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المقدمة 

كان اإلنسان منذ بداية نشأة الكون عبر ماليين السنين، باحثا عن االستقرار واألمان، جاريا وراء   

الراحة التي تعطيو االتزان، فمنذ تمك األزمان وىو نشط الطمأنينة لو فيو يسعى لتخفيف عبء الحياة عن 

. كاىمو

 وازدادت مطالبيا وحاجاتيا، ازدادت الضغوط الواقعة ،وتوسعت ولما ازدادت الحياة تعقيدا وقوة  

عميو لتمبية تمك المطالب، فال يستطيع التوقف عن مجارة ذلك، ألنو سيتخمف عن المحاق بيا، اضطره إلى 

المواكبة لتحقيق الرغبات والمطالب، ىذا اإلسراع زاده مرة أخرى من الضغط عمى النفس وتحميميا أكثر 

. من طاقتيا بغية المحاق بموكب التحضر بكل ما يحممو من قسوة ورخاء

لقد أصبح الطالب الجامعي يعاني من الضغوط التي تصادفو كل لحظة من حياتو وفي كل مكان   

وال سبيل لو اآلن إال أن يقاوم ليضمن استقراره أو يستسمم فيكون ... يقصده، في الجامعة، البيت، الشارع

 نفسية واجتماعية اضطرابات نشوء إلىعرضة الضطرابات كثيرة لتعدد المثيرات واألسباب الدافعة 

وبيولوجية مما يسبب مشاكل التكيف لذا رأينا من الالزم الغوص في دراسة ىذا الموضوع لما لو من أىمية 

في حياة الطالب الجامعي حيث أن أساليب التعامل مع الضغوط أو التكيف لمضغوط بنوعييا الشعورية 

تيدف أساسا إلى  (التي ال يستطيع أن يتحكم بيا اإلنسان  )والالشعورية  (التي يتحكم فييا اإلنسان )

إحداث التوازن ومحاولة التخفيف من شدة تمك الضغوط وىي استجابات يمجأ إلييا الكائن البشري سعيا 

لى حالة االتزان وبالتالي إحداث التكيف . إلى الراحة وا 

يشكل قياس و دراسة تحمل الوضعيات الضاغطة لدى الطمبة الجامعيين في جامعة مستغانم  

المحور األساسي ليذا البحث، وىو موضوع يشغل يطرح باستمرار لدى الطمبة ومن ىنا يعد ىذا الموضوع 
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من المواضيع التي يمكن أن تكون محط العديد من الدراسات واألبحاث لمكشف عن المتغيرات التي يمكن 

. الدقة والموضوعية أن تساعد في الوصول إلى قرار عمى درجة عالية من

الخصائص  يتناول ىذا البحث في الفصل األول مشكمة الدراسة وتساؤالتيا حول مدى توفر 

لدى الطمبة الجامعيين في جامعة عبد الحميد ابن باديس لوالية الختبار مواجية الضغوط السيكومترية 

براز أىداف الدراسة و أىميتيا وحدودىا ثم التعريف  مستغانم من الصدق والثبات مع وضع الفرضيات وا 

. بمصطمحات الدراسة

أما الفصل الثاني فقد تمثل في تعريف  الخصائص السيكومترية من الصدق والثبات والتطرق إلى  

. طرق حسابيا ، أما في الفصل الثالث فقد تمثل في الضغط النفسي، تعريفو، والنظريات المفسرة لو

أما في الفصل الرابع فيتناول اإلجراءات المنيجية، مجتمع الدراسة، العينة، أداة القياس،  

.  األساليب اإلحصائيةوالخصائص السيكومترية لألداة 

    أما الفصل الخامس واألخير فتم عرض و تحميل نتائج الدراسة الميدانية المتعمقة بالفرضيات  

 .ومناقشتيا



مــدخــل الدراســــــــة:   الفصـــل األول  
 تمهيـــــد

إشكالية الدراسة- 1  

فرضيات الدراسة- 2  

أهمية الدراسة- 3  

أهداف الدراسة- 4  

حدود الدراسة- 5  

المفاهيم اإلجرائية لمتغيرات الدراسة - 6  
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 : إشكالية الدراسة– 1

 يعتبر الضغط من المواضيع التي أصبحت تستقطب اىتمام الباحثين في مجال الطب، والطب 

العقمي، وعمم النفس والمشتغمين باليندسة البشرية نظرا ما لو من انعكاسات سمبية عمى صحة الفرد 

 .خاصة والمجتمع عامة

 وعميو جاء اىتمام الدراسة ليذا الموضوع وذلك لحتمية التكيف أو ما يطمق عمييا بالتحمل مع 

 .مختمف الضغوط

 أغمب الدراسات التي تناولت قياس تحمل الوضعيات الضاغطة استخدمت مقاييس مصممة 

في بيئات غير البيئات التي طبقت فييا، دون المجوء لمتأكد من خصائصيا السيكومترية، مما يجعل 

وىذا ما دفعنا لدراسة ىذا الموضوع نتائج ىذه الدراسات غير موثوقة لعدم التأكد من صالحية األداة، 

في االختبار محاولة منا لتأكد من صالحية ىذا  ك"ختبار مواجية الضغوط الخصائص السيكومترية ال"

   .البيئة الجزائرية

 : وفي ضوء العرض السابق تتحدد مشكمة البحث األساسية في ما يمي 

  الخصائص السيكومترية ذات صدق وثبات لدى عينة منلى اختبار مواجية الضغوط عىل يتوفر

 ؟مستغانم الجامعيين لوالية طمبةال

 :ليتفرع عن ىذا التساؤل تساؤلين فرعيين وىما عمى النحو التالي

 السنة األولى عموم  لدى طمبة درجة مقبولة من الصدقلى اختبار مواجية الضغوط عىل يتوفر .1

 ؟مستغانمجامعة عبد الحميد بن باديس  بتجارية

  السنة األولى عموم تجاريةلدى طمبةالثبات   درجة مقبول منلىاختبار مواجية الضغوط عىل يتوفر  .2

  ؟مستغانمجامعة عبد الحميد بن باديس ب
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 :فرضيات الدراسة – 2

:  التاليةات المطروحة قمنا بصياغة الفرضيالتساؤالتلإلجابة عمى 

  :الفرضية الرئيسة 1 –2

 طمبةال  الخصائص السيكومترية ذات صدق وثبات لدى عينة منلى اختبار مواجية الضغوط عيتوفر

مستغانم الجامعيين لوالية 

 :وتتفرع منو الفرضيات التالية

 السنة األولى جامعي لدى طمبة درجة مقبول من الصدق لىيتوفر اختبار مواجية الضغوط ع 2 –2

 .مستغانمجامعة عبد الحميد بن باديس  بلمعموم التجارية

 السنة األولى لدى طمبةالثبات   درجة مقبول منلىاختبار مواجية الضغوط عمى ع يتوفر 3 – 2

 .مستغانمجامعة عبد الحميد بن باديس  بجامعي لمعموم التجارية

 :أهداف الدراسة – 3

 .التعرف عمى الخصائص السيكومترية الختبار مواجية الضغوط- 

عينة من الطمبة الجامعيين لوالية ختبار مواجية الضغوط لدى ال  الصدقالتعرف عمى خاصية- 

 . بأكثر من طريقةمستغانم

عينة من الطمبة الجامعيين لوالية الختبار مواجية الضغوط لدى  الثبات التعرف عمى خاصية- 

 . بأكثر من طريقةمستغانم

 :أهمية الدراسة – 4

تكمن أىمية الدراسة في كونيا توفر موضوعية لمكشف عن الخصائص السيكومترية من الصدق - 

من  المختصون في ىذا المجال  حتى يتمكن ختبار مواجية الضغوط ال بأكثر من طريقةوالثبات

. استخداميا من بعد في الدراسات الالحقة
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توجيو أنظار الطمبة والباحثين إلى ضرورة وأىمية التعرف عمى الخصائص السيكومترية ألدوات - 

. القياس المصممة في بيئات مختمفة عن بيئة البحث

 :حدود الدراسة – 5

  .مستغانمكمية العموم التجارية بجامعة عبد الحميد بن باديس، خروبة  :المكان 

  . من نفس الشير 26 إلى  2018 أفريل 15من   :الزمان 

 :المفاهيم اإلجرائية لمتغيرات الدراسة - 6

: لغايات ىذه الدراسة تم اعتماد المصطمحات التالية

،     ىي داللة إحصائية عن مدى جودة ودقة المقياس و بنوده :الخصائص السيكومترية 1 –6

: في وتتمثل

  :الصدق 2─6

  ومن المفاىيم الخاطئة، تعريف لمصدق ىو أن يقيس االختبار فعال ما يفترض أن يقيسو أبسط 

انو صادق  فاالختبار ليس صادقا بذاتو بل، والشائعة ىو أن اختبار ما يكون صادقا أو غير صادق

 . بالنسبة ليدف خاص أو مجموعة خاصة

ليست كل أداة تستخدم في البحوث تكون أداة صادقة، ولكي تعطي األداة التي يقوم الباحث  

باستخداميا  الصدق في التحميل يجب أن تتوفر عمى مجموعة من المعايير ومن أبرز ىذه المعايير 

صدق المحكمين، وذلك نظرا ألىمية دور المحكم فيو الشخص المطمع عمى ىذا المجال، والذي يممك 

 .خمفية ثقافية كبيرة عن موضوع البحث، األمر الذي يجعمو قادرا عمى تقييم الموضوع

أما في البحث الحالي اعتمد عمى أحد أنواع الصدق في دراسة وىو صدق التمييزي و صدق  

   .االتساق الداخمي
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  :الثبات 3─ 6

يعني االختبار يعطي تقديرات ثابتة و متسقة في حالة تكرار عممية القياس وقد يأتي بمعنى  

الموضوعية فالفرد يجب أن يحصل عمى نفس الدرجة تقريبا باختالف المصححين وعبر الزمن في 

البحث الحالي اعتمد عمى تقدير الثبات عن طريق التجزئة النصفية بمعامل سبيرمان براون ومعامل 

 .ثبات التناسق الداخمي وفق معادلة ألفا لكرونباخ

 : الضغط 4─ 6

الضغط ىو عامل خارجي يتمقاه فرد ما في مكان معين،إذ يحاول ىذا أن يسخر دفعات ذىنية  

 تمقائيا حركة الدفاعات العقمية، فيو رد فعل خارجي ورد فعل الحياتيةفي مواجيتو، وتصبح األولويات 

. فردي تبعا لوظيفة البنية النفسية لألفراد

 

 

 



الخصائص السيكومترية:  الفصـــل الثاني  

 

 تمهيـــــد

تعريف الخصائص السيكومترية- 1  

تصنيفات الخصائص السيكومترية   - 2

الصدق  - 3

الثبات - 4

 الخالصة 
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 تمهيد

عندما يستخدم أي باحث اختبارا لمحصول عمى بيانات ومعمومات تساعده في اتخاذ قرارات  

فإنو يواجو مشكمة تتعمق باختيار االختبار المناسب لذلك من العديد من االختيارات المتاحة والممكن 

استخداميا لذات الغرض، ولكن السؤال الذي يمكن طرحو في ىذا الصدد يكمن في ما ىي األسس 

 بعين االعتبار ذالتي يمكن لمباحث أن يستند عمييا ليحسن االختيار؟  ىناك أمور عدة يمكن أن تؤخ

عند تقويم جودة أي اختبار منيا الشروط التجريبية لالختبار والتي منيا الخصائص السيكومترية من 

. الختبار المعتمد في البحثذا اھصدق وثبات 

:  psicho_metric charactersتعريف الخصائص السيكومترية - 1

 قبل تناول موضوع الخصائص السيكومترية نعرف مصطمح سيكومتري، يتكون من مقطعين 

 :ىما

 و تعني نفسي وىي كممة تأخذ إحدى psychic ىي صفة مأخوذة من الكممة  :psychoسيكو- 

:  االستعماالت اآلتية

. كل ما يتعمق بظواىر نفسية- 

 المتصل بالعقل أو الشخص ، اسم عام لكل الظواىر التي يتكون منيا موضوع أو مادة عمم النفس-  

. أو الذات

. مرادف مبيم لما ىو نفسي المنشأ أو ىو وظيفي المنشأ- 

القياس المعتمد عمى   ىي الحقة تتصل بالقياس عموما وأكثر تخصيصا،:metric متري أو قياسي- 

(. 33: 1998الدسوقي،).وحدات المتر والغرام
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بأنيا المؤشرات اإلحصائية  (167، 2013الحمداني،)عرفيا  أما الخصائص السيكومترية فقد 

المستخرجة و المشتقة من إخضاع مقياس معين لسمسمة من اإلجراءات التجريبية واإلحصائية وفق 

 .واقع معين، لمكشف عن نواحي القوة والضعف في كال من المقياس والواقع ىدف القياس

 :تصنيفات الخصائص السيكومترية  - 2

أنو يمكن تصنيف الخصائص السيكومترية لالختبار إلى ثالثة (37: 2008زكري، )يرى  

 : أقسام رئيسية ىي

يمكن التعرف عميو : الخصائص السيكومترية التي تقدر من خالل الدرجة الكمية لالختبار   1 –2

مقاييس النزعة : بشكل رئيسيي من خالل درجات طالب الكمية عن االختبار، ومن ىذه الخصائص

 .المركزية، و مقاييس التشتت، ومقاييس التماثل و االعتدالية

يمكن التعرف عمييا :   الخصائص السيكومترية التي تقدر من خالل درجة الفقرة االختبارية2 –2

ت الطالب درجات الطالب عن فقرة محددة من فقرات االختبار، و من ىذه امن خالل تحميل درج

 .صعوبة الفقرة، و تمييزىا، و تباينيا، و فعالية المشتتات لكل فقرة: الخصائص

يقصد بيا الخصائص التي يتم تقديرىا من خالل درجة :   الخصائص السيكومترية المشتركة 3 –2

ىذه الخصائص  كل فقرة إختبارية، أو من خالل الدرجة الكمية لالختبار، أو من خالليما معا، و من

الصدق و الثبات لالختيار و ىما من أىم الخصائص السيكومترية التي يجب التركيز عمييا عند 

.  البحث عن الخصائص السيكومترية

: الصدق  - 3

يعتبر الصدق من الشروط الضرورية الواجب توافرىا في أي اختبار، أبسط معنى لصدق   

أو  االختبار ىو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسو، و تختمف مستويات صدق االختبار تبعا القترابيا

. ابتعادىا من تقدير تمك الصفة التي نيدف إلى قياسيا 
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: أنواع الصدق  3-1

أن  (76: 1998عودة، ) يذكر في ىذا الصدد  :(صدق المحكمين  ) الصدق الظاهري 3-1-1

الصدق الظاىري يشير إلى الكيفية التي بيا أن االختبار أمين في قياس ما يدعى قياسو، والصدق 

الظاىري ليس صدقا بالمعنى الحرفي لمكممة و لكن نسميو أيضا بالصدق الشكمي، حيث يمعب ىذا 

    النوع من الصدق دورا واضحا في زيادة تعون المفحوص و جذب انتباىو لإلجابة المطموب منو، 

ولذلك إذا كان االختبار في نظر المفحوصين يبدو غير مرتبط ظاىريا بالصفة أو الخاصية المراد 

كسب ثقة  قياسيا اعتبر االختبار غير مناسب لمغرض الذي يراد استخدامو فيو، ومن ثم يصعب

المفحوصين وتعاونيم في موقف اإلجراء، و يتضح ىذا النوع من الصدق بالفحص المبدئي 

لمحتويات االختبار ومعرفة ما يبدو أنيا تقيسو، ثم المطابقة بين ىذا الذي يبدو بالوظيفة المراد 

 .(134:،1999الظاىر)قياسيا، فإذا اقترب االثنان كان االختبار صادقا ظاىريا أو سطحيا

يشير إلى مدى مواءمة بنوده أي محتوى االختبار و مجال  :(المحتوى )صدق المضمون  2─1─3

 الذي ال يشير إلى – fase validity-السموك الذي أوجد لقياسو الذي يختمف عن الصدق الظاىري

ما يقيسو االختبار في الحقيقة بل إلى ما يبدو أنو يقيسو سطحيا، و عمى الرغم أن صدق المحتوى 

شائع االستخدام في تقييم االختبارات التحصيمية أكثر منو في اختبارات االستعدادات و الشخصية إال 

 ( 2007:31أحمد،)أنو يستخدم في المراحل األولى لتكوين أي اختبار

يرتبط ىذا النوع باألدوات التي نريد من خالليا تقدير مدى قدرتيا " :صدق المرتبط بالمحك 3─1─3

عمى التنبؤ بأداء الحق أو مستقبمي، وينقسم ىذا النوع من الصدق إلى صدق تنبؤي وصدق تالزمي 

(. 88: 2000،عالم)"ونعتمد عمى معامل ارتباط بيرسون لتقدير معامل الصدق في كال النوعين
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 الصدق المرتبط بمحك

 

 

 

يوضح تقدير الصدق المرتبط بالمحك  (:1)الشكل رقم

ىو عبارة عن قدرة "أن الصدق التنبؤي (43: 1998شحاتة، )يذكر : الصدق التنبؤي  4─1─3

مقياس ما وفاعميتو في التنبؤ بنتيجة معينة في المستقبل، وذلك اعتمادا عمى المقارنة بين درجات 

لألداء الالحق لمفرد، أي أنو لو وجد  (محك)المفحوصين في المقياس ودرجاتيم في مقياس آخر 

مقياس نريد استخدامو لمتنبؤ بأداء الحق مثل اختبار قبول في جامعة وذلك الستخدامو في تحديد 

