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  :عرفانشكر و 

  .هللا رب العالمین الشكر أوال وآخرا

   .الحمد هللا الذي سهل لي طریق إلى العلم وشملني بفواضل نعمه

   ة ه الدراسوقف الى جانبي طول سنوات هذ يالذ يستاذأإلى أتقدم بالشكر الجزیل     

 ،وتوجیهاته هتاعلي بإرشاد یبخلبكل مسؤولیة ولم المشرف على عملي هذا " جوادي یوسف"

  .آمین ..وأسأل اهللا أن یكون كل ما قدمه في میزان حسناتهوقد أثراني بعلمه و فكره، 

لكل ووفاءا وٕامتنانا بالفضل ألهل الفضل، وٕاعترافا ألهل الجمیل أتقدم بالشكر الجزیل     

و جابر و  أوزلیفي ناجي و رابحي إسماعیل" ةتذامن أثراني بعلمه وفكره، وأخص بالذكر األس

 ..اهللا خیر الجزاء مهفجزا ،"بومعراف نسیمةو و رحیم و میراد حنان و حلیلو نبیل  شرفیة

  .آمین

" وعرفانا بالجمیل أتقدم بشكر أفراد أسرتي التي لكل فرد منها شكره الخاص فكل الفخر   

" وكل الحب  ..یصل بالهمة إلى القمةبعصامیته التي علمتني أن اإلصرار والتحدي " أبي

وأشدد أزري      ..وروته لي صبرا وتحمال وثقة بيالتي زرعت هذا الحلم بداخلي سنوات " أمي

ریمة وصوریة و  :نوال و عبلة وأخواتي البنات :ات اخوتيوزوج ""لزهر وكمال :تيبأخو " 

خاصة زوجها سلیم و الى خالتي العزیزة أفرن ملیكة و أوالدها و  وردة والى جمیع أطفالهم

 ى حبیب و خالي حمد أفرن بسبوسةسهر معي اللیالي من أجل هذه الدراسة والسلمون الذي 

  .آمین ..عون نجاحي، جمعني اهللا بهم في مستقر رحمته "

خاصة و خاصة وخاصة الى برني سیف الدین الذي وقف الى جانبي  وأقدم مع شكري   

حواسي عبد  :ى أخي الذي لم تلده أميالو  ي،في هذه السنوات و أعطى لي الدعم المعنو 

الذي اعطى لي الدعم المادي و المعنوي و الذي وقف معي في جمیع صداقة وش  الناصر

ولصدیقاتي الذین وقفو معي وقفة رجل  . رحال حمادةو  والى أخي على سعیدي المراحل

.. بوجههن الباسمة ومحیاهن البشرلتشجیعهن لي  ..لمسة وفاءب نسیمة و سهیلة  :واحد

  .أمین..ویرضها وفقهن اهللا لما یحبه 



  .الذي لم یبخل لي بدعمه ليو ى ابن عمي أفرن حسین وال

بارة و خاصة عماد الذي  و دیدو و حمزة الرتستمینو و شریف  :ى أصدقاء الدراسةو ال

  .التي كنت أواجه صعوبة فیها االقتصادكلیة التسییر و دعمني بالمراجع من 

  ورمیسة وسمیة وهاجر  ومسعودة سمرا و لمیاء :الى صدیقاتي بالدراسة كذلكأقدم شكري  و

مي أو مشورة والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة ومد ید العون بمرجع عل

فال حرمه اهللا ..بالتوفیق والسداد في ظهر الغیبوأمتن لكل من دعا لي  ..صائبة أو رأي قیم

    أمین ..األجر

   



 :ملخص الدراسة

لقد تناولت هذه الدراسة إستراتيجيات مواجهة الضغوط المهنية لدى مستخدمي إدارة 
الغابات، وكان الهدف من الدراسة الكشف عن المؤشر العام لمضغط المهني لدى عينة 

 .البحث، والتعرف عمى أكثر اإلستراتيجيات المواجهة إستخداما لدى أفراد العينة

خترنا    وتم اإلعتماد عمى المنهج الوصفي التحميمي المناسب لطبيعة الموضوع وا 
من  (٪37،16)فردا يمثمون بنسبة  (55)عينة الدراسة بطريقة عشوائية وكان عددها 

عتمدت هذه الدراسة عمى أداة تمثمت في مقياس (148)المجتمع األصمي المكون من  ، وا 
إستراتجيات المواجهة، ولقد تمت معالجة المعمومات والبيانات بواسطة الطالب، وأفضت 

 :النتائج المتوصل إليها ما يمي

 :تعدد إستراتيجيات المواجهة المستخدمة لدى أفراد وكان ترتيبها كمايمي

إستخدام أفراد  العينة إلستراتيجيات المواجهة المتمركزة حول المشكمة، ثم إستخدام 
إستراتيجيات المواجهة المتمركزة حول المساندة اإلجتماعية، وجاءت أخيرا إستخدام 

 .إستراتيجيات المواجهة حول اإلنفعال
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 مقدمة
 

 إستراتيجيات مواجهة الضغوط المهنية لدى مستخدمي إدارة الغابات أ
 

: مقدمة

تعتبر الضغوط شأنيا شأن معظم الظواىر الحياتية، موجودة في كل المجاالت، لقد 

صبح الفرد يواجو ألوان شتى من الضغوط في بيئات مختمفة وعمى جميع المستويات أ

. جتماعيًا و ثقافيًا و تربويًا حتى أصبح يطمق ىذا العصر بعصر الضغوطإقتصاديًا و إ

ة من يوقد تأتي الضغوط من مصادر داخمية نابعة من داخل الفرد أو مصادر خارج

البيئة المحيطة، ويقوم األفراد في سبيل التوافق مع البيئة والتعامل مع الضغوط و التقميل من 

آثارىا بسمسمة من االستراتيجيات واألساليب المعرفية والسموكية المختمفة، بعضيا يركز عمى 

عادة تقييم الموقف الضاغط بصورة إالتعامل مع مصدر الضغط أو المشكمة و تغييرىا أو 

. إجابيو، و بعضيا اآلخر يستيدف خفض اآلثار اإلنفعالية المرتبطة بالمواقف الضاغطة

لى شيوع موضوع الضغوط ترجع في مجمميا بالدرجة إدت أن األسباب الرئيسية التي إ

االولى وعي المتخصصين  في مجال عمم النفس و التنظيم االداري كما يترتب عمى ىذه 

الضغوط من نتائج سمبية عمى الفرد و المنظمة عمى حد سواء تعوق الطرفين في تحقيق 

. األىداف المرجوة منيا

و عمى الرغم من اإلىتمام الذي أولتو البحوث والدراسات العممية في اإللمام بموضوع 

ال أن كيفيات التعامل معيا بغية التوافق والتكيف ومعايشة كافة ظروف البيئة إالضغوط 

لى التطبيق المثالي بيدف إالمحيطة ال تزال مشكمة الجوانب النظرية في البحث العممي تفتقر 

. تحقيق الموائمة بكافة مستوياتيا



 مقدمة
 

 إستراتيجيات مواجهة الضغوط المهنية لدى مستخدمي إدارة الغابات ب
 

عتمادًا إستخدامًا وإلذلك تعتبر ىذه الدراسة محاولة لمكشف عن أكثر اإلستراتيجيات 

: عمى ما جاء في البحث المقسم الى خمسة فصول ىي

 لى جانب تحديد إشكالية الدراسة بتساؤالتيا و فرضياتيا، إتم فيو طرح : الفصل األول

 .مفاىيم الدراسة، أىدافيا و أىميتيا، و البحوث و الدراسات السابقة

 جاء فييا تحديد مفيوم الضغوط المينية و تم فيو التطرق الى مراحل :الفصل الثاني

الضغط الميني و عناصر الضغوط المينية،انواع الضغوط المينية ثم الى أسباب الضغوط 

 ,المينية و النتائج المترتبة عمى الضغط

 و تم فيو تعريف كمى من المواجية و استراتجية المواجية و التطرق : الفصل الثالث

 الى مداخل النظرية لممواجية وتصنيفيا،والعوامل المؤثرة في تحديد استراتيجيات المواجية 

  ات ووفيو تناولت المنيج المتبع في الدراسة والمجتمع األصمي و األد: الفصل الرابع

 المستخدمة في جمع البيانات والطرائق اإلحصائية في تحميل البيانات 

  ىا تساؤالتاإلجابة عنالفصل الخامس وتم فيو عرض وتحميل وتفسير نتائج من خالل 

.  نتائجيا ومناقشتيا لىوفرضياتيا وبالتالي الوقوف ع



 

 

 

 الفصل األول : اإلطار العام للدراسة

 الدراسة ةياشكال 
 الفرضيــــــات الدراسة 
 ـــــدراسةــأهميـــــة الـــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــةـأهداف الدراســــــــــــــــــــ 
 دوافع اختيار الموضوع 
 التعريف اإلجرائي للمصطلحات الدراسة 
  ــــــــــــــةــــالسابقــــــــالدراسات 
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:  إشكالية الدراسة-1

تحتل المؤسسات أىمية كبرى في حياة المجتمعات المعاصرة حيث أنيا أخذت في 

السيطرة عمى معظم نشاطات المجتمع و فعاليتو و بالتالي تحولت النظرة لمؤسسات إلى 

، ومن ىذا المنطمق نجد أن اإلنسان و داخل ىذا الكيان إجتماعيةكونيا طاقة إنسانية حيوية و

     تعتريو الكثير من المواقف و الظروف المحيطة بو ،فوق طاقتو الفسيولوجية و النفسية 

     وخارج نطاق خبرتو و ميارتو في العمل بحيث يكون غير قادر غمى التعايش  والذىنية،

المتعمقة بعممو و معالجتيا كميا أو جزئيا و إستمرار التعرض  (المختمفة)والتكيف مع الجوانب 

ليذه الظروف والمواقف بصورة متككرة شأنيا إحداث ضغط لدى الفرد العامل و تعتبر 

حيث يتولد عنيا المطالبة بأشياء ال  ضغوط العمل من أبرز التحديات التي تواجو العامل،

يستطيع العامل تحقيق االستجابة التمقائية ليا مما تظير لديو العديد من المظاىر كاإلرىاق 

. و اإلجياد و القمق و مشاعر اإلحباط و الغضب واإلكتئاب 

 بين العامل و بيئة االنسجامكما تعتبر ضغوط العمل ىي الحالة التي تنتج عن ضعف 

 الوظيفة جزءا  ،و تبقىبياالعمل التي تفرض عميو متطمبات متزايدة تفوق قدرتو عمى القيام 

أساسيا من حياة العاممين و مصدر سعادة و شقاء لكن حيث أنو توجد بعض األعمال التي 

تولد لدييم الرضا و تحقيق الذات و عمى عكس ذلك توجد أعمال أخرى تفرض غمييم 

 .واجبات كثيرة تفوق قدراتيم 
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وعدم وضوح  و يعزى قدر كبير من ىذه الضغوط إلى عدم مالئمة بيئة العمل المادية،

شرافية غير فعالة وضعف تماسك الجماعة وعدم التقدير و  ستخدام أنماط قيادية وا  األىداف وا 

 .غموض الميام واألدوار والشعور بعدم اإلستقرار في العمل

من جية أخرى فإن طبيعة األعمال واإلنجازات التي يقوم بيا األفراد تتم ضمن وحدات 

تنظيمية، يتفاعل من خالليا األفراد مع بعضيم البعض وأداء وظائف محددة و ذلك لتحقيق 

أىداف مشتركة في جو تسوده العالقات اإلنسانية و التي تعتمد عمى تعمم حاجات الفرد و 

الجماعات و بالتالي تسعى من خالل ذلك إلى إشباع تمك الحاجات الفردية في ضوء 

فالعالقات اإلنسانية تركز عمى العنصر البشري أكثر من التركيز عمى  األىداف العامة،

الجوانب المادية كما تعمل عمى إثارة الدوافع الفردية بيدف اإلنتاج و التنظيم في جو يسوده 

التفاىم و الثقة المتبادلة حيث أن رضا العمال و إرتياحيم في أعماليم إنما ىو نتيجة لمشعور 

. بالتقدير واإلنتماء

وىذا ما تطمح إليو الدراسة الحالية وذلك من خالل البحث عن مصادر الضغوط التي 

يتعرض ليا مستخدمي إدارة الغابات، ومن ثم البحث عن اإلستراتيجية التي يستخدميا 

 :لمتخفيف من عبء العمل لديو وذلك من خالل اإلجابة عمى التساؤالت التالية

ما ىي أكثر إستراتيجيات المواجية إستخداما من طرف أفراد العينة؟  /1

ما ترتيب إستراتيجيات مواجية الضغوط المينية لدى مستخدمي إدارة الغابات بوالية / 2
 بسكرة؟ 
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 :فرضيات الدراسة-2

تعتبر إستراتيجية المواجية المتمركزة حول المشكمة ىي األكثر إستراتيجية إستخدامًا من / 1
 .طرف مستخدمي إدارة الغابات لوالية بسكرة

ترتب إسترتيجيات المواجية من طرف مستخدمي إدارة الغابات لوالية بسكرة حسب ما / 2
 :يمي 

 . إستراتيجيات المواجية حول المشكمة-1

 . إستراتيجيات المواجية حول المساندة اإلجتماعية-2

 .إستراتيجيات المواجية حول اإلنفعال-3
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 : أهمية الدراسة-3

يعد موضوع الضغط الميني موضوع العصر خاصة لدى فئة ميمة وىي مستخدمي 

إدارة الغابات والتي تعتبر عينة الدراسة، والتي لم تحظ بالقدر الكافي من الدراسات في حدود 

. خاصة عمى المستوى المحمي ،الب الباحثإطالع الط

إذا كانت العديد من الدراسات قد تناولت موضوع الضغوط النفسية والمينية لدى فئات 

مختمفة من المجتمع فإن الدراسة الحالية تركز عمى التعرف عمى أىم مصادر المولدة 

لمضغط ومدى تأثيرىا عمى توازنيم الشخصي واإلجتماعي كذلك عمى األداء والبحث عن 

 التي يمجؤون إلييا لمتخفيف من األثار السمبية لتمك الضغوط والسيما في ىامةإستراتيجيات 

 . ىي مستخدمي قطاع الغابات لوالية بسكرةقطاع ىام و لدى فئة أىم

رشادية ألفراد العينة في إإمكانية  ستفادة من نتائج الدراسة في إعداد برامج تدريبية وا 

 .كيفية التعامل مع الضغوط و األساليب العممية لمتغمب عمييا

: أهداف الدراسة-4

 :تيدف دراستنا ىذه إلى    

 .معرفة اإلستراتيجيات المستخدمة لدى أفراد عينة البحث في مواجية الضغوط المينية- 

التعرف عمى مدى تأثير إستراتيجية المواجية حول المشكمة في مواجية الضغوط - 

 .المينية
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التعرف حول إستراتجية المواجية حول المساندة االجتماعية في مواجية الضغوط - 

 .المينية

 .التعرف عمى مدى تأثير إستراتيجية المواجية في مواجية الضغوط المينية- 

: دوافع إختيار الموضوع- 5

 :إّن الداعي وراء إختيارنا لدراسة الموضوع دون غيره جممة من الدوافع أىميا ما يمي 

الدراسات التي تناولت موضوع ضغوط المينية تناولتو من الجانب النفسي و رغبتنا في - 

 .ضمن محيط إجتماعي . كونو يمس المورد البشريالميني تناول ىذا الموضوع من جانب 

تركيز الدراسات والبحوث السابقة عمى مصادر ضغوط العمل، ولذا جاءت دراستنا لتسمط - 

 .الضوء عمى آثار ىذه الضغوط عمى جانب ميم و ىو إستراتيجية مواجية الضغوط المينية

 :التعريف االجرائي لمصطمحات الدراسة-6

 :إستراتيجية المواجهة/6-1

ىي مجموعة المجيودات السموكية والمعرفية واإلنفعالية التي يستخدميا العامل في 
و تتنوع الدراسة الحالية بين  إدارة مستخدمي محافظة الغابات خالل تعاممو مع الضغوط،

ستراتيجيات مركزة  إستراتيجيات مركزة حول المشكمة ،إستراتيجيات مركزة حول اإلنفعال، وا 
وتقاس بالدرجة التي يتحصل عمييا أفراد العينة غمى أبعاد مقياس و  .حول الدعم اإلجتماعي

. الباحثالطالب إستراتيجيات مواجية الضغط المطبق في الدراسة والمعد من طرف 
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  :الضغط المهني/ 6-2

وذلك لتعرضو لمثيرات ذاتية  ىو حالة تصيب الفرد نتيجة عدم توافقو مع بيئة العمل،
لذلك  .وبيئية تفوق طاقتو التكيفية وينتج عنيا مجموعة اآلثار النفسية والفيزيولوجية والسموكية

فيو يمثل في الدراسة الحالية الدرجة التي يتحصل عمييا مستخدمي إدارة الغابات من خالل 
إستراتيجية المواجية محور : مقياس الضغط الميني والذي يقيس كال من المحاور التالية

إستراتيجية االنفعال، محور المركزة عمى  إستراتيجية المواجيةالمشكمة، محور المرتكزة حول 
. المساندة االجتماعيةالمركزة حول  المواجية

: مستخدمي إدارة الغابات/ 6-3

و ىم أفراد العينة المستيدفة لمدراسة الحالية والذين يتمثمون في العمال المتواجدون في إدارة 
 وعمى إختالف رتبيم، محافظ الغابات، مفتش الغابات، مفتش الغابات من كال الجنسين

 ...رئيسي لمغابات، عون غابات

 :سات السابقةاالدر-7

إستراتيجيات : عنوانب :السعودية (1994)دراسة الهنداوي :الدراسات العربية/ 7-1
   حيث ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مصادر ضغوط العمل،.التعامل مع ضغوط العمل

كما كان من أىدافيا تقديم بعض  وكذلك قياس العالقة بين ضغط العمل وبعض المتغيرات،
وقد أجريت عمى عينة من العاممين من جنسيات  اإلستراتيجيات لمتعامل مع مشكمة الضغوط،

وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق في  مختمفة يعممون في قطاع المستشفيات السعودية،
وأن العاممين من غير السعوديين  إدراك األفراد لمسببات ضغوط العمل وفقا لجنسياتيم،

يشعرون بمستوى ضغط أعمى،كما أشارت الدراسة إلى بعض اإلستراتيجيات لمتعامل مع 
و  الحيوية، نظم الحوافر وتقييم األداء، ... ،العالج الروحي والتغذية :ضغوط العمل ومنيا

 .برامج مساعدة العاممين
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 الفروق الجنسية والعمرية في أساليب التكيف :عنوانب:مصر (1995)دراسة شعبان /7-2
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن الفروق الجنسية والعمرية في  .في المواقف الضاغطة

فردًا تراوحت  (694)وكانت عينة الدراسة مكونة من  التكيف مع األزمات والتصدي ليا،
، وقد اشتممت العينة عمى طمبة من مراحل مختمفة وعاممين في (38-14)أعمارىم ما بين 

وظائف ومين متعددة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنو ال توجد فروق دالة بين متوسطي 
كما أشارت أيضا إلى وجود  .الجنسين في كل من أساليب التكيف اإلقدامية و اإلحجامية

تأثير لمتغير العمر عمى بعض األساليب اإلقدامية لصالح الفئة العمرية األعمى و عدم تأثير 
(. 683،ص2010عبد اهلل الضريبي،).متغير العمر عمى األساليب  اإلحجامية

أساليب مواجية الضغوط : عنوانب :دمشق (2010)دراسة عبد اهلل الضريبي/ 7-3
 الدراسة إلى الكشف عن األساليب التي تىدف.النفسية و المينية وعالقتيا ببعض المتغيرات

يتبعيا العمال لمواجية الضغوط النفسية المينية التي يتعرضون إلييا و معرفة ما إذا كانت 
المؤىل  :ىناك فروق دالة إحصائيا في أساليب مواجية الضغوط تعزى لمتغيرات الدراسة

العممي ،سنوات الخبرة،العمر لدى عمال مصنع زجاج القديم، بدمشق أجريت الدراسة عمى 
وقد طبق الباحث مقياس أساليب مواجية  عامل إختيروا بالطريقة العشوائية العرضية، (200)

 .الضغوط النفسية الذي أعده الباحث ليذا الغرض

: توصمت الدراسة إلى نتائج التالية

. األساليب اإليجابية أكثر إستخداًما من األساليب السمبية لدى أفراد عينة البحث -
والعمر في أساليب مواجية الضغوط لدى  وجود أثر لمتفاعل بين المؤىل التعميمي، -

 .أفراد العينة
المواجية و )وجود فروق ذات داللة إحصائية في إستخدام أساليب مواجية الضغوط  -

