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ملخص الدراسة
ههغول الحيههاة واإليجابيههة لههد النهريجي

هههدفت الد ارسههة الحاليههة إلههم التعههرف إلههم العاقههة بههي

الرههباب العههاملي والعههاللي عه العمه  .و ههذل العاقههة بههي أسههاليب مواجهههة ال ههغول واإليجابيههة لههد

الن هريجي العههاملي والعههاللي ع ه العم ه فههط قلههاع غ هزة ،مهها وهههدفت إلههم التعههرف علههم أثههر بع ه
المتغيرات فط

م ال غول وأساليب المواجهة علم اإليجابية لد الرباب النريج.
ههغول الحيههاة ومقيههاس أسههاليب مواجهههة

ولتحقيههه أهههداف الد ارسههة الحاليههة تههم تلبي ههه مقيههاس

ال غول ومقياس ا يجابية علهم عينهة ممثلهة للمجتمهح اإلحصها ط للد ارسهة تهم انتيارهها بلريقهة عرهوا ية

بلغ عددها ال لط ( )383نريج ونريجة م ف هة الرهباب التهط تتهراول أعمهارهم مها بهي ( 22-29عهام)،
م قلاع غزة.
ولقد أظهرت نتائج الدراسة:
 .1وجههود عاقههة سههلبية ذات د لههة إحصهها ية بههي مقيههاس

الرباب العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزة.

 .2عدم وجود عاقة ذات د لة إحصا ية بي

ههغول الحيههاة واإليجابيههة لههد النهريجي

غول النوف م المستقب وا يجابية.

 .3وجههود عاقههة ايجابيههة (لرديههة) دا إحصهها يا بههي مقيههاس أسههاليب مواجهههة ال ههغول ومقيههاس
ا يجابية لدي النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزة.

 .4عههدم وجههود ف ههروه دالههة إحصهها يا ب ههي متوسههلات النههريجي الر ههباب العههاملي والعههاللي عه ه
العم فط

غول الحياة.

 .5عههدم وجههود ف ههروه دالههة إحصهها يا ب ههي متوسههلات النههريجي الر ههباب العههاملي والعههاللي عه ه
العم فط اإليجابية.

 .6وجه ههود فه ههروه دال ه هة إحص ه ها يا به ههي اله ههذ ور وا نه هها

عله ههم اإليجابيه ههة له ههدي الن ه هريجي العه ههاملي

والعاللي ع العم  ،و انت ال روه لصالح الذ ور.

 .7عه ههدم وجه ههود فه ههروه ذات د له ههة إحصه هها ية به ههي المسه ههتويات ا قتصه ههادية (العالي ه هة ،والمتوسه ههلة،
والمنن

ة) علم اإليجابية لدي العاملي والعاللي ع العم .

د

Abstract
This study aims to investigate the relation between life pressures and
the positivity of youth graduates employed and unemployed and the way of
facing pressures among this class of young and it aims to realize some of the
variables in both pressures and how to face them by youth graduates
To achieve the study objectives, the life pressures and ways of facing
measurements as well as the positive measurement were applied to a sample
which represents the statistical population of the study that was chosen
randomly with a total number of (400) graduates aged between (22-29) years
old in Gaza Strip.
This study has showed the following result:
1) There is a negative relationship of statistical significance to reduce the
level of living and the ability to work in the Gaza Strip.
2) On the relationship of positivity with "pressure of fear of the future",
the results showed no statistically significant relationship between the
pressure of fear of the future and positivity.
3) A positive relationship between the measure of coping methods and the
positive measure of working young graduates and unemployed in the
Gaza Strip.
4) The lack of statistically significant difference among the graduates
averages whether they are employed or not.
5) The lack of statistically significant difference among the graduates
averages also in positivity if they are employed or not..
6) The study has shown that there is a clear difference between males and
females positivity but males took the lion share in positivity.
7) The study showed lack of difference between the economic levels
“high-middle and low” among employed and unemployed.
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الفصل األول
مقدمة الدراسة
تمهيد:
لقههد أص ههبح مو ههوع

ههغول الحيههاة مو ههوعا جههذابا ولههه بريههه علههم ه مه ه مسههتو البحه ه

العلمههط م ه جانههب المتنصصههي فههط فههروع علميههة منتل ههة ،وعلههم مسههتو التنههاو العههام فههط الح هوارات
واللقهها ات واألحادي ه
وهو مها يعنهط أ

المعتههادة ،سهوا تله التههط تههتم علههم وسهها

اإلعههام أو حتههم بههي النههاس العههاديي ،

هغول الحيهاة والمواقهف ال هاغلة قهد فر هت ن سهها فر ها واصهبحت جهز ا

يتجه أز

مه حيههاة النههاس ،وربمهها هها ذله أحههد األسههباب التههط جعلههت ا هتمههام بههها بحثها ود ارسههة أمه ار مبههررا .إ
زيههادة التعههر

للمواقههف ال ههاغلة تجع ه اإلنسهها محبل ها ويا س ها وغيههر مبههالط بمهها يحههد

تغيرات ،مما يهددي إلهم تهدهور فهط وبا هه ا جتماعيهة والحياتيهة بره

غيههر منههتج

التحديد

حولههه م ه

عهام وتجعه منهه إنسهانا مههزو از

يتحم ه المسههدولية الم رو ههة عليههه ،وفههط واقههح مجتمعنهها ال لسههلينط فههط غ هزة علههم وجههه

أحد يم

أ ين ر حجم ال غول الن سية وا جتماعيهة الناتجهة عه الحصهار والبلالهة وال قهر

وغير ذل  .وأل الرباب هم عماد المجتمح وتقح علم اهلهم مس ولية بنا أ وفهط به البهروف القاسهية
التط يحياها المجتمح ال لسلينط.
واسهتنادا إلهم التقهارير الصهادرة عه مدسسهات حقوقيهة ودوليهة والتههط تبههر مسهتو عها للبلالههة

فط ص وف الرباب والنريجي فا ف ة الرباب هط أ ثر ف ات المجتمح التهط تعهانط مه

هغول الحيهاة

اليومية والتط تت ار م بر

تدريجط لتجعه الرهباب غيهر قهادر علهم مواجهتهها ،فبحسهب مر هز اإلحصها

يوجد  4رباب م بي

 10رباب فط فلسلي فط ص وف البلالة نا الربهح األو لعهام ،2016

وق ههد أر ههارت بيان ههات الربهههح األو لع ههام  2016إل ههم أ  %41مه ه الر ههباب ( )29-15س ههنة نر ههيلو

اقتصاديا فط فلسلي بواقهح  %40فهط ال ه ة الغربيهة و  %42فهط قلهاع غهزة (االحصـاء الفسسـطيني
.)2016
وقد بلغ معهد البلالهة بهي النهريجي الرهباب  %51نها الربهح األو لعهام  ،2016وأبههرت
نتا ج مسهح انتقها الرهباب ( )29-15سهنة مه التعلهيم إلهم سهوه العمه إلهم أ معهد ت البلالهة ترت هح
بههي الرههباب لمهها زاد مسههتو التعلههيم.

مهها بين هت نتهها ج المسههح إلههم أ  %16م ه ف ههة الرههباب أ مل هوا

ا نتقهها مه التعلههيم إلههم سههوه العمه ليعملهوا فههط وبهها ف مسههتقرة ودا مههة بينمهها  %84م ه ف ههة الرههباب
انتقلوا إلم نارج القو العاملهة ،أو عهاللي عه العمه  ،أو إلهم أعمها غيهر دا مهة مدقتهة تهدوم أقه مه
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وتنههرج ال ليههات والجامعههات ال لسههلينية فههط قلههاع غهزة ( )40ألههف نهريج ونريجههة سههنويا يعم ه
مههنهم فق ههل ( )%18حس ههب إحص هها يات الجه ههاز المر ههزي ليحص هها ال لس ههلينط ويتبق ههم م ههنهم ()%80

ين مو بر

سنوي لص وف البلالة فط قلاع غزة (الفسيت .)3:2015

وت تسههب األمههة صه تها م ه حجههم اللاقههة ال اعلههة فيههها (الرههباب) التههط يعه اهو عليههها فههط النه ههة
والبنهها فيقهها أمههة فتيههة وأنههر هرمههة لغلبههة نسههبة المسههني فيههها وقلههة الرههباب ،ولههذل سههاد فههط أدبياتنهها
مقولههة لالرههباب عصههب الحيههاةل .م ه هنهها تههأتط

ههرورة بح ه

وتتبههح المرهها

ومسههيرتهم ألنه ههم يرهه لو األم ه المنرههود فههط تجديههد بنهها األمههة وبع ه

الرههباب العربههط يعههانط م ه أزمههات ثي هرة ومتعههددة فههط سههياه أزمههة األمههة

ترم أزمتها

فرد فيها (الخطيب .)2007

إ ال غول الن سهية التهط يتعهر

الجسم أي أ يصاب الرنص بأع ار

التههط تعههوه تقههدم الرههباب

نه ههتها ،ومهه المس هلام بههه أ
ه

أل األمههم حينمهها تتههأزم

لهها الرهباب ال لسهلينط متنوعهة و ثيهرة ،فمنهها مها يهدثر علهم

جسمانية مث

يه التن س وسهرعة دقهات القلهب ،وهنها أي ها

مهها يههدثر علههم الحالههة الن س هية ههأ يصههاب الرههنص بههالقله وا ت ههاب ،مهها ولههها تههأثيرات عال يههة بهها

يصاب الرنص بالحز واألسم ،وال غول تدثر أي ا علم الت ير بحيه

تجعه الرهنص مترها ما أو
مه الوبي هة

ي ر بسلبية .ما وأ ال غل الن سط يهدثر علهط حيهاة ال هرد ا جتماعيهة والعمليهة وين ه

الحياتيههة .وت ههر الباحث ههة ب هها ته ه ار م ال ههغل ي ههددي إلههم ع ههدم الق ههدرة عل ههم ال ههتح م ف ههط المر ههاعر وردود

األفعه هها فينه ههتج ع ه ه ذلهه ه نله هها ف ه ههط السه ههلو والت ي ه ههر وانن ا ه هها فه ههط األدا اله ههوبي ط ،ويره ههير اب ه ههو

ناهية( )2016إلم أ

غول الحياة هط عبهارة عه األحهدا

والمواقهف السهلبية التهط يتعهر

فههط حياتههه اليوميههة .وتثيههر لديههه الرههعور بههالقله والتههوتر واإلحبههال فتحههد

وتبهر فط صور منتل ة م سو التوافه (أبو ناهية .)124:2016
وترير األبحها

الن سههية هههط عبههارة عه

ثنا ية المراعر والتناق

والد ارسهات بهأ ال هغول التهط يتعهر

لهها ال هرد

نلهها فههط اسههتجاباته العاديههة،

لهها الرهباب ،والتهط تهدثر علهم صهحتهم

ههغولات تههنجم عه نقههص فههط الرعايههة ،والمره ات ا ن عاليههة التههط تههنجم عه

ا ن عالط ومراعر الغ ب والثورة والتمهرد ،باإل هافة إلهم المره ات األسهرية

و ه مهها يتعلههه بههها م ه نافههات وان صهها ولههاه وتسههلل ،ومهها تل ه المرهها

ومهها يترتههب عليههها م ه

غول نتيجة لبيعة لمجم البروف التط عانم ويعانط منها قلاع غزة علم افة األصعدة.
وبهالرغم مه أ ال ههغول الن سهية بههاهرة قديمهة مازمهة لينسهها منهذ وجههودأ علهم األر

غيههر

أنههها أص ههبحت سههمة ه ههذا العص ههر الههذي يتمي ههز بههالتغير المتس ههارع والتق ههدم العلمههط والت نول ههوجط .و ان ههت
ال غول الن سية ق ية العصر التط يعيرها اإلنسا فط المجتمعات المتقدمهة والناميهة علهم السهوا  ،إ
أ اإلنسهها ال لسههلينط الههذي يع ههيي واقعهها يتميههز بنصوص ههية فريههدة
غول ن سية واجتماعية واقتصادية ،وسياسية فريدة م حي
3

مثيهه له هها،

ال م وال يف .ويتعر

رهه يعههانط مه ه

ال رد فهط منتلهف

م ارحه حياتهه ل هغول ن سههية منتل هة الرهدة ،نتيجههة لمها يمهر بهه مه أحهدا

ومها يحههيل بهه مه بههروف،

وتنتلف فط تأثيرها والمواقف المسببة لها بانتاف األفراد (جودة .) 2004:669

وتعههد ال هغول الحياتيههة إحههد الب هواهر المرتبلههة بلبيعههة الحيههاة اإلنسههانية ،التههط يتعههر

ال ههرد فههط مواقههف وأحههدا

لههها

حياتيههة متباينههة ،وبناصههة فههط به عصههر ال ههغول واألزمههات الن سههية ،والتههط

تتللههب التوافههه أو إعههادة التوافههه مههح البي ههة ،و تنتلههف بههاهرة ال ههغول الحياتيههة ع ه بههاقط الب هواهر

الن سية القله وا ت هاب ونهها ناتجهة عه الوجهود اإلنسهانط ،و ت هو دا مها بره

سهلبط ،األمهر الهذي

أد إلم أ يصبح مو وع ال غول الحياتية مه المو هوعات ذات األهميهة وفهط مقدمهة المو هوعات

التط تتم مناقرتها (جعيص والحديبي .)501,2014

وبلبيعهة الحهها جميعنهها يواجهه أوقاتهها صههعبة فهط حياتههه وغالبهها مها ت ههو نارجههة عه اإلرادة ،و

رههعوريا نههدن فههط دوامههات تههدهور للصههحة ،بحي ه

ينرههأ ال ههغل الن سههط نتيجههة الت اع ه مهها بههي ال ههرد

ومجموعههة عوام ه نارجيههة أو دانليههة بي يههة أو رنصههية أو قههد ينرههأ مهه دان ه الرههنص ن سههه نتيجههة
األزمات التط يعيرها وتسمم
األصدقا أو ا

غول دانلية أو قد ت و م محيله النهارجط مثه العمه والعاقهة مهح

لرابات األسرية ،فتتنوع ال غول لترم

افة مناحط الحياة التهط يعيرهها ال هرد سهوا

ا قتصادية وا جتماعية والن سية تار ة آثا ار سلبية ومدمرة أحيانا ومهددة لحياة األفراد وسعادتهم.
هههذأ ال ههغول تحتههاج إلههم أس هاليب مواجهههة فعالههة لتحقههه قههد ار افيهها م ه الرههعور بالر هها ع ه

الحياة ،ما يم ننا القو أ اإلحسهاس بعهدم الر ها عه الحيهاة إنمها يمثه إحهد المره ات الهامهة ل ه

األجيا المتعاقبة ،ألننا فط عصر يزدحم با

لرابات واألحدا

ال اغلة والتغيرات المتاحقهة والتهط

تدثر بدورها علم ال رد وتوافقه ويدثر ذل فط تر ي رنصيته وبنا ه الن سط واأليديولوجط.
وتهرتبل ال ههغول بالحالههة الوجدانيههة لل ههرد الناتجههة عه أحههدا

وأمههور تت ههم تهديههدا إلحساسههه

بالحيههاة الهان ههة وترههعرأ بههالقله فيمهها يتعلههه بمواجهتههها مه نهها ردود ال عه الجسههمية والسههلو ية الناره ة

ع

ي ية اد ار ه للمواقف واألحدا

ال اغلة تددي إلهم تغيهرات ع هوية اإلصهابة بهالمر

أو القلهه

أو التغيرات الهرمونية ،وبالتالط فإ وعط ال هرد با سهتراتيجيات الما مهة لمعالجهة موقهف مها ،تم نهه مه

التصه ههدي لل ه ههغول الن سه ههية وتسه ههاعدأ عل ه ههم ا حت ه ههاب بالصه ههحة الن سه ههية والجسه ههدية معه هها( .إبـــــراهيم
)1998:119

وبالت ه ههالط ،يم ه ه ه الق ه ههو أ أح ه ههدا

الحي ه ههاة و ه ههغولها يم ه ه ه مواجهته ه هها ف ه ههط

ه ههو بعه ه ه

النصهها ص الثابتههة نسههبيا للرنصههية ومههد صههحة ال ههرد الن سههية وتوافقههه مههح البي ههة اللههذا يسههاهما فههط

انتيار أساليب المواجهة ال عالة والما مة التط تساعد ال رد علم الت يف مح هذأ المواقف واستيعابها.

4

وتد ههد د ارسههة رافنســون ورخــرون ( )Rafnsson,et al,2006أ اسههتندام أسههاليب مواجهههة
إيجابية له األثر الجيد فط التوافه مح األحدا

ال هاغلة والتقليه مه مرهاعر ا ت هاب ،وترهير د ارسهة

ديومونـــــت وبروفوســـــت ( )Dumount,&Provost,1999إل ه ههم أهميه ههة عوامهه ه نوعي ه ههة دانلي ه ههة مثه ه ه
المواجهههة وتقههدير الههذات ،وعوام ه نارجيههة مث ه المسههاندة واألنرههلة ا جتماعيههة فههط التصههدي ألحههدا
الحياة ال اغلة وارتبالها بأساليب المواجهة اإليجابية.

ومه ه المت ههه علي ههه أ أس ههاليب مواجه ههة ال ههغول يم ه ه تص ههني ها إل ههم ف ت ههي ر يس ههيتي هم هها

أسههاليب تر ههز علههم المره لة وتتنههذ مواقههف عمليههة واجه ار ات فاعلههة لمواجهههة الواقههح وعواقبههه ،مه نهها

التعامه ال اعه والبنهها مههح عوامه ال ههغول الن سههية ،أمهها ال ههة الثانيههة فهههط تر ههز علههم التعامه المر ههز

علم ا ن عا ومحاولة

بل المراعر أو تعديلها (.)Raha,2000:533

وهن هها تص ههني ات أنهههر يص ههن ها ال ههبع

الباحثي الرواد فط ههذا المجها (مهوس ،)Mossحيه

إلهههم أسهههاليب إقهههدام وأن ههر أسهههاليب إحجهههام ،ومه ه

صهمم مقيهاس للتعهرف علهم اسهتراتيجيات التعامه

مهح المواقههف ال ههاغلة التهط يواجهههها األفهراد فهط حيههاتهم ،وصههنف ههذأ ا سههتراتيجيات إلههم مجمههوعتي ،

حيه

أ المجموعهة األولهم وههط ا سهتراتيجيات اإلقداميهة والتههط ترهير إلهم األسهاليب التهط يوب هها ال ههرد

فههط اقتحههام الموقههف ال ههاغل وتجههاوز آثههارأ السههلبية م ه نهها عههدة أسههاليب (التحلي ه المنلقههط ،إعههادة

التقيه ههيم اإليجه ههابط ،البح ه ه

ع ه ه المسه ههاعدة ،ح ه ه المر ه ه ات) ،فه ههط حه ههي أ المجموعه ههة الثاني ه هة وهه ههط

ا ستراتيجيات اإلحجامية والتط ترير إلم األساليب التط يوب ها ال رد فط تجنهب ال هغل واإلحجهام عه
الت يههر فيههه متمثلههة فههط (ا حجههام المعرفههط ،التقبه وا ستسههام ،البحه
(.)Moss,1988

عه اإلثابههة ،التن ههيس ا ن عههالط)

إننهها ننلههه بههدان عقولنهها نوعيههة الحيههاة التههط نرغههب أ نعههيي دانه أسهوارها ،فههإذا هها الت يههر
تلقهها ط ،أل أي ر ههط بدايتههه ت ههو دانهه ال ههن س

إيجابيهها فسههوف تتح ههو حياتنهها إل ههم اإليجابيههة بره ه

الذاتيههة مه أبسههل إنجههاز إلههم أعبههم اإلنجههازات .صههحيح أ الرههنص لههيس بوسههعه الههتح م فههط البههروف

واألحوا النارجية ،ل نه بوسعه التح م فط ن سهه وفهط عالمهه الهدانلط حيه
يتللههب األمههر مجهههودا بيه ار إلحههدا

هههذا التغييههر ،وبنهها عليههه سههيحد

يبهدأ فيهه أي و ه رهط و

التغيههر فههط التصهرفات واألفعهها

وا ستجابات المنتل ة لل رد والتط تقودأ إلم السعادة والنجال.
إ م أحد منرجات اإلررهاد والتوجيهه الن سهط العمه علهم بنها رنصهية إيجابيهة وفعالهة للرفهح

مه ه مس ههتو األدا المعرف ههط وا جتم ههاعط وا ن ع ههالط لألفه هراد ،ورف ههح هها ة الت ههدريب والتعل ههيم والتنره ه ة

ا بداعية والت اع ا جتماعط ال عا  ،حي

م رأ ت وي هذأ الرنصية أ يحهو مصهادر ال هعف

فط المجتمعات إلم مصادر للقهوة وال عاليهة يسهتليح مه نالهها األفهراد بنها م هانتهم و هما أمهنهم به

وحماية العالم له م التحديات التط يواجهها( .السيد .)5 2009
5

والج ههدير بال ههذ ر أ م ه ههوم ا يجابي ههة ق ههد ب ههدأ ا هتم ههام ب ههه ف ههط الد ارس ههات الت ههط ته ههتم باألل هها
والمهراهقي المعر هي للنلهر فههط أسهرهم أو البي هة المحيلههة بههم ،والعمه علههم التصهدي لتله األنلههار

ومساعدتهم علم النمو ا يجابط ،وبلت الدراسات واألبحا

مقصورة علم ههذأ ال هة إلهم أ بهدأ يبههر

علم الن س اإليجابط والذي اهتم بدراسة وتنمية القو الرنصية والقدرات والسهمات اإليجابيهة وذله علهم

مد سنوات العمر ول

األفراد( .عثمان .)374 2009

و ره أ ا نسهها هههو م ه يمتله أ ثههر السههمات الن سههية وا جتماعيههة أهميههة فههط تره ي نمههل

ناص م الرنصية القوية التهط

تن هح للبهروف و تستسهلم لل ره وههذا مها يم ه أ يللهه عليهها

اإليجابية وهط م و إنسانط متعهدد األبعهاد وا ههذأ األبعهاد فهط ت اعلهها وترابلهها تمثه منبومهة ن سهية
ت

ط إلم إيجابية ا نسا  ،واذا ما تحدثنا ع أبعهاد الرنصهية ا يجابيهة برهقيها الن سهط وا جتمهاعط،

يت ح لنا م نا هذأ الدراسة أ أهم م ونات اإليجابيهة فهط بعهدها الن سهط تنهدرج فهط ه مه تقهدير
الهذات وا ته از ا ن عهالط والتو يديهة ،هذل فهط البعههد ا جتمهاعط مه نها

واإليثار( .عيد .)139:138 2002

ه مه التعهاو والتعههالف

وقههد بههدأت الد ارسههات فههط مجهها ال ههغول الحياتيههة نهها السههنوات القليلههة الما ههية فههط التر يههز
علم الجوانب ا يجابية فط الرنصية ،والتط تتمث فط تغييهر ال هرد لوجهتهه الذهنيهة لمواجههة مسهتلزمات
جديدة ت ر ها المر ات المتغيرة ،مما يتللب قدرة علم إعادة بنا المر ات وحلهها ومه ثهم ا ن تهال

علهم الحيهاة والهوعط الرهام بهالتغيرات المحيلهة بهال رد مثه دراسـة اامبـل ورخـرون ( Campbell,et

 ،)al,2006بينمها ترهير د ارسهة أنتـوني ورخـرون ( )Anthony,et al,2006إلهم دور اإليجابيهة فهط
تلليههف التههوتر والت اعه ا يجههابط فههط مواجهههة
لههد الرههباب ونصوصهها النهريجي فههط مواجهههة

ههغولات الحيههاة .حيه

يم ه إغ هها دور ا يجابيههة

ههغول الحيههاة والتههط قههد تنتلههف عنههد الرههباب العههاملي

عنها لد اللذي لم يحبوا بوبي ة.)Coulson,2006( .

إ مو ههوع ا يجابيههة فههط غايههة األهميههة فههط ب ه مهها نعيرههه م ه تحههديات فههط هههذأ األيههام م ه

صراعات وغلو ا سعار والعنوسة والبلالة وانترار الجريمهة .ه ههذأ التحهديات جعلهت العديهد مه أفهراد

المجتمهح أ ثههر ترههادما وفقههدانا لألمه فههط الحيههاة ،والوسهيلة األمثه لمواجهههة هههذأ التحههديات هههط به

رول

الت ههاد واألمه فههط ن ههوس أفهراد المجتمههح بههأ ن ههو إيجههابيي اتجههاأ ا نهري واتجههاأ المواقههف واألحههدا

بلريقههة ايجابيههة وواعههدأ ،وتوقههح نتهها ج مسههتقبلية جيههدة ون ههو أ ثههر مههيا لاعتقههاد بههأ األمههور الليبههة

ستحد .

إ اإليجابيه ههة تمث ه ه قيمه ههة اجتماعيه ههة مهمه ههة له ههد معبه ههم النه ههاس ،إذ ي
المت ا لي

وحيوية.

ه ههلو صه ههحبة األف ه هراد

ونهم تواقي لسماع األنبار السهارة والتهط بهدورها تعتبهر مح ه از لبيعيها لمواصهلة الحيهاة بنرهال
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وبنا علم ما سبه فإ اإليجابيهة ت يهد القهدرة علهم المواجههة والتحهدي وا نحنها للمتغيهرات دو
ان سار ،مما يجع ا نسا فط حالة م تجاوز ا حبالات والتحديات م نا صههر ه اإلم انهات

المعرفي ههة والجس ههمية والن س ههية ل ههتع س ب ههذل ت وين هها قوي هها مرتبل هها بأس ههاليب المواجه ههة الازم ههة لمجابه ههة

التغيرات وبروف الحياة المتقلبة بنوع م اإلصرار والعزيمة القوية.

ولمهها ان ههت مرحلههة الر ههباب هههط مرحل ههة العمهه والبن هها ومواجهههة الص ههعاب والعقبههات المحتمل ههة

الحهدو ومها تنلهوي عليهه مه تغيهرات سهوا أ انهت ماديهة او معنويههة ،ها ل ازمها علهم الرهاب أ ي ههو

لديههه القههدرة وال ايههة الازمههة لمواجهههة متغيهرات المرحلههة والتعامه معههها م ه جوانبههها ال ليههة ،وذله يعنههط
تجنيههد متغي هرات البي ههة لصههالح ال ههرد بلريقههة أ ثههر مرونههة وايجابيههة وت يي ههها بمهها ينههدم الصههالح ال ههردي

وا جتماعط،

تل البروف سوا

انهت إيجابيهة أو سهلبية ،فإنهها سهوف تتهأثر بدافعيهة الرهباب للعمه

واإلنجاز وموا بة النمو المتسارع لمتللبات المرحلة الراهنة والمستقبلية
واذا نا بصدد الحدي

ع الرهباب فهنح اي ها بصهدد الحهدي

عه مرحلهة مهمهة وههط مرحلهة

مها بعههد التنههرج ،والتههط تعتبههر مه الم ارحه الم صههلية فههط حيههاة ال ههرد التههط تحههدد ره

حياتههه المسههتقبلية،

ول ط يجتاز النريج هذأ المرحلة بنجال فيتوجب عليهه بهذ الجههد والمثهابرة وتحمه أعبها المرحلهة ،وههو
مها يعنهط مواجههة

هغول الحيهاة اليوميهة ،بمها فيهها مه واقهح سياسهط واقتصهادي واجتمهاعط ،ف ها عه

الت ير الدا م والنوف م المستقب  ،ه ذله يتللهب قهد ار مه اإليجابيهة لهد الرهباب تم نهه مه عبهور
هذأ المرحلة بسام.

وممهها زاد اهتمههام الباحثههة بمو ههوع البح ه

هههو الحالههة ال ههاغلة والمري هرة التههط يعيرههها الرههباب

ال لسلينط فط قلاع غزة فط ب البروف ا جتماعية وا قتصادية والسياسية واألمنية المترديهة ،ناهيه

ع ه حالههة ا نقسههام الههدانلط التههط تعيرههها القيههادة السياسههية ال لس هلينية والتههط أثههرت بههدورها علههم الحالههة

الن سههية وا جتماعيههة وا قتصههادية ل افههة ر ه ار ح المجتمههح ونصوصهها الرههباب ،ومهها يم ه أ تتههأثر بههه
رنصيته ومد تحمله لنتا ج الواقح القاسط ،هذل ممها زاد اهتمهام الباحثهة بمو هوع الد ارسهة ههو حداثهة

الم هوم الذي يناقره البح

الحالط (اإليجابية) ،والتط بدورها رجعت الباحثة علم محاولهة الوقهوف عنهد

المنللقات النبريهة ومعرفهة ماهيهة الم هاهيم ود

تهها الن سهية وا جتماعيهة ،ومها يم ه أ تسههم بهه ههذأ

الد ارس ههة مه ه نت هها ج فيم هها بع ههد لاس ههت ادة منه هها ف ههط و ههح به هرامج ارر ههادية ي ههو اله ههدف منه هها ا رتق هها

بإم اني ههات الر ههباب وقههدراتهم ،وتنمي ههة مهههاراتهم ف ههط اتن ههاذ القههرار والتص ههدي ل ههغولات الحي ههاة ب عالي ههة
واقتدار.
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مشاسة الدراسة:
نبعت مر لة الدراسة لد الباحثة ج ار ماحبتها ومعايرتها همهوم النهريجي التهط ههط أحهدهم

والهذي تحولهوا إلههم جهيي مه البلالههة فهط قلههاع غهزة الهذي يعههانط مه ويهات الحصههار واغهاه المعههابر

وتبعههات ا نقسههام السياسههط البغههي

 ،فجي ه الرههباب هههو جي ه العم ه واإلنتههاج ،ألنههه جي ه القههوة واللاقههة

والمهههارة والنبهرة ،وأ تعلي ه تله اللاقههة الجسههدية بسههبب ال ه ار  ،يههددي إلههم أ ترتههد عليههه تله اللاقههة

لتهدمههه ن س ههيا وتسه هبب الس ههلبية وع ههدم التواف ههه ،ممه ها يههددي إل ههم اع ههتا فه هط الص ههحة الن س ههية ،م هها أ

ههغول الحيههاة وأسههبابها وأنواعههها وامههتا أسههاليب مواجهتههها ي ههو م تههال األمهها للرههباب

التعههرف إلههم

وبمثاب ههة ن ههل المناع ههة والوقاي ههة مه ه ا

ههلرابات الن س ههية وغيره هها م هها وأ التع ههرف إله هم اس ههتراتيجيات

المواجهة ونصا ص ا يجابية هام جدا فط مواجهه
وفط

غول الحياة وتجنبها.

هو مها سهبه ذ هرأ يتجلهم ا هتمهام بمو هوع ههذأ الد ارسهة وأههدافها المهتمهة بتقهديم إلهار

نبههري حهو اإليجابيهة ،ومعرفههة لبيعههة تهوافر ههذا الههنمل فههط اسههلوب الحيههاة لههد النهريجي الرههباب فههط
و بع

المتغيرات ،ف ا ع تقديم إلار نبري لل غول وأساليب مواجهتها ال عالة.

وبصورة أاثر دقة تحددت مشاسة الدراسة الحالية في محاولة اإلجابة عسى السؤال الرئيسي التالي:
 ما العالقة بين ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها وبين اإليجابية لدى الخريجين الشـباب العـامسين
والعاطسين عن العمل في قطاع غزة؟
يتفرع من السؤال الرئيسي األسئسة الفرعية التالية:
ههغول الحيههاة واإليجابيههة لههدي الن هريجي الرههباب

 .1ه ه توجههد عاقههة ذات د لههة إحصهها ية بههي
العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزة؟

 .2ه توجهد عاقهة ذات د لهة إحصها ية بهي أسهاليب مواجههة ال هغول واإليجابيهة لهد النهريجي
الرباب العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزة؟

 .3ه توجد فروه دالة إحصا يا بي النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم فهط
الحياة؟

هغول

 .4ه توجد فروه دالة إحصا يا بي النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العمه فهط أسهاليب
مواجهة ال غول؟

 .5هه ه توج ههد ف ههروه دال ههة إحص هها يا ب ههي النه هريجي الر ههباب الع ههاملي والع ههاللي عه ه العمه ه ف ههط
ا يجابية؟

 .6هه ه يوج ههد ت ههأثير دا إحص هها يا للت اعه ه ب ههي

ههغول الحي ههاة (مرت ههح-م ههنن

(عام -عال ) علم ا يجابية لد النريجي الرباب؟
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) وحال ههة العمه ه

ههغول الحيههاة (مرت ههح-مههنن

 .7هه يوجههد تههأثير دا إحصهها يا للت اعه بههي
انثم) علم ا يجابية لد النريجي الرباب؟

 .8ه ه ه يوجه ههد ته ههأثير دا إحصه هها يا للت اع ه ه به ههي
ا قتصادي (مرت ح ،متوسل ،منن

) والجههنس (ذ ههر-

ه ههغول الحيه ههاة (مرت ه ههح-مه ههنن

) علم ا يجابية لد النريجي الرباب؟

) والمسه ههتو

 .9هه يوجههد تههأثير دا إحصها يا للت اعه بههي أسههاليب مواجهههة ال هغول (مرت ههح-مههنن
العم (عام -عال ) علم ا يجابية لد النريجي الرباب؟

 .10ه يوجد تأثير دا إحصا يا للت اع بي أساليب مواجهة ال هغول (مرت هح-مهنن
(ذ ر-انثم) علم ا يجابية لد النريجي الرباب؟

) وحالههة
) والجهنس

 .11ه ه ه يوجه ههد ته ههأثير دا إحص ه ها يا للت اع ه ه به ههي أسه ههاليب مواجهه ههة ال ه ههغول (مرت ه ههح-مه ههنن
والمستو ا قتصادي (مرت ح ،متوسل ،منن

)

) علم ا يجابية لد النريجي الرباب؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية للتعرف إلى ما يسي

 .1العاقة بي

غول الحياة واإليجابية لد النريجي الرباب العاملي والعهاللي عه العمه فهط

قلاع غزة.

 .2العاقههة بههي أسههاليب مواجهههة ال ههغول واإليجابيههة لههد النهريجي الرههباب العههاملي والعههاللي
ع العم فط قلاع غزة.

 .3التحقههه م ه وجههود فههروه بههي الن هريجي الرههباب العههاملي والعههاللي ع ه العم ه فههط
الحياة.

ههغول

 .4التحقههه م ه وجههود فههروه بههي الن هريجي الرههباب العههاملي والعههاللي ع ه العم ه فههط أسههاليب
مواجهة ال غول.

 .5التحقه م وجود فروه بي النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم فط اإليجابية.
 .6ال هههروه ب ههي

هههغول الحيه ههاة وأسهههاليب مواجههههة ال هههغول وا يجابيهههة لهههد النه هريجي الره ههباب

العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزة فط
حالة العم  ،المستو ا قتصادي).
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هو بعه

المتغيهرات الديموغرافيهة (الجهنس،

أهمية الدراسة:
تتجلم أهمية الدراسة الحالية فط عدة جوانب نبرية وأنر عملية االتالي:
أوالً :األهمية النظرية:

 .1تعتبهر هههذأ الد ارسههة مه بها ورة الد ارسههات – فههط البي ههة العربيهة علههم وجههه التحديههد – التههط
ربلهت اإليجابيههة فههط عاقتههها باألسههاليب المسهتندمة مه قبه األفهراد لمواجهههة ال ههغول،

حي

لم تعثر الباحثة علم دراسة ربيهة قامت بدراسة

غول الحيهاة وأسهاليب مواجهتهها

فط عاقتها باإليجابية  ،والتط تأم الباحثة أ ت يف حقا ه ومعلومات جديهدة عه ههذأ
المتغيرات.
 .2مه ه المتوق ههح أ تس هههم نت هها ج الد ارس ههة ف ههط تق ههديم فه ههم نب ههري للبيع ههة العاق ههة ب ههي الرنص ههية
اإليجابيههة و ههغول الحيههاة وأسههاليب مواجهههة الحيههاة ال ههاغلة لههد
العاملي والعاللي ع العم .

هها م ه الن هريجي الرههباب

 .3تبه ههر أهمي ههة الد ارس ههة الحالي ههة رتباله هها بالمرحل ههة العمري ههة الت ههط تج ههري عليه هها الد ارس ههة والت ههط
يتعر

نالها الرباب للعديد م ال غول ا قتصادية واألسرية والن سية وا جتماعية.

 .4ت م أهمية الدراسة الحالية فط تسليلها ال و علم مر لة تحولت مح مرور الوقت الهم أزمهة
وه ههط البلال ههة ،والت ههط ت ههدثر بره ه

س ههلبط عل ههم المجتم ههح ال لس ههلينط ،وناص ههة الر ههباب وتن ههاو

الدراسة ل ة مهمة وهط نريجط الجامعات.

 .5تعتبههر هههذأ الد ارسههة إ ههافة للت ه ار النبههري الههذي قههد يثيههر ال ثيههر م ه التسههاد ت لههد البههاحثي
لمواصلة البح

فط هذا المجا .

 .6تتنههاو الد ارسههة الحاليههة مو ههوعا مهمهها فههط حيههاة اإلنسهها فههط تعاملههه مههح المحههيل البي ههط الههذي
يعيي فيه ،أ وهو اإليجابية ،حي

ت م أهمية هذا المو وع فط

ب ي ية مواجهة ال غول واألزمات المنتل ة التط يتعر

رورة معرفهة ال هرد وتعلمهه

لها ب اعليهة عاليهة دونمها ا تتهر تله

ال ههغول واألزمههات آثهها ار سههلبية علههم حيههاة ال ههرد ،وهههو مهها سههعت بع ه

الد ارسههات السههابقة الههم

تحقيقه والتأ يد عليه.
ثانياً :األهمية التطبيقية:
.1

إعههداد مقيههاس لييجابيههة مناسههب للبي ههة ال لسههلينية عمومهها وقلههاع غهزة علههم وجههه النصههوص،

يم

ا ست ادة منه فط الدراسات الاحقة.
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 .2اسههتثمار التعههرف إلهم لبيعههة العاقههة بههي الرنصههية اإليجابيههة وأسههاليب مواجهههة

ههغول الحيههاة

ف ههط تص ههميم به هرامج تنموي ههة ون س ههية يم ه ه أ تس هههم ف ههط توجي ههه وارر ههاد الر ههباب نح ههو أس ههاليب
التصدي التط تتوافه مح قدراتهم الرنصية ومح بي تهم ا جتماعية.

 .3يم

ا ست ادة م نتا ج الدراسة فط التنليل وو ح البرامج لعمليات اإلرراد والعاج الن سهط

للرههباب الههذي

يب ههدو إد ار هها إيجابيهها ل ههغول الحيههاة والههذي يواجه ههو ال ههغول مه ه ن هها

استراتيجيات سلبية.

 .4سههتنلص هههدأ الد ارسههة الههم توصههيات هامههة سههتقدم الههم صههانعط الق هرار ولههو ازرة التربيههة والتعلههيم
وردسا الجامعات ال لسلينية للمساعدة فط تنمية الجوانب اإليجابية لد النريجي .

مصطسحات الدراسة:
أو ًال :ضغوط الحياة:

تتبنم الباحثة تعريف صال الدي أبهو ناهيهة لل هغول والهذي عرفهها بأنهها عبهارة عه األحهدا

والمواقف السلبية التط يتعر
فتحد

لها ال رد فط حياته اليومية ،وتثير لديه الرهعور بهالقله والتهوتر واإلحبهال،

نلا فط استجابته العادية ،وتبهر فط صور منتل ة م سو التوافه (ابو ناهية .)4 2016

ويتحههدد التعريههف اإلج ار ههط ل ههغول الحيههاة فههط هههذأ الد ارسههة بالدرجههة التههط يحص ه عليههها أف هراد

العينهة مه نهها اجابههاتهم علههم مقيهاس

الدي أبو ناهية).

ههغول الحيههاة المسههتندم فههط ههذأ الد ارسههة ،مه (إعههداد صههال

ثانيا :أساليب مواجهة الضغوط:
يعرفها موس وري ر علم أنها أساليب رعورية عاقلة يستندمها ال رد فط التعام اإليجابط مح

مصدر القله وهط بذل تنتلف ع األساليب الدفاعية التط تتجه للتن يف م مراعر القله دو

مصدرأ( .موس .)1988

وتعرفهـا الباحثـة إجرائيـا بأنهها مجموعهة الوسهها
ال هرد إذا مها واجههه مواقهف

المعرفيهة والسهلو ية وا ن عاليهة التهط يلجهأ إليههها

هاغلة ،سهوا أ انهت إيجابيهة أو سهلبية (إقداميهه ه إحجاميهه) بههدف ن ه

التوتر وتجنب مصادر ال غول للوصو إلم التوافه الن سط.
ثالثا :اإليجابية:
تعرفها الباحثة اج ار يا علم انها ناصية م نصها ص الرنصهية لهد ال هرد والتهط مه رهأنها
ح

ما يواجه مه مره ات ومواقهف بصهورة مت ا لهة إيجابيهة ناجحهة ،سهوا باألبعهاد الن سهية المتمثلهة

فط هذأ الدراسة به (تقدير الذات ه ا ت از ا ن عالط ه التو يدية) واألبعهاد ا جتماعيهة المتمثلهة (التعهالف ه
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اإليثار ه التعاو ) وتقاس إج ار يا بالدرجة التط يحص عليها المستجيب عند إجابته علهم فقهرات المقيهاس
المعد ألغ ار

الد ارسة الحالية( .اعداد الباحثة).

رابعا :الخريجين الشباب:
هم الذي يحملو مده علمط دبلوم متوسل فأعلم و تزيد أعمارهم ع  29عاما ،وقد بلغهت

نسههبتهم ( %12.7مسههح الرههباب ،)2015 ،فههط حههي أ نسههبة الرههباب ( )29-15سههنة فههط فلس ههلي

 %30مه إجمههالط السه ا  ،علمهها بهها تقهديرات عههدد السه ا فههط فلسههلي منتصهف العههام  2016ترههير

إلم أ إجمالط عدد الس ا بلغ نحو  4.82مليو (اإلحصاء الفسسطيني )2016
خامسا :العامسين:

هههم الههذي يبارههرو وبي ههة املههة تله الوبي ههة التههط يبارههر ال ههرد فيههها العمه  35سههاعة فههأ ثر

نا أسبوع اعتيادي ،إ أ بع

المه ي و عدد ساعات العم فيها أق مه  35سهاعة ،فهط ههذأ

الحالة يعتبر عدد ساعات المهنة ا عتيادية هو المعيار ل و الوبي هة املهة .فيمها تعتبهر الوبههي ة التههط

يبارههر ال ههرد فيههها العمه ه أقهه مه ه  35س ههاعة نهها أس ههبوع اعتيههادي ،عم هها جز يهها ،إ إذا هها ع ههدد
سههاعات العمه ا عتههيادية أقهه مه ذله  ،وفههط هههذأ الحالههة ت ههو الوبي ههة جز يههة إذا هها عههدد سههاعات

عم ال رد أق م عدد الساعات الذي يبارر العاملو فيها العم فط هذأ المهنة عهادة( .مسـ القـوى

العامسة .)31 2015

سادسا :العاطسين عن العمل:
هو ذل ال رد الذي ي و فوه س معينة با عمه وههو قهادر علهم العمه و ارغهب فيهه ويبحه

عنههد مسههتو أجههر سهها د ل نههه

عنهه

يجههدأ ،وتههرم ه ههذأ ال ه ه ة جميههح األف هراد الههذي ينتمههو لسه العم ه ولههم

يعملوا أبدا نا فترة اإلسناد فط أي نوع م األعما  ،و انهوا نها ههذأ ال تهرة مسهتعدي للعمه وقهاموا
بالبحه

عنههه بإحههد اللههره مثه ملالعههة الصههحف ،التسههجي فههط م اتههب ا سههتندام ،سهدا األصههدقا

واألقارب أو غير ذل م اللره .وتهم احتهساب عدد العاللي ع العم فهط التعريهف الموسهح بإ هافة
األفراد نارج القو العاملة بسبب اليأس مه البحه

ومعايير منبمة العم الدولية (زاي .)1997

عه عمه الهم العهاللي عه العمه حسهب مقهاييس

محددات الدراسة:
تتحدد نتائج هذه الدراسة في ضوء ما يسي:
 .1زمه الد ارسههة أجريههت هههذأ الد ارسههة نهها ال صه الد ارسههط الثههانط م ه العههام الجههامعط -2017
.2018

 .2م ا الدراسة تتحدد هذأ الدراسة بالم ا الذي أجريت فيه وهو جميح محافبات غزة.
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 .3عينة الدراسة

ما تتحدد هذأ الدراسة بإج ار ها علهم عينهة الد ارسهة وههم النهريجي الرهباب(-22

 )29العاملي والعاللي ع العم .

 .4مو وع الد ارسهة تتحهدد الد ارسهة الحاليهة بمو هوعها الهذي يههتم بد ارسهة
مواجهتها وعاقتها باإليجابية.

هغول الحيهاة وأسهاليب

 .5أداة الدراسة ما تتحدد الدراسة ذل باألدوات المستندمة ،واألساليب اإلحصا ية.
ومن هـذا المنطسـف فـصن صـالحية الدراسـة الحاليـة كواماانيـة تعمـيم نتائجهـا يـرتبط بالمحـددات
السابقة؛ وبهذا فصن استخدام نتائج الدراسة خارج حدودها يجب أن ياون حذ ارً.
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الفصـل الثانـي
اإلطار النظري واملفاهيم

 المبحث األول :ضغوط الحياة.
 المبحث الثاني :أساليب مواجهة الضغوط.
 المبحث الثالث :اإليجابية.

املبحث األول
(ضغـــوط احليـــــاة)



تمهيد.



أوال :تعريف الضغوط.



ثانيا :الضغوط أنواعها ومصادرها ونماذجها.



ثالثا :االتجاهات النظرية في تفسير الضغوط.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري
المبحث األول :ضغوط الحياة
تمهيد:
أصه ههبح عالمنه هها اليه ههوم يعه ههانط م ه ه وبه هها

بيه ههر يسه ههمم

ه ههغول الحيه ههاة ،حي ه ه

السهي ولوجية أ أ ثههر مه ثلثههط المتهرددي علههم األلبهها يعههانو مه أمه ار

ته ههر الد ارسه ههات

لههها عاقههة بههالتوتر الناره

ع ه هههذأ ال ههغول ،لههذا ازداد اهتمههام علمهها الههن س فههط السههنوات األني هرة بد ارسههة ال ههغول لمهها لههها م ه

انع اسههات علههم صههحة ال ههرد علههم المسههتو ال ههردي والجمههاعط ،فال ههغول أصههبحت سههمة م ه سههمات
الحياة المعاصرة تساير تغيرات المجتمعات اإلنسانية وتحو تها بأبعادها المنتل ة.

إ ال ههغول مسه ه ولة عه ه ت لي ههف اقتص ههاد ال ههدو ت ههاليف باهبه هه ناص ههة ف ههط مج هها ص ههحة

ا نسهها  ،حي ه

وجههد أ  %80م ه األم ه ار

التههط يعههانط منههها النههاس وتعتبههر

ههمنيا السههبب و ار وفههاة

الن سهية وغيرهها تحهد

بسهبب ال هغول( .عبـد

المايهي مه البرههر علهم نلههاه العهالم ه يههوم ،وذله مه نها المره ات الصههحية المنتل هة المتمثلههة
فط النوبهات القلبيهة والقرحهة والقولهو العصهبط واألمه ار

الرحمن ) 91,2008

وترير ل وباسا ل إلم أ ال غول إحد البواهر اللبيعية المرتبلة بحياة ا نسها  ،حيه

م الصعب أ يعيي اإلنسا دو أ يتعر
أم ههر حتم ههط

م ههر من ههه ،حيه ه

واإلحبالههات ،وبههذل

إنهه

ل غول الحيهاة ،وتسهتلرد بهالقو إ تعر هنا لل هغول

أ واق ههح الحي ههاة مح ههوف بالمن ههالر والص ههعوبات والب ههروف المتقلب ههة

يم ننهها الهههروب منههها أو تجنبههها ،فهههط إحههد متغيهرات النمههو الرنصههط فههط أي

مرحلة م مراح النمو المنتل ة (.)Kobasa,1982,707

واذا تعله األمهر بهالمجتمح ال لسهلينط علهم وجهه العمهوم ،والرهباب النهريج فهط قلهاع غهزة علهم

وجه النصوص ،فإ األمر ج نلير ،إذا علمنها أ الرهباب فهط قلهاع غهزة يعهيي منهذ سهنوات ليسهت

قليلة فط ب حالة م ا نقسام السياسط وت ييه سهب العهيي وا سهتقرار بالحصهار البهالم علهم قلهاع
غ هزة علههم مههدار مهها يزيههد علههم العرههر سههنوات ،ومهها يترتههب علههم ذل ه م ه معانههاة مسههتمرة تههنع س علههم

الحالة المعيرية ،الن سية وا جتماعية وا قتصادية والصهحية  ،وعهدم قهدرة الرهباب علهم الت يهف والعجهز

عه أدا مهامهه اليوميهة والرهعور باإلنهها الجسههمط والن سهط والتههط ههط محصهلة مجموعههة مت ار مهة مه

ال غول واألعبا المستمرة.
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أوالً :أهم التعريفات التي وردت في األدب التربوي لسضغوط:
ارته مصللح ال غل  Stressم ال لمة ال رنسية  distressوالتط تعنهط ا نتنهاه والرهعور

بال ههيه أو البلههم ،وقههد تحولههت فههط ا نجليزيههة إلههم  distressإرههارة إلههم الرههط غيههر المحبههب أو غيههر

المرغوب ،وقهد اسهتندمت لمهة  Stressللتعبيهر عه معانهاة و هيه وا هلهاد ،وههط حالهة يعهانط فيهها

ال رد م اإلحساس ببلم ما (عبد المعطي )2006
غله

بحي

وقد بي إبراهيم أنيس وآنرو ( )1985أ ل لمة ل
غلا أي غمزأ إلم رط

حا ل او نحوأ ،ويقا

يتنلم ع الت اصي  .وم تصري ات ال لمة

وي يه

غلل عدة معا فط اللغهة العربيهة .فيقها

غل ال ام إذا بالغ فهط انتصهارأ وايجهازأ

اغلة م اغلة أي حهي يهزاحم أحهدهما اآلنهر

منهما علم اللرف اآلنر ،وم المعها التهط تهد عليهها لمهة"

عاقهة بالق هايا الماديهة وتعنهم الزحمهة والرهدة والمجاحهدة بهي الهدا
اغلة أي آلة

فيقا

اغلة التط ي غل بها القله وغيهرأ ،ويقها

م أثر علم جدار األوعية .أما الد لة اللغوية ل لمة"

والقهر وا

هغل "وتصهري اتها مها لهه

والمهدي  ،أو فهط ق هايا اللهب،
هغل الهدم وههو مها يحدثهه الهدم

غل "فط المجا اإلنسهانط فههط تعنهم ال هيه

لرار( .يوسف )11:2007

وفى السياف السفظي لسمصطس يمان التفريف بين ثالثة معاني:
 .1الضـواغط ":"Stressorsوترهير إلهم تله القهو والمهدثرات التهط توجهد فهط المجها البي هط –
ال يزيقط – ا جتماعط – الن سط ،والتط ي و لها القدرة علم إنرا حالة

 .2أمهها الضــغوطStress :ل فتعبههر عه الحههاد
ال رد قد وقح تحت لا لة

ذاتههه ،أي وقههوع ال ههغل ب اعليههة ال هواغل أي أ

غل ما.

 .3أما االنضغاطStrain :ل فيرير إلم حالة ا ن غال التهط يعانيهها ويه
ع ذاتها فط الرعور باإلعيا واإلنها ويعبر عنها ال رد فط ر

 ...الخ (الرشيدي .)27 1999
ويههر الههبع

منهها ال هرد والتهط تعبهر

نوف وقلهه وا ت هاب وتهوتر

حهها لهههذأ المع ههلة أ نحههاو تحههري الدقههة فههط اسههتندام المصههللحات ،فمههثا

يم ننا استندام ال واغل أو مثيرات المرقة عند التحد

نتحد

غل ما.

ع أسهباب ال هغول ،و لمهة ال هغول عنهدما

ع ا ستجابات لهذأ ال غول (.)Holmes,1994:39

ولقد وجهدت الباحثهة انتافها بهي البهاحثي فهط التعري هات لبهاهرة ال هغول ،وذله

ال هغول

بههاهرة معقههدة ومتدانلههة امـــا وجــدت الباحثــة ان التعريفـــات المتداولــة لسضــغوط ال تخـــرج عــن ثالثـــة
اتجاهات هي:
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 .1ا تجاأ الذي يتعام مح ال غول علهم أنهها ل مثيـ ارتل وعلهم ههذا ي هو ال هغل ههو أي حهد
يدر ه ال رد علم أنه يمث تهديهدا لهه ،ولههذا فههم ينبهرو لل هغل علهم أنهه متغيهر مسهتق  ،وأ
المثيه هرات ق ههد ت ههو دانلي ههة تنر ههأ مه ه دانه ه ال ههرد مثه ه الصه هراعات ،وق ههد تنر ههأ مه ه األح ههدا

النارجي ههة الموج ههودة فهههط البي ههة المحيل ههة بهههال رد مثه ه وف ههاة رهههنص عزي ههز والبلال ههة وال ه هوار
اللبيعية والحروب وم أبرز القا لي بهذا ا تجاأ هولمز وراهط (.)Holmes & Rahe

 .2ا تجاأ الذي يتعام مح ال غول علم انها لاستجاباتل ،أي أنها استجابة ألحدا

مهددة تهأتط

م البي ة ،ولهذا فهط تمث ردود ال ع التط تصدر ع ال هرد إ از الحهد  ،وبالتهالط يتنهاو ههذا

ا تجههاأ ال ههغل علههم أنههه متغيههر تههابح بمعنههم أ ال ههغول هههط اسههتجابة للحههد  ،ويمث ه هههذا
ا تجاأ هانز سيلط.

 .3ا تجاأ الت اعلط حي

ينبر علما هذا ا تجاأ إلم ال غل علم أنه تفاعـل ،أو عاقهة ناصهة

بهي الرهنص والبي هة ويمثه ههذا ا تجهاأ زاروس وفول مها ( .حسـين وحسـين - 2006:51

.)52
فهط

ههو العهر

السههابه لتعري ههات ال هغول فههط إلهار ا تجاهههات الثاثههة التهط سههبه عر ههها

تتبلور ردية الباحثة حو األسباب التط ت م حو تعدد اآل ار وا تجاهات فط تعريهف ال هغول ،حيه
تر الباحثة أ ثمة ت اما بي هذأ ا تجاهات إلبراز تعريف ال غول.
وفيما يسي عرض لبعض هذه التعريفات:

يعههرف ريتشــارد ال زاروس ) )Lazarus,1966:2فيههذ رل أ ال ههغول هههط عبههارة ع ه بههاهرة
إنسههانية وحيوانيههة نتيجههة للنب هرة الحههادة أو التعههر

لموقههف مههدلم ،وأثههر ذل ه النب هرة أو الموقههف السههلبط

علم السلو فيما بعدل.
ويرههير الخــولي ( )426:1976فههط الموسههوعة المنتص هرة لعلههم الههن س واللههب العقلههط إلههم أ
ال غول هط عبارة ع الجهد الذي يددي إلم ا جهاد وا ن عا  ،وتبهر هذأ ال غول عندما يتعهر

ال رد إلم صعوبات بي يهة مسهتمرة ماديهة ومعنويهة وجسهمية ون سهية ،يحهاو معهها ال هرد التغلهب علهم تله

الصعوبات بوسيلة او بأنر م وسا
ثي ار ما تر

الت يف مح البروف البي ية ليحت ب بحالة مه ا سهتقرار ،ول ه

تل الصعوبات إجهادا علم ال رد

يم

التغلب عليه إلعادة التوافه.

ويعههرف هـــانز ســـيسي ) (Selye,1976:10ال ههغول بأنههها اسههتجابة فسههيولوجية غيههر نوعيههة
صادرة ع ا نسا ل ط يت يهف مهح البهروف النارجيهة والدانليهة والتهط مه رهأنها أ تحهد

ألما.
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سهرو ار أو

ويرههير عبـــد الســـتار( )106:1998إلههم أ ال ههغل فههط أبسههل معانيههه يرههير إلههم إي تغييههر
دانلط أو نارجط م رأنه أ يددي إلم استجابة ان عالية حادة ومستمرة.
ههغول الحيههاة بأنههها لحالههة م ه ا ن عهها ت الن سههية

ويعههرف لـــورنس ((1990 lowrence

السلبية مثه الغ هب او القلهه أو ا حبهال أو قلهة التحمه او ا نزعهاج أو تثبهيل العهزم يعهانط منهها ال هرد
التط تهدد ال رد بجميح فعاليات الحياة (العجيسي .)5:2005

نتيجة لألحدا

وينقه ه عســـي ( )10:2000عه ه ال ههدلي الترنيص ههط وا حص هها ط لألمه ه ار
ال اربههح ( )DSM IVتعري هها لل ههغول علههم أنههها أي حرمهها يثقه
المزم أو فقدا المهنة أو الصراع الزواجط

مريحة المر

العقلي ههة اإلص ههدار

اهه ال ههرد نتيجههة لمههرورأ بنبهرة غيههر

وتعهرف شقير( )2001ال هغول بأنهها لمجموعهة مه المصهادر النارجيهة والدانليهة ال هاغلة
والتط يتعر

لها ال رد فهط حياتهه وينهتج عنهها

هعف قدرتهه علهم إحهدا

ا سهتجابة المناسهبة للموقهف،

وما يصهاحب ذله مه ا هلرابات ان عاليهة وفسهيولوجية تهدثر علهم جوانهب الرنصهية األنهر ( .زهـران

)101:2003

ويعرف زيمباردو Zimbardo

يقههوم بههها ال هها
ا حدا

الحههط نتيجههة ألحههدا

التط تبع

غول الحيهاة علهم انهها نمهل سهتجابات نوعيهة وغيهر نوعيهة

اتزنههه وتحههبل مه محاو تههه لمواجهتههها وترههتم تل ه
مثيهرة تعههوه ا

علم ا ستثارة علم عدد بير ومناف م العوام الدانلية والنارجية والتهط يللهه

عليها مجتمعة بال غول (البحراوي .)2003
ويعههرف هســسز Hassles

ههغولات الحيههاة بانههها ت اعه يههومط مههح البي ههة المحيلههة وعههادة مهها

ت ههو تل ه ال ههغول سههلبية ألنههها فههط لبيعتههها مسههتمرة ومتواصههلة .وهههذأ ال ههغول تههدثر علههم الصههحة
ومثا عليها المر ات بي ا ق ار (.) Greenberg,2008,9

لحههد

ويم ه ا سههتنتاج م ه نهها التعري ههات السههابقة لل ههغل علههم أنههه عبههارة ع ه إد ار غيههر فعهها

أو موقههف مهها (تجههاوز الحههد

لقههدرات ال ههرد) ممهها يههددي إلههم عههدم ت يههف ال ههرد (تههوتر ع ههوي –

ن سههط) ،أي أ ال ههغل هههو الحالههة التههط يههدر ها ال هها

الههذي يتعههر

ألحههدا

أو بههروف معينههة بأنههها

غيهر مريحهة أو مزعجهة أو علهم األقه تحتهاج إلههم نهوع مه الت يهف أو إعهادة الت يهف ،وا اسهتمرارها قههد

يدد إلم آثار سلبية المر

وا

لراب وسو التوافه.

ومههح ذله يم ه القههو بههأ هنهها عههاما مرههتر ا فههط تعري ههات العديههد مه المهتمههي والبههاحثي ،

فهو الحم الذي يقح علم اه ال ا

الحط  organismوما يتبعهه مه اسهتجابات مه جانبهه ليت يهف

او يتوافههه مههح التغييههر الههذي يواجهههه .وبمهها أ التغييههر هههو إحههد الحقهها ه الثابتههة فههط الحيههاة فإنههه يم ه
القو بأ التعر

لل غول بدورأ جز م المعايرة اليومية لل رد (عسار )25 :2003
19

وقد تبنت الباحثة تعريف ضـغوط الحيـاة امـا يوضـحال (صـالي الـدين أبـو ناهيـة )4:2016
بأنها عبارة ع األحدا

والمواقف السلبية التط يتعر

ب ههالقله والت ههوتر واإلحب ههال ،فتح ههد

لها ال رد فط حياته اليومية ،وتثيهر لديهه الرهعور

نل هها ف ههط اس ههتجابته العادي ههة ،وتبه ههر ف ههط ص ههور منتل ههة مه ه س ههو

التوافه ،ولع تبنط الباحثة لهذا التعريف يرجح لرموليته و رتباله بمقيهاس ال هغول المسهتندم فهط ههذأ
الدراسة ،وهو مقياس م اعداد أبو ناهية.
هههذا وتعههد ال ههغول الحياتيههة إحههد البهواهر المرتبلههة بلبيعههة الحيههاة اإلنسههانية ،التههط يتعههر

لههها ال ههرد فههط مواقههف وأحههدا

حياتيههة متباينههة ،وبناصههة فههط ب ه عصههر ال ههغول واألزمههات الن سههية،

والتط تتللب التوافه أو إعادة التوافه مح البي ة (جعيص والحديبي .)501:2014

وتههر الباحثههة أ ال ههغول بههاهرة عالميههة متعههددة المصههادر ،و ثيهرة الحههدو فههط حيههاة األفهراد،

وا التوتر الناجم ع ال هغل ي هو بسهبب ت اعه ال هرد مهح عوامه ومسهببات دانليهة أو نارجيهة تهددي

الم عدم ت ي ه ،لذا فإ ال رد يجب ا يتعلم يف يواجها و يف يعيي معها.

وهناك ثالث ماونات رئيسية لسضغوط تجتمع معا لتشايل الخبرة الضاغطة وهي:
 الماون األول :الضاغط  :Stressorهو عبارة ع حد

التهط تجهر

أو سلسلة م األحهدا

فط البي ة.

 الماون الثاني :التوتر  :Tensionوههو عبهارة عه التهأثيرات ال سهيولوجية لل هاغل علهم ال هرد
ويسمم عادة

غول.