الطالب المقبولين بالجامعة فإنو يطبق عمى مجموعة من الطالب قبل دخوليم الجامعة ثم ننتظر 

فترة زمنية حتى يحدثا لسموك المتنبأ بو وليكن النجاح في الجامعة ثم نحصل عمى المعدل التراكمي 

ليؤالء الطالب، بعدىا نحسب معامل االرتباط لبيرسون بين الدرجتين وتكن ىذه القيمة ىي معامل 

. الصدق التنبؤي

 

 

 

 

 

 يوضح تقدير الصدق التنبؤي :(02)الشكل رقم 

الصدق التالزمً 

أداء راھن : المحك   

الصدق التنبؤي 

أداء : المحك 

 مستقبلً

 تطبٌق المقٌاس التنبؤي

االنتظار لحٌن حدوث السلوك 

(المحك )المتنبأ به    

الحصول على درجات األفراد فً 

 المقٌاس المحك

 

 

 

 

اٌجاد معامل 

االرتباط بٌن 

المقٌاس التنبؤي  

 و المقٌاس المحك
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أن ىذا الصدق ال يختمف كثيرا عن الصدق  (90: 2000، عالم)يرى :الصدق التالزمي  5─1─3

معترف  (المحك)التنبؤي إال في كوننا نقارن درجات األفراد عمى المقياس بدرجاتيم عمى القياس آخر 

بو و يقيس القدرة نفسيا  و يطبق في الوقت نفسو تقريبا و ىذا يوفر كثيرا من الجيد و الوقت وىو ما 

 ثم نحسب معامل ،يميز عن الصدق التنبؤي الذي ييتم بالتنبؤ أما الصدق التالزمي فيو يعتم بالوصف

ارتباط بيرسون بين الدرجتين عمى كال المقاسين والقيمة الناتجة ىي ما يسمى بمعامل الصدق التالزمي  

   

 

 

 

 يوضح خطوات تقدير الصدق التالزمي (03)شكل رقم 

فقيم معامالت لصدق التالزمي المرتبطة بمحك تتأثر بعدد من العوامل التي يجب أن نأخذىا بعين 

: االعتبار عند تفسير الدرجات مثل 

أن تجانس التباين يؤدي زيادتو  (1989: سمارة ،عزيز ) يشير في ىذا الصدد :  تجانس العينة● 

إلى انخفاض معامل الصدق و كمما كانت غير متجانسة كمما زاد التباين و بالتالي زاد معامل الصدق 

ذلك أن أحد المفاىيم اليامة لصدق المقياس ىو قدرتو عمى تمييز و إظيار الفروق الفردية لدى ,

األفراد في مجال سمة أو قدرة معينة ىذا من جية و من جية أخرى فإن معامل الصدق ىو في جوىره 

. معامل ارتباط يتأثر كثيرا بمدى زيادة و نقصان الفروق الفردية 

حيث يجب أن يكون ىذا المعامل عاليا ألن القيمة  :درجة ثبات المحك و أيضا ثبات المقياس  ●

. الحقيقية لمعامل الصدق ال يمكن أن تتجاوز مؤشر الثبات 

 تطبٌق المقٌاس

اٌجاد معامل االرتباط بٌن 

 المقٌاس و المقٌاس المحك

الحصول على درجات األفراد 

 فً المقٌاس المحك 
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قد تؤثر في تقديراتيم لألفراد و بالتالي يتأثر  : ذاتية و إطالع المقيمين عمى درجات المقياس  ●

. معامل الصدق 

: طول االختبار ●

أن طول االختبار لو دور كبير في زيادة معامل الصدق فنظرا  (22: 1989، سمارة ، عزيز )أشار  

فإن ىذه القيمة تزداد ,ألن القيمة القصوى لمصدق المرتبط بمحك تعتمد عمى معامل مؤشر الثبات 

بزيادة قيمة معامل الثبات و زيادة قيمة معامل الثبات إذا طبق االختبار عمى مجموعة األفراد نفسيا 

. غير أن ىذا التأثير أقل فيما يتعمق بقيم الصدق ,

فإن ىذه القيمة تزداد بزيادة قيمة معامل الثبات و زيادة قيمة معامل الثبات إذا ,معامل مؤشر الثبات 

. غير أن ىذا التأثير أقل فيما يتعمق بقيم الصدق , طبق االختبار عمى مجموعة األفراد نفسيا 

ليا تأثير نظرا ألن معامل  :المدة الزمنية الفاصمة بين تطبيق المقياس التنبؤي لقياس المحك  ●

الصدق ينخفض بالزيادة المدة الزمنية الفاصمة و ذلك لتأثير األخطاء العشوائية في درجات كل من 

 .(1989:23 سمارة  ،عزيز)القياسين 

ىذا الصدق يسمى أحيانا بصدق التكوين  (100:1997،أبو حطب )يذكر  :صدق البناء  6─1─3

و ذلك العتماده عمى التحقق التجريبي من مدى تطابق درجات المقياس مع المفاىيم , الفرضي 

االفتراضات التي يعتمد عمييا الباحث في بناء المقياس و يتطمب صدق البناء وضع بعض أو

االفتراضات من المفاىيم النظرية الخاصة بالسمة المراد قياسيا و من ثم التحقق من تمك االفتراضات 

أما إذا لم تتطابق , إذا تطابقنا لنتائج التجريبية و االفتراضات النظرية يتوافق البنائي لممقياس , تجريبيا 

.  فيذا يعني أن المقياس غير صادق و أن االفتراضات النظرية غير دقيقة 

و يوجد العديد من األساليب و الطرق التي من الممكن أن يستخدميا الباحث لجمع األدلة التي تشير 

: نذكر فيما يمي أكثرىا استخداما ,إلى صدق البناء التكويني 
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أن االرتباطات تتم من خالل الصدق التقارب أو  (21:2008,سبع ,أبو لبدة )يذكر   :االرتباطات ●

 ، حيث االرتباط الموجب والعالي بين أداة القياس ومقاييس أخرى تقيس نفس السمة،التطابق أو البيني

والصدق التمييزي الذي يكون فيو االرتباط بين االختبار وأي مقاييس أخرى مختمفة عنو ضعيف أو 

. سالب 

تتمثل ىذه الطريقة في اختبار مجموعة من المحكات الخارجية بجانب االختبار  : الصدق العاممي ●

 ،ومن ثم حساب معامالت االرتباط البينية ليذه المجموعة من االختبارات، المطموب التحقق من صدقو

ومن ثم تحميل المعامالت االرتباطية لموصول إلى مقدار تشبع كل اختبار بالعامل العام والعوامل 

ويدل مقدار تشبع االختبار بالعامل العام عمى صدقو بالنسبة لقياس ، األخرى المشتركة بينيا جميعا

وانتشرت في السابق مقولة بأن التحميل العاممي عممية رياضية ال يقبل عمييا كثيرا من ، ىذا العامل

لكن أصبحت ىذه ، الدارسين في عمم النفس وخاصة من كانت خمفيتو العممية في السابق غير رياضية

المقولة تصورا غير صحيحا مع وجود الحاسب اآللي وما فيو من برامج حديثة متنوعة تقوم بجميع 

إال أن عممية التفسير والتعميل تبقى لمعقل اإلنساني فقط ، الخطوات الحسابية إلتمام عممية التحميل

( . 2006,السيد أبو ىاشم )

إذا تضمنت النظرية التي بني عمييا المقياس وجود أو عدم وجود فروق  :الفروق بين المجموعات ●

بين المجموعات المختمفة فان األمر يتطمب اختبار ذلك إحصائيا بناء عمى البيانات التي تم جمعيا 

  (295:2004 ،النبيان)من الميدان 

إن ىذا الصدق يسمى ’’ (191:1998،سعد عبد الرحمان )يرى :صدق المقارنة الطرفية 7─1─3

أيضا الصدق التمييزي أو المجموعات المتضادة م ىي تنقسم إلى مقارنة األطراف في االختبار و 

المحك الخارجي حيث مقارنة الثمث األعمى في الدرجات االختبار بالثمث األعمى في درجات المحك 

و يكون االختبار صادقا إذا لم تكن  (ادنى27,اعمى27)و كذلك الثمث األدنى في المحك ,الخارجي 
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ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات العميا لالختبار و المحك و كذلك الدرجات 

و  حيث االعتماد عمى درجات الثمث األعمى,و يوجد أيضا مقارنة األطراف في االختبار فقط,الدنيا

حيث االعتماد عمى درجات الثمث األعمى ,الثمث األدنى من االختبار و حساب الفرق بين المتوسطين

فإذا كانت ىناك داللة إحصائية بين ,و الثمث األدنى من االختبار و حساب الفرق بين المتوسطين

. المتوسطين دل ذلك عمى صدق االختبار

ىناك عدة عوامل تؤثر في  (2006, السيد)يشير : العوامل التي تؤثر عمى صدق االختبار - 2- 3

: صدق االختبار أىميا

 يزداد صدق االختبار تبعا لزيادة عدد أسئمتو الن ذلك الطول يضعف إثر :طول اإلختبار 1─2─3

وبذلك يزداد معامل ارتباط االختبار بالميزان و ترفع , أخطاء القياس نظرت لكبر حجم عينة األسئمة

. القيمة العددية 

 يتأثر الصدق بالقيمة العددية لمعامل ثبات االختبار أو المحك :ثبات االختبار أو المحك 2─2─3

لكن الثبات يتأثر أيضا بطول االختبار أو , فيزداد الصدق تبعا لزيادة الثبات, تأثرا مباشرا مطردا

ونجد أن النياية العظمة , ويصل ىذا الثبات إلى أقصاه عندما يصل طول االختبار إلى ماال نياية ,

. لمصدق ال يمكن أن تزيد عن الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار أو المحك

وحيث , بما أن الصدق صورة من الصور االرتباط بين االختبار و المحك : تباين العينة 3─2─3

فان الصدق يتأثر بتمك الفروق الفردية و ىكذا نجد أن , أن االرتباط يتأثر بالفروق الفدية داخل العينة

. يقمل من الصدق أن التباين المرتفع يزيد من القيمة العددية لذلك االرتباط" التجانس"التباين المنخفض 

يعتبر الثبات من الخصائص السيكومترية الميمة لممقاييس النفسية عمى الرغم من أن : الثبات─04

الصدق أىم من المقياس الصادق بعد ثابتا في حين المقياس الثابت ال يكون صادقا إال أن ىي حب 

التأكد من ثبات المقياس بالرغم من ِمؤشرا تصدقو ألنو ال يوجد مقياس يتسم بالصدق التام إضافة إلى 
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يحسب الثبات من درجات المقياس التي تتأثر ,ذلك أن المقياس يجب أن يقيس ما يجب قياسو 

 عامل ثبات المقياس يختمف من موقف إلى آخر أنبالموقف الذي يطبق فيو المقياس 

( 62:1993,عودة)

 و يشير ثبات المقياس إلى دقة و اتساق درجاتو في قياس ما يجب قياسو و إعطاء نتائج مماثمة

. و باختالف العوامل و الظروف الخارجية,  أو متقاربة لو كررت عممية القياس عمى األفراد أنفسيم

و الذي يمكن أن يكون عمى ,و الثبات بيذا المعنى يعد مؤشرا عمى درجة التجانس في نتائج المقياس

حيث يشير التجانس الداخمي إلى أن فقرات , التجانس الداخمي و التجانس الخارجي:نوعين ىما

أما التجانس الخارجي فيشير إلى استمرارية المقياس بإعطاء نتائج , المقياس جميعا تقيس المفيوم نفسو

(. 114:2000,األنصاري)ثابت  بتكرير تطبيقو بعد مدة زمنية 

: أنواع الثبات - 04-01

إلى االتساق و الدقة و يشير أن الثبات االختبار " (152:1993,مقدم)يرى : ثبات االختبار 1─1─4

  ." إن كان استخراج نفس النتائج بعد إجراءات التطبيق ألكثر من مرة

بينما الصدق , أن ثبات االختبار ىو مدى اتساق الدرجات عند تكرار التجربة (2012,معمرية)و يرى 

فان الثبات يخبرنا عن العالقات , مرتبطة بو" خارجية"يخبرنا عن العالقة بين نتائج االختبار و جوانب 

: و من ثم يجيب عن السؤال, إذ يبين إلى أي مدى تتحرر الدرجات من تأثير الصدفة" داخل االختبار"

فان الدرجة , إلى أي مدى يمكن أن تكون الدرجة المستخرجة محل ثقة؟ و تبعا لنظرية االختبارات

. الواحدة عمى االختبار تعد الدرجة الحقيقية لمفرد مضاف إلييا نوع من الخطأ

, و يشير إلى مدى استقرار النتائج رغم اختالف القائمين بالتطبيق: ثبات القائم بالتطبيق 2─1─4

و غير ذلك  ، و قدرتو عمى ضبط موقف االختبار, ألن خصائص القائم بالتطبيق في إلقاء التعميمات

أو اإلىمال أو , من المتغيرات قد تنبو لدى المفحوصين دوافع شتى كالتعاون الصادق أو دوافع التزييف
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كل ذلك بتأثير من شخصية المجرب و سموكو إن , الرغبة في أن يسبب السرور لممجرب أو إحباطو

. موقف القياس

إذا ما تغير القائم , يشير إلى مدى تتغير النتائج في الدقة و الثقة   :ثبات المصحح 3─1─4

و بعد ىذا النوع من الثبات مشكمة في االختبارات التي تترك جانبا من التقدير , بالتقدير و التصحيح

مثل الطرق اإلسقاطية و بعض اختبارات القدرات , فيخشى عندئذ أن يصبح ذاتيا, لممقدرة أو المصحح

و بعض بنود اختبار , و عدد قميل من اختبارات الذكاء كاختبار رسم الرجل أإلسقاطي, اإلبداعية

بيني و في تشخيص األمراض النفسية عندما يقوم أكثر من طبيب نفسي بتشخيص عدد _ ستانفورد 

. من المرضى و يشير معدل االتفاق إلى درجة ثبات ما بين المشخصين أو المقدرين

حيث يبين إلى مدى تتغير نتيجة فرد أو مجموعة من األفراد طبق  :ثبات نظام التصحيح  4─1─4

عمييم االختبار مرة واحدة وصححت االستجابات أكثر من طريقة أو نظام وعدم ثبات نظام التصحيح 

.  ومن أبرز جوانب النقص فييا االسقاطيةواحد من أىم أسباب انخفاض ثبات الطرق

يوجد أكثر من طريقة لحساب الثبات وجميعيا تعتمد عمى : طرق حساب معامل الثبات 2─4

وتختمف كل طريقة عن األخرى تبعا ، الدرجات المالحظة بسبب كون الدرجات الحقيقية غير معمومة

فاختالف مصدر األخطاء العشوائي التي تعتمد بدورىا عمى طبيعة االختبار وأغراض استخدام نتائجو 

: و يمكن تمخيص ىذه الطرق فيما يمي

 

 

 

 

 يوضح معامالت الثبات المختمفة :(04)الشكل رقم 

 معامل االتساق الداخلً
 صٌغتٌن تجزئة المقٌاس إلى
 متكافئتٌن

 معامل ألفا لكرونباخ

 معامل التكافؤ
تطبٌق صٌغتٌن متكافئتٌن 

 للمقٌاس

 معامل كٌودر رٌشاردسون
21و20  

 معامل االستقرار
تطبٌق مقٌاس واحد مرتٌن 

 بفاصل زمنً معٌن    

 

 

 

 مرتٌن مرتٌن مرتٌن

 

 معامل التكافؤ و االستقرار
صٌغتٌن متكافئتٌن   للمقٌاس 

 بمدة زمنٌة فاصلة
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أن ىذا األسموب يستخدم عندما تكون السمة  ( 166:1998,سعد )يذكر :معامل االستقرار 1─2─4

و يتم حسابو عن طريق إعادة تطبيق ,مستقرة نسبي أو عند بناء خطط مستقبمية قائمة عمى التنبؤ

ثم حساب معامل االرتباط لبيرسون بين ,المقياس عمى أفراد العينة نفسيا بعد مرور فترة زمنية معينة 

. درجات التطبيقين و التي تعبر عن قيمة معامل الثبات 

 

الشكل   

  يوضح خطوات معامل االستقرار: (05)قم

: ىناك عدد من العوامل التي تؤثر عمى قيمة معامل االستقرار و منيا 

. مدى استقرار السمة ●

. عامل التذكر عندما تكون الفترة الزمنية قصيرة بين التطبيقين ●

. النسيان والتعمم عندما تكون الفترة الزمنية الفاصمة طويمة ●

. اختالف الظروف البيئية المحيطة بالعينة في التطبيقين ●

يستخدم عندما يكون اليدف من المقياس االستقرار أو االستنتاج و في : معامل التكافؤ 2─2─4

و يعتمد ىذا المعامل عمى بناء صورتين من المقياس تكون متكافئتين ,حاالت العالج النفسي و التقويم 

تماما من حيث تشابو المحتوى و قدرتيا عمى قياس السمة نفسيا وليما الخواص اإلحصائية نفسيا من 

يتم تطبيقيا عمى أفراد العينة ,حيث القدرة التميزية و المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و غيرىا 

 (.122,أبو حطب )ثم يحسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات األفراد,بفاصل زمني قصير

 

 

يوضح خطوات معامل التكافؤ : ( 06)الشكل رقم 

إعادة تطبٌق  تطبٌق المقٌاس

 المقٌاس

إٌجاد قٌمة معامل 

 ارتباط بٌرسون

 تطبٌق المقٌاس

 