وفي الدرجة الكمية  (إعادة التقييم اإليجابي لممشكمة والمجوء إلى الدين، التحدي،
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وذلك لصالح حممة الشيادة  ،(ثانوي أساسي،) لألسباب اإليجابية تعزى لممؤىل العممي
 .الثانوية

 .زى لمتغير المؤىل العمميعو لم توجد فروق في إستخدام األساليب ت

وكذلك الدرجة الكمية تعزى  فروق في إستخدام األساليب اإليجابية جميعيا،ىناك  -
. وذلك لصالح فئتي الخبرة األصغر لمتغير الخبرة والدرجة الكمية ألساليب السمبية،

وفي  وجود فروق ذات داللة إحصائية في إستخدام األساليب اإليجابية جميعيا، -
وذلك لصالح الفئة العمرية األكبر  الدرجة الكمية ليذه األساليب تعزى لمتغير العمر،

وفي إستخدام أسموب التنفيس اإلنفعالي والدرجة الكمية ألساليب  ،( سنة50أكثر من )
عبد  ) ( سنة50-36)،( سنة 35-20)وذلك لصالح فئتي العمر األصغر السمبية،

 (.669،670،ص2010اهلل الضريبي،

 كان من .التدريب اليومي لممواجية: عنوان بstone(1984)دراسة ستون /7-4
أىداف ىذه الدراسة التعرف عمى األساليب التي يستخدميا األفراد في تعامميم مع الضغط، 

ستخداميم ليذا األساليب، وقد تألفت عينة الدراسة من إوالفروق بين الذكور واإلناث في 
فردا تمت مقابمتيم في بيوتيم حيث صنفت األساليب التي تضمنتيا إجابتيم إلى  (120)

التحول، إعادة تعريف الموقف، و الفعل المباشر والتفريع و التقبل، و : ثماني أصناف ىي
ن النشاط أواالسترخاء، وقد توصمت ىذه الدراسة إلى  الحصول عمى الدعم اإلجتماعي،

الديني كان أكثر إستخداما عند الذكور، كما بينت النتائج أيضا عدم وجود فروق بين 
 .ستخدام أسموبي إعادة تعريف الموقف والتقبلإالجنسين في 

الضغط و المواجية : عنوانب :البرازيلBIANCHI (2004)  دراسة بياتشي/ 7-5
ىدفت الدراسة إلى تحديد مصادر الضغوط و طرائق التعامل معيا  .لدى ممرضات القمبية

و  .وقد إستخدم ليذا الغرض إستبانة تقويم الضغوط النفسية في العمل. ممرضة (76)لدى 
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رئيسة لضغوط العمل لدى  وأشارت النتائج إلى وجود أربعة مصادر،. إستبانة المواجية
 .مصادر متعمقة مع المريض و عائمتو :الممرضات، وىي

كما أشارت إلى أن أكثر اإلستراتيجيات إستخداًما من قبل العينة كان في المرتبة 
 ومن ثم الضبط الذاتي، يميو طمب الدعم والمساعدة اإلجتماعية، األولى التقويم اإليجابي،

 .وأخيرا إستراتيجية التجنب واليروب وحل المشكالت،

. ضغط، تقييم، مواجية: عنوانب : أمريكا1984دراسة الزاروس وفموكمان /7-6
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طريقة إدراك الفرد لألحداث التي يمر بيا وتقييمة ليا، 

ه الدراسة إلى أن االدراك ذواألساليب التي يتبعيا في مواجية الضغوط، وقد توصمت ه
لك ألن الضغط قد ذااليجابي والسمبي لضغوط الحياة من المحددات الميمة لمصحة النفسية و

يزيد من ثقة الفرد وميارتو لمتعامل مع األحداث المستقبمية بالنسبة لشخص ما، وقد تكون 
ا كمو ذضاغطة بالنسبة لشخص آخر، بينما تحدث تبرما بصورة روتينية لشخص ثالث وه

، 686،ص2010عبد اهلل الضريبي،). يتوقف عمى التقييم المعرفي لمفرد لمموقف الضاغط
687 ،688 )

أنماط الشخصية وعالقتيا : وعنوانيا: (2008) دراسة بن زروال فتيحة /7-7
وطبقت دراستيا عمى . (إستراتيجيات المواجية-المصادر-األعراض-المستوى )باإلجياد 

 : عامل واختارت العينة القصدية، و كان اليدف من دراستيا 359: عينة مكونة من

تحديد مستوى اإلجياد لدى أفراد العينة، تحديد أعراضو االكثر ظيورا، ومصادره االكثر - 
 ,تأثيرا، واستراتيجيات المواجية

 .تحديد داللة العالقة بين أبعاد كل نمط و مستوى االجياد- 

 :وتوصمت الباحثة الى النتائج التالية
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 .الستخدام استراتيجيات المواجية المركزة عمى المشكمةأكثر (أ)ميل ذوي نمط الشخصية - 

إلستخدام استراتيجيات المواجية المركزة عمى اإلنفعال  (ج)و  (ب)ميل ذوي الشخصية - 
 .أكثر

وتمحورت حول اإلجياد الميني  (:2003- 2002)دراسة حمداش نوال / 7-8
ستراتيجيات التعامل معيا، دراسة ميدانية بالمستشفى الجامعي  لدى الزوجة العاممة الجزائرية وا 

 إمرأة عاممة ومتزوجة، بالقطاع الصحي سعت 504لقسنطينة، وعمى عينة قصدية متكونة 
لموقوف عند مختمف المصادر التنظيمية التي تسيم في شعور الزوجة العاممة بالمستشفى 

السن، المستوى )باإلجياد الميني ثم التعرف عمى درجة تأثير بعض المتغيرات الديمغرافية 
 .، وأيضا بحث صراع األدوار في شعور الزوجة العاممة باإلجياد الميني(التعميمي

وأخيرًا الوقوف عمى أىم اإلستراتيجيات التي تمجأ إلييا ىذه األخيرة في مواجية الضغوط 
 : المينية عدد من النتائج ىي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات اإلجياد ولدى العامالت بالمستشفى - 
 .الجامعي لقسنطينة

 .ىناك مساىمة لمختمف المتغيرات في شعور المرأة العاممة بالمستشفى باإلجياد الميني- 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ودرجة الفئات العمرية الثالث - 
 .المدروسة بالنسبة لإلجياد الميني

مصادر ومستويات اإلجياد لدى : وعنوانيا: (2003)دراسة بن زروال فتيحة / 7-9
األستاذ الجامعي والمرشد النفسي في عالجو والوقاية منو جامعة باتنة الجزائر، وكان اليدف 

 : من دراستيا
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دراسة الضغط النفسي لدى أساتذة الجامعة بتشخيص مصادره ومستوياتو وما يستخدم من - 
 .آليات دفاعية

ثم التعرف عمى ما يقترحو المرشد النفسي من إسترتيجيات وقائية وعالجية ليذا النوع من - 
 :الضغط، وأظيرت النتائج أن ىناك

متوسط من الضغط مع وجود فروق جوىرية حسب متغير الجنس والدرجة األكاديمية - 
 .والخبرة لصالح الذكور

والتي تمحورت حول مصادر  (:2011- 2010) دراسة مسعود وفاء /7-10
ستراتيجيات المواجية لدى األستاذ الجامعي، جامعة محمد خيضر   –الضغط الميني وا 

أستاذ، وأختارت العينة  (827)أجرتيا عمى عينة مكونة من مجتمع أصمي يقدر بـــ- بسكرة
ختارت العينة الطبقية العشوائية  (2009- 2008 )أستاذ لمموسم الدراسي  إناث - ذكور) وا 

 (إنساني - أستاذ مساعد تخصص عممي)، (

 :كان اليدف من الدراسة 

 .التعرف عمى أكثر إستراتيجيات المواجية إستخداما من طرف أفرد العينة - 

التعرف عمى داللة الفروق بين أفراد العينة في إستخدام إستراتيجيات المواجية التي تعزى - 
 .(جنس، تخصص تعميمي، الدرجة العممية، الخبرة )لممتغيرات الديمغرافية 

أكثر اإلستراتيجيات إستخداما المتمركزة حول الدعم : وكانت النتائج المتوصل إلييا
 .اإلجتماعي ثم جاءت المتمركزة حول اإلنفعال

 

 



 

 

  الضغوط المهنيةالفصل الثاني : 
 تمهيد: -

 مفهوم الضغط  -1
 مفهوم الضغط المهني -2
 مراحل الضغط المهني -3
 عناصر الضغط المهني -4
 الضغط المهني أنواع -5
 مصادر الضغوط المهنية -6
 أسباب الضغوط المهنية -7
 عالقة ضغوط العمل باألداء الوظيفي -8
 النتائج المترتبة على الضغط المهني -9

 النماذج النظرية المفسرة للضغوط المهنية -11
 الفصلخالصة  -
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 :تمييد

م ذيعيش الفرد كيتفاعؿ مع عناصر بيئية تتميز بالتغير المستمر بمختمؼ أنكاعيا كاؿ 
ق البيئة ضغكطات بمختمؼ أنكاعيا كالتي تؤثر عمى ذيشمؿ كؿ مجاالت الحياة، مما تكلد ق

ا يظير ذالفرد مف الناحية الفيزيقية كاإلجتماعية كالنفسية حيث يصعب عميو التكيؼ معيا، كه
ا الفصؿ مفيـك الضغط كالضغط الميني، ذلؾ سنكضح في قذخاصة في المجاؿ الميني ؿ

      .النتائج المترتبة عنو كالنماذج المفسرة لتمؾ الضغكط المينية مراحمو، أسبابو،

  :مفيوم الضغط -1
: لغة -1.1

ير إلى إجياد أك ضغط أك قكة تمارس ضغطيا شم الضغط أك المشقة أك اإلنعصاب،
 (26،ص2008عمر مصطفى محمد النحاس ،)                       .عمى األجساـ 

ك التي تعني   DISTRESSمف الكممة الفرنسية  STRESSإشتؽ مصطمح الضغط 
 (17،ص2013أحمد محمد عرافي ،).اإلختناؽ ك الشعكر بالضيؽ أك الظمـ 

 : إصطالحا -1.2

المكقؼ الذم يؤثر فيو التفاعؿ بيف ظركؼ العمؿ ك شخصية " بأنيا : يرل الَصّباغ
" العامؿ ك لتي تؤثر عمى حالتو النفسية ك البدنية ك التي تدفعو إلى تغيير نمط سمككو

 (21ص ، 2010عثمان مريم ،)            

عبارة عف حالة تنتج عف تفاعؿ بيف الفرد ك البيئة "بأنو : الضغطCRATLيعرؼ  -
ير كاظم حمود ضخ).بحيث تضع الفرد أماـ مطالب أك عكائؽ أك فرص 

 (،ص2008الفراجات،
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ك يمكف تعريؼ الضغط عمى أنو مشاعر سمبية غير محمكدة مثؿ الغضب ك  -
 CHARIS KYRIACOU).اإلحباط ك الفتكر العصبي ك التي تنتج مف أجؿ العمؿ

 (24،ص2008،ت وليد العمري،
     :مفيوم الضغط الميني-2

 ضغكط العمؿ بأنيا تجارب داخمية تؤدم إلى عدـ تكازف السوسيزالجي و     يعرؼ 
. نفسي ك فيزيكلكجي عند الفرد ،كذلؾ نتيجة البيئة الخارجية

 (.9،ص2007عبد القادر أحمد مسل،) 

كيعرؼ ككبر ضغكط العمؿ بأنيا مجمكعة مف العكامؿ البيئية التي تؤثر سمبا عمى 
 أداء الفرد في العمؿ ك منيا غمكض الدكر،صراع الدكر،ظركؼ العمؿ السيئة،عبء العمؿ،

العالقات الشخصية في العمؿ ،ك ىذه العناصر تسبب اإلجياد الفيسيكلكجي ك النفسي 
 (375،ص2009سفيان عمي حسين السيسي،)                       .كالسمككي لمفرد 

      كما ىي الضغكط الناتجة عف طبيعة الكظيفة التي يؤدييا الفرد مف حيث مسؤكلياتيا 
كأعبائيا ك أىميتيا ك عالقتيا بالكظائؼ األخرل ،ك الدكر الذم يمعبو صاحب الكظيفة 

(. 305،ص2009فاروق عبده فيمة،السيد محمد عبد المجيد،)     .كخصائص ىذا الدكر

: مراحل الضغط الميني-3
ففي ىذه المرحمة حينما يكاجو الفرد ضغطا بفعؿ مثير خارجي ينشط نظاـ : اإلنذار -3.1

الضغط  الداخمي، ك يتـ إستشارة كسائؿ الدفاع لدل الفرد مثؿ زيادة ضربات القمب ك 
رتفاع ضغط الدـ إرتفاع معدؿ التنفس،  كا 

( 127،ص2008مروان محمد بني أحمد ، معن محمود عياصرة،)
 كتبدأ ىذه المرحمة مع تزايد ضغكط العمؿ ك إرتفاع مستكل القمؽ ك التكتر :المقاومة -3.2

قرارات  ك عادة ما يترتب عمى ىذه المقاكمة العديد مف الظكاىر السمبية منيا إصدار
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ك حدكث مصادمات أك نزاعات قكية ،ك ظيكر العديد مف .ك عاجمة )متعددة 
المكاقؼ ك المتغيرات التي تخرج عف سيطرة الفرد ك المنظمة بصكرة تؤدم إلى إنييار 

 .المقاكمة ،ك ظيكر مجمكعة أخرل مف المشكالت ك األعراض السمبية
 (.518جمال الدين محمد المرسي،ثابت عبد الرحمن إدريس،ب س ص)    

 ينتقؿ الفرد إلى ىذه المرحمة عندما يتعرض لمصادر :مرحمة التعب و اإلنياك -3.3
الضغكط بإستمرار ك لفترة زمنية طكيمة،حيث يصاب باإلجياد نتيجة لتكرار 

المقاكمة ك محاكالت التكيؼ،ك يمكف اإلستدالؿ عمى الكصكؿ إلى ىذه المرحمة 
 :مف خالؿ بعض المظاىر ك اآلثار مف أىميا

 اإلستياء مف جك العمؿ 
 إنخفاض معدالت اإلنجاز. 
 التفكير في ترؾ الكظيفة. 
 النسياف المتكرر،السمبية،الالمباالة ك اإلكتئاب :اإلصابة  باألمراض التنفسية مثؿ 
 كقرحة المعدة،السكر ك ضغط الدـ:اإلصابة باألمراض العضكية 

 (.45،46،ص ص2008محمد إسماعيل بالل،)                                  
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مراحل الضغط عند سيالي  :(1)شكل 

 

 (3)المرحمة  (2)المرحمة  (1)المرحمة 
  

 

 
 
 
 
 

اإلنػػػػػػػػػذار 
 

يبدأ الجسـ بالتغير  -
في أكؿ كشؼ 

لمعكامؿ الضاغطة ك 
. كذلؾ تقؿ المقاكمة

 
 

 
 
 
 
 

المػػػػػػػػػقاكمة 
 

يزداد ظيكر عكامؿ  -
الضغط غير أف 

المقاكمة تزداد أكثر 
 مف المعدؿ 

 
 
 
 
 

إنيػػػػػػػػػاؾ / تعػػػػػػػػػب
 

بعد فترة مقاكمة يبدأ  -
الجسـ في اإلحساس 
باإلنياؾ فتقؿ طاقة 

 .المقاكمة

 

(. 109،ص2008معن محمود عياصرة ،مروان محمد بني أحمد ،) 
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 :الضغوط المينية عناصر-4
 في "واالس"و "سيزالقي" حددىا كالتي المينية لمضغكط متداخمة عناصر عدة تكجد

كالتفاعؿ  االستجابة المثير، :ىي أساسية عناصر ثالث
 مشاعر عف الناتجة األكلية المثيرات عمى العنصر ىذا يحتكم :رالمثي عنصر: 4-1 

 .الفرد أك المنظمة أك البيئة العنصر ىذا مصدر يككف كقد الضغكط،
 كالسمككية كالنفسية الفسيكلكجية الفعؿ ردكد العنصر ىذا يتمثؿ :االستجابة عنصر :4-2

 .كغيرىا كاإلحباط كالتكتر القمؽ مثؿ الفرد يبدييا التي
 ىذا كبأف .المستجيبة كالعكامؿ المثيرة العكامؿ بيف التفاعؿ كىك :التفاعل عنصر: 4-3

 عمييا يترتب كما اإلنسانية كالمشاعر العمؿ مف التنظيمية كالعكامؿ البيئة عكامؿ مف التفاعؿ
 (337 ، ص 2004صالح الدين عبد الباقي ،  ).                        استجابات  مف

 :المينية طوالضغ أنواع -5
 معايير حسب كذلؾ أنكاع إلى األخيرة ىذه تقسيـ الضغكط مكضكع في الباحثكف حاكؿ

 شيكعان  األكثر المعيار ىك عنيا المترتبة اآلثار أساس عمى التصنيؼ كيعتبر معينة، تصنيؼ
 .سمبية كأخرل يجابيةإ ضغكط كىما نكعيف إلى الضغكط يصنؼ حيث
   :كىما الضغكط مف نكعيف بيف SELY سيمي ىانز ميز كقد
 األفضؿ األداء نحك الفرد يدفع حافزا يعد الضغط كىذا  EUSTRESS  ايجابي ضغط - 

 .بالنفس الثقة كتنمية اإلبداع عمى كيساعده
 كظيفي اختالؿ إلى كيؤدم لمضغكط، المدمرة الصكرة كىك    DISTRESS سمبي ضغط- 
 .كالنفسية الجسدية حالتو في تؤثر حيث ، الكائف تكيؼ في

   
( 167 ، ص2007محمد حسن حمادات ،  ) 
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 إلى يؤدم الذم األمر النفسية، أك المعرفية سكاء االستجابة في اختالؿ إلى يؤدم ما كىذا
  : أىميا أخرل تصنيفات ىناؾ السابؽ التصنيؼ إلى باإلضافة .األداء في ضعؼ

 :السبب معيار حسب 5-1
 ...(فقر كفاة، االنفصاؿ، اأُلسرم، التنافر) اأُلسرية الضغوط -أ

 ...(األصدقاء نقص الممتمكات، نقص) النقص ضغوط-ب
 (...كاألصدقاء األقراف مف العائمة، مف المعاممة سكء) العدوان ضغوط-ج
 ...(القاسي العقاب التأديب،) السيطرة ضغوط-د

( 595،ص 2005: عمر وصفي عقيمي  )                                             

 :  إلى ثالث أنكاع كىي Babcock – بابككؾ" صنفيا  :الشدة حيث من 5-2
 بالمفيـك كثيؽ بشكؿ مرتبط النكع كىذا كالعصاب :الداخمية الصراعات عن ناتج ضغط-أ

 .لمقمؽ العقمي الطب يعطيو الذم
 لتحقيؽ سعيو خالؿ لعراقيؿ كمكاجيتو الفرد بيئة مف صادر أم :خارجي أصل ذو ضغط-ب

 .كالرضا بالراحة ليشعر كتخطييا اجتيازىا فيريد معينة أىداؼ
 عمى تحفزه بيئة في يعيش ألف حاجة في فالمبدع :اإلبداع إلى بالحاجة مرتبط جياد -ج

 استغالؿ
 .الطبيعية كظائفو بتطكير اإلبداعية طاقاتو

 صحة عمى التأثير كمدل التكتر أك الشدة تستغرقيا التي الزمنية الفترة حيث من 5-3 
  :إلى  الضغكط"Jains"   كيقسـ :كالبدنية النفسية اإلنساف

 عف ناجمة كتككف طكيمة، ساعات إلى معدكدة ثكافٍن  مف كتستمر :البسيطة الضغوط-أ
 .الحياة في األىمية قميمة أحداث أك تافييف أشخاص عف صادرة مضايقات
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 عمؿ كفترة األمكر بعض عف كتنجـ أياـ إلى ساعات مف كتمتد :المتوسطة الضغوط-ب
 .فيو مرغكب غير أك مسؤكؿ شخص زيارة أك إضافية

 كالنقؿ كبيرة أحداث عف كتنجـ كأشير ألسابيع تستمر التي كىي :المضاعفة الضغوط-ج
عزيز   شخص مكت أك العمؿ عف اإليقاؼ أك العمؿ مف

( 16-15، ص 2006لوكيا الياشمي ، بن زروال فتيحة ،  )                           
 :إلى Mc Grathصّنفيا  :المصادر حيث من 5-4
 ممارسة أثناء المنظمة داخؿ الفرد ليا يتعرض :المادية البيئة عن الناتجة الضغوط-أ

 .تقنية أك اجتماعية أك نفسية تككف قد متنكعة مصادر كتتضمف كظيفتو، كمياـ مسؤكلياتو
 في معان  يتفاعمكف الذيف األفراد لدل تظير :االجتماعية البيئة عن الناتجة الضغوط-ب

