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 : مقدمة

عمى صحة  ىميةلما ليا من أ  األخيرة بدراسة الضغوط النفسية ، ونةفي الآل النفس لقد تعدد إىتمام عمماء

 في عصر الضغوط واألزمات النفسية، والجماعي  ويرجع ىدا اإلىتمام لكونناعمى المستوى الفردي ، الفرد 

نية وتحوالتيا فالضغوط النفسية أصبحت سمة من سمات الحياة المعاصرة وتساير تغيرات المجتمعات اإلنسا

ختمفة عمى كما ليس ىناك إنسان عمى وجو الحياة إال ويعاني من الضغوط النفسية بأنماطيا الم المختمفة،بأبعادىا 

خر لدى تيا ونوعيا من شخص آلخر ومن وقت آلذاوتتفاوت ىده الضغوط في حد نحو يكاد يكون يوميا ، 

 الشخص نفسو.

بة فإن مصادر المواجية تعد بمثامن اإلضرابات النفسية والجسدية ، بصدى واسع كما ترتبط ضغوط الحياة 

بشرط أن يعي الفرد كيفية التحمل ، حتفاظ بالصحة النفسية والجسدية معا عوامل تعويضية تساعدنا عمى اإل

وماىي العمميات أو اإلستراتجيات المبلئمة لمعالجة موقف ما كما ينظر بعضيم إلى تمك العمميات عمى أنيا 

 أثناء الفترات الضاغطة في حياتو . وامل اإلستقرار التي تعين الفرد عمى اإلحتفاظ بالتوافق النفسي واإلجتماعيع

ي عميو عممية التعميم من متاعب من الضغوط النفسية لما تنطو  أكثر معاناة من غيرىم ، ويعد التبلميذ

يحتمون مكانة ىامة في العممية التعميمية  في  مستمرة . ومن المعروف أن التبلميذورغبات ،وعبئ،ومطالب، 

والواقع يشير إلى  يبقى أساسيا  ودلك ألىمية المجيودات التي يقومون بيا  ع دول العالم إال أن دور التبلميذجمي

 والمواقف الضاغطة.راسي يواجيون العديد من المشاكل، أثناء مشوارىم الد أن التبلميذ

ويأتي ىدا البحث إللقاء الضوء عمى ظاىرة الضغوط النفسية ولقد إخترنا مرحمة الثانوية إلجراء الدراسة 

 المقبمين عمى شيادة البكالوريا. ط النفسية لدى التبلميذوالكشف عن إستراتجيات مواجية الضغو 
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 إشكالية الدراسة:ــ 1

يمر اإلنسان في حياتو بالكثير من األزمات والشدائد والمشقات والخبرات المتنوعة ، فيتحتم عميو خوض 
بعض التجارب القاسية وغير المرغوبة والتي قد تتسم بالتحدي ، القسوة والصعوبة ، ومن شأنيا أن تؤثر سمبا 

إمكانية وقوع الفرد تحت تأثير اإلرىاق  عمى حياتو ، فتتسبب لو الكثير من الضغوطات النفسية ، مما يؤذي إلى
واإلجياد ، وكذا الحاالت اإلنفعالية المبالغ فييا ، وتعتبر الضغوط النفسية ظاىرة من ظواىر الحياة اإلنسانية التي 

 .لقيت اىتماما كبيرا من طرف العديد من الباحثين والمختصين في مختمف الميادين والمجاالت

 .(5،ص2019صموبي،  ،)نوار

 الضغوط النفسية بأنيا :"حالة من اإلنفعاالت النفسية السمبية مثلLowrence,1990 وقد عرف لورنس   
الغضب أو القمق ، أو اإلحباط ، أو قمة التحمل أو اإلنزعاج أو تثبيط العزم يعاني منيا الفرد نتيجة لؤلحداث  

فالضغوط ىي من إحدى الظواىر  .(35ص ،2012)العبدلي، التي تيدد أو تتحدى الفرد بجميع فعاليات الحياة" 
المرتبطة بطبيعة الحياة اإلنسانية، فمن الصعب أن يعيش اإلنسان دون أن يتعرض ألية ضغوط في الحياة، 
خاصة في ظل العصر الحالي الذي يتسم بكثرة الضغوط المصاحبة لمتغيرات السريعة المتبلحقة الذي يشيدىا 

 (.15، ص2010أبو حبيب، )أحمد .العصر في شتى مجاالت الحياة

ولكن دائما نحاول التعامل مع الضغوط التي تواجينا في حياتنا اليومية من خبلل اتباعنا استراتيجيات   
عديدة تبعد الخطر عنا وتجعمنا في حالة من التوازن إال أن بعض األفراد قد يفشمون في ذلك وقد يرجع ىذا إلى 

ذاتيا فيذا الشخص يتعامل مع األحداث الضاغطة بمرونة واآلخر  اختبلف األفراد أنفسيم، وتتنوع األحداث
 يتعامل بقوة واندفاعية حيال الحدث ذاتو، األمر يؤدي إلى زيادة حدة الشعور بالضغط لديو.

إذ يعيش الفرد بصورة عامة والتبلميذ بصورة خاصة في ىذا الوقت ظروف حياتية صعبة وذلك نتيجة   
 .الضغوطات المختمفة و خاصة ضغوطات داخل الصف الدراسيإحاطتيم من جميع النواحي ب

 (.4، ص2018)ىالل، 

يشكل التمميذ محور الفعل التربوي، ويحتل مكانة ىامة من اإلىتمام لدى المشرفين التربويين      
ىذه السنة  والمدرسين والمسؤولين، وتزداد أىمية العناية بو عندما يصل إلى السنة األخيرة من التعميم الثانوي، كون 

آخر سنة يقضييا التمميذ في مشواره الدراسي ما قبل الجامعي ، والتي تختم بامتحان البكالوريا الذي ينتظر نتيجتو 
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ىو أوال ، ثم المحيطون بو ثانية وخاصة الوالدين والمدرسين والزمبلء. فمن بداية العام الدراسي إلى نيايتو وىو 
 (.5، ص2005)بوفاتح، . يفكر ويحضر لو في البيت وفي المدرسة

إذ يواجو التمميذ السنة الثالثة ثانوي مواقف تعميمية معينة تتطمب منو المزيد من المجيود وتحمل مسؤوليات 
دراسية ، وال شك بأن المقبل عمى امتحان مصيري مثل البكالوريا وألول مرة ، قد يتولد لديو ضغط نفسي يؤثر في 

 (.10ص، 2012)حركات، . سموكو الدراسي

ومن ىنا نطرح التساؤل التالي : ماىي استراتيجيات مواجية الضغط النفسي المتبعة من طرف التبلميذ 
 المقبمين عمى اجتياز شيادة البكالوريا ؟ .

 وتتفرع منو تساؤالت فرعية كالتالي:

 ير ىل توجد فروق ذات دالة إحصائية في استراتيجيات مواجية الضغط لدى أفراد العينة تعزى لمتغ
 الجنس؟.

  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات مواجية الضغط لدى أفراد العينة تعزى
 لمتغير التخصص الدراسي؟.

 أىمية الدراسة :ـــ 2  

  : نظرية ليذه الدراسة فيما يمي :تتمثل األىمية ال األىمية النظرية 
 الضغوط وخاصة المرحمة النيائية وىذا  د منيتتسم بالعد دراسيةمرحمة تركز عمى ىذه الدراسة  نأ

   .ما دعانا لدراسة ىذا الموضوع
  أىمية الحالة النفسية لدي التبلميذ المقبمين عمى امتحان شيادة البكالوريا ومعرفة مدى تأثير

 الضغط النفسي عمييم 
 مين قمة الدراسات والبحوث العممية حول ىذا الموضوع حسب اطبلعنا وخاصة عند التبلميذ المقب

 عمى اجتياز شيادة البكالوريا كعينةالدراسة.
  :األىمية التطبيقية 

  إمكانية االستفادة من نتائج الدراسة من خبلل التعرف عن كيفية توظيف ىذه اإلستراتيجيات
 المواجية بأبعادىا المختمفة عند التبلميذ المقبمين عمى شيادة البكالوريا
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 إستراتيجيات قد يتبعيا التبلميذ لمتعامل مع الضغوط  كما يمكن أن تكشف نتائج ىذه الدراسة عن
  .في مختمف المجاالت

 بداية لدراسات أخري في ىذا المجالقد تكون نتائج ىذه الدراسة  كما. 

 أىداف الدراسة : ــــ 3

 الكشف عن اإلستراتيجيات التي يتبعيا التبلميذ المقبمين عمى البكالوريا.  
   الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية لدى أفراد العينة في إستراتيجيات المواجية تعزى لمتغير

  .الجنس
  العينة في إستراتيجيات المواجية تعزى لمتغير  ألفرادالكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية

 التخصص .

 الدراسات السابقة:ــ 4 

ات صمة بموضوعنا ى مجموعة من الدراسات السابقة , ذاإلطبلع عمفي ىده الدراسة كان يجب قبل البدء  
  ،لك لما ليا من أىمية في تزويدنا بالمعمومات والبيايانات التي تساعدنا في الفيم واإللمام الشامل بالموضوعذو 

 النظري . اإليطار ووقع فييا الباحثون األخرين , وتسيل عمينا عممية إختياروعدم الوقوع في األخطاء التي سبق 

ىناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الضغط النفسي والذي ربطتو بمجموعة من و 
( تحت عنوان الضغوط النفسية وعبلقتيا بتقدير الذات لدى 2117)غويني و المتغيرات األخرى كدراسة زوابمية

شابية تماما لموضوعنا، وفي ما يمي سنعرض متبلميذ السنة الرابعة متوسط إال أن ىناك قمة في الدراسات ال
 بعض الدراسات التي تخدم الدراسة الحالية :

( بعنوان" أساليب مواجية الضغوط لدى طالب المرحمتين اإلعدادية 2002دراسة محمود) (1
 والثانوية " دراسة مقارنة بين الريف والحضر.

 التعرف عمى أساليب مواجية الضغوط لدى طبلب المرحمتين التعميميتين. : ىدف الدراسة -

 سنة  18و 12طالبا وطالبة من المرحمتين بمحافظتي القاىرة والمانوفية مستوى أعمارىم  1173:عينة الدراسة-

 إستخدام مقياس اساليب مواجية الضغوط من إعداد الباحثة.: أداة الدراسة-
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 : نتائج الدراسة-

الباحثة إلى ان األساليب السمبية في مواجية الضغوط قد إحتمت المراكز األولى في الترتيب  توصمت -
 العام ألساليب مواجية الضغوط ) اإلنكار؛ لوم الدات ؛ اإلستسبلم؛ التنفيس اإلنفعالي( .

د كما كشفت عن وجود فروق دالة إحصائية بين عينتي الطبلب والطالبات عمى أساليب المواجية ووجو  -
 أسموب من أساليب المواجية. 15فروق دالة إحصائيا بين طبلب المرحمة اإلعدادية والثانوية في 

 (.10؛ص 2014) جدو؛ 

( بعنوان" اإلستراتجيات التي يستخدميا الطمبة لمتعامل مع الضغوط 2007دراسة مريم ) (2
 النفسية " دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة كمية التربية بجامعة دمشق .

كانت ىناك فروق دات داللة إحصائية في اإلستراتجيات ؛  ىدفت الدراسة إلى تحديد إذا : ىدف الدراسة-
 تعزى إلى متغيرات )الجنس؛ السنة األولى والرابعة؛ والتخصص في كمية التربية بجامعة دمشق(.