 

 

 

 

 إٌجاد قٌمة معامل ارتباط بٌرسون تطبٌق صٌغة أخرى من المقٌاس
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يتميز ىذا األسموب بأنو يعد أدق الطرق في تقدير ثبات درجات االختبارات و المقاييس التربوية 

كما أن مصادر الخطأ الناتجة عن الزمن و التذكر و التعب و التعمم و النسيان أقل من ,والنفسية 

. الطريقة السابقة و ال تؤثر فيو كما ىي عميو معامل االستقرار

يستخدم ىذا المعامل عندما يراد قياس مفاىيم ذات نطاق أو : معامل االستقرار والتكافؤ 3─2─4

و ,محتوى واسع مثل الذكاء و الميول و االتجاىات بمفردات مختمفة و شاممة لممحتوى المراد قياسو

تتشابو طريقة إيجاد ىذا المعامل مع تمك المستخدمة عند إيجاد ىذا المعامل مع تمك المستخدمة عند 

(. 123،أبو حطب)إيجاد معامل التكافؤ غير أن المدة الزمنية الفاصمة بين التطبيقين تكون أطول 

 

  

يوضح خطوات معامل التكافؤ واالستقرار : (07)الشكل رقم 

أن معامل االتساق الداخمي  (126 :2000، األنصاري )يرى :معامل االتساق الداخمي  4─2─4

و يعتمد عمى تطبيق المقياس ثم تجزئتو إلى ,يعبر عن قيمة االتساق الداخمي لمفردات أداة القياس 

حيث يعامل النصف الواحد كما لو كان مقياسا قائما  (الدرجات الزوجية و الفردية)نصفين متكافئين

و تتطمب عممية التجزئة الدقة و الحرص إذ يجب التأكد من تشابو مضمون المفردات لمنصفين , بذاتو 

و تتم خطوات تقدير معامل االتساق الداخمي كما ىو .و من تساوي المتوسط و االنحراف المعياري 

: موضح بالشكل التالي 

   

 

 

  
 يوضح خطوات معامل االتساق الداخمي (08)الشكل رقم 

تطبٌق صٌغة  تطبٌق المقٌاس

 أخرى من المقٌاس

إٌجاد قٌمة معامل 

 ارتباط بٌرسون

تطبٌق 

 المقٌاس

تجزئة 

مفردات 

المقٌاس إلى 

نصفٌن 

 متشابهٌن

الحصول 
على 

درجات 
األفراد فً 
كل من 
 النصفٌن

إٌجاد قٌمة 

معامل 

ارتباط 

 بٌرسون

تطبٌق صٌغة 

سبٌرمان 

براون لتقدٌر 

ثبات المقٌاس 

 ككل
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يتأثر معامل االتساق الداخمي بكيفية تجزئة المقياس حيث يوجد عدة طرق مختمفة تؤدي الى 

معامل ارتباط مختمف و يمكن التغمب عمييا من خالل التحقق من تساوي المتوسط و االنحراف 

و لكن المشكمة تكمن في أن  ىذا المعامل ناتج عن استخدام , المعياري لدرجات كل من النصفين

, نصف مفردات االختبار و ليا سوف يكون أقل مما لو استخدمت كل مفردات المقياس في حسابو

و ليذا يجب تصحيح قيمة المعامل عن , بمعنى أن المعامل المحسوب يدل عمى ثبات نصف المقياس

(. 169:1998,سعد)طريق معادالت خاصة اشتقيا كل من سبيرمان و جتمان و رولون 

أن ىناك عدة معادالت تستخدم لتصحيح معامل ثبات نصفي  (2006,السيد أبو ىاشم )ويشير 

: االختبار منيا 

إذا عمم ,  تعتمد ىذه المعادلة عمى إمكانية التنبؤ بقيمة معامل الثبات:براون_ معادلة سبيرمان ●

و يؤخذ عمييا أن تباين نصفي المقياس قد ال يتساويان مما يؤثر , معامل ثبات نصف فقرات المقياس

. عمى قيمة الثبات الكمي

ثم حساب تباين الفروق بين درجات ,  تعتمد عمى حساب درجات االختبار ككل:معادلة رولون●

و درجاتيم في النصف الثاني ثم تطبيق المعادلة نحصل عمى معامل ثبات , األفراد في النصف األول

. االختبار ككل

 و تباين درجات االختبار ،في ىذه المعادلة يتم حساب تباين درجات النصف الثاني: معادلة جتمان●

أي أنيا تضع في االعتبار احتمال تباين درجات النصف الثاني وىذا ال يتحقق في المعادلتين , ككل

. السابقتين

 تعتمد عمى توفر بيانات عن تباين كل مفردة من مفردات (:20)معادلة كيودر و ريتشاردسون ●

بنفس المعادلة و ىي تتميز  (21)و في حالة عدم توفر ىذه البيانات يمكن استخدام الصيغة , االختبار
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بالسيولة و السرعة في حسابيا حيث أنيا ال تحتاج إلى معرفة تباين البنود و لكن يعيبيا أنيا أقل دقة 

.. من الصيغ السابقة

يعتبر معامل ألفا حالة خاصة حيث يمثل متوسط المعامالت الناتجة عن : معامل ألفا لكروناح●

 ,تجزئة االختبار بطرق مختمفة و بذلك فانو يمثل معامل االرتباط بين أي جزئين من أجزاء االختبار

و تستخدم المعادلة في المقياس و االختبارات ,  و تشترط أن قيس بنود الختبار سمة واحدة فقط

 . متعددة االختيارات وليست ثنائية

كما أن ,عبارة عن متوسط المعامالت الناتجة عن تجزئة المقياس بطرق مختمفة  (α)وقيمة معامل ألفا 

. ىذا المعامل يعد مؤشرا لمتكافؤ إلى جانب االتساق الداخمي أو التجانس 

 و يفضل استخدام ىذا المعامل عندما يكون اليدف تقدير معامل ثبات مقاييس الجوانب الوجدانية 

حيث ,و الشخصية نظرا ألنيا تشمل عمى مقاييس متدرجة ال يوجد بيا إجابة صحيحة و أخرى خاطئة

بمجموع تباين جميع البنود في مقياس متدرج  (لكيودر ريتشاردسون)20في المعادلة ) pq)يتم استبدال

و الجدير بالذكر أن معامل ألفا يعتبر الحد  (2000,النبيان)يفترض أنو شامل لنطاق سموكي معينا 

األدنى لمقيمة التقديرية لمثبات بمعنى أن قيمة معامل الثبات المقياس عامة ال تقل عن قيمة ىذا 

المعامل فعندما تكون قيمة معامل ألفا مرتفعة فان ىذا يعني أن درجات المقياس ثابتة بالفعل أما إذا 

. كانت منخفضة فانو باإلمكان الحصول عمى معامل ثبات أكبر بإتباع الطرق األخرى في حسابو

يوجد الكثير من العوامل التي تؤثر  (1999,أبو جاللة)يشير  : العوامل المؤثرة عمى الثبات04-03

: عمى ثبات االختبار من أىميا ما يمي 

وجد أن القيمة العددية لمعامل الثبات تزداد تبعا لزيادة عدد األسئمة  :(طول االختبار)عدد األسئمة●

 أنأي أن معامل ثبات االختبار الطويل أكبر من معامل ثبات االختبار تنقص عدد أسئمتو حيث ,
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و بالتالي يزداد ثباتو و قد يكون ,زيادة عدد األسئمة تزيد من احتمال تمثيل العينة السموكية باالختبار

. من الطبيعي زيادة عدد أسئمة االختبار إذا أردنا زيادة معامل الثبات إلى قيمة معينة

حيث يزداد الثبات كمما زاد الزمن ,يتأثر االختبارات الموقوفة بالزمن المحدد ليا   :زمن االختبار●

ثم يقل الثبات ,المخصص لالختبار حتى يصل إلى الحد المناسب و يصل الثبات إلى نيايتو العظمى 

. بعد ذلك كمما زاد الزمن عن ذلك الحد

و تييئة ظروف مشابية إلجراء ,يتأثر معامل الثبات بتوحيد التعميمات: ظروف إجراء االختبار●

و أي تغيير في ىذا الظروف من تطبيق آلخر يؤثر في نتائجو و يعتبر ,االختبار في المرات المتتالية

(. 1995,الكناني و آخرون)من عوامل الخطأ التي تقمل من معامل ثبات االختبار 

قد تجعل بعض األفراد و بخاصة ضعيف االستعداد الذي   :صعوبة أسئمة و غموض تعميماته●

ألن اإلجابة التي اعتمدت ,و ىذا يقمل من معامل ثبات االختبار, يعتمد في حل األسئمة عمى التخمين

عمى التخمين في المرة األولى إلجراء ذلك االختبار عمى نفس المجموعة و بذلك تضعف الصمة بين 

(. 1994,شحاتة)"و تنخفض تبعا لذلك القيمة العددية لمعامل الثبات ,نتائج المرتين 

إذا كان األفراد الذين يطبق عمييم  "(1995,الكناني و آخرون)حيث يرى  :تباين درجات االختبار●

االختبار أقل تجانسا و من مستويات مختمفة و تباينات درجاتيم عمى االختبار فان ذلك يزيد من 

أما إذا كان المختبرون أكثر تجانسا و متقاربين في مستوياتيم و درجاتيم عمى االختبار ,معامل الثبات 

و كذلك ,(الذي يعتمد في حسابو عمى تشتت الدرجات و تبايناتيا)فان ذلك يقمل من معامل الثبات 

ألن ,الحال إذا كانت أسئمة االختبار أكثر تجانسا و ارتباطا يبعضيا فان ذلك يقمل من معامل الثبات 

و العكس صحيح فكمما كانت أسئمة االختبار ,ىذه الخاصية تؤدي إلى حالة خفض عدد المفردات 

". ارتفع معامل الثبات (أقل ارتباطا و تجانسا)أكثر استقاللية 
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و لكي تتحقق الموضوعية من ,  ترفع موضوعية االختبار من معامل ثباتو :موضوعية التصحيح●

. و ثبات التعميمات ووضوحيا, الضروري التحقق من ثبات المختبرين و ثبات المصححين 

:   العالقة بين الصدق و الثبات- 05

قبل أن نبحث عن العالقة بين الصدق و الثبات يجب أن ندرك بعض أوجو الشبو و اإلختالف فيما 

بينيما، فالصدق و الثبات يعتبران من أىم سمتين لممقياس الجيد حيث أن الثبات يبحث في مدى 

اتساق و ثبات مفردات ىذا المقياس بينما الصدق يتعمق باليدف و الغرض الذي بنى من أجمو 

المقياس من ناحية أخرى فإن ثبات المقياس يتأثر باألخطاء العشوائية الغير منتظمة بينما صدقو يتأثر 

بجميع أنواع االخطاء سواءا كانت عشوائية أو منتظمة، و من جانب ثالث فإن الصدق سمة ال تتعمق 

بالمقياس نفسو بقدر تعمقيا بتفسير الدرجة المستخرجة منو و ىذا يعني مدى فائدة أداة القياس في 

 .اتخاذ قرارات تتعمق بغرض أو أغراض معينة

حيث أن قيمة مؤشر )و ألن المقياس ال يمكن أن يكون صادقا إذا لم تتسم مفرداتو باالتساق و الثبات

فإن تفسير الدرجة المستخرجة من مقياس غير ثابت "، (الثبات تعد الحد األعمى لقيمة معامل الصدق

 (224:2000صالح الدين،)"سيكون بالتأكيد تفسيرا خاطئا

فكالىما وجيان لشيء واحد ىو مدى صالحية ذلك ,يرتبط مفيوم الصدق بمفيوم الثبات ارتباطا وثيقا

االختبار في أن يقيس ما وضع لقياسو و في أعطائو نتائج متماثمة حيث أن الثبات يبحث في مدى 

لذا ينبغي في ,بينما الصدق يتعمق بالغرض الذي بني من أجمو ىذا االختبار,اتساق مفردات االختبار

فالعالقة بينيما يفترض أن تكون ارتباطيو عالية ,االختبار أن يكون صادقا و ثابتا في آن واحد

(. 167:2000,عالم)
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: خالصة

أكد المختصون في القياس النفسي أنو ال يمكن إعداد أدوات لقياس الظواىر النفسية من غير وجود 

لذلك اتجو المتخصصون في القياس النفسي إلى تحديد بعض الخصائص "أخطاء في القياس 

( 1994:42شحاتة،)"السيكومترية التي يمكن أن تحد من ىذه األخطاء
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 :تمهيد 

حالة غير جديدة في حياة اإلنساف، غير الجديد فييا أنيا حالة أكثر انتشارا  (Stress)إف الضغط 

 .وشيوعا، وأنيا في تزايد مستمر

فالناس بمختمؼ شرائحيـ أصبحوا يشتكوف اليـو مف الضغط المرتبط بالعمؿ، وبالحياة العامة،  

 . وتشير بعض اإلحصائيات أنو متواجد أكثر في عالـ الشغؿ والدوؿ المصنعة مف غيرىا

ونظرا لشيوع ظاىرة الضغط في العمؿ، أصبح البحث فييا يستقطب اىتماـ الكثير مف الباحثيف  

في مجاؿ السموؾ التنظيمي، بسبب أثاره السمبية عمى العامميف في الميف المختمفة، والميف األمنية أو ما 

 .يسمى بأجيزة الدولة التي يكوف فييا العمؿ بصفة خاصة مقارنة بالميف األخرى

 :مفهوم الضغط -1

إف مفيـو الضغط شأنو شأف العديد مف المفاىيـ النفسية التي أفاضت أقالـ الباحثيف، وكتاب  

فييـ مف دعا إلى عدـ استعماؿ . السموؾ التنظيمي واختمفت أرءىـ وتضاربت في إعطائيـ تعريفا محددا

ىذا المصطمح واستبدالو بمفاىيـ أكثر وضوحا، وىذه الدعوة إلى التخمص مف ىذا المفيـو ترجع إلى 

لى طبيعتو المطاطية، حيث يستعمؿ مرادفا لظواىر انفعالية ذلؾ أف . القمؽ، اإلحباط و التوتر: غموضو وا 

 :غموض مفيـو الضغط يعود إلى عوامؿ عديدة ىي

إف البحوث والدراسات التي تناولت موضوع الضغط تميزت بالتكرارية والجانبية وعدـ التطرؽ إلى أبعاده 

 .بصفة معمقة وفشميا بالنظر إلى موقفا فرديا مع بعض المواقؼ

كما يعود ىذا الغموض إلى استعماالت المفظية المتباينة، ففي الدراسات العربية استعمؿ بمفيـو  

 ,contrainte, Tension اإلجياد، االنعصاب، الضغط، أما الدراسات األجنبية فأستعمؿ بمصطمحات

Pression,  Stress( ،1995:243العويدي) 
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 .فقد عولج بطرؽ مختمفة ومناىج متباينة حتى بالنسبة لمباحثيف في مجاؿ الواحد

: تعريف الضغط -2

 الذي يعني ضيؽ، Stringere مف الفعؿ الالتيني Stressاشتقت كممة   :المعنى االصطالحي 1-2

ومعناه طوؽ جسمو، بذراعيو، ضاغط بقوة، مع Etreindre ضغط، شد، أو ثؽ ومنو أخذ الفعؿ الفرنسي

ويوصمنا فعؿ خنؽ . أحاسيس متناقصة ألنو باإلمكاف تطويؽ إنساف ما عمى قمبو، عمى صدره وخنقو أيضا

 غـ، قمؽ، شعور بالضيؽ يضغط القمب والنفس ويصؿ بنا إلى كممة شدة  :إلى فعؿ ضايؽ، ضغط

Détresse التي اشتقت بدورىا مف فعؿ Stringere وىي تعني الشعور بالزىد، بالوحدة، ينتابيا في حالة 

 .(عوز، خطر، ألـ )قاىرة 

 وجود في المغة الفرنسية قبؿ القرف العشريف، غير أنيا استعممت عمى مدى Stressلـ يكف لكممة  

قروف في المغة اإلنجميزية، ومنذ القرف السابع عشر كانت تستخدـ لمتعبير عف العذاب والحرماف والمحف 

وحدث منذ القرف . والضجر والمصائب وعف العداوة، وىي نتائج لقساوة الحياة يعبر عنيا بكممة واحدة

الثامف عشر تطور حاللي إذ جرى االنتقاؿ مف النتيجة االنفعالية لمضغط إلى سببو األساسي، أي القوة، 

 Stressالثقؿ التي تنتج توترا تشوكا لممادة إلى مدى يطوؿ أو يقصر، وىكذا نستنتج أف كممة ضغط 

 (.7/8: 199،بنجماف) يرافقيا غالبا جيد مفرط يؤدي إلى التشويو أو القطع أو إلى كمييما معا

  .  إف مفيـو الضغط فيزيائي تعني المضاعفات التي تؤثر في حركة ضغط الدـ في الجسـ

أما في عمـ النفس فإف الضغوط تعني المطالب التي تجعؿ الكائف الحي أو الفرد يتكيؼ ويتعاوف  

لكي يتالءـ مع ما حولو، وتتمثؿ الضغوط النفسية في القمؽ واإلحباط والصراع والنزاع، وعدـ االرتياح 

 .والشعور باأللـ

إف الضغط مف الناحية الفيزيولوجية يستوجب فيـ استجابة الفرد الفيزيولوجية، كما يستوجب فيـ  

