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 اثر الخصائص النفسية لمدير االدارة في مواجهة ضغوط العمل االداري
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 ملخص البحث

ولم يفلح ، ساعد تعقد الحياة الحديثة والتقدم المادي والتكنولوجي في زيادة الضغوط النفسية على األفراد   
علم النفس كثيراً في التخفيف من آثار هذه الضغوط، وعلى الرغم من كثرة النظريات والدراسات التي 

تها بالسمات الشخصية لم تنل حقها الكافي تناولت الضغوط إال ان استراتيجيات مواجهة الضغوط وعالق
 .من البحث

وتوصلت الباحثة بعد دراسة ميدانية على استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية وهي التمركز على حل   
المشكلة واستراتيجية الدعم والمساندة واستراتيجية التجنب واالنسحاب واستراتيجية االعتماد على التدين 

ث سمات شخصية للقاممين على العمل القيادي بالمعاهد التعليمية الخاصة بالقاهرة واألخالق وتاثير ثال
على استراتيجيات الضغوط سمة االتزان االنفعالي والسمة االجتماعية وسمة السيطرة  واإلسكندرية وهي

 وكانت نتامج البحث كالتالي:النفسية 
ز علي حل المشكلة واستراتيجية الدعم والمساندة سمة االتزان االنفعالي واستراتيجية التركييوجد تأثير   

  واستراتيجية االنسحاب واستراتيجية التدين
 واستراتيجية التدين  –يوجد تأثير بين السمة االجتماعية واستراتيجية االنسحاب 

 يوجد تأثير بين سمة السيطرة واستراتيجية الدعم والمساندة واستراتيجية التدين 

 
Abstract 

The civilization and advancement in modern technology enhancing the 
stress among the individuals, Psychology plays till now a modest role in 
minimizing such stressors.  

Despite the many theories and studies that dealt with stress, strategies to 
confront stress and their relation to personal traits have not been 
adequately explored.  

The researcher came after a field study on the strategies of coping with 
psychological stress, namely focusing on solving the problem and 
support strategy, strategy of avoidance and withdrawal strategy, reliance 
on religiosity and ethics and the impact of three personal characteristics 
of the leaders of  private educational institutes in Cairo and Alexandria, 
the attribute of emotional balance and social status, the attribute of 
control and the impact of each From 

The results were as follows: 
There is the effect of emotional equilibrium, focus on problem solving and 
support strategy, withdrawal strategy, religiosity strategy 

There is an effect between the social trait and withdrawal strategy, the 
strategy of religiosity 
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There is an effect between the control feature and the support strategy, 
the religiosity strategy 

  

 المقدمة
ورغبة المنظنات للوصول الي  في عصر العولمة وزيادة حدة المنافسة بين المنظمات واالهتمام بالعميل  

العنصر البشري النة حجرر االسراس لحردوث اي تقردم وايرة تنميرة وهرذا  علىلتركيز التميز زاد االهتمام با
كاهل الموارد البشرية االمر الذي ادي تباعا الي زيادة احساس الموارد  علىبدوره ادي الي زيادة العب ء 

اثارهرا وظاهرة الضغوط النفسية من الظرواهر االنسرانية المعقردة التري تتجلرى  .البشرية بالضغوط النفسية 
عت نفسها فتظهرر  في النواحيالبيولوجية والنفسية واقتصادية واالجتماعية والمهنية ومن ثم تعبر الضغوط

في شكل اعراض فيسولوجية و نفسية فالضغوط النفسية تترك اثارها على التفكرك االسرري، تررك العمرل، 
 (9111الفقر و غيرها. )هارون توفيق الرشيدي، 

( ان المررديرين مررن اكثررر الفمررات المهنيررة عرضررة Sin & Cheng, 2015لقررد اظهرررت دراسررة )و  
بالتالي اكثر اصابة باالمراض اليكوسوماتيك فالمديرين يعانون من الضرغوط المرتفعرة الناتجرة وللضغوط 

ما يررتبط بهرا والضغوط الخاصة بطبيعة الوظيفة وتضارب الدور وصراع الدور ومن زيادة عبء الدور 
بالتالي فالمديرين من اكثر الفمرات تعرضرا للضرغوط وم تعادل السلطة مع المسمولية عدومن جوانب مادية 

  .البيميةواالسرية والمهنية باالضافة الى الضغوط الذاتية 

يالحظ ان رد الفعل الناتج عن الضغوط التي يتعرض لها االفراد ال يكون متساوياً عند كافة االغراض و  
قرد يرجرع ذلرك الرى وجرود عوامرل وتحملهرا ومواجهرة تلرك الضرغوط  منهم يختلفون من حيرث القردرة علرى

( ان اسراليب المواجهرة Fleshmanيرى )واالستجابة لها ومتوسطة في العالقة بين المثيرات الضاغطة 
السرلوكيات وهي تعود الى كل من السلوكيات الظراهرة وهي متغيرات هامة في فهم عملية الضغط النفسي 

احرداقاً مرهقرة واجرل تعرديل الظرروف الضراغطة، فرالفرد الرذي يواجرً ظروفراً ا الضمنية التي تسرتخدم مرن
يحاول التعامرل معهرا بطريقرة معينرة، فراالفراد المختلقرون يسرتخدمون انمراط سرلوكية مختلفرة. )لطفري عبرد 

 .(43-43، ص 2014الباسط ابراهيم، 

وتعتمررد القيررادة علررى درجررة  .ماعررةإن القيررادة دور مررن األدوار اإلجتماعيررة عظيمررة األثررر علررى إتجرراه الج  
وهذا السلوك يقوم بً قامد معتمداً على درجة التفاعل التي .الجماعاتوالتفاعل بين فرد وغيره من األفراد أ

من شأنها أن تقدم مساعدات للجماعة لتحقيق أهدافها كما أن القامد يؤثر في سلوك الجماعة ويوجً عملهم، 
 ها.علىألهداف المتفق ويبصرهم بالطريق األمثل لتحقيق ا

 مشكلة البحث:
والتعاارف  والفااام ل لفتر ار السافات الة وا ض والااروس ال اسا ض وفي ضوء الدراسات السابق عرضها 

 اتاح االتي:

ع ااد افاارا  ع  ااض مااسة الدراسااض والتااي تاال تجاااب تهل وا   رجااات ال اساا ض روس اااتاااام تسااتو  الاروجااو  

توجد فروق في  رجاض احساساهل بالااروس وتان ثال تهااو  ماسة  االحساس بالاروس ت ت   ب  هل وتن ثل

الف الااس  ربفااا فرجااا الااي ا ااتالف اسااترات مات التعاتاا  تااا الاااروس تالدراسااض الفةاا  عاان مااسا اال اا

 السؤا  التالي:با تالف سفات الة و ض وتن مسا الف ط ق فا  الدراسض الهال ض تهاو  االجابض ع ى 

استراتيجيات مواجهة الضغوط وان وجد هذا التأثير فما  على ات الشخصيةسمالماهو تأثير 

 ؟هو طبيعته وماهي داللته

 وف جسل مسا السؤا  الى عدة أسئ ض ومي كالتالي:

 السؤال االول 
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سفض االتزا  االناعالي ع ى استرات م ات تواجهض الاروس )استرات م ض الترك ز ع ى ح  التامو تأث ر 

وا  وجد مسا التأث ر ففا  استرات م ض التدفن( -استرات م ض االنسهاب  -ساندة استرات م ض الدعل والف -الفةف ض

 ؟مو سب عته وتامي  اللته

 

 السؤال الثاني

م  فوجد تأث ر لسفض االجتفاع ض ع ى استرات م ات تواجهض الاروس )استرات م ض الترك ز ع ى ح  

وا  وجد مسا التأث ر ففا  استرات م ض التدفن( - استرات م ض االنسهاب -استرات م ض الدعل والفساندة  -الفةف ض

 ؟مو سب عته وتامي  اللته

 السؤال الثالث

 -ع ى استرات م ات تواجهض الاروس استرات م ض الترك ز ع ى ح  الفةف ض الس طرةم  فوجد تأث ر لسفض 

ا التأث ر ففا مو وا  وجد مس استرات م ض التدفن( -استرات م ض االنسهاب  -استرات م ض الدعل والفساندة 

 ؟سب عته وتامي  اللته

 أهمية الدراسة:

 األهمية األكاديمية: (أ
تعتبر الدراسض الهال ض استففاالً لمهو  الباحث ن وذلك لفهاولض وضا اسار لعد  تن العواتا  التاي تساهل فاي 

 الفة  عن اسال ب تواجهض الاروس.

وف فها في براتج االرشا  ال اسي فاي تواجهاض تهدفد العوات  االكثر ارتباساً باسال ب تواجهض الاروس وت

 الاروس.

 األهمية التطبيقية: (ب
تساعد الدراسض الهال ض في ضوء تا تستررفض تن نتااجج فاي تجادفل  ادتات ناسا ض وباراتج تدرفب اض ل فادفرفن 

 تتافن االسترات م ات االفماب ض ل تعات  تا الاروس والعف  ات االكثر توافجاً في تهف  الاروس.

الدراسض الهال ض ع ى ا تبار وانتجاء الفدفرفن وذلك تن  ال  الترك ز ع اى  وااجا الب ااء ال اساي  تساعد

 والتي لها عالقض بالعف  ات واالسترات م ات الفوجبض لتهف  الاروس.

 .تدرفب الفدفرفن ع ى االسترات م ات والعف  ات االفماب ض في التعات  تا الاروس

 :ثالثاً: فروض الدراسة

 األول  الفرض 
 يوجد تأثير موجب دال احصاميا لسمة االتزان االنفعالي على استراتيجيات مواجهة الضغوط

 ويتفرع من هذا الفرض عدة فروض

يوجد تأثير موجب دال احصاميا لسمة االتزان االنفعالي على استراتيجية التركيز على حل المشكلة  .9
 احد ي اسنراتيجيات مواجهة الضغوط. 

دال احصاميا لسمة االتزان االنفعالي على استراتيجية الدعم والمساندة احدى  يوجد تأثير موجب .2
 اسنراتيجيات مواجهة الضغوط.

يوجد تأثير موجب دال احصاميا لسمة االتزان االنفعالي على استراتيجية االنسحاب احدى  .4
 اسنراتيجيات مواجهة الضغوط.

على استراتيجية التدين احدى استراتيجيات  يوجد تأثير موجب دال احصاميا لسمة االتزان االنفعالي .3
 مواجهة الضغوط.

