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الحمد  على عظیم فضلھ وجمیل نعمتھ وعلى عونھ في إنجاز ھذا العمل الذي أرجو أن یبارك فیھ 

  ـ)7(سورة إبراھیم اآلیة  ـ  ﴾﴿ لئن شكرمت  ألزيدنكم  :وھو القائل  سبحانھ وتعالى 

       ا العمل ال یسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزیل لألستاذ المشرف الدكتور بوقطایة مراد  في بدایة ھذ

  .على صبره الطویل وعلى جھوده ونصائحھ في سبیل إخراج ھذا البحث في صورة  مرضیة 

كما أتوجھ بأسمى آیات الشكر والعرفان لوالدي الكریمین على كل ما قدماه لي من عون وسند 

  ـ )24(  سورة اإلسراء اآلیة ـ ﴾ وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا ﴿  م  الدراسةأعواطیلة 

.                                                           وأخیرا الشكر موصول لكل من ساھم من قریب أو من بعید في إتمام ھذا البحث

  .لكل ھؤالء شكرا جزیال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

    
 
  

فهوم الضغط النفسي من المفاهیم الحدیثة في مجال علم النفس فهذا المصطلح الذي ظهر مع ثالثینات فهوم الضغط النفسي من المفاهیم الحدیثة في مجال علم النفس فهذا المصطلح الذي ظهر مع ثالثینات مم    
، حیث سعت الكثیر من الدراسات ، حیث سعت الكثیر من الدراسات   القرن العشرین حظي تدریجیا باهتمام متزاید من قبل العدید من الباحثینالقرن العشرین حظي تدریجیا باهتمام متزاید من قبل العدید من الباحثین

سیة والعضویة والفكریة سیة والعضویة والفكریة للكشف عن مختلف أبعاده وجوانب تأثیر الضغوط النفسیة في مناحي الحیاة النفللكشف عن مختلف أبعاده وجوانب تأثیر الضغوط النفسیة في مناحي الحیاة النف
واالجتماعیة وغیرها ، وفي هذا اإلطار تناول عدد من الباحثین دراسة مصادر الضغط النفسي وطرق وأسالیب واالجتماعیة وغیرها ، وفي هذا اإلطار تناول عدد من الباحثین دراسة مصادر الضغط النفسي وطرق وأسالیب 

ولعل مرحلة المراهقة بما تمثله من خصوصیات تمس ولعل مرحلة المراهقة بما تمثله من خصوصیات تمس . . مواجهتها عند عینات مختلفة وفي بیئات متعددةمواجهتها عند عینات مختلفة وفي بیئات متعددة
ب تدفع للبحث والتساؤل عن طبیعة وخصائص ب تدفع للبحث والتساؤل عن طبیعة وخصائص مختلف نواحي الحیاة وما یترتب عنها من تغیرات ومطالمختلف نواحي الحیاة وما یترتب عنها من تغیرات ومطال

  ..الضغوط التي قد تعرفها هذه المرحلة الضغوط التي قد تعرفها هذه المرحلة 
  

مصـدرا للضـغط أو مصـدرا للضـغط أو   من خالل مـا تقـدم تسـعى هـذه الدراسـة إلـى تبیـان أهـم العوامـل التـي تشـكل بالنسـبة للمـراهقینمن خالل مـا تقـدم تسـعى هـذه الدراسـة إلـى تبیـان أهـم العوامـل التـي تشـكل بالنسـبة للمـراهقین      
وأهـم وأهـم الفئـة الفئـة   التي یستشعرون من خاللها صعوبة في التكیف ومن ثـم التعـرف علـى خصـائص المواجهـة لـدى هـذهالتي یستشعرون من خاللها صعوبة في التكیف ومن ثـم التعـرف علـى خصـائص المواجهـة لـدى هـذه

الدراســة إلــى دراســة الفــروق بــین الجنســین فیمــا الدراســة إلــى دراســة الفــروق بــین الجنســین فیمــا   هههــدف هــذهــدف هــذتتتلجــأ إلیهــا فــي ســعیها لــذلك ، و تلجــأ إلیهــا فــي ســعیها لــذلك ، و یمكــن أن یمكــن أن األســالیب التــي األســالیب التــي 
  مــن أنمـاط المعیشـة یختلفــانمــن أنمـاط المعیشـة یختلفــان  یتعلـق بمصـادر الضـغط النفســي وأسـالیب التعامـل كمــا یهـدف إلـى المقارنــة بـین نمطـینیتعلـق بمصـادر الضـغط النفســي وأسـالیب التعامـل كمــا یهـدف إلـى المقارنــة بـین نمطـین

ي ي ذذلـذلك فـإن إشـكالیة البحـث الـلـذلك فـإن إشـكالیة البحـث الـ  ..نقصد الوسطین الریفـي والحضـرينقصد الوسطین الریفـي والحضـريمن حیث التركیبة االجتماعیة والظروف البیئیة و من حیث التركیبة االجتماعیة والظروف البیئیة و 
  ::اعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي تتمحور حول عدد من التساؤالت التي نسعى لإلجابة عنها اعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي تتمحور حول عدد من التساؤالت التي نسعى لإلجابة عنها 

  

  ما هي مصادر الضغط النفسي األكثر شیوعا عند المراهقین؟ما هي مصادر الضغط النفسي األكثر شیوعا عند المراهقین؟  
  

   النفسي ؟النفسي ؟هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في مصادر الضغط هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في مصادر الضغط  
  النفسي؟النفسي؟  هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین نمطي المعیشة الریفي والحضري في مصادر الضغطهل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین نمطي المعیشة الریفي والحضري في مصادر الضغط  
  هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في نوع المواجهة؟هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في نوع المواجهة؟  
  هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین نمطي المعیشة الریفي والحضري في نوع المواجهة؟هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین نمطي المعیشة الریفي والحضري في نوع المواجهة؟  

  

قـام قـام               وفـي سـبیل اختبـار هـذه األخیـرةوفـي سـبیل اختبـار هـذه األخیـرة  جملة مـن الفرضـیاتجملة مـن الفرضـیات  تتساؤالت البحث تمت صیغساؤالت البحث تمت صیغقصد اإلجابة عن  تقصد اإلجابة عن  ت      
  بإعداد أداة البحث المتمثلة في استبیان مصادر الضغط واستراتیجیات مواجهة الضـغوط والمكـون مـن ثالثـةبإعداد أداة البحث المتمثلة في استبیان مصادر الضغط واستراتیجیات مواجهة الضـغوط والمكـون مـن ثالثـةالباحث الباحث 

التـي تتطلبهـا التـي تتطلبهـا   ) ) عیشـة عیشـة السن ، الجنس ، نمـط المالسن ، الجنس ، نمـط الم( ( لبعض البیانات العامة لبعض البیانات العامة   ههصصییخصخصمنه تم تمنه تم تالجزء األول الجزء األول   ::أجزاءأجزاء
أمــا أمــا ، ،   مصــادر الضــغط النفســي عنــد أفــراد العینــةمصــادر الضــغط النفســي عنــد أفــراد العینــةلقیــاس لقیــاس تهــدف تهــدف فیمــا یحــوي الجــزء الثــاني مجموعــة بنــود فیمــا یحــوي الجــزء الثــاني مجموعــة بنــود   الدراســةالدراســة

وقصــد التأكــد مــن صــدق وثبــات المقیــاس تــم وقصــد التأكــد مــن صــدق وثبــات المقیــاس تــم . . الجــزء الثالــث فیضــم البنــود الخاصــة بأســالیب مواجهــة الضــغوط الجــزء الثالــث فیضــم البنــود الخاصــة بأســالیب مواجهــة الضــغوط 
علـى معـدالت علـى معـدالت   لبـة المرحلـة الثانویـة حیـث تحصـل الباحـثلبـة المرحلـة الثانویـة حیـث تحصـل الباحـثططمراهقـا ومراهقـة مـن مراهقـا ومراهقـة مـن   8080تطبیقه على عینة مكونة من تطبیقه على عینة مكونة من 

  ..  صدق وثبات عالیة تسمح بتطبیق األداة فیما صممت لقیاسهصدق وثبات عالیة تسمح بتطبیق األداة فیما صممت لقیاسه
  

  

  
  

  
  



 

  
  
  

بعــد اســتبعاد بعــد اســتبعاد و و ، ،   اســتمارةاســتمارة  300300حیــث تــم توزیــع عــدد مــن اســتمارات البحــث یقــدر بـــ حیــث تــم توزیــع عــدد مــن اســتمارات البحــث یقــدر بـــ عینــة البحــث عینــة البحــث   اختیــاراختیــار  تــمتــممــن ثــم مــن ثــم 
ـــة والتـــي ال تناســـب أغـــراض  ـــة والتـــي ال تناســـب أغـــراض االســـتمارات غیـــر المكتمل مـــن طلبـــة مـــن طلبـــة   267267العینـــة العینـــة   فـــرادفـــراداإلجمـــالي ألاإلجمـــالي ألعـــدد عـــدد البحـــث كـــان الالبحـــث كـــان الاالســـتمارات غیـــر المكتمل

وبعـــد اســــترجاع وبعـــد اســــترجاع . .   إناثـــاإناثـــا  149149  وو  ذكــــوراذكــــورا  118118  مـــنهممـــنهم  المرحلـــة الثانویـــة علـــى مســــتوى عـــدد مـــن ثانویــــات والیـــة بســـكرةالمرحلـــة الثانویـــة علـــى مســــتوى عـــدد مـــن ثانویــــات والیـــة بســـكرة
  ::االستمارات وتفریغها وتطبیق األسالیب اإلحصائیة وفق ما تتطلبه فرضیات الدراسة كانت النتائج كما یلي االستمارات وتفریغها وتطبیق األسالیب اإلحصائیة وفق ما تتطلبه فرضیات الدراسة كانت النتائج كما یلي 

  

 بمصـــادر الضـــغط النفســـي فقـــد توصـــل البحـــث إلـــى أن أفـــراد عینـــة الدراســـة یعـــانون مـــن الضـــغوط   بمصـــادر الضـــغط النفســـي فقـــد توصـــل البحـــث إلـــى أن أفـــراد عینـــة الدراســـة یعـــانون مـــن الضـــغوط     فیمـــا یتعلـــقفیمـــا یتعلـــق
الناتجـة عـن مصــادر متعـددة وبـدرجات متفاوتــة ، حیـث وجـد أن كــال مـن العوامـل االجتماعیــة والمتغیـرات الخاصــة الناتجـة عـن مصــادر متعـددة وبـدرجات متفاوتــة ، حیـث وجـد أن كــال مـن العوامـل االجتماعیــة والمتغیـرات الخاصــة 

تــأثیر المصــادر األخــرى تــأثیر المصــادر األخــرى فیمــا جــاء فیمــا جــاء . . بالبیئــة المادیــة شــكلت بنســبة عالیــة المصــادر األساســیة للضــغوط عنــد هــؤالء بالبیئــة المادیــة شــكلت بنســبة عالیــة المصــادر األساســیة للضــغوط عنــد هــؤالء 
التــي یعتبرهــا التــي یعتبرهــا     المتمثلــة فــي العوامــل األســریة و الدراســیة بدرجــة أقــل بالنســبة للمســتجوبین تلیهــا العوامــل الشخصــیةالمتمثلــة فــي العوامــل األســریة و الدراســیة بدرجــة أقــل بالنســبة للمســتجوبین تلیهــا العوامــل الشخصــیة

  ..أفراد العینة أقل تأثیرا بالنسبة إلیهم أفراد العینة أقل تأثیرا بالنسبة إلیهم 
  ق ق للفــروق بــین الــذكور واإلنــاث لتؤكــد وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فیمــا یتعلــللفــروق بــین الــذكور واإلنــاث لتؤكــد وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فیمــا یتعلــ) ) تت((جــاءت نتــائج اختبــار جــاءت نتــائج اختبــار

فیمـا فیمـا أكثـر تـأثرا بالعوامـل االجتماعیـة أكثـر تـأثرا بالعوامـل االجتماعیـة بالعوامل االجتماعیة للضغوط وكذا العوامل الدراسیة ، حیث كان الـذكور بالعوامل االجتماعیة للضغوط وكذا العوامل الدراسیة ، حیث كان الـذكور 
كــان تــأثیر العوامــل الدراســیة أكبــر عنــد اإلنــاث فیمــا لــم یتوصــل البحــث إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة كــان تــأثیر العوامــل الدراســیة أكبــر عنــد اإلنــاث فیمــا لــم یتوصــل البحــث إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة 

  ..بالنسبة للمصادر األخرى بالنسبة للمصادر األخرى 
  مــا مــا فیفی    حضـريحضـرينمط النمط الالـالـذوي ذوي نمـط المعیشـة الریفـي و نمـط المعیشـة الریفـي و فـروق بــین األفـراد ذوي فـروق بــین األفـراد ذوي   لتبـین وجـودلتبـین وجـود) ) تت((جـاءت نتـائج اختبـار جـاءت نتـائج اختبـار

  العائلیة وكذا العوامل الذاتیة ، فیما لم تكن هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائیة بالنسـبةالعائلیة وكذا العوامل الذاتیة ، فیما لم تكن هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائیة بالنسـبة  مصادرمصادرالال  یتعلق بكل منیتعلق بكل من
    ..األخرى األخرى   الضغط النفسيالضغط النفسيلمصادر لمصادر 

 نـاث فـي اسـتعمال أسـالیب المواجهـة التقربیـة نـاث فـي اسـتعمال أسـالیب المواجهـة التقربیـة وجدت الدراسة أن هنـاك فروقـا ذات داللـة إحصـائیة بـین الـذكور واإلوجدت الدراسة أن هنـاك فروقـا ذات داللـة إحصـائیة بـین الـذكور واإل
فلـم تكـن فلـم تكـن األخـرى األخـرى   السلوكیة حیث كان میل اإلناث إلى هذا النوع أكبر منه عند الذكور أما بالنسبة ألنـواع المواجهـةالسلوكیة حیث كان میل اإلناث إلى هذا النوع أكبر منه عند الذكور أما بالنسبة ألنـواع المواجهـة

  . . هناك فروق ذات داللة إحصائیة هناك فروق ذات داللة إحصائیة 

  حضــري حضــري نمط النمط الالــالــ  ذويذويو و نمــط المعیشــة الریفــي نمــط المعیشــة الریفــي وجــدت الدراســة أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصــائیة بــین األفــراد ذوي وجــدت الدراســة أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصــائیة بــین األفــراد ذوي
  فیمــا كــان ذووفیمــا كــان ذوو  أكثــر مــیال لألســالیب المعرفیــةأكثــر مــیال لألســالیب المعرفیــةمــا یتعلــق باســتخدام األســالیب التجنبیــة حیــث كــان ذوو الــنمط الریفــي مــا یتعلــق باســتخدام األســالیب التجنبیــة حیــث كــان ذوو الــنمط الریفــي فیفی

  ..النمط الحضري أكثر استعماال لألسالیب السلوكیة النمط الحضري أكثر استعماال لألسالیب السلوكیة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
      



  
  

  

  

   Le concept du Stress ou la pression avec sa définition actuelle est un concept moderne en psychologie   
un terme qui est apparus avec les années trente du XXe  siècle mais il a été progressivement une plus grande 
attention a travers plusieurs études. Lors se que on trouve que ce terme a demandé beaucoup de recherches 
pour la détection de son historique, ces aspects , ses effets sur les différents domaines de la vie quotidienne 
( psychologiques , physiologiques , mentales … etc . ) et comment faire pour le géré . Dans ce sens le stade 
de l'adolescence avec ses caractéristiques et  ses besoins peut représente un grand champ de recherche 
sur la nature des pressions connus par l'adolescent. 

 
   De ce que précède notre étude actuelle vise à identifier premièrement les facteurs principaux présentant 
aux adolescents des situations stressantes ou des problèmes d'adaptation avec leurs entourage , et ensuit 
d'identifier les caractéristiques de  processus "Coping" les stratégie de coping les plus utilisables chez eux 
 En deuxième but  cette études cherchera s'il existe des différences selon le sexe et entre les deux types 
de modes de vie (rurales et urbaines) en ce qui concerne les facteurs stressants et des stratégies de coping 
Pour ce la le problème de cette étude qui s'est appuyée sur la méthode descriptive analytique préposé 
un certain nombre de questions : 

 

  Quel sont les facteurs stressants les plus courants chez les adolescents ?  
 Y'a-t-il des différences significatives entre les adolescent et les adolescentes concernant  les  

facteurs de stresse ?    
 Y'a-t-il des différences significatives entre les deux  types de vie rurales et urbaines concernant             

les facteurs de stresse ?    
  Y'a-t-il des différences significatives entre les sexes concernant les stratégies de coping ? 
 Y'a-t-il des différences significatives entre les deux  types de vie rurales et urbaines concernant         

les stratégies de coping ? 
 

   Pour arrivé a répondre au ces questions on a formulé quelques hypothèses , afin de se testé ses derniers     
le chercheur a élaboré comme moyen de recherche un test consiste en trois parties : la première 
consacrée à quelque  variables générales (age, sexe, mode de vie) qui requis par cette étude ; dans le 
cadre de la deuxième contient des articles destinés à mesurer les facteurs de stress, et la troisième partie 
regroupe des articles pour mesuré les stratégies adaptatives au stress . Pour assurer la validité                         
et la fiabilité de l'échelle on l'avais appliqué à un échantillon de 80 élèves ( adolescents et adolescentes ) 
de l'école secondaire ou le chercheur a évaluer une  validité et une fiabilité élevées  ce qui permet 
d'appliquer  le test .  
 
    L'étude essentielle a été menée sur un échantillon de 267 élèves au niveau d'un certain nombre 
d'écoles secondaire du wilaya de Biskra , dont 118 masculins et 149 féminines . Après la récupération 
des questionnaires et l'application des méthodes statistiques comme l'exige les hypothèses les résultats 
de l'étude étaient les suivants : 
 

 Concernant les sources de stress la recherche a constaté que les sujets étaient atteints des pressions 
provenant de sources multiples et à degrés divers où on a trouvé que les facteurs sociaux et les changement 
dans l'environnement physique constituent une forte proportion des principales sources de stress .            
l'impact de autres sources comme les facteurs familiaux et scolaires dans une moindre mesure suivie par 
les facteurs personnels considérés par les répondants ayant moins d'impact  pour eux .  
 Les résultats de ( T test ) à confirmé l'existence de différences significatives entre les adolescent     

et les adolescentes en ce qui concerne les facteurs sociaux  et scolaires du stress , ou les adolescent  
  

  
  
  

  
  

  



  

  
sont plus touchés par ces derniers , tandis que l'impact des facteurs scolaires a été plus élevé chez les 
adolescentes , et d'autre part  il ne parvient pas à l'étude l'existence des différences significatives pour 
les autres sources .                                                                                                                                                                                  

 Les résultats de ( T test ) à démontré l'existence des différences significatives entre les individus de type 
de vie rurales et urbaines en ce qui concerne les facteurs familiaux et personnels .  

  
 

 L'étude a révélé qu'il existe des différences significatives entre les adolescents  et les adolescentes 
 en ce qui concerne l'utilisation des stratégies comportementales d'approches ou la tendance des filles 
à ce type a été plus élevé que garçons , mais pour les autres types de coping il n'y avais pas des différences 
significatives  . 

 

 L'étude a révélé qu'il existe des différences significatives entre les individus de type de vie rurales 
et urbaines en ce qui concerne l'utilisation des stratégies d'évitement , ou les adolescents ruraux sont 
 plus susceptibles aux  stratégies cognitives tandis que ceux ayant le type urbain utilisent couramment 
plus des stratégies comportementales .    
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كان للتطور الذي عرفته اإلنسانیة في شتى المیادین آثار مختلفة ، فبقدر ما شهدت الحضارة الحدیثة نقالت كان للتطور الذي عرفته اإلنسانیة في شتى المیادین آثار مختلفة ، فبقدر ما شهدت الحضارة الحدیثة نقالت       
قة مست مختلف جوانب الحیاة المادیة واالجتماعیة والثقافیة والصحیة وغیرها  بقدر ما قة مست مختلف جوانب الحیاة المادیة واالجتماعیة والثقافیة والصحیة وغیرها  بقدر ما سریعة وتغیرات عمیسریعة وتغیرات عمی

فالضغط فالضغط . . تفاقمت معها مطالب األفراد والمجتمعات إلى حد أضحت فیه الضغوط النفسیة جزءا من حیاتنا تفاقمت معها مطالب األفراد والمجتمعات إلى حد أضحت فیه الضغوط النفسیة جزءا من حیاتنا 
وممیزات وممیزات   من عوالم الحضارة الحدیثةمن عوالم الحضارة الحدیثة  في أیامنا هذه وهو جزء ال یتجزأفي أیامنا هذه وهو جزء ال یتجزأ  النفسي صار حدیث العام والخاصالنفسي صار حدیث العام والخاص

لكل نشاطاتنا لكل نشاطاتنا طبیعي طبیعي   أن الضغط جزء من حیاتنا فهو منتج ثانويأن الضغط جزء من حیاتنا فهو منتج ثانوي    HH..  SSeellyyeeسیليسیلي  هانزهانز  تطورها ، حیث یؤكدتطورها ، حیث یؤكد
هي الكلفة هي الكلفة   لكن ما زاد من أهمیة الموضوعلكن ما زاد من أهمیة الموضوع  ،،  بصفة معتدلةبصفة معتدلةیكون یكون ولیس هناك ما یدعو الجتنابه شرط أن ولیس هناك ما یدعو الجتنابه شرط أن 
إلى أن ما إلى أن ما بعض اإلحصاءات الحدیثة بعض اإلحصاءات الحدیثة   إذ تشیرإذ تشیر  الرأسمالیة المتقدمةالرأسمالیة المتقدمةالعالیة التي أضحت تدفعها المجتمعات العالیة التي أضحت تدفعها المجتمعات 

اعتباره مرض اعتباره مرض   مما دفع ببعض الباحثین إلىمما دفع ببعض الباحثین إلى. . من أمراض العصر بدایتها الضغوط النفسیة من أمراض العصر بدایتها الضغوط النفسیة   %%  8080  یقاربیقارب
تسمیة القاتل تسمیة القاتل     BBaarrrroonn  &&  FFrreeeennbbeerrgg  ((11999900((بارون و فرینبرغ بارون و فرینبرغ العصر في حین أطلق علیه آخرون مثل العصر في حین أطلق علیه آخرون مثل 

أن الضغط أن الضغط   لهله  المكتب العالمي للعمل في تقریرالمكتب العالمي للعمل في تقریر  كما أكدكما أكد. .   ))7070--6767ص صص ص..20002000..المشعان عویدالمشعان عوید((  الصامتالصامت
والسكتة الدماغیة والسكتة الدماغیة النفسي قد یتسبب في الكثیر من األمراض كاألمراض القلبیة الوعائیة والقرحة المعدیة النفسي قد یتسبب في الكثیر من األمراض كاألمراض القلبیة الوعائیة والقرحة المعدیة 

وهو ما یزید وهو ما یزید   ))hhttttpp::////  wwwwww..PPrraattiiqquuee..ffrr//ssaannttéé//ffoorrmmee//eenn  22440033  hhttmm((  وأمراض أخرىوأمراض أخرى  ......  واالكتئابواالكتئاب
  ..  ي جمیع مناحي الحیاةي جمیع مناحي الحیاةالعالجیة ویؤثر  فالعالجیة ویؤثر  ف  الفاتورةالفاتورةمن من 
    
    لكــن هــذا المفهــوم شــأنه شــأن العدیــد مــن المفــاهیم النفســیة عــرف الكثیــر مــن النقــاش واكتنفــه بعــض الغمــوضلكــن هــذا المفهــوم شــأنه شــأن العدیــد مــن المفــاهیم النفســیة عــرف الكثیــر مــن النقــاش واكتنفــه بعــض الغمــوض      

ـا هـائال    القـرن العشـرینالقـرن العشـرینمـن مـن   النصـف الثـانيالنصـف الثـانيالواقع لم یظهر في علـم الـنفس إال مـع الواقع لم یظهر في علـم الـنفس إال مـع   فهو فيفهو في ـا هـائال  ومـع ذلـك فقـد شـهد كمً ومـع ذلـك فقـد شـهد كمً
ن حاولــت فـ ن حاولــت فـمـن البحــوث والدراســات التــي وإ زالــة الغمـوض عنــه إال أنهــا لــم تتفــق فــي مـن البحــوث والدراســات التــي وإ زالــة الغمـوض عنــه إال أنهــا لــم تتفــق فــي ي مجملهــا توضــیح أبعــاده وإ ي مجملهــا توضــیح أبعــاده وإ

ویعـود السـبب األساســي فـي ذلـك إلــى اخـتالف التوجهـات التــي اهتمـت بالموضـوع مــن ویعـود السـبب األساســي فـي ذلـك إلــى اخـتالف التوجهـات التــي اهتمـت بالموضـوع مــن . . إعطـاء نظـرة موحـدة لــه إعطـاء نظـرة موحـدة لــه 
  فحسـبفحسـب. .   إال من خـالل اسـتجابات معینـةإال من خـالل اسـتجابات معینـة  لعدم مقدرة هذه الدراسات على االستدالل بوجود الضغط لعدم مقدرة هذه الدراسات على االستدالل بوجود الضغط كذلك كذلك جهة و جهة و 

  تعریــفتعریــفالمشـكلة الرئیســیة فــي إطــار إیجــاد المشـكلة الرئیســیة فــي إطــار إیجــاد تكمــن تكمــن     PPaarrkkiinnssoonn  &&  kkoollmmaann  ((11999955))وكــولمن وكــولمن   باركینســونباركینســون
ملموسا واضح المعالم من السهل ملموسا واضح المعالم من السهل   ولیس شیئاولیس شیئا  ""  HHyyppootthheettiiccaall  ccoonnssttrruucctt  ""  محدد للضغط في أنه تكوین فرضيمحدد للضغط في أنه تكوین فرضي

ســة ســة فــي درافــي درا    ، وتجســد هــذا االخــتالف فــي ظهــور ثالثــة اتجاهــات أساســیة ، وتجســد هــذا االخــتالف فــي ظهــور ثالثــة اتجاهــات أساســیة   ))2525صص..20032003..عســكر علــيعســكر علــي((  قیاســهقیاســه
الضغوط نظرا إلى تباین اآلراء والتناقض في إدراك هـذه الظـاهرة مـن حیـث أنهـا تعبـر عـن موقـف خـارجي فاعـل الضغوط نظرا إلى تباین اآلراء والتناقض في إدراك هـذه الظـاهرة مـن حیـث أنهـا تعبـر عـن موقـف خـارجي فاعـل 
  أو أنها تمثل استجابة الفـرد النفسـیة والـنفس جسـدیة أو أنهـا نتـاج لالخـتالف والتنـاقض فـي عالقـة الفـرد بمحیطـهأو أنها تمثل استجابة الفـرد النفسـیة والـنفس جسـدیة أو أنهـا نتـاج لالخـتالف والتنـاقض فـي عالقـة الفـرد بمحیطـه

  ..  ))655655صص..19981998..بشیربشیر، ، بن طاهربن طاهر((
  

 
 

 

 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

http://wwwwww..PPrraattiiqquuee..ffrr//ssaanntt


II  

  
   

  
إلى ظهور إلى ظهور   والتي تؤديوالتي تؤدي  ن حاول االتجاه األول تحدید أهم العوامل واألحداث المؤثرة في توازن الفردن حاول االتجاه األول تحدید أهم العوامل واألحداث المؤثرة في توازن الفردففي حیففي حی

    في جمیع مناحي الحیاةفي جمیع مناحي الحیاة  من مطالب ومعیقات تؤثرمن مطالب ومعیقات تؤثرعلیه علیه مشاعر اإلحباط والتوتر من خالل ما تفرضه مشاعر اإلحباط والتوتر من خالل ما تفرضه 
مفهوم ال یبتعد كثیرا مفهوم ال یبتعد كثیرا   في هذه الحالة یحمل معنا مرادفا للمثیر أو المحرك وهذا ما أدى إلى ظهورفي هذه الحالة یحمل معنا مرادفا للمثیر أو المحرك وهذا ما أدى إلى ظهور  فالضغط فالضغط 

بتصنیف بتصنیف الذي تبعه ظهور العدید من الساللم الخاصة الذي تبعه ظهور العدید من الساللم الخاصة   ""أحداث الحیاة الكبرىأحداث الحیاة الكبرى  ""  عن مفهوم الضغط هو مفهومعن مفهوم الضغط هو مفهوم
أما االتجاه أما االتجاه   .   .   RR  RRaahhee  &&    TThh  HHoollmmeess    هولمز و رايهولمز و راي  أبرزها وأكثرها شیوعا قائمةأبرزها وأكثرها شیوعا قائمةلعل لعل   هذه األحداثهذه األحداث

االستجابات التي تصحب تعرض الفرد لمختلف االستجابات التي تصحب تعرض الفرد لمختلف مفاده أن الضغط ینجم عن تلك مفاده أن الضغط ینجم عن تلك   الثاني فانطلق من تصورالثاني فانطلق من تصور
  HHهانز سیليهانز سیلي      االتجاه العالم الفزیولوجياالتجاه العالم الفزیولوجي  تزعم هذاتزعم هذالقد لقد حزینة بالنسبة إلیه ، و حزینة بالنسبة إلیه ، و المواقف سواء كانت سعیدة أو المواقف سواء كانت سعیدة أو 

SSeellyyee    السیرورات السیرورات بمختلف بمختلف المتصلة المتصلة   ركیزة أساسیة للدراساتركیزة أساسیة للدراسات  ""التناذر العام للتكیفالتناذر العام للتكیف  ""  الذي شكلت نظریتهالذي شكلت نظریته
على صحة الفرد الجسدیة والنفسیة على صحة الفرد الجسدیة والنفسیة   الناتجة عن التعرض للضغط والتي تلقي بظاللهاالناتجة عن التعرض للضغط والتي تلقي بظاللها  النفسیة والفزیولوجیةالنفسیة والفزیولوجیة

  ..وتؤدي إلى نتائج وخیمة في حال استمرت الضغوط واستنفذت طاقات الجسم للتكیفوتؤدي إلى نتائج وخیمة في حال استمرت الضغوط واستنفذت طاقات الجسم للتكیف
  

  ووأن السؤال الذي ظل یطرح نفسه باستمرار والذي فرضته مالحظات ودراسات كثیر مـن البـاحثین هـأن السؤال الذي ظل یطرح نفسه باستمرار والذي فرضته مالحظات ودراسات كثیر مـن البـاحثین هـ  إالإال      
مهددة له مهددة له التي یعتبرها الفرد التي یعتبرها الفرد األحداث األحداث حداث على أفراد معینین دون غیرهم ؟ ثم أن بعض حداث على أفراد معینین دون غیرهم ؟ ثم أن بعض لماذا تؤثر هذه األلماذا تؤثر هذه األ

عــن هــذه عــن هــذه   ظــرة مغــایرة وأكثــر إیجابیــة فــي مواقــف أخــرىظــرة مغــایرة وأكثــر إیجابیــة فــي مواقــف أخــرىننولتوازنــه فــي مواقــف معینــة قــد ینظــر إلیهــا ذات الفــرد بولتوازنــه فــي مواقــف معینــة قــد ینظــر إلیهــا ذات الفــرد ب
ال یمكـن ال یمكـن والمتنوعـة   والمتنوعـة     بـأن المـؤثرات البیئیـة المختلفـةبـأن المـؤثرات البیئیـة المختلفـة  ""  االتجـاه المعرفـي التفـاعلياالتجـاه المعرفـي التفـاعلي  ""  التساؤالت یجیب أنصـارالتساؤالت یجیب أنصـار

وعلیــه وعلیــه   تلقاهــاتلقاهــانن  مــع المعلومــات التــيمــع المعلومــات التــي  نــانــاوكیفیــة تعاملوكیفیــة تعامل  لهــالهــا  نــانــاإدراكإدراك  وفــقوفــقأن تــؤدي إلــى ظهــور أعــراض الضــغط إال أن تــؤدي إلــى ظهــور أعــراض الضــغط إال 
ال ال           الضـاغطةالضـاغطة  للعوامـلللعوامـل  االسـتجابةاالسـتجابةكمـا أن كمـا أن   تعـرض لهـا ،تعـرض لهـا ،ننالتـي التـي   ال یتحدد فقـط عبـر طبیعـة المواقـفال یتحدد فقـط عبـر طبیعـة المواقـففالضغط فالضغط 

في ترجمة مختلف في ترجمة مختلف   فة إنما یلعب البناء المعرفي دورا بارزافة إنما یلعب البناء المعرفي دورا بارزاتتعلق فقط بالجانب العضوي وأجهزة الجسم المختلتتعلق فقط بالجانب العضوي وأجهزة الجسم المختل
ا ا معینً عطائها معنً ااألحداث وإ ا معینً عطائها معنً الصـورة التـي الصـورة التـي   ::صـورتین صـورتین فاستجابة الفرد للضغوط تنتج عن عـدم تـوازن بـین فاستجابة الفرد للضغوط تنتج عن عـدم تـوازن بـین . .   األحداث وإ
  ..FFrraazzeerr  TTMM((  الشخصـیةالشخصـیة  منتظـر منـه وصـورته حـول إمكانیاتـه وقدراتـهمنتظـر منـه وصـورته حـول إمكانیاتـه وقدراتـه  مـا هـومـا هـولل  یكونها حول مكانتـه وتوقعاتـهیكونها حول مكانتـه وتوقعاتـه

11998833..  PP3355,,3366((   . .لموقـف الجدیـد أولموقـف الجدیـد أوواسـتیعاب اواسـتیعاب ا  عن عدم وجـود تجـارب سـابقة كافیـة لفهـمعن عدم وجـود تجـارب سـابقة كافیـة لفهـم  وینتج االختاللوینتج االختالل  
مـن جانـب آخـر مـن جانـب آخـر         ..  تنفیـذهتنفیـذهلـى لـى ومـا هـو قـادر فعـال عومـا هـو قـادر فعـال ع  مـن الفـردمـن الفـرد  مطلـوبمطلـوبما هـو ما هـو   تباعد التوقعات بینتباعد التوقعات بینلل  نتیجةنتیجة

التــي یتــداخل التــي یتــداخل منهــا علــى الحالــة االنفعالیــة المصــاحبة منهــا علــى الحالــة االنفعالیــة المصــاحبة   فــي جانــب كبیــرفــي جانــب كبیــر  تعتمــدتعتمــد  تــأثر بهــذه العوامــلتــأثر بهــذه العوامــلالالفــإن درجــة فــإن درجــة 
لمعرفیـة الالزمـة لمعرفیـة الالزمـة ااالموارد الموارد   التركیز على ضبط االنفعال والتحكم فیه ینتقص منالتركیز على ضبط االنفعال والتحكم فیه ینتقص منفف    دورها مع الخصائص المعرفیةدورها مع الخصائص المعرفیة

ر مثــل هــذه الظــروف وفشــل إمكانیــة التكیــف معهــا تظهــر اســتجابات ر مثــل هــذه الظــروف وفشــل إمكانیــة التكیــف معهــا تظهــر اســتجابات ااومــع تكــر ومــع تكــر ، ،   لمعالجــة المواقــف المتغیــرةلمعالجــة المواقــف المتغیــرة
  ..الضغط المرضیة الضغط المرضیة 
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إسهامات إسهامات   المتعلقة بالضغط النفسي خاصة لما قدمه منالمتعلقة بالضغط النفسي خاصة لما قدمه من  ج التفاعلي نقلة في مجال الدراساتج التفاعلي نقلة في مجال الدراساتشكل النموذشكل النموذ      

الفرد الفرد   حول مختلف مكونات الظاهرة  ولعل أحد أبرز هذه المكونات هو الطریقة أو األسلوب الذي یواجه بهحول مختلف مكونات الظاهرة  ولعل أحد أبرز هذه المكونات هو الطریقة أو األسلوب الذي یواجه به
أال أال   إلى ظهور مفهوم جدیدإلى ظهور مفهوم جدیدوتفاعالتها وتفاعالتها " "   محیطمحیط  --فرد فرد   ""تلك الظروف ، فقد أدى االهتمام المتزاید بدراسة العالقة تلك الظروف ، فقد أدى االهتمام المتزاید بدراسة العالقة 

محصلة كل المجهودات المعرفیة محصلة كل المجهودات المعرفیة   ))19941994((  الزاروسالزاروسالتي یعتبرها التي یعتبرها   ""  استراتیجیات مواجهة الضغوطاستراتیجیات مواجهة الضغوط  ""  وهووهو
خالل خالل   رتبط بها وذلك منرتبط بها وذلك منوالسلوكیة التي تعمل على التحكم في الموقف وتعدیله أو تغییر التصور الذاتي الموالسلوكیة التي تعمل على التحكم في الموقف وتعدیله أو تغییر التصور الذاتي الم

من من نوعا ثانیا   نوعا ثانیا     الزاروسالزاروسكما یمیز كما یمیز . .   كانیات الالزمةكانیات الالزمةأسالیب المواجهة والتخطیط وجمع المعلومات واإلمأسالیب المواجهة والتخطیط وجمع المعلومات واإلم
الهروب الهروب   على تحویل درجة االهتمام أو االبتعاد عن مصدر الضغط من خاللعلى تحویل درجة االهتمام أو االبتعاد عن مصدر الضغط من خاللالمواجهة یعمل المواجهة یعمل   أسالیبأسالیب

وتجنب المشكل بالتركیز على نشاطات أخرى تقلل من قیمة المعنى الذاتي للتجربة وتخفف من حدة وتجنب المشكل بالتركیز على نشاطات أخرى تقلل من قیمة المعنى الذاتي للتجربة وتخفف من حدة 
                                                                                                                                                                  .  .  االنفعال المرتبط بهااالنفعال المرتبط بها

  

أخــرى أخــرى   مــن جهــةمــن جهــة  ضــغوط وأســالیب مواجهتهــا مــن جهــة والخصــائص الفردیــةضــغوط وأســالیب مواجهتهــا مــن جهــة والخصــائص الفردیــةالالإن تزایــد االهتمــام بالعالقــة بــین إن تزایــد االهتمــام بالعالقــة بــین     
التـي التـي   دفع إلى طرح موضوع أثر هذه العوامل في سیاق التغیرات التي تصاحب مختلف مراحل حیاة الفـرد دفع إلى طرح موضوع أثر هذه العوامل في سیاق التغیرات التي تصاحب مختلف مراحل حیاة الفـرد یی

والتــي والتــي هـذه المراحـل هـذه المراحـل   ة مـن بـینة مـن بـینحــدحــدواواوالبحــث الحـالي یحـاول التركیـز علـى والبحــث الحـالي یحـاول التركیـز علـى . .   تختلـف فیهـا المطالـب والظـروفتختلـف فیهـا المطالـب والظـروف
المراهــق أوجهــا المراهــق أوجهــا   حیــث یعــیشحیــث یعــیش، ، یعتبرهــا الــبعض منعرجــا فــي مســار نمــو وتطــور الفــرد أال وهــي مرحلــة المراهقــة یعتبرهــا الــبعض منعرجــا فــي مســار نمــو وتطــور الفــرد أال وهــي مرحلــة المراهقــة 
التـي تعقبـه ومنهـا مـا التـي تعقبـه ومنهـا مـا   ووأأللبلـوغ للبلـوغ عدیدة من التغیرات والمتطلبات منها ما یـرتبط بـالتغیرات النمائیـة المصـاحبة عدیدة من التغیرات والمتطلبات منها ما یـرتبط بـالتغیرات النمائیـة المصـاحبة 

تفرضــه ظــروف الحیــاة المتنوعــة مـــن ضــوابط ومعــاییر وقــیم إضـــافة إلــى طبیعــة التركیبــة األســـریة واألدوار تفرضــه ظــروف الحیــاة المتنوعــة مـــن ضــوابط ومعــاییر وقــیم إضـــافة إلــى طبیعــة التركیبــة األســـریة واألدوار 
التي ینبغي علیه التكیف معها والتي تأثر في مختلف أنماطه السـلوكیة والمعرفیـة وبالتـالي علـى التي ینبغي علیه التكیف معها والتي تأثر في مختلف أنماطه السـلوكیة والمعرفیـة وبالتـالي علـى   االجتماعیةاالجتماعیة

  .  .  تكیفه النفسي والجسدي تكیفه النفسي والجسدي 
  

              المقدمـــة البحــــث یلیهـــا الفصـــل األول الــــذي نتعـــرف فیـــه علــــى موضـــوع الدراســـة وأهمیتــــهالمقدمـــة البحــــث یلیهـــا الفصـــل األول الــــذي نتعـــرف فیـــه علــــى موضـــوع الدراســـة وأهمیتــــه  تتصـــدر هـــذهتتصـــدر هـــذه    
ثم األهداف المرجو تحقیقها منـه وكـذا تسـاؤالته والفرضـیات المقترحـة ثـم التعریـف اإلجرائـي لمفـاهیم الدراسـة ثم األهداف المرجو تحقیقها منـه وكـذا تسـاؤالته والفرضـیات المقترحـة ثـم التعریـف اإلجرائـي لمفـاهیم الدراسـة 

المفسـرة لهـا المفسـرة لهـا   لنظریـاتلنظریـاتتعریفاتهـا وتقسـیماتها ثـم أهـم اتعریفاتهـا وتقسـیماتها ثـم أهـم ابعـض بعـض في حین یتناول الفصـل الثـاني مرحلـة المراهقـة ، في حین یتناول الفصـل الثـاني مرحلـة المراهقـة ، 
نتطــرق إلــى أهــم الممیــزات النفســیة للمراهــق وطبیعــة الصــراعات نتطــرق إلــى أهــم الممیــزات النفســیة للمراهــق وطبیعــة الصــراعات لللنمــو خــالل هــذه المرحلــة لنمــو خــالل هــذه المرحلــة ااخصــائص خصــائص أهــم أهــم و و 

. . التي تشهدها هذه الفترة وأخیرا یتناول هذا الفصل بعـض ممیـزات العامـة للمـراهقین فـي المجتمـع الجزائـري التي تشهدها هذه الفترة وأخیرا یتناول هذا الفصل بعـض ممیـزات العامـة للمـراهقین فـي المجتمـع الجزائـري 
النظریــات المفســرة للضــغوط النظریــات المفســرة للضــغوط و و   أبــرز تعریفاتــهأبــرز تعریفاتــهو و ه ه مفهــوم الضــغط النفســي وتطــور مفهــوم الضــغط النفســي وتطــور ســتعرض ســتعرض أمــا الفصــل الثالــث فیأمــا الفصــل الثالــث فی

  .    .    نتائجها ثم الوقایة والعالج نتائجها ثم الوقایة والعالج إضافة إلى إضافة إلى 
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فـي فـي     أسالیب المواجهة والعوامـل المـؤثرةأسالیب المواجهة والعوامـل المـؤثرةثم ثم تطوره وتعریفه تطوره وتعریفه : : لمفهوم المواجهة لمفهوم المواجهة   وقد خصص الفصل الرابعوقد خصص الفصل الرابع    

وكیفیـة وكیفیـة   للدراسـةللدراسـة  الخطـوات المنهجیـةالخطـوات المنهجیـةأهـم أهـم صـل الخـامس صـل الخـامس ففالال  للو و ااتنـتنـو و . .   المعرفـيالمعرفـياختیارها وكذلك مفهوم التقیـیم اختیارها وكذلك مفهوم التقیـیم 
حـــول حـــول   والعینـــة واألدوات التـــي یتصـــدرها اســـتبیان مـــن تصـــمیم الباحـــثوالعینـــة واألدوات التـــي یتصـــدرها اســـتبیان مـــن تصـــمیم الباحـــثإجرائهـــا مـــن خـــالل تحدیـــد المـــنهج إجرائهـــا مـــن خـــالل تحدیـــد المـــنهج 

الفصـل السـادس عـرض نتـائج الدراسـة الفصـل السـادس عـرض نتـائج الدراسـة   حويحويیی  فیمافیما. . مصادر الضغط وأسالیب المواجهة والمعالجة اإلحصائیةمصادر الضغط وأسالیب المواجهة والمعالجة اإلحصائیة
فیمـا یتعلـق فیمـا یتعلـق الفئة متعددة والحظنا وجود فروق بین الذكور واإلناث الفئة متعددة والحظنا وجود فروق بین الذكور واإلناث   حیث وجدنا أن مصادر الضغط عند هذهحیث وجدنا أن مصادر الضغط عند هذه

االجتماعیــة االجتماعیــة   عنــد اإلنــاث فیمــا كانــت الضــغوطعنــد اإلنــاث فیمــا كانــت الضــغوطإذ كانــت تشــكل مصــدرا هامــا للضــغوط إذ كانــت تشــكل مصــدرا هامــا للضــغوط بالعوامــل الدراســیة بالعوامــل الدراســیة 
لــدى كــل مــن لــدى كــل مــن   للضــغط للضــغط   هــا تشــكل مصــدرا هامــاهــا تشــكل مصــدرا هامــاالعائلیــة فوجــد البحــث أنالعائلیــة فوجــد البحــث أنالعوامــل العوامــل أكبــر عنــد الــذكور أمــا أكبــر عنــد الــذكور أمــا 

ما یتعلق بنمط المعیشة كانت هنـاك فـروق بـین نمطـي المعیشـة تتعلـق بالضـغوط ما یتعلق بنمط المعیشة كانت هنـاك فـروق بـین نمطـي المعیشـة تتعلـق بالضـغوط وفیوفی. . اإلناث اإلناث و و الذكور الذكور 
عمال عمال الذكور واإلناث في استراتیجیات التجنـب السـلوكي مـع وجـدود اسـتالذكور واإلناث في استراتیجیات التجنـب السـلوكي مـع وجـدود اسـت  ننكما الحظنا فروقا بیكما الحظنا فروقا بی  العائلیةالعائلیة

وفــق تســاؤالت البحــث وفــق تســاؤالت البحــث وأخیــرا تطرقنــا إلــى تحلیــل هــذه النتــائج ومناقشــتها وأخیــرا تطرقنــا إلــى تحلیــل هــذه النتــائج ومناقشــتها . . لنــوعي المواجهــة لــدى الفئتــینلنــوعي المواجهــة لــدى الفئتــین
واقتراحـــات نظریـــة واقتراحـــات نظریـــة   توصـــیاتتوصـــیات  یاته وكـــذا الدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت الموضـــوع لنخـــتم بمجموعـــةیاته وكـــذا الدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت الموضـــوع لنخـــتم بمجموعـــةوفرضـــوفرضـــ

  ..وتطبیقیةوتطبیقیة
  

ضــفاء المزیــد   ل أن تســهم هــذه الدراســة فــي إضــافة بعــض العــون للمهتمــین بهــذا المجــال وإ ضــفاء المزیــدهــذا ونأمــ ل أن تســهم هــذه الدراســة فــي إضــافة بعــض العــون للمهتمــین بهــذا المجــال وإ       هــذا ونأمــ
أن تعقبهــا أن تعقبهــا   كمــا نتمنــىكمــا نتمنــىمــن أفــرد المجتمــع مــن أفــرد المجتمــع   مــن التفســیرات خاصــة فیمــا یتعلــق بهــذه الشــریحة الهامــة والواســعةمــن التفســیرات خاصــة فیمــا یتعلــق بهــذه الشــریحة الهامــة والواســعة

علـى علـى دراسات أخرى قصد توضیح المزیـد مـن المتغیـرات والعوامـل المرتبطـة والتـي تسـمح بتعـرف أكبـر دراسات أخرى قصد توضیح المزیـد مـن المتغیـرات والعوامـل المرتبطـة والتـي تسـمح بتعـرف أكبـر 
  ..خصوصیاته وأبعادهخصوصیاته وأبعاده
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  ::تمھـــیدتمھـــید  --11
  

الضغط النفسي شـأنه شـأن القلـق والعـدوان مـن تبعـات الوجـود اإلنسـاني ال غنـى عنـه فـي الحـاالت العادیـة   
لـــذلك ونظــرا لمـــا تعنیـــه .  حیل إذ یعنـــي نقــص فعالیـــات الفــردویعــد الهـــروب منــه ضـــربا مــن ضـــروب المســت

إلــى الــتحكم  الصــحة الجســمیة والنفســیة المتزنــة تبــرز الحاجــة إلــى معرفــة أبعــاد الضــغوط قصــد الوصــول
عنــد المــراهقین          هـذا البحــث یهــدف إلــى دراســة مصـادر الضــغط النفســيولمــا كــان . والتعامـل النــاجح معهــا 

الفصــل  و فــي هــذا. فــإن اختیــار هــذا الموضــوع جــاء لعــدة أســباب ومعطیــات مواجهتهــا وكــذا اســتراتیجیات 
ـــوع إضــــافة إلـــــى األهــــداف المرجــــو تحقیقهـــــا منــــه ثــــم نتطـــــرق                 ســــنتعرض ألهمیــــة اختیارنــــا لهـــــذا الموضـ

  .  المفاهیم الواردة في البحث إلى إشكالیة الدراسة وفرضیاتها وأخیرا تعریف أهم
  

  ::  ختیار الموضوعختیار الموضوعدوافع ادوافع ا  --22
      

  :تنبع أهمیة الموضوع من خالل عدد من المعطیات نلخصها فیما یلي 
  

  اأو باعتبارهـــ عالنســـبة التــي تمثلهـــا فـــي المجتمـــ ثســواء مـــن حیـــ) فئـــة المـــراهقین(خصوصــیة العینـــة 
      والرشــــد ، ممــــا یطــــرح أمــــام المراهــــق العدیــــد مــــن المتطلبــــات الجدیــــدة      ةمرحلــــة انتقالیــــة بــــین الطفولــــ

والمتغیــرات  ةباألحــداث الحیاتیــ منهــا مــا یتعلــق بــالتغیرات الجســدیة الممیــزة  لهــذه المرحلــة أو مــا یــرتبط
األهمیــة فــي فهــم  البیئیــة وبالتــالي فــإن دراســة خصــائص هــذه المرحلــة ومتطلباتهــا علــى قــدر كبیــر مــن

 . مختلف الجوانب النفسیة والسلوكیة للمراهق
 

  واالنتشــار الواســـع الــذي تعرفــه حیــث یؤكــد البــاحثون أن الضـــغوط ) الضــغط النفســي(حجــم الظــاهرة
النفسیة تزداد انتشارا و تعقدا كلما تطورت الحیاة اإلنسانیة وتعقدت لحد أضحت فیه تستنزف ثروات 

تشیر اإلحصاءات    أن نسبة  ثاإلنسانیة ، حی ةالمجتمعات وتترك آثارا على مختلف جوانب الحیا
مثل النوبات القلبیة وارتفاع ضغط الدم والصـداع النصـفي وقرحـة المعـدة من أمراض العصر  % 80

  .))7070--6767ص صص ص..20002000..المشعان عویدالمشعان عوید(( الخ  بدایتها الضغوط النفسیة...والقولون
 

 التي تناولت تكیف المراهقین إلى أن كثیرا من المشاكل النفسیة تتوصل عدد من الدراسا 
غیر فعالة  مواجهة ألسالیب استعمال مفرطط بوجود والسلوكیة التي تنتج عن فقر في التكیف ترتب

  االنفعالعلى محاولة التحكم في  والتركیز التجنبتعتمد بدرجة كبیرة على  ضاغطة وضعیاتأمام 
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عنـد هـذه الفئـة خاصـة  وهو ما یطرح أمامنا ضرورة التعرف على أنواع اسـتراتیجیات التعامـل الشـائعة

قـد یتسـبب        فـي  ةغیـر فعالـة فـي مواجهـة المواقـف الضـاغط تسـتراتیجیاأن االستعمال المتكـرر ال
  . ععواقب وخیمة على المراهق وعلى المجتم

  

  ::أهداف البحثأهداف البحث  --33
  

فیمــــا یلــــي األهــــداف         زبعــــد تطرقنــــا ألهــــم األســــباب والــــدوافع التــــي أدت إلــــى اختیــــار الموضــــوع نــــوج  
  .لیهاهذا البحث إلى تحقیقها والوصول إ یسعىالتي 
  

  ::  األهداف النظریةاألهداف النظریة  --11--33
  

  أبعاد الضغط النفسي وتأثیراته النفسیة والجسدیة والسلوكیة  جمع قدر من المعلومات حول. 

   إعداد قائمة لمصادر الضغوط النفسیة عند المراهقین في البیئة المحلیة للدراسة.  
  لفـرد بـالمتغیرات مواجهـة الضـغوط كمفهـوم محـوري فـي عالقـة ا تالتعرف على مفهوم اسـتراتیجیا

  .البیئیة
   طلبــة المرحلــة الثانویــة الضــغوط عنــد المــراهقین مــنمواجهــة  الســتراتیجیاتمحاولــة تقــدیم تصــنیف 

  .ببعدیها الموجهة نحو المشكل والموجهة نحو االنفعال
  

  ::األهداف التطبیقیةاألهداف التطبیقیة  --22--33
  

  تحدید مصادر الضغط النفسي عند أفراد عینة الدراسة. 