 الماـون الثالــث :التقيــيم  :Appraisalوهههو عبهارة عه أح ههام حهو درجههة التهديهد التههط يمثلههها
ال اغل ).)Hansen and Sullivan,2003
ويد د علما الن س أ تزايد األحدا

أم نارجيهة ،قهد

فط حياة اإلنسا إيجابيهة انهت ،أم سهلبية ،دانليهة انهت

ي هو مرغوبها فيهها مه الناحيهة العمليهة فت رارهها يمثه

الجسهم والصهحة ،مها يهرتبل باإلصهابة بهأم ار

هغولا ن سهية وجههدا علهم

العصهر )القلهه وا ت هاب( وحتهم األمه ار

الجسهدية

القلهب ،والسه ر ،و هغل الهدم ذات صهلة بال هغول اليوميهة ،وال هغل الن سهط  .ويللهه علهم ال هغل

مصللح (المر

الن ط) فهو مر

فط تجاهله (عثمان .)13:2001

يم

أ يدثر علم ال رد للدرجة التط

يم

عندها ا سهتمرار

وتعتبهر ال هغول ذات لبيعهة نسهبية ،فهالمثير الواحهد ينبهر إليهه بصهور منتل هة مه رهنص

ألنر ،ونجد أ األرناص ينتل و فهط اسهتعدادهم الن سهط لمواجههة األحهدا  ،فنجهد أ رنصها يتهأثر
بحادثة أو موقف معي  ،واألنر

يتأثر والمثير واحد  .فالمثير الواحد قد يددي بالبع

20

إلم حالة م

ا ت اب ،أو القله أو المعاناة م أع ار
مح األحدا

ن سية أنر

بينما يبقم البع

اآلنر قادري علم الت يف

حتم لو تعر وا ل غولات عالية الردة (السهسي .) 2,2010

ويعههد ال ههغل عنص ه ار مجههددا لللاقههة اإلنسههانية وبدونههه تصههبح الحيههاة بههدو معنههم ،و تتواجههد

ال هغولات فهط م هها معهي فههط البي هة النارجيههة المحيلهة بنهها علهم الههرغم مه أنههها تنبهح مه هنها فهها
تتوقههف ال ههغولات علههم البههروف النارجيههة فحسههب ول نههها تتوقههف أي هها علههم قابليههة ال ههرد ليصههابة
وعلم ا ة النبام الدفاعط لديه ويم

لينسا والحيهوا وهنها بعه

القو أنهها تعتمهد فهط األسهاس علهم البنها الن سهط وال سهيولوجط

البهروف التهط تعتبهر إلهم حهد مها

أو السج أو ال وار اللبيعية (أبو نجيسة .)138: 2011

هغول عالميهة مثه المعهار الحربيهة

وتههر الباحثههة ا هنهها عههدة عوام ه تههتح م فههط مههد ت هأثر ال ههرد فههط ال ههغول مث ه الصههابة

والمناعة الن سية الط تحمهط ال هرد وتحصهنه مه ا

أساليب التنر ة الوالدية التط للالما تدنلت بر

هلرابات وتجعه قدرتهه علهم الت يهف أف ه  ،هذل

مبارر وغير مبارهر فهط بلهورة البنها ات الن سهية لل هرد،

بالمقابه هنهها عوامه رنصههية مثه عههدم الثقههة بالههذات وا نلوا يههة والعوامه البي يهة والثقافيههة مثه تههدنط

المستو التعليمط وا قتصادي وتدهور الو ح األمنط والسياسهط والتهط مه المم ه ا تجعه الرهنص

أ ثر عر ه لا لرابات وسو التوافه م غيرأ.

إ ال ه ههغول به ههاهرة معق ه ههدة وتعب ه ههر عه ه ه وقه هها ح متعه ههددة ،وذات م ه ههامي بيولوجي ه ههة ون سه ههية

واقتصادية واجتماعية تعلط لباهرة ال غول وحدتها وتماس ها وتميزها ع غيرها م البواهر.

ويماــن مــن خــالل التعريفــات الســابقة أن نحــدد بعــض الخصــائص الرئيســية لضــغوط الحيــاة امــا فــي
أنها:
 )1عملية إد ار ية فط المقام األو .

 )2محصلة للت اع بي ال رد والبي ة.
 )3عامة ومنتررة بي جميح األفراد.
 )4تحد

نتيجة للصعوبات والبروف المادية وا جتماعية.

 )5مرتبلة بال ة العمرية حيه
نتاف المسدوليات لد

ي هو منتره ار بصه ة بيهرة عنهد الرهباب وتقه لهد األ بهر سهنا تبعها
ا منهما.

 )6تدثر علم الجوانب الن سية والمعرفية لينسا .
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ثانيا :أنواع الضغوط:
يصنف  Kaganااجان الضغوط الى:

 .1الضــغوط المفاجئــة أو العنيفــة وترههم األحههدا

الم اج ههة وهههط

ههغول عني ههة وتحههد

فجههأة

وتههدثر علههم ثيههر م ه األرههناص فههط وقههت واحههد ،وتعتبههر ال هوار اللبيعيههة مث ه األعاصههير

والز ز وسقول اللا رات ،تدثر علم م ات م الرعوب وال غل الناتج عه تله األحهدا
غل عام.

 .2الضغوط الشخصية وترم أحدا

ههو

الحياة الر يسة مث وفاة رنص عزيز أو فقهد وبي هة وغيهر

ذل مما يهدد بالمر .

 .3الضــغوط البيئيــة واالجتماعيــة :وترههم

المرهها

التههط يصههادفها المههر فههط الحيههاة اليوميههة مثه

ا نتبهار والوقهوف فهط لهابور لويه فهط بنه أو ا زدحهام فهط المههرور وههذأ تنتلهف رهدتها مه

وقت آلنر وم رنص آلنر (حفني .)36:2006

ويشير (عااشة )1986:35-36 :إلى أربعة انواع من الضغوط هي االتالي:
 .1ضغوط حادة :وذل مث فقدا أحد الوالدي أو فقد العم أو فقد الما ال جا ط .الخ
 .2ضـغوط طويسـة األمـد :وذله عنهدما تتجمههح ال هغول وتته ار م علهم مهد األيهام مثه

الرنصههية

اللموحة التط تنقصها القدرة علم تحقيه رغباتها ،أو لم تعل ال رصة إلر ها قهدراتها ،أو عهدم
التوافه فط الزواج سوا م الناحية العال ية أو المزاجية ..الخ

 .3ضــغوط ذاتيــة :وهنهها ت ههو ال ههغول مههدثرة علههم فههرد معههي نبه ار لحاجتههه الناصههة مثه

النهزاع

المستمر بي ال رد وردسا ه أو زما ه فط العم  ،أو ما يعتبرأ إهانة لذاته او ل رامته.

 .4ضـــغوط جســـمية :مثه ه إص ههابة ال ههرد ب ههاألم ار

الر ههديدة الحمي ههات ،ارتج ههاج الم ههخ ،اإلص ههابة

بال يروسات ال بدية ،السرلا  ،فتل العوام الجسمية تهنقص مه قهدرة ال هرد علهم الت يهف ،ممها
قد يجعله ينهار تحت ولأة

غل بسيل يستليح مقاومته فط الحا ت العادية.

ولقد أرار يلط ( )1994 Killyإلم نوعي مه ال هغول همها ال هغول اإليجابيهة وال هغول
السلبية ،حي

إنه ا وما از ينبر لل غول علم أنها تمث حواد

ال غول نافعهة وم يهدة لل هرد برهرل أ ت هو معتدلهة حيه

سي ة ول

م المم ه أ ت هو

تعمه علهم تح يهز ال هرد للعمه واإلنتهاج مها

هو األمر بالنسبة للنجاحات التط يحققها ال ثير م األفراد فط مجا ت الحياة العديدة الد ارسهة والتجهارة
والريا ة وغيرها م المجا ت ،حي
لتحقيه أف

أ الرغبة فط تحقيه النجال يعتبر نوعا م ال هغول تهدفح ال هرد

النتا ج غير أ ههذأ ال هغول إذا مها تجهاوزت درجهة معينهة ت هو

(العبدلي .)46 :2012
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هغولا

هارأ وهدامهة

تصنيف مصادر الضغوط:
حبيههت مسههألة مصههادر ال ههغول أو مهها يللههه عليههه بعه

األفهراد مجهها از أسههباب ال ههغول ب ههم

بيههر مه ه ا هتمههام والد ارسههة .وأف ههت هههذأ الد ارسههات إلههم تصههني ات منتل ههة لمصههادر ال ههغول وفقهها

ألسس متباينة ،وم هذأ التصني ات
تحد

م جيردانو واي رلط ،ع أسباب ال غول أو مصادرها بصه ة عامهة ،حيه

هذه األسباب في ثالث فئات رئيسية هي:

صـنفت

 .1أســـباب نفســـية اجتماعيـــة :وتر ههز علههم أسههلوب الحيههاة ومهها يت ههمنه م ه عوام ه مث ه درجههة
الت يف ،والعب ال از د ،واإلحبال ،والحرما .

 .2أســباب البيئــة العضــوية (الحيويــة) :وتت ههم عوام ه مث ه ا ت ه از الع ههوي وعدمههه ،ودرجههة
ا نزعاج ،ولبيعة التغذية ،والح اررة ،والبرودة.

 .3أســباب شخصــية وتتمث ه فههط إد ار الههذات والقلههه ،و ههيه الوقههت ،والرههعور ب قههدا السههيلرة
علم األمور ،والغ ب ،والعدوانية (العبدلي .)42:2012

اما وتم تصنيف مصادر الضغوط االتالي:
 .1مــن حيــث مــا يترتــب عسيهـا إلههم

ههغول بنها ة (إيجابيههة) ،فههط مقابه

ههغول هدامههة (سههلبية).

وم أمثلة النوع األو الزواج والترقط فط العم  ،وم أمثلة النوع الثهانط المهر  ،اإلصهابة فهط

العم  ،وفاة رنص عزيز.

 .2مـن حيــث االســتمرار ،وتصههنف إلهم (مسههتمرة منغصهات الحيههاة اليوميهة ومتقلعههة المناسههبات
ا جتماعية والح ات واإلجازات ومنال ات القانو ).

 .3من حيث المنشأ ،وتصنف إلم ( غول دانلية (أي م دانه ال هرد مثه الحاجهات والمتغيهرات
ال سههيولوجية ،واللموحههات واألهههداف وغيرههها) فههط مقاب ه

ههغول نارجيههة (أي تههأتم م ه البي ههة

النارجي ه ههة ،وه ه ههط ثيه ه هرة ال و ه هها والب ه ههروف اللبيعي ه ههة ه ههالز ز والبه ه ه ار ي واألعاص ه ههير،

والملوثات وغيرها).

 .4من حيث الماان الذي تحدث فيال (أي فهط العمه أو فهط المنهز أو فهط المدرسهة أو فهط الرهارع
وغيرها).

 .5مـن حيـث عـدد المتـأثرين بهـا وتصهنف إلهم العامهة (أي التهط يتهأثر بهها عهدد بيهر مه النهاس
األحههدا

المزلزلههة) ،فههط مقاب ه الناصههة التههط تههدثر عل هم فههرد واحههد أو علههم عههدد محههدود م ه

ا فراد ( حواد

اللره ،أو منغصات الحياة اليومية).
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 .6مـن حيـث شـدة األحـداث والمواقـف الضـاغطة ويم ه أ تصهنف إلهم ن ي هة ومعتدلهة ورههديدة
(او حادة).

 .7من حيث مجال الحياة الذي تحدث فيال أي فط المجها ا قتصهادي أو السياسهط أو ا جتمهاعط
أو اإلداري والتنبيمط ،وه ذا (يوسف .)24-23:2004

ويمان تحديد أسباب الضغوط عسى النحو التالي:
 .1أحـداث الحيـاة الشـاقة لStressful Life Eventsل والتهط تتهراول بهي األحهدا
وفاة ا ب ) واألق ردة ا نتقا الم م ا جديد ليقامة.

 .2الشـدائد المزمنـة ل)Chronic Strainsل يعتبهر  )1993،Baum et alأ

المزلزلهة (مثه
ثيهر مه النهاس

يبهه ههرو عامه ههات ال ه ههغول اسه ههتجابة للره ههدا د المزمنه ههة القاسه ههية لسه ههنة او لسه ههنوات .ويمث ه ه

ا ههلراب ههرب مهها بعههد الصههدمة  )Post-Traumatic Stress Disorder(PTSDمثهها
لهذا النوع م ال غول المزمنة.

 .3منغصات الحيـاة اليوميـة (او أحهدا

الحيهاة الصهغر ) حيه

ي تهب  )1997(Levy et alا

الت ههدس فههط ارههارة المههرور ،والوقههوف فههط لههابور للحصههو علههم ندمههة معينههة مثهها حيهها علههم
ههغول الحيههاة اليوميههة ،ويرههير الههم ا بع ه

باألع ار

م أحدا

الد ارسههات تعتبههر المنغصههات منب هها أف ه للتنبههد

الحياة ال بر (يوسف .)16:2007

بعض المتغيرات المؤثرة في شدة الضغوط:
 .1الجــنس تعتمههد مسههألة تعههر
الت ههط ي ههدر

الجنسههي مه الههذ ور واإلنهها

الههم

ههغول الحيههاة علههم ال ي يههة

ه ه منهم هها المنبه ههات البي ي ههة الدال ههة عليه هها ووفق هها للبيع ههة التب ههاي ف ههط النص هها ص

الرنصههية ،ونههوع المهنههة والحالههة ا جتماعيههة والمعارههية ،التههط يم ه أ تره
الجنسي م الذ ور واإلنا

عين هه علههم هها

أو أحدهما.

 .2مســـتوى تعســـيم الفـــرد م ه المتغي هرات التههط تههدثر فههط درجههة إحسههاس ال ههرد بال ههغول الن سههية
مستو تعليمهم .حي

أ أصحاب المدهات العلمية العالط أ ثر تعر ا ليحسهاس بال هغول

م ذوي المدهات العلمية األق .
 .3عمر الفرد تبي أ عمر ال رد يدثر فط مد إحساسه فالمراهقو أ ثر تهأث ار بمصهادر ال هغل
ع الراردي  ،وأق تقويما بأحدا

الحياة وتصديا ل غولها.
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 .4الفروف الفردية ل

فهرد سهمات فرديهة تميهزأ عه اآلنهري وتهدثر فهط نبرتهه ولريقهة اسهتجابته

لل غل ما تدثر ال روه ال ردية فهط الحاجهات والقهيم والقهدرات فهط مسهتو إد ار ال هرد للمواقهف
المثيرة لل غل.
 .5مســتوى الطمــوي :أ لموحههات ال ههرد م ه العوام ه التههط لههها تههأثير فههط رههدة ال ههغول الن سههية
ف لمها زاد مسهتو لمهول ال هرد فههط أحهدا

تغيهرات اجتماعيهة فهط الحيههاة لمها ها أ ثهر عر ههة

لل غل( .جباري .)1998:54
 .6ويعتبههر زه ـران ( )385:1982أ مصههادر ال ههغول الن سههية وا جتماعيههة تعتبههر نلي هرة وقههد
تسهبب ا ن جههارات ا ن عاليهة الرههديدة ،وتجعه الرنصههية متهيجهة أو فارههلة ،قاصهرة عه تحقيههه
ملالههب الحي ههاة ،مهها أ األزم ههات ا جتماعيههة ت ههددي إلههم ا ههلرابات ن سههية ،وق ههد تههددي إل ههم
السلو ا جتماعط الم اد واإلجرام والنروج ع القانو وا دما وا نحرافات.
نماذج من الضغوط
 .1الضغوط االقتصادية واالجتماعية Social & Economic Stressors
المنههاخ السياسههط ،اسههتمرار الح ومههات ل ت هرات لويلههة .ا م ه القههومط ،المر ه ات ا قتصههادية

والماليههة ،التغي هرات الت نولوجيههة ،التغي هرات القيميههة والثقافيههة ،البي ههة المجتمعيههة ،بههروف اإلقامههة واللبقههة

ا جتماعية ،والجريمة وا غتصاب.

 .2الضغوط الشخصية واألسرية Personal & Family Stressors
الصراع بي دور الرهنص فهط المنهز ودورأ فهط العمه  ،التعهر

للمنهالر اللبيعيهة والبرهرية،

المر ات مح أفراد األسرة ،المر ات مح توقعات أع ا األسرة ،المر ات مهح األصهدقا واألقهارب،

الزواج م رري حياة متعدد األدوار ،ا نتا ت الزواجيهة ،ا نهتا ت الجنسهية ،اللهاه وا ن صها ،
التعر

ليسا ة فط الل ولة ،مر ات األبنا فط المدرسة والجامعة وأسلوب الحياة ال ردي.

 .3الضغوط الداخسية Internal Stressors
التوقعههات واآلمهها  ،اللمههول واألهههداف ،النههوف م ه فقههدا الوبي ههة ،النههوف م ه ال ر ه وعههدم

ال ا ة ،النوف م المر  ،النوف م الحماقة والدونية ،ونمل الرنصهية ،نقهص القهدرة علهم ال هبل
الذاتط ،العجز المتعلم ،نقص ال ا ة الذاتية والصابة الن سية.

 .4ضغوط المهن والوظائف Job &Occupational Stressors
ونبه ار لتعههدد مصههادر ال ههغول المهنيههة فقههد قسههمها البههاحثو إلههم عههدة ف ههات فرعيههة وذله علههم

النحو التالط
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أ .ضغوط تنظيمية  Organization Stressorsوتشمل:
حجهم البيروقراليههة ،التغييهرات المدسسههية ،الت نولوجيهها المعقههدة ،صههناعة النههدمات ،المنههاخ دانه

المدسسة ،والسياسات دان المدسسة.

ب .ضغوط المهنة  Job Stressorsوتشمل:
البهههروف ال يزيقيهههة فهههط العمه ه ومنهههها مس ههتو القهههذارة ،والتلهههو  ،وسهههو اآل ت أو المعهههدات،

و عف اإل ا ة ،ونقص التهوية ،وا زدحام الرديد فط م ا العم (يوسف .)20-16:2007

وت ههر الباحث ههة هن هها ا انتر ههار البلال ههة وت ههدنط المس ههتو ا قتص ههادي وانتر ههار ال ق ههر واس ههتمرار

ا نقس ههام السياس ههط ب ههي ر ههلري ال ههول

ه ه ذله ه يعتب ههر مه ه اه ههم المص ههادر ا قتص ههادية وا جتماعي ههة

لل غول الن سية فط قلاع غزة.
ويصنف أبو ناهية ( )2016نوعان من ضغوط الحياة وهما:
 .1ضـغوط الخــوف مـن المســتقبل :وتتمثه فههط إد ار ال هرد بأنهه

مسههتقب لهه فهط بلههدأ .وههو دا ههم

الت يههر فههط ي يههة مواجهههة هههذا المسههتقب  .ويرههعر بههالنوف م ه أ مهها يتعلمههه فههط الجامعههة

يحقههه أهدافههه المسههتقبلية .وأ رهههادته الجامعيههة ل ه تههوفر لههه فرصههة عم ه  .مهها يرههعر ب قههدا

األم ه فههط المسههتقب نتيجههة رههيوع سههلو يات نلي هرة فههط المجتمههح مث ه اإلقصهها ل نههر .تههدنط

النبرة للقيم اإلنسانية .وانترار الواسلة والمحسوبية فط تحقيه المصالح واألهداف.

 .2ضغوط الواقع االجتماعي والسياسـي :وتتمثه فهط رهعور ال هرد بهالقله مه عهدم فهمهه لمها يهدور
حوله م أحدا

سياسية .وتعقيدات اجتماعيهة .واعتمهاد الهبع

علهم العنهف فهط حه المرها

بيههنهم .ولعههدم قدرتههه علههم التعبيههر ع ه أريههه بص هراحة .وأل قههوة ال بههار فههوه قههوة القههانو  .مهها
يرههعر بههاأللم نتيجههة لعههدم قدرتههه علههم الت يههف مههح المجتمههح .ول ههعف أدا األح هزاب السياسههية

ودورههها المتوا ههح فههط المجتمههح .ول ثههرة المرهها

بههي األفههراد بسههبب النافههات الحزبيههة (ابـــو

ناهية .)142 :2016

ثالثا :اال تجاهات النظرية في تفسير الضغوط:
نب ه ار لحال ههة التب ههاي وا ن ههتاف ف ههط د ارس ههة ال ههغول ،فق ههد انتل ههت وتع ههددت النبري ههات

والنمههاذج الت سههيرية والتههط اهتمههت بت سههير ال ههغول تبعهها لتعههدد األلههر النبريههة والمرجعيههة التههط
ينلله منها صاحب

نبرية ،وفيما يلط سنعر
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بانتصار أهم تل المدارس والنبريات

النظرية التحسيسية:
لبقهها لوجهههة نبههر فرويههد ،تنلههوي ديناميههات الرنصههية علههم مجموعههة مه الت ههاعات المتبادلههة

والصدامية بي جوانب الرنصية الثاثة وهط الهو  Idوهو الجانهب البيولهوجط للرنصهية ،واألنها Ego

وهههو الجانههب السههي ولوجط للرنصههية ،وا نهها األعلههم  Super Egoوهههو يع ههس قههيم ومعههايير المجتمههح
والمثهه العلي هها وال ههدي  ،ف ههالهو تحههاو دا م هها الس ههعط نح ههو إر ههباع المح ههزات الغريزي ههة دفاع ههات ا ن هها تس ههد

اللريههه عليههها وبالتههالط

هههذا ا رههباع

تسههمح لهههذأ المح هزات والرغبههات الغريزيههة الصههادرة عه الهههو باإلرههباع مهها دام

يتسههه و يتمارههم مههح قههيم ومعههايير المجتمههح وي هتم هههذا عنههدما ت ههو ا نهها قويههة ،ول ه

عن ههدما ت ههعف ا ن هها وت ههو

مي ههة اللاق ههة المس ههتثمرة ل ههديها منن

للصههراعات والتههوترات وال ههغولات والتهديههدات ،ومه ه ث ههم

ههة فس ههرعا م هها يق ههح ال ههرد فريس ههة

تسههتليح األنهها القي ههام بوبا ههها و تحقي ههه

الت ه ه ه ه هواز ب ه ه ه ه ههي ملاله ه ه ه ههب الهه ه ه ه ههو ومتللبه ه ه ه ههات الواقه ه ه ه ههح النه ه ه ه ههارجط وعله ه ه ه ههم هه ه ه ه ههذا يحه ه ه ه ههد

الن سط.)Freud,1949:147(.

ال ه ه ه ه ههغل

لقد اعتبر مدسس النبرية التحليلية لفرويدل عدم تحقيهه ا نسها للرغبهات الجنسهية التهط يعتبرهها

المحر الجنسط األو ل

نرال إنسانط هط السبب و ار ال غول الن سية التط تهم احبالهها مه الواقهح

س هوا بههالعوا ه النارجيههة وامهها بالمثبلههات األناقيههة .ويههر لفرويههدل ا ا نسهها المحههبل ينسههحب مهه

الواقح غير المربح إلم اإلرباعات النيالية للرغبات الارعورية ،فهط محاولهة ايجهاد تسهوية أو حه وسهل
حي

يجنب م ناله أي صراع مح قو ال بت( .عبد الحميد .)32-31: 2013

ويت ههه لال ههرد أدلههرل مههح فرويههد فههط أ احبههال الههدوافح الارههعورية يقههف و ار ال ههغول ول نههه لههم
يرجعها إلم الم بوتهات الجنسهية وانمها أرجعهها إلهم دافهح رهعوري أنهر وههو الرهعور بهالنقص ،فاإلنسها
م وجهة نبرأ يعو

ع

رعورأ بالنقص بهالت وه فهط أحهد مجها ت الحيهاة .أي ها

تنتلهف وجههة

نبر ل ار يونغل ع وجهة نبر لفرويهدل بهأ القهو والهدوافح الارهعورية تقهف و ار ال هغول إ أنهه

يرجعههها إلههم الم بوتههات الجنسههية بم ونههات الارههعور وانمهها يرجعههها إلههم إسههقالات الارههعور الجمعههط.

و ذل يد د لاوتو ران O. Rankل علم ما ذهب إليه لفرويدل حو أ المي انيزمات الارهعورية تهتح م
فط ال غول (عثمان .)72-71 :1986

وي ههر ليون ههغل أ ال ههغول تعب ههر عه ه ال ههرد والنبه هرات الدانلي ههة ،وا ه ههذأ ال ههرد والتعبيه هرات

موجودة دان العق الجمعط فط جسم اإلنسا يرثها

فرد ولها لابح بهدا ط ،وههط التعبيهرات الحقيقيهة

والوا ههحة ع ه النب هرات الدانليههة البدا يههة األولههم ،وهههط مصههدر تل ه ال ههغول ،وسههببها وفقهها لمهها أ ههدأ
ليونغل ههو تقلقه الارهعور الجمعهط فهط فتهرات األزمهات ا جتماعيهة والن سهية ممها يقله مه اته از الحيهاة

الدانلية لد ا نسا ويدفعه إلم استعادة توازنه الدانلط ،وذل با لاع علم مهادة الارهعور الجمعهط
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بالحههد

و يلبه

أ يسهقلها فههط رمههوز لوالرمههز هههو أف ه صههيغة مم نههة للتعبيههر ع ه حقيقههة مجهولههة

نسبيال(عبد الحميد .)2013

وأو ه ههح لم ه ههار س أرنس ه ههتل أ ه ه ههدف ال ه ههغول هه ههو تحل ه ههيم القي ه ههود الجسه ههيمة ب ه ههي الر ه ههعور

والارههعور ،بههي العههالم الههدانلط والع ههالم النههارجط ث ههم إبههداع عههالم مت ههوه تتقابهه فيههه وتمتههزج الجوان ههب
الواقعيههة والجوانههب غيههر الواقعيههة ،م ه نهها الت ثيههف واإلحهها أو اإلبههدا المسههتمر للمعنههم مهها فههط
األحام ،وعمليات اللغة األساسية (ا ستعارة وال ناية) حي

ت ثيف المعهانط معها فهط ا سهتعارة ،واحها

أحد المعانط مح معنم أنر فط ال ناية .وهذا ما دفح المحل الن سط ال رنسهط لجها
ل ط يقو با لالارعور مر ب بر

ها ل J.Lacau

مماث للغةل ).(Greenwald, 1992,766-779

وفههط هههذا الصههدد تر هير عثمــان ( )70 :1986إلههم أ هنهها انههتاف فههط التوجهههات النبريههة
لمدرسة التحلي الن سط ،وأ

توجهه مه ههذأ التوجههات السهي ولوجية تناولهت ا

هلرابات وال هغول

الن سهية مه مهدن نبهري أصهي وجديهد ،وقهد نحهت ههذأ المهدان والت سهيرات النبريهة إلهم ا عتهدا فهط
ب عه ه

األحي هها أو اإلغه هراه ف ههط التل ههرف أحيان هها أن ههر تل ههرف يت ههأرجح ب ههي الت ههأمات ال لسه ه ية وب ههي

الت وينات ال ر ية المغرقة فط النيا التط تجعلها صعبة التحقيه فهط الد ارسهات التجريبيهة المعقهدة التهط
فتعالهه هها لمواقه ههف تجريبيه ههة جز يه ههة ت قه ههد الد ارسه ههات

ير ه ه فه ههط مه ههد صه ههده نتا جهه هها التجريبيه ههة ،وذل ه ه

نصا صها العلمية.

وأني ه ار تعتقههد الباحث هة أ أ ثههر ر هط يم ه ا سههت ادة منههه فههط نبريههة التحلي ه الن سههط هههو هههذا

لال يفل فط ال ر يات التط و عتها النبرية والتط تحتاج إلم و عها مو هح الد ارسهة والبحه

بهاللره

والمنههاهج العلميههة ،وربمهها يم ننهها أ نقههدم فههط الد ارسههة الحاليههة مثهها لللريقههة التههط نقتههرل إتباعههها للتحلي ه
والت سههير الن سههط للمعرفههة المو ههوعية حههو ال ههغول وا يجابيههة ،وفههط الواقههح أ البحه

ع ه تحلي ه أو

ت سه ههير يتلله ههب منه هها أ نتلله ههح إله ههم أبعه ههاد ومسه ههتويات أنه ههر بجانه ههب المسه ههتو البيوله ههوجط والمسه ههتو

السي ولوجط وا جتماعط.

النظرية المعرفية:
نرههأت هههذأ النبريههة نتيجههة ا هتمههام ال بيههر بعمليههة اإلد ار والعههاج الحسههط اإلد ار ههط ،والتقههدير

المعرفط هو م هوم أساسط يعتمد علم لبيعة ال رد ،حي

إدر مبسهل
أ تقدير م التهديد ليس مجهرد ا

للعناصههر الم ونههة للموقههف ،ول نههه رابلههة بههي البي ههة المحيلههة بههال رد ونب ارتههه الرنصههية مههح ال ههغول،
وب ههذل يس ههتليح ال ههرد ت س ههير الموق ههف ،ويعتم ههد تقي ههيم ال ههرد للموق ههف عل ههم ع ههدة عوامه ه منه هها العوامه ه

الرنصية والعوام النارجية الناصة بالبي ة ا جتماعية ،والعوام المتصلة بال رد ن سه.
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وتع ههرف نبري ههة التق ههدير المعرف ههط ال ههغول بأنه هها تنر ههأ عن ههدما يوج ههد تن ههاق

ب ههي المتللب ههات

الرنصية لل رد ويددي ذل إلم تقييم التهديد واد ار ه نا مرحلتي هما
 -1المرحســة األولـــى :وهههط الناصههة بمعرفههة أ بع ه

األحههدا

هههط فههط حههد ذاتههها رههط يسههبب

ال غول
 -2المرحسة الثانية :وههط التهط يحهدد فيهها اللهره التهط تصهلح للتغلهب علهم المره ات التهط تبههر
فط الموقف (عثمان .)101-100:2001
ويعهزو اصهحاب النبريهة المعرفيهة نمهل الت يهر علهم التحليه المنلقهط والتسلسه المهنبم لنرهال

النصههف ال ههروي األيسههر بينمهها يعتبههرو النصههف ال ههروي األيم ه مس ه و ع ه نمههل الت يههر القهها م علههم
الحدسية الامنلقية وم ثم يدد إلم لالت ير التباعدي  "divergent thinkingوعدم تنبهيم الحهدود
ليحساسههات مهها يعتبرونههه مسه و عه ال ههغول وا

ههلرابات ومهها رههابه ذله مه أره ا النبهرة التههط

تنرج علم حدود التعق المألوف ،أي أ ال غول تح مها مدر ات األفراد العقلية ع األريا .

وي ههر عيســـى ( )158-157 :1983أنن هها أنل ن هها إذا اعتق ههدنا أ نبري ههة بياجي ههه تنب ههر إل ههم
العاق ههة ب ههي النصه ه ي ال ههرويي باعتباره هها عاق ههة إح هها أو اس ههتبدا أو أ أنر ههلة النص ههف ال ههروي
األيسههر فقههل هههط التههط تههددي إلههم العمليههات ال ريههة المنلقيههة به إنههها تههر أ هههذأ العاقههة ،هههط عاقههة

ت ام واستدنا .

وهههذا التعقيههد فههط األنسههقة المنلقيههة عنههد ال ههرد يههددي إلههم قدرتههه علههم ت هههم البي ههة المحيلههة بههه

ويم نههه مه معرفههة األ ثههر عنههها أي ازديههاد قدرتههه علههم اسههتيعاب الواقههح وتمثلههه فالم ههاهيم الجديههدة تههددي
إلههم مههدر ات جديههدة وزيههادة الت يههر المنلقههط

تعنههط مللقهها نقصهها فههط الت يههر الحدسههط به تههددي إلههم

زيادة فط استندامه نتيجة لبهور مجا ت جديدة تستلزم وجودأ.

وي ه هر عيســــى ( )159 :1983أ السه ههلو التسه ههادلط ا ست ره ههافط أو مه هها يلله ههه عليه ههه لحه ههب
ا س ههتلاع المص ههحوب بالنر ههال العره هوا طل ه ههو المسه ه و عه ه إذ هها الدافعي ههة عن ههد ال ههرد مه ه أجه ه

الموا مههة بمهها فيههها مه ه تحديههد األبنيههة المعرفي ههة لديههه وتغييرههها واسههت مالها وتنس ههيقها للوصههو بههها إل ههم
مستو أعلم فط التعميم لتن يف ال غل المستمر علم ال هرد للوصهو إلهم مسهتو أف ه للتمثيه ممها

يهددي إلهم نمهو فهط الوبها ف المعرفيهة تجهاأ التعقيهد والتجريهد والتعمهيم ،وههط فهط ن هس الوقهت تهدثر علهم

قههدرة ال ههرد علههم مماثلههة النبهرات البي يههة المحيلههة بههه ،ويههدر أ البي ههة ملي ههة بههالنبرات ،ويحههاو فيههه أ

يجهر عمليههات معرفيههة تعلهم ل ه رهط معنهم ،ول ه هههذأ العمليهات

تصه إلههم حهد ا ت هها مللقهها

فالتر يبههات المعرفيههة الجديههدة التههط سههبه وا ن ههعت لعمليههة الموا مههة والتعههدي قههد تقههف عههاجزة عهه

اإلحالة بالنبرة المراد تمثيلها ،نتيجة التساد اليومط أو السلو الع وي ا ست رافط لل رد.
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وعله ه ههم ن ه ه ههس المعليه ه ههات النبريه ه ههة للبياجيه ه هههل اعله ه ههت نبريه ه ههة التقه ه ههدير المعرفه ه ههط له ه هها زاروس
وربلهت بهي

( )1970،Lazarusا هتمهام ال بيهر لعمليهة اإلد ار

الرنصية مهح ال هغول ،ويعتمهد تقيهيم ال هرد للموقهف علهم أنهه

البي هة المحيلهة لل هرد ونب ارتهه

هاغل علهم عهدة عوامه منهها :العوامه

الرنصهية ،والعوامه النارجيهة الناصهة بالبي هة ا جتماعيهة ،والعوامه المتصهلة بهالموقف ن سهه ،وتعهرف
نبريهة التقهدير المعرفهط ال هغول بأنهها تنرهأ عنهدما يوجهد تنهاق

(ياغي .)16:2006

بهي

المتللبهات الرنصهية لل هرد.

النظرية االدرااية لسبسبيرجر: Spielbeerger
تعتبههر نبريههة سههبيلبيرجر فههط القلههه مقدمههة م ه أج ه فهههم ت سههيرأ لل ههغل ،بحي ه

أنههه ميههز بههي

نهوعي مه القلهه همها ) (Anxiety stateقلهه الحالهة وههو قلهه الموقهف أو القلهه المو هوعط ويعتمهد
بصورة أساسية ومباررة علم البروف ال اغلة ) .(Anxiety traitوقله السمة او القلهه العصهابط او
المزم والذي ي و اتجهاأ سهلو ط نهاتج عه النبهرات السهابقة ،وبالتهالط فها القلهه حالهة وال هغل علهم
عاقههة ثابتههة اذ يد ههد ا القلههه هههو عمليههة ان عاليههة ترههير إلههم تتههابح ا سههتجابات المعرفيههة السههلو ية التههط

تحههد

ههرد فعهه لل ههغل ،الههذي يههر بأنههه تقههدير وت سههير لموقههف نههاص علههم انههه نليههر(.عائشـــة

)43-42:2007

ويميز سبيلبيرجر بي م هوم ال غل وم ههوم القلهه ،فهالقله ههو عمليهة ان عاليهة ترهير إلهم تتهابح

ا ستجابات المعرفية السلو ية التهط تحهد
مثير نارجط

هرد فعه لره

مها مه ال هغول وتبهدأ ههذأ العمليهة بواسهلة

اغل ،ويميز أي ا بي م ههوم ال هغل  ،Stressوم ههوم التهديهد  Threatحيه

يرهير

ال غل إلم ا نتاف فط البروف واألحهوا البي يهة التهط تتسهم بدرجهة مها مه النلهر المو هوعط ،أمها
التهديد فيرير إلم التقدير أو الت سير الذاتط لموقف ناص علهم انهه نليهر أو منيهف( .ابـو الحصـين

)29:2010

نظرية مفهوم الحاجة لهنري موراي (:)Murray
يعتبه ههر الرشــــيدي( )1999ا مو ه ههوع ال ه ههغل ارته ههبل عنه ههد مه ههوراي بالحاجه ههة ( )Needولقه ههد
استلاع موراي ا يميز بي نملي م ال غول وهما
 -اوال ضغط بيتا ( )Beta Pressوهط د

ت المو وعات البي ية ما يدر ها ال رد.

 ثانيا ضغط ألفا ( )Alpha Pressوهط نصها ص المو هوعات البي يهة مها توجهد فهط الواقهحاو ما يبهرها البح

المو وعط.

ولبقها لنبريهة مهوراي ت هو الحاجهات الن سهية قهو دافعهة ل نهها

تعمه بم ردهها إنمها

تت افر مح القو البي ية فط دينامي ية م أج انبثهاه السهلو اإلنسهانط ،فهالعوز الهذي ينرهأ عه وجهود
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الحاجة يههدد يها ال هرد ويههز اسهتق اررأ وات ازنهه ويزيهد مه التهوتر واإللحهال لديهه مه أجه اإلرهباع ويبه
اإلنسها ي هدل وينا ه فهط بي تهه ويبحه

عه ميسهرات تيسهر لهه اإلرهباع وتحقهه لهه اللهذة فيتواجهه مهح

األرهناص أو المو هوعات والو هعيات والقهو البي يهة والنمهاذج ا جتماعيهة وههذأ إمها تيسهر أو تعهوه

اإلرباع ،وفط حالة أ ت و هذأ القو ميسرة وقادرة علم اإلرهباع فه

التهوتر واسهتعاد اإلنسها ات ازنهه

ونبامهه ،أمها فهط حالهة أ تعهوه إرهباع الحاجهات المثهارة ي هو ال هغل ،وهنها ن هو إ از حهالتي يللهه
عليهما مصللح ال غول أل ا وبيتا (ابو الحصين )29:2010

نظرية ولتر اانون : 1920
الهذي اسهتندموا عبهارة ال هغل وعرفهه بهرد ال عه فهط

يعتبر العالم ال سيولوجط انو م أوا

حالة اللوارئ و رف فط دراسته مصادر ال غل ا ن عالية األلم والنهوف والغ هب أنهها تسهبب تغيه ار
فط الوبا ف ال سيولوجية لل ا

الحط ،ويرجح إلف ارزات عدد م الهرمونات أبرزها األدرنالي ا 7والذي

بدورأ يهي الجسم لمواجهة المواقف اللار ة ،حيه

يهر أ تله ا سهتجابة تجعه ال ها

الحهط إمها أ

يواجه الموقف ويتصد له ،أو يتجنبهه ويههرب وههط مها اسهماها اسهتجابة ل ال هر وال هرل حيه

ا سههتجابة ال س ههيولوجية عل ههم حمهه ال هها

تعمه ههذأ

الح ههط لمواجهههة مص ههدر التهدي ههد أو الهههروب ،وق ههد اعتبره هها

هانو اسهتجابة ت ي يهة أو توافقيهة ،واسهتد علهم ذله بأنهها تم ه ال ها

(عسار .)26:2003

مه ا سهتجابة السهريعة للتهديهد

نظرية هانز سيسي (:)1956 Hans Selye
يذ ر المزروع ( )2009المرار له فط (لبد )21 :2013،أ العالم هانز سيلط والذي يعد مه
أبهرز العلمهها الم سهري لل ههغول الن سههية علهم أسههاس فسههيولوجط ،أنهه ينبههر إلهم ال ههغل علهم أنههه

استجابة ألحدا

مثيرة م البي هة ،وينصهب اهتمامهه علهم ا سهتجابة التهط يم ه النبهر إليهها هدلي أ

ال رد يقح فعا تحهت

هغل بي هة مزعجهة .ويعهرف ههانز سهيلط ال هغل بأنهه" اسهتجابة جسهدية عامهة أو

غير محددة ،يقوم بها البد فط مواجهة أي مللب يللب منه (لبد .)21 :2013
ويعتقد سيلط أ ردود فع ال هرد لألحهدا

الت يف العام الذي يت و م ثا

ال هاغلة تتبهح نملها متسهعا أللهه عليهه جملهة أعه ار

مراح :

: Alarm Reaction استجابة اإلنذار
وترهم ههذأ المرحلهة تغييهرات بنا يهة وترهريحية و يميا يهة فهط الجسهم وأي ها لريقهة اسهتدعا
الجسم ل

قواأ الدفاعية لمواجهة الموقف ال اغل.
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: Resistance المقاومة
يهددي التعهر

المسهتمر للموقهف ال هاغل إلهم جانهب العجهز عه المواجههة إلهم ا هلراب

التواز الدانلط مما يددي إلم مزيد م اإلف ارزات الهرمونية التط تتسبب فط ا لرابات ع وية.
: Exhaustionاإلنهاك


والتعهر

حيه

يصهبح ال هرد عهاج از عه الت يهف وا سهتمرار فهط المقاومهة وهنها تنههار الهدفعات الهرمونيهة

ال از هد لل هغول يهددي إلهم ت ه

(عريبات )285:2005

الحهط إلهم الدرجهة التهط قهد ينهتج عنهها المهوت.

ال ها

نظرية ضغوط أحداث الحياة لهولمز وراه (:)1967 Holmas &Rahe
يت ه هولمز وراأ مح سيلط علم أ ال هغول الن سهية يم ه أ ي هو لهها تهأثيرات بدنيهة ،غيهر

أنهما وزما هما قد ر از علهم

أحهدا
يحد

هغول أحهدا

الحيهاة وقهاموا بد ارسهتها د ارسهة علميهة ،فرهرعوا فهط تحديهد

الحيهاة التهط يم ه أ تسهبب ردود أفعها

ال غل حي

تههأثير الحههد

هاغلة .وقهد اقتهرل راأ) )Raheعمليهة بواسهلتها قهد

حدد المررح ا و  past experienceالنبرة السابقة وهط التط قد تزيد أو تقله

ال ههاغل ،والمررههح الثههانط يمث ه المي انزمههات الن سههية الدفاعيههة والمررههح الثال ه

هههو رد

ال عه ال سههيولوجط  ،physiological reactionامهها المررههحات األنههر فتحههدد مهها إذا هها الرههنص
يحاو مواجهة الحد

ال اغل أو أ أع ار

مه ه ن هها الع ههر

المر

يتم انتاجها (عبد المعطي .)28:2006

الس ههابه للنبري ههات الم سه هرة لل ههغول وج ههدت الباحث ههة تنوع هها وانتاف هها ف ههط

التوجهات الت سيرية لل غول لد العلما  ،وهذا يرجح إلم تباي المنللقهات النبريهة الناصهة ب ه مهنهم
ومها ينتهجونهه مه لهره وأسهاليب البحه

ي تن ه م غمو
م ا

يستح

فهط ههذا المجها  ،وأي ها إلهم عمهه ذله الم ههوم واتسهاعه ومهها

البهاحثي والدارسهي علهم النهو

ا ات التط تنير لنا اللريه فط محاولة لل رف ع

فهط غمهارأ مه أجه الوصهو إلهم المزيهد

ينونته الحقيقية.

ما وتر الباحثة أ جميح النبريهات تقريبها ر هزت علهم اآلثهار السهلبية لل هغول دو ا لت هات

إلم اآلثار اإليجابية لل غول م زيادة دافعية اإلنجاز ،وتحم المس ولية وزيادة ا ة ال رد.
ويم

القو إنه م النلأ ا عتقاد بهأ ال هغول

عندما ت و فط مستو معقو  ،بحيه

هارة دا مها وأبهدا ،فقهد ي هو لهها آثها ار م يهدة

تلعهب دور الدافعيهة واإلنجهاز التهط تمهنح ال هرد القهوة والقهدرة علهم

مواجهههة التحههديات والرغبههة فههط الت ههوه ويم ه لهههذأ ال ههغول أ تحههافب علههم درجههة مناسههبة مه التههيقب

وا نتباأ.
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ضغوط الحياة لدى الخريجين العامسين والعاطسين عن العمل:
يتعر

م المرا

الرباب فط حياته اليومية فط قلاع غزة حاله حا الرباب فط

اإلجتماعية والغير إجتماعية والتط تجعله يعانط مح الزم م بع

التط تتر آثارها السلبية ليس علم الرباب فقل وانما علم المجتمح أي ا.
التط يعانط منها الرباب

وتل المرا

م ا الم العديد

ال غول الن سية

ر أ لها أسبابا عديدة فالمرحلهة العمريهة التهط يمهر

بههها الر هباب هههط مرحلههة عواصههف وتههوتر ورههدة ،وت تن ههها األزمههات الن سههية وتسههودها المعانههاة واإلحبههال
والصراع وال هغول ا جتماعيهة ،باإل هافة الهم مره لة القلهه التهط يعيرهها مه المسهتقب الغهام

الهذي

ينتبرأ ،ومرحلة الرباب رغم ه ذله ههط مرحلهة تحقيهه الهذات والبنها  ،ومرحلهة الحهب والمهرل ،ومرحلهة
نمههو الرنصههية وصههقلها ،ومههح هههذا لههه فههإ هههذأ المرحلههة فيههها ال ثيههر مه النمههو وفههط الوقههت ن سههه فيههها

ال ثير م المر ات.

ولم تعد حالة قلاع غزة عنوانا للحصار وال قر وقله الناس اليومط فحسب ،ب تعهدت ذله إلهم

مهها هههو أنلههر وصههو للتههأثير فههط مسههتو إرادة النههاس وحههالتهم المعنويههة ،وبناصههة ال ههة التههط ترهه

العصب األساسط للمجتمح ،ويعو عليها أ ت و مرع العلا والت حية م أج التحرر مه بهراث
ا حتا اإلس ار يلط ،وم أج المساهمة فهط معر هة البنها التهط ينرهدها أبنها رهعبنا ال لسهلينط ،هنها
ت اصيله معاناة الرباب ال لسهلينط ،واقهح ينهذر بمصها ب ارثيهة إ بقهط الحها

مرهد مرعب تُر
هو علية .فاإلحبال واليأس وفقدا األم وانسداد األفه فط رهتم المجها ت والبلالهة وانترهار المنهدرات
وعدم اإلحساس باألما ومحاصرة الحريات تر

مها

جميعها ت اصي هذا المرهد المدلم.

مشاالت الشباب الرئيسية في قطاع غزة:
 -1المشــاالت األســرية :لع ه مبههاهر التمههرد لههد الرههباب بههات أمههر ملحههوب فههط المجتمههح العربههط
بر ه

عههام والمجتمههح الغههزي بوجههه النصههوص ،نصوصهها أ الو ههح ا قتصههادي المتههردي قههد

أجبهر الرهباب للبقها مهدة لويلههة فهط رعايهة أسهرهم لعهدم قههدرتهم علهم ا سهتقا المهادي وههو مهها
نلههه أزمههة بههي جي ه الرههباب وجي ه ال بههار حي ه

التعههار

بههي الن ههج المب ههر للرههباب علههم

الصعيد الجنسط والثقافط وبي تأنر استقاله م الناحية المادية (نور الدين )24 1997

وفط مقاب التبعية لألسرة فإ الرباب فط هذأ األسرة يعام م جانب والديه ربما بلريقة غيهر

مقصودة بما يعزز التبعية وعدم القدرة علم ا ستقا .

 -2المشـاالت التعسيميــة :إ المنههاهج فهط الههول العربههط عامهة

تنمههط المل هات العقليههة والجسههدية

وا جتماعيههة ،به علههم الع ههس مه ذله فهههط تنمههط المل ههات الح بيههة ،فالمههدرس يرههرل مهها فههط
ال تهاب الههذي أقرتهه و ازرة التربيههة والتعلهيم وعلههم اللالهب الح ههب عه بهههر قلهب مهها رواأ األسههتاذ.
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وه ههو م هها يتع ههار

م ههح المرت ه هزات األساس ههية للت ي ههر اإلب ههداعط وال ههذي يج ههب أ يتس ههم بالحري ههة

والتسههامح واسههتراتيجيات الههتعلم القا مههة الههتعلم التعههاونط والتعلههيم المحوسههب والههاه رول المبههادرة

وا ستقالية.

 -3مشــاالت العمــل :يعهد غيههاب مرههاريح التنميهة ا قتصههادية والنلههل المسهتقبلية التههط تعنههم بهمههوم
الرههباب وتللعههاتهم ،عههاما مسههاعدا علههم لمههس و ههياع لاقههات و هها ات هههذأ ال ههة البالغههة

األهمية ،وتر

البلالهة إحهد المبهاهر ال بهر لتهمهيي الرهباب حيه

أصهبحت ههذأ المره لة

تلا عددا ها ا م الر ار ح الرابة م منتلف األوسال وناصة الرباب النريج.

واذا هها بمقههدور اللبقههة الميسههورة أ تتجههاوز مر ه لة البلالههة فههإ العديههد م ه رههباب اللبقههات

األنر قد بلوا محاصري بمر لة البلالة وعواقبها ومستتبعاتها السلبية مما أد إلم تبنهيس قهيم العلهم
والتعليم.
 -4مشاالت العمـل فـي السياسـة :إ تهمهيي الرهباب فهط مجها العمه السياسهط م هاعف وعلهم
منتلههف األصههعدة ،وهههذأ العمليههة

القا مة ،والتط

يم ه فصههلها ع ه منتلههف البنههم والهي ليههات ا جتماعيههة

ت از تتسم فط الغالب بهيمنة العقلية األبوية علهم مجمه العاقهات والتنبيمهات

والمدسسات واألجهزة الم ونة للنسيج ا جتماعط العام( .أخرشاو .)1989

هههذأ المر ه ات آن ههة الههذ ر نتجههت عنههها مجموعههة م ه ال ههغول علههم الرههباب فههط قلههاع غ هزة

افرزت مجموعة م البواهر باهرة ا نتحار وتعالط المندرات والهجرة بعيدا ع الول .
خالصة وتعقيب:

تــرى الباحثــة إ عههاج ال ههغول لههيس بههالتنلص منههها فهههط جههز م ه حياتنهها ،ووجودههها يثبههت
وجودنا فط هذأ الحياة ،وانما بتعلم مجموعة م التقنيات اإليجابية للتعام معهها والتن يهف مه سهلبياتها

وأني ه ار ،هنهها مهها يد ههد أ النب هرة السههابقة تلعههب دو ار مهمهها فههط ترجمههة األحههدا

التههط تصههيبنا ،ترجمههة

إيجابية أو سلبية ،فا سهتجابة للهرف

فهط المهنهة ،وال ره فهط العاقهات األسهرية والعال يهة وا جتماعيهة

الرنصية السابقة .ف لما زاد تعر

اإلنسها لمثه ههذأ المواقهف لمها ها أ ثهر قهدرة علهم التعامه مهح

والق ههدرة عل ههم التعامه ه م ههح الواق ههح الي ههومط بره ه

أف ه ه  ،أم ههور تتوق ههف ال ههم ح ههد بي ههر عل ههم النبه هرات

مثياتها مستقبا ،ولعه ههذا مه األسهباب التهط ت اسهر مها يتميهز بهه بهار السه والبهالغو مه قهدرة علهم
التعايي ،ومقاومة ال غول ،وتجارب ال ر  ،و أ تجاربهم السابقة قد منحتهم لحصانةل ،ومقهدرة أ بهر،

لمواجهة ال غول ومعالجة ردود فعلها ب ا ة و ثير م المنله والتع اق .
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املبحث الثاني
(أساليب مواجهة الضغوط)
 تمهيد.
 أوال :تعريف أساليب مواجهة الضغوط.
 ثانيا :النماذج النظرية المفسرة ألساليب المواجهة.
 ثالثا :الفروق الفردية في مواجهة الضغوط.
 رابعا :المواجهة الفعالة.
 خامسا :المواجهة اإليجابية واستراتيجياتها.
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المبحث الثاني
أساليب مواجهة الضغوط
تمهيد:
لقهد أصهبحت ال هغول لريقههة حيهاة لمعبمنها ،فههنح نصهرف لاقهة بيهرة حتهم نحهاو الههتنلص

أو التن يههف منههها .وبههالرغم مه وجههود لههره عديههدة وم يههدة للههتنلص مه ال ههغول ،إ أ مجتمعاتنها

ت ه از تعههانط م ه مر ه ات بي هرة أساسههها ال ههغول ،إذ ربمهها ت ههو لريقتنهها فههط إدارتههها معا سههة وغيههر

صا بة وموق نا السلبط اتجاأ ال غول يجعلها تسيلر علم حياتنا.

إ مص هها ر األم ههم والحي ههاة الت ههط نعير ههها ونعمه ه به هها تتوق ههف عل ههم ا تن هها ف ههط إدارة ال ههغول

والههتح م فيههها .إ تحقي ههه األحه هام واد ار السههعادة الرنصههية والمحافبههة عل ههم الصههحة تتأصهه بره ه
أساسط فط قوة األنا (قوة الرنصية) والقدرة علم مواجهة
واذا انت

غول الحياة (عثمان .)166 2001

غول الحياة تهرتبل بمهد واسهح مه ا

هلرابات الن سهية والجسهدية ،فهإ مصهادر

المواجهة تعد بمثابة عوام تعوي ية تساعدنا علهم ا حت هاب بالصهحة الن سهية والجسهدية معها برهرل أ

يع هط ال ههرد ي يههة التحم ه ومهها هههط العمليههات وا سههتراتيجيات الما مههة لمعالجههة موقههف مهها ،مهها ينبههر
الههبع

لتل ه العمليههات علههم أنههها عوام ه ا سههتقرار التههط تعههي ال ههرد علههم ا حت ههاب بههالتوافه الن سههط

وا جتم ههاعط أثنهها ال تههرات ال ههاغلة مهه حياتههه ،وب ههات هنهها اقتنههاع ب ههرورة ا هتمههام بد ارسههة ه ههذأ
العمليات فط محاولة ليجابة علم سدا فحواأ يهف يسهتليح ال هرد أ يتحمه أو يهدير ال هغول بنجهال

نا حياته( .شعبان .)97-96 2012

تر الباحثة أ ا زمات الن سية الرديدة ،والمواقف ال اغلة التط يتعر

عادة ما تنله لديه حالة م ال يه والتوتر وا جهاد ،وم ثهم تدفعهه للبحه

لها ال رد فهط حياتهه

عه الوسهيلة التهط تسهاعدأ

علم استيعاب الموقف والتعامه معهه بنجهال فينتهار أسهلوب الحه لتله ا زمهة وفهه اسهتراتيجيات ن سهية
ناص ههة تتناس ههب م ههح رنص ههيته ،ه ههذأ الل ههره والوس هها

الت ههط تقله ه التهههوتر والقل ههه تس ههمم بأسهههاليب او

استراتيجيات الت يف مح ال غول.
ورغ ههم أ ال ههتح م ف ههط المواق ههف المثيه هرة لل ههغل يع ههد مه ه أف ه ه األس ههاليب لمواجهت ههه ،إ أن ههه

يصههعب علههم ال ههرد الههتح م فههط البي ههة المحيلههة بههه بصههورة مللقههة ،لههذل يبههدو م ه المنلقههط أ يحههاو

التح م فط ن سه واتجاهاته ومعتقداته وسلو ياته .وهنا يبهدو مه ال هروري أ يهدر ال هرد جيهدا مصهادر
ال ههغل بمو ههوعية (وهههو مهها تمههت اإلرههارة إليههه فههط المبح ه

السههابه) وتقيههيم تأثيراتههها بصههورة واقعيههة،

ومحاولههة تحديههد إم اني ههة التعامهه معه هها ومواجهتههها .وبالت ههالط يتعههي عل ههم ال ههرد محاول ههة التعههرف عل ههم
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مص ههادر ال ههغل جي ههدا ،وم هها إذا ان ههت نارجي ههة (ف ههط البي ههة) أم دانلي ههة (ف ههط اف ههارأ واتجاهات ههه ه ههو).

(.)JOHNSON,1981,395

وسههوف تحههاو الباحثههة فههط الص ه حات لتاليههة أ تلقههط ال ههو علههم أسههاليب مواجهههة ال ههغول

والمواجهة ال عالة والتط تعد حجر الزاوية الذي يرت ز عليهه ال هرد فهط تعاملهه مهح مصهدر ال هغول والتهط
أوردته هها الد ارس ههات المنتل ههة ،وقبه ه ذله ه
والباحثو ألساليب مواجهة ال غول.

ب ههد مه ه التل ههره إله هم بعه ه

التعري ههات الت ههط تبناه هها العلم هها

أوال :تعريف أساليب المواجهة:
لقهد تباينههت تعري ههات المواجهههة بهانتاف العلمهها  ،وقبه التلههره إلهم الههبع
التلره إلط ار هد فهط البحه

منههها

بههأس مه

عه ال هغل و ي يهة التعامه معهه أ وههو (سهيلط) ،فيمها ينهص ا سهتجابة

لل غل بينهت بهأ عناصهر منتل هة (فيزيا يهة ،يميا يهة ون سهية) تسهبب فهط الجسهم ن هس ا سهتجابة غيهر

المحددة ،وهط عبارة ع استجابة بيولوجية نملية ،هرمونية ،مناعية ونلوية.

ويعرف موس ( )1993المواجهة علم أنها لاألساليب التط يستندمها ال رد بهوعط ويوب هها فهط

التعامهه اإليج ههابط م ههح مص ههدر القل ههه ،أو الح ههد

المثي ههر للمر ههقة الن س ههية ،أو الح ههد

الص ههادم (هنـــاء

.)56:2007

وو ههح

زروس وفول مهها  )1984( Lazarus&Folkmanتعري هها رههاما للمواجهههة

والتط ترم جهود ال رد المعرفية والسلو ية المتغيرة وغير النمليهة الهادفهة إلهم الترجمهة والهتح م وتسهيير
الملالب الدانلية أو النارجية والصراع الناص بها الناتج ع الت اع (فرد – محهيل) الهذي يهتم تقييمهه
علم أنه يتجاوز لاقات ال رد الت ي ية ((Graziani P&Swendse J.2004.
ويعرفها  Sillamyبأنها للريقة ت ي ية وا حة إلعادة تقييم المر

مح األنذ بالحسبا

ي يهة

تقدير مصادر الرنصية (المعرفية وا ن عالية) بي الرنص والمحيل فهط ليسهت حالهة ،وانمها سهياه او

صيرورة (.)Sillamy,2001,86

ويعرفها سبيسبرجر ) (Spelpregerانها لعملية وبي تها ن

أو إبعاد المنبهه الهذي يدر هه

ال هرد علهم انهه مههدد .أمها ترهارلز( )Charlesفيعرفهها علهم أنهها "أي جههد يبذلهه ال هرد للسهيلرة علهم
ال غل (الضريبي .)676:2010
مههح

ويعهرف فريـدريك كوالفريـد ( )Fréderic & Ilfredالمواجههة علهم أنهها محهاو ت ال هرد للتعامه

ههغول الحيههاة واآل م ا ن عاليههة مه أجه تن ههي

اإلجهههادات واإلرهههاه الههذي تحدثههه هههذأ األنيهرة.

(.) Arch-geo-psychiatry, 1980,p.1239 - 1243
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ويعههرف لعســي أسههاليب مواجهههة ال ههغول بأنههها لاألسههاليب التههط يواجههه بههها ال ههرد أحههدا

الحيههاة

اليوميههة ال ههاغلة ،والتههط تتوقههف مقوماتههها اإليجابيههة أو السههلبية نحههو اإلقههدام أو اإلحجههام لبقهها لقههدرات

ال رد ،والارأ المرجعط للسلو  ،ومهاراته فط تحم أحدا
الت ي ية نحو مواجهة هذأ األحدا

دو إحدا

.)11

الحيهاة اليوميهة ال هاغلة ،ولبقها سهتجاباته

أية آثار سلبية جسمية أو ن سهية عليههل (عسـي :2003

وبههالرغم م ه أ أسههاليب مواجهههة ال ههغول تسههاعد ال ههرد علههم الت يههف الن سههط وا جتمههاعط ،إ

أ "رهيلدز" تههر أ أسههاليب المواجهههة تنتلههف عه الت يههف ،فههالت يف يت ههو مه ردود أفعهها ال ههرد التههط
تتسههم باآلليههة ،أمهها أسههاليب المواجهههة فإنههها تسههتندم آليههات دفههاع ن سههية واجتماعيههة تت ههم جهههودا واعيههة
 )consciousف ههط التعامه ه م ههح األح ههدا

)effort

).)Shields,2003,11

الت ههط ل ههم

يس ههتليح

ال ههرد

الت ي ههف معه هها

ويرههير ايســـيس ورخـــرون  Ellisالههم أ أس ههاليب مواجهههة ال ههغول تعن ههط اللريقههة التههط ي ههدر
به هها ال ههرد

ههغول الحي ههاة وي س ههرها ويقيمه هها وأس ههلوبه ف ههط التعامه ه معه هها حت ههم يصه ه ال ههم مس ههتو مه ه

التوافه (أبو عزام .)2005

أي ها يعهرف مـاثيني ورخـرون ،المواجههة بأنهها لأي جههد صهحط أو غيهر صهحط رهعوري أو
ر ه ههعوري لمن ه ههح أو تقلي ه ه ه أو إ ه ههعاف ال ه ه ههغول ،أو للمس ه ههاعدة عل ه ههم تحمه ه ه تأثيراتههه هها بأقه ه ه لريقه ه ههة
مدلمةل (عبد المعطي .)19:2006

ويعرف امال دسوقي سلو المواجهة بأنه لال ع الذي يم

المر م أ يتوافه مهح البهروف

البي يهة ،وهههو السههلو ال اعه أو اإلج ار ههط ،فهههو فعه فيهه يت اعه ال ههرد مههح البي هة لغههر
مال (عبد المعطي .)21 :2006

تحصههي رههط

أمها ال زاروس وفولامـان ( )Lazarus & Folkman, 1984يعرفها المواجههة بأنهها لالجههود
السههلو ية والمعرفيههة المتغيهرة باسههتمرار ،والتههط يتنههذها ال ههرد فههط إدارة ملالههب الموقههف ،والتههط تههم تقههديرها
م ه جانههب ال ههرد علههم أنههها مرهقههة ورههاقة وتتجههاوز مصههادر الرههنص وام اناتههه ،حي ه

وفول ما ) إلط أ ال غول تحد

أرههار ( زاروس

عنهدما يهدر ال هرد أ المصهادر الدانليهة والنارجيهة لديهه ت هو غيهر

افية للتوافه أو للتعام مح الملالب البي يهة ،ولهذل يرهعر بالتهديهد ،وعلهم ذله تنهتج ال هغول بعهد أ

يقههوم ال ههرد بنههوعي م ه عمليههات التقيههيم المعرفههط وهههط عمليههة التقيههيم األولههط ،وتحههد عنههدما يقه اهيم ال ههرد
الموقف علم أنه اغل ومههدد لهه ،فهط حهي أ التقيهيم الثهانوي يحهدد مها إذا انهت مصهادر المواجههة
المتاحهة لهد ال ههرد سهوف تن هف الموقههف ال هاغل أو  ،وعلههم ههذا فالمواجههة لبقهها للنمهوذج الت ههاعلط
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عه ال ههغول عنههد ( زاروس وفول مهها ) هههط عمليههة وليسههت سههمة ،وهههط أي هها عمليههة أ ثههر مه

نتيجة (حسين وحسين .)83 - 82 2006
يههري ههذل لـــويس اـــروك (1997

 )Crocq,إ ا سههتجابة لل ههغل

ونههها

ههرورية ألنههها تجعهه

الرنص فط حالة إنذار ،وتجعله يستعد ستعما السلو يات الت ي ية التط تسهمح لهه للمواجههة والتعامه
األحس مح الموقف ال اغل (.)Louis Crocq, 1997,p.7

ورغهم تعههدد التعري ههات التههط تناولهت المواجهههة ،ول نههها تلتقههط لهها حههو معنههم مرههتر للمواجهههة

وهو لفاعلية ال رد فط التعام مح األحدا

التط يعيرهال.