 الفرض الثاني
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يوجد تأثير موجب دال إحصاميا لسمة االجتماعية على استراتيجيات مواجهة الضغوط ويتفرع من هذا 
 الفرض عدة فروض

ى يوجد تأثير موجب دال احصاميا لسمة االجتماعية على استراتيجية التركيز على حل المشكلة احد .9
 اسنراتيجيات مواجهة الضغوط 

يوجد تأثير موجب دال احصاميا لسمة االجتماعية على استراتيجية الدعم والمساندة احدى  .2
 استراتيجيات مواجهة الضغوط 

يوجد تأثير موجب دال احصاميا لسمة االجتماعية على استراتيجية االنسحاب احدى إستراتيجيات  .4
 مواجهة الضغوط 

احصاميا لسمة االجتماعية على استراتيجية التدين احدى إستراتيجيات مواجهة يوجد تأثير موجب دال  .3
 الضغوط

 الفرض الثالث
 يوجد تأثير موجب دال احصاميا لسمة السيطرةعلى استراتيجيات مواجهة الضغوط

 ويتفرع من هذا الفرض عدة فروض

حل المشكلة احدى  يوجد تأثير موجب دال احصاميا لسمة السيطرة على إستراتيجية التركيز على .9
 إستراتيجيات مواجهة الضغوط 

السيطرة على إستراتيجية الدعم والمساندة احدى إستراتيجيات  يوجد تأثير موجب دال احصاميا لسمة .2
 مواجهة الضغوط 

يوجد تأثير موجب دال احصاميا لسمة السيطرةعلى إستراتيجية االنسحاب احدى إستراتيجيات مواجهة  .4
 الضغوط 

السيطرة على استراتيجية التدين احدى إستراتيجيات مواجهة  وجب دال احصاميا لسمةيوجد تأثير م .3
 الضغوط

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية الى:
الكشف عن تأثير سمة االتزان االنفعالي على استراتيجيات مواجهة الضغوط )استراتيجية التركيز  -9

 ( استراتيجية التدين -ة االنسحاب استراتيجي -استراتيجية الدعم والمساندة  - على حل المشكلة

التعرف على تأثير سمة االجتماعية على استراتيجيات مواجهة الضغوط )استراتيجية التركيز على  -2

( السؤال استراتيجية التدين -ة االنسحاب استراتيجي -استراتيجية الدعم والمساندة  -حل المشكلة

 الثالث

استراتيجيات مواجهة الضغوط استراتيجية التركيز على حل  على التوصل الي تأثير سمة السيطرة -4
 استراتيجية التدين(  -استراتيجية االنسحاب  -استراتيجية الدعم والمساندة  -المشكلة

ا في يتهدف الدراسة الحالية الي تقديم مجموعة من التوصيات في شكل برنامج عمل لالدارة العل -3
 وماتسفر عنً الدراسة من نتامجالمعاهد العلمية بالقاهرة واإلسكندرية 

 الشخصية سمات ال
( من 89%تُعد طريقة الحياة العصرية مصدراً رميساً للضغوط النفسية، فقد أشارت اإلحصاميات أن )  

مرتفعة من وقت آلخر، وأن ستة أشخاص  نفسية البالغين في الواليات المتحدة األميركية يمرون بضغوط
مرتفعة مرة واحدة أو مرتين على األقل أسبوعيا، في حين أن  سيةنف من بين كل عشرة يمرون بضغوط

، وإن هذه الضغوط تسبب أشكاالً مرتفعة يوميا نفسية أكثر من واحد من كل أربعة يعانون من ضغوط
مختلفة من المشكالت النفسية والفسيولوجية واالجتماعية كالصداع، وارتفاع ضغط الدم، وآالم الظهر، 

 .الجلد، واالكتماب، واإلدمان على الكحول، وفقدان العمل والحساسية، وأمراض
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وقد تفرض البيمة ضغوطاً تفوق قدرة الفرد على االحتمال ويدركها باعتبارها كذلك وأنها خطرة ومهددة   
ومعيقة لتحقيق األهداف وإشباع الحاجات مما يجعلً يقع تحت طامفة حالة من االنضغاط ينتج عنها كثير 

واألمراض النفسية والسيكوسوماتية،أنها ليست ظاهرة حديثة وإنما هي قديمة قدم من االضطرابات 
 (2015Powell& Enright, 1) .البشرية ذاتها

اضطرابات وان امراض كثيرة مثل القرحة  2( ,p.252008 Charles & Ronald ,يضيف )و  
د سببها الرميسي ما يتعرض الصداع الشديوآالم الظهر وارتفاع ضغط الدم وسرعة دقات القلب والمعدة 

 لً االفراد من ضغط نفسي.

( ان المديرين من اكثر الفمات المهنية عرضة 2015Sin & Cheng,3لقد اظهرت دراسة )و    
بالتالي اكثر اصابة باالمراض اليكوسوماتيك فالمديرين يعانون من الضغوط المرتفعة الناتجة وللضغوط 

ما يرتبط بها والضغوط الخاصة بطبيعة الوظيفة وضارب الدور توصراع الدور ومن زيادة عبء الدور 
بالتالي فالمديرين من اكثر الفمات تعرضا للضغوط وعدم تعادل السلطة مع المسمولية ومن جوانب مادية 

النفســية والتي تؤثر على النواحـــي الســــلوكية والبيمية واالسرية والمهنية باالضافة الى الضغوط الذاتية 
ً تاثي ً استحوذت الضغوط النفسية على اهتمام العديد مندول علىوتثقلهم بمزيد من االمراض وراً سلبيا

تثقيفهم بافضل السبل والبرامج التدريبية بغية توعية االفراد والندوات والعالم ممثلة في المؤتمرات العلمية 
 ها.علىالسيطرة والدارة الضغوط 

 الشخصية   

 ،Personaمشتقة من األصل الالتيني لكلمة  نجد أنهـا Personalityخصية وإذا تتبعنا أصل كلمة الش
القناع الذي يرتديً من يقوم بدور الممثل في العصور السابقة ليؤدي دوره علـى خشبــة  ومعنى ذلك:

 .بـًفيظهر أمام الجمهور بمظهر خاص يتماشى ويساير طبيعة دوره المسرحي الذي يقـوم  المســرح،

 :ية عند علماء النفستعريف الشخص
 4 ام( عدة تعريفات للشخصية منه7102ذكر األنصاري )

 "Allport 5تعريف "البورت  - 0
الشخصية هي التنظيم الدينامي داخل الفرد لتلـك األجهزة النفسية، والجسمية التي تحدد طابعً الخاص   

 في موقفً لبيمتً " ويركـز هذا التعريف على:

 .للشخصية، والعوامل الداخلية أكثر من المظاهر الخارجية الطبيعة االنتقامية  -أ

                                                           
1T., & Enright, S. (2015) Anxiety and stress management. London: Routledge & Winston. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/08037051.2013.812549 

2 Ronald McDonald House of Delaware ... MBNA America (2008) Charles
 

http://naspspa.org/AcuCustom/Sitename/Documents/DocumentItem/459.pdf 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34344169/University_20Personnel_20_28_201995-

2012_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480787720&Signature=7yeQZhqt5SP

JgiHoRMLveN9MXGA%3D&response 

3Li W.-D, Sun F.-S., Cheng X.-F.and Zhu T. 2015. The secretory stigmas in Populus: the development, cytochemistry, 3 

ultrastructure and their relation to intersectional incompatibility. Acta Bot. Sin. 37(7): 514-521 

 ص ص 313-277( 2)7ة العوامل الخمس الكبرى للشخصية في المجتمع الكويتي دراسات نفسية مدى كفاءة قامم2017االنصاري بدر  4

5 Bandura, A. & Wood, R, E.. (1989) Effect of perceived controallability and performance standards on self-regulation of 

complex decision-making. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 805-814 
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http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34344169/University_20Personnel_20_28_201995-2012_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480787720&Signature=7yeQZhqt5SPJgiHoRMLveN9MXGA%3D&response
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34344169/University_20Personnel_20_28_201995-2012_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480787720&Signature=7yeQZhqt5SPJgiHoRMLveN9MXGA%3D&response
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34344169/University_20Personnel_20_28_201995-2012_29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480787720&Signature=7yeQZhqt5SPJgiHoRMLveN9MXGA%3D&response
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يتضمن فكرة البناء الداخلي:أي أن الشخصية ليست مجرد مجموعة مكونات متفرقة، بل عمليات  -ب
 .تنظيمية تكاملية، ومهمة لتفسير نمو ديناميـة وتركيـب الشخصية 

 .واحـدة التنفصم تنظيم الشخصية يتضمن عمل كل من العقل والجسم، فـي وحـدة -ج

  :Cattel" 1كاتل()تعريف  -7

الشخصرية هري مايمكننرا مررن التنبرؤ بمرا سريفعلً الشررخص عنردما يوضرع فري موقررف معرين " ويركرز هررذا   
 .٦١ص .التعريف على القيمة التنبؤية لمفهوم الشخصية

 " :2Pernisتعريف برنيس  - 3
ضروية الداخليرة، وميولرً، ونزعاترً، وشرهواتً إن الشخصية هري المجمروع الكلري السرتعدادات الفرـرد الع  

 .٦١،٦١وميولً المكتسبة " ص  وغرامزه، إضـافة السـتعداداتً،

 م( ٤٨٩١)3وعرفها الهاشمي  -0
بأنها " التنظيم النفسي اإلنساني المحدد الفريـد، الـذي يتضمن مجموعة ما يمتلكً ذلك اإلنسان بذاتً من    

واجتماعية بأسلوب سلوكي في كميـة األبحـاث،  وإدراكية، ت،استعدادات وقـدرات جسـمية وانفعاال
هذا بجـانب المراجع والكـتب التي تصـدر عنـها، وهـذا يجعــلنا  والــدراسات السيكولــوجية المتخصصة،

ص ص .نزيد من دراستنا للشخصية وتأكـيد أهميتها والمكـانة التي تعكسها مـن ارتبــاطها بجميع العلوم
٢٢-٢٢. 

 ات العامة للشخصية:الصف

 
 .أن الشخصية هي الكل المنظم للشخص، وهي تبين أهمية الشخص - 9

 .يمكن تنظيم الشخصية في أنماط يمكن مالحظتها وقياسها - 2 

  .للشخصية أسسها البيولوجية وهي محصلة للبيمة الثقافية واالجتماعية التي يعيش فيها الشخص - 4 

ومظـاهر خارجيـة، ومـن أمثلـة المظـاهر الداخلية )العواطف المتعلقة يوجد للشخصية مظاهر داخلية  - 3
 .(باألمور الدينية( ومن أمثلة العــوامل المظــاهر الخارجية )االتجاهات نحو العمل

ً يختلف عن  - 3 تتكون الشخصية من خصامص مشتركة وأخرى مختلفة بحيث يمكـن أن نجـد شخصـا
  ٧١-٦٢١فـس الوقــت يتفق مع آخـر في جـوانب أخـرى ص ص شخص آخـر في بعض األمـور، وفي ن

 شخصية القائد
على ضـوء الصفـات العامة للشخصية األنفة الذكر ينظر إلـى شخصـية الفرد بأنها عبارة عن مجموعة   

واألمــزجة المسـتقرة نسبياً، والتي تكونت بالوراثة، ومن عـوامل البيمـة  من الخصامص، والميـول،
ــاعية والثقافيـة، وهـذه المجموعة من المتغيرات تحدد نواحي التشابً واالختـالف في سـلوك االجتم
 ثل.يتمتع القامد بوجود حافز قوي لتحمل المسؤولية والعمل على إكمـال الوظيفـة م .الفــرد

 : المهارات الفنية -0
لمتخصص مع التمتع بالقـدرة علـى معرفة وإتقان أساليب وعمليات وإجراءات إداريـة، وإجـراء النشاط ا  

 استخــدام األدوات والمعـدات المرتبطة بهذا النشاط.