 .أنثى 155دكرا و 115طالبا وطالبة؛ منيم  271تكونت العينة من  : عينة الدراسة-

نمودج الراشدين الدي طوره )رودلف موس ؛  –مقياس أساليب المواقف الضاغطة  : أدوات الدراسة-
 (.1993اإلصدغر الثاني ؛

إستراتجيات التعامل  وجود فروق دات داللة إحصائية بين الدكور واإلناث في إستخدام : نتائج الدراسة-
 (.48،49؛ ص2014)غازي العبد هللا؛  .مع الضغوط

( بعنوان " بعض أساليب مواجية الضغوط النفسية لدى طالب مرحمتي التعميم 2009الياللي )( دراسة 3
 المتوسط والثانوي بمدينة مكة المكرمة ".

: تيدف الدراسة إلى معرفة أساليب مواجية الضغوط لدى طبلب مرحتمي التعميم المتوسط  ىدف الدراسة -
 ى مدرج أساليب المواجية.اإليجابية منيا والسمبية وترتيبيا عم والثانوي 

( طالبا من 259( طالبا من طبلب مرحتمي التعميم الثانوي و)547: تكونت العينة من ) عينة الدراسة -
 ( سنة .18-13( طالبا من التعميم الثانوي ، تراوحت أعمارىم بين )288التعميم المتوسط ، و)
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 ( .2112من إعداد منى عبد هللا )ضغوط النفسية : مقياس أساليب مواجية ال أدوات الدراسة -  

 ، : احتمت أساليب المواجية اإليجابية المراتب األولى عمى مدرج أساليب مواجية الضغوطنتائج الدراسة -

 .كما أظيرت الدراسة عدم تأثر أساليب المواجية بمرحمتي التعميم اإلعدادي أو الثانوي التي يدرس فييا الطبلب
  (. 50،51، ص 2014)غازي العبد هللا ،

 المقبمين عمى شيادة البكالوريا". عنوان "الضغط النفسي لدى التالميذ( ب2012دراسة حركات ) (4

 : ىدف الدراسة-

 .قبل اإلمتحانات الضغط النفسي الدي يواجو التبلميذ*معرفة 

 *العمل عمى وضع إقتراحات وحمول من أجل التقميل من الضغوطات التى تقف عائق أمام اإلمتحانات
 الرسمية.

 سنة. 21و 18أفراد أعمارىم تتراوح بين  6 : عينة الدراسة-

 المقابمة نصف موجية ومقياس الضغط النفسي "لفستاين". : أداة الدراسة-

 المنيج العيادي. : منيج الدراسة-

 : نتائج الدراسة-

 شيادة البكالوريا. *تحقيق الفرضية وجود ضغط نفسي عند التبلميد المقبمين عمى إمتحانات

 *وجود مشاكل تربوية ُأُثر عمى ظيور الضغط النفسي لمتبلميد واكتظاظ البرامج .

( بعنوان " استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية لدى التالميذ المقبمين عمى 2018( دراسة ىالل )5
 شيادة البكالوريا " دراسة ميدانية لبعض ثانويات والية سعيدة .

: الكشف عن استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية المستخدمة من طرف التبلميذ  ىدف الدراسة -
 المقبمين عمى شيادة البكالوريا .

 تمميذ وتمميذة من الطور الثانوي لمتخصص عممي وأدبي . 211:  دراسةعينةال -
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 : مقياس الضغوط ، ومقياس استراتيجيات المواجية . أداة الدراسة -

 منيج الوصفي .: ال منيج الدراسة -

 : نتائج الدراسة -

 ــ يعاني التبلميذ المقبمين عمى شيادة البكالوريا من ضغوط.

 ـــ توجد استراتيجيات متبعة من طرف التبلميذ في التعامل مع ىذه الضغوط .

 ــــ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات مواجية الضغوط تعزى بمتغير الجنس .

 في استراتيجيات المواجية الضغوط تعزى بمتغير التخصص . فروق ذات داللة إحصائية ـ ال توجدـــ

 تعميق عمى الدراسات السابقة:ال 

 من حيث اليدف:

يبللي ومحمود عمى ىدف مشترك وىو معرفة أساليب مواجية الليبلل و اتفقت الدراسات السابقة -
حركات والتي تيدف كل منيم إلى تحديد إذا كانت ىناك الضغوط النفسية لمطبلب باستثناء دراسة مريم ودراسة 

قتراحات وحمول ألجل التقميل من ي اإلستراتيجيات والعمل عمى وضع افروق ذات داللة إحصائية ف
 الضغوطات .

 :من حيث العينة 
 ومريم وحركات ومحمود في عينتيا حيث تتراوح  واليبلليختمفت كل من الدراسات السابقة ليبلل و ا

 .1173،  547، 271،  211، 6أعداد كل عينة من 
 :من حيث األداة 
 ومحمود أداة مقياس أساليب مواجية الضغوط لجمع البيانات  ميبللياستخدمت الدراسات السابقة ل

 إستراتيجياتيث استخدم مقياس الضغوط ومقياس ىبلل ودراسة حركات ودراسة مريم حباستثناء دراسة 
، المقابمة نصف موحية ومقياس الضغط النفسي لفستاين ومقياس أساليب المواقف الضاغطة المواجية

 ونموذج الراشدين الذي طوره رودلف موس .
 :من حيث المنيج المتبع 
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  استخدمت المنيج كات التي طبقت الدراسة السابقة ليبلل المنيج الوصفي باستثناء دراسة حر
 .العيادي
  اتفقت الدراسة السابقة لمحمود ومريم عمى نتائج مشتركة وىي وجود فروق ذات داللة إحصائية في

عينتي الذكور واإلناث باستثناء دراسة ىبلل التي تمثمت في أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمتعامل 
 مع الضغوط تعزى لمتغير الجنس .

  حركات وىبلل في نتائجيا عمى وجود ضغط نفسي لمتبلميذ المقبمين عمى اجتياز كما اتفقت دراسة
 شيادة البكالوريا .

  اختمفت الدراسة السابقة لمحمود ومريم في نتائجيا حيث أن األساليب السمبية في مواجية الضغوط
األساليب  قد احتمت المراكز األولى في أساليب مواجية الضغوط عكس دراسة مريم التي تمثمت في أن

 اإليجابية لمواجية الضغوط احتمت المراكز األولى.
 كانة الدراسة الحالية ضمن الدراسات السابقة :م 

ــــــ تكمن أىمية ىذه الدراسة في تناوليا لمتغيرات الضغط النفسي ، استراتيجيات المواجية ، التبلميذ المقبمين 
الباحثات التي تناولت ىذه المتغيرات معا وىي دراسة ىبلل عمى البكالوريا ، وىناك دراسة وحيدة عمى حد اطبلع 

 ، ويكمن اختبلفيا مع الدراسة الحالية من حيث العينة . (2118)

ــــــ الدراسة الحالية تزيد من التساؤالت لمواصمة البحث في ىذا الموضوع ، والذي يحتاج إلى اىتمام أكثر من 
 بلب المقبمين عمى شيادة البكالوريا .قبل الباحثين كونو يخص شريحة ميمة وىم الط

من نتائج الدراسة وتوظيفيا عمى المستوى األكاديمي والنفسي من أجل مواجية  االستفادةـــــ إمكانية 
 المشكبلت والصعوبات التي تقف عائق أمام طبلب البكالوريا .

 : الدراسة فرضيات ـــ5

  مختمف  يتبع أفراد العينة النفسيةتوجد إستراتيجيات متبعة من قبل التبلميذ لمتعامل مع الضغوط
 .االستراتيجيات لمواجية الضغط النفسي

 توجد فروق ذات دالة إحصائية في إستراتيجيات مواجية الضغوط تعزي لمتغير الجنس. 
  تعزي لمتغير التخصص الدراسيتوجد فروق ذات دالة إحصائية في إستراتيجيات مواجية الضغوط. 
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 مصطمحات الدراسة:ــــ  6

 الضغط النفسي : -1

عبارة عن حالة من التوتر الناشئة عن المتطمبات أو التغيرات التي تستمزم نوعا : االصطالحيالتعريف ـــ 
 (.21، ص2008)عبيد ، .من إعادة التوافق عند الفرد وما ينتج عن ذلك من اثار جسمية ونفسية 

: ىو حالة من القمق والتوتر تصيب التمميذ نتيجة لمجموعة من العوامل الداخمية أو  التعريف اإلجرائيـــ 
اجتياز  نتيجة الحدث الضاغط الذي يعايشو وىوتكون لديو القدرة الكافية عمى استيعابيا . الخارجية والتي ال
 شيادة البكالوريا.

 استراتيجيات المواجية :  -2

(: بأنيا المجيود المبذول من قبل الفرد إلزالة التوتر وخمق 1981عرفيا نيومان ):  اإلصطالحيالتعريف ـــ 
 (.45، ص2019)مغزي بخوش ،.طرق جديدة لممواجية مع المواقف الجديدة في كل مرحمة من مراحل الحياة 

: ىي مجموعة من المجيودات واألساليب التي يتبعيا التمميذ المقبل عمى اجتياز  التعريف اإلجرائيـــ 
 شيادة البكالوريا من أجل التقميل من الضغوط التي يتعرض ليا .
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 الفصل الثاني : الضغط النفسي واستراتيجيات مواجيتو .

 تمييد ــ 

 أوال: الضغط النفسي .

 الضغط .ــــ لمحة تاريخية حول مفيوم 1

 ــــ تعريف الضغط النفسي وبعض المفاىيم المرتبطة بو .2

 ـــــ النظريات المفسرة لمضغط النفسي .3

 ــــ أنواع الضغط النفسي .4

 ــــــ مصادر الضغط النفسي .5

 ـــــ أعراض الضغط النفسي .6

 ـــــ عالج الضغط النفسي .7

 ثانيا : استراتيجيات المواجية .

