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أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعميم الثانوي
 جامعة ابن خمدون ـ تيارت – الجزائر-  عبد الغني براخمية.د

: ممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أكثر أساليب التعامل مع الضغوط النفسية شيوعا لدى

 باإلضافة إلى المقارنة بين،عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي في بعض ثانويات والية المسيمة
 ولتحقيق ىذا الغرض قام الباحث باالعتماد عمى مقياس،الجنسين في استعماليم ليذه األساليب

 تمميذ وتمميذة يزاولون دراستيم بشكل204  وتطبيقو عمى عينة مكونة من،استراتيجيات المواجية
: وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية،نظامي في المرحمة النياية من التعميم الثانوي

 شيوع عدة أساليب لمتعامل مع الضغوط النفسية مثل التخطيط وضبط الذات واعادة التقدير.اإليجابي

. وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب التصدي لصالح الذكور-

. عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في باقي أساليب التعامل مع الضغوطRésumé:
- La présente étude visait à découvrir plusieurs méthodes de traitement
des pressions psychologiques communes parmi un échantillon d'élèves
de la troisième année du secondaire dans certaines écoles secondaires
M'sila, en plus de la comparaison entre les sexes dans leur utilisation de
ces méthodes, et pour atteindre cet objectif, le chercheur se fondant sur
l'adaptation échelle des stratégies, et appliquée à un échantillon de 204
élèves masculins et féminins engagés dans leurs études en tant que
régulier dans le cycle de l'enseignement secondaire de fin, le chercheur
a abouti aux conclusions suivantes:
- -La prévalence de plusieurs méthodes pour faire face aux pressions
psychologiques telles que la planification et le contrôle de soi et de réappréciation positive.
- -La présence de différences statistiquement significatives entre les
hommes et les femmes en faveur des mâles méthode d'adressage.
- -L'absence de différences statistiquement significatives entre les
hommes et les femmes dans le reste des méthodes de gestion du stress.
- Mots-clés: stress psychologique, les méthodes de traitement des
pressions psychologiques.
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 -1تحديد اإلشكالية:
مما الشك فيو أن األفراد في جميع مراحل حياتيم يتعرضون إلى مواقف ضاغطة،

ومؤثرات شديدة من مصادر عديدة  ،كالبيت والمدرسة والعمل والمجتمع  ...حتى أطمق البعض
عمى ىذا العصر عصر القمق والضغوط النفسية واالجتماعية ،ويعود ذلك إلى تعقيد أساليب

المعيشة ،باإلضافة إلى الصراعات والتناقضات والمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ...
وتسارع التغيرات التكنولوجية والثقافية والقيمية التي يزخر بيا عصرنا ،وىذا ما أنتج مواقف ضاغطة

شديدة ،ومصادر لمقمق والتوتر وعوامل لمخطر والتيديد .

ومما الشك فيو أن األبناء في جميع مراحل حياتيم يتعرضون إلى مواقف ضاغطة ،ومؤثرات شديدة
من مصادر عديدة ،كالبيت والمدرسة والعمل والمجتمع ...حتى أطمق البعض عمى ىذا العصر
عصر القمق والضغوط النفسية واالجتماعية ،ويعود ذلك إلى تعقيد أساليب المعيشة ،باإلضافة إلى

الصراعات والت ناقضات والمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية  ...وتسارع التغيرات
التكنولوجية والثقافية والقيمية التي يزخر بيا عصرنا ،وىذا ما أنتج مواقف ضاغطة شديدة،

ومصادر لمقمق والتوتر وعوامل لمخطر والتيديد.

وتالميذ المرحمة الثانوية ليسوا في منأى عن ىذه الظروف والمواقف والصراعات المختمفة،

فيم يتعرضون إلى تغيرات نمائية نفسية واجتماعية وفسيولوجية ،ينتج عنيا مطالب وحاجات
تستدعي إشباعا ،وطموحات وأىداف تستدعي تحقيقا ،ورغبة ممحة لتحقيق االستقاللية والتفرد

والبحث عن الذات ككيان مستقل ومتميز ( حسين الزيود.) 1999 ،

وتالميذ المرحمة الثانوية الشك يعانون من مواقف وأزمات عديدة تتمثل في مواجية
االمتحانات والعالقات مع الزمالء واألساتذة والمنافسة من أجل النجاح ،والمشكالت العاطفية،
والتعامل مع مقتضيات البيئة التربوية وأنظمتيا وقوانينيا ،وما تفرضو من قيود عمى حركتيم