الميكانيزمات التي تتحكـ العضوية في حالتيا الطبيعية الغير المجيدة، وذلؾ مف خالؿ اإلطالع عمى 
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طبيعة العالقة التي تربط جياز المناعة بالجياز العصبي ومف الخالؿ التشخيص البيوكيميائي لمتفاعالت 

 .التي تحدث داخؿ الخمية

الضغوط مفيـو يشير إلى درجة استجابة الفرد لألحداث أو المتغيرات  : التعاريف المختمفة لمضغوط2-2

مع أف تمؾ . البيئية في حياتو اليومية، وىذه المتغيرات ربما تكوف مؤلمة تحدث بعض اآلثار الفيزيولوجية

التأثيرات تختمؼ مف شخص إلى آخر تبعا لتكويف شخصيتو وخصائصو النفسية التي تميزه عف اآلخريف، 

 .وىي فروؽ فردية بيف األفراد

 .بأنيا مجموعة مف أعراض تتزامف مع التعرض لموقؼ ضاغط: الضغوط ( Sely ) سيمييعرؼ 

 أنو تغير داخمي أو خارجي مف شأنو أف يؤدي إلى استجابة انفعالية حادة ومستمرة:  فيرى(إبراهيم  ) أما

 (.118: 1998،عبد الستار)

:  تعريف الضغط حسب المدارس أو التيار العممي3-2

 مف خالؿ التجربة التي (H.Selly)هانز سيمي بيف العالـ الفيزيولوجي : المدرسة الفيزيولوجية1-3-2

. أجرىا عمى الحيوانات أف الصدمات االنفعالية الشديدة تثير تظاىرات بيولوجية مف أجؿ رد فعؿ اإلنذار

 بأف الضغط ىجـو مباشر يتـ بواسطة منبو ىداـ عمى نظاـ األنسجة في سيميوفي ىذا الصدد يقوؿ 

 (10: 1988،عسكر) .الجسـ، وينتج عنو إجياد وتوتر دائـ أو مؤقت في وظائؼ الجسـ

 تعريؼ آخر لمضغط عمى أنو االستجابة الفيزيولوجية التي ترتبط بعممية التكيؼ مع سيميويضيؼ 

 .الظروؼ الداخمية والخارجية

بالزممة  (H.Selly )سيميإف حالة الضغط عادة بما كاف يدعي بالزممة البيولوجية لمضغط أو ما يدعوىا 

Syndrome générale dالعامة لمتكيؼ  
,
adaptation والتي تمر بثالث مراحؿ : 

وتسمى مرحمة التنبيو لمخطر وىي مرحمة سريعة التطور تترجـ استجابة الفرد لتيديد  :مرحمة اإلنذار  -

المدرؾ، وىي المرحمة التي يبدأ فييا النشاط الفيزيولوجي أي يبدأ الجسـ بالتغيير في أوؿ كشؼ لمعوامؿ 
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الضاغطة، ويتمـ ذلؾ بتدخؿ األعصاب السيمبتاوية والغدد الكظرية إلفراز ىرمونات الضغط حيث تقـو 

بتعبئة أجيزة دفاع الجسـ، حيث يتـ تصريؼ أكبر نسبة ممكنة مف األدريناليف وىذا ما يزيد اإلنتاج الطاقة 

لمواجية الموقؼ الضاغط ومف مظاىر ىذه المرحمة الشحوب، اصفرار الموف، زيادة نبضات القمب، األلـ 

ذا استمر تعرض الفرد لمضغوط فإف الصعوبات تنتقؿ إلى المرحمة الثانية  .في الرأس، وا 

في ىذه المرحمة تختفي معظـ مواصفات المرحمة السابقة، ويكوف الجسـ في حالة  :مرحمة المقاومة - 

تيقض وذلؾ بتحريؾ مجموعة ضد العامؿ الضاغط حيث يناط الدور األساسي لميميبوتالميس، والغدة 

ذا استمر  النخامية الشيء الذي يسمح بإنتاج أكبر المضادات الحيوية والمقاومة تزداد أكثر مف المعدؿ، وا 

 .لمدة أطوؿ تصبح في حالة ضعؼ وبالتالي يقوده إلى اإلنياؾ

في ىذه المرحمة تأتي األجيزة الدفاعية إلى نيايتيا، وتفقدىا طاقتيا نتيجة لجيد  :مرحمة اإلنهاك- 

وتعرؼ ىذه المرحمة األخيرة بمرحمة اليالؾ، وعميو فإف . المبذوؿ الذي لـ يستطع تحمؿ قوة الضغط

. الضغط ىو الطمب الذي يفوؽ إمكانيات الشخص التكيفية

 ىو في الحقيقة يعد هانز سيميإف ىدا التفسير لمضغط أو الزممة العامة لمتكيؼ الذي وضعيا  

 الذي تكمـ عف ميكانيزمات التكامؿ وسياميا باألوميوستازي (1911 )كانونتكممة لما جاء بو 

 (102: ،1987،حافظ)

. إف الذات ىي دوما ميددة مف طرؼ عوامؿ داخمية كانت أو خارجية :مدرسة التحميل النفسي2-3-2 

ف األنا  يعمؿ عمى حفظ ىذه الذات مف العوامؿ أو المثيرات، إما بالعدوؿ عنيا أو اليروب منيا  " Moi"وا 

ما التكيؼ معا إذا كانت عديمة الخطر كما يعمؿ عمى انتقاء . إذا كانت تشكؿ خطرا يتمثؿ عمى الذات، وا 

" اليو " يستمر في األحداث الداخمية مع " األنا " إف نشاط . مف المثيرات ما ىو صالح ومريح لمجسـ

Soi " كما ىو الحاؿ في الخارج، ويتمثؿ الذات في مراقبة نشاط اليو حتى ال يسبب اضطرابا في الجسـ .

إف أوجو النشاط الذي يقـو بيا األنا تخضع إلى التوترات التي تحدثيا المنبيات  (S.Freud )فرويدويرى 
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في العادة إحساس باأللـ وعف - أي الضغوط- الموجودة بو أو التي تطرأ عميو وينتج في زيادتيا

وأف األنا يطمب المذة ويتجنب األلـ، فإذا يتوقع حدوث األلـ قابؿ ذلؾ بإعالف . انخفاضيا إحساس بالمذة

 (.14: 1986،فرويد)إشارة القمؽ وتسمى ىذه الحالة بحالة الخطر داخمية كانت أو خارجية 

 أف كال مف القمؽ والحصر (Brown, Fowler) فولر و براونيرى  :مدرسة عمم النفس 2-3-2

وأثناء . والخوؼ، ىو حالة مف حاالت الضغوط تظير حيث يكوف الشخص ميددا أو يعتقد أنو الخطر

كما يمكف أف يكوف . حالة التوتر ال يقدر الشخص عمى التركيز أو المتابعة مدة طويمة في عمؿ ما

 .(Simet et kohin) 1964 كوهن و سيمالضغط عامال فعاال في إحداث حاالت مرضية، وىذا حسب 

و بمعنى آخر فإف الضغط ىو كؿ عامؿ ممكف أف ييدد أو يشكؿ خطرا عمى آليات التوازف لدى الكائف 

 .العضوي ويستجيب لعوامؿ اإلثارة أو االعتداء كالجرح وفاة أحد األقارب، أو فرح، أو زواج

ترى ىذه المدرسة أف الضغط ىو عبارة عف حالة فقداف في التوازف  : مدرسة النفس اجتماعية 2-3-3

: والقدرة عمى االستجابة لدى الجسـ، وأف مختمؼ األمراض كػ– المحيط – بيف متطمبات الوضع المثير 

ishemie cardiaque‘lبينت . وغيره في حد ذاتيا ناتج لمصراع التفاعمي القائـ بيف اإلنساف ومحيطو

 في الياباف حوؿ الضغط االجتماعي، عمى أف 1970 سنة (Matsumo)ماتسوموالدراسة التي قاـ بيا 

 بيف الياباف والواليات المتحدة Cardiopathie coronarienneىناؾ فرؽ ممحوظ في عدد المصابيف بػ 

األمريكية، ويعود ىذا الفرؽ حسبو إلى طرائؽ المعيشية اليابانية، باإلضافة إلى أف الضغط االجتماعي لو 

  . عند طمبة الطب أثناء االمتحاناتما تسو موعالقة بارتفاع الكولستروؿ وىذا ما الحظو 

 إف الضغوط شيء يتطمب التفاعؿ ما بيف الفرد والبيئة: سفني و مانسونوفي ىذا الصدد يقوؿ   

  (16: 1986،فرويد)
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 :أشكال الضغط- 3

إف االستجابات ليذا النوع مف الضغط تختمؼ مف شخص آلخر حسب طبيعة  :الضغط الحاد1-3 

فإلنساف السميـ يظير ردود أفعاؿ أثناء حاالت الضغط بطريقة . شخصية الفرد وحسب الحالة الصحية

طبيعية بحيث ال تحدث لو اضطرابات خطيرة أما الشخص ذو قابمية لمتأثر واإلثارة أو الشخص ضعيؼ 

 (46: 1997،سورا): االستجابة فإنو تظير عميو حاالت مرضية كػ

  الذبحة الصدرية- 

 

 عدـ كفاية القمب- 

 

ىذا النوع مف التوتر ممكف أف يصيب حتى الشخص السميـ الذي لو القابمية لإلصابة  :التوتر المزمن 

ترغـ ىذا " وفي ىذه الحالة يتطمب الوضع المثير استجابة مف الشخص بطريقة . بيذا النوع مف التوتر

 .األخير مف إبداؿ جيد كبير ييدؼ تحقيؽ تكيؼ مع ىذا الوضع الجديد والصعب

 :عناصر الضغط -4

إلى ثالثة عناصر رئيسية كما ىو سبزلجي و والس يمكف أف نحده عناصر ما يراه كؿ مف  

 (:247: 1999،الصباغ) وىي (1)موضح في الشكؿ رقـ 

ويشمؿ عمى الضغوط والمؤثرات األولية الناتجة عف مشاعر الضغوط وقد تأتي  :عنصر مثير 4-1

 .ىذه العناصر مف البيئة، أو المنظمة أو األفراد

يتكوف ىذا العنصر مف ردود الفعؿ الفيزيولوجية، والنفسية، والسموكية  :عنصر االستجابة 4-2

 .لمضغوط، مثؿ اإلحباطات، القمؽ، عدـ الرضى

- Angine de poitrine 

- C’arythmie 

- L’insuffisance cardiaque 

- L’ictus  

- L’infractions du Myocarde   
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و ىو العنصر الذي يحدث تفاعؿ الكامؿ ما بيف عومؿ المثيرات و : عنصر التفاعل 4-3

االستجابات و يأتي ىذا التفاعؿ مف عوامؿ البيئة، والعوامؿ التنظيمية في العمؿ، والمشاعر اإلنسانية، 

. وما يترتب عنيا مف استجابات

    

                                                                                                      

                                                                                    

 

 

 .عناصر الضغوط عند سيزالجي و والس: 9 رقمالشكل 

 

 :مصادر الضغوط -5

إف مصادر الضغوط متعددة ومتداخمة فيما بينيا وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف الضغط ال يسببو مصدر واحد 

نما ىو حاصؿ تفاعؿ بيف ىذه المصادر كميا أف ما يراه الفرد عمى أنو مصدر لمضغط قد يراه  فقط، وا 

اآلخر عكس ذلؾ بالنسبة لمطرؼ الثاني، وعميو فإف الضغط ىو نسيج لمجموعة مف العوامؿ واألسباب 

 :يمكف إرجاعيا إلى

: العوامل التنظيمية المرتبطة بالمحيط الداخمي والخارجي 5-1

تعتبر عوامؿ المحيط الخارجي مف األسباب التي تمعب  :العوامل المرتبطة بالمحيط الخارجي 5-1-1

 وأىدافيا، ومف بيف ىذه العوامؿ نجد الحياةدورا ىاما في حاالت العمؿ مف خالؿ تفاعميا مع متطمبات 

المحيط االجتماعي والمحيط االقتصادي والمحيط السياسي، والمتطمبات العائمية إلى جانبي مجاالت 

 .نشاطاتيا

 
التفاعل                  االستجابة  

إحباطات - بني                        
قلق - املثري                     

واإلستجابة  

    
: املثري 

 البيئة -

 منظمة  -

العمل 
الفرد  -
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عمى مختمؼ مظاىر والمحيط الموضوعي لمعمؿ الفيزيقي  :العوامل المرتبطة بالمحيط الداخمي 5-1-2

 كمصادر لمضغوط مباشرة مف خالؿ النشطات والمياـ الموكمة االنسافوالنفس االجتماعي والتي يدركو 

 (:251: 1995،العديمي)  و ىي ما يمي  بالضغطاالنسافومف جممة المصادر التي تسيـ في إحساس 

إف العمؿ ىو عبارة عف مجموعة مف المياـ التي يقـو بيا الفرد وكؿ ميمة أو  :طبيعة المهنة وظروفها- 

وظيفة ىي عبارة عف نشاطات ومتطمبات يؤدييا الفرد العامؿ، كما أنيا تعتبر مصدرا لمضغط في حاؿ 

عدـ التكيؼ معيا، حيث تمعب ظروؼ العمؿ دورا ىاما في كونيا مصدرا مف مصادر الضغط الميني، 

وظروؼ العمؿ تمؾ الظروؼ المينية التي تساىـ صنع الضغوط فنجد العامؿ يعمؿ في كؿ الظروؼ 

إضافة إلى الظروؼ المناسبتية كأياـ العطؿ، األعياد الوطنية والدينية ... . الجوية كالبرد، المطر، الحرارة 

 .وىذا ما يشكؿ ضغط عميو يعيؽ تكيفو مع الوضع مما يسبب لو كثيرا مف الضيؽ والكدر داخؿ عمميـ

و في ىذا المجاؿ نرى أف ىناؾ عالقة واضحة بيف ظروؼ العمؿ السيئة وتدىور الفرد مثمما  

ىذا . ىناؾ عالقة إيجابية بيف تعود الحالة الصحية لمفرد وظروؼ العمؿ السيئة التي يمارس فييا عممو

يمكف اإلشارة إلى أف الظروؼ السيئة في مجاؿ العمؿ تجعؿ الشرطي غير راض عف ىذه الظروؼ، 

األمر الذي ينعكس سمبا عمى سموكو التنظيمي كالتغيبات المبررة والغير المبررة وكدا األداء الوظيفي 

 .    ومردوده الضعيؼ داخؿ المنظمة

 عف إحدى دراستيما أف العمؿ كعامؿ كابالنوفرانسة أثبتت  :مصادر مختمفة بكثافة العمل وقمته- 

ما مشارؾ في  ما ذو طبيعة كيفية اعتبار العمؿ كثير الصعوبة مثال، وا  ضغط ىو إما ذو طبيعة كمية، وا 

التصرفات الوظيفية المضطربة، وثمة دراسة تشير عمى أف ىناؾ عالقة قوية بيف كمية العمؿ الزائدة 

 .واالستيالؾ المرتفع لمفائؽ التبغ استيالكا يعتبر أحد أسباب األمراض التاجية

ويكشؼ بحث آخر عف اإلفراط في العمؿ قد ِيؤدي إلى بخس قيمة الذات  أو المجوء إلى  

 في دوائر البوليس، أف إرىاؽ رجاؿ الشرطة ررينسون وكوبر ودافيد سونالكحوؿ، وأظير بحث قاـ بو 
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البريطانية بالعمؿ ىو في أساس انييار عابر في القوى، فيوجو ىؤالء التيـ إلى اإلجراءات اإلدارية التي 

تضطرىـ إلى العمؿ ساعات طويمة تضاؼ إلى اإلحباطات التي تسببيا اإلجراءات القضائية الطويمة 

 .العاجزة عف االقتصاص مف مرتكبي الجنح

وقمة العمؿ ىي عامؿ مجيد آخر مرتبط بالبينات التي يكوف فييا العمؿ مكررا، قميؿ اإلثارة، ورتيبا كما 

إف مف شأف الممؿ وعدـ التركيز النفسي في العمؿ أف ينقصا مف الطاقة عمى " في عمميات التجميع مثال 

 .رد الفعؿ لدى العماؿ والمستخدميف في الحاالت الطارئة وغير المتوقعة

إف الخطر الطبيعي ىو مصدر آخر لمضغط تصادفو في الميف  :المصادر المتعمقة بالخطر الطبيعي- 

 كوبروفي البحث لبروفيسور . الكثيرة التعرض لممخاطر مثؿ الشرطة، المناجـ، الجيوش، ومكافحة الحرائؽ

عف الضباط المكمفيف بنزع األلغاـ في ايرلندا الشمالية، عمى أف الخبراء، وبعدما اكتسبوا شيرة عريضة 

عمى ُاثر ىذه العمميات بدوا شخصيات تفتقر إلى العاطفة واالنفعاؿ وتجد صعوبة في إقامة عالقات 

 (.17: 1997،سورا) شخصية ثابتة وقمما تمتـز بالقيـ المعروفة السائدة

ويقصد بيا مجموعة المتغيرات الشخصية، مف خبرات وقدرات  : العوامل الضغوط المرتبطة بالفرد 5-2

وخصائص سموكية وطرؽ تعاممو مع ما يواجيو مف ظروؼ مينية، والتي يجمع أغمب الباحثيف عمى أنيا 

مف العوامؿ األساسية التي تقيـ الوضعية وتتحكـ بشكؿ أو بآخر في السيرورة التي تتكوف فييا ميكانيزمات 

الضغوط وما يترتب عنيا مف مظاىر مرضية، عمى مستوى الفرد والتنظيـ وتشمؿ ىذه العوامؿ ثالثة 