 استراتيجيات المواجية .ـــــ تعريف 1

 ــــ خصائص استراتيجيات المواجية .2

 ـــــ وظائف استراتيجيات المواجية .3

 ـــــ النظريات المفسرة الستراتيجيات المواجية .4

 ـــــ العوامل المؤثرة في استراتيجيات المواجية .5

 ـــــ تصنيف استراتيجيات المواجية .6

 ــــ خالصة الفصل .
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 :تمييد 

الضغوط النفسية من المشكبلت الشائعة في العصر الحالي من األمور الطبيعية التي يمكن أن يتعرض ليا 
أي فرد ،أما إذا ازدادت ىذه الضغوط عن حدىا فستؤدي إلى اختبلالت في حياة الفرد  سواء عمى المستوي 

لمواجية  استراتيجياتاد ميارات النفسي أو الجسدي أو االجتماعي ، وفي إطار ىذا يسعى الفرد دائما إلى إيج
 .ىذه الضغوط والتخفيف من المضاعفات النفسية واالضطرابات التي يشعر بيا
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 أوال: الضغط النفسي:

 لمحة تاريخية حول مفيوم الضغط النفسي:ـــ 1
نجم عمى مصطمح الضغط النفسي مستعار م الفيزياء ويشير الى  قوة تمارس ضغطا عمى االجسام كسقوط 

مى كل منيما وقد اخد عمم النفس المفيوم ضغطا ع مما يخمفيا واصطدام جسمين اخر مما يؤدي الى تغيير شكم

الفرد في حياتو والتي يمكن ان تضغط عمييا وتدفعيا وتجذبو  يواجيياالى درجة  معينة من المطالب التي  لئلشارة

التي تعني الضيق او الشدة او الربط لكن ىذا « stringer » تينيةلبلّ اود اصل ىذا المفيوم الى الكممة يع

المصطمح لم يستعمل في المغة الفرنسية اال مع بداية القرن العشرين عمى عكس ذلك فقد ظير منذ قرون في 

ا الشدة الناتجة  والحرماناالنجميزية حيث استخدم في القرن اسابع عشر لمتعبير عن حالة الضيق المعاناة  اآلداب

 الحياة . عن ضغوطات

في القرن التاسع عشر ظير تحول في ىده النظرة من النتيجة االنفعالية لمضغط الى العامل المسبب لو 

تعديبلت التي تؤثر وتسبب توترا او اختبلال  لتقدم 1887-1884نظرية جيمس موالنج  جاءت)القوة او الشحنة (,

نفسي و الذي يكون ضرورة وجود  ادراكلمادة معينة .) فيزيولوجية جسمية الخاصية االساسية التي تقود الفرد الى 

عمى مستوى الجياز  الجسميةتوازن بين الوسط الداخمي والخارجي(.حيث يرى ان االنفعال ال ينشأ االستجابة 

 (.39،38ص، 2010شفيق،)"االتزان الحيوي"  ما اطمق عميو العصبي المركزي 

في الطب وقد سمحت اعمالو ىو واتباعو بفيم ىذه الظاىرة   « stress »اما سيمي فقد ادخل كممة 

 (.19ص،2013،شنوفي،)دعو  .وتأثيرىا عمى العالم الداخمي وعمى توازن العضوية 
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 وبعض المفاىيم المرتبطة بو: تعريف الضغط النفسي ـــ 2

وذلك   يكتنفيا الكثير من الصعوبات  التيعمى الرغم من ان تعريف الضغوط النفسية يعتبر من المحاوالت 
سباب ؛ وقد اصبح مفيوم من الظواىر المعقدة والمتداخمة وذلك لتعدد األبعاد واألن الضغوط النفسية تعتبر أل

المحورية التي القت اىتمام وجيود العمماء والمنظرين والباحثين في محاوالت جادة الضغوط  من القضايا النفسية 
 لتفسيرىا وتحميميا.

الى ان مصطمح الضغوط النفسية يستخدم لمداللة عمى حالتين مختمفتين ؛  (1990السمادوني )ويشير -
ر ؛ وتعرف بالمصادر الخارجية ؛ تشير االولى الى الظروف البيئية المحيطة بالفرد والتي تسبب لو الضيق والتوت

ة والمتمثمة في الشعور الغير اما الحالة الثانية فتشير الى ردود االفعال الداخمية والتى تحدث بسبب الظروف البيئي
 (.11ص،2012،)العمري ي يصيب الفرد. ضار الذ

تتزامن مع التعرض لموقف  عراضان الضغط عبارة عن مجموعة من الؤل الى ( selyeسيمي )واشار -
و سرة أو فقدان العمل أضاغط ؛ وىو استجابة غير محددة من الجسم نحو متطمبات البيئة ؛ مثل التغير في األ

 .(20ص،2008،)عبيد .الرحيل والتي  تضع الفرد تحت الضغط النفسي

تية الفرد مصادره الذاقييمية يقيم بيا " بانو نتيجة لعممية ت (1966؛1984؛lazarusالزاروس )ويعرفو  -
ليرى مدى كفاءتيا لتمبية متطمبات البيئة ؛ اي مدى المبلئمة بين متطمبات الفرد الداخمية والبيئية الخارجية 

 (.24ص،2009،ابو اسعد،)الغرير

و يشير الى درجة استجابة الفرد لؤلحداث أ الى تعريف الضغوط عمى انو مفيوم دمحم عمي كاملىب ويذ-
ه المتغيرات ربما تكون مؤلمة تحدث بعض االثار الفسيولوجية ؛ مع ان يومية؛ وىذالبيئية في حياتو الالمتغيرات 

تمك التاثيرات تختمف من شخص الى اخر تبعا لتكوين شخصيتو وخصائصو النفسية التي تميزه عن االخرين ؛ 
 (.36ص،2007،.)بوبكروىي ظروف فردية بين االفراد 

رف الضغط النفسي بانو التوقع الذي يوجد لدى الفرد حيال عدم القدرة عمى فانو يع وولترجيممشاما -
مور أو عوارض قد تكون نتائج إستجاباتنا ليا غير متوقعة وغير بة المناسبة لما قد يتعرض لو من أاالستجا
 (.13ص،2013،)القحطاني .مناسبة



 

15 
 

جة لموقف بيا الكائن الحي نتيستجابة يقوم ا يرى أن الضغط النفسي ىو : beck  "1986تعريف" بيك -
اتو ؛ أو مشكمة ليس ليا حل تسبب لو اإلحباط وتعوق إتزانو ؛ أو موقف يثير افكارا يضغط عمى تقدير الفرد لذ

 (.44ص،2012،.)صحراوي عن العجز واليأس واإلكتئاب 

فسيولوجية أو سيكولوجية لمتطمبات موضوعة  الضغط بأنو إستجابةsmither(1992) سميتركما عرف -
 (.44ص،2012،.)شابنيعمى الفرد ؛ سواء كانت في المواقف المسرة أو غير المسرة 

عن الحالة التي تنتج حين يقود  ي يري أن الضغوط النفسية عبارةذال (sarafinoتعريف سارافينو )-
التفاعل بين الشخص وبيئة الفرد الى ادراك تناقض قد يكون حقيقيا او غير حقيقي بين المطالب الناتجة عن 

 (.676،677ص،2010،)الضريبي .الموقف والموارد البيولوجية والسيكولوجية واإلجتماعية لمفرد

في المواقف واألحداث التي تقابل الفرد في حياتو اليومية؛  الضغط بأنو "مايتمثل (1993القرشي)ويعرف -
 (.10،ص2014)غازي العبد هللا، والتي اليجد من طاقتو النفسية أو العضوية مايساعده عمى مواجيتيا والتعامل معيا.

 ويعرفانو بأنو ظاىرة تنشأ من مقاربة الشخص لممتطمبات التي تتطمب منو وقدرتة : تعريف كوكس ومكاي-
ليات الدفاعية اليامة لدى الشخص حدث إختبلل أو عدم التوازن في اآلعمى مواجية ىده المتطمبات ؛ وعندما ي

وعدم التحكم فييا أي اإلستسبلم لؤلمر الواقع  يحدث ضغطا وتظير اإلستجابات الخاصة بو وتدل محاوالت 
ضمنة جيل سيكولوجية ووجدانية عمى الشخص لمواجية الضغط في كمتا الناحيتين النفسية والفزيولوجية المت

 (.17،18ص،2017،غويني ،.)زوابميةحضور الضغط

أي موقف أو رد فعل طبيعي في  : الضغط النفسي ىومن خبلل التعاريف المقدمة، يمكننا القول بأنن إذ-
ويؤثر عميو بشكل سمبي يؤدي إلى تغيرات  ،بسبب المواقف الطبيعية التى مر بيا الفرد في حياتو ،جسم اإلنسان 

 وأفكاره. ،وسموكاتو ،في مشاعره

 مفاىيم مرتبطة بالضغط النفسي :* 

االحتراق النفسي: ىو من االنييار او االستزاف البدني االنفعالي نتيجة التعرض المستمر لمضغوطات  -
عمى سبيل المثال : التعب,االرىاق الشعور  العالية يتمثل االحتراق النفسي في مجمعة من المفاىيم السمبية منيا

         .  خر في نوعية اداء الفرد في عمموىاتو المفاىيم تساىم بشكل او بآن بالعجز.... وال يختمف اثنان ا
 (.112ص ،2009،)عسكر
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رىاق : ىو االحساس ىو االحساس بالتعب الشديد واالنياك وفقدان الوظيفة اما في صورة جزئية او اإل -
كمية لمستوى ادائيا الوظيفي المعتاد ,ويكون االرىاق في صورة اضطراب في السموك الحركي او االنفعالي او 

 (.78ص ،2003،)طو .الفكري او االدراكي او االحساس بالتعب العقمي او االنفعالي

القمق : حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث في المستقبل وىي من خصائص مختمف  -
 (.63ص ،1994،)أبو خطب .طرابات النفسيةاالض

الصراع النفسي : تعارض بين دافعين او نزعتين او رغبتين او أكثر بحيث يصبح لكل جزء من  -
الشخصية واحدا منيا وىنا يقع صراع بين اجزاء الشخصية او مكوناتيا او جوانبيا مما يسبب لمشخصية الحيرة و 

 .(46ص ،2003،)طو.منيا لترضيو وتتجاىل االخراي االرباك والتردد في انحيازىا الى 

 :النظريات المفسرة لمضغط النفسي ـــ 3

النظريات التي اىتمت بتفسير ظاىرة الضغوط النفسية وتنوعت وذلك تبعا الختبلف توجيات العمماء  تعددت
والباحثين في دراسة الضغوط وقد يكون ىذا االختبلف في تناول ظاىرة الضغوط النفسية ىو األساس في وجود 

 .أكثر من نظرية تيتم بتفسيرىا الضغوط

 :أوال: النظرية الفسيولوجية لمضغوط 

 (Walter Canon)نظرية "والتر كانون  (أ 

يعتبر الباحث الفسيولوجي األمريكي  والتر كانون أول من استخدم مصطمح الضغط من خبلل دراستو عن 
فسيولوجية االنفعال بما في ذلك القمق ،حيث حاول تفسير االستجابات  الفيزيولوجية  لمضغوط في دراستو عن  

كل من اإلنسان والحيوان لتيديد خارجي وقد وجد أن ىناك عددا من األنشطة المتتابعة التي تستثير  كيفية استجابة
الغدد واألعصاب لتييئ الجسم لمواجية الخطر أو اليروب ، كما يبين أن ىناك تغيرا في الوظائف الفسيولوجية 

ارئة ، وكذا دور النظام السمبثاوي في وذلك بإفراز ىرمون الغدة الكظرية التي تييئ الجسم لمواجية المواقف الط
االستجابات الدفاعية فقد ميدت نتائج أبحاث كانون ألعمال ىانز سيمي مركزا عمى الطريقة التي يتكيف بيا 

 .(16،ص 2014)زريبي ،. الجسم لمختمف وقائع الحياة 

 



 

17 
 

 (Hans Selye)نظرية "ىانز سيمي  (ب 

( ويعتبر اآلب 1976( وتم إعادة صياغتيا في ) 1956 قدم ىذه النظرية عالم الفسيولوجيا ىانز سيمى )
فسي تؤدي الحقيقي لنظرية الضغط النفسي الحديثة ويؤمن بأن درجة معتدلة أو متوسطة من الضغط الن

 .(60،ص2009)الغرير ، أبو أسعد ، الضطراب التوازن الجسمي. 