وحريتيم  ،باإلضافة إلى عوامل الصراع مع اآلباء  ،والصراع بين ما ىو أصيل وما ىو وافد،

والتخطيط لممستقبل ،ومحاولة تأكيد الذات وتحقيقيا ،وال شك في أن ىذه الضغوط التي يواجييا

التمميذ في ىذه المرحمة سواء في أسرتو أو مدرستو أو مجتمعو تمثل مؤثرات ال يمكن تجاىميا أو
إنكارىا ،وان لم يستطع مواجيتيا والتكيف معيا كانت بداية لكثير من االضطرابات النفسية كالقمق
واإلكتئاب ( رئيفة عوض ،)2000 ،ومن جية أخرى فإن المرحمة الثانوية بجوانبيا المختمفة سواء

كانت أكاديمية أو اجتماعية أو أسرية أو نفسية أو سموكية تمثل مصد ار ىاما لمضغوط التي

يتعرض ليا التالميذ ،فقد أشار الباحثون والمختصون في عمم النفس إلى أن لكل مرحمة عمرية
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خصائص مميزة ،ومواقف ضاغطة ،ىذه األخيرة التي عادة ما يكون مصدرىا البيت أو المدرسة أو

المجتمع بصفة عامة ،ويكون ليا آثا ار سمبية حسب باترسون وماك كوبن (Patterson )1987
 & Mc cubbinتؤدي إلى خمل في مفيوم الفرد عن ذاتو ،وتحدث تشوييا معرفيا عن تقويمو لذاتو
واآلخرين.

ولما كانت أحداث الحياة وضغوطيا السمبية تشير إلى تغيرات داخمية كاإلصابة بالمرض

والقمق والتغيرات اليرمونية الدورية ( إبراىيم عبد الستار  ،) 1998 ،وتغيرات خارجية بما فييا من

ظروف البيت ( الخالفات األسرية ،أساليب المعاممة  ، ) ...والمدرسة والعمل  ،فإنيا تحتاج إلى
أساليب واستراتيجيات لمواجيتيا ،وتحقيق قدر كاف من التوافق النفسي واالجتماعي والرضا عن

الحياة.

وقد اىتم الباحثون والمختصون في عمم النفس بدراسة ىذه األساليب واالستراتيجيات في

بيئات متعددة ،وعالقتيا ببعض المتغيرات الشخصية ،فقد بينت دراسة العويضة ( )2003أن أكثر

أساليب التعامل مع الضغوط عند الطمبة الجامعيين المغتربين عن ديارىم ىو التدبر النشط
والتخطيط والمجوء إلى الدين واعادة التقييم اإليجابي ولوم الذات ،وأقميا شيوعا ىو المجوء إلى

العقاقير واالنكار ( عبدالرحمان الطريري ،) 1994 ،وبينت دراسة حنون ( )2000أن أكثر
االستراتيجيات شيوعا لدى أسر الشيداء ىي المجوء إلى اهلل ،ثم الدعم االجتماعي ( رجب شعبان،

 ،) 1992وفي دراسة الزاروس وفولكمان ( Lazarus & Folkmen )1988تبين أن أكثر
استراتيجيات التعامل مع الظروف الضاغطة ىي البحث عن الدعم االجتماعي والتحول عن

الموضوع وضبط الذات والتخطيط لحل المشكالت ( إبراىيم عبدالستار ،) 1998 ،كما توصل

( Romano )1984إلى أن التدريب عمى االسترخاء العضمي والتنفس العميق والتدريب عمى
تأكيد الذات كانت أىم االستراتيجيات التي استخدميا عينة من طمبة مراكز االرشاد في الجامعات

األمريكية لمتعامل مع الضغوط التي يتعرضون ليا .

كما أن استخدام بعض االستراتيجيات أو األساليب دون غيرىا محكوم بعدد من المتغيرات

اليامة ،فقد اتضح من بعض الدراسات أن لمجنس ( ذكر/أنثى ) أث ار كبي ار في استخدام بعض

االستراتيجيات دون غيرىا  ،حيث بينت دراسة ( Kumar & Ramamourt )1990أن اإلناث
أكثر استخداما الستراتيجيات طمب النصيحة والحصول عمى المعمومات  ،وأن الذكور أكثر من

اإلناث استخداما الستراتيجية إعادة التقييم المنطقي والتحميل المنطقي.
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كما أوضح ( Bandura )1982أن تنظيم الشخصية الذي يتضمن الفاعمية الذاتية ،والثقة

بالنفس،والتحكم المدرك ،واالنضباط الذاتي ،عوامل ميمة في تحديد أساليب التعامل مع الضغوط