إذ مه ه ن هها التقي ههيم ال ههدقيه وتعههدد مص ههادر مواجهههة المواق ههف ال ههاغلة وحسه ه اس ههتعمالها
يه ههددي إله ههم التن يه ههف أو السه ههيلرة عله ههم ا ن عه هها ت .وم ه ه ثه ههم ت ه ههو اسه ههتراتيجيات مواجهه ههة المواقه ههف

ال هاغلة فعالهة ،وههذا يهذ ر بمها يقولهه رهانج ( )Cheng, 2003ل هط ت هو المواجههة فعالهة بهد مه

ههبلها أو اس ههتعمالها بدق ههة وه ههذا مه ه ن هها اس ههتعما الق ههدرات المعرفي ههة ،أي تق ههدير الموق ههف وانتي ههار

السلو يات الما مة.)Henry & Stacey, 2004 p.121( .
وفط

و ما سبه تستنتج الباحثة أ المواجهة هط األساليب واللهره وا سهتراتيجيات المعرفيهة

والسههلو ية التههط يوب ههها ال ههرد للتوافههه مههح

ههغول الحيههاة اليوميههة .ههذل يت ههح م ه نهها التعري ههات

السهال ة الهذ ر أ العاقهة بههي الرهنص والبي هة ال هاغلة تتوسههلهما عمليهة التقيهيم المعرفهط والمواجهههة.

أي عنههدما يواجههه الرههنص مره لة يحههاو إدارتهها عه لريههه التقيههيم المعرفههط الههدقيه ،ثههم مواجهتهها مه

نا التنبيم والتن يف م ا ن عا ت السلبية المرتبلة بالمر لة أو الموقف ال اغل وذل مه نها

مهها يوجههد م ه مصههادر رنصههية ( الصههحة وقههدرة التحم ه ) ،ومصههادر اجتماعيههة (مث ه رههب ة العاقههات

ا جتماعيههة والمسههاندة ا جتماعيههة) ،والمصههادر الن سههية (مث ه تقههدير الههذات) ،باإل ههافة إلههم المصههادر

المادية

ثانيا :النماذج النظرية المفسرة الستراتيجيات مواجهة الضغوط:
لقد تعددت الرؤى المفسرة ألساليب المواجهة ومحرااتها ومن أهمها:
 .1النمـوذج السـياودينامي لفرويـد  :1933إ م ههوم فرويههد للمواجههة ارتهبل بم ههوم الهدفاع الههذي
عرفه ما يلط لهو نرال األنا الموجه م أجه حمايهة ال هرد مه المثيهرات النزويهةل ( Grebot
 ) et al,2006,3فاعتبر أ ال رد يستندم آليات دفاعية لمواجهة الصراع الن سهط بهي بنها ات

الرنصية ل الهو  ،األنا  ،األنا األعلهم ل وديناميهة الت اعه بينهمها  ،فينهتج عه ذله قلهه وتهوتر
 ،وم ه أج ه ن ه

رههدة األلههم المتولههد ع ه ال ههغل يلجهها ال ههرد إلههم اسههتندام اآلليههات الدفاعيههة

العاملة علم مواجهة الصراعات الدانلية و مهددات البي ة النارجيهة  ،ومه بهي أسهاليب الهدفاع
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التههط يسههتندمها ال ههرد لتحقيههه التوافههه بههي م ونههات الرنصههية  ،ال بههت الههذي ينبههر إليههه وايههت
 Whiteأنههه محاولههة نسههيا الههذ ريات المدلمههة أو المهههددة  ،واإلن ههار والههذي يقصههد بههه رف ه

إد ار الواقح  ،واإلسقال والهذي يرهير إلهم توجيهه القلهه المسهيلر علهم ال هرد نحهو رهنص آنهر،

والتثبيههت الههذي يسههتندمه ال ههرد علههم مرحلههة م ه م ارح ه النمههو م ه أج ه ن ه

تههوتر المرحلههة

المواليههة  ،والن ههوص الههذي يقصههد بههه الرجههوع إلههم مرحلههة سههابقة مه م ارحه النمههو عنههد التعههر

إلم نبرات صدمية  ،وأي ا السهمو الهذي يههدف إلهم توجيهه اللاقهة نحهو مو هوع غيهر مرغهوب
إلم مو وع مقبو اجتماعيا ،أما ع التبرير فقد يستندمه ال رد م أجه تعليه رد فعه معهي

 ،ناهيه ه عه ه آلي ههات أن ههر يس ههتندمها ال ههرد مه ه منب ههور التحليه ه الن س ههط مه ه أجه ه مواجه ههة

ال غول الدانلية والنارجية المصدر (زهاني .)41 :2014

 .2نظرية السمات الشخصية تد د هذأ النبريهة علهم مهد تهأثير ال هروه ال رديهة فهط التعامه مهح
المواقف المجهدة ،فتعرف السمة علهم أنهها اسهتعداد وميه ال هرد لاسهتجابة بأسهلوب نهاص فهط

المواق ههف المتنوع ههة الت ههط تواجه ههه ف ههط حيات ههه ،أم هها عه ه المواجه ههة فتع ههرف مه ه منب ههور نبري ههات
السههمات علههم أنههها ميه واسههتعداد لمواجهههة أو معالجههة و ههعية
فرد ع اآلنر( .شويخ )2007

ههاغلة ومرهقههة بأسههلوب يميههز

وفيما يسي أساليب المواجهة المصنفة من قبل نظريات السمات:

أ .التجنب مقابل المواجهة يعتبهر ههذا األسهلوبا األ ثهر اسهتنداما مه لهرف األفهراد ول ه يعهد
أسلوب المواجهة األ ثر توافقا عتمادأ علم بذ مجهودات معرفية لدراسة المعليات المسهتمدة
م الموقف ،أما التجنب أو الهروب م الموقف ال اغل يعنهط عهدم بهذ أي مجههود لمواجههة

المر لة ،ول ا األسلوبي إيجابيات وسلبيات حسب الموقف ال اغل.
ب .الابـــت مقابـــل الحساســـية المفرطـــة يع ههرف ال ب ههت عل ههم أن ههه أسههلوب يس ههتندمه ال ههرد لتجن ههب
مصادر ال هغل ،أمها الحساسهية فههط المحهاو ت التهط يقهوم بهها ال هرد مه أجه رفهح القهدرة علهم

التر يههز وا نتبههاأ لمصههدر ال ههغل ،ويعتبههر ه مه ال بههت والحساسههية أسههلوبا هههدفهما تحقيههه

التوافه.

ت .التحام الداخسي مقابل الـتحام الخـارجي إ أسهلوب الهتح م الهدانلط ههو أسهلوب موجهه لتحقيهه
التوافههه الن سههط مههح المره ات ال رديههة الصههحية مههثا ،أمهها ع ه أسههلوب الههتح م النههارجط فهههو
موجههه إل ههم تحقي ههه التواف ههه م ههح المرهه ات النارجي ههة المص ههدر المره ه ات ا جتماعي ههة م ههثا،

و اهما يع سا درجة التوافه الن سط (وداد .)126 :2015
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 .3االتجــاه التفــاعسي (ال زاروس فولامــان) :هههذا ا تجههاأ ي هرف

النبهرة ال اصههلة لل ههغول علههم

أسههاس المثيههر وا سههتجابة ،وانمهها يعتبره ها نتههاج ت اع ه بههي ملالههب البي ههة وام انههات ال ههرد م ه

نهها عملي ههة التقي ههيم المعرفههط الت ههط ح ههددها هههذا ا تج ههاأ بم ارحه ه  ،منههها مرحل ههة التقي ههيم األول ههط

والثانوي واعادة التقييم( .حسين .)89:2006

ويسخص ال زاروس وفولامان ( )1980أهم االستراتيجيات التـي يوظفهـا الفـرد فـي التعامـل مـع
الموقف والتهديدات وهي اما يسي:
أ .المواجهة المرازة عسـى المشـاسة :ههط ه الجههود المعرفيهة والسهلو ية الموجههة صهوب مصهدر
التهديد والمرقة م أج التح م فيه ،ما يع س قدرة الرنص وام اناته علم ذل .
ب .المواجهـة المراــزة عسـى االنفعــال :يعرفهها ههذا ا تجههاأ علهم أنهها ل المجهههودات المتعهددة لتنبههيم
ردود أفعالن هها اتج ههاأ موق ههف المر ههقة أ ث ههر مه ه محاول ههة تغيي ههر الموق ههفل إ اعتم ههاد ال ههرد عل ههم
علم األسلوب الذي يستندمه م أج الهتح م فهط

المواجهة المر زة علم ا ن عا تجعله يبح

ا ستجابات ا ن عالية ،مه نها للهب المسهاعدة ا جتماعيهة ،أو اللجهو إلهم اسهتندام األدويهة

والمهد ات ،فقد تتنذ المواجهة المر هزة علهم ا ن عها أحهد النملهي  ،إمها منهح و بهت ا ن عها ت
الناتجة ع المرقة ،أو البول واإلفصال عنها لن

ردة تأثيرها علم ال رد.

 .4نظرية عوامل الشخصية والسياف الموقفي :لقد انت أعما
بدايههة لبهههور تيههارات أنههر توسههعت فههط م هههوم المواجهههة م ه حي ه

زاروس وفول مها نقلهة

م

التر يههز علههم دور عوام ه

الرنصههية والسههياه المههوق ط فههط تحديههد أس ههلوب المواجهههة ،ومه ه بههي رواد هههذا ا تج ههاأ أبه هري

 Obrienوديلههونجس )  ،)Delongis 1996حي ه

عمهها معهها م ه أج ه إب هراز دور العوام ه

الموق ية والعوام الرنصية فط اعتماد أسلوب مواجهة دو اآلنر (حسـين وحسـين :2006

.)90

وم ه بههي أهههم النمههاذج المصههن ة ألر ه ا المواجهههة نمههوذج زروس وفول مهها  1984المجسههد

فههط ر ه لي

المواجهههة المر هزة علههم المر ه لة ،والمواجهههة المر هزة علههم ا ن عهها  ،ويعتبــر هــذا النمــوذج

أساس التصنيف العام الستراتيجيات المواجهة وهو ااآلتي:
 المواجهة المرازة عسى المشاسة :يلله عليها أي ا المواجهة النرلة أو اليقبهة ،إ ههذا الهنملموج ههه له ههدف ن ه ه

متللب ههات ومقت ههيات الموقه هف ،أو الرف ههح مه ه إم اني ههات ال ههرد مه ه أجه ه

مجابهة الموقف ال اغل ،وير

تتللههب البح ه

م

زاروس وفول ما أ المواجهة المر هزة علهم المره

عهه المعلومههة مه ه جهههة ،ومه ه جهههة أنههر بههذ جهههود موجهههة نحههو المره ه

لتجسيد الح ()Bruchon-Scweitzer Marilou,2002,357
41

 -المواجهة المرازة عسـى االنفعـال :ههط مجمهوع محهاو ت ال هرد فهط ن ه

رهدة ا ن عها المتولهد

عه الو ههعية ال ههاغلة والتههط قههد تبهههر فههط إحههد األره ا التاليههة التجنههب ،التسههلية ،إعههادة

التقدير ،التدي  ،التعبير علم ا ن عا .)Bruchon-Scweitzer,2002,18( .

 استراتيجية البحث عن المساندة االجتماعية :تتجسد فهط المجههودات المبذولهة مه لهرف ال هردفههط سههب تعههالف الغيههر ومسههاعدتهم م ه نهها البح ه

عه المسههاندة المعنويههة اإلنصههات أو

الدعم المادي م لرف الغير (.) Bruchon-Scweitzer 2002 359

وق ههد و هههح مــــوس ( )Moos 1988تص ههني ا سهههتراتيجيات المواجه ههة وقس ههمها إلهههم ن ههوعي ،
استراتيجيات إقداميه واستراتيجيات إحجاميه علم النحو التالط
 .1االستراتيجيات اإلقدامية :وتت م
 التحسيل المنطقي :وهو أ ي ر ال رد بمو وعية .وبلره منتل ة عند التعام مح المر لة.
 إعادة التقييم اإليجابي :وهو أ يحاو ال هرد أ يهر الجانهب اإليجهابط مه الموقهف .وأنهه ربمها
يغير حياته بلريقة إيجابية.

 البحــث عــن المســاعدة :وهههو قيههام ال ههرد بالتحههد

مهح قريههب لههه أو رههنص متنصههص ذو نبهرة

ع المر لة.

 حل المشاسة :وهو أ ي ح ال رد نلة عم لح المر لة.
 .2االستراتيجيات اإلحجامية :وتت م
 اإلحجام المعرفي :هو أ يحاو ال رد نسيا المر لة وعدم الت ير فيها .وين ر نلورتها.
 التقبــل واالستســالم :أ يتقب ه ال ههرد المره لة .ويههدر بأنههه

يسههتليح السههيلرة عليههها .أو فع ه

رط لها.

 البحث عن اإلثابة :أ يرتر ال رد بأعما وأنرلة جديدة .ويتعرف علم أصدقا جدد.

 التنفــيس االنفعــالي :هههو أ يتجنههب ال ههرد لقهها النههاس أثنهها المر ه لة .ويصههب غ ههبه علههيهم.
ويصرخ بصوت عا لين س عما بدانله (أبو ناهية .)127:2016

وهط

ويقت هرل ههارفر وآنههرو ( )Carver,et,al,1989:268-270عههدة أسههاليب لمواجهههة ال ههغول

 -1المواجهة الفعالة  Active Copingوههط تله العميلهة التهط ترهير الهم اتنهاذ ال هرد لنلهوات
فعالة لمحاولة إزالة ال هغول أو التن يهف مه اثارهها وترهم عمليهة الت يهف ال عها علهم التوجهه
المبارههر لمصههدر ال ههغل وزيههادة الجهههود التههط يقههوم بههها ال ههرد بلريقههة تدريجيههة مه أجه تعههدي
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الحد

ال اغل ،وهذأ العملية ترهبه أسهلوب المواجههة المتر هزة علهم المره لة وفقها لوجههة نبهر

( زاروس وفول ما

.)1984

 -2التخطـــيط  Planningوه ههو الت ي ههر ف ههط ي ي ههة مواجه ههة ال ههغول ،والتنل ههيل ير ههتم عل ههم
النروج باستراتيجيات فعالة ،والت ير فهط النلهوات التهط ينبغهط اتناذهها وأف ه السهب للتعامه
مههح المر ه لة ،هههذأ العمليههة تحههد

فههط أثنهها عمليههة التقيههيم الثههانوي ،فههط حي ه

يحههد

الت يههف

النرل نا مرحلة المواجهة.
 -3ابت أو قمـع األنشـطة المتنافسـة  Suppression of Activitiesوههو أسهلوب آنهر مه
األساليب الذي ير ز علهم المره لة ويههدف الهم بهت أو قمهح ه نرهال منهافس ،ويعنهط و هح
ه المرههروعات المتدانلههة مههح مصههدر ال ههغل جانبهها ،محاولههة لصههرف ا نتبههاأ ع ه مصههدر
ال غل ولزيادة القدرة علم التعام مح الحد

ال اغل.

 -4ممارسة ضبط النفس (ردع أو اب المواجهة)  Restraint Copingوههو ت نيه آنهر مه
ههم ترسههانة التر يههز علههم المر ه لة ،وهههو ا نتبههار حتههم تههأتط ال رصههة المناسههبة للبههد فههط
المواجهة المحتملة للتنلص م آثار ال غول ،وتعتبر هذأ ا ستراتيجية إيجابيهة فهط حه سهعط
ال رد لتوفير هذأ ال رصة للتعام ب اعلية وأ ثر ت ي ا مح الحد
ول نها يم

ال اغل فهط الوقهت المناسهب،

ا ت و استراتيجية سليبة فط حا تم استندامها أسلوب للردع وليس ال ع .

 -5البحـث عـن المسـاندة االجتماعيـة  Seeking of Social Supportيسهعم النهاس مه
نا هذا األسلوب للبح
 البح

ع المساندة ا جتماعية لسببي هما

ع المساندة ا جتماعية ألسهباب ادا يهة مثه للهب النصهيحة والمسهاعدة أو المعلومهات

وهذا األسلوب ير ز علم المواجهة المتر زة علم المر لة.
 البح ه ه

ع ه ه المسه ههاندة ا جتماعيه ههة ألسه ههباب ان عاليه ههة مث ه ه الحصه ههو عله ههم اله ههدعم المعنه ههوي

والتعالف أو ال هم ،وهذا األسلوب م أساليب المواجهة المتر زة علم ا ن عا .
 -6التنفـيس االنفعـالي  Focusing Of Emotionsوههو أسهلوب يميه فيهه ال هرد الهم تن هيس
تل المراعر الم بوتة ،هذا األسهلوب فهط يهددي الهم وبي هة فهط بعه
ل ت ه ارت محههدودة مث ه

األحيها عنهدما يسهتندم

التن ههيس ا ن عههالط للحههز ل قههدا أحههد األحبههة ،واسههتندام هههذا األسههلوب

ل ترات لويلة م رأنه منح أو عرقلة إعادة التوافه.
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 -7فـك االرتبـاط السـسواي (تجنـب السـسوك)  Behavioral Disengagementههذا األسهلوب
يرههير الههم ن ه

جهههود ال ههرد التههط يبههذلها فههط التعامه مههح ال ههغول حتههم التنلههط عه محاولههة

تحقي ههه األهههداف ،حي ه

إ هههذا األسههلوب يع ههس بههاهرة تعههرف بمصههللح العجههز الم تس ههب،

وغالبا ما يستندم الناس هذا األسلوب عندما يتوقعو نتا ج مواجهة

عي ة.

 -8فــك االرتبــاط العقســي (تجنــب التفايــر فــي المشــاسة)  Mental Disengagementهههذا
األس ههلوب ينتل ههف عه ه فه ه ا رتبه ههال الس ههلو ط ،حيه ه

يحهههد

ا ن ص هها الن سهههط عه ه لريه ههه

مجموع ههة مه ه األنر ههلة الت ههط تعمه ه عل ههم تر ههتيت انتب ههاأ الر ههنص مه ه الت ي ههر ف ههط األح ههدا
ال ههاغلة ،حي ه

ترههم علههم أنرههلة تأنههذ ت يههر الرههنص بعيههدا ع ه مصههدر ال ههغل مث ه

أحام اليقبة ،الهروب الم النوم أو ا نغماس فط مراهدة التل از.
 -9إعادة التفسير اإليجابي والنضج  Positive Reinterpretation And Growthيعتبهر
هها مه ( زاروس وفول مهها

 )1984هههذا األسههلوب والههذي أسههموأ إعههادة التقيههيم اإليجههابط هههو

نههوع م ه المواجهههة الههذي ير ههز علههم ا ن عهها والههذي يهههدف الههم ي يههة مواجهههة وادارة ال ههغول
والمحه ه عل ههم الح ههد مه ه الر ههدة ا ن عالي ههة ول ههيس التعامه ه م ههح ال ههغول ف ههط ح ههدا ذاته هها بره ه
مبارر ،وقيمهة ههذا األسهلوب

تقتصهر علهم الحهد مه الرهدة والمحنهة بقهدر مها يم ه أ تهددي

بههال رد الههم اسههتعادة توازنههه والعههودة م هرة أنههر واسههت ناف جهههودأ ب هالتر يز النرههل علههم مصههدر
المر لة.
-10اإلناار  Denialهذا األسلوب يرير الم عدم اعتهراف ال هرد بوجهود الحهد

ال هاغل وتجاهلهه

والتقلي م رأنه لعد اتساقه مح م هوم ال رد لذاته ،وينبر الم هذا األسلوب علهم أنهه م يهد فهط
حالههة أد الههم ن ه

الموقههف ال ههاغل وم ه ثههم يسههه عمليههة المواجهههة ،إ أ اسههتندام هههذا

األسلوب قد يددي الم تلورأ ويصبح أ ثر نلورة علم الصحة الن سية لل رد.
-11القبول  Acceptanceهذا األسلوب علم ع س اإلن هار ،حيه
عبارة ع استجابة وبي ية للمواجهة ،حي

يتقب ال رد ال غول بر

يم ه القهو بهأ القبهو ههو
أ ثر واقعيهة ممه نها

الت يف الجيد مح الموقف ال اغل.
-12الرجــوع الــى الــدين Turning To Religion

ههرد فعه للمواجهههة ،حيه

يقتههرل هها مه

(مهها ر و وسههتا  )1986أ هههذا الت تي ه فههط المواجهههة قههد ي ههو مهمهها جههدا ل ثيههر م ه النههاس
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وذله لعههدة أسههباب منهها أنههه مصههدر للمسهاندة ا ن عاليههة ،مهها يعتبهر بمثابههة أداأ إلعههادة الت سههير
اإليجابط لألحدا

والنمو بر

أ يو

اعتيادي ،ويم

حيلة للمواجهة ال عالة.

و ر أ أساليب المواجهة اإليجابية ترفح م مستو الرعور باإلنجاز والتقدم والسهيلرة علهم
مجريههات األح ههدا  ،ل ههذل ف ههإ الق ههدرة عل ههم ال ههتح م ف ههط ال ههن س و ههبل ا ن ع هها ت

التنليل للمر لة ،حي

أ قدرة ال رد علم

بل مراعرأ وتوجيه سلو ه وتقب األحهدا

يعد أم ار مهما فهط مواجههة ال هغول المنتل هة ،وحيه

إلم أ ي و ال رد فط حالة جسمية ون سية نرلة.

أ تقبه أحهدا

تقه ه أهمي ههة عه ه

التهط يمهر بهها

الحيهاة ومواجههة ال هغول يحتهاج

ثالثا :الفروف الفردية في مواجهة الضغوط:
ر أ ال غول هط جهز مه الوجهود اإلنسهانط

تن صه عنهه ،فههط مازمهة لهه و تنتههط

إ بانتها ههه ،لههذل ل ازمهها علينهها أ نواجهههها ونعايرههها إمهها بههاللره اإليجابيههة ال عالههة أو باألسههاليب السههلبية
الهروبية ،وهنا مجموعة م العوام الوسهيلة للعاقهة بهي

هط التط تجع

المثا

الحصر

هغول الحيهاة وصهحة ال هرد ،ههذأ العوامه

ه منها ينتلهف عه اآلنهر فهط مواجهتهه لههذأ ال هغول ،ومه ههذأ العوامه علهم سهبي

 -1نمــط الشخصــية :تد ههد نبريههة األنمههال بههانتاف األنمههال والسههمات السههلو ية ل ه رنصههية فههط
التعامه ه م ههح المواق ههف ال ههاغلة ،فهن هها الرنص ههية ذو ال ههنمل (أ) وال ههنمل (ب) وال ههنمل (ت)

وترههير األبحهها

إلههم أ الرنصههية ذو الههنمل (أ) تتميههز بصههعوبة قيادتههها ،وتنافسههية لموحههة،

عدوانية ،وين هذ صهبرهم بسهرعة .أمها الهنمل (ب) فههو يت هم الغيهاب النسهبط لنصها ص الهنمل

(أ) بمعنهم آنهر فههإ نمهل الرنصهية (ب) هههادئ وغيهر منهافس وغيههر عهدوانط ،أمها الههنمل (ت)
فهههو الههنمل الههذي يرت ههز علههم اتنههاذ القه ه اررات والقيههام بالمنههالر والبح ه

عهه اإلثههارة ،ويم ه ه

التمييز بهي نهوعي مه الهنمل (ت) الهنمل المبهدع البنها  ،والهنمل المحلهم الههدام ،والهنمل (ت)
ل ههيس اس ههتراتيجيته مواجه ههة ال ههغول ،ول ه ه فق ههل متغي ههر وس ههيل ي ههدثر ف ههط ي ي ههة اتج ههاأ ال ههرد

ومواجهته للمواقف ال اغلة (إسماعيل )88:2004

 -2الصـالبة :ويقصههد بههها مجموعهة مه السهمات الرنصههية وأسهاليب المواجهههة الحياتيهة التههط تههددي
إلههم قههوة الرنصههية ،وتمثه الصههابة الن سههية اعتقههادا عامهها لههد ال ههرد فههط قدرتههه علههم اسههتندام
مصههادرأ الذاتيههة والبي يههة لمواجهههة أحههدا

الحيههاة ال ههاغلة وبروفههها الصههعبة والتعام ه معههها

بمو هوعية ومسههتو مرت هح مه الت هام واإلصهرار ،والصهابة الن سههية تت هو مه ثاثهة أبعههاد
وهط التحدي والتح م وا لتزام (.)Kobasa ,1979:4
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 -3مصــدر الضــبط :وهههو سههمة رنصههية تحههدد ي يههة اسههتجابتنا للمواقههف ال ههاغلة والرههاقة ،فهههط
سهمة ن سهية تميهز بهي األفهراد وت هره بيهنهم ،حيه

حياة الناس فهنا البع

تعبهر ههذأ التهدعيمات الدانليهة والنارجيهة فهط

مه النهاس وجههة ال هبل لهديهم نارجيهة حيه

يعتقهدو أ نجهاحهم

أو فرههلهم فههط الحيههاة مههردود لعوامه نارجيههة قههد يتمثه بع ههها فههط القههدر والحههب وال رصههة وقههوة
اآلنري وسلوة البي ة التط

بوجههة

هبل دانليههة حيه

يم

التنبد بها ،وعلهم ال هد مه ذله الجوانيهو الهذي يتسهمو

يعتقههدو بهأ نجههاحهم أو فرهلهم فههط الحيهاة محههدد بأفعهالهم ومرهههو

بقدراتهم (عيد .)39:1997
 -4المســـاندة االجتماعيـــة :حيه ه

تعتب ههر المس ههاندة ا جتماعي ههة مص ههد ار هام هها مه ه مص ههادر ال ههدعم

ا جتم ههاعط ال اعه ه ال ههذي يحتاج ههه اإلنس هها  ،حيه ه

ي ههدثر حج ههم المس ههاندة ا جتماعي ههة ومس ههتو

الر ا عنها فهط ي يهة إد ار ال هرد ل هغول الحيهاة المنتل هة وأسهاليب مواجهتهه وتعاملهه مهح ههذأ
ال غول ،مها أنهها تلعهب دو ار هامها فهط إرهباع الحاجهة لألمه الن سهط ون ه

الناتجة ع ردة األحدا

ال اغلة (عسي .)14 :2000

مسهتو المعانهاة

 -5المهــارات االجتماعيــة :إ األف هراد الههذي لههديهم مهههارات اجتماعيههة (معرفههة السههلو يات المناسههبة
لهبع

المواقههف المحهددة ،والتعبيههر الجيههد عه الههذات) يعههانو مه قلههه أقه مه أول ه الههذي

ي علههو ذله (أي ليسههت لههديهم مهههارات اجتماعيههة) فالمهههارات ا جتماعيههة ال عالههة تسههاعدنا لههيس
فقل فط التعام مح اآلنري  ،ول ه أي ها للحصهو علهم حاجاتنها وتحقيهه رغباتنها ،هذل تقله

العدا ية فط مواقف التوتر (إسماعيل .(91-90:2004

وهنا نر الباحثة أ هنا مجموعة م العوام تت اعه فيمها بينهها ليهتم مه نها ههذا الت اعه
تحديد أساليب المواجهة ،حي

هنها متغيهرات متعهددة تهدثر فهط ههذأ األسهاليب ،باإل هافة إلهم مها سهبه

ذ ههرأ ،تلعههب هه مهه النزعههة الدينيههة ومسههتو التعل ههيم للوالههدي والتههرابل ا سههري دو ار مههدث ار فههط فعالي ههة
أسه ه ههاليب المواجهه ه ههة الته ه ههط يسه ه ههتندمها األف ه ه هراد فه ه ههط مواجهه ه ههة ال ه ه ههغول الحياتيهه ههة والمر ه ه ه ات الن سه ه ههية

وا جتماعية.

رابعا :المواجهة الفعالة:
لقهد انتهار ه مه مها

هراي و وسهتا ( ،)Mc Crae & Costa, 1986إرهارة لل عاليهة،

ته ه هواتر اسه ههتعما ا سه ههتراتيجيات وال عالي ه ههة المدر ه ههة وعاقتهه هها بالنته هها ج المتحصه ه ه عليهه هها عه ه ه لري ه ههه

ا ستراتيجيات المستعملة .وفط دراسة حديثة حو المواجههة المسهتعملة مه لهرف أرهناص يعهانو مه
ا لرابات الت يف والحصر ،استعملت إرارة ل عالية تواتر استعما ا ستراتيجيات.
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وفههط السههياه ن سههه يههر مههار هوت يههت بيرلههوجط ج ارزيههانط وآنههرو ( )2001أنههه مه الصههعب
الح م علم قيمة استراتيجيات المواجهة بدو األنذ بعي ا عتبار السياه الذي يحهد

المثا  ،بع

ا ستراتيجيات يم

فيهه ،علهم سهبي

أ ت و فعالة علهم المهد القصهير ،ول ه يم ه أ تصهبح نليهرة

علم المد اللوي ألنه ينبغط أ تسهتعم أ ثهر فهأ ثر للحصهو علهم ن هس النتها ج ويم ه أ تن ه

مه الرهعور ب عاليهة الهذاتPierluigi Graziani,Marc Hautekèete & al, 2001,p. p. ( .

.) 94 - 95

ذل فيما يتعله ب عالية المواجهة علم المد القصير و المد اللوي  ،يهري ه مه فليترهرو

س ه ههولز (1982

Suls,

&

 ،)Fletcherم ه هها ج ه هها ف ه ههط مجل ه ههة لعل ه ههم ال ه ههن س ل ال ص ه ههلية

( ،)L’année psychologique, 1992مقها لبولهها تحهت عنهوا

(م ههوم المواجههة) بهأ فعاليهة

التجنب ت و علم مستو المد القصير ،أمها ا سهتراتيجية النرهلة ت هو علهم مسهتو المهد اللويه
(.)Paulhan, 1992, p 554

تتمثه فعاليهة المواجههة فهط قهدرة الهتح م فهط الو هعية ،مثلمها يهري مهار س ورهولتز ( & Marx

 ،)Schultz, 1991مها جهها فهط تهاب لعلهم الهن س الصهحةل لههرويتزر ( Psychologie de la
 ،)santé, 2002 Shweitzerبههأ اسههتراتيجية ح ه المره لة ت ههو فعالههة عنههدما يم ه الههتح م فههط

الو عية ال اغلة ألنه فط هذأ الحالة يم ه أ ين ه

مه ر اهدة الحصهر ،أمها فهط حالهة عهدم الهتح م

فط الو عية ال اغلة فإنه يزيد م ردة الحصر.)Shweitzer, 2002,. 363( .

ويرههير ( زاروس وفول مهها ) إلههط أ اسههتراتيجيات المواجهههة الناجحههة تعتمههد بر ه

بيههر علههم

ملابقههة تنههاغم اسههتراتيجية المواجهههة مههح نصهها ص الموقههف ال ههاغل و أ اسههتراتيجيات المواجهههة التههط
ترت ز علم المر لة غالبا ما ت و ملموسهة و قابلهة للماحبهة فهط حهي أ اسهتراتيجيات المواجههة التهط

ترت ههز علههم ا ن عهها تت ههم اسههتندام العمليههات المعرفيههة ،وهههط عمليههات

أو ههحت بعه

مسههتوي مههنن

يم ه ماحبتههها  ،مهها

الد ارسههات أ اسههتندام اسههتراتيجيات المواجهههة التههط ترت ههز علههم المره لة تهرتبل ببهههور

م ه المرههقة الن سههية ل هد األل هها والم هراهقي وال اررههدي  ،بينمهها اسههتندام اسههتراتيجيات

المواجهه ههة الته ههط ترت ه ههز عله ههم ا ن عه هها ت ه هرتبل بانن ه هها

ال اغلة (حسين وحسين .)94 2006

التوافه ههه الن سه ههط له ههد األف ه هراد عبه ههر المواقه ههف

شروط المواجهة الفعالة:
تعتقههد الباحث ههة بأنهه ها تنتلههف فعالي ههة المواجه ههة بتع ههدد اسههتراتيجيات المواجه ههة المس ههتعملة ،وذله ه

حسههب النصهها ص الرنصههية لل ههرد م ه حي ه
األنر تنتلف م حي

المدة ،بحي
الردة و ا

قدرتههه علههم الههتح م فههط الو ههعية ال ههاغلة ،التههط هههط

ت و المواجهة فعالة م نا ررول نذ ر منها
47

 .1التقدير والتقييم المعرفط الدقيه للموقف ال اغل وانتيار ا ستراتيجية الما مة له.
 .2توقح مواجهة الصعوبات والعراقي وبالتالط ا ستعداد دوما للمواجهة بثقة.

 .3أ ي قد ال رد حماسه عند ال ر فط التعام مح مواقهف ال هغل باعتبهار ا نت اسهات جه از مه
منحنم التعلم.

 .4التر يز علم ما يم
 .5البح ه ه

فعله ستعادة السيلرة علم الموقف بد م ا ستسام وا حبال.

ع ه ه مصه ههادر اله ههدعم والمسه ههاندة م ه ه انصه هها يي ومق ه هربي وأصه ههدقا لتجه ههاوز األوقه ههات

الصعبة.

مح تذ ر أ ال غول جز م الحياة ول تنت ط أبهدا ،ول ه لهدينا األسهاليب الازمهة لمنهح ههذأ

ال غول م السيلرة علم حياتنا.

خامسا :المواجهة االيجابية:
عههادة مهها يلجههأ الرههنص ا يجههابط الههم مواجهههة ايجابيههة مه أج ه تحقيههه هههدف مهها ،ومه اوا ه

العلما الذي تناولوا هذا الم هوم مورفط  Murphayالتط بينهت ا المواجههة تعنهط اسهاليب التعامه مهح
التهديههد او تنبههيم القههدرات والمهههارات للتعامه مههح مثيهرات البي ههة ال ههاغلة ،وتلههط هههذا ا سهههام مهها قدمههه

العالم ار منينيجر  Carl Meninigerحو سهلو يات المواجههة التهط يسهتندمها ا فهراد فهط تهوافقهم
مه ههح األحه ههدا  ،وقه ههد وصه ههف أسه ههاليب المواجهه ههة بأنهه هها وسه هها

ال اغلة.

يسه ههتعملها ال ه ههرد للتعام ه ه مه ههح األحه ههدا

والمواجهههة ا يجابيههة تتمثهه بقههدرة ال ههرد علههم مواجهههة ال ههغول الن سههية محههاو التعام ه معههها
والت يف مح أثارها أو حلها اذ يقوم ال رد الذي يتبنهم ههذأ ا سهتراتيجيات بمجموعهة مه الجههود المعرفيهة
والسلو ية ا يجابية بهدف السيلرة أو التعام مح متللبات الموقف الذي تم إد ار ه (العنزي .)2005

ونتيجة اهتمام الباحثي بمو وع المواجههة ،توصهلوا الهم نهوعي ر يسهي  ،همها المواجههة السهلبية

تتمث بانن ا

تل الحلو بر

جهد ال رد فط التعام مح الموقف ال اغل وا فرال فط ممارسة انرهلة انهر

تقهدم

واف ومبارر فط مواجهة المثيرات ال ارة أو فط حه المره ات أو تن يهف التهوترات

ا ن عالية الناجمة عنها (الزيهود 2011 ،ص  )18والنهوع األنهر األ ثهر حداثهة والهذي بههر بتهأثير علهم
الههن س ا يجههابط هههط المواجهههة ا يجابيههة .وتتمث ه بقههدرة ال ههرد علههم مواجهههة ال ههغول الن سههية محههاو
التعام معها والت يف مح اثارها أو حلها (الزيود .)4:2011

ويعههرف دان ههط وآنههرو  Dunkley et al. 2000المواجهههة ا يجابيههة بانههها لتل ه اللريقههة

المرن ههة الت ههط يتعامه ه به هها ال ههرد ف ههط مواجه ههة ال ههغول الن س ههية مه ه ن هها توبي ههف أفال ههارأ وان عا ت ههه
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ا يجابيههة ،او للههب الههدعم ا جتمههاعط ،أو البح ه

ع ه المعلومههات والتههط تقههود رنصههيته إلههم التواف ههه

والنمو فط البي ةل (.)Dunkley et al,2000,437

وتههر الباحثههة أنههه ل ههط ت ههو مواجهههة ال ههغول إيجابيههة فابههد أ تههددي إلههم توافههه جيههد مههح

ههغولات الحي ههاة المنتل ههة ،وأ تت ههم أس ههاليب متع ههددة ومتنوع ههة نبه ه ار لتع ههدد المواق ههف ال ههاغلة
وبالتههالط انتيههار أ ثههر األسههاليب ما مههة للتعام ه مههح هههذأ المواقههف وأ تنههوع أسههاليب المواجهههة يتللههب

اسههتثمار افههة الجهههود لههد ال ههرد وبالتههالط المحافبههة علههم تهواز البنيههة السههي ولوجية لههه ،فت ههو النتيجههة

التن يف م ال غول والرعور بالراحة وبالتالط التمتح بالصحة الن سية.
استراتيجيات المواجهة االيجابية:

إ تبنههط األسههاليب ال عالههة وا يجابيههة مهمههة تحتههاج إلههم بنهها وتأسههيس فاعه تههددي إلههم التوافههه

الجيد فط مواجهة ال غول واألحدا

فههط أسههاليب التواف ههه مههح أح ههدا

المنتل ة التط قد يواجههها ال هرد فهط حياتهه ،حيه

تع هس التباينهات

الحي ههاة ال ههروه الثقافيههة بههي ا فه هراد ،بمعنههم أ ل ه ه رههنص لريقت ههه

الناصة فط التعبير ع ان عا ته وفط لره تبنيه ألساليب معينة فط مواجهة الردا د اتط قد تعتريه.
وفيما يلط عر ا لبع

األساليب ال عالة لت

م نالها قاد ار علم مواجههة األزمهات والمحه

المنتل ة وهط التالط
أ .التفريـــ االنفعـــالي :محاولههة الههتنلص م ه المرههاعر السههلبية المرتبلههة بههالموقف ال ههاغل م ه
نهها التحههد

عنههه الههم ا ه ه وا صههدقا وللههب الههدعم مههنهم سههتعادة الت هواز فههط مواجهههة

العثرات ،وتمارس الدعابة هنا دو ار فط تن يف أثار ال غول علم ال رد.

ب .اعادة التقيـيم :ت يهر ايجهابط فهط مواجههة مواقهف الحيهاة يسهاعد ال هرد علهم النبهر إلهم المره لة
م ه منبههور ايجههابط ومحاولههة إعههادة تقييمههها م ه جديههد ،ا مههر الههذي يسههمح بتههوفير اإلم انيههات

الازمههة مهه اج ه تجاوزههها أو البح ه

المقلقة والصعبة ،ول

يم

عهه الحلههو الما مههة .فهها يم هه منههح حههدو المواقههف

تغيير اللريقة التط ت سر بها األحدا .

ث .التخيل :استراتيجية يحاو ال رد م نالها تنيه المواقهف ال هاغلة التهط واجهتهه ،ف ها عه
تنيه األف ههار والسههلو يات التههط يم ه القيههام بههها فههط المسههتقب عنههد مواجهههة مثه هههذأ المواقههف

ال ههاغلة م ه نهها النبههر لألمههور فههط سههياقها الواسههح والح ههاب علههم نب هرة إيجابيههة وتجنههب
ت نيم األحدا

علم غير صحتها.

ج .السجــوء الــى الــدين :رجههوع األفهراد إلهم الههدي فههط أوقههات ال ههغول وذله عه لريههه اإل ثههار مه
الصلوات والعبادات والمداومة عليها مصدر للدعم الروحط واألناقط وا ن عالط.
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ي .المساندة االجتماعيـة كواقامـة عالقـات طيبـة مـع االخـرين :ترهير إلهم سهعط ال هرد نحهو اآلنهري
لللب العو والنصيحة والمعلومات والمساعدة والحصهو علهم المسهاعدة مهنهم ،إذ أ العاقهات
ا جتماعيههة اإليجابيههة وقبههو المسههاندة والههدعم م ه ا ن هري يس ههاعد فههط الرههعور بال ارحههة ويب ه

األم فط الن وس مما يساعد علم تنلط الصعوبات.

خ .حـل المشـاسة :نرهال معرفهط يتجهه مه نالهه ال هرد إلهم اسهتندام أف هار جديهدة ومبت هرة لمواجهههة
ال غول والتعام مح األحدا

السلبية ب

ما يستليح م قوة واتناذ ق اررات حاسمة.

د .االناــار :عمليههة معرفيههة يسههعم م ه نالههها ال ههرد إلههم إن ههار ال ههغول ومصههادر القلههه بالتجاه ه
األهههداف التههط قههد

فهنهها بعه

يم ه تحقيقههها نتيجههة البههروف المحبلههة وال ههاغلة ،فههيم

عو ها عه ذله تقبه البههروف الحاليهة والتر يههز علههم البهروف التههط تسههاعد فهط التغييههر نحههو

األف

.

ذ .تطوير ماافآت إثابات بديسة محهاو ت للتعامه مهح موقهف المره لة عه لريهه تغييهر أنرهلة
ال رد وايجاد مصادر جديدة ،وم أمثلة ذل بنها عاقهات اجتماعيهة جديهدة ،وتنميهة وجههة ذاتيهة
واسههتقا ذاتيهها أ بههر وا رههت ار فههط أنرههلة تزيههد م ه ا سههتمتاع وا سههترنا مث ه ا رههت ار فههط

األعم هها التلوعي ههة أو ا هتم ههام بد ارسهههة ال ههدي  ،أل ا هتم ههام بهههالن س يس ههاعد عل ههم ا س ههتعداد
والتماس لمواجهة أي حد

اغل.

أساليب مواجهة الضغوط لدى الخريجين العاملين والعاطلين عن العمل:
عندما نتحد

ع إدارة أو مواجهة ال غول فإننا نقصد مواجهة واقعنا ما هو ،فاألحهدا

ليسهت

سارة دا ما ،وهنا ما يحز وما يحبل ،والح ههو فهط الت يهف مهح البهروف المحيلهة والت يهر بإيجابيهة
وبأسلوب أ ثر منلقية مما يجنبنا إلحاه ال رر بأن سنا ويحقه أهدافنا التط نسعم إليها.
ل ه قسههاوة المرهههد فههط قلههاع غهزة أد إلههم عجههز الرههباب علههم الت يههف مههح البههروف ا سههتثنا ية التههط

يرهدها قلاع غزة وعلم وجه النصوص فط العقد األنير وجعلت الرباب بي نيهارات أحاهها مهر فهط

مواجهة هذا الواقح المأزوم ومنها

 -1ا نسههحاب أو الهههروب م ه الواقههح علههم أ يجههد سههبيا آنههر يجنبههه تحم ه أو ههاعه ،فقههد

يههتم

اإلنسهها مه ا سههتمرار فههط معايرههة أزماتههه واغت اربههه فههط عاقاتههه بههالمجتمح أو الدولههة والمدسسههات التههط
ينتمهههط إليهه هها أو يعم ه ه

ه ههمنها  ،ويه ههدر أنه ههه

يقه ههو عله ههم تغييه ههر الواق ه هح أو الر ه ههوخ له ههه  ،فيحه ههاو

ا نسههحاب باحثهها ع ه فههرص أنههر للنههاص م ه الو ههح الههذي يعانيههه  ،ويتجلههم هههذا ا نسههحاب فههط

أره ا منتل هة  ،فههإذا ها ال ههرد أو الرهاب ينتمهط إلههم حهزب يتههر الحهزب ،واذا ها يعمه فهط مدسسههة
يبح

ع م ا آنر للعم  ،واذا ها لالبها فهط الجامعهة والجامعهة مسهتبدة أو غيهر م يهدة يهذهب إلهم
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جامعههة أنههر  ،و ههذل قههد تر ه

الهج هرة لههه أف ه الحلههو المم نههة ،وهههذا مهها ناحبههه عنههد ثيههر م ه

الرباب .
 _2الر ههوخ أو الن ههوع لألمههر الواقههح والت يههف معههه علههم األق ه باهريهها ،والن ههور منههه

ههمنيا عنههدما

يسههتحي الهههرب ،أو بس ههبب العجههز والي ههأس ،وبالتههالط يب ههدأ هههذا المت ههأزم المغتههرب يتمسه ه بق ههيم الص ههبر،
والتمله ،والمجاملة ،والتحبب ،والتسويغ ،والتناز والمساومة.
هم حر هات اجتماعيهة منبمهة تسهعم لتغييهر الواقهح ،ومه اآلثهار

 _3التمرد ال هردي أو العمه الثهوري

السلو ية المحتملة للتحرر م عب األزمهات والمره ات وا غتهراب اإلنهدماج فهط نرهالات تههدف إلهم

تغيير المجتمح باإلصال أو التمرد( .براات .)2006

خالصة وتعقيب:
تر الباحثة أ األفراد عادة مها يتعلمهو ال ثيهر عه أن سههم ويجهدو بعه

الجوانهب الم هي ة قهد

نمههت لههديهم نتيجههة تنههامط قههدراتهم علههم مواجهههة المح ه والصههعوبات ،فههاألفراد الههذي عههانوا م ه المآسههط

والرهدا د أصهبحت لهديهم قههدرة عاليهة علهم إقامهة عاقههات مهح اآلنهري بصهورة أف ه  ،إ هافة إلهم زيههادة

الرههعور بههالقوة وقيمههة الههذات والرههعور بقيمههة الحيههاة وبالتههالط

ههرورة التصههدي ل ههغولات الحيههاة اليوميههة

بأ ثر فعالية وايجابية.
ذله يعنههط أ التههدريب علههم ي يههة إدارة ال ههغول يمثه حصه األمهها فههط مواجهههة مهها قههد يعتههر

ال رد م أزمات وتغيرات مستقبلية محتملهة الحهدو  ،وذله بمها يمتله ال هرد مه مههارات سهلو ية وعقليهة
تتسههم بمرونههة وفعاليههة عاليههة بحي ه

ت ههم التغلههب علههم مصههاعب الحيههاة والتعههافط الس هريح م ه المح ه

المنتل ههة ،فههال رد عنههدما يواجههه أحههداثا

ههاغلة ،فإنههها تولههد لديههه نوعهها مه التههوتر إ از مصههدر ال ههغل،

فإما إيجابية فط المواجهة واما سيلرة لألحدا

ال اغلة وتغلبها علم ال رد.

51

 تمهيد.

املبحث الثالث
(اإلجيـــــــــــــابية)

 أوال :مفهوم اإليجابية.
 ثانيا :مكونات اإليجابية.
 ثالثا :النظريات المفسرة لإليجابية.
 رابعا :خصائص الشخصية اإليجابية.
 خامسا :مستويات الشخصية اإليجابية.
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تمهيد:
لقد هرس علهم الهن س لرفها بيه ار مه د ارسهاته ل حهص منتلهف جوانهب ال هدر والتعاسهة فهط حيهاة

البرر ،ول نه بن بإسهاماته وتحلياته ومنللقاته النبريهة فهط تنهاو ذله الجانهب الم هط فهط حيهاتهم
ه (الرههعور بالسههعادة والبهجهة والتسههامح ،والت ههاد  ،واألمه  ،والر هها عه جنبهات الحيههاة وا سههتمتاع بههها،

أو بع ه

منههها ،و ههذل الصههمود ،والجلههد والصههبر علههم تحم ه الرههدا د ،ف هها ع ه الجوانههب اإلنسههانية

األ ثههر رقيهها وتح ه ار اإلحسههاس بمعنههم الحيههاة ،ونوعيههة الحيههاة وجودتههها وبهجتهها) ،هههذا باإل ههافة إلههم

الجوانههب اإليجابيههة فههط عاقههة اإلنسهها بأنيههه اإلنسهها والبي ههة التعههاو واإليثههار والتعههالف ،وعاقتههه
بههالواقح النههارجط م ه حولههه ،ذله الواقههح الههذي اعتههادت الههذات أ تعيرههه أنسهها وقيمههة مه نهها إحههدا

حالههة م ه الت يههف والههتادم وال اعليههة ،والتوافههه ،وح ه الصههراعات ،وانسههجام الههذات ،والههدعم ا جتمههاعط
وغير ذل م الجوانب األنر التط تجع الذات أ ثر إيجابية وفاعلية.
لذا بات البح

أعيههاأ البح ه

فط م اهيم علم الن س  -نصوصا اإليجابيهة منهها  -مللبها إنسهانيا ملحها بعهدما

فههط تل ه الم ههاهيم السههلبية ،واألم ه ار

الن سههية التههط أرقههت اإلنسههانية لههويا وعبمههت م ه

عذاباتها ووياتها ،تل الم اهيم التط رحذت الرنصية اإلنسانية بمرهاعر الرهج  ،وولهدت لهديها الرغبهة

والحني فط إيجاد فرع م فروع علم الن س يهتم بذل الجانب المنير

العل ههم ال ههذي يبحه ه

المبلهم فهط حيهاة اإلنسها  ،ذله

ب ههي جنبات ههه ونباي ههاأ عه ه تله ه الصه ه ات ال اعل ههة واإليجابي ههة الت ههط تع ههد مه ه قيم ههة

اإلنسه هها  ،وتد ه ههد عله ههم إنسه ههانيته وت ه ه ط عليهه هها عمه ههه التسه ههامط والتبه ههاهط بتل ه ه المره ههاعر اإلنسه ههانية
اإليجابيهة ،التههط بلهت مسههتبعدة علهم البحه

البح ه

ع ه تل ه الجنبههات اآلث هرة وال ا

أو ال رهف رغههم ونههها بقيهت مثههار رغبهة مه قبه ال ههرد فههط

ههة التههط ت ه ط علههم الههذات – أو الههرول  -ذل ه السههحر وتل ه

الجاذبي ههة ،إنه هها ب هها ره ه تله ه النص هها ص اإليجابي ههة الت ههط تن ههرد به هها الرنص ههية اإلنس ههانية الت ههط ب ههدأت
ترنصههها عيههو هههد

العلمهها الههذي تنصص هوا فههط مجهها علههم الههن س اإليجههابط ذل ه العلههم الههذي ارل

ي تي فط اإلنسا ع أجم وأنب ما فيه م مراعر وأحاسيس.

وهههذا التوجههه الههذي أنههذأ علههم الههن س اإليجههابط إنمهها هها بتوجيههه م ه مدسههس هههذا العلههم لمههارت

سههيلجما ل ( )Martin Seligman, 1999والههذي دعهها بإيعههاز منههه علمهها الههن س للبحه
اإليجابي ههة له ههد البر ههر به ههديا ع ه ه البحه ه

اإلنسانية.)Shorey, et al.. 2007( .
و ر أ

يمث ه حههدثا

عه القههو

فه ههط تله ه الجوانه ههب السه ههلبية أو الم هههلربة فه ههط الرنصه ههية

منا يمر علم مدار حياته اليومية بص ة عامة بمواقهف ونبهرات رهتم ،ه منهها

ههاغلا بصههورة أو بههأنر  ،مهها وتمث ه الرنصههية التعريههف الرههام للههذات اإلنسههانية فيمهها

بهر منها وما ن ط فط أعماقها م النبرات ،وا عتقادات والقناعات ،والميهو  ،والتصهورات ،والصه ات
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الرنصههية التههط تتعههدد بر ه عههام فههط تههب علههم الههن س ،وفههط الد ارسههات الن سههية فههط مجهها ت الحيههاة
جميعها ،وم الرنصيات التط تمتل م الص ات ما يجعلها محلَّ أنبهار الجميهح الرنصهية اإليجابيهة
ينتلهف

ومحبة للنير .إ ا للرنص اإليجهابط نبهرة أنهر للحيهاة تجعلهه يعيرهها بره
التط ت و سليمة ُ
تماما ع اآلنري  ،وت او لديه فرصهة بيهرة لتحقيهه النجهال فهط افهة مجها ت الحيهاة ،وتجعلهه يسهتمتح
ألنههه ينبههر إلههم األمههور بلريقههة تجعلههه قههاد ار علههم فهمههها بلريقههة
بالوقههت أ ثههر م ه الرههنص السههلبط ا
صحيحة ،ويبح فط المرا م زوايا منتل ة للوصو إلهم الحه األنسهب ،وبالتهالط فههو يعه ًد رنصها

سعيدا فط حياته ،ناجحا فط عمله ومح أسرته (الخضراء .)2013

إ تنميه ه ه ههة الرنصه ه ه ههية الس ه ه ه ههوية القويه ه ه ههة أو ال ه ه ه ههذات ال اعله ه ه ههة المبدعه ه ه ههة ه ه ه ه ههط لل ره ه ه ههف عه ه ه ه ه

الجوانه ههب ا يجابيه ههة فه ههط جنبه ههات هه ههذأ الرنصه ههية اإلنسه ههانية ،وهه ههط هه ههدف وغايه ههة نسه ههعم اليه ههه جميعه هها
ه ه ههط نس ه ه ههتليح اس ه ه ههتثمار اللاق ه ه ههات وتوبي ه ه ههف الق ه ه ههدرات وا م اني ه ه ههات ل ه ه ههد ال ه ه ههذات بم ه ه هها يحق ه ه ههه لن ه ه هها

ولمجتمعنا العلو والرفعة والتقدم والسمو (عبد العال  :2008ص .)117

وارههار روجههرز ( )Roger 1961ا الجانههب الر يسههط لألرههناص هههو م هههوم التح يههز وأقنعههت

تجارب ههه السه هريرية أ ج ههوهر ولبيع ههة ا نس هها ه ههط إيجابي ههة أساس هها .ول ههدينا دافعي ههة أساس ههية نح ههو النم ههو
ا يجههابط .واو ههح روجههر انههه يوجههد غ ار ههز عدوانيههة وجنسههية ول ه هنهها اسههاس لييجابيههة إذا تصههرف

ا نسا برط م الحرية (.)Cervone & Pervien,2013,169

إ اإليجابيههة م ههو م عههم وملههط بههالقو والمهههارات الناقههة التههط تعههي علههم التوافههه الن سههط

اإليجابط السليم وهط ساحا مزدوجا يعبر ع قدرة توافه فهط مواجههة ال هغول مه ناحيهة ،ومه ناحيهة

أنههر القههدرة علههم التعههافط والنهههو

مههرة أنههر بعههد ا ن سههار وا نهيههار .فهههط بههذل منههزو حيههوي

لللاقههة الناقههة التههط تم ه ال ههرد مه مواجهههة الصههعاب والت يههف ب اعليههة عاليههة .والتههالط عههر

اإليجابية وأبرز م وناتها التط نلصت إليها الدراسة.

لم هههوم

أوال :مفهوم اإليجابية:
تعه ه ه ههرف ا يجابيه ه ه ههة بأنهه ه ه هها اله ه ه ههد
وال عالي ه ههة الذاتي ه ههة لل ه ههرد ،والليب ه ههة وال

ت والمعه ه ه ههانط الته ه ه ههط تع ه ه ه ههس القه ه ه ههوة اإلنسه ه ه ههانية ،وال ه ه ه هها ة
ه ههيلة والص ه ههحة الن س ه ههية والتم ه ههي الرنص ه ههط ،وحسه ه ه الح ه هها

اله ه ههذاتط فه ه ههط الحيه ه ههاة .فهه ه ههط م ه ه ههو ن سه ه ههط متعه ه ههدد العناصه ه ههر واألبعه ه ههاد تحم ه ه ه فه ه ههط ثناياهه ه هها مي ه ه هزات

ونصه هها ص ن سه ههية تتسه ههح لت ه ههو داله ههة عل ه ههم إيجابي ه ههة ال ه ههرد عله ههم ن سه ههه ،فهه ههط بمثابه ههة اللاق ه ههة الت ه ههط
تبع ه ه

ف ه ههط ال ه ههن س الر ه ههعور باألمه ه ه والحيوي ه ههة والنره ههال ،وت ه ههدفح ال ه ههرد إله ههم المب ه ههادرة والب ه ههذ والعل ه هها

واللمول واغتنام ال رص واستثمار الواقح (عسون & النواجحة.)5:2013 :
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وتعرف اإليجابيهة اي ها بانهها القهدرة علهم المبهادأة والرغبهة فهط ابهدا المسهاعدة ل نهري وال ايهة

الذاتية فط اإلنجاز واتناذ القرار بعد ٍ
ترو وت ير مح القدرة علم مواجهة المر ات ب ا ة وايجهاد حلهو

جديدة متناغمة مح البروف وارباع الرغبات والحاجات وفه معايير المجتمح (خسيل .)944:2011
وبينهت القلهها ( )1981ا اإليجابيههة هههط القهدرة علههط تحمه المسههدولية واتنهاذ القهرار بعههد ته ٍ
هرو
وت يههر .مههح القههدرة علههم مواجهههة المواقههف الجديههدة فههط حههدود المرونههة المتاحههة ،وهههط ههذل القههدرة علههم

العل هها واإلحس ههاس ب ههاآلنري وا عته هزاز به ههم وا نتم هها إل ههيهم ورع ههايتهم ف ههط أم ههور حي ههاتهم ف ههط
معاييرهم وعاداتهم (الف ار .)4:2006

ههو

واإليجابيههة سههمة م ه سههمات الرنصههية وتعنههم النههروج م ه التمر ههز حههو الههذات إلههم ا ن تههال
عل ههم الع ههالم الن ههارجط ،والرغب ههة الحقيقي ههة ف ههط إص ههال ال ههذات واص ههال المجتم ههح ،ووج ههود إرادة التغيي ههر

لألف ه  ،والقههدرة علههم الت اع ه الجيههد مههح اآلن هري  .وبمعنههم آنههر اإليجابيههة هههط إرادة الحيههاة الحقيقيههة

واثبات ررعية الوجود المعنوي.

وهنا تر الباحثة أ اإليجابية م هوم واسح يحم معانط جميلة منها ال ارحهة واللمأنينهة والت هاد

والنيههر وفيههها ي ههو ا نس هها قههاد ار علههم ا يتمتههح بص ههحة ن سههية جيههدة تجعلههه متوافق هها مههح ذاتههه وم ههح
اآلن هري  ،وتعتبههر الباحثههة ا الرههنص ا يجههابط لديههه سههمات الصههادة والمناعههة الن سههية ،و أد علههم
اإليجابية م رواهد الدي اإلسامط العبيم بما جا فهط القه ار ال هريم والسهنة النبويهة الرهري ة فهط ثبوتهه

ورموله وايجابيته ،ف ا منهج حياة ،صالح ل

م ا وزما  ،يستمد منه ا نسها مباد هه وقيمهه وف هرأ،

وأسهاليب معيرههته المعنويههة والماديههة .ويتجلههم ذله فههط رهواهد القه ار ال هريم ،نههذ ر علههم سههبي المثهها

سَر) (البقرة.)185:
سَر َوَال ُي ِر ُ
الحصر قوله تعالم ( ُي ِر ُ
يد ِب ُا ُم ا ْل ُع ْ
يد السَّ ُال ِب ُا ُم ا ْل ُي ْ
وفههط العههالم العربههط يرجههح ال

ه الههم ادنهها م هههوم اإليجابيههة الههم (مخيمــر  )49:1984فههط

تابه لإيجابية التواففل والذي انتهم فيه الم أ اإليجابية الناقة بما يم
هط التط تر

أ تتمن

عنه م جديهد

صميم ال يا اإلنسانط سوا علم المستو ال ردي او علم المستو السالط.

