاء أرى أن  حاولت-64    
 تسوء أن لألشیاء یمكن حد أي إلى نفسي ذكرت-65    
 تمرنت أو عدوت-66    
 )أوصف  سمحت لو (ذكر سبق ما جمیع عن تماما مختلفا شیئا جربت-67    