  المواجهة المستخدمة لدى أفراد عینة الدراسة تاتحدید أنماط استراتیجی.  
  إختبار العالقة بین مصادر الضغط النفسي ونوع الجنس.  
   ریفي أو حضري(إختبار العالقة بین مصادر الضغط النفسي ونمط المعیشة.( 

  المواجهة المستخدمة لـدى عینـة المـراهقین محـل الدراسـة   ونـوع  تإختبار العالقة بین استراتیجیا
  .الجنس

  المواجهة المستخدمة لدى المراهقین محل الدراسة ونمط المعیشة  تإختبار العالقة بین استراتیجیا
  ).ریفي أو حضري(
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  ::اإلشكــالیةاإلشكــالیة  --44
  

إن العصر الذي نعیشه ورغم العدید من التسمیات التي تطلق علیه كعصر التكنولوجیا والسرعة    
وتطور إال أنه شهد كذلك المزید من  ةالحیاة اإلنسانیة من رفاهی والعولمة وغیرها ، ورغم ما حظیت به

التعقد والغموض الناتج عن المتطلبات الكثیرة التي أخذت تفرضها الظروف الراهنة على األفراد  فمع 
في أنماط الحیاة أضحت الضغوط النفسیة  مطالبها والتغیرات العمیقة والسریعةتعقد مواقف الحیاة وتزاید 

حیث لم      )291ص.1983.كمال علي( وعا فهي كالقلق أصبحت سمة من سمات هذا العصرأكثر شی
ولما  )113ص.1997.ستورا جان بنجمان( یعد بإمكان اإلنسان أن یواجه على نحٍو مرٍض مطالب بیئته

وتطوره  هكانت حیاة الفرد ال تخلو من المطالب والحاجات الناتجة عن مصادر متنوعة ترتبط بمسار نمو 
هذه       صعوبة مع تنامي الفرد مع بیئته یزدادعالقته بمحیطه المادي واالجتماعي فإن تكیف و 

 المطالب عبر مسار حیاته وما تفرضه مختلف خصائصه ومكوناته الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة  ویؤكد
وتنوع یعني تعدد  أن الضغوط ولیدة بیئتها تتحكم فیها قوانین الزمان والمكان مما H. Selye سیلي  هانز

، ولما كان األمر كذلك    فإن تطور  الفرد ضغوط الحیاة عبر مختلف المراحل والمواقف التي یواجهها
حیاة الفرد عبر المراحل العمریة المختلفة تتبعه جملة من التغیرات المرتبطة بهذا التطور مما یجعل من 

  .مریة التي یمر بها الفرد المهم في دراسة الضغوط النفسیة فهم خصائص المرحلة الع
  

من هذا المنطلق یعتبر موضوع المراهقة من المواضیع الهامة والبارزة خاصـة فـي ضـوء السـعي  إلـى   
تكییــف اإلنســان لیكــون قــادرا علــى مواجهــة تحــدیات العصــر ، وتكمــن هــذه األهمیــة كونهــا المرحلــة التــي 

بالمراحــل  بــذلك تـرتبط فــي جـزء كبیــر منهـا تبـرز فیهــا االسـتعدادات والقــدرات والصـفات الشخصــیة  وهـي
عـالمي  مـابین  أن المراهـق إنسـان فـي حالـة انتقـال  Lewin لیفین السابقة والالحقة للحیاة ، حیث یؤكد

هـو تحملـه كلهـا أمـور غیـر  عالرشد ، ومن ثم فما هو مسموح له به وما هو ممنوع منـه ومـا یسـتطیالطفولة و 
مـا یجعـل هـذه  وهـو . )84،  83ص ص .1989.قشقوش إبراهیم(ك الوقت واضحة أو محددة بالنسبة له في ذل

المرحلة تشكل منعرجا في حیاة اإلنسان ومسار تنشئته االجتماعیة نظرا لمـا یصـاحبها مـن تـوتراٍت وضـغوٍط 
فمجموع ما یواجهه المراهق مـن تغیـرات تـرتبط بـالبلوغ . تختلف عما یعرفه الفرد في مراحل أخرى من حیاته 

احبه من مظاهر نفسیة واجتماعیة وكذا ظهور مفهوم جدید للهویة والدور االجتماعي والعالقات مـع وما یص
العائلـة واألقــران بشــكل عـام تطــرح مجموعــة مـن المتطلبــات التــي تسـتدعي منــه البحــث عـن تكیفــه مــن خــالل 

  .العدید من األنماط السلوكیة واالستجابات النفسیة االجتماعیة
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نسـان بحاجــة إلــى درجـة مــن الضــغط لتكـون لدیــه الدافعیــة للقیـام بعمــل معــین أو تحقیـق إنجــاز ذاتــي إن اإل  

. وبنــاءا وهــو مــا یطلــق علیــه بالضــغط اإلیجــابي أو المفیــد بحیــث یصــبح فــي هــذه الحالــة عــامال محركــا
افقـه بعـض ظاهرة مقلقة أو غیر طبیعیة لكـن ارتفـاع مسـتواه قـد تر  لفوجود مستوى معین من الضغط ال یشك

لكـــن الضـــغوط ال تحـــدث مـــن فـــراغ بـــل تعـــود إلـــى مصـــادر  )12ص.2002.لوكیـــا الهاشـــمي( اآلثـــار الســـلبیة
إیجـابي وآخـر سـلبي بینهمـا  جانب: المصادر بدورها لها جانبان وهذه   " Facteurs stressants" ومسببات 

فالدافعیـة  .)33ص.2003.لـيعسـكر ع( والنفسـیة أو المثـالي للصـحة البدنیـة بنقطة تمثل المستوى المطلـو 
خــالل  " Perception "لإلنجــاز وتحقیــق الــذات تــرتبط بدرجــة مــن الضــغط والتــوتر لــذلك یعــد اإلدراك  

  .المواقف المختلفة عامال أساسیا في تحقیق التكیف
  

 شكل موضوع العالقة بین ضغوط الحیاة والمراهقة محورا بارزا للبحث في مجال الضغط النفسي  
خلصت    1986( , Johnson )1987(Compas(  Gramezy ,)1981( : دید من الدراساتورغم أن الع

الجدید  تحت الضغط ال یتأثرون به ویتكیفون بسهولة مع الموقف إلى أن عددا كبیرا من المراهقین
.PP722-729) 1996 .Mellins C A & al . ( وطیدة     كشفت وجود عالقة إال أن دراسات أخرى

 Forhand & Wells , Quay (1986) )1985( ضطرابات النفسیة والسلوكیةض االالضغط وبع بین
وهو ما زاد من االهتمام بالموضوع قصد الكشف عن المتغیرات والخصائص التي تسمح للمراهق 

لهذا فالبحث الحالي یسعى . للضغوط وكذا العوامل التي تسهم في تحقیق تكیفه  ةبالتصدي لآلثار السلبی
خاصة أن الحیاة  عض العوامل الشخصیة والبیئیة في تحدید استجابة المراهق للضغوطلتبیان أثر ب

العصریة تزخر بالضغوط البیئیة المتنوعة وأن هذا األخیر یعیش في محیط مليء بالتغیرات والمطالب  
      تشكل نوعا  الكثیرة التي تنتاب المراهق عندما تقف العوائق في طریق تحقیقه ألهدافه  فاإلحباطات

السیطرة علیها       األناومحاولة  الهومن الضغط ، وكذلك الصراعات الداخلیة الناتجة عن مطالب 
.         استمرارها وعدم حسمها مما قد یؤدي إلى أعراض مرضیة  حالة يتحدث ضغوطا داخلیة ف

لك عوامل ضغط قد لذا فإن مختلف أحداث الحیاة خاصة إذا كانت غیر متوقعة والتي تشكل تهدیدا هي كذ
المحیط  كما قد تنتج عن...) الحرارة أو الضوضاء أو التلوث أو اإلصابات( عن البیئة المادیة  جتنت

فالضغط النفسي یشیر   . )PP12,13 .Boudarene M.2005(   )الخ ...األسري أو الدراسي(االجتماعي 
الیومیة والتي قد  هتي یواجهها في حیاتال والمتغیرات ثاستجابة المراهق لألحدافي هذه الحالة إلى درجة 

  .والنفسیة  ةتكون مؤلمة فتحدث بعض اآلثار الفزیولوجیة والسلوكی
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االجتماعیة ومعاییر الضبط  ةسواء تعلق األمر بالوسط األسري بما یمثله من نظام للتربیة والتنشئ   

وكذا مستوى ونمط معیشتها  ااسكها أو تصدعهوالعالقة بأفراد العائلة وما هو متوقع منه داخلها ومدى تم
على           وبالتالي قد تترك آثارا وغیرها من المعطیات التي قد تؤثر على تكیف المراهق داخل أسرته

نفسیة ، عاطفیة  صحیة  دوافع ( من داخل المراهق نفسه  طكما قد تنشأ الضغو  .توازنه النفسي والجسدي 
تكون من المحیط الخارجي كالدراسة ، العالقة مع األصدقاء واالختالف معهم أو قد ...) لإلنجاز والتفوق

ومع أن تأثیر هذه العوامل یختلف بین المراهقین تبعا للفروق الفردیة  ،الخ .... أو فقدان شخص عزیز
المشترك الذي یجمع كل الضغوط هو الجانب النفسي الذي یشمل  موالخصائص الشخصیة إال أن القاس

أن سلوك اإلنسان   AT. Beck  بیك ویؤكد .فرد وتوقعه تجاه موقف ما وقدرته على التكیف إدراك ال
أي أن الضغط النفسي ال ینتج عن تراكم أحداث  یتحدد بأفكاره عن الوقائع ولیس بالوقائع ذاتها

یجابی ة الحیاة فقط  فهناك الكثیر من األحداث التي تؤثر سلبا على بعض المراهقین لكنها مفیدة وإ
الذي یعطیه المراهق عند آخرین وهو ما یدفع للقول بأن العامل األساسي هو الفكرة أو المعنى 

للبحث عن توازنه النفسي والجسدي  هللمحیط أي إدراكه ألحداث معینة على أنها مهددة مما یدفع
ا اإلطار وفي هذ.  الخارجیة والداخلیةالمتجددة ومواجهة تهدید العوامل  الظروفوالسعي للتكیف مع 

أن استجابة الفرد للضغط تظهر عند فقدان   Lazarus & Folkman )1986(الزاروس وفولكمان یؤكد
مكانیات التعامل معها    .التوازن بین المتطلبات البیئیة وإ

                         

هة المواقف مواج ىفالحدود الفاصلة بین الجانبین اإلیجابي والسلبي ال تتعلق فقط بقدرة المراهق عل  
: المحتملة بل تتعدى ذلك إلى اإلدراك الشخصي لها والضغط یكون نتیجة عدم التوازن بین صورتین 

غیر أن اإلدراك .  ةالصورة التي یضعها المراهق لما یتطلبه الموقف وصورته عن قدرته في االستجاب
           تغیرات ومثیرات وما تحویه من  ةالشخصي للموقف یندرج ضمن إدراك المراهق لدوره في الحیا

في     وما یصاحبها من ردود أفعال مختلفة لتحیید مصدر الضغط ، وتلعب التنشئة االجتماعیة دورا هاما 
المطلوب منه تأدیته یخضعان  يهذا الجانب على اعتبار أن شخصیة المراهق و إدراكه للدور االجتماع

جتمعه وداخل أسرته ، فاختالف األدوار      بین الجنسین لمجموعة النظم االجتماعیة والقیم السائدة في م
بناءا على ما هو یجعل من الذكور و اإلناث ینشؤون على التكیف بصفة مختلفة مع مواقف الحیاة       

متوقع منهم ، وهو ما یجعلنا في هذا البحث نولي االهتمام إلى دراسة الفروق              بین 
  .صادر الضغط ثم في تكوین إدراكاتهم الشخصیة للمواقف الضاغطة لم ةالجنسین في االستجاب

  
  

   
  

                                                                                                               



7  

  

  
وكذلك فإن اختالف إدراكات المراهقین للعوامل الضاغطة قـد یعـود إلـى اخـتالف أنمـاط معیشـتهم        ومـا 

امنــــــا متغیــــــرا آخــــــر وهــــــو نمــــــط المعیشــــــة          فیــــــه ، ممــــــا یطــــــرح أم نیمكــــــنهم تحقیقــــــه فــــــي مقابــــــل مــــــا یرغبــــــو 
  .وما تشمله من اختالفات بین طبیعة الحیاة في الوسطین الحضري من جهة والریفي من جهة أخرى 

فاالختالف في درجة التأثر بالضغوط ال یعني فقط اختالف الكیفیة التي یفكر بها المراهقون في األحداث 
بأنه كلما كانت   زاروسال  بل یتعدى ذلك إلى الطریقة التي یستجیبون بها لمصادر التوتر ، حیث یؤكد
فالمراهق في إطار سعیه . درجة إدراك الفرد لقدرته على التحكم بالموقف عالیة كلما قل تعرضه للضغوط 

لتحقیق تكیفه یستعمل أسالیب وآلیات لحل الوضعیات الضاغطة وأحیانا تسمح له هذه المواقف باكتشاف 
طاقاته الكامنة ومعرفة السند المتوفر له وهذه الفوائد  لماما هو مفید لحیاته واختبار قدراته الحقیقیة أو استع

إلیجاد میكانیزمات تساعده  ىلیست سوى نتائج تجارب اعتبرت مهددة أو سلبیة بالنسبة له  ما یجعله یسع
في تعدیل والتحكم في هذه الوضعیات ، فالبعض یعمل على تغییر اعتقاداتهم وآخرون یبحثون عن السند 

 &Graziani P(الموقف إضافة إلى شخصیة الفرد  لك یعتمد على خصوصیةوكل ذ أو یهربون

Swendsen J.2004.P74(.  
      

أسالیب المواجهة حسب هذا المفهوم هي مجموع الكثیر من االستجابات التي قد یلجأ إلیها الفرد     إن   
تلف الخصائص أمام موقف مهدد قصد تخفیف الخطر أو السعي إلى التكیف معه وهي بذلك تشمل مخ

النفسیة والسلوكیة وأیضا العاطفیة واالنفعالیة التي تسمح بالتحكم في نتائج الوضعیة المهددة لتوازنه النفسي 
في حد ذاته    والجسدي ، والوصول إلى هذا الهدف یستدعي تداخل عدة عوامل منها ما هو مرتبط بالفرد

التي یقوم بها ، كما یلعب  نوع الضغوط  ةتماعیاالجتماعیة أو األدوار االج همثل نمط شخصیته وتنشئت
وفي هذا اإلطار تناولت العدید من . یلجأ إلیه  يوطبیعة الموقف دورا في تحدید أسلوب المقاومة الذ

 حیث یؤكد        د نمط االستجابة تجاه العوامل الضاغطةالدراسات أثر العوامل الشخصیة في تحدی
االهتمامات فهو یهدف إلى تغییر  هو المیكانیزم األكثر شیوعاجنب أن الت  Paulhan I (1994)بولهان 

وهذه األنشطة  تؤثر على االنفعال ...) . ألعاب ، مطالعة ، نشاطات فنیة ( نحو أنشطة وسلوكات أخرى 
في تخفیف التوتر الناجم مصدر الضغط فتكون ذات فعالیة  بطرق مختلفة من خالل تحویل االهتمام من

ضاغطة وعادة ما تكون مفیدة في المواقف التي تتجاوز قدرات الفرد عكس بعض عن الوضعیة ال
وفي هذه الحالة فإن المراهق تبغ أو الكحول أو السلوك العنیف میكانیزمات الهروب األخرى كاستهالك ال

یة كما قد یلجأ المراهق لسلوكات كالمواجهة والتخطیط لتغییر الوضع. یهدف فقط إلى إنكار حقیقة الموقف 
وبالتالي فإنه یسعى إلى تجاهل الجوانب السلبیة وفهم الموقف  الشخصي لها المهددة أو تغییر تصوره

  .وجمع الطاقات الالزمة لتحویله
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 بتتعـــدد األســـالی هــافیونظــرا لالختالفـــات فــي إدراك المـــراهقین للمواقــف الضـــاغطة ولقـــدراتهم علــى الـــتحكم   

لـــف إلــى حـــد كبیــر درجــات فعالیـــة هــذه االســتراتیجیات حســـب شــدة الحـــدث التــي یلجــؤون إلیهـــا ومــن ثــم تخت
فـي       البحـث إلـى معرفـة أهـم األسـالیب التـي یلجـأ إلیهـا المراهقـون هـذالـذلك یسـعى  .ومدى تكراره ومدتـه 

األسـلوب إضــافة إلــى  تعـاملهم مــع أحـداث الحیــاة الضـاغطة ، ثــم تبیـان الفــروق بـین الجنســین فـي اعتمــاد
  :لهذا فإننا في بحثنا نطرح التساؤالت التالیة .القة بین نمط المعیشة وأسلوب المواجهةمعرفة الع

  
  

 ما هي مصادر الضغط النفسي األكثر شیوعا عند المراهقین؟  
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في مصادر الضغط النفسي ؟  
 الضغط  في والحضري في مصادر هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین نمطي المعیشة الری

  النفسي؟
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في نوع المواجهة؟  
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین نمطي المعیشة الریفي والحضري في نوع المواجهة؟ 

  

  :البحث فرضیـــات -5
  

یة -5-1 ى الفرض .   مــن طلبــة المرحلــة الثانویــة  مصــادر الضــغط النفســي عنــد المــراهقین تتعــدد :األول
  :وقد عمد الباحث إلى تقسیم هذه الفرضیة إلى خمس فرضیات جزئیة هي

 تشكل العوامل العائلیة مصدرا للضغط النفسي عند المراهقین من طلبة المرحلة الثانویة. 

 تشكل العوامل الدراسیة مصدرا للضغط النفسي عند المراهقین من طلبة المرحلة الثانویة. 

 كل العوامل االجتماعیة مصدرا للضغط النفسي عند المراهقین من طلبة المرحلة الثانویةتش. 

 تشكل العوامل الذاتیة مصدرا للضغط النفسي عند المراهقین من طلبة المرحلة الثانویة. 

 تشكل عوامل البیئة المادیة مصدرا للضغط النفسي عند المراهقین من طلبة المرحلة الثانویة. 

 . مصادر الضغط النفسي بین المراهقین الذكور واإلناثجد فروق ذات داللة إحصائیة في ال تو  - 2- 5
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مصادر الضغط النفسي بین المراهقین حسب نمط المعیشة  - 3- 5

 .الریفي والحضري 

 .خدم المست بین الجنسین في نوع المواجهةذات داللة إحصائیة لیست هناك فروق   - 4- 5

   .بین نمطي المعیشة الریفي والحضري في نوع المواجهةذات داللة إحصائیة فروق  ال توجد - 5- 5
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  ::الدراسات السابقة الدراسات السابقة   --66
  

قبل الشروع في هذه الدراسة كان من الواجب الرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة التي تناولت هذا   
وخصوصیاتها وكذلك لما یسمح به ذلك من الموضوع قصد التعرف على أبعاد الظاهرة المدروسة 

عداد األداة المناسبة وفي هذا  تحدید لألهداف من الدراسة وتحدید تساؤالتها وفرضیاتها ومن ثم اختبارها وإ
الصدد تناولنا عددا من الدراسات والبحوث التي تطرقت لمفهوم الضغط النفسي ومصادره وتأثیراته ، 

  . اجهة الضغوط وتقسیماتها ودراسات أخرى ركزت على أسالیب مو 
  :وفیما یلي نوجز بعض ما خلصت إلیه هذه الدراسات

  

  :دراسات تناولت مصادر الضغط النفسي في بیئة العمل  -6-1
   

  ـــد اهللادراســـة ـــد عب ـــي عســـكر وأحم حـــول مـــدى تعـــرض عینـــة مـــن العـــاملین فـــي مهـــن التـــدریس  )1988( عل
طبـق فـردا     353 ةالكویـت ، وشـملت عینـة الدراسـوالتمریض والخدمة النفسیة واالجتماعیة فـي دولـة 

وجـد ، وتوصل البحث إلى وجـود فـروق بـین المهـن فـي التعـرض للضـغوط كمـا ضغوط العملعلیهم استبیان 
وأن تعـرض أن اإلناث أكثر تعرضا للضغوط النفسیة مقارنة بالذكور في مجـال الخدمـة االجتماعیـة   

عنـد العـاملین الضـغط  وبینـت الدراسـة كـذلك أن أهـم مصـادر .لمتزوجین للضغوط كانت أعلـى نسـبیافئة ا
لــى غیـاب الــدعم االجتمــاعي وعــدم وضــوح  فـي هــذه المهــن كانــت مرتبطــة بـروتین العمــل والعائــد المــادي وإ

 .)85-65ص ص .1988.عسكر علي وعبد اهللا أحمد(الدور االجتماعي أو تعارض األدوار
  

  فــي المكتبــات الجامعیــة  وتر النفســي لــدى العــاملینحــول درجــة ومصــادر التــ )1993(الهمشــري دراســة
إنــاث ، وســعى الباحــث  43ذكــور و 102عــامال مــنهم  145بــاألردن وكانــت عینــة البحــث متكونــة مــن 

لتحدیـــد مســـتویات الضـــغط النفســـي لـــدى أفـــراد العینـــة ودراســـة الفـــروق بـــاختالف الجـــنس والتخصـــص 
حیـث توصـلت الدراسـة   إلـى  .بنـدا  75بحث من والمستوى التعلیمي والخبرة وذلك باستخدام استمارة 

أن العـــاملین بالمكتبــــات الجامعیــــة بــــاألردن یعــــانون درجـــة عالیــــة مــــن الضــــغوط النفســــیة وأن مســــتوى 
إضافة إلى كـون حـاملي الشـهادات العلیـا والمتخصصـین . اإلجهاد لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناث

لـدى فیما جاءت أهم مصـادر الضـغط  . المتوسطة كانوا أقل تعرضا للضغوط مقارنة بذوي الدرجات 
(   الدراســــة أفــــراد العینــــة متمثلــــة خصوصــــا فــــي الحــــوافز واإلدارة وظــــروف العمــــل وذلــــك عنــــد أفــــراد مجتمــــع

 .)243-208ص ص. 1993.الهمشري عمر أحمد
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  المهنـي  اإلجهـاد: لنیـل شـهادة الـدكتوراه والتـي تمحـورت حـول  )2003 -2002(نوال حمـداش في دراسة
دراســـة میدانیـــة بالمستشـــفى الجـــامعي  -لـــدى الزوجـــة العاملـــة الجزائریـــة واســـتراتیجیات التعامـــل معهـــا 

امـــرأة عاملـــة متزوجـــة بالقطـــاع الصـــحي ســـعت  )504(علـــى عینـــة قصـــدیة متكونـــة مـــن  -لقســـنطینة 
اإلجهـاد بللوقوف عند مختلف المصادر التنظیمیـة التـي تسـاهم فـي شـعور الزوجـة العاملـة بالمستشـفى 

وأیضـــا  )الســـن ، المســـتوى التعلیمـــي( بعـــض المتغیـــرات الدیمغرافیـــةتـــأثیر  المهنـــي ثـــم التعـــرف علـــى درجـــة
بحـــــث صــــــراع األدوار فــــــي شــــــعور الزوجــــــة العاملــــــة باإلجهــــــاد المهنــــــي وأخیــــــرا الوقــــــوف علــــــى أهــــــم 

احثـة المـنهج واعتمـدت الب. االستراتیجیات التي تلجـأ إلیهـا هـذه األخیـرة فـي مواجهـة الضـغوط المهنیـة 
المواجهــة  اإلجهــاد المهنــي للزوجــة العاملــة واســتراتیجیات: الوصــفي التحلیلــي حیــث اســتخدمت اســتبیانات 

وصـــراع األدوار وعبـــر اســـتعمال األســـالیب اإلحصـــائیة المتمثلـــة فـــي اختبـــار تحلیـــل التبـــاین ومعامـــل 
 :ة إلى عدد من النتائج وتوصلت هذه الدراس.  2كـوكذا اختبار  لالرتباط والنسب المئویةبیرسون 

   

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مستویات اإلجهاد لدى العامالت بالمستشفى الجامعي لقسنطینة 

  هناك مساهمة لمختلف المتغیرات في شعور المرأة العاملة بالمستشفى باإلجهاد المهني. 

 ة الــثالث المدروســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات درجــات الفئــات العمریــ
  . بالنسبة لإلجهاد المهني 

 وجود عالقة بین صراع األدوار واإلجهاد المهني لدى العینة المدروسة. 

  لجوء المرأة العاملة الجزائریة إلى استخدام كل من نوعي المواجهة. 

  

  بوركدراسـة R J Burke(1993)  828ا فـي كنـدا عـدد أفرادهـ أونتـاریو مـن ضـباط الشـرطة بوالیـةلعینـة 
مـــنهم إلـــى جنســـهم ، وتناولـــت الدراســـة بعـــض  28إنـــاث فیمـــا لـــم یشـــر  62ذكـــور و  738شـــرطیا مـــنهم 

مصــادر واســتخدمت اســتبانة . المتغیــرات كالســن والمســتوى التعلیمــي وطبیعــة العمــل ومســتوى الخبــرة 
 29مــن  المواجهــة المهنــي واســتبانة اســتجابات -الصــراع العــائليســؤاال واســتبانة  50 الضــغط مكونــة مــن

ونتائجـه للضـغط  الباحث إلـى وجـود عالقـة موجبـة دالـة إحصـائیا بـین المصـادر المهنیـةوتوصل . سؤاال 
لـدى مـوظفي   ) عدم الرضا المهني ، التوقـف عـن العمـل، األعـراض السیكوسـوماتیة( الفردیة والتنظیمیة
 العــائلي-المهنــياع إحصــائیا بــین أبعــاد الصــر كمــا أظهــرت وجــود عالقــة دالــة   0.50 ـبــالشــرطة قــدرت 

العالقــة بــین اســتجابات  وكــذا وجــود هــذه )العالقــة مــع الــزوج ، العالقــة مــع األوالد ، الحیــاة االجتماعیــة (
 . )15 ،14ص ص.2003.حمداش نوال(مواجهة اإلجهاد ونتائجه الفردیة والتنظیمیة 
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  ::  دراسات تناولت العالقة بین الضغط النفسي وبعض سمات الشخصیةدراسات تناولت العالقة بین الضغط النفسي وبعض سمات الشخصیة  --22--66
 

  1979( كوباســـاقامـــتKobassa (   بدراســـة لتحدیـــد المتغیـــرات النفســـیة واالجتماعیـــة التـــي مـــن شـــأنها
مســـاعدة الفـــرد علـــى االحتفــــاظ بصـــحته النفســـیة والجســـدیة أمــــام الضـــغوط ، وتكونـــت عینـــة الدراســــة      

فـردا  لـم  75فـردا تعرضـوا ألحـداث حیاتیـة ضـاغطة والثانیـة  86األولى عـدد أفرادهـا : من مجموعتین 
یتعرضوا ألحداث حیاتیة ضاغطة ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود ارتباط دال موجب      بـین 
األحداث والمرض ، فكانت المجموعة ذات الضبط الخـارجي أقـل صـالبة وأكثـر تعرضـا للضـغط كمـا 

وكشــفت الدراســة . كانــت المجموعــة األولــى أكثــر شــعورا بــاألمن والمرونــة والنشــاط والمبــادأة الواقعیــة 
االرتباط بین الضغط غیر الموضوعي ومركز الـتحكم حیـث ارتـبط الشـعور بـتحكم اآلخـرین بانخفـاض 

 .الثقة بالنفس
 

 كوباسا وآخـرین  وفي دراسة أخرى لـKobassa & al (1982)  حـول الصـالبة النفسـیة والضـغط
كشــفت أن الصــالبة ســنوات  5ســنة ودامــت  65-32فــردا تتــراوح أعمــارهم بــین  209علــى عینــة مــن 

 .تمثل عامال مساعدا في مواجهة الضغوط والوقایة من آثارها 
  

  1981(توفز وآخرون وفي دراسة(Toves & al   حول الفروق بین الجنسین والتعـرض للضـغوط
من طلبة علم النفس  في  طالبة 79و طالب 91وآثارها النفسیة والسیكوسوماتیة وكانت الدراسة على 

لتــأثیر المواقــف كورنیــل لمركــز الــتحكم و قائمــة  روتــرإســتخدم البــاحثون مقیــاس .  المرحلــة الجامعیــة
الـــذكور فقـــط ولـــیس لـــه  وأوضـــحت الدراســـة أن مركـــز الـــتحكم الـــداخلي لـــه دور إیجـــابي عنـــد. الضــاغطة 

 .تأثیر في مساعدة اإلناث على التعامل مع الضغوط وقد یكون فارقا بین الجنسین
  

  كیسـلر  لطبقة االجتماعیة قـامالعالقة بین الضغوط واعنKessler (1982)  بدراسـة عالقـة الطبقـة
واحــدة تمثــل : االجتماعیــة بالضــغوط ، واســتخدام مــن خاللهــا مقیــاس أحــداث الحیــاة علــى مجمــوعتین 

وكانت النتائج أن المجموعتین تعرضتا للضغوط ولكن . الطبقة االجتماعیة المنخفضة والثانیة مرتفعة
ن تأثرهـا أقـل مـن الثانیـة ، فیمـا كشـفت الدراسـة أن اإلنـاث أكثـر شـعورا بالضــغط المجموعـة األولـى كـا

وأن تزامن التعرض لالضطرابات القویة مع الظـروف الصـعبة تـؤثر بشـدة علـى األفـراد الـذین یفتقـدون 
 .  للدعم الكافي
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  ::دراسات تناولت استراتیجیات مواجهة الضغوط دراسات تناولت استراتیجیات مواجهة الضغوط   --33--66

  

 انتیزهوف عن خصائص المواجهة قام Hofantez مواجهتها  بدراسة تناولت ضغوط الحیاة وأسالیب
 76  منهم طالبا جامعیا 150 في حدوث األعراض الجسمیة ، وتكونت عینة الدراسة من كعوامل مساعدة

متعددة  مینوسوتا بطاریة ثواستخدم الباح سنة 19.4 بمتوسط عمر إناث 74سنة و 20بمتوسط عمر ذكورا
وتوصل كأدوات جمع معلومات  بطاریات أسالیب المواجهةوأحداث الحیاة  مسحواألوجه للشخصیة 

 ةإیجابیاإلناث ضغوطا  إلى إثبات وجود فرق بین اإلناث والذكور في ذكر ضغوط الحیاة حیث ذكرت
وتأثیر  المواجهة أكثر من الذكور وأن هناك عالقة ارتباطیة مرتفعة ایجابیة بین ضغوط الحیاة وأسالیب

  .األعراض الجسمیة ، أي أن أسلوب المواجهة من العوامل المسببة للمرض  ذلك في ظهور
  

 انـدلروبـاركر :  بالنسبة لعالقة المواجهة بالجنس فقد توصلت دراسـات Parker & Endler (1990)  بیلیـنغس
اختالفـات إلـى عـدم وجـود  Schooler & Pearlin (1978)  شولر وبیـرلین  ،Billings & Moos(1981) وموس

كلالــذكور واإلنـاث بالنســبة الســتعمال  بـین ى المش زة عل ة المرك الیب المواجھ كانــت  لكــن مقارنـة بالــذكور أس
 P91( الســالبةوالنشــاطات المركــزة علــى االنفعــال وأســالیب التجنــب    اإلنــاث أكثــر اســتعماال للمواجهــة

Piquemal-Vieu L.2001. ( ، سـایفج كرنـك وفي دراسة أخـرى  توصـل Seiffge(1994)-Krenke   إلـى
الیبوجـود  حیـث جـاءت وأسـالیب التجنـب النشـطة      اختالفات واضحة بین الجنسین فیما یتعلق باألس

فیمــا وجــد أنهــن یكــن أكثــر مــیال لالعتمــاد علــى الشــبكة  نتــائج اإلنــاث مرتفعــة بالنســبة لهــذین النــوعین ،
 .االجتماعیة والتحدث عن مشاكلهن ومناقشتها مع اآلخرین 

 

  ومیز قوفي دراسةGomez(1999) في مراهقا حول الفروق بین الجنسین  268 على عینة تتكون من
أســالیب المواجهــة بینــت وجــود ارتبــاط إیجــابي بــین العصــابیة ومقاومــة التجنــب لــدى اإلنــاث والــذكور كمــا 

 بــین         ةوجــود عالقــة إیجابیــ أثبتــت وجــود ارتبــاط إیجــابي بــین االنبســاطیة والمقاومــة بنوعیهــا وكــذا
  .االنبساطیة والمقاومة التجنبیة وذلك عند الذكور فقط 

   

هــذه النتــائج تبــین أن هنــاك عوامــل عدیــدة تــؤثر فــي إدراك الفــرد وتقییمــه لوضــعیة مــا بأنهــا ضــاغطة         
كمـــــا أكــــدت هـــــذه النتـــــائج علــــى وجـــــود فـــــروق           . ومــــن ثـــــم اللجـــــوء إلــــى أســـــالیب مختلفـــــة فــــي مواجهتهـــــا

في مصادر الضغط أو استراتیجیات المواجهة إضـافة إلـى ذلـك فـإن طبیعـة الموقـف  بین الجنسین سواء
  . اختیاره ألسالیب معینة في مواجهة الضغوطأو البیئة التي یعیش فیها المراهق قد تؤثر في 
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  ::تحدید المفاهیمتحدید المفاهیم  --77
  

ــار الســــعي لتحقیــــق أهــــداف هــــذه الدراســــة واختبــــار فرضــــیاتها فإنــــه مــــن الوا    جــــب تحدیــــد المفــــاهیم              فــــي إطــ
نعــــــرض تعریفــــــات             يالتـــــي ترتكــــــز علیهـــــا والتــــــي تشـــــكل مفتــــــاح أي دراســــــة علمیـــــة ، لــــــذلك فإننـــــا فیمــــــا یلـــــ

  .أهم المصطلحات التي اعتمد علیها البحث الحالي 
  

  ::»»  AAddoolleesscceennccee« «   المراهقــةالمراهقــة  --11--77
   

المراهقة نالحظ أنها نظـرت إلیهـا مـن عـدة زوایـا  من خالل مختلف هذه التعریفات التي تناولت مرحلة   
أو مرحلـة  صـراعات نفسـیة النضـج البیولـوجي أو مرحلـة أنها ظاهرة اجتماعیة أو أنهـا مرحلـة اكتمـال

  :لذلك فإننا في هذا البحث نحاول اعتماد التعریف اإلجرائي التالي . االستقالل االقتصادي 
ـــ  «« ـــالمراهقـــة هـــي تلـــك الفتـــرة التـــي تلـــي البل وتتمیـــز بنمـــو متســـارع فـــي نـــواحي الحیـــاة العضـــویة والنفســـیة وتتمیـــز بنمـــو متســـارع فـــي نـــواحي الحیـــاة العضـــویة والنفســـیة   غغو و المراهقـــة هـــي تلـــك الفتـــرة التـــي تلـــي البل

واالجتماعیــــة والفكریــــة بحیــــث تســــمح للفــــرد مــــن زیــــادة االعتمــــاد علــــى نفســــه وتطــــویر مهاراتــــه االجتماعیــــة واالجتماعیــــة والفكریــــة بحیــــث تســــمح للفــــرد مــــن زیــــادة االعتمــــاد علــــى نفســــه وتطــــویر مهاراتــــه االجتماعیــــة 
ــــیم الثــــانوي التــــي تقابــــل حســــب التقســــیمات ... ... والدراســــیة و البدنیــــة والدراســــیة و البدنیــــة  ــــة التعل ــــى مرحل ــــیم الثــــانوي التــــي تقابــــل حســــب التقســــیمات وهــــذا البحــــث یركــــز عل ــــة التعل ــــى مرحل وهــــذا البحــــث یركــــز عل

وهـو مـا یسـمح لنـا باسـتبعاد التطـورات المرحلیـة وهـو مـا یسـمح لنـا باسـتبعاد التطـورات المرحلیـة   ))سـنة سـنة   1818--1616((  المراهقـة المتـأخرةالمراهقـة المتـأخرة  المتعارف علیها مرحلةالمتعارف علیها مرحلة
  »»الخاصة بالبلوغ الخاصة بالبلوغ 

  

  ::مصادر الضغط النفسيمصادر الضغط النفسي  --22--77
  

إلى الضغط على أنه رد الفعل الفزیولوجي الذي یعبر عن استجابة الجسم  H Selye هانز سیلينظر   
األي مثیر  ا أو محزنً أي أنه   تناول الجانب العضوي الخاص بالفرد، هذا التعریف  سواء كان سارً

  .یركز على اآلثار الناتجة عن التعرض للضغوط 
تلك األحداث والعوامل الخارجیة الضاغطة ویرى أنصار اتجاه علم النفس االجتماعي أن الضغوط هي  

تصاحب التي  النفسي هو حالة التوتر  التي تؤثر على توازن الفرد وتسبب له التوتر، أي أن الضغط
إلى التعریف السابق  وهذا التعریف من جهته یضیف. رد لمواقف تفوق قدرته على التحملتعرض الف

  .دور العوامل والمتغیرات التي تؤثر على الفرد 
الضــــغط بأنــــه تلـــك الحالــــة التــــي یكــــون فیهــــا             Lazarus & Monat مونــــاتو الزاروس ویعـــرف   

ا مــن قبــل الفــ رد علــى أنــه عامــل مهــدد وذلــك تبعــا للمعنــى الــذي یعطیــه للموقــف           العامــل الضــاغط مقــدرً
  .(Cottraux J.1981.P68) وتبعا لخصائصه االنفعالیة
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تلك الظروف والمواقف تلك الظروف والمواقف "" بأنها إجرائیا اعتمادا على ما سبق یمكننا تعریف مصادر الضغط النفسي   

  ات التي تستلزم نوعا من إعادة توافق الفرد وتمثل بذلكات التي تستلزم نوعا من إعادة توافق الفرد وتمثل بذلكالمتطلبالمتطلبعن عن   ةةالمرتبطة بالضبط والتوتر الناتجالمرتبطة بالضبط والتوتر الناتج
  ))داخلي أو خارجيداخلي أو خارجي((  الفرد بأنها تشكل تهدیدا لذاته من خالل موقف غیر مألوفالفرد بأنها تشكل تهدیدا لذاته من خالل موقف غیر مألوف  الوضعیات التي یقیمهاالوضعیات التي یقیمها

  ..""یتطلب توجیه طاقات دفاعیة لمواجهته ، وما ینتج عن ذلك من آثار نفسیة وجسدیة ونشاط انفعالي یتطلب توجیه طاقات دفاعیة لمواجهته ، وما ینتج عن ذلك من آثار نفسیة وجسدیة ونشاط انفعالي 
  

  : :   مواجهة الضغوطمواجهة الضغوط) ) لیب لیب أساأسا( ( إستراتیجیات إستراتیجیات   --33--77
  

إن اإلنسان معرض طوال مراحل حیاته للعدید من المواقف والتغیرات التي ینبغي علیه التكیف معها   
وتحقیق توازنه النفسي والجسدي ، لذلك فإن المراهق حینما یتعرض لوضعیة ضاغطة  یسعى بطرق 

: المواجهة أو التعامل بأنها  اتیجیاتوبهذا یمكننا في هذا البحث تعریف استر . عدیدة إلعادة تكیفه 
ویلجأ ویلجأ                 والطرق واألسالیب المعرفیة والسلوكیة واالنفعالیة التي یضعها المراهقوالطرق واألسالیب المعرفیة والسلوكیة واالنفعالیة التي یضعها المراهق  تتمجموع المجهودامجموع المجهودا

  ..إلیها قصد تعدیل أو التحكم في الموقف الذي یقیمه بأنه مهدد أو التخفیف من التوتر الناتج عنهإلیها قصد تعدیل أو التحكم في الموقف الذي یقیمه بأنه مهدد أو التخفیف من التوتر الناتج عنه
  

  :مع الضغوط تنقسم إلى نوعین أساسیین وبهذا فإن استراتیجیات التعامل    
  

 تعمل على تعدیل الوضعیة أو الموقف المسبب للضغط            : إستراتیجیات موجهة نحو المشكل
 .أو تطویر المهارات الشخصیة الالزمة للمواجهة

 تعمل على تخفیف حدة االنفعال والتوتر الناجم عن الموقف: إستراتیجیات موجهة نحو االنفعال.  
  

  ::نمط المعیشةنمط المعیشة  --44--77

كان إقامته كان إقامته البناء االجتماعي وما یتوفر للفرد في مالبناء االجتماعي وما یتوفر للفرد في م  الذي یتبعهالذي یتبعهیقصد به في هذا البحث األسلوب العام یقصد به في هذا البحث األسلوب العام   
: : وهو مقسم إلى نمطین أساسیین وهو مقسم إلى نمطین أساسیین ...) ...) دارة العامة ، النشاط االقتصاديدارة العامة ، النشاط االقتصاديالنقل ، اإلالنقل ، اإل((من متطلبات المعیشة من متطلبات المعیشة 

الذي الذي     والنمط الریفي والنمط الریفي اد محیط مدینة بسكرة اد محیط مدینة بسكرة الذي اعتمد البحث في اختیاره على اعتمالذي اعتمد البحث في اختیاره على اعتمالنمط الحضري النمط الحضري 
    ..تمثل القرى البعیدة عن مقر الوالیة والتي تعتمد بدرجة أساسیة على النشاط الفالحي تمثل القرى البعیدة عن مقر الوالیة والتي تعتمد بدرجة أساسیة على النشاط الفالحي 
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  ::تمهیدتمهید  --11
   

منها بالحلقات السـابقة مـن النمـو وتأثیرهـا للمراهقة أهمیة بارزة في حیاة الفرد الرتباطها في جزء كبیر   
في المراحل التالیة من جهـة وكـذا لمـا یبـرز خاللهـا مـن تغیـرات واسـتعدادات تـؤثر بـدورها           فـي 

والصــــفات الفردیــــة ، لــــذلك وانطالقــــا مــــن ضــــرورة تحدیــــد هــــذه المرحلــــة  ةالعدیــــد مــــن العــــادات الســــلوكی
ولـــــت هـــــذا المفهـــــوم تبعـــــا الخـــــتالف اتجاهـــــات البـــــاحثین       وخصائصـــــها فقـــــد تعـــــددت التعریفـــــات التـــــي تنا

فمنهم من یعتبرها فترة نمو جسدي وفزیولوجي ومنهم من یصنفها كظاهرة اجتماعیـة وهنـاك مـن یـرى أن 
كمـا تنبغـي اإلشـارة أن تعریـف المراهقـة یشـمل عـدة نـواحي . المراهقة هـي مرحلـة أزمـة متعـددة األشـكال 

الـذي           )Puberté  ( مفهوم البلـوغ اقتصادیة وهي بذلك تختلف عن نفسیة وجسمیة واجتماعیة و 
و            . یشیر إلـى مجمـوع التغیـرات العضـویة والفزیولوجیـة التـي یعرفهـا الفـرد فـي بدایـة المراهقـة 

  .في هذا الفصل نحاول التعرف على أهم خصائص هذه المرحلة
  

  ::  تعریف المراهقةتعریف المراهقة  --22
  

َهَق ن الفعل المراهقة مشتقة م    أي لحق أو اقترب أو دنى ، والمراهق هو الفتى الذي یدنو من رَ
 المشــتق »  Adolescence«  ویقابـل هـذا المصــطلح فـي اللغـة الفرنســیة مصـطلح. الرشــد  لالحلـم واكتمـا

(  التـي تعنـي التـدرج نحـو النضـج الجسـمي والعقلـي واالنفعـالي  » ADOLESCERE « من الكلمة الالتینیـة
   .)  67ص .1980 .محمد مصطفى زیدان

   
  

   
    

مـن أوائـل البـاحثین الـذین اهتمـوا بهـذا المفهـوم ، فهـو یـرى     Stanley Hall  سـتانلي هـولیعتبـر  
حیـث یؤكـد أنـه مهمـا یكـن السـیاق  نالمراهقة مرحلة صراع تتماثـل مـع المراحـل البدائیـة لحیـاة اإلنسـاأن 

آخــر       ومــن  الفــرق الكـائن مــن مراهــق إلـىوأن  وعـدم تــوازن الثقـافي واالجتمــاعي فالمراهقـة مرحلــة أزمــة
  ثقافـــة إلـــى أخـــرى هـــو فـــي الحـــدة أو شـــدة األزمـــة وفـــي األشـــكال التـــي تتخـــذها والحلـــول التـــي تعطـــى لـــه

)Riveier R.1980.P180 (   .  ورغم أن وجهة نظر ستانلي هـول لقیـت الكثیـر مـن النقـد ولـم تـدم طـویال
را  لالهتمـام بدراســة هــذه المرحلــة لتــأتي بعـدها العدیــد مــن النظریــات والتعــاریف  إال أنهـا شــكلت دافعــا كبیــ

  .التي تناولت مختلف جوانب المراهقة
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التي تحدث بـین  ةالمراهقة تعتبر عادة مجموعة من التحوالت الجسمیة والنفسی  Debesse دیبیس حسب  
عریــف یفــرق بــین المراهقــة والبلــوغ ألن هــذا األخیــر هــذا الت . )Debesse M.1993.P8( الطفولــة والرشــد

وصـفي یسـتخدم  الجسـمي بینمـا تشـیر المراهقـة إلـى اصـطالح بنمائي واحـد یتنـاول الجانـیشیر إلى مظهر 
النمائیـة الجسـمیة والفزیولوجیـة والنفسـیة والعقلیـة واالنفعالیـة والجنسـیة  فـي تحولهـا  للداللة على المظـاهر

  ) .285ص .2002.الهنداوي علي فالح( ى مستوى نضج الراشدمن مستوى نضج الطفل إل

بأنها المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد فهي عملیة بیولوجیة حیویة فـي  فؤاد البهي السید ویعرفها  
 میخائیـل إبـراهیم معـوضفـي حـین یـرى  . )272ص. السید فؤاد البهـي( بدایتها وظاهرة اجتماعیة في نهایتها

قة هي فترة تحول من النضج غیر الكامل أي الفترة التي یعتمد فیها الفرد         على الوالدین أن المراه
   .من الناحیة االقتصادیة إلى مرحلة االستقالل االقتصادي وتحمل المسؤولیة

     

المراهقة تعریفا وظیفیا بأنها امتداد في السنوات التي یقطعها البنون والبنات جیرزلد  كما عرف  
واالجتماعي  يجاوزین مدارج الطفولة إلى مراقي الرشد حیث یتصفون بالنضج العقلي واالنفعالمت

   .) 192ص. 1994.الجسماني عبد العالي(والجسمي 
      

النضــج  النفسـیة إلــى المراهقــة هــي مجـال زمنــي یـؤدي مــن الكفــاءة: فـي حــین یعرفهـا قــاموس علــم الـنفس   
  .(Sillammy N .1980.P14)  االجتماعي للقدرات

  

اجتماعیـة أو  ظـاهرة: التعریفـات نالحـظ أنهـا نظـرت إلـى المراهقـة مـن عـدة زوایـا من خالل مختلف هـذه   
حـین لـذلك فمـن الواجـب . أو مرحلـة االسـتقاللیة  النضج البیولوجي أو مرحلـة صـراع نفسـيمرحلة اكتمال 

والنفســــیة  جســـمیة والعقلیــــةال نـــدرس هــــذا الموضــــوع أن نتطـــرق خاللــــه إلــــى مختلـــف الجوانــــب والتحــــوالت
  .واالجتماعیة التي بمقدورها أن تؤثر في شخصیة وتوازن المراهق 

  

ویمكننــا بــذلك أن نعــرف المراهقــة علــى أنهــا مرحلــة انتقالیــة مــن الطفولــة إلــى الشــباب تبــدأ مــع البلــوغ    
نــب الجســـمیة وتتســم بأنهــا فتـــرة یعــیش فیهـــا المراهــق مجموعـــة مــن التحــوالت والتغیـــرات فــي جمیـــع الجوا

علــى أن المراهقـــة  ومـــن خــالل التعریفــات الســـابقة یمكــن القــول بأنهـــا ركــزت. والعقلیــة واالنفعالیــة والنفســیة 
عنهــا  مرحلــة تعــد مــن المراحــل الحرجــة فــي حیــاة كــل فــرد نظــرا للتغیــرات الفزیولوجیــة والجســمیة التــي یترتــب

أن تعـــرض المراهــق لصــراعات وضـــغوط  تــوترات انفعالیــة واجتماعیـــة كمــا أن هــذه التغیـــرات مــن شــأنها
  . داخلیة وخارجیة تنعكس على شخصیته وعلى األسرة وعلى المجتمع 
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نســتنتج مــن خــالل مــا ســبق بــأن هــذه التعریفــات تختلــف فــي نظرتهــا للمراهقــة حســب عــدة وجهــات نظــر            

تماعیــــة أو مرحلــــة صــــراعات نفســــیة          منهــــا مــــا اهــــتم بــــالتغیرات البیولوجیــــة ومنهــــا مــــا یعتبرهــــا ظــــاهرة اج
لذلك فإنـه مـن الواجـب عنـد دراسـة هـذه المرحلـة أن نتطـرق لمختلـف . أو مرحلة االستقاللیة االقتصادیة 

التــي تناولتهــا بالبحــث والتــي تطرقــت إلـى مجمــل الجوانــب والتحــوالت العضــویة والســیكولوجیة  تاالتجاهـا
  :هذه المرحلة ، وهو ما  سنورده فیما یلي والعقلیة واالجتماعیة المالحظة خالل 

  

  : :   االتجاه البیولوجياالتجاه البیولوجي  --11--22
  

في ویتضح ذلك   "الطفرة  " فترة تغییرات بیولوجیة كبرى وسریعة یطلق علیها البعض تعتبر المراهقة  
تغیرات كمیة (على التناسل  نمو وتغیرات مختلفة ومتسارعة في بنیة أعضاء الجسم والوزن وتبدأ القدرة

ن كانت هذه التغیرات هامة في حد ذاتها ) . یفیة معاوك النضج ویؤدي  إال أنها أیضا دلیل واضح علىوإ
ویالحظ أن البنات ، النضج المبكر أو المتأخر ألفراد الجنس الواحد إلى بعض اآلثار النفسیة الدائمة 

  .)7،  6ص ص.1992.قناوي، هدى محمد(السنة  یبلغن سن النضج قبل الصبیة بنحو سنة ونصف
  

  ::  االتجاه السیكولوجياالتجاه السیكولوجي  --22--22
  

نستطیع تعریف المراهقة من وجهة نظر سیكولوجیة كمرحلة یبدأ الفرد خاللها تعدیل صورته وصورة  
اآلخرین لدیه وتعدیل النسق العالئقي لألنا مع المحیط حتى التنظیم النهائي لشخصیته ویتم ذلك تحت 

  Sillammyسیالمي ویصفها .  االجتماعیة -السیكولوجیة-تأثیر النضج الجنسي في مراحله البیولوجیة
تبدأ  والنفسیة بأنها فترة من الحیاة توجد بین الطفولة وسن الرشد فهي فترة حرجة ممیزة بالتحوالت الجسدیة

وهي غیر محددة الحدود ألن ظهورها ودیمومتها  سنة  20 أو 18 وتنتهي حواليسنة  13أو  12 حوالي
االهتمامات وتتمیز المراهقة باستعادة نشاط وتفتح الغریزة الجنسیة ، تأكید . یختلفان حسب الجنس 

  .(Sillammy N.1999.P8) المهنیة واالجتماعیة ، الرغبة في التحرر وثراء الحیاة العاطفیة
  

  ::االتجاه العقلياالتجاه العقلي  --33--22
  

یــه نتــائج النمــو یــتعلم المراهــق فــي هــذه الفتــرة أن یســلك مــن خــالل التفكیــر اإلجرائــي الشــكلي و تظهــر لد
االجتماعي ومفاهیم الذات ، ویستخدم هذا النمـو فـي حـل مشـاكله حیـث یأخـذ الـذكاء فـي الثبـات تـدریجیا 

  .أكثر من الطفولة 
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ویؤكــد البــاحثون أن التغیــرات النوعیــة التــي تمــس الــذكاء خــالل المراهقــة غالبــا مــا تكــون عملیــات شــكلیة 

البیئــة االجتماعیــة تجعــل مــن الممكــن حــدوث أنمــاط جدیــدة للســلوك  تســمح بإحــداث تغییــرات جدیــدة فــي
  .ویكون تفكیر المراهق عن األخالقیات وأدوار الجنس محدودا

  

  : : االجتماعیةاالجتماعیةالنفسیة النفسیة وجـهة النظر وجـهة النظر   --44--22
   

الفــرد بعــدها  هــي الفتــرة التــي یصــبحفأفــراده ، فــي حیــاة  ینظــر المجتمــع إلــى المراهقــة علــى أنهــا فتــرة هامــة  
مهـــاراتهم  ویحتـــاج المراهـــق إلـــى فتـــرة مــن الوقـــت لیتوافـــق مـــع عـــالم الراشـــدین ویكتســـبلـــه دور فعـــال  راشــدا

  .)4ص. 1992.، هدى محمدقناوي( ویعمل بطریقة فعالة اجتماعیا كراشد
 

  ::  تقسیمات المراهقةتقسیمات المراهقة  --33
         

كبیـرة فـي تحدیـد  تختلف طبیعة المراهقـة مـن فـرد آلخـر ومـن مجتمـع آلخـر فالعوامـل البیئیـة لهـا آثـار   
خصائص هذه المرحلة ، ولهذا یختلـف علمـاء الـنفس فـي تحدیـد هـذه المرحلـة فهنـاك مـن یـرى أنهـا تمتـد 

.  سنة   21و 11 سنة أو قبل ذلك بعام أو عامین أو بعد ذلك بعام أو عامین أي بین 19إلى  13 من
ذلــك نهایتهـا ویرجـع  لصـعب تحدیـدولـذلك تعـرف المراهقـة أحیانـا باســم المرحلـة العشـاریة ، كمـا أنـه مــن ا

إلى أن بدایة المراهقة تحدد بالبلوغ الجنسي بینما تبقى نهایتها نقطة اسـتفهام لعـدم وجـود معیـار موحـد للحكـم 
لهـذا فـإن عـددا مـن البـاحثین یعتبـرون أن . سواء الكتمال مظاهر النضج الجسمي أو العقلـي أو االجتمـاعي 

. ســنة  20ســن  مــن یــرى أن اكتمــال النضــج الجســمي یكــون فــيم ســنة ومــنه 18 ســن تمتــد حتــى المراهقــة
التحـرر مـن التـأثیر  یصـبح المراهـق قـادرا علـىحینمـا  بـأن نهایتهـا تكـون  F. Dolto (1988) دولتـو وتـرى

علــى تعمــیم ویعــود الســبب األساســي فــي هــذه االختالفــات إلــى عــدم القــدرة  . الوالــدي واالعتمــاد علــى نفســه
تحدیـد بدایـة المراهقـة  التي تسود في مجتمع من المجتمعات مما یجعل من الصعب معاییر ومعدالت النمو

لهـا آثـار كبیـرة فـي والنـوع والبیئـة  فهـي تختلـف مـن فـرد آلخـر ومـن مجتمـع آلخـر والسـاللة والجـنسونهایتها 
أن علـى أسـاس  تحدیدها وهو ما أدى ببعض الباحثین لالعتراض على ذلك التقسیم إلـى فتـرات زمنیـة محـددة

فاصــلة بــین هـذه المراحــل  إال أن التقســیم ال یعــدو  حیـاة اإلنســان سلســلة متصـلة الحلقــات وال توجــد حلقـات
 وهنــاك اختالفــات بســیطة      فــي تقســیم المراهقــة . كونــه تقســیما وصــفیا لتمییــز مختلــف مظــاهر النمــو

)http://www.feedo.net/Racingchildren/Adolescenceproblems.htm (.  
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  :المراهقة تنقسم إلى  أن حامد عبد السالم زهران ویرى
  سنة  14-12مرحلة المراهقة المبكرة.  
  سنة  17- 15مرحلة المراهقة الوسطى.  
  سنة 21-18مرحلة المراهقة المتأخرة.  

  :وهناك تقسیمات أخرى تختلف في التحدید الزمني لمراحل المراهقة الفرعیة ونذكر منها
 سنة  14- 11الممتدة بین  المراهقة المبكرة. 

  سنة  18- 15المراهقة المتوسطة الممتدة بین. 

  سنة  21- 19المراهقة المتأخرة وتمتد بین. 