ثههم واص ه منيمههر ( )10 1984و ههح تصههور لييجابيههة فههط تابههه لاإليجابيــة امعيــار وحيــد

وأايد لتشخيص التوافف النفسي عنـد الراشـدينل بقولهه بهدو اإليجابيهة الناقهة ي هو ال هرد عهاق ار ،أل
اإليجابيه ههة هه ههط الته ههط ت ه ههو دا مه هها حبله ههم بإنجه ههازات المسه ههتقب  ،فاإليجابيه ههة والمسه ههتقب همه هها الم هومه هها

المر زيهها فههط عهالم اإلنسهها  ،وي سههر منيمههر اإليجابيههة الناقههة بأنههها قههدرة ال ههرد علههم مواجهههة المواقههف
الجديهدة اسهتنادا الهم إيجابيتههه الناقهة (الهذ ا ا بت ههاري علهم المسهتو العقلههط ،والمرونهة علهم المسههتو

ا ن عالط).
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ويذ ر لنا عيهد ( )2001فهط الهار حديثهه عه اإليجابيهة بالهدور المههم لهرواد المدرسهة اإلنسهانية
أمثها لروجهرز ،ماسهلو ،جولهد رهتاي لوالهذي ر ههزوا جه اهتمهامهم علهم الجوانهب الم هي ة فهط لبيعههة
تحقيههه الههذات واسههتثمار لاقتههها وحس ه توبي ههها ،وتأصههي المعنههم والقيمههة وا سههتم اررية

ا نسهها  ،حي ه

ليتجههاوز اإلنس ها مهها هههو هها
ر ههزوا فيههها علههم عههر

لبلههو مهها ينبغههط أ ي ههو  ،ويسههتلرد بههالقو ا رواد المدرسههة اإلنسههانية

األف ههار والتصههورات القيمههة والم ههي ة مه وجههود اإلنسهها مه حيه

تنلوي علم نيهر وصهيرورة متواصهلة النمها  ،تتسهم بالقهدرات اإلبداعيهة والحهب وال

معانط الوجود اإلنسانط القيمة والمنللقة بقوة الم ا مام حي

أنههه ينونههة

هيلة وغيهر ذله مه

المستقب (عيد .)2001:253,251

وبحسههب رأي ماسههلو ( )1954فههإ جههوهر ا نسهها ينلههوي علههم نيههر مح ه

وقدرات مبدعة وام انات امنة.

ومواهههب ناقههة

ثانيا :ماونات اإليجابية:
تر الباحثة ا النبريات السابقة ر ت ع م ونات اإليجابية ب

و هول و ه نبريهة ر هزت

علم م و م م ونات ا يجابية مث روجر ر ز علهم تقهدير الهذات والتعهالف ،وذ هر ا نسها بحاجهة
ملحههة الههط الحههب والتعههالف والههم تقههدير الههذات .وبههي ار سههو م ههو فاعليههة ا نهها وقدرتههه علههم النمههو

والت يههف وا بههداع .ور ههز ات ه فههط د ارسههاته علههم م ههو ا ت ه از ا ن عههالط .مهها بههي ماسههلو ا تقههدير
الههذات مهه ا رههيا المهمههة للوصههو لتحقي ههه الههذات عهه لريههه ارههباع الحاجههات .ومهه الههذي اهتمههوا
بالتو يدية زاوروس وبي أنها ا ة اجتماعية ،ونقص هذأ ال ا ة تددي الط نقهص فهط ا سهتراتيجيات

ذالسلو ية ا يجابيهة .ومه النبريهات التهط فسهرت ا يجابيهة مه ناحيهة المثه وا نهاه الحسهنة اإليثهار
نبرية فرويد حي

وصف ا نا العليا بانها تعلط قيم المجتمح وتع س المعايير والقيم له.

وبن هها ا عل ههم م هها س ههبه يم نن هها ا س ههتنتاج مه ه س ههياه األدل ههة البحثي ههة النبري ههة الت ههالط ذ ره هها أ

اإليجابية عملية ت اعلية ت ي ية تنلوي علم بنية ثنا ية األبعاد وهط البعد الن سط وا جتمهاعط ل ه منهها
م ونات وأبعاد تنلوي علم قدرات ونصا ص إبداعية تسهم فط إعلا معنم للوجود اإلنسانط.

وف ههط ن ههس الوق ههت أو ههحت مجموع ههة مه ه الد ارس ههات – باإل ههافة إل ههم اإلل ههار النب ههري ال ههذي
عر ناأ _ م ونات أنر لييجابية وهو ما سنرير إليه.
حيه

توصه المههدهو ( )2016لم ونههات ا يجابيههة فههط د ارسههته لقيههاس السههلو ا يجههابط وهههط

(ا يثه ههار ،قه ههوة ا نه هها ،التو يديه ههة ،ا به ههداع الن سه ههط وا جتمه ههاعط واأل ه ههاديمط ،التعه ههالف)( .المــــدهون

.)124:2016
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وفط دراسة انر ع اإليجابية لد للبة الجامعة توص البهاحثي علهوا والنواجحهة ()2013
إل ههم م ون ههات اإليجابي ههة وه ههط (ق ههوة األن هها ،التو يدي ههة ،تق ههدير ال ههذات ،ا ته ه از ا ن ع ههالط ،معن ههم الحي ههاة،

اإلبداع)( .عسوان والنواجحة .)25:2013

ف ههط ح ههي أ نليه ه ( )2011ف ههط د ارس ههته عه ه مس ههتو اإليجابي ههة للللب ههة حص ههرها ف ههط ث هها

م ونات وهط (ا بداع ،قوة ا نا ،التو يدية)( .خسيل .)953:2011

مه هها أ ال ه ه ار ( )2006اعتمه ههد عله ههم نمسه ههة م ونه ههات لييجابيه ههة وهه ههط (قه ههوة األنه هها ،وا ته ه ه از

ا ن عالط ،وتقدير الذات ،والتو يدية ،واإلبداع)( .الف ار .)17:2006

تههر الباحثههة أ هههذأ الد ارسههات اتنههذت ه م ه تحقيههه الههذات ،ا ت ه از ا ن عههالط ،قههوة األنهها،
التو يديههة ،ال اعليههة وتقههدير الههذات مو ههوعات بوصه ها تنويعههات علههم معنههم واحههد هههو ايجابيههة ا نسهها

بما ينلوي عليه م إم انيات وقدرات ونصا ص ن سية يح مها ا ته از الن سهط ،وقهوة ا نها ،والتو يديهة
فط المواقف والعاقات وا بداع لم أراد أ ي و له توجها مستقبا فط الحياة.

وبعههد ا لههاع علههم األلههر النبريههة المنتل ههة ذات الصههلة بمو ههوع اإليجابيههة وحصههر ومراجعههة

لعدد م المقاييس التط تقيس اإليجابية ،تم استنبال ثاثة محاور ل

مه البعهدي الر يسهيي للرنصهية

الن سط وا جتماعط متمثلة فط
 البعد النفسي:
 .1التو يدية.

 .2تقدير الذات.
 .3ا ت از ا ن عالط.

 البعد االجتماعي:
 .4التعالف.
 .5اإليثار.

 .6التعاو .
وهههو مهها سههاعد الباحثههة علههم بنهها مقيههاس اإليجابيههة والههذي ارههتم علههم المحههاور السههت اآلن ههة

الذ ر فط بعهدي ر يسهيي همها البعهد الن سهط والبعهد ا جتمهاعط ،وذله باعتبهار أ ههذأ المحهاور األبهرز

دراسة وقياسا.

وهنا تقدم الباحثة عر ا م صا لهذأ الم ونات.
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التوايدية:
تعههد التو يدي ههة مه ه الم ههاهيم الن س ههية المهم ههة فههط الرنص ههية ،والت ههط تق ههح

العاج السلو ط ،ف ا ع

ونها لريقة حياة.

ههم

و ب ههة فني ههات

فه ه ه ههط الق ه ه ههدرة عل ه ه ههم التعبي ه ه ههر عه ه ه ه اآل ار والمر ه ه ههاعر واألف ه ه ههار بلريق ه ه ههة ص ه ه ههحيحة

اآلنري (.)Stein & Book,2006

ويقهههدم ههها مه ه جرينبيهههرج ور ههيلينبجر (&Shellenbeger:1991

ت ه ه ههدذي

 )Greenbergتعري ه هها

للتو يديههة بأنههها مهههارة إرههباع الحاجههات والرغبههات بو ههول ياسههة واحسههاس بالتوفيقيههة ،وعليههه فتو يديههة
ال ههرد ت مه فههط مهههارة إرههباعها بتهواز بحي ه

يعههاد بههي حاجاتههه ورغباتههه وحاجههات ومعههايير المجتمههح.

ويو ههح هها مه ه دينتمههها وجرينبي ههرج ( )Dintiman&Greenberg:1990أ التو يدي ههة وس ههل ب ههي

السلو العدوانط والسلو اإلذعهانط ،وتبههر فهط قهدرة ال هرد فهط التعبيهر عه ن سهه وارهباع حاجاتهه علهم
ننح ههو م ههر  ،بر ههرل ع ههدم اإل ه هرار ب ههاآلنري  ،إذ يتح ههدد الس ههلو اإلذع ههانط ف ههط إن ههار ال ههرد لرغبات ههه

الناصههة وار هها اآلن هري  ،فههط حههي يتحههدد السههلو العههدوانط فههط السههعط إلن ههاع اآلن هري للحصههو
دي (عيد .)146-148:2002

علم ما يريدأ ال رد ،وبهذا فإ التو يدية وسل بي

فهه ه ههط اإليجابيه ه ههة فه ه ههط مجه ه هها العاقه ه ههات البينرنصهه ههية ،أي بهه ههي الهه ههذات واآلنه ه هري (منيمه ه ههر،

 .)8:1981و ذل فإ التو يدية هط الواجهة األمامية التعبيريهة مه اته از ان عهالط علهم نمهو مها يتبهد
فط إيجابية عاقته باآلنري (القطان )4 1986

ويرار إلم أ التو يدية تستند علم اعتقاد أساسط بأ اإلنسا لديه بعه

الحقهوه الرنصهية.

وأ لديههه قههيم نتوقههح م ه النههاس احترامههها عنههد التعام ه معنهها .وم ه المهههم أ نههدر أ هههذأ عمليههة ذات
اتجاهي  .فمثلما نريد م الناس أ يعترفوا ويحترمهوا حقوقنها الرنصهية ،علينها أ نعامه اآلنهري بهن س
اللريقة .عندما تتصرف بحزم يجب ا تأ د علم حقوق والتعبير عنها بلريقهة وا هحة وما مهة .أنهت

أي ا تعرف مسدوليت لحماية حقوه اآلنري (.)Dally,2013,28
منشأ التوايدية:

التو يدية تنرها منهذ الهو دة ،فهالمولود الجديهد مه ناحيهة غريهزة ينبهر الهط العهالم بالحهب والصهده

وا ن تههال ول ه عنههدما يتعههر
يبح

ع وسا

نا ج الت ير ول

لموقههف

مواجهة لحمايته ول

ههاغل ههالنوف فمه المم ه ا يتصههرف بههدو تو يديههة بهها

تنت ط .فط مرحلة الل ولة ي و فيها الهدما غيهر

التو يدية

نمو الت ير يبدأ ويتأثر باألرناص المحيلي بالل ه فيهتعلم ممه حولهه نصوصها

الوالدي (.)Garner,2012,15
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ااتساب التوايدية:
لقد وصف أند رو سالتر  Salterلريقة التدريب علم السهلو التو يهدي وههط تعتمهد علهم سهتة

أنواع ر يسية م التدريبات وهط

 التحدث عن المشاعر ويرتم هذا النوع م التدريبات علم التعبير ل بيا ع أي رعور لهدال رد مث لأف

أ أررب القهوة ل ،أو للم ي

ذل سلو ا ليبا منمل…الخ.

 اســــتخدام تعبيــــرات الوجــــال وتر ههتم ههههذأ التهههدريبات علهههم ممارسهههة التعبيهههر بمههها ي ههتا م مهههحا ن عا ت التط يعايرها ال رد مث ال رل والنوف والحز وال يه والغ ب.

 التعبيـر عــن الـرأي الشخصــي فــي حالــة مخالفتــال لسـرأي المطــروي وفههم ذله يمههارس الرههنصتعبيرأ ع رأيه الرنصط حي ي و لديه أر ينتلف ع الرأي الملرول م اآلنري .

 اســتخدام ضــمير المــتاسم بــدال مــن ضــمير الغائــب :ويرههتم هههذا الجانههب علههم التههدريب علههمالتعبير ع الذات ونسبة األحدا

للمجهو .

والنبرات لهها بهد مه نسهبتها إلهم

همير الغا هب أو المبنهم

 التعبير عن الموافقة عنـدما ياـون هنـاك اقتنـاع أو فائـدة أو رضـا :وفهم ههذأ الحها ت فإنههبأس بأ يعبر ال رد ع أنه يوافه علم ما عبر عنه أو ذ رأ اآلنرو .

 -ممارسة االرتجال في الحديث ويقصهد بهه أ يتهدرب ال هرد علهم ال هام الحرفهط بصهورة مرتجلهة

ودو اللجهو ب ثهرة إلهم ال لمهات المعهدة مسهبقا أو الموجههة عه لريهه ال تابهة ( & Peneva

.)Mavrodieva,2013,4
وارههار بلههرس ( )2010أ اسههتعما هههذا ا سههلوب فههط العمليههة ا ررههادية فانههه يسههتهدف زيههادة
مقدرة ال رد فط المرار ة فط السلو يات التو يدية المنتل هة ،وفهط ا ههداف السهلو ية التهط تت هم قهدرة

التعبيههر ع ه المرههاعر السههالبة مث ه الغ ههب ،ا رههم زاز وعههدم الر هها و ههذل ع ه المرههاعر ا يجابيههة

المتعلقههة بههال رل وا ل ه ار والحههب ،والهههدف العههام لهههذا ا سههلوب هههو نلههه رههعور عبههيم عنههد ال ههرد بانههه
(موجود) وبانه (مقبو ) حي

ا ا حساس العام عند ا فراد الذي يعهانو مه عهدم المقهدرة علهم تو يهد

ذواتهم هو الرعور بالمزيد م الر ا ع ت اعاتهم مح ا نري م نا اسهتعما اسهتجابات سهلو ية

تو يدية وليست عدوانية (السندي واخرون  :2013ص )535
خصائص التوايدية:
يعرف السلو التو يدي بمجموعة النصا ص التالية

 السسوك التوايدي سسوك يتصل بالعالقات الشخصية ،ويت هم التعبيهر الصهاده والمبارهر عهاألف ار والمراعر الرنصية.
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 السسوك التوايدي سسوك مالئم من الناحية االجتماعية ،عندما يسل الرنص بلريقهة تو يديهةفإنه يأنذ فط اعتبارأ مراعر وحقوه اآلنري (عبده .)128:2000
ويحه ههدد تونه ههد (Townend )1991نصه هها ص ذوي السه ههلو التو يه ههدي المرت ه ههح بالته ههالط (الثقه ههة

بههالن س ،لههديهم مواقههف إيجابيههة تجههاأ ذواتهههم وتجههاأ ا ن هري  ،من تحههي علههم اآلن هري ومتقبلههي آل ار هههم،
يستليعو التعبير ع أن سهم بو ول ،ويم نهم التحد

مح اآلنهري بلريقهة جيهدة ،يتجنبهو المرهاعر

السلبية التط تجعلهم يسل و بلريقة غير مناسبة (عسوان والنواجحة .)6:2013

تقدير الذات:
يحتهه مو ههوع ال ههذات مر هه از هام هها لههد علمهها ال ههن س والمهتمههي بد ارس ههة الرنصههية والص ههحة
الن سية لينسا  ،ما يعتبر مو وع تقدير الذات م العوام الهامة التط لها دور مهم فط التهأثير علهم

ت ههوي السههلو  ،لههذل رههعور ال ههرد واد ار ههه لدرجههة تقبلههه فههط الجماعههة التههط ينتمههط إليههها لههه دور مهههم فههط
تقدير ال رد لن سه تقدي ار منن

ا أو مرت عا.

لعلنها نعلههم جيهدا أنههه عنهدما صههمم ماسهلو سههلم الحاجهات وأرههار بو هول إلههم أهميهة تقههدير الههذات

ومر زههها فههط حيههاة ال ههرد ،لههذل فههإ اللريقههة التههط يههدر بههها ال هرد ذاتههه هههط التههط تحههدد نههوع رنصههيته،
وذل يعنط يا ف رة ال رد ع ذاته هط النواة الر يسية التط تقوم عليها رنصيته.
الههذات عبههارة ع ه مصههللح واسههح جههدا ،يعبههر عنههه بلههره منتل ههة ،فالههذات جههز م ه النب هرات

واألف ار وأ يرار علم الرنص

 .وأحيانا تعبهر عه م ههوم الهذات ،ا نها ،الهويهة او البنيهة الذاتيهة.

فال ههذات له هها مع ههانط متع ههددة .وم ه ههوم ال ههذات ير ههير ال ههط اعتق ههاد الر ههنص بن س ههه ،وم ه ههوم ال ههذات ربم هها

لههيس لههه عاقههة بهويههة الرههنص ول ه ل هه عاقههة بص ه ات الرنصههية ،واهههم جههز فههط م هههوم الههذات هههو
تقدير الذات (.)Baumeister,1999,247

ويعتبههر تقههدير الههذات تقههدير مو ههوعط ي ههعه ال ههرد لن سههه يت ههم الثقههة بههالن س والر هها ع ه

الههذات وتقبلههها بههاه ار وبالنهها وا عت هزاز باإلنجههازات ،واقتنههاع ال ههرد بههأ لديههه القههدرة علههم ا ي ههو نههدا

لألنري (دبابي  :2016ص .)356

و ذل أرار عس ر ( )1989بأ تقدير الذات هو الرعور بال نر والر ا ع الهن س وي تسهب

ال ههرد التقههدير م ه نهها نبهرات النجههال التههط يمههر بههها ،ويسههتند ال ههرد فههط ح مههه علههم نبهرة ا نهري لههه

وم الرعور الذاتط (أبو مرف  :2015ص .)7
تقدير الذات المرتفع والمتدني:

إ ارت ههاع تقههدير الههذات يبههي قههوة الرنصههية لألفهراد وأنهههم قههادرو علههم التههأثير علههم اآلن هري .

ولديهم اريزما ولاقة تجعلهم يصنعو عاقات او ن وذ .وهذأ اللاقة الجذابهة مه ال اريزمها التهط لهديهم
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تجعلهم يدثرو فط ا نري وي ونوا حا هري فهط ذا هراتهم .ولهديهم القهدرة علهم تقبه ا نهري ويهتمهو
بهههم ب ه حههب .وفههط المقاب ه ا رههناص ذو تقههدير ذات متههدنط يرههعرو بالنج ه والحههرج م ه أن سهههم

وت و رنصيتهم هرة و عي ة ()Rubino,2006,9
وتقههدير الههذات المههنن

يرههير الههط النب هرة السههلبية ع ه الههذات والح ههم أو تقيههيم الههذات بصههورة

سلبية .وي ح ن سه فط صورة الرنص السلبط ،ألنه يحم اف هار سهلبية عه ذاتهه .ذله الرهنص ينتقهد
دا ما ن سه وافعاله وقدراته ب

سلبية .ويصبح ذله الرهنص غيهر قهادر علهم ادا هه الهوبي ط فهط الحيهاة

العمه ه والد ارس ههة ،وغي ههر ق ههادر عل ههط ص ههنح عاق ههات م ههح ا نه هري والمر ههار ة ف ههط مجموع ههات .وه ههد

ا رناص أ ثر عر ة لانحراف علم ررب ال حو وتناو المندرات والتعر

ليهانة.

()Saulsman & Nathan 2005

إ تق ههدير ال ههذات ي ههنن

ف ههط ح هها إذا اعتق ههدنا بأنن هها أفه هراد س ههي ي أو ل ههدينا ذات س ههي ة ،وبه ههذا

الصدد يعتقد ) )Argyle 2008أ هنا أربعة عوام ر يسة تدثر علم تقدير الذات هط

 ردة فعـل االخـرين فهإذا أعجهب النههاس بنها ،وتملقهوا إلينهها ،وسهعوا نحهو إقامههة العاقهة ا جتماعيههةمعن هها ،واس ههتمعوا لن هها بانتب ههاأ فأنن هها س ههنمي ال ههم تل ههوير التق ههدير اإليج ههابط لل ههذات ،ف ههط ح ههي إذا
تجنبونا ،واهملونا ،وأنبرونا بأريا سي ة ع أن سنا ،و يريدو التحد

فأننا سنلور التقدير السلبط للذات.

معنا او اإلصهغا الينها

 المقارنة بين اآلخـرين إذا قارنها أن سهنا مهح النهاس (أبنها جماعتنها المرجعيهة) وبههر أنههم أ ثهرت وقا ونجاحا وسعادة وث ار ونبرة جيدة منا سنمي الهم تلهوير صهورة ذات سهلبية .فهط حهي إذا

بهروا أق نجاحا منا فا صورتنا ع أن سنا ست و أ ثر إيجابية.

 األدوار االجتماعيـــة :تجعهه األفه هراد يرههعرو بالتق ههدير اإليجههابط ح ههو أن سهههم مثه ه ت ههولط دورالمعلههم واللبيههب والليههار ومقههدم البهرامج و عههب هرة القههدم وصههاحب المنصههب الههوزاري فههط حههي

هنهها أدوا ار إجتماعيههة تههددي إلههم الرههعور بوصههمة العههار مث ه السههجي والم هري

الن ايات وال رد العال ع العم .

 -تحديــد الهويــة :ل ه فههرد انتمهها الههم جماعههات معينههة بحي ه

ن سههيا وجههامح

يصههبح ا نتمهها هويههة يحههدد فههط

ههو ها ال ههرد ويعههرف ذاتههه ( ا نتمهها الههم فريههه ريا ههط او قوميههة وعههره معههي  .فههاذا انههت
الجماعة التط انتمم اليها مرغوبة وقوية فإنها ستددي الم الرعور باإليجابية فهط حهي أ تهدنط
م انة الجماعة يددي الم الرعور بالسلبية (صال

.)5:2016

ناصة القو أ تقهدير الهذات حقيقهة تمليهها لبيعهة الهن س البرهرية ،أي أنهه ميه فلهري إلد ار
الت ههوه والتميههز للحصههو علههم من عههة ،ونههو ذله التقيههيم الههذي ي ههعه ال ههرد لن سههه والههذي يت ههم قبههو

ال ههرد لذاتههه مه عههدم قبولههها وذله اعتمههادا علههم رههعور ال ههرد بالجههدارة واألهميههة مه عههدمها ،هههذأ التقيههيم
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ينمو م نا نبرات ال رد العقلية والن سية ،فهو رعور بال اية وال اعلية أ ثر م

ونه رهعور بأهميهة

اإلنجازات والنجاحات السابقة.
االتزان االنفعالي:
ثمة إجماع عند بع

ال اس ة وعلما الهن س علهم أ ا ته از ههو جهوهر السهوا ولبابهه ،وتله

حقيقة تمليها لبا ح األريا فط الوجود ال ونط واإلنسانط والحيوانط.
وير ههير عب ههد الغ ههار ( )1976إل ههم أ ا ته ه از ا ن ع ههالط مرادف هها لمعن ههم الوس ههلية وتعتب ههر ه ههذأ

الوسههلية أو ا عتههدا فههط مجهها ا ن عهها ت مه مبههاهر مهها يصههللح عليهه علمهها الههن س علههم تسههميته

با ت از ا ن عالط وههو ا عتهدا فهط إرهباع ال هرد لحاجاتهه البيولوجيهة ،و هذل ا عتهدا فهط ارهباع ال هرد
لحاجاته الن سية إرباعا عاد يحقه التواز  ،وهو ا عتدا فط تحقيه قيمهة أو تحقيهه ذله الجانهب مه

الرنص ه ههية اله ه ههذي أهمله ه ههه اآلن ه ههرو ويقصه ه ههد به ه ههه الجان ه ه هب الروح ه ههط مه ه ه الرنصهه ههية (عبــــــد الغفــــــار
.)1976:221
فاألرناص اللذي يتسمو با ت از ا ن عالط لديهم تح م ون وج فهط ان عها تهم باإل هافة الهط

المرونة وا سهتقرار فهط ان عها تهم فهط مواقهف الحيهاة ال هاغلة .وبالمقابه يعتبهر عهدم ا ته از ا ن عهالط
سمة م سمات الرنصية الذي يرير الط ا األفهراد يتهأثرو بالمرهاعر وت هو ان عها تهم غيهر مسهتقرة
وسريعة ،وليس لديهم القدرة علم تحم ال غول ،ثيري القله والنوف لديهم حساسهية عاليهة ويرهعرو

بال آبة عندما يواجهو أي موقف

اغل.)Upadhayay,2014,121( .

أرار (جولدبرج  )1999 Goldbergأ

للرنصهية حيه

عف ا ت از ا ن عالط مه العوامه النمسهة ال بهر

يع هس ههذا العامه الميه إلههم األف هار والمرهاعر السهلبية أو الحزينهة ،فالدرجهة المرت عههة

تههد علههم أ األفهراد يتميههزو بالعصههابية فهههم أ ثههر عر ههة لعههدم األمهها  ،واألح ه از  ،بينمهها تههد الدرجههة

المنن

ههة علههم أ األف هراد يتميههزو با سههتقرار ا ن عههالط ،وأ ثههر مرونههة ،وأق ه عر ههه لألحه ه از وعههدم

األما (أبو هشام .)14: 2005

وت سر المدرسة السلو ية ا ت از ا ن عالط علم أنه سلو متعلم ي تسبه ال هرد مه نها عمليهة
التنر ة دان األسرة ودان مدسسهات المجتمهح المنتل هة ،فالرهنص الهذي ينرهأ دانه أسهرة هاد هة قهادرة

علم تقييم المواقف بلريقة مناسبة ،يسودها ا حترام المتباد والثقة المتبادلة ،فها بهد مه أنهها تعهد أفهردا
متزني م الناحية ا ن عالية ،أما النبريهة المعرفيهة فت سهر ا ن عها فهط

ومعلومات ع الموقف المثير لان عا  ،حي

هو مها لهد ال هرد مه نبهرات

أ ما يتوفر لد ال رد مه معلومهات ونبهرات تهدثر علهم

لريقة إد ار ه له ،وبالتالط علم نهوع ا سهتجابة ومهد ما متهها للموقهف ،وقهد ي قهد ال هرد ات ازنهه ا ن عهالط
فههط حالههة تعر ههه لموقههف جديههد وذل ه لههنقص النب هرة لديههه أو قههد يمل ه معلومههات نال ههة ع ه الموقههف،
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يههدر الموقههف بصههورة صههحيحة ،وأني ه ار تههر مدرسههة التحلي ه الن سههط أ ا ت ه از ا ن عههالط

وبالتههالط

ي هو نتيجهة لقهدرة ال ههرد علهم حه الصهراعات المت ههمنة فهط ا ن عها ت بلريقهة تم نههه مه التعبيهر عه

ان عا ته بلريقة ما مة للموقف الحافز لان عا (خسيفة .)2010:43
فهها ت از ا ن عههالط أحههد مدر هرات الصههحة الن سههية ،حي ه

يتسههم الرههنص ذو ا ت ه از ا ن عههالط

با س ههتقرار والثب ههات الوج ههدانط ون ههج ا ن ع هها ت ،وتعن ههط األنيه هرة وج ههود حال ههة مه ه التماثه ه ب ههي ر ههدة

ا ن عا ومثيراته ل التواز بي المثير وا ستجابةل (عبد الخالف .)2003:37
التعاطف:

عههرف صههلبيا ( )1971التعههالف بأنههه بههاهرة ن سههية تقههوم علههم مرههار ة اآلنهري فيمهها يرههعرو
بههه ،ولههه صههورة بدا يههة ،وهههط التعههالف الجسههدي الههذي يقههوم علههم انتقهها الحر ههات واألفعهها مه رههنص

المرهههار ة فهههط ال هههح والتص ه ه يه ،ولهههه أي ههها ص ههورة ن سه ههية

إل ههم آن ههر بالتقلي ههد الع ههوي أو العه ههدو

مصههحوبة بههالوعط ،ارههت ار رنصههي أو أرههناص فههط حهها ت ن سههية متماثلههة ههالنوف أو السههرور أو

الغ ب (العبيدي .)133:2011
وأرههار هوفم هها ((1978

 Hoffmanب ههأ التع ههالف عب ههارة عهه الت اعه ه الق هها م ب ههي الح ههس

ويرهير هوفمها إلهم أ
المعرفط باآلنري والمراعر العال ية ،وهذا الحس المعرفط يتلور عبر الهزم ُ ،
هنا آليات تبهر علم الرنص أثنا تعال ه مح الرنص اآلنر وهذأ اآلليات هط
 االشـراط الاالســياي وهههو أو نههوع لبهههور التعههالف الهذي ينههتج عنههدما ي ارقههب رههنص رنصهها
آنر ،فيأنذ منة ارارات تعبيرية ع الحالة التط ي و فيها ،وبالتالط تصبح ا رهارات الصهادرة
ع الرنص اآلنر مح زات لللرف الثانط.

 االرتبـاط المباشـر :فعنهدما نههر رنصها فهط حالهة ان عاليهة فههإ تعبيهرات وجههه وصهوته وحر اتههه
تعد مح از ُيذ رنا بالتجربة ن سها التط مررنا بها سابقا.
 التقسيــد :فالتعههالف ُيعتبههر اسههتجابة تلقا يههة غيههر ُمتعلمههة ،حههي ُيقلههد لههرف اللههرف اآلنههر فههط
حر اته الجسدية وتعبيرات وجهه.
 االرتبـــاط الرمـــزي ويعتم ههد ه ههذا الن ههوع عل ههم ارتب ههال اإلر ههارات التأثيري ههة ل ههد الر ههنص وتجرب ههة

المتلقههط السههابقة ،ول ه فههط هههذأ الحالههة تثيههر اإلرههارات م ه الرههنص المقاب ه أث ه ار تعههال ط فههط
المتلقط ليس بسبب التعبيرات الجسمية ،ب بسبب أنها ترير إلم مرهاعر المتلقهط بره

رمهزي،

ويعد هذا النوع م التعالف م أرقم أنواع التعالف وأ ثرها تقدما ألنه يتللب لغة معينة.

 أخـــذ الـــدور وفيه هها يتنيهه ال ههرد ن سههه م هها الرههنص األن ههر وت ههو عملي ههة التنيهه قص ههدية
(.)Hoffman,1982, 281
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مستويات التعاطف:
ذ ر العاسمط ( )2015با هنا مستويا اثنا للتعالف
ويقصههد بههه التعههالف مههح جوانههب حيههاة ال ههرد املههة اإليجههابط منههها والمههدلم،
 المســتوى األفقــيُ :
ولههيس فق ههل م ههح الجان ههب الم ههدلم مه ه حي ههاة ال ههرد مثه ه العوال ههف واألف ههار والمر ههاعر والرغب ههات

وا فرال وا ح از .

ويقصهد بهه التعهالف مهح اللبقهات السهلحية لحيهاة ر ٍ
هنص آنهر مثه (نهوع
 المستوى العمودي ُ
العلههر اليههومط ،اللبههاس) واللبقههات األعمههه منههها مث ه معرفههة األمههور الدقيقههة وت اصههي الحيههاة

الناصة بالرنص المقاب (شحادة  :2016ص .)26

وبصه ة عامههة فههإ التعههالف عامه هههام فههط ت ههوي العاقههات ا جتماعيههة السههليمة بههي النههاس،

فهو الذي يدلف بينهم ،ويدفعهم إلم التعاو والتماس والت اف  .وههو الهذي يهربل ا نسها بأسهرته ،قومهه

وولنه .ويددي فهط نهايهة الملهاف إلهم ت هوي رنصهية سهوية تتصهف بالت امه والن هج وحسه التوافهه

الن سط وا جتماعط.
اإليثار:

هو فع يقوم به ال رد م تلقا ن سه بر ا وقناعة مقهدما فيهه مصهلحة ا نهري علهم مصهلحته

الرنصية بهدف تن يف آ مهم وزيادة سعادتهم دو مقاب او م اف ة ينتبرهها( .محمـود & الشـربجي

)27:2012

وع ههرف هوج هها  Haganاإليث ههار أن ههه الس ههلو ال ههذي يرتق ههط برفاهي ههة اآلنه هري دو النب ههر إل ههم

اهتمامات ال رد الذاتية ويم

ت سيرأ فط الدوافح العدا ية والدوافح التط تنهدم الهذات (عبده .)9 1989

أمههها نيهههوبرج وزم ههادأ ( ) Neuberg,al,el ،1997,511فعرف ه هوا اإليثهههار أنهههه ل السهههلو اله ههذي

يهدف إلم تحقيه من عة ل نري ل.
وعرف

م بارتا ورافيف اإليثار أنه ل نمل م أنمهال المسهاعدة يتمتهح بمسهتو مرت هح مه

ال ا ة وهو فع تلقا ط متعمد يحم فط نهايته الرغبة فط إسعاد ومن عة اآلنري  ،وههو

أية م افأة نارجية وانما يرتبل بمستو الرقط األناقط لل رد ل (الشامي .)15:1994

يهرتبل بتوقهح

وعرفهه باتسهو ودونسه وزمههادأ () Others & Duncan, Batson، 1981 291أنههه ل
عم علم زيادة رفاهية اآلنري  ،وهو هدف بحد ذاته دو ا هتمام بأي م سب رنصطل .
وعرفههه لربيههر  Reberبمعنيههي  ،األو

لهههو الرغبههة فههط زيههادة سههعادة ورفاهيههة ون ههح اآلنهري أو

حتههم بقهها هم قب ه مصههلحة ال ههرد ن سههه ،والثههانط العم ه م ه أج ه أمهه ومصههلحة اآلن هري أو اسههتمرار

حياتهم ل (عبد اهلل .)17 :1998
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وأمهها بللههر فعرفههه ل تحقيههه سههعادة اآلنههري دو اعتبههار لمصههلحة ال ههردل( .الطويـــل :1979
.)373
ولق ههد زع ههم روره ه و ولد  Larochefoucauldأ اإليث ههار يرج ههح إل ههم األنانيه ههة وأ اإلنس هها

يحب إ ن سه ل وههذا مها قالهه بعه

ال اسه ة الن عيهو أ الغيريهة مرهتقة مه األنانيهة( .صـسيبا:1981

)270
مما سبه يت ح أ معبم التعري ات تدور حو مقومات أساسية لم هوم اإليثار وهط
 ســسوك أخالقــي بالدرج ـة األول أ ي ههو سههلو اإليثههار غايههة فههط حههد ذاتههه ،و ي ههو لتحقيههه
غهر

رنهصط أو انتبار أي م افأة نارجية أيا ا نوعها.

 القصد والنية وراء إصـدار السـسوك ،فههو سهلو تلهوعط إرادي يقهوم بهه صههاحبه دو تهديهد أو
هغل نههارجط ،مهها يت ههم حريهة الرههنص فههط اتنههاذ قه اررأ بتقههديم الم هساعدة أو عههدم تقههديمها

وينصب ا هتمام علم رفاهية واسعاد ومن عة اآلنري ( .الشامي .)15 1994
ماونات اإليثار األولية:
يقو سيد عثما أنها تت م ما يلط

 -نشاطاً تقمصياً وجـدانياً ،عنهدما يتلهبس فهرد ذات الحالهة ا ن عاليهة ل نهر ،الهذي ههو فهط محنهة،

أو ع ههوز ،و أن ههه يح ههس إحساس ههه ،أو أن ههه أحه ه ن س ههه وج ههدانيا ف ههط وج ههود اآلنه ههر ،هه ههذا نر ههال

-

تعال ط.

النشاط التقمصي الوجداني أو اإلحاللي االنفعـالي يتضـمن عنصـ ارً إدراايــاً معرفيـاً ،إذ يهدر

المدثر المعاناة ،أو األلم ويقدر قدرهما ،ويتوقح احتما ت مها قهد يترتهب عليهما.
العون واحتما ته ،والصور التط يم

أ يقدمها لهذا العو  ،ووقته ،وقدرأ ومداأ.

 تنفيذ سسوك اإليثار مح تجريب ا حتما ت ،والتهيد لتعدي مها يمأي ر

تعديله منها.

ولع أهم م و مميز للسلو الذي يصدر ع اإليثهار ،أنهه عنهدما يصهدر

يصهدر مههح توقهح

م أر ا الج از م صهاحب المحنهة ،أو مه أي مصهدر نهارجط ،و يتوقههح ال اعه المهدثر،

مبادلة م اآلنر و ينتبر م افأة أو ثوابا (عثمان .)63 _62:1986

إ األر ه ههناص ال ه ههذي ل ه ههديهم عامه ه ه الليب ه ههة والتس ه ههامح وا يث ه ههار ويتمتع ه ههو به ه ههذأ الرنص ه ههية

له ه ههديهم مي ه ه ه إلجهه ه ههاد أن سه ه هههم فه ه ههط محاوله ه ههة لمسه ه ههاعدة اآلن ه ه هري وار ه ه هها هم ،مث ه ه ه

زمه ه هها العم ه ه ه ،

واألصه ههدقا  ،وت ه هرتبل الليبه ههة إيجابيه هها مه ههح الره ههعور بالسه ههعادة والمره ههاعر الناصه ههة باسه ههتراتيجيات اله ههدعم

ا جتماعط (بقيعي .)428:2015

65

التعاون:
يعتبههر التعههاو بههاهرة مهمههة مه بهواهر العاقههات المتبادلههة بههي زمهها العمه و ه منهمهها الههط

جانههب ذل ه يعتب هر م ه دوافههح العم ه وح هوافزأ وهههو م ه اهههم عمليههات الت اع ه ا جتمههاعط وهههو

لبقا الجماعة وتح رها (الجبري & الديب .)9:1998

ههروري

والتعاو عبارة ع تلور فط عملية الت يف علم األق مح رهنص واحهد لزيهادة ا نتاجيهة التهط

تعتبههر نجههال فههط المرههار ة ال اعلههة فههط المجتمههح .وهنهها نههوعي م ه التعههاو لههه من عههة مبار هرة لمن عههة
تعاونية متبادلةل او من عة غير مباررة ل ا يثار التعاونط (.(Gardner et al 2009: p1

مه ه ال هههروري التميي ههز ب ههي الهههذات واآلن ههر وذله ه ل ه ههم البه ههروف اله ههتط يمه ههر بهههها اآلنه ه هري ،
ومرههار تهم ر ههعوريا مهه أجه ه تقههديم المس ههاعدة المرتبلههة بالتع ههاو  .إ األرههناص ينتل ههو فههط درج ههة

تعههاونهم م ههح اآلنههري  ،و ههذل ينتل ههو ف ههط درجههة الق ههدرة علههم إد ار الموق ههف ،فمههثا هن هها أر ههناص
يتهألمو آل م اآلنهري  ،فمهنهم مه إذا رهاهد حههاد

ويقح علم األر

أو أر دمهها يسهي فإنههه

مغريا عليه ،و يستليح المساعدة.

يسهتليح أ يتحمه ذله

إ التعاو مح المجموع المتسم بالثقة العالية يوفر حلهو أف ه  ،مها يهأتط بهالتواز بهي اللاقهة
المم نههة والنههاتج الههذي يحقههه ،إ الههذي ي تقههدو القههدرة علههم الحيههاة الجماعيههة ي قههدو قههد ار ههها ا مهه

اللاقههة ،إذ إ عههادات ا تصهها الههدفاعط الوقهها ط وفقههدا الثقههة ت ههيح ثي ه ار م ه فعههاليتهم التههط تصههقلها
الحياة فط المجموع ،والع س صحيح فعندما ي تسب اإلنسا ناصية ا نتما للمجمهوع فإنهه يتحهو إلهم

إنسا جديد ي يد ويست يد (اوفي .)2-7: 1992

تههر الباحثههة أ هههذأ الم ونههات لييجابيههة وفقهها للمقيههاس الههذي اسههتندم فههط هههذأ الد ارسههة س هوا
الجوانههب الن سههية (تقههدير الههذات ،التو يديههة ،ا ته از ا ن عههالط) والجوانههب ا جتماعيههة (اإليثههار ،التعههاو ،
والتعههالف) ت ههم األسههاس للرنصههية اإلنسههانية اإليجابيههة التههط مهه المم هه أ تعبههر عهه السههلو أو

النله اإليجابط فهط الحيهاة ،ولبيعهة الموقهف ههو ال يه فهط إبهراز ههذأ الم ونهات فهالموقف الهذي يحتهاج

الط تو يدية يبرز م هو التو يديهة وههذا ينتلهف حسهب درجهة الم هو اإليجهابط ،فمه المم ه أ يبههر
ا ت از ا ن عالط علم األسلوب التو يهدي أو الع هس .وتهر الباحثهة أ النهرجي بحاجهة ماسهة الهط ههذأ
الم ونههات اإليجابيههة للتعام ه فههط المواقههف ال ههاغلة وانتيههار اسههلوب إيجههابط فههط عمليههة مواجهههة تل ه

ال غول.
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ثالثا :النظريات التي فسرت اإليجابية:
اوال .اراسون :Erkson 1985
يهر ار سهو أ ال هرد قههادر علهم تلهوير رنصههيته مه نها م ارحه النمههو فهط حياتهه ،ويعتقههد
بوجود فترات حرجة للنمهو وههذأ ال تهرات تتسهم بنقهال تحهو حاسهمة تسهمم األزمهة .اقتهرل إر سهو ثمهانط
ينتق ه ال ههرد م ه مرحلههة إلههم أنههر إ إذا تحقههه

م ارح ه لنمههو الههن س ا جتمههاعط وفههط هههذأ الم ارح ه

النمو فط المرحلة األولم .نجال النمو هو ترجيح اإلحساس اإليجابط النهاص بأزمهة تله المرحلهة وفره

النمو ترجيح اإلحساس السلبط (.)Fleming,2004,3

باإل ههافة إلههم ذل ه لههور ار سههو نبريتههه م تر هها فاعليههة ا نهها وقههدرتها علههم النمههو والت يههف
وا بهداع وتتجههاوز قهدراتها حه الصهراع بههي بنها ات الرنصههية وتوجيهاتهها ونزعاتههها المت هاربة .وأرههار،
( Berzonsky )1992أ تحقيه هوية ا نا تتم نتيجة لنبرة ال رد الازمة ثم الت ازمهه الحقيقهط بمها تهم

انتيههارأ ،وم ه جانههب انههر يعتبههر تحقيههه هههذأ الرتبههة مدر ه ار للنمههو السههوي ،اذ ي هرتبل بسههمات الرنصههية
ا يجابية تقدير الذات والتوافه الن سط والمرونة وا ن تال (الغامدي .)8:2010

ثانيا .ااتل ):Cattle (1965
اعتمهههد اته ه علهههم القيهههاس ف ههط تحديهههد ا دا الهههوبي ط للرنص ههية إذا ههها إيج ههابط أو سهههلبط

واسههتندم ع ههدة عوامه ه منه هها ا ته ه از ا ن ع ههالط ،وتبههي ا ا ته ه از ا ن ع ههالط ي ههو مت ههدنط ف ههط ح هها ت
التعههر

للمواقههف ال ههاغلة .وهههد

ا رههناص لههيس لهههم القههدرة علههم مواجهههة ال ههغول و ههعف فههط

ق ههوة ا ن هها .ووج ههد اته ه ا ا ر ههناص الل ههذي يره هربو ال ح ههو ويتن ههاولو المن ههدرات وال ههذي يتنل ههو

ع ه د ارسههتهم لههديهم

ههعف رههديد فههط قههوة ا نهها لههذل لههديهم عصههبية از ههدة وعههدم تح ههم فههط المر ههاعر

والدوافح (.)Ryckman,2008,307
ثالثا .روجرز :Rogers

و ح روجرز نبريته فط تقدير الذات التط تعتمد علم الباهريهة ولهم تر هز عه محهددات وتر يبهات
الرنصية .يقو روجرز ا ا نسا يندفح م نا قوة إيجابية واحدة وهط المي ال لهري او اللبيعهط
لتنمية قدرتنا البنا ية .وأ ا نسها فهط ا صه لهه توجهه إيجهابط .توجهد لهد البرهر حاجهة ملحهة للرهعور
بالدف والحب وا حترام والتعالف والتقب م ا نهري و هذل يحتهاج الهم حاجهة ثانويهة متعلمهة تسهمم

تقههدير الههذات ،ومه ا هميههة أ نههدر أ السههعط الحثيه

إلرههباع الحاجههة القويههة للتقههدير اإليجههابط يمثه

العهها ه الوحيههد والنليههر فههط سههبي تحقيههه الههذات .ونبريههة روجههرز تد ههد علههم ارههباع الحاجههة .لقههد ر ههز
روجرز علم نبرات ا فراد ومراعرهم وقهيمهم وأ بإم ها ا نسها التعهرف علهم ا تجاههات الصهحيحة
فط الحياة .أي نبرة مهددة لل رد تذ رأ بعدم ا نسجام بي م ههوم الهذات والنبهرة ومه المحتمه أ تقهاوم
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عه لريههه الترههويه او ان ا ههها ليههة ع ه الههوعط .ويرههير التعههالف عنههد روجههرز إلههم المحاولههة بواسههلة
وعهههط الره ههنص للهههذات ل هه ههم النبه هرات اإليجابيه ههة والسه ههلبية غيهههر الم هومه ههة فهههط ذات الره ههنص اآلنه ههر.
والجانههب المه ههم فههط هههذأ العمليههة هههو دقههة التعههالف ذل ه أل الهههدف مهه التعههالف هههو تقههديم ال ه ههم

للرنص اآلنر (عبد الرحمن .)405:1998

وار ههار روج ههرز ال ههط م ه ههوم ال ههذات الم ههدر واعتبره هها ذات ال ههرد م هها يتص ههورها ه ههو ،الم ههههوم

ا جتمههاعط للههذات الصههورة التههط يعتقههد ال هرد أ اآلنههري يتصههورونها عنههه ،وتمثلههها فههط ت اعلههه معه ههم
الم ههوم المثهالط للههذات وههط الصهورة المثاليههة التهط يريهد ال ههرد أ ي هو عليهها .وبي ههة م ههوم الهذات هههط
تنبههيم نبههرات ال ههرد المتغيههرة بسههبب الت ههاعات ا جتماعيههة الههدافح الههدانلط لتحقيههه الههذات ،إ م ه ههوم

ال ههذات ه ههو أه ههم مه ه ال ههذات الحقيقي ههة لل ههرد بحيه ه
عنه ه هها حيه ه ه

قد

يس ههعم دا م هها لتحقي ههه ذات ههه ،وت ههوي م ه ههوم إيج ههابط

أ م ه ه ههوم ال ه ههذات م ه ه ههوم ر ه ههعوري  ،بينم ه هها تر ه ههتم ال ه ههذات ن س ه ههها عناص ه ههر

يعيها ال رد.)Mcleod,2014,1( .

ر ه ههعورية

رابعا .ماسسو (Maslow )1970–1908
ابرهام ماسلو مث روجرز ،أ هد علهم الجوانهب اإليجابيهة فهط مبهاهر النبهرات ا نسهانية .واقتهرل
أ ي و الناس فط األساس جيدي أو محايدي م الرر ،و

رنص يمتل دافعية نحهو النمهو ،وبهي

دور البي ة والمجتمح فط تقييد ا فراد ع التعبير والحريهة .ويرهجح ا عتقهاد بهأ األمهور يم ه أ ت هو

أف ه إذا هها النههاس أح هرار فههط التعبيههر ع ه أن سهههم .فاإلنسهها بحاجههة الههط ا رههيا التههط ت يههد الجسههم
اللعام والرراب والنوم و ذل ا ريا التط تعزز الن س مث تقدير الذات وتحقيقه .و هح ماسهلو هرمها

يو ههح بههه حاجههات ا نسهها الجسههمية والن سههية وذ ههر ا الحاجههات الجسههمية اساسههية للوصههو ا تقههدير
الذات .ر ز ماسلو اي ا علم المباهر اإليجابية المتوقعة م ا نسا .

()Cervone & Pervien 2013:206

الزروس (:Lazarus )1971
خامسا .ا
أرنول ه ههد زاروس ( (1971 ،Lazarusمه ه ه ا وا ه ه ه ال ه ههذي اهتمه ه هوا بالتو يدي ه ههة ،حيه ه ه

ص ه ههمم

ا سههتبيا األو لد ارسههة التو يديههة ،والههذي قههد صههمم نصيصهها للممارسههات الس هريرية و هها القصههد منههها
تقيههيم أوجههه عههدم اليقههي والعجههز فههط العاقههات الرنصههية ومواقههف المر ههم الههذي يعههانو مه األمه ار

الن سههية .اعتقههد زاروس أ العههاج هها محههدودا فههط ا سههاس الم هههومط و هها فقههل فعهها فههط بع ه

الح هها ت السه هريرية ،ور ههز عل ههم ا تج ههاأ المعرف ههط .عه هرف ازروس التو يدي ههة بأنه هها هها ة اجتماعي ههة،
ونقص هذأ ال ها ة تهددي الهط نقهص فهط ا سهتراتيجيات السهلو ية ا يجابيهة .وارهار زاروس مه نها
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الس ههيلرة وتع ههدي الس ههلو ت ههم تع ههدي مه ههارات العج ههز ا جتم ههاعط وا تس ههاب ال هها ة ا جتماعي ههة .ح ههدد
زاروس أربح مجموعات م العادات ،يجب توفرها لد ا رناص الذي يتمتعو بالتو يدية
•

القدرة علم التحد

علنا ع الرغبات وا حتياجات الناصة.

•

القدرة علم التحد

علنا ع المراعر اإليجابية والسلبية الناصة.

•
•

القدرة علم قو ل ل.

القدرة علم إقامة اتصا ت ،البد والح اب علم وانها محادثة.

()Peneva & Mavrodieva 2013: p.6
سادسا :فرويد :Frued
حي

وم النبريات التط فسهرت ا يجابيهة مه ناحيهة المثه وا نهاه الحسهنة اإليثهار نبريهة فرويهد

وصف ا نا العليا بانها تعلط قيم المجتمح وهذأ القيم المجتمعية يتلقاها م ا بوي وهمها يعلمها

ال الهما ما هو السلو الما م او غير الما م فط التعام مح المواقف ،ا نا العليها تعتبهر مو هح تعلهم
المثالي ه ههة حيه ه ه

ذ ه ههر أ هن ه هها ث ه هها

جوان ه ههب للرنص ه ههية ل ه ههد لفري ه ههدل وه ه ههط اله ه ههو وتمثه ه ه الجان ه ههب

ال لري والبيولوجط وا نا وتمث الواقح وما بهه مه عمليهات اد ار يهة ومعرفيهة .وا نها ا علهم التهط تع هس
المعههايير والقههيم للمجتمههح ،األنهها العليهها تنقسههم الههط قسههمي ال ههمير وا نهها المثههالط .وينرههأ ال ههمير مهه
العق ه ه ه ههاب ال ه ه ه ههذي يلحق ه ه ه ههه ا ب ه ه ه هها بأل ه ه ه ههالهم ام ه ه ه هها ا ن ه ه ه هها العلي ه ه ه هها تنر ه ه ه ههأ مه ه ه ه ه عم ه ه ه هها ي

م األبنا (.)Ryckman,2008:40

ه ه ه ههله اآلب ه ه ه هها

نموذج العوامل الخمسة الابرى Big Five Factors Model
اعتمد ايزن فط نبريته النتا ج والتجربة ،ع لريهه و هح فر ها لتر يهب الرنصهية ثهم ينتبهر
النبريههة ع ه لريههه ا سههتد

 .وقههد بههي ايزن ه اهميههة العوام ه الوراثيههة ف هط تر ه ي الرنصههية ونموههها.

و ايزن نمس عوم راقية فط وصف الرنصية وهط

 .1عامــل االنبســاط :وهههو عام ه ثنهها ط القلههب ،يقاب ه بههي ا نبسههال وا نل هوا  ،وهههذا مهها يبه هرأ
الس ههلو مه ه حيه ه

ا ن ههدفاع وال ههف ،ي ههر ايزنه ه ا ه ههذا العامه ه ل ههه اس ههاس تره هريحط متعل ههه

بوبا ف الجهاز العصبط وهو مرتبل بعام وراثط.

 .2عامل العصابية :العصابية وا ت از ا ن عالط يعتب ار عاما ثنا ط القلب ،يقاب بهي مبهاهر
حس التوافه والن ج أو الثبات ا ن عهالط ،وبهي انهتا التوافهه أو العصهابية ،وههذا عنهد تهوفر

مواقف

اغلة.

 .3عامل الذهانية :ينبم هذا العام بواهر السلو م حي
بالذات .وينبمها مح البواهر ا د ار ية أو الوجدانية.
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ملابقتهها لمقت هيات الواقهح المحهيل

 .4الذااء وهو يمث القدرة العامة.
 .5المحافظــة مقابــل التقدميــة أو التحــرر وهههذا العام ه ا ساسههط فههط ا تجاهههات (عبــد الخــالف
.)179:1992

يعههد نمههوذج العوام ه النمسههة ال بههر للرنصههية م ه أهههم النمههاذج وأحههدثها التههط فسههرت عوام ه
الرنصههية ( ،)1999 ،Goldbergوهههذا النمههوذج الهرمههط يت ههو م ه نمسههة عوام ه ر يسههية و ههحت
م ونات ا يجابية للرنصية هط

( )1الصراحة يع س هذا العام

ي ية الت اع مح اآلنري  ،فالدرجة المرت عهة تهد علهم أ األفهراد

ي ونههو أه ه ثقههة ويتميههزو بههالود والتعههاو واإليثههار والتعههالف والتوا ههح ،ويحترمههو مرههاعر
ة علم العدوانية وعدم التعاو .

وعادات اآلنري  ،بينما تد الدرجة المنن

( )2الضمير الحي يع س هذا العام المثابرة والتنبيم لتحقيه األههداف المرجهوة ،فالدرجهة المرت عهة
تههد علههم أ ال ههرد مههنبم ويههدد واجباتههه باسههتمرار وبههإناص ،بينمهها الدرجههة المنن

ههة تههد

علم أ ال رد أق حذ ار وأق تر ي از أثنا أدا ه للمهام المنتل ة.
( )3االنبساطية :يع س هذا العام الت

ي للمواقف ا جتماعية والتعامه معهها ،فالدرجهة المرت عهة

تههد علههم أ األف هراد مرت عههط ا نبسههالية ي ونههو متعههاوني ونرههلي ويبحثههو ع ه الجماعههة،
بينما تد الدرجة المنن

ة علم ا نلوا والهدو والتح ب.

( )4العصابية يبي هذا العم ا ت از ا ن عالط الذي يعبر ع ايجابية المراعر.
( )5االنفتاي عسى الخبرة يع س هذا العام الن ج العقلط وا بداع ،وا بت ار
( )John & Srivastava,1999,17-19و(ابو هشام )14: 2005
إلحهدا

وتههر الباحثههة فههط

ههو مهها سههبه أ ا يجابيههة مصههد ار للسههعادة والتوافههه الن سههط وعههاما مهمهها

تغيهر أف ه فهط حيههاة ا نسهها  ،وتههر الباحثهة ا ا يجابيههة تجعه رنصهية ال ههرد مرنههة ومتزنههة

ومبنيههة علههم أسههاس مه ا ستبصههار والههوعط الههذاتط .ومسههتو اإليجابيههة ينتلههف م ه رههنص ألنههر
هنا فروه فردية فط

ألنر.

فرد فهط ههذأ الحيهاة مها وتنتلهف م ونهات الرنصهية فهط الدرجهة مه رهنص

واذا انههت اإليجابي ههة تر ههير إلههم حال ههة مه ه التواف ههه الجي ههد والق ههدرة علههم المواجه ههة ال عال ههة وق ههت

األزمهات وال هغول الن سههية ،فهإ تعزيههز وبنها هههذا التوافهه يره

اللبنههة األساسهية لانلههاه نحهو الواقههح

بنلم ثابتة وم امي جوهرية يسهتليح مه نالهها ال هرد رهح الهمهة العقليهة وا ن عاليهة للتصهدي ألي

لارئ.
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م نا عر نا لما سبه حو اإليجابية فإننا يم

أ نر العديد مه المصهللحات الن سهية

التط يلحه بها لمة إيجابية ،ب هنها مهدارس عاجيهة أللقهت علهم ن سهها اسهم العهاج اإليجهابط و ار هد
هذأ المدرسة هو لهرزبهرجل ( )Harezbourg:1945وههو لبيهب ألمهانط يسهتندم مهنهج العهاج الن سهط
فههط عههاج مر ههاأ ،فه ه يعنههط هههذا أ هنهها عاجههات سههلبية؟ بههاللبح  ،إنمهها يقصههد بهههذا المصههللح

اإلرارة إلم األساليب العاجية اإليجابية والتط تعتمد علهم عمليهة مسهاعدة األفهراد وتنرهيلهم بمها يهتا م
مح إم اناتهم وقدراتهم والتط تأنذ فط ا عتبار أهمية ال رد و ي ية إصاحه بما يعود بالن ح عليه.

ولع ه حههديثنا هههذا يت ههه مههح مهها ذ هرأ (عيههد )263،2001،فههط تصههورأ ع ه اإليجابيههة بوص ه ها م هومهها
معياريا ينلهوي علهم نصها ص ن سهية تتهدرج مه نها مسهتويات قاعهدتها (قهوة األنها) وقمتهها (اإلبهداع)

هز ا ن عههالط وتقههدير الههذات وا ه ا المعنههم
وبههي الس ه ح والقمههة توجههد مسههتويات دافعيههة تتمث ه فههط ا ته ا
للحياة.
مها تههر الباحثههة أ اإليجابيههة ت تسههب بههالتعلم والتلهور المسههتمر ،فههاألمر لههه ينههدرج فههط الههذات

تح ههت ع ههاملي أساس ههيي هم هها لريق ههة الت ي ههر ولريق ههة التص ههرف و ليهم هها قابه ه للتغيي ههر والتل ههوير م هها

او ههحنا ذل ه سههابقا م ه أ الههذات لههديها القههدرة علههم ا نتقهها والتر ه

باسههتمرار ألنههها تتههأثر بتجههارب

اآلنهري وتههتقمص حهها ت غيرههها وقههد تصهبح األنههر فههط ه لحبههة ،أي أ اإليجابيههة مهها هههط إ مهزيج
م لريقة ت ير الرنص ونبراته الثقافية وا جتماعية التط تنع س فط سلو ه وتصرفاته.

فإذا ب اإلنسا يعتنه األف ار ن سهها التهط اعتهاد عليهها ،ولهم تهنجح الثقافهة واللغهة فهط مسهاعدة

ال ههرد علههم إيجههاد عاقههة ت هواز بههي الههذات وا نههر (ف هإ الههذات توغ ه فههط التغريههب ع ه األنههر دان ه

الهذات ،وتعمه علهم ت يه الوحهدة والتماسه والصهور المترابلهة للهذات .ممها يهنع س علهم ايجابيهة ال هرد

فط تعامله مح البي ة التط تحيل به والتط يعيي بدانلها.
ومهها يهمنهها هنهها هههو إلههم أي مههد تسههتليح الثقافههات المنتل ههة احهراز تقههدما فههط إيجابيههة الههذات أو

األن هها وحمايته هها مه ه

وتقديرها ا يجابط.

ههغول الحي ههاة؟ ناص ههة إذا علمنه ها م ههد ارتب ههال الثقاف ههة ا جتماعي ههة بهوي ههة األن هها،

رابعا :خصائص الشخصية اإليجابية:
فط الار تصني هما لنصا ص الرنصية اإليجابية والتط تتميز تباعا بمرونة عاليهة ،اسهتعر

باترسههو وسههيجلما (Seligman,604-606

وال

&

 )Petersonsفههط تابهمهها ل القههو األناقي ههة

ا ل -والذي نررته جمعية علم الن س األمري ية عام ( -)2004مجموعهة مه المميهزات والسهمات

والتهط قها عنهها بأنهها ل نصهها الرنصهية اإليجابيهةل التهط ت همنت أربعهها وعرهري نصهلة ،انبثقهت مه
ست ف ا

هط ( الح مة والمعرفة والرجاعة والحب و بل الن س والسمو) وقها إ توبيهف ا نسها
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لهذأ النصا يجعله يحقه السعادة الحقيقيهة ،ويمنهح أو يقله عواقهب األمه ار

وال هغول الن سهية ،لهذل

فههإ ال هههم األف ه للبههروف البي يههة المحيلههة ونقههال الرنصههية سههوف تهي ه ال ههرد بلريقههة فعالههة ل ههط

يتنلص م معاناته.

فههط إلههار إعههدادأ لبلاريههة لقيههاس سههمات الرنصههية يقههدم ( )Peter,1974:13مجموعههة م ه
السههمات الرنصههية والتههط قهها عنههها بأنههها السههمات المنتههارة والهامههة وال ههرورية للحيههاة ،ألنه ها األ ثههر
مرونهة وات ازنهها ،ووفقهها لهههذأ البلاريهة فههإ الرنصههية التههط تتمتههح بقهدر مه اإليجابيههة تتصههف بالنصهها ص

التالية

 الثقة بالنفس ا عتقاد بالقدرة العالية فط الن س وتأ يد الذات والرعور باألهمية والحيوية.
 التفــاؤل ثقههة عاليههة فههط مواجهههة مرهها

الحيههاة ،وا ن تههال علههم اآلنهري  ،واتجههاأ إيجههابط نحههو

الحياة.

 االستقالل ال هرد المسهتق يتصهرف وفقها لرغباتهه وأهدافهه ،و يههتم بمها يتوقعهه اآلنهرو منهه و
يسايرهم و يعتمد عليهم فط تصرفاته.

 الحــرص والحــذر ال ههرد هنهها لههيس علههم اسههتعداد للقيههام بمغههامرات مه أيههة نههوع ،ودا مهها مهها ينرههد
األما وناصة فط تعامله مح اآلنري  ،أل ال رد ميا للتح ب.

 اإليثار الرعور بالمس ولية والتعالف وا ستعداد للت حية ونجدة اآلنري .

 تحمـــل الضــــغوط ا س ههتعداد لتحمه ه المر ههقة وتقلب ههات الحي ههاة المنتل ههة وتحمه ه آ ار األنه هري ،
وال بل ا ن عالط.

 الحاــم االجتمــاعي القههدرة علههم الح ههم علههم رنصههيات اآلنهري مه نهها اسههتناص لبيعههة
السههلو مهه المبه ههر النههارجط وتعبيههرات الوج ههه والتر يبههة الجسههمانية ،باإل ههافة إلههم ص ههعوبة

النداع م اآلنري .

 الطموي الرنص اللمول يزداد إحساسه بقيمته م نا إنجازاته ويميه إلهم سهب ا عتهراف
به واحترام اآلنري له.