 .الزمالء مع العمؿ مجاالت
 المتكارثة الشخصية الخصائص إلى تعزل :لمفرد الشخصي النظام عن الناتجة الضغوط-ج
 .المكتسبة أك
 

  :المينية الضغوط مصادر -6
 :ىما رئيسيف جانبيف إلى المينية الضغكط مصادر حصر يمكف
 :بالفرد المتعمقة المينية الضغوط مصادر 6-1

 فرد، لكؿ المميزة الخصائص ك السمات بحسب كذلؾ لمضغكط األفراد استجابة تختمؼ
 كاحدا، األثر يككف ال ذلؾ كمع الضغكط نفس إلى األشخاص تعرض م أف الممكف فمف

 :التالي النحك عمى كىي بالفرد كالمرتبطة الفردية المصادر مف مجمكعة الدراسة ىذه كتكضح
 :الذات مفيوم  6-1-1

 الخاصة كالتعميمات كالتصكرات الشعكرية، لممدركات كمتعمـ مكحد معرفي تككيف ىي



 ضغوط املهنيةال                                                                                            الفصل الثاين 

 

  إستراتيجيات مواجية الضغوط المينية لدى مستخدمي إدارة الغابات 23

 

 الذاتية الفرد أفكار مف الذات مفيـك كيتككف . لذاتو نفسيا تعريفا كيعتبره الفرد يبمكره بالذات،
 العناصر عمى كتشتمؿ كالخارجية، الداخمية لكينكنتو المختمفة لمعناصر المحددة المتسقة
 :التالية

 الفرد كصؼ في إجرائيا تنعكس كما الذات خصائص تحدد التي كالتصكرات المدركات -أ
 ."المدركة الذات" ىك يتصكرىا كما لذاتو

 يمثميا كالتي يتصكركنيا اآلخريف أف يعتقد التي الصكرة تحدد التي كالتصكرات المدركات -ب
 "االجتماعية الذات " اآلخريف مع االجتماعي التفاعؿ خالؿ مف الفرد

 الذات" يككف أف يكد الذم لمشخص المثالية الصكرة تحدد التي كالتصكرات المدركات -ج
  ) "المثالية

 الفرد تفيـ يعني ذلؾ فإف الذات تجاه ايجابي شعكر عف تعبر النظرة تمؾ كانت إذا أما -ه
 .لمضغكط تعرضو احتماؿ يقؿ ثـ كمف عالية، ليا كتقديره كثقتو لذاتو

 (53،ص 2006عبد الحافظ سالمة ،  )                                               
 :الشخصية نمط  6-1-2

 تتكافر التي كالسمات الخصائص إلى تشير>> :بأنيا معجمو في كشركد عمار يعرفيا
 :الشخصية أنماط مف نمطيف إلى األفراد تصنيؼ كيمكف الشخص ككياف بنياف تركيب في

 كقت أقصر في المياـ مف عدد اكبر انجاز في رغبتو بسبب لمضغكط قابمية أكثر أحدىما
 فيككف الثاني النمط أما ،"أ" بالنمط كيعرؼُ  الزمف يسابؽ ككأنو طمكحاتو، في كالمبالغة ممكف
 األمكر أخذ ككذا كاليدكء بالثقة يتميز الذم "ب" النمط باسـ يعرؼ :األكؿ النمط عكس

 .كمكاجيتيا األمكر مع التعامؿ في الكقت كأخذ ببساطة
( 266،ص1994عمار الطيب كشرود ، )                                         
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 :األحداث في التحكم مركز  6-1-3
 كالفرد بو، المحيطة األحداث عمى كسيطرتو تحكمو مدل في الفرد اعتقاد بمدل يتعمؽ

 مركز نمط بينما حكلو مف األحداث في تحمال أكثر بأنو يعتقد داخمي بأنو يتصؼ الذم
  .سيطرت نطاؽ عف خارج لو يحدث ما بأف يعتقد الخارجي التحكـ

 حيث 1966 عاـ  كضعيا التي الشخصية أبعاد أحد التحكـ مركز  Roter  كيعتبر
 السيطرة مف عالية درجة بيف األفراد لدل التحكـ مركز يتفاكت أف الممكف مف أنو إلى أشار

  .الخارجية السيطرة مف عالية كدرجة الداخمية
 تحمال أقدر ىـ الداخمي التحكـ مركز أصحاب األفراد أف الدراسات بعض نتائج كتشير
 في الميني، الضغط مف معاناة كأقؿ قمقا أقؿ كأنيـ حياتيـ في ليا يتعرضكف التي لمتيديدات

 كأكثر كالعدكانية القمؽ مستكل بارتفاع يتميزكف الخارجي التحكـ ب أصحا األفراد أف حيف
 ىك ليـ يحدث ما بأف العتقادىـ بيـ تحيط التي المكاقؼ مف كثير في الضغكط، مف معاناة
 ).عمييا السيطرة يمكنيـ ال خارجية عكامؿ نتيجة

 (174 ،ص2008عمي حمدي،)                                     

 

  :كىي الذات لمفيـك أبعاد ستة الييجان أكضح كقد

 .حكلو مف عالمو عمى التأثير عمى القدرة لديو أف الفرد إدراؾ مدل كىي :بالذات الوعي-أ
 .كالكاجبات الحقكؽ في لآلخريف مساكٍن  بأنو الفرد شعكر مدل :الذاتية القيمة -ب
 عمى تزيد التي المخاطر أك لممشاؽّ  نفسو الفرد تعريض عدـ تعني :الذات تقدير حب -ج

 طاقتو
 .اآلخريف عف كالخصكصية األىمية حيث مف بالتميز الفرد شعكر -د
 .حكلو مف العالـ مع التكيؼ عمى الفرد قدرة :بالذات الثقة-ق
 نستنتج .كاضحة بصكرة مشاعره عف التعبير عمى الشخص قدرة في كيتمثؿ :الذات احترام-و

 لمضغكط، تحمال أكثر منو يجعؿ ايجابيا تقديرا ليا كتقديره لذاتو الفرد إدراؾ بأف سبؽ مما
 .لمضغكط تعرضا أكثر فردا منو يجعؿ العكس

(. 102-101ص : عبد الرحماف بف أحمد بف محمد الييجاف  )
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 :الدور عبء4- 6-1
 لمعمؿ، المخصص النطاؽ أك قدراتو مف أكثر عمؿ عبء لمفرد يككف أف بو كيقصد

 كطاقاتو قدراتو مف اقؿ العمؿ عبء يككف أف أك عميو ضغكط فرض في ذلؾ يتسبب بحيث
 :التالية الصكر بإحدل يككف الدكر فعبء االرتياح، كعدـ بالممؿ شعكره في ذؿ فيتسبب

 القدرات تكفر بعدـ مرتبط نكعي كآخر األعماؿ، بكثرة مرتبط كمي عمؿ زيادة
 مف أك الكمية الناحية مف سكاء يجب مما بأقؿ الفرد تحميؿ أك ألدائو الالزمة كالميارات
مكانياتو بقدراتو استيانة يعني ذلؾ ألف النكعية الناحية  :قسميف إلى العمؿ عبء كيقسـ  .كا 

مكانياتو قدراتو مع لمفرد المككؿ العمؿ كمية اتزاف عدـ بو يقصد :لمعمل الكمي العبء-أ  كا 
 ال الذم ك بالنقصاف أك المرغكب بالشكؿ عممو انجاز مف تمكنو ال التي ك بالزيادة سكاء
 اختالال تحدث كالتي لمضغكط المؤدية المؤثرات احد يمثؿ كىذا الفرد، لقدرات تحديا يمثؿ
 أك تأىيمو قمة :حيث مف عممو مياـ مع الفرد قدرات تكافؽ لعدـ يعكد كذلؾ بداخمو نفسيا
 .العمؿ طبيعة مع مؤىالتو تناسب عدـ أك حداثتو

 العمؿ إلنجاز الالزمة الميارات بأف الفرد شعكر خالؿ مف يظير :لمعمل النوعي العبء-ب
 بالنشاط لمقياـ الكقت اتساع عدـ أك .قدراتو ك إمكانياتو تفكؽ معيف مستكل تتطمب كالتي

ذا آخر، نشاط كقت مف يسرقو أف عميو معيف نشاط إلنجاز كقتا الفرد أراد فإذا المنجز،  كا 
 بعض إىماؿ مف أك الراحة فترات أك األسرية حياتو ساعات مف الكقت يسرؽ كاف

 ) .ليا يتعرض التي الضغكط مف يزيد ىذا فإف األخرل المسؤكليات
 (264 ،ص2004جير الند جابرج و روبرت بارون ، )                                 

  

 :الدور صراع 6-1-5
 لمكقؼ الفرد يتعرض فعندما الدكر، لبات متط بيف تعارض ىناؾ كاف أف يحدث

 السفر أك طكيمة لساعات لمعمؿ كظيفة يتطمب كأف متعارضة، متطمبات عميو يفرض
 صراع مف يعاني حينئذ فإنو أبا أك زكجا بكصفو دكره مع ذلؾ يتعارض كقد بعيدة مسافات
 سكاء الفرد تحتيا يقع كاحد آف في متعارضة متطمبات ىناؾ تككف عندما يتكلد الذم الدكر
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 التكقعات لمجمكعة الفرد مجارات تتعارض بحيث مرؤكسو أك العمؿ في زميمو أك رئيسو مف
 صراع حدكث إلى يؤدم مما التكقعات، مف أخرل مجمكعة مجاراة مف بالعمؿ المتصمة

 :ادكار لعدة ليذا تبعا الكاحد الفرد ادكار تتعدد كقد.الفرد ليذا بالنسبة الدكر
 كزكج دكره -أ

 عامؿ أك كمكظؼ دكره-ب
 كأب دكره-ج
 (173محمد حسن محمد حمادات، ص ) .                            أسرة كرب دكره-د

 بيا يقـك أف لمفرد يمكف التي لؤلدكار تبعا كذلؾ أشكاؿ عدة الدكر صراع يأخذ كقد
 كمف بيا، الكفاء لمفرد ينبغي التي العمؿ مطالب تتعارض عندما كخاصة المنظمة، داخؿ
 : بينيا

 :األولويات حيث من العمل مطالب تعارض -أ
 المكظفيف بعض يجد حينما كىذا األكلكيات حيث مف العمؿ مطالب تتداخؿ حيف تظير

 كمطالب اليكمية أدكارىـ عمييـ، تممييا التي األعماؿ إلنجاز حاجتيـ نتيجة مأزؽ في أنفسيـ
 بشكؿ يتكرر ىذا ليا، الفكرم االنجاز منيـ كيتكقعكف العمؿ في رؤسائيـ بيا يكمفيـ أخرل
 مطالب تتعارض عندما حرجا يجدكف ما فكثيرا الكسطى، اإلدارة مديرم لدل كثيرا أك أكبر

 .التنفيذية أك اإلشرافية اإلدارة مطالب مع العميا اإلدارة
 :المنظمة متطمبات مع الفرد حاجات تعارض -ب

 آرجرس" يقكؿ كما التعارض ىذا يحدث " "Argirs" تطبيؽ المنظمات تحاكؿ عندما
 العامميف األفراد يفضؿ الذم الكقت في معامالتيا في الرسمي بشكؿ اإلجراءات أك الصيغ

 .أعماليـ انجاز في الرسمي غير الشكؿ إتباع بيا
 األفراد كاف إذا خاصة يزداد كالمنظمات األفراد بيف التكافؽ عدـ أف "ارجرس" يضيؼ

 تجعميـ أف المنظمة تحاكؿ ذاتو الكقت في ذكاتيـ لتحقيؽ يسعكف ك ناضجة شخصيات ذكم
 .التحكـ ك السيطرة ككحدات العمؿ في الدقيؽ التخصص خالؿ مف عمييا معتمديف
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 :المنظمة تعميمات مع الزمالء مطالب تعارض - ج

 عمى اإلبقاء في حرجا يجدكف حيث الجدد، المكظفيف بيف خاصة التعارض ىذا يحدث
 منيـ تتطمب التي ألعماليـ الكظيفي الكصؼ ضمف المدرجة كالمسؤكليات األدكار التزامات

 ك كاجباتيـ عف الخركج يعني مما الزمالء قبؿ مف المساعدة طمبات كبيف بالمياـ التقيد
 نجد بينيـ، فيما المساعدة تقديـ عمى تعكدكا قد القدامى المكظفكف يككف كفيما مسؤكلياتيـ،

 إذا سيما ال األعماؿ ىذه أداء في التردد ك الخكؼ مف حالة في يككف الجديد المكظؼ أف
  .المباشر رئيسو تكجيات مع تتعارض كانت

 :المنظمة قيم مع الفرد قيم تعارض-د
 يعد المنظمة كقيـ األشياء عمى الحكـ في عمييا يستند كالتي الفرد قيـ تعارض ف إ
 أىداؼ ك أىدافو بيف االنسجاـ دكف تحكؿ كالتي الفرد ليا يتعرض التي المشكالت مف مشكمة

المزدكجة  األىداؼ تمؾ تحقيؽ في العجز إلى يؤدم مما بيا يعمؿ التي المنظمة
 (229عبد الرحمان الييجان ،  )                                                      

 :الدور غموض 6-1-6
 غياب عند كذلؾ العمؿ داخؿ الفرد بو يقـك الذم الدكر كضكح عدـ :بو يقصد
 المراد األىداؼ تككف عندما أك .مغمكطة معمكمات لو تقدـ عندما أك الكافية، المعمكمات

 ما كىك .بو المرتبطة بالمسؤكليات الدكر تكقعات تتناسب ال عندما أك .كاضحة غير تحقيقيا
 عف مطابقة غير فكرة العامؿ لدل تكلد كالتي معيف دكر تجاه الكاقعية غير بالتكقعات يعرؼ

 المجاالت مف أم في الغمكض يكجد أف كيمكف .الدكر بيذا قيامو أثناء ينتظره كاف ما
 التغيرات الفرد، ألداء المشرؼ تقييـ السمطة، كمصادر قكاعد الفرد، مسؤكليات :التالية

 .الحجـ كبيرة ك المعقدة المنظمات في الغمكض لحدكث أكثر احتماؿ ىناؾ ك التنظيمية
 :عندما الدكر غمكض يحدث

 .تكنكلكجية تغيرات تحدث-أ
 .العمؿ أفراد احد تغيير-ب
 العميا اإلدارة مف الكاردة المعمكمات في نقص كجكد-ج
 كأسمكب أك األحداث، عمى لمسيطرة ككسيمة المشرؼ عف معمكمات المرؤكسيف إخفاء-د
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 كفاية عدـ أف الدراسات إحدل أكضحت كقد .ليـ بالنسبة المفضؿ غير المشرؼ لمضايقة
 فقط  بالمئة10 عبر فيما العامميف لثمث بالنسبة لضغكط مصدرا يمثؿ غمكضيا أك المعمكمات

كظائفيـ  عف كافية معمكمات لدييـ باف الدراسة نفس في العامميف مف
 (29،ص 2004نوال حمدش ، )                                                       

 

 : اآلخرين تجاه المسؤولية 6-1-7

 بشكؿ سكاء أفرادىا بيف التفاعؿ أساس عمى تقـك معقدا اجتماعيا نظاما المنظمة تعتبر
 مسببات مف العديد التفاعؿ ىذا عف ينشأ إف الممكف مف فإنو كلذا رسمي غير أك رسمي

 كذا ك قيميـ ك عاداتيـ حيث مف إلييا المنتميف فراد األ اختالؼ إلى بالنظر الضغكط
 تأثير تحت عنيـ المسؤكليف تضع المسببات ىذه .ذلؾ كغير كأجناسيـ تعميميـ مستكيات
 الشكاكم إلى كاالستماع كعقابيـ كمكافأتيـ كتحفيزىـ معيـ التعامؿ يخص فيما ضغكط
 (54-53،ص2003جياد بن محمد الرشيد ، ).  التفاعؿ  عكامؿ مف كغيرىا فييا كالفصؿ
 

 :المينية لمضغوط التنظيمية المصادر : 6-2
 نفسو بالعمؿ المرتبطة أك العمؿ بمحيط المرتبطة التنظيمية المصادر كؿ بيا يقصد ك

 :المصادر ىذه أىـ يمي فيما سنستعرض ك الفرد ليا يتعرض التي ك
 :القرارات اتخاذ في المشاركة عدم : 6-2-1

 يخص فيما جكىرية عممية تعتبر حيث القرارات اتخاذ لعممية كبيرة أىمية الباحثكف يكلي
 اإلدارية القرارات اتخاذ بإمكانيـ أنيـ أم القرارات باتخاذ المدراء يطمع حيث .المنظمة تسيير

 إلى عائد كذلؾ المشرفيف أك لممديريف اختصاصاتيـ ضمف تقع التي بالمجاالت يتعمؽا فيـ
  :منيا عكامؿ عدة

 .عنو المترتبة كالنتائج القرار أىمية- أ
 .القرار تعقيد درجة -ب
 .القرار اتخاذ في المشاركة مدل- ج
 .القرار عمى المترتبة المسؤكلية- د
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تباع .القرار التخاذ الالزمة المعمكمات تكفير درجة  -ه  كعدـ القرارات اتخاذ في الفردية كا 
 بالنسبة العمؿ ضغكط مصادر مف مصدرا تمثؿ كالمشرفيف، الرؤساء قبؿ مف العامميف إشراؾ

 كىـ بيا يتأثركف التي تمؾ كخاصة القرارات اتخاذ في أىميتيـ بعدـ يشعركف الذيف لممكظفيف
 مصدرا يعد القرارات اتخاذ في المرؤكسيف مشاركة عدـ أف الينداكم كيرجع  عنيا مسؤكلكف
 :ىما لسببيف كذلؾ العمؿ لضغكط

 ليس ميمؿ، كؿّ  أنو ك بيا يعمؿ التي المنظمة في أىميتو بعدـ إحساس الفرد لدل ينمك-أ
 .القرار صنع في المشاركة مف استبعد فقد كليذا قيمة، آراءه أك ألفكاره

 كجية مف األقؿ عمى- فعاؿ بشكؿ تخدـ ال القرارات كانت ما إذا الضغكط حدة تتزايد -ب
 الفرد جانب مف اعتراض ك مقاكمة يعني ما كىك أجمو، مف سطرت الذم اليدؼ -الفرد نظر
 إلى ىيجاف كيشير .لديو العمؿ ضغكط حدة مف النياية في يضاعؼ مما القرارات ىذه عمى
 أف الممكف مف المكظؼ أك بالمدير تتعمؽ متعددة إبعاد مف تتضمنو بما القرارات اتخاذ أف
 أساس عمى قائمة القرارات ىذه كانت ما إذا كبخاصة العمؿ ضغكط أسباب مف سببا تعد

 (40،41،ص2005نايف بن فيد كويم ، ) .المكظفيف مشاركة عدـ ك الشديدة المركزية
  

 :األداء تقييم  : 6-2-2
 ما فرد قدرة عمى األبعاد، متعدد حكـ فيك الضغكط مصادر أىـ مف األداء تقييـ يعتبر

 ال عندما فالتقييـ .المعنية المؤسسة في مسؤكليف عدة أك أحد بو كيقـك كتطكيره، عمؿ لشغؿ
 الشخصية العالقات فيو تتدخؿ ك األداء كفاءة عمى تعتمد التي ك مكضكعية بطريقة يؤسس

 نظرا المرؤكسيف بعض لدل اإلحباط مف نكعا يكلد ىذا فإف كاإلتباع القائد بيف المحسكبية ك
 الزمالء بعض يفضؿ قد كفاءة، منيـ األقؿ زمالئيـ لقدرات كمساكاتيا إمكانياتيـ تقدير لعدـ

 تعد األشياء ىذه ك الحكافز يخص فيما أك اإلدارية لممناصب بترشيحيـ يتعمؽ فيما عنيـ،
. الضغكط مصادر مف مصدرا
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 :المادية العمل ظروف  6-2-3
 المستكل عمى تحافظ لـ إذا الضغكط في ميما دكرا المادية العمؿ ظركؼ تمعب
 التيكية الحرارة، الضكضاء، اإلضاءة، أىميا، فييا العامميف كسالمة لصحة المناسب
 ...العمؿ كساعات

 :الضوضاء -أ
 كمف الفرد عمى تخمفيا التي السمبية العضكية ك النفسية آلثار الضغكط أسباب مف تعد

 زيادة أف الدراسات أثبتت فقد التردد، ك الشدة بالضكضاء، ارتباطا الصكتية الخصائص أكثر
 زيادة خالؿ مف الحادة االستجابة إلى بالجسـ يؤدم مما الكمى فكؽ األدريناليف الغدد، إفرازات
 كما األفراد، لدل الضغط مستكل ارتفاع عمى تدؿ التي ك الدمكم الضغط ك القمب ضربات
 بحكث مجمس في أجريت التي البحكث بعض نتائج مف تبيف قد أنو إلى السباعي يشير