  

  ::النظریات المفسرة للمراهقة النظریات المفسرة للمراهقة   --44
  

كـــان االعتقــــاد الســـائد فیمــــا مضـــى أن الخصــــائص النفســــیة المصـــاحبة للمراهقــــة مـــا هــــي إال تغیــــرات         
اجیــة تكــون نتــائج مباشــرة للبلــوغ ، لكــن هــذا القــول لــم یلــق الكثیــر مــن التأیــد فــي ســلوك الفــرد وحالتــه المز 

ومـا یشـیع بـین أفــراده  فـي الوقــت الحاضـر أن نظـم المجتمـع ومؤسسـاته وعاداتــه وتقالیـدهحیـث یمكـن القـول 
 مـــن توقعـــات تجـــاه المـــراهقین كلهـــا عوامـــل تلعـــب دورا كبیـــرا فـــي إمكانیـــة تعـــدیل أو تغییـــر هـــذه النتـــائج

ـــراهیمقشـــق( وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن اآلراء والنظریـــات التـــي تناولـــت هـــذا المفهـــوم . ) 23ص.1989.وش إب
ن كـــان معظمهـــا أقـــرب مـــا یكـــون إلـــى الدراســـات الوصـــفیة منـــه إلـــى النظریـــات ،  تاتخـــذت عـــدة اتجاهـــا وإ

رض عـددا  مـن الخ ، وفیما یلـي نسـتع...التفسیریة إال أنها أسهمت في دراسة أبعاد أخرى كالشخصیة والتعلم
االتجاهات واآلراء التي تبناها بعض أهم الباحثین في هذا المجال راعینـا فـي ذلـك مختلـف الخلفیـات النظریـة 
التي تستند إلیها ألن أي مفهوم نظري لمرحلة المراهقة هو فـي الواقـع جـزء مـن سلسـلة واسـعة تتصـل بمراحـل 

  : جیة نفسیة أو اجتماعیةالنمو والتكوین لدى الفرد بصورة عامة سواء كانت بیولو 
  

  ::SSttaannlleeyy  HHaallll  لستانلي هول لستانلي هول   ""  RReeccaappiittuullaattiioonn  TThheeoorryy  ""  نظریة التلخیص أو االستعادةنظریة التلخیص أو االستعادة  --11--  44
  

مـن أوائـل البـاحثین المهتمـین بدراسـة مظـاهر النمـو عنـد الطفـل والمراهـق  S Hall سـتانلي هـول  یعـد  
منتظمـة فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر ویعود إلیه بصفة عامة فضل إنشاء علـم نفـس الطفـل بصـورته ال

إلــــى افتــــراض مــــؤداه أن الخبــــرات االجتماعیــــة          Hall (1904)هــــول  واســــتند، وأوائـــل القــــرن العشــــرین 
  .المتراكم  التي یعیشها الجنس البشري تجري كتابتها أو تدوینها على نحو ما في التكوین الوراثي
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 أو یجتــاز طـورا بــدائیا یجعلـه قریبــاحتـى ســن الرابعـة عشــر تقریبـا یعـیش  إلـى التأكیـد أن الطفــل هــول ویـذهب

    مــن الحیــوان كنــوع ، وفــي هــذا الطــور تتمتــع المهــارات الحــس حركیــة الضــروریة لحفــظ الــذات بأهمیــة بالغــة
   االســتعادةاالســتعادة   نظریــةنظریــة  بمــا أســماهبمــا أســماه هــول وفیمــا یتصــل بموضــوع المراهقــة جــاء. )33ص.1989.،ابراهیمقشــقوش(
بشـكل  ها أن الفرد یعید أثناء نموه الشخصي وتطـوره اختبـارات الجـنس البشـري ومراحـل تطـورهمفادالتي و 

مـع فتـرة أو تتماثـل  ملخص وبذلك فهو یرى أن هذه المرحلة هـي مرحلـة انتقـال بـین الطفولـة والرشـد تتنـاظر
والسلوكیة التي  جیةالبدائیة وأن التغیرات المزا ةالتي مر بها اإلنسان قبل ارتقائه من صور وأشكال الحیا

وبـنفس . یعیشها الفرد في فترة المراهقة هي انعكاس لألطوار األكثر بدائیة التي مر بها الجنس البشري 
للظروف البیئیة المناسبة وسیصبح  الصورة فان تحكم الغریزة واالهتمام بالذات سوف یتوقف  أو یخضع

  .الفرد قادرا على تعزیز تقدم الحضارة البشریة 
  

ساهمت كثیرا فـي  على قدر كبیر من األهمیة باعتبارها المبادرة األولى التي ستانلي هولأن أعمال  رغم  
تؤیـد هـذه النظریــة إال أن  ظهـور علـم نفـس المراهقـة كفـرع مـن فـروع علــم الـنفس التكـویني و وجـود اتجاهـات

العالقـــات ألثـــر  نظریــة االســـتعادة لــم تـــدم طــویال وتعرضـــت لكثیــر مـــن النقــد خاصـــة بســبب عـــدم إبرازهــا
لى عدم لمبدأ الفروق الفردیة وابتعاده عـن التفسـیر السـلیم للحـاالت التـي  هولوعي  االجتماعیة بین األفراد وإ

     .بصفة جماعیة كثیرا ما تبتعد عن المعدل العام عند خضوعها للدراسة

   

  ::  AArrnnoolldd  GGeesseellll  ((11995544))أرنولد جیزل أرنولد جیزل   --22--44
  

بخصـوص الوراثـة النوعیـة أو المیـراث  سـتانلي هـولا ذهـب إلیـه مـع مـ) Gesell 1954(جیـزل یتفـق    
أن كــل جوانــب النمــو بمــا فــي ذلــك الجانــب النفســي  جیــزلالعرقــي عــن طریــق الجینــات الســلفیة ، ویــرى 

 جیــزل بالكلیــة والعمومیــة ومـن ثــم فــإن دور العوامـل البیئیــة فــي عملیـة النمــو حســبتسـیر وفــق قــوانین تتسـم 
  التعاقبـات ر ملمـوس فـي إحـداث تلـكبات النمو فحسـب دون أن یكـون لهـا أثـتعاق یتلخص في تدعیم وتكییف

إلـى أن المراهقـة تتحـدد بـالمفهوم الجســمي أوال  جیـزل وعلـى هـذا األسـاس فقـد أشــار. )34ص.المرجـع السـابق(
مراهـق الاختیـارات  والتطور المتـزامن وفـي القابلیـة لالسـتنتاج وفـي وفي العملیات الفطریة التي تسبب النمو

النتقــادات عــدة بخصــوص عــدم دقــة اســتخدام  جیــزل هــذا ولقــد تعــرض. وعالقاتـه الشخصــیة مــع اآلخــرین 
مثـل هـذه هذا المنحـى فیمـا یتعلـق بسـنوات المراهقـة وهـو مـا جعـل الدراسـات الحدیثـة تمیـل إلـى معارضـة 

  .  االجتماعیةالتوجهات القائمة على التفسیرات البیولوجیة للنواحي 
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  ::    PPssyycchhaannaallyysseeمدرسة التحلیل النفسيمدرسة التحلیل النفسي  --33--44
  

   فروید فروید سیجموند سیجموند   ""المراهقة حسب االتجاه التحلیلي الكالسیكي المراهقة حسب االتجاه التحلیلي الكالسیكي""  SS  FFrreeuudd::    
     

حـول االسـتعادة إال أن نظریتـه سـتانلي هـول ال یتفق تماما مع مـا جـاء بـه   S Freudفروید  رغم أن  
والتجــارب  ل مراحــل نمــوه الكثیــر مــن الخبــراتالجنســي تســلم أیضــا بــأن الفــرد یعــیش خــالفــي النمــو النفســي 

 لحیاتــه األولــى أن الحیــاة الجنســیة التــي یعیشــها الطفــل فــي المراحــل فرویــدالمبكــرة للجــنس البشــري ، ویــرى 
. الغریزیــة تتمیـز بسـلوك موجـه مـن قبـل الحاجـات ) Phalliqueوالقضـیبیة Analeوالشـرجیة Orale  الفمیـة(

بیدیة المختلفـة قـد تتحـول إلـى مصـادر لتحقیـق المیـول والنزعـات السـادیة حسب هذه النظرة فالمناطق اللی
   األنـا األعلـىالتي تتیح إمكانیة تحقیق اللذة بطرق مختلفة ، فمع تقدم الطفل في السـن یتشـكل تـدریجیا 

Le Surmoi  تحقیـق وكیفیـة  للصـراع النفسـي حـول مـدى تعـرض الفـرد منذ ذلـك الوقـت تنشـأ إمكانیـةو
 األعلـى اواألنـ  Le ça  الهـو بمهمة الوسیط بـین مطالـب Le moi  األنا من ثم یضطلع. نسي اإلشباع الج

  » Principe de réalité « مبـدأ الواقـعوالسعي للتوفیق بین الحاجات والمطالب الخاصـة بكـل منهمـا وفـق 
       مـــا یتعـــارض مـــع مـــا ألفـــه الطفـــل خـــالل المراحـــل األولـــى مـــن حیاتـــه حیـــث كـــان ســـلوكه محكومـــا وهـــو

  . ) 36ص. 1989.، ابراهیمقشقوش(  »  Principe de plaisir« بمبدأ اللذة
      

فـي جدیدة إلى غریزة اللذة لم تكـن موجـودة   مرحلة البلوغ تضیف قوىاستنادا إلى النموذج الفرویدي فإن   
نطـــاق  أیــام الطفولـــة وهـــو مـــا یســبب نوعـــا مـــن االضـــطراب والتشــویش الـــذي یمـــس وظیفـــة األنــا حیـــث یتســـع

       ال یمكـــن إشـــباعها الـــدوافع الجنســـیة مـــن مجـــرد طلـــب اللـــذة إلـــى الرغبـــة فـــي التناســـل ، هـــذه الغریـــزة التـــي
ویضاف إلـى ذلـك أیضـا عـودة النزعـات األودیبیـة التـي . إال عن طریق الفعالیة الجنسیة المشروعة والمألوفة 

ودینامیة إلــى اعتبـار هــذا الجانـب خطــوة كانـت مكبوتــة خـالل مرحلــة الكمـون ، حیــث تـذهب التفســیرات السـیك
بهذا الدافع التقدم الحضاري البشري وازدهاره إلى السمو  فرویدالذات ، ویعزو  في عملیة ممتدة الكتشاف

الجنسي كما أن الكبت المسرف ال یقود فقط إلى السخط واالستیاء بـل إلـى االنتفـاض والتحـرر فـي كثیـر مـن 
شــباعها هــي التأك ویالَحــظ أن هــذا. األحیــان  یــد لمــدى أهمیــة القضــایا الجنســیة ولطریقــة التنفــیس عنهــا وإ

كما أن بعضا مـن . مرحلة المراهقة  التي تشیر إلى المزایا الخاصة التي تتمیز بها هول ستانليدعم آلراء 
دعمـــت إلـــى حـــد بعیـــد الفكـــرة التـــي تشـــیر إلـــى حتمیـــة انتفاضـــة المـــراهقین المقلقـــة ضـــد المعـــاییر  فرویـــدآراء 

ـــي، (       واألمهـــات وفـــي الخـــروج عـــن األعـــراف االجتماعیـــة الســـائدة خالقیـــة التـــي یتبناهـــا اآلبـــاءاأل زوان
  .) 16ص.2001.نزیهة
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  إریك إریكسونإریك إریكسون  EE  EErriiccssssoonn    ::  
  

  عـــن النمـــوذج الفرویـــدي العـــام فیمـــا یتعلـــق بمكونـــات الشخصـــیة Erikson (1964)إریكســـون  لـــم یخـــرج  
ض الشــيء عــن المنحــى البیولــوجي الصــرف الــذي میــز اتجاهــات بعــض البــاحثین لكنــه حــاول أن یتخلــى بعــ

لــى التأكیــد أن ســلوك الفــرد إ ریكســونإ بالنســبة لطبیعــة التطــورات الممیــزة للمراهقــة ، وفــي هــذا الصــدد ذهــب
یتخــــذ فــــي العــــادة نمــــوذج االنتظــــام المشــــترك أو المتبــــادل مثلمــــا هــــو الحــــال علیــــه بالنســــبة للطفــــل واألســــرة     

وبالتالي فكلمـا تفتحـت  حیـاة . معنى أن كال من دورة حیاة اإلنسان ونظم المجتمع ومؤسساته تتطوران معا ب
اإلنسان الداخلیة مضى المجتمع كي یتفق أو یتكیف معها على نحو یتضمن التتابع المناسب لمراحـل النمـو 

قــة وثیقــة بواحــدة          مــن ، ممــا یجعــل مــن كــل مرحلــة وأزمــة نمائیــة متعاقبــة أو متوالیــة تكــون ذات عال
   .) 101، 100ص ص .1989.ابراهیم قشقوش( العناصر األساسیة في المجتمع

ثماني مراحل للنمو النفسي االجتماعي بحیث أن كل واحدة منها تتطلب نوعا مناسبا  إریكسون یصنف  
سیم المرحلة الخامسة وهي من التصریف حتى یتسنى بلوغ المرحلة التالیة ، وتقابل المراهقة حسب هذا التق

، حیث ینشأ الصراع من اإلحساس بالذات مقابل أو في محاولة التغلب  على  الذاتیةأو  الهویةمرحلة 
الضیاع أو تحدید الهویة في محاولة للتغلب على غموض الهویة ویسمیها مرحلة تحقیق الوالء فیشعر الفرد 

أن یحترمها اآلخرون والتي یعرف أیضا كیف یسیطر خالل هذه المرحلة أن له دوافعه الخاصة التي یجب 
فالمراهق یعتبر أنه       ال یحتاج  Ericssonحسب . علیها ویوجهها أي أنه قادر على توجیه نفسه

نه في لكلمساعدة اآلخرین وأن له مهارات تمكنه من العیش والتعامل مع الناس وهذا ما یفكر فیه           
مكاناته محدودة وخبرته الحقیقة غیر قادر تماما ع لى توجیه نفسه فال بد من اآلخرین إذ أن مهاراته وإ

ومن هنا       )25ص.2005.آدم ، حاتم محمد(بالحیاة واآلخرین قلیلة وما زال تعامله مع اآلخرین محدودا 
تضم تبدأ المشكلة فالمراهق في تمرده على سیطرة الوالدین یتجه طلبا لألمن نحو جماعة األقران  التي 

بهذه النظریة خطوة أبعد من  إریكسونوقد خطى . أفرادا مهیئین ألن یتبادلوا معه مشاعر التقبل واالهتمام 
خالل نظرته إلى المراهقة على أنها الفترة التي تفقد فیها صور قلق الطفولة               بعضا من قوتها 

  .)104ص.قالمرجع الساب(  وتصبح صورة الذات أثناءها موضع تحدید جدید
    

  میالني كالینمیالني كالین  MM  KKlleeiinn    ::  
  

ما یتعلق بنظریة عالقات نقلة نوعیة من االتجاه الفرویدي الكالسیكي خاصة فی میالني كالین شكلت آراء
فقد ركز اهتمام هذه الباحثة على دور العالقات دون إغفال الجانب الداخلي للفرد حیث تكون  الموضوع

  الجانب الالشعوري الغریزي من جهة األنا خالل تفاعل اباتاالنفعاالت و السلوكات محصلة الستج
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 األعلــى لألنــافــي وصــفه فرویــد  إلــى تطــویر أفكــار كالیــنوعمــدت . واهر العــالم الخــارجي مــن جهــة أخــرىوظـ
حیـث تنشـأ هـذه الموضـوعات  » Mauvais objet « وموضـوع سـيء »Bon objet  « موضـوع جیـد كـي تشـتمل علـى

 االسـتجابة العـدوان، ویعـد  إحبـاط حاجاتـه الفمیـة مـن قبـل األمجـراء  الرضـیعالتـي یعیشـها  مبكـرةاألزمـة العـن 
 وبالتـالي یلجـأ الرضــیع إلـى اإلسـقاط الـذي یعـد االســتجابة األكثـر تلقائیـة علـى اإلطــالق الطبیعیـة لإلحبـاط

. اســتبدالها بخبــرة الخــوف العدائیــة إلــى األم وبالتــالي اختــزال خبــرة العــدوان و  حیــث یعمــل علــى نســب النوایــا
تتحول إلـى بیئـة داخلیـة تتكـون علـى نحـو تشـعر معـه األنـا بأنهـا تعـیش فـي ظـل  فالموضوعات الجزئیة الردیئة

وتمیـل . )54ص.قشـقوش(  صور والدیة قویة وفعالة تصبح مصدرا لإلحساس باإلثم في المراحل التالیـة للنمـو
مشــاعر الحــب والكراهیــة  التــي  جــود انفصــام  أو تصــدع فــيو تفســیرها للمراهقــة إلــى فكــرة فــي  میالنــي كالیــن

العــدواني مــدفوعا للبحــث  غالبـا مــا تشــهدها مرحلــة الطفولـة األولــى بســبب الصــراع األودیبــي ، فیبـدو المراهــق
    . عن أناس یستطیع أن یتخذ منهم مثال أعلى 

  

  كارل روجرز ونظریة الذاتكارل روجرز ونظریة الذات  ""  TThhee  sseellff  tthheeoorryy  ""    ::  

في نظریته إلى حقیقة التفاعل بین ذات الفرد وذوات اآلخـرین واألشـیاء   C. Rogersكارل روجرزیستند    
المعرفــي المحیطـة فـي البیئـة حیــث ینظـر إلـى الــذات علـى أنهـا تتضــمن جـزءا شـعوریا یصــفه بـالتنظیم العقلـي 

لقـیم التـي وا     المنظم والمرن یشمل المـدركات والمفـاهیم التـي تتعلـق بالسـمات والعالقـات الخاصـة بـالفرد
إلــى آراء    جوانبهــافــي بعــض  وتمیــل نظریــة الــذات. )60ص.المرجــع الســابق( تصــاحب هــذه المفــاهیم وتالزمهــا

حول العالقة بین األنا و الهو حیث ینشأ التوتر عندما تكون صـورة الـذات والحالـة العضـویة  سیجموند فروید
وفـي مراحـل أخـرى فهـو یعتبرهـا  ةفتـرة المراهقـبـین الـذات فـي  روجـرزولـم یمیـز . غیر متطابقتان فیمـا بینهمـا 

فترة صراع في القـیم واألدوار ممـا یقتضـي مـن المراهـق تقبـل كـل عناصـر الموقـف باعتبارهـا جـزءا مـن الخبـرة 
  .واجتیاز ما یطرأ على الذات من تغیر  الصراعمما یترتب علیه ضعف حدة 

   

  اإلســــتدماج لقــــیم مــــن خــــالل میكــــانیزمیســــتمد الفــــرد هــــذه المفــــاهیم وا Rogers(1951)روجــــرز  حســــب  

Introjection   هـذه القـیم مـع  تتطـابقحیث تدرك كما لو أنها اختبرت بطریقة مباشرة ، وعلى الرغم من ذلك فقد
حالة شعور الفرد وبالتـالي فسـوء التوافـق النفسـي یحـدث عنـدما یـرفض الكـائن الحـي أن یعـي الخبـرات الحسـیة 

إلیـه إذا كانـت مهـددة لذاتـه التـي تعتبـر بمثابـة المسـتجیب لمـا یمكـن       أن  والحشویة ذات األهمیة بالنسـبة
یشعر به الفرد من حاجات ، وبهذه الطریقة تنمو اإلمكانات الشخصیة عادة فكلما تزایـدت فعالیـة        هـذه 

  .اإلمكانات كلما تزایدت قدرتها على ممارسة قسط أكبر من االختیار الشعوري 
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  سولیفانسولیفان  هاريهاري  HH  SSoolllluuvvaann    ::  
  

واحـدا مـن بـاحثي الفرویدیـة الجدیـدة الـذین ذهبـوا أبعـد مـن دراسـة الفـرد   Solluvan (1953)سـولیفانیعـد   
فـي حـد ذاتــه حیـث یؤكـد علــى أهمیـة العالقـات الشخصــیة المتبادلـة بالنسـبة للفــرد ، ویـرى أن سـلوك اإلنســان 

    نه بقدر مـا یـرتبط بالحاجـات البیولوجیـة یـرتبط كـذلكیعد نتاجا أو محصلة للتفاعل االجتماعي لذا فإ
       والعقــاب بصــور وأشــكال مــن القلــق ذات األصــول االجتماعیــة ، هــذا القلــق یحــوي الخبــرات األساســیة لإلثابــة

 أو  نسـق الـذات "علـى مـا أسـماه  سـولیفانویؤكد . التي تصاحب السلوك السوي وغیر السوي على الترتیب 
ــة الــذات التــي تقابــل فــي التصــور الفرویــدي وظیفــة األنــا وتركــز علــى تحدیــد مســار الســلوك ووجهتــه   "دینامی

للمراهقـة قبـل أن یصـل الفـرد إلـى مرحلـة النضـج الكامـل وكـل مرحلـة مـن  مراحـل ثـالثووفق ما یـراه فإنـه توجـد 
  . تلعب فیها العوامل البیولوجیة دورا هاما هذه المراحل تنشأ عن مواقف شخصیة متبادلة 

حیث تحتل  "طور الحدث "تسمیة  فروید ویطلق على المرحلة التي تلي الطفولة وتقابل مرحلة الكمون عند
تتحول  المراهقة المتأخرةالحاجة لتكوین صداقات بأفراد من نفس الجنس أهمیة خاصة وعند االنتقال إلى 

والثبات مع أفراد  من القوةوأشكال من الخبرة الجنسیة تتسم بقدر أكبر حاجات الجنس تدریجیا إلى صور 
  )97ص.قشقوش( نطاق االهتمامات الشخصیة لتشمل مسؤولیات الحیاة االجتماعیةالجنس اآلخر كما یتسع 

  

  ::  نظریات التعلم والمراهقةنظریات التعلم والمراهقة  --44--44
  

ثابت  المنحى بمثابة فترة للتوافق السریع مع وسط أو محیط متغیر غیرتُعتبر المراهقة لدى أصحاب هذا  
المراهق أللوان من مشاعر التعزیز مقابل استجابات معینة تصدر عنه ویثاب علیها بصورة  یتعرض خاللها

ثوق بها خالل ما متقطعة ، مما یؤدي بهذا األخیر إلى السعي جاهدا للتوصل لموجهات ثابتة یستطیع الو 
 وباندورا  Dollard & Miller(1951)میلر ودوالرد ورغم أن رواد هذه االتجاه مثل . یواجهه من مواقف

كونها عملیة مستمرة         وال  إلى عملیة التعلم ینظرون وغیرهم Bandura & Walters(1963)والترز 
ركزت على  أهمیة كبیرة للتمییز بین مختلف مراحل النمو إال أّن الكثیر من األبحاث في هذا االتجاهیولون 

المراهقین الذین  ثیر من جوانب حیاة وسلوكجماعة األقران لما لها من تأثیر في كالدور الذي تضطلع به 
الراشدین  وبالتالي  من قیود الطفولة وضوابطها باعتبارها بمثابة عازل یفصلهم عن عالمیسعون إلى التحرر 

وتكوین المواقف فیما  تكفل ألفرادها قسطا أكبر من التعزیز الذي یسهم في تنمیة احترام الذاتفجماعة الرفاق 
ت األهمیة التي تعلقا هذه الجماعة على صور سلوكیة معینة كلما زادت قدرة هذه الصور فكلما زاد. بینهم 

  .Feed back التغذیة الرجعیةعلى استثارة واستدعاء استجابات معززة عن طریق 
    

   

                                                                                                                      



26  

  
  

  : : أشكال المراهقة أشكال المراهقة   --55
  

والمراهقـة االنسـحابیة المنطویـة المراهقة المتوافقة أو المتكیفة : یمكن تصنیف المراهقة إلى أربع أنواع هي   
  ).157ص.1992.قناوي ، هدى محمد(  والمراهقة العدوانیة المتمردة و المراهقة المنحرفة

المراهقـــة الســـویة ، المراهقـــة : مـــع هـــذا التصـــنیف فیقســـمها إلـــى ثـــالث أنـــواع  عبـــد الـــرحمن العیســـوي ویتفـــق
ونظـــرا لكـــون معظـــم .  )30ص. 1999.بـــد الـــرحمنالعیســـوي ع( االنســـحابیة ، المراهقـــة العدوانیـــة أو المنحرفـــة

  :التصنیفات المتواجدة متقاربة فسنأخذ بالتصنیف األول ، ومن ثم فأنواع المراهقة هي 
   

   :)125ص. 2001.زهران حامد عبد السالم(  تمتاز بما یلي   ::  المراهقة المتوافقة أو المتكیفةالمراهقة المتوافقة أو المتكیفة  --11--55
   

 لو من العنف والتوترات االنفعالیةاالعتدال والهدوء النسبي و المیل إلى االستقرار والخ. 

 التوافق مع األسرة والوالدین وكذا التوافق االجتماعي. 

 الرضا عن النفس. 

 االعتدال في أحالم الیقظة أو الخیال. 

ذاتــه  فحیــاة المراهــق هنــا تكــون غنیــة بمجــاالت الخبــرة واالهتمامــات العملیــة الواســعة التــي یحقــق مــن خاللهــا
  .و االعتدال و اإلشباع المتزن وتكامل االتجاهاتوالمراهقة هكذا تنحو نح

  

 :)158، 157ص ص.قناوي(  أما أهم األسباب المؤدیة إلى تحقیقها فنجد
 المعاملة األسریة المعقولة ومنح قدر من الحریة وتفهم حاجات المراهق و رغباته. 

 توفر جو من الثقة والصراحة المتبادلة بین الوالدین أو الراشدین مع المراهق. 

 إحساس المراهق بتقدیر أسرته وجماعة أقرانه له. 

 ممارسة المراهق لألنشطة الریاضیة واالجتماعیة والنجاح الدراسي. 

 شعوره بأن لدیه فرصة كافیة لتحمل المسؤولیة واالستقالل واالعتماد على النفس. 
  

   :من أهم ممیزاتها نذكر  ::المراهقة االنسحابیة المنطویة المراهقة االنسحابیة المنطویة   --22--55
      

  كل مكتئبة منطویة بمعنى أن المراهق یعاني من االكتئابالمراهقة بهذا الش. 

 المیل إلى العزلة والشعور بالنقص. 

 یركز المراهق على أنواع النشاط التي تدور حول انفعاالته كالقراءة وكتابة مذكراته...  
 یكون كثیر التأمل والنقد للقیم والنظم االجتماعیة. 
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 وأحـــالم الیقظـــة التـــي تـــدور حـــول حرمانـــه مـــن الملـــبس والمأكـــل  تنتـــاب المراهـــق الهـــواجس الكثیـــرة
 .والجنس والمركز المرموق

 یسرف هذا المراهق في االستمناء لیتخلص من الكبت والضیق الذي یشعر به. 

 :من أهم األسباب المسؤولة عن هذا النوع من المراهقة ما یليو

  منطویة على نفسهاالتربیة الخاطئة الضاغطة المتزمتة مما ینتج عنها شخصیة. 

 التأخر الدراسي. 

 ضعف المستوى االقتصادي واالجتماعي ألسرة المراهق. 

 عدم تقدیر المراهق و إبعاده على تحمل أیة مسؤولیة سواء في األسرة أو في المدرسة. 
  

 :تمتاز بما یلي    ::  المراهقة العدوانیة المتمردةالمراهقة العدوانیة المتمردة     --33--55
 

  ضد المدرسة واألسرة وأشكال السلطةكثیرا ما تكون هذه العدوانیة والتمرد من المراهق. 

  تتســم كـــذلك هـــذه النوعیـــة مــن المراهقـــة بالمحـــاوالت االنتقامیـــة خاصــة مـــن الوالـــدین ویقتـــرن ذلـــك
 .بشعور المراهق بالظلم ونقص التقدیر من طرف المحیطین به

 التأخر الدراسي. 

 االستغراق في أحالم الیقظة واألوهام. 

 :ع فتتفق مع سابقاتها وهي أما العوامل المسؤولة عن هذا النو 

 التربیة الخاطئة المتزمتة الضاغطة. 

 الرفقة السیئة وقلة األصدقاء. 

 ضعف المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة. 
  

 :)159، 158ص ص.1992.، هدى محمد  قناوي( تمتاز بما یلي    ::المنحرفة المنحرفة المراهقة المراهقة      --44--55
 

 ار النفسي الشامل تأخذ المراهقة صورة االنحالل الخلقي التام أو االنهی. 

  االبتعاد عن المعاییر االجتماعیة في السلوك. 

 َ   :یه لكنها أكثر شدة كما یضاف إلیها وتتفق عوامل هذا الشكل مع سابق
  مرور المراهق بخبرة مریرة أو صدمة عنیفة خالل مراحل سابقة. 

 أو التدلیل الزائد  ن قبل العائلة و تجاهل احتیاجاتهالقسوة الشدیدة في التعامل مع المراهق م. 

 الصحبة السیئة مع جماعة األقران مع انعدام الرقابة في األسرة والمدرسة. 
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  ::خصائص وممیزات النمو في المراهقة خصائص وممیزات النمو في المراهقة   ––  66
    

علــــى الــــرغم مــــن االختالفــــات الواضــــحة التــــي یالحظهــــا الدارســــون لخصــــائص النمــــو بــــین المــــراهقین            
االختالفــات فــي البیئـة االجتماعیــة والمادیــة مــن جهــة أخــرى إال أن هنــاك جهــة أو  تبعـا للفــروق الفردیــة مــن

تمتـــاز بتغیـــر متســـارع ومتعـــدد  طابعـــا خاصـــة یمیـــز هـــذه المرحلـــة عـــن المراحـــل األخـــرى للنمـــو ، فالمراهقـــة
               .د األوجــه ســواء فیمــا یتعلــق باألبعــاد المختلفــة للنمــو أو بالنســبة للتناســق والتــآزر الــذي یمــس هــذه األبعــا

التســارع  هــي حلقــة ربــط لمختلــف المراحــل األخــرى غیــر أن األمــر الممیــز فیهــا هــوفالمراهقــة بهــذا المعنــى 
 والتـداخل الكبیــر الــذي یالحـظ علــى مختلــف جوانــب النمـو ، فــرغم أن المظهــر الجسـمي یســبق بقیــة المظــاهر

بقیـة مظـاهر النمـو وهـو مـا جعـل مـن الصـعب  إال أنه ال یمكن بحال من األحوال القول بأنه وحـده یـؤثر فـي
على الدارسین الفصل بین هذه الجوانـب نظـرا للتـأثیر المتبـادل بینهـا ، إال أن التقسـیم الـذي ذهـب إلیـه بعـض 

نمــــو المراهــــق بصــــورة منفــــردة والــــذي ســــنورده فیمــــا یلــــي ال یعــــدو كونــــه  إحــــدى  العلمــــاء بدراســــة نــــواحي
  : مقتضیات البحث 

  

  ::و الجسميو الجسميخصائص النمخصائص النم  --11--66
   

تحظــى التغیــرات الجســمیة التــي یمــر بهــا المراهــق بأهمیــة بالغــة فــي الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع   
ذلك أن هذه التغیرات السریعة والعمیقة التي تطرأ علـى الجسـم تتـرك عـدة آثـار علـى جوانـب       ونشـاطات 

الجانــب الفزیولــوجي           الــذي : ن أخــرى ، ویظهــر النمــو الجســمي للمراهــق مــن خــالل جــانبین أساســیی
یشــمل نمــو ونشــاط الجهــاز الغــددي وبعــض األجهــزة الداخلیــة األخــرى ، والجانــب العضــوي           الــذي 

 . یشمل المظاهر العامة  للنمو مثل الطول والوزن 
  

   ائص العامـةیقصد به النمو في الغدد واألجهـزة الداخلیـة ، ویشـمل عـددا مـن الخصـ ::  النمو الفسیولوجيالنمو الفسیولوجي 
  :)276، 275ص ص.، فؤاد البهي السید(
  بحیـث تعمـل  الفص األمامي للغدة النخامیـة والغـدة الكضـریةتغیر في وظائف الغدد الصماء وخاصـة

 . ةإفرازاتها الهرمونیة على زیادة معدالت النمو ، كما نمیز ضمور الغدة الصنوبریة والصعتری

  وظهــــور الخصــــائص الجنســــیة ) ضــــج الجهــــاز التناســــليإكتمــــال ن( نمــــو الخصــــائص الجنســــیة األولیــــة
 ....الثانویة التي تمیز المظاهر الخارجیة كالشعر ، الصوت 

  مثـل الزیـادة فـي نمــو القلـب واتسـاع األوعیـة الدمویــة وازدیـاد ضـغط الــدم : تغیـرات فـي األجهـزة الداخلیــة
 .وهو ما یؤثر في االنفعال والعاطفة 
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  فــي مالمــح الوجــه  الخارجیــة كــالطول الــوزن والعــرض والتغیــرمثــل فــي نمــو األبعــاد یت ::النمــو العضــوي النمــو العضــوي
         "الطفـــرة  " یطلـــق علیهـــا الـــبعضوغیرهـــا مـــن المظـــاهر الجدیـــدة التـــي تصـــاحب عملیـــة النمـــو والتـــي 

الشــيء المالحــظ هنــا أن هــذه التغیــرات الكبیــرة تســبق البلــوغ عنــد اإلنــاث .  النمــوبســبب تســارع معــدالت 
ما تتأخر عند الذكور بعامین تقریبا أي حتى بدایة البلوغ ، وتختلف األعضـاء فـي درجـة وسـرعة النمـو بین

الــذي یبــدأ مــن الجهــاز العظمــي ثــم الجهــاز الحركــي قبــل أن یــزداد التــآزر الحركــي ویتعــود المراهــق علــى 
 دة اهتمــام المراهــقتســبب هــذه التغیــرات الســریعة والمفاجئــة زیــا. أبعــاد جســمه والــتحكم بدقــة فــي حركاتــه 

بجسمه ومقارنته باآلخرین ، كمـا أن تحـول نظـرة المجتمـع تجاهـه وتغیـر طبیعـة المعاملـة التـي یلقاهـا 
التـي یتركهـا االنطباعـات  لـذلك فـإن. قبـل األهـل والمدرسـین وغیـرهم یزیـد مـن حساسـیته نحـو جسـمه من 

درجـــة تكیـــف المراهـــق خـــالل هـــذه اآلخـــرون ســـواء كانـــت ایجابیـــة أو ســـلبیة تلعـــب دورا هامـــا فـــي تحدیـــد 
المرحلـــة ، حیـــث أن عـــدم تقبـــل المجتمـــع لهـــذا التغیـــر أو أن یقابلـــه بالنقـــد والســـخریة إذا مـــا اتســـم  أحیانـــا 
 بــبعض االخــتالالت والعیــوب یعتبــر تجربــة قاســیة عنــد المراهــق ویســهم فــي زیــادة القلــق والصــراع وظهــور

  . عدة مشكالت نفسیة وسلوكیة له
 
  ::و االجتماعيو االجتماعيخصائص النمخصائص النم--22--66
   

رغـــم أن المراهــــق یكتســـب تــــدریجیا المظـــاهر الجســــمیة للراشـــد وینمــــي تفكیـــره وخبراتــــه ومهاراتـــه الحركیــــة    
والعقلیــة إال أنــه ال یعامــل مــن قبــل المجتمــع وفــق تلــك الصــورة أي ال یعطــى كــل حقــوق وواجبــات الراشــدین  

لصـــــورة التـــــي یعاملـــــه اآلخـــــرون وفقهـــــا            الصـــــورة التـــــي یـــــرى ذاتـــــه بهـــــا وا: وهـــــذا التعـــــارض بـــــین الصـــــورتین 
یـــــؤدي إلـــــى ظهـــــور مجموعـــــة كبیـــــرة مـــــن الســـــلوكات وردود األفعـــــال التـــــي تختلـــــف مـــــن مراهـــــق إلـــــى آخـــــر         

ــیات النمـــو تفـــرض خــــالل هـــذه الفتـــرة عـــدة مطالــــب اجتماعیـــة مـــن أهمهــــا         . ومـــن مجتمـــع إلـــى آخــــر فمقتضـ
تحقیـق یجابیة مع األقران من نفس الجنس أو من الجنس اآلخـر تكوین عالقات ا )1956(هافجهرست حسب

قصـــد  یةالمســـتقبل التكیـــف واإلذعـــان االجتمـــاعي ، التخطـــیط للمســـتقبل تربویـــا ومهنیـــا ثـــم فهـــم أدواره ومســـؤولیاته
وتشــهد هــذه . )16ص. 2001.، نزیهــةزوانــي(الحصـول علــى الخبــرات والمهـارات الضــروریة ألداء هــذه األدوار 

ویعتبـر المیـل الجتمـاعي سیة شدیدة للعالقات االجتماعیة وبحثا جاهدا من للحصول علـى التقبـل االفترة حسا
الخارجیــة إلــى  الموضــوعاتمــن  هانســحاب االنتبــاراجــع إلــى  شــائعا خــالل الفتــرة األولــى وذلــكإلــى العزلــة أمــرا 

فــراد یتبــادل معهــم الــذات ومــن ثــم یبــدأ المراهــق تــدریجیا  فــي تكــوین عالقــات مــع مجموعــة محــدودة مــن اإل
  . األفكار والمشاعر ویحاول من خاللها إعادة تنظیم  الصالت االجتماعیة
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  ::خصائص النمو العقليخصائص النمو العقلي  --33--66
 

العقلیة یستمر منذ مرحلة الطفولة الثالثة ، ففي هذه المرحلة  المراهقة نموا متسارعا للقدراتتشهد بدایة   
  ة مما یجعل من الفروق الفردیة أكثر وضوحا بین المراهقین تظهر القدرات واالستعدادات الخاص

  :  ویمكننا أن نلخص أهم التغیرات التي تطرأ على النمو العقلي خالل المراهقة في المظاهر التالیة
  

  وتتمیـز بزیـادة قابلیتـه إلدراك العالقـات بـین األشـیاء وعلـى حـل المشـكالت : نمو القابلیـة للـتعلم
 .والتعقید التي تتسم بالصعوبة 

  ازدیاد القدرة على التحلیل والتعلیل والتعمیم والقدرة على التعامل باألفكار المجردة. 

 ازدیاد القابلیة لالتصال الفكري مع اآلخرین. 

 تداول اآلراء التي ال تتصل بشؤون المراهق الخاصة مباشرة. 

 توقع المستقبل والتخطیط له  (القابلیة إلدراك مفهوم الزمن(. 

   المراهق خصب الخیال وأكثر لجوءا إلى أحالم الیقظةیصبح. 

 التقمص واالندماج العاطفي بأحوال العالم الواسعة. 

 نمو الرغبة في فهم الذات وفهم اآلخرین. 

 القابلیة التخاذ القرارات. 

 القابلیة للحفظ واالستذكار. 

 إدراك القیم والمفاهیم األخالقیة. 

 سفار والرحالتظهور المیول للقراءة واالستطالع واأل. 

       یكون لنفسه اتجاها أو فلسفة عامة ، ونوع هذه الفلسفة التي یكونها المراهق تحدد مقدار
 . ما بلغه من نضج عقلي وانفعالي

 

  ::خصائص النمو االنفعاليخصائص النمو االنفعالي  --44--66
  

 Stanley Hall  سـتانلي هـول دعـم وجهـة نظـر لقد ذهب بعض العلماء والباحثین من عدة اتجاهات إلى  
والبیئیـة عیة إلى اعتبار المراهقة مرحلة أزمة وصراع نفسي بغـض النظـر عـن الظـروف االجتماعیـة الدا

روث و میـــد مارجریــتكأبحــاث  أســهمت الكثیـــر مــن الدراســات األنثروبولوجیــةالمحیطــة ، لكــن رغــم ذلــك فقــد 
  اعیة      في تبیان األثر الكبیر الذي تشكله المحددات البیئیة المختلفة سواء كانت اجتم بندیكت

   

  
   

                                                                                                                      



31  

  
  

أو ثقافیة في تحدید طبیعة الحیاة االنفعالیة التي یعیشها المراهقون ومدى تكیفهم مع تلك التغیرات      
أنه نتیجة لذلك تبرز  )1951(هافجهرست  ویرى. التي تطرأ على مختلف نواحي النمو في هذه المرحلة 

ها طبیعة المرحلة والتي تلقي بضاللها على مختلف العدید من المطالب والحاجات الجدیدة التي تقتضی
المظاهر االنفعالیة والعاطفیة والسلوكیة للمراهقین من خالل استثارتها للقلق في حالة الفشل أو اإلخفاق 

الالحقة ومن أهم هذه  تحقیقها وبالتالي تعرقل إمكانیة النجاح في اكتساب المطالب الخاصة بالمراحلفي 
 :الحاجات نذكر 

   
  

 یشـعر بهـا نتیجـة ألنـه محـدود التجربـة قلیـل الخبـرة وشـدید الحساسـیة  التـي:  الحاجـة إلـى ضـبط الـذات
 .فالمراهق یرى أنه ناضج كالكبار ولذا فإنه ینبغي أن یسلك مثلهم حتى یؤكد لنفسه ولغیره هذا الشعور

 

 راهـق ، لهـذا نجــده حاجـات الم یعتبـر االسـتقالل العـاطفي والمـادي مـن أهـم : الحاجـة إلـى االسـتقالل
لكنــه ال یــزال یحتــاج إلــى األبــوین إشــباع هــذا الــدافع ،  التــي یفرضــها اآلبــاء الــذین یعرقلــونیثــور علــى القیــود 

ــــــؤدي النزعــــــة             ــــــین الحاجــــــات المختلفــــــة فیظهــــــر الصــــــراع ، وقــــــد ت ــــــا یقــــــع التعــــــارض ب ــــــا وهن مادیــــــا وانفعالی
األبــوین  ســیطرة علــى ســلوكهم والمبالغــة فــي الثــورة علــىلــدى بعــض المــراهقین إلــى فقــدان ال إلــى االســتقالل

بصــفة خاصـــة وعلـــى كـــل مظـــاهر الســـلطة بصـــفة عامـــة وغالبـــا مـــا یصـــحب إشـــباع هـــذه الحاجـــة كثیـــر      
 .من الصعاب والمتاعب

 

  إحساس المراهق بالحاجة إلى االنتماء یخلق فیه روح الجماعة ویخلصه من : االنتماء الحاجة إلى
 .ة كما یعبر عنها من خالل االنخراط في الجماعات المختلفةاألنانیة والعزل

 

 یشـعر بهــذه الحاجــة بســبب التنـاقض بــین المبــادئ التــي تربـى علیهــا وبــین مــا هــو :  الحاجــة إلــى القــیم
ممــارس مــن طــرف الكبــار المحیطــین بــه ، وهكــذا یتولــد الشــك فــي هــذه القــیم فــي نفــس المراهــق أو تتولــد 

 .ویبدأ صراع القیم فیحاول المراهق حل التناقض بطرق مختلفة تمعالثورة على األبوین والمج
 

 یعتبــر الشـعور بالتقبــل مـن أقـوى حاجــات المراهـق ومــن أهـم عوامــل :  الحاجـة إلــى التقبــل االجتمـاعي
النجــاح كمــا أن الشــعور بالنبــذ والكراهیــة مــن أهــم أســباب الفشــل ، فالتقبــل االجتمــاعي یــؤدي إلــى الشــعور 

تحقیـــق التـــوازن االنفعـــالي وهـــو مـــن العوامـــل الهامـــة لتحقیـــق اإلذعـــان  ورا كبیـــرا فـــيباألمـــان ویلعـــب د
 .االجتماعي الذي یعتبر ضروریا للتكیف 

 

 وتغیـرات تعد ضروریة نظرا لما یمر به المراهق في هذه الفترة مـن صـراعات :  الحاجة إلى التكیف
 .لتكیف في المراحل التالیة كبیرة  والنجاح في تحقیق التكیف المراهقة ینبئ عن إمكانیة ا
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  ::مفهوم أزمة المراهقة والصراعات النفسیة في حیاة المراهقمفهوم أزمة المراهقة والصراعات النفسیة في حیاة المراهق  --77
   

 بعـد اســتعراض خصــائص وجوانــب النمـو فــي المراهقــة تبــرز لنــا األسـباب التــي دفعــت بعــض البــاحثین   
، الســن الحرجــة  زمــةهــذه المرحلــة العمریــة بــالكثیر مــن المصــطلحات الســلبیة كالصــراعات ، األإلــى وصــف 

ولعـل مـا یمیـز المراهقـة  .)21P.1994. Cloutier R( غیر ذلك مـن الصـفات السـلبیة أكثـر منهـا ایجابیـةإلى 
علــى الصــعید االجتمــاعي هــو مــا یعــرف بصــراع األجیــال ویقصــد بــه التنــافر بــین مفــاهیم وتصــرفات خاصــة 

حیــــث أن المراهــــق ال ینظــــر إلــــى األمــــور        . ومواقــــف كــــل مــــن المــــراهقین والمعنیــــین بتــــربیتهم الســــیما األهــــل 
مثلمــــــا ینظــــــر إلیهــــــا األهــــــل كمــــــا أن طریقتــــــه فــــــي التفكیــــــر والحكــــــم قــــــد تثیــــــر اســــــتغراب األهــــــل ودهشــــــتهم                

الـذي وحتى استنكارهم أحیانا ، وهنا یحتدم الصراع بین جیلین مختلفین وقد یصل األمر أحیانا إلى حـد النبـذ 
ـــي( قـــد یطـــال كـــل شـــيء ـــد الغن ـــدي ، عب  فعـــدم التناســـق بـــین ســـن البلـــوغ. )115، 114ص ص.1995.الدی

الراشـــدین              والوصـــول إلـــى وضـــع الرشـــد یمكـــن أن یكـــون ســـببا فـــي العدیـــد مـــن الصـــراعات مـــع عـــالم
الــذین ال یتقبلــون بســهولة هــذه الرغبــة فــي التحــرر فهــو یحتــاج إلــى مــن یوجهــه نحــو الســلوك المقبــول       

              اقــــف ولكنـــه مــــن جانــــب آخـــر یحتــــاج إلــــى الشـــعور بالنضــــج واالســــتقاللیة وعـــدم التبعیــــة للكبــــارفـــي المو 
هــذه الرغبــة التــي تظهــر مــن خــالل معارضــة المراهــق لمحیطــه خاصــة العــائلي وبالتــالي فهــي تشــكل الطریقــة 

  .(De Pontanel HG& al.1983.P147) التي ینتهجها للوصول إلى فرض حاجته للتحرر 
   

تعــود أســباب هـــذا الصــراع إلـــى كــون المراهـــق لــم یعــد طفـــال لقــد أصـــبح كائنــا جدیـــدا یعانــد ، یعـــارض    
وفـي هـذا المجـال . ) 116، 115ص ص.الدیـدي( الـخ  وهـذا بفعـل نمـوه العقلـي أو الفكـري... یشكك ، ینتقد

ع الفضـل فیهـا      إلـى أهمیة كبیرة لتطور العملیات المعرفیة عند المراهق التـي یرجـ Piaget بیاجیهیولي 
تغیـــر التبـــادالت االجتماعیـــة التـــي یعرفهـــا الفـــرد فـــي هـــذه المرحلـــة ، ونالحـــظ هنـــا ظهـــور القـــدرة علـــى الفكـــر 

ــین مختلــــف العملیـــات والتطــــور الفكـــري الكبیــــر الـــذي یعرفــــه المراهــــق             التجریـــدي ممــــا یســـمح بخلــــق تناســـق بــ
منهــا تطــور اللغــة والقــدرة علــى الــتحكم فیهــا والتعامــل معهــا  إلــى عـدة عوامــل Piaget بیاجیــهوهـو مــا یرجعــه 

لكــــن الســــبب الرئیســــي للصــــراع یعــــود إلــــى شــــعور الطفــــل فــــي مرحلــــة مــــا قبــــل المراهقــــة بالحاجــــة        . بســــهولة 
معطیــات  إلــى تعــدي ســلطة وســیطرة الراشــد علیــه لــذلك فــإن حاجتــه للتحــرر تــوحي إلیــه بقدرتــه علــى الــتحكم فــي

وحتـى وحاجته الملحة لذكائه وفكره للتخلص من سـیطرة الراشـد والتفكیـر فـي مسـتقبله الخـاص  العالم الخارجي
             لــــــو خضــــــع ألوامــــــر األهــــــل فإنــــــه یبــــــدو معارضــــــا متشــــــبثا بموقفــــــه أو منغلقــــــا أو عــــــدوانیا ال یثــــــق بهــــــم

  .فهي إذن أزمة جدیدة سواء بالنسبة للمراهق أو بالنسبة ألبویه 
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مـــة تفصـــل البیــت الواحـــد إلـــى معســـكرین أو جیلــین مختلفـــین حتـــى یصــبح تـــوازن األســـرة مهـــددا    هــذه األز 
كمـا قـد تكـون خالفـات األهـل . وقد تضع األبوین أیضا في موقع الخالف والتحمیل المتبـادل للمسـؤولیة 

متناقضــة  فمواقـصــیة التـي قـد تجــد مسـارب مـن خــالل حـول تربیـة المــراهقین سـتارا تختفـي خلفــه خالفـاتهم الشخ
إزاء التغیــرات الجســدیة  وكــل هــذه األزمــات تعــد ارتكاســات مــن جانــب األهــل. لكــال األبــوین مــن تربیــة األوالد 

  . )117، 116ص ص .1995.،عبد الغنيالدیدي( والنفسیة التي تحدث ألوالدهم في المراهقة
  

تــؤدي         ین األسـباب التـيیعتبـر الكثیـر مـن العلمـاء هـذا الخـالف أو سـوء التفـاهم بـین الوالـدین مـن بـ  
 متعـود عند المراهـق ، فـالمراهق خالفـا للطفـل یحمـي نفسـه تلقائیـا ، وهـذا ربمـا ألنـهإلى عدم الراحة النفسیة 

        مشـــــاكله مثـــــل هـــــذه الظـــــروف المتكـــــررة أو ألن لـــــه قابلیـــــة غریزیـــــة لالنغـــــالق علـــــى ذاتـــــه والتفكیـــــر فـــــيعلـــــى 
وفـي بعـض إخفـاء الخالفـات  حولـه ، األحیـان یعمـد الوالـدان إلـى وهذا یجعله أقـل إحساسـا لكـل مـا یحـدث

كمــا أن عــدم . والعدائیــة الموجــودة بینهمــا ظنــا منهمــا بــأن هــذه الطریقــة تجعــل المراهــق ال ینتبــه لعــدائیتهما 
التفــاهم بــین الوالــدین یســتثیر لــدى المراهــق ردود أفعــال ســلبیة منهــا إحساســه باإلهمــال ألن الوالــدین منشــغلین 

لمشــاكل القائمــة بینهمــا وبالتــالي یصــبحان غیــر قــادرین علــى منحــه أدنــى انتبــاه والنتیجــة المتوقــع حصــولها  با
  .في مثل هذه الحالة هي توقف نضج المراهق

  

    أمــا عــن عالقــة الطفــل بوالدیــه فإنهــا تلعــب دورا كبیــرا لمــا لهــا مــن تــأثیر عمیــق فــي فتــرة المراهقــة  
أن یصــبح عـاجزا عــن االعتمـاد علــى نفسـه فــي مرحلـة المراهقــة وینهــار  فـالفرد المــدلل فـي طفولتــه یمكـن

أما الفرد المنبوذ في طفولته فیثور في . أمام كل أزمة تواجهه ویترتب على ذلك تكیف اجتماعي خاطئ 
مراهقته ویمیل إلى المشاجرة والمعاداة والخصومة أو یحاول جلب انتباه اآلخرین من خالل كثـرة نشـاطه 

، وبالتالي فالنمو االنفعالي للمراهق یتـأثر إلـى  )245ص .2001.سي، محمود عبد الحلیم وآخرونمن( وحركته
حد كبیر بالعالقات العائلیة المختلفة التي تهیمن على األسرة خالل طفولتـه ومراهقتـه والجـو االجتمـاعي 

فــي توجیــه ســرة الــذي تلعبــه األویضــاف إلــى ذلــك الــدور الكبیــر  )228ص.نفــس المرجــع(الســائد فــي عائلتــه 
عــداده لالنخــراط فــي الحیــاة لــذلك فــإن الســلوك االجتمــاعي الشــك  یــزرعاخــتالل العالقــات األســریة  للمراهــق وإ

بعــض المــراهقین إلــى فــي نفســه فیصــبح عــاجزا عــن التفرقــة بــین الصــواب والخطــأ ، وقــد تــدفع هــذه المشــاعر 
حـل هـذا الصـراع       ول الـبعض األخـرالهروب وتكوین جماعات خاصة ذات مبـادئ وأفكـار جدیـدة  وقـد یحـا

عــن طریــق كبــت المشــكلة وتجاهلهـــا أو عــن طریــق تقلیــد الكبــار واعتبـــار مــا یمارســونه       هــو المعیـــار، 
  . ومنهم من تؤدي بهم أسالیب التربیة المحافظة إلى التمسك بالمبادئ والقیم التي آمنوا بها

    
   

                                                                                                                      



34  

  
  

صـراعا بـین  لمجرد التفكیر في الخـروج عنهـا وبعـض هـؤالء یعـاني یشعرون بالذنبوعدم الخروج عنها وقد 
مــا تعلمــه وآمــن بــه مــن قــیم ومبــادئ وبــین مــا یمارســه الكبــار فــي الحیــاة الیومیــة ممــا ینــاقض هــذه القــیم 

ویـــؤدي ذلـــك إلـــى حیـــرة وعـــذاب الضـــمیر ، فقـــد ینعـــزل بعـــض المـــراهقین ویهـــرب إلـــى عـــالم مثـــالي       
  .شة هذه التناقضات والتعبیر عن صراعاتهم للتخفیف من حدتهابعضهم إلى مناق وقد یلجأ

  

انفعالیــــة شــــدیدة تتــــرك أثرهــــا علــــى حیــــاة المراهــــق النفســــیة  تفهــــذه الظــــروف قــــد تقــــود إلــــى اضــــطرابا  
المشـاعر وكـل تلـك . الـخ ... والشـك والخجـل والعجـز واالجتماعیة كما قد تتسبب في ظهـور مشـاعر القلـق

بـاألمور الخارجیـة واالكتئـاب         أو  ألناه مما یـؤدي بـه إلـى عـدم االهتمـاممن شأنها أن تسبب هشاشة 
الـذي یعتبـر تحـد ال شـعوري لألشـخاص الـذین رفضــوا  l'acte  à  Passage خـالل المـرور للفعـل مـن

االســـــتماع إلیـــــه والـــــذي یمكـــــن أن یأخـــــذ أشـــــكاال خطیـــــرة كـــــالهروب ، المخـــــدرات ، محـــــاوالت االنتحـــــار               
  . و عدم النجاح في المدرسة أ
  

  ::المراهق في المجتمع الجزائريالمراهق في المجتمع الجزائري  --88
  
إن الحــدیث عـــن المراهقـــة ال یمكــن أن یكتمـــل مـــا لـــم نتحــدث عـــن الفضـــاء الــذي یعـــیش فیـــه المراهـــق   

والخصوصــیات التـــي یتمیــز بهـــا هــذا الفضـــاء ، فوحــده المجتمـــع بثقافتــه و ومؤسســـاته قــادر علـــى جعـــل       
فیحــاول اســتثمار تلــك الطاقــة والحیویــة        -وربمــا أبعــد مــن ذلــك -مــن مراحــل النمــوهــذه المرحلــة كغیرهــا 

لكــن الواقــع یظــل أبعــد مــن هــذا ومتفاوتــا جــدا مــن مجتمــع آلخــر        . فــي قنــوات مفیــدة للمراهــق وللمجتمــع 
  ؟ وهو ما یدفع للتساؤل كیف یرى المجتمع الجزائري المراهقة؟ وما الذي یمیزها في هذا المجتمع

  

التركیبــــة االجتماعیــــة والتــــي تمثلهــــا األســــرة فــــي أبســــط صــــورة         كــــل هــــذا یــــدفعنا إللقــــاء نظــــرة علــــى  
أي مجموعـة مـن األفـراد یعیشـون  بكونهـا مكتظـة العـددأین نالحـظ أن العائلـة الجزائریـة التقلیدیـة تمتـاز 

           و األكبـــرمـــع بعضـــهم الـــبعض فـــي بیـــت واحـــد مشـــكلین أســـرة واحـــدة یشـــرف علیهـــا فـــرد واحـــد هـــ
امتدادا ألبیه وأنه عندما یكبر  التي تنظر لإلبن بوصفه على السلطة األبویةوهذا التنظیم یرتكز كلیة 

فـــاألب ینتظــر مـــن ابنــه أن یكــون تابعـــا لــه كلیـــة          . سیباشــر أعمــال أبیـــه بــنفس الســـلطة ألنــه ذكــر
ــه ویحتــرم ســلطته  فــي كــل المواقــف ویخــدم عائلتــه تبعــا وأن یظهــر أنــه یعتــز بالــدم الــذي أعطــاه ل

  . (Boutefnouchet M. 1982.P48)التقلیدیة  لقیمها
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ولتحقیق هذا فإن العائلة تعمل على توفیر الظروف واإلمكانیات لیستلم الفـرد المسـؤولیة فـي سـن مبكـرة   
أما . ا للسلطة األبویة عبر تعلیمه ودمجه مباشرة في عالم الشغل وتزویجه من داخل األقارب لیظل تابع

الفتاة المراهقة فتكون أقل حظا إذ قد تحرم من التعلیم في سن مبكرة لتشغل بتعلم نشاطات الزوجـة وربـة 
إن  ":  طـوالبي حیـث یقـول . البیت مسـتقبال ، كمـا تحـاط برقابـة شـدیدة ودائمـة مـن طـرف أفـراد العائلـة 

من المفردات مثل الحرام والطاعة والعیب والحشمة  اإلطار التربوي للبنت التقلیدیة ینحصر في مجموعة
الظروف أنثى یعیش مرحلة صعبة جدا نتیجة  حسب هذا الطرح سواء كان ذكرا أوفالمراهق الجزائري .... 

 ممـــا دفـــع (Toualbi N .1984.P199) " المحیطـــة اقتصـــادیة كانـــت أو اجتماعیـــة أو ثقافیـــة أو سیاســـیة
معقـد ینشـأ بـین  ن الصـراع بـین جیـل اآلبـاء وجیـل األبنـاء صـراع ثقـافيللقـول أ  C Lebovicci  لیبوفیسـي

  .)259ص .1984.الدوري عدنان( طرفین مختلفین یعطي كل منهما حركة مجتمع سریع التطور
  

مـا یتلقـاه المراهـق فـي البیـت وبـین  ویعود أصل الصراع الموجود في مجتمعنا إلى التناقضات الموجودة بـین  
أو ما تعرضه وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها خاصة التلفزیون وما یقدم  من أفـالم ما یجده في الخارج 

خلیعة تجعل المراهقین یعیشون صراعات وتوترات عنیفة بین تحقیق رغباتهم الداخلیة   وبین المحرمات 
راهــق للمال یســمح   لألســرة باإلضــافة إلــى هــذا نجــد العامــل االقتصــادي حیــث أن الــدخل المحــدود. الخارجیــة 

الظـروف االقتصـادیة الصـعبة  بتحقیق متطلباته الكثیرة وهـو مـا یزیـد مـن حـدة القلـق والتـوتر لدیـه فـي ظـل هـذه
أیـــن ال یســـتطیع األب تـــوفیر الحاجـــات المادیـــة ألســـرته خاصـــة متطلبـــات المـــراهقین الـــذین یرغبـــون فـــي 

نظــر ب           فـي فـي هـذه الحالــة تـنقص وتـنحط صــورة األ. تحقیـق الكثیـر منهــا وفـي نفـس الوقــت 
یصـــبح هنـــا  ویتمـــردون علیهـــا بمختلـــف الطـــرق والوســـائل ، فـــاألب األبنـــاء فـــال یعیـــرون اهتمامـــا لســـلطته

ــــي المســــتقر ــــب النمــــوذج األخالق ــــالي یغی ــــي أســــرته وبالت ــــادة ف ــــه المعت ــــه ووظائف         مجــــردا مــــن رتبت
  .بالنسبة للمراهقین خاصة في المجتمع الجزائري 
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  ::خالصة الفصل خالصة الفصل   --99
   

یعتبــر موضــوع المراهقــة مــن الموضــوعات التــي عرفــت جــدال واســعا بــین البــاحثین فــي مجــاالت عدیــدة كعلــم   
تتناولهــا الدراســة   واألنثروبولوجیــا ویرجــع ذلــك إلــى اخــتالف المعنــى والحالــة التــي الــنفس وعلــم االجتمــاع

ـــذ ـــي الوقـــت ال ـــاحثین إلـــى االعتقـــا يفف ـــأن مـــا یصـــاحب هـــذه المرحلـــةیمیـــل فیـــه قســـم مـــن الب                    د ب
من تغیرات تمس جوانب حیاة المراهق النفسیة واالنفعالیة والسلوكیة إنما هي نتائج مباشـرة للبلـوغ یـذهب 
الــــبعض اآلخــــر إلــــى التأكیــــد علــــى االرتبــــاط الوثیــــق بــــین الســــیاق االجتمــــاعي والثقــــافي الــــذي ینشــــأ فیــــه 

           ویعـــزى لهـــذه االختالفـــات المتعلقـــة بطبیعـــة المرحلـــة. ا المراهقـــة المراهقـــون والصـــور التـــي تأخـــذه
مــا آلــت إلیــه االتجاهــات الحدیثــة فــي تعریــف المراهقــة وتحلیــل أبعادهــا ، وقــد تنــاول هــذا الفصــل 

التعریفــات المتداولــة حــول المراهقــة كمرحلــة هامــة مــن مراحــل النمــو ، ثــم تطــرق إلــى أبــرز بعــض أهــم 
عرفتها هذه المرحلة ومختلف التوجهات النظریة التي سـعت إلـى وصـفها وتفسـیرها   مـا التقسیمات التي 
.  واألنثروبولوجیـا وغیرهـا المجاالت العلمیة والتخصصات النظریة كعلم النفس وعلم االجتمـاعبین العدید من 

 ومن ثم حاول هذا الفصل تقـدیم خالصـة ألهـم جوانـب النمـو وممیـزات تطـوره خـالل هـذه المرحلـة
  .مع اإلشارة إلى الجوانب التي تشكل خصوصیتها بالنسبة لمراحل النمو األخرى 
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  ::تمھیــدتمھیــد  --  11
  
یعتبـــر مفهـــوم الضـــغط النفســـي مـــن المفـــاهیم ذات العالقـــة بالصـــحة النفســـیة والفزیولوجیـــة لـــدى الفـــرد          
تشــیر مظــاهر الضــغط النفســي إلــى حــدوث خلــل فــي التــوازن النفســي والجســدي ممــا یشــكل رابطــا قویــا  إذ

الســـلوك  تاعـــتالالت تمـــس بنیـــة الفـــرد النفســـیة والجســـدیة مثـــل األمـــراض السیكوســـوماتیة واضـــطرابابظهـــور 
:  مســتویات النفســیة تحــوي ثــالثلــذلك فــإن الضــغوط . واآلخــرین وغیرهــا واالكتئــاب والعدوانیــة نحــو الــذات 

... مســـتوى بیولـــوجي یشـــمل كلمـــا تتعـــرض لـــه العضـــویة مـــن حـــرارة أمـــراض جســـمیة ، عـــدوان جســـدي 
ومســتوى نفســـي یشــمل االحباطـــات والصــراعات والـــدوافع علــى اخـــتالف مصــادرها ثـــم مســتوى اجتمـــاعي 

هتمام كبیر لهذا فقد حظي مفهوم الضغط النفسي با... یضم القیود االجتماعیة والعادات وأنماط التنشئة 
وتعریفـه أصـله  علـى اخـتالف توجهـاتهم النظریـة وعـرف الكثیـر مـن النقـاش حـولمن طـرف العلمـاء والبـاحثین 

التاریخیـة فـي تطــوره  المفهـوم عبـر تتبــع أهـم المراحـلوفـي هـذا الفصــل نتطـرق لهـذا . وطـرق قیاسـه ومصـادره 
بنمط الشخصیة             فنصل إلى ومختلف تعریفاته وأهم النظریات المفسرة له ثم مصادره وعالقته 
  .نتائج الضغوط على الفرد والمحیط وأخیرا طرق الوقایة والعالج

  

  ::لـمحة تاریخیـة حول مفهوم الضغـط النفسيلـمحة تاریخیـة حول مفهوم الضغـط النفسي  --22
  

 ویشـیر إلـى قـوة تمـارس ضـغطا علـى األجسـام ءمصطلح الضغط مصطلح مستعار من الفیزیا    
منهمـا  اصطدام جسـمین ممـا یخلـف ضـغطا علـى كـلأو  جسم على آخر مما یؤدي إلى تغیر شكله كسقوط

حیاتــه  مــن المطالــب التــي یواجههــا الفـرد فــيعلــم الــنفس هـذا المفهــوم لإلشــارة إلــى درجــات معینــة  وقــد أخــذ
  .)33ص.1998.أحمد محمد عبد الخالق،( والتي یمكن أن تضغط علیه وتدفعه أو تجذبه

  

الـربط   التـي تعنـي الضـیق أو الشـدة أو » Stringere « یعود أصل هذا المفهوم إلى الكلمة الالتینیـة   
ذلـك    القـرن العشـرین ، وعلـى عكـسلكن هذا المصطلح لم یسـتعمل فـي اللغـة الفرنسـیة إال مـع بدایـة 

الضـیق  اآلداب اإلنجلیزیة حیث اسـتخدم فـي القـرن السـابع عشـر للتعبیـر عـن حالـةفقد ظهر منذ قرون في 
  .الناتجة عن صعوبة الحیاة  "Adversité  " والشدة "Privation " لحرمانوا " Souffrance "والمعاناة 

  

 بظهر تحول في هذه النظرة من النتیجة االنفعالیة للضغط إلى العامل المسب التاسع عشرفي القرن   
  . )Stora JB.1991.PP  (3,4 التي تؤثر وتسبب توترا أو اختالال لمادة معینة) القوة أو الشحنة(له 
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لتقدم تعدیالت فزیولوجیة جسمیة  James & Lange (1884-1887)جیمس والنج  جاءت نظریة   

الطب فقامت أعمال مؤسس . للخاصیة األساسیة التي تقود الفرد إلى إدراك نفسي والذي یكون االنفعال 
ین الداخلي وجود توازن بین الوسط لتؤكد على ضرورة Claude Bernardكلود برنار التجریبي الحدیث 

الحفاظ على التوازن  الداخلي عن طریق میكانیزمات تنظیمیة تمكن العضویة منوثبات الوسط . والخارجي 
كانت هذه الفكرة .  (Boudarene M.2005.P1) والبقاء في حدود معتدلة وهو ما یعرفه بنظام الطوارئ

حیث رأى أن  WB (1928) Cannonوالتر كانون  األمریكي ياألساسي ألعمال الفزیولوجالمنطلق 
وهو ما أطلق  االنفعال ال ینشأ من االستجابة الجسمیة إنما على مستوى الجهاز العصبي المركزي

  .   )(Homéostasie « Servant Dominique.1995.P41 « االتزان الحیويعلیه تسمیة 
  

الهــرب والخــوف إلــى أن االنفعــال النــاتج عــن حــاالت  كــانونانطالقــا مــن تجاربــه علــى القطــط توصــل   
فـراز الجسـم  »Système Nerveux Sympathique  «الجهـاز العصـبي الـودي یـرتبط بنشـاط علـى مسـتوى  وإ

، مـــــا جعلـــــه یقتـــــرح أن االحتفـــــاظ بـــــالتوازن الحیـــــوي أمـــــام التغیـــــرات فـــــي المحـــــیط        األدرینـــــالین لهرمـــــون 
 )Fight or flight(  الهـروب -المواجهـةوفـي وضـعیات الخـوف والعجـز یعـود إلـى مـا أطلـق علیـه قـانون 

النـاجم عـن  مصـاحبة لالنفعـال...) زیـادة معـدل التـنفس وضـربات القلـب(حیث تكون التظاهرات الفزیولوجیـة 
  .)(Boudarene .Ibid. P2 الجدیدة فوضعیة دفاع قصد التكیف مع الظرو 

    

سلسـلة  رتكـز علـىإلـى نظریتـه حـول الضـغط النفسـي التـي ت Selye Hهانز سیلي توصـل  1936في عام   
      " adaptation (S G A) ’Syndrome général d لزمــة التكیــف العــام "الســتجابات أطلـق علیهــا تســمیة مـن ا

األفعــال  التكیفیـة للضـغط أو ردودمجموعــة األعـراض  سـیلي وقـد قسـم.  )658ص.1998. بـن طـاهر بشــیر( 
  : )24ص.1992. النابلسي  أحمد محمد(تجاه العوامل الضاغطة إلى ثالث مراحل 

  

 مرحلة االستعداد أو اإلنذار. 
  مرحلة المقاومة. 