المختمفة ،كما أن لطبيعة المشكمة المسببة لمضغط دور في تحديد األسموب أو االستراتيجية

المناسبة لمتعامل معيا ،ففي الضغوط الصحية مثال يتم االعتماد أكثر عمى استراتيجية البحث عن
المعمومات وطمب النصيحة  ،في حين يستعمل مع الضغوط الشخصية التحميل المنطقي والتحميل

المعرفي أكثر من أي أساليب أخرى  ،كما أن أسموب حل المشكالت أكثر استخداما مع الضغوط

المالية (.)Kuma & Ramamourt, 1990

انطالقا من العرض السابق إلشكالية الدراسة نطرح التساؤالت التالية:

 .1ما ىو األسموب السائد في التعامل مع الضغوط النفسية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟
 .2ىل يوجد فرق دال إحصائيا بين أفراد العينة في أساليب التعامل مع الضغوط النفسية يعزى
لمتغير الجنس؟

 -2أهداف الدراسة:

تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يمي:
 -معرفة األسموب السائد في التعامل مع الضغوط النفسية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

 الكشف عن الفروق الموجودة بين أفراد العينة في أساليب التعامل مع الضغوط النفسية حسبمتغير الجنس.

 -3تحديد مفاهيم الدراسة إجرائيا:
 -1-3أساليب التعامل مع المواقف الضاغطة :
ىي مجموعة من األساليب أو الطرق والنشاطات الدينامكية والسموكية والمعرفية  ،التي

يستخدميا الفرد في مواجية الموقف الضاغط لحل المشكمة ،وتخفيف التوتر االنفعالي المترتب
عمييا (حسين محمود ،نادر الزيود.)1999 ،
إجرائيا :ىي مجموع الدرجات التي يحصل عمييا التمميذ في كل إستراتيجية أو أسموب يتضمنو

مقياس أساليب التعامل مع المواقف الضاغطة  ،وتعبر الدرجة المرتفعة في كل إستراتيجية عمى
شيوع استعمال التمميذ ليا.
وىناك تصنيفين أساسين ألساليب التعامل مع الضغوط النفسية حسب (Lazarus & )1988
 olkmanىما:
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 أساليب المواجية التي ترتكز عمى المشكل :وتتمثل في استجابة الفرد بأفعال ظاىرة توجو نحوالموقف الضاغط مباشرة ،ويطمق عمييا البعض أساليب التوافق الفعال ألنو يتوجو نحو تغيير
الموقف لتقميل أو إزالة الضغط ،وفيو نوعان من األساليب ىما أسموب التصدي وأسموب

التخطيط لحل المشكل.

 أساليب المواجية التي تركز عمى اإلنفعال :والمقصود بيا ىو أن الفرد ينشغل بحالتو النفسيةفي تعاممو مع الضغط الذي تعرض لو دون تعاممو مع مصدر الضغط مباشرة (جمعة يوسف،

 ،) 2007وفيو مجموعة من األساليب ىي أسموب اتخاذ المسافة ،واليروب والتجنب ،واعادة
التقدير اإليجابي و ضبط الذات ،والبحث عن سند.

 -2-3تالميذ السنة الثالثة ثانوي:

ىم مجموع التالميذ الذين يزاولون دراستيم في بعض ثانويات المسيمة في السنة الثالثة من
التعميم الثانوي بشكل نظامي في جميع التخصصات الموجودة فييا.
 -4منهج الدراسة:
اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي الذي يعرف بأنو " :طريقة من طرق التحميل
والتفسير بشكل عممي منظم من اجل الوصول إلى أغرض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكمة

اجتماعية أو سكان معنيين " ( بوحوش.) 139 :1999 ،

وقد اختير ىذا المنيج لتالؤمو مع طبيعة الد ارسة النظرية والميدانية وتساؤالتيا ،حيث تم

وصف وتصنيف وتحميل المعمومات والبيانات لموصول إلى إجابات عمى تساؤالت اإلشكالية.

 -5عينة الدراسة:

تم تطبيق أدوات الدراسة الحالية عمى عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي في الموسم الدراسي

 ،2015/2014والجداول التالية توضح توزيع أفراد العينة حسب بعض الخصائص.
جدول رقم ( :)11يبين توزيع أفراد العينة األساسية حسب الجنس.
الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

72

35.3

أنثى

132

64.7

المجموع

204

100
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نالحظ من الجدول أعاله أن نسبة اإلناث في العينة األساسية أيضا تفوق نسبة الذكور حيث

تقدر بـ  % 35.3وىي أكبر من نسبة الذكور المقدرة بـ  ،%64.7وىذا راجع إلى ما الحظناه في
األقسام حيث كانت عدد اإلناث في األقسام أكبر من الذكور.