 عمى تأثيرىا تترؾ ال المزعجة كاألصكات الضكضاء أف بريطانيا في الصناعية الصحة
 ألف المعقدة الصعبة األعماؿ في اإلنتاج كفاءة مف تقمؿ كلكنيا البسيطة الحركية األعماؿ

انجازه  عند شديد تركيز إلى حاجة في األعماؿ ىذه
 (241،ص1999محمد مرعي مرعي ، )                                   

 :الحرارة-ب
 السمكؾ كأشكاؿ الصحة عمى يؤثر الحرارة درجات في التطرؼ أف الدراسات بعض تبيف
 المزاجية كالحاالت النشاط مع سمبيا ترتبط الرطكبة أف كما العدكاف، :مثؿ االجتماعي
 أف ذلؾ معتدلة، حرارة درجة عمى تتكفر عمؿ بيئة في يعمؿ أف لمفرد ينبغي حيث .االيجابية

 ضيقا تسبب ،(االنخفاض أك باالرتفاع سكاء) العمؿ مكاف في المناسبة غير الحرارة درجة
 إحساسو يزيد مما لمعامؿ، الفسيكلكجية النكاحي عمى سيئا تأثيرا تؤثر كما العامؿ، لدل

 بيئة لكؿ المناسبة الحرارة كتحدد .العمؿ في كفاءتو كيقمؿ كالممؿ، التعب إليو كيسرع بالضيؽ
  . الجغرافي كالقطاع األفراد اختالؼ ككذا العمؿ نكع بحسب كذلؾ

 :اإلضاءة - ج
 عمى المناسبة اإلضاءة كتساعد المتطرفة، اإلضاءة حالة في السمبي األثر يحدث

 كاإلضاءة  .الصداع مشكالت إلى المناسبة غير اإلضاءة تؤدم كبالمقابؿ اإلدراؾ، سيكلة
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 أنو طو القادر عبد كيرل كمكانو العمؿ كنكع العامؿ خصائص باختالؼ تختمؼ المناسبة
 إلى األعماؿ بعض في اإلنتاج ترفع اإلضاءة شدة أف أظيرت األبحاث بعض أف مف بالرغـ

 عمى التركيز يجب كال  .انخفاضو إلى تؤدم قد المناسب القدر عف زادت لك أنيا إال ،% 35
لمعيف  بالنسبة اإلضاءة أجيزة مكقع مراعاة كذلؾ يجب بؿ فقط اإلضاءة شدة

 (.250،ص2001فرج عبد القادر طو ،  ).                                     
 :االتصال-د

 تفاعؿ عممية" فيك تنظيـ، أم عمييا يقـك التي األساسية، الدعامة االتصاؿ تبرعم
 عف يتبادلكنيا لمعالـ، ذىنية صكرا عقكليـ في تشكؿ معافٍن  لبناء الناس يستخدميا اجتماعي

 اإلنسانية العالقات أساس كىك مكقؼ، أك اتجاه أك فكرة في المشاركة كىك الرمكز، طريؽ
 كتجارب كأفكار معمكمات عمى لشمكلو كذلؾ العالقات ىاتو طكر تت أف يمكف خاللو كمف

 "ديفيز" مف كؿ كيؤكد "-"Scott" & "Davis" يكجد أف يتعذر اتصاؿ بدكف بأنو .مختمفة
 التي الكحيدة العممية ىك االتصاؿ ألف ذلؾ الجماعي، اإلنتاج يتقدـ أف أك تنظيـ " سككت"ك

 مكف ال تنظيـ أم في أساسي دكر كلالتصاؿ .الجماعة داخؿ ببعض بعضيـ األفراد تربط
 فييا تقع أف يمكف مشكمة يعتبر العممية ىذه في تشكيش أك اختالؼ أم كجكد ك تجاىمو،
 سكء فييا يتسبب المنظمة داخؿ تحدث التي االضطرابات مف الكثير أف حيث المنظمة،
 ، اإلدارة بيف سكاء .التنظيمية المستكيات مختمؼ بيف االتصاؿ قنكات في كسكء التفاىـ
 إلى تؤدم كالتي الضغكط تسكده تنظيميا جك يخمؽ ما كىذا أنفسيـ، العماؿ بيف أك العماؿ،

 .التغيب ككذا المعنكية الركح في كانخفاض صراعات
 (441،ص1983محمد عمي محمد ،  )                                            

 

  :أسباب الضغط الميني-7

 :ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تجعؿ مكقؼ العمؿ مكقفا ضاغطا ك مف ىذه العكامؿ

  يمكف أف تككف الظركؼ الفيزيقية لمعمؿ مف أسباب : الظروف الفيزيقية لمعمل
الشعكر باإلنضباط ك المشقة ك ىذه الظركؼ الفيزيقية تشمؿ اإلضاءة غير الكافية أك 
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الضكضاء الشديدة أك درجات الحرارة الشديدة اإلرتفاع  الشديدة اإلنخفاض ،ىذا إلى 
جانب زيادة نسب الرطكبة أك التعرض لمكاد كيماكية ضارة أك التعرض ألمراض 

. المينية
  حيث يؤدم إلى مشاعر الممؿ ك الضيؽ حيث تتسـ العديد مف :العمل الروتيني 

األعماؿ الصناعية بالركتيف ك التكرار ك الجيكد ك عدـ التجديد بحيث يتسرب 
. الشعكر بالممؿ ك اإلنطكاء النفسي إلى العامؿ

 كىك حكـ عمى السمكؾ اإلنتاجي لمعامؿ أك المكظؼ ك منحة العالكة أك :تقييم األداء 
كمف المتكقع أف العماؿ الذيف .الترقية أك حرمانو منيا حسب نتيجة ىذا التقييـ

يحصمكف عمى تقديرات منخفضة في عممية تقييـ األداء يمركف في ىذا التقييـ مصدرنا 
مف مصادر ضغكط العمؿ ألف الفرد إف شعر بأنو قد ظمـ سكاء كاف قد ظمـ فعال أكال 

 . فإف ذلؾ مصدر لمشعكر بالتكتر ك اإلنضغاط– 
 (.258،260،ص2010محمد شحاتة ربيع،)                                    

 مف :التوتر الناتج عن عدم التأكد و الجيل بالدور و متطمبات العمل األساسية 
المعركؼ أنو مف لك بسبب ضغط المسؤليات ك  العمؿ بسبب تكترنا عصبيا لممكظؼ 
،فإنو يمكف أف يقع تحت ضغط التكتر بسبب الجيؿ بالعمؿ المطمكب إلنجاز ميمة 

 .معينة

كلكف تأثير ىذا النكع مف التكتر العصبي يختمؼ تمامنا مف ثقافة ألخرل كما كجد 
كذلؾ أف األفراد داخؿ المنظمة الذم يفضمكف لقياـ بأداء الكظائؼ كأعضاء في فريؽ عمؿ 

ا  .يككف ىذا التكتر عندىـ منخفضن

 أثبتت الدراسات أنو يمكف ألفراد أف يبمكا بالءنا حسنا في :نقص الدعم اإلجتماعي 
مكاجية المشاكؿ إذا كجد كسط األىؿ ك األصدقاء لتقديـ الدعـ الالـز ك تبادؿ الرأم 
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ك المشكرة حيث سجؿ المديركف ك الصداقات الكاسعة ك العالقات الطيبة أقؿ نسبة 
. مف األعراض  المادية الكاضحة

في األغمب األحكاؿ : ظركؼ العمؿ المالئمة  ك ما بترتب غمييا مف تكتر عصبي 
يتميز العمؿ بظركؼ صحيحة عامة آمنة ك مريحة إلى َحْد كذلؾ بناء عمى القكانيف العمؿ 

 .ك لكنو ال يكجد مقياس محدد ليذه الظركؼ.المعمكؿ بيا في جميع أنحاء العالـ 

( 142،143 ص ،ص2011زاىد محمد ديري،)                                    

  فيي كالتالي العوامل الشخصيةأما   :
في درجة التفريغ أك التخمص مف التكتر ،ك تدخؿ ضمف ذلؾ درجة  :الفركؽ الفردية  -

القدرة عمى ترؾ ىمـك العمؿ فب المكتب مع نياية الدكاـ ك تنمية أنشطة أك ىكايات 
 .تنسى الفرد تمؾ اليمـك

حيث يمكف تصنيؼ األفراد إلى نمطيف ،أحدىما أكثر قابمية لضغكط : نمط الشخصية -
العمؿ بسبب رغبتو في إنجاز أكبر عدد مف المياـ في أقصر كقت ممكف ك المبالغة 

،  (TYPE A)ىذا النمط الذم يعرؼ بنمط  أ .في طمكحاتو ك كأنو يسابؽ الزمف 
الذم يتميز بالثقة ك اليدكء ك يأخذ األمكر  (TYPE B)يككف عمى عكس النمط ب 

 .بساطة أكثر ك يأخذ كقتو في التعامؿ مع األمكر التي تكاجيو
ىذا التكافؽ الذم يحقؽ : قدرات ك حاجات الفرد ك مدل تكافقيا مع متطمبات المنظمة -

لمفرد مف خالؿ تحقيؽ حاجات الفرد ك شعكره بكفاءتو ك أىميتو لمقياـ بالعمؿ 
 .ك ىذا بدكره يؤدم إلى التقميؿ معاناتو مف ضغكط العمؿ.المطمكب منو

 (173،174،ص2008عمي حمدي،)                                         
تسبب صعكبة العمؿ في شعكر الفرد بعدـ اإلتزاف ،ك ترجع صعكبة : صعكبة العمؿ  -

العمؿ إما عدـ معرفة الفرد لجكانبو ،أك لعدـ فيمو ليذه الجكانب،ك يمعب المشرؽ ك 
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نظاـ اإلدارة دكر ىاـ في ىذا المجاؿ ،فعدـ كجكد بطاقات كصؼ يقـك المشرؽ 
بإطالع الفرد عمييا ،كعدـ شرحو لما يعظـ مف شعكر الفرد بصعكبة ك قد ترجع 

صعكبة العمؿ أحيانا إلى أف كمية العمؿ أكبر مف نطاؽ الكقت الخاص باألداء أك 
 (.308،309،ص1994عويد سمطان المشعان ،).أكبر مف القدرات المتاحة لمفرد 

    :عالقة ضغوط العمل باألداء الوظيفي-8
لقد زاد إىتماـ الكتاب كالباحثيف في السنكات األخيرة بدراسة العالقة بيف ضغكط العمؿ 
ك مستكل األداء، كما يعتقدكف بأف الضغكط ليست جميعيا ضارة بؿ يؤكدكف عمى تعرض 
الفرد لضغكط معتدلة يشكؿ تحدينا لو بحفزه ك يشير نشاطو ك حماسو لمعمؿ عمى مكاجية 
التحدم، فالضغكط المعتدلة تساعد عمى إرتفاع كتحسيف مستكل األداء ألف ىذه الضغكط 

تستكجب مف الفرد طاقاتو ك جيده لمكاجية متطمبات العمؿ،ك الضغط ىنا بمثابة مثير 
كيستمر األداء في اإلرتفاع حتى يبمغ ذركتو  صحي يشجع الفرد عمى اإلستجابة لمتحديات،

،ك في ىذه الحالة فإف نزايد الضغط ك إستمراره يؤدم إلى تدني مستكل األداء ك إذا ما 
إستمر الضغط المتزايد عمى الفرد يتمادل في تصرفاتو غير المنتجة ك يصاحب ذلؾ 
إتجاىات ك أنماط سمككية سمبية جدنا مثؿ اليأس ك الحباط ك القمؽ ك غيرىا مف اآلثار 

كالجكانب السمككية التي كشفت الدراسات عف كجكد عالقة بينيما ك بيف الضغكط الشديدة 
كىي اإلستنزاؼ ك اإلدماف عمى الخمر ك ك اإلفراط في تعاطي المخذرات ك المسكنات ككثرة 

التدخيف ك ىذه جميعيا تمحؽ أضرارا كبيرة بالمنظمات ك مف حيث تدني األداء ك اإلنتاج 
كاإللتزامات المالية الكبيرة التي تتحمميا المنظمة ،ك بالمثؿ فإف الضغط الزائد جدا أك القميؿ 

. جدا عمى المكظؼ يميؿ إلى خفض آدائو 
 :ك لتكضيح العالقة بيف الضغط ك أداء العمؿ مف خالؿ الشكؿ التالي
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. يوضح العالقة بين الضغط و أداء العمل (2)شكل 

(. 22،23،ص2007عبد القادر أحمد مسمم،)     

: النتائج المترتبة عمى الضغط الميني-9

     إف العديد مف المنظمات ترل بأف ضغكط العمؿ عمى أنيا شيء ،يجب مكافحتو كذلؾ 
آلثارىا السمبية عمى الفرد ك المنظمة معا ،ك لكف الحقيقة غير ذلؾ ،إذ أف الضغكط العمؿ 

. آثار إيجابية مرغكب فييا  إلى جانب السمبية غير المرغكب 

: منيا ما يمي : اآلثار اإليجابية -9-1

. تحفز الفرد عمى العمؿ -
 .يزداد تركيز الفرد  عمى العمؿ -
. ينظر الفرد  عمى عممو بتميز -
. التركيز عمى نتائج العمؿ  -
 .المقدرة عمى التعبير عف اإلنفعاالت ك المشاعر -
 .القدرة عمى العكدة إلى الحالة النفسية الطبيعية عند مكاجية تجربة غير سارة -

 :مصادر الضغوط مثل

صعوبة العمل  -

 قلة السلطة -

 الصراع مع اآلخرين -

 سوء ظروف العمل -

 التنافس غلى الموارد -

 صراع األدوار -

 المشاكل -

 

مقدار غير مناسب من الضغوط 

 

مقدار مناسب من الضغوط 

 

 (مثل)أداء منخفض

. عدم القدرة على التركيز  -

 .دافعية منخفضة -

 .عدم اإلنضباط في العمل -

 (مثل)أداء عالي

حلول مبتكرة  -

 دافعية عالية -

 إنضباط في العمل -



 ضغوط املهنيةال                                                                                            الفصل الثاين 

 

  إستراتيجيات مواجية الضغوط المينية لدى مستخدمي إدارة الغابات 36

 

 كىنا سنتطرؽ إلى النتائج السمبية المحتممة لمضغكط ك أثرىا عمى :اآلثار السمبية- 9-2
 .كؿ مف الفرد ك المنظمة

إف تعرض الفرد لضغط عمؿ حاد أك مستمر لو عدة :آثار الضغوط عمى الفرد  -9-2-1
: مظاىر ك تنتج عنو تأثيرات عمى صحة ك سمكؾ اإلنساف،يمكف إنجازىا فيما يمي

حيث تبيف عدد مف الدراسات أف ىناؾ عالقة قكية بيف الضغط ك : اآلثار الفيزيولوجية- 
مف األمراض  (%50)اإلضطربات الفيزيكلكجية، كما أف البحكث الطبية تكشؼ أف أكثر مف 

األزمات القمبية، إرتفاع ضغط الدـ، قرحة :يرتبط أصال بالضغط، ك مف بيف ىذه األمراض 
 .المعدة، السكرم، الربك، الصداع النصفي، كآالـ الظير ك إلتياب المفاصؿ 

 إف المستكيات العالية مف الضغط عادة ما يصاحبيا اإلحباط ك القمؽ ك :اآلثار النفسية- 
اإلكتئاب ك الغضب ك اإلنفعاؿ ك الشعكر بالممؿ ،ك قمة األىمية، ك ىذه الحاالت تؤدم إلى 
تغيير في المزاج النفسي ك العاطفي لمفرد ،ك ضعؼ القدرة عمى التركيز في العمؿ ك إتخاذ 

القرارات ،كعدـ الرضا ،فيذه اآلثار تنعكس عمى المنظمة بال شؾ ،خاصة عندما يعاني منيا 
. رجاؿ اإلدارة لما ليا مف أثر إجتماعي ينعكس غمى بقية العامميف في المنظمة

 كالغياب عف العمؿ ك التأخر عنو ،ك اإلسراؼ في التدخيف ك تناكؿ :اآلثار السموكية- 
العقاقير ك المخذرات ك األرؽ ك اإلفراط في النـك ،ك فقد الشيية ك اإلفراط في الطعاـ ،ترؾ 

العمؿ ،شركد الذىف،ك اإلعتداء عمى األفراد ك اإلستياء العاـ ،كذلؾ اإلنتحار في أقصى 
. حاالت الضغط

:                                                                                                                                          ك مف خالؿ ما سبؽ يمكف ذكر أىـ اآلثار المترتبة عف الضغط عمى األفراد كما يمي

 ظيكر بعض ردكد األفعاؿ ك السمككيات الخاطئة تجاه اآلخريف .
  الشعكر الدائـ باإلحباط ك عدـ المباالة نتيجة عدـ تكيفو إجتماعيا ككظيفيا. 
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  ضغط الدـ:تأخر الفرد مف الناحية الصحية كإصابتو بأمراض عديدة مثؿ 
  مف الممكف أف يقدـ ىذا المكظؼ عمى بعض األعماؿ المشينة كإدماف الكحكليات

 .،التسرب الكظيفي، التسيب الكظيفي ،كما ينتج عنو مف تعطيؿ مصالح المتعامميف

 إف النتائج أك اآلثار الناجمة عف ضغكط العمؿ :آثار الضغوط عمى المنظمة- 9-2-2
ال يقتصر ضررىا عمى الفرد فقط، بؿ تمتد لتشمؿ المنظمة التي يعمؿ بيا الفرد 

التي مف خالليا . كالعنصر البشرم يعتبر أىـ عناصر اإلنتاج في المنظمة، فيك األداة
يتـ تحقيؽ أىداؼ ىذه المنظمة، ك ليذا ّفإف الخمؿ الذم يصيب الفرد كيؤثر عمى سمككو 
ك تصرفاتو، نتيجة لتعرضو لضغكط العمؿ ،ينعكس مباشرة الفرد  عمى أداء  المنظمة،  

 ك عمى قدرتيا ك ضماف بقائيا ك استمرارىا في سكؽ العمؿ

كتجسيد النتائج الكاقعة غمى المنظمة في ارتفاع معدؿ الغياب ، التسرب الكظيفي ،ارتفاع 
معدؿ دكراف العمؿ، ترؾ العمؿ ، الصراع الشخصي في بيئة العمؿ ، عدـ الدقة في اتخاذ 

القرارات زيادة معدؿ الشكاكم ، ارتفاع التكاليؼ المالية ، باإلضافة إلى ضعؼ الكالء 
 (42 -39 ص ،2007وليد عبد المحسن الممحم ).      التنظيمي كعدـ الرضا الكظيفي

النماذج النظرية المفسرة لمضغكط المينية ىناؾ عدة نماذج نظرية حاكلت تقديـ تفسير 
الضغكط العمؿ لدل األفراد قصد إيجاد أساليب التعامؿ معيا ، كفيما يمي نقـك بعض 

البعض مف ىذه النماذج المستخدمة في إدارة الضغكط المينية  

: النماذج النظرية المفسرة لمضغوط المينية- 10

يحدد مارشاؿ في ىذا النمكذج النظرم العكامؿ :  Marshallنموذج مارشال  10-1
المسببة لمضغكط في العمؿ ، كما بيف األغراض الناتجة عف ذلؾ ، كىناؾ أعراض خاصة 
بالفرد ك التي تتمثؿ في مختمؼ األمراض الجسمية كأمراض القمب ، كما اف ىناؾ أعراض 

 أعراض الضغوط مصادر الضغوط األمراض



 ضغوط املهنيةال                                                                                            الفصل الثاين 

 

  إستراتيجيات مواجية الضغوط المينية لدى مستخدمي إدارة الغابات 38

 

خاصة بالمؤسسة أك المنظمة تؤدم إلى العدكانية ك تكرار الحكادث ك نمكذج مارشاؿ 
  :يكضحو كاألتي

نموذج مارشال لمضغط  (3)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ركز ىذا النمكذج النظرم عمى تبياف أىـ مصادر الضغكط المينية ك كيفية تأثيرىا عمى 
الفرد كذلؾ بالتطرؽ ألىـ أعراضيا التي تؤثر عمى الفرد ك المنطقة معنا 

حيث يسمى بالنمكذج المترابط لضغكط  :Gibson et allنموذج جبسون وآخرون  10-2
العمؿ ك يكضح فيو جبسكف العالقة بيف مؤثرات ك مصادر مختمفة لمضغكط ك األثار 

 الفروق الفردية

عوامل ضغوط البيئة 

الفيزيولوجية المادية 

الضوضاء،الحرارة،الهواء )

 (الملوث 

عوامل الضغوط 

الفردية،غموض الدور،صراع 

الدور،كثافة العمل 

عوامل ضغوط الجماعة عالقة 

ضغيفة بزمالء العمل و 

الرؤساء و المدير 

 