  مرحلة االستنفاذ. 
 

یعمـل  ثوهـو أي حـاد " " Stressor الضاغطمصطلحا آخر هـو سیلي  مقابل مصطلح الضغط وضع  
البســـیطة ینــتج عنهـــا رد فعــل بســـیط والضـــواغط  طبوصــفه منبهـــا ویتســبب فـــي إثــارة الســـلوك ، فالضــواغ

   (http://fr.wikipedia.org/wiki/stress). عنها ردود أفعال زائدة  الشدیدة تنتج
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األول اهـتم بدراسـة وفهـم المیكانیزمـات العصـبیة البیولوجیـة : ظهـر اتجاهـان حـدیثان سـیليمنـذ أعمـال   

 النفســیة فضــم علــى وجــه الخصــوص االتجاهــاتط أمــا الثــاني والجوانـب التشــریحیة المفســرة لدینامیــة الضــغو
النفسـیة  بالنسـبة للسـیكولوجیین هـو مجموعـة االسـتجابات المصـاحبة للشـدةفالضغط النفسـي . واالجتماعیة 

لــذلك ومـع ســنوات السـتینات مــن القـرن العشــرین أخـذ العــالم . والتـي یظهرهـا الفــرد تجـاه الشــدة أو التغیـر 
حیـث اعتبـر الضـغط یهـتم بدراسـة المحـیط االجتمـاعي كعامـل محـدد   R Lazarus الزاروس  دریتشـار 

النفســیة  لنظـرة جدیـدة لمفهـوم الضـغوطمنطلقـا  )التفاعــل(تفاعـل الفـرد والمحـیط ، و شـكل هـذا المفهـوم  ةنتیجـ
)Boudarene.Ibid.P3(  والمعنــى الــذي یعطیــه ألحــداث الحیــاةفأصــبح بــذلك یتضــمن إدراك الفــرد للمحــیط 
یعني بأن الفرد فاعـل فـي   Lazarus & Folkman (1984)الزاروس وفولكمان مفهوم اإلدراك حسب ف

العوامل الضاغطة وأن الجوانـب المعرفیـة تلعـب دورا فـي الـتحكم والتكیـف مـع الضـغوط وهـو مـا  ةمواجه
  .یسمح بتفسیر االختالف في االستجابة بین األفراد أو عند الفرد نفسه خالل مواقف مختلفة 

  

وغیرها وعالقتها ... ئاب والقلق والفصام شكلت دراسة بعض االضطرابات النفسیة والعصبیة كاالكت  
الفضل قفزة نوعیة في الثمانینات ویعود  )الدوبامین ، السیروتونین ، النورادرینالین(  بالوسائط العصبیة

العصبي وهي  في ذلك إلى ظهور مجاالت بحث هامة كعلم األعصاب وعلم الغدد العصبي وعلم المناعة
بین الحیاة النفسیة  بیولوجیة للضغط مما أسهم في تطویر جسورعلوم سمحت بفهم أعمق للتظاهرات ال

فهو إن كان فیزیائي  عرف نقالت سریعة وعمیقة وبهذا یمكننا القول أن مفهوم الضغط النفسي. والجسدیة
المنشئ إال أنه أصبح من أهم المواضیع واالهتمامات للعدید من العلوم األخرى    بل شكل محورا 

  .بینهااللتقاء الكثیر من 
  

  ::تعریف الضغط النفسي تعریف الضغط النفسي   --33
  

كمــا ســبق اإلشــارة إلیــه فــي العنصــر الســابق فــإن مفهــوم الضــغط النفســي عــرف العدیــد مــن التســمیات   
  :والتعریفات باختالف توجهات الباحثین ، وفیما یلي نقدم بعض التعریفات الشائعة للضغط النفسي 

  

ا الضغط كلمة مشتقة من  ::التعریف اللغويالتعریف اللغوي  --11--33 ي الُحْزَن التي تعن " Distress " الكلمة االنجلیزیة لغویً
َب  َس والتَّعَ ؤْ الكلمة         تطلق علیه عادة نظرا لصعوبة ترجمةوهناك العدید من التسمیات التي . والبُ

  .)  496ص.1987.زهران ، حامد عبد السالم (  ...مثل انعصاب شدة ، إجهاد 
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    ::  التعریف االصطالحيالتعریف االصطالحي  --22--33

   
في معجم علـم الـنفس الضـغط النفسـي مصـطلح یسـتخدم للداللـة علـى تلـك الحـاالت الناشـئة كـرد فعـل    

لتــأثیرات مختلفــة بالغــة القــوة تحــدث نتیجــة العوامــل الخارجیــة وتــؤدي إلــى تغیــرات فــي العملیــات العقلیــة 
  . )Sillammy N .1980.P1144(واالنفعالیة وفي الدافعیة للنشاط وفي السلوك 

  

بأنه كل تغیر یحـدث فـي حالـة العضـویة مهمـا كانـت طبیعـة العامـل المـؤثر           Selye H سیليعرفه وی   
          .(Lôo Pierre & al. 2003. P2) أو شــدته ، فهــو بــذلك اســتجابة ال نوعیــة تجــاه أي مطلــب جدیــد 

 ى أنـه بینمـا یكـون الضـغطحیـث یـر  )S.G.A( التنـاذر العـام للتكیـف بإدخال مفهوم جدید هو سیليومن ثم قام 
التـــي تحـــدث فـــي الجســـم خـــالل مرحلـــة مـــا          "Non spécifiques" ةعبـــارة عـــن مجمـــوع التغیـــرات الالنوعیـــ

لتعـرض  ةالتـي تتطـور خـالل المـدة الكاملـ ةالعام للتكیف یشیر إلى تلك التغیرات الالنوعی رفإن التناذ
  .)P131975. Selye H. (للحدث الضاغط  الجسم

  

الصـعوبات  الضـغط النفسـي هـو مجمـوع (Doron R & Parot F.1998. P684 ) قـاموس علـم الـنفسفـي   
. التــي یضــعها لمواجهــة هــذه المشــاكل  تالتــي یكــون الفــرد خاللهــا غیــر قــادر علــى المواجهــة واإلمكانــا

روف لظـ فیهـا الفـرد نفسـه مطالبـا باالسـتجابةالتـي یجـد  فالضـغط یتجلـى فـي المواقـفإن   Sels سیلزوحسب 
  .)659ص. 1998. بن طاهر بشیر(ال یملك لها استجابات مالئمة 

  

 ناللـذا  Kiriacou & Sutclif  كریـاكو وسـاتكلیفومـن بـین التعـاریف التـي شـاعت كثیـرا مـا اقترحـه   
ســلبي كالغضــب أو اإلحبــاط نــاتج عــن إدراك الفــرد بــأن مــا یطلــب منــه  یعتبــران الضــغط اســتجابة لمثیــر

   .)11ص. 2006.لوكیا الهاشمي، بن زروال فتیحة(  ینشط آلیاته الدفاعیة لتخفیفهیشكل تهدیدا لذاته ف
                           

الضـغط بأنــه اســتجابة غیــر متكیفــة    Gibson & autres  (1994)غیبســون وآخــرون وقـد عــرف   
موقـــف أو حـــدث  أو العملیـــات النفســـیة وهـــذه االســـتجابة تنشـــأ نتیجـــة عمـــل أو/تعـــدلها الفـــروق الفردیـــة و

  .)284ص.2004.حریم حسین ( أو جسدیة عالیة/ یفرض على الفرد مطالب نفسیة و
  

أن الضـغوط تنشـأ عنــدما یوجـد تنـاقض بـین المتطلبــات   Lazarus )1970(الزاروس فـي حـین یـرى    
در  الشخصـــیة للفـــرد والعوامـــل الخارجیـــة الخاصـــة  اكـــهبالبیئـــة االجتماعیـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى تقیـــیم التهدیـــد وإ

  .)100ص.2001. عثمان فاروق السید(
  

   

                                                                                                                      



42  

  
من خالل استعراض تعریفات الضغط النفسي نجد أنها تتخُذ ثالثة اتجاهات رئیسیة اختلفت              

العوامل   أنه االستجابة التي تلي التعرض لتلكبین النظر إلیه كمجموع العوامل الضاغطة الخارجیة أو 
 نظر إلى الضغوط على أنها محصلة التفاعل بین الفرد يدینا مجاه توفیقي أما االتجاه الثالث فهو ات

مختلفة  و ما یصاحبها من استجابات فزیولوجیة ونفسیةبحیث تكون طبیعة التغیرات البیئیة  ومحیطه
 » Modèle transactionnel« هذا النموذج فالضغط النفسي حسب. فرد إلى آخر ومن موقف إلى آخرمن 

أن   Steptoe (1991)ستبتوي لذلك یرى. لة من السیرورات المعرفیة والنفسیة والسلوكیة هو محصلة سلس
االستجابة للضغط تنتج عن تداخل عدة عوامل تعمل على تغییر الحادث الضاغط وبالتالي تضخیم         

  .)P44.Servant  D & al .1995(  أو تقلیص االستجابة
  

  ::النظریات المفسرة للضغط النفسي النظریات المفسرة للضغط النفسي   --44
  

 ةالنفسي فقد كان التساؤل حول العالقة بین العوامل الضاغط طكما أشرنا إلیه في تعریف الضغ   
حدوث التأثیر على مستوى الفرد كان وراء ظهور عدد    من  ةومختلف السیرورات المصاحبة لها وكیفی
  :كرالنفسي ، ومن أهم هذه األطر والمدارس نذ طالتوجهات النظریة المفسرة لظاهرة الضغ

  

  ::المدرسة الفزیولوجیةالمدرسة الفزیولوجیة  --11--44
   

  ::أعمال كانون وسیلي حول الضغط النفسيأعمال كانون وسیلي حول الضغط النفسي  --11--11--44      
  

وعرفه    الذین استخدموا عبارة الضغط لمن أوائ  WB Cannon والتر كانون  يیعتبر العالم الفزیولوج  
حیث             ةطوارئ أو رد الفعل العسكري الرتباطه بانفعال القتال أو المواجه ةبرد الفعل في حال
لسلوكات  مفادها أن التعبیرات الجسمیة المصاحبة ةإلى نتیج )1935 - 1928(كانون  توصلت تجارب

أن  كانونویرى . في الدم  كالهروب والمهاجمة أمام عوامل الخطر ترجع إلى تحریر هرمون األدرینالین
عوامل داخلیة أو خارجیة ثها لكن التغیرات التي تحد  Homéostasie اتزان حیوي العضویة تكون في حالة

التي تنشط إلعادة التوازن      فالضغط النفسي هو تلك  التوازن الداخلي في العضویة تتحفز میكانیزما ةمهیج
 PP19,20)  Graziani P. التكیف االستجابة النشطة الالنوعیة لكل المتطلبات المثیرة والتي تسمح بتحقیق

& Swendsen J.2004( الجسم في التعامل مع العامل الضاغط یخل بالتوازن الحیوي  ومن ثم فإن فشل
  .مما یؤدي إذا استمر الخلل إلى مشاكل وأمراض عضویة 
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فمن خالل أبحاثه  مفهوم التوازن الحیويلتؤكد على أهمیة   Selye (1929-1936) Hسیلي  جاءت أعمال

    إلى ما أسماهسیلي توصل  ةنات الجنسیالتجریبیة التي كان الهدف من ورائها أوال دراسة الهرمو 
فقد الحظ أنه عند تعریض مجموعة من الفئران   "Syndrome Général d'adaptation" التناذر العام للتكیف
 تظهر مجموعة من ردود األفعال الفزیولوجیة...) الحقن أو تقیید الحركة أو الجوع( ةلوضعیات ضاغط
ووجد )  Ulcèreوظهور قرحة معدیة األدرینالین یة ، زیادة إفراز ضمور للغدة التیموس( غیر المتخصصة 

 الخ...X أن هذه االستجابات تظهر مع مصادر ضغط أخرى كالحرارة والبرودة والجروح والتعرض لألشعة 
أو نفسیا  فیزیقیاالضغط  لیس المهم أن یكون مصدر Selye  سیلي حسب. )43ص.2003.عسكر علي (

تنشأ  بطبیعة العامل المهدد       فهي قال تتعل " Non spécifiques" ر متخصصةغیألن هذه االستجابات 
الجهاز و الهیبوتاالموسومراكز  " Système Nerveux sympathique "  الجهاز العصبي الودي من تفاعل

كساب الفرد  " Système glandulaire "الغدِّي   Graziani القدرة على التحملمن أجل تحقیق التكیف وإ

P & Swendsen J.2004. P20)( .  
  

  :الفرد للضغط أو لزمة التكیف العام إلى ثالثة مراحل نلخصها فیما یلي  ةاستجاب سیليیقسم     
  

 مرحلــة اإلنــذارمرحلــة اإلنــذار  ::المرحلــة األولــىالمرحلــة األولــى  PPhhaassee  dd''aallaarrmmee   مرحلــة ســریعة تتــرجم اســتجابات الفــرد لتهدیــد مــدرك
ینیــة بتعبئــة أجهــزة دفــاع الجســم كمــا تعــرف هــذه المرحلــة حیــث یقــوم الجهــاز العصــبي الــودي والغــدة األدرینال

فـــراز العـــرق (، وتتمیـــز بمجموعـــة مـــن األعـــراض  الصـــدمة المضـــادة –الصـــدمة بمرحلـــة  اصـــفرار الوجـــه وإ
عــدة تســتمر مــن ...) . واألحمـاض المعدیــة وارتفــاع نســبة الســكر فــي الــدم وانخفــاض درجــة حــرارة العضــالت

ن لــم تكــن م 14 دقــائق حتــى وفیهــا یوجــه الجســم   "contre choc"الصــدمة المضــادةمیتــة تلیهــا فتــرة ســاعة وإ
الحــرارة  فتــرة الصــدمة فتــزداد تتضــخم الغــدتان الكضــریة والصــعتریة وتعكــس أغلــب عالمــات دفاعاتــه حیــث

ذا للمواجهة الجسموضغط الدم ویتهیأ   . )(Ibidem.P7 الموالیة المرحلة فياستمر المثیر یدخل الجسم  وإ
  

 مرحلـة المقاومـةمرحلـة المقاومـة: : لثانیـةلثانیـةالمرحلـة االمرحلـة ا  PPhhaassee  ddee  rrééssiissttaannccee  للتهدیـد  بعـد التعـرض سـاعة 48 تسـتمر حـوالي
ضـد وتحوي هذه المرحلة مجموعة من االستجابات الدفاعیـة . حیث تختفي عالمات المرحلة األولى 

       الغــــدة النخامیــــةوتتحفــــز  "Métabolisme " العامــــل الضــــاغط حیــــث یــــزداد مســــتوى النشــــاط األیضــــي
"Hypophyse " لكــن فــي حالــة عــدم قــدرة الكــائن الحــي . ویســترجع الجســم وزنــه العــادي  الهیبوتــاالموسو

  .على االستمرار في المقاومة وبقاء العامل الضاغط تأتي المرحلة الثالثة 
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  مرحلة اإلنهـاكمرحلة اإلنهـاك: : المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة  PPhhaassee  dd''ééppuuiisseemmeenntt  فأمـراض التكیـ سـیلي یظهـر خاللهـا مـا أسـماه 
التــي تــنجم عــن اســتنفاذ العضــویة لطاقتهــا فــي المقاومــة فیصــبح مــن الصــعب  )األمــراض السیكوســوماتیة(

مــع العوامـل الضــاغطة واالحتفــاظ بقدرتــه الدفاعیــة فتضـعف صــحته ممــا قــد یــؤدي    فعلـى الكــائن التكیــ
  .تإلى المو 

 

نخـاع ترتبط ارتباطا مباشرا بنشـاط   ملزمـة التكیف العاأنه وعبر هذه المراحل الثالثة فإن  سـیليیؤكد   
مهما كـان وأن اضطرابات التكیف ما هي إال فشل في مقاومة العوامل الضاغطة  Corticosurrénale الكضر
  .)P42 .Servant D & Parquet Ph J.1995( نوعها

  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

ألخیـرة اهتمـت بالضـغط واالسـتجابات العدیـد مـن الدراسـات فـي السـنوات ا سـیلي و كانونتلت أعمـال    
 Chrousos & Gold (1992) كروسـوس وجولـد جالفزیولوجیـة المصـاحبة لـه ومـن أهـم هـذه األبحـاث نمـوذ

  .حیث أعطیا أهمیة بالغة للجهاز العصبي الودي والغدة النخامیة في نظام التوازن الحیوي 
  

   
  

 Cannon عند كـانونالطوارئ  استجابة
Système Hypothalamo-sympathico-

adrénargique  

  ـامل ضاغطع
Agent stressent 

  اختالل التوازن الحیوي
Perturbation de 

l'homéostasie 

  

  رد الفعل
Contre réaction  

  

 Selyeعند سیـلي S.G.Aلزمة التكیف العام 
Système  Hypothalamo-hypophyso  

surénalien  

    كانون وسیليكانون وسیلي  مخطط للعالقة بین الضغط النفسي واالتزان الحیوي عندمخطط للعالقة بین الضغط النفسي واالتزان الحیوي عند: : 11كل كل شش
 

D'après: (Graziani P & Swendsen J. 2004. P21) 
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  ::  نقــدنقــد  --22--11--44    

  

ـــــُأِخـــــذ علـــــى هـــــذا التوجـــــه اقتصـــــا            لتفســـــیر الضـــــغط النفســـــي حیـــــث لـــــم یأخـــــذ   يالفزیولـــــوج بره علـــــى الجان
          ن، فدراســـــة الضــــــغط عنـــــد الحیــــــوا ةبعـــــین االعتبـــــار جوانــــــب أخـــــرى نفســــــیة واجتماعیـــــة ومعرفیـــــة وســــــلوكی

           .(Bugard P.1974. P98)  اإلنســانیة التـــي تكــون أكثـــر تعقیــدا ةتركــز علــى الســـلوك عكــس االســـتجاب
ـــإن  ـــزان الحیـــوي ةنظری ضـــاغط دون أن تراعـــي  لالعضـــویة التـــي تلـــي وجـــود عامـــ ةاهتمـــت باالســـتجاب االت

أن النشـاط الهرمــوني   Monat & Lazarus (1991) مونـات و الزاروسیـرى  العامـل المسـبب ، ولهـذا
.   امـــل ال تعنـــي بالضـــرورة وجـــود عامـــل ضـــاغط فیكفـــي أن یستشـــعر الفـــرد ذلـــك الع ةالفزیولوجیـــ ةواالســـتجاب
أن تـأثیر العوامــل الضـاغطة یعتمــد علــى تتابعهـا ممــا یـؤدي إلــى إضــعاف  Rivolier(1993) ریفــولیيكمـا یــرى 

  ال یمكـن الحكـم فیؤكـد أنـه   Masson (1975)ماسـون  أمـا .P31). (Rivolier J. 1993  دمقاومـة الفـر 
ب اإلدراكیـة والنفسـیة تلعـب دورا هامـا فـي ال نوعیة، فالجوانـ ةاستجاب على استجابة الفرد للعوامل الضاغطة بأنها

 ســیلي لكــن رغـم أن أعمــال .)(Graziani & Swendsen. PP 24, 25 ومقاومتــه للضــغوط تكیـف الفــرد
فـي تطــویر البحــث فـي مجــال الضــغوط النفســیة  ركـزت علــى الجانــب الفزیولـوجي إال أنــه كــان لهـا الــدور الكبیــر

  .ب المتعلقة بهوفتح المجال للباحثین لدراسة مختلف الجوان
  

  ::  المدرسـة السیكوسوماتیةالمدرسـة السیكوسوماتیة  --22--44
  

شــكل اهتمـــام البـــاحثین منــذ حـــوالي القـــرن بدراســة الحیـــاة النفســـیة االنفعالیــة وعالقتهـــا بنشـــأة و تطـــور       
عــن العالقــة       ســعت للــربط بـین الجــانبین النفسـي والجســدي والبحـثاألمــراض منطلقـا لظهــور اتجاهـات  مختلـف

  :   ومن أبرز محطات هذا االتجاه نذكر. لجسمیة والجوانب النفسیة بین االختالالت ا
  

  ::النموذج التحلیلي الكالسیكيالنموذج التحلیلي الكالسیكي  --11--22--44
  

             إن مــن یعــود إلــى تــاریخ علــم الــنفس یالحــظ أن انطالقــة االتجــاه التحلیلــي كانــت مــن خــالل دراســة  
هــذا المفهــوم ألول مــرة          لحیــث أســتعم  » Conversion«  اإلقــالب أو التحویــل ظــاهرة سیكوســوماتیة أال وهــي

وهــذا المفهــوم یعنــي نقــل صــراع نفســي ،  S Freud )1894 -1895( فرویــد دســیجمون مــن خــالل أعمــال
 جســـدیة حركیـــة كمـــا فـــي حالـــة بعـــض أنـــواع الشـــلل واآلالم الموضـــعیة ضومحاولـــة حلـــه عبـــر أعـــرا

)74,75Stora JB.1991.PP( .   
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  : أساسیا للضغط فمیز بینعدة مقاربات للقلق الذي یعتبر عرضا  فرویدقالب اقترح وبعیدا عن مفهوم اإل

  

 القلق أمام خطر واقعيالقلق أمام خطر واقعي    AAnnggooiissssee  ddeevvaanntt  uunn  ddaannggeerr  rrééeell  :: تفجره وضعیة خارجیة تهدد الفرد عاطفیا.  
 القلــق اآللــيالقلــق اآللــي  AAnnggooiissssee  aauuttoommaattiiqquuee::  فهــا الفــرد یــرتبط بإعـادة تنشــیط حالــة المعانــاة البیولوجیـة التــي یعر

  .خالل األشهر األولى من الحیاة
 قلق اإلنذارقلق اإلنذار  ssiiggnnaall  dd''aallaarrmmeeAAnnggooiissssee  :: طالق   آلیات الدفاع یرتبط بالقلق اآللي ویعمل على تحذیر األنا وإ
 قلق اإلخصاءقلق اإلخصاء  AAnnggooiissssee  ddee  ccaassttrraattiioonn:: یعبر عن صراع عصابي داخلي.  

  
  ::  FFllaannddeerrss  DDuunnbbaarr  ((11994433))  &&  FFrraannzz  AAlleexxaannddeerr  ((11995500))نموذج الطب السیكوسوماتينموذج الطب السیكوسوماتي  --22--22--44
  

نمـــاذج للشخصـــیة السیكوســـوماتیة  Dunbar دنبـــار فـــي كتابهـــا حـــول التشـــخیص السیكوســـوماتي قـــدمت   
مرتبطـــة بمختلـــف أنـــواع األمـــراض حیـــث ركـــزت اهتمامهـــا علـــى وصـــف وتحدیـــد الطریقـــة التـــي تتحـــول بهـــا 

فـي الوالیـات المتحـدة  حیـث  اجاحا كبیـر وقد عرفت هذه المقاربة ن. الصراعات المكبوتة إلى تظاهرات جسدیة
ــــارتوصــــلت  ــــى وصــــف شخصــــیة مرضــــى الســــكري والرومــــاتیزم وارتفــــاع الضــــغط  دنب عنــــدما تكــــون .... إل

وفــي هــذا الصــدد یؤكــد البــاحثون   . الصــراع علــى الخالیــا واألنســجة  عاألعــراض ذات منشــأ نفســي ویــؤثر نــو 
تطــور األنــا ومحاوالتهــا مقاومــة الصــراعات الداخلیــة أن المـرض هــو تعبیــر أو نتیجــة رمزیــة لتجــارب متعلقـة ب

أن األمــراض السیكوســـوماتیة قـــد تكـــون ذات منشـــأ خـــارجي وأن بنـــاء الشخصـــیة  Dunbar دنبـــاركمــا تـــرى 
ا في إضعاف عضٍو معینٍ أمام التهدید الداخلي مما یهیئ المجال للتبدین    .یلعب دورً

  

رات النفســـیة ال تختلـــف عــن غیرهـــا مـــن الســـیرورات           فـــإن الســیرو   Alexander أللكســـندر أمــا بالنســـبة  
أن تــأثیر االنفعــال یمكــن أن ینشــط أو یثــبط وظــائف مختلــف األعضــاء  ىالتــي تحــدث فــي الجســم ، فهــو یــر 

، ویكمــــن جــــوهر الصــــراع حســــبه         يویعتمــــد فــــي نظرتــــه هــــذه علــــى مبــــدأ الصــــراع خاصــــة الصــــراع الالواعــــ
المســـتخدمة التـــي تتحـــدد علـــى إثرهـــا مختلـــف أنمـــاط االســـتجابات           عت الـــدفافـــي الالشـــعور إضـــافة إلـــى آلیـــا

ـــد محمـــد( أن لـــبعض الصـــراعات خاصـــیة التـــأثیر      ألكســـندر ویفتـــرض.  )45،46ص ص.1992.النابلســـي أحم
  : على أعضاء معینة ، وحسب هذا النموذج توجد ثالثة عوامل تسهم في تحدید المرض هي 

  قابلیة العضو للعطب.  
 البنیة النفسیة الصراعیة ومیكانیزمات الدفاع  .  
 ظروف الحیاة التي تزید من الشدة االنفعالیة . 
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وحسب هذا االتجاه فإن االستجابات السوماتیة للمثیرات االنفعالیة التي قد تكون عادیة أو باثولوجیة 

  .لفزیولوجیة الخاصة تختلف حسب طبیعة االنفعال المفجر وأن لكل حالة انفعالیة نتائجها ا
  

   ):):):معهد باریسمعهد باریسمعهد باریس( ( ( المقاربة الفرنسیة المقاربة الفرنسیة المقاربة الفرنسیة    ---333---222---444
  

الحركـات الفردیـة الذي قدم فـي سلسـلة كتـب بعنـوان  P Marty  بیار مارتي تأسس هذا المعهد بإشراف   
وتقـوم      . )(Stora JB.1991.P87جسـد  – نفـس مـرة قفـزة نظریـة تجـاوزت الثنائیـة ألول للحیاة والمـوت

: ممیـزا بعوامـل  على اعتبار أن الطفل منذ والدته وحتـى قبلهـا یكـون البسیكوسوماتیكفي  مارتيبیار نظریة 
تتـــیح لـــه ) مناعیـــة(أي مجهـــزا بآلیـــات دفاعیـــة جســـدیة ... وراثیــة ، ظـــروف الحمـــل ، حالـــة األم النفســـیة 

لـه ربـط العالقـة  تـیحمقاومة االلتهابات والفیروسـات والجـراثیم وغیرهـا كمـا یكـون مـزودا بآلیـات دفـاع نفسـیة ت
إلـى عالقـة تتمحـور حـول الشـحن ...) غـذاء ، نظافـة (التي تتعدى عالقـة الرعایـة  الجسـمیة  طفل –أم 

  .بمعنى توطید وتثبیت األنا ما یسمح بتطویر اآللیات الدفاعیة  ةالمستمر للنرجسی
     

ا أن هیمنة إحدى هتین أن اإلنسان یعیش معادلة توازن بین غریزتي الحیاة والموت كم مارتيیرى   
، فإذا كانت هناك هیمنة  الغریزتین على األخرى ما هي إال هیمنة مؤقتة نظرا للعمل المضاد والعكسي بینهما

دائمة لغریزة الحیاة فذلك یعني الصحة والتوازن ، في حین أن هیمنة غریزة الموت  تؤدي إلى اختالل 
  .ر الغرائزي التوازن واعتالل الصحة الجسدیة وهذا من المنظو 

  

  :) 55ص.مرجع سابق.النابلسي( المصطلحات التالیة  مارتيوفي شرحه للتوازن النفسو جسدي یستخدم 
  

 التنظیمالتنظیم " Organisation " :   وفـق على مستوى التوازن بـین الغریـزتین وعلـى مسـتوى الجهـاز النفسـي
       Spitz ع األم التــــي أتــــى بهـــــاالتموقعیــــة الفرویدیــــة األولــــى والثانیــــة والمســـــتوى العالئقــــي مــــالنظریــــات 

أهمیة محطتي ضـحكة الشـهر الثالـث لرؤیـة وجـه األم التـي یعتبرهـا منطلـق التنظـیم  ىحیث أشار إل
 .وقلق الشهر الثامن حیث یصب الطفل عدائیته على األشخاص الغرباء

  

 اخـتالل التنظـیماخـتالل التنظـیم "rganisation ésoD "  :اعـات األنــا هـو سـیطرة غریـزة المـوت ، الصـراع واخـتالل دف
 .النفسیة والجسدیة حسب مبادئ البنیة األساسیة

 

 إعادة التنظیمإعادة التنظیم "rganisationéoR ":  تعتمد على تشجیع سیطرة غریزة الحیاة على الجهاز النفسي. 
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      :::النظریة المعرفیة النظریة المعرفیة النظریة المعرفیة    ---333---444
  

یمكـن الحكـم  تختلـف مـن فـرد آلخـر وبالتـالي ال طانطلقت فكرة هذا التوجـه مـن أن االسـتجابة للضـغو    
االســتجابة  علـى اســتجابات الفــرد بأنهـا اســتجابات بیوكیمیائیــة عصـبیة محضــة ، فــالنموذج المعرفـي یــرى أن

للعوامـــل الضـــاغطة هـــي اســـتجابة معقـــدة ، لكنـــه یعطـــي دورا هامـــا ألفكـــار الفـــرد وخصائصـــه المعرفیـــة  
م فـــي قدرتـــه علـــى مواجهتهـــا ویعتبــر أن الصـــورة التـــي یضـــعها للتغیـــرات البیئیـــة وتوقعاتـــه الخاصـــة تـــتحك

Graziani & Swendsen.Ibid.P32)( .تقــوم علــى ثــالث عملیــات عقلیــةالضــغط حســبه  ةفاســتجاب  :
مكانات) الحادث(تقییم الفرد للموقف    . الشخصیة ثم تقییمه لقدرته على المواجهة والتكیف هوتقییم قدراته وإ

  

  :في هذا المجال وفیما یلي نتعرض بإیجاز لبعض أبرز النظریات المعرفیة
  

   :::نظریة العزو السلبينظریة العزو السلبينظریة العزو السلبي   ---111---333---444
  

سـببي  أن هنـاك عالقـة ارتبـاط Abramson & al (1989)أبرامسـون وآخـرین  تعتبر هذه النظریة حسب  
بـین التفســیرات التــي یعطیهــا اإلنسـان لمواقــف معینــة ودرجــة الضـغوط الناجمــة عنهــا أو تأثیراتهــا الســلبیة 

ن االكتئــاب والقلــق تشــترك فــي خاصــیة فقــدان التــوازن أو الــتحكم وهــي بــذلك تــرى أن الضــغط شـــأنه شــأ
» Sentiment de non contrôle « العـزو علـى أن األحـداث  ةوتشدد نظری. النتائج  ثلكنها تختلف من حی

الضاغطة والتغیرات الحالیة والماضیة التـي تـرتبط بدرجـة مـن العجـز وفقـدان الـتحكم تـدفع الفـرد لتطـویر 
 الفزیولوجیـة هفعالیة تؤثر على تقییمـه للمواقـف المشـابهة التـي یواجههـا ممـا یـؤثر فـي اسـتجاباتالاعتقاد بعدم 

)Ibidem. PP 32,33( .  ألــويوحسـب Alloy (1990)   فـإن هـذه االعتقـادات السـلبیة  تـؤثر علـى األفـراد
  . ر تكیفیةغی الذین یكون لدیهم نمط عزو یجعل من أحداث الحیاة عوامل مساهمة في ظهور استجابات

  

   :::KKKeeellllllyyy   (((111999555555   ---   111999666333)))نظریة البنى الشخصیة لكیلي  نظریة البنى الشخصیة لكیلي  نظریة البنى الشخصیة لكیلي     ---222---333---444
  

ن بها الفرد معاني تجاربه ویكیِّف بها إدراكاته خالل تفاعله مع    تؤكد هذه النظریة أن الطریقة التي یكوَّ
حسـب .  البیئة والتي تتشكل منها شخصیته تلعب دورا هاما في تحدیـد نمـط اسـتجابته للمواقـف الجدیـدة 

أو      یعنـي إعطــاء ترجمــة   " Système de construction "فــإن نظــام البنـاء الشخصــي  Kelly  كیلـي
  ." Différences & similitudes"  صورة لألحداث على أساس التشابه واالختالف
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ت    والفرضــیة األساســیة هنــا هــي أن الفــرد خــالل تعرضــه لمواقــف جدیــدة یعمــل علــى ترجمــة هــذه المتغیــرا

        الحكــم علــى فعالیــة أو عــدم فعالیــة النتــائج مرتبطــا بمــدى تناســقفیــه یكــون ، مــن خــالل نظــام معالجــة 
ـــتالؤم بـــین التصـــورات الذهنیـــة والعـــالم الـــواقعي البنـــى الظرفیـــة مـــع النظـــام            .الشخصـــي أي مـــدى ال

وتقـدیر  در اخـتالفهم فـي ترجمـةلذلك یؤكد هذا الطرح أن األفراد ال یختلفون في مواجهتهم للضغوط ق
  .  ) (Graziani & Swendsen.Ibid. PP36,37الضاغطة  العوامل

  

  ::  BBeecckk  ((11998844))  النمــوذج المعرفي لبـیكالنمــوذج المعرفي لبـیك  --33--33--44
  

أن المثیرات تكون سلبیة ومضرة إذا عولجت وترجمت من طـرف الفـرد بأنهـا  A T Beck بیك یقترح    
ــمهــددة  وهــي تلــك البنــى  "Les schémas" المخططــات ة عبــر مــا أســماهممــا یدفعــه إلــى اتخــاذ ســلوكات معین

فإنـــه فــي الحــاالت العادیـــة  بیــكحســب . الخبــرات والمثیـــرات  الوظیفیــة المجــردة التــي تعمـــل علــى معالجــة
مما یجعل من هذه التصورات میكانیزمات لتحقیق االسـتقرار  االنفعالي -السلوكي -النفسيیتكامل النشاط 

  "Inadaptation" التكیــف نعـ المخططــات المعرفیـةوبالمقابـل هنـاك ظــروف تعجـز فیهـا  ،االنفعـالي والسـلوكي 
عندما یستشعر الفرد تهدیدا الستقراره الداخلي مما یزید من نشاط هذه المخططات وقد یصل األمـر إلـى 

 ویؤكـد. )PP38-42.Ibidem( بذلك حاالت القلق والمعاناة وآثار معرفیـة وفزیولوجیـةمرحلة التثبیط وتظهر 
جملــة المخططــات المتــوفرة   حــول نتیجــة تفاعــل  للحــدث الضــاغط هــيالنهائیــة  أن الترجمــة Beck بیــك

  .لیة والتعدیل السلوكي المطلوبنوع االستجابة االنفعا الموقف مع خصائص الموقف فیحدث بذلك
 

  ::نقد االتجاه المعرفينقد االتجاه المعرفي  --44--33--44
  

 نظــر جدیـدة تســمح بتفسـیر الفــروق ه أضـاف وجهـةبعـد اسـتعراض هــذه اآلراء یمكـن القــول أن هـذا االتجــا  
)  والمعرفیــة الفزیولوجیــة( التوفیــق بــین مســتویات االســتجابةاســتجابات الضــغط بــین األفــراد حیــث حــاول فــي 

، لكــن بالمقابــل یؤخــذ علــى هــذا االتجــاه أنــه أهمــل     )اســتجابة -مثیــر( كمــا أنــه ابتعــد عــن الفكــرة المبســطة
ثـم أن وجهـة النظـر هـذه     . كـون مـن الصـعب علـى غالبیـة النـاس التوافـق معهـاتأثیر أحداث الحیاة التي ی

ومــــع تزایــــد اهتمــــام البــــاحثین بدراســــة اإلدراك ودوره      . ال تســــمح تحدیــــدا بالكشــــف عــــن مصــــدر الضــــغط 
فــي حــدوث الضــغوط ظهــرت بعــض االتجاهــات الحدیثــة التــي حاولــت البحــث فــي تفاعــل الفــرد والمحــیط 

  :ظهور استجابة الضغط ومن هذه التوجهات نذكركعامل أساسي في 
  
  

                                                                                                                      



50  

  
  ::وجهة النظر النفس اجتماعیة وجهة النظر النفس اجتماعیة   --44--44
    

       التكیــف والمعنــى هنــا هــو ألي مــدى یمكــن للفــرد التكیــف عركــز هــذا االتجــاه اهتمامــه فــي موضــو    
جتماعیـة  تحـدد أن هناك عتبة نفسیة ا  Leviلـیفيمع المتغیرات البیئیة الداخلیة والخارجیة ، حیث یرى 

وقــوع الضــغوط أي أن العامــل الضــاغط هــو ذلــك الفــرق بــین مــا تتطلبــه حیــاة اإلنســـان مــن جهــة وقدراتــه 
حالــة  مــن  أخــرى كــأن یكــون مــا یتطلبــه المحــیط یتجــاوز طاقــات الفــرد ممــا یتســبب فــيالحقیقیــة مــن جهــة 

كما .    الذي یسبب اإلحباط والیأس أو أن یكون ما تقدمه البیئة أقل من مستوى الطموح األمر  زالعج
هـو     لیفـيقد ینتج ذلك عندما تكون أفكار الفرد ورغباتـه صـعبة التحقیـق فـي الواقـع ، فالواجـب حسـب 

  .)Selye H. PP 26,27(تعدیل طموح الفرد لیتناسب مع طبیعة الواقع الخارجي 
   

لنفســــي االجتمــــاعي          تُعتبــــر نظریــــة الضــــغط وحــــوادث الحیــــاة إحــــدى أهــــم النظریــــات ضــــمن التوجــــه ا   
  R Raheریتشــارد راي و   Th Holmesتومــاس هــولمز فــي دراســة الضــغوط ، حیــث اهــتم كــل مــن 

بمهمــة تحدیــد تــأثیر التغیــرات اإلیجابیــة والســلبیة علــى صــحة الفــرد وباالعتمــاد علــى نتــائج بحــوث ســابقة 
ــاس أحــداصــمما  A Meyerأدولــف مــایر وخاصــة بحــوث  ــا ثمقی )           يالتوافــق االجتمــاعمقیــاس ( ةالحی

حول مواقف سارة وأخرى مكدرة ردود الفعل علیهـا ال تخلـو  مـن  ) 2ملحق رقم ( سؤاال  43الذي یحوي 
أن       Holmes & Rahe )1975( هـولمز ورايفالفرضـیة األساسـیة عنـد  ، )82ص.عسـكر(الضـغوط 

ویقسـم   فالتكیـ تجعـل الفـرد معرضـا ألمـراضالمؤثرات النفسیة واالجتماعیة المسجلة خـالل أسـابیع وشـهور 
وفـي هـذه مثیرات مألوفة یستجیب لها الفرد بصـورة آلیـة      : إلى صنفین  ةالمثیرات الضاغط نالباحثا

إلـى اخـتالل تـؤدي  الحالة ال تحدث مشاكل للتكیف أما القسم الثاني فیمثل تلك المثیرات غیـر المألوفـة التـي
لـذلك فـإن           ةط وهو ما یظهر فـي شـكل تغیـرات وآثـار فزیولوجیـوبالتالي ارتفاع الضغ فالتكی

  . یؤدي إلى اضطرابات تمس الصحة الجسمیة للفرد  ةالحیا ثتراكم أحدا
  

  :فقد میَّز العالمان ثالثة أنواع ةالحیا ثأما بالنسبة لتصنیف أحدا   
  

 أو العائلیة تتمیز باالستمراریة كاألعباء المهنیة : األحداث الحادة والمزمنة...  
  كفقدان شخص عزیز، تغییر غیر متوقع على الصعید المهني ، حادث مادي  :األحداث المفاجئة...  
 كالزواج أو الطالق : األحداث المرحلیة...  
  
  

  

  

                                                                                                                      



51  

  
  ::نقد نظریة أحداث الحیاة نقد نظریة أحداث الحیاة   --11--44--  44

  

غط ینــــتج عــــن تــــراكم           الضــــ نركــــز هــــذا االتجــــاه علــــى تــــأثیر التغیــــرات المفروضــــة علــــى الفــــرد باعتبــــار أ   
ــــ ةأحــــداث الحیــــا ــــى التكی وشــــدتها            ثتكــــون خاضــــعة لتــــأثیر تكــــرار األحــــدا ف، وبالتــــالي فــــإن قــــدرة الفــــرد عل

مكاناتـــه التـــي تـــؤثر فـــي إدراكـــه وتفســـیره لألحـــدا ـــ ثولـــیس لطاقـــات الفـــرد وإ .        أو ســـلبیة  ةســـواء كانـــت إیجابی
لبعض المصادر والمثیرات باعتبارها بسیطة والتـي قـد تلعـب دورا   فـي  اهكما یعاب على هذه النظریة تجاهل

  .الضغط إذا ما كان تقییم الفرد مضخما لها  تظهور استجابا
  

  ::TThhééoorriiee  ttrraannssaaccttiioonnnneellllee    النظریــة التفاعلیةالنظریــة التفاعلیة  --55--44
  

ن تفســـر وســعى إلـــى جمـــع كـــل العوامــل التـــي یمكـــن أ) نتیجـــة -ســـبب(العالقـــة  زتجــاو  هحــاول هـــذا االتجـــا  
   :ومن أبرز رواد هذا االتجاه نذكر . االختالفات في التعامل مع الضغوط في نظرة تكاملیة 

  

  ::  MMooddèèllee  ddee  LLaazzaarruuss  &&  FFoollkkmmaannنموذج الزاروس وفولكمان نموذج الزاروس وفولكمان   --11--55--44
  

ـوِّر هـذا النمـوذ   Lazarus , Averillet & Opton )1974(الزاروس وأفیریـل وأبتـون  :عبـر أعمـال جُط

 Lazarus Folkman)1980(الزاروس وكانـار وفولكمـان ،  Lazarus & Launier) 1978(الزاروس ولـوني 

&Canar  ، الزاروس وفولكمـان Lazarus & Folkman (1984) .  علـى اعتبـار ویرتكـز هـذا النمـوذج
بأنهـــا        تنـــتج اســـتجابات ضـــغط فقـــط إذا قیمـــت مـــن الفـــرد ةأن العوامـــل الضـــاغطة الفیزیقیـــة والنفســـی

أحــدها دون  خطیـرة ، فالضـغط نتــاج تفاعـل بـین اإلنســان وبیئتـه وال یمكـن أن یختــزل فـي تـأثیرمهـددة أو 
یكـون الموقـف ضـاغطا عنـدما  الزاروسوحسـب  . )(Graziani & Swendsen.Ibid.PP47, 48اآلخـر 

ة یكون تقییم الفرد للمطالب الناتجة عن تفاعله مع المحیط بأنها تهدد استقراره وتعارض خصائصه الذاتی
 لســیلي ونمــوذج التكیــف حــول االتــزان الحیــوي Cannon (1932) كــانون وبـذلك فهــو یتفــق مــع نمــوذج

Selye (1956). ظـاهرة تـنجم عـن عملیـة یتفاعـل  وما یكـن استخالصـه مـن هـذه النظریـة هـو أن الضـغط
  : فیها الفرد مع بیئته عبر خاصیتین هامتین 

  

  .روابط متغیرة أي أن العالقة بینهما عالقة دینامیة) لبیئةالفرد و ا(الروابط بین هذین المكونین  ::أوالً أوالً 
ا اثانیً   . هذه العالقة هي أیضا ثنائیة االتجاه أي أن كال منهما یؤثر ویتأثر باآلخر  ::ثانیً

 ةالفــرد للعوامــل الضــاغطة تعتمــد علــى تقیــیم للموقــف یشــمل عــدة عوامــل شخصــیة وعوامــل خارجیــ ةفاســتجاب
     .)100ص.2001.عثمان فاروق السید( متصلة بالموقف نفسهخاصة بالبیئة االجتماعیة وأخرى 

  
  

  

  

                                                                                                                      



52  

    

     
  :ویتم تقییم الفرد حسب هذا النموذج عبر مستویین 

  

 التقیــــیم األولــــيالتقیــــیم األولــــيالتقیــــیم األولــــي   """   EEEvvvaaallluuuaaattt iiiooonnn   ppprrriiimmmaaaiiirrreee   """ : تحــــدد المعطیــــات األولیــــة        ثیكـــون تلقائیــــا وســــریعا حیـــ
  .إن كان الموقف یشكل تهدیدا أو خطرا أو تحِد◌ٍ 

 یـیم الثـانويیـیم الثـانويیـیم الثـانويالتقالتقالتق    " " "EEEvvvaaallluuuaaattt iiiooonnn   ssseeecccooonnndddaaaiiirrreee   """ :  وقدراتـه ویوجـه الطاقـات الالزمـة  هیقـیم الفـرد إمكانیاتـ
 ).المواجهة( الوضعیة الضاغطة ةلمواجه

  

التــــــي تصــــــاحب بــــــدورها              أحاســــــیس و هــــــذان التقییمــــــان یتمــــــان بســــــرعة كبیــــــرة ویولــــــدان انفعــــــاالت و   
      (Piquemal-Vieu L .2001. P86) .  مترابطــة ةسلســـل فـــي إطــار وتــؤثر علــى التقـــدیر المعرفــي

التـي على مجموع العملیـات والجهـود المعرفیـة والسـلوكیة  )Coping(مصطلح المواجهة  الزاروس ویطلق
  قدراته  یستعملها الفرد للتخفیف أو التحكم أو السیطرة على المطالب الداخلیة والخارجیة التي تتجاوز

  .تطرق لهذه االستراتیجیات وتقسیماتها بالتفصیلوفي الفصل الموالي سن
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                  

    

، صورة الذات  الصحة ، الحالة االنفعالیة ، مهارات االتصال
  الشخصیة ، نمط تقدیر الذات ، الخبرة ، األهداف

   الموقف مطالب -
  التكرار -
  التهدید -
  

  السند االجتماعي -
  ضغوط الدور  -
  األمن  -
  العالقات  -
  

  

  

 LLaazzaarruuss  &&  FFoollkkmmaann  ((11998844))  عوامل التقییم حسب الزاروس وفولكمانعوامل التقییم حسب الزاروس وفولكمان: 2كلش
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  BBrruucchhoonn  ,,  SScchhwweeiittzzeerr  &&  DDeennttzzeerrدنتزردنتزرنموذج علم نفس الصحة لبروخون وشوایزر و نموذج علم نفس الصحة لبروخون وشوایزر و   --22--55--44
    
لمعرفیـة امحـددات تتـداخل حـین یسـتخدم الفـرد اسـتراتیجیاته حاول هـذا النمـوذج األخـذ بعـین االعتبـار عـدة  

وجهـات  عدةبذلك یسعى لتقریب وجمع  واإلدراكیة واالنفعالیة والسلوكیة لمواجهة األحداث الضاغطة ، وهو
فهــذا االتجــاه یعتبــر أن التفاعــل بــین العوامــل الضــاغطة والصــحة . للوصــول إلــى بنــاٍء متعــدد األنســاق  نظــر

یة یخضــع لمجموعــة خصــائص  ة  -نفس ة -اجتماعی تكــون  Caractéristiques Biopsychosociaux بیولوجی
 بمثابـة جملــة الســوابق الشخصـیة والموقفیــة التــي توجـه الفــرد خــالل مواجهتـه الموقــف الجدیــد وبالتــالي

  .  یكون التفاعل بینهما
  

  : :   مصـادر الضغط النفسيمصـادر الضغط النفسي  --55
  

أجمعـــت مختلـــف الدراســـات والنظریـــات التـــي تناولـــت موضـــوع الضـــغط علـــى وجـــود تـــداخل كبیـــر         
ثیر العوامل الضـاغطة علـى األفـراد ، فهـذا األخیـر فـي تفاعـل دائـم مـع بیئتـه بمختلـف جوانبهـا     في تأ

الحیاة العائلیـة والعالقـات االجتماعیـة والظـروف االقتصـادیة والمالیـة واألوضـاع السیاسـیة للمجتمـع ( 
علـى اإلنسـان     وهـذه المصـادر تـؤثر مجتمعـة أو متفرقـة...) إضافة إلى الحیاة العملیة أو الدراسیة

وبدرجات متفاوتة من المسؤولیات الحیاتیة الیومیة إلى األحداث والتغیرات الكبرى فـي الحیـاة ببعـدیها 
  ) . http://fr.wikipedia.org/wiki/stress  (اإلیجابي والسلبي

  

         الدراسات تصنیفات متنوعـة لمصـادر الضـغوط فمنهـا مـا اهـتموفي هذا اإلطار قدمت الكثیر من    
تومــاس هــولمز مــا قدمــه الباحثــان  بأحــداث الحیــاة وتأثیراتهــا النفســیة علــى حیــاة الفــرد وتكیفــه علــى غــرار

لقائمــة باألحــداث الحیاتیــة الكبــرى       ابإعــدادهم Th Holmes & R Rahe )1975(راي  دوریتشــار 
لضـــغط بترتیـــب تنـــازلي علـــى حســـب شـــدتها ، لكـــن تلـــك األحـــداث الضـــاغطة       التـــي تشـــكل مصـــدرا ل

والمعنـى  ال تعتمد في تأثیرها على الشدة فقط بـل تلعـب الطبیعـة التراكمیـة وكـذا الخصـائص الفردیـة 
دراكـهیعطیه الفرد  الذي لـذلك فـإن هـذه .  )71ص. مرجع سـابق.عسكر علي( دورا أساسیا في تقییم الموقف وإ

قــد تنبــع مــن المراهـق ذاتــه أو مــن محیطــه و بالتــالي فمصـادر الضــغوط النفســیة عنــد األفــراد  العوامـل
تتنوع وتتعدد باختالف البیئات التي یعیشون فیها والمواقف التي یتعرضون عموما والمراهقین خصوصا 

  .ألهمها يلها والتي تأتي على عدة مستویات نتطرق فیما یل
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  ::مستویین االجتماعي واالقتصاديمستویین االجتماعي واالقتصاديالتغیرات على الالتغیرات على ال  --11--55
  

           تســبب عــدة أمــراض عقلیــة و سیكوســوماتیة طتعتبــر الحركیــة الجغرافیــة والهجــرات كعوامــل ضــغ   
 أن الفئـــات الســـكانیة المهـــاجرة أو المغتربـــة تكـــون أكثـــر عرضـــة تحیـــث أكـــدت الكثیـــر مـــن الدراســـا

والضــغوط  القتصــادیة فــي المجتمــع الجدیــدلالضــطرابات النفســیة نظــرا لالخــتالف الثقــافي والظــروف ا
كما أن التغیـرات االجتماعیـة تـنجم أیضـا عـن التطـور الصـناعي  .  الممارسة على هذه الفئات قصد أقلمتها

حبـاط عنـد األفـراد  .  أو التغیرات االقتصادیة السریعة فیترجم تأثیر هـذه التغیـرات فـي شـكل هشاشـة وإ
 اد معـدل االضـطرابات العقلیـة و مـرض السـكري واألزمـات القلبیـةو یؤكد الكثیـر مـن البـاحثین علـى ازدیـ

 الداخلیــة األحــداث االجتماعیــة والسیاســیة علــى غــرار الصــراعاتوارتفــاع ضــغط الــدم المصــاحبة لعــدد مــن 
علـــى المســـتوى المحلـــي  ثو تشـــیر دراســـات أخـــرى أنـــه بـــالتوازي مـــع ذلـــك تطـــرح األحـــدا. والحـــروب األهلیـــة 

وفــي هــذا  . )Stora.Ibid.PP25-27(  لألفــراد ةى الحالــة الصــحیة الجســمیة والنفســیوالعــائلي انعكاســات علــ
مرجـع .عسـكر(المعاصـرة  تفـي المجتمعـا        اإلطار یشیر الباحثون الغربیون إلى أربعة مصادر لإلحبـاط

  : )78-76ص ص.سابق
  

 خصـي للحیـز الخـاص بـه الحـي أو اإلدراك الش نالمتـوفرة للكـائ یقصـد بهـا المسـاحة:  الكثافة السكانیةالكثافة السكانیةالكثافة السكانیة
أثنـاء وجــوده بــین اآلخـرین ، فالكثافــة الســكانیة العالیــة یمكـن أن تــؤدي إلــى إشــاعة جـٍو مــن عــدم األمــان           

     نســبیا وازدیــاد المنافســة وهـو مــا مــن شــأنه أن یزیــد مــن القلــق ةوغیـاب العالقــات االجتماعیــة الحمیمــ
 .حول التوقعات الحیاتیة 

  

 ـــز العنصـــري یعنـــي أي تصـــرف ســـلبي تجـــاه االعتقـــاد اآلخـــرین علـــى أســـاس الـــدیني ، الجـــنس :  التمیی
 الخ...األصل العرقي ، الوضع االجتماعي ، اللون

  

 یمكـن أن تكـون مصـدرا لإلحبـاط الرتباطهـا باألساسـیات الحیویـة   : االقتصـادیة - العوامـل االجتماعیـة
 .الخ ...ادي ، إرتفاع الضرائبونذكر من هذه العوامل البطالة ، التضخم ، الركود االقتص

  

 تشـــیر إلـــى الـــروتین والعالقـــات غیـــر الشخصـــیة وهـــي مـــن األســـباب التـــي تـــؤدي:  البیروقراطیـــة       
 .إلى انخفاض الدافعیة والرضا الوظیفي 

  

ا لكـون الخلیـة األسـریة أول مـن یتـأثر بالصـدمات الناتجـة عـن التغیـرات االجتماعیـة فـإن هـذا التـأثیر     ونظرً
ا تجـاه  یلقي ه على األسـالیب التربویـة الممارسـة داخـل األسـرة وبالتـالي قـد تلعـب هـذه األخیـرة دورا سـلبیً بضالل

  .أفرادها وتسهم بذلك في زیادة الضغوط وهو ما سنستعرضه فیما یلي 
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  :الضغوط على المستوى األسري -5-2
  

االنعــــزال        هالمراهــــق بحیـــث ال یمكنـــ تشـــكل التركیبـــة األســــریة بعواملهـــا التربویـــة ضــــغطا شـــدیدا علـــى   
عــن محیطــه األســري وعــن تنشــئته ، فمعظــم األســر التــي یحكمهــا ســلوك تربــوي مــتعلم ینــتج عنــه التــزام    

ال اختــل نظــام األســرة وتفتــت نظــام الضــبط فــي حالــة اخــتالل ســلوك األب أو األم  الدراســات  لــذلك نبهــت. وإ
)         الــخ ...العالئقیــة أو اإلقتصــادیة أو الثقافیــة(  شــاكل األســریةالتــي تناولــت الضــغط النفســي إلــى أثــر الم

 لمــا لهــا مــن تــأثیر علــى الجهــاز النفســي للمراهــق وتكیفــه خــالل هــذه المرحلــة والمراحــل الالحقــة لحیاتــه
).feedo.net/Racingchildren/Adolescenceproblems.htmhttp://www (  .اإلطـــــــار  فـــــــي هـــــــذا و

ینطــوي  خـالل المراهقـة بمـا یشـبه بوتقـة االنصـهار ممـاأن األنـا األعلــى تمـر   A. Freudأنـا فرویـد تؤكـد 
الــذي یشــعر بــه المراهــق    ضنــوع مــن التهدیــد للتكیــف الســابق الــذي تعــود علیـه األنــا ، ویمثــل التنــاق علـى

یعززهــا    قویــة فــي االســتقاللتجــاه خاصــیة االعتمــاد مصــدرا إضــافیا لتــوتره بحیــث تتضــارب لدیــه رغبــة 
نشاط نرجسي مع حاجاته الداخلیـة لالعتمـاد ، وبالتـالي تلعـب األسـالیب التربویـة الممارسـة داخـل األسـرة 

كمــا أن دراســات            .أثــرا كبیــرا فــي تحدیــد مــدى قــدرة المــراهقین علــى التكیــف مــع هــذه الضــغوط 
بــین عــالمي المراهقــة        هقــون إلــى وجــود فجــوةأخــرى أرجعــت أســباب ســوء التكیــف الــذي یعانیــه المرا

  . والرشد 
الـذي یحـدث اآلن فـي بعـض المجتمعـات  التغیـر االجتمـاعي السـریعأن  Coleman(1961) كولمن ویـرى 

أدى إلـــى إیجـــاد فجـــوة دائمـــة االتســـاع بـــین عـــالم المـــراهقین وعـــالم الراشـــدین وبالتـــالي فـــإن اآلبـــاء حســـبه             
فـــي الوقـــت الحاضـــر عـــن الوظـــائف المنوطـــة بهـــم بخصـــوص تعلـــیم أوالدهـــم وتـــدریبهم  یتخلـــون بـــاطراد

ضــــافة إلــــى مــــا ســــبق فــــإن هنــــاك عوامــــل أخــــرى و  . ) 76ص.1989.مرجــــع ســــابق.قشــــقوش ( وتنشــــئتهم            إ
غط قد تسهم بشكل من األشكال في تهدید توازن المراهق النفسي وتزید من حدة الض داخل تركیبة األسرة

  : )1989(الجمعیة األمریكیة للطب العقلي  وهي كما أوردتهالدیه  النفسي
  

  تغییر مفاجئ في العائلة كوفاة أحد الوالدین أو اإلخوة أو میالد طفل جدید.  
  الخ... أو إعاقة أو سجن أو إدمان  )عقلي أو جسمي(مرض مزمن ألحد الوالدین  
  طالق الوالدین أو عدم تفاهم أو عالقة صراعیة. 