جدول رقم ( :)12يبين توزيع أفراد العينة األساسية حسب التخصص.
التخصص

العدد

النسبة المئوية

عموم تجريبية

101

%49.50

أداب ولغات

79

%38.72

تقني رياضي

07

%3.44

تسيير واقتصاد

17

%8.34

المجموع

204

%100

نالحظ من الجدول أن نسبة التالميذ في تخصص العموم التجريبية تعد األكبر بمقدار 49.5

 ،%ثم نسبة التالميذ في تخصص آداب وفمسفة ولغات بمقدار  ،% 38.72وذلك بعد دمج

تخصص آداب وفمسفة مع تخصص آداب ولغات ،ويرجع ىذا االختالف في النسب إلى التوجو

السياسي لمبالد من حيث أنيا تدعم التخصصات الطبيعية عمى حساب التخصصات األدبية،
باإلضافة إلى التوجو الموجود لدى المجتمع الجزائري نحو التخصصات العممية بالمقارنة باألدبية.
جدول رقم ( :)13يبين توزيع أفراد العينة األساسية حسب الثانوية.

التخصص

العدد

النسبة المئوية

ثانوية صالح الدين

59

% 28.92

ثانوية دحماني صالح

19

% 9.32

ثانوية التميمي

43

% 21.07

ثانوية المدخل الغربي

60

% 29.42

ثانوية المعاضيد

23

% 11.27

المجموع

204

% 100

نالحظ من خالل الجدول أن غالبية أفراد العينة ينتمون إلى ثانوية المدخل الغربي وثانوية صالح

الدين وثانوية التميمي عمى التوالي ،نظ ار ألن ىذه الثانويات تقع في المدن الكبرى لوالية المسيمة.
 -6أدوات الدراسة:
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بعد اإلطالع عمى بعض مقاييس استراتيجيات المواجية وأساليب التعامل مع الضغوط

النفسية المستخدمة في الدراسات السابقة ،اعتمد الباحث عمى مقياس استراتيجيات مواجية الضغوط
النفسية الذي استعمل في أطروحة الدكتوراه لمباحثة حكيمة آيت حمودة ( )2006وبوكنوس عائشة

في مذكرة ماجستير ( ،)2004وتم عرضو عمى مجموعة من المحكمين من أجل تحكيم وضوح
العبارات ومدى مالئمتيا ألفراد عينة الدراسة الحالية.

 -1-6صدق مقياس أساليب التعامل مع الضغوط:
تم االعتماد عمى طريقتين في حساب صدق مقياس أساليب التعامل مع الضغوط النفسية نعرض

ليما فيما يمي:

 -1-1-6الصدق الظاهري ( صدق المحكمين ):
تم عرض المقياس عمى  10محكمين ( انظر المالحق ) من قسم عمم النفس وعموم التربية

جامعة الجزائر  ،3وجامعة فرحات عباس ـ سطيف ،وجامعة المسيمة ،ووفق آرائيم واقتراحاتيم تم

إعادة النظر في المقياس بتعديل واضافة بعض البنود ،حيث قام ىؤالء المحكمين بتحكيم العبارات

من حيث الصياغة المفظية ومدى مناسبتيا لمبعد أو المقياس الفرعي ،وكذا مدى مناسبتيا لقياس

أساليب التعامل مع الضغوط النفسية ،ليتكون المقياس في صورتو النيائية كما ذكرنا سابقا من 59
عبارة موزعة عمى  08مقاييس فرعية ىي :استراتيجية التصدي (  10عبارات ) ،استراتيجية

التخطيط (  06عبارات ) ،استراتيجية اتخاذ المسافة (  05عبارات ) ،ضبط الذات (  07عبارات)،
البحث عن سند (  06عبارات ) ،تحمل المسؤولية (  04عبارات ) ،اليروب والتجنب (  13عبارة

) ،إعادة التقدير اإليجابي (  07عبارات ).
 -2-1-6صدق ال تساق الداخمي:

وفق ىذه الطريقة تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بند ودرجة البعد والدرجة الكمية
لممقياس ككل ،والجدول التالي يوضح نتائج ىذه العممية:

جدول رقم ( :)14يبين صدق التساق الداخمي لمقياس أساليب التعامل مع الضغوط.