ية إلى أن الضغوط النفسية ىي حيث يشير اإلطار النظري والفكري لنظرية ىانز سيمي في الضغوط النفس
بمثابة متغير مستقل وىو استجابة لعامل ضابط كما يربط بين التقدم أو الدفاع ضد الضغط وبين التعرض 

 .(20،ص2013)النوايسية ، .المستمر المتكرر لمضاغطة  

سيمي أن أعراض االستجابة الفسيولوجية لمضغط عالية وىدفيا المحافظة عمى الكيان والحياة وحدد  وبعتبر
 سيمي ثبلث مراحل لمدفاع ضد الضغط ويرى أن ىذه المراحل تمثل مراحل التكيف العام وىي:

 .(98،ص2001السيد عثمان ،) 

 (La phase d’alarmeالمرحمة األولي: مرحمة اإلنذار )

تسمى ىذه المرحمة بمرحمة التحذير او بمرحمة رد الفعل لؤلخطار، تعتبر ىذه المرحمة وسيمة دفاعية لمجسم 
ضدالخطر، في ىذه المرحمة يقوم الجياز العصبي السمبثاوي والغدد األدرينالينية بتعبئة أجيزة الدفاع في الجسم، 

 .لة الطارئة ومقاومة الضغوط وبيده الطريقة يزداد إنتاج الطاقة إلى أقصاه لمواجية الحا

 .(102،ص2012) داود ، 

 (La phase de résistanceالمرحمة الثانية: مرحمة المقاومة )

سميت بمرحمة المقاومة وفييا يستمر الجسم في مقاومة العوامل الضاغطة لفترة طويمة وذلك بعد تبلشي 
ردود الفعل بالمواجية أو اليروب، يعتبر الكورتيزول ىو المسؤول األكبر في ىذه المرحمة حيث يعمل عمى تحويل 

تكون المخزونات في الكبد والعضبلت قد  البروتينات والسكريات والدسم إلى طاقة بتصنيعو لمسكر البسيط بعدما
تضاءلت فيعمل عمى إعادة توفيرىا فالكورتيزول يحافع عمى بقاء الضغط مرتفعا وعمى تقمصات القمب عن طريق 

 .(36،ص2017) شويطر ، . منع الصوديوم من الخروج من الجسم 

 



 

18 
 

 (La phase d’équisementالمرحمة الثالثة: مرحمة اإلنياء )

مصدر الضغط مسيطرا ، مما يجعل الفرد  قدرة الفرد عمى  التعامل مع الضغوط النفسيةحيث تنخفض 
غير قادر عمى حماية وجوده تحت المستويات العالية والمستمرة من الضغط النفسي وتضعف المقاومة فبل يمكن 

جيا وبعد أن يقل إنتاج لجسم اإلنسان االستمرار بالمقاومة إلى ماالنياية إذ تبدأ عبلمات اإلعياء بالظيور تدري
الطاقة في الجياز العصبي السميثاوي يتولى الجياز العصبي الياراسمبثاوي األمور فتباطأ أنشطة الجسم وقد 

ذا استمرت الضغوط يصبح من الصعوبة التكيف ليا لتؤدي إلى اضطرابات   نفسية مثل :االكتئابتتوقف تماما وا 
ذا لم يعو   . د الجسم لفترة النقاىة أثناء ىذه المرحمة قد يؤدي ذلك لمموت أو أمراض جسمية تصل حد الموت وا 

 .(62،ص2009) الغرير ،أبو أسعد ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(99ص ،2001 عثمان،) السيد (: تخطيط عام لنظرية سيمي1شكل )↔

 انحافظ 

 عذو انتكيف 

 انضغىط 

 انتكيف 

 انعىامم انىسيطح 

 استجاتاخ عذو انتكيف  استجاتاخ انتكيف 
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 النظرية المعرفية لمضغوط ثانيا:

يركز ىذا النموذج عمى العمميات العقمية المصاحبة لمضغط النفسي وذلك بيدف الوقوف عمى كيفية عمل 
العقل عند تعرض الفرد لمضغط وتحديد مستوى فيمو لممعمومات المعروضة عميو أو التي يجب عميو التعامل 

حدى الركائز التي يقوم عمييا ىذا معيا في ىذا الظرف، إن الكيفية التي يتعامل بيا العقل مع المعمومات تشكل إ
المنظور، إن التفسير المعطي لمضغط النفسي من قبل ىدا النموذج ىم أنو نتيجة عدم قدرة الفرد عمى االندماج 

كما تفترض أن تفكير الفرد  (149،ص2013)واكمي،والتفاعل بشكل جيد وناجح مع الموقف أو الظرف الدي يمر بو 
 .(70ـ69،ص2009)الغرير ،أبو أسعد ، .موكوىو المسؤول عن انفعاالتو وس

 (Lazarus , Folkmanوفولكمان ") ـ نظرية "الزاروس1

أن الضغط النفسي عبلقة  عممية تكيفية دينامية متبادلة ويرى تركز ىده النظرية عمى الضغط النفسي ك
 الزاروسمتبادلة بين الفرد والبيئة يقيميا الفرد عمى أنيا مرىقة وتتجاوز مصادره وتعرض صحتو لمخطر ويشير 

إلى فائدة التقييم النفسي لمخبرات التي تشكل ضغطا من وجية نظر دينامية نشطة وترى وجية النظر  وفولكمان
ب لمتكيف وا عادة التوازن حال تعرضو لمخطر ،مما يؤكد أن التكيف ىذه أن جسم اإلنسان يبذل جيدا ويستجي

عممية نشطة ومستمرة وليست عممية سمبية وجامدة ، حيث عندما يكون تناقض في المتطمبات الشخصية لمفرد 
دراكو في مرحمتين :  ذلك يؤدي لتقويم التيديد وا 

  .ىي الخاصة بتحديد أن بعض األحداث ىي في ذاتيا شيء يسبب الضغوط :1المرحمة 

 .ىي التي تتحدد فييا الطرق التي تصمح لمتغمب عمى المشكبلت التي تظير في الموقف: 2المرحمة 

 .(18، ص  2014)زريبي ،  
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 .(23، ص  2014)غازي العبد هللا ، ↔( : يبين نموذج الضغوط وفقا لنظرية التقدير المعرفي  2شكل )

 : (Beckـ نظرية بيك )2

ذىب بيك إلى أن األفكار السمبية التمقائية تؤدي إلى التشويو المعرفي وأن ىذه التحريفات المعرفية تؤدى 
إلى الضغط وتزيد من الصعوبة في مواجية المواقف الضاغطة وبعبارة واضحة يمكن القول إن األفكار التمقائية 

في معالجة المعمومات ومن ثم فإن األفكار السمبية  السمبية أو االعتقادات المختمفة وظيفيا لدي الفرد تحدث تحريفا
ن ىذه التحريفات  التي تنتج من التحريفات المعرفية تعبر ىي لب وصميم االضطرابات النفسية لدي الفرد وا 
. المعرفية تتوسط العبلقة بين األحداث والشعور بالضغط تؤثر سمبا عمى أسموب تعامل الفرد مع الحدث الضاغط 

 .(107، ص 2012)داود ،

 :(Spilbergerثالثا: النظرية اإلدراكية لسيمبرجر)

نظريتو في القمق عمي أساس التمييز  تعتبر ىذه النظرية مقدمة ضرورية لفيم الضغوط فقد أقام  سبيمبرجر
بين القمق والقمق العصابي كحالة ويقول أن القمق شقين ىما سمة القمق العصابي أو المزمن وىو استعداد طبيعي 

 في يعتمد أو اتجاه سموكي يجعل الفرد يعتمد عمي الخبرة الماضية وقمق الحالة ىو قمق موضوعي أو موق

 انعىامم انشخصيح 

 مهاراخ اإلتصال

 انحانح اإلنفعانيح

 انصحح 

 انتعة 

 هىيح انذاخ 

 انتقذيز انذاتي 

 انشخصيح  

 انخثزج 

 انعاداخ 

 

 انعىامم انخارجيح 

 انعىامم انصحيح 

 انتأييذ االجتماعي 

 انمتطهثاخ انمهنيح 

 األمن وانسالمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتقذيز

 انعىامم انمىقفيح

 انتكزار 

 انخثزج  

 انتهذيذ 

انضغظ   

 انتعة 

 

 ع 

 خ
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األساس يربط بين الضغط وقمق الحالة ويعتبر الضغط الناتج ضغطا مسببا ىذا  الظروف الضاغطة وعمى ىعم
لحالة القمق ويستبعد عن ذلك القمق كسمة حيث يكون من سمات شخصية الفرد ،كما اعتمد في تفسيره لمضغوط 

عمي أساس الدافع وميز بين األحداث البيئية الخطرة والميددة الضاغطة والتغيرات االنفعالية والسموكية 
 (31،ص 2018) ذوادي ، . والفسيولوجية 

 : (Henry Murryرابعا:النسق النظري ـ الحاجات والضغوط ىنري موراي )

تعتبر ىذه النظرية في الدافعية من النظريات التفاعمية ألنيا تنظر إلى السموك عمى أنو نتاج لحاجات 
داخمية تفاعمية مع ضغوط خارجية، فمفيوم الضغط ومفيوم الحاجة مفيومان أساسيان عمى اعتبار أن مفيوم 

تنظيم اإلدراك والتفيم والتعقل ويصنف الحاجة يمثل المحددات الجوىرية لمسموك فيو يمثل قوة في منطقة المخ قوة 
Murray الحاجات إلى حاجات نفسية وحاجات ظاىرة تستثار من البيئة وىي تمثل ضغوطا خارجية ويميز 
Murray :بدوره بين نوعين من الضغوط وىما 

  .ويشير إلى داللة الموضوعات البيئية واألشخاص كما يدركيا األفراد:Beta-Stressضغط بيتا

أن Murrayويشير إلى خصائص الموضوعات وداللتيا كما يبدو ويوضح  Alpha-Stress: ضغط ألفا
سموك الفرد يرتبط بالنوع األول ويؤكد عمي أن الفرد بخبرتو يصل إلى وسيط موضوعات معينة لحاجة بعينيا 

طة الناش ويطمق عمي ىذا مفيوم تكامل الحاجة أما عندما يحدث تفاعل بين الموقف الحاضر والضغط والحاجة
 .(26ـ25، ص 2015)حساني ،فيذا ما يعبر عنو بمفيوم ألفا. 

 Helplessness and Stressوالضغوط خامسا: نظرية العجز المتعمم )المكتسب(

ترى أن الضغوط تؤدي إلى شعور الفرد بالعجز وقمة الحيمة وأنيا تحدث عندما تتجاوز مطالب البيئة 
إمكانيات الفرد وأن األحداث غير قابمة لمسيطرة عمييا، كما ترى أن ردود الفعل التي تصدر من الفرد ىي ردود 

مامو ليس لديو القدرة عمى ضبط األحداث متعممة يتعمميا الفرد من خبراتو السابقة فأي موقف جديد يصبح عاجزا أ
( أن العجز المتعمم يخمق ثبلثة وجوه 1976والتنبؤبيا مما يؤدى لمعجز واالستسبلم وقد رأى سيمجمان وزمبلؤه )

 من النقص والقصور:

 .الشخص العاجز أي جيد التخاذ خطوات ضرورية لتغيير النتيجة ال يبذل األول يكون دافعا: فيو
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معرفيا:يتمثل في أن الشخص العاجز يفشل في أن يتعمم استجابات جديدة تمكنو من تجنب الثاني يكون 
 .النتائج المنفردة

 .لث يكون انفعاليا:يتمثل في أن العجز المتعمم يمكن أن يؤدى إلى اكتئاب معتدل أو حاداالث

 .(26ـ25، ص2014)غازي العبد هللا،

 :نظرية التحميل النفسي سادسا:

يرى فرويد بأن األنا يعمل عمى حفع الذات من العوامل والمثيرات الداخمية والخارجية الميددة لو إما 
بالعدول عنيا أو اليروب منيا أو التكيف معيا فالزيادة في الضغط النفسي تولد اإلحساس باأللم و انخفاضو  