 (68: 1988،عسكر)  :عناصر أساسية وىي

 .كالسكف، والجنس، واألقدمية، والسمـ السوسيو اقتصادي : الخصائص الديموغرافية-

. البنية الجسمية، الحالة الصحية، العادات االستيالكية :الشروط الفيزيولوجية- 

تمعب الخصائص الشخصية لمفرد دورا ىاما في تحديد مستوى معاناتو مف  : المصادر الشخصية-

الضغط وردود فعمو نحو مسببات الضغط، وبصفة عامة يمكف القوؿ أف األفراد ال يستجيبوف بنفس 



  الضغل لإستر تجيةل اتعامصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اث اث الفصلل

 

 44 

 

الطريقة لممواقؼ الضاغطة وتشمؿ المصادر الشخصية مجمؿ المتغيرات المرتبطة بشخصية الفرد وخبراتو 

 .الشخصية، وفيما يمي سيتـ عرض ألىـ المؤشرات الشخصية عمى الضغط العمؿ

  لقد بدأت فكرة االىتماـ بدراسة األنماط الشخصية لسموؾ األفراد مف حيث العواطؼ  :نمط الشخصية

 بدأ الباحثيف بميزات 1971 في عاـ (Friedman, Rosman) روزنمان و مان فريدوالحساسية عمى يد 

بيف نمطيف سموكيف بمعدؿ معرفة إلى أي حد تساىـ ىذه الجوانب الشخصية بمصطمح االستعداد لإلصابة 

la unubuerabilité أو ما  (أ)، فالنمط السموكي (ب)والنمط السموكي  (أ) أو الضرار أو النمط السموكي

سمي حركة العواطؼ المركبة يتميز بالعدوانية ويحرص عمى االنفجار األكثر عف أقؿ وقت ممكف ويجب 

تحدي البيئة ومتغيراتيا وما يتعرض لو مف صراع، وقد دلت أبحاث أمراض القمب أف أصحاب ىذا النمط 

أكثر عرضة وقابمية لألمراض الناتجة مف المواقؼ الضاغطة مف غيرىـ، وما يميز سموكيـ ىو أنيـ 

يمموف إلى العمؿ بمفردىـ وأنيـ نشطوف وفعالوف ومنافسوف وطموحيف والتوتر ىو السمة الغالبة عمى 

سموكيـ، وفي حاالت كثيرة يكوف الفرد ىو السبب الرئيسي عف شعوره بالضغط، وذلؾ بحكـ الطبيعة 

اإلدراكية التي يضفيا عمى الموقؼ المواجية، والتي ىي في األساس انعكاس لمحدوات ال شخصية 

مرشحيف الستخداـ  (أ)وخبراتو ومركزه االجتماعي، كما تشير أغمب الدراسات عمى أف أفراد نمط 

وأنيـ يساىموف بشكؿ مباشر في خمؽ مرافؽ  (ب)استراتجيات تصرؼ ال تكيفية عكس أفراد النمط 

الضغط ألنفسيـ، وأكثر إصابة باالضطرابات السموكية كالقمؽ، االكتئاب، وأمراض سيكوسوماتية كالقرحة 

 .المعدية وأمراض القمب

الذي يتميز باليدوء والترتيب في اإلنجاز، وبالثقة واليدوء الطي  (ب)وىذا عكس نمط الشخصية  

تظير عمية أعراض الضغط  (أ)يتبع لو العمؿ باعتداؿ وبصفة مستقرة ومستمرة ونتيجة لذلؾ فإف النمط 

 (ب)الدنية والنفسية بمستويات عالية ويكوف أكثر قابمية لمتعرض ألمراض سيكوسوماتية مف النمط 
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سموكا يتضمف بالتردد والضعؼ في اتخاذ القرارات في بعض المواقؼ الضاغطة  (أ)وبالتالي يظير النمط 

 (ب)أكثر مف النمط 

 إف ما يطرأ عمى الفرد خالؿ حياتو مف أحداث ومراحؿ نمو ومواقؼ يمر بيا تؤثر في  :تأثير تغير الحياة

درجة الضغوط عميو ومف أـ ىذه األحداث التي تؤثر بشكؿ مباشر، وفاة أحد األقارب مثؿ األب أو األـ 

الزوج أو الزوجة أو أحد األبناء ومشكالت الطالؽ و االنفصاؿ في الحياة الزوجية وىذه العوامؿ تختمؼ 

في درجة تأثيرىا والتأثر بيا مف شخص آلخر أو مف بمد آلخر وذلؾ حسب الثقافات والحضارات 

ونجد ىذا التغير في محيط الشرطة وذلؾ في التغير المستمر . واتجاىات األخرى نحو ىذه األحداث

ألماكف العمؿ فنجد الشرطي يكوف في أمف والية مستغانـ عمى سبيؿ المثاؿ فيتغير إلى أمف المدية مثال 

 .ىذا التغير يؤثر عميو ويحدث لو ضغط خصوصا إف كاف يسكف بوالية مستغانـ أو عمؿ فييا لفترة طويمة

 إف الحالة النفسية والبدنية لمفرد ليا تأثير عمى مستوى معاناتو مف الضغط،  :الحاالت النفسية والبدنية

فالحالة النفسية لمفرد تحدد طبيعة لالستجابة، فالتعب الشديد لو تأثير كبير عمى إدراؾ مسببات الضغط 

وبالتالي عمى مستوى الضغط، حيث ظير أف اإلحباط يقمؿ مف مقومة مسببات الضغط والفرد الذي يفتقد 

لمثقة بالنفس والتقدير الذاتي الذي يستجيب بصورة سمبية لممواقؼ الضاغطة التي تتطمب نوعا مف 

 .التحدي

إف التأـز النفسي الحاصؿ بسبب الضغوط المينية ليذا النوع مف العوامؿ، يتجمى في عدـ قدرة  

الفرد عمى التحكـ في المنجزات التي يسعى إلى تحقيقيا والتعامؿ معيا بطريقة آلية دوف اكتراث والشؾ في 

القدرات الذاتية، وىو األمر الذي قد يؤدي إلى ظيور ما يسمى بالعجز والتعمـ والذي ينتج عنو عجز 

 .إلخ...الدافعية في المجاؿ المعرفي واالنفعالي لمفرد، وكذا الحاالت

وىذه التغيرات الداخمية العضوية منيا والنفسية، تتخذ شكؿ استجابات فيزيولوجية لتمكف الشخصية  

. مف التكيؼ تجاه ما يفرضو المحيط مف متطمبات ضاغطة
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 :استجابة اإلنسان لمضغوط - 6

تعد الضغوط الداخمية أو الخارجية مثيرات ال ليا مف استجابات مختمفة تبعا لخصائصو مف جية  

 (:102: ، ص1987،حافظ) وطبيعة تمؾ الضغوط وشدتيا مف جية أخرى ويمكننا تقسـ االستجابات إلى

و ىي تمؾ التي يعييا الفرد، ويشعر إزاء وقوعيا برد فعؿ مثؿ استجابة  :استجابات إرادية 6-1

 .بتخفيؼ مالبسو عند اإلحساس بارتفاع درجة الحرارة، أو ارتداء مالبس أخرى عند اإلحساس بالبرد

وىي ردود فعؿ بعض أجيزة الجسـ التي يصعب التحكـ بيا مثؿ االرتجاؼ  :إرادية استجابات ال 6-2

 :عند التعرض لموقؼ ال يستطيع التحـ فيو، أو التعرؽ بسبب الخجؿ ويمكف تقسيـ االستجابة إلى

فرازات بعض الغدد وفعاليات الجياز السمبثاوي المسؤوؿ   :عضوية-  مثؿ التنبييات اليرمونية وا 

عف أمف الجسـ تمقائيا مف حيث السيطرة عمى جميع أجيزتو الحيوية الالإرادية مثؿ جيز الدوري 

 (ضغط خرجي أو داخمي)والتنفسي وجياز الغدد والجمد الذي يعمؿ وقت تعرض الجسـ لمخطر 

وىو ييمف ما يشبو حالة طوارئ وذلؾ بتجييز طاقاتو ووضعيا في أعمى درجات االستعداد، 

وكذلؾ الجياز الباراسمبثاوي، حيث العمؿ باالتجاه المعاكس لمسمبثاوي بإبطاء أو كؼ عمؿ 

. بعض األجيزة الجسـ

العمميات :كافة االستجابات التي يتحكـ أو ال يتحكـ بيا الفرد في الموقؼ المحدد وىي :نفسية- 

والتي تمثؿ العمميات العقمية مثؿ التفكير بمعطيات الضغط ومسبباتو، وكذلؾ تقيـ  المعرفية

 .الضغط الموجود ثـ الوصوؿ إلى معرفة الضغوط دوف القياـ بفعؿ ما

وىي االستجابات التي يمجأ إلييا الفرد تحت وطأة الضغوط، تمؾ االستجابات التي يمكف  : السموكية-

لذا . واالستجابة لمضغوط ال تقتصر عمى الكائف البشري، بؿ إنيا موجودة عند الحيوانات أيضا. مالحظتيا

فإف أي ضغوط يتعرض ليا اإلنساف ال تؤثر في أجيزة الجسـ كميا، بؿ عمى قسـ منيا، إذ قد يتأثر 

 .أحدىما بشدة، بينما ال يكاد يتأثر اآلخر أبدا



  الضغل لإستر تجيةل اتعامصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اث اث الفصلل

 

 47 

 

 الضغوط واألمراض النفسية - 7

إذا كانت نشأة األمراض النفسية في مراحؿ الطفولة أو احتماالت امتدادىا إلى المراحؿ العمرية  

ذا ما كاف ىناؾ خمؿ أو اضطراب في الجياز النفسي بسبب عدـ القدرة عمى التكيؼ أو حالة  االحقة، وا 

مف الوىف أو زيادة في القمؽ أو اضطراب ىستيرية تعتري اإلنساف، فإف الضغوط تزيد مف وطأة تمؾ 

األعراض المرضية وتساعد إلى حد كبير في تخمؿ التوازف النفسي، فيقع اإلنساف صريع المرض، بفعؿ 

شدة الضغوط، ووجود حالة مف التييؤ النفسي الداخمي لممرض، فالعالقة إذف تبادلية بيف الضغوط 

لقبوؿ  (االستعداد)التييؤ النفسي : خاصة إذا ما عرفنا أف الضغوط الداخمية ىي. واألمراض النفسية

 .ضعؼ المقاومة الداخمية- المرض 

صعوبات في التعامؿ مع المحيط االجتماعي، وعدـ القدرة عمى : أما الضغوط الخارجية فيي 

الخ، وىذه .. مواجية المشكالت وتحمؿ الصدمات مثؿ الخسائر المادية، أو موت شخص عزيز

الضغوطات بدورىا تسبب بعض اإلعياء ثـ اإلجياد العصبي والتعب الشديد الذي يصؿ أحيانًا إلى حد 

اضطرابات )الموت، فضاًل عف احتماالت اإلصابة ببعض األمراض العضوية ذات المنشأ النفسي 

مثؿ التغيرات الكيميائية والحيوية في الدـ، ارتفاع ضغط الدـ، مرض  (سايكوسوماتية- نفسجسمية 

 .السكري، والقرح الدامية، وغيرىا

مف المرضى المراجعيف لألطباء يشكوف أمراضًا ناتجة % 75 بأف وناثان وورث جارلسويشير  

عف الضغوط وتنحصر تمؾ األعراض في القمؽ، الشعور بالذنب والخوؼ، االكتئاب، الخوؼ مف 

المستقبؿ، العدوانية الزائدة تجاه اآلخريف، اليأس واالنطواء واالنسحاب، فقداف الثقة بالنفس إضافة إلى 

 (.موقع الكتروني) المشكالت النفسجسمية

إف التعرض لممواقؼ الصعبة التي ربما تستمر زمنًا ليس قمياًل ال يسبب القمؽ المزمف فحسب، بؿ  

ىذا وتعجؿ األنواع المختمفة . يحدث تغييرًا في معدالت المرض وقد يؤدي إلى الوفاة في بعض األحياف
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لمضغوط بظيور بعض االضطرابات السموكية وخاصة إذا كانت الضغوط شديدة، أما إذا كانت الضغوط 

خفيفة، فإف األفراد مف ذوي االستعداد المرضي أو مف الذيف نشأوا في ظروؼ صعبة فإنيـ سيعانوف 

 .طوياًل مف بعض االضطرابات وحاالت مف التوتر والضيؽ

  :أساليب التعامل مع الضغوط وآليات الدفاع- 8

مع الضغوط شامؿ ويحتاج إلى تفصيؿ أكثر وخاصة  (Coping)إف التصور العاـ عف أساليب التعامؿ 

فيرى بعض عمماء النفس بأف أساليب التعامؿ مع الضغوط .. إذا استخدـ مع آليات الدفاع الالشعورية

: تعتمد عمى أنيا

. وسيمة تعديؿ أو محو الموقؼ الذي يزيد مف حدة المشكمة التي تسبب الضغط (أ

. وسيمة التحكـ اإلدراكي واستدعاء الخبرات لتحييد المشكمة (ب

. وسيمة التحكـ بالنتائج االنفعالية لممشكمة ضمف حدود االستجابة الناجحة لمحؿ (ج

وبناًء عمى . وعمومًا فإننا نرى بأف التعامؿ مع الضغوط عبارة عف أساليب تختمؼ باختالؼ األفراد أنفسيـ

 :(موقع الكتروني) ذلؾ فسنستعرض تمؾ األساليب بشكؿ مفصؿ

وىو أسموب مف أساليب التعامؿ مع الضغوط، يمجأ إليو بعض الناس وفقًا لنمط  : التصدي لممشكمة8-1

وييدؼ ىذا األسموب إلى تخفيؼ العقبات التي تحوؿ بينو وبيف التكيؼ واالتزاف أو تحقيؽ . الشخصية

فعندما يواجو بعض الناس . ويكوف واضحًا جدًا في حاالت األزمات أو الكوارث.. األىداؼ اآلنية

الضغوط المستمرة، طويمة األمد، ويعمؿ البعض ما يقارب العشريف ساعة يوميًا بيدؼ جمع ثروة أو 

فال بد مف أف يمجأ اإلنساف إلى .. لتحقيؽ مركز اجتماعي أو سياسي أو لتحسيف المستوى المادي لمعائمة

 :ىذا النوع مف األساليب، ويقـو ىذا األسموب عمى ثالث عمميات ىي

. التعامؿ النشط-

. كّؼ األنشطة المتنافسة-
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 .الكبح-

وبينت الدراسات النفسية أف ىذا األسموب مف أساليب التعامؿ يمجأ لو المثقفوف كاستجابة آللية التعامؿ مع 

ويعتمد ىذا األسموب أساسًا عمى قوة . الضغط، إضافة إلى المعرفة المسبقة لمصدر الضغط لدى الفرد

. الشخصية والشجاعة في مواجية المواقؼ النفسية والتوترات الناجمة عف مصدر الضغط وشدتو

وىو محاولة البعض لمحصوؿ عمى مساعدة  :(االنفعالي اإلسناد طمب)اإلجتماعي اإلسناد طمب 8-2

إذ يمجأ البعض إلى األىؿ أو . اآلخريف اجتماعيًا أو نفسيًا، طبيًا، ماديًا، تبعًا لتقديرات المعنييف أنفسيـ

األقرباء أو حتى العشيرة في بعض المجتمعات لمحصوؿ عمى الدعـ األمني عند الشعور بالتيديد لسبب 

 وقد يتجو البعض إلى أصدقائيـ لغرض الحصوؿ منيـ عمى اطمئناف مستقبميـ الوظيفي أو. معيف

وخاصة )السياسي أو التجاري إثر الخوض في مجازفة معينة، ويسعى البعض إلى طمب اإلسناد االنفعالي 

سواء مف القريبيف أو األطباء النفسييف، ويتجو البعض إلى الديف لما في الديف مف أماف  (المكتئبيف

وسكينة وطمأنينة طمبًا لإلسناد في التعامؿ مع الضغوط، ويتـ ذلؾ عمى شكؿ استشارات لرجاؿ الديف 

وطمب مباركتيـ أو عمى شكؿ زيارات لممراقد الدينية أو األضرحة أو اإلكثار مف الصموات وقراءات 

األدعية التي تضفي الراحة النفسية بتقوية العزيمة، واإلرادة، ويتعارؼ عند الناس، أنو إذا أصيب شخص 

وتشير نتائج الدراسات العممية إلى أف . بعزيٍز لو أو بماؿ أو بآفة، أمروه بالبكاء أو الشكاية ببث األشجاف

 .اإلسناد االجتماعي مخفؼ لمضغط ويقمؿ مف تأثيره السمبي في الصحة النفسية والجسمية

 وىو أسموب مف أساليب التعامؿ مع الضغوط، يمجأ إليو بعض الناس عندما  :النفس  ضبط8-3

يتعامموف مع مواقؼ مف شأنيا أف تؤثر عمى التحكـ والسيطرة، ولكف تتولد لدييـ مشاعر قوية نابعة مف 

بمعنى آخر فإنيـ يعالجوف الموقؼ بخبرات وقوة إرادة رغـ التوتر واإلثارة، إال أف التحكـ وتقميؿ . العقؿ

وطأة األحداث التي تبعث عمى الضيؽ، تظؿ مفتاح حؿ المشكمة لدييـ مف خالؿ السيطرة والقدرة عمى 