 التعـــاطف االجتمـــاعي عل ههم ال ههرد أ ي ههح ن س ههه م هها اآلنه هري ويتنيه ه ردود أفع ههالهم ف ههط
المواقف ا جتماعية ،مما يجعله أ ثر تعال ا وفهما لتصرفات اآلنري .
اعتبهر روجهرز أ الرههنص الهذي يعمه ب امه لاقتهه ههو الرههنص المثهالط ،الهذي

يم ه ا

يحققههه النههاس فههط نهايههة الملههاف .حههدد روجههرز نمههس نصهها ص للرههنص الههذي ي ههو ا دا الههوبي ط

لديه اما

 .1االنفتــاي عســى الخب ـرات قبههو المرههاعر اإليجابيههة والسههلبية و تن ههر المرههاعر السههلبية ،ول نههها
تعم م نالها (بد م اللجو إلم آليات الدفاع ع األنا).
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فهط الحيهاة ،تجنهب الح هم المسهبه والم هاهيم المسهبقة.

 .2العيش الراهن :تجهارب منتل هة قهد تحهد

ويجهب ا ت هو قهادرة علهم العهيي وتقهدر تمامها الحا هر،

األمام إلم المستقب (أي العيي فط الوقت الراه ).

تنبهر دا مها إلهم الما هط أو إلهم

 .3ثقة المشاعر المراعر والغ ار ز والتغيرات الجسمية تل ت ا نتبهاأ لت عيه الثقهة بالهذات .وقه اررات
الناس هط الق اررات الصحيحة ،وينبغط أ نثه بأن سنا تناذ النيارات الصحيحة.

 .4اإلبداع الت ير اإلبداعط والمنالرة هط مامح حيهاة الرهنص .وههذا ينلهوي علهم القهدرة علهم
الت يف والتغيير والبح

ع تجارب جديدة.

عهه الحيههاة ،ودا مهها يبح ه

 .5الحيـــاة مســـتوفاة ر ههنص س ههعيد و ار
الجديدة (.)Mcleod,2014,1

عهه التحههديات والتج ههارب

خامسا :مستويات اإليجابية:
حدد لبيتر ( (1974عددا م نصا ص الرنصية اإليجابية بوص ها سمات منها الثقهة بهالن س
– ا سه ههتقالية – الت ه ههاد -اإليثه ههار-اإلد ار ا جتمه ههاعط -المرونه ههة – القه ههدرة عله ههم التحم ه ه -التعه ههالف
أ ت هو عليهه اإليجابيهة معيهار وحيهد وأ يهد

ا جتماعط) .ما قدم منيمر ( )1978تصو ار لما يم

للس هوا الن سههط لينسهها إذ جع ه اإلبههداع قمههة اإليجابيههة بوص ه ه فعهها ناقهها نحههو التقههدم وا زدهههار أمهها
القاعهدة فجعلههها التو يديهة علههم مسهتو العاقههات ا جتماعيههة بهي األفهراد والحيهاة مه حيه

المواقههف ،و يههر عيههد ( )2002إ التو يديههة

المرونههة فههط

يم ه أ ت ههو قاعههدة لييجابيههة ألنههها سههلو تعبيههري
أ قوة األنها ههط القاعهدة ل ه سهوا وعهاج ن سهط

يستند علم قوة وتواز ن سط يدعمه ،لذا فهو ي تر

وم ه ثههم فههإ اإليجابيههة بغيههر قههوة أنهها ت ههو مقلوعههة الجههذور ع ه الرههرل ال ههروري ل ه انلههاه تجههاأ

المستقب الذي يعبر ع السوا (خسيل .)945 :2011
ويوجد هنا ثا

مستويات لييجابية تبي درجة الم ونات ا يجابية وهط

 -المســتوى االول ونعنههط بههه ا ت ه از  ،وهههو أدنههم المسههتويات وهههو يمث ه األسههاس الههذي

غنههم

عنه و مهرب منه.

 المستوى الثـاني ا يجابيهة فهط صهورتها النصهبة التهط تم ه صهاحبها مه البلهو الهم ا بت هاربهالمعنم الواسههح لل لمههة والمبههاهر الر يسههة لهههذا المسههتو هههط الثقههة بالههذات والقههدرة علههم المبههادأة
وقوة ال مير والرغبة فط ا نجاز وتحقيه الذات.

 المســـتوى الثالـــث :ويع ههد أقص ههم المس ههتويات وأرفعه هها ،وه ههو يمثه ه ال ههذروة لم هها يم ه ه أ تبلغ هههاإليجابية ،ومث هذا المستو ينلوي بال رورة علم دافعيهة قويهة تبلهغ بصهاحبها حهدود التحهدي
للصعاب والمنالرة مما يجري له علم أر
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المجهو فط عالم الجديد (الف ار .)7 :2006

اإليجابية لدى الشباب العاملين والعاطلين عن العمل:
تحت ق ايا الرباب موقعا مر زيا علم رأس قا مة أولويات اهتمامات دولة فلسلي

والمنبمات اإلقليمية والدولية العاملة فيها حي

يع س ذل اعترافا بأهمية الق ايا المتعلقة بالرباب،

ويعبر ع مد تراب ق اياهم مح مجم التحديات السياسية وا قتصادية وا جتماعية التط تواجهها
ا
وبي ة آمنة لهم.
الباد ما يحتم رورة إيجاد حلو لمرا لهم ،وتوفير حياة أف

ومدثر فط
ا
و ُينبر للرباب عموما باعتبارهم صناع المستقب فحسب ب يعد هذا القلاع فاعا
الحا ر والمستقب أي ا.
وياحب أ النلاب حو الرباب يتسم بالجمح بي الت اد والتنوف الت اد إ از المستقب

وام انيات التغيير اإليجابية التط قد يحدثها الرباب والتنوف م

عب المسدولية تجاأ ملالبهم

السياسية وا قتصادية وا جتماعية والثقافية فط ب األو اع ا ستثنا ية التط تعيرها فلسلي  ،والتط
ما زالت ترزل تحت نير ا حتا  ،بما يعنيه ذل

ال لسلينط وم

م آثار سلبية نارجة ع اإلرادة علم المجتمح

منها قلاع الرباب.

وبما أ مرا

الرباب تنبح أساسا م مر لة المجتمح ،فالحدي

ع مر ات الرباب فط

قلاع غزة بما يعانيه م أزمات نلقتها ويات مجتمعة م حصار اقتصادي وانقسام سياسط وما
ترتب علم ذل

م

وار

ن سية واجتماعية يلو الحدي

عنها ،ا لزاما علم الباحثة تسليل

ال و علم مستو إيجابية الرباب النريج العاملي منهم والعاللي ع العم فط ب هذا الواقح

المتأزم.

لع أهم ما يعانط منه الرباب حتم يص إلم مستو وص ه بالسلبط ،يم

تلنيصه فط أسباب

انت هجرة

ا ات علمية ،أو ما

منها:

 .1البطالة الاامسة والفراغ :اللذا يدديا إلم الهجرة ،سوا

يعرف به لنزيف األدمغةل ،أم هجرة العما والحرفيي  ،ويلعب فط نرو ها العام ا قتصادي

بالدرجة األولم.

 .2أزمة الشباب االجتماعية :تعانط الحياة ا جتماعية للرباب م

مرا

جمة ،وتمتد فط

الجذور العميقة لحياة الرباب ،فأغلب الرباب مثا ،غير قادر علم الزواج فط ب بروفه
المادية الصعبة ،وفط ب تعقيد مراح الزواج وت الي ه الباهبة.

 .3صراع األجيال :أغلب معاناة الرباب تأتط نتيجة اإلحبال واليأس م الواقح ،وعدم امتا
السللة واإلرادة بالرغم م وجود الرغبة فط التغيير وتحقيه اللموحات أل

يمتل و زمام السللة والمبادرة

ي همو مرا

وت اقما.
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الرباب لذل

اآلبا الذي

يزداد و ح الرباب سو ا

 .4أزمة الشباب الثقافية واإلعالمية :إذ يعلط الواقح اإلعامط والثقافط صورة يم

التعبير

عنها به لغياب النلل الثقافيةل إذ إنه يستورد الغزو الثقافط عبر األفام والمسلسات والبرامج

واإلعانات والمنوعات ،إلم جانب المعلومات بمنتلف صورها ،ما أ البرامج التل زيونية
المحلية دو

المستو

المللوب ،و تساهم فط تثقيف الموال

أو الراب وزيادة وعيه

واد ار ه .

 .5البطالة الم َّ
قنعة والالمسؤولية :أبرح أنواع البلالة وأ ثرها حدة فط الدو المنتل ة ،وتعرف
ُ
بأنها قوة العم التط تعم بر فعلط فط النرال المنتج ،وتتمث فط
 -م يعم فط مجا غير راغب به ب مجبر عليه.

 م يعم فط غير انتصاصه لعدم وجود الحاجة نتصاصه. -م يعم فط مجا انتصاصه و يقوم بعمله علم أ م وجه.

 .6مؤثرات األسرة والتربية :واقح األسرة التربوي وا جتماعط والن سط يحتاج إلصال أل األسرة
هط النواة أو النلية األولم التط تبدأ رنصية اإلنسا بالتبلور والتلور م اتجاهاتها وميولها

ال رية وأذواقها.

 .7ظاهرة اإلدمان :واإلدما الذي ا مقتص ار علم ما ي ر ،أصبح راما لما م رأنه أ
ين ح إذا استغ بلره سليمة ،وهذا اإلدما الرهيب علم الت نولوجيا وعادات الهروب م

المسدولية والبح

ع الراحة يددي

نترار بواهر

المجتمح بانهيارات بر ( .المزين .)2017

السلبية وا نحراف والجريمة ،ويهدد

م نا ما سبه عر ه ،لع أهم ما يجب أ يقرأ صناع القرار هو النبر للرباب علم أنه
رأس الما الحقيقط لها ،والذي إ أحسنت استثمارأ فتحت فط وجه التنمية البررية بابا ل يغله أبدا،

وذل يتللب م

افة ال عاليات التربوية والثقافية واإلعامية وا جتماعية ،وأصحاب القرار والمسدولية

فط الدولة والمجتمح أ يساهموا فط إيجاد الحلو الناجحة لمر لة المجتمح ،وبالتالط ح مر لة

الرباب باعتبارهم ال تلة ا جتماعية األ ثر حيوية ،واأل ثر نرالا وقدرة وحساسية علم التغيير،
وموا بة المتغيرات العالمية ت نولوجيا م أج النهو
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والتلور واللحاه بر ب الح ارة العالمية.

خالصة وتعقيب
وناصة القو تر الباحثة أ األنا تنرج إلم الوجود نتيجة الت اع مهح المجتمهح حيه

ت تمه

نبهرات األنها ببعههديها الن سهط وا جتمههاعط .وقهد ينته تهواز ههذأ النبهرات نتيجهة ال ههغول الن سهية فت قههد

الذات إيجابيها فط الحياة .فاإليجابيهة بهذل ههط القهدرة علهم الت يهف فهط مواجههة ال هغول ،إنهها مصهدر
إلهام للرباب ترت ح بهم نحهو المعهالط علهم الهرغم مه المرهقة والصهدمات التهط يواجهونهها نصوصها هنها
فههط قلههاع غهزة والتههط تعصههف بههها أحههدا

اسههتثنا ية تحههتم علههم الرههباب أ ي ونهوا أ ثههر إيجابيههة لي ونهوا

أ ثر قدرة علم بنا حياة جديدة ،فاإليجابية هط استناص معنم النجهال مه وسهل ال ره والقهدرة علهم

الصههمود بنلههم ثابتههة ومدروسههة وتحسههي القههدرة الرنصههية علههم ي يههة المواجهههة بإتقهها معههانط وعوامه
اإليجابيههة وجعلههها جههز ا م ه الرنصههية ،ب ه جعلههها أسههلوبا للحيههاة للعبههور فههط معتههر الحيههاة بنههوع م ه

اإلصرار والعزيمة القوية وذل م نا

 و ح نلل واقعية ،واتناذ اإلج ار ات الازمة لتلبيقها وتن يذها.
 النبرة اإليجابية ،والثقة فط اإلم انات والقدرات الرنصية.
 امتا مهارات التواص اإليجابط وح المر ات.
 تروي

وادارة ا ندفاعات القوية وا ن عا ت.

واذا انت اإليجابيهة تجعه ال هرد أ ثهر سهعادة وتسهامحا وتصهالحا مهح ذاتهه واآلنهري مه حولهه،

فإ ال رد يعيي هنا با ر لحبة إرراقة با مواربة ليتسامح ع

ما يجعلهه أ ثهر تنغيصها ،وا ت ابها

وألما وحزنا ،أنها أي ها لحبهة صه ا الهن س وأريحيتهها ،ونقا هها وتسهاميها ،وعلوهها وسهموها وتغلبهها علهم

نقا صهها وتحهديها لحها ت عجزهها وان سههارها إنهها ا يجابيهة الناقهة بها ره فهط أوسهح وأ مه معانيههها،
أنههها تل ه اللحبههة التههط ي ههو فيههها ال ههرد أ ثههر ر هها ع ه أدا ههه فههط الحيههاة وفههط ح مههه عليههها إذا هها

مستمتعا بها م عدمه.
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الفصـل الثالـث
(الدراسـات السابقـة)
 تمهيد.

 دراسات تناولت ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها وعالقتها ببعض
المتغيرات.
 دراساات تناولاات أساااليب المواجهااة واإليجابيااة وعالقتهااا باابعض
المتغيرات.
 فروض الدراسة.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تمهيد:
لقههد جههر العههرف فههط تقاليههد البحه

ل

األ ههاديمط أ ينصههص الباحه

فصهها ههاما يتعههر

فيههه

الدراسات وال تابات السابقة التط ترتبل بمو وع بحثهه ،نبه ار لمها تزنهر بهه تله الد ارسهات مه ته ار

يعلهط صهورة وا هحة ورهاملة لمهها وصه إليهه السهابقو  ،ومهها لهم يصهلوا إليهه ،ومهها ات قهوا فيهه ومها انتل هوا
علي ههه ،مم هها يس ههاعد الباحه ه

الباح -م حي

وييس ههر ل ههه تناول ههه للب ههاهرة الت ههط يق ههوم بد ارس ههتها .ومه ه جه ههة أن ههر يب ههدأ -

انتهم الباحثو السابقو  ،مما يعلط للد ارسهات العلميهة صهبغة ا سهتم اررية والتواصه

والت ام .
لقهد تعههددت وتنوعههت به وتباينههت أي هها أسههس تصههنيف الد ارسههات السههابقة ،فهنهها تصههنيف يقههوم

علههم أسههاس األسههاليب أو األدوات التههط اتبعههت أو اسههتندمت فههط الد ارسههة ،وتصههنيف آنههر يقههوم علههم

أساس لبيعة الم حوصي  ،وتصنيف ثال

يقوم علم أساس لبيعهة البهاهرة مو هوع الد ارسهة ،فهط حهي

نجههد تصههني ا آنههر يقههوم علههم أسههاس تصههنيف الد ارسههات إلههم د ارسههات إبريقيههه ود ارسههات نبريههة ،د ارسههات
مباررة ودراسات غير مباررة  ...الخ (أبو نجيسة .)20-19 :2006
أمهها بالنسههبة لألسههاس التصههني ط الههذي سههتتبعه الباحثههة فههط عههر

ومراجعههة الد ارسههات السههابقة فههط

هو تعهدد وتنههوع وتبهاي أسههس التصهنيف السههابقة سهي و بتصهنيف الد ارسههات وفقها لتصههنيف واحهد مه

األسههس التصههني ية وهههو لبيعههة البههاهرة مو ههوع الد ارسههة .وبنهها علههم هههذا األسههاس التصههني ط س هيتم
عر

الدراسات السابقة علم النحو اآلتط
 .1دراسات تناولت ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها وعالقتها ببعض المتغيرات.
 .2دراسات تناولت أساليب مواجهة الضغوط واإليجابية وعالقتها ببعض المتغيرات.

 .1دراسات تناولت ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها وعالقتها ببعض المتغيرات:
 .1دراسة اولقنبك ورخـرون ( )Olgensbakk et al( )2017بعنـوان :الضـغوط الناتجـة عـن
البطالة بين الشباب وتأثيرها عسى رضا الحياة والثقة االجتماعية في سبع دول األوروبية.
هدفت هذأ الدراسة لل رف ع اآلثهار المترتبهة عه البلالهة مه جوانبهها النليهرة وتأثيرهها علهم

الر هها ع ه الحيههاة والو ههح ا جتمههاعط ،حي ه

أجههر الباح ه

المقههابات مههح األرههناص العههاللي ع ه

العم  ،مها وههدفت أي ها إلهم مناقرهة المعلومهات مهح المرهار ي حهو و هعهم ومعرفهة أحهوا الرهباب
فههط مرحلههة البلههو فههط بههروف البلالههة وانعههدام األم ه الههوبي ط .وقههد وقههح  211رنصهها تمههت مقههابلتهم
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علم استمارة الموافقة علم هذأ الدراسة ،ما وافه عليها المر ز النرويجهط للبيانهات والبحهو  ،ومه قبه
لج هها محلي ههة وجامعي ههة وه ههذأ ان ههت عين ههة الد ارس ههة ،اذ ا المق ههابات ر ههملت أسه ه لة ح ههو
المرار ي فط الدراسة م المدرسة إلم أ

ي ي ههة انتق هها

يف أصبحوا فط و ح البلالة ،و يهف أثهرت علهم أو هاع

حيههاتهم .مهها ت ههمنت المقههابات موا ههيح مثهه الح ه ار ا جتم ههاعط والثقههة ا جتماعيههة .و انههت عينههة
الدراسة الهذي أجريهت معههم المقهابات مه مواليهد ،1995-1990 ،1975-1970 ،1955- 1950
وأنهم لم يتلقهوا أي تعلهيم عها حتهم سه  .25و انهت نتها ج الد ارسهة أ ف هة الرهباب الهذي لهم يهتم قبهولهم

فط عم يعانو مه مرها

وجود مصدر دن دا م .وهد

منهذ تنهرجهم ،وبهذل ههم يعهانو مه و هح اقتصهادي صهعب بسهبب عهدم
الرباب يعانو م اليأس وم مصير مجهو أي ا.

 .2دراسة ابـو ناهيـة ( )2016بعنـوان :ضـغوط الحيـاة وأسـاليب مواجهتهـا لـدى طسبـة الجامعـة:
دراسة حضارية مقارنة.

ههههدفت هه ههذأ الد ارسهههة اله ههط التعهههرف عله ههم مس ههتو

ه ههغول الحيهههاة له ههد للبهههة جامعه ههة األزهه ههر

ال لسههلينيي والمص هريي ومهها هههط أسههاليب مواجهههة ال ههغول اإلقداميههة واإلحجاميههة لههد للبههة جامعههة

األزهههر ال لسههلينيي والمصهريي  .و انههت العينههة ا سههتلاعية م ونههة مه  60لالبهها جامعيهها ( 30لالبهها
مص هريا و 30لالب ها فلسههلينيا) ،وذل ه للتحقههه م ه ثبههات أدوات الد ارسههة ومناسههبتها للتلبيههه علههم أف هراد

العينههة .أمهها العينههة األساسههية انههت مم ه  169لالبهها مههوزعي علههم النحههو اآلتههط ( 95لالبهها فلسههلينيا

و 80لالبا مصريا) .واسهتندم الباحه
بتلبيه مقيهاس

فهط د ارسهته المهنهج الوصه ط التحليلهط .أمها بالنسهبة للمقهاييس قهام

هغول الحيهاة (اعهداد صهال ابهو ناهيهة ل2015ل) ،ومقيهاس أسهاليب اسهتيعاب المواقهف

ال ههاغلة لمههوس 1993م و انههت نتهها ج هههذأ الد ارسههة ،أ

ههغول الواقههح السياسههط وا جتمههاعط لههد

لهاب الجامعهة ال لسهلينيي احتلهت المرتبهة األولهم بهوز نسهبط قهدرأ  .% 80.8و انهت
 .% 77.9وأ مستو

غول الحياة لد لاب الجامعة المصريي و هغول الواقهح ا جتمهاعط

والسياسط احتلت المرتبة األولم بوز نسبط  .%78.4و انهت
المتعلقة بأساليب المواجههة لهد لهاب الجامعهة ال لسهلينيي

بههوز نسههبط  .84.7و انههت األسههاليب اإلقداميههة
ال هههغول اإلحجاميه ههة له ههديهم ان ههت البح ه ه

واألسه ههاليب اإلحجاميه ههة

الجامعه هة المصه هريي

األساليب اإلقدامية

هغول الحيهاة

هغول الحيهاة

ه  .% 76.3والنتها ج

انهت حه المره لة احتلهت المرتبهة األولهم

ه  ،% 79.4فههط حههي أ أ ثههر أسههاليب مواجهههة

ع ه ه اإلثابهههة فه ههط المرتبه ههة األول ههم به ههوز نسه ههبط ،% 78.1

ه ه  ،%70.2وا أ ثه ههر أسه ههاليب مواجهه ههة ال ه ههغول اإلقداميه ههة له ههد له ههاب

ان ههت التحليه ه المنلق ههط احتل ههت المرتب ههة األول ههم ب ههوز نس ههبط  ،%85.2و ان ههت
 ، %79.9فط حي أ أ ثر أساليب مواجهة ال غول اإلحجامية لهديهم انهت

اإلثابهههة فه ههط المرتبه ههة األوله ههم به ههوز نسه ههبط  ،%79.1و ان ههت األسه ههاليب اإلحجاميه ههة
 .%73.5توجد فروه ذات د لة إحصا ية بي العينتي ل
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ه ه به ههوز نسه ههبط

م ح المر لة وا حجام المعرفط.

 .3دراسة دوولي ( )Duwole,2016بعنوان :استراتيجية المواجهة بين الخريجين العاطسين عن
العمل في منطقة والية الغوس نيجيريا.
ههدفت هههذأ الد ارسههة الههم التعههرف علههم آليههة المواجهههة بههي رههباب الد ارسههات العليهها العههاللي عه
العم فط أ ها  ،ومنلقهة مورهي محليهة الح هم فهط و يهة غهوس،ل نيجيريهال .واسهتندم الباحه

الد ارسههة لريقههة أنههذ العينههات العر هوا ية ،حي ه
العم  .واستندم الباح

فهط ههذأ

هها حجههم العينههة  100فههرد مه النههرجي العههاللي ع ه

المنهج الوص ط التحليلط ،حي

استندم الباح

اسهتبيا اسهتراتيجية المواجههة.

و ر ه ت النتهها ج ع ه وجههود عههدد بيههر م ه الرههباب فههط عينههة الد ارسههة ( ههم ال ههة العمريههة 25-15
سهنة) .لهديهم لاقهات ها لهة لينتهاج ول هنهم مهمرهي وههذا يرهعرهم باإلحبهال .و ره ت الد ارسهة أ هنهها

عوام ه مس ه ولة عه ه ت ههاقم البلالههة وقلههة العمهه لههد النههريجي منههها نقههص التنلههيل السههليم مه ه قبهه

صههانعط السياسههات ،ولههم ينههدم النبههام التعليمههط الحههالط احتياجاتنهها المجتمعيههة ،ورفه

فط المناله الري ية.

النهريجي للعمه

 .4دراســة بــاولن ( )Pauline,2015بعنـوان :تقيــيم اســتراتيجيات المواجهــة لسحــد مــن اإلجهــاد
المالي بين الخريجين العاطسين عن العمل في والية إينوغو نيجيريا.

وهههدفت الد ارسههة إلههم تقيههيم اسههتراتيجيات المواجهههة لههد العههاللي عه العمه مه النهريجي فههط

و ية إينوغو للحد م ال غولات الناتجة ع اإلجهاد المالط .وافتر

الباحه

أ النهريجي العهاللي

ع ه ه العم ه ه فه ههط إينوغه ههو تعتمه ههد عله ههم األسه ههر واألصه ههدقا  ،وا نن ه هرال فه ههط العم ه ه  ،والت ه ههاد والصه ههبر
استراتيجيات المواجهة للحد م التوتر المالط .اتنذ الباح

حيه ه

المنهج الوص ط التحليلهط فهط ههذأ الد ارسهة

اس ههتندام مقي ههاس اس ههتراتيجيات المواجه ههة .مه ه ن هها تق ههديم  150نس ههنة مه ه ا س ههتبيانات إل ههم

النهريجي العههاللي عه العمه فههط و يههة إينوغههو ،نيجيريهها .وأبهههرت النتيجههة أ اسههتراتيجيات المواجهههة
العههاللي ع ه العم ه الن هريجي فههط و يههة إينوغههو تعتمههد للحههد م ه ال ههغول الماليههة تعتمههد علههم األس هرة
وأع ا  ،واألصدقا  ،وا ننرال فهط وبها ف هرهة والت هاد  .تهم ره ت الد ارسهة بعهدم وجهود عاقهة ذات

د لة إحصا ية بي الصبر استراتيجية مواجهة حي

قيمة ف المحسوبة أ ثر م مستو أل ا .0.05

 .5دراســة لعفيفــي ( )2013بعن ـوان :عالقــة الضــغط النفســي بــاالغتراب النفســي لــدى خريجــي
الجامعة العامسين بعقود ما قبل التشغيل.

وهههدفت الد ارسههة الههم الق هها ال ههو علههم مصههادر ال ههغل األ ثههر رههيوعا وأثههار ال ههغل علههم

نريجههط الجامعههات العههاملي ع ه لريههه العقههد مهها قب ه الترههغي  ،مهها حاولههت هههذأ الدارسههة التحقاههه م ه

لمتغيهري مهدة
مد ترابه ،وانتاف ،ا م ال غل الن سط وا غتراب الن سط عنهد أفهراد العينهة ،وفقها
ا
التنصص العلمط) يعم فهط ميهدا تنصصهه – يعمه
البلالة أق م عامي – عامي فأ ثر ،وت عي
ا
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نههارج ميههدا تنصصههه) .و لتحقيههه هههذأ األهههداف اسههتندمت الباحثههة مقياسههي أحههدهما مقيههاس ال ههغل
الن سط واآلنر مقيهاس لاغتهراب الن سهط وبعهد إتمهام اإلجه ار ات السهي و متريهة ال هرورية ،ت اهم تلبيقيهمها
علم عينة الدارسة الم ونة مه  220فهردا متواجهدي فهط مدسسهات متباينهة ) مهدارس ثهانوي ،إ ماليهات،

لمتغي ههري
وح ههدات ص ههحية ،م ار ههز الت ههوي المهن ههط (.وبع ههد جم ههح البيان ههات ،تاههم وصه ه ها ومقارنته هها وفق هها
ا
تمت معالجة فر يات البح باسهتندام األسهاليب اإلحصها ية المناسهبة ل ه منهها .و انهت
الدارسة ،ما ا
ه بعههد مهه أبعههاد ال ههغل

نتهها ج الد ارسههة أ ا العاقههة بههي ال ههغل الن سههط وا غت هراب الن سههط ،وبههي
الن سههط وا غت هراب الن سههط عاقههة ارتبالهها موجبهها ،وأنههه لمهها ازدادت مههدة البلالههة ،لمهها ارت ههح مسههتو
ال ههغل الن س ههط ،وازداد الرهههعور بههها غتراب الن سهههط لهههد نريجهههط الجامعهههة العهههاملي بعقهههود مههها قبه ه

الترههغي  ،و يرت ههح مسههتو ال ههغل الن سههط ،ويههزداد الرههعور بهها غتراب الن سههط عنههد أف هراد العينههة الههذي
يعممو نارج ميدا تنصصهم  ،ويتناقص عند أفراد العينة الذي يعممو فط ميدا تنصصهم.

 .6دراســة بسوســتن واخــرون ( )Blustein et al,2013بعن ـوان :البطالــة والعمالــة المقنعــة:
تحسيل سردي حول الضغوط المترتبة عن فقد العمل.

ناقرت الباحثة تحليا سرديا للمقابات مح العاللي ع العم والذي يعملهو بره

مدقهت أو

جز هط مه أجه فهههم أف ه لتجهاربهم ومعرفههة ي يههة التعامه مههح فقهدا الوبهها ف .و انههت عينههة الد ارسههة

عبههارة ع ه سههبعة م ه الرجهها وسههت نسهها  ،لهههم نل يههات متنوعههة حيه

ههانوا يبحثههو عه وبهها ف لهههم،

وتمت المقابات فط مر ز وبي ط واحد فط مدينة رما رره الو يات المتحهدة .وباسهتندام ا ستقصها
السردي لريقة تعبر ع منهجية الدراسة.

و ر ت النتا ج ع ثاثة محاور وهط تاريخ البلالة ،والعوام التط تدثر علهم تجربهة العهاللي
ع العم  ،واستراتيجيات المواجهة للعاللي ع العم  .وتحد

المرار و ع مرها لهم القا مهة علهم

العم ه  .المرههار و الههذي لههديهم إم انيههة الحصههو علههم الم هوارد الماليههة ،والعاقههات ومهههارات المواجهههة

لههديهم حس ه إدارة األزمههة بر ه

معقههو  .المرههار و اآلنههرو  ،وناصههة أول ه الههذي يواجهههو ق ههايا

صهحية ،وال قههر ،وعههدم قههدرتهم علههم صههنح عاقههات ههانوا ثيه ار مهها يبهههروا مرههاعر اليههأس واإلحبههال .تههم
دم ههج ال ههثا

مح ههاور ف ههط المناقر ههة ،وتس ههليل ال ههو عل ههم اآلث ههار المترتب ههة عل ههم ا ستر ههارة ،والسياس ههة

العامة.
 .7دراسة خسف ( )2012بعنـوان :ضـغوط الحيـاة وأسـاليب مواجهتهـا لـدى الشـباب العـامسين
والعاطسين عن العمل في مدينة رام اهلل .
وهدفت ههذأ الد ارسهة إلهم إثبهات فاعليهة أسهاليب مواجهتهها لهد الرهباب العهاملي والعهاللي عه
العمه فههط ال رههف عه ديناميههات

ههغول الحيههاة لههد العههاملي والعههاللي عه العمه  .ولبقههت الد ارسههة
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علههم ( )40مهه الع ههاملي و( )40مهه الع ههاللي عهه العمهه و هها المجمههوعتي مه ه الجنس ههي  .و ان ههت
األدوات المسههتندمة فههط الد ارسههة (المقابلههة الرنصههية مقننههة والمقههابات الحهرة اللليقههة ومقيههاس ال ههغول
ومقيههاس اسههاليب مواجهههة ال ههغول) .وأبهههرت النتهها ج فاعليههة أسههاليب مواجهتههها لههد الرههباب العههاملي

والعاللي ع العم فط ال رف ع ديناميات

غول الحياة لد العاملي والعاللي ع العم  ،ولقهد

أعلت المقاييس والمقابات الرنصية لوحة إ ليني ية راملة وثرية ل
 .8دراســـة لـــورنزيني وجـــوجني ($ Giugni,2011

مواجهال الشباب مع البطالة :ودور الدعم االجتماعي .

حالة علم حدأ.

 :)Lorenziniبعنـــوان :اســـتراتيجية

هههدفت هههذأ الد ارسههة للتعههرف علههم اسههتراتيجية المواجهههة ودور الههدعم ا جتمههاعط لههد العههاللي
ع العم  .استندم الباح

المنهج الوص ط التحليلط ع لريه إجه ار مقهابات حيه

أجريهت مقهابات

متعمقههة مههح  20عههالا عه العمه ل تهرة لويلههة رههار وا فههط هههذأ الد ارسههة .وهههط ترههم  10رجهها و10
نسها مه منتلههف المسههتويات التعليميهة مه المههدارس اإللزاميههة إلههم رههادة جامعيههة .وبينههت هههذأ الد ارسههة
تأثير ثاثة أر ا م الدعم ا جتمهاعط (مه قبه الرهري  ،واألسهرة ،واألصهدقا ) علهم القلهه والسهعادة،

وتأثيرههها علههم الرفاهههة الن سههط للرههباب العههاللي ع ه العم ه ل ت هرة لويلههة .وبر ه

أ ثههر تحديههدا ،حقيقههة

وجود الحياة ا جتماعية توفر ال رص للنروج ومقابلة النهاس و هذل الهدمج فهط المجتمهح ،وتد هد الد ارسهة
علم بع

الجوانب الن سية تتعله ب ي ية فهم العاللي ع العم وو عهم عاللي عه العمه  ،مثه

عدم فقد األم للحصو علم وبي ة.

 .9دراسة عبد الحسيم ( )2010بعنوان قسف المستقبل وعالقتال بمعنى الحياة والضـغوط النفسـية
لدى عينة من الشباب .

تهههدف هههذأ الد ارسههة ال ههم ا ترههاف العاقههة ب ههي قل ههه المسههتقب ومعنههم الحي ههاة مه ه جهههة وقل ههه

المسههتقب وال ههغول الن سههية م ه جهههة أنههر ومعنههم الحيههاة وال ههغل الن سههط م ه جانههب انههر والتعههرف
علههم لبيعههة ال ههروه بههي الجنسههي فههط متغي هرات الد ارسههة وذل ه لههد عينههة م ه الرههباب الجههامعط ،وقههد

استندم الباح

فط دراسته المنهج الوص ط وقد ت ونت عينة الدراسة م  50لالهب ولالبهه مه لهاب

ليهة التربيههة فهط جامعههة عههي رهمس مه الههذ ور واإلنها  ،واألدوات التههط اسههتندمها الباحه

فههط د ارسههته

هط مقياس قله المسهتقب ومقيهاس معنهم الحيهاة ومقيهاس ال هغول الن سهية ،وأو هحت النتها ج الهم عهدم

وجههود ارتبههال دا موجههب بههي الرههعور بقلههه المسههتقب ورههعورهم بال ههغل الن سههط وعههدم تحقههه ال ههر

الثانط للدراسة حيه

لهم يثبهت وجهود ارتبهال سهالب بهي قلهه المسهتقب ومعنهم الحيهاة  ،وأرهار الهم انهه

يوجد فروه بي الذ ور واإلنا

فط الرعور بمعنم الحياة واإلنا

فط الرعور بقله المستقب واي ا عدم وجود فروه بي الهذ ور واإلنها
أ ثر رعو ار بمعنم الحياة م الذ ور.
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 .10دراسة شـحادة ( )2008بعنـوان :اسـتراتيجيات التعامـل مـع الضـغوط النفسـية لـدى خريجـي
الجامعات العاطسين عن العمل وعالقتها ببعض المتغيرات .
الدرسههة إلههم التعههرف علههم معرفههة اسههتراتيجيات التعام ه مههح ال ههغول الن سههية لههد
هههدفت هههذأ ا

نريجههط الجامعههات العههاللي عه العمه وعاقتهمهها بههبع

المتغيهرات ،وت ونههت عينههة الد ارسههة م ه 299

نهريج جههامعط عاله عه العمه يسه نو فههط قلههاع غهزة واسههتندم الباحه

ثاثههة مقههاييس وهههط مقيههاس

اس ههتبانة الرغب ههة ف ههط الهجه هرة ومقي ههاس إد ار ال ههغول الن س ههية ومقي ههاس أس ههاليب التعامه ه م ههح المواقهههف

ال اغلة وأس رت النتا ج إلم أ مستو ال غول لد أفراد عينهة الد ارسهة بلهغ  % 68وأرهارت أي ها
إلههم أ الن هريجي الجههامعيي العههاللي ع ه العم ه يميلههو إلههم اسههتندام ا سههتراتيجيات اإلقداميههة أ ثههر

م ه اسههتندام ا سههتراتيجيات اإلحجاميههة وأرههارت أي هها إلههم أ أف هراد العينههة يرغبههو فههط الهج هرة بنسههبة
 ، %70وأرههارت إلههم وجههود فههروه دالههة إحصهها يا فههط اسههتراتيجية التقبه وا ستسههام واسههتراتيجية البحه

ع اإلثارة تعز لمتغير العمهر لصهالح ال هة  22-26عهام  ،وأرهارت أي ها وجهود فهروه دالهة إحصها يا
تعههز لمتغيههر التنصههص الد ارسههط فههط ا سههتراتيجيات اإلقداميههة لصههالح التنصههص العلمههط وفههط وجههود

فرو

دالة إحصا يا تعز لمتغير سنة التنرج فط ا ستراتيجيات اإلحجامية لصهالح الهذي تنرجهوا بعهد

عههام  2000م ،وأرههارت أي هها إلههم وجههود فههروه دالههة إحصهها يا تعههز لمتغيههر التحصههي الد ارسههط فههط

ا سههتراتيجيات اإلحجاميههة لصههالح منن

ههط التحصههي الد ارسههط وأرههارت أي هها الههط وجههود فههروه دالههة

إحصه هها يا تعه ههز لمتغيه ههر الحاله ههة ا جتماعيه ههة فه ههط ا سه ههتراتيجيات اإلحجاميه ههة واسه ههتراتيجية البح ه ه
المسههاعدة لصههالح الغيههر متههزوجي وصههالح األسههر ال بي هرة وصههالح منن

األب انههه

عهه

ههط الههدن الرهههري ولصههالح

يعم ه  ،وأرههارت أي هها إلههم عههدم وجههود فههروه دالههة إحصهها يا تعههز لمتغيههر عم ه األم فههط

استراتيجيات التعامه مهح ال هغول الن سهية وأرهارت أي ها إلهم وجهود فهروه دالهة إحصها يا تعهز لمتغيهر
الحصهو علههم أي عمه بعههد التنههرج فههط ا سهتراتيجيات اإلقداميههة لصههالح الههذي حصههلوا علههم أي عمه

مدقت بعد التنرج.

 .2دراسات تناولت أساليب مواجهة الضغوط وااليجابية وعالقتها ببعض المتغيرات:
 .1دراســة بجنســت وهوســماند ( )Pignalut &Hosussemand,2017بعنــوان :أســـسوب
المواجهة بالتطبيع :طريقة جديدة لستعامل مع العاطسين عن العمل .

أبرزت ههذأ الد ارسهة العاقهة بهي التصهورات والنبهرات الجديهدة للعهاللي عه العمه وأثرهها علهم

الصههحة العامههة .باسههتندام ه م ه األسههاليب المواجهههة ،واسههتندمت الد ارسههة المههنهج الوص ه ط التحليلههط
حي

قام الباح

بتلوير والتحقه مه صهحة اسهتبيا تلبيهح العهاللي عه العمه

مواجهههةل وربلههها مههح الصههحة .حي ه

أسهلوبل اسهتراتيجية

أ م ه  938رنصهها عههالا ع ه العم ه م ه و يتههي اقتصههاديتي
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(فرنسا ول سمبر ) استبيا تلبيح العاللي ع العم واستبيا الصحة العامة .وقهد أ هدت ههذأ الد ارسهة
وجود عاقة بي الم ههوم الن سهط لتلبيهح العهاللي عه العمه وبهي البهاحثي عه عمه فعليها وعاقهتهم

بالرفاأ المتصور.

 .2دراسة اورتن ( ) Curtin et al 2016بعنوان :استخدام الذااء العاطفي والعواطـف اإليجابيـة
في مواجهال الضغوط الحياة لدى العاطسين عن العمل .

هههدفت هههذأ الد ارسههة إلههم التعههرف علههم أثههر الههذ ا العههال ط والعوالههف اإليجابيههة فههط مواجهههه

ال غول الحياتية لد العاللي عه العمه  .وأي ها ست رهاف التجهارب الرنصهية أو الحياتيهة لبهاهرة
البلالة ،ولتو هح أثهر اسهتندام المرهاعر اإليجابيهة فهط التعامه مهح ال هغول الحياتيهة .اسهتندم الباحه

المنهج الوص ط التحليلط .ا حجهم العينهة فهط ههذأ الد ارسهة  6مه المرهار ي الهذي تلقهوا نهدمات عه

لريههه مر ههز وبهها ف علههم رههب ة اإلنترنههت .وتههم عم ه مقههابات لهههم وجههه لوجههه ،وتمههت المقابلههة علههم

فته هرتي ن هها  3أس ههابيح .و ان ههت النت هها ج حس ههب المق ههابات حيه ه

ل ههم يت ههح فه ههم ا س ههتندام المتعم ههد

للمرههاعر اإليجابيههة للتعام ه مههح اإلجهههاد ،وأ ا سههتندام المتعمههد للمرههاعر اإليجابيههة قههد ي ههو عههاما

هاما فط ت سير ا نتافات فط لره األفراد للتعام مهح اإلجههاد .و انهت ا نتافهات فهط لهره تنرهيل
األفراد وتنبيم المراعر اإليجابية للتعامه مهح ال هغولات المرتبلهة بالبلالهة .وأبهرزت النتها ج أي ها أ
تنبيم العوالف يسه المواجهة لل غول الحياة ويجعلهم قادري علم التعام مح تل ال غول.

 .3د ارسـة سـولوف ورخـرون ( )Solove et al,2015بعنـوان :أسـسوب المواجهـة مـع فقـدان
الوظائف كواعادة التوظيف .

بحثههت هههذأ الد ارسههة اآلثههار المترتبههة علههم م هوارد العمهها العههاللي ع ه العم ه و ي يههة اسههتندام
اسههتراتيجية المواجهههة علههم إعههادة التوبيههف بعههد ثاثههة أرهههر .واسههتنادا إلههم البحههو السهابقة ،هها توقههح

التعام مهح المره لة مها يلهط ( )1ثاثهة أنهواع مه مهوارد المواجههة (احتهرام الهذات ،والهدعم ا جتمهاعط،
والموارد المالية) حي

ي و لها عاقة إيجابية فط التر ز علم المره لة واسهتندام اسهتراتيجية المواجههة

مههح فقههدا الوبي ههة )2( ،م هوارد اسههتراتيجية المواجهههة سههي و مرتبلهها سههلبا بههالتر يز علههم العال ههة مههح
فقههدا الوبي ههة )3( ،سههي و التر يههز علههم معالجههة المره لة إيجابيهها ( )4التر يههز علههم معالجههة المرهها

سه ههي و أ ثه ههر ارتباله هها بإعه ههادة التوبيه ههف م ه ه التر يه ههز عله ههم العال ه ههة ،و( )5اسه ههتراتيجيات اسه ههتراتيجية

المواجهة توسهل العاقهة بهي تهوافر التهأقلم والمهوارد والحصهو علهم إعهادة التوبيهف .النتها ج ره ت عه
دعه ههم الت ههأثيرات المباره هرة س ههتراتيجية المواجههههة (التقهههدير الهههذاتط ،والهههدعم ا جتمهههاعط ،الماليهههة) بره ههأ

استراتيجيات استراتيجية المواجهة ،وأثرها المبارر والتر هز علهم معالجهة المره لة إعهادة التوبيهف بعهد 3
أر هههر .و هها احت ههرام ال ههذات وال ههدعم ا جتم ههاعط مه هرتبلي بره ه

غي ههر مبار ههر إل ههم الو ههح ال ههوبي ط

الاحههه ،بوسههلة التر يههز علههم مواجهههة المر ه لة .وبعبههارة أنههر  ،األف هراد الههذي لههديهم أعلههم مسههتويات
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احترام الذات والدعم ا جتماعط وذل بمترار ة اسهتراتيجية المواجههة ،مهح التر يهز علهم المره لة ،ول ه
وجود احترام الذات والدعم ا جتماعط أي ا المرتبل باحتما أ بر إلعادة توبي هم بعد ثاثة أرهر.
 .4دراسة عسوان والنواجحة ( )2013بعنوان :الـذااء الوجـداني وعالقتـال باإليجابيـة لـدى طسبـة
جامعة األقصى بمحافظات غزة .

هههدفت هههذأ الد ارسههة إلههم التعههرف علههم عاقههة الههذ ا الوجههدانط باإليجابيههة لههد للبههة جامعههة

األقصم بمحافبات غزة ،وقد ت ونت عينة الدراسة مه ( )247لالبها ،ولالبهة ،واسهتندم مقيهاس الهذ ا

الوجههدانط ،إعههداد فههاروه عثمهها  ،ومحمههد عبههد السههميح ( )1998ومقيههاس اإليجابيههة ،إعههداد البههاحثي ،
ولمعالجة نتا ج الدراسة ال مية استندم الباحثا  ،األدوات التالية الوسهل الحسهابط ،ا نحهراف المعيهاري،
معامه ارتبههال بيرسههو  ،انتبههار(ت) .وقههد توصههلت نتهها ج الد ارسههة إلههم وجههود ارت ههاع فههط درجههات الههذ ا

الوجدانط حي
حي

بلغت النسهبة  ،% 71،86مها توصهلت نتها ج الد ارسهة إلهم ارت هاع فهط درجهات اإليجابيهة

بلغهت  ،% 72،83وبينهت نتها ج الد ارسهة وجهود عاقهة ارتبهال دالهة إحصها يا بهي الهذ ا الوجهدانط

واإليجابيههة ،مهها أو ههحت النتهها ج وجههود فههروه دالههة إحصهها يا بههي الههذ ور واإلنهها

فههط الههذ ا الوجههدانط

واإليجابية لصالح اإلنها  ،مها توصهلت النتها ج إلهم وجهود فهروه دالهة إحصها يا بهي للبهة التنصصهات
العلميهة واألدبيهة فهط الههذ ا الوجهدانط واإليجابيهة لصههالح للبهة التنصصهات العلميههة ،مها أبههرت نتهها ج
د ارسههة الحالههة تههدنط مسههتو اإليجابيههة لههد الههبع

وانن ا

يعههز إلههم أسههاليب التنر ه ة الوالديههة غيههر السههوية،

المستو ا قتصادي وا جتماعط والثقافط لألسرة.

 .5دراسة طال ( )2011بعنوان :أثر ضغوط الحياة عسى االتجاهات نحـو الهجـرة إلـي الخـارج
لسطسبة المقبسين عسى التخرج .

هههدفت هههذأ الد ارسههة ال رههف عه مسههتو ال ههغول الحياتيههة التههط يعههانو منههها يوميهها التههط تههدفح

بت ههوي اتجاه ههات ايجابي ههة نح ههو ت ههر ال ههباد والتنل ههيل للهجه هرة بع ههد تن ههرجهم .اعتم ههد الباحه ه

الم ههنهج

الوصه ط التحليلههط لتحديههد مسهتو ال ههغول الحياتيههة ولبيعههة ا تجههاأ نحههو الهجهرة .اسههتندم الباحه

فههط

ه ههذأ الد ارس ههة مقياس ههي األو مقي ههاس ال ههغول الحياتي ههة وه ههط مه ه ع ههدة مح ههاور (د ارس ههية ،اقتص ههادية،

ان عاليههة ،أس هرية ،اجتماعيههة ،رنصههية ،وبي يههة) .والمقيههاس الثههانط مقيههاس ا تجاهههات نحههو الهج هرة م ه

الناحية ا يجابية والسلبية ،وهذا المقياس م إعداد الباح

حي

تم حساب الصهده والثبهات لهمها عه

لريه المح مي والعينة ا ستلاعية علم  110مرار ا .و ا حجهم العينهة  400مرهار ا مهنهم 116

مه الههذ ور و 284مه اإلنهها  ،تههم اسههتندام العينههة العرهوا ية اللبقيههة .و انههت نتهها ج هههذأ الد ارسههة هها

مس ه ههتو ال ه ههغول ا جتماعي ه ههة تمثه ه ه  ،%90وال ه ههغول ا ن عالي ه ههة تمثه ه ه  ،%37وال ه ههغول البي ي ه ههة
 %50.5والرنص ههية  %90وال ههغول ا قتص ههادية  ،%23.3والد ارس ههية .%39
د لههة إحصهها ية فههط

توج ههد فهههروه ذات

ههغول الحي ههاة لههد الللب ههة النههريجي وفقهها لنتغيههر الجههنس ،توجههد فههروه لص ههالح
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اإلنا

فط مجا ت ا ن عالية والرنصية والدراسية .وم النتها ج

توجهد فهروه ذو د لهة إحصها ية فهط

ههغول الحيههاة وفقهها لمتغيههر ال ليههة .وبههي الد ارسههة معانههاة الللبههة الن هريجي م ه اتجاهههات ايجابيههة نحههو

الهجرة بنسبة ت وه المتوسل.

 .6دراسة خسيل ( )2011بعنوان :مسـتوى اإليجابيـة وعالقتهـا بقسـف المسـتقبل لـدى عينـة مـن
طسبة الجامعة .

هدفت الدراسة علم تعرف مستو ا يجابية وقله المستقب لد عينهة مه للبهة الجامعهة ،وهه

ينتلههف مسههتو ا يجابيههة وقلههه المسههتقب بههانتاف الجههنس والتنصههص الد ارسههط ،ف هها ع ه التعههرف
علههم العاقههة ا رتباليههة بههي المتغيهري  .اسههتندم الباحه

البح ه

م ه ( )990لالبهها ولالبههة ،ولتحقيههه أهههداف البح ه

وهههط ثهها

المههنهج الوصههف التحليلههط ،حيه

تأل ههت عينههة

تههم بنهها مقياسههي أحههدهما لقيههاس ا يجابيههة

محههاور (اإلبههداع ،قههوة األنهها ،والتو يههد) واآلنههر لقيههاس قلههه المسههتقب  ،وتههم اسههتنراج د

الصههده والثبههات للمقياس ههي  .و انههت نتهها ج البح ه

إلههم إ َّ الللبههة عينههة البح ه

ت

يتمتعههو بمسههتو مهه

ا يجابية أعلم م المتوسل ال ر هط للمقيهاس ،مها أبههرت النتها ج إ َّ قلهه المسهتقب لهد أفهراد العينهة

أق م المتوسل ال ر ط للمقياس ف ا ع وجود عاقة ارتباليه سالبة بي المتغيري .

 .7دراســـة الســـعدي ( )2010بعنـــوان :اســـاليب التعامـــل مـــع ضـــغوط الحيـــاة لـــدى الشـــباب
العاطسين عن العمل في مدينة نابسس .

وهدفت هذأ الدراسة إلم معرفة ا يجابية فط التعامه مهح

هغول الحيهاة لهد الرهباب العهاللي

ع ه العم ه فههط مدينههة نههابلس وقههد ت ونههت عينههة الد ارسههة م ه ( )445م ه الرههباب (ذ ههور وانهها ) مهه

نريجط الجامعات العاللي ع العم  .وقد ت ونت أدوات الدراسة مه مقيهاس اسهاليب مواجههة
الحيههاة إعههداد الباحه  .واسههتندما الباحه

هغول

أسههلوب المههنهج الوصه ط .وأبهههرت نتهها ج الد ارسههة فههروه دالههة

إحصه هها يا فه ههط ا يجابيه ههة به ههي اله ههذ ور واإلنه هها

لصه ههالح اله ههذ ور ،حي ه ه

وجه ههد أ ( )%82م ه ه ا نه هها

اسههتندموا اسههاليب مواجهههة ال ههغول بإيجابيههة .مقاب ه ( )%42م ه الههذ ور اسههتندموا اسههاليب مواجهههة
ال غول بإيجابية.

 .8دراســـة الفـــ ار ( )2006بعنـــوان :دراســـة لمســـتوى اإليجابيـــة لـــدى الطسبـــة الجـــامعيين فـــي
الجامعات الفسسطينية بقطاع غزة .

هههدفت الد ارسههة إلههم تحديههد الم ونههات األساسههية لييجابيههة م ه نهها اسههتبانة تههم تلبيقههها علههم

عينة م للبهة الجامعهات ال لسهلينية بقلهاع غهزة بههدف ال رهف عه ال هروه فهط اإليجابيهة لهد الللبهة

الههذ ورا اإلنهها

و هها حجههم العينههة  684مههنهم  442مه الههذ ور و 242مه اإلنهها  .اعتمههدت الد ارسههة

عل ههم مقي ههاس (جامع ههة ع ههي ر ههمس لييجابي ههة إع ههداد محم ههد إبه هراهيم) .اعتمه هدت الد ارس ههة عل ههط الم ههنهج
86

الوصهه ط التحليل ههط حيه ه

أبهههرت وج ههود الم ون ههات النمههس لييجابي ههة ف ههط رنصههية الللب ههة الج ههامعيي

ال لسههلينيي وهههط اإلبههداع – تقههدير الههذات – التههو يديههة – ا ته از ا ن عههالط -قههوة األنهها .مهها أبهههرت
نتهها ج الد ارسههة أنههه

توجههد فههروه دالههة إحصهها يا بههي الههذ ور واإلنهها

حههي بهههرت فههروه دالههة إحصهها يا بههي الههذ ور واإلنهها

فههط اإلبههداع و فههط التو يديههة فههط

فههط ه م ه تقههدير الههذات لصههال اإلنهها  ،وفههط

ا ت از ا ن عالط وقوة األنا لصالح الذ ور.

التعقيب عسى الدراسات السابقة:
م ه نهها الههاع الباحثههة علههم الد ارسههات السههابقة وجههدت أنههها تنوعههت وتع هددت فههط األهههداف

وا ساليب المنهجية البحثيهة المتبعهة ،وذله بهانتاف ال لسه ة التربويهة والثقافيهة ل ه باحه  ،وعنهد النبهر
ألغلههب الد ارسههات مه رسهها

استق ار الباح

الماجسههتير والههد توراأ نصوصهها العربيههة منههها نجههد أنههها تعتمههد علههم عمليههة

للدراسة ،وفيما يسي سيتم التعقيب عسى الدراسات السابقة من عدة جوانب اما يسي:

 أوجال الشبال واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة وهي اما يسي
 .1تتنههاو الد ارسههة الحاليههة مو ههوعا مهمهها فههط حيههاة اإلنسهها فههط تعاملههه مههح المحههيل البي ههط الههذي
يعيي فيه ،أ وهو اإليجابية ،حي

ت م أهمية هذا المو وع فط

ب ي ية مواجهة ال غول واألزمات المنتل ة التط يتعر

رورة معرفهة ال هرد وتعلمهه

لها ب اعليهة عاليهة دونمها ا تتهر تله

ال ههغول واألزمههات آثهها ار سههلبية علههم حيههاة ال ههرد ،وهههو مهها سههعت بع ه
تحقيقه والتأ يد عليه.

الد ارسههات السههابقة الههم

 .2ومه مميهزات هههذأ الد ارسههة أنههها ر ههزت علههم السههعط لمعرفههة األسههاليب المنتل ههة التههط يسههتندمها
األفراد لمواجهة ال غول الحياتية المنتل ة ،وأثر ذل فط توافه ال رد وت ي هه مهح تله األحهدا ،

أو رعورأ بالمعاناة وال رر نتيجة عدم توافقه مح تل األحدا .

 .3تعتبهر ههذأ الد ارسهة مه بها ورة الد ارسهات – فهط البي هة العربيهة علهم وجهه التحديهد – التهط ربلهت
اإليجابية فط عاقتها باألسهاليب المسهتندمة مه قبه األفهراد لمواجههة ال هغول ،حيه

الباحثهههة علهههم د ارسه ههة ر ههبيهة قامه ههت بد ارسه ههة

اإليجابية.

لهم تعثهر

هههغول الحيهههاة وأسه ههاليب مواجهتهههها فهههط عاقتهه هها

 .4ات قههت الد ارسههة الحاليههة مههح الد ارسههات السههابقة فههط تناولههها لمتغي هرات الد ارسههة الحاليههة ،ول نههها لههم
تجمح بي هذأ المتغيرات فط دراسة واحدة.

 .5ات قت هذأ الدراسة مهح الد ارسهات السهابقة فهط تناولهها لعينهة الد ارسهة (النهريجي الرهباب) ،ول نهها
لم تتناو م

م المتغيهرات الديمغرافيهة متغيهر المسهتو التعليمهط للوالهدي  ،حيه
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ها هنها

غيهاب وا ههح لتنههاو ههذا المتغيههر فههط الد ارسههات السهابقة ،حيه

سههعت الد ارسهة الحاليههة لسههد هههذا

الههنقص ،و ههذل ليجابههة علههم ال ههروه المتوقعههة بههي النههرجي الرههباب العههاملي والعههاللي ع ه

العم فط اإليجابية وأساليب مواجهة ال غول الحياتية.

 .6هنهها اهتمههام م ه قبه البههاحثي فههط الد ارسههات السههابقة بد ارسههة ثيههر مه المتغيهرات لمهها لههها مه
أهميههة فههط فهههم الرنصههية والوقههوف علههم متللباتههها ومحاولههة تقههديم الحلههو المم نههة ،وهههذا مهها

سعت الدراسة الحالية الم تحقيقه.
أني ار يم

القو إ عدد م الدراسات السابقة اعتمدت علم أدوات بحثية جاهزة ومعدة مسبقا مه

قبه البههاحثي اآلنهري  ،فههط حههي أ الد ارسههة الحاليههة سههعت الههم بنهها مقههاييس جديههدة تناسههب بي ههة عينههة
الدراسة (مقياس اإليجابية) ،حي

تحسب هذأ الميزة للدراسة الحالية.

 أوجال االستفادة من الدراسات السابقة:
 .1ات قههت الد ارسههة الحاليههة مههح الد ارسههات السههابقة فههط تناولههها لمتغي هرات الد ارسههة الحاليههة ،ول نههها لههم
تجمح بي هذأ المتغيرات فط دراسة واحدة.
 .2ات قت هذأ الدراسة مح الدراسات السهابقة فهط تناولهها لعينهة الد ارسهة (النهريجي الرهباب) ،و هذل
ليجاب ههة علهههم ال هههروه المتوقعهههة ب ههي النهههرجي الر ههباب العهههاملي والع ههاللي عه ه العمه ه فهههط
اإليجابية وأساليب مواجهة ال غول الحياتية.
 .3ساعدت الدراسات السابقة الباحثة فط تو يح بع

الم اهيم األساسية للدراسة ،ممها سهاعد فهط

اث ار اإللار النبري للدراسة الحالية.
 .4ساعدت الباحثة فط و ح تصور للتقسيمات الر يسية لل صو الدراسية للبح .
 .5ساعدت الباحثة فط لرل وصياغة فر يات الدراسة المناسبة.
 .6ساعدت فط التعرف إلم نتا ج الباحثي السابقي  ،ممها سهاعد فهط تهدعيم ومناقرهة نتها ج الد ارسهة
الحالية.

فرضيات الدراسة:
.1

توجههد عاقههة ذات د لههة إحصهها ية عنههد مسههتو الد لههة ( )α≤ 0.05بههي

.2

توجهد عاقهة ذات د لهة إحصها ية عنهد مسهتو الد لهة ( )α≤ 0.05بهي أسهاليب مواجههة

واإليجابية لد النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزة.

ههغول الحيههاة

ال غول واإليجابية لد النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزة.
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.3

توجهد فهروه دالهة إحصها يا عنهد مسهتو الد لهة ((α≤ 0.05بهي النهريجي الرهباب العهاملي
والعاللي ع العم فط

غول الحياة.

.4

توجد فهروه دالهة إحصها يا عنهد مسهتو الد لهة ( )α≤ 0.05بهي النهريجي الرهباب العهاملي

.5

توجد فهروه دالهة إحصها يا عنهد مسهتو الد لهة ( )α≤ 0.05بهي النهريجي الرهباب العهاملي

والعاللي ع العم فط أساليب مواجهة

غول الحياة.

والعاللي ع العم فط اإليجابية.

.6

يوجههد ت هأثير دا إحصهها يا عنههد مسههتو الد لههة (0.05

≤ )αللت اع ه بههي

ههغول الحي ههاة

.7

يوجههد تههأثير دا إحصهها يا عنههد مسههتو الد لههة (0.05

≤ )αللت اع ه بههي

ههغول الحي ههاة

.8

.9

(مرت ح-منن
(مرت ح-منن

) وحالة العم (عام -عال ) علم اإليجابية لد النريجي الرباب.

) والجنس (ذ ر-انثم) علم اإليجابية لد النريجي الرباب.

يوجههد ت ههأثير دا إحصهها يا عن ههد مسههتو الد ل ههة ( )α≤ 0.05للت اعهه ب ههي

(مرت ههح-م ههنن

) والمس ههتو ا قتص ههادي (مرت ههح ،متوس ههل ،م ههنن

النريجي الرباب.

ههغول الحي ههاة

) عل ههم اإليجابي ههة ل ههد

يوجههد تههأثير دا إحصهها يا عنههد مسههتو الد لههة ( )α≤ 0.05للت اع ه بههي أسههاليب مواجهههة

هغول الحيهاة (مرت ههح-مهنن

الرباب.

) وحالههة العمه (عامه -عاله ) علهم اإليجابيههة لهد النهريجي

.10

يوجههد تههأثير دا إحص ها يا عنههد مسههتو الد لههة ( )α≤ 0.05للت اع ه بههي أسههاليب مواجهههة

.11

يوجههد تههأثير دا إحصهها يا عنههد مسههتو الد لههة ( )α≤ 0.05للت اع ه بههي أسههاليب مواجهههة

غول الحياة (مرت ح-منن

ههغول الحي ههاة (مرت ههح-م ههنن

) والجنس (ذ ر-انثم) علم اإليجابية لد النريجي الرباب.

اإليجابية لد النريجي الرباب.

) والمس ههتو ا قتص ههادي (مرت ههح ،متوس ههل ،م ههنن
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) عل ههم

الفصـل الرابـع
املنهـــج واإلجـــراءات
 تمهيد.
 منهجية الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 أدوات الدراسة.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

الفصل الرابع
المنهج واالجراءات

تمهيد:

بعه ههد أ أ مله ههت الباحثه ههة التعه ههرف إله ههم الت ه ه ار السه ههي ولوجط والد ارسه ههات السه ههابقة فه ههط ال صه ههلي
السابقي والتط أنارت اللريه لانلاه نحو التأ د م صحة ال ر هيات والتسهاد ت مه نها الجانهب
التلبيقههط للد ارسههة ،والههذي يتجلههم تباعهها فههط النتهها ج المتوقعههة بتلبيههه مقههاييس الد ارسههة علههم عينههة م ه

الر ههباب الن ه هريجي العه ههاملي والعه ههاللي ع ه ه العم ه ه  ،واعه ههداد أدوات الد ارسه ههة والتأ ه ههد م ه ه نصا صه ههها

السي ومترية وذل علم النحو التالط

أو ًال :منهج الدراسة

نب ار للبيعة الدراسة وأهدافها ،اعتمدت الباحثة علم إج ار ات المنهج الوص ط ،إذ يسهتندم ههذا

المههنهج أسههلوب م ه أسههاليب البح ه

العلمههط التههط تعتمههد علههم د ارسههة الب هواهر البحثيههة مهها توجههد فههط

الواقح ويهتم بوص ها والتعبير عنها ي يا أو ميا أو ب اهما معا.
ويعرف المنهج الوص ط بأنه يبح

الحا ر ،ويهدف إلم تجهيز بيانات إلثبهات فهرو

تمهيههدا ليجابههة علههم تسههاد ت محههددة بدقههة تتعلههه بههالبواهر الحاليههة األحههدا

معينهة

الراهنههة التههط يم ه جمههح

البيانات عنها فط زما إج ار الدراسة ،وذل باستندام أدوات مناسبة (األغا .)43,2002,

ثانياً :مجتمع الدراسة

تم تحديد مجتمح الدراسة الحالية لي و جميح النريجي الرهباب العهاملي والعهاللي عه العمه

فط قلاع غزة.