رقم

ارتباطيا

ارتباطيا

رقم

العبا

بالبعد

بالدرجة

العبار بالبعد

1

0.41

*0.31

21

2

*0.48

*0.31

22

رة

**

الكمية
*

ة

ارتباطيا

رقم

ارتباطيا

ارتباطيا

ارتباطيا

بالدرجة

العبا

بالبعد

بالدرجة

41 **0.43 **0.67

*0.47

*0.17

42

*0.54

*0.39

الكمية

0.13 **0.24
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*

*

3

*0.12

0.04

23

4

*0.29

0.04

24

44 **0.49 **0.63

5

*0.50

*0.26

25

45 **0.38 **0.59

*0.46

6

*0.49

*0.30

26

46 **0.48 **0.69

*0.56

*0.34

7

*0.31

0.15

27

47 **0.38 **0.33

*0.68

*0.56

8

*0.63

0.07

28

48 **0.38 **0.78

*0.35

*0.45

9

*0.41

*0.31

29

49

*0.64

*0.46

*

*

*

*

*0.39

0.08

*0.38

*0.29

*

*

*0.43

*0.43

*

*

*0.39

*0.27

*

*

*0.50

*0.33

*

*

*0.33

*0.19

10

*
*
*
*
*
*

*
*

30

*

*

43 **0.28 **0.27

*0.45

*0.28

*0.52

*0.30
*0.43

*0.19 **0.45
0.10 **0.37

50

*
11

*0.11

0.01

31

*0.22

0.02

51

*
12
13
14
15

*0.43

*0.30

*

*

*0.54

*0.35

*

*

*0.36

*0.27

*

*

*0.45

*0.37

*

*

32
33
34

52 **0.43 **0.66
0.06 **0.55
0.09 **0.22

53
54

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
35

55 **0.41 **0.37
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16

*0.41

*0.20

36

56 **0.30 **0.69
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*0.56

*0.51

*

*

17

*0.50

0.08

37

0.05 **0.25

57

*0.43

*0.39

18

*0.44

*0.27

38

58 **0.41 **0.74

*0.65

*0.30

19

*0.29

*0.21

39

59 **0.40 **0.59

*0.54

*0.34

20

0.16

0.03

40

-0.002 **0.56

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

نالحظ من خالل الجدول رقم (  ) 09أن الغالبية العظمى من عبارات المقياس ارتبطت

بدرجة البعد وبالدرجة الكمية لممقياس ارتباطا داال إحصائيا عند مستويي الداللة  0.01و،0.05

حيث تراوحت بين  0.78و  0.19بالنسبة الرتباط درجة البند بدرجة البعد الذي ينتمي إليو ،وبين
 0.51و  0.19بالنسبة الرتباط درجة البند بالدرجة الكمية لممقياس ،فيما عدا بعض البنود التي

كان ارتباطيا بالبعد أو بالدرجة الكمية غير دال إحصائيا ،وىي العبارات ،11 ،10 ،8 ،7 ،4 ،3

 .55 ،42 ،40 ،37 ،34 ،33 ،31 ،30 ،26 ،22 ،20 ،17وقد تم حذف العبارتين  42و
 26مع العبارات المذكورة ،ألنيما مع العبارتين  33و 40تكونان البعد الخاص باستراتيجية تحمل
المسؤولية ،حيث أن ىاتين األخيرتين لم يكن ارتباطيما بالدرجة الكمية داال إحصائيا ،وبالتالي
أصبح البعد يحتوي عمى عبارتين فقط مما قد يؤثر في نتائج الدراسة فيما بعد ،وبالتالي تم حذف

العبارتين الباقيتين ومنو حذف البعد كمية ،ليتكون المقياس من  07أبعاد فقط و  41عبارة .ويعتقد
الباحث أن بعد اليروب والتجنب يتضمن في جانب من جوانبو تحمل أو عدم تحمل المسؤولية

اتجاه الضغوط التي يتعرض ليا األفراد.

كما يمكن اإلشارة إلى أنو أيضا تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة

الكمية لممقياس ،وقد جاءت النتائج كما ىو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)15يبين نتائج معامل الرتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لمقياس

أساليب التعامل مع الضغوط.
البعد

معامل الرتباط مع الدرجة الكمية

مستوى الدللة

استراتيجية التصدي

0.73

0.01
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استراتيجية التخطيط

0.60

0.01

استراتيجية اتخاذ المسافة

0.68

0.01

استراتيجية ضبط الذات

0.60

0.01

استراتيجية البحث عن سند

0.65

0.01

استراتيجية الهروب والتجنب

0.62

0.01

استراتيجية إعادة التقدير

0.45

0.01

نالحظ من خالل ىذا الجدول أن ىناك ارتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  0.01بين كل

أبعاد المقياس والدرجة الكمية ،وىذا يدعم القول بأن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق
بمجموع الطريقتين المستعممتين صدق المحكمين ،واالتساق الداخمي.