عوامل الضغوط التنظيمية هيكل 

المنظمة، المستوى الوظيفي، 

الحاجة إلى سياسات واضحة 

 الخصائص

السلوك 
،العمر،الجنس،التعليم و 

الحالة الفيزيولوجية 

الذهن ،التأثر، النمط 
السلوكي،إحترام الذات 

 الضغوط

 (اآلثار)النتائج 

 

عدم 

 (القلة)الموضوعية

 

 

ميول سلوكية 

للحوادث 

 

فيزيولوجية ضغط دم 

زائد 

 

 

 

صحة 

 (مرض)جسدية

 

إنتاجية منخفضة 

 التجارب النفسية

أو 

الفيزيولوجية 

أو 

إدراك متطلبات الفرد 
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المترتبة عنو منيا األثار الخاصة بالفرد ك التي تتمثؿ في الحكادث المختمفة ك انخفاض في 
. كالشكؿ يكضح أىـ مصادر الضغكط ك األثار المترتبة عنو .اإلنتاج

  يذكر ككبر اف بيئة إلى تعتبر مصدرا لمضغكط ك التي Cooper : نموذج كوبر  10-3
تشكؿ خطرا ييدده في حمة ما استمرت ىذه الضغكط لفترات طكيمة ك فشؿ االستراتجيات 

التي يستخدميا لمتكافؽ مع المكقؼ الضاغط فإف ذلؾ يؤدم إلى بعض األمراض، كما يؤدم 
  .إلى زيادة القمؽ كاالكتئاب كانخفاض تقدير الذات ك الشكؿ التالي يكضح ىذا النمكذج

   

 

  

                

 

 

نموذج كوبر لمضغوط  (5)شكل 

   (  72-74،ص2011شارف خوجة مميكة،)                                       

بدراسة العالقة بيف األداء الخاص بدكر المدير " ىب" لقد اىتـ  Helb : نموذج ىب - 7.4
ك المتطمبات الممقاة عمى عائقو مف ضغكطات العمؿ ، كفي ىذا النمكذج أكد اف العمؿ ذات 
المتطمبات القمبية يؤدم إلى الممؿ حيث اف الزيادة في المتطمبات تعتبر نكعا مف الحكافز ك 
المنشطات ، كلكف ىذه المتطمبات لك زادت عمى قدرت الفرد عمى التركيز ك تقؿ قدرتو عمى 

األداء بكجو عاـ كقد تؤدم الزيادة المستمرة في المتطمبات ك الزائدة عف قدرات الفرد إلى 

 البيئة -

 الضغوط -

 التلوث -

 اإلجهاد -

 

 التهديد

الفشل في التعامل 

 مع الضغوط

التغلب على 

 المشكالت

 الفرد
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التعب ك فقداف الرغبة في األداء ككؿ ،كبتالي تؤدم إلى االنتياؾ النفسي كما يتبعو مف 
أعراض كاالنطكاء ك اإلثارة ألتفو األسباب كعدـ القدرة عمى األداء  

( 8ص  إسماعيل طو  الطاف ياسين ب س،)                                           

  :في الشكؿ التالي" ىب"       كيمكف رصد 

لمضغوط " ىب"نموذج  (6)شكل 

 

 

 

 

( 75،ص2011شارف خوجة مميكة ،)

 

إف في المجاؿ الميني يعاني العماؿ مف شتى أنكاع الضغكط ، كيحاكلكف بشكؿ : خالصة
دائـ التكيؼ معيا كتسخيرىا لصالحيـ إال أنيا في الكثير مف األحياف تفكؽ قدرتيـ التكيفية 

 . كتصبح ىاجسيـ الكحيد

 
 ذروة األداء

 إنهاك

 كثيرة

 زيادة الدافعية

 قليلة

 زيادة المتطلبات

 أداء األفراد
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 :تمهيد -

إن الضغوطات المينية والمواقف الضاغطة المختمفة والصعوبات التي يمكن أن  
يواجييا العمال قد تدفع بيم إلى حالة من الضيق والتوتر والقمق، وتخمق لدييم الوسيمة 

الستيعاب الموقف والتفاعل معو بنجاح، وىدا ما سنتطرق إليو في الفصل الحالي من خالل 
تقديم إدارة الغابات والتعرف عمى مياميا المختمفة عمى مستوى الوالية ثم مفيوم استراتيجيات 

 . المواجية، تصنيفيا واالستراتيجيات الفردية والتنظيمية في مواجية الضغوط

  :مفهوم المواجهة  -1

ىي تمك المحاوالت المعرفية والسموكية التي تسعى عمى تغيير إعادة تفسير أو تخفيض 
 .باإلنفعاالت السمبية أو التخفيف من عوامل المحيط التي تسبب التوتر 

إن أىم تضمين ليذا التعريف ىو أن سموك المواجية مبدئيا يشير إلى المحاوالت أو 
النشاطات  التي يمكن أن تكون فعالة أم ال ،و التي يحتمل أن تكون مؤذية عمى المدى 

،كما أن ىناك إتفاق عام عمى أن المواجية تشكل جزءا من المعاممة (مثل التدخين)الطويل 
 .التي تحدث عندما يدرك الشخص الميني موقفا ضاغطا (محيط- فرد )التفاوضية 

 )510بوزازة مصطفى ،ب س،ص)

 عمى أنيا األساليب التي يستخدميا الفرد بوعي و يوظفيا في 1993موس و يعرفيا    
 .التعامل اإليجابي مع مصدر القمق أو الحدث المثير لإلجياد أو الحدث الصدمي

 إلى أنيا المجيودات الموجية نحو األحداث أو نحو 1966الزاروس كما أشار 
اإلنفعاالت لتدبر مطالب البيئة و الصراعات بينيم من خالل التحكم أو التقميل أو التحمل أو 

 .التقميص
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 أن المواجية ىي تمك المجيودات السموكية و المعرفية المبذولة 1984فوكمان و يرى 
  .لتدبر المطالب الداخمية و الخارجية التي يتم إدراكيا بصورة تفوق مصادر الفرد

(. 119،ص2008بن زروال فتيحة،)

 :أهمية و محددات المواجهة -2
 :  أهمية المواجهة 2-1

       تعتبر األبعاد األساسية من طرق وعمميات ثابتة و متنوعة في مواجية المواقف بغض 
إذ أن بعض اإلستراتيجيات تسمح بإجتياز . النظر عن نتائجو اإليجابية أو السمبية

الصعوبات ،و خفض التوتر الناتج ،بينما قد يزيد البعض اآلخرين من حدة المشكمة و ترمي 
 :المواجية عموما ليدفين رئيسيين 

 مساعدة الفرد عمى التوافق النفس إجتماعي مع المحيط. 
 التخفيف من حدة الضغط و التوتر النفسي الذي يسببو الموقف السائد. 

كما أن تقييم مختمف أساليب المواجية من شأنو أن يساعد المعالجون النفسيون في 
. تشخيص المواجية الغير متكيفة و إقتراح بدائل و طرق أكثر تكفيو لتسيير الضغوط

 (.114،ص2005طبي سهام،) 

 :محددات المواجهة 2-2

 العديد من الباحثين و منيم كوستا المواجية ليست بحس: المواجهة الفطرية لممواجهة
،أكثر منيا بمتغيرات (سمات الشخصية)سيئة خاصة بل عامة تحدد بخصائص الفرد الثابتة

وعوامل الموقف ،و كذلك الطريقة التي يدرك بيا الفرد الوقف  

كما ينظر أصحاب ىذا اإلتجاه إلى المواجية بإعتارىا عممية تكييفية يتأثر فييا التقييم 
 .األولي و الثانوي بالخبرات و التجارب النفسية و اإلجتماعية السابقة لمفرد 
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 : ومن بين ىذه المحددات المعرفية يوجد:المحددات المعرفية لممواجهة
 (.....الذات،العالم،الموارد و القدرات ،حل المشكالت): نحو:المعتقدات. 
 (.....القيم، األىداف، الفوائد):  الدوافع العامة. 
 (داخمي، خارجي): موقع الضبط . 

إن العالقة بين الشخصية و المواجية قوية و واضحة      :المحددات السموكية لممواجهة 
جدا ،ليذا أكد من الكثير من الباحثون عمى أن عممية التقييم و إختيار إستراتجيات المواجية 

يتحددان و لو جزئيا ببعض الخصائص و اإلستعدادات النفسية و اإلجتماعية الثابتة عند 
األفراد مثل الصبر و اإلحتمال الذي وصف من طرف كوبازا و آخرون و المقاومة تقضي 

وجوب تسييل و تبسيط األحداث الضاغطة و االعتقاد بأنيا ما ىي إال تحديات يجب 
 .تصدي ليا

واإلكتئاب و  كالقمق،و العصاب،)و قد تنتج من جية أخرى بعض سمات الشخصية 
مما يؤدي إلى .....( ضغط مرتفع، تقديرات منخفضة)تقييمات سمبية (.....العدوانية

 .إعتماد إستراتيجيات مركزة عمى اإلنفعال و بالتالي مواجية عير فعالة لمموقف

و (األولي،الثانوي) يرى الباحثون بأن التقييم : المحددات الموقفية و التفاعمية لممواجهة
فقد .المواجية ىما عمميات تفاعمية ،تقومان عمى خصائص الفرد و الوقف في آن واحد 

تتأثر عممية التقييم بخصائص عديدة من البيئة المحيطة كطبيعة التيديد ،توفر الدعم 
كما يبين أن تتأثر ة تحدد عممية التقييم و المواجية ولو جزئيا ....... اإلجتماعي و نوعيتو

  .بواسطة متغيرات موقفية مختمفة من نشأتيا أن تساعد الفرد عند الحاجة

(. 123،124،125،126طبي سهام ،ص)                                
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: مفهوم أساليب المواجهة -3

    يشير فوكمان و الزاروس إلى أن أساليب المواجية ىي الجيود التي يبذليا الفرد لمسيطرة 
. عمى أو لخفض أو التحمل لمطالب الداخمية و الخارجية التي تتسبب بيا المواقف الضاغطة

و يعرف ىريدي أساليب المواجية بأنيا كافة جيود الفرد المعرفية و اإلنفعالية 
والنفسحركية  و البيئشخصية ،التي يسعى الفرد من خالليا إلى تصدي لممواقف الضاغطة 

،أو التقميل منيا بيدف المحافظة (مادية و معنوية)لمتخمص منيا،أو لتجنب آثارىا السمبية،
. قدر اإلمكان عمى توازنو اإلنفعالي ،و تكيفو النفسي و اإلجتماعي

 (54،55،ص2012خالد بن محمد بن عبد اهلل العبدلي،)

    كما تعرف أساليب المواجية بأنيا ذلك التغيير المستمر في المجيودات المعرفية و 
السموكية و اإلنفعالية من أجل إدارة المطالب الداخمية أو الخارجية التي يقيميا الفرد بأنيا 

(. 5،ص2004آمال عبد القادر جودة،).ترىق إمكاناتو

 :  المداخل النظرية لممواجهة -4

إن المداخل النظرية المتعمقة بالمواجية متعدد في مقدمتيا مدخل التحميل النفسي الذي 
يركز عمى ميكانيزمات الدفاع الالشعورية ،والمدخل الثاني ىو مدخل الشخصية و الذي 

يركز عمى خصائص الشخصية كمتغير ىام في عممية المواجية والمدخل األخير الذي يركز 
عمى دور كل من خصائص الموقف الضابط الذي يتعرض لو الفرد و المتغيرات الشخصية 

لدى الفرد في تحديد استراتجيات المواجية التي يستخدميا الفرد في التعامل مع المواقف، 
:  ويمكن بيان ذلك بشكل مفصل فيما يمي
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 :   "الجيل األول"المدخل السيكودينامي  4-1

مفيوم ميكانيزم الدفاع و العمميات الالشعورية التي  (1933)لقد تناول فرويد 
يستخدميا الفرد في موجية التيديدات و القمق ، و رأى فرويد أن ىذه الميكانيزمات الدفاعية 
ىي عبارة عن استراتجيات المواجية التي يستخدميا الفرد ليحمي بيا نفسو من الصراعات و 
التوترات التي تنشأ عن المحتويات المكبوتة من خالل تحريف الواقع ، ويرى أن الفرد ال يمجأ 

إلى استخدام حيمة دفاعية واحدة لحماية نفسو من الضغوط و القمق ، بل قد يستخدم أكثر 
من أسموب دفاعي واحد ، وفي ضوء ذلك يرى فرويد أن الميكانيزمات الدفاعية ىي بمثابة 

( 127، ص2009 أحمد نايل الغرير ، ).                            استراتجيات مواجية 

يمجأ إلييا الفرد ال شعوريا لمتخفيف من التوترات و القمق و الصراعات الداخمية ، ومن 
... أمثمة ىذه الميكانيزمات الكبت و اإلنكار و ال و غيرىا 

 بين ميكانيزمات الدفاع في Cramer( 2000)كرامر وفي ىذا الصدد أيضا يقارن 
التحميل النفسي و عممية المواجية ، حيث يذكر أن عممية المواجية ىي أفكار و سموكيات 
يتم اختيارىا شعوريًا ، وتكون مرنة و ليست ثابتة إذ تتغير من وقت ألخر ومن فرد ألخر ، 

كما أنيا تختمف تبعا لمطالب البيئة و الموقف الذي يواجيو الفرد و أن عممية المواجية 
تتوقف عمى التفضيالت الشخصية و ترتكز عمى كيفية تقييم األفراد معرفيا لمموقف وكيفية 

التعامل معو وعمى الرغم من أن ميكانيزمات الدفاع في التحميل النفسي يتم دراستيا و 
. التعرف عمييا تقميديا عبر المقابالت اإلكمينيكية 

  إلى أن الحيل الدفاعية الالشعورية تنقسم Anna Freud( 1936)و تشير أنا فرويد 
إلى نوعين ،فيناك الحيل الدفاعية السوية وىي تساعد الفرد عمى حل مشكمتو،و ىناك 
. أساليب دفاعية غير سوية و ترتبط بظيور األمراض و المشكالت النفسية لدى االفراد
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بينما يرى الزاروس و فولكمان أن ىناك مشكمة مركزية في المدخل السيكودينامي 
لممواجية، و ىي أن ميكانيزمات الدفاع تركز عمى أسموب المواجية من حيث ىو سمة،وىي 

ذات قيمة قميمة في التنبؤ بسموك المواجية الفعمي لدى الفرد فمو أن ىنمك مريضا يجري 
عممية جراحية فإن دراسة أسموب المواجية و اإلستراتيجيات العقمية التي يستخدميا في 

التعامل مع العممية الجراحية يظير بوضوح عدم وجود إرتباط بين السمة و عممية 
 . ( lazarus and folkman -1984-p 22)المواجية

  : المدخل التفاعمي  الجيل الثاني  4-2

وظير ىذا المدخل كرد فعل عمى المدخل السيكودينامي الذي استمر في دراسة 
:  المواجية في سياق المرض النفسي ليحل محمو ، حيث ان ىذا المدخل ينظر الى المواجية 

نيا عممية صحة وطبيعية وانيا تمكن الفرد من حل مشاكمو وان ميكانيزمات أعمى 
التكيف مع البيئة تزداد لدى الفرد كمما كانت عقالنية  وشعورية بدال من ان  تكون ال 

 )فولكمانووارتبط ىذا المدخل بأ عمال ودراسات كل من الزاروس  رادية،إشعورية وال 
، والتى اكدت عمى ان المواجية ىي عممية  (1977)وميتشنبوم  (1977)وموس   (1984

اكثر من كونيا سمة او استعداد لدى الفرد كما رفض ىذا المدخل وصف الضغوط عمى انيا 
شئ يحدث بطريقة المثير واالستجابة ، بل يرى ان استجابة الضغوط  تظير كنيتجة لمتفاعل 

بين المطالب البيئية وتقييم الفرد ليذه المطالب ولممصادر الشخصية لديو ،وتمثل عممية 
التقييم المعرفي مفيوما مركزيا في ىذا المدخل ، وترتبط بشكل كبير بالمواجية ، ففي عممية 

 : التقييم المعرفي لمموقف يستخدم الشخص نوعين من التقييم وىما 

 والتقييم الثانوي ، وفي عممية التقييم االولي يقيم الفرد الموقف من حيث األوليالتقييم  
ىوضاغط اوال ، فاذا تم تقييم الموقف عمى انو ضاغط عندئذ يستخدم الفرد التقييم الثانوي 
ليحدد خيارات المواجية والمصادر المتاحة لديو لمتعامل مع الموقف ، وىكذا فان الشخص 
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يدرك الحدث كضاغط اعتمادا عمى المعنى الذي يكونو عن الموقف ، وفي نفس االتجاه 
 عمى ان قدرة الفرد عمى التحكم في الموقف الضاغط ترجع CALLAN( 1993)يشير كالن 

عمى اعادة التقييم االيجابي لقدراتو وامكاناتو ، وان االفراد الذين يفشمون في مواجية الضغوط 
عادة تقييم معرفي سمبي لقدراتيم وامكاناتيم عمى مواجية الضغوط ، ويدركون إ، تكون لدييم 

.                انفسيم عمى انيم عاجزين وليس لدىم قدرة عمى التحكم في الموقف الضاغط 
  ( 89ص  – 2006– سالمة عبد العظيم – طه عبد العظيم  )

 :  مدخل التقارب بين الشخصية والمواجهة الجيل الثالث  4-3

لقد ادت البحوث التي اجراىا الزاروس وفولكمان الى ظيور مدخل جديد يركز عمى 
التقارب بين العوامل الشخصية والسياق الموقفي و بين المواجية ، فمقد كانت المداخل 

السابقة تغفل دور العوامل الموقفية في تحديد سموك المواجية لمضغوط بين االفراد ، ومن ثم 
 ( 1996)جاء ىذا المدخل ليؤكد من خالل البحوث التي قام بيا كل من اوبرين وديمونجس 

وغيرىم عمى اىمية كل من العوامل الموقفية وعوامل الشخصية في تفسير قدر كبير من 
التباين في سموك المواجية بين االفراد ، فيذا المدخل يعترف بأىمية كل من العوامل 

.  الشخصية والمحددات الموقفية في عممية المواجية 

لى ذلك يمكن تفسير المواجية من المنظور االجتماعي البيئي والذي يؤكد إضافة إو
عمى اىمية تفاعل  الفرد مع الظروف المادية والثقافية واالجتماعية لمبيئة ، ومفيوم مصادر 
المواجية البيئية ينشأ من ىذا المنظور ، كما ان ىناك جانب أ خر ىام في ىذا المنظور ، 
وىو شبكة لمعالقات االجتماعية التي تساعد الفرد  عمى مقاومة الضغوط ، في ىذا يشير 
موس وبيمنجس  الى ان المصادر البيئية تؤثر بشكل فعال عمى تقييم الفرد لمتيديد الذي 

ينطوي عميو الموقف الذي يتعرض لو الفرد وايضا عمى اختيار وفاعمية استجابات المواجية  
، فمن المعروف ان عممية المواجية تعتمد عمى العوامل الموقفية وعمى المصادر الداخمية 

(  90ص  – 2006– سالمة عبد العظيم حسن – طو عبد العظيم حسن  )والخارجية لمفرد 
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 :  و ىناك عدة تصنيفات، من بينيا  :تصنيف إستراتيجيات المواجهة -5

 تتجمى المواجية حسب ىذا التصنيف في ثمانية فئات :تصنيف فولكمان و الزاروس  5-1
 :وىي 

 التي تتضمن الجودة العدوانية لتغيير الموقف المجيد مقترحة نوعا من  :المجابية
. العدائية و المخاطرة

 اإلبتعاد التي تصف الجيود المعرفية لفصل الذات و التقميل من قيمة الموقف. 
 التي تشمل الجيود الموجية نحو تعديل المشاعر و األفعال:التحكم الذاتي. 
 التي تتضمن البحث عن دعم معموماتي ،حقيقي و  :البحث عن الدعم اإلجتماعي

 .إنفعالي
 التي تشمل التعرف عمى دور الفرد في المشكمة و المحاولة المستمر :تقبل المسؤولية

 لوضع األمور في نصابيا 
 التي تصف المجيودات الفكرية و السموكية اليادفة إلى اليروب :اليروب و التجنب

 .من المشكمة أو تجنبيا
 التي تتضمن الجيود المبذولة إراديا لتغيير الموقف، مقرونة :التخطيط لحل المشاكل

 . تحميل لحل المشاكل
 المتضمنة لخمق معنى ايجابي من جالل التركيز عمى النمو :إعادة التقييم االيجابي

 .تشخصي
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يعتبر نموذج شيفر من أىم و أشير نماذج المواجية ،يقدم  :(1991)تصنيف شيفر  5-2
: عمى ثالث استراتيجيات ىي

  تغير مصدر اإلجياد
  التكيف مع مصدر اإلجياد أي تقبمو و البحث عن طرق لمنع اإلثارة الشديدة من

 :خالل أنشطة ك
 إدارة الحديث الذاتي - 
 . (االسترخاء(ضبط استجابة اإلجياد - 
اإلنصات الفعال ، تأكيد الذات ، الوضوح و الصدق مع الذات )إدارة األفعال - 

. (،توظيف أسموب مناسب لمتواصل 
كالتمرين الرياضية ،و التغذية الجديدة ،  )الحفاظ عمى مصدرات الصحة - 

. (.......الجانب الروحي 
الدعم االجتماعي ، المال ، الخدمات ، المؤسساتية )استخدام موارد المواجية - 

. (.......الجماعية
االستيالك الكحول ، المخذرات ، )تجنب االستجابات غير التكيفية باإلجياد - 

التدخين ، الشراىة ، اليروب ، لوم اآلخرين ، اإلفراط في المدح الصاخب 
 . ).......