ثالثاً :عينة الدراسة:

قسمت الباحثة عينة الدراسة إلم

العينة االستطالعية:

.1


هدف الدراسة ا ستلاعية

 جمح المعلومات واستلاع البروف التط تحيل بالمر لة والتط تنوي الباحثة دراستها. -التعرف إلم الصعوبات التط يم

أ تواجه الباحثة فط الدراسة و ي ية حلها.

 -و ح تقديرات زمنية بالوقت الذي يم

أ تستغرقه الدراسة الميدانية.
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 التحقه مه النصها ص السهي ومترية للمقهاييس المسهتندمة وذله مه نها النتها ج التهط ت رزههاالبيانات الناصة بالمقاييس ممها يسهاعد الباحثهة فهط التعهرف إلهم مهد ما مهة عبهارات المقيهاس

لبروف معينة.


عينة الدراسة ا ستلاعية

لقهد قامهت الباحثههة بتلبيهه أدوات الد ارسهة علههم عينهة اسهتلاعية م ونههة مه ( )90نريجها .وقههد

تههم انتيههار عينههة عر هوا ية م ه الن هريجي الرههباب العههاملي والعههاللي ع ه العم ه لتمث ه عينههة الد ارسههة

ا سههتلاعية ،حي ه

بلغههت نسههبة الههذ ور ( )%54.4بينمهها بلغههت نسههبة ا نهها

( ،)%45.6وقههد بلغههت

نسبة النريجي العاملي ( )%36.7اما نسبة النريجي العاللي ع العم (.)%63.3

.2

العينة األساسية:
ت ونت عينة الدراسة م ( )400نريج ونريجة م ف هة الرهباب اللهذي تتهراول أعمهارهم مها بهي

( 22-29عام) حسب تصنيف ف ة أعمار الرباب للجهاز المر هزي ليحصها ال لسهلينط لعهام ،2016
واعتمههدت الباحثههة فههط انتيههار العينههة علههم لريقههة العينههة العرههوا ية اللبقيههة م ون هة مه ه ثاثههة م ارحهه ،

المرحلهة األولهم تهم ا نهذ بعهي ا عتبهار نسهبة الرهباب فهط ه محافبهة مه محافبهات قلهاع غهزة ،امهها
المرحلههة الثانيههة وهههط نسههبة العههاملي والعههاللي ع ه العمهه  ،وفيمهها يتعلههه بالمرحلههة الثالثههة وهههط نسههبة

الذ ور وا نا  ،وبنا علم ذل

ا عدد ا سهتبانات التهط تهم توزيعهها ( )400ول ه المسهترد منهها بلهغ

( )383اسههتبانة ،ول ههم تس ههتبعد أي مهه ا س ههتبيانات نبه ه ار لتحقيقههها الر ههرول المللوب ههة ،مهها يجعه ه نس ههبة

ا سههترداد تتنلههط حههاجز اله ه ( )%90لتبلههغ ( )%95.8وهههط تعتبههر نسههبة مرت عههة جههدا ،يم ه ا عتمههاد
عليها بقوة فط تعميم نتا ج الدراسة.

.3
حي

اختيار العينة:
قامت الباحثة بجمهح بيانهات الد ارسهة مه نها توزيهح ا سهتبانة المعهدة نصيصها لههذا الغهر ،

تم توزيح ا ستبانة علم النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العمه فهط قلهاع غهزة ،ومه ثهم

قام األفراد المرار ي فط الدراسة باإلجابة علم فقرات ا ستبانة بمتابعة وارراف م الباحثة ،مه نها

التواصه علههم الجهههات المعنيههة عبههر وسهها
والم ارسهلة ا ل ترونيههة ،حيه

ا تصهها المنتل ههة مثه الزيههارة الميدانيههة وا تصهها الهههات ط

قامههت الباحثهة أي هها بتصههميم ا سههتبانة ال ترونيها وتوزيعههها مه نهها اربههل

ال ترونه ههط عله ههم البريه ههد ا ل ترونه ههط ،حي ه ه

انه ههت عمليه ههة جمه ههح البيانه ههات فه ههط ال ت ه هرة الواقعه ههة مه هها به ههي

20ا01ا 2018حت ههم 10ا02ا ،2018ون هها ه ههذأ ال ته هرة حص ههلت الباحث ههة عل ههم الع ههدد المت ههوفر مه ه

ا سههتبانات والبههالغ ( )383اسههتبانة ،وقامههت الباحثههة بعههد ذل ه بههت حص البيانههات وتنبيمههها للتأ ههد مهه
نلوه هها مه ه أي أنل هها محتمل ههة ف ههط مرحل ههة اإلدن هها ا ل ترون ههط ،حيه ه

اس ههتندمت الج ههداو الت ارري ههة

والمقاييس الوص ية لجميح المتغيرات و انت البيانات سليمة ،وجاهزة إلج ار التحلي اإلحصا ط.
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.4

الوصف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية:
يو ح جدو ( )1توزيح أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية.
جدول()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية (ن = )383
العدد

المتغير

النسبة%

الجنس
180
203

أثنى
ذكر

47.0
53.0

المستوى التعليمي
56
310
17

دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

14.6
80.9
4.4

العمر
 23-20عام
 26-24عام
 29-27عام
الشمال
غزة
الوسطى
خانيونس
رفح
ضعيف
متوسط
مرتفع

77
139
167
مكان السكن
64
154
49
67
49
الوضع االقتصادي لألسرة
84
249
50

20.1
36.3
43.6
16.7
40.2
12.8
17.5
12.8
21.9
65.0
13.1

رابعاً :أدوات الدراسة:
تعههر

الباحثههة فههط هههذا الجههز م ه الد ارسههة وص ه ا لههألدوات المسههتندمة فههط الد ارسههة وذل ه وفقهها

لترتيبها حسب عنوا الدراسة ،حي

تتمث أدوات الدراسة ما يلط

أ .مقياس ضغوط الحياة
وهو م إعداد أبو ناهية  ،2016والذي يتمتح بالنصا ص السي ومترية المناسبة لعينة الدراسة.
ب .وصف المقياس
يت ههو هههذا المقيههاس م ه  24فق هرة (ملحههه  )3تمث ه بعههدي همهها

و غول الواقح ا جتماعط والسياسط .ول

بعد منهما  12فقرة.

ههغول النههوف م ه المسههتقب

وقام معد المقياس بالتحقه م صده المقياس م نا صده المح مي  .وصده المح حيه
ا معام ا رتبهال بهي الدرجهة ال ليهة للمقيهاس والدرجهة ال ليهة لمقيهاس ال هغول الن سهية الهذي أعهدأ أبهو
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نههد ( )2007فههط البي ههة ال لسههلينية  .0.86مهها تههم التحقههه م ه ثبههات المقيههاس باسههتندام معام ه أل هها
رونبههاخ فههط البي ههة ال لسههلينية .و انههت قههيم أل هها علههم الترتيههب ،ل ههغول النههوف م ه المسههتقب ،0.81
هغول الواقهح ا جتمهاعط والسياسهط  ،0.84والدرجهة ال ليههة  ،0.87وفهط البي هة المصهرية تهم التحقهه مه

ثبات المقياس باستندام معام أل ا رونباخ و انت قيم أل ا علم الترتيهب ،ل هغول النهوف مه المسهتقب
غول الواقح ا جتماعط والسياسط  ،0.81والدرجة ال ليهة  ،0.85مها ههو مو هح فهط الجهدو

،0.79

التالط

جدول()2
قيم معامل ثبات ألفا لمقياس ضغوط الحياة ن=60
معامل الثبات لسعينة

معامل الثبات لسعينة المصرية

أبعاد المقياس

الفسسطينية(ن=)30

(ن=)30

0.81

0.79

ضغوط الواقع االجتماعي

0.84

0.81

الدرجة ال لية لل غول

0.87

0.85

غول النوف م المستقب
والسياسي

يت ح م الجدو السهابه أ مقيهاس

ال لسلينية والمصرية.

هغول الحيهاة يتمتهح بمعهامات ثبهات مقبولهة لهد العينتهي

ر .طريقة تصحي المقياس:
استندم معد المقياس تدريج ثاثط وفه مقياس لي رت ( )Likert Scaleلتصحيح مقياس

الحياة وفه الجدو التالط

غول

جدول ()3
تصحي أداة الدراسة بثالثة درجات وفف مقياس ليارت
اإلجابة

تنطبف بشدة

تنطبف الي حداً ما

ال تنطبف

الدرجة

3

2

1

وال قرة التط يتم الموافقة عليها (تنلبه بردة) تأنذ الدرجة ( ،)3اما ال قرة التط يتم اإلجابة
عليها (تنلبه الم حدا ما) تأنذ الدرجة ( ،)2بينما ال قرة التط يتم اإلجابة عليها ( تنلبه) تأنذ
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الدرجة ( ،)1وهذا يعنط أنه لما ارت عت الدرجة علم المقياس د ذل
الحياة لد األفراد.

ت .صــدف االختبــار :قامههت الباحثههة بحسههاب صههده مقيههاس

علم ارت اع مستو

غول

ههغول الحيههاة ،م ه نهها حسههاب

صده العبارات وا تساه الدانلط والصده البنا ط وذل علم النحو التالط:
أ-صدف االتساف الداخسي:
ويقصد با تساه الدانلط معام ا رتبال بي درجات

فقرة والدرجة ال لية للبعد الهذي تنتمهط

إليههه ال قهرة ،وتههم التحقههه م ه صههده ا تسههاه الههدانلط للمقيههاس بتلبيههه المقيههاس علههم عينههة اسههتلاعية
م ونة م ( )90نريج ونريجة ،حي

(بيرسههو ) بههي

تم انتيارهم مه نهارج عينهة الد ارسهة ،وتهم حسهاب معامه ارتبهال

ه فق هرة م ه فق هرات المقيههاس والدرجههة ال ليههة للبعههد الههذي تنتمههط إليههه باسههتندام برنههامج

ا حصا ط ( ،)SPSSوالجدو ( )4يو ح ذل :

جدول ()4

يوض معامل ارتباط ال فقرة مع الدرجة الاسية لسبعد الذي تنتمي إليال

"ضغوط الخوف من المستقبل"

"ضغوط الواقع االجتماعي والسياسي"

البعد األول

الفقرة
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

معامل االرتباط
**0.439
**0.616
**0.710
**0.567
**0.580
**0.566
**0.615
**0.425
**0.464
**0.663
**0.682
**0.680

البعد الثاني

الفقرة
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

معامل االرتباط
**0.753
**0.713
**0.698
**0.469
**0.718
**0.821
**0.760
**0.727
**0.631
**0.656
**0.679
*0.238

** ذات د لة إحصا ية عند مستو  * ،0.01ذات د لة إحصا ية عند مستو 0.05

يت ههح م ه الجههدو السههابه أ معههامات ا رتبههال بههي ال ق هرات والدرجههة ال ليههة للمقيههاس ذات

د لههة إحصهها ية عهه مسههتو د لههة ( )0.05 ،0.01وهههذا يد ههد أ المقيههاس يتمتههح بدرجههة عاليههة مهه
ا تسههاه الههدانلط ويرههير إلههم صههده وصههاحية ال ق هرات ،ممهها يلم ه

الدراسة.
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الباحثههة الههم تلبيقههها علههم عينههة

ب_ الصدف البنائي:
للتحقه م الصده البنا ط للمقياس قامت الباحثهة بحسهاب معهامات ا رتبهال بهي درجهة ه بعهد
بعد بالدرجة ال لية للمقياس ،والجدو ( )5يو ح ذل :

م أبعاد المقياس واألبعاد األنر  ،و ذل

الجدول ()5

يوض معامالت االرتباط بين ال بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الاسية لسمقياس
األبعاد

الدرجة الاسية

ضغوط الخوف من

ضغوط الواقع االجتماعي

لسمقياس

المستقبل

والسياسي

1

الدرجة الاسية لسمقياس
ضغوط الخوف من المستقبل

**0.893

1

ضغوط الواقع االجتماعي والسياسي

**0.922

**0.649

1

** ذات د لة إحصا ية عند مستو * ،0.01

يت ههح م ه الجههدو السههابه بههأ جميههح األبعههاد ي هرتبل بع ههها الههبع

بالدرجههة ال ليههة للمقيههاس

ارتب ههال ذات دالههة إحصه ها ية عنههد مسههتو ( ،)0.01وه ههذا يد ههد ب ههأ المقيههاس يتمتههح بدرج ههة عاليههة مه ه

ا تساه الدانلط ،مما يلم الباحثة الم تلبيقه علم عينة الدراسة.
ي .ثبات المقياس:

قامههت الباحثههة بحسههاب وتقههدير ثبههات المقيههاس علههم أف هراد العينههة ا سههتلاعية وذل ه باسههتندام

لريقتط التجز ة النص ية ومعام أل ا رونباخ.

 طريقـة التجزئــة النصــفية وتهم اسههتندام درجهات العينههة ا سهتلاعية لحسههاب ثبهات المقيههاس بلريقههةالتجز ة النص ية حي

احتسبت درجة ل

بعد م أبعهاد المقيهاس وههط درجهة ال قهرات ال رديهة و هذل

درجههة النصههف الثههانط م ه الههدرجات وهههط درجههة ال ق هرات الزوجيههة وذل ه لحسههاب معام ه ارتبههال بههي

النص ي  ،ثم جر تعدي اللو باستندام معادلة (سبيرما بروا ) ،والجدو ( )6يو ح ذل .
الجدول ()6

يوض معامالت االرتباط بين نصفي ال بعد من أبعاد المقياس والمقياس اال قبل وبعد التعديل
عدد الفقرات

الوصف

معامل

االرتباط قبل
التعديل

معامل االرتباط
بعد التعديل

البعد األول :ضغوط الخوف من المستقبل

12

0.733

0.846

البعد الثاني :ضغوط الواقع االجتماعي والسياسي

12

0.836

0.911

24

0.890

0.942

مقياس ضغوط الحياة
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حي ه يت ههح م ه نهها الجههدو السههابه أ معام ه الثبههات ال لههط للمقيههاس (،)0.941
وهذأ النتيجة تد علم أ المقياس يتمتح بدرجة عالية م الثبات.

 معامل ثبات ألفا ارونباخ واستندمت الباحثة لريقة أنر م لره حسهاب الثبهات وههط معامه أل هارونبههاخ ،وذله ه إليجههاد معامه ه ثبههات المقي ههاس ،حيه ه

يو ح ذل

لبق ههت المعادلههة أل هها رونبههاخ ،والج ههدو ()7

الجدول ()7
يوض معامل ألفا ارونباخ لال بعد من أبعاد المقياس والمقياس اال
عدد الفقرات

معامل ألفا ارونباخ

الوصف
البعد األول :ضغوط الخوف من المستقبل

12

0.816

البعد الثاني :ضغوط الواقع االجتماعي والسياسي

12

0.882

24

0.904

مقياس ضغوط الحياة

حي

يت ح م نا الجدو السهابه أ ثبهات المقيهاس باسهتندام معامه ال ها رونبهاخ أبههر

القيم التالية علم الترتيب ،ل غول النهوف مه المسهتقب  ،0.81و هغول الواقهح ا جتمهاعط والسياسهط
 ،0.88والدرجة ال لية  ،0.90وهذأ النتيجة تد علم أ المقياس يتمتح بدرجة عالية م الثبات.

خ .مقياس أساليب مواجهة الضغوط
 .1وصف المقياس

صههمم ه هذا المقيههاس مههوس  Moosفههط العههام ( )1986للتعههرف إل هم اسههتراتيجيات التعام ه مههح

المواقف ال اغلة التط يواجهها األفراد فط حياتهم.

ويحتههوي هههذا المقيههاس علههم مجمههوعتي م ه ا سههتراتيجيات للتعام ه مههح ال ههغول (ملحههه )4

وهما ا ستراتيجيات اإلقدامية وا ستراتيجيات اإلحجامية وفط

أو اسههتراتيجيتي م ه

أما ثانط استراتيجيتي م

مجموعة أربعهة اسهتراتيجيات فرعيهة.

ه مجموعههة تع ههس ا سههتراتيجيات المعرفيههة فههط التعامه مههح ال ههغول الن سههية.
مجموعة فهط تع س ا ستراتيجيات السلو ية فط التعام مح ال غول.

ويت و المقياس م ( )48عبارة موزعة علم ثمانط استراتيجيات فرعية .ول ه اسهتراتيجية سهت

عبههارات .حي ه

ترههتم ا سههتراتيجيات اإلقداميههة علههم ا سههتراتيجيات التاليههة التحلي ه المنلقههط .إع هادة

التقييم اإليجابط .البح

ع المساعدة .ح المر لة.

أمهها ا سههتراتيجيات اإلحجاميههة فترههتم علههم ا سههتراتيجيات التاليههة اإلحجههام المعرفههط .التقبهه

وا ستسههام .البح ه

عهه اإلثابههة أو الم افههآت البديلههة .التن ههيس ا ن عههالط .وقههد تههم التحقههه م ه صههده

المقيه ههاس وثباته ههه فه ههط د ارسه ههة سه ههابقة لرجه هها م ه هريم( )2007معرب ه هة المقيه ههاس .ود ارسه ههة أنه ههر فه ههط البي ه ههة
ال لسلينية والمصرية لصال أبو ناهية ( )2016حي

معام أل ا رونباخ ما هو مو ح فط الجدو التالط
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قام بالتأ د م ثبات المقيهاس مه نها حسهاب

جدول()8
قيم ثبات ألفا لمقياس أساليب مواجهة الضغوط (ن=)60
معامل الثبات لسعينة الفسسطينية

معامل الثبات لسعينة

أبعاد المقياس

(ن=(30

المصرية(ن=)30

التحسيل المنطقي

0.83

0.78

إعادة التقييم اإليجابي

0.71

0.74

البحث عن المساعدة

0.75

0.79

حل المشاسة

0.72

0.70

الدرجة الاسية لألساليب االقدامية

0.79

0.76

االحجام المعرفي

0.73

0.81

التقبل واالستسالم

0.80

0.84

البحث عن اإلثابة

0.68

0.82

التنفيس االنفعالي

0.66

0.87

الدرجة الاسية لألساليب االحجامية

076

0.82

مه ه الج ههدو الس ههابه يت ههح لن هها أ مقي ههاس اس ههتراتيجيات مواجه ههة المواق ههف ال ههاغلة يتمت ههح
بمعامات ثبات مقبولة لد العينتي ال لسلينية والمصرية.

طريقة تصحي المقياس
بحي

استندمت الباحثة تدريج ثاثط وفه مقياس لي رت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة،
تعر

فقرة ثاثة إجابات تحدد مستو موافقتهم

فقرات ا ستبانة علم عينة الدراسة ومقاب

عليها وتُعلم اإلجابات أو از رقمية تمث درجة ا جابة علم ال قرة يست اد منها فط التعبير ع مستو
انن ا أو ارت اع الموافقة علم فقرات وبنود ا ستبانة ،والجدو التالط يو ح ذل .
جدول ()9

تصحي مقياس أساليب مواجهة الضغوط بثالثة درجات وفف مقياس ليارت
اإلجابة

تنطبف بشدة

تنطبف الي حداً ما

ال تنطبف

الدرجة (لسفقرات االيجابية)

3

2

1

الدرجة (لسفقرات السسبية)

1

2

3

تم اعتماد لريقة تصحيح المقياس ألبعاد المحور األو لاستراتيجيات المواجهة ا قداميةل

(الدرجة ا يجابية) بنا ا علم الجدو أعاأ ،بينما تم اعتماد الدرجة السلبية ألبعاد المحور الثانط
لاستراتيجيات المواجهة اإلحجاميةل باستثنا البعد الثال
للبعد.
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لالبح

ع ا ثابةل تم اعتماد الدرجة اإليجابية

صدف االختبار :قامت الباحثة الحالية بحساب صده ا نتبار ،م نا حساب ا تساه الدانلط
والصده البنا ط.
صدف االتساف الداخسي ويقصد با تساه الدانلط معام ا رتبال بي درجات

فقرة والدرجة ال لية

للبعد الذي تنتمط اليه ال قرة ،وتم التحقه م صده ا تساه الدانلط للمقياس بتلبيه المقياس علم
عينة استلاعية م ونة م ( )90نريج ونريجة ،حي
حساب معام ارتبال (بيرسو ) بي

تم انتيارهم م نارج عينة الدراسة ،وتم

فقرة م فقرات المقياس والدرجة ال لية للبعد الذي تنتمط إليه

وذل باستندام برنامج ا حصا ط ( ،)SPSSوالجدو ( )10يو ح ذل .
جدول ()10

يوض معامل ارتباط ال فقرة مع الدرجة الاسية لسبعد الذي تنتمي إليال في مقياس أساليب
مواجهة الضغوط
"استراتيجيات المواجهة اإلقداميه"
معامل االرتباط
الفقرة
البعد األول
**0.681
A1
**0.639
A2
**0.694
A3
**0.748
A4
التحسيل المنطقي
**0.749
A5
**0.667
A6
**0.556
A7
البعد الثاني
إعادة التقييم اإليجابي
البعد الثالث

البحث عن المساعدة

البعد الرابع

حل المشاالت

الفقرة
B1
B2
B3
B4
B5
الفقرة
C1
C2
C3
C4
C5
C6
الفقرة
D1
D2
D3
D4
D5
D6

"استراتيجيات المواجهة اإلحجامية"
معامل االرتباط
الفقرة
البعد األول
**0.630
A1
**0.765
A2
0.074
A3
االحجام المعرفي
**0.509
A4
0.056
A5
**0.474
A6
معامل االرتباط
الفقرة
البعد الثاني

معامل االرتباط
**0.335
**0.810
**0.765
**0.801
**0.754
معامل االرتباط
**0.722
**0.713
**0.697
**0.602
**0.642
**0.289
معامل االرتباط
**0.716
**0.766
**0.774
**0.790
**0.705
**0.736

التقبل

واالستسالم
البعد الثالث
البحث عن
االثابة

البعد الرابع
التنفيس
االنفعالي

B1
B2
B3
B4
B5
B6
الفقرة
C1
C2
C3
C4
C5
C6
الفقرة
D1
D2
D3
D4
D5
D6

** ذات داللة إحصائية عند مستوى  * 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05
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**0.723
**0.637
**0.590
**0.797
**0.622
**0.644
معامل االرتباط
**0.482
**0.590
**0.634
**0.579
**0.589
**0.608
معامل االرتباط
**0.553
**0.637
**0.451
0.180
**0.401
0.174

يت ح م الجدو السابه أ معامات ا رتبال بي ال قرات والدرجة ال لية للبعد الذي تنتمط إليه
ال قرة ذات د لة إحصا ية ع مستو د لة ( ،)0.05 ،0.01باستثنا ال قرات الثالثة والنامسة م
البعد األو (ا حجام المعرفط) و ذل ال قرة الرابعة والسادسة للبعد السادس (التن يس ا ن عالط) حي

تم حذفها م المقياس وذل

لعدم ارتبالها وألنها غير دالة إحصا ية ،وهذا يد د أ المقياس يتمتح

بدرجة عالية م ا تساه الدانلط.

 1.3الصـدف البنــائي :قامهت الباحثهة بههالتحقه مه الصههده البنها ط للمقيهاس بحسههاب معهامات ا رتبههال
بي درجة

بعد م أبعاد المقياس واألبعاد األنر  ،و ذل

( )11يو ح ذل

بعد بالدرجة ال لية للمقيهاس ،والجهدو

الجدول ()11

يوض معامالت االرتباط بين ال بعد من أبعاد مقياس أساليب مواجهة الضغوط مع الدرجة
الاسية لسمحور المنتمي لال

األبعاد

الدرجة
الاسية

لسمقياس
الدرجة الاسية لسمقياس

المحور
1

2

االقدامية

المنطقي

التقييم
اإليجابي

المساعدة

المشاالت

1

المواجهة االقدامية

**0.813

التحسيل المنطقي

**0.822 **0.652

إعادة التقييم اإليجابي

**0.569 **0.778 **0.608

البحث عن المساعدة

**0.497 **0.423 **0.752 **0.585

حل المشاالت

**0.473 **0.502 **0.596 **0.825 **0.731
الدرجة

المحور

المواجهة

التحسيل

إعادة

البحث عن

حل

األبعاد

الاسية

الدرجة الاسية لسمقياس

1

لسمقياس

1

المواجهة

اإلحجامية

1

االحجام

المعرفي

1

التقبل

واالستسالم

المواجهة اإلحجامية

**0.648

االحجام المعرفي

**0.829 **0.335

التقبل واالستسالم

**0.546 **0.737 **0.384

البحث عن االثابة

**0.522

*0.238

التنفيس االنفعالي

**0.292 **0.455 **0.654 **0.340

1
1

البحث عن
االثابة

1

0.042

** ذات داللة إحصائية عند مستوى * 0.01
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1
1
*0.233

1
*0.232

1

يت ح م الجدو السابه بأ جميح األبعاد يرتبل بع ها البع

بالدرجة ال لية للمقياس ارتبال

ذات دالة إحصا ية عند مستو ( ،)0.01وهذا يد د بأ المقياس يتمتح بدرجة عالية م ا تساه

الدانلط ،مما يلم

.1

الباحثة الم تلبيقها علم عينة الدراسة.

ثبات المقياس

قامت الباحثة بحساب وتقدير ثبات المقياس علم أفراد العينة ا ستلاعية وذل باستندام لريقتط

التجز ة النص ية ومعام أل ا رونباخ.

 2.1طريقة التجزئة النصفية وتم استندام درجات العينة ا ستلاعية لحسهاب ثبهات المقيهاس بلريقهة
التجز ههة النصه ية حي ه

احتسههبت درجههة النصههف األو ل ه بعههد مه أبعههاد المقيههاس وهههط درجههة ال ق هرات

ال رديههة و ههذل درجههة النصههف الثههانط م ه الههدرجات وهههط درجههة ال ق هرات الزوجيههة وذل ه لحسههاب معام ه
ارتب ههال ب ههي النصه ه ي  ،وث ههم ج ههر تع ههدي الل ههو باس ههتندام معادل ههة (س ههبيرما ب ههروا ) ،والج ههدو ()12

يو ح ذل

الجدول ()12

يوض معامالت االرتباط بين نصفي ال بعد من أبعاد مقياس أساليب مواجهة الضغوط
والمقياس اال قبل وبعد التعديل

معامل
عدد الفقرات

الوصف

االرتباط قبل

معامل االرتباط

التعديل

بعد التعديل

أبعاد المحور األول اال استراتيجيات المواجهة اإلقداميال

24

0.751

0.858

البعد األول :التحسيل المنطقي

*7

0.753

0.832

البعد الثاني :إعادة التقييم اإليجابي

*5

0.663

0.795

البعد الثالث :البحث عن المساعدة

6

0.583

0.736

البعد الرابع :حل المشاالت

6

0.782

0.878

أبعاد المحور الثاني اال استراتيجيات المواجهة اإلحجامية

20

0.691

0.817

البعد األول :االحجام المعرفي

4

0.394

0.566

البعد الثاني :التقبل واالستسالم

6

0.711

0.831

البعد الثالث :البحث عن االثابة

6

0.529

0.692

البعد الرابع :التنفيس االنفعالي

4

0.294

0.454

*تم استخدام معادلة (جتمان) النصفين غير متساويين

حي

يت ح م نا الجدو السابه أ المقياس يتمتح بدرجة عالية م الثبات.
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 2.2معامل ثبات ألفا ارونباخ واستندمت الباحثة لريقة أنر م لره حسهاب الثبهات وههط معامه
أل ها رونبهاخ ،وذله إليجهاد معامه ثبهات المقيهاس ،حيه

يو ح ذل .

لبقهت المعادلهة أل ها رونبهاخ ،والجهدو ()13

الجدول ()13

يوض معامل ألفا ارونباخ لال بعد من أبعاد مقياس أساليب مواجهة الضغوط واذلك المقياس اال
عدد الفقرات

معامل ألفا ارونباخ

الوصف
أبعاد المحور األول اال استراتيجيات المواجهة اإلقداميال

24

0.893

البعد األول :التحسيل المنطقي

7

0.793

البعد الثاني :إعادة التقييم اإليجابي

5

0.717

البعد الثالث :البحث عن المساعدة

6

0.682

البعد الرابع :حل المشاالت

6

0.845

أبعاد المحور الثاني اال استراتيجيات المواجهة اإلحجامية

20

0.661

البعد األول :االحجام المعرفي

4

0.682

البعد الثاني :التقبل واالستسالم

6

0.758

البعد الثالث :البحث عن االثابة

6

0.615

البعد الرابع :التنفيس االنفعالي

4

0.305

يت ه ههح م ه ه نه هها الجه ههدو السه ههابه أ قيمه ههة معام ه ه أل ه هها رونبه ههاخ ألبعه ههاد المحه ههور األو ل

استراتيجيات المواجهة ا قداميةل بلغهت( ،)0.893بينمها بلغهت قيمهة معامه أل ها رونبهاخ ألبعهاد المحهور

الثههانط لاسههتراتيجيات المواجهههة ا حجاميههةل ( )0.661وهههذأ النتيجههة تههد علههم أ المقيههاس يتمتههح بدرجههة
عالية م الثبات.
(ج) مقياس اإليجابية (إعداد الباحثة)
 .1انلاق هها مه ه تحقي ههه اله ههدف األساس ههط للد ارس ههة أ وه ههو التع ههرف إل ههم العاق ههة ب ههي

ههغول الحي ههاة

وأساليب مواجهتها وعاقتها باإليجابية لد النريجي الرباب العهاملي والعهاللي عه العمه فهط قلهاع

غزة ،قامت الباحثة بإعداد وتصميم مقياس لييجابية وذل لألسباب التالية
 -عههدم وجههود مقيههاس لييجابيههة فههط البي ههة العربيههة-فههط

ههو الههاع الباحثههة-يا ههم لبيعههة عينههة

الدراسة الحالية م نهريجي الجامعهات العهاملي والعهاللي عه العمه نصوصها النهريجي فهط
قله ههاع غ ه هزة ومه هها لهه ههذأ العينه ههة م ه ه نصه هها ص تجعلهه هها تنتله ههف ع ه ه عينه ههات أنه ههر إذا علمنه هها

نصوص ههية الحالهههة فهههط قلهههاع غه هزة بسه ههبب حاله ههة ا نقسه ههام السياسهههط ومههها افهههرزأ مه ه صه ههعوبة
لألو اع ا قتصادية وا جتماعية والحياتية.
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 يم ننهها م ه نهها إعههداد وتصههميم مقيههاس جديههد أ نههوفر أداة سههي ومترية تناسههب لبيعههة عينههةالد ارس ه ههة المسه ههتمدة مه ه ه البي ه ههة ال لس ه ههلينية ،وبالته ههالط يم ه ه ه أ يسه ههت يد منههه ها الب ه ههاحثو وذوو

ا نتصاص فيما بعد.

 .2هدف المقياس :تهم إعهداد مقيهاس اإليجابيهة لقيهاس أبعهاد اإليجابيهة برهقيها الن سهط وا جتمهاعط لهد
عينههة مه الن هريجي الرههباب العههاملي والعههاللي عه العمه فههط قلههاع غهزة والمتمثلههة فههط تقههدير الههذات

وا ت از ا ن عالط والتو يدية والتعالف والتعاو وا يثار.

 .3خطوات اعداد المقياس :لقد مرت عملية اعداد المقياس بنلوات علم النحو التالط
 قامههت الباحثههة بإعههداد هههذا المقيههاس م ه نهها التعههرف إلههم األلههر النبريههة المنتل ههة س هوا فههطالدراسات األجنبية أو العربية ،بحي

او حت مجموعة مه الد ارسهات – باإل هافة إلهم اإللهار

النبري الذي عر ناأ فط ال ص الثانط _ م ونات اإليجابية ،حي

توصه المهدهو ()2016

لم ونههات ا يجابيههة فههط د ارسههته لقيههاس السههلو ا يجههابط وهههط (ا يثههار ،قههوة ا نهها ،التو يديههة،
ا بههداع الن سههط وا جتمههاعط واأل ههاديمط ،التعههالف)( .المــدهون  .)124:2016وفههط د ارسههة

ان ههر عه ه اإليجابي ههة ل ههد للب ههة الجامع ههة توصه ه الب ههاحثي عله هوا والنواجح ههة ( )2013إلهههم
م ونههات اإليجابيههة وهههط (قههوة األنهها ،التو يديههة ،تقههدير الههذات ،ا ت ه از ا ن عههالط ،معنههم الحيههاة،

اإلب ههداع)( .عســـوان والنواجحـــة  .)25:2013ف ههط ح ههي أ نليه ه ( )2011ف ههط د ارس ههته عه ه
مس ههتو اإليجابي ههة للللب ههة حص ههرها ف ههط ث هها

م ون ههات وه ههط (ا ب ههداع ،ق ههوة ا ن هها ،التو يدي ههة).

(خسيل  .)953:2011ما أ ال ار ( )2006اعتمد علم نمسة م ونات لييجابية وههط (قهوة
األنهها ،وا ت ه از ا ن عههالط ،وتقههدير الههذات ،والتو يديههة ،واإلبههداع)( .الفــ ار  .)17:2006بحي ه
أصبح لد الباحثة النل ية النبرية الجيدة إلعداد مقياس للدراسة بصورة علمية صحيحة.
 ا ل ههاع عل ههم األدب الس ههي ولوجط والته ه ار التربهههوي ومراجع ههة الد ارس ههات الس ههابقة الت ههط تتعله هههبمو ه ههوع الد ارسه ههة وهه ههط (أب ه ههو ناهيه ههة( )2016 ،العبه ههدلط( )2012 ،نجيله ههط( )2010 ،ال ه ه هرا،
( )2006جههودة )2004 ،و ههذل ا لههاع وا سههتعانة بمقههاييس منههها (المقيههاس العربههط للت يههر

اإليجههابط( )2010 ،مقيههاس النبههها و مههالط( )2003 ،مقيههاس جامعههة عههي رههمس لييجابيههة،
( )2002مقي ههاس مهربي هها وايبس ههتي وعرب ههه ال ههط البي ههة المصه هرية عب ههد الع هها عج ههوة)1992 ،
(مقيههاس عبههد الهههادي عبههدأ ،)1989 ،وقههد اسههت ادت الباحثههة فههط إعههداد المقيههاس لتتناس هب م هح
لبيعة عينة الدراسة الحالية.

 -تحديههد أبعههاد المقيههاس حي ه

اسههت ادت الباحثههة م ه أبعههاد وعبههارات تل ه المقههاييس فههط إعههدادها

لمقياس اإليجابيهة ،وقهد تهم اسهتنبال ثاثهة محهاور ل ه مه البعهدي الر يسهيي للرنصهية الن سهط

وا جتماعط ت و منها المقياس الحالط.
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 وصههف مقيههاس اإليجابيههة :يت ههو المقيههاس فههط صههورته األوليههة (ملحههه )1م ه  72فق هرة موزعههةعلم ستة محاور ر يسية وفيما يلط وص ا لتل األبعاد

 تقـدير الـذات وههو الرهعور بهال نر والر ها عه الهن س وي تسهب ال هرد التقهدير مه نهها
نبرات النجال التط يمر بها ونبرة اآلنري له ،ويت و هذا المحور م  12فقرة.

 االت ـزان االنفعــالي وهههط قههدرة ال ههرد علههم السههيلرة وا حت ههاب بمرههاعر مسههتقرة حتههم فههط
المواقف ال اغلة ،ويت و هذا المحور م  12فقرة.

 التوايديـــة وه ههط الق ههدرة عل ههم التعبي ههر عه ه اآل ار والر ههاعر واألف ههار بلريق ههة ص ههحيحة،
ويت و هذا المحور م  12فقرة.

 التعــاطف وهههو القههدرة علههم ا س هتجابة الس هريعة لعوالههف اآلن هري ومرههاعرهم وا هتمههام
بمرا لهم وتقديم النصح لهم ،ويت و هذا المحور م  12فقرة.

 التعــــاون وه ههو الر ههعور بأهمي ههة العمه ه الجم ههاعط والمب ههادرة السه هريعة إل ههم تق ههديم العهههو
والمساعدة ل نري وقت الحاجة ،ويت و هذا المحور م  12فقرة.

 االيثار وهو فع يقوم به ال رد م تلقا ن سه بر ا وقناعة مقدما فيهه مصهلحة اآلنهري
علم مصلحته الرنصية ،ويت و هذا المحور م  12فقرة.
 -إعهداد بهدا

اإلجابهات اسههتندمت الباحثهة تهدريج ثاثههط وفهه مقيهاس لي ههرت ()Likert Scale

لتصحيح أداة الدراسة ،بحي

تعر

الدرسهة ومقابه
فقرات ا ستبانة علم عينهة ا

ه فقهرة ثاثهة

إجابههات تحههدد مسههتو مهوافقتهم عليههها وتُعلههم اإلجابههات أو از رقميههة تمثه درجههة ا جابههة علههم
ال قه هرة يس ههت اد منه هها ف ههط التعبي ههر عه ه مس ههتو انن هها أو ارت ههاع الموافق ههة عل ههم فقه هرات وبن ههود
ا ستبانة ،والجدو التالط يو ح ذل .

جدول ()14

تصحي مقياس اإليجابية بثالثة درجات وفف مدرج ليارت
اإلجابة

تنطبف بشدة

تنطبف الي حداً ما

ال تنطبف

الدرجة (لسفقرات االيجابية)

3

2

1

الدرجة (لسفقرات السسبية)

1

2

3

 إعداد تعليمات المقياس م منلله أ تعليمات المقياس تعتبر دلي الم حوص لاستجابةعلم عبارات المقياس ،روعط أ ت و تعليمات اإلجابة وا حة
علم أي معلومات ناصة بالم حوص مث ا سم ،باستثنا بع

لبس فيها ذل لم تت م

المعلومات الديموغرافية التط

تتعله بالنوع ا جتماعط والمستو التعليمط والتط ليس لها د لة نصوصية.
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 -عر

تم عر

المقياس بصيغته األولية علم المح مي

المقياس فط صورته األولية علم

( ) 7م السادة المح مي أع ا هي ة التدريس بقسم علم الن س بعدد م الجامعات فط
قلاع غزة (ملحه  ،)2حي

تم اعتماد العبارات التط تم ا ت اه عليها بي المح مي .

 تم تلبيه المقياس علم عينة استلاعية م النريجي العاملي والعاللي ع العم فطقلاع غزة بواقح ( )90نريج ونريجة.

 -بعد تلبيه المقياس وم

ثم تصحيحه وفقا لمعايير التصحيح المعتمدة والواردة فط مدرج

لي رت الثاثط (الجدو  )14حي

أ

ل

عبارة ثاثة انتيارات ،وم

المقياس تم حذف ( ) 4عبارات بسبب عدم د لتهم اإلحصا ية ،وبذل
م و فط صورته النها ية م ( )68عبارة.

ثم بعد تصحيح

يصبح لدينا مقياس

الخصائص السياومترية لمقياس اإليجابية:

 -1صدف المقياس :يعتبر الصده أحد أهم المدررات التط تد علم مصداقية وجودة ا نتبار،
فا نتبار الجيد هو الذي يقيس السمة المراد قياسها ،وتنتلف ا نتبارات فط درجات صدقها تبعا

إلقترابها أو إبتعادها م تقدير تل السمة المراد قياسها (عثمان .)2001
وقد قامت الباحثة باستنراج ثاثة أنواع م الصده هط

 1.1صدف المحامين :تم عر

المقياس فط صورته األولية علم مجموعة م المح مي م أساتذة

جامعيي م المتنصصي مم يعملو فط الجامعات ال لسلينية بقلاع غزة ،الملحه ( )2حي

قاموا

بإبدا آ ار هم وماحباتهم اللغوية ،وقد أبد المح مو ماحبات هامة وقيمة ،وأجريت فط

و ها

التعديات الازمة ،وفط

و تل اآل ار تم استبعاد بع

ال قرات وتعدي بع ها.

 1.2صدف االتساف الداخسي ويقصد با تساه الدانلط معامه ا رتبهال بهي درجهات ه فقهرة والدرجهة
ال لية للبعهد الهذي تنتمهط اليهه ال قهرة ،وتهم التحقهه مه صهده ا تسهاه الهدانلط للمقيهاس بتلبيهه المقيهاس
علم عينة استلاعية م ونة م ( )90نريج ونريجة ،حي
معامه ارتبههال (بيرسههو ) بههي

تم انتيارهم بلريقة عروا ية ،وتهم حسهاب

ه فقهرة مه فقهرات المقيههاس والدرجههة ال ليههة للبعههد الههذي تنتمههط إليههه ال قهرة

وذل باستندام برنامج ا حصا ط ( ،)SPSSوالجدو ( )15يو ح ذل
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جدول ()15
يوض معامل ارتباط ال فقرة مع الدرجة الاسية لسبعد الذي تنتمي إليال في مقياس اإليجابية
البعد األول

تقدير الذات

البعد الثالث

التوايدية

البعد الخامس

التعاون

الفقرة
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
الفقرة
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
الفقرة
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12

معامل االرتباط
**0.573
**0.488
**0.339
**0.395
**0.448
**0.570
**0.539
**0.310
**0.476
**0.546
**0.668
**0.319
معامل االرتباط
**0.566
**0.420
**0.657
**0.406
**0.509
**0.501
**0.622
**0.286
**0.491
**0.583
**0.543
**0.653
معامل االرتباط
**0.501
**0.590
**0.627
**0.518
**0.619
**0.603
**0.429
**0.551
**0.382
**0.455
**0.294
**0.312

البعد الثاني

االتزان االنفعالي

البعد الرابع

التعاطف

البعد السادس

االيثار

الفقرة
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
الفقرة
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
الفقرة
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

** ذات داللة إحصائية عند مستوى  * 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05
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معامل االرتباط
**0.567
**0.535
**0.466
0.203
*0.208
0.201
**0.423
0.205
**0.596
**0.621
**0.551
**0.496
معامل االرتباط
**0.638
**0.671
**0.642
**0.534
**0.691
**0.533
**0.506
**0.700
**0.682
**0.386
**0.601
**0.299
معامل االرتباط
**0.391
**0.421
0.154
**0.406
**0.395
**0.466
*0.218
**0.511
**0.356
**0.318
**0.521
**0.367

يت ح م الجدو السابه أ معامات ا رتبال بي ال قرات والدرجة ال لية للمقياس ذات
د لة إحصا ية ع مستو د لة ( ،)0.05 ،0.01باستثنا ال قرات الرابعة والسادسة والثامنة م
البعد الثانط لا ت از ا ن عالطل وال قرة الثالثة م البعد السادس لا يثارل حي

وذل لعدم ارتبالها

تم حذفها م المقياس

وألنها غير دالة إحصا ية ،وبهذأ النتيجة اصبحت الصورة النها ية للمقياس م ونه م
أصبح عدد فق ارت األبعاد التالط

فقرة ،حي

 البعد األو

68

تقدير الذات م و م 12فقرة.

 البعد الثانط ا ت از ا ن عالط م و م 9فقرات.
 البعد الثال

التو يدية م و م

12فقرة.

 البعد الرابح التعالف م و م  12فقرة.

 البعد النامس التعاو م و م 12فقرة.

 البعد السادس اإليثار م و م  11فقرة.

وهذا يد د أ المقياس يتمتح بدرجة عالية م ا تساه الدانلط.

 1.3الصــدف البنــائي :للتحقههه مه الصههده البنهها ط للمقيههاس قامههت الباحثههة بحسههاب معههامات ا رتبههال
بي درجة

بعد م أبعاد المقياس واألبعاد األنر  ،و ذل

( )16يو ح ذل

بعد بالدرجة ال لية للمقيهاس ،والجهدو

الجدول ()16

يوض معامالت االرتباط بين ال بعد من أبعاد مقياس اإليجابية مع الدرجة الاسية لسمقياس
الدرجة
األبعاد
الدرجة الاسية
لسمقياس

تقدير الذات

الاسية

لسمقياس

تقدير الذات

االتزان
االنفعالي

التوايدية

التعاطف

التعاون

1
**0.812

1

**0.795

**0.930

1

التوايدية

**0.811

**0.509

**0.439

1

التعاطف

**0.654

**0.322

**0.380

**0.479

1

التعاون

**0.842

**0.514

**0.508

**0.713

**0.546

االيثار

**0.729

**0.437

**0.369

**0.629

**0.622 **0.347

االتزان
االنفعالي

االيثار

** ذات داللة إحصائية عند مستوى * 0.01
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1
1

يت ههح م ه الجههدو السههابه بههأ جميههح األبعههاد ي هرتبل بع ههها الههبع

بالدرجههة ال ليههة للمقيههاس

ارتب ههال ذات دالههة إحص هها ية عنههد مسههتو ( ،)0.01وه ههذا يد ههد ب ههأ المقيههاس يتمتههح بدرج ههة عاليههة مه ه

ا تساه الدانلط ،مما يلم

 .2ثبات المقياس:

الباحثة الم تلبيقها علم عينة الدراسة.

تم تقدير ثبات المقياس علم أفراد العينة ا ستلاعية وذل باستندام لريقتط التجز ة النص ية

ومعام أل ا رونباخ.

 2.1طريقة التجزئة النصفية وتم استندام درجات العينة ا ستلاعية لحساب ثبات المقياس بلريقة
التجز ة النص ية حي
الثانط م

احتسبت درجة النصف األو ل

بعد م أبعاد المقياس و ذل درجة النصف

لحساب معام ارتبال بي

النص ي  ،وثم جر تعدي اللو باستندام

الدرجات وذل

معادلة (سبيرما بروا ) ،والجدو ( )17يو ح ذل .

الجدول ()17

يوض معامالت االرتباط بين نصفي ال بعد من أبعاد مقياس االيجابية والمقياس اال قبل وبعد التعديل
معامل
عدد الفقرات

الوصف

االرتباط قبل
التعديل

معامل االرتباط
بعد التعديل

البعد األول :تقدير الذات

12

0.523

0.687

البعد الثاني :االتزان االنفعالي

*9

0.511

0.675

البعد الثالث :التوايدية

12

0.675

0.806

البعد الرابع :التعاطف

12

0.585

0.738

البعد الخامس :التعاون

12

0.568

0.724

البعد السادس :االيثار

*11

0.365

0.534

الدرجة الاسية لسمقياس اال االيجابية

68

0.791

0.884

*تم استخدام معادلة (جتمان) النصفين غير متساويين

حي

يت ح م نا الجدو السابه أ معام الثبات ال لط للمقياس ( ،)0.884وهذأ النتيجة

تد علم أ المقياس يتمتح بدرجة عالية م الثبات.
 2.2معامل ثبات ألفا ارونباخ واستندمت الباحثة لريقة أنر م لره حسهاب الثبهات وههط معامه
أل ها رونبهاخ ،وذله إليجهاد معامه ثبهات المقيهاس ،حيه

يو ح ذل
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لبقهت المعادلهة أل ها رونبهاخ ،والجهدو ()18

الجدول ()18
يوض معامل ألفا ارونباخ لال بعد من أبعاد مقياس اإليجابية واذلك المقياس اال
عدد الفقرات

معامل ألفا ارونباخ

الوصف
البعد األول :تقدير الذات

12

0.660

البعد الثاني :االتزان االنفعالي

9

0.690

البعد الثالث :التوايدية

12

0.738

البعد الرابع :التعاطف

12

0.728

البعد الخامس :التعاون

12

0.697

البعد السادس :االيثار

11

0.485

الدرجة الاسية لسمقياس اال اإليجابية

68

0.904

حي ه

يت ههح مه ه نهها الجههدو السههابه أ معامهه الثبههات ال لههط للمقيههاس ( ،)0.904وهههذأ

النتيجة تد علم أ المقياس يتمتح بدرجة عالية م الثبات.

خامساً :إجراءات تطبيف الدراسة:

 .1قامت الباحثة با لاع علم ت ار الدراسة.
 .2قامههت الباحثههة بجمههح اإللههار النبههري م ه ال تههب فههط مجهها ا نتصههاص ،الههدوريات ،ورسهها
الماجستير والد توراأ ،والمواقح ال ترونية ا نتصاصية.

 .3قامت الباحثة بإعداد مقياس اإليجابية بصورته النها ية.
 .4قامهت الباحثههة بعههر

مقيههاس اإليجابيهة علههم مجموعههة مه أع ها الهي ههة التدريسههية فههط أقسههام

علههم الههن س ب ليههات التربيههة فههط الجامعههات ال لسههلينية ف هط محافبههات غ هزة للح ههم علههم مناسههبته

ألغ ار

الدراسة.

 .5بعههد الحصههو علههم التوجيهههات والتسهههيات ،قامههت الباحثههة بتوزيههح ( )90اسههتبانة علههم أفههراد
العينة ا ستلاعية لمجتمح الدراسة المتمثلة بالنريجي العاملي والعاللي ع العم .

 .6بعد حساب الصده والثبهات ،قامهت الباحثهة بتوزيهح ا سهتبانة علهم العينهة ال عليهة ( )400نهريج
وتم استرداد ( )383استبانة أي بنسبة استرداد بلغت (.)%95.8

 .7بعههد جمههح األدوات م ه أف هراد مجتمههح الد ارسههة ،تههم تههرقيم وترميههز أدوات الد ارسههة ،مهها تههم توزيههح

البيانهات حسههب األصهو ومعالجتههها إحصها يا مه نهها جههاز الحاسههوب للحصهو علههم نتهها ج

الدراسة.

 .8قامت الباحثة بجمح المعلومات ،وتحلي نتا ج الدراسة ،ومناقرتها.
 .9قامت الباحثة بو ح التوصيات ،والمقترحات.
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سادساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

للحصو علم نتا ج الدراسة استندمت الباحثة المعالجات اإلحصا ية التاليهة بعهد ت ريهغ وتحليه

أدوات الد ارسهة مه نها البرنهامج ا حصها ط (Statistical Package for Social Sciences-

 ،)SPSS V.25وتم استندام ا نتبارات اإلحصا ية التالية

 .1الت اررات والمتوسلات وا نحراف المعياري ،لوصف نصا ص أفراد عينة الدراسة.

 .2انتبههار أل ا رونبههاخ ) ،(Cronbach's Alphaوانتبههار التجز ههة النص ه ية (سههبيرما بههروا )،
وانتبار جتما للتعرف علم درجة ثبات أدوات الدراسة.

 .3معام ه ارتبههال بيرسههو ( )Pearson Correlation Coefficientلقيههاس صههده ا تسههاه
الدانلط والصده البنا ط و ذل انتبار فر يات الدراسة لقياس العاقة بي المتغيرات.

 .4انتبار ( )Independent Samples T-testلل رف ع د لة ال هروه بهي متوسهلط درجهات
مجموعتي فط أدوات الدراسة.

 .5انتبههار تحليه التبههاي الثنهها ط ( )Two Way ANOVAيسههتندم فههط تحليه بيانههات المتغيهري
المستقلي ب

منهما مجموعتي أو ثاثة مجموعات لل رهف عه د لهة ال هروه بهي متوسهلات

درجات مجموعات

متغير مستق علم المتغير التابح.

 .6انتبار المقارنات البعدية باستندام انتبار ري يه لمعرفة اتجاأ ال روه.
أما عن الصعوبات التي واجهت الباحثة فيمان تسخيصها فيما يسي:
 .1عههدم تههوفر المصههادر العلميههة بر ه

مبارههر فههط الم تبههات المحليههة وقلههة الد ارسههات العربيههة التههط

تناولههت اإليجابيههة ،مهها أ الحصههو علههم المجههات والههدوريات المتنصصههة يحتههاج الههم جهههود
بيرة ووقت ثير.

 .2البههروف ا قتصههادية السههي ة المرتبلههة بجههدو توزيههح ال هربهها فههط محافبههات غ هزة وانقلاعههها
لساعات لويلة قد أد الم

يه الوقت فط إعداد البح

المراجح المتنصصة فط رب ة ا نترنت.
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و ذل

يه الوقت فهط البحه

عه

الفصـل اخلامـس

نتائج الدراسة وتفسرياتها
أوال :مناقشة النتائج وتفسيرها:
 نتيجة وتفسير الفرض األول.
 نتيجة وتفسير الفرض الثاني.
 نتيجة وتفسير الفرض الثالث.
 نتيجة وتفسير الفرض الرابع.
 نتيجة وتفسير الفرض الخامس.
 نتيجة وتفسير الفرض السادس.
 نتيجة وتفسير الفرض السابع.
 نتيجة وتفسير الفرض الثامن.
 نتيجة وتفسير الفرض التاسع.
 نتيجة وتفسير الفرض العاشر.
 نتيجة وتفسير الفرض الحادي عشر.
ثانيا :الخالصة.
ثالثا  :توصيات الدراسة.
رابعا  :البحوث المقترحة.

الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيراتها

تمهيد:

لقد هدفت الدراسة الحالية إلم التعرف إلم
باإليجابية لد

غول الحياة وأساليب مواجهتها وعاقتها

النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزة .وبتعبير آنر حاولت

هذأ الدراسة اإلجابة ع مجموعة م األس لة والتحقه م ال ر يات التط و عت لها وذل

م

نا استندام مجموعة م التحليات اإلحصا ية التط ستد د أو تن ط ال ر يات المو وعة .لذا

ستقوم ال باحثة فط هذا ال ص بعر

ت صيلط للنتا ج التط تم التوص إليها م نا تلبيه أدوات

الدراسة ،و ذل مناقرة ما تم التوص إليه م نتا ج.

أوال :مناقشة النتائج:

 نتيجة الفرض األول والذي ينص عسى ما يسي:

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين ضـغوط الحيــاة واإليجابيــة لــدي الخــريجين الشــباب

العامسين والعاطسين عن العمل في قطاع غزة .
بي

وللتحقه م صحة هذا ال ر

قامت الباحثة بحساب معامات ارتبال بيرسو لمعرفة العاقة

غول الحياة وا يجابية ،ما هو مو ح فط جدو (.)19
جدول ()19

معامالت االرتباط بين ضغوط الحياة وااليجابية لدى الخريجين العامسين والعاطسين عن العمل ن=()383
اإليجابية
أبعاد ضغوط الحياة

الخريجين العامسين معامل

الخريجين العاطسين عن

(ن=)187

(ن=)196

ارتباط ()r

ضغوط الخوف من المستقبل
ضغوط الواقع االجتماعي والسياسي
الدرجة الاسية لمقياس ضغوط الحياة

العمل معامل ارتباط ()r

0.082

.0
035

**0.218-

**0.223-

0.085-

0.107-

معاً

(ن=)383

0.050
-

**0.224
*0.102-

**دالة إحصا ية عند مستو  ،0.01دالة إحصا ية عند مستو 0.05

يتبي م الجدو السابه بأ معام ا رتبال بي

غول الحياة وا يجابية بلغ r =0.102-

و ا هذا ا رتبال دا إحصا يا عند مستو  )0.05ويرير ذل لوجود عاقة سلبية (ع سية) ذات

د لة إحصا ية بي

غول الحياة وا يجابية لدي النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم فط

قلاع غزةل ،وترير هذأ النتيجة الم أنه لما زادت
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غول الحياة قلت اإليجابية لدي النريجي الرباب

العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزة ،وبذل نستنتج رف
البديلة التط ت تر

ال ر ية العدمية وقبو ال ر ية

لتوجد عاقة ذات د لة إحصا ية عند مستو د لة ( )α ≤ 0.05بي مقياس

غول الحياة ومقياس ا يجابية لدي النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزةل.

 1.1.1البعد األول لسمقياس حو عاقة ل غول النوف م المستقب ل باإليجابية ،ابهرت النتا ج
ما هو وا ح فط الجدو السابه عدم وجود عاقة ذات د لة إحصا ية بي

م المستقب وا يجابية.

حي

غول النوف

أ ال ثيري م النريجي الرباب فط قلاع غزة يرعرو بالنوف علم مستقبلهم وعدم

األما واإلحبال نتيجة للبروف واألو اع التط يواجهونها وعدم قدرتهم علم تحقيه أهدافهم وارباع

إحتياجاتهم ال رورية.

 1.1.2البعد الثاني لسمقياس حو عاقة ل غول الواقح ا جتماعط والسياسطل باإليجابية ،ابهرت
غول

النتا ج ما هو وا ح فط الجدو السابه وجود عاقة سلبية ذات د لة إحصا ية بي

الواقح ا جتماعط والسياسط وا يجابية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى ا نقسام السياسط الدانلط وما نتج عنه م مر ات وأزمات أثرت

علم جميح مناحط الحياة باإل افة إلم ا حتا اإلس ار يلط وممارساته التدميرية م قت وحصار

واغاه للمعابر والحرما م حرية الحر ة والحروب التط رنت علم قلاع غزة ،هذا الو ح السياسط
غير المستقر والذي بدورأ يدثر علم الواقح ا جتماعط ا بمثابة تحدي بير أمام النريجي الرباب
فط قلاع غزة حي

الق ايا.

أثر بر

بير علم توجهاتهم وغير م

نبرتهم اإليجابية نحو ال ثير م

ما تت ه هذأ النتيجة مح دراسة نلي ( )2011التط أبهرت أ قله المستقب لد

الجامعط ا أق م المتوسل ال ر ط للمقياس.
و ذل

ريوعا لد

تت ه مح دراسة المحتسب ( )2008التط ارارت إلم أ

أ ثر األحدا

الرباب
ال اغلة

الرباب وناصة للبة الجامعات انت ترتبل بالواقح والحا ر وليس بالمستقب ،

الدراسة والواقح ا قتصادي والت اع ا جتماعط...الخ ،م ار ا ال غول الواقعية.

غول

وتنتلف هذأ النتيجة مح نتا ج دراسة لالح ( )2011التط أبهرت عدم وجود عاقة بي

غول الحياة المرتبلة بالواقح ال غول الدراسية ،وبي ا تجاأ ا يجابط نحو المستقب الذي تمث

بالتنليل للهجرة والعم فط النارج بعد التنرج ،وهط ما تت ه مح الدراسة الحالية.

غول الحياة واإليجابية إلم البروف الصعبة

وتعزو الباحثة وجود عاقة سلبية بي

والتحديات التط تقف عا قا أمام نريجط الجامعات ال لسلينية فط قلاع غزة وعلم وجه النصوص فط

اآلون ة األنيرة حي

رهد القلاع حروب متتالية نجم عنها تدمير للبنية ا قتصادية م

مصانح

وأ ار ط زراعية ومناز ف ا ع الحصار البالم ورح الموارد ومحدودية ال رص أمام النريجي فط

قلاع غزة للعم وارت اع نسبة البلالة بي ص وف النريجي مما يددي حتما إلم رعورهم باإلحبال.
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 نتيجة الفرض الثاني وتفسيره والذي ينص عسى ما يسي:
ال يوجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين أساليب مواجهة الضغوط

وااليجابية لدي الخريجين الشباب العامسين والعاطسين عن العمل في قطاع غزة.
وللتحقه م صحة هذا ال ر

بي أساليب مواجهة ال غول وا يجابية

قامت الباحثة بحساب معامات ارتبال بيرسو لمعرفة العاقة
ما هو مو ح فط الجدو (.)20
جدول ()20

نتائج اختبار بيرسون لسعالقة بين أساليب مواجهة الضغوط وااليجابية
اإليجابية
أبعاد أساليب مواجهة الضغوط

الخريجين العامسين معامل

الخريجين العاطسين عن العمل

(ن=)187

(ن=)196

ارتباط ()r

معامل ارتباط ()r

البعد األو

التحلي المنلقط

**0.423

**0.489

البعد الثانط

إعادة التقييم اإليجابط

**0.459

**0.433

ع المساعدة

**0.260

**0.260

**0.571

**0.591

**0.540

**0.571

البعد األو

ا حجام المعرفط

0.028

0.078-

البعد الثانط

التقب وا ستسام

0.057

0.135

**0.426

**0.513

0.307

0.014

**0.269

**0.242

البعد الثال

البح

البعد الرابح

ح المر ات

الدرجة الاسية لسمحور األول استراتيجيات
المواجهة االقدامية

ع ا ثابة

البعد الثال

البح

البعد الرابح

التن يس ا ن عالط

الدرجة الاسية لسمحور الثاني استراتيجيات

المواجهة اإلحجامية

**دالة إحصائية عند مستوى  0.01دالة إحصائية عند مستوى 0.05

م نا الجدو أعاأ تو ح نتا ج ال ر ية ما يلط

 1.2الفرضــية الرئيســية الثانيــة التههط تنتبههر العاقههة بههي اسههتراتيجيات المواجهههة اإلقداميههة وا يجابي هة،
نسه ههتنتج وجه ههود عاقه ههة لرديه ههة دال ه هة إحصه هها يا به ههي اسه ههتراتيجيات المواجهه ههة اإلقداميه ههة وا يجابيه ههة له ههدي

الن هريجي العههاملي  ،و ههذل وجههود عاقههة لرديههة دال هة إحصهها يا بههي اسههتراتيجيات المواجهههة اإلقداميههة
وا يجابية لدي النريجي العاللي ع العم .
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 1.2.1فيمــا يتعســـف بأبعـــاد المحـــور األول (اســـتراتيجيات المواجهـــة االقداميـــة) مـــن متغيـــر أســـاليب
مواجهة الضغوط واختبار عالقتها مع متغير اإليجابية اانت النتائج اما يسي:

 1.2.1.1الفرضــية الفرعيــة األولــى التههط تنتبههر العاقههة بههي البعههد األو للمحههور لالتحلي ه المنلقههطل
وا يجابيههة ،نسههتنتج وجههود عاقههة لرديههة دالهة إحصهها يا بههي التحليه المنلقههط وا يجابيههة لههدي النهريجي
العههاملي  ،و ههذل وجههود عاقههة لرديههة دال هة إحصهها يا بههي التحلي ه المنلقههط وا يجابيههة لههدي الن هريجي

العاللي ع العم .