أنماط الشخصيات التي تمجأ إلى ىذا األسموب ىـ مف - عادة - وتكوف . ضبط االستجابة االنفعالية
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الذيف يعمموف في مجاالت الطب أو العمؿ الصحي كاألطباء والممرضيف والمساعديف ليـ، حيث يكوف 

التحكـ في أعمى حاالتو أثناء التعامؿ مع المرضى المصابيف بأمراض خطيرة أو إصابات مف جراء 

أف أسموب ضبط النفس يريح الفرد في حينو، وقد يكوف لذلؾ فائدتو في  (ستيرلي)ويرى . الحوادث الطارئة

 .الصحة النفسية والجسمية، أما إذا فشؿ فإنو يؤدي إلى حاالت مرضية خطيرة

يمجأ بعض الناس عندما ال يستطيعوف المواجية، إلى اليروب مف األحداث  :التمني و  الخيال8-4

المحيطة بيـ والمثيرة لمقمؽ والتوتر، متوّىميف الحؿ، فبعض الناس تنتابيـ أحالـ يقظة كثيرة وبالتالي 

ويعني ىذا األسموب أيضًا رغبة الفرد عمى مستوى المتخيؿ فقط بأف يبتعد . ينسحبوف مف الحياة الفعمية

عند تعرضو لموقؼ ضاغط عف واقع ىذا الموقؼ وظروفو، مثؿ تخيؿ العيش في مكاف أو زماف غير 

 الذي ىو فيو أو حدوث معجزة تخمصو مما ىو فيو مف ظروؼ

عندما ال يجد الفرد اإلمكانات المتوفرة لديو والكافية لمتعامؿ مع الضغط السائد،  :الهروب و  التجنب8-5

فبإمكانو وفي بعض األحياف تجنب التعامؿ لحيف استجماع قواه ثانية، أو التييؤ لو، ويحدث ىذا عمى 

. أما إذا فشؿ في تجنب الموقؼ الضاغط ولـ يستطع مقاومتو، فإنو يمجأ إلى العقاقير. مستوى األفراد

والكثير مف الذيف يتعاطوف العقاقير، يجدوف فييا وسيمة لميروب مف المواجية، لذا يعتبر االنسحاب 

فقد يختار البعض ىذا األسموب عمى وفؽ نمط شخصيتو، فيـ . استجابة شائعة لمتيديد عند بعض الناس

 .ال يفعموف شيئًا، وغالبًا ما يصاحب ىذا السموؾ شعور باالكتئاب وعدـ االىتماـ

إف اإلحباط والضغوط كثيرًا ما يؤدي إلى الغضب والعدواف، وسموؾ العدوانية ىو استجابة  : العدوان8-6

لموقؼ لـ يحقؽ صاحبو نتائج مثمرة متوقعة ويحس الفرد عادة بمشاعر عدوانية ال يفجرىا إال في أوضاع 

فمعظـ الناس حينما يواجيوف تحديًا قويًا يصبوف نار غضبيـ في غير . معينة، كرد فعؿ غير متحكـ بو

مكانو، وييجموف بدوف سيطرة عمى أىداؼ أو ممتمكات أو أشخاص آخريف يكونوف كبش الفداء، وربما ىـ 
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أبرياء، فقد يسمؾ الفرد سموكًا عدوانيًا بعد يـو كامؿ مف اإلذالؿ والتحقير، أو الشعور بالدونية تجاه مواقؼ 

. الحياة المختمفة، ولـ يستطع أف يحقؽ فييا أي نتيجة مريحة

الضغوط حالة نفسية تؤثر في اإلنساف سمبيًا، خاصة مع استمرارىا لحقبة طويمة، وبيدؼ  : اإلبدال8-7

التكيؼ معيا أو تخفيؼ شدتيا عمى أقؿ تقدير، يمكف التحكـ باالستجابات الناتجة عنيا عف طريؽ 

اإلبداؿ، فالضغوط وازدياد التوتر يجد مصرفًا لو عمى مستوى الجسد، وثمة ظواىر لمتدليؿ عمى ذلؾ مثؿ 

كؿ ... التبوؿ وكثرة التغوط واإلفراط في األكؿ أو األكؿ بنيـ وكثرة التدخيف أو اإلفراط في النشاط الجنسي

 .تمؾ األفعاؿ يمكف اعتبارىا تفريغات جسدية يتفاوت وعي الناس ليا ولكنيـ يمارسونيا يومياً 

أوؿ مف أدخؿ مفيـو آليات الدفاع أو الحيؿ الدفاعية ىو   :(آليات الدفاع)الدفاع  ميكانيزمات- 2

، ويرى أف الناس يمجأوف إلييا لحماية أنفسيـ وتساعدىـ عمى معالجة الصراعات فرويد سيجموند

اإلحباطات وىي أساليب عقمية ال شعورية تقـو بتشويو الخبرات وتزييؼ األفكار والصراعات التي تمثؿ 

 .(موقع الكتروني)وىي تساعد الناس عمى خفض القمؽ حينما يواجيوف معمومات تثير التيديد . تيديداً 

عممية عقمية الشعورية يمجأ إلييا الفرد لمتخمص مف شعور بالقمؽ والضيؽ الذي يعانيو  : الكبت2-1

 .بسبب ورود عوامؿ متضاربة األىداؼ في نفسو

فإف اإلنساف يحرر نفسو ولو مؤقتًا مف الضغوط المتسمطة عميو وتشكؿ  (اآللية)باستخداـ ىذا الميكانيـز 

لكي يحصؿ عمى توازنو . عبئًأ ال يطيقو، فييرب مف الموقؼ الضاغط بكبتو ومحاولة تحييده عمى األقؿ

إال أنو ليس كؿ .. النفسي، ورغـ االختالفات مف فرد آلخر في إدراؾ الضغوط واستخداـ ىذا الميكانيـز

الناس يمجئوف إلى الكبت عندما يتعرضوف لموقؼ ضاغط، أو محاولة اليروب منو بالمجوء إلى استخداـ 

يجاد الحؿ المنسجـ مع ىذه ... اآلليات الدفاعية، فبعض الناس ليـ قدرة المواجية وتحمؿ الموقؼ وا 

الصراعات والضغوط الداخمية والخارجية، وىو أمر يتعمؽ بشخصية كؿ فرد وأسموبو الشخصي المميز في 

 .مواجية اإلحباط أو الضغوط
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يرى عمماء النفس والصحة النفسية بأف الكبت الناجح ىو الذي يؤدي إلى حؿ الصراع وتوازف المتطمبات 

أما الكبت الفاشؿ فيو الذي يؤدي إلى حالة االختالؿ ثـ المرض . والرغبات المذيف يحققاف الصحة النفسية

 .النفسي

 حيمة دفاعية الشعورية يمجأ إلييا اإلنساف حينما يبتغي سموكًا يعوض فيو شعورًا  : التعويض2-2

والتعويض محاولة . سواء كاف جسميًا أو نفسيًا أو مادياً . بالنقص، وقد يكوف ىذا الشعور وىميًا أو حقيقياً 

الشعورية تيدؼ لالرتقاء إلى المستوى الذي وضعو اإلنساف لنفسو، أو الذي فرض عميو مف عالقتو 

وقد ييدؼ اإلنساف إلى تغطية الشعور بالنقص أو تحقيؽ مكاسب ذاتية مثؿ لفت االنتباه . باآلخريف

 .والعطؼ واالحتراـ أو إثارة اآلخريف، أو ربما لكي يعزز موقعو في المجتمع الذي يعيش فيو

 وىو إعطاء أسباب مقبولة اجتماعيًا لمسموؾ بغرض إخفاء الحقيقة عف الذات، ويعد وسيمة : التبرير2-3

دفاعية ترمي إلى محافظة الفرد عمى احترامو لنفسو وتجنبو لمشعور باإلثـ، وتعطيو الشعور بأف ما قاـ بو 

يكذب فيو  (التبرير)قد جاء بناء عمى تفكير منطقي معقوؿ، ويختمؼ التبرير عف الكذب، بأف األوؿ 

وىذه اآللية الدفاعية . بأف يكذب اإلنساف عمى الناس (الكذب)اإلنساف عمى نفسو، في حيف يكوف الثاني 

: مثاؿ ذلؾ. تقدـ أسبابًا مقبولة اجتماعيًا لما يصدر عف اإلنساف مف سموؾ وىو يخفي وراءه حقيقة الذات

 .اعتقاد الفقير بأف الفقر نعمة، وأف الثروة والغنى يجمباف لو المشاكؿ واليمـو

 ىي آلية دفاعية تستخدـ لمداللة عمى نقؿ نمط مف السموؾ، مف عمؿ إلى آخر، بمعنى  : التحويل2-4

اكتساب خبرة معينة تؤدي إلى رفع مستوى اإلنجاز لمفرد في عمؿ مماثؿ أو إلى خفض مستواه إف كاف 

وفي التحميؿ النفسي يدؿ ىذا الميكانيـز عمى موقؼ . العمؿ الجديد مغايرًا لمعمؿ األصمي كؿ المغايرة

 ".يسيء الفرد فيـ الحاضر برده إلى الماضي: "عمى ذلؾ بقولو (فينكل)ويعمؽ . انفعالي معقد

 ىو إخفاء الدافع الحقيقي عف النفس إما بالقمع أو بكبتو، ويساعد ىذا الميكانيـز  :العكسي  التكوين2-5

الفرد كثيرًا في تجنب القمؽ واالبتعاد عف مصادر الضغط فضاًل عف االبتعاد عف المواجية الفعمية، فإنو 
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قد يظير سموكًا لكنو يخفي السموؾ الحقيقي، فإظيار سموؾ المودة والمحبة المبالغ فييما، قد يكوف تكوينًا 

عكسيًا لحالة العدواف الكامف الذي يمتمكو الفرد في داخمو، وعادة يتشكؿ ىذا المفيـو ضمف سمات 

 .الشخصية ومكوناتيا

ىو االرتداد أو التقيقر إلى مرحمة سابقة مف مراحؿ العمر الممثمة في النمو  :(النكوص) االرتداد 2-6

ويتميز بعدد مف الظواىر النفسية المتمثمة في النشاط النفسي، ويكوف النكوص عادة إلى المراحؿ . النفسي

إف النكوص كحيمة دفاعية -. مرضى العقؿ - السابقة، وىو ما يحدث دائمًا لدى المرضى الذىانييف 

تحقؽ لمفرد ولو لفترة ميربًا مف الضغوط المحيطة بو وذلؾ بالرجوع إلى مرحمة سابقة تتمثؿ فييا السعادة 

والراحة النفسية، يمجأ إلييا اإلنساف لمتخفيؼ عما يعانيو اآلف مف نكسات وانكسارات نفسية، فيتذكر 

وقد . ماضيو الممل باألماف والرخاء والرفاه الذي عاشو، ويذىب بتفكيره بعيدًا إليو، وكأنو حمـ مر سريعاً 

. أثبتت الدراسات النفسية بأف النكوص استجابة شائعة لإلحباط

 عممية الشعورية بعيدة المدى، نتائجيا ثابتة، ويكتسب بيا الشخص خصائص  :(التوحد) التقمص 2-7

 .شخص آخر تربطو بو روابط انفعاليو قوية

عممية الشعورية في حيف الثاني (التوحد)يختمؼ التوحد عف المحاكاة أو التقميد، حيث يكوف األوؿ 

أف اإلنساف في ىذا الميكانيـز اندفاعي يسعى  (كماؿ)ويرى . عممية شعورية واعية (المحاكاة أو التقميد)

. ألف يجعؿ نفسو عمى صورة غيره، وىذا يتطمب ضمًا غير واع لخصائص شخصية اآلخر إلى نفسو

وأوؿ محاولة يقـو بيا الفرد لمتوحد، تبدأ . وتشمؿ ىذه الخصائص السموؾ واألفكار واالنفعاالت العاطفية

 .في الطفولة عندما يسعى إلى التوحد بشخصية أحد والديو

فيقتنع .  إف عممية التوحد تخدـ أغراضًا كثيرة وتعتبر وسيمة لتحقيؽ الرغبات التي ال يستطيعيا الفرد نفسو

والكثير مف مظاىر التوحد وتعمؽ الفرد بغيره، ما . بتحقيقيا في حياة الغير ويرضاىا لنفسو كأنو قاـ بيا

ىي إال حاالت تدؿ عمى بعض نزعات العطؼ االجتماعي والتحسس بمشاكؿ اآلخريف التي ترد إلى توحد 



  الضغل لإستر تجيةل اتعامصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اث اث الفصلل

 

 54 

 

الحيمة )ويكثر استخداـ ىذا الميكانيـز . الفرد بغيره ومقدرتو عمى أف يضع نفسو مكاف اآلخريف في ظروفيـ

ىذاءات العظمة )لدى الشخصيات التي تتسـ باألنماط العقمية كالشخصية الفصامية أو البرانوية  (الدفاعية

نما نمط (. اليوس)أو الشخصية الميووسة  (واالضطياد وىي أنماط مف الشخصيات ليست مرضية وا 

. سموكيا وتكوينيا الشخصي بيذا النوع

وعندما تتزايد الضغوط . إف ىذا النمط مف الشخصيات يرى نفسو في اآلخر، كما أنو يرى اآلخر في نفسو

الحياتية ولـ تجد ليا منفذًا لمتصريؼ أو التحويؿ، فإنيا ستؤدي إلى اضطرابات في العقؿ لدى ىذه الفئة 

 .مف البشر

 وىو جزء ميـ مف الحياة العقمية لإلنساف، ويصدر الخياؿ مف العمميات العقمية المعرفية  : الخيال2-8

ففي . الخ وىو ينتمي إلى مجاؿ التفكير حصراً ... المتمثمة في اإلدراؾ، التفكير، التذكر، االنتباه، النسياف

الخياؿ يستطيع الفرد أف يتجنب الشد والضغط الواقع عميو مف البيئة الخارجية، ويؤدي إلى تخفيض توتر 

 .بعض الدوافع مف خالؿ تبديدىا

أف األخاييؿ  (مصطفى زيور)إف الخياؿ يخفؼ عف اإلنساف الكثير مف الضغوط الواقعة عميو، فيرى 

وىي تظؿ قابعة داخؿ عقؿ اإلنساف وبيا يجد العديد مف  (السيناريوىات)يمكف أف يصوغ بيا العديد مف

الحموؿ إذا ما استخدمت استخدامًا أمثؿ في الوصوؿ إلى نتائج تحقؽ الراحة النفسية، ولكف تصبح حالة 

مرضية باستمرارىا وتحويؿ الواقع إلى أحالـ يقظة وأخاييؿ، فمذلؾ ال بد وأف تخضع إلى ضوابط 

مكوف أساسي في حياة اإلنساف طفاًل أو راشدًا، سميمًا كاف  (أي األخاييؿ)ومحددات لعمميا، ال سيما أنيا 

. أو مريضًا، مستيقظًا كاف أو حالمًا أثناء نومو

وتخدـ ىذه العممية عمميات عقمية أخرى في إعانة الفرد عمى تحمؿ صراعاتو النفسية واإلبقاء عمييا مقيدة 

 .بحيث ال تطغى عمى الوعي وال تؤدي إلى انييار التوازف النفسي الداخمي لمفرد
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 آلية دفاعية يمجأ إلييا اإلنساف عندما تضيؽ عميو األمور ويزداد التوتر بأعمى :(التسامي)اإلعالء 2-9

درجات الشدة، وىذه الحيمة الدفاعية مف أىـ الحيؿ وأفضميا، واألكثر انتشارًا، ويدؿ استخداميا عمى الصحة 

فبواسطتيا يستطيع اإلنساف أف يرتفع بالسموؾ العدواني المكبوت إلى فعؿ آخر مقبوؿ . النفسية العالية

ما ىي إال مظاىر ألفعاؿ تـ التسامي ...اجتماعيًا وشخصيًا، فمثاًل النتاجات الفكرية واألدبية والشعرية والفنية

عالءىا مف دوافع ورغبات داخمية مكبوتة في النفس إلى أعماؿ مقبولة وتجد الرضا مف أفراد المجتمع  .بيا وا 

ويمثؿ الديف أعمى درجة مف اإلعالء والتسامي بالنسبة لإلنساف في ظروؼ التوتر والضغوط الشديدة 

واألزمات، فحالة الوساوس واألفعاؿ الحوازية التسمطية المسيطرة عمى اإلنساف، ال يمكف مواجيتيا إال 

بالتسامي مف خالؿ التمسؾ بالديف الذي يعني بالنسبة لتمؾ الحاالت اإلعالء الناجح، وىو يتيح الطريؽ 

لمتخمص مف أحاسيس ومشاعر اإلثـ مف خالؿ أداء الصالة والتكفير عف الذنوب بداًل مف الطقوس 

 .الحوازية عديمة المعنى

الدفاعية تخفؼ مف شدة الصراعات والتوتر الداخمي لدى اإلنساف مف خالؿ تحويؿ  (الحيمة)إف ىذه اآللية 

تمؾ األفكار والصراعات إلى مجاالت مفيدة وسميمة ومقبولة اجتماعيًا، كما أنيا تمكف الفرد مف اإلبقاء 

 .عمى ىذه الصراعات مكبوتة وبعيدة عف الوعي

نتائج إستراتيجيات التعامؿ يتعرض الناس كميـ لمضغوط بشكؿ أو بآخر ولكنيـ ال يتعرضوف جميعًا 

ف التيديد ومستواه يختمفاف أيضًا  لمخاطرىا بالدرجة نفسيا، ألف تأثير الضغوط يختمؼ مف فرد إلى آخر وا 

مف فرد إلى آخر، لذا فإف استجابة الفرد إلييا تختمؼ تبعًا لنمط الشخصية وتكوينو، ونوع البيئة والوسط 