 تربویة قاسیة أو ال مباالة من قبل الوالدین  أسالیب.  
  حاالت التبني أو الحضانة. 

  سوء الوضعیة االقتصادیة أو المالیة للعائلة أو ضیق السكن أو السكن في حي شعبي مكتظ.  
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  ::الضغوط على المستوى الدراسي والعالئقي الضغوط على المستوى الدراسي والعالئقي   --33--55
  
ومواقـــف جدیـــدة تســـتدعي مـــن المراهــــق   یعتبـــر المجـــال الدراســـي بمـــا یتضـــمنه مـــن عالقـــات وخبـــرات   

الوقـت  أحـد المجـاالت المهمـة عنـد الحـدیث عـن الضـغوط لـدى المـراهقین ، ذلـك أن البحث عن تكیفه یعتبر
طبیعــة  الــذي یقضــیه المراهقــون داخــل أســوار المؤسســات الدراســیة وأنمــاط العالقــات التــي تنشــأ داخلهــا وكــذا

ا كلهــا عوامــل تلعــب دورا فــي نشــأة الضــغوط النفســیة  المطالــب الدراســیة ومــدى تكیــف المراهــق معهــ
 نـوع ایجـابي مقبـول یسـمح بتنشـیط الفـرد: غیر أنه من الواجـب هنـا التـذكیر بـأن للضـغط النفسـي نـوعین 

        طاقاتــه والنــوع الثــاني هــو الضــغط الســلبي الــذي یعرقــل طاقــات التكیــفوزیــادة دافعیتــه لإلنجــاز وتحفیــز 
ففــي بعــض الحــاالت         .  )13ص. مرجــع ســابق.لوكیــا ( یكــون مجهــول المصــدرلــدى الفــرد خاصــة عنــدما 

    ...یكــون الضــغط مفیــدا ومقبــوال كحالــة التقــدم المتحــان أو إنجــاز واجــب مــا أو دخــول منافســة ریاضــیة 
 الموقــف أو اعتبــار مواقــف معینــة علــى أنهــا مهــددة لــذات الفــرد للكــن اســتمرار الضــغط والتــوتر بعــد زوا

  :ومن هذه العوامل نذكر .  )P41.Bensabat & al .1980(شكلة یطرح م
       

 الدراسیة وما یصاحبها من تغییر على مستوى العالقات االجتماعیة  ةتغییر المؤسس.  
  صعوبات تواجه المراهق خالل مشواره الدراسي لتحقیق أهدافه واستغالل طاقاته الفكریة. 

  بجماعـــــة الرفـــــاق التـــــي تكـــــون ذات أهمیـــــة بالغـــــة            مـــــن خـــــالل عالقـــــة المراهـــــق : ضـــــغوط األقـــــران
 .في هذه المرحلة ، حیث تترك عوامل مثل التقبل والرفض آثارا على المراهق 

  

تــأثیرا لــدى األفــراد  أن االضــطهاد النفســي هــو أشــد مصــادر الضــغط النفســي Carbarianoكارباریــانو ویــرى 
للـذات الرفض والتقیـیم السـلبي ممـا یـؤدي إلـى تقیـیم سـلبي : يألنه یتضمن أمورا سلبیة على الحیاة النفسیة ه

 التجاهــل ، التعجیــز الــذي یحــدث عبــر مطالــب غیــر ثابتــة أو صــعوبة اإلنجــاز ، العــزل الــذي یعنــي منــع
من االتصال باآلخرین وكـذلك اإلفسـاد ویحـدث عنـد اشـتراك الفـرد فـي أعمـال غیـر اجتماعیـة تسـبب لـه  الفرد

  .)16ص. مرجع سابق.لوكیا (إرهاقا نفسیا 
  
  ::العوامل النفسیة االنفعالیة العوامل النفسیة االنفعالیة   --44--55
  
كما سبق اإلشارة إلیـه فـإن الضـغط النفسـي ینشـأ عنـدما یـدرك الفـرد أحـداثا ومواقـف معینـة علـى أنهـا مهـددة  

ممـا یجعـل مـن الخصـائص الداخلیـة المتعلقـة بـالمراهق إحـدى العوامـل المهمـة فـي تحدیـد اسـتجابته للضـغوط  
  أن الضغط  ینشأ عموما نتیجة أحداث الوكی ، ویذكر هدید لتكیفه واقعیا كان أو متخیاللما تشكله من ت
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تتضمن إعاقة واقعیة أو متخیلة لحاجات الفرد وأهدافه ، وتأخذ هذه اإلعاقة أشكاال منها اإلحباط النـاتج 

النفسـي  شـأ الضـغطكمـا ین ، والصـراع الـذي یعـود إلـى وجـود حاجـات متضـاربةعن إعاقة إشـباع حاجـة مـا 
مرجـع .لوكیـا( عن الشعور بالتهدید الناجم عن توقع العجز والفشل في التعامل مع موقف ما في المستقبل

أنــــه خـــــالل مرحلـــــة المراهقـــــة تبــــرز مجموعـــــة مطالـــــب مرتبطـــــة  )1956(هافجهرســـــت ویــــرى. )16ص ســـــابق
وكــــذا ) وجنســــیة غیــــرات جســـمیةبمــــا فیهـــا مــــن ت(تقبــــل الـــذات كوالجوانـــب االنفعالیــــة بالعالقـــات االجتماعیــــة 

دراك الــــدور االجتمــــاعي ومتطلباتــــه ، وهــــذه المطالــــب تطــــرح بــــدورها مجموعــــة مــــن  االســــتقالل االنفعــــالي وإ
  :ومنها  يتوازن  المراهق االنفعال في الصراعات تؤثر

  

  الصراع بین الحاجة للتقبل االجتماعي من جهة والحاجة لتأكید الذات.  
 لد على الوالدین وبین الحاجة للتحرر واالستقالالصراع بین الحاجة لالعتما .  
  الصراع بین الدوافع الجنسیة وبین التعالیم والتقالید االجتماعیة.  
  الصراع بین المبادئ والقیم التي تعلمها المراهق ونشأ علیها وبین الممارسات االجتماعیة.  
  الصراع الناجم عن الحاجة لتحقیق الذات وتحقیق المستقبل.  

  
  ::مصادر أخرى للضغط النفسي مصادر أخرى للضغط النفسي   --55--55
  

  إضافة إلى ما سبق اإلشارة إلیه فقد أضافت الدراسات الحدیثة عدة عوامل أخرى مسببة للضغوط   
                                                     :(Lôo P & al. 2003. PP71-95) نذكر منها

   

 باألمراض أو اإلعاقات المختلفة         عوامل مرتبطة بالحالة الصحیة للفرد مثل اإلصابة
  .الخ ... أو التعرض لعمل جراحي ما أو حاالت الحمل والوالدة 

 عوامل مرتبطة بالبیئة المادیة  
  التي یعیش فیها الفرد كالحرارة والضوضاء والجوانب المناخیة المختلفة وكذا الطبیعة العمرانیة

 ...ونمط المعیشة 

 یة واجتماعیة خاصة كمعایشة نشاطات إرهابیة أو التعرض عوامل مرتبطة بوضعیات نفس
  ...العتداء  أو المعاناة من البطالة ، التقاعد 

   الضـــغوط فـــي میـــادین معینـــة كالضـــغوط الریاضـــیة أو الضـــغوط المرتبطـــة باإلبـــداع فـــي كافـــة
  .المجاالت
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  ::الشخصیة والضغط النفسيالشخصیة والضغط النفسي  --66
  

 لكن  واستقراره لإلنسان وهو ما یستدعي منه البحث عن تكیفه تعتبر الضغوط كعوامل مهددة بالنسبة   
أو لمـاذا     السؤال الذي یطـرح نفسـه هـو لمـاذا تـؤثر بعـض التغیـرات أو المواقـف علـى أفـراد دون آخـرین

فــي تحدیــد كبیــرا  تلعــب دورا لهــذا فــإن الفــروق الفردیــة هنــا .للضــغط  ةاألفــراد للعوامــل المســببیختلــف إدراك 
الفــرد  حیــث تُجمــع الدراســات الحدیثــة علــى اعتبــار شخصــیة حــداث الضــاغطة واســتجابتنا لهــاإدراكنــا لأل

اإلطـار  عامال وسیطا في العالقة بین ضغوط الحیاة ونتائجها على الصـحة النفسـیة والجسـدیة  وفـي هـذا
مرجـع .عسـكر( مجموعة أنماط تسهم سلبا أو إیجابا في الضغوط الواقعة على الفرد منهـا علي عسكر یذكر
  : )170-155ص ص.سابق

  

یة  --11--66 البة النفس یةالص البة النفس تشــیر إلــى الفــرد الــذي یملــك مجموعــة مــن الســمات تســاعده فــي توقــع األزمــات    ::  الص
  :والتغلب علیها حیث أكدت الدراسات وجود ثالث سمات ممیزة لمن یتمتعون بالصالبة النفسیة هي 

  

 ب شـعور االغتـراب أثنـاء تأدیـة المهـام درجة عالیة من االلتزام واعتقاد قوي بمـا یقومـون بـه مـع غیـا
  .المطلوبة منهم 

  درجة عالیة من التحدي للقیام بمهامهم. 

                  درجــــــة عالیــــــة مـــــــن الــــــتحكم فـــــــي أمــــــورهم الحیاتیــــــة مـــــــع إدراك شخصــــــي لقـــــــدرتهم علــــــى الـــــــتحكم
  .في مسرات ومضرات الحیاة 

  .ودافعا لإلنجاز ةفتجعل منه مصدر إثار  بالتالي تلعب الصالبة النفسیة دورا في تخفیف آثار الضغط
  

ة  --22--66 ة الذاتی ةالكفای ة الذاتی  نعنــي بهــا إدراك الفــرد لقدرتــه وفعالیتــه فــي مواجهــة أحــداث الحیــاة ، حیــث یؤكــد   :::   الكفای
بــأن الكفــاءة الشخصــیة ال تقتصــر علــى امــتالك الفــرد مهــارات ســلوكیة متنوعــة    A Bandouraبانــدورا 

وتؤكـــد الدراســات أن األفـــراد ذوي الـــدرجات . بالكفایــة الذاتیـــة  بــل إلـــى جانــب ذلـــك علـــى الثقــة واالعتقـــاد
العالیـــة مـــن الكفایـــة الذاتیـــة یواجهـــون المواقــــف الضـــاغطة بدرجـــة منخفضـــة مـــن االســـتثارة الفزیولوجیــــة 

  :، وفیما یلي بعض العناصر التي تتضمنها الكفایة الذاتیة  )مستوى أقل من األدرینالین في الدم(
  

 ودرجة المرونة البدنیة  درجة القوة البدنیة. 

 مدى قدرة الفرد في األنشطة الریاضیة واألنشطة االجتماعیة. 

 مدى ثقة الفرد بنفسه في تفاعله مع اآلخرین ودرجة التوكیدیة أو الحزم في مختلف.  
 مدى قدرته على التعامل مع المواقف الجدیدة. 
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ج السـلبیة واإلیجابیـة الناتجـة عـن اإلسـتجابات السـلوكیة ترتكز هذه السمة على االعتقاد بالنتائ   ::التفاؤلالتفاؤل  --33--66

أن األفـراد  الـذین  Carver & Sheier  كارفر وشایر ویبـین. والبیئیة  للفرد والتي تتأثر بالعوامل الشخصیة
النزعــة بأصـحاب  الضـاغطة مقارنـة یتسـمون بالنزعـة التفاؤلیـة غالبـا مــا یمتلكـون وسـائل للتعامـل مـع المواقــف

ن اتجاهــا إیجابیــا التشــاؤمیة ــرون أعراضـــا بدنیــة ونفســیة ســـلبیة أقــل ، فــالفرد الــذي یكـــوِّ لمختلـــف  كمــاَ یخبَ
  . العوامل البیئیة غالبا ما یمتلك درجة تفاؤل عالیة فیما یتعلق بمردوده النفسي والمادي 

  :)159،160ص ص. مرجع سابق.عسكر(وتتضمن االختبارات التي تقیس درجة التفاؤل عدة مكونات منها 
  

  التوقعات الشخصیة في وقت األزمات. 

 درجة القدرة على االسترخاء في حالة الشعور باإلرهاق. 

 درجة اإلدراك الشخصي للتحكم في األمور الحیاتیة. 

 مدى التفاؤل بالنسبة للمستقبل. 

   أهمیة االندماج في محیط العمل. 

 درجة التمتع بالعالقات الشخصیة. 

 درجة الیأس في مواجهة المشكالت درجة التحكم في االنفعاالت و 

 مدى االعتقاد الشخصي بتحقیق أهداف ایجابیة في الحیاة. 
 

عــن  التــي یحملهــا الفــرد) األفكــار والمشــاعر(یــدل هــذا المفهــوم علــى الصــورة الكلیــة  :::   مفهــوم الــذاتمفهــوم الــذاتمفهــوم الــذات   ---444---666
عـن ذاتـه    ورتهصنفسه وهذه الصورة تتكون من خالل تفاعله مع محیطه االجتماعي والذي یسمح له بإدراك 

أن مفهــوم الــذات   Girdano & Dussek) 1988( جیردانــو ودوســیك ویوضــح. فــي المواقــف المختلفــة 
  : )168-166ص ص.نفس المرجع( یتضمن ستة عناصر تكمل بعضها البعض وهي

  

 أي إدراك الفرد للتأثیر المتبادل بینه وبین اآلخرین خالل التفاعل االجتماعي : : الوعي بالذاتالوعي بالذات.  
 اعتمادا على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات : : الذاتالذات  قیمـةقیمـة. 

 ویتعلق بمیول الفرد نحو ذاته بإیجابیاتها وسلبیاتها : : حـب الذاتحـب الذات. 

  درجة الرضا عن النفس و یمكن أن یستند إلى التقدیر الداخلي أو الخارجي : تقدیـر الذاتتقدیـر الذات.  
 وقدراتـــه علـــى مواجهـــة األمـــور المختلفـــة  هوتـــدل علـــى اإلدراك الـــذاتي للفـــرد إلمكانیاتـــ: الثقــــة بـــالنفسالثقــــة بـــالنفس

  .وتنمو من خالل تحقیق األهداف الشخصیة 
 القدرة على تقدیر طبیعة االنفعاالت الشخصیة وعدم الشعور بالذنب : : احترام الذاتاحترام الذات. 
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هـو الشـعور بـالتوتر والخـوف الـذي قـد یـرتبط بشـيء مـا أو قـد یكـون عامـا ، ویعتبـر وجـود    ::  القلقالقلق  --55--66

الخطــورة  عتدلــة مــن القلــق أمــرا عادیــا ومطلوبــا ممــا یســتدعي اتخــاذ خطــوات لتخفیــف التــوتر ، لكــندرجــة م
 تكمن في القلق غیر الطبیعي الذي یستمر بعـد زوال الموقـف المسـبب ، لـذلك فـإن األفـراد الـذین تسـتمر

أن ین البحـوث ردود أفعالهم بعد زوال الموقف یكونون أكثـر عرضـًة لالضـطرابات السیكوسـوماتیة ، حیـث تبـ
خبرونهــــا ن شــــدة حساســــیة األفــــراد ومــــیلهم  لتضــــخیم األمــــور والمواقــــف التــــي یَ        اضــــطراب القلــــق یزیــــد مــــ

  .)170 ، 169ص ص .عسكر ( ما یسبب لهم قلقا أكبر ویجعلهم یتأثرون بدرجة أعلى بمصادر الضغطم
  

یة  --66--666 ط الشخص یةنم ط الشخص ون دراســة الضــغوط وتأثیرهــا لقــد جلــب هــذا العامــل اهتمــام البــاحثین وهــم یحــاول      ::  نم
علـــى الصـــحة النفســـیة والجســـدیة ، ویعـــود شـــیوع هـــذا المصـــطلح إلـــى الخمســـینات مـــن القـــرن العشـــرین 

        Meyer Friedman & Ray Rosenmanفریــدمان وروزنمــان   وخاصــة إلــى جهــود الطبیبــین
 (Types A & B) ب وأ   من خـالل أبحاثهمـا حـول مرضـى القلـب حیـث توصـال إلـى تحدیـد نمطـین للشخصـیة

أكثـــر عرضـــة لإلصـــابة بـــأمراض  (A)فیكـــون األفـــراد ذوي الـــنمط .  )23ص.2006.محمـــد كـــریم عـــادل شـــكري(
وذلـك   )595ص. 2006.طـه طـارق(القلـب وارتفـاع الضـغط واألرق والتـوتر والعصـبیة وعـدم االسـتقرار النفسـي 

   :من خالل عدد من الصفات التي یتسمون بها
  

 جتماعي عال مستوى طموح شخصي وا.  
 والقیام بأكثر من عمل في وقت واحد  رالحاجة إلى النشاط المستم. 

  االفتقار إلى الصبر واالتزان االنفعالي ویتصفون بالهجوم والتسلط. 

 مع أنفسهم واآلخرین والسباق مع الوقت  ةدرجة عالیة من الدافعیة وحب المنافس.  
 ن كا   .ن بدون أهداف محددة رغبة عالیة في اإلنجاز والنشاط المستمر وإ
  التوتر والغضب وقلة التحمل بشكل دائم وتحریك الذراعین بشكل واضح عند الحدیث.  
  ال(یجدون صعوبة في قول. ( 

  یدفعون اآلخرین لإلسراع في حدیثهم ویحاولون تحویل دفة الحدیث تجاه وجهة نظرهم. 
 

  :فتتسم ب(B)  أما شخصیة النمط
  

  تأدیة األعمال ببطء وهدوءالمیل إلى الحیاة الهادئة و. 

 الصبر واالرتیاح واالسترخاء الطبیعي مع عدم القدرة على العمل تحت الضغط.  
 ال یتنافس مع نفسه ومع الوقت. 
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  ویمكــن القــول أن الدرجــة العالیــة مــن البحــث عــن التنــافس والحاجــة لالســتثارة واإلنجــاز عنــد األفــراد 

إلى  تة الحمل واختالل طاقات التكیف للفرد ، حیث تشیر الدراساتطرح مشكلة في زیاد A)(ذوي النمط 
 أن    Glass )1977( جــالس للــتحكم فــي البیئـة المحیطــة ، ویؤكــد ارتبـاط هــذه السـمات مــع رغبــة هـؤالء

یشــعرون بالتهدیـد وعــدم  فهــؤالء األفـرادســلوك تكیفـي لمواجهــة مواقـف الضـغط مــا هـو إال  A)( سـلوك الـنمط
في موقف ما لذا فإنهم یعملون جاهدین للحفاظ على الـتحكم      وقـوة  ةقدانهم السیطر األمان في حالة ف

التي یصعب الحاجة لدیهم تؤدي إلى خبرات متكررة من العجز واإلحباط استجابة لمواقف الحیاة الكثیرة  
على الرغبـة فـي ارتفعت الدرجة الدالة  A)( وبعبارة أخرى كلما ارتفعت درجة الفرد على النمط .التحكم بها 

المرجـع .عسـكر ( التحكم كوسیلة للتخلص من الضیق النفسـي النـاجم عـن اسـتثارة الجهـاز العصـبي الـذاتي
  .) 164ص.السابق

  

الــذي یــرتبط بعــدم قــدرة الفــرد              )C( إضــافة إلــى مــا ســبق فــإن هنــاك نمطــا آخــر للشخصــیة هــو الــنمط  
        )A( ، وعلــى عكــس ذوي الــنمط يوامیــة فقیــرة وتفكیــر عملــعلــى التعبیــر عــن انفعاالتــه ویتمیــز بحیــاة ه

یفضـلون االبتعـاد عـن المنافسـة وهـم صـبورون وقـادرون علـى تقبـل الصـعوبات  )C( فإن أصـحاب الـنمط
لــــى جانــــب هــــذا فهــــم یعــــانون أیضــــا مــــن الشــــعور بــــالعجز وفقــــدان الــــتحكم  .           المرتبطــــة بعامــــل الوقــــت وإ

یكونـون أكثـر عرضـة  )C( أن ذوي الـنمط Consoli (1993)نسـولي كـو فیؤكد نیكيأما على الصعید اإلكلی
  . (Boudarene.Ibid. P24) المناعیة خاصة السرطانلإلصابة باألمراض 

  

  ::  نتـائج الضغط النفسينتـائج الضغط النفسي  --77
  

اإلشـــارة إلیـــه فـــإن وجـــود درجـــة معینـــة مـــن الضـــغط یعـــد عـــامال محفـــزا وصـــحیا لإلنســـان         تكمـــا ســـبق  
علــى أداء أمثـل ، وبـذلك فـإن احتفـاظ الفــرد  علـى تنشـیط قدراتــه وتحفیـز أجهـزة الجسـم وطاقاتـه حیـث یعمـل

بتوازنه النفسي الجسدي أمـام الضـغوط یعتمـد بدرجـة كبیـرة علـى تكیفـه بطریقـة معقولـة مـع التغیـرات وأن 
ــــل یمـــــس هـــــذا الجانـــــب یـــــؤثر فـــــي تـــــوازن الفـــــرد النفســـــي والعضـــــوي           فحینمـــــا تشـــــتد الضـــــغوط   . أي خلـ

تــؤثر فــي ســیكولوجیة الفــرد وتعاملــه تــأثیرا مباشــرا وفعــاال یــؤدي إلــى اضــطراٍب فــي عالقتــه مــع أجهزتــه 
لــذلك فإننــا حــین   . (http://www.redpsy.com/infopsy/stress.html) الداخلیــة أوال ثــم مــع بیئتــه ثانیــا

ن اسـتجابات الفــرد نسـتعرض نتـائج الضـغوط نتناولهـا علـى عـدة مســتویات تتـداخل فیمـا بینهـا  لتُكـوِّ
  : التي قد تصل إلى درجة المرض إذا زادت عن قدرة التحمل وفیما یلي نتطرق إلى هذه المستویات
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  : : لمستوى الفزیولوجي العصبي لمستوى الفزیولوجي العصبي اا  --11--77

   

خـالل  األبحاث بدراسة تـأثیر العوامـل الضـاغطة علـى مختلـف أعضـاء الجسـم سـواء مـناهتمت الكثیر من  
  األمــراضفـي الحیـاة العادیـة خاصـة فیمـا یتعلـق بدراسـة مختلـف  تأو المعاینـا ةبریـالمخیبیـة األعمـال التجر 

  ناألدرینــالیدور  كــانون، فقــد أثبــت  ســیلي وكــانون ویعــود الفضــل فــي أول األمــر إلــى أعمــال كــل مــن 
فرازاتهــا وهــو مـــا فــ ریةبدراســة الغــدة الكضـــ ســـیليفعــال فیمـــا اهــتم ناال فــيلجهــاز الســـمبثاوي وا تح الطریـــق وإ

            خاصـــة مـــع بدایـــة الثمانینـــات أمـــام دراســـات أخـــرى توصـــلت إلـــى أن العوامـــل التـــي تشـــكل تهدیـــدا للفـــرد 
ثـــم بـــدأت االكتشـــافات حـــول المیكانیزمـــات المـــؤثرة فـــي مواجهـــة المواقـــف الضـــاغطة  . تتـــرك آثـــارا فزیولوجیـــة 

 .P19(  وهـي را فـي االسـتجابة للضـغطحیث أصبح من المعروف أن هناك ثالثـة أجهـزة رئیسـیة تلعـب دو 
2003. al&( Lôo P :  

  

  ادي ادي المحور تحت المھ ودي   --المحور تحت المھ ودي ال الیني  --ال الینياألدرین یلعـب دورا  " adrénergique-sympathico-HypothalamoAxe"األدرین
  .مهما خالل المرحلة األولى من تعرض الجسم للخطر 

 ريريضضالكالك--النخاميالنخامي--المحور تحت المھاديالمحور تحت المھادي" surrénal-hypophyso -halamoHypotAxe " یق التكیفیعمل لتحق 

 زي بي المرك از العص زيالجھ بي المرك از العص تــــرتبط هــــذه المســــارات بمراكــــز عصــــبیة مهمــــة فهــــي تلعــــب دورا         :""  SS..NN..CC  "" الجھ
التكـــوین الشـــبكي فـــي جـــذع الـــدماغ ، تحـــت المهـــاد ، القشـــرة الدماغیـــة : وأهمهـــا  فالتكیـــ تفـــي اســـتجابا

  ).اللوزیة وحصان البحر والحاجز(والجهاز اللمبي 
  

بأعصـاب ودیـة تخـرج مـن النخـاع الشـوكي   Médullosurrénale نخـاع الكظـر األول یرتبط رى مستوى المحو عل
الودیـة  فتحـرر األعصـاب الهیبوتـاالموسوبذلك تخضع لتـأثیر الجهـاز الـودي الـذي یسـتثار بـدوره عـن طریـق 

اء خالیـــا نخـــاع الـــذي یـــرتبط بمســـتقبالت األســـتیل كـــولین فـــي غشـــ  Acétylcholineاألســـتیل كـــولین  مـــادة
ـــــــدورها هرمـــــــونير ضـــــــالك ـــــــي تفـــــــرز ب ـــــــالین والت ـــــــالیناوAdrénaline  األدرین   Noradrénaline لنورادرین
)Stora.Ibid.PP 92,93(.  ــــــاتیكوالمینیعــــــرف  اإن إفــــــراز مــــــ          یقــــــع) األدرینــــــالین والنورادرینــــــالین( بالك

 -مواجهة(رة أو الوضعیات الطارئة األمد التي تستلزم تسخیر طاقات كبی قصیرة االستجاباتتحت إطار 
  :مثل  ةمن المظاهر الفزیولوجیوالتي ینتج عنها العدید    )هروب

  

 اتساع حدقة العین. 

 ازدیاد معدل التنفس واتساع الشعب الهوائیة لتوفیر نسبة أكبر من األكسجین للجسم. 

 ارتفاع معدل نبضات القلب واتساع الشرایین القلبیة. 
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  التمثیل الغذائي للجلوكوز وتحفیز الكبد على إفرازهزیادة نسبة.  
 ازدیــاد نســبة األكســجین والســكر فیمــا تضــیق األوعیــة الدمویــة  قتحفیــز العضــالت اإلرادیــة عــن طریــ

  .في الجلد واألحشاء
 الدفاعات المناعیة تكون أكثر نشاطا.  
 زیادة إفراز الغدد العرقیة واللعابیة والدمعیة. 

 
 

أكبر في حاالت الضغوط نفسـیة المنشـأ كـالخوف أو الحـاالت االكتئابیـة والقلـق  لیناألدریناوتكون نسبة 
  .)Stora.Ibid.P 93( العدوانیةو  حاالت الضغوط الفیزیقیة أو اإلعیاءفي  لنورادرینالینا فیما تزداد نسبة

  

 امیـــةالمســـتوى التشـــریحي كـــال مـــن المهـــاد التحتـــي والغـــدة النخعلـــى  )(Axe HHS الثـــاني ریضـــم المحـــو   
 والــــرابط األساســــي بــــین هــــذه المكونــــات "Corticosurrénale" رلكضــــا بقســــمیها األمــــامي والخلفــــي وقشــــرة

ا في تنظیم والتعبیر عن .  هو حصان البحر واللوزیة الوظیفیة التشریحیة ویلعب الجهاز اللمبي دورا هامً
كما أنـه   كرة والتعبیر االنفعاليوالذا فهو یشترك في تكییف السلوك االجتماعي والتعلم. الحالة العاطفیة 

نظــرا لوجــود   فیقــوم بــدور مــنظم لعمــل الهیبوتــاالموس  الغــذائي والجنســي والعــدوانيمســؤول عــن الســلوك 
 أو تنشـــــــیطه یعمــــــل هـــــــذا األخیـــــــر علــــــى كبحـــــــهفمســــــتقبالت حساســـــــة علـــــــى مســــــتوى حصـــــــان البحـــــــر 

Boudarene.Ibid.P53)(.  امیـة الفـص األمـامي للغـدة النخعلـى  ثـم یقـوم الهیبوتـاالموس بالتـأثیر مباشـرةمن
ــة إفــراز عبــر     فــي الــدم CRF)" ( " Corticotrophin Releasing Factors الهرمــون المحفــز للغــدة النخامی

  :على إفراز  ومن ثم یحفز الفص األمامي )Servant D & al.1995.PP 57, 58( لیصل للغدة النخامیة
  

  Adrénocorticotrophine (ACTH) : ویعمل علـى تركیـب الهرمونـات  كم في عمل قشرة الكظریتحالذي
 .Déhydroépiandrostérone (DHEA) وهرمون  Cortisol لخاصة الكورتیزو  Corticostéroïdes القشریة

 هرمون النمو (STH ou GH) Somatotrophine. 

 كما یعمل هرمون (CRF) البروالكتین على كبح إنتاج Prolactine.  
  

 ن الغــدة النخامیــة تفــرز أیضــا هرمــونإفــ  (ACTH) أنــه بــالتوازي مــع إفــراز Guilleminجیلمــین  ویضــیف 
الخاصـة بـاأللم النـاتج  الـذي یعمـل علـى تثبـیط نقـل السـیاالت العصـبیة الحسـیة Androphine األندروفین

        هـذا فیمـا یقـوم الفـص الخلفـي للغـدة النخامیـة . )(Lôo P & al.Ibid. P21 أو الصـدمات عن اإلصـابات
  .الذي یزید من ضغط الدم ویقلل من نسبة التبول AVP ou ADH( Vasopressine( بإفراز هرمون
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  Stéroïdes الهرمونـات السـتیرودیةعلـى عمـل قشـرة الكظـر التـي تطلـق سلسـلة مـن  (ACTH) یؤثر هرمون

  :والمتمثلة في  Corticostéroïdes بالهرمونات القشریةالمسماة 
  

  الهرمونــــات الســــكریة Les glucocorticoïdes ) الكــــورتیزول Cortisol الكــــورتیزون و  Cortisone( :       
هون والبروتینــات إلــى جلوكــوز  تســاعد فــي تحویــل الــد ثالتــي تــؤثر فــي عملیــة األیــض للســكر والبروتینــات حیــ

. لضـغط اسـتجابات ا وتلعـب دورا مهمـا فـي الهسـتامینااللتهابیـة ومقاومـة  تكما تعمل على كـبح االسـتجابا
    فحــص طبــي مهــم رحیــث أثبتــت الدراســات زیــادة إفــراز الكــورتیزول والكــورتیزون فــي حــاالت مثــل انتظــا

        ویــزداد ذلــك عنــد األفــراد الــذین لــم یخبــروا هــذا النــوع فأو امتحــان أو فــي حــاالت العمــل العضــلي المكثــ
 .)(Servant D & al.Ibid.P48  من األحداث من قبل

 یـةالهرمونـات المعدن Minéralocorticoïdes )Aldostérone , corticostérone (:   قـد تتـرك تـأثیرات سـلبیة 
الضــامة كمــا تســرع مــن ترســب الــدم وتســاعد فــي ظهــور أمــراض الضــغط الــدموي وتصــلب  ةعلــى األنســج

ذا زادت معدالتها قد تؤدي إلى اضطرابات أخرى كالروماتیزم  .)Stora .Ibid. P93( الشرایین ، وإ
  

  : : لى مستوى الجهاز المناعي  لى مستوى الجهاز المناعي  عع  --22--77
  

 نوجـد أن تعـرض الكـائ ثالمنـاعي حیـ بالمتعلقـة بالجانـ جإلـى أولـى النتـائ هـانز سـیلي  توصلت أبحاث 
. (Boudarene.Ibid. P81) للضـغط یـؤدي إلـى ظمـور الغـدة التیموسـیة وتقلـص العقـد اللمفاویـة رالمستم

 زاد االهتمـــام بدراســـة العالقـــة بـــین الجهـــاز منـــذ ســـنوات علـــم المناعـــة العصـــبيومـــع التطـــور الـــذي عرفـــه 
 هطاقاتـ  فمن المعروف أنه حینما یتعـرض الفـرد لتهدیـد بیولـوجي فإنـه یوجـه. العصبي والجهاز المناعي 

 ال     لكـــن هنـــاك اســـتجابات ...) إنتـــاج األجســـام المضـــادة ، االلتهابـــات(بمـــا فیهـــا المناعیـــة عیـــة الدفا
ومختلف الهرمونات المفرزة ، فـالكورتیزون مـثال یضـعف  الجهاز الوديمل تتأثر بع spécifiques   Nonنوعیة

كمـا تســهم    )32ص.1998.هانســون بیتــر( أداء الجهـاز المنــاعي ویحـول عمــل الخالیـا اللمفاویــة المتخصصـة
عالیـــة مـــن  لـــذلك فـــإن التعـــرض لدرجـــة. فـــي تقلیـــل نســـبة األجســـام المضـــادة فـــي الـــدم  الهرمونـــات القشـــریة

المناعیــة وقــدرة الجســم علــى مواجهــة المیكروبــات فیصــبح  تیــؤدي إلــى تثبــیط االســتجابا دةالضــغوط الحــا
بشــتى أنــواع األمـراض وااللتهابــات كمــا أن التــوتر النــاجم عـن التعــرض للضــغوط قــد یــؤدي عرضـة لإلصــابة 
مــاهر ( "Allergie " ویــؤدي ذلــك إلــى اإلصــابة بالحساســیة " Histamine"الهســتامین لمــادةإلــى إفــراز مفــاجئ 

مــن   أن الضــغط المــزمن ســبب أساســي فــي كثیــر E Shuller  شــولر إذ یعتبــر )409ص.2000.أحمــد
  .  ةأمراض الحساسی
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  ::الضغوط واألمراض النفسیة والسیكوسوماتیة الضغوط واألمراض النفسیة والسیكوسوماتیة   --33--77
   

إن التعــرض المســـتمر للضـــغوط علـــى عـــدة مســـتویات ســواء كانـــت داخلیـــة أو خارجیـــة المنشـــئ یـــؤدي     
اضطرابات في أداء الجهاز النفسي بسبب عدم القدرة على التكیف أو حاالت الوهن  أو إلى اختالالت و 

حیث أن الضغوط تزید من . زیادة غیر اعتیادیة في الوساوس والقلق واضطرابات هستیریة تعتري الفرد 
ة المـرض بفعـل شـد تخلخل التوازن النفسي فیقع الفرد صـریعوطأة تلك األعراض وتسهم إلى حد كبیر في 

الضــغوط مــن جهــة وللتهیـــؤ النفســي الــداخلي للمــرض ، فالعالقـــة إذن تبادلیــة بــین الضــغوط واألمـــراض 
إال أن . النفســـیة  ومـــن ثـــم فهـــذه الضـــغوط تســـبب بعـــض اإلعیـــاء ثـــم اإلجهـــاد العصـــبي والتعـــب الشـــدید 

بــل التعــرض للمواقــف الضــاغطة التــي ربمــا تســتمر لــزمن لــیس بالقلیــل ال یســبب القلــق المــزمن فحســب 
  .یُحدث تغیرا في معدالت المرض وقد یؤدي إلى الوفاة  في بعض األحیان 

  

ناتجـة من المرضى المراجعین لألطباء یشكون أمراضـا  %75 إلى أن نسبة  ناثانوجارلس وورث  یشیر  
ــــذنب واالكتئــــا ــــق والشــــعور بال ــــك األعــــراض فــــي القل المســــتقبل  والخــــوف مــــن بعــــن الضــــغوط وتنحصــــر تل

         ئـــدة والیـــأس واالنطــواء وفقـــدان الثقـــة بــالنفس إضـــافة إلـــى المشــكالت النفســـیة الجســـمیةوالعدوانیــة الزا
فالتنبیهــات الهرمونیـــة  هـــذه األعــراض ،دورا فــي ظهــور  المواقــف الضـــاغطةإذ تلعــب ردود أفعــال الفـــرد تجــاه 

فــرازات  لحیویــةبعــض الغــدد ونشــاط الجهــاز العصــبي الــذاتي مــن حیــث تأثیرهــا علــى أجهــزة الجســم ا وإ
  كالجهــاز الــدوري والهضــمي والتنفســي والجلــدي قصــد تهیئتهــا ووضــعها فــي أقصــى درجــات التأهــب
ضــعاف قدراتــه المناعیــة ـة التهدیــد یمكــن أن تلعــب دورا مناقضــا مــن خــالل إنهــاك الجســم وإ       لمواجهـ

  .)http://www.pratique.fr/sante/Forme/en24.03htm( بالنسبة للتأثیر السلبي للكورتیزون خاصة
     

    ففي حـین یلعـب العامـل الضـاغط دور المفجـر لالضـطراب والعامـل المسـاهم فـي ظهـور االخـتالل  
      فــإن اســتعداد الفــرد ونمــط شخصــیته یســهم إلــى حــد كبیــر فــي تحدیــد نوعیــة االضــطراب أو المــرض

 )104ص.1998.حســنالموســوي ( د مــن األمــراض الشــائعة بالضــغوط النفســیةوقــد أكــدت الدراســات ارتبــاط عــد
 ومــن ذلــك أمــراض مثــل الســكري وارتفــاع ضــغط الــدم وأمــراض القلــب والشــرایین والصــداع النصــفي

والســــرطان وقرحــــة المعــــدة والتهــــاب القولــــون وأمــــراض الحساســــیة كــــالربو واألمــــراض الجلدیــــة والضــــعف 
  .العام الجنسي عند الرجال واضطراب الدورة الشهریة عند المرأة والتهاب المفاصل والفتور 

  

  .وفیما یلي تصنیف ألهم األعراض المختلفة التي تسببها الضغوط النفسیة
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  ) :) :العضویةالعضویة((األعراض الجسدیة األعراض الجسدیة   --44--77
  

 تختلف األعراض الجسدیة للضغط حسب شدة الموقف وتكراره فهي غالبا ما تظهر عندما تزداد  
  لفروق الفردیة دورا في تحدیدالضغوط ویصبح من الصعب على الفرد التعامل معها وكذلك تلعب ا

 إلى أن الضغط یُحدث خلال  J Carpi )1996 (كاربي أنواع األعراض المالحظة ، فلقد أشار الدكتور
ق علیه جملة األعراض الفزیولوجیةفي  ُطَل   : وتشمل  )330ص.2001.عبد اهللا محمد قاسم( أجهزة الجسم ی

  

 التعرق الزائد.  
 مالتوتر العالي وارتفاع ضغط  الد.  
  النصفي ، التوتري ، الدوري(الصداع بأنواعه.(  
  آالم الظهر خاصة في الجزء السفلي منه وآالم العضالت والرقبة واألكتاف والشد العضلي.  
  األرق ، زیادة النوم ، االستیقاظ المبكر(إضطرابات النوم(...  
 تطبیق الفكین واصطكاك األسنان.  
 و اإلسهالاإلمساك وعسر الهضم والتغیر في الشهیة أ.  
 التهابات الجلد.  
 التعب وفقدان الطاقة. 
 

  ::  األعراض الفكریة والمعرفیةاألعراض الفكریة والمعرفیة  --55--77
  

وهــو مــا یتــرك أثــرا  إن اســتمرار تــأثیر المواقــف الضــاغطة یــؤدي إلــى اســتنزاف طاقــات التكیــف لــدى الفــرد  
إلــى الدرجــة  ف ، وقــد یصــل هــذا التــأثیرعلــى أدائــه الفكــري وعلــى العملیــات العقلیــة وكفــاءة تقــدیره للموقــ

فیلجــأ إلــى تبریــر  عــن الطــرق الســویة فــي التفكیــرالتــي ال یمكــن للفــرد تحملهــا حتــى ترغمــه علــى التخلــي 
  :عسكر الفعل الضاغط بفعل شدة الموقف ومن بین األعراض الفكریة للضغوط یذكر

  

 النسیان وضعف الذاكرة أو صعوبة استرجاع األحداث.  
 الصعوبة في التركیز وتزاید األخطاء.  
 صدار األحكام الصائبة   .صعوبة اتخاذ القرارات وإ
 استحواذ فكرة واحدة على الفرد.  
 انخفاض الدافعیة لإلنجاز. 
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  ::  األعراض االنفعالیةاألعراض االنفعالیة  --66--77
  

 یترك تراكم الضغوط وعدم القدرة على مواجهتها آثارا مباشرة على حیاة الفرد النفسیة واالنفعالیة   
(Tanner O.1977.P9)  ،فشل التكیف مع المواقف المتعددة في الحیاة یسبب حالة من التوتر  ذلك أن

  ).54ص. عسكر:وأیضا .311ص.2005.السید محمد عبد المجید وفلیة فاروق عبده ( تظهر في عدة أعراض
  

 تقلب المزاج وعدم الثبات االنفعالي مع سرعة االنفعال أو البكاء.  
 االكتئاب والشعور بالیأس وعدم الرضا.  
 والتعبیر الحاد العصبیة.  
 العدوانیة واللجوء إلى العنف.  
 الشعور باالستنزاف االنفعالي واالحتراق النفسي " Burnout  ". 

  

  ::  األعراض السلوكیةاألعراض السلوكیة  --77--77
  

عن تعرض الفرد لموقف ضـاغط تجعـل مـن األعـراض السـلوكیة  أكثـر  ةتجانإن حالة التوتر والقلق ال  
مــن الضــغوط یلجــأ لكثیــر مــن الســلوكات تتــراوح  بــین  حیــث أن اإلنســان فــي ســعیه للــتخلص. وضــوحا 

فالضــغوط تــؤثر علـى األداء وتــؤدي إلــى اضــطرابه  .(Lôo P & al.2003.P39 )  السـلبیة واإلیجابیــة
إضـــافة إلـــى المیـــل للوقـــوع فـــي الحـــوادث . ویمكـــن تمییـــز الحركـــات الزائـــدة وكثـــرة ا لشـــكوى عنـــد الفـــرد 

فـــي المشـــي والكـــالم واألكـــل والنـــوم واللجـــوء إلـــى التـــدخین        عدیـــدة  اضـــطراباتوانخفـــاض اإلنتاجیـــة مـــع 
 إلــى جانــب ذلــك فــإن الضــغوط تــؤدي إلــى اضــطراب العالقــة بــین الفــرد واآلخــرین.  أو تعــاطي الكحــول 

       وتـــؤثر فـــي الجانــــب العالئقـــي فـــنالحظ فقــــدان الثقـــة فــــي اآلخـــرین ولـــومهم والســــخریة مـــنهم أو تجــــاهلهم
  .)55،  54ص ص.عسكر( كون السلوك دفاعیا تجاه الغیر أو ببرودة وعدم اهتماموتصید أخطائهم وقد ی

  
  ::الوقایة من الضغوط والعالج الوقایة من الضغوط والعالج   --88
  

تـــــرتبط الضــــــغوط النفســـــیة بالحیــــــاة الیومیــــــة للفـــــرد ونحــــــن نتعـــــرض لهــــــا یومیــــــا ومـــــن مصــــــادر مختلفــــــة             
خـــــالل مختلـــــف تعامالتــــــه           فالضـــــغوط الخارجیـــــة تالحـــــق الفـــــرد فـــــي البیــــــت والشـــــارع والدراســـــة أو مـــــن

وقد تسبب له أزمات یقف عاجزا عـن حلهـا ویضـطر إلـى البحـث عـن سـبیل آخـر للتكیـف ، وربمـا تتعقـد 
  . ) 24ص.1986. أسعد یوسف میخائیل( وتؤثر في توازن الفرد مما یسبب له اإلحباط  هذه الضغوط

  
  

                                                                                                                      



68  

  
ت للحالــة النفســیة ومــا یتنازعهــا مــن حاجــات  ویضــاف إلــى ذلــك الضــغوط الداخلیــة بمــا تمثلــه مــن تفــاعال

مكاناتـــه مـــن جهـــة ولطموحاتـــه ورغباتـــه... ودوافـــع وصـــراعات  ـــخ ومـــن هنـــا فـــإن إدراك الفـــرد لذاتـــه وإ          ال
      . ) 218ص.1998.رینـــو جـــاكلین(   مــن جهـــة أخـــرى عامـــل مهـــم فـــي تحقیـــق تكیفـــه وتجـــاوز تـــأثیر الضـــغوط

بهـا مـع  ان مسـؤوال بدرجـة معینـة عـن ضـغوطه فالطریقـة المختلـة التـي یتعامـلفي كثیر من األحیان یكـون اإلنسـ
مـن مواقف الحیاة المختلفة قد یكـون لهـا أثـر فـي تفـاقم الضـغوط واسـتمراریتها للدرجـة التـي ینـتج عنهـا العدیـد 

ي التـ         لذلك فإن الدراسـات واألبحـاث.  ) 11ص.2003.شیخاني سمیر(  األمراض النفسیة والعضویة
  :تناولت هذا الموضوع توصلت إلى تحدید نوعین أو نمطین من األنماط العالجیة والتكیفیة 

  

  .عالج األعراض المصاحبة :::أوالأوالأوال            
  .وضع استراتیجیة للتعامل مع الضغوط :::ثانیاثانیاثانیا        

  

  ::  عالج األعراض المرضیةعالج األعراض المرضیة  --11--88
  

لــى تجاوزهــا ممــا یســبب لــه       ینبغــي اللجــوء إلیــه عنــد ظهــور أعــراض الضــغط علــى الفــرد وعــدم قدرتــه ع  
  :عدة اضطرابات على المستوى النفسي والسلوكي والعضوي ، ونمیز في هذا النوع من العالجات

  

  ::  PPhhaarrmmaaccootthhéérraappiiee  العالج بالعقاقیر الطبیةالعالج بالعقاقیر الطبیة  --11--11--88
  

ـــق قـــد یحتـــاج المـــریض لعقـــار كیمیـــائي لتخفیـــف األعـــراض مثـــل            " Les tranquillisants " مضـــادات القل
لیخفــف مـن أعــراض القلـق والتــوتر وتخفیـف اضــطرابات النــوم    "Les antidépresseurs"مضـادات االكتئــاب و

إلـى العدیـد مـن األدویـة الخاصـة  إضـافة. غیـر مرغـوب فیهـا لتفـادي أي نتـائج  إشـراف طبـي ویكـون هـذا تحـت
 " les bévazodiazépines" والتـي تـؤثر فـي عمـل الغـدد  "Les glucocorticoïdes" الفزیولـوجي مثـل بالضـغط

كمـا تعـد بعــض .  )Ibid.PP755,756.Bloch( التـي تعمـل علـى تخفـیض نبضــات القلـب "Bêtabloquants"و
ات ، المنافســة إصــابات ، اعتــداء(اســیة فــي حالــة الضــغط الفزیولــوجي أس )C( و )B( أنـواع الفیتامینــات خاصــة

  .)P114.Stora JB.Ibid( اآلثار النفسیة تر ومواجهةلكنها غیر قادرة على تخفیف التو  )الخ...طویلة األمد
  

  ::PPssyycchhootthhéérraappiiee    العالج النفسيالعالج النفسي  --22--11--88
  

یســـــتخدم األســـــالیب العالجیـــــة النفســـــیة ســـــواء الســـــلوكیة أو التحلیلیـــــة، حیـــــث یعمـــــد األخصـــــائي النفســـــاني           
، ویســتخدم العــالج التحلیلــي إلــى تــدریب العمیــل الســیطرة علــى نوبــات القلــق والتــوتر والــتحكم فــي انفعاالتــه 

  .حباطات والرغبات المكبوتة التي قد تنتج عنها الضغوط الداخلیةواالللكشف عن الصراعات 
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  ::إستراتیجیات الوقایة من الضغوط ومواجهة المشكالتإستراتیجیات الوقایة من الضغوط ومواجهة المشكالت  --22--88
  

       طالضــغمــع مصــدر  االســتراتیجیات التكیفیــة إلــى مجمــوعتین إحــداهما تتعامــل  Lazarus الزاروس صــنَّف 
الموقــف  تغییــر الوضــع أو إلــىهــدف مجموعــة إجــراءات ســلوكیة مباشــرة ت بحیــث تحــاول تغییــره عــن طریــق

فــي حـین تتعامـل الثانیــة مـع الضــغط ذاتـه بهـدف التخفیــف مـن حدتــه    . المسـبب واقعیـا أو خیالیــا للضـغط
  . )71ص . مرجع سابق.اللوكیا وبن زرو ( عن طریق مجموعة إجراءات سلوكیة مهدئة أو القضاء علیه مؤقتا

                 

  :وتصنف التقنیات المستخدمة للتعامل مع الضغوط أو التكیف معها إلى ثالث أنواع   
  

  ::  األسالیب المعرفیةاألسالیب المعرفیة  --11--22--88
  

فـــي األســـلوب الـــذي یعتمـــده الفـــرد للتعامـــل مـــع مصـــادر التـــوتر       ةتـــدخل العملیـــات المعرفیـــة أو الذهنیـــ   
ذلــك  ن األســالیب التــي یــتم توظیفهــا تنبــع أساســا عــن بعــد ذهنــي أو معرفــي ، وتســتند فــيلـذلك یمكــن القــول أ

إلى افتراضین األول مفاده أن التعرض لمصادر الضغط ال یسبب في حد ذاته االنزعاج والتوتر     بل 
ن ومــ.  )178ص.مرجــع ســابق.عســكر ( الفعــل مــن جانــب الفــرد هــي التـي تحــدد النتیجــة النهائیــةأن نوعیـة رد 

جانــب آخــر تســتند إلــى مــا یعــرف بــالتفكیر اإلیجــابي فــي مواجهــة مواقــف الحیــاة ، وهــو مــا یســاعد علــى 
 النظــــر إلــــى المشــــكلة مــــن منظــــور إیجــــابي ومحاولــــة إعــــادة تقییمهــــا األمــــر الــــذي یســــمح للفــــرد بتــــوفیر

  .الالزمة لتجاوزها أو البحث عن الحلول المالئمة تاإلمكانیا
  

  ::  فعاليفعاليننالتفریغ اال التفریغ اال   --22--22--88
  

بــه ، ویلعــب الضــحك  مــن خــالل محاولــة التعبیــر عــن المشــكل والــتخلص مــن المشــاعر الســلبیة المرتبطــة  
وروح الدعابـــة دورا فـــي تخفیـــف آثـــار الضـــغوط علـــى الفـــرد حیـــث یطلـــق مســـتویات عالیـــة لألنـــدروفینات 

الضــغوط  كمــا یمكــن أن یــوفر الضــحك فرصــة للهــروب مــن. والكــورتیزول تجعلنــا نحــس بالتحســن والشــفاء 
  . )27ص مرجع سابق.شیخاني( ومنع حدوث نوبات قلبیة وانهیار عصبي والمیل لالنتحار

  
  ::تغییر أسلوب الحیاةتغییر أسلوب الحیاة  --33--22--88
  

هناك العدید من األسالیب واألنشطة التي تساعد في التخفیف مـن التـوتر الـداخلي والـتخلص مـن آثـار   
  :الضغوط النفسیة على الفرد نذكر منها
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 ــــاع نظــــام ــــاع نظــــامإتب ــــاع نظــــامإتب یشــــمل تنــــاول وجبــــات صــــحیة فــــي أوقــــات منتظمــــة وبكمیــــات منتظمــــة            :::   غــــذائي صــــحيغــــذائي صــــحيغــــذائي صــــحي   إتب

مــــع العمــــل علــــى تقلیــــل الــــدهون والكربوهیــــدرات والمشــــروبات الغازیــــة والمنبهــــات واإلكثــــار مــــن شــــرب المــــاء          
 .)419ص .ع سابقمرج.ماهر أحمد( )C( كما یستحب اإلكثار من الخضروات والفواكه خاصة الغنیة بالفیتامین

  

 وتحقیـق  فقط إلى تنمیة العضالت إنما یعمل أیضا على خفـض التـوتر فال یهد :::   القیام بنشاط بدنيالقیام بنشاط بدنيالقیام بنشاط بدني
      الجســماني ءالرضـا عــن الــنفس كمــا أن جــزءا مــن التــأثیر االیجــابي للتمــارین الریاضــیة ینبــع مــن االســترخا

 شـاط الـذهني ، إضــافة إلـى إفـراز الجســمالـذي یتبـع بـذل الجهــد فـي التمـارین الریاضــیة ممـا یخفـف مــن الن
  .)49ص.2003.الحداد عماد وآخرون(  لبعض الهرمونات التي تساعد في تخفیف التوتر والقلق

 

هنـاك الكثیــر مــن التمـارین الریاضــیة المفیــدة فـي التخفیــف مــن شـدة الضــغط تتــراوح مـا بــین حركــات بســیطة   
ضـغط مـن التمـارین التـي تقلـل مـن مخـاطر ارتفـاع  روبیـكاإلیإلى مختلـف أنمـاط الریاضـات ، وتعتبـر تمـارین 

هــذه  وســواء كانــت. ت والظهــر وتخفــف القلــق واالكتئــاب الــدم والتشــنج العضــلي كمــا تلطــف بعــض آالم العضــال
خاللهــا  یــتمنصــف ســاعة  لحــوالي التمــارین علــى هیئــة مشــي بطــيء أو ســریع أو علــى هیئــة رقــص فإنهــا تســتمر

  .)73ص .مرجع سابق.لوكیا وبن زروال( وینشط التنفس وأكسدة األنسجةجعل القلب یسرع بشكل معتدل 
  

  ـــدلیك ـــدلیك الت ـــدلیك الت     المعـــروف أن الضـــغط النفســـي ینـــتج عنـــه شـــد عضـــلي خاصـــة لعضـــالت الرقبـــة والكتفـــین :::الت
لـــذلك فـــإن عملیـــة التـــدلیك تســـاعد علـــى اســـترخاء العضـــالت وبالتـــالي تخفیـــف آثـــار التعـــب كمـــا تعیـــد تنشـــیط  

  .للفرد حالة من الهدوء والراحة  الدورة الدمویة وتوفر
  

 العالجــات المائیــةالعالجــات المائیــةالعالجــات المائیــة   HHHyyydddrrrooottthhhééérrraaapppiiieee   """   """:::    فقــد تبــین أن المــاء الــدافئ یهــدئ الجســم وفــي نفــس الوقــت یبطــئ
 .العصبي  بدرجة معینة على عمل الجهاز من نشاط األجهزة الداخلیة كما یؤثر

  

  االســترخاء االســترخاء االســترخاء"""RRReeelllaaaxxxaaattt iiiooonnn   """   ::: النفســي واالنفعــالي للجســم ییــرالهــدف منــه الوصــول إلــى درجــة مــن التغ         
علـى خفـض معـدل ضـربات القلـب والتـنفس  ویعمـل االسـترخاء. عند تعـدیل حالـة الـوعي عبـر عـدة وسـائل 

فـي  مناعة عبـر زیـادة نسـب الكریـات البیضـاءالكما یساهم في تقویة  )298ص.مرجع سابق.حریم( وضغط الدم
 عالیـــة مـــن مســـتویات ـات الحیـــاة المعاصـــرة لمـــا تزخـــر بـــهولقـــد أصـــبح تعلـــم االســـترخاء إحـــدى أولویـــالـــدم ، 

وجلســات  العمیــق لــذلك طــور البــاحثون العدیــد مــن تقنیــات االســترخاء منهــا تمــارین التــنفس النفســیة للضــغوط
یصـل الـذهن  بأنـه عنـد إرخـاء العضـالت E Jacobsen  جاكوبسـون ویؤكـد.  التأمـل وعملیـة التنـویم الـذاتي

 األحـداث ویعـود السـبب إلـى أن الـذاتي الجهـاز العصـبياحة مـن خـالل خفـض نشـاط إلى حالة من الهدوء والر 
  )190ص.مرجع سابق.عسكر:في Davis & al(المستفزة تحدث توترا عضلیا في مختلف أجزاء الجسم 
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یم تحسین النوم ، تخفیف الوزن والتقلیل مـن كمیـة التعـرق ، تحسـین الـذاكرة تنظـ: لالسترخاء عدة فوائد منها  

ــــدماغ التقلیــــل مــــن حــــدة االكتئــــاب ، خفــــض نســــبة التــــوتر وحدتــــه ، تقلیــــل الشــــعور بــــآالم الجســــم  موجــــات ال
ــــوتري ــــى خفــــض ضــــغط الــــدم ، خفــــض مســــتوى الصــــداع النصــــفي والت              والعضــــالت ، المســــاعدة عل
 ءخفــــــض احتمــــــاالت اإلصــــــابة بــــــأمراض القلــــــب واضــــــطرابات األمعــــــاء والقولــــــون العصــــــبي و تحســــــین األدا

  .)http://medicalsitamol.net/335html( والتحصیل الدراسي
  
  

  مل أو إن البحث عن حالة االسترخاء والهدوء النفسي عرف منذ القدم من خالل التأ :::الصالة والقرآن الصالة والقرآن الصالة والقرآن
حیـث وتعتبـر الصـالة وتـالوة القـرآن مـن أهـم طـرق االسـترخاء وتهدئـة الـنفس  الیوغا وغیرها من التقنیـات ،

بالراحـة عمیقـا  فاالستماع للقـرآن وتالوتـه یحـدثان شـعورا. )28( الرعد  ﴾﴾آال بذكر اهللا تطمئن القلوبآال بذكر اهللا تطمئن القلوب  ﴿﴿ :قال تعالى
             والطمأنینــــــة فیهــــــدأ القلــــــب وتــــــنخفض ســــــرعة التــــــنفس وترتخــــــي العضــــــالت ، وقــــــد الحــــــظ العلمــــــاء

      القــرآنوترتیــل . أن خشــوع العبــد فــي صــالته واستحضــاره لعظمــة الخــالق تعمــل علــى تهدئــة الــنفس 
 األدرینـالینفي الصالة یعمل علـى تنظـیم التـنفس وتتـابع الركـوع والسـجود یعمـل  علـى اإلقـالل مـن مـادة 

، كمــا تعمــل الصــالة  ممــا یضــمن ســالمة القلــب وتنشــیط الــدورة الدمویــة والوقایــة مــن ارتفــاع الضــغط الــدموي
 اسـتعادة قـدرات المناعـة ضـد العدیـد في الجسم مما یسـاعد علـى الكورتیزولعلى اإلقالل من تركیز مادة 

  .رواه أحمـد    »أرحنـا بهـا یـا بـاللأرحنـا بهـا یـا بـالل « إذ أهمـه شـيء قـال لـبالل اهللا عليه وسلمصلى  رسول اهللاولهذا كان . من األمراض 
حیــــث یلجــــأ اإلنســـان إلــــى ربــــه فیحمــــده       وكـــذلك فــــإن الــــدعاء واالســـتغفار یعمــــل علــــى تخفیــــف التـــوتر والقلــــق

          األمـــــر الـــــذي یعـــــزز األفكـــــار اإلیجابیـــــة لدیـــــه كمـــــا یشـــــكو ألمـــــه ومصـــــابه هللا علـــــى نعمـــــه ویشـــــكره وهـــــو
ضـافة إلـى مـا سـبق   فـإن الوضـوء للصـالة یلعـب دورا فـي تهیئـة الجسـم. فیتخلص من الحمـل الـذي یؤرقـه   وإ