                   .تجنب مصدر اإلجياد -

  (30،31،ص 2008بن زروال فتيحة ، )                                          
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: االستراتيجيات الفردية و التنظيمية في مواجهة الضغوط-6

 : االستراتجيات الفردية  6-1 

: الكشف الطبي- 

ألي برنامج إلدارة أو -تقريبا–يمثل الكشف الطبي الذي يجريو الطبيب مطمبا أساسيا 
تخفيف و طأه الضغط إذ ان معرفة الحالة البدنية ، وعادات التدخين و تناول الكحول و 

السجل الطبي لمرضى القمب والشرايين ،و الوراثة تساعد في معرفة األسباب و األثار 
المحتممة لمضغط 

:  التمارين الرياضية- 

 .وقد تشمل النشاطات الفردية األخرى التمارين الرياضية لمتخمص من الضغط و التوتر
ومن الواضح أن انتشار أندية أو مراكز الصحة و التمرينات الرياضية ترتبط ارتباطا وثيقا 

. بالوعي بضرورة تأثير الضغط

: الراحة و االسترخاء -

    ومن الممكن أن تكون طرق االسترخاء البسيطة حتى لو كانت في شكل متابعة 
فعالة في تخفيف وطأة الضغط  -أنماط التنفس لدى الفرد

 :تنمية االهتمامات الخارجية -

كما يمكن توجيو الضغط و التحكم في تأثيره جزئيا بتنمية اىتمامات خارج محيط العمل 
 .مثل ممارسة اليوايات و النشاطات الخيرية 
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 : التأمل -

وىناك أساليب أخرى لسيطرة عمى الضغط بدأت تكتسب شعبية من ضمنيا التأمل  
لبضع  (مثل التعويذة أو الدعاء )حيث يجمس الشخص مغمضا عينيو مصدرا صوتا معينا :

 ساعة ،و قد قيل ان ىذه الطريقة تتيح لمذىن إمكانية تجاوز 24دقائق لعدة  مرات كل يوم 
ومع االنتقادات ليذا األسموب ، .التجارب الضغطية يوميا ،و لموصول إلى حالة ذىنية أىدأ

فإن المؤيدين لو يدعون أن إتباعو قد يؤدي إلى إنخفاض معدالت بإمراض القمب ،و ضغط 
 .الدم ، واستيالك األكسجين

 : التغذية المرتدة الحيوية -

وثمة أسموب أخر نال االستحسان و تعرض لمنقد في نفس الوقت وىو ما يسمى  
وىو طريقة لعرض أجيزة الجسم بصورة تدركيا (Biofeedback)بالتغذية المرتدة الحيوية 

باستخدام –حيث يستطيع الشخص -الحواس لمعالجتيا عن طريق توجييا بالعقل الواعي
إجراء تعديالت ممحوظة في معدل -الحاسب اآللي المتطور وأساليب التسجيل المتطور
ويدعى المؤيدون ليذا األسموب انو من . ضربات قمبو،وضغط الدم ،و الموجات الدماغية 

 .الممكن أيضا تعميم األفراد التحكم في بعض وظائف ىذه األعضاء

 : الوعي الذاتي -

في الوعي الذاتي ،حيث –وأخيرا يتمثل أحد األساليب البسيطة لمتحكم في الضغط 
يتوقف اإلنسان ليفحص و يراجع نفسو و حياتو وعممة 

  : البحث عن فرص عمل بديمة -
ما الحاالت المزمنة، فمن الممكن التعامل مع الضغط بترك العمل في المنظمة أ

والبحث عن فرص عمل بديمة حيث تتمثل الطريقة الوحيدة لمتخمص من الضغط، في كثير 
 .من األحيان ،في تغير الموقف برمتو 
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: اإلستراتجيات التنظيمية : 6-2

فمن الممكن .تتضمن المداخل التنظيمية لمتعامل مع الضغط نشاطات تنظيمية عديدة 
تحديد مسببات الضغط عن طريق برامج مطورة لالختيار و التعين ، حيث تركز – مثال  –

البرامج الحالية عمى التوافق بين الفرد و الوظيفة عمى أساس المستوى التعميمي و الخبرة و 
وقد بدأت بعض المنظمات في إجراء مقابالت مع الموظفين الجدد .الميارات و التدريب 

. الكتشاف المشكالت التي قد تحدث في العمل 

فإلى جانب تدريب الموظف عمى .وتتجو ثاني االستراتجيات نحو التدريب المتطور 
المطموب أداؤه وكيفية أدائو، تعمل بعض البرامج التدريبية عمى توعية الموظف بما يمكن أن 

: يصادفو من مشكالت في العمل

وىناك برامج تنظيمية عديدة لمسيطرة عمى الضغط ، ركزت عمى إعادة تصميم 
 ((تخفيض أعبائيا ))إثراء الوظائف أو – طبقا لمظروف المحيطة – الوظائف ، حيث يمكن 

أو التناوب في أدائيا من قبل العاممين أو إعادة تصميميا بشكل كامل مع التركيز مثال عمى 
النشاط الجماعي و المشاركة  

أخيرا استحداث بعض المنظمات برامج متكاممة لمساعدة العاممين توفر الخدمات 
الطبية و العالجية و النصح و االستثمار و اإلجراءات الوقائية ،وعادة ما تكون مزودة 

. باختصاصين مثل األطباء و األخصائيين النفسيين

( 99،100،101،ص1999محمود فتحي عكاشة،)                               
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:  طرق قياس استراتيجيات المواجهة-7
 7-1 ( : 1988)ساليب المواجهة من اعداد الزاروس وفولكمان أستبيان إ 

 مفردة ، حيث يجيب المفحوص عمى ىذه المفردات من 66ويتكون ىذا اإلستبيان من 
تستخدم ، تستخدم نوعا ما ، تستخدم بشكل  ال )خالل مقياس متدرج من اربع نقاط ،وىي 

ويقيس ىذا  ( 1 ،2 ، 3صفر ) ، وتأخد ىذه االستجابات  (معتدل ، تستخدم بشكل كبير 
االستبيان استراتيجيات المواجية المعرفية والسموكية التي يستخدميا االفراد لمتعامل مع 

المواقف الضاغطة ، ومن خالل التحميل العاممي لمفردات االستبيان تم التوصل الى وجود 
ثمانية انواع من اساليب المواجية ، وىي التحدي والتجنب او اليروب واالبتعاد والسموك 
ضبط الذات والسعي نحو المساندة االجتماعية وتقبل المسؤولية وحل المشكالت واعادة 

.  التقييم االيجابي 

 7-2 قائمة المواجهة المتعددة االبعاد :  

 MULTI DIMESIONAL COPING      ( 1989)عداد كارفر وسيشير إ
GRAVER & SCHEIR  وتتناول ىذه القائمة قياس اساليب المواجية المختمفة التي

 13 مفردة موزعة عمى 53يستخدميا االفراد في االجابة لممواقف الضاغطة ، وتتكون من 
بعدا او استراتيجية فرعية منى استراتيجيات المواجية ، منيا خمسة ابعاد تقيس جوانب 
مختمفة من استراتيجيات المواجية التي تركز عمى المشكمة وخمسة ابعاد اخرى تقيس 

استراتيجيات المواجية التي تركز عمى االنفعال ، وثالثة ابعاد تقيس استجابات مواجية اقل 
فائدة وسمبة ، وىي التباعد السموكي والتباعد العقمي وتعاطي المخدرات والكحوليات  

 ( . 112 ص 2006 :سالمة حسين – طه حسن )                     
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 7-3 قائمة مصادر المواجهة  :COPING   RESOURCES 
وتتكون ىذه القائمة من  ( 1993)وقام بإعداد ىذه القائمة  ىمر الن  و سوزان  مارتينج 

 مفردة تستيدف التعرف عمى مصادر المواجية المتاحة لمفرد والتي يستخدميا في ادارة 60
 )الضغوط ويجيب المفحوص عمى ىذه المفردات عمى مقياس متدرج من اربعة نقاط ، وىي 

وتقيس ىذه القائمة خمسة اساليب يستخدميا الفرد في  (مطمقا ، احيانا ، غالبا ، دائما 
:  التعامل مع المواقف واالحداث الضاغطة ، وتتضمن خمسة مصادر لممواجية  ىي 

 . مصادر المواجية المعرفية  (1
 . مصادر المواجية االجتماعية  (2
 . مصادر المواجية االنفعالية  (3
 .  الروحية ./ مصادر المواجية الفمسفية  (4
 مصادر المواجية الجسمية  (5

 ( . 118ص  – 2006– سالمة عبد العظيم حسين – طه عبد العظيم حسين  )

 :  العوامل المؤثرة في تحديد استراتيجيات المواجهة – 8

:  المتغيرات الشخصية:  8-1
 : مركز الضبط   -

حيث يتوقف التحكم في الضغوط ومواجيتيا عمى قدرة الفرد وكيفية تفسيره لمحدث 
مكاناتو في التعامل معيا ، فالتفسير والفيم إمكانية فيمو وتقييمو لقدراتو وإالضاغط، وعمى 

واالدراك جميعيا عمميات معرفية تؤدي الى فيم العالقة بين الجانب المعرفي لمفرد واألحداث 
.  الضاغطة 

ويعتبر مركز الضبط مؤشرا قويا عمى سموك الموجية ، وفي ىذا الصدد يشير ال 
الى ان القدرة عمى التحكم في الحدث او الموقف الضاغط  ( 1984 )زاروس وفولكمان 
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تشكل وتحدد اسموب المواجية لدى الفرد ، حيث ان اعتقاد الفرد بقدرتو عمى التحكم في 
االحداث الضاغطة يؤثر عمى درجة المحاوالت التي يقوم بيا لتغيير الظروف الضاغطة ، 
وىكذا فان مركز الضبط الداخمي يرتبط باستراتيجيات المواجية المباشرة والفعالة والتوافقية 

مقارنة بمركز الضبط الخارجي ، وعموما فان االفراد ذوي مركز الضبط الداخمي يميمون الى 
استخدام استراتيجيات المباشرة والفعالة في مواجية احداث الحياة الضاغطة ويدركون الموقف 

احمد ). الضاغط  عمى انو قابل لمتحكم والسيطرة ، ومن ثم يستطيعون السيطرة عمى تغييره 
 (  32ص  – 2010– عيد مطيع الشخابنة 

 : نمط الشخصية  -
ال يستجيب االفراد لألحداث الضاغطة بطريقة واحدة بل يختمفون في استجاباتيم طبقا 

لنمط الشخصية ، ولكل فرد منا سمات وخصائص تفرض اتباع اساليب معرفية وسموكية 
تؤثر في كيفية تعاممو مع المواقف الضاغطة ، ولنمط الشخصية دور ىام في مواجية 
المواقف الضاغطة والتعامل معيا باستراتيجيات تكيفية مناسبة لشدة المنبيات المحبطة 

  ( . 19ص  – 2002– لوكيا الياشمي )او السمبية في حياة الفرد 
 : الصالبة النفسية  -

ويعتبر مفيوم الصالبة النفسية احد خصائص الشخصية التي تعمل عمى مقاومة 
ومواجية احداث الحياة الضاغطة ، وعمى ىذا فان مفيوم الصالبة يشير الى ان الفرد 
يمتمك مجموعة من السمات تساعد      عمى مواجية الضغوط ، وان الفرد الذي يتميز 

 ومواجيتيا ، وان الصالبة النفسية األزماتبالصالبة النفسية تكون لديو القدرة عمى توقع 
تمثل مصدرا من المصادر الشخصية التي يستند الييا الفرد في المواجية اآلثار النفسية 

والجسمية والسمبية الناجمة عن الضغوط والتخفيف من ىذه اآلثار ، كما ان الصالبة 
النفسية تمعب دورا ىاما في عممية التقييم المعرفي لمموقف ، وفي عممية المواجية التي 
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يقوم بيا الفرد ازاء االحداث الضاغطة ، وتتضمن الصالبة النفسية كما اشارت سوزان 
 .االلتزام والتحدي والضبط: كوباسا ثالث مكونات ، وىي 

  ( 32ص  –2010– احمد عيد المطيع الشخابنة )                                  
 : فعاليات الذات -

تساعد االفراد عمى مواجية الضغوط التي تعترض حياتيم ويشير ىذا المفيوم كما راى 
باندورا  الى اعتقاد الفرد بأنو لديو القدرة عمى التعامل والسيطرة بفعالية عمى المواقف 

واالحداث التي يتعرض ليا  وان مفيوم الفرد عن فعالية الذات يظير من خالل التقييم 
المعرفي لقدراتو ، من خالل تعدد الخبراتى التي يمر بيا حيث تعمل ىذه الخبرات التي 

.  يمر بيا عمى مساعدة الفرد في التغمب عمى الضغوط التي تواجيو 
وىذا يشير الى انا المواجية الناجحة تتطمب ايضا اعتقاد الفرد ان لديو القدرة عمى التحكم 

في احداث الحياة الضاغطة ، وانو يستطيع مواجيتيا ، ويعني انو كمما كانت فعالية 
الذات مرتفعة لدى الفرد فانو يشعر بالكفاءة والرغبة في مواجية التحديات والظروف 

  )الضاغطة التي تواجيو والتغمب عمييا 
  (.102ص  – 1998– عبدى الرحمن بن احمد بن محمد ىيجان 

 :  العوامل الموقفية 8-2

 : طبيعة الموقف وخصائصه_ 

وفي ىذا / ن العوامل الموقفية تمعب دورا ىاما في تحديد اساليب مواجية الضغوط ،إ
الشأن يشير الزاروس وفولكمان الى ان استراتيجيات المواجية التي تركز عمى المشكمة 

يستخدميا الفرد عندما يكون قادرا عمى التحكم والسيطرة عمى الموقف او ان الموقف يمكن 
تغييره ، اما المواقف التي يدركيا الفرد عمى انيا غير قابمة لمتحكم والسيطرة عمييا فانو يميل 

 .الى استخدام استراتيجيات المواجية التي تركز عمى االنفعال في التعامل معيا

 ( .  133ص   - 2006– طه عبد العظيم حسين – سالمة عبد العظيم حسين  ) 
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 : المساندة االجتماعية  -
تعتبر المساندة االجتماعية من المتغيرات الموقفية التي تسيم بدور فعال في تحديد 

اساليب مواجية الضغوط ، وتمثل عامال موقفيا يؤثر في كيفية ادراك الفرد لألحداث 
الضاغطة وفي كيفية مواجيتيا ، كما انيا تمعب دورا ىاما في التخفيف من اآلثار 
السمبية المترتبة عن االحداث الضاغطة ، وتفيد في التنبؤ بأساليب المواجية التي 

يستخدميا الفرد في التعامل مع االحداث الضاغطة مثل اسموب حل المشكمة واعادة 
.  التقييم االيجابي لمموقف ترتبط بشكل قوي بالمساندة االجتماعية 

وتتعمق المساندة االجتماعية باعتقاد الفرد عن امكانية وجود وتوافر اشخاص ىامين 
يمكن لمفرد ان يثق فييم وعمى ىذا االساس تتوقف المساندة االجتماعية عمى مدى 

اعتقاد الفرد في كفاءة اآلخرين ومدى عمق العالقة بين الفرد وبين اآلخرين 
 ( .  299ص- 2004– حسن حريم  )المحيطين بو واليامين في حيتو 

الى ان المساندة االجتماعية ، قد تكون مساندة  ( 1985 )ويشير كوىين وويمز 
انفعالية وتتضمن االىتمام واالصغاء الى اآلخرين اوتكون مساندة معموماتو من 

خالل تزويد الفرد بالمعمومات وتقدم النصيحة واالقتراحات الت تساعده عمى كيفية 
التعامل مع الضغوط ، وىناك المساندة االجرائة او الوسيمية وتتضمن تقديم العون 

.  المالي واالمكانات المادية والخدمات الالزمة 
 :  المتغيرات الديمغرافية 8-3

يؤثر العمر الزمني في اساليب المواجية لألحداث : العمر واستراتيجيات المواجية -
الضاغطة ، كما ان استراتيجيات المواجية التي يستخدميا الفرد في التعامل مع االحداث 

الضاغطة تتغير مع تقدم العمر ومع زيادة مستوى النمو المعرفي لمفرد ، وان ىذه 
 .االستراتيجيات تختمف باختالف االعمار الزمنية 
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  : المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي -
يختمف سموك المواجية بين االفراد تبعا الختالف المستوى االقتصادي والثقافي ، 

فاألفراد ذو  
الثقافات المختمفة يستجيبون لمضغوط بشكل مختمف ويستخدمون استراتيجيات مختمفة 
في التعامل مع االحداث الضاغطة ، كما ان المستوى االقتصادي واالجتماعي يمعب 
دورا ىاما في تحديد نوع استراتيجيات المواجية التي يستخدميا الفرد في التعامل مع 

.  المواقف الضاغطة 
  : (الفروق بين الجنسين في المواجهة  )النوع  -

لقد اوضحت الدراسات وجود فروق بن الجنسين في استخدام استراتيجيات المواجية ، 
وان الذكور يميمون الى المواجية االقدامية في مواجية األحداث والمواقف الضاغطة 

، وفي المقابل يميل االناث الى استخدام استراتيجيات المواجية التي تنصب عمى 
   (.141 ص2006– سالمة عبد العظيم حسين – طه عبد العظيم حسين)االنفعال

 

ومنو نستطيع القول أن استراتيجيات المواجية مختمفة ومتعددة وىدا ما يساعدنا : خالصة
عمى التكيف مع ضغوطات الحياة المختمفة خاصة المينية التي يتعرض ليا كل عامل ودلك 

 .يتحدد من خالل طبيعة عممو ونوعو



 

 المنهجيالفصل الرابع : الجانب 
 تمهيد :  -
 الدراسة االستطالعية -1
 المنهج المستخدم -2
 مجاالت الدراسة -3
 مجتمع و عينة الدراسة -4
 أدوات جمع البيانات -5
 األساليب اإلحصائية المستخدمة -6
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: الدراسة االستطالعية- 1

 تصريح إلجراء الدراسة الميدانية قمنا ىبعد اختيارنا ميدان الدراسة وبعد الحصول عل
 المؤسسة أكثر  ى لمتعرف عل01/03/2015ستطالعية لممؤسسة محل الدراسة بتاريخ إبزيارة 

.  معموماتيا والييكل التنظيمي ىوالحصول عل

: منهج الدراسة-2

تم اختيار المنيج حسب طبيعة الدراسة وكذا األىداف التي تسعى لموصول إلي 
فمن األىداف األساسية لمبحث التعرف . تحقيقيا، وطبيعة البيانات المطموبة لمحصول عمييا 

. عمي أكثر االستراتيجيات استخداما لمواجية الضغوط 

جمع ''ومن أجل ذلك اعتمدنا عمي المنيج الوصفي التحميمي، ويمكن تعريفو عمي أنو
الحقائق وتحميميا وتفسيرىا ، واستخالص داللتيا إنطالقا من تحديد مشكمة البحث ووضع 

الفروض ثم اختيار العينة وأساليب جمع البيانات ووضع القواعد لتصنيفيا ثم تحميميا 
(. 137ص :2011ذنيبات،)وتفسيرىا في عبارات واضحة

: مجاالت الدراسة- 3

عامل لدي مستخدمي  (55)تكونت العينة األساسية لمدراسة من :  المجال البشري3-1
  عامل أي تقدر العينة بنسبة (148) الغابات ببسكرة ، من مجتمع أصمي ةمحافظ

. من المجتمع األصمي%37.16

تم تطبيق الدراسة الميدانية في الفترة الزمنية الممتدة من :  المجال الزماني3-2
. 25/03/2015 إلي 10/03/2015
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في محافظة الغابات لوالية بسكرة تم إجراء الدراسة الميدانية :  المجال المكاني3-3
  .بمقاطعاتيا ومفرزاتيا

:  تقديم لمحة حول مستخدمي محافظ الغابات بسكرة3-3-1

  :تقديم إدارة الغابات و مهامها عمى مستوى الوالية-1
: تقديم إدارة الغابات -1.1

 بمقتضى المرسوم 1995تم إنشاء المديرية العامة لمغابات في شير جويمية من عام 
،المتضمن اإلدارة المركزية و عمميا في المديرية العامة 1995-07-95:التنفيذي رقم 

. لمغابات

. ريات مركزية و مديريتين لمدراساتيتتكون المفتشية العامة لمغابات من خمسة مد

: التنظيم اإلقميمي إلدارة الغابات تتكون من -

 فرز لمغابات و ىذا بمقتضى 1221 لمغابات و 501مقاطعة لمغابات ،فرع  محافظة،
 المتضمن إنشاء محافظة والئية و 1995-10-25 المؤرخ في 333-95المرسوم رقم 

 .يحدد تنظيميا و عمميا

 :أىم المحاور التي يتركز غمييا نشاط إدارة الغابات ىي -
 حماية و إستصالح األراضي في المناطق الجبمية. 
 معالجة أحواض السائمة. 
 مكافحة التسحر. 
 حماية النباتات و الحيوانات. 