                                                           
1 https://www.britannica.com/biography/James-McKeen-Cattell 

2 http://www.almrsal.com/post/265099 

3 http://www.quran4nahda.com/?p=323 

https://www.britannica.com/biography/James-McKeen-Cattell
http://www.almrsal.com/post/265099
http://www.quran4nahda.com/?p=323
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 : مهارات العالقات اإلنسانية -7
معرفـة وإدراك الطبيعـة اإلنسـانية، والسـلوك اإلنساني والعمليات، والتفاعالت بـين األفـراد، وإدراك   

ً مما يلفظونً من قول، وإبـداء التعـاطف والحـس  مشـاعر واتجاهـات ومشاعر اآلخرين استنباطا
ة والتمتـع بالقدرة على إقامة عالقات علىاالجتماعي نحوهم، والقدرة على االتصال باآلخرين بوضوح وفا

 .مؤثرة وتعاونية مع اآلخـرين بمـا تتضـمنً مـن دبلوماسية وإدراك المقبول من السلوك االجتماعي

 : المهـارات اإلدراكية -3

 
متع بالقـدرة التحليلية والتفكير المنطقي، والتمــتع بالقـدرة على تكوين المفهوم والتنظير للعـالقات الت  

والقـدرة على تحليل  المعقدة والغـامضة داخــل العمل اإلبـداع في عـرض األفكـار وحل المشكالت،
 . المشكـالت المحتملة وإدراك الفـرص مع توقـع حـل وتوقع التغيرات، األحداث وإدراك االتجـاهات،

 Rando House ويعرف

" بأنها مجموعة الصفات 1م( 2193)الشخصية كما يذكر كل مـن المدهـون والجـزراوي    
الفسيولوجية، والعقليـة، والوجدانيـة واالجتماعيـة للفرد"، وعلى ضوء هذا التعريف يمكن 

شكيل السلوك أثناء تعامل تحديد مصادر تكوين وأبعاد شخصية الفـرد، والتي تؤثر على ت
 الفرد مع ظروف البيمة المحيطة، وتعاملـً مع بقية األفراد من خالل األبعاد التالية:

 أوالً: البعد الفسيولوجي:
يعني تكوين جسم اإلنسان كنظام متكامل يعرف بً الفرد، ويتفرع منً أنظمـة فرعية متباينة، مثل نظام   

 وبهذا فإن البعد الفسيولوجي يحدد أجزاء جسم اإلنسان مثل، م،عمل الحواس، ونظام عمل عضالت الجس
 وشكل الجسم...الخ ولون العينين، طول القامة أو قصرها، ولون البشـرة،

 أن هناك مصطلحات مكونة للشخصية وهي:  Gordon Allportيرى جوردن البورت 

 2م(2192كرها جابر )كما يذ

 3سماتال

  al Stability TraitEmotionسمة االتزان االنفعالي  -
هي سمة ضرورية بممـارسـة كل ما يتعلق بالعمل اإلداري، فالبـعد عـن الغـضب والبعـد عن القلـق   

واالرتبـاك ضـرورة ملحً لدراسـة كـافة األمـور في المؤسسة ومـواجهة العقـبات، وتنفـيذ القـرارات 
 بأنـواعـها، التخطيطية، أو التنظيمية، أو اإلشراقية.

 جدير بالذكر أن الدراسة الحالية اهتمت بدراسة السمات األتيةو

 Sociability Traitسمة االجتماعية  -
هي سمة لها أهميتها، وعامدها في القيام باالتصـاالت إلـى أعلـى أو إلـى أسفـل أو في االتجـاهين، وفي   

ـوب العـالقـات اإلنسـانية الذي يمكـن القيام بأعمـال العالقـات العـامة، كما أنها تشـجع على ممـارسة أسل
من الوقــوف علـى رغـبات العاملين، وبالتالي رفع روحهم المعنويـة، ودافعيـتهم لإلنتـاج، كمـا أن 

 .االجتمـاعية الزمة لتكـوين عالقـات بنـاءة مـع البيمـة التـي تعمــل فيــها المؤسسة

 Ascendancy Traitسمة السيطرة  -

                                                           
ـا للعـاملين والجمهور، الطبعة األولى، عمان:المركز موسى المدهون و ابراهيم الجزراوي ، تحليل الـسلوك التنظيمـي: سـيكولوجياً وإداري 1

 .2315، ٦العربي للخدمات الطالبية، عمان، ط
 12،ص 13ص ( النظرية الشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة2316ر، عبد الحميد جابر، )جاب 2

  22( الصدمة النفسية ، مطبوعات جامعة الكويت ص   ٦٧٧١أحمد محمد عبد الخالق )  3
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ة بالسلوك التنظيمي داخل المؤسسة، وبممارسة السلطة المتدرجة في المؤسسات اإلدارية، هي ذات عالق  
وتساعد اإلداري في أن يقرن بين السلطة التي يستمدها مـن الشرعية المتمثلة في أصول التنظيم، وبين 

 .القدرة على التنفيذ، كما تؤثر في اختيار نمط اإلدارة الذي يمارسً

ذات دور كبير جـدا بالنسبة لمجاالت الممارسات اإلدارية، ووجود فروق بين والسمات السابقة هي 
 المديرين في هـذه السـمات يؤثر على سلوكهم اإلداري، وفي قيامهم بمختلف مناحي العملية اإلدارية.

 : ولقد أقلقت هذه الكلمة البورت ألنها تضمنت إصدار حكما خلقياالخلق -٦
والخلـق عند البورت هو .فرد بأنً حسن، وخلق اآلخر بأنً سيءصف خلق اليعلـى الشخص، كأن  

 .الشخصية مقيمة وخلق الشخصية غير مقيم

: هو تلك الظواهر التي تميز طبيعة الفـرد الوجدانيـة، وتعتمـد هـذه الظواهر على التكوين لمزاجا -٢
 .الوراثي وهي من حيث المنشأ وراثية إلى حد كبير

أن يصنف فيها شخص شخصا آخـر، فاألنمـاط إذا: أساليب لتصنيف الناس : هو وحدة يمكن النمط -١
 .ووضعهم في وحدات معينة، فإذا كان الشخص عـدواني دامما نقول إنً من النمط العدواني

 وقد قسم جوردن السمات إلى نوعين هما: 

 :Common Traitsالسمات العامة المشتركة  -٤
الثقافة تجعل هناك تناظر بين األشـخاص في طرق التوافق، على الرغم من تفرد الشخصية إال أن   

وتعود السمات المشتركة إلى هذه االعتبارات في الشخصـية التـي تتأثر بالثقافة، وهو ما يجعل من 
الواجب استخدام االختبارات والمقـاييس، ومقـاييس التقدير أو أي طريقة أخرى للمقارنة، ولكن السمات 

ال يمكن أن تعطينا أكثر من مجرد مظهر  Nomotheticهي سـمات جمعية  المشتركة في الحقيقة
 .تقريبي ألي شخصـية دون الجزم بذألك التوافق بينهم في السمات

 :Personal Traitsالسمات الفردية الشخصية  -٢
هي سمات ال يتشابً فيها الشخص مع غيره، ولكنً يتميز بها عن اآلخرين وتوضح طريقتً في    

وللسمات الفردية دور أساسي في تحديد الخطـوط العريضـة المميـزة لشخصية الفرد عن غيره  السلوك،
 .من األفراد

 Concept) Traits مفهوم السمات

 السمة تحديد معايير
 فقط، فيجب تستنتج ولكنها مباشـرة مالحظتهـا ال يمكن – الوسطية المتغيرات كل مثل – السمات أن بما
 هي )وما بعنوان لـً مقـال في )البورت( ولكن طبيعتهـا، اكتشاف عملية في طاءوأخ صعوبات، نتوقع أن

 :تىاآل النحو على.٢٧١ص م(2111) كامـل السمة لتحديد معايير ثمــانية وضـع الشخصية( سمة

 كبير تعقيد ذات عادات تعتبر أنها أي :اسمي وجود من أكثر لها -٦

 سمة تعني عادة من العادات: أكثر من عمومية أكثر -٢

 الفرد. بً يقوم سلوك كل لحركات واقعيا وتساهم األقل وعلى دينامية -١

 اإلحصامية المعالجة أو االسـتجابات فـي يتضـح وهذا – إحصاميا أو تجريبا يتحدد قد السمة وجود -٤

 .بينها فيما ترابط ويوجد البعض بعضها عن مستقلة ليست السمات -٥

 أنها بمعنى الخلقية، الداللـة نفس دامما لها يكون ال السيكولوجية الناحية نم هاإلي نظرنا إذا الشخصية -١
 ً.على المتعارف االجتماعي والمفهوم تنسجم ال أو تنسجم قد
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 نجد وربما السمة، هـذه وجـود عدم على الحكم ال يمكن ما سمة مع المتسقة غير العادات أو األفعال -١
 .لتسرعوا بالحذر يتسم شخص في متناقضة سمات

 من العام المجموع فـي توزيعها ضوء في أو بها، تتصف التي الشخصية ضوء في ما لسمة ينظر قد -١
 .الناس

 

 الجيدسمات القائد أوال: 
 قد زكر وليم هنري مجموعة من السمات الواجب توافرها في القامد الجيد، وهي:  

 من الناحية الجسمية -0
 النشاط والحركة( –الحيوية  –القوة العضوية  –الطول ) 
 من الناحية العقلية -7
سعة األفق وتنوع  –القامد والفكر الناضج  –التزود بالقيم واحترام معايير الجماعة  –درجة ذكاء عالية ) 

 اإلطالع والخبرات(.

 من الناحية اإلنفعالية -3
 ط النفس(.القدرة على ضب –الثقة  –قوة اإلرادة  –النضج اإلنفعالي  –الثبات اإلنفعالي ) 

 من الناحية اإلجتماعية -4
 –التفاعل مع مشكالت الجماعة  –اإلنصاف  –القدرة على التفاعل والتعامل مع اآلخرين  –التعاون )   

 –حسن المظهر  - التواضع في التعامل الجماعة –مراعاة مشاعر الجماعة  –روح الفكاهة والمرح 
 –األمانة وحسن السمعة  –على وقت الجماعة  المحافظة –النظام والحرص على مصلحة الجماعة 

 التمسك بالقيم الروحية واإلنسانية والمعايير االجتماعية(. –التمتع بعادات شخصية حسنة 

 أنواع السمات عند علماء النفس
 : كشفت عن وجود نوعين من السمات هماCattellن دراسـات كاتـل إ

 Allportالسمة عند البورت 
 بي لـً القـدرة علـى أن يعيد المنبهات المتعددة إلى أنواع من التساوي الوظيفي،هي" تركيب نفسي عص  

 .وإلى أن يعيـد إصـدار وتوجيً أشكال متكافمة، ومنسقة من السلوك التكيفي والتعبيري

 Eysenckالسمة عند إيزنك 
 ."السمات مجموعة من األفعال السلوكية التـي تتغير معا

 Stagnerالسمة عند ستاجنز 
 .السمة الشخصية تكون طريقة عامة في إدراك مجموعة من المواقف أو االستجابة لها

 للسمة 1م( 7102تعريف عبد الخالق)
هي " أي خصلة أو خاصية أو وصـفة ذات دوام نسبي يمكن أن يختلف فيها األفراد فتميز بعضهم عـن   

تسبة، ويمكن أن تكـون كـذلك جسمية بعـض، أي توجـد فروق فردية بينهم وقد تكون السمة وراثية أو مك
 أو انفعالية أو متعلقة بمواقف اجتماعية أو معرفية،

لباحث مما سبق أنً يمكن أن يستدل على السمات من خالل المالحظة لنوع السلوك، الذي يقوم ل ويظهر   
ومن تكرار  ت،بً الفرد في عملً وتعاملً في المواقف المختلفة، بحيث يكون هذا األداء فيً تشابً وثبا

                                                           
  22الكويت ص   جامعة مطبوعات ، النفسية الصدمة ( 2317)  الخالق عبد محمد أحمد 1
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ذلك يمكن وصف الفرد بسمة معينة، وذلـك حسب طبيعة الموقف الذي يكون فيً هذا السلوك، والباحث 
ً مع موضوع الدراسة، ً وانسجاما والمقيـاس  يتبنى تعريف البورت للسمة باعتباره أكثر التعريفات توافقا

 وهو مقياس البورت جوردون لقياس السمات الشخصية..المسـتخدم فيها

كأن نقول  بعض الصفات المشتركة فيها ومن ثم نميل إلى وصف هذه األعمال بسمً أو صـفات معينة، 
 حيث تعزى السمة إلى السـلوك ال إلى الفرد. أو ثقة، إن هذا الفرد يعمل بحذر،

 Cattell تصنيف كاتل
 صنف السمات إلى ثالث فمـات هي:

 اوالً: السمات الدينامية:
 لسلوك النزوعي في الشخص وتنقسـم إلى مجموعتين هما:وهي السمات المفسرة ل

 Ergicdrivo الدفعات الفطرية –أ 
 .وتشمل المحفزات الفطرية في اإلنسان كالحصول على المأكل، وحب االستطالع

 Metanergesالدفعات الفطرية المكتسبة  -ب
، وتشمل كل االنفعاالت أو الثقافية وهي تكتسب عـن طريـق عوامـل الخبرة أو العوامل االجتماعية،

 .والمشاعر المشتقة، كالرغبات، واالتجاهات،

 Tempeamert Traits ثانياً: السمات المزاجية
فهي تتعلق بالسلوك العام وتربط السلوك الذي ينفذ  –وهي السمات المميزة للسلوك الوجداني أي االنفعالي 

 بً الشخص ما يريد أداؤه، مثل درجة الثقة بالنفس.