مضغط من منظور نفسي داخمي حيث يتم يؤدي إلى اإلحساس بالمذة تجنب األلم ، فحسب التحميل النفسي ينظر ل
ات الدفاع في تحديد السموك السوي والبلسوي لمفرد مالتأكيد عمى أىمية ودور العمميات البلشعورية وميكانيز 

فالصراع والتفاعل المتبادل بين مكونات الجياز النفسي الثبلث وأن خبرات الطفولة المبكرة ىي األساس في تشكيل 
بوضع ميكانيزمات الدفاع في شكل ىرمي يتكون من أربعة أجزاء ( 1971فالنت )وقد قام شخصية الفرد فيما بعد 

ىي أجزاء الذىانية وفي المقابل العصابية ، النضج وفي المقابل عدم النضج وأن ميكانيزمات الدفاع الفاشمة تعمل 
 .(39، ص 2013)دعو ، شنوفي ،  .عمى تحريف الواقع كثير

 :تعميق عمى النظريات 

اختمفت االتجاىات النظرية السابقة في تفسير عممية الضغوط النفسية وفي آرائيا ودراساتيا وكل نظرية 
انطمقت من أسس في دراستيا لموضوع الضغوط النفسية فنجد أن كل من ىانز و والتر توصل إلى دراسة 

ار إلى االستجابات التي يسمكيا االنفعال من الجانب الفسيولوجية ،وما يمكن أن يحدثو من تغير في الجسم كما أش
الفرد إتجاه المواقف الضاغطة لمتكيف معيا عمى عكس الزاروس حيث أكد عمى أىمية مجموعة من المتغيرات 
التي تتعمق بالمواقف وكيفية إدراك الفرد ليذه المواقف الضاغطة والتي تختمف من فرد آلخر في مواجيتيا ، في 

نحو االىتمام بالصراع بين مكونات الشخصية كأساس لحدوث الضغط لدي حين إتجيت نظرية التحميل النفسي 
أما سبيمبرجر ، الفرد في حين إعتبرت بعض النظريات أن عدم إشباع الحاجات سبب رئيس في حدوث الضغط 

 .أكد عمى الجانب النفسي في تفسيره لمضغوط 

 



 

23 
 

 أنواع الضغط النفسي: ـــ 4

صنف اختمف الباحثون في تحديد أنواع الضغط النفسي تبعا لممعايير التي استخدموىا في تصنيفو فقد 
 ضغط النفسي إلى ثبلث أنواع ىي:sely1980سيمي 

 الضغط النفسي السيء Bad stress:  الذي يضع عمى الفرد متطمبات زائدة ويطمق عميو الكرب
Distress . 

   الضغط النفسي الجيدGOOD Stress : ، الذي لو متطمبات إلعادة التكيف كوالدة طفل ، أو السفر
 .(18، ص  2014) غازي العبد هللا ، . المنافسة الرياضية 

  الضغط النفسي المنخفضUnder stress : يحدث عندما يشعر اإلنسان بالممل وانعدام التحدي
 . األنواع الثبلثة لمضغط النفسيواإلثارة ويري سيمي أيضا أن اإلنسان خبلل حياتو البد أن يعاني 

 .(28،ص2009)الغرير، أبو أسعد ،

 كما يمكن تصنيفيا عمى أساس نتائجيا:-

الضغط اإليجابي في الحث عمى التحريض واإلدراك، موفرا اإلثارة التي يمس  يعمل اإليجابية:الضغوط 
إلييا االضطرار الي الكفاح عمى قدم المساواة أو بنجاح حيال الحاالت المتحدية، فالتوتروالتنبو ضروريان لمتمتع 

حية والتيقع الذي بكثير من مظاىر الحياة ومن دونيما سوف تكون الحياة مممة، والضغط يوفر أيضا حسن اإللحا
اجتياز طريق مزدحم، أو قيادة السيارة أو أحوال جوية رديئة، مثل:نحتاج إليو لمحياة عندما نواجو حاالت ميددة 

 .(90،ص2012)داود،  .فالمقربة المسترخة عمى نحو مفرط في مثل ىذه الحاالت قد تكون ميمكة 
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 داخمية 

 
 

 خارجية
 
 
 

 

 

 .(26، ص  2014) ىجرسي ، خولوفي ، بن عيسى ،  .(: يوضح أنواع الضغوط1شكل )↔

ما يؤثر سمبا عمى حالة الفرد الجسدية والنفسية ويخمق حالة من التوتر العصابي التي  ىوالضغوط السمبية:
   .تعيق نمو الفرد وىذا النوع من الضغط ىو أساس جميع االضطرابات النفسية واألمراض العقمية

 (207،ص2014)زيادة ، 

 

 

 

 

 انمعتقذاخ

 انتىقعاخ  

 تجارب انجياج

 اإلرتثاط انشزطي 

 تقذيز انذاخ 
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 اإلستثارج
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 الضغوط اإليجابية الضغوط السمبية
وشعور تسبب انخفاض في الروح المعنوية 

 بتراكم العمل
 لمعمل تمنح دافعا لمعمل ونظرة تحدي

 تساعد عمى التفكير والتركيز عمى النتائج تولد ارتباكا وتدعو لمتفكير في المجيود المبذول
تعمل عمى ظيور االنفعاالت وعدم القدرة عمى 

 التعبير عنيا
توفير القدرة عمى التعبير عن االنفعاالت 

 والمشاعر
 تمنح اإلحساس بالمتعة واإلنجاز ور بالقمق والفشلتؤدى إلى الشع

 تمد الفرد بالقوة والتفاؤل بالمستقبل تسبب لمفرد الضعف والتشاؤم من المستقبل
 تساعد الفرد عمى النوم الجيد تسبب لمفرد الشعور باآلرق 

عدم القدرة عمى الرجوع إلى التوازن النفسي بعد 
 المرور بتجربة غير سارة

القدرة عمى الرجوع إلى التوازن تمنحو 
 النفسي بعد المرور بتجربة غير سارة

 . (63،ص2012)جبالي ،Killy ,1994جدواللمقارنة بين الضغوط اإليجابية والسمبية حسب ↔

 الى :  كما يمكن تصنيفيا حسب المستوي 

لذلك، وتؤدي بو تمك الضغوط التي تعوق الفرد عن األداء ومن ثم يتأثر سمبا تبعا  ضغوط مرتفعة: ىي
في اتخاذ القرارات المناسبة ونقص التفاعل االجتماعي مع اآلخرين والتعرض  أيضا إلى االرتباك والتردد

 لبلضطرابات النفسية والجسمية واالختبلالت الوظيفية المعرفية، حيث يشعر الفرد بالقمق واليأس وفقدان الدافعية 

 .(92،ص2012)داود ،.لتركيز وتنخفض الدافعية يقل األداءويحدث الممل ويقل ا ضغوط منخفضة:

 فقد صنف الضغوط النفسية التي يواجييا الفرد في ثبلث أنواع: Moorأما مور 

الفرد في حياتو اليومية، والناتجة من  ىي الضغوط التي يواجييا الضغوط الناتجة من التوترات االعتيادية:
  .عدم قدرتو عمى إشباع متطمباتو، وحل مشكبلتو التي يواجييا في حياتو اليومية

ىي ضغوط ناتجة من التغيرات النمائية التي تتطمب تغيرا مؤقتا في العادات وفي أسموب  الضغوط النمائية:
 .الحياة 
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اإلصابة باألمراض الشديدة التي ال يستطيع الفرد ىي ضغوط ناتجة من  الحياتية: ضغوط األزمات
 .(18،ص2014)غازي العبد هللا ،. مقاومتيا أو ضغوط الموت كفقدان شخص عزيز، وقد تستمر فترة طويمة

 : ميز موراي بين أنواع من الضغط ىي :Murrayتقسيم موراي

 .ويشير إلى داللة الموضوعات البيئية كما يدركيا الفرد  أـ ضغط بيتا:

  .:يشير إلى خصائص الموضوعات البيئية كما توجد في الواقعـضغط ألفا .ب

ىو الشعور بالتوتر والقمق الناتج عن عدم إشباع الحاجة إلى ج ـ ضغط النقص والضياع والتعرض لمكوارث:
اإلنجاز وكذلك الشعور بعدم الرضا الناتج عن وجود موضوعات بيئية وأشخاص يجعمون الشخص يشعر بضغط 

 .اإلمكانيات المادية والشعور بالضيق لفقد الممتمكات وتيدم المنازل وفقدان الوظيفة  كقمة

: ىو الشعور باإلحباط وعدم الراحة الناتج عن عدم إشباع الحاجة إلى د ـ ضغط النبذ وعدم االىتمام
وقمة تقديرىم الدافعية وكذلك الشعور بالصراع الناتج عن وجود أشخاص وموضوعات تظير عدم اىتمام اآلخرين 

 .لمفرد واستمرار التأنيب والعقاب

  .ىو الشعور الناتج عن عدم إشباع الحاجة إلى الفيم والمعرفة ىـ ضغط الخداع والمراوغة:

: وجود ظروف بيئية وأشخاص يفرضون عمى القيام بأعمال وىو غير راغب فييا و ـ ضغط السيطرة والمنع
 .( 25ـ  24، ص 2013)دعو ، شنوفي ، .ارات التي تخصووسيطرة األخرين عمى آدائو واتخاذىم لمقر 

 تصنيفا ميز فييا ثبلث فئات ىي : lazarus ,Folkman1977وقد وضع الزا روس وكوىن 

مثل الكوارث الطبيعية، الحوادث النووية، الحرائق، العنف الوحشي والبدني، حوادث :األحداث الصدمية
  .السياق االجتماعي

 .اإلصابة بمرض مزمن أو وفاة أحد األعزاء أو فقدان العمل  مثلالشخصية: الضغوط

وىي مجموعة الظروف أو الخبرات اليومية التي تتصف بأنيا ممحة ومتكررة ومستمرة الضغوط اليامشية:     
 .وتكاد تكون روتينية كما أنيا أقل في تأثيرىا عن األحداث المشؤمة والضغوط الشخصية وأثارىا تدريجية ومزمنة 

 .( 34ـ33،ص 2018) ذوادي ،                                                                               
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 النفسي :مصادر الضغط ـــ 5

المواقف أو الظروف الداخمية و الخارجية التي تسبب الفرد "مصادر الضغوط عمى أنيا  Benizيعرف بينز 
أوأنيا المواقف أو الظروف التي يدركيا رتياح بناء عمى التقييم الذاتي لمفرد،الشعور بالتوتر و الضيق و عدم اإل

 .)27ص،2013دمحم ابراىيم لبد،)الفرد عمى أنيا تمثل خطرا عمى جسده وعمى نفسو أو تيديدا لكيانو . 