 -2-6ثبات مقياس أساليب التعامل مع الضغوط النفسية:

تم حساب الثبات باستعمال معامل ألفا كرونباخ ،والجدول التالي يبين نتائج حساب الثبات:

جدول رقم ( :)16يبين نتائج معامل ألفا كرونباخ لمقياس أساليب التعامل مع الضغوط.
البعد

معامل ألفا كرونباخ

استراتيجية التصدي

0.40

استراتيجية التخطيط

0.61

استراتيجية اتخاذ المسافة

0.40

استراتيجية ضبط الذات

0.09

استراتيجية البحث عن سند

0.76

استراتيجية الهروب والتجنب

0.47

استراتيجية إعادة التقدير

045

الدرجة الكمية

0.82

كما ىو مبين في الجدول تم التأكد من ثبات مقياس أساليب التعامل مع الضغوط النفسية

باستعمال معامل ألفا كرونباخ ،والمالحظ أن كل معامالت األبعاد مرتفعة فيما عدا بعد استراتيجية
ضبط الذات ،حيث كانت نتيجتو  ،0.09في حين كان معامل الثبات لممقياس ككل مرتفع جدا

حيث قدر بـ  ، 0.82مما يمكننا القول بأن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات ،وبالتالي يمكن
اإلعتماد عميو في الدراسة الحالية.

 -7األساليب اإلحصائية المستعممة في الدراسة:
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 121العدد ( )02سبتمبر 2016
2

د .عبد الغاني براخمية

أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعميم الثانوي

تم في ىذه الدراسة تحميل بيانات مقياسي الدراسة باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية

باإلعتماد عمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية  ،spssوعموما تم استخدام األساليب
اإلحصائية التالية:

 النسبة المئوية لمعرفة توزيع خصائص العينة حسب بعض المتغيرات الشخصية ( الجنس،التخصص ،الثانوية ).

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري من أجل وصف إجابات أف ارد العينة عمى عباراتمقاييس الدراسة.

 -معامل اإلرتباط بيرسون من أجل حساب ارتباط درجة عبارة المقياس بالدرجة الكمية.

 اختبار " "tلمعرفة الفروق الموجودة بين أفراد العينة حسب الجنس في متغيرات الدراسة. اختبار تحميل التباين أحادي اإلتجاه " "Fلمعرفة الفروق الموجودة بين أفراد العينة حسبالتخصص والثانوية في متغيرات الدراسة.

 -8عرض وتحميل نتائج الدراسة:

 -1-8عرض نتائج التساؤل األول:
نص التساؤل :ما ىو األسموب السائد في التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة تالميذ الثالثة
ثانوي في والية المسيمة؟

ولإلجابة عمى ىذا التساؤل استعمل الباحث المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكل

استراتيجية كاآلتي:

جدول رقم ( :)17يوضح المتوسط الحسابي والنحراف المعياري ألبعاد أساليب التعامل مع
الضغوط

الستراتيجية

المتوسط

الحسابي

المعياري

استراتيجية التصدي

11.92

3.65

% 49.66

استراتيجية التخطيط

10.30

2.91

% 68.66

اتخاذ 8.21

2.77

% 54.73

8.35

2.57

% 55.66

استراتيجية البحث عن 9.15

4.17

% 50.83

استراتيجية

المسافة

استراتيجية ضبط الذات

النحراف

الوزن

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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سند
استراتيجية
والتجنب

الهروب 12.72

استراتيجية إعادة التقدير 8.53

3.71

% 53

2.15

% 71.08

تبين من عرض النتائج في الجدول رقم ( )09أن ىناك عدة أساليب شائعة لدى أفراد العينة

نوضحيا كما يمي:

 أسموب التصدي بمتوسط حسابي  ،11.92وانحراف معياري  ،3.65وبوزن نسبي لممتوسطالحسابي بنسبة  % 49.66وىذا يعني أن األفراد يعتمدون وبدرجة متوسطة نوعا ما عمى