 .)http://medicalsitamol .net/335html( للدخول في حالة االسترخاء المصاحبة لها
 

  علــیهم لمــا لهــا مــن قــدرة علــى التــأثیر فــي األفــراد مــن خــالل تهــدئتهم أو التشــویش  :::   ســیقىســیقىســیقىاالســتماع للمو االســتماع للمو االســتماع للمو 
 .فالموسیقى تعمل على زیادة تركیز الفرد في عمله 

  

 الوخز باإلبرالوخز باإلبرالوخز باإلبر   AAAcccuuupppuuunnnccctttuuurrreee:::  مضـت  یمتـد عمـره ألكثـر مـن ثالثـة آالف سـنةأحد أقدم أنـواع العـالج الطبـي
خصوصــیات كــل عــرض خبــرة وتــدریب كبیــرین یســمحان بمعرفــة  الصــینیة ویحتــاج تطبیقــه إلــىفــي الحضــارة 

الذي     أو االضطرابلجسم تكون على عالقة باأللم على تحدید نقاط معینة في اویعمل المعالج خالله 
مما یتـرك  یعانیه الفرد ومن ثم یقوم بوخز إبر معدنیة بها بحیث تقوم بتغییر مستویات الطاقة  في الجسم

 .)89، 88ص ص .مرجع سابق.لوكیا وبن زروال(لمستویین النفسي والجسدي تأثیر إیجابیا على ا
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 ــاأللوان ــاأللوانالعــالج ب یتمثــل فــي اســتخدام األشــعة الملونــة ألغــراض عالجیــة بإرســالها  ::CChhrroommaattootthhéérraappiiee  العــالج ب

. المحـددة فـي طریقـة الـوخز بـاإلبر العـین أو علـى المنطقـة المریضـة مباشـرة أو عبـر النقـاط  علـى مسـتوى
هــذه التقنیــة إلــى قــدماء الصــینیین الــذین كــانوا یــرون أن األلــوان غالبــا مــا تكــون مرتبطــة باالضــطرابات جــع تر 

فـــي       ویعتقــدون أن المنــاخ البــارد والحــرارة والرطوبــة والجفــاف توافــق أنواعــا مــن الطاقــات المتواجــدة 
بإمكــان هــذه الطاقــات أن البیئــة وفــي الجســم ، فزیادتهــا أو انخفاضــها فــي العضــویة یســبب اضــطرابات و 

  .)91ص .مرجع سابق.بن زرواللوكیا و ( تعدم بعضها البعض
 

  اعي اعي الدعم االجتم یـوفر للفـرد جـوا مـن التقبـل واالهتمـام یسـاعده علـى تخطـي الصـعوبات  ::SSuuppppoorrtt  ssoocciiaall    الدعم االجتم
مـن       وتشیر الدراسات الحدیثة إلى أهمیة نوعین أساسیین . )  (Servant D.Ibid. P45القلق وتجاوز
  :)137ص .مرجع سابق.عسكر(االجتماعي  الدعم

  

 دعـم انفعـاليدعـم انفعـاليدعـم انفعـالي   ééémmmooottt iiiooonnnnnneeelll      SSSuuuppppppooorrrttt ظهـار التعــاطف :::      یتمثـل فـي اسـتجابات سـلوكیة مثـل االسـتماع وإ
  .مع صاحب المشكلة

 دعم وسیليدعم وسیليدعم وسیلي         SSSuuuppppppooorrrttt    iiinnnssstttrrruuummmeeennntttaaa lll::: یتجسد في تقدیم المساعدة اللفظیة أو المادیة لصاحب المشكل.  
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   ::خالصة الفصلخالصة الفصل   ---999
  

أنـه مـن ومصادره وكذا مختلف نتائجه ومؤشراته یتضـح لنـا  بعد هذا االستعراض لمفهوم الضغط النفسي  
أثر -مؤثر عالقـة الصـعب تحدیـد اتجـاه موحـد فـي دراسـة الضـغوط ، ذلـك أنــه ال یمكـن اختزالهـا فـي نظــرا  مت

حدیـد مـدى وكیفیـة تـأثر األفـراد بالضـغوط وبالتـالي لما تلعبـه العوامـل الوسـیطة المختلفـة والمتداخلـة فـي ت
یمكن القول أن حالة التوتر والقلق والمعاناة الناجمة عن الشعور بالتهدید وصعوبة التكیف  مع المواقف 
الجدیدة والمتغیرة في الحیاة تختلف باختالف البیئـات ، ونحـن إذ نتحـدث عـن المراهـق       فإننـا نضـع 

الفزیولـوجي ، (والتطور  المرحلة من تغیرات تمس مختلف مسارات النموعرفه هذه في الحسبان مجموع ما ت
وقــــد عــــالج  هــــذا الفصــــل أهــــم المصــــادر والعوامــــل المســــببة  ) . الــــخ... النفســــي ، االجتمــــاعي ، المعرفــــي

فـال یمكـن الـذكر  حیث تتنوع هذه المصادر بین مختلف البیئـات والمواقـف السـالفةللضغوط عند المراهقین 
تشـكل  التـي قـدل لهذا حـاول البحـث تصـنیف أهـم العوامـ. تزالها في جانب واحد من حیاة المراهق اخ

أو فیمـــا یتعلـــق اســـیة أو البیئـــة االجتماعیـــة مواقـــف ضـــاغطة ســـواء تعلـــق األمـــر بالحیـــاة األســـریة أو الدر 
  .بالبیئة المادیة

  

لسلســلة  كیــف معهــا یشــكل منطلقــا إن تفــاقم تــأثیر المواقــف الضــاغطة وعــدم القــدرة علــى مواجهتهــا والت  
مواجهـــة  مــن العملیـــات والتغیـــرات الفزیولوجیـــة المختلفـــة التـــي تهـــدف أساســـا إلـــى تحفیـــز أجهـــزة الجســم علـــى
راض األعــ المواقــف المهــددة لتوازنــه ، لكــن اســتمرار هــذا التــأثیر مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى ظهــور العدیــد مــن

فة     أو بأمراض مختلكن أن یزید من احتماالت اإلصابة السلوكیة كما یمالنفسیة والعضویة والفكریة و 
مــن التقنیــات  لــذلك فقــد اهــتم البــاحثون فــي هــذا المجــال بتطــویر العدیــد. احتمــال المــوت المفــاجئ 

.  للفــرد بمواجهــة عقبــات الحیــاة و تخفیــف التــوترات الناجمــة عنهــا واالســتراتیجیات العالجیــة التــي تســمح
 هــامین مــن التقنیــات األولــى عالجیــة تهــدف إلــى الــتخلص مــن األعــراض وفــي هــذا اإلطــار نمیــز نــوعین

المرضـیة ســواء بـالعالج الطبــي أو النفسـي أمــا الثانیــة فتعتمـد علــى إعـداد الفــرد لمواجهـة مصــادر التــوتر 
وتشــمل ثالثـــة محـــاور كبــرى وهامـــة منهـــا اســتراتیجیات تعـــدیل التفكیـــر لمواجهــة المشـــكلة بـــأكثر إیجابیـــة        

المهــدد  لتفریــغ االنفعـالي الــذي یهـدف للتقلــیص مـن حــدة التـوتر والشــحنة االنفعالیـة المصــاحبة للموقـفوكـذا ا
  .ثم استراتیجیات تعدیل السلوك لجعل الفرد أكثر استعدادا للتكیف مع المواقف المتغیرة 
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  ::تمهیـدتمهیـد  --11

   

 لدراســة المیكانیزمــات البیولوجیــة نفســيتناولــت الضــغط المختلــف النظریــات التــي  إن االهتمـام الــذي أبدتــه  
والمحــیط  الوضــعیات الضــاغطة أدى إلــى بــروز العالقــة الثنائیــة المتبادلــة بــین الفــردوالمعرفیــة فــي مواجهــة 

مــن الخصــائص  واعیــة أو غیــر واعیــة تتــداخل فیهــا العدیــدســواء كانــت  ةفاالســتجابة لتلــك المواقــف المختلفــ
وفـي هـذا الصـدد قـدمت النظریـة التفاعلیـة  بطبیعـة الموقـف یتعلـقنهـا مـا منها ما تعلق بالفرد في حد ذاتـه وم

، إذ أن السـلوكات التـي یعـالِج بهـا اإلنسـان مشـاكله في مجال الضـغوط مفهومـا محوریـا آخـر یتعلـق بالطریقـة
   واالســتجابات والنشــاطات التــي نلجــأ إلیهــا أمــام موقــف مهــدد یمكــن أن تزیــد أو تــنقص مــن أثــر هــذا األخیــر

  .تلعب دورا هاما حسب هذه النظریة  فهي
    

لتعقیـده وأهمیتـه البالغــة  شـكل ركیـزة أساسـیة فـي الكثیـر مـن الدراسـات نظـرا "  Coping " المواجهـةمفهـوم   
في فهم العالقة بین الفرد والعوامـل الضـاغطة ، ویـرى رواد االتجـاه التفـاعلي أن الفـرد یلجـأ إلـى أسـالیب 

تحكم فـــي الوضـــعیة الضـــاغطة ، وهـــو بـــذلك یوجـــه قدراتـــه الشخصـــیة المواجهـــة قصـــد الوصـــول إلـــى الـــ
بالتقـدیر  لهـذا فـإن قیمـة وتـأثیر العامـل الضـاغط یتحـددان. ومقوماته السلوكیة والمعرفیـة لتحقیـق هـذه الغایـة 

ویتناول هذا الفصل مفهوم المواجهـة مـن خـالل تتبـع مراحـل تطـوره ومختلـف تعریفاتـه . له  الذي یعطیه الفرد
  .أنواعه والعوامل المؤثرة  في تحدید نوع المواجهةوأهم 

  

  ::»»CCooppiinngg    ««  تطور مفهوم المواجهةتطور مفهوم المواجهة  --22
   

   "mécanismes d'adaptation  " میكانیزمـات التكیـف طـرح مـع مفهـوم آخـر هـو Coping"" مصـطلح المواجهـة  

      Coping  امصــطلحولقــد أســتعمل  . )défense" )Bourgeois M .1995.P11 " الــدفاع مــع مفهــوم وكــذلك
    أمــــا عــــن أصــــل هــــذا المصــــطلح  . )1970 -1960( بــــالتوازي فــــي ســــیاقات مختلفــــة حتــــى أعــــوام  défense و

           "Faire face  "والــذي تمــت ترجمتــه إلــى اللغــة الفرنســیة بـــ  "To cope with  "فهــو إنجلیــزي مــن الفعــل 
التكیـف  طلحات كالمقاومـة أو المواجهـة أو التعامـل أوأما فـي اللغـة العربیـة فقـد اسـتخدمت الكثیـر مـن المصـ

  ."Stratégies d'ajustements  " استراتیجیات التوافقفیما یفضل بعض الباحثین الغربیین مصطلح 
  

  Psychologie du Moi   علـم نفـس األنـا عنـد تتبـع اسـتخدامات هـذا المفهـوم نجـد بـالرجوع إلـى نمـوذجو  
المرتبطـة بحیث تكـون أنمـاط التفكیـر Freud   S) 1933( ي أولي الواعياعتبرت المواجهة كنظام دفاع

  .به ثابتة ومتكررة ونمطیة ، وأن كل اضطراب یكون مصحوبا بنوع خاص من الدفاعات 
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  :Graziani P & Swendsen J.2004. P75)( هذه النظرة الفرویدیة انطلقت من ثالثة مبادئ أساسیة

 طور النمو الجنسي " L'étape psycho sexuelle " الذي تحدث خالله الصدمة.  
 الغرائز و الصراعات النمطیة الخاصة بكل مرحلة. 

 الخصائص المعرفیة للطفل في كل مرحلة. 
 

      لقـــــــد اعتبـــــــر هـــــــذا االتجـــــــاه اســـــــتراتیجیات المواجهـــــــة كمجموعـــــــة میكانیزمـــــــات دفاعیـــــــة تكیفیـــــــة ال شـــــــعوریة     
  .طریق متابعة إكلینیكیة وتقنیات اسقاطیة والتي ال یمكن الكشف عنها سوى عن

    

التـي یمكـن اعتبارهـا  میكانیزمـات الـدفاع النفسـي هـذا المصـطلح لوصـف Haan هـان ستعملا 1965 في عام
بـین     كمحاوالت لترجمة الخصـائص االنفعالیـة والمعرفیـة والفزیولوجیـة والسـلوكیة التـي تبـرز خـالل التفاعـل

      تبقـــى غیـــر نشـــطة لكـــن هـــذه الـــدفاعات . ).P88 Piquemal-Vieu L.2001( العامـــل الضـــاغط والفـــرد 
   .  وال واعیة الهدف األساسي منها هو التخلص أو خفض التهدید والتوتر والحفاظ على التوازن االنفعالي 

بـارز فـي ظهـور اتجـاه آخـر  دور  Cannon W.B والتـر كـانون إلـى جانـب هـذا االتجـاه كـان ألعمـال
، فبــالرجوع إلــى تلــك االســتجابات   )النمــوذج الحیــواني(ارب المخبریــة وهــو مــا یطلــق علیــهتجــاعتمــد مجــال ال

 المالحظـــة عنـــد تعـــریض مجموعـــة حیوانـــات لصـــدمات كهربائیـــة وجـــد أنهـــا تعتمـــد ســـلوك الهـــروب والتجنـــب
)P548.Paulhan I. 1992(  ویــرى النمــوذج الحیــواني أن اســتراتیجیات المواجهــة هــي ســلوكات مكتســبة

  .(Dantchev N.1989.PP 21-25)لیها الفرد أمام التهدید كالهروب والتجنب أو الهجوم یلجأ إ
    

لـم یقـدم تفسـیرا متكـامال للعالقـة المعقـدة التـي تحكـم  النمـوذج الحیـوانيو علم نفس األناإن ما جاء به نموذجا 
 دد مــن العلمــاء هــذین النمــوذجین مــن قبــل عــمــا أدى إلــى معارضــة اســتجابات األفــراد للمواقــف الضــاغطة م

التـي انطلـق منهـا  شـكل القاعـدة وهـو مـا Lazarus, Folkman,Cohen  (Paulhan I.Ibid.P550) مثـل
ــــاعلياالتجــــاه المعرفــــي للضــــغط أو  ــــوذج التف ــــى البحــــث  "Modèle transactionnel " النم ــــذي اتجــــه إل         ال

اغطة بعیـدا عـن التنـاولین السـابقین في الخصائص الفردیـة وفـي الجانـب العالئقـي بینهـا وبـین الوضـعیة الضـ
 الـــذین حصـــراها فـــي إطـــار الصـــراعات الداخلیـــة أو فـــي إطـــار االســـتجابات الســـلوكیة النمطیـــة المكتســـبة

علـى ) 1991(الزاروسفاقترح هـذا االتجـاه بنـاءا دینامیـا للعالقـة بـین المواقـف الضـاغطة والفـرد یعتمـد حسـب 
لتقــدیر اختالف الســیاقات العامــة بــبــل الفــرد تتعــدد وتتنــوع المواجهــة المســتخدمة مــن ق أســالیباعتبــار أن 

عـادة تقیـی الفرد والمحیطالعالقة بین ، أي أن  الموقف الهـدف          م مسـتمرةتخضع لعملیة تقییم وإ
  .)(Mariage A.2001.P47 الجهود الالزمة لحل المشكل ومواجهة التهدید الناجم عنهمنها توفیر 
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أن المواجهــة تشــمل مختلــف االســتراتیجیات  Lazarus & Folkman) 1984(لكمــان الزاروس وفو  ویــرى

الـخ إلـى ... الشعوریة والالشعوریة التي یلجأ إلیها الفرد كاستراتیجیات الضبط االنفعالي أو حل المشكل 
ـــ فـــیمكن أن یفضـــل الفـــرد أنماطـــا معتـــادة للمواجهـــة لكـــن المطالـــب. جانـــب ردود األفعـــال التجنبیـــة  ة الموقفی

أخــرى ، لــذلك تكــون االســتجابة محصــلة هــذا التفاعــل النشــط   تتعــارض مــع هــذا التفضــیل وتطــرح اختیــارات
      ونظـــرا لتعـــدد االتجاهـــات التـــي تناولـــت مفهـــوم المواجهـــة كمـــا ســـبق ذكـــره . الـــذي یـــتم  بـــین الفـــرد والمحـــیط

ا یـــأتي إبـــراز أهـــم ونحـــاول فیمـــ. اختالفـــا مـــن حیـــث مـــا یشـــمله مـــن خصـــائص  تعریـــف المواجهـــة شـــهدفقـــد 
  :التعریفات في هذا السیاق 

  

  ::»»  CCooppiinngg  ««تعریف المواجهة تعریف المواجهة   --33
  

إلى الكیفیة أو األسلوب الذي یتعامـل بـه الفـرد مـع المواقـف الضـاغطة    Coping یشیر مفهوم المواجهة  
مباشـرة ویتحكم فیها وتشمل هذه الكیفیـة اسـتجابات مباشـرة قصـد اسـتبعاد مصـدر التهدیـد أو اسـتجابات غیـر 

  .) P176.1993 al & Bloch H .( ...تهدف لخفض التوتر والتقلیل من التهدید كاإلنكار والهروب 
  

هي تلك المیكانیزمات التي تمثـل محصـلة المجهـودات التـي  Lazarus) 1981(الزاروس المواجهة حسب  
وبـــذلك           )الجتماعیـــةالفیزیقیـــة وا(یبـــذلها الفـــرد قصـــد التكیـــف مـــع تغیـــرات البیئـــة الداخلیـــة والخارجیـــة 

                 P8..(Boudarene M.2005( الوضـــعیة خصـــائصحســـب تختلـــف عـــن اســـتجابة الضـــغط ألنهـــا تتغیـــر 
مـن       وهذا التعریف یحاول أن یأخـذ بعـین االعتبـار طبیعـة العالقـة التفاعلیـة بـین الفـرد والعامـل الضـاغط

  .سمح لها بمواجهة مختلف التغیرات الموقفیة جهة وكذا للطبیعة المرنة للمواجهة والتي ت
  

إضــافة إلــى التعریــف الســابق حــاول البــاحثون تحدیــد طبیعــة المواجهــة ومكوناتهــا ، وفــي هــذا الصــدد یؤكــد   
    قــد تكــون ذات طبیعــة معرفیــة أن األســالیب التــي یلجــأ إلیهــا الفــرد فــي مواجهــة وضــعیات ضــاغطة ســتبتوي

  . )(Steptoe A.1991.P41 مباشرة أو تكون في شكل سلوك تجنبيأو انفعالیة وقد تتخذ أشكاال 
  

فیرى أن المواجهة هـي مجموعـة المجهـودات المعرفیـة  )PP26-30 .1989 N. Dantchev(دانتشف أما    
أو           والســـلوكیة والــــدفاعات النفســـیة المتداخلــــة فیمـــا بینهــــا والتـــي یلجــــأ إلیهـــا الفــــرد مـــن أجــــل الــــتحكم

  .مل المطالب الداخلیة والخارجیة التي تشكل تهدیدا له التخفیف أو تح
  

مـــــع تطـــــور الدراســـــات حـــــول الضـــــغط انتقـــــل البحـــــث مـــــن التركیـــــز علـــــى مفهـــــوم المواجهـــــة إلـــــى دراســـــة    
    .بمعنى كل ما یضعه الفرد في مواجهة تغیرات ومشاكل الحیاة "  " Processus de copingخصائصها
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  : تعریفا شامال للمواجهة جاء فیه Lazarus & Folkman (1984)الزاروس وفولكمان  وقد وضع

  

والــتحكم والــتحكم والــتحكم       المواجهـة تشـمل جهــود الفـرد المعرفیـة والســلوكیة المتغیـرة وغیــر النمطیـة الهادفـة إلــى ترجمـةالمواجهـة تشـمل جهــود الفـرد المعرفیـة والســلوكیة المتغیـرة وغیــر النمطیـة الهادفـة إلــى ترجمـةالمواجهـة تشـمل جهــود الفـرد المعرفیـة والســلوكیة المتغیـرة وغیــر النمطیـة الهادفـة إلــى ترجمـة   «««
الــذي الــذي الــذي محـیط     محـیط     محـیط        –––النـاتج عـن التفاعـل فـرد النـاتج عـن التفاعـل فـرد النـاتج عـن التفاعـل فـرد    والصـراع الخـاص بهــاوالصـراع الخـاص بهــاوالصـراع الخـاص بهــا   ةةةوتسـییر المطالـب الداخلیـة أو الخارجیـوتسـییر المطالـب الداخلیـة أو الخارجیـوتسـییر المطالـب الداخلیـة أو الخارجیـ

  .)P78.Graziani P & Swendsen J.2004( »»»على أنه یتجاوز طاقات الفرد التكیفیةعلى أنه یتجاوز طاقات الفرد التكیفیةعلى أنه یتجاوز طاقات الفرد التكیفیةیتم تقییمه یتم تقییمه یتم تقییمه 
  

  : ینطلق هذا التعریف من ثالثة مبادئ رئیسیة  
  

خاصیة المواجهة تعتمد على أفكار الفرد والتي بإمكانها تحدید أنماط استجاباته بحیث تكون قابلة  ::  أوالأوال
  .للتغیر والتطور

  .الموقف وتتأثر بتقدیر خصائص الوضعیة الضاغطةالمواجهة ترتبط ب ::  ثانیاثانیا
نما تقاس بمقدار هذه االستراتیجیات ::  ثالثاثالثا نجاحها  ال تصنف من قبل الفرد على أنها سلبیة أو إیجابیة وإ

  .في معالجة مطالب الموقف
  

مــدة ونظــرا ألهمیــة دور التقــدیر المعرفــي فــي تحدیــد أنمــاط االســتجابات واســتراتیجیات المواجهــة المعت   
یمثلهــا  الالزمــة لمواجهــة تحــدیات الموقــف وتحدیــد درجــة التهدیــد التــيوكــذا لمــا یشــمله مــن تحدیــد الطاقــات 

  .نحاول في العنصر القادم التعرف على طبیعة هذا المفهوم ودوره في عملیة المواجهة
  

  ::»»EEvvaalluuaattiioonn    ««  مفهوم التقییم المعرفيمفهوم التقییم المعرفي  --44
   

اد النظریــة المعرفیــة التــي قــدمت إســهاما واضــحا فــي تطــویر حظــي هــذا المفهــوم باهتمــام كبیــر عنــد رو   
خراجـــه مــن الصــورة البیولوجیـــة البحتــة التــي انطلقـــت منهــا بعــض التفســـیرات . مفهــوم الضــغط النفســي وإ

التفــاعلي نظریتــه وربــط مــن خاللهــا  یعــد أحــد أهــم المفــاهیم القاعدیــة التــي بنــى علیهــا االتجــاه  ومفهــوم التقیــیم
  .)P15.Boudarene( المتداخلة في دینامیة الضغوط وللتفاعل بین الفرد والمحیطالخصائص المعرفیة 

  

فالتقییم یدخل فـي إطـار السـیاق المعرفـي الـذي یحكـم معالجـة الفـرد لوضـعیة مـا وللمصـادر الشخصـیة   
الضـــروریة لمواجهتهـــا وكـــذا المتاحـــة لـــه ، لـــذلك فـــان التقیـــیم المعرفـــي یتضـــمن تحلیـــل ومعرفـــة طبیعیـــة 

مكانیــة االســتجابة لهــا  ة الجدیــدةالوضــعی الزاروس وقــد صــنف . غیــر المألوفــة عنــد الفــرد وتحدیــد نمــط وإ
  :) (Lazarus RS et Folkman S.1994. PP18-20 التقییم المعرفي إلى شكلین رئیسیین وفولكمان
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  ::»»  EEvvaalluuaattiioonn  PPrriimmaaiirree««  التقییم األوليالتقییم األولي  --11--44
  

  : ئص الوضعیة وطبیعة الموقف ، وهنا نمیز ثالثة أنواعیهدف من خالله الفرد إلى تحدید خصا
   اجتماعیة ، عضویة مادیة(المواقف التي یواجه فیها الفرد فقدان أو خسارة ،(...  
  التهدید بإمكانیة الفقدان أو الضرر.  
   التحدي" challenge " الخ...  قصد تحقیق غایة ما أو الوصول إلى ربح 

النــاتج ، فتقــدیرات الفقــدان  لالتقــدیرات تســاهم فــي تحدیــد نوعیــة االنفعــافــإن هــذه  الزاروس وفولكمــان حســبو 
یاء فـــي حـــین تمتـــاز تقـــدیرات التحـــدي ســـتوالتهدیـــد ینـــتج عنهـــا انفعـــاالت ســـلبیة مثـــل الغضـــب والخـــوف واال

ـــــــانویضـــــــیف . بانفعـــــــاالت الرضـــــــا واالســـــــتثارة والفـــــــرح  ـــــــأن التقـــــــدیر المعرفـــــــي األولـــــــي الزاروس وفولكم          ب
       ومـــن وضـــعیة) الفـــروق الفردیـــة(ل التفاعـــل بـــین الفـــرد والمحـــیط و یختلـــف بـــذلك مـــن فـــرد آلخـــریحـــدث خـــال

  :إلى أخرى لذلك فإن عملیة التقدیر األولي تخضع لتأثیر مجموعة من العوامل نذكر منها 
  

  ::العوامل الخاصة بالفرد العوامل الخاصة بالفرد   --11--11--44
  

  :نجد يمن أهم الخصائص الفردیة التي تؤثر في عملیة التقدیر األول 
  

 المعتقــداتالمعتقــدات  ""CCrrooyyaanncceess"":: وتلعــب دورا أساســیا  هــي مجموعــة األفكــار التــي یحملهــا الفــرد حــول الواقــع
 والمعتقــدات الشخصــیة) الدینیــة مــثال(المعتقــدات العامــة : ونمیــز نــوعین مــن المعتقــدات .  فــي معالجتــه لــه

  Rotte (1966( روتـر مـا أسـماهأو  التـي تكـون أكثـر خصوصـیة وتشـیر إلـى اعتقـاد الفـرد بقدرتـه علـى الـتحكم
  : مفهومي Rotter ویصف . Lieu de contrôle )PP 550-553 .(Paulhan I " " مركز التحكم

 

 الـذي یعنـي أن الفـرد ینسـب األحـداث التـي تقـع لـه والوضـعیات التـي یواجههـا  : االتجاه الداخلي للـتحكماالتجاه الداخلي للـتحكم
 .إلى سلوكاته الخاصة وأسباب داخلیة 

 

   ـــتحكماالتجـــاه الخـــارجي لاالتجـــاه الخـــارجي ل ـــتحكمل         الـــذي یعنـــي اعتقـــاد الفـــرد بتـــدخل قـــوى خارجیـــة أقـــوى منـــه فیمـــا یصـــیبه    ::  ل
...) القـدر، الحـظ ، النـاس(وهـذه القـوى . (Lazarus RS et Folkman S.P63) أو مـا یواجهـه مـن مواقـف 

ــر للســیطرة ، فاالعتقــادات الخاصــة بمصــدر الــتحكم تلعــب حســب  تكــون بالنســبة لــه غیــر قابلــة  Rotterروت
ــــــك الفــــــرد  ــــــدة التــــــي ال یمل                لعــــــودة معلومــــــات كافیــــــة عنهــــــا ممــــــا یضــــــطره لدورا هامــــــا خــــــالل المواقــــــف الجدی

ومــن ثــم فهــذه المعتقــدات تمــارس . إلــى ممیزاتــه الشخصــیة ونظرتــه للواقــع قصــد فهــم الوضــعیة التــي یواجههــا 
  .)145ص. 2008.أبو بكر مصطفى محمود(دور عامل وسیط في التعامل مع الضغوط 
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 كـان  یقصد بها تحدید مـدى أهمیـة الموضـوع بالنسـبة للفـرد والـذي یعنیـه لـه ، أو إن ::  االلتزاماتااللتزامات

 العالمـان وقـد أشـار. یفرض علیه درجة عالیة من االلتزام تجاهـه خاصـة عنـدما یتعلـق األمـر بالتحـدي 
القاعـدة التـي یعتمـد علیهــا  إلـى أن االلتزامـات تمثــلFolkman &  Lazarus) 1994( نالزاروس وفولكمـا

  . األفراد لتحقیق أهدافهم مع الحفاظ على قیمهم الذاتیة
  

  ::  العوامل المتعلقة بالوضعیةالعوامل المتعلقة بالوضعیة--22--11--44
  

  :تشمل عددا من المتغیرات المتصلة بطبیعة الوضعیة ومنها
 طبیعة التهدید أو الخطر الذي تشكله الوضعیة للفرد. 

  یحدث فیهوكذلك الوقت الذي ) استمراره(حدة الموقف. 
  إن كان الفرد معتادا علیه أو كان موقفا جدیدا(إحتمالیة وقوع الحادث.( 

 مدى صعوبة توقع النتیجة أو اآلثار الناجمة عنه. 
 

  ::»»    EEvvaalluuaattiioonn  sseeccoonnddaaiirree««التقییم الثانوي التقییم الثانوي --22--44
  

      لــك مباشــرةعبــر هــذا التقیــیم یتحــدد مــا یمكــن للفــرد القیــام بــه فــي مواجهــة الوضــعیة الجدیــدة ، ویــأتي ذ  
بعـــد التقیـــیم األولـــي حیـــث أنـــه عنـــدما یقـــیم الفـــرد طبیعـــة التهدیـــد یتجـــه نحـــو تحدیـــد مصـــادره الشخصـــیة 

مكاناتــــه للمواجهــــة        فــــالتقییم الثــــانوي یســــمح للفــــرد بتحدیــــد مــــا یجــــب علیــــه فعلــــه للوقایــــة مــــن التهدیــــد  . وإ
، التقبـل  تغیـر الوضـعیة(مختلفـة مـن أنمـاط المواجهـة  االتأو االستفادة من الموقف ، وهذا التقیـیم یقـدم احتمـ

   .) Graziani P &  Swendsen J. P55( )، الهروب أو السلوكات االندفاعیةالبحث عن معلومات أكثر 
  

  : على ثالثة خطوات أساسیة Mc Crae) 1984(ماك كراي  الثانوي حسب مویعتمد التقیی
  

  . ة ما یمكنه عمله في مواجهة الموقفیقوم الفرد بتحدید إمكاناته ومعرف ::أوال أوال 
  . ینتج عما سیق تصور ألنماط المواجهة الممكنة ::ثانیا ثانیا 
   . یحدد الفرد االستراتیجیة األكثر مالءمًة حسب إدراكه للموقف ::ثالثا ثالثا 

  

الفـرد وأفكـاره مــع خصـائص ومطالـب الموقــف  عملیـة التقیـیم الثــانوي هـي عملیـة معقــدة تتـداخل فیهـا اعتقــاداتف  
الســلبیة االنفعــاالت العدیــد مــن عــن هــذا التــداخل  د اختیــار أســلوب المواجهــة األمثــل واألكثــر فعالیــة وینــتجقصــ

  ومع استمرار مصدر الضغط تتوالى التقدیرات المعرفیة واستراتیجیات المواجهة واإلیجابیة ، 
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 بـالتحكم فـي الموقــفلـه  بشـكل حلقـة متعاقبـة ، فـإذا نـتج عـن التقیـیم إدراك الفـرد لوجـود مـوارد تسـمح

Contrôle perçu " "   أمـا      فإنه یعمل على توجیه استراتیجیات تمكنه من مواجهة الموقـف أوحـل المشـكل
إن كـان التقیـیم عكـس ذلـك فـإن الفــرد یلجـأ إلـى أسـالیب مواجهـة تهــدف إلـى تغییـر المعنـى الـذاتي للتجربــة أو 

  .(Graziani P & Swendsen J. P56)  االنفعال الناتج عنها
    

                                                                                                                       
  

  
  

  
  

     
     
  
المواجهة إزاء  تإنطالقا من الفكرة السابقة نالحظ أن التقییم المعرفي یعمل على توجیه استراتیجیا  

إال  الضاغطة والفروق بین األفراد في االستجابة للمواقف دة وهو ما یسمح بتفسیر االختالفیة المهدالوضع
  . تحقیقه هو الدور المنوط بهاوفق منظور آخر  هذه األسالیبأن الدراسات الحدیثة حاولت تقسیم 

  

   :::أنواع المواجهةأنواع المواجهةأنواع المواجهة   ---555
  

ى تحقیــق التكیــف مــع المتغیــرات الجدیــدة إن الفــرد فــي مواجهتــه للمواقــف والوضــعیات الضــاغطة یســعى إلــ  
وهــو مــا جعــل البــاحثین یولــون أهمیــة كبیــرة . ممــا یضــمن لــه الحفــاظ علــى توازنــه الــداخلي ورفاهیتــه النفســیة

  : ) PP6-10.Schooler C & Pearlin L. 1978 ( لتحدید أهداف المواجهة فقد قسمت إلى
  

  النشطةالمواجهة (أسالیب تهدف إلى تعدیل الوضعیة الضاغطة.(  
 أسالیب تهدف إلى تغییر المعنى الذاتي للوضعیة قصد جعلها أقل تهدیدا.  
 أسالیب تهدف إلى التخفیف من التوتر وتعدیل الضیق من خالل التحكم في االنفعال. 

 

  :نوعین أساسیین من استراتیجیات المواجهة الزاروس وفولكمان وبناءا على هذه األهداف میز 

  
  

  

  

  توضح خصائص التقییم وإعادة التقییم توضح خصائص التقییم وإعادة التقییم   حلقةحلقة: :   33شكل شكل 
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  ::  »»  CCooppiinngg  cceennttrréé  ssuurr  llee  pprroobbllèèmmee  ««  المركزة على المشكلالمركزة على المشكلالمواجهة المواجهة   --11--55
  

یعمل هذا النوع مـن التعامـل أو المواجهـة علـى تعـدیل الوضـعیة وتغییـر مباشـر ألسـباب الضـغط مـن خـالل  
 والمواجهة والتخطیط  ، ویحدث ذلك عند تقییم الفرد إلمكانیة التحكم في الموقف خالل تفاعل الفرد    

 اممـ. تجاهـه ومـن ثـم اختیـار أحـدها  له بالتعرف علـى المشـكل وعلـى الحلـول الممكنـة المحیط ما یسمح
یجعل من المواجهة أكثر تعقیدا من االستجابات السلوكیة البسیطة أو میكانیزمات الـدفاع الالشـعوریة  ویـرى 

ة للوضـعیة أن هذا النوع من المواجهة یعمل على تغییـر األسـباب المباشـر   Dantchev N. P28 ) ( دانتشف
  .إلى تعدیل الحالة االنفعالیة المرتبطة بها التي یعیشها الفرد وهو ما یؤدي بطریقة غیر مباشرة

  

األولـى تعمـل علـى تعـدیل طبیعـة : ویمكننا من خالل ما سـبق أن نمیـز مجمـوعتین مـن أسـالیب المواجهـة   
تهدیـــد أو العـــائق وخصائصـــه العوامـــل الخارجیـــة المهـــددة مـــن خـــالل البحـــث عـــن المعلومـــات حـــول طبیعـــة ال

مســاعدة جمــع المعلومــات حــول الموقــف مــن خــالل طلــب النصــیحة وال(دیــد اإلمكانیــات والوســائل الالزمــةوتح
یجــاد الســند االجتمــاعي أمــا الثانیــة فهــي موجهــة . ة لمواجهــة الوضــعیة المهــددة مــع إعــداد الخطــط الالزمــ) وإ

صي والبحث عن مصادر جدیدة لإلشـباع وتحقیـق  نحو الذات بحیث تعمل على تعدیل مستوى الطموح الشخ
  ...) .تطویر العالقات االجتماعیة ومهارات االتصال أو تنمیة االستقاللیة الذاتیة (الرضا 

  

  ::  »»  CCooppiinngg  cceennttrréé  ssuurr  lleess  éémmoottiioonnss  ««المواجهة المركزة على االنفعال المواجهة المركزة على االنفعال   --22--55
  

فــة إلـــى خفــض التــوتر والضــیق االنفعـــالي یحتــوي هــذا النــوع علــى مجموعـــة مــن األســالیب المعرفیــة الهاد   
الحالــة االنفعالیــة المصــاحبة لألحــداث  هــذا النــوع بأنــه مجــوع الجهــود التــي تعــدل الزاروس وفولكمــانویعــرف 

هـذه االسـتراتیجیات تـؤثر علـى االنفعـال بطـرق مختلفـة   . )P406.Compas B.E & al.1988( الضـاغطة
یسـعى مـن خاللهـا الفـرد إلـى التقلیـل مـن أهمیـة الحـدث الضـاغط فنجد مثال أسالیب التجنب أو الهروب التي 

وتغییر االنتباه تؤثر على االنفعال وتؤدي إلى االرتیاح وتخفیف درجـة التـوتر، لكـن تأثیرهـا یبقـى مؤقتـا نظـرا 
یصـــنفها علـــى أنهـــا  Lazarus الزاروس وهـــو مـــا جعـــل. ألنهـــا لـــم تـــتخلص نهائیـــا مـــن مصـــدر اإلزعـــاج

 یر مرحلــــي أو انتقـــالي أي أنهـــا أقــــل فعالیـــة فـــي مواجهــــة العوامـــل الضـــاغطة الحقیقیــــةمیكانیزمـــات ذات تـــأث
)(Dantchev N.PP25-29.  وهنــــاك طریقــــة أخــــرى تــــؤثر بهــــا أســــالیب المواجهــــة المركــــزة علــــى االنفعــــال     

مـــن خـــالل نشـــاطات معرفیـــة تعمـــل علـــى إعـــادة تقیـــیم الوضـــعیة وذلـــك بتغییـــر المعنـــى الشخصـــي للتجربـــة 
عادة التقییم  والتركیز على النقاط اإلیجابیة وتحویلكاالنسح   . الوضعیة إلى تحٍد  اب وإ
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       إن اســـتراتیجیات المواجهـــة المركـــزة علـــى االنفعـــال قـــد تكــــون فعالـــة فـــي تقلـــیص التـــوتر واألثـــر االنفعــــالي  

فوائــد كبیـرة فــي وضــعیات إال أن هـذه الفعالیــة تـرتبط إلــى حـد مــا بدرجـة الضــغط حیــث أنـه ال یمكنهــا تحقیـق 
تهـدد حیـاة الفــرد مـثال ، وبالتــالي فإنهـا تكـون عــاجزة عـن تحقیــق التكیـف وهـو مــا یسـتلزم اللجــوء إلـى أســالیب 

  .المواجهة المركزة  على المشكل 
  

ألسـالیب المواجهـة واحـدا مـن أشـهر  Lazarus & Folkman (1984( الزاروس و فولكمـانیعتبـر تقسـیم  
 Monat Compas , Troubs , Cohen لمجـال إذ تبنـاه العدیـد مــن البـاحثین مثـلالتصـنیفات فـي هـذا ا

 و " Stratégies d'évitement " اسـتراتیجیات التجنـبالتقسـیم إلـى كوغیرهم في حین ظهرت تصنیفات أخرى 
ـــرب           ن مـــع هـــذا التقســـیماختلـــف بـــاحثون آخـــرو  فـــي حـــین.  " "Stratégies d'approcheاســـتراتیجیات التق

  1960 و 1985 بتحلیـل الدراسـات الخاصـة بالمواجهـة بـین Suls & Fletcher سـولز و فلتشـرحیـث قـام  
  : )Paulhan I. PP554-557(وتوصال إلى تحدید نوعین من التعامل 

  

  یضــــم االســــتراتیجیات الســــلبیة  :تعامــــل التجنــــبPassives " "  التــــي یأخــــذ فیهــــا الفــــرد موقفــــا بعیــــدا        
 .وغیرها  ... ، التجنب ، الهروب ، التقبل المرغمdéni ثل اإلنكار عن المشكل م

  یشـــمل االســـتراتیجیات النشـــطة  :تعامـــل الحـــذر"  Actives"  كوضـــع مخطـــط لحـــل المشـــكل أو البحـــث        
 .الخ ...عن السند االجتماعي أو جمع المعلومات المتعلقة بالوضعیة

  Seiffge-Krenk (1992,1993) , Compas (1987) سـایفج كرنـك وكومبـاس وأضـاف العالمـان    
  :نوعین آخرین الستراتیجیات التقرب هما

 ویحتوي األسالیب الخاصة بجمع المعلومات أو البحث عن السند : التقرب السلوكي.  
  لویضم األسالیب المتعلقة بالتخطیط لحل المشك :التقرب المعرفي.  

  

ن حاولــــت فـــي مجملهـــا تفصــــیل          المواجهـــة التـــي یلجــــأ إلیهـــا الفــــرد  بالتنـــوع فـــي أســــالیهـــذه التقســـیمات وإ
إال أنهــــا تُجمــــع علــــى تــــوجهین أساســــیین ، فاالســــتراتیجیات المركــــزة حــــول المشــــكل  ةأمــــام وضــــعیة ضــــاغط

ــــى تعــــدیل الوضــــعیة وحــــل المشــــكل بالبحــــث عــــن المعلومــــات الكافیــــة) یــــةالتقرب(         تهــــدف بالدرجــــة األولــــى إل
حــــول االنفعــــال أو مــــا ًأطلــــق علیــــه بعــــض العلمــــاء  ةالمركــــز  تأمــــا االســــتراتیجیا.... يأو الســــند االجتمــــاع

     وبالتـــالي یمكـــن القـــول ،تعمـــل علـــى خفـــض التــوتر وتـــوفیر االســـتقرار االنفعـــالي  االتجنـــب فإنهـــ تاســتراتیجیا
          أن درجـــــة فعالیـــــة أو نجـــــاح كـــــل نـــــوع مـــــن هـــــذه األنـــــواع تـــــرتبط ارتباطـــــا وثیقـــــا بطبیعـــــة العامـــــل الضـــــاغط  

كما تتدخل الخصائص الشخصیة في تقیـیم الفـرد للوضـعیة ومـن ) حدته ، زمن ظهوره والمدة التي یستغرقها(
  . )Graziani P& Swendsen J. P92(ثم تحدید نوع التعامل 
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خـالل  حول المشكل فإنه یصـعب الفصـل بینهمـا المركزةنظرا للتداخل بین األسالیب المركزة حول االنفعال و  

دراسة مختلف المواقف ، حیث أن هذین النوعین یتفاعالن فیمـا بینهمـا ویحـدثان بصـفة متزامنـة وهـو مـا 
  .یجعلنا نهتم بدراسة العالقة بین هذین النوعین

  
  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

      

 

  S. Folkman (1997) Modèle de نموذج فولكمان متعدد األنساق المعدلنموذج فولكمان متعدد األنساق المعدلنموذج فولكمان متعدد األنساق المعدل:  4شكل   
D'après: Graziani P& Swendsen J. 2004. P100)( 
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  ::العالقة بین نوعي المواجهةالعالقة بین نوعي المواجهة  --66
  

كبیــر بـین نــوعي التعامــل الموجـه نحــو المشــكل والموجـه نحــو االنفعــال  لقـد أثبتــت عــدة دراسـات االرتبــاط ال   
 الزاروس و فولكمـــانحیـــث وجـــدت دراســـة  ،فالعالقـــة التبادلیـــة بینهمـــا تلعـــب دورا هامـــا فـــي التكیـــف النفســـي 

)Folkman (1984  &Lazarus  ن األفـــراد یمیلـــون إلـــى اســـتخدام النـــوعین معـــا وفـــي وقـــت واحــــدأ         
مكانیــة اســتعمال أســـالیب مــن نــوع التقـــربإلـــى ســبب ویرجــع ال موقــف الـــذي یواجهونــهوذلــك تبعــا لل  مرونــة وإ

  . )Solomon Z & al.1988. P283(وأخرى من نوع التجنب بفعالیة في مواجه التهدید 
  

              ، الزاروس وفولكمــانSchooler & Pearlin  )1978(شــولر و بیــرلین  :  كمـا أكــدت دراســات أخــرى  
) Folkman(1984,1985& Lazarus وكـوهین ، روث )1986Roth & Cohen ( ، و   سـیفج كرنـك

األسلوبین معـا حیـث  لوجود قدرة فعالة من خالل استعما  6Seiffge-Krenk & Kavsek (199(كافسك 
علـى         أن أسالیب التقرب تسمح للفـرد بالتعامـل المباشـر مـع الوضـعیة فـي حـین تعمـل أسـالیب التجنـب

والمعلومــات الكافیــة ودراســة مختلــف  تفیر الراحــة االنفعالیــة وتخفیــف التــوتر لمــدة تســمح بجمــع اإلمكانــاتــو 
  . )PP 669, 6701994. Paulhan I & al .(الحلول الممكنة للصراع 

  

المشـــكل  حـــول المركـــزة األســـالیب فـــيأن األســـالیب المركـــزة علـــى االنفعـــال تـــؤثر بدرجـــة مـــا  الزاروسیـــرى و 
والمعرفیــة لمرتفــع والتــوتر الشــدید الــذي ال یمكــن للفــرد الســیطرة علیــه یــؤثر فــي العملیــات الفكریــة االنفعــال اف
 إلـى بـذل جهـد أكبـر للحفـاظ، وهـو مـا یعنـي لجـوء الفـرد بالتالي في الجهـود الالزمـة لمواجهـة الوضـعیة و 

یـدعم والتفـاؤل  يكمـا أن االنفعـال اإلیجـاب . )Graziani & Swendsen. PP82, 83(التكیـف  على طاقات
مــا یعطــي معنــا جدیــدا  المشــكل ویجعــل الفــرد أكثــر هــدوءا واســتعدادا لتغییــر الموقــف علــىاألســالیب المركــزة 

       .للتجربـــة مـــن خـــالل جعلهـــا أكثـــر إمتاعـــا ویرفـــع مســـتوى الطمـــوح الشخصـــي وقـــدرة الفـــرد علـــى الـــتحكم 
عـامال مفیـدا فـي تنمیـة أسـالیب التعامـل الفعالـة  اإلیجابیة حول الذات وقـدرتها علـى المواجهـة  روتعتبر األفكا

مـا    الفرد إمكانیاته الشخصیة بأنها قادرة علـى المواجهـة وتعـدیل الوضـعیة یصـبح بمقـدوره توقـععندما یقیم ف
        الالزمـــة لمواجهتهـــا وتنمیـــة مشـــاعر إیجابیـــة وهـــو مـــا یجعـــل مـــن العالقـــةهـــو آٍت ثـــم تطـــویر المهـــارات 

  . اجهة عالقة ذات اتجاهین فكل منهما یؤثر في اآلخربین االنفعال والمو 
  

إن اســتعمال أســالیب المواجهــة بنوعیهــا خــالل مختلــف المواقــف یخضــع لتــأثیر عــدد معتبــر مــن العوامــل    
الـخ ، أو بطبیعـة الوضـعیة  ... خصائصـه النفسـیة والجسـدیة مختلـفو سواء تعلق األمر بـالفرد فـي حـد ذاتـه 

  .في العنصر الموالي هو ما سنتطرق إلیه و  لتوتروممیزات الموقف المسبب ل
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  ::  العوامل المؤثرة في تحدید نوع المواجهة المستخدمالعوامل المؤثرة في تحدید نوع المواجهة المستخدم  --77
  

أدى االختالف الذي عرفه مفهوم الضغط النفسي من جهة و للمواجهة من جهة أخرى إلى اختالفات في   
مثل  ر العوامل الشخصیةركز على أثواجهة المستخدم بین من یتحدید طبیعة العوامل المؤثرة في نوع الم

شولر : احثون آخرون اهتموا بدور الموقف الضاغطوب  Haan(1977)هان ،  Kobassa (1979)كوباسا 
في إلى بحث أثر التقییم المعرفي  ثالثفیما عمد اتجاه .  Schooler & Pearlin )1978( و بیرلین

ماك     Lazarus & Folkman (1984 , 1985( فولكمان الزاروس و : تحدید نوع أسلوب المواجهة
  .لكن هذا االختالف لم یمنع من التأكید على الدور المتكامل لهذه العوامل Mc Crae )1984( كراي

  

  ::  العوامل الشخصیة واالجتماعیةالعوامل الشخصیة واالجتماعیة  --11--77
  

لفـرد فـي مـدى قـدرة ا تلعب هذه العوامل دورا هاما في تحدیـد نـوع التعامـل كونهـا تعتبـر ركیـزة أساسـیة تـتحكم   
 )1986(كوســتا  ومــاك كــراي  الباحثــان علـى مواجهــة التحــدیات وتغییــر الوضــعیات المهــددة ، حیــث یؤكــد

Costa &Mc Crae    أن الممیـزات الشخصـیة تلعـب دورا مسـببا أكثـر مـن العوامـل الضـاغطة فـي التقیـیم
أن إلــى  Holahan & Moos (1985)هوالهــان ومــوس فیمــا توصــل. المعرفــي وتحدیــد جهــود المواجهــة 

یمكـن       ةبالهدوء خالل الوضعیات الضـاغط مثل الثقة بالنفس والقدرة على االحتفاظخصائص بعض ال
یتفـق مـع دراسـة  وهـو مـا. یتمكنون مـن مواجهتهـا  رقة بین من یعانون من الضغوط ومنفاأن تكون عالمات 
عنـــدما یملـــك الفـــرد تقییمـــا  التـــي توصـــلت إلـــى أن أســـلوب المواجهـــة یكـــون أكثـــر فعالیـــة الزاروس وفولكمـــان

الفردیـــة  إضـــافة إلـــى ذلـــك فإنـــه توجـــد مجموعـــة مـــن المتغیـــرات .إیجابیـــا إلمكاناتـــه وقدراتـــه علـــى الـــتحكم 
  :واالجتماعیة التي تؤثر في نوع المواجهة نذكر منها

  

    ::االنبساطیة والعصابیة االنبساطیة والعصابیة   --11--11--77
  

منطلقـا للعدیـد مـن الدراسـات  بيعصـاو انبسـاطي : للشخصیة إلى بعدین  Eysenck أیزنكشكل تقسیم   
 )1986(ماك كراي وكوسـتا  حول العالقة بین هذین البعدین ونوع المواجهة ، فقد كشفت دراسات كل مـن

Costa & Mc Crae ، بـاركر و انـدلر  Parker & Endler (1990)بـین سـمات     عـن وجـود ارتبـاط
          رتبــــــــاط موجبـــــــــا بــــــــین االنبســـــــــاطیة الشخصــــــــیة العصــــــــابیة وأســـــــــالیب المواجهــــــــة التجنبیـــــــــة فیمــــــــا كـــــــــان اال

  .وأسالیب المواجهة المركزة حول المشكل 
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ارتبــاط إیجــابي بــین العصــابیة المــراهقین إلــى وجــود لعینــة مــن  Gomez )1999(غــومیز  دراســةخلصــت و 

ة فـاألفراد بین االنبسـاطیة واألسـالیب التقربیـوأسالیب التعـامل المركزة حول المشكل ووجود عالقة موجبـة 
مـــن صــعوبة فـــي التعامـــل مـــع ن یعـــاني الــذین تكـــون نســـبة القلـــق عنــدهم عالیـــة یكونـــون عمومـــا أكثــر مـــ

یتعلـق عنـدما  خاصـة ، أسالیب تعـاملهم مـع الضـغوط أقـل فعالیـة مـن االنبسـاطیینالمواقف الضاغطة وتكون 
تـؤدي بـدورها  معرفیـة سـلبیة تـأثیرات ارتفـاع نسـبة القلـق یترافـق مـعف.  بالعوامل المتكـررة أو طویلـة األمـداألمر 

ممــا یــؤدي إلــى متكــرر ألسـالیب تعامــل مركــزة علـى االنفعــال نظــرا الستشـعار الفــرد الــدائم للتهدیـد  لجــوءإلـى 
التي تـؤثر بـدورها  وهذه األسالیب تهدف إلى مواجهة نتائج الوضعیة. ) الجهاز السمبثاوي(نتائج عضویة 

لتركیـز یمیلـون ل ألنهـم   ون أقـل اسـتعماال لطـرق المواجهـة التقربیـة على نسـبة القلـق ، فالعصـابیون یكونـ
  . على المشكل  التركیزعلى استجاباتهم النفسیة بدل 

  

تتعلـق فإن العصابیة ترتبط بوجود مشـاعر الـذنب مـع نزعـات اكتئابیـة  Eysenck) 1983( أیزنكحسب   
الفـرد مـع  تفاعـل تهدیدا واقعیـا أو متخـیال خـاللبالخوف من الفشل وعدم التكیف لذلك فإن األحداث التي تسبب 

  .)Boudarene M .P 23( إلى سلوكات تجنبیة متكررة مع المواقف الجدیدة المحیط تدفع مباشرة
  

  : :   »»    sseexxLLee  ««  الجنسالجنس    --22--11--77
  

        أحــــد أبــــرز المتغیــــرات التــــي حظیــــت بالدراســــة فیمــــا یتعلــــق بتــــأثیره فــــي نــــوع المواجهــــة المســــتخدم  یعتبــــر   
    حیـــث التنشـــئة االجتماعیـــة أو الـــدور الجنســـي ومـــا هـــو مطلـــوب  مـــنوذلـــك نظـــرا لالختالفـــات بـــین الجنســـین 

وقـد للضـغط  فاإلناث یلجأن إلى استعمال أكبـر ألسـالیب متمركـزة حـول االنفعـال فـي مـواجهتهن، من كل منهما 
حـول  Grossman & al (1987) غروسـمان وآخـرون یسـتعملن بعـض أسـالیب التقـرب السـلوكي حسـب

طلبـة الطـب حیـث وجـدت أن اإلنـاث یبحـثن أقـل مـن الـذكور عـن مواجهـة المشـكل وكانـت مجموعة مـن 
 أكثــــر األســــالیب التــــي یلجــــأن إلیهــــا هــــي التفكیــــر الخیــــالي والبحــــث عــــن الســــند والهــــروب ولــــوم الــــذات

)Graziani & Swendsen.P101 : (Vitaliano et al inالنتقـائي أن میـل اإلنـاث إلـى اإلنكـار ا كمـا
وهـذه الدراســات تؤكـد بــأن اإلنـاث یفضــلن  . Schooler & Pearlin )1984( شــولر وبیــرلین أكبـر حسـب

كمـا االنفعـالي    استراتیجیات أقل فعالیة بغض النظر عن مدى إیجابیتها أو سلبیتها قصـد الحفـاظ علـى التـوازن
أن    Lazarus & Folkman (1980)الزاروس وفولكمـان ، Carver (1989)  كـارفر :أثبتـت دراسـات 

   . االجتماعي وأكثر لجوءا  إلى المواجهة المركزة على المشكل الذكور یكونون أقل بحثا عن السند
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عنــد المــراهقین توصــل إلــى وجــود  حــول أســالیب المواجهــة Seiffge-Krenk ســیفج كرنــكوفــي دراســة 

اإلنــاث  واألســالیب النشــطة ، فكانــت درجــاتالتجنــب اختالفــات واضــحة بــین الجنســین فیمــا یتعلــق بأســالیب 
یملـن اإلنـاث  أكبر منها عند الذكور إضافة إلى اختالف فیما یتعلق بالبحث عن السـند االنفعـالي حیـث وجـد أن

كما وجد أیضا أن اإلناث یفكرن في النتائج ویتوقعن . إلى مناقشة مشاكلهن مع اآلخرین والتحدث عنها 
أمـا الـذكور   .  من األثر االنفعالي لذلك یلجأن إلى أسالیب لخفض التـوتر السلبیة وهو ما یزید بالعواق

إال فـي حالـة   فكانوا أكثر تفـاؤال وال یستسـلمون بسـهولة وأنهـم أقـل اسـتعماال ألسـالیب المواجهـة التجنبیـة 
 أو تعــاطي ةوجــود مشــكل یصــعب حلــه والتعامــل معــه وهنــا غالبــا مــا یلجــؤون إلــى ســلوكات ال اجتماعیــ

  كانـدك                    : غیـر أن دراسـات أخـرى .(Seiffge-Krenk I .1994.P 315-317)  دراتالمخـ
Kendek (1987) هامیلتون و فـاغوت ،Hamilton & Fagot (1988)  لـم تتوصـل إلـى وجـود فـروق بـین

أي أن هنـاك  منفـردا فـي عملیـة المواجهـة رالجنسین بالنسبة لنـوعي المواجهـة مـا یؤكـد أن هـذا العامـل ال یـؤث
  . متغیرات شخصیة أخرى تلعب دورا في هذا االختیار

  

  ::  »»  AAggee  ««السن السن --33--11--77
  

انطلقت اآلراء المنادیة باعتبار السن أحد العوامل المؤثرة في نوع المواجهـة مـن فكـرة مفادهـا  أن الفـرد یكتسـب   
بـین األفـراد  عامال فارقا على مدى نجاعتها من خالل الخبرة التي تشكل  أسالیب مواجهة متنوعة ویتعرف

الـذي یعتبـر أن   Mc Crae ماك كراي ا وجهة نظرنونمیز ه. في تحدید كفاءتهم تجاه معالجة المشاكل 
وفـــي العوامـــل التجـــارب  بـــین المـــراهقین والراشـــدین فـــي أنـــواع التعامـــل إنمـــا تنبـــع مـــن الفـــروق فـــياالختالفـــات 

أنـه مـع تقـدم          Seiffge-Krenk(1994)رنـك سـیفج ك المسببة للضغط بالنسبة لكـل فئـة ، وقـد أكـد
المعلومــات وتحلیـل أبعــاد  المـراهقین فـي الســن یزیـد المیــل إلـى أســالیب المواجهـة النشـطة مــن خـالل البحــث عـن

ـــ. المشـــكل   روذلـــك نظـــرا إلـــى النمـــو االجتمـــاعي والمعرفـــي  الـــذي یســـاعدهم علـــى تطـــویر قـــدراتهم وفهـــم أكب
  .تي یواجهونهالمختلف الوضعیات الجدیدة ال

  

   :::   »»»   SSSuuuppppppooorrrttt   sssoooccciiiaaallleee   «««   االجتماعياالجتماعياالجتماعي   )))الدعمالدعمالدعم(((السند السند السند    ---444---111---777
   

وهــذا المفهـــوم  النفســي والمــرض ظهــرت أهمیــة هــذا العامــل فــي أول األمــر عنــد دراســة العالقــة بــین الضــغط  
ر ثـم الـدو  یشمل عدة عناصـر مثـل وجـود وعـدد العالقـات االجتماعیـة أو الخصـائص البنائیـة للشـبكة االجتماعیـة

  :وهنا تتداخل ثالث میكانیزمات أساسیة . المنوط بها 
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 األثر المباشر للدعم على الجانب الصحي للفرد. 

 المساعدة على معالجة األزمات والصراعات. 

 تأثیر وقائي یحمي الفرد من وضعیات مشابهة. 
  