 لى: إويمكن تقسيم مصادر الضغوط النفسية 

 مصادر خارجية لمضغط النفسي: -1

لعائمة كوفاة أحد تغيير مفاجئ في ا -كثرة الشجارات  -وتتمثل في الصراعات العائمية  سرية:*الضغوط األ
 ..ن أو عدم تفاىم أو عبلقة صراعية.والديطبلق ال -خوة أو ميبلد طفل جديد الوالدين أو اإل

 .)79،80،ص  2014)جدو، 

سرية، التفاوت عيش فييا الفرد ،مثل الشقاقات األجتماعية التي يتتمثل في البيئة اإل غوط اإلجتماعية:*الض 
تجاىات ، الحضاري والثقافي ، كثرة أبناء الجيران ، األقران المتنافسة ، صراع األجيال ، اختبلف الميول واإل

حداث الشاقة في الحياة ، ة والوسائل التكنولوجية وضغوط األجتماعي، قمة نصيب الفرد من الرفاىية اإلصراع القيم 
ذي إلى تغير الحياة ن تكون مصدرا لمضغوط حيث تؤ أأو موت شخص عزيز ، كما أن الحوادث السارة يمكن  فقد

 .)33، ص 2009سيد،). عادة التوافق الثابت، وأن التغيرات الحادة تجعل التوافق صعبا وتنتج الضغطوتتطمب إ 

لى التفاوت وانتشار البطالة ، إضافة إالدخل والفقر تتمثل في انخفاض  قتصادية :الضغوط المادية و اإل*
 ستيبلك .إلاعنو من صراعات ، وانخفاض معدل اإلنتاج بالمقارنة مع معدل الطبقي وما ينتج 

 .)30، ص2018ساعي، فكايري، )

جية التي تحدث لمفرد ، وتسبب لو إعاقة مراض العضوية ، أو التغيرات الفيزيولو كاأل *الضغوط الصحية :
ما مؤقتا كاإل ما عمى نحو دائماألىداف التي يسعى إلى تحقيقيا إفي الوصول الى  عاقات الجسمية ، ، وا 

 أوالعمميات الجراحية ، أو الصداع أو ارتفاع معدل ضربات القمب ، أو أعراض الدورة الدموية. 

  .)17، ص 2014غازي العبد هللا ، )                                         
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وتنشأ من عدم الرضا عن الحكم القائم ، ونتيجة الصراعات السياسية وىيمنة قوى  *ضغوط سياسية :
 .)34، ص2016صحراوي، عبايدية ، ).خارجية ، وغياب المشاركة السياسية 

وتتشكل الصعوبات الدراسية عمى الطالب المدرسة في مختمف المراحل الدراسية  *الضغوط الدراسية:
تو لموائح المدرسية أو المعيد أو الكمية فيو مطالب بأن يحقق النجاح في ضغطا شديدا في حالة عدم استجاب

 الدراسة إلرضاء طموحو الشخصي الذاتي أوال ورد الجميل ألسرتو.

كما يظل مستقبل أجيال من الطمبة مرىون باإلمتحانات التي كثير ما يخفف فييا الطالب ال بسبب قمة 
واإلرتباك قمة حيث يتعرض لضغط تظير عبلمات الخوف والقمق  معموماتو ولكن بسبب أدائو يوم اإلمتحان

 .(18، ص2014، دخان ، )سعد هللا  التركيز.

 ـ المصادر الداخمية لمضغوط النفسية :  2   

 أـ الطموح المبالغ فيو.

 لقبول المرض ـ ضعف المقاومة الداخمية . ب ـ األعضاء الحيوية والتييؤ النفسي واإلستعداد

 . جـ ـ الشخصية

وتتسبب العبلقة الغير متوازنة بين األ فراد أو مع بعضيم البعض أو بين األفراد ومجتمعاتيم والتي 
الضغط النفسي إلى مجموعة من النتائج السمبية يؤذي في ما بعد إلى مجموعة من المظاىر المتعددة عن 

 (.31، ص2008)عبيد، .التي تصيب الفرد والمجتمع معا 

 فسي: أعراض الضغط النـــ 6

ىرمونية يمكن ان تحدث مجموعة من التعرض المفرط لمضغط النفسي ينتج عن انفعاالت 
 األعراض نذكر منيا : 

 األعراض الجسمية :-1

 يرات في أنماط النوم .ـتغ -
 التعب . -
  .يؤدي إلى انييار جسميزيادة إفراز الغدة الرقية  -
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 تغيرات في اليضم : الغثيان ، القيء ، اإلسيال . -
 الرأس ، مع آالم وأوجاع في أماكن مختمفة في الجسم .آالم  -
 و التعرق واإلرتعاش .الدوار واإلغماء  -
 عسر اليضم . -
 سرعة نبضات القمب . -
 (.37،ص2017)بوبكر، براحو، زيادة االدرينالين في الدم . -

 األعراض المعرفية : -2

 فقدان التركيز . -
 صعوبة اتخاذالقرارات . -
 نوبات ىمع. -
 واإلرتباك .تشوش التفكير  -

    (.37ص،2017)بوبكر، براحو، اإلنحراف عن الوضع السوي.-

 العالمات واألعراض السموكية مثل:-3

 تغير في أنماط السموك اإلعتيادي .-     

 )اضربات تتمثل( في أمرين :تغيرات في األكل  -           

أـ إما اإلصابة بفقدان الشيية ـ أي عدم تناول الطعام عمى اإلطبلق أو اإلصابة بشراىة في تناول 
 الطعام .

ب ـ وىو واقع نراه من خبلل خبراتنا الشخصية، فالبعض حين يتعرض لمضغوط وما يترتب عمييا 
ن أو حتى في من )مشاعر مؤلمة ( ويضع كل ىمو )في األكل أو النوم أو حتى المبالغة في التدخي

ممارسة الجنس( في حيت أن البعض )يعتزل( كل ىذه األمور السابق اإلشارة إلييا يغمق فمو )بالضبة 
 ( كما نقول .والمفتاح

 تدىور الصحة الشخصية إلى درجة إىمال نظافتو الشخصية . -
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 اإلنسحاب بعيدا عن اآلخرين . -
 اآلخر وعدم التعامل معيما(.الصمت الممتد )ىو عبلمة نفسية تفيد رفض الذات ورفض  -

 .(19، 18، ص2009غانم، )

 وتشمل األعراض التالية:األعراض اإلنفعالية:-4

 ـ سرعة اإلنفعال .

 تقمب المزاج . -
 العصبية . -
 سرعة الغضب . -
 العدوانية والمجوء إلى العنف. -
  (.25، ص2013لقحطاني، ا)  .سرعة البكاء -

  : عالج الضغط النفسيـــ 7

الحياة اليومية أصبحت مميئة بالضغوط النفسية ؛ ويعتبر الضغط النفسي من األمور الشائعة في العصر 
الحديث. وكثيرا من األشخاص يعانون منو بسبب الحياة ؛ الدراسة ؛ المجتمع فتأرقو وتسمب منو صحتو فيصبح 

 فريسة سيمة لمتوتر.

كيف نشأ؛ وماىو سبب ىدا الضغط  وىناك وحتى نستطيع التعامل مع الضغط النفسي يجب ان نعرف 
 : عدة عبلجات لمضغط النفسي وفيما يمي سندكر منيا

 : ىناك عدة تقنيات تساعد الفرد في التعامل مع الضغوط منيا مايمي  : العالج الوقائي

تمكنو عمى الفرد أن يغير األفكار السمبية بشكل تدريجي إلى أفكار أكثر عقبلنية : *إيقاف األفكار السمبية
 من التصرف بشكل مناسب لمموقف.

التخيل يتضمن تدريب الفرد عمى تخيل نفسو وىو في موقف ضاغط ويكون : التصور البصري  أو*التخيل 
 يستطيع التدرب عمى الحدث الدي يتوقع أن يسبب لو الضغط.  مقترنا باإلسترخاء؛ وىكذا

ر المشكمة وصوال إلى وضع خطة محكمة يشير إلى قدرة الفرد عمى إدراك وفيم عناص : *حل المشكبلت
 لحل المشكمة .
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ويعتبر التدرب عمى حل المشكبلت تقنية معرفية فعالة في التعامل مع األحداث الضاغطة تيدف لتنمية 
ميارة الفرد ؛ وتتضمن عدة خطوات تتمثل في التعرف عمى المشكمة وجمع البيانات ثم وضع بدائل وتقييم الحمول 

ل المشكبلت في زيادة كفاءة الفرد البديمة ووضع الحل النيائي موضع التنفيد. وتكمن أىمية التدريب عمى ح
 (.40ص،2017،براحو،.)بوبكروفعاليتو

  : المعرفي العالج السموكي

يؤكد العبلج السموكي المعرفي عمى أىمية تغيير المعارف والسموكيات؛ ويفترض ىدا العبلج أنو بتغير  
ستجاباتيم الفسيولوجية. إدراكات األفراد وأفكارىم عن مصادر المشقة؛ ربما يتجو  دلك ليؤثر عمى إنفعبل تيموا 

والمبدأ الرئيسي في العبلج السموكي ىو الطريقة التي يفسر بيا األفراد األحداث والخبرات وليا تأثير جوىري عمى 
مزاج األفراد والسموك؛ حيث يتصف بعض األفراد بأنماط التفكير األلية المشوىة لمحقيقة الواقعية ؛ىده األنماط 

 اإلكتأب ؛ أو القمق.ربما تنتج عن حاالت 

وفي العبلج المعرفي السموكي ييدف المعالج إلى مساعدة األفراد في التعرف عمى أنماط التفكير الخاطئة 
يساعد المعالج األفراد عمى التركيز في تغيير  جرد تحديد ىده العبلقة ؛مبة تأثيرىا في مزاجيم وسموكيم . فوكيفي

( أن التدخبلت النفسية 2119الطريقة التي يفسرون بيا األحداث والخبرات. وقد أظير أنثوني وزمبلئو )
 واإلجتماعية المعتمدة عمى اإلسترخاء تكون مفيدة من حيث تحسين التوافق اإلنفعالي والقمق.

 (.163،162ص،2012،) أحمد دمحم شويخ 

 عام تعميق: 

من خبلل ما تطرقنا إليو نصل إلى أن الضغوط النفسية سببيا عدة عوامل داخمية وخارجية تؤدي إلى خمق 
سواء من الناحية النفسية  أو جو من التوتر والقمق لدى الفرد مما تؤثر بشكل كبير عميو وتؤدي إلى نتائج خطيرة 

 من نتائجيا.لى إيجاد طرق لمتخفيف الجسدية وليذا يسعى دائما إ

 ثانيا: استراتيجيات المواجية : 

 :تعريف استراتيجيات المواجية ــ 1
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تعد المواجية من المفاىيم التي يتم بذليا كرد فعل لمضغوط النفسية وأنيا عممية متبناة من قبل الفرد 
 لمواجية ميددات البناء النفسي .

 : «nealetston» (1984)تعريف ستونونيل

أنيا مصطمح يتضمن كل الجيود السموكية والمعرفية التي يستخدميا األفراد شعوريا لتحقيق  المواجية عمى
 (.25،ص2018)ىالل، أو خفض تأثيرات الموقف الضاغط.

 : lazarus & launier  تعريف "الزاروس " و " لونيي "

التي يدخميا الفرد بينو وبين الحدث المدرك كتيديد بالنسبة لو وذلك لمتحكم فيو  ىي مجموعة السيرورات»
 .(64، ص2010)سعداوي،  «أو تحممو أو التخفيف من أثره عمى صحتو الجسمية والنفسية 

فإن المواجية تعني تمك القوى المعرفية والسموكية المبذولة من قبل الفرد إلدارة  (2000"اوقدن" ) ـ حسب
 (.66، ص2017شويطر، )                     الوضعيات التي يقيميا الفرد عمى أنيا ضاغطة .

بفعالية تعرف بأنيا: " عبارة عن األساليب الشعورية السموكية والمعرفية التي يقوم بيا األ فراد لمتعامل  كما
 (.64، ص2010مصطفى األسطل، )مع األ حداث التي يتعرضون ليا في بيئتيم ولمتكيف معيا".