 Ability Traitsسمات القدرة  ثالثاً:
وهي السمات المميزة للسلوك المعرفي، فهي تتعلق بكيفية تصدي الفـرد لصـعوبات الحياة وتشمل طاقات 

 الذكاء العام، والقدرات العقلية األولية والمهـارات الحركيــة مثل،

 السمات األصلية: -٤
ا بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي يعرف وهي السمات الظاهرة التي تتألف منها أغلب األنشـطة إمـ

وهذا النوع غير شامع، واليمكن إلى حد ما  هـا أحيانـاً السمة البارزة أوالظاهرة،علىالشخص بها، ويطلق 
 م( أن2192ويذكر أحمد ) ١١ً لدى كل شخص ص مالحظت

 السمات المركزية: -٢
الشخص وسهلة االستنتاج، وعددها اليتجاوز هي السمات األكثر بروزاً، مثل الميـول التـي يتميـز بهـا 
 .عشر سمات ويمكن عـن طريقهـا التعرف على شخصيتً

 السمات الثانوية: -٣
 وهي أقل ظهوراً وأقل أهمية في وصـف الشخصـية وأكثـر تركيزاً من حيث االستجابات التي تؤدي إليها،

 .١٤١ومن حيث المنبهات التي تتناسب معها ص 

المورفولوجية الخاصة بالشكل العام الخارجي وهو يركز في مجال  -١لفيزيولوجية ا -٢.السلوكية – ٦
 .الشخصية على السمات السلوكية

 الضغوط النفسيه
يالحظ ان رد الفعل الناتج عن الضغوط التي يتعرض لها االفراد ال يكون متساوياً عند كافة االغراض   

درة على مواجهة تلك الضغوط و تحملها و قد يرجع ذلك منهم يختلفون و يتباينون فيما بينهم من حيث الق
( Fleshmanالى وجود عوامل متوسطة في العالقة بين المثيرات الضاغطة و االستجابة لها و يرى )

ان اساليب المواجهة هي متغيرات هامة في فهم عملية الضغط النفسي و هي تعود الى كل من السلوكيات 
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لتي تستخدم من اجل تعديل الظروف الضاغطة، فالفرد الذي يواجً الظاهرة و السلوكيات الضمنية ا
ظروفاً او احداقاً مرهقة يحاول التعامل معها بطريقة معينة، فاالفراد المختلقون يستخدمون انماط سلوكية 

ضمن .ثم على مستوى إنتاجهــم  (33-34، ص 7104، 1)لطفي عبد الباسط ابراهيم.مختلفة.......
( للسمات 2ة، وفق المقياس المحدد لهذه الغاية وهو مقياس )البورت جوردونسمـات شخصية معين

 الشخصية.

 "Stress"مفهوم الضغط النفسي 
ً علىو يكـــون الفـــرد تحــت الضغط النفســي عنــدما يشــعربـــأنً أمـــام حـــدث جـــديد يغمره،

توافق المتطلبات التي تفرضها الوضعية  ويظهـــرالضغط النفســـي عندما ال مــواجهتً، يعتبر كذلك،
والنتيجة هي .مع الفكرة الممكنة التي يعتقد أنها كاستجابة )التي يستجيب لها( الجديدة كما يدركها الفرد،
 (8، ص7113)بودارن،.اإلحساس بفقدان التحكم...

بالصحة  من جانب المهتمين stressعلى الرغم من الكتابات المختلفة حول موضوع الضغط النفسي 
النفسية، و البدنية، إال أّن عبارة، أو مفهوم الضغط أو الضغوط ال تعني الشئ نفسً لهم جميعاً، استجابات 

 (02: 7111، 3)عسكرسلوكية معينة.........

و قـــد استخـــدم الباحثـــون العــــرب العــــديـــد مـــن المصطلحـــات لتعـــريب هـــذه الكلمة، فباإلضافة 
ى الضغوط استخدموا كلمة الصعاب، و شدة الكرب، و ضامقة، و إجهاد، و شدات، و إل

 (338: 0993)المحارب، توتر...........

 تعريف الضغط النفسي:
الضغوط هي استجابة تكيفية لدى الفرد تختلف باختالف خصامص الفرد نتيجة للتفاعل مع البيمة و تتمثل 

( , فالضغط 4يؤدي غالبا إلى مشكالت صحية و جسمية و نفسية ) في إختالف التوازن الداخلي للجسم مما
النفسي هو تجربة ذاتية تحدث اختالال نفسيا أو عضويا لدى الفرد، و ينتج عن عوامل البيمة الخارجية أو 

 .المنظمة أو الفرد نفسً

 تعريف الضغوط وفق النموذج البيئي:

 (0991تعريف دسوقي، )

تراكمات النفسية، و البيمية، و الوراثية، و المواقف الشخصية لألزمات، الضغوط النفسية هي مجموعة ال
و التوترات، و الظروف الصحية القاسية التي يتعرض لها الفرد، و تختلف من حيث شدتها كما تتغيّر 

ت عبر الزمن تبعاً لتكرار المواقف الصعبة التي يصادفها الفرد بل أنّها قد تبقى وقتاً طويالً إذا ما استمر
 .(41: 5 0991)دسوقي، .الظروف المقيدة لها، و تترك آثاراً نفسية سيمة على الفرد.....

 تعريف الضغوط وفق النموذج الفسيولوجي:

                                                           
عوامل الضبط المدرسي المدرك فى عالقتها بضغوط الدراسة لدى تالميذ المدارس الحكومية  .Qatar University, 2193 .اهيملطفى عبد الباسط ابر1

 والخاصة منبمات

سة من أوامل علماء النفس الذين اهتموا بدرا ألبورتم( هو عالم نفس أمريكي. كان9122من أكتوبر  1 -م 9912من نوفمبر   11)ألبورت ويالرد جوردون2

 الشخصية

 فـي والبدنية النفسية الصحة مواجهتها، وأساليب الحياة ضغوط(. 2333) علي عسكر، 353ص, 2ط, مواجهتها وأساليب الحياة ضغوط(: 2333) علي, عسكر3

 القاهرة الحديث، الكتاب دار والقلق عصـر التوتر

 12، ص 2336اض، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، القاهرة،حنان عبد الرحيم األحمدي: ضغوط العمل لدى األطباء "المصادر و األعر4 

 أطروحة) المستنصيرية، الجامعة بغداد، اإلعدادية، المرحلة طلبة لدي واالجتماعي النفسي بالتوافق األسرية التنشمة أساليب عالقة  )1226. )كمال ،دسوقي5

 دكتور
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 (:0991تعريف معجم علم النفس، )

الضغوط هـــي مصطلــح يستخـــدم للـــداللة علــــى نطاق واسع من حاالت اإلنسان الناشمة كرد فعل 
فة بالغة القوة، و تحدث الضغوط نتيجة العـــوامل الخارجية مثل كثرة المعلومات التي لتأثيرات مختل

تؤدي إلى تغيّرات في العمليات العقلية، و تحوالت انفعالية، و بنية دافعية متحولة للنشاط، و سلوك لفظي، 
 (08: 1 0071)عثمان، .و حركي قاصر..

 تعريف الضغوط وفق النموذج النفسي

 (0982ان و موريس و جلوراس، )تعريف كوليم

الضغوط النفسية هي أي مطلب توافقي يتضمن قدراً من التوتر، أو التهديد و هذه المطالب تتغيّر، أو 
 (Colemon, Morris & Gloras.1987.P31).تتعدل طبقاً لما يقابلً الفرد من حاجات.

 :محددات الضغوط
حد كبير تحديد مثيرات المـشقة، ألن مـا يمكن أن  يوافق بعض الباحثين على أنً من الصعب فعالً وإلى

وفى التعريف اإلجرامى فـإن مثيرات .يكون ضاغًطا بالنسبة لفرد قد ال يكون كذلك بالنسبة لفرد آخر
المشقة )الضواغط( هى مواقف تتطلب عمليات توافق وتسبب لنـا اإلحـساس باإلرهـاق أو تستنزف 

حداث والمواقف اإليجابية والسلبية أن تكون ضاغطة ألن كالً منها ويمكن لكل من األ.قدراتنا التوافقية
 P2014(Holmes, 2 ,.(39يتطلب عمليات وجهود توافقية كبيرة 

 التأثير العام للضغوط النفسيه:
ثم  Alarm Stageعندما يتعرض الفرد لموقف ضاغط فإنً يمر بعدة مراحل هي مرحلة اإلنذار 

يحاول الفرد فيها إدارة و التعامل مع الموقف الضاغط و  Resistance Stageمرحلة المقاومة 
 Copingالوصول إلى حالة من االتزان النفسي من خالل تكتيكات تعرف بعمليات تحمل الضغوط 

Processes  فإذا كانت هذه التكتيكات غير مالممة تصبح المقاومة غير فعالة و يصل الفرد إلى حالة
لى ما يسميً سيلي بمرور الوقت تضعف المقاومة و يصل الفرد إو  Exhaustionاإلنهاك النفسي 
يمكن القول أنً رغم أن الضغوط لها آثارها السلبية على األفراد من الجوانب الثالثة  ،بأمراض التكيف

الفسيولوجية و النفسية و االجتماعية إال أن هذه اآلثار تتوقف على أهمية الحدث بالنسبة للفرد و معدل 
دراك الفرد للخطر و كذلك واقعية توقعات الفرد فضالً على قدرة الفرد على إدارة هذه تكراره و إ

 الضغوط و خبرات الفرد في التعامل مع الضغوط.