 1.2.1.2الفرضـــية الفرعيـــة الثانيــــة الت ههط تنتب ههر العاق ههة ب ههي البع ههد الث ههانط للمح ههور لإع ههادة التقي ههيم
ا يجهابطل وا يجابيهة ،نسههتنتج وجهود عاقههة لرديهة دالهة إحصها يا بههي إعهادة التقيههيم ا يجهابط وا يجابيههة
لدي النريجي العاملي  ،و ذل جود عاقة لردية دالة إحصها يا بهي إعهادة التقيهيم ا يجهابط وا يجابيهة
لدي النريجي العاللي ع العم .

 1.2.1.2الفرضــــية الفرعيــــة الثالثــــة الت ههط تنتبهههر العاقهههة ب ههي البعهههد الثاله ه
المسهاعدةل وا يجابيههة ،نسههتنتج وجههود عاقههة لرديههة دالهة إحصهها يا بههي البحه

لدي النريجي العاملي  ،و ذل جود عاقهة لرديهة دالهة إحصها يا بهي البحه

للمحهههور لالبحه ه

عه ه

عه المسههاعدة وا يجابيههة

لدي النريجي العاللي ع العم .

عه المسهاعدة وا يجابيهة

 1.2.1.2الفرضـــية الفرعيـــة الرابعـــة التههط تنتبههر العاقههة بههي البعههد ال اربههح للمحههور لح ه المرهه اتل
وا يجابيههة ،نسههتنتج وجههود عاقههة لرديههة دال هة إحصهها يا بههي ح ه المر ه ات وا يجابيههة لههدي الن هريجي

العههاملي  ،و ههذل وجههود عاقههة لردي ههة دالههة إحصهها يا بههي حه ه المر ه ات وا يجابيههة لههدي النه هريجي

العاللي ع العم .

الفرضية الرئيسية الثانية التط تنتبر العاقة بهي اسهتراتيجيات المواجههة ا حجاميهة وا يجابيهة ،نسهتنتج
وجههود عاقههة لرديههة دالههة إحصهها يا بههي اسههتراتيجيات المواجهههة ا حجاميههة وا يجابيههة لههدي النههريجي

العههاملي  ،و ههذل وجههود عاقههة لرديههة دال هة إحصهها يا بههي اسههتراتيجيات المواجهههة ا حجاميههة وا يجابيههة
لدي النريجي العاللي ع العم .

 1.2.2فيمــا يتعســف بأبعــاد المحــور الثــاني (اســتراتيجيات المواجهــة اإلحجاميــة) مــن متغيــر أســاليب
مواجهة الضغوط واختبار عالقتها مع متغير اإليجابية اانت النتائج اما يسي:

 1.2.2.1الفرضــية الفرعيــة األولــى التههط تنتبههر العاقههة بههي البعههد األو للمحههور لا حجههام المعرفههطل
وا يجابيههة ،نسههتنتج عههدم وجههود عاقههة دال هة إحصهها يا بههي ا حجههام المعرفههط وا يجابيههة لههدي الن هريجي

العههاملي  ،و ههذل عههدم وجههود عاقههة دالههة إحصهها يا بههي ا حجههام المعرفههط وا يجابيههة لههدي النه هريجي

العاللي ع العم

 1.2.2.2الفرضــية الفرعيــة الثــاني التههط تنتبههر العاقههة بههي البعههد الثههانط للمحههور لالتقبه وا ستسههامل
وا يجابيههة ،نسههتنتج عههدم وجههود عاقههة دال هة إحصهها يا بههي التقب ه وا ستسههام وا يجابيههة لههدي الن هريجي
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العههاملي  ،و ههذل عههدم وجههود عاقههة دال هة إحصهها يا بههي التقب ه وا ستسههام وا يجابيههة لههدي الن هريجي
العاللي .

 1.2.2.3الفرضية الفرعيـة الثالثـة التهط تنتبهر العاقهة بهي البعهد الثاله

للمحهور لالبحه

عه ا ثابهةل

وا يجابية ،نستنتج وجود عاقة لردية دالة إحصها يا بهي البحه

عه ا ثابهة وا يجابيهة لهدي النهريجي

العههاملي  ،و ههذل وجههود عاقههة لرديههة دالهة إحصهها يا بههي البحه

عه ا ثابههة وا يجابيههة لههدي النهريجي

العاللي ع العم .

 1.2.2.4الفرضــية الفرعيــة الرابعــة التههط تنتبههر العاقههة بههي البعههد ال اربههح للمحههور لالتن ههيس ا ن عههالطل
وا يجابيههة ،نسههتنتج عههدم وجههود عاقههة دال هة إحصهها يا بههي التن ههيس ا ن عههالط وا يجابيههة لههدي الن هريجي
العههاملي  ،و ههذل عههدم وجههود عاقههة دال هة إحصهها يا بههي التن ههيس ا ن عههالط وا يجابيههة لههدي الن هريجي
العاللي ع العم .

يت ههح م ه الجههدو السههابه أ ال ههروه بههي ابعههاد اسههتراتيجيات المواجهههة اإلقداميههة واإلحجاميههة

لهد ال ههة المسهتهدفة انههت عاقهة دالههة إحصها يا لصههالح اسهتراتيجيات المواجهههة اإلقداميهة ،حيه

قامهت

الباحث هة بجمههح المتوسههلات الحسههابية وا نح ارفههات المعياريههة للدرجههة ال ليههة للمحههور األو لاسههتراتيجيات
المواجههة اإلقداميههة ،والدرجههة ال ليههة للمحههور الثههانط لاسههتراتيجيات المواجهههة اإلحجاميههة ،وعاقههة ه مه

هذأ ا بعاد باإليجابية .وهذا يعنط ارتبهال اإليجابيهة بأسهاليب المواجههة اإلقداميهة ارتبالها لرديها ،أي أنهه
لما زادت اإليجابية زاد مي ال رد إلم استندام أسهاليب المواجههة اإلقداميهة ،حيه

ترهير النتها ج إلهم أ

هنهها تنوعهها فههط اسههتندام أسههاليب مواجهههة ال ههغول لههد النههريجي الرههباب وهههذا يههد علههم تمههتعهم
بمهارات منتل ة يم نهم م نالهها إد ار األحهدا

يناسبها م لره وأساليب مواجهة.

الحياتيهة مه حهولهم وبالتهالط التعامه معهها وفهه مها

وت سر جـودة ( )688-689: 2007أ التعهدد فهط اسهتندام أسهاليب منتل هة لمواجههة أحهدا

الحياة ال اغلة إنما يرجح إلم ما تتميز به الرنصية ال لسلينية م مرونة تم نها م اسهتندام بهدا
منتل ههة وأسههاليب متعههددة فههط مواجهههة أحههدا

الرههديدة وال ريههدة م ه نوعههها ي ههر

الحيههاة ال ههاغلة ،حي ه

إ الواقههح ال لسههلينط ب ههغوله

علههم الرههباب اسههتندام ه مهها بحوزتههه م ه أسههاليب مواجهههة ،حي ه

يع هس ا سهتندام المتعهدد ألسهاليب المواجههة قهوة الرنصهية الصهامدة والصهلبة التهط تعهرف اهلل و تحيههد
ع ا يما بالرغم م البروف العسيرة التط مرت ب لسلي نا العقود الما ية.

وتعزو الباحثهة ذله إلهم أ اسهتراتيجيات المواجههة ا قداميهة تتعلهه أ ثهر بالجانهب العقانهط فهط

ا نسهها  ،التحلي ه المنلقههط ،وح ه المر ه ات ،واعههادة التقيههيم .بينمهها اسههتراتيجيات المواجهههة اإلحجاميههة
تتعله أ ثر بالجانب العال ط فط ا نسها  ،هالتن يس ا ن عهالط ،والبحه

تعلينا لوحة إ ليني ية راملة وثرية ل

عه ا ثابهة .أي أ ههذأ ال هروه

بعد علم حدأ مه أبعهاد اسهتراتيجيات المواجههة .وههط بهذل تد هد

علم انها وسيلة هامة لل رف ع ديناميات ال غول واساليب مواجهتها ،ويبدو أ هذأ النتيجة تت هه مهح
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بع

الدراسات السابقة التط أجريت علم استراتيجيات مواجهة ال هغول ،رغهم أ ههذأ الد ارسهات لهم تههتم

بال رف ع ديناميات الرنصية مه نها تحليه ال هروه بهي اسهتراتيجيات المواجههة المرتبلهة بالجانهب

العقانهط وبههي المرتبلههة بالعال ههة لهد الرههنص .إ أ الد ارسههة الحاليههة أبههرت فههروه وا ههحة ومحههددة

فط استندام استراتيجيات المواجهة ا قدامية واإلحجامية لد ال ة المستهدفة.

وتت هه د ارسههة هورت ( ) Curtin et al،2016مههح الد ارسهة الحاليههة مه جانههب اسههتراتيجيات

المواجههة التههط تتعلههه أ ثههر بالجانههب العههال ط حيه

ا سههتندام المتعمههد للمرههاعر اإليجابيههة ل البحه

ا ثابةل للتعام مح اإلجهاد وال غول ،وأبهرت أي ها أ تنبهيم العوالهف يسهه مواجههة
المرتبلة بالبلالة ويجع األفراد قادري علم التعام مح تل ال غول.

عه

هغول الحيهاة

مههها تت ه ههه د ارسه ههة عل ه هوا والنواجحه ههة ( )2013مه ههح الد ارسه ههة الحاليه ههة م ه ه جانه ههب اسه ههتراتيجيات

المواجههة التهط تتعلهه أي هها بالجانهب العهال ط ،حيه

الذ ا العال ط واإليجابية.

أ ههدت علهم وجهود عاقهة ارتبههال دالهة إحصها يا بههي

ويد ههد (بانههدورا )1997،علههم أ معتقههدات ال ههرد ع ه

ا تههه الذاتيههة تبهههر م ه نهها ا د ار

المعرفط لقدراته الرنصية ،ونبراته المتعددة سهوا المبارهرة أو غيهر المبارهرة ،مها تع هس ههذأ المعتقهدات
قهدرة ال هرد علههم أ يهتح م فههط معليهات البي ههة مه نهها أفعالهه ،ووسهها

بالن س فط مواجهة

الت يهف التههط يسهتندمها ،والثقههة

غول الحياة.

مهها به ههرت ال ههروه ف ههط اس ههتندامات أبعههاد اس ههتراتيجيات المواجه ههة اإلقدامي ههة واإلحجامي ههة ف ههط

د ارسهة الغامهدي )2012( ،التهط ابهههرت وجهود عاقهة ذات د لههة إحصها ية بهي

ه مه الت يهر العقانههط

العملط وا يجابية ،والع س صحيح ،بي الت ير العال ط المرتبل بالترادم وانن ا

مستو ا يجابية.

وتعتقههد الباحثههة أ ال ههرد الههذي لديههه مسههتو مرت ههح م ه اإليجابيههة هههو ذل ه الرههنص بال ههرورة

الذي لديهه رهعور بال ها ة الذاتيهة ولديهه القهدرة علهم إدارة المواقهف ب عاليهة عاليهة ،وأ ثهر قهدرة علهم الهتح م

فههط أفعالههه والسههيلرة علههم سههلو ه برهه

جيههد اتج ههاأ مواقههف الحيههاة وصههعوباتها ،ف لمهها زاد رههعور ال ههرد

بالر ا ع ن سه وتقبلها ما هط ،لما ق احساسه باألحدا
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الحياتية ال اغلة م حوله.

 نتيجة الفرض الثالث وتفسيره والذي ينص عسى ما يسي:
ال يوجد فروف دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين الخـريجين الشـباب العـامسين

والعاطسين عن العمل في ضغوط الحياة.

قامههت الباحثههة بههإج ار انتبههار (ت) لمعرفههة ال ههره بههي متوسههلات الن هريجي الرههباب العههاملي
والعاللي ع العم فط

غول الحياة ،والجدو ( )21يو ح ذل .
جدول ()21

يوض نتائج اختبارات الفروف بين متوسطات الخريجين الشباب العامسين والعاطسين عن العمل في ضغوط
الحياة

أبعاد ضغوط الحياة
الخوف من المستقبل
الواقع االجتماعي
والسياسي
الدرجة الاسية لسمقياس

المتغير

ن

العامسين

المتوسط االنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي المعياري

(ت)

الداللة

الداللة

1.788

0.075

1.071

0.285

1.589

0.113

187

20.75

4.99

العاطسين 196

19.83

5.16

187

20.45

5.60

العاطسين 196

19.86

5.22

187

41.20

9.49

العاطسين 196

39.68

9.23

العامسين
العامسين

غير
دالة

غير
دالة
غير
دالة

ومن خالل الجدول أعاله يتض أنال:
.1

.2

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

النههوف مه المسهتقب  ،حيه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد النههوف مه المسههتقب

يساوي ( )20.75درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي ع العم بلغ ( )19.83درجة.

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

الواق ه ههح ا جتم ه ههاعط والسياس ه ههط ،حيه ه ه

ه ه ها متوس ه ههل اس ه ههتجابات الع ه ههاملي ح ه ههو بع ه ههد الواق ه ههح

ا جتمههاعط والسياسههط يسههاوي ( )20.45درجههة ،بينمهها متوسههل اسههتجابات العههاللي ع ه العم ه
.3

بلغ ( )19.86درجة.

يوج ههد ف ههروه ذات د ل ههة إحص هها ية ب ههي اس ههتجابات المبح ههوثي (الع ههاملي  ،الع ههاللي ) ح ههو

الدرجههة ال ليههة لمقي ههاس

ههغول الحيههاة ،حيه ه

هها متوسههل اس ههتجابات العههاملي حههو مقي ههاس

ههغول الحي ههاة يسههاوي ( )41.20درجههة ،بينمهها متوسههل اسههتجابات العههاللي عهه االعمهه بلههغ

( )39.68درجة.
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وجا ت هذأ النتيجة لت سر البروف الصعبة التط يعيرها نريجو الجامعات فط محافبهات غهزة
سهوا العههاملي مههنهم أو العههاللي وعلهم وجههه النصههوص فههط اآلونههة األنيهرة حيه

رهههد القلههاع حههروب

متتالية نجهم عنهها تهدمير للبنيهة ا قتصهادية ف ها عه الحصهار البهالم ورهح المهوارد ومحدوديهة ال هرص

أمام النريجي فط قلاع غزة للعم وارت هاع نسهبة البلالهة بهي صه وف النهريجي وتهدنط مسهتو الهدن

المههادي وعههدم قههدرتهم علههم تههوفير احتياجههاتهم وغيههر ذله مه المره ات التههط تقههف أمههامهم بمهها يههنع س
علم قدرتهم علم تحقيه الهذات والوصهو إلهم أههدافهم ويرهعرهم بهالقله علهم مسهتقبلهم نتيجهة ذله  .ه
ذل ساهم فط نله و ح ربه متساوي بي جميهح ال هات سهوا العهاملي مهنهم أو غيهر العهاملي  ،حيه

الجميح تقريبا يمرو بن س البروف ا قتصادية وا جتماعية.

وتت ه هذأ الدراسة مح د ارسهة أبهو سهنلية( ،)2011ود ارسهة البيرقهدار( )2011فهط وجهود مسهتو

مرت ح م ال غول علم أفراد عينة الدراسة ،وتنتلهف ههذأ الد ارسهة مهح د ارسهة نصهيرة ( ،)2011ود ارسهة

حسونه ( ،)2014وأبو عو ( )2014والتط ترير إلم وجهود مسهتو متوسهل أو مهنن
الن سية لد أفراد عينة الدراسة.

مه ال هغول

وتعتقد الباحثة أ معتقدات النريج الجامعط عه ن سهه وقدرتهه علهم تنبهيم األههداف الرنصهية

وثقتههه العاليههة بن سههه ونبرتههه اإليجابيههة للمسههتقب تسههاعدأ علههم تجههاوز الصههعوبات ومواجهههة ال ههغولات
ب ا ة عالية وبالتالط توافه ن سط واجتماعط.

وتر الباحثة ا توقيهت اجه ار ههذأ ال ر هية فهط الد ارسهة الحاليهة ها اسهتثنا ط ومههم جهدا ألنهه

قلمها يم ه اجه ار د ارسههات مرههابهه تتسههاو فيههها البههروف ا قتصههادية وا جتماعيههة بههي الرههباب فههط بلههد

ما ،حي

اثبتت الدراسة الحاليهة ا تسهاو البهروف السهابقة ي هو بهن س تسهاوي مسهتو

علم الرباب.
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هغول الحيهاة

 نتيجة الفرض الرابع وتفسيره والذي ينص عسى ما يسي:
ال يوجد فروف دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين الخـريجين الشـباب العـامسين

والعاطسين عن العمل في أساليب مواجهة الضغوط.

قامههت الباحثههة بههإج ار انتبههار (ت) لمعرفههة ال ههره بههي متوسههلات الن هريجي الرههباب العههاملي
والعاللي ع العم فط أساليب مواجهة ال غول ،والجدو ( )22يو ح ذل .
جدول ()22

نتائج الفرف بين متوسطات الخريجين الشباب العامسين والعاطسين عن العمل في أساليب مواجهة الضغوط
أساليب مواجهة الضغوط

المتوسط

االنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

الداللة

3.09

-1.855

0.064

غير دالة

0.200

0.842

غير دالة

1.165

0.245

غير دالة

-1.589

0.113

غير دالة

-0.775

0.439

غير دالة

-1.449

0.148

المتغير

ن

العامسين

187

16.25

العاطسين

196

16.80

2.71

العامسين

187

11.74

2.23

العاطسين

196

11.70

2.12

العامسين

187

13.18

2.72

العاطسين

196

12.86

2.56

العامسين

187

13.93

3.03

العاطسين

196

14.40

2.73

الدرجة الاسية

العامسين

187

55.10

8.77

لسمواجهة االقدامية

العاطسين

196

العامسين

187

55.76
12.54

7.87
1.95

العاطسين

196

12.83

1.98

العامسين

187

11.87

2.93

العاطسين

196

11.99

2.64

العامسين

187

12.87

2.83

العاطسين

196

13.38

2.50

العامسين

187

11.87

1.69

العاطسين

196

12.15

1.51

الدرجة الاسية

العامسين

187

49.15

4.87

لسمواجهة االحجامية

العاطسين

196

50.35

4.51

التحسيل المنطقي
إعادة التقييم اإليجابي
البحث عن المساعدة
حل المشاالت

االحجام المعرفي
التقبل واالستسالم
البحث عن االثابة
التنفيس االنفعالي
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-0.415

0.678

-1.895

0.059

-1.689

0.092

-2.508

0.013

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
دالة

ومن خالل الجدول أعاله يتض أنال:
.1

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد
هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد التحلي ه المنلقههط يسههاوي

التحلي ه المنلقههط ،حي ه

( )16.25درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )16.80درجة.
.2

.3

.4

.5

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

إعادة التقييم اإليجابط ،حي

يساوي ( )11.74درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )11.70درجة.

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

البحه

عه المسههاعدة ،حيه

هها متوسهل اسههتجابات العهاملي حههو بعهد البحه

عه المسههاعدة

يساوي ( )13.18درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )12.86درجة.

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

حه ه المره ه ات ،حيه ه

هها متوس ههل اس ههتجابات الع ههاملي ح ههو بع ههد حه ه المره ه ات يس ههاوي

( )13.93درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )14.40درجة.

يوج ههد ف ههروه ذات د ل ههة إحص هها ية ب ههي اس ههتجابات المبح ههوثي (الع ههاملي  ،الع ههاللي ) ح ههو

المواجه ههة ا قدامي ههة ،حيه ه
.6

ا متوسل اسهتجابات العهاملي حهو بعهد إعهادة التقيهيم اإليجهابط

ه ها متوس ههل اس ههتجابات الع ههاملي ح ههو مواجه ههة ا قدامي ههة يس ههاوي

( )55.10درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )55.76درجة.

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

ا حجههام المعرفههط ،حي ه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد ا حجههام المعرفههط يسههاوي

( )12.54درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )12.83درجة.
.7

.8

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

التقبه وا ستسهام ،حيه

( )11.87درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )11.99درجة.

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

البح

.9

ها متوسهل اسههتجابات العهاملي حهو بعههد التقبه وا ستسهام يسههاوي

ع ا ثابة ،حي

ا متوسل استجابات العهاملي حهو بعهد البحه

( )12.87درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )13.38درجة.

عه ا ثابهة يسهاوي

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

التن ههيس ا ن عههالط ،حيه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد التن ههيس ا ن عههالط يسههاوي

( )11.87درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )12.15درجة.

 .10يوجد فروه ذات د لة إحصا ية بي استجابات المبحوثي (العاملي  ،العهاللي ) حهو المواجههة
ا حجامية ،حي

ا متوسل اسهتجابات العهاملي حهو المواجههة ا حجاميهة يسهاوي ()49.15
121

درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )50.35درجهة .و انهت ال هروه لصهالح العهاللي
ع العم وذل بمقدار ( )1.20درجة.

وتعههزو الباحث هة ال ههروه وا

انههت فههط معبمههها غيههر دالههة فههط أسههاليب مواجهههة ال ههغول بههي

العهاملي والعهاللي  ،لصهالح العهاللي عه العمه  ،الهم التحهديات الم رو ههة علهيهم أ ثهر مه العههاملي ،
علههم افته ار

ا العههاللي عه العمه يسههعو لنيه فرصههتهم فههط الحيههاة لتحقيهه ملههالبهم واحتياجههاتهم،

بع س العهاملي الهذي ي تهر

ادارتهم ألساليب مواجهة

انههم انهذوا تله ال رصهة وبالتهالط لهيس لهديهم الدافعيهة بقهدر العهاللي فهط

غول الحياة.

وتههر الباحث هة عههدم وجههود فههروه فههط أسههاليب مواجهههة ال ههغول ،بههي العههاملي والعههاللي ع ه

العم ه فههط قلههاع غ هزة ،نتيجههة منلقيههة بالنسههبة لن هريجي تعاير هوا فههط ب ه بههروف اجتماعيههة وسياسههية
صههعبة فر ههت علههيهم تحههديات ي ههاد يتسههاو فيههها العام ه والعال ه  ،ههذل لبيعههة المجتمههح ال لسههلينط

الههذي يقههدم التع ههالف ا جتم ههاعط وا س ههري للرههباب النههريجي  ،بحيه ه

يلقههو بالمس ههدولية عهه أو ههاع

الر ههباب المتردي ههة عل ههم الح وم ههات والمس ههدولي  ،م هها وأ النه هريجي ف ههط صه هراع دا ههم م ههح ذاته ههم فه ههم
يلمحو للوصو إلم ما يريدو م أهداف وما يرجوأ م نجاحهات ول هنهم يصهدمو بهالواقح الصهعب
ومهها يحيلههه مه مرهها

تعرقه لهريقهم فههط تحقيههه أحامهههم المرههروعة وتلقههط علههم ههاهلهم ال ثيههر مه

ال غول.
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نتيجة الفرض الخامس وتفسيره والذي ينص عسى ما يسي:
ال يوجد فروف دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين الخـريجين الشـباب العـامسين

والعاطسين عن العمل في االيجابية.

قامههت الباحثههة بههإج ار انتبههار (ت) لمعرفههة ال ههره بههي متوسههلات الن هريجي الرههباب العههاملي
والعاللي ع العم فط ا يجابية ،والجدو ( )23يو ح ذل .
جدول ()23

نتائج اختبارات الفروف بين متوسطات الخريجين الشباب العامسين والعاطسين عن العمل في
االيجابية

أبعاد اإليجابية
تقدير الذات
االتزان االنفعالي
التوايدية
التعاطف
التعاون
االيثار
الدرجة الاسية لسمقياس

المتغير

ن

العامسين

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

187

26.42

3.76

العاطسين 196

26.44

3.81

187

25.28

3.22

العاطسين 196

26.13

3.12

187

26.26

3.87

العاطسين 196

27.45

3.85

187

26.81

4.51

العاطسين 196

27.82

3.72

187

27.25

4.50

العاطسين 196

28.18

3.71

187

25.87

3.57

العاطسين 196

26.37

3.01

العامسين
العامسين
العامسين
العامسين
العامسين

187

18.44 157.89

العامسين

العاطسين 196

15.23 162.40

قيمة (ت)

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.956 -0.055

غير
دالة

0.009 -2.641

دالة

0.003 3.036-

دالة

0.018 2.371-

دالة

0.027 2.220-

دالة

0.139 1.4840.010 2.605-

غير
دالة
دالة

ومن خالل الجدول أعاله يتض أنال:
.1

يوجهد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

تقهدير الهذات ،حيه

ها متوسهل اسهتجابات العهاملي حهو بعهد تقهدير الهذات يسهاوي ()26.42

درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )26.44درجة.
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 .2يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد
ا ت ه از ا ن عههالط ،حي ه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد ا ت ه از ا ن عههالط يسههاوي

( )25.28درج ههة ،بينم هها متوس ههل اس ههتجابات الع ههاللي بل ههغ ( )26.13درج ههة .و ان ههت ال ههروه
لصالح العاللي ع العم وذل بمقدار ( )0.85درجة.

 .3يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد
التو يدية ،حي

ا متوسهل اسهتجابات العهاملي حهو بعهد التو يديهة يسهاوي ( )26.26درجهة،

بينمهها متوسههل اسههتجابات العههاللي بلههغ ( )27.45درجههة .و انههت ال ههروه لصههالح العههاللي عه

العم وذل بمقدار ( )1.19درجة.

 .4يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد
التعالف ،حي

ا متوسل اسهتجابات العهاملي حهو بعهد التعهالف يسهاوي ( )26.81درجهة،

بينمهها متوسههل اسههتجابات العههاللي بلههغ ( )27.82درجههة .و انههت ال ههروه لصههالح العههاللي عه

العم وذل بمقدار ( )1.01درجة.

 .5يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد
التعههاو  ،حي ه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد التع هاو يسههاوي ( )27.25درجههة،

بينمهها متوسههل اسههتجابات العههاللي بلههغ ( )28.18درجههة .و انههت ال ههروه لصههالح العههاللي عه

.6

العم وذل بمقدار ( )0.93درجة.

يوج ههد ف ههروه ذات د ل ههة إحص هها ية ب ههي اس ههتجابات المبح ههوثي (الع ههاملي  ،الع ههاللي ) ح ههو

ا يثههار ،حي ه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو ا يثههار يسههاوي ( )28.87درجههة ،بينمهها

متوسل استجابات العاللي بلغ ( )26.37درجة.

 .7يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو متغيههر
ا يجابيههة ،حي ه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو مقيههاس ا يجابيههة يسههاوي ()157.89

درجه ههة ،بينمه هها متوسه ههل اسه ههتجابات العه ههاللي بله ههغ ( )162.40درجه ههة .و انه ههت ال ه ههروه لصه ههالح

العاللي ع العم وذل بمقدار ( )4.51درجة.

وتعزو الباحثهة وجهود ال هروه فهط أبعهاد اإليجابيهة لصهالح العهاللي عه العمه الهم الو هح رهبه

المتسههاوي فههط قلههاع غ هزة بههي جميههح ال ههات س هوا العههاملي مههنهم أو غيههر العههاملي  ،حي ه

الجميههح

تقريبها يمههرو بههن س البههروف ا قتصههادية وا جتماعيههة ،وتعههدد مصههادر ال ههغول وعههدم القههدرة علههم
مواجه ههة المواق ههف الحياتي ههة القاس ههية الت ههط يم ههر به هها الر ههباب النه هريج .وبالت ههالط ف ههإ المجتم ههح يحمه ه

مسههدولية تل ه البههروف وال ههغول النار ه ة عنههها الههم الح ومههات ،وهههذا بههدورأ ين ههف م ه ثق ه تل ه
ال غول علم الرباب بر

عام ونهم ليسوا مسدولي ع هذأ البروف.
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وهههذا مهها يت ههه مههح د ارسههة (شـــقورة  )2012والت ههط أرههارت إلههم أ الب ههروف ال ههاغلة الت ههط
يعيرها الرعب ال لسلينط بجميهح ره ار حه ومه

همنهم الرهباب أد إلهم زيهادة القهدرة علهم الت يهف مه

تله البههروف وبالتهالط زيههادة اإليجابيهة والمرونههة الن سههية التهط تم ههنهم مه ا سههتمرار والنجهال فههط الحيههاة
واجتيههاز الصههعاب التههط ت هواجههم .ود ارسههة (الخطيـــب  )2007حي ه

تبههي ذل ه م ه نهها تمتههح أبنهها

الرهعب ال لسههلينط بمسههتو عهها مه المرونههة متمههثا فههط قهدرتهم علههم ا ستبصههار بحيههاتهم ومره اتهم

و

ما يحيل بهم و ذل علم تمتعهم برول ا ستقا واثبات الذات فط مواقح الحياة المنتل ة.

وهذأ النتيجة قد تقودنا إلم أ اإليجابية م و إنسانط اصي فط اللبيعة البررية عامهة ،تبههر
جلي ههة ف ههط الرنص ههية ال لس ههلينية وم هها ل ههد ا نس هها ال لس ههلينط مه ه ق ههدرة عل ههم التع ههايي م ههح متغيه هرات
المرحلههة التههط يمههر بههها ب افههة ت اصههيلها ،حي ه
إليجاد البدا

المم نة لتعوي

أ العههيي فههط ب ه الحصههار قههد أد بههال رد والمجتمههح

حالة النقص التط يعيرها وهذا ما أعلاأ دفعة معنوية للسهير قهدما نحهو

المسههتقب  .ومهها أعمههه م ه مقولههة الرههاعر ال لسههلينط ال بيههر درويههي تعبي ه ار عمهها قههد تحملههه النتهها ج م ه

تناق ات ل علم هذأ األر

ما يستحه الحياةل
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 نتيجة الفرض السادس وتفسيره والذي ينص عسى ما يسي:
ال يوجــد تــأثير دال احصــائياً لستفاعــل بــين ضــغوط الحيــاة (مرتفــع-مــنخفض) وحالــة العمــل

(عامل-عاطل) عسى اإليجابية لدي الخريجين الشباب.

قامههت الباحثههة ب ههإج ار انتبههار أسههلوب تحليه ه التبههاي الثنهها ط لمعرف ههة تههأثير الت اعهه  ،والج ههدو
( )24يو ح ذل .

جدول ()24

نتائج تحسيل التباين الثنائي الختبار التأثير التفاعل لسفرضية الرئيسية السادسة
مصدر التباين
الدرجة الاسية

مجموع

المربعات

درجات

الحرية

متوسط

المربعات

F

مستوى

قيمة الداللة

الداللة

لمقياس ضغوط

2360.23

1

2360.23

8.446

0.004

دالة عند 0.01

حالة العمل

1574.04

1

1574.04

5.633

0.018

دالة عند 0.05

الحياة

التفاعل (الدرجة
الاسية لمقياس

ضغوط الحياة*

225.20

1

225.20

0.806

غير دالة

0.370

حالة العمل)
الخطأ

1050909.8

379

المجموع

9939848.0

382

يو ح الجدو ( )24نتا ج تأثير الت اع

279.44

ما يلط

 .1وجهود فهروه دالهة إحصها يا بههي المسهتو المرت هح ل ههغول الحيهاة والمسههتو المهنن

ل ههغول

الحيههاة فههط اإليجابيههة لههدي الن هريجي الرههباب العههاملي والعههاللي ع ه العم ه  ،و انههت ال ههروه

لصالح المستو المنن

ل غول الحياة.

 .2وجههود فههروه دال هة إحصهها يا بههي العههاملي والعههاللي ع ه العم ه فههط اإليجابيههة لههدي الن هريجي
الرباب و انت ال روه لصالح العاللي ع العم .

.3

يوج ههد تهههأثير دا احص هها يا للت اع ه ه ب ههي

ههغول الحيهههاة (مرت ه ههح-م ههنن

(عام -عال ) فط اإليجابية لدي النريجي الرباب

) وحالهههة العم ه ه

يت ههح م ه الجههدو السههابه وجههود فههروه دال هة إحصهها يا بههي المسههتو المرت ههح ل ههغول الحيههاة

والمس ههتو الم ههنن

ل ههغول الحي ههاة ف ههط اإليجابي ههة ل ههدي النه هريجي الر ههباب الع ههاملي والع ههاللي عه ه

العم  ،و انت ال روه لصالح مستو منن

ل غول الحياة ،بينمها

يوجهد فهروه دالهة إحصها يا بهي

العهاملي والعهاللي عه العمه فهط ا يجابيهة لهدي النهريجي الرهباب ،وذله أل الرهباب يتمتعهو بقههدرة
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عالية علم مجابهة األحدا

المنتل ة وبذل يصبح لديهم قدرة عاليهة علهم التعامه مهح بهروف المرحلهة

بنوع م اإلصرار والتحدي وبهذ الجههود لتحقيهه األههداف فهط الحيهاة والسهيلرة علهم مجريهات ا حهدا

بما يمتل م إم انيات ذاتية واجتماعية يستليح م نالهها اسهتعادة التهواز وال اعليهة العاليهة بنهوع مه

اإليجابية.

و ره ه ه أ النم ه ههو ا جتم ه ههاعط وت ه ههوي العاق ه ههات ا جتماعي ه ههة ف ه ههط به ه ه الث ه ههورة الت نولوجي ه ههة

والمعلوماتيههة العالميههة قههد أعلههت المجهها لألفهراد ليتعلمهوا أ ثههر عه واقعهههم ا جتمههاعط م ه نهها نرههر

األف ههار اإلنسههانية لبنهها رنصههية ال ههرد م ه جميههح النهواحط ،وبههت رول المسههدولية ا جتماعيههة وا عتمههاد
ههغول ،حي ه

علههم الههن س وتحمهه مسههدوليات الحيههاة ومهها ت ههرزأ م ه

ينتلههف مسههتو

بانتاف ال رص والمثيرات المتاحة ،و ما تم اإلرارة إليه فط اإللار النبهري أ مسهتو

ههغول الحي ههاة
هغول الحيهاة

يتأثر بالت اع مح المجتمهح مه نها العاقهة بهي األنها واألنهر ،بهي الحا هر والمسهتقب  ،بهي المهدر

فط الواقح وبي ما يم

إد ار ه فط المستقب  .بحيه

له ههذأ ال ههغول وه ههذا م هها يح ههد
اإليجابيههة بغه

النبههر عه العمه

ي هو مسهتو ال هغول مرههو ب ي يهة إد ار ال هرد

للر ههباب ال لس ههلينط ،حيه ه

ههغول الواق ههح وارتباله هها بمس ههتو ت ههدنط

المسههتقب يبه فيعيههو الرههباب النهريج هههو الههذي يره

لألم فط التغيير ،أي النبرة بإيجابية إلم تل ال غول.
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البوابههة

 نتيجة الفرض السابع وتفسيره والذي ينص عسى ما يسي:
ال يوجـد تــأثير دال احصـائياً لستفاعــل بـين ضــغوط الحيـاة (مرتفــع مـنخفض) والجــنس (ذاــر

أنثى) عسى اإليجابية لدي الخريجين الشباب.

قامههت الباحث ههة بههإج ار انتب ههار أسههلوب تحليه ه التب ههاي الثنهها ط لمعرف ههة تههأثير الت اعه ه  ،والج ههدو
( )25يو ح ذل .

جدول ()25

نتائج تحسيل التباين الثنائي الختبار التأثير التفاعل لسفرضية الرئيسية السابعة
مصدر التباين

مجموع

المربعات

متوسط

درجات الحرية

المربعات

F

قيمة الداللة

الدرجة الاسية

لمقياس ضغوط

2887.2

2887.27

1

10.452

الجنس

965.48

965.48

1

الداللة

0.000

دالة عند 0.01

0.001

دالة عند 0.01

الحياة

3.495

مستوى

التفاعل (الدرجة
الاسية لمقياس

ضغوط الحياة*

2083.73

2083.73

1

7.543

0.062

غير دالة

الجنس)
الخطأ
المجموع

104698.6
9939848.0

276.25

379
383

يو ح الجدو ( )25نتا ج تأثير الت اع

ما يلط

 .1وجههود فههروه دال هة إحصهها يا بههي مسههتو المرت ههح ل ههغول الحيههاة ومسههتو المههنن

الحيههاة فههط اإليجابيههة لههدي النهريجي الرههباب ،و انههت ال ههره لصههالح مسههتو مههنن

الحياة.

 .2وجهود فهره دا إحصها يا بهي الهذ ور وا نهها
ع العم  ،و انت ال ره لصالح الذ ور.

 .3عدم وجهود تهأثير للت اعه بهي مسهتو

علم اإليجابية لدي النريجي الرباب.

وتت ههه هههذأ النتهها ج مههح بعه

ل ههغول
ل ههغول

فهط اإليجابيهة لهدي النهريجي العهاملي والعههاللي

هغول الحيهاة (مرت هح ،مهنن

) والجهنس (ذ هر ،أنثهم)

الد ارسههات د ارسههة (نلههف  )2012التههط أرههارت إلههم وجههود فههروه

بي الجنسي فط ا يجابيهة لصهالح الهذ ور .ود ارسهة (السهعدي  )2010التهط وجهدت فهروه دالهة إحصها يا

فهط ا يجابيهة بهي الهذ ور واإلنها

لصهالح الهذ ور ،وتنتلهف مهح د ارسهة أبهو عهو ( )2014ود ارسهة جهودة

( )2004واللتا أرارتا إلم عدم وجود فروه فط مستو ال غول تعز لمتغير الجنس.
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وتعزو الباحثة وجود فروه بي الذ ور وا نا

فط ا يجابية لدي النريجي العهاملي والعهاللي

عه العمه  ،لصهالح الههذ ور ،الهم حجههم ال ههرص المتاحهة للههذ ور فهط المجتمههح ال لسهلينط والعربههط بره
عام مقارنة مح ا نا  ،حي

نصهيب ا نها

مه ال هرص الحياتيهة دا مها اقه مه الهذ ور ،وههذأ المسهألة

مرتبلههة بالثقافههة ا جتماعيههة والههدي الههذي يد ههد ا حههب الرج ه الواحههد يسههاوي حههب اثنتههي م ه ا نهها ،
ذل أ الذ ور أ ثر احت ا ا بق هايا المجتمهح أل ثقافهة المجتمهح ومعهاييرأ ا جتماعيهة فر هت لابعها

ذ وريهها فههط إلههار الحيههاة العامههة ممهها جع ه األنث هم حبيسههة تل ه المعههايير ،األمههر الههذي أد إلههم سههيلرة
العنصههر الههذ وري فههط البهههور فههط الحيههاة العامههة مسههتغا للمعههايير الثقافيههة وا جتماعيههة السهها دة والتههط

انع سههت إيجابيهها علههم رنصههية ال ههرد الههذ ر وذل ه م ه نهها ا سههت ادة م ه

ههم المعرفههة التههط ا تسههبها

والنبهرات والتجهارب المنتل هة التههط يمهر بهها نتيجهة احت ا ههه الهدا م بمجتمعهه ،ومها لههذل مه أهميهة بههر

فط بنا رنصية ال رد مما يعليه القدرة علم الت يف مح
الرعور بالقدرة علم التغلب علم المواقف واألحدا

غول الحيهاة ب عاليهة عاليهة ووجهود مثه ههذا

ال هاغلة إنمها يهددي إلهم ارت هاع مسهتو اإليجابيهة

لههد ال ههرد ،وهههذا ب هرأي الباحثههة سههبب ههاف لت سههير ال ههروه فههط ا يجابيههة ب هي الههذ ور واإلنهها

لصههالح

الذ ور .وبههذا الصهدد تهر (أبـو غـالي  )2012:643أ لبيعهة التنره ة ا جتماعيهة التهط تتعهر
ا نا

لهها

م رأنها أ تحد م قدراته ولموحاته ودافعيته  ،وتنله لديه رعو ار ب قدا الثقهة بهالن س

فههط مواجهههة التحههديات ،ممهها يههددي إلههم نلههه أح ههام ومعتقههدات حههو رنصههياته تههددي إلههم انن هها
فاعلية الذات وبالتالط مستو اإليجابية لديه .

ويد هد عيـد ( )307-308:2002أ الههذ ور أرهد تقهدي ار لههذواتهم مه اإلنها  ،وأ ثههر تقهبا للههذات

م اإلنا

وهم يسترعرو الر ا ويثقو فط أن سهم وفط قهدراتهم ويرهعرو بال ها ة ،وأ الواقهح يم ه

تغيي هرأ لمهها هههو أف هه بالعم ه وا جتهههاد ومهها هههذأ المعتقههدات إ معتقههدات إيجابيههة نحههو الههذات ونحههو
التعامه مههح الواقههح ،فيمهها انتل ههت د ارسههة (أبههو مههره )2004:137 ،مههح هههذأ النتيجههة وذله بوجههود فههروه
لصالح اإلنا

فط مستو المرونة اإليجابية وال ا ة ا جتماعية.
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 نتيجة الفرض الثامن وتفسيره والذي ينص عسى ما يسي:
ال يوجـــد تـــأثير دال احصـــائياً لستفاعـــل بـــين ضـــغوط الحيـــاة (مرتفـــع مـــنخفض) والمســـتوى

االقتصادي (مرتفع متوسط منخفض) عسى اإليجابية لدي الخريجين الشباب.

قامههت الباحث ههة بههإج ار انتب ههار أسههلوب تحليه ه التب ههاي الثنهها ط لمعرف ههة تههأثير الت اعه ه  ،والج ههدو
( )26يو ح ذل .

جدول ()26

نتائج تحسيل التباين الثنائي الختبار التأثير التفاعل لسفرضية الرئيسية الثامنة
مصدر التباين
الدرجة الاسية

لمقياس ضغوط
الحياة

المستوى

االقتصادي

مجموع

المربعات

درجات

الحرية

متوسط

F

المربعات

مستوى

قيمة الداللة

الداللة

1198.31

1

1198.3

4.284

0.039

دالة عند 0.05

1890.88

2

945.4

3.380

0.035

دالة عند 0.05

التفاعل (الدرجة
الاسية لمقياس

ضغوط الحياة*
المستوى

522.74

261.3

2

0.934

غير دالة

0.394

االقتصادي)
الخطأ

104007.56

377

المجموع

9939848.0

383

279.7

يو ح الجدو ( )26نتا ج تأثير الت اع

ما يلط
ل ههغول

 .1وجهود فهروه دالهة إحصها يا بهي المسههتو المرت هح ل هغول الحيهاة والمسهتو المهنن
الحيههاة فههط اإليجابيههة لههدي النهريجي الرههباب ،و انههت ال ههره لصههالح مسههتو مههنن

الحياة.

 .2وجود فروه دالة إحصا يا بي المستويات ا قتصادية (مرت ح ،متوسل ،منن
ل ههدي النه هريجي الر ههباب ،وال ههروه ب ههي المس ههتو الم ههنن

ل ههغول

) فط ا يجابيهة

والمرت ههح و ان ههت ال ه هروه لص ههالح

المرت ح ،و ذل بهرت فهروه بهي المسهتو المتوسهل والمرت هح و انهت ال هروه لصهالح المسهتو

المرت ح.

 .3عدم وجود تأثير دا احصا يا للت اع بي مستو
ا قتصادي (مرت ح ،متوسل ،منن
وتت ههه هههذأ النتهها ج مههح بع ه

غول الحياة (مرت هح ،مهنن

) فط اإليجابية لدي النريجي الرباب.

) والمسهتو

الد ارسههات د ارسههة (عوي ههات  )2005التههط ارههارت إلههم عههدم

وجههود فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي المسههتويات ا قتصههادية (العاليههة ،والمتوسههلة ،والمنن
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ههة) فههط

الت اعه ه ا يج ههابط ف ههط الحي ههاة ل ههدي الع ههاملي والع ههاللي عه ه العمه ه  .ود ارس ههة (النواج هها  )2001الت ههط
ارارت الط عدم وجود تأثير ذات د لة إحصا ية بهي مسهتويات
(المرت عة ،والمتوسلة ،والمنن

هغول الحيهاة والمسهتويات ا قتصهادية

ة) علم اإليجابية لدي العاملي والعاللي ع العم .

وتعههزو الباحثههة عههدم وجههود فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي المسههتويات ا قتصههادية (العالي ههة،

والمتوسههلة ،والمنن

هة) فههط ا يجابيههة لههدي العههاملي والعههاللي عه العمه  ،الههم ا جيه الرههباب هههو

ا قتص ههادي م ههنن

يبق ههم لم ههول الر ههباب ه ههو م ت ههال األم هها ون ههل المناع ههة والوقاي ههة وا يجابيه هة ف ههط

جيه العمه واإلنتههاج ،ألنههه جيه القههوة واللاقههة والمهههارة والنبهرة ،واللمههول واألمه حتههم لههو هها الو ههح
مواجهه

غول الحياة وتجنبها ،حي

أ الرهباب يتمتعهو بقهدرة عاليهة علهم مجابههة األحهدا

ولههديهم عوام ه الوقايههة م ه ال ههغول ،حي ه

أ التعههر

(اإليجابية) يعتبر بمثابة عنصر تح يزي لتحم

المنتل هة

لعوامه النلههر فههط ب ه وجههود عوام ه الوقايههة

غولات الحياة المنتل ة.

ذل الحالة السي ة المرتبلة بالبروف ا ستثنا ية لحالة ا نقسام السياسط قد اوجهدت واقعها صهعبا علهم

الجميح أدت إلم تارط ال روه تقريبا بي ف ات المجتمح فط مستو ال غول.
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 نتيجة الفرض التاسع وتفسيره والذي ينص عسى ما يسي:
ال يوجد تأثير دال احصائياً لستفاعل بين أسـاليب مواجهـة الضـغوط (مرتفـع-مـنخفض) وحالـة

العمل (عامل-عاطل) عسى اإليجابية لدي الخريجين الشباب.

قامههت الباحث ههة بههإج ار انتب ههار أسههلوب تحليه ه التب ههاي الثنهها ط لمعرف ههة تههأثير الت اعه ه  ،والج ههدو
( )27يو ح ذل .

جدول ()27

نتائج تحسيل التباين الثنائي الختبار التأثير التفاعل لسفرضية الرئيسية التاسعة
مصدر التباين
الدرجة الاسية

لمقياس أساليب

مواجهة الضغوط
حالة العمل

مجموع

المربعات

متوسط

درجات

الحرية

F

المربعات

قيمة الداللة

29686.4

1

29686.4

47126.4

0.000

1063.2

1

1063.2

142.8

0.024

مستوى
الداللة

دالة عند 0.01

دالة عند 0.05

التفاعل (الدرجة
الاسية ألساليب

مواجهة الضغوط *

97.5

1

5.1

97.5

0.494

غير دالة

حالة العمل)
الخطأ

78752.6

379

المجموع

9939848.0

383

يو ح الجدو ( )27نتا ج تأثير الت اع
 .1وجود فروه دالة إحصا يا بي
المنن

0.46

207.7

ما يلط
المستو المرت ح ألساليب مواجهة

غول الحياة والمستو

ل غول الحياة فط اإليجابية لدي النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم ،

و انت ال روه لصالح المستو المنن

 .2وجود فروه دالة إحصا يا بي

ل غول الحياة.

العاملي والعاللي ع العم فط ا يجابية لدي النريجي

الرباب ،و ا ال ره لصالح العاللي ع العم

 .3عدم وجود تأثير للت اع بي أساليب مواجهة

غول الحياة (مرت ح-منن

(عام -عال ) علم اإليجابية لدي النريجي الرباب.
وات قت هذأ النتا ج مح بع

) وحالة العم

الدراسات دراسة (عوي ات  )2005التط ارارت إلم عدم

وجود فروه دالة إحصا يا بي مستو أساليب مواجهة

غول الحياة ومستو

اإليجابية لدي النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم .
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غول الحياة علم

تعزو الباحثة عدم وجود تأثير دا إحصا يا للت اع بي المستو المرت ح ألساليب مواجهة
غول الحياة والمستو المنن

ألساليب مواجهة

غول الحياة علم اإليجابية لدي النريجي

الرباب العاملي والعاللي ع العم لصالح المستو المرت ح ألساليب مواجهة

الرباب يحصلو علم ال تعزيز الذاتط او ا جتماعط لما نجحوا فط مواجهة

غول الحياة الم ا

غول الحياة ،وهذا

بدورأ يعليهم الرعور بالثقة التط تعتبر اهم عوام ا يجابية فط الحياة .ما وأ جميح النريجي فط

محافبات غزة لديهم تقريبا ن س المر ات وال غول الن سية فجميعهم لديهم ترابه فط األهداف
واللموحات ويسعو إلم تحقيقها ،باإل افة إلم أنهم يعيرو ن س البروف واألو اع ا قتصادية

وا جتماعية والسياسية ويتأثرو بها بر
ما وتر الباحثة أ

بير لذا تر الباحثة أ هذأ النتيجة منلقية.

غياب النلة الولنية المت املة والردية الراملة لمنرجات التعليم

وموا متها حتياجات سوه العم  ،وغياب معايير الجودة وال ا ة فط التوبيف ،وعجز سوه العم

ال لسلينط ع

استيعاب األعداد الها لة والمت اع ة م نريجط الجامعات سنويا ،ير

األبرز علم الرباب النريج.

ال غل

ما ويدثر المستو ا قتصادي علم مستويات اللمول بأ ي و ذوو المستويات ا قتصادية

المرت عة علم قدر عا م اللمول لتوفر اإلم انات لديه ،ما أ المستو ا قتصادي المنن

 ،قد

ي و دافعا إلم درجة أعلم م اللمول ،ألنه يرحذ عزيمة الرنص للتحدي وتجاوز البروف والتغلب

عليها إلثبات قدراته.
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 نتيجة الفرض العاشر وتفسيره والذي ينص عسى ما يسي:
ال يوجد تأثير دال احصائياً لستفاعل بين مستوى أساليب مواجهة الضغوط (مرتفع مـنخفض)

والجنس (ذار أنثى) عسى اإليجابية لدي الخريجين الشباب.
قامت الباحثة بإج ار انتبار أسلوب تحلي
( )28يو ح ذل .

التباي

الثنا ط لمعرفة تأثير الت اع  ،والجدو

جدول ()28

نتائج تحسيل التباين الثنائي الختبار التأثير التفاعل لسفرضية الرئيسية العاشرة
مصدر التباين
الدرجة الاسية

لمقياس أساليب

مواجهة الضغوط
الجنس

مجموع

المربعات

درجات الحرية

متوسط

قيمة الداللة

F

المربعات

مستوى
الداللة

29686.4

1

29686.4

142.8

0.000

دالة عند 0.01

1063.2

1

1063.2

5.1

0.024

دالة عند 0.05

التفاعل (الدرجة
الاسية لمقياس

97.5

أساليب الضغوط

97.51

1

0.46

0.494

غير دالة

* الجنس)
الخطأ

78752.6

379

المجموع

9939848.0

383

207.9

يو ح الجدو ( )28نتا ج تأثير الت اع

ما يلط

 .1وجود فروه دالة إحصا يا بي المستو المرت ح ألساليب مواجهة ال غول والمسهتو المهنن

أساليب مواجهة ال غول فط اإليجابيهة لهدي النهريجي الرهباب العهاملي والعهاللي عه العمه ،
و انت ال روه لصالح المستو المرت ح ألساليب مواجهة

 .2وجههود فههروه دالهة إحصهها يا بههي الههذ ور وا نهها
ال ره لصالح الذ ور.

غول الحياة.

علههم ا يجابيههة لههدي النهريجي الرههباب ،و هها

 .3عه ههدم وجه ههود ته ههأثير دا إحصه هها يا للت اع ه ه به ههي مسه ههتو أسه ههاليب مواجهه ههة ال ه ههغول (مرت ه ههح،
منن

) والجنس (ذ ر ،أنثم) علم اإليجابية لدي النريجي الرباب.

وات قت هذأ النتا ج مح بعه

الد ارسهات د ارسهة (عبهد الههادي  )2011التهط ارهارت إلهم وجهود

فروه ذات د لة إحصا ية بي الجنسي الذي لديهم القهدرة الجيهدة فهط مواجههة

يسههتليعوا مواجهههة

هغول الحيهاة والهذي لهم

ههغول الحيههاة لصههالح ا رههناص الههذي لههديهم القههدرة الجيههدة فههط مواجهههة

الحياة.
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ههغول

وتعزو الباحثة وجود فروه دالة إحصا يا بي المستو المرت ح ألسهاليب مواجههة
والمسههتو المههنن

ألسههاليب مواجهههة

هغول الحيهاة

ههغول الحيههاة علههم اإليجابيههة لههدي الن هريجي الرههباب العههاملي

والعهاللي عه العمه  .لصهالح مسهتو مرت هح أسهاليب مواجههة
علم التعزيز الذاتط او ا جتماعط لما نجحوا فهط مواجههة

هغول الحيهاة الهم ا الرهباب يحصهلو

هغول الحيهاة ،وههذا بهدورأ يعلهيهم الرهعور

بالثقة التط تعتبر اهم عوام ا يجابية فط الحياة.

مها يم ننها أ نعهزو عههدم وجهود فهروه للت اعه بهي مسهتو أسههاليب مواجههة ال هغول والجههنس

علههم اإليجابيههة إلههم تههأثير المتغي هرات الح ههارية والثقافيههة وحالههة التلههور ا جتمههاعط والت نولههوجط التههط

أدت إلههم محاولههة تقليه ال ههروه بههي الجههانبيي  ،حيه
واصبحت تنافس الرج فط ميادي منتل ة.

أصههبح لههد ا نثههم وعيهها جيههدا بحقوقههها وواجباتههها

ويم ه أ ي سههر وجههود مسهتو مه اإليجابيههة لهد النهريجي الرههباب إلهم قههدرتهم علههم الت يههف

مهههح المتغيه هرات المنتل هههة مه ه ن هها التنلهههيل لمواجههههة المره ه لة وتحليه ه أس ههبابها ف ههط

ومعليههات وا ههحة ودقيقههة ،وق ه اررات رههجاعة وأح ههام ذ يههة وبههدا

التحديات المنتل ة ،حي

هههو أهه ههداف

منتل ههة تتسههم باإليجابيههة فههط مجابهههة

ال ال والتحد واإليما ال بير بعدالهة المللهب الرنصهط وا جتمهاعط والقهومط

للعهيي بههأم واسههتقرار ،وبالههذات إذا علمنهها أ الحالههة الناصههة التههط يعيرههها المجتمههح ال لسههلينط أوجههدت

نوعهها م ه التههأقلم واعههادة التر ه

فههط مواجهههة اإلحههدا

الصههادمة المرتبلههة بالحالههة السياسههية واألمني ههة

الراهنة ،وقد ي هو ههذا األمهر مهمها إذ يهدعونا إلهم الت هاد وا لم نها

ونهه سهاعد علهم التنبهد بمسهتو

عا م الصحة الن سية وا جتماعية لد رريحة مهمة م ر ار ح الرعب ال لسلينط.
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 نتيجة الفرض الحادي عشر وتفسيره والذي ينص عسى ما يسي:
ال يوجد تأثير دال احصائياً لستفاعل بين مستوى أساليب مواجهة الضغوط (مرتفع منخفض)

والمستوى االقتصادي (مرتفع متوسط منخفض) عسى اإليجابية لدي الخريجين الشباب.

قامههت الباحثههة ب ههإج ار انتبههار أسههلوب تحليه ه التبههاي الثنهها ط لمعرف ههة تههأثير الت اعهه  ،والج ههدو
( )29يو ح ذل .

جدول ()29

نتائج تحسيل التباين الثنائي الختبار التأثير التفاعل لسفرضية الرئيسية الحادية عشر
مصدر التباين
الدرجة الاسية

لمقياس أساليب

مواجهة الضغوط
المستوى

االقتصادي

مجموع

المربعات

درجات الحرية

متوسط

قيمة الداللة

F

المربعات

مستوى
الداللة

19744.8

1

19744.8

95.8

0.000

دالة عند 0.01

1429.4

2

714.7

3.4

0.032

دالة عند 0.05

التفاعل (الدرجة
الاسية لمقياس

أساليب مواجهة
الضغوط*

2

869.7

434.8

2.1

غير دالة

0.123

المستوى

االقتصادي)
الخطأ

77691.6

377

المجموع

9939848.0

383

يو ح الجدو ( )29نتا ج تأثير الت اع

206.0

ما يلط

 .1وجود فروه دالة إحصا يا بي المستو المرت هح أسهاليب مواجههة ال هغول والمسهتو المهنن

ألساليب مواجهة ال غول فط اإليجابية لدي النريجي الرباب العاملي والعهاللي عه العمه ،

و انت ال روه لصالح المستو المرت ح ألساليب مواجهة

غول الحياة.

 .2وج ههود فهههروه دال ههة إحصههها يا ب ههي المس ههتويات ا قتص ههادية (مرت هههح ،متوس ههل ،م ههنن

) علهههم

ا يجابيههة لههدي النههريجي الر ههباب ،و انههت ال ههروه بههي المس ههتو ال ههعيف والمتوس ههل وال ههره
لصالح المستو ال عيف.

 .3ع ه ههدم وج ه ههود ت ه ههأثير للت اعه ه ه ب ه ههي أسه ههاليب مواجه ه ههة ال ه ههغول (مرت ه ههح ،مه ههنن
ا قتصادي (مرت ح ،متوسل ،منن

) علم اإليجابية لدي النريجي الرباب.
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) والمس ه ههتو

وات قههت هههذأ النتهها ج مههح بع ه

الد ارسههات د ارسههة (النواجهها  )2001التههط ارههارت إلههم وجههود

ف ههروه دال ههة إحص هها يا ب ههي المس ههتو المرت ههح ف ههط اس ههتندام أس ههاليب مواجه ههة
المنن

ههغول الحي ههاة والمس ههتو

فط استندام أساليب مواجهة ال غول علم اإليجابية لصالح المستو المرت ح.

وتعههزو الباحث هة وجههود ال ههروه بههي المسههتو المرت ههح والمسههتو المههنن

فههط اسههتندام أسههاليب

مواجههة ال ههغول وبههي المسهتويات ا قتصههادية (العاليههة ،والمتوسههلة ،والمنن

هة) علههم ا يجابيههة .الههم

مها ذ هر سهابقا مه ا جيه الرهباب ههو جيه العمه واإلنتهاج ،ألنهه جيه القهوة واللاقهة والمههارة والنبهرة،

واللمول واألم حتم لو ا الو ح ا قتصادي منن

المناعة والوقاية وا يجابية فط مواجهه

يبقم لمهول الرهباب ههو م تهال األمها ونهل

غول الحياة وتجنبها.

ويه ه ههر أنجه ه ههر وأنه ه ههرو ( )Unger,et.al,2008:168-169أ األره ه ههناص اله ه ههذي يتمتعه ه ههو

بمسههتو عهها م ه اإليجابيههة ينبههرو إلههم

ههغول الحيههاة ومر ه اتها علههم أنههها فرصهها للنمههو وا رتقهها

بمس ههتو األدا الرنصه ههط ،ب ه ه هه ههط فرصه هها للتحه ههدي

واألحدا

واألحههدا

تس ههاب مبه ههادئ وأف ه ههار جديه ههدة تجه ههاأ المواقه ههف

المنتل ة ،وبالتالط تصبح اإليجابية م ونا ن سهيا يسهتليح األفهراد مه نالهه تجهاوز المصهاعب
الصههادمة بلريقههة إيجابيههة م ه نهها توبيههف ه اإلم انيههات الن سههية وا جتماعيههة والبدنيههة

والثقافيههة للمواجهههة ،والتوافههه اإليجههابط وال عهها مههح

ههغول الحيههاة واحبالاتههها بنههوع م ه الهههدو وا ت ه از

الن سط ،ب وسرعة التعافط م التأثيرات السلبية لتل ال غول وا حبالات واألحدا
ما وأ البروف ا قتصادية فط قلاع غزة ت اد ت و واحدة لد

الصادمة.

ال هات التهط تنتلهف فهط

مستو الدن  ،فالبروف الصعبة م حصار اقتصادي وانقلهاع التيهار ال هربها ط وغيرهها ،يرهتر فيهها

الموالنههو يوميهها ،حتههم وا

هها الههبع

دنلهم يقترب م ال ات األق دنا.

لديههه دن ه مههادي مرت ههح ،فإنههه تقههح علههيهم مسههدوليات تجع ه
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الخالصة:
هغول الحيهاة وأسهاليب مواجهتهها وعاقتهها باإليجابيهة لهد النهريجي الرهباب

عنهوا الد ارسهة ل

العههاملي والعههاللي عه العم ه فههط قلههاع غهزةل حي ه

هههدفت الد ارسههة الحاليههة إلههم الوقههوف علههم لبيعههة

العاقههة بههي اإليجابيههة بوص ه ها أحههد م ههاهيم عل ههم الههن س اإليجههابط والههذي لههم ي هتم تناولههه فههط الد ارسههات
العربية -حتم اآل -بر
وأساليب مواجهتها حي

واسهح وبهي م ههومي آنهري مه م هاهيم علهم الهن س وهمها ال هغول الحياتيهة

تم تناولهما ب ثرة فط العديد م الدراسات العربية.

تنههاو ال ص ه الثههانط م ه هههذأ الد ارسههة المتغي هرات الههثا

األ اديميههة حي ه

تناولههت الباحثههة فههط المبح ه

األو

وأنواع ال غول والنبريات الن سية الم سرة لها.
وفههط المبح ه

برههط م ه الت صههي وفههه ال هوابل

ههغول الحيههاة م ه حي ه

التعريههف وتههاريخ نرههأتها

الثههانط فقههد تلرقههت الباحثههة إلههم المتغيههر الثههانط فههط هههذأ الد ارسههة وهههو أسههاليب

مواجهههة ال ههغول فههط أ ثههر م ه عن هوا ر ههيس حي ه

رههملت هههذأ العنههاوي تعريههف ألسههاليب المواجهههة

والنبريات التط فسرتها وصو إلم فعالية المواجهة والمواجهة اإليجابية واستراتيجياتها.
أمه هها المبح ه ه

الثال ه ه

واألنيه ههر فق ه ههد انه ههتص بم هه ههوم اإليجابيه ههة وأهه ههم النبريه ههات الم س ه هرة له ه هها

ومستوياتها وأهم الم ونات الن سية وا جتماعية لييجابية.