 الضاغطة التي يستخدميا األفراد في التعامل مع المواقف  ن استراتيجيات المواجيةأ شعبان ورأى
coping  و يتكيف الوسائل التي يتصدى بيا الفرد لمضواغط  حياتيم تشمل مجموعة من األساليب ) ووأزمات

 (.92، ص2017الحاج أحمد، )                    (.معيا

عمى أنيا: األساليب التي يستخدميا الفرد بوعي ويوظفيا في التعامل  1993 يعرف "موس" المواجية
 . (44،ص2019مغزي بخوش، )اإليجابي مع مصدر القمق أو الحدث المثير لممشقة النفسية، أو الحدث الصدمي

من خبلل ما تم تقديمو من تعاريف فإن استراتيجيات المواجية ىي : مجموعة من الوسائل واألساليب التي 
 يستخدميا الفرد في مواجية المواقف الضاغطة التي تعترضو بيدف تحقيق التوازن .
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 خصائص استراتيجيات المواجية :ــ 2

 إن لممواجية عدة خصائص يمكن أن نذكر منيا خاصة ما جاء بو تعريف " الزاروس" و "فولكمان" : 

  إن استراتيجية المواجية عممية وليست سمة بمعنى أن العبلقة بين الشخص والبيئة عبلقة متبادلة
اجية لدى الفرد والتي ودينامية فكل منيا يؤثر ويتأثر باآلخر، وكل منيما يسيم بدور فعال في تحديد سموك المو 

 "الزاروس" نتيجة لتقسيم الفرد لمعنى الحدث الضاغط .تحدث كما أشار 
  إن المواجية تتحدد من خبلل نتائجيا وليس من خبلل اإلفتراضات القبمية التي تشكميا عمى أنيا توافقية

 عمى نتائجيا .أو غير توافقية ، ىذا يعني أن عممية المواجية قد تكون فعالة أو غير فعالة بناء 
  د إزاء إن ىناك اختبلف بين المواجية والسموك التوافقي التمقائي فاألفعال التمقائية التي يقوم بيا الفر

المواقف التي يتعرض ليا ال يطمق عمييا مواجية فعندما يكون الموقف الذي يتعرض لو الفرد مألوفا لديو فإن 
 الموقف جديدا فإن استجابات الفرد ال تكون تمقائية . استجابة الفرد تصبح تمقائية تجاىو ولكن إذا كان

 . إن عممية المواجية ىي موقفية ونوعية وليست عامة 
  إن المواجية ليست قاصرة عمى الجيود الناجحة بل تتضمن كل المحاوالت اليادفة التي يقوم بيا الفرد

 إلدارة الضغوط بيدف النظر عن فاعميتيا .
  والتمكن من السيطرة عمى  إن إدارة الضغوط تتضمن التقميل من الضواغط وتجمبيا

 (.43،44، ص2014ىجرسي،وآخرون، ).البيئة
 وظائف إستراتيجيات المواجية :ـــ 3

اىتم عدد من الباحثين بإبراز وظائف استراتيجيات المواجية كل حسب انتمائو النظري وتصوره لمفيوم  
 استراتيجيات المواجية وفيما يمي سنذكر ثبلث وظائف حسب عدد من الباحثين

 : Mechanicوظائف إستراتيجيات المواجية حسب ميكاينك

 تيجيات المواجية ثبلث وظائف:صاحب النظرة االجتماعية والبيئية يشير بأن إلسترا

  التعامل مع المتطمبات االجتماعية والبيئية. 
  تشجيع الدافعية لمواجية ىذه المتطمبات. 
 االحتفاظ بحالة من التوازن النفسي بيدف توجيو الجيود والميارات نحو المتطمبات الخارجية. 

  .(59،ص2013)دعو ، شنوفي ،  
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 : Lazarus Et Folkmanالزاروس و فولكمانوظائف إستراتيجيات المواجية حسب 

 سموك موجو لتحقيق وظيفتين ىما: الزاروسوفولكمانتمثل المواجية عند 

  تعمل عمى معالجة المشكل فيتم مواجية الموارد الفردية نحو حل المشكل المسبب لمضغط 
  تعمل عمى تعديل االنفعاالت الناتجة عن الكآبة فيكون تقميص التوتر الناتج عن التيديد وخفض الضيق

االنفعالي وعميو فالمواجية تمثل عامل استقرار بإمكانيا مساعدة الفرد عمى التوافق النفسي واالجتماعي في فترات 
  .(49، ص  2017)بوبكر، براحو ، . الضغط 

 : Berlin Et Schoolerوظائف إستراتيجيات المواجية حسب برلين وسكولر

 يرى كل من برلين وسكولر بأن المواجية وظيفة وقائية تتجمي في المظاىر التالية:

  تغيير أو إزالة الظروف التي تثير المشكل. 
  (100ـ  99، ص  2014) جدو ، ضبط معنى التجربة المعاشة قبل أن تصبح وظعية ضاغطة. 

 

 : Suhs Et Fletcherوفمتشر وظائف إستراتيجيات المواجية حسب سولس

بأن المواجية تيدف إلى تقميص استجابة Suls(Fletetcher 1985 )وفمتشر و سولسويضيف 
الضغط بالتأثير عمي االستجابة الفيزيولوجية  و االنفعالية )االسترخاء ( وعمى االستجابات المعرفية )التفكير في 
لى ضبط الوضعية الضاغطة بوضع إجراء لحل المشكل كالبحث عن المعمومات عمى العموم يتفق  شيء آخر ( وا 

يص أثار الضغوط عمى الفرد عمى تقمراتيجيات المواجية دور تكيفي ووقائي فيي تعمل أغمب الباحثين أن إلست
 .(168، ص 2013.)واكمي ، بيدف التوافق مع الوضعية الميددة أو تغييرىا

 : النظريات المفسرة الستراتيجيات المواجيةـــ 4

ىناك العديد من النظريات والنماذج التي تعنى بمفيوم المواجية من حيث الدور الذي يسيم بيكسموك في 

التخفيف او التقميل من التوتر و القمق الناتج عن مصادر الضغط التي نواجييا في حياتنا , ومن اىم ىذه 

 .(101ص ،2014،د الحفيظ) عبالنظريات او النماذج االكثر شيوعا في تناول مفيوم المواجية مايمي:
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 النموذج التحميمي:  -1

دفاعات االنا: عمل التحميل النفسي منذ نشأتو عمى فيم وتحديد أشكال المواجية  وبشكل خاص  -

(وعرفو 1849وقد ادخل "فرويد" الدفاع لممرة االولى) االشكال البلشعورية منيا وسميت وسائل الدفاع االوليىة

الحقا بانو تسمية عامة لكل التقنيات التي يستخدميا االنا في مواجية الصراعات التي من المحتمل ان تؤدي 

لبلعصاب . حيث ان االستراتيجيات المواجية تظير في دفاعات االنا اي انيا مجموعة من المعمومات المعرفية 

التي تيدف في النياية الى خفض كمما يحدث الحصروىناك عدة سيرورات معرفية موجية لخفض  الغير واعية

 القمق الناجم عن حدث ما وتتمثل السياقات المعرفية التي ترمي الى التخفيض من حدة القمق  في ما يمي :

 المرض الخطير . االنكار: ىنا الفرد يدرك الحقيقة ولكن ينكر العوامل التي يمكن تحمميا مثل حاالت -أ

 ينحصر سير التفكير اي منع التفكير في ما يترتب عن وضعيتو. -ب

العقمنة:الفرد يبحث عن تفكير متناسب منطقي يحدث لو حسب فيانت فان المعيار االساسي -ج
 الستراتيجيات المواجية متعمق بنوعية السيرورات )مرونتيا و درجة تكيفيا مع الواقع(.

 (.50،51ص،2013،شنوفي،)دعو ثل التصعيد والمزاجالدفاعات الناضجة م-د

لكن المواجية الناجحة تعتمد عمى معيار اساسي يعتمد عمى ميكانيزمات المستخدمة ودرجة تفاعل المواجية 
 .مع الواقع

التوازن  وفي الحقيقة تتميز استراتيجيات المواجية كنظام دفاعي باعادة در والمصير الجسمي والنفسي لمف
بمعنى ان االستراتيجيات الواعية وغير الواعية ىي التي يستعمميا الفرد اليتوافق مع ما يدركو عمى انيا ،االنفعالي 

 حدث ضاغط.
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 نظرية السمات الشخصية: -2

تعرف السمة عمى ،تؤكد ىذه النظرية عمى مدى تأثير الفروف الفردية فب التعامل مع المواقف المجددة 
انيا استعداد وميل الفرد لبلستجابة باسموب خاص في المواقف المتنوعة التي تواجيو في حياتو اما عن المواجية  
فتعرف من منظور نظريات السمات عمى انيا ميل او استعداد لمواجية او معالجة وضعية ضاغطة ومرىقة 

 باسموب يميز كل فرد عن االخر .

يوم ىذا االتجاه لممواجية والسمة متقارب من منطمق ان كبلىيما اسموبان يظيران مما سبق يتضح ان مف
في تفاعل الفرد مع المؤثرات الداخمية والخارجية , ومن أساليب المواجية المستعممة من  قبل نظريات السمات 

 مايمي: 

االفراد ولكن يعد اسموب يعتبر ىذان االسموبان االكثر استخداما من طرف اوال : التجنب مقابل المواجية :
 المواجية االكثر توافقا العتماده عمى مجيودات معرفية لدراسة المعطيات المستمدة من المواقف .

يعرف الكبت عمى انو اسموب يستخدمو الفرد لتجنب مصادر ثانيا: الكبت مقابل الحساسية المفرطة:
جل القدرة عمى التركيز واالنتباه لمصدر الضغط اما الحساسية فيي المحاوالت التي يقوم بيا الفرد من ا

ا تحقيق التوافق حيث ان ىذا االخير فعال اكثر من مالضغط.ويعتبر كل من الكبت والحساسية اسموبان ىدفي
 الكبت .

:ان اسموب التحكم الداخمي ىو اسموب موجو لتحقيق التوافق ثالثا:التحكم الداخمي مقابل التحكم الخارجي
اما عن اسموب التحكم الخارجي فيو موجو لتحقيق التوافق مع  ،لفردية كالصحية مثبل النفسي مع المشكبلت ا

        .المشكبلت الخارجية المصدر كالمشكبلت االجتماعية مثبل وكبلىما يعكسان درجة التوافق النفسي

 (.49،50ص،2019،)بخوش                                                                                            

 النظرية التفاعمية: -3

كان ىذا االتجاه يرفض النظرة الفاصمة لمضغوط عمى اساس المثير واالستجابة وانما يعتبرىا نتاج تفاعل 
 بين مطالب البيئة وامكانية الفرد من خبلل عممية التقويم االولي والثانوي واعادة التقييم.
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أكدت ىذه النظري ىان استجابة الضغوط  تظير كنتيجة لمتفاعل بين المطالب البيئية وتقييم الفرد ليذه 
 المطالب حسب المصادر الشخصية لديو حيث تمثل عممية التقييم المعرفي في ماىو مركزي في ىذه النظرية .

 م المعرفي يمر بمرحمتين :ين التقيوفولكمان أ زاروساذ يرى كل من ال

وتتأثر ،و سمبا وىل يشكل خطرا ام ال جابا أالفرد الموقف ويفسره اما إ : وفيو يقدر*مرحمة التقييم االولي
 ىذه المرحمة بعوامل شخصية واخرى موقفية .

مكانية الفرد وقدراتو المتاحة من اجل مواجية المواقف ومن ثم تحديد إ:الذي يحدد *مرحمة التقييم الثانوي 
 اسموب التكيف معو.