  تأثير الضغوط النفسيه على الجانب المهني:
يعاني العديد من العاملين في معظم المنظمات أنواعا كثيرة من الضغوط في حياتهم و قد تكون هذه 

وط ناتجة عن أسباب كثيرة منها ما يرجع إلى ظروف خاصة بالعاملين أنفسهم، و منها ما يعود الضغ
للمنظمات التي يعملون بها و في كثير من األحيان ما نجد مجموعة العمال يشعرون بضيق أو إكتماب ال 

كثيرة، ألن يستطيعون التخلص منً، و قد تكون هذه المالحظة عادية، إال أنها في األصل لها خلفيات 
و هذا ما جعل الباحثين و المختصين يهتمون بموضوع .الشعور بالضيق هو ناتج لضغوطات مختلفة

ألهمية العنصر البشري داخل المنظمات وجب ضرورة التركيز على دراسة و Stressالضغط النفسي
 .العوامل المحيطة بً بهدف زيادة إنتاجية و فعاليتً و رضاه

  الحالي: الضغط النفسي في القرن 

                                                           
 . كلية االداب جامعة مدينة الساداتالنفسية طالضغو وإدارة القلق كتاب  . (2011)عثمان السيد فاروق1

2 S. Holmes. 2014, University of Kansas .... Effectiveness of debriefing after a stress producing deception. 

Journal ..... New York: Wiley. Holmes, D.S.  
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وفـى أواخر القرن السابع عشر  .إن قصة الضغوط قصة قديمة الزمت اإلنسان منذ وجوده على األرض
الضغوط فى سياق العلوم الطبيعية، بـالرغم مـن أن هذا االستخدام لم يكن منظما  Hookeاستخدم هوك 

 Strains، والمشقة وقد استمرت المصطلحات الدالـة علـى الضغوط.حتى بدايات القرن التاسع عشر
وعاشت وازدهرت فى أحضان علوم الطب فى ذلك الوقت، حيث اعتبرت الضغوط هى أساس اعتالل 

 .الصحة

 الضغـوط كمثـــيرات
وهذه المثيرات الضاغطة هى فى الغالب .يتبنى معظم علماء النفس تعريف الضغوط باعتبارها مثيرات

 لشخص نفسً )مثل الجوع أو الرغبـة الجنسية( أحداث تفرض على الشخص، أو ظروف تنبع من داخل ا

 الضغــوط كـاستجــابــات
واحدا من الـذين يعتبـرون الـضغوط اسـتجابة للظروف  –الذى سبق الحديث عنً  –يعتبر هانزسيلى 

ومن ثم فهى تعرف على أساس معايير ومحكات مختلفة مثل االنزعـاج االنفعـالى، وتدهور األداء، .البيمية
 يرات الفســـيولــوجيـــة مثـــل زيــــادة توصـــيل الجـــلد للكهـــرباء أو زيـادة فـى مـستوىأو التغ

  (Appley & Trumball, 1967)هرمونات معينة.

 ةعلىالضغــوط كعــالقة تفـــا
نظرا للخالف السابق، يرى بعض الباحثين أن تعريف الضغوط ينبغى أن يؤكد على العالقة بين الفرد   
 .لبيمة )أى بين المثيرات واالستجابات(وا

القول أنً يمكن تعريف الضغوط بأنها الحالة التى يدركها الكامن الذى يتعرض ألحداث أو  خالصة   
ظروف معينة بأنها غير مريحة أو مزعجة أو على األقل تحتاج إلى نوع مـن التكيـف أو إعـادة التكيف، 

 .كالمرض واالضطراب وسوء التوافق وإن استمرارها قد يؤدى إلى آثار سلبية

نود أن نشير هنا إلى أن الضغوط ليست مرادفة بالضرورة للقلق والتوتر النفسى أو العصبى، كما أن   
الضغوط ليست بالضرورة سلبية أو سيمة، فالضغوط المعتدلة لها دور مهم فى تنشيط الكامن واستثارة 

و ارتفاعها عن حدود معينة يكون لً أضرار مؤكدة على دافعيتً لإلنجاز، ولذلك فإن انخفاض الضغوط أ
 .وأخيرا فإن القول بإمكانية تجنب الضغوط أو ضرورة تجنبها قول يجانبً الصواب.الفرد

 مصـــادر الضـــغوط
ً بعض األفراد مجازا أسباب الضغوط بكم كبير من علىحظيت مسألة مصادر الضغوط أو ما يطلق 

ه الدراسات إلى تصنيفات مختلفة لمصادر الضغوط وفقًـا ألسـس متباينة، وأفضت هذ.االهتمام والدراسة
 :ومن هذه األسس

ومن أمثلة النوع .من حيث مترتباتها إلى: ضغوط بناءة )إيجابية(، فى مقابل ضغوط هدامة )سلبية( - 9
شخص  األول الزواج والترقى فى العمل، ومن أمثلة النوع الثانى المرض، اإلصابة فى العمل، وفاة

 .عزيز

من حيث االستمرار، وتصنف إلى: مستمرة )كمنغصات الحياة اليومية( ومتقطعـة )كالمناسـبات  - 2
 .(االجتماعية كالحفالت واإلجازات ومخالفات القانون

من حيث المنشأ، وتصنف إلى ضغوط داخلية )أى من داخل الفرد مثـل الحاجـات والمتغيـرات  - 4
األهداف وغيرها(، فى مقابل خارجية )أى تأتى من البيمة الخارجيـة، وهى الفسيولوجية، والطموحات و

 .(كثيرة كالضوضاء والظروف الطبيعية كالزالزل والبراكين واألعاصير، والملوثات وغيرها

من حيث المكان الذى تحدث فيً )أى فى العمل أو فى المنزل أو فى المدرسـة أو فـى الـشارع  - 3
 وغيرها(
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دد المتأثرين بها وتصنف إلى: العامة )أى التى يتأثر بها عد كبير من الناس كاألحداث من حيث ع - 3
المزلزلة(، فى مقابل الخاصـة التى تؤثر على فرد واحد أو على عدد محدود من األفراد )كحوادث 

 .الطرق، أو منغصات الحياة اليومية(

لى: خفيفة ومعتدلة وشـديدة )أو من حيث شدة األحداث والمواقف الضاغطة ويمكن أن تصنف إ - 2
 حادة(.

من حيث مجال الحياة الذى تحدث فيً أى فى المجال االقتصادى أو الـسياسى أو االجتمـاعى أو  - 2
 .اإلدارى والتنظيمى، وهكذا

وغنى عن البيان أن هذه األسس أو المحاور للتصنيف ليست منفصلة أو مستقلة تماما وإنما هى باألحرى 
اطعة، فالحدث أو الظرف أو الموقف الواحد يمكن أن يصنف وفقًا ألكثـر مـن محك فى متداخلة ومتق

 (..٢٢٢٤، ٢١-٢٤الوقت نفسً )جمعً يوسف، 

 physiological Characteristicsالخصال الفسيولوجية 

 يبدو أن بعض األفراد لديهم أنماط مميزة من االستجابات الفـسيولوجية التـى تـسمى "نـشاط االستجابة
الفردية"، ووفقًا لهذه الخصامص فإن بعض األفراد يستجيبون بـشكل يعبـر عـن إحـساس بالضغوط 

 .(Alloy et al., 1996, P.210)ألحداث معينة، وهو ما ال يحدث لدى أشخاص آخـرين، 

 Psychological Characteristicsالخصال النفسية 

ط شخصية وخصال مزاجية، دورا مهمـا فى شعور تلعب الخصال النفسية من ذكاء وقدرات عقلية، وأنما 
الفرد بالضغوط أو إفالتً من هذا الشعور، وكذلك تمكينً من مواجهـة هـذه الـضغوط أو التعايش 

أكثر عرضة  Type A Personalityومن المعروف أن األشخاص ذوى النمط أ من الشخصية .معها
 .العمل تحت ضـغط الوقـت لإلحساس بالضغوط نتيجة الدخول فى أعمال تنافسية أو

 Life Domainsمجاالت الحياة 
يقوم فيها بأدوار مهمة ال غنـى عنها،  Centralتنقسم مجاالت الحياة إلى مجاالت رميسية أو مركزية 

هـذه المجـاالت الرميسية .كدور الرجل كزوج )أو المرأة كزوجة( وكأب )أو أم( وكعامل أو موظـف
غوط أكبر تتمثل بداية فى أعباء الزواج، ثم أعبـاء تنـشمة األطفال تنطوى على احتمال التعرض لض

ثم المسمولية فى العمـل مـن حيـث اإلنجـاز والترقى، .مهم، والمسمولية عن صحتهم ورفاهيتهمعلىوت
 .والتعامل مع اآلخرين؛ رؤساء ومرؤوسين

د، وإنما يتوقف ذلك على عدد إن األحداث فى حد ذاتها ليست ضاغطة دامما أو لكل األفرا خالصة القول 
من المحددات، بعضها يقع فى األحداث نفسها، والبعض اآلخر يقع فى األفراد أنفسهم، والبعض الثالث فى 

 .السياق الذى يحيط بكل من األحداث واألفراد

 :الضغوط لمواجهة المستخدمة اإلستراتيجيات أنواع

 : ا الفرد في إقتحام األزمة وتجاوزها وتتمثل فىوهي تلك التي يوظفه :اإليجابية إستراتيجيات :أوال
 .التحليل المنطقي للموقف الضاغط بغية فهمً والتهيؤ الذهني لً ولمستوياتً -9
إعادة التقييم اإليجابي للموقف حيث يحاول الفرد معرفيا ً إستجالء الموقف وإعادة بنامً بطريقة  -2

 .إيجابية مع محاولة تقبل الواقع كما هو
البحث عن المعلومات المتعلقة بالموقف الضاغط والمساعدة من اآلخرين أو مؤسسات المجتمع  -4

 .المتوقع إرتباطهما بالموقف الضاغط
 .إستخدام أسلوب حّلِّ المشكلة للتصدي لألزمة بصورة مباشرة -3
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 ً تفكير فيها : وهي تلك التي يوظفها الفرد في تجنب األزمة واإلحجام عن الاإلستراتيجيات السلبية ثانيا
 : وذلك من خالل األساليب السلبية اآلتية

 .اإلحجام المعرفي لتجنب التفكير الواقعي والممكن في األزمة -9
 .التقبل اإلستسالمي لألزمة وترويض النفس على تقبلها -2
فيها بهدف توليد مصادر  البحث عن اإلثابات عن طريق اإلشتراك في أنشطة بديلة ومحاولة اإلندماج -4

 .باع والتكيف بعيداً عن مواجهة األزمةجديدة لإلش
ً عن المشاعر السلبية غير السارة، وف التنفيس والتفريغ اإلنفعالي -3 ً عن طريق علىبالتعبير لفظيا ا

 .المجهودات الفردية المباشرة لتخفيف التوتر

 العمليات السلوكية الموجهة نحو االنفعال. -ب
 :Helplessnessالسلبية  .0

ص جهد الفرد في التعامل مع الضغط و االفراط في ممارسة انشطة اخرى كالنوم تبدو هذه العملية في نق
و مشاهدة التليفزيون و التنزه و االنشغال بامور اخرى بعيدة عن المشكلة بغرض ازالة او تخفيف االثار 

 ها.علىاالنفعالية المترتبة 

 :Emotional Dischargeالتنفيس االنفعالي  .7
الفرد بافعال قد ال تكون مرتبطة بالمشكلة لتفريغ مشاعره مثل البكاء و الصراخ  تتمثل هذه العملية في قيام

 و قد يقتضي ذلك التروي في اختيار و تنفيذ مثل هذه االنشطة.

 العمليات المعرفية المتمركزة حول المشكلة: -ج
اد المشكلة و محاولة حلها و تتمثل فـــي االفكـــار و االنشطة الذهنيـــة التــــي يقوم بها الفرد لدراسة ابع

 و تشمل:
 :Positive Reinterpretationاعادة التفسير االيجابي  .0

 موجهً نحو االنفعال اال ان اعادة التقدير يقود الفرد الى استرداد افعال نشطة توجً نحو مصدر المشكلة.
 :Denialاالنكار )خداع الذات(  .7

و رفض االعتراف بما حدث و ربما تتيح هذه  نشاط يسعى خاللً الفرد الى تجاهل خطورة الموقف بل
العملية فرصة للحصول على معلومات اضافية حول الموقف الضاغط اال ان انكار الفرد للواقع قد يخلق 

 مشكالت اخرى يصعب بعدها التحمل و المواجهة.