          وقـوة الشــبكة االجتماعیــة تحــدد فقـط بحجــم العالقــات االجتماعیــة تدور الــدعم االجتمـاعي ال فعالیـة إن   
نما یلعب اإلدراك الشخصي كذلك دورا هاما ، حیث نالحظ عند بعض األفراد حالة من الرضا  فـي    وإ

فیما یمیـل الـبعض اآلخـر ألن . Soutien perçu " "  ما یعبر عنه بالدعم المدرك وذلكظل غیاب سند حقیقي 
یلعـب الـدعم االجتمـاعي دورا و  . (Boudarene M. PP 28,29 )  یكونـوا محـاطین بشـبكة عالقـات واسـعة

المواجهـة ویشـمل  األعـراض االكتئابیـة الناجمـة عـن الموقـف الضـاغط بالتـالي یسـاعد علـىهاما في التقلیل من 
  : )http://fesal.net/articles-action-show-id-6229.htm( ذلك

 ستراتیجیة المناسبة للتعامل معهتطویر فهم أفضل للحدث الضاغط واختیار اال:  دعم تقییمي.  
  یزود الفرد بالتغذیة الراجعة ویمكنه من مواجهة الموقف وترتیب األولویات: دعم معرفي. 

 من خالل تقدیم المساعدة والوسائل الالزمة لتخطي المشكل: ادي ـدعم م. 

 من خالل التقبل والمشاركة الوجدانیة : دعم عاطفي. 
  

البـــاحثون فـــي تصـــنیف الـــدعم االجتمـــاعي بـــین كونـــه مصـــدرا مـــن مصـــادر  مـــن خـــالل هـــذه األهمیـــة اختلـــف  
 Holahan & Moos) 1990( هوالهــان و مــوسالمواجهـة وكونـه عــامال مسـاهما فیهــا ، فقـد أكــدت دراسـة 

  .أهمیة الدعم االجتماعي كعامل مواجهة وأن غیابه یؤدي إلى استعمال أسالیب مواجهة غیر فعالة
  

  ::الكفایة الذاتیة الكفایة الذاتیة   --55--11--77
  

تتعلــق بالخصــائص الجســدیة والصــحیة للفــرد ، فقــد أثبتــت الدراســات أن العوامــل الصــحیة ذات تــأثیر كبیــر   
المیكانیزمــات  فــي تحدیــد نــوع المواجهــة وقــد لــوحظ ذلــك خصوصــا عنــد عینــات مــن المرضــى حیــث كانــت أهــم

  . ه اعتالل البنیة الجسدیةتتمثل في اإلنكار والبحث عن السند نظرا لألثر االنفعالي الذي یترك ةالمستخدم
  

  ::»»  CCoonnttrrôôllee  ppeerrççuu  ««الضبط والتحكم في الوضعیة الضبط والتحكم في الوضعیة   --22--77
  

 كوباســـا الخصـــائص الثابتـــة فـــي الشخصـــیة  فحســـب كإحـــدىإن اإلحســـاس بـــالتحكم فـــي المواقـــف أعتبـــر    
Kobassa (1979)  وبروخــون وشــوایزر Bruchon & Schweitzer (1994) یترافــق هــذا اإلحســاس     

  .على التوازن  لیات معرفیة إدراكیة تحلل وتراجع معطیات الوضعیة بهدف ضمان والحفاظمع جملة عم
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واالدراكـــات  ل التصـــوراتیـــحلقـــوم بتالمیكانیزمـــات التـــي یلجـــأ إلیهـــا الفـــرد تخضـــع لتـــأثیر هـــذا النظـــام الـــذي یف  

مكانیة تطبیقها من خالل اال ار یلعـب كـل مـن االنتبـاه وفـي هـذا اإلطـ ستجابات ثم الفوارق بـین البعـدینوإ
     بالقـــدرة  سوبالتـــالي فكلمـــا زاد اإلحســـا،  والـــذاكرة دورا بـــارزا خـــالل عملیـــة المعالجـــة الذهنیـــة للمعلومـــات

األداء فیكـون بمقـدور الشـخص  الثقـة بـالنفس واالسـتقاللیة فـيرتفـع نسـبة على التحكم في الموقف المهـدد ت
 "Perte du contrôle " فـإن الشـعور بفقـدان الـتحكممـن ذلـك استثمار طاقاته في حل المشكل وعلى العكـس 

  وهــو مــا یســهم فــي اتجــاه الفــرد نحــو أســالیب تعامــل تجنبیــة یــرتبط بظهــور مشــاعر العجــز أمــام التهدیــد
 فاعـل دائـم مـع المحـیطالنظریـة التفاعلیـة الفـرد فـي ت تَعتبـر .قصد تخفیف التوتر الذي تسببه هذه الوضعیة

الحـدیث  ال یمكـنو لها أثـر كبیـر فـي تحدیـد نمـط االسـتجابة للعوامـل الضـاغطة المتبادلة بینهما وبالتالي فالعالقة 
عن اختیار نوع معین من أسالیب المواجهة دون معرفة طبیعة الموقف الـذي یعایشـه الفـرد وبالتـالي فـإن 

  .نوع التعامل یتأثر كثیرا بما تشكله الوضعیة من تهدید أو فقدان أو تحد
  

  ::لفصللفصلخالصة اخالصة ا  --88
   

مــن المفــاهیم حدیثــة النشــأة حیــث تطــور ولقــي اهتمامــا بالغــا مــن قبــل الدراســات  لأو التعامــ ةمفهــوم المواجهــ   
ن كـان یعـود فـي جـذوره إلـى  الحدیثة خاصة عند أنصـار النظریـة التفاعلیـة فـي دراسـة الضـغوط النفسـیة ، وهـو وإ

       إال أنــــه اســــتقل عــــن مفــــاهیم أخــــرى " انيالنمــــوذج الحیــــو  " و " علــــم نفــــس األنــــا " اتجـــاهین بــــارزین همــــا
      مثـــل میكانیزمـــات الـــدفاع أو الـــدفاعات األولیـــة وأضـــحى قاعـــدة أساســـیة لكثیـــر مـــن البحـــوث والدراســـات

  . الفصل أبرز المراحل التي مر بها تطور هذا المفهوم اوقد تناول هذ
  

لــى تحقیـق حالــة مــن التــوازن والتكیــف التعامــل هــي مجموعــة لسـیاقات معرفیــة ســلوكیة تهــدف إ إن سـیاقات  
دراكـــه ســـواء للوضـــعیة بصـــفة عامـــة أو بمـــا  دمـــع المواقـــف الجدیـــدة ، وال یمكـــن عزلهـــا عـــن تقیـــیم الفـــر  یتعلـــق  وإ
مكانیاته والسند االجتماعي المتوفر له توازنـه یدفعـه  إذن فتقییم الفرد لعوامل معینة بأنها تهـدد. بقدراته الخاصة وإ

إلى تخفیف التوتر فتركز على ضبط االنفعـاالت  ومنهـا مـا  معها ما یهدف في التعاملإلى أسالیب متنوعة 
یــــرتبط        فتنــــوع هــــذه األســــالیب.... یركــــز علــــى حــــل المشــــكل مــــن خــــالل التخطــــیط وجمــــع المعلومــــات

        تــــــرتبط فعالیــــــة اســــــتراتیجیات المواجهــــــةو  ،بخصــــــائص مهمــــــة كــــــالفروق الفردیــــــة أو طبیعــــــة المواقــــــف 
مـا تسـبب  أمـا إن فشـلت قـي ذلـك فهـي غالبـا الرضـا والـتحكم فـي مختلـف المواقـف على تحقیقدرتها بمدى ق

  .   المزید من التوتر، وهو ما یؤثر بطبیعة الحال على صحة الفرد النفسیة والجسدیة
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  ::تمهیــدتمهیــد  --11
  

ســــي لـــدى فئــــة          إنطالقـــا مـــن هــــدف هـــذه الدراســـة والمتمثــــل فـــي محاولـــة تشــــخیص ظـــاهرة الضـــغط النف  
والوقـــوف علـــى مصـــادرها ومســـبباتها وكـــذا البحـــث        ةمـــن المـــراهقین  الثـــانویین علـــى مســـتوى والیـــة بســـكر 

فــي مختلــف األســالیب واإلســتراتیجیات التــي یلجــأ إلیهــا أفــراد هــذه العینــة فــي مــواجهتهم لمصــادر الضــغط 
ا مـــن اإلجـــراءات والخطـــوات المیدانیـــة           لـــذلك فـــإن البحـــث الحـــالي یتضـــمن عـــدد. وســـعیهم للتكیـــف معهـــا 

  :التي اعتمدها الباحث و التي سنتناولها فیما یلي 
  

  ::اإلطار الزمني والمكاني للدراسةاإلطار الزمني والمكاني للدراسة  --22
   

من المراهقین  انطالقا من تساؤالت البحث وسعیا منا الختبار فرضیاته قمنا بدراسة میدانیة شملت عینة
حسب نمط المعیشة  ، فتم تقسیم هذه األخیرة إلى مجموعتینرة على مستوى عدد من ثاویات والیة بسك

القسم األول یمثل نمط المعیشة الحضري      : فكان المجتمع األصلي للدراسة یحتوي على قسمین 
حضري أما  اعتبار أن مدینة بسكرة مصنفة بأنها وسطعلى  )بسكرة(والذي یشمل  الثانویات بمقر الوالیة 

ما یتناسب مع أهداف هذه مالریفي ویشمل مجموعة المناطق ذات الطابع الریفي الثاني فیمثل النمط 
من              بالنسبة لكل  الریفي والحضريالدراسة المتمثل في دراسة الفروق بین نمطي المعیشة 
           )أشهر 03(وقد استمرت الدراسة مدة . مصادر الضغط النفسي واستراتیجیات المواجهة 

بدراسة استطالعیة قدم من خاللها استمارات تحوي أسئلة مفتوحة حول أهم العوامل التي الباحث  حیث قام
أنها تشكل بالنسبة لهم مصادر للضغط وكذا أبرز األسالیب التي یلجؤون إلیها في  المراهقون یرى

ار حول مواجهتهم للضغوط كما قام الباحث بعدد من المقابالت مع المراهقین للوصول إلى جملة أفك
  .موضوع الدراسة ثم صیاغة بنود االستبیان 

  

ومن ثم بدأ توزیع االستبیان في صـورته النهائیـة حیـث اسـتغرق توزیعـه علـى أفـراد عینـة البحـث وجمـع   
اإلجابــــات حــــوالي أســــبوعین راعینــــا فیهــــا تــــرك الوقــــت الكــــافي ألفــــرد العینــــة لإلجابــــة ، وقــــد تــــم توزیــــع 

فـتم خاللهـا . ردیـة والثانیـة جماعیـة بحسـب مـا تطلبـت ظـروف الدراسـة األولـى ف: االستمارات بصـورتین 
اسـتبعد منهـا  257استمارة وكانـت الصـالحة منهـا لغایـات الدراسـة  326استمارة أستعید منها  350توزیع 

  .استمارة لعدم اكتمالها أو لوجود نقص في البیانات المطلوبة  69
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   :::منهج البحثمنهج البحثمنهج البحث   ---333
  
إلى تحدید أهم مصادر الضغط النفسي عند فئة المراهقین وكذا تبیان استراتیجیات یسعى البحث الحالي  

التي تعتمدها هذه الفئة أمام الوضعیات الضاغطة ومن ثم مدى وجود فروق حسب الجنس  المواجهة
. وحسب نمط المعیشة ، لذلك فإن المنهج األكثر مالءمة لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي المسحي 

 )االجتماعي األسس العلمیة لمناهج البحث(في كتابه  إحسان محمد الحسن ا المنهج حسب ما ذكرویعتبر هذ
إحصائیا  یعتمد على جمع المعلومات وتحلیلها إذأهم المناهج المستعملة في مجال العلوم اإلنسانیة أحد 

من خالل األسالیب وتفسیرها بغیة الوصول إلى دالالتها ومن ثم القیام بالمقارنات والبحث عن الفروق 
  .اإلحصائیة قصد الوصول إلى تنبؤات مستقبلیة وتعمیمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة 

  

   :::عینة الدراسة عینة الدراسة عینة الدراسة    ---444
  

تـم خـالل اختیارنـا لهـا مراعـاة المتغیـرات  مـن طلبـة المرحلـة الثانویـة تشمل عینة البحث الحالي مجموعة   
ي الجنس ونمط المعیشـة ، واعتمـدنا فـي ذلـك علـى عـدٍد التي تبحث فیها هذه الدراسة والمتمثلة في عامل

  : من الخطوات المنهجیة نوجزها فیما یلي 
  

قبــل الشــروع فــي عملیــة اختیـــار العینــة كــان لزامــا علینــا التعـــرف أوال     :  :  :     طریقــة اختیــار العینـــةطریقــة اختیــار العینـــةطریقــة اختیــار العینـــة   ---111---444
ونظـرا .  یـة بسـكرة على المجتمع األصلي للدراسة والمتكـون مـن طلبـة المرحلـة الثانویـة علـى مسـتوى وال

علــى     لصــعوبة الحصــول علــى معلومــات تفصــیلة حــول األعــداد والنســب فقــد قــام الباحــث باالعتمــاد 
ا  350العــدد اإلجمــالي ألفــراد المجتمــع األصــلي ومــن ثــم تــم تحدیــد حجــم العینــة بـــ  فــردا  اختیــروا اختیــارً

ا مــن خــالل عینــة طبقیــة منتظمــة مقســمة بالتســاوي بــین طبقتــی والبیئــة   ن تمــثالن البیئــة الحضــریةعشــوائیً
وبناءا علـى   الریفیة وتم اعتماد هذه الطریقة لما تسمح به من تحكم في المتغیرات المطلوبة في الدراسة

 المجموعـة األولـى تمثـل األفـراد.  فـرًدا 175ذلك فقد قسمت العینة إلى مجمـوعتین عـدد أفـراد كـل منهمـا 
  .فتمثل األفراد ذوي نمط المعیشة الریفي  ذوي نمط المعیشة الحضري أما الثانیة

  

مراهقـا ومراهقـة فـي المرحلـة الثانویـة  267تشكلت عینة البحـث النهائیـة مـن    :::   خصائص العینةخصائص العینةخصائص العینة   ---222---444
حســـب  وذلـــك بعـــد اســـتبعاد االســـتمارات التـــي ال تخـــدم أهـــداف البحـــث وكـــان توزیـــع أفـــراد العینـــة مقســـما

  :لجدول التالي یوضح خصائص عینة البحث وا. متغیرات الدراسة الجنس و نمط المعیشة 
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وفـق الجـدول یتضـح أن العینـة مقسـمة حسـب نمـط المعیشـة إلـى فئتـین األولـى تمثـل نمـط المعیشـة الحضـري 
  المجموعــة الثانیــة تمثــل الــنمط الریفــي، أمــا إنــاث  76 ذكــور و 63 ردا مــنهمفــ 139 وكــان عــدد أفرادهــا

            .إنــــــاث وهـــــو مـــــا یســــــمح باختبـــــار فرضـــــیات الدراســــــة 73 ذكـــــور و 55 فــــــردا مـــــنهم 128 عـــــدد أفرادهـــــا
.           ســــنة 16.98 للعینـــة يالســـن اإلجمـــال طأمـــا عـــن توزیـــع أفـــراد العینــــة مـــن حیـــث األعمـــار فكـــان متوســــ

  :لجدول التالي یوضح متوسطات أعمار العینةوا
  

  

 السن
 الوسط الریفي الوسط الحضري

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 20 18 27 27 سنة 16

 29 16 23 21 سنة 17

 24 21 26 15 سنة 18

 17.05 17.05 16.98 16.80 المتوسط

  

  
  

   :::الدراسة االستطالعیةالدراسة االستطالعیةالدراسة االستطالعیة   ---555
    

أوال  ة تســاؤالتها وفرضــیاتها ثــم اإلعــداد ألداة البحــث كــان البــد مــن التعــرفقصــد اإلعــداد للدراســة وصــیاغ   
إلــى میــدان البحــث وتحدیــد خصوصــیات الموضــوع والمحــاور العامــة التــي ینبغــي إتباعهــا خــالل التطبیــق 

  :المیداني قام الباحث بدراسة استطالعیة اعتمدت على عدد من الخطوات 

  
  

 المجموع الوسط الریفي الوسط الحضري 

 118 55 63 الذكور

 149 73 76 اإلناث

 267 128  139 المجموع
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  السابقة التي تناولت موضوع الدراسة وعدد من االستبیانات  تاسالعدد من الدر  ::المسح المكتبي المسح المكتبي

والمقاییس المعدة في هذا المجال أي موضوع الضغط النفسي ومصادره ثم استراتیجیات المواجهة لتكوین 
 .صیاغة البنود والعبارات ومجموعة أفكار حول محاور الموضوع العامة وتساؤالته وفرضیاته 

 فـــي ســـبیل صـــیاغة بنـــود االســـتمارة وتكـــوین فكـــرة حـــول المحـــاور العامـــة  :::   الصـــورة األولیـــة لـــألداةالصـــورة األولیـــة لـــألداةالصـــورة األولیـــة لـــألداة
لالســـتبیان وخصـــائص العینـــة قـــام الباحـــث بإعـــداد صـــورة أولیـــة ألداة البحـــث تتكـــون مـــن عـــدد مـــن األســـئلة 
المفتوحــة حــول أهــم العوامــل التــي یــرى المراهقــون أنهــا تشــكل بالنســبة إلــیهم مصــادر ضــغط  وكــذا مختلــف 

.     لجـــؤون إلیهـــا لمواجهــة الضـــغوط النفســـیة ومـــن ثـــم جمــع المحـــاور العامـــة لهـــذه اإلجابـــات األســالیب التـــي ی
  :فردا مقسمة على النحو اآلتي 80 وقد وزعت االستمارة على مجموعة من الطلبة الثانویین مكونة من

 

 بیئة ریفیة بیئة حضریة 
 إناث ذكور إناث ذكور الجنس

العدد       18 22 20 20 

  25 25 27.5 22.5 %النسبة 
  

  
  

بناء على هذه العملیة تمكن الباحث من تحدید أهم اإلجابات ومن ثم تفریغها في شـكل محـاور تشـمل أبعـادا 
  :محددة حیث تم ترتیب المحاور حسب تكرارها بالنسبة لقسمي األداة وجاءت النتائج كما یلي 

  

 ات أفراد العینة في خمسة أبعاد بالنسبة ألهم العوامل التي تشكل مصدرا للضغط  تمحورت إجاب: 
   

 

  

 التكرار 
  

  %النسبة  
 91.50 73 ضغوط المجتمع والتقالید -1

 70.00  56 العوامل الدراسیة -2

 66.25  53  البیئة المادیة  -3

 56.25  45  الضغوط األسریة  -4

   48.75      39 العوامل الذاتیة الشخصیة -5    
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 ت نتائج الدراسة فیما یتعلق باستراتیجیات المواجهة كما یلي كما جاء: 
  

 % النسبة التكرار 
 78.75   63  أسالیب التجنب السلوكي -1

 55.00  44 أسالیب التجنب المعرفي -2

 26.25  21  أسالیب التقرب المعرفي -3

 25.00  20  أسالیب التقرب السلوكي -4

    

  
  

ن اتجاهـات أفـراد العینـة االسـتطالعیة تشـیر إلـى وجـود خمـس محـاور أساسـیة بناءا على هذه النتائج نالحظ أ
تشكل عوامل ضغط بالنسبة إلیهم وأن نسب تكرار هذه العوامل مختلفة ، وهو ما یؤكـد أن هـذه العوامـل تـؤثر 

مـن قبـل المـذكورة الضـغوط  أمـا بالنسـبة ألسـالیب مواجهـة. حسب طبیعة الوضعیة والخصـائص الشخصـیة 
  .ذه العینة فقد تم تصنیفها في أربع مجموعات حسب التقسیمات المتعارف علیهاأفراد ه

كمــا اتضــح لنــا أثنــاء قیامنــا بالدراســة االســتطالعیة أن تــأثیرات المواقــف الضــاغطة تتفــاوت بــین أفــراد العینــة  
  .االستطالعیة وأن هناك فروقا بالنسبة ألسالیب التعامل التي یلجؤون إلیها

  

   :::معلوماتمعلوماتمعلوماتأدوات جمع الأدوات جمع الأدوات جمع ال   ---666
  

  :جمع المعلومات وهما بطبق الباحث في هذه الدراسة نوعین من أسالی
    ::  حیث استخدمت المقابالت المفتوحـة وكـان الهـدف منهـا التعـرف علـى عینـة البحـث وشـرح

 .طبیعة الدراسة وأهدافها العلمیة وكذا تبیان طریقة اإلجابة حول بنود االستبیان

  : صائصهاوفي ما یلي نتعرف على خ. 
 

   :::وصف األداة وصف األداة وصف األداة    ---111---666
  

 من    لغرض اختبار فرضیات البحث واإلجابة عن تساؤالته استعمل الباحث في هذه الدراسة استبیانا  
األول یحتوي معلومات عامة وهو مخصص للبیانات  .یتكون من ثالثة أجزاء  )1ملحق (تصمیمه 

  ء الثاني فخصص الستبیان مصادر الضغطأما الجز السن ونمط المعیشة : ث الشخصیة المطلوبة في البح
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في الخانة التي یرى أنها تمثل درجة  (X) تتطلب من المجیب وضع عالمة )بندا 34( وهو مكون من

وتنقط اإلجابات وفق سلم من ثالث درجات حیث یحصل المجیب  توتر التي یمثلها الموقف المذكورال
في  وعلى ثالث درجات )( درجتین إن اختار اإلجابة وعلى )( على درجة واحدة إن اختار اإلجابة

  :ستة محاور وتمثل بنود المقیاس.  م تحسب درجات كل محور من المحاورث) (حالة اإلجابة 
  

  28،  23،  19،  15،  10،  4یضم البنود   ::  المصادر األسریةالمصادر األسریة    .  
   31، 24،  20،  14،  8،  1یضم البنود   ::العوامل الدراسیة العوامل الدراسیة  ..   
  34،  30،  26،  21،  16،  12،  7،  2یضم البنود   ::  العالقات االجتماعیة والتفاعل االجتماعيالعالقات االجتماعیة والتفاعل االجتماعي   
   33،  29،  25،  22،  17،  13،  9،  5یضم البنود  ::المصادر الشخصیة الذاتیة المصادر الشخصیة الذاتیة  ..  
  3232، ،  27، ،   1818، ،   1111، ،   66، ،   33یضم البنود یضم البنود  ::  البیئة المادیةالبیئة المادیة  ..  

   
تقیس  )بندا 32( فهو مخصص الستراتیجیات مواجهة الضغوط ویحتوي أما الجزء الثالث من االستمارة 

أنواع أسالیب المواجهة التي یلجأ إلیها المراهق إزاء وضعیات ضاغطة ویعتمد نفس طریقة اإلجابة 
الخاصة  وتضم أربع مجموعات من األسالیب. مصادر الضغط ونفس طریقة التنقیط الخاصة باستبیان

  :بمواجهة الضغوط هي 
  

  32،  28،  22،  17، 13،  10،  5،  1یضم البنود   ::  أسالیب مواجـهة سلوكیة تقربیةأسالیب مواجـهة سلوكیة تقربیة   . .  
  30،  26،  23،  19،  14،  11،  7،  3 یضم البنود  ::  أسالیب مواجـهة معرفیة تقربیةأسالیب مواجـهة معرفیة تقربیة .  
  29،  25،  21،  18،  15،  12،  8،  4یضم البنود   ::  أسالیب مواجـهة سلوكیة تجنبیةأسالیب مواجـهة سلوكیة تجنبیة .  
  31،  27،  24،  20،  16،  9،  6،  2 یضم البنود  ::  جـهة معرفیـة تجنبیةجـهة معرفیـة تجنبیةأسالیب مواأسالیب موا .  

  
   :::   الخصائص السیكومتریة لألداةالخصائص السیكومتریة لألداةالخصائص السیكومتریة لألداة   ---222---666

   

مراهقا ومراهقة  )50( من أجل التأكد من صدق وثبات المقیاس تم تطبیقه على عینة تتكون من  
  .مرحلة التعلیم الثانويسنة یدرسون في  18و  16 اختیروا بطریقة عشوائیة وتتراوح أعمارهم بین

  

   :::ثبات األداةثبات األداةثبات األداة   ---111---222---666
  

یقصد بالثبات مدى دقة واستقرار واالتساق في نتائج األداة لو طبقت مرتین فأكثر على نفس الخاصیة 
  . )166ص. 2007.معمریة بشیر ( في مناسبات مختلفة وهذا یعني قلة تأثیر الصدفة على نتائج االختبار
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  :لحساب معامل ثبات المقیاس استخدم البحث طریقتین 

  

 مراهقـــا ومراهقـــة اختیـــروا بطریقـــة  50تــم تطبیـــق األداة علـــى عینـــة تتكـــون مـــن  :طریقـــة إعـــادة التطبیـــق
 عشــوائیة علــى مـــرتین بفاصــل زمنـــي یقــدر بثالثــة أســـابیع ثــم حســـبنا معامــل االرتبــاط بـــین نتــائج التطبیقـــین

               :  معامل بیرسونباستخدام 

ΣY)                    ( ΣX) NΣ(XY) - (                                                                                                               
 r= 0.67  فكان معامل االرتباط r         =ــــــــ ــــــــــــــ

      NΣY2 - (ΣY)2 ] [ [NΣX2 - (ΣX)2 ]   √¯       
  

r                                         2    
     =  rSH  ـــ   سبیرمان براونثم حسبنا معامل الثبات باستخدام معادلة   

                                                                                                r  +1    
  .معامل ثبات االختبار: rSH  :حیث أن 

r                 :معامل االرتباط بین نتائج التطبیقین . 

  .وبالتالي یمكننا القول أن المقیاس ثابت   = rSH 0.80 فحصلنا على معامل ثبات
                                                                                                                               

 حیث تم تقسیم بنود االستبیان إلى جزأین بنود فردیة وبنود زوجیة وتم حساب  ::تجزئة النصفیة تجزئة النصفیة الال
 :معامل االرتباط بین قسمي األداة فكانت معامالت االرتباط بین محاور المقیاس كما یلي 

 
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

    
  

  

  
  
  

  0.82  0.70  3  6  مصادر الضغط األسریة
  0.77  0.63  3  6  مصادر الضغط الدراسیة

  0.84  0.73  4  8  مصادر الضغط االجتماعیة
  0.70  0.54  4  8  مصادر الضغط الشخصیة

  0.72  0.57  3  6  مصادر الضغط المادیة
  0.81  0.69  4  8أسالیب المواجهة السلوكیة التقربیة 
  0.78  0.64  4  8  أسالیب المواجهة المعرفیة التقربیة

  0.75  0.61  5  10  أسالیب المواجهة السلوكیة التجنبیة
  0.72  0.57  5  10  أسالیب المواجهة المعرفیة التجنبیة
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 و 0.72 كانت معامالت االرتباط عالیة تتراوح بین سبیرمان براون وبعد التصحیح بواسطة معادلة

  .وهو ما یؤكد تماسك وترابط نصفي المقیاس في مختلف محاوره  0.84
  

   : : : صدق األداة صدق األداة صدق األداة    ---222---222---666
  

  : األداة تم اللجوء إلى طریقتین أساسیتین هما  من أجل التأكد من صدق
  

 األداة  ثبـاتالذاتي الـذي یسـاوي الجـذر التربیعـي لمعـامالت تم حساب معامل الصدق  : الصدق الذاتيالصدق الذاتيالصدق الذاتي
أما بالنسبة لطریقة التجزئـة النصـفیة  ، 0.89فحصلنا بطریقة إعادة االختبار على معامل صدق یساوي 

وهـي معـامالت عالیـة   0.91و  0.83بین  اور االستبیان تتراوحفحصلنا على معامالت صدق تخص مح
 . تعني صدق المقیاس فیما وضع لقیاسه مما یسمح بتطبیقه

  

 یتم ذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بین الدرجة على كل بند  :طریقة االتساق الداخليطریقة االتساق الداخليطریقة االتساق الداخلي
   معادلة بیرسونعلى  دوالدرجة الكلیة للمقیاس ، وباالعتما

  
ΣY) ( ΣX) NΣ(XY) - (                                                              

 r    =ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
NΣY2 - (ΣY)2 ] [ [NΣX2 - (ΣX)2 ]      √¯  

  

  :حیث أن 
N     : أفراد عینة التقنین  عدد.  

ΣX     : مجموع الدرجات على البنود.  
ΣY     :مجموع الدرجات الكلیة على االختبار.  

  

  . 0.01دالة إحصائیا عند مستوى داللة االرتباط  تمعامال تفكان
  
  
  
  
  

  

  

                                                                                                      

                                                                                                      



 

X=  
  

100  

   :::   أسلوب المعالجة اإلحصائیةأسلوب المعالجة اإلحصائیةأسلوب المعالجة اإلحصائیة   ---777
  

بالدراسة تم تفریغ البیانـات والنتـائج ومـن  بعد جمع استمارات البحث وتقسیمها وفق المتغیرات الخاصة  
حیـث تـم ثم إخضاعها للتحلیل اإلحصائي لإلجابة على تسـاؤالت البحـث واختبـار فرضـیاته              

  : وذلك من خالل األسالیب التالیة(SPSS12)  الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة االعتماد على
  

  :افات المعیاریة وفق القانون حساب المتوسطات الحسابیة واالنحر  ::  
  
  

   
                             ΣX                                  2    X - ( X  

          

N                                                   N                                                         

            
  

          )أبــــــدا / أحیانــــــا / كثیــــــرا (  تخدام النســــــب المئویــــــة الخاصــــــة بكــــــل مــــــن المســــــتویات الــــــثالثثــــــم اســــــ  
لقیـــاس كـــل مـــن مصـــادر الضـــغط النفســـي عنـــد أفـــراد عینـــة البحـــث وكـــذلك لتحدیـــد أنـــواع اســـتراتیجیات 

  .المواجهة المستعملة من قبلهم
  

ل من الـذكور واإلنـاث مـن جهـة لحساب الفروق بین متوسطات ك ) T test ( ت اختبار منستخد ::  
  .  وبین النمطین الحضري والریفي من جهة أخرى

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

√ =δ 
 

X = 
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      :::عرض نتائج أفرد العینة حول مصادر الضغط النفسيعرض نتائج أفرد العینة حول مصادر الضغط النفسيعرض نتائج أفرد العینة حول مصادر الضغط النفسي   ---111
  
یمھا        ى تقس دنا إل ث عم ي حی غط النفس ادر الض بة لمص ة بالنس راد العین ائج أف ي نت ا یل نعرض فیم         س

اثإلى أربعة أقس ائج اإلن اني نت م الث ل القس ا یمث ع  ام األول یمثل نتائج الذكور فیم ث والراب مان الثال ا القس أم

والي  ى الت ي عل ري والریف ة الحض ي المعیش ثالن نمط ذكور. فیم ائج ال ح نت الي یوض دول الت           والج

  :في استبیان مصادر الضغط النفسي   )فردا 118(وعددھم 
  

  

 

  

  
  

 
  

 
  

 
  

  

  

 

  
 

% 

  

 

  
 

% 

  

 

  
 

% 

  

 

  
 

  العوامل العائلیة %
  

6  
  

240  
  

33.99  
  

236  
  

33.34 
  

232 
  

32.77  
  

708  
  

100 
 العوامل الدراسیة

  

6  
  

161  
  

22.74  
  

220  
  

31.07  
  

327 
  

46.19 
  

708  
  

100 
 العوامل االجتماعیة

  

8 
  

203 
  

21.50  
  

259 
  

27.44 
  

482  
  

51.06 
  

944 
  

100 
 وامل الذاتیةالع

  

8  
  

154  
  

16.31  
  

430  
  

45.55  
  

360  
  

38.13  
  

944  
  

100  
  العوامل المادیة

  

6  
  

104  
  

14.68  
  

218  
  

30.79  
  

386  
  

54.51  
  

708  
  

100  
  

  
  

  : أما الجدول الموالي فیوضح قیم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الخاصة بمصادر الضغط
  

  

  

  

  

   
  
  

  

  

  

 

 

  

  

  

  
 

  

  

  

  

 

  
  8 - 6 6  المصادر العائلیة

  

9       12       15  
  

16 - 18  9.96 5.21 
  8 - 6  6  المصادر الدراسیة

  

9       12       15 
  

16 - 18  10.64 5.32 

 6.53  18.36 24 - 21   20       16     12 11 - 8 8 العوامل االجتماعیة

  4.36 16.55  24 - 21 20       16     12 11 - 8 8 العوامل الذاتیة
  8 - 6 6 العوامل المادیة

  

9       12       15  
  

16 - 18  14.00 6.03 
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دولین السابقین نالحظ أن متوسطات المحاور  ي الج واردة ف ات ال  من خالل االطالع على البیان

ةة بمصادر الضغط جاءت كلھا داخل منطق الخاصة درجات المتوقع ع وجود ال ات  م بعض االختالف

طاھمابینھا حیث أن اثنین من المحاور الخاصة بمصادر الضغط  فیما ى  جاء متوس د األعل ي الح ف

ا محورا  ي من منطقة الدرجات المتوقعة وھم ا یعن ة ، مم ل االجتماعی ة والعوام ة المادی ل البیئ عوام

ثالن  ا یم غوط اأنھم ببة للض ادر المس م المص ة أھ ة الدراس راد عین ن أف ذكور م ة ال د فئ یة عن           لنفس

ة  ل الذاتی ان متوسط محور العوام ا ك ا ، فیم دي لھ       لكن لیس بالدرجة التي قد یعجزون عن التص

ان د ك یة فق ة والدراس ادر العائلی ن المص ل م بة لك ا بالنس ة أم درجات المتوقع ة ال ط منطق ي وس  ف

  .نطقة الدرجات المتوقعة من ممتوسطاھما في الحد األدنى 
  

رى   ث ی ر حی ل النسبة األكب ة تمث ل المادی د أن العوام ة نج    % 54.51 بالرجوع إلى النسب المئوی

ا أجاب ببھا فیم وتر بس را للت كل بالنسبة  %14.68 من الذكور أنھم یتعرضون كثی ا ال تش نھم أنھ م م  لھ

ا. مصدرا للضغط  ث أج ا حی ة ثانی ل االجتماعی را % 51.06 بوجاءت العوام درا كبی ل مص ا تمث  أنھ

غط  ات، للض كلت اإلجاب ا ش دا( فیم بة )أب ة  %21.50 نس ط العین وع متوس ع وق ق م ا یتواف و م        وھ

را  %45.23 عند الحد األعلى من منطقة الدرجات المتوقعة ، واعتبر انون كثی م یع ذكور أنھ من ال

  . من الضغوط المرتبطة بالنظام الدراسي والتحصیل 
  

نسبة   تلیھا )أحیانا(من أفراد العینة الذكور باإلجابة  %45.55أما بالنسبة للعوامل الذاتیة فقد أجاب   

ابوا  38.13% ن أج را( مم را،  )كثی ون كثی تجوبین ال یتعرض ة المس ي أن غالبی ا یعن و م      وھ

درجات المتوقللضغوط  ة ال ي وسط منطق ع ف ب خاصة وأن المتوسط یق ذا الجان ة المرتبطة بھ    ع

  .دائمة أو أن تأثیرھا ال یتعدى كونھ مرحلیا  للضغط لكن لیس بصورة تشكل مصدرا أي أنھا قد
  

اتبالنسبة للعوامل العائلیة كانت    كلت اإلجاب ث ش ة حی دا ( النسب متقاربة بین االختیارات الثالث  ) أب

ا یخ %32.77 و ) أحیانا ( بالنسبة لإلجابة %33.34 مقابل %33.99 نسبة ةفیم را(  ص اإلجاب   ) كثی

ي ا یعن ة مم درجات المتوقع ة ال ن منطق ى م د الحد األدن درجات عن ط ال وع متوس ا وھو ما یفسر وق          أنھ

  . لم تمثل بالنسبة للذكور من أفراد العینة مصدرا واضحا للضغوط النفسیة 
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  در عددھن عندبالنسبة لمصادر الضغط اث المق ة اإلن راد العین ـ أف ائج  149 ب ت النت ة ، فكان مراھق

  : كما ھي موضحة في الجدول التالي
  

  

 

  

  
  

 
  

 
  

 
  

  

  

 

 
 

% 
  

 

 
 

% 
  

 

 
 

% 
  

 

 
 

% 
  العوامل العائلیة

  

6 
  

248 
  

27.74 
  

292 
  

32.66  
  

354 
  

39.60 
  

894 
  

100 
 العوامل الدراسیة

  

6  
  

194 
  

21.70 
  

275 
  

30.76 
  

425 
  

47.54 
  

894 
  

100 
 ل االجتماعیةالعوام

  

8  
  

394 
  

33.05 
  

395 
  

33.14 
  

403 
  

33.81 
  

1192 
  

100  
 العوامل الذاتیة

  

8 
  

299  

  

25.08  

  

373  

  

31.30  

  

520  

  

43.62  

  

1192  

  

100 
  العوامل المادیة

  

6  
  

218 
  

24.38 
  

294 
  

32.88 
  

362 
  

42.74 
  

894 
  

100  

  
  
  

  :ت الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الخاصة بمصادر الضغط ویوضح الجدول الموالي قیم المتوسطا
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

 

  

  

  

  
 

  

  

  

  

 

  

  المصادر العائلیة
  

6  
  

6 - 8  
  

  

9      12      15  
  

  

16 - 18  
  

12.71 
  

4.26  
  المصادر الدراسیة

  

6  
  

6 - 8  
  

  

9      12      15 
  

  

16 - 18  
  

13.55 
  

5.35 

 اعیةالعوامل االجتم
  

8  
  

8 - 11 
  

12    16      20   
  

21 - 24 
  

16.06  
  

3.58  

   8 العوامل الذاتیة

8 - 11 
  

12    16      20 

  

21 - 24  
  

17.48  

  

7.43 

 العوامل المادیة
  

6  
  

6 - 8  
  

  

9      12      15  
  

  

16 - 18  
  

12.69 
  

3.06 
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اث  الخاصة أن متوسطات المحاوریتضح خالل من الجدولین السابقین    دى اإلن بمصادر الضغط ل

ائج دو من خالل النت  جاءت كلھا داخل منطقة الدرجات المتوقعة مع میلھا نحو الحد األعلى ، ویب

اثأن المصادر الدراسیة شكلت النسبة  د اإلن ت نسبة األعلى للعوامل المسببة للضغوط عن ث كان  حی

ى مع متوسط درجات لھذا المحور %47.54 ـب تقدر )كثیرا(اإلجابات  ة  في مجال الحد األعل لمنطق

غوط المتوقعة ، وھو ما یشیر إلى أن العوامل الدراسیةالدرجات  ا للض كل مصدرا ھام النفسیة  تش

اعند مجموعة اإلناث ، وتلیھا  رن أنھ ي اعتب  تسبب في ذلك العوامل الشخصیة حیث كانت نسبة الالئ

ا( ممن أجبن %31.30مقابل  %43.62 لھن كثیرا من الضغط والتوتر دا(أجبن % 25.08 و )أحیان . )أب

ا یشیر فیما كان متوسط الدرجات لھذا المحور عند الحد األعلى من منطقة  الدرجات المتوقعة وھو م

  .كذلك إلى أھمیة ھذا المصدر وتأثیره لدى ھذه الفئة 
  

ة  %42.74بیئة المادیة المتعلقة بال لفي محور العوام )كثیرا(وكانت نسبة من أجبن    ي نسبة عالی وھ

ا تسبب %24.38والتي كانت  )أبدا(مقارنة بنسبة من أجبن  رن أنھ ن اعتب ا جاءت نسبة م  لھن ، فیم

د وتر عن ا الت در  %32.66 أحیان ذا المحور ق ع متوسط درجات لھ ـم ة) 12.69( ب ة قریب        وھي قیم

الضغط  مصادرقد یعتبر واحدا من  المصدرمن وسط منطقة الدرجات المتوقعة مما یعني أن ھذا 

  .عند اإلناث لكن لیس بالدرجة العالیة التي یصعب التعامل معھا
   

را من الضغط أیضا من المستجوبات %39.60واعتبرت      بأن المصادر األسریة تسبب لھن كثی

ة )أبدا(أجبن  %27.74و  )أحیانا(ممن أجبن  %32.66مقابل  ون متقارب اد تك ا وھي نسب تك ا      فیم بینھ

ذا  قریبا) 12.71( بـمع متوسط قدر  ة أي أن ھ درجات المتوقع ة ال ذلك  المصدرمن وسط منطق ك

  .یمكن أن یسبب بعض الضغوط عند اإلناث لكن تأثیره ال یكون بصفة مستمرة أو دائمة
  

ارات   ین االختی ة ب بھ متقارب ب ش ت النس د كان غوط فق ة للض ادر االجتماعی بة للمص ا بالنس ة  أم     الثالث

ةأنھن ال یعانین أبدا من  %33.05حیث أجابت  غوط االجتماعی ل  الض ا(أجبن  % 33.14مقاب   )أحیان

ط أنھن %33.81 قالت فیما وع متوس درجات  یتعرض للكثیر من الضغوط االجتماعیة ویؤكد ذلك وق ال

ة ال ت افي وسط منطقة الدرجات المتوقعة تماما مما یعني أن العوامل االجتماعی درا عالی ل مص           مث

    .أو واضحا للضغوط النفسیة عند ھذه الفئة 
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 ددھم ة ذوي نمط المعیشة الحضري وع راد العین ردا 139( بالنسبة لمصادر الضغط عند أف        )ف

 : كانت النتائج كما ھي موضحة في الجدول التالي
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  العوامل العائلیة  
  

6  
  

247 
  

29.6
  

291 
  

34.8
  

296 
  

32.2
  

834 
  

100 
  

 العوامل الدراسیة
  

6  
  

213 
  

25.5
  

267 
  

32.0
  

354 
  

42.4
  

834  
  

100 
  

 العوامل االجتماعیة
  

8 
  

285  
  

25.6
  

388 
  

34.8
  

439  
  

39.4
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100 
  

 العوامل الذاتیة
  

8  
  

351 
  

31.5
  

348  
  

31.2
  

413 
  

37.1
  

1112 
  

100 
  

  العوامل المادیة
  

6  
  

198 
  

23.7
  

276 
  

33.1
  

360 
  

43.1
  

834  
  

100 
  

  

  

وفیما یلي قیم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الخاصة بمصادر الضغط عند المراھقین  

  : ذوي نمط المعیشة الحضري 
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 العوامل الذاتیة
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8 - 11 
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21 - 24  
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 العوامل المادیة
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16 - 18  
  

13.05 
  

4.44 
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كل   ة تش ر  نالحظ من خالل الجدولین السابقین أن العوامل المتعلقة بالبیئة المادی  لمصادرالنسبة األكب

ن أجابوا  %43.16الحضري بحوالي ئة المراھقین ذوي نمط المعیشة النفسیة عند فالضغوط  أنھم مم ب

بة ل نس ب مقاب ذا الجان را بھ وتر بسببھا% 23.74 یتأثرون كثی أنھم ال یتعرضون للت   ممن صرحوا ب

ى دور  ا یشیر إل ة ، وھو م فیما كان متوسط الدرجات عند الحد األعلى لمنطقة الدرجات المتوقع

  . استجابات الضغط والتوتر عند ھذه الفئة من المراھقین  ھذا العامل في ظھور
    

وتر   ن الت ر م م الكثی ا تسبب لھ رون أنھ ث نسبة من یعتب  ثم تأتي المصادر الدراسیة ثانیا من حی

ر من للضغوط %42.45 بـ والتي قدرت ة  ممن أجابوا بأنھم یتعرضون للكثی روف الدراس بسبب ظ

دا(اإلجابات  فیما كانت نسبة غوط  %32.01و  % 25.54حوالي  )أب ا للض ذین یتعرضون أحیان ن ال م

ذلك  ة ك درجات المتوقع ة ال المرتبطة بالعوامل الدراسیة مع متوسط درجات یقع عند الحد األعلى لمنطق

  .مما یجعل من ھذا المحور واحدا من العوامل المھمة في ظھور الضغوط عند ھذه الفئة من المراھقین
  

ة  االجتماعیة المرتبةتبطة بالعالقات وتحتل العوامل المر   ـالثالث ات  %39.48 ب را(من اإلجاب   )كثی

ة %34.89مقابل   ممن یرون بأنھا قد تسبب لھم التوتر في مواقف معینة لكنھا لیست بصورة دائم

م یتعرضون من إجابات ھذه الفئة  %25.63أما نسبة  وتر فتعتبر أن الظروف االجتماعیة ال تجعلھ للت

ة  فیما یقع  درجات المتوقع ة ال متوسط الدرجات بالنسبة لھذا المحور أیضا عند الحد األعلى لمنطق

  .وھو ما یشیر كذلك إلى تأثیر ھذا المصدر ولو بدرجة متوسطة 
  

اتبالنسبة للعوامل    را( الذاتیة الشخصیة فقد وجد البحث أن ھناك ارتفاعا طفیفا في نسبة اإلجاب  )كثی

د  ث أك ن المس %37.14 حی ارب م ا تتق در فیم ذا المص ة من ھ ة عالی انون بدرج أنھم یع تجوبین ب

ا(و )أبدا(نسب اإلجابات  ـ   )أحیان ى وجود متوسط %31.29 و %31.56ب ب إضافة إل ى الترتی  عل

درجات المتوقع ة ال أثیر متوسط الدرجات عند منتصف منطق ى ت ا یشیر إل ي ة ، وھو م  أو مرحل

  .زمن للضغوط لھذا العامل أي أنھ لیس بالمصدر الم
  

  )أبدا(من اإلجابات  %29.61كانت النسب الخاصة بالعوامل العائلیة متقاربة فیما بینھا بحوالي   

یقع عند  مع متوسط حسابي %32.25 )كثیرا(فیما كانت نسبة اإلجابات  )أحیانا(لإلجابات  %34.89و

  . ه الفئة یكون بدرجة متوسطةمنتصف منطقة الدرجات المتوقعة أي أن تأثیر العوامل األسریة عند ھذ
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 ددھم در ع ي المق ـ بالنسبة لمصادر الضغط عند األفراد ذوي نمط المعیشة الریف ردا 128( ب ) ف

 : كانت النتائج كما ھي موضحة في الجدول التالي
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 العوامل االجتماعیة
  

8 
  

328 
  

32.0
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 العوامل الذاتیة
  

8  
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100 
  

  ل المادیةالعوام
  

6  
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20.4
  

257  
  

33.4
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46.0
  

768 
  

100 
  

  

  

المراھقین  وفیما یلي قیم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الخاصة بمصادر الضغط عند 

  : ذوي نمط المعیشة الریفي 
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ة بنسبة    ذه الفئ د ھ غوط عن ا للض كلت مصدرا عالی  یوضح الجدوالن السابقان أن العوامل الدراسیة ش

ة  50.91% غوط المتعلق ا یتعرضون للض را م ة وھي نسبة مرتفعة ممن أكدوا أنھم كثی روف الدراس بظ

ا جاءت %21.09مقابل  وتر ، فیم م الت ا ال تسبب لھ ات  %27.99 ممن یعتبرون أنھ ن اإلجاب ا(م  )أحیان

ك  ط  ویوضح ھذا االختالف في النسب درجة تأثیر العوامل الدراسیة عند ھذه الفئة ، كما یؤكد ذل متوس

ا  ة مم درجات المتوقع ة ال ى لمنطق د األعل د الح ان عن ذي ك درجات ال لال ذا العام ى أن ھ            یشیر إل

  .یعد أبرز مصادر لضغط عند أفراد العینة من ذوي نمط المعیشة الریفي 
     

م وجاءت الظروف الخاصة بالبیئة المادیة ثانیا من حیث   ا تسبب لھ ر نسبة الذین اعتبروا أنھ  الكثی

ت ي كان ة الری %46.09 من الضغوط والت ط المعیش ن المستطلعین ذوي نم ا أجابم ي بینم  %33.46 ف

ة ، وأشارت اة المادی ة الحی ة بطبیع ات  %20.45 أنھم یتعرضون أحیانا للضغوط المتعلق ن اإلجاب م

درجات. إلى عدم تأثر ھؤالء المراھقین بضغوط ناتجة عن البیئة المادیة  ث متوسط ال      أما من حی

  .وھو ما یشیر إلى أھمیة ھذا العامل  لھذا المحور فقد كان عند الحد األعلى لمنطقة الدرجات المتوقعة
   

ائج    ا للنت ة تمام ي مقارب ة الریف ط المعیش ن ذوي نم ة م راد العین ائج أف ت نت ة كان بالنسبة للعوامل الذاتی

د ث أك ة ، حی ل البیئی ة  %45.70 الخاصة بالعوام غوط الداخلی ن الض ر م ى كثی م یتعرضون إل نھم أنھ م

ا ة یقابلھ بة عالی ي نس ة وھ غ %19.73 الذاتی م الض بب لھ در ال یس ذا المص رون أن ھ ن ی ط مم        طفق

ذلك  ذا المصدر ك ة ، أي أن ھ درجات المتوقع ة ال ى لمنطق د الحد األعل درجات عن ط ال مع وجود متوس

  .  یمكن أن یسھم بدرجة كبیرة في تعرض ھذه الفئة للضغوط النفسیة 
  

ق بمحور العو    ا یتعل ة فیم ذه الفئ راد ھ ات أف ة كانت إجاب ر لإلجاب بة أكب ة بنس ل االجتماعی را(ام  )كثی

رح %38.18 بمقدار ا ص ة  %32.03 فیم ات االجتماعی ل والعالق راء العوام التوتر ج عرون ب م ال یش   أنھ

اعي  %29.78و  ل االجتم ة والتفاع اة االجتماعی ة الحی أنھم یتعرضون أحیانا للضغوط الناتجة عن طبیع

  .عند منتصف منطقة الدرجات المتوقعة وتفسر ھذه النسب وجود متوسط الدرجات 
  

ي    ة الریف ط المعیش ة ذوي نم ات فئ ن إجاب ر م بالنسبة للعوامل العائلیة فقد وجد البحث أن النسبة األكب

ة  ت لإلجاب دا(كان دار  )أب ل %37.50بمق ابوا  %30.86 مقاب ن أج ا(مم م  %31.64 و )أحیان رون أنھ ی

ع و ة ، م غوط العائلی ا یتعرضون للض د الحد كثیرا م ذا المحور عن ة بھ درجات الخاص ط ال جود متوس

  .األدنى من منطقة الدرجات المتوقعة مما قد یعني التأثیر المحدود لھذا المصدر 
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   :::مناقشة نتائج الفرضیة األولى مناقشة نتائج الفرضیة األولى مناقشة نتائج الفرضیة األولى    ---222

   

راھقین  إنطلقنا في ھذا البحث من فرضیة أولى مفادھا أن مصادر   الضغط النفسي تتعدد بالنسبة للم

ة  االجتماعیة وظروف البیئة العامة وكذان المحیط العائلي والدراسي والعالقات مابی الضغوط الذاتی

ةواعتمادا على ھذه الفرضیة فقد سعى  . الدراسة البحث إلى تبیان درجة تأثیر ھذه العوامل على عین

 لضغطفمن خالل النتائج وجد البحث أن المحاور الخمس التي تناولھا االستبیان شكلت مصادر ل

ھ  ا ذھب إلی وفلروالتوتر عند المراھقین وبنسب مختلفة ، وھو ما یتوافق مع م    Toffler (1971)ت

رتبط ي ت اة والت ي الحی عدة  ف ى عدة أص  حیث یؤكد أن الفرد یدرك مستویات متنوعة من الضغط عل

یة رات الماض ع الخب ا م ن تكییفھ ة ال یمك ر مألوف  . (Lôo P & al .1995.P89) بوضعیات جدیدة وغی

ث غط ، حی دنا  مما یفسر النسب العالیة التي حصل علیھا أفراد عینة البحث في مقیاس مصادر الض وج

ا تشملھ %50أن حوالي  ة وم ة المادی انون من ضغوط مرتبطة بظروف البیئ ة یع   من أفراد العین

ھمن  و متغیرات تتعلق بالمناخ أو بطبیعة ومكونات الحیاة المادیة وھو ما یمكن أن نرجع ى خل اة إل  الحی

إذ یعتبر ھذا األخیر مصدرا للضغط  من المثیرات المناسبة إلى التأثیر الكبیر للملل في حیاة المراھقین

والصناعیة  ةأن التغیرات االقتصادی JB Stora ستورا بنجمانكما یؤكد . )16ص.2002.لوكیا الھاشمي(

مطرد وتتسبب في ارتفاع ى التكیف السریعة في المجتمعات تؤدي إلى ھشاشة في قدرة األفراد عل

من خالل صعوبة التواصل وھو ما یتجلى بشكل كبیر  )Stora JB.1991.P26( للضغوط االجتماعیة

  .مع المحیط المادي واالجتماعي 
  

ف درجةالدراسات إلى في ذات السیاق تشیر عدد من    الي تخفی ة وبالت ى المقاوم  أن قدرة األفراد عل

دیھم   تعرضھم للضغوط النفسیة ة ل تتصل اتصاال مباشرا بمدى استقاللیتھم وطبیعة الشبكة االجتماعی

ھ بمحیطھ  ي عالقت تالل ف فالمكانة االجتماعیة التي یحتلھا الفرد تؤثر في تعاملھ مع الضغوط وأي اخ

  . )Stora JB.1991.P35( یترك تأثیرا عمیقا في قدرتھ على مواجھة الصعاب والمتغیرات

 خاللبیع االجتماعي للفرد في طفولتھ ومواقف التوتر التي تنجم عن انتماءاتھ كما أن عملیة التط 

رةالسنوات التالیة لجماعات معینة  ن مجاالت الخب الین م دور وھو نشاط  تمثالن مج ، ویسھم أداء ال

  . )92ص .1989.قشقوش إبراھیم(المجالین بقسط كبیر في كل منھما  یمثل حلقة بین
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ده دراسة  عالیا للضغطجد البحث كذلك أن العوامل الدراسیة تعتبر مصدرا كما و   ا تؤك ، وھو م

Bensabat (1980)        ي نشأة الضغوط النفسیة من أن ظروف البیئة الدراسیة قد تلعب دورا ھاما ف

ات  عند المراھقین المتمدرسین من خالل تأثیرھا في درجة االنفعال وانتباه الفرد مما یضعف طاق

ة ب دراسیة معین ق مطال ى تحقی ھ عل دم مقدرت اجم عن ع د الن ھ یشعر بالتھدی ھ ویجعل         التكیف لدی

  . أو لوجود مطالب تفوق إمكانیاتھ وقدراتھ
  

ھ أبحاث   ا توصلت إلی ع م ان إضافة إلى ما سبق تتفق نتائج ھذه الفرضیة م               Stora JB ستورا بنجم

زز مشاعر فیما یتعلق بتأثر المراھقی ي تع رة الت ة داخل األس ة التركیب ة وطبیع ن بالصراعات العائلی

ة أثیر المصادر العائلی بة ت اع نس ر ارتف ا یفس و م   اإلحباط لدیھم وتزید من وطأة الضغوط النفسیة وھ

ن األحوال  ن  فصلفال یمكن بأي حال م ا ال یمك ائلي كم ومي الع یط الی ق عن المح یة المراھ شخص

یة إغفال الدور الكبی دات الشخص راع المعتق ة وص عوبات المالی ة والص ھ المشاكل العائلی ذي تلعب ر ال

ا المراھق نفسھ د فیھ ي یج عیات الت ض الوض ي بع ود خاصة ف ف األسري والجم جین التوظی   س

  .  (Boudarene M.2005.P28) الذي یمنعھ من التعبیر عن حریتھ
   

اث  وجاءت نتائج أفراد العینة بخصوص المصادر الشخصیة   ذكور واإلن مرتفعة عند كل من ال

راھقین د الم ار الضغط النفسي عن ور آث ي ظھ  وھو ما یؤكد الدور الذي قد تلعبھ ھذه المصادر ف

ات ده دراس ا تؤك ذاتي.  Cox ، Gomez (1999)  مثلم یم ال إن التقی ر ف ور آخ ق منظ غوط  و وف للض

 )Graziani & Swendsen.2004.PP13, 14(  بالعوامل الشخصیة االنفعالیة للفرد التي تؤثر فیھیرتبط 

یة  الخصائص االنفعالیة والمعرفیة أن  Steptoe (1991)ستیبتوي  یرىیما ف ائز األساس تعد إحدى الرك

واقعي في تحدید مدى استجابة الفرد لمصادر الضغط والتي ترتبط بدرجة إدراكھ للتھدید  سواء ال

ل  ھ ذيالأو المتخی اش یمثل ف المع ذي تص الموق ة وال دد للطبیع ات كمح ن الدراس د م نفھ العدی

ة  ف االستجابات النفسیة والفزیولوجی خیم أو تخفی ي تض ھ من دور ف ا یلعب ث م المرضیة من حی

دات  Zautra & al (1989)زوترا وآخرون حیث یرى  اة تكون وح ي الحی أن األحداث الصغرى ف

داث الك ا خالل تفاعل الفرد مع المحیط تكون أكثر اعتداال من األح رد بتقییمھ ا یسمح للف رى مم ب

   . )P17.Graziani P & Swendsen J.Ibid( بشكل أوضح وأسرع
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   :   :   :      عرض نتائج أفراد العینة حول أنواع أسالیب المواجھةعرض نتائج أفراد العینة حول أنواع أسالیب المواجھةعرض نتائج أفراد العینة حول أنواع أسالیب المواجھة   ---333

   

 العینة المقیاس في جزئھ الثاني المتعلق بأسالیب المواجھة التي یلجأ إلیھا أفراد جنعرض نتائ فیما یلي 

 المقیاسیعتبرونھا ضاغطة حیث قمنا بحساب نسب تكرار كل محور من محاور اقف التي المو أمام

نتائج الذكور وفي ما یلي . یمثل بدوره نوعا من أنواع المواجھة األربعة التي تشملھا الدراسة  والذي

   :مراھقا حول أسالیب المواجھة 118 بـالمقدر عددھم 

  

    
  

ة  التقرب المعرفي نالت أكبر تراتیجیاتنالحظ أن اس خالل الجدول السابق من   راد العین نسبة عند أف

ىمنھم أنھم  %46.69 حیث أجاب الذكور زة عل ة مرك كل  یستعملون كثیرا أسالیب مواجھة معرفی المش

س  %45.94أكد  فیما ى العك لوكي ، وعل ك  أنھم یلجؤون كثیرا إلى أسالیب من نوع التقرب الس من ذل

ت منخفضة فإن نسبة من أجابوا بأنھم  ة كان ة معرفی ة تجنبی یستعملون كثیرا استراتیجیات مواجھ

ث أجابونفس األمر بالنسبة الستراتیجیات التجنب  % 32.88 بـ حیث قدرت % 28.11 السلوكي حی

  . )أبدا( ممن أجابوا% 44.56 بأنھم یلجؤون إلیھا كثیرا مقابل

  

  
  

  

  

 
  

  

%    

  
  

 

  

 

  
  

 
  

  
  

 
  

  

 
  

 
  

  8  تقربیة سلوكیة 
 

26.27 27.79  
 

45.94 100 17.09 7.36 
  

  28.31 25.00 8 تقربیة معرفیة
 

46.69 100 17.35 7.72 
  

  