ولتحقيههه أهههداف الد ارسههة الحاليههة تههم تلبيههه مقيههاس ال ههغول الحياتيههة لصههال الههدي أبههو ناهيههة

ومقيههاس أسههاليب مواجهههة ال ههغول لرجهها مهريم ومقيههاس اإليجابيههة مه أعههداد الباحثههة علههم عينههة ممثلههة
للمجتمح اإلحصا ط للدراسة تم انتيارها بلريقة عرهوا ية بلهغ عهددها ال لهط  383مه النهريجي الرهباب

العههاملي والعههاللي عه العمه فههط قلههاع غهزة .وقههد قامههت الباحثههة بت ريههغ وتحليه ا سههتبانة م ه نهها
برنامج التحلي اإلحصا ط ( ،)SPSS 22.0حي

تم استندام األساليب اإلحصا ية التالية

إحصا ات وص ية معام أل ا رونبهاخ ومعامه الثبهات بلريقهة التجز هة النصه ية معامه ارتبهال

بيرسو ومعادلة سبيرما براو وانتبار ت ( )T-Testوتحلي التباي الثنا ط.
ولقد أبهرت نتا ج الدراسة ما يلط

 -توجد عاقة ذات د لة إحصا ية عند مستو د لة (≤  )α 0.05بي

غول الحيهاة وا يجابيهة

لدي النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزة.
 توجه هد عاق ههة داله هة إحص هها يا عن ههد مس ههتو د ل ههة (≤  )α 0.05ب ههي أس ههاليب مواجه ههة ال ههغول-

وا يجابية لدي النريجي الرباب العاملي والعاللي ع العم فط قلاع غزة.

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

النههوف مه المسههتقب  ،حيه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد النههوف مه المسههتقب

يساوي ( )20.75درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )19.83درجة.
138

-

يوجد فروه ذات د لهة إحصها ية بهي اسهتجابات المبحهوثي (العهاملي  ،العهاللي ) حهو بعهد
الواق ه ههح ا جتم ه ههاعط والسياس ه ههط ،حيه ه ه

ه هها متوس ه ههل اس ه ههتجابات الع ه ههاملي ح ه ههو بع ه ههد الواق ه ههح

ا جتماعط والسياسط يساوي ( )20.45درجة ،بينما متوسل اسهتجابات العهاللي بلهغ ()19.86
درجة.

-

-

-

-

يوج ههد ف ههروه ذات د ل ههة إحص هها ية ب ههي اس ههتجابات المبح ههوثي (الع ههاملي  ،الع ههاللي ) ح ههو

الدرجههة ال ليههة لمقي ههاس

غول الحياة يساوي ( )41.20درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )39.68درجة.

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

التحلي ه المنلقههط ،حي ه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد التحلي ه المنلقههط يسههاوي

( )16.25درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )16.80درجة.

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

إعادة التقييم اإليجابط ،حي

ا متوسل اسهتجابات العهاملي حهو بعهد إعهادة التقيهيم اإليجهابط

يساوي ( )11.74درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )11.70درجة.

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

البحه

-

ههغول الحي ههاة ،حي ه

هها متوس ههل اسههتجابات الع ههاملي حههو مقي ههاس

عه المسههاعدة ،حيه

هها متوسهل اسههتجابات العهاملي حههو بعهد البحه

يساوي ( )13.18درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )12.86درجة.

عه المسههاعدة

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

حه ه المره ه ات ،حيه ه

هها متوس ههل اس ههتجابات الع ههاملي ح ههو بع ههد حه ه المره ه ات يس ههاوي

( )13.93درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )14.40درجة.
-

-

يوج ههد ف ههروه ذات د ل ههة إحص هها ية به هي اس ههتجابات المبح ههوثي (الع ههاملي  ،الع ههاللي ) ح ههو

المواجه ههة ا قدامي ههة ،حيه ه

هها متوس ههل اس ههتجابات الع ههاملي ح ههو مواجه ههة ا قدامي ههة يس ههاوي

( )55.10درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )55.76درجة.

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العهاللي ) حههو بعههد

ا حجههام المعرفههط ،حي ه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد ا حجههام المعرفههط يسههاوي

( )12.54درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )12.83درجة.
-

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

التقبه وا ستسهام ،حيه

ها متوسهل اسههتجابات العهاملي حهو بعههد التقبه وا ستسهام يسههاوي

( )11.87درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )11.99درجة.
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-

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد
البح

-

ع ا ثابة ،حي

ا متوسل استجابات العهاملي حهو بعهد البحه

( )12.87درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )13.38درجة.

عه ا ثابهة يسهاوي

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

التن ههيس ا ن عههالط ،حيه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد التن ههيس ا ن عههالط يسههاوي

( )11.87درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )12.15درجة.

 يوجد فروه ذات د لة إحصا ية بي استجابات المبحوثي (العاملي  ،العهاللي ) حهو المواجههةا حجامية ،حي

ا متوسل اسهتجابات العهاملي حهو المواجههة ا حجاميهة يسهاوي ()49.15

درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )50.35درجهة .و انهت ال هروه لصهالح العهاللي
-

-

ع العم وذل بمقدار ( )1.20درجة.

يوجد فروه ذات د لة إحصا ية بي استجابات المبحوثي (العاملي  ،العاللي ) حهو متغيهر

أسه ههاليب مواجهه ههة ال ه ههغول ،حي ه ه

ه هها متوسه ههل اسه ههتجابات العه ههاملي حه ههو مقيه ههاس مواجهه ههة

ال غول يساوي ( )104.25درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )106.11درجة.

يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههد

تقههدير الههذات ،حيه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد تقههدير الههذات يسههاوي ()26.42

درجة ،بينما متوسل استجابات العاللي بلغ ( )26.44درجة.

 يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههدا ت ه از ا ن عههالط ،حي ه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد ا ت ه از ا ن عههالط يسههاوي

( )25.28درجه ههة ،بينمه هها متوسه ههل اسه ههتجابات العه ههاللي بله ههغ ( )26.13درجه ههة .و انه ههت ال ه ههروه
لصالح العاللي ع العم وذل بمقدار ( )0.85درجة.

 يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههدالتو يديهة ،حيه

ها متوسهل اسهتجابات العههاملي حهو بعهد التو يديهة يسهاوي ( )26.26درجههة،

بينمهها متوسههل اسههتجابات العههاللي بل هغ ( )27.45درجههة .و انههت ال ههروه لصههالح العههاللي ع ه
العم وذل بمقدار ( )1.19درجة.

 يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههدالتعالف ،حيه

ها متوسهل اسهتجابات العهاملي حهو بعهد التعهالف يسهاوي ( )26.81درجهة،

بينمهها متوسههل اسههتجابات العههاللي بلههغ ( )27.82درجههة .و انههت ال ههروه لصههالح العههاللي ع ه
العم وذل بمقدار ( )1.01درجة.

 يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو بعههدالتعههاو  ،حي ه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو بعههد التعههاو يسههاوي ( )27.25درجههة،
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بينمهها متوس هل اسههتجابات العههاللي بلههغ ( )28.18درجههة .و انههت ال ههروه لصههالح العههاللي ع ه
-

العم وذل بمقدار ( )0.93درجة.

يوج ههد ف ههروه ذات د ل ههة إحص هها ية ب ههي اس ههتجابات المبح ههوثي (الع ههاملي  ،الع ههاللي ) ح ههو

ا يثههار ،حي ه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو ا يثههار يسههاوي ( )28.87درجههة ،بينمهها

متوسل استجابات العاللي بلغ ( )26.37درجة.

 يوجههد فههروه ذات د لههة إحصهها ية بههي اسههتجابات المبحههوثي (العههاملي  ،العههاللي ) حههو متغيههرا يجابيههة ،حي ه

هها متوسههل اسههتجابات العههاملي حههو مقيههاس ا يجابيههة يسههاوي ()157.89

درجه ههة ،بينمه هها متوسه ههل اسه ههتجابات العه ههاللي بله ههغ ( )162.40درج ه هة .و انه ههت ال ه ههروه لصه ههالح

العاللي ع العم وذل بمقدار ( )4.51درجة.

 -وجههود فههروه دال هة إحصهها يا بههي مسههتو المرت ههح ل ههغول الحيههاة ومسههتو المههنن

ل ههغول

الحيههاة علههم اإليجابيههة لههدي الن هريجي الرههباب العههاملي والعههاللي ع ه العم ه  ،و انههت ال ههروه

لصالح مستو منن

ل غول الحياة.

 وجههود فههروه دال هة إحصهها يا بههي العههاملي والعههاللي عه العم ه علههم ا يجابيههة لههدي الن هريجيالرباب و ا ال روه لصالح العاللي ع العم .

-

ههغول الحيهههاة (مرت ه ههح-م ههنن

يوج ههد تهههأثير دا احص هها يا للت اع ه ه ب ههي

(عام -عال ) علم اإليجابية لدي النريجي الرباب

) وحالهههة العم ه ه

 -وجههود ف هروه دال هة إحصهها يا بههي مسههتو المرت ههح ل ههغول الحيههاة ومسههتو المههنن

الحيهاة علهم اإليجابيههة لهدي النهريجي الرههباب ،و انهت ال هره لصههالح مسهتو مهنن

الحياة.

 وجود فره دا إحصا يا بي مستو المرت ح ل غول الحياة ومستو المننعلم اإليجابية لدي النريجي الرباب ،و انت ال ره لصالح مستو منن

 وجود فره دا إحصا يا بي الذ ور وا ناع العم  ،و انت ال ره لصالح الذ ور.

 -عهدم وجهود تهأثير للت اعه بهي مسهتو

علم اإليجابية لدي النريجي الرباب.

ل ههغول
ل ههغول

ل هغول الحيهاة

ل غول الحياة.

علهم ا يجابيهة لهدي النهريجي العهاملي والعهاللي

هغول الحيهاة (مرت هح ،مهنن

) والجهنس (ذ هر ،أنثهم)

 وجود فره دا إحصا يا بي مستو المرت ح ل غول الحياة ومستو المننعلم اإليجابية لدي النريجي الرباب ،و انت ال ره لصالح مستو منن

ل هغول الحيهاة

ل غول الحياة.

 -وجه ههود فه ههروه دا إحصه هها يا به ههي المسه ههتويات ا قتصه ههادية (مرت ه ههح ،متوسه ههل ،مه ههنن

) عله ههم

ا يجابيههة ل ههدي النههريجي الر ههباب ،وال ههروه ب ههي المسههتو ال ههعيف والمرت ههح و ان ههت ال ههروه
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لص ههالح ال ههم المرت ههح ،و ههذل اي هها ب ههي المس ههتو المتوس ههل والمرت ههح و ان ههت ال ههروه لص ههالح
المستو المرت ح.

 عدم وجود تأثير دا احصا يا للت اعه بهي مسهتوا قتصادي (مرت ح ،متوسل ،منن

هغول الحيهاة (مرت هح ،مهنن

) علم اإليجابية لدي النريجي الرباب.

) المسهتو

 -وجههود فههره دا إحصهها يا بههي مسههتو المرت ههح ألسههاليب مواجهههة ال ههغول ومسههتو المههنن

ل ههغول الحيههاة علههم اإليجابيههة لههدي النهريجي الرههباب العههاملي والعههاللي عه العمه  ،و انههت

ال ره لصالح مستو منن

ل غول الحياة.

 وجههود فههره دا إحصهها يا بههي العههاملي والعههاللي ع ه العم ه علههم ا يجابيههة لههدي الن هريجيالرباب ،و ا ال ره لصالح العاللي ع العم

 ع ههدم وج ههود ت ههأثير للت اعه ه ب ههي أس ههاليب مواجه ههة ال هههغول (مرت ههح-م ههنن(عام -عال ) علم اإليجابية لدي النريجي الرباب.

) وحال ههة العمه ه

 -وجههود فههره دا إحصهها يا بههي مسههتو المرت ههح أسههاليب مواجهههة ال ههغول ومسههتو المههنن

أساليب مواجهة ال غول علم اإليجابية لدي النريجي الرباب العاملي والعاللي عه العمه ،
و انت ال ره لصالح مستو مرت ح أساليب مواجهة ال غول.

 وجههود فههره دا إحصهها يا بههي الههذ ور وا نههاال ره لصالح الذ ور.

علههم ا يجابيههة لههدي الن هريجي الرههباب ،و هها

 عه ههدم وجه ههود ته ههأثير دا إحصه هها يا للت اع ه ه به ههي مسه ههتو أسه ههاليب مواجهه ههة ال ه ههغول (مرت ه ههح،منن

) والجنس (ذ ر ،أنثم) علم اإليجابية لدي النريجي الرباب.

 وجههود فههره دا إحصهها يا بههي المسههتو المرت ههح أسههاليب مواجهههة ال ههغول ومسههتو المههننأساليب مواجهة ال غول علم اإليجابية لدي النريجي الرباب العاملي والعاللي عه العمه ،
و انت ال ره لصالح مستو المرت ح أساليب مواجهة ال غول.

 -وجود فروه ذات د لة إحصها ية بهي المسهتويات ا قتصهادية (مرت هح ،متوسهل ،مهنن

) علهم

ا يجابية لدي النريجي الرباب ،و ا ال هره بهي المسهتو ال هعيف والمتوسهل وال هره لصهالح
المستو ال عيف.

 عههدم وج ههود للت اعهه ب ههي أس ههاليب مواجهههة ال ههغول (مرت ههح ،مههنن(مرت ح ،متوسل ،منن

) علم اإليجابية لدي النريجي الرباب.
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) المس ههتو ا قتص ههادي

توصيات الدراسة

:

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية تتقدم الباحثة ببعض التوصيات التالية:
 .1اج ار مزيد م الدراسات للتعرف إلم السمات والنصا ص الرنصية المنتل هة لهد النهريجي ،
حيه ه ه

أ له ه ههذأ ال ه ههة المهم ه ههة (الر ه ههباب) ال ه ههدور الري ه ههادي ف ه ههط المجتم ه ههح وعل ه ههم عاتق ه ههه تبن ه ههم

المجتمعات.

 .2تنميه ههة المهه ههارات الت اعليه ههة له ههد الن ه هريجي بهه ههدف الوصه ههو إله ههم مزيه ههد م ه ه التوافه ههه الن سه ههط
وا جتماعط.

 .3ا ست ادة م النماذج الناجحة فط الحياة للنريجي وتعميم تجربتهم ونبراتهم علم ا نري .
 .4العم علم تنمية وتعزيز الجوانب اإليجابية فط رنصية الرباب وا ست ادة منها.

 .5العم علم بنا البرامج ا ررادية الناصة باإليجابيهة وناصهة بمه لهديهم ثيهر مه المره ات
الحياتية ،والعم علم إعادة دمجهم فط الحياة وتهوعيتهم ب ي يهة ا سهت ادة مه قهدراتهم وتوبيهف

.6

لاقاتهم وام اناتهم فط ي ية فهم مر اتهم وتحقيه أهدافهم.

ههرورة العمه ه عل ههم ت ههوفير انصهها يي ن س ههيي م ههدهلي وم ههدربي فههط ي ي ههة مس ههاعدة الر ههباب

المقب علم التنرج فط التغلب علم المر ات التط يواجهونها بعد التنرج.

 .7العمه مه قبه أصهحاب الرههأ مه مدسسههات وجامعهات ونقابههات علهم التواصه مهح النهريجي

مه نها وري ودورات متنصصهة يم نهها مه أ تزيهد مه ثقافهة ومههارات الرهباب وفهاعليتهم

فط مواجهة ال غول المنتل ة.

 .8زيادة الدعم وا هتمام بالم ار ز الربابية والنوادي الريا ية مه قبه و ازرة الرهباب والريا هة ،بمها
يسهاهم فهط اسهتغا أوقهات ال ه ار لهد الرههباب والنهريجي بره

الن سية التط يعانو منها.

 .9ا هتمام بتلبيه مقاييس

م يهد والتن يهف مه ال ههغول

هغول الحيهاة وأسهاليب المواجههة وا يجابيهة فهط عمليهة الترهنيص أو

التقويم ليس للدراسة فقل ب للحا ت الن سية وناصة عند بد اإلرراد الن سط.
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مقترحات لدراسات مستقبسية:
اسههت ما للجهههد الههذي بذلتهه الباحثهة ،وفههط

ههو مهها انتههت إليههه م ه نتهها ج ،تد ههد الباحثههة علههم

إم انية القيام بدراسات أنر فط مجا دراستها الحالية ،وذل لتهدعيم نتها ج الد ارسهة الحاليهة أو رف هها.
ولهههذا فهههط ت ههح ب ههي أيههدي البههاحثي بع ه

االتالي:

المو ههوعات التههط يم هه د ارسههتها ف ههط المسههتقب  ،وهـــي



إجه ه ار د ارسه ههة تتعله ههه ب ي يه ههة اسه ههتندام اإليجابيه ههة فهههط التغله ههب عله ههم



المر ات الن سية التط يعانط منها النريجي الجامعيي فط قلاع غزة العاللي ع العم .

األساليب الحياتية المنتل ة.


أثر برنامج إررادي فط تنمية اإليجابية وتن ي

حهدة أحهدا

ه ههغول الحيه ههاة باسه ههتندام

الحيهاة ال هاغلة لهد النهريجي

العاللي ع العم .



الرنصية اإليجابية وعاقتها بجودة الحياة لد عينة م للبة الجامعة.

اإليجابية وعاقتها بالصحة الن سية لد عينة م نريجط الجامعات فط قلاع غزة.



إج ار دراسة مقارنة بي النهريجي الرهباب العهاملي والعهاللي عه العمه فهط اسهتندام أسهاليب



اإليجابية وعاقتها بسمات الرنصية لد ف ات عمرية منتل ة.

مواجهة ال غول وأثر ذل علم زيادة اإليجابية لديهم.
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املصادر واملراجـع

المصادر والمراجع
أوال :المصادر :الق آر ال ريم.

ثانيا :المراجع العربية واألجنبية:

 .1إبهراهيم ،عبههد السههتار .)1998( .االاتئــاب اضــطراب العصــر الحــديث فهمــال وأســاليب عالجــال،
ال ويت سلسلة عالم المعرفة.

 .2ابههو الحصههي  ،محمههد فههرج( .)2010الضــغوط النفســية لــدى الممرضــين والممرضــات العــامسين
في المجال الحاومي وعالقتها بافاءة الذات ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسامية ،غزة.

 .3أبو عزام ،أم الدي  .)2005( .أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها ببعض سـمات الشخصـية
لــدى طــالب المرحســة الثانويــة رسههالة د تههوراأ غيههر منرههورة ،معهههد الد ارسههات العليهها للل ولههة،
جامعة عي رمس.

 .4ابهههو غه ههالط علهههاف .)2012( ،فاعسيــــة الــــذات وعالقتهــــا بضــــغوط الحيــــاة لــــدى الطالبــــات
المتزوجات فـي جامعـة األقصـى .مجلهة الجامعهة اإلسهامية للد ارسهات التربويهة والن سهية ،المجلهد

العرري  ،العدد األو  ،ص  – 619ص 654

 .5ابو مهره ،جمها ( ،)2015تقـدير الـذات وعالقتـال بالتفـاعالت االجتماعيـة لـدى اطفـال مـا قبـل
المدرسة االبتدائية خارج المنزل بمدينة الخسيل ،منبر تلوير الممارسات الن سية عهدد ،1

 .6أبههو ناهيههة ،صههال الههدي ( (2016ضــغوط الحيــاة وأســاليب مواجهتهــا لــدى طسبــة الجامعــة،
دراسة ح ارية مقارنة ،مجلة علم الن س ،121-141،مصر.

 .7أب ههو نجيل ههة ،سه ه يا محم ههد .)2011( .الصـــحة النفســــية وقضـــايا المجتمـــع ،مر ههز البح ههو
ا نسانية والتنمية ا جتماعية ،غزة ،فلسلي .

 .8ابههو هرههام ،السههيد أحمههد ( ،)2007الماونــات األساســية لسشخصــية فــي نمــوذج اــل مــن ااتــل
وأيزنك وجولدبيرج لدى طالب الجامعة (دراسة عامسية) .جامعة بنها ،مصر

 .9ا حصه ه ه هها ال لسه ه ه ههلينط ،2015 ،النتـــــــــائج الرئيســـــــــية لمســـــــــ الشـــــــــباب الفسســـــــــطيني،
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_YouthS
urvPal2015A.pdf

 .10اإلحصهها ال لسههلينط ،2016 ،االحصــاء يصــدر بيان ـاً صــحفيا عشــية اليــوم العــالمي لسشــباب
1ا8ا،2016

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&Ite

mID=1720&mid=3915&wversion=Staging
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 .11رههويخ ،هنهها أحمههد ،)2007( ،أســاليب التخفيــف مــن الضــغوط النفســية الناتجــة عــن األورام
السرطانية .ل  ،1دار إيت ار لللباعة والنرر ،مصر

 .12آدلههر ،ال ريههد ( )1996ســياولوجيتك فــي الحيــاة ايــف تحياهــا ،اللبعههة األولههم ،ترجمههة عبههد
العلط الجسمانط ،الدار العربية للعلوم ،األرد .

 .13آدلر ،ال ريد ( )2009الطبيعة البشـرية ،ترجمهة عهاد نجيهب برهر  ،اللبعهة الثانيهة ،المر هز
القومط للترجمة ،القاهرة.

 .14اسههماعي  ،برههر  .)2004( .ضــغوط الحيــاة واالضــطرابات النفســية القههاهرة م تبههة ا نجلههو
المصرية.

 .15األغهها ،إحسهها نلي ه ( )2002البحــث التربــوي :عناصــره ومناهجــال وأدواتــال ،ل ،2الجامعههة
اإلسامية ،غزة.

 .16البح هراوي ،أحمههد )2003( ،الضـــغوط النفســية واالجتماعيـــة المدرســية (أســـاليب المواجهـــة)
رس ههالة ماجس ههتير غي ههر منر ههورة ،قس ههم الد ارس ههات الن س ههية وا جتماعي ههة ،معه ههد الد ارس ههات العلي هها

للل ولة ،جامعة األزهر ،القاهرة.

 .17بر ات ،حلهيم )2006( ،االغتـراب فـي الثقافـة العربيـة ،اللبعهة األولهم ،مر هز د ارسهات الوحهدة
العربية.

 .18بقيعههط ،نههافز ( ،)2015العوامــل الخمســة الابــرى لسشخصــية وعالقتهــا بالرضــا الــوظيفي لههد
معلمههط و الههة الغههو الدوليههة فههط منلقههة إربههد التعليميههة ،المجلههة األردنيههة فههط العلههوم التربويههة،

مجلد( )11عدد ،4ص  ،447-427األرد

 .19بههوب ر ،عا رههة ،)2007( ،العالقــة بــين صـراع األدوار والضــغط النفســي لــدى المـرأة العامســة،
رسالة ماجستير منرورة ،جامعة منتوري ،قسنلينة الج از ر.

 .20جب ههاري ،بلق ههيس محم ههد ،)1998( ،الضـــغوط النفســـية لـــدى المـــرأة اليمنيـــة العامســـة ،رس ههالة
ماجستير غير منرورة ،لية اآلداب ،صنعا .

 .21الجبههري ،اسههما د الههديب ،محمههد ( .)1998ســياولوجية التعــاون والتنــافس الفرديــة ،اللبعههة
ا ولم ،I.S.B.N 937-232-199-1.مصر

 .22جعههيص ،ع ههاف والحههديبط ،مصههل م ( .)2014نمذجــة العالقــة المســببة بــين إدراك ضــغوط
االحداث الحياتية وفعالية الذات المدراة اسـتراتيجيات التعـايش مـع الضـغوط ،مجلهة الد ارسهات

التربوية والن سية-جامعة السللا قابوس .مجلد  8عدد 3ص (.)527-501

 .23جهودة ،امها ( .)2004أسـاليب مواجهــة أحـداث الحيـاة الضــاغطة وعالقتهـا بالصـحة النفســية
لدى عينة من طالب وطالبات جامعة األقصى .بحه
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مقهدم إلهم المهدتمر التربهوي األو بعنهوا

لالتربيههة فههط فلسههلي وتغي هرات العصههرل م ه 24-23ا ،11ليههة التربيههة ،الجامعههة اإلسههامية،
.696-667

 .24ح نههط ،قههدري( )1970تــاريخ عســم الــنفس والتفســير النفســي لستــاريخ اللبعههة األولههم ،مر ههز
المحروسة ،القاهرة.

 .25النليههب ،محمههد ج هواد ( .)2007تقيــيم عوامــل مرونــة األنــا لــدى الشــباب الفسســطيني فــي
مواجهــــــة األحــــــداث الصــــــادمة ،مجله ه ههة الجامعه ه ههة اإلسهه ههامية-سلسه ه ههلة الد ارسه ه ههات ا نسه ه ههانية،

.1051-1081،)2(15

 .26نلف ،صهالح ( )2012ضغوط الحيـاة وأسـاليب مواجهتهـا لـدى الشـباب العـامسين والعـاطسين
عــن العمــل فــي مدينــة رام اهلل ،رسههالة ماجسههتير غيههر منرههورة ،قسههم علههم الههن س ،ليههة التربيههة،

بيرزيت.

 .27نلي ههة ،س هههام محم ههد( )2010التعســـيم الجـــامعي امتغيـــر وســـيط لالتـــزان االنفعـــالي وبعـــض
المتغي ـرات المعرفيــة لــدى عينــة مــن طالبــات الجامعــة دراســة مقارنــةل ،رسههالة ماجسههتير غيههر
منرورة ،لية البنات-جامعة عي رمس.

 .28نلي ه  ،ع ه ار ( )2011مســتوى اإليجابيــة وعالقتهــا بقســف المســتقبل لــدى عينــة مــن طسبــة
المجلد  ،38ملحه  ،4الجامعة األردنية ،عما .
الجامعة .دراسات ،العلوم التربوية ،ا
 .29النههولط ،ولههيم ( )1976الموســوعة المختصــرة فــي عســم الــنفس والطــب العقســي ،القههاهرة دار
المعارف.

 .30دبههابط ،بههوب ر( )2016مســتوى تقــدير الــذات لــدى معسمــي المرحســة االبتدائيــة .مجلههة العلههوم
الن سه ه ههية والتربويه ه ههة ،365-353 )2( 3.د ارسه ه ههة ماجسه ه ههتير ،جامعه ه ههة وھ ار  ،2ليه ه ههة العله ه ههوم
ا جتماعية ،الج از ر

 .31الررهيدي ،ههارو ( )1999الضـغوط النفسـية طبيعتهـا ونظرياتـالال ،برنهامج لمسهاعدة الهذات
فط عاجها ،القاهرة م تبة األنجلو المصرية.

 .32رم ههزي ،ز ههط ،)1997( ،االقتصــــاد السياســــي لسبطالــــة ،مجلهههة عهههالم المعرفهههة ،العهههدد ،226
ال ويت.

 .33زهانط أسهما ( )2014الصالبة النفسية وعالقتهـا بأسـاليب مواجهـة الضـغوط النفسـية لـدى
معسمـــات الطـــور المتوس ههل د ارس ههة ميداني ههة بالعالي ههة الر ههمالية –بسه ه رة .جامع ههة محم ههد ني ههر

الج از ر.

 .34زه ار  ،حامد عبهد السهام ( )1982الصـحة النفسـية والعـالج النفسـي ،ل ( ،)1عهالم ال تهب،
القاهرة.
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 .35زه ار  ،حامد عبهد السهام ( )1997الصـحة النفسـية والعـالج النفسـي ل ( ،)3عهالم ال تهب،
القاهرة.

 .36زهه ار  ،ني ههي محمههد )2003( ،وجهــة الضــبط وعالقتهــا باــل مــن الضــغوط النفســية وبعــض
أساليب اآلباء في تنشئة األبناء لد عينهة مه المهراهقي مه الجنسهي  ،رسهالة ماجسهتير غيهر

منرورة ،معهد دراسات الل ولة ،جامعة عي رمس ،القاهرة.

 .37الزيهود ،نهادر فهمهط ( :)2011اسـتراتيجيات التعامـل مـع الضــغوط النفسـية لـدى طسبـة جامعــة
قطر وعالقتها ببعض المتغيرات ،م تب التربية العربط لدو النليج ،العدد .99

 .38السههعدي ،محمههد ( )2010اســاليب التعامــل مــع ضــغوط الحيــاة لــدى الشــباب العــاطسين عــن
العمل في مدينة نابسس ،رسالة ماجستير غير منرورة ،قسم علم الن س ،لية التربية ،بيرزيت.

 .39السههندي ،نههاز ،عبههد الحميههد ،رههيما  ،جعههدا  ،ايمهها ( )2013أثــر اســسوب توايــد الــذات فــي
تنمية االحساس بالمعنى الوجودي لسحياة لـدى طالبـات الجامعـة ،مجلهة ليهة التربيهة ا ساسهية
جامعة باب العدد  ،13العراه.

 .40الس هههلط ،عب ههد اهلل حمي ههد ( )2010أســـاليب مواجهـــة الضـــغوط النفســـية لـــدى الشـــباب مـــن
المرضــى المتــرددين عســى مستشــفى الطــب النفســي بالمدينــة المنــورة وغيــر المرضــى ،رسههالة
د توراأ ،قسم علم الن س ،لية التربية ،جامعة أم القر  ،م ة الم رمة.

 .41السههيد ،عبههد الحلههيم محمههود ( )2009االســس النفســية لتنميــة الشخصــية االيجابيــة لسمســسم
المعاصر ،ل ( ،)1ايت ار لللباعة والنرر ،القاهرة.

 .42الرههامط ،سههو از ( )1994العالقــة بــين ســسوك تقــديم المســاعدة وبعــض المتغي ـرات النفســية
االجتماعية .رسالة ماجستير غير منرورة ،لية اآلداب ،جامعة القاهرة.

 .43رههحادة ،انههس ( )2016التعـــاطف والنرجســـية وعالقتهمـــا بالرضـــا المهنـــي لـــدى عينـــة مـــن
المرشـدين النفسـيين فـي مـدارس محافظــة دمشـف الرسـمية ،رسهالة ماجسهتير ،جامعهة دمرههه،
دمره.

 .44رحادة ،نليه  )2008( ،استراتيجيات التعامل مع الضـغوط النفسـية لـدى خريجـي الجامعـات
العـاطسين عــن العمـل وعالقتهــا بــبعض المتغيـراتل ،د ارسههة مقارنهة بهي الهراغبي وغيهر الهراغبي
فط الهجرة ،رسالة ماجستير غير منرورة ،لية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.

 .45رعبا  ،رانيا )2012( ،فاعسية الضبط الـذاتي فـي عـالج قصـور التنظـيم االنفعـالي وأسـاليب
مواجهــة الضــغوط الحياتيــة لــدى طسبــة الجامع ـة ،رسههالة ماجسههتير غيههر منرههورة ،ليههة التربيههة،

جامعة ال يوم ،مصر.
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 .46الره عة ،علههط ( )2009اســتراتيجيات مواجهــة أحــداث الحيــاة اليوميــة الضــاغطة لــدى طسبــة
جامعــة القــدس المفتوحــة فــي محافظــة نــابسس .مجلههة جامعههة النجههال 351 – 378 )2( 23
لألبحا

لالعلوم اإلنسانيةل.

 .47صالح ،علهم ( )2016سياولوجية مفهوم الذات دراسة في صورة الذات قيمة الذات ،الهذات
المثالية لسو ما اود .رب ة العلوم الن سية.

 .48صالح ،علهط ( )2017المواجهة االيجابية الطريف الى الساينة النفسـانية ،جامعهة القادسهية،
العراه.

 .49صبحط ،سيد( )2003اإلنسان وصحتال النفسية الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة.
 .50صليبا ،جمي ( :)1981عسم النفس ،ل ،3بيروت دار ال تاب اللبنانط.

 .51ال هريبط ،عبههد اهلل ( )2010أســاليب مواجهــة الضــغوط النفســية المهنيــة وعالقتهــا بــبعض
المتغيرات ،لية التربية ،مجلة جامعة دمره –المجلد - 26العدد الرابح.

 .52لالح ،نصيرة( )2011أثـر ضـغوط الحيـاة عسـى االتجاهـات نحـو الهجـرة إلـى الخـارج لسطسبـة
المقبسين عسى التخرج ،جامعة مولود معمري ،الج از ر.

 .53اللوي  ،توفيه ( :)1979الفسسفة الخسقية من اتاب أخالف الضمير عند بطسـر ،ص – 200
 ،210مصر.

 .54عبه ههد النه ههاله ،أحم ه ههد )1983( .األبعـــــاد األساســـــية لسشخصـــــية ،ا سهه ه ندرية دار المعرف ه ههة
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قائمة املالحق
 أوالً :ملحق رقم ( )1الصورة األولية لمقياس اإليجابية.
 ثانياً :ملحق رقم ( )2أسماء األساتذة المحكمين لمقياس اإليجابية.
 ثالثاً :ملحق رقم ( )3مقياس ضغوط الحياة إعداد :صالح الدين أبو ناهية.
 رابعاً :ملحق رقم ( )4مقياس أساليب مواجهة الضغوط إعداد :رجاء مريم.
 خامساً :ملحق رقم ( )5االستبانة في صورتها النهائية.
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مسحف رقم ()1

جامعةةةألزهر ةةة ز–زغةةة

ز

عمةةا زهراسهتةةاعزهرع ةةاز ز
ك ةةةةةةةةألزهر

ةةةةةةةةألز ز

نةةةةام زع ةةةة زهرةةةة

زز

ز
استبانة حتكيم

طلب تحكيم الدكتور/ة ________________________________ :حفظك هللا.
السالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته،
ً
في إطار اجراء دراسة تحضيرا لبحث التخرج ضمن متطلبات نيل درجة املاجستير في علم النفس من
كلية التربية بجامعة األزهر املوسومة بعنوان "ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها وعالقتها
باإليجابية لدى الخريجين الشباب العاملين والعاطلين عن العمل في قطاع غزة " قامت الباحثة
بإعداد استبيان اإليجابية لجمع املعلومات حول موضوع الدراسة ،والذي سوف يقدم إلى الخريجين
الشباب العاملين والعاطلين عن العمل ،ارجوا إبداء آرائكم ومقترحاتكم بشأن فقرات االستبيان
ومدى ومالءمتها للمحاور ..

ً
ً
ً
شكرا جزيال لكم مقدما على تعاونكم ،،،
الباحثة :حنان فوزي أبو لحية
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اإليجابية:

تعرف اإليجابية :بأنها الد
وال

ت والمعانط التط تع س القوة اإلنسا نية ،وال ا ة وال عالية الذاتية لل رد ،والليبة

يلة والصحة الن سية والتم ي

الرنصط ،وحس

الحا

الذاتط فط الحياة .فهط م و

ن سط متعدد

العناصر واألبعاد تحم فط ثناياها ميزات ونصا ص ن سية تتسح لت و دالة علم إيجابية ال رد علم ن سه،
فهط بمثابة اللاقة التط تبع

فط الن س الرعور باألم والحيوية والنرال ،وتدفح ال رد إلم المبادرة والبذ

والعلا واللمول واغتنام ال رص واستثمار الواقح (علوا د النواجحة  2013ص .)5


قامت الباحثة بصعداد مقياس اإليجابية استناداً الى اإلطار النظري الذي سبف عرضال والدراسات السابقة
منها عسى سبيل المثل ال الحصر:
 .1أبو ناهية2016 ،

غول الحياة وأساليب موجهتها لد للبة الجامعة.

 .2العبدلط 2012 ،الصابة الن سية وعاقتها بأساليب مواجهة ال غول الن سية لد

عينة م

لاب

المرحلة الثانوية المت وقي دراسيا والعاديي بمدينة م ة الم رمة.
 .3نجيلط  2010،أساليب م واجهة ال غول الن سية المهنية وعاقتها ببع

المتغيرات.

 .4ال را 2006 ،دراسة لمستو اإليجابية لد الللبة الجامعيي فط الجامعات ال لسلينية
 .5جودة  2004،ﺃساليﺏ مﻭﺍجهة ﺃحﺩﺍﺙ ﺍلحياﺓ ﺍل اغﻁة ﻭعاقتها بالصحة ﺍلن سية لﺩي عينة مﻥ ﻁاﺏ
ﻭﻁالباﺕ جامعة ﺍألقصم.


واذلك االطالع عسى المقاييس السابقة لإليجابية:
 .6المقياس العربط للت ير اإليجابط (.)2010
 .7مقياس النبها و مالط (.)2003
 .8مقياس جامعة عي رمس لييجابية (إعداد محمد إبراهيم عيد.)2002 ،
 .9مقياس مهربيا وايبستي وعربه الم البي ة المصرية عبد العا عجوة (.)1992
 .10مقياس عبد الهادي عبدأ (.)1989



مقياس اإلجابة:

الرجا اإلجابة علم فقرات المقياس بو ح إرارة (√ ) أمام اإلجابة التط تراها مناسبة ،ومقياس اإلجابة يت و
م ثاثة إجابات (ل3ل تعبر ع اإلجابة تنلبه بردة ،ل2ل تعبر ع اإلجابة تنلبه الم حدا ما ،ل1ل تعبر ع
اإلجابة

تنلبه)
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مقياس اإليجابية
الرقم

منتمية لسبعد

العبارات

غير منتمية

التعديالت
والمالحظات

المحور األول :تقدير الذات :هو الرعور بال نر والر ا ع الن س ي سب ال رد التقدير م نا نبرات النجال التط يمر بها
ونبرة اآلنري له.
1

أشعر بالرضا عن نفسي.

2

أتقبل نفسي اما هي.

3

يغسب عسى الشعور بالعجز وعدم الافاية.

4

حياتي بال هدف أو غرض.

5
6

أرى الدنيا ماا ًنا رمنا ومبهجا نحيا فيال.

أشعر بأني موفف في األعمال التي أقوم بها.

7

لدي قدرة عسى تنظيم أفااري والتعبير عنها.

8

أشعر بالوحدة.

9

حياتي مسيئة بأشياء مثيرة ورمال طيبة.

10

لدي عالقات طيبة مع اآلخرين.

11

تماما عن قدرتي عسى مواجهة ما يطرأ من أحداث
أنا راض ً
أشعر أني أقل من اآلخرين.

12

المحور الثاني :االتزان االنفعالي :قدرة الفرد عسى السيطرة واالحتفاظ بمشاعر مستقرة حتى في المواقف الضاغطة
1

أميل الي تحدي المشاالت التي تواجهني مهما اانت النتائج

2

عندما تبرز في رأسي فارة أندفع بتنفيذها.

3

امسك نفسي عند الغضب.

4

أنسي اإلساءة في حقي بسهولة.

5

أستثار بسهولة

6

أجد صعوبة في التوقف عن الحديث أثناء النقاش

7

المبادئ التي أؤمن بها تختسف عما يؤمن بال بعض الناس.

8

اإلنسان بمفرده مخسوف عاجز ويائس.

9

أستطيع أن استعيد هدوئي وتوازني بسهولة

10

اعتدت أن أاون حذراً

11

اتحام في انفعاالتي اتجاه األشياء المؤلمة.

12

أتقبل بسهولة أي أراء تخالف أرائي
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المحور الثالث :التوايدية
هي القدرة عسى التعبير عن اآلراء والمشاعر واألفاار بطريقة صحيحة ال تؤذي اآلخرين.
1

أرى نفسي تسقائيا في إظهار مشاعري تجاه الناس.

2

أجيد التعامل مع اآلخرين بغض النظر عن مشاعري اتجاههم.

3

أظهر محبتي لمن يهمهم أمري.

4

عالقاتي باآلخرين تسقائية وحميمة.

5

أجد صعوبة في تاوين أصدقاء جدد.

6

احرص عسى عدم المساس بمشاعر اآلخرين عند إبداء رأيي.

7

أدافع عن حقي بال السبل.

8

أتحاشى نظرات اآلخرين في األماان العامة.

9

أرفض ما ال أقتنع بال.

10

أشعر بالخجل عند دخولي قاعة أو حجرة بها ناس.

11

أخجل من الحوار أو األال أو الشرب خارج منزلي.

12

أومن أن لال منا طريقتال الخاصة بالتفاير

المحور الرابع :التعاطف
القدرة عسى االستجابة السريعة لعواطف األخرين ومشاعرهم واالهتمام بمشااسهم وتقديم النص لهم.
1

اعتقد أن األخرين يحبون التحدث معي في أمورهم الخاصة.

2

لدي القدرة عسى التعرف عسى مشاعر االخرين بسهولة

3

استخدم أسسوب الحوار الناعم في توجيال االخرين.

4

أقضي جزء ابير من وقتي في خدمة االخرين.

5

ينتابني شعور بالضيف الشديد إذا أساءت لشخص ما.

6

أضع نفسي ماان االخرين لتفهم ردود أفعالهم.

7

أستجيب لعواطف االخرين بسرعة.

8

أقدم النص والمشورة لألخرين.

9

أشعر االحتياجات العاطفية لألخرين

10

أشفف عسى االخرين

11

أستمع بال إهتمام الى مشاال االخرين

12

اشعر بالتوتر الشديد لرؤية اائنات تعامل بقسوة.

161

المحور الخامس :التعاون
الشعور بأهمية العمل الجماعي والمبادرة السريعة في تقديم العون والمساعدة لآلخرين وقت الحاجة.
1

أحب أن أقوم بأعمالي بنفسي.

2

اشعر أن العمل الجماعي أاثر متعة.

3

أفضل نمط العمل ضمن الفريف عسى النمط الفردي.

4

أشعر بحاجتي لألخرين وحاجة االخرين لي.

5

أبادر لتقديم العون ألصدقائي دون أن يطسب مني.

6

أبادر بالوقوف إلى جانب أصدقائي وقت الحاجة.

7

أعتقد بأن التعاون غاية وليست وسيسة لالرتقاء بطموحاتي الشخصية.

8

أحرص عسى غرس مبادئ التعاون لدي أفراد اسرتي.

9

أتجنب مساعدة االخرين لي.

10

أبادر الي تقديم يد العون لال محتاج.

11

أشعر أن تعاوني مع االخرين يجسب لي الاثير من المشاال.

12

انا لست منطويناً

المحور السادس :االيثار
هو فعل يقوم بال الفرد من تسقاء نفسال برضا وقناعة مقدما فيال مصسحة االخرين عسى مصسحتال الشخصية.
1

أعتقد أنني مستزم بوعودي مع االخرين.

2

أرغب أن أاون ضمن الجماعات التي تحث عسى التاافل االجتماعي.

3

أؤمن بالقول أتف شر من أحسنت إليال .

4

أميل الى الهروب من مواجهة أي أزمة أو مشاسة إجتماعية.

5

أميل الى إظهار حسنات الناس.

6

أعامل الناس اما أحب أن يعامسوني.

7

أفصل تقديم االخرين عسى نفسي.

8

أخبار سارة عن أصدقائي.
أاون سعيداً عندما اسمع
ً

9

أؤمن بالقول عش منعز ًال تنعم بالهدوء.

10

أهتم بما يحدث حولي.

11

أعتقد أن خير وسيسة لتحقيف األمان هو عدم التعامل مع الناس.

12

اعتقد أن المصال المادية هي أساس المحبة بين الناس.
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مسحف رقم ()2
أسماء األساتذة المحامين لمقياس اإليجابية
الرتبة األااديمية

الجامعة

الرقم

االسم

1

أ .د .باسم أبو اويك

أستاذ الصحة النفسية المشارك باسية التربية

جامعة األزهر

2

أ .د .أسامة حمدونة

أستاذ الصحة النفسية المشارك باسية التربية

جامعة األزهر

3

أ .د .عطاف أبو غالي

أستاذ الصحة النفسية باسية التربية

جامعة االقصى

4

أ .نبيل جودة

رئيس قسم االخصائيين النفسيين

5

أ .اسامة عماد

رئيس قسم البحث العسمي

الصحة النفسية

6

د .رضوان أبو رابة

أستاذ الصحة النفسية المساعد باسية التربية

جامعة األقصى

7

د .أحمد سعد

أستاذ الصحة النفسية المشارك باسية التربية

جامعة القدس المفتوحة
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وزارة الصحة الفسسطينية

ملحق ()3

مقياس ضغوط احلياة ألبو ناهية
الرقم

تنلبه بردة

العبارات
غول النوف م المستقب

1

أر أنه

2

يدلمنط عدم قدرتط علم تحقيه األهداف الناصة فط حياتط

3

ي قدنط ا قصا ل نر ا م فط المستقب

4

يدلمنط ارت اع نسبة البلالة بي النريجي

5

ي ايقنط الت ير الدا م فط ي ية مواجهة المستقب

6

أرعر بالنوف م أ الرهادة الجامعية ل توفر لط فرصة عم

7

أرعر بالقله م عجز أسرتط ع تغلية التزامات الحياة

8

أر أ ما تعلمته فط الجامعة ل يحقه أهدافط المستقبلية

9

اتألم لصعوبة تحقيه ا رتبال بزوجة وأل ا

10
11
12

مستقب لط فط هذا البلد

ارعر بقيمتط انسا فط بلدي
ارعر بالنوف م المستقب
الواسلة هط اللريقة الوحيدة للحصو علم وبي ة

ارعر بالقله

قة

غول الواقح ا جتماعط والسياسط
13

ارعر بالقله م عدم فهمط ما يدور حولط م احدا

بسبب التعقيدات

السياسية
عف أدا األحزاب السياسية ودورها المتوا ح فط المجتمح

14

أتألم م

15

ارعر بالقله م غياب سللة القانو فط البلد

16

اغادر الم ا بمجرد حدو أي مر لة فيه
قوة ال بار (عليه القوم) فوه قوة القانو

17

ارعر بالقله

18

يدلمنط ثرة المرا

19

أر أ األحزاب السياسية هط سبب ال ثير م المر ات ا جتماعية

بي الناس بسبب النافات الحزبية
علط البع

اف ا ار غير ما مة لقيمط

20

ارعر بال يه عندما ي ر

21

ارعر بالقله م اعتماد ا فراد علم العنف فط ح المرا

22

ارعر باأللم م عدم قدرتط علم الت يف فط المجتمح

23

أرعر باأللم عندما اري إصابات الجرحم أو جث

24

ت ايقنط عدم القدرة علم التعبير ع الرأي بصراحة

بينهم

القتلم علم التل از

164

تنلبه الم حدا ما

تنلبه

ملحق ()4

مقياس اسرتاتيجيات املواجهة إعداد موس تعريب رجاء مريم
تنطبف بشدة

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

تنطبف إلى حد ما

ال تنطبف

استراتيجيات المواجهة اإلقدامية
ت ر بل ار ه منتلقة للتعام مح المر لة
تحاو النبر الط الموقف ع بعد لت و أ ثر مو وعية
التحلي

ت ر مسبقا بما يم ن قوله او فعله

المنلقط

تحاو أ تتوقح يف ستنتهط األمور
تحاو أ تجد بع

المعانط الرنصية فط الموقف (عبرة أو غلة)
علي

تحاو توقح المتللبات الجديدة التط ست ر
تقو لن س أريا ترعر بالتحس
تذ ر ن س
إعادة
التقييم

اإليجابط

م م المم

أ تسو األمور

تحاو أ تري الجانب اإليجابط م الموقف
ب ثير م غير م الناس فط مواقف

ت ر الط أي درجة انت أف

مرابهة

تحاو أ تقنح ن س بأ األمور سوف تتحس (ت و أف
ت ر يف يم
تتحد

ع

المساعدة

أ يغير حيات بلريقة إيجابية

مح قريب ل ع المر لة

تتحد

البح

لهذا الحد

ذوي النبرة مث

مح رنص متنصص م

محامط)...،

تلجأ لللب المساعدة م
مر ات مرابهة لمر لت

تحاو أ تبح
تتحد

)

قب

(لبيب،

أرناص أو مجموعات تعانط م

أ ثر ع المر لة

مح صديه ل حو المر لة

تدعو اهلل م أج الحصو علم ا رراد أو ليعلي القوة
ت ح نلة عم لح المر لة
ح
المر ات

تعرف ما ينبغط فعله والقيام به وتعم جاهدا إلنجاحه
تحدد ماذا تريد وتعم جاهدا للحصو عليه
تحاو علم األق أ تجرب لريقتي منتل تي لح المر لة
تحاو أ تتعلم أ ت ع أريا أ ثر بن س
تتعام مح األمور بوقتها ،نلوة بنلوة
تنلبه بردة

العبارة
استراتيجيات المواجهة ا حجامية
ا حجام

المعرفط

تحاو أ تنسم المر لة برمتها
تحاو أ

ت ر فط المر لة.
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تنلبه إلم حد ما

تنلبه

تحاو تجنب الت ير فط المر لة رغم علم

جوانبها

ب رورة الت ير ببع

تحاو أ تن ر مد النلورة الحقيقة للمر لة
ترعر بأ الوقت سيح المر لة وما علي إ ا نتبار
التقب
و

ا ستسام

تدر أو ترعر بأن

تستليح السيلرة علم المر لة

تعتقد بأ القدر يقرر النتيجة
تتقب المر لة ألنه

يم ن فع رط لحلها

تتوقح انتها المر لة بلريقة سي ة
ت قد األم فط عودة األمور ما انت عليه
تحاو مساعدة ا نري علم التعام مح مر لة مرابهة لمر لت

البح
ع

اإلثابة

ترتر فط أنرلة جديدة
تحاو التعرف علم أصدقا جدد
تق ط وقتا ألو فط الق ار ة بغر

ا ستمتاع

تق ط وقتا أ ثر فط األنرلة الترفيهية
تلجأ الط ال عم أو األنرلة األنر لتساعد فط التعام مح ا ريا
تصب غ ب أو ا ت اب علم ا نري

التن يس

ا ن عالط

تقوم بعم ينلوي علم المجازفة
تتجنب الناس عموما اثنا المر لة
ت

أو تب ط لترعر بالراحة
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ملحق ()5

االستبانة يف صورتها النهائية

جامعةةةألزهر ةةة ز–زغةةة

ز

عمةةا زهراسهتةةاعزهرع ةةاز ز
ك ةةةةةةةةألزهر

ةةةةةةةةألز ز

نةةةةام زع ةةةة زهرةةةة

زز

ز
السالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته،
ً
في إطار إجراء دراسة تحضيرا لبحث التخرج ضمن متطلبات نيل درجة املاجستير في علم النفس من
كلية التربية بجامعة األزهر املوسومة بعنوان "ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها وعالقتها باإليجابية
لدى الخريجين الشباب العاملين والعاطلين عن العمل في قطاع غزة" فإن هذه الكراسة تحتوي على
مجموعة من العبارات التي تدور حول ظروف ومواقف وأحداث الحياة التي نعيشها ،وهي تهدف إلى
الحصول على مزيد من املعلومات حول آرائك وتصرفاتك ومشاعرك حيالها واملرجو منك قراءة كل
عبارة جيدا ثم ضع عالمة ) (Xفي الخانة املقابلة لها والتي تعبر عن ظروفك وشخصيتك ،وعن رأيك
الشخص ي ووجهة نظرك تماما وبصراحة.
 اعلم أنه ال يوجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ،إنما اإلجابة الصحيحة هي التي تنطبق عليك
وتتفق مع وجهة نظرك فقط .
 تأكد أنك تسجل اختيارك في املكان الصحيح
. من فضلك ال تترك أي عبارة دون اإلجابة عليها .تأكد بأن هذه املعلومات سرية وتستخدم
فقط ألغراض البحث العلمي.
مع شكري وتقديري لتعاونكم
الباحثة :حنان فوزي أبو لحية
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اجلزء األول :املعلومات الدميوغرافية
 1.1الجنس

أنثى



 ذار

 1.2المستوى التعسيمي
 دبسوم

 باالوريوس



دراسات عسيا ماجستير داتوراه

 1.2.1أذار تخصصك/ي ـــــــــــــــ.
 1.3العمر
 23-20 عام

 26-24 عام

 29-27 عام

 1.4ماان السان
 الشمال

 الوسطى

 غزة

 خانيونس

 رف

 1.5هل تعمل/ي؟
 نعم

*

 ال

* 1.5.1إذا اانت اإلجابة نعم ما هي الحالة العمسية؟
 موظف حاومي



موظف مؤسسات غير حاومية

 موظف في القطاع الخاص

 موظف في المؤسسات الدولية



أخرى حدد ____________

 عاطل عن العمل

 1.6الوضع االقتصادي لألسرة
 ضعيف جداً

 ضعيف

 مرتفع

 مرتفع جداً

 متوسط
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الرقم

تنطبف بشدة

العبارات

1

أر أنه

2

يدلمنط عدم قدرتط علم تحقيه األهداف الناصة فط حياتط

3

ي قدنط ا قصا ل نر ا م فط المستقب

4

يدلمنط ارت اع نسبة البلالة بي النريجي

5

ي ايقنط الت ير الدا م فط ي ية مواجهة المستقب

6

أرعر بالنوف م أ الرهادة الجامعية ل توفر لط فرصة عم

7

أرعر بالقله م عجز أسرتط ع تغلية التزامات الحياة

8

أر أ ما تعلمته فط الجامعة ل يحقه أهدافط المستقبلية

9

اتألم لصعوبة تحقيه ا رتبال بزوجة وأل ا

10
11
12
13
14

مستقب لط فط هذا البلد

ارعر بقيمتط انسا فط بلدي
ارعر بالنوف م المستقب
الواسلة هط اللريقة الوحيدة للحصو علم وبي ة

ارعر بالقله
قة

ارعر بالقله م

عدم فهمط ما يدور حولط م

التعقيدات السياسية
عف أدا

أتألم م

المجتمح

األحزاب السياسية ودورها المتوا ح فط

15

ارعر بالقله م غياب سللة القانو فط البلد

16

اغادر الم ا بمجرد حدو أي مر لة فيه

17

ارعر بالقله

18

يدلمنط ثرة المرا

19

احدا

بسبب

أر

أ

ا جتماعية

قوة ال بار (عليه القوم) فوه قوة القانو
بي الناس بسبب النافات الحزبية

األحزاب السياسية هط سبب ال ثير م
علط البع

20

ارعر بال يه عندما ي ر

21

ارعر بالقله م اعتماد ا فراد علم العنف فط ح المرا

22

ارعر باأللم م عدم قدرتط علم الت يف فط المجتمح

المر ات

اف ا ار غير ما مة لقيمط

23

أرعر باأللم عندما اري إصابات الجرحم أو جث

24

ت ايقنط عدم القدرة علم التعبير ع الرأي بصراحة

25

ت ر بل ار ه منتلقة للتعام مح المر لة

26

تحاو النبر الط الموقف ع بعد لت و أ ثر مو وعية

27

ت ر مسبقا بما يم ن قوله او فعله

بينهم

القتلم علم التل از
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تنطبف الى حداً ما

ال تنطبف

28

تحاو أ تتوقح يف ستنتهط األمور
المعانط الرنصية فط الموقف (عبرة أو غلة)

29

تحاو أ تجد بع

30

تحاو توقح المتللبات الجديدة التط ست ر

31

تقو لن س أريا ترعر بالتحس

32

تذ ر ن س

33

تحاو أ تري الجانب اإليجابط م الموقف

34
35
36
37
38
39
40

م م المم

علي

أ تسو األمور
ب ثير م

ت ر الط أي درجة انت أف

مواقف مرابهة

غير م

الناس فط

تحاو أ تقنح ن س بأ األمور سوف تتحس (ت و أف
ت ر يف يم
تتحد
تتحد

لهذا الحد

أ يغير حيات بلريقة إيجابية

مح قريب ل ع المر لة
مح رنص متنصص م

ذوي النبرة مث

تلجأ لللب المساعدة م

مر ات مرابهة لمر لت
تحاو أ تبح

قب

أرناص أو مجموعات تعانط م

أ ثر ع المر لة

41
42

تدعو اهلل م أج الحصو علم ا رراد أو ليعلي القوة

43

ت ح نلة عم لح المر لة

44

تعرف ما ينبغط فعله والقيام به وتعم جاهدا إلنجاحه

45

تحدد ماذا تريد وتعم جاهدا للحصو عليه

46

تحاو علم األق أ تجرب لريقتي منتل تي لح المر لة

47

تحاو أ تتعلم أ ت ع أريا أ ثر بن س

48

تتعام مح األمور بوقتها ،نلوة بنلوة

49

تحاو أ تنسط المر لة برمتها ( لها)

51

(لبيب،

محامط)...،

تتحد

50

)

تحاو أ

مح صديه ل حو المر لة

ت ر فط المر لة

تحاو تجنب الت ير فط المر لة رغم علم ب رورة الت ير ببع

جوانبها

52

تحاو أ تن ر مد النلورة الحقيقة للمر لة

53

ترعر بأ الوقت سيح المر لة وما علي إ ا نتبار
تستليح السيلرة علم المر لة

54

تدر أو ترعر بأن

55

تعتقد بأ القدر يقرر النتيجة
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يم ن فع رط لحلها

56

تتقب المر لة ألنه

57

تتوقح انتها المر لة بلريقة سي ة

58

ت قد األم فط عودة األمور ما انت عليه

59

تحاو مساعدة ا نري علم التعام مح مر لة مرابهة لمر لت

60

ترتر فط أنرلة جديدة

61

تحاو التعرف علم أصدقا جدد

62

تق ط وقتا ألو فط الق ار ة بغر

63

تق ط وقتا أ ثر فط األنرلة الترفيهية

64

تلجأ الط العم أو األنرلة األنر لتساعد فط التعام مح األريا

65

تصب غ ب أو ا ت اب علم ا نري

66

تقوم بعم ينلوي علم المجازفة

67

تتجنب الناس عموما اثنا المر لة

ا ستمتاع

أو تب ط لترعر بالراحة

68

ت

69

أرعر بالر ا ع ن سط.

70

أتقب ن سط ما هط.

71

يغلب علم الرعور بالعجز وعدم ال اية.

72

حياتط با هدف أو غر .

73

أر الدنيا م انا آمنا ومبهجا نحيا فيه.

74

أرعر بأنط موفه فط األعما التط أقوم بها.

75

لدي قدرة علم تنبيم أف اري والتعبير عنها.

76

أرعر بالوحدة.

77

حياتط ملي ة بأريا مثيرة وآما ليبة.

78

لدي عاقات ليبة مح اآلنري .
تماما ع قدرتط علم مواجهة ما يل أر م أحدا

79

أنا ار

80

أرعر أنط أق م اآلنري .

81

أ مي الط تحدي المر ات التط تواجهنط مهما انت النتا ج.

82

عندما تبرز فط رأسط ف رة أندفح بتن يذها.

83

امل ن سط عند الغ ب.

84

أستثار بسهولة.

85

المبادئ التط أدم بها تنتلف عما يدم به بع

86

أستليح أ استعيد هدو ط وتوازنط بسهولة.

87

اعتدت أ أ و حذ ار.

الناس.
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88

اتح م فط ان عا تط اتجاأ األريا المدلمة.

89

أتقب بسهولة أي أ ار تنالف أ ار ط.

90

أر ن سط تلقا يا فط إبهار مراعري تجاأ الناس.
النبر ع مراعري اتجاههم.

91

أجيد التعام مح اآلنري بغ

92

أبهر محبتط لم يهمهم أمري.

93

عاقاتط باآلنري تلقا ية وحميمة.

94

أجد صعوبة فط ت وي أصدقا جدد.

95

احرص علم عدم المساس بمراعر اآلنري عند إبدا رأيط.

96

أدافح ع حقط ب

97

أتحارم نبرات اآلنري فط األما

98

أرف

أقتنح به.

99

أرعر بالنج عند دنولط قاعة أو حجرة بها ناس.

ما

السب .

 100أنج م الحوار أو األ
 101أوم أ ل

العامة.

أو الررب نارج منزلط.

منا لريقته الناصة بالت ير.
معط فط أمورهم الناصة.

 102اعتقد أ األنري يحبو التحد

 103لدي القدرة علم التعرف علم مراعر ا نري بسهولة.
 104استندم أسلوب الحوار الناعم فط توجيه ا نري .
 105أق ط جز بير م وقتط فط ندمة ا نري .
 106ينتابنط رعور بال يه الرديد إذا أسأت لرنص ما.
 107أ ح ن سط م ا ا نري لت هم ردود أفعالهم.
 108أستجيب لعوالف ا نري بسرعة.
 109أقدم النصح والمرورة لألنري .
 110أرعر با ن عا ت والمراعر التط

ي صح عنها ا نرو .

 111أر ه علم ا نري .
 112أستمح ب

إهتمام الم مرا

ا نري .

 113ارعر بالتوتر الرديد لردية ا نات تعام بقسوة.
 114أحب أ أقوم بأعمالط بن سط.
 115ارعر أ العم الجماعط أ ثر متعة.
 116أف

نمل العم

م ال ريه علم النمل ال ردي.

 117أرعر بحاجتط لألنري وحاجة ا نري لط.
 118أبادر لتقديم العو ألصدقا ط دو أ يللب منط.
 119أبادر بالوقوف إلم جانب أصدقا ط وقت الحاجة.
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 120أعتقد بأ التعاو غاية وليست وسيلة لارتقا بلموحاتط الرنصية.
 121أحرص علم غرس مبادئ التعاو لد أفراد أسرتط.
 122أتجنب مساعدة ا نري لط.
 123أبادر الط تقديم يد العو ل

محتاج.

 124أرعر أ تعاونط مح ا نري يجلب لط ال ثير م المرا .
 125انا لست منلويا.
 126أعتقد أنط ملتزم بوعودي مح ا نري .
127

أرغب أ

ا جتماعط.

أ و

م

الجماعات التط تح

علم الت اف

 128أمي الم الهروب م مواجهة أي أزمة أو مر لة إجتماعية.
 129أمي الم إبهار حسنات الناس.
 130أعام الناس ما أحب أ يعاملونط.
 131أفص تقديم ا نري علم ن سط.
 132أ و سعيدا عندما اسمح أنبا ار سارة ع أصدقا ط.
 133أدم بالقو لعي منعز تنعم بالهدو ل.
 134أهتم بما يحد

حولط.

 135أعتقد أ نير وسيلة لتحقيه األما هو عدم التعام مح الناس.
 136اعتقد أ المصالح المادية هط أساس المحبة بي الناس.
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