 وسائل لتقليل ضغوط العمل -2

من يعانون وطأة اإلجهاد والتوتر كل يوم في تظهر الدراسات الحديثة التي تُعنى بالصحة العقلية أن نسبة 
تزايد مستمر، خاصة في الدول المتقدمة، وأن حياة البشر بشكل عام صارت أكثر إجهاداً عما كانت عليً 

 . قبل خمس سنوات

 توضح الدراسات أن العوامل الرميسة المسببة لإلجهاد تشمل المال والضغوط النفسية في أماكن العمل  
أو التأثيرات  -واإلجهاد النفسي  -أن ثمة وسامل يمكنك أن تعمل بها للقضاء على القلق  ويرى الخبراء.

  . المؤذية التي يتسبب بها، في حياتك الشخصية أو في موقع عملك

 أفصح عن مشاعرك لصديق

يكون التعبير بالكالم يعد من آليات التأقلم المهمة في أي نمط من أنماط القلق والضغط النفسي، ولذلك لن 
مفاجماً إدراك أن الحديث مع صديق بشأن المشكالت التي تواجهك في العمل يمكنً تقليل مستويات القلق 

 والضغوط

 عامل جسدك بطريقة جيدة
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إن الحفاظ على جسدك في وضع صحي سليم، عبر ممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي والحصول 
 .ن سيعينك على تحسين صحتك العامةعلى قسط كاف من النوم وتقليل أو االمتناع عن التدخي

 

 

  اختيار العمل في مكان أسري

يقدر الحياة األسرية ويدرك أن عملك ليس  -إذا كان ذلك ممكناً  -ان العمل مع مدير أو صاحب منشأة 
االلتزام الوحيد في حياتك، يعد وسيلة جيدة لتقليل الضغوط التي حتماً ستنشأ بين متطلبات الوظيفة 

   . واألسرة

 حاول السيطرة على جدول أعمالك

قد تدفعك الضغوط الوظيفية والطموحات الشخصية إلى قضاء وقت أكثر في العمل ال يكون متوافقاً مع 
ويرى الخبراء أن الحفاظ على أكبر قدر ممكن من السيطرة والتحكم على جدول أعمالك، قد  رغباتك

 . قلق والضغط النفسييكون أحد أفضل الوسامل التي يمكن بواسطتها تقليل ال

 تحدث مع رئيسك

ينوه الخبراء إلى أن قدراً كبيراً من النصامح يركز على معالجة أعراض قلق الوظيفة، وال تستهدف 
التغلب على أسباب هذا القلق . ولمعالجة ضغوط العمل، ينبغي النظر لجذور المشكلة، وإذا كنت تملك 

على سبيل المثال أن تقول: هنالك أوجً معينة في عملي المصادر، تباحث مع رميسك في العمل، ويمكنك 
  تسبب لي ضغوطاً نفسية، هل توجد وسامل يمكنني بواسطتها تقليل هذه الضغوط؟

 استخدم وقتك أو حياتك الشخصية لالسترخاء

ينصح الخبراء بعدم االستسالم للتلفزيون، استخدم جزءاً من وقتك الشخصي لتجريب تقنيات االسترخاء . 
ت لموسيقا تساعد على الراحة النفسية واالسترخاء، احصل على تدليك مساج، أو حاول التركيز على انص

  . مشهد بصري يبعث على الهدوء والراحة

  . خذ راحة خالل ساعات العمل

هل تذكر تكنيكات المساج؟ ال تكتف فقط بتأديتها أثناء وقتك الخاص، خذ راحة أثناء ساعات العمل ودلك  
  . رة تدليك قصيرةنفسك بفت

 الدراسات السابقة 
نظراً ل اروس التي تعاني ت ها الائات الوظ ا ض الف ت اض و اصض فئض الفدفرفن فجد حاولت بعض الدراساات 

 في الس وات اال  رة تعرفض العف  ات التي فجوم بها الار  في الفواق  الااغطض ح ث فرى ك  

( ا  كاا  التجاادفرات االول ااض والثانوفااض Pearlin & Schooler, 1998فاارى عااد  تاان الباااحث ن اتثااا  ) 

وبالتاالي عف  ااات التهفاا  تتةااف  فاي ضااوء تتر اارات الة واا ض والفوقاا  تعااً. ولجااد ا ت اا  الباااحث ن فااي 

( بعض االسترات م ات Kin & Tanya, 1987وضا استرات م ات لتهف  الاروس ح ث فجترح ك  تن )

تعا  عن العا ات الس ئض واال س بالعا ات الس  فض وتفارسض الهوافات لتهف  الاروس والتعات  تعها تث  االب

 .Stability Zoneوالرفاضض واالستر اء وتهدفد وت ط ط واست دام ت اسق االستجرار ال اسي 

( بعض استرات م ات التعات  تا الاروس الفه  ض وت ها وضا توقعات واقع ض عان Long, 1988وفاا )

اله اة الة و ض وزفا ة تساحض استجال  الار  في العفا  وعادم توقاا الفادح تان عف ك والاو  ب ن العف  و
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الاار  ل ااروس وتهاولاض االنادتا  فاي انةاطض  الرج س وزفا ة كااءة الار  في العفا  وتر  ار سرفجاض ا را 

 ا رى  ار  العف  تث  االنةطض االجتفاع ض والرفاض ض.

روق باا ن الم ساا ن فااي اساات دام اسااترات م ات ( عاادم وجااو  فااFolkman, 1980ولجااد اظهاارت  راسااض )

(، 9191التعاتاا  تااا الاااروس كااسلك اظهاارت بعااض الدراسااات تثاا   راسااض الساا د اباارام ل الساافاروني )

(، ا  االفاارا  تاان ذو  وجهااض الااابط الاادا  ي اقاا  9111(، ونواار فوساا  )9111وتهفاد الساا د ب  اات )

ا  تا فدر  الار  تان تسااندة اجفاع اض فاي تمتفاا احساساً بالاروس ال اس ض كسلك وجد تن  ال  ال ظرفض 

 س هتل بالفساندة.

( ا  االفرا  السفن فت جاو  الفسااندة االجفاع اض اكثار قادرة ع اى تواجهاض Cheuk, 1994وأظهرت  راسض )

 الاروس تن زتالجهل الرافا ن ل فساندة االجفاع ض.

والعفر واإلنماز  وفق اً لفتر ر الم سبع وا  فعال ض السات األكا فف ض  (( Diane 2013اسضر  وأظهرت

 ً لفتر ر الم س، والعفر  األكا ففي لدى س بض ك  ض الع وم، وتهدف إلى تجوي العالقض ب ن فعال ض السات وفجا

ت ووي ع في التةرفح  افطال ا، في واإلنماز األكا ففي في ك  ض الع وم ذات نظام عات ن  ارس  ن في

واست دم الباحث  .س ض  2011سالب اً وسالبض تتاروح أعفارمل ب ن   021والاس ولوجي، تألات الع  ض تن

األكا ففي، وتوص ت ال تاجج  تج اس الاعال ض السات ض و رجات االتتها  ال واي وال هاجي كفج اس لإلنماز

  فا الد ا رسض إلى عدم وجو  عالقض ذات  اللض إحواج ض ب ن الاعال ض السات ض وفق اًلفتر ر  الم س والعفر، ب

 .م ا  عالقض ذات  اللض إحواج ض ب ن فعال ض السات واإلنماز األكا ففي

الماتعض،  بع وا  توقعات  الااع  ض السات ض وسفات الة و ض لدى سالب ( 0291الارتاو  ) ر اسض   

الماتعض،  (ومدفت الد ا رسض الى تعرفض العالقض ب ن فعال ض السات وبعض سفات الة و ض لدى سالب

 .س ض 17 - 22وحت أعفارمل ب ن  اسالب اً تن سالب الماتعض في تور السفن تر 026لع  ض تن تفونت ا

اوضهت عن  واست دم الباحث تج اس فعال ض السات، وا تبار كالاورن ا ل ة و ض وكانت نتاجج الدر اسض

 سفات وجو  فروق ذات  اللض إحواج ض ب ن ت  اض وتتوسطي وترتاعي التوقا لاعال ض السات في

 1 7الس طرة والجدرة ع ى ب وغ الففانض والهاور االجتفاعي، والفما ا رة وال اج االجتفاعي، وضبط

واالستجال  في اإلنماز لوالح الفمفوعض ترتاعض التوقا في فاع  ض  السات والتساتح واجا ة اإلنماز

 .السات،وكانت الاروق غ ر  الض في سفض الف   االجتفاعي ب ن الفمفوعات

فى االعالم السفات الة و ض ل فسفعات بالبراتج الرفاض ه  (م0299البدو ، الدراسض إلى ) مدفت مسة

 جاتعض ب ها.ك  ض الترب ض الرفاض ض ب  ن .قسل اال ارة الرفاض ض -سروحض )تاجست ر (الفرجى /

Personal characteristics of broadcasters with sports programs in visual media 

الفرجي  فهدف البهث الى التعرف ع ى ) السفات الة و ض ل فسفعات بالبراتج الرفاض ض في اإلعالم

 والسفات التى فمب أ  تتوافر فى تسفعات البراتج الرفاض ض( .

 تساؤالت البهث

 تا مى السفات الة و ض ل فسفعات بالبراتج الرفاض ض في اإلعالم الفرجى؟)ق د البهث(

است دتت الباحثض الف هج الوصاي ب طواته وإجراءاته لف اسبته لطب عض الدراسض الهال ض ووص  تا مو 

مو حا ث، وقد اتبعت الباحثض أس وب الطرفجض الفسه ض كأحد اسال ب الف هج الوصاي لفالءتته  كاجن وتا

 لطب عض البهث.

العالقض ب ن السفات الة و ض والاروس ال اس ض االجتفاع ض ل فومب ن تن  (م0299،تيت اولت  راسض ) 

 جاتعض ع ن شفس. -كتوراة(ذو  اإلعاقض البورفض و ور تؤسسات اإلعاقض في رعافض الفومبض/ إسروحض) 

 قسل الع وم اإلنسان ض الب ئ ض. تعهد الدراسات والبهوث الب ئ ض.

THE REALTIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRATITS AND SOCIO 
PSYCHOLOGICAL STRESS OF THE TALENTED WITH VISUAL DISABILITY AND 
THE ROLE OF REHABILITATION INSTITUTIONS IN SPONSORING THE GIFT. 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%87+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a6%d9%89+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%87+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a6%d9%89+%2f&criteria1=0.
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مدفت الدراسض الى التعرف ع ى أمل تا فف ز الفوموب ن تن ذو  اإلعاقض البورفض تن ح ث سفاتهل 

الة و ض وأفااً التعرف ع ى أمل الاروس سواء االجتفاع ض او ال اس ض التي تج  عاججاً أتام تف زمل في 

ضافض إلى التعرف ع ى  ور الفؤسسات تما  الفومبض الاطرفض التي ت ههل إفاما هللا سبهانه وتعالى، باإل

ح ث أنه كا  تن  التي تجوم برعافض الفوموب ن في رعافتهل لهؤالء الفوموب ن تن ذو  االعاقض البورفض.

ف ا الموانب ال اس ض، األمف ض ع   ا  راسض ت ك الائض نظراً لفا تهتاجه تن رعافض وع افض  اصض تن ج

 .االجتفاع ض

الاروس ال اس ض وعالقتها بالرضا الوظ اي لد  تدربي كرة الجدم ل  اشئ ن   0299ماني ما   ع ي باعبا  

جاتعض أس وس. ك  ض الترب ض الرفاض ض.  - )تاجست ر( بفهافظض حارتوت بالمفهورفض ال ف  ض / أسروحض

 قسل الع وم التربوفض وال اس ض الرفاض ض.