 تجنبیة سلوكیة
8 44.56 27.33  

 
28.11 100 13.95 7.86 

  

  8 تجنبیة معرفیة
 

34.83 32.29 32.88 100 16.58 3.69 
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  تراتیجیات المواجھة كما یلي حول اس )مراھقة139(جاءت نتائج المراھقات وعددھن:  

  

  
  

ة  ة المعرفی ق باالستراتیجیات التجنبی تشیر ھذه النتائج أن النسبة األكبر عند المراھقات كانت تتعل

الیب حوالي ذه األس ل  %42.82 حیث كانت نسبة الالئي أجبن بأنھن كثیرا ما یستعملن ھ  %26.24مقاب

بن  ن أج دا(مم رى متق )أب ب األخ اءت النس ا ج الیب فیم بة لألس ل بالنس ع می ة م ة الارب ةالتقربی   معرفی

ة دا( لإلجاب ة ) أب الیب التجنبی وص األس ا ، وبخص رر لھ تخدام المتك ى االس وء إل دم اللج ي ع ا یعن مم

ات  ة لإلجاب را(السلوكیة كانت النسب كذالك متقاربة مع زیادة طفیف ى االستعمال  )كثی ا یشیر إل و م وھ

یا ق مقتض وع وف ذا الن ي لھ ف الجزئ لوكیة. ت الموق ة الس تراتیجیات التقربی ق باإلس ا یتعل ا فیم         أم

  .)كثیرا(فقط ممن أجبن  % 23.15 مقابل %39.73 )أبدا(بلغت نسبة اإلجابات ف
  

 بالنسبة لنتائج مقیاس استراتیجیات المواجھة حسب نمط المعیشة الحضري فقد جاءت كما یلي :  

  

  

  

 
  

  

%  
  

  
  

  

 

  
  

  

  

 
  

  
  

 
  

 
  

  
  

  8  تقربیة سلوكیة 
 

39.73 37.11 23.15 100 16.24 5.68 
  

 6.58 15.85 100 27.63 35.79 36.58 8 تقربیة معرفیة
  

 5.57 16.06 100 35.68 33.89 30.43 8 تجنبیة سلوكیة
  

  8 تجنبیة معرفیة
 

26.24 30.94 42.82 100 17.65 6.85 

  

 
  

  

%  
  

  
  

  

 

  
  

  

  

 
  

  
  

 
  

 
  

  
  

  8  تقربیة سلوكیة 
 

34.53 33.81 31.66 100 15.68 6.68 
  

 5.18 16.25 100 34.29 30.52 35.19 8 تقربیة معرفیة
  

 6.05 15.69 100 32.97 32.44 34.59 8 تجنبیة سلوكیة
  

  8 تجنبیة معرفیة
 

29.28 31.01 39.71 100 16.31 5.48 
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رادأن النسب  نالحظ إنطالقا من الجدول السابق   ي استعمال أف ا یعن و م ة  متقاربة فیما بینھا وھ العین

را تعملون كثی أنھم یس  لألنواع األربعة من استراتیجیات المواجھة غیر أننا نمیز أن نسبة من أجابوا ب

الی ت بأس ة كان ب المعرفی ل  %39.71 التجن ن  %29.28مقاب ابوا مم دا(أج ل  )أب ي می ا یعن و م وھ

  .النوع من أسالیب التعامل اذوي النمط الحضري إلى استعمال ھذأفراد العینة 
  

  ذوي نمط المعیشة الریفي حول مقیاس استراتیجیات المواجھة كما یليجاءت نتائج أفراد العینة    :  

      

  
  

ة  السابق نالحظ أن النسب متقاربة فیما بینھا لمن خالل الجدو   راد العین ي استعمال أف ا یعن وھو م

ا  استراتیجیات المواجھةع األربعة من لألنوا ي جاءت كلھ درجات الت وھو ما تفسره متوسطات ال

ة درجات المتوقع ة ال ف منطق د منتص ة عن ذه الفئ ل ھ ظ می ا نالح وع  ، كم ن ن الیب م تعمال أس الس

ث ) كثیرا(نسبة المجیبین  بلغتحیث  المعرفي التقرب ابھ  %37.96حول ھذا المحور حی ر مش واألم

   %37.03 على ھذا المحور )كثیرا(نسبة من أجابوا  إذ كانتالتجنب المعرفي  تتراتیجیابالنسبة الس

ق  ا یتعل ا فیم لوكیة ، أم ة الس ة التقربی لوب المواجھ بة ألس ة بالنس د متقارب ب ج ت النس ا كان فیم

ات  ت لإلجاب ر كان بة األكب نالحظ أن النس لوكیة ف ة الس ة التجنبی لوب المواجھ دا (بأس دار ) أب بمق

  ).كثیرا(لإلجابات  %31.64 و) أحیانا ( ممن أجابوا  %29.43 مقابل 38.93%

  
  

  

  

 
  

  

%    

  
  

  

 

  
  

  

  

 
  

  
  

 
  

  

 
  

  
  

  8  تقربیة سلوكیة 
 

32.97 32.11 34.92 100 16.67 4.89 
  

 4.56 16.83 100 37.96 34.63 27.41 8 ربیة معرفیةتق
  

 4.85 16.36 100 31.64 29.43 38.93 8 تجنبیة سلوكیة
  

  8 تجنبیة معرفیة
 

30.86 32.11 37.03 100 16.69 5.18 
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   : : : مناقشة نتائج أفراد العینة في مقیاس استراتیجیات مواجھة الضغوطمناقشة نتائج أفراد العینة في مقیاس استراتیجیات مواجھة الضغوطمناقشة نتائج أفراد العینة في مقیاس استراتیجیات مواجھة الضغوط   ---444
   

تعمال  ي اس ا ف اك تنوع ظ أن ھن ة نالح اس استراتیجیات المواجھ ي مقی ة ف راد العین ائج أف الل نت من خ

دیھا التق ة ببع الیب المواجھ ب أس ت النس ث كان ة ، حی راد العین وم أف د عم ك عن ة وذل ة والتجنبی  ربی

ات دى دراس ھ إح لت إلی ا توص ع م ق م ا یتف و م ة وھ واع األربع ین األن مة ب ان مقس  الزاروس وفولكم

)1980 (Lazarus & Folkman  ین ن ب ھ م فت أن ي كش نھم  100 الت ث وجد م ة البح كلوا عین رد ش ف

دا  18 ا واح تعملون نوع ن یس ط مم عفق ة ، ویرج الیب المواجھ ن أس ومیز   م       Gomez (1997)غ

درة  عف الق ى ض راھقین إل دى الم ة ل ة والتجنبی ة التقربی الیب المواجھ ائي ألس تعمال الثن ذا االس      ھ

راعات  ع الص ل م وعین للتعام تعمال الن ة اس ذالك لمرون رة وك ة الخب بب قل ا بس ز بینھ ى التمیی       . عل

ا  فولكمانالزاروس وفیما یرجعھ  ا جعلھم و م الي وھ ي واالنفع انبین المعرف ین الج ر ب داخل الكبی ى الت إل

دان  الیؤك ول االنفع زة ح الیب المتمرك ین األس ل ب ود تفاع ى وج ول عل زة ح ك المتمرك كل وتل  المش

تحكم        ن ال ث ع رد للبح دفع الف ي وی ي المعرف ؤثر ف ق ی الخوف والقل ع ك لبي المرتف ال الس فاالنفع

ابي في انفعاال ال اإلیج ؤدي االنفع ك ی ن ذل ى العكس م رب ، وعل تراتیجیات التق ي اس ؤثر ف ا ی تھ مم

تحكم ... كالتعویض والتفاؤل  ى ال ن الوصول إل رد م ن الف كل ویمك إلى تعزیز میكانیزمات حل المش

تقبلیة  داف مس ویر أھ ف وتط ي الموق ب . ف ة حس االت االیجابی ذا فاالنفع انلھ           الزاروس وفولكم

ددةتل روف المھ ھ وللظ رد لذات ي إدراك الف أثیر ف ن ت ا م ا لھ ل لم یاق التعام ي س ا ف ب دورا ھام        ع

  .ولما تسمح بھ من تطویر أسالیب جدیدة في مواجھة الواقع 
  

ھ  الزاروس وفولكمان إن الطرح الذي تبناه   ا ذھب إلی را عم ف كثی  Steptoe (1991)ستیبتوي ال یختل

یةحیث یؤكد ھذا األخیر أن ة شخص إن طبیع ل ف وع التعام د ن ي تحدی أثیر الموقف ف ع ت التزامن م  ھ ب

رات ین الخب ل ب اج التفاع د نت ذي یع ة ال لوب المواجھ ار أس ي اختی اھم ف ن أن تس رد یمك یة  الف النفس

ار ى اعتب ذھب إل یكودینامي ی ھ الس ى التوج رب إل ان أق اه ث اك اتج ن ھن غط ، لك ادر الض        ومص

را عن أن استراتیجیات الموا دفاع النفسيجھة ال تختلف كثی ات ال  "  " Mécanismes de défenseمیكانیزم

ذا المنظور فالخصائص  ق ھ ة الشخصیة ، ووف دا عن بنی  وبالتالي فإنھ من الصعب دراستھا بعی

تحكم المدرك ھي من تحدد مستوى الضغطالمعرفیة اإلدراكیة    Contrôle perçu "" المدرك ودرجة ال

  الطریقة التي یتلقى من خاللھا الفرد األحداث أھم من شدة الحدث في حد ذاتھفأحیانا تكون 
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ا ك لتم ھ أبحاث توص رن إلی رغ،  Byrne (1964) بی اب،   Rosemberg (1979) روزنب  Tap (1988) ت

ھ ي حكم ر ف ى حد كبی ؤثر إل ھ ت سواء  وغیرھم والتي أكدت على أن مشاعر الفرد وصورتھ عن ذات

  .).P91 Piquemal-Vieu L.2001( م في توجیھ استجاباتھثالیجابي على األحداث السلبي أو ا

د  Gramling & al (1998) غراملین وزمالئھوحسب  ھ جی ة بأن ى أسلوب المواجھ م عل ن الحك ال یمك

ةأو سیئ ألنھ ببساطة یمثل المجھودات التي یبذلھا  زل  الفرد لمعالجة مطالب معین ال یمكن ع ذلك ف ل

  .Graziani & Swendsen.2004. P78)(جھة عن سیاق الموقف الذي وجدت فیھ خصائص الموا
  

   :::عرض نتائج الفرضیة الثانیة للفروق بین الذكور واإلناث حول مصادر الضغط النفسي عرض نتائج الفرضیة الثانیة للفروق بین الذكور واإلناث حول مصادر الضغط النفسي عرض نتائج الفرضیة الثانیة للفروق بین الذكور واإلناث حول مصادر الضغط النفسي    ---444
   

  للفروق بین الذكور واإلناث حول مصادر الضغط النفسي "ت"الجدول الموالي یوضح نتائج اختبار 
  
  

  
    

  
  
  

غط    ادر الض اس مص ى مقی اث عل ذكور واإلن ین ال روق ب ظ أن الف ابق نالح دول الس الل الج من خ

ة ل الذاتی ة ومحور العوام ل العائلی ل من محور العوام  النفسي لم تكن ذات داللة إحصائیة بالنسبة لك

ا  ة فیم ةوكذا محور المصادر المادی توى دالل د مس ة إحصائیة عن روق ذات دالل اك ف ت ھن  0.05 كان

یة ل الدراس وري العوام ق بمح ة )0.59 -= ت( تتعل ل االجتماعی ي )1.49 = ت( والعوام ا یعن و م    وھ

  .أن الفرضیة الثانیة تحققت جزئیا 
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  
  
  
 

  
  

 

  

 

  

 

  
  

 

  

  

  غیر دال 2.56 4.26 12.71 5.21 9.96  المصادر العائلیة
  

 0.05دال عند  -0.59 5.35 13.55 5.32 10.64  المصادر الدراسیة
  

 0.05دال عند  1.49 3.58  16.06 6.53 18.36 العوامل االجتماعیة
  

 غیر دال  3.25 7.43 17.48 4.36 16.55 العوامل الذاتیة
  

 غیر دال 2.68 3.06 12.69 6.03 14.00 المادیة العوامل
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   :::تحلیل نتائج الفرضیة الثانیة تحلیل نتائج الفرضیة الثانیة تحلیل نتائج الفرضیة الثانیة مناقشة ومناقشة ومناقشة و   ---555

   

ھ ال توج الصفریة التي انطلقنا من الفرضیة   ا أن ة إحصائیة حسب دمفادھ روق ذات دالل نس ف  الج

ى ائج توصلنا إل تعراض النت وف  بالنسبة لمصادر الضغط النفسي وبعد تطبیق أداة االختبار واس الوق

یة على وجود فروق ذات داللة ل الدراس ق بالعوام ا یتعل اث فیم  للضغط إحصائیة بین الذكور واإلن

تالف اختالفات بین ال وجودمما یعني  ذا االخ یر ھ یة ویش ل الدراس اتھم نحو العوام ي اتجاھ جنسین ف

ى دور  Strong (1984) سترونج الذي یالحظ كذلك بالنسبة للعوامل االجتماعیة حسب  الممارساتإل

ا و م ا وھ أثرھم بھ اكلھم وت اث لمش ھ الثقافیة وتأثیرھا على كیفیة مواجھة كل من الذكور واإلن  یرجع

ى م Lazarus الزاروس یمإل وم التقی ي فھ ذا المعرف مح ھ ث یس ام  حی یاق ع اء س بھ ببن وم حس المفھ

ى ددة إل دة والمھ یم  للعالقة بین الفرد والمحیط ، فتخضع كل المواقف الجدی ات التقی سلسلة من عملی

ذي یسببھ الموقف  د ال ن التھدی تخلص م وإعادة التقییم تسمح للفرد بالبحث عن الكیفیة المناسبة لل

راد تجاه الصراعات ، ویشیر فالفروق الفردیة ات استجابة األف د طاق ي تحدی  ذات أھمیة كبیرة ف

رانش ابلن  ف ة  French & Caplan (1973)و ك در عال من المرون ذین یتمتعون بق راد ال  أن األف

زون بالصالبة النفسیة  ذین یتمی یكونون أكثر قدرة على التكیف مع الضغوط مقارنة مع أوالئك ال

(Stora JB.1991.P18)  تغرقھا ي یس دة الت ؤثر الم ا ت دكم بب للتھدی ف المس دتھ الموق ھ ش ي نتائج  ف

ة  غوط المزمن أثیرات الض ادة نفس ت ریعة والح بعض األحداث الس ون ل د تك النفسیة والفزیولوجیة فق

ا  ي یتلقاھ ة الت ى الكیفی رف عل ر التع غوط إال عب ائج الض ى نت م عل ن الحك ال یمك ذا ف ى الفرد ، لھ عل

   .اللھا وكذا مدى استعداده وتقبلھ لحدوث ذلك التغیر أو الحدث المراھق من خ

  

ل  الضغوط ترتبط بالوضعیات التي أن Terry (1994) تیريویؤكد    تحكم عال من قب ز ب ال تتمی

یطرة  ن الس راھقین م ن الم دى تمك د م ي تحدی ا ف تحكم عامال ھام یة ال  الفرد وھو ما یجعل من خاص

راع ، وتر ل الص ف وح ى الموق ل عل ة العم ي بیئ غوط ف ت الض ي تناول ات الت ن الدراس ر م ع كثی          ج

روف المتجددة ع الظ ل م رد للتعام تعداد الف دى اس ي م ؤثر ف   تلك الفروق إلى غموض الدور والذي ی

ھ من تناولھا البحث الحاليونظرا ألھمیة الجانب الدراسي في حیاة الفئة التي  ول أن عب یمكن الق  الص

    .والتي تتداخل في حیاة المراھقین العالئقیة والمادیة والمعرفیة واتھ الذاتیة اإلحاطة بكل مكون
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يللفروق بین للفروق بین للفروق بین    الثالثةالثالثةالثالثةعرض نتائج الفرضیة عرض نتائج الفرضیة عرض نتائج الفرضیة    ---777 ينمطي المعیشة الحضري والریف ينمطي المعیشة الحضري والریف حول مصادر حول مصادر حول مصادر    نمطي المعیشة الحضري والریف

   :::الضغط النفسي الضغط النفسي الضغط النفسي 
   

  النفسي حول مصادر الضغط نمطي المعیشة للفروق بین "ت" اختباریوضح نتائج  الجدول الموالي
  

  
  
  
  
ین  یتضح   روق ب ط من خالل الجدول السابق أن الف ري وذوي نم ط المعیشة الحض راد ذوي نم األف

بة على الریفيالمعیشة  ة إحصائیة بالنس ن ذات دالل م تك غط النفسي ل اس مصادر الض ور امحل مقی

ل  ةالعوام روق ذات دالل اك ف ت ھن ا كان ة فیم ادر المادی ة والمص ل االجتماعی یة والعوام  الدراس

توى  د مس ائیة عن ةإحص ل  0.05 دالل وري العوام ق بمح ةتتعل ل  )1.69= ت( العائلی ةوالعوام    الذاتی

  .وھو ما یعني أن الفرضیة الثانیة تحققت جزئیا  )1.11 = ت(

  
   :::لثةلثةلثةالثاالثاالثاتحلیل نتائج الفرضیة تحلیل نتائج الفرضیة تحلیل نتائج الفرضیة مناقشة ومناقشة ومناقشة و   ---888

   

د    ھ ال توج بع ا أن ان مفادھ ي ك فریة الت یة الص ار الفرض ائیة             داختب ة إحص روق ذات دالل ف

ري بین ي والحض ار  نمطي المعیشة الریف ق أداة االختب د تطبی غط النفسي وبع بة لمصادر الض بالنس

  طي المعیشة توصلنا إلى الوقوف على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نم النتائجواستعراض 
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  
  
  
 

  
  

 

  

 

  

 

  
  

 

  

  

  12.35  المصادر العائلیة
 

  0.05دال عند  1.69 5.36 11.64 3.67
  

 غیر دال 3.84 6.56 13.79 4.36 13.01  المصادر الدراسیة
  

 غیر دال -2.65 4.24  16.49 6.24 17.10 العوامل االجتماعیة
  

 0.05دال عند  1.11 6.32 18.07 4.32 16.44 العوامل الذاتیة
  

 غیر دال 2.26 4.85 13.54 4.44 13.05 العوامل المادیة
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ھ ا ذھب إلی ود حسب م ا یع و م ة Stora ستورا وھ ى العالق ة إل یة  الوثیق ربط الضغوط النفس ي ت الت

ة االجتماعي  االجتماعیة الكبرى والبناءبالتغیرات  ة الداخلی ألسرة لالذي یلقي بظاللھ على التركیب

لوكاالقول أن التركیبة المعقدة والتي تفرض على الفرلذلك یمكننا  ات  تد أنماطا محددة من الس والعالق

المجتمع تطرح أمام المراھق صعوبات في التكیف مع ھذه المطالب المعقدة وھو ما قد یزید  داخل

ى  العائلیةمن تأثیر مصادر الضغط  ن إرجاعھ إل اعيوھو ما یمك اء االجتم ة البن ة  طبیع بصفة عام

وفیر السند الال واألسري ى ت ھ عل دت دراسةخاصة من خالل قدرت د أك ذلك فق راھقین ، ل  زم للم

Moos & Holahan (1987) رد ة الف الل محاول ل مساعد خ ائلي كعام ة المحیط الع ى أھمی          عل

ارات ة  حل الصراعات ومواجھة المشاكل من خالل إسداء الرأي وتقدیم المعلومات والمھ الالزم

التواصل  النظام األسري أو عدم توفر إمكانیة إلیجاد الحلول للمشاكل التي تواجھھ وبالتالي فإن اختالل

ذيومحیطھ العائلي یدفع بھ نحو تضخیم مشاكلھ ، وبین المراھق  دور ال إن ال ھ  من جھة أخرى ف یدرك

ؤثر اة ی رة  المراھقون والذي یمثل حصیلة التنشئة االجتماعیة وما تلقوه من إعداد للحی بدرجة كبی

عمصادر الضغط افي تحدید اتجاھاتھم نحو  ا یتوق ق م دة وف ف الجدی ع المواق نھم  لنفسي وتفاعلھم م م

أن درجة  سایفج كرنكحیث یعتبر . المجتمع القیام بھ من جھة وما یمكنھم القیام بھ من جھة أخرى 

إن  الي ف ة وبالت ة للمواجھ وارد الالزم وع الم دى تن ة التأثر بالضغوط ترتبط بم ل االجتماعی العوام

  .قد یفشلون في التكیف معھا  ة المراھقین وتحدید أي من العواملتلعب كذلك دورا ھاما في تھیئ
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   :::   المواجھةالمواجھةالمواجھة   اتیجیاتاتیجیاتاتیجیاتررراستاستاستللفروق بین الذكور واإلناث حول للفروق بین الذكور واإلناث حول للفروق بین الذكور واإلناث حول    الرابعةالرابعةالرابعةعرض نتائج الفرضیة عرض نتائج الفرضیة عرض نتائج الفرضیة    ---999
  

  استراتیجیات المواجھةللفروق بین الذكور واإلناث حول  "ت"الجدول الموالي یوضح نتائج اختبار 
  
  

  
    

  
  
  

 المواجھة استراتیجیاتیتضح من خالل الجدول السابق أن الفروق بین الذكور واإلناث على مقیاس 

والتجنبیة  التقربیة المعرفیة والتجنبیة المعرفیة: لم تكن ذات داللة إحصائیة بالنسبة لألنواع الثالثة 

أسالیب  لق بمحورتتع 0.05 السلوكیة فیما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

  .تحققت جزئیا  وھو ما یعني أن الفرضیة الرابعة )1.65= ت( المواجھة التقربیة السلوكیة

  
   :::نتائج الفرضیة الرابعة نتائج الفرضیة الرابعة نتائج الفرضیة الرابعة وتحلیل وتحلیل وتحلیل    مناقشةمناقشةمناقشة   ---101010
   
نصت ھذه الفرضیة الصفریة على أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین بالنسبة    

تخدمة أم ة المس واع المواجھ اغطة ألن عیات الض ود. ام الوض ث وج ائج البح رت نت      و أظھ

ق ا یتف و م  استعمال ثنائي لكل من نوعي المواجھة المركزة على المشكل والمركزة على االنفعال وھ

ھ مع دراسة ا  Brown & autres (1986( براون وزمالئ ا م راھقین غالب ي وجدت أن الم  یلجؤونالت

ام  إلى استعمال االستراتیجیات المركزة ا یفضلون أم ال فیم ة مصادر على االنفع غط االجتماعی الض

  . استعمال أسالیب مركزة حول المشكل 
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  
  
  
 

  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  0.05دال عند  1.65 5.68 16.24 7.36 17.09  تقربیة سلوكیة 
  

 غیر دال 2.24 6.58 15.85 7.72 17.35 تقربیة معرفیة
  

 غیر دال 3.54 5.57  16.06 7.86 13.95 تجنبیة سلوكیة
  

 غیر دال 2.89- 6.85 17.65 3.69 16.58 تجنبیة معرفیة

                                                                                                     



121  

  
زة عادة أن المراھقین یستعملون  Compas (1990)كومباس  وأكدت دراسة االستراتیجیات المرك

العلى المشكل أكثر من االستراتیجیا ى االنفع زة عل ا یستخدمون األسالیب ال ت المرك ة كم تجنبی

الیب أن الترابط االیجابي  Gomez غومیز كما اعتبر . بصفة ثابتة رب وأس الیب التق ب  بین أس التجن

راعات واال ام الص وعین أم تعمال الن ة اس ى مرون ود إل رحیع ات ویقت     Lazarus الزاروس حباط

ھل ین تس ي ح راع ف ع الص ر م ل المباش اتیجیات االستر أن استراتیجیات التقرب تسمح للفرد بالتعام

دوء ین  التجنبیة ھذه العملیة من خالل توفیر حالة من الراحة والھ د تمك ة قص دة معین الي لم االنفع

  .   وحل الصراع المراھق من جمع اإلمكانیات والمعلومات الكفیلة بفھم الموقف
         

ا أن  من   ائج البحث الحظن ل من خالل نت ین ك ة إحصائیة ب ا ذات دالل اك فروق ذكورھن اثو ال   اإلن

ذه الفرضیة ، فیما یتعلق بأسالیب التقرب السلوكي  ع ھ ا م دة دراسات اتفاقھ ائج ع ت نت د بین   :وق
رلین  ان ، Schooler & Pearlin (1978)شولر وبی  Lazarus & Folkman (1980) الزاروس وفولكم

ارفر ، Billings &Moos (1981) بیلینغس وموس ذ Carver (1989) ك ى أن ال ث توصلت إل كور حی

ي رب المعرف الیب التق تعمال أس ى اس ون إل ى  یمیل اث إل ل اإلن ین تمی ي ح رب ف الیب التق استعمال أس

ال ى االنفع زة عل ة المرك الیب المواجھ لوكي وأس   Graziani & Swendsen.2004. P102)( الس

ي  وذلك نظرا لالختالف بین طبیعة التنشئة االجتماعیة لكال ذكورتالجنسین الت وا یكون ألن شجع ال

اث  ا تنشأ اإلن الي فیم دفعھم للبحث عن السند االنفع داث وال ت ع األح املھم م ي تع ر صالبة ف أكث

الي ند االنفع ن الس ث ع ى البح جعن عل ث یش ة حی فة مخالف رھل بص ان ذا یعتب        الزاروس و فولكم

اث  ذكور واإلن ن ال ل م تجابة ك اط اس د أنم ي تحدی ب دورا ف ة یلع ئة االجتماعی وع التنش   أن ن

ف  ي التكی ین ف ن الجنس ل م ا ك ئ علیھ ي ینش ة الت الل الطریق ن خ ك م اغطة وذل ف الض          للمواق

ف الضاغطة ع المواق د  ، م ذا اإلطار یؤك ي ھ ك وف اث یكن  Seiffge-Krenke Iسایفج كرن أن اإلن

ادا  ر اعتم بكة أكث ى الش دائعل ع البحث ال وفرة م ة المت وارد االجتماعی تعمال الم ة واس   م االجتماعی

اعي  دعم االجتم د  .عن ال ا وج ك اسكم راھقین   Seiffge-Krenkeیفج كرن د الم ائج مشابھة عن نت

روب          الیب الھ ة وأس ة المعرفی ة التقربی لوب المواجھ ي أس ى ف اث أعل ات اإلن ت درج ث كان حی

  .كما أن میلھن الستعمال الموارد االجتماعیة كان أكبر 
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   بببیییالالالسسسأأأ   حولحولحول   نمطي المعیشة الحضري والریفينمطي المعیشة الحضري والریفينمطي المعیشة الحضري والریفيللفروق بین للفروق بین للفروق بین    لخامسةلخامسةلخامسةاااعرض نتائج الفرضیة عرض نتائج الفرضیة عرض نتائج الفرضیة    ---101010

   :::   الضغوطالضغوطالضغوط   مواجھةمواجھةمواجھة
   

  استراتیجیات المواجھةحول  نمطي المعیشة للفروق بین "ت"یوضح نتائج اختبار  الجدول الموالي

  
  
  

على مقیاس  نمطي المعیشة الحضري والریفيأن الفروق بین نالحظ من خالل الجدول السابق   

          ت المواجھة لم تكن ذات داللة إحصائیة بالنسبة لنوعي المواجھة التقربیة المعرفیةاستراتیجیا

بمحور  تتعلق  0.05 داللة فیما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوىوالتجنبیة السلوكیة 

مستوى  وجدت فروق ذات داللة إحصائیة عندكما  )1.45= ت( أسالیب المواجھة التجنبیة المعرفیة

 الخامسة وھو ما یعني أن الفرضیة )0.57=ت(بالنسبة ألسلوب المواجھة التجنبیة السلوكیة  0.05 داللة

  .تحققت جزئیا 
  

   :::تحلیل نتائج الفرضیة الثانیة تحلیل نتائج الفرضیة الثانیة تحلیل نتائج الفرضیة الثانیة مناقشة ومناقشة ومناقشة و   ---121212
  
  

والریفي  فروق ذات داللة إحصائیة بین نمطي المعیشة الحضريت هذه الفرضیة أنه ال توجد نص
 للفروق بین نمطي المعیشة) ت(اتیجیات المواجهة وانطالقا من نتائج اختبار في مقیاس استر 

  التجنبیة  بین الفئتین تخص أسالیب المواجهةتوصل البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
  
  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  
  
  
 

  
 

  

 

  

 

  

 

  
  

 

  

  

 غیر دال  3.43 4.89 16.57 6.68 15.68  تقربیة سلوكیة 
  

 الغیر د 2.65 4.56 16.83 5.18 16.25 تقربیة معرفیة
  

 0.05دال عند  1.45 4.85  16.36 6.05 15.69 تجنبیة سلوكیة
  

 0.05دال عند  0.57 5.18 16.69 5.48  16.31 تجنبیة معرفیة
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  Mc Grath(1976) ماك جراث المعرفیة والسلوكیة وهو ما یفسره بعض الباحثین على غراربقسمیها 

ن اعتیادا وألفة إتجاه تكوِ  ، حیثبرة السابقة تلعب دورا مهما في تحدید استجابة الفرد للضغوط بأن الخ
یؤثر على المواقف  والتدریب على االستجابة للتعامل معوالمواجهة المتكررة لمصدر الضغط المواقف 

تلك  اموتعمل على تعدیل ردود أفعاله ام مستوى الضغوط التي یتعرض لها الفرد في موقف معین
وبالعودة إلى الرأي القائل بأهمیة اإلدراك والتقییم . )85ص.2005.بالل محمد اسماعیل(الضغوط 

من أهمها العوامل  االستجابة للضغوط نجد أنهما یخضعان لتأثیر العدید منالمعرفي في تحدید كیفیة 
المعلومات لى كمیة إ االعتقادات وااللتزامات ، فاالعتقادات الشخصیة تستند )1981(الزاروس  حسب

التي یتلقاها الفرد حول مختلف المواقف ویكون بذلك نمط التنشئة االجتماعیة ومدى ثراء البیئة التي 
ذات قیمة أساسیة حیث أن ) مصغرة أو ممتدة(ا الفرد وكذلك طبیعة التركیبة العائلیة ینشأ فیه

سیة على الرغم من أنها قد تكون األسالیبالتي تعتبر غیر مقبولة اجتماعیا تزید من األعباء النف
  . (Piquemal-Vieu L.2001.P89)فعالة في مواجهة الضغوط على المدى القصیر 

 
أن التطور االجتماعي والعقلي  Seiffge-Krenke(1994) سایفج كرنك في هذا االطار یؤكد  

التحلیل  على وزیادة القرة له بتطویر مهارات االتصال وحل المشكالتالذي یعرفه المراهق یسمح 
والمحیط وكل هذه األمور تؤثر على اختیار المراهقین ألسالیب المواجهة خاصة مع وفهم الذات 

أمام زیادة االرتباط بجماعة األقران والدور الذي تلعبه هذه األخیرة في تحدید االستجابات   
ة التي یمر المواقف وتعزیز أنماط معینة من التعامل خاصة في ضوء التغیرات السریعمختلف 

بها والتي تتطلب منه البحث عن تقبل صورته الجدیدة بكل ما تحویه من تغیرات غیر أن هناك 
المواجهة دراسات أخرى ركزت على دور السیاق العام للموقف المسبب للتوتر في تحدید أسلوب 

 Stern(1994)   ستیرن،  Compas(1990)كومباس  الذي یعتمده المراهقون حیث وجدت أبحاث
وغیرهما أنه إزاء الضغوط االجتماعیة یمیل المراهقون إلى استعمال أسالیب التقرب االنفعالي 

أمام الضغوط الذاتیة یمیل المراهقون  أنه  Brown & al   (1986)براون وزمالئهفیما أكدت دراسة 
    .الستخدام أسالیب التقرب المعرفي
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ا من خالله التطرق إلى موضوع هام یتعلق بشریحة واسعة من أفراد المجتمع ا من خالله التطرق إلى موضوع هام یتعلق بشریحة واسعة من أفراد المجتمع ختام هذا البحث الذي حاولنختام هذا البحث الذي حاولن  فيفي 
تتعرف تتعرف   أنأن        وهي فئة المراهقین حیث حاولت هذه الدراسة ومن خالل أدوات البحث المعروضة سالفا وهي فئة المراهقین حیث حاولت هذه الدراسة ومن خالل أدوات البحث المعروضة سالفا   أالأال

خالل خالل   منمن  على أهم مصادر الضغط األكثر شیوعا وكذا أهم أسالیب التعامل مع الضغوط عند هذه الفئة على أهم مصادر الضغط األكثر شیوعا وكذا أهم أسالیب التعامل مع الضغوط عند هذه الفئة 
من طلبة المرحلة الثانویة  على مستوى والیة بسكرة  ومن ثم سعى البحث إلى دراسة أثر متغیرین بارزین من طلبة المرحلة الثانویة  على مستوى والیة بسكرة  ومن ثم سعى البحث إلى دراسة أثر متغیرین بارزین عینة عینة 

تحدید نوع العوامل الضاغطة من جهة وكذا نوع االستراتیجیات التي یلجأ إلیها المراهقون أمام الوضعیات تحدید نوع العوامل الضاغطة من جهة وكذا نوع االستراتیجیات التي یلجأ إلیها المراهقون أمام الوضعیات   فيفي
والحضري  في كل من مصادر والحضري  في كل من مصادر الریفي الریفي فتناولنا دراسة الفروق بین الجنسین وبین نمطي المعیشة فتناولنا دراسة الفروق بین الجنسین وبین نمطي المعیشة   ..الضاغطة الضاغطة 

وانطالقا من أهم النتائج التي توصل الیها هذا البحث یمكن أن نخرج وانطالقا من أهم النتائج التي توصل الیها هذا البحث یمكن أن نخرج . . الضغط واستراتیجیات المواجهةالضغط واستراتیجیات المواجهة
  ..نظریة وتطبیقیة نظریة وتطبیقیة : : بمجموعة من التوصیات واالقتراحات الخاصة بهذه الفئة والتي نقسمها       إلى قسمین بمجموعة من التوصیات واالقتراحات الخاصة بهذه الفئة والتي نقسمها       إلى قسمین 

  

ى عدد من النتائج تتفق في مجملها مع أغلب الدراسات السابقة ى عدد من النتائج تتفق في مجملها مع أغلب الدراسات السابقة هذا البحث إلهذا البحث إل  خلصخلص  ::التوصیات النظریةالتوصیات النظریة  --11
إلى إلى     الضغط النفسي بصفة عامة أو الدراسات التي تطرقت على وجه التحدیدالضغط النفسي بصفة عامة أو الدراسات التي تطرقت على وجه التحدیدتناولت موضوع تناولت موضوع   التيالتيسواء سواء 

ما یجعلنا ندعو إلى التعمق أكثر في هذا الموضوع لما له من أهمیة في فهم جانب ما یجعلنا ندعو إلى التعمق أكثر في هذا الموضوع لما له من أهمیة في فهم جانب   وهووهوضغوط المراهقین ضغوط المراهقین 
راهقین النفسیة والسلوكیة وحتى الفزیولوجیة، لذلك تقترح أن تتناول الدراسات الالحقة عددا راهقین النفسیة والسلوكیة وحتى الفزیولوجیة، لذلك تقترح أن تتناول الدراسات الالحقة عددا حیاة المحیاة الم  منمنبارز بارز 

  ::ككالمتغیرات التي تحدد مدى تأثر المراهقین بمصادر الضغط النفسي ومن ذلالمتغیرات التي تحدد مدى تأثر المراهقین بمصادر الضغط النفسي ومن ذل  منمن
  

  الفروق بین مراحـل المراهقـة المختلفـة بحسـب مختلـف تقسـیماتها والقیـام بمقارنـة بـین خصوصـیات كـل الفروق بین مراحـل المراهقـة المختلفـة بحسـب مختلـف تقسـیماتها والقیـام بمقارنـة بـین خصوصـیات كـل   دراسةدراسة
  ..  الضاغطةالضاغطةوشدة العوامل وشدة العوامل   نوعنوعمن حیث من حیث   مرحلةمرحلة
   یتضـمن یتضـمن الضغط النفسي باعتبـار أن المجتمـع الدراسـي الضغط النفسي باعتبـار أن المجتمـع الدراسـي التحصیل الدراسي عند المراهقین و التحصیل الدراسي عند المراهقین و   بینبیندراسة العالقة دراسة العالقة

العدید من المكونات والخصائص التي ینبغي التفصیل فیها قصد معرفة أهم المعوقات والمواقف الخاصة العدید من المكونات والخصائص التي ینبغي التفصیل فیها قصد معرفة أهم المعوقات والمواقف الخاصة 
لنفسیة عند المـراهقین ، ومـن جهـة أخـرى فـإن دراسـة الفـروق بـین لنفسیة عند المـراهقین ، ومـن جهـة أخـرى فـإن دراسـة الفـروق بـین اا  ططبالدراسة التي تزید من وطأة الضغو بالدراسة التي تزید من وطأة الضغو 

مــن األهمیـة فــي تحدیـد أثــر مــن األهمیـة فــي تحدیـد أثــر         أو المتســربین علـى جانــب كبیـرأو المتســربین علـى جانــب كبیـر  ننالمـراهقین المتمدرسـین وغیــر المتمدرسـیالمـراهقین المتمدرسـین وغیــر المتمدرسـی
  ..هذا الجانب في تكیف المراهق النفسي والسلوكي والعضوي هذا الجانب في تكیف المراهق النفسي والسلوكي والعضوي 

   بــالطموح والدافعیــة والحاجــات المختلفــة للفــرد بــالطموح والدافعیــة والحاجــات المختلفــة للفــرد   أثــر العوامــل الذاتیــة المرتبطــةأثــر العوامــل الذاتیــة المرتبطــة  فــيفــيإضــافة إلــى ذلــك فــإن البحــث إضــافة إلــى ذلــك فــإن البحــث
  فهم أكبر لتأثیر الضغوط الداخلیة في حیاة المراهق وتكیفه مع مواقف الحیاة فهم أكبر لتأثیر الضغوط الداخلیة في حیاة المراهق وتكیفه مع مواقف الحیاة   فيفيخالل مرحلة المراهقة یسهم خالل مرحلة المراهقة یسهم 
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  وو            فإننــا نقتــرح أن تتنــاول الدراســات  العالقــة بــین مفهــوم الــدور عنــد المــراهقین والضــغوط النفســیةفإننــا نقتــرح أن تتنــاول الدراســات  العالقــة بــین مفهــوم الــدور عنــد المــراهقین والضــغوط النفســیة  كــذلككــذلك  
  فیمــافیمــا    ن الكثیــر مــن البحــوث التــي تناولــت هــذا الجانــب ركــزت علــى المیــدان التنظیمــي داخــل العمــلن الكثیــر مــن البحــوث التــي تناولــت هــذا الجانــب ركــزت علــى المیــدان التنظیمــي داخــل العمــلنظــرا ألنظــرا أل  لــكلــكذذ

فـي تفسـیر فـي تفسـیر       وهـو مـا یجعـل مـن دراسـة هـذه العالقـة ذات أهمیـةوهـو مـا یجعـل مـن دراسـة هـذه العالقـة ذات أهمیـة  ضوع بحاجة إلى المزید من اإلثراءضوع بحاجة إلى المزید من اإلثراءیبقى هذا المو یبقى هذا المو 
  ..  اتجاهاتهاتجاهاتهسلوك المراهق االجتماعي وتحدید سلوك المراهق االجتماعي وتحدید 

   دراســة خصوصــیات المواجهــة ذات أهمیــة بالغــة فــي فهــم مختلــف األنمــاط دراســة خصوصــیات المواجهــة ذات أهمیــة بالغــة فــي فهــم مختلــف األنمــاط إضــافة إلــى مــا ســبق فــإن إضــافة إلــى مــا ســبق فــإن
البحـوث تحلیـل هـذا المفهـوم وأبعـاده المختلفـة البحـوث تحلیـل هـذا المفهـوم وأبعـاده المختلفـة وهو ما یجعلنا نقترح أن تتنـاول وهو ما یجعلنا نقترح أن تتنـاول   والمعرفیة المرتبطة بهاوالمعرفیة المرتبطة بهاالسلوكیة السلوكیة 

وعـــن وعـــن               أســـالیب المواجهـــة عنـــد المـــراهقین فـــي المجتمـــع الجزائـــريأســـالیب المواجهـــة عنـــد المـــراهقین فـــي المجتمـــع الجزائـــري  ومـــن ثـــم الكشـــف عـــن خصوصـــیاتومـــن ثـــم الكشـــف عـــن خصوصـــیات
الجزائـریین ومختلـف أنمــاط الجزائـریین ومختلـف أنمــاط   فیهـا مــن جهـة وكـذا العالقـة بــین أسـالیب المواجهـة عنـد المــراهقینفیهـا مــن جهـة وكـذا العالقـة بــین أسـالیب المواجهـة عنـد المــراهقینالمـؤثرة المـؤثرة العوامـل العوامـل 

  ..السلوكات االجتماعیة السویة منها وغیر السویة السلوكات االجتماعیة السویة منها وغیر السویة 
  

ة  --22 ةالتوصیات العملی األهمیـة التـي تشـكلها شــریحة المـراهقین داخـل المجتمـع الجزائـري كبیـرة للغایـة نظــرا األهمیـة التـي تشـكلها شــریحة المـراهقین داخـل المجتمـع الجزائـري كبیـرة للغایـة نظــرا   إنإن  ::  التوصیات العملی
وتتــأثر وتتــأثر       حیــث الحجــم أو مــن حیــث مــا تبــرزه مــن خصــائص نوعیــة لهــذه الفئــة تــؤثر بهــا حیــث الحجــم أو مــن حیــث مــا تبــرزه مــن خصــائص نوعیــة لهــذه الفئــة تــؤثر بهــا   لمــا تمثلــه ســواء مــنلمــا تمثلــه ســواء مــن

  فـــيفـــيلـــذلك فـــإن التكفـــل بانشـــغاالت المـــراهقین ومســـاعدتهم لـــذلك فـــإن التكفـــل بانشـــغاالت المـــراهقین ومســـاعدتهم . .   عامـــةعامـــةبمختلـــف مكونـــات البنـــاء االجتمـــاعي بصـــفة بمختلـــف مكونـــات البنـــاء االجتمـــاعي بصـــفة 
جهـة جهـة   مـنمـن  مع متغیراتهـا وتكـوین اتجاهـات سـویة حـول حـدود إمكانیـاتهم ورغبـاتهم مع متغیراتهـا وتكـوین اتجاهـات سـویة حـول حـدود إمكانیـاتهم ورغبـاتهم   ففتجاوز ضغوط الحیاة والتكیتجاوز ضغوط الحیاة والتكی

علــى تخفیــف علــى تخفیــف                 وطبیعــة المواقــف والوضــعیات التــي یواجهونهــا مــن جهــة أخــرى یســمح بمســاعدة هــذه الفئــة وطبیعــة المواقــف والوضــعیات التــي یواجهونهــا مــن جهــة أخــرى یســمح بمســاعدة هــذه الفئــة 
إیجــاد مصــادر بدیلــة لإلشــباع وتحقیــق إیجــاد مصــادر بدیلــة لإلشــباع وتحقیــق   وومقــدار التهدیــد الــذي تشــكله مواقــف الحیــاة غیــر المألوفــة بالنســبة لهــم مقــدار التهدیــد الــذي تشــكله مواقــف الحیــاة غیــر المألوفــة بالنســبة لهــم 

المواجهة التجنبیـة غیـر الفعالـة أو مختلـف المواجهة التجنبیـة غیـر الفعالـة أو مختلـف   أسالیبأسالیب  عنعنالذات تعمل على مواجهة الضغوط بصورة إیجابیة بعیدة الذات تعمل على مواجهة الضغوط بصورة إیجابیة بعیدة 
فیمـا یلـي عـددا فیمـا یلـي عـددا       وفي هذا اإلطار وانطالقا مـن نتـائج هـذا البحـث فإننـا نجمـل وفي هذا اإلطار وانطالقا مـن نتـائج هـذا البحـث فإننـا نجمـل   ..أنماط السلوكات الال اجتماعیة أنماط السلوكات الال اجتماعیة 

تــوفیر منــاخ یســمح بمســاعدة المــراهقین علــى تخفیــف تــأثرهم  بضــغوط الحیــاة تــوفیر منــاخ یســمح بمســاعدة المــراهقین علــى تخفیــف تــأثرهم  بضــغوط الحیــاة   إلــىإلــىمــن االقتراحــات التــي تهــدف مــن االقتراحــات التــي تهــدف 
  ::نذكرنذكرثر فعالیة في موجهتها ومن بین االقتراحات ثر فعالیة في موجهتها ومن بین االقتراحات وتبني أسالیب تعامل أكوتبني أسالیب تعامل أك

  

   تنمیــــة مهــــارات التواصـــــل األســــري بــــین أفـــــراد العائلــــة بمـــــا یســــمح للمــــراهقین مـــــن طــــرح انشـــــغاالتهم تنمیــــة مهــــارات التواصـــــل األســــري بــــین أفـــــراد العائلــــة بمـــــا یســــمح للمــــراهقین مـــــن طــــرح انشـــــغاالتهم
لمواجهـة لمواجهـة السـند الـالزم السـند الـالزم   لهـملهـم  ومناقشـة مشـاكلهم مـع األولیـاء بصـفة موضـوعیة تـوفرومناقشـة مشـاكلهم مـع األولیـاء بصـفة موضـوعیة تـوفروالصعوبات التي یواجهونهـا والصعوبات التي یواجهونهـا 

أخصــائیین نفســانیین تعمــل أخصــائیین نفســانیین تعمــل   إعــداد بــرامج متكاملــة مــن قبــلإعــداد بــرامج متكاملــة مــن قبــل  المهــمالمهــمإنــه مــن إنــه مــن مصــادر الضــغط ، وفــي هــذا الســیاق فمصــادر الضــغط ، وفــي هــذا الســیاق ف
على مساعدة األولیاء في فهم خصوصیة المرحلة من كافة الجوانـب وحاجـات المـراهقین خاللهـا ومـن ثـم على مساعدة األولیاء في فهم خصوصیة المرحلة من كافة الجوانـب وحاجـات المـراهقین خاللهـا ومـن ثـم 
تزویـــدهم بأفضـــل الطـــرق للتعامـــل معهـــم وتـــوفیر جـــو مـــن التقبـــل والـــدعم و اإلرشـــاد أمـــام مختلـــف أنـــواع تزویـــدهم بأفضـــل الطـــرق للتعامـــل معهـــم وتـــوفیر جـــو مـــن التقبـــل والـــدعم و اإلرشـــاد أمـــام مختلـــف أنـــواع 

  ..عرض لها المراهق عرض لها المراهق الضغوط التي قد یتالضغوط التي قد یت
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   تطـــــویر ســـــبل التكفـــــل النفســـــي بالطلبـــــة داخـــــل المؤسســـــات التربویـــــة مـــــن خـــــالل عمـــــل المرشـــــدین التربـــــویین تطـــــویر ســـــبل التكفـــــل النفســـــي بالطلبـــــة داخـــــل المؤسســـــات التربویـــــة مـــــن خـــــالل عمـــــل المرشـــــدین التربـــــویین
رشـاد الطلبـة إلـى كیف رشـاد الطلبـة إلـى كیفوالمختصین النفسین واإلجتماعیین مما یسمح بمعالجة آثار المواقف الضاغطة وإ یـة التعامـل یـة التعامـل والمختصین النفسین واإلجتماعیین مما یسمح بمعالجة آثار المواقف الضاغطة وإ

وتعزیـــز وتعزیـــز         ممم مســـاعدتهم فـــي التعـــرف أكثـــر علـــى حـــدود إمكانیـــاتهم مســـاعدتهم فـــي التعـــرف أكثـــر علـــى حـــدود إمكانیـــاتهجم عنهـــا ثـــجم عنهـــا ثـــمعهـــا وتخفیـــف التـــوتر الـــذي قـــد یـــنمعهـــا وتخفیـــف التـــوتر الـــذي قـــد یـــن
ا اإلصـغاء وتقریبهـا مـن هـذه ا اإلصـغاء وتقریبهـا مـن هـذه وكـذا تعزیـز عمـل خالیـوكـذا تعزیـز عمـل خالیـ..التوجهات اإلیجابیة لدیهم من خالل تنمیة مهـاراتهم وقـدراتهمالتوجهات اإلیجابیة لدیهم من خالل تنمیة مهـاراتهم وقـدراتهم

مــع  مــع  د یجــدون صــعوبة فــي مناقشــتها د یجــدون صــعوبة فــي مناقشــتها الفئــة قصــد مســاعدتها فــي التعبیــر عــن مختلــف المشــاكل والتســاؤالت التــي قــالفئــة قصــد مســاعدتها فــي التعبیــر عــن مختلــف المشــاكل والتســاؤالت التــي قــ
  ..ائهم أو جماعة الرفاق ائهم أو جماعة الرفاق أولیأولی
      إیجـــاد فضـــاءات للتعبیـــر الشـــباني تســـتوعب انشـــغاالت المـــراهقین وتســـمح لهـــم باســـتثمار طاقـــاتهم ومـــواهبهم  إیجـــاد فضـــاءات للتعبیـــر الشـــباني تســـتوعب انشـــغاالت المـــراهقین وتســـمح لهـــم باســـتثمار طاقـــاتهم ومـــواهبهم

مــن مــن         الجواریــة الجواریــة   التحسیســیة التحسیســیة وكــذا تقریــب األنشــطة وكــذا تقریــب األنشــطة . .   وتجنــب إهــدارها فــي أنشــطة غیــر فعالــة لمواجهــة الضــغوطوتجنــب إهــدارها فــي أنشــطة غیــر فعالــة لمواجهــة الضــغوط
الـخ والتـي قـد یلجـأ إلیهـا الكثیـر مــن الـخ والتـي قـد یلجـأ إلیهـا الكثیـر مــن ......و العنــفو العنــفن والمخـدرات أن والمخـدرات أالسـلوكات السـلبیة كالتـدخیالسـلوكات السـلبیة كالتـدخیخطـورة مختلـف اآلفـات و خطـورة مختلـف اآلفـات و 

  ..المراهقین للهروب من مصادر الضغط المراهقین للهروب من مصادر الضغط 
   فـي فـي           النشغاالت وتطلعات هذه الفئة و تعریفهم بمختلف التقنیات الوقائیـةالنشغاالت وتطلعات هذه الفئة و تعریفهم بمختلف التقنیات الوقائیـةتخصیص حیز إعالمي تخصیص حیز إعالمي

مواجهــة أكثــر مواجهــة أكثــر ممــا یســمح لهــم بتطــویر أســالیب ممــا یســمح لهــم بتطــویر أســالیب وغیرهــا وغیرهــا ... ... مواجهــة الضــغوط كــتعلم اإلســترخاء أو الیوغــا مواجهــة الضــغوط كــتعلم اإلســترخاء أو الیوغــا 
  ..فعالیة لمعالجة المواقف الجدیدة في حیاتهمفعالیة لمعالجة المواقف الجدیدة في حیاتهم

      وأخیــرا یبقــى للجانــب الــدیني دور هــام فــي تخفیــف ضــغوط الحیــاة وتنمیــة نظــرة أكثــر إیجابیــة وتفــاؤال    وأخیــرا یبقــى للجانــب الــدیني دور هــام فــي تخفیــف ضــغوط الحیــاة وتنمیــة نظــرة أكثــر إیجابیــة وتفــاؤال
إزاء مختلــف الوضــعیات ، لــذلك فــإن نشــر الــوعي الــدیني وقــیم اإلســالم الحقیقیــة بــین أوســاط هــذه الفئــة  إزاء مختلــف الوضــعیات ، لــذلك فــإن نشــر الــوعي الــدیني وقــیم اإلســالم الحقیقیــة بــین أوســاط هــذه الفئــة  

  ..عدادهم لیكونوا أكثر قدرة وفعالیة في مواجهة الضغوط و صبرا أمام العقباتعدادهم لیكونوا أكثر قدرة وفعالیة في مواجهة الضغوط و صبرا أمام العقباتیشكل عامال هاما في إیشكل عامال هاما في إ
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 -1- ملحق رقم    
  

    
  
  
  
  

    
  
 
 

  
 :في إطار اإلعداد إلنجاز مذكرة ماجستیر تخصص علم النفس المرضي االجتماعي حول

 

  .نرجو منك مساعدتنا باإلجابة عن األسئلة التالیة بعنایة وصدق و لك منا جزیل الشكر سلفا

ة  : ا بوضع عالم ة عنھ رى  )X(الرجاء قراءة كل عبارة ثم اإلجاب ذي ت ع ال ي المرب ف

  .یعبر عن شدة الضغط والتوتر التي یتسبب فیھا الموقف المذكور أنھ) ترین(

  
  

  
  .............................................................................:السن -1

 ..........................................:الجنس -2

  .................. :بها) تقطنین(البیئة التي تقطن  -3

  

  

  

  

  

  

  

  أنثى  ذكر

  ریفیة  ةحضری



  

III   ---    الضغط الضغط الضغط    مصادرمصادرمصادرمقیاس مقیاس مقیاس:::      

    ؟؟للضغط بسبب المواقف التالية للضغط بسبب المواقف التالية ) ) تتعرضينتتعرضين( ( إلى أي مدى تتعرض إلى أي مدى تتعرض 

 كثيرا
  

 أبدا أحيانا
     .مشاكلي الدراسية أكبر مما أتحمله -1

    . من الصعب علي أن أرتاح مع اآلخرين -2

    .أشعر بحاجة ماسة لوجود أماكن للتسلية والترفيه   - 3

    . أعجز عن إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلي .وار داخل أسرتي أفتقد الح  - 4

    .ال أستطيع التحكم في وقتي بكفاءة ونجاح    - 5

    .أرى أن الظروف المناخية في منطقتنا ال تبعث على الراحة   - 6

    . أشعر أنني مهمش من قبل األشخاص األكبر مني سنا  - 7

    .ع أساتذتي بة في التواصل مو أعاني صع  - 8

    .مني  ةل المطلوباعماأل أخاف الفشل في أداء  -9

    . َدَي أجد صعوبة في تقبل قرارات وال - 10

    .أعاني من مشكلة ضيق السكن   - 11

    .عن رؤيتي لنفسي  من .عدم تقدير مجهوداتي من قبل اآلخرين أعاني   - 12

    .التي أرغب فيها  بنيتي الجسمية ليست متناسبة مع الصورة - 13

    .أعاني من اإلرهاق الذي تسببه لي الدراسة   - 14

    .ليست لدي القدرة على تحمل طلبات عائلتي  - 15

    .أضطر لعدم التعبير عن رأي أمام الغرباء  -16

    .تحديد أهدافي المستقبلية أجد صعوبة في - 17

    .إمكانياتي المادية على التكيف مع حدود ) قادرة(لست قادرا   - 18

    .أعاني من المشاكل داخل أسرتي   - 19

    .الخوف من االمتحانات الدراسية أشعر ب  - 20



  

  

 أبدا أحيانا كثيرا ؟للضغط بسبب المواقف التالية ) تتعرضين( إلى أي مدى تتعرض 

     .أجد صعوبة في مجاراة رغبات أصدقائي   -21

    .أداء األعمال الموكلة إلي  أبذل أقصى طاقاتي في  - 22

    يزعجني التفريق بين الذكر واألنثى في عائلتي  - 23

    .يزعجني تقلب المناخ .أبحث عن المبررات للتغيب عن الدراسة   - 24

    .أتحمل مسؤولية قراراتي حتى إن كانت خاطئة   - 25

     .أجد صعوبة في تحمل انتقادات األصدقاء - 26

    . ي تقلب المناخيزعجن - 27

    .أحاول االبتعاد عن المنزل لفترات طويلة - 28

     .لالعتماد على نفسي في تلبية متطلباتيعندي رغبة كبيرة  - 29

    .العوائق التي أواجهها أقوى من رغبتي في تحقيق طموحاتي  - 30

    . نتائجي الدراسية أقل مما أرغب فيه - 31

    .حي مكتظ أعاني من السكن في  - 32

     .أبحث عن المبررات للهروب من مواجهة اإلخفاقات  - 33

    .أشعر أن عادات وتقاليد المجتمع تعيق حريتي - 34

   أحيانا كثيرا كيف تتصرف عندما تصادفك صعوبات أو مشاكل

 أبدا
    . أترك المشكلة حتى يسمح لي الوقت بحلها -1

 .ألوم نفسي على حدوث المشكلة -2
   

    .حاول الضحك أخذ األمور ببساطة و آ - 3



  
  :مقیاس استراتیجیات المواجھة

  
  
  
  
  

    .اع للموسيقى أو بمشاهدة التلفزيونمتسأشغل نفسي باال – 4

    . أو اإلمام مع األستاذ أو المستشار المدرسيأتحدث عما يضايقني  -5

 . كل بشراهةآ -6
   

 . أحاول إقناع نفسي بعدم أهمية المشكل -7
   

 . لمهدئةا دويةبعض األ أخذ -8
   

 . ...)رياصة ، مطالعة ، ألعاب ترفيهية(ات هوايبعض المارس أ -9
   

 . ألجأ إلى النوم -10
   

 . أحاول أن أفكر وأحلم بالطريقة التي أود أن تمون عليها حياتي -11
   

 . أخفف من الصغط بالبكاء -12
   

 .أتجنب التفكير في المشكلة -13
   

 . ا كي أحقق األهداف الصعبةأبذل جهدا مصاعف  -14
   

 . أفكر في كل االحتماالت قبل اتخاذ أي موقف-15
   

 .أساعد في أعمال المنزل -16
   

 . ألوم اآلخرين على ما حصل لي- 17
   

  . أدخن - 18
   

  

 كيف تتصرف عندما تصادفك صعوبات أو مشاكل
  

 كثيرا
  

 أحيانا
  

 أبدا
    .أفرغ غضبي في موضوع ال عالقة له بالمشكلة  -19

 .أدرس عواقب ونتائج أي خطوة قبل القيام بها -20
   



  
    

  

  

  

  

 

    . أصلي وأدعو اهللا – 21

    . أسخر من اآلخرين – 22

    . أقوم بتحليل الموقف لفهمه جيدا  -23

 . أستفيد من خبراتي السابقة لحل المشكل -24
   

 . كحول أو المخدراتأتعاطى ال -25
   

 . أقوم بكسر وتحطيم األشياء -26
   

 . أغير طريقة تفكيري حسب المشكل الذي أواجهه -27
   

 .أواجه الشخص الذي سبب لي المشكلة -28
   

 .تسوية األمور أتناقش مع والدي أو مع األصدقاء لفهم المشكلة و  -29
   

 . أفرغ طاقاتي في الدراسة -30
   

 .لوم اآلخرين على ما حصل ليأ -31
   

 . أحاول أن أشغل نفسي بحل مشاكل اآلخرين  -32
   