 أضاف الزاروس مرحمة ثالثة وىي:و 

التي يتم فييا  تقدير ادراك اسموب مواجية الموقف فيطور منو او يغيره طبقا لما مرحمة اعادة التقييم : *
 (.44،45ص،2018،)ذاودي .توصل اليو ادراك الفرد بتأثير المعمومات الجديدة

اليو نجد ان النظريات المفسرة الستراتيجيات المواجية قد اختمفت من الواحدة تمو  من خبلل ماتطرقنا  
االخرى فنجد مثبل النظرية التفاعمية قد ركزت عمى فكرة ان المواجية تحدث عن طريق التفاعل بين الفرد والبيئة 

جية وتاثير الفروق الفردية في حين ركزت نظرية السمات الشخصية عمى تفاعل الفرد مع المؤثرات الداخمية والخار 
في التعامل مع  المواقف الجيدة ,كما ترى النظرية التحميمية بان استراتيجيات المواجية ىي الميكانيزمات الدفاعية 

 .حيث يمجأ الفرد الييا دون ان يدرك او يحس بذلك بيدف التقميل من توتره

 : العوامل المؤثرة في إستراتجيات المواجيةـــ 5

ستراتجيات المواجية ويمكن تصنيفياإلى  : ىناك عدة عوامل تؤثر في إختيارا 

تؤثر الشخصية التى يحمميا كل فرد في مواجية الحدث الضاغط حيث أن  :العوامل المرتبطة بالفرد-
بعض الناس بسبب شخصيتيم يميمون إلى إدراك األحداث عمى أنيا ضاغطة أو أنيا غاية في الضغط ؛ مما 

الثأثير عمى مقدار مايتعرضون لو من معاناة وأعراض جسيمة وقد ركز الباحثون عمى بعض ىده يؤدي إلى 
 : الخصائص
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والتي من بين مظاىرىا المزاج السيئ؛ القمق؛ الكأبة العدوانية؛ حيث أن األفراد الدين : الوجدانية السمبية-1
ميم عبر مواقف مختمفة وىم أكثر قابمية تتميز شخصيتيم بزيادة الوجدانية السمبية يعبرون عن معاناتيم وأال

 لئلفراط  في محاوالت اإلنتحار.

 : تتشكل الصبلبة من ثبلث خصائص أساسية وىي: الصالبة -2

 اإلحساس باإللتزام أو وجود قابمية لئلفراط لدى الفرد لئلنخراط بما يمكن أن يواجيو من مواقف.-1-2

 ل عما يواجيو في حياتو .ؤو اإلحساس بأن الشخص مسالضبط وىو اإلعتقاد بتوافر القدرة عمى  -2-2

 .تتيح الفرصة لمنمو تغيير ومواجية أنشطة جديدةالتحدي واإلستعداد لتقبل ال-2-3

لك أن االشخاص أصحاب ذتمعب ىده الخاصية دورا ميما في مواحية الضغط النفسي و : قوة االنا -3
 األنا القوية بإمكانيم مقاومة الضغط النفسي كما يستعممون إستراتجيات مواجية قوية وفعالة.

يعتبر التقدير العالي خاصية ميمة من خصائص الشخصية التي تخفف من األثار التي : اتتقدير الذ -4
 يخمفيا الضغط النفسي عمى الحالة الصحية لمفرد.

السمة التفاؤلية تقود إلى المواجية الفعالة أكثر مع الضغط ؛ مما يقمل من المخاطر الناتجة : التفاؤل -5
 نو .ع

كمما كانت قدرات الفرد عالية ومتنوعة كمما كان أكثر قدرة عمى مواجية الضغوط  : قدرات الفرد -6
 (.48،49،ص،2018،)داوديوالعكس.

 : العوامل المرتبطة بالمحيط-

فالمواقف واألحداث التي يستطيع الفرد التحكم والسيطرة عمييا يستخدم  :وخصائصوطبيعة الموقف  -1
فييا إستراتجيات المواجية التي تركز عمى المشكمة . في حين أن األحداث الضاغطة التي اليمكن لمفرد التحكم 

طبيعة الخطر ؛ قربو ؛ والسيطرة عمييا فإن دلك يجعمو يستخدم إستراتجيات المواجية التي يركز عمى االنفعال ؛ ف
مدتو. وايضا كمما كان الموقف ضاغطا كان افراز اليرمونات اعمى من معدالتو الطبيعية ؛ وىو مايؤثر عمى 

 الحالة اإلنفعالية .
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يمكن ليا أن تسيم بشكل جوىري في تحديد قدرة الفرد عمى مواجية المواقف الضاغطة فيي : البيئة -2
اتج عن الضغوط او تدعم مستوى الصحة الجسدية والنفسية والسعادة لدى الفرد إما تساعد عمى زيادة الضغف الن
الفزيقية كالحرارة ؛ والبرودة الشديدة ؛ المخاطر الطبيعية وغير دلك؛ البيئة  .وىناك نوعين من البيئة البيئة

 ات والتنافس.االجتماعية ماتحتويو من عناصر داعمة كالتعاون مع األخرين ؛ وعناصر مضادة تماما كالصراع

تعد ظاىرة إنسانية قديمة ؛ ولم ييتم بيا الباحثون إال مؤخرا بعدما الحظوه من  : المساندة اإلجتماعية -3
أثار ىامة ليا في مواقف الشدة واإلجياد النفسي . كما أنيا عممية ديناميكية لزيادة التأثير المتداول بين األخرين 

الدعم في المواقف اإلجتماعية المختمفة. والتي يتمثل بعضيا في المساندة وشبكة العبلقات اإلجتماعية التي تمد ب
الوجدانية ؛ أو العاطفية ؛المادية ؛ النفسية .... وغيرىا كما صنفيا العديد من العمماء بإختبلف 

 (.117ص ،2014،)جدومشاربيم.

 تصنيف استراتيجيات المواجية: -6 

 من بينيا:عدة تصنيفات الستراتيجيات المواجية  قدمت

 :(Shiffer)تصنيف شيفر -

 يقوم عمى ثبلث استراتيجيات وىي :،يعتبر نموذج شيفر من أىم وأشير نماذج المواجية

 *تغير الموقف الضاغط.

 *التكيف مع مصدر الضغط أي تقبمو والبحث عن طرق لمنع اإلثارة الشديدة من خبلل األنشطة.

التدخين ...( وتجنب مصادر  ،المخدرات  ،تكيفية الضغط ) استيبلك الكحول *تجنب االستجابات غير 
 (.50ص،2018،) داودي.الضغط 

 (Coksen and Vergie) تصنيف كوكسن و فيرجي : -

 حيث صنفا اساليب واستراتيجيات مواجية الضغوط الى نوعين ىما :

 جية تنشأ داخل الفرد:ااساليب مو  -أ
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استراتيجيات المواجية االساسية التي يستخدميا الفرد في انواع معينة من المواقف تستيدف التعرف عمى 

مواجية وذلك عن دخل الفرد...(. ويصنف استراتجيات المواجية داخل الفرد عممية ال، الضاغطة )الفروق الفردية

تستند عمى فكرة  مفادىا فكار و االستجابات السموكية لدى الفرد عبر المواف الضاغطة المختمفة و طريق تحديد األ

ان الفرد لديو حصيمة او ذخيرة من الخبرات في مواجية المواقف الضاغطة ان يختار منيا اعتمادا عمى حاجاتو 

 ومطالب المواقف.

 : األفرادمواجية تنشأ بين  أساليب -ب

في  عمميات المواجية وذلك من خبلل حاصل لجمع  تساقإلااالختبلف و  تحاول ىذه االساليب فيم مسألة

درجات المواجية لفس االفراد عبر انواع مختمفة لمواقف الضاغطة واليدف الذي يكمن وراء ذلك ىو التعرف عمى 

 (.31،ص2018،)ىالل .االساليب الرئيسية التي يستخدميا االفراد وتحديد استراتيجيات لمواجيات المألوفة لديو

 (Cohen):  تصنيف كوىين -

 صنف استراتيجيات المواجية التي يتخدىا االفراد في التعامل مع الضغوط عمى عدة انواع:

التفكير العقبلني :وتشير انماط التفكير العقبلنية والمنطقية التي يقوم بيا الفرد حيال المواقف الضاغطة  -أ

 بحثا عن مصادره و ثمنو.

استراتيجية يحاول الفرد من خبلليا تخيل المواقف الضاغطة التي يواجييا فضبل عن  التخيل:وىي -ب

 تخيل االفكار والسموكيات التي يمكن القيام بيا في المستقبل عند مواجية مثل ىذه المواقف الضاغطة .

استراتيجية دفاعية ال شعورية يسعى من خبلليا الفرد االنكار و تجاىل المواقف الضاغطة  االنكار:ىي -ج

 وكأنيا لم تحدث .

 الدعابة والمرح :وىي استراتيجية تتضمن التعامل مع الخبرات الضاغطة بروح الدعابة . -د
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ن في اوقات الضغوط وذلك الرجوع الى الدين: وتتميز ىذه االستراتيجية الدينية الى الرجوع الفراد الدي -ه

عن طريق االكثار من الصموات والعبادات و المداومة عمييا كمصدر لمدعم الروحي واالخبلقي واالنفعالي وذلك 

 (.149،150ص ،2012،)داوود .لمواجية المواقف الضاغطة
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 :خالصة الفصل 

تعد من الضروريات القصوى خاصة في إن التحدث عن موضوع الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجيتيا 

عالمنا اليوم ألن األفراد أو األشخاص ، يواجيون بشكل متزايد مواقف ضاغطة عدة ومعقدة مما جعمنا نبحث 

أكثر في ىذا الموضوع من فيم أكثر وتوضيح لمسبباتو وأنواعو ونتائجو عمي الفرد خصوصا فئة التبلميذ المقبمين 

لظروف تحيط بيم تجعميم يعيشون ضغطا نفسي مما استدعي بنا إلي التطرق إلي عمي شيادة البكالوريا نظرا 

استراتيجيات لمواجية الضغوط  التي يستخدمون التبلميذ استراتيجية التجنب واستراتيجية الدعم االجتماعي 

    .واستراتيجية حل المشكمة واستراتيجية التقييم اإليجابي لمواجية الضغوط
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 خاتمة:

يحة ىامة من ه الدراسة تطرقنا إلى موضوع إستراتجيات مواجية الضغط النفسي , عند شر في ىذ

المقبمين عمى شيادة البكالوريا . خاصة وانيم في مرحمة ىامة من مراحميم الدراسية, المجتمع وىم التبلميذ 

وا ىتماميم, مما يؤدي بيم لمتعرض المستمر لمضغوط فشيادة البكالوريا تأخد مساحة كبيرة من تفكيرىم 

مى مردودىم ي يؤثر علقمق , التوتر , الخوف, األمر الذالنفسية التي تجعميم في حالة تتسم باإلنفعال , ا

ىده الضغوط يجب أن يسعى التمميذ  الدراسي , وتمنعيم من مواصمة حياتيم بطريقة سميمة, وبالرغم من

لمبحث عن األساليب والطرق والوسائل التي تساعده في التخفيف منيا ومواجيتيا من أجل تحقيق التوازن 

أكثر في , والنفسين اإلىتمام والبحث  النفسي , والصحة النفسية . كما ينبغي عمى األولياء , والتربويين

عمى مواجية العراقيل والصعوبات ,  م كل مامن شأنو أن يساعد التبلميذا الموضوع في سبيل تقديىذ

 والعمل عمى إقامة برامج إرشادية لمساعدتيم.
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