 الدراسة الميدانية

 حدود الدراسة:

ة بخصامص العينة المستخدمة فيها وهي المديرين في اإلدارة ببعض المعاهد تتحدد الدراسة الحالي -9
 االسكندرية.القاهرة ومية الخاصة بمدينة علىالت

 تتحدد الدراسة بطبيعة المتغربات موضع الدراسة كما تقيسها األدوات المستخدمة  -2

  2199أبريل  41إلى  -2192ديسمبر 9أجريت الدراسة الحالية في افتره من  -4

 خطوات الدراسة:

 الشخصية األكثر. السماتأعداد الدراسة النظرية حول مواجهة الضغوط النفسية و -9

 تجميع وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وتحديد أوجً االستفادة  -2

 من نتامجها. 

 الدراسات السابقة.صياغة فروض الدراسة في ضوء ما تسفر عنً مراجعة أدبيات البحث ونتامج  -4

 تحديد عينة الدراسة وأسلوب اختيارها. -3

 مراجعة أدوات القياس المناسبة لجمع البيانات حول المتغيرات المتضمنة في الدراسة. -3

 أجراء الدراسة بتطبيق الدراسة على عينة الدراسة. -2

 لها.تفريغ البيانات وتبويبها واختيار األساليب اإلحصامية المناسبة لتحلي -2

 اختيار فروض الدراسة ومناقشة النتامج وتفسيرها في ضوء ما تم مراجعتً لنتامج  -9

 الدراسات السابقة والنظرية المفسرة. 

 أعداد التوصيات ذات الصلة بالنتامج. -1

 الميدانية: الدراسة خطوات
معهرد طيبرة بالمعرادي من معهد العجمي للعلوم اإلدارية ومعهد كينج مريوط بكرنج و الدراسة عينة حديدتم 

 بالقاهرة 
 الدراسة. في المتضمنة المتغيرات حول البيانات لجمع المناسبة القياس أدوات مراجعة .9
 الدراسة. عينة على الدراسة أدوات بتطبيق الدراسة أجراء .2
 لتحليلها. المناسبة اإلحصامية وتبويبها واختيار األساليب البيانات تفريغ .4
 السابقة الدراسات لنتامج مراجعتً تم ما ضوء وتفسيرها في ة النتامجومناقش الدراسة فروض اختيار .3

 .والنظرية المفسرة
  بالنتامج. الصلة ذات التوصيات أعداد .3
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 مرن التأكرد ترم أن بعردواالستبانة على المحكمين وإصالح ما يلزم بها لتناسرب موضروع البحرث عرض  تم
 باسرتخدام وتحليلهرا البيانرات لمعالجرة اإللري اسربالح اسرتخدام ترم اإلحصرامي للتحليرل االسرتبانات صالحية
  (SPSS) اإلحصامي البرنامج
 مرن عردد باسرتخدام وذلرك الدراسرة، تسراؤالت علرى لإلجابرة البيانرات وتحليرل عررض الفصرل هرذا يتضمن

 .وتساؤالتها الدراسة أهداف مع تتناسب التي اإلحصامية األساليب
 .الشخصية لسمات لعناصر الوصفي التحليل -
 .الضغوط النفسية مواجهة استراتيجيات لعناصر الوصفي تحليلال -
 .الضغوط النفسية مواجهة واستراتيجيات الشخصية لسمات المكونة القيم بين العالقة -
 .الضغوط النفسية مواجهة استراتيجيات على الشخصية سمات أثر -

 هي: الدراسة هذه في استخدمت التي اإلحصائية واألساليب
 الحسابي المتوسط -9
 المموية لنسبةا -2
 البسيط االنحدار -4
 التدريجي المتعدد االنحدار -3

 أدوات الدراسة:
 وعالقتها ببعض السمات شخصية المديراستقصاء استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية 

 من ثالث محاور1( 2199يتكون استقصاء أساليب مواجهة الضغوط النفسية )عمر شداني 
هل العلمي والعمر والمرتبة ؤة للعينة المبحوثة وهي: المالمعلومات الديمغرافي المحور األول:

 الوظيفية وسنوات الخبرة والحالة االجتماعية 
ها االختيار بين بدامل وفقا لمقياس علىالسمات الشخصية عبارات تتطلب اإلجابة  المحور الثاني:

 هي:ليكرت الخماسي للتدريج أوافق بشدة، أوافق، محايد ال أوافق، ال أوافق بشدة و
 ( 1الى  9سمة االتزان االنفعالي من ) .9
 ( 93الى  91السمة االجتماعية ) .2
 ( 22الى  92سمة السيطرة ) .4

ها االختيار بين بدامل علىاستراتيجيات مواجهة الضغوط وهي عبارات تتطلب اإلجابة  المحور الثالث:
  أوافق بشدة وهي: وفقا لمقياس ليكرت الخماسي للتدريج أوافق بشدة، أوافق، محايد ال أوافق، ال

 ( 9الى  9استراتيجية التركيز على حل المشكلة وتقيسها العبارات من ) .9
 (93إلي 1استراتيجية المساندة والدعم وتقيسها العبارات )من  .2
 (21إلى  92استراتيجية التجنب واالنسحاب وتقيسها العبارات )من .4
 (24 إلى29استراتيجية االعتماد على الدين وتقيسها العبارات )من  .3

  الدراسة مجتمع
  واداري.مدير 93 عددهم يبلغ والذيا يعلبالمعاهد ال الوسطى اإلدارة مستوى في المديرين جميع هم

  الميدانية الدراسة عينة
المرديرين ورؤسراء االقسرام جميرع  علرىالتطبيرق  حيرث ترمالحصرر الشرامل  أسرلوب علرىتمدت الدراسرة عا

 .)كينج مريوط ، العجمى( واإلسكندرية طيبة العالى،الجزيرة((قاهرةا باليعلواالداريين بالمعاهد ال
 ولم يتم استمارة 93 صحيحةالعدد االستمارات  جميعا وبلغهم علىوتم توزيع استمارات االستقصاء 

 سليمة. لوردهم جميعا للباحثة االستقصاءاتأي من  استبعاد

 

 

                                                           
المركز الجامعي العقيد أكلي امحند أولحاج ، علمي المرحلـة االبتداميـ ةستراتيجيات مواجهة الضغـوط النفسية لدى م، 2311عمر شداني،  11

 ، الجزامربالبويـرة
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  الدراسة وتوصيات الميدانية الدراسة نتائج تحليل
 الدراسة تائجن ملخص

بين العامل المستقل السمات الشخصية والعامل التابع  %3ذات داللة إحصامية اقل من  تأثير يوجد -9
 استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية

سمة االتزان بين العامل المستقل السمات الشخصية  %3ذات داللة إحصامية اقل من  تأثيروجد ي -0
الدعم  استراتيجية-)استراتيجية التركيزعلي حل المشكلة االنفعالي واستراتيجيات مواجهة الضغوط

  واستراتيجية التدين(-واستراتيجية االنسحاب-والمساندة

بين السمة االجتماعية وبعض استراتيجيات مواجهة  %3ذات داللة إحصامية اقل من  تأثيريوجد  -4
ين( وتم رفض الفرض واستراتيجية التد –الضغوط النفيسية كال على حدى )واستراتيجية االنسحاب 

 الصفري لهم.
بين السمة االجتماعية وبعض استراتيجيات مواجهة  %3ذات داللة إحصامية اقل من  تأثيراليوجد  -3

استراتيجية الدعم  –الضغوط النفيسية كال على حدى )استراتيجية التركيز على حل المشكلة 
 (والمساندة

السيطرة وبعض استراتيجيات مواجهة بين سمة  %3ذات داللة إحصامية اقل من  تأثيريوجد  -3
 الضغوط النفيسية كال على حدى )استراتيجية الدعم والمساندة واستراتيجية التدين(.

بين سمة السيطرة وبعض استراتيجيات مواجهة  %3ذات داللة إحصامية اقل من  تأثيراليوجد  -2
استراتيجية التجنب و –الضغوط النفيسية كال على حدى )استراتيجية التركيز على حل المشكلة 

 واالنسحاب(

 التوصيات
 اإلدارية. المهامتدريب المديرين على أساليب االسترخاء قبل استالم  -9
 بين القامد والمرؤسين العبء المهني الكبير والعالقة المباشرة حجمتخفيف  -2
 رفع المستوى التقني في المجاالت الفنية للمديرين يكسبهم الثقة في النفس ويقلل من الضغوط -4
 زيادة االهتمام بالنشاط االجتماعي بين العاملين والقادة يزيل التوتر ويخفف الضغوط -3
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  المراجع

  21مطبوعات جامعة الكويت ص   ،( الصدمة النفسية 2192) أحمد محمد عبد الخالق

مدى كفاءة قاممة العوامل الخمس الكبرى للشخصية في المجتمع الكويتي  (2192) االنصاري بدر
 ص ص 491-222( 2)2سية دراسات نف

 91( النظرية الشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة ص2192) جابر، عبد الحميد جابر

(. التوافق النفسى، فى: عبدالحليم محمود السيد وآخرين )محـرر( علـم النفس 2112)جمعة سيد يوسف 
 1– ١٦٢العام، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ص 

 ، مرجع سبق ذكرهيوسف جمعة سيد

م( هو عالم نفس أمريكي. 9122من أكتوبر  1 -م 9912من نوفمبر 99( ألبورت ويالرد جوردون
 من أوامل علماء النفس الذين اهتموا بدراسة الشخصية ألبورتكان

ضغوط العمل لدى األطباء "المصادر و األعراض، مركز البحوث،  (2112)حنان عبد الرحيم األحمدي
 .91ارة العامة، القاهرة، ص معهد اإلد

مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع,  ,االضطرابات السلوكية وعالجها جمعة سيد يوسف.د 
2112 – 412 

عالقة أساليب التنشمة األسرية بالتوافق النفسي واالجتماعي لدي طلبة المرحلة   )2111، كمال. )دسوقي
 اة(يرية، )أطروحة دكتوراإلعدادية، بغداد، الجامعة المستنص

 .411، ص الدار الجامعية، اإلسكندريةالتنظيمي المعاصر،  السلوك (2114)رواية حسن

مقياس موضوعى لرتب الهوية االيديولوجية و االجتماعية فى 2193  .محمد السيد ،عبد الرحمن
 دراسات فى الصحة النفسية ·  مرحلتى المراهقة و الرشد المبكر

أصول علم النفس المهني و تطبيقاتً، دار النهضة العربية للطباعة و ( 2112) دويدارعبد الفتاح محمد 
 33ص  ،النشر، ب

(. 2111عسكر، علي ) 431, ص2(: ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها, ط2111) عسكر, علي
حديث، ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها، الصحة النفسية والبدنية فـي عصـر التوتر والقلق دار الكتاب ال

 القاهرة

(. اال أن مستوى الضبط قد يرجع الى أنً يعمل من خاللً عدد كبير من 1ص  0987عالء الدين كفافى 
 .المواقف حيث يرتبط بمدى االعتقادات واألفكار لدى الفرد وأيضا قدرتً

تم النشر  33مجلد  423: 292المجلس االعلى للجامعات الصفحات  - عالء محمود جاد الشعراوى
 . اسم الدورية : مجلة كلية التربية بالمنصور 19/11/2111يخ : بتار

 91-9مؤتمر الخليج األول للصحة النفسية الكويت في الفترة من  ،2114محمد.  علي عبدالسالم علي
     1 . 2003 ديسمبر عام
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مركز ، ستراتيجيات مواجهة الضغـوط النفسية لدى معلمي المرحلـة االبتداميـة، ال2199 عمر شداني،
 الجامعي العقيد أكلي امحند أولحاج بالبويـرة، الجزامر