أسموب التصدي في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 أسموب التخطيط بمتوسط حسابي  ،10.30وانحراف معياري  ،2.91وبوزن نسبيلممتوسط الحسابي بنسبة  % 68.66وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب التخطيط في
تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 أسموب اتخاذ المسافة بمتوسط حسابي  ،8.21وانحراف معياري  ،2.77وبوزن نسبيلممتوسط الحسابي بنسبة 54.73

 %وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب اتخاذ

المسافة في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 -أسموب ضبط الذات بمتوسط حسابي  ،8.35وانحراف معياري  ،2.75وبوزن نسبي

لممتوسط الحسابي بنسبة  % 55.66وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب ضبط الذات
في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 أسموب البحث عن سند بمتوسط حسابي  ،9.15وانحراف معياري  ،4.17وبوزن نسبيلممتوسط الحسابي بنسبة  % 50.83وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب البحث عن
سند بدرجة متوسطة في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 أسموب اليروب والتجنب بمتوسط حسابي  ،12.72وانحراف معياري  ،3.71وبوزن نسبيلممتوسط الحسابي بنسبة  % 53وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب اليروب والتجنب
بدرجة مرتفعة نوعا ما في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 أسموب إعادة التقدير اإليجابي بمتوسط حسابي  ،8.53وانحراف معياري  ،2.15وبوزننسبي لممتوسط الحسابي بنسبة

 % 71.08وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب إعادة

التقدير اإليجابي بدرجة كبيرة في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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نستنتج مما سبق ذكره أنو ال يوجد أسموب واحد شائعا لدى أفراد العينة في تعامميم مع

الضغوط النفسية ،فقد كانت ىناك عدة أساليب تتسم بنوع من اإليجابية ،مثل التخطيط لحل
المشاكل وضبط الذات واعادة التقدير اإليجابي واتخاذ المسافة ،وبالتالي يعتمد األفراد عمى أسموب
مركزة عمى المشكل أو الضغط في حد ذاتو ،وثالث أساليب مركزة عمى اإلنفعال.

وقد تشابيت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة آمال جودة 2004 ،حول أساليب مواجية

أحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالصحة النفسية لدى طمبة جامعة األقصى ،عندما توصل إلى
أن الطمبة يستخدمون أساليب متعددة في مواجية أحداث الحياة الضاغطة ،تتمثل في إعادة التقييم

وتحمل المسؤولية ،وأسموب التحكم وأسموب التخطيط وأسموب االنتماء.

وتوصمت أشروف كبير سمية 2005 ،في دراستيا لالستجابة لضغط البطالة لدى المتخرج

الجامعي إلى أن أفراد العينة يفضمون ،المجوء إلى استراتيجيات التعامل المركزة عمى اإلنفعال.

ويفسر الباحث النتائج المتحصل عمييا في الدراسة الحالية إلى أن اعتماد األفراد عمى

األساليب التي تعتبر إيجابية إلى ما ذكرناه سابقا في عرض نتائج التساؤل األول المتعمقة بأن
اتجاىات اآلباء واألميات كما يدركيا التالميذ كانت إيجابية وتتسم بالديمقراطية والتشجيع والمساواة
واالتساق في المعاممة والتشجيع والتحفيز ،وىذا حسب رأي الباحث ما أدى إلى التنوع أيضا في

األساليب المستخدمة من طرف أفراد العينة بين المركزة عمى المشكل (أسموب التخطيط) ،والمركزة
عمى اإلنفعال (إعادة التقدير اإليجابي ،وضبط الذات ،اتخاذ المسافة).

والتنوع في استخدام األساليب يعني أن األفراد لدييم مرونة في التعامل مع الواقع الذي يتميز

أيضا بتنوع الضغوط التي تعترض حياتيم اليومية ،وىذا يفرض عمى األفراد استخدام كل األساليب

المتاحة والمناسبة لمنوع الضغط.

وفي ىذا الصدد يؤكد ماكري ( Mc Crae 1984 ،نقال عن آمال جودة ) 2004 ،أن

الناس قد يمجأون إلى استخدام خميط من أساليب المواجية في التعامل مع الكثير من الضغوط،
أحيانا تكون غمبة أساليب عمى أخرى.
و ً
 -2-8عرض نتائج التساؤل الثاني:

نص التساؤل :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في أساليب التعامل مع

الضغوط النفسية تعزى لمتغير الجنس؟

ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استعمال اختبار "ت"  tلمعرفة داللة الفروق بين عينتين

مستقمتين بين الذكور واإلناث في كل بعد من أبعاد مقياس أساليب التعامل مع الضغوط النفسية،

والجدول التالي يوضح النتائج:
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جدول رقم ( :)18يبين نتائج اختبار "ت"  tلمفروق بين الجنسين في أبعاد أساليب التعامل مع

الضغوط.