 محافظة في الوالية و التي تختمف مياميا نوعا ما 48و تعد المحافظة من بين 
  ىكتار 2167120:بالمقارنة بالمناطق الشمالية،فيي تتربع عمى مساحة إجمالية تقدر بــ



                                 الإجراءات املهنجية لدلراسة                                                   :الفصل الرابع
 

  إستراتيجيات مواجهة الضغوط المهنية لدى مستخدمي إدارة الغابات 63

 

 ىكتار تابعة ألمالك 85.10979 مساحة غابية مقسمة بدورىا إلى 15.97729منيا 
 باتنة،)الدولة و تتمركز في الجية الشمالية لموالية و تعتبر إمتداد لغابات الواليات المجاورة

و يتغمب عمييا طابع األدغال و تتكون من أصناف الصنوبر الحمبي و العرعار و -(خنشمة
 ىكتار أراضي ذات طابع غابي أدمجت ضمن الوعاء 30.86749البموط  األخضر و 

العقاري  لمغابات بقرارين و الئيين إلحتوائيا سواء عمى حيوانات ميددة باإلنقراض و محمية 
قانونيا كطائر الحبار أو عمى النباتات الميددة بالزوال و المحمية كالبط األطمسي و نبات 

 .الطرفاء

 :مهام إدارة الغابات عمى مستوى الوالية -1.2

باإلضافة إلى نشاطات الفرق المتنقمة لمشرطة الغابية عمى مستوى مختمف لدوائر و 
األقاليم الغابية و المتمثمة في الحواجز عبر الطرقات لمراقبة نقل المنتجات الغابية بدون 
رخصة و التدخل في األسواق األسبوعية لمراقبة المتاجر بالمواد الغابية و دوريات مراقبة 

قمع و قطع األشجار من األراضي و متابعة مختمف القضايا عمى مستوى المحاكم و 
المجمس القضائي فإن ىناك نشاطات تقنية أخرى ال تقل أىمية غن ما سمف ذكره ،تقوم 

 :بيا اإلدارة الغابات عمى مستوى الوالية و يتمثل في 

  حماية األحواض الصابة و ذلك بمشاريع تصحيح السيول لمقاومة اإلنجراف و
. التحول لكل من سد فم الخرزة و منبع الغزالن

  مكافحة الترمل و ذلك بمشاريع تحد من ظاىرة زحف الرمال التي تيدد
 .المستثمرات الفالحية و المنشآت القاعدية

  حماية األصناف الحيوانية الميددة باإلنقراض و المحمية قانونا سواء بمنع صيدىا
 .أو المحافظة عمى بيتيا
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  حماية األصناف النباتية الميددة بالزوال و المحمية قانونا كالبط األطمسي و
 .الطرفل

 تحسين الوسط الحضري بتطوير المساحات الخضراء. 
 تحسين المراعي السيبية. 
  محاولة خمق جو من الثقة و الشراكة بين الموظفين و اإلداريين في المناطق

النائية و ذلك بإنشاء مشاريع جوارية تساعد الموظفين عمى تحسين وضعيتم 
 .المعيشية و البقاء في مناطقيم

-07-29تنقسم محافظة الغابات لوالية بسكرة تبعا لمقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
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  مصمحة حماية النباتات و الحيوانات:SPFF 
 مصمحة توسيع الثروات و حماية النباتات: EXTION 
 مصمحة تسيير الثروات و الدراسات و البرامج:CSTION 
 (اإلدارة و الوسائل)مصمحة تسيير الموارد البشرية :SAM 

: تقسيم الوالية 

: تم تقسيم الوالية إلى قسمين رئيسين أال و ىما كالتالي

: القسم الشمالي-1
. تسيره دائرة الغابات القنطرة التي بدورىا تضم  إقميم و فروز .2
 .(جمورة،برانيس،لوطاية)و الذي يضم ثالثة فروز لمغابات :إقميم الغابات عين زعطوط .3
 .و الذي يضم الغابات الشعبية:إقميم الغابات أوالد جالل  .4
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 :القسم الجنوبي-2

 .تسيره دائرة الغابات سيدي عقبة و التي بدورىا تضم إقميم و فروز

. (بنيان،أورالل ،بسكرة )و الذي يضم ثالثة فروز لمغابات : إقميم الغابات مشونش .5
 .وأي يضم فرز الغابات جمورة: إقميم الغابات زريبة الوادي  .6

بعدما تطرقنا إلى ذكر مصالح المحافظة و عدد مكاتبيا نقوم بوضع بطاقة تحميمية 
 .لمناصب العمل

: بطاقة تحميمية لمناصب العمل-2

: المحافظ

: مهام المحافظ

  (بإسم الوزير)تسيير ميزانية و التجييز لممحافظة .
  عمى جميع الوثائق اإلدارية و الحسابية و المالية  (بإسم الوالي)تفويض اإلمضاء

 .المتعمقة بتنفيذ ميزانية التجييز الخاص بقطاع  الغابات 
 الخصام  (المنازعات )يكون ممثل لمشرطة القضائية أمام محل القضاء في جميع

المتعمقة بالمحافظة  

: األمانة العامة

 02:عدد المكاتب 

: مهام األمانة العامة

 تنظيم و تنسيق مكتبيا و مكتب مديرىا .
 إعداد و تنظيم البريد الصادر و الوارد. 
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 تحديد و تنظيم مواعيد مقابالت المدير مع الموظفين و الزوار. 
 تنظيم و ترتيب الممفات السرية بعد دراستيا. 
 تدريب السكرتيرات المبتدئات و اإلشراف عميين. 
 حسن إستخدام كل من الفاكس و الكتابة عمى الحاسوب. 
 حفظ الممفات و المستندات. 

 :SPFFمصمحة حماية الحيوانات و النباتات 

 02:عدد المكاتب

. مكتب الوقاية و مقاومة الحرائق و األمراض الطفيمية -1
 .مكتب األصناف المحمية و الصيد النشاطات الصيدلية -2

 :SPFFمهام مصمحة حماية الحيوانات و النباتات 

. إعداد مخطط وقاية و حماية الغابات من الحرائق .1
إحصاء العتاد و الوسائل الضرورية لمتنفيذ ما جاء في مقررة وقاية و مكافحة  .2

 .الحرائق
 .متابعة و تقييم األمراض الطفيمية .3
 .اقتراح برنامج تنظيف اإلقطاع الصحية في المجموعات الغابية .4
 . السير عمى السير الحسن لشبكة الياتف الالسمكي .5
 جعل العمميات الضرورية لمتنمية و التسيير و المحافظة عمى النباتات و الحيوانات  .6
 .جرد و تحسين المناطق الرطبة .7
جعل العمميات الضرورية لوقاية و تنمية الثروة الحيوانية مع تنشيط و ربط حمالت  .8

 .الصيد و تحرير الحصائل
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متابعة و مراقبة إدخال األصناف الحيوانية و النباتية البرية في إطار تطبيق اتفاقية  .9
CTTES. 

المشاركة في إعداد و تحسين جرد الثروة الحيوانية البرية و إعداد حصيمة سير  .10
 .الثروة الحيوانية

 :EXTIONمصمحة توسيع الثروات و حماية األراضي 

 02:عدد المكاتب 

. مكتب توسيع الثروات -1
 .مكتب حماية و إستصالح األراضي -2

 :EXTIONميام مصمحة توسيع الثروات و حماية األراضي 

. المشاركة في إنشاء السياسة المحمية لحماية الثروات الطبيعية و الغابية -1
 .إنشاء مخططات التشجير عبر الوالية -2
 .متابعة دراسات و إنجازات برامج التشجير لكل أنواعو المضادة لإلنجراف -3
 .متابعة و تقييم مشاريع التنمية الريفية -4
 .إحصاء و متابعة و تقييم مشاريع مكافحة التصحر -5
 .متابعة و تقييم مواقع البرامج المربوطة بنشاطات المصمحة -6
إعداد و تنفيذ إشغال ذات المنفعة العامة و ذات األولوية حسب التوجييات الوطنية  -7

 (.PNR)طار المخطط الوطني لمتشجير‘السياسية الغابية في 
 .إستالم األشغال -8

 :GSTIONمصمحة تسيير الثروات و الدراسات و البرامج 

 02:عدد المكاتب
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. مكتب الجرد و التييئة و المنتجات -1
 مكتب التنظيم و الشرطة الغابية  -2

 :GSTIONمهام مصمحة تسيير الثروات و الدراسات و البرامج 

. تعريف تقارير البرامج السنوية لممستثمرة الغابية -1
 .تعيين و تقييم المواد و المواد الخام الغابية -2
 .تعيين المناطق الموجية إلستعمال المسموح في المجال الغابي الوطني -3
 .السير عمى تطبيق القوانين و األنظمة الخاصة بالقطاع الغابي الوطني -4
 .وضع مخطط التنمية الغابية لموالية و ذلك باإلشتراك مع مصالح المحافظة -5
إنشاء و تسيير الممفات التقنية و إجراءات تسميم العقود التي ليا عالقة  -6

 .(العقود)بنشاطاتيا
وضع الحواصل و التقارير الزمنية لتطوير نشاط المحافظة و ذلك باإلشتراك مع  -7

 .مصالح المحافظة

: أهمية األمانة في اإلدارة واألدوار األساسية لها- 3

 :أهمية األمانة في اإلدارة- 3.1

تقوم األمانة العامة في اإلدارة بدور قيم من خالل اإلتصاالت التي تؤدييا سواء داخل 
أو خارج المديرية ،فيي التي ترتب إتصاالت المدير الرسمية أو غير الرسمية ، و كذا تحويل 

كافة اإلتصاالت و اإلشراف عمييا حتى آخر لحظة و ذلك لتسير عمى شكل أفضل فيي 
المركز الرئيسي لجميع اإلتصاالت في المديرية فأي إتصال من خارج المديرية يمر من 

عندىا ثم تحولو إلى الجية المطموبة سواء المدير أو رؤساء المصالح و المكاتب و نظرا 
لتوفر الوسائل االتصالية بكاممو من الياتف الفاكس جياز الكمبيوتر و كذا وجود اإلنترنت 
تساعد عمى تسييل ميمة اإلتصال من ناحية و نجد لألمانة من ناحية أخرى دور أكبر في 
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تنظيم المكتب و كذا ترتيب و تصنيف الممفات و الحوافظ فبمجرد دخول المكتب تالحظ 
التنظيم الجيد حيث أنو خزانة لوضع الممفات و الجرائد الرسمية و المجالت الخاصة 

. بالمديرية و خزانة أخرى لوضع الحوافظ

 في نفس الخزانة و بالتسمسل مع حوافظ 2012كما نجد بنفس الطريقة المرتبة حوافظ العام 
:  و نجد أيضا بيذا المكتب سجالت خاصة و ىي2013العام 

 سجل الصادر .
 سجل الوارد. 
 سجل القرارات و المقررات اإلدارية. 
 سجل اليواتف. 

و الطريقة التي تستعمل في ترتيب الممفات و والوثائق و المراسالت ىي الطريقة العددية 
. دائما ألنيا أسيل الطرق المتبعة في المديرية

كما نجد خزانة بيا الوثائق و المراسالت الخاصة بكل مصمحة عمى حدا و خزانة معدنية بيا 
. أربعة أدراج كل درج مخصص لوضع وثائق مصالح المديرية

 ألنيا GRONOSكما ليا دور في ترتيب و حفظ األرشيف و نوعية العمب المستعممة ىي 
تجدىا تحافظ أكثر عمى األوراق و الممفات من الضياع و التمف و التشتت لوجود القابض 
المعدني بيا و التي تمسك بيا الوثائق جيدا و تتم عممية حفظ األرشيف لمدة خمس سنوات 

 مثال ثم توجو إلى  خزانة 2013 إلى غاية 2012-2011إي تجمع عمب األرشيف لعام 
األرشيف لمحفظ و تكون كل عمبة تحمل عنوان المراسالت أو الوثائق التي تحتوييا كل عمى 

. حدا و ىذه الخزانة موجودة بمحاذاة مكتب األمانة

: كما تؤثر األمانة في العمل اإلداري و في التصرفات اإلدارية داخل المديرية و ذلك كما يمي
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 العمل اإلداري :

حيث يعيد ألمانة بميام نقل جميع القرارات اإلدارية في سجل خاص سنوي لمقرارات اإلدارية 
يكون مؤشر عميو من طرف الييئات العميا حيث جميع القرارات اإلدارية تسجل فيو و ىذا 
األخير بدون محو و ال تشطيب و ال إحالة عمى اليامش و ىو مرقم من أول صفحة إلى 

آلخر صفحة حيث تقوم األمانة بترقيم القرارات و تاريخيا و تستخرج نسحة منيا  أي عمميا 
 .ال يتعدى وظائف  القيد و الترتيب و الحفظ

 التصرفات اإلدارية :

وفق  لما يمميو المسؤول اإلداري حيث  (التحرير)و المقصود بيا اإلعداد المادي لإلتفاقيات 
تقوم األمانة باإلعداد و التوقيع و دعوة األطراف المتعاقدة غمى نصوص اإلتفاقية و كذا 

. العرض لمتوقيع من طرف المسؤول اإلداري و إعداد النسخ و حفظيا

: األدوار األساسية لألمانة في اإلدارة- 3.2

إن من أىم أدوار األمانة العامة بمحافظة الغابات لوالية بسكرة ىو تنسيق العمل بين مختمف 
أقسام اإلدارة حيث أن ليا حقوق و عمييا واجبات يجب أن تؤدييا إتجاه مينتيا بكل سرية و 
كذا بكل إتقان حيث أنيا تعتبر الركيزة األساسية من خالل ما تمعبو من أدوار داخل اإلدارة 

أي أن تجاىل أي مرحمة قد يؤدي إلى فشل عمميا حيث أن كل مصالح اإلدارة مرتبطة 
 .ببعضيا البعض إرتباطا و ثيقا

: تسجيل البريد الصادر و الوارد: أوال

ىو جمع الرسائل التي ترد إلى المؤسسة سواء كانت رسمية أو خاصة و : البريد الوارد -
سواء كانت ىذه الرسائل عمى شكل مستندات ورقية أو طرود عمى مغمفات عينات أو 

الخ ....أشرطة سمعية أو بصرية 
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 :إجرءات المراسالت الواردة  -
  تستمم األمانة العامة بمحافظة الغابات لوالية بسكرة البريد الذي ورد إلى الفرع بمكتبيا

و بعدىا تفرز الرسائل و تقوم بتصنيفيا حسب النظام و التي عادة ما تكون رسائل 
 .رسمي

 تقوم بغض أغمفة بواسطة سكين خاص حتى ال تتمزق ما بداخل الرسالة. 
 تتأكد من وجود عنوان المرسل عمى أصل الرسالة. 
  تفرز و تضيف كافة المراسالت الواردة و تختميا بخاتم دون التاريخ و رقم الوارد و

صنف الرسالة مع وضع رقم المرجع و تسجل المراسالت في دفتر الوارد أو في نظام 
 .التسجيل البريد أو في جياز الكمبيوتر

  تمخص األمانة العامة لممدير الرسائل اليامة و التي تحتاج إلى رد عاجل عمى
 .ممصق صغير إضافي و نمصقيا فوق كل رسالة

 تفتح الطرود البريدية المستممة بالمكتب. 
  إذا كانت الرسائل بناء عمى موضوع مسبق يفصل أن ترفقو بالرسالة الوارد حتى تعمم

 .المدير بالموضوع كمو حتى يستطيع البث فيو و توجييو
 تعرض األمانة العامة  البريد عمى المدير و ترتبو حسب األىمية و اإلستقبال. 
  عمى األمانة العامة أن تتابع البريد حتى يتم توجييو من قبل رؤساء المصالح و من

ثم يتم قيد الجية المرسل إلييا بالبريد دون التوجييات و ما ىو اإلجراء الذي يجب أن 
تتخذه و تحدد المدة التي   تستغرقيا ىذه المعاممة و ما ىو اإلجراء الذي يجب أن 

تتخذه و تحدد المدة التي تستغرقيا ىذه المعاممة لإلنتياء منيا باإلضافة غمى تحديد 
 .الشخص الذي سيتولى متابعة ىذا األمر حتى يتم اإلنياء من الموضوع
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 :إجراء المراسالت الصادرة

  تتأكد األمانة العامة من الرسائل التي سيتم إرساليا إلى الجيات المعنية خارج
المؤسسة بحث يجب أن تكون مستوفاة من حيث التوقيع و التأكد من جية اإلرسال و 

 لطريقة التي سيتم بيا إلرسال عن طريق 
 البريد بعمم الوصول .
 البريد العادي. 
 البريد الممتاز. 
 البريد السريع. 
 البريد المسجل. 
  تقوم األمانة العامة بتصنيف الرسائل حسب النظام المعتمد بالمديرية و يتم إعطاء

رقم المرجع و يختم بختم المكتب و بدون التاريخ و رقم الصادر أو نظام البريد في 
 .جياز الكمبيوتر

  يتم نسخ الرسائل و نسخ المرفقات كذلك إلى الجية المعنية و توجو النسخ لمجيات
 .األخرى حسب التوجيو كما ال تنسى األمانة العامة دوما وضع نسخة بالممف

  تقوم األمانة العامة بفرز الرسائل حسب أسموب التوزيع أو طريقة اإلرسال أو درجة
 .السرية

  تتأكد األمانة العامة من إستكمال و تطابق الرسائل مع المرفقات و توضع الرسائل
 .في األظرفة المناسبة و عنوان المرسل إليو

أو حسب أىمية و نوع المرسل في الرسائل أي سيرسل بالفاكس أو البريد المسجل 
. الممتاز أو السريع أو تسميم البريد باليد أو عن طريق المرسل
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 : عينة الدراسة- 4

من المجتمع الكمي و بعد %37.16عامل أي تقدر بنسبة  (55)تقدر عينة الدراسة ب
إحصاء مجتمع الدراسة وذلك عن طريق وثائق المؤسسة تم الحصول عمييا من طرف رئيس 

مصمحة مستخدمي إدارة الغابات، والتي تشمل تعداد العمال وتوزيعيم عمي الفروع ثم بعد 
. ذلك تم تحديد أفراد العينة ، حيث إختيرت بطريقة عشوائية

يعني تكافؤ الفرص لجميع عناصر المجتمع لتكون أحد مفردات :ويمكن تعريفيا كالتالي
العينة ويتم اختيارىا إما باستخدام القرعة أو جداول األرقام التي تكون منيا مجتمع الدراسة 

عبد الرحمان عدس )،وبذلك تكون فرصة الظيور لكل عنصر معروفة ومحددة 
( 9،ص1999واخرون،

 :أدوات جمع البيانات- 5

من أجل اختبار الفروض والوقوف عمي مدى تحققيا وانطالقا من اىدافيا تم إعداد 
. أدوات الدراسة الالزمة والمتمثمة في مقياس استراتيجيات المواجية الضغوط المينية 

: وصف أدوات الدراسة-

مقياس استراتيجيات مواجية الضغوط المينية  

طبق مقياس استراتيجيات مواجية الضغوط المينية في الدراسة الحالية بصورتو النيائية 
: المتكونة من جزأين

الجنس، السن ، الحالة المدنية،  ):تضمن البيانات الشخصية ألفراد العينة : الجزء األول
 .(المستوي التعميمي ، األقدمية في العمل
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 بندا موزعة عمى ثالثة أبعاد تعكس 47ويتكون من بنود األداة والتي عددىا : الجزء الثاني
. إستراتيجيات  لمواجية الضغط من طرف أفراد العينة

( 15إلي 1من )إستراتيجيات  المواجية المتمركزة حول المشكمة : البعد األول-
( 39إلى16من)إستراتيجيات  المواجية المتمركزة حول االنفعال: البعد الثاني
(. 47إلى 40من )إستراتيجيات  المواجية المتمركزة حول المساندة اإلجتماعية: البعد الثالث

: الخصائص السيكومترية-
: صدق األداة 

 ضلمتأكد من صدق اإلستبيان اعتمدنا عمي طريقة صدق المحكمين ، حيث تم عر
بنود االستبيان المتعمق باستراتيجيات مواجية الضغوط المينية عمي مجموعة من أساتذة عمم 

( 47)بجامعة بسكرة، ووفقا لمنتائج تم قبول بنود المقياس المتكونة من  (03)النفس وعددىم
. بندا تقيس ثالثة أبعاد 

: ثبات اإلستبيان

 بنودتم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية عن طريق تقسيم بنود اإلستبيان إلى 
وفقا لمعامل سبيرمان براون، ثم حساب معاما االرتباط بيرسون فردية وزوجية وتصحيح 

(. 0.81)معامل الثبات األداة ككل بطريقة التجزئة النصفية وكانت قيمتو
 : األساليب اإلحصائيـة المستخدمة/ 6

 إضافة إلى المنيج اعتمـدنا عمى بعض المعالجات اإلحصائية التي غالبا ما تستخـدم 
 في البحوث النفسية والتربوية، وىذه المعالجات اإلحصائية أفادتنـا في تصنيف وتحميل 
 البيانـات، والحصول عمى شواىد كمية دقيقـة، من شأنيا أن تعطي وصفا كميا أكثر دقـة

عمى الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية في ذلك تم اإلعتماد  و. لمنتائج المتحصل عمييا
spss 16 النسخة . 