 . كلية االداب جامعة مدينة الساداتكتاب القلق وإدارة الضغوط النفسية . (2011)فاروق السيد عثمان

، مصادر مستويات اإلجهاد لدى األستاذ الجامعي واستراتيجيات المرشد النفسي في فتيحة بن زروال
 –جامعة لخضر  –مذكرة ماجستير غير منشورة، قسم علم النفس، قسم علم النفس  عالجً والوقاية منً،

 باتنة الجزامر

عوامل الضبط المدرسي المدرك فى عالقتها بضغوط الدراسة لدى  (7104) لطفى عبد الباسط ابراهيم
 تالميذ المدارس الحكومية والخاصة منبمات

 .293ص. ،الجامعيةالدار ، ريةاإلسكند، السلوك التنظيمي (7102)سعيد سلطانمحمد 

بحوث في  بحوث في التوجيً اإلسالمي لالرشاد والعالج النفسي 2004 محمد محروس الشناوي
 .التوجيً اإلسالمي

 2193 األخرى، النفسية ... بالبناء المعرفي اإلدراكي للفرد وخصامصً محمود حسن إسماعيل

ر الذي يعيشها اإلنسان في المجتمعات .... ولئن كانت الضغوط النفسية قضية العص،.1982 .،منصور
 .) " . والقلق، والحرمان،. واإلحباط، وقد تنتج كذلك الصراع

تحليل الـسلوك التنظيمـي: سـيكولوجياً وإداريـا للعـاملين  9113، موسى المدهون وابراهيم الجزراوي
  ٦٧٧٥ ،٦ط المركز العربي للخدمات الطالبية، عمان، والجمهور، الطبعة األولى، عمان:

 (: الضغوط النفسية، طبيعتها نظرياتها، زهراء الشر للطباعة والنشر،9111) هارون توفيق الرشيدي
 . القاهرة

السفات الة و ض ل فسفعات بالبراتج الرفاض ه فى االعالم  (م0299 ).البدوي، اية هللا مختار محمد

 .جاتعض ب ها.ك  ض الترب ض الرفاض ض ب  ن .قسل اال ارة الرفاض ض -سروحض )تاجست ر (الفرجى /

 

سفات الة و ض والاروس ال اس ض االجتفاع ض ل فومب ن تن العالقض ب ن ال (م0299 )مي مصطفى حموده.

 جاتعض ع ن شفس. -ذو  اإلعاقض البورفض و ور تؤسسات اإلعاقض في رعافض الفومبض/ إسروحض) كتوراة(

 قسل الع وم اإلنسان ض الب ئ ض. تعهد الدراسات والبهوث الب ئ ض.

بالرضا الوظ اي لد  تدربي كرة الجدم  الاروس ال اس ض وعالقتها ( م0299 )هاني هادي علي باعباد

جاتعض أس وس. ك  ض الترب ض  - )تاجست ر( ل  اشئ ن بفهافظض حارتوت بالمفهورفض ال ف  ض / أسروحض

 الرفاض ض. قسل الع وم التربوفض وال اس ض الرفاض ض.

 

 

 

 

 

 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%87+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a6%d9%89+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%87+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a6%d9%89+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%87+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a6%d9%89+%2f&criteria1=0.
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John A.McDougall (born May 17, 1947) is an American doctor and 
author who has written that degenerative disease can be prevented 
and treated with a low-fat 
http://www.coasttocoastam.com/guest/mcdougall-dr-john/58590 
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 بعنوان استقصاء قائمة
 الشخصية بسمات وعالقتها النفسية الضغوط النفسية مواجهة استراتيجيات

  اعلىالمعاهد ال قطاع على بالتطبيق
 

 وبركاته هللا ورحمة كمعلى السالم
  الفاضلة السيدة الفاضل/ لسيدا
 الضرغوط النفسرية مواجهرة استراتيجيات تبنى مدى على التعرف إلى االستقصاء قاممة تهدف 

 اسررتكماال وذلررك ،اعلىررقطرراع المعاهررد ال علررى بررالتطبيق الشخصررية ببسررمات وعالقتهررا النفسررية
فقرط  لعلمريا البحرث وللغررض األعمرال، إدارة فري الماجسرتير درجة على الحصول لمتطلبات

 ومهراراتكم بخبرراتكم المتعلقرة الجوانب ببعض يتعلق فيما سيادتكم رأى على الحصول يتطلب
 .الدراسة بموضوع والمتعلقة القطاع، بهذا المهنية

 أهررداف تتحقررق حتررى وموضرروعية بصرردق القاممررة هررذه بمررلء امعهرر لتعرراونكم الباحثررة تطلررعتو
 العلمي، البحث أهداف لخدمة امعه تعاونكم حسنل اوتقديره اشكره الباحثة قدمت وإذ الدراسة،

 أهرداف تحقيرق علرى اسرتخدامها قتصررت وأن للغايرة، سرية البيانات هذه تكون بأن عدكمت افإنه
 فقط. العلمي البحث

 
 الجاد، باهتمامكم االستقصاء قاممة تحظى أن أرجو 
  

 والتقدير التحية خالص مع 
  

 الباحثة 
 أنثى          ر:            ذكالجنس - 1

 

 فأكثر 56           55 -41        43-31  سنة فأقل          33:        العمر- 2

 

                   ماجستير        دبلوم دراسات عليا            مؤهل جامعي:        المؤهل العلمي -3

           دكتوراه

 

 سنة فأكثر16      سنة    15 -11سنوات       13 -6     سنوات فأقل     5     :  لخبرة ا -5

 

 مدير إدارة أو وحدة                رميس قسم   :       المستوى الوظيفي -5

 اعزب   متزوج  الحالة االجتماعية - 2
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أوال: حدد درجة موافقتك أو عدم موافقتك على مدى توافر الجوانب التالية في وظيفتك عن 
 أمام كل جملة:)√( ع عالمة طريق وض

 سمات الشخصية

 العبارة م
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
على 
 اإلطالق

 سمة االتزان االنفعالي

9 
أنجز المهام المتعددة في المؤسسة 
 بالصبر واإلخالص إلرضاء الضمير

     

2 
أقوم بمهام عملي بسعة البال والثقة 

 في النفس.
     

      متمهل في تصرفاتيأنا  4

3 
أستطيع التغلب على أعراض التوتر 

 والقلق
     

3 
لدي القدرة على االحتفاظ بضبط 

النفس حتى في المواقف التي 
 تضايقني وتقيد حريتي

     

2 
اشعر باالطمئنان وراحة البال في 

 جميع األحوال
     

2 
أنا أنسان هادئ وال يمكن إثارتي 

 بسهولة
     

9 
مل مع زمالئي فـي العمل بطريقة أتعا

 إيجابية
     

1 
ا تكوين صدقات مع معارف علىيسهل 
 جديدة
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 العبارة م
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
غير 

 موافق

غير 
موافق 

على 
 اإلطالق

 السمة االجتماعية

91 
استمتع أن أقضـي وقتـي بصحبة 

 األخرين
     

99 
أستمتع بوجود كثير مـن الناس 

 يحول
     

92 
أرفض كل ما هو خاطئ وان كان 

 شائعا في عملي.
     

      أحب االجتماع باألخريين 94

93 
من السهل االندماج مع الزمالء 

 الجدد
     

93 
أقوم بدور فعال في المواقف 

 واألنشطة الجماعية
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 العبارة م
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
غير 

 موافق

غير موافق 
على 

 اإلطالق

 سمة السيطرة

      أنا ماهر في التعامل مع األخرين 92

      أنا واثق من قدراتي 92

99 
أمتلك زمام القيادة في موقف 

 المناقشة الجماعية
     

91 
 لدي القدرة على اتخاذ

 القرارات المهمة دون مساعدة أحد
     

21 
 ال أستسلم بسهولة عند

 مواجهتي المشاكل.
     

      بآراء اآلخرين بسهولة أتأثرال  29

22 
أفضل أن يقوم غيري بقيادة ال 

 النشاط االجتماعي.
     

24 
 أجد سهولة في التأثير على

 اآلخرين.
     

23 
اشعر بالراحة عندما اتقبل الموقف 

الضاغط واتوقع ان الظروف 
 ستتحسن

     

23 
اواجه المواقف الضاغطة وانا واثق 

 من نفسي
     

22 
محاوالت متنوعة في عدة أقوم ب

 اتجاهات حول المشكلة 
     

22 
 عالجةد من خبرتي في مياستف

استجدت على مواقف ضاغطة 
 المنظمة
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 استراتيجيات مواجهة الضغوط

 العبارة م
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
غير 

 موافق

غير موافق 
على 

 اإلطالق

 استراتيجيات التمركز على حل المشاكل

9 
راحة عندما أتقبل الموقف اشعر بال

الظروف  الضاغط وأتوقع أن
 ستتحسن

     

2 
أواجه المواقف الضاغطة بالتحكم في 

 انفعاالتي
     

      حل المشكلةمحاوالت ركز في أ 4

3 
مواقف الخبرتي في مواجهة  استخدم

للتي عشتها  مماثلةالضاغطة ال
 سابقا..

     

3 
عندما ال تتوفر لدي وسائل عملية 

ناسبة اغير النشاط المبرمج بنشاط م
 اخر

     

2 
أخفف من الضغوط النفسية النفسية 

اعتماد اعلى تصرف من اعتبرهم 
 قدوة لي

     

2 
أعتقد أن نشاطات التسلية والترفيه 

 االجتهاد تحفـز العاملين على
     

9 
أؤدي واجبي المهني وال أنتظر تقدير 

 مقابل ذلك
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 العبارة م
فق أوا

 بشدة
 محايد أوافق

غير 
 موافق

غير موافق 
على 

 اإلطالق

 استراتيجيات الدعم والمساندة

1 
أطلب مساعدة مختص نفساني 

 عندما أشعر بتوتر شديد.
     

91 
أستعين بالزمالء المجتهدين 
المتفوقين لمساعدة زمالئهم 

 المتعثرين في عملهم
     

99 
أوظف مهاراتي في اإلبداع واالبتكار 

 حقيق أهدافيلت
     

92 
أشرك كال من الزمالء والمدير في 

 مناقشة المشاكل التي تعترضني.
     

94 
أطبق توجيهات وإرشادات الرئيس 

 بكل أمانة.
     

93 
أشارك زمالئي في مناقشة مشاكلهم 

مما يسمح لي بتحسين وتطوير 
 أدائي

     

93 
يزعجني عدم تعاون العمالء في 

 تعاملهم معناالتغذية العكسية ل
     

 
 

 العبارة م
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
غير 

 موافق

غير 
موافق 

على 
 اإلطالق

 التجنب واالنسحاباستراتيجيات 

92 
عندما يضايقني الزمالء أخرج بعيدا 

 ألهدئ من أعصابي..
     

92 
أحرص على المشاركة في النشاطات 

 الفكرية والرياضية)مسرح(
     

99 
الضاغط وأحاول  أتجاهل الموقف

 تصحيح الخطأ الحقا.
     

91 
أشارك زمالئي في مناقشة المشاكل 

 كيال أستمع لنقدهم
     

21 
ال أتقبل توصيات وإرشادات الزمالء 

 ألن ذلك اعتراف بنقص مؤهالتي
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 العبارة م
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
غير 

 موافق

غير موافق 
على 

 اإلطالق

 ماد على الدين واالخالقاستراتيجيات االعت

29 
اتحمل ظروف العمل الصعبة مهما 
كانت شدتها اقتداء بسيرة المدير 

 الحسنة
     

22 
انجز المهام المتعددة في الشركة 

 بالصبر واإلخالص الرضاء الضمير
     

24 
اواجه تعدد المهام بسعة البال والثقة 

 في النفس
     

 