اإلحصائيات

الجنس

العينة

المتوسط

اإلنحراف

التصدي

ذكور

72

12.79

3.33

إناث

132

11.44

3.74

ذكور

72

10.62

2.87

إناث

132

10.12

2.93

72

8.54

2.83

إناث

132

8.03

2.72

ذكور

72

8.29

2.71

إناث

132

8.39

2.50

سند

72

9.30

4.21

إناث

132

9.06

4.16

اليروب

ذكور

72

12.13

3.96

والتجنب

إناث

132

13.04

3.54

إعادة التقدير

ذكور

72

8.70

2.15

إناث

132

8.44

2.15

األبعاد

n

x

المعياري S

اختبار

"ت"

مستوى

الداللة

t

التخطيط

اتخاذ المسافة ذكور
ضبط الذات
البحث

عن ذكور

2.54
1.16
1.26
-0.27
0.38
-1.67
0.82

0.05
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال

نالحظ من الجدول أعاله ما يمي:

ـ أسموب التصدي والمواجية :توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب التصدي

والمواجية ،حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  2.54وىي قيمة دالة إحصائيا  ،عند مستوى داللة

 ،0.05والمالحظ أن الفرق لصالح الذكور بمتوسط حسابي  ،12.79بانحراف معياري قدره ،3.33
وقدر متوسط اإلناث بـ  11,44بانحراف معياري قدره  ،3.74وىذا يعني أن الذكور أكثر استعماال

ألسموب التصدي والمواجية من اإلناث.

ـ أسموب التخطيط :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب التخطيط ،حيث
قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  1.16وىي قيمة غير دالة إحصائيا.
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ـ أسموب اتخاذ المسافة :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب اتخاذ المسافة،

حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  1.26وىي قيمة غير دالة إحصائيا.

ـ أسموب ضبط الذات :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب ضبط الذات،

حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  -0.27وىي قيمة غير دالة إحصائيا.

ـ أسموب البحث عند سند :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب البحث عن

سند ،حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  0.38وىي قيمة غير دالة إحصائيا.

ـ أسموب اليروب والتجنب :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب اليروب

والتجنب ،حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  -1.67وىي قيمة غير دالة إحصائيا.

ـ أسم وب إعادة التقدير :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب التخطيط،
حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  0.82وىي قيمة غير دالة إحصائيا.

توضح النتائج السابقة عدم اختالف الذكور واإلناث في أساليب التعامل مع الضغوط النفسية،

فيما عدا أسموب التصدي والمواجية ،الذي كان يختمف استعمالو بين الذكور واإلناث اختالفا داال
إحصائيا عند مستوى داللة  0.05لصالح الذكور ،وبالمقارنة بنتائج بعض الدراسات السابقة

توصمنا إلى ما يمي:

أ /توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في استعمال أسموب التصدي والمواجية في

الت عامل مع الضغوط النفسية لصالح الذكور ،أي أن الذكور أكثر اعتمادا عمى أسموب التصدي
والمواجية في التعامل مع مختمف أحداث الحياة الضاغطة أكثر من اإلناث.

وقد اتفقت النتائج الحالية مع ما توصمت إليو أشروف سميمة ( )2005في دراستيا لإلستجابة

لضغط البطالة لدى المتخرج الجامعي ،إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في استراتيجية
التصدي والمواجية لصالح الذكور.

ب /ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في باقي أساليب التعامل مع الضغوط

النفسية .

في حين اختمفت نتائجيا مع دراسة آمال جودة ( )2004حول أساليب مواجية أحداث الحياة

الضاغطة وعالقتيا بالصحة النفسية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة األقصى في الضفة
الغربية ،توصمت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة

تعزى لمجنس.

وتوصمت أشروف ( )2005إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في استراتيجية

اليروب والتجنب لصالح اإلناث.
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ويرجع الباحث الفرق الدال إحصائيا بين الذكور واإلناث في استعمال أسموب التصدي

والمواجية في التعامل مع الضغوط ،إلى اختالف التنشئة اإلجتماعية بين األبناء الذكور واإلناث،

حيث تتربى البنت في مجتمعنا والمجتمعات العربية بصفة عامة عمى الحشمة والحياء ،والحماية
الزائدة من طرف الوالدين ،وىذا ما يفسر عدم لجوئيا إلى التصدي المباشر لمضغوط والتعامل معو

بطرق غير مباشرة.
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