 

 

 

 عرض و تفسير النتائجالفصل الخامس : 
 وتحليل نتائج الدراسةعرض  -1
 مناقشة نتائج على ضوء فرضيات الدراسة -2
 االقتراحات  -3
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  :عرض وتحميل نتائج الدراسة/ 1

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات المشاىدة عمى مجال : (01)جدول رقم
   لألىمية النسبية ترتيي ففراتو وففاً استراتيجيات المواجية المتمركزة حول المشكمة و
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 موافق 1 97,.0 0.46 2.83 48 5 2أعتبر المشكمة فرصة لمتعمم  3
 موافق 2 0,92 0.57 2.76 46 5 4أتجني الموقف المسبي لمضغط  2
.أفكر في اشياء جميمة لنسيان الضغوط 15  موافق 3 0,92 0.50 2.76 44 9 2 
 موافق 4 0,91 0.61 2.74 46 4 5أفكر في حل المشكمة  1
 موافق 5 0,91 0.55 2.74 44 8 3أبادر فورا بحل المشكمة  7
 موافق 6 0,78 0.59 2.72 44 7 4. أحاول نسيان الموقف الذي سبي لي الضغط  13
  7 0,9 0.59 2.70 43 8 4أضاعف مجيودي بغية إيجاد حل مشكمتي  12

10 
أركز عمي الجاني اإليجابي في الموقف 

 محايد 8 0,77 0.63 2.69 43 7 5. الضاغط

 موافق 9 0,88 0.61 2.65 40 11 4. أتحدى من أجل الوصول إلي حل مشكمتي 9
 موافق 10 0,92 0.67 2.63 41 8 6. أتفاعل في أشياء جميمة لنسيان الضغوط 14
 موافق 11 0,88 0.70 2.61 41 7 7أتحدى من أجل الوصول عمي حل مشكمتي  8
 موافق 12 0,83 0.83 2.50 40 3 12أضع بدائل مختمفة لحل المشكمة  4
 موافق 13 0,9 0.64 2.32 31 11 13. أحاول التريث وعدم الشرع في حل المشكمة  11

 محايد 14 0,76 0.83 2.29 29 13 13أستفيد من خبرتي السابفة في حل المشكمة  6

 محايد 15 0,69 0.93 2.07 26 7 22أتحفظ لمواجية مصدر الضغط  5

 موافق 0.86 0.33 2.60 نتيجة المحور األول 
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01تحميل نتائج الجدول رقم   

استراتيجيات المواجية " إلي إجابات عينة الدراسة عمى مجال (01)يشير الجدول رقم
،ففد  (2.07 – 2.83)إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين '' المتمركزة حول المشكمة 

بمتوسط  '' أعتبر المشكمة فرصة لمتعمم'' جاءت في المرتبة األولى الففرة التي تنص عمي 
وىي أعمى من المتوسط الحسابي العام (0.46)و انحراف معياري بمغ  (2.83)حسابي بمغ 

عمي المرتبة الخامسة  " أتحفظ لمواجية مصدر الضغط''، فيما حصمت الففرة  (2.60)البالغ 
وىو أدني من المتوسط .(0.93)وانحراف معياري  (2.07)عشر واألخيرة بمتوسط حسابي 

 الذي جاء بدرجة مواففة (2.60)الكمي 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات المشاهدة عمى مجال :02جدول رقم
  لألهمية النسبية ترتيي ففراتت وففاًا استراتيجيات المواجهة المتمركزة حول االنفعال و
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.ألجأ إلً النوم لتخفٌف التوتر 29  موافق 1 0,96 0.75 2.90 31 9 15 

27 
ٌساعد األفراد فً هذه المؤسسة 

.بعضهم البعض  
 موافق 2 0,66 0.58 2.74 44 6 4

.ألجأ إلي الصالة 39  موافق 3 0,91 0.58 2.74 45 6 4 

16 
أتجنب االختالط باآلخرٌن أثناء 

.وري بالتوترعش  
 موافق 4 0,82 0.76 2.47 35 11 9

38 
استمتع بأخذ حمام كي أشعر 

.بالراحة  
 موافق 5 0,82 0.79 2.47 36 9 10

25 
أقضً بعض الوقت أمام جهاز 

 الكمبٌوتر
 محاٌد 6 0,6 0.88 2.34 34 6 15

.أفضل الذهاب فً نزهة  32  محاٌد 7 0,71 0.84 2.34 32 10 13 

24 
أقوم بممارسة بعض التمارٌن 

.الرٌاضٌة  
 محاٌد 8 0,78 0.80 2.29 28 15 12

19 
أواجه الشخص الذي سبب لً 

.المشكلة  
 محاٌد 9 0,75 0.86 2.25 29 11 15

.أمارس بعض تقنٌات االسترخاء 30  محاٌد 10 0,64 0.82 2.20 25 16 14 

.شاي ، قيوة: أتناول المنبيات  35  محاٌد 11 0,72 0.87 2.16 26 12 17 

34 
ألجأ إلي أسموي الدعابة 

.والضحك  
 محاٌد 12 0,71 0.86 2.14 25 13 17

.أستمتع بسماع بعض الموسٌقى 23  محاٌد 13 0,76 0.86 2.12 24 14 17 

22 
أسعى لقراءة كل ما هو مسلً 

.وترفٌهً  
 محاٌد 14 0,70 0.88 2.09 24 12 19

20 
أدمج نفسً فً العمل فً وقت 

.طوٌل   
 محاٌد 15 0,68 0.89 2.05 23 12 20

.أجد الراحة فً االلتزام الصمت 17  محاٌد 16 0,67 0.95 2.01 25 6 24 

.أشغل نفسً بمشاهدة التلفاز 28  محاٌد 17 0,64 0.88 2.00 21 13 21 

31 
ألجأ إلً تفرٌغ انفعالً عن 

.شعر - طرٌق كتابة قصة   
 موافق 18 0,78 1.72 1.94 24 13 17

.أتصرف بعصبٌة وانفعال 21  محاٌد 19 0,61 0.86 1.85 17 13 25 

 محاٌد 20 0,66 0.89 1.80 17 10 28أخفف من شعوري بالقلق وضغط  26
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.عن طرٌق البكاء   

.أخضع وأسلم باألمر الواقع 18  محاٌد 21 0,57 0.82 1.72 13 14 28 

36 
أتناول الطعام كثيرا حين شعوري 

 بالضغط
 محاٌد 22 0,56 0.81 1.69 12 14 29

 23 0,54 0.86 1.63 14 7 34 أجد الراحة في التدخين 33
غٌرموا

 فق

37 
ألجأ إلي تناول المنومات 

.والميدئات  
39 7 9 1.45 0.76 0,48 24 

غٌر 
 موافق

 محايد 0,71 0.31 2.14  نتيجة المحور الثاني 
 

:تحميل نتائج  

استراتيجيات المواجية " إلي إجابات عينة الدراسة عمى  عمى مجال (02)يشير الجدول رقم
،ففد  (1.45 – 2.90)إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين  '' نفعالالمتمركزة حول اال

بمتوسط  '' ألجأ إلً النوم لتخفٌف التوتر'' جاءت في المرتبة األولى الففرة التي تنص عمي 
وىي أعمى من المتوسط الحسابي العام (0.75)و انحراف معياري بمغ  (2.90)حسابي بمغ 

 الرابعةعمي المرتبة  "ألجأ إلي تناول المنومات والميدئات ''، فيما حصمت الففرة  (2.14)البالغ 
وىو أدني من .(0.76)وانحراف معياري  (1.45) واألخيرة بمتوسط حسابي والعشرون

 %71 وأىمية نسبية الذي جاء بدرجة مواففة (2.14)المتوسط الكمي 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات المشاهدة عمى مجال :03جدول رقم 
 لألهمية  ترتيي ففراتت وففاًا استراتيجيات المواجهة المتمركزة حول المساندة االجتماعية  و

.النسبية  
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42 
أطمي نصيحة شخص 

.أكثر مني خبرة  
 موافق 1 0,92 0.567 2.78 47 4 4

.ألجأ إلي قراءة الفران 40  موافق 2 0,91 0.584 2.74 45 6 4 

.احتفظ بمشاعري لنفسي 43  موافق 3 0,91 0.584 2.74 45 6 4 

46 
تفيدني مناقشة االخرين 
 في فيم المشكمة أكثر

 موافق 6 0,87 0.729 2.63 36 4 8

44 
ابحث عن مساعدة 

.االخرين  
 موافق 5 0,82 0.813 2.47 37 7 11

45 
أتحدث مع شخص قريي 

.حول ما يضايفني  
 موافق 4 0,82 0.790 2.47 36 9 10

47 

الألجأ إلي استشارة 
شخص متخصص في 

.تخفيف الضغوط  
 محاٌد 7 0,71 0.911 2.14 27 9 19

.اشكو لبعض األشخاص 41  39 7 9 1.45 0.765 0,48 8 
غٌر 
 موافق

 موافق  0,81 0.363 2.43 نتيجة المحور الثالث

 

:تحميل نتائج  

استراتيجيات المواجية " إلي إجابات عينة الدراسة عمى  عمى مجال (03)يشير الجدول رقم
 – 2.78)إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين  '' مساندة االجتماعية المتمركزة حول ال

أطمي نصيحة شخص أكثر مني '' ،ففد جاءت في المرتبة األولى الففرة التي تنص عمي  (2.14
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وىي أعمى من المتوسط (0.56)و انحراف معياري بمغ  (2.78)بمتوسط حسابي بمغ  '' خبرة
التمجأ إلي استشارة شخص متخصص في  ''، فيما حصمت الففرة  (2.43)الحسابي العام البالغ 

وانحراف معياري  (2.14) واألخيرة بمتوسط حسابي الثامنةعمي المرتبة  "تخفيف الضغوط
 وأىمية نسبية الذي جاء بدرجة مواففة (2.43)وىو أدني من المتوسط الكمي .(0.91)

81% 
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 :مناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسة/ 2

 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية األولى/2-1

:لفد نصت الفرضية األولى عمى أن  

تعتبر إستراتيجية المواجية المتمركزة حول المشكمة ىي األكثر إستراتيجية إستخدامًا  )
 (.من طرف مستخدمي إدارة الغابات لوالية بسكرة

أن مستخدمي إدارة  (1)و قد أشارت نتائج الدراسة من خالل الجدول اإلحصائي رقم 
الغابات يستخدمون إستراتيجية المواجية المتمركزة حول المشكمة بدرجة كبيرة حيث بمغ 

حيث أن معظم أفراد العينة يمجئون إلى .  وىو متوسط عالي2.60متوسطيا الحسابي 
التفكير و التعمم من األخطاء السابفة في حل المشكالت و نستدل عمى ذلك من خالل 

أعتبر المشكمة "و جاء في المرتبة األولى  (1)النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقم 
أتجني الموقف المسبي لضغط و أفكر "و تاله  (2.83)بمتوسط حسابي قدره " فرصة لمتعمم

و أفكر في حل مشكمة في المرتبة  (2.73)بمتوسط قدره " في أشياء جميمة لنسيان الضغط
، وتعتبر ىذه النتائج منطفية مفارنة باألثر الذي يتركو (2.74)الرابعة بمتوسط حسابي قدره 

الموقف الضاغط، فيعتبر األخير المثير األول لتحريك انفعال الفرد الذي يحاول التركيز عمى 
 .المشكل بغية تشخيص السبي واختيار الحمول الممكنة لممشكمة
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 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثانية/2-2

:لفد نصت الفرضية األولى عمى أن  

 :ترتي إسترتيجيات المواجية من طرف مستخدمي إدارة الغابات لوالية بسكرة حسي ما يمي )

 . إستراتيجيات المواجية حول المشكمة-1

 . إستراتيجيات المواجية حول المساندة اإلجتماعية-2

 (.إستراتيجيات المواجية حول اإلنفعال-3

ولمتحفق من  الفرضية تم ترتيي المحاور وفق اإلستراتيجيات كما يوضحو الجدول لرقم 
 : اآلتي (04)

 لممتوسطات الحسابية وففاًا استراتيجيات مواجهة الضغوط المهنية ترتيي : 04جدول رقم 
.واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية  
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1 
إستراتيجيات المواجية المتمركزة حول 

 المشكمة
 موافق 1 0.86 0.33 2.60

2 
استراتيجيات المواجهة المتمركزة حول 

 المساندة االجتماعية
 موافق 2 0,81 0.363 2.43

3 
استراتيجيات المواجهة المتمركزة حول 

 االنفعال
 محايد 3 0,71 0.31 2.14
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 :إستراتيجيات المواجية المركزة حول المساندة االجتماعية- 2

و أن أغمي أفراد العينة  (2.43)تبين أنيا في الترتيي الثاني بمتوسط حسابي قدر بـ 
و  (2.78)يحاولون الحصول عمى النصيحة من شخص ما األكثر منيم خبرة بمتوسط قدره 

ىذا نظرا ألىمية الداعمين في ظل وجود المشاكل و المواقف المينية المختمفة و يأتي في 
احتفظ بمشاعري لنفسي  بمتوسط حسابي "الرتبة الثانية المجوء لفراءة الفرءان و الرتبة الثالثة 

 ( 2.63)ثم ضرورة االستفادة بمناقشة اآلخرين في فيم المشكمة بمتوسط قدره  (2.74)قدر بـ 

 :إستراتيجيات المواجية المركزة حول اإلنفعال- 3

إستراتيجيات المواجية المركزة حول انفعاليا و جاءت الثالثة في الترتيي و األخيرة 
في استخدام عينة البحث لمواجية الضغوط المينية ووجدنا  (2.14)بمتوسط حسابي قدره 

،و في المرتبة الثانية نجد  (2.90)افراد العينة يمجأون الى النوم لتخفيف التوتر بمتوسط قدره 
و في المرتبة الثالثة  (2.74)األفراد يساندون بعضيم البعض في ىذه المؤسسة بمتوسط قدره 

( 2.74)وجدنا أن أفراد العينة يمجأون الى اهلل عز و جل من خالل الصالة بمتوسط قدره 
لخفض التوتر لدييم و يبين ىذا أىمية الجاني العفائدي في توازن شخصية الفرد لمواجية 

 .المواقف الضاغطة ،كما يبن تفضيل عينة البحث التضرع هلل عز وجل

و نجد ان الترتيي الذي توصمت إليو دراستنا الحالية يختمف عما جاءت بو دراسة بن 
زروال فتيحة حيث توصمت  الباحثة في دراستيا إلى ان افراد عينة البحث ياجؤون إلى 

 .اليروي و تجني المشكمة

 وبالرغم من أن دراستنا الحمية تختمف مع الدراسات سابفة أخرى تناولت إستراتيجيات 
مواجية الضغوط المينية في العينة موضوع الدراسة،اال انو يمكننا أن نممس موضوع دراستنا 

من الدراسات السابفة من حيث أكثر اإلستراتيجيات إستخداما عممى إختالف وتنوع البيئات 
 .المينية وثففات األفراد في مواجية الضغوط المينية
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ونجد أن دراستنا والنتائج المتوصل إلييا تتفق في جاني منيا مع دراسة نوال حمداش 
، حيث توصمت دراستيا إلى أن أكثر اإلستراتيجيات إستخداما ىي اإلستراتيجيات (2003)

 .المتمركزة حول المشكمة وحميا

، وتوصمت الباحثة إلى (2008)كما تتفق دراستنا الحالية مع دراسة فتيحة بن زروال 
يميمون نحو إستخدام إستراتيجيات المواجية المتمركزة عمى  (أ)أن ذوي نمط الشخصية

 .المشكمة

، وكانت النتائج المتوصل إلييا من طرف (2011)إضافة عمى دراسة مسعود وفاء 
الباحثة أن أكثر إستراتيجيات المواجية إستخداما بين أفراد العينة ىي اإلستراتيجيات 

 .المتمركزة حول المشكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 خاتمـــــة 

 



 خاتمة
 

 إستراتيجيات مواجهة الضغوط المهنية لدى مستخدمي إدارة الغابات 88
 

 :خاتمة

الزمة، و يعد م الحقائق و المسببات الظواهر الإلىمن أهداف البحث العممي التوصل       
بحثنا هذا محاولة لمفرد لموقوف عمى المؤشر العام لمضغط المهني و استراتيجيات المواجهة 
و التعامل معها من خالل الكشف عن أكثر االستراتيجيات استخداما لمواجهة تمك الضغوط 

حيث جاء ترتيبها المركزة حول المشكمة في المركز األول وأما الثاني فتمك المركزة حول 
 شبكة العالقات في الخفيف و التكيف مع شدة الضغوط المهنية تأثيرالمساندة اإلجتماعية و 

 العوامل ألنذلك   ثالثة،االنفعالي و التنفيس االنفعال،و جاءت االستراتيجيات المركزة حول 
المتعمقة بشخصية الفرد والمتعمقة بالموقف الضاغط تسهم في تحديد إستراتيجيات المواجهة 

التي يستخدمها األفراد، 

     فأصبحوا ممزمين عمى محاولتهم التكيف و التعايش مع الظروف البيئية المهنية و 
 عمى اإلنتاجية سواءباإلضافة إلى اآلثار المادية  سدية،جيمحقها من آثار سمبية نفسية و 

كما أنه تم التوصل إلى عدم إهمال تدريب المديرين و المشرفين عمى  ،المردود واألداءات،
. إتقان أساليب اإلرشاد و التوجيه إذ يمكن أن تحد من تأثيرات الضغوط المهنية و نتائجها
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ي تخصص علم يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه االستمارة التي تندرج في إطار بحث لنيل شهادة الماستر ف

ق و أمانة ، عبروا عن أرائكم حول كافة بنود هذه االستمارة بصدالنفس العلم والتنظيم'' لذا أرجو منكم أن ت

هني .فمصداقية وصالحية نتائجها تتوقف علي مدى مطابقة أجوبتكم لحقيقة شعوركم وواقعكم الم  

( أدعوكم للتعبير عن رأيكم واختياراتكم نحو كل عبارة بوضع عالمة)  
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 الـمــديــــريــــة  الــعــــــامـــة  للـغــــــابــات

 الـفـــــالحـــة  و  التـنـمـيــة الـريــفــيــــة و ز ا ر ة 

 سيدي عقبةدائرة الغابات 

مكتب التسيير و توسيع 

  الثروات الغابية
 مكتب حماية الموارد

 الغابية

 إقليم الغابات

  زريبة الوادي 
 إقليم الغابات 

 مشونـش

 دائرة الغابات القنطرة

مكتب التسيير و توسيع 

  الثروات الغابية
 مكتب حماية الموارد

 الغابية

 إقليم الغابات

  عين زعطوط 
 إقليم الغابات 

 أوالد جالل

 

 افظة الغابات لوالية بسكرةحالتنظيم الهيكلي لم

 الغابات فزر

  جمورة 

 الغابات فزر

 بانيان

 الغابات فزر

 برانيس

 الغابات فزر

 شعيبة 

 الغابات فزر

  تاجمولت
 الغابات فزر

 لوطاية 

 الغابات فزر

 أوالل 

 الغابات فزر

  بسكرة