االجتماعي الذي يتحرؾ فيو، ويؤثر في تشكيؿ شخصيتو ونموىا وتحديد أسموب التعامؿ مع الحدث أو 

فالناس . الضغط، وكذلؾ الحيمة الدفاعية النفسية ومطالبة الشخصية في الرد إلحداث التوازف الداخمي

يضطربوف ليس بسبب األشياء ولكف بسبب وجيات نظرىـ التي يكونونيا عف ىذه األشياء، وأسموب 

. معالجتيا بغية التخفيؼ منيا لكي ال تتحوؿ إلى أعراض مرضية تقعد الفرد عف ممارسة حياتو العامة
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فإذا حصمت الموازنة الصحيحة بيف المعنويات والماديات لـ تتدىور حالة الفرد الصحية والنفسية 

فأساليب التعامؿ . واالجتماعية ولـ يترد المجتمع، ويستطيع الفرد أف يخفؼ مف تمؾ اليمـو والضغوط

واآلليات الدفاعية تساعد الناس كثيرًا عمى خفض القمؽ وخاصة عندما يواجيوف الكثير مف المشاكؿ 

، فاستخداـ ىذه األساليب أو اآلليات الدفاعية إنما ىو مناورة مناسبة لتحقيؽ التوازف الداخمي  واليمـو

عنو اختالؼ في رد الفعؿ الناتج عف الضغوط التي - بالتأكيد - فاختالؼ األشخاص ينتج . لإلنساف

حدثت وذلؾ يقود إلى أسموب التعامؿ مع ىذه الضغوط ونوعيتيا والطريقة التي يواجو بيا كؿ فرد 

ومف األمور المغرية التظاىر بأف مخاوفنا ومشاكمنا ال تصاحبنا . وبأسموبو الخاص تمؾ الضغوط لحميا

عمى الدواـ، والقياـ بإغالؽ أعيننا عنيا ونحف نأمؿ أف تبتعد عنا المشاكؿ والضغوط وتتركنا في حالنا مف 

. إنيا تحتاج إلى المعالجة والحؿ... تمقاء نفسيا، غير أف المشكمة ىي أنيا لف تدعنا وشأننا في ىدوء

وىذه المعالجة والحموؿ ما ىي إال مواجية تتطمب المجوء إلى أسموب مناسب أو طريقة مناسبة لمتخفيؼ 

مف ىذه المشاكؿ، لذا فأسموب المعالجة لمضغط ىي محاولة يبذليا الفرد إلعادة اتزانو النفسي، والتكيؼ 

 .مع األحداث التي أدرؾ تيديداتيا اآلنية والمستقبمية

 أما إذا عجز اإلنساف عف المواجية وتجنب التصدي لممشاكؿ أو إيجاد الوسائؿ واألساليب المناسبة لحميا، 

وفضؿ اإلبقاء عمييا بدوف حؿ، فإنيا ستزداد صعوبة وسوءًا، وبالتالي تصعب مواجيتيا، وكمما كاف تحديد 

يجاد الوسيمة لمتخفيؼ عنيا عمى األقؿ، حيث يعدؿ  المشكمة بأسرع ما يمكف، بات مف الممكف حميا وا 

لذلؾ فإف اإلنساف السوي ىو مف استطاع بحنكتو أف يستظؿ . اإلنساف طريقتو إلى ما يراه مناسبًا لمحؿ

لذا فإف تفريغ اليمـو والمشاكؿ باستخداـ أساليب التعامؿ معيا . بالوعي دوف االنزالؽ في شقاء المرض

: (عميو السالـ)يمنحنا دفعة قوية لممواجية عندما نجد ما يالئـ تمؾ المشاكؿ والضغوط، ويقوؿ اإلماـ عمي

 .(اطرح عنؾ واردات اليمـو بعزائـ الصبر وحسف اليقيف )
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 :خالصة 

ومف . ترتبط الضغوط باألحداث اليومية، فنحف بال استثناء نتعرض ليا يوميا ومف مصادر مختمفة

المعروؼ أف الضغوط تمثؿ خطرا عمى صحة الفرد وتوازنو، كما تيدد كيانو النفسي، وما ينشأ عنيا مف 

أثار سمبية، كعدـ القدرة عمى التكيؼ وضعؼ مستوى األداء والعجز عف ممارسة مياـ الحياة اليومية، 

وانخفاض الدافعية لمعمؿ والشعور باإلنياؾ النفسي، وىذا ما يتطمب تكيفا مع ىذه الضغوط حتى نستطيع 

 .التعايش واالستمرارية

        

 

 

 



جراءات الدراسة: رابعالفصـــل ال منهجية وا   
 تمهيـــــد
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 الدراسة مكان وزمان – 2

مجتمع الدراسة  - 3

 أدوات البحث- 4

 طريقة إجراء الدراسة- 5

الخصائص السيكومترية – 6
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تمهيد 

 النظري جانبين، الجانب بين المزاوجة من بد ال ميدانية، دراسة أي في التكامل  إلحداث

إلى  التطرق يتم سوف الدراسة ليذه النظري اإلطار عرض من االنتياء وبعد التطبيقي، والجانب

 في غاية منيجية خطوة تعد التي االستطالعية الدراسة عمى بدايتيا في احتوت التي الميدانية الدراسة

 مصداقية تؤثر عمى قد التي واليفوات األخطاء بعض عمى الوقوف ورائيا من اليدف كان و األىمية،

 .األساسية الدراسة إجراء وقت فعزليا ضبطيا ثم نتائجيا، و الدراسة وموضوعية

: منهج الدراسة - 1

 وىو من أساليب البحث العممي المستخدمة بشكل ،استخدم في ىذه الدراسة المنيج الوصفي 

 و يعد األكثر مالئمة لنوع الدراسة التي ،واسع في العموم االجتماعية عامة و في عمم النفس خاصة

  .يقوم بيا الباحث

 : الدراسةمكان وزمان – 2

  .مستغانمكمية العموم التجارية بجامعة عبد الحميد بن باديس، خروبة  :المكان  

  . من نفس الشير 26 إلى  2018 أفريل 15من   :الزمان 

: مجتمع الدراسة - 3

السنة األولى جامعي لكمية العموم التجارية بجامعة مستغانم  تكون مجتمع الدراسة من طمبة  ي

 من 2018_2017من السنة الدراسية  في طور الميسانس طالب و طالبة  (120)والبالغ عددىم 

 كما (16,22%)بنسبة مئوية تقدر ب  طالب وطالبة 740مجموع عدد الطمبة المسجمين البالغ عددىم 

 :ىو مبين في الجدول التالي
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النسبة المئوية العدد الجنس 
% 5،52 63الذكور 
% 5،47 57اإلناث 
% 100 120 المجموع

 
الدراسة حسب الجنس مجتمع توزيع  (:01)الجدول رقم

: الدراسة اةأد- 4

 CISS » ( coping invontory of stress »اختبار مواجية الضغوطاعتمدنا في بحثنا عمى  

full situations)  نورمانمن  كل ببنائه قام الذي(Norman) أنذريو( Endler) وباركر (parker .)

 بند لتحمل حيث يقدر 48يعتبر ىذا اختبار لمقاييس الورقة والقمم، وىو متعدد القياسات يحتوي عمى 

 .قياس التحمل حول الميمة، االنفعال، التجنب، والشرود، والتحويل االجتماعي

وجد ىذا االختبار بالواليات المتحدة األمريكية وكيف عمى العينة الفرنسية بفضل جون بيار  

 األساليب مختمف تشمل فقرة 120 عمى األمر بادئ في احتوى حيث(. Jean pierre Rolland)رولد 

 لكونيا نظرا تبقى ما استبعاد بعد فقرة 70 إلى تقميصيا ليتم الضاغط، لمواجية الموقف السموكية

 275انثى،   (284  طالب 559 عمى ىذا بشكمو المقياس تطبيق المقياس، وتم تخدم وال مسيبة

 /1988/ 1990  سنةparkerوNorman S.Endler طرف  من)ذكر

تماما،  موافق نقاط خمس إلى تماما موافق غير واحدة نقطة : ليكرت سمم عمى تفريغو في ليعتمد

  عبارة،19 :العمل: التالي بالنحو األبعاد عمى موزعة فقرة 44 ليشمل عبارة 26 عزل تم وبعدىا

 لبعد 12 بإضافة عبارة66 عمى المقياس اشتمل ذلك وبعد عبارة، 13 :التجنب عبارة، 12 :االنفعال

 في عزل ليتم)  أنثى 275 و 119 ذكر (طالب 394 عمى تطبيقو تم ثم التجنب، لبعد 13 و االنفعال

 المقياس ىذا عبارات عدد ليصبح بيا، أجل االحتفاظ من الكافي الصدق تستوفي ال عبارة 18 النياية

  (Rlland Jean-Pierre ,1998,pp11-12)عبارة  48 النيائية صورتو في
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نطمب من العميل .  من صفحة لمبنود واألخرى لمتصحيح وصفحة لمتحميلالمقياسيتكون ىذا  

 عندما يتعرض إلى ضغط أو وضعية ضاغطة وتتراوح مدة 5 إلى 1تبيان درجة  انشغالو المقدرة من 

.   دقائق10تطبيقية حوالي 

يبين لنا االختبار توجو الفرد عندما يتعرض إلى ضغط، توجو نحو الميمة، نحو االنفعال،  

 :التالي النحو  عمىنحو التجنب، أو نحو الشرود وأخيرا نحو التحويل االجتماعي

  : وتقابمو الفقرات توجو الفرد عندما يتعرض إلى ضغط، توجو نحو الميمةو يقصد بيو :المهمة●

1-2-6-10-15-21-24-26-27-34-36-41-42-43-46-47 

 : وتقيسو الفقرات االنفعال توجو الفرد عندما يتعرض إلى ضغط، توجو نحوو يقصد بيو :االنفعال●

5-7-8-13-14-17-19-22-25-30-38-45 

التجنب أي تجنب الوضعية توجو الفرد عندما يتعرض إلى ضغط، توجو نحو و يقصد بيو  :التجنب●

 48-44-39-33-28-16-12-11: ، و تقيسو الفقراتالضاغطة

التحويل توجو الفرد عندما يتعرض إلى ضغط، توجو نحو و يقصد بيو  :التحويل االجتماعي●

 40-37-35-32-31-29-23-20-18-9-4-3 :و تقيسو الفقراتاالجتماعي 

 :ىي خمس اختيارات وفق االختبار بنود عمى اإلجابة ويتم

 .تماما موافق اإلجابة كانت إذا  نقاط5-

  .موافق اإلجابة كانت إذا  نقاط4-

 .أحيانا اإلجابة كانت إذا  نقاط3-

  .نادرا اإلجابة كانت إذا  نقاط2-

 .اإلطالق أو منعدمة عمى اإلجابة كانت إذا  نقطة1-
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 :طريقة إجراء الدراسة- 5

 120 قام الباحث في ىذه الدراسة بتطبيق اختبار مواجية الضغوط عمى عينة مكونة من 

طالب وطالبة، يدرسون في السنة األولى جامعي بكمية العموم التجارية بجامعة عبد الحميد بن باديس 

بمستغانم، وبعدىا تم تفريغ وتصحيح النتائج لكل فرد من أفراد العينة، وذلك لمعالجتيا إحصائيا لمتأكد 

 .من صحة أو عدم صحة الفرضيات

: الخصائص السيكومترية – 6

 بغرض إجراء ، في ىذه الخطوة إلى تطبيق المقياس عمى عينة ممثمة لمجتمع البحث نيدف

. العمميات اإلحصائية عمى المقياس لمعرفة صدقو و ثباتو

الصدق االتساق الداخمي، )حيث تم استخدام الطرق التالية لموقوف عمى درجة صدق المقياس  

و نتائج حساب الصدق  (والتجزئة النصفية آلفا لكرونباخ) ، أما بالنسبة لثبات فقد تم استخدام(التمييزي

 .و الثبات تم التطرق إلييا في الفصل الثاني من ىذا البحث

: األساليب اإلحصائية ─7

 اإلحصائية لمعموم  (spss )باالستعانة ببرنامج الرزم و  في تحميل نتائج الدراسةناطبق 

 :ة واستخراج كل من االجتماعي

 .الجنس لوصف عينة البحث من حيث  :التكرارات والنسب المئوية 1─7

أستعمل معامل االرتباط بيرسون لتقدير قوة ارتباطات بين درجات  :معامل االرتباط بيرسون 2─7

الفقرات والدرجة الكمية لالختبار لتقدير صدق االتساق الداخمي ولتقدير قيمة معامل الثبات بطريقة 

عادة تطبيق وكذا الصدق المرتبط بالمحك  .تطبيق وا 

  .لتصحيح معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل االستبيان :معادلة سبيرمان براون  3─7
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لحساب معامل الثبات لكل استبيان ولحساب صدق االتساق  :معامل ألفا لكرونباخ 4─7

 .(األبعاد األربعة)الداخمي

لمكشف عن الفروق بين متوسطات المجموعتين لمعينتين المستقمتين لحساب  : ت إختبار 5─7

 .الصدق التمييزي وكذا الكشف عن الفروق بين الذكور

 :خالصة 

 من خالل التطرق ، ىذا الفصل عرض كافة اإلجراءات المنيجية إلنجاز ىذه الدراسة تم في

لممنيج المستخدم، مجتمع الدراسة وخصائصو، عينة الدراسة، أداة القياس، استقصاء الخصائص 

السيكومترية لممقياس باستعمال عدة طرق في حساب الصدق والثبات، وفي األخير عرض مختمف 

.  األساليب اإلحصائية المستعممة
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: تمهيد

مع الحرص ، عرض في الفصل الحالي نتائج الدراسة األساسية وتحميميا وفقا لمتغيرات البحث ن

عمى ، عمى تقديم نتائج الدراسة األساسية بطريقة إحصائية منظمة ومبوبة في جداول ومخططات بيانية

 .عيا في بداية البحث كإجابات مؤقتة لتساؤالت البحث الحالي تم وضأساسيا تتم مناقشة الفرضيات التي 

 عرض النتائج- 

:  بالفرضية الجزئية األولىةعرض النتائج المتعمق - 01

 "ق الصددرجة مقبولة من  عمىاختبار مواجية الضغوطيتوفر :"الفرضيةنص 

 : باالعتماد عمى طريقتين الختبار ىذه الفرضية قام الباحث

 :طريقة االتساق الداخمي: أوال

فكانت , لمبعد المنتمية إليو حساب قيم معامالت االرتباط بين درجات الفقرات و الدرجة الكميةحيث تم

 :النتائج كما في الجدول التالي
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 المالحظة معامل االرتباط رقم الفقرة األبعاد

 (المهمة)البعد األول 

 دال إحصائيا 0,451** 1
 دال إحصائيا 0,715** 2
 دال إحصائيا 0,815** 6
 دال إحصائيا 0,203** 10
 دال إحصائيا 0,243** 15
 دال إحصائيا 0,432** 21
 دال إحصائيا 0,501** 24
 دال إحصائيا 0,427** 26
 دال إحصائيا 0,501** 27
 دال إحصائيا 0,390** 34
 دال إحصائيا 0,291** 36
 دال إحصائيا 0,430** 41
 دال إحصائيا 0,365** 42
 دال إحصائيا 0,282** 43
 دال إحصائيا 0,411** 47

 (االنفعال)البعد الثاني 

 دال إحصائيا 0,413** 5
 دال إحصائيا 0,573** 7
 دال إحصائيا 0,422** 8
 دال إحصائيا 0,307** 13
 دال إحصائيا 0,489** 14
 دال إحصائيا 0,438** 17
 دال إحصائيا 0,422** 19

 (التجنب)البعد الثالث 

 دال إحصائيا 0,553** 22
 دال إحصائيا 0,366** 25
 دال إحصائيا 0,410** 30
 دال إحصائيا 0,432** 38
 دال إحصائيا 0,290** 45
 دال إحصائيا 0,422** 11
 دال إحصائيا 0,381** 12
 دال إحصائيا 0,727** 16
 دال إحصائيا 0,306** 28
 دال إحصائيا 0,423** 33
 دال إحصائيا 0,240** 39
 دال إحصائيا 0,621** 44
 دال إحصائيا 0,573** 48

 (التحويل االجتماعي)البعد الرابع 

 دال إحصائيا 0,439** 3
 دال إحصائيا 0,402** 4
 دال إحصائيا 0,213** 9
 دال إحصائيا 0,492** 18
 دال إحصائيا 0,495** 20
 دال إحصائيا 0,669** 23
 دال إحصائيا 0,331** 29
 دال إحصائيا 0,490** 31
 دال إحصائيا 0,522** 32
 دال إحصائيا 0,290** 35
 دال إحصائيا 0,511** 37
 دال إحصائيا 0,351** 40

 الختبار مواجهة الضغوطيوضح معامالت االرتباط بين درجات الفقرات و البعد المنتمية إليه  (:02)جدول رقم
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(. 0.01)٭٭ دالة عند مستوى

قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (02)  الجدول رقم من خاللضح يت

 .,و التي تعتبر مؤشرات لصدق المقياس في قياسو لمظاىرة موضوع البحث. 0,01

فكانت النتائج كما في ,كما قام الباحث بحساب قيم معامالت االرتباط بين كل بعد و الدرجة الكمية 

 :الجدول التالي

 األبعاد الدرجة الكمية
 البعد األول 0,610**
 البعد الثاني 0,650**
 البعد الثالث 0,597**
 البعد الرابع 0,527**

 الختبار مواجهة الضغوطيوضح معامالت االرتباط بين كل بعد و الدرجة الكمية :(03)جدول رقم

  0,01 عند مستوى الداللة إحصائيا دالة االرتباط قيم معامالت  أن (03) الجدول رقم منضح  يت

  .و التي تعتبر مؤشرا لصدق المقياس في قياسو لظاىرة موضوع البحث

 : (الصدق التمييزي )طريقة المقارنة الطرفية : ثانيا

المجموعة األولى )قام الباحث بتقدير صدق االختبار باستخدام الصدق التمييزي بين مجموعتين  

من أفراد العينة % 27من أفراد العينة الذين تحصموا عمى القيم العيا و المجموعة الثانية تمثل % 27تمثل 

و لمعرفة داللة الفروق بين ىاتين المجموعتين ,( فردا54الذين تحصموا عمى القيم الدنيا ما يعادل 

: استخدمت الباحثة اختبار ت لمعينتين المستقمتين و المتساويتين فكانت النتائج كما في الجدول التالي

المتوسط الفئة  
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الداللة  sigقيمة  (ت)قيمة 

دالة ** 0.000 09.68 2.07 25.00المرتفعين الدرجة الكمية 
 2.84 16.12المنخفضين 

 ختبار داللة الفروق بين متوسطات مجموعتي القيم العميا و القيم الدنيا لتقدير الصدق التمييزي ال:(4)جدول رقم 
                مواجهة الضغوط
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(. 0.01)٭٭ دالة عند مستوى

  الداللةمستوىوىي أصغر من  (0.00) تساوي sigاالحتمالية  القيمة يتضح من الجدول أن 

اختبار عميو فإن و ،د فروق جوىرية بين درجات المجموعتين الطرفيتينووجمما يدل عمى   (0,01)

 .بمعامل صدق التمييزي عالمواجية الضغوط 

نرفض الفرض  يمكنا أن   ومن خالل نتائج طريقة األتساق الداخمي وطريقة المقارنة الطرفية

درجة  عمىاختبار مواجية الضغوط يتوفر :" ص عمىالصفري لمبحث و نقبل الفرض البديل الذي ين

 ". الصدقمقبولة من

 :ةعرض النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية الثاني-  02

 .عمى درجة مقبولة من الثباتاختبار مواجية الضغوط يتوفر ": الفرضيةنص 

 : باإلعتماد عمى طريقتينالختبار ىذه الفرضية  قام الباحث

 :طريقة التجزئة النصفية:أوال 

:  حساب قيمة معامل الثبات بالتجزئة النصفية فكانت النتائج كما في الجدول التالي  وىنا تم

 

معامل الثبات 
بعد التصحيح 

  معامل الثبات
قبل التصحيح 

 معامل الثبات حجم العينة 

 التجزئة النصفية 120 0.662 .7960

 الختبار مواجهة الضغوطيبين قيمة معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية :(5)جدول رقم 

اختبار مواجية أعاله أن قيمة معامل ثبات  (5)يتضح من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم  

المعتمد في البحث الحالي و المقدرة بطريقة التجزئة النصفية بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان الضغوط 

.  لمقياس افيو قيمة متوسطة و مؤشر يدل عمى ثبات   0,796براون بمغ القيمة 
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 :طريقة ألفا لكرونباخ: ثانيا

 في الجدول مدونةقام الباحث بحساب قيمة معامل الثبات باستخدام آلفا لكرونباخ فكانت النتائج  

: التالي

 معامل الثبات حجم العينة معامل الثبات

 آلفا كرونباخ 120 0.637

 ختبار مواجهة الضغوطيبين قيمة معامل الثبات باستخدام آلفا لكرونباخ ال:(6)جدول رقم

اختبار مواجية أعاله أن قيمة معامل ثبات  (6)يتضح من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم 

 فيي قيمة مقبولة و 0,637المعتمد في البحث الحالي و المقدرة بطريقة آلفا لكرونباخ بمغ القيمة الضغوط 

. مؤشر يدل عمى ثبات المقياس

 يمكنا أن نرفض الفرض الصفري  ألفا لكرونباخ وطريقة التجزئة النصفيةومن خالل نتائج طريقة  

 درجة مقبولة من عمىاختبار مواجية الضغوط يتوفر :" لمبحث و نقبل الفرض البديل الذي ينص عمى

 ".الثبات

: مناقشة النتائج

: مناقشة الفرضية الجزئية األولى -  01

 " الصدقدرجة مقبولة من عمىاختبار مواجية الضغوط يتوفر :"الفرضيةنص 

 عينة أفرادأن قيم معامالت االرتباط بين درجات  (2)أكدت النتائج الموضحة في الجدول رقم  

والدرجة الكمية دالة اختبار مواجية الضغوط البحث الممثمين في الطمبة الجاميين بوالية مستغانم عمى 

اختبار  عمى أن صالذي ين ، ىذا ما يؤكد تحقق فرض البحث0,01 عند مستوى الداللة عند إحصائيا

أن قيم  (3)تتمتع فقراتو باتساق داخمي عال، كما تؤكد النتائج التي بالجدول رقممواجية الضغوط 
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 عند مستوى إحصائيادالة ختبار مواجية الضغوط المعامالت االرتباط بين كل بعد و الدرجة الكمية 

عمى يدل ىذا ،و التي تعتبر مؤشرا لصدق المقياس في قياسو لظاىرة موضوع البحث   0,01الداللة 

 نفإ، وعميو  ختبار مواجية الضغوط الوجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين كل بعد و الدرجة الكمية 

 الصدق باستخدام االتساق الداخمي لدى عينة من الطمبة  درجة مقبولة منيتوفر عمىاالختبار  ىذا

. الجامعيين بوالية مستغانم

المحسوبة لمفروق بين متوسطات ( ت)أن قيم (4)أكدت النتائج الموضحة في الجدول رقم  كما 

دالة إحصائيا عند المستوى مواجية الضغوط درجات المجموعة العميا و درجات المجموعة الدنيا في 

 عمى وجود فروقا جوىرية بين أفراد عينتي المجموعتين العميا و الدنيا لطمبة الجامعيين تدلو التي , 0,05

اختبار مواجية بوالية مستغانم، أي توجد فروق جوىرية بين درجات المجموعتين الطرفيتين، وعميو فإن 

يتمتع بمعامل صدق المقارنة الطرفية عال، الضغوط 

اختبار مواجية الضغوط  عمى أن صنت فرضية البحث الحالي التي  ومن ىذا كمو يمكن القول أن

.  ،قد تحققتالصدقدرجة مقبولة من يتوفر عمى 

: مناقشة الفرضية الجزئية الثانية - 02

 "الثبات درجة مقبولة من عمىاختبار مواجية الضغوط يتوفر :"الفرضيةنص 

المعتمد اختبار مواجية الضغوط أن قيمة معامل ثبات  (5)تبين النتائج المدونة في الجدول رقم 

، و ىي قيمة متوسطة ومؤشر 0,796في البحث الحالي و المقدرة بطريقة التجزئة النصفية بمغ القيمة 

 .لالختبار مقبوليدل عمى ثبات 
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اختبار مواجية أن قيمة معامل ثبات  (6)النتائج المدونة في الجدول رقممن خالل   أيضاتبين و

 ، و ىي 0,637المعتمد في البحث الحالي و المقدرة  بطريقة معادلة آلفا لكرونباخ بمغ القيمة الضغوط 

 عمى أن صوىذا ما يؤكد تحقق فرض البحث الذي ين, قيمة مقبولة و مؤشر يدل عمى ثبات المقياس

 .ثبات ال  مستوى مقبول منتوفر عمىاختبار مواجية الضغوط ي

 :عامةمناقشة الفرضية ال - 03

 الخصائص السيكومترية ذات صدق وثبات لدى لى اختبار مواجية الضغوط عيتوفر: نص الفرضية 

 مستغانم الجامعيين لوالية طمبةال عينة من

 من خالل نتائج الفرضية الجزئية األولى والثانية التي تنصان عمى أن اختبار مواجية الضغوط 

  (طريقة االتساق الداخمي، وطريقة المقارنة الطرفية) يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق بكال الطريقتين لىع

وكذا درجة مقبولة من الثبات سواء بطريقة التجزئة النصفية أو طريقة ألفا لكرونبارخ، وعميو يمكن القول 

عمى أن الخصائص السيكومترية قد توفرت بدرجة مقبولة في اختبار مواجية الضغوط وىذا نرفض 

 الخصائص لى اختبار مواجية الضغوط عيتوفر: أن الفرض الصفري ونقبل فرض البحث القائل

 .مستغانم الجامعيين لوالية طمبةال السيكومترية ذات صدق وثبات لدى عينة من
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الخاتمة 

 معرفة االستراتجيات عمى تساعد ، وعممية عممية معطيات توفير إلى الحالية الدراسة سعت 

ناث في  الطمبة الجامعيين ذكور يستخدميا التي واألساليب  ومدى الضاغطة مع المواقف التعامل وا 

 .المرجوة األىداف تحقق في بعيد حد إلى ووفقت األساليب، ىذه اختالف

، باعتباره من الموضوعات تحمل الوضعيات الضاغطة من خالل تناولنا لموضوع  لنا تبين حيث 

التي تحظى باىتمام ذوي االختصاص من عمماء النفس و االجتماع نظرا لحساسيتو في قياس شريحة 

 .التحمل  في اتجاىات متباينةلمطمبة، إن الطمبة الجامعيينىي وميمة 

و لقياس اتجاىات تحمل الوضعيات الضاغطة عمى الباحث اختيار المقاييس السميمة التي تتمتع  

بقدر عال من الصدق و الثبات من أجل الحصول عمى نتائج أكثر دقة و موضوعية لوصف ىذه 

الوضعيات  والمساىمة في السالمة النفسية لمطمبة، و لقد حاولت ىذه الدراسة معرفة الخصائص 

 و 2018-2017السيكومترية الختبار مواجية الضغوط لدى عينة من الطمبة الجامعيين بمستغانم لسنة 

تم ذلك من خالل التحقق من صدقو باستخدام الصدق التمييزي و االتساق الداخمي ، أما بالنسبة لمثبات، 

طالب و  (120)تم استخدام التجزئة النصفية و طريقة آلفا لكرونباخ حيث طبقت عمى عينة مكونة من 

 .طالبة

و خمصت الدراسة أن المقياس يتمتع بقدر مقبول من الصدق بناءا عمى النتائج المتحصل عمييا  

 . وعمى قدر مقبول من الثبات مما يؤىل ىذا المقياس بأن يكون صادقا الستخدامو في البيئة الجزائرية
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 االقتراحاتالتوصيات و 
التوصيات  _1

 من نتائج يعتبر ذا أىميو كبيره نظرًا ألىمية عينة الدراسة الراىنةضوء ما أسفرت عنو الدراسة  فى 
 تحتاج إلى تكثيف االىتمام بيا ، لكى تتحقق آثمى والتي مجتمعنًا الجامعيين في الطالب فئة تمثل والتي

 .  لمحياة وىى أعداد الفرد التعميمة العمميةغايات وأىداف 
 التى تعمل عمى التقميل من درجة الضغوط النفسية لدى العامةيمكن تقديم عدد من التوصيات  
 :  والتكيف مع متطمبات الحياه بشكل فعالالطمبة الجامعيين

  مواجية ضرورة التعاون مع الطمبة الجامعيين و إتاحة الفرصة ليم إلعطاء آراءىم حول موضوع
 .الضغوط

  التي درست ىذا الموضوعمواضيعالاالستفادة من . 
 العمل عمى بناء أدوات قياس جديدة مقننة في البيئة الجزائرية. 

 

 القتراحاتا_2
 موضوع مواجية الضغوط حول اسات شاممة وواسعةإجراء در.  
 اقامة دورات تدريبية حول مواجية الضغوط. 
  لتقديم خدمات نفسية استشاريةإنشاء مراكز نفسية 
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الملحق 
 C.I.S.S مواجهة الضغوط  اختبار  

Inventaire de coping pour situations stressantes. 
Norman S. Endler, Ph.D.,F.R.S.C. 

 
  الطالبات و الطالب أعزاءنا

الخصائص السيكومترية الختبار مواجية "في إطار البحث العممي وتحضير مذكرة الماستر تحت عنوان 
متمنيا منكم التعاون من خالل اإلجابة بكل ، يشرف الباحث أن يضع بين أيديكم ىذا االختبار، "الضغوط
. حسب التعميمة اآلتيةصدق 

□       أنثى                           □ذكر    : الجنس   

 :التعليمة
 ميم منيا شخصيا،والمخرج فييا تورطت ضاغطة وضعيات عشت وأن األرجح عمى حدث لقد 

 تتطمب و استقرارك، وتعيق صعوبة في تضعك وضعية أو حدث ىي الضاغطة الوضعية(لك  بالنسبة
 (لتجاوزىا ميما جيدا منك
 تفعل ماذاتحديدك  منك المطموب معيا، التوافق أو الوضعيات، ىذه لمواجية طرق عدة يوجد    
 .وضعيات صعبة أو أحداثا وتعيش المشاكل، من تعاني عندما غالبا به تشعر أو/ و 
 أن عمما، استجابتك المعتادة لطريقة الموافقة اإلجابة عمى دائرة بوضع التالي النموذج عمى أجب 

 :عمى النحو األتي  5 إلى 1 : من يتراوح سمم ىي اإلجابة طريقة
                 إطالقا1
                نادرا2
                 أحيانا3
                 موافق4
 تماما                موافق5
 
 
 
 
 



 01 بحوزتي الذي لموقت الجيد التنظيم 1 2 3 4 5
 02 حمو كيفية في والتفكير المشكل عمى التركيز 1 2 3 4 5
 03 قبل من عشتيا التي السعيدة المحظات تذكر 1 2 3 4 5
 04 آخرين أشخاص بصحبة التواجد محاولة 1 2 3 4 5
 05 الوقت تضييع عمى نفسي لوم 1 2 3 4 5
 06 األفضل أظنو ما فعل 1 2 3 4 5
 07 مشاكمي بسبب االنزعاج 1 2 3 4 5
 08 كيذه وضعية في وجودي عمى نفسي لوم 1 2 3 4 5
 09 التسوق المحالت، واجيات مشاىدة 1 2 3 4 5
براز تحديد 1 2 3 4 5  10 أولوياتي وا 
 11 النوم محاولة 1 2 3 4 5
 12 المفضل غذائي أو أطباقي أحد لنفسي أمنح أن 1 2 3 4 5
 13 الوضعية عمى تغمبي عدم بسبب بالقمق الشعور 1 2 3 4 5
 14 أكثر االنقباض أو و التوتر 1 2 3 4 5
 15 من قبل مشاكل مشابية حل بيا استطعت التي الطريقة في التفكير 1 2 3 4 5
 16 حقا لي يحدث ال ىذا أن القول 1 2 3 4 5
 17 الوضعية أمام وعاطفي حساس جد أنني عمى نفسي لوم 1 2 3 4 5
 18 ما شيء تناول أو المطعم إلى الذىاب 1 2 3 4 5
 19 فأكثر أكثر االنزعاج 1 2 3 4 5
 20 ما شيء لنفسي أشتري أن 1 2 3 4 5
تباعيا عمل طريقة تحديد 1 2 3 4 5  21 وا 
 22 أفعل ماذا معرفة لعدم نفسي لوم 1 2 3 4 5
 23 األصدقاء عد حفمة أو سيرة إلى الذىاب 1 2 3 4 5
 24 الوضعية لتحميل جيد بذل 1 2 3 4 5
 25 أفعل ماذا معرفة وعدم االنقباض 1 2 3 4 5
 26 التكيفية النشاطات في التأخر دون المباشرة 1 2 3 4 5
 27 أخطائي من واالستفادة حدث فيما التفكير 1 2 3 4 5
 28 بو أحسست ما أو حدث ما تغيير أستطيع لو التمني 1 2 3 4 5
 29 صديقة أو صديق بزيارة القيام 1 2 3 4 5
 30 أفعمو ما بسبب القمق 1 2 3 4 5
 31 حميم شخص مع الوقت بعض قضاء 1 2 3 4 5
 32 بنزىة القيام 1 2 3 4 5
 33 أبدا يتكرر لن ىذا بأن القول 1 2 3 4 5
 34 العامة تكيفاتي وسوء نقائصي مراجعة 1 2 3 4 5
 35 نصائحو أقدر شخص إلى التحدث 1 2 3 4 5
 36 فعل رد أي قبل المشكل تحميل 1 2 3 4 5
 37 بالياتف صديقة أو صديق مكالمة 1 2 3 4 5
 38 الغضب 1 2 3 4 5
 39 أولوياتي تعديل 1 2 3 4 5
 40 فيمم مشاىدة 1 2 3 4 5
 41 الوضعية بزمام األخذ 1 2 3 4 5
 42 األمور تتحسن لكي إضافي جيد بذل 1 2 3 4 5
 43 لممشكل لمختمفة الحمول من مجموعة إعداد 1 2 3 4 5
 44 الوضعية لتجنب التفكير، لعدم وسيمة عن البحث 1 2 3 4 5
 45 آخرين أشخاص عمى التعدي 1 2 3 4 5
 46 فعمو عمى قادر أنا ما أظير لكي الوضعية استغالل 1 2 3 4 5
 47 الوضعية عمى أحسن لمسيطرة نفسي تنظيم محاولة 1 2 3 4 5
 48 التمفزيون مشاىدة 1 2 3 4 5

. منا جزيل الشكر و العرفان -و في األخير تقبموا